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از دیپلماسی عمومی سنتی تا دیپلماسی 

  عمومی نوین: رویکردی هابرماسی
ناصر هادیان

 

 سعیدیاألمین  روح

 چکیده
های اخیر، دیپلماسی عمومی دستخوش تحول عظیمی از حیث الگوی اجرایی شده تا جاایی ها     طی سال

ر تا    صفت ساتتی ملباگ دردیاده و ر تا       الگوی پیشین ه  از آغاز تاریخ دیپلماسی عمومی رایج بوده، ب

ساوی    ل ارتباطات نامتبارن یکجای خود را ب  الگویی نوین سپرده است. دذار از تصویرمحوری برمبتای مد

ب  دفتگومحوری برمبتای مدل ارتباطات متبارن دوسوی ، دذار از چارچوب اطالعااتی ها  ارتباطاات را با      

ای ها    با  چاارچوب رابطا     ،پتداشات  مثاب  یک  رایتد خطی انتبال اطالعات با هدف اقتاع یا هتتارل مای  

داویی   نگارد و داذار از تاک    ط و تارویج همااهتگی مای   ارتباطات را ب  مثاب   رایتاد اجتمااعی ایدااد روابا    

)مونولوگ( ب  دفتگو )دیالوگ( در  رایتد اعمال نفوذ بر مخاطبان خاارجی، عتاصار اساسای تحاول الگاوی      

شوند.  رضی  نگارنددان در پاسخ ب  چرایی وقوع تحاول ماذهور ایان اسات      دیپلماسی عمومی محسوب می

تکثار    از یک سو و جاا تادن و ماورد پاذیرش قارار دار تن ایاده      های ارتباطی ه  پیشر ت شتابان  تاوری

ها از سوی دیگر سبگ چتین تحولی شده است. ب  زعا  نگارناددان مباحاث یاوردن هابرماا  در        رهتگ

تواند چاارچوب نظاری متاسابی بارای بررسای روناد داذار         خصوص هتش استراتژیک و هتش ارتباطی می

 لگوی نوین باشد.دیپلماسی عمومی از الگوی ستتی ب  ا

 واژگان کلیدی
سوی ، ارتباطات متبارن دوسوی ، چارچوب اطالعااتی، چاارچوب    دیپلماسی عمومی، ارتباطات نامتبارن یک

 ای، هتش استراتژیک، هتش ارتباطی رابط 

                                                           
 دانشگاه تهران استادیار                                                                                 Email:nhadian@ut.ac.ir 

 الملل دانشگاه تهران                   دانشدوی دهتری روابط بین      Email: rooholaminsaeidi@yahoo.com 

 2/6/31تاریخ پذیرش:  12/1/31تاریخ ارسال: 

 99-62 صص/ 2931 پاییز/ 68فصلنامه راهبرد/سال بیست و دوم/شماره 
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 شاییجستارگ
شادن با  واساط      جهاانی امروزه  رایتاد  

نیروهااای محرهاا  قدرتمتااد خااود از جملاا   

های حمل و نبل و ارتباطات  انبالب در  تاوری

و اطالعااات، حااوزه دیپلماساای و ت ااامالت    

هاای   دیپلماتیک را نیز دساتخوش ددرداونی  

شاااگر ی هااارده و باااازنگری در بسااایاری از 

های پیشین و طراحی سازوهارهای جدید  روی 

ی  ب  تبع تغییر سایما . ترا ضروری ساخت  اس

وقاوع    های اخیار و در نتیدا   جهان طی ده 

ساااز در  جریااان هااای دسااترده و  ددردااونی

بساااترهای مختلااای سیاسااای، اقتصاااادی،  

شاک   اجتماعی،  رهتگی، علمی و نظامی، بای 

هاا در محایط متحاول     هتشگری دولات ه نحو

هاای مااهوی  راوانای باا      جهانی نیز مغاایرت 

ها باید خاود   دولتلذا و دذشت  خواهد داشت 

سااازدار هتتااد.  شاادن جهااانیرا بااا اقتئااا ات 

دیپلماسای    ضرورت این تغییر نگاه در عرصا 

 شود. ها احسا  می عرص  دیگرنیز همچون 

جریان تحول و تتوع دیپلماسی از حیاث  

هاای اجارا طای     هاار و شایوه   ساختار، دستور

 شادن  جهاانی های اخیر متاثرر از  رایتاد    ده 

شتاب قابل توجهی ب  خود در تا  اسات. با     

اقتئای تحوالت نوین جهان و وقوع ددردونی 

هااای مختلاای، اشااکال متتااوع     در عرصاا 

برای پاسخگویی با  نیازهاای   نوین دیپلماسی 

اسات. با  عتاوان مثاال       هتشگران پدید آمده

ها با انباوهی از موضاوعات    مواج  شدن دولت

تکثار   هارهردی و تخصصی، آنان را با م ئال 

با    ؛وظایی و ناهارآمدی مواج  ساخت  اسات 

توانتد متفردانا  از پات تادبیر     طوری ه  نمی

هاا   این موضوعات برآیتد. از این رو دولت  هم

الجرم بخشی از اختیاارات خاود را در برخای    

هااای  هااای هااارهردی باا  موجودیاات  حااوزه

اناد   ها وانهاده ها و شرهت دروه مانتدغیردولتی 

در مورد مساا ل مطارد در    آنهاتا ب  نیابت از 

دیاری نمایتاد. از    ها بحث و تصامی   این حوزه

این رهگذر، نوع بدی ی از دیپلماسی با عتاوان  

شااکل در تاا  اساات.   1دیپلماساای مساایر دو

هااا در  یااا تن نبااش رسااان  همچتااین اهمیاات

ها بار   زدن م ادالت جهانی و اشراف دولت رق 

ی ای خود در راساتا  رسان   لزوم مدیریت وجه

تحبق اهداف و متاا ع، موجاگ مطارد شادن     

دردیااده و یااا ا اازایش  2ای دیپلماساای رسااان 

های هتشاگران دوناادون در  ئاای     اندرهتش

جهاانی ایتترنات،     مدازی ب  خصاوص شابک  

را با  میاان آورده    3دیپلماسی مداازی ه پدید

 است.

تاوان   دیری دیپلماسی نوین را مای  شکل

جهانی پیامد مستبی  تغییرات بتیادین محیط 

                                                           
1. Track II Diplomacy 

2. Media Diplomacy 

3. Virtual Diplomacy 
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از قبیل ورود هتشاگران جدیاد با  صاحت  و     

هااا، تحدیااد  هاااهش نبااش انحصاااری دولاات 

حاهمیت مطلق واحادهای سیاسای، ا ازایش    

تثریر ا کار عمومی بر رق  زدن تحوالت داخل 

و خااارک هشااورها، مطاارد شاادن موضااوعات  

شامول و پیشار ت چشامگیر     هارهردی جهان

های ارتباطی دانست. ب  عباارت دیگار     تاوری

ین اقتئا ات نظ  نوین پساوستفالیایی اسات  ا

هاای   هاا را با  تددیادنظر در رویا      ه  دولات 

هایی تازه برای  ستتی دیپلماتیک و ابداع شیوه

ت امل با طیای وسای ی از هتشاگران جهاانی     

 دارد. وامی

ترین انواع ناوین   مه  از بدون تردید یکی

دیپلماسی عمومی  ،دیپلماسی در جهان امروز

ریزی راهباردی یاک    برنام تای است ه  ب  م 

دولاات باارای تثریردااذاری باار ا کااار عمااومی 

اسات و بایاد آن را پیاماد     هشورهای خارجی

  در عرصا  ا کار عماومی یا تن جایگاه  اهمیت

المللی و ارتباء چشمگیر ظر یات   م ادالت بین

اررداااذاری شاااهروندان بااار تصااامیمات و   

ها دانست. امروزه وضا یت   های دولت سیاست

جهان با دذشت  بسیار تفااوت دارد و   بر حاه 

نفااوذی  شااهروندان هشااورها هتشااگران ذی 

متادی از   هستتد ه  از حاق انکارناپاذیر بهاره   

اطالعاااات درسااات و مشاااارهت   االنااا  در 

های سیاسی و مادیریت جواماع    دیری تصمی 

برخوردارنااد. در ایاان میااان تحااوالت شااگرف 

  مداااری ارتباااطی هاا  بااا خلااق یااک عرصاا 

ا راد باا یکادیگر را    ارتباط آنی عمومی، امکان

ای سراسری  راه  هرده، تاوان   در قالگ شبک 

هتشااگری و ضااریگ نفااوذ آنااان را باا  طاارز  

 ای ا زایش داده است.   سابب  بی

تاوان با     بدین ترتیگ امروزه دیگار نمای  

و  عتتاا با  آرا  پادشاهان دذشت  بادون ا ه شیو

بلکا  چگاونگی    ،نظرات ماردم حکومات هارد   

هاا و ر تاار    برداشت ا کار عمومی از سیاسات 

المللای اهمیات  راوانای دارد و     هتشگران بین

یک هتشاگر نازد ا کاار عماومی       ارتباء وجه

جهانی، عااملی مها  در تئامین مو بیات او     

برای تحبق متا ع و نیل ب  اهدا ش محساوب  

هاا باا درا اهمیات     در نتید  دولت شود. می

خارک از قلمارو خاود و    یعمومت امل با ا کار 

باااا  آنهاااابااا  متظاااور هماااراه نماااودن   

عتااوان دیپلماساای   هایشااان، تحاات سیاساات

ه هاای دساترد   ریازی  عمومی اقدام با  برناما   

راهبااردی هاارده و نهادهااای رساامی تشااکیل 

 اند. داده

ساارعت تغییاار و تحااوالت در جهااان    

اً اخیار شده هتونی ب  حدی اسات ها     جهانی

ر م ااار  ددیپلماسااای عماااومی   حتااای

حیاث الگاوی   های قابال تاوجهی از    ددردونی

ساتتی  تا جایی ه  الگاوی   قرار در ت اجرایی 
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هارآمدی خود را از دسات داده    ه  ه پیشین 

سااازدار باا اقتئااا ات جدیااد  الگاویی نااوین  و 

ب  طور  محیط جهانی جایگزین آن شده است.

داذار از تصاویرمحوری   توان دفت  خالص  می

با    سوی  نامتبارن یک برمبتای مدل ارتباطات

دفتگومحوری برمبتای مدل ارتباطات متبارن 

چااارچوب اطالعاااتی هاا    دااذار از، دوسااوی 

ارتباطات را ب  مثاب  یک  رایتد خطی انتباال  

 ،پتداشات  اطالعات با هدف اقتاع یا هتترل می

ای ه  ارتباطات را ب  مثابا    ب  چارچوب رابط 

 رایتااد اجتماااعی ایداااد روابااط و تاارویج     

دااویی  نگاارد و دااذار از تااک  هماااهتگی ماای

)مونولااوگ( باا  دفتگااو )دیااالوگ( در  رایتااد 

اعمااال نفااوذ باار مخاطبااان خااارجی، عتاصاار 

اساساای تحااول الگااوی دیپلماساای عمااومی   

 ها  دقیاق ماهیات ایان     شاوند.   محسوب می

تواند تثریر بسزایی  تحول و چرایی وقوع آن می

بر ارتباء ضریگ مو بیات راهبارد دیپلماسای    

عمااومی هشااورها در شاارایط هتااونی محاایط 

 جهانی داشت  باشد.  

هرچتد ادبیات دیپلماسی عماومی چتاد   

سالی است ه  ب  محا ل علمای و دانشاگاهی   

در این  هشور راه یا ت  و آرار مت ددی تاهتون

زمیتاا  تااثلیی و ترجماا  شااده، امااا مفهااوم   

دیپلماساای عمااومی نااوین هتااوز چتاادان     

شده نیست و پژوهشگران م دودی ب   شتاخت 

تااوان باا  دو اراار  انااد و تتهااا ماای آن پرداختاا 

پژوهشی درخاور بررسای اشااره هارد: مبالا       

هااای  دیپلماساای عمااومی نااوین: چااارچوب »

نوشاات  محماادهاظ   « مفهااومی و عملیاااتی 

الرضا وحیدی، ادرچ  مفهوم  ادپور و موسیسد

دیپلماسی عماومی ناوین را در هاانون توجا      

دهد و سؤال اصالی خاود را چرایای و     قرار می

الملال   چگونگی ظهور این پدیده در روابط بین

هتد، اما در اهثار صافحات با  طارد      اعالم می

پاردازد و   مباحث هلی دیپلماسی عمومی مای 

ی ناهاا ی با    تتها در حد یاک صافح  اشاارات   

دیپلماساای عمااومی نااوین و تفاااوت آن بااا    

دیپلماسی عماومی ساتتی دارد )سادادپور و    

دیپلماساای (. هتاااب 39، ص 2932وحیاادی، 

، تاثلیی  اؤاد   در قباال ایاران   امریکاا  عمومی

هااای  رغاا   ایتکاا  ویژداای ایاازدی هاا  علاای

دیپلماسی عمومی نوین را در قیا  با الگاوی  

، های   ستتی با  خاوبی تبیاین هارده اسات     

توضاایحی در خصااوص دالیاال وقااع ایاان     

ددردونی در الگوی اجرایی دیپلماسی عمومی 

 - 222، صا   2932دهد )ایازدی،   ارا   نمی

39.) 

برای پوشاندن خألهای پژوهشی موجود، 

پرسش اصلی مورد توجا  مبالا  حاضار ایان     

است ه  تحول اخیر الگوی دیپلماسی عمومی 

چیساات و چاارا باا  وقااوع پیوساات  اساات     
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در پاسخ ب  پرساش اصالی مبالا ،     ارندداننگ

تااثریر   سااازند هاا را مطاارد ماای رضاای  ایاان 

الگااوی  تحااول همزمااان دو عاماال متداار باا 

شاده  دیپلماسی عماومی از ساتتی با  ناوین     

: یکای ددرداون شادن مادل ارتباطاات      است

هاای    تااوری  پیشر ت شتابانجم ی مت اقگ 

جاا تاادن و ماورد پاذیرش    دیگری ارتباطی و 

نگارناددان   .هاا  تکثر  رهتاگ ه  تن ایدقرار در

مباحث یوردن هابرما  در خصوص م تبدند 

تواناد   هتش استراتژیک و هتش ارتبااطی مای  

چارچوب نظری متاسبی بارای بررسای روناد    

دذار دیپلماسی عماومی از الگاوی ساتتی با      

 الگوی نوین باشد.

مبال  حاضار در چهاار  اراز با  نگاارش      

درآمده اسات. در  اراز اول چاارچوب نظاری     

بحث حول محور آرای هابرما  درباره هاتش  

شود؛  راز  استراتژیک و هتش ارتباطی ارا   می

دوم ب  ت ریای مدمال دیپلماسای عماومی و     

یاباد؛ در   های آن اختصاص می توصیی ویژدی

   راز سوم نگارنددان ضامن طارد  رضای  با    

پرسش اصلی مبال  راجع با  چیساتی تحاول    

الگوی دیپلماسی عمومی و چرایی وقاوع ایان   

هوشتد آن را با  نحاو    تحول پاسخ دفت  و می

مبسااوطی تبیااین هتتااد؛ و در  ااراز چهااارم  

نگارناااددان باااا قااارار دادن موضاااوع درون  

چارچوب نظری مبال ، از یک متظر هابرماسی 

یک و نگرند و مفاهی  هاتش اساتراتژ   بدان می

هتش ارتباطی هابرماا  را بارای  ها  بهتار     

دیرناد.   تحوالت دیپلماسی عمومی ب  هار مای 

شاود   دیاری ها  سا ی مای     در بخش نتیدا  

برمبتااای نتااایج حاصاال از پااردازش  رضاای ، 

رهتمودهایی برای ارتبااء دیپلماسای عماومی    

 جمهوری اسالمی ایران پیشتهاد دردد. 

 . چارچوب نظری2
توان تتها بازماناده  ب  ع 4یوردن هابرما 

و یکای از   5مکتاگ  رانکفاورت  نسل پیشاین  

روابط  6های نظری  انتبادی ترین چهره شاخ 

های  انداز رهایی بشر از بحران الملل، چش  بین

هتونی عصر تددد را نسبت ب  دیگر همفکران 

هتاد و   تر ترسی  می تر و امیدواران  خود روشن

دیااری  بخشاای را در صااورت شااکل   رهااایی

عی بااا محوریاات ارتباطااات و دفتگااو  اجتمااا

داند. هاانون مباحاث هابرماا      پذیر می امکان

ای بهتر در حاوزه   این است ه  امید ب  جام  

ارتباطات قارار دارد و مسایر آزادی از طریاق    

شود. ی تی  هموار می« ساالری رادیکال مردم»

تاارین مشااارهت  نظااامی هاا  در آن دسااترده

  از طریاق  ممکن ن  تتها از طریق هاالم، بلکا  

عمل و شتاسایی   ال موانع مشارهت همگانی 

                                                           
4. Jurgen Habermas 

5. Frankfurt School 
6. Critical Theory 
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 Hobden and).آید  و غلب  بر آنها ب  وجود می

Wyn Jones, 2001, p. 215) 

هابرمااا  هاا  اندیشاامتدی مت لااق باا   

شااود، بااا  خااانواده مارهسیساا  محسااوب ماای

 -مطاارد هااردن مساادل  یاااددیری اخالقاای  

در واقااع از  8و اخااالگ دفتمااان  7هاااربردی

  تولید ماارهت با  پاارادای  ارتبااط و     پارادای

هتااد. وی در بحااث اخااالگ  ت اماال دااذر ماای

دویااد صااحت و اعتبااار اصااول   دفتمااان ماای

اجتماعی باید در یاک  رایتاد دفتگاو ها  در     

هوشااتد باا  توا ااق  هااا ماای جریااان آن انسااان

برستد، ت یین شود. در این دفتگو هی   رد یا 

تاوان از پایش حاذف     جایگاه اخالقای را نمای  

رد، زیرا دفتگوی حبیبی زمانی م تا خواهاد  ه

یا ت ه  هاردزاران اخالقی بپذیرند ها  های    

قط یت پیشیتی درباره  ایتکا  چا  هسای از    

چ  هسی یاد خواهاد در ات، وجاود نادارد و     

، نیروی اساتدالل برتار  چیز جز  همچتین هی 

 هتاد  حاضران در  رایتد دفتگو را هدایت نمای 

.(Linklater, 2006, pp. 284-286) زباان و   او

ها در جهان اجتماعی را  انسان 9هتش ارتباطی

نویدبخش وحدت، یکپاارچگی و رهاایی بشار    

دیاری نظمای    آل هابرما  شکل داند. ایده می

هاا   جهانگیر است ه  زیر سای  آن هم  انساان 

                                                           
7. Moral-practical learning 

8. Discourse ethics 

9. Communicative action   

بتوانتد در شرایط مساوی با ه  دفتگاو هتتاد   

 (.331 - 333، ص  2933)دریفیتت، 

ای  رتباطی از جایگااه ویاژه  مفهوم هتش ا

در آرای هابرما  برخاوردار اسات. هابرماا     

های اجتمااعی را با  دو دسات  تبسای       هتش

ه  بر اسا   10هتد: یکی هتش استراتژیک می

آن هسی از طریق ابزارهایی مانتاد تهدیاد یاا    

دارد تا هااری را ها  او    تحری  دیگران را وامی

خواهااد اندااام دهتااد؛ و دیگااری هااتش   ماای

هتتاددان باا    باطی ه  بر اسا  آن شارهت ارت

های هتشی خود  هدف رسیدن ب  تفاه ، طرد

هتتاد و   را ب  صاورت اجمااعی هماهتاگ مای    

شده را برحساگ تصادیق    سپت توا ق حاصل

بیتاذهتی اعتباار دعااوی ماورد ارزیاابی قارار      

های دردیار   دهتد. در هتش ارتباطی، طرف می

،  همتاد  دیرند ه  متظور ها  را مای    ر  می

دویتاد بارای شاتونددان قابال      چیزی ه  می

هایشااان درساات اساات،   درا اساات، داازاره 

خودشان صاادگ و مسات د پاذیرش ت هادات     

اند تاا از طریاق    متتج از اجماع هستتد و آمده

 رایتد دفتگو و دوش دادن ب  یکدیگر، حارف  

ه  را بفهمتاد. در هاتش ارتبااطی تکیا  بار      

ی تای   عبالنیت و ارا   دلیل )استدالل( اسات. 

ا راد یکدیگر را تتها از طریق نیروی اساتدالل  

هتتاد. از نظار هابرماا  هلیاد      بهتر، قانع می

                                                           
10. Strategic action   
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مشروعیت، استدالل عبالنی است؛ لذا برخالف 

دون   هتش استراتژیک، در هتش ارتباطی هی 

 ه  اجباری و مبتتی بر سرهوب وجود نادارد.  

وی عدم خشونت، احسا  اخالقی )احتارام و  

را با  عتاوان    11فای نبش آرمانیهمدلی( و ای

هتاد.   نیاز هتش ارتباطی م ر ی مای  س  پیش

هابرما  هتش ارتبااطی را در صاورت وجاود    

مشااترا از مفروضااات  12جهااان یااک زیساات

ای یااا ا باای از باورهااای مشااترا و    زمیتاا 

دانااد. وی  پااذیر ماای غیرقاباال خدشاا  امکااان

همچتین هتش ارتباطی و اخالگ دفتماانی را  

پتدارد ه  برخوردار از  نی میتتها مخت  هسا

 ,Crawford, 2009).هستتد   13توان ارتباطی

pp. 188-192) 

 هابرمااا  هااتش ارتباااطی را باا  عتااوان

هتد.  ای در بستر سپهر عمومی مطرد می روی 

سپهر عمومی همان جایی است ه  متااظرات  

عمومی با مشارهت آزادان  شاهروندان بردازار   

وضاا یت شاود. هاتش ارتباااطی بایاد با       مای 

متداار شااود هاا  در آن    14هالماای آرمااانی 

اختال ااات و ت ارضااات از طریااق دفتگوهااای  

 ارغ از سلط  و مبتتی بر نیروی استدالل حل 

دردد. او اخالگ ارتباطی را تکلیای   و  صل می

متبابل ا راد برای خلق وض یت هالمی آرمانی 
                                                           
11. Ideal role taking 

12. Lifeworld 

13. Communicative competence 

14. Ideal speech situation  

با  عتاوان ابازار الزم     زباان داند و از عتصر  می

و توا ق میان هتشگران یااد   برای ایداد اجماع

هتد. البت  باید توج  داشت ها  هابرماا     می

هاا با  دنباال تغییارات      برخالف مارهسیسات 

بلکاا  از متظاار وی سااپهر   ،انبالباای نیساات 

عمومی بدون توسل با  خشاونت علیا  نظاام     

اجتماااعی موجااود نیااز امکااان تحبااق دارد   

 .(33 - 33 ، ص 2933ه، د)مشیرزا

اساساای و نوآوراناا  هااای  یکاای از تااالش

هابرماا  در نظریا  انتباادی ا ازودن مباانی      

شمول اسات.   اخالقی و ت هدات م توی جهان

او از  لسااف  اخااالگ امانو اال هاناات همااک    

دیاارد و آن را در قالااگ نظریاا  اخااالگ    ماای

هتد. هابرماا  ها  با      دفتمان بازآ ریتی می

تثسی از هانت بر این باور است ه  باید اصاول  

شمولی داشت  باشی  ها  بارای    اخالقی جهان

ها را ب  آرماان   هم  صادگ باشد و بتواند انسان

تار هتاد. البتا  متتبادان      صلح ابادی نزدیاک  

هابرمااا  عبیااده دارنااد هاا  تثهیااد باار       

شمولی اخالگ ممکان اسات متدار با       جهان

برتاری دادن یاک دیادداه خااص  رهتگای و      

محوران  آن ب  ساایرین   های قوم تحمیل ارزش

، 363 - 332، صا   2933یتت، شود )دریف

تااوان دفاات در نظریاا   (. در پاسااخ ماای333

انتبادی هابرما  ه  جهان نگارش ارزشای و   

دیرد و ه  تتوع و  اخالقی مورد تثهید قرار می
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شاود.   تفاوت  رهتگی ب  رسمیت شتاخت  مای 

اندیشاای اخالقاای   باا  عبااارت دیگاار جهااان  

هابرماساای باا  م تااای قربااانی هااردن تتااوع  

، بلکاا  هاادف از آن پااذیرش  رهتگاای نیساات

هاااای  مرج یااات اصاااول اخالقااای در داوری

المللی جهت حصول توا ق میان هشاورها   بین

، 2936در سطح جهاانی اسات )میراحمادی،    

 (.123ص 

توان دفت تثهید هابرما   در مدموع می

باار هااتش ارتباااطی و اخااالگ دفتمااان و باار  

و  15دیری یاک عرصا  عماومی جهاانی     شکل

الملل  شر و حبوگ بینتوس   تدریدی حبوگ ب

وطتاناا  از وضااع  هاا  حاااهی از تغییاار جهااان

دولتی ب  نظ  حباوقی و قاانونی    طبی ی میان

الملل  است، مورد توج  اندیشمتدان روابط بین

پاردازان انتباادی و    قرار دارد. خصوصااً نظریا   

انگاران عالق  وا ری ب  اخالگ دفتماان و   سازه

اناد و   ههتش ارتباطی و استداللی او نشاان داد 

آن را بدیل متاسبی برای هتش اساتراتژیک و  

دانتاد. برخای    زنای مای   ر تار مبتتی بار چانا   

تواناد ارا ا     م تبدند ه  اخاالگ دفتماان مای   

دهتااده یااک برناماا  هتداااری مفیااد باشااد و 

دفتگو در طول خطوط اخالگ دفتمان در یک 

وطتی، ممکن و مطلوب است. با    دنیای جهان

این ظر یات را دارد  زع  آنان سیاست دفتگو 

                                                           
15. Global public sphere 

ه   ئا را برای ورود هتشاگران دوناادون با     

سیاساات جهااانی بگشاااید و از ایااده عرصاا    

تاوان   عمومی و اخالگ دفتمان هابرماا  مای  

باارای نشااان دادن  ایتکاا  چگوناا  سیاساات   

تار   تر و مشاورتی  ساالران  تواند مردم جهانی می

 .Crawford, 2009, pp)باشد اساتفاده هارد   

196-198) 

، دیپلماسی عموومی: تعریو   . 1
 کارکردها و دستاوردها

 . تعری  1-2

تاوان   باید توج  داشات ها  متطبااً مای    

دیپلماسی را از حیث ماهیت هتشگران دخیل 

در آن ب  س  دست  تبسای  هارد: دیپلماسای    

دولت با دولت یا دیپلماسی رسمی )ها  خاود   

دو نوع آشکار و پتهان دارد(، دیپلماسی دولت 

یپلماسای عماومی و دیپلماسای    با مردم یاا د 

مردم با مردم یاا دیپلماسای خاط دو. از ایان     

، دیپلماسی عمومی مفهوم محوری مبال  میان

آیاد و مشاخ  هاردن     حاضر با  شامار مای   

ت ریی دقیق آن اهمیات بسایاری دارد، زیارا    

ها تا انتهاا بار مبتاای     ها و تحلیل هم  بررسی

همین ت ریی اندام خواهد شاد. از ایان رو در   

دام  ابتدا باا اساتتاد با  متاابع م تبار چتاد       ا

ت ریاای مببااول از دیپلماساای عمااومی طاارد 

خواهد دردید و سپت نگارناددان باا تدمیاع    
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این ت اریی و استخراک مشترهات آنها ت ریای  

 مختار خود را ارا   خواهتد هرد.

 صطالد دیپلماسی عمومی برای اولین ا

 16، از طرف ادموند دولیاون، 2363بار در سال 

در  17ر یت دانشکده حبوگ و دیپلماسی  لچر

دیپلماات بازنشسات  وزارت   و  18دانشگاه تا تز

امور خارج  امریکا برای اشااره با  ارتباطاات    

م طوف ب  متا ع ملای یاک هشاور از طریاق     

برقراری ارتباط با مردم آن سوی مرزها وضاع  

 .(Cull, 2009, p. 19)دردید 

 ل المل در  رهتگ اصطالحات روابط بین

وزارت امور خارج  امریکا دیپلماسای عماومی   

هاای تحات حمایات     برناما  »عبارت است از: 

رسانی و اعماال نفاوذ    دولت ه  با هدف اطالع

بر ا کار عماومی در دیگار هشاورها با  اجارا      

  .(Wolf and Rosen, 2004, p. 3)« آید درمی

  وزارت امور خارج  انگلستان در ت ریی

دیپلماساای » دویااد: دیپلماساای عمااومی ماای

عمااومی آن چیاازی اساات هاا  مااا از طریااق  

های مردم در خاارک از هشاور    همکاری با توده

المللای   هاای باین   برای دساتیابی با  اولویات   

«  جااویی راهبااردی خااویش از آن بهااره ماای 

(Fisher, 2009, p. 252.) 

                                                           
16. Edmund Gullion 

17. Fletcher School of Law and Diplomacy 

18. Tufts University 

   همیسیون مشورتی دیپلماسی عماومی

دیپلماسی عمومی را چتاین ت ریای    19امریکا

رسااانی، ت اماال و   رایتااد اطااالع»هتااد:  ماای

تثریردذاری بر مردمان هشورهای خاارجی با    

ای ه  ]مردم آن هشورها[ در نتید  ایان   دون 

های خود را ترغیگ هتتد تا  ها حکومت   الیت

« امریکا حمایت هتتاد های هلیدی  از سیاست

   (.96، ص 2932)ایزدی، 

  ریاازی باارای  دااروه مطال ااات و برناماا

طالعااات امریکااا در وزارت  ادغااام آناناات ا 

، دیپلماسی عمومی را چتین ت ریای  20خارج 

دیپلماسای عماومی در پای ارتبااء     »هتاد:   می

متا ع ملای ایااالت متحاده از طریاق درا و     

رسااانی و اعمااال نفااوذ باار   شااتاخت، اطااالع

 ,Leonard, 2002)« خارجی اسات  مخاطبان

p. 1) . 

 در ت ریاای  21آناناات اطالعااات امریکااا

دیپلماسای از  »دویاد:   دیپلماسی عمومی مای 

های مردم بیگان ، دادن پیاام   طریق درا توده

برای آنان،   الیت ب  متظاور تثریرداذاری بار    

آنها و توس   دفات و داو میاان شاهروندان و     

نهادهااای امریکااایی از یااک سااو و نهادهااای  

بیگان  از سوی دیگر ه  باعاث تبویات متاا ع    

                                                           
19. The U.S. Advisory Commission on Public 

Diplomacy 

20. Planning Group for Integration of USIA into 

the Dept. of State 

21. United States Information Agency (USIA) 
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)هادیااان و « شااود ده ماایملاای ایاااالت متحاا

 (.  32، ص 2933احدی، 

پت از مطال ا  و بررسای ت ااریی  اوگ     

توان ب  برداشاتی هلای از مشاترهات آنهاا      می

بخاش ماهیات    هاای قاوام   دست یا ت و مؤلف 

دیپلماسی عمومی را استخراک هرد. محورهای 

اناد   مشترا ت اریی دیپلماسی عمومی عبارت

 از: 

ایتد دیپلماسی ریز و هدایتگر  ر . برنام 2

هاای   ها )ب  طور خاص دساتگاه  عمومی، دولت

سیاسااات خاااارجی( هساااتتد، اماااا اجااارای 

دیپلماسی عماومی هاارویژه مشاترا عوامال     

 دولتی و غیردولتی است. 

. مخاطباان اصالی دیپلماسای عماومی     1

عاماا  مااردم جوامااع در هشااورهای خااارجی  

 هستتد.  

. موضاااوعات دیپلماسااای عماااومی در 9

، تمااایالت و نگاارش ا کااار ارتباااط بااا ر تااار

 عمومی  راسوی مرزها است.

. دیپلماسی عمومی م طوف با  اعماال   3

نفوذ مؤرر و هد متد بر ا کار عمومی خاارجی  

 است، ن  صرف برقراری ارتباط با آنها.  

ریازی   . دیپلماسی عمومی یاک برناما   3

مدت و بلتدمدت  راهبردی است و لذا در میان

هاای   شود و با  دنباال تثریرداذاری    مطرد می

 پایدار است. 

. دیپلماساای عمااومی در پاای درا و   6

رسانی و اعمال نفاوذ بار ا کاار     شتاخت، اطالع

های مردم خارجی است تا آنهاا   عمومی و توده

حمایااات از  دول متباااوع خاااود را بااارای  

 های هشور عامل ترغیگ هتتد.   سیاست

. هدف غایی دیپلماسی عمومی هماک  3

ب  سیاست خارجی در راستای نیل ب  اهاداف  

 و ارتباء متا ع ملی هشورهاست.

توان دفت  با تدمیع ت اریی دونادون می

دیپلماسی عمومی عبارت اسات از طراحای و   

هااای راهبااردی بااا هاادایت و   اجاارای برناماا 

هااا و بااا عاملیاات مشااترا    ولااتحمایاات د

های دولتی و غیردولتی ب  متظاور درا   بخش

رسااانی و اعمااال نفااوذ باار  و شااتاخت، اطااالع

های ماردم ساایر هشاورها تاا آنهاا دول       توده

متبااوع خااود را باارای پشااتیبانی از اهااداف و 

 متا ع ملی هشور عامل ترغیگ هتتد.

 . کارکردها1-1

تارین   یکی از مها  . 11سازی ال ( رابطه

هارهردهای دیپلماسی عمومی برقراری ارتباط 

بلتدمدت با مردم جوامع خاارجی با  متظاور    

شتاساندن یک هشور ب  آنها و ایدااد  ها  از   

های آن هشور در ذهان   جام  ، مردم و ارزش

مخاطبان خارجی از طریق  راه  هردن زمیت  

تاوان   درا متبابل است. بار ایان اساا  مای    

                                                           
22. Relation Building  
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ی باااا در واقاااع دیپلماسااای عماااوم»دفااات 

ساازی با  م تاای  ها  نیازهاای ساایر        رابط 

هااا و مردمااان، انتبااال    هشااورها،  رهتااگ 

هاا و   نظرات ماا، تصاحیح ساوء برداشات     نبط 

تاوانی  آرماان    هایی ها  مای   جستدوی عرص 

 ,Kelley)« سر و هاار دارد  ،مشترا را بیابی 

2009, p. 74).  سازی مساتلزم برقاراری    رابط

هاای هلیادی    ت امالت بلتدمدت باا شخصایت  

یک جام   از طریق اعطای باور  تحصایلی،   

های مبادل ، آموزش، بردزاری سمیتارها  برنام 

هاای حبیبای و    هاا، ایدااد شابک     و هتفرانت

مدازی و در اختیاار ماردم دذاشاتن مدااری     

ساازی همچتاین یاک     ای اسات. رابطا    رسان 

هااره باا  چهااره در سااطح  ااردی    رایتااد چ

شود ه  بستگی زیادی ب  هساگ   محسوب می

درجااات باااالی اعتماااد در جام اا  خااارجی و 

طر انا  دارد و غالبااً    ایداد محیطی امن و بای 

تار   ادر ب  صورت غیردولتی اندام پذیرد، مو ق

 . (Leonard, 2002, p. 10)خواهد بود 

البتاا  مهاا  ایتداساات هاا  دیپلماساای   

صرف برقراری روابط باا ماردم    عمومی راهبرد

هتاد، بلکا  در پای     دیگر جوامع را دنبال نمی

سازی هد متد و م طوف ب  اعمال نفاوذ   رابط 

اساات. ی تاای هاادف دیپلماساای عمااومی از   

سازی پایادار و ایدااد  ها  از سیاسات،      رابط 

های هشاور عامال را بایاد در      رهتگ و ارزش

ا ه حبیبت اعمال نفوذ و تثریردذاری بر نگرش

های عام  مردم یاک جام ا  و تغییار     و هتش

دادن عبایااد، باورهااا، انتظااارات، ر تارهااا و    

هاای آناان بارای جلاگ حمایتشاان از       دیدداه

ها و متا ع ملی آن هشور دانست و ن   سیاست

ها برای رسایدن با  ناوعی      بط بیان سیاست

 Nakamura and Weed, 2009, p. 1)مفاهم  

;Pratkanis, 2009, pp. 112-113).   پات در

هاای یاک دولات     جایی ه  ر تاار و سیاسات  

هااای  اررپذیر تاا  از ر تااار و نگاارش ،خااارجی

شااهروندان آن اساات، دیپلماساای عمااومی    

هوشد تا این دولت را از طریق اعمال نفاوذ   می

و تغییر نگرش شهروندانش تحات تاثریر قارار    

 .(Wolf and Rosen, 2004, p. 4)دهااد 

وزیر خارج  اسابق   ،های هاندولیزا رایت دفت 

تواند بیاانگر هادف    ایاالت متحده ب  خوبی می

 سازی باشد:  دیپلماسی عمومی از رابط 

هاای   دیپلماسی عماومی یکای از مؤلفا    

سات. ماا در پای    راهبرد امتیت ملی ماحیاتی 

آن هسااتی  هاا  ارتباااطی تااوتم بااا احتاارام و 

مشااارهت بااا مااردم جهااان برقاارار سااازی  تااا 

ین هتای  و قادرت   را تبیا  خاود  یهاا  سیاست

 - آزادی، برابری، ر اه و عدالت -هایمان  آرمان

تاوانی    ساان ماا مای    را مت کت نمایی . بادین 

های جدیدی را با شهروندان خارجی  مشارهت

بتا نهی  و با حمایت ایاد ولونیک از تروریسا    
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 .Nelson and Izadi, 2009, pp) .مبابل  هتی 

339-340) 

د ها   شاو  بتابراین چتاین اساتتباط مای   

هارهرد اساسی دیپلماسای عماومی برقاراری    

روابط بلتدمدت با مردمان هشورهای خاارجی  

باا  متظااور ایداااد شاارایط درا متباباال و    

ها و متا ع مشاترا اسات تاا     شتاسایی ارزش

هاااا و  بسااتر الزم باارای پااذیرش سیاساات    

های هشور عامل از ساوی هشاور هادف     هتش

رساد دیپلماسای    مهیا شود. لاذا با  نظار مای    

یاک  «  اروش »مومی بیش از آنک  ناظر بار  ع

سیاساات خاااص باشااد، بااا اعمااال نفااوذ باار   

هاای ماردم  راساوی مرزهاا و دساترش       توده

زمیت  دفتگو میان شهروندان و نهادهای یاک  

هشور از ساویی و همتایاان آنهاا در خاارک از     

 Nakamura and)سوی دیگر سار و هاار دارد  

Snow, 2009a, p. 9; Weed, 2009, p. 15).  

هاارهرد دیگار    .19ب( مدیریت تصویر

دیپلماسی عمومی مدیریت تصویر و مادیریت  

وجه  هشاورها در خاارک اسات. ایتکا  یاک      

هشور در محیط بیرون از قلمروش چ  وجها   

و جایگااااهی دارد و چااا  تصاااویری از آن در 

بتادد،   اذهان مردمان دیگر جواماع نباش مای   

ال اده حا ز اهمیت است،  برای دولتمردان  وگ

آ ریتاای   االناا  ا ااراد،  را در روزدااار نبااشزیاا

                                                           
23. Image management 

های غیردولتی و نهادهای جام ا  مادنی    دروه

ها باید توجا    در عرص  سیاست جهانی، دولت

ای باا  بازتاااب بیروناای اقاادامات خااود و  ویااژه

واهتش ا کار عمومی خارجی نسابت با  ایان    

هاا نیاک    اقدامات داشت  باشتد. امروزه دولات 

تواناد   دان  مای دانتد ه  یک هتش هوشامت  می

المللی آنان را بسیار ارتبااء بخشاد،    وجه  بین

هااای نسااتدیده عواقااگ   امااا متبااابالً هااتش 

باری را ب  همراه خواهاد آورد و طب ااً    خسارت

ای  ظر یت هتشگری آنها را در سطود متطبا  

و جهااانی تبلیاال خواهااد داد. نموناا  آشااکار  

المللای یاک هشاور طای      تخریگ تصویر باین 

اقدام دولت باوش در حملا     های دذشت  سال

ب  عراگ و آزار و شکتد  زندانیان عراقای باود   

ه  لطم  شدیدی ب  وجه  و مببولیت ایااالت  

متحده در انظار مردم جهان ب  ویژه در جوامع 

ویکلای  ه  نشاری    مسلمان وارد ساخت. چتان

نوشاااات:  1223ماااا   13در  24اسااااتاندارد

های زنادان ابوغریاگ آنچا  از اعتباار      عکت»

اعاراب بااقی   دولت بوش نازد ا کاار عماومی    

 Gass and)« مانده بود، از میاان بارده اسات   

Seiter, 2009, p. 160).  

ب  همین دلیل بازنمایی و تارویج تصاویر   

مثبت از یک هشور ب  نحوی ه  موجگ ارتباء 

م   جهانی دردد، وجه  و خوشتامی آن در جا

                                                           
24. Weekly Standard  
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جاازو اهااداف بتیااادیتی اساات هاا  از رهگااذر 

شاود.   اجرای دیپلماسای عماومی دنباال مای    

دیپلماسی عمومی اساساً شاکلی از مادیریت   »

ها برای جذب  تصویر ملی است ه  هم  تالش

قلوب و اذهاان دیگاران با  وسایل  ابزارهاای      

 Gass)« دیرد رسمی و غیررسمی را در بر می

and Seiter, 2009, p. 155)..   بایااد توجاا

داشت ه  مدیریت تصویر از طریاق مادیریت   

دیرد. در امر  ادراا مخاطبان هدف صورت می

مدیریت ادراا، نکت  هلیادی ایتداسات ها     

دستکاری ادراا اهمیت ب  مراتگ بیشتری از 

هاایی ها  با      دستکاری واق یات دارد و پیاام  

شوند، ممکن است لزوماً  ذهن مخاطگ البا می

دهتده حبیبت نباشتد. ب  عبارت دیگار   بازتاب

شاده از یاک    ممکن است تصاویری بازنماایی  

هشور در م ر  دید ساهتان جام ا  جهاانی   

قرار دیرد ه  چ  بسا باا ماهیات حبیبای آن    

ناهمخوان باشاد. در ایان زمیتا ، دیپلماسای     

ای را باا  یاااری  هااای رسااان  عمااومی ظر یاات

ها   طلبد، زیرا رسان  میدان و ابزاری است  می

هااا در آن و باا  وساایل  آن ماادیریت     ادراا

 .(Szondi, 2009, pp. 299, 308)وند ش می

تار هاارهرد مادیریت     جهت  ها  عمیاق  

 - 25تاوان از نظریاات نان بودریاار    تصویر مای 

استفاده هرد. بودریار  -اندیشمتد پساتددددرا 

                                                           
25. Jean Baudrillard 

دارد ها  در   اظهاار مای   هاا  بازنماایی در هتاب 

و بازنماایی   عصر پساتددد مرز میاان واق یات  

شود و جهان واقاع هماان    اشت  میدواق یت بر

هاست. ب  بیان  ها و بازنمایی سازی جهان شبی 

اَبَاار »دیگاار جهااان پساااتددد را بایااد جهااان 

ها ن  با خود  دانست ه  در آن انسان 26«واق ی

واق یت ه  با تصاویر و ت اابیر واق یات سار و    

هااار دارنااد. ی تاای تصااویر در جااای واق یاات 

تار   تر و واق ی هتتده تر، ت یین نشیتد و مه  می

شود. برای مثاال تصاویری    از آن محسوب می

ها از شخصیت سیاستمداران با  ماا    ه  رسان 

تر از خود آنها با     یهتتد، بسیار واق عرض  می

رسد. ب  زع  بودریار سالط  تصاورات    نظر می

قدر دسترش یا ت  ها  امار    در جهان امروز آن

واقع هامالً محو شده اسات و دیگار حبیبات،    

مصداگ و علل عیتی وجود نادارد و آنچا  ماا    

دانی ، همان است ها  در   ها می درباره واق یت

ز شود )با  نبال ا   ای ساخت  می تصورات رسان 

(. پاات در 22 - 23، صاا  2933بشاایری ، 

ای ه  واق یت جاای خاود را با  تصاویر      زمان 

بازنمااایی شااده از واق یاات سااپرده اساات،    

توانااد بااا ماادیریت   دیپلماساای عمااومی ماای 

هد متد تصویر و ارتباء وجه  یاک هشاور در   

سطح جهانی، خدمت شایانی با  متاا ع ملای    

 آن هتد.  

                                                           
26. Hyper real  
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سااومین هااارهرد  .17ج( اعتباربخشووی

هاا در   پلماسی عمومی ا زایش اعتبار دولات دی

میان جوامع خارجی است ها  موجاگ ارتبااء    

ظر یت اقدام مشروع آنهاا در ساایر هشاورها    

دردد. ی تی هرچبادر رتبا  اعتبااری یاک      می

دولت در  راسوی مرزهاایش بااالتر باشاد، باا     

هاا و   سهولت بیشتری قادر ب  پیشبرد سیاست

  هااربرد  اهداف خویش خواهد بود و همتار با  

مظاهر قدرت سخت احتیاک پیدا خواهد هارد.  

اعتباااار را بااا  م تاااای   28دانیااال افهیفااا  

هایی ه  یاک مخاطاگ )بارای مثاال      قئاوت»

هتتده پیام( در مورد باورپاذیری یاک    دریا ت

 ت ریی هارده اسات  « دهتده داردعامل ارتباط

(Gass and Seiter, 2009, pp. 155-156) . 

ارهرد کااااتی هااا  در ارتبااااط باااا هااا ن

اعتباربخشای دیپلماسای عماومی بایاد مااورد     

اول ایتک  اعتبار، یک پدیده  ،توج  قرار دیرند

آیاد. ی تای    محور ب  شمار می ادراهی مخاطگ

اعتبار یک متبع در خود آن نیست، بلک  ایان  

بخشاد. از   مخاطگ است ه  ب  متبع اعتبار می

همین رو دیپلماسی عمومی برای البای اعتبار 

محاور در پایش    ویکردی مخاطاگ بایست ر می

دیرد. دوم، اعتبار ویژدی پویاایی دارد، ی تای   

پایدار و همیشگی نیست، بلک  تحت شرایطی 

رود. لاذا حفا     آید و از دست می ب  دست می

                                                           
27. Projecting Credibility 

28. Daniel J. O’ Keefe 

اعتبااار، یااک تااالش رو باا  تکاماال محسااوب 

شود و دیپلماسی عمومی باید در راساتای   می

حف  آن مت طای باشاد و بتواناد خاود را باا      

ایط متغیر انطباگ دهد. سوم ایتک  اعتباار،  شر

متد و مبید ب   رهتاگ اسات. ی تای     وض یت

اعتبااار یااک متبااع در یااک وضاا یت یااا در   

چارچوب یک  رهتگ خاص ب  م تای اعتباار  

ها نیست. در  ها یا موق یت آن در هم  وض یت

هاای دیپلماسای عماومی     بسا برنام  نتید  چ 

ن ای از جهااان قااری  یااک هشااور در متطباا  

ای دیگاار بااا  مو بیاات باشااد، امااا در متطباا  

شکست و ناهامی مواج  دردد. با این حسااب  

هایی است  دیپلماسی عمومی نیازمتد دیپلمات

 Gass and)ای  رهتگی داشت  باشتد  ه  صبغ 

Seiter, 2009, pp. 155-162) . 

 . دستاوردها 1-9

پاات از بررساای هارهردهااای دیپلماساای 

عمااومی اهتااون بایااد دیااد ایاان هارهردهااا    

توانتد چ  دستاوردهایی برای متاا ع ملای    می

یااک هشااور داشاات  باشااتد. مااارا لدونااارد   

دستاوردهای دیپلماسای عماومی را در چهاار    

 محور برشمرده است: 

  ا اازایش آشااتایی مااردم بااا هشااور مااا

هشور ماا  ه ار)واداشتن مردم ب  اندیشیدن درب

و تغییاار دادن  آنهاااو روزآمااد هااردن تصااویر 

 ؛آن(ه عباید نامطلوبشان دربار
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  ا اازایش تحسااین مااردم از هشااور مااا

های مثبت و واداشاتن دیگاران    )خلق برداشت

موضوعات دارای اهمیت جهانی را از  ایتک  ب  

 ؛متظر ما بتگرند(

    دردیر هردن و دخیل هاردن ماردم در

یوندها از طریاق آماوزش و   هشور ما )تبویت پ

 ایتکا   با    آنهاا های علمی، ترغیاگ   همکاری

هشور ما را ب  عتوان یک مبصد جاذاب بارای   

دردشااگری، مطال اا  و یاااددیری از راه دور   

ب  خرید محصوالت ماا و   آنهاببیتتد، واداشتن 

 ؛هایمان(  ه  و تصدیق ارزش

 هااای  اعمااال نفااوذ )واداشااتن شاارهت

در هشااور مااا،  دااذاری خااارجی باا  ساارمای  

واداشااتن مااردم باا  حمایاات از مواضااع مااا و 

واداشتن سیاسیون ب  پاذیرش ماا با  عتاوان     

 .Leonard, 2002, pp)( یک شریک مطلاوب 

9-10) . 

. از دیپلماسی عمومی سنتی تا 9
 دیپلماسی عمومی نوین

های اخیار )از حاوادی یاازده      طی سال

سو( دیپلماسای عماومی    بدین 1222سپتامبر 

حااول عظیماای از حیااث الگااوی دسااتخوش ت

اجرایی شده است تا جایی ه  الگوی پیشاین  

ه  از آغاز تاریخ دیپلماسی عمومی رایج باود،  

ر تا    ب  صفت ستتی ملباگ دردیاده و ر تا    

جای خود را ب  الگویی نوین سپرده است.  ه  

دقیق ایتک  ماهیت این تحول چیسات و چارا   

یی تواند تاثریر بسازا   ب  وقوع پیوست  است، می

بر ارتباء ضریگ مو بیات راهبارد دیپلماسای    

عمااومی هشااورها در شاارایط هتااونی محاایط 

جهانی داشت  باشد. لذا در ادام  ابتدا چیستی 

و سااپت دالیاال وقااوع تحااول اخیاار الگااوی  

 دیپلماسی عمومی تبیین خواهد شد.

 . ماهیت تغییر9-2

. الوو ( تغییوور در موودل ارتبا ووا  

دیپلماسی عمومی ستتی اصوالً یاک   الیات   

آماد ها  بار مادل      ب  شمار می 29تصویرمحور

مبتتی بود و ب   30سوی  یک ارتباطات نامتبارن

هوشایدند تاا تصاویری     ها می موجگ آن دولت

مثبت از هشاور خاود در خاارک از قلمارو آن     

ایداد هتتد. اما دیپلماسای عماومی ناوین با      

ر مادل  مبتتای با   31دفتگومحاور یک   الیت 

تبدیل شده اسات   32ارتباطات متبارن دوسوی 

رود و ب  جاای تمرهاز    ه  از تبلیغات  راتر می

بر مدیریت تصویر، ب  دفتگو و ت امال متبابال   

توج  دارد. در حبیبات نبطا  ضا ی الگاوی     

توجهی ب  روابط  پیشین دیپلماسی عمومی ه 

ر تاری و عطی توج  صرف ب  روابط نماادین  

                                                           
29. Image-oriented 
30. One-way asymmetrical model of 

communication 

31. Dialogue-based 
32. Two-way symmetrical model of 

communication 
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در صدد جبران آن برآمده  بود ه  الگوی نوین

است. در دیپلماسی عماومی ناوین عاالوه بار     

هاای مخاطباان هادف و     رساانی، دیادداه   پیام

هاای   بازخوردی ه  در هتگاام طارد سیاسات   

شود نیز ماد   یک هشور از سایرین دریا ت می

دیرد. همچتین رعایت م یارهاای   نظر قرار می

اخالقی، التزام ب  صداقت، ارتباطاات متباارن   

مداراناا ، عتاصااری  وی  و رهبااری ارزشدوساا

هتتده برای اتخاذ یاک راهبارد هارآماد     ت یین

 ,Nelson and Izadi).دردناد   محساوب مای  

2009, pp. 340-343) 

. ب( تغییور در چوارچوب ارتبا ووا   

چاااارچوب دیپلماسااای عماااومی ساااتتی در 

در ت و ارتباطاات را با     اندام می 33اطالعاتی

مثاب  یک  رایتاد خطای انتباال اطالعاات باا      

پتداشات. بار اساا      هدف اقتاع یا هتترل می

الگوی ستتی، دغدغ  اصلی این بود ها  پیاام   

ما چیست و چگون  و از طریق چ  راهبردها و 

توانی  پیاام خاود را با  ساایرین      ابتکاراتی می

می ناوین در  متتبل هتی . اما دیپلماسی عماو 

پاذیرد و با     صاورت مای   34ای چارچوب رابط 

ارتباطاات با  مثاباا   رایتاد اجتمااعی ایداااد     

نگرد. لذا بایش از   روابط و ترویج هماهتگی می

رسانی، دغدغا  ایدااد رابطا  با  متظاور       پیام

پیشبرد اهاداف سیاسات خاارجی را دارد. در    

                                                           
33. Information framework 

34. Relational framework 

الگوی نوین دیپلماسی عماومی باا توسال با      

شاود تاا ابتادا     ای تاالش مای   ابتکارهای رابط 

اشتراهات یا متا ع متبابل عام  مردم و سپت 

های پیوند دادن آنها هشای و شتاساایی    شیوه

دردد. با این حساب دیپلماسی عماومی ناوین   

عبااارت اساات از برقااراری روابااط ت اااملی بااا  

هاای   ور یاا تن حاوزه  جوامع خارجی ب  متظا 

عزیمات آن    ایداد آرمان مشاترا ها  نبطا   

یازها و  رهتگ مردمان این جوامع است  ه  ن

.(Zaharna, 2009, pp. 86-91) 

داذار از  . ارتبا ا ه ( تغییر در شیوپ

)دیاالوگ( در   دفتگاو )مونولوگ( ب   دویی تک

 رایتد اعمال نفوذ بر مخاطبان خارجی اسا  

تحااول الگااوی دیپلماساای عمااومی محسااوب 

شااود. دیپلماساای عمااومی سااتتی باار     ماای

ل مبتتی باود، اماا اماروزه    دویی دولت عام تک

دیپلماسی عمومی نوین م ادل اقتاع از طریاق  

دفتگوساات و ایااده لیبرالاای ارتباطااات بااا     

دهد.  های خارجی را سرلوح  هار قرار می توده

هاای عماومی    بر مبتای الگوی نوین، دیپلمات

طر   اهتفا هتتاد،   رسانی یک نباید تتها ب  پیام

تگاو باا   بایست ب  تبویات مهاارت دف   بلک  می

مخاطبااان هاادف و دااوش  اارادادن باا  آنااان 

مبااادرت ورزنااد. دیپلماساای عمااومی نااوین   

تار اسات ها  بار      نیازمتد یک رهیا ت دشااده 

هت انحصار حبیبات یاا ارزش    اسا  آن هی 
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هاا ها     )ویرتو( را در دست ندارد و دیگر ایاده 

 .Rugh, 2011, p).ممکن است م تبر باشاتد  

حور دیپلماسای  از متظر پارادای  دفتگوم (246

 ،عمومی، اقتاع همطراز با نفاوذ خطای نیسات   

تااوان آن را باا  مثاباا  یااک  رایتااد  بلکاا  ماای

دفتگوی ت املی مبتتی بار اساتدالل متبابال    

قلمداد هارد ها  در آن هار دو طارف از ایان      

 رصت برخوردارند ه  دیگری را اقتاع هرده و 

 Nelson)سراندام ب   همی مشترا نا ل آیتد 

and Izadi, 2009, pp. 341) 

پاات دیپلماساای نااوین باارخالف الگااوی 

سااتتی آن دیگاار تتهااا در حکاا  خیابااانی    

هاای   طر   برای ارسال پیام و عرض  ارزش یک

بلک  ب  مانتد خیاباانی   ،ما ب  مخاطبان نیست

دوطر   جهت مشارهت، برقراری ارتباطاات و  

 ,Snow, 2009b).هتد می بسط ت امالت عمل

p. 242)  الگوی نوین نباید صار اً  برمبتای این

آنچ  را ه  خوش داری  مردمان سایر جواماع  

ب  آنها بگویی . ب  عبارت دیگر راهبرد  ،بشتوند

ستتی تالش در جهت نبل داستان هشور خود 

بایسات جاای خاود را با       برای جهانیاان مای  

راهباارد نااوین تااالش باارای سااهی  شاادن در 

ها، امیدها و رویاهای جهانیاان بساپارد.    ارزش

دیپلماسی عمومی نوین  بط ب  سخن دفاتن  

شاود، بلکا     برای مخاطبان هدف خالص  نمی

نگریسااتن باا  مخاطبااان، شااتیدن سااختان و 

توج  ب  ادراهاتشاان و هماک با  آنهاا بارای      

 ,Snow)درا بهتر ما دغدغ  اصلی آن اسات  

2009a, pp. 5-6)   ایان باااره   جاوزف ناای در

 نویسد: می

تر بیشا عماومی  من دیپلماسی ه ب  عبید

م طوف ب  برقاراری ارتباطاات و داوش دادن    

هاایی   ها و سیاسات  ارزش  است تا صرف اشاع

هاا برداشات    ه  ممکن است در دیگر  رهتاگ 

وجود داشت  باشد... ما باید بار   آنهامتفاوتی از 

داذاری هتای     روی دیپلماسی عمومی سرمای 

ه  همتر بر خبرپراهتی مبتتی است و بیشاتر  

  چهااره، آمااوزش و  باار ت ااامالت چهااره باا  

 ،شاود  مدنی را شامل مای   مبادالتی ه  جام 

 .(Nye, 2010, pp. 7, 10)د اتکا دار

 ( تغییر در اهودا  و نوووه ارایو     

مت اقااگ وقااوع تحااول در الگااوی کنشوواران. 

اجرایی دیپلماسی عماومی از ساتتی با  ناوین،     

اهااداف دیپلماساای عمااومی و نحااوه آرایااش    

ونی شاده  هتشگران دخیل نیز دستخوش ددردا 

اسات. دیپلماساای عمااومی ساتتی م طااوف باا    

اعمال نفوذ بر عام  مردم جام   هدف و ترغیاگ  

هاای خاود بارای تغییار      آنها ب  واداشاتن دولات  

های داخلی یا خاارجی باود، اماا هادف      سیاست

دیپلماسی عمومی نوین از بُ د ر تااری )ترغیاگ   

شااهروندان باا  اندااام هاااری( باا  ب ااد نگرشاای 

نگاارش شااهروندان و ایداااد  )تثریردااذاری باار  
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محیطی پذیرا در جام   مخاطگ بارای حمایات   

هاای   هردن یا الاقل عادم مخالفات باا سیاسات    

 ,Szondi, 2009) .هشور عامل( تغییر یا ت  است

p. 304)   همچتین در دیپلماسی عمومی ساتتی

نبش هاردزاری را عمدتاً نیروهای دولتی برعهده 

هاا   داشتتد و دیپلماسی عمومی دفتگاوی دولات  

شااد، امااا در   بااا مااردم جهااان محسااوب ماای  

ها و نهادهای  دیپلماسی عمومی نوین ا راد، دروه

بخش خصوصی نیز پاای با  عرصا  دذاشات  و     

ررداذاری بار   دوشادوش نیروهای دولتی در پی ا

ها و ا کار عمومی جوامع خارجی هساتتد.   نگرش

ها با مردم، دفتگو و  لذا ب  موازات دفتگوی دولت

ت امالت مردم باا ماردم نیاز روناق چشامگیری      

 (Snow, 2009a, p. 6).یا ت  است 

محور تغییراتای ها  ذهار دردیاد،       حول

امروزه شاهد رونمایی نسخ  نوین و روزآمادی  

ی هستی  ها  باا عتااویتی    از دیپلماسی عموم

، 35مانتااد دیپلماساای عمااومی دفتگومحااور  

، دیپلماسی 36محور دیپلماسی عمومی  رهتگ

و دیپلماسااای   37محاااور  عماااومی شااابک   

)بااا  دلیااال هااااردزاری   38داری چتدساااهام

هتشااگران چتدداناا  دولتاای و غیردولتاای(    

 ,Nelson and Izadi, 2009).شود  میشتاخت  

p.340) وع ایاان در اداماا  توجاا  باا  علاال وقاا
                                                           
35. Dialogue-based Public Diplomacy  
36. Culture-centered Public Diplomacy  
37. Network-oriented Public Diplomacy 

38. Multistakeholder Diplomacy 

تغییرات نیز بسیار آموزنده و راهگشاا خواهاد   

 بود.  

 تغییردالیل وقوع . 9-1

تاوان داذار از دیپلماسای     در مدموع می

عمومی ساتتی با  ناوین را م لاول دو عامال      

اصلی دانست ه  یکی ماهیت  تای و دیگاری   

 ماهیت نگرشی دارد. 

هووای  فنوواوری  الوو ( تووووال 

در نخستین عامال وقاوع تحاول     :ارتبا ا 

دیپلماسااای عماااومی، پیشااار ت شاااتابان   

ساابب    های ارتباطی است ه  رشد بای   تاوری

ارتباطاااات سااااهتان سااایاره مساااکون را در 

 ئاهای حبیبی و مداازی با  دنباال داشات      

است. تغییر و تحوالت شگرف با  وجودآماده   

های اطالعااتی و ارتبااطی از    در عرص   تاوری

ش جمل  ظهور شبک  جهانی ایتترنات و ا ازای  

رسانی در اختیار بشر با دساترش   متابع اطالع

ای متدار با  تتاوع و     های مااهواره  خبردزاری

دهای با  ا کاار     هاای جهات   پیچیددی شایوه 

عمومی جهانی شده است تا جاایی ها  حتای    

هاای اجتمااعی    هاربران  ردی از طریق شبک 

دادن جماع هثیاری از    تثریر قرار  توانایی تحت

اناد و   ی پیدا هارده ها را در مبیا  جهان انسان

هاای   لذا چالش بزردی برای هتشگران و رسان 

 شوند. ستتی عرص  اطالعات محسوب می
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هااای اطالعاااتی و   بااا توساا    تاااوری  

هاای   هاا، تلفان   ارتباطاتی مدرن مانتد ماهواره

خصوص شبک  جهانی ایتترنت ه   ب  همراه و

ها و اطالعات را در  سرعت و حد  انتبال داده

آساایی ا ازایش      طرز م دازه سراسر جهان ب

یک عرص  عمومی  2332داده، از اواسط ده  

مدازی شکل در تا  اسات ها  در بساتر آن     

ت امل، دفتگو و تبادل آزادان  اطالعات و ا کار 

شاامول میااان  هااا در مبیااا  جهااان  و ایااده

هااای مختلاای جام اا  جهااانی باا   موجودیاات

متظااور تثریردااذاری باار ر تااار و تصاامیمات  

پاذیر شاده اسات )سادادپور و      انها امک دولت

 (.  32، ص 2932وحیدی، 

دیری این عرصا  عماومی بار پایا       شکل

های نوین ارتباطی،  های مدازی و رسان  شبک 

 رایتد دیپلماسی را نسبت ب  دذشات  بسایار   

ددردون ساخت  است، زیرا دیپلماسای پیوناد   

تتگاتتگی باا دو عتصار ارتباطاات و اطالعاات     

هم  هتشاگران جام ا    دارد و با متصل شدن 

جهانی ب  شبک  سراسری و  رادیر اطالعاات،  

قابلیت محرمان  نگاه داشتن محتوای مذاهرات 

دیپلماتیک و متحصر هردن آنهاا با  مباماات    

توجهی یا ت  است. لذا در   رسمی هاهش قابل

 ئااای نااوین دیپلماساای باا  یُماان وجااود    

های بیشتتر و  های پیشر ت ، موجودیت  تاوری

آ ریتای هساتتد و    ری مشاغول نباش  تا  متتوع

امروزه هرهت ها  با  یاک پایانا  اطالعااتی      

تواناد با  جاای     دسترسی داشات  باشاد، مای   

های دیپلماتیک، خود شخصااً با     دریا ت پیام

تولیااد و انتشااار پیااام نیااز مبااادرت ورزد     

 (.122، 239، ص  2933دوست،  )دتدی

الیان( مانتاد    های بارخط )آن  امروزه شبک 

هاا ا اراد    اسپیت و وبالگ بوا، مای تو یتر،  یت

نبااط   سازند تاا باا یکادیگر در اقصای     را قادر می

جهان مرتبط شاوند و درنتیدا ، الگاوی تباادل     

از الگاوی ساتتی    39«بسیار ب  بسایار »اطالعات 

پیشی در ت  است. همچتاین   40«یک ب  بسیار»

هاای تلفان هماراه، شایوه      با دساترش  تااوری  

با  طارز اساسای     دریا ت و ارسال اطالعات نیاز 

تغییر یا ت  است. در قالگ الگوی ارتباطات بسیار 

توانتاد ها     هایی از هتشگران می ب  بسیار شبک 

هتتاده   هتتده پیام از یکدیگر و ه  ارسال دریا ت

ه  برطبق الگاوی   پیام ب  یکدیگر باشتد. درحالی

پیشین ی تی ارتباطاات یاک با  بسایار، متاابع      

را با  مخاطباان    اطالعاتی محدود پیاام واحادی  

هاای ناوین    عالوه  تاوری  رساندند. ب شمار می بی

اند و لذا ا راد، دیگار   ها حق انتخاب داده ب  انسان

ها و اطالعاات ارساالی    هتتده صرف برنام  مصرف

ایتاک   از ت دادی متابع محدود نیستتد، بلک  ها  

توانتد باا رویکاردی دزیتشای اطالعاات را از      می

ا را بیشتر دارای صاداقت و  متاب ی بگیرند ه  آنه

                                                           
39. Many-to-many communications model 

40. One-to-many communications model 
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 Nakamura)پتدارناد   نمایتده متا ع خویش می

and Weed, . 2009, p. 36) 

مت اقگ این تحوالت  تی در عصر هتونی 

ای از اختیااار  اطالعااات، دیگاار انحصااار رسااان 

های ملای خاارک شاده اسات و ا اراد و       دولت

هاای   های خصوصی باا انباوهی از رساان     دروه

رسااانی  یچیااده پیااامغیررساامی در عرصاا  پ

دیری با مردم جواماع     الیت دارند. لذا ارتباط

خارجی در  رایتد دیپلماسی عمومی هرچتاد  

ریاازی و هاادایت هتااوز هاا    در مبااام برناماا 

محاور اسات، اماا در مباام اجارا هرداز        دولت

محدود ب  نبش دولت نماناده، بلکا  هاارویژه    

مشاااترا هتشاااگران دولتااای و غیردولتااای 

ایتداساات هاا  وانه  دااردد.  محسااوب ماای 

هتاد.   داری م تا پیدا مای  دیپلماسی چتدسهام

هاای   همچتین ب  یُمن  راه  شدن زیرساخت

 تی الزم برای ارتباطاات متبابال در دساتره    

جهانی شاهد دذار دیپلماسی عمومی از مسیر 

رسانی ب  مسیر دوسوی  ت امل  سوی  اطالع یک

 و دفتگو هستی .

. هوا  تکثر فرهنو  ه ب( رواج اید

دومین عامل تحول دیپلماسی، جاا تادن و با   

هاا   رسمیت شتاخت  شدن ایده تکثار  رهتاگ  

است. امروزه در جهان پساوستفالیایی  رایتاد  

شدن  رهتگ متدر با  ایدااد شارایط     جهانی

یکپارچگی و همگونی  رهتگی در سراسر دنیا 

نشده است و نباید ایان  رایتاد  رادیار را با      

ن  رهتاگ تبلیال   غربی شدن یا امریکایی شد

داد. ما امروز با تتوع، تکثر، تباادل، آمیازش و   

هااای مختلاای در عرصاا   همزیسااتی  رهتااگ

جهااانی مااواجهی  و در ایاان بسااتر متکثاار،   

سیطره یاک  رهتاگ خااص ها  با  م تاای       

هاای   ساازی و از باین باردن  رهتاگ     همگون

بسااا  بااومی باشااد، غیرقاباال پااذیرش و چاا   

ها    غیرممکن است. لاذا بایاد توجا  داشات    

ویژدااای باااارز  رهتاااگ جهاااانی در حاااال  

دیری، تتاوع اسات نا  همگاونی و ایان       شکل

تصااور هاا  در آیتااده بااا غلباا  وضااا یت      

« درایی  رهتگ تک»یا « صدایی  رهتگی تک»

هاای   رو خواهی  بود و بسیاری از  رهتاگ  ب  رو

دنیا مبهور  رهتاگ امریکاایی خواهتاد شاد،     

چتدان باا واق یاات موجاود ساازداری نادارد      

 233، صا   2933لیمی و سیفی آتشگاه، )س

 (.231 - 239و  236 -

تکثردرایاای  رهتگاای بیشااتر در قالااگ   

شتاساان  با   رهتاگ قابال      رویکردهای انسان

تبیین است ها  توساط اندیشامتدانی مانتاد     

در ایاالت متحده رواک یا ت. بار   41 رانز بوا 

ای  رهتاگ   اساا  ایان رویکارد، هار جام ا      

د را دارد و خاااص و متحصاار باا   اارد خااو   

بایست مطابق با م یارهاای خاودش درا    می

                                                           
41. Franz Boas  
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شود. همچتین تمامی الگوهای زنددی ب  یک 

میزان م تبر هستتد و باید اعتبار برابر تماامی  

های محلی و الگوهای خااص زناددی را    ارزش

باا  رساامیت شااتاخت. ایاان تکثردرایاای و    

درایی  رهتگای مساتلزم اتخااذ موضاع      نسبی

هاای   هما   رهتاگ   طلبان  نسبت با   مساوات

 (.   33 - 221، ص  2933جهان است )ریوز، 

هااا ساابگ    رواک ایااده تکثاار  رهتااگ  

ها حتی  دیری این نگرش در میان دولت شکل

هایی مانتد ایاالت متحده امریکا شده  ابرقدرت

هاای آناان هرچبادر     است ه   رهتگ و ارزش

ه  ه  ممتاز باشد، باز تتها بخشای از دنیاای   

تاوان آن   هاست و نمای  تگمتتوع و متکثر  ره

را ب  صورت آمران  ب  دیگاران تحمیال هارد.    

دویی  اند ه  دوران تک ها دریا ت  امروزه دولت

و انحصارطلبی ب  پایان رسایده اسات و بایاد    

ترین جوامع  های مردمان ض یی عباید و ارزش

جهان را نیاز باا دیاده احتارام نگریسات. با        

هتتاد   ها نباید چتین تصور عبارت دیگر دولت

هااای  هاا  صاااحگ بالمتااازع  رهتااگ و ارزش

هاااای  جاااذاب، دفتماااان غالاااگ و روایااات 

شمول هساتتد و هما  مردماان جهاان      جهان

بلکا    ،برای شتیدن داستان آنان اشتیاگ دارند

الزم است با سایر جوامع  رهتگی ب  دفتگاو و  

ت امل پرداخت و عالوه بر سخن دفاتن بارای   

ین تغییر مردم ب  سختانشان دوش  راداد. هم

ها زمیت  را برای تحول  نگرش ب  سایر  رهتگ

الگااوی سااتتی دیپلماساای عمااومی و ظهااور  

محااور و دفتگومحااور  ااراه   الگااوی  رهتااگ

 ساخت  است.

مقایسه دیپلماسی عمومی  –( 2نااره شماره )

 سنتی و نوین

دیپلماسی عمومی 
 سنتی

 دیپلماسی عمومی نوین

تالش برای تغییر ر تار 
 جوامع هدف

تالش برای ایداد محیطی 
پذیرا و وجه  مثبت در 

 جوامع هدف
های  اقتاع و مدیریت توده

 مردم
برقراری و حف  ت امالت 

 های مردم با توده
ارتباطات نامتبارن 

 دویی( سوی  )تک یک
ارتباطات متبارن دوسوی  

 )دفتگو(

چارچوب اطالعاتی ) رایتد 
 خطی انتبال اطالعات(

) رایتد ای  چارچوب رابط 
اجتماعی ایداد روابط و 

  ه  متبابل(

هاردزاری دولتی )ت امل 
 ها با مردم( دولت

هاردزاری دولتی و 
ها  غیردولتی )ت امل دولت

با مردم و ت امل مردم با 
 مردم(

 الاوی ارتبا ی –( 2شکل شماره )

 

رویکردی هابرماسی به توول . 4
 دیپلماسی عمومی

هاا  در مبدماا  اشاااره شااد، دوناا   همااان

تااوان بااا قاارار دادن موضااوع دیپلماساای   ماای

عمومی در چارچوب نظریات یوردن هابرما  

 عامل مخاطب

الگوی ارتباطی دیپلماسی 

 عمومی نوین

 

الگوی ارتباطی دیپلماسی 

 سنتیعمومی 

 
 عامل مخاطب
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و اسااتفاده از دو مفهااوم هااتش اسااتراتژیک و 

تری از چیساتی   عمیق هتش ارتباطی، ب   ه 

و چرایی داذار الگاوی دیپلماسای عماومی از     

ستتی ب  نوین نا ل آماد. برطباق توضایحاتی    

ه  در بخش نظری بیان شاد، الگاوی ساتتی    

دیپلماسی عمومی تاا حاد زیاادی با  هاتش      

اسااتراتژیک هابرمااا  شااباهت دارد. هااتش  

ساوی  و   استراتژیک م طوف ب  ارتبااطی یاک  

واهااد از طریااق خ آمراناا  اساات هاا   اارد ماای

ابزارهایی دیگران را ب  پذیرش خواسات  خاود   

وادارد. لذا در این نوع هتش هی  تاوجهی با    

هاا و نظارات طارف مبابال و باازخورد       دیدداه

 شود. ر تار آمران  هتشگر نمی

مشاااب  چتااین حااالتی در ماادل سااتتی  

شااود.  دیپلماساای عمااومی نیااز مشاااهده ماای

دیپلماساای عمااومی سااتتی هاا  ساااختاری   

توجا  با     طر ا  دارد و دولات عامال بای     یک

رساانی   دیدداه مخاطبان خود  بط در پی پیام

و اعمال نفوذ بر آناان اسات. در نتیدا ، تتهاا     

ای خطی و نامتبارن میان عامل  توان رابط  می

ت اماال و  و مخاطبااان برقاارار هاارد و عمااالً  

دیرد. همچتاین   دفتگوی متبابلی صورت نمی

مانتد هتش  در مدل ستتی دیپلماسی عمومی

جاویی یاک دیادداه     استراتژیک شاهد برتاری 

 رهتگی خاص و نادیده انگاشتن واق یت تتوع 

ها هساتی . بادین صاورت ها       و تکثر  رهتگ

هشور عامل مانتد ایاالت متحده امریکا خود را 

هاااای برتااار  برخاااوردار از  رهتاااگ و ارزش

انگارد و روایت خود از مسا ل جهانی را با    می

نگارد. ی تای صادگ      تبرتر مای مثاب  روایت م

هتاد و تتهاا    اش را مفرو  تلبای مای   دعاوی

خواهاد آنهاا را با  دیگار جواماع تحمیال        می

نمایااد. باا  عبااارت دیگاار در ماادل سااتتی    

دیپلماسی عمومی تلبی دولت عامل این است 

دو باشاد و دیگاران موظای با       ه  او باید تک

شتیدن داستان و روایات او هساتتد. در ایان    

داویی قارار    الشا اع تاک   و تحات حالت دفتگا 

 دیرد. می

اما الگاوی ناوین دیپلماسای عماومی باا      

 اصل  در تن از هتش اساتراتژیک، تاا حادود    

های هتش ارتبااطی نزدیاک    زیادی ب  ویژدی

شود. هاتش ارتبااطی بار محاور ت امال و       می

دفتگو استوار است. در جریان هتش ارتباطی، 

دن هتشگران در  ئایی برابر و بدون دخیل بو

پردازند  متاسبات قدرت ب  دفتگوی آزادان  می

و تتها نیروی استدالل برتر میاان آنهاا حکا     

سوی  جای خود  هتد. پت روابط آمران  یک می

سااپارد و  را باا  روابااط ت اااملی دوسااوی  ماای 

هوشتد از طریاق  رایتاد دفتگاو و     طر ین می

دوش دادن ب  سخن یکادیگر، متظاور ها  را    

  مشترا نا ل آیتاد.  درا نموده و ب  یک  ه

در نتید  اقتاع طرف مبابال تتهاا با  وسایل      
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دیارد، نا  باا اتکاا بار       استدالل برتر اندام می

 های زور و اجبار. اهرم

هااای هااتش ارتباااطی دقیباااً باار  ویژداای

الگوی ناوین دیپلماسای عماومی نیاز صادگ      

هتاد. دیپلماسای عماومی ناوین بارخالف       می

وساوی   نسخ  ستتی آن بر ارتباطات متبارن د

مبتتاای شااده اساات و باا  جااای تبلیغااات و   

مدیریت تصویر ب  دفتگاو و ت امال ساازنده و    

درا متبابل توج  دارد. در این الگوی ناوین،  

هاا و باورهاای مخاطباان     دولت عامل، دیدداه

هوشاد باا    دیارد و مای   خود را نیز در نظر مای 

شتاسااایی نباااط مشااترا باا  تبویاات آنهااا   

نااوین دیگاار  بپااردازد. در دیپلماساای عمااومی

دویی نیست، بلکا  دولات عامال     نشانی از تک

آماده است تا ب  موازات بیان داساتانش بارای   

های آناان را نیاز    ها و داستان مخاطبان، حرف

 بشتود.

رسد ظهور دیپلماسی عماومی   ب  نظر می

نوین نویدبخش آن است ه  شارایط جهاان و   

ذهتیت هتشاگران جهاانی بارای ایدااد یاک      

بتای هتش ارتباطی نسابت  سپهر عمومی برم

ب  دذشت  مهیاتر شاده اسات. ظااهراً اماروزه     

اناد ها  حال     هتشگران بیش از پیش دریا تا  

م ئااالت جهااانی مسااتلزم مشااارهت آزاد    

همگااانی و همکاااری و دفتگااوی اسااتداللی   

است. دیپلماسای عماومی ناوین نمایاانگر آن     

اساات هاا  دوره هااتش اسااتراتژیک و حااذف  

قدرت و باا توسال    دیگران ب  اتکای متاسبات

ب  ابزارهای تهدید و تحری  ب  سر آمده اسات  

و  رهتگ ت امل و دفتگو در شرایط مساوی و 

اخالگ دفتمانی باید نهادیت  داردد تاا امکاان    

حل و  صل اختال ات و ت ارضاات جهاانی باا    

مشارهت آزادان  تمامی هتشاگران و از طریاق   

های  ارغ از سلط  و مبتتی بر نیروی  دفتگوی

 تدالل برتر  راه  شود.اس

تواناد   ظهور دیپلماسی عمومی نوین مای 

دیری عرص  عمومی جهاانی   درآمد شکل پیش

بر پای  وض یت هالمی آرمانی باشد ها  در آن  

هاا و   هی   رهتگ خاصی مداز نیست، دیدداه

های خود را با  دیگاران تحمیال هتاد،      ارزش

هاا و تتاوع  رهتگای     بلک  باید ب  تکثر دیدداه

بگاااذارد. در ایااان  ئاااای جدیاااد  احتااارام

هااای واال مانتااد ایاااالت  داران  رهتااگ داعیاا 

هاای   متحده امریکا در هتگاام اجارای برناما    

بایساات حتاای  دیپلماساای عمااومی خااود ماای

 رهتگ قبایل بومی آ ریبایی را نیز با  دیاده   

تکری  بتگرند و بدانتد ه  آنهاا الزامااً انحصاار    

ختیااار هااای برتاار را در ا هااا و دفتمااان ارزش

درایانا    رساد ت بیار انساان    ندارند. ب  نظر می

ماا  »عتاوان    از  رهتگ تحات  42ماردارت مید

، ص 2933)ریاوز،  «  رهتگ خودمان هستی 

                                                           
42. Margaret Mead  
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درایی  رهتگی و اعتبار برابار   ( ه  ب  نسبی29

هاا و الگوهاای زناددی اشااره      تمامی  رهتاگ 

ترین ت بیر برای وض یت جدیاد   دارد، متاسگ

 دنیای امروز باشد.  

 فرجام
دانستی  تغییر و تحوالت شگرف جهاانی  

اطالعااات هاا  موجااگ در عصاار ارتباطااات و 

سابب  پیوندها و ت امالت هتشگران  ا زایش بی

ای با    دونادون دولتی و غیردولتی در دساتره 

وس ت هل سیاره مساکون شاده اسات و نیاز     

رواک و پااذیرش ایااده تکثردرایاای  رهتگاای و 

جاا تااادن ضاارورت حاااه  بااودن  ئااای     

الملال و جلاودیری    چتدصدایی در محیط بین

یدداه یا تفکر خاص، از سیطره یک  رهتگ، د

های  ها را ب  بازنگری در رویکردها و روی  دولت

پیشین خود واداشت  است ها  ان کاا  آن را   

توان در دذار دیپلماسی عماومی   ب  وضود می

 از الگوی ستتی ب  نوین مشاهده هرد.

دیپلماسی عماومی با  اقتئاای شارایط     

ساوی ،   ای یاک  نوین دنیای امروز دیگر رابطا  

داویی و ارتبااط    و مبتتی بار تاک  تصویرمحور 

نامتبااارن بااا مخاطبااان باارای تغییاار ر تااار و 

هتتاارل آنااان نیساات، بلکاا  حکاا  ت اااملی   

دوسوی ، متبارن و دفتگومحور را پیادا هارده   

است ه  هادف رسایدن با  شاتاخت و درا     

هتد و  مشترا و تبویت اشتراهات را دنبال می

های مخاطباان نیاز توجا  دارد. با       ب  دیدداه

رسد ظهور دیپلماسای عماومی ناوین     می نظر

نویااادبخش مهیااااتر شااادن شااارایط بااارای 

دیری یک عرص  عماومی جهاانی اسات     شکل

ه  در آن هتش ارتباطی بر مبتاای دفتگاوی   

آزادان  و مساتدل هما  هتشاگران جاایگزین     

هتش اساتراتژیک بار مبتاای ارتبااط آمرانا       

 شود. متکی ب  متاسبات قدرت می

احث چ   وایادی  اهتون باید دید این مب

تواناد بارای جمهاوری اساالمی ایاران با         می

الملال   عتوان یک هتشگر رسمی محایط باین  

ا ازون جایگااه    نظر ب  اهمیت روزداشت  باشد. 

یکی از مؤررترین ه  امروزه دیپلماسی عمومی 

و هارآمدترین ابزارهای تحبق اهداف سیاسات  

 ها در بستر هتونی نظام جهاانی  خارجی دولت

 جمهااوری اسااالمی ایااران نیااز ، طب اااًاساات

تواند از بذل توج  با  ایان ابازار هارآماد      نمی

بایست ب  موازات پیشبرد  بلک  می ،غفلت ورزد

هاای   محاور، برناما    دولات  رسامی دیپلماسی 

ای را هاا  باارای درا و   راهبااردی دسااترده 

رسانی و اعمال نفاوذ بار ا کاار     شتاخت، اطالع

 عمااومی سااایر هشااورها در قالااگ دیپلماساای

 عمومی طراحی و اجرا هتد.

باید توج  داشت ه  دیپلماسای عماومی   

مفهوم نوظهوری در  ئای سیاسی جمهاوری  

رود و لااذا  اسااالمی ایااران باا  شاامار ماای    
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در ت  در هشور تحت ایان   های صورت   الیت

با  طاوری    ؛چتدانی ندارد  عتوان خاص سابب

هل جدیدی ه ادار 2932ه  اولین بار در سال 

ای با  ناام    هل دیپلماسی رساان   هدر هتار ادار

در مرهز دیپلماسی عمومی در سطح م اونات  

 .استه وزارت امور خارج  تشکیل شدساختار 

هاای مثبتای در    های اخیر داام  طی سال البت 

راستای تبویت دیپلماسی عماومی جمهاوری   

اسالمی ایران برداشت  شده است ه  از جملا   

 تلویزیاونی هاای   انادازی شابک    توان ب  راه می

هایی برای جاذب   مرزی، تثسیت دانشگاه برون

هاا و   دانشدویان خارجی، بردازاری هتفارانت  

هااای  هااایی بااا حئااور شخصاایت   همااایش

غیررسمی و   االن مدنی دیگر جواماع و نیاز   

های مختلای  رهتگای در ساایر     اجرای برنام 

 هشورهای متطب  و جهان اشاره هرد.

 ال و  هاای بالف  هتوز ظر یت ،با این حال

قدرت نرم جمهوری اساالمی ایاران با     ه بالبو

ه است و الگو و شددرستی هشی و شتاسایی ن

برقاراری  ه راه مشخصی برای ت یین نحو  نبش

ارتباااط بااا ا کااار عمااومی  راسااوی مرزهااا و  

چگونگی هاربست متابع قدرت نارم هشاور در   

راسااتای پیشاابرد یااک دیپلماساای عمااومی   

اه سیاسات  هد متد در اختیار مسدوالن دستگ

لااذا بهتاار آن اساات هاا     خااارجی نیساات. 

دیران عرص  دیپلماسی عمومی هشاور   تصمی 

هااا ضاامن درا درساات   در نخسااتین دااام 

تحوالت اخیار ایان عرصا  و داذار از الگاوی      

ستتی ب  ناوین، راهبارد دیپلماسای عماومی     

هشور را از همان ابتدا بر مبتای الگاوی ناوین   

چتاد   طراحی نمایتد. در این راستا توجا  با   

 تواند مثمر رمر باشد: راهکار می

اول ایتک  طراحان و مدریان دیپلماسای  

بایسات از   عمومی جمهوری اسالمی ایران مای 

ساوی  باا جواماع     ایداد رواباط نامتباارن یاک   

خارجی اهیداً اجتتاب هتتاد. نبایاد از رهگاذر    

های دیپلماسی عمومی در پی هتتارل و   برنام 

یریت اذهاان  تغییر ر تار مخاطبان هدف و مد

آنان بود، بلک  باید در  راسوی مرزهای هشاور  

های خاود   بستری پذیرا برای  رهتگ و ارزش

 راه  هارد. نبایاد دیپلماسای عماومی را با       

طر   برای ارساال مساتبی     مثاب  خیابانی یک

ها پتداشت، بلک  باید از طریاق   ها و ارزش پیام

برقراری ارتباطات و ت امالت متبارن دوساوی   

صورت پایدار، مدال درا متبابل و نزدیک  ب 

ها را مهیا ساخت و پت از شتاسایی  شدن ا ق

نباط مشترا، ب  تبویت اشتراهات با مردماان  

دیگر جوامع پرداخت. هردز نباید این تلبی در 

اذهااان مخاطبااان هاادف باا  وجااود آیااد هاا  

های عمومی ایران قصد صدور آمرانا    دیپلمات

حمیاال  رهتااگ هااای انبااالب خااود و ت ارزش

اسالمی را ب  آناان دارناد. لاذا بایاد از      -ایرانی
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هاا در    رایتد خطای انتباال اطالعاات و ارزش   

دیپلماسی عمومی ب   رایتد اجتمااعی ایدااد   

رابط  و ترویج هماهتگی و  ها  متبابال داذر    

 هرد.

دوم، در نظاار داار تن شاارایط خاااص    

ناپااذیری  مخاطبااان هاادف و تفاااوت و قیااا 

جوامع انسانی اهمیات بسایار   ظروف  رهتگی 

حیاتی در طراحی راهبرد دیپلماسای عماومی   

دارد. باید توج  داشت ه  قرار نیسات تماامی   

یر جواماع ماورد   مظاهر  رهتگ ایرانی در ساا 

بلک  هر جام    رهتاگ و  استببال قرار دیرد؛ 

سااابک زناااددی خااااص خاااود را دارد هااا  

بایست محترم شمرده شود. لذا در  رایتاد   می

داو   دیپلماسی عماومی ماا نبایاد تاک    اجرای 

باشی  و چتین تصور هتی  ها  تتهاا  رهتاگ    

هااای انبااالب اسااالمی برحااق  ایراناای و ارزش

هستتد و مردمان دیگر جواماع تتهاا بایاد با      

های ما دوش  رادهتد، بلک  الزم اسات   روایت

هاای   عالوه بار ساخن دفاتن، شاتونده دفتا      

ود دیگران نیز باشی  و مهارت شتیدن را در خ

تبویت هتی  و بدانی  ه  دیپلماسای عماومی   

صاار اً در سااخن دفااتن، پیااام  رسااتادن و    

شود و دوش دادن با    خبرپراهتی خالص  نمی

سخن دیگران، توج  ب  ادراهاتشان و همک ب  

آنان برای درا بهتر ما نیاز اهمیات بسازایی    

ها و احترام  دارد. پذیرش واق یت تکثر  رهتگ

ی زنددی دام مؤرری ها ب  تتوع و تفاوت سبک

در راساتای اجاارای یااک دیپلماساای عمااومی  

 شود. مو ق محسوب می

سااوم، طراحااان و مدریااان دیپلماساای   

عمومی جمهاوری اساالمی ایاران بایاد آدااه      

باشتد ه  دوران حئور متفردانا  و انحصااری   

هتشگران رسمی در عرص  دیپلماسی عمومی 

ب  سر آمده اسات و اماروزه طیای وسای ی از     

هااا،  غیردولتاای مانتااد ا اراد، دااروه  هتشاگران 

نهااد   های ماردم  مؤسسات خصوصی و سازمان

هااا در ایاان عرصاا  مشااغول   همپااای دولاات

آ ریتی هستتد. ی تی دیپلماسی عماومی   نبش

هاا باا ماردم     ساوی  دولات   دیگر ب  روابط یاک 

بلکاا   ،شااود جوامااع خااارجی خالصاا  نماای 

ها و ت امالت مردم جوامع با یکدیگر  اندرهتش

یگاه ر ی ی در این میان یا ت  است. در نیز جا

های دیپلماسی عمومی و  حبیبت تتوع   الیت

نیز لزوم خاارک شادن آن از حالات رسامی و     

هاا بخاش    دستوری موجگ شده است تا دولت

های خاود را با  نهادهاای     ای از هارویژه عمده

جام اا  ماادنی وادذارنااد. باا  همااین دلیاال   

الیات  دیپلماسی عمومی نوین عمالً ب  یاک    

داری مبدل شده است. لذا جمهوری  چتدسهام

ای را  های دسترده اسالمی ایران نیز باید برنام 

برای دخیل و   اال هاردن ا اراد و نهادهاای     

غیردولتاای در اماار دیپلماساای عمااومی در    
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هاایی مانتاد    دستورهار قرار دهد و از ظر یات 

دیپلماسای شااهروندی، دیپلماساای ورزشاای و  

 برداری حداهثری هتد. دیپلماسی هترها بهره

 

 .  ایاان مبالاا  بردر تاا  از  صاال دوم رسااال  دانشاادو

االماااین سااا یدی در دوره دهتاااری رواباااط  رود

الملل دانشگاه تهران است ه  تحت راهتماایی   بین

 .آقای دهتر ناصر هادیان در حال نگارش است
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