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تأثیر  تحت  بین الملل  روابط  گسترۀ  دور،  گذشته های  از 

بشری  مشترک  میراث های  و  تاریخی  فرهنگی،  مؤلفه های 

بوده است. این مؤلفه ها، اگر درست مدیریت شود، می تواند 

روابط  تقویت  موجب  غیررسمی،  و  غیرمستقیم  به طور 

»دیپلماسی  به  آن  از  که  بین کشورها شود. چیزی  سیاسی 

فرهنگی« تعبیر می شود. 

دیپلماسی فرهنگی جزء مهمی از دیپلماسی عمومی است 

که در آن فرهنگ یک ملت به دیگر ملل و دولت ها عرضه می 

شود و خصوصیات منحصربه فرد فرهنگی ملت ها در سطوح 

دوجانبه و چندجانبه مبادله می شود.

تأثیر زبان، ادبیّات و فرهنگ در حوزۀ سیاست خارجی 

ی است که در عصر کنونی از فرهنگ به عنوان قدرت 
ّ
به حد

نرم استفاده می شود. دیپلماسی فرهنگی به معنای به کارگیری 

ابزارها و مکانیسم های فرهنگی برای معرفی و انتقال فرهنگ 

جملۀ  از  است.  دیگر  سرزمین  به  سرزمین  یک  تمدن  و 

متقابل،  اعتماد  »بنیاد  ایجاد  تعامالت  این  دستاوردهای 

تفاهم و دوستی« با مردم دیگر کشورهاست. 

ـ فرهنگی یونسکو که برای تعمیق صلح و  سازمان علمی 

ظرفیت  از  شده،  تأسیس  ملل  متقابل  احترام  و  دوستی 

کشورها، که هر یک دارای مواریث فرهنگی، هنری و تاریخی 

هستند، برای تحقق اهداف خود بهره می گیرد و کشورها را 

تا  می کند  خود  فرهنگی  ماندگار  آثار  معرفی  به  تشویق 

زمینه های تعامل و گفت وگو میان ملل بیشتر شود. در همین 

سال  در  را  جهانی  حافظۀ  برنامۀ  سازمان  این  چارچوب، 

1992م )1371ش( با انگیزۀ آگاهی نسبت به وضعیت حفاظت 

از میراث مستند و ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی به آن 

آغاز کرد. نگرش برنامۀ حافظه جهانی آن است که میراث 

و  همیشه  برای  باید  است،  همه  به  متعلق  جهان  مستند 

دسترس  در  و  شود  نگهداری  و  کامل حفاظت  به صورت 

همگان باشد.

که  فرهنگی،  ایران  تاریخی  و  ادبی  آثار  گسترۀ  و  نفوذ 

حاصل پیشینۀ درخشان این سرزمین است، بر کسی پوشیده 

نیست. زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی هویت 

ملی و فرهنگی، زبان رسمی، رابط و گاه دیوانی بسیاری از 

کشورهای منطقۀ خاورمیانه تا آسیای صغیر و شبه قارۀ هند 

بوده است. از قرن پنجم شاهد حضور گسترش یابندۀ زبان 

فارسی در شبه قاره بوده ایم. در عصر گورکانیان، یعنی قرون 

دهم و یازدهم هجری، بیش از سه هزار شاعر پارسی گوی در 

بین مردم و درباریان حضور داشتند و کتاب عرفات العاشقین 

)از منشورات میراث مکتوب( نام و پاره ای از اشعار این شاعران 

دیپلماسی فرهنگی و میراث مکتوب
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را در خود دارد. کتاب شقایق نعمانیه در بیان شرح حال 519 

شخصیت از بزرگان دانشمندان پارسی گوی آناتولی است و 

ف در پایان کتاب، به 520 تن می رسد 
ّ
با شرح حال خود مؤل

و منبعی علمی و دست اّول برای گزارش رجال ادب فارسی 

رکی زبان مسلمانی است 
ُ
و همچنین دانشمندان و فضالی ت

که در آن روزگار در آن سامان می زیسته اند. 

و  دیوانی  زبان  ترکیه  عثمانیان  دورۀ  در  فارسی  زبان 

مکاتباتی آنان با شاهان ایرانی بوده و کسانی چون ادریس 

بدلیسی تبریزی، نویسندۀ هشت بهشت، از منشیان دربار 

عثمانی بوده اند. در حوزۀ هنر نیز بدین منوال بوده است و 

و  خطاطی  موسیقی،  هنرهای  فرهنگ،  و  زبان  بر  عالوه 

کشورها  بین  دیپلماسی  در  برجسته ای  نقش  هم  نگارگری 

محمدزمان  کرده است.  ایفا  همجواری  حسن  تعمیق  برای 

نگارگری  سبک  می رود،  ایتالیا  به  صفوی  دربار  از  نقاش 

ایرانی را در آنجا تدریس می کند و سبک نگارگری ایتالیایی 

و  ارتباطات  این  می کند.  منتقل  ایران  به  و  فرامی گیرد  را 

تبادالت هنری بین نگارگران ایرانی و هندی در دربار همایون 

از  بیش  اکبرشاه گورکانی هم وجود داشت. کتاب آرایی  و 

جامع  بایسنقری،  شاهنامۀ  مانند  اول،  درجۀ  متن  پنجاه 

در  دیگر  کتاب های  و  بابرنامه  نظامی،  خمسۀ  التواریخ، 

کارگاه های هنری تیموری و گورکانی صورت گرفت.

به خصوص  ماوراءالنهر،  در  میانه  آسیای  کشورهای 

تاجیکستان، مهم ترین میراث غنی مشترک با ایران را دارند. 

وجود نسخه های خطی، از جمله کهن ترین کلیات سعدی 

آثار هنری مکتب  تاریخی و  و عبید زاکانی و... و اسناد 

هرات در افغانستان و هند و تبریز و شیراز و پیوستگی و 

بر  است  صادقی  شاهد  یکدیگر،  با  مکاتب  این  ارتباط 

مشترک  میراث  به عنوان  اکنون  که  ایرانی  فرهنگ  حضور 

بشری از آن یاد می شود.

در  ایرانی  نسخه نویسان  و  وّراقان  و  کاتبان  و  مؤلفان 

بین  دوستی  و  صلح  سفیران  واقع  در  مختلف  کشورهای 

کشورها به حساب می آیند. آثاری که آنها از خود بر جای 

گذاشته اند، حلقه های اتصال و پیوند فرهنگی بین کشورها 

و جوامع فارسی زبان است. این آثار باعث شده دانشمندان 

آستین  اروپا،  در  حتی  آنها،  نشر  و  تحقیق  برای  بسیاری 

ایرانی و مواریث بشری را بهتر  همت باال زنند و فرهنگ 

بشناسانند.

که  مکتوب  میراث  پژوهشی   
ٔ
موسسه اقدامات  از  یکی 

راه های تعامل و همکاری با محققان دیگر کشورها را هموار 

و  همکاری  به  کشورها  برخی  پژوهشگران  دعوت  نموده، 

مشارکت در تحقیق و تصحیح متون کهن بوده است. شادروان 

افصح زاد، از ادیبان برجستۀ دهه های 60 و 70 تاجیکستان، 

دیوان و هفت اورنگ جامی را در سال 74 تصحیح کرد و 

همینطور  داد.  قرار  مکتوب  میراث  اختیار  در  چاپ  برای 

تذکرۀ  اصغر جانفدا با همکاری علی رفیعی عالمرودشتی 

مطربی سمرقندی را تصحیح کرد. پروفسور مادلونگ کتاب 

زابینه  دکتر  را،  مالحمی  اصول الدین  فی  المعتمد  کالمی 

التفصیل  تیله  یان  را،  الکالم  فی  المقدمه  شرح  اشمیتکه 

لجمل التحصیل را، ایمن شحاده نهایة المرام امام فخررازی 

را، جمیل رجب در دانشگاه مک  گیل التذکرة فی علم الهیئة 

و رسالة المعینیة خواجه نصیر طوسی را، عارف نوشاهی از 

پاکستان ثواقب المناقب را، یوسف الهادی از عراق الجماهر 

و...  را  مروزی  الحیوان  طبایع  و  ابوریحان  الجواهر  فی 

انتشار رسانید.  به  آنها را  تصحیح کردند و میراث مکتوب 

مؤسسۀ  مانند  تحقیقاتی  مؤسسات  برخی  با  همکاری 

مطالعات اسماعیلیه در لندن، مرکز تحقیقات ملی فرانسه، 

کوشش های  جملۀ  از  و...  هلند  لیدن  در  بریل  انتشارات 

اهداف  چارچوب  در  مکتوب  میراث  پژوهشی  مؤسسۀ 

برون مرزی این مؤسسه در زمینۀ تعمیق و گسترش دیپلماسی 

فرهنگی بوده است.

وجود نسخه های خطی فارسی ارزشمند در کتابخانه های 

و  بررسی  برای  را  همگان  وظیفۀ  کشورها،  دیگر  مختلف 

در  خوشبختانه  می کند.  دوچندان  آنها  ویرایش  و  تحقیق 

و  نسخه شناسی  اطالعات  به  دسترسی  اخیر  سال های 

کتاب شناسی تسهیل شده و راه برای تهیۀ نسخه ها و تحقیق 

محققان  با  ارتباطات  توسعۀ  امکان  و  گشته  هموار  آنها  بر 

برون مرزی بیشتر شده است.

کتابخانۀ  فارسی  خطی  نسخه های  فهرست  انتشار 

کتابخانۀ  خطی  نسخه های  فهرست  پاکستان،  گنج بخش 

فهرست  انتشار   
ً
اخیرا و  آکسفورد  وادام  کالج  فردوسی 
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گام های  آمریکا،  کنگرۀ  کتابخانۀ  فارسی  خطی  نسخه های 

مفید و مؤثر دیگری است که این مؤسسه در جهت تحقق 

اهدافش برای گسترش دیپلماسی فرهنگی برداشته است. بر 

اساس این فهرست ها، می توان ایران را از کشورهایی دانست 

که فرهنگش حجم وسیعی از محتوای کتابخانه های اروپا، 

آمریکا و شبه قارۀ هند را، در قالب نسخه های خطی فارسی، 

به  نسخه ها  این  از  بسیاری  داده است.  اختصاص  به خود 

طرق مختلف از شرق به غرب منتقل شده و شرق شناسان و 

تاجران و میسیونرها و باستان شناسان مغرب زمین این کار را 

اغلب برای شناخت ارزش های علمی این آثار انجام داده اند 

تا رمز توفیقات دانشمندان ایرانی و مسلمان دیگر کشورهای 

اسالمی در قرون سوم تا هفتم هجری را دریابند. 

را  نسخه های خطی  و  مکتوب  میراث  اوصاف،  این  با 

روابط  تعمیق  برای  ارزشمند  الگوهای  از  یکی  می توان 

فرهنگی و بهبود و توسعۀ تعامالت بین مؤسسات و مراکز 

علمی کشورهای مختلف به شمار آورد. برگزاری همایش ها 

جملۀ  از  نسخه شناسی،  و  فهرست نویسی  کارگاه های  و 

متون  شناسایی  برای  می تواند  که  است  الزمی  کارهای 

نسخه ها  به  آسان  دسترسی  و  فهرست نویسی  و  ارزشمند 

یاری رسان باشد.
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