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 مقطع ماستری روابط بین الملل محصل
 

 نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان
 

 چکیده:
ها در تدوین و اعمال سیاست  دست یابی به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی همواره از مهمترین اهداف کشور

 ً و به طور سنتی نوعی دپلماسی مبتنی بر  خارجی شان بوده است. برای برآورده کردن این مقاصد کشورها عمدتا
با این همه در سال های آخیر رویکرد  رویکردها و ابزار های سیاسی، نظامی و اقتصادی را در پیش می گیرند.

نسبتا جدیدی در روابط میان کشورها مطرح شده است که توجه افزون تر و تاکید بیشتر بر راهکارها و ابزار های 
فرهنگی را به مسوالن و طراحان سیاست خارجی توصیه می نماید. در این مقاله سعی نمودم تا مبانی این رویکرد 

ونه های علمی به مطالعه این پدیده نسبتا جدید در عرصه سیاست خارجی افغانستان و روابط با شواهد تاریخی و نم
بین الملل بپردازم و در این راستا به ابعاد گوناگون رابطه میان فرهنگ و دیپلماسی و تاثیر فرهنگ بر سیاست خارجی 

 افغانستان به بحث و بررسی بگذارم. 
 سیاست خارجی ،قدرتدیپلماسی، فرهنگ،  کلید واژه:

 مقدمه:
تحوالت سال های اخیر در حوزه روابط بین الملل حکایت از ان دارد که اهمیت مقوله فرهنگ در دست یابی به 
اهداف و بهبود روابط میان دولت ها در عرصه های مختلف است. به نحوی که امروزه شاهد ظهور و تشکیل اتحادیه 

های بین المللی برطرف گردد و  جنلفات و  های فرهنگی در عرصه های جهانی بوده تا از این طریق زمینه اختال
ی دولت ها و ملت ها در عرصه های مخلتف گردد. بنابراین کسب وجهه و اعتبار بین المللی و نفوذ ئموجب هم گرا

در افکار عمومی از جمله اهداف مهم و در عین حال تصریح نشده دیپلماسی کشورها در حوزه سیاست بین الملل 
ناسب موقعیت، جایگاه، امکانات، فرصت ها و ظرفیت های فرهنگی هر کشور به شیوه ها است که این مهم به ت

مختلف دنبال می شود.  ون فرهنگ زبان مالیمی است که می تواند زمینه ساز و حامی روابط رسمی میان دولت ها 
ه دولت ها در صدد پس می توان گفت کو نیز مانع بروز بحران های خشونت بار در عرصه روابط بین الملل شود. 

تحکیم بنیان های معرفتی فرهنگ خود و عمومیت دادن ارزش ها، دانش ها و نگرش های تولید شده به فراسوی 
 مرزهای جغرافیای خود می باشند. 

های رفتار سیاسی، اجتماعی و نمونه از سوی دیگر فرهنگ به عنوان عامل توسعه زمینه ساز حرکت جوامع و 
و نظریه های فرهنگی گوناگون با هدف توضح و تفسیر جایگاه فرهنگ در سیاست داخلی افتصادی است. از این ر

 لاعماو خارجی و نیز در سطوح جهانی ظهور نمودند. پیش فرض اساسی نظریه های فرهنگی آن است که رفتار و 
 بط اجتماعی و گرایشهای روا ی اجتماعی و برقراری رابطه با دیگران متاثر از الگوئانسان در زندگی فعال و پویا

این نوع نگرش به سیاست استلزامات نظری و عملی خاصی به همراه دارد و موجب این می های فرهنگی است. 
گردد که تعریف سیاست نه منحصر در سطوح و محدوده پدیده ای به نام دولت، بلکه به مثابه پدیده ای در همه روابط، 

 نین تلقی سیاست به عنوان یک حساسیت فرهنگی تا یک فعالیت  جلوه ها و نمادهای اجتماعی تعریف شود. هم
نهادمند و باور به این که هر یزی فرهنگی است. بر این اساس  هره زشت سیاست و قدرت به وسیله ابزارها و 
روش های فرهنگی از بین می رود و زیرساخت های فرهنگی موجب سامان دادن به فعالیت های سیاسی در سطوح 

آن  ه اهمیت موضوع فرهنگی را مضاعف می کند طرح برخی نظریه لی و روابط بین الملل می شود.داخسیاست 
ها و مکاتب فکری جدید و تاثیر آن بر سیاست جهانی است. ازجمله نظریه برخورد تمدن ها، گفتگو تمدن ها، سیاست 

 با توجه به  هار وب معرفتی فرهنگی و نگرش پست مدرنیستی به مقوله هویت و فرهنگ است که هرکدام به نحوی
خود  هار وب کنشی خاصی را توصیه می کنند. با این حال می توان گفت که بسیاری از کشورها بخصوص 
کشورهای آسیایی و آفریقایی اهمیت و استفاده از فرهنگ را در سیاست خارجی خود یا به طور کلی مورد غفلت 

ن در ای. ظر باقی مانده و یا به صورت جدی استفاده نگردیده استقرار داده یا این که صرفا در ساخت اندیشه و ن
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های همسایه، منطقه و   مقاله سعی شده است که نقش فرهنگ را در سیاست خارجی افغانستان و تاثیر آن بر کشور
 جهان مورد بررسی قرار گیرد.

 

 سوال تحقیق:
 ؟رجی افغانستان  یست و  ه تاثیری برروند منطقه ای و جهانی داردسیاست خا جایگاه و نقش  فرهنگ در

 

 فرضیه / روش تحقیق:
در پاسخ به این سوال فرضیه آن  نین مطرح می شود که تالش در تولید، تامین و رجوع به ارزش ها، هنجار ها، 

دست یابی به اهداف  اقدامات و طرز تلقی های مشترک که موجب کسب قدرت فرهنگی می شود و در نتیجه موجب
د و از سوی دیگر کاربرد قدرت فرهنگی و منافع ملی کشورها و کارآمدی در سیاست خارجی کشورها می گرد

 موجب شکل گیری فرهنگ مقاومت در عرصه سیاست منطقه ای و جهانی می گردد. 
 

 :متن اصلی
جهت آزمون فرضیه ابتدا برخی از مفاهیم اساسی و کلیدی، تعریف و به عوامل تشکیل دهنده فرهنگ اشاره می 
گردد. سپس  گونگی و تاثیر آن برسیاست خارجی افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه کوشش می شود 

 که نقش قدرت فرهنگی بر روند منطقه ای و جهانی پرداخته خواهد شد. 
 

 مفهوم فرهنگ:
دارای فرهنگ را می توان از جمله واژگانی شمرد که به دلیل تنوع و تکثر نگرش و رویکرد های معطوف به آن 

تعاریف و معانی زیادی است. هریک از دانشمندان با توجه به نگرش خود به مضوع تعریف خاصی ارایه نموده اند. 
 اریف دانشمندان اشاره می شود. جهت آشنایی بیشتر به مفهوم فرهنگ به برخی از تع

 

سر ادوارد تایلر معتقد است: فرهنگ عبارت از مجموعه دانش ها اعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین، رسوم و  ـ 1
 هرگونه توانایی و عادت دیگری که به وسیله انسان به عنوان عضو جامعه اکتساب شود. 

 

به  وایند عمومی تکامل و توسعه فکری معنوی و زیباشناختی ریموند ویلیامز معتقد است: فرهنگ به عنوان فر ـ ۲
 عنوان شیوه خاص زندگی مردم خاص یا دورانی خاص تعریف کرده است. 

می رسد این تعریف شامل تمام فلسفه، اندیشه هنر و خالقیت فکری یک عصر یا کشور و هم  نین آداب، رسوم و 
 مناسک اقوام و ادبیات و هنرهای مختلف می شود. 

بنابراین می توان گفت که آنجه از مفهوم فرهنگ در این مقاله مدنظر است. تعریف خاص از فرهنگ است که شامل 
 بخش نرم افزاری یک تمدن می شود. 

 

 قدرت فرهنگ:
فرهنگ در عرف بین المللی به عنوان قدرت نرم یاد شده است که از آن  ه از محتوای کلمات  کلمهٔ بصورت کلی از 

اندیشمندان در توضیع واژه قدرت فرهنگ برمی آید این است که قدرت فرهنگ محصول و برآیند تصویر متفکران و 
سازی مثبت و کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی، منطقه ای و جهانی است و می توان گفت که قدرت فرهنگ 

روزه مشاهده می شود از قدرت تاثیر گذاری غیر مستقیم توام با رضایت دیگران را به همراه دارد. و آن ه که ام
ل قدرت سخت افزاری که توام با اجبار و خشونت های فیزیکی است به کار می رود. جوزف نای فرهنگ در مقاب

ی به اشغال فضای خاص نین می نویسد که: قدرت نرم توجه « کاربرد قدرت نرم » در باره قدرت نرم در کتاب 
است و نیز زمانی یک کشور به قدرت نرم دست می یابد که بتواند ) اطالعات ذهنی کشور دیگر از طریق ایجاد جاذبه 

و دانایی ( را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختالف به کار گیرد و اختالفات را به گونه ترسیم کند که 
 از آن ها امتیاز گیرد. 

 

 عوامل ایجاد قدرت فرهنگی:
رهنگی هستند را می توان  نین برشمرد: ترویچ زبان و ادبیات، تبلیغ آرمان برخی از عواملی که تقویت کننده قدرت ف

اطات دیپلماتیک مناسبات و گسترده، مناسبات و مبادالت فرهنگی، ها و ارزش های متعالی، موقیعت ایدیولوژیکی، ارتب
ی فته و فن آوربهره گیری مناسب از اطالعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک، کسب جایگاه علمی پیشر

های تکنولوژیکی، توان مندی اقتصادی، قدرت شکل دهی و کنترول افکار عمومی، قدرت نفوذ در باور ها و نگرش 
ها، برخورداری از شبکه های خبری جهان گستر و قدرت تولید و توزیع محصوالت رسانه ای متنوع به کشورها و 

گفت از جمله عوامل قدرت فرهنگی مردمی بودن و غیر رسمی در مجموع می توان نفوذ در رسانه های بین المللی. 
تلزم نماید که مسبودن آن است و یا این که قدرت فرهنگی زمانی می تواند تولید گفتمان سازگاری با افکار عمومی 
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قدرت سخت نباشد و بتواند به دور از محدودیت ها و امر و نهی های قدرت سخت افزاری در شرایط و فضای آزاد 
ید گفتمان محلی، منطقه ای و جهانی نماید و با ساده ترین وجه ممکن بتواند پیام خود را به افکار عمومی جهانیان تول

  برساند.
ی و کسب افتخار کسب می کنند نمونه بازر برای ایجاد ئپیروزی های را که ورزشکاران برای قدرت نماورزش و 

بین المللی از جمله مولفه های اصلی منافع ملی کشورها قلمداد همبستگی میان ملت ها ایجاد می کند. کسب اعتبار 
می شود. در واقع می توان گفت که دولت ها از طریق مختلف تالش می کنند که در جامعه بین المللی دارای جایگاه 

رده و الگوی خاص به بهره برداری سپو منزلت واالی باشند و از آن ها به عنوان کشورهای مهتر و قابل احترام 
جلب احترام دیگر دولت ها، داشتن سطح توسعه ی مطلوب، داشتن روابط خوب و برابر با دیگر دولت ها، رفع شود. 

 تهدیدات خارجی و قرار گرفتن در میان کشورهای موفق و کامیاب را می توان از جمله از عوامل فرهنگی دانست.
 

  نقش دیپلماسی در سیاست خارجی و روابط بین الملل:
به دیپلماسی بین المللی که هدایت روابط بین الملل از طریق دیدار و گفت و  دیپلماسی در کاربرد رسمی خود عمدتا  

دیپلماسی را می توان به معنی هدایت روابط بین افرار، گروه گوهای دیپلمات های رسمی است اشاره و تاکید دارد. 
دیپلماسی در واقع مجری ر عرصه مناسبات بین المللی دانست. سیاسی مورد استفاده د تماکلها و ملت ها از جمله 

 سیاست خارجی در  ار وب دکترین سیاست خارجی هر کشور است. دکترین سیاست خارجی یک کشور که معموالً 
اهداف یس حکومت یا وزیر خارجه اعالم می شود. ئیک بیان کلی از سیاست خارجی آن محسوب می شود توسط ر

هرکشور ارایه اصول کلی برای هدایت سیاست خارجی و انجام دیپلماسی است. این اصول  دکترین سیاست خارجی
به رهبری سیاسی یک کشور اجازه می دهد تا با وضعیت های مختلف پیش آمده به طور مناسب برخورد نماید و 

ه می پماتیک نامیداجرای دیپلماسی بر عهده گروهی که هیت دیرفتار کشور در برابر سایر کشورها را توضیع دهد. 
شود قرار دارد. این گروه نماینده رسمی کشور فرستنده آن ها نزد کشور پذیرنده و میزبان تلقی می شوند. وظیفه هیت 
دیپلماتیک حفظ منافع ملی دولت و شهروندان کشور فرستنده نزد دولت پذیرنده است. البته این امر در  ار وب 

نجام مذاکره با مقامات دولت طبق اصول مشخص شده توسط دولت فرستنده مرزهای مجاز توسط حقوق بین المللی ا
یکی از نکات و از طریق سایر شیوه های قانونی که دولت پذیرنده آن ها را به رسمیت شناخته صورت می گیرد. 
ناخته شدن شمهم در مناسبات دیپلماتیک بین کشورها با یکدیگر و یا بین آن ها با سازمان های بین المللی به رسمیت 

 مصونیت دیپلماتیک برای سفیر و سایر اعضای تیم دیپلماتیک است. 
 

  رابطه فرهنگ وسیاست خارجی:
 ً از هنجاهار ها، ارزش ها، آداب و رسوم، اخالقیات و اعتقادات از طریق جامعه  فرهنگ به عنوان مجموعهٔ  اساسا

پذیری، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. مطالعات در حوزه فرهنگ سیاسی از تاثیر پذیری فرهنگ سیاست و 
تحلیل رابطه فرهنگ و سیاست خارجی می بالعکس است. این مطالعات را می توان در مرحله بعد به تجزیه و 

فرهنگ سیاسی را به صورت توزیع « سیدنی وربا » و « گابریل آلموند » برای نمونه دانشمندانی  ون پردازد. 
خاص الگوهای جهت گیری به سوی موضوعات سیاسی در میان عضای یک جامعه تعریف کرده اند. بر این اساس 

زبان های دیپلماتیک گوناگونی در تعامالت و مناسبات خود با دیگران هستند.  کشورها و دولت ها دارای روش ها و
اهمیت رابطه فرهنگ و سیاست خارجی و سیاست بین الملل زمانی مضاعف می شود که بخواهیم به مطالعه سیاست 

ک در طبقه های خارجی مقایسه ای روی آوریم زیرا توجه به مسایل هنجاری، ارزشی و اسطوره ای می تواند به در
 دموکراتیک و جز این ها کمک کند.بندی سیاست خارجی دولت ها به صورت ایدیولوژیک، اسالمی، مسحیت، 

 

  سیاست خارجی و فرهنگ بین الملل:
فرهنگ بین المللی عبارت از ارزش ها و هنجار های عامی که در طول زمان مورد پذیرش جامعه بین الملل قرار 
گرفته و دارای عملکردهای خاصی می باشد. آشکار بودن این فرهنگ را می توان در  هار وب عملکرد رژیم های 

بین المللی مشاهده کرد. بنابراین می گفت که  بین المللی و در قالب هنجار ها، مقررات، قوانین و کنوانسیون های
آن ه این فرهنگ را غنی تر می کند ارزش ها و هنجار های مشترک بین جوامع است. که از طریق دستگاه دیپلماسی 

 بنابراین دستگاه دیپلماسی سیاستسیاست خارجی کشورها در مناسبات و تعامالت بین المللی خود را نشان می دهند. 
ها در تالش است تا ارزش ها و هنجارهای داخلی خود را که سازنده هویت جامعه خود است به خارجی کشور

هنجارها و ارزش های جهانی تبدیل نموده و به تدریج در فرهنگ منطقه ای و جهانی سهیم شوند. در این صورت به 
اهداف و منافع خود را  دلیل نمود ارزش های فرهنگ داخلی در فرهنگ جهانی سهل تر و کم هزینه تر می توان

 تعقیب کرد. 
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 جایگاه و نقش فرهنگ در سیاست جهانی:
در باره این که نقش فرهنگ در سیاست جهانی  ه تاثیری دارد دیدگاه های مختلف وجود دارد، مانند ریالست ها در 

انی عرصه تیوری و عمل معتقد اند که فرهنگ جایگاه خاصی در عرصه سیاست خارجی کشورها و سیاست جه
ندارد. این دیدگاه را در آثار اندیشمندان ریالستی مانند مورگنتا را می توان مشاهده کرد. این در حالی است که دیدگاه 
ها و نظریه های جدید موقعیت فرهنگ و تاثیر آن را در ساخت نظریه و عمل ارتقا داده و معتقد اند که فرهنگ 

، تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در عرصه سیاست داخلی و جایگاه حیاتی در شکل دهی به رفتار های سیاسی
نظریه های مانند سازه انگاری، مکتب انتقادی افزایش یافته است. گسترش آن در سیاست خارجی، منطقه ای و جهانی 

و نظریه های پست مدرنیزم از طرف داران جدی دیدگاه های فرهنگی در عرصه سیاست خارجی و سیاست جهانی 
بنابر این می توان گفت در جهان معاصر ابتدا فرهنگ از جایگاه خاصی در ساخت اندیشه و عمل برخوردار می باشند. 

نبوده و در حاشیه قرار می گرفت. زیرا سیاست جهانی امنیت محور و عمدتا نظریه های ریالستی و نوریالستی در 
جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. هم  کانون توجه قرار دارد. در حالی که در دو یا سه دهه گذشته فرهنگ از

گفتمان حاکم بر سیاست خارجی و سیاست جهانی، گفتمان فرهنگی است و تعامالت و مناسبات جدید در سیاست 
بنابراین می توان گفت که امروزه عرصه روابط بین الملل به شدت تحت تاثیر جهانی هم ریشه ای فرهنگی دارد. 

گرفته است و تبادالت و مناسبات فرهنگی و هم  نین کوشش برای حفظ از هویت عوامل فرهنگی و هویتی قرار 
 یه پردازی و هم  نین در عرصه عمل به خود اختصاص داده است.جایگاه ویژه ای در سطح مباحث تیوریک و نظر

قبل از  ورانپس از این منظر می توان گفت که قدرت یابی و کسب قدرت تولید قدرت در دنیایی جدید در مقایسه با د
 های متفاوت پیروی می کند.  مثال

 

 :یجهان ، سیاست منطقه ای ونقش فرهنگ در سیاست خارجی افغانستان
با توسعه روابط بین الملل و افزایش تعامالت و همکاری های بین المللی و منطقه ای زمینه های نوینی برای رفع 
اختالفات و منازعات بین المللی میان دولت ها و ملت ها شیوه جدید مسالمت آمیز هویدا گشت و دیپلماسی به عنوان 

 یک راه حل منطقی جایگزین توسل به زور گردید. 
افغانستان از جمله کشورهای است تان در شرایط  فعلی با بسیاری از کشورهای منطقه روابط فرهنگی دارد.افغانس

و بخصوص با همسایه گانه خود دارد. که دارای فرهنگ  ند بعدی و ارتباط بسیار نزدیک با کشورهای منطقه 
عمیق برخوردار است که در دستگاه  فرهنگ افغانستان به دلیل اشتراک مرزی با ایران و پاکستان از پیوند های

سیاست خارجی افغانستان و روابط خارجی با کشورهای جهان و منطقه و سیاست جهان تاثیر گذار است. از آن جای 
ستراتیژ مشخص برخوردار نیستند و سیاست خارجی آن ها متاثر از که اکثر کشورهای منطقه از سیاست خارجی با 

باشد و سیاست خارجی خود را براساس خواست آن ها طراحی و برنامه ریزی   سیاست های قدرت های بزرگ می
منظر باید گفت که کشور افغانستان بجای سیاست خارجی از روابط خارجی  این و از آن ها پیروی می کنند. پس از

به  گری نیازافغانستان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیدر تعامالت و مناسبات بین المللی استفاده می کند. 
دپیلماسی فرهنگی است زیرا در سه دهه گذشته از جنگ و نا امنی تصویر خشونت باری را برای منطقه و جهان به 
نمایش گذاشته است. فرهنگ به عنوان پیوند دهنده جوامع بشری بوده و باعث تقویت و گسترش روابط میان کشور 

ید توجه بسیار جدی به دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی ها می شود از این جهت افغانستان در شرایط فعلی با
 خود داشته باشد. 

بدون شک می توان گفت که دیپلماسی فرهنگی به عنوان یک اصل تاثیر گذار در عرصه روابط بین الملل می باشد 
دمان که برنامه های که در قالب دیپلماسی فرهنگی اجرا می شود از یک سو موجب گسترش ارتباطات میان مر

اسی دیپلمکشورها شده و از سوی دیگر سبب می شود تا زمینه روابط مستحکم و دوستانه میان کشورها فراهم شود. 
فرهنگی می تواند به عنوان یک استراتژی جامع جهت معرفی فرهنگ افغانی به جهان ارایه شود و توسعه همکاری 

تلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی می شود. فرهنگ های منطقه ای باعث تقویت ارتباط گسترش آن در بخش های مخ
مردم را باهم پیوند می دهد و جوامع را به هم نزدیک می سازد پس می توان گفت که فرهنگ نیاز جهان امروزی 

افغانستان در شرایط است و روابط فرهنگی میان کشورها موجود است و از آن در زندگی روزمره استفاده می کنند. 
ورهای منطقه روابط فرهنگی دارد و نیز کمبود دیپلماسی فرهنگی از جمله مشکالتی است که باید به فعلی با اکثر کش

آن پرداخته شود و این روابط فرهنگی را بتوانند به عنوان یک استراتژی مشخص در بهبود و گسترش با همسایه 
باید جز اصلی و اساسی دستگاه  فرهنگگان، منطقه و جهان بصورت همه جانبه در عرصه عمل به نمایش بگذارند. 

دیپلماسی سیاست خارجی افغانستان باشد به دلیل این که فرهنگ پیوند دهنده ملت هاست، امنیت کشورها را تضمین 
می کند و باعث گسترش مشترکات فرهنگی و همزیستی مسالمت آمیز می شود. دیپلماسی فرهنگی می تواند زمینه 

قانون مداری را در دنیای امروزی فرهنگ و روابط فرهنگی میان کشورها در ساز تامین صلح شود و ساختارهای 
 سطح جهان تامین می کند.
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افغانستان از گذشته ها با همسایگان، منطقه و جهان روابط خارجی مشترک داشته است و همیشه در تالش ایجاد 
 خانه ها و قنسلگری ، سفارت عالنمایندگی سیاسی ف 7۰روابط نیک و حسنه بوده است. افغانستان در حال حاضر 

مهاجرین افغان در کشورهای مختلف جهان برای ایجاد و آشکار کردن فرهنگ افغانی نهاد ها، دارد.  در سطح جهان
انجمن ها و گفتمان های فرهنگی ایجاد می کنند و در مراسم های بزرگ ملی مانند جشن استقالل و مراسم مذهبی 

پری می کنند. پس از روی کارآمدن حکومت جدید در افغانستان با وجود ان که روزهای خاصی را به شادمانی س
سال  19سیاست خارجی آن فراز و نشیب فراوان به همراه بوده است. با آن هم تالش صورت گرفته است که در 

گذشته روند رو به رشد در سیاست خاجی پی گیری شود و بخصوص در سال های اخیر به عناصر فرهنگی توجه 
سیاست خارجی فعلی افغانستان که پنج حلقه را در بر می گیرد در حلقه اول ان سیاست خاصی صورت گرفته است. 

خارجی در تعامل با کشورهای همسایه بوده است. افغانستان برای تحکیم ثبات و امنیت باید با کشورهای همسایه خود 
این کشورها با همسایه گان  روابط فرهنگی فراوان داشته باشد به دلیل این که روابط فرهنگی زیادی میان جوامع

در حلقه دوم افغانستان در تعامل با کشورهای اسالمی می باشد از آن جای که اکثر مردم افغانستان مسلمان نهفته است. 
وم حقله سهستند. این عامل می تواند پیوند عمیق فرهنگی میان مسلمان جهان در بعد فرهنگی میان آن ها ایجاد کند. 

ستان با کشورهای بزرگ صنعتی جهان مانند آمریکا، جاپان، اتحادیه اروپا و روسیه می باشد سیاست خارجی افغان
که توسط سیاست خارجی خود می تواند فرهنگ خود به جهانیان نمایان کند. در حلقه  هارم با کشورهای آسیایی 

نمایش بگذارد. و هم نان در پیوند محکم دارد و در یک قاره موقعیت دارد می تواند فرهنگ خود را به آن ها به 
حلقه پنجم که تاکید سیاست خارجی افغانستان در تعامل با سازمان های بین المللی می باشد تالش دارد تا از طریق 

  این سازمان ها فرهنگ خود را نمایان سازد. 
فرهنگی، در جهان امروزی روابط دیپلماتیک تنها اهداف سیاست نیست بلکه ضرورت همکاری های اقتصادی، 

علمی و فنی، ابزارها و نگرشهای جدید را در حوزه دیپلماسی پدید آورده است. بنابر این دیپلماسی فرهنگی سیاست 
خارجی افغانستان در مناسبات منطقه ای و بین المللی از جایگاه خاصی برخوردار است و بدون شک می توان گفت 

رهنگ آن  ه اهمیت فظیفه دیپلماسی در دوره جدید جهانی است. که افزایش و تسهیل ارتباطات بین فرهنگی مهترین و
را مضاعف نموده و سرعت تاثیر این مهم را در عرصه سیاست جهانی ارتقا بخشیده است حضور رسانه ها و سیستم 

و رارتباطی جدید است. با توجه به نظریه سازه انگاری نقشی که امروزه به جهانیان دارد قابل انکار نیست. از این 
نقش نهاد ها و رسانه در تولید و توزیع هنجارها و رفتار ها هایز اهمیت است. اساسا دولت ها در عرصه سیاست 
بین المللی برداشت های گوناگونی از مختصات فرهنگی و ارزشی جوامع دارند که ممکن است از نگاه دارندگان آن 

ا و آموزه های اخالقی در ارزیابی الگوهای بین المللی فرهنگ متفاوت باشد. از آن جای که این هنجارها و رفتار ه
و سوتفاهمات  حایز اهمیت است از این رو فقدان استانداردهای الزم اخالقی در عرصه سیاست جهانی، منازعات

متعددی را در اشکال مختلف به وجود می آورد. هر ند دیپلماسی در فضاهای فرهنگی و هنجاری عمل نموده و 
ارزشی دارد. لکن دانشمندان دیپلماسی را به نفع قدرت و منافع و توضیحات فرهنگی را در درجه  محیط نیز جنبه

 دوم اهمیت قرار داده اند. 
در بسیاری از موارد الگوهای رفتاری دولت ها در عرصه سیاست جهانی که از طریق سیاست خارجی و شیوه های 

، با توجه به ویژه گی های هنجاری و فرهنگی و با در نظر گرفتن تبیین منافع ملی در سیاست بین الملل تجلی می یابد
میزان برخورداری از قابلیت ها و صورت های پی یده گوناگونی به صورت تساهل، همکاری و آشتی پذیری به خود 
 می گیرد. از این جهت با توجه به ویژگی های فرهنگی و هنجاری باید این انتظار را داشت که دولت ها در عرصه

ر بنابراین ممکن است تاکید بسیاست جهانی دارای زبان دیپلماتیک گوناگون در تعامالت خویش با دیگران باشند. 
آموزه های هنجاری، ارزشی به درک طبقه بندی سیاست خارجی دولت ها در مسایل جهانی به صورت ایدیولوژیک 

س آثار و ویژگی های فرهنگی هر دولت بر اسالمی، مسیحی، دموکراتیک، کثرت گرا و ... کمک کند. براین اسا
سیاست خارجی خود انعکاس آن در تعامالت رفتاری در سیاست جهانی می تواند تصویر روشن تری از محتوای 

 فرهنگی آن جامعه ارایه نماید که افغانستان از این قایده مستثنا نیست. 
گی کاهش یابد و یا قدرت داوری آن د ار در تعامالت و مناسبات امروزی جهان در صورتی که دیپلماسی فرهن

اشکار شود امتیازات ناشی از موفقیت جغرافیایی، خود کفایی، تولیدات صنعتی و به طور کلی  هره سخت قدرت 
تاثیر زیادی نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت که آن  ه باعث توسعه تولیدات فرهنگی در عرصه جهانی می 

های جدید ارتباطی است. رسانه ها یکی از ابزار مهم در دیپلماسی فرهنگی هستند. برای شود رسانه ها و تکنولوژی 
مثال: برخورداری برخی از کشورها مثل آمریکا از امکانات عظیم رسانه ای با توجه به کار ویژه متنوع آن ها در 

وان بنابراین می ت اشته است.دیپلماسی فرهنگی نقش بسیار مهمم در تامین قدرت نرم برای این کشورها به دنبال د
ا بگفت که اثرات نقش برتر آمریکا در آموزش جهان با سلطه رسانه های جمعی آمریکایی تقویت و تشدید می گردد. 

توجه به این می توان گفت که قدرت فرهنگی با میزان تاثیر و نفوذ آن تعینن می گردد. با این وجود دیپلماسی فرهنگی 
 رم در سیاست جهان تلقی می شوند.عمال قدرت نو رسانه ها دو ابزار ا
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 :نتیجه گیری
قدرت فرهنگ و سیاست خارجی را با  ف برخی از مفاهیم،  گونگی ارتباطدر ابتدا کوشش نموده ام بعد از تعری

توجه به مولفه های تحلیلی قدرت نرم و روند آن را بر سیاست خارجی افغانستان بررسی نمایم. سپس به جایگاه قدرت 
فرهنگی در سیاست منطقه ای، روابط بین الملل و سیاست جهان پرداخته ام و پیوند های هرکدام را با توجه به مولفه 
های آن مشخص نموده ام. در ادامه به نقش و قدرت فرهنگی در سیاست خارجی افغانستان و جایگاه روابط فرهنگی 

ای و جهانی را مورد مطالعه قرار داده و به این نتجه  در سیاست خارجی افغانسان و تاثیر آن بر روند های منطقه
ر افغانستان در شرایط فعلی بیش از ه رسیدم که نقش فرهنگ درسیاست خارجی افغانستان بسیار حایز اهمیت است.

زمان دیگری نیاز به دپیلماسی فرهنگی است زیرا در سه دهه گذشته از جنگ و نا امنی تصویر خشونت باری را 
ه و جهان به نمایش گذاشته است. فرهنگ به عنوان پیوند دهنده جوامع بشری بوده و باعث تقویت و برای منطق

گسترش روابط میان کشور ها می شود از این جهت افغانستان در شرایط فعلی باید توجه بسیار جدی به دیپلماسی 
فرهنگی به عنوان یک اصل  فرهنگی در سیاست خارجی خود داشته باشد. بدون شک می توان گفت که دیپلماسی

تاثیر گذار در عرصه روابط بین الملل می باشد که برنامه های که در قالب دیپلماسی فرهنگی اجرا می شود از یک 
سو موجب گسترش ارتباطات میان مردمان کشورها شده و از سوی دیگر سبب می شود تا زمینه روابط مستحکم و 

ی توان گفت که فرهنگ جز عناصر اصلی درسیاست خارجی افغانستان می پس مدوستانه میان کشورها فراهم شود. 
باشد. و هن نان به این نتیجه رسیده ام که قدرت فرهنگ و تاثیر آن بر سیاست جهان دو پیامد اساسی را به همراه 

رین مهمتدارد: شکل گیری فرهنگ مقاومت در سیاست جهان و دیگر این که دیپلماسی فرهنگی و رسانه ها به عنوان 
 ابزار اعمال قدرت فرهنگی در سیاست جهانی تاثیر شگرفی بر پیش برد اهداف و منافع می کشورها دارد. 
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