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انقالب اسالمی و دیپلماسی فرهنگی: از نظریه تا عمل
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استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیالن 
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چکیده
است،  فرهنگی  مخاطبان  در  مناسب  ایجاد ذهنیت  با  ارتباط  در  فرهنگی  دیپلماسی 
اگر بخواهیم که یک دیپلماسی فرهنگی مؤثری داشته باشیم باید که تالش کنیم اول 
خودمان را خوب بشناسیم و موفق شویم که ذهنیت مناسبی را در مخاطبان دیپلماسی 
دیپلماسی  ارتقای  قطعاً  باشد  خدشه دار  ذهنیت،  این  اگر  اما  کنیم،  ایجاد  فرهنگی 
فرهنگی بسیار مشکل و پر چالش خواهد بود. استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن 
ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی در مقایسه با ابزارها و اهرم های رایج دیگر در روابط 
بین الملل دارای مزایایی است که مهم ترین آن ها عبارت اند از مواجه شدن با مقاومت 
کمتر در جوامع و کشورهای مقصد، عاری بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه 
در کنار جذابیت، حضور جدی تر بازیگران غیررسمی، نهادهای مدنی و اشخاص حقیقی 
و حقوقی غیردولتی. دیپلماسی فرهنگی بیشتر به دنبال کشف، تعریف و ترویج ارزش ها 
و منافع مشترک و جهان شمول و سپس، تأمین منافع ملی در چارچوب این ارزش ها 
و منافع مشترک است. دیپلماسی فرهنگی می تواند خالقانه تر، انعطاف پذیرتر و حتی 
فرصت طلبانه تر از دیپلماسی کالسیک و سنتی در بسیاری از حوزه ها طراحی و اجرا 
گردد. در این باره می توان گفت دیپلماسی فرهنگی با سهولت بیشتری در همه الیه های 
دیگر  و  مردم  میان  در  اعتمادسازی  نوعی  تا  می کند  کمک  و  می کند  رسوخ  جامعه 
کشورها ایجاد نماید و در این صورت قدرت آفرین نیز خواهد بود؛ اما همه این ها زمانی 
اولیه و الزم در  از پیش نیازهای  متحقق می شود که کشور صادرکننده فرهنگ خود 
توانایی های درونی کشور خود برخوردار باشد مقاله حاضر ضمن معناسازی دیپلماسی 
فرهنگی، درصدد است تا به شاخصه های دیپلماسی فرهنگی ایران بپردازد. جمهوری 
اسالمی ایران توانایی های زیادی در این خصوص دارد که به شرط توانمندی های درونی 
نرم در  پارامترهای قدرت  ارتقای  به  فرهنگی می تواند  مؤلفه های  از  بهینه  استفاده  و 

دیپلماسی ایرانی و نهایتاً منافع ملی کمک کند.
واژگان«کلیدی: دیپلماسی فرهنگی، شناخت من، جمهوری اسالمی ایران، شاخصه های 

دیپلماسی فرهنگی، ساختارهای فرهنگی
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پارادیم«معنایی«در«دیپلماسی«فرهنگی
معموالً در دیپلماسی فرهنگی مخاطبان تک تک افراد یک جمعیت مشخص به عنوان 
مخاطب هستند و نه کل یک جامعه. به خصوص این نوع از دیپلماسی به کشورهای 
بزرگ و قدرتمند این فرصت را به وجود می آورد تا از این نوع دیپلماسی به عنوان ابزار 
اصلی خود در اعمال و تحقق قدرت نرم بهره ببرند و بتوانند به این وسیله به ایفاگری 
مؤثری در خصوص نقش خود درصحنه نظام بین الملل بپردازند. در دیپلماسی فرهنگی 
نفوذ حاصل از برقراری روابط فرهنگی با عموم افراد یا شهروندان یک کشور از راه 
ارتباطات نوین و رسانه های دسته جمعی حاصل می گردد که طی آن ها تالش می شود 
تا تصویر خوب و مناسب و حتی ایده آلی از یک کشور در جهان ترسیم گردد. به این 
ترتیب اشتیاق همکاری افراد با این کشور به شکل داوطلبانه در خارج از مرزهای آن 

بدون استفاده از طرق سخت افزارانه فراهم می شود )خرازی، 1388: 113-114(.
مبادله  از  است  عبارت  فرهنگی  دیپلماسی  که  می شود  گفته  دیگر  تعاریف  در 
که  سنت ها  باورها،  مهارت ها،  دانش،  هنر،  اطالعات،  ایده آل ها،  انگاره ها،  اندیشه ها، 
تا  مؤلفه ها کمک می کنند  این  ملل کشورها محسوب می شوند.  بین  ارتباط  وسیله 
ملت کشورها درک و فهم متقابلی از یکدیگر پیدا کنند و شناخت صحیح و درست از 
فرهنگ و ارزش های یکدیگر بهتر یکدیگر را بفهمند و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار 
کنند. دیپلماسی فرهنگی حوزه ای از دیپلماسی است که به برقراری، توسعه و پیگیری 
روابط کشورها با یکدیگر از طریق فرهنگ، هنر و آموزش تأکید دارد؛ بنابراین فرآیند 
مؤثری است که در آن فرهنگ یک ملت به عرصه جهانی عرضه می گردد و ویژگی های 
منحصربه فرد فرهنگی ملت ها در سطوح مختلف دوجانبه و چندجانبه ترویج می شود 
از  بهره برداری  که  می رسد  نظر  به  بنابراین  111-110(؛   :1392 محمدی،  و  )صالحی 
دیپلماسی فرهنگی می تواند ابزار بسیار خوبی برای کسب و ارتقای اعتبار و جایگاه 
ایران در نظام بین الملل باشد، ضمن اینکه می تواند به عنوان وسیله ای جهت افزایش 

تفاهم ما با سایرین فراهم سازد.
با بروز خشونت های قومی در نقاط مختلف جهان ازجمله در اروپای شرقی و به 
وجود آمدن بنیادگرایی افراطی در منطقه خاورمیانه بار دیگر به دیپلماسی عمومی و در 
کل به عوامل فرهنگی توجه بیشتری شد. می توان گفت که دیپلماسی عمومی طراحی 
و برنامه ریزی راهبردی به همراه اجرای برنامه های آموزشی، فرهنگی و اطالع رسانی 
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یا  در یک کشور  پشتیبان  افکار عمومی  ایجاد محیط  برای  مبدأ  توسط یک کشور 
و  مردم  و حمایت  پشتیبانی  بتواند  به طوری که  می باشد،  یا هدف  مقصد  کشورهای 
رهبران سیاسی کشور هدف کسب شود. در واقع این دیپلماسی ترکیبی از فناوری های 
با  بازیگران غیردولتی و استقرار روابط پویا  توانایی  شبکه ای،  ایده های جدید،  نوین، 
جامعه مدنی جهانی است که مخاطب آن نه تنها دولت ها بلکه شهروندان عادی نیز 
می باشند و کاربست آن باعث افزایش قدرت نرم یک کشور و توسعه نفوذ آن در عرصه 

جهانی می گردد )دهشیری، 1393: 14-15(.
رسانه ای،  بین الملل  پخش  حمایت،  از  است  عبارت  دیپلماسی  از  نوع  این  ابزار 
مبادالت علمی بین المللی، ارائه کمک های خارجی، تقویت و گسترش روابط عمومی 
در سطح بین المللی، استفاده کارآمد از مدیریت اطالعات، استفاده بهینه از ابزارهای 
تجاری، ایجاد نهادهای غیردولتی، استفاده از حقوق بین الملل به ویژه در حل دعاوی 
و اختالفات، استفاده از امکانات سایبری و درنهایت دیپلماسی فرهنگی. در این  باره 
باید تأکید کرد که رابطه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی عام و خاص من 
وجه است، یعنی دیپلماسی عمومی مرکب از دو وجه دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی 
رسانه ای می باشد و خود دیپلماسی فرهنگی خود نیز شامل دو وجه رسمی و عمومی 

می باشد )دهشیری، 1393: 13(.
نظام  توسط  شده  ایجاد  شرایط  زاییده  و  حاصل  ملی  منافع  که  گفت  می توان 
وستفالی می باشد و به نظر می رسد تا زمانی که این نظام و فرمول های مربوط به آن در 
جهان  بین الملل حاکم باشد، موضوع کسب منافع ملی و ارتقاء نیز حائز اهمیت خواهد 
بود. ارتباط بین دیپلماسی فرهنگی با منافع ملی نیز به  این  ترتیب روشن می گردد. 
دیپلماسی فرهنگی با افزایش و استحکام زمینه گفت وگو با مخاطبان خارج از مرزها 
می تواند  قدرتمند  بین المللی  جایگاه  و  موقعیت  بافت  ایجاد  و  به عنوان کشور هدف 
دیپلماسی  بنابراین  شود؛  منجر  کشورها  بین الملل  روابط  در  ملی  منافع  ارتقای  به 
فرهنگی برای هدایت سیاست خارجی کشورها برای دستیابی و حفظ منافع ملی امری 

گریزناپذیر و حیاتی است )سیمبر و قربانی، 1387: 24-25(.
امروزه با توجه به درهم تنیدگی روابط بین الملل تنها استفاده از ابزارهای قدرت 
سخت کفایت نمی کند و باید که از قدرت نرم هم استفاده شود. قدرت نرم در واقع 
توانایی متقاعدسازی از طریق فرهنگ، ارزش ها و اندیشه ها می باشد که برخالف قدرت 
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سخت که از طریق نظامی و اعمال سلطه و زور به دست می آید از طرق گفت وگو و 
مذاکره حاصل می شود. در اینجاست که دیپلماسی فرهنگی به عنوان شکل مهمی از 

قدرت نرم اهمیت پیدا می کند.
در خصوص ارتباط دیپلماسی فرهنگی باقدرت نرم می توان گفت هر کشور برای 
دیپلماسی  از  تا  منافع ملی خود می کوشد  تأمین  و  اهداف سیاست خارجی  اجرای 
فرهنگی که هدفش نفوذ بر ملت ها می باشد بهره ببرد. دیپلماسی فرهنگی در حوزه 
موافقت نامه های  از  می توان  که  می باشد  گوناگونی  مؤلفه های  و  ابزارها  نیازمند  اجرا 
صنعت  و  جهانگردی  فرهنگی،  مبادالت  و  همکاری ها  کشورها،  میان  فرهنگی 
گردشگری، همکاری مراکز عملی و فرهنگی داخلی و خارجی، شخصیت ها و چهره های 
شاخص علمی، فرهنگی و هنری بین المللی، مبلغان مذهبی و دینی، صادرات و واردات 
کاالها و خدمات فرهنگی، حضور رسانه های قدرتمند در فضای مجازی به ویژه اینترنت، 
شبکه های ماهواره ای و نشر مکتوب و درنهایت وجود سازمان های بین المللی و فرهنگی 

اشاره نمود )دهشیری، 1393: 30-31(.

انقالب«اسالمی«ایران«و«ترکیب«قدرت«هوشمند
کشورها دارای آمیخته ای از پارامترهای قدرتی مختلف هستند که عمدتاً به دو گروه 
عوامل قدرت نرم و قدرت سخت تقسیم می شوند. قدرت سخت را عوامل متعددی مانند 
توانمندی اقتصادی، میزان صادرات تجاری، توانایی های نظامی، موقعیت ژئوپلیتیک، 
میزان جمعیت، مساحت آن، مقدار منابع انرژی و غیره تشکیل می دهند؛ اما در کنار 
عوامل سخت این مؤلفه های قدرت نرم هستند که توان و قدرت یک کشور را ارتقاء 
می بخشند و می توانند آن را به بازیگری مهم و مطرح و تأثیرگذار در سطح بین المللی 
تبدیل کنند. عوامل قدرت نرم، فرهنگ و تمدن آن کشور، تأثیرگذاری معنوی آن، 
روحیه مردم و تأثیرگذاری فرهنگی آن است. استفاده از منابع قدرت به شکل بهینه 
وابسته به پارادایم محیطی آن است. منابع قدرت درگذر زمان تغییر می کنند اما عوامل 
معنوی قدرت به شدت در میزان اثرگذاری عوامل سخت مؤثر هستند. ترکیب این دو 
است که می تواند قدرت هوشمند نام گیرد و به خوبی سطح قدرت آن بازیگر بین المللی 

را باال ببرد.
انقالب اسالمی ایران، ذخیره قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور 
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مهم و بازیگر مطرح در نظام بین الملل است. انقالبی که مهم ترین پیام آن فرهنگی 
ایران مطرح می کند.  اسالمی  نگرش جمهوری  در  را  تمدنی  رویکردی  است چراکه 
علی االصول، امروزه اقتدار جمهوری اسالمی ایران قطعاً متأثر از مؤلفه های فرهنگی 
آن است. تجربه جمهوری اسالمی ایران نشان داد که نهادینه کردن جمهوری اسالمی 
آسان نیست. ایران در این مسیر هزینه های زیادی را پرداخت که می توان به حمالت 
ایاالت متحده  به ویژه  غرب  گسترده  تحریم های  هشتاد،  دهه  در  گسترده  تروریستی 
آمریکا، هشت سال دوران دفاع مقدس و ... اما باوجود همه این فشارها و تحریم ها و 
توطئه های سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران، اقتدار کشور نگذاشت که 

پارامترهای قدرتی مربوط به بازیگران بیرونی و معاند این کشور را به زانو درآورد.

دیپلماسی«فرهنگی«ایران
فرهنگ ایرانی و اجتماع فرهنگی ایران پیش از دوران معاصر، نزدیک به سه هزار سال 
پیشینه دارد و طی این دوران دراز، پیوستگی اش را از دست نداده و نوعی خودآگاهی 
فرهنگی و تعلق به فرهنگ ایرانی همیشه در ذهن مردم ایران حضور داشته است؛ اما 
این نوع آگاهی های تاریخی؛ نوین، علمی و عینی نیست و با پیشرفت های علمی در 
سده های اخیر همگام نبوده است )بیکی، 1389: 157(. از این رو در شرایط کنونی به 
دالیل گوناگون اقتصادی، جهانی و داخلی که جمهوری اسالمی ایران با چالش هایی 
روبه رو است، در صورت برنامه ریزی فرهنگی در داخل و استفاده از آن به عنوان اهرم 
تأثیرگذار در شرایط فعلی جهانی در قالب دیپلماسی فرهنگی، می تواند به ارتقای سطح 
روابط متقابل و افزایش آگاهی و درک ایران با سایر کشورهای جهان، مثبت ارزیابی 
شود. لذا با توجه به این، برخی از تأثیرگذارترین شاخص های فرهنگی و ظرفیت تمدنی 
که می تواند در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اثر مثبت گذاشته و در آخر 

هم قدرت نرم آن را افزایش دهد، عبارتند از:

شاخص«های«فرهنگی«ایران
اصلی  شاخص های  از  برخی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  طبقه بندی  اساس  بر 

فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در قالب طبقات ذیل تفکیک شده است:
آ- فرهنگ مکتوب )شامل کتاب، نشریات ادواری و غیر ادواری، کتابخانه ها، چاپ و آموزش(.
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ب- رادیو و تلویزیون. پ- سینما و عکس ت- نمایش )تئاتر(
ث- موسیقی ج- ادبیات چ- معارف

ح- میراث فرهنگی خ- ورزش د- گردشگری
ذ- هنرهای تجسمی ر- محیط زیست ز- فعالیت های فرهنگی خارج از کشور

ژ- بودجه فرهنگی )صالحی امیری و محمدی، 1392: 233(.
این شاخص ها در جهت فعالیت های فرهنگی دولت بوده و جنبه های فرهنگی و 
عمومی فرهنگ جمهوری اسالمی ایران را منعکس می سازد. همچنین شاخص های 
فوق می تواند در جهت اهداف پژوهش درزمینه فرهنگ، سنجش و اندازه گیری شود 

که در فصل های بعدی بر روی برخی از آن ها تأکید می گردد.

شاخص«های«تحقق«دیپلماسی«فرهنگی«ایران
در بررسی های این پژوهش، شاخص های تحقق دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی 

ایران می تواند به ترتیب زیر باشد:
حوزه  تمدنی،  حوزه  )شامل  فرهنگی  قرابت های  یا  مشترک  عناصر  بر  تأکید  آ- 
جغرافیای فرهنگی که نوروز و زبان فارسی نمونه های حلقه اتصال فرهنگی ایران در 
منطقه اند، حوزه تمدن اسالمی، ایجاد گفتمان های عدالت محور و صلح طلب به ویژه 

پس از انقالب، گسترش گفتگوی سازنده با ادیان و مکاتب جهان در پس از انقالب(.
ب- توجه به جغرافیای فرهنگی ایران در حوزه تمدن ایران باستان برای برنامه ریزی 
فرهنگی در جهت غلبه بر چالش های فرهنگی عربیسم، هندوئیسم، بودائیسم، کاتولیک، 

ارتدکس، اروپا و آفریقا، در سطح منطقه ای و جهانی.
فلسفه  وجود  دین،  )شامل  ایران  ملی  فرهنگ  داخلی  ظرفیت های  تکیه بر  پ- 
غیرمذهبی  و  مذهبی  روشنفکران  وجود  حکومت،  خانواده،  فارسی،  زبان  مذهب،  و 

مستقل میهن دوست، تفکر و اندیشه جهانی ایرانیان، ایدئولوژی جهانی و انقالبی(.
ت- امکان برخورداری از تکنولوژی و ارتباطات به عنوان سالح مؤثر فرهنگی در جهت 
با چالش های فرهنگی کشورهای قدرتمند )تهاجم فرهنگی غرب( و گسترش  مقابله 
فرهنگ ملی ایرانی در سطح منطقه و جهان )صالحی امیری و محمدی، 1392: 396- 393(.

آنچه که در این رابطه می توان گفت اینکه ایران به عنوان یک تمدن، در عوامل بین 
تمدنی مانند ایجاد و حفظ جاده ابریشم در منطقه، درون تمدنی نظیر پیوند نوروز و 
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زبان فارسی و نیز فراتمدنی در پذیرش و گسترش دین اسالم نقش مؤثری در منطقه 
و جهان داشته است. اکنون هم با داشتن فلسفه و مذهب، تفکر و اندیشه جهانی و 
ایدئولوژی انقالبی و تکیه بر مجموع شاخص های فوق می تواند در روابط فرهنگی خود 
در سطح منطقه و جهان و درنهایت برای تحقق دیپلماسی مؤثر و قدرتمند فرهنگی 

تالش نماید.

تأکید«بر«عناصر«مشترک«فرهنگی«ایران
اگر عناصر مشترک یا قرابت های فرهنگی هر کشوری موجب همگرایی فرهنگی آن 
شود، دیپلماسی فرهنگی آن موفق تر عمل خواهد کرد. درباره ایران باید گفت که از 
برتر مراوده داشته و در  به عنوان یک تمدن  با تمدن های کهن جهان  ایران  یک سو 
زبان  جغرافیای  و  بوده  مطرح  جهانی  تمدن های  چهارراه  به عنوان  تمدنی  ارتباطات 
سوی  از  همچنین  می شود.  آن  مردمان  بیش تر  همگرایی  باعث  آن  در  هم  فارسی 
دیگر، سهم ایران در شکوفایی تمدن اسالمی و علوم مختلف در منطقه بی نظیر بوده و 
هم اکنون با فلسفه و مذهب شیعه، پرچم دار گسترش گفتمان های صلح و عدالت است 
و با تمامی ادیان الهی و مکاتب مهم جهان در ارتباط سازنده می باشد )صالحی امیری 
و محمدی، 1392: 393(. از این رو انقالب اسالمی ایران در صورت داشتن استراتژی 
دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی، می تواند با تکیه بر عناصر مشترک فرهنگی به 
توانایی نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید و پرداخت هزینه برسد که خود تجلی قدرت 
نرم ایران در جهان کنونی خواهد بود. در این صورت خواست های او درجهت تحقق 
منافع ملی دلخواه، عملی خواهد شد. لذا شرح حوزه های مؤثر بر قرابت های فرهنگی 

ایران با سایر کشورها در دیپلماسی فرهنگی ضروری به نظر می رسد:

حوزه«تمدنی
حوزه تمدنی ایران، از یک سو از چین شروع شده و فالت کشمیر، افغانستان، پاکستان 
از سوی دیگر خود را به مدیترانه و دریای سیاه  و آسیای مرکزی را در برگرفته و 
می رساند )هاشمی، 1390: 182(. در این رابطه گفته می شود »ایران یکی از چهار تمدن 
کهن جهانی بوده و بر دیگر تمدن ها تأثیر بسزایی داشته است. جاده ابریشم نمونه 
بارزی از این ارتباطات است که سرزمین های شرق را به سرزمین های غرب متصل 
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می کرد و سالیان درازی این جاده، مسیر کاروان ها بوده است و امنیت آن مدیون اقتدار 
و حاکمیت تمدن ایران است« )صالحی امیری و محمدی، 1392: 393(؛ بنابراین حوزه 
تمدنی ایران از مؤلفه های نرم افزاری قدرت ایران محسوب می شود تا به نوعی امکان 
تحقق یک هژمونی درون زا در منطقه آسیای جنوب غربی به رهبری ایران را فراهم 
سازد. اجرای این استراتژی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که به عهده 

دستگاه دیپلماسی می باشد، می تواند بر منافع ملی ایران تأثیر مثبت بگذارد.

حوزه«فرهنگی
جوزف نای در طرح نظریه سه بعدی خود، موقعیت ممتاز فرهنگی )که در فصل دوم 
ایجاد قدرت  و  بین المللی  اذهان  و  افکار  ازجمله مؤلفه اصلی در جذب  اشاره شده( 
نرم بشمار می آورد )بیکی، 1389: 36(. در این رابطه و بر اساس الگوی روش اجرای 
دیپلماسی فرهنگی )در فصل اول(، نوروز و زبان فارسی نمونه هایی از عوامل حلقه 
اتصال و همگرایی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در منطقه می تواند باشد. لذا تأکید 

بر این عوامل همگرایی بر منافع ملی آن در سطح منطقه تأثیر مثبت می گذارد:

نوروز
یکی از جشن های بسیار با اهمیت ایرانیان که با آغاز فصل بهار در میان تمام ایرانی 
نژادان کشورهای مختلف جهان موردتوجه خاص قرار می گیرد جشن عید نوروز است. 
بازمی گردد. در عصر  ایران  باستانی  به جمشید، شاه  نوروز  آغاز مراسم جشن  تاریخ 
افغانستان  قفقاز،  مرکزی،  آسیای  کشورهای  در  ایران  کشور  بر  عالوه  نوروز  حاضر، 
از  نیز بخشی  و  و عراق  لبنان  ترکیه، سوریه،  پاکستان،  از هند، چین،  و بخش های 
کشورهای حوزه بالکان، کم وبیش برگزار می شود. همچنین ایرانیان سراسر جهان نیز 
همه ساله آن را جشن می گیرند و گرامی می دارند )اسفیدواجانی، 1372: 10( بنابراین 
نوروز  است.  نوروز  عید  ایرانیان  سیاسی  فرهنگ  بر  تأثیرگذار  شاخص های  از  یکی 
اجتماعی  روابط  متحول سازی  نماد  برجسته ترین  از  و  نقطه عطف  ایرانی  در جامعه 
محسوب می شود. افراد به دلیل بازسازی هویت ایرانی خود و شکل دادن به آینده در 
جشن های عید نوروز، از آن به عنوان نماد همبستگی یاد می کنند )مصلّی نژاد، 1388: 
380-379(. به این ترتیب نوروز به مدد فرهنگ ایران آمده و به عنوان یک سنت اصیل 
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در بین کشورهای منطقه از عوامل همگرایی و حلقه اتصال جمهوری اسالمی ایران با 
کشورهای این حوزه می باشد. لذا استفاده از جشن نوروز به عنوان نماد همبستگی در 
تدوین سیاست خارجی و اجرای آن با دیپلماسی فرهنگی، زمینه ساز تحقق منافع ملی 

با فعالیت دیگر بخش ها ازجمله سیاسی، اقتصادی و نظامی خواهد بود.

زبان«فارسی
زبان فارسی در میراث فرهنگ ایرانیان کارکردی بنیادین دارد. این زبان، ابزار ارتباط 
اکثریت سکنه فالت ایران و حتی مردمان کشورهای افغانستان و تاجیکستان است که 
به طور رسمی فارسی تکلم می کنند، عالوه بر این، گویش های محلی متعلق به اقوام 
پیرامون ایران نیز از خانواده های زبانی ایران به شمار مي روند. به طورکلی زبان فارسی 
در کنار زبانه ای پشتو، کردی، بلوچی، تاجیک، اوستی، گیلکی و مازندرانی زیرگروه 
هند و ایران و شاخه ایرانی هستند، در این میان تنها زبانه ای آذری )با لهجه فارسی(، 
ترکمنی جزوه خانواده آلتایی )ترک( و نیز گروه ترکی و شاخه اوغوز )جنوب غربی( 
در سرزمین پارسیان هستند که زبان مستقل دارند. حتی در میان این گروه ها هم 
درصد باالیی به زبان رسمی فارسی تکلم دارند. در حقیقت این زبان ها در کشورهای 
مختلف منطقه با یکدیگر دادوستد دارند و به تکامل و باروری یکدیگر کمک می کنند 
)حافظ نیا، 1381: 19-18(. ازاین رو تقویت زبان ملی فارسی و توسعه روابط اجتماعی بر 
پایه آن موجب همبستگی ملی می شود. همچنین ریشه داری و استمرار زبان فارسی در 
بین اقوام و ملت های مختلف منطقه و استفاده از آن در دیپلماسی فرهنگی جمهوری 
ایران  نظامی  و  اقتصادی  فرهنگی،  توسعه همه بخش های مختلف  بر  ایران  اسالمی 
تأثیر مثبت می گذارد که این امر ضامن منافع ملی جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

می باشد.

حوزه«فراتمدنی
اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران پیرو دین اسالمند و از این حیث جزئی از قلمروی 
جغرافیایی وسیع تری به نام جهان اسالم محسوب می شوند )حافظ نیا، 1381: 20(. آیین 
اسالم واقعیتی فوق تاریخی، فوق اجتماعی و فوق فرهنگی است. از این منظر، سهم 
ایران در شکوفایی تمدن اسالمی که خود آن بر شکوفایی علم در جهان و قرابت های 
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مذهبی بین مسلمانان مانند اعتقاد به یگانگی خداوند، قرآن، پیامبر اکرم)ص(، قبله و 
اندونزی  از شرق  الهی بشریت در سرزمین های اسالمی  اعمال عبادات و آرمان های 
می باشد  ملت ها  به هم پیوستگی  و  نزدیکی  همگرایی،  عامل  به عنوان  آفریقا  غرب  تا 
)صالحی امیری و محمدی، 1392: 394(، ایران را به یک کشور فراتمدنی در جهان معرفی 
می کند. لذا فعالیت های فرهنگی با گرایش دیپلماسی در این زمینه، می تواند تمدن 
اسالمی ایران را در سطح جهانی مطرح نماید و همه کشورهای اسالمی در ایجاد قدرت 
نرم ایران جزو اهداف دیپلماسی فرهنگی آن قرار بگیرند. در این صورت، جمهوری 
بر توسعه دیپلماسی فرهنگی خود در  ایران در فعالیت های فرهنگی عالوه  اسالمی 
منطقه، می تواند جهانی اندیشه کند و گام بزرگی را برای قدرتمندی در سطح جهان 
بردارد. تحقق چنین برنامه ای و در جهت اهداف منافع ملی، مستلزم تدوین برنامه ریزی 

بلندمدت و اجرای دیپلماسی فرهنگی قوی خواهد بود.
بنابراین جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر عناصر مشترک فرهنگی در سه حوزه 
توان  به  فرهنگی  برنامه ریزی  و  فعالیت ها  بخش  در  فراتمدنی،  و  فرهنگی  تمدنی، 
برخورداری از نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید و پرداخت هزینه می رسد. اتخاذ چنین 
برنامه ای با دیپلماسی فرهنگی و در جهت منافع ملی، آن را به عنوان کشوری قدرتمند 
در منطقه و درنهایت جهان مطرح خواهد ساخت. در این رابطه باید از ظرفیت های 

فرهنگی بالقوه ایران هم استفاده کرد که در ادامه به آن پرداخته می شود:

تأکید«بر«ظرفیت«فرهنگی«ایران
ظرفیت فرهنگی به غنی بودن و داشتن تکیه گاه محکم فرهنگی یک جامعه برمی گردد. 
هرچه غنای این عوامل با اهمیت باشد هژمونیک بودن، برتری و غنای فرهنگی را باعث 
و  )صالحی امیری  می دهد  گسترش  جهان  در  را  جامعه  آن  فرهنگ  فراگیری  و  شده 
محمدی، 1392: 394(. در این رابطه گفته می شود این، زبان، تاریخ، حکومت و خانواده، 
بنیاد اجرایی دیپلماسی فرهنگی را تشکیل می دهند. دین نظام معنایی زبان را تشکیل 
می دهد، زبان تاریخ را به وجود می آورد، تاریخ حکومت را به وجود می آورد و خانواده 
حکومت را شکل می دهد )فیاض، 1386: 2(. این عوامل به وضوح در ظرفیت فرهنگی 
جامعه ایران از دوران باستان تا معاصر تداوم دارد. در این پژوهش با تکیه بر این مبنا، 
در الگوی روش اجرایی دیپلماسی فرهنگی برای تحقق منافع ملی جمهوری اسالمی 
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ایران به چهار ظرفیت اساسی یعنی دین، زبان، تاریخ و حکومت ایران در منطقه غرب 
آسیا توجه می شود. بهره بردن از ظرفیت های مذکور درعین حال که می تواند بر منافع 
ملی آن تأثیرگذار باشد، به عنوان عوامل درون زا نقش بنیادین )زیربنایی( بر بقای دولت 
مستقل ایران را هم دارد )حافظ نیا، 1381: 14(. لذا در اینجا بررسی نقش هر یک از 

ظرفیت های فرهنگی آن در دیپلماسی فرهنگی ضروری به نظر می رسد:

دین
اهمیت تعامل دین و مذهب در برخی از مناطق جهان به حدی است که باعث تجزیه 
همه جانبه و از بین رفتن اتحاد ملی می گردد. در گذشته، یکی از عوامل مؤثر در تفکیک 
مرزهای جغرافیایی دین و مذهب بود. در قرن بیستم نیز کم وبیش نقش آفرینی عوامل 
مذهبی در تصمیم گیری های سیاسی و پدیده های ناشی از آن تداوم داشته است. در 
حال حاضر ثبات سیاسی برخی از کشورها تا حد زیادی در ارتباط با توزیع فضایی 

مذهب است )سیمبر، 1385: 108(.
برخوردارند  تمدنی یکسانی  و  فرهنگی  بنیان های  از  اما در مورد کشورهایی که 
مانند ایران، عمق و محتوای تعامالت دینی شدت بیشتری دارد و برقراری ارتباط نیز از 
سهولت بیشتری برخوردار است. همچنین »دولت اسالمی که سیاست خارجی خویش 
را در چارچوب تعالیم و آموزه های دینی سامان می بخشد نمی تواند نسبت به برقراری 
ارتباط با محیط خارج خود بدون توجه به بستر اسالمی حاکم بر جامعه اقدام کند. از 
این رو، نیازمند طراحی و ترسیم دیپلماسی کارآمد و مبتنی بر باورهای دینی است که 
هر دو امر را باهم ترکیب نماید... برای بهره گیری از این رویکرد در دیپلماسی فرهنگی 
فرازبانی  و  فرامنطقه ای  امری  رویکردی  چنین  اینکه  به  آگاهی  ضرورت  ایران(  )در 
است که بر وحدت جهان اسالم و پرهیز از تفرقه استوار است، احساس می شود که 
این امر اهتمام به تقریب مذاهب اسالمی را بیش ازپیش واجد اهمیت می سازد. لذا، از 
گفتگوهای بینادینی به منظور جنبه های مشترک دیدگاه های ادیان و تقویت وحدت 
ارتقای نقش و جایگاه دین در نظام تصمیم گیری جهانی  ادیان توحیدی در جهت 
نیز نباید غافل شد. گفتگوی دینی می تواند برای ایجاد یک دیدگاه جهانی مشترک 
را تشکیل دهد. با بهره گیری از رویکرد تمدن تعاملی به دیپلماسی فرهنگی و تعمیم 
ارزش های مشترک دینی، می توان به هنجارسازی و ایجاد ارزش ها و آرمان های مطلوب 
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در فرهنگ جهانی مبادرت ورزید تا از این طریق، گفتمان اسالمی )ایران( درزمینه های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جهان بسط و گسترش یابد. از این رهگذر، 
معنویت گرایی به عنوان عنصر مغفول در روابط بین الملل وارد حوزه سیاست بین الملل 
می گردد؛ اما باید توجه داشت که در ابتدای امر با کدام عناصر دینی وارد صحنه جهانی 

شده و چگونه چارچوب های دیپلماسی فرهنگی تمدنی طراحی شود.
البته تحقق این مهم با شاخص های زیر در ارتباط است: پیوند دین و سیاست، اقامه 
اومانیستی و مادی گرایانه، تکیه بر قدرت  اجتماعی، نفی گرایش های  و بسط عدالت 
معنوی، نفی انگیزه های قومی و نژادی، تقویت آگاهی مسلمانان از ظرفیت های بومی، 
تبیین جهان شمولی اسالم در همه ساحات زندگی بشر، پرهیز از دامن زدن به اختالفات 
مذهبی، ایجاد زمینه های عملی و حدت بین فرقه ها و مذاهب مختلف اسالمی، تأکید 
بر نقاط اشتراک مذاهب شیعه و سنی، احیای بیداری اسالم، تبیین جایگاه اسالم در 
)دهشیری،  نخبگان مسلمان«  میان  در  غالب  تعریف گفتمان  و  نظریه پردازی  عرصه 
1393: 93-92(. اکنون این موضوع در چارچوب پروژه ای تحت عنوان »تمدن نوین 
ایرانی - اسالمی« پیگیری می شود )همان: 96(. در چنین فضایی، دیپلماسی فرهنگی 
به عنوان ظرفیت  ایرانی  نوین اسالمی در جامعه دینی  و تمدن  از حکمت  برخاسته 
استراتژی،  داشتن چنین  در صورت  می آید.  به شمار  دیگر  ملت های  برای  جاذبه  و 
از زاویه توانایی  شاید توجه به شکل گیری بیداری اسالمی، متقاعدسازی دیگر ملل 
شکل دادن به ترجیحات و اولویت های آنان، تقویت جنبش های آزادی بخش، تنظیم 
روابط و مناسبات معقول و منطقی همه دولت های جهان با یکدیگر و تالش در جهت 
اعتمادسازی و همبستگی جهانی برای تحقق صلح پایدار )همان، 95( در این راستا 
باشد. به این ترتیب در صورت داشتن رویکرد دینی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران می توان از ظرفیت های موجود در جهت تحقق منافع ملی استفاده کرد 
البته شایسته است  که خود قدرت نرم به وجود می آورد. برای نیل به این مقصود، 

رویکرد تمدنی ایرانی - اسالمی جایگزین رویکرد ایدئولوژیک قرار گیرد.

زبان
همچنین  و  شهروندان  بین  ارتباط  برقراری  در  مهمی  ابزار  به  زبان  حاضر  حال  در 
برای  را  کالمی  ارتباط  نه تنها  عامل  این  وجود  می باشد.  مطرح  کشورها  همسایگان 



  59

مل
ا ع

ه ت
ری

نظ
از 

ی: 
نگ

ره
ی ف

اس
لم

دیپ
 و 

می
سال

ب ا
قال

ان

یک زبان خاص فراهم می سازد بلکه امکان ارتباط فرهنگی مانند فیلم، کتاب، موسیقی 
و غیره را نیز برای یک کشور با کشورهای دیگر مهیا می کند. از این رو زبان عاملی 
جهت گسترش نفوذ و محبوبیت کشوری در میان همسایگان خود می باشد )گلشن پژوه، 
1387: 249(. زبان، به عنوان وجه ممیزه ملت، می تواند عامل مهمی در ایجاد تفاهم، 
انتقال مفاهیم و گسترش همبستگی ملی باشد. زبان فارسی به دلیل اهمیتی که دارد، 
زبان ملی شناخته شده است و حکومت های متأخر نیز به تقویت و توسعه آن اهتمام 
ورزیده اند. تا جایی که از این زبان به عنوان وسیله توسعه ناسیونالیسم ایرانی و ابزار 
رابطه  این  اکنون در  )حافظ نیا: 1381: 19(.  بهره برداری شده است  نیز  بیگانه ستیزی 
یکی از اهداف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران توسعه و ترویج خط و زبان 
فارسی در جهان و به ویژه در کشورهای حوزه نوروز )که قباًل ذکرشده( است. از این رو 
همه عالقه مندان و برنامه ریزان فرهنگی با به کارگیری و استفاده از آن می توانند در 
دادوستد فرهنگی بین خود و دیگر کشورهای منطقه و به تبع آن در ساماندهی تعامالت 
فرهنگی جهان شرکت کنند. همچنین زبان فارسی به عنوان وجه مشترک کشورهای 
منطقه نقش عمده ای در پیوستگی سرزمین های متعلق به ایران فرهنگی ایفا می نماید 
)دهشیری، 1393: 175-174(. واقعیت آن است که زبان فارسی قرن ها زبان فرهنگ و 
سیاست بخش بزرگی از جهان بوده است. در اهمیت زبان فارسی همین بس که آثار 
خلق شده به این زبان حاصل پیام و ارزش های معنوی، فرهنگی، آموزه ها و مفاهیمی 
از قبیل صلح، معنویت، عدالت، دوستی، محبت و همزیستی مسالمت آمیز است که 
جهان امروز بدان نیاز دارد. به همین دلیل اهتمام دستگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری 
ایران به برگزاری دوره های دانش افزایی زبان فارسی می تواند دانش زبانی و  اسالمی 
درک فرهنگی خارجیان از فرهنگ و تمدن ایرانی - اسالمی را ارتقاء بخشد و موجبات 
بالندگی و باروری این میراث اصیل فرهنگی را در سراسر باشد. در این میان، رایزن های 
فرهنگی در خارج کشور به عنوان کارگزاران زبان فارسی و محور ترویج و آموزش آن در 
دیپلماسی فرهنگی کشور نقش اساسی پیدا کرده اند )همان: 180-177(. در این راستا، 
رفتارهای حمایت گرانه جمهوری اسالمی ایران از زبان فارسی به جهت حضور در قلمرو 
فرهنگی خود در منطقه، بستری مناسب در عرصه قدرت نرم در سطح منطقه و جهان 
برای آن به وجود خواهد آورد که آن هم در راستای تحقق منافع ملی کشور می باشد. 
البته نکته قابل توجه این است که زبان فارسی به عنوان یک مکمل ژئوکالچر )ژئوپلیتیک 
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فرهنگی( در روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای منطقه هم مطرح است. با این 
توضیح به نظر می رسد با توجه به اینکه ارتباط کالمی ارتباط فرهنگی را برای یک کشو 
فراهم می سازد بنابراین ظرفیت زبان فارسی که تا حدودی درکشورهای منطقه و به ویژه 
کشورهای نوروزی رایج است، بر راهبرد قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران تأثیر مثبت 

می گذارد.

تاریخ
استمرار و تداوم تاریخی دولت ها در یک فضای جغرافیایی، دلیل محکمی بر وجود و 
بقای آن است )حافظ نیا، 1381: 17(. از این منظر کشور ایران دارای ریشه تاریخی عمیقی 
است. دولت و نظام سیاسی در آن حدود 2800 سال سابقه دارد. ملت و مردم ایران 
نیز در حدود 3500 سال سابقه تاریخی مشترک دارند. در گذشته فضا و قلمرو ایران 
وسیع تر از دوران معاصر بود. واحدهای فرهنگی پیرامونی باوجود اینکه در دوره های 
تأسیس  منطقه ای  نهادهای خودگردان  مرکزی،  دولت  دلیل ضعف  به  گذر سیاسی 
می کردند، اما همیشه خود را پاره ای از واقعیتی بزرگ تر به نام ایران می دانستند. این 
واقعیت همزیستی مستمر تاریخی و تجربه های تلخ و شیرین مشترک در طول تاریخ، 
احساس تعلق به ایران و ایرانی بودن را در میان آن ها پدیده آورده است )همان، 188(. 
همچنین تاریخ باعظمت و دیرپای ایران با آثار باستانی و تاریخی برجای مانده از آن و 
آثار مادی و معنوی تمدن و فرهنگ ایرانی باعث شده است که ایرانیان به خودآگاهی 
تاریخی و فرهنگی دست یابند و به شکوه و عظمت گذشته افتخار کنند )همان: 194(. 
حتی در مطالعه تاریخ ایران نشان داده می شود که ایرانی ها بارها به بازسازی فرهنگ 
خویش پرداخته اند. ایرانیان در تقابل با فرهنگ و تسلط نظامی یونانیان، در تقابل با 
فرهنگ استیالگرانه نژادپرستانه عرب، در تقابل با تسلط استعماری ترکان عثمانی، به 
دلیل برتری های فرهنگی و ... امر بازسازی فرهنگ ملی را با توانایی به انجام رساندند 
)دهشیری، 1392: 395(. این ها همه به ایرانیان هویت ایرانی بودن می دهد. هم اکنون 
کشورهایی هستند که در همسایگی نزدیک و دور ایران قرارگرفته و با سرزمین اصلی 
آن تاریخ مشترک چند هزارساله دارند. این امر بیانگر پیوند بین ایران با کشورهای 
منطقه بوده، زیرا آن ها بخشی از فدراسیون ایران قدیم بودند که در توسعه و رونق آن 
نقش مؤثری داشتند. در این پژوهش از این موضوع نتیجه می توان گرفت، با نگاهی 
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دقیق و عمیق تر به ظرفیت تاریخی و ارتباط کشورهای همسایه با ایرانیان در طول 
تاریخ، از تاریخ مشترک به عنوان ارتباط ژئوکالچریو در جهت منافع ملی به قدرت نرم 

دلخواه رسید.

حکومت
بدنه فرهنگی مفهوم حکومت در ایران، ریشه در آیین مهر )میتراییزم( و دین زرتشت 
)مزداییزم( دارد که بعدها با مفاهیم حکومت در اسالم آمیخته است، همچنین با توجه 
به اینکه پادشاهی تنها شیوه حکومتی در دنیای کهن بوده، دین مزدا، شاه )یا انسان 
دارنده حکومت سیاسی( را مأمور خداوند در زمین معرفی می کند و مقامش را مقدس 
ایران خودنمایی  ایران، آشکارا در فرهنگ سیاسی  آیین حکومت در  لذا  می شمارد. 
می نمود. به هرحال، مفهوم حکومت در ایران، 25 سده دگرگونی و تکامل را پشت سر 
گذاشته است. این گذران تکاملی، حکومت را به گونه آیین یا ساختاری درآورده است 
که به گروه یا خاندان ویژه ای تعلق نمی گیرد، بلکه از آن همگان است. در این میان 
دست کم 24 سلسله پادشاهی ایرانی و نیمه ایرانی بر سراسر یا بخش هایی از سرزمین 
)سلوکی،  غیرایرانی  حکومتی  نظام  سه   همچنین  رفته اند.  و  کرده  فرمانروایی  ایران 
خالفت عباسی و امپراتوری مغولی( بر این سرزمین حکمرانی کرده اند و مفاهیم تازه ای 
از حکومت را در این سرزمین مطرح ساخته و سرانجام یا برافتادند یا گونه ای نیمه ایرانی 
به خود گرفتند )مجتهدزاده، 1386: 249- 246(. در چنین شرایطی، واحدهای پیرامونی 
ایران در صورت استقرار دولت مرکزی قوی، اطاعت دولت مرکزی را می پذیرفتند و 
خود را جزئی از ترکیب جغرافیایی ایران می دانستند. مناطق حاشیه ای تنها از نظر 
سیاسی از حکومت مرکزی فرمان بری داشتند و زیر نظر حاکم منصوب از سوی مرکز 
اداره می شدند، اما در سایر امور مطابق مقتضیات محلی عمل می کردند و اتصال آن ها 
به ایران در طول تاریخ استمرار داشت )حافظ نیا، 1381: 190(. با بررسی چنین وضع 
حکومتی در ایران می توان نتیجه گرفت نام و هویت ایرانی، برخالف بیشتر کشورهای 
جهان، برگرفته و برساخته از یک قوم، زبان، دین و یا مذهب خاص نیست و تقریباً همه 
آن ها نسبت به حکومت مرکزی در ایران احساس بیگانگی نمی کردند. به عبارت دیگر 
هویت حکومت ایرانی دربرگیرنده همه ایرانیان، صرف نظر از اعتقادات دینی، مذهبی، 
قومی و زبانی آنان است؛ که البته منشأ قدرت نرم آن می باشد )هاشمی، 1390: 184(. 
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در این رابطه می توان با اتخاذ سیاست های مبتنی بر خودآگاهی کشورهای همسایه 
و یادآوری این نکته که روزی همه آن ها در یک حکومت فدراسیون بزرگ ایران قرار 
داشتند، از آن به عنوان نقطه قوت در قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران استفاده کرد. 
تا ضمن برخورداری از ارتباط نزدیک فرهنگی بین کشورهای همسایه و منطقه غرب 
آسیا، درزمینه های دیگر از جمله اقتصادی به توسعه چشمگیر برسیم. در این صورت 

جمهوری اسالمی ایرانی به منافع ملی دلخواه خود خواهد رسید.

نتیجه«گیری
با توجه به اهمیت دین و معنویت در آغاز هزارة سوم، شاید بتوان مناظره پنجم در 
تأکید  به  توجه  با  دانست.  دین گریزی  و  دین گرایی  بین  مناظره  را  بین الملل  روابط 
انقالب اسالمی ایران بر نقش دین به عنوان عاملی تأثیرگذار بر فرآیندهای تصمیم گیری 
بین المللی، رویکرد تمدنی به دیپلماسی فرهنگی را می توان بر اساس حاکمیت رویکرد 
دیپلماسي  موفقیت  براي  بنابراین  دانست.  اهمیت  بین الملل حائز  روابط  در  دین گرا 
و  اسالمي  تمدن  و  فرهنگ  از  برخاسته  رویکردي  اتخاذ  اسالمي  فرهنگي جمهوري 

ایرانی ضرورتي انکارناپذیر به شمار می آید.
گفتمان دیني در قالب فرهنگ جمهوری اسالمی می تواند جایگاه مهم شروع براي 
ایجاد یک دیدگاه جهاني مشترک را بین جوامع اسالمی و حتی غیر اسالمی تشکیل 
دهد. با بهره گیری از رویکرد دیپلماسي فرهنگي و تعمیم ارزش های مشترک دینی، 
می توان به هنجارسازي و ایجاد ارزش ها و آرمان های مطلوب در فرهنگ جهانی اقدام 
نمود تا از این طریق، گفتمان دینی در زمینه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و سیاسي 
دیپلماسی  تدبیر  و  تمشیت  نیازمند  قطعاً  امر  این  یابد.  و گسترش  بسط  در جهان 

فرهنگی در قالب دیپلماسی عمومی کشور است.
روابط  در حوزه  انگاشته شده  نادیده  مؤلفه  به عنوان  دینی  معنویت گرایی  ازاین رو، 
بین الملل می تواند با ورود به حوزه سیاست بین الملل، چارچوب الزم را برای دیپلماسي 
فرهنگي و تمدنی کشور مبتنی بر انگاره ها، ارزش ها و ایده های انقالب اسالمی ایران فراهم 
آورد. بازسازی و قدرت گرفتن این هویت تمدني و نقش آفرینی اندیشه دینی در حیطه و 
محدوده هنجارسازی فرهنگی و گفتمان سازی ترجمان این امر است که مي توان نقش 

دین را در نظام تصمیم گیری سیاست های منطقه ای و بین المللی نهادینه ساخت.
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البته تحقق این مهم با شاخص های مهمی در ارتباط است: صلح گرایی و امنیت سازی 
به شکل جامع، پیوند دین و سیاست جهت ارتقای وضعیت مادی و معنوی آحاد مردم، 
تکوین و گسترش عدالت اجتماعی به هدف رشد و تقویت استعدادهای انسانی در شرایط 
نفی  لذت جویانه،  و مصرف گرایانه صرفاً  اومانیستی  نفی گرایش های  برابر،  فرصت های 
نگرش های قوم محورانه و نژادپرستانه هتاک به ارزش های برابری انسانی، تکیه بر قدرت 
معنوی جهت ارتقای ارزش های اخالق فردی و اجتماعی، تقویت آگاهی مسلمانان از 
ظرفیت های بومی و عدم تبعیت محض از الگوهای وارداتی، تبیین جهان شمولی دیدگاه های 
اسالمی و قرآنی در همه امور زندگی انسانی، تمشیت و تدبیر جهت پیشگیری از واگرایی 
مذهبی، طراحی و برنامه ریزی مدبرانه در راستای تقویت همگرایی و وحدت بین فرقه ها 
و مذاهب مختلف اسالمی، تأکید بر نقاط اشتراک ادیان الهی جهت همگون سازی ادیان 

در نظام بین الملل.
نکته آخر اینکه دیپلماسی فرهنگی جدای از دیپلماسی عمومی ما در کشور نیست. 
شایسته است که وزارت امور خارجه به همراه همه نهادهای متولی در امور فرهنگی 
در کاری نه موازی هم بلکه تکمیل کننده یکدیگر با طراحی و تمشیت الزم در راستای 
تحقق مؤلفه های فوق اقدام نمایند. انقالب اسالمی ایران میراث گران قدر گفتمانی کشور 
ماست و ذخایر انقالب مظهر اقتدار و بازیگری قدرتمند ما در سیاست بین الملل است.

ازاین رو، عرصه دیپلماسي و خصوصاً دیپلماسي فرهنگي یکي از عرصه هایي است 
که ظرفیت هاي الزم و بنیادیني براي انتقال مفاهیم انقالب اسالمي در روابط فرهنگي 
بین المللي دارد. واقعیت آن است که دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در 
صورتي به کامیابی و موفقیت شایسته و بایسته خواهد رسید که رویکردي تمدني به 
روابط فرهنگي بین المللي اتخاذ نماید. این رویکرد بر معرفي اندیشه، فرهنگ و تمدن 
اسالمي مبتنی بر اندیشه های انقالب اسالمی ایران استوار است که اگر از مدیریت الزم 
برخوردار باشد می تواند با تکیه بر حکمت نظري و عملي اسالم، ضمن جریان سازي 
فکري و ارزشی، پویایي تمدن اسالمي را بر اساس پیوند عقالنیت و معنویت به تدریج 
متجلی سازد و موفقیت های هر چه بیشتری را برای جمهوری اسالمی ایران به همراه 

بیاورد و بر اقتدار نظام نیز بیافزاید.
تأکید بر ظرفیت های واقعی ایران در چهار بُعد دینی، زبانی، تاریخ و حکومت که 
از اصلی ترین عوامل فرهنگی و استراتژیک است و ایران در تمامی آن ها زمینه و بستر 
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مناسبی دارد، موجب فراگیری فرهنگ ایران در بین کشورهای منطقه و به تبع آن در 
جهان خواهد شد. لذا با داشتن چنین ظرفیت فرهنگی غنی و داشتن تکیه گاه محکم 
فرهنگی، هژمونیک بودن قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران را در منطقه نمایان می سازد. 
از این رو به کارگیری چنین ابزار فرهنگی در راستای منافع ملی، مستلزم داشتن دیپلماسی 
فرهنگی قوی در سیاست خارجی می باشد. البته رسیدن به این امر، در ابتدا مستلزم 
شناسایی مناطق جغرافیایی حوزه تمدن ایران باستان و سپس توجه به چالش های عناصر 

و ارزش های تمدن رقیب ازجمله عرب، هند، بودا، مسیحیت و ... است.
یعنی در  را بشناسیم،  ما من فرهنگی خود  این است که  اهمیت  نکته حائز  اما 
ابتدا خودمان را خوب بشناسیم و این شناسایی به دور از خودبزرگ بینی ها و خود 
کوچک بینی ها باشد. به عبارت دیگر با توجه به مؤلفه هایی که اشاره شد، دقیقاً بر روی 
ظرفیت ها و توانایی های خودمان کار کنیم، خودمان و دنیای پیرامون خودمان را خوب 
بشناسیم، توانمندی ها و مؤلفه های قدرتی خود را به طور مناسب و واقعی بشناسیم و 
بدانیم که دقیقاً میزان این پارامترهای قدرتی چه قدر است. در همین حال ضعف ها و 
کمبودها و ناتوانی های خود را بدانیم و آن ها را نادیده نینگاریم و برای رفع و برطرف 

ساختن این نکات ضعف و کمبود نیز تالش کنیم.
شناسایی  را  قدرت خود  نقاط  که  درعین حالی  که  است  این  اهمیت  حائز  نکته 
می کنیم و تصویری واقعی از من خودمان داریم باید تالش کنیم که این منابع قدرت 
پیشبرد مؤثر دیپلماسی فرهنگی  را در خصوص  و آن ها  استخراج کنیم  به خوبی  را 
خود مورد استفاده قرار دهیم. اینکه این مؤلفه های قدرت و توانمندی را داشته باشیم 
این  اینکه آن ها را هم بشناسیم هم کافی نیست. در کنار  به تنهایی کافی نیست و 
آن ها  از  بهینه  به شکل  و  به درستی  بتوانیم  که  باید  خود  از  شناخت ها  و  آگاهی ها 

استفاده کنیم و آن ها را مورد بهره برداری قرار دهیم.
همان  دیگران  اینجا  در  که  کنیم  کار  هم  دیگران  روی  بر  باید  حال  همین  در 
مخاطبان فرهنگی ما هستند که می خواهیم روی آن ها کار دیپلماسی فرهنگی انجام 
دهیم. آن ها چه کسانی هستند، چگونه ما را می بینند و من ما نزد آن ها چگونه متصور 
است، آن ها چگونه ما را می بینند و ما آن ها را چگونه می بینیم. آن ها خیال می کنند 
که ما خودمان را چگونه می بینیم و ما خیال می کنیم که آن ها ما را چگونه می بینند. 
شناخت صحیح این من ها باعث می شود که ما بهتر بتوانیم به مهندسی الزم در مورد 
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دیپلماسی فرهنگی بپردازیم.
هرگونه تصویر غلط از خودمان و عدم شناسایی نادرست از توانایی و قدرت های 
خودمان به کار دیپلماسی فرهنگی ضربه می زند و هرگونه تصور غلط از دیگران درباره 
ما و عدم محاسبه درست از تصورات دیگران از ما می تواند مهلک باشد. اگر فکر کنیم 
همه ما را توانمند و قوی می دانند، فی المثل می تواند بسیار خطرناک باشد و ما را به 

نتایج نادرست و رویکردهای غلط به دیپلماسی فرهنگی بکشاند.
نکته بسیار مهم این است که ما در دیپلماسی فرهنگی در همان ابتدای کار و از 
همه مهم تر باید تصویر خوب و مناسبی از خود نزد مخاطبان فرهنگی مان ایجاد نماییم. 
یک پیش شرط الزم در این باره شرایط داخلی ماست. اگر کشوری فقیر، عقب افتاده، 
بی ثبات و مشکل دار اقتصادی داشته باشیم قطعاً نمی توانیم که دیپلماسی فرهنگی 
مناسب و مؤثری را داشته باشیم. تقویت درونی و ایجاد ثبات سیاسی و رونق اقتصادی 
کشور  یک  تصویر  اگر  اما  می باشد؛  فرهنگی  دیپلماسی  پیشبرد  برای  مهمی  نکته 
عقب افتاده، بی ثبات و دارای بحران اقتصادی در ذهن مخاطبانمان داشته باشیم، باید 

بدانیم که پیشبرد دیپلماسی فرهنگی نیز کار بسیار مشکل و پر چالشی خواهد بود.
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