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 فرهنگی یونسکو در پیوند سیاستتحلیلی بر کارکرد  
 *کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی

 
 دکتر علی امیدی -نیهامیالد میری نام

     4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license/(.چکیده       
ها دارد. شناختن و شناساندن عناصر فرهنگی مشترک، نقش مهمی در همگرایی و واگرایی ملت

ها، موجب تسهیل در همکاری و ارتباطات میان وجود تشابهات فرهنگی و آگاهی از آن
باشد و این ها میهای فرهنگی میان ملت. کارویژه اصلی یونسکو نیز پیشبرد همکاریکشورهاست

نماید. های متجانس مبادرت میکارگزاری با ایجاد سازوکارهای نهادی، به شناخت متقابل فرهنگ
فرهنگی جهان،  هایپهنهترین در این میان، حوزه تمدنی ایران فرهنگی به عنوان یکی از برجسته

نظیر به منظور گسترش همکاری در میان واحدهای سیاسی ذیربط برخوردار از ظرفیتی کم همواره
 فرهنگی سیاستیونسکو چگونه از باشد که باشد. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح میمی

هویتی در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی بهره جسته -در جهت توسعه پیوندهای سیاسی
تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و با -ن پژوهش  به روش توصیفیای .است

آن  انگریپژوهش ب نیا یهاافتهی ،تیدر نها انجام گرفته است.و آماری  ایاستناد به منابع کتابخانه
 فرهنگی میراث جهانی، میراث فرهنگی همانند یهاپروژه یدر قالب اجرا ونسکویاست که 
به همگرایی فرهنگی ، خالق و دیگر موارد شهرهای همزاد، هایدانشگاه جهانی، حافظه ناملموس،

 یکه عالوه بر توسعه مناسبات چندوجه یروند است. مبادرت ورزیدهمزبور  یدر حوزه تمدن
 یاسیس ،ییاجرا یهااز چالش یالشعاع شمارن حوزه، همواره تحتیا یکشورها انیدر م فرهنگی
 بوده است. زین یو اجتماع
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 مقدمه
ها به منظور تعدیل و از ها در سیاست خارجی دولتترین اهرمدیپلماسی به مثابه یکی از برجسته

مذاکره و چانه زنی میان بردن مناقشات یا توسعه تعامالت با دیگر واحدهای سیاسی از طریق هنر 
شد. ها محدود میباشد. در گذشته مفهوم دیپلماسی به مذاکرات علنی و پنهانی میان دولتمطرح می

های رسمی و تر گردیده است و طیف وسیعی از فعالیتولی امروزه دامنه دیپلماسی گسترده
صادیق دیپلماسی، از مشود. یکی غیررسمی در جهت تاثیر بر اذهان عمومی کشور هدف را شامل می

باشد که به دیپلماسی فرهنگی موسوم گردیده است. این های فرهنگی میظرفیتگیری از بهره
ها با هدف تفاهم بیشتر و های فرهنگی میان ملتها، اطالعات و شاخصهمفهوم داللت بر مبادله ایده

در راستای افزایش  هاییتسیاسها دارد. دیپلماسی فرهنگی نیازمند اجرای مابین آنتوسعه روابط فی
شان ها از مشترکات فرهنگیها نسبت به یکدیگر و توسعه خودآگاهی فرهنگی آنشناخت ملت

المللی مرتبط همچون یونسکو نیز های بینها، سازماندر ایفای این مهم، عالوه بر دولت باشد.می
 ای و جهانی ایفا نمایند.منطقه ملی، ابعاد در مزبورتوانند نقش موثری را به منظور اشاعه روند می

های ترین پهنههای تمدنی که پیوسته به عنوان یکی از شاخص، از جمله حوزهایدر بعد منطقه
فرهنگی جهان از حیث میزان اهمیت راهبردی خود مطرح بوده است، حوزه تمدنی ایران فرهنگی 

تیکی جهان، یهای ژئوپلرین گسترهای که ضمن قرارگیری در یکی از مناقشه برانگیزتباشد. حوزهمی
آفرینی یونسکو به عنوان نهادی بدیلی را بر مناسبات قدرت نهاده است. بنابراین نقشهمواره تاثیر بی

در جهت توسعه تعامالت  از دیپلماسی فرهنگیبرداری بهرهبا شرح وظایفی همگرایانه به منظور 
 شد. باکشورهای این حوزه تمدنی، بسیار حایز اهمیت می

فرهنگی یونسکو  با توجه به تفاسیر مذکور هدف از تحریر این پژوهش، بررسی کارکرد سیاست
در توسعه تعامالت و پیوند میان کشورهای حاضر در محدوده حوزه تمدنی ایران فرهنگی خواهد 

 گویی به این سوال خواهند بود که یونسکو چگونه ازبود. لذا نویسندگان همواره به دنبال پاسخ
هویتی در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران -در جهت توسعه پیوندهای سیاسیفرهنگی  سیاست

فرهنگی بهره جسته است. فرضیه پژوهش این است که این سازمان در چارچوب تصویب برخی از 
های فرهنگی سیاستهای اجرایی منبعث از آن، نسبت به اعمال المللی و پروژههای بینکنوانسیون

در این میان، سنجش صحت فرضیه مذکور بر مبنای اقدام نموده است.  مزبورر حوزه تمدنی د خود
بررسی روابط دو متغیر شامل: سیاست فرهنگی یونسکو به عنوان متغیر مستقل و پیوند معنوی ملل 

شایان ذکر است که روش  پذیرد.حوزه تمدنی ایران فرهنگی به عنوان متغیر وابسته، صورت می
ای خواهد های کتابخانهگیری از دادهتحلیلی و بر مبنای بهره-مطرح در این پژوهش از نوع توصیفی

بود. در پایان نیز، راهبردهایی عملی به منظور افزایش کارکرد دیپلماتیک یونسکو در گسترش 
 است.های این پهنه تمدنی ارایه گردیده همگرایی فرهنگی اقوام و دولت
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 پیشینه پژوهش -1
در این پژوهش، شاهد بروندادهای متعدد پژوهشی هستیم. به  موضوعات مطروحه در خصوص

، ( ,2015Winter :997-1015« )دیپلماسی میراث»ای تحت عنوان ( در مقاله2015) 1عنوان نمونه، وینتر
آن با دیپلماسی  در جهت تبیین مفهوم میراث مادی فرهنگی در قالب دیپلماسی میراث و تفاوت

فرهنگی مبادرت ورزیده است. وی ضمن اشاره بر تمایزات میان دو مدل مذکور، در نهایت بر نقش 
سازی آثار مادی فرهنگی در کالبد موثر یونسکو در توسعه گفتمان فرهنگی و ضرورت جهانی

الملل از جمله سازوکارهای این نهاد تاکید نموده است. تبیین اهمیت میراث فرهنگی در روابط بین
نقاط قوت و تقلیل مفهوم دیپلماسی فرهنگی به میراث ناملموس و تالش در جهت جدایی میراث 

( در کتاب خود 2014) 2باشد. از سوی دیگر، کازیمکاملموس از آن، نقد وارد بر این پژوهش می
تاثیر  (،Kozymka, 2014« )دیپلماسی فرهنگ، نقش یونسکو در پایداری تنوع فرهنگی»با عنوان 

ها را بررسی ها و نقش یونسکو در حفاظت از این مولفههای فرهنگی ملتجهانی شدن بر مولفه
نموده است. وی ضمن تحلیل عملکرد این سازمان در آمریکا، فرانسه، برزیل و کامبوج، در فرجام 

که یونسکو  ، بهتر بودوری موثرتر از دیپلماسی فرهنگیپژوهش خود تاکید دارد که به منظور بهره
رغم انسجام . علیگشتدولتی مطرح میالمللی و نه سازمانی بینصرفا به عنوان یک اتاق فکر بین

تنوع  گیری از کشورهایی با سطوحرسد که بهرهدر بررسی راهبردهای فرهنگی یونسکو، به نظر می
 .افزودبر غنای علمی این پژوهش می ترفرهنگی به مراتب گسترده

های تاثیر قدرت نرم سازمان»ای تحت عنوان ( در مقاله1393سعیدآبادی و بختیاری )در ادامه 
-137: 1393)سعیدآبادی و بختیاری، « الدولی بر حکمرانی جهانی: مطالعه موردی یونسکوبین

های المللی و دولتهای بین، تعامل میان سازمان(Saeid Abadi & Bakhtiari, 2014: 137-174(؛)174
 تبیینعالوه بر  مزبور. پژوهشگران اندرا بررسی نمودهجهت حکمرانی مشترک جهانی عضو در 

ها در یونسکو، به شکست این مداخالت در نتیجه اتحاد کشورهای عضو نفوذ منفی برخی دولت
ها صحه بر نقش موثر یونسکو در مقابله با انحصارطلبی ابرقدرت انتهااین سازمان اشاره و در 

های قدرت نرم با عملکرد بخشی در میان مولفهوهشگران به خوبی از پس ارتباطاند. پژگذارده
گرایانه ها، تا حدودی آرماناین سازمان در مقابله با ابرقدرت تواناییاند ولی اجرایی یونسکو برآمده

دیپلماسی فرهنگی و »( در مقاله خود تحت عنوان 1400به تصویر کشیده شده است. نهایتا، قنبرلو )
 جایگاهبه نقد  (،Ghanbarloo, 2021: 149-179(؛)179-149: 1400قنبرلو، )«المللی ایرانایگاه بینج

وری موثر از دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی ایران پرداخته است. وی با اشاره بر عدم بهره
الح آن های فرهنگی کشور در حوزه تمدنی ایران، نسبت به ارائه راهبردهایی در جهت اصپتانسیل
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ها به جای تمرکز بر اثبات حقانیت خود مبادرت ورزیده است. و توجه بر اقناع افکار عمومی ملت
تالش نویسنده در جهت ارائه تحلیلی جامع از وضعیت کنونی قابل توجه است ولی نقد وارد بر آن، 

 .باشدمی« کلی»اتکا به بیان راهبردهای اصالحی به صورت 
توان بر های ارزشمند دیگر، نوآوری این مقاله را میو بررسی پژوهش با توجه به موارد مذکور

نی ایران پیوند معنوی در حوزه تمد»و « سیاست فرهنگی یونسکو»پایه تلفیق مفهومی دو متغیر 
های یونسکو بالفعل نمودن ظرفیت، راهکارهایی در جهت در انتهامعرفی نمود. همچنین « فرهنگی

 فرهنگی در حوزه تمدنی مزبور پیشنهاد گردیده است. به منظور توسعه همگرایی 
 

 نظری: دیپلماسی فرهنگی چهارچوب -2
مع است که به زندگی آنها معنا و رسومات جوا هاها، آیینارزش ای ازجموعهفرهنگ م

چنین ایجاد جذابیت متقابل کمک درک این معنا از سوی ملل دیگر، به درک متقابل و هم بخشد.می
آداب در تبیین  ها همچون دین، زبان، هنر ونگی ملتهای فرهاهمیت و نقش مولفهلذا  کند.می

مورد توجه اندیشمندان مختلف قرار گرفته است. بنابر تعریف  هموارهها، سیاست خارجی دولت
ای فرهنگی معرفی نمود که توان به مثابه برساختهها را میدولت»، 1مطرح از سوی رولند رابرتسون

)کشاورز شکری « نماینددهی و اجرا میشان را شکلس هویت ملی خویش، سیاست خارجیبر اسا
. (Keshavarz Shokri & Bayat & Bakhshandeh, 2013: 10(؛)10: 1392و بیات و بخشنده، 

هایی که همواره در جهت پیشبرد اهداف مدنظر خود، به سه روش تهدید، تشویق و ایجاد دولت
 ,Nyeاند )شان اقدام نمودهتأثیرگذاری بر دیگران به منظور کسب نتایج مطلوبجذبه نسبت به 

ای به عنوان یکی از مصادیق دیپلماسی عمومی و جلوه. در این میان، دیپلماسی فرهنگی (94 :2008
« ایجاد جذبه فرهنگی»اثرگذاری بر سایرین از طریق مثابه اهرمی در جهت ، به از قدرت نرم

 .(Moradi et al, 2021: 120(؛)120: 1400ردد )مرادی و همکاران، گبندی میطبقه
تالشی در جهت بهبود »، دیپلماسی فرهنگی را تحت عنوان 2فرانک نینکوویچ در همین ارتباط،

های هویتی ها به منظور بنیان نمودن توافقاتی بر اساس ارزشسطح تعامل و ارتباطات میان ملت
، از دیپلماسی 3(. حال که جی. مایکل والر1996ovich, Nink :3معرفی نموده است )« مشترک
ها، بلکه به مثابه نه تنها به عنوان ابزاری در راستای افزایش درک متقابل هویتی میان ملت»فرهنگی 

یاد نموده است. « هاعاملی تسهیل کننده در جهت تقویت امنیت ملی و پیشبرد منافع حیاتی دولت
و  دین، اطالعات، هنر، زبان،ها، ای از تبادل ایدهمجموعه» تحت عنوان بنابراین دیپلماسی فرهنگی
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از گردد. هدف تعریف می« ها به منظور ترویج درک متقابلفرهنگی در میان ملتهای سایر جنبه
های فرهنگی یک ملت و همچنین ها از داشتهاعمال دیپلماسی فرهنگی این است که سایر ملت

ک ملت را آگاه شوند. به عبارت دیگر، دیپلماسی فرهنگی روح ی نانخود با آ مشترکات فرهنگی
 اعمال ،های فرهنگی یک ملت آشنا شوندگذارد. وقتی دیگران با جاذبهدر معرض دید جهانیان می

 (.Waller, 2009: 74-77)گیرد تر صورت مینفوذ سیاسی نیز راحت
الملل را م بیندیپلماسی فرهنگی در نظانکته قابل توجه در ارتباط با دالیل کاربست روزافزون 

 این موضوع .آن دانست آثارری انرم بودن، صلح آمیز بودن، تدریجی بودن و ماندگ در توانمی
نفوذ در  کان اعمالو در نتیجه، ام ها گردیدهنگی در ضمیر ناخودآگاه ملتمنجر به رسوخ فره

ل ماهیت همچنین به دلی سازد.ر مییزان مقاومت از سوی آنان میسجوامع هدف را با کمترین م
موثرتر  کارکردتوان بر میهای هویتی مشترک، همگرایانه این اهرم در جهت گسترش ارزش

-138: 1384خانی، )حسن المللی صحه گذاردمردم نهاد در سطوح بیندولتی و بینهای سازمان
گیری به نسبت اندک در قیاس یگر، هزینه بهرهد(. از سوی Hasan Khani, 2005: 138-139(؛)139

 های اعمال قدرت و در عین حال، عمق تاثیر به مراتب موثرتر در میان اذهان عمومی،با سایر اهرم
 .دهندتشکیل میاز جمله دیگر مزایای شاخص این مدل از دیپلماسی را 

المللی تبادل های بین. ایجاد برنامه1 عبارتند از: دیپلماسی فرهنگی اجرایی هایترین شاخصممه
(، 2المللی )همچون اسکارهای بین. برگزاری و حضور در جشنواره2(، 1دانشجو )همچون فولبرایت

. 4(، 3. تاسیس مراکز علمی و فرهنگی در خارج از کشور )همچون شورای فرهنگی بریتانیا3
های نامه. انعقاد تفاهم5(، 4سیبییهای اجتماعی و رسانه )همچون بگیری از ظرفیت شبکهبهره

 (. 5فرهنگی )همچون بلوم بیرنز
ادبیات، )« 6فرهنگ عالی»گیری از شایان ذکر است که اساس دیپلماسی فرهنگی بر مبنای بهره

ها، باشد. لذا دولت( استوار میسینما، موسیقی و غیره)« 7فرهنگ عامه»( و آموزش و غیره هنر،
« عموم جامعه»های فرهنگی در جهت تاثیرگذاری بر غیردولتی، از مولفهدولتی و های بیننهاد

 نفوذ سیاسی و اقتصادیبه منظور  نوع دیپلماسی  ها اغلب از ایننمایند. درحالی که دولتتفاده میاس
 سازوکاراز این  برداریالمللی همچون یونسکو در بهرهنمایند، کارویژه نهادهای بینبرداری میبهره

                                                           
1. Fulbright Program 
2. The Oscars 
3. British Council 
4. British Broadcasting Corporation (BBC) 
5. Blum–Byrnes agreement 
6.  High Culture 
7.  Popular Culture 
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ای که هدف از اعمال دیپلماسی فرهنگی از سوی این نهادها، ایجاد درک باشد. به گونهمی متفاوت
های چندجانبه و تعدیل تعارضات فرهنگی ها، توسعه همکاریمتقابل و نگرش مثبت در میان ملت

 ، بر مبنای هنرسطح نهادهای بین المللی چون یونسکوبنابراین مفهوم دیپلماسی فرهنگی در  باشد.می
های متباین و متجانس های دیپلماتیک به منظور ایجاد کشش در میان فرهنگگیری از ظرفیتبهره

]از سوی « منفعت شخصی»به نوعی گذار از گردد. تفسیری که تفسیر می« نسبت به یکدیگر»
دارد. این منفعت عمومی فارغ از مدار دیپلماسی سنتی به منظور  داللت« منفعت عمومی»به  ها[دولت

ایجاد تماس در میان نخبگان سیاسی کشورها، ارتباطات را به سطح بین مردمی بر اساس بنیان نمودن 
دولتی های بینگیری از مکانیسمهمواره نسبت به بهرهدهد. لذا یونسکو اعتماد متقابل سوق می

 ای و جهانی درهای فرهنگی خود در سه سطح ملی، منطقهگذاریدیپلماسی فرهنگی در سیاست
 ورزد.میمبادرت  قصودجهت نیل به این م

 
 اریخچه: یونسکو و راهبرد همگرایی فرهنگیت -3

سرآغاز قرن بیستم در ورای بروز مناقشات گسترده و نیل گام به گام این روند به بزنگاه فاجعه 
ها به گفتگوی مستقیم با یکدیگر در جهت ، بر تبلور فزاینده احساس نیاز دولت1914جهانی در 

وگیری از تکرار وقایع ناگوار عصر خویش منتج گشت. احساسی که بر مبنای تاثیرات شوک جل
به منصه ظهور  1شمول در کالبد جامعه مللآور ناشی از جنگ، در نهایت با تاسیس نهادی جهان

های ذهنی برخی از نخبگان اروپایی همچون . در این میان، ایده(Tsagourias, 2020: 299-301)رسید 
ها از یکدیگر و نه صرفا گفتگوی سیاسی مبنی بر ضرورت درک متقابل فرهنگی ملت 2روالن رومن
به عنوان سازمان  3المللی همکاری فکریهای آنان، به ایجاد نهادی تحت عنوان کمیته بیندولت

مشاور جامعه ملل و با اهدافی فرهنگی و آموزشی منجر گردید. نهادی که به دلیل عدم موفقیت 
منحل و به عنوان سَلَف  1946ملل در جلوگیری از آغاز جنگ جهانی دوم، به مانند آن در جامعه 

 (.Laqua, 2011: 226-229نهادی یونسکو ماندگار گشت )
بنابراین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد تحت عنوان اختصاری یونسکو به عنوان 

فکران قرن بیستمی در جهت توسعه گرایانه روشندار اندیشه همجایگزین نهاد مزبور، همواره میراث
فزاینده تعامالت فرهنگی و کاهش تعصبات قومی منجر به جنگ بوده است. رویکردی که به وضوح 

کمک به صلح و امنیت جهانی »در ماده یکم اساسنامه این سازمان تبیین و هدف کلی یونسکو را، 
های آموزشی، علمی و ها و ارتقاء مولفهاز طریق گسترش همکاری و تفاهم متقابل میان ملت

                                                           
1. League of Nations 
2. Romain Rolland 
3. International Committee on Intellectual Cooperation (ICIC) 
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 ,United Nationsبیان نموده است )« فرهنگی به منظور نیل به موارد مطرح در منشور ملل متحد
(. در راستای دستیابی به هدف مذکور، راهبرد این سازمان از اوان تاسیس تا اوایل دهه 276 :1947

به دلیل اعتقاد سردمداران وقت یونسکو بر عدم  «فرهنگی»بر مبنای تمرکز بر ارتقاء مراودات  1970
 1970های هویتی یکدیگر استوار بود. حال که از اواسط دهه ها نسبت به ارزشدرک صحیح ملت

و همزمان با افزایش کشورهای عضو سازمان ملل متحد و ایجاد برخوردهای نوین فرهنگی، نگرش 
همگام با مباحث فرهنگی متمایل گشت  «وزشیآم»و  «علمی»های یونسکو به ارتقاء همسان مولفه

(Nielsen, 2011: 276 .) 
های اجرایی این سازمان در کالبد هشت بخش شامل: بندی مولفهروندی که عالوه بر طبقه

.علوم 6.ارتباطات و اطالعات، 5.علوم اجتماعی و انسانی، 4.علوم طبیعی، 3.فرهنگ، 2.آموزش، 1
ها همراه با بخش موج فزاینده تصویب کنوانسیون.برابری جنسیتی، تجلی8.آفریقا و، 7اقیانوس، 

هایی به منظور نظارت بر د سازوکارهایی در قالب برنامه، کمیته، شبکه و در مجموع، پروژهایجا
ترین . در این بین، برخی از شاخص(UNESCO, 2022)اجرای صحیح این مصوبات گردیده است 

ها به گانه دولتها از منظر ماهوی در قرابتی منحصر به فرد با رویکردهای اجرایی پنجپروژه این
توان از: میراث می آناناند. از جمله منظور اعمال دیپلماسی فرهنگی در جوامع هدف واقع گشته

 های همزاد، و شهرهای خالق یاد نمود. گاهجهانی، میراث فرهنگی ناملموس، حافظه جهانی، دانش
از سوی یونسکو تبیین و به اشکال  و جهانی شایان ذکر است که موارد مزبور با اهدافی کالن

چندوجهی های تمدنی همچون ایران فرهنگی، موجبات گسترش تعامالت مختلفی در سطوح حوزه
 اند. های موجود فراهم نمودهرا در ورای برخی از چالش

 
 حوزه تمدنی ایران فرهنگی و رویکردهای اجرایی یونسکو  -4

تیکی منظور از حوزه تمدنی ایران فرهنگی، گستره وسیعی دربرگیرنده یاز منظر مفهومی و ژئوپل
برخی از کشورهای کنونی حاضر در محدوده خاورمیانه، قفقاز جنوبی، آسیای جنوبی و آسیای 

اند. ر قرابتی منحصر به فرد نسبت به یکدیگر واقع گشتهکه از منظر فرهنگی و تمدنی د استمرکزی 
یک حاکمیت و ملت مشترک  کالبدبه صورتی که در اغلب اعصار تاریخی، کشورهای مذکور در 

شان، از اشتراکات فرهنگی فراوان با یکدیگر برخوردار امروزیرغم انفکاک سیاسی مطرح و علی
مندی از مواردی ر این گستره فرهنگی از حیث بهرهنظیباشند. شایان ذکر است که اهمیت کممی

اش به مثابه ریسمان اتصال دهنده شرق و غرب به یکدیگر، منابع فراوان همچون جایگاه جغرافیایی
های گرم، در های ژئواستراتژیک موثر بر مناسبات قدرت همچون دسترسی به آبطبیعی و مولفه

 اند.فا نمودهنقشی اساسی را ای این انفکاک سیاسیایجاد 
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 معاصر سیاسی جغرافیای پایه بر فرهنگی ایران تمدنی حوزه : محدوده1تصویر شماره 

Image No. 1: The Scope of Cultural Iranian Civilization Sphere in Contemporary Political 
Geography 

Source: (Authors, 2022) 
، «1تفرقه بینداز و حکومت کن»های استعماری بر مبنای راهبرد ای که برخی از قدرتگونهبه

تبار به منظور تفکیک و جلوگیری از همواره از طریق تشدید منازعات فرهنگی در میان اقوام ایرانی
اند ام نمودهدر قالب ملتی واحد و نهایتا تسهیل در اعمال قدرت بر آنان اقد شانبازیابی منزلت سیاسی
. رویکردی که تا به امروز نیز در (Masoud et al, 2020: 109(؛)109: 1399)مسعود و همکاران، 

جهت محدود نمودن عنوان ایران و فرهنگ ایرانی به صرف واحد سیاسی ج.ا.ایران و القای عدم 
برای نخستین برخورداری این عنوان از قدمت تاریخی ادامه یافته است. درحالی که عنوان مذکور 

مطرح و در طی سالیان « آریانام»بار در اواسط هزاره دوم پیش از میالد و در گاتاهای زرتشتی با نام 
ها برای اشاره به گستره وسیع از سوی عموم ملت« ایران»بسیار، نمونه تلخیص یافته آن تحت عنوان 

صدیق ملموس این امر در (. تMalandra, 2005مزبور و تبار مردمان آن استفاده گردیده است )
زبانه برجای مانده از اردشیر بابکان و شاپور یکم در نقش رستم و تاکید این های سهنوشتهسنگ

(، آثار نویسندگان معروف MacKenzie, 1998پادشاهان ساسانی بر فرمانروایی ایران و ایرانشهر )
                                                           

های متمرکز . این مفهوم همواره به عنوان یک راهبرد کهن در جهت کسب قدرت و حفظ آن از طریق تجزیه بخش1
واحدهای کوچک به منظور و قدرتمند به واحدهایی کوچک و سپس تالش برای ایجاد تفرقه و درگیری در میان این 

 (.Bethke, 2012: 4سهولت در غلبه و تثبیت حاکمیت بر آنان مطرح بوده است )
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 (؛49: 1375مالیری، )محمدی( و مسعودی Al-Barqi, 1992: 313عرب همچون جاحظ )

(Mohammadi Malayeri, 1996: 49 اشعار شاعرانی همچون فردوسی و نظامی و همچنین، متن ،)
 باشد.به وضوح قابل مشاهده می  1کنشتاینهایی همچون فینعهدنامه

تبار و محدوده گریز در باب تبیین اقوام ایرانیاز سوی دیگر، وجود برخی از نظریات وحدت
( یا زبان )نمونه  ,2010Foltz :27( )2هایی همچون دین )نمونه فولتزی آنان بر مبنای تک مولفهفرهنگ
نفع های ذینامطلوب قدرت برداری(، خود به عامل دیگری در جهت بهره ,2005Frye :11( )3فرای

ی از اگر مجموعهاز مفهومی گسترده برخوردار و بیان« فرهنگ»مبدل گردیده است. حال که واژه 
همچون دین، زبان، آداب  ها و هنجارهای اجتماعی یک جامعه در کالبد نمادهایی اخصاصیارزش

باشد که موجبات تمایز جوامع انسانی از یکدیگر را فراهم و رسوم، هنر، ورزش، علوم و قوانینی می
یک مولفه، (. بنابراین محدود نمودن کسب تبار ایرانی به صرف Minkov, 2013: 10-11نمایند )می

اغلب اقوام حاضر در این پهنه فرهنگی را به جهت  توانمیو در نتیجه  رسدمنطقی به نظر نمیاساسا 
های فراوان حاصل از آن، به عنوان اقوام مدت در ذیل یک پرچم و قرابتزندگی مشترک طوالنی

مود فرافرهنگی آن در تبار مطرح نمود. قرابتی که جلوه فرهنگی آن در کالبد آئین نوروز و نایرانی
موجود در عنوان سیاسی بسیاری از کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی به « ستان»پسوند فارسی 

 (. Stachowski, 2008: 119) استقابل مشاهده  روشنیبه ، «مکان یا سرزمین»معنای 
 نسکولذا با توجه به ژرفای پیوستگی فرهنگی در میان کشورهای حوزه تمدنی مذکور، یو

ای مواجه آفرین به منظور گسترش مناسبات منطقهنظیر و در عین حال چالشهمواره با فرصتی کم
زاینده گردیده است. به صورتی که فرصت مزبور به مانند شمشیری دولبه، هم قابلیت توسعه ف

ان دلیل طمع آن همکاری را دارا و هم امکان افتراق هرچه بیشتر برخی از این واحدهای سیاسی را به
های فرهنگی مشترک، فراهم نموده است. در همین راستا در کسب مالکیت منفرد بر مولفه

اند، هرکدام به نوبه خویش در المللی این سازمان که پیشتر مورد اشاره واقع گشتههای بینپروژه
 اند.مبدل نمودن این فرصت بالقوه به بالفعل نقشی اساسی را ایفا نموده

 میراث جهانی -4-1
به عنوان ماحصل تصویب کنوانسیون حفاظت از  1972پروژه میراث جهانی یونسکو در سال 

اطمینان از شناسایی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث »و با هدف  میراث فرهنگی و طبیعی جهانی
 .(Kari & Rössler, 2017: 134) ایجاد گردید« های بعدیبهای فرهنگی و طبیعی جهانی به نسلگران

ساله به عنوان مسئول  4ای کشور عضو کنوانسیون برای دوره 21ای متشکل از راستا کمیته در همین
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گانه، نسبت به ثبت اماکن با ارزش فرهنگی نظارت بر اجرای مفاد آن تعیین و بر اساس معیارهایی ده
 Leaskنمایند )های مادی و معنوی یونسکو اقدام میگیری آنان از حمایتیا طبیعی به منظور بهره

& Fyall, 2006: 6-7گردد که از موجودیت (. مواردی که صرفا شامل میراث ملموس نامنقولی می
 CITTA) فراهم باشدخارجی و مکانی مشخص برخوردار و قابلیت لمس و مشاهده مستقیم آنان 

Research Centre for Territory, 2020: 10). 

 88جهانی ثبت شده از سوی کمیته مزبور، تعداد اثر  1154بر همین اساس تا به امروز از مجموع 
(. روندی که در UNESCO, 2022باشند )اثر متعلق به کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی می

باشد. در ، در سطحی عادی قابل ارزیابی میتوسط سایر کشورهامقیاس با مجموع آثار ثبت شده 
های حوزه تمدنی مذکور بر مبنای سه کارکرد این میان، ابعاد مناسباتی این پروژه در میان کشور

قابل تحلیل خواهد بود. نخستین کارکرد بر بستر رقابت شکل گرفته در میان کشورها به منظور ثبت 
مندی از برند جهانی یونسکو در راستای کسب منافع مادی و آثار شاخص خود در این پروژه و بهره

های دولت عراق در جهت حفاظت و نمونه، تالشگردد. به عنوان معنوی حاصل از آن تعریف می
طاق »ترین آثار برجای مانده از تمدن ایران فرهنگی در خاک خویش، مرمت یکی از شاخص

، دانشگاه 2این پروژه، با دعوت از بنیاد اَلیف 1، و اضافه نمودن آن به فهرست آزمایشی«کسری
 ,Hasanlu(؛)2021همراه گشت )حسنلو،  امرو دولت ایران به منظور همکاری در این  3پنسیلوانیا

(. اگرچه در نهایت بروکراسی پیچیده دولتی، ایران را از مشارکت مستقیم در این روند محروم 2021
های بالقوه ای از ظرفیتفرهنگی و سیاسی، به عنوان نمونه مراوداتساخت ولی صرف وقوع این 

 باشد.کشورهای این حوزه قابل تبیین می های چندجانبه در میانپروژه مزبور در توسعه همکاری
دومین کارکرد بر مبنای مشترکات فرهنگی میراث کشورهای این پهنه تمدنی با یکدیگر 

تیکی آن یست که آن اثر از منظر مکانی در محدوده ژئوپلرغم ثبت انحصاری به نام کشوریعلی
ورهای حوزه تمدنی ایران واقع گردیده است. لذا اغلب آثار ثبت شده از سوی هرکدام از کش

های نامهفرهنگی، از قرابتی هویتی نسبت یه سایرین برخوردار و در نتیجه، راه را به منظور انعقاد تفاهم
سازی حاصل از ثبت آثار دو و چندجانبه فرهنگی هموار نموده است. نمونه این امر در ظرفیت

منستان و تکرار این روند از سوی ازبکستان رهبانی ارامنه از سوی ایران و مشترکات فرهنگی آن با ار
در قالب ثبت شهرهای سمرقند و بخارا و ارتباط مستقیم آن با ایران، افغانستان و تاجیکستان، قابل 

                                                           
که  باشدمیمنطبق با معیارهای ثبت در پروژه میراث جهانی یونسکو  میراثفهرست آزمایشی هر کشور شامل  . 1

به عنوان نامزد نهایی خویش برای ثبت جهانی به کمیته این پروژه معرفی  آنان را، کشورهای عضو ممکن است در آینده
 (. UNESCO, 2022نمایند )

2. Aliph Foundation 
3. University of Pennsylvania 



 

 

 

307  تحلیلی بر کارکرد سیاست فرهنگی یونسکو در پیوند کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی 

 

 باشد. مشاهده می
المللی سومین کارکرد بر اساس نیاز کشورها به تعامل مستمر با برخی نهادهای بین ،در نهایت

المللی حفاظت های تاریخی، اتحادیه بینالمللی ابنیه و محوطهورای بینهمکار با یونسکو همچون ش
. باشدمیالمللی پژوهش در جهت حفظ و احیاء اموال فرهنگی، قابل تبیین و مرکز بین ،از طبیعت

آور در راستای ثبت آثار، از سوی ای که همکاری با نهادهای مزبور به عنوان فرآیندی الزامگونهبه
کشورهای عضو این پروژه تسلیم و به مانند توفیقی اجباری در اشاعه تعامالت کشورهای یونسکو به 

 (.Baird, 2014: 7447-7448)المللی اثرگذار بوده است حوزه تمدنی ایران فرهنگی به سطوح بین

 میراث فرهنگی ناملموس -4-2
مبنی  1989پروژه میراث فرهنگی ناملموس یونسکو بر اساس پیشنهاد اولیه این سازمان در سال 

ها و در ادامه، بیان اعالمیه شاهکارهای میراث شفاهی و بر لزوم حفاظت از فرهنگ عامیانه ملت
و در نهایت، تصویب کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی  2001در سال  ناملموس بشری

االجرا گشته است و بر الزم 2006ایجاد گشت. کنوانسیونی که از سال  2003در سال ناملموس 
ها و به صورت ها، هنرها، مهارتاساس تعاریف آن، میراث فرهنگی ناملموس شامل آن دسته از آئین

و که یک جامعه آن را به عنوان بخشی از فرهنگ خویش تشخیص  گرددمیکلی آداب و رسومی 
اند و د. میراثی که به صورت ثابت و در مکانی مشخص واقع نگشتهبعد منتقل نمای از نسلی به نسل

 ,Pietrobrunoباشند )یا مکانی خاص استوار می صرفا به اراده جامعه خویش در اجرای آنان در زمان
و « منفرد»(. بر همین مبنا کشورهای مختلف نسبت به معرفی میراث خود به صورت 229-231 :2009

 24به کمیته اجرایی کنوانسیون متشکل از « مشترک»همراهی یا سایر کشورها در کالبد میراث یا در 
های سازمان در جهت حفاظت از موجودیت این کشور عضو آن اقدام و عالوه بر کسب حمایت

آثار، امکان شناسایی آداب و رسوم کهن خویش را برای جهانیان فراهم خواهند گرداند. میراثی که 
. میراث با 3. میراث معرف و 2. میراث نیازمند حراست فوری، 1در کالبد سه فهرست شامل: نهایتا 

 (.Benton, 2010: 244اقدامات پاسدارنه خوب، به ثبت جهانی خواهند رسید )
اثر منفرد  111اثر جهانی ثبت شده در این پروژه، تعداد  631کنون از مجموع در همین راستا تا

 ,UNESCOاند )رهای حاضر در محدوده حوزه تمدنی ایران فرهنگی بودهو مشترک متعلق به کشو
(. آماری که در قیاس با مجموع جهانی در سطحی بسیار مطلوب تلقی و بیانگر میزان اهمیت 2022

در این بین، چهارچوب باشد. این پروژه در دیدگاه متولیان واحدهای سیاسی پهنه تمدنی مزبور می
قابل تبیین خواهد بود. « مدنی»و « دولتی»حاصل از این روند، همواره بر مبنای دو کارکرد  افزاییهم

در بعد دولتی، صرف تالش کشورها به منظور ثبت یک مولفه فرهنگی مشترک همچون نوروز، 
خود در درجه نخست به برقراری مساعدت سیاسی به منظور ایجاد هماهنگی و کنش مشترک نیاز 

همین امر عالوه بر توسعه روابط سیاسی، به اشاعه آن به سطوح دیگر نیز منجر  خواهد داشت که
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گردیده است. نمونه آن در تشکیل کارگروه مشترک از سوی ایران و جمهوری آذربایجان با 
در دو کشور به منظور تسهیل در ثبت  1های ملی یونسکوها و کمیسیونمساعدت از سوی دولت

های علمی و ها، کنفرانسهایی همچون برگزاری جشنوارهلیتمواریث مشترک در قالب فعا
از سوی دیگر و در  (.Ayoubi, 2018(؛)1397، ایوبی)باشد های آموزشی قابل مشاهده میکارگاه

ایست که همواره از آداب و رسوم بعد کارکرد مدنی، نوع آثار قابل ثبت در این پروژه به گونه
منجر  غیردولتیجه به ایجاد تعامالت مستمر در میان نخبگان عامیانه نشأت گرفته است و در نتی

گردد. به عنوان مثال، ثبت قالی فارس و کاشان از سوی ایران و تکرار این روند از سوی جمهوری می
های دانشگاهی آذربایجان در کالبد قالی آذری، به ایجاد تعامالت علمی در قالب رفت و آمد هیئت

دو  مدنیت بدیهی، افزایش تبادالت فرهنگی در میان نخبگان و نهادهای ای منجر و به صورو موزه
 .داردبه دنبال  هافارغ از دولت کشور را

فرهنگی در میان کشورهای حوزه  هایاگرچه موارد مذکور تا به امروز موجبات توسعه قرابت
ه مزایای ، همواردر ثبت آثار این پروژهتمدنی مزبور را فراهم نموده است ولی سازوکار ضعیف 

المللی میراث فرهنگی ناملموس رغم ادعای کمیته بینالشعاع قرار داده است. علیبالقوه آن را تحت
به نام یک  ومبنی بر وجود نهادهای نظارتی، تا به امروز میراث مشترک فراوانی به صورت منفرد 

اند. روندی که گردیدهکشور یا تعدادی از کشورها بدون در نظر گرفتن موطن اصلی آثار ثبت 
وی سنمونه کوچک آن در حوزه تمدنی ایران فرهنگی شامل ثبت منفرد چوگان و ساز تار از 
یران، جمهوری آذربایجان و نادیده انگاشتن ایران و همچنین ثبت مشترک نگارگری از سوی ا

اثر این ساختار گردد. عمق ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبکستان و نادیده انگاشتن افغانستان می
ای برخی از کشورهای جهان در لفظی در میان سفرایست که همواره مناقشات به گونهضعیف 

(. Rezvanfar, 2021(؛)1399فر، جلسات مرتبط با ثبت این آثار نیز مشاهده گردیده است )رضوان
ات حاصل از شبنابراین ایجاد دگرگونی در ساختار اجرایی پروژه به منظور جلوگیری از بروز مناق

ه اهداف همگرایانه . زیرا عدم توجه به این مهم، عالوه بر عدم دستیابی موثر بباشدضروری میآن 
دولتی و استمرار سوءتفاهمات مدنی ناشی از آن در میان ، منجر به بروز مناقشات میان پروژهاین 

ییر در روند منظور تغ خواهد گردید. از این رو، چارت پیشنهادی ذیل به مزبور تمدنیپهنه اقوام 
 گردد.پذیرش و ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس پیشنهاد می

 

                                                           
عنوان رابط میان نهادهای دولتی، ها به . کمیسیون ملی یونسکو بر طبق ماده هفتم اساسنامه این سازمان توسط دولت1

کننده، رسان، هماهنگهای برجسته یک کشور با یونسکو تاسیس و در جایگاه نهادی اطالعغیردولتی و شخصیت
 (.Pashayev et al., 2019: 12-13نماید )عمل می ،های این سازمان در کشور مطبوع خویشمشورتی و اجراکننده برنامه
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 : چارت پیشنهادی به منظور تغییر در فرآیند پذیرش میراث فرهنگی ناملموس1نمودار شماره 

Chart No. 1: Proposed Chart in Processing of Intangible Cultural Heritage 
Source: (Authors, 2022) 

 حافظه جهانی -4-3
و در پاسخ به وضعیت نامطلوب میراث مستندی  1992برنامه حافظه جهانی یونسکو در سال 

همچون کتب، نسخ خطی، تصاویر، قطعات موسیقی و هر اثری که دارای اطالعاتی قابل انتقال در 
تند ، تاسیس گردید. لذا هدف این برنامه، کمک به حفظ و صیانت از میراث مساستبستر خود 

ها و جلوگیری از تخریب و فراموشی آنان در اثر جنگ، بالیای طبیعی و یا تخریب عمدی ملت
عضو که از سوی  14المللی متشکل از باشد. به منظور نیل به این هدف، یک کمیته مشورتی بینمی

 اثای نسبت به ثبت میرهای ملی و منطقهاند، در همکاری با کمیتهدبیرکل یونسکو تعیین گشته
نماید. روندی که عالوه بر بر مبنای پنج معیار زمان، مکان، هویت، موضوع و سبک اقدام می مستند

ها به آنان از طریق اشاعه نسخ متعدد دیجیتالی حفاظت از این آثار، موجبات تسهیل در دسترسی ملت
 (.Abid, 2011: 2-5های مختلف را فراهم نموده است )و ترجمه به زبان

ارائه پروپوزال و درخواست ثبت اثر از سوی 
(ها)کشور 

نفره منتخب از 5بررسی اولیه توسط کمیته علمی 
سوی کمیته جهانی میراث ناملموس

ه ارسال نظر کمیته به نهادهای تخصصی زیربط ب
منظور کسب نظر کارشناسی

ارسال رونوشت درخواست به کارتابل تمامی 
کشورهای عضو کنوانسیون

مهلت اعتراض یک ماهه سایر کشورها به 
درخواست

(  ها)بررسی ثانویه با حضور نماینده کشور 
نفره5درخواست دهنده و معترض از سوی کمیته 

ثبت، عدم ثبت یا تغییر در اسامی کشورهای صاحب
(5از 3)اثر با اعمال نظر اکثریت اعضای کمیته 

همراه با ( صرفا برای یک بار)مهلت اعتراض یک ماهه 
نفره3اعالم نظر نهایی از سوی کمیته جدید 
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گی بر مبنای ثبت ن، ابعاد کمی برنامه حافظه جهانی در کالبد حوزه تمدنی ایران فرهندر این میا
ری که در (. آماUNESCO, 2018) باشدمیقابل تحلیل  ،اثر جهانی 527اثر مستند از مجموع  32

فرهنگی کشورهای این حوزه از منظر برخورداری از آثار مستند شاخصی در  قیاس با ظرفیت بالقوه
 سطحدر دو گردد. دلیل این امر ب و نسخ خطی علمی، دینی و ادبی، بسیار اندک تلقی میقالب کت

های سیاسی، اقتصادی و ، وجود چالشداخلی سطحدر . قابل بررسی است« خارجی»و « داخلی»
امناسب در نو انتصاب افراد  همچون عراق امنیتی فراوان در میان بسیاری از کشورهای این حوزه

وری موثر از ظرفیت فرهنگ در سیاست راس نهادهای اجرایی، توجه به ظرایف دیپلماتیک و بهره
ین امر که ا خارجی سطحمبدل گردانده است. روندی که توأمان با « شاید»به « باید»خارجی را از 

های برجسته یونسکو گر پروژههمانا منبعث از ساختار ترویجی ضعیف این برنامه در قیاس با دی
 باشد، در عدم توفیق مورد انتظار از اجرای آن در این گستره تمدنی اثرگذار بوده است. می

های لذا با توجه به عدم ثبت جهانی اثری مشترک از سوی کشورهای این حوزه، کنش
ه منظور های ادواری ببه صورت غیرمستقیم و به برگزاری همایش مذکور همگرایانه برنامه

گیری این کشورها از تجارب یکدیگر منحصر گردیده است. ولی از سوی دیگر، برنامه حافظه بهره
جهانی به افزایش تعامالت مستقیم میان برخی از کشورهای این حوزه همچون ایران با سایر 

المسالک و »کشورهای جهان کمک نموده است. در جایی که اثر فاخر اصطخری با عنوان 
، به صورت مشترک از سوی ایران و آلمان ثبت جهانی گشته است و دلیل این امر، بر «الممالک

ترین نسخه عربی این اثر و متقابال، برخورداری موزه ملی ایران از از قدیمی 1برخورداری موزه گوتا
 National Library of(؛)1396ترین ترجمه فارسی آن استوار گردیده است )موزه ملی ایران، کهن

Iran, 2017از سوی « سفرنامه ناصر خسرو»هایی در جهت ثبت مشترک (. روندی که به ایجاد کنش
ترین نسخ خطی آن نیز ایران و فرانسه به دلیل برخورداری نهادهای آرشیوی دو کشور از قدیمی

(. بنابراین اهداف کالن این برنامه، به صورت Farzam, 2013)(؛1392)فرزام، منجر گشته است 
باشد ها و دفاتر حفظ اسناد مرتبط میها، کتابخانهم با نهادهای ملی آرشیو محور همچون موزهمستقی

و در صورت توجه، امکان ایجاد مبادالت موثر فنی و فرهنگی در میان کشورهای حوزه تمدنی 
ایران فرهنگی را فراهم خواهد گرداند. رویکردی که بر توسعه همکاری این واحدهای سیاسی به 

المللی المللی مرتبط با این برنامه همچون شورای بینای در کالبد نهادهای بینفرامنطقه سطوح
 باشد.ها نیز اثرگذار میموزه

 های همزادانشگاهد -4-4
مصوب این  هاییکی از قطعنامهو بر مبنای  1992های همزاد یونسکو در سال برنامه دانشگاه

                                                           
1. Gotha Research Library 
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-جنوب-وجهی شمالهای علمی، تسهیل مراودات آموزشی سهسازمان با هدف گسترش همکاری
المللی در میان موسسات آموزش عالی تاسیس گشت. بر این اساس، سازی بینجنوب و شبکه

های علمی با مضامین متنوعی همچون حقوق بشر، محیط زیست، یونسکو نسبت به ایجاد کرسی
های مختلف و بنا به درخواست آنان اقدام و یک سرپرستی علمی ت و... در دانشگاهفناوری اطالعا

های پژوهشی در بستر آن مبادرت در همراهی با تعدادی از اساتید و دانشجویان، نسبت به فعالیت
ها در اشتراکی آن از سوی تعدادی از دانشگاه ورزند. کرسی مذکور که امکان ایجاد شبکهمی

، در نهایت موجبات تسهیل در دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشدمیکدیگر نیز فراهم همراهی با ی
 (.UNESCO, 2017: 3-6علمی و فرهنگی را فراهم خواهد گرداند ) افزاییهمو گسترش 

 61عداد تکرسی دانشگاهی ایجاد شده از سوی یونسکو،  902بر اساس آخرین آمار، از مجموع 
لق عالی کشورهای حاضر در محدوده حوزه تمدنی ایران فرهنگی تع کرسی به موسسات آموزش

گردد ولی نکته قابل اگرچه این آمار در سطحی نسبتا عادی تلقی می (.UNESCO, 2022دارند )
، قابل رنسبت به یکدیگ توجه در آن بر مبنای عدم توازن فعالیت کشورهای حوزه تمدنی مزبور

به خود  های این پهنه رااز کرسی ان و ترکیه به تنهایی نیمیای که ایرگونهباشد. بهتحلیل می
آموزش  اختصاص و برخی دیگر همانند ترکمنستان و افغانستان، فاقد هرگونه کرسی در موسسات

باشند. از آنجایی که کارکرد این برنامه بر مبنای ترکیب هر سه رویکرد مطرح در عالی خود می
تانسیل همگرایانه پ، این عدم توازن، باشداستوار میو فرهنگ  اساسنامه یونسکو یعنی علم، آموزش

کان ایجاد شبکه مشترک نموده است. از این رو، با توجه به ام تضعیفهای همزاد را دانشگاه
های همانند بحران افزایش گروه دنیتم های موجود در این پهنهدانشگاهی در ارتباط با رفع چالش

ها و ترغیب سایرین به کنش مشترک قومی، دو کشور ایران و ترکیه توانایی ایجاد این شبکهپان
فرهنگ »رسد که ایجاد کرسی یونسکو با موضوعیت باشند. به نظر میعلمی در کالبد آنان را دارا می

رهای سات آموزش عالی برجسته کشواز سوی هرکدام از این دو کشور و دعوت از موس« و تمدن
ای، در تقلیل این چالش و افزایش این حوزه برای پیوستن به آن در قالب یک شبکه دانشگاهی منطقه

 باشد.مراودات علمی، فرهنگی و سیاسی اثرگذار می
در همین راستا، دانشگاه مازندران نسبت به ارسال درخواست خود به برنامه مذکور در همراهی 

 4و دانشگاه اسالویک 3، دانشگاه دولتی ایروان2، دانشگاه دولتی تفلیس1شگاه ایالتی آستراخانبا دان
میراث فرهنگی و هنری مشترک در میان ایران، »به منظور کسب کرسی یونسکو با موضوعیت 

                                                           
1. Astrakhan State University 
2. Tbilisi State University 
3. Yerevan State University 
4. Kyrgyz-Russian Slavic University 
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نخستین شبکه دانشگاهی مشترک در  ،در نهایت که کنشیاقدام نموده است. « آسیای میانه و قفقاز
هایی از سایر کشورها که سه مورد نیز در کالبد پهنه تمدنی مزبور ک دانشگاه ایرانی با دانشگاهمیان ی

 ,University of Mazandaran(؛)1400اند را به دنبال خواهد داشت )دانشگاه مازندران، واقع گشته
های کنشهای آتی شاهد تبلور (. بنابراین با توجه به موضوعیت فرهنگی این کرسی، در سال2021

علمی و فرهنگی موثری در میان موسسات آموزش عالی مذکور و به صورت بدیهی، جوامع نخبه 
های این کشورها خواهیم بود. نخبگانی که به مانند دیپلماتی فرهنگی، در اشاعه هرچه بیشتر ارزش

ت بر درک باشند و در نهایهویتی جامعه خویش به جوامع مقصد و بالعکس تاثیر از آن، اثرگذار می
 های این پهنه تمدنی از یکدیگر خواهند افزود.متقابل هویتی ملت

 شهرهای خالق -4-5
های چندجانبه در و به منظور گسترش همکاری 2004در سال شبکه شهرهای خالق یونسکو 

ای در راستای توسعه پایدار شهری در وجوه میان شهرهایی که عنصر خالقیت را به عنوان مولفه
 & Gathenاند، ایجاد گردید )اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی انتخاب نمودهفرهنگی، 

Skoglund & Laven, 2020: 4 .) بدین منظور، شهرهای مختلف در صورت برخورداری از
.صنایع دستی و هنرهای عامیانه، 1های برجسته در یکی از هفت حوزه خالقانه شامل: توانایی

.موسیقی، به عضویت در این 7.ادبیات، و 6ای، .هنرهای رسانه5 .هنر آشپزی،4.فیلم، 3.طراحی، 2
شبکه نائل خواهند گردید. روندی که درخواست پذیرش آن در طی برگزاری کنفرانس سالیانه در 
یکی از شهرهای عضو این شبکه بررسی و در صورت تایید، موجبات عضویت شهر متقاضی و 

 (. UNESCO, 2017به دنبال خواهد داشت ) این شبکه را مندی از مزایای بالقوهبهره
شهر مثبوت در شبکه شهرهای خالق یونسکو،  259بر اساس آخرین آمار موجود، از مجموع 

(. Ottone & Bax, 2020باشند )شهر متعلق به کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی می 17تعداد 
فرهنگ و پیشینه شهرنشینی کهن آن،  آماری که با توجه به ظرفیت بالقوه این گستره تمدنی از منظر

گردد. در این میان، کارکردهای همگرایانه این شبکه در حوزه در سطحی غیرقابل قبول ارزیابی می
« عامه شهروندان»و « نخبگان شهری»، «مدیران شهری»تمدنی مزبور، بر مبنای سه بعد پلکانی شامل 

نهادهایی همچون  متولیان در برگیرنده باشد. در بعد مدیران شهری که هماناقابل تبیین می
ها گردیده است، امکان مبادله تجارب اجرایی در حوزه مدیریت، آموزش و شهرداری

، خوددر امتداد های نوین فراهم خواهد بود. روندی که گذاری شهری، شهرسازی و فناوریسیاست
تالی فزاینده مناسبات های گردشگری، علمی، اقتصادی و همچنین اعنامهامکان انعقاد تفاهم

 سیاسی در قالب پیمان خواهرخواندگی در میان این شهرها را به دنبال خواهد داشت.-فرهنگی



 

 

 

313  تحلیلی بر کارکرد سیاست فرهنگی یونسکو در پیوند کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی 

 

 
 حوزه تمدنی ایران فرهنگی به تفکیک معیار  در: شهرهای مثبوت 2تصویر شماره 

Image No. 2: The Registered Cities on Different Criteria on the Map of Cultural Iranian 
Civilization Sphere  

Source: (Authors, 2022) 
های فرهنگی که توانایی باشیممیاز سوی دیگر و در بعد نخبگان شهری با افراد شاخصی مواجه 

ست که به ثبت شهر خویش در شبکه شهرهای خالق گردیده است. بنابراین بدیهی منتجآنان، 
اشاعه این همکاری در میان نخبگان شهری و توسعه مناسبات در میان نهادهای مدیریت شهری، به 

و همچنین، تولیدات مشترک  متجانسهای فرهنگی گیری آنان از تجارب یکدیگر در حوزهبهره
آگاهی عامه شهروندان این گستره تمدنی از  بر نهایتا انجامد. روندی کهشهری و کشوری بیمیان

های هایی همچون برگزاری جشنوارههای فرهنگی متقارب و متباین یکدیگر در کالبد کنشارزش
های آموزشی مشترک خواهد افزود. با توجه به عضویت فرهنگی، تورهای گردشگری و دوره

معیار اعالمی از سوی  7مجموع معیار از  5شهرهای خالق حوزه تمدنی ایران فرهنگی بر مبنای 
گانه در میان آن دسته از شهرهایی که بر اساس ای پنجهای منطقهیونسکو، امکان ایجاد زیرشبکه

باشد. به عنوان نمونه، شهرهای معیاری مشترک به عضویت در این شبکه نائل گشته اند، فراهم می
ایی که بر اساس معیار صنایع دستی و اصفهان، بندرعباس، بامیان، شکی و کوتاهیه به عنوان شهره

ای فرعی در ذیل این اند، توانایی ایجاد شبکههنرهای عامیانه در شبکه شهرهای خالق ثبت گردیده
باشند. ای بر اساس آن معیار مشترک دارا میهای منطقهشبکه جهانی را به منظور ایجاد همکاری

های فرهنگی در میان اقوام ایرانی تبار، بر رویکردی که عالوه بر گسترش مناسبات شهری و پیوند
ها به عنوان برآیند حاکمیتی این اقوام و تعالی روزافزون توسعه مراودات سیاسی در میان دولت

 دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی کشورهای این پهنه تمدنی خواهد افزود.
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 گیرینتیجه
گیری از اهرم راهبرد یونسکو در بهرهکه  با توجه به مباحث ارائه شده به خوبی مشخص گردید

و  های فرهنگی همگرایانه خود در سطوح جهانی، ملیاعمال سیاستدیپلماسی فرهنگی به منظور 
روندی که با تایید  تا حدود فراوانی موثر بوده است.ای همچون حوزه تمدنی ایران فرهنگی، منطقه

هبرد مزبور در چارچوب تصویب دارد که رافرضیه و نیل به هدف نهایی پژوهش بیان می
های اجرایی منبعث از آنان همچون میراث جهانی، میراث فرهنگی ناملموس، ها و برنامهکنوانسیون

های همزاد، شهرهای خالق و موارد بسیار دیگر، به توسعه تعامل و همبستگی حافظه جهانی، دانشگاه
های مذکور، ه ذکر است که کنشدر این حوزه تمدنی کمک شایانی نموده است. البته الزم ب

نخبگان و به تبع آن، سیاست خارجی   1ماکیاولیستی اندیشههایی همچون الشعاع چالشهمواره تحت
برخی از کشورهای پهنه تمدنی مزبور و همچنین ضعف در ساختارهای اجرایی شماری  واگرایانه
 اند.های فرهنگی این سازمان قرار داشتهاز پروژه

ها در استمالک میراث فرهنگی مشترک، عوامل همگرایانه در این حوزه رقابتصرف نظر از 
ن وصف، مشکل تمدنی آنچنان قدرتمند هستند که نداهای واگرایانه را در انزوا قرار دهند. با ای

مشترکات  اصلی حوزه تمدنی ایران فرهنگی، فقدان شناخت صحیح مردمان و کشورهای این پهنه از
های مختلف یونسکو قادر خواهند بود که این شناخت د. در این میان، برنامهباشفرهنگی خود می

گیری از رویکرد یونسکو در نحوه بهرهمنظور،  متقابل از مشترکات را تقویت نمایند. بدین
ها در دولت« خواست»های خود، نباید صرفا بر های فرهنگی کشورهای عضو نسبت به برنامهظرفیت

امل به اعضا گردد. زیرا صرف ایجاد یک بستر دیپلماتیک و اعطای اختیار ک ایجاد همکاری متمرکز
ر اساسنامه این دبه منظور پذیرش اولیه و عدم تعامل ثانویه با آن، در عمل اهداف همگرایانه مطرح 

المللی، باید وظیفه بین الوه بر بسترسازیبنابراین یونسکو ع. الشعاع قرار خواهد دادسازمان را تحت
گیری از این بسترها را بر اساس الحاق قوانینی اعضا به بهره« اجبار»و بعضاً « هدایت»، «رغیبت»

ربست صحیح آن، بر توسعه پیوندهای رویکردی که در صورت کاآور بر خود تعمیم نماید. الزام
ست فرهنگی در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی و بسط دیپلماسی فرهنگی در سیا

 .نان خواهد افزودخارجی آ
 

 منابع فارسی
سترش گموثر در  یعامل جان؛یو آذربا رانیا انیمشترک م ثیثبت موار(. 1397ایوبی، ح. ) .1

 /https://fa.irunesco.orgمهر، در:  9، رانیا ونسکوی یمل ونیسیکم، دو کشور انیم یفرهنگ وندیپ
 .هیدارالکتب االسالم. قم: المحاسن(. 1371برقی، ا. ) .2
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. کشورها یخارج استیآن در س گاهیو جا یفرهنگ یپلماسید(. 1384خانی، م. )حسن .3
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