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 چكيده

ترين اهداف كـشورها در تـدوين و اعمـال            نيل به مقاصد سياسي، امنيتي و اقتصادي، همواره از مهم     
طور سـنتي نوعـي ديپلماسـي         براي تحصيل اين مقاصد، كشورها به  .  شان بوده است  سياست خارجي

، در نيمـه    وجود ايـن  گيرند؛ با  مي  مبتني بر رويكردها و ابزارهاي سياسي، نظامي و اقتصادي را در پيش 
تر و تاكيـد بيـشتر بـر        دوم سده بيستم رويكردهاي جديدي در ديپلماسي مطرح شد كه توجه افزون

در ايـن بيـن     .  كرد  راهكارها و ابزارهاي فرهنگي را به مسئوالن و طراحان سياست خارجي توصيه مي        
اي در جذب و اثرگذاري بـر مخاطبـان جهـاني و           ايران نيز، از جمله كشورهايي است كه توانايي بالقوه

هاي ايران، راهـبرد مـدوني بـراي          از اين رو ضرورت دارد با در نظرگرفتن توانايي    .  اي خود دارد منطقه
انگاري، زماني كـه افـراد هويـت خـود را تغييـر             بر اساس نظريه سازه.  ديپلماسي فرهنگي ارايه شود

بر اين اساس، هدف اصلي مقاله حاضـر عبـارت       .  دهند، تعريف آنها از منافع نيز متحول خواهد شد مي
هاي ايران در زمينه قدرت نرم و چگونگي بهـره گـيري از آنهـا در             ها و قابليت است از بررسي توانايي

با توجه به ماهيت و موضوع مورد       .  اي جهت تامين منافع ملي جمهوري اسالمي ايران ديپلماسي منطقه
ــ تـاريخي صـورت       هاي عيـني    گيري از منابع خبري با تكيه بر داده   مطالعه، گردآوري اطالعات بهره

 . پذيرفته است

  انگاري، ديپلماسي فرهنگي، جمهوري اسالمي ايران، خاورميانه هويت، قدرت نرم، سازه: ها  كليدواژه
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 مقدمه
هـاي گونـاگون      گـيري كـشورها در حـوزه        امروزه افكار عمومي يكي از اركان مهم در تـصميم    

توانند همچون گذشته تنها بر تبادالت بين دولـتي خـود             بنابراين، كشورها نمي.  شود محسوب مي
در قالب ديپلماسي سنتي تكيه كنند و براي اثرگذاري بيشتر، نيازمند برقراري ارتباط هدفمنـد بـا      

ها و ابزارهاي گوناگوني در اين رابطه بهـره        از اين رو از روش. ويژه نخبگان هستند مخاطب عام و به
هاي قدرت نرم در دستگاه سياست خارجـي      ترين اين ابزارها، استفاده از مؤلفه يكي از مهم. برند مي

گـذاران، ارتبـاط بـا مخاطـب عـام و             در اين راستا، تالش عمده سياست     .  كشورهاي مختلف است  
در اين رابطه، قدرت نرم، منبع ديپلماسي فرهنگي       .  دهي به افكار عمومي است نخبگان براي جهت

تواند بهبود يافته و تقويـت    با گسترش ديپلماسي فرهنگي، قدرت نرم يك كشور مي.  شود تلقي مي
در اين راستا ايران نيز با توجه به پيشينه تمدني، تاريخي، فرهنگي و مذهبي از منابع قـدرت     .  شود

بـرداري از     ريزي براي هدفمندكردن و بهره   نرم مناسبي برخوردار است كه در صورت توجه و برنامه
تواند يكي از كشورهاي موفق در كاربرد ديپلماسي فرهنگـي در منطقـه و جهـان             منابع بالقوه، مي

ها و مراكز مطالعاتي      هاي علمي و پژوهشي بين دانشگاه     برقراري ارتباطات فرهنگي، همكاري.  باشد
ها و نظـرات نخبگـان علمـي و گـسترش             ها، ميزگردها و نشر ديدگاه     و پژوهشي، تشكيل همايش
دين واحـد   .  گيري تكثرگرايي سياسي در منطقه بسيار مؤثر خواهد بود         صنعت گردشگري و شكل

آورد و پيونـدهاي      وجـود مـي     و سير تاريخي مشترك، زمينه مناسبي براي پيوندهاي فرهنگي بـه        
بازيافت هويت خودي و اسـتقرار      .  هاي ديگر است  ترين راه ايجاد ارتباطات در عرصه فرهنگي، آسان

زدايي در منطقه     كارگيري الگوهاي اعتمادسازي و تنش      وحدت و موفقيت در اين زمينه، نيازمند به
. هاي گونـاگون اسـت      و افزايش هرچه بيشتر وابستگي كشورها به يكديگر از راه همكاري در زمينه   

نظرهـاي جغرافيـايي، كـشورهاي منطقـه نيازمنـد همكـاري در               بنا به علل گونـاگون و اختـالف       
تواند با استفاده از ايـن منـابع در           هاي فرهنگي هستند و جمهوري اسالمي ايران چگونه مي     عرصه

قالب ديپلماسي فرهنگي بر كشورهاي منطقه تاثيرگذار باشد؟ فرضيه مقالـه آن اسـت كـه شـيوه         
اعمال قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران و نفوذ به كشورهاي منطقه و خاورميانه روندي است كـه   
با در نظر گرفتن قرابت جغرافيايي، سـوابق تـاريخي و پيونـدهاي مـشترك فرهنگـي و مذهبـي                     
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گرفته و در واقع نفوذ و اعمال قدرت نرم ايران در منطقه و خاورميانـه، مبتـني بـر اصـول و           شكل
در اين نوشته بـا اسـتفاده     .  مباني اعتقادي و رفتاري است كه با هويت انقالب اسالمي مرتبط است

هـاي قـدرت نـرم ايـران بـا اسـتفاده از ابـزار                 شود به تاثير مولفـه      انگاري سعي مي    از رويكرد سازه
يـابي مـدام      در واقـع امـروزه فراينـد هويـت        .  ديپلماسي بر هويت كشورهاي منطقه پرداخته شود      

تر و اثرپذيرتر از عوامل گوناگون اجتماعي شده اسـت كـه بـا توجـه بـه قـدرت                      تر، متنوع پيچيده
يابـي    هاي اطالعاتي و ارتباطي نوين، نقش آنها در هويـت    هاي جمعي و فناوري غيرقابل انكار رسانه

اي و نفـوذ قـدرت نـرم ايـران بـر           در سطح تحليل منطقه. بسيار پررنگ و غيرقابل انكار شده است
منـد اسـت      هاي بااليي در اين خصوص بهره  جوار، جمهوري اسالمي ايران از ظرفيت كشورهاي هم

. توان به تجزيه و تحليل اين بخش از قدرت نرم ايران در سطح منطقه و خاورميانه پرداخت       كه مي
هاي قدرت نرم ايران در منطقه نيز بـه منظـور تعييـن و          بررسي ميزان و چگونگي اثربخشي مؤلفه

 . گيرد افزايش گسترش اثربخشي اين بعد از قدرت در كشورهاي منطقه و خاورميانه صورت مي

 تعريف مفاهيم. 1 
 هويت. الف
هايي از خود و گذشته خود اسـت؛         گويي آگاهانه هر فرد يا قوم يا ملت به پرسش فرآيند پاسخ 

اينكه كه بوده، كجا بوده، چه بوده و چه هست؟ به عبارت ديگر متعلق به كدام قـوم، ملـت و نـژاد        
اش كجاست؟ داراي چه فرهنگ و تمـدني بـوده و چـه نقـشي در                   است، خاستگاه اصلي و دايمي 

ـ اقتـصادي و فرهنگـي در نظـام          توسعه تمدن جهاني داشته و امروزه صاحب چه جايگاه سياسي   
هاي مهم از هويت تاريخي او تا چه حد در تحقق اهـداف اجتمـاعي،        جهاني است و باالخره، ارزش

اين حس تعلق، بنيادي ذاتي در وجـود          1 .سياسي و فرهنگي جامعه مورد بحث كارساز خواهد بود   
شـود و ارضـاي حـس         برآورده شدن اين نياز، خودآگاهي فردي را در انسان سبب مي      . انسان دارد

اي يـا ملـي آن گـروه          تعلق يك گروه انساني، خودآگاهي جمعي و مشترك يا هويت قومي، تـيره        
ز آنجـا كـه جوامـع       ااي ثابت و تغييرناپـذير نيـست، بلكـه          هويت پديده 2 .كند انساني را تعيين مي

انساني در برخورد و تعامالت دايم با شرايط و تغييرات محيط طبيعي و از سوي ديگر در برخـورد             
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و ارتباط مستمر با جوامع ديگر هستند، فرايند ناشـي از تعـامالت ايـن دو رونـد در طـول زمـان                    
كننـده    كننده نسبي خصوصيات قومي، اجتماعي و ملي يك جامعه يا به عبارت ديگر، بيـان        تعيين
  3 .هاي مشترك و خالصه آنكه هويت جمعي آنهاست ها و مشخصه ويژگي

  قدرت نرم. ب

. ترين تعريف از قدرت نرم توسط جوزف ناي، پژوهشگر برجسته آمريكايي، ارايه شـده اسـت        مهم
ـارجي    در مقاله خويش در مجله  1990 وي در  قـدرت نـرم    «:  در ايـن خـصوص نوشـت      سياست خ
بر اين پايـه يـك      .  اي براي رسيدن به نتايج دلخواه بدون تهديد و تشويق آشكار و ملموس است   شيوه

ـاي آن را      چـون كـشورهاي ديگـر ارزش      .  تواند به مقاصد مورد نظرخود برسد كشور و حاكميت مي ه
ـان پـيروي از آن              پذيرند و تحت تاثير انديشه و پيشرفت آن قـرار مـي          مي گيرنـد و در نتيجـه خواه
بنابرايـن  .  ترين مساله، تنظيم دستورالعملي براي جـذب ديگـران اسـت            در اين مفهوم مهم .  شوند مي

  4 ».كردن است، نه از طريق اجبار و يا پاداش خواهيد از طريق جذب قدرت نرم كسب آنچه مي

 ديپلماسي. ج

المللي و حل و فصل اختالفـات         ديپلماسي، هنر و فن اداره سياست خارجي، تنظيم روابط بين
توان ديپلماسي را دانـش      همچنين مي.  شود آميز تعريف مي هاي مسالمت المللي از طريق شيوه بين

تـرين ابـزار و دسـتاورد         اقنـاع، مهـم   .  ارتباط ميان سياستمداران و سران كشورهاي جهان دانست       
ايـن  .  پيشنهاد پاداش و تهديد به مجازات نيز در بين ابزارهاي ديپلماسي هستند   5 .ديپلماسي است

هـا و     تواند مستقيم و از راه كارگزاران سياست خارجي و يا غيرمـستقيم از راه رسـانه                پيشنهاد مي
اي است كه سياست خارجي با اسـتفاده از آن، بـه جـاي             ديپلماسي، وسيله.  ها انجام پذيرد واسطه

رسد و بـر اسـاس ايـن تعريـف آغـاز جنـگ، شكـست                  هاي خود مي    جنگ، از راه توافق به هدف   
هانس مورگنتا معتقد است كه ديپلماسي، هنر مرتبط ساختن عناصر قدرت ملي      .  ديپلماسي است

المللي است كه بـه منـافع ملـي مرتبـط             هاي شرايط بين    به مؤثرترين شكل با آن دسته از ويژگي
كننده و مجري سياسـت خـارجي، مغـز           بر اساس تعريف وي ديپلماسي به عنوان تدوين   .  شود مي
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بر اين اساس، ديپلماسي داراي چهار وظيفـه اساسـي اسـت كـه شـامل                 .  متفكر قدرت ملي است
تعيين اهداف خود با توجه به قدرت بالفعل و بالقوه، ارزيابي اهداف ساير كـشورها، تعييـن مـيزان            

 . شود كارگيري ابزار مناسب براي دستيابي به اهداف خود مي سازگاري اين اهداف و به

 ديپلماسي فرهنگي. د

الملل و سياست خارجي تعاريف مختلفي از ديپلماسي فرهنگي ارايـه شـده             در ادبيات روابط بين
فرانك نينكوويچ، ديپلماسي فرهنگي را تـالش       :  است كه تعاريف ذيل در زمره گوياترين اين تعاريفند    

ـاهم  ـا و     نامـه   براي ارتقاي سطح ارتباطات و تعامل ميان ملل جهان با هدف طراحي و بنياد نهادن تف ه
ـالون،         اي  6 .داند  هاي مشترك مي توافقاتي بر اساس ارزش ن در حالي است كه بنا به تعريـف گيفـورد م

ـال    ـاد كان ـايي بـراي      ديپلماسي فرهنگي عبارت است از معماري يك بزرگراه دوطرفه، به منظور ايج ه
هاي يك ملت و در عين حال، تالش براي دريافت درست تصاوير واقعي          معرفي تصوير واقعي و ارزش

ـامينگز، ديپلماسـي فرهنگـي              7 .هاي آنها   ها و فهم ارزش    از ساير ملت سرانجام، در تعريف ميلتـون ك
منظـور    ها و اعتقادات به     ها، اطالعات، هنر، نحوه زندگي، نظام ارزشي، سنت    عبارت است از مبادله ايده

 8 .هاها و كشور دستيابي به مفاهيم مشترك و تقويت تفاهم متقابل ميان ملت

توان چنين نتيجه گرفت كه ديپلماسـي         با برداشتي تطبيقي از وجوه مشترك اين تعاريف، مي
ها با اسـتفاده از ابزارهـايي از جنـس         فرهنگي، روايت داستان يك تمدن براي صاحبان ساير تمدن

همان تمدن است؛ به عبارت ديگر، ديپلماسي فرهنگي آنگاه معنا و مفهـوم واقعـي خـود را پيـدا                   
كند كه كشوري براي انتقال غناي نهفته در فرهنگ و تمدن خود بـا اسـتفاده از سـازوكارها و             مي

پـردازد و آن را سياسـت خارجـي           ابزارهايي از همان جنس به معرفي و انتقال آن به ساير ملل مي
 . خود لحاظ كند

 انگاري رويكرد يا نظريه سازه. 2 

انگاري را يك چارچوب تحليلي بدانيم، در آغاز بايد به اين بپردازيم كه اين چـارچوب        اگر سازه
 . شناسي شكل گرفته است شناسي و هستي بر مبناي چه نوع معرفت
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 شناختي مباني معرفت. الف
تـوان    انگاري بر اساس اين تلقي شكل گرفته كه واقعيـت را مـستقل از ذهـن نمـي          تفكر سازه

بنـابراين،  .  گـيري آن نقـش دارد       بررسي نمود و واقعيت امري بيناذهني است و فاعليت در شـكل         
پس .  يابد  انگاران، يك واقعيت ساخته ذهن است و اين ذهن به اجتماع هم ارتباط مي     واقعيت سازه

بـه  .  دانـد   ها را ساخته شده مـي       شود كه تمام واقعيت   انگار وقتي وارد واقعيت سياسي مي يك سازه
انگاري با نفي استقالل امر عيني از ذهنيت، امكان شناخت استعاليي، عام و رها          عبارت ديگر، سازه
شود و شناخت نيـز    برساخته مي »ما«كند و در مقابل معتقد است كه جهان در  از ارزش را رد مي

اين ذهن نـيز بـه نوبـه        .  آيد  دست مي   حاصل انفعال ذهن است كه از مشاركت فعاالنه آن جهان به
سـازد و بـه       خود امري تكوين نيافته است و در چارچوب جامعه، تاريخ و هويت خود جهان را مـي    

  9 .يابد شناخت دست مي

وجـود    باورها، كه موجـب بـه    .  1 :  شود انگاري، بيشتر روي دو عنصر تاكيد مي در چارچوب سازه
در عين حال، بايد توجـه داشـت        .  گردد  دانش، كه باعث ايجاد هنجار مي    .  2 شود؛ و  آمدن معنا مي
انگـاري، دانـش      در سازه .  توانند در جريان فرايند معناسازي هنجارهايي را توليد كنند   باورها نيز مي

از .  يابـد   گيرد و باور با معنا ارتباط مي        ها شكل مي خيلي هنجاري است و براساس يك سري ارزش
گيري و حالـت تـاريخي دارد و نبايـد آن را مطلـق                انگاران، واقعيت امري در حال شكل       نظر سازه 

وجـود    در تفكرات تجربي، نخست دانش و آنگاه ذهنيت انسان نسبت بـه جهـان بـه       .  درنظر گرفت
وجود آمده و سـپس دانـش         انگاري، نخست ذهنيت انسان نسبت به جهان به     آيد، ولي در سازه مي

معناي بازنمايي صرف واقعيت است، بر اين اساس دانـش     گيرد، بنابراين شناخت دانش به شكل مي
  10 .مطلق نيست و اساسا هيچ امر خالصي وجود ندارد

 شناختي مباني هستي. ب

بحـث را بـه     )  جريان غالـب در مدرنيتـه     (شناختي    انگاري با ارتقاي سطح بحث از معرفت  سازه
گرايانه از موجوديت جهـان معرفـت، انـسان، اخـالق، قواعـد و             شناسي كشانده و تلقي ذات هستي

هـاي آن را      نمايد و مايل است جهان و موجوديـت         اي براي انديشيدن بدل مي  حقيقت را به مساله
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گـردد و     سابقه اين نوع طرز تفكر به عصر روشنگري باز مـي    11 .»بودن«ببيند تا  »شدن«در حال 
شناسـي از     بنـابراين از حيـث هـستي      .  هاي فيخته و كانت بيـان شـده اسـت          به نحوي در انديشه

 12 .كند گرايي دفاع مي گرايي در مقابل عينيت آليسم در مقابل ماترياليسم و از ذهنيت ايده
هـا، معـاني،      انگاران عمدتا بـر انگـاره     شناسانه است كه توجه سازه در واقع در همين بعد هستي

هـاي معنايـي      نظر آنها در واقع ايـن نظـام    ها و هنجارها بوده و بر همين مبناست كه به قواعد، رويه
هـاي هويـت و       بحـث  13 .باشـند   كننده چگونگي تفسير كنشگران از محيط مـي         هستند كه تعيين 

 : انگاران، هستند شناسي براي سازه كارگزار از مباحث مهم در سطح هستيـ ساختار 
شود مختصات فرهنگ، سياست و جامعه داخلي كه       انگاري سعي مي در رويكرد سازه:  ـ هويت

بـر اسـاس    .  كند، مورد بررسي قرار گـيرد   با هويت و رفتار دولت در سياست جهاني ارتباط پيدا مي
اي برآينـد عملكردهـاي اجتماعـي         اين رويكرد، هر نوع هويت دولت در سياست جهاني، تا انـدازه         

ترتيب، سياسـت هويـت در داخـل بـراي           بدين.  است كه باعث تشكيل هويت در داخل شده است
از ايـن   .  وجود ميĤورد   هايي را به    هويت و منافع و رفتارهاي دولت در خارج امكانات و نيز محدوديت

رو دولت نيازمند است از طريق يك نوع هويت ملي در داخل، براي مشروعيت بخشيدن به اقتـدار      
هـاي    انگاران، سـازه    راي سازهب 14 .گذارد، عمل كند استخراجي كه روي هويت آن در خارج تاثير مي

هـا شـكل      هاي دولتي همراه با اينكـه چگونـه بـه منـافع دولـت               تمدني، عوامل فرهنگي، و هويت 
المللـي اثـر      كنند و بر الگوهـاي تعامـل بيـن          بيني ايجاد مي  اينها نوعي جهان.  دهند، مهم است مي
هاي تسليحاتي و حقـوق بـشر،         المللي همچون رژيم    هاي بين   المللي، رژيم نهادهاي بين.  گذارند مي

هـا در سياسـت       هويت.  دهند هايشان سوق مي كنشگران را به سمت بازتعريف منافع و حتي هويت
هاي هويت در عرصـه داخلـي و      اگرچه مؤلفه.  الملل و جامعه داخلي از نقش مهمي برخوردارند بين
هـا،    سازند؛ جهان بـدون هويـت       پذيري را ممكن مي   بيني المللي فرق دارد، حداقل نظم و پيش بين

  15 .تر از دوره آنارشي خواهد بود جهان هرج و مرج، غيرقابل تحمل و جهاني بسيار خطرناك

اعم از   هاي اجتماعي بازيگران ـ     گيري منافع، بر هويت  انگاران براي توضيح چگونگي شكل سازه
تـوان بـه      از نگاه آنها منافع ناشي از روابط اجتماعي است و نمـي      . ورزند تاكيد مي ـ افراد و كشورها

ها تجسم شرايط فردي هستند كه كارگزاران از         هويت.  شكل ماقبل اجتماعي از منافع سخن گفت
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شود كنشگران خـود را       كنند، از آنجا كه اين شرايط باعث مي   طريق آنها با يكديگر رابطه برقرار مي
در مجموع بـه نظـر        16 .كنند  هاي خاص ببينند، به نحوي منافع آنها را تعريف مي      ملزم در وضعيت

انگاران هويت امري است اجتماعي؛ به اين معنا كه در سـاختن خـود، ديگـري هـم سـاخته                سازه
براي همين است كه در نگاه آنان، برداشت كنشگران از خـود،   .  بنابراين هويت سيال است. شود مي

گيري يك هويت جديد، منافع جديد هم براي       تبع شكل باشد و به منافع و اهدافشان تغييرپذير مي
 17 .شود يك دولت مطرح مي

ـ كارگزار انگـاري مكتـبي اسـت       نايجر وود، در اين زمينه معتقد است، مكتب سازه:  ـ ساختار 
الملل و سياسـت داخلـي يـك          الملل را بر اساس تعامل ميان سياست بين       كه تحول در روابط بين

انگاري در حقيقت پل ارتباطي ميان داخل         بر اين اساس، مكتب سازه  18 .وجود آورده است كشور به
سـازي شـرايط درونـي بـا بيرونـي،            و خارج مرزهاي كشورهاي مختلف بوده كه ضمن هماهنـگ        

المللي ايجاد كنـد كـه بـا          خواني عقالني و منطقي در عملكرد جامعه بين    تالش است نوعي هم در
تـوان    انگاري، مـي    با چنين تفسيري از مكتب سازه     .  همان شرايط در تعامل مداوم قرار گرفته باشد  

تنها تكيه بر منافع داخلي دارد و ساختارها و عوامـل           انگاري را گفتماني دانست كه نه گفتمان سازه
نواخـتي بـا      كند، بلكه براي هماهنگي و هم       مؤثر خود را بر اساس منافع ملي و مردمي طراحي مي  

المللي را براي ايجاد تعادل و وصول بـه مرحلـه تعامـل          المللي، منافع و ساختارهاي بين جامعه بين
  19 .دهد متوازن مورد توجه قرار مي

شناختي تا حدي به موضع پساساختارگرايان در ايـن مـورد     انگاري در بعد هستي بنابراين سازه
در   20 .هاي حاكم بر انديشه غربي را كنار گذاشت و يا تغيير داد، موافـق اسـت          سازي كه بايد دوگانه

هـاي انـساني      اين رهيافت، ساختارهاي اجتماعي نتيجه پيامـدهاي خواسـته و ناخواسـته كنـش              
ها و منافع خود را تعريف        شوند و كنشگران براساس آنها هويت  هستند كه با تعامل پايدار ايجاد مي

بخـشند و     انگاران، ساختار و كارگزار به شكلي متقابل به يكديگر قوام مي    به اعتقاد سازه  21 .كنند مي
با اين حال بايد در نظر داشت كه در      .  ساختارهاي اجتماعي نتيجه پيامدهاي كنش انساني هستند

كنـد و يـا بـر عكـس           هاي دو انگار نقش ساختار به كنش ساختار تقليل پيدا مي      چارچوب نگرش
هـا پژوهـشگر قـادر نخواهـد بـود            در اين حالت  .  يابد  فاعليت كارگزاران به نقش ساختار تقليل مي     
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ـارگزار  ـ  اعمال ديدگاه ساختار. تنيدگي عوامل كارگزارانه و ساختاري را به درستي تحليل كند درهم ك
الملل ديگر نه برساخته عوامل       هاي روابط بين   انگاري به اين معنا خواهد بود كه سازه در خصوص سازه

عيني و ساختاري محض و نه برساخته عوامل ذهني و تفسيري محض تـصور نخواهنـد شـد، بلكـه              
شـود و عوامـل       الملل منتج از درهم تنيدگي عوامل ساختاري و كنشي دانسته مي     عملكرد روابط بين

  .كنشي و ساختاري تنها به صورت تحليلي از يكديگر قابل تفكيك خواهند بود
ها و مفاهيم اصـلي آن را در        ترين ويژگي توان مهم انگاري، مي بندي از نظريه سازه در يك جمع

تعامل ميان سياست داخلي    .  4 تعامل اجتماعي؛   .  3 عامل؛  .  2 ساختار؛  .1 :  هفت مفهوم خالصه كرد
 . پيشرفت. 7 منافع ملي؛ و . 6 هويت؛ . 5 الملل؛  و سياست بين

انگاري دارد، اما پايه اصلي و محـور اساسـي      اي در نظريه سازه هر يك از موارد مذكور اهميت ويژه
. گردد  واقعي نهفته است كه بدون آن در حقيقت، اصل اين نظريه متزلزل مي      »تعامل«آن در مفهوم 

توانند بـه   از طرف ديگر، ساختارها و عوامل مؤثر در يك كشور اعم از دولتي و مردمي، در شرايطي مي
المللي تعامل مطلوب را داشته باشند كه سـه اصـل           اي و بين شكل كامل با ساختارها و عوامل منطقه

هاي اساسـي     نگاهي به ايده    22 .اعتماد متقابل، تفاهم متقابل و توانايي متقابل در آنها تحقق يافته باشد    
ـامال روشـن           تواند جهت مي »هويت«انگاري در زمينه مقوله  نظريه سازه گيري اصلي ايـن مقالـه را ك

تواند به خلـق      الملل مي  انگاري، تعامل ميان سياست داخلي و سياست بين بر اساس نظريه سازه.  سازد
گردد، بلكـه     تنها در اين فضا هويت جديدي ترسيم مي         المللي بيانجامد كه نه فضاي جديد جامعه بين

 . شود منافع جديدي در رابطه با همان هويت متولد مي
كنيم ديپلماسـي فرهنگـي جمهـوري اسـالمي           با توجه به اين توضيحات، در ادامه تالش مي        

 .ايران در منطقه خاورميانه را بر اساس رويكرد سازه انگاري تشريح نماييم

 قدرت نرم و ديپلماسي فرهنگي ايران در خاورميانه .3 

امنيـتي و ژئوپليتيـك، سـاخت قـدرت و            ــ  رسد با وقوع تحوالت جديـد سياسـي        نظر مي به
افزايش نقش و اثرگذاري ايران در خاورميانـه        .  سياست در خاورميانه به نفع ايران تغيير يافته باشد   

پس از حوادث يازده سپتامبر و بحران عراق، در درجه اول به افـزايش روزافـزون اهميـت مـسايل           
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دليـل    به همين نـسبت و در درجـه دوم، ايـران بـه            .  گردد  الملل باز مي   خاورميانه در نظام امنيت بين
هاي فرهنگـي، مـذهبي و        هاي طبيعي ژئوپليتيك از يك سو و مؤلفه      برخورداري از يك رشته ويژگي

ترين كشور اثرگـذار بـر مـسايل منطقـه و             تاريخي قدرت نرم و سياست از سوي ديگر، به عنوان مهم
اندكي تأمل و بررسي، گوياي اين واقعيت است كه نفوذ معنوي و             23 .گردد خاورميانه حايز اهميت مي

اي مجبور به پذيرش آن   اي ايران به نحوي است كه كشورهاي منطقه و حتي فرامنطقه جايگاه منطقه
انـد كـه      به عبارت ديگر، مقامات كشورهاي منطقه و حتي آمريكا به اين ديدگاه واحد رسيده    .  هستند

. قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران بايد از طريق قدرت و تهديدات نرم آنها كنترل و مـديريت گـردد        
ـال            در اين راستا تالش هاي اوباما پس از حضور در كاخ سفيد بر مبناي همين راهبرد، تدوين و در ح

دهد كه موقعيت معنوي و فرهنگي و به اصطالح قدرت نرم ايـران       شواهد عيني نشان مي 24 .اجراست
. در منطقه رو به فزوني نهاده و در حال تبديل شدن به يك قطب فرهنگـي مؤثـر در منطقـه اسـت                

ـان               ايران، زمينه ـاي نـصاب محبوبيـت خـود در مي ها و شرايط الزم براي كسب قدرت معنوي و ارتق
ـا و          25 .كشورهاي منطقه را فراهم آورده است ـاذ، احي ديپلماسي فعال ايران در چند سال اخير بـه اتخ

ـار    هاي خاصي دامن زده است كه در مجموع مي تثبيت سياست تواند تصويرسازي مثبت از آن در افك
اي و زدودن برخي ابهامات، و در يـك كـالم هژمونـي فرهنگـي كمـك                    المللي و منطقه   عمومي بين
طـور    هاي جمهوري اسالمي ايران كـه بـه    هاي پس از اشغال عراق نيز سياست در سال 26 .شاياني كند

پارچگي ايـن     افزاري قدرت قرار داشته، در راستاي حمايت از وحدت و يك هاي نرم عمده بر پايه مؤلفه
ـا تـن از       جمهور، نخست وزير، فعاالن سياسي و حزبـي و ده     سفرهاي مكرر رييس.  كشور بوده است ه

ـا  .  اي جديد در روابط دوجانبـه دانـست         توان آغاز دوره اعضاي كابينه عراق به تهران و برعكس را مي ب
ـا             ها، جمهوري اسالمي ايران در سال   آگاهي از اين واقعيت هاي پس از سقوط صدام تـالش داشـته ب

ايـن راهـبرد بـر      .  هاي قدرت نرم بر تحوالت اين كشور همسايه اثرگذار باشد      استفاده از منابع و مؤلفه
مبناي تلقي ايران از عراق جديد به عنوان كشوري است كه از نظر تاريخي و فرهنگي و ژئوپليتيكي و        

در واقـع،     27 .با برجسته ساختن اشتراكات تاريخي، دو كشور را به مثابه يك حوزه تمدني تلقـي كنـد     
رت نرم براي اثرگـذاري بـر تحـوالت عـراق           قدهاي    ايران از اين طريق در صدد برآمده است از مؤلفه    

 . طور اعم استفاده كند طور اخص و معادالت منطقه به به
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 هاي قدرت نرم ايران در منطقه مؤلفه. الف 
هـا    در عصر جديد، ديدگاه شهروندان ديگر كشورها باعث تضعيف و يا تقويت موقعيت قـدرت           

در ايـن ميـان، نظـر كـشورهاي همـسايه و نـوع نگـاه آنهـا                  .  الملل خواهـد گرديـد      در روابط بين
قدرت نـرم ايـران در      .  تر از ساير كشورهاست كننده تر و تعيين ها، مهم ها و مواضع قدرت سياست بر

ساالرانه، مشاركت سياسي و اجتماعـي       هاي مردم اسالم، فرهنگ، تاريخ، تمدن، زبان فارسي، ارزش
حفظ و افزايش قـدرت نـرم جمهـوري اسـالمي ايـران،             .  مردم و مواردي از اين دست، ريشه دارد    
افزاري قدرت خود در ساير كشورها و جوامع با توجه بـه            نيازمند شناخت و به كار بستن منابع نرم

ايران در ابتداي پـيروزي  .  هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي هر يك از كشورهاي هدف است زمينه
ـالت       انقالب اسالمي به خوبي توانست از قدرت نرم خود در منطقه و جهان بهره ببرد، به       ويژه كـه رس

ـ مردمي، در منطقه و جهان       هاي مشخص اسالمي  انقالب اسالمي، فرهنگي بود و با شعارها و ويژگي
معرفي شد و توانست در ميان بسياري از مـردم كـشورهاي مختلـف از جملـه كـشورهاي اسـالمي                

ـاي ديـني و               از جمله مهم .  طرفداراني داشته باشد ـاي باوره ترين اين شعارها تشكيل حكومت بر مبن
گفتمان رهبري انقـالب در منطقـه و        .  است)  ره(ساالري ديني، در چارچوب فكري امام خميني   مردم

ـاي    جهان مورد توجه قرار گرفت و از نظر فكري و مباني ايدئولوژيك، بـسياري از مـردم و جنبـش            ه
از آنجا كه گفتمان انقالب اسالمي ايران بـر اخـالق تاكيـد            .  طلبانه را تحت تاثير قرار داده است آزادي

تواند از طريـق ديپلماسـي فرهنگـي،          اي برخوردار است و مي      كننده  دارد، در اين حالت از توان جذب  
  28 .قدرت نرم ايران را تقويت نمايد

هاي بعدي نتوانست بهره مورد انتظار را از قـدرت نـرم          با وجود اين تجربه موفق، ايران در سال
ترين داليل، مشكالت ناشي از جنگ با عراق بود كـه موجـب           در اين رابطه يكي از مهم.  خود ببرد
هاي پس از جنگ نيـز        با اين حال در سال .  ترين اولويت ايران، دفاع از سرزمين خود باشد شد مهم

هاي امنيتي و تقويت توان نظامي ايران و قـدرت سـخت     همچنان به دليل شرايط منطقه، سياست
تواند در كنـار      در اولويت قرار داشته است، در حالي كه در دوران كنوني، منابع قدرت نرم ايران مي   

. ديگر منابع قدرت همچون توان اقتصادي، امنيتي و نظامي، در خـدمت منـافع ملـي قـرار گـيرد            
هاي قدرت نرم در چارچوب ديپلماسـي فرهنگـي ايـران در منطقـه و                  گيري از مؤلفه   اهميت بهره
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ها كه در     تواند به كاهش تاثير تبليغات منفي برخي از كشورها و رسانه   جهان به حدي است كه مي
نظام جمهوري اسالمي ايران، به صورت      .  هاي اخير عليه ايران به وجود آمده است، كمك كند  سال

اسالمي را داراسـت و در سـه دهـه         ـ بالقوه بسياري از ابزارهاي قدرت نرم يك تمدن عظيم ايراني
طور كلي    به.  برداري قرار داده است   و مورد بهره)  گاهي نيز بازتعريف(گذشته برخي از آنها را تعريف 

توان منابع قدرت نرم ايران در كشورهاي منطقه و خاورميانه را به مـوارد زيـر تقـسيم كـرد و                    مي
 : مورد بررسي قرار داد

  بخش هاي هويت انقالب اسالمي؛ احياي گفتمان .1 

تعامل و تالقي هنجارها در آستانه انقالب اسالمي به ظهور هويت متشخصي در ايران منتهـي   
گيري و ظهور هويت جديد در قالب جمهـوري           با شكل .  معرف آن است »اسالمي«شد كه عنوان 

الملل به شدت دچـار     اسالمي ايران، چگونگي نگرش درباره قدرت و تحوالت سياسي در روابط بين
در واقـع   .  هاي مادي براي تحليل سياست خارجي در تنگنا قرار گرفتند        تغيير و تحول شد و انگاره

پيوند   »سياست و قدرت  «با    »ديانت«در سيماي جديد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران  
هاي   توان به اهميت و نقش مستقل انگاره      انگاري مي فاخري پيدا كردند كه با كاربست ادبيات سازه

در امتداد اين روند، انقالب اسالمي ضمن پيوند نزديـك بـا مـدارهاي             .  ديني و هويتي اذعان نمود
هاي قدرت در معادالت حكومت جهاني را بـه چـالش كـشيد و در برآينـد              هويتي نزديك، تئوري

هـا    بخش معنوي ملت    كلي و بيروني، به منزله طرح نويني تلقي شد كه فراتر از فضاي شيعي، الهام 
ويژه در جوامع مسلمان شـد و بـه تبـع آن ديـن اسـالم از حاشـيه                      بخش، به هاي آزادي و نهضت
ايـن  .  المللي خارج شده و در مركز فضاي ذهني دنياي معاصـر نشـست          ها و معادالت بين سياست

اي فلـسفي يـا      اند، صرفا مقوله انگاران تاكيد كرده گونه كه سازه ها همان دهد هويت فرآيند نشان مي
كننده در نحوه تعامل واحدهاي سياسـي بـا يكديگـر          شناختي نيستند، بلكه متغيري تعيين جامعه

انگارانه از جايگاه و تاثير هنجارهاي ديني،       اين تلقي سازه 29 .بوده و ارتباط مستقيمي با قدرت دارند
ويژه در سطح افكار عمومي منطقه و الگودهي بـه            طور خاص، منزلت ايدئولوژيك ايران به امروزه به
در واقع كاركرد اجتماعي دين و هويت جديـد جمهـوري     .  دهد گرا را توضيح مي هاي اسالم جنبش
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 »تكوين واقعيـت اجتمـاعي در طـول زمـان         «توان به تعبير گاكسيني همان        اسالمي ايران را مي  
ناميد كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز تبلور يافته و اصولي را بـه خـود اختـصاص               

الملل كـه هويـت كنـشگران را در نظـام           بنابراين برخالف جريان اصلي در روابط بين 30 .داده است
 »سـاخته «انگـاري،     كند، هويت كنـشگران بـه تعبـير سـازه           الملل مفروض و ايستا فرض مي       بين
هـاي كنـشگران شـكل        است كه منافع ملي و همچنين هويت و كنش        »ساخت«با اين .  شود مي
شود كنشگران، قائم به شكل اجتماعي بوده و هويت آنها محـصول          از اين منظر گفته مي. گيرد مي

ها   ترين نتايج توجه به هويت، احياي تفاوت      يكي از مهم 31 .االذهاني است ساختارهاي اجتماعي بين
هاست؛ يعني واحدهاي سياسي عمال در سياست جهان در چهـره بـازيگران مختلفـي             ميان دولت

هـاي ديگـر، رفتـار        هاي هر يـك از دولـت        هاي گوناگون بر اساس هويت شوند و دولت گر مي جلوه
در عين حال هويت اصلي جمهوري اسـالمي ايـران، هويـت دينـي             32 .متفاوتي در قبال آنها دارند

هـا و     جمهـوري اسـالمي ايـران، معـرف مجموعـه ارزش            »اسالمي«است و در يك كلمه، صفت    
كننده منـافع و اهـداف و چگونگـي هـدايت سياسـت خارجـي                 هنجارهاي ديني است كه تعيين    

تـوان احيـاي      تـرين نـوآوري انقـالب اسـالمي را مـي            بـزرگ   33 .باشـد   جمهوري اسالمي ايران مي
هايي دانست كه در بطن و ذات دين اسالم وجود داشته اسـت، امـا از سـوي كـشورهاي                    گفتمان

بخـشي كـه بـه كـشورهاي          هاي هويـت    جهان اسالم به محاق فراموشي سپرده شده بود؛ گفتمان    
هـاي اسـتكباري      جهان اسالم و مستضعفان عالم، قدرت و جسارت عرض اندام در مقابـل قـدرت              

هاي برتر در ميان كشورهاي اسالمي و اسـتيالي بـر آنهـا، القـاي         از شگردهاي نفوذ قدرت.  داد مي
برتري فرهنگي غرب و از خودبيگانگي فرهنگي مسلمانان و در نهايت استحاله فرهنـگ خـودي و           

اند كه با استحاله فرهنـگ        خوبي دريافته   آنان به .  چون و چراي فرهنگ غربي بوده است  پذيرش بي
گـردد،    ديني و اسالمي، نه تنها راه براي تسلط فرهنگ بيگانه و استيالي فرهنگي آنان فراهم مـي         

از ايـن   .  پذير اسـت   هنگي كشورها امكانفربلكه تسلط نظامي و اقتصادي نيز به واسطه تهي كردن 
رو انقالب اسالمي درصدد آن بوده تا با زنده كردن اسالم و قوانين آن در كشور و الگو بخشي براي     

بخش فرا خواند تا در پرتو آن از سـيطره           كشورهاي منطقه و جهان اسالم، آنان را به بازيابي هويت
  . هاي اقتصادي، سياسي و نظامي جلوگيري به عمل آورد چون و چراي بيگانگان در زمينه بي
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ورزي   افـزاري فرهنـگ و تفكـر و نـيز تفـوق انديـشه               انقالب اسالمي ايران با تاكيد بر قدرت نـرم        
ـاي    ابزارانگاري، نوعي حركت فكري و فرهنگي را رقم زد كه بر استقالل فكـري و فرهنگـي ملـت             بر ه

ـاي    چنين انقالبي كه خودكفايي و خوداتكايي علمي بدون وابـستگي بـه قـدرت      .  مسلمان استوار بود ه
حفـظ   افزاري و توليد علم در جهان اسالم شد كه بر        كرد، موجد نوعي جنبش نرم خارجي را ترويج مي

ـاوري     گيري از دستاوردهاي فناوري بـه       فرهنگ بومي در عين بهره  ـاطي روز تاكيـد         ويـژه فن ـاي ارتب ه
ـامع و                     .  ورزد مي انقالب اسالمي توانست با نشان دادن ظرفيت تمـدن اسـالمي بـه عنـوان تمـدني ج

هاي ديني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي و نيز بازسازي تمدني بر      چندبعدي در عرصه
ـادلي در عرصـه     دار گفتمان گرايي، طاليه پژوهي و بومي اساس غرب ـاي علـم،      هاي جديد تعاملي و تب ه

ـاي    زمان با رشد شـبكه      انقالب اسالمي در عصر انقالب ارتباطات و هم   .  دانش، فناوري و انديشه باشد ه
ـايي از قبيـل فراگيرنـدگي،         ويژگـي  فراملي، موجب بازسازي فكري تمدن اسـالمي گرديـد كـه بـر           ه

زمان با افزايش اهميـت       احترام به آزادي فكر و انديشه هم  .  چندمركزيتي و مداومت و پويايي استوار بود
هاي علميه از يـك      الملل، موجب افزايش تعامل و مراودات علمي ميان حوزه سياسي دين در روابط بين

ـاي    گري در دانـشگاه    افزايش روحيه انقالبي.  سو، و نيز ميان استادان و روحانيون از سوي ديگر گرديد ه
ـامالت فكـري و فرهنگـي        كشورهاي اسالمي و ارتقاي اهميت و نقش دانشجويان، موجبات افزايش تع

گرايي، افزايش گرايش و دلبستگي مردم به معنويات و توسعه     رشد معنويت.  پژوهان را فراهم آورد دانش
ـا و        خواهي و اسـالم     زمان با گسترش موج اسالم  فرهنگ ديني در كشورهاي اسالمي، هم گرايـي و احي

هاي معنوي و اسالمي، موجب اعطاي هويت اخالقي، معرفتي و معنوي به جوامـع         سازي ارزش نهادينه
يابي كشورهاي اسالمي به واسطه پـيروزي انقـالب اسـالمي             بيداري اسالمي و هويت   .  مسلمان گرديد
انقالب اسالمي در اعطاي افتخار و ايجاد اعتماد به نفس مسلمانان چه سني و چه شيعه    .  صورت گرفت

ـايي اسـالم را بـراي رهـبري مـردم                       بدون توجه به مليت و يا تمايالت سياسي آنها نقش داشته و توان
با پيروزي انقالب، عـزت و هويـت        .  سركوب شده جهت مقابله با استعمار خارجي مشخص كرده است     

اين احساس هويت نه فقط شيعيان، بلكه حتي طرفداران         .  هاي منطقه ايجاد شد اسالمي در ميان ملت
گذار انقالب اسالمي، يك      عنوان بنيان به)  ره(گرفت؛ چرا كه پيام امام خميني  اهل سنت را نيز در بر مي

  34 .هاي ناب و گرانقدر اسالمي بود پيام فراگير و جهاني و مبتني بر آموزه
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 )ع(اسالم مبتني بر معارف قرآن و مودت اهل بيت  .2 
اي كه به صورت بالقوه از عوامل مهم هويتي در افزايش قدرت نـرم ايـران اسـت، عامـل             مؤلفه

بعد از ورود اسالم به ايران و پذيرش آن توسط ايرانيان و تلفيـق     . هاي اسالمي و شيعي است ارزش
اسـالمي    ـ اي به نام فرهنگ ايراني   عناصر سازنده و مثبت فرهنگ ملي با آن، فرهنگ و هويت تازه

بخشي به سرزمين ايـران و ديگـر          اين فرهنگ پويا و قوي پشتوانه اتحاد داخلي و هويت    .  خلق شد
توان در ابتداي پيروزي انقالب       اين مؤلفه را همچنين مي  . كشورهاي منطقه و خاورميانه بوده است
تاثير و نفوذ ايران در اين هنگام بـر كـشورهاي مـسلمان             .  اسالمي در ايران به خوبي مشاهده كرد  

گيري نفوذ و اثرگذاري ايران بـر         توان آن را از جمله شواهد مهم در اوج منطقه به حدي بود كه مي
هاي كـشورهاي منطقـه، ايـران را         افكار عمومي خارجي دانست كه حتي در برخي از مردم و گروه

بديهي اسـت كـه مؤلفـه تـشيع و           35 .كردند الگويي قابل قبول در پيشبرد اهداف اسالمي تلقي مي
خـصوص كـشورهاي عـراق و سـوريه نـيز يكـي ديگـر از                   ارتباط ايران با شـيعيان منطقـه و بـه         

ريـزي و        در ايـن مـورد برنامـه        ،بـا ايـن حـال     .  هاي ايران در عرصـه قـدرت نـرم اسـت          توانمندي
اي باشد كه موجب حساسيت كشورهاي اسـالمي اهـل سـنت           هاي ايران بايد به گونه گيري جهت

توان در اظهارات ملك عبداهللا پادشاه اردن مشاهده كـرد            اين مساله را مي.  منطقه خاورميانه نشود
دنبال ايجـاد     كند و تاكيد دارد ايران به       كه ايران را براي كشورهاي سني خاورميانه تهديد تلقي مي  

 18/94 درصد از جمعيـت خاورميانـه مـسلمان و            92/96   36 .هالل شيعي عليه ديگر كشورهاست    
گرايـي را در ميـان        كه از اين لحاظ، بيـشترين هـم       37 باشند درصد آنها نيز داراي مذهب تشيع مي

جمهوري اسالمي ايران با داشتن بيش      .  مناطق مختلف ژئوپليتيكي با جمهوري اسالمي ايران دارد 
درصد سني هستند،     9 درصد شيعه و     89 اين ميزان،  ازكه ) درصد 98 ( ميليون نفر مسلمان70 از 

در ايـن ميـان، منطقـه ژئوپليتيكـي         .  يكي از كشورهاي بزرگ، پرجمعيت و اثرگذار اسالمي است        
. كشور، بيشترين قرابت مذهبي را بـا جمهـوري اسـالمي ايـران داراسـت                15 خاورميانه با حضور    

بندي اطالعات مربوط به تعداد مسلمانان كشورهاي مختلف جهان و درصد مسلمانان از كل          دسته
اي و جهاني گردآوري شـده       هاي مراكز مطالعاتي منطقه جمعيت هر كشور كه از طريق پايگاه داده

 : دهد است، تعداد مسلمانان هر منطقه را به شرح ذيل نشان مي
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: نفـر؛ اوراسـياي مركـزي       899/645/9000 :  نفر؛ آسياـ پاسـيفيك     257/225/500 : خاورميانه
: نفـر؛ آمريكـاي شـمالي       419/740/000 :  نفـر؛ آفريقـا     23/660/000 :  نفر؛ اروپـا    110/438/600 

حال با توجه به كل جمعيـت هـر منطقـه،             38 .نفر  2/790/000 :  نفر؛ آمريكاي التين  7/400/000 
درصـد،  92/96 خاورميانه  :  درصد مطلق مسلمانان به تفكيك مناطق ژئوپليتيكي بدين ترتيب است

درصـد، آفريقـا    4/02 درصـد، اروپـا      43/84 درصـد، اوراسـياي مركـزي       24/83 پاسـيفيك   ـ  آسيا
 . درصد0/57 درصد، و آمريكاي التين 1/68 درصد، آمريكاي شمالي  49/51 

درصد از كل جمعيت مسلمانان جهـان را          16 شيعيان حدود . ايران همچنين مهد تشيع است
گردآوري اطالعات موجود از جمعيت شيعه هر يك از كشورها، تعـداد شـيعيان       .  دهند تشكيل مي

 ـ نفـر؛ آسـيا     52/400/000 :  خاورميانـه :  كنـد   هر يك از مناطق ژئوپليتيكي را چنين مشخص مي 
: نفر؛ آفريقا   2/350/000 :  نفر؛ اروپا   19/500/000 :  نفر؛ اوراسياي مركزي    81/192/000 :  پاسيفيك

با توجـه بـه       39 .هزار نفر   425 :  هزار نفر؛ آمريكاي التين     985 :  نفر؛ آمريكاي شمالي 12/450/000 
: كل جمعيت هر منطقه، درصد مطلق شيعيان به تفكيك مناطق ژئوپليتيكي بدين ترتيـب اسـت         

درصـد، اروپـا      7/74 درصـد، اوراسـياي مركـزي         2/24 پاسيفيك  ـ  درصد، آسيا 18/94 خاورميانه  
 . درصد 0/09 درصد، و آمريكاي التين  0/22 درصد، آمريكاي شمالي  1/47 درصد، آفريقا 0/4 

هزار نفر شيعه در خـارج از مرزهـاي       200 هزار نفر مسلمان و  300 ميليون و 1 حضور بيش از 
هـاي    هـا و ظرفيـت      گـيري از قابليـت      كشور، فرصتي است براي جمهوري اسالمي ايران تا با بهـره 

همچنين از آنجا كـه     .  هاي خود در سرتاسر جهان، بر قدرت نرم خود بيفزايد  كيشان و هم آيين هم
و از    40 ورود اسالم به ايران از يك جهت مهر تاييدي بر فرديت عارفانه و تـساهل جمعـي گذاشـت     

سوي ديگر رهبران ديني نداي عدالت، حاكميـت، مالكيـت جامعـه و آزادي از فقـر و سـتم سـر                    
تواند منبعي مهـم و اثرگـذار         هايي از دين اسالم و مذهب تشيع، مي   تاكيد بر چنين جنبه 41 دادند،

 . القراي اسالم و كانون تشيع به شمار آيد افزاري جمهوري اسالمي ايران به مثابه ام براي قدرت نرم

 زبان و ادبيات فارسي .3 

زبان فارسي نيز با اينكه يكي از اركان اصلي هويت ايراني است و بعد از انقـالب مـشروطه بـه               
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زبـان  .  عنوان زبان ملي ايران تبليغ و شناخته شده است، هويتي بسيار فراتـر از فـالت ايـران دارد              
هـايي چـون      توان در بيرون مرزهـا و در سـرزمين         فارسي و دورنماي تاريخي و گسترش آن را مي

خاسـتگاه  .  قاره هند، اسپانيا، ارمنـستان و آسـياي ميانـه بازانديـشي كـرد               جزيره بالكان، شبه    شبه
هـا و گـسترش زبـان فارسـي در            هاي واژگاني و ساختاري زبان فارسـي بـا ديگـر زبـان               گوني  هم

نگرو   كشورهايي چون هند، پاكستان، تركيه، بوسني و هرزگوين، آلباني، صربستان، كرواسي، مونته       
 . هاي تاريخ طبيعي و تاريخ اجتماعي بررسي كرد توان از ديدگاه و مقدونيه را مي

. هاي رسمي افغانـستان اسـت    اكنون فارسي، زبان رسمي ايران و تاجيكستان و يكي از زبان هم
با وجود اينكه فارسي در حـال حاضـر         .  زبان فارسي، گويشوراني نيز در هندوستان و پاكستان دارد

قاره هند در     زبان رسمي پاكستان نيست، اما پيش از استعمار انگليس، زبان رسمي و فرهنگي شبه   
همچنين به اين علت كه ايـران و افغانـستان مهـاجران فراوانـي              . زمان امپراتوري مغول بوده است

آنجلـس گرفتـه تـا توكيـو          اند، اين زبان را از لس    اند كه در كشورهاي گوناگون پراكنده شده داشته
 ـ نفـر، در آسـيا      2/200/000 در مجموع، زبان فارسـي در كـشورهاي خاورميانـه           .  توان شنيد   مي

هزار نفر، در افريقـا      300 ميليون نفر، در اروپا  35 نفر، در اوراسياي مركزي  1/100/000 پاسيفيك 
  42 .هزار نفر سخنور دارد 5 نفر و در امريكاي التين  2/400/000 هزار نفر، در امريكاي شمالي  18 

زبانان مناطق ژئوپليتيكي جهان با توجه بـه كـل جمعيـت       ترتيب، درصد جمعيت فارسي بدين
درصد، اوراسياي مركـزي    0/03 پاسيفيك  ـ درصد، آسيا0/79 خاورميانه :  هر منطقه عبارت است از

درصد، و آمريكـاي    0/54 درصد، آمريكاي شمالي     0/002 درصد، آفريقا    0/05 درصد، اروپا    13/89 
 . درصد 0/001 التين 

ويژه شعر    ادبيات و زبان فارسي به    .  نماي هويت ملي ايران است  زبان و ادبيات فارسي، آينه تمام
در جهان امروز نيز ادبيات فارسـي ارمغـاني بـس        . فارسي عنصر اصلي و پايدار فرهنگ ايراني است

امروزه نه تنها در سازمان ملل متحـد، بلكـه اتفاقـا در            .  گرانبها و پرجاذبه و كااليي پرمشتري است
اوج دوره مدرن و سورئال و پـست مـدرن و رئاليـسم جـادويي، زبـان مولـوي، نظـامي، عطـار و                         

شود و دنياي كنوني بيش از هر زمان ديگري نياز خود را          كم دارد بهتر فهميده مي القضات كم عين
 43 .به اين گنجينه سرشار از معنويت و هويت درك نموده است
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 عدالت، بيدادستيزي، دادگري و برابري .4 
اهميت عدالت به دليل سابقه ايده و فكـر   .  برگيرنده مساله عدل و عدالت است هويت ايراني در

گيري هويت ملي خود را در طـول          عدل در هويت ايراني است؛ به اين معني كه ايرانيان بايد شكل 
كشور ايران شيعه است و عدل از اصول دين اوسـت و             .  جويي خود جستجو كنند تاريخ، در عدالت

عدل نه تنها از اصـول   .  گذرد ها در برابر آن مي راه ظهور عدل نيز از حاكميت قانون و تساوي انسان
  44 .آيد دين، بلكه از اصول هويت ملي ايرانيان به حساب مي

عدالت، بيدادستيزي، دادگري و برابري به عنوان چهار مفهوم تاريخي شيوه ايرانـي اداره امـور              
ايرانيان بـا سـابقه درخـشان       .  شوند  سياسي جامعه، از جمله نيازهاي واقعي جهان امروز قلمداد مي 

ساالري ديني و تبديل اين موضع به         گستري اكنون با حركت در مسير مردم  خود در عرصه عدالت
توانند الگوي موفقي در ارايه مفـاهيم و راهكارهـاي اجرايـي گـسترش دادگـري و                   يك سنت، مي

نفوذ و محبوبيتي كه از اين طريق نصيب ايـران      .  بيدادستيزي در جهان تشنه عدل و عدالت باشند
  45 .هاي قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران خواهد بود ترين سرمايه خواهد شد، از جمله بزرگ

 ساالري مردم. 5 

در حالي كه در سرآغاز قرن بيستم هنوز هيچ ملتي در سراسر آسيا با مدرنيته آشنايي نداشته        
ساالري در اين بخش از جهان برخوردار نبود، ايرانيان بـا دسـت           و از هوشياري ضروري براي مردم

ساالري را بنياد نهادند و گام در راهي گذاشتند كه           زدن به انقالب مشروطه، حركت به سوي مردم
در دنيـاي   .  توانست جز واقعيت يافتن يك دموكراسي بومي و ديني در ايران باشـد     سرمنزلش نمي

ساالري   يابد و مردم    مدرن، برابري و دادگري در نتيجه حاكميت مطلق قانون در جامعه واقعيت مي 
گونه كـه ايرانيـان در آسـتانه انقـالب مـشروطيت و روي              جز حاكميت مطلق قانون نيست؛ همان

خانـه يـا      ساالري، بيش از هـر چـيز، خواسـتار تاسـيس عـدالت              هاي نوين مردم    آوردن به انديشه  
ايرانيان دوران انقالب اسالمي در پـي دسترسـي بـه عـدالت و دادگـري از راه                   .  دادگستري بودند 

هاي قـانوني در يـك       گيري هويت سياسي نوين و رسيدن به برابري حاكميت قانون، خواهان شكل
  46 .ساالرانه واقعي هستند نظام مردم



16
3

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

. ساالري در واقع ميراث مـشترك بـشري اسـت         ساالري ميراث خاص غرب نيست، مردم مردم
نقشي را كه ايـران در      .  اند  گيري اين پديده هويتي نقش مهمي بر عهده داشته ايرانيان نيز در شكل

سـاالري    با وجود اين، مـردم      47 .ساالري بوده است  اين مسير بازي كرد، افزودن فكر عدالت به مردم
ساالري ديني است كه ناظر بـه مـدلي از حكومـت اسـت كـه                  در حال ظهور در ايران نوعي مردم

مشروعيت الهـي و مقبوليـت مـردم در چـارچوب مقـررات الهـي اسـتوار بـوده و در راسـتاي                        بر
مداري، خدمت محوري و ايجاد بستري براي رشـد و تعـالي مـادي و معنـوي، ايفـاي نقـش                    حق
ساالري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي و انساني اسـتوار اسـت و ايـن              در نظام مردم. كند مي

  48 .كند نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادي اسالم، رابطه مردم و حكومت را تبيين مي
ساالري ديني از سوي جمهوري اسالمي در جهان، موجـب توسـعه فرهنـگ                ترويج الگوي مردم

ـا فطـرت            تعامل مدار مبتني بر اهتمام دولت ها به خواسته مردم براي ايجاد جامعه بشري متناسـب ب
ـا، گـرايش بـه        اين امر با احياي ضرورت پيوند و ارتباط وثيق ميان مردم و دولت    .  انساني شده است ه

كند كـه بـر       هايي را تشويق مي     مثابه مبناي حكومت مردمي را تقويت نموده و نيز حكومت   مذهب به
از ايـن رو، اجـراي صـحيح الگـوي          .  ورزنـد   اجراي اصول شريعت و تحقق عدالت اجتماعي تاكيد مي      

آفريـني جمهـوري اسـالمي        هاي مسلمان به نقش  ويژه ملت ساالري ديني، اشتياق جهانيان و به مردم
ـازي           ايران در صحنه بين الملل را افزايش داده و از اين طريق، جمهوري اسالمي ايران تـوان متقاعدس

دست خواهد آورد؛ موضوعي    هاي آنان به دهي به ترجيحات و اولويت ديگر ملل را از زاويه توانايي شكل
 . سازد هاي انقالب اسالمي ايران آشكار مي كه جايگاه قدرت نرم را در فرايند استقرار بنيان

 سرزمين مشترك و جغرافياي ايران. 6 

گيري و قـوام      موقعيت ژئوپليتيكي ممتاز سرزمين ايران به عنوان يكي از عوامل مؤثر در شكل       
هويت ملي ايرانيان سبب شده اين كشور در طول تاريخ در عرصه سياست خارجي خود تعـامالت       

 . آميزي با اقوام دور و نزديك داشته باشد متعدد، گسترده و اغلب مسالمت
سرزمين ايران همچنين مأمن و مأواي اقوام و طوايـف گونـاگوني بـوده كـه در طـول تاريـخ                    

امـروزه نـيز سـرزمين ايـران ميزبـان          .  اند  كرده  دركمال صلح و آرامش در كنار يكديگر زندگي مي      
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 2005 بر اساس تخمين سـال      .  ويژه از كشورهاي همسايه است      بسياري از مهاجران و پناهندگان به
كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، ايران ميزبان سومين جمعيت پناهنده بـزرگ در جهـان           

، آذربايجان  )درصد 1 (، پاكستان   )درصد 18 (، عراق )درصد 80 (افغانستان ). مليون نفر 3 (بوده است 
، بيـشترين   )درصد0/25 (، و تركمنستان  )درصد0/25 (، ارمنستان )درصد0/25 (، تركيه )درصد0/25 (

 9 4 .تعداد مهاجران را در ايران دارند
هاي سرزمين ايران باعث شده است هر ساله تعداد زيادي از جهانگردان، ايـران را      همچنين جاذبه

هزار نفر توريـستي      600 از ميان حدود يك ميليون و       .  به عنوان مقصد گردشگري خود انتخاب كنند
ـ پاسـيفيك،             430 هزار نفر از خاورميانـه،        250 شوند،    كه ساليانه وارد ايران مي     هـزار نفـر از آسـياـ 

نفـر از     1500 هـزار نفـر از آفريقـا،          3 هزار نفـر از اروپـا،         800 هزار نفر از اوراسياي مركزي،    150 
رد            50 .نفر نيز از آمريكاي التين هستند       500 آمريكاي شمالي، و   مواردي از ايـن قبيـل افـزايش بـ

 . افزاري جمهوري اسالمي ايران در جهان را در پي خواهد داشت قدرت نرم

  يابي اسالمي بيداري اسالمي و هويت. 7 

هاي اسالمي معاصر معتقدند انقالب اسـالمي ايـران      نظران در پديده جنبش بسياري از صاحب
هاي مؤثـر   يكي از عوامل مهم و اثرگذار در پيشبرد روند بيداري و آگاهي مسلمانان و ازدياد فعاليت

نظريه تاثيرپذيري كشورهاي اسالمي از انقـالب، مبتـني بـر        .  در جوامع عربي و اسالمي بوده است
تحـوالت و       بخش و الگوبرداري آنان از انقالب ايـران و مطالعـه            هاي آزادي سخنان رهبران جنبش

همين نكته را خبرنگاري يك مـاه قبـل     . رويدادهايي است كه در كشورهاي اسالمي رخ داده است
حوادث ايـران بـه تركيـه نيـز             كنيد دامنه   آيا فكر مي  «:  كند  سؤال مي )  ره(از پيروي انقالب از امام
نهضت مقدس ايران نهضتي اسالمي اسـت و از ايـن جهـت بديهـي            ):  ره(كشيده شود؟ پاسخ امام

ويـژه در     خودآگاهي مـسلمانان بـه    51 ».گيرند است كه همه مسلمين جهان تحت تاثير آن قرار مي
گـيري    كشورهاي اسالمي از قدرت خويش، بازگشت به قرآن، تكيه به فرهنگ غني اسالمي و الهام

الكـساندر هيـك    .  اي نبود كه هضم آن براي صـاحبان قـدرت آسـان باشـد           از انقالب ايران، مساله
عواقـب گـسترش بنيادگرايـي      )  المللـي   مـشكالت بيـن   (تر از اين      به نظر من خطرناك  «:  گويد مي
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رو را در منطقه      هاي عرب ميانه    اسالمي است كه در ايران پا گرفته و اكنون عراق و ثبات تمام رژيم 
ترين وجـه بـه       ها را به خطرناك     اين پديده اگر از كنترل خارج شود منافع ابرقدرت  .  كند تهديد مي

هـا و تـيراژ و        گيري مسلمانان از ايران همچنان در تدوين كتـاب       الهام 52 ».مخاطره خواهد انداخت
 . ها و مطبوعات چشمگير بوده است ها، و نيز در رسانه حجم فروش اين دست از كتاب

ـان اسـالم و عـصر             زمان با تهاجم همه     اي است كه هم  بيداري اسالمي مقوله جانبه غـرب در جه
عنوان يك پديده متاثر از نهضت فكري جمهوري اسالمي در عـصر امـروز در            استعمار شروع شد و به

ـات سياسـي و            .  قالب يك جنبش اجتماعي و سازماني رخ نموده است  ـان در عرصـه منازع ايـن جري
ـازع         امنيتي عالوه بر اينكه موجوديت و نفوذ خود را به اثبات رسانيده است، مي رود تا به قـدرت بالمن

امروز امواج بيداري اسالمي به سرعت در حال پيـشرفت در        . آفرين در سطح جهاني تبديل شود نقش
عنوان يك آگاهـي      بيداري اسالمي به  .  باشند  هاي اسالمي در حال احيا مي   سراسر جهان بوده و ارزش

جمعي با تكيه بر اراده عمومي و متاثر از اسالم اصيل تحـت مـديريت جمهـوري اسـالمي ايـران در              
ـامان داده شـده اسـت            . شرايط كنوني تبديل به رفتار سياسي شده و در شكل يك ايـده سياسـي س

ـافع و مـصالح اسـالم و                          وضعيت معادالت منطقه   ـا من اي در حركـت رو بـه جلـوي خـود همـسو ب
ايـن  .  هاي غرب در حال رقم خـوردن اسـت          ها و آرمان   هاي اسالمي و كامال در تضاد با برنامه جنبش

هاي شيعي منطقه با پـشتوانه فرهنگـي انقـالب           مساله، خود باعث تغيير موازنه قدرت به نفع جنبش
ـاملي را تجربـه             نهضت بيداري اسالمي در آغاز    .  اسالمي است خيزش انقالبي به سـرعت حركـت تك

ـاد بـه         انداز آرماني خود نزديك مي     رود به چشم حركتي كه هرچه به پيش مي.  كند مي شود و با اعتم
  53 .سازي بنيادهاي سياسي و حقوقي غرب در منطقه است نفس تمام در حال ويران

  انقالب اسالمي، اعتالي دوباره وحدت تمدني جهان اسالم. 8 

گرايـي    انقالب اسالمي با تاكيد بر وحدت شيعه و سني، تقريب مذاهب اسـالمي و نفـي فرقـه        
سـو    ايـن مهـم از يـك      .  سازي برآمد  هاي مسلمان و تحقق پروژه امت مذهبي، درصدد وحدت ملت

ها و مراسم سنتي دينـي    اي مثبت يعني تكيه بر باورهاي اصيل اسالمي و نيز آيين اساس مبارزه بر
استوار بود كه شالوده سازمان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امت اسالمي را بـر باورهـاي       
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هاي مشترك اسالمي از جملـه حـج ابراهيمـي            ها و آيين    اصيل اسالم ناب محمدي و نيز فرهنگ   
اي منفي عليه دشمن مشترك از جملـه در مراسـم             كرد، و از سوي ديگر، بر مبارزه      گذاري مي پايه

هـاي    هاي جهاني از ثـروت  برائت از مشركين و براساس استكبارستيزي و كوتاه كردن دست قدرت
ملي كشورهاي اسالمي استوار بود كه نمايانگر حساسيت مـسلمانان نـسبت بـه تحـوالت جهـان              

هاي بيگانـه، مبـارزه بـا         اسالم و ضرورت ارتقاي روح جمعي آنان بر اساس مخالفت با سلطه قدرت
اين راستا، احياي امت و تمدن اسالمي بر پايه قرآن و حـديث و      در.صهيونيسم و فسادستيزي بود

بيني اسالمي و تشكيل جامعه متحد اسالمي بـر    سنت و فرهنگ و كالم اسالمي يا بر اساس جهان
ها و وحدت نخبگـان فكـري،      ها و ملت اساس آيين جهانشمول اسالمي و نيز بر اساس پيوند دولت

سو، و تشكيل جبهه متحد اسالمي در مقابل اردوگاه شرق و غـرب و بـا               فرهنگي و سياسي از يك
تقويــت انديــشه مبــارزه بــا صهيونيــسم و رژيــم صهيونيــستي و بازســازي آرمــان فلــسطين و                

افزايي مسلمانان نسبت به تحـوالت جهـان اسـالم از سـوي ديگـر، موجـب توجـه بـه                   حساسيت
اي اقتـصادي و سياسـي و فرهنگـي بـراي             هـاي منطقـه     گرايي جهان اسالم براساس اتحاديـه      هم

المللي گرديد و عالوه براحياي ژئوپليتيك جهان اسالم، موجب       گيري بين اثرگذاري بر نظام تصميم
ترتيـب تمـدن      بـدين .  افزايش نقش دين به عنوان اصلي اساسي در مديريت تحوالت جهاني شـد        
رتقاي سـطح تحليـل     ااسالم توانست درصدد دستيابي به جايگاهي نوين در نظم جهاني برآيد و با    

الملل از بازيگران دولتي به بازيگران تمدني فرصتي براي انتشار پيام اديان ابراهيمي را         سياست بين
فراهم آورد كه با توجه به استواري بر فطرت پاك بشري محدود به فضا و زمان خاصي نيـستند و             

ها به يكديگر در كره خاكي و با توجه به          توانند با تاكيد بر گره خوردن سرنوشت انسان  رو مي از اين
بخش است، بر نقش عنصر ايمان در         گرايي به معناي اينكه بشريت نمود عامي از وجود هستي ذات

عنـوان    گيري ديـن بـه      در واقع، عالم  .  هاي بشري و توسعه آدمي شدن تاكيد ورزند   گسترش ارزش
گرايي ديني موجب رويكرد كـالن   گرايي با تمدن ها و پيوند فرهنگ جهان نظامي جامع براي انسان

توان به ضرورت امنيت، صلح، عـدالت و       عنوان نمونه مي گردد كه به به موضوعات جهاني بشري مي
ترتيـب،    بـدين .  توسعه آموزش و پرورش ابنا بشر به عنوان موضوعاتي مرتبط با يكديگر اشاره كـرد   

انقالب اسالمي ايران با نوعي كالن نگري و با مطرح كردن دين به عنوان تنها راه سعادت بشر و بـا  
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گرايي اسالم به عنوان گفتمان اصيل، عقالني، سياسي و الهي و با تاكيـد      گرايي و عام تكيه بر كليت
هاي مختلف حيات بشري، توانست اهميـت سياسـي ديـن در روابـط                بر عدم گسست بين عرصه  

ترتيب به جهان اسالم نوعي خودآگاهي و خودبـاوري بـراي وحـدت       الملل را باز نماياند و بدين  بين
  54 .الملل اعطا نمايد آفريني مجدد در عرصه فرهنگ و سياست بين تمدني به منظور نقش

 اي هاي رسانه توانايي. 9 

هـا نيازمنـد ايجـاد شـبكه ارتباطـات            اي است كـه دولـت       گونه  عملكرد ديپلماسي فرهنگي به   
دهنده هويت    رساند، نشان   پيامي كه اين شبكه به مخاطب خارجي مي  .  اي و گسترده هستند حرفه

. و طرز فكر عامه يك كشور است و همواره بايد ابعاد سازگاري و استمرار را در خـود داشـته باشـد       
هـا بـا قـدرت        رسانه.  گيري از رسانه كارآمد در بحث ديپلماسي فرهنگي بسيار بااهميت است         بهره

العاده خود در جوامع گوناگون، قادرند تصوير مثبت يا منفي از يـك كـشور را در جهـان              نفوذ فوق
  55 .ها قرار گيرد ها مورد توجه خاص دولت خلق كنند و اين مساله باعث شده است مديريت رسانه

طور مستقيم بـا مخاطبـان        اند كه بتوان به  امروزه ابزارهاي ارتباطي اين امكان را به وجود آورده
هـا و     هـا در جـذب مخاطـب از روش          بر اين اساس، رسـانه    .  در هر گوشه جهان ارتباط برقرار كرد   

هـاي تلويزيونـي و راديويـي،         عالوه بر اين، تعدد شـبكه     .  كنند  اي استفاده مي    سازوكارهاي پيچيده
ها و مجالت و ديگر ابزارهاي ارتباطي به حـدي اسـت كـه مخاطبـان          هاي اينترنتي، روزنامه سايت

. ترين زمان، امكان مقايسه و اعتبارسنجي اطالعات را نـيز دارنـد           عالوه بر كسب اطالعات در كوتاه
ترند كه داراي ابزارهاي قدرتمند فني و زبـاني هـستند و از        هايي در اين رقابت موفق بنابراين رسانه

در ايـران تمركـز     .  طرف ديگر شناخت بااليي نسبت به خلقيات و روحيـه مخاطبـان خـود دارنـد         
اي در سازمان صدا و سيماست و اين سازمان داراي حجـم عظيمـي از وظايـف             هاي رسانه فعاليت

هـاي    اندازي شبكه   كند با راه   است كه عالوه بر ارتباط با مخاطبان داخلي به زبان فارسي، تالش مي
با مخاطبان خارجي نيز ارتبـاط      .  وي.  هاي خارجي، نظير شبكه العالم و پرس تي اي به زبان ماهواره

وجـود آورد كـه       ، اين اميد را بـه     1386 در تير   .  وي.  آغاز به كار شبكه خبري پرس تي    .  برقرار كند
. المللـي منتقـل كنـد       اي ملي، پيام خود را به مخاطبان بيـن     ايران بتواند از طريق يك رسانه حرفه
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» هاي جهاني   شكستن سلطه غرب بر رسانه «را .  وي.  اندازي پرس تي مسئوالن اين شبكه هدف از راه

ـان          اعالم كردند و اظهار اميدواري نمودند كه اين شبكه بتواند با شـبكه    ـاي تلويزيونـي انگليـسي زب ه
جمهـوري اسـالمي ايـران،      56 .و شبكه الجزيره رقابت كند    .  ان.  ان.  ، سي .سي.  بي.  ساعته مانند بي   24 

هاي انگليسي و عربي به منظور انعكاس اخبار و آشنايي شهروندان ديگر كشورها    شش روزنامه به زبان
در ايـن   .  يابـد   المللي ايران انتـشار مـي       هاي داخلي و بين   و يا افراد مقيم در ايران با فرهنگ و سياست

ـا       مخاطبان خود را در كشورهاي عرب كيهان عربي، و  الوفاقهاي  ميان، روزنامه زبان خاورميانه و آفريق
مـرزي داراي پنـج شـبكه         همچنين سيماي جمهوري اسالمي ايران در بعد بـرون    .  كنند جستجو مي
ـان صـدا و            .  وي.  تي.  جم، العالم، سحر، الكوثر و پرس      جهاني جام ـاير مخاطب است كه مـسلمانان و س

شبكه العالم شـبكه تلويزيونـي      .  دهد  سيماي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور را پوشش مي     
كـشورهاي عربـي    .  افتتاح شـد    1382   ساعته اخبار به زبان عربي در خاورميانه است كه در بهمن 24 

حوزه خليج فارس، عراق، مصر، موريتاني، الجزاير، سوريه، لبنان، اردن و فلسطين مخاطبان اصلي اين         
اهللا داراي دفـتر خـبري اسـت، بلكـه در             شبكه العالم نه تنها در غـزه و رام        .  شوند شبكه محسوب مي

ـان جنـگ        .  نيز داراي خبرنگار است  1948 هاي اشغالي موسوم به  سرزمين روزه   33 اين شبكه در زم
ـا نـيز گـزارش مـي                    ـالم در   .  داد  اسراييل عليه لبنان، به صورت مستقيم از اصابت موشك بـه حيف الع

ـار در      52 اكنـون داراي      شبكه العالم هم .  واشنگتن و نيويورك نيز دفتر خبري دارد كـشور    40 خبرنگ
زبان الكوثـر نـيز از ديگـر          شبكه عرب   57 .هاي مخاطبان را انعكاس دهد    تواند غالب خواسته است و مي

مرزي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران اسـت كـه در سـطح جهانـي                هاي تلويزيوني برون   شبكه
  .دهد زبان خاورميانه و آفريقا را پوشش مي كند و كشورهاي عرب برنامه پخش مي

  هاي آموزشي فعاليت. 10 

هايي كه در قالب ديپلماسي فرهنگي ايران بايد مـورد توجـه قرارگـيرد،                 يكي ديگر از سياست
پذيرش دانشجوي خـارجي از جملـه مـسايلي         .  بحث آموزش و پذيرش دانشجويان خارجي است      

است كه مورد توجه شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفته و ايـن شـورا در مـصوبه سـاماندهي              
، تاكيـد   1385 ـ اجتماعي و فوق برنامـه دانـشجويان خـارجي، در فـروردين                هاي فرهنگي فعاليت



16
9

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

هاي كـشور،     ترين اهداف جذب و آموزش دانشجويان خارجي در دانشگاه يكي از مهم«:  است كرده
ايـن امـر خـود      .  ـ فرهنگي و اجرايي پس از فراغـت از تحـصيل آنهاسـت               برقراري تعامالت علمي  

اسـالمي و نظـام       ـ بستگي به تصويري خواهد داشت كه در ذهن اين دانشجويان از فرهنگ ايراني
گيرد كه در وجه مثبت آن، آنان را          جمهوري اسالمي، در طول مدت اقامت آنها در ايران شكل مي 

جمهوري اسالمي ايران تاكنون      58 ».دهد در مقام سفيران فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قرار مي
هاي دوجانبه دانشگاهي با برخي كشورهاي جهان، از جمله شـش كـشور در خاورميانـه،           همكاري

همچنين در چهـار كـشور منطقـه، واحـدهاي دانـشگاهي تـابع وزارت علـوم،                  .  برقرار كرده است  
هـزار    16 در حـال حاضـر        59 .تحقيقات و فناوري و يا دانشگاه آزاد اسالمي تأسـيس شـده اسـت             

هـاي    دانـشجو در دانـشگاه      500 هـزار و      3 تعـداد   .  كنند دانشجوي غيرايراني در ايران تحصيل مي
هاي علميه در علوم دانشگاهي و علـوم اسـالمي            المصطفي و حوزه    كشور و بقيه در دانشگاه جامعه

دانشجو بورس و مابقي بـا هزينـه شخـصي تحـصيل              800 البته از اين ميان  .  اند شاغل به تحصيل
دانشجويان خارجي از كشورهاي افغانستان، عراق، كشورهاي آسياي ميانه، كـشورهاي       60 .كنند مي

يكـي از   .  انـد   عربي، كشورهاي آفريقايي و برخي ديگر از كشورها بـراي تحـصيل بـه ايـران آمـده                
است كـه ظرفيـت بـااليي بـراي        )  ره(المللي امام خميني ترين مراكز دانشگاهي، دانشگاه بين بزرگ

ترين اهداف آن نيز جذب دانشجويان از كـشورهاي           پذيرش دانشجوي خارجي دارد و يكي از مهم 
هـزار دانـشجوي ايرانـي ايـن          8 با اين حال، در حال حاضـر در مقابـل هـر         .  گوناگون جهان است

هـزار    60 ايـن در حـالي اسـت كـه          .  انـد   دانشجوي خارجي پذيرفتـه شـده       100 دانشگاه، حدود   
تـرين موانـع      رسد يكي از مهـم      به نظر مي    61 .كنند  دانشجوي ايراني در خارج از كشور تحصيل مي  

افزايش جذب دانشجويان خارجي، مراحل اداري و طوالني گذر از وزارت امـور خارجـه و كمبـود                 
ها اجازه    هرچند شوراي عالي انقالب فرهنگي به همه دانشگاه      .  هاي ايران است اعتبارات در دانشگاه

درصد از ظرفيت خود را به دانشجويان خـارجي اختـصاص دهنـد، بـه دليـل موانـع             5 داده است 
. درصد به صفر رسيده است و در برخي ديگر بسيار ناچيز اسـت     5 ها اين  موجود در برخي دانشگاه

از طرف ديگر، محدوديت اعتبارات جهت جذب دانشجويان خارجي به عنوان يـك مـانع اساسـي             
ميليارد تومان براي بورسيه دانشجويان       3 وزارت علوم هر ساله  .  شود ايش تعداد آنها تلقي ميافز در



 

 

17
0

 

 1391، سال نوزدهم، شماره سوم، پاييز فصلنامه مطالعات خاورميانه

مساله حايز اهميت   .  دانشجو را بورسيه كرد   300 توان  دهد كه تنها مي خارجي اعتبار تخصيص مي
ديگر اين است كه بيشترين تقاضا جهت تحصيل در حوزه علوم پزشكي، فني و هنر است و تعـداد   

يكي ديگـر از نكـاتي كـه در جـذب             62 .كنند هاي علوم انساني در ايران تحصيل مي كمي در رشته
كننـد،    دانشجوي خارجي و اثرگذاري مثبت بر آنها از تصويري كه از ايران در كشور خود ارايه مـي     

در حال حاضـر    .  سازي فرهنگي مناسب براي حضور دانشجويان خارجي در ميان مردم است    زمينه
رسد مشكالت متعددي در مورد تعامل مردم با دانشجويان خارجي وجود دارد كـه گـاه     به نظر مي
 . اي نامناسب به وجود آيد شود نتيجه باعث مي

 گيري نتيجه

هويت، تلقي از خود يا خودآگاهي فردي و جمعي است و آنگاه كه در برابر ديگـري و ديگـران        
در ايران هويت ملي بـه مثابـه بخـشي از           .  شود، ماهيت يا وجه تمايز ما از ديگران است   ترسيم مي

هـاي فراملـي قـوام يافتـه و           جوار و نـيز هويـت       هاي هم   سياست فرهنگي در نسبتي وثيق با ملت   
اشتراكات فرهنگي ايرانيان با مردم كشورهاي همسايه، كشورهاي جهان اسالم و نيز ساير اقـوام و             

سـاالري، حقـوق بـشر و         هـاي واالي انـساني همچـون مـردم          ها در قالب اهتمـام بـه ارزش         ملت
 . گرايي فرهنگي فراهم آورده است هاي هويتي مغتنمي را براي اعتال و هم آزادانديشي، فرصت
المللي با اسـتفاده از مـسايل         انگاري كه تالشي است براي تبيين رويدادهاي بين       رهيافت سازه

ترين رويكرد براي فهم ارتبـاط ميـان دو        هويتي و منابع فرهنگ داخلي كشورها، بهترين و مناسب
گـيري از ايـن رهيافـت، بازتـاب           در ايـن مقالـه بـا بهـره        .  است  »قدرت نرم «و    »هويت«مفهوم  
هاي قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران بـر كـشورهاي همـسايه، منطقـه، و جهـان اسـالم                      مؤلفه

اي توصيفي و گاه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشاهده شد كه رابطه مستقيمي ميـان           گونه به
هاي قدرت نرم ايـران بـا مـسايل هويـتي و منـابع فرهنگـي                  هاي صوري و محتوايي مؤلفه ويژگي

هـا و ايـستارهاي       در اين ميان، ايـران بـا اصـول، ارزش         .  كشورهاي منطقه و خاورميانه وجود دارد    
. فرهنگي خود بيشترين تالش را براي افزايش قدرت نرم در ميان كشورهاي منطقه داشـته اسـت      

هاي مهم فرهنگي و ديني باعث شده است كساني را فراتر از مرزهاي جهان اسالم به       وجود ويژگي
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چنانچه پيداست، خاورميانه و كشورهاي منطقه، گستره نفـوذ فرهنـگ و تمـدن        .  خود جذب كند
ايران بوده و هست و چنانچه با درايت و سازماندهي بيشتري ايـن نكتـه در معـادالت سياسـي و                  
ديپلماتيك لحاظ گردد، شاهد روابط فرهنگي و سياسي بـسيار نزديكـي بـا همـسايگان خويـش                  

هاي تاريخي، ملي و فرهنگي ايران در منطقه در كنار تشابهات مذهبـي            توجه به ريشه.  خواهد بود
به عنوان معيار ايجاد رابطه حسنه با كشورهاي منطقه و خاورميانه و اسـتفاده صـحيح و بهينـه از          

هاي مذهبي، فرهنگي، تاريخي و اجتماعي در مناسبات دوجانبه و يا چندجانبـه، گـسترش       قابليت
حوزه نفوذ و قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در كـشورهاي منطقـه و خاورميانـه را بـه همـراه              

تـوان گفـت      در مجموع، ضمن تاييد فرضيه طرح شده در ابتداي ايـن مقالـه، مـي              .  خواهد داشت
ها و اصول اسـالمي، جـذابيت مـضاعفي را            شك، يك ايرانِ آزاد و در عين حال پايبند به ارزش    بي
ر چارچوب ديپلماسي فرهنگي در     دتواند نفوذ كلي ايران را    اين وضعيت مي.  دنبال خواهد داشت به

بنـابراين، تقويـت    .  اي و جهاني افزايش داده و سطح قدرت نرم ايران را ارتقا بخـشد         سطوح منطقه
هاي قدرت نرم ايران و استفاده از مزايـاي آن در كنـار توجـه و پاسداشـت عناصـر ديـني،                         مؤلفه

تاريخي و سنتي هويت ملي ايران، اثربخشي بيشتر قدرت نرم جمهوري اسـالمي ايـران را در پـي          
هـاي قـدرت نـرم و پـذيرش           گـذاري جـدي بـر مؤلفـه         بر اين اسـاس بـا سـرمايه     .  خواهد داشت

االذهـاني نـامطلوب و ايجـاد تقـارب           هايي كه توفيق آن در گرو غلبه بر ساختارهاي بين   مسئوليت
توان سبك و سياق سياست خارجي مطلـوب        باشد، مي االذهاني و برخورداري از قدرت نرم مي بين

 . جمهوري اسالمي ايران را با هزينه كم و منافع بسيار بهبود بخشيد
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