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Abstract 

According to the innate, divine and human nature of the Islamic 

Revolution and new design of cross-border interactive model based on 

Islamic-Iranian values of Imam Khomeini, in contrast to the dominant 

system, achieving a new Islamic civilization, centered on rationality, self-

confidence, culturalism and Spirituality, represents the goal of the 

Islamic Republic of Iran has always been emphasized on Supreme 

Leader.it taking into the conditions of the world system. 

Foreign policy is one of the most important areas, that it has a great 

impact on the achievement of national goals and interests, the production 

and reproduction of Iranian global image. 
In this regard, the main question seeks to understand which components 

of the civilizational foreign policy model requires further attention?  In 

response, the deductive and explanatory methodology and collecting 

information get use to virtual data and libraries, the mains hypothesis are 

the components of Civilizational foreign policy model such as: discourse-

oriented, stream-making, rapprochement-oriented and rational-oriented. 
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 تمدن ساز یخارج یاستس یالگو یهامؤلفه

 1* یریمحمدرضا دهش

 **ی زهرا بهرام

 چکیده

 یفرامرز یتعامل یاز الگو ینیو طرح نو یانقالب اسالم یو انسان یاله ،یفطر تیتوجه به ماه با

به  دنی، رسخمینی )ره( امام یغالب از سو ستمیدر تقابل با س یرانیا -ی اسالم هایارزشبر  یمبتن

هدف  ،یمدار تیو معنو گرایی فرهنگ ،یخودباور ،یخردباور تیبا محور یاسالم نیدن نوتم

بوده  زین یمقام معظم رهبر دیمورد تأک ،ینظام جهان طیشده و همواره با الهام از شرا نییتب رانیج.ا.ا

است که به  یخارج استیمهم، س نیبه ا دنیرس یبرا یرفتار یهاحوزه نیتراز مهم یکیاست. 

و  یاسالم رانیا یجهان ریتصو دیو بازتول دیتول ،یبر اهداف و منافع مل یابیدستبر  یاثرگذار لیدل

 راستا پژوهش نیبرخوردار است. در هم یوافر تیبا آن، از اهم ینظام جهان گرانینوع رفتار باز

ساز مستلزم توجه به چه تمدن یخارج استیس یسؤال است که الگو نیا یدرصدد بررس حاضر

 یو گردآور ینییتب -ی حیروش توض ،یاسیاست، در پاسخ، با استفاده از راهبرد ق ییهالفهمؤ

 استیس یکه الگو ردگییمورد مداقه قرار م هیفرض نیا ایو کتابخانه یمجاز هایو داده اعا اطال

و  ییگرابیتقر ،یسازانیجر ،یمحورگفتمان یی چون؛هاساز مستلزم توجه به مؤلفهتمدن یخارج

   .است یمحور تیقالناع
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 مقدمه

ی رهبران انقالب اسالمی هستند شهیاندهای مهمی در تمدن و تمدن نوین اسالمی، مؤلفه

سانی مطابق اسالمی و مبتنی بر مبانی توحیدی، فطری و ان -که در چارچوب گفتمان ایرانی 

ی تمدن دهیاالمللی در سطح سیستمی ارائه شدند. با تغییر در ساختار و هنجارهای بین

ماهیت  ی،افزارنرماسالمی در سیستم دوقطبی از سوی امام خمینی )ره(، با محوریت قدر  

الهی و قالب بشری مورد تأکید قرار گرفت. در همین راستا مقام معظم رهبری در دوران 

نشده سیستم جهانی، بر تمدن نوین اسالمی با محورهای خودباوری، خردباوری، نهادینه 

گرایی تأکید کرده و آن را آرمان ج.ا.ایران معرفی نمودند که پس از ی، فرهنگمداراخالق

ی اسالمی ایجاد جامعه تیدرنهاطی مراحل انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی و 

های نرم و سخت است. تمدن نوین اسالمی در به قدر خواهد شد و مبتنی بر توجه 

ها و هنجارهای جهانی و تطابق با ایرانی، به دلیل در برداشتن ارزش - ی اسالمیشهیاند

ها در ها، ویژگی جهانی دارد و محدود به قشر خاصی از انسانروح و فطر  الهی انسان

نسان را به سعاد  برساند. طرح شود، بلکه مسیری است تا ای مشخصی از تاریخ نمیدوره

تمدن نوین اسالمی نیز بیانگر تطابق تمدن با شرایط نوینی است که کنشگران مختلف 

انسانی در سیستم جهانی با آن مواجه خواهند بود و پایداری در آن نیازمند ااعمال تغییرا  

یی و افزاهمر، های آگاه، متدین و خودباومتناسب با مقتضیا  زمانی، تربیت نسلی از انسان

 باشد.های مسلمان و... میوحد  ملت

ی فرامرزی و تحقق اعرصهدر همین راستا، ج.ا.ایران برای رسیدن به اهداف خود در      

تواند از آن بهره ببرد، سیاست خارجی آرمان تمدن نوین اسالمی، یکی از مسیرهایی که می

عمیق و گسترش تعامال  در ابعاد است، زیرا دستگاه سیاست خارجی، از ظرفیت ایجاد، ت

سیاست خارجی، در قالب اقداماتی که دولت مختلف با مخاطبان گوناگون برخوردار است. 

در ورای مرزهای خود و در تعامل با بازیگران دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف و 

اهمیت  ی هویت، اهداف و توانایی کشورهاست و ازدهندهنشان ،گیردمنافع ملی پی می

باالیی برخوردار است. این در حالی است که باید اشاره داشت، سیاست خارجی، برآمده از 



 

سازتمدن یخارج یاستس یالگو یهامؤلفه  

 

 

 
11 

هاست. ایران به دلیل ماهیت و نقش کشورها و نقش کشورها نیز برآمده از هویت آن

ایرانی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، سیاست خارجی را  -شناسی اسالمی هستی

های انقالبی است که یکی از رآمده از دین اسالم، مکتب شیعی و آرماننماید که بااعمال می

نرم  صور بهی جهانی اعرصهاسالمی بر  -ی تمدن ایرانی ارائهسازی و اهداف آن تمدن

، ی مقام معظم رهبریفرمودهشود که به ناشی می ازآنجااست. دلیل اهمیت این موضوع 

دهای ج.ا.ایران برای بشریت است، از منظر ایشان، ی تمدن نوین اسالمی یکی از کارکرارائه

الملل ترین کنشگران نظام بینیکی از مهم اعنوانبهها مخاطب تمدن نوین اسالمی، ملت

. باید «تمدّن نوین اسالمی» گوییمای که در انتظار آن هستیم میما به این پدیده »...هستند، 

ی بشریّت فکر ها دربارهم؛ این با آنچه قدر ما دنبال تمدّن نوین اسالمی برای بشریّت باشی

تجاوز به حقوق  ،هامعنای تصرّف سرزمین بهأمر این  .تفاو  اساسی دارد ،کنندو اعمل می

 ارائهمعنای به بلکهها نیست؛ بر دیگر ملت یو فرهنگ یاخالقهای مؤلفهتحمیل و  هاملت

 مسیر ،تشخیص خود واختیار، انتخاب  ها با، تا ملتباشدمیها ی الهی به ملتهدیه نمودن

 (3130دی  8)مقام معظم رهبری، ...«. ی امروز ما است. این وظیفه..برگزیننددرست را 

بنابراین با توجه به نقش دستگاه دیپلماسی در رسیدن به هدف واالی تمدن نوین      

یینی و تب -راهبرد قیاسی، روش توضیحی مندی از با بهرهاسالمی، در این پژوهش 

ای، این سؤال مورد مداقه قرار مجازی و کتابخانه صور بهها گردآوری اطالاعا  و داده

هایی است؟ در که الگوی سیاست خارجی تمدن ساز، مستلزم توجه به چه مؤلفهگیرد می

گویی به سؤال مذکور، تولید ادبیا  و نوآوری در تبیین الگوی تعامل راستای پاسخ

تمدن و تمدن نوین »ین اسالمی، ابتدا به تبیین چارچوب مفهومی دیپلماسی و تمدن نو

 موردبحثی امامین انقالب اسالمی و الگوی سیاست خارجی یشهانددر « اسالمی

های ارزشی پردازیم و ضمن اشاره به اهمیت اعناصر غیرنظامی همچون فرهنگ و مؤلفهمی

های طحی از تعامل در بخشدر ایجاد تعامل میان بازیگران نظام جهانی و رسیدن به س

ی امامین انقالب یشهاندزا، به تبیین تمدن اسالمی و تمدن نوین اسالمی در حساسیت

ساز را های اصلی الگوی سیاست خارجی تمدناسالمی پرداخته و در گام نهایی، مؤلفه
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نماییم دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی وحد  قرار خواهیم داد و تبیین می اشاره مورد

مندی از اعقالنیت جامع سازی انقالبی و همچنین بهرهونه در چارچوب گفتمانچگ

ساز اثرگذار ی یک سیاست خارجی تمدنارائهتوانند در )هنجاری، غایی و ابزاری( می

 باشند.

 ی پژوهشیشینهپ. 1

 ،«رهبری معظم مقام یاندیشهدر  اسالمی نوین تمدن یهاشاخصه یواکاو»ی مقالهدر 

 نیبه روند گسترش تمدن نو ،یتمدن اسالم یابیبر ضرور  باز دیمن تأکض سندهینو

 نیتمدن نو هایشاخصپرداخته و  یمقام معظم رهبر هایفرمایشبر  دیبا تأک یاسالم

در  ،یو تداوم تقابل با تمدن غرب ییایپو جادیا یدر راستا شانیا یاندیشهرا در  یاسالم

قرار  لیمورد تحل یو خارج یداخل یصهاعردر دو  یو ماد یعنومختلف م هایقالب

 ینظر -یفلسف کردیاز روی اسالم نیتمدن نو هینظر »ی دهد. )اکبری، رضایی( در مقالهمی

، نویسنده تالش دارد از رهگذر فلسفی و تاریخی در دو سطح «ی نظر -یخیتار کردیتا رو

طوف به خوانش مبنایی و بنیادی مشتمل بر اصول نظری و مفهومی و سطح معکالن: سطح

تاریخی از تمدن اسالمی، این فرض را مورد مداقه قرار دهد که رویدادهای تاریخی ذاتاً از 

های دین اسالم و مولد پیوستگی و تکامل برخوردارند و تمدن نوین اسالمی از ظرفیت

و تمدن  ینقالب اسالما»ی ( و در مقاله3133ی تاریخی اسالم با غرب است )نجفی، منازاعه

 33محور به اصل لیو تحل یقیتعم ی)خوانشی اتحاد و ائتالف ملل اسالم یپایهبر  نینو

ی بنیادی در تمدن اعنوان یک مسئله، به اتحاد و ائتالف ملل اسالمی به« (یقانون اساس

سازی و ی ائتالفشده و نقش انقالب اسالمی در تمدن سازی با محور مؤلفهسازی اشاره

قانون اساسی مورد مداقه  قرار گرفته است و به دستاوردهای  خوانش تحلیلی اصل یازدهم

هایی که در این مسیر بر انقالب اسالمی در تمدن سازی و همچنین نتایج و آسیب

 (3133سازی واردشده، پرداخته است. )قاسمی، ائتالف

های تمدن ی پیشرو درصدد است، ضمن تبیین شاخصبا توجه به ادبیا  موجود، مقاله     

ی امامین انقالب اسالمی، در قالب توجه به محیط نظام تمدن نوین اسالمی در اندیشه و
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جهانی در دوران گذار برای افزایش موقعیت در تقسیم قدر  جهانی در بعد هنجارهای 

ساز بپردازد. در این خصوص به مبانی های الگوی سیاست خارجی تمدنرفتارساز، به مؤلفه

های معنایی در ایجاد، توجیه نظام ضرور ای درک اهمیت و بر« محوریگفتمان»همچون 

در راستای تبیین بازیگران جمعی برای رسیدن « سازیجریان»بینی رفتارهای جهانی، یشپو 

گرایی و تقریب»سازی و نمادسازی، به اهداف مبتنی بر مبانی فطری با اتکاء بر شبکه

افزایی دینی دن نوین اسالمی برای همیکی از اصول راهبردی تم اعنوانبه« وحد  اسالمی

ی فکری و هاچارچوبدر جهت تحلیل چندبعدی بودن « اعقالنیت محوری»سیاسی و  -

تواند ضمن ایجاد یک چارچوب فکری هرچند است که می شدهاشارهرفتاری در اسالم، 

ساز، بخش کوچکی از خأل ادبیا  های سیاست خارجی تمدنناقص در خصوص مؤلفه

خواهند این خصوص را تکمیل نموده و ظرفیتی باشد برای مطالعاتی که می موجود در

تمدن نوین اسالمی را در چارچوب رفتارهای رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران در 

 قالب سیاست خارجی و ابزار دیپلماسی مورد مداقه قرار دهند. 

 . چارچوب مفهومی: تمدن و تمدن نوین اسالمی و الگوی سیاست خارجی2

گرا، الملل، فراتر از دو قطب شرق و غرب مادیرویکرد امام خمینی )ره( به نظام بین

یکی از « هاتمدن»بینی قرآنی بود و در این چارچوب، برگرفته از نگرش توحیدی و جهان

ترین بازیگران نوینی بودند که از منظر امام )ره( در اعرصۀ کنش مؤثرند. از نظر ایشان، مهم

ویژه با توجه به محوریت به، زی میان تمدن اسالمی و تمدن غربیهای بارتفاو 

شناسی کنشگران مبنایی، اهداف اساسی، توانایی رفع نیازهای بشری در ابعاد هستی

. وجود دارد، که هر یک بر اساس مبانی خاصی ..شناسی وشده بر مبنای هستیتعریف

ی جامعهو تعیین اعناصر رفتارساز،  هاو با توجه به اهداف، تربیت انسان گرفتهشکل

 سیاسی، هایجنبه اسالمی از نظرگاه امام)ره(، نشانگر تمدنکنند. مشخصی را ترسیم می

گیرد. یدر برمهای فردی و اجتمااعی هستی را جنبه که باشدمی جامعه فرهنگی اقتصادی و

اخالق، اعلم، ؛ ازجملههای تمدن اسالمی مؤلفه همۀ (331قم، ص اعلمیه حوزه مدیریت)

 پیامبر سنت و مبتنی بر قرآن هایاسالم و در قالب آموزه محور بر اصول دینی، اعدالت و...
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ملزوما  تمدن اسالمی از منظر امام خمینی  (3130ی، ی)اکبری و رضاباشد. می( ص)اکرم 

تواند پی گرفته شود ی داخلی که با قدر  ملی میاعرصهشود، )ره( در دو حوزه مطرح می

ی خارجی که ارتباط مستقیمی با دستگاه دیپلماسی کشور دارد، این ملزوما  اعرصهو 

اعبار  هستند از: اعمل و پایبندی به اسالم و قرآن، آمیختگی دین و سیاست، تأسیس 

 سلطۀ نفی و مسلمانان استقالل حفظ، ایجاد و هیفقتیوالحکومت اسالمی بر مبنای 

 و غرب های فرهنگیمؤلفه و فکری هایرچوبچا از رهاییمستکبران، نقد تمدن غرب، 

 و اسالمی، وحد  هایسرزمین از استعمارزدایی اسالمی، هایارزش و مبانی به بازگشت

مسلمین و تکوین امت واحده. البته ذکر موارد فوق، با مرزبندی دقیق از یکدیگر  انسجام

دیگر هستند، این ی یککنندهلیتکمکه سیاست داخلی و خارجی  طورهمانجدا نیستند، 

باشند و برای رسیدن به تمدن اسالمی، سیاست خارجی ملزوما  نیز مکمل یکدیگر می

باید بر اساس هویت، حکومت و هنجارهای اسالمی و معیارهای تشکیل امت واحده ااعمال 

 شود که نیازمند تبیین استراتژی مشخصی است.

مده از آیا  و روایا  الهی و دینی و تمدن اسالمی برآاز منظر مقام معظم رهبری نیز،      

با هدف سعاد  بشر، مبتنی بر فطر  انسانی و مطابق با نیازهای مادی و روحی انسان 

فضایی است که  تمدن اسالمی» باشد:است که رسیدن به آن، هدف و آرمان ج.ا.ایران می

ند متعال، ی به غایا  مطلوب خداوابیدستانسان از نظر مادی و معنوی توانایی رشد و 

را داشته و در آن انسان دارای اراده، قدر ، خالقیت و سازندگی  اعزتمندزندگی خوب و 

«. باشدمیهدف و آرمان نظام جمهوری اسالمی با جهان طبیعت باشد، این تمدن اسالمی، 

نیز به معنای،  نینو یسازتمدنشایان ذکر است،  (3131شهریور 30رهبری، معظم)مقام

مندی از دستاوردهای اعلم و یای کرامت و اعز  مسلمانان هم سو با بهرهبازسازی و اح

، تمدن نوین اسالمی، تجلی درواقعدر راستای ایجاد تمدنی نمونه است.  تکنولوژی محور

مند، نوین و هدفمند امت اسالمی با محور قراردادن ها و تعالی نظاممعنوی و مادی پیشرفت

، 3133باشد. )نجفی، در همه ی ابعاد اجتمااعی میهای اسالمی ایران بر اساس آموزه

 (33ص
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در خصوص تمدن نوین اسالمی و مقدما  رسیدن به هدف، مقام معظم رهبری      

این اسالمی است که  یحاکمیت تأسیس و آنچه ما به دنبال آن هستیم، هدف»فرمایند: می

ای که در جامعه ... نماید. بدلماسالم  آرمانی یهجامعه را به جامع توانایی را داشته باشد تا

وجود ثرو   چنینهم وقدر  مقابلۀ با امواج جهانی  آن، اعلم، پیشرفت، اعز ، اعدالت،

از  (3130آبان  12)مقام معظم رهبری، «. گوییمما به این تمدن نوین اسالمی می...  ؛دارد

شناسی منظر مقام معظم رهبری، تمدن اسالمی ترکیبی از دنیا و آخر  در قالب هستی

بازیگران سیستم را وادار به اتخاذ باشد و توحیدی است که سرآغاز پیشرفت بشریت می

کند، بلکه با محوریت قدر  گیری از قدر  سخت و نظامی نمیکنش مشخصی با بهره

دهد. ایشان ی الهی را برای ایجاد حاکمیت اسالم در این اعرصه ارائه مییشهاندافزاری، نرم

یابی به تمدن اسالمی، مراحل تشکیل انقالب اسالمی، نظام اسالمی، ستدر تبیین روند د

کنند. الملل اسالمی را مطرح مییت ایجاد تمدن بیندرنهادولت اسالمی، کشور اسالمی و 

 (3181آبان  0، مقام معظم رهبری)

در همین چارچوب نیز، برای تبیین وظایف مسئوالن در رسیدن به تمدن اسالمی اشاره      

برای تحقق هدف بزرگ مبدل نمودن ایران به کشوری قدرتمند، پیشرفته و شریف »داشتند: 

مندی از ها و کشورهاست و همچنین بهرهبه معنای تقابل با پلید که مصداق برخی قدر 

برافراشتن پرچم تمدن نوین اسالمی،  درواقعالمللی و حرفی نو در موضواعا  بشری و بین

)مقام معظم «. جهی جدی، کاربردی و پیگیر به نخبگان داشته باشندتمامی مسئوالن باید تو

( ملزوما  تمدن اسالمی از منظر مقام معظم رهبری نیز اعبار  است 3133مهر 18رهبری، 

ایجاد و حمایت از فضای انتقادی، توحید و خدامحوری،  -از: توجه به اعلم، معنویت 

تمدن. بنابراین، تمدن نوین اسالمی،  تالش و پایداری در راه خدا و اعدم تباین تدین و

که  توانیم تمدن نوین اسالمی راما می»أمری برای ایجاد دنیایی سرشار از معنویت است، 

...«.  باشد و با اتکاء بر آن و هدایت معنوی پیش برود را تحقق بخشیم سرشار از معنویت

 (3131آذر  33)مقام معظم رهبری، 
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 های تمدن نوین اسالمی: شاخص1یشماره شکل

در  موردنظرضمن تبیین تمدن و تمدن نوین اسالمی، در خصوص الگوی سیاست خارجی 

تواند توان شامل قوااعدی دانست که میاین مبحث باید اشاره داشت، الگو را می

 تژیاسترا نیز شامل چارچوبی از خارجی سیاستی یک پدیده یا رفتار باشد. دهندهیلتشک

با هدف  حکومتی گیرندگانتصمیم از سوی شده ساماندهی پیش و یا رفتارهایی از

 باشد. )مقتدر،فراملی می فضای در ملی منافع قالب در یابی به مقاصدی مشخص،دست

ی بین کنشگران دولتی در وانفعاالتفعلی است مشتمل بر: کنشهم( و 313-311، ص3138

 مقام معظم رهبری تمدن نوین اسالمی از منظر

 

 رکن ارزشی ایمان و معنویت

 رکن روشی نوگرایی، عقل و نقل

 رکن رفتاری استقالل و مجاهدت
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هایی است که ی مؤلفهارائههدف این بخش، (  , ,Rolencمحیط خارجی. )

الملل منجر شود که این أمر ساز در روابط بینتواند به ایجاد یک سیاست خارجی تمدنمی

ی تعریف جهانی در ارائهالمللی برای نیازمند پذیرش در سطح ملی و تکرار در سطح بین

ت. ج.ا.ایران برای بینی رفتار از سوی بازیگران جهانی اسجهت ایجاد تعامل و پیش

های قدر  نرم جهت برآورد اهداف و منافع ملی، نیازمند طراحی مندی از ظرفیتبهره

ای و جهانی متناسب با توان ملی، ساز در سطح منطقهالگوی سیاست خارجی تمدن

باشد. الزم به ذکر است، طرح یمموقعیت، الزاما  و محذورا  هر یک از سطوح مذکور 

شناسی اسالمی یهستی برای ایجاد تغییراتی در نظام جهانی ریشه در تمدن نوین اسالم

شناسی، شناسی که خود اساسی است برای معرفتی این هستییهپادارد، زیرا بر 

بینی نماید، را ایجاد، مدیریت و پیش« رفتار»تواند هایی که میشناسی و طرح تئوریروش

تواند دچار تحول شده و مسیر سعاد  را می انسان و نظام اجتمااعی برساخته از ماهیت آن،

   طی نماید، زیرا:

ها امکان تکامل، اصالح ساختار وجودی، سرشت فطری و حرکت جوهری انسان الف:

توانند در اثر حرکت ها میکه آنینحوبهدهد، ها مینفس و کنش فردی و اجتمااعی را به آن

ی مرتبههای غریزی، گذر کرده و به ی حیا  حیوانی مبنی بر انگیزهمرتبهجوهری از 

های انسانی مبنی بر سائق فطری انتقال یابند و جهان انسانی را بر پا سازند. تشکیل جهان

که  گونههمانانجامد. متعالی می -گیری روابط انسانی انسانی نیز به شکل -اجتمااعی فطری 

گیری جهان و روابط اعمل و رفتار بر اساس غریزه و انحراف از فطر  و اعقل به شکل

الملل نیز مانند انسان و الملل غیرانسانی منجر خواهد شد. لذا، جهان و روابط بینبین

حال، در غایت جهان، ینباای غریزه و فطر  در نوسان است. یانهمی انسانی در جامعه

 الملل روندی کامل و ماهیتی انسانی و فطری خواهد داشت.روابط بین

ها یری انسانپذاصالحامکان  ی انسانی و متعاقباً جوامع انسانی هم نشانگرارادهاختیار و  ب:

مندی از ، انسان با اکتساب و بهرهدرواقعو جوامع انسانی در دو سطح ملی و فراملی است. 

تواند ساختارهای ها، میی آنیهپاهای ارادی بر های نوین و کنشآگاهی، درک و شناخت
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ها و به طبع آن ی نموده و جهان را متحول سازد، زیرا انساناجتمااعی نوینی را بازساز

رو، تحول و ینازااند. جوامع انسانی، نه کنشگران منفعل، بلکه بازیگرانی مختار و فعال

ی سنن الهی، اراده و اختیار یهپاالملل ناشی از حرکت جوهری بر تکامل جامعه و نظام بین

 گیرد.المللی شکل میکنشگران بین

الملل برخالف جهان طبیعی، نیز ماهیت اجتمااعی، قراردادی و ااعتباری نظم و نظام بین ج:

ی یهپاالمللی، بر باشد. نظم و نظام بینالملل مییری روابط بینپذاصالحدال بر تغییر و 

شود، لذا حیا  و هستی آگاهانه دارد آگاهی، اراده و اختیار افراد انسانی تعریف و تعیین می

المللی برای تغییر و تحول، ی مشترک جمعی در سطح بینارادهگیری آگاهانه و لو با شک

 شود.الملل نیز فراهم میی اصالح روابط و نظام بینینهزمامکان و 

ذهنی و یا قراردادی نیستند، بلکه واقعی،  ازآنجاکههای انسانی نیز اصالت ذاتی ارزش د:

شر دارد، متضمن و امکان بخش تحول در هستند و ریشه در فطر  ب کشفقابلحقیقی، 

 (123، ص3131فیروزآبادی، المللی می باشند. )دهقانیروابط بین

 سازی الگوی سیاست خارجی تمدنهامؤلفه. 3

تمدن نوین اسالمی به دلیل ابتناء بر اخالق، اعلم، اعدالت و معنویت یک چارچوب 

تواند در مسیر با اتکاء بر آن میو مطمئن برای انسان مختار و فعالی است که  قبولقابل

سازی در نظام جهانی مبادر  سازی و سیستمسازی، به جامعهفطر  الهی، ضمن انسان

نماید و ساختارهای اجتمااعی نوینی را برای ایجاد صلح، ثبا  و اعدالت در روابط جهانی 

الگوی  های جمعی آن است، ایجاد نماید. لذا طرحی انسان و کنشبرساختهااعتباری که 

تواند یک گام اساسی برای این مسیر باشد، مسیری که به ساز، میسیاست خارجی تمدن

شود. در ادامه به چند منجر می محدودکنندههای رفتارساز و طراحی ساختارها و سیستم

ساز ماهیت وجودی ی اساسی که در ایجاد و اجرای الگوی سیاست خارجی تمدنمؤلفه

 شود: دارد، اشاره می

گیری ضرور  اجرای یک سیاست خارجی موفق تمدن ساز، الهام لف( گفتمان محوری:ا

خواه ی آزادییهباروحو مطابق  شمولجهانهای ایرانی، مبتنی بر ارزش -از گفتمان اسالمی 



 

سازتمدن یخارج یاستس یالگو یهامؤلفه  

 

 

 
03 

ساز در درون آن ااعمال شود. انسانی در سطحی کالن است که سیاست خارجی تمدن

یجه درنتی ذهنیت کنشگران و کنندهیینتعساز یتگفتمان مبانی ارزشی، هنجاری و هو

نیازمند توجه به هاست. بازیگر توانمند و مؤثر در سیستم، ی رفتارهای آنکنندهدیکته 

بینی رفتار بازیگران بر المللی و پیشهای بینی یک گفتمان قوی برای تبیین واقعیتارائه

ساالری های مردمبا تأکید بر مؤلفه« گفتمان انقالب اسالمی»اساس آن است. در این راستا 

چارچوب سیاست خارجی  اعنوانبهستیزی و استکبارستیزی باید دینی، اعدالت، آزادی، ظلم

مندی از ابزارهای نوین دیپلماتیک بازیگران فعال در این اعرصه باشد و با بهره موردتوجه

ارائه شود.  های رفتاری مشخصدر سطح جهانی و البته مردمی برای تعیین چارچوب

ساز باید بر اساس گسترش فرهنگ و هویت اسالمی، نفی سلطه، سیاست خارجی تمدن

استقالل سیاسی، خودباوری و نفی خودباختگی در مقابل بیگانگان استوار باشد. قدر  

مند، جامع و نظام صور بهی داخلی اعرصهی گفتمانی که در گستردهی مطلوب و ارائه

از وقایع و « سازیروایت»نرم و سخت تعریف شود، به ایجاد معقول مبتنی بر قدر  

کند. نظام جهانی اکنون در وضعیتی درک، تبیین، تحلیل و ااعمال رفتار کمک می جهیدرنت

ها مهم نیست که چگونه اتفاق شود، واقعیتگفته می« هاجنگ روایت»است که به آن 

ی کنندهارائهدهند و گونه نشان میها را چها، واقعیتافتند، مهم آن است که روایتمی

دیگران را برای پذیرش آن اقناع کنند. در همین قالب،  تواندیمها با چه ابزاری روایت

و ملت محور و  محوردولتدیپلماسی فعال در قالب رسمی و غیررسمی با ایجاد تعامال  

تواند جهانی می ای وها و نهادهای منطقه، کنسولگریهاخانهسفار استفاده از ظرفیت 

سازی هدفمند ارائه ها و جریانها، تعریف واقعیتهای مذکور را برای ایجاد روایتمؤلفه

 دهد.

های سیاست خارجی تمدن ساز، توجه به ایجاد یکی دیگر از مؤلفه جریان سازی: ب(

مندی از ساز در سیستم جهانی با بهرهیک بازیگر مستقل و تحول اعنوانبهسازی جریان

؛ توحید، معنویت، ازجملههای تمدن اسالمی اصر گفتمان انقالب اسالمی و مؤلفهاعن

سازی تمدن نوین اسالمی، به دلیل نقد جریان جریانانسانیت، آزادی، اعدالت و... است. 
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یی، گراآرمانپذیری، ، نوگرایی، انعطافانهیگرااصالحطلبانه ی حاکم، باید شامل مبانی سلطه

سازی جریانگرایانه باشد. ی هدایتهیروحی اسالمی و همچنین مبتنی بر اصول اساس

سازی بر باشد. شبکهمی« برندسازی»و « نمادسازی»، «سازیشبکه»مندی از نیازمند بهره

های ساز پیوندهای موضواعی، انجام فعالیتتواند زمینههای تمدن اسالمی میاساس مؤلفه

های اجتمااعی پیوندهای مرزی، هدایت فعالیتشده، تکوین یینتعمشترک با اهداف از قبل 

باشد که در  راستاهمهای یت، ایجاد جریانی از فعالیتدرنهاو سیاسی، تقویت تعامل و 

ایجاد استانداردهای رفتاری و همچنین الگوسازی برای رسیدن به آرمان امت واحده، مؤثر 

محور مقاومت برای  ی این أمر، همکاری با بازیگران غیردولتی ونمونهخواهد بود. 

هاست همگرایی در راستای اهداف و منافع امت اسالمی است. نمادسازی نیز تجسم ارزش

ها سازی، ضمن ایجاد اشتراک در درک مسائل و پدیدهیک اعنصر ارتباط اعنوانبهتوانند و می

توانایی تر نموده و الگوی ااعتمادسازی را به نمایش بگذارند. ها را واقعیها، ارزشمیان ملت

نمادسازی در سیاست خارجی با اتکاء بر فرهنگ سیاسی، یک اصل اساسی در الگوی 

 ساز است.سیاست خارجی تمدن

 یبرا کارهاراه ینفردترو منحصربه نیاز قدرتمندتر یکی توانیرا م یامروزه برندساز     

هشیری، نمود. )پوراعلی و د تبیینمشترک  ییدها کی یسوبه اعموم دیو اعقا نظر جلب

ی هنری، ورزشی، گردشگری، اعلمی و.... حوزه( برندسازی ممکن است در 33، ص3132

ی هویت و تمدن اسالمی است. ارائهشکل بگیرد. در این بخش منظور از برندسازی، 

مندی از امکانا  و ای از تمدن اسالمی مبتنی بر سازش اعقل و ایمان، با بهرهی جلوهارائه

افزاری، که برتری خود را بر تمدن ی و ارتباطی نوین و قدر  نرمابزارهای اعلمی، فناور

غربی نشان دهد و الگوی نوینی برای هدایت شهروندان جهانی باشد. برای نمونه، 

های بشردوستانه، ی خیرخواهی، کمکیهروحیی همچون هامؤلفهتواند برای برندسازی می

برندسازی از تمدن نوین اسالمی، با تأکید  مبارزه با ظلم )مبارزه با دااعش( و... شکل بگیرد.

بر فرهنگ شیعی و سازش اعقل و ایمان باید در راستای افزایش ااعتماد اعمومی مردم در 

های منفی، یرسازیتصوی خارجی باشد. این أمر بر تعریف هویت ایرانی و رهایی از اعرصه
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نه از اسالم، اعدم تباین ی تصور متساهالارائههراسی و ایران هراسی نقش مهمی دارد. اسالم

آن با اعقل، منطبق با تحوال  جهانی، رهایی از جمود فکری و تأکید بر خالقیت و نوآوری 

های برندسازی تمدن نوین اسالمی است که البته موفقیت آن منوط به ایجاد از ویژگی

با که بتوان یناهای اقتصادی، هنری، گردشگری و... است. برای برندسازی در سایر حوزه

ی خارجی برندسازی کرد و یا به اعرصهاستفاده از سیاست خارجی از تمدن اسالمی در 

 -های دیگری که نمایانگر فرهنگ و هویت ایرانی برندسازی در این حوزه و یا بخش

اسالمی است، یاری رساند، دستگاه سیاست خارجی باید بر چند نکته تمرکز نماید، 

ه قرار است به برند تبدیل شوند، یک ایده و یا یک هایی است کنخست، محورها و مؤلفه

کاال. این ایده و کاال، باید ارزش برند شدن را داشته باشد، به آن معنا که اگر یک ایده است، 

ساالری، و اگر یک باید ظرفیت پذیرش باالیی داشته باشد مانند مفهوم اعدالت، آزادی، مردم

ن هنر و فرهنگی ایرانی و شیعی، یک ویژگی کاال و یا خدما  است، باید با در برداشت

برتری از منظور زیبایی و یا کیفیت و یا خاص بودن داشته باشد تا بتواند دیگران را برای 

پذیرش آن متقااعد نماید، لذا اتاق فکر دستگاه دیپلماسی باید با آگاهی نسبت به فرهنگ 

را استخراج نماید و  وجهتقابلاسالمی و همچنین رفتارشناسی توحیدی، اعناصر _ایرانی

ها بخواهد از نالملل از آهای مختلف سیاسی و بینضمن آگاهی دادن به کارمندان در بخش

ها و... خود بهره ببرند. در یانیهبها، محورهای رفتارها، سخنرانی اعنوانبهها این مؤلفه

ی دوم باید مخاطب خود را مشخص نمایند، مخاطب ممکن است مردم یک مرحله

ی غیرمسلمان بر اساس جامعههای مشترک و یا یک ی مسلمان با توجه به ارزشجامعه

ها بر تعیین کیستی اسالمی باشند. تعیین نوع ارزش شمولجهانهای انسانی و مؤلفه

برای ارائه این  موردتوجهی دیگر، باید ابزارهای مرحلهها اثرگذار است. در مخاطب

های ارتباطی ی گسترده از رسانهاستفادهن شوند. با توجه به ها و همچنین برندها تعییارزش

نوین، اینترنت، فیسبوک و...، دستگاه دیپلماسی باید بتواند متناسب با شرایط کنونی و با 

ی تعامال  غیررسمی خود را افزایش داده و از ابزارهای نرم برای حوزهقدر  تکنولوژی، 

ها برای انتقال ترین روشندی از تبلیغا ، یکی از مهممانتقال برندهای خود بهره ببرد. بهره
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پذیر نیست. به میزانی های تعامالتی نوین امکانهاست که بدون استفاده از تکنولوژیایده

ی هویت و تمدن خویش غافل باشد، دشمنان با ی برندسازی از ارائهکه ایران در اعرصه

د و همچنین ابزارهای اعلمی و فناوری، ها و قوااعی از سلطه بر نهادها، گفتمانمندبهره

برندسازی منفی اعلیه ایران را گسترش خواهند داد. برندسازی نیازمند صرف هزینه، زمان، 

پژوهشی، یندهآی برند مربوطه، حوزهبینی، قدرتمندی داخلی در گرایی، واقعآرمان

 سازی است. یابی و هدفمخاطب

سازی در آن شکل سازی، برندسازی، شبکهنترین بسترهایی که جریایکی از مهم     

 روی بر که است یچندبعد رویکرد یک گیرد، دیپلماسی فرهنگی است، زیرا فرهنگمی

، ایجاد تعامل در جهانی با ( : ,Kiełdanowicz) دارد  تمرکز متقابل درک

ن اسالمی ی هویت و ایفای نقش جهانی و همچنین انتقال مبانی تمدوابستگی متقابل، ارائه

ین ترمهمسازی، نیازمند برقراری تعاملی مبتنی بر فرهنگ است، همچنین فرهنگ از و جامعه

تبیین و ما باید به دنبال »منظر مقام معظم رهبری: های تمدن نوین اسالمی است. از پایه

های چنین فرهنگی یاد. اسالم بنباشیمشکل مطلوب اسالم  و تحقق فرهنگ زندگی تدوین

. اگر به این ..حقوق؛و  ردورزی، خاخالق :از انداعبار  ست کها نموده مشخصما  را برای

و تمدن نوین نخواهد یافت صور  جدی نپردازیم، پیشرفت اسالمی تحقق به هامؤلفه

الزم به ذکر است،  (3133مهر 11)مقام معظم رهبری، «. اسالمی شکل نخواهد گرفت

ی یهال سه. استمرتبط با یکدیگر  لیکنجدا از هم، وی شش الیهاز  متشکل فرهنگ

یعنی  ،«باورها»آیند. فرهنگ به شمار می یپوسته بعدی هایالیه و فرهنگ هستۀ نخستین،

 ی نخست؛یهالجهان و انسان، نگرش به خدا،  ینحوه، هابینیهمان ااعتقادا ، جهان

الگوهای رفتاری یعنی همان « نجارهاه»ی دوم؛ نبایدها الیه و بایدهایعنی همان « هاارزش»

 ،پرچم سرود، مشاهیر، مشتمل بر «ها و نمادهاطورهاس» ی سوم؛ا الیههبرآمده از ارزش

که شامل  «ورسومآداب و هاآیین»ی چهارم؛ مفاخر و نخبگان اعلمی و فرهنگی الیه

ااعی اجتم اعالیقاعادا  و  نهادینه شدنپذیری و ر به جامعهمنج است و اجتمااعی رفتارهای

ی هستند که نوین فضای شامل که «هاها و نوآوری، مهار هافناوری»ی پنجم ود، الیهشمی
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 تعاملیی الگوها و اجتمااعی هایهمکنشی تجلی و گرفتهشکل آن ترفرهنگ اعمومی در بس

 (383، ص3188شوند. )دهشیری، ی ششم فرهنگ محسوب میید، الیهآبه شمار می

های نظام ها،ها، سنتایده مبادلۀ فرهنگی، دیپلماسیاشاره شود، باید در همین راستا،      

 مشترک ادراک و فهم به در جهت رسیدن زندگی اطالاعا  و سبک هنر، ارزشی، ااعتقادا ،

 متقابل است. دیپلماسی صور به هادولت و هاملت تفاهم و سازگاری میان تقویت و

ابزارها و سازوکارهایی از  با های آنلفهتمدن و انتقال مؤ ی روایتارائهدرواقع فرهنگی 

، 3180باشد. )خانی، می ها و ملل در قالب سیاست خارجیتمدن سایر همان جنس، برای

های ذاتی های فرهنگی خود را با توجه به ویژگی( کنشگری که بتواند مؤلفه312ص

ی ر اعرصهمشترک بشریت ارائه دهد و آن را با سیاست خارجی و رفتارهای ااعمالی خود د

یابی کشور به اهداف و منافع دستهای فرهنگی برای تواند از مؤلفهنماید، میجهانی ادغام 

ساز خود بهره ببرد. در نظام کنونی که گفتمان، مبانی ارزشی، هنجاری و هویت

هاست، دیپلماسی ی رفتارهای آنکنندهیجه دیکته درنتی ذهنیت کنشگران و کنندهیینتع

اند موجب ایجاد تصویری از خودی و دیگری، افزایش قدر  نرم، افزایش توفرهنگی می

الزم به بسیاری از اختالفا  شود.  وفصلحلساز و معناساز و همچنین اشتراکا  هویت

ذکر است، دیپلماسی فرهنگی، ممکن است در چارچوب: دیپلماسی اعمومی و به معنای 

تعامل با بازیگران غیردولتی خارج از ارتباطا  مبتنی بر منافع ملی یک کشور از طریق 

یکی از سازوکارهای قدر  نرم  اعنوانبه(،  : ,Wolf, Rosenمرزها )

(Melissen, تعامال  و »یا در چارچوب دیپلماسی مسیر دو، به معنی و  ( :

های دو غیررسمی میان ملتصور  بهدولتی شهروندان و بازیگران غیر میان ارتباطا 

,Kaye« )کشور در بعد نخست، مبانی تمدن نوین اسالمی در (، ااعمال شود.  ,

های مختلف در تعامل دولت ج.ا.ایران و یا بازیگران نیابتی آن با مردم و شهروندان قالب

دو سایر کشورها منتقل خواهد شد و در قالب دوم، تعامل میان بازیگران غیردولتی در 

های ی ارزشهای تمدن نوین اسالمی و ارائهال مؤلفهتواند مبانی باشد برای انتقمی طرف

مندی از دو دیپلماسی فوق، به دلیل گستردگی ایران کشور. بهره -جهانی و هویت اسالمی 
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های ی تمدن نوین اسالمی و صدور ارزشتواند مسیر ارائهبازیگران و موضوع کنش، می

ها، شفافیت، ایجاد گی با تبادل دادهانقالبی را تسهیل نماید. در این مسیر، دیپلماسی فرهن

تواند نویدی برای ایجاد صلح، ی متفاوتی از ااعتماد و اطمینان، میدرجهشناخت و حتی 

 الملل باشد، زیرا: افزایی در روابط بینهمکاری و حتی هم

ی از توجهقابلکند. بخش کمک می« اختالفا  شناختی»به رفع و یا کاهش   _

ناشی از اعدم شناخت از هویت و نقشی است که اساس ایجاد المللی های بینتنش

باشد. اعدم شناخت از هویت بازیگر هدف، موجب رفتار خارجی بازیگران می

یت تنش خواهد درنهاو  هاسوءبرداشتو اهداف رفتارها،  اعدم درک چرایی، نیت

، ی هویتکنندهیینتعها و هنجارهایی که که اگر شناخت از ارزشیدرصورتبود. 

ی رفتار بازیگران است، شکل کنندهیینتعی نقش و نقشی که کنندهیینتعهویتی که 

یت ااعتماد و در پی درنهابینی رفتارها و بگیرد، احتمال درک رفتارها، قابلیت پیش

آن اطمینان در تعامال  بازیگران وجود دارد. لذا سیاست خارجی ج.ا.ایران با 

اسالمی در رفتارهای  -فرهنگ ایرانی  ازجملهساز های تمدنتزریق مؤلفه

کند هایی که هدایت میکند و چه آنهایی که ااعمال میدیپلماتیک خود، چه آن

آمیز آن، تواند از این أمر برای تصویرسازی مطلوب از ایران، اهداف مسالمتمی

 طلب آن، بهره ببرد. ستیزی و صلحی همکاری، همگرایی، ظلمیهروح

ها میان ایران و بازیگر مخاطب به میزانی نباشد و  در ارزشکه، تفایدرصورت _

ها خود را هماهنگ که بتوانند برای ایجاد تعاملی پایدار بر اساس شناخت، ارزش

 تواند به همو رفتار خود را همسان کنند، تعامل بر اساس فرهنگ و هویت می

 تفسیر و مفه و باشد هاتفاو  میان پل منجر شود، فکری هایافق آمیختگی

 شکل دیگری و خود میان پیوند فضا، این در. کندایجاد  را بخشی رضایت

 و «3سوم فرهنگ» و روندمی فراتر خودمحوری از گیرد، محورهای تعاملمی

دارند. فرهنگ سوم،  رضایت آن از دو هر که کنندمی تولید را جدیدی معانی

 .................................................................................................................................................................  
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ی یجهنتشود و اد میتوسط هنجارهای واحد که قبالً وجود نداشته است ایج

سازی و پویایی ارتباطا  در یک تعامل بین فرهنگی است. شفاف

(Broome, شود که طرفین فرهنگ سوم غالباً در فضایی ایجاد می ( ,

ی و افزایش تعامال  خود هستند، به معنای تکوین فرهنگی دهسازماننیازمند 

صوص آن اشتراک اعقیده هایی است که طرفین در خمشتمل بر اعناصر و ارزش

های مشخصی داشته های فرهنگ ملی تفاو دارند، حتی اگر با برخی از مؤلفه

های اصلی الگو سیاست خارجی باشد. لذا دیپلماسی فرهنگی باید یکی از مؤلفه

های یژه در بخش اجرایی باشد. برای نمونه، یکی از مؤلفهوبهساز، تمدن

مد  و یطوالنافزایی و تعامال  رای ایجاد هماسالمی که ظرفیت باالیی ب_ایرانی

های کنش مشابه دارد، مبحث نوروز است. آیین نوروز همچنین تعیین برخی حوزه

تواند ساز است که میی فرهنگی، تاریخی و حتی معنوی تعاملهامؤلفهسرشار از 

نگی یج غیرفرهتدربهگرایی و تعمیق تعامال  فرهنگی و به بهبود روابط، ایجاد هم

یژه به دلیل گستردگی آن در سطح زندگی وبههای حوزه تمدن نوروز میان ملت

هایی با نظام فردی و جمعی، کمک نماید، زیرا مبنایی است برای تعامل میان ملت

یژه با وبهگیرند، یمسیاسی، اقتصادی و اجتمااعی متفاو ، که نوروز را جشن 

 کستان. زبانی چون افغانستان و تاجییفارسکشورهای 

البته در این مبحث، اشتراک در زبان به دلیل نقش مهم آن در ایجاد معانی،      

های فکری دارد، از ها، ایجاد و تعمیق تعامال  و همچنین نزدیکی افقدرک پدیده

که مقام معظم رهبری در خصوص  طورهماناهمیت بسیاری برخوردار است، 

به  فردی کههر »فرمایند: یمبخش تیهویک اعنصر  اعنوانبهاهمیت زبان فارسی 

قائل  ویژه ایهو مرتب ارزش یزبان فارس یبرا دی، بادارد اعالقه یمعارف بشر

توانسته بخش  ،بایو ز نیریش رسا، ت،یپرظرف زبانبه آن دلیل که این باشد؛ 

خود درآورد، با  یمعنو طرهیرا تحت تسلط و س ییایاز مناطق جغراف یتوجهقابل

ها جا باز کند و در دل ملت خودو قدر  بالغت  ییوایش ،ییکارآ ،ینفوذ معنو
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 ی در ایرانزبان فارس«. »معرفت و تمدن به ارمغان آورد ن،یآنان فرهنگ، د یبرا

اسالم انجام دهد. اسالم، به زبان  میو تحک تسری یتالش را برا نیشتریب ،هتوانست

 ،هاو در طول قرنافت ی جیترو یبه زبان فارس ولیکنوارد شد؛  ی به ایراناعرب

 انیدر م زبانیفارس انیرانیاتوسط آموز و سخنان حکمت یمعارف اسالم نیشتریب

در  یبخش از جهان از حقوق واضح نیدر ا یزبان فارس لذا ،منتشر شدها ملت

اکنون زبان «. » باشدمیبرخوردار  یجهت گسترش اسالم و فرهنگ و تمدن بشر

 یاسالم قیو تمدن اعم ینوآور افکار،معارف،  یراحامل و رسانه ب نیبهتر یفارس

 نیسنگ اریبس یما در قبال زبان فارس ییفهاساس وظ نیو بر ا شودیمحسوب م

آن تالش  ییایو گسترش جغراف ایدر دن یرواج زبان فارس یبرا دیبا ما» «. است

 تیاز مدن یمیو بتواند بخش اعظ ردیزبان در موضع قدر  قرار گ نیتا ا میکن

 31 ،ی)مقام معظم رهبر. «ارائه دهد ایاعالم را که با خود همراه دارد به دن یهگذشت

 (3122اسفند 

: دین اسالم یک رسالت و پیام جهانی برای هدایت بشریت ییگراوحدتج( تقریب و 

ای راهبردی است، در این خصوص آیاتی ، واژه«امت واحده»است و در این راستا تشکیل 

فَااعْب د ونِ،  رَب ّکُمْ وَأَنَا وَاحِدَةً أُمَّۀً أُمَّتُکُمْ هَذِهِسنّ : »ازجملهاست  موردتوجهدر قرآن مجید 

 وَأَنْزَلَ وَم نْذِرِینَ م بَشِّرِینَ النَّبِیِّینَ اللَّه  فَبَعَثَ وَاحِدَةً أُمَّۀً النَّاس  کَانَ»، «ی انبیاءسوره 31ییهآ

 مِنْ أُوتُوه  الَّذِینَ إِلَّا فِیهِ اخْتَلَفَ فِیهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِیمَا النَّاسِ بَیْنَ لِیَحْکُمَ بِالْحَقِّ الْکِتَابَ مَعَه م 

 وَاللَّه  بِإِذْنِهِ الْحَقِّ مِنَ فِیهِ اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِینَ اللَّه  فَهَدَى بَیْنَه مْ بَغْیًا الْبَیِّنَا   جَاءَتْه م  مَا بَعْدِ

و... . لذا امت واحده، تعبیری « ی بقرهسوره 131ی یهآم سْتَقِیمٍ،  صِرَاطٍ إِلَی یَشَاء  مَنْ یَهْدِی

، یکی از «دیپلماسی وحد »راهبردی در گفتمان انقالب اسالمی است. در این راستا، 

 های دستگاه دیپلماسی است.ترین تاکتیکمهم

ف امت واحده اسالمی است. یابی به هددستهای یکی از تاکتیک« دیپلماسی وحد »     

اسالمی به ابتکار مقام معظم  مذاهب تقریب جهانی ، مجمع3103در همین راستا، در سال 

 مجمع از حساس از تاریخ، و خطیر یبرهه این در »رهبری ایجاد شد، ایشان بیان داشتند: 
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ابتکارها  همچنین و گذشته هایتجربه از مندیبهره با رودمی اسالمی انتظار مذاهب تقریب

اسالم،  جهان نخبگان همکاری و همدلی با کنونی، شرایط یاز برایموردن خالقیت و

 قرار خود راهبرد را «اسالمی وحد  دیپلماسی» دانشگاه و حوزه، اندیشمندانخصوص به

اعنوان به استکبار اردوگاه تقابل با در را اسالمی واحد امت تشکیل گذاریپایه و داده

( مطابق فرمایش مقام معظم 3133تیر12)مقام معظم رهبری، «. نماید ترسیم آینده اندازچشم

 حتی کشمکش و درگیری، نفاق و تفرقه. نبودن»رهبری، منظور از وحد  اعبار  است از: 

«. نکنند باشند و داعوا هم کنار توانندمی ،اندمتفاو  دینی ااعتقاد لحاظ از که جمااعتی دو

یپلماسی به ارث رسیده از صدر اسالم قادر است در این د درواقع( 3180پور، )کریم

چارچوب اصول ناب محمدی )ص( و بر مبنای یک سری از مبانی، قوانین و مقررا  

یشرو پهای ی زدودن بحرانینهزموحد  اسالمی، در  ازجملهشده دینی، بینییشپتعیین و 

، 3130محمودیان،  و راهگشا دست یابد. )اسفندیاری، تأملقابلاز اسالم به توفیقا  

 (33ص

الزم به ذکر است این دیپلماسی تنها برای احیای امت اسالمی و نه برای ااعالم برتری      

 بلکه ایران نیست؛ مسلمانان سایر کردن شیعی یا ااعراب کردن ایران در پی ایرانی»است، 

. باشدمی اسالمی امت احیای و( ع)یت باهلو ( ص)پیامبر  سنت قرآن، از درصدد دفاع

 مجاهدان جهاد و حماس و هایسنی سازمان مجاهدان نمودنیاری اسالمی، انقالب برای

 و ملت. کندمی تکلیف احساس و است شراعی واجب اندازه یک به امل، واهلل حزب شیعی

 به ،(ترور به نه و) هاملت قیام به که دارندمی ااعالم قاطع و رسا صدای با ایران حکومت

 و قومی برتری به نه) مسلمانان برادری به ،(مذاهب تضاد و غلبه نه) اسالمی وحد 

)مقام معظم «. باشدمی ملتزم و معتقد ،(گناهانبی اعلیه خشونت نه) اسالمی جهاد به ،(نژادی

شک احیای هویت واحد امت اسالمی مبتنی بر ااعتقاد به قرآن و یب( 3132بهمن30رهبری، 

مبنی بر تأمین و تضمین مصالح و منافع ملل  نبو ، تالش برای ایجاد اتحاد حقیقی

مسلمان، کمک به توسعه و ارتقای سطح اقتصادی کشورهای اسالم و تالش برای رفع  و 

یا دفاع در مقابل تهدیدهای مشترک موجود در نظام جهانی اعلیه دنیای اسالم، اصول 
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( 83، ص3130دهد. )اسفندیاری، محمودیان، اساسی دیپلماسی وحد  اسالمی را شکل می

ی فلسطین، تقابل با دشمنان مشترک، رفع مظالم مسئلههای مشترک همچون توجه به بحران

تواند ی بشری، برقراری اعدالت و حمایت از مستضعفان و مظلومان جهانی نیز میجامعهاز 

 از اصول راهبردی دیپلماسی وحد  باشد. 

ی افراد است که نیبجهانمنتج از نوع  اعقالنیت و نوع رفتار برآمده از آن، عقالنیت جامع: د(

شود. برای الگوهای تعامالتی در نظام جهانی می جهیدرنتموجب ایجاد رفتارهای خارجی و 

پذیرد، در این صور  نگرش ی پوزیتیویسم را میشناسیهستنمونه وقتی نظام غرب نگاه 

کنش و واکنشی تنها ها و تحوال ، برآورد منافع و انجام هر نوع آن به جهان، درک پدیده

باشد که این أمر ناشی از حاکم بودن اعقالنیت بر اساس برآورد سود و زیان مادی می

یابی به تمدن اسالمی، بر مبنای نگرش دسترویکرد ج.ا.ایران در راستای ابزاری است. 

 گرفتهشکلناپذیر انسان گرایی اسالمی و حقیقت تجزیهشناسی توحیدی، وحد هستی

این قالب، کنشگران اجتمااعی تنها بر اساس اعقالنیت ابزاری مبتنی بر ارزیابی  است. که در

کنند، بلکه تصمیما  و رفتارها بر های مادی، اعمل نمیفایده و براورده ی افزوده -هزینه 

ی اعقالنیت غایی، هنجاری و ابزاری است. منظور از اعقالنیت غایی آن است که هر یهپا

یت هستی، مبدأ و معاد و رسیدن به سعاد  اخروی اتخاذ غاهباقدام و تصمیمی با نگاه 

مندی از شود. منظور از اعقالنیت هنجاری نیز آن است که، برای رسیدن به اهداف، بهرهمی

کند، بر این ابزار مشروع، یک اصل اساسی است و رسیدن به هدف، نوع ابزار را توجیه نمی

قی و انسانی هستند که رفتارهای صرفاً ها دارای یک فیلتر اخالاساس رفتارها و کنش

شمارد. دو بعد اعقالنیت غایی و هنجاری، ریشه در فطر  منفعت طلبانه را مردود می

آن جامعه از فطر   تبعبهانسانی و الهی، اعقل ذاتی و اخالقی دارد و به میزانی که افراد و 

رفتار مطلوب ضعیف  الهی خود به دور باشند، این ابعاد از اعقالنیت جامع برای اتخاذ

گیرندگان بر خواهد بود. اعقالنیت ابزاری نیز بر این أمر استوار است، زمانی که تصمیم

اساس اعقالنیت غایی و هنجاری، یک مسئله و پدیده را بررسی نمودند و برای رسیدن به 

هایی بهره ببرند که با صرف هدف مشخصی تصمیم گرفتند، تالش خواهند کرد از روش
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ی مادی و ینههزترین هزینه، بیشترین سود را داشته باشد و از نظر زمانی و داشتن کم

یددارند، تأککه مقام معظم رهبری نیز  طورهمانباشد.  صرفهبهغیرمادی، نوع کنش معقول و 

 ازجملههای آن در زندگی جمعی یی شامل اعقالنیت ابزاری و مصداقتنهابهتمدن اسالمی 

تمدن نوین  تکوینهدف ملت ایران و انقالب اسالمی،  ...» شود:منابع مادی خالصه نمی

مانند اختراع،  ییهاارزشبه معنای  دو بخش ابزاریمشتمل بر این تمدن  ...اسالمی است

 گردد ... ومطرح می کشور پیشرفت برای اعلم، صنعت، اقتصاد، اقتدار نظامی و سیاسی که

همان سبک  درواقعدهد و کیل میبه معنای آنچه متن زندگی را تش اصلی و بخش متنی

که مقام معظم  طورهمانبنابراین،  (3133مهر11ای، ... )امام خامنه.باشدمی زندگی است،

یی برای سعاد  بشر در اعرصه جهانی کفایت تنهابهرهبری فرمودند، قدر  ابزاری 

باید در باید لحاظ شود.  هایریگمیتصمدر  ژهیوبهکند. این اصل در سیاست خارجی نمی

-های حاکم بر اعقالنیت هنجاری و غایی معیاری برای ارزشنظر گرفته شود که ارزش

 گیری اهمیت دارد.گذاری بر مسائل و اعناصر در کنار اعقالنیت ابزاری در حین تصمیم

های الگوی سیاست خارجی یگیری مؤلفهپالزم به ذکر است، دستگاه دیپلماسی برای      

مندی از اعقالنیت جامع و دیپلماسی فعال و در ی کنش، بهرهوزهحساز یعنی تعیین تمدن

سازی و برندسازی، نیازمند: تعیین یک استراتژی هدفمند و دقیق با تعیین دل آن جریان

ها تمدن اسالمی در درون های با اشتراک باالی فراملی، تبیین و تزریق مؤلفهمؤلفه

ی، تقویت تعامل با بازیگران با اشتراکا  چندبعدهای حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک فعالیت

گرایی و دوری از واگرایی با تأکید بر افزایی و همهویتی، دینی، قومی و زبانی، تقویت هم

دیپلماسی اعلمی برای  ازجملهگذاری بر دیپلماسی مسیر دو، بازیگران غیردولتی، سرمایه

هی برای تعامل با بازیگرانی با اسالمی، تعامل چندوج -ساز ایرانی های هویتی ارزشارائه

شوند، فارغ از گذاری بر روی مسائلی که موجب تقریب جوامع میتنش سیاسی، سرمایه

ای برای ایجاد شفافیت در نیت، حمایت از تولیدا  مندی از ابزار رسانهها، بهرهدولت

ای و فراملی با کمک ی منطقهحوزههنری، فرهنگی، برندهای اقتصادی و... در 

باشد. الگوی های اعلمی با سایر بازیگران در کشورهای هدف میو همکاری هاخانهفار س
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یابی به اهدافی چون: تأثیرگذاری ایجابی بر دستساز سیاست خارجی، ایران را برای تمدن

افکار اعمومی کشورهای همسایه و شهروندان جهانی، نمایان نمودن کارآمدی نظام 

 با تعامل در متقابل احترام و ااعتمادی آن، ایجاد جو افزارنرمدینی و قدر   ساالرمردم

 فرهنگی افزاییهم و مذاهب گراییتقریب و مداریوحد  فضای منطقه، تقویت هایملت

 و اعلمی هایپیشرفت از ناشی بالندگی و نشاط و امید یروحیه اسالم، ترویج جهان در

 توجه به با سازیگفتمان، تأکید بر طقهمن هایملت به فنی دانش انتقال بر تأکید و فناوری

 پیوند متنوع، ارتباطی هایشیوه از استفاده گویی،پاسخ سراعت تحول، مدیریت توان

 فرهنگی، تقویت توان گراییمنطقه نو همچنین و ایرسانه و فرهنگی دیپلماسی

 و غنی تمدن طلبی،صلح بر مبنی جدیدی برندهای سازی، ایجادشبکه و تصویرسازی

لملل و درنهایت تلفیق میان اعدالت، توسعه و ابین سطح در ایرانیان آمیزمسالمت یکردرو

 رساند.معنویت یاری می

 گیرییجهنت

تمدن نوین اسالمی برای رفع نیازهای مادی و معنوی بشر و رسیدن به سعاد  اخروی با  

گرایی و مگرایی، اعلمداری، فرهنگاتکاء به محورهای خودباوری، خردباوری، اخالق

شود. در این راستا، الگوی سیاست خارجی گرایی، هدف و آرمان ج.ا.ایران تلقی میمعنویت

های اسالمی، تقویت ها از اسالم و ارتقای آگاهی ملتساز برای اثرپذیری فکری ملتتمدن

یابی به اهداف مشترک، نیازمند توجه به دستافزایی برای وحد  اسالمی و ایجاد هم

های دیپلماتیک، تجاری، فرهنگی و اجتمااعی گیری فعالیتی مهمی است که جهتهامؤلفه

های ها و منافع کشور بر اساس ارزشی خواستهدهندهانعکاسکند و را مشخص می

شناسی توحیدی، ساز به دلیل اتکاء به هستیرفتارساز است. الگوی سیاست خارجی تمدن

افزارانه، ماهیت افزارانه و سختاجزای نرمی همگنی از مجمواعهگرا، با فطری و تحول

 -تواند زندگی جمعی اعادی را به وضعیت رشدیافتگی اخالقی گرا، میساز و آرمانهویت

 ابزاری رهنمود کند.

محوری به معنای های الگوی سیاست خارجی تمدن اعبار  است از: الف( گفتمانمؤلفه
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بینی وقایع، تعیین یشپبیین، تفسیر و ی یک نظام معنایی برای تکمک به طراحی و ارائه

ها برای تولید و بازتولید تصاویر و ی روایتیراستاندارد، ارائهغرفتارهای استاندارد و 

خواهی، یجه مدیریت رفتارها. گفتمان انقالب اسالمی با اعناصر اعدالتدرنتها و واقعیت

ساز ست خارجی تمدنساالری دینی و... یک اصل اساسی در الگوی سیاستیزی، مردمظلم

سازی به همراه یابد. ب( جریانهای دیگر تحقق میاست که درون آن سایر مؤلفه

سازی و تعامل با بازیگران دولتی و غیردولتی، نمادسازی برای واقعی نمودن شبکه

ی دیگری است. در این مؤلفهی هویت واقعی، های انتزااعی و تصویرسازی برای ارائهارزش

ها و هنجارهای حاکم سی فرهنگی به دلیل اثرپذیری از فرهنگ سیاسی، ارزشمسیر، دیپلما

بر آن و همچنین ابزارهای تعامالتی اعلمی و فرامرزی یک تاکتیک ضروری برای اجرای 

ی تمدن نوین اسالمی، بیداری سیاسی میان ساز در جهت ارائهسیاست خارجی تمدن

وگوی میان مذاهب است. رویج ایده گفتهای جهانی و تها، ایجاد مشارکت در ارزشملت

یک اصل  اعنوانبهگرایی در جهت تحقق امت واحده اسالمی ج( مؤلفه دیگر تقریب

یکی برای ایجاد تاکتراهبردی در اسالم سیاسی است. در این مسیر دیپلماسی وحد ، 

ت تواند موجب تقویتعامال  بین فرهنگی، بین مذهبی، بین قومی و بین ملتی است که می

ای کردن مبارزه با اقتصادی، جهانی و منطقه -روحیه وحد  و ایثار، امکان اتحاد سیاسی

ها، نمایاندن ای، ارتقای ااعتماد میان ملتی منطقهجوارهمظلم و استکبار، ترویج حسن 

های تمدن غربی و آشکارسازی اهمیت جغرافیایی فرهنگی جهان اسالم شود. د( کاستی

بر اعقالنیت جامع در مسیر ایجاد و اجرای سیاست خارجی در ی نهایی اتکاء مؤلفه

چارچوب اعقالنیت غایی به معنایی توجه به اصل سعاد  اخروی بشر، اعقالنیت هنجاری 

های اخالقی در ابزارهای همکنشی و اعقالنی ابزاری به معنای توجه به به معنایی محدودیت

 ینه و پربازده است.هزکمهای ابزارها و روش
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دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی »(،3180، محمدحسن )خانی 
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