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 سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران؛ یمردمها و موانع تحقق یبآس

 کیفی یک پژوهش
                                                                                پژوهشی :قالهنوع م

 0محمدرضا کوهکن، 9ینادر جعفری هفت خان 

 92/23/9318تاریخ پذیرش:                                   28/99/9310تاریخ دریافت: 

 چکیده
با عنایت به بیانات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز اسناد بالادستی جمهوری اسللامی ایلران،      

اند، های گوناگون این انقلاب نقشِ محلوری داشلتهگونه که مردم ایران در عرصهمانتوان نتیجه گرفت همی

سازی دیپلماسی مردمی»المللی نیز باید نقش کلیدی و مؤثری ایفا کنند و به تعبیر این پژوهش، در عرصه بین

نشلده اسلت که باید محقق چناندهد که این مهم، آنصورت گیرد. مشاهده وضع موجود نشان می« فرهنگی

سلازی دیپلماسلی فرهنگلی اسلت. بلدین های تحقلق مردمیدنبال شناخت موانع و آسیبو پژوهش حاضر به

یافتله و اسلنادی بلرای گلردآوری  سلاختمشارکتی(، مصاحبة نیمه منظور از روش مشاهده )مشارکتی و غیر

دهلد د. نتلای  نشلان میهلای کیفلی تحقیلق اسلتفاده شلها و از روش تحلیل مضلمون بلرای تحلیلل دادهداده

ها و شلدن دسلت یابلد و آسلیبدیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، هنوز نتوانسته به سطح مردمی

از »تلوان در سله دسلته کللی ها و موانلع را میموانع متعددی از تحقق آن جلوگیری کرده است. این آسلیب

در نظلر گرفلت کله هلر یل  « ی عوامل بیرونلیاز سو»و « از سوی بازیگران مردمی»، «سوی متولیان رسمی

 شوند.ها و موانع خُردتر را شامل میای از آسیبمجموعه

 .نهاد، مشارکت مردمیهای مردمسازی، دیپلماسی فرهنگی، سازمانمردمی  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

از  در نظام الهی و اسلامی همواره رشد و تعالی مردم ی  مسئله اصیل بوده و هدف     

لَقَدْ أَرْسَْلنا رُسُلَنا بِالَْبی ِناِت »ارسال پیامبران، اقامة قسط توسط مردم بیان شده است. آیة شریفة 

دهد حضور و ( نشان می02 )حدید:« وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ الن َاسُ بِالْقِسْطِ 

دازه مورد توجه خداوند متعال بوده است. مشارکت مردم در بنای جامعه متعالی تا چه ان

بینی و شریعت عنوان ی  حکومت مبتنی بر جهانبالتبع جمهوری اسلامی ایران نیز به

اسلامی، چنین نگاهی به مردم دارد؛ نگاهی که در بیانات رهبران آن بازتاب یافته است. مقام 

 فرماید:باره میمعظم رهبری دراین

وقت آن -اندکه صاحبان کشورند، صاحبان آینده-پرده شد کار وقتی دست خود مردم س»

ای از زمان در دوران جمهوری کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئولان در هر برهه

ظرایف و دقایق در  ةهم ةریزی، با ملاحظاسلامی، باید این باشد؛ کارها با تدبیر، با برنامه

 (.01/99/9313« )اختیار مردم گذاشته بشود

بسیاری از امور خود « سازیمردمی»این سخن در واقع بیان دکترین جمهوری اسلامی در      

که در منابع متعارف « مشارکت»المللی است و با اصطلاح های فرهنگی بیناز جمله فعالیت

گذاری ذکر شده، از جهات متعددی تفاوت دارد. انقلاب اسلامی ایران بر اساس سیاست

های اسلامی، خود را از همان ابتدای پیروزی و متأثر از آموزه« بصدور انقلا»آرمان 

دنبال تحقق اهداف والای خود در بین  دید و همواره بهمحدود در مرزهای ایران نمی

های دیگر بوده است. این مهم در بیانات رهبران انقلاب و همچنین اسناد بالادستی نظام ملت

های کلی ، سیاست9121هوری اسلامی ایران در افق انداز جمچشممانند قانون اساسی، سند 

 ساله توسعه و... مورد تأکید فراوان است.های پن برنامه

گونه که مردم ایران نقش محوری در توان نتیجه گرفت همانبا عنایت به این نکات می     

ی و المللی نیز باید نقش کلیداند، در عرصة بینهای گوناگون این انقلاب داشتهعرصه

مؤثری ایفا کنند؛ نقشی که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد. متأسفانه پس از پیروزی 
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خوبی دلایل مختلف از ظرفیت مردم در دیپلماسی فرهنگی کشور بهانقلاب اسلامی به

ها و موانعی بنابراین پژوهش حاضر برای تبیین این مسئله که چه آسیب استفاده نشده است؛

سازی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرده، پاسخ از تحقق مردمی

 گیرد:های زیر را پی میبه پرسش

 پرسش اصلی: 

سازی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران چه ها و موانع تحقق مردمیآسیب     

 بوده است؟

 های فرعی:پرسش

ازی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری س. متولیان رسمی چه نقشی در تحقق نیافتن مردمی9

 اند؟اسلامی ایران داشته

سازی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری . بازیگران مردمی چه نقشی در تحقق نیافتن مردمی0

 اند؟اسلامی ایران داشته

 . پیشینة نظری پژوهش8

 سازی. مردمی8-8

ی باید برای آن ی در هر عرصة فرهنگگذاراستیسهای مهمی که هنگام یکی از پرسش     

پاسخی یافت، میزان و نحوة دخالت دولت در تدوین و اجرای آن سیاست است. برای 

گری طیفی بین تصدی واقع درپاسخ به این پرسش رویکردهای متفاوتی وجود دارد که 

  .دهندیمحداکثری و حداقلی دولت را تشکیل 

عنوان یکی از بازیگران ر بهگذاری عمومی، نقش مردم بیشتدر مباحث متعارف سیاست     

طرفانه اتخاذ گذاری و از این منظر مورد توجه است که هیچ سیاستی بیچرخة سیاست

های های مردمی در جامعه بیش از منافع گروهشود و در پی تأمین منافع بخشی از گروهنمی

تا  کندگذاری عمومی ایجاب میدیگر است. در چنین وضعیتی رویکرد عقلانی در سیاست

عبارتی در های بیشتری از مردم را تأمین نمایند. بههایی اتخاذ شوند که منافع گروهسیاست
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گذاری عمومی سیاست»دغدغة اصلی در بحث از « تأمین منافع اکثریت»بهترین وضعیت، 

ها در های اصلی موفقیت سیاستشود. همچنین یکی از شاخصتلقی می 9«محورمردم

هایی چون است که در کنار شاخص 0«ترغیب شهروندی فعال»گذاری عمومی، سیاست

حل  اثربخش و کارآمد مشکلات و تأمین اهداف نهادهای دولتی و حمایت از آنها مطرح 

(. در Norwich University Public Administration, 2014شود )می

وجهی به شود تها و انواع آنها بحث میگذاری عمومی زمانی که از سطوح سیاستسیاست

ماند: شدن نیست و جایی برای طرح مفهوم موردنظر این پژوهش باقی نمیمردمی

گذاری عمومی همیشه خود را در چهار سطح مطرح کرده است: سطح سیاسی، سیاست»

ها در سطح ی  سطح مدیریتی، سطح اداری و اجرایی، و سطح فن ی. خواه این سیاست

 (. Marume et.al, 2016: 27« )لی اتخاذ شوندالملدولت محلی، ایالتی، مل ی یا بین

، مفهومی غیر از موارد یادشده و ناشی «سازیمردمی»در حالی که منظور این پژوهش از      

گذاری های دولتی در عرصة سیاستگری حداکثری دولت و سازماناز کژکارکرد تصدی

ر اجرایی به مردم و دخیل معنای واگذار کردن اموسازی بهاز این نگاه مردمیعمومی است. 

شناسی تا ارزیابی و گذاری )از مسئلهکردن و مشارکت دادن آنها در سایر مراحل سیاست

ها نیست، بلکه کار گرفتن عموم مردم در همة عرصهنظارت( است. این به معنای به

ماسی که در دیپلبندی کرد؛ از جمله اینهای مختلفی دستهبازیگران مردمی را باید به دسته

استقلال در »، «گیریاستقلال در تصمیم»، «داوطلبانه بودن»فرهنگی بر اساس چهار معیار 

بازیگران مردمی از لحاظ میزان مردمی بودن در ی  « ماهیت مردمی داشتن»و « بودجه

 (.930: 9310شوند )کوهکن، بندی میطیف دسته

توان ام و در جمهوری اسلامی، میسازی در دیدگاه اسلمنظور مروری بر مبانی مردمیبه     

( اشاره کرد که ضمن طرح خردمایة وجود 9312آذر )فرد و جوانعلیبه پژوهش دانایی

                                                           
1 People-led Public Policy 
2 Encourage active citizenship 
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های غربی و نقد آنها، بخشی را به موضوع مهم ورود دولت اسلامی در دولت از نگاه نظریه

لت دولت در اصل عدم جواز دخا»تفصیل به ذکر مبانی اند و بهمسائل دنیوی اختصاص داده

( و افزون بر ذکر مستندات 11با تأکید بر حوزة اقتصاد و بازار اشاره کرده )ص « این امور

اند. از جمله در الله( هم استناد کردههایی از امام خمینی)رحمهروایی و فقهی، به نقل قول

آیند هایی که مردم از عهدة ورود و انجام کارها برمیتعیین حدود دخالت دولت در زمینه

دار اجرا دانند که مردم، خود عهدهبه نظر صریح ایشان اشاره شده که اصل را بر این می

توانند انجام بدهند دولت باید انجام بدهد؛ کارهایی که کارهایی را که مردم نمی»...باشند: 

ه مردم را آزاد بگذارید ک توانند انجام بدهند،تواند انجام بدهد و هم مردم میهم دولت می

آنها بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط ی  نظارتی بکنید که مبادا 

 (.12: 9312آذر، فرد و جوانعلی)دانایی« انحراف پیدا بشود...

ترین گذاری، یکی از مهممشیگیری و خط( نیز در کتاب تصمیم9311ویسی )     

« سیاسی مردم در حکومت مشارکت»های فرهنگ سیاسی حکومت اسلامی را شاخص

داند حصول آن را به داند که البته چون این مشارکت را محدود به حوزة سیاست میمی

. نظارت 0. مشروعیت سیاسی مبتنی بر مقبولیت مردمی؛ 9کند: های زیر محدود میروش

نی گیری از رایز. بهره3مردم بر حکومت )با ابزارهایی چون امر به معروف و نهی از منکر(؛ 

 (.301-300: 9311و مشورت با مردم و ... )ویسی، 

منظور تبیین صورت دقیق رابطة ( نیز در پژوهش خود به9311فرد و همکارانش )باقری     

شیب »ها با طرح استعارة حکومت/ دولت با فرهنگ، و با تمرکز بر مرحلة تدوین سیاست

اند. از نظر فرهنگی معرفی نمودهگذاری آن را راهبرد اصلی دولت در سیاست ،«اجتماعی

صورت غیرارادی در تغییر یا اصلاح امور فرهنگی دخالت تنها بهدولت اسلامی نه»آنها 

عهده دارد. اما باید کند بلکه حتی حق  و وظیفة هدایت و اصلاح فرهنگ جامعه را نیز بهمی

مسیر هدایت یا  در جهت ایفای این وظیفه به موضوع اختیار و آزادی افراد در انتخاب

 گمراهی نیز توجه نماید تا به تعارض درنیافتد.
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عنوان ی  فعال فرهنگی نیز با اعتقاد به محدودیت مداخلة دولت ( به9312زائری )     

در حوزة انتقال و تدبیر و مهندسی فرهنگ، آن تلق ی »نویسد: اسلامی در عرصة فرهنگ می

شکل حاکمیتی وارد این حوزه شود؛ ست بهافراطی غلط است که فکر کنیم دولت قرار ا

وی چنین رویکردی را ناشدنی و با فرِض شدن، « ست و نه درست و مؤثر است.که نه عملی

داند. اگرچه سوی دیگر قضیه را هم مدت میتأثیر و با فرض تأثیر اندک، آن را کوتاهبی

این است که فکر کنیم  جنبة تفریطی هم»پذیرد: معنای یله و آزاد رهاکردن فرهنگ نمیبه

باید موضوع را رها کنیم و فرهنگ، چیزی نیست که دولت در آن وارد شود... و حوزة 

فرهنگ را جدا از دین و دولت بدانیم... اتفاقاً تمام دنیا دربارة عناصر فرهنگی مدنظرشان 

حتی  کههای اثرگذار، جذ اب و عمیق... بدون اینشدت اصرار دارند... البته با شیوهبه

 (.9۶0و  9۶9: 9312)زائری، « مخاطب متوجه شود.

های اجرایی دلیل مسئولیتالله( نیز که بهالله مهدوی کنی)رحمهشناس، آیتفقیه اسلام     

های حکومتی و تجارب ارزشمندی از مسئولیت در سطح وزارت و ادارة هیأت دولت،

ر خصوص حدود مداخلة حکومت/ دولتی در ارتباط با امور عمومی و مردمی داشته است د

تواند و نه دولت به تنهایی، نه می»کند: دولت اسلامی در امور عمومی چنین اظهارنظر می

تواند، برای این است که همة که نمیصحیح است که در همة کارها دخالت کند. این

ر بنا امکانات در دست دولت نیست... اما اینکه مسأله صحیح نیست به چند جهت است... اگ

دهند: یکی احساس باشد همة کارها را دولت انجام دهد مردم دو چیز را از دست می

کنند، قهرًا مسئولیت و دیگر احساس شخصیت. مردمی که دیگر احساس شخصیت نمی

گر و تماشاچی خواهند شد و احساس مسئولیت هم ندارند. پس تبدیل به ی  جامعة نظاره

ناخواه منزوی شود و در اثر انزوا، یا کند که خواهمیجامعة تماشاچی، دولت را وادار 

شود. بنابراین، باید مردم در کارهای خورد یا دچار دیکتاتوری و استبداد میشکست می

سالاری مربوط به خودشان احساس مسئولیت و احساس شخصیت کنند و لذا اسلام با دولت

دخالت داشته باشد مخالف  مخالف است، با این که دولت بخواهد در تمام شؤون مردم
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است. دولت باید نظارت بر شؤون مردم داشته باشد و تنها در قسمتی از مسائل دخالت 

 (900-909: 9313)جعفری، « کند.

ی را سازیمردم( در پژوهش خود تلاش نموده با استفاده از بیانات رهبری، 9312حبیبی )     

ی در سازیمردممعر ف دکترین  9313من به 01. به باور او، سخنرانی رهبری در دهدشرح 

 دیتأکی زیادی دارد. رهبری در این سخنرانی هاتفاوتایران است که با ادبیات مشارکت 

نمود که رویکرد مسئولان جمهوری اسلامی باید این باشد که تمام کارها را به مردم واگذار 

یی که امام هاتیعالفنمایند و این موضوع بحث جدیدی نیست بلکه در مبانی دینی ما و 

. ایشان این خوردیماند نیز به چشم الله( در ابتدای انقلاب اسلامی انجام دادهخمینی)رحمه

مباحث را در ابتدای انقلاب تحت عناوینی چون جمهوریت، وحدت کلمه، واگذاری 

 (.2: 9312مطرح کرده بود )حبیبی،  صحنه درکارها به مردم و ماندن مردم 

 عمومی. دیپلماسی 8-3

تری دارد، اما بیشینة آنها گرچه برخی معتقدند مفهوم دیپلماسی عمومی سابقة طولانی     

مرکز »و زمانی که ادموند گولیون، رئیس اسبق  91۶2کارگیری این اصطلاح را تا سال به

کار گرفت به عقب بار بهدانشگاه تافت، آن را برای اولین« مورو برای دیپلماسی عمومی

(. از آن زمان تعاریف متنوعی برای دیپلماسی عمومی ارائه شده 38: 9312)ایزدی، برند می

 توانیمبندی زاهارنا بندی کرد؛ بر اساس دستهتوان آنها را دستهکه از جهات مختلف می

این تعاریف را در دو دستة کلی جای داد؛ دستة اول، تعاریفی که بر دیپلماسی عمومی 

دارند و دستة دوم، تعاریفی که دیپلماسی عمومی  تأکیدقال اطلاعات ة فرایند خطی انتمثاببه

دیدگاه  زاهارنا. کنندیممثابه فرایند اجتماعی ایجاد روابط و تروی  هماهنگی قلمداد را به

)اسنو و تیلور،  نامدیم« یارابطهچارچوبه »، و دیدگاه دوم را «چارچوبه اطلاعاتی»اول را 

9312 :033-031.) 

دیپلماسی عمومی به »الملل وزارت خارجة آمریکا، ابق فرهنگ واژگان روابط بینمط     

 ریتأثرسانی و یا تحت اطلاع آنهای تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از هابرنامه
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قرار دادن افکار عمومی در کشورهای دیگر است؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر 

)صادقی و اسفندیاری، « دیو، تلویزیون و اینترنت استمتحرک، مبادلات فرهنگی، را

، معاون امور دیپلماسی عمومی وزارت خارجة آمریکا، شارلوت بیرز(. 09-00: 9310

هدف اصلی دیپلماسی عمومی آمریکا در جهان اسلام را آگاه نمودن افکار عمومی در این 

 (.010: 9382وانی، خ)جعفری هفت داندیمکشورها از محتوای سیاست خارجی آمریکا 

. شودیماما در مقابل و در تعاریف جدیدتر، بر وجه دیگری از دیپلماسی عمومی تأکید      

ی دیپلماسی عمومی آمریکا هایناکام، اندکردهطور که کارشناسان آمریکایی تصریح آن

در  دوطرفهی و ارابطهدر چارچوبه اطلاعاتی، علت روی آوردن و ایجاد چارچوبه 

دیپلماسی عمومی با »معتقد است:  زاهارنااسی عمومی شده است. ذیل این چارچوبه دیپلم

ی ما، نظرهانقطه، انتقال هاملتو  هافرهنگروابط، فهم نیازهای سایر کشورها،  بنا نهادن

آرمان مشترک را بیابیم،  میتوانیمیی که ما هاحوزهی غلط و جستجوی هاادراکتصحیح 

نیز دیپلماسی عمومی را  روزن(. در همین راستا 029: 9312تیلور، )اسنو و « سروکار دارد

داند که هدف آن استقرار و ها میاقداماتی برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه

های نظام موردنظر به جوامع دیگر ها و سیاستمدت فرهنگ، ارزشاستمرار روابط طولانی

 (.33: 9310است )عزیزی بساطی، 

 پلماسی فرهنگی. دی8-2

تعمیم داد. بر  توانیماز دیپلماسی عمومی را به دیپلماسی فرهنگی نیز  زاهارنابندی دسته     

حساب ( از دیپلماسی فرهنگی جزء چارچوبة اطلاعاتی به9382) خانیاین اساس تعریف 

اده با استف هاتمدندیپلماسی فرهنگی روایت داستان ی  تمدن برای صاحبان سایر : »دیآیم

(. همین طور است 000-00۶: 9382)خانی، « از ابزارهایی از جنس همان تمدن است

فرایند ارتباط با مردم سایر نقاط برای »( که دیپلماسی فرهنگی را 9112) هانس تاچتعریف 

 داندمی« ها، نهادها و فرهنگ و همچنین اهداف ملی خودها، آرمانانتقال دادن ایده

کارگیری به»از دیپلماسی فرهنگی:  کامینگز(. اما تعریف 30: 9310)صادقی و اسفندیاری، 



 23/    کوهکن محمدرضاو خوانی هفت جعفری نادر...؛ ایران در فرهنگی دیپلماسی سازیمردمی تحقق موانع و هاآسیب 

 

)بشیر، « است دوطرفه، اطلاعات و مردم برای افزایش تفاهم هادهیاارتباطات و تبادل  مؤثر

دیپلماسی فرهنگی برقراری ی  شاهراه ارتباطی برای ارائة : »دالون( و تعریف 9۶8: 9312

سو و های فرهنگی تمدنی آن به جهانیان از ی شتصویر واقعی از ی  ملت و تروی  ارز

ها و های سایر ملتادراک، برداشت و شناخت صحیح و صادق از فرهنگ و ارزش

منظور »(. و حتی این تعریف که: 92: 9311)سیمبر و مقیمی، « کشورها از سوی دیگر است

مومی نهادها، بر افکار ع ریتأثاز دیپلماسی فرهنگی تلاش برای درک، آگاهی، مشارکت و 

ی سایر کشورهاست. در این فرایند، فرهنگ ی  ملت به جهان بیرون هادولتو  هاسازمان

در سطوح دوجانبه و چندجانبه تبادل  هاملتو خصوصیات خاص فرهنگی  شودیمعرضه 

 .دنریگیم( همگی در دستة دوم قرار 0 :9381)صالحی امیری و محمدی، « شودیم

تعریف واحدی از دیپلماسی فرهنگی ارائه داد که هم  توانی متنوع میهابا مرور تعریف     

گفته را شامل شود و هم اجماع نسبی همگان را داشته باشد: هر دو چارچوب پیش

دیپلماسی فرهنگی فرایندی است که در آن مردم یا دولت ی  کشور، مردم کشور)های( »

کار چیست و چه ا اینکه غایت این؛ ام«دهندوسیلة فرهنگ مخاطب قرار میدیگری را به

رویکردی در آن باید داشت و از چه ابزارهایی بهره گرفت، مورد اختلاف است. لذا این 

 کند.پژوهش بر همان تعریف مورد اتفاق تکیه می

 . دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران3-3

تصریحی یا تلویحی به بالادستی متعددی در جمهوری اسلامی ایران، به صورت  در اسناد     

ها و راهبردهای ها، اهداف، مأموریتدیپلماسی فرهنگی اشاره شده و برای آن آرمان

توان به قانون اساسی، سند مختلفی ترسیم شده است. از جمله این قواعد حقوقی می

های سالة توسعه، اصول سیاستهای پن های کلی برنامه(، سیاست9121انداز )افق چشم

های کلی علم و سند نقشة جامع علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی، سیاستفرهنگی، 

های سازمان فرهنگ و ارتباطات فناوری، منشور توسعه فرهنگ قرآنی و... و اساسنامه

بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جامعهًًْ المصطفی اسلامی، مجمع جهانی اهل
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همه تنوع مرجع، به ای و... اشاره کرد. اینی رایانههاالعالمیهً، بنیاد سعدی، بنیاد ملی بازی

ها و نهادهای رسمی متعددی در این دلیل است که در جمهوری اسلامی ایران سازمان

عرصة دیپلماسی فرهنگی فعالیت دارند که آنها را در این پژوهش، متولیان رسمی دیپلماسی 

های آنان را در یان و نوع فعالیت( این متول9381نامیم. کلهر و صادقی )فرهنگی ایران می

 اند:بندی کردهدسته 9قالب جدول

 های مرتبط با دیپلماسی فرهنگی ایران : نام و حوزة فعالیت سازمان8جدول

 (88-82: 8213)کلهر و صادقی، 

 نام سازمان ردیف

 های اجراییفعالیت های حاکمیتیفعالیت

گذاری سیاست

 گذارییا قانون
 ارتنظ ریزیبرنامه

هدایت 

و 

 حمایت

 پژوهش
آموزش 

 و تروی 

های فعالیت

اجرایی 

 دیگر

9 
مجلس شورای 

 اسلامی
       

0 
شورایعالی انقلاب 

 فرهنگی
       

3 
مجمع تشخیص 

 مصلحت 
       

1 
کمیته امداد امام 

 خمینی
       

2 
دفتر تبلیغات 

 اسلامی قم
       

۶ 

جامعهًًْ 

المصطفی 

 هًًْ العالمی

       

0 

صداوسیما 

)معاونت امور 

 الملل(بین

       

8 

میراث فرهنگی، 

دستی و صنایع

 گردشگری
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1 

مجمع جهانی 

تقریب مذاهب 

 اسلامی

       

92 
مجمع جهانی 

 بیت )ع(اهل
       

99 

وزارت خارجه 

کل )اداره

 فرهنگی(

       

90 
شورایعالی ایرانیان 

 خارج از کشور
       

        فرهنگستان علوم 93
        فرهنگستان هنر 91
        شناسیبنیاد ایران 92
        سازمان اوقاف 9۶

90 
سازمان ح  و 

 زیارت
       

98 

وزارت عتف 

)مرکز مطالعات و 

های همکاری

 الملل(بین

       

        حوزه هنری  91

02 
سازمان 

 بدنیتربیت
       

09 
المللی دانشگاه بین

 امام خمینی
       

00 
دانشگاه آزاد 

 اسلامی
       

03 
فرهنگ و 

 ارتباطات اسلامی
       

01 
موسسه فرهنگی 

 اکو
       

02 
دفتر رهبری 

 الملل()واحد بین
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0۶ 
آستان قدس 

 رضوی
       

        احمرهلال 00
        سپاه پاسداران  08
 

ها در عرصة دیپلماسی فرهنگی آفرینی این تعداد از سازمانبا وجود فعالیت و نقش     

نظران پوشیده نیست که از جمله های این عرصه بر صاحبها و آسیبکشور، ضعف

 رد:شرح زیر برشمتوان نقاط ضعف دیپلماسی فرهنگی کشور را بهمی

 المللی.عدم شناخت و توجه کافی در مورد اهمیت فعالیت فرهنگی بین 

 ها و نیازهای جامعه میزبان.های فرهنگی با ویژگینامتناسب بودن محصولات و فعالیت 

 های عامل.های فرهنگی دستگاهفقدان نظام نظارت و ارزشیابی فعالیت 

 های عامل در خارج از کشور.ناهماهنگی میان دستگاه 

 های منابع مالی، انسانی و امکانات فرهنگی.حدودیتم 

 های مشخص )قدمی و مصطفوی، فقدان و یا نارسایی اهداف، راهبردها و سیاست

9388 :02.) 

در کنار متولیان رسمی دیپلماسی فرهنگی، بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی نیز قابل      

توان به رند و ازجملة آنها میگیهای متعددی جای میبندیطرح هستند که در دسته

ها و نهادهای ها(، نخبگان، گروههای مشهور اجتماعی )سلبریتیاشخاص حقیقی و چهره

های خصوصی ها(، شرکتنهاد )سمنهای مردممرجع، انجمن دوستی کشورها، سازمان

: 9310عمومی، مؤسسات فرهنگی غیرانتفاعی، عموم مردم و... اشاره کرد )کوهکن، روابط

المللی به های فرهنگی بینها و تهدیدات واگذاری فعالیت( فرصت9319(. صادقی )931

رسد در خصوص سایر بازیگران برشمرده که البته به نظر می 0ها را به شرح جدول سمن

 مردمی دیپلماسی فرهنگی نیز قابل تطبیق باشد:
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نگی به های دیپلماسی فرهها و تهدیدهای واگذاری فعالیت: فرصت3جدول 

 (33-38: 8238ها )صادقی، سمن
 هاتهدیدها و آسیب هاها و ظرفیتفرصت

 نداشتن هدف مشخص و انحراف از اهداف اصلی محوری و تخصصی بودنمساله

 های اقتصادیمشکلات مالی و درگیر شدن در فعالیت برخورداری از انگیزه و دغدغه معنوی

 کاریلتی شدن و محافظهدو سازی اجتماعیقابلیت بهتر برای شبکه

 محور نبودنبرنامه های دولتی متولیمحدودیت کمتر نسبت به سازمان

 ها به آنهاضعف قانونی در واگذاری فعالیت سالاری دینیمؤثر در تقویت مردم

 شناسی ارتباط ناکافی با نهادهای دولتی و عدم مخاطب چاب  و منعطف بودن

 ای دیپلماتی هعدم آشنایی با اصول و تکنی  

 

 . پیشینة تجربی پژوهش3

شناسی دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی هایی دربارة آسیبپیشتر پژوهش     

کدام جمهوری اسلامی ایران و نقش نهادهای رسمی فعال در این حوزه انجام شده، اما هیچ

 ند از:اها عبارتترین آنترین و مرتبطاند. مهمبه هدف این پژوهش نپرداخته

پس از تبیین  «ایران .ا.شناسی دیپلماسی عمومی جآسیب»( در کتاب 9310ایزدی )     

شناسی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی جایگاه و معنای دیپلماسی عمومی، به آسیب

به  پرداخته و های مفهومی، موضوعی، نهادی، ساختاری و کارگزاریر حوزهایران د

های چندلایه، تقویت دیپلماسی مشارکتی، ند: تمرکز بر سیاستراهبردها و راهکارهایی مان

گیری از آرای ها با وامگفتمانها و خردهسیاستمدیریت زمان و تصویر و توجه به خرده

 .است اشاره کرده شده،طرحهای رفع آسیب برایصاحبان فن، 

امی ایران: بررسی وضعیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسل»( در پژوهش 9381صادقی )    

این سازمان را بدون « های پیشروی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامیها و چالشآسیب

داند و جایگاه و ترین متولی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میش  مهم
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کند و به های مشابه در کشورهای دیگر مقایسه میهای این سازمان را با سازمانویژگی

 پردازد.های پیشِ روی آن میآسیبها و بررسی چالش

بررسی وضعیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری »( در پژوهش 9381کلهر و صادقی )     
المللی در ضمن بیان موقعیت روابط فرهنگی بین« ها و نهادهای فعالاسلامی ایران: دستگاه

ی کشور های دیپلماسی فرهنگاسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، به منابع و ظرفیت

نهاد رسمی متولی  32اشاره کرده و سپس تداخل و همپوشانی در اهداف و وظایف 

 دهند.دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می

طور ها، هدف تحقیق حاضر را بهی  از این پژوهششود هیچگونه که مشاهده میهمان     

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی را از منظر  اند و این پژوهش کهکامل پوشش نداده

 سابقه است.سازی مورد نقد و بررسی قرار داده، در منابع فارسی کممردمی
 

 . روش پژوهش2

 گیری پژوهش. رویکرد و جهت2-8

( مطابق 1۶: 9312فرد و اسلامی )دانایی« پیاز پژوهش»پژوهش حاضر از منظر مدل      

 است: 3جدول شماره 

 پیاز پژوهش حاضر .2جدول 
 هاشرح پژوهش در هر ی  از لایه های پیاز پژوهشلایه

 تفسیری مبانی فلسفی پژوهش

 کاربردی پژوهش گیریجهت

 استقرایی رویکرد پژوهش

 روش کیفی پژوهش روش انتخاب

 بدون ویژگی خاص پژوهش از حیث مکانی

 روش تحلیل مضمون راهبرد پژوهش

 اکتشافی هدف پژوهش

 مشارکتی( و اسنادی ای )مشارکتی و غیرای، مشاهدهمصاحبه هاآوری دادههای جمعها و رویهشیوه
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 ها. روش گردآوری داده2-3

های کم ی، بیشتر اکتشافی هستند؛ به این معنا که دارای های کیفی، برخلاف روشروش     

شوند و همچون یای پیشینی نبوده و به همین خاطر بیشتر آنها با پرسش آغاز منظریه

های کیفی از ای پیشینی نیستند. پژوهشهای کم ی، به دنبال تأیید یا رد  فرضیهروش

گیرند. در پژوهش ها بهره میمصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارک جهت گردآوری داده

ترین بخش آن را های کیفی استفاده شد که عمدهرو از هر سه روش گردآوری دادهپیشِ

ای است که در مصاحبه نیمه ساختاریافته مصاحبه»داد. یافته تشکیل میساختمصاحبه نیمه

های مشابه دهندگان، پرسششود و از تمام پاسخآن، سؤالات مصاحبه از قبل مشخص می

خواهند پاسخ دهند شود؛ اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر طریقی که میپرسیده می

شوندگان بر اساس روش گیری مصاحبهن منظور نمونه(. بدی01: 9310)کریمی و نصر، 

 هدفمند، در دسترس و گلوله برفی از میان سه دسته زیر انجام گرفت:

  و نهادهای رسمی متولی دیپلماسی فرهنگی ایران. هاسازمانمسئولان 

  ی ایرانی.هاسمنو  مؤسساتمسئولان 

 .افراد حقیقی دیگر 

، رئیس، مدیر یا دبیرکل اولویت اول، جانشین و های رسمی و مردمیدر این سازمان     

معاونان اولویت دوم و کارکنان و کارشناسان در اولویت سوم بودند. همچنین از بین 

نخبگان دانشگاهی و حوزوی، نیز براساس سابقة پژوهش و تألیف در این زمینه افرادی در 

ندرت در ویت دوم و بهها در اولویت اول و سپس در اولنظر گرفته شدند. عمدة مصاحبه

شوندگان با استفاده از روش گلوله اولویت سوم انجام گرفت. همچنین برخی از مصاحبه

شوندگان قبلی معرفی شدند و با آنها مصاحبه انجام گرفت. روش مهم برفی، توسط مصاحبه

روش مشاهده )مشارکتی و دیگری که در این پژوهش از آن بهره گرفته شد، 

صورت زیر بیان گانة مشاهدة مشارکتی را به( مراحل سه9182) اسپرسلید. غیرمشارکتی( بو

 کند:می



 8231بهار و تابستان  ،(32پیاپی ) اول شماره ،نهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      33

 

سازد، شرحی کلی از مشاهدة توصیفی: محقق را با میدان مورد مطالعه آشنا می .9

تر های دقیقهای پژوهش و ارائه حدسدهد و به طرح پرسشدست میمیدان به

 کند.کم  می

کند که برای فرایندها و مشکلاتی متمرکز میمشاهده متمرکز: نگاه محقق را بر  .0

 های پژوهش شما بیشترین اهمیت را دارند.پرسش

شود و به دنبال ها انجام میمشاهده گزینشی: در مراحل پایانی گردآوری داده .3

تری برای انواع اعمال و فرایندهایی است که در های بیشیافتن شواهد و مثال

 (.01۶-012: 9319مرحلة دوم پیدا نشدند )فیلی ، 

ها و ها، نهادها، موسسهدر پژوهش حاضر فرایند مشاهده از طریق تعامل با برخی سازمان     

سرانجام در این تحقیق از برخی اسناد  الملل صورت گرفت؛های فعال در عرصة بینتشکل

 گیری شده است. در مجموع باید گفت درو مدارک معتبر منتشرشده در این حوزه نیز بهره

ای و موضوعی( استفاده نگاری )مبتنی بر رخداد، دورهاین پژوهش از هر سه روش تجربه

شوندگان در آن دخیل بودند هایی که مصاحبهشد؛ همچنین برخی از رویدادها و برنامه

نهاد(؛ و هم های مردمهای سازمانواکاوی شد )مانند سؤال از برخی اقدامات و فعالیت

الله های نمونه بررسی شد )مانند تجربة دورة مسئولیت حجتالیتای برخی فعتجربة دوره

هایی صورت موضوعی پرسشعنوان رایزن فرهنگی ایران در فرانسه(، و هم بهایوبی به

 نگاری شد.مطرح، و ابعاد آن تجربه

 ها. روش تحلیل داده2-2

رفتیم که در علوم کار گشده روش تحلیل مضمون را بهآوریهای جمعبرای تحلیل داده     

های متنی با حجم بالا بندی و مقایسه دادهاجتماعی روشی پرکاربرد و مناسب برای دسته

های کیفی بسیار مفید و کارا است. آید و در فهم الگوهای موجود در دادهحساب میبه

مضمون را  کینگتحلیل مضمون بر مبنای شناخت، انتخاب و تحلیل مضامین استوار است. 

مضامین، خصوصیات تکرارشونده و متمایزکنندة واحدهای »کند: ونه تعریف میگاین
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فرد درک شده و یا مجربی که پژوهشگر دربارة اند؛ خصوصیات منحصر بهشدهشمرده 

مضامین در این روش به سه دسته  (.King, 2010: 150)« کندمسئلة تحقیق مشاهده می

نکتة مهمی در متن است و با ترکیب آنها، ( مضمون پایه، که مبی ن 9شوند: تقسیم می

دهنده، که واسط مضامین فراگیر و ( مضمون سازمان0شود. دهنده ایجاد میمضمون سازمان

-Attride) گیرد( مضمون فراگیر، که در کانون شبکه مضامین قرار می3پایة شبکه است و 

stirling, 2001: 338-339.) پژوهش نیز اجرا  مراحل تحلیل مضمون به ترتیب در این

ها و مضامین پایه و مضامین وبرگشت بین دادهشده و در حین آن پیوسته فرایند رفت

 گرفت.دهنده و فراگیر جریان داشت و پیوسته اصلاحات صورت میسازمان

شود در تحقیق کیفی به دلیل پررنگ بودن نقش پژوهشگر، سنجش پایایی یادآوری می     

یافت، اگرچه حد ی از آن باید وجود داشته  ه پایایی مطلق دستتوان بدشوار است و نمی

های مشاهده از اولویت اول، شوندگان و نمونهباشد. در پژوهش حاضر انتخاب مصاحبه

ها، ادامه فرایند مصاحبه و مشاهده تا رسیدن به اشباع نظری، شنوندة فعال بودن در مصاحبه

ها و مضامین ت و برگشت مکر ر بین دادهها، رفضبط و مکتوب کردن حداکثری مصاحبه

هایی است که جهت برخورداری در روش تحلیل تا حصول اشباع نظری، از جمله تکنی 

های گردآوری و تحلیل اند تا بتوان گفت روشاین پژوهش از پایایی نسبی استفاده شده

دیگران، درستی اجرا شده و در صورت تکرار توسط این پژوهش، تا حد  قابل قبولی به

رسد. همچنین با توجه به پرسش اصلی و وبیش مشابهی میصورت کلی به نتای  کمبه

منظور کشف نظر های کیفی بهآوری دادهاکتشافی بودن این پژوهش، ضرورت جمع

ها تأیید تبع آن روایی روش گردآوری و تحلیل دادهعلمی، و بهکارشناسان و اعضای هیئت

 شد.
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 ها وتحلیل دادهتجزیه . اجرای پژوهش و3

شده در سه مرحله های گردآوریها و شبکه مضامین، دادهجهت دستیابی به تحلیل داده     

بندی شدند. این جداول در در جداول کدگذاری مضامین قرار گرفتند و کدگذاری و دسته

 مشاهده است.ادامه قابل

( 1شوندگان )جدول   از مصاحبهطور انجام شد که به هر یکدگذاری مضامین پایه، این   

مورد(، ی  حرف از الفبای 02ها و سایر مشاهدات و منابع اسنادی )در مجموع و مشاهده

آید؛ سپس شمارة کد مربوط به اختصاص داده شد که در ابتدای کد می Yتا  Aانگلیسی از 

 گیرد. رقمی قرار می 3یا  0صورت ی  عدد آن فرد/ منبع به

 شوندگانصاحبه: معرفی م3جدول 

 مسئولیت شوندهمصاحبه ردیف

 علمی دانشگاه امام حسین)ع(عضو هیئت حسین اکبری 9

 الله ایوبیحجت 0
علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، رایزن عضو هیئت

 فرهنگی اسبق ایران در فرانسه

 الملل بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاءمسئول بخش بین اکبر براتیعلی 3

 حسن بشیر 1

علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات عضو هیئت

دانشگاه امام صادق)ع(، رایزن فرهنگی اسبق ایران در تانزانیا و 

 آفریقای جنوبی

 پیمان جبلی 2
علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما، معاون عضو هیئت

 مرزی صداوسیمابرون

 خوانیهفتنادر جعفری  ۶
علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام هیئت عضو

 صادق)ع(

 مسئول موسسه فرهنگی وارثین محمدعلی جهانشاهی 0

 الملل وزارت امور خارجهعلمی دانشکده روابط بینعضو هیئت محمدرضا دهشیری 8

المللی سازمان فرهنگ و کارشناس مرکز مطالعات فرهنگی بین محمدمسعود صادقی 1
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 تباطات اسلامیار

 المللهای مردمی بیندبیر مجمع تشکل ایمان عادلی 92

 جمال عطایی 99
کل سابق مجمع اتحاد دانشجویان جهان  عضو شورای مرکزی و دبیر

 اسلام

 کل بنیاد جوانه صلح دبیر زادهحمیدرضا غلام 90

 المللی امت واحدهدبیر اتحادیه بین علی کمیلی 93

 زینب مظاهری 91
س گروه مدیریت دانش و منابع روابط فرهنگی مرکز مطالعات رئی

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 رئیس مؤسسه فرهنگی اکو محمدمهدی مظاهری 92

 رایزن فرهنگی سابق ایران در روسیه رضا ملکی 9۶

آمده، از همین روش استفاده  2دهنده نیز که در جدول در کدگذاری مضامین سازمان     

انتشار برخی از آنها، تنها به ذکر جدول ها و محدودیت در دلیل حجم زیاد دادهبهشد. 

 مضامین پایه اکتفا شده است.

 : نمونه جدول مضامین پایه3جدول 

 مضمون پایه متن ردیف
مضمون 

 دهندهسازمان
 کدگذاری

9 

ی  اشکال بزرگ دیگر که در 

ادبیات حاکمیتی وجود دارد، این 

صاحبِ کار  است که خودشان را

من باید  کنندیم. احساس دانندیم

 کارچهتصمیم بگیرم که این پول را 

کنم. سختشان است که واگذاری و 

واسپاری کنند. این فهم وجود ندارد 

 که مردم باید ]کار را[ جمع کنند.

احساس تصاحب 

کار و دخالت در 

ی از ریگمیتصم

ی هادستگاهسوی 

 رسمی

 نگاه

 و انحصارطلبانه

 به عتمادا عدم

 مردمی بازیگران

E02 

 G03 نگاهی گریتصدنگاه گری دارند، اینها ی  نگاه تصدی 0
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یکی از موانع این است. همة نهادهای 

که متوجه نشوند اینها باید ما تا وقتی

های ستاد چابکی باشند که ظرفیت

اعتماد را فعال کنند... بیرونی قابل

مسئله دیگر نگاه امنیتی است. نگاه 

رصه نظامی ای را که اینها در عامنیتی

اند، به عرصة فرهنگی تجربه کرده

 دهند.تعمیم می

 و انحصارطلبانه ی رسمیهادستگاه

 به اعتماد عدم

 مردمی بازیگران

نگاه امنیتی و نظامی 

ی هادستگاهبرخی 

رسمی و تسر ی آن 

 به فرهنگ

 نگاه

 و انحصارطلبانه

 به اعتماد عدم

 مردمی بازیگران

G04 

3 

یکی از آقایان وزارت خارجه که 

سفارت هم دارد، برای  چهاربارسابقة 

ما صحبت کرد و خیلی متکبرانه و با 

نپسندیدم  شخصهبهفضایی که من 

تان نیست شماها چیزی حالی»گفت: 

و اینجا وزارت امور خارجه هست و 

من از آن «! ما همة دنیا را گشتیم و...

وضعیت خوشم نیامد و همان وسط 

لسه بلند شدم که بیرون بروم و ج

پشت سر من هم سه چهار نفر دیگر 

 بلند شدند. 

نگاه از بالا به پایین 

و فخرفروشانه 

 وزارت خارجه

 نگاه

 و انحصارطلبانه

 به اعتماد عدم

 مردمی بازیگران

I01 

1 

ما به معنای واقعی سمن بودیم. یعنی 

بعد سراغ  میکردیمی زیربرنامهاول 

پول نداشتیم  وقتچیه. میرفتیمپول 

مشتاق  هایلیخی کنیم. زیربرنامهبعد 

بودند که به ما کم  دائمی داشته 

 آنهاباشند اما ما وابستگی کاری به 

 پیدا کنیم.

ی هاسازمانپیشنهاد 

رسمی به وابستگی 

سمن در قبال 

 کم  دائمی

 نگاه

 و انحصارطلبانه

 به اعتماد عدم

 مردمی بازیگران

J02 

 D03آگاهی و  عدمعدم شناخت و یکی از موانع، عدم شناخت و ارزیابی  2
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است. ما  هاسمنصحیح از فعالیت 

. میشناسینمرا خوب  هاسمن اصلاً

یی در هاسمنچه  داندینمسازمان ما 

ی دارند المللنیبحوزة فرهنگی 

 اصلاً ؛ دهندیمفعالیت انجام 

 .شناسدینم

ارزیابی صحیح 

ی رسمی هاسازمان

 هاسمناز فعالیت 

 شناخت

۶ 
آداب  نهادمردمی هاسازمان

 دیپلماتی  بلد نیستند.

ی هاسازمان

آداب  نهادمردم

دیپلماتی  را بلد 

 نیستند

 نبودن برخوردار

 وها مهارت از

 یهاآموزش

 لازم

D05 

0 

این اقدام در کشور به دلایل مختلف 

انجام نگرفته. از طرفی دولت 

ری آنقدربزرگ است که واگذا

کارها به معنای کار نکردن افراد 

ساز است. از زیادی است که مشکل

های کافی طرف دیگر مردم آموزش

ندارند که بتوانند این مسؤلیت را 

 داشته باشند.

دلیل بزرگ بودن به

دولت، 

سازی یعنی مردمی

بیکار شدن افراد 

 زیادی

 ضعف نقاط

 ساختاری
H01 

برخوردار نبودن 

مردم از 

 لازم هایآموزش

 نبودن برخوردار

 و هامهارت از

 هایآموزش

 لازم

H02 

8 

مشکل هوش  مانجامعهما در 

به قم و  هایعراق الآنفرهنگی داریم. 

، مردم آن را فرصت اندآمدهمشهد 

. از دانندیم، تهدید دانندینم

این آدم وقتی به خارج از  طرفآن

برود، نگاهش فقط  خواهدیمکشور 

 ست.تفریح و سرگرمی ا

آشنا نبودن مردم 

 با هوش فرهنگی

 نبودن برخوردار

 وها مهارت از

 یهاآموزش

 لازم

O01 
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1 

نظام و ساختار اداری ما سراسر دولتی 

است در حالی که جنس مقولة 

فرهنگ مردمی است. سازمان ما الان 

ی  سازمان اداری بوروکراتی  

است که در ی  چارچوبی دارد 

فرهنگی کند و اتفاقاً کار حرکت می

هیچ وجه به ی  معنا به

پذیر نیست. و این موضوع چارچوب

تبعاتی دارد. ما مجموعة جدید 

وابستة دولتی در کنار بخش 

کنیم خصوصی و مردمی درست می

که تا از سمت بودجه دچار مشکل 

افتد که چکار شود، تازه یادمان میمی

 کنیم.

ساختار ما دولتی و 

مدار چارچوب

شده، اما کار 

نگی، مردمی و فره

ناپذیر چارچوب

 است

 ضعف نقاط

 ساختاری
O05 

های ایجاد مجموعه

جدید وابسته در 

کنار بخش 

خصوصی و مردم 

های توسط سازمان

 رسمی

 انگاریرقیب

 مردمی بازیگران
O06 

92 

ها ی سمنهاتیفعالماندگاری آثار 

های رسمی و اداری بیشتر از فعالیت

فتیم هر وقت ر هادستگاهاست. در 

گفتند فلان رئیس و معاون و رئیس 

اداره و کارشناس فلان کشور عوض 

بیشتر  کسچیهشده. عمر ]مسئولیت[ 

 سال نیست. 3-0از 

تغییرات سریع در 

 ی رسمیهاسازمان

 عدم ثبات مدیریتی

 ضعف نقاط

 ساختاری
J13 

 

 دهنده بدین صورت بود که پس از مشخص شدنگیری مضامین سازمانروش شکل     

پوشان در هم ادغام شده و ذیل مضامین پایه در فرآیند کدگذاری، مضامین مشابه و هم

گیری دهنده چگونگی شکلنشان ۶قرار گرفتند. جدول  دهندهی  مضمون سازمان

 دهنده است:مضامین سازمان
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 دهنده: مضامین سازمان3جدول 

ردی

 ف
 مضامین پایه کدهای مضامین پایه

مضامین 

دهسازمان

 نده

 کد 

9 

A07،A22،A01،A02،A03،A04،

A05،B03،C04 ،

C03،C05،D02،E01،E02،F20،

F21،F22،F01 ،

F02،F03،G01،G02،G03،G04،

G05،I01،J02 ،

J07،J08،J10،J01،J03،L01،M01

،M02،M03 ،N01،P01 

 و انحصارطلبانه نگاه

 بازیگران به اعتماد عدم

 مردمی

ها و آسیب

موانع از سوی 

متولیان 

 رسمی

Z01 

0 C07،C08،D03،E04،M04،D11 آگاهی و شناخت عدم 

3 A21،G06 
ناکارآمدی و عدم 

 تخصص

1 A06،C11،F08،F04،F06،F09،

N02،O02 

 بازیگران انگاریرقیب

 مردمی

2 C12،I02 مرتبطین محدود دایره 

۶ A08،A12،A16،C01،C02،T01،

D04 

 گذاریسیاست نداشتن

 کلان نقشه و مشخص

 فرهنگی دیپلماسی

0 C10،H01،J13،O05،W01،T08 ساختاری ضعف نقاط 

8 
C09،D01،F16،F17،F19،F10،

G07،G08 ،

G09،G10،J09،J04،K01،M05،

N03،N04 ،O04 

 اعتقاد و اراده نداشتن

 سازیمردمی برای جدی

1 F05،F07،M06،N05،O03 
 و انقلابی روحیه نداشتن

 جهادی

92 
A09،A10،A11،A14،A20،A19،

B01،B02، 

C13،D05،F18،F11،F23،H02،

M09،O01 ،

 از نبودن برخوردار

 هایآموزش و هامهارت

 لازم

ها و آسیب

موانع از سوی 

بازیگران 
Z02 
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T06،T02،T03،T04،T05،D10 مردمی 

99 A13،A15،A17،A18،C14،C15،

C16 ،C17،J05،J06،M07 

 و هاگرایش داشتن

 نادرست رویکردهای

90 C06،C21،C18،C19،C20،C22،

E05،F12،F13 ،F14،T07 

 تشکیلاتی نگاه نداشتن

 ای(جبهه و )قرارگاهی

93 E03،J11،D06،D07 
 و گذاریهدف نداشتن

 دقیق گذاریسیاست

91 D08 شدن دولتی 

92 F15 بودن عده کم 

9۶ D09 
 و مالی مشکلات درگیر

 شدن اقتصادی

90 G11،M08 عملکرد سوء 

98 L02،L03 ها و آسیب دشمنان تراشیمانع

موانع از سوی 

 عوامل بیرونی
Z03 

91 J12 
 جامعه دولت کارشکنی

 هدف
 

های فراگیر پوشان، مضمونجهت و همدهندة همدر نهایت نیز با ترکیب مضامین سازمان     

 شکل گرفتند: 0پژوهش مطابق جدول 

 : مضامین فراگیر3جدول 
 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان ردیف

 رسمی متولیان سوی از 9

 مردمی بازیگران سوی از 0 ها و موانعآسیب

 بیرونی عوامل سوی از 3

 ها و تبیین آنی مضمونسازشبکه. 3

دهنده( مرتبط با پرسش اصلی دهندة آنها )سازمانهای تشکیلمضامین فراگیر و مضمون     

فرهنگی جمهوری اسلامی  سازی دیپلماسیها و موانع مردمیپژوهش که گویای آسیب
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ای قابل ترسیم است که شبکة مضامین این پژوهش نامیده ایران است، در قالب شبکه

 (.9شود )شکلمی

 سازی دیپلماسی فرهنگی در ایرانها و موانع مردمی: آسیب8شکل

 

های اصیل انقلاب اسلامی به مردم، در کنار رغم همة نگاهدهد که علینشان می 9شکل     

الله( و رهبر معظم انقلاب و افزون بر مزایای متعدد یدهای امام خمینی )رحمهتأک

ها و سازی، در حال حاضر این امر بسیار کمتر از آنچه باید، محقق شده است. آسیبمردمی

توان در سه دستة کلی به سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران را میموانع متعدد تحقق مردمی

 شود:لیل مختصری از آنها ارائه میشرح زیر جای داد که تح

 ها و موانع تحقق از سوی متولیان رسمیالف( آسیب

 مردمی  بازیگران به اعتماد عدم و انحصارطلبانه ( نگاه8-الف

سازی دیپلماسی فرهنگی نگاه انحصارطلبانه های دولتی مردمیترین آسیبیکی از مهم     

ها و نهادهای دولتی کند. سازمانهور پیدا میهای مختلف ظاعتمادی است که در قالبو بی

دانند و با نگاه بالا از ی  سو خود را متصدی این حوزه و متخصص دیپلماسی فرهنگی می

زنند؛ یا اگر هم به پایین نسبت به بازیگران مردمی، یا از واگذاری کارها به آنها سر باز می

مانند کمبود بودجه و یا سهولت تعامل  خاطر اضطرار و اجبار در مواردیکنند بهواگذار می
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که حر یت و تخصص آنها را به رسمیت از منظر اداری و حقوقی است؛ در حالی

ریزی و اجرا دخالت کرده و مانند پیمانکار با شناسند و به همین دلیل در برنامهنمی

اندازد و کار کنند. گاهی هم نگاه امنیتی بر این موارد سایه میهای مردمی رفتار میمجموعه

شود یا کنترل واسطة مسائل امنیتی، یا اجازة فعالیت داده نمیکند و بهتر میرا از این سخت

شود. در بعضی موارد نیز حمایت از بازیگران مردمی را و اشراف شدید بر آن اعمال می

گاه کنند. علاوه بر این، نهای رسمی میمشروط به وابستگی یا تعل ق و پیوستن به سازمان

انحصارطلبانه در واگذاری و اجرا که توضیح داده شد، در بیشینة موارد ارزیابی متولیان 

شود و کم یت و گری انجام میرسمی نیز بر اساس همین انحصارطلبی و میل به تصد ی

اند ها و نهادهای دولتی به صورت مستقیم اجرا کردههایی که سازمانگاهی کیفیت برنامه

ها و شود. عملکرد سازمانها قرار داده میرزیابی عملکرد غیردولتیعنوان شاخص ابه

مثال در وزارت امور خارجه و تا عنواننهادهای دولتی در این زمینه یکسان نیست؛ به

« نگاه انحصاری به دیپلماسی فرهنگی»حدودی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 

 برجسته است.

و نهادهای دولتی با انواع بازیگران مردمی نیز تفاوت دارد. ها همچنین تعامل سازمان     

هایی برای نمونه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سطح مردمی بیشتر با افراد یا گروه

صورت منفرد و مناسبتی تعامل دارد، اقدام مانند قاریان، مداحان، سخنرانان، هنرمندان و... به

های اعزام و نماید، هماهنگیها و رویدادها میدر مناسبت هابه اعزام این افراد یا گروه

دهد و افراد اعزامی تنها در آن مراسم ایفای نقش کرده و برگزاری مراسم را خود انجام می

های دوستی گردند. وزارت امور خارجه در سطح مردمی بیشتر با انجمنبه کشور باز می

های مردمی سازی، نهاد سپاه بیشتر با گروهکشورها تعامل دارد. در سطح بهتری از مردمی

تر در مقایسه با سازمان فرهنگ و صورت بلندمدتهم بهکند، آنها همکاری میمانند سمن

و انفرادی است.  مدتارتباطات اسلامی که همکاری آن با بیشتر بازیگران مردمی و کوتاه
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با رویکردی مشابه سپاه،  بیت نیزمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل

 اما در سطح محدودتر و کمتری با بازیگران مردمی ارتباط دارند. 

ها و کردند که پس از همکاریها اشاره میاز سویی برخی بازیگران مردمی در مصاحبه     

شده از سوی دنبال مصادرة پروژة انجامهای مشروط، هری  از متولیان رسمی، بهحمایت

می و ارائه گزارش کار به مقامات بالا و اتمام کار به اسم خود بودند! گویا بازیگران مرد

گری و میزان کم ی برگزاری معیارهای سنجش عملکرد متولیان رسمی نیز بر اساس تصد ی

 همایش، نمایشگاه، جلسه، دوره و... است.

 شناخت و ( نبود آگاهی3-الف

ماسی فرهنگی نیز ریشه در عدم درک سازی دیپلها و موانع مردمیبخشی از آسیب     

مدار در عبارتی نگرش مردمسازی و ضرورت آن از سوی متولیان رسمی دارد. بهمردمی

های مسئول دیپلماسی فرهنگی به دلایل مختلفی هنوز شکل نگرفته است. میان سازمان

د بازیگران ها و حتی وجوها و تواناییهمچنین در بسیاری از موارد متولیان رسمی از ظرفیت

دانند در کجا و اطلاع هستند؛ یا اگر اطلاع دارند، نمیمند بیمردمی متخصص و دغدغه

 توان از آنها کم  گرفت.برای پر کردن کدام خلأ و نیاز می

 تخصّص  عدم و ( ناکارآمدی2-الف

صِرف اشتغال در این حوزه، خود را متخصص برخی متولیان دیپلماسی فرهنگی به     

کنند. یکی از سی فرهنگی و بازیگران مردمی را فاقد تخص ص و آگاهی تلقی میدیپلما

وزارت امور خارجه جلسة مفصلی برای »گوید: رایزنان فرهنگی و سفرای سابق ایران می

تشکیل داد. یکی از آقایانی که الآن جزء افراد  ]رشته تبلیغ[آموختگان تعدادی از دانش

بار سفارت هم دارد، برای ما صحبت کرد و خیلی  ة چهارباتجربة وزارتخانه است و سابق

تان نیست و شماها چیزی حالی»شخصه خیلی نپسندیدم گفت: متکب رانه و با فضایی که من به

من از آن وضعیت خوشم «! اینجا وزارت امور خارجه هست و ما همة دنیا را گشتیم و...

پشت سر من هم سه چهار نفر دیگر نیامد و همان وسط جلسه بلند شدم که بیرون بروم و 
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خورد... روید؟ گفتم اینجا خیلی به درد من نمیبلند شدند. به ایشان برخورد که کجا می

طور که ی  عده خواهم بروم که همه عشق و علاقه کار کردن داشته باشند؛ اینجایی می

 (.I01 )کد مصاحبه« پسندم[به دیگران فخر بفروشند ]را نمی

دلایل مختلف و از جمله نبود تخصص و روحیة اداری و دفتری است که به حالیاین در      

ها و نهادهای متولی دیپلماسی فرهنگی را مورد توان کارآمدی برخی سازمانحاکم، می

ها پذیرفته نشود و سازمان تردید قرار داد؛ اگرچه این ناکارآمدی ممکن است از سوی این

گیری از توانمندی بازیگران مردمی ندانند. هرچند باید گفت هدر نتیجه خود را نیازمند بهر

شان به ها و نهادها، سبب روی آوردندرک این ناکارآمدی از سوی برخی سازمان

 بازیگران مردمی شده است.

 مردمی بازیگران انگاری( رقیب3-الف

بازیگران دولتی، خود را رقیب -متولیان رسمی گاهی با دامن زدن به دوقطبی مردمی     

کنند. از دیگر مصادیق هایی هم در کار آنها میتراشیبینند و برخی مانعمردمی در اجرا می

ساخته های دولتها و مجموعهانگاری، اقدام متولیان رسمی به تأسیس سمنگونه رقیباین

ها، از طریق جای همکاری با مردمیشود بهدر کنار بازیگران مردمی است که موجب می

شوند. گاهی نیز ممکن است متولیان رسمی های خودساخته وارد اجرا ها و سمنعهمجمو

ها از بازیگران مردمی، فعالیت آنها را به نام خود مصادره کنند و مانع دلیل برخی حمایتبه

ها و نهادهای رسمی شوند. در سازمانعنوان طر اح و مجری اصلی شدن آنها بهاز مطرح

شود و دلیل ساختار کارمندی، منافع کارمندان مهم و حیاتی تلقی بهچنین معمول است که 

سپاری و در نتیجه تعدیل برخی از نیروهای رسمی معنای برونسازی بهکه مردمیاز آنجایی

تنها حامی و یا آشکار شدن ناکارآمدی آنها است، بخش اداری و بوروکراتی  نه

تراشی شان مانعها را رقیب خود دانسته و برایشود، بلکه آنگر بازیگران مردمی نمیتسهیل

 کند.می
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 مرتبطین محدود ( دایرة3-الف

ها و نهادهای رسمی متولی دیپلماسی فرهنگی در داخل و خارج تعاملات سازمان     

وبیش های جامعه هدف در طول سالیان مختلف کممحدودی دارند. ارتباط آنها با بومی

ها پا به سن گذاشته و از پویایی نسلی جا می به همراه این سازمانثابت مانده و این افراد بو

اند. به همین دلیل ارتباط متولیان رسمی با بدنة مردمی در جامعة هدف محدود شده و مانده

به برخی شهرهای مهم شده  فعالیت و ارتباطات آنها منحصر به پایتخت و در بهترین حالت

 است.

هدف که از سوی متولیان رسمی دیپلماسی فرهنگی مورد برخی افراد بومی جوامع      

اند؛ به تدری  از روحیة انقلابی ابتدایی خود فاصله گرفته و خواستار حمایت مالی قرارگرفته

شوند. بروز چنین رفتارهایی از سوی تداوم این حمایت در خصوص نزدیکان خود می

ن در آن کشورها تأثیر خوبی بر جای منتصبین به جمهوری اسلامی در میان علاقمندان به ایرا

دلیل ارتباط بیشتر با جامعة هدف، با این دست مسائل و گذارد. بازیگران مردمی بهنمی

هایی که بسا ظرفیتشوند و چهها بهتر از متولیان رسمی آشنا میمشکلات و حتی ظرفیت

اند. نمونة شده باقی ماندهدلیل عدم اطلاع متولیان رسمی از آنها، از دست رفته یا استفاده نبه

های ها و همایشبارز دایرة محدود مرتبطان متولیان رسمی دیپلماسی فرهنگی، اجلاسیه

کنندگان آن شود و تعداد زیادی از شرکتای است که در ایران برگزار میالمللیبین

 اند!تکراری و پا به سن گذاشته

 فرهنگی پلماسیدی کلان نقشة و مشخص گذاریسیاست ( نداشتن3-الف

سازی در دیپلماسی فرهنگی کشور، نداشتن مرجع مشخصی برای از موانع تحقق مردمی     

گذاری و فقدان سیاست و نقشة کلان مشخصی در این زمینه است که اهداف، سیاست

سازی دیپلماسی فرهنگی ها را مشخص کند. همچنین برای مردمیراهبردها و اولویت

 ی وجود دارد.خلأهای قانونی فراوان
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نامه یا اسناد بالادستی خود را برخی متولیان رسمی دیپلماسی فرهنگی در ایران اساس     

اندازه در راستای تحقق اهداف خود حرکت دارند، برخی نیز نه. اما اینکه هر ی  چه

اندازه با دیگر متولیان هماهنگی و همکاری دارند، هر ی  کدام قسمت از کنند، چهمی

کنند و امثال این موضوعات، محل یپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی را تکمیل میپازل د

 پرسش جدی است. 

 ساختاری ضعف ( نقاط3-الف

های دولتی، تغییرات سریع و عدم ثبات مدیریتی، مقی د و شدن دستگاهعریض و طویل     

مانی و عدم سازسازمانی و بینهای دروندار کردن فرهنگ، اختلافات و رقابتچارچوب

های سازی، از موانع و آسیبرعایت ملاحظات ظاهری و شکلی واگذاری و مردمی

های دولتی یادشده سازی دیپلماسی فرهنگی است و در نتیجة این وضعیت، سازمانمردمی

سپاری و اعتماد به بازیگران مردمی، بخشی تازه جای بروناند بهبرای هرآنچه که نیاز داشته

اند. لذا بدیهی است که متولیان رسمی و کارمندانی استخدام نموده را تأسیس کرده

توانند در فرهنگ که پندارند که با تصمیمات فرمایشی و از بالا به پایین، میگونه میاین

راحتی مؤثر واقع شوند! همچنین در برخی پذیر است بهخودْ امری مردمی و غیرچهارچوب

راحتی ای است که ناظر بیرونی بهگروه به گونه موارد حمایت و همکاری میان این دو

شود! امری که قرار متوجه اتصال مستقیم آن بازیگر مردمی به سازمان دولتی و حکومتی می

سازی، در قالبی نرم و غیرآشکار، باقی بماند. رعایت این مسئله در بوده با رویکرد مردمی

 نماید.الملل ضروری میمحیط حساس بین

 سازیمردمی برای جدی ارادة و اعتقاد تن( نداش1-الف

سازی دیپلماسی فرهنگی، نبود ارادة جدی نزد های مهم مردمیاز دیگر موانع و آسیب     

متول یان برای تحقق دیپلماسی فرهنگیِ مردمی است. در اسناد بالادستی نیز دستور یا 

لل اصلی آن، اقتصاد رسد یکی از عنظر میشود که بهای در این خصوص دیده نمیتوصیه

های رسمی به تعامل با آوردن برخی دستگاهشونده، روینفتی دولتی است. نخبگان مصاحبه
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دانند، بلکه دلیل آن را اضطرار و بازیگران مردمی را نشانگر اعتقاد آنها به کار مردمی نمی

و  خاطر تحریم، تأکیدات و فشارهای رهبری، مشکلات مالی، محدودیت توان اجبار به

 اند.گستردگی نیاز ذکر کرده

 جهادی و انقلابی روحیة ( فقدان3-الف

های رسمی متولی دیپلماسی فرهنگی از روحیه انقلابی، برخی از نهادها و سازمان     

شدت به دنبال معرفی خود و بزرگنمایی جهادی و خالصانه برخوردار نیستند؛ لذا به

شان فع تکلیف دارند بنابراین تحقق نتیجه برایشان هستند؛ نگاه کارمندی و رهایفعالیت

های بدون حاشیه، غیرسیاسی در اولویت نیست که برای آن ایثار کنند؛ و بیشینة آنها فعالیت

فضای  اصطلاح دچار مشکل نشوند!( و به همین دلیل،کنند )تا بهو غیرانقلابی را دنبال می

م است و از همکاری با بازیگران تفک ر و سب  دیپلماسی فرهنگی غربی بر آنها حاک

 .زنندمردمی انقلابی سر باز می

 ها و موانع تحقق از سوی بازیگران مردمیب( آسیب

 لازم هایآموزش و هامهارت از نبودن ( برخوردار8-ب

های مرجع و عموم مردم( از برخی از بازیگران بالقوه مردمی )مانند نخبگان، گروه     

د و نیز فعالیت بازیگران تخصصی در دیپلماسی فرهنگی آگاه اهمیت، ضرورت و نقش خو

دانند. برخی از بازیگران مردمی از هوش فرهنگی و قابلیت نیستند و آن را وظیفة خود نمی

های دیگر برخوردار نیستند. عدم تسلط کافی بر زبان خارجی، فهم و سازگاری با فرهنگ

ویژه افراد ها و بهو هدفمند با خارجیعدم توانایی کافی برای برقراری ارتباط صحیح 

متفاوت از فرهنگ خودی، آشنایی نداشتن با آداب دیپلماتی ، آشنایی نداشتن با 

المللی، نبود توانایی کافی برای مدیریت های بینهای تعامل و اثرگذاری در سازمانظرفیت

و جامعة هدف از المللی و نداشتن شناخت دقیق از مخاطبان های مهم بینو اجرای پروژه

 ها و موانعی است که بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی با آن مواجه هستند.دیگر آسیب
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های مردمی فعال در عرصة ها به این دلیل است که بسیاری از گروهبرخی از این آسیب     

الملل سوق شده و بعدها به سمت عرصة بینالملل، با دغدغه و رویکرد داخلی تشکیلبین

اند. لذا برخی از ملزومات مهم این عرصه را دارا نیستند. آشنایی نداشتن با آداب یدا کردهپ

المللی، در بین بازیگران مردمی های بینهای سازماندیپلماتی  و نبود آشنایی با ظرفیت

های معتقد و انقلابی که با مند و انقلابی، آسیب بسیار رایجی است. لذا تعداد سمندغدغه

کنند، از تعداد انگشتان ی  دست ها آشنا بوده و در عمل نیز از آن استفاده فیتاین ظر

های رای  بازیگران مردمی، انحصار تعامل آنها با افراد و کند. از دیگر آسیبتجاوز نمی

های همسو و شبیه با خود است. در حالی که اکثریت مردم دیگر کشورها، اقتضائات گروه

شود چتر گفتمانی و دایرة خود را دارند و همین مسئله باعث میفرهنگی و اجتماعی خاص 

 ها محدود بماند.مخاطبان این سمن

 نادرست رویکردهای و هاگرایش ( داشتن3-ب

ها و رویکردهای نادرست از سوی بازیگران مردمی مانع تحقق وجود برخی گرایش     

نداری، تأکید افراطی بر فهم شود. خودبرتربینی و خودمرکزپدیپلماسی فرهنگی مردمی می

ها، گرایش افراطی به اهل سازی و یا مسلمان کردن خارجیو بیان شیعی، گرایش به شیعه

توجهی به سایر مناطق، و تمایل نداشتن سنت، تمرکز بر کشورهای مقاومت و وانهادن و بی

ها از ایهویژه از سوی برخی حرفهای رسمی بهبه همکاری و ارتباط با نهادها و سازمان

 ها و موانع مردمی است.دیگر آسیب

 ایجبهه و قرارگاهی تشکیلاتی نگاه ( نداشتن2-ب

در ی  جبهه ندیدن خود با متولیان رسمی و سایر بازیگران مردمی از موانع و      

سازی دیپلماسی فرهنگی است. برخی بازیگران مردمی با نگاه های مهم در مردمیآسیب

دولتی و غیرمردمی و دولتی لت به متولیان رسمی و ایجاد دوقطبی مردمیبالا به پایین نسب

خواندن برخی بازیگران مردمی دیگر، متحد نبودن با سایر بازیگران رسمی و مردمی و 
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دانستن کشور حوزة  نام خود و قلمرو خویشای عمل کردن، تمایل به انجام کار بهجزیره

 شوند.مردمی میفعالیت، مانع تحقق دیپلماسی فرهنگی 

 دقیق گذاریسیاست و گذاریهدف ( نداشتن3-ب

صورت تخصصی در هایی که بهویژه افراد و مجموعهبرخی از بازیگران مردمی به     

های گذاری دقیقی برای فعالیتگذاری و هدفکنند، سیاستدیپلماسی فرهنگی فعالیت می

های مهم و ت، مسائل و اولویتاند. هدف و مسیر رسیدن به آن مشخص نیسخود نکرده

صورت اند و بهشناسند، مخاطب مشخص یا ثابتی برای خود تعریف نکردهخلأها را نمی

 کنند.غیرتخصصی و با مخاطب عام یا متغیر فعالیت می

 شدن ( تمایل به دولتی3-ب

می سازی دیپلماسی فرهنگی، دولتی شدن بازیگران مردها و موانع مردمیاز دیگر آسیب     

صورت که با وابستگی به دولت، در عمل استقلال و حر یت خود را از دست است. بدین

 گذارند.کار شده و منافع دولتی و سیاسی را در اولویت میدهند و یا محافظهمی

 بودن عدّه ( کم3-ب

تعداد ویژه بازیگران تخصصی و کارآمد در دیپلماسی فرهنگی کمبازیگران مردمی، به     

سازی، تعداد بازیگران قوی و . حتی در صورت تمایل متولیان رسمی به مردمیهستند

اکنون صدها مجموعة مردمی در حوزة کارآمد، پاسخگوی نیازها نیست. گرچه هم

کنند، اما اول آنکه: نیازها فراتر از این تعداد بازیگر است و دیپلماسی فرهنگی فعالیت می

های کافی و تخصصی برخوردار شایستگی و صلاحیت دوم آنکه: همة آنها هم از توانایی،

 نیستند.

 شدن اقتصادی و مالی مشکلات ( درگیر3-ب

دلیل اینکه منبع مالی ثابتی ندارند، همواره دغدغه بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی به     

 کنند که این خود بخشی ازهای مختلف برای رفع آن تلاش میتأمین آن را دارند و از راه
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دهد. از سوی دیگر برخی بازیگران نیز ممکن است با توان و کارایی آنها را کاهش می

 های دیپلماسی فرهنگی بنگرند.گذاری اصلیِ اقتصادی و انتفاعی به فعالیتهدف

 ضعیف ( عملکرد1-ب

سازی و واگذاری کارهای اجرایی، از متولیان رسمی دیپلماسی فرهنگی برای مردمی     

مرور اصلاح شود؛ مانند: دمی توقعاتی دارند که ممکن است نابجا باشد و باید بهبازیگران مر

کارانه و کیفیت نامطلوب انجام کار، رعایت نکردن مسائل امنیتی، نگاه کاسب

اما برخی بازیگران  جویانه، سوءاستفاده از اعتبار دستگاه رسمی واگذارکننده و...؛منفعت

ت و توق عات صحیح متولیان و یا عملکرد اجرایی ضعیف، مردمی با در نظر نگرفتن ملاحظا

اند که سبب های مردمی در ذهن متولیان رسمی بر جای گذاشتهتصویر نامطلوبی از فعالیت

 آید.سازی دیپلماسی فرهنگی به شمار میاعتمادی آنها شده و این خود از موانع مردمیبی

 ها و موانع تحقق از سوی عوامل بیرونیج( آسیب

 دشمنان تراشی( مانع8-ج

های های صهیونیستی و گروهدر برخی موارد دشمنان انقلاب اسلامی از جمله لابی     

تراشی کرده و برای شکست و های دیپلماسی فرهنگی ایران مانعضدانقلاب برای فعالیت

ی تراشی دشمنان براکوشند. رایزن فرهنگی اسبق ایران در فرانسه، مانععدم تحقق آن می

فیلیپ »کند: گونه بیان میهای فرهنگی خانة فرهنگ ایران را اینشکست یکی از برنامه

گوید... در این ایام فشارهای زیادی آید تا تبری  بگوید. وی میژرمن به خانة فرهنگ می

ها خیلی در این کشور های مختلف، تهدید و بدگویی. یهودیروی آنها بود؛ نامه

 (.901: 9310)ایوبی، « اندهای مخالف هم آتش بیار معرکه بودهقدرتمندند ولی ایرانی

 هدف جامعة دولت ( کارشکنی3-ج

های دیپلماسی فرهنگی همچنین ممکن است دولت کشور هدف با آگاهی از فعالیت     

ایران و اهداف آن، در مواردی مانند صدور روادید و مجوز فعالیت، کارشکنی کرده و 

 ها و اخراج فعالان رسمی و مردمیِ فرهنگی از کشور نماید.امهحتی اقدام به لغو برن
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 . بحث و گفتگو3

شود و در این بخش هر پژوهش بر اساس چارچوب و پیشینة مفهومی خاصی انجام می     

 شود:شده مقایسه و تبیین میهای پژوهش حاضر با چارچوب مفهومی بیانبرخی یافته

 مینی در مورد مداخلة دولت در امور اجرایی جامعه، پیشتر اشاره شد که از منظر امام خ

تراشی در اصل بر آزاد گذاشتن مردم در اجرا و نظارت بر آنها و پرهیز دولت از مانع

شوندگان ها بود و مصاحبهکارهای مردمی است؛ نتای  پژوهش مؤید این شاخص

فرهنگی تلقی  سازی دیپلماسیها و موانع مردمیعنوان آسیبرعایت نشدن آنها را به

کردند و معتقد بودند در عرصة دیپلماسی فرهنگی نخست اینکه: مردم آزاد نیستند و می

شود و دولت در های آنها انجام میازحد در فعالیتدوم آنکه: نظارت و دخالت بیش

 کند.تراشی میگری، مانعجای تسهیلبسیاری از موارد به

 قدمی و مصطفوی  شاره در پژوهشهای پژوهش حاضر، نقاط ضعف مورد ایافته

عدم شناخت و توجه کافی در مورد اهمیت فعالیت فرهنگی »( را با عناوین 9388)

ها و نیازهای های فرهنگی با ویژگینامتناسب بودن محصولات و فعالیت»، «المللیبین

 ،«های عاملهای فرهنگی دستگاهفقدان نظام نظارت و ارزشیابی فعالیت»، «جامعة میزبان

فقدان و یا نارسایی اهداف، »و « های عامل در خارج از کشورناهماهنگی میان دستگاه»

ها و مهارت از نبودن برخوردار»را با عناوین مانند « های مشخصراهبردها و سیاست

و « فرهنگی دیپلماسی کلان نقشة و مشخص گذاریسیاست نداشتن»، «لازم هایآموزش

 کند.تأیید می« ساختاری ضعف نقاط»

 های فرهنگی های واگذاری فعالیتهای پژوهش حاضر، تهدیدها و آسیبیافته

نداشتن هدف مشخص و »( با عناوین 9319ها را که پژوهش صادقی )المللی به سمنبین

، «های اقتصادیمشکلات مالی و درگیر شدن در فعالیت»، «انحراف از اهداف اصلی

ضعف قانونی در واگذاری »، «هاور نبودن سمنمحبرنامه»، «کاریدولتی شدن و محافظه»

شناسی و ها و عدم مخاطبهای متنوع سمنارتباط ناکافی با گونه»، «هاها به سمنفعالیت
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برشمرده بود، با « های دیپلماتی ها با اصول و تکنی عدم آشنایی سمن»و « نیازسنجی

 و مالی مشکلات رگیرد»، «دقیق گذاریسیاست و گذاریهدف نداشتن»عناوینی مانند 

 دیپلماسی کلان نقشه و مشخص گذاریسیاست نداشتن»، «شدن دولتی»، «شدن اقتصادی

« لازم هایآموزش و هامهارت از نبودن برخوردار»و « آگاهی و شناخت عدم»، «فرهنگی

 گذارد.تأیید کرده و بر آنها صح ه می

 

 گیرینتیجه

ای در اداره و استمرار یژهوجایگاه « مردم»ین است که با آنکه در نظام اسلامی اعتقاد بر ا     

و نهادهای رسمی  هاسازمانی  از یچهدهد یمهای این پژوهش نشان نظام دارند، اما یافته

سازی این حوزه نمرة قبولی یمردممتولی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، در 

یکسان نیست؛ برای نمونه  آنهاعملکرد همة  گیرند و باور عمیقی به آن ندارند؛ هرچندینم

، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»سازی انجام پذیرفته، یمردمدر همان میزانی که 

سپاه »کند؛ اما در مقابل یمبیشتر از بازیگران مردمیِ غیرمتخصص یا انفرادی استفاده 

ید دارد. در تأکی مردمی اهتشکلو  هاگروهبیشتر بر تعامل با « پاسداران انقلاب اسلامی

نیست. پژوهش حاضر با شناسایی  موردتوجهوجه هیچنیز این امر به« وزارت امور خارجه»

دسته کل ی جای را در سه آنهایت درنهاسازی دیپلماسی فرهنگی، یمردمآسیب و مانع  هاده

ماسی سازی دیپلها و موانع تحقق مردمیآسیب»پرسش اصلی پژوهش:  واقع دردهد و یم

نقش »های فرعی آن: و پرسش« فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

را چنین پاسخ « بازیگران مردمی و متولیان رسمی در عدم تحقق دیپلماسی فرهنگی چیست؟

 دهد که:می

گردد یبرمسازی دیپلماسی فرهنگی به متولیان رسمی یمردمها و موانع یبآسدستة اول      

ت از: نگاه انحصارطلبانه و عدم اعتماد به بازیگران مردمی، عدم آگاهی و و عبارت اس

انگاری بازیگران مردمی، دایرة محدود شناخت، ناکارآمدی و عدم تخصص، رقیب
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گذاری مشخص و نقشة کلان دیپلماسی فرهنگی، نقاط ضعف یاستسمرتبطین، نداشتن 

زی و نداشتن روحیة انقلابی و سایمردمساختاری، نداشتن اعتقاد و ارادة جدی برای 

 جهادی.

سازی دیپلماسی فرهنگی از سوی بازیگران مردمی یمردمها و موانع یبآسدستة دوم به      

ها و یشگرای لازم، داشتن هاآموزشو  هامهارتاشاره دارد. مانند: برخوردار نبودن از 

ی و گذارهدفنداشتن  ی،اجبههرویکردهای نادرست، نداشتن نگاه تشکیلاتی قرارگاهی و 

عده بودن، درگیر شدن در مشکلات مالی و اقتصادی گذاری دقیق، دولتی شدن، کمیاستس

 شود. یمو عملکرد سوء 

سازی دیپلماسی فرهنگی از سوی عوامل بیرونی یمردمها و موانع یبآسدستة سوم را      

 معة هدف. ی دشمنان و کارشکنی دولت جاتراشمانعدهند؛ ازجمله یمتشکیل 

ها بتواند موردتوجه هر دو دسته نویسندگان امیدوارند شناخت این موانع و آسیب     

بازیگران رسمی و مردمیِ عرصة دیپلماسی فرهنگی کشور قرار گیرد و موجب رشد و 

 سازی در این عرصه شود.ویژه توسعة مردمیبهبود عملکرد آنها و به
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