
 

  

هاي قدرت نرم جمهوري اسالمی  ها و ظرفیت مؤلفه
  ایران در دیپلماسی فرهنگی

  2فرزانه دشتی 1مهدي ذوالفقاري،
  

  چکیده
ل و سیاست خارجی بیشتر از هر زمان المل هاي فرهنگی در روابط بین امروزه جایگاه مؤلفه

ها  ترین روش مثابه یکی از مهم دیگري مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهاي فرهنگی به
کنندۀ منافع  آنجاکه دیپلماسی فرهنگی تأمین شود. از هاي قدرت نرم مطرح می و تاکتیک

بزارهاي نوین، ملی با استفاده از ابزارهاي فرهنگی است، در شرایط کنونی نیازمند ا
هاي بالقوه و  اي براي ظهور همۀ ظرفیت عمومی و فراگیرتري است تا بتواند به عرصه

هاي تاریخی، علمی ـ آموزشی و هنري یک کشور با هدف جذب مخاطبین بیشتر  قابلیت
هاي قدرت نرم دیپلماسی  ها و مؤلفه تبدیل شود. مقالۀ حاضر به دنبال تبیین ظرفیت

مند و گویاتر  می ایران است تا بتواند ضمن مطالعه و بررسی روشفرهنگی جمهوري اسال
آن مؤثر واقع شود. در  هاي تر ادراك دیپلماسی ایران، در جهت پردازش دقیق و منسجم

پایان، نگارندگان به ارائه راهکارهاي مؤثر براي بهبود و تقویت مناسبات روابط خارجی و 
  اند. داختهالمللی ایران نیز پر ارتقاي جایگاه بین

دیپلماسی فرهنگی، سیاست خارجی، قدرت نرم، جمهوري : واژگان کلیدي
  اسالمی ایران.
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  مقدمه. 1
هاي گوناگون است؛ بنابراین  گیري کشورها در حوزه امروزه افکار عمومی یکی از ارکان مهم در تصمیم

لب دیپلماسی سنتی تکیه کنند دولتی خود در قا بین هاي توانند همچون گذشته تنها بر تبادل کشورها نمی
رو  این ویژه نخبگان هستند؛ از و براي اثرگذاري بیشتر، نیازمند برقراري ارتباط هدفمند با مخاطب عام به

: 1391(سمیعی اصفهانی و فتحی مظفري،   برند می  ها و ابزارهاي گوناگونی در این رابطه بهره از روش
ایش ارتباطات و تبادل اط�عات و آگاهی و به دنبال آن ). در واقع انق�ب ارتباطات موجب افز146

المللی در سراسر جهان شد. این اتفاق همراه با افزایش نقش مردم و افزایش  هاي بین افزایش تعامل
دهی و  هاي سیاسی منجر شد مردم نقش بیشتري براي خود در شکل ها در جریان ظرفیت و توان آن

ها و  للی قائل شوند و با قدرت فزایندۀ خود بتوانند بر سیاستالم هاي بین دخالت در روند جریان
ها به وجود  اي را براي دولت هاي تازه ها و چالش ها تأثیرگذار باشند و محدودیت گیري دولت جهت

آورند. این امر موجب شد افکار عمومی مانند بازیگر جدیدي در حوزه مناسبات سیاست خارجی 
ها و  ه به افکار عمومی و مردم را در دستورکار خود قرار دهند و از شیوهها نیز توج مطرح شود و دولت

  هاي نوین براي جلب نظر این بازیگر جدید و تأثیرگذار استفاده کنند. روش
الملل بود. در واقع  اتفاق دیگر، اهمیت نقش عوامل هنجاري، ارزشی و فرهنگی در سیاست بین

ی از منابع ئجز به، منابع غیرمادي قدرت ها دولتست بر گسترش نقش افکار عمومی در سیا ع�وه
بع بر توانایی ا. این منندقدرت کشورها و ابزاري براي موفقیت در سیاست جهانی تبدیل شد

هاي فرهنگی و هنجاري و ارزشی  دادن به ترجیحات دیگران از طریق قدرت جذب به مؤلفه شکل
ن عامل فرهنگ در میان عناصر سیاست خارجی ). همچنی21: 1392متکی است (یزدانی و نژادزندیه، 

 در .کند میکشورها، پایدارترین و اثرگذارترین عنصر است که به تحقق سایر اهداف کمک شایانی 
دهد.  عد مهمی از سیاست خارجی کشور را دیپلماسی فرهنگی تشکیل میاین چهارچوب نیز ب

هاي خارجی چه مردم عادي  مان سرزمیندهد مستقیم با مرد دیپلماسی فرهنگی به کشورها اجازه می
پایدار معنوي برقرار کرده و از آن در جهت اهداف سیاسی، اقتصادي، نظامی و  ۀرهبران، رابطچه و 

هایی که داراي فرهنگ و تمدن مشترك  ویژه میان ملت برداري کند. این دیپلماسی به امنیتی بهره
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  ).2: 1395تر است (دهشیري و طاهري،  هستند، کاربردي
ترین سازوکارها و ابزار تأمین اهداف سیاست خارجی جمهوري اس�می ایران،  در همین راستا، از مهم

عنوان نمونۀ بارز و اع�ي قدرت نرم آن  تدوین، تنظیم و اعمال دیپلماسی فرهنگی کارآمد و روزآمد به
که داراي ماهیتی  رو جمهوري اس�می ایران )؛ ازاین27: 1396(درخشه و اسماعیلی کلیشمی،   است

گیري از این ابزار را در دستورکار خود قرار داده است. ایران با  انق�بی، فرهنگی و اس�می است، بهره
توجه به پیشینۀ تمدنی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی خود از منابع قدرت نرم مناسبی برخوردار است که در 

تواند یکی از کشورهاي  داري از منابع بالقوه، میبر کردن و بهره ریزي براي هدفمند صورت توجه و برنامه
  ).146: 1390موفق در کاربرد دیپلماسی عمومی در منطقه و جهان باشد (داداندیش و احدي، 

اي از دیپلماسی عمومی نقش کلیدي در تأمین  عنوان زیرمجموعه دیپلماسی فرهنگی به ،در شرایط کنونی
رو امروزه دیپلماسی فرهنگی با هدف اثرگذاري بر نگرش  ازاینکند؛  اهداف و منافع ملی کشورها ایفا می

دهی و اجراي سیاست خارجی، فراتر از دیپلماسی سنتی مورد توجه قرار گرفته  شکل به منظورافکار عمومی 
ها و نهادهاي غیردولتی از طریق  است. هدف اصلی در دیپلماسی فرهنگی، برقراري ارتباط با مردم، سازمان

توجهی به  فرهنگی و به سبب ارائه تصویري مثبت از اهداف کشور است. بر همین اساس، بی ینفرایندهاي ب
ها در عرصه  تواند ضعف مهمی در سیاست خارجی کشورها و به دنبال آن جایگاه و منزلت آن این امر می

سی جمهوري هاي بعد فرهنگی دیپلما ها و ظرفیت المللی محسوب شود. این مقاله در پی تشریح مؤلفه بین
هاي قدرت نرم در دیپلماسی  ترتیب پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه مؤلفه اس�می ایران است. بدین

فرهنگی جمهوري اس�می ایران کدامند؟ در همین راستا پس از بررسی مباحث نظري دیپلماسی فرهنگی، 
اي،  گرفته و منابع کتابخانه کوشش شده است تا به شیوه منطق استد�لی و مستند بر مطالعات صورت

رو  هاي قدرت نرم در دیپلماسی فرهنگی جمهوري اس�می ایران بررسی شود؛ ازاین ها و مؤلفه ظرفیت
هاي �زم دیپلماسی فرهنگی در راستاي  فرضیه مقاله عبارت است از اینکه جمهوري اس�می ایران از ظرفیت

  تأمین اهداف و منافع ملی برخوردار است.

  نه پژوهشپیشی. 2
یپلماسی فرهنگی جمهوري اس�می ایران د« ۀ) در مقال1390مسعود اخوان کاظمی و حدیث مرادي (

از  گیرند دیپلماسی فرهنگی متأثر نتیجه می» رو هاي پیش ها و چالش در آسیاي مرکزي؛ فرصت
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هاي نوین ارتباطی و با تمرکز بر فرهنگ، آموزش و هنر شکل گرفته است. محمدرضا  فناوري
 ،»حکمت اس�می و رویکرد تمدنی به دیپلماسی فرهنگی«اي با عنوان  ) در مقاله1390دهشیري (

داند.  تعاملی میـ رویکرد تمدنی  يموفقیت دیپلماسی فرهنگی جمهوري اس�می ایران را در گرو
محور بود، در  گیرد برخ�ف گفتمان دوران جنگ سرد که امنیت ) نتیجه می1390رضا خراسانی (

در  نوینیو ادبیات شده اي برخوردار  ن پس از جنگ سرد، گفتمان فرهنگی از جایگاه ویژهدورا
عنوان  اي به دیپلماسی فرهنگی و رسانه ،عرصه سیاست جهانی شکل گرفته است. در عصر کنونی

رد ر تأمین و پیشببترین و کارآمدترین ابزار اعمال قدرت نرم در سیاست خارجی، تأثیر شگرفی  مهم
  ند.و منافع ملی کشورها دار اهداف

شدن فرهنگ و  جهانی«عنوان  با) در پژوهشی 1391آرمین امینی و سهراب انعامی علمداري (
المللی، حفظ و  که در عرصه بین کنند میمشخص » کارکرد دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی

ها ناشی از دیپلماسی  گتداوم هویت فرهنگی یک ملت و برقراري ارتباط مؤثر و سازنده با سایر فرهن
ج�ل دهقانی فیروزآبادي و محمدحسین  است. گذاري عق�نی در پیشبرد آن فرهنگی و هدف
معادله ساختاري دیپلماسی فرهنگی مطلوب در افزایش «اي با عنوان  ) در مقاله1394رستگاري یزدي (

زمند دیپلماسی فرهنگی کنند جمهوري اس�می ایران نیا اذعان می» قدرت نرم جمهوري اس�می ایران
سازي اس�م مدرن، نفوذ  پنج عامل مهم جریان ۀهاي الگوي مطلوب و دربردارند مطلوب با ویژگی

محمدجعفر  است. هاي جذب مخاطب  ع و تاکتیکفرهنگی، دیپلماسی فعال، تبلیغ تشی
ر روابط دیپلماسی عمومی و فرهنگی جمهوري اس�می ایران د«ۀ )، در مقال1394ارجمندي ( جوادي

به دنبال آن است که در چهارچوب قدرت نرم، با بررسی دیپلماسی » با کشورهاي حوزه خلیج فارس
ها در حوزه دیپلماسی ایران  ها و چالش عمومی در ابعاد مفهومی و کارکردي به تحلیل نقش فرصت

بی را مورد بهبود و تقویت مناسبات روابط ایران با همسایگان جنودر  و راهکارهاي مؤثر بپردازد
  بررسی و تحلیل قرار دهد.

ها در مدل مفهومی خود از تمام ابعاد و سطوح دیپلماسی فرهنگی استفاده  این پژوهش طورکلی به
هاي  برخی از کاستی ،روزتر حاضر در این است که با استفاده از منابع به ۀو نوآوري مقال اند نکرده

گذاران عرصه  پیش روي سیاست اي را زهتاهاي پیشین برطرف شده و افق  موجود در تحلیل
هاي  ها و ظرفیت هدف نگارنده، تحلیل توصیفی مؤلفهرو  ؛ ازایندیپلماسی فرهنگی گشوده است
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ارائه راهکارهاي مؤثر براي تقویت از نظر قدرت نرم جمهوري اس�می ایران در دیپلماسی فرهنگی 
  ن است.المللی ایرا جایگاه بین يمناسبات روابط خارجی و ارتقا

  روش تحقیق. 3
اي و از نظر هدف کاربردي  تحلیلی از نوع کتابخانه ـ مبناي روش تحقیق مقاله، پژوهشی توصیفی

به  ،دیپلماسی فرهنگی کشور ياندازها ها و چشم است و در آن ت�ش شده است با بررسی ظرفیت
تأمین منافع ملی پرداخته گیري از دیپلماسی فرهنگی در راستاي  شناسایی و دستیابی راهکارهاي بهره

هاي راهبردي و عملی  ها و استراتژي   این راهکارها بتواند در طراحی برنامه که اي گونه به ؛شود
  دیپلماسی فرهنگی کشور مؤثر واقع شود.

  چهارچوب نظري. 4
  نظریه نوکارکردگرایی قدرت نرم در فرهنگ .4- 1

هاي  ، اص�ح و آزمایش فرضیهشتر به گسترشکه بی کارکردگرایی است نوکارکردگرایی مولود فکريِ
لیون ، فیلیپ اشمیتر، ارنست هاسمربوط به همگرایی پرداخته است. متون نوکارکردگرایی شامل آثار 

. بسیاري از آثار نوکارکردگرایان حول شوند می �رنس شاینمنو  رابرت کوهن، جوزف ناي، لیندبرگ
). واضع اصلی این نظریه 674: 1393ئرتی و فالتزگراف، زند (دو تشکیل و تکامل جامعه اروپا دور می

هاي  اند نظریه کوشیدهوي گرفتن از آثار  ارنست هاس است، اما در ادامه برخی از محققان با الهام
. جوزف ناي یکی از محققانی است که با مدل کنندهمگرایی را اص�ح  ۀنوکارکردگرایان

خود را بیان  ۀنظری ،همگرایی  رهاي فرایندي و ظرفیتکا ومفاهیم ساز نوکارکردگرایانه و براساس
مفهوم  )،2004( »قدرت نرم، ابزار موفقیت در سیاست جهانی«کند. ناي در کتاب معروف خود  می

). 73: 1396اژدري و همکاران،  ؛126: 1392و محمدي،  امیري صالحیقدرت نرم را مطرح کرد (
به الملل  واي کشورهاي مختلف در سیاست بینسازي براي اغ قدرت نرم بخشی از فرایند قدرت

. کاربرد قدرت نرم در نگرش جوزف ناي در شرایطی از اهمیت �زم برخوردار است که آید شمار می
گرچه  ،بتوان پیوندي ارگانیک بین موضوع قدرت نرم و قدرت سخت ایجاد کرد. از این منظر

ها و  سیاست و استفاده از ارزش اجراي ۀسیاست خارجی منبع قدرت نرم نیست، اما چون شیو
عمال قدرت نرم بسیار مؤثر است. کند، در ا دهی می فرهنگ را در روابط با سایر جوامع سامان
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نفوذ و قدرت آن کشور را  ،هاي هنجاري آن گسترش عناصر فرهنگی یک کشور مانند زبان و ارزش
و رکن اصلی استوار است که ). بنیاد نظري ناي بر دNye, 1991: 97دهد ( در جهان افزایش می

یی خود امریکاقدرت نرم و دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی در مفهوم  ۀگان ابعاد سه :عبارتند از
دیپلماسی فرهنگی و ارتباطی بوده و به کاربرد ابزارهاي  ۀگون اي فراگیر شامل هر دو به گونه

: 1394شود (سیمبر و مقیمی،  یالمللی در سیاست خارجی معطوف م فرهنگی و ارتباطات بین بین
تواند در همین راستا مورد توجه قرار گیرد.  عنوان شکلی از قدرت نرم می دیپلماسی فرهنگی به .)20

به تقویت مشترکات سو  یک که ازآورد  فرهنگی را فراهم می هاي همبادل ۀدیپلماسی فرهنگی زمین
کند  ها را فراهم می درك انگیزه ۀزمیندیگر در جایی که تفاوت وجود دارد،  پردازد و ازسوي می

  ).73: 1396(اژدري و همکاران، 

  تعاریف مفاهیم. 5
  قدرت نرم. 5- 1

را به کار برد. از نظر وي، قدرت نرم توان یک کشور براي » قدرت نرم«بار جوزف ناي واژه  نخستین
هاي  فرهنگ، ایده این جذابیت از است. دستیابی به اهدافش از طریق جذابیت و نه اجبار یا تنبیه

ي یک کشور در نگاه دیگران ها سیاست. زمانی که شود میي یک کشور ناشی ها سیاستسیاسی و 
). قدرت نرم 91: 1390مشروع به نظر برسد، قدرت نرم اعمال شده است (خسروي و جباري ثانی، 

لی و محصول تصویرسازي مثبت، ارائه چهره موجه از خود، کسب اعتبار در افکار عمومی داخ
امروزه این قرائت از  است. با رضایت بر دیگران همراهقدرت تأثیرگذاري غیرمستقیم و جهانی، 
با اجبار و  شکلی همراهدر مقابل قدرت سخت، قدرت نظامی و تسلیحاتی که به  ،قدرت

دهی به ترجیهات  قدرت نرم توانایی شکلرو  ؛ ازاینرود به کار می ،هاي فیزیکی است خشونت
  ).14: 1396جنس آن از نوع اقناع است (ابوالحسن شیرازي، دیگران و 

  دیپلماسی. 5- 2
مفهومی عبارت  از نظرکوتاه  یدر تعریف ،دهی روابط میان کشورها فن سازمان به معنايدیپلماسی 

المللی  بین هاي اخت�ف وفصل المللی و نیز حل سیاست خارجی یا تنظیم روابط بین ۀاست از فن ادار
الملل،  پردازان روابط بین بسیاري از نظریه ،). به دیگر سخن186: 1388آمیز (قوام،  سالمتمهاي  راهاز 
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المللی  بین هاي وفصل اخت�ف سیاست خارجی یا تنظیم روابط و همچنین حل ۀدیپلماسی را فن ادار
هانس ). از نظر 12: 1390اند (آدمی و ذوالفقاري،  آمیز تعریف و توصیف کرده از طریق مسالمت

(مورگنتا،  استسطوح از صدر تا ذیل  ۀ، دیپلماسی، تدوین و اجراي سیاست خارجی در هممورگنتا
1389 :247 -246.(  

  دیپلماسی عمومی. 5- 3
هاي مختلفی از آن به  بندي هاي اساسی شده و تقسیم در دنیاي امروز دیپلماسی دستخوش دگرگونی

ارتباطات،  فناوريظهور و گسترش با  ).31: 1396عمل آمده است (درخشه و اسماعیلی کلیشمی، 
دیپلماسی عمومی عبارت  ،قدرت نرم به جاي قدرت سخت ییافتن افکار عمومی، جایگزین اهمیت

و با عاملیت مشترك  ها دولتهاي راهبردي با هدایت و حمایت  است از طراحی و اجراي برنامه
هاي مردم  عمال نفوذ بر تودهی و ارسان  درك و شناخت، اط�ع به منظورهاي دولتی و غیردولتی  بخش

ي متبوع خود را براي پشتیبانی از اهداف و منافع ملی کشور عامل ها دولتها  سایر کشورها تا آن
الملل براي  ). دیپلماسی عمومی ت�ش بازیگران عرصه بین35: 1392ترغیب کنند (هادیان و سعیدي، 

). دیپلماسی عمومی ت�ش دارد Cown & Cull, 2008: 145تعامل با مردم دیگر کشورهاست (
هاي یک کشور، تصویري واقعی و مطلوب از آن را در اذهان  و دیدگاه ها سیاستضمن حمایت از 

عمل  ۀ). دیپلماسی عمومی عرصHenrikson, 2007: 3( کندمردم عادي سایر کشورها ایجاد 
  ).Sisson, 2011: 67المللی است ( کنشگران بین

  دیپلماسی فرهنگی. 5- 4
گیرد که  و در حوزه دیپلماسی عمومی قرار می استدیپلماسی فرهنگی یکی از انواع دیپلماسی نوین 

از دیپلماسی فرهنگی در ادبیات روابط هاي گوناگونی  تعریف .اي برخوردار است از اهمیت ویژه
ست از: عبارت اآن ترین و گویاترین  مهم ،گیفورد مالوناست که براساس نظر شده الملل ارائه  بین
هاي یک  هایی براي معرفی تصویر واقعی و ارزش ایجاد کانال به منظوردوطرفه  یبزرگراه معماريِ«

هاي  ها و فهم ارزش حال، ت�ش براي دریافت درست تصاویر واقعی از سایر ملت ملت و درعین
سطح  يقانیز دیپلماسی فرهنگی را ت�شی براي ارت فرانک نینکوایچ). Malone, 1988: 12» (ها آن

براساس  هایی ها و توافق نامه ارتباطات و تعامل میان ملل جهان با هدف طراحی و بنیادنهادن تفاهم
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میلتون ). دیپلماسی فرهنگی در تعریف Ninkovich, 1996: 3هاي مشترك دانسته است ( ارزش
ها و  ، سنتزندگی، نظام ارزشی شیوۀها، اط�عات، هنر،  ایده ۀعبارت است از مبادل نیز کامینگز
ها و کشورها  دستیابی به مفاهیم مشترك و تقویت تفاهم متقابل میان ملت به منظور هااعتقاد

)Cummings, 2003: 1 نمایش). در واقع، دیپلماسی فرهنگی ابزاري است که یک دولت با به 
تا از  دکن هایی را در افکار عمومی مردم سایر کشورها ایجاد می گذاشتن نمادهاي فرهنگی، جذابیت
  ).70: 1394گذارد (رحمانی، بي دولت بیگانه اثر ها سیاستطریق نفوذ ناشی از آن، بر رفتار و 

  المللی اهمیت دیپلماسی فرهنگی در عرصه بین. 6
از  ،گرفتن ابزارهاي فرهنگی در دیپلماسی در قیاس با سایر ابزارها خدمت کارگیري فرهنگ و به به

اصلی  هاي همقول لل برخوردار است. عامل فرهنگ همیشه یکی ازالم اهمیت بسزایی در روابط بین
اثرگذاري در هر دوره بسته به عوامل و  ولی شیوۀالمللی بوده است،  سیاست خارجی و روابط بین

تنها اغلب کشورها سعی در تدوین سیاست فرهنگی  کرده است. امروزه نه می تفاوتشرایط دیگر 
 گیرند، در نظر می هایشان ا رایزنی فرهنگی را در درون وزارتخانهو تشکی�تی مانند وابسته یدارند 

ها نیز سهم بسزایی دارد  گیري کلی سیاست خارجی آن بلکه عوامل مذهبی و فرهنگی در جهت
دارند دیپلماسی فرهنگی همیشه  میبیان گران  تا جایی که برخی از تحلیل ؛)45-46: 1381زاده،  (نقیب

ها و  حکومت با اشاره بهبرخی کشورها بوده است. این دیدگاه در ارجی هاي سیاست خ یکی از ستون
کردن  دهد و هدف نهایی آن را آشنا قرار می سرلوحهدستیابی به اهداف سیاست خارجی را  ها، دولت

مثبت از آن  يکنندگان پیام در خارج از کشور از فرهنگ و زبان آن کشور و ایجاد تصویر دریافت
  ).178: 1395(شفیعی و همکاران،  دانند می کشور از طریق فرهنگ

شان  پردازند و یکی از اهداف تردیدي نیست که کشورها در بازار جهانی با یکدیگر به رقابت می
برند ملی یک کشور با اقتصاد، صادرات، توریسم  است. ایجاد، حفظ و تداوم برند ملی ،در این رقابت

در تبلیغ یک کشور در  ،عنوان سمبلی از فرهنگ ه بهپیوند دارد که هم آن گذاري داخلی و سرمایه
رو دیپلماسی فرهنگی، آرایش فرهنگ یک دولت در حمایت از  عهده دارند؛ ازاین خارج سهمی را بر

اي از دیپلماسی عمومی  عنوان زیرمجموعه که به استاهداف سیاست خارجی یا دیپلماتیک آن دولت 
تأثیرگذاري  راستاين خارجی خود در احکومت با مخاطب شود و ارتباط یک در نظر گرفته میبارها 
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اي در راستاي کمک به  دیپلماسی فرهنگی از نقش بالقوه ،شود. باوجوداین میانگاشته ها  آنبر مثبت 
برخوردار آن با اهداف داخلی هماهنگ مؤثر و کارآمد و  به طوراهداف سیاست خارجی یک دولت 

 مهم ۀالملل، دیپلماسی فرهنگی دو وظیف روابط بین ). همچنین درMark, 2014: 8-11است (
با استفاده از ابزارهاي مناسب از روایت  و هاي مختلف تولید متن را از طریق شناساندن و شناسایی 

تمدنی و فرهنگی یک کشور براي سایر کشورها که هماهنگ با اهداف سیاسی آن کشور بوده و با 
  ).166: 1395اشند، به عهده دارد (بشیر، هدف اقناع و اشتراك معنا تولید شده ب

  کنند: از طریق دیپلماسی فرهنگی سه هدف عمده را دنبال می ها دولت
  ؛ها ها و اثرگذاري بر رفتار آن المللی در میان سایر اقوام و ملت کسب وجهه بین. 1
تر میان برقراري روابط پایدار و صمیمیت بیش به منظورنوین فرهنگی  و ایجاد نهادهاي علمی. 2

  ؛جوامع مختلف
هاي فرهنگی و اجتماعی  ها و کنکاش در ریشه سایر ملت  فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ. 3

سازي،  )؛ بنابراین تفاهم30: 1393ها (دهشیري،  دیگر جوامع با هدف ارتقاي درك متقابل میان ملت
رایند ایجاد رابطه با اصول در ف ناپذیر اهدافی اجتناب نزدیکی،کنش براساس نیات نیک، همگرایی و 

ها اهداف اساسی و اصلی  این برنامهرو  ؛ ازاینشوند کشورها در نظر گرفته می مشترك دار ریشه
  ).Potter, 2002: 89دیپلماسی فرهنگی هستند (

  دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم. 7
رم، دیپلماسی فرهنگی شود. در نظریه قدرت ن دیپلماسی فرهنگی یکی از رویکردهاي قدرت نرم دانسته می

افزا با سایر  رود که در تعاملی سازگار و هم جزئی از دیپلماسی عمومی و از ارکان قدرت نرم به شمار می
شدن دیپلماسی عمومی  ). تئوریزه30: 1396تشریح است (درخشه و اسماعیلی،  ارکان قدرت ملی کشور، قابل

هاي سیاسی جهان امروزه در حال  ي پارادایماز درون نظریه قدرت نرم از این جهت است که محورها
رو قدرت  شدن پسامدرن از تصویر و نفوذ است؛ ازاین جایی از ژئوپلیتیک و قدرت نرم به سوي جهانی جابه

اي حاصل ارائه اط�عات و ایجاد  خیزد، بلکه به شکل فزاینده در چنین وضعیتی تنها از اقناع و اجبار برنمی
کارگیري  یپلماسی عمومی، علم و هنر استفاده از قدرت نرم است. ناي در زمینۀ بهرو، د جذابیت است؛ ازاین

  .)1387دهد (ناي،  صحیح قدرت نرم، دیپلماسی عمومی را مرکز ثقل بحث خود قرار می
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کند از  هر کشور براي اجراي اهداف سیاست خارجی و تأمین منافع ملی خود ت�ش می«
اجرا  ۀاستفاده کند. دیپلماسی فرهنگی در حوز ،هاست ملتدیپلماسی فرهنگی که هدفش نفوذ بر 

ها و  هاي فرهنگی میان کشورها، همکاري نامه هایی است که عبارتند از: موافقت نیازمند ابزارها و مؤلفه
فرهنگی، جهانگردي و صنعت توریسم، مراکز علمی و فرهنگی داخلی و خارجی،  هاي همبادل

المللی، مبلغان مذهبی و دینی،  فرهنگی و هنري بین هاي شاخص علمی، ها و چهره شخصیت
ویژه  هاي قدرتمند در فضاي مجازي به صادرات و واردات کا�ها و خدمات فرهنگی، حضور رسانه

» المللی فرهنگی ي بینها سازماناي و نشر مکتوب و در نهایت وجود  هاي ماهواره اینترنت، شبکه
  ).28: 1393(دهشیري، 

  نرم در دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران هاي قدرت مؤلفه. 8
است انق�ب اس�می ایران ماهیتی ایدئولوژیک و فرهنگی داشته و بر مبانی و عناصر فرهنگی استوار 

بنیادها و مفاهیم اساسی سیاست خارجی نمود یافته است.  ،فرد در اصول این ویژگی منحصربه که
وگوي  خواهی، نفی نظام سلطه، گفت مت انسانی، عدالتعنوان کرا آنچه جمهوري اس�می ایران به

 ها، جهان عاري از خشونت و تعامل و همکاري مؤثر و سازنده با جهان خارج مطرح کرده تمدن
سیاسی است که بر مبانی فرهنگی سیاست خارجی استوار است. بر این  ی، در واقع گفتماناست

 :عبارت است از کشورابزارهاي سیاست خارجی  عنوان یکی از ابعاد و اساس، دیپلماسی فرهنگی به
، افکار، ها ها، ادراك یافته براي تأثیرگذاري بر برداشت شده و سازمان از پیش طراحی ت�ش و کوششِ

ها از طریق تبیین و ترویج فرهنگ و  ها، ایستارها و باورهاي سایر ملت ها، ارزش ایدئالها،  انگاره
رو  تأمین و توسعه منافع ملی؛ ازاین به منظورهاي دیگر  فرهنگ تمدن ایرانی و شناخت و درك واقعی

ها و عناصر،  تبیین و ترویج، معرفی و گسترش مؤلفه دربرگیرندۀو  دربردارندهدیپلماسی فرهنگی 
کارگیري ابزارهاي  بهبا اس�می و گفتمان انق�ب اس�می  ـ ها و ابعاد فرهنگ و تمدن ایرانی ارزش

ها و  ). جمهوري اس�می ایران داراي مؤلفه32-33: 1396، اسماعیلی درخشه وفرهنگی است (
  ها عبارتند از: ترین این ظرفیت هاي با�ي فرهنگی در حوزه دیپلماسی است. مهم ظرفیت

  ادبیات فارسی . زبان و8- 1
رود  ها به شمار می در بیشتر رویکردهاي نظري به مقوله هویت فرهنگی، زبان جزء نخستین مؤلفه
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). بدون زبان مشترك، تداوم فرهنگی 169: 1389؛ به نقل از آشنا و روحانی، 1370می ندوشن، (اس�
 ۀساختسو  یک ازشود. به همین دلیل، زبان  هاي بعدي منتقل نمی پذیر نیست و فرهنگ به نسل امکان

اقناع وگو، جذب و  هاي گفت ترین راه که یکی از مهمآنجاآن است. از ۀدیگر، سازند فرهنگ و ازسوي
هاي  گیري از زبان مشترك است، زبان فارسی فرصت بهره ـ مثابه اساس دیپلماسی عمومی به ـ دیگران

). 20: 1390گذارد (درخشه و غفاري،  روي جمهوري اس�می ایران می  فراوانی را در این عرصه پیش
ۀ کم به هزار ستتاریخ این زبان د است. جهان ۀهاي زند دارترین زبان زبان فارسی یکی از پیشینه
دار مکتوب ملت ایران  همچنین میراث ؛)Skjaervo, 2002: 13گردد ( مینخست پیش از می�د باز

است  زمین داشته اي در فرهنگ و تمدن ایران است و به همین دلیل تا به امروز نقش بسیار برجسته
هاي هویت  فیتترین و کارسازترین ظر ). زبان و ادب فارسی از مهم12: 1388(امیراحمدیان، 

نویسد:  در مورد جایگاه زبان و ادبیات فارسی چنین می هانري گروسهرود.  فرهنگی ایران به شمار می
دارند مستقیم یک نفر فرانسوي  . احساساتی که ابراز میاند برخوردار ساختهشعراي ایرانی، جهانی را «

اینکه  وجود سازد. عرفاي ایران با را مانند یک نفر هندي و یک نفر ترك را مانند یک گرجی متأثر می
آورند که دل یک برهمن را و به  قدر قلب یک مسیحی را به تپش درمی کام�ً مسلمان هستند، همان

  ).890: 1375(نیرنوري، » همین دلیل تعلق به تمام بشریت دارند
دهد  ن مینگاهی به تاریخ ایران و آثار بزرگانی چون فردوسی و سعدي آشکارا نشا نیم طورکلی به
زبان  ۀهاي ملی در اروپا، ایرانیان از هویتی محکم و خودبنیاد بر شالود ها پیش از پیدایش زبان سده

)؛ بنابراین زبان از جمله ابزارهاي مهم دیپلماسی عمومی 81: 1382ند (می�نی، ا هفارسی برخوردار بود
بیشتري براي افزایش تفاهم و امکان ، است، هرچه این ابزار در اختیار افراد بیشتري قرار گیرد

توان از زبان فارسی براي  میرو  ؛ ازاین)103: 1390آید (خسروي و جباري ثانی،  وگو فراهم می گفت
رسمی تنها در کشورهاي ایران، افغانستان و  به طورجذب سایر ملل بهره جست. هرچند زبان فارسی 

ه، ازبکستان و پاکستان نیز گروهی از مردم عراق، ترکیمانند ی یتاجیکستان عمومیت دارد، در کشورها
ترکی، هندي، اردو، ارمنی، گرجی،  مانندههاي دیگر  گویند و نفوذ آن در زبان به این زبان سخن می

میلیون نفر در دنیا به زبان فارسی  100انکارناپذیر است. در مجموع و تقریباً حدود  غیرهسواحیلی و
میلیون ترك، ترکمن، ازبک و اردوزبان، سهمی اساسی از  200ز کنند و ساختار زبانی بیش ا تکلم می

  ).20: 1390فارسی دارند (درخشه و غفاري، زبان 
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  . تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران8- 2
رود. فراگیري مراسم  هاي تاریخی ایرانیان نیز مظهري از قدرت نرم ایران به شمار می ها و عادت سنت

العاده فرهنگ ایرانی در میان جوامع دیگر دارد  نشان از نفوذ فوق »نوروز«هاي ایرانی مانند  و مناسبت
 ۀترین جشن ملی ایرانیان و برخی کشورهایی است که ریش ). نوروز مهم163: 1389(پوراحمدي، 

عنوان میراث  ترین دستاورد در این زمینه، ثبت نوروز به و مهم نخستینمشترك فرهنگی با ایران دارند. 
نوروز به مدد فرهنگ ایران آمده و رو  ؛ ازاین)154: 1390ود (داداندیش و احدي، جهانی در یونسکو ب

از عوامل همگرایی و اتصال جمهوري اس�می ایران با  ،کشورهاي منطقهمیان اصیل در  یعنوان سنت به
عنوان نماد همبستگی در  ؛ بنابراین استفاده از جشن نوروز بهآید به شمار میکشورهاي این حوزه 

ساز تحقق منافع ملی با فعالیت دیگر  ن سیاست خارجی و اجراي آن با دیپلماسی فرهنگی، زمینهتدوی
  ). 26: 1394ها از جمله سیاسی، اقتصادي و نظامی خواهد بود (سیمبر و مقیمی،  بخش

هاي  توانیم ادعا کنیم در میان هویت هاي انسانی را مرور کنیم، با اطمینان زیاد می اگر تاریخ تمدن
 است. ترین الگوي تحول را داشته دهیشده، هویت مربوط به تمدن ایرانی پیچ شناخته تماعی ک�نِاج

 25مدت  بهاي است که در قلمرویی به وسعت حدود سه میلیون کیلومتر مربع،  تمدن ایرانی پیکره
ولت د نخستین). در واقع 1388نظیر است (وکیلی،  ها بی قرن تداوم داشته که در میان سایر تمدن

عنوان  سال پیش به 2500جهان در ف�ت مرکزي ایران تشکیل شد و تنها امپراتوري منسجم جهان 
). کشور ایران داراي 396: 1387پژوه،  (گلشن بودهترین امپراتوري در این سرزمین برپا شده  مقبول

باستانی در آثار  نظرترین کشورهاي جهان از  فرهنگ بسیار متنوع و تاریخ کهنی است و یکی از غنی
: 1388هاي تاریخی تمدن و فرهنگ بشر و حتی ماقبل تاریخ است (شمس و امینی،   بیشترین دوره

ها براي گسترش  هاي آن در طول تاریخ ایران و لشکرکشی گوناگونهاي  ). وجود حکومت81
چند شد این اقوام تا  گاه منجر می ،هاي دیگر هاي جغرافیایی و تسلط فرهنگی بر سرزمین محدوده

باقی بمانند و تمدن و فرهنگ خود را به یادگار بگذارند؛ بنابراین در  یصد سال در سرزمین
تر از قلمروي  اي بس گسترده تمدن و فرهنگ ایرانی، باید حوزه ۀوجوي شناخت حوز جست

  ).56-63: 1384آوریم (قرخلو،   جغرافیایی ملی کنونی را در نظر
هاي ایرانی در  ها دارد. اسطوره قدمتی به دیرپایی اسطوره ایران کشور کهنسالی است که هویت آن

که فردوسی ع�وه به شمار آورد توان سند هویت ملی ایرانیان  شوند. شاهنامه را می شاهنامه متبلور می
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زاده و  جمعه زبان فارسی است، ضامن استمرار هویت ایرانی نیز هست (امام ۀکنند بر آنکه زنده
تاریخی درصدد است تمام  ۀ. فردوسی شاعر نامدار ایرانی در این حماس)34: 1392مراد،  همگان
مادي و معنوي ایرانیان را هاي  ویژگیقومی، زبانی، نژادي، فرهنگی، آیینی و با�خره  هاي اشتراك

سان راه بردباري، شکیبایی، پیروزي راستین و آیین اخ�ق، مروت، عدالت و  نمایان سازد و بدین
: 1369دنیت را به مردم زمان خود و پس از خود بیاموزد (رستگاري فسایی، حفظ حریم ملت و م

هاي مختلف توجه مردم جهان را به خود جلب  ترجمه متون اساطیري ایران به زبانرو  ؛ ازاین)13- 52
  د.انانگیز ایرانیان برمی به و تحسین و حس احترام جهانیان را نسبت کرده

هاي مهمی در عرصه تأثیرگذاري فرهنگی و به  ریخی داراي موفقیتایرانیان همچنین از نظر پیشینه تا
اند. ایرانیان به جاي واگرایی و دفع عناصر فرهنگی کارآمد و کارساز اقوام دیگر،  دنبال آن سیاسی بوده

هایی که ایرانیان به د�یل سیاسی  اند. حتی در دوره همواره درصدد جذب و ذوب آن در فرهنگ خود بوده
اند از نظر  اند، به علت غناي فرهنگی و عق�نیت حاکم بر رفتار، توانسته دیگر شکست خوردهاز اقوام 

توان به  فرهنگی در اقوام مهاجم تأثیر بگذارند و آنان را به فرهنگ خویش جذب کنند. براي نمونه می
دهد  رانی نشان میتأثیرپذیري اقوام مغول در دوران حمله به ایران اشاره کرد. نگاهی به تمدن و فرهنگ ای

  ).154- 155: 1390اند (داداندیش و احدي،  گرایانه داشته ایرانیان همواره رویکردي جهان
، ایران و ایرانیان در طول تاریخ طو�نی و پربار خود، چه از نظر مادي و چه معنوي طورکلی به

نظیر و  هان سهم بیبالند که در تمدن ج اند و به خویش می گنجینۀ عظیمی را به تمدن جهان افزوده
هاي علوم و تمدن بشري  اند. بیشتر مورخان بر این باورند که قسمت بزرگی از پیشرفت بدیلی داشته بی

هاي بشریت داشته  اي در پیشرفت م�حظه مدیون فرهنگ و تمدن ایران است و این کشور سهم قابل
باره  در این» ن از آغاز تا اس�مایرا«شناس فرانسوي در کتاب خود با نام  باستان رومن گیرشمناست. 

ایرانیان نخستین ملتی بودند که امپراتوري جهانی پدید آوردند و روح عدالت و آزادمنشی را «نویسد:  می
رو حوزۀ تمدنی  )؛ ازاین5: 1388(گیرشمن، » که تا آن زمان بر بشر مجهول بود، بسط و اشاعه دادند

هاي هویت ایرانی و نیز از  یر تا ترکیه امتداد دارد، از مؤلفهوسیع ایران که از چین و کشمیر و ف�ت پام
عناصر قدرت نرم ایران است. تاریخ شکوفا، تمدن عظیم و فرهنگ غنی ایرانی موجب شده است تا 
جهانیان با دیدۀ تحسین و احترام به ایرانیان بنگرند. حتی زمانی که مخالفان جمهوري اس�می، انتقادهاي 

اي هرچند کوتاه به تاریخ و تمدن پربار این سرزمین دارند تا  دارند، در ابتدا اشاره خود را ابراز می
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  ).161: 1389انتقادهایشان را منصفانه و غیرمغرضانه جلوه دهند (هرسیج و تویسرکانی، 

  ایرانی ـ اسالمی. هنر 8- 3
 ۀ، همکنید میاز عناصر مهم فرهنگ ایرانی، هنر است. وقتی شما یک اثر زیباي هنري را مشاهده 

یابید؛  معین، یکجا و در کنار هم می ۀمظاهر فرهنگی و مدنی و هویتی ملت ایران را در آن دور
طور که هنر، از تحو�ت  اي بین فرهنگ و هنر برقرار است؛ یعنی همان بنابراین ارتباط دوسویه

ف توان معرّ ه را میکند، هنر یک جامع پذیرد و با تغییرات جوامع انسانی تغییر می فرهنگی اثر می
). هنر ایران، سرشار از نبوغ اصیل ایرانی است (حبیب و همکاران، 1387فرهنگ آن دانست (توفیق، 

نظیر در نوع  هاي برجسته و بی تاریخ بشر دارد و از نمونه ۀ). نقاشی ایرانی قدمتی به انداز15: 1387
ي مضامین متنوع حماسی، تغزلی، ایران به هنر جهانی نوعی نقاشی عرضه کرد که دارا است. خود

دهد که کمتر هنري قادر به آن است (نظري و  عرفانی و اخ�قی بوده است و چنان لذتی به بیننده می
  ).77: 1391باقري، 

بخش زندگی انسان،  عنوان ظرف هویت معماري حاصل هویت فرهنگی جامعه است. معماري به
بنابراین واجد رسالتی است تا  ؛)343: 1388شایان، اي است ( نماي فرهنگ در هر جامعه ینه تمامیآ

بخش در  هاي کهن فرهنگی را در درون خویش پاس دارد و بر این اساس عنصري هویت ارزش
چه همگونی فرهنگ و معماري در آثار معماري جهانی مشاهده  چنان ؛ساختار فرهنگی شمرده شود

  ).15: 1387شود (حبیب و همکاران،  می
اي وجود ندارد که  دهد هیچ اثر بزرگ معماري تاریخ معماري ایران نشان مینگاهی گذرا به 

. سبک معماري ایرانی بر معماري نیامده باشدبینی و هویت فرهنگی جامعه ایران پدید  براساس جهان
آلمان، ایتالیا، اتریش، بلغارستان، اسپانیا و روسیه تأثیر گذاشته و سقف گنبدي بیشتر بناهاي 

رو  ؛ ازاین)159: 1379(ث�ثی، است  ر اروپاي قرون وسطی از معماري ایران الهام گرفتهشده د ساخته
دهد (پرویزي،  هر تمدن، معماري خاصی را منطبق با هویت فرهنگی خود ارائه می گفتتوان  می

ترین  حال یکی از شاخص ترین هنرها و درعین ترین و ابتدایی ). معماري از برجسته82: 1388
رسانی استفاده   ساز ایران است که از بسیاري از هنرهاي دیگر براي تکمیل هدف پیام تهنرهاي هوی

واقعی سنجش فرهنگی یک ملت  ۀمعماري وسیل«بر این اعتقاد است که  هرمان موتسیوسکند.  می
  ).53: 1386(گروتر، » بوده و هست
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وم قوم ایرانی است. با گاه سنن و آداب و رس هنر فلزکاري، تجلی ویژه بهصنایع دستی ایران و 
درخشان فلزکاري اس�می آغاز شد. میناکاري،  ۀزمین، دور آمدن س�جقه در مشرق ایران کار روي

هاي  برنزي با تزئینات برجسته و منقوش و برنزکاري با ترصیع نقره و مس از نمونه يط�کاري، اشیا
کاري  گري و کاشی بافی، سفال ). قالی299: 1388فر،  تزئینی بارز در فلزکاري این دوره هستند (شایسته

شود، یکی از  . قالی ایرانی که از آن به هنر ملی یاد میروند به شمار مینیز از دیگر هنرهاي ایرانی 
ـ  ترین عنصر هویت ایرانی ها و نمادهاي ملی، تاریخی و شاخص ترین مؤلفه ترین و برجسته مهم

در و اي در جامعه جهانی  که امروزه جایگاه ارزنده استاس�می و شناسنامه فرهنگی و تمدنی کشور 
: 1392شود (افروغ و براتی،  عرصه شناخت ایران اس�می دارد و سند هویتی این پهنه محسوب می

دهد  ). کشف یک قالی ایرانی در دهکده پازیریک در کوهستان آلتایی در سیبري جنوبی نشان می122
  ).105: 1363گردد (زندنیا،  م پیش از می�د بازمیبافی ایران به تاریخ سده پنج هنر قالی

 . مشاهیر و علوم ایرانی ـ اسالمی8- 4

رد جهانی هستند. هاي مختلف است که داراي ب ایران داراي مشاهیر و اندیشمندان بسیاري در حوزه
جهان  هاي مختلف تأثیر بسزایی در تصویرسازي از ایران براي افکار عمومی ها به زبان معرفی آثار آن

اند که بخشی از  اندیشمندان جهان بر این عقیده بیشترِ). 151: 1389داشت (جباري ثانی،   خواهد
و هویت فرهنگی ایران سهم است هاي علوم و تمدن بشري مدیون فرهنگ و تمدن ایران  پیشرفت

  است. اي در پیشرفت بشریت داشته م�حظه قابل
هایی که واقعیت دارد این است که بیشتر  از شگفتی«در این رابطه چنین آورده است:  خلدون ابن

نادر  يجز در موارد ـ هاي عقلی خواه در علوم شرعی و چه در دانش ـ  دانشوران ملت اس�م
زبان، مهد تربیت و نظر ، از عرب باشد ْیافت که از حیث نژادرا کسی بتوان اند و اگر هم  عربغیرِ

). 119: 1372(حقیقت، » دین و صاحب شریعت عربی استبا اینکه  ؛مشایخ و استادان عجمی هستند
تأثیرگذار در جهان اس�م مسئله مرجعیت و مراکز دینی در  ۀالعاد هاي بکر و فوق یکی دیگر از ظرفیت

ایران است. این مسئله در جذب مسلمانان به ایران براي فراگیري علوم دینی بسیار حائز اهمیت 
ورزي در  ي اندیشهجغرافیاعمق استراتژیک ایران در به  ،بیابدیق این مسئله توسعه و تعم چهاست. هر

  ).140: 1389ثانی،  جهان اس�م خواهد افزود (جباري
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  خردگرایی. 8- 5
گراست و  حال معنویت شناخت و دریافت ایرانی از جهان و انسان، دریافتی خردمندانه و درعین

ري و هماهنگی ایجاد کنند و از این جهت اند بین این دو جنبه، حدي از سازگا ایرانیان توانسته
رکن بزرگی  ،). تکیه بر خرد124: 1387فرهنگ ایرانی سربلندي و برتري دارد (خسروي و موسوي، 

سینا سهم  در هویت ملی ایرانیان است. نخبگان ایرانی همانند فردوسی، ناصرخسرو، فارابی و ابن
اند. در دویست سال گذشته نیز افرادي  داشته نهادن به خردگرایی در فرهنگ ایرانی در ارج ییبسزا

اند، در نخستین گام بر  ایران داشته ۀترقی و توسع يخان امیرکبیر که دل در گرو تقی همچون میرزا
همچنین یکی از علل ). 8: 1388اند (بهمنی قاجار،  مبارزه با خرافات و ترویج خردگرایی تأکید کرده

عقلی و  هاي نظیر آنان براي شکوفایی علوم اس�می، اشتراك �ش بیاستقبال ایرانیان از دین اس�م و ت
  ).750: 1393پور و م�یی،  قرابت فرهنگی آنان است (سبزیان

 براي همواره خردمند انسان ایرانی فرهنگ در .است ایرانی فرهنگ و بینش اصلی رکن خردورزي
 درك، باشد دانش و خرد رايدا که انسانی و کند می کوشش اندوزي دانش و پیشرفت و یادگیري
 ایرانیان که است مباهات و خوشبختیۀ مای داشت. خواهد آفرینش و خود پیرامون جهان از بهتري

 اقوام دیگر به را آن و اند شده قائل ارزش آن براي و اند برده پی مهم این به که اند بوده اقوامی نخستین
 از پس .وجود داشت جامعه بطن در اي ویژه یخردگرای باستان، ایران فرهنگ در اند. آموخته جهان
 و عقل شکوفاییموجب  شیعه و معتزله ،است تعقل و اندیشه از پر قرآن راسرس ازآنجاکه نیز اس�م
 با سراسر فردوسی شاهنامه بینیم می که چنان .گذاشتند یادگار به را خوبی بسیار دوران و شدند خرد
 و زاده جمعه (امام چرخد می اندیشه محور بر ها یالوگد و ها حرفۀ همو  است همراه خرد و منطق

  ).24-25 :1389 همکاران،

  ستیزي، برابري و دادگري ظلم. 8- 6
هایی مانند  ها و اسطوره توان در افسانه هاي دور دارد و رد پاي آن را می ستیزي ریشه در گذشته ظلم
زکوه به دست رستم و مبارزه با کاوه آهنگر با ضحاك ماردوش و دربندکردن دیوها در البر ۀمبارز

این احساس و اندیشه قرار  ۀعاشوراي حسینی نماد برجست ،افراسیاب یافت، اما در عصر اس�می
شیعیان  ۀدر گوش هم ،که منسوب به حضرت امام حسین(ع) است »الذله هیهات من«گیرد.  می
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 رکندو  نیز دادگري رابري وب بیدادستیزي، کنار ). در316- 317: 1387پژوه،  انداز است (گلشن طنین
 آنجا در و گشود را بابل کبیر کوروش که زمان آن د.نده می تشکیل را ایرانی ملی هویت دیگر اساسی

 گذارد. بنیاد بزرگۀ جامع آن در را دادگري داد، فرمان هخامنشی فدراتیو مردمانۀ هم برابري به
 در جهانی فدراتیو آن در مردمان برابري بزرگ آرمان گوید می اند نوشته ایران رقیبان که تاریخی
 به درستی به ایرانیان افتاد، اعراب دست به ایران. هنگامی که شد پیگیري هخامنشی دوران سراسر
 نبوت و توحید چون اصولی کنار در و گرفتند، خود نوین دین اصول از را »دادگري« ،گرویدند اس�م

 آرمان که بود گونه این. بالیدند خود به و آوردند نایما آن به وجود وحدت سوي به معاد و امامت و
 ژرفاي در و پیوست زمین ایران مردمان دینی باورهاي اصول به، برابري و دادگري در ایرانی دیرین
  یافت. اي زهتاو  بارز مقام ایرانیان هویت
 مردمان نمیا دادگري به را جامعه حاکمان اندیشمندان، و عارفان اس�می ایران تاریخ سراسر در

 سعدي، بوستان و گلستان. است حاکمان به اندرز و پند از سرشار پارسی ادبیات و خواندند می
 از نامه سیاست و نصیرطوسی خواجه از ناصري اخ�ق چون هایی اندرزنامه فردوسی، شاهنامه
 و جامعه در عدالت به را حاکمان و شاهان، دیگر ادبی ۀارزند اثر صدها و ها ده و الملک م نظا خواجه
 دادگري ،ترتیب ؛ بدیناند ه کرد دعوت دادگري گسترش راه از شایسته دولت و مردمی حکومت ایجاد

 آرمان یک مقام در است، جامعه سیاسیۀ ادار ایرانیۀ شیو تاریخی ۀانگیز که برابري مفهوم باهمراه 
: 1386 (مجتهدزاده، شود می شمرده ایرانیان هویتۀ دهند شکل هاي) (آموزه هاي مؤلفه از تاریخی، ملی
 ایران شعر است. انسانی شدت به آرزوها، و ها  ن آرما به ایران مردم نگرششیوۀ  همچنین). 160- 164
 که است آمالی و آرزوها از مشحون ،است ایرانی جامعه نگرش و بینشۀ کنند منعکس بیشترین که

 و برادري تساوي، عدل، نصاف،ا آن در که جهانی هستند؛ آرمانی وایدئال  جهانی پی در همگی
  ).7 :1386 (سجادپور، هستند اصلی هاي شاخصه معنویت و برابري

  هاي اسالمی فرهنگ و ارزش. 8- 7
رود،  دیگري که به صورت بالقوه از عوامل مهم در افزایش قدرت نرم ایران به شمار می ۀمؤلف

رش آن توسط ایرانیان و تلفیق هاي اس�می و شیعی است. پس از ورود اس�م به ایران و پذی ارزش
اي به نام فرهنگ ایرانی ـ اس�می خلق  عناصر سازنده و مثبت فرهنگ ملی با آن، فرهنگ و هویت تازه

هاي دینی که هستۀ اصلی فرهنگ و هنجارهاي   ها و ارزش ). آموزه155: 1390شد (داداندیش و احدي، 
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فطرت بوده و پایداري درخورتوجهی در مقایسه با بر  دهد، مبتنی فردي و اجتماعی ایرانیان را شکل می
هاي ارزشی و هنجاري مشترکی را  دیگر، فرهنگ اس�می، گزاره دیگر منابع قدرت نرم دارند. ازسوي

نهد  رو می ویژه کشورهاي مسلمان ـ پیش میان ایران و بسیاري از جوامع و مردم در کشورهاي دیگر ـ به
ابل و همبستگی و همراهی با اهداف جمهوري اس�می ایران فراهم که زمینۀ مناسبی را براي درك متق

). باید گفت دین توحیدي در گذشته و جامعۀ امروز ایران، یکی از 18: 1390کند (درخشه و غفاري،  می
  ).34: 1381بازیگران اصلی و مهم صحنه اجتماع، سیاست و فرهنگ است (گیمن، 

دین هزارساله، از قدمت کمتري برخوردار است چن ۀگرچه هویت اس�می در مقایسه با گذشت
هاي  هاي مادي داراي جاذبه بر جاذبه تر بوده است؛ چراکه دین اس�م ع�وه تأثیرگذاري آن قوي ولی

)؛ بنابراین هویت ایرانی در طول تاریخ در پیوندي 184: 1381زاده،  قدرتمند معنوي است (نقیب
ین اس�م همواره تجلی آیین و هویت ایرانیان بوده و هست بینی دینی قرار داشته و د دائمی با جهان

ادیان و  سایرآمیز با پیروان  مسالمت ۀنگري اس�م، روحی شمولی و جهان ). جهان179: 1386(مروار، 
جویی و تفاهم و برابري  گرایی و صلح هاي اس�م، عدالت هاي دیگر را تأیید و آموزه احترام به فرهنگ
ها،  گذارد و همین آموزه کند. اس�م مقام علم و عالم را ارج می ی را ترویج میگرای و برادري و عقل

؛ هاي مقبولیت جهانی را براي اس�م ایجاد و پویایی و تداوم این مذهب را تضمین خواهد کرد زمینه
گستري دارد و در مرزهاي خود محصور نخواهد ماند  این فرهنگ غنی قابلیت جهانرو  ازاین

ع ). ایران یکی از کشورهاي بزرگ، پرجمعیت و تأثیرگذار اس�می و مهد تشی71: 1385(کچویان، 
دهند. این مسئله فرصتی  درصد از کل جمعیت مسلمانان جهان را تشکیل می 16است. شیعیان حدود 

کیشان در سرتاسر جهان، بر  هاي هم گیري از ظرفیت است براي جمهوري اس�می ایران تا با بهره
تواند نقش حیاتی در تأمین استق�ل ملی و اعت�ي  د بیافزاید؛ بنابراین مذهب تشیع میقدرت نرم خو

یکی از  ،). به دیگر سخن166- 167: 1389(هرسیج و تویسرکانی،  کندالمللی ایران ایفا  جایگاه بین
ر تواند د هایی است که از دین اس�م به ارث گرفته است و اکنون می ابعاد قدرت نرم ایران گزاره

  ).509: 1393ها استفاده کند (اس�می،  برخورد با کشورهاي منطقه و حتی با دنیا از آن

  اسالمیـ  . اخالق ایرانی8- 8
هاي هویت فرهنگی ایران باشد (شعبانی  ترین ظرفیت یکی از مهمتواند  میاخ�ق و اعتقادات (دین) 

، پنج نوع نظام اخ�قی »م و ایرانهاي اخ�قی در اس� نظام«). مجید محمدي در کتاب 1392سارویی، 
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اخ�ق باطنی اخ�ق روایی، اخ�ق فلسفی، کند:  جامعه ایران مشاهده و ردیابی می ۀسنتی را در گذشت
تر  ). از همه مهم165: 1379اخ�ق جوانمردي (محمدي، و اخ�ق سیاسی ـ حکومتی، یا عرفانی، 

روي  اعتدال و میانهسو  یک ازانی از سنت، اخ�ق جوانمردي است. باید گفت میراث هویت معاصر ایر
این دو مؤلفه است که سنت ایرانی را از دیگر  ۀدیگر، فتوت و جوانمردي است. آمیز و ازسوي

القاي فتوت، مردانگی و  ۀبندي مقول ترین صورت سازد. معروف ها متفاوت و متمایز می سنت
ترین بناي تاریخ یعنی  بر دیوار جهانی داري ایرانیان، ادبیات زیبا و استوار سعدي است که مردم

  ):169: 1389سازمان ملل متحد نقش بسته است (هرسیج و تویسرکانی، 

  که در آفرینش ز یک گوهرند    بنی آدم اعضاي یکدیگرند
  دگر عضوها را نماند قرار    چو عضوي به درد آورد روزگار

  نشاید که نامت نهند آدمی    غمی تو کز محنت دیگران بی

 شیوۀداري است بلکه اصو�ً این  تنها مراد از فضیلت جوانمردي، تواضع و مردم در هویت ایرانی نه
  ).152: 1382آدمیت است (رجایی،  ۀنگرش به جوانمردي، نشان

  . صنعت گردشگري8- 9
ها  عنوان وسیله ارتباطی و ابزار دیپلماسی فرهنگی، نقش مؤثري در تعامل بین فرهنگ گردشگري به

گردشگران به دلیل نقش ارتباطی  ،). به دیگر سخن61: 1392کند (بصیري و همکاران،  می ایفا
توانند در انتقال آداب، فرهنگ و رسوم تاریخی بسیار مؤثر باشند. همچنین  مستقیمی که دارند، می

به ها را  تواند دشمنی هاي گوناگون می گردشگري با ایجاد ارتباط، همدلی و تماس بیشتر میان فرهنگ
ها به پیشبرد و استواري صلح  تفاهم متقابل میان ملت آوردنِ و با پدید کنددوستی و تفاهم تبدیل 

هاي  در کشور ما صنعت گردشگري از ظرفیت ).334: 1379لنگرودي،  (مطیعییاري رساند جهانی 
یخی، طبیعی هاي باستانی، تار بسیار با�یی براي رشد و توسعه برخوردار است. ایران با داشتن جاذبه

با و ، دینی و مذهبینظیر، موقعیت استراتژیک، تنوع قومی، زبانی،  وهواي متنوع و کم و آب
هاي مهم گردشگري دنیا  تواند به یکی از قطب آوردن بسترهاي اقتصادي و مدیریتی مناسب می فراهم

ي چینی و ها ). جوزف ناي با اشاره به غذاها و رستوران82: 1388تبدیل شود (شمس و امینی، 
با  نیز کند. جمهوري اس�می ایران ها را خاطرنشان می اهمیت آن ،عنوان منبع قدرت نرم آسیایی به
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تواند  نژادي در مناطق مختلف ایران می و گیري از تنوع پوشاك و خوراك و مراسم قومی، مذهبی بهره
  ).177: 1392(شاکري خوئی،  کندهاي خود را به جاذبه و قدرت تبدیل  ارزش
هاي اقتصادي، فرهنگی، نظامی، جغرافیایی و  ها و پتانسیل ، ایران با توجه به توانمنديطورکلی به

آید  هاي ژئوپلیتیکی آن یکی از کشورهاي بسیار مهم منطقه به حساب می در یک کلمه واقعیت
)Valigholizadeh, 2008: 22(دفاتر خارج از کشور نگرش خوداست تا وقت آن رسیده رو  ؛ ازاین 

محقق، دوستداران فرهنگ و عاشقان سیر و سیاحت و دیدار با  بیشتررا نسبت به جهانگردانی که 
هر کس  که ها این موضوع مشخص شود باید براي آن .هاي تاریخی ایران هستند، متحول کنند جاذبه

ه قصد مسافرت به ایران را دارد، جاسوس نیست و مشک�ت عقیدتی و امنیتی هم با ما ندارد، بلک
تواند در انعکاس و ترویج فرهنگ غنی ایران بسیار مؤثر باشد و حتی تبلیغات  پیکی است که می

)، زیرا ارتباط هرچه 113: 1389(جباري ثانی،  تغییر دهد ،که علیه ما در جریان است را اي منفی
ادرست را ن باورهايتواند بسیاري از  مستقیم می هاي هویژه از طریق سفرها و مشاهد بیشتر ملل، به

ها در یک کشور و آشنایی با مظاهر مختلف آن کشور از این جهت  خنثی سازد. حضور توریست
از  شحامل شناخت و ارزیابی صحیح براي هموطنان ،از بازگشت به کشور خود پساهمیت دارد که 
مل اطمینان در تبلیغ براي آن کشور ع قابل اي واقع همچون رسانهدر بود و خواهد کشور سفرکرده 

ترین ابزار دیپلماسی  عنوان عالی )؛ بنابراین گردشگري به50: 1395د (جمشیدي و همکاران، نکن می
المللی و برقراري ارتباط میان مردمان از نقاط  فرهنگی نقش مؤثري در جهت رسیدن به درك بین

ها  اند فاصلهتو هاي اقتصادي مختلف دارد که می ها، اعتقادات سیاسی و موفقیت مختلف جهان، با زبان
79: 1392(بصیري و همکاران،  میان برداردها را از  ر کند و تفاوترا پ.(  

  گیري نتیجه. 9
المللی تغییر یافته و کشورها براي تحقق هرچه بهتر منافع ملی  هاي اثرگذار در عرصه بین امروزه مؤلفه

یافتن نقش افکار عمومی  اهمیت به اند. با توجه متوسل شده نوینیي ها سیاستخویش به ابزارها و 
هاي مختلف، یکی  هاي کشورها در حوزه گیري هاي مهم و تأثیرگذار در تصمیم عنوان یکی از ارکان به

از ابزارهاي محوري و کلیدي در سیاست خارجی کشورها، دیپلماسی فرهنگی است. دیپلماسی 
ن و تأثیرگذاردن بر داد ساختن، مشارکت هدفمند و هوشمندانه براي درك، مطلع یفرهنگی ت�ش
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). 44: 1395هاشمی،  ها با هدف تأمین منافع ملی است (درویشی و حاجی مردمان دیگر سرزمین
ها با استفاده از ابزارهایی از  دیپلماسی فرهنگی، روایت داستان یک تمدن براي صاحبان سایر تمدن

فهوم واقعی خود را پیدا گاه معنا و م جنس همان تمدن است؛ به عبارت دیگر، دیپلماسی فرهنگی آن
کند که کشوري براي انتقال غناي نهفته در فرهنگ و تمدن خود با استفاده از سازوکارها و  می

پردازد و آن را در سیاست خارجی  ابزارهایی از همان جنس به معرفی و انتقال آن به سایر ملل می
  ).149: 1391(سمیعی اصفهانی و فتحی مظفري،  کند می خود لحاظ

 يساز ارتقا زمینه است که انعطاف در سیاست خارجی لماسی فرهنگی ابزاري کارآمد و قابلدیپ
 خواهد شدالمللی  ها و ایجاد صلح و ثبات بین آن افزایش تفاهم میان ملت دنبالو به  ها دولتروابط 

ر د ها دولتاي نوین از ابزارهاي موفقیت  ). دیپلماسی فرهنگی شیوه63: 1388(قدمی و مصطفوي، 
ها و  شناسایی ظرفیترو  ؛ ازاینبر منابع قدرت نرم متکی شده است است که سیاست خارجی

گیري صحیح و بهنگام از آن براي  هاي دیپلماسی فرهنگی جمهوري اس�می ایران و بهره مؤلفه
 نیازمندمندي مناسب و بهینه از این منابع  سیاست خارجی کشور ضرورت دارد. بهرهدستگاه موفقیت 

  ریزي و دستورکارهاي اجرایی دقیق، منسجم و هدفمند است. امهبرن
توان با تقویت و هدایت  که می استهاي ملی  کشور ایران داراي آداب، سنن، هنر و دیگر ویژگی

). فرهنگ ایرانی 154: 1390ها، وجهه ملی و فرهنگی ایران را تقویت کرد (داداندیش و احدي،  آن
و مکانی را به جهت بازتولید خود با ساختارهاي جدید در قالب تعامل قابلیت تطبیق با شرایط زمانی 

فرهنگی و دین اس�م ـ  قوي تاریخی ۀها داراست و این به سبب پشتوان و پیوستگی با سایر فرهنگ
 يتقویت و ارتقاۀ دربار شده گفتهبا توجه به مطالب  .است که از مخاطب جهانی برخوردار است

  شود: ارائه می هاي زیرپیشنهاد ،جمهوري اس�می ایران جایگاه دیپلماسی فرهنگی
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 ؛المللی المللی و تقویت محافل بین و مجامع بین ها سازمانمشارکت فعال در . 2

ـ اس�می؛المللی ب زدایی در سطح بین . لزوم توجه به اعتمادسازي و تنش3  ه سبب تثبیت هویت ایرانی 

گسترش و تثبیت هویت با هدف زبانان  مناسبات و روابط در حوزه فرهنگ فارسی ۀتوسع. 4
 ؛فرهنگ ایرانی

هاي  از طریق اعطاي بورس ویژه بهفرهنگی  ـعلمی  هاي تبادل ها و گسترش و تقویت تعامل. 5
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