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 چکیده

این مقاله  های انقلاب اسلامی یکی از اهداف اساسی انقلاب و زمینه قدرت نرم آن است.ترویج ارزش

 ارزشی آن در جهت گسترش جهانی ها مولفهبا مبنا قرار دادن دیپلماسی فرهنگی در صدد تبیین 

 در اینران اسنلامی اسنت کنه انقلناب. سوال اصلی پژوهش اینن باشد میی انقلاب اسلامی ایران ها

 و نهاد چه توسط ایبنرنامه و روش چه با را بینشی و ارزش چه خواهد می خود فرهنگی دیپلماسی

له و پاسخ بنه اینن بدهد؟ برای تبیین مسئ گسترش جهان در کارگزاری، و کنشگر کدام با سازمانی

ی ها ویژگیبا  فرهنگ انقلاب اسلامیو  ها ارزشاستفاده و عنوان شد که  هاگر استرندسوال از نظریه 

ستیزی، دفاع از و ظلم  استکبار طلبی، استقلال خواهی، ، آزادیخواهیچون عدالت هجهان شمولی 

-... از طریق ابزارهای مختلف دیپلماسی فرهنگی مانند دیپلماسی: رسانه ، ومظلومان و مستضعفان

ها ها، ارگان؛ و با استفاده از ظرفیت سازمانای، علمی، آموزشی، هنری، گردشگری، مذهبی و زبانی
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 مقدمه

جهـانی الگویی مبتنی بر اسلام ناب را در جامعـ   توانست برآمده از آن سیاسی یو نظاماسلامی  انقلاب

 دهـد  و گسـترش بسطدر ایران و جهان ی خلق کند و آن را جدید ب  تدریج فرهنگ وتحقق بخشد 

 انـدرکاراندسـت طـر  اقـدامی از و برنامـ  یک اصـطلاح در انـقلاب یها ارزشگسترش  از منظور

 هـایبخـ  پیونـد و ارتبـا  ایجـاد طریـق از دیگـر است کـ  جوامع بر تأثیرگذاری جهت در انقلاب

 بــا سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگـی هایروش و ابزارها ب  وسیل  انقلابی - ایرانی جامع  مختلف

 ارزش انتقـال برنامـ ، این از غایی گردد  هد می اتـخاذ هد ، جامع  هایملت مختلف هایبـخ 

 از دسـت  آن ایران اسلامی انقلاب یها ارزش از منظور  باشدمی بـیرونی محیط ب  اسلامی انقلاب یها

-آن توانمی و دهندمی شکل را انقلاب این ایدئولوژی و ماهیت ک  است انقلاب یها ارزش و شعارها

     همچنـین در استقلال، اسـتکبار سـتیزی و آزادی، عدالت،: داد همانند گسترش جهان هم  در را ها

 هــادولـت ها،حکومت مهم مسائل جمل  از المللی، بـین فـرهنگی قدرت نرم و روابط اخیر، هایده 

 دیگـران بـر تأثیرگذاری توانایی نرم قدرت  است شده المللی بین و ایمنطق  فرهنگی هایسازمان و

 پیوندهایی فرهنگـی روابـط است  تطمیع یا اجبار جای ب  جذابیت طریق از مطلوب نتایج کسب برای

 شـرایط تـأثیر تحــت کـ  آیـدمــی وجـود بـ  فرهنگی و ملی هایحوزه در هاانسان میان ک  است

 ساز فرهنگی، اسـتراتژیک مــدیریت مـسـائل تـرینحسـاس از یکـی"اسـت   فرهنگـی و اجتماعی

 ســایر هـایدولـت و عمـومی افکــار بـر تـأثیر بـرای فرهنگـی هایظرفیت و ابزار بکارگیری وکار

-مـی یـاد فرهنگـی دیپلماسـی عنـوان بـ  آن از کـ  باشـددر جهت تامین منافع ملی مـی کـشورها

 اسـت مختلفـی ابزارهای نیازمند امر این تحقق برای ایران اسلامی ( انقلاب34، 1396)اژدری،  "شود 

 میـان، این در  دهد انتقال مختلف کشورهای ب  را خود یها ارزش ممکن شکل بهترین ب  بتواند ک 

 جهـانی گسـترش در تـوجهی دارای نق  قابل ابزارهای کارآمد از یکی عنوان ب  فرهنگی دیپلماسی

 سـوال این ب  پاسخگویی دنبال ب  حاضر پژوه  اساس، این بر  باشد می انقلاب یها ارزش و مبانی

 و مبـانی جهانی گسترش در توانندمی نقشی چ  ی اساسی آنها مولف فرهنگی و  دیپلماسی ک  است

دیپلماسـی  عظـیم هایظرفیت و پتانسیل داشتن ب  توج  با و باشند داشت  اسلامی انقلاب یها ارزش

  شد مندبهره اسلامی انقلاب یها ارزش و مبانی جهانی گسترش در هاآن از توانمی چگون  فرهنگی،

 یکـی اسلامی انقلاب یها ارزشو  مبانی سازیجهانی و ضرورت این تحقیق از آن رو است ک  ترویج

 اساسـی قـانون جملـ  از بالادسـتی اسـناد ک  در است آن نرم قدرت زمین  و انقلاب اساسی اهدا  از

همچنین دارد   خاصی جایگاه رهبری معظم مقام و خمینی امام هایدیدگاه ایران، اسلامی جمهوری
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 ادبیـات ب  کمک اسلامی، انقلاب گفتمان ترویج قبیل از مواردی ب  توانمی پژوه  نیز این اهدا  از

 ایـران اسـلامی جمهـوری نظـام خـارجی سیاست متولیان استفاده جهت محتوا تولید و اسلامی انقلاب

 بندیطبق  را آمده بدست اطلاعات اسناد، بررسی و ایکتابخان  برداریفی  با پژوه  این  کرد اشاره

 قـرار تحلیـل و تجزیـ  مورد استنباطی و توصیفی هایروش طبق موضوع چارچوب در را آن و نموده

   برد خواهد پی  شده تعیین اهدا  مسیر در و داده

 ایـن در تــحقیق پیشـین  عنـوان ب  ک  گرفتـ  صورت زیادی مطالعات فرهنگی دیپلماسی موضوع در

 در فرهنـگ نقـ  اما ب  طور کلی، بعضی از این آثـار بـ  است گرفت  قـرار بـرداریبهـره مـورد پـژوهـ 

اند ک  با آنک  بسـیار کمـک کننـده بـ  منظـور مـا در ایـن خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت  سیاست

-وت مـیپژوه  هستند اما از هد  ما ک  نق  دیپلماسی فرهنگی در صدور و گسترش انقلاب است متفا

در سیاسـت  نـرم باشند  در بعضی از این آثار نیز ب  نق  دیپلماسی فرهنگی بـ  عنـوان یـک ابـزار قـدرت

خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت  شده ک  این گون  آثار نگاهی ابزار گون  ب  فرهنگ در کسب قـدرت 

 باشند سیاسی دارند و از نگاه ما ک  اصلالت فرهنگی است متفاوت می

 چوب نظری پژوهشچهار

؛ داردچـارچوب نظـری یک ب  نیاز در صدور فرهنگ انقلاب اسلامی،  دیپلماسی فرهنگیتحلیل نق  

هـای فرهنگـی و در تحلیـل انتشـار و اشـاع  ایـدهک  هاگر استرند « پخ »نظری  لذا در این زمین  

بـر اسـاس آن، عبارت است از فرایندی کـ  « پخ »  مورد استفاده شده است سیاسی بسیار پویاست

ش قـرار پذیرمورد  و امری فرهنگی ک  مشخص  یک جامع  است، در جامع  دیگری ب  عاریت گرفت 

امر فرهنگی در یک کشور، متأثر از متغیرهایی  نپذیرش همچو قبول یک نوآوری و سرعت  گیردمی

ای فرهنگـی هـسازگاری داشتن با انگـاره ؛بر آنچ  در جامع  مقصد موجود است تفوق آن :است نظیر

مزایای آن بـر تعـداد نسـبتا ؛ پذیری ب  طور تجربیو قابلیت آزمون ؛شناخت سهل و آسان آن ؛موجود

 (36 ،1391)برزگر،   زیادی از مردم ب  روشنی قابل مشاهده باشد

 هاگر استرند نظر از پخش انواع

 جابجایی . پخش1

 حامـل گـروه یا فرد فیزیکی انتقال آن لازم  ک  باشد می فرهنگ از عنصر یک یا نوآوری یک پخ 

-دوره در  اروپائیان استعمار فرآیند و مسیحیان مذهبی، مهاجرت مبلغان اعزام مانند  است اندیش  یک
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   است بوده جابجایی پخ  غالباً پخ  الگوی گذشت  های

 (ریزشی انتشار) مراتبی سلسله . پخش2

 و منتقـل طبقـات و هـادسـت  مـنظم تـوالی طریـق از و مراتب سلسل  قالب در هانوآوری و هاپدیده 

 دیگـر مرکـز بـ  مهـم شـهری مرکـز یک از و دیگر فرد ب  مهم فرد یک از هاایده  یابدمی گسترش

 آوردن اسـلام بـا اسـلام صـدر در مثلـاً  مصرفی آرای ، کالاهای لباس، مد مد مانند  یابدمی گسترش

   است مراتبی سلسل  پخ  در انتشار سرعت بالاترین  شدندمی مسلمان قبیل  کل قبیل  رئیس

 واگیردار یا سرایتی . پخش3

 ماننـد  گیردمی صورت مراتب سلسل  گرفتن نظر در بدون هاایده عمومی گسترش پخ  نوع این در

 (33، 1391 )برزگر،  مسری هایبیماری اشاع 

 اند از: عبارت داند ک استرند ش  عامل را در پخ  یک ایده، اثرگذار می

 واگرا باشد  -ناپذیرا  همگرا یا محیط -تواند پذیرا ک  می ،( حوزه یا محیط جغرافیایی1)

های متمایز از یکدیگر و تواند ب  صورت مداوم یا ب  حالت دورهزمان، بدین معنا ک  پدیده می( 2)

 بگـذرد، از ایـران اسلامی انقلاب وقوع زمان از هرچ  شود گفت  است ممکن اساس براین متوالی باشد 

 اسـلامی انقلـاب هـاینوآوری ک  است صورتی در این البت   شودمی کاست  آن تاثیرات پذیرش میزان

  کنیم 1333 سال همان ب  منحصر را ایران

 ی جهـانیهـا ارزش»در اینجا شود ک  را شامل می وسیعی و متنوع طیفک   ،موضوع پخ ( 3)

 است « انقلاب اسلامی

  باشد ها ارزش ها وپیام صدور و هانوآوری خاستگاه ک  هایی، مکانمبدأ پخ ( 4)

 رسد؛ ها میهایی ک  محتوا و موضوع پخ  ب  آنمقصد پخ ، یعنی مکان( 3)

 .اسنت حرکت موضوع پخـ  از مبـدأ بـ  مقصـدو ابزارهای انتقال و  مجاری ،( مسیر پخ 6)

 (41، 1391 برزگر،)

مسـیر  ،توان مشاهده کرد: مبدأ پخ ، موضوع پخـ نظری  پخ  چهار رکن را میبنابراین، در 

سوال مهم و کلیدی پژوه  این اسـت  چهار رکن نظری  پخ  لذا با توج  ب مقصد پخ    و پخ 

را  بینشـی و ارزش چـ  خواهـد مـیخود  فرهنگی دیپلماسی در )مبدأ پخ ( ایران اسلامی ک  انقلاب

کـارگزاری  و کنشـگر کـدام بـا سازمانی، و نهاد چ  توسط ای،بـرنام  و روش چ  با )موضوع پخ (؛

 بدهد؟  گسترش کجای جهان )مقصد پخ ( و در )مسیر پخ (؛
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 ی انقلابها ارزشصدور و گسترش جهانی 

 مکتب و اسلام مبین دین متعالی هایآموزه و ها ارزش مبنای بر ایران اسـلامی جـمهوری نظام

 از را ایران اسلامی جمهوری نظام ماهیت امر این و است گرفت  شکل طهارت و عصمت بیت اهل

 یاک  در قالب انقلاب و  یفکر یهایاناکثر جر  کندمی متفاوت ،جهان حاضر حال هاینظام دیگر

ب  دیگران ها و اعتقادات خود یش اند یشوند در القایدر جوامع گوناگون مطرح م ات اجتماعیاصلاح

دانند  مکاتب یوصول ب  اهدا  م یبرا یایف و وظ یفخود را تکلی هایش کوشند و بسط اندیم

فرهنگ، اقتصاد و  یهازهدر حو یبرالیستیل یاو  یستیمارکس یهایش اعم از اند یگوناگون فکر

یر ره اخانقلاب هزا ینتریزمتما ک  یرانا یانقلاب اسلام   دراندیدهراستا کوش ینهمواره در ا یاتاجتماع

هاست  انقلاب یگراز د یرانانقلاب ملت ا یزفصل تما ینترمهم یو اهدا  اسلام یاله یزهانگ باشد، می

 چون و  است بوده اسلامی اینک  برای است نداشت  نظیر عالم در ما انقلاب ک  هستیم مدعی ما»

 و بیاید حکومتی یک ک  نبود انقلابی یک داشتند، امر این در شرکت ملت افراد تمام و بود اسلامی

 کرد قیام ملتی یک  نبود طور آن  کند ساقط را حکومتی یک و بیاید نظامی یک یا ببرد، را حکومتی

 قیام اینها داند،می و دانستمی اسلام پایبند و اخلاق پایبند را خودش ک  ملتی بود، اسلامی ک  ملتی و

انقلاب از  یک یوقت (143، 11)امام خمینی،   «کردند غلب  و کردند بیرون را خودشان حریف و کردند

اصل حرکت نهضت و انقلاب  یشود و حتیچون اسلام منبعث م یشمولجامع و جهان یند یهاآموزه

است ک   یعیطب ابراینبن ،شودیمطرح م یو انسان ینید یفتکل یکرهبر انقلاب ب  عنون  یاز سو

 نهضت» فرض خواهد شد؛ یشگیهم یفید، تکلها باشیک  در توان انقلاب ییگسترش انقلاب تا جا

 کشورهای حتی در باشد محصور تواندنمی و کشور، یک در باشد محصور تواندنمی اسلام برای

  «است نبوده محل یک برای انبیا نهضت  انبیاست نهضت دنبال  همان اسلام، برای نهضت اسلامی،

درباره  یو افشاگر یانقلاب های صادر کردن ارزش یصدور انقلاب، ب  معنا» (446، 11)امام خمینی، 

  «یمکرد یکوتاه یم،کار را نکن ینماست  اگر ا یاله یفو تکل یف عالم، وظ یهامستبدها و ظالم

گذار انقلاب، این انقلاب فرهنگی و ( و طبق گفت  بنیان14/1361/ 19 ی؛معظم رهبر ممقا)بیانات 

 این خواهیممی ما»های فرهنگی انجام شود  از راهاسلامی است وگسترش جهانی آن نیز باید 

)امام  «کنیم صادر اسلامی ممالک هم  ب  را ماناسلامی انقلاب را، مانفرهنگی انقلاب را، انقلابمان

 (91، 13خمینی، 
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 دیپلماسی فرهنگی

و  باشد میها ها و دولتدیپلماسی در واقع فن مدیریت تعامل با جهان خارج از سوی نهادها و سازمان

تـوان بـ  کـار گرفـت  ملاحضـات های متعددی برای اعمال این مدیریت مـیقطعا ابزارها و مکانیسم

سیاسی، اقتصادی و امنیتی س  حوزه سنتی و کلاسیک در عرصـ  دیپلماسـی بـین المللـی اسـت کـ  

ی ی فرهنگـهـا مولفـ های اخیر فرهنگ و شود  اما در ده سیاست خارجی کشورها در آن اعمال می

توان گفت ک  لای  زیرین سـ  عنصـر دهد ک  ب  جرأت میرکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل می

 (111، 1319 محمدی، و امیری صالحی)  باشد میدیگر نیز 

 ،نحوه زنـدگی ،هنر ،اطلاعات ،هامبادل  ایده ب  معنایتعریف میلتون کامینز دیپلماسی فرهنگی  در

اعتقادات ب  منظور دستیابی ب  مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابـل میـان ها و سنت ،نظام ارزشی

در عالم سیاست و روابـط بـین الملـل ( Cummings Milton. 2003)  باشد می ها و کشورهاملت

 و ابزارهـا کمـک بـا کـ  دانندمی اصولی وها شیوه و ضوابط و قواعد مجموع  را، فرهنگی دیپلماسی

 تحقـق بـ  را ملـی منـافع و شودمی اقدام فرهنگی ملی هایپیام انتقال ب  نسبت فرهنگی هایروش

 ( 16، 1393احمدی، ) کند می نزدیک

 و ابـزار توان گفت: دیپلماسـی فرهنگـی بکـارگیریدر مجموع و در یک تعریف منتخب و مختصر می

 باشد   کـشورها می سـایر عمومی افکـار بـر تـأثیر جهت ملی هایپیام بـرای انتقال فرهنگـی هایظرفیت

 رودمـی شـماربـ  نرم قدرت ارکـان از عمومی دیپلمـاسی از جـزیی عنوان ب  فرهنگی دیپلماسی

 آن کلـی، طـور ب   است تشریح قـابل کشور ملی قدرت ارکان سایر با افزا هم و سازگار تعاملی در ک 

 کـ  اسـت ایـن آیـدمـی بر نرم، قدرت واژه توضیح در اندیشمندان و متفکران کلمات محتوای از چ 

 افکـار در اعتبـار کسـب خـود، از موجـ  چهره ارائ  مثبت، تصویرسازی برآیند و محصول نرم، قدرت

  باشـد مـی … و دیگـران بر رضایت با توأم مستقیم غیر ثیرگذاریتأ قدرت جهانی، و داخلی عمومی

بـ   یگـراند یتهـدا یی  قدرت نرم توانایگراند یجاذب  برا یجاددر جذب و ا ییتوانا یعنیقدرت نرم 

 یقـدرت گفتمـان یـاهـا یـتب  ارجع یدهشکل یقاز طر یمخواهک  ما می یاهداف یگیریخواستن و پ

ک  همـ  جامعـ   یزیآن چ یعنیفرهنگ  یم،کنمی یفک  تعر یستن ییزهایاست  فرهنگ فقط آن چ

جـذب  یـرانا یاسـلام یرا ب  جمهور یگرد یکشورها یم از طریق فرهنگرا در برگرفت  و ما اگر بتوان

  دیپلماسی فرهنگی ب  عنوان ابزار بسط قدرت نرم است یف دیپلماسی فرهنگی وهمان تعر ینا یم،کن

چهـار تجربیـات و های موجـود پژوه  ، تحلیلبا مـطالعاتو گسترش این انقلاب فکری و فرهنگی، 

توانـد در پخـ  ک  می باشد می اساسی مؤلّف رای چهار دا (29، 1396)قربانی و محمدی،  ده  اخیر؛
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 ی انقلاب اسلامی در جهان مفید اثر باشد: ها ارزش

نهـادی ـ  هـای  مؤلّفـ 3  ایهـای روشــی ـ بــرنام   مؤلّفـ 2  ـ بینشی های ارزشی  مؤلّف 1

 های کنشگری ـ کارگزاری  مؤلّف 4  سازمانی

 بینشیـ  های ارزشی. مؤلّفه1

در  یفرهنگـ یـدها یک پیام وو انتشار  یدتول یاستوان، برا ی بر اساس نظرطور ک  قبلا گفت  شد همان

یر انتشـار  انـد از: مبـدأ، مقصـد، موضـوع و مسـارکان عبـارت ینجامع ، چهار رکن وجود دارد  ا یک

 یابـد،یناطق نشر مـم یگرحوزه ب  د یکک  از  یدادی استمسئل  و رو موضوع پخ  بنابراین نظری 

چون  یهای اجتماعیدهپد یدی،و تول یکشاورز یدهای جدیافت  ی،و علم یفن یهایتواند نوآوریمک  

 یـرنظ یاسـیو س یهـای فرهنگـیـتفعال یاو  یرهای واگیماریو مد لباس و امراض و ب ی رفتار، گو

هـای بینشی جهانی یـا همـان پیـام _ های ارزشیموضوع پخ  در این انقلاب مؤلف  ها باشد انقلاب

-و در واقع جواب ب  این سوال است ک  چـ  چیـز را مـی باشد میارزشی انقلاب ایران برای جهانیان 

خواهیم جهانی کنیم؟ در واقع مهمترین قسمت در دیپلماسی فرهنگی این است ک  مـا چـ  پیـامی را 

اگون خود در سراسـر جهـان ارسـال خواهیم ب  وسیل  ابزارهای مختلف فرهنگی ب  مخاطبین گونمی

هـای مـا در جهـان چـ  -نماییم  اما قبل از پاسخ ب  این سوال باید عنوان کنیم کـ  مخـاطبین پیـام

خواهیم گسترش دهیم و جهـانی کنـیم؟ یعنـی ی این انقلاب را در کجا میها ارزشکسانی هستند و 

ی ایـن هـا ارزشکسانی هستند و  باید مقصد پخ  را تعیین کنیم و تبیین کنیم ک  مخاطبین ما چ 

های ما نسبت ب  مخـاطبین مختلـف در جهـان خواهیم گسترش دهیم؛ زیرا پیامانقلاب را ب  کجا می

ی فرهنگـی صـادره نیـز فـرق هـا ارزشکمی متفاوت خواهد بود و متناسب با مقصد و محیط هد  

همگرا و پذیرا و بعضی واگرا و های صادره از مبدأ های مقصد در مقابل پیامخواهد کرد  بعضی محیط

انـسـانی اعـــم از  وامـع و سـاختارهایناپذیرا هستند  در جواب مقصد پخ  باید اذعان داشت ک  ج

تواننـد ، دینی و غیر دینی، مذهبی و غیر مذهبی مـیحقوقی دولتـی وغیردولتـی و اشخاص حقیقی و

تـوان ا در مجموع و ب  طـور خـاص مـیمخاطب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشند  ام

 این مخاطبین را ب  س  دست  تقسیم نمود:

 ها( الف: جامع  جهانی )انسان

 ب: جهان اسلام )مسلمانان(

 ج: جهان تشیع )شیعیان(
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لذا با توج  ب  مقصد پخ  یعنی مخاطبین )جهانیان، مسلمانان، شیعیان(، موضـوع پخـ  یعنـی 

باشـند کـ  بـا های انقلاب اسلامی ایران نیز شامل س  دست  کلی مین و بی ها ارزشها، شعارها، پیام

 های انقلاب نیز متفاوت و مختلف خواهد بود  توج  ب  هر یک از جوامع مخاطبین، این پیام

 های مشترک جوامع انسانیمالف: پیا

 توحید  1

 طلبیاسـتقلال  2

 خواهیآزادی  3

 خواهیعدالت  4

 هابرادری و برابری انسان  3

 سـتیزیظلم   6

 اســـتکبار سـتیزی  3

 حمایت از مستضعفان عالم  1

 نظـم نـوین جهـانی ایجاد  9

 نظـم نـوین جهـانی ایجاد  11

 ترویج اخلاقیات  11

 گراییترویج معنویت  12

 ترویج ایمان ب  خدا و سبک زندگی دینی  13

 ترین دین آسمانیترویج مکتب اسلام ب  عنوان کامل  14

 های مشترک جوامع اسلامیب: پیام

 اسلامیترویج وحدت   1

 قـرآن و عترت فرهنـگ تـرویج  2

 ترویج سبک زندگی اسلامی  3

 انتظار و مهدویت ترویج  4

 سالاری دینیترویج مردم  3

 یحکومت اسلام یلتشک یوجوب تلاش برا  6



     11...     یدر گسترش ارزش ها یفرهنگ یپلماسید یاساس یمولفه ها

 های مشترک جوامع شیعیج: پیام

 اصیلترویج مـکتب تـشیع   1

 مفهوم انتظار و مهدویت در معار  شیعی تـبیین  2

 سیاست ترویج عدم جدایی دین از  3

 مـعرفی مدل حکومتی مـبتنی بـر ولایت فقی   4

 شهادت و شجاعت و ایثار معرفی فرهنگ  3

 ایهای روشـی ـ بـرنامه. مؤلّفه2

ای بـ  ها را باید با چ  روش و برنامـ اما در دیپلماسی فرهنگی مهمترین سوال این است ک  این پیام

ی هـا¬ارزشخـواهیم مبـانی و چگون  می سوال ک این مخاطبین ارسال نمود؟ در واقع پاسخ ب  این 

انقلاب را جهانی کنیم، همان پاسخ ب  مسیر پخ  در نظری  هاگر استرند است  در این مسیر پخ  و 

-ی سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی را مـیو سازوکارها هاروشچگونگی گسترش انقلاب، انواع 

 مـی اندیشـ  و فرهنـگ جنس از دهیم انتقال جهانیان ب  خواهیممی آنچ  توان تصور کرد  اما چون

 ابزارهـای بـ  نیازمنـد مـا سراسر جهان ب  اسلامی انقلاب یها ارزشگسترش مبانی و  برای لذا باشد

-یـتو قابل فرهنـگجنس  از ک  هاییهستیم  روش فعال مناسب فرهنگی دیپلماسی یک و فرهنگی

 کـرد: یبنـددسـت  یـردر چارچوب زتوان یم باشند رافرهنگی می یپلماسیدر خدمت د یفرهنگ های

ای؛ دیپلماسی علمی و آموزشی؛ دیپلماسـی هنـری؛ دیپلماسـی ورزشـی؛ دیپلماسـی دیپلماسی رسان 

 گردشگری؛ دیپلماسی مذهبی؛ دیپلماسی زبانی؛ 

 ایدیپلماسی رسانه 2-1

     و ی های مجازی، روزنام ، نشرشامل: تلویزیون، رادیو، اینترنت، شبک  

است و در چهار ده  گذشت  کم کم جـای  خارجی سیاست ای از مباحث جدید دردیپلماسی رسان 

ها بـ  کـار بردند  زیرا نخستین بار آمریکاییرا کـرده اسـت  این واژه  باز خود را در عرص  بین المللی

-توانند از رسـان پیشبرد اهدافشان میرسیدند ک  ب  جای استفاده از نیروی نظامی برای  نتیج  این ب 

ای رســان  دیپلماسی( 116، 1392زاده،  فر و خان )سلطانی فراملی و برون مرزی استفاده کنند  های

هـا شـامل شـود کــ  ایـن فــعالیتو ویژه، پیگیری می عادی هایمتعدد رسان  هایاز طریق فعالیت

در کشـورهای رقیـب و  گـرانها و میانجیسران حکومت ها، دیدارهای مطبوعاتی، مصاحب کنفرانس

 سـازماندهی عصری جدید در روابط متقابل گشودن اسـت ک  برایبـرانگیزاننده  ایرویدادهای رسان 
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 (141، 1391)نعمتی و بزرگمهری،  شوند می

 در تـواننمـی را، جوامـع فرهنـگ و عمـومی افکـار در تاثیرگـذار ابزار یک عنوان ب  رسان  نق 

 پیشـبرد جهـت در کشـورها اساسی نیازهای از یکی  گرفت نادیده فرهنگی دیپلماسی اهدا  پیشبرد

 ترویج و تبیین در است توانست  رسان   است رسان  با آن بودن مکمل و هماهنگی فرهنگی، دیپلماسی

 و بستر آوردن فراهم در و المللی بین فرهنگی روابط توسع  در کشورها، سایر در فرهنگی یها ارزش

 و گسـترش بـا رسـان   باشد داشت  عمده نقشی هافرهنگ سنن و رسوم و آداب مطالع  برای ایزمین 

 نیـز و شـود جوامـع عمـومی افکار یکدلی و اتحاد باعث تواندمی جهان در مردم با مردم روابط توسع 

 خـودی فرهنـگ منفـی نقا  و هافرهنگ سایر مثبت نقا  ب  نسبت سازیآگاه برای ایزمین  و بستر

 ب  پذیریفرهنگ و فرهنگی اشاع  فرهنگی، تبادل در نیز و فرهنگی دیپلماسی در رسان   آورد فراهم

  دارد و است داشت  موثری نق  فرهنگی دیپلماسی اصلی یها¬مولف  از یکی عنوان

تـرین ابزارهـای کـاربردی از ای جمهـوری اسـلامی ایـران بـ  عنـوان یکـیدر خصوص کارکرد رسان 

 مـؤثرترین از یکـی عنـوان بـ  تلویزیـون ایـران و سـینماباید گــفت  و اندیش  فکر بر غلب  فرهنگی برای

 بـا و کـرده رشـد سـرعت ب  هاسال این در ک  ویژه ب   دارند مهمی بسیار نق  فرهنگ، معرفی بسترهای

  اسـت کـرده بـاز مختلـف ملـل میـان در را خود جای اسلامی، و انسانی مضامین و موضوعات ب  پرداختن

 جهـانی، عرصـ  در آن موفقیـت و سینماهاسـت توانمندترین از یکی اسلامی انقلاب از پس ارزشی سینمای

  اسـت بشـری مثبـت هـایجنبـ  بیان واقع در و ذاتی و انسانی ظریف هایجنب  و اخلاص سادگی، مدیون

 در توانـدمـی ارزشـی موضـوعات در هنـری آثـار دیگر و مستندها ها،سریال ها،فیلم ساخت و توانمندسازی

  باشد کارگشا بسیار اسلامی انقلاب های ارزش و مبانی جهانی گسترش

 دیپلماسی علمی و آموزشی 2-2

شامل: دانشجویان ایرانی در سایر کشورها، دانشجویان غیـر ایرانـی مشـغول در ایـران، دانشـجویان  

های علمی جهانی در ایران، ترجمـ  ها و کنفرانسبرپایی همای اعزامی ب  المپیادها و مجامع علمی، 

 یکرسـ یـنا یجادو ا    ( و شناسی یران)ا یمراکز کشورشناس یاندازکمک ب  راهمتون ایرانی اسلامی، 

هد  جذب نخبگان با مدت  کوتاه یمطالعات یهاجـهان در کنار ارائ  فرصت مـعتبر یهادانـشگاه در

 و دانشـمندان یختگـانفره یربرجست  کردن نق  و تأث، مقصد ی  از کشورهایشاند و اصحاب فکر و

 و و اســتفاده از شــهرت علـم و ادب در سـطح جهـان یشـرفتو معاصـر کشـور در پ گذشت  یختار

 چـون یو مانـدگار یجهـان یهاچهرهی مانند فرهنگ یپلماسید یاهدا  راهبرد یها براآن یتمحبوب

 مبادلات و هاهمکاری و المللی بین آموزشی هایبرنام    ؛ و ینا،حافظ، ابن س ی،روم لدینا جلال مولانا
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 فرهنگـی دیپلماسـی راهبرد از بخشی ، وغیره؛ هم  این اقدامات(دانشجو و استاد) دانشگاهی و علمی

 در زیـادی تـأثیر شـک بدون آموزشی علمی فرهنگی هایتماس  آیدمی شمارب  نرم قدرت اِعمال یا

 رایـج امـری دنیـا این مـوارد در ب  توج  داشت و خواهند کشور یک درباره منفی احساسات با مبارزه

 و کننـدمـی پیگیری جهان مختلف مناطق در را خود حضور طریق، این از کشورها از بسیاری و است

  پردازندمی فعالیت ب  خود یها ارزش و اعتقادات اساس بر

های مختلف علوم ب  کشـور میزبـان ک  برای ادام  تحصیل در رشت ب  عنوان مثال دانشجویانی 

شوند پس از زندگی در آن کشور و آشنایی با فرهنگ و سیاست آنان و برقـراری ارتباطـات دعوت می

هـای خـوی  خـود را صمیمان  با آنان، پس از بازگشت ب  کشور خوی  و در ادام  زندگی و فعالیـت

 ذیرنـد پکشور میزبان دانست  و چهارچوب فکـری جامعـ  آنـان را مـیهای دریافتی از مدیون آموزش

 (13، 1396)مهدوی، 

باشد  در دیپلماسی علـم دیپلماسی علم و فناوری مفهومی جدید در عرص  سـیاست خـارجی مـی

 و فناوری س  رویکرد قابل تشخیص است  رویکـرد اول اسـتفاده از علـم و فنـاوری بـ  عنـوان ابـزار

ای در اختیار دستگاه دیپلماسـی خواهـد عبارت دیگر علم و فناوری یک وسیل  اسـت  بـ  دیپلمـاسی

 تقسـیم دست دو  توان درب  اهدا  سیاست خارجی خود برسد  این رویکرد را می بود تـا از طـریق آن

ب  عنوان ابـزار ها(، استفاده نمود  استفاده از علم و فناوری بـ  عـنوان ابـزاری تنبیهی )همانند تحریم

 کشـورهای ای برای بـهبود روابـط و در نـهایت ایجاد وابستگی ک  بیشتر در روابط بابهان  و تشویقی

رویکرد دوم دیپلماسی برای عـلم و فـناوری اسـت  ایـن رویکـرد بـ  معنـای  پذیرد صورت می اقمار

  ایـن بـاشدعلم و فناوری کشور مـیرشد و توسع  جذب، های دیپلماتیک در جهت از ظرفیت استفاده

و حــمایت  کشـور های علمی و فنـاوریدست  کمک ب  بازاریابی، تأمین نیازمندی س  رویکرد نیز ب 

المللی است  رویکرد سوم در دیپلماسی علم و فنـاوری، رویکـرد قـدرت  دیپلمـاتیک در معاهدات بین

ری در جهت اثرگذاری و ایجاد مطلوبیـت بـرای مـردم علم و فناو نرم است  ب  این مـعنا کـ  از منابع

 (1391  )معاونت علمی ریاست جمهوری، کشورهای دیگر استفاده شـود

بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبـری بـوده اسـت  در حوزه سیاست تـأثیرات عـلم و فـناوری بر 

باشـد ایشـان علـم و ن مـیبع اقـتدار جــمهوری اســلامی ایـراااز من یکی نگاه ایشان علم و فناوری

 علم دانند و تنها راه مقابل  با آن را نیز پیشرفتگری خـود مـیفناوری را ابزار نظام سلط  برای سلط 

های خوبی در حوزه علـم و فــناوری دارد بــخصوص بـا توجـ  بـ  ایران ظرفیت دانند و فناوری می

و       و فضـا ، هـوانـانو، زیست فنـاوریهای پیشرفت  هم چـون های حاصل شده در فناوریپیشرفت
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هـا ها را ب  خـوبی شـناخت و از آنبتوان ظرفیت باید موفق برای داشتن دیپلمـاسی عـلم و فـناوری

 (161، 1394)عراقی،  استفاده نمود 

 دیپلماسی هنری 2-3

حضـور مـؤثر در      و ،هــنری و محافـل بـرگزاری هــدفمند مــسابقاتعکس، فیلم، تئاتر،  شامل: 

 ینبـ یهــنر یهـادر رخدادها و جـشنواره فعال شرکت در کنار المللی ینبـ هایی مـجامع و هـما

 هـا،یشـگاهمـنظم نما یبرگـزار یـزو ن (    داسـتان، تئـاتر و یلم،فـ المللـی ینبـ یها)جشنوارهالمللی 

  مقصد  وردر کش یفرهنگ هایی ها و هماکارگاه ها،ییگردهما

 بـر تأثیرگـذاری ظرفیـت از برخورداری و المللی بین زبان عنوان ب  شدن شناخت  ب  توج  با هنر

 موفـق اجـرای و فرهنگـی میان ارتباطات ارتقای موجبات ها،ملت دیگر عقاید و هااندیش  آراء، افکار،

 از برخـورداری بـ  توجـ  با اسلامی هنر  آوردمی فراهم را اسلامی مفاهیم تبیین و فرهنگی دیپلماسی

 بـر اثرگـذاری و همگان برای بودن فهم قابل و ماندگاری برانگیزی، تفکر جذابیت، چون هاییویژگی

 کارآمـدی موجـب سـازی تصـویر و سـازی مفهوم عرص  دو در تواندمی هاملّت سایر ذهنیت و درک

 دیپلماسـی در هنـر طریق از اسلامی هویت تبیین و دینی یها ارزش انتقال  گردد فرهنگی دیپلماسی

 و شناسـی انگـاره و شناسی مخاطب شناسی، موقعیت چون هاییشر  پی  ب  توج  نیازمند فرهنگی

  است مخاطبان فرهنگی ذائق  با متناسب هنری و فرهنگی محصولات تولید برای تلاش

 دیپلماسی ورزشی 2-4

شامل: برگزاری مسابقات بین المللی ورزشی در ایران، اعزام ورزشکاران ایرانی ب  مسـابقات جهـانی،  

ارتـرین دسـابق  هـا، شـاید یکـی ازموضوع دیپلماسی ورزش بـین حــکومتشود  المپیک و غیره می

جلب نظـر ها درصدد روس ک  زمانی 1931در  ب  عنوان مثالمباحث مطرح دیپلماسی کشورها باشد  

پنسـیلوانیای آمریکـا، دعــوت  دولتـی دولت ایران بودند، از سـوی مـیلتون آیزنهاور رئـیس دانشـگاه

ایران خــواست  شـد کـ  تـیم برتـر  از آن ای ب  دسـت فـدراسیون فـوتبال ایران رسید ک  طینـام 

های تیم آمریکایی، بـا دسـت  اعزام کند  در آن روزها ایران اش را برای یک بازی دوستان  ب دانشگاه

یکـی از  ( اما بعد از پیـروزی انقلـاب161 ،1394 عراقی،  )قـرار گـرفتن ایرا مردم گل مورد استقبال

هـای در طول سـال هاسیاست عدم رویارویی ورزشکاران ایران با اسرائیلی این دیپلماسی، ترینحمطر

و عدم مشروعیت اسرائیل ب  سراسر جهان گشـت  ک  باعث انتقال فرهنگ مقاومت  باشد میگـذشت  

 است 
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 دیپلماسی گردشگری 2-5

شامل جذب گردشگر خارجی ب  ایران، اعزام گردشگر ایرانی بـ  کشـورهای دیپلمـاسی گـردشگری  

اقــتصادی و افــزای   ، رونـقعموماً ب  نق  گردشگری در ایجـاد صـلحک   باشد میدیگر و غیره 

اهـدا  اشـاره  ایـن بـ  یابـیتبلیغاتی منفی خارجی و     جایگاه دولت در دسـتدرآمـد، خنثی سازی 

تواند حامـل است، می مردم بـا توج  ب  اینک  گـردشگری تعامل فرهنگی میان( 1393)رضایی،   دارد

هـا لـتهـا و دوملت میان تفاهماترفتن بـسیاری از سـوء بین ایجاد دیپلماسی پایدار و از پیامی برای

سیاسـی، اقتصـادی،  مقاصـد بـاشد  بـرای تـوسع  گـردشگری بـ  عنـوان ابـزاری جــهت پیشــبرد

گری دولت )دولت فقط نـاظر کم کردن تصدی :زیر ضروری است موارد ب  اجتماعی و فرهنگی توج 

تسـهیلات خدمات و  سازی باشد(؛ فعال کردن بخ  خصوصی؛ اصلاح قوانین ورود و خروج؛ استاندارد

و  گرگردشـ نگـاه دولتمـردان بـ  نـوع تغییـر نهایـت ؛ و درگردشگری؛ تبلیغات مناسـب و گــسترده

 (1393 رضایی،  )گردشگری ب  عنوان یک فرصت و ن  یک تهدید

 دیپلماسی مذهبی 2-6

ر شامل: مناسک حج، مراسم اربعین حسینی، مسابقات بین المللی قرآنی، طلاب غیر ایرانی مشـغول د 

های عملی مذهبی جهـانی در ها و کنفرانس، برپایی همای مبلغین سخنرانان و هدفمندایران، اعزام 

هـای مهـم دیپلماسـی     ب  عنوان نمون  مناسک حـج یکـی از عرصـ  ایران، ترجم  کتب مذهبی و

ی، از هـای دیگـرهای مذهبی و عرفانی، دارای جنبـ حج علاوه بـر جـنب   باشد میفرهنگی مذهبی 

هـا بـ  آن کـافی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز هسـت کـ  بایـد توجـ جمل  جنب 

معطو  داشت  طبیعت حج ب  دلیل شرکت زائران مسلمان از هم  کشورها، شرایط را برای برقـراری 

 –مـذهبی  ، پیـامکرد  از نخستین سال پیروزی انقلاب اسـلامی، همـ  سـال ها فراهم میارتبا  با آن

 داده حـج مراسـم در حاضـر زائـران بـ  خطاب ایران، اسلامی انقلاب رهبری طر  از مفصلی سیاسی

    ای سیاسی انقلاب اسلامی استهپیام تماماً آن، محتوای ک  شـودمـی

 دیپلماسی زبانی 2-7

در ارتباطـات بـین فرهنگـی یکـی از باشـد   ای گسترش زبان فارسی در جهان میدیپلماسی زبانی ب  معن 

یکـی از شـود  هـا تلقـی مـیغازین توسع  ابزار ارتباطی و رسـان آن است  زبان نقط  زبا ها ترین مولف مهم

ترین مولف  تعیین کننده هر فرهنگ زبان و ادبیات آن است  در این میان زبان فارسی در پیوسـتگی برجست 

فرهنگی کشورهای منطق  ب  عنوان پل ارتباطی میان حداقل ده کشـور جهـان از جملـ  ایـران، پاکسـتان، 
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-ان از اهمیـت فـوقترکی ، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزسـتان و افغانسـت

 یـاتو ادب زبـان نهفت  در هاییتاستفاده از ظرف( 193، 1319ای برخوردار است  )صالحی و محمدی، العاده

-بـورس یاعطا یزو ن جهان مهم یهادر دانشگاه یاترشـت  زبان و ادب یستـأس یقآن از طر یجکشور و ترو

 اشـاع  هـایزبـان فارسـی از راه یرشد و دکتـرا یکارشناس یدر سطوح عال یلیمنظم و مستمر تحص یها

باشد  در حوزه دیپلماسی فرهنگی توج  ب  گسترش زبان یکـی از  ن میو زبان کشور در سطح جها فرهنگ

هـای یـک ملـت از طریـق  باشد زیرا انتقال مبانی معرفتی و ارزش های تاثیر گذار در قدرت نرم می مولف 

 خواهد شد زبان مشترک ب  سهولت و آسانی ممکن 

مشـتاقان و  یرین،و شـ یسو الفـاظ سـل یخیهای تاریش و ژر  و ر یقعم یب  لحاظ معان یزبان فارس

و  یعو اشـعار بـد یک  شهره و آوازه زبان و ادب فارس ییجا تارا ب  خود جلب کرده است  یاریعلاقمندان بس

و ابوالقاسـم  یرومـ ینجلـال الـد ی،رودکـ یام،عمر خ ی،چون حافظ، سعد یرانینغز و پرمغز شاعران نامدار ا

   ساخت  است  ی و مجذوب خو یفت و     شرق تا غرب عالم را فراگرفت  و هم  را ش یفردوس

از مسـئولان، هنرمنـدان و  یبـا گروهـ یـداردر د یرهبر معظم انقلاب اسـلام ی،اخامن  لل ا یتحضرت آ

ب  برکـت  امروز» فرمودند: یانقلاب اسلام امیدر انتقال پ یدرست زبان فارس یریبر ضرورت فراگ یسندگاننو

مـورد توجـ  قـرار  یزبـان دانشـگاه یاب  عنوان زبان دوم و  یاز جهان، زبان فارس یدر نقاط ی،انقلاب اسلام

و  یـوراد یـقانـد از طراز افـراد توانسـت  یاریالعرب، بس یرةاز جهان مانند جز یدر مناطق یگرفت  است و حت

مسلمانان با آمـوختن زبـان  یند و با آن تکلم کنند  همچنیرنرا فرا بگ یزبان فارس یجب  تدر یران،ا یزیونتلو

نـو را از  یـامخواهنـد پمـی یزبان فارس یریبا فراگ یزن یرمسلمانو غ یرند،گاسلام را از انقلاب می یامپ یفارس

 (23/2/1333)بیانات مقام معظم رهبری، « کنند  یافتانقلاب در ینامام و پدر ا

 یکـیب  عنـوان  یاز زبان فارس یبا مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام یداردر د چنینهم

 :یندفرمازبان می ینا یجترو ین کنند و در زممی یاد یهای مطمئن فرهنگاز کانال

است کنه  یما، زبان فارس یهای کاملاً مطمئن فرهنگاز کانال یکیمعتقدم  من» 

بیاننات ) «کنند. یدازبان رواج پ ینتا ا یمکن یبانیو پشت ینآن را تأم یمبتوان یدبا

 (15/11/88، مقام معظم رهبری

و  یعرفـان ی،مذهب هاییش و اند یو انسان یاله یامپ ینفارسی همواره حامل والاتر یّاتزبان و ادب

زبـان و در  یفرهنگ اسـلام یرابوده است، ز یو اخلاق یفرهنگ یهاو اصالت یملّ یخی،تار یدادهایرو

تا بـ  منظـور انتقـال  کندیحکم م یف وظ یزاساس ن ینهم بر است  یافت  ینیع یتبلور یفارس یّاتادب

علوم و معـار   یریمندان از سرتاسر جهان فراهم نموده تا ضمن فراگعلاق  یمساعد را برا ین آن، زم
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 یو اخلاق یملّ یخی،تار یدادهایو رو یعرفان ی،مذهب هاییش اند یناز ا یقعم امکان استفاده ی،اسلام

و ابـزار انتقـال و  یفرهنگ یها ویژگیمحتوا و  یناساس هر چ  بتوان ب ین  بر همشندداشت  با یزرا ن

  یمارا فراهم کرده یشتریبرقرار ساخت، امکان انتقال و استفاده ب یترکامل آن رابط  یانب

 نهادی ـ سازمانی های. مؤلّفه3

در ادام  پاسخ ب  سوال چیستی مسیر انتشار و پخ  در نظری  هاگر استرند ک  انواع پخ  فرهنگـی 

های ی روشی مثال زدیم، باید ب  این سوال نیز پاسخ دهیم ک  ما موضوع پخ  و پیامها مولف را در 

صادر کنیم؟ خواهیم ب  سراسر جهان یفرهنگی و ارزشی این انقلاب را از طریق چ  نهاد و سازمانی م

 در ذیل ب  بعضی موارد مهم اشاره نمودیم:

 استفاده از ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛  1

 ؛ب  عنوان یک نهاد بین المللی علمی اسلامیاستفاده از ظرفیت جامعة المصطفی   2

 ؛ده از ظرفیت مجمع جهانی اهل بیتاستفا  3

 ؛استفاده از ظرفیت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی  4

 ای؛رسان  دیپلماسی ترین سازمان متولیعنوان مهم سیما ب  و استفاده از ظرفیت سازمان صدا  3

 های فرهنگی؛عنوان قرارگاه فرماندهی فعالیت استفاده از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ب   6

 ؛استفاده از ظرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  3

 ؛یت بنیاد سعدیاستفاده از ظرف  1

فرهنـگ و ارشـاد  مـرتبط )وزارت هایو سازمان ها، نهادهااستفاده از ظرفیت سایر وزارتخان   9

اسلامی، وزارت ورزش و جوانـان، وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، وزارت بهداشـت، درمـان و 

   (؛  وسازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور  آموزش پزشکی،

هاد مـتولیترین و اصلیعنوان مهم اسـتفاده از ظـرفیت وزارت امورخارج  ب   11  ؛دیپلماسی ترین ـن

 های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها؛استفاده از مراکز و نمایندگی  11

    (؛ و، المللی )یونسکو، آیسسکو های بیناستفاده از ظرفیت نهادها و سازمان  12

)هلال احمر، کمیت  امـداد، انجمـن المللی نهاد بینهای مردماز ظرفیت سـازماناستفاده   13

 (21، 1396)قربانی و محمدی،  ؛(    و های دوستی

 های کنشگری ـ کارگزاری. مؤلّفه4

در سراسـر  یمختلف انسـان یهاگروه یزاقناع است و مخاطبان آن ن بری مبتن یفرهنگ یپلماسیزبان د
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و  یاز دانـ  کـاف یباشـند کـ  ضـمن برخـوردار یکسـان یدمهم با ینلذا کارگزاران اجهان هستند؛ 

فنـون و  نـینفرهنگ و تمدن کشور خود، ب  زبان و فرهنگ مخاطبان و همچ یایامبسو  درمورد زو

 یروابط انسـان یبرقرار یننو یها ابزارهااحترام متقابل و افزون بر آن بری مبتن یپلماسید یهامهارت

ای دیپلماسی فرهنگی کارآمد مستلزم و نیازمند کـارگزاران فرهنگـی حرفـ  آشنا و مسلط باشند  کاملاً

است ک  آموزش تخصصی دیده باشند و فرهنگ ایران و جامع  مقصـد را بـ  خـوبی بشناسـند و بـ  

ماهیت و اهمیت قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران بـاور داشـت  و مـومن و متعهـد باشـند  

ی انقلـاب را بـ  هـا ارزشها و در جواب این سوال ک  ما این پیام( 13، 1393ی و ایرانشاهی، )حاجیان

 توان ب  موارد زیر اشاره نمود:خوانیم ب  جهان انتقال دهیم میوسیل  چ  کسانی می

 های فرهنگی متخصص و متعهد؛جذب و بکارگیری دیپلمات  1

 گوناگون؛ هایحوزهفرهنگی در  مد جهت انجام دیپلماسیآتربیت نیروی انسانی کار  2

 ویژه اساتید و دانشجویان ایرانی؛ از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور ب  برداریبهره  3

 و همسو با نظام جمهوری اسلامی ایران؛ سازی مناسب نخبگان هوادارفعال  4

 جهانی؛ برداری از ظرفیت ورزشکاران اعزامی ب  مسابقاتبهره  3

 حوزه و دانشگاه؛ اساتید ی از ظـرفیتبرداربـهره  6

 ؛، فیلمنام  نویسان، کارگرداناننویسندگان ،برداری از ظرفیت هنرمندانبهره  3

 برداری از ظرفیت بانوان دانشمند و متفکر ایران اسلامی؛بهره  1

 های ایران دانشگاه غیرایرانیالتحصیلان و دانشجویان  برداری از ظرفیت فارغبهره  9

 های علمی  ایران پژوهان غیرایرانی حوزه التحصیلان و دان  داری از ظرفیت فارغبربهره  11

ی در راستای اهدا  دیپلماسی فرهنگـی و انتقـال مفـاهیم ارزشـی و بینشـالبت  هم  این موارد بایست 

باشـد تحقـق پیـدا  های انقلـاب مـی صورت پذیرد و در غیر این صورت هد  ما ک  همان گسترش ارزش

هم  نهادهای متولی در امور فرهنگـی در  یهمراه جمهوری اسلامی ایران باشایست  است ک  نخواهد کرد  

ی هـا تحقق مولفـ  راستای با طراحی و تمشیت لازم در ،مـوازی هم، بلک  تکمیل کننده یکدیگر کاری نـ 

کـ   اسـت هـاییعرصـ  لماسی فرهنگی یکـی ازو خصوصاً دیپ دیپلماسی عرص    زیرافـوق اقـدام نـمایند

 انقلـابالمللی دارد   های لازم و بنیادینی برای انتقال مـفاهیم انـقلاب اسلامی در روابط فرهنگی بینظـرفیت

 هـای فرهنـگ و ارزشاین امکان را دارد ک   ر،اثرگذا بسیار فرهنگی هایبا دارا بودن ظرفیت اسلامی ایران

و نیـز فرهنـگ اسـلام غیـر  در جهـان را ب  عنوان الگوی جایگزین فرهنگ لیبرالیسـتیود خانقلاب اسلامی 

 طرح کند مانقلابی در جوامع مسلمان 



     18...     یدر گسترش ارزش ها یفرهنگ یپلماسید یاساس یمولفه ها

 بین سطح های خـارجی درسیاسـت های اساسی مدیریت کلان کشور، پیشـبردیکـی از مسئولیت

 ایقـــدرت رسـان   واســـط بـ هایی ک  نماییمنفی ترسیم شده از ایران و سیاه تصویر  الملل است

تـا بـرای مقابلـ  بـا آن اسـتفاده از توانـایی شده باعث ،گر استهای سلط ک  عمومأ در اختیار قدرت

  امروزه ثابت شده ـیردو مـد نظـر قـرار گ ها و ظرفیت دیپلماسی فرهنگی کشور بیشتر احساس شده

تـوان در عرصـ  بــین المــلل بــ  طـور مؤثرتری مـی است ک  با استفاده از دیپلماسـی فـرهنگـی

توانـد کشـور را می فرهنگی کارآمد یپلماسینقـ  آفرینـی کـرد  بنـابراین، تـدوین و تنظـیم یـک د

، 1393)دهشیری،   در جهت تحقق اهدا  سیاست خارجی خـود و دستیابی ب  منافع ملی یاری رساند

و نگاه منفی ب  ایران در اثر تحولات سیاسـی  کشور سیاسی صبا توج  ب  شرایط و وضـعیت خـا( 11

ایران باید مهوری اسلامی ج رو،و فرهنگ ایرانی امـنیتی شـده است  از ایـن  ، هویتو مذهبی منطق 

زدایـی نمایـد تـا از فرهنـگ و هویـت ایرانـی امـنیت تـلاش در قالب دیپلماسی فرهنگی باز و شفا 

 رســد بازیــابی جایگــاه تمـدنی و فرهنگـیبـ  نظـر مـی (114، 1319 فیروزآبادی، )دهقانی  کـند

های دیپلماسی فرهنگی، مـیظرفیـت از ایران در عرص  بـین الملـل بــا اســتفاده اسلامی جمهوری

عـرص  بــین الملـل بسـیار  در امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کـشـور ،تواند در بهبود وضعیت سیاسی

پـذیر مــیامکان اتخـاذ اسـتراتژی کارآمـد دیپلماسی فرهنگی بـا مهـم باشـد و ایـن گشاو راه همم

ایران در عرص  بـین  از تصـویر نادرستی ک اصلاح نسـبت بـ   علانـ شود  بـ  عـبارت دیگر برخورد ف

 فرهنگــی کشــور و ترســیمبـرای دیپلماســی  اسـتراتژیک دارد و داشتن یک برنامـ  الملل وجـود

گسـترش جهـانی مبـانی و هـای گــوناگون فرصت ،نقشـ  راه روابـط فرهنگـی بـین المللـی ایـران

 یاســی،های مختلـف سزمین  پیشرفت و توسع  در کشور را های انقلاب را میسر خواهد کرد و ارزش

البت  توسع  و گسترش "نمود   خواهد در داخل و سراسر جهان یاری و فرهنگی ، اجتمـاعیاقتصـادی

هـا از جهانی یک فرهنگ نیازمند قبول و جذب افراد جامع  مقصد از یک سـو و آمـوزش مسـتمر آن

دهد ک  افراد آگاهان  آن را بپذیرند و برای خود سوی دیگر است  این قبول و جذب در صورتی رخ می

 (133، 1393)احمدی،  "سودمند بدانند 

 گیرینتیجه

اسلام  مبتنی بر های امام خمینیبرگرفت  از اندیش  1333قلاب مردمی ایران در سال ان

 باشد  ارزش می با رویکردی جهانی و آرمان جامع  مهدوی فقی  ایتسیاسی و نظام سیاسی ول

، خواهیچون حاکمیت الهی، عدالتهشمولی ی جهانها ویژگیبا  فرهنگ انقلاب اسلامیها و 
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و ظلم سالاری دینی، استکبارمردم ها،برادری و برابری انسان طلبی،استقلال خواهی،آزادی

واقعیت   باشد مینظـم نـوین جهـانی  ایجاد در صدد ستیزی، دفاع از مظلومان و مستضعفان

در صورتی ب  کامیابی و موفقیت  ایران اسلامی آن است ک  دیپلماسی فرهنگی جمهوری

المللی  ب  روابط فرهنگی بین جدید تمدنی ایجاد رویکردبا ک   یدرس شایست  و بایست  خواهد

انقلاب  هایاندیش  نماید  این رویکرد بـر معرفی اندیش ، فرهنگ و تمدن اسلامی مبتنی بر نگاه

تواند با تکی  بر حکمت برخوردار باشد می اسلامی ایران استوار است ک  اگر از مدیریت لازم

اساس  بر را اسلامی ضمن جریان سـازی فـکری و ارزشی، پویایی تمدن نظری و عملی اسلام،

بیشتری را برای جمهوری  چ  های هرپیوند عقلانیت و معنویت ب  تدریج متجلی سازد و موفقیت

این نگاه تمدنی  بیافزاید  ها در جهان گسترش این ارزشاسلامی ایران ب  همراه بیاورد و بر 

 باشد آنجا ک  فرمودند:  گذار کبیر انقلاب میی نگاه بنیاننگربرگرفت  از آینده

 یـران  انقلـاب مـردم ایسـتن یـرانبدانند ک  انقلاب ما محدود ب  ا یدمسئولان ما با»

اسـت کـ   حضـرت حجـت ینقط  شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام بـ  پرچمـدار

صـر حاضـر منت نهد و ظهور و فـرج  را در ع یانخداوند بر هم  مسلمانان و جهان

کـ  بـر  یایفـ را از وظ ینمسـئول یاگر لحظـ  ا یو ماد یقرار دهد  مسائل اقتصاد

 یـدرا بـ  دنبـال دارد  با ینسـهمگ یانتیبزرگ و خ یعهده دارند منصر  کند، خطر

 ید،و توان خود را در اداره هر چ  بهتر مردم بنما یسع یتمام یاسلام یدولت جمهور

حکومـت  یجـادانقلـاب کـ  ا یمها را از اهـدا  عظـک  آن یستبدان معنا ن ینا یول

 (323، 21؛ یفهصح « )اسلام است منصر  کند هانیج

 و ارزش چ  خود فرهنگی دیپلماسی این تمدن زمانی ایجاد خواهد شد ک  ما بدانیم در 

 در کارگزاری، و کنشگر کدام با سازمانی و نهاد چ  توسط ایبـرنام  و روش چ  با را بینشی

بدهیم ک  در این مقال  ب  اختصار ب  تبیین این امر پرداخت  شد و بیان شد ک   گسترش جهان

-چون حاکمیت الهی، عدالتهشمولی ی جهانها ویژگیبا  فرهنگ انقلاب اسلامیها و  ارزش

و  سالاری دینی، استکبارمردم ها،برادری و برابری انسان طلبی،استقلال خواهی،، آزادیخواهی

؛ از طریق ابزارهای مختلف دیپلماسی فرهنگی مانند دفاع از مظلومان و مستضعفانستیزی، ظلم

ای، علمی، آموزشی، هنری، ورزشی، گردشگری، مذهبی و زبانی؛ با استفاده از دیپلماسی: رسان 

سازمان فرهنگ و ها و نهادهای مختلف متولی امر فرهنگ همچون: ها، ارگانظرفیت سازمان

مجمع جهانی تقریب مذاهب  ؛مجمع جهانی اهل بیت المصطفی؛  امعج ارتباطات اسلامی؛



     51...     یدر گسترش ارزش ها یفرهنگ یپلماسید یاساس یمولفه ها

های های مختلف همچون دیپلماتدر بخ  مدآنیروی انسانی کارو ب  کارگیری    ؛ اسلامی و

برداری از ظرفیت بهره، اسلامی ایران انقلابنخبگان همسو با متخصص، متعهد و آموزش دیده، 

تواند در های علمی ؛ میها و حوزهایرانی و غیرایرانی دانشگاهپژوهان التحصیلان و دان  فارغ

 عمده جهان امروز نشر و گسترش یابد و جایگزین فرهنگ لیبرالیسی غرب گردد  فعالیت

 این و باشدمی اسلامی ایران انقلاب چهره نمودن مخدوش اسلامی انقلاب مقابل نیروهای

 انقلاب واقعیت ن  گیردمی جهان قرار مردم ارزیابی مورد انقلاب است ک  از شده ارائ  تصویرهای

 جهت در انقلاب های صدور ارزش برای باید نیز اسلامی جمهوری بنابراین اسلامی ایران 

 تصویر با آن را و ببرد از بین را خود از شده ساخت  اشتباه تصویرهای تا کند حرکت تصویرسازی

کند و این امر با یک کار تدریجی مستمر در حوزه دیپلماسی عمومی و  جایگزین خود حقیقی

انقلاب  های و گسترش جهانی و فراگیر ارزشاثرگذاری پایدار فرهنگی محقق خواهد شد  

مستلزم شناخت  باشد اسلامی ایران می انقلابدیپلماسی فرهنگی اهدا  ک  از  اسلامی ایران

فرهنگی، مذهبی، هنری، های در عرص  آموزش و برنام افزاری تأمین نرم وهد   جوامعشرایط 

 و گذاریسیاست برای خاصی مرجع انقلاب صدور مورد در امروز ب  تا      است ای ورسان 

 هایوزارتخان  و هاسازمان نهادها و است نداشت  وجود آن هدایت و هافعالیت هماهنگی

 خارج ، امور وزارت اسلامی، انقلاب پاسداران سپاه: جمل  از اندکرده فعالیت زمین  این در مختلفی

 سازمان ارشاد، و فرهنگ وزارت سازندگی، جهاد وزارت بازرگانی، وزارت اطلاعات، وزارت

جامع  المصطفی،  علمی ، هایحوزه اسلامی، ارتبا  و فرهنگ سازمان اسلامی، تبلیغات

 ک  مذاهب؛ تقریب مجمع بیت، اهل جهانی مجمع ها،تمدن گفتگوی ملی مرکز صداوسیما،

 جهت در نوعی ب  داشتند اختیار در ک  ابزارهایی و هاقابلیت و امکانات با و خود نوب  ب  هریک

لذا شایست  است یک نهاد یا ستادی  (312، 1313 زاده حشمت)  دارندمی بر گام انقلاب صدور

های انجام شده را و فعالیت گیری و هماهنگی بین این نهادها را ب  عهده گرفت وظیف  تصمیم

  رصد و منظم نماید 

 منابع

، تهران، اصول دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها، 1931احمدی ریحانه،  .1

 .ادیبان روز

 .17شماره هيجدهم، سال ،ارتباطات فرهنگ مطالعات ،1931 تابستان اکبر، علي فرهنگي ليلا، اژدری .2



32         31 ، ش88 زمستان ،8فصلنامه علمی ن پژوهشی انقلاب اسلامی، س 

 دانشرگاه انتشرارا  تهرران، ،ایران اسلامی انقلاب جهانی بازتاب های نظریه ،1931 ابرراهيم، برزگر، .9

 .صادق)ع( امام

 .23/11/1917 مورخ فارسي ادبيا  و زبان فرهنگستان اعضای با دیدار در رهبری معظم بيانا  مقام .4

 فكرری پررور  کرانون نویسرندگان و هنرمنردان مسروولان، برا دیردار در رهبرری معظرم بيانا  مقام .5

 .29/2/1911 مورخ نوجوانان و کودکان

 .11/11/1937 مورخ رهبری معظم مقام بيانا  .1

قوم عرب خوزستان در جنگ  ینیآفرنقش یلو تحل یبررس ،1931 ،چمران ،یهبو و حسن ،جعفرزاده .1

 .143-121 ، صص4، شماره 9، دوره فصلنامه مطالعا  دفاع مقدس ،یرانا یهعراق عل یلیتحم

نشاانگان  ییبازنماا ،1931 ،يدحم ی،ابوالقاسم و احمد ی،طاهر يرضا؛عل ی،ازغند يد؛چهرآزاد، سع .3

انقلرا   یفصرلنامه پرهوهه هرا ،یارانا یاسالام یجمهاور یخارج یاستس یندر تکو یمل یتهو

 .13-43، صص 21، شماره 1دوره  ي،اسلام

پس   یها دولت یخارج یاستس یریپذ انطباق ،1931 ،)روشن(، حسرن يميمحمد کاظم و رح يدس ی،حجاز .3

و منزلست  یاسسلام ییهمگرا یزی،بر اصول استکبارست ید)با تأک یانقلاب اسلام یاز دفاع مقدس با اصول و ارزش ها

 .119-159، صص 21، شماره 1دوره  ي،انقلا  اسلام یفصلنامه پهوهه ها (،ییگرا

 ،ایران اسلامی جمهوری فرهنگی دیپلماسی بر درآمدی ،1939حامرد،  ایرانشاهي و ابراهيم حاجياني .17

 .معاصر ابرار موسسه انتشارا  تهران،
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 .اسلامي اندیشه و فرهنگ
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 خلای  منطقه در ایران اسلامی جمهوری فرهنگی دیپلماسی ،1933سيدجلال،  فيروزآبادی، دهقاني .19

 .سياست دانه فصلنامه ،فارس
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 .154-121، صص 2، شماره 3دو فصلنامه مطالعا  قدر  نرم، دوره  ،یفرهنگ یپلماسیدر د

 ،اقتصااد دنیاای روزناماه ،گردشگری در دیپلماسی و دولت ناقش و ساهم ،1939 نراصر، رضایي .15

11/3/1939. 



     53...     یدر گسترش ارزش ها یفرهنگ یپلماسید یاساس یمولفه ها

 ها،فرصات) ایاران اسالامی جمهاوری ایرسانه دیپلماسی ،1932 ليلا، خانزاده و محمد فرسلطاني .11

 .54 شماره ،14 دوره ،(راهبردها و اسیشنآسیب ها،چالش

آرماان  ی،گفتماان یفضاا ،1931 ،يفرد، علر يمختار و قاسم يمي،محمدحسن؛ رح ي،الاسلام يخش .11

 ،یاناهدر منطقاه خاورم یارانا یاسلام یجمهور یخارج یاستآن بر گفتمان س یتو حاکم یرانیا

 .27-1، صص 1، شماره 1دوره  ياسي،فصلنامه راهبرد س

 .ققنوس نشر تهران، دوم، چاپ فرهنگي، دیپلماسي ،1933 سعيد، محمدی و سيدرضا اميری صالحي .13
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 .14 شماره اسلامي، انقلا  پهوهشهای

از  یمانحرکت انصاارالله  یو روش یمفهوم یرپذیریتأث ،1931 ،اللهمحمدصادق و نجابت، روح  ي،کوشك .02

 .272-132، صص 22، شماره 1دوره  ي،انقلا  اسلام یفصلنامه پهوهه ها ،یرانا یانقلاب اسلام

 درجمهاوری فرهنگای دیپلماسای های مولفه ،1931 منروچهر، محمدی و محمد آبادگلشن قرباني .21

 .44تا  21، ص 22 شماره اسلامي، انقلا  هایپهوهه ،اسلامی
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