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Abstract 

The Islamic Republic of Iran, due to its ancient culture, civilization, religious and cultural 
commonalities with the Republic of Azerbaijan, has great power to make policies in the field 
of cultural relations of this country. The purpose of this article is to provide a model for 
policy-making of cultural relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic of 
Azerbaijan. This research has been done by qualitative method and applying data-based 
theory and the required data has been collected through semi-structured interviews. The 
statistical population of this study is those cultural experts in the position of ambassadors, 

cultural advisors, affiliates and cultural advisors of the Islamic Republic of Iran in the 
Republic of Azerbaijan who were interviewed by purposeful sampling, twelve of them. 
According to the research topic, all interviews were collected and MAXQD software was 
used to analyze the data. By carefully studying the interviews, wherever the concept related to 
the research topic was found among the content, the code was assigned to it. . In data analysis, 
we achieved a policy model. Based on the findings, it can be said that the strategies for 
attracting the maximum number of students of the Republic of Azerbaijan in Iran include the 
following: Translation of Persian books into Azeri, tourism development of the Republic of 

Azerbaijan in Iran, holding cultural weeks, management and guidance of foreign policy in the 
right direction, exchange of professors and elites between the two countries, exposing the 
nature of anti-identity currents in the Republic of Azerbaijan, attracting maximum students of 
the Republic of Azerbaijan In Iranian universities, joint scientific meetings, basic planning 
between the two countries, support for the publication of various joint literary, cultural and 
historical books, holding joint literary and scientific conferences and holding transnational art 
exhibitions with an Iranian-Islamic approach. These measures can promote policy-making in 
the cultural relations between Iran and the Republic of Azerbaijan in the field of culture.  
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 گذاری مناسبات فرهنگی الگوی سیاست

 1جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان
 

 دیرغ دکتر جالل غفاری، محمدرضا بشارتی دکتر

 ، علی جوادیالهدی سید عبدالرسول علم دکتر
 29/22/2911تاریخ دریافت: 

 21/11/2011تاریخ پذیرش: 

 چکیده
جمهوری اسالمی ایران به علت فرهنگ و تمدن کهن خود و اشتراکات دینی و فرهنگیی بیا جمهیوری    

گذاری در عرصه مناسبات فرهنگی این کشیور برخیوردار اسیت      برای سیاست آذربایجان، از قدرت زیادی
گذاری مناسبات فرهنگی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری  هدف این مقاله، ارائه الگویی برای سیاست

 های مورد نیاز بنیاد انجام گرفته و داده آذربایجان است  این پژوهش به روش کیفی و به کارگیری نظریه داده
آوری شیده اسیت  جام یه آمیاری ایین پیژوهش، آن دسیته از         های نیمه سیاختاریافته جمی    به وسیله مصاحبه

ها و مستشاران فرهنگی جمهوری اسالمی  های فرهنگی، وابسته کارشناسان فرهنگی در جایگاه سفیران، رایزن
از آنها مصاحبه صورت گرفت  گیری هدفمند، با دوازده نفر  ایران در جمهوری آذربایجان هستند که با نمونه

افزار مکس  ها از نرم شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها گردآوری  با توجه به موضوع پژوهش، تمام مصاحبه
ها، هر جا کیه مفهیوم میرتبا بیا موضیوع پیژوهش در بیین         کیو دا استفاده شد  با شروع مطال ه دقیق مصاحبه

گیذاری دسیت    بنیاد به الگوی سیاسیت  ص یافت  در تحلیل دادهمطالب دیده شد، کد مورد نظر به آن اختصا
توان گفت که راهبردهای جذب حداکثری طالب جمهوری آذربایجان در ایران،  ها می یافتیم  بر اساس یافته

 

 است این مقاله برگرفته از رساله دکتری   2

    :ع(نیدانشگاه جام  امام حس اریاستادنویسنده مسئول( 

   ع(نیدانشگاه جام  امام حس اریاستاد( 
   ع(نیدانشگاه جام  امام حس اریاستاد( 

   ع(نیپژوهشگر دانشگاه جام  امام حس( 
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ترجمه کتب فارسی به زبان آذری، توسی ه گردشیگری جمهیوری آذربایجیان در      شود: شامل موارد زیر می
ی فرهنگی، مدیریت و هدایت سیاست خارجی در مسییر مناسیب، تبیادل اسیتادان و     ها ایران، برگزاری هفته

های ضد هیویتی در جمهیوری آذربایجیان، جیذب حیداکثری       نخبگان بین دو کشور، افشای ماهیت جریان
ریزی بنیادین بیین   های مشترک علمی، برنامه های ایران، نشست دانشجویان جمهوری آذربایجان در دانشگاه

هیای   های مختلف ادبی، فرهنگی و تاریخی مشیترک، برگیزاری همیایش    مایت از چاپ کتابدو کشور، ح
های هنری فراملیی بیا رویکیرد ایرانیی ی اسیالمی  ایین اقیدامات          برگزاری نمایشگاه ادبی و علمی مشترک و

در مناسبات فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجیان در حیوزه فرهنیگ     گذاری تواند سبب ارتقای سیاست می
 ود ش

 

 گذاری، مناسبات فرهنگی، ایران، جمهوری آذربایجان  الگو، سیاستها:  کلیدواژه

 

 مقدمه
در میان کشورهای قفقاز جنوبی، آذربایجان اهمیتی بسیار در روابا جمهوری اسیالمی اییران   

گیذاری فرهنگیی جمهیوری     ترین بسیتر اعمیال سیاسیت    داشته است  شاید بتوان این کشور را اصلی

ران در منطقه دانست  دلیل این امر، وجود پیونیدهای تیاریخی ی تمیدنی و فرهنگیی بسییار       اسالمی ای

های کهن، در قلمرو کنونی جمهیوری آذربایجیان در    میان دو کشور از قرون گذشته است  از زمان

عنوان بخشیی از تشکییالت متنوع کشور ایران حضور داشیته   میان مرزهای جهان، فرهنگ ایرانی به 

(  در 212: 2931تسلا داشیته اسیت )ابراهیمییان،     21ای ایرانی در این کشور تا اوایل قرن ه و سنت

انکاری که جمهوری اسالمی ایران در عرصه فرهنگی و تمدنی در آذربایجان  کنار جایگاه غیرقابل 

را توانید اییران    ای است که میی  گونه داشته و دارد، پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین دو کشور نیز به

گذاری فرهنگی، برای رسیدن به اهداف خود در این کشور و منطقیه   گیری از ابزار سیاست در بهره

اند  در حال حاضیر، فقیدان راهبیرد     یاری رساند؛ اما عوامل مت ددی این فرصت را به چالش کشیده

هیا   شیود کیه بیه گسیترش همکیاری      گذاری فرهنگی روشن در روابا دو کشور مشاهده می سیاست

رسانی صحیح و شناخت ناکافی مردم و مسئوالن دو کشور  کند  همچنین نبود اطالع وارد می خدشه

انید کیه از آن فرصیت،     های غیرضروری موجب شده گذاری های یکدیگر و برخی قانون از توانایی

های فرهنگیی   (  همچنین ض ف در بازمهندسی ظرفیت093: 2919بهره کافی برده نشود )دهشیری، 
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زدگیی   گذاری فرهنگی و سیاست م وجود مهندسی فرهنگی منسجم در حوزه سیاستو تمدنی، عد

گذاری فرهنگی  های داخلی دیگر بر سر راه عملکرد مناسبات سیاست امور فرهنگی از جمله چالش

 آیند  جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان به شمار می

شود که  اسالمی ایران محسوب می این کشور، یکی از مناطق مهم و راهبردی برای جمهوری

زمان با فروپاشی شوروی، جایگاه محوری خویش را در عرصه روابا خارجی اییران بیه دسیت     هم

بیر   تأکیید افیزاری و   افیزاری بیه نیرم    آورد  در این میان، بیا تییییر در کیانون قیدرت از جنبیه سیخت      

گذاری مناسبات فرهنگی  استگذاری، لزوم اعمال کارآمد سی های نوین سیاست گیری از شیوه بهره

جمهوری اسالمی ایران در کشور جمهوری آذربایجان ی که در آن، بسترهای مناسب برای این امیر   

شود  وجود پشتوانه تاریخی و اشتراکات فرهنگی، تاریخی ی تمدنی، دینیی و    مهیاست ی احساس می 

نطقییه، از جملییه اییین خییاطر بییه وجییود قطبییی بییه نییام ایییران فرهنگییی در م  مییذهبی و احسییاس ت لییق

پیور،   هاست؛ اما وجود موان  داخلی و خارجی، در این روند وقفه ایجاد کرده است )کریمی فرصت

ویژه اجرایی، موان  خیارجی   گذاری و به (  در کنار موان  داخلیِ مرتبا با مشکالت قانون92: 2971

تیرین آنهیا وجیود     اید مهیم انید کیه شی    نیز نقش بسزایی در میزان موفقیت ایران در این عرصه داشیته 

بازیگران قدرتمندی است که هر یک با ایفای نقشی مؤثر در م ادالت فرهنگیی منطقیه، بیه نحیوی     

گذاری مناسبات فرهنگی جمهیوری اسیالمی اییران را بیه چیالش       های موجود برای سیاست فرصت

ین همسایگان در جایگاه واالی همسایگان در ت امالت فرهنگی، اهمیتی که هر یک از ااند؛  کشیده

کننید، اولوییت مناسیبات فرهنگیی جمهیوری اسیالمی        ای ایفا می گیری م ادالت منطقه نحوه شکل

توانید در   اتی که این روابیا میی  تأثیرایران در برقراری روابا سیاسی دوستانه با کشورهای منطقه و 

مهیم در ایین عرصیه    المللی برای کشورمان دربر داشته باشد، همه از نکیات   های داخلی و بین عرصه

هیایی اسیت    گذاری فرهنگی یکی از عرصیه  ویژه سیاست گذاری به  رو، عرصه سیاست است  از این

المللیی   های الزم و بنیادینی برای انتقال مفاهیم انقالب اسالمی در روابیا فرهنگیی ی بیین     که ظرفیت

ر با نفوذ در منطقیه پیر   ای و بازیگ عنوان یک قدرت منطقه دارد  رویکرد جمهوری اسالمی ایران به 

گیذاری مناسیبات فرهنگیی در کشیورهای      گییری از سیاسیت   تحول خاورمیانه همواره مبتنی بر بهره

ستیزی، دفیاع از مظلیوم و ایسیتادگی در     های انقالب اسالمی، ازجمله: ظلم گوناگون، بر پایه آرمان

هیای   ، آزاده و حکومیت هیای مظلیوم   برابر ظالم بوده که این موضوع نیز همواره میورد توجیه ملیت   
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(  این امر مستلزم آن است که جمهیوری اسیالمی   31: 2912مستقل قرارگرفته است )امیر احمدیان، 

هیا، از ابیزار    دار دولیت  هیای جهیت   هیا و فیارا از نگیاه    ها و اهداف خود به میان ملیت  با بردن آرمان

الح ملیی خیود اسیتفاده    مثابه سنتزی دیپلماتییک در خیدمت منیاف  و مصی     گذاری فرهنگی به سیاست

گذاری فرهنگی با هدف افزایش اعتبار در مییان   کارگیری ابزار سیاست کند  بنابراین، بهترین راه، به

ای قیادر اسیت بیا     عنیوان ییک قیدرت منطقیه      کشورهای همسایه است  جمهوری اسالمی اییران بیه  

ییت آن اسیت کیه    ای سیهم بیشیتری داشیته باشید  واق      هیدایت افکیار عمیومی، در میدیریت منطقیه     

گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در صورتی به کامیابی و موفقیت شایسیته و بایسیته    سیاست

 ( 91 :2972المللی داشته باشد )بهزادی،  خواهد رسید که رویکردی تمدنی به روابا فرهنگی بین

خیود  هیای دیگیر توجیه اییران را بیه       در منطقه قفقاز، جمهوری آذربایجان بیش از جمهیوری 

دارد  اشییتراکات فرهنگییی، دینییی، مییذهبی، زبییانی و قییومی جمهییوری آذربایجییان بییا    مبییذول مییی

هایی از جمهوری اسالمی ایران، در کنار تمایل اکثریت این جمهوری به دین اسالم و مذهب  بخش

گراییی و پیونید و در نتیجیه، توسی ه همکیاری و بهبیود روابیا بیا          تشی  زمینیه مناسیبی را بیرای هیم    

هیا بیه    تواند فراهم کند  تاکنون این روابا و همکاری گذاری فرهنگیِ هدفمند می ست سیاستکارب

ها، الزامیات و   توجهی به دگردیسی آل توس ه پیدا نکرده و به دلیل تأخیر و بیآن اندازه الزم و ایده

از  هیای فرهنگیی   های فرهنگی و وابسته های فرهنگی، رایزنی آمده از سوی دستگاه ضروریات پیش

هیا و   هیای ضی یف در کنسیولگری    سوی کارگزاران، نتایج مطلوبی به دسیت نیامیده اسیت  رایزنیی    

کننیدگان   عنوان هدایت های رسمی و نخبگان به  فقدان ارتباط مناسب با بدنه اجتماعی جام ه، گروه

گذاری مناسبات فرهنگی ایران  افکار عمومی در کشورهای جهان، از جمله نکات منفی در سیاست

(  در اینجا این پرسیش اساسیی مطیرس اسیت:     10: 2931زاده،  در جمهوری آذربایجان است )سیف

گیذاری مناسیبات    چرا با وجیود اشیتراکات بسییار عمییق بیین دو کشیور، هنیوز در عرصیه سیاسیت         

 هایی بوده است؟ فرهنگی به نحو مطلوب گسترش پیدا نکرده و همواره دستخوش فراز و نشیب

گیذاری   پژوهش حاضر به دنبال آن است که بیه بررسیی وضی یت سیاسیت     بنا بر همین مسئله،

این پرسیش اصیلی را   مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان بپردازد  لذا 

گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسیالمی اییران و    الگوی سیاست»در دستورکار قرار داده است: 
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خواهد با واکاوی مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و  یو م« اند؟ جمهوری آذربایجان کدام

 الگوی مناسب را م رفی کند  جمهوری آذربایجان،

 

 اهداف تحقیق
 هدف اصلی

 گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان الگوی سیاست

 

 اهداف فرعی

اسالمی اییران و جمهیوری    گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری های سیاست   ت یین شاخص2

 آذربایجان؛

گذاری مناسیبات فرهنگیی جمهیوری اسیالمی اییران و جمهیوری        های سیاست   ت یین مؤلفه1

 آذربایجان؛

گییذاری مناسییبات فرهنگییی جمهییوری اسییالمی ایییران و جمهییوری      ت یییین اب ییاد سیاسییت9

 آذربایجان 
 

 های تحقیق پرسش

 پرسش اصلی

هنگیی جمهیوری اسیالمی اییران و جمهیوری آذربایجیان       گذاری مناسبات فر الگوی سیاست

 چیست؟

 

 های فرعی پرسش

گییذاری مناسییبات فرهنگیی جمهییوری اسیالمی ایییران و جمهییوری    هییای سیاسیت    شیاخص 2

 آذربایجان چیست؟

گییذاری مناسییبات فرهنگییی جمهییوری اسییالمی ایییران و جمهییوری    هییای سیاسییت   مؤلفییه1

 آذربایجان چیست؟
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ناسبات فرهنگیی جمهیوری اسیالمی اییران و جمهیوری آذربایجیان       گذاری م   اب اد سیاست9

 چیست؟

 

 روش پژوهش

ایین تحقییق اکتشیافی، رویکیرد پیژوهش        روشبنییاد اسیت     این پژوهش به لحاظ هدف داده

افیزار مکیس کییو دا،     نیرم  بنیاد است  در ایین پیژوهش از   پردازی داده کیفی و مدل آن الگوی نظریه

  آوری جمی   بنییاد اسیتفاده شیده اسیت      پردازی در داده های کیفی و نظریه برای تجزیه و تحلیل داده

مصیاحبه نیمیه سیاختاریافته بیا       هیای پیژوهش از طرییق    پرسیش   بیه   گویی پاسخ  در راستای  اطالعات

هیای فرهنگیی و سیفیران جمهیوری      های فرهنگی، راییزن  کارشناسان و متخصصان فرهنگی، وابسته

گرفتیه و بیا اسیتفاده از ایین       ربایجان، در راستای عنوان پژوهش انجاماسالمی ایران در جمهوری آذ

 ابزار، موضوع پژوهش مورد مطال ه، مداقه و واکاوی قرار گرفته است 

 

 ادبیات و مفاهیم نظری پژوهش
 . الگو1

شیده   واژه الگو به م نای انگاره، شکل و نمونه، قالیب، طیرس، منیوال و نقیش در نظیر گرفتیه       

تیوان گفیت الگیو، نمیایش      کار رفته است  در ت ریفی ساده میی  ه در م انی مت ددی بهاست  این واژ

 ( 91: 2939شده از جهان واق ی است )دهقان،  نظری و ساده

الگو، مدل، سرمشق، مقتدا، اسوه و    م مواًل به نمونیه کیوچکی از ییک شییر بیزرب ییا بیه        

ی مهم و اصلی آن شیر بزرب ییا  ها یویژگشود که  شمار گفته می مجموعه محدودی از اشیای بی

عنوان بخشی که شکل ییا کیفییت کیل     (  برخی الگو را به 123: 2931اشیار را داشته باشد )ش بانی، 

نویس یا نموداری که راه م مولی یک عمل یا رفتار و  عنوان پیش دهد و برخی آن را به  را نشان می

 ند ا دهد، م رفی کرده یک ساختار ادراکی را نمایش می

 

 گذاری . سیاست2

گذاری، طراحی سازوکار به م نای ایجاد یک فضیا بیرای حرکیت عوامیل فرهنگیی،       سیاست
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گییذار اسییت    اقتصییادی، اجتمییاعی و سیاسییی بییه سییمت وضیی یت مطلییوب، از منظییر سیاسییت       

وسییله یییک فیرد یییا    ای از اقیدامات نسییبتاً هدفمنید اسییت کیه بییه     گییذاری بییانگر مجموعییه  سیاسیت 

گذاری، ی نیی   سیاست شود  بازیگران برای پرداختن به یک مسئله یا دغدغه دنبال میای از  مجموعه

مشی و راهبردها همراه با ت ییین هیدف در ییک بیازه زمیانی مشیخص، و نییز از         ت یین و ترسیم خا

 ( 23: 2932وض یت موجود به وض یت مطلوب رسیدن )اشتریان، 

 

 یفرهنگ یگذار استیس ـ

ها و راهبردهای کالن فرهنگی بیرای   مشی رت است از: ت یین خاگذاری فرهنگی عبا سیاست

های فرهنگی، مشارکت فرهنگی، میراث فرهنگی و هوییت فرهنگیی بیا     رسیدن به اهداف همکاری

گیذاری فرهنگیی بیه     (  همچنین سیاسیت 21: 2937ارائه مفهوم توس ه فرهنگی )همایون و ج فری، 

رات و تنظیمیات در عرصیه فرهنیگ م طیوف اسیت کیه       اراده دولت در ایجاد، تحکیم یا تیییر مقر

گیذاری،   (  از دیدگاه علم سیاسیت 113: 2939تواند سلبی یا ایجابی باشد )وحید،  ای می چنین اراده

گیذارد و در واقی ،    ای با اهمیت راهبردی است که بر توسی ه پاییدار اثیر میی     سیاست فرهنگی مقوله

 ( 21: 2932بخش اساسی آن است )اشتریان، 

گذاری، طراحی سازوکار به م نای ایجاد یک فضا برای حرکیت عوامیل اقتصیادی و     استسی

 ( 23: 2932گذار است )اشتریان،  اجتماعی به سمت وض یت مطلوب، از منظر سیاست

 

 . مناسبات3

ها، پیوندها و مناسبات مشیترک و   به م نای روابا، ارتباطات، وابستگی  کلمه مناسبات در واژه

ای  و حسینه داشیتن اسیت  مناسیبات در فرهنگسیتان ادب فارسیی بیه م نیای مجموعیه         رابطه متقابیل  

منسجم از افراِد برخیوردار از روابیا نزدییک و مناسیبات فرهنگیی و اجتمیاعی بیر پاییه شیماری از          

وییژه حسین ت لیق بیه هیویتی مشیترک اسیت  مناسیبات در علیوم سیاسیی و روابیا             مشیترکات، بیه   

یافتیه بیرای تنظییم مناسیبات      چارچوب حقوقی و قانون منظم و سیازمان  الملل، ی نی تشکیالتی با بین

 ( 203: 2930المللی )کاظمی،  داخلی یا بین
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 . فرهنگ4

هییا، آداب و الگوهییای  ارزش»، «عقاییید و باورهییای اساسییی »ای اسییت از  واره فرهنییگ نظییام

مناسبات جام ه را جهیت  که ادراکات، رفتار و « مصنوعات»و « نمادها»دار و دیرپا و  ، ریشه«رفتاری

 ( 29: 2919سازد )نقشه مهندسی فرهنگی کشور،  دهد و هویت آن را می و شکل می

 

 جانیآذربا یجمهور
ترین کشور قفقاز در گذرگاه اروپا و آسییای شیمال غربیی و در     جمهوری آذربایجان بزرب

و ترکیه در غرب، کنار دریای خزر است  پایتخت آن باکو است  کشور ایران در جنوب، ارمنستان 

گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال آذربایجان قرار دارند  همچنین این کشیور دارای میرز   

میلیون  1آبی با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان است  بر اساس آمار رسمی، جمهوری آذربایجان 

ب شیی ه و  درصد جم ییت آن میذه   31درصد جم یت آن مسلمان هستند   11نفر جم یت دارد که 

درصد بقیه از مذاهب دیگر هستند  زبان رسمی کشور ترکی آذربایجانی اسیت  نیوع حکومیت     21

گیذاری اسیت  ایین     جمهوری آذربایجیان، جمهیوری پارلمیانی چنیدحزبی بیا ییک مجلیس قیانون        

 به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است  1112جمهوری سکوالر بوده، از سال 
 

 جانیآذربا یجمهور و رانیا یفرهنگ سباتمنا یراهبرد یشناس طیمح .1

 الف( پیشینه تاریخی و تمدنی مشترک ایران و جمهوری آذربایجان

وجیود   گیردد   اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و جمهیوری آذربایجیان بیه گذشیته برمیی     

هیای   پیوندهای فرهنگی و تاریخی میان اییران و جمهیوری آذربایجیان، در سینجش بیا سیایر زمینیه       

رو، در مییان   آورد  از ایین  روابیا دو کشیور فیراهم میی      تیری را بیرای توسی ه    ری، بستر آمادههمکا

هیای مناسیبات فرهنگیی مییان دو کشیور اییران و جمهیوری آذربایجیان، دیین و           متییرها و شاخص

های میذهبی و دینیی و    های مشترک، آیین مشترک تاریخی و فرهنگی، زبان، آیین  مذهب و میراث

رونیید  بهییرام  عناصییری مثبییت و سییازنده در پیونییدهای دو کشییور بییه شییمار مییی  مفییاخر مشییترک 

دربیاره اشیتراکات    ،رانیی ا بیه  ها یآذر نگاه جان،یآذربا و رانیا رواباامیراحمدیان، تحلیلگر کتاب 

ترین عوامل نزدیکی ایران و آذربایجیان وجیود    یکی از مهم»گوید:  تاریخی و فرهنگی دو ملت می
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هیا و   برگیزاری جشین   دینی )ی نی شی ه و مسلمان بودن میردم آن کشیور( و نییز   های مذهبی و  علقه

تاریخ مشترک ایران و جمهوری آذربایجان از عناصر نزدیکی فرهنگی و « های نوروزی است  آیین

هیا،   اجتماعی دو کشور است  این وض یت باعث شده است تا برخالف تالش هفتاد ساله کمونیست

 دو کشور باقی بماند  های تاریخی بین باز علقه

جشن نوروز باستانی، مراسم چهارشنبه آخیر سیال، سیفره هفیت سیین و سیمنو، هیزاران واژه        

پارسی در زبان و ادبیات آذربایجانی و در برابر، واژگان پر شمار ترکی در ادبیات ایرانیی و عناصیر   

بین مردم جمهیوری   دیگر فرهنگ ایرانی که در آسیای مرکزی، آسیای صییر و قفقاز و به ویژه در

دهنده عمق روابیا فرهنگیی    شود، همه این مسائل نشان آذربایجان به طور گسترده گرامی داشته می

هیای تیاریخی، آداب و رسیوم و فرهنیگ      و تاریخی دو کشور است  این کشور به لحیاظ اشیتراک  

اسیت کیه   ای ضیروری و قابیل توجیه     نزدیکی فراوانی به جمهوری اسالمی اییران دارد و ایین نکتیه   

برداری قرار گیرد  یکی  تواند به عنوان یک عامل مثبت در مناسبات دو کشور مورد توجه و بهره می

گرایی ایران و جمهوری آذربایجان، دین و مذهب است  اسالم به عنوان دین مشترک  از عوامل هم

ان میردم دو  ای را بیرای پیونید میی    مردم ایران و جمهوری آذربایجان بستر م نیوی و فرهنگیی آمیاده   

 ( 93: 2930آورد )امیر احمدیان،  کشور به وجود می

 

 های همسایگی جغرافیایی ایران و جمهوری آذربایجان ب( ظرفیت

اهمیییت متقابییل ایییران و کشییورآذربایجان بییرای یکییدیگر بییه وضییوس مشییخص اسییت  بییرای  

کیلومتر میرز   923جمهوری آذربایجان، ایران تنها یک کشور م مولی نیست  این دو کشور حدود 

هیای مشیترک متقابیل و ب ضیی از عناصیر       مشترک خاکی با هم دارند  هیر دو کشیور دارای ارزش  

فرهنگی مشترک هسیتند  آذربایجیان ب ید از اییران، دومیین کشیور شیی ی جهیان از لحیاظ درصید           

هیا توجیه اییران را بیه      جم یت است  در منطقه قفقاز، جمهوری آذربایجان بیش از سیایر جمهیوری  

هیایی از جمهیوری    دارد  تجانس فرهنگی و زبیانی جمهیوری آذربایجیان بیا بخیش      مبذول میخود 

 اسالمی ایران، در کنار تمایل اکثریت این جمهوری به دین اسالم و مذهب تشیی  زمینیه مطلیوبی را   

هییا و بهبییود روابییا بییا کاربسییت   بییرای مناسییبات فرهنگییی و پیونیید و در نتیجییه، توسیی ه همکییاری 

 ( 10: 2931زاده،  تواند فراهم کند )سیف هنگیِ هدفمند میگذاری فر سیاست
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 جانیآذربا یجمهور در یفرهنگ انیجر و تیفعال. 2

 گرایی( الف( جریان فرهنگی اسالمی ـ ملی )همسو با ایران

های ایران بوده، جریان فرهنگی ایران بر ایین منطقیه    از دوره ساسانیان که قفقاز یکی از ایالت

هیای فیراوان تیاریخی، غلبیه ایین جرییان فرهنگیی از لحیاظ          رغم فراز و نشیب حاکم بوده است  به

سیتیز، از جملیه در دوره تزارهیای روس و همچنیین      تاریخی چنان بوده کیه جرییان فرهنگیی اییران    

سیراها،   شوروی سابق نتوانسیته اسیت بیه طیور کامیل، آن را از بیین ببیرد  امیاکن تیاریخی، کیاروان          

های محلی و فرهنگ عامیانه حاکم بر سیرزمین   ها و گویش طی، زبانمساجد، صنای  دستی، نسخ خ

هایی از جرییان فرهنگیی ایرانیی بیوده اسیت  در دوران شیوروی        جمهوری آذربایجان همگی نشانه

هیای خطیی و تییییر     ستیزی، تخریب آثیار تیاریخی، سیوزاندن نسیخه     )سابق( با اقداماتی نظیر: اسالم

هیای جرییان فرهنگیی ایرانیی ی اسیالمی در جمهیوری         ریشیه الفبیای فارسیی منطقیه تیالش شید تیا       

آذربایجان از بین برود  پس از فروپاشی شوروی نیز ت رییف فرهنیگ در جمهیوری آذربایجیان بیر      

پایه انکار ایران گذاشته و تالش شد که از هرگونه تبلیغ فرهنگیی اییران در ایین کشیور جلیوگیری      

ای صیورت   هیای فرهنگیی   و کشیور، همکیاری  شود  با وجود ایین، در چیارچوب روابیا رسیمی د    

 گیییرد کییه مییورد اسییتقبال مییردم جمهییوری آذربایجییان قییرار دارد )مصییاحبه ابییراهیم نییوری،   مییی

23/9/2917 ) 

های فرهنگی به امضای محمید حسیینی و    همکاری  نامه موافقت 2931در این زمینه، در تیر ماه 

نامه شیامل   آذربایجان رسید  این موافقتابوالفضل قارایف، وزیران فرهنگ وقت ایران و جمهوری 

را شیامل   1129هیای فرهنگیی و هنیری دو کشیور تیا سیال        ده ماده بود که برنامه اجرایی همکیاری 

 شد   می

سیییدمحمد حسییینی، وزیییر وقییت فرهنییگ و ارشییاد اسییالمی ایییران، در اییین مراسییم امضییای   

از توسی ه هیر چیه بیشیتر مناسیبات      سی  نامه فرهنگی میان ایران و جمهوری آذربایجان را زمینه موافت

های فرهنگی خواند  ابوالفضل قارایف، وزیر وقت فرهنگ و  ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه

نامییه افییزود:  جهییانگردی جمهییوری آذربایجییان، نیییز بییا ابییراز خرسییندی از امضییای اییین موافقییت   

 رهنگیی و دینیی اسیت     های فرهنگی دو کشور برگرفتیه از اشیتراکات فیراوان تیاریخی، ف     همکاری
 

 های فرهنگی . هفته1جدول 
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 نام برنامه ردیف

 های فرهنگی دو کشور برگزاری هفته 2

 های ادبی و علمی مشترک برگزاری سمینارها و همایش 1

 برگزاری نمایشگاه کتاب 9

 صنای  دستی و نقاشی 0

 های فارسی و آذری ترجمه آثار فاخر ادبی به زبان 1

 های هنری و ادبی  ر و شرکت هنرمندان دو کشور در جشنوارهبرگزاری شب ش 9

 

مقامات رسمی جمهوری آذربایجان در سخن، بر اشتراکات فرهنگی دو کشیور در دییدارهای   

جمهور آذربایجان، در دیدار بیا سییدمحمد    اف، رئیس کنند  برای نمونه، الهام علی می تأکیدرسمی 

اسیالمی اییران، بیر اشیتراکات فرهنگیی دو کشیور        حسینی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد جمهیوری 

هیای   تیرین روییداد فرهنگیی مییان دو کشیور برگیزاری هفتیه        های اخییر، مهیم   طی سال کرد  تأکید

فرهنگی میان دو کشور به صورت متقابل در شهرهای تهران و تبرییز و شیهرهای بیاکو و گنجیه در     

شیود، در   وان جریان فرهنگی ایران یاد میبود  آنچه امروز در جمهوری آذربایجان به عن 2911مهر 

های ملی و اسیالمی ایین    واق ، همان هویت اسالمی و ملی این کشور است  در نتیجه، هر چه ارزش

شیود  بیه همیین دلییل،      کشور تقویت شود، در واق ، جریان فرهنگی ایران در این کشور تقویت می

گراییان موجیب تضی یف موق ییت      بر اسالم ستیزان در جمهوری آذربایجان، م تقدند که فشار ایران

ای مسیتقیم بیا تقوییت     ایران خواهد شد  بر این اساس، تقویت اسالم در جمهوری آذربایجان رابطیه 

 ( 2917/ 11/1فرهنگ ایرانی در این کشور دارد )مصاحبه محمد حسینی، 

 

 ب( اشتراکات فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان

 تأکیید یجیان همیواره در دییدارهای مشیترک بیر ایین نکتیه        مقامات اییران و جمهیوری آذربا  

کنند که این دو کشور یک ملت در کالبد دو جسم هستند  این ناشی از اشتراکات فراوانی است  می

که میان دو کشور وجود دارد  با وجود جدایی آذربایجان از ایران، سنت و رسوم فرهنگی و آیینیی  

  برپایی مراسم سوگواری در روز عاشورا، برگزاری جشین  در میان مردم به حیات خویش ادامه داد

هیا، همچنیین برگیزاری جشین      عید غدیر و پخش کردن شیرینی و شربت در تمام مسجدها و محلیه 
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های فرهنگی و تاریخی جمهیوری آذربایجیان بیا     های پیوند و اشتراک نوروز در این کشور از نشانه

نگی وجود کتب فراوان با خیا و زبیان فارسیی در    ایران است  یکی دیگر از عوامل اشتراکات فره

جمهوری آذربایجان است  با الحاق آذربایجان قفقاز به روسیه، خا و زبان فارسیی در مییان میردم    

« عبیاس قلیی آقیا قدسیی    »توسیا   ارم گلسیتان این سرزمین مقام خود را حفظ کیرد  تیألیف کتیاب    

یات زبان فارسی در این منطقه اسیت  امیا   ق  نشانه تداوم ح2117در سال « باکی خانوف»م روف به 

در قرن بیستم، به دلیل عدم توجه حکومت وقت ایران به لزوم گسترش خا و زبان فارسی در قفقاز 

گرانه نظام تزاری روسیه، ایین زبیان بیه تیدریج بیه فراموشیی گراییید  در دوران         و سیاست سرکوب

خیا التیین و سییریلیک بیه جیای خیا        حکومت شوروی )سابق( بر آذربایجان قفقاز با جایگزینی

فارسی، این روند تشدید شد  در طول تاریخ، ش را و نویسندگان بسیاری در آذربایجان قفقیاز آثیار   

خود را به خا و زبان فارسی نوشتند  در حال حاضر، میردم جمهیوری آذربایجیان بیه دلییل تسیلا       

دییوان اشی ار شی رای بزرگیی، ماننید      نداشتن به زبان فارسی، قادر به مطال یه منیاب  مهیم تیاریخی و     

نیستند  میان زبان آذری و فارسی وجیوه مشیترک فراوانیی،    « نظامی گنجوی»و « مجیرالدین بیلقانی»

از نظر اعالم جیرافیایی، لیات، اصطالحات و ت بیرات وجود دارد  این عناصر مشترک نشیانه پیونید   

 ( 2917/ 11/7تاریخی مردم دو سرزمین است )مصاحبه رضا میرمحمدی، 

از دیگر اشتراکات مهم فرهنگی میان ایران و جمهیوری آذربایجیان برگیزاری جشین نیوروز      

شیود  در   است  در کشور جمهوری آذربایجان هر سال با آغاز فصل بهار، جشن نوروز برگیزار میی  

شیدند؛ امیا پیس از     دوران حکومت شوروی، میردم از برگیزاری مراسیم تیاریخی و دینیی منی  میی       

جمهوری آذربایجیان، نیوروز بیه آییین رسیمی ایین کشیور تبیدیل شید  میردم جمهیوری            استقالل 

: 2919کنند )امییر احمیدیان،    آذربایجان از عید نوروز به عنوان عید صلح، دوستی و وحدت یاد می

72 ) 

های مذهبی بخش اعظم اشیتراکات فرهنگیی اییران و جمهیوری آذربایجیان را تشیکیل        مؤلفه

ردم جمهوری آذربایجان قفقاز از قرن هفتم هجیری نسیبت بیه میذهب تشیی       دهد  برای نمونه، م می

تمایل زیادی داشتند  از دوره صفویه، با توجه به رسمی شدن مذهب تشی  به عنوان میذهب رسیمی   

ایران، هر ساله مراسم سوگواری در روز تاسوعا و عاشیورا در اییران و آذربایجیان قفقیاز بیا شیکوه       

زنیی و ت زییه میردم جمهیوری      خیوانی، سیینه   و هویت ایرانیی در مرثییه  شد  روس  خاصی برگزار می
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آذربایجان و قفقاز نمود بارزی دارد  از اعیاد دیگر مهم اسالمی در اییران و جمهیوری آذربایجیان،    

 ( 11/22/2919آیین،  توان به اعیاد فطر و قربان اشاره کرد )مصاحبه محسن پاک می

وبی جایگاه فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان را همین اشتراکات گسترده فرهنگی، به خ

های مخالف ایران، از جمله رژیم صهیونیستی بیه شیدت در پیی از بیین      دهد  اکنون قدرت نشان می

ترین حضور فرهنگی اییران در   بردن این جایگاه هستند  امروزه در جمهوری آذربایجان به کوچک

هییزار مسییجد در جمهییوری  311  بییالغ بییر شییود اییین کشییور، واکیینش و حساسیییت نشییان داده مییی 

شوند؛ تا جایی کیه از   آذربایجان وجود دارد که نیروی محرکه جنبش امام خمینی)ره( محسوب می

« دکتیرین انقیالب اسیالمی   »نصب تصاویر حضرت امام خمینی)ره( در مساجد آذربایجان نییز بیوی   

کات فراوانیی هسیتند؛ بیه علیت     آید  به رغیم اینکیه اییران و جمهیوری آذربایجیان دارای اشیترا       می

تحرکات بازیگران ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان و نیز سیاست باکو بیرای گرییز فرهنگیی از    

ایران، در حال حاضر، تهدیدهای فرهنگی زیادی متوجه ایران در جمهوری آذربایجان اسیت  ایین   

شیتراکات فرهنگیی و   دهند که رویکرد حاکم بر جمهوری آذربایجان در تض یف ا عوامل نشان می

نوشته کاظمی، رایزن وقت فرهنگی  تبدیل این اشتراکات به عوامل اختالف و واگرایی است )دست

 ( 09: 2912ایران در جمهوری آذربایجان، 

 

 جانیآذربا یجمهور و رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ مناسبات. 3

هییا و  ام از برنامییهمناسییبات فرهنگییی مشییترک بییین ایییران و جمهییوری آذربایجییان را بییا الهیی   

 بندی کرد: توان بررسی و جم  های سازمان یونسکو در چهار حوزه می ف الیت

 

 الف( میراث فرهنگی ملموس

هیای تیاریخی و جیرافییایی دو کشیور اییران و       اگرچه با در نظیر داشیتن پیونیدها و پیوسیتگی    

میراث فرهنگی ملمیوس   های گلستان و ترکمانچای، بسیاری از جمهوری آذربایجان تا قبل از پیمان

توان یافت که در سرنوشت فرهنگی، اجتمیاعی و سیاسیی آنهیا ی کیه تیا        موجود در دو کشور را می

نقیش   بردنید ی    پارچه بیه سیر میی    پیش از این، در کالبد یک سرزمین و ساختار سیاسی واحد و یک

حیال،   ردارند  با این اند و در خاطره جم ی مردم آن از جایگاهی ماندگار برخو انکارناپذیری داشته
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ها و جیدا کیردن مرزهیای سیاسیی      های سرزمینی از دولت ی ملت  قواعد وستفالیایی حاکم و ت ریف

آنها، امروزه اندیشه ثبت مشترک این نوع از مواریث را منتفی سیاخته اسیت  تنهیا مییراث مشیترک      

ر ثبت و نگهیداری آن  هم نه از نوع فرهنگی، بلکه از نوع میراث طبی ی که همکاری د آن  ،ملموس

تیرین   هیا از مهیم   های هیرکانی است  این جنگل گرایی دو کشور کمک کند، جنگل تواند به هم می

برب جهان، از منطقه هیرکن در جمهوری آذربایجان در حاشیه دریای خزر شروع  های پهن جنگل

هیا سیهم جمهیوری     گیل هیزار هکتیار از ایین جن    11یابند   شده، تا استان گلستان در ایران امتداد می 

(  توافییق ایییران و Unesco, 1972میلیییون هکتییار سییهم ایییران اسییت )  1آذربایجییان و نزدیییک بییه 

صورت مشترک برای ثبت به سیازمان یونسیکو تسیلیم شیده اسیت )رفی یی        جمهوری آذربایجان به 

 ( 31: 2919فنود، 

 

 ب( میراث فرهنگی ناملموس

عنوان میراث مشترک فرهنگی   ی در این حوزه بهشمار از میراث فرهنگی ناملموس، موارد بی

شناسیایی هسیتند کیه برخیی از آنهیا در       بین جمهوری اسالمی اییران و جمهیوری آذربایجیان قابیل     

توانند مورد شناسایی و  اند و بسیاری دیگر می شده صورت مشترک یا منفرد ثبت   سازمان یونسکو به

بیافی   (، هنیر سینتی فیرش   1111هنیر عاشییقی )ثبیت    (، 1113ثبت قرار گیرند  موسیقی موغام )ثبیت  

(، بیازی چوگیان بیا اسیب     1121(، صن ت و اجرای هنر تار )ثبت 1121جمهوری آذربایجان )ثبت 

(، صین ت و  1120(، نماد و هنر سینتی کالغیایی روسیری ابریشیمی زنیان )ثبیت       1129باا )ثبت  قره

(، از مییراث  unsco, 2014ر انتظار ثبیت( ) ، د1129اجرای هنر باالبان )ارائه پرونده به یونسکو سال 

شده از سوی جمهوری آذربایجان، در سازمان یونسکو هستند  آیین نیوروز،   فرهنگی ناملموس ثبت

صورت مشترک و چنیدملیتی از سیوی جمهیوری اسیالمی اییران، جمهیوری آذربایجیان، هنید،           به

 ازمان یونسییکو رسیییده اسییتبییه ثبییت سیی 1111ترکیییه، پاکسییتان، ازبکسییتان و قرقیزسییتان در سییال 

(unsco, 2014 ) 

صیورت مشیترک از سیوی اییران و       توانید بیه   حال، از میراث فرهنگی ناملموس که میی  با این

های پیش رو به ثبیت برسید و بیا احسیاس ت لیق بیه فرهنیگ مشیترک          جمهوری آذربایجان در سال

از: شب یلیدا )چلیه گئجسیی(،     اند گرایی هر چه بیشتر دو کشور را فراهم کند، عبارت های هم زمینه
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هیای وابسیته بیه نیوروز ماننید مراسیم چهارشینبه آخیر سیال )اییل آخیر چرشینبه سیی(، سیفره                آیین

مییرا )یومورتییدا بویامییاا(، دادن   سییین، رویانییدن سییبزه، پخییت سییمنو، رنییگ کییردن تخییم    هفییت

مییراث فرهنگیی   عنیوان   توانند به  بدر  این عوامل می های جدید )ایل سوفتِ سی( و سیزده  اسکناس

بیرداری قیرار گیرنید     گرایی و مناسبات فرهنگی دو کشور مورد ثبت و بهره مشترک در راستای هم

 ( 917: 2911)عالمی، 

 

 ج( میراث فرهنگی مکتوب

ییک نسیخه خطیی     1111در حوزه میراث فرهنگی مکتیوب، جمهیوری آذربایجیان در سیال     

ای منحصیر   کرده است  این نسخه مجموعه درباره پزشکی و داروسازی را در سازمان یونسکو ثبت

 های دوره میانه و شامل سه بخش است: نوشته فرد از دست به 

 الف( ذخایر نظام شاهی، نوشته رستم جرجانی؛

 ب( القانون فی طب، تألیف ابوعلی سینا؛ 

ج( المقال الثالثون، نوشته ابوالقاسم الزهراوی  این اثیر بیه همیراه دو مجموعیه ارزشیمند پینج       

نامه رب  رشیدی مربوط به قیرن   و نسخه خطی وقف 1122نج یا خمسه نظامی گنجوی که در سال گ

( از سوی جمهوری unesco, 2014) 1117اهلل همدانی که در سال  نوشته خواجه الرشیدین فضل 29

ر توان د اند، را می اسالمی ایران در میان آثار مربوط به حافظه جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده

حوزه میراث مشترک فرهنگی دو کشور به شمار آورد  همچنیین کیار مشیترکی کیه دو کشیور در      

( در سیازمان یونسیکو در   2112ی 2171مورد ثبت هشتصدمین سال تولد خواجه نصیرالدین طوسی )

دان و مینجم   تواند در مورد ثبت آثیار مکتیوب ایین فیلسیوف، ریاضیی      اند، می انجام داده 1112سال 

تواند میورد   ادامه پیدا کند  کار مشترک بر روی این آثار علمی، ادبی و فرهنگی می 29بزرب قرن 

 2219ال ابیدین شییروانی )   همت مسئوالن و اندیشمندان دو کشور قرار گیرد  آثیار مهیم حیاج زیین    

:  2930زاده و ج فری،  م( شامل: بستان السیاحه، حدائق السیاحه و ریاض السیاحه )سلماسی 2731ق/

تلخیص اآلثار فی عجائب االقطار از عبدالرشیید نیوری بیاکویی، آثیار مییرزا محمیدبن حسین        (، 77

اشیارات، شیرس حکمیت     شروانی، شامل: حواشی و ت لیقات بر م الم االصول، شرس مطیال ، شیرس  

الیدین مسی ود شیروانی، از     ال ین، رسائلی در کائنات جو و نموزج ال لوم و هندسه، تألیفیات کمیال  
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وی بر شرس حکمت ال ین مبارکشاه بخاری، شرس طوال  االنوار، شرس مواقیف سیید    جمله ت لیقات

الدین احمد نخجوانی، از جملیه شیرس    شریف و شرس آداب البحث سمرقندی، تألیفات قاضی نجم

کلیات قانون و ت لیقات انتقادی بر منطق اشارات ابوعلی سینا و آثیار سییدیحیی بین سیید بهارالیدین      

: 2920ار الطیالبین، شیفار االسیرار، اسیرار الیوحی و شیرس گلشین راز )تربیییت،        شیروانی ماننید اسیر   

(  تنها بخش کیوچکی از مییراث فرهنگیی مکتیوب هسیتند کیه هیر دو کشیور بیه نیوعی           111ی011

 های علمی و فرهنگی امروز خود را مدیون آنها هستند  دارایی

قی عملیی و نظیری، از جملیه    گفته، آثار ماندگار اندیشمندان عرصه موسی در کنار موارد پیش

م( در مناسبات فرهنگی دو  21ق/ 1ای )قرن  م( و عبدالقادر مراغه 29ق/  7الدین ارموی )قرن  صفی

توانند داشته باشند  هر دو کشور دانش موسیقیایی خیود را میدیون آثیار ایین      کشور نقش مهمی می

کییه بزرگداشییت  ن، همچنییان(  بنییابرایTraditional of Azarbaijan, 2014داننیید ) بزرگییان مییی

ای بیا حماییت جمهیوری     عبیدالقادر مراغیه   األلحیان  مقاصدششصدمین سالگرد تألیف اثر ارزشمند 

از سوی ایران در سازمان یونسکو برگزار شد، آثار آنها از جملیه   1120آذربایجان و ترکیه در سال 

الیدین ارمیوی )عقلمنید،     صیفی  هیی فیالتأل النسیب  یفی  هیالشیرق  الرساله و یقیالموس یف األدوار الرساله

: 2931خییانی،  ای )عبییاس عبییدالقادر مراغییه األلحییان کنییزو  مقاصییدااللحان(؛ و 223ییی211: 2931

توانند به عنوان میراث مشترک فرهنگیی بیه ثبیت سیازمان یونسیکو درآینید و در        ( نیز می911ی999

 فهرست حافظه جهانی قرار گیرند 

ی، مالمحمیید فضییولی، نظییامی گنجییوی، خاقییانی  آثییار شیی رایی همچییون: عمادالییدین نسیییم 

شیروانی، مجیرالدین بیلقانی، هندوشاه نخجیوانی، ابیوال الر گنجیوی، خورشییدبانو نیاتوان، حسیین       

اردوبادی، حاجی سیدعظیم شروانی، میرزاصادق اردوبادی، محمدصالح باکویی، عهیدی بیاکویی،   

زامحمیدتقی قمیری دربنیدی، نجمیی     ابراهیم قدسیی گنجیوی، میر   الدین محمد شروانی، شیخ جالل

(؛ و اشی ار  237: 2920شروانی، نشاط شروانی، سیدحسن واعظ شروانی، عتیقیی شیروانی )تربییت،    

اکبر صابر، شاعر انقالبی جمهوری آذربایجان، که با  طنزگونه با محتوای انقالبی ی سیاسی میرزا علی 

خیواه   بایجان ایران و انقالبیون مشیروطه ای در بیداری آذر نقش ارزنده نیمالنصرالدنشر در روزنامه 

الدین گیالنی م روف به نسیم شمال، اش ار اجتماعی و انتقادی  نیز داشت  مکاتبه ش ری او با اشرف

آذری میرزاعلی م جز شبستری، شاعر متفکر و منتقد ابتدای قرن بیستم ایران، در کنار منظومه بسیار 
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ای از فرهنیگ فولکلیور میردم     ریار کیه خیود گنجینیه   ی استاد محمدحسین شه«حیدر بابا»ارزشمند 

هایی از میراث مشترک فرهنگی مکتوب هسیتند کیه    آذربایجان به کالم و بیان شاعرانه است، نمونه

توانند ثبت مشترک آنهیا را در دسیتورکار برنامیه حافظیه جهیانی       دو کشور با همکاری یکدیگر می

هیا، نوارهیا و    ، آثیار شینیداری ی دییداری ماننید فییلم      سازمان یونسکو قرار دهند  جدا از موارد متنیی 

گراییی هرچیه بیشیتر     هیا و هیم   موارد دیگر نیز مشروط به داشتن نقش مهم در انسجام فرهنگی ملیت 

 ( 73: 2930توانند به عنوان میراث مشترک در حافظه جهانی ثبت شوند )امیر احمدیان،  آنان، می

 

 الف( میراث فرهنگی ملموس

هیای تیاریخی و جیرافییایی دو کشیور اییران و       نظیر داشیتن پیونیدها و پیوسیتگی    اگرچه با در 

های گلستان و ترکمانچای، بسیاری از میراث فرهنگی ملمیوس   جمهوری آذربایجان تا قبل از پیمان

توان یافت که در سرنوشت فرهنگی، اجتمیاعی و سیاسیی آنهیا ی کیه تیا        موجود در دو کشور را می

نقیش   بردنید ی    پارچه بیه سیر میی    یک سرزمین و ساختار سیاسی واحد و یک پیش از این، در کالبد

حیال،   اند و در خاطره جم ی مردم آن از جایگاهی ماندگار برخوردارند  با این  انکارناپذیری داشته

ها و جیدا کیردن مرزهیای سیاسیی      های سرزمینی از دولت ی ملت  قواعد وستفالیایی حاکم و ت ریف

ثبت مشترک این نوع از مواریث را منتفی سیاخته اسیت  تنهیا مییراث مشیترک       آنها، امروزه اندیشه

هم نه از نوع فرهنگی، بلکه از نوع میراث طبی ی که همکاری در ثبت و نگهیداری آن   آن  ،ملموس

تیرین   هیا از مهیم   های هیرکانی است  این جنگل گرایی دو کشور کمک کند، جنگل تواند به هم می

ن، از منطقه هیرکن در جمهوری آذربایجان در حاشیه دریای خزر شروع برب جها های پهن جنگل

هیا سیهم جمهیوری     هیزار هکتیار از ایین جنگیل     11یابند   شده، تا استان گلستان در ایران امتداد می 

(  توافییق ایییران و Unesco, 1972میلیییون هکتییار سییهم ایییران اسییت )  1آذربایجییان و نزدیییک بییه 

مشترک برای ثبت به سیازمان یونسیکو تسیلیم شیده اسیت )رفی یی       صورت  جمهوری آذربایجان به 

 ( 31: 2919فنود، 
 

 ب( میراث فرهنگی ناملموس

عنوان میراث مشترک فرهنگی   شماری در این حوزه به از میراث فرهنگی ناملموس، موارد بی
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ر شناسیایی هسیتند کیه برخیی از آنهیا د      بین جمهوری اسالمی اییران و جمهیوری آذربایجیان قابیل     

توانند مورد شناسایی و  اند و بسیاری دیگر می شده صورت مشترک یا منفرد ثبت   سازمان یونسکو به

بیافی   (، هنیر سینتی فیرش   1111(، هنیر عاشییقی )ثبیت    1113ثبت قرار گیرند  موسیقی موغام )ثبیت  

(، بیازی چوگیان بیا اسیب     1121(، صن ت و اجرای هنر تار )ثبت 1121جمهوری آذربایجان )ثبت 

(، صین ت و  1120(، نماد و هنر سینتی کالغیایی روسیری ابریشیمی زنیان )ثبیت       1129باا )ثبت  هقر

(، از مییراث  unsco, 2014، در انتظار ثبیت( ) 1129اجرای هنر باالبان )ارائه پرونده به یونسکو سال 

شده از سوی جمهوری آذربایجان، در سازمان یونسکو هستند  آیین نیوروز،   فرهنگی ناملموس ثبت

صورت مشترک و چنیدملیتی از سیوی جمهیوری اسیالمی اییران، جمهیوری آذربایجیان، هنید،           هب

 بییه ثبییت سییازمان یونسییکو رسیییده اسییت 1111ترکیییه، پاکسییتان، ازبکسییتان و قرقیزسییتان در سییال 

(unsco, 2014 ) 

صیورت مشیترک از سیوی اییران و       توانید بیه   حال، از میراث فرهنگی ناملموس که میی  با این

های پیش رو به ثبیت برسید و بیا احسیاس ت لیق بیه فرهنیگ مشیترک          آذربایجان در سالجمهوری 

اند از: شب یلیدا )چلیه گئجسیی(،     گرایی هر چه بیشتر دو کشور را فراهم کند، عبارت های هم زمینه

هیای وابسیته بیه نیوروز ماننید مراسیم چهارشینبه آخیر سیال )اییل آخیر چرشینبه سیی(، سیفره                آیین

مییرا )یومورتییدا بویامییاا(، دادن   سییبزه، پخییت سییمنو، رنییگ کییردن تخییم  سییین، رویانییدن  هفییت

عنیوان مییراث فرهنگیی     توانند به  بدر  این عوامل می های جدید )ایل سوفتِ سی( و سیزده  اسکناس

بیرداری قیرار گیرنید     گرایی و مناسبات فرهنگی دو کشور مورد ثبت و بهره مشترک در راستای هم

 ( 917: 2911)عالمی، 

 

 راث فرهنگی مکتوبج( می

ییک نسیخه خطیی     1111در حوزه میراث فرهنگی مکتیوب، جمهیوری آذربایجیان در سیال     

ای منحصیر   درباره پزشکی و داروسازی را در سازمان یونسکو ثبت کرده است  این نسخه مجموعه

 های دوره میانه و شامل سه بخش است: نوشته فرد از دست به 

 جرجانی؛ الف( ذخایر نظام شاهی، نوشته رستم

 ب( القانون فی طب، تألیف ابوعلی سینا؛  
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ج( المقال الثالثون، نوشته ابوالقاسم الزهراوی  این اثیر بیه همیراه دو مجموعیه ارزشیمند پینج       

نامه رب  رشیدی مربوط به قیرن   و نسخه خطی وقف 1122گنج یا خمسه نظامی گنجوی که در سال 

( از سوی جمهوری unesco, 2014) 1117ه در سال اهلل همدانی ک نوشته خواجه الرشیدین فضل 29

توان در  اند، را می اسالمی ایران در میان آثار مربوط به حافظه جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسیده

حوزه میراث مشترک فرهنگی دو کشور به شمار آورد  همچنیین کیار مشیترکی کیه دو کشیور در      

( در سیازمان یونسیکو در   2112ی 2171طوسی ) مورد ثبت هشتصدمین سال تولد خواجه نصیرالدین

دان و مینجم   تواند در مورد ثبت آثیار مکتیوب ایین فیلسیوف، ریاضیی      اند، می انجام داده 1112سال 

تواند میورد   ادامه پیدا کند  کار مشترک بر روی این آثار علمی، ادبی و فرهنگی می 29بزرب قرن 

 2219ال ابیدین شییروانی )   آثیار مهیم حیاج زیین     همت مسئوالن و اندیشمندان دو کشور قرار گیرد 

:  2930زاده و ج فری،  م( شامل: بستان السیاحه، حدائق السیاحه و ریاض السیاحه )سلماسی 2731ق/

(، تلخیص اآلثار فی عجائب االقطار از عبدالرشیید نیوری بیاکویی، آثیار مییرزا محمیدبن حسین        77

اشیارات، شیرس حکمیت     ل، شرس مطیال ، شیرس  شروانی، شامل: حواشی و ت لیقات بر م الم االصو

الیدین مسی ود شیروانی، از     ال ین، رسائلی در کائنات جو و نموزج ال لوم و هندسه، تألیفیات کمیال  

جمله ت لیقات وی بر شرس حکمت ال ین مبارکشاه بخاری، شرس طوال  االنوار، شرس مواقیف سیید   

ین احمد نخجوانی، از جملیه شیرس   الد شریف و شرس آداب البحث سمرقندی، تألیفات قاضی نجم

کلیات قانون و ت لیقات انتقادی بر منطق اشارات ابوعلی سینا و آثیار سییدیحیی بین سیید بهارالیدین      

: 2920شیروانی ماننید اسیرار الطیالبین، شیفار االسیرار، اسیرار الیوحی و شیرس گلشین راز )تربیییت،           

ه هیر دو کشیور بیه نیوعی     (  تنها بخش کیوچکی از مییراث فرهنگیی مکتیوب هسیتند کی      111ی011

 های علمی و فرهنگی امروز خود را مدیون آنها هستند  دارایی

گفته، آثار ماندگار اندیشمندان عرصه موسیقی عملیی و نظیری، از جملیه     در کنار موارد پیش

م( در مناسبات فرهنگی دو  21ق/ 1ای )قرن  م( و عبدالقادر مراغه 29ق/  7الدین ارموی )قرن  صفی

توانند داشته باشند  هر دو کشور دانش موسیقیایی خیود را میدیون آثیار ایین      مهمی میکشور نقش 

کییه بزرگداشییت  (  بنییابراین، همچنییانTraditional of Azarbaijan, 2014داننیید ) بزرگییان مییی

ای بیا حماییت جمهیوری     عبیدالقادر مراغیه   األلحیان  مقاصدششصدمین سالگرد تألیف اثر ارزشمند 

از سوی ایران در سازمان یونسکو برگزار شد، آثار آنها از جملیه   1120در سال آذربایجان و ترکیه 
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الیدین ارمیوی )عقلمنید،     صیفی  هیی فیالتأل النسیب  یفی  هیالشیرق  الرساله و یقیالموس یف األدوار الرساله

: 2931خییانی،  ای )عبییاس عبییدالقادر مراغییه األلحییان کنییزو  مقاصییدااللحان(؛ و 223ییی211: 2931

توانند به عنوان میراث مشترک فرهنگیی بیه ثبیت سیازمان یونسیکو درآینید و در        می( نیز 911ی999

 فهرست حافظه جهانی قرار گیرند 

آثییار شیی رایی همچییون: عمادالییدین نسیییمی، مالمحمیید فضییولی، نظییامی گنجییوی، خاقییانی   

ن شیروانی، مجیرالدین بیلقانی، هندوشاه نخجیوانی، ابیوال الر گنجیوی، خورشییدبانو نیاتوان، حسیی      

اردوبادی، حاجی سیدعظیم شروانی، میرزاصادق اردوبادی، محمدصالح باکویی، عهیدی بیاکویی،   

ابراهیم قدسیی گنجیوی، میرزامحمیدتقی قمیری دربنیدی، نجمیی        الدین محمد شروانی، شیخ جالل

(؛ و اشی ار  237: 2920شروانی، نشاط شروانی، سیدحسن واعظ شروانی، عتیقیی شیروانی )تربییت،    

اکبر صابر، شاعر انقالبی جمهوری آذربایجان، که با  حتوای انقالبی ی سیاسی میرزا علی طنزگونه با م

خیواه   ای در بیداری آذربایجان ایران و انقالبیون مشیروطه  نقش ارزنده نیمالنصرالدنشر در روزنامه 

قادی الدین گیالنی م روف به نسیم شمال، اش ار اجتماعی و انت نیز داشت  مکاتبه ش ری او با اشرف

آذری میرزاعلی م جز شبستری، شاعر متفکر و منتقد ابتدای قرن بیستم ایران، در کنار منظومه بسیار 

ای از فرهنیگ فولکلیور میردم     ی استاد محمدحسین شهریار کیه خیود گنجینیه   «حیدر بابا»ند ارزشم

هایی از میراث مشترک فرهنگی مکتوب هسیتند کیه    آذربایجان به کالم و بیان شاعرانه است، نمونه

توانند ثبت مشترک آنهیا را در دسیتورکار برنامیه حافظیه جهیانی       دو کشور با همکاری یکدیگر می

هیا، نوارهیا و    نسکو قرار دهند  جدا از موارد متنیی، آثیار شینیداری ی دییداری ماننید فییلم       سازمان یو

گراییی هرچیه بیشیتر     هیا و هیم   موارد دیگر نیز مشروط به داشتن نقش مهم در انسجام فرهنگی ملیت 

 ( 73: 2930توانند به عنوان میراث مشترک در حافظه جهانی ثبت شوند )امیر احمدیان،  آنان، می
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 زای مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان های چالش لفهمؤ

 های میراث مشترک فرهنگی . چالش1

تیوان اسیتدالل    اگر میراث فرهنگی را پایه منزلت و حیثیت فرهنگی میان دو کشور بدانیم، می

شتن در روند دولت تأسیس بودن آن و قرار دا کرد که در مورد جمهوری آذربایجان با توجه به تازه

مدارانیه، موضیوع مییراث مشیترک فرهنگیی       یابی آن بر اساس هوییت قیوم   سازی و نیز سامان ی ملت

هییای شییرف و  توانیید در برسییاختگی منزلییت و حیثیییت اییین کشییور مهییم باشیید و ریشییه  چقییدر مییی

گیی  افتخارجویی آن را سامان دهد  بر این اساس، نگاه ابزاری سودجویانه به مییراث مشیترک فرهن  

تواند هر یک از کنشگران را مدعی حق تصاحب و ت لق  های سیاسی، می در راستای پیگیری هدف

انفرادی و انحصاری میراث مشترک فرهنگی کند؛ این امر واکنش متقابل، ایجاد تضیاد و سیرانجام   

 ( 17/7/2919آیین،  واگرایی بیشتر در پی خواهد شد )مصاحبه پاک

رهنگیی بیر سیر ثبیت بیازی چوگیان، نقیش واگرایانیه مییراث          برای نمونه، نگاهی بیه جیدال ف  

ای و ابییزاری از آن در راسییتای شییرف و    گیییری سییلیقه  مشییترک فرهنگییی را، در صییورت بهییره  

شیده بیه    سازد  جمهوری آذربایجان در اسیناد ارائیه   وضوس آشکار می افتخارجویی قومی و ملی، به 

هیای نقاشیان    ه آن کشور، به اش ار و نقاشیی سازمان یونسکو، برای مستندسازی ت لق بازی چوگان ب

شیده   (  حتی در فیلم ارائهEmin, 2010استناد کرده بود ) 29و  21های  مکتب مینیاتور تبریز در قرن

از سوی این کشور به کمیته ثبت یونسکو، به برگزاری این ورزش سنتی در شهرهای ارومیه و تبریز 

روشینی از   برده شده بود  این مسائل بیه    بایجان جنوبی نامشده و از این مناطق با اصطالس آذر اشاره 

ت لق بازی چوگان به حوزه میراث مشترک فرهنگی دو کشور حکایت دارد  بر ایین اسیاس، اقیدام    

هیای مختلفیی را در اییران بیه دنبیال       جمهوری آذربایجان و همراهی سازمان یونسکو با آن، واکنش

ای بیه دبیرکیل یونسیکو بیه ثبیت چوگیان بیه نیام          د در نامیه نهیا  انجمین میردم   91داشت  برای نمونه 

ای اسیت   انیدازه  جمهوری آذربایجان اعتراض کردند  حساسیت باالی میراث مشترک فرهنگیی بیه   

دار کیردن منزلیت و حیثییت     که هرگونه ادعای تملک و ت لق انحصاری و انفرادی آن، برای خدشه

های ت یارض و واگراییی را فیراهم     ویی آنها، زمینهسایر مدعیان و به خطر انداختن شرف و افتخارج

 ( 2919آورد )مصاحبه خبرگزاری میراث فرهنگی با ابوذر ترکمان ابراهیمی،  می
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 های میراث مشترک فرهنگی . فرصت2

میراث مشترک فرهنگی با توجیه بیه ویژگیی فراگییری خیود، تیوان دربرگییری، بازسیازی و         

ی جوامی  بشیری را دارد  در قالیب ایین نگیاه، نمادهیا و م یانی        بازآفرینی تمام نمادها و م انی حییات 

عنیوان برجسیتگان و مشیاهیر و مفیاخر علمیی ی فرهنگیی         مخلوق افراد بشری، حتیی خیود افیراد بیه     

شوند  با قرارگیری هر فرد، نماد و م نایی در فهرست میراث مشیترک فرهنگیی    شناسایی و احیا می

تا « هم بودگی»بازت ریف هویت جم ی خود و گسترش مرزهای شود و[ مت لقان به آن، به  ]ثبت می

ای که تا قبل از  کنند  درنتیجه، نمادها و م انی مرزهای دربرگیری میراث مشترک فرهنگی اقدام می

قرار گرفته بیود،  « دیگری»شده و در مرز  ت ریف « غیر»عنوان   شناسایی میراث مشترک فرهنگی، به

شود   ت ریف می« ما»و در مرز « خودی»شترک فرهنگی، در حوزه پس از ثبت در فهرست میراث م

 گرایانه میراث مشترک فرهنگی ت بیر کرد  عنوان نقش هم توان به  از این فرایند می

ها در آنهیا دائیم برسیاخته و بازسیاخته      هایی تصور کرد که هویت ها را عرصه توان فرهنگ می

گیرنید  تحیوالت هیویتی     ت ریف و بازت ریف قرار میی مورد « ما و دیگری»شوند و به دنبال آن،  می

دهید  بنیابراین، انتظیار     قیرار میی   تیأثیر های دولتی را نیز تحیت   نوبه خود، هویت مبتنی بر فرهنگ به 

های فرهنگیی، ت صیبات و    رود که احساس ت لق به میراث مشترک فرهنگی، بتواند به رف  کلیشه می

های فرهنگی و مانند آن بین دو کشور اییران   نمایی ا و سیاهه گذاری های فرهنگی، بیرون داوری پیش

را مییان آنیان گسیترش دهید  نزدیکیی      « یبیودگ  میا » احساسو جمهوری آذربایجان کمک کند و 

سازد و ظرفیت  فرهنگی به وجودآمده از این احساس، خرد و عقالنیت را جایگزین زور و اجبار می

فیزایش خواهید داد  در نتیجیه، امکیان شینیدن نظیرات و       هیا و بیاور دیگیران را ا    گوش دادن به ایده

/ 11/7های متفاوت و گزینش بهترین آنها فراهم خواهید شید )مصیاحبه رضیا میرمحمیدی،       دیدگاه

2917 ) 

هیا   ثبت میراث مشترک فرهنگی در فهرست جهانی سازمان یونسکو با ت هدی که برای دولت

هیای آموزشیی، افیزایش     ث فرهنگی از راه برنامهدر مورد تالش برای ساخت، احترام و ارتقای میرا

هیا بیه    کند و نیز با مت هد ساختن دولیت  ویژه جوانان ایجاد می رسانی برای عموم، به  آگاهی و اطالع

المللی برای نگهداری از میراث فرهنگی )کمیسییون   ای و بین ای، منطقه منطقه همکاری دوجانبه، نیم

گیییری نییوعی قاعییده ت هییدی  توانیید بییه شییکل اعتبییار مییی (، بییه یییک2912ملییی یونسییکو ی ایییران،   



 گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان الگوی سیاست

141 

هیا و   هیا، خیودبرتربینی   انگیاری  محور منجر شود  عملیاتی شیدن ایین قاعیده بیا نفیی مطلیق       همکاری

های فرهنگی موجب خواهد شد تا دو کشور مشروعیت و اعتبار فرهنگی را که بیرای گیروه    ت صب

ای کیه تیا قبیل از     در نتیجیه، نمادهیا و م یانی    خودی قائل هستند، به گروه مقابیل نییز تسیری دهنید     

ت ریف شده و در مرز دیگری قیرار گرفتیه بیود،    « غیر»عنوان   شناسایی میراث مشترک فرهنگی، به

ت رییف خواهید   « میا »و در مرز « خودی»پس از ثبت در فهرست میراث مشترک فرهنگی در حوزه 

 ( Atlas Traditional Music of Azarbaijan, 2014شد )

با توجه به اینکه جمهوری آذربایجیان در همسیایگی میا قیرار دارد، نیوع ت امیل و ف الییت دو        

هیای فرهنگیی کشیورمان در خیارج از کشیور متفیاوت اسیت  بیا ایین حیال،            کشور با سایر رایزنیی 

های فرهنگی و هنری، تحقیقات مییدانی در   ها و جشنواره برگزاری یا مشارکت در اجرای نمایشگاه

هیای   های ش ر، چاپ و نشر یا حمایت از کتیاب  جمهوری آذربایجان، برگزاری شب مورد فرهنگ

مختلف ادبی، فرهنگی و تاریخی و مجالت و نشریات ادواری با مشارکت مراکز علمی، برگیزاری  

های آموزشی زبان فارسی، قرآن کریم، م ارف اسالمی، زبان و ادبیات عرب، موسیقی، سرود  دوره

های این نمایندگی فرهنگی در طول سیال   ه اردوهای آموزشی، از جمله برنامهو آواز هنری به همرا

های هنری هم احتیرام بیه انسیانیت و تسیری بخشییدن و گسیترش        است  هدف از دایر کردن کالس

 ( 19: 2919آیین،  اخالقیات است که ریشه در فرهنگ مشترک ما دارد )مصاحبه پاک

 

 شناسی پژوهش روش
گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  الگوی سیاست»هدف کلی پژوهش حاضر 

از دیدگاه خبرگیان فرهنگیی اسیت  ایین پیژوهش در چیارچوب رویکیرد        « و جمهوری آذربایجان

هیای میورد نییاز بیا بیه کیارگیری        بنیاد انجیام گرفتیه و داده   کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده

آوری شیده اسیت     ادبییات و مبیانی نظیری پیژوهش جمی      های نیمه ساختاریافته و همچنین  مصاحبه

هیای   جام ه آماری ایین پیژوهش از آن دسیته از کارشناسیان فرهنگیی در جایگیاه سیفیران، راییزن        

ها و مستشاران فرهنگی جمهوری اسالمی اییران در جمهیوری آذربایجیان تشیکیل      فرهنگی، وابسته

گیذاری فرهنگیی در    ه مناسبات و سیاسیت توانستند اطالعات با ارزشی را در حوز شده است که می

گیری در این پژوهش به طور هدفمند انجام گرفته اسیت  در ایین    اختیار پژوهشگر قرار دهند  نمونه
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زمینه، حجم نمونیه بخیش کیفیی ایین پیژوهش را دوازده نفیر از خبرگیان و کارشناسیان در حیوزه          

تجزییه و تحلییل    انید   تشیکیل داده گذاری و مناسبات فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان  سیاست

هیا در   افزاری مناسب بیرای تحلییل داده   افزار مکس کیو دا انجام شده که نرم ها با استفاده از نرم داده

 شود  های پژوهش به شرس زیر انجام می بنیاداست  در این روش، کدگذاری روش داده

 

 کدگذاری

هاسیت  در ایین    و تحلییل داده  ایین کدگیذاری اولیین مرحلیه در تجزییه      :باز یکدگذار. 1

هیا و   به منظور یافتن مقولهها و نیز ادبیات و مبانی نظری پژوهش  های حاصل از مصاحبه مرحله، داده

 ها به طور منظم بررسی شد   زیرمقوله

م نایی در  در کدگذاری محوری، مفاهیم بر اساس اشتراکات یا هم :یمحور ی. کدگذار2

ای کیه در کدگیذاری بیاز ایجیاد      هیای اولییه   عبارت دیگر، کدها و دستهگیرند  به  کنار هم قرار می

شوند و با ادغام کدهایی که از نظر مفهومی با یکدیگر مشیابه هسیتند    اند، با یکدیگر مقایسه می شده

گیرند  در واق ، در این مرحلیه اب یاد    شوند، حول محوری مشترک قرار می و به یکدیگر مربوط می

 د  گیر کدگذاری شکل می

گییری   هیایی کیه بیرای شیکل     کدگیذاری انتخیابی بیا تلفییق گوییه      :انتخابی گذاری. کد3

 ایین  بیرای  علیت  این به« انتخابی»اند، مرتبا است  اصطالس  چارچوب نظری اولیه توس ه داده شده

گوییه  »عنیوان   بیه  هیا را  داده از جنبیه مرکیزی   ییک  وضیوس،  بیه  تحلیلگر که رود کار می به مرحله

هیای   در ایین پیژوهش تجزییه و تحلییل داده     .شیود  متمرکز می آن روی و کند تخاب میان« ای هسته

)الگیوی  ها و ادبیات پیژوهش بیرای رسییدن بیه پرسیش اصیلی پیژوهش         تحقیق، حاصل از مصاحبه

اسیت، کیه بیا    گذاری مناسبات فرهنگی جمهیوری اسیالمی اییران و جمهیوری آذربایجان(     سیاست

بیه روش  ها که در ارتباط با موضوع پژوهش اسیت،   تمام مصاحبه 2اافزار مکس کیو د استفاده از نرم

گیرنید  در   بنیاد در قالب سه مرحله یادشده، میورد تجزییه و تحلییل قیرار میی      کدگذاری نظریه داده

 شییود آمییده از هییر مرحلییه، بییه تفکیییک در اییین مقالییه ارائییه مییی  نهایییت، حاصییل نتییایج بییه دسییت 

 ( 2)شکل 

 

1. MaxQDA 
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 ی پژوهشها فرایند تدوین یافته

 
 

 . الگوی پیشنهادی تحقیق1شکل 

 

 پژوهش یها داده لیتحل و  هیتجز
بنیاد )اکتشافی( انجام گرفت  از این  های این پژوهش بر اساس نظریه داده تجزیه و تحلیل داده

هیا   ها و اب اد، کدگذاری و تحلیل حاصل از مصاحبه ها، مؤلفه رو، در این پژوهش بر اساس شاخص

 شود  تبیین می

 دربارهها شناخت مصاحبه

گذاری الگوی سیاست

دو مناسبات فرهنگی بین 

 کشور

دریافت نتایج 

حاصل از 

کدگذاری 

 محوری

دریافت نتایج 

حاصل از 

 گذاریکد

 انتخابی

بندی تمام استخراج و دسته

گرفته های صورتمصاحبه

گذاری سیاست درباره

 مناسبات فرهنگی

دریافت نتایج 

حاصل از 

 کدگذاری باز

مطال ه و تدبر در 

ها در مصاحبه

یند اچارچوب فر

 کدگذاری باز و

استخراج کدها، 

 هامفاهیم و مقوله

انتخاب برخی 

ها که از مقوله

تر بقیه انتزاعی

است به عنوان 

 ،پدیده اصلی

محوری یا هسته 

یند و امرکزی فر

چینش بقیه 

ها در مقوله

اطراف مقوله 

 اصلی

ارائه نمودار کلی 

و تبیین با تکیه بر 

های تحقیق یافته

مربوط به هر یک 

از الگوهای 

جدول  فرعی در

مربوط به آن و 

ارائه الگوی 

 تحقیق
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 الف( مرحله کدگذاری باز

بنیاد به هریک از اجزا، عنوان و برچسیبی   در این مرحله، بر اساس روش مرسوم در نظریه داده

شیده بیه    گویند، گوییای عنیوان اختصیاص داده    می« کد»داده شد  این عنوان که در اصطالس به آن 

ر متوجه خواهد شد که این هاست؛ به طوری که محقق و خواننده با مشاهده این عنوان و تیت مصاحبه

گرفتیه بیر روی تمیام     هیای صیورت   بنابراین، طی بررسی هاست  تیتر مربوط به کدام یک از مصاحبه

اسیتخراج شید کیه مجمیوع ایین      افزار مکس کیو  دا  با استفاده از نرمکد  19ها در مجموع،  مصاحبه

د رسید  این اعداد بدین شیرس  ک 299کدها با توجه به ت داد دف ات تکرار در هر مصاحبه، جم اً به 

کید، مصیاحبه ابیوذر     11کد، مصاحبه بهیرام امییر احمیدیان     0آیین  هستند: از مصاحبه محسن پاک

کید، مصیاحبه    29کد، مصاحبه علیرضا بهبیودی   22کد، مصاحبه اصیر فارسی  9ترکمان ابراهیمی 

کید و   21حسیینی  کد، مصاحبه سییدمحمد   21کد، مصاحبه سیدرضا میرمحمدی  21پرویز قاسمی 

 کد استخراج شد   99مصاحبه ابراهیم نوری 

شیود  بیا    پرداختیه میی   افزار مکس کیو دا آمده در نرم باز به دست کدگذاری زیر به جدولدر 

توجه به اینکه در کدگذاری باز با فراوانی بسییاری از مفیاهیم مواجیه شیدیم، در جیدولی در ادامیه       

 شیود  هیا بیه عنیوان نمونیه آورده میی      زِ حاصل از مصیاحبه مقاله فقا بخش کوتاهی از کدگذاری با

 ( 1)جدول 
 باز کدگذاری. استخراج مفاهیم از طریق 2جدول 

 های منتخب گزاره مفاهیم
تاریخ 

 مصاحبه

مصاحبه 

 شونده
 نشانگر

گی
رهن

ا ف
واب

ق ر
 می

و ت
ش 

ستر
گ

 

سفر مقامات فرهنگی، توس ه روابا با همسیایگان و  

، دارا بیودن اشیتراکات   ویزه جمهوری آذربایجان  به

نامه  فرهنگی، دینی و تاریخی فراوان و مهم، موافقت

 فرهنگی

11/22/19 
 محسن 

 آیین پاک
 2ی2الف 

جانبییه جمهییوری اسییالمی ایییران در    حمایییت همییه 

 روزهای سخت از جمهوری آذربایجان
7/1/19 

 بهرام

 امیر احمدیان 
 1ی2الف 

هییای فرهنگییی بییین دو کشییور در جمهییوری    هفتییه

هییای آمییوزش زبییان و ادبیییات     ذربایجییان، دورهآ

هییای علمییی و   فارسییی، سییرود، خطییاطی، نشسییت  

92/1/19 
ابوذر ترکمان 

 ابراهیمی
 9ی2الف 
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 های منتخب گزاره مفاهیم
تاریخ 

 مصاحبه

مصاحبه 

 شونده
 نشانگر

های دو کشور،  فرهنگی، تقویت روابا میان دانشگاه

میدت،   هیای کوتیاه   ها و برنامه تبادل استادان دانشگاه

مییییدت و بلندمییییدت در هفتییییه فرهنگییییی،  میییییان

خوانییدگی بییین شییهرهای شییمال ایییران و     خییواهر

هیای شی ر و    جان، برگزاری نشستجمهوری آذربای

هیای   اعزام گروهی از ش رای آذربایجان به جشنواره

ش ر رضوی، ش ر عاشورایی، کنگره ش را و مداحان 

فاطمی، خواهرخواندگی دو شهر فرهنگی آستارا در 

جمهییوری اسییالمی ایییران و گنجییه در جمهییوری    

هیای   گذار در جریانتأثیرآذربایجان، نخبگان، افراد 

 فرهنگی

گی
رهن

ا ف
واب

ق ر
 می

و ت
ش 

ستر
گ

 

های فرهنگی و میراث مشترک و عزم  تکیه بر قرابت

های فرهنگیی بیین    مقامات دو کشور، برگزاری هفته

دو کشیور، اشیتراکات فرهنگیی، تیاریخی و دینیی،      

تاریخ زبان، دین، فرهنگ، آداب و رسوم مشترک، 

ن، برگزاری یا مشارکت در دومین کشور شی ی جها

های فرهنگی و هنری،  ها و جشنواره اجرای نمایشگاه

تحقیقییات میییدانی در مییورد فرهنییگ جمهییوری     

های ش ر، چاپ و نشر ییا   آذربایجان، برگزاری شب

هییای مختلییف ادبییی، فرهنگییی و  حمایییت از کتییاب

تاریخی و مجالت و نشیریات ادواری بیا مشیارکت    

هیای آموزشیی زبیان     مراکز علمیی، برگیزاری دوره  

فارسی، قرآن کریم، م ارف اسالمی، زبان و ادبیات 

عرب، رایانه، موسیقی، سرود و آواز هنری به همراه 

 اردوهای آموزشی

 0ی2الف اصیر فارسی 10/0/19
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 های منتخب گزاره مفاهیم
تاریخ 

 مصاحبه

مصاحبه 

 شونده
 نشانگر

ری
شگ

رد
 گ

عه
وس

ت
 

 
ور

کش
و 

ن د
بی

 

نامه گردشگری و حمایت از توسی ه   امضای موافقت

 گردشگری بین اتباع دو کشور
92/11/29 

 محسن

 پاک آیین 
 1ـ9الف

گی
رهن

و ف
ی 

دن
تم

ی، 
یخ

ار
ت ت

کا
ترا

اش
 

تمییدن و فرهنییگ موجییود در دو کشییور، مکمییل    

 یکدیگر
92/11/29 

 محسن 

 پاک آیین
 1ـ3الف

 کشیور،  دو نیب یخیتار و یفرهنگ اشتراکات وجود

 مشیترک  مت دد ثیموار و یخیتار ،یفرهنگ مفاخر

 نوروزمشترک  راثیثبت م ،یدوست یها پُل عنوان به

 9ـ3الف اصغر فارسی 92/2/29

 و رانیی ا انیی م یخیتیار  و یفرهنگی  یونیدها یپ وجود

 و رانیییا مشییترک خیتییار جییان،یآذربا یجمهییور

 و یفرهنگیی روابییا عمییق جییان،یآذربا یجمهییور

 ،یکیتیژئوپییول مثبییت عامییل کشییور، دو یخیتییار

 یخیتار یها اشتراک

7/2/29 
بهرام امیر 

 احمدیان
 3-3الف

 92/9/27 یخیتار و ینگفره اشتراکات
سیدمحمد 

 حسینی
 2ـ3الف

ت
کا

را
شت

ا
 

ی،
خ

ری
تا

 

ن
مد

ت
 و ی

ی
نگ

ره
ف

 

 یو جمهیور  رانیی ا یاجتمیاع  و یفرهنگی  اشتراکات

 کیی  ایی ملت در کالبید دو دولیت    کی ؛جانیآذربا

 روس در کالبد دو جسم

 5ـ3الف ابراهیم نوری 11/9/27

ی
رف

مع
 

ی
گو

ال
 

ت
رف

یش
پ

 
ن

را
ای

 

 ریی تطه یبیرا  رانیی ا هجانبی  همیه  یهیا  شرفتیپ یم رف

 جانیآذربا یجمهور در یعموم اذهان
92/11/29 

 محسن

 پاک آیین 
 1ـ2الف

ن
دی

ب و 
ذه

م
ک 

تر
مش

 

 و یمیذهب  یهیا  علقیه  وجودو مذهب مشترک،  نید

 (کشور آن مردم بودن مسلمان و  هیش ی نی) ینید
7/1/19 

 ریام بهرام

 انیاحمد
 2ی1الف
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 های منتخب گزاره مفاهیم
تاریخ 

 مصاحبه

مصاحبه 

 شونده
 نشانگر

  مشترک رسوم و  آداب ،ینید مناسک ،ینید یزندگ

 (جهان  هیش کشور نیدوم جانیآذربا)
92/1/19 

 ترکمان ابوذر

 یمیابراه
 1ی1الف

  زادگاه  ه،یش تیاکثر با مسلمان یکشور جانیآذربا

 دیتقل عظام مراج  و نیمجتهد
 9ی1الف یفارس اصیر 10/0/19

 0ی1الف یبهبود رضایعل 20/9/17 مذهب مشترک دو کشور ، یتش مذهب

  هیشی  کشیور  نیدومی  جیان یباآذر) مشیترک  مذهب

 از نظر جم یت( جهان
 1ی1الف یقاسم زیپرو 22/7/17

 11/1/17 ی یش و یاسالم فرهنگ
 محمد دیس

 ینیحس
 9ی1الف

  هیش کشور نیدوم جانیآذربا یجمهور کشور ن،ید

 از نظر جم یت جهان
 7ی1الف ینور میابراه 

ن
آیی

 
 و ها

ن
جش

 
ی

ها
 

ک
تر

مش
 

 نوروز جشن ،ینوروز یها نییآ و ها جشن یبرگزار

 نیس هفت سفره سال، آخر چهارشنبه مراسم ،یباستان

 فطر دیع یرسم یلیت ط سمنو، و

7/1/19 
 ریام بهرام

 انیاحمد
 2ی9الف

 1ی9الف یفارس اصیر 10/0/19 نوروز رسوم و آداب و نییآ

نوروز،  دیمشترک ع یها نییآ ر،یغد دیع ،قربان دیع

 بدر زدهیس ،یچهارشنبه سور
 9ی9الف یقاسم زیپرو 22/7/17

 نییی آ و هیا  جشین  یبرگیزار  فطیر،  دیی ع و قربان دیع

 ینوروز
11/1/17 

 دمحمدیس

 ینیحس
 0ی9الف

 

 ب( مرحله کدگذاری محوری

پردازیم  در ابتدا، ارتباط بین  شده می های استخراج داده« بندی و مقایسه دسته»در این مرحله به 

شیویم کیه چنیدان بیه هیم ربطیی        های خیام مواجیه میی    داده آنها چندان آشکار نیست و با انبوهی از

تیوان   هیای مختلیف میی    ندارند؛ اما به زودی پیونیدهای نیامرئی هوییدا خواهید شید  بیا مقایسیه داده       

بنیدی مفیاهیم مشیابه در قالیب      های مشترک بیشتری را میان آنها کشف کرد کیه امکیان طبقیه    زمینه
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بنیاد نام این فرایند مقایسه    پدیدآورندگان نظریه دادههای یکسان را فراهم خواهد ساخت بندی طبقه

انید  بیا اسیتفاده از ایین روش، زمینیه ظهیور        نامیده« مقایسه پایدار»ها با یکدیگر را روش  مستمر داده

شود و حاصل این مرحله از  پذیر می محوری است، امکانکدگذاری ها که همان  اب اد مشترک داده

است  در نهایت، بیرای رسییدن بیه ایین مرحلیه، مطال یات       « ای محوریه گویه»گیری  فرایند، شکل

شیوند  در   های محوری شناسایی و ت ییین میی   یابد تا آنجا که مقوله رفت و برگشتی مفاهیم ادامه می

مقوله  0مقوله فرعی و  21آمده درباره موضوع، در قالب  های به دست ترین مقوله مهماین پژوهش، 

گیذاری در  تأثیرهیای اسیتخراج شیده را بیا توجیه بیه نیوع           سیپس مقولیه  اصلی و مهم استخراج شد

 ایم که به شرس زیر است:  بندی کرده ها، دسته بندی مقوله موضوع پژوهش با عنوان طبقه

 گذارند؛ می تأثیرهای مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری    شرایا علیّ: مقوله2

 گذارند؛ می تأثیری که بر راهبردها های مربوط به شرایط   شرایا محوری: مقوله1

 گذارند؛ می تأثیرای بر راهبردها  ای: شرایا زمینه   شرایا زمینه9

 گذارند؛ می تأثیرگر: این شرایا بر راهبردها    شرایا مداخله0

 شوند؛ های خاصی که از پدیده محوری منتج می ها یا بر هم کنش   راهبردها: کنش1

 از استخراج راهبردها هستند  های حاصل   پیامدها: خروجی9

ها در شرایا علیّ، شرایا محوری، شرایا زمینه، شرایا  علت انتخاب و به دست آمدن مقوله

ها بیین دو کشیور    گر، راهبردها و پیامدها به این صورت است: مفاهیمی که در تمامی عرصه مداخله

ی کیه بیودن ییا نبیودن آنهیا      شود  سپس مفیاهیم  ای انتخاب می مشترک است، به عنوان شرایا زمینه

گذارد، به عنوان شرایا علّی انتخاب شده، موضوعات محیوری   ی عمیق بر مفاهیم محوری میتأثیر

شود  موضیوعاتی کیه بیه      آمده در کدگذاری محوری به عنوان شرایا محوری انتخاب می به دست

ن به این موضوعات باعث آیند، اما اهمیت داد اهمیت به نظر می گذاری، در نگاه اول کمتأثیرلحاظ 

شیوند و   گر در نظر گرفته می شود که رسیدن به راهبردها آسان تر شود، به عنوان شرایا مداخله می

هیا روی ایین    شیده در تمیامی حیوزه    هیای اصیلی و راهبردهیای مطیرس     رییزی  مباحثی که باید برنامه

اجیرا کیردن تمیامی    موضوعات صورت گیرد، به عنوان شرایا راهبردی، و موضیوعاتی کیه نتیجیه    

 ( 9شوند )جدول  راهبردها و شرایا دیگر است، به عنوان شرایا پیامدی ت یین می
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 محوری کدگذاریها با  . استخراج مقوله3جدول 

 ها بندی مقوله طبقه
های  مقوله

 اصلی

 راهبردی

 های فرعی مقوله

 مداخله گر

 مفاهیم

 محوری

 نشانگر

ا زمینه

 ی

ی
د

ام
پی

ی 
رد

هب
را

گر 
ه 

خل
دا

م
 

ح
م

ی
ور

 

نه
می

ز
 

ی
ا

 

ی
د

ام
پی

 

    √  

گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 

با توجه به 

اشتراکات بین دو 

 کشور

پیشینه و هویت 

تاریخی میان ایران 

و جمهوری 

 آذربایجان

 اشتراکات تاریخی، تمدنی

 و فرهنگی
 9الف

 19الف آثار باستانی مشترک  √    

    √  
باورهای دینی، 

مذهبی و اعتقادی 

ن ایران و میا

جمهوری 

 آذربایجان

 1الف دین و مذهب

 1الف های دینی مشترک آیین  √    

    √  
های  سوگواری و عزاداری

 مشترک
 0الف

اشتراک زبان،   √    

ادبیات و هنر میان 

ایران و جمهوری 

 آذربایجان

 23الف مشاهیر بزرب مشترک

 7الف زبان و ادبیات  √    

  √    
وان با خا و زبان کتب فرا

 فارسی
 12الف

    √  

مراسم و سبک 

زندگی میان ایران 

 و آذربایجان

 3الف آداب و سنن مشترک

 10الف سبک زندگی مشترک  √    

 9الف های مشترک ها و جشن آیین  √    

 91الف ها قرابت فامیلی با ایرانی    √  

زا  عوامل چالش   √   

در 

گذاری  سیاست

ات فرهنگی مناسب

عوامل مخرب 

مناسبات فرهنگی 

 در زمینه سیاسی

 21الف ایدئولوژی کمونیستی

    √ 
 

کمبود طرفداران ایرانی در 

 بین مسئوالن دولتی
 07الف
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 ها بندی مقوله طبقه
های  مقوله

 اصلی

 راهبردی

 های فرعی مقوله

 مداخله گر

 مفاهیم

 محوری

 نشانگر

ا زمینه

 ی

ی
د

ام
پی

ی 
رد

هب
را

گر 
ه 

خل
دا

م
 

ح
م

ی
ور

 

نه
می

ز
 

ی
ا

 

ی
د

ام
پی

 

    √ 
 

ایران در 

جمهوری 

 آذربایجان

های دوری دو کشور  زمینه

 ایران و جمهوری آذربایجان
 27الف

    √ 
 

هراسی در  بحث ایران

 ربایجانآذ
 93الف

   √   
اهمیت راهبردی آذربایجان 

 برای رژیم صهیونیستی
 17الف

  √    

عوامل مخرب 

مناسبات فرهنگی 

 در زمینه فرهنگ

های جم ی علیه  رسانه تأثیر

 روابا دو کشور
 21الف

    √  
تخریب رابطه دوستی بین دو 

 کشور
 09الف

   
 

√  
مصادره آثار فرهنگی و 

 انتخریب ایر
 11الف

     √ 
سازی فرهنگی  رویکرد پاک

 آذربایجان از فرهنگ ایران
 01الف

 

عوامل مخرب در 

مناسبات فرهنگی 

 در زمینه مذهب

  √    
ض ف آگاهی در واجبات و 

 محرمات شرعی
 90الف

  √    
ایجاد تردید و ض ف در 

 اعتقادات
 29الف

   
 

√  
 

ف الیت جمهوری آذربایجان 

 پان ترکیسم و در حوزه

 پان آذریسم

 99الف
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 ها بندی مقوله طبقه
های  مقوله

 اصلی

 راهبردی

 های فرعی مقوله

 مداخله گر

 مفاهیم

 محوری

 نشانگر

ا زمینه

 ی

ی
د

ام
پی

ی 
رد

هب
را

گر 
ه 

خل
دا

م
 

ح
م

ی
ور

 

نه
می

ز
 

ی
ا

 

ی
د

ام
پی

 

    √   

نفوذ تفکر رژیم صهیونیستی 

و وهابیت در جمهوری 

 آذربایجان

 12الف

    √   
اختالف بر سر مالکیت 

 مشاهیر
 01الف

      

تیییرهای 

ساز  فرصت

گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 

 ایران وآذربایجان

ساز  عوامل فرصت

گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 

 ر زمینه فرهنگد

ساز  پیشینه تاریخی هویت

 مشترک

 13الف

      
جذب حداکثری دانشجویان 

 آذربایجانی در ایران

 03الف

      

های فرهنگی  همکاری

جانبه وزارت فرهنگ و  همه

 ارشاد اسالمی

 11الف

      
برگزاری هفته فرهنگی بین 

 دو کشور

 02الف

      
گسترش و ت میق روابا 

 گیفرهن

 2الف

      
ساز  عوامل فرصت

گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 

 در زمینه فرهنگ

آذربایجان دومین کشور 

 شی ه جهان ب د از ایران

 91الف

      
توس ه گردشگری بین دو 

 کشور

 1الف

      
گسترش اخالقیات بین دو 

 کشور

 11الف

      

مکمل بودن فرهنگ و تمدن 

ی مشترک ایران و جمهور

 آذربایجان

 99الف
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 ها بندی مقوله طبقه
های  مقوله

 اصلی

 راهبردی

 های فرعی مقوله

 مداخله گر

 مفاهیم

 محوری

 نشانگر

ا زمینه

 ی

ی
د

ام
پی

ی 
رد

هب
را

گر 
ه 

خل
دا

م
 

ح
م

ی
ور

 

نه
می

ز
 

ی
ا

 

ی
د

ام
پی

 

 0الف م رفی الگوی پیشرفت ایران      

      
موق یت ژئوپولیتیکی 

 آذربایجان برای ایران

 01الف

      

خواهرخواندگی بین 
جوار ایران و  شهرهای هم

 آذربایجان

 97الف

      
مدیریت و هدایت سیاست 
 خارجی در مسیر مناسب

 29الف

 93الف ک نوروزثبت میراث مشتر      

      

متییرهای 
ساز  فرصت
گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 
 ایران وآذربایجان

ساز  عوامل فرصت
گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 
 در زمینه سیاسی

مبارزه با افراطی گری در 
 رأس امور

 19الف

      

ساز  عوامل فرصت
گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 
در زمینه تاریخ و 

 هویت

ت به خویشتن و بازگش
 یابی آذربایجان هویت

 92الف

      

ساز  عوامل فرصت
گذاری  سیاست

مناسبات فرهنگی 
 در زمینه مذهب

اعزام و جذب طالب 
 آذربایجان

 91الف

      
عوامل مؤثر برای 
تحکیم مناسبات 
فرهنگی بین ایران 

 و آذربایجان

تحکیم مناسبات 
فرهنگی در زمینه 

 مذهب

 نفوذ حجت االسالم
 نژاد در آذربایجان اجاق 

 11الف

      
مقام م ظم رهبری، مرج  

 تقلید مردم آذربایجان

 09الف
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 ها بندی مقوله طبقه
های  مقوله

 اصلی

 راهبردی

 های فرعی مقوله

 مداخله گر

 مفاهیم

 محوری

 نشانگر

ا زمینه

 ی

ی
د

ام
پی

ی 
رد

هب
را

گر 
ه 

خل
دا

م
 

ح
م

ی
ور

 

نه
می

ز
 

ی
ا

 

ی
د

ام
پی

 

 00الف های زیارتی افزایش کاروان      

      
های دینی و  احیای ارزش

 آموزش صحیح آنها

 22الف

تحکیم مناسبات       

فرهنگی در زمینه 

 هویت و تاریخ

 های وفادار حمایت از جریان

 به هویت تاریخی آذربایجان

 91الف

      
ظهور نمادهای انقالب 

 اسالمی در آذربایجان

 19الف

      

تحکیم مناسبات 

فرهنگی در زمینه 

 فرهنگ

ترین ابزار ارتباطی  رسانه مهم

 بین دو کشور

 11الف

      
گذاری خصوصی در  سرمایه

 های ایرانی بخش فیلم

 01الف

      

های هنری  شگاهبرگزاری نمای

و فراملی با رویکرد اسالمی ی 

 ایرانی

 3الف
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بنیاد با استفاده  ها به روش داده با نگاه به سؤال، اهداف و نتایجی که از تجزیه و تحلیل مصاحبه

هیای اصیلی دربیاره     های فرعیی و مقولیه   افزار مکس کیو دی ای به دست آمد، مفاهیم، مقوله از نرم

« گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجیان  الگوی سیاست»موضوع 

هیای علّیی،    به شرس باال تبیین و روابا فی ما بین آنها مشخص شد  با توجه به مشخص شیدن مقولیه  

طراحییی الگییوی آنهییا در  تییأثیرای، راهبییردی، پیامییدی و چگییونگی  گییر، زمینییه محییوری، مداخلییه

گییریم   نتیجیه میی   وری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجانگذاری مناسبات فرهنگی جمه سیاست

گیذاری   الگیوی سیاسیت   فرایند تواند گر می مداخله ای، محوری و های زمینه گیری از مقوله بهره که

بیه   توجیه  عدم و بخشد سرعت مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان را

گیذاری مناسیبات فرهنگیی     و طراحیی الگیوی سیاسیت    توانید رونید ت یالی    هیای پیامیدی میی    مقوله

 از بسییاری  در و هیایی مواجیه کنید    چیالش  را بیا  جمهوری اسالمی اییران و جمهیوری آذربایجیان   

 با کاهش مواجه نماید  را ها، این روند رو به رشد زمینه
 

 ج( مرحله کدگذاری انتخابی

چوب نظری اولیه توس ه داده گیری چار هایی که برای شکل کدگذاری انتخابی با تلفیق گویه

 به تحلیلگر که رود کار می به مرحله این برای علت این به« انتخابی»اند، مرتبا است  اصطالس  شده

 آن روی و کنید  انتخیاب میی  « ای گوییه هسیته  »عنیوان   بیه  هیا را  داده از جنبه مرکیزی  یک وضوس،

 محیوری کدگیذاری   و دمحیدو  نظیری  تحلییل  بگیرد، صورت انتخاب این وقتی .شود متمرکز می

 دادن قیرار  هیم  کنار در سازی و پارچه یک کدگذاری انتخابی، هدف در بنابراین .شود متوقف می

کدگیذاری  پس از اتمام مرحله دوم  .رشد است رو به و تجزیه و تحلیل آن آمده دست های به گویه

در پییی رحله ین مدر ا شییویم  مییی  کدگییذاریافییزار مکییس کیییو دی ای، وارد مرحلییه سیوم   در نیرم 

بخشیی موضیوع بیرای نزدییک      سیازی و انسیجام   پارچه که به تدوین، یکدستیابی به الگویی هستیم 

گذاری مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی  الگوی سیاست»که شدن هرچه بیشتر به موضوع تحقیق 

ای که بیه آسیانی و بیه شیکلی مناسیب، از       به گونهاست، کمک کند؛ «ایران و جمهوری آذربایجان

هیا بیا    گرفتیه روی مصیاحبه   های صورت دستاوردهای تحقیق بهره الزم به دست آید  پس از بررسی

شییاخص کلییی در زمینییه   19افییزار مکییس کیییو دی ای و غربییالگری مفییاهیم، بییه    اسییتفاده از نییرم

 ( 0گذاری مناسبات فرهنگی بین دو کشور دست پیدا کردیم که به شرس زیر است )جدول  سیاست
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 گذاری فرهنگی دو کشور های کلی سیاست شاخص .4جدول 

 شاخص ردیف شاخص ردیف

 27 توس ه گردشگری بین دو کشور 1
کمبود طرفداران ایرانی در بین 

 مسئوالن دولتی

 مصادره آثار فرهنگی و تخریب ایران 23 اشتراکات تاریخی، تمدنی و فرهنگی 2

 21 م رفی الگوی اسالمی ی ایرانی پیشرفت 3
نقالب اسالمی در ظهور نمادهای ا

 آذربایجان

 11 دین و مذهب 4
مدیریت و هدایت سیاست خارجی در 

 مسیر مناسب

 12 های مشترک ها و جشن آیین 1
های دوری دو کشور ایران و  زمینه

 جمهوری آذربایجان

 مشاهیر بزرب مشترک 11 زبان و ادبیات 1

 ف الیت خانه فرهنگ شهریار 19 آداب و سنن مشترک 1

 گسترش اخالقیات بین دو کشور 10 های مشترک آیین 1

 11 ایدئولوژی مشترک 1
های  ترجمه متون فارسی به زبان

 مختلف دنیا

11 
های دینی و آموزش صحیح  احیای ارزش

 آنها
19 

ترین ابزار ارتباطی بین دو  رسانه مهم

 کشور

 مبارزه با افراطی گری در رأس امور 17 های جم ی رسانه تأثیر 11

 سبک زندگی مشترک 13 ید و ض ف در اعتقاداتترد 12

 11 های مشترک سوگواری و عزاداری 13
نژاد در  نفوذ حجت االسالم اجاق

 جمهوری آذربایجان

 91 اهمیت راهبردی جمهوری آذربایجان 11
تفکر فقرزدایی در جمهوری 

 آذربایجان

 92 های زیارتی افزایش کاروان 11
 اهمیت راهبردی جمهوری آذربایجان

 برای رژیم صهیونیستی

ساز در روابا ایران و  متییرهای فرصت 32

 جمهوری آذربایجان
 ها قرابت فامیلی با ایرانی 09
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 شاخص ردیف شاخص ردیف

جانبه وزارت  های فرهنگی همه همکاری 33

 فرهنگ و ارشاد اسالمی
00 

 ف الیت آذربایجان در حوزه

 آذریسم ترکیسم و پان پان 

 های گذاری خصوصی در بخش فیلم سرمایه 34

 ایرانی
01 

خواندگی بین شهرهای  خواهر

 جوار ایران و جمهوری آذربایجان هم

جذب حداکثری دانشجویان آذربایجانی در  31

 ایران
 هراسی در جمهوری آذربایجان ایران 09

 کتب فراوان با خا و زبان فارسی 31
07 

های وفادار به هویت  حمایت از جریان

 تاریخی جمهوری آذربایجان

 ستانی مشترکآثار با 31
03 

های  چاپ و نشر و حمایت از کتاب

 مختلف ادبی، فرهنگی و تاریخی

31 
گذاری مناسبات فرهنگی و  سیاست

 جمهوری آذربایجان
 برگزاری هفته فرهنگی بین دو کشور 01

31 
بازگشت به خویشتن و هویت جمهوری 

 آذربایجان
11 

موق یت ژئوپولیتیکی جمهوری 

 آذربایجان برای ایران

 12 اعزام و جذب طالب جمهوری آذربایجان 41
مقام م ظم رهبری، مرج  تقلید مردم 

 آذربایجان

41 
گذار در مناسبات فرهنگی بین  تأثیرعوامل 

 دو کشور
 تخریب رابطه دوستی بین دو کشور 11

42 
ض ف آگاهی در واجبات و محرمات 

 شرعی
19 

سازی فرهنگی  رویکرد پاک

 جمهوری آذربایجان

 

هیای   کنیم تیا مؤلفیه   ها، شروع به ت یین روابا فی ما بین آنها می خص شدن شاخصپس از مش

پانزده مؤلفه کلی به دست آمد که بیه شیرس زییر اسیت     مورد نظر پژوهش به دست آید  در نهایت، 

 ( 1)جدول 
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 گذاری فرهنگی دو کشور های سیاست . مؤلفه1جدول 

 ها مؤلفه ردیف

 مذهب تحکیم مناسبات فرهنگی در زمینه 1

 تحکیم مناسبات فرهنگی در زمینه هویت و تاریخ 2

 تحکیم مناسبات فرهنگی در زمینه ادبیات 3

 تحکیم مناسبات فرهنگی در زمینه فرهنگ 4

 گذاری مناسبات فرهنگی در زمینه فرهنگی ساز سیاست عوامل فرصت 1

 گذاری مناسبات فرهنگی در زمینه سیاسی ساز سیاست عوامل فرصت 1

 گذاری مناسبات فرهنگی در زمینه تاریخ و هویت ساز سیاست وامل فرصتع 1

 گذاری مناسبات فرهنگی در زمینه مذهب ساز سیاست عوامل فرصت 1

 عوامل مخرب مناسبات فرهنگی در زمینه مذهب 1

 عوامل مخرب مناسبات فرهنگی در زمینه فرهنگی 11

 عوامل مخرب مناسبات فرهنگی در زمینه سیاسی 11

 مراسم و سبک زندگی میان ایران و جمهوری آذربایجان 12

 اشتراک زبان، ادبیات و هنر میان ایران و جمهوری آذربایجان 13

 باورهای دینی، مذهبی و اعتقادی میان ایران و جمهوری آذربایجان 14

 پیشینه و هویت تاریخی میان ایران و جمهوری آذربایجان 11

 

های مورد نظر پژوهش، برای هرکیدام از   ها و مؤلفه آمدن شاخصدر نهایت، پس از به دست 

آمیده   ای لحاظ کردیم  در نهایت، اب اد به دست شده ت ریف جداگانه ها با توجه به اب اد مطرس مؤلفه

 رسد که به شرس زیر است: برای مناسبات فرهنگی ایران در آذربایجان به چهار ب د می

 ت فرهنگی بین ایران و جمهوری آذربایجان؛  عوامل مؤثر برای تحکیم مناسبا2

 گذاری مناسبات فرهنگی ایران و جمهوری آذربایجان؛ ساز در سیاست   متییرهای فرصت1

 گذاری مناسبات فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان؛ زا در سیاست   عوامل چالش9

 ری آذربایجان گذاری مناسبات فرهنگی با توجه به اشتراکات بین ایران و جمهو   سیاست0
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 گیری نتیجه
گیذاری مناسیبات فرهنگیی     ها در این پژوهش، شرایا سیاست با توجه به تجزیه و تحلیل داده

گیذاری فرهنگیی، تحکییم     هیای سیاسیت   جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان با فرصیت 

روست  البتیه   گذاری فرهنگی روبه های سیاست روابا و مناسبات فرهنگی و در عین حال، با چالش

هاسیت کیه شیناخت دقییق      ساز آن بسیار فراتر از چالش های تحکیم ساز و شاخص متییرهای فرصت

گیذاران فرهنگیی در رفی  موانی  و      تواند کمک قابل توجهی بیه سیاسیت   ها می این مسائل و فرصت

گذاری فرهنگی و مناسبات فرهنگی بین دو کشور بکنید  در   های پیش رو در عرصه سیاست چالش

های محیوری، راهبیردی    ساز در مقوله ها، عوامل فرصت ها بر اساس کدگذاری تجزیه و تحلیل داده

هیای   گذاری مناسبات فرهنگی بین دو کشیور ]مشیخص شیدند[  مؤلفیه     و پیامدی در عرصه سیاست

اند از: جذب حداکثری طالب و دانشجویان آذربایجان در اییران،   ساز بین دو کشور عبارت فرصت

های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با وزارت  های فرهنگی بین دو کشور، همکاری هفتهبرگزاری 

فرهنگ جمهوری آذربایجان، گسترش و ت میق روابا فرهنگی بین دو کشور، توسی ه گردشیگری   

بین دو کشور، م رفی الگوی ایرانی ی اسالمی پیشرفت، موق یت ژئوپولیتیکی جمهوری آذربایجیان    

جیوار اییران و جمهیوری آذربایجیان، زبیان فارسیی،       خواندگی بین شهرهای همبرای ایران، خواهر

هیای   هیا و جشین   باورهای دینی، مذهبی و اعتقادی، سبک زنیدگی مشیترک، ادبییات و هنیر، آییین     

مشیترک، اشیتراکات قیومی و قرابیت فیامیلی، اشییتراکات تیاریخی، تمیدنی و فرهنگیی، مبیارزه بییا          

ییابی جمهیوری آذربایجیان  بایید از      بیه خویشیتن و هوییت   گیری در رأس امیور، بازگشیت     افراطی

گر و به تبی  آن، پیامیدی    ای و مداخله های راهبردی، زمینه ساز که بر اساس مقوله های فرصت مؤلفه

 برداری کنند  گذاری مناسبات فرهنگی، بیشتر بهره )نتیجه( به دست آمد، در جهت سیاست

 راهبیردی  هیای  مقولیه  بیر  کیه  گرمداخله های مقوله اه گذاریکد در ها داده تحلیل و تجزیه از 

ای  اهلل خامنیه  اند از: مقام م ظم رهبری حضرت آیت ها عبارت   این مقولهبه دست آمد گذارند،تأثیر

نیژاد در مسیائل    ال الی( به عنوان مرج  بیشتر شی یان جمهوری آذربایجان، نفوذ آقیای اجیاق   )مد ظله

ن مردم جمهوری آذربایجان به عنوان نماینیده مقیام م ظیم رهبیری     فرهنگی، اعتقادی و دینی در میا

هیای   هیای دینیی و آمیوزش صیحیح آنهیا، حماییت از جرییان        در کشور آذربایجان، احییای ارزش 

فرهنگی وفادار به هویت تاریخی کشیور آذربایجیان، ظهیور و بیروز نمادهیای انقیالب اسیالمی در        
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های ایرانی به زبان فارسیی و آذری  در   ش فیلمگذاری خصوصی بخ جمهوری آذربایجان و سرمایه

آمیده از مفیاهیم و مضیامین ی کیه از آن بیه عنیوان         ای به دسیت  های زمینه کدگذاری پژوهش، مقوله

برندیی   گیذاری نیام میی    زا در مناسبات فرهنگی دو کشور در حیوزه سیاسیت   عوامل مخرب و چالش

یجیان، ف الییت جمهیوری آذربایجیان در     اند از: اییدئولوژی کمونیسیتی در جمهیوری آذربا    عبارت

آذریسم، مصادره آثار فرهنگی و تخرییب اییران از سیوی آمریکیا و رژییم       ترکیسم و پان حوزه پان

صهیونیستی، اختالف بر سر مالکیت مشاهیر، نفوذ تفکر رژیم صهیونیسیتی و وهابییت در جمهیوری    

ی آذربایجیان علییه اییران، روابیا     ها و مطبوعات جمهیور  آذربایجان، تبلییات منفی ب ضی از رسانه

هراسیی در جمهیوری    نزدیک ایران با ارمنستان، تبلییات دینی ایران برای جذب بیشتر شی یان، ایران

آذربایجان و اهمیت راهبردی جمهوری آذربایجان بیرای رژییم صهیونیسیتی  در نتیجیه، جمهیوری      

گذاری فرهنگی بپیردازد   ن به سیاستها و اب ادی در جمهوری آذربایجا اسالمی ایران باید در حوزه

سیاز بیه    هیای فرصیت   آورنید و از متییرهیا و مؤلفیه    که زمینه تحکیم راوبا فرهنگی را به وجود میی 

ها زمینه تحقق مناف  ملی در حوزه  ها و واکنش ای که با ایجاد کمترین حساسیت آمده به گونه دست

فکری که بر منطقه قفقیاز   تأثیرن به لحاظ فرهنگی را فراهم آورد، استفاده کند  جمهوری آذربایجا

شیود  جمهیوری    دارد، دارای اهمیت ژئوپولیتیکی و راهبردی فرهنگی زیاد برای ایران محسوب می

ها در راسیتای تحقیق اهیداف فرهنگیی خیود در حیوزه        ها و قابلیت اسالمی ایران باید از این ظرفیت

گیذاران   بیرداری کنید و سیاسیت    بهیره گذاری مناسبات فرهنگیی در جمهیوری آذربایجیان     سیاست

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران باید بیا شیناخت شیرایا حیاکم و موضیوعات مهیم در جمهیوری        

زداییی و   گیری مبیادرت ورزنید و بیا ایجیاد زمینیه تینش       گذاری و تصمیم آذربایجان، به امر سیاست

منیاف  جمهیوری اسیالمی     های منفی تاریخی و فرهنگی زمینه تحقق سازی و با زدودن ذهنیت اعتماد

 برده را تحقق بخشند  ایران را فراهم آورند و اهداف نام
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