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چکیده
امروزه دیپلماسی فرهنگی بهعنوان یک اصل اساسی و ت ثیرگذار در عرصه روابط بینالملل
مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از کشورها از این ظرفیت برای دستیابی به اهداف و منافع
خود استفاده میکنند .جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به فرهنگ غنی ایرانی – اسالمی و با
هدف ارائه دیدگاهی روشن و موجه نسبت به فرهنگ ارزشی و رفتاری خود برای بازیگران
مختل عرصه بینالملل ،در مواجهه با پدیدهها و موضوعات مختل جهانی میتواند از دیپلماسی
فرهنگی بهره گیرد .در همین زمینه ،این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و تکیه بر
مطالعات کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این سؤال اصلی پژوهش است که ابعاد و مؤلفههای
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کدام است؟ یافتهها و نتای تحقین حاکی از آن است
که فرهنگ و تمدن ایرانی -اسالمی ،ارزشهای انقالب اسالمی و سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ابعاد اصلی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را تشکیل میدهند .هرکدام از این
ابعاد نیز دارای مؤلفههایی هستند که میتوان با اعمال آنها براسا ظرفیتهای مشترک با جوامع
هدف بر دامنه نفوذ و ت ثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران افزود و اهداف و آرمانهای انقالب
اسالمی ایران را به شکلی اثربخش در قالب یک الگوی کارامد پیگیری کرد و دشمنان را در دامن
زدن به اسالمهراسی ناکام گذاشت.
کلیدواژهها :فرهنگ ،دیپلماسی فرهنگی ،قدرت نرم ،جمهوری اسالمی ایران ،اسالمهراسی.
 . استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 . استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 . نویسنده مسئول :دکترای مهندسی سیستمهای فرهنگی ،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
safa.khaledia@gmail.com
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مقدمه
انقالب ا سالمی ایران که با هدف احیای اسـالم در تمـام ارکـان و شـئون جامعـه و حاکمیـت
احکام آن در مشی و روش دولت و بسط ارزشهای دینی در بین آحاد جامعه شکل گرفت ،تاریخ
جدیدی را در حیات انسانی رقم زد و شکست سخت و ناباورانهای بر جبهه مستکبران تحمیل کرد؛
لذا از نخستین روزهای پیروزی انقالب ،برنامه ریزی دشمن برای لطمـه زدن بـه انقـالب اسـالمی و
بنیادهــای آن آغــاز شــد .دشــمنان ابتــدا بــا بهــرهگیــری از روشهــای بــرانگیختن ،شــورش ،تــرور
شخصیتهای برجسته انقالب ،انجام دادن کودتاهای نافرجام و در نهایت ،بـه راه انـداختن جنـگ
تحمیلی رژیم بعث عراق بـرای برانـدازی انقـالب اسـالمی اقـدام کردنـد .در جنـگ تحمیلـی کـه
شدیدترین نوع جنگ سخت در مواجهه با انقالب اسالمی بود ،دشمن به دنبال فتح سرزمینی بود و
براندازی انقالب از طرین نظامی را هدف گرفته بود .اما بهرغم حمایت همه جهان از رژیم صـدام،
مردم مسلمان ایران با پیروی از احکام اسالم با محوریت والیت فقیه ،اراده شـیطانی اسـتکبار را بـه
خاک ذلت کشیدند و برگی زریـن در تـاریخ کشـور از خـود بـه یادگـار گذاشـتند .بـزر تـرین
دستاورد جنگ تحمیلی این بود که به جامعه بشری و بهخصوص جهان اسالم نشان داد که تنهـا راه
سرافرازی ،مقاومت در برابـر نظـام سـلطه جهـانی و تکیـه بـر مبـانی دینـی و فرهنگـی اسـالم نـاب
محمدی(ص) است.
با ناکامی دشمنان در عرصه جنگ سخت ،تالش اصلی آنان بر حوزه جنگ نرم ،به خصوص
اسالمهراسی و ایرانهراسی متمرکز شد تا بتواننـد بـا اغـواگری دینـی -فرهنگـی و ایجـاد رعـب و
وحشت روانی از موج پیشرونده انقالب اسالمی که مبتنی بر اندیشههای اسالم ناب است ،بکاهند.
در واقع ،در چهار دهه گذشته تمام تالش دشمنان بر این موضوع متمرکز بوده است و در آینده نیز
چنین خواهد بود؛ لذا دشمنان همچنان تالش خواهند کرد تا به انحای مختل  ،بهویـژه بـا ایجـاد و
دامن زدن به موج اسالمهراسی در بعد بینالمللی و منطقهای از نفوذ و ت ثیر اسالم و فرهنگ برآمده
از آن بر افکار و اندیشههای ملتها ممانعت کنند و از اسالم و انقالب اسالمی تصویری دهشتناک
به جهان ارائه دهند.
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 .0بیان مسئله
پیروزی انقالب اسالمی ایران در  88بهمن سال  ،7301نویددهنده دورانی جدید با ارزشهـا،
مالکها و فرهنگ متفاوت در عرصه سیاست خارجیبود .یکی از ثمـرات مهـم انقـالب اسـالمی
عالوه بر نفی استکبار و ابرقدرتها ،حمایت از مظلومان جهـان و تـالش بـرای صـدور انقـالب در
قالب فرهنگ و اندیشه اسالمی بود .در سایه همین تفکر ،فرهنگ و تمدن اسالمی -ایرانی بهعنـوان
یکی از تمدن های بزر

جهان و تلفین فرهنگ ایرانـی بـا اندیشـه اسـالمی کـه عمـدتا در مفـاهیم

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

همـین محورهـا در

دستور کار قرار گرفت .اقبال جهان اسالم و بهویژه توجـه مـردم سـتمدیـده بـه دیپلماسـی فرهنگـی
انقالب اسالمی ایران ،زنگ خطر را برای سران کشورهای مرتجع عربی ،آمریکا و گروههای سلفی
و تکفیری به صدا در آورد .از این رو ،مقابله با بسط و پیشرفت جهانی نـدای انقـالب اسـالمی کـه
مبتنی بر اسالم ناب بود ،در دستور کار قرار گرفت و آن را با پروژهای به نام «اسالمهراسـی»پیونـد
زدند تا تصویری ناشایست و خالف واقع ،از اسالم نزد افکار عمومی بهویـژه در غـرب بـه نمـایش
بگذارند .در این میان ،یکی از عرصههایی که ظرفیتهای الزم و بنیادین برای انتقال مفاهیم انقالب
اســالمی و مقابلــه بــا اســالمهراســی دارد؛ «دیپلماســی فرهنگــی» 7اســت کــه اگــر از مــدیریت الزم
برخوردار باشد ،می تواند با تکیه بر حکمت نظری و عملـی اسـالم ،ضـمن جریـانسـازی فکـری و
ارزشی ،پویایی تمـدن اسـالمی را براسـا

پیونـد عقالنیـت و معنویـت بـهتـدری متجلـی سـازد و

موفقیتهای هرچه بیشتری را برای جمهوری اسالمی ایران رقم بزند و بر اقتدار همهجانبه نظـام نیـز
بیفزاید.
دیپلماسی فرهنگی با استفاده از عناصر و مؤلفههای فرهنگی مانند ایدهها ،ارزشها ،هنر ،زبان
و ادبیات بر افکار عمومی سـایر کشـورها تـ ثیر مـیگـذارد .در ایـن زمینـه ،اسـتفاده از دیپلماسـی
فرهنگی برای افزایش اعتبار و گسـترش نفـوذ انقـالب اسـالمی ایـران در سـطح بـینالمللـی نیـز از
ضرورت باالیی برخوردار است .ایـن در حـالی اسـت کـه بـا وجـود موفقیـت دیپلماسـی فرهنگـی
جمهوری اسالمی ایران در برخی از کشـورهای منطقـه ،رونـد فعالیـتهـای فرهنگـی در خـارج از
کشور آنچنان منسجم و متحد نیست و این عرصه دچار ذوق و سلیقه مجریان دولتها شده اسـت
1. Cultural Diplomacy
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و نهادها و متولیان این عرصه فاقد هماهنگی و هم سویی الزم هستند .در حقیقت ،بین سازوکارهای
کنونی دیپلماسی فرهنگی و توان ،ظرفیت و قدرت فرهنگی تناسب وجود ندارد .در حـال حاضـر،
دستگاهها و نهادهای متعددی در حوزه دیپلماسی فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران فعـال هسـتند؛
ولی نقشها بهگونهای تفکیک و روشن نشده اسـت کـه اوال ،تـداخل ،تعـارض ،پراکنـدهکـاری و
گسست وجود نداشته باشد و ثانیا انسجام و جامعیت ساختاری و اجرایی بین آنهـا برقـرار باشـد .از
سوی دیگر ،بررسیها ،در حوزه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حاکی از آن است کـه
پژوهشها و مطالعات انجامشده در اینباره نیز محدود و غیرهدفمند بوده است و اساسا دانشگاهیان
و مراکز علمی ،پژوهشی و اجرایی کشور به صورت نظاممند این موضوع را در راستای دستیابی بـه
الگویی کارامد ،مورد مداقه و کنکاش قرار ندادهاند .الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهـوری اسـالمی
ایران باید بهگونهای باشد که در آن نهتنها از اصول ،ارزشهـا و استکبارسـتیزی جمهـوری اسـالمی
ایران کم نشود؛ بلکه روحیه استکبارستیزی ،مقاومت و نفیسـلطه بـه فرهنـگ سـایر ملـل متبـادر و
تصویری واقعبینانه از مبانی دینی و فرهنگـی اسـالم نـاب بـه مـردم دنیـا ارائـه شـود .امـروزه بـرای
ادراکسازی و ت ثیرگذاری انقالب اسالمی در افکار و رفتار ملتها و همچنین مبـارزه بـا اسـتکبار
جهانی و بهخصوص در مواجهه با پروژه اسالمهراسی ،جمهوری اسالمی ایران نیـز بایـد از ظرفیـت
قدرتمند دیپلماسی فرهنگی استفاده کند که این امـر مسـتلزم شـناخت و تبیـین ابعـاد و مؤلفـههـای
فرهنگی آن ،به منظور ارائه الگویی روزآمد و کارآمد است که در این پژوهش تالش مـیشـود تـا
این ابعاد و مؤلفهها تبیین و الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران طراحی شود.
 .1پیشینه تحقیق
با مطرب شدن موضوع «دیپلماسی فرهنگی» تحقیقات و پژوهشهای مختلفی نیز در این حوزه
صورت گرفت .بعد از انقالب اسالمی ایران که انقالبـی فرهنگـی بـود ،نیـز پـژوهشهـایی دربـاره
دیپلماسی فرهنگی انجام شده است که در ادامه ،به اختصار به برخی از آنها اشاره میشـود .کتـاب
دیپلماسی فرهنگی نوشته سیدرضا صالحیامیری و سعید محمدی است .مفروض اصلی ایـن کتـاب
بر این پایه قرار دارد که از میان عناصر و مؤلفههای مؤثر در سیاست خارجی کشـورها ،هـیچکـدام
به اندازه عامل فرهنگی پایدار و ت ثیرگذار نیست .به اعتقاد نویسندگان کتاب ،اهداف و منافع ملـی
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میتوانند با بهکارگیری سرمایههای فرهنگی به بـزر تـرین ظرفیـت و فرصـت ملـی و بـینالمللـی
جمهــوری اســالمی ایــران تبــدیل شــوند (صــالحیامیــری و محمــدی .)7369 ،آقایــان محمدرضــا

دهشیری ،سیدجالل دهقانی فیروزآبادی و بهنام سرخیل کتابی را با نام جایگاه تکافـل و رفتارهـای
حمایتگرانه در دیپلماسی فرهنگی در چهار محور کلی شامل مبـانی مفهـومی و نظـری رفتارهـای
حمایتگرانه در دیپلماسی فرهنگی ،کارکردهای رفتارهای حمایتگرانـه در دیپلماسـی فرهنگـی،
تجربههای جهانی کاربرد رفتارهای حمایـت گرانـه در دیپلماسـی فرهنگـی تـدوین ،تنظـیم و ارائـه
کردهاند (دهشیری و همکاران .)7398 ،آقایان آرمین امینی و سهراب انعامی علمداری نیز مقالـهای
با عنوان «جهانی شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی» ارائه کردهاند .در
این مقاله این نتیجه حاصل شده است که جهانی شدن فرهنگ با توجه به بهرهگیری آن از انقـالب
اطالعاتی و جهان شبکه ای ،موجب شده است تا دیپلماسی سنتی بـهعنـوان ابـزار سیاسـت خـارجی
بــرای ت ـ مین منــافع ملــی کشــورها بــه دیپلماســی فرهنگــی تحــول یابــد(امینی و علمــداری:7397،
 .)393-678جالل درخشه و مصطفی غفاری به بررسی «دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایـران
در جهان اسالم؛ فرصتها ،اقدامات ،اولویتها و دستاوردها» پرداختهاند (درخشه و غفاری:7395 ،
 .)9-60زهرا خرازی نیز مقالهای را با نام «ت ثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشـورها» بـه چـا
رسانده که در آن ضمن بررسی جایگاه دیپلماسی فرهنگی در میان انواع دیپلماسی نوین ،به بررسی
بهمنظور ت مین منـافع ملـی پرداختـه شـده اسـت

مدیریت دیپلماسی فرهنگی در کشورهای مختل

(خرازی .)751-788 :7366 ،آقای محمدمسعود صادقی کتابی را بـا عنـوان مؤلفـههـای دیپلماسـی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به چا رساندهاند .در این کتاب ت کید اصلی نگارنـده بـر مؤلفـه
نمادها و مصنوعات فرهنگ بوده است (صادقی.)7393 ،
در پژوهشهای گفتهشده هرچند به دیپلماسـی فرهنگـی و ضـرورت و اهمیـت آن در حـوزه
سیاست خارجی دولتها پرداخته شده؛ اما صراحت و عمین ابعاد و مؤلفـههـای ارزشـی دیپلماسـی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران شناسانده نشده است .لـذا در ایـن پـژوهش ،ضـمن بهـرهگیـری از
تالشهای انجامشده؛ سعی میشود ابعاد و مؤلفههای دیپلماسی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران
که میتوانند بستری برای مواجهه و مقابله با موج اسالمهراسی غرب باشند؛ احصا و مـورد بحـث و
بررسی قرار گیرند.
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 .3هدف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش «شناسایی و بررسی ابعاد و مؤلفههای دیپلماسی فرهنگـی جمهـوری
اسالمی ایران در مواجهه با اسالمهراسی غرب» است.
 .4سؤال تحقیق
ابعاد و مؤلفههای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با اسالمهراسی غرب
کداماند؟
 .5اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه بهرهگیری از دیپلماسی فرهنگی در عرصه روابط بینالملل ،اهمیت و اولویت خاصـی
یافته است و نیاز به استفاده از این پدیده به عنوان راهحلی بنیادین در میـان دولـتهـا بـیش از پـیش
احسا

میشود .در واقع ،تولید ادبیات نظری در حوزه دیپلماسی فرهنگی میتواند امکان و زمینـه

ظهور ظرفیتهای بالقوه و بالفعل فرهنگی را در حوزه سیاست خارجی فراهم کند .در تحقیقـات و
پژوهشهای صورتگرفته نقش ابعاد و مؤلفه دیپلماسـی فرهنگـی در مواجهـه بـا اسـالمهراسـی تـا
هـای

حدود زیادی میفول باقی مانده و بیشتر به دیپلماسی سنتی ،دیپلماسی عمومی ،دیپلماسی رسانهای و
سایر ابزارهای مربوطه پرداخته شده اسـت .لـذا در ایـن پـژوهش تـالش مـیشـود ضـمن واکـاوی
تحقیقات انجامشده ،کمبودها ،خألها و محورهای مطالعاتی و پژوهشی مورد نیاز در این حوزه نیـز
شناسایی و ابعاد و مؤلفههای دیپلماسی فرهنگی احصا شود .این تحقین همچنین میتواند تـا حـدود
زیادی ادبیات الزم در این زمینـه را بـرای اسـتفاده متصـدیان سیاسـت خـارجی کشـور در راسـتای
گسترش دامنه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در بین سـایر ملـل ،در مواجهـه بـا اسـالمهراسـی
فراهم کند.
 .1روش تحقیق
روش تحقین پژوهش حاضر بـه لحـاظ هـدف از نـوع «کـاربردی» و بـه لحـاظ روش از نـوع
«تحقیقات توصیفی -تحلیلی» است .روش جمعآوری اطالعـــات ،اسـتفاده از «منـابع کتابخانـهای»
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است .البته به منظور بررسی روایی و اعتبارسنجی الگوی طراحـیشـده در ایـن پـژوهش و ارزیـابی
اثربخشی آن بر اسالمهراسی از تکنیک دلفی و آزمـون دو جملـهای طیـ

پـن درجـهای لیکـرت

استفاده شد که یکی از روشهای توافنمحور مبتنی بر دیدگاه متخصصان و خبرگان است .تکنیک
دلفی بر این امر استوار اسـت کـه اسـتفاده از دانـش و دیـدگاه تخصصـی و نظرسـنجی گروهـی از
خبرگان در تصمیم گیری پیرامون مسائلی کـه ماهیـت کیفـی دارنـد ،بسـیار راهگشاسـت (حبیبـی و
دیگــران .)4-6 :8576 ،در همــین راســتا در پــژوهش حاضــر ،شناســایی ابعــاد ،مؤلفــههــا و اجــزای
دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در گـام اول ،مبتنـی بـر بهـرهگیـری از متـون و مقـاالت
تخصصی انتشاریافته بود .در گام دوم ،برای تکمیل و ارزیابی اطالعات با نخبگان بـه هفـده نفـر از
نمونهگیری گلوله برفی یا زنجیرهای رجوع شد.

نخبگان و فعاالن عرصه دیپلماسی فرهنگی براسا
 .7مفاهیم تحقیق
الف) فرهن

مفهوم فرهنگ یکی از پرکاربردترین واژهها در زندگی اجتمـاعی انسـانهاسـت کـه گسـتره
وسیع آن از یکسو ،و ابعاد ذهنی و غیر عینی آن از سوی دیگر پیچیدگیهای خاصـی بـه آن داده
است .گستردگی مفهوم یا قدرت تبیـینکننـدگی فرهنـگ و تنـوع و تک ـر نگـرش و رویکردهـای
معطــوف بــه آن باعــث شــده تــا تعــاری

گونــاگونی از آن ارائــه شــود .برخــی معتقدنــد فرهنــگ

مجموعهای سازمانیافته از هنجارها ،ارزشهـا و قواعـد اسـت .گـی روشـه 7فرهنـگ را عبـارت از
مجموعهای بههمپیوسته از اندیشهها ،احساسات و اعمال کموبیش صریحی توصـی

مـیکنـد کـه

بهوسیله اک ر افراد گروه پذیرفته شده است و برای اینکه افراد ،گروه معین و مشخصی را به وجـود
آورند ،الزم است که آن مجموعة به هم پیوسته بـه نحـوی مراعـات شـود (نقیـبزاده.)74:7367 ،
کمیته برنامهریزی بخش فرهنگ و هنر دولت جمهوری اسالمی ایران نیز در اولین برنامه پـن سـاله
خود ،فرهنگ را «کلیت به هم تافته باورها ،ارزشها ،آرمـانهـا ،دانـشهـا ،هنرهـا ،فنـون ،آداب و
اعمال افراد جامعه» تعری

کرده است (صالحی امیری.)88:7369 ،

1. Guy Rocher
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ب) دیپلماسی فرهنگی
 -تعریف مفهومی

در ادبیات روابط بینالملل و سیاست خارجی تعاری

متعددی برای دیپلماسی فرهنگی آمده

است« .فرانک نینکوویچ» دیپلماسی فرهنگی را تالش برای ارتقای سطح ارتباطـات و تعامـل میـان
ملل جهان با هدف طراحی و بنیاد نهـادن تفـاهمنامـههـا و توافقـاتی براسـا

ارزشهـای مشـترک

میداند (نینکوویچ« .)78 :7994 ،گیفورد دالون» نیز دیپلماسی فرهنگـی را معمـاری یـک بزرگـراه
دوطرفه بهمنظور ایجاد کانالهایی برای معرفی تصـویر واقعـی و ارزشهـای یـک ملـت و در عـین
حـال تـالش بـرای دریافـت درسـت تصـاویر واقعـی از سـایر ملـتهـا و فهـم ارزشهـای آنهـا
میداند(دالون .)78 :7996 ،در نظر «میلتون سی .کامینگز» نیـز دیپلماسـی فرهنگـی مبادلـه ایـدههـا،
اطالعات ،هنر ،سبک زندگی ،نظام ارزشی ،سنتها و اعتقادات برای دستیابی به مفاهیم مشترک
و تقویت تفـاهم متقابـل میـان ملـتهـا و کشورهاسـت (کـامینگز .)7 :8553 ،منظـور از دیپلماسـی
فرهنگی ،فرایندی است که از طرین آن دولـتهـا مـیتواننـد بـا توسـل بـه ظرفیـتهـا ،امکانـات،
توانمندیها و ویژگیهای فرهنگی خـود بـر افکـار عمـومی و رفتـار سـایر کشـورها اثـر بگذارنـد
(رحمانی.)17 :7396 ،
 -تعریف عملیاتی

برای عملیاتی کردن دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـران ابعـاد سـهگانـه مسـتخرج از
مطالعات کتابخانهای و مؤلفههای احصاشده آن از طرین فرم پرسشنامه محقنساخته مورد بررسی و
ارزیابی قرار گرفت و از مصاحبهشوندگان درخواست شد تا میزان موافقت خـود را بـا هـر یـک از
گویههای ذکرشده روی طی

پن درجهای لیکـرت (بسـیار زیـاد ،0:زیـاد ،6:متوسـط ،3:کـم 8:و

خیلی کم )7 :ثبت کنند .برای این امر بـه 70نفـر از خبرگـان و صـاحبنظـران نـاهمگن در عرصـه
فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی مراجعه شد .پس از گردآوری دادههـا از آزمـون دو جملـهای طیـ
لیکرت برای ارزیابی دادهها و تعیین اعتبار الگو ،ابعاد و گویههای آن استفاده شد.
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ج) اسالمهراسی
 -تعریف مفهومی

اسالم هراسی ،ترسی واهی در میان سیاستمداران و مردم عادی است مبنـی بـر اینکـه دنیـای
اسالم بهطور اعم و مسلمانان مقیم کشورهای غربی بهطور خـاص منشـ تهدیـدها و خطراتـی بـرای
مردم ،فرهنگ و تمدن غرب تلقی میشوند .بهطورکلی ،اسالمهراسی بـر ایـن مطلـب داللـت دارد
که «اسالم هیچ اشتراکی با سایر مذاهب و فرهنگها ندارد و دینی خشونتبـار ،متحجـر و نابردبـار
است و تمدن اسالمی نسبت به تمدن غربی در درجه نازلتری قرار دارد .بـر ایـن اسـا

مسـلمانان

همواره تهدیدکننده ارزشهای ملی و فرهنگ غربی معرفـی مـیشـوند»(سـیدامامی و فـائن:7395 ،
.)757-758
 -تعریف عملیاتی

اسالمهراسی از نظر مفهوم عملیاتی ،پدیدهای مبهم و دوگانه است .در واقع ،این پدیده بنیـان
نظری واحد و مشخصی ندارد و اسالم هراسان در کشورهای مختل  ،تصورات یکسانی از اسالم و
مسلمانان ندارند .برخی انگیزه نژادی دارند و از مسلمانان به این دلیل که از نژادی متفـاوت هسـتند
نفرت دارند؛ برخی اسالم را دینـی ضـد مدرنیتـه و ضـد پیشـرفت تلقـی مـیکننـد و برخـی دیگـر
مسلمانان را خرافهگرا و برخی دیگر آنها را خشونتطلب محسوب میکنند (قنبرلـو.)773 :7369 ،
براسا

نظر کارشناسان ،جمهوری اسالمی ایران میتواند با بهرهگیری از دیپلماسی فرهنگـی آثـار

اسالمهراسی و دامنه فزاینده آن را تحدیـد کنـد .در ایـن تحقیـن ،میـزان اثرگـذاری و دامنـه نفـوذ
گویه های فرهنگ ایرانی -اسالمی بر کاهش تر

و واهمـه از اسـالم و همچنـین معرفـی فرهنـگ

اسالم ناب در پرسشنامهای مطرب و به  70کارشنا

و فعال دینی و فرهنگی ارائه و نظرات موافن و

مخال

آنان اخذ شد.

 .8چارچوب نظری تحقیق
دیپلماسی فرهنگی یکی از ابزارهای کلیدی قدرت نرم محسوب می شود و توانایی زیادی در
تنظیم قدرت ،دستیابی به اهداف بازیگران ،ت مین منـافع و سـازگاری میـان آنهـا و مـدیریت افکـار
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عمومی دارد .به باور بسیاری از نظریه پردازان روابط بـین الملـل ،دیپلماسـی فرهنگـی نمونـه بـارز و
اعالی اعمال قدرت نرم است که به کشورها این امکان و توان را می دهد که در طرف مقابل نفـوذ
کننـــد و او را از طریـــن عناصـــری چـــون فرهنـــگ ،ارزش و ایـــدههـــا ترغیـــب بـــه همکـــاری
کنند(موسویجشنی .)743 :7393 ،مقوله «قـدرت نـرم» بـرای نخسـتینبـار در چـارچوب نظریـهای

مستقل توسط «جوزف نای» در سال  7995در کتابی با نام ملـزم بـه رهبـری :ماهیـت متییـر قـدرت
امریکا درباره بازبینی ماهیت و نتای قدرت امریکا مطرب و عنوان شد «:قدرت نرم توانـایی کسـب
آن چیزی است که ما میخواهیم؛ آن هم از طرین جذب ،نه اجبار» .نشریه سیاست خـارجی اولـین
نشریه آمریکایی بود که دیدگاه نای درباره با مفهوم قدرت نرم و اینکـه قـدرت نـرم یـک قـدرت
فرهنگی است را به کار برد (نای.)09-40 : 8577،
نای معتقد است که بهطورکلی از سه طرین میتوان به خواستههای خود دست یافت :تهدید و
اجبار ،پرداخت هزینه و پاداش و یا ایجاد جذابیت .راه سوم یعنـی ایجـاد جـذابیت در واقـع ،همـان
«قدرت نرم» است .بنابراین« ،قدرت نرم توانایی شـکل و یـا تیییـر دادن تـرجیحهـا و اولویـتهـای
دیگران از طرین جذابیت است».
جدول  .0طیف قدرت از سخت تا نرم (نای)47 :1200 ،

قدرت نرم نیز مانند سایر اشکال قدرت ،برایندی از برخـی منـابع اسـت .جـوزف نـای معتقـد
است که قدرت نرم هر کشور تا حد زیادی ریشه در سه منبع بنیادین دارد:
 .7فرهنگ (در نقاطی که برای دیگران نیز جذاب و گیرا باشد)؛
 .8ارزشهای سیاسی (چنانچه خود در درون و برون به آنها وفادار باشند)؛
022
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 .3سیاست خارجی (چنانچه دیگر ان آن را مشروع بدانند و مرجعیت اخالقـی آن را بپذیرنـد)
(نای.)44 :8577 ،
بنابراین ،از آنجا کـه نظریـه قـدرت نـرم جـوزف نـای مبتنـی بـر اسـتفاده از منـابعی همچـون
«فرهنگ ،ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی» بوده و یکی از ارکان اصلی آن توجه به سـاختارها
و بنیانهای فرهنگی و ارزشی به شکلی جذاب ،در کنار عناصر مادی است؛ لذا با بهرهگیری از این
رویکرد نظری می توان به طراحی الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران پرداخـت .در
واقع ،انتخاب «نظریه قدرت نرم» به عنوان چارچوب نظری این پژوهش از آن روسـت کـه مـدلول
این نظریه ،ناظر بر حائز اهمیت بودن ساختارهای نرمافزاری فرهنگ ،نظام ارزشی و باورهاست.
 .1ابعاد و مؤلفههای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
جمهوری اسالمی ایران به اقتضای اهداف جهانشمول انقالب اسالمی ،ملتهـا و تـودههـای
مردم سایر کشورها را به عنوان مخاطبـان اصـلی خـود برگزیـده و ایجـاد ارتبـاط بـا ملـتهـا بـرای
آگاهیبخشی انقالبی به آنان را در اولویت سیاست خود قرار داده است .بر همین اسـا  ،سیاسـت
هـای

خارجی جمهوری اسالمی ایران بر اصولی ثابت و پایـدار اسـتوار اسـت کـه در عرصـه بـینالمللـی
راهنمای رفتار و کنش سیاست خارجی قرار میگیرد .این اصول عبارتاند از:
 .7نفی سلطه و سلطهپذیری (اصل  708قانون اساسی)؛
 .8حمایت و دفاع از مسلمانان (اصل  3قانون اساسی)؛
 .3حمایت از مستضعفان و نهضتهای آزادیبخش (اصل  706قانون اساسی)؛
 .6حراست از استقالل و تمامیت ارضی (اصل  703قانون اساسی)؛
 .0عدممداخله در امور داخلی کشورها (اصل  706قانون اساسی)؛
 .4روابط صلحآمیز متقابل (اصل )708؛
 .1پایبندی به قراردادها و قوانین بینالمللی (مبتنی بـر بنیـاد نظـری وفـای بـه عهـد در اسـالم)
(دهشیری.)36 :7393 ،
اگرچه مفهوم دیپلماسی فرهنگی از جمله مفاهیمی است که اخیرا در کشـور مـا مصـطلح و
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رای شده است ،اما نگاهی به تاریخ چهلساله حیات نظام جمهوری اسالمی ایران تـالشهـایی را
ترسیم میسازد که در قرابت با این مفهوم و کارویژههای آن قرار دارد که از آن جمله میتوان بـه
نظریه «صدور انقالب» اشاره کرد که نهتنها مسئولیتی برای دولـتهـا و نماینـدگان رسـمی کشـور
تلقی میشود؛ بلکه آحاد مردم نیز در قبال آن مسئول هستند و در واقع ،سعی و تالش انقالبیـون بـا
هدف تبدیل پیام ها و رسالت بالقوه انقالب به حالت بالفعل اسـت (خلیلـی و حمیـدی.)93 :7395 ،
صدور انقالب اسالمی بیشترین قرابت مفهومی و نظری را با دیپلماسی فرهنگـی داشـته اسـت و بـه
معنای تشریح و تروی جذابگونه اهداف ،آرمانها و آموزهها و گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی
به مردمان و ملـل مشـتاق اسـت (مسـعودنیا و قربـانی .)78 :7393 ،بـر ایـن اسـا

شـالوده و جـوهر

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی را نظریه صدور انقالب شکل میدهد که الهام گرفته از اصل
دعوت در آموزههای اسالم است و در مجموعه اهداف سیاسـت خـارجی ایـران نیـز بازتـاب یافتـه
است .همچنین رویکرد عمده در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را مـیتـوان مبتنـی بـر
«رهیافت تعاملی فرهنگی و تمدنی» دانست که در آن مسائل فرهنگی در مقایسه با مسائل اقتصادی،
سیاسی و امنیتی از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار و بر این پایه استوار است کـه اسـا

تمـدن

نوین اسالمی را قدرت نرم تشکیل میدهد (واعظی.)04 :7369 ،
 .02کاربست منابع قدرت نرم در ابعاد دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
بخش عمده از عوامل تولیدکننده یا تقویتکننده قدرت نرم در یک واحد سیاسـی معطـوف
به خردهفرهنگ و نظام ارزشها و هنجارهای فرهنگـی ملـی و دینـی اسـت .از آنجـا کـه فرهنـگ،
ارزشهای سیاسی و سیاست خارجی ،از مهمترین منابع قدرت نرم تلقی میشوند ،میتوان جایگـاه
و موقعیت قدرت نرم یک کشور را بـا توجـه بـه میـزان توانمنـدیهـا و جـذابیتهـای انگـارههـای
فرهنگی و ارزشـی و همچنـین مطلوبیـت سیاسـت خـارجی آن مـورد سـنجش و ارزیـابی قـرار داد
(پوراحمدی .)354 :7369 ،در دهههای اخیر ،رهیافـت نـرمافـزاری قـدرت بـه یکـی از بـدیلهـای
کاربست قدرت در سطح بینالملل تبـدیل شـده اسـت و جمهـوری اسـالمی نیـز بـرای رسـیدن بـه
اهداف مدنظر نیازمند بهـرهگیـری از منـابع قـدرت نـرم اسـت .بنـابراین ،ابعـاد دیپلماسـی فرهنگـی
جمهوری اسالمی ایران را میتوان با الگو قرار دادن تقسیمبندی سهگانه منـابع قـدرت نـرم توسـط
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جوزف نای در سه بُعد مشتمل بر «فرهنـگ و تمـدن ایرانـی -اسالمی ،ارزشهـای سیاسـی انقـالب
اسالمی و سیاست خارجی» تقسیمبندی کرد.
الف) فرهن

و تمدن ایرانی -اسالمی

در مباحث مربوط به تاریخ تمدنها« ،فرهنگ و تمدن اسالمی» جایگاه ویژهای دارد .اسـالم
نهتنها بهعنوان یکی از ادیان بزر

الهی حائز سهمی شاخو در تحوالت تاریخ بشری است ،بلکه

بهواسطه نگاه ویژه به اجتماع و سیاست که حاصل آن ظهـور تمـدن و فرهنگـی مخـتو بـه خـود
بوده ،نیز حضوری پررنگتر در عرصه تاریخ جهان یافته است؛ بهگونهای که شناخت تاریخ تمدن
جهانی بدون عنایت ویژه به تاریخ تمدن اسالمی تقریبا نـاممکن اسـت (زریـنکـوب.)89 : 7348 ،
اصوال ،در نظام فرهنگی اسالم ،دین عنصری در کنار سایر عناصـر نیسـت؛ بلکـه محـور و اسـا
فرهنگ اسالمی است و تجلی آن در تمامی مظاهر فرهنـگ و تمـدن ،از معمـاری تـا ادبیـات و از
پزشـکی تـا آداب و رسـوم قابـل مشـاهده اسـت .اسالم دینی جهانی اسـت و جهانی میاندیشد و
مقیا های آن کلی و انسانی است و قومی ،نژادی و ملی نیســـت .علت گرایش سایر ملل به اسالم
نیز به همین ویژگی بازمیگردد .نمونه ممتاز این گرایش ،ایرانیان هستند که بهواسطه نزدیکی
جهانبینی اسالم با جهانبینی اشراقی ایران باستان ،به سرعت جذب این آیین توحیدی
شدند(اســالمیندوشــن .)86-84 :7319 ،در واقــع ،فرهنــگ ایرانــی براســا

فرهنــگ اســالمی

بازمهندسی ،اصالب و تکمیل شد و امروزه فرهنگ ایرانی -اسالمی گزارههای ارزشی و هنجارهای
مشترکی میان ایران و بسیاری از جوامع و مردم در کشورهای دیگر بهویژه کشورهای مسلمان پیش
رو می نهد که زمینه مناسبی را برای درک متقابل و همبستگی و همراهی با جمهوری اسالمی ایران
فراهم میکند .بر مبنای این رویکـرد ،فرهنـگ ایرانـی -اسـالمی از مؤلفـههـای ارزشـی و رفتـاری
برخوردار است کـه بهـرهگیـری مناسـب از آن موجبـات نزدیکی جمهوری اسالمی ایران بـه سـایر
کشورها را به دنبال داشته و از این بسـتر مـیتـوان پیامهای جمهوری اسالمی ایران را به کشورها و
ملتهای دیگر رساند .بنابراین ،مؤلفه های بُعد فرهنگ و تمدن ایرانی – اسالمی را میتوان بـه ایـن
شرب برشمرد:
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 -توحید محوری

اگر هسته بنیادین هر فرهنگی نظام معنایی آن در نظر گرفتـه شـود ،بـا توجـه بـه آمـوزههـای
دینی« ،توحید» روب و بنیان نظام معنایی فرهنگ اسالمی خواهد بود .اگر هدف نهایی دیـن تحقـن
توحید در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان باشد ،فرهنـگ مطلـوب فرهنگـی اسـت کـه
اعضای جامعه در تمام ابعاد ،ملتزم به قواعد و جهانبینی توحیدی باشند .هرچه شئون زندگی انسان
بیشتر رنگ الهی یا به تعبیر قرآنی« ،صبیهاهلل» داشته باشد ،آن فرهنگ و جامعه دینیتر و اسالمیتر
خواهد بود؛ زیرا ارتباطات بهم ابه قلبی تپنده معانی دینـی و بـهویـژه معـارف توحیـدی را در یـک
جامعـه و بـین اعضـای آن بازتولیـد مـیکنـد (حرعـامل  ،7360 ،ج  .)76 :7پیـامبر اسـالم(ص) در
دیپلماسی اسالمی خود در قالب توحید و اعتقاد دینی نوعی آزاداندیشی ،حکومت عقل ،مشورت،
خردجمعی ،احترام به انسانها به خصوص زنان ،عدالت و کاهش فاصله طبقاتی و تفکـرات بـالقوه
انتقادی را به همراه داشت و به همین علت ،متن دیپلماسی اسالمی دارای قدرت نرم و جاذبه بسیار
شدیدی بود که اشرافساالری ،کاستگرایی و به ویژه استبداد فکـری و سیاسـی آن روزگـار در
برابرش تسلیم میشدند .دیپلماسی اسالمی بعدها در رفتار بسیار عادالنه و خردمند امام علی(ع) نیـز
پیاده شد .ایشان سعی کرد پیام بسیار پیشرفته و انسانی اسـالم را مبتنـی بـر ایجـاد جامعـه توحیـدی،
عقالنی و آزاد با توسل به خرد جمعی و مشورت به همه جا برساند (اسالمی و ذوالفقاریان:7395 ،
 .)945بنابراین در نگاه دینی ،توحید بهم ابه نظام معنـایی فرهنـگ اسـالمی و روب کلـی حـاکم بـر
فرهنگ اسالمی ،از طرین اصول و ارزشها در احکام و آداب اجتماعی اشـراب مـیشـود .توحیـد
تنها یک نگرش و بین ش فلسفی و ذهنی صرف نیسـت کـه فقـط بـه دنبـال آمـوزش و سـاماندهـی
اندوختههای ذهنی باشد؛ بلکه توحید رفتار و اعمال فردی و اجتماعی و روابط انسان بـا دیگـران را
نیز اصالب میکند و آنها را سامان و جهـت مـیدهـد (حـاجیصـادقی .)34 :7360 ،حضـرت امـام
خمینی(ره) درباره حکومت اسالمی میفرمایند« :اسالم و حکومت اسالمی پدیدهای الهی است که
با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیـا و آخـرت بـه بـاالترین وجـه تـ مین مـیکنـد و
انسانها را به کمال مطلوب خود میرساند و مکتبی است که برخالف مکاتب غیرتوحیدی در تمام
شئون فردی و اجتمـاعی و مـادی و معنـوی و فرهنگـی و سیاسـی و نظـامی و اقتصـادی دخالـت و
نظارت دارد و از هیچ نکته ،ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی
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نقش دارد ،فروگذار نکرده است و( »...امام خمینی .)37 :7317 :چنین امری نشانگر آن اسـت کـه
در نظام اسالمی ،اصلیترین وظیفه و کارکرد دیپلماسی فرهنگی اصالب توحیدی و فرهنگی مردم
و تهذیب آنها در سطوب ملی و جهانی است (گلشنپژوه.)370 :7361 ،
 -فرهن

شیعی

در طول  76قرن گذشته تشیع بهصورت نشان ملی و هویت فرهنگی ایرانیان درآمد و بهخوبی
با اندیشههای اصیل ایرانی و گاه با اسطورههای آنها عجین شـده و از حالـت یـک مـذهب صـرف
فراتر رفته است .تشیع به رفتار اجتماعی و سیاسی ایرانیان نیز جهت داد و همه وجوه زندگی آنها را
پر کرد (گلشنپژوه .)373-376 :7361 ،نقش و نفوذ مذهب شیعه را همچنین مـیتـوان در ابتـدای
پیروزی انقالب اسالمی در ایران بهخوبی مشاهده کرد کـه تـ ثیر و نفـوذ ایـران در ایـن هنگـام بـر
کشورهای مسـلمان منطقـه و جهـان بـه حـدی بـود کـه مـیتـوان آن را از جملـه شـواهد مهـم در
اوجگیری نفوذ و اثرگذاری ایـران بـر افکـار عمـومی خـارجی دانسـت و حتـی برخـی از مـردم و
گروههای کشورهای منطقه ،جمهوری اسالمی را الگویی قابـل قبـول در پیشـبرد اهـداف اسـالمی
تلقی میکردند .اسالم شـیعی مهـمتـرین مبنـای هویـت جمهـوری اسـالمی اسـت و تقریبـا تمـامی
خروجیهای این سیستم برآمده از اسالم را باید با توجه به چنین مهمی ارزیابی کـرد .بـرای درک
این موضوع کافی است به مواد و بندهای قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران اشـاره کـرد کـه
بارها بهصراحت مذهب شیعه را مبنای هویت نظام جمهوری اسالمی معرفی کرده اسـت .بنـابراین،
اسالم شیعی مهمترین عامل ایجابی در تعیین شاخوهـای دیپلماسـی فرهنگـی جمهـوری اسـالمی
است .به عبارت دیگر ،هویت شیعی جمهـوری اسـالمی بیشـترین نقـش را در تعریـ

کشـورهای

دوست ،رقیب ،دشمن ،برنامههای کالن نظامی و دفاعی و همچنین در سبک دفاعی ایفاکرده است
که بـدون درک آن ،نمـیتـوان برنامـههـا و سیاسـتهـای سیاسـی ،فرهنگـی ،دفـاعی ،نظـامی و...
جمهوری اسالمی ایران را درباره جوامـع شـیعی مـورد ارزیـابی قـرار داد (ترابـی و رضـایی:7395،
 .)763-766بدیهی است که مؤلفه تشیع و ارتباط ایران با شـیعیان جهـان از توانمنـدیهـای اصـلی
ایران در عرصه دیپلماسی فرهنگی است .با این حال ،در این مورد برنامهریزی و جهتگیـریهـای
جمهوری اسالمی ایران باید بهگونهای باشد که موجب برانگیخته شدن احساسات اهل سنت نشود؛
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زیرا فرهنگ اسالمی عام شامل مواردی از عقاید و باورها و ارزشهایی عام مانند توحید ،معـاد و...
هستند که تمامی فرق و مذاهب اسالمی متفنالقول به آن معتقدند؛ اما فرهنگ اسالمی شـیعی فقـط
در میان شیعیان رواج دارد و بهراحتی قابل تسری به سـایر مـذاهب اسـالمی نیست(سـعیدی:7393 ،
 .)741بنابراین ،سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران باید همچنان بـر محوریـت امالقـری بـودن در
جهان اسالم مبتنی باشد.
 -مهدویت و فرهن

انتظار

آموزه مهدویت و فرهنگ سیاسی برآمده از آن ،نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی ایفـا
کرده است .بهیقین ،تیییر نگرش عمومی به آموزه مهدویت از یک مسئله فرعی به عنصری سیاسی،
حماسی و تحولآفرین ،از دستاوردهای ایدئولوژیک انقـالب اسـالمی بـه شـمار مـیآیـد .انقـالب
اسالمی با تمسک به این آموزه ،برای همگان هویتی مهدوی پدید آورد .آمـوزه مهـدویت نـهتنهـا
«هویت مهدوی» میسازد؛ بلکه رفتارها ،کنشها و هنجارهای جدیدی پدید میآورد .در نتیجه این
«هویتسازی» و «هنجارآفرینی» است که نهضت های بزرگی برای مبارزه بـا جهـل و نـادانی پدیـد
میآید .حاصل این نهضتها ،بیداری و حرکتهای سیاسـی -اجتمـاعی ضـد اسـتبداد ،سـتمگری،
استعمار و همه قیود آزادی و آزادگی آدمی اسـت .بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی ،واژه انتظـار کـه
سال ها با سکوت و سکون ،تحمل ظلم و در یک کلمه ،در جا زدن به امید برآمدن دسـتی از غیـب
مرادف شمرده میشد ،مفهومی دیگر یافت .این بار« ،انتظار» نـه در جایگـاه عـاملی بـرای خـاموش
کردن روب سرکش اجتماع؛ بلکه بهم ابه ابزاری بـرای دگرگـون کـردن وضـع موجـود و حرکـت
بهسوی آینده موعود به کار گرفته شد .انقالب اسالمی تنها الگوی عملی برداشت صحیح از انتظار
در عصر حاضر است که آثار و نتای شگفتی چون قیام ضد بیعدالتیها ،تـالش بـرای پیشـرفت و
تکامل ،مبارزه جویی با ظالمان و عدم همراهی با حاکمان نامشروع را به دنبال داشته اسـت .پـس از
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
ایران نقطه عطفی در احیای مکتب انتظار و آموزه مهدویت بود و تشیع و اسالم را در قلب حواد
و اخبار جهانی قرار داد .احیای حزب الدعوه عراق ،ت سیس مجلس اعالی شـیعیان عـراق ،تشـکیل
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حزباهلل لبنان ،جبهه اسالمی برای آزادی بحرین ،نهضت اجرای فقـه جعفـری پاکسـتان و نهضـت
اسالمی افیانستان از مصادین این امر به شمار میروند (حافظنیـا .)96 :7366 ،بـه هـر روی ،آمـوزه
مهدویت و فرهنگ انتظار ظهور منجیای که میتواند همه دردها را تسکین بخشد و به بیعدالتیها
خاتمه دهد ،از عواملی به شمار میآید که میتواند دیپلماسی فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران را
به سوی تبلیغ و تروی مقاومت در برابر ظلم سوق دهد و ت یید آن را در زندگی مسلمانان در قالب
فرهنگ جهادی جلوهگر کند تا صدور پیام انقالب ،عدم پذیرش بیچون و چرای نظام بـینالمللـی
موجود و حمایت از شیعیان و جنبشهای رهاییبخش در این فرایند مورد توجه ویـژه قـرار گیـرد.
بنابراین ،در رویکرد و راهبردهـای دیپلماسـی فرهنگـی خصوصـا در مقابلـه بـا اسـالمهراسـی بایـد
مهدویت بهعنوان مؤلفه ای اصلی در ساخت بیرونی قدرت نفوذ انقالب اسالمی مدنظر قرار گیرد.
 -فرهن

ایثار و شهادت

فرهنگ شهادتطلبی بهمنزله یکی از منابع اصلی قدرت نرم در بین مسلمانان به شمار میآید
(افتخاری و شعبانی.)9 :7369 ،
مفاهیمی نظیر جهاد ،ای ار ،شهادت  ،امر به معروف و نهی از منکر و تولّی و تبرّی همگی ابعاد
محتوایی حماسه عاشورا ست که به شکل تمام و کمال کارکرد سیاسی یـافتهاند و به تفسیر ایرانیـان
از وقایع سیاسی داخل و خارج جامعه خود جهت میدهند .بدین ترتیب ،شـهادت بسـتر مناسـبی را
برای تقویت روحیه مبارزه و انقالبیگری به ویژه علیه نظامهای سیاسی که از منظر شیعیان ظالمانـه
تلقی میشوند ،ایجاد کرده است (نقیبزاده .)844 :7367 ،در حقیقت ،فرهنگ شهادت در اندیشه
سیاسی شیعه ،عاملی نجاتبخش و یک راهبرد تلقی میشود که خاستگاه آن اعتقادات و باورهای
دینی مردم مسلمان است .حضـور ایـن دو عنصـر در حیـات سیاسـی و اجتمـاعی مسـلمانان ،نقـش
برجستهای در به وجود آوردن هویت دینی ،فرهنگی و بومی مسلمانان داشته و در هر دورهای کـه
از آن غفلت شده ،بیچارگی و ذلت به دنبال داشته است (ایزدی .)6 :7361،جوامع امروز نیز نیازمند
گسترش فرهنگ ای ار و شهادت است که باعث بقای اسالم و نظام میشود .بـا ایـن وصـ  ،بـرای
اینکه فرهنگ ای ار و شهادت در جامعه شکل بگیرد ،نیاز به مؤلفهها و شـاخوهـایی اسـت کـه از
ارزشهای اسالمی و فرهنگ سیاسی تشیع برگرفته میشود .فرهنگ ای ـار و شـهادت در جامعـه را
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میتوان با محوریت توحید ،معاد و عدل ترسیم کـرد و نشـان داد کـه ایـن سـه محـور در جوامـع،
مؤلفههای اسالمی را تزرین میکنند که در صورت توجه و پذیرش عمومی آنها ،فرهنگـی بـه بـار
خواهد نشست که نام آن «فرهنگ ای ار و شهادت» است .فرهنگ شهادت و جاذبـه و قـدرتزایـی
عاشورا به حدی است که الگوگیری از آن محدود به قلمرو جهان تشیع نمانده و امروزه در برخـی
از کشورهای سنی ،از جمله فلسطین نیز فرهنگ شـهادت در حـال نهادینـه شـدن اسـت و حتـی در
خارج از جهان اسالم نیز افرادی از آن الگو گرفته و یا به تعری

و تمجید از آن پرداختهاند.

 -عدالتگستری

مسئله عدالت از دیرباز جزو مهمترین دغدغههای بشر و ادیان الهی بوده است؛ بهگونهای که
میتوان تحقن قسط و عدل را از بزر ترین اهداف بع ت پیامبران و تشریع ادیـان الهـی بـه شـمار
آورد .همچنین عدالت ،یکی از ارزشهای جامعه ایران ،پـیش از گرویـدن ایرانیـان بـه دیـن مبـین
اسالم بوده است .گرایش ایرانیان به عدالت با آمدن اسالم و مـذهب تشـیع جـان تـازهای گرفـت و
اصوال یکی از دالیل گرایش ایرانیان به این مذهب ،همین روحیـه عـدالتطلبـی آنـان بـوده اسـت
(مجتهدزاده .)888-866 :7363 ،اقامه مردم بر قسط و عدل ،یک جریان مالزم با سیاست و اعمـال
حکومت است و از آیات شریفه و احادیث گهربار نمیتـوان صـرفا ترغیـب و توصـیه اخالقـی در
جهت عدالت را برداشت کرد .خداوند متعال در سوره مائده میفرماید« :یا احیُّهَا الّذینح ءامَنوا کونـوا
قحوامینح لِلّهِ شُهَداءَ بالْقِسْطِ وَ الیَجْرمَنَّکُمْ شحنحئانُ قحوْمٍ عَلی االّ تحعْدِلواْ احعْدِلواْ هُوَ احقْـرحبُ لِلتَّقْـوی و اُتَّقـوُاْ
اللّهَ اِنَّ اللّهَ خبیرٌ بما تحعْمَلونح :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،همواره برای خدا قیـام کنیـد و از روی
عدالت گواهی دهید ،دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند ،عدالت کنید که به
پرهیزکاری نزدیک تر است و از (معصیت) خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام میدهید ،با خبر
است» (مائده.)6 /
حکومت جز با عدالت هویت حقیق نمییابد و مودت مردمان را کسـب نمـیکنـد ،چنانکـه
امیر بیان عل (ع) در عهدنامه مالک اشتر یادآور شده است« :و ان افضل قره عـین الـواله و اسـتقامه
العدل ف البالد و ظهور موده الرعیه .و انه ال تظهر مودتهم اال بسالمه صدورهم و ال تصح نصیحتهم
اال بحیطتهم عل واله االمر و قله است قال دولهم و ترک استبطاء انقطاع مدتهم» (نهـ البالغـه ،نامـه
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 .)03آنچه بیشتر دیده والیان بدان روشن است ،برقرار عدالت در شهرها و میـان مردمـان دوسـت
پدیدار شـدن اسـت و دوسـت آنـان آشـکارا نگـردد؛ جـز آنگـاه کـه دل ایشـان بـیگزنـد شـود و
خیرخواهیشان راست نیآید جز آنکه والیان را برا کارها خود نگاه دارند و دوام حکومت آنان
را سنگین نشمارند و گفتوگو از دیر ماندن آنان را بر سر کار ،واگذارند.
انقالب اسالمی نیز که با ت سی به امیر مؤمنان علی(ع) و راه و منش آن حضـرت بنیـان نهـاده
شده ،مقوله عدالتطلبی و عدالتگستری را سرلوحه و بنمایه هویت جمهوری اسـالمی قـرار داده
است .حضرت امام خمینی(ره) در مورد هدف غایی انقالب اسالمی مـیفرماینـد« :مـا مـیخـواهیم
عدالت اسالمی در این مملکت برقرار کنیم ...اسالمی که عدالتمحـور باشـد ،اسـالمی کـه در آن
هیچ ظلمی نباشد(»...امام خمینـی(ره) .)86 :7315،عـدالت در سیاسـتهـای کلـی نظـام جمهـوری
اسالمی ایران ،از گفتمانهای اصلی انقالب اسالمی به شمار میآید که بـهوسـیله امـام خمینـی(ره)
ارائه شد .بنابراین ،جمهوری اسالمی ایران ،در مقام نظامی الهی کـه سرچشـمه و مبنـای قـدرت و
حاکمیت خود را منتسب به خدا میداند ،برای عدالت نقش مهمی قائل است؛ حتی اگر در عمل،
عدالت بهطور کامل اجرا نشده و یا با کاستی مواجه بوده است؛ اما پایههای نظام بر عدالت استوار
شده و دستکم در اساسیترین نظریهها و قوانین بر آن ت کید شده است .در اصـلهـای ،63 ،751
 8 ،3 ،4 ،79 ،85قانون اساسی ،بر ارزشهایی چون عدالت ،برابری و مسـاوات ت کیـد شـده اسـت
(جعفری پناه و میراحمدی .)776 :7397 ،البته داعیه جمهوری اسالمی ایـران ،برقـراری عـدالت در
سطح بینالملل است و اهداف خود را فراتر از مرزها جستوجو میکند؛ یعنی به مـوازات تـالش
برای تحقن خواستها و نیازهـای داخلـی ،درصـدد دسـتیابی و تحقـن آرزوهـای خـود در ورای
مرزهای جیرافیایی ایران است .تحقن این عـدالت در سـطح جهـانی و بـینالمللـی ،تنهـا از طریـن
استقرار نظم جهانی مبتنی بر آموزههای اسالمی امکانپذیر است که دیپلماسی فرهنگی میتواند بـه
تحقن این امر سرعت بدهد.
 -زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی نقش مهمی در دیپلماسی فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران دارنـد .در
حوزه جیرافیای فرهنگی ایران ،سهم زبان به نسبت سایر عناصر بیشتر است؛ بهگونهای که مـیتـوان
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گفت در جیرافیای فرهنگی مشترک ،زبان اساسیترین نقش را در شکلگیری مفهوم هویـت ملـی
برعهده دارد .از همین رو ،پرداختن به این مسئله به معنای ورود به عرصهای است که مـیتوانـد بـه
هویت و بهتبع آن به وحدت ملی ارتباط یابد و به آن معنا و مفهوم بدهد .مقام معظم رهبری درباره
اهمیت زبان فارسی میفرمایند« :زبان فارسی کلمه طیبهای است و اصل ثابتی دارد و انتظار مـیرود
که روز بـه روز پیشـرفت کنـد و جهانیـان بتواننـد از ایـن زبـان اسـتفادههـای فراوانـی را بـه عمـل
آورند»(امام خامنهای .)7316/75/74 ،ایشان همچنین میفرمایند« :اکنون زبان فارسی بهترین حامـل
و رسانه برای معارف ،افکار ،نوآوری و تمدن عمین اسالمی محسوب مـیشـود و بـر ایـن اسـا ،
وظیفه ما در قبال زبان فارسی بسیار سنگین است»(امام خامنهای.)7311/78/78 ،
زبان فارسی بهعنوان وجه مشترک برخی کشـورهای منطقـه نقـش عمـدهای را در پیوسـتگی
سرزمینهای متعلن به ایران فرهنگی ایفا کرده و بیانگر رویکـرد تعـاملی فرهنـگ ایرانـی اسـت .در
مجموع ،زبان فارسی در کشورهای خاورمیانه بیش از دو میلیون نفر ،در آسیا پاسفیک بیش از یک
میلیون نفر ،در اوراسیای مرکزی  30میلیون نفر ،در اروپا355هزار نفر ،در آفریقـا 76هـزار نفـر ،در
امریکای شمالی حـدود  8/0میلیـون نفـر و در امریکـای التـین  0هـزار نفـر سـخنور دارد (سـمیعی
اصفهانی و فتحی مظفری .)747 :7397 ،ادبیات کهن فارسی در حقیقت ،نمایـانگر هویـت ایرانـی و
آیینه فرهنگ و تمدن ،اندیشه و آمال و آرمانها و بهطورکلی جهان بینی ملت ایران است ،با وجود
چهرهها یی همچون حافظ ،سعدی ،فردوسی ،مولوی ،خیام و ...دارای شهرتی جهانی بـوده و مـورد
اقبال شمار زیادی از دوستداران شعر و ادب در جوامع مختل

جهان قرار دارد تـا جـایی کـه آثـار

مشاهیر ادب فارسی به زبانها ی گوناگون ترجمه شده اسـت و در زمـره کتـب پرفـروش بـه شـمار
میآیند (هرسی و تویسرکانی .)748 :7369 ،خوشبختانه اقبالی که به دورههای دانشافزایـی زبـان
فارسی وجود دارد ،بدان اندازه گسترده است که گستره وسیع جیرافیایی را دربر میگیـرد .اهتمـام
دستگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به برگزاری دورههای دانشافزایی زبان فارسـی
میتواند درک فرهنگی خارجیان از فرهنـگ و تمـدن اسـالمی ایرانـی را ارتقـا بخشـد و موجبـات
بالندگی و باروری این میرا اصیل فرهنگی را در سراسر جهـان فـراهم آورد .بـه هرحـال ،جاذبـه
زبان ،شعر و ادبیات فارسـی مـیتوانـد مجرایـی بـرای ت ثیرگـذاری در شـماری از اقشـار فرهیختـه،
دانشجویان و اهل ادب حتی در جوامع غیرفارسیزبان باشد و بـا هجمـه هـرا
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اسالمی که توسط غرب در جریان است ،مقابله کند.
 -رسوم و آیینها

رسوم و آیینهای برآمده از فرهنگ ایرانی -اسالمی هـم در صـورت بهـرهمنـدی از ویژگـی
جذابیت خارجی میتواند بهعنوان یکی از مؤلفههای دیپلماسی فرهنگی و مولـد قـدرت نـرم تلقـی
شود که بارزترین مصداق در این زمینه «جشن نوروز» و «راهپیمایی اربعین حسینی(ع)» است .جشن
نوروز بهعنوان باستانیترین جشن تمدن بشری ریشهای ایرانـی دارد؛ امـا در بسـیاری از کشـورهای
جهان گرامی داشته میشود .جشن نوروز در تاریخ  35سپتامبر  8559توسط سازمان آموزش علمی
و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) در فهرست میرا فرهنگی غیرملمو

بشری به ثبت رسید .یونسکو

نوروز را یک سنت فرهنگی و یک جشن باستانی میداند که نماد اولین روز بهار و تجدیـد حیـات
طبیعت است و موجب تقویت ارزشهای صلح و همبستگی میان نسلها و درون خـانوادههـا و نیـز
آشتی و حسن همجواری می شود و لذا به تنوع فرهنگـی و دوسـتی میـان مردمـان جوامـع مختلـ
یاری میرساند(یونسکو .)8577 ،همچنین مجمع عمـومی سـازمان ملـل در تـاریخ  75مـی 8575بـه
پیشنهاد کشور آذربایجان ،با تصویب قطعنامهای 87مار

هر سال را بهعنوان روز بینالمللی نـوروز

تصویب و اعالم کرد .سازمان ملل کشورهایی از قبیل جمهوری اسالمی ایـران ،افیانسـتان ،آلبـانی،
آذربایجان ،مقدونیه ،هند ،قزاقستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان و ترکیـه را در زمـره برگزارکننـدگان
جشن نوروز قرار مـیدهـد (سـازمان ملـل متحـد .)8575 ،در قطعنامـه شـماره  803مصـوب مجمـع
عمومی در سال  ،8575به نوروز و اهمیت آن پرداخته شده اسـت .بـه هرحـال ،جمهـوری اسـالمی
ایران با توجه به اهمیت نوروز و نقش آن در ارتقای وجهه منطقهای و جهانی کشور ،از سال 7369
پیشگام برگزاری جشنهای جهانی نوروز شد .اولین و دومین این جشنهـا بـه میزبـانی تهـران در 1
فروردین  69و  1فروردین  7395برگزار شد (درخشه و غفـاری .)34 :7395 ،دوره سـوم و چهـارم
این جشنها نیز به ترتیب در سالهای  7397و  7398در تاجیکستان و ترکمنستان بـه اجـرا درآمـد.
اقدام خوب دولتمردان ایرانی در راهاندازی جشنهای جهانی نوروز که «دیپلماسی نـوروزی» نـام
گرفته است ،مصداق خوبی از استحصال منابع قدرت نرم فرهنگی ایران و کاربست آن برای پیشبرد
اهداف و منافع کشور از طرین دیپلماسی فرهنگی به شمار میآید.
یکی دیگر از مراسمات کـه بـا آیـین مـذهبی و رنـگ و بـوی فرهنـگ ایرانـی -اسـالمی در
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سالهای اخیر جهانیان را شگفتزده کرده است ،برگزاری «مراسم اربعین حسینی(ع)» میباشد کـه
از آن میتوان به «دیپلماسی اربعین» تعبیر کرد .پیادهروی اربعین به یکی از بزر تـرین اجتماعـات
شیعیان و محبان اهلبیت (ع) تبدیل شده است .اهمیت این حرکت خودجوش و مردمی در شرایطی
قابل توجه است که درست در برههای از زمان آغاز شد که قرائتهای جعلـی از اسـالم و بـهویـژه
مذهب شیعه توسط غرب و رسانههای وابسته به آن به جهان ارائه میشد .از سویی ،ایـن راهپیمـایی
خودجوش که هر سال بر دامنه آن افزوده و حضور پیروان سایر مذاهب و ادیان در کنار مسـلمانان
نیز در آن مشاهده میشود ،را میتوان نمایانگر یکپارچگی عدالت خواهان جهان فارغ از هر دین و
مذهبی دانست .نظام سلطه ا ز الگوسازی و الگودهی راهپیمـایی بـزر
آگاهی دارد و به هر نحو ممکن برای تحری
پدیده بزر
در رأ

اربعـین حسـینی بـه خـوبی

واقعیات و انحراف نگاه افکار عمومی جهان به ایـن

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

آنها امریکا با هدف جلوگیری از رشد و گسـترش اسـالم در جهـان معاصـر بـرای ارائـه

تصویری خشن و ترسناک از اسالم و مسلمان به شدت در تـالش اسـت کـه خلـن گروهـکهـای
تروریستی از جمله داعش را در همین پروسه تعری

کنـد .از ایـن رو ،راهپیمـایی اربعـین حسـینی

فرصتی برای ارائه چهره واقعی اسالم و روحیه همدلی و همراهی مسلمانان است .مهمـاننـوازی ،از
خودگذشتگی و تکریم میهمان در کنار همکاری مردم با نیروهـای امنیتـی بـرای تـ مین آرامـش و
امنیت این حرکت بزر  ،میتواند تصاویر ارائهشده بنگاههای تبلییاتی نظام سلطه از اسالم را تیییر
دهد .در حقیقت ،راهپیمایی اربعین قویترین رسانه بشری برای خن یسازی توطئههای دشـمنان در
دامن زدن به اسالمهراسی است.
 -آثار و محصوالت هنری و فرهنگی

هنر بهعنوان زبان بینالمللی ،ابزاری مناسب برای اعمـال دیپلماسـی فرهنگـی و تبیـین مفـاهیم
اسالمی است .هنر اسالمی با توجه به برخورداری از ویژگیهایی چـون جـذابیت ،تفکربرانگیـزی،
ماندگاری و قابل فهم بودن برای همگان و اثرگذاری بر درک و ذهنیت سایر ملتها مـیتوانـد در
دو عرصه مفهومسازی و تصویرسازی موجب کارامدی دیپلماسی فرهنگی در تحدید اسالمهراسی
شود (ستودهآرانی و علویان .)749 :7397،مقام معظم رهبری درباره نقش و اهمیت هنر میفرمایند:
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«یکی از نکاتی که باید در مواجهه با دنیای غرب کامال به آن توجـه داشـت ،عامـل و ابـزار هنـری
است که در اختیار غربیهاست .اینها از هنر حداک ر استفاده را کردهاند برای تـروی ایـن فرهنـگ
غلط و منحط و هویتساز؛ بهخصوص از هنرهای نمایشی ،بهخصوص از سینما حداک ر اسـتفاده را
کردهاند . ...باید همه احسا

کنند که مسئولیت ایجـاد تمـدن اسـالم نـوین بـر دوش آنهاسـت و

یکی از حدود و ثیور این کار ،مواجهه با تمدن غرب است ،بهصورتی که تقلید از آن انجام نگیرد»
(امام خامنهای.)7397/1/83 ،
بخش عظیمی از مباحث مربوط به اسالمهراسی و تروی آن از سـوی امریکـا مرهـون وجـود
آثار سینمایی تولید هالیوود است .جمهوری اسالمی ایران هم در این زمینه ظرفیتهایی دارد که در
صورت سرمایهگذاری مناسب میتواند در راستای باال بردن قدرت نـرم آن بـه کـار گرفتـه شـوند.
بسیاری از فیلمها و سریالهای ایرانی توانستهاند با جذب مخاطبان پرشماری در کشورهای همسـایه
به موفقیتهای بزرگی دست یابند .برای م ال میتوان به استقبال مردم افیانستان ،تاجیکستان ،ترکیه
و عراق از پخش مجموعههای تلویزیونی ایرانی ماننـد اصـحاب کهـ  ،ابـن سـینا ،مـریم مقـد ،
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.
صنایعدستی ایرانی (فرش ،سفال ،منبتکاری ،و )...را غالب جهانیـان مـیشناسـند .موسـیقی اصـیل
ایرانـی نیــز از آوازهای جهــانی برخـوردار اســت .در مجمــوع مــیتـوان گفــت هنرهــای ملمــو
غیرملمو

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

و

جاذبـههـای

فراوان دارند و هم نمایانگر هویت و پیشینه تاریخی ملت ایران و حامل پیامهای فرهنگی آن هستند؛
قادرند در بستر دیپلماسی فرهنگی و در راستای به فعلیت رسـاندن قـدرت نـرم جمهـوری اسـالمی
ایران در مواجهه با اسالمهراسی غرب ،نقش ویژهای ایفا کند.
 -اماکن مذهبی و گردشگری

کشور ایران بهعنوان میرا دار یکی از کهنترین و بزر ترین تمدنهای بشری ،گنجینـهای
از آثار باستانی و تاریخی را در خود جای داده که یادآور سابقه طوالنی فرهنگی و تمدنی ایرانیـان
است .آثار برجای مانده در ایران که قدمتی بیش از  4هزارساله دارد ،باعث شده ایران بـه یکـی از
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کانونهای شکلگیری تمدن بشری تبدیل شود که بقایای بهجا مانده از آتشکدهها ،ار ها ،تپهها،
کتیبهها خود گواه بر این ادعاست .این در حالی است که با ورود اسالم به ایـران فرهنـگ و تمـدن
ایرانی بر مدار دین مبین اسالم و فرهنـگ نشـ تگرفتـه از آن بازمهندسـی شـد کـه وجـود امـاکن
مقد

دینی و مذهبی پویایی نگرش و اندیشه دینی و مذهبی را در ادوار مختل

تـاریخ بـه دنبـال

داشته است؛ بهگونهای که در حال حاضر با توجه بـه وجـود اعتقـادات عمیـن و ریشـهدار مـذهبی
خصوصا در بین شیعیان و محبان اهلبیت(ع) زیارتگاههـای ایـران همـواره شـاهد حضـور مشـتاقان
بسیاری از عراق ،لبنان ،هند ،پاکستان ،آذربایجان ،افیانستان و ..است و بارگاه مطهر امام رضـا(ع)
در مشهد مقد

در کانون توجه قرار دارد .البته کارکرد اماکن مذهبی منحصر به برگزاری مراسم

و مناسک دینی و مذهبی و یا حتی اجتماعات گسترده با انگیـزههـای اجتمـاعی و سیاسـی نیسـت؛
بلکه آن را میتوان مجموعهای از عناصر و باورهای متداول و حتی پنهانشده در الیههای زیـرین
فکری و فرهنگی هر جامعه دانست (الویری و قرائتی .)8 :7398 ،به هر حال ،اماکن و آثار باسـتانی
و مذهبی موجود در ایران ،تاریخ مجسم ایران اسـالمی و بیـانگر پیشـرفت تمـدن ایرانـی -اسـالمی
هستند .این ظرفیت یکی از راه های انتقال فرهنگ غنی ایرانی -اسالمی به مردمان سایر کشورها بـه
شمار می روند و صیانت از اصالت ،هویت اسالمی و تمدن دینی را به دنبال خواهد داشت (الـویری
و قرائتی .)71 :7398 ،زائرین اماکن مذهبی همچون بارگاه ملکـوتی ثـامنالحجـ (ع) در مشـهد و
حضرت معصومه( ) در قم ،مسجد جمکران ،شاهچراغ و همچنین بازدیدکننـدگان از آثـار ایـران
باستان در شیراز ،اصفهان ،کرمانشاه ،همدان و ...در بازگشت به کشور مبـدأ مـیتواننـد در راسـتای
اصالب تصویر ایرانهراسی و اسالمهراسی و ارتقای وجهه آن نزد مردمان کشور خود ،اقدام کنند.
ب) بُعد ارزشهای سیاسی

انقالب اسالمی به دلیل روب دینی و ظلمستیزی و حمایت از محرومان جامعه و بـهخصـوص
مبارزه با قدرتهای شیطانی منحصربهفـرد اسـت .ایـن انقـالب مـورد توجـه و حمایـت و اسـتقبال
اندیشمندان و انقالبیون جهان قرار گرفت و تجلیل از آن در اندیشههای کالمی و شـعری بسـیاری
بروز و ظهور داشت و باعث شناخت مجدد اسالم در جهان معاصر شد .ابـراز عشـن و عالقـه قلبـی
میلیونها نفر از انسانهای آزاده و حنطلب جهان نسبت به امام(ره) و انقالب اسالمی که نظیـر آن
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در تاریخ هیچ انقالبی دیده نشده است ،نشان از ت ثیر عمین افکار و اندیشه انقالب در عمن جان و
روب مردم جهان دارد .ایـن انقـالب دسـتاوردهای گـرانبهـایی را در ابعـاد گونـاگون اقتصـادی،
سیاسـی ،فرهنگـی و اجتمـاعی بـه ارمیـان آورده کـه اثرگـذاری فرهنگـی آن از اهمیـت خاصـی
برخوردار است(سعیدی و مقدمفر .)779 :7393 ،بهطورکلی میتوان گفت که این بعـد مشـتمل بـر
مؤلفههای اساسی همچون الگوی اسالم سیاسی،استقالل و مقاومت در برابر سلطهگری قدرتهای
بزر

و همچنین حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان است.

 -الگوی اسالم سیاسی

شکل تحقنیافته الگوی اسالم سیاسی در ایران تحـت تـ ثیر آمـوزههـای اسـالمی -شــیعی و
انقــــالب اسالمی ایران ،نوعی منحصربهفرد است که با مظــــاهری همچــــون «والیــــت فقیــــه» و
«مردمساالری دینی» شناخته میشود« .والیت فقیه» یکی از مبانی اصلی در این الگوی سیاسی است
که ظرفیت عظیمی برای اعمال قدرت نرم بر شیعیان دنیا را در اختیار جمهوری اسالمی ایـران قـرار
میدهد .امروزه دامنه نفوذ ولیفقیه تنها محدود و منحصر به قلمرو کشور تحت حکـومتش نیسـت؛
بلکه ممکن است احکام و فـرامین وی بـرای بسـیاری از شـیعیان معتقـد بـه نظریـه والیـت فقیـه در
سرتاسر جهان تشیع نیز قابل پذیرش باشد و همین مسـئله بـه ولـی فقیـه توانـایی تعیـین دسـتور کـار
میبخشد .از ابتدای پیروزی انقالب تـاکنون مـیتـوان مـواردی را برشـمرد کـه ولـیفقیـه در نظـام
جمهوری اسالمی ایران دستور کاری را تعیین کرده که بهصورت خودجـوش از سـوی شـیعیان یـا
حتی غیرشیعیان در سایر کشورها مورد قبول واقع شده است .برای م ال ،میتوان به این موارد اشاره
کرد :فراخوان امام خمینی(ره) برای نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان بهعنوان روز جهانی قد ،
حکم ارتداد سلمان رشدی ،هفته وحدت ،برائت از مشرکین و . ...مردمسـاالری دینی نیـز یکـی از
منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایـران اسـت کـه مـیتـوان آن را بـهعنـوان یکـی از مؤلفـههـای
دیپلماسی فرهنگی در نظر گرفت .انقالب اسالمی فراتر از یک حرکت سیاسـی ،دربردارنـده یـک
ایدئولوژی و جهانبینی بدیع و یک مدل حکومتداری ناشناخته بود .امتزاج کامل دین و سیاسـت
در صحنه مدیریت جامعه سیاسی و پیدایش حکومتی که یک رهبر دینی را در صدر خود میدیـد،
تصویری را خلن کرد که برای جهانیـان بسـیار تـازگی داشـت .لـذا پـس از آن تحلیلگـران مسـائل
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سیاسی توجه ویژهای به بررسی نقش عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک در شکلدهی به پدیده انقالب
در قالب «نظریه فرهنگی انقالبها» کردند (جمالزاده .)48-40 :7397،مردمساالری دینی ظرفیـت
جدیدی را برای جمهوری اسالمی ایران فراهم آورده است .لذا شایسته است عالوه بر شناخت این
ظرفیتها ،نسبت به رفع موانع و چالشها و ارائه راهکارهایی از جمله تولید ادبیـات ،هنجارسـازی،
مدیریت تصویر ،مدیریت تحول و مدیریت زمان اقدام بایسته صورت پذیرد .در این میـان ،شایسـته
است الگوهای مختل

مردمساالری دینی و قابلیت سازگاری آن با نظامهای ریاستی ،نیمه ریاسـتی

و پارلمانی و نیز قابلیت انطباق آن با جوامع اهل سنت و بهویژه با فقه مذاهب شافعی ،حنبلی ،حنفی
و مالکی تبیین و نحلهها و قرائتهـای مختلـ

و متک ـر از مـردمسـاالری دینـی از زوایـای هسـتی

شناختی ،معرفتشناختی و روششناسی مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد.
 -استقالل و مقاومت

یکی از اصول و مباحث اصـلی و مـورد ت کیـد جمهـوری اسـالمی ایـران ،حفـظ اسـتقالل و
مقاومت در برابر زیادهخواهی قدرتهای سلطهگر است .این امر مهـم از آرمـانهـای اصـلی مـردم
ایران در انقالب اسالمی بود که بـا شـعار «نـه شـرقی ،نـه غربـی ،جمهـوری اسـالمی» و «اسـتقالل،
آزادی ،جمهوری اسالمی» بر آن پای فشردند .در قانون اساسی با تعبیرات مختلـ  ،بـر ایـن اصـل
ت کید شده است که از آن جمله است:


«طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» (بند  0اصل )0؛



«تقویت کامل بنیه دفاع ملـی از طریـن آمـوزش نظـامی عمـومی بـرای حفـظ اسـتقالل و
تمامیت ارضی و نظام اسالمی کشور» (بند  4اصل )0؛



«ت مینخودکفایی در علوم و فنون ،صنعت ،کشاورزی و امور نظامی و ماننـد اینهـا» (بنـد
 78اصل)0؛



«در جمهـوری اســالمی ایــران ،آزادی ،اســتقالل و وحــدت و تمامیــت ارضــی کشــور از
یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است( »...اصل .)9

بنابراین می توان گفت که استقاللطلبی و مقاومت در برابـر دخالـت قـدرتهـای بـزر

در

زمره بنیادیترین ارزشهای سیاسی – فرهنگی انقالب اسـالمی بـه شـمار مـیآینـد کـه در ارتبـاط
تنگاتنگ با ارزش های دیگری مانند آزادی ،عدالت ،جهاد ،ای ار و شهادت ،منظومه کامل گفتمانی
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انقالب را هویت و معنـا مـیبخشـند .البتـه ایـن ارزشهـا مولـود انقـالب اسـالمی نیسـتند؛ بلکـه از
آموزههای اسالمی مانند قاعده «نفی سبیل» نش ت میگیرند .بر همین مبنا انقالب اسالم همزمان به
نفـ وابسـتگ بــه بیگانگـان پرداخــت و همـین امــر موجـب شــد کـه فرهنــگ اسـتقاللخــواه و
آزاد خواه در سطوب مختل

استقالل سیاس  ،استقالل اقتصاد  ،استقالل فرهنگـ و اسـتقالل

نظام مبنا قرار گیرد .بنابراین استقالل و مقاومت که انقالب اسـالمی آن را در هیـ ت یـک ارزش
سیاسی بـه جهـان عرضـه کـرد ،مـورد عالقـه و احتـرام تعـدادی از ملـتهـای آزادیخـواه و ضـد
امپریالیست در سرتاسر جهان قرار دارد .این ارجگذاری تنها مختو ملتهای مسلمان نیست؛ بلکـه
حتی در میان غیرمسلمانان استکبارستیز در نقاط مختل

دنیا نیز میتوان افرادی را سراغ گرفت که

عالقه مند به هویت مستقل و مقاوم انقالب اسالمی هستند؛ لذا جذابیت ذاتی ارزشهای اسـتقالل و
مقاومت در نظر شمار قابلتوجهی از مردمان خارجی ،آن را به منابعی برای اعمال قـدرت نـرم کـه
قابلیت اعمال از طرین دیپلماسی فرهنگی را دارد ،تبدیل کرده است (سعیدی.)713-716 :7393 ،
 -حمایت از مظلومان ،مستضعفان و نهضتهای آزادیبخش

دفاع از حقوق مسـلمانان و حمایـت از مستضـعفان در هرکجـای عـالحم و پشـتیبانی معنـوی از
تمامی ملتهای مظلوم بهعنوان یک ارزش اساسی از همان ابتدای انقالب اسالمی مورد ت کید ویژه
قرار گرفت .البته این ارزش ریشه در آموزههای شریعت اسـالم دارد؛ زیـرا بـه اسـتناد نـو صـریح
قرآن کریم حمایت از مظ لومان و مستضعفان تکلیفی شرعی و ایمـانی اسـت کـه خداونـد برعهـده
مؤمنان نهاده است « :شما را چه شده است که در راه خـدا و مـردان و زنـان و کودکـان مستضـع
نمیجنگید ،آنان که میگویند :پروردگارا ،ما را از این شهری که مردمش ستمگر هستند بیرون بـر
و از جانب خود رهبر و سرپرستی برای ما قرار ده و از سوی خودت ،یاوری بـرای مـا تعیـین فرمـا»
(نساء .)10 /با توجه به ذات ظلمستیزی انقالب اسالمی ایران ،جمهوری اسـالمی مؤظـ

اسـت در

هر نقطه از جهان که مظلومان و مستضعفان علیه ظلم و استکبار مبـارزه مـیکننـد ،از آنـان حمایـت
کند و زمینه را برای تشکیل تمدن بزر

اسالمی فراهم آورد .در همین زمینه ،بنـد  74اصـل سـوم

قانون اساسی «تنظیم سیاست خارجی کشور براسا

معیارهای اسالم ،تعهد برادرانه نسبت بـه همـه

مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» را یکی از اقـدامات الزم بـرای نیـل بـه اهـداف و
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اصول نظام که در اصل دوم قانون اساسی بیان شده ،مـی دانـد« .جمهـوری اسـالمی ایـران سـعادت
انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و اسـتقالل و آزادی و حکومـت حـن و عـدل را
حن همه مردم جهان میشناسـد .بنـابراین ،در عـین خـودداری کامـل از هرگونـه دخالـت در امـور
داخلی ملتهای دیگر ،از مبارزه حنطلبانه مستضـعفین در برابـر مسـتکبرین در هـر نقطـه از جهـان
حمایت میکند(».قانون اساسی ،اصل  .)706رهبر معظم انقالب حضـرت امـام خامنـهای مبـارزه بـا
ظالمان و جائران و حمایت از مظلومان و مبـارزان را محـدود بـه مرزهـای جیرافیـایی نمـیداننـد و
جیرافیای آن را سرتاسر عالحم بیان میکنند و میفرمایند« :عدالت ،مردمساالر  ،اسـتقالل ،دفـاع از
حقوق ملت در همه زمینه ها ،دفاع از حقوق مسلمانان عالحم ،دفاع از هر مظلوم در هر نقطـه عـالحم؛
اینها جزو اصول ماست»(امام خامنهای .)7367/3/76،البته باید توجه داشت که مؤلفـههـای گفتمـان
انقالب نیز تنها منحصر به طبقه حاکمیت نیست و جامعه ایرانی نیز به بسیاری از پدیدههـای سیاسـی
از همین منظر مینگرد .نظرسنجی وزارت ارشاد با عنـوان «ارزشهـا و نگـرشهـای ایرانیـان» نشـان
میدهد که نگرش موجود در جامعه ایران نسبت به مسـائل جهـانی ،بیشـتر انقالبـی و هـوادار تیییـر
اوضاع موجود در جهان است (سلیمی.)05 :7364 ،
جدول  .1نگرش ایرانیان به مسائل جهانی (به درصد) (سلیمی)52 :0381 ،
حمایت از

آزادی

برقراری حکومت

مبارزه با

مستضعفان جهان

قدس

اسالمی در جهان

امریکا

78/7

1 /8

9 /3

88/0

مردد

1 /9

6 /8

75

73/0

موافن

65

63/9

65/1

46

پاسخهای معتبر

6053

6399

6310

6387

نگرش
مخال

امروزه بر همگان مبرهن است که اثربخشی حمایت جمهوری اسالمی از گـروههـای مبـارز و
نهضتهای آزادیبخش ،به ویـژه در کشـورهایی ماننـد لبنـان ،فلسـطین و  ...واکـنش و حساسـیت
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جدی دشمنان انقالب اسالمی به خصوص امریکا ،رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی را به دنبال
داشته است .لذا در چهار دهه گذشته همواره تالش کـرده انـد تـا بـا دامـن زدن بـه ایـرانهراسـی و
شیعه هراسی و فشارهای همهجانبه ،به خصوص تحریمهای اقتصـادی ،حمایـت جمهـوری اسـالمی
ایران از مردم مبارز و مظلوم منطقه را قطع کنند.
ج) بُعد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

ضرورت بهکارگیری دیپلماسی فرهنگی در سطح سیاست خارجی بـرای رسـیدن بـه منـافع و
بهویژه تحقن ارزشها یا کسب نتای مطلوب ،همراه با کاهش هزینههای اجرا و رفع تبعات منفی و
مخرب بهکارگیری خشونت ،آشکار میشود .این موضوع بهویژه برای جمهوری اسالمی ایران که
از اهداف متعالی و ارزشهای معنوی غیرمبتنی بر زور و اجبار بهرهمند است ،جنبه انسانی و مکتبی
داشته و مخاطب آنها نه تنها مسلمانان که تمام بشریت است ،اهمیتی جدی دارد (موسـویجشـنی،
 .)744 :7393در همین زمینه ،باید اذعان داشت که جمهوری اسالمی ایـران برمبنـای آمـوزههـای
اسالم و ت کید بر فرهنگ و ارزشهای برآمده از آن ضدیت با نظام سلطه ،وحدتگرایی ،اقدامات
خیرخواهانه و بشردوستانه و برادری و وفای به عهد را بهعنوان مؤلفـههـای دیپلماسـی فرهنگـی در
دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است.
 -نفی سلطه و استکبارپذیری

موضوع مبارزه با نظام سلطه همواره در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران مطـرب بـوده
است .اصول  708و  706قانون اساسی نیز موضوع نفی سلطه را بهصراحت بیان کرده است .ضدیت
با نظام سلطه طی چهار دهه گذشته ،بهعنـوان یـک راهبـرد مسـتمر و تیییرناپـذیر همـواره سـرلوحه
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده است و بیدرنگ نام انقالب اسالمی با نفـی سـلطه و
مقابله با امپریالیزم امریکا و صهیونیزم جهانی درهم مـیآمیـزد (سـعیدی .)710 :7393 ،مقـام معظـم
رهبری در اینباره میفرمایند« :امروز مظهر نظام سلطه ،آمریکاست .هر سیئهای که در دنیا براسا
نظام سلطه به وجود آید ،حتما بخشی از گناه آن به گردن آمریکاست .معنای نظام سلطه آن اسـت
که اگر رژیم امریکا برای خود در نقطهای از دنیا منافعی فرض کرد ،حن دارد در آن نقطه ،حضور
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قدرتمندانه نظامی پیدا کند و هر کسی را که با منافعش مخالفت کند ،بکوبد ...این قانون جنگل و
نظامی غیرانسانی برخالف فطرت انسان است»(امام خامنهای.)7316/6/75 ،
در واقع ،جمهوری اسالمی ایران در سالهای پس از پیروزی انقالب اسـالمی بـا رویکـرد بـه
اصولی چون مقابله با نظامهای سلطه و نفی قدرتهای استکباری ،موازنه قدرتهای مسلط جهـانی
را در تقسیم جهان به دو قطب شرق و غرب برهم زد و این روند موجب پیدایش و رشد طی های
جدیدی از مقاومت در برابر سیطرهطلبی قدرتهای جهانی شد .به اعتقاد تحلیلگران سیاسـی یکـی
از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی در عرصههای منطقهای و بینالمللی برافراشتن بیرق مبارزه
با استکبار جهانی و فروریختن تابوی شکستناپذیری استکبار و صهیونیسم جهانی است کـه سـبب
شد موقعیت ایران اسالمی در جهان اسالم و در عرصـه سیاسـت بـینالملـل بـهعنـوان یـک الگـوی
الهامبخش برجسته شود .در این میان ،به نظر میرسد که اهتمـام بـه دیپلماسـی فرهنگـی جمهـوری
اسالمی ایران باعث میشود تا منش و فرهنگ نفی سلطه و اسـتکبارپذیری در عرصـه بـینالملـل و
افکار عمومی جهانیان شیوع و تروی یابد.
 -وحدتگرایی و تقریب مذاهب اسالمی

وحدت میان مذاهب اسالمی ،از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی ،در ایران مطرب شد و
از عمن ریشههای فکری ،سیاسی و اجتماعی آن سرچشمه گرفت .در همان روزهـا بـود کـه امـام
خمینی(ره) فاصله بین دوازدهم تـا هفـدهم ربیـعاالول را «هفتـه وحـدت» اعـالم کـرد تـا از بـروز
اختالفهای بزر تر جلوگیری و زمینه وحدت و همگرایی ملل اسالمی فراهم شود .حضرت امام
خمینی(ره) ارتباطات فرهنگی و ایدئولوژیک بـا سـایر کشـورها ،بـهخصـوص ممالـک اسـالمی را
موجب افزایش تفاهم و همگرایی و تعامل میان ملتها تلقی فرمودند و معتقد بودند« :اسالم با همـه
کشورهایی که در جهان هستند ،می خواهد دوست باشد و دولت اسالمی با همه ملتهـا و بـا همـه
دولتها می خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد ،در صورتی که آنها متقابال احترام دولت
اسالمی را مراعات کنند» (امام خمینی ،صحیفه نور ،ج  .)60 :3در حقیقت ،وحدتگرایی و تقریب
مذاهب در گفتمان انقالب اسالمی و سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران رویکـرد اصـلی و
اولویت اقدامات و عملکـرد تمـامی دسـتگاه و نهادهـای متـولی ،از جملـه «مجمـع جهـانی تقریـب
هـا
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مذاهب» است.
 -اقدامات خیرخواهانه و انساندوستانه

اتخاذ سیاست خارجی و اخالقمدار می تواند مولد قـدرت نـرم بـرای یـک کشـور باشـد .بـه
عبارت دیگر ،اقدامات اخالقی ،خیرخواهانه و غیرمنفعتمحـور یـک کشـور در تعامـل بـا جوامـع
خارجی موجب شکل گرفتن تصویری مطلوب از آن در اذهان مردمان ایـن جوامـع خواهـد شـد و
بستر مناسبی را به منظور اعمال نفوذ مؤثر بـر آنـان فـراهم خواهـد سـاخت .البتـه سیاسـت خـارجی
خیرخواهانه و بشردوستانه ممکن است از منظر عقالنیت ابزاری و با حساب هزینـه و فایـده چنـدان
مقرون بهصرفه نباشد و معموال باورداشتهای ایدئولوژیک مبنای اجرای آن قرار میگیـرد؛ امـا در
زمان بروز فجایع انسانی ناشی از حواد طبیعی یا مخاصمات مسـلحانه هـر انسـانی تعهـد اخالقـی
دارد به کمک انسانهای نیازمند بشتابد .در این تعهد اخالقی نه دین و مذهب ت ثیری دارد ،نه زبان
و نژاد و نه تقاضا یا عدم تقاضای شخو نیازمند؛ تنها شرط الزم برای پدید آمـدن چنـین تعهـدی،
آگاهی شخو توانمند از نیاز همنوع او است  .در فرهنـگ و ادبیـات دینـی ایرانیـان بـر ایـن تعهـد
اخالقی ت کید شده است (قرباننیا .)67 :7393 ،سیاسـت خـارجی خیرخواهانـه جمهـوری اسـالمی
ایران در قالب اقداماتی چون سرمایهگذاری غیرمنفعتمحور در بازسازی کشورهایی مانند عـراق و
لبنان یا اعطای کمکهای بالعوض به سیلزدگان پاکستانی یا قطحیزدگان سومالیایی بـا عاملیـت
نهادهایی مانند جمعیت هالل احمر یا کمیته امداد امام خمینی(ره) ،یکی دیگر از منابع مولد قدرت
نرم ایران در مواجهه با اسالمهراسی تلقی میشود.
 -برادری و وفای به عهد

برادری و وفای به عهد در زمره اصول سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی ایـران قـرار دارد.
دولت اسالمی موظ

است با رویکردی برادرانـه و فـارغ از هرگونـه خیانـت ،در تمـام مـراودات،

معاهدات و پیمانهای سیاسی و نظامی با جوامع دیگـر بـا دیـده احتـرام بنگـرد و التـزام و پایبنـدی
خویش را حفظ کند .در برخی آیات قرآن بهطور مطلن به رعایـت پیمـانهـا اشـاره شـده و برخـی
دیگر التزام به پیمان را یک تکلی

و مسئولیت عنوان میکنند .امام علی(ع) نیز در نه البالغه لزوم

وفای به عهد و التزام به پیمانهای سیاسی و نظامی را آنچنان مهـم مـیخوانـد کـه شکسـتن آن را
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صالب نمیداند .امام(ع) میفرمایند « :اگر میان تو و دشمنت پیمانی بسته شد و یا تعهد کردی که به
وی پناه دهی ،جامه وفا را بر عهد خویش بپوشان و تعهدات خویش را محترم بشمار و جان خویش
را سپر تعهدات خویش قرار ده؛ زیرا هیچ یک از فرایض الهی نیست که همچون وفـای بـه عهـد و
پیمان مورد اتفاق مردم جهان باشد ،حتی مشرکان زمان جاهلیـت آن را مراعـات مـیکردنـد ،زیـرا
عواقب پیمانشکنی را آزموده بودند .لذا هرگز پیمانشکنی مکن و در عهد خود خیانـت روا مـدار

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

سیاست راهبردی و بلندمدت است که تحت هیچ شرایطی مجوزی بـرای نقـض آن وجـود نـدارد.
برادری و وفای به عهد و عدم خیانت به دیگران خصوصا در حوزه سیاست خارجی ریشـه

احسا

در فرهنگ ایرانی – اسالمی دارد و این مؤلفه میتواند ضمن جذابیت بخشـی بـه سـیمای فرهنگـی
جمهوری اسالمی ایران ،اثر بازدارندگی زیادی بر تروی اسالمهراسی داشته باشد.
جدول  .3ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
ردیف

ابعاد

شاخصها

مؤلفهها


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


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


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



توسل به ائمه هدی و اعتقاد به شفاعت


فرهنگ و تمدن

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



ایرانی -اسالمی

باور به قیام امام حسین(ع) و الگوی عاشورا



مذهب شیعی

7

تروی عدالت

عدالت آموزشی

*



عدالت سیاسی



عدالت اقتصادی



عدالت فرهنگی

*



عدالت اجتماعی

*
*

*

 . برخی از شاخوها برگرفته از کار پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی با عنوان «شاخوهای راهبـردی
فرهنگ» است که در سال  7369منتشر شده است.
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ردیف

ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

مهدویت و
فرهنگ انتظار




اعتقاد به ظهور امام عصر(ع ) در میان شیعیان و حتی سنیها
تروی برگزاری جشنهای نیمه شعبان در مناطن شیعهنشین
ت کید علما و نخبگان شیعه بر تبلیغ و تروی تفکـر جهـانی و آینـدهنگـری
مهدویت محور

ای ار و شهادت

مراجع دینی و
حوزههای
علمیه




باالتر دانستن حیات اخروی بر حیات دنیوی



شهدای محور مقاومت



نفوذ و نقش باالی روحانیت در مسائل و پدیدههای اجتماعی




فصل الخطاب بودن مواضـع و فتـاوای مرجعیـت در مسـائل و بحـرانهـا و
داوریها
اثرگذاری رأی سیاسی عالم دینی ،به ویژه مراجع در مشارکت انتخاباتی



فراگیری فتوای جهاد



عالقهمندی همسایگان به شناخت میرا



آشنایی با نمادها و اسطورههای مذهبی

مذهبی و



راهپیمایی فرامذهبی اربعین

مهاجرت



سکونت ایرانیان در بسیاری از کشورهای دنیا

گردشگری

7



احترام ملتهای آزاده و مسلمان به شهدای انقالب اسالمی

ازخودگذشتگی مالی و جانی مردم عراق ،لبنان ،یمن ،سوریه و...

فرهنگ و تمدن
ایرانی -اسالمی
زبان و ادبیات
فارسی

آیینها و

*



میزان باالی زائرین عتبات عالیات



عالقهمندی به آثار ادبیات و اشعار فارسی

فرهنگی ایرانی

*



افتخار به خط و زبان فارسی در میان کشورهای عالقهمند



خریدوفروش کتابهای فارسی در کشورهای همسایه و حتی اروپا



برگزاری دورههای زبان فارسی در عراق ،لبنان ،آذربایجان ،ترکیه و..



عالقهمندی به رسوم و مناسبتهای ایرانی
برگزاری جشن نوروز در قلمرو مشترک

مراسمات



( نوروز و



برگزاری راهپیمایی اربعین در مقیا

جهانی

اربعین)



مراسمات عزاداری ،جشن مذهبی و...

آثار و



استقبال از فیلم ،نمایش و تئاتر مذهبی و تاریخی

محصوالت



عالقهمندی برخی از مردم منطقه به موسیقی ایرانی

فرهنگی -



استقبال از نمایشگاههای فرهنگی ایرانی در حـوزههـای عکـس ،هنرهـای
تجسمی ،صنایعدستی و...

هنری


همکاری
علمی-
آموزشی






تحصیل دانشجویان خارجی در ایران
تحصیل طالب خارجی در ایران و بالعکس
جمعیت باالی دانشجویان خارجی در جامعه المصطفی
تفاهمنامه علمی و آموزشی بین دانشگاهی
برگزاری نشستهای تخصصی و علمی متقابل
برگزاری نمایشگاه کتاب و محصوالت علمی
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ردیف

ابعاد

8

ارزشهای سیاسی

3

سیاست خارجی

مؤلفهها

الگوی اسالم
سیاسی

شاخصها


جذابیت مردمساالری دینی در جوامع مسلمان



کسب اک ریت آرا در انتخابات توسط چهرههای مذهبی در برخـی کشـورها ازجملـه
لبنان و عراق



شرکت مردم سایر کشورها در راهپیماییها و آیـینهـای سیاسـی-عبـادی م ـل نمـاز
جمعه و روز قد



نفی لیبرال دموکراسی



تروی قاعده نفی سبیل



تعمین خودباوری و باور به شکستپذیری رژیم اسرائیل

استقالل و



استقالل فکری و فرهنگی

مقاومت



مقاومت و مقابله با نقشههای دشمنان



اعتقاد به گفتمان مقاومت در برابر دشمن

حمایت از

*

*



گسترش فرهنگ سازشناپذیری با دشمنان اسالم



پذیرش گروهها و جریانهای معارض اسالمگرا و مبارز



تروی برگزاری راهپیمایی روز قد



حمایت همهجانبه از مردم عراق حتی اهل سنت در جریان جنگ با داعش

مستضعفین

نفی سلطه و
استکبارستیزی



تعمین اعتقاد به مستکبر بودن امریکا در میان ملل مسلمان



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



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



نفی خودباختگی در برابر بیگانگان و سد نفوذ آنان



تبلیغ استکبارستیزی

*



نفی ظلم و ظلمپذیری



پــذیرش  66768معــاود عراقــی توســط ایــران و ارائــه خــدمات همــهجانبــه زیســتی و

*

آموزشی و پرورشی
کمکهای
انساندوستانه

وحدتگرایی و
تقریب مذاهب



کمکهای همهجانبه به مردم و دولت عراق بعد از سقوط صدام بـهویـژه در بازسـازی
این کشور



کمکهای همهجانبه به مردم و دولت عراق ،سوریه و یمن و...



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



تالش برای تمرکز بر نمادهای دینی مشترک(قرآن ،قبله ،پیامبر و)...



کاستن از اختالفات داخلی گروهها و جریانهای شیعی با اهل سنت



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



تبلیغ لزوم وحدت مسلمین و ضرورت مبارزه با تفرقهافکنی استکبار


اخوت و وفای

حس برادری و اخوت با مردم مسلمان جوامع دیگر



به عهد

همکاری همهجانبه در مبارزه با تروریسم و داعش



اشتهار ایرانیان به همدلی و وفای به عهد
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 .00اثربخشی دیپلماسی فرهنگیجمهوریاسالمیایران در مواجهه با اسالمهراسی
اسالمهراسی در دنیای امروز ،پدیدهای ترکیبی و چندوجهی است .یـک وجـه ،دربرگیرنـده
ابعاد فرهنگی و دینی اسـت و بعـد دینـی بـه اعتقـادات و رفتـار مسـلمانان در چشـمانـداز دیگـران
بازگشت پیدا میکند ،اما فقط به آن منحصر نشده و عنصر تر

این ترکیب نیز بایـد مـدنظر قـرار

گیرد .اسالمهراسی یا اسالم را بهعنوان یک تهدید بهحساب آوردن ،عامل مهمی در تعیین طبیعت
رابطه میان ایاالت متحده آمریکا و مسلمانان ،بهویژه آن دسته از ملتهای مسلمان است که ایاالت
متحده با آنها مشکل دارد .دیدگاه اسالمهراسی معتقـد اسـت کـه اسـالم هـیچ ارزش مشـترکی بـا
فرهنگهای دیگر ندارد؛ نسبت به غرب ،فرهنگ آن پستتر است؛ بیشتر یک ایدئولوژی سیاسـی
خشن است تا یـک دیـن؛ انتقادهـای آن از غـرب ،بـیارزش اسـت و اقـدامات تبعـیضآمیـز علیـه
مسلمانان موجه است .از این رو ،عقیده بر ایـن اسـت کـه اسـالم طبیعتـا غـرب را تهدیـد مـیکنـد
(ایزدی .)744 :7369 ،در دهههای اخیر ،تر

غربیها از خطر رو بـه گسـترش اسـالمگرایـی ،بـیم

احتمالی از جنگ اسالم و غرب و تیذیه این هرا ها از سوی گروههای صهیونیسـتی ،در تقویـت
روند اسالمستیزی در غرب بسیار مؤثر بوده است .در سالهـای گذشـته ،بـهویـژه پـس از حـواد
 77سپتامبر ،موجهای خبری رسانهها به مسلمانان جهان ،به خصوص مسلمانان در غرب هجوم برده
و موضوعهای این اخبار ،تنها حول محور جنگ علیه ترور میچرخد .البتـه یکـی از مصـداقهـای
تبلییات منفی علیه اسالم ،تعصبهای شدید بنیادگرایی افراطی مذهبی اسـت کـه نمادهـای آن در
قالب طالبان و سلفیگری ظاهر شده و مت سفانه عملکرد آن ،بهکل جهـان اسـالم ،تعمـیم و تسـری
یافته است .با توجه به اینکه هدف اساسی دیپلماسی فرهنگی ارائه دیدگاه روشن و موجه نسبت بـه
مفروضات ،ارزش و فرهنگ رفتاری نظام برای بازیگران مختل
ها

عرصه بینالملل ،شامل :دولتها،

سازمانهای دولتی بینالمللی و غیردولتی ،نهادهای جوامع مدنی و افکار عمومی است؛ الزم است
جمهوری اسالمی ایران با کمـک دیپلماسـی فرهنگـی و بـا تکیـه بـر ابعـاد و مؤلفـه اساسـی آن ،بـا
هـای

اسالمهراسی غرب مقابله کند.
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جدول  .4ارزيابي تأثیر مؤلفههاي ديپلماسي فرهنگي بر اسالمهراسي

آیین نوروز

از ماحصل مطالعات و بررسیهای صورتگرفتـه در ایـن مقالـه ،الگـوی دیپلماسـی فرهنگـی
جمهوری اسالمی ایران بـرای فعالیـت مـؤثر ،مناسـب و قابـل اجـرا بـرای بهبـود فراینـد دیپلماسـی
فرهنگی و تولید قدرت نرم بدین شکل ارائه میشود:
به منظور بررسی اعتبار الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران بـا تکنیـک دلفـی،
ابتدا پرسشنامه محقنساخته براسا

مراحل و ابعاد الگو و مقیا

پن درجهای لیکرت تهیه شد؛ بـه

این صورت که مراحل الگوی دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابعاد پرسشنامه و مؤلفههـا و دامنـه نفـوذ
هر کدام از آنها به عنوان گویهها در نظر گرفته شدند و از  70نفر از خبرگـان و صـاحبنظـران در
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عرصه فرهنگ و دیپلماسی فرهنگی خواسته شد تا میزان موافقت خود را بـا هریـک از گویـههـای
ذکرشده روی طی

پن درجهای لیکرت (از بسیار زیاد تا بسیار کم) ثبت کنند .پس از گردآوری

دادهها از آزمون دو جملهای برای تحلیل دادهها و تعیین اعتبار الگوی طراحی شده استفاده شـد .بـا
توجه به اینکه مقیا

مورد استفاده در این پرسشنامه یک مقیـا

پـن درجـهای بـا طیـ

لیکـرت

(بسیار زیاد ،0:زیاد ،6:متوسط ،3:کم 8:و خیلی کم )7 :بود؛ لذا نقطه  3بهعنـوان میـانگین پاسـخهـا
مدنظر قرار گرفت .در این حالت دو محدوده ت یید (باالی میانگین) و رد (پـایین میـانگین) در نظـر
گرفته شد و مجمـوع پاسـخ هـایی کـه بـاالتر از میـانگین بودنـد بـهعنـوان حالـت ت ییـد و مجمـوع
پاسخهایی که مساوی یا پایینتر از میانگین بودند ،بهعنوان حالت رد تعری
در جدول ( )0قابل مشاهده است.
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جدول  .5آزمون دوجملهای برای اعتباریابی الگوی طراحی شده

ردیف
آیین نوروز

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،نتیجه آزمون دو جملهای برای تمـامی ابعـاد و
گویههای الگو معنادار بود ( )p<0/05و این نشاندهنده ت ییـد روایـی هـر یـک از گویـههـا و نیـز
الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران است.
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نتیجهگیری
در این مقاله با بهره گیری از نظریه قدرت نرم جوزف نای ،فرهنگ و تمدن ایرانی -اسـالمی،
ارزشهای انقالب اسالمی و سیاست خارجی جمهوری اسالمی بهعنوان ابعـاد سـهگانـه دیپلماسـی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مدنظر قرار گرفت که با کاربست مؤلفههای آن ،الگوی دیپلماسی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ارائه شد .الگوی ارائهشـده تشـابهی بـا سـاختار و ماهیـت اندیشـه
سکوالر ندارد؛ یعنی مبانی فکری ،ارزشها ،هدف ،فرایند تاریخی و تطـوراتی متمـایز از گفتمـان
سکوالر دارد و پایهگذار فرایندی معرفتی از طرین عرضه فرهنگ ایرانی -اسالمی و نظام ارزشهـا
و اعتقادات دینـی برآمـده از آن ،بـه منظـور مواجهـه بـا اسـالمهراسـی اسـت .براسـا

ایـن الگـو،

جمهوری اسالمی ایران ،با هدف آگاهسازی ،درک و شناخت متقابـل و الهـامبخشـی ،برنامـههـای
راهبردی را در ارتباط با مردم و دولتهای مخاطب طراحی و اجرا مـیکنـد .در ایـن زمینـه ،منـابع
سهگانه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایـران یعنـی «فرهنـگ و تمـدن ایرانـی -اسـالمی ،ارزشهـای
انقالب اسالمی و سیاست خارجی» بـه م ابـه پشـتوانه و ابعـاد اصـلی دیپلماسـی فرهنگـی محسـوب
میشوند که با کاربست مؤلفههای آنها می تـوان ضـمن بـه فعلیـت رسـاندن قـدرت نـرم جمهـوری
اسالمی ایران ،از حساسیتهای قومی -مـذهبی در جوامـع مختلـ
اسالمی کاست و جاذبه را جایگزین واهمه و تر

نسـبت بـه دامنـه نفـوذ انقـالب

از اسالم و انقالب اسالمی کرد .البته باید توجـه

داشت که کاربرد این الگو مستلزم توجه جدی به دامنه و قلمرو نفوذ مشخوشده است و هر بخش
از آنها متناسب با ظرفیت ها و اشتراکات ،برای دستهای از مخاطبان خارجی قابل بهرهبرداری است.
برای م ال ،چهبسا ارزش استکبارستیزی برای مردم یک جامعـه مسـلمان آسـیایی جـذابیت فراوانـی
داشته باشد و موجب ارتقای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در آن جامعه شود؛ اما همین ارزش
نتواند ت ثیری بر مردم یک جامعه مسیحی اروپایی بگذارد .در نتیجـه ،ایـن وظیفـه نهادهـای متـولی
فرهنگی است که نسبت به ظرفیتهای جامعه هدف و بـه فراخـور زمـان ،موقعیـت ،نـوع و هویـت
مخاطب ،نوع پیام و ...با رویکردی کامال گزینشی به مؤلفههای الگوی دیپلماسـی فرهنگـی رجـوع
کننــد و مؤلفــه مناســب را ب ـرای پیشــبرد اهــداف ،انتخــاب و بــه ش ـیوهای هوشــمندانه و بــه دور از
حساسیتزایی اعمال کنند .لـذا الگـوی دیپلماسـی فرهنگـی مـیبایسـت بـه صـورت تخصیصـی و
011
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تجویزی براسا

سنخیت با جامعه هدف و ظرفیتهای بالفعـل و بـالقوه مخاطبـان خـارجی اعمـال

شود.
الزم به ذکر است که کنشگران دخیل در فرایند الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران را نیز میتوان در سه سطح ،شامل :نظارت راهبردی (معاونت بینالملل دفتر مقام معظم رهبری
و شورای عالی انقالب فرهنگـی) ،همـاهنگی (وزارت امـور خارجـه) و اجـرا (سـازمان فرهنـگ و
ارتباطات ،سازمان صدا و سیما ،سازمان میرا فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،مجمع جهانی
اهلبیت(ع) ،مجمع جهانی تقریب مذاهب ،جامعـهالمصـطفی ،نیـروی قـد

سـپاه ،بنیـاد سـعدی و

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ،سازمانهای مردمنهاد و )...تقسیمبندی کرد.
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فهرست منابع
 .7قرآن کریم .ترجمه مهدی الهی قمشهای .قم :مرکز چا و نشر قرآن کریم.
 .8نهجالبالغه ( .)7335ترجمه فیض االسالم .تهران :مهرآیین.
 .3امام خمینی ،روباهلل ( .)7319صحیفه نور .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 .6امام خمینی ،روباهلل ( .)7315صحیفه نور .چ  ،8ج  .9تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .0امام خمینی ،روباهلل ( .)7317صحیفه امام .ج  .87تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.
 .4امام خامنهای (مدظلهالعالی) .بیانات در تـاریخهـای ،7311/78/78 ،7316/75/74 ،7316/6/75
.7397/1/83 ،7363/3/76
.1

اسالمی ندوشن ،محمدعلی ( .)7319فرهن

و شبه فرهن  .تهران :انتشارات تو .

 .6اسالمی ،روباهلل و ذوالفقاریان ،فاطمه (« .)7395پدیدارشناسـی الزامـات دیپلماسـی اسـالمی».
فصلنامه سیاست خارجی.
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 ،80ش .6

افتخاری ،اصیر و شعبانی ،ناصـر ( .)7369قدرت نهرم :نبهرد نامتقهارن تحلیهل جنه

33روزه

حزباهلل .تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 .75امینی ،آرمین و انعامیعلمداری ،سهراب (« .)7397جهانیشدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسـی
فرهنگی در سیاست خارجی» .فصلنامه راهبرد.

 .87ش.40

 .77الویری ،محسن و قرائتی ،حامد (« .)7398بررسی تـاریخی کـارکرد ارتبـاطی هنـر در امـاکن
مذهبی عصر قاجـار ،مطالعـات تـاریخ فرهنگـی» .پژوهشهنامه انجمهن ایرانهی تهاریخ،

،0

ش .71
 .78ایزدی ،حجتاهلل (« .)7361مبانی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران» .فصلنامه مطالعات بسی ،
 .77ش .67
.73

ایزدی ،فؤاد (« .)7369اسالم هراسی در ایاالت متحده» .مجموعه مقاالت همایش اسالمهراسهی

پس از  00سپتامبر .تهران :پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.
 .76پوراحمدی ،حسین ( .)7369قدرت نرم و سیاست خارجی جمههوری اسهالمی ایهران .بوسـتان
کتاب.
 .70ترابی ،قاسم و رضایی ،علیرضا (« .)7395فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران :زمینههای
ایجابی ،شاخوهای اساسی» .فصلنامه مطالعات راهبردی ،ش ،6
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 .74جعفریپناه ،مهدی و میراحمدی ،منصور (« .)7397مؤلفههای قدرت نـرم جمهـوری اسـالمی
ایران با رویکرد اسالمی» .فصلنامه معرفت سیاسی،

 ،6ش .8

 .71جمالزاده ،ناصر (« .)7397قدرت نرم انقالب اسالمی ایران و نظریه صدور فرهنگی انقـالب».
اول ،ش .6
 .76حافظنیا ،محمدرضا ( .)7366جغرافیای سیاسی ایران .چ  .3تهران :سمت.
 .79حاجی صادقی ،عبداهلل (« .)7360مبانی فلسفه سیاسی اسـالم از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری».
فصلنامه حصون ،ش .1
 .85حر عاملی ،محمد بن حسن ( .)7360وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .بیروت :مؤسسة
آل البیت.
 .87خ ـانی ،محمـ ـدحسـ ـن (« .)7366دیپلمـ ـاسـ ـی فرهنگـ ـی و جــایگاه آن در سیـ ـاست خارجی
کشورها» .فصلنامه دانش سیاسی ،ش .8
 .88خرازی آذر ،رها (« .)7366ت

ثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشـورها» .فصلنامه مهدیریت

فرهنگی ،ش .4
 .83خلیلی ،محسـن و حمیـدی ،سـمیه (« .)7395تحلیـل گفتمـان مفهـوم صـدور انقـالب از منظـر
خبرگان قانون اساسی» .فصلنامه رهیافتهای سیاسی بینالمللی.
 .86درخشه ،جالل و غفـاری ،مصـطفی()7395؛ دیپلماسـی عمـومی جمهـوری اسـالمی ایـران در
جهان اسالم ،فصلنامه مطالعات فرهن

.80

و ارتباطات،

 ،78ش .74

دهشــیری ،محمدرضــا و همکــاران ( .)7398جایگههاه تکافههل و رفتارهههای حمایههتگرانههه در

دیپلماسی فرهن  ،تهران :مؤسسه فرهنگی -هنری و انتشارات بینالمللی الهدی.
 .84دهشیری ،محمدرضا ( .)7393دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسهالمی ایهران .تهـران :انتشـارات
علمی و فرهنگی.
.81

رحمانی ،منصور (« .)7396دیپلماسی عمومی و سیاست خـارجی» .فصلنامه مطالعات راهبردی

جهانی شدن.

 ،4ش .70

 .86زرینکوب ،عبدالحسین ( .)7348کارنامه اسالم .چ  ،3تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .89ستودهآرانی ،محمد و علویان ،مرتضی (« .)7397راهکارهای دیپلماسی عمومی و رسمی ایران
در مواجهه با اسالمهراسی غرب» .فصلنامه علوم سیاسی .ش .06
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تهران :مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
 .37سعیدی ،روباالمین و مقدمفر ،حمیدرضا (« .)7393منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران».
دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم.

 ،6ش .77

 .38سلیمی ،حسین (« .)7364نگرشی سازهانگارانه به هویت ملی در ایران» .فصلنامه مطالعات ملّهی،
 ،6ش .3
 .33سمیعی اصفهانی ،علیرضا و فتحی مظفری (« .)7397نقش و جایگاه قدرت نـرم در دیپلماسـی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران» .فصلنامه مطالعات خاورمیانه.
 .36سیدامامی ،کاوو

 .79ش.15

و حسینی فائن ،سیدمحمدمهدی (« .)7395زمینههـای رشـد اسـالمهراسـی

ساختمند در بریتانیا» .مجله دانش سیاسی ،ش .76
 .30صادقی ،محمدمسعود ( .)7393مؤلفههای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،تهران:
انتشارات سخنوران.
 .34صالحی امیری ،سیدرضا و محمـدی ،سـعید ( .)7369دیپلماسهی فرهنگهی .تهـران :انتشـارات
ققنو .
 .37قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
.36

قنبرلو ،عبداهلل ( 77« .)7369سپتامبر و گسترش پدیده اسالم هراسی غرب» .جستارهای سیاسهی

معاصر .دوره  ،7ش .8
.39

قرباننیا ،ناصر (« .)7393تعهد دولت ها به ارائه و پـذیرش کمـکهـای بشردوسـتانه» .فصهلنامه

حقوق تطبیقی ،ش .8
 .65قطعنامه  803مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 76فوریه  8575در مورد عید نوروز.
.67

گلشن پژوه ،محمدرضا ( .)7361جمهوری اسهالمی ایهران و قهدرت نهرم ،نگهاهی بهه قهدرت

نرمافزای جمهوری اسالمی ایران .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی و مرکز تحقیقات اسـتراتژیک
مجمع تشخیو مصلحت نظام.
 .68مجتهدزاده ،پیروز ( .)7363روحیه عهدالتخهواهی و جایگهاه آن در هویهت ملهی ایرانیهان.
تهران :انتشارات مؤسسه مطالعات ملی.
033

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،01پاییز و زمستان 0311
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اسالمی» .فصلنامه پژوهشهای سیاسی.

 .66موسوی جشنی ،سید صدرالدین ( .)7393فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم.
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روحانی و مهدی ذوالفقاری ،چ  .8تهران :دانشگاه امام صادق(ع).
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نقیبزاده ،احمد ( .)7367تأثیر فرهن

ملی بهر سیاسهت خهارجی جمههوری اسهالمی ایهران.
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استراتژیک مجمع تشخیو مصلحت نظام.
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