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مقدمه

انقلاب اسلامی و نظامی سیاسی برآمده از آن توانست الگویی مبتنی بر اسلام ناب را در جامعـ جهـانی
تحقق بخشد و ب تدریج فرهنگ جدیدی خلق کند و آن را در ایران و جهان بسط و گسـترش دهـد
منظور از گسترش ارزش های انـقلاب در اصـطلاح یک برنامـ و اقـدامی از طـر دسـتانـدرکاران
انقلاب در جهت تأثیرگذاری بر جوامع دیگـر است کـ از طریـق ایجـاد ارتبـا و پیونـد بخـ هـای
مختلف جامع ایرانی  -انقلابی ب وسیل ابزارها و روشهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگـی بــا
بـخ های مختلف ملتهای جامع هد  ،اتـخاذ میگردد هد غایی از این برنامـ  ،انتقـال ارزش
های انقلاب اسلامی ب محیط بـیرونی میباشد منظور از ارزش های انقلاب اسلامی ایران آن دسـت از
شعارها و ارزش های انقلاب است ک ماهیت و ایدئولوژی این انقلاب را شکل میدهند و میتوان آن-
ها را در هم جهان گسترش داد همانند :عدالت ،آزادی ،استقلال ،اسـتکبار سـتیزی و همچنـین در
ده های اخیر ،قدرت نرم و روابط فـرهنگی بـین المللی ،از جمل مسائل مهم حکومتها ،دولـتهــا
و سازمانهای فرهنگی منطق ای و بین المللی شده است قدرت نرم توانایی تأثیرگذاری بـر دیگـران
برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت ب جای اجبار یا تطمیع است روابـط فرهنگـی پیوندهایی
است ک میان انسانها در حوزههای ملی و فرهنگی بـ وجـود مــیآیـد کـ تحــت تـأثیر شـرایط
اجتماعی و فرهنگـی اسـت "یکـی از حسـاستـرین مـسـائل مــدیریت اسـتراتژیک فرهنگی ،ساز
وکار بکارگیری ابزار و ظرفیتهای فرهنگـی بـرای تـأثیر بـر افکــار عمـومی و دولـتهـای ســایر
کـشورها در جهت تامین منافع ملی مـیباشـد کـ از آن بـ عنـوان دیپلماسـی فرهنگـی یـاد مـی-
شود " (اژدری )34 ،1396 ،انقلاب اسلامی ایران برای تحقق این امر نیازمند ابزارهای مختلفـی اسـت
ک بتواند ب بهترین شکل ممکن ارزش های خود را ب کشورهای مختلف انتقال دهد در این میـان،
دیپلماسی فرهنگی ب عنوان یکی از ابزارهای کارآمد دارای نق
مبانی و ارزش های انقلاب می باشد بر این اساس ،پژوه

قابل تـوجهی در گسـترش جهـانی

حاضر ب دنبال پاسخگویی ب این سـوال

است ک دیپلماسی فرهنگی و مولف های اساسی آن چ نقشی میتوانند در گسترش جهانی مبـانی و
ارزش های انقلاب اسلامی داشت باشند و با توج ب داشتن پتانسیل و ظرفیتهای عظـیم دیپلماسـی
فرهنگی ،چگون میتوان از آنها در گسترش جهانی مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی بهرهمند شد
ضرورت این تحقیق از آن رو است ک ترویج و جهانیسازی مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی یکـی
از اهدا اساسی انقلاب و زمین قدرت نرم آن است ک در اسـناد بالادسـتی از جملـ قـانون اساسـی
جمهوری اسلامی ایران ،دیدگاههای امام خمینی و مقام معظم رهبری جایگاه خاصی دارد همچنین
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نیز میتوان ب مواردی از قبیل ترویج گفتمان انقلاب اسلامی ،کمک ب ادبیـات

انقلاب اسلامی و تولید محتوا جهت استفاده متولیان سیاست خـارجی نظـام جمهـوری اسـلامی ایـران
اشاره کرد این پژوه

با فی برداری کتابخان ای و بررسی اسناد ،اطلاعات بدست آمده را طبق بندی

نموده و آن را در چارچوب موضوع طبق روشهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیـ و تحلیـل قـرار
داده و در مسیر اهدا تعیین شده پی

خواهد برد

در موضوع دیپلماسی فرهنگی مطالعات زیادی صورت گرفتـ ک ب عنـوان پیشـین تــحقیق در ایـن
مـورد بهـرهبـرداری قـرار گرفت است اما ب طور کلی ،بعضی از این آثـار بـ نقـ

پـژوهـ

فرهنـگ در

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت اند ک با آنک بسـیار کمـک کننـده بـ منظـور مـا در ایـن
هستند اما از هد ما ک نق

دیپلماسی فرهنگی در صدور و گسترش انقلاب است متفاوت مـی-

باشند در بعضی از این آثار نیز ب نق

دیپلماسی فرهنگی بـ عنـوان یـک ابـزار قـدرت نـرم در سیاسـت

پژوه

خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده ک این گون آثار نگاهی ابزار گون ب فرهنگ در کسب قـدرت
سیاسی دارند و از نگاه ما ک اصلالت فرهنگی است متفاوت میباشند
چهارچوب نظری پژوهش

تحلیل نق

دیپلماسی فرهنگی در صدور فرهنگ انقلاب اسلامی ،نیاز ب یک چـارچوب نظـری دارد؛

لذا در این زمین نظری «پخ » هاگر استرند ک در تحلیـل انتشـار و اشـاع ایـدههـای فرهنگـی و
سیاسی بسیار پویاست مورد استفاده شده است «پخ » عبارت است از فرایندی کـ بـر اسـاس آن،
امری فرهنگی ک مشخص یک جامع است ،در جامع دیگری ب عاریت گرفت و مورد پذیرش قـرار
میگیرد قبول یک نوآوری و سرعت پذیرش همچون امر فرهنگی در یک کشور ،متأثر از متغیرهایی
است نظیر :تفوق آن بر آنچ در جامع مقصد موجود است؛ سازگاری داشتن با انگـارههـای فرهنگـی
موجود؛ شناخت سهل و آسان آن؛ و قابلیت آزمونپذیری ب طور تجربی؛ مزایای آن بـر تعـداد نسـبتا
زیادی از مردم ب روشنی قابل مشاهده باشد (برزگر)36 ،1391 ،
انواع پخش از نظر هاگر استرند
 .1پخش جابجایی

پخ

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

یک اندیش است مانند اعزام مبلغان مذهبی ،مهاجرت مسیحیان و فرآیند استعمار اروپائیان در دوره-
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غالباً پخ

های گذشت الگوی پخ

جابجایی بوده است

 .2پخش سلسله مراتبی (انتشار ریزشی)

پدیدهها و نوآوریها در قالب سلسل مراتب و از طریـق تـوالی مـنظم دسـت هـا و طبقـات منتقـل و
گسترش مییابد ایدهها از یک فرد مهم ب فرد دیگر و از یک مرکـز شـهری مهـم بـ مرکـز دیگـر
گسترش مییابد مانند مد لباس ،مد آرای  ،کالاهای مصرفی مثلـاً در صـدر اسـلام بـا اسـلام آوردن
رئیس قبیل کل قبیل مسلمان میشدند بالاترین سرعت انتشار در پخ

سلسل مراتبی است

 .3پخش سرایتی یا واگیردار

گسترش عمومی ایدهها بدون در نظر گرفتن سلسل مراتب صورت میگیرد ماننـد

در این نوع پخ

اشاع بیماریهای مسری (برزگر)33 ،1391 ،
استرند ش

عامل را در پخ

یک ایده ،اثرگذار میداند ک عبارتاند از:

( )1حوزه یا محیط جغرافیایی ،ک میتواند پذیرا  -همگرا یا محیط ناپذیرا  -واگرا باشد
( )2زمان ،بدین معنا ک پدیده میتواند ب صورت مداوم یا ب حالت دورههای متمایز از یکدیگر و
متوالی باشد براین اساس ممکن است گفت شود هرچ از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایـران بگـذرد ،از
میزان پذیرش تاثیرات آن کاست میشود البت این در صورتی است ک نوآوریهـای انقلـاب اسـلامی
ایران را منحصر ب همان سال  1333کنیم
( )3موضوع پخ  ،ک طیف متنوع و وسیعی را شامل میشود ک در اینجا «ارزش هـای جهـانی
انقلاب اسلامی» است
( )4مبدأ پخ  ،مکانهایی ک خاستگاه نوآوریها و صدور پیامها و ارزش ها باشد
( )3مقصد پخ  ،یعنی مکانهایی ک محتوا و موضوع پخ

ب آنها میرسد؛

( )6مسیر پخ  ،مجاری و ابزارهای انتقال و حرکت موضوع پخـ

از مبـدأ بـ مقصـد اسنت.

(برزگر)41 ،1391 ،
بنابراین ،در نظری پخ
پخ

و مقصد پخ

چهار رکن را میتوان مشاهده کرد :مبدأ پخ  ،موضوع پخـ  ،مسـیر

لذا با توج ب چهار رکن نظری پخ

سوال مهم و کلیدی پژوه

این اسـت

ک انقلاب اسلامی ایران (مبدأ پخ ) در دیپلماسی فرهنگی خود مـی خواهـد چـ ارزش و بینشـی را
(موضوع پخ )؛ با چ روش و بـرنام ای ،توسط چ نهاد و سازمانی ،بـا کـدام کنشـگر و کـارگزاری
(مسیر پخ )؛ و در کجای جهان (مقصد پخ ) گسترش بدهد؟

مولفه های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش های ...
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صدور و گسترش جهانی ارزش های انقلاب

نظام جـمهوری اسـلامی ایران بر مبنای ارزش ها و آموزههای متعالی دین مبین اسلام و مکتب
اهل بیت عصمت و طهارت شکل گرفت است و این امر ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را از
دیگر نظامهای حال حاضر جهان ،متفاوت میکند اکثر جریانهای فکری ک در قالب انقلاب و یا
اصلاحات اجتماعی در جوامع گوناگون مطرح میشوند در القای اندیش ها و اعتقادات خود ب دیگران
میکوشند و بسط اندیش های خود را تکلیف و وظیف ای برای وصول ب اهدا میدانند مکاتب
گوناگون فکری اعم از اندیش های مارکسیستی و یا لیبرالیستی در حوزههای فرهنگ ،اقتصاد و
اجتماعیات همواره در این راستا کوشیدهاند در انقلاب اسلامی ایران ک متمایزترین انقلاب هزاره اخیر
می باشد ،انگیزه الهی و اهدا اسلامی مهمترین فصل تمایز انقلاب ملت ایران از دیگر انقلابهاست
«ما مدعی هستیم ک انقلاب ما در عالم نظیر نداشت است برای اینک اسلامی بوده است و چون
اسلامی بود و تمام افراد ملت شرکت در این امر داشتند ،یک انقلابی نبود ک یک حکومتی بیاید و
حکومتی را ببرد ،یا یک نظامی بیاید و یک حکومتی را ساقط کند آن طور نبود یک ملتی قیام کرد
و ملتی ک اسلامی بود ،ملتی ک خودش را پایبند اخلاق و پایبند اسلام میدانست و میداند ،اینها قیام
کردند و حریف خودشان را بیرون کردند و غلب کردند » (امام خمینی )143 ،11 ،وقتی یک انقلاب از
آموزههای دین جامع و جهانشمولی چون اسلام منبعث میشود و حتی اصل حرکت نهضت و انقلاب
از سوی رهبر انقلاب ب عنون یک تکلیف دینی و انسانی مطرح میشود ،بنابراین طبیعی است ک
گسترش انقلاب تا جایی ک در توان انقلابیها باشد ،تکلیفی همیشگی فرض خواهد شد؛ «نهضت
برای اسلام نمیتواند محصور باشد در یک کشور ،و نمیتواند محصور باشد در حتی کشورهای
اسلامی ،نهضت برای اسلام ،همان دنبال نهضت انبیاست نهضت انبیا برای یک محل نبوده است »
(امام خمینی« )446 ،11 ،صدور انقلاب ،ب معنای صادر کردن ارزش های انقلابی و افشاگری درباره
مستبدها و ظالمهای عالم ،وظیف و تکلیف الهی ماست اگر این کار را نکنیم ،کوتاهی کردیم »
(بیانات مقام معظم رهبری؛  )1361/14 /19و طبق گفت بنیانگذار انقلاب ،این انقلاب فرهنگی و
اسلامی است وگسترش جهانی آن نیز باید از راههای فرهنگی انجام شود «ما میخواهیم این
انقلابمان را ،انقلاب فرهنگیمان را ،انقلاب اسلامیمان را ب هم ممالک اسلامی صادر کنیم» (امام
خمینی)91 ،13 ،
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دیپلماسی فرهنگی

دیپلماسی در واقع فن مدیریت تعامل با جهان خارج از سوی نهادها و سازمانها و دولتها می باشد و
قطعا ابزارها و مکانیسمهای متعددی برای اعمال این مدیریت مـیتـوان بـ کـار گرفـت ملاحضـات
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی س حوزه سنتی و کلاسیک در عرصـ دیپلماسـی بـین المللـی اسـت کـ
سیاست خارجی کشورها در آن اعمال میشود اما در ده های اخیر فرهنگ و مولفـ هـای فرهنگـی
رکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل میدهد ک ب جرأت میتوان گفت ک لای زیرین سـ عنصـر
دیگر نیز می باشد (صالحی امیری و محمدی)111 ،1319 ،
در تعریف میلتون کامینز دیپلماسی فرهنگی ب معنای مبادل ایدهها ،اطلاعات ،هنر ،نحوه زنـدگی،
نظام ارزشی ،سنتها و اعتقادات ب منظور دستیابی ب مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابـل میـان
ملتها و کشورها می باشد ( )Cummings Milton. 2003در عالم سیاست و روابـط بـین الملـل
دیپلماسی فرهنگی را ،مجموع قواعد و ضوابط و شیوهها و اصولی میدانند کـ بـا کمـک ابزارهـا و
روشهای فرهنگی نسبت ب انتقال پیامهای ملی فرهنگی اقدام میشود و منـافع ملـی را بـ تحقـق
نزدیک میکند (احمدی)16 ،1393 ،
در مجموع و در یک تعریف منتخب و مختصر میتوان گفت :دیپلماسـی فرهنگـی بکـارگیری ابـزار و
ظرفیتهای فرهنگـی بـرای انتقال پیامهای ملی جهت تـأثیر بـر افکـار عمومی سـایر کـشورها می باشد
دیپلماسی فرهنگی ب عنوان جـزیی از دیپلمـاسی عمومی از ارکـان قدرت نرم بـ شـمار مـیرود
ک در تعاملی سازگار و هم افزا با سایر ارکان قدرت ملی کشور قـابل تشریح است ب طـور کلـی ،آن
چ از محتوای کلمات متفکران و اندیشمندان در توضیح واژه قدرت نرم ،بر مـیآیـد ایـن اسـت کـ
قدرت نرم ،محصول و برآیند تصویرسازی مثبت ،ارائ چهره موجـ از خـود ،کسـب اعتبـار در افکـار
عمومی داخلی و جهانی ،قدرت تأثیرگذاری غیر مستقیم توأم با رضایت بر دیگـران و … مـی باشـد
قدرت نرم یعنی توانایی در جذب و ایجاد جاذب برای دیگران قدرت نرم توانایی هـدایت دیگـران بـ
خواستن و پیگیری اهدافی ک ما میخواهیم از طریق شکلدهی ب ارجعیـتهـا یـا قـدرت گفتمـانی
است فرهنگ فقط آن چیزهایی نیست ک تعریف میکنیم ،فرهنگ یعنی آن چیزی ک همـ جامعـ
را در برگرفت و ما اگر بتوانیم از طریق فرهنگ کشورهای دیگر را ب جمهوری اسـلامی ایـران جـذب
کنیم ،این همان تعریف دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم است دیپلماسی فرهنگی ب عنوان ابزار بسط
و گسترش این انقلاب فکری و فرهنگی ،با مـطالعات ،تحلیل پژوه های موجـود و تجربیـات چهـار
ده اخیر؛ (قربانی و محمدی )29 ،1396 ،دارای چهار مؤلّف اساسی می باشد ک میتوانـد در پخـ
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ارزش های انقلاب اسلامی در جهان مفید اثر باشد:
 1مؤلّف های ارزشی ـ بینشی  2مؤلّفـ هـای روشــی ـ بــرنام ای  3مؤلّفـ هـای نهـادی ـ
سازمانی  4مؤلّف های کنشگری ـ کارگزاری
 .1مؤلّفههای ارزشی ـ بینشی

همانطور ک قبلا گفت شد بر اساس نظری استوان ،برای تولید و انتشار یک پیام و ایـده فرهنگـی در
یک جامع  ،چهار رکن وجود دارد این ارکان عبـارتانـد از :مبـدأ ،مقصـد ،موضـوع و مسـیر انتشـار
بنابراین نظری موضوع پخ

مسئل و رویدادی است ک از یک حوزه ب دیگر مناطق نشر مـییابـد،

ک میتواند نوآوریهای فنی و علمی ،یافت های جدید کشاورزی و تولیدی ،پدیدههای اجتماعی چون
رفتار ،گوی

و مد لباس و امراض و بیماریهای واگیر و یا فعالیـتهـای فرهنگـی و سیاسـی نظیـر

انقلابها باشد موضوع پخ

در این انقلاب مؤلف های ارزشی _ بینشی جهانی یـا همـان پیـامهـای

ارزشی انقلاب ایران برای جهانیان می باشد و در واقع جواب ب این سوال است ک چـ چیـز را مـی-
خواهیم جهانی کنیم؟ در واقع مهمترین قسمت در دیپلماسی فرهنگی این است ک مـا چـ پیـامی را
میخواهیم ب وسیل ابزارهای مختلف فرهنگی ب مخاطبین گوناگون خود در سراسـر جهـان ارسـال
نماییم اما قبل از پاسخ ب این سوال باید عنوان کنیم کـ مخـاطبین پیـام-هـای مـا در جهـان چـ
کسانی هستند و ارزش های این انقلاب را در کجا میخواهیم گسترش دهیم و جهـانی کنـیم؟ یعنـی
باید مقصد پخ

را تعیین کنیم و تبیین کنیم ک مخاطبین ما چ کسانی هستند و ارزش هـای ایـن

انقلاب را ب کجا میخواهیم گسترش دهیم؛ زیرا پیامهای ما نسبت ب مخـاطبین مختلـف در جهـان
کمی متفاوت خواهد بود و متناسب با مقصد و محیط هد ارزش هـای فرهنگـی صـادره نیـز فـرق
خواهد کرد بعضی محیطهای مقصد در مقابل پیامهای صادره از مبدأ همگرا و پذیرا و بعضی واگرا و
ناپذیرا هستند در جواب مقصد پخ

باید اذعان داشت ک جوامـع و سـاختارهای انـسـانی اعـــم از

دولتـی وغیردولتـی و اشخاص حقیقی و حقوقی ،دینی و غیر دینی ،مذهبی و غیر مذهبی مـیتواننـد
مخاطب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشند اما در مجموع و ب طـور خـاص مـیتـوان
این مخاطبین را ب س دست تقسیم نمود:
الف :جامع جهانی (انسانها)
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

پیامها ،شعارها ،ارزش ها و بین های انقلاب اسلامی ایران نیز شامل س دست کلی میباشـند کـ بـا
توج ب هر یک از جوامع مخاطبین ،این پیامهای انقلاب نیز متفاوت و مختلف خواهد بود
الف :پیامهای مشترک جوامع انسانی

 1توحید
 2اسـتقلالطلبی
 3آزادیخواهی
 4عدالتخواهی
 3برادری و برابری انسانها
 6ظلم سـتیزی
 3اســـتکبار سـتیزی
 1حمایت از مستضعفان عالم
 9ایجاد نظـم نـوین جهـانی
 11ایجاد نظـم نـوین جهـانی
 11ترویج اخلاقیات
 12ترویج معنویتگرایی
 13ترویج ایمان ب خدا و سبک زندگی دینی
 14ترویج مکتب اسلام ب عنوان کاملترین دین آسمانی
ب :پیامهای مشترک جوامع اسلامی

 1ترویج وحدت اسلامی
 2تـرویج فرهنـگ قـرآن و عترت
 3ترویج سبک زندگی اسلامی
 4ترویج انتظار و مهدویت
 3ترویج مردمسالاری دینی
 6وجوب تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی
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ج :پیامهای مشترک جوامع شیعی

 1ترویج مـکتب تـشیع اصیل
 2تـبیین مفهوم انتظار و مهدویت در معار شیعی
 3ترویج عدم جدایی دین از سیاست
 4مـعرفی مدل حکومتی مـبتنی بـر ولایت فقی
 3معرفی فرهنگ ایثار و شهادت و شجاعت
 .2مؤلّفههای روشـی ـ بـرنامهای

اما در دیپلماسی فرهنگی مهمترین سوال این است ک این پیامها را باید با چ روش و برنامـ ای بـ
این مخاطبین ارسال نمود؟ در واقع پاسخ ب این سوال ک چگون میخـواهیم مبـانی و ارزش¬هـای
انقلاب را جهانی کنیم ،همان پاسخ ب مسیر پخ

در نظری هاگر استرند است در این مسیر پخ

و

چگونگی گسترش انقلاب ،انواع روشها و سازوکارهای سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی را مـی-
توان تصور کرد اما چون آنچ میخواهیم ب جهانیان انتقال دهیم از جنس اندیشـ و فرهنـگ مـی
باشد لذا برای گسترش مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی ب سراسر جهان مـا نیازمنـد بـ ابزارهـای
فرهنگی و یک دیپلماسی فرهنگی مناسب فعال هستیم روشهایی ک از جنس فرهنـگ و قابلیـت-
های فرهنگی در خدمت دیپلماسی فرهنگی میباشند را میتوان در چارچوب زیـر دسـت بنـدی کـرد:
دیپلماسی رسان ای؛ دیپلماسی علمی و آموزشی؛ دیپلماسـی هنـری؛ دیپلماسـی ورزشـی؛ دیپلماسـی
گردشگری؛ دیپلماسی مذهبی؛ دیپلماسی زبانی؛
 1-2دیپلماسی رسانهای

شامل :تلویزیون ،رادیو ،اینترنت ،شبک های مجازی ،روزنام  ،نشری و
دیپلماسی رسان ای از مباحث جدید در سیاست خارجی است و در چهار ده گذشت کم کم جـای
خود را در عرص بین المللی باز کـرده اسـت این واژه را نخستین بار آمریکاییها بـ کـار بردند زیرا
ب این نتیج رسیدند ک ب جای استفاده از نیروی نظامی برای پیشبرد اهدافشان میتوانند از رسـان -
های فراملی و برون مرزی استفاده کنند (سلطانی فر و خان زاده )116 ،1392 ،دیپلماسی رســان ای
از طریق فعالیتهای متعدد رسان های عادی و ویژه ،پیگیری میشـود کــ ایـن فــعالیتهـا شـامل
کنفرانسهای مطبوعاتی ،مصاحب ها ،دیدار سران حکومتها و میانجیگـران در کشـورهای رقیـب و
رویدادهای رسان ای بـرانگیزاننده اسـت ک برای گشودن عصری جدید در روابط متقابل سـازماندهی
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میشوند (نعمتی و بزرگمهری)141 ،1391 ،
نق

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

پیشبرد اهدا دیپلماسی فرهنگی نادیده گرفت یکی از نیازهای اساسی کشـورها در جهـت پیشـبرد
دیپلماسی فرهنگی ،هماهنگی و مکمل بودن آن با رسان است رسان توانست است در تبیین و ترویج
ارزش های فرهنگی در سایر کشورها ،در توسع روابط فرهنگی بین المللی و در فراهم آوردن بستر و
زمین ای برای مطالع آداب و رسوم و سنن فرهنگها نقشی عمده داشت باشد رسـان بـا گسـترش و
توسع روابط مردم با مردم در جهان میتواند باعث اتحاد و یکدلی افکار عمـومی جوامـع شـود و نیـز
بستر و زمین ای برای آگاهسازی نسبت ب نقا مثبت سایر فرهنگها و نقا منفـی فرهنـگ خـودی
فراهم آورد رسان در دیپلماسی فرهنگی و نیز در تبادل فرهنگی ،اشاع فرهنگی و فرهنگپذیری ب
عنوان یکی از مولف ¬های اصلی دیپلماسی فرهنگی نق

موثری داشت است و دارد

در خصوص کارکرد رسان ای جمهـوری اسـلامی ایـران بـ عنـوان یکـی از کـاربردیتـرین ابزارهـای
فرهنگی برای غلب بر فکر و اندیش باید گــفت سـینما و تلویزیـون ایـران بـ عنـوان یکـی از مـؤثرترین
بسترهای معرفی فرهنگ ،نق

بسیار مهمی دارند ب ویژه ک در این سالها ب سـرعت رشـد کـرده و بـا

پرداختن ب موضوعات و مضامین انسانی و اسلامی ،جای خود را در میـان ملـل مختلـف بـاز کـرده اسـت
سینمای ارزشی پس از انقلاب اسلامی یکی از توانمندترین سینماهاسـت و موفقیـت آن در عرصـ جهـانی،
مدیون سادگی ،اخلاص و جنب های ظریف انسانی و ذاتی و در واقع بیان جنبـ هـای مثبـت بشـری اسـت
توانمندسازی و ساخت فیلمها ،سریالها ،مستندها و دیگر آثـار هنـری در موضـوعات ارزشـی مـیتوانـد در
گسترش جهانی مبانی و ارزش های انقلاب اسلامی بسیار کارگشا باشد
 2-2دیپلماسی علمی و آموزشی

شامل :دانشجویان ایرانی در سایر کشورها ،دانشجویان غیـر ایرانـی مشـغول در ایـران ،دانشـجویان
اعزامی ب المپیادها و مجامع علمی ،برپایی همای ها و کنفرانسهای علمی جهانی در ایران ،ترجمـ
متون ایرانی اسلامی ،کمک ب راهاندازی مراکز کشورشناسی (ایران شناسی و ) و ایجاد ایـن کرسـی
در دانـشگاههای مـعتبر جـهان در کنار ارائ فرصتهای مطالعاتی کوتاه مدت با هد جذب نخبگان
و اصحاب فکر و اندیش از کشورهای مقصد ،برجست کردن نق

و تأثیر فرهیختگـان و دانشـمندان

تاریخ گذشت و معاصـر کشـور در پیشـرفت علـم و ادب در سـطح جهـان و اســتفاده از شــهرت و
محبوبیت آنها برای اهدا راهبردی دیپلماسی فرهنگی مانند چهرههای جهـانی و مانـدگاری چـون
مولانا جلال الدین رومی ،حافظ ،ابن سینا ،و ؛ برنام های آموزشی بین المللی و همکاریها و مبادلات
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علمی و دانشگاهی (استاد و دانشجو) ،وغیره؛ هم این اقدامات بخشی از راهبرد دیپلماسـی فرهنگـی
یا اِعمال قدرت نرم ب شمار میآید تماسهای فرهنگی علمی آموزشی بدون شـک تـأثیر زیـادی در
مبارزه با احساسات منفی درباره یک کشور خواهند داشت و توج ب این مـوارد در دنیـا امـری رایـج
است و بسیاری از کشورها از این طریق ،حضور خود را در مناطق مختلف جهان پیگیری مـیکننـد و
بر اساس اعتقادات و ارزش های خود ب فعالیت میپردازند
ب عنوان مثال دانشجویانی ک برای ادام تحصیل در رشت های مختلف علوم ب کشـور میزبـان
دعوت میشوند پس از زندگی در آن کشور و آشنایی با فرهنگ و سیاست آنان و برقـراری ارتباطـات
صمیمان با آنان ،پس از بازگشت ب کشور خوی

و در ادام زندگی و فعالیـتهـای خـوی

خـود را

مدیون آموزشهای دریافتی از کشور میزبان دانست و چهارچوب فکـری جامعـ آنـان را مـیپذیرنـد
(مهدوی)13 ،1396 ،
دیپلماسی علم و فناوری مفهومی جدید در عرص سـیاست خـارجی مـیباشد در دیپلماسی علـم
و فناوری س رویکرد قابل تشخیص است رویکـرد اول اسـتفاده از علـم و فنـاوری بـ عنـوان ابـزار
دیپلمـاسی اسـت بـ عبارت دیگر علم و فناوری یک وسیل ای در اختیار دستگاه دیپلماسـی خواهـد
بود تـا از طـریق آن ب اهدا سیاست خارجی خود برسد این رویکرد را میتوان در دو دست تقسـیم
نمود استفاده از علم و فناوری بـ عـنوان ابـزاری تنبیهی (همانند تحریمها) ،استفاده ب عنوان ابـزار
تشویقی و بهان ای برای بـهبود روابـط و در نـهایت ایجاد وابستگی ک بیشتر در روابط با کشـورهای
اقمار صورت میپذیرد رویکرد دوم دیپلماسی برای عـلم و فـناوری اسـت ایـن رویکـرد بـ معنـای
استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک در جهت جذب ،رشد و توسع علم و فناوری کشور مـیبـاشد ایـن
رویکرد نیز ب س دست کمک ب بازاریابی ،تأمین نیازمندیهای علمی و فنـاوری کشـور و حــمایت
دیپلمـاتیک در معاهدات بین المللی است رویکرد سوم در دیپلماسی علم و فنـاوری ،رویکـرد قـدرت
نرم است ب این مـعنا کـ از منابع علم و فناوری در جهت اثرگذاری و ایجاد مطلوبیـت بـرای مـردم
کشورهای دیگر استفاده شـود (معاونت علمی ریاست جمهوری)1391 ،
تـأثیرات عـلم و فـناوری بر حوزه سیاست بسیار مورد تأکید مقام معظم رهبـری بـوده اسـت در
نگاه ایشان علم و فناوری یکی از منابع اقـتدار جــمهوری اســلامی ایـران مـیباشـد ایشـان علـم و
فناوری را ابزار نظام سلط برای سلط گری خـود مـیدانند و تنها راه مقابل با آن را نیز پیشرفت علم
و فناوری میدانند ایران ظرفیتهای خوبی در حوزه علـم و فــناوری دارد بــخصوص بـا توجـ بـ
پیشرفتهای حاصل شده در فناوریهای پیشرفت هم چـون نـانو ،زیست فنـاوری ،هـوا و فضـا و
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برای داشتن دیپلمـاسی عـلم و فـناوری موفق باید بتوان ظرفیتها را ب خـوبی شـناخت و از آنهـا
استفاده نمود (عراقی)161 ،1394 ،
 3-2دیپلماسی هنری

شامل :عکس ،فیلم ،تئاتر ،بـرگزاری هــدفمند مــسابقات و محافـل هــنری ،و حضـور مـؤثر در
مـجامع و هـمای های بـین المللی در کنار شرکت فعال در رخدادها و جـشنوارههـای هــنری بـین
المللی (جشنوارههای بـین المللـی فـیلم ،داسـتان ،تئـاتر و ) و نیـز برگـزاری مـنظم نمایشـگاههـا،
گردهماییها ،کارگاهها و همای های فرهنگی در کشور مقصد
هنر با توج ب شناخت شدن ب عنوان زبان بین المللی و برخورداری از ظرفیـت تأثیرگـذاری بـر
افکار ،آراء ،اندیش ها و عقاید دیگر ملتها ،موجبات ارتقای ارتباطات میان فرهنگـی و اجـرای موفـق
دیپلماسی فرهنگی و تبیین مفاهیم اسلامی را فراهم میآورد هنر اسلامی با توجـ بـ برخـورداری از
ویژگیهایی چون جذابیت ،تفکر برانگیزی ،ماندگاری و قابل فهم بودن برای همگان و اثرگـذاری بـر
درک و ذهنیت سایر ملّتها میتواند در دو عرص مفهوم سـازی و تصـویر سـازی موجـب کارآمـدی
دیپلماسی فرهنگی گردد انتقال ارزش های دینی و تبیین هویت اسلامی از طریق هنـر در دیپلماسـی
فرهنگی نیازمند توج ب پی

شر هایی چون موقعیت شناسی ،مخاطب شناسی و انگـاره شناسـی و

تلاش برای تولید محصولات فرهنگی و هنری متناسب با ذائق فرهنگی مخاطبان است
 4-2دیپلماسی ورزشی

شامل :برگزاری مسابقات بین المللی ورزشی در ایران ،اعزام ورزشکاران ایرانی ب مسـابقات جهـانی،
المپیک و غیره میشود موضوع دیپلماسی ورزش بـین حــکومتهـا ،شـاید یکـی از سـابق دارتـرین
مباحث مطرح دیپلماسی کشورها باشد ب عنوان مثال در  1931زمانی ک روسها درصدد جلب نظـر
دولت ایران بودند ،از سـوی مـیلتون آیزنهاور رئـیس دانشـگاه دولتـی پنسـیلوانیای آمریکـا ،دعــوت
نـام ای ب دسـت فـدراسیون فـوتبال ایران رسید ک طی آن از ایران خــواست شـد کـ تـیم برتـر
دانشگاهاش را برای یک بازی دوستان ب ایران اعزام کند در آن روزها تیم آمریکایی ،بـا دسـت های
گل مورد استقبال مردم ایران قـرار گـرفت (عراقی )161 ،1394 ،اما بعد از پیـروزی انقلـاب یکـی از
مطرحترین این دیپلماسی ،سیاست عدم رویارویی ورزشکاران ایران با اسرائیلیها در طول سـالهـای
گـذشت می باشد ک باعث انتقال فرهنگ مقاومت و عدم مشروعیت اسرائیل ب سراسر جهان گشـت
است
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 5-2دیپلماسی گردشگری

دیپلمـاسی گـردشگری شامل جذب گردشگر خارجی ب ایران ،اعزام گردشگر ایرانی بـ کشـورهای
دیگر و غیره می باشد ک عموماً ب نق

گردشگری در ایجـاد صـلح ،رونـق اقــتصادی و افــزای

درآمـد ،خنثی سازی تبلیغاتی منفی خارجی و جایگاه دولت در دسـتیابـی بـ ایـن اهـدا اشـاره
دارد (رضایی )1393 ،بـا توج ب اینک گـردشگری تعامل فرهنگی میان مردم است ،میتواند حامـل
پیامی برای ایجاد دیپلماسی پایدار و از بین رفتن بـسیاری از سـوءتفاهمات میان ملتهـا و دولـتهـا
بـاشد بـرای تـوسع گـردشگری بـ عنـوان ابـزاری جــهت پیشــبرد مقاصـد سیاسـی ،اقتصـادی،
اجتماعی و فرهنگی توج ب موارد زیر ضروری است :کم کردن تصدیگری دولت (دولت فقط نـاظر
باشد)؛ فعال کردن بخ

خصوصی؛ اصلاح قوانین ورود و خروج؛ استاندارد سازی خدمات و تسـهیلات

گردشگری؛ تبلیغات مناسـب و گــسترده؛ و در نهایـت تغییـر نـوع نگـاه دولتمـردان بـ گردشـگر و
گردشگری ب عنوان یک فرصت و ن یک تهدید (رضایی)1393 ،
 6-2دیپلماسی مذهبی

شامل :مناسک حج ،مراسم اربعین حسینی ،مسابقات بین المللی قرآنی ،طلاب غیر ایرانی مشـغول در
ایران ،اعزام هدفمند سخنرانان و مبلغین ،برپایی همای ها و کنفرانسهای عملی مذهبی جهـانی در
ایران ،ترجم کتب مذهبی و ب عنوان نمون مناسک حـج یکـی از عرصـ هـای مهـم دیپلماسـی
فرهنگی مذهبی می باشد حج علاوه بـر جـنب های مذهبی و عرفانی ،دارای جنبـ هـای دیگـری ،از
جمل جنب های سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز هسـت کـ بایـد توجـ کـافی بـ آنهـا
معطو داشت طبیعت حج ب دلیل شرکت زائران مسلمان از هم کشورها ،شرایط را برای برقـراری
ارتبا با آنها فراهم میکرد از نخستین سال پیروزی انقلاب اسـلامی ،همـ سـال  ،پیـام مـذهبی –
سیاسی مفصلی از طر رهبری انقلاب اسلامی ایران ،خطاب بـ زائـران حاضـر در مراسـم حـج داده
مـیشـود ک محتوای آن ،تماماً پیامهای سیاسی انقلاب اسلامی است
 7-2دیپلماسی زبانی

دیپلماسی زبانی ب معنای گسترش زبان فارسی در جهان می باشـد در ارتباطـات بـین فرهنگـی یکـی از
مهمترین مولف ها زبان است زبان نقط آغازین توسع ابزار ارتباطی و رسـان هـا تلقـی مـیشـود یکـی از
برجست ترین مولف تعیین کننده هر فرهنگ زبان و ادبیات آن است در این میان زبان فارسی در پیوسـتگی
فرهنگی کشورهای منطق ب عنوان پل ارتباطی میان حداقل ده کشـور جهـان از جملـ ایـران ،پاکسـتان،
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ترکی  ،آذربایجان ،قزاقستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،قرقیزسـتان و افغانسـتان از اهمیـت فـوق-
العادهای برخوردار است (صالحی و محمدی )193 ،1319 ،استفاده از ظرفیتهای نهفت در زبـان و ادبیـات
کشور و ترویج آن از طریق تـأسیس رشـت زبان و ادبیات در دانشگاههای مهم جهان و نیز اعطای بـورس-
های منظم و مستمر تحصیلی در سطوح عالی کارشناسی ارشد و دکتـری زبـان فارسـی از راههـای اشـاع
فرهنگ و زبان کشور در سطح جهان می باشد در حوزه دیپلماسی فرهنگی توج ب گسترش زبان یکـی از
مولف های تاثیر گذار در قدرت نرم می باشد زیرا انتقال مبانی معرفتی و ارزش هـای یـک ملـت از طریـق
زبان مشترک ب سهولت و آسانی ممکن خواهد شد
زبان فارسی ب لحاظ معانی عمیق و ژر و ریش های تاریخی و الفـاظ سـلیس و شـیرین ،مشـتاقان و
علاقمندان بسیاری را ب خود جلب کرده است تا جایی ک شهره و آوازه زبان و ادب فارسی و اشـعار بـدیع و
نغز و پرمغز شاعران نامدار ایرانی چون حافظ ،سعدی ،عمر خیام ،رودکـی ،جلـال الـدین رومـی و ابوالقاسـم
فردوسی و شرق تا غرب عالم را فراگرفت و هم را شیفت و مجذوب خوی

ساخت است

حضرت آیت الل خامن ای ،رهبر معظم انقلاب اسـلامی در دیـدار بـا گروهـی از مسـئولان ،هنرمنـدان و
نویسندگان بر ضرورت فراگیری درست زبان فارسی در انتقال پیام انقلاب اسلامی فرمودند« :امروز ب برکـت
انقلاب اسلامی ،در نقاطی از جهان ،زبان فارسی ب عنوان زبان دوم و یا زبـان دانشـگاهی مـورد توجـ قـرار
گرفت است و حتی در مناطقی از جهان مانند جزیرة العرب ،بسیاری از افـراد توانسـت انـد از طریـق رادیـو و
تلویزیون ایران ،ب تدریج زبان فارسی را فرا بگیرند و با آن تکلم کنند همچنین مسلمانان با آمـوختن زبـان
فارسی پیام اسلام را از انقلاب میگیرند ،و غیرمسلمان نیز با فراگیری زبان فارسی مـیخواهنـد پیـام نـو را از
امام و پدر این انقلاب دریافت کنند » (بیانات مقام معظم رهبری)1333/2/23 ،
همچنین در دیدار با مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از زبان فارسی ب عنـوان یکـی
از کانالهای مطمئن فرهنگی یاد میکنند و در زمین ترویج این زبان میفرمایند:
«من معتقدم یکی از کانالهای کاملاً مطمئن فرهنگی ما ،زبان فارسی است کنه
باید بتوانیم آن را تأمین و پشتیبانی کنیم تا این زبان رواج پیدا کنند( ».بیاننات
مقام معظم رهبری)88/11/15 ،

زبان و ادبیّات فارسی همواره حامل والاترین پیام الهی و انسانی و اندیش های مذهبی ،عرفـانی و
رویدادهای تاریخی ،ملّی و اصالتهای فرهنگی و اخلاقی بوده است ،زیرا فرهنگ اسـلامی در زبـان و
ادبیّات فارسی تبلوری عینی یافت است بر همین اساس نیز وظیف حکم میکند تا بـ منظـور انتقـال
آن ،زمین مساعد را برای علاق مندان از سرتاسر جهان فراهم نموده تا ضمن فراگیری علوم و معـار

مولفه های اساسی دیپلماسی فرهنگی در گسترش ارزش های ...



15

اسلامی ،امکان استفاده عمیق از این اندیش های مذهبی ،عرفانی و رویدادهای تاریخی ،ملّی و اخلاقی
را نیز داشت باشند بر همین اساس هر چ بتوان بین محتوا و ویژگی های فرهنگی و ابـزار انتقـال و
بیان آن رابط کاملتری برقرار ساخت ،امکان انتقال و استفاده بیشتری را فراهم کردهایم
 .3مؤلّفههای نهادی ـ سازمانی

در نظری هاگر استرند ک انواع پخ

فرهنگـی

در ادام پاسخ ب سوال چیستی مسیر انتشار و پخ

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

و پیامهای

فرهنگی و ارزشی این انقلاب را از طریق چ نهاد و سازمانی میخواهیم ب سراسر جهان صادر کنیم؟
در ذیل ب بعضی موارد مهم اشاره نمودیم:
 1استفاده از ظرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛
 2استفاده از ظرفیت جامعة المصطفی ب عنوان یک نهاد بین المللی علمی اسلامی؛
 3استفاده از ظرفیت مجمع جهانی اهل بیت ؛
 4استفاده از ظرفیت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛
 3استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما ب عنوان مهمترین سازمان متولی دیپلماسی رسان ای؛
 6استفاده از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ب عنوان قرارگاه فرماندهی فعالیتهای فرهنگی؛
 3استفاده از ظرفیت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری؛
 1استفاده از ظرفیت بنیاد سعدی؛
 9استفاده از ظرفیت سایر وزارتخان ها ،نهادها و سازمانهای مـرتبط (وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی ،وزارت ورزش و جوانـان ،وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ،وزارت بهداشـت ،درمـان و
آموزش پزشکی ،سازمان تبلیغات اسلامی ،شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و )؛
 11اسـتفاده از ظـرفیت وزارت امورخارج ب عنوان مهمترین و اصلیترین نـهاد مـتولی دیپلماسی؛
 11استفاده از مراکز و نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها؛
 12استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای بین المللی (یونسکو ،آیسسکو ،و )؛
 13استفاده از ظرفیت سـازمانهای مردمنهاد بین المللی (هلال احمر ،کمیت امـداد ،انجمـن
های دوستی و )؛ (قربانی و محمدی)21 ،1396 ،
 .4مؤلّفههای کنشگری ـ کارگزاری

زبان دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر اقناع است و مخاطبان آن نیز گروههای مختلف انسـانی در سراسـر
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جهان هستند؛ لذا کارگزاران این مهم باید کسـانی باشـند کـ ضـمن برخـورداری از دانـ

کـافی و

مبسو درمورد زوایای فرهنگ و تمدن کشور خود ،ب زبان و فرهنگ مخاطبان و همچنـین فنـون و
مهارتهای دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل و افزون بر آنها ابزارهای نوین برقراری روابط انسـانی
کاملاً آشنا و مسلط باشند دیپلماسی فرهنگی کارآمد مستلزم و نیازمند کـارگزاران فرهنگـی حرفـ ای
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
(حاجیانی و ایرانشاهی )13 ،1393 ،در جواب این سوال ک ما این پیامها و ارزش هـای انقلـاب را بـ
وسیل چ کسانی میخوانیم ب جهان انتقال دهیم میتوان ب موارد زیر اشاره نمود:
 1جذب و بکارگیری دیپلماتهای فرهنگی متخصص و متعهد؛
 2تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت انجام دیپلماسی فرهنگی در حوزههای گوناگون؛
 3بهرهبرداری از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور ب ویژه اساتید و دانشجویان ایرانی؛
 4فعالسازی مناسب نخبگان هوادار و همسو با نظام جمهوری اسلامی ایران؛
 3بهرهبرداری از ظرفیت ورزشکاران اعزامی ب مسابقات جهانی؛
 6بـهرهبرداری از ظـرفیت اساتید حوزه و دانشگاه؛
 3بهرهبرداری از ظرفیت هنرمندان ،نویسندگان ،فیلمنام نویسان ،کارگردانان؛
 1بهرهبرداری از ظرفیت بانوان دانشمند و متفکر ایران اسلامی؛
 9بهرهبرداری از ظرفیت فارغ التحصیلان و دانشجویان غیرایرانی دانشگاههای ایران
 11بهرهبرداری از ظرفیت فارغ التحصیلان و دان

پژوهان غیرایرانی حوزههای علمی ایران

البت هم این موارد بایست در راستای اهدا دیپلماسی فرهنگـی و انتقـال مفـاهیم ارزشـی و بینشـی
صورت پذیرد و در غیر این صورت هد ما ک همان گسترش ارزش های انقلـاب مـی باشـد تحقـق پیـدا
نخواهد کرد شایست است ک جمهوری اسلامی ایران با همراهی هم نهادهای متولی در امور فرهنگـی در
کاری نـ مـوازی هم ،بلک تکمیل کننده یکدیگر ،با طراحی و تمشیت لازم در راستای تحقق مولفـ هـای
فـوق اقـدام نـمایند زیرا عرص دیپلماسی و خصوصاً دیپلماسی فرهنگی یکـی از عرصـ هـایی اسـت کـ
ظـرفیتهای لازم و بنیادینی برای انتقال مـفاهیم انـقلاب اسلامی در روابط فرهنگی بین المللی دارد انقلـاب
اسلامی ایران با دارا بودن ظرفیتهای بسیار فرهنگی اثرگذار ،این امکان را دارد ک فرهنـگ و ارزش هـای
انقلاب اسلامی خود را ب عنوان الگوی جایگزین فرهنگ لیبرالیسـتی در جهـان و نیـز فرهنـگ اسـلام غیـر
انقلابی در جوامع مسلمان مطرح کند
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یکـی از مسئولیتهای اساسی مدیریت کلان کشور ،پیشـبرد سیاسـتهای خـارجی در سطح بین
الملل است تصویر منفی ترسیم شده از ایران و سیاهنماییهایی ک بـ واســـط قـــدرت رسـان ای
ک عمومأ در اختیار قدرتهای سلط گر است ،باعث شده تـا بـرای مقابلـ بـا آن اسـتفاده از توانـایی
ها و ظرفیت دیپلماسی فرهنگی کشور بیشتر احساس شده و مـد نظـر قـرار گـیرد امروزه ثابت شده
است ک با استفاده از دیپلماسـی فـرهنگـی بــ طـور مؤثرتری مـیتـوان در عرصـ بــین المــلل
نقـ

آفرینـی کـرد بنـابراین ،تـدوین و تنظـیم یـک دیپلماسی فرهنگی کارآمد میتوانـد کشـور را

در جهت تحقق اهدا سیاست خارجی خـود و دستیابی ب منافع ملی یاری رساند (دهشیری،1393 ،
 )11با توج ب شرایط و وضـعیت خـاص سیاسی کشور و نگاه منفی ب ایران در اثر تحولات سیاسـی
و مذهبی منطق  ،هویت و فرهنگ ایرانی امـنیتی شـده است از ایـن رو ،جمهوری اسلامی ایران باید
در قالب دیپلماسی فرهنگی باز و شفا تـلاش نمایـد تـا از فرهنـگ و هویـت ایرانـی امـنیتزدایـی
کـند (دهقانی فیروزآبادی )114 ،1319 ،بـ نظـر مـیرســد بازیــابی جایگــاه تمـدنی و فرهنگـی
جمهوری اسلامی ایران در عرص بـین الملـل بــا اســتفاده از ظرفیـتهای دیپلماسی فرهنگی ،مـی
تواند در بهبود وضعیت سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی کـشـور در عـرص بــین الملـل بسـیار
مهم و راهگشا باشـد و ایـن مهـم بـا اتخـاذ اسـتراتژی کارآمـد دیپلماسی فرهنگی امکانپـذیر مــی
شود بـ عـبارت دیگر برخورد فعلانـ نسـبت بـ اصلاح تصـویر نادرستی ک از ایران در عرص بـین
الملل وجـود دارد و داشتن یک برنامـ اسـتراتژیک بـرای دیپلماســی فرهنگــی کشــور و ترســیم
نقشـ راه روابـط فرهنگـی بـین المللـی ایـران ،فرصتهـای گــوناگون گسـترش جهـانی مبـانی و
ارزش های انقلاب را میسر خواهد کرد و کشور را در پیشرفت و توسع زمین های مختلـف سیاســی،
اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگی در داخل و سراسر جهان یاری خواهد نمود "البت توسع و گسترش
جهانی یک فرهنگ نیازمند قبول و جذب افراد جامع مقصد از یک سـو و آمـوزش مسـتمر آنهـا از
سوی دیگر است این قبول و جذب در صورتی رخ میدهد ک افراد آگاهان آن را بپذیرند و برای خود
سودمند بدانند " (احمدی)133 ،1393 ،
نتیجهگیری

انقلاب مردمی ایران در سال  1333برگرفت از اندیش های امام خمینی مبتنی بر اسلام
سیاسی و نظام سیاسی ولایت فقی با رویکردی جهانی و آرمان جامع مهدوی می باشد ارزش
ها و فرهنگ انقلاب اسلامی با ویژگی های جهانشمولی هچون حاکمیت الهی ،عدالتخواهی،
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آزادیخواهی ،استقلالطلبی ،برادری و برابری انسانها ،مردمسالاری دینی ،استکبارو ظلم
ستیزی ،دفاع از مظلومان و مستضعفان در صدد ایجاد نظـم نـوین جهـانی می باشد واقعیت
آن است ک دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورتی ب کامیابی و موفقیت
شایست و بایست خواهد رسید ک با رویکرد ایجاد تمدنی جدید ب روابط فرهنگی بین المللی
نگاه نماید این رویکرد بـر معرفی اندیش  ،فرهنگ و تمدن اسلامی مبتنی بر اندیش های انقلاب
اسلامی ایران استوار است ک اگر از مدیریت لازم برخوردار باشد میتواند با تکی بر حکمت
نظری و عملی اسلام ،ضمن جریان سـازی فـکری و ارزشی ،پویایی تمدن اسلامی را بر اساس
پیوند عقلانیت و معنویت ب تدریج متجلی سازد و موفقیتهای هر چ بیشتری را برای جمهوری
اسلامی ایران ب همراه بیاورد و بر گسترش این ارزش ها در جهان بیافزاید این نگاه تمدنی
برگرفت از آیندهنگری نگاه بنیانگذار کبیر انقلاب می باشد آنجا ک فرمودند:
«مسئولان ما باید بدانند ک انقلاب ما محدود ب ایـران نیسـت انقلـاب مـردم ایـران
نقط شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام بـ پرچمـداری حضـرت حجـت اسـت کـ
خداوند بر هم مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فـرج را در عصـر حاضـر
قرار دهد مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظـ ای مسـئولین را از وظیفـ ای کـ بـر
عهده دارند منصر کند ،خطری بزرگ و خیانتی سـهمگین را بـ دنبـال دارد بایـد
دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چ بهتر مردم بنماید،
ولی این بدان معنا نیست ک آنها را از اهـدا عظـیم انقلـاب کـ ایجـاد حکومـت
جهانی اسلام است منصر کند » (صحیفه؛ )323 ،21
این تمدن زمانی ایجاد خواهد شد ک ما بدانیم در دیپلماسی فرهنگی خود چ ارزش و
بینشی را با چ روش و بـرنام ای توسط چ نهاد و سازمانی با کدام کنشگر و کارگزاری ،در
جهان گسترش بدهیم ک در این مقال ب اختصار ب تبیین این امر پرداخت شد و بیان شد ک
ارزش ها و فرهنگ انقلاب اسلامی با ویژگی های جهانشمولی هچون حاکمیت الهی ،عدالت-
خواهی ،آزادیخواهی ،استقلالطلبی ،برادری و برابری انسانها ،مردمسالاری دینی ،استکبار و
ظلمستیزی ،دفاع از مظلومان و مستضعفان؛ از طریق ابزارهای مختلف دیپلماسی فرهنگی مانند
دیپلماسی :رسان ای ،علمی ،آموزشی ،هنری ،ورزشی ،گردشگری ،مذهبی و زبانی؛ با استفاده از
ظرفیت سازمانها ،ارگانها و نهادهای مختلف متولی امر فرهنگ همچون :سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسلامی؛ جامع المصطفی؛ مجمع جهانی اهل بیت؛ مجمع جهانی تقریب مذاهب
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اسلامی و ؛و ب کارگیری نیروی انسانی کارآمد در بخ های مختلف همچون دیپلماتهای
متخصص ،متعهد و آموزش دیده ،نخبگان همسو با انقلاب اسلامی ایران ،بهرهبرداری از ظرفیت
فارغ التحصیلان و دان پژوهان ایرانی و غیرایرانی دانشگاهها و حوزههای علمی ؛ میتواند در
جهان امروز نشر و گسترش یابد و جایگزین فرهنگ لیبرالیسی غرب گردد فعالیت عمده
نیروهای مقابل انقلاب اسلامی مخدوش نمودن چهره انقلاب اسلامی ایران میباشد و این
تصویرهای ارائ شده از انقلاب است ک مورد ارزیابی مردم جهان قرار میگیرد ن واقعیت انقلاب
اسلامی ایران بنابراین جمهوری اسلامی نیز باید برای صدور ارزش های انقلاب در جهت
تصویرسازی حرکت کند تا تصویرهای اشتباه ساخت شده از خود را از بین ببرد و آن را با تصویر
حقیقی خود جایگزین کند و این امر با یک کار تدریجی مستمر در حوزه دیپلماسی عمومی و
فرهنگی محقق خواهد شد اثرگذاری پایدار و گسترش جهانی و فراگیر ارزش های انقلاب
اسلامی ایران ک از اهدا دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی ایران می باشد مستلزم شناخت
شرایط جوامع هد و تأمین نرمافزاری در عرص آموزش و برنام های هنری ،فرهنگی ،مذهبی،
رسان ای و

است تا ب امروز در مورد صدور انقلاب مرجع خاصی برای سیاستگذاری و

هماهنگی فعالیتها و هدایت آن وجود نداشت است و نهادها سازمانها و وزارتخان های
مختلفی در این زمین فعالیت کردهاند از جمل  :سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،وزارت امور خارج ،
وزارت اطلاعات ،وزارت بازرگانی ،وزارت جهاد سازندگی ،وزارت فرهنگ و ارشاد ،سازمان
تبلیغات اسلامی ،سازمان فرهنگ و ارتبا

اسلامی ،حوزههای علمی  ،جامع المصطفی،

صداوسیما ،مرکز ملی گفتگوی تمدنها ،مجمع جهانی اهل بیت ،مجمع تقریب مذاهب؛ ک
هریک ب نوب خود و با امکانات و قابلیتها و ابزارهایی ک در اختیار داشتند ب نوعی در جهت
صدور انقلاب گام بر میدارند (حشمت زاده  )312 ،1313لذا شایست است یک نهاد یا ستادی
وظیف تصمیمگیری و هماهنگی بین این نهادها را ب عهده گرفت و فعالیتهای انجام شده را
رصد و منظم نماید
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