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 چکیده
الملل  ثیرگذار در عرصه روابط بین عنوان یک اصل اساسی و ت امروزه دیپلماسی فرهنگی به

دستیابی به اهداف و منافع  برایاز این ظرفیت  بسیاری از کشورهاو  است قرار گرفته توجهمورد 
اسالمی و با  –می ایران نیز با توجه به فرهنگ غنی ایرانی جمهوری اسال .کنند میخود استفاده 

برای بازیگران  خودروشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزشی و رفتاری  یارائه دیدگاههدف 
دیپلماسی تواند از  ها و موضوعات مختل  جهانی می در مواجهه با پدیده ،الملل مختل  عرصه بین

تحلیلی و تکیه بر  -گیری از روش توصیفی مقاله با بهرهاین  زمینه،بهره گیرد. در همین فرهنگی 
های  ای در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی پژوهش است که ابعاد و مؤلفه مطالعات کتابخانه

ها و نتای  تحقین حاکی از آن است دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کدام است؟ یافته
ای انقالب اسالمی و سیاست خارجی جمهوری ه اسالمی، ارزش -که فرهنگ و تمدن ایرانی

دهند. هرکدام از این  یماسالمی ابعاد اصلی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را تشکیل 
های مشترک با جوامع  ظرفیتبراسا  توان با اعمال آنها  یی هستند که میها مؤلفهابعاد نیز دارای 

ی انقالب ها آرمانمی ایران افزود و اهداف و گذاری جمهوری اسالت ثیرهدف بر دامنه نفوذ و 
و دشمنان را در دامن  کردمد پیگیری ااسالمی ایران را به شکلی اثربخش در قالب یک الگوی کار

 هراسی ناکام گذاشت. زدن به اسالم
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 مقدمه
سالمی ایران که با هدف احیای اسـالم در تمـام ارکـان و شـئون جامعـه و حاکمیـت       ا انقالب

های دینی در بین آحاد جامعه شکل گرفت، تاریخ احکام آن در مشی و روش دولت و بسط ارزش

ن تحمیل کرد؛ اای بر جبهه مستکبرجدیدی را در حیات انسانی رقم زد و شکست سخت و ناباورانه

ریزی دشمن برای لطمـه زدن بـه انقـالب اسـالمی و      پیروزی انقالب، برنامه لذا از نخستین روزهای

هــای بــرانگیختن، شــورش، تــرور گیــری از روشبــا بهــره ابتــدا. دشــمنان شــدبنیادهــای آن آغــاز 

بـه راه انـداختن جنـگ     ،کودتاهای نافرجام و در نهایتدادن های برجسته انقالب، انجام  شخصیت

دنـد. در جنـگ تحمیلـی کـه     برانـدازی انقـالب اسـالمی اقـدام کر    ی تحمیلی رژیم بعث عراق بـرا 

شدیدترین نوع جنگ سخت در مواجهه با انقالب اسالمی بود، دشمن به دنبال فتح سرزمینی بود و 

رغم حمایت همه جهان از رژیم صـدام،   بهبراندازی انقالب از طرین نظامی را هدف گرفته بود. اما 

فقیه، اراده شـیطانی اسـتکبار را بـه      احکام اسالم با محوریت والیتمردم مسلمان ایران با پیروی از 

ین تـر  بـزر  خاک ذلت کشیدند و برگی زریـن در تـاریخ کشـور از خـود بـه یادگـار گذاشـتند.        

خصوص جهان اسالم نشان داد که تنهـا راه   دستاورد جنگ تحمیلی این بود که به جامعه بشری و به

سـلطه جهـانی و تکیـه بـر مبـانی دینـی و فرهنگـی اسـالم نـاب          سرافرازی، مقاومت در برابـر نظـام   

 است.  )ص(محمدی

خصوص  ، بهبا ناکامی دشمنان در عرصه جنگ سخت، تالش اصلی آنان بر حوزه جنگ نرم

فرهنگـی و ایجـاد رعـب و     -د تا بتواننـد بـا اغـواگری دینـی    شهراسی متمرکز  هراسی و ایران اسالم

های اسالم ناب است، بکاهند.  الب اسالمی که مبتنی بر اندیشهرونده انق یشپوحشت روانی از موج 

و در آینده نیز  است در چهار دهه گذشته تمام تالش دشمنان بر این موضوع متمرکز بوده ،در واقع

یـژه بـا ایجـاد و    و بهمختل ،  ید تا به انحاکرچنین خواهد بود؛ لذا دشمنان همچنان تالش خواهند 

اسالم و فرهنگ برآمده از نفوذ و ت ثیر ای المللی و منطقه هراسی در بعد بین  دامن زدن به موج اسالم

 و از اسالم و انقالب اسالمی تصویری دهشتناک کنندممانعت  ها های ملت و اندیشهبر افکار  از آن

 .دهندارائه  به جهان
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 . بیان مسئله0

هـا،   رانی جدید با ارزشدو یددهندهنو، 7301بهمن سال  88پیروزی انقالب اسالمی ایران در 

بود. یکی از ثمـرات مهـم انقـالب اسـالمی     ها و فرهنگ متفاوت در عرصه سیاست خارجی مالک

ن جهـان و تـالش بـرای صـدور انقـالب در      اها، حمایت از مظلوم عالوه بر نفی استکبار و ابرقدرت

 عنـوان  بهایرانی  -فرهنگ و تمدن اسالمی ،در سایه همین تفکربود. قالب فرهنگ و اندیشه اسالمی 

های بزر  جهان و تلفین فرهنگ ایرانـی بـا اندیشـه اسـالمی کـه عمـدتا  در مفـاهیم         یکی از تمدن

محورهـا در   اسـا  همـین  شیعی متبلور است، به جهان معرفی شد و دیپلماسی فرهنگـی کشـور بـر    

اسـی فرهنگـی   دیـده بـه دیپلم  ویژه توجـه مـردم سـتم   دستور کار قرار گرفت. اقبال جهان اسالم و به

های سلفی انقالب اسالمی ایران، زنگ خطر را برای سران کشورهای مرتجع عربی، آمریکا و گروه

کـه   مقابله با بسط و پیشرفت جهانی نـدای انقـالب اسـالمی    ،و تکفیری به صدا در آورد. از این رو

پیونـد  «هراسـی  اسالم» ای به نامرا با پروژه در دستور کار قرار گرفت و آن مبتنی بر اسالم ناب بود،

بـه نمـایش   در غـرب   ویـژه  بهنزد افکار عمومی  اسالماز  ،زدند تا تصویری ناشایست و خالف واقع

های الزم و بنیادین برای انتقال مفاهیم انقالب هایی که ظرفیتیکی از عرصه ،در این میان .گذارندب

اگــر از مــدیریت الزم  کــه ســتا 7«دیپلماســی فرهنگــی»؛ داردهراســی  و مقابلــه بــا اســالماســالمی 

سـازی فکـری و    تواند با تکیه بر حکمت نظری و عملـی اسـالم، ضـمن جریـان     می ،برخوردار باشد

تـدری  متجلـی سـازد و     پیونـد عقالنیـت و معنویـت بـه    براسـا   ارزشی، پویایی تمـدن اسـالمی را   

نظـام نیـز   جانبه  همه ارو بر اقتد دنزبرقم بیشتری را برای جمهوری اسالمی ایران هرچه  های موفقیت

 .بیفزاید

 زبان هنر، ،ها ارزش ،ها یدها مانند فرهنگی یها مؤلفه و عناصر از استفاده با فرهنگی دیپلماسی

 دیپلماسـی  از اسـتفاده  ،زمینـه  ایـن  در .گـذارد  یمـ  تـ ثیر  کشـورها  سـایر  افکار عمومی بر ادبیات و

از  نیـز  المللـی  ینبـ  سـطح  در ایـران  مینفـوذ انقـالب اسـال    گسـترش  و اعتبار برای افزایش فرهنگی

موفقیـت دیپلماسـی فرهنگـی    بـا وجـود   . ایـن در حـالی اسـت کـه     است برخوردار باالیی ضرورت

هـای فرهنگـی در خـارج از    جمهوری اسالمی ایران در برخی از کشـورهای منطقـه، رونـد فعالیـت    

اسـت  ها شده دولت و این عرصه دچار ذوق و سلیقه مجریان نیستچنان منسجم و متحد  کشور آن

 
1. Cultural Diplomacy 
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 سازوکارهای بین ،. در حقیقتهستندهماهنگی و هم سویی الزم  فاقدو نهادها و متولیان این عرصه 

 ،در حـال حاضـر  . ندارد وجود فرهنگی تناسب قدرت و ظرفیت توان، و فرهنگی کنونی دیپلماسی

فعـال هسـتند؛    دیپلماسی فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران    ها و نهادهای متعددی در حوزه دستگاه

کـاری و   تـداخل، تعـارض، پراکنـده    ،کـه اوال   اسـت  ی تفکیک و روشن نشدها گونه بهها  ولی نقش

گسست وجود نداشته باشد و ثانیا  انسجام و جامعیت ساختاری و اجرایی بین آنهـا برقـرار باشـد. از    

آن است کـه   در حوزه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حاکی از ،ها بررسی ،سوی دیگر

و اساسا  دانشگاهیان است محدود و غیرهدفمند بوده نیز   باره این شده در ها و مطالعات انجامپژوهش

در راستای دستیابی بـه  مند این موضوع را نظام و مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی کشور به صورت

رهنگی جمهـوری اسـالمی   دیپلماسی فالگوی اند.  همورد مداقه و کنکاش قرار نداد ،مداالگویی کار

جمهـوری اسـالمی    استکبارسـتیزی  هـا و  ارزش تنها از اصول، که در آن نه باشدای گونهایران باید به

سـلطه بـه فرهنـگ سـایر ملـل متبـادر و        روحیه استکبارستیزی، مقاومت و نفی ؛ بلکهکم نشودایران 

امـروزه بـرای    .شـود نیـا ارائـه   بـه مـردم د   نـاب  اسـالم مبانی دینی و فرهنگـی  بینانه از تصویری واقع

ها و همچنین مبـارزه بـا اسـتکبار     ر افکار و رفتار ملتدسازی و ت ثیرگذاری انقالب اسالمی  ادراک

هراسی، جمهوری اسالمی ایران نیـز بایـد از ظرفیـت     خصوص در مواجهه با پروژه اسالم جهانی و به

هـای   یـین ابعـاد و مؤلفـه   شـناخت و تب قدرتمند دیپلماسی فرهنگی استفاده کند که این امـر مسـتلزم   

شـود تـا    یمـ که در این پژوهش تالش  استی روزآمد و کارآمد یارائه الگوفرهنگی آن، به منظور 

 د.شوجمهوری اسالمی ایران طراحی  ها تبیین و الگوی دیپلماسی فرهنگی این ابعاد و مؤلفه

 

 پیشینه تحقیق. 1

های مختلفی نیز در این حوزه  ژوهش ات و پتحقیق« دیپلماسی فرهنگی» با مطرب شدن موضوع

 دربـاره هـایی   صورت گرفت. بعد از انقالب اسالمی ایران که انقالبـی فرهنگـی بـود، نیـز پـژوهش     

کتـاب   شـود.  می اشارهبه اختصار به برخی از آنها  ،دیپلماسی فرهنگی انجام شده است که در ادامه

کتـاب   ایـن  . مفروض اصلیاستد محمدی امیری و سعینوشته سیدرضا صالحی دیپلماسی فرهنگی

کـدام   هـیچ ، های مؤثر در سیاست خارجی کشـورها  بر این پایه قرار دارد که از میان عناصر و مؤلفه

گذار نیست. به اعتقاد نویسندگان کتاب، اهداف و منافع ملـی  ت ثیربه اندازه عامل فرهنگی پایدار و 
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المللـی   و فرصـت ملـی و بـین    ین ظرفیـت تـر  بـزر   فرهنگی به های سرمایه یریکارگ بهند با نتوا می

آقایــان محمدرضــا  (.7369امیــری و محمــدی، )صــالحی دنجمهــوری اســالمی ایــران تبــدیل شــو 

جایگاه تکافـل و رفتارهـای    نام بادهشیری، سیدجالل دهقانی فیروزآبادی و بهنام سرخیل کتابی را 
مبـانی مفهـومی و نظـری رفتارهـای     ل شامدر چهار محور کلی  گرانه در دیپلماسی فرهنگی یتحما

گرانـه در دیپلماسـی فرهنگـی،     حمایت کارکردهای رفتارهای ،گرانه در دیپلماسی فرهنگی حمایت

تـدوین، تنظـیم و ارائـه     گرانـه در دیپلماسـی فرهنگـی    های جهانی کاربرد رفتارهای حمایـت تجربه

ای  مقالـه  نیز علمداری راب انعامیآقایان آرمین امینی و سه (.7398)دهشیری و همکاران،  اند دهکر

اند. در  دهکرارائه  «جهانی شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی» با عنوان

گیری آن از انقـالب   این مقاله این نتیجه حاصل شده است که جهانی شدن فرهنگ با توجه به بهره

ابـزار سیاسـت خـارجی     عنـوان  بـه تی ای، موجب شده است تا دیپلماسی سن اطالعاتی و جهان شبکه

 :7397)امینی و علمــداری،منــافع ملــی کشــورها بــه دیپلماســی فرهنگــی تحــول یابــد  تــ مینبــرای 

دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایـران  »جالل درخشه و مصطفی غفاری به بررسی  (.678-393

: 7395)درخشه و غفاری،  اند پرداخته «ها و دستاوردها، اقدامات، اولویتها فرصت ؛در جهان اسالم

بـه چـا    « دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشـورها  ت ثیر» نامای را با  مقالهنیز زهرا خرازی  (.60-9

رسانده که در آن ضمن بررسی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در میان انواع دیپلماسی نوین، به بررسی 

 منـافع ملـی پرداختـه شـده اسـت      ت مین منظور بهمدیریت دیپلماسی فرهنگی در کشورهای مختل  

 دیپلماسـی  هـای  مؤلفـه  عنـوان  بـا صادقی کتابی را  آقای محمدمسعود (.751-788: 7366)خرازی، 
 مؤلفـه اصلی نگارنـده بـر    ت کیددر این کتاب . اند رساندهبه چا   ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 . (7393، )صادقی نمادها و مصنوعات فرهنگ بوده است

به دیپلماسـی فرهنگـی و ضـرورت و اهمیـت آن در حـوزه       هرچند شده گفتههای  در پژوهش

دیپلماسـی  هـای ارزشـی    ابعاد و مؤلفـه  و عمین تحااما صر ؛ها پرداخته شده سیاست خارجی دولت

یـری از  گ بهـره ضـمن   ،لـذا در ایـن پـژوهش   نشده است.  شناساندهفرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

ی دیپلماسی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران     ها ابعاد و مؤلفهشود  سعی میشده؛  ی انجامها شتال

؛ احصا و مـورد بحـث و   باشندهراسی غرب  اسالم با موجبستری برای مواجهه و مقابله  توانند یمکه 

 بررسی قرار گیرند.



 0311، پاییز و زمستان 01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هفتم، شماره  -دوفصلنامة علمی

11 

 هدف تحقیق .3

های دیپلماسی فرهنگـی جمهـوری   مؤلفهابعاد و بررسی شناسایی و » اصلی این پژوهش هدف

 .است «هراسی غرب ایران در مواجهه با اسالم اسالمی

 

 سؤال تحقیق .4

 هراسی غرب در مواجهه با اسالمهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ابعاد و مؤلفه

 ند؟ا کدام

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق .5

الملل، اهمیت و اولویت خاصـی  در عرصه روابط بین  فرهنگی دیپلماسی گیری از بهره امروزه

 پـیش  از بـیش هـا  دولـت  میـان  در بنیادین حلیراهعنوان  به پدیده این از استفاده به نیاز و یافته است

امکان و زمینـه   تواندمی فرهنگی دیپلماسیتولید ادبیات نظری در حوزه  ،در واقع .شود می احسا 

تحقیقـات و  د. در کنسیاست خارجی فراهم  و بالفعل فرهنگی را در حوزه بالقوه هایظرفیت ظهور

تـا  هراسـی   اسـالم در مواجهـه بـا    یدیپلماسـی فرهنگـ  هـای   گرفته نقش ابعاد و مؤلفه های صورتپژوهش

ای و  مانده و بیشتر به دیپلماسی سنتی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه  یباقحدود زیادی میفول 

 من واکـاوی ضـ  دشـو  تـالش مـی   پـژوهش در ایـن  لـذا   سایر ابزارهای مربوطه پرداخته شده اسـت. 

نیـز   و محورهای مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز در این حوزه خألها، کمبودها، شده تحقیقات انجام

تواند تـا حـدود    د. این تحقین همچنین میشو احصادیپلماسی فرهنگی ی ها مؤلفه شناسایی و ابعاد و

ر در راسـتای  یان سیاسـت خـارجی کشـو   متصـد زیادی ادبیات الزم در این زمینـه را بـرای اسـتفاده    

هراسـی   در مواجهـه بـا اسـالم    ،گسترش دامنه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در بین سـایر ملـل  

 کند.فراهم 

 

 روش تحقیق .1

 نـوع  از  روش لحـاظ  بـه  و «کـاربردی » نـوع  از هـدف  لحـاظ  بـه  حاضر پژوهشروش تحقین 

« ای کتابخانـه منـابع  »اسـتفاده از   ت،اـــ طالعا یآور جمع روشاست.  «تحلیلی -تحقیقات توصیفی»
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شـده در ایـن پـژوهش و ارزیـابی      و اعتبارسنجی الگوی طراحـی  روایی بررسی منظور  به. البته است

ی لیکـرت  ا درجـه  پـن  ی طیـ   ا جملـه هراسی از تکنیک دلفی و آزمـون دو   اثربخشی آن بر اسالم

ان است. تکنیک محور مبتنی بر دیدگاه متخصصان و خبرگ ی توافنها روشاستفاده شد که یکی از 

دلفی بر این امر استوار اسـت کـه اسـتفاده از دانـش و دیـدگاه تخصصـی و نظرسـنجی گروهـی از         

)حبیبـی و  سـت  گشا گیری پیرامون مسائلی کـه ماهیـت کیفـی دارنـد، بسـیار راه      یمتصمخبرگان در 

 یاجــزا و هــا مؤلفــه ابعــاد، شناســایی حاضــر، پــژوهش در (. در همــین راســتا4-6: 8576دیگــران، 

 مقـاالت  و گیـری از متـون   بهـره  مبتنـی بـر   ،در گـام اول دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

نفـر از  هفـده   بـه برای تکمیل و ارزیابی اطالعات با نخبگان  ،بود. در گام دوم انتشاریافته تخصصی

  .دشع رجوای  یرهزنجبرفی یا  یری گلولهگ نمونهبراسا  ن عرصه دیپلماسی فرهنگی نخبگان و فعاال

 

 مفاهیم تحقیق  .7
 فرهن  الف(

کـه گسـتره    سـت ها انسـان در زندگی اجتمـاعی   ها واژه پرکاربردترینمفهوم فرهنگ یکی از 

های خاصـی بـه آن داده    یچیدگیپعینی آن از سوی دیگر ر و ابعاد ذهنی و غی ،سو وسیع آن از یک

ر نگـرش و رویکردهـای   تنـوع و تک ـ   کننـدگی فرهنـگ و   یـین تباست. گستردگی مفهوم یا قدرت 

برخــی معتقدنــد فرهنــگ باعــث شــده تــا تعــاری  گونــاگونی از آن ارائــه شــود.  معطــوف بــه آن

فرهنـگ را عبـارت از    7روشـه  هـا و قواعـد اسـت. گـی     از هنجارها، ارزش  یافته سازمان یا مجموعه

نـد کـه   کمـی  صریحی توصـی   یشوب کمها، احساسات و اعمال از اندیشه یوستهپ هم بهای مجموعه

 به وجـود اک ر افراد گروه پذیرفته شده است و برای اینکه افراد، گروه معین و مشخصی را   یلهوس به

 (.74:7367زاده،  )نقیـب  دشـو به هم پیوسته بـه نحـوی مراعـات     ةالزم است که آن مجموع ،آورند

 سـاله  پـن  امه در اولین برن نیز ریزی بخش فرهنگ و هنر دولت جمهوری اسالمی ایرانبرنامه کمیته

هـا، هنرهـا، فنـون، آداب و    هـا، دانـش  ها، آرمـان باورها، ارزش کلیت به هم تافته»خود، فرهنگ را 

 (.88:7369)صالحی امیری،  تعری  کرده است« اعمال افراد جامعه

 

 
1. Guy Rocher 



 0311، پاییز و زمستان 01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هفتم، شماره  -دوفصلنامة علمی

18 

 دیپلماسی فرهنگی ب(
 تعریف مفهومی -

 آمده فرهنگی پلماسیدی برای متعددی تعاری  خارجی سیاست و الملل بین روابط ادبیاتدر 

 میـان  تعامـل  و ارتباطـات  سطح ارتقای برای تالش را فرهنگی دیپلماسی« نینکوویچ فرانک» .است

 مشـترک  هـای  ارزشبراسـا    توافقـاتی  و هـا  نامـه  تفـاهم نهـادن   بنیاد و طراحی هدف با جهان ملل

 یـک بزرگـراه   مـاری مع را فرهنگـی  دیپلماسینیز  «الوند گیفورد». (78: 7994، نینکوویچ) داند می

  عـین  در و ملـت  یـک  هـای  ارزش و واقعـی  تصـویر  معرفی برای هایی کانال ایجاد منظور به دوطرفه

 آنهـا  هـای  ارزش فهـم  و هـا  ملـت  سـایر  از واقعـی  تصـاویر  درسـت  بـرای دریافـت   تـالش  حـال 

 ،هـا  یـده ا مبادلـه  دیپلماسـی فرهنگـی  نیـز  « کامینگز سی. میلتون»نظر  در (.78: 7996داند)دالون،  می

 مشترک به مفاهیم یابی دست برای اعتقادات و ها سنت ارزشی، نظام زندگی، سبک هنر، اطالعات،

 دیپلماسـی  از منظـور (. 7: 8553کـامینگز،  )سـت  کشورها و هـا  ملـت  میـان  متقابـل  تفـاهم  تقویت و

 امکانـات،  ،هـا  ظرفیـت  بـه  توسـل  بـا  تواننـد  مـی  هـا  دولـت  آن طرین از که است یفرایند فرهنگی،

 بگذارنـد  اثـر  کشـورها  سـایر  رفتـار  و عمـومی  افکـار  بـر  خـود  فرهنگی های ویژگی و ها توانمندی

 (.17: 7396رحمانی، )

 
 تعریف عملیاتی -

گانـه مسـتخرج از    جمهوری اسـالمی ایـران ابعـاد سـه    دیپلماسی فرهنگی برای عملیاتی کردن 

ساخته مورد بررسی و  شنامه محقنشده آن از طرین فرم پرسهای احصا ای و مؤلفه نهمطالعات کتابخا

یـک از   میزان موافقت خـود را بـا هـر   د تا شدرخواست  شوندگان مصاحبهارزیابی قرار گرفت و از 

و  8، کـم: 3، متوسـط: 6، زیـاد: 0)بسـیار زیـاد:   ای لیکـرت  های ذکرشده روی طی  پن  درجه گویه

در عرصـه   نـاهمگن  نظـران  نفـر از خبرگـان و صـاحب   70بـه  ( ثبت کنند. برای این امر 7خیلی کم: 

طیـ    ای هـا از آزمـون دو جملـه    پس از گردآوری داده مراجعه شد.فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی 

 د. شاستفاده  های آن ، ابعاد و گویهها و تعیین اعتبار الگو داده ارزیابیبرای  لیکرت
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 هراسی اسالم ج(
 تعریف مفهومی -

و مردم عادی است مبنـی بـر اینکـه دنیـای      مداران سیاستهراسی، ترسی واهی در میان  اسالم

خـاص منشـ  تهدیـدها و خطراتـی بـرای       طور بهاعم و مسلمانان مقیم کشورهای غربی  طور بهاسالم 

بـر ایـن مطلـب داللـت دارد     هراسی  اسالم ،طورکلی به. شوند میمردم، فرهنگ و تمدن غرب تلقی 

ـ  ،بـار  خشونتندارد و دینی  ها فرهنگمذاهب و  سایراسالم هیچ اشتراکی با » که ر و نابردبـار  متحج 

قرار دارد. بـر ایـن اسـا  مسـلمانان      تری نازلاست و تمدن اسالمی نسبت به تمدن غربی در درجه 

: 7395)سـیدامامی و فـائن،   «شـوند  مـی ملی و فرهنگ غربی معرفـی   های ارزش تهدیدکنندههمواره 

758-757  .) 

 
 تعریف عملیاتی -

این پدیده بنیـان   ،مبهم و دوگانه است. در واقع ای پدیده مفهوم عملیاتی، از نظرهراسی  اسالم

هراسان در کشورهای مختل ، تصورات یکسانی از اسالم و  نظری واحد و مشخصی ندارد و اسالم

و از مسلمانان به این دلیل که از نژادی متفـاوت هسـتند    رندمسلمانان ندارند. برخی انگیزه نژادی دا

و برخـی دیگـر    کننـد  مـی و ضـد پیشـرفت تلقـی     مدرنیتـه  ضـد رخی اسالم را دینـی  ب ؛نفرت دارند

 .(773: 7369)قنبرلـو،   ندکن میمحسوب طلب  خشونت آنها را برخی دیگر وگرا  مسلمانان را خرافه

 آثـار گیری از دیپلماسی فرهنگـی   تواند با بهره نظر کارشناسان، جمهوری اسالمی ایران میبراسا  

میـزان اثرگـذاری و دامنـه نفـوذ      ،در ایـن تحقیـن   د.کنـ امنه فزاینده آن را تحدیـد  هراسی و د اسالم

و همچنـین معرفـی فرهنـگ      اسالمی بر کاهش تر  و واهمـه از اسـالم   -های فرهنگ ایرانی گویه

کارشنا  و فعال دینی و فرهنگی ارائه و نظرات موافن و  70ای مطرب و به  اسالم ناب در پرسشنامه

 د. ش مخال  آنان اخذ

 

 چارچوب نظری تحقیق .8

 در زیادی توانایی شود و یم محسوب نرم قدرت کلیدی ابزارهای از یکی فرهنگی دیپلماسی

 افکـار  مـدیریت  و آنهـا  سـازگاری میـان   و منـافع  ت مین بازیگران، اهداف به دستیابی قدرت، تنظیم
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 و بـارز  نمونـه  فرهنگـی  پلماسـی دی الملـل،  ینبـ  روابط پردازان یهنظر از بسیاری باور دارد. به عمومی

 نفـوذ  مقابل طرف در که دهد یم را توان و امکان این کشورها به که است نرم قدرت اعمال اعالی

 همکـــاری بـــه ترغیـــب هـــا یـــدها و ارزش فرهنـــگ، چـــون عناصـــری طریـــن از را او و کننـــد

ای  یـه ظرنبـار در چـارچوب    نخسـتین بـرای  « نـرم قـدرت  »مقوله  (.743: 7393جشنی،  کنند)موسوی

یـر قـدرت   متیرهبـری: ماهیـت    بـه  ملـزم  نامدر کتابی با  7995در سال « جوزف نای»مستقل توسط 
قدرت نرم توانـایی کسـب   » :دشمریکا مطرب و عنوان ابازبینی ماهیت و نتای  قدرت  درباره امریکا

لـین  او سیاست خـارجی نشریه  «.نه اجبار ،خواهیم؛ آن هم از طرین جذب یمآن چیزی است که ما 

با مفهوم قدرت نرم و اینکـه قـدرت نـرم یـک قـدرت       بارهنشریه آمریکایی بود که دیدگاه نای در

  (.09-40:  8577فرهنگی است را به کار برد )نای،

های خود دست یافت: تهدید و  به خواسته توان یماز سه طرین  طورکلی نای معتقد است که به

همـان   ،واقـع  ایجـاد جـذابیت در   یعنـی ابیت. راه سوم اجبار، پرداخت هزینه و پاداش و یا ایجاد جذ

هـای   یـت اولوهـا و   یحتـرج قدرت نرم توانایی شـکل و یـا تیییـر دادن    » ،است. بنابراین« قدرت نرم»

 «. دیگران از طرین جذابیت است

 
 

 

 

 (47: 1200)نای،  طیف قدرت از سخت تا نرم. 0 جدول

 
 

. جـوزف نـای معتقـد    اسـت دی از برخـی منـابع   یناقدرت نرم نیز مانند سایر اشکال قدرت، بر

 است که قدرت نرم هر کشور تا حد زیادی ریشه در سه منبع بنیادین دارد:

 ؛ )در نقاطی که برای دیگران نیز جذاب و گیرا باشد( فرهنگ .7

 ؛خود در درون و برون به آنها وفادار باشند()چنانچه  های سیاسی ارزش .8
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 ان آن را مشروع بدانند و مرجعیت اخالقـی آن را بپذیرنـد(  دیگر)چنانچه  سیاست خارجی .3

 (.44: 8577 )نای،

از آنجا کـه نظریـه قـدرت نـرم جـوزف نـای مبتنـی بـر اسـتفاده از منـابعی همچـون             ،بنابراین

بوده و یکی از ارکان اصلی آن توجه به سـاختارها  « های سیاسی و سیاست خارجی فرهنگ، ارزش»

گیری از این  بهرهلذا با  ی به شکلی جذاب، در کنار عناصر مادی است؛های فرهنگی و ارزش و بنیان

 توان به طراحی الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران پرداخـت. در   رویکرد نظری می

عنوان چارچوب نظری این پژوهش از آن روسـت کـه مـدلول      به« نظریه قدرت نرم»واقع، انتخاب 

 .ستفرهنگ، نظام ارزشی و باورهاافزاری  یت بودن ساختارهای نرمناظر بر حائز اهم این نظریه، 

 

 های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ابعاد و مؤلفه .1

هـای   هـا و تـوده   انقالب اسالمی، ملت شمول جهانجمهوری اسالمی ایران به اقتضای اهداف 

 بـرای هـا   د ارتبـاط بـا ملـت   عنوان مخاطبـان اصـلی خـود برگزیـده و ایجـا      مردم سایر کشورها را به

سیاسـت   ،. بر همین اسـا  داده استخود قرار هـای   بخشی انقالبی به آنان را در اولویت سیاست آگاهی

المللـی   ینبـ خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اصولی ثابت و پایـدار اسـتوار اسـت کـه در عرصـه      

 اند از: گیرد. این اصول عبارت یمراهنمای رفتار و کنش سیاست خارجی قرار 

 ؛(قانون اساسی 708اصل ) پذیری سلطهنفی سلطه و  .7

 ؛قانون اساسی( 3)اصل  از مسلمانانحمایت و دفاع  .8

 ؛قانون اساسی( 706)اصل  بخش یآزادی ها نهضتحمایت از مستضعفان و  .3

 ؛قانون اساسی( 703)اصل  حراست از استقالل و تمامیت ارضی .6

 ؛(قانون اساسی 706اصل ) شورهامداخله در امور داخلی ک عدم .0

 ؛(708)اصل  متقابل یزآم صلحروابط  .4

 )مبتنی بـر بنیـاد نظـری وفـای بـه عهـد در اسـالم(        المللی ینبقراردادها و قوانین پایبندی به  .1

 (.36: 7393)دهشیری، 

 در کشـور مـا مصـطلح و     اخیرا  که است یمیمفاه جمله از فرهنگی دیپلماسی مفهوم اگرچه
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 را ییهـا  تـالش ایران  اسالمی جمهوری نظام حیات ساله چهل تاریخ به نگاهی اما است، دهش رای 

توان بـه   یماز آن جمله  دارد که قرار آن های کارویژه و مفهوم این با قرابت در که سازد یم ترسیم

 کشـور  نماینـدگان رسـمی   و هـا  دولـت  برای مسئولیتی تنها نه اشاره کرد که« انقالب صدور» نظریه

بـا  سعی و تالش انقالبیـون   ،واقع مسئول هستند و در آن قبال در نیز مردم آحاد بلکه شود؛ یم لقیت

(. 93: 7395)خلیلـی و حمیـدی،   اسـت  ها و رسالت بالقوه انقالب به حالت بالفعل  یامپتبدیل  هدف

بـه  و  اسـت  صدور انقالب اسالمی بیشترین قرابت مفهومی و نظری را با دیپلماسی فرهنگـی داشـته  

و گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی  ها آموزهو  ها آرمانگونه اهداف،  معنای تشریح و تروی  جذاب

بـر ایـن اسـا  شـالوده و جـوهر       (.78: 7393)مسـعودنیا و قربـانی،    به مردمان و ملـل مشـتاق اسـت   

 دهد که الهام گرفته از اصل یمدیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی را نظریه صدور انقالب شکل 

در مجموعه اهداف سیاسـت خـارجی ایـران نیـز بازتـاب یافتـه        وی اسالم است ها آموزهدعوت در 

مبتنـی بـر    تـوان  یرویکرد عمده در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را مـ همچنین است. 

دانست که در آن مسائل فرهنگی در مقایسه با مسائل اقتصادی،  «فرهنگی و تمدنی تعاملی رهیافت»

بر این پایه استوار است کـه اسـا  تمـدن    و ی و امنیتی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار سیاس

 (.04: 7369)واعظی،  دهد ینوین اسالمی را قدرت نرم تشکیل م
 

 کاربست منابع قدرت نرم در ابعاد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران .02

معطـوف   سیاسـی درت نرم در یک واحد ق کننده یتیا تقو یدکنندهتول عواملبخش عمده از 

 ،اسـت. از آنجـا کـه فرهنـگ     ملـی و دینـی   ها و هنجارهای فرهنگـی  فرهنگ و نظام ارزش به خرده

توان جایگـاه   می ،شوند بع قدرت نرم تلقی میاین منتر مهم ، ازسیاسی و سیاست خارجی های ارزش

هـای   هـای انگـاره   و جـذابیت هـا   و موقعیت قدرت نرم یک کشور را بـا توجـه بـه میـزان توانمنـدی     

 ن مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرار داد    آ و ارزشـی و همچنـین مطلوبیـت سیاسـت خـارجی      فرهنگی

 هـای  بـدیل  از یکـی  بـه  قـدرت  افـزاری  نـرم  رهیافـت  ،ی اخیرها دههدر (. 354: 7369)پوراحمدی، 

بـه  بـرای رسـیدن    نیـز  اسـالمی  و جمهـوری  اسـت  شـده  الملل تبـدیل  بین سطح در قدرت کاربست

ابعـاد دیپلماسـی فرهنگـی     ،. بنـابراین اسـت  نـرم  گیـری از منـابع قـدرت    اهداف مدنظر نیازمند بهـره 

نـرم توسـط    قـدرت  منـابع  گانه سه بندی یمتقس دادن قرار الگو توان با یمایران را  اسالمی جمهوری
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هـای سیاسـی انقـالب     ، ارزشسالمیا -فرهنـگ و تمـدن ایرانـی   »مشتمل بر  بُعد سه در جوزف نای

 د.کربندی  یمتقس «اسالمی و سیاست خارجی

 

 سالمیا -فرهن  و تمدن ایرانی الف(

 دارد. اسـالم  ای یژهو جایگاه «اسالمی تمدن و فرهنگ» ،ها تمدن تاریخ به مربوط مباحث در

 بلکه ،است بشری تاریخ تحوالت در شاخو سهمی حائز الهی بزر  ادیان از عنوان یکی به تنها نه

 خـود  بـه  مخـتو  فرهنگـی  و تمـدن  ظهـور  آن حاصل سیاست که و اجتماع به هویژ نگاه واسطه به

تمدن  تاریخ شناخت که ای گونه به است؛ یافته جهان تاریخ عرصه در تر پررنگ حضوری بوده، نیز

(. 89:  7348 کـوب،  )زریـن  اسـت  نـاممکن  تقریبا  اسالمی تمدن تاریخ به ویژه عنایت بدون جهانی

 اسـا   و محـور  بلکـه  ؛یسـت ن عناصـر  سایر کنار در دین عنصری اسالم، فرهنگی نظام در اصوال ،

 از و ادبیـات  تـا  معمـاری  از فرهنـگ و تمـدن،   مظاهر تمامی در تجلی آن و است اسالمی فرهنگ

 و ندیشدا می جهانی و اسـت  جهانی ینید مسالا اسـت.  مشـاهده  رسـوم قابـل   و آداب تـا  پزشـکی 

 مسالا به ملل سایر یشاگر علت. نیســـت ملی  و ادیژن ،قومی وست ا نسانیا و کلی آن یها مقیا

 یکیدنز سطهوابه که هستند ننیاایرا ،یشاگر ینا زممتا نمونه. ددگر میزبا یژگیو همین به نیز

 یتوحید یینآ ینا بجذ سرعت به ن،باستا انیرا قیاشرا بینینجها با مسالا بینینجها

ــالمیشد ــن،  ند)اس ــع(. 86-84: 7319ندوش ــگ ایر ،در واق ــی فرهن ــا  ان ــالمی  براس ــگ اس فرهن

های ارزشی و هنجارهای  اسالمی گزاره -ایرانیفرهنگ د و امروزه شبازمهندسی، اصالب و تکمیل 

ژه کشورهای مسلمان پیش   وی مشترکی میان ایران و بسیاری از جوامع و مردم در کشورهای دیگر به

راهی با جمهوری اسالمی ایران نهد که زمینه مناسبی را برای درک متقابل و همبستگی و هم رو می

هـای ارزشـی و رفتـاری     از مؤلفـه  اسـالمی  -ایرانـی  فرهنـگ رویکـرد،   این مبنایر ب .کند یمفراهم 

 بـه سـایر   انیرا سالمیا ریجمهو یکیدنز موجبـات  گیـری مناسـب از آن   کـه بهـره   استبرخوردار 

و  هارکشو به را انیرا میسالا ریجمهو یهامپیا تـوان  مـی  را به دنبال داشته و از این بسـتر  هارکشو

توان بـه ایـن    یاسالمی را م –های بُعد فرهنگ و تمدن ایرانی  مؤلفه ،بنابراین .ساندهای دیگر ر ملت

 شرب برشمرد:
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 توحید محوری -

 هـای  آمـوزه  بـه  توجـه  بـا  ،گرفتـه شـود   نظر در آن معنایی نظام فرهنگی بنیادین هر هسته اگر

 تحقـن  دیـن  نهایی هدف اگر. بود خواهد اسالمی فرهنگ عناییم نظام بنیان و روب «توحید»، دینی

 کـه  اسـت  فرهنگـی  مطلـوب  فرهنـگ  باشد، انسان اجتماعی و فردی زندگی شئون تمام در توحید

 انسان زندگی شئونهرچه  د.باشن توحیدی بینی جهان و قواعد به ملتزم ابعاد، تمام در جامعه اعضای

 تر اسالمی و تر دینی جامعه و فرهنگ آن ،باشد داشته «اهلل هصبی» قرآنی، تعبیر به یا الهی رنگ بیشتر

 یـک  در را توحیـدی  معـارف ویـژه   بـه  و دینـی  معانی هتپند یقلب م ابه به ارتباطات زیرا بود؛ خواهد

در  )ص(پیـامبر اسـالم  (. 76: 7 ج ،7360 عـامل ، )حر کنـد  مـی  بازتولیـد  آن اعضـای  بـین و  جامعـه 

 مشورت، عقل، حکومت آزاداندیشی، نوعی دینی اعتقاد و توحید بقال در خود دیپلماسی اسالمی

 بـالقوه  تفکـرات  و طبقاتی فاصله کاهش و عدالت زنان، خصوصبه  ها انسان به احترام خردجمعی،

 جاذبه بسیار و نرم قدرت دارای اسالمی دیپلماسی متن ،همین علت به و داشت همراه به را انتقادی

 در روزگـار  آن سیاسـی  و فکـری  استبداد به ویژه و گرایی کاست ،ساالری اشراف که بود شدیدی

 نیـز  (ع)علی امام خردمند و عادالنه بسیار رفتار در بعدها اسالمی دیپلماسی .شدند میبرابرش تسلیم 

مبتنـی بـر ایجـاد جامعـه توحیـدی،       را اسـالم  انسانی و پیشرفته بسیار سعی کرد پیام ایشان .دش پیاده

: 7395)اسالمی و ذوالفقاریان،  برساند جا همه به مشورت و جمعی خرد به وسلت با آزاد و عقالنی

 بـر  حـاکم  کلـی  روب و اسـالمی  فرهنـگ  معنـایی  نظام م ابه به توحید دینی، نگاه دربنابراین  (.945

 توحیـد شـود.   مـی  اشـراب  اجتماعی آداب و احکام در ها ارزش و اصول طرین از، اسالمی فرهنگ

دهـی  ش فلسفی و ذهنی صرف نیسـت کـه فقـط بـه دنبـال آمـوزش و سـامان       تنها یک نگرش و بین

بلکه توحید رفتار و اعمال فردی و اجتماعی و روابط انسان بـا دیگـران را    ؛های ذهنی باشد اندوخته

 حضـرت امـام   (.34: 7360صـادقی،   )حـاجی  دهـد  و جهـت مـی   سامانو آنها را  کند مینیز اصالب 

الهی است که  ای پدیده اسالمیاسالم و حکومت » فرمایند: ی میدرباره حکومت اسالم )ره(خمینی

و  کنـد  مـی  تـ مین سعادت فرزندان خود را در دنیـا و آخـرت بـه بـاالترین وجـه       آنبا به کار بستن 

غیرتوحیدی در تمام  تبارساند و مکتبی است که برخالف مک میرا به کمال مطلوب خود  ها انسان

معنـوی و فرهنگـی و سیاسـی و نظـامی و اقتصـادی دخالـت و       شئون فردی و اجتمـاعی و مـادی و   

ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی  ،نظارت دارد و از هیچ نکته
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 کـه  اسـت  آن امری نشانگر چنین (.37: 7317)امام خمینی:  «فروگذار نکرده است و... ،نقش دارد

 مردم فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی اصالب توحیدی کارکرد و وظیفه ترین یاصل ی،اسالم نظام در

 (. 370: 7361 پژوه، گلشن) است یجهان و ملی سطوب در آنها تهذیب و

 
 فرهن  شیعی -

 خوبی به و درآمد ایرانیان فرهنگی هویت و ملی نشان صورت به تشیع گذشته قرن 76 طول در

 صـرف  مـذهب  یـک  حالـت  از وشـده   عجین نهاآ های اسطوره با گاه و ایرانی اصیل های اندیشه با

 را آنها زندگی وجوه همه و دجهت دا نیز ایرانیان سیاسی و اجتماعی رفتار به تشیع ه است.رفت فراتر

 ابتـدای  در تـوان  مـی  همچنین را . نقش و نفوذ مذهب شیعه(373-376: 7361 پژوه، گلشن) کرد پر

 بـر  هنگـام  ایـن  در ایـران  نفـوذ  و تـ ثیر  کـه  کرد مشاهده خوبی به ایران در اسالمی انقالب پیروزی

 در مهـم  شـواهد  جملـه  از را آن تـوان  مـی  کـه  بـود  حـدی  بـه  و جهـان  منطقـه  مسـلمان  کشورهای

 و مـردم  از برخـی  حتـی  و دانسـت  خـارجی  عمـومی  افکـار  بـر  ایـران  اثرگذاری و نفوذ گیری اوج

 اسـالمی  اهـداف  پیشـبرد  در قبـول  قابـل  الگویی را جمهوری اسالمی منطقه، کشورهای های گروه

 تمـامی  تقریبـا   و اسـت  اسـالمی  جمهـوری  هویـت  مبنـای  ینتـر  مهـم  شـیعی  اسالمکردند.  می تلقی

 درک بـرای . دکـر  ارزیابی مهمی چنین به توجه با باید را اسالم از برآمده سیستم این های خروجی

 کـه  دکـر  اشـاره  نایـرا  اسـالمی  جمهـوری  اساسی قانون بندهای و مواد به کافی است موضوع این

 نـابراین، . باسـت  دهکر معرفی اسالمی جمهوری نظام هویت مبنای را شیعه مذهب صراحت به بارها

 اسـالمی  جمهـوری  دیپلماسـی فرهنگـی   هـای  شاخو تعیین در ایجابی عامل ینتر مهم شیعی اسالم

 کشـورهای  تعریـ   در را نقـش  بیشـترین  اسـالمی  جمهـوری  شیعی هویت دیگر، عبارت به .است

 است دهکرایفا دفاعی سبک در همچنین و دفاعی و نظامی کالن یها برنامه دشمن، رقیب، وست،د

 و... نظـامی ، دفـاعی سیاسـی، فرهنگـی،    یهـا  سیاسـت  و هـا  برنامـه  تـوان  نمـی  آن، درک بـدون  که

 :7395)ترابـی و رضـایی،   ددا قـرار  ارزیـابی  مـورد  درباره جوامـع شـیعی   را ایران اسالمی جمهوری

 هـای اصـلی   توانمنـدی  از جهـان  شـیعیان  با ایران و ارتباط تشیع مؤلفه که است بدیهی .(766-763

 هـای  گیـری  جهت و ریزی برنامه مورد این در ،حال این با .است دیپلماسی فرهنگی عرصه در ایران

؛ نشود سنت اهل تاحساسبرانگیخته شدن ا موجب که باشد ای گونه به باید ایران جمهوری اسالمی
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هایی عام مانند توحید، معـاد و...   اسالمی عام شامل مواردی از عقاید و باورها و ارزش فرهنگزیرا 

به آن معتقدند؛ اما فرهنگ اسالمی شـیعی فقـط    القول متفنهستند که تمامی فرق و مذاهب اسالمی 

: 7393ی قابل تسری به سـایر مـذاهب اسـالمی نیست)سـعیدی،     راحت بهدر میان شیعیان رواج دارد و 

ی بـودن در  القـر  امسیاست کلی جمهوری اسالمی ایران باید همچنان بـر محوریـت    ،بنابراین .(741

 جهان اسالم مبتنی باشد. 

 
 مهدویت و فرهن  انتظار -

آموزه مهدویت و فرهنگ سیاسی برآمده از آن، نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی ایفـا  

فرعی به عنصری سیاسی،  مسئلهدویت از یک ، تیییر نگرش عمومی به آموزه مهیقین بهکرده است. 

آیـد. انقـالب    ، از دستاوردهای ایدئولوژیک انقـالب اسـالمی بـه شـمار مـی     آفرین تحولحماسی و 

 تنهـا  نـه آمـوزه مهـدویت   . اسالمی با تمسک به این آموزه، برای همگان هویتی مهدوی پدید آورد

این  . در نتیجهآورد ی جدیدی پدید میها و هنجارها بلکه رفتارها، کنش ؛سازد می «هویت مهدوی»

های بزرگی برای مبارزه بـا جهـل و نـادانی پدیـد      است که نهضت« هنجارآفرینی»و « سازی هویت»

اجتمـاعی ضـد اسـتبداد، سـتمگری،      -های سیاسـی  ها، بیداری و حرکت آید. حاصل این نهضت می

ب اسـالمی، واژه انتظـار کـه    استعمار و همه قیود آزادی و آزادگی آدمی اسـت. بـا پیـروزی انقـال    

ها با سکوت و سکون، تحمل ظلم و در یک کلمه، در جا زدن به امید برآمدن دسـتی از غیـب    سال

نـه در جایگـاه عـاملی بـرای خـاموش      « انتظار»شد، مفهومی دیگر یافت. این بار،  مرادف شمرده می

موجـود و حرکـت    ابزاری بـرای دگرگـون کـردن وضـع     م ابه بهبلکه  ؛کردن روب سرکش اجتماع

آینده موعود به کار گرفته شد. انقالب اسالمی تنها الگوی عملی برداشت صحیح از انتظار  سوی به

ها، تـالش بـرای پیشـرفت و     عدالتی در عصر حاضر است که آثار و نتای  شگفتی چون قیام ضد بی

داشته اسـت. پـس از    مشروع را به دنبالناجویی با ظالمان و عدم همراهی با حاکمان  تکامل، مبارزه

انقالب، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس شیعیان تقویت شد و به آنان آموخـت کـه نبایـد بـرای     

ظهور مهدی موعود)ع ( به انتظار نشست؛ بلکه باید به انتظار ایستاد. به این ترتیب، انقالب اسالمی 

ع و اسالم را در قلب حواد  ایران نقطه عطفی در احیای مکتب انتظار و آموزه مهدویت بود و تشی

مجلس اعالی شـیعیان عـراق، تشـکیل     ت سیساحیای حزب الدعوه عراق، . و اخبار جهانی قرار داد
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جبهه اسالمی برای آزادی بحرین، نهضت اجرای فقـه جعفـری پاکسـتان و نهضـت      ،لبنان اهلل حزب

آمـوزه  بـه هـر روی،   (. 96: 7366نیـا،   )حافظ روند اسالمی افیانستان از مصادین این امر به شمار می

ها  عدالتی تواند همه دردها را تسکین بخشد و به بی ای که می انتظار ظهور منجیمهدویت و فرهنگ 

را  دیپلماسی فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران   تواند  آید که می خاتمه دهد، از عواملی به شمار می

آن را در زندگی مسلمانان در قالب  یدت یبرابر ظلم سوق دهد و در مقاومت تبلیغ و تروی   سوی  به

المللـی   چون و چرای نظام بـین  صدور پیام انقالب، عدم پذیرش بی تا گر کند فرهنگ جهادی جلوه

مورد توجه ویـژه قـرار گیـرد.     فرایندبخش در این  ی رهاییها جنبشموجود و حمایت از شیعیان و 

 هراسـی بایـد   صـا  در مقابلـه بـا اسـالم    در رویکرد و راهبردهـای دیپلماسـی فرهنگـی خصو    ،بنابراین

 ای اصلی در ساخت بیرونی قدرت نفوذ انقالب اسالمی مدنظر قرار گیرد. عنوان مؤلفه مهدویت به

 
 فرهن  ایثار و شهادت  -

 آید می شمار به مسلمانان بین در نرم قدرت اصلی منابع از یکی منزله به طلبی شهادت فرهنگ

 (.9: 7369 شعبانی، و افتخاری)

، امر به معروف و نهی از منکر و تولّی و تبرّی همگی ابعاد شهادت، ای ار، جهاد رینظمفاهیمی 

و به تفسیر ایرانیـان   اند افتهست که به شکل تمام و کمال کارکرد سیاسی یـ  عاشورا همحتوایی حماس

بی را ، شـهادت بسـتر مناسـ   ترتیببدین دهند.  خود جهت می هاز وقایع سیاسی داخل و خارج جامع

ی که از منظر شیعیان ظالمانـه  سیاس یها نظامعلیه  به ویژهگری  مبارزه و انقالبی هیروح تیتقوبرای 

 هاندیش در شهادت فرهنگ ،در حقیقت (.844: 7367زاده،  )نقیب شوند، ایجاد کرده است ی میتلق

 یهاباور و اعتقادات آن خاستگاه که شود می تلقی راهبرد یک و بخش نجات یعامل ،شیعه سیاسی

 نقـش  ،مسـلمانان  اجتمـاعی  و سیاسـی  حیـات  در عنصـر  دو ایـن  حضـور  است. مسلمان مردم یدین

 کـه  ای دوره هر در و داشته مسلمانان بومی و فرهنگی دینی، هویت آوردن وجود به در یا برجسته

  نیازمند امروز نیز جوامع. (6: 7361ایزدی،) است داشته دنبال به ذلت و بیچارگی شده، غفلت آن از

 بـرای  وصـ ،  ایـن  . بـا شود می نظام و اسالم بقای باعثکه است  شهادت و ای ار فرهنگ گسترش

 از کـه  اسـت  هـایی  شـاخو  و ها به مؤلفه نیاز بگیرد، شکل جامعه در شهادت و ای ار فرهنگ اینکه

 را جامعـه  شـهادت در  و ای ـار  فرهنگ شود. برگرفته می تشیع سیاسی فرهنگ و اسالمی های ارزش
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 ،جوامـع  در محـور  سـه  ایـن  کـه  داد نشـان  و کـرد  ترسیم عدل معاد و ،توحید محوریت با توان می

 بـار  بـه  فرهنگـی  آنها، عمومی پذیرش و توجه صورت در کنند که تزرین می را های اسالمی مؤلفه

زایـی   است. فرهنگ شهادت و جاذبـه و قـدرت  « فرهنگ ای ار و شهادت»آن  نام که نشست خواهد

حدی است که الگوگیری از آن محدود به قلمرو جهان تشیع نمانده و امروزه در برخـی   عاشورا به

فرهنگ شـهادت در حـال نهادینـه شـدن اسـت و حتـی در        نیز از جمله فلسطین ،از کشورهای سنی

 اند.  پرداختهخارج از جهان اسالم نیز افرادی از آن الگو گرفته و یا به تعری  و تمجید از آن 

 
 ریگست عدالت -

ای که  گونه به ؛است بوده الهی ادیان و بشر های  دغدغه ینتر مهم وجز دیرباز از عدالت مسئله

بـه شـمار    الهـی  ادیـان  تشریع و پیامبران بع ت اهداف ینتر بزر  از را عدل و قسط تحقن توان می

 بـین م دیـن  بـه  ایرانیـان  از گرویـدن  پـیش  ،ایران هجامع های ارزش از یکی عدالت،آورد. همچنین 

ای گرفـت و   ع جـان تـازه  عدالت با آمدن اسالم و مـذهب تشـی   گرایش ایرانیان به. است بوده اسالم

 طلبـی آنـان بـوده اسـت     اصوال  یکی از دالیل گرایش ایرانیان به این مذهب، همین روحیـه عـدالت  

 لاعمـا  و سیاست با مالزم جریان یک عدل، و قسط بر مردم اقامه (.888-866: 7363 )مجتهدزاده،

 در اخالقـی  توصـیه  و ترغیـب  صـرفا   تـوان نمی احادیث گهربار و شریفه آیات از و است حکومت

یا احیُّهَا الّذینح ءامَنوا کونـوا  »فرماید:  خداوند متعال در سوره مائده می د.کر برداشت را عدالت جهت

عَلی االّ تحعْدِلواْ احعْدِلواْ هُوَ احقْـرحبُ لِلتَّقْـوی و اُتَّقـوُاْ    لِلّهِ شُهَداءَ ب الْقِسْطِ وَ الیَجْر مَنَّکُمْ شحنحئانُ قحوْمٍ  قحو امینح

، همواره برای خدا قیـام کنیـد و از روی   اید آوردهای کسانی که ایمان : اللّهَ خبیرٌ ب ما تحعْمَلونح اللّهَ اِنَّ

که به  ی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند، عدالت کنیدتعدالت گواهی دهید، دشمنی با جمعی

دهید، با خبر  تر است و از )معصیت( خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می اری نزدیککپرهیز

 .(6 )مائده/ «است

کنـد، چنانکـه    دمان را کسـب نمـی  یابد و مودت مر حکومت جز با عدالت هویت حقیق  نمی

عـین الـواله و اسـتقامه     قرهو ان افضل »در عهدنامه مالک اشتر یادآور شده است:  (ع)امیر بیان عل 

العدل ف  البالد و ظهور موده الرعیه. و انه ال تظهر مودتهم اال بسالمه صدورهم و ال تصح نصیحتهم 

، نامـه  البالغـه  )نهـ   «و ترک استبطاء انقطاع مدتهم ولهماال بحیطتهم عل  واله االمر و قله است قال د

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=32707#_ftn12
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والیان بدان روشن است، برقرار  عدالت در شهرها و میـان مردمـان دوسـت       هدیدآنچه بیشتر  (.03

شـود و   گزنـد  یبـ جـز آنگـاه کـه دل ایشـان      ؛شـدن اسـت و دوسـت  آنـان آشـکارا نگـردد       ارپدید

ا  کارها  خود نگاه دارند و دوام حکومت آنان که والیان را برآنجز  دیآینراست  شان یرخواهیخ

 گو از دیر ماندن آنان را بر سر کار، واگذارند. و را سنگین نشمارند و گفت

 هنیز که با ت سی به امیر مؤمنان علی)ع( و راه و منش آن حضـرت بنیـان نهـاد    اسالمیانقالب  

ت جمهوری اسـالمی قـرار داده   هوی هیما بنرا سرلوحه و گستری  و عدالتطلبی  عدالت مقوله، هشد

 میخـواه  یمـا مـ  : »نـد یفرما یر مورد هدف غایی انقالب اسالمی مـ د )ره(است. حضرت امام خمینی

محـور باشـد، اسـالمی کـه در آن      اسالمی که عدالت عدالت اسالمی در این مملکت برقرار کنیم...

 جمهـوری  نظـام  کلـی  هـای  سیاسـت  در عـدالت  .(86: 7315،)ره(امام خمینـی «)هیچ ظلمی نباشد...

 )ره(خمینـی  امـام  وسـیله  بـه  که آید می شمار به اسالمی انقالب اصلی های گفتمان از ایران، اسالمی

 و قـدرت  مبنـای  و سرچشـمه  کـه  الهی نظامی مقام در ایران، اسالمی جمهوری بنابراین،. شد ارائه

 عمل، در اگر حتی است؛ قائل مهمی نقش عدالت برای ،داند می خدا به منتسب را خود حاکمیت

 استوار عدالت بر نظام های پایه اما؛ است بوده مواجه کاستی با یا و نشده اجرا کامل طور به عدالت

، 63، 751 هـای  اصـل در  .است شده ت کید آن بر قوانین و ها نظریه ترین اساسی در کم دست و شده

 اسـت  شـده  ت کیـد  مسـاوات  و برابری عدالت، چون هایی ارزش بر قانون اساسی، 8، 3، 4، 79، 85

 در عـدالت  برقـراری  ایـران،  اسالمی جمهوری هداعی(. البته 776: 7397پناه و میراحمدی،  فری)جع

 تـالش  مـوازات  به یعنی ؛کند می وجو جست مرزها از فراتر را خود اهداف و است الملل بین سطح

 ورای در خـود  آرزوهـای  تحقـن  و دسـتیابی  درصـدد  داخلـی،  نیازهـای  و ها خواست تحقن برای

 طریـن  از تنهـا  ،المللـی  بـین  و جهـانی  سـطح  در عـدالت  این تحقن .است ایران جیرافیایی مرزهای

تواند بـه   که دیپلماسی فرهنگی می است پذیر امکان اسالمی های آموزه بر مبتنی جهانی نظم استقرار

 تحقن این امر سرعت بدهد.

 
 زبان و ادبیات فارسی -

در مهمی در دیپلماسی فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران دارنـد.     نقش  فارسی ادبیات و زبان

 تـوان  یکه مـ  ای گونه به ؛است بیشترعناصر  سایرحوزه جیرافیای فرهنگی ایران، سهم زبان به نسبت 
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مفهوم هویـت ملـی    یریگ شکلنقش را در  نیتر یگفت در جیرافیای فرهنگی مشترک، زبان اساس

بـه   توانـد  یاست که مـ  ای عرصهبه این مسئله به معنای ورود به برعهده دارد. از همین رو، پرداختن 

رهبری درباره  معظممقام دهد. بمفهوم معنا و آن به وحدت ملی ارتباط یابد و به آن  تبع بههویت و 

 رود یمـ  انتظار و دارد ثابتی اصل و است یا بهیط کلمه فارسی زبان» :فرمایند میاهمیت زبان فارسی 

 عمـل  بـه  را فراوانـی  یهـا  اسـتفاده  زبـان  ایـن  از بتواننـد  جهانیـان  و کنـد  رفتپیشـ  روز بـه  روز که

 حامـل  بهترین فارسی زبان اکنون» فرمایند: می همچنین(. ایشان 74/75/7316، ای امام خامنه)«آورند

، اسـا   نیـ بـر ا  و شـود  مـی  محسوب اسالمی عمین تمدن نوآوری و افکار، معارف، برای رسانه و

  (.78/78/7311، ای امام خامنه)«است سنگین بسیار فارسی زبانقبال  در اوظیفه م

را در پیوسـتگی   یا کشـورهای منطقـه نقـش عمـده    برخی وجه مشترک  عنوان بهزبان فارسی 

 دربیانگر رویکـرد تعـاملی فرهنـگ ایرانـی اسـت.       وده کرمتعلن به ایران فرهنگی ایفا  یها نیسرزم

بیش از یک آسیا پاسفیک  در ،نفربیش از دو میلیون  هخاورمیان کشورهای در فارسی زبان ،مجموع

 نفـر، در  هـزار 76در آفریقـا   نفر، هزار355اروپا در ،میلیون نفر 30مرکزی  اوراسیای در، نفرمیلیون 

 )سـمیعی  دارد سـخنور  نفـر  هـزار  0 التـین  یامریکـا  در و نفـر میلیـون   0/8حـدود  شمالی  یامریکا

نمایـانگر هویـت ایرانـی و     ،ادبیات کهن فارسی در حقیقت (.747: 7397 ،مظفری فتحیو  اصفهانی

بینی ملت ایران است، با وجود  ی جهانطورکل بهو  ها آرمانینه فرهنگ و تمدن، اندیشه و آمال و یآ

یی همچون حافظ، سعدی، فردوسی، مولوی، خیام و... دارای شهرتی جهانی بـوده و مـورد   ها چهره

و ادب در جوامع مختل  جهان قرار دارد تـا جـایی کـه آثـار      اقبال شمار زیادی از دوستداران شعر

ی گوناگون ترجمه شده اسـت و در زمـره کتـب پرفـروش بـه شـمار       ها زبانمشاهیر ادب فارسی به 

زبـان   یـی افزا دانش یها خوشبختانه اقبالی که به دوره(. 748: 7369)هرسی  و تویسرکانی،  ندیآ یم

. اهتمـام  ردیـ گ یه است که گستره وسیع جیرافیایی را دربر مبدان اندازه گسترد ،فارسی وجود دارد

زبان فارسـی   ییافزا دانش یها دستگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به برگزاری دوره

درک فرهنگی خارجیان از فرهنـگ و تمـدن اسـالمی ایرانـی را ارتقـا بخشـد و موجبـات         تواند یم

جاذبـه   ،بـه هرحـال  نگی را در سراسر جهـان فـراهم آورد.   بالندگی و باروری این میرا  اصیل فره

ر شـماری از اقشـار فرهیختـه،    دگـذاری  ت ثیرتوانـد مجرایـی بـرای     زبان، شعر و ادبیات فارسـی مـی  

بـا هجمـه هـرا  از دیـن و فرهنـگ       وزبان باشد  دانشجویان و اهل ادب حتی در جوامع غیرفارسی
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 .ندکاسالمی که توسط غرب در جریان است، مقابله 
 ها نییآرسوم و  -

ی از ویژگـی  منـد  بهـره صـورت   دراسالمی هـم   -ی برآمده از فرهنگ ایرانیها نییآو  رسوم

ی دیپلماسی فرهنگی و مولـد قـدرت نـرم تلقـی     ها مؤلفهعنوان یکی از  تواند به جذابیت خارجی می

است. جشن « ع(راهپیمایی اربعین حسینی)»و « جشن نوروز» شود که بارزترین مصداق در این زمینه

دارد؛ امـا در بسـیاری از کشـورهای    ی ایرانـی  ا شهیرجشن تمدن بشری  نیتر یباستانعنوان  نوروز به

توسط سازمان آموزش علمی  8559سپتامبر  35جشن نوروز در تاریخ  شود. جهان گرامی داشته می

د. یونسکو و فرهنگی ملل متحد)یونسکو( در فهرست میرا  فرهنگی غیرملمو  بشری به ثبت رسی

داند که نماد اولین روز بهار و تجدیـد حیـات    نوروز را یک سنت فرهنگی و یک جشن باستانی می

هـا و نیـز    ها و درون خـانواده  های صلح و همبستگی میان نسل طبیعت است و موجب تقویت ارزش

شود و لذا به تنوع فرهنگـی و دوسـتی میـان مردمـان جوامـع مختلـ         جواری می آشتی و حسن هم

بـه   8575 مـی  75(. همچنین مجمع عمـومی سـازمان ملـل در تـاریخ     8577رساند)یونسکو،  یاری می

المللی نـوروز   عنوان روز بین مار  هر سال را به 87ای با تصویب قطعنامه ،پیشنهاد کشور آذربایجان

ی، تصویب و اعالم کرد. سازمان ملل کشورهایی از قبیل جمهوری اسالمی ایـران، افیانسـتان، آلبـان   

آذربایجان، مقدونیه، هند، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیـه را در زمـره برگزارکننـدگان    

مصـوب مجمـع    803(. در قطعنامـه شـماره   8575)سـازمان ملـل متحـد،     دهـد  جشن نوروز قرار مـی 

جمهـوری اسـالمی    ،به نوروز و اهمیت آن پرداخته شده اسـت. بـه هرحـال    ،8575عمومی در سال 

 7369ای و جهانی کشور، از سال  وجهه منطقه یبا توجه به اهمیت نوروز و نقش آن در ارتقاایران 

 1بـه میزبـانی تهـران در     هـا  جشنی جهانی نوروز شد. اولین و دومین این ها جشنپیشگام برگزاری 

(. دوره سـوم و چهـارم   34: 7395)درخشه و غفـاری،   برگزار شد 7395فروردین  1و  69فروردین 

در تاجیکستان و ترکمنستان بـه اجـرا درآمـد.     7398و  7397های  نیز به ترتیب در سال ها نجشاین 

نـام  « دیپلماسی نـوروزی »ی جهانی نوروز که ها جشنی انداز راهمردان ایرانی در  اقدام خوب دولت

گرفته است، مصداق خوبی از استحصال منابع قدرت نرم فرهنگی ایران و کاربست آن برای پیشبرد 

 . دیآ یماف و منافع کشور از طرین دیپلماسی فرهنگی به شمار اهد
      

اسـالمی در   -رنـگ و بـوی فرهنـگ ایرانـی     وآیـین مـذهبی    بـا یکی دیگر از مراسمات کـه  
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باشد کـه   می« مراسم اربعین حسینی)ع(»برگزاری  ،کرده است زده شگفتهای اخیر جهانیان را  سال

اجتماعـات   نیتـر  بزر اربعین به یکی از  یرو ادهیپتعبیر کرد.  «دیپلماسی اربعین»توان به  از آن می

)ع( تبدیل شده است. اهمیت این حرکت خودجوش و مردمی در شرایطی بیت اهلشیعیان و محبان 

 ویـژه  بـه و  اسـالم جعلـی از   یها قرائتاز زمان آغاز شد که  یا برههقابل توجه است که درست در 

ز سویی، ایـن راهپیمـایی   ا .شد یموابسته به آن به جهان ارائه  های رسانهمذهب شیعه توسط غرب و 

آن افزوده و حضور پیروان سایر مذاهب و ادیان در کنار مسـلمانان   دامنهخودجوش که هر سال بر 

خواهان جهان فارغ از هر دین و  توان نمایانگر یکپارچگی عدالت ، را میشود نیز در آن مشاهده می

ز الگوسازی و الگودهی راهپیمـایی بـزر  اربعـین حسـینی بـه خـوبی       مذهبی دانست. نظام سلطه ا

جهان به ایـن   یافکار عمومو انحراف نگاه  واقعیاتآگاهی دارد و به هر نحو ممکن برای تحری  

کند. واقعیت این است که از ابتدای قرن جدید، رهبـران غربـی و    پدیده بزر  قرن معاصر تقال می

 ارائـه  بـرای  وگیری از رشد و گسـترش اسـالم در جهـان معاصـر    با هدف جل امریکاآنها  رأ در 

هـای   خلـن گروهـک   در تـالش اسـت کـه    شدت  به نامسلم و اسالم از ترسناک و خشن تصویری

از ایـن رو، راهپیمـایی اربعـین حسـینی      د.نـ ک تروریستی از جمله داعش را در همین پروسه تعری 

، از ینـواز  مهمـان مدلی و همراهی مسلمانان است. برای ارائه چهره واقعی اسالم و روحیه ه فرصتی

آرامـش و   تـ مین خودگذشتگی و تکریم میهمان در کنار همکاری مردم با نیروهـای امنیتـی بـرای    

های تبلییاتی نظام سلطه از اسالم را تیییر  شده بنگاه تصاویر ارائه تواند میامنیت این حرکت بزر ، 

ی دشـمنان در  ها توطئهی ساز یخن رسانه بشری برای  نیتر یقوراهپیمایی اربعین  ،در حقیقتدهد. 

 .استهراسی  دامن زدن به اسالم

 
 آثار و محصوالت هنری و فرهنگی -

دیپلماسـی فرهنگـی و تبیـین مفـاهیم      اعمـال برای  ابزاری مناسب، المللی بینزبان  عنوان به هنر

ون جـذابیت، تفکربرانگیـزی،   هایی چـ هنر اسالمی با توجه به برخورداری از ویژگی. اسالمی است

توانـد در  مـی  ها ملتماندگاری و قابل فهم بودن برای همگان و اثرگذاری بر درک و ذهنیت سایر 

 هراسی در تحدید اسالممدی دیپلماسی فرهنگی اموجب کار تصویرسازیو  سازی مفهوم عرصهدو 

 فرمایند: و اهمیت هنر می مقام معظم رهبری درباره نقش(. 749: 7397آرانی و علویان، ستوده) دشو
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به آن توجـه داشـت، عامـل و ابـزار هنـری       کامال با دنیای غرب  مواجههیکی از نکاتی که باید در »

اند برای تـروی  ایـن فرهنـگ    از هنر حداک ر استفاده را کرده اینهاهاست.  است که در اختیار غربی

از سینما حداک ر اسـتفاده را   وصخص بهاز هنرهای نمایشی،  خصوص به؛ ساز هویتغلط و منحط و 

و  ایجـاد تمـدن اسـالم  نـوین بـر دوش آنهاسـت      مسئولیت باید همه احسا  کنند که  . .اند..کرده

 «انجام نگیردی که تقلید از آن صورت بهبا تمدن غرب است،  یکی از حدود و ثیور این کار، مواجهه

 (.83/1/7397 ،ای امام خامنه)

مرهـون وجـود    امریکـا هراسی و تروی  آن از سـوی   بخش عظیمی از مباحث مربوط به اسالم

یی دارد که در ها تیظرفآثار سینمایی تولید هالیوود است. جمهوری اسالمی ایران هم در این زمینه 

ردن قدرت نـرم آن بـه کـار گرفتـه شـوند.      تواند در راستای باال ب گذاری مناسب می صورت سرمایه

ی در کشورهای همسـایه  پرشماربا جذب مخاطبان  اند توانستهی ایرانی ها الیسرو  ها لمیفبسیاری از 

توان به استقبال مردم افیانستان، تاجیکستان، ترکیه  ی بزرگی دست یابند. برای م ال میها تیموفقبه 

ن سـینا، مـریم مقـد ،    بـ انی ماننـد اصـحاب کهـ ، ا   ی تلویزیونی ایرها مجموعهو عراق از پخش 

یوس  پیامبر، رسـتگاران، صـاحبدالن و ... اشـاره کـرد. همچنـین سـینمای ایـران پـس از پیـروزی          

انقــالب اســالمی جهــش قابــل تــوجهی داشــته و خــود را در ســطح جهــانی مطــرب کــرده اســت.   

. موسـیقی اصـیل   شناسـند  یمـ ان ی، و...( را غالب جهانیـ کار منبت)فرش، سفال،  دستی ایرانی صنایع

تـوان گفــت هنرهــای ملمــو  و   . در مجمــوع مــیاســتی جهــانی برخـوردار  ا آوازهایرانـی نیــز از  

هـای   اسالمی از آنجا که هم در نظر مخاطبان خارجی در جوامع مختل  جاذبـه  -غیرملمو  ایرانی

ی فرهنگی آن هستند؛ ها امیپد و هم نمایانگر هویت و پیشینه تاریخی ملت ایران و حامل نفراوان دار

قادرند در بستر دیپلماسی فرهنگی و در راستای به فعلیت رسـاندن قـدرت نـرم جمهـوری اسـالمی      

 ند.کی ایفا ا ژهیونقش  ،غربهراسی  اسالمایران در مواجهه با 

 
 اماکن مذهبی و گردشگری -

ی ا نـه یگنجبشری، های  تمدن نیتر بزر و  نیتر کهندار یکی از  عنوان میرا  کشور ایران به

از آثار باستانی و تاریخی را در خود جای داده که یادآور سابقه طوالنی فرهنگی و تمدنی ایرانیـان  

 از یکـی  بـه  ایران شده باعث ،دارد هزارساله 4 از بیش قدمتی که ایران در مانده برجای آثار است.

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2244
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 ،ها تپه ،ها ار  ،ها آتشکده از مانده جا به بقایای که شود تبدیل بشری تمدن گیری شکل های کانون

این در حالی است که با ورود اسالم به ایـران فرهنـگ و تمـدن     .ادعاست این بر گواه خود ها کتیبه

گرفتـه از آن بازمهندسـی شـد کـه وجـود امـاکن        ایرانی بر مدار دین مبین اسالم و فرهنـگ نشـ ت  

در ادوار مختل  تـاریخ بـه دنبـال    مقد  دینی و مذهبی پویایی نگرش و اندیشه دینی و مذهبی را 

 مـذهبی  دار ریشـه  و عمیـن  اعتقـادات  وجـود  بـه  توجه بای که در حال حاضر ا گونه بهداشته است؛ 

 مشـتاقان  شـاهد حضـور   همـواره  ایـران  هـای  بیت)ع( زیارتگاه خصوصا  در بین شیعیان و محبان اهل

 )ع(رضـا  امام مطهر بارگاه است و و..عراق، لبنان، هند، پاکستان، آذربایجان، افیانستان  از بسیاری

 مراسم برگزاری به منحصر مذهبی اماکن کارکردالبته  در کانون توجه قرار دارد. مقد  مشهد در

 نیسـت؛  سیاسـی  و اجتمـاعی  یهـا  زهیـ انگ با گسترده اجتماعات حتی یا و مذهبی و دینی مناسک و

 زیـرین  یها هیال در شده پنهان حتی و متداول باورهای و عناصر ازی ا مجموعه توان یم را آن بلکه

باسـتانی  اماکن و آثار  ،به هر حال (.8: 7398)الویری و قرائتی،  دانست جامعه هر فرهنگی و فکری

اسـالمی   -ایرانـی و بیـانگر پیشـرفت تمـدن     یاسـالم ایران ، تاریخ مجسم موجود در ایران مذهبیو 

بـه   مردمان سایر کشورهابه  اسالمی -ایرانی های انتقال فرهنگ غنی یکی از راه این ظرفیت. هستند

الـویری  ) داشتخواهد را به دنبال روند و صیانت از اصالت، هویت اسالمی و تمدن دینی  شمار می

مشـهد و   درالحجـ )ع(   ملکـوتی ثـامن   بارگاه همچونمذهبی  اماکنزائرین  (.71: 7398و قرائتی، 

آثـار ایـران    همچنین بازدیدکننـدگان از  و چراغ شاه در قم، مسجد جمکران، حضرت معصومه) (

تواننـد در راسـتای    باستان در شیراز، اصفهان، کرمانشاه، همدان و... در بازگشت به کشور مبـدأ مـی  

 .کننداقدام  ،وجهه آن نزد مردمان کشور خود یو ارتقاهراسی  اسالمهراسی و  اصالب تصویر  ایران

 

 سیاسی های ارزش بُعد ب(

 خصـوص  بـه  و جامعه محرومان از حمایت و ستیزی ظلم و دینی روب لیلد به اسالمی انقالب

 اسـتقبال  و حمایـت  و توجـه  مـورد  انقـالب  ایـن  .اسـت  فـرد  منحصربه شیطانی های قدرت با مبارزه

 بسـیاری  شـعری  و کالمی های اندیشه در آن از تجلیل و گرفت قرار جهان انقالبیون و اندیشمندان

 قلبـی  عالقـه  و عشـن  ابـراز . دش معاصر جهان در اسالم مجدد تشناخ باعث و داشت ظهور و بروز

 آن نظیـر  که اسالمی انقالب و )ره(امام به نسبت جهان طلب حن و آزاده های انسان از نفر ها یلیونم
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 و جان عمن در انقالب اندیشه و افکار عمین ت ثیر از نشان است، نشده دیده انقالبی هیچ تاریخ در

 اقتصـادی،  گونـاگون  ابعـاد  در را بهـایی  گـران  وردهایادسـت  انقـالب  یـن ا .دارد جهان مردم روب

 خاصـی  اهمیـت  از آن فرهنگـی  اثرگـذاری  کـه  آورده ارمیـان  بـه  اجتمـاعی  و فرهنگـی  سیاسـی، 

 بـر  مشـتمل  بعـد این توان گفت که  یم یطورکل به(. 779: 7393فر،  )سعیدی و مقدماست برخوردار

 یها قدرت گری سلطه برابر مقاومت در و استقالل،یاسیهای اساسی همچون الگوی اسالم س مؤلفه

 .استجهان  مستضعفان و مظلومان از حمایت همچنین بزر  و

 
 الگوی اسالم سیاسی -

 و یعیــ ش -المیـسا یاـه زهوـمآ  ثیرـت تـتح انیرا در سیاسیالگوی اسالم  تحقنیافته شکل

 و« فقیــــه  یــــتوال»همچــــون  مظــــاهری با که ستا دمنحصربهفر نوعی ان،یرا سالمیا بالـــــنقا

 است سیاسییکی از مبانی اصلی در این الگوی « فقیه  یتوال». دمیشو شناخته «ینید ریساالدممر»

که ظرفیت عظیمی برای اعمال قدرت نرم بر شیعیان دنیا را در اختیار جمهوری اسالمی ایـران قـرار   

 ؛مرو کشور تحت حکـومتش نیسـت  تنها محدود و منحصر به قل فقیه ولینفوذ  هدامندهد. امروزه  یم

در  فقیـه   والیـت  هبلکه ممکن است احکام و فـرامین وی بـرای بسـیاری از شـیعیان معتقـد بـه نظریـ       

توانـایی تعیـین دسـتور کـار      فقیـه   ولـی باشد و همین مسـئله بـه    یرشپذ  قابلسرتاسر جهان تشیع نیز 

در نظـام   فقیـه  ولـی برشـمرد کـه   مـواردی را  تـوان   یمـ  از ابتدای پیروزی انقالب تـاکنون بخشد.  می

صورت خودجـوش از سـوی شـیعیان یـا     جمهوری اسالمی ایران دستور کاری را تعیین کرده که به

توان به این موارد اشاره  برای م ال، میحتی غیرشیعیان در سایر کشورها مورد قبول واقع شده است. 

، عنوان روز جهانی قد رمضان بهآخرین جمعه ماه  یگذار نامبرای  )ره(فراخوان امام خمینی کرد:

یکـی از   نیـز  ینید ریاالـسدممرحکم ارتداد سلمان رشدی، هفته وحدت، برائت از مشرکین و... . 

 هـای  مؤلفـه یکـی از   عنـوان  بـه آن را  تـوان  مـی منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایـران اسـت کـه    

سیاسـی، دربردارنـده یـک    حرکت  یکنقالب اسالمی فراتر از ادیپلماسی فرهنگی در نظر گرفت. 

امتزاج کامل دین و سیاسـت   .ناشناخته بود یدار حکومتبینی بدیع و یک مدل  ایدئولوژی و جهان

دیـد،  حکومتی که یک رهبر دینی را در صدر خود می صحنه مدیریت جامعه سیاسی و پیدایشدر 

لگـران مسـائل   لـذا پـس از آن تحلی   .را خلن کرد که برای جهانیـان بسـیار تـازگی داشـت     تصویری
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دهی به پدیده انقالب ای به بررسی نقش عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک در شکلسیاسی توجه ویژه

دینی ظرفیـت   ساالری مردم (.48-40: 7397زاده،)جمالکردند « هانظریه فرهنگی انقالب»  در قالب

بر شناخت این  فراهم آورده است. لذا شایسته است عالوهرا برای جمهوری اسالمی ایران جدیدی 

هنجارسـازی،   ،ادبیـات  تولید ها و ارائه راهکارهایی از جمله ، نسبت به رفع موانع و چالشها تیظرف

مدیریت تصویر، مدیریت تحول و مدیریت زمان اقدام بایسته صورت پذیرد. در این میـان، شایسـته   

ریاستی، نیمه ریاسـتی   های نظامدینی و قابلیت سازگاری آن با  ساالری مردماست الگوهای مختل  

با فقه مذاهب شافعی، حنبلی، حنفی  ویژه بهو پارلمانی و نیز قابلیت انطباق آن با جوامع اهل سنت و 

 دینـی از زوایـای هسـتی    سـاالری  مـردم مختلـ  و متک ـر از    یهـا  ها و قرائت و مالکی تبیین و نحله

 رد.قرار گی وتحلیل تجزیهمورد  شناسی روشو  شناختی معرفتشناختی، 
 

 

 و مقاومت استقالل -

ایـران، حفـظ اسـتقالل و     اسـالمی جمهـوری   ت کیـد و مباحث اصـلی و مـورد   یکی از اصول 

هـای اصـلی مـردم     است. این امر مهـم از آرمـان   گر سلطههای  قدرتخواهی  مقاومت در برابر زیاده

اسـتقالل،  » و« ینـه شـرقی، نـه غربـی، جمهـوری اسـالم      »ایران در انقالب اسالمی بود که بـا شـعار   

بـر ایـن اصـل     ،بر آن پای فشردند. در قانون اساسی با تعبیرات مختلـ  « آزادی، جمهوری اسالمی

 شده است که از آن جمله است: ت کید

 « ؛(0اصل  0)بند « کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانبطرد 

 «کامل بنیه دفاع ملـی از طریـن آمـوزش نظـامی عمـومی بـرای حفـظ اسـتقالل و         قویتت 

 ؛(0اصل  4)بند « تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور

 «بنـد  « کشاورزی و امور نظامی و ماننـد اینهـا   ،صنعت، فنون و  در علوم خودکفایی ت مین(

 ؛(0اصل 78

 « اســالمی ایــران، آزادی، اســتقالل و وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور از  در جمهـوری

 .(9)اصل  «د ملت است...ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحا یکدیگر تفکیک

هـای بـزر  در   قـدرت  دخالـت و مقاومت در برابـر   طلبی توان گفت که استقالل بنابراین می

آینـد کـه در ارتبـاط    مـی  شـمار  بـه فرهنگی انقالب اسـالمی   –های سیاسی ترین ارزشزمره بنیادی

مه کامل گفتمانی های دیگری مانند آزادی، عدالت، جهاد، ای ار و شهادت، منظوتنگاتنگ با ارزش
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هـا مولـود انقـالب اسـالمی نیسـتند؛ بلکـه از       بخشـند. البتـه ایـن ارزش   انقالب را هویت و معنـا مـی  

به  زمان همانقالب اسالم   بر همین مبنا گیرند.می ت نش« نفی سبیل»های اسالمی مانند قاعده  آموزه

خــواه  و  تقاللپرداخــت و همـین امــر موجـب شــد کـه فرهنــگ اسـ     بــه بیگانگـان  نفـ  وابسـتگ   

اسـتقالل    و استقالل فرهنگـ   ،استقالل اقتصاد  ، خواه  در سطوب مختل  استقالل سیاس  آزاد 

ت یـک ارزش   استقالل و مقاومت که انقالب اسـالمی آن را در هیـ  مبنا قرار گیرد. بنابراین   نظام 

 ضـد واه و خـ هـای آزادی سیاسی بـه جهـان عرضـه کـرد، مـورد عالقـه و احتـرام تعـدادی از ملـت         

های مسلمان نیست؛ بلکـه  گذاری تنها مختو ملتدر سرتاسر جهان قرار دارد. این ارج امپریالیست

توان افرادی را سراغ گرفت که حتی در میان غیرمسلمانان استکبارستیز در نقاط مختل  دنیا نیز می

های اسـتقالل و  رزشمند به هویت مستقل و مقاوم انقالب اسالمی هستند؛ لذا جذابیت ذاتی اعالقه

را به منابعی برای اعمال قـدرت نـرم کـه    آن  ،توجهی از مردمان خارجی مار قابلمقاومت در نظر ش

 (.713-716: 7393)سعیدی،  ده استکر، تبدیل داز طرین دیپلماسی فرهنگی را دار اعمال قابلیت

 
 بخش های آزادی مظلومان، مستضعفان و نهضت از حمایت -

و پشـتیبانی معنـوی از   مانان و حمایـت از مستضـعفان در هرکجـای عـالحم     دفاع از حقوق مسـل 

ویژه  ت کیداز همان ابتدای انقالب اسالمی مورد عنوان یک ارزش اساسی های مظلوم بهتمامی ملت

های شریعت اسـالم دارد؛ زیـرا بـه اسـتناد نـو صـریح       البته این ارزش ریشه در آموزه قرار گرفت.

لومان و مستضعفان تکلیفی شرعی و ایمـانی اسـت کـه خداونـد برعهـده      قرآن کریم حمایت از مظ

شما را چه شده است که در راه خـدا و مـردان و زنـان و کودکـان مستضـع       : » مؤمنان نهاده است

بیرون بـر   هستند رگگویند: پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش ستم جنگید، آنان که مینمی

« تی برای ما قرار ده و از سوی خودت، یاوری بـرای مـا تعیـین فرمـا    و از جانب خود رهبر و سرپرس

ظـ  اسـت در   ؤانقالب اسالمی ایران، جمهوری اسـالمی م  ستیزی ظلمبا توجه به ذات  (.10 /)نساء

، از آنـان حمایـت   کننـد  مـی ن علیه ظلم و استکبار مبـارزه  ان و مستضعفاجهان که مظلوماز   نقطههر 

اصـل سـوم    74بنـد   زمینه،در همین  ل تمدن بزر  اسالمی فراهم آورد.د و زمینه را برای تشکینک

  همـه   بـه   نسبت  ، تعهد برادرانه اسالم  معیارهایبراسا  کشور   خارجی  سیاست  تنظیم»قانون اساسی 

را یکی از اقـدامات الزم بـرای نیـل بـه اهـداف و       «جهان  از مستضعفان دریغ بی  و حمایت  مسلمانان
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  سـعادت   ایـران   اسـالمی   جمهـوری » .دانـد  مـی  شده، بیان اساسی قانون دوم اصل در کهاصول نظام 

را   و عـدل   حـن   و حکومـت   و آزادی  داند و اسـتقالل  خود می  را آرمان  بشری  جامعه  در کل  انسان

 در امـور   دخالـت   از هرگونـه   کامـل   خـودداری   در عـین   ،. بنـابراین شناسـد  یم  جهان  مردم  همه  حن

  از جهـان   در هـر نقطـه    در برابـر مسـتکبرین    مستضـعفین   طلبانه  حن  دیگر، از مبارزه  یها ملت  داخلی

مبـارزه بـا    ای خامنـه رهبر معظم انقالب حضـرت امـام   . (706قانون اساسی، اصل «)کند. می  حمایت

و  داننـد  مـی نو مبـارزان را محـدود بـه مرزهـای جیرافیـایی       مظلومانظالمان و جائران و حمایت از 

ساالر ، اسـتقالل، دفـاع از    عدالت، مردم: »فرمایند میو  کنند می جیرافیای آن را سرتاسر عالحم بیان

عـالحم؛    نقطـه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالحم، دفاع از هر مظلوم  در هر  زمینه  حقوق ملت در همه

هـای گفتمـان    مؤلفـه وجه داشت که (. البته باید ت76/3/7367ی،ا نهامام خام«)اینها جزو اصول ماست

هـای سیاسـی    به بسیاری از پدیده نیز انقالب نیز تنها منحصر به طبقه حاکمیت نیست و جامعه ایرانی

نشـان  « ی ایرانیـان هـا  نگـرش و  هـا  ارزش»نگرد. نظرسنجی وزارت ارشاد با عنـوان   ین منظر میهماز 

هـانی، بیشـتر انقالبـی و هـوادار تیییـر      نگرش موجود در جامعه ایران نسبت به مسـائل ج که دهد  می

 (.05: 7364)سلیمی،  اوضاع موجود در جهان است

 
 (52: 0381نگرش ایرانیان به مسائل جهانی )به درصد( )سلیمی،  .1 جدول

 نگرش
 حمایت از 

 مستضعفان جهان

آزادی 

 قدس

برقراری حکومت 

 اسالمی در جهان

مبارزه با 

 امریکا

 0/88 3/9 8/1 7/78 مخال 

 0/73 75 8/6 9/1 رددم

 46 1/65 9/63 65 موافن

 6387 6310 6399 6053 معتبر های پاسخ

 

هـای مبـارز و   گـروه  ازجمهوری اسالمی  حمایتامروزه بر همگان مبرهن است که اثربخشی 

واکـنش و حساسـیت    ...در کشـورهایی ماننـد لبنـان، فلسـطین و     بخش، به ویـژه  های آزادینهضت
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، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را به دنبال امریکاخصوص به اسالمی  جدی دشمنان انقالب

هراسـی و   انـد تـا بـا دامـن زدن بـه ایـران       لذا در چهار دهه گذشته همواره تالش کـرده  .داشته است

حمایـت جمهـوری اسـالمی     ،های اقتصـادی  یمتحر خصوص ، بهجانبه همههراسی و فشارهای  شیعه

 ند.کنلوم منطقه را قطع ایران از مردم مبارز و مظ

 
 ایران اسالمی جمهوری خارجی بُعد سیاست ج(

 و منـافع  بـه  رسـیدن  بـرای  خارجی در سطح سیاست یری دیپلماسی فرهنگیکارگ به ضرورت

 و منفی تبعات رفع و اجرا های ینههزکاهش  با همراه ،مطلوب نتای  کسب یا ها ارزش تحقن ویژه به

 که ایران اسالمی جمهوری برای ویژه به موضوع این .شود یم آشکار خشونت، یریکارگ به مخرب

 مکتبی و انسانی جنبه مند است، بهره اجبار و زور بر غیرمبتنی معنوی های ارزش و متعالی اهداف از

جشـنی،   )موسـوی  جدی دارد اهمیتی ،استبشریت  تمام که مسلمانان نه تنها آنها مخاطب و داشته

 هـای  آمـوزه  ایـران برمبنـای   اسالمی جمهوری که داشت اذعان باید زمینه، همین (. در744: 7393

 اقداماتیی، گرا وحدتسلطه،  نظام با های برآمده از آن ضدیت ارزش و فرهنگ بر ت کید و اسالم

هـای دیپلماسـی فرهنگـی در     مؤلفـه  عنوان بهرا  و بشردوستانه و برادری و وفای به عهد خیرخواهانه

 قرار داده است. دستور کار سیاست خارجی خود

 
 نفی سلطه و استکبارپذیری -

خارجی جمهوری اسالمی ایران مطـرب بـوده    سیاست در همواره مبارزه با نظام سلطه موضوع

ضدیت . است دهکر بیان صراحت به رانفی سلطه قانون اساسی نیز موضوع  706و  708اصول است. 

سـتمر و تیییرناپـذیر همـواره سـرلوحه     یـک راهبـرد م   عنـوان به ،با نظام سلطه طی چهار دهه گذشته

نام انقالب اسالمی با نفـی سـلطه و    درنگ بیسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است و 

مقـام معظـم    (.710: 7393)سـعیدی،   آمیـزد  مـی و صهیونیزم جهانی درهم  امریکامقابله با امپریالیزم 

براسا   دنیا در که ای یئهس هر. آمریکاست ،سلطه نظام مظهر امروز» :فرمایند می باره ینا دررهبری 

اسـت   آن سلطه نظام معنای آمریکاست. گردن به آن گناه از بخشی حتما  آید، به وجود سلطه نظام

 حضور نقطه، در آن دارد حن کرد، فرض منافعی دنیا از یا نقطه در خود برای امریکا رژیم اگر که
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 و جنگل قانون این بکوبد... مخالفت کند، منافعش با که را کسی هر و کند پیدا نظامی قدرتمندانه

 (.75/6/7316، ای امام خامنه«)است انسان فطرت برخالف غیرانسانی نظامی

بـه   رویکـرد پس از پیروزی انقالب اسـالمی بـا    های سال، جمهوری اسالمی ایران در واقع در

مسلط جهـانی   یها قدرتزنه استکباری، موا یها قدرتسلطه و نفی  یها نظاماصولی چون مقابله با 

 های ی طرا در تقسیم جهان به دو قطب شرق و غرب برهم زد و این روند موجب پیدایش و رشد 

به اعتقاد تحلیلگران سیاسـی یکـی   . جهانی شد یها قدرت طلبی یطرهساز مقاومت در برابر  یدیجد

مبارزه برافراشتن بیرق  لمللیا بینو  ای منطقه های دستاوردهای انقالب اسالمی در عرصه ینتر مهماز 

م جهانی است کـه سـبب   ساستکبار و صهیونی یریناپذ شکستفروریختن تابوی  با استکبار جهانی و

یـک الگـوی    عنـوان  بـه  الملـل  بـین سیاسـت   در عرصـه د موقعیت ایران اسالمی در جهان اسالم و ش

جمهـوری  پلماسـی فرهنگـی   بـه دی  اهتمـام رسد که  به نظر می ،در این میاند. شوبرجسته  بخش الهام

و  الملـل  بـین در عرصـه   نفی سلطه و اسـتکبارپذیری  فرهنگمنش و  شود تا باعث می اسالمی ایران

 یابد.تروی   شیوع وافکار عمومی جهانیان 

 
 گرایی و تقریب مذاهب اسالمی وحدت -

 و شد مطرب در ایران اسالمی، انقالب پیروزی ابتدای همان از اسالمی، مذاهب میان وحدت

 امـام  کـه  بـود  روزهـا  همان در گرفت. آن سرچشمه اجتماعی و سیاسی فکری، یها شهیر عمن از

بـروز   از تـا  کـرد  اعـالم  «وحـدت  هفتـه » را االول عیـ رب هفـدهم  تـا  بین دوازدهم فاصله خمینی)ره(

حضرت امام  .دشوو زمینه وحدت و همگرایی ملل اسالمی فراهم  جلوگیری تر بزر  یها اختالف

خصـوص ممالـک اسـالمی را     بـه  ،کشـورها  سـایر ه( ارتباطات فرهنگی و ایدئولوژیک بـا  خمینی)ر

اسالم با همـه  » ها تلقی فرمودند و معتقد بودند:موجب افزایش تفاهم و همگرایی و تعامل میان ملت

هـا و بـا همـه     خواهد دوست باشد و دولت اسالمی با همه ملت کشورهایی که در جهان هستند، می

خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد، در صورتی که آنها متقابال  احترام دولت  ها می دولت

یی و تقریب گرا وحدت ،در حقیقت (.60: 3ج  )امام خمینی، صحیفه نور، «اسالمی را مراعات کنند

مذاهب در گفتمان انقالب اسالمی و سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران رویکـرد اصـلی و      

مجمـع جهـانی تقریـب    » از جملـه  ،و نهادهـای متـولی  هـا   ت و عملکـرد تمـامی دسـتگاه   اولویت اقداما
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 .است« مذاهب
 دوستانه اقدامات خیرخواهانه و انسان -

 بـه تواند مولد قـدرت نـرم بـرای یـک کشـور باشـد.       مدار میو اخالق خارجیاتخاذ سیاست 

شـور در تعامـل بـا جوامـع     محـور یـک ک  اقدامات اخالقی، خیرخواهانه و غیرمنفعت ،یگرد  عبارت 

خارجی موجب شکل گرفتن تصویری مطلوب از آن در اذهان مردمان ایـن جوامـع خواهـد شـد و     

آنـان فـراهم خواهـد سـاخت. البتـه سیاسـت خـارجی         منظور اعمال نفوذ مؤثر بـر  بستر مناسبی را به

فایـده چنـدان    خیرخواهانه و بشردوستانه ممکن است از منظر عقالنیت ابزاری و با حساب هزینـه و 

در گیـرد؛ امـا   های ایدئولوژیک مبنای اجرای آن قرار مینباشد و معموال  باورداشت صرفه بهمقرون 

زمان بروز فجایع انسانی ناشی از حواد  طبیعی یا مخاصمات مسـلحانه هـر انسـانی تعهـد اخالقـی      

ی دارد، نه زبان ت ثیرب نیازمند بشتابد. در این تعهد اخالقی نه دین و مذه یها انساندارد به کمک 

 ،مـدن چنـین تعهـدی   آتنها شرط الزم برای پدید  ؛و نژاد و نه تقاضا یا عدم تقاضای شخو نیازمند

. در فرهنـگ و ادبیـات دینـی ایرانیـان بـر ایـن تعهـد        استنوع او  آگاهی شخو توانمند از نیاز هم

هانـه جمهـوری اسـالمی    سیاسـت خـارجی خیرخوا   (.67: 7393نیا،  )قربان شده است ت کیداخالقی 

در بازسازی کشورهایی مانند عـراق و   محورگذاری غیرمنفعتایران در قالب اقداماتی چون سرمایه

زدگان سومالیایی بـا عاملیـت    زدگان پاکستانی یا قطحیسیل بههای بالعوض لبنان یا اعطای کمک

ی دیگر از منابع مولد قدرت یک ،)ره(نهادهایی مانند جمعیت هالل احمر یا کمیته امداد امام خمینی

 شود. یمهراسی تلقی  در مواجهه با اسالمنرم ایران 

 
 برادری و وفای به عهد -

 .قـرار دارد  ایـران  سـالمی جمهـوری ا وفای به عهد در زمره اصول سیاست خارجی برادری و 

 مـراودات،  تمـام  در با رویکردی برادرانـه و فـارغ از هرگونـه خیانـت،    ظ  است ودولت اسالمی م

بـا دیـده احتـرام بنگـرد و التـزام و پایبنـدی       دیگـر  سیاسی و نظامی با جوامع  های یمانپمعاهدات و 

اشـاره شـده و برخـی     هـا  یمـان پمطلن به رعایـت   طور بهدر برخی آیات قرآن  .خویش را حفظ کند

لزوم  غهالبال نه نیز در  )ع(امام علی کنند. یمولیت عنوان ئدیگر التزام به پیمان را یک تکلی  و مس

کـه شکسـتن آن را    خوانـد  یمـ مهـم   چنان آنسیاسی و نظامی را  های یمانپوفای به عهد و التزام به 



 0311، پاییز و زمستان 01پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی، سال هفتم، شماره  -دوفصلنامة علمی

011 

اگر میان تو و دشمنت پیمانی بسته شد و یا تعهد کردی که به » فرمایند: یم )ع(امام .داند ینمصالب 

شمار و جان خویش وی پناه دهی، جامه وفا را بر عهد خویش بپوشان و تعهدات خویش را محترم ب

زیرا هیچ یک از فرایض الهی نیست که همچون وفـای بـه عهـد و     ؛را سپر تعهدات خویش قرار ده

، زیـرا  کردنـد  یمـ پیمان مورد اتفاق مردم جهان باشد، حتی مشرکان زمان جاهلیـت آن را مراعـات   

 نـت روا مـدار  کن و در عهد خود خیام شکنی یمانپهرگز  لذا .را آزموده بودند شکنی یمانپعواقب 

یـک   ،وفـای بـه عهـد    اصل اخوت و اسالم التزام بهفرهنگ از نظر  ،بنابراین(.03، نامه البالغه نه )

. است که تحت هیچ شرایطی مجوزی بـرای نقـض آن وجـود نـدارد     بلندمدتو  راهبردیسیاست 

شـه  احسا  برادری و وفای به عهد و عدم خیانت به دیگران خصوصا  در حوزه سیاست خارجی ری

بخشـی بـه سـیمای فرهنگـی      ضمن جذابیت تواند یمؤلفه اسالمی دارد و این م –در فرهنگ ایرانی 

 داشته باشد.هراسی  اسالمجمهوری اسالمی ایران، اثر بازدارندگی زیادی بر تروی  

 
 ی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانها شاخصو  ها مؤلفه. ابعاد، 3جدول 

 ها صشاخ ها مؤلفه ابعاد ردیف

7 
 فرهنگ و تمدن

 اسالمی -ایرانی

 مذهب شیعی

 او پسـر  فرزنـدان  یـازده  علـی)ع( و  والیت و عصـمت حضـرت   به اعتقاد 

 اسالم)ص( در بین شیعیان پیامبر حن بر جانشینان و امامان عنوان به

 عنوان امام حی  در بین شیعیان  عصر)ع ( به امام ظهور به اعتقاد 

 ه شفاعتهدی و اعتقاد ب ائمه به توسل 

 امامت و کامل شدن دین از طرین والیت منصب اعتقاد به الهی بودن  

 باور به قیام امام حسین)ع( و الگوی عاشورا 

 تروی  عدالت

 عدالت آموزشی* 

 عدالت سیاسی* 

 عدالت اقتصادی* 

 عدالت فرهنگی* 

 عدالت اجتماعی* 

 

 راهبـردی   های شاخو»فرهنگی با عنوان  انقالب عالی شورای هپژوهشی دبیرخان ها برگرفته از کار . برخی از شاخو

 منتشر شده است. 7369که در سال  است« فرهنگ
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 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد ردیف

7 
 فرهنگ و تمدن

 یاسالم -ایرانی

مهدویت و 

 فرهنگ انتظار

 ها یسنعصر)ع ( در میان شیعیان و حتی  امام ظهور به اعتقاد 

  نشین یعهشی نیمه شعبان در مناطن ها جشنتروی  برگزاری 

 نگـری   ینـده آو  تفکـر جهـانی  علما و نخبگان شیعه بر تبلیغ و تروی   ت کید

 مهدویت محور 

 ای ار و شهادت

 اسالمی انقالب شهدای به نهای آزاده و مسلما ملت احترام* 

 ی مالی و جانی مردم عراق، لبنان، یمن، سوریه و... ازخودگذشتگ 

 باالتر دانستن حیات اخروی بر حیات دنیوی 

 شهدای محور مقاومت 

مراجع دینی و 

ی ها حوزه

 علمیه

 های اجتماعی نفوذ و نقش باالی روحانیت در مسائل و پدیده 

   و هـا   ی مرجعیـت در مسـائل و بحـران   فصل الخطاب بودن مواضـع و فتـاوا

 ها یداور

  مراجع در مشارکت انتخاباتی اثرگذاری رأی سیاسی عالم دینی، به ویژه 

 فراگیری فتوای جهاد 

گردشگری 

مذهبی و 

 مهاجرت

 فرهنگی ایرانی همسایگان به شناخت میرا   مندی عالقه 

 مذهبی یها اسطوره و نمادها با آشنایی 

 ربعینراهپیمایی فرامذهبی ا 

 سکونت ایرانیان در بسیاری از کشورهای دنیا 

 میزان باالی زائرین عتبات عالیات 

زبان و ادبیات 

 فارسی

 فارسی ادبیات و اشعار آثار به یمند عالقه* 

 مند فارسی در میان کشورهای عالقه زبان و خط به افتخار 

 ی فارسی در کشورهای همسایه و حتی اروپا ها کتابیدوفروش خر 

 ی زبان فارسی در عراق، لبنان، آذربایجان، ترکیه و..ها دورهری برگزا 

ها و  یینآ

 مراسمات

) نوروز و 

 اربعین(

 ایرانی  یها مناسبترسوم و  ی بهمند عالقه 

 برگزاری جشن نوروز در قلمرو مشترک 

 برگزاری راهپیمایی اربعین در مقیا  جهانی 

  ...مراسمات عزاداری، جشن مذهبی و 

آثار و 

حصوالت م

 -فرهنگی 

 هنری

  ،نمایش و تئاتر مذهبی و تاریخی  استقبال از فیلم 

 ی برخی از مردم منطقه به موسیقی ایرانیمند عالقه 

  هنرهـای  ی عکـس، هـا  حـوزه های فرهنگی ایرانی در  یشگاهنمااستقبال از 

 دستی و... یعصناتجسمی، 

همکاری 

 -علمی

 آموزشی

 تحصیل دانشجویان خارجی در ایران 

 حصیل طالب خارجی در ایران و بالعکست 

  جمعیت باالی دانشجویان  خارجی در جامعه المصطفی 

 یدانشگاهعلمی و آموزشی بین  نامه تفاهم 

  ی تخصصی و علمی متقابلها نشستبرگزاری 

   برگزاری نمایشگاه کتاب و محصوالت علمی 
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 ها شاخص ها مؤلفه ابعاد ردیف

 ی سیاسیها ارزش 8

الگوی اسالم 

 اسیسی

  ی دینی در جوامع مسلمانساالر مردمجذابیت 

  ازجملـه ی مذهبی در برخـی کشـورها   ها چهرهکسب اک ریت آرا  در انتخابات توسط 

 لبنان و عراق

 عبـادی م ـل نمـاز    -هـای سیاسـی   یـین آها و  یماییراهپ مردم سایر کشورها در  شرکت

 جمعه و روز قد 

 کراسی  ونفی لیبرال دم 

استقالل و 

 مقاومت

 وی  قاعده نفی سبیلتر*
 

  یری رژیم اسرائیلپذ شکستتعمین خودباوری  و باور به 

 استقالل فکری و فرهنگی 

  ی دشمنانها نقشهمقاومت و مقابله با*
 

 اعتقاد به گفتمان مقاومت در برابر دشمن 

  یری با دشمنان اسالمناپذ سازشگسترش فرهنگ 

حمایت از 

 مستضعفین

 و مبارز گرا اسالمارض های مع یانجرها و  پذیرش گروه 

    تروی  برگزاری راهپیمایی روز قد 

  از مردم عراق حتی اهل سنت در جریان جنگ با داعش جانبه همهحمایت 

 سیاست خارجی 3

نفی سلطه و 

 استکبارستیزی

 در میان ملل مسلمان امریکا بودن مستکبر به تعمین اعتقاد 

 بر اخراج اشیالگران از عراق و افیانستان و ت کید ... 

 اسرائیل و لزوم مبارزه با آن اعتقاد به غاصب و جعلی بودن 

 بیگانگان و سد نفوذ آنان برابر در خودباختگی نفی*
 

 استکبارستیزی تبلیغ 

  یریپذ ظلمنفی ظلم و*
 

 های کمک

 دوستانه انسان

  ــران و ارائــه خــدمات   66768پــذیرش زیســتی و  جانبــه همــهمعــاود عراقــی توســط ای

 آموزشی و پرورشی

 یـژه در بازسـازی   و بـه به مردم و دولت عراق بعد از سقوط صدام  جانبه همههای  کمک

 این کشور

 به مردم و دولت عراق، سوریه و یمن و... جانبه همههای  کمک 

 ...حمایت از آسیب دیدگان بالیای طبیعی در پاکستان، ترکیه، عراق و 

 

یی و گرا وحدت

 تقریب مذاهب

 و...( پیامبر قبله، مشترک)قرآن، دینی یتالش برای تمرکز بر نمادها 

 های شیعی با اهل سنت یانجرو  ها گروهداخلی  اختالفات کاستن از 

    همـدلی در عـراق، لبنـان،     و همبسـتگی  انسـجام،  کمک جمهوری اسـالمی ایـران بـه

 سوریه و...  

 استکبار یافکن مبارزه با تفرقهضرورت وحدت مسلمین و  تبلیغ لزوم 

اخوت و وفای 

 عهدبه 

 دیگر حس برادری و اخوت با مردم مسلمان جوامع 

  در مبارزه با تروریسم و داعش   جانبه همههمکاری 

   اشتهار ایرانیان به همدلی و وفای به عهد 
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 هراسی ایران در مواجهه با اسالم اسالمی جمهوری اثربخشی دیپلماسی فرهنگی .00

دربرگیرنـده   وجـه،  یـک  .است یوجهچند و ترکیبی ای یدهپد امروز، دنیای درهراسی  اسالم

 دیگـران  انـداز  چشـم  در مسـلمانان  رفتـار  و اعتقـادات  بـه  دینـی  بعـد  و اسـت  دینی و فرهنگی ابعاد

 قـرار  مـدنظر  بایـد نیز  ترکیب تر  این عنصر و نشده منحصر آن به فقط اما ،کند یم پیدا بازگشت

 طبیعت تعیین در مهمی عامل وردن،آ حساب به تهدید یک عنوان به را اسالم یاهراسی  اسالم .گیرد

 یاالتا که مسلمان است های ملت از دسته آن ویژه به مسلمانان، و آمریکا متحده  یاالتا میان رابطه

 بـا  ارزش مشـترکی  هـیچ  اسـالم  کـه  اسـت  معتقـد هراسی  اسالمدیدگاه  .دارد مشکل آنها با متحده 

 یک ایدئولوژی سیاسـی  بیشتر است؛ تر پستآن  فرهنگ غرب، به نسبت ندارد؛ دیگر یها فرهنگ

 علیـه  آمیـز  یضتبعـ  اقـدامات  و اسـت ارزش  یبـ  غـرب،  از آن انتقادهـای  دیـن؛  یـک  تا است خشن

 کنـد  یمـ  تهدیـد  را غـرب  طبیعتـا   اسـالم  کـه  اسـت  ایـن  بر عقیده ،رو این از .است موجه مسلمانان

 بـیم  یـی، گرا اسـالم  سـترش گ بـه  رو خطر از ها یغرب تر  ،های اخیر . در دهه(744: 7369)ایزدی، 

 تقویـت  در صهیونیسـتی،  یها گروه سوی از ها هرا  این تیذیه و غرب و اسالم جنگ از احتمالی

 حـواد   از پـس  ویـژه  بـه  گذشـته،  یهـا  سال در ه است.بود مؤثر بسیار در غرب ستیزی اسالمروند 

 برده هجوم غرب در نمسلماناخصوص   به ،جهان مسلمانان به ها رسانه خبری یها موج سپتامبر، 77

 یهـا  مصـداق  از یکـی  البتـه  چرخد. یمترور  علیه محور جنگ حول تنها اخبار، این یها موضوع و

 در آن نمادهـای  کـه  اسـت  افراطی مذهبی بنیادگرایی شدید یها تعصب اسالم، علیه منفی تبلییات

 تسـری  تعمـیم و  ،اسـالم  جهـان  کل به آن، عملکرد مت سفانه و شده ظاهر گری سلفی و طالبان قالب

 بـه  نسبت موجه و روشن دیدگاه ارائه فرهنگی دیپلماسی یاساس هدف اینکه به توجه با. است یافته

 ،ها دولت: شامل ،الملل بین عرصه مختل  بازیگران برای نظام رفتاری فرهنگ وها  ارزش مفروضات،

 است الزم است؛ عمومی افکار و مدنی جوامع نهادهای ،یردولتیغ و المللی بین دولتی یها سازمان

بـا   ،اساسـی آن هـای   دیپلماسـی فرهنگـی و بـا تکیـه بـر ابعـاد و مؤلفـه        با کمـک جمهوری اسالمی ایران 

  .کندغرب مقابله هراسی  اسالم
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 هراسي هاي ديپلماسي فرهنگي بر اسالم مؤلفه تأثیرارزيابي  .4جدول 

 
 

دیپلماسـی فرهنگـی   الگـوی   ،لـه مقادر ایـن   گرفتـه  صورتهای از ماحصل مطالعات و بررسی

دیپلماسـی   فراینـد  بهبـود  بـرای  اجـرا  قابـل  و مناسـب  مـؤثر،  جمهوری اسالمی ایران بـرای فعالیـت  

 :دشو یمارائه  بدین شکل تولید قدرت نرم و فرهنگی

اسالمی ایـران بـا تکنیـک دلفـی،      جمهوریبه منظور بررسی اعتبار الگوی دیپلماسی فرهنگی 

شد؛ بـه   تهیهلیکرت  یا درجهمراحل و ابعاد الگو و مقیا  پن  براسا  اخته س ابتدا پرسشنامه محقن

هـا و دامنـه نفـوذ     ابعاد پرسشنامه و مؤلفه عنوان  بهاین صورت که مراحل الگوی دیپلماسی فرهنگی 

نظـران در   نفر از خبرگـان و صـاحب   70ها در نظر گرفته شدند و از  گویه عنوان  بههر کدام از آنها 

 آیین نوروز
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هـای   میزان موافقت خود را بـا هریـک از گویـه   تا نگ و دیپلماسی فرهنگی خواسته شد عرصه فره

)از بسیار زیاد تا بسیار کم( ثبت کنند. پس از گردآوری  ای لیکرت ذکرشده روی طی  پن  درجه

د. بـا  شـ ها و تعیین اعتبار الگوی طراحی شده استفاده  ای برای تحلیل داده ها از آزمون دو جمله داده

  ای بـا طیـ  لیکـرت    به اینکه مقیا  مورد استفاده در این پرسشنامه یک مقیـا  پـن  درجـه    توجه
 

 
 

هـا   میـانگین پاسـخ   عنـوان  به 3( بود؛ لذا نقطه 7و خیلی کم:  8، کم:3، متوسط:6، زیاد:0)بسیار زیاد:

( در نظـر  )پـایین میـانگین   )باالی میانگین( و رد قرار گرفت. در این حالت دو محدوده ت ییدمدنظر 

حالـت ت ییـد و مجمـوع     عنـوان  بـه هـایی کـه بـاالتر از میـانگین بودنـد       گرفته شد و مجمـوع پاسـخ  

ها  حالت رد تعری  شدند. فراوانی پاسخ عنوان به ،تر از میانگین بودند هایی که مساوی یا پایین پاسخ

 .استقابل مشاهده  (0) در جدول
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 لگوی طراحی شدهای برای اعتباریابی ا آزمون دوجمله .5 جدول

 
 

 

ای برای تمـامی ابعـاد و    نتیجه آزمون دو جمله ،شود که در جدول فوق مشاهده میگونه  همان

هـا و نیـز    از گویـه  یـک ت ییـد روایـی هـر     دهنده نشان( و این   p<0/05) های الگو معنادار بود گویه

 .استالگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 آیین نوروز

ف
دی
ر
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 گیری یجهنت
اسـالمی،   -گیری از نظریه قدرت نرم جوزف نای، فرهنگ و تمدن ایرانی این مقاله با بهرهدر 

گانـه دیپلماسـی    ابعـاد سـه   عنوان بهی انقالب اسالمی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ها ارزش

الگوی دیپلماسی  ،ی آنها مؤلفهفرهنگی جمهوری اسالمی ایران مدنظر قرار گرفت که با کاربست 

 اندیشـه  سـاختار و ماهیـت   بـا  تشـابهی  شـده  ارائه ید. الگوشمهوری اسالمی ایران ارائه فرهنگی ج

 گفتمـان  از تطـوراتی متمـایز   و تاریخی فرایند ها، هدف، مبانی فکری، ارزش یعنی ندارد؛ سکوالر

 هـا  ارزشاسالمی و نظام  -فرهنگ ایرانی عرضه از طرین معرفتی یفرایند گذار یهپا و دارد سکوالر

 ،ایـن الگـو  براسـا    .اسـت هراسـی   اسـالم مواجهـه بـا   ، بـه منظـور   قادات دینـی برآمـده از آن  و اعت

هـای  ، برنامـه بخشـی  الهـام ، درک و شناخت متقابـل و  یساز آگاهبا هدف  ،جمهوری اسالمی ایران

منـابع   زمینـه، کنـد. در ایـن    مخاطب طراحی و اجرا مـی  یها دولتمردم و راهبردی را در ارتباط با 

 هـای اسـالمی، ارزش  -فرهنـگ و تمـدن ایرانـی   » قدرت نرم جمهوری اسالمی ایـران یعنـی   گانه سه

محسـوب  پشـتوانه و ابعـاد اصـلی دیپلماسـی فرهنگـی       م ابـه   بـه  «خارجی انقالب اسالمی و سیاست

تـوان ضـمن بـه فعلیـت رسـاندن قـدرت نـرم جمهـوری          یمی آنها ها مؤلفهبا کاربست  که دنشو یم

مـذهبی در جوامـع مختلـ  نسـبت بـه دامنـه نفـوذ انقـالب          -های قومی یتحساساسالمی ایران، از 

. البته باید توجـه  کرد و تر  از اسالم و انقالب اسالمی اسالمی کاست و جاذبه را جایگزین واهمه

هر بخش و  استشده  مستلزم توجه جدی به دامنه و قلمرو نفوذ مشخوالگو کاربرد این داشت که 

 .ی استبردار بهرهای از مخاطبان خارجی قابل  برای دسته ها و اشتراکات، یتظرفمتناسب با  از آنها

برای مردم یک جامعـه مسـلمان آسـیایی جـذابیت فراوانـی       استکبارستیزیارزش  بسا چه ،برای م ال

همین ارزش  اماقدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آن جامعه شود؛  یداشته باشد و موجب ارتقا

ایـن وظیفـه نهادهـای متـولی      ،یجـه نت دردم یک جامعه مسیحی اروپایی بگذارد. ی بر مرت ثیرنتواند 

نـوع و هویـت   ، موقعیـت  زمـان، های جامعه هدف و بـه فراخـور    فرهنگی است که نسبت به ظرفیت

رجـوع   های الگوی دیپلماسـی فرهنگـی   مؤلفهگزینشی به  کامال با رویکردی  ...وع پیام و، نمخاطب

و بــه دور از هوشــمندانه  ای یوهشــانتخــاب و بــه ، اهــدافرای پیشــبرد را بــ مؤلفــه مناســبکننــد و 

صـورت تخصیصـی و     بایسـت بـه   یمـ . لـذا الگـوی دیپلماسـی فرهنگـی     کننداعمال زایی  یتحساس
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اعمـال   ن خـارجی ابالفعـل و بـالقوه مخاطبـ    های یتظرفسنخیت با جامعه هدف و براسا  تجویزی 

 .شود

جمهوری اسالمی  فرهنگیدیپلماسی الگوی  فرایندر کنشگران دخیل دالزم به ذکر است که 

مقام معظم رهبری ل دفتر لالم )معاونت بین نظارت راهبردی :شامل ،توان در سه سطحمینیز ایران را 

)سـازمان فرهنـگ و    )وزارت امـور خارجـه( و اجـرا    (، همـاهنگی و شورای عالی انقالب فرهنگـی 

مجمع جهانی ی و گردشگری، دست  عیصنافرهنگی،  سازمان میرا ، مایس و صداسازمان ارتباطات، 

، نیـروی قـد  سـپاه، بنیـاد سـعدی و      المصـطفی  ه، مجمع جهانی تقریب مذاهب، جامعـ )ع(تیب اهل

 .دکر یبند میتقس نهاد و...( های مردم سازمان ،شورای عالی ایرانیان خارج از کشور
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