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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه يکي از ظرفيتهاي توسعه کشورهاي دنيا ،گسترش و تبادل ارتباطات ميان
فرهنگها و تمدنهاست و تحوالت دهههاي اخير در حوزه روابط بينالملل است كه حاكي از اهميت مقوله
فرهنگ در دستيابي به اهداف و بهبود روابط ميان دولتها است از اين رو كسب وجهه و اعتبار بينالمللي و نفوذ
در افكار عمومي از جمله اهداف مهم ديپلماسي كشورها است .هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از طراحي
الگوي توسعه روابط بين فرهنگي در عصر جهاني شدن و در راستاي تحقق آن ،اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ اين
سؤال اصلي ميباشد که چگونه ميتوان الگويي مناسب جهت توسعه روابط بين فرهنگي در عصر جهاني شدن
طراحي کرد.
روش پژوهش :اين تحقيق از حيث هدف يک تحقيق نظري و بنيادي و از حيث روش متک ي ب ه روش اس نادي و
پيمايشي است .جامعه آماري تحقيق حاضر شامل صاحبنظران و مجريان ام ور فرهنگ ي در وزارت ام ور خارج ه
ميباشد.
يافتهها :يافتههاي حاصل از تحقيقات اسنادي حاکي از آن است که فرهنگ ميتواند ارتباطات عميقي بين ملتها
ايجاد کند و يک مقوله پايدار ،ادغام گر ،فرامرزي ،اکتسابي ،اشتراکي ،وحدتبخش و سازگار آفرين است و
ميتواند نتايج پايداري در روابط بينالملل ايجاد کند ،درحاليکه يافتههاي پژوهش حاکي از آن است که عليرغم
تالش دستگاه سياست خارجي در راستاي تأمين منافع ملي به عنوان متولي توسعه روابط در کشور ،اين مهم به نحو
مطلوبي صورت نگرفته و از تمامي مؤلفه و ظرفيتهاي فرهنگي کشور در عرصه جهاني استفاده نشده است.
نتيجهگيري :از ترکيب نتايج به دست آمده در تحقيقات اسنادي و ميداني و ترکيب آنها الگويي عملياتي بومي بر
مبناي عامل فرهنگ که حاوي راهکارهايي در سه سطح داخلي ،منطقهاي و بينالمللي ميباشد جهت افزايش کارايي
مؤلفههاي فرهنگي و توسعه روابط تدوين گرديد.
واژگان كليدي :فرهنگ ،روابط بين فرهنگي ،جهاني شدن

اسماعیل کاوسی ،فرزانه احمدزاده و داود ستوده یگانه

بحرانهاي خشونتبار در عرصه روابط بينالملل

مقدمه
ديپلماسي فرهنگي تبادل ايده ها ،اطالع ات ،هن ر و

گردد .از اين رو دولتها درصدد تحكيم بنيانهاي

ديگر جنبههاي فرهنگ ميان ملتها ب ه منظ ور تقوي ت

معرفتي فرهنگ خود و تعميم ارزشها ،دانشها و

تف اهم متقاب ل اس ت .منظ ور از ديپلماس ي فرهنگ ي،

نگرشهاي توليدشده به فراسوي مرزهاي جغرافيايي

تالشي براي درك ،مطلع ساختن ،مشاركت دادن و تأثير

خود ميباشند تا يكي از ابزارهاي اعمال قدرت را در

گذاشتن بر فرهنگ مردم ديگر كشورهاست .ديپلماس ي

كنار قدرت سياسي و نظامي (قدرت سخت) همراه

فرهنگي در واقع تأمين منافع ملي با استفاده از ابزارهاي

خود نموده و با استعانت از سازوکار اقناع فرهنگي به

فرهنگي است .امروزه حتي قويترين كشورها در عرصه

جاي كاربرد زور ،اذهان و افكار عمومي جهانيان را در

بينالمللي ،ترجيح ميدهند تا آنجايي كه ممكن است از

راستاي منافع و اهداف خود هم سو نمايند.

شيوههاي فرهنگي براي تأمين منافع خود استفاده كنن د.

واقعيت امر آنا ست که امروزه يکي از ظرفيتهاي

مفروض اصلي کتاب ديپلماسي فرهنگ ي ب ر اي ن پاي ه

توسعه کشورهاي دنيا ،گسترش و تبادل ارتباطات ميان

استوار اس ت ک ه پيش برد من افع مل ي ب ا ب هک ارگيري

فرهنگها و تمدنهاست .از اين منظر به همان ميزان که

ابزاره اي فرهنگ ي ممك ن اس ت نتوان د ب ه تنه ايي

توسعه ارتباطات ميان فرهنگي سبب ارتقاء فرصتهاي

ج ايگزين س اير ابزاره اي ديپلماس ي نظي ر ابزاره اي

گوناگون اقتصادي همچون جذب گردشگر يا گسترش

سياسي ،اقتصادي ،نظامي و ...باشد اما ميتوان د مكم ل

بازار صنايع کوچک و دستي و يا ارتقاء فرصتهاي

آنها باشد.

سياسي و بينالمللي و فرهنگي همچون بهبود تصوير
ملّي و معرفي ميراث و دستاوردهاي تاريخي و تمدني
و يا جهاني کردن الگوهاي فرهنگ بومي خواهد شد.

بيان مسئله
تحوالت دهههاي اخير در حوزه روابط بينالملل،

عدم پرداختن به آن موجبات ايجاد تهديدات اقتصادي،

حاكي از اهميت مقوله فرهنگ در دستيابي به اهداف

فرهنگي و حتي سياسي را فراهم ميآورد .در چنين

و بهبود روابط ميان دولتها است ،به نحوي كه امروزه

شرايطي ما نيازمند يك الگوي خط مشي گذاري هستيم

شاهد ظهور و تشكيل اتحاديههاي فرهنگي در عرصه

تا بتواند مؤلفههاي گوناگون نظام فرهنگي را احصاء

جهاني بوده تا از اين طريق ،زمين تنازعات و

نموده و موجبات استفاده و هر چه کارآمد ساختن

چالشهاي بينالمللي ،برطرف و موجب همگرايي

آنها را فراهم آورد.

دولتها و ملتها گردد .از اين رو كسب وجهه و

ما در اين تحقيق در راستاي دستيابي به چنين

اعتبار بينالمللي و نفوذ در افكار عمومي از جمله

الگويي اوالً سعي کردهايم نقش فرهنگ را به عنوان

اهداف مهم و در عين حال تصريح نشدة ديپلماسي

يکي از مؤلفههاي قدرت در کنار ساير مؤلفههاي آن

كشورها در حوزه سياست بينالملل است كه اين مهم

(سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي )...از بعد نظري و عملي

به تناسب موقعيت ،جايگاه ،امكانات ،فرصتها و

مورد ارزيابي قرار داده و ثانيًا مدلي براي افزايش

ظرفيتهاي فرهنگي هر كشور به شيوهها و

کارايي مؤلفههاي آن در سه بعد داخلي ،منطقهاي و

مكانيسمهاي مختلف ،تعقيب ميگردد .چه زبان

بينالملل ارائه نماييم .اميد است نتايج حاصله از آن در

فرهنگ ،زبان ماليمي است كه ميتواند زمينهساز و

رشد و شکوفايي کشور در ابعاد مختلف مثمر ثمر واقع

حامي روابط رسمي ميان دولتها و نيز مانع بروز

گردد.
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فرضيات تحقيق

اهداف تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق گسترش روابط بينالملل از
طريق طراحي الگوي توسعه روابط بين فرهنگي در

فرضيات تحقيق به شرح ذيل ميباشد.
 )1با توجه به فرهنگي شدن مرزهاي کشورها در

عصر جهاني شدن است.

عصر جهاني شدن ،شناسايي مؤلفههاي فرهنگي و

لذا اين تحقيق اهداف فرعي ذيل را دنبال مينمايد.

کارآمد ساختن آنها در قالب الگويي جامع،
موجب كسب قدرت فرهنگي و ارتقاء منافع ملي

 )1شناسايي ميزان اهميت فرهنگ و روابط بينالملل
در عصر جهاني شدن.
 )8شناسايي مفهوم ،ابعاد و مؤلفههاي فرهنگي موثر

و گسترش روابط خواهد شد.
 )8فرهنگ در بعد عملي داراي اولويت پايين تري
نسبت به ساير مؤلفههاي قدرت ميباشد.

در عصر جهاني شدن.
نتايج پژوهش حاضر منجر به طراحي الگوي جامع

 )1مؤلفههاي فرهنگي ايران داراي طيف پيوسته و

جهت توسعه ارتباطات بين فرهنگي در عصر جهاني

گستردهاي از تنوع ميباشد که ميزان بهرهگيري از

شدن خواهد شد و از اين منظر به مسئولين و متوليان

اين طيف رابطه مستقيم باقدرت فرهنگي دارد.

نظام فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي كشور امكان

 )4عليرغم وجود تنوع مؤلفههاي فرهنگي جامعه

خواهد داد تا با به رهگيري عميق و دقيق از نتايج اين

ايراني متوليان امور فرهنگي و سياسي کشور از

پژوهش در سياستگذاريهاي بلندمدت استفاده كنند.

اين امکان به درستي استفاده نکردهاند.
 )5به نظر ميرسد از همه ظرفيت و مؤلفههاي

سؤاالت تحقيق

فرهنگي کشور در عرصه جهاني استفاده نشده

سؤال اصلي تحقيق :مؤلفههاي فرهنگي چه ارتباطي

است.
با توجه به عناصر تشکيل دهن ده م دل ،الزم اس ت

به گسترش روابط در عصر جهاني شدن دارد؟
چگونه ميتوان الگوي توسعه روابط بين فرهنگي در

اجزاء ،متغيرها ،پارامتره ا ،رواب ط ت ابعي و معياره اي

عصر جهاني شدن را طراحي کرد؟

ارزيابي را مشخص نم ود .نظ ر ب ه اينك ه ه دف اي ن

سؤاالت فرعي

پژوهش ،طراحي يك سيس تم خ ط مش ي گ ذاري در

 )1در عصر جهاني شدن ،فرهنگ در قياس با ساير

روابط بين فرهنگي ميباشد ،لذا ب ا رويک رد سيس تمي

مؤلفههاي سياسي ،نظامي ،اقتصادي تا چه حد

مدل اوليه طراحي و تبي ين گردي د .س پ

ب ر اس اس

ميتواند در روابط خارجي موثر باشد؟

تعريف ،كليات يك مدل پيشنهادي شامل  )1هدف)8 ،

 )8مفهوم ،ابعاد و قابليت مؤلفههاي فرهنگي موثر در
عصر جهاني شدن چيست؟
 )1آيا از مؤلفههاي فرهنگي به درستي براي توسعه
روابط در عصر جهاني شدن استفاده شده است؟

عناصر كليدي مؤثر در سيستم خط مشي گذاري روابط
ب ين فرهنگ ي و  )1رواب ط عناص ر ،ترس يم و ت الش
ميگردد در فرآيند اجراي تحقيق با بهرهگيري از م رور
جامع ادبيات نظري و مصاحبه با خبرگان بقيه جزئي ات
در تكميل مدل روشن شود .در اين سيس تم ب ه رواب ط
اصلي اشارهشده تا با تعامل منطق ي آنه ا امك ان ارائ ه
خط مشي مناسب به عنوان خروجي سيستم ب ه وج ود
آيد.
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در قبال حکومتها شکل ميدهد فرهنگ جوامع اس ت

چارچوب نظري
همان طور که در ابتداي مقال ه ذک ر ش د مف روض

به عبارت روش ن ت ر حت ي ش يوه اس تيفاي حق وق و

اصلي اين مقاله بر اين پايه قرار دارد که مت ولي توس عه

مطالبات مردم از کارگزاران حکومتي و ساز و کاري که

روابط فرهنگ ي در کش ور دس تگاه سياس ت خ ارجي

بر آن مترتب است گاه از فرهنگ ملتها رنگ ميگي رد

اس ت .بن ابراين چ ارچوب نظ ري اي ن مقال ه ارتب ا

لذا تفاوت هاي ساختاري نهادهاي اداري در واح دهاي

مستقيمي با بحث ارتبا فرهنگ باسياست پيدا ميکن د.

سياس ي مختل ف را م يت وان بعض اً در چ ارچوب

در اين خصوص ،تي .اس .اليوت در يادداش تي درب اره

اختالف ات فرهنگ ي جوام ع ارزي ابي و تفس ير نم ود.

سياست و فرهنگ مينويسد ،امروز شاهديم كه فرهنگ

(حقيقي )40،1121

توجه مردان سياست را به خود جلب ميكند .نه به اين
خاطر كه سياس تمداران هميش ه مردان ي اه ل فرهن گ

در اين راستا تأثير فرهنگ بر سياس ت خ ارجي در
موارد زير قابل توجه است:

هستند ،بلكه از اين جهت ك ه فرهن گ ،ه م ب ه مثاب ه

ال ف) از طري ق تص ميمگيرن دگان و ع امالن:

وسيلهاي براي اعمال سياس ت ش ناختهش ده و ه م ب ه

تصميمگيرندگان سياست خارجي بيش از آنكه با محيط

مثابه چيزي است كه مطل وب جامع ه اس ت و وظيف ه

خارجي خود ارتب ا نزدي ك داش ته باش ند ب ا مح يط

حكومت است آن را ترقي دهد( .حقيقي )19 ،1121

داخلي چنين ارتباطي را دارند .آنان با راه دروني ك ردن

فرهنگ ملي از طريق ت أثير ب ر گفتم ان و فرهن گ

ارزشه اي اي ن مح يط ،به رهمن دي از فرهن گ و

سياسي ،انعكاس در اصول و قوانين و باالخره از طريق

خصوصيات مل ي و اينك ه دائ م در مع رض نفوذه ا و

نهادها و افراد بر سياست خ ارجي اي ران ت اثيري رف

فشارهاي موج ود در مح يط داخل ي هس تند در واق ع

مي گذارد و نمونه زيبايي از اثرپذيري سياست خ ارجي

جزئي از اين محيط به حساب م ي آين د .تص ميم ه اي

از فرهنگ ملي را ب ه نم ايش م ي گ ذارد( .نقي ب زاده

انسان متضمن چيزي بيش از ت أثير مح يط و س ازوکار

.)818 ،1121

عقالني تصميم گيرنده است( .مستقيمي )91 ،1121

به ط ور كل ي ماهي ت نظ ام ي ا ش يوه زن دگي ي ا

ب) از طريق سازمانها و نهادها :ايجاد دفتر مشاوره

حكومت كردن مردم اهميت حياتي براي درك سياست

و رايزني فرهنگي در سفارتخانهه ا ،ايج اد و گس ترش

خارجي يك ملت دارد .فرهنگ ذاتي ي ك مل ت اس ت

زبان در كشورهاي خارجي و مؤسساتي نظي ر موسس ه

كه به ريشههاي سياس ت خ ارجي حي ات م يبخش د.

گوته آلمان و امضاء قراردادها و توافقنامههاي فرهنگي

غايات يك مل ت ش امل اص ول اخ الق و ه دفه اي

دو جانبه نمون ه ب ارزي از ت أثير فرهن گ در موفقي ت

سياسي آن مي شود( .مستقيمي  )108 ،1121اف زون ب ر

سياست خارجي يك كشور است.

تأثير اجتنابناپذيري که فرهنگها بر ماهيت نظ امه اي

ج) سياست خارجي به مثاب ه بازت ابي از فرهن گ و

سياسي حاکم ،شخصيت سياستگذاران و نحوه تصميم

خلق و خوي ملي است :استانلي هافمن معتقد است كه

سازي ها و اعمال سياس ت ه اي آن ان دارن د ،نبايس تي

هر ملتي سبك و سياق ملي خود را داشته و اين س بك

کارکرد فرهنگ به عنوان عنصر ناظر بر سنخيت و کم و

و سياق در سياس ت خ ارجي آنه ا بازت ابي ش فاف و

کيف تعامالت اجتماعي و تأثير آن بر زن دگي سياس ي

كامل پيدا ميكند( .نقيب زاده )44 ،1121

افراد جامعه را از نظ ر دور داش ت .در واق ع آنچ ه ب ه

بايد توجه داشت كه سياست خارجي ه ر كش وري

رفتار جمعي ،هنجارها و الگوهاي کنش گران اجتم اعي

داراي ابع اد سياس ي ،اقتص ادي ،فرهنگ ي و نظ امي
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اس تراتژيك از ي ك س و و اولوي ته اي درج هبن دي

موقعيت نظام بينالملل و پيچيدگي مسايل سياسي

شدهاي نسبت به مناطق از سوي ديگر است كه تركي ب

و اجتماعي به گونهاي است که خواه نا خواه همکاري،

و تلفيق آنها رفتار خارجي آن كشور را شكل ميده د.

مشارکت و پشتيباني کشورها با يکديگر را الزامي

از ميان اين عوامل و عناصر هيچکدام ب ه ان دازه عام ل

ميسازد.

فرهنگي دي ر پ اتر و تأثيرگ ذارتر نيس ت( .نقي ب زاده
)4 ،1124

لذا چارچوب نظري اين تحقيق را در واقع الزامات
و متغيرهاي فرهنگي تشکيل ميدهد که مديران

از طرف ديگر اف زون ب ر آنك ه فرهن گ از طري ق

سياست خارجي کشور بايد در روابط خارجي به

باورها ،اسطورهها ،قواعد و هنجارها بر انديشه و رفت ار

منظور پيشبرد اهداف نظام جمهوري اسالمي ايران مد

سياس تمدار اث ر م يگ ذارد ،ب ه عن وان ن اظم رواب ط

نظر داشته باشند در واقع ما قصد داريم نقش فرهنگ

اجتماعي ،شکلدهنده نهاده ا و تعي ينکنن ده الگوه ا و

در سياست خارجي را شناسايي و سپ

پيش

جهت دهنده رفتار جمعي نيز نقش م ؤثري در زن دگي

انگارههايي که ما را ناچار ميکند رويکردي فرهنگي در

سياسي به عنوان نوعي از فعاليت اجتماعي ايفا ميكن د.

روابط خارجي اتخاذ کنيم بر شماريم و از طرفي با

از آنجا كه سياست خارجي ادامه سياست داخلي تلق ي

شناخت بازيگراني که در صحنه روابط خارجي براي ما

ميشود و روابط بينالملل نيز به مجموعه روابط جريان

اهميت دارند مؤلفههايي را که براي بر قراري ارتبا

يافته فرامرزي از جمله روابط فرهنگي تعريف ميشود،

متعامل بر پايه سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت نظام

پ اي فرهن گ ب ه عرص ه سياس ت خ ارجي و رواب ط

اسالمي الزم است معرفي کنيم .همه مؤلفههايي که در

بينالملل نيز كشيده ميشود( .نقيب زاده)84 :1121 ،

اين تحقيق به عنوان الگوي راهبردي سياست خارجي

در شرايطي که مرزهاي جغرافيايي به مرزهاي

جمهوري اسالمي ايران معرفي ميشوند بر پايه مؤلفه

فرهنگي تبديل گرديده و بر وابستگي کشور به طور

فرهنگي کشور و قابليتهاي آن مطرح ميشوند در

ملموسي اضافهشده ،الزم است حکومتها سياست و

واقع قصد ما برجسته کردن قابليتها و فرصتهايي

روابط خارجي خود را با شرايط دگرگون کنوني

است که تاکنون در سياست خارجي کشورمان محجور

هماهنگ نمايند.

واقعشده و به آنها کمتر توجه شده است.
مدل اجرايي انجام تحقيق
بررسی نظری روابط
فرهنگ-سیاست

ارائه

اثبات یا

مدل

رد

راهبردی

فرضیه

نتیجه

طرح

گیری

فرضیه

مطالعات میدانی

طرح
سواالت
اساسی

طرح

مطالعات

هدف

مقدماتی

نقش
فرهنگ-سیاست
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روششناسي

سياستگذاري موثر واقع ميشوند .در صورت اثبات

الف) نوع روش تحقيق

وجود رابطه معنيدار ميان مؤلفههاي فرهنگي و

اين تحقيق از حيث هدف يک تحقيق نظري و
بنيادي و از حيث روش متکي به روش اسنادي ،ميداني

سياست خارجي ،قدم بعدي بررسي درجه اهميت و
ميزان اثرگذاري هر يک از متغيرها ست.

تعريف ميشود به طوري که در ابتدا نقش فرهنگ در

يافتههاي حاصل از مطالعات حوزه ادبيات تحقيق

روابط بينالملل از حيث نظري بررسي و سپ

در ادبيات تحقيق ،ما تأثير فرهنگ را باسياست
از

خارجي مورد بررسي قرار داديم و به دنبال اين بوديم

اين مرحله از طريق روش ميداني جايگاه فرهنگ در

که آيا فرهنگ همانند مؤلفههايي همچون قدرت

سياست خارجي و همچنين نگرش نخبگان امور

اقتصادي ،قدرت سياسي و نظامي در روابط بينالملل

فرهنگي در اين رابطه بررسيشده و به منطق استنباطي

تأثيرگذار است؟ بدين لحاظ علل تأثيرگذاري فرهنگ

براي تدوين مدل دست يافتهايم .در نهايت از ترکيب

بر سياست خارجي را مورد بررسي قرار داديم که به

نتايج به دست آمده از اين روشها يک مدل بومي بر

اين نتيجه رسيديم از آنجا که فرهنگ داراي مؤلفههايي

پايه مؤلفههاي فرهنگي در عرصه روابط بينالملل

است که ميتواند ارتباطات عميقي بين ملتها ايجاد

معرفي ميگردد.

کند و يک مقوله پايدار ،ادغام گر ،هويتدهنده،

مؤلفههاي تأثيرگذار فرهنگي استخراج ميگردد .پ

فرامرزي ،اکتسابي ،اشتراکي ،وحدت بخش و سازگار
آفرين است و با فکر و ذهنيت اجتماع سر و کار دارد،

ب) روش گردآوري اطالعات
در قالب روش اسنادي با استفاده از روشهاي
كتابخانهاي و بررسي اسناد ،ابعاد مفهومي و نظري

ميتواند نتايج پايداري در سياست خارجي در پي
داشته باشد.

متغيرهاي تحقيق مورد كاوش قرارگرفته كه حاصل آن

البته در ادبيات تحقيق با دو نگرش فکري متفاوت

دسترسي به چارچوب مفهومي و نظري تحقيق و

روبرو شديم که دستهاي از آنها ديدگاهي خوشبينانه

تكميل آن ميباشد.

به نقش فرهنگ در سياست خارجي داشتند و اعتقاد

در بخش ميداني با استفاده از روش نظرسنجي از

داشتند چنان چه بر اصول انساني و مشترکات جماعات

خبرگان دادههاي مربو به چارچوب مفهومي و نظري

بشري تاکيد کنيم و معيارهاي جهان شمول را بکار

تعيينشده جمعآوري و چگونگي توزيع و روابط

گيريم ،فرهنگ ميتواند مقولهاي وحدت بخش باشد و

متغيرهاي مورد مطالعه در قالب جامعه آماري مورد

جامعه جهاني را به سمت همگرايي و خشونتزدايي

بررسي قرار ميگيرد .در فرآيند اجراي تحقيق تالش

هدايت کند .دسته دوم نيز بر گسلهاي فرهنگي تاکيد

ميشود با بهرهگيري از مرور جامع ادبيات نظري و

داشتند و معتقد بودند تفاوتهاي فرهنگي بين اقوام و

مصاحبه با خبرگان و تهيه پرسشنامه جزئيات مدل

جوامع بشري در آينده که منافع جوامع به هم گره

تکميل گردد.

ميخورد و ارتباطات گستردهتر ميشود باعث بروز

هدف اصلي تحقيق حاضر «ارائه الگوي توسعه
روابط بين فرهنگيدر عصر جهاني شدن است» براي

چالشهايي بين آنها خواهد شد .يافتههاي بخش
ميداني تحقيق گوياي اين امر است که:

رسيدن به اين هدف قدم اول شناخت متغيرهايي است

 )1از نظر مديران موثر در سياست خارجي کشور،

كه در ارتباطات ميان فرهنگي بر مؤلفههاي دخيل در

مقوله فرهنگ نسبت به مؤلفههاي سياسي،
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اقتصادي ،نظامي در اولويت چهارم قرار دارد .لذا

 )4بيش از  24درصد مديراني که از آنها در باره

است که

موضوع تحقيق سؤال شد ،معتقدند ميزان

همواره مؤلفههاي فرهنگي در آخرين اولويت

بهرهبرداري ايران از قدرت فرهنگي در عرصه

ممکن در سياستگذاري خارجي کشور مورد

سياست خارجي در حد متوسط به پايين بوده

بهرهبرداري قرارگرفته است.

است.

از اولويتبندي فوق اين نتيجه منعک

 )8بردار تفکرات جمعي مديران موثر بر سياست
خارجي کشور با برآيند متصوره از چشمانداز
انقالب اسالمي که يک انقالب فرهنگي است و بر
پايه برقراري مکتب الهي ،جهاني استوار است
فاصله چشمگيري دارد.
 )1از آنجا که طبق برداشت از نتايج بخش ميداني،
مديران موثر در سياست خارجي اولويت کمتري
به

مؤلفههاي

فرهنگي

ميدهند

لذا

در

برنامهريزيهاي متخذه نيز مؤلفههاي فرهنگي در
آخرين اليههاي سياستگذاري خارجي قرار
ميگيرد و اين امر در صورتي است که ايران با
غناي فرهنگي خود و نيز با عنايت به بنيانهاي
استراتژيک فرهنگي انقالب اسالمي که يک
انقالب فرهنگي است ميتواند به عنوان قطبي در
روابط خارجي منطقهاي و بينالمللي نقش ايفا
کند.

نتايج ترکيبي بخش اسنادي و ميداني و آزمون
فرضيههاي تحقيق
همان طور که گفته شد ما ابتدا نقش مؤلفههاي
فرهنگي را در سياست خارجي از طريق روش اسنادي
بررسي کرديم و از سوي ديگر از طريق روش ميداني و
با استفاده از پرسشنامه ،ديدگاه مديران موثر در سياست
خارجي را در اين باره مطالعه کرديم که در واقع گوياي
وضعيت موجود حاکم بر کشور است .از ترکيب نتايج
تحقيقات ميداني و اسنادي به نکاتي دست يافتيم که بر
اساس آنها فرضيههاي تحقيق را نيز در معرض آزمون
قرار ميدهيم:
سؤال اول :الگوي مناسب توسعه روابط بين
فرهنگي در عصر جهاني شدن چيست؟
سؤال اصلي تحقيق :مؤلفههاي فرهنگي چه ارتباطي

 )4وقتي پاسخ مديران را در سؤال اول و سؤال

با گسترش روابط در عصر جهاني شدن دارد؟

چهارم کنار هم قرار ميدهيم ،مشاهده ميکنيم که

سؤاالت فرعي:

رويکرد آنها به فرهنگ ،ابزاري است ،به ياد

سؤال فرعي اول :فرهنگ در قياس با ساير

داشته باشيم که آنها در پاسخ به سؤال اول

مؤلفههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي تا چه حد

تأثيرگذاري مؤلفه فرهنگ را نسبت به ساير

ميتواند در روابط خارجي جهان حاضر موثر باشد؟

مؤلفههاي قدرت (سياسي ،اقتصادي و نظامي) در

از بعد نظري و اسنادي ،فرهنگ يکي از مقولههاي

سياست خارجي کمتر ذکر کردهاند ،اما وقتي در

مهم و گاهي زيربنايي در تعيين جايگاه کشورها در

سؤال سوم از آنها در باره ترکيب مؤلفههاي

نظام بينالملل به شمار ميرود .فرهنگ از منظر

فرهنگي در سياست خارجي پرسيديم ،براي

نظريههاي خوشبينانه عامل اساسي در ايجاد و پايداري

رسانهها نقش اول را ذکر کردند که خود يکي از

صلح معرفي ميشود و از منظر نظريههاي بدبينانه به

ابزارهاي فرهنگي است در واقع نگاه ما به ابزار

عنوان گسل و عامل تفکيک کننده و تنشآفرين بين

فرهنگ بيش از نگاه به خود فرهنگ بوده است.

ملتها به شمار ميرود .فرهنگ در نظريههاي جديد
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تر نه تنها جايگاهي هم تراز با ساير عوامل قدرت دارد،

مظروف آنها (ايدئولو ي و ارزشها ،جايگاه علمي و

بلکه برخي از اين نظريهها براي آن اولويت دارترين

تخصصي تاريخ و )...اهميت ميدهند .بنابراين ،فرضيه

نقش را در تحوالت جهاني قائلاند.

اول ما تأييد ميشود يعني در حوزه نظري ،قدرت

اما از نظر تحقيقات ميداني که مبتني بر نظرسنجي

فرهنگي هم رديف با ساير مؤلفههاي قدرت ،ارتبا

مديران موثر در سياست خارجي و امور فرهنگي کشور

مستقيم و معنيداري در ميزان تأثيرگذاري بر سياست

است ،مقوله فرهنگ اگر چه نقش مهمي در سياست

خارجي کشورها دارد ،اما در حوزه ميداني با توجه به

خارجي دارد ،اما نقش آن نسبت به مؤلفههاي سياسي،

ساخت مديريت سياست خارجي ايران تأثير قدرت

اقتصادي در سياست خارجي کمتر است .رويکرد

فرهنگي در جايگاه همتراز با ساير مؤلفههاي قدرت

مديران موثر در سياست خارجي و امور فرهنگي کشور

قرار ندارد و از اولويت پايين تري برخوردار است.

به فرهنگ ،ابزاري است و به صنايع فرهنگي بيش از

مدل عملیاتی روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن (در سه سطح)

سطح داخلی

سطح منطقهای
تشکیل شبکه های

انسجام ملی

تجربه های تاریخی

خبری،تلویزیونی و
،ماهواره ای اسالمی
تقویت همکاری در جهان
اسالم

جذابیت ایدئولوژی و

تشکیل NGOهای

ارزشها

اسالمی

درک عوامل نژادی و

استفده از تجربیات

قومی

تاریخی موفق

کسب جایگاه علمی

شناسایی اشترکات و

پیشرفته

تفاوتهای مذهبی

تقویت روحیه ملی

توانمندی اقتصادی باال

سطح بین المللی
ایفای نقش فعال در
سازمانهای بین المللی

مولفه های همه سطوح

تشکیل حوزه های
مشترک فقهی

مولفه های همه سطوح

مولفه های همه سطوح
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مدل عملیاتی روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن (مشترک در کلیه سطوح)
واردات و صادرات کاالهای فرهنگی(ترجمه،نشر،رسانه،تولید ،پخش،همایشها )....
برخورداری از شبکه های خبری جهان گستر
گسترش مبادالت آموزشی،علمی،مذهبی،هنری،زبان،گردشگری..
رفع سوء تفاهمات
شناسایی ارزشهای غالب درون فرهنگها
شناسایی اشتراکات و تفاوتهای فرهنگی
سوابق فرهنگی (نقش دین)
ارائه تصویر مناسب از خود
طراحی استراتژی و سیاستهای مقبول
زدودن ذهنیتهای تاریخی منفی
مدیریت افکار عمومی
اتخاذ مواضع مقبول در بحرانهای بین المللی
ارائه خدمات بشر دوستانه
تشکیل انجمن های دوستی با کشورهای مختلف
ارتقای میزان مشروعیت نظام سیاسی
کسب اعتبار بین المللی
مشارکت در سازمانهای بین المللی

سطح داخلی

سطح منطقه ای

سطح بین المللی
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سؤال فرعي دوم :مفهوم ،ابعاد و مؤلفههاي فرهنگي
موثر در عصر جهاني شدن چيست؟

سؤال فرعي سوم :آيا از مؤلفههاي فرهنگي به
درستي براي توسعه روابط در عصر جهاني شدن

در تحقيقات اسنادي که به بررسي گفتمانهاي

استفاده شده است؟

فرهنگي حاکم بر جامعه ايراني پرداختيم مؤلفههاي

بخش اسنادي تحقيق گوياي اين امر است که بايد

فرهنگ و هويت جامعه ايراني به شرح زير مشخص

از سياست خارجي بر اساس عامل فرهنگ از تنوع

شد :مذهب ،ارزشهاي ملي ،باورهاي جهاني،

تاکتيک برخوردار باشيم بدين معني که در حوزه داخلي

تجربيات تاريخي.

از مؤلفه ارزشهاي ملي ،در حوزه منطقهاي از مؤلفه

در بخش ميداني اين تحقيق نيز که به بررسي
ديدگاه مديران موثر در سياست خارجي و امور

مذهب و در حوزه بينالمللي از مؤلفه ارزشهاي جهان
شمول استفاده کنيم.

فرهنگي پرداخته است ،پاسخگويان مؤلفههاي کالن

اما بخش ميداني تحقيق که گوياي نگرش مديران

فرهنگي ايران را به ترتيب اولويت اينگونه ذکر

موثر در سياست خارجي و امور فرهنگي کشور است

کردهاند:

نشان ميدهد مديران مذکور به اين تنوع تاکتيک کمتر

 )1آداب و سنن مذهبي

توجه داشته و همواره ،ترکيب پراکندهاي از عوامل

 )8آداب و سنن ملي

فرهنگي را که بعضاً شامل صنايع فرهنگي ميشود براي

 )1سابقه تاريخي

تمام شرايط مورد استفاده قرار دادهاند .اين عوامل

 )4فرهنگ عمومي

عبارتاند از :رسانهها و افکار عمومي ،ميزان

 )4ادبيات و هنر

يکپارچگي قومي – مذهبي ،ايدئولو ي و ارزشها

 )1همبستگي ملي

جايگاه علمي و تخصصي ،تاريخي ،زبان.
بنابراين ،فرضيه سوم تحقيق نيز به اثبات ميرسد.

 )1رسانهها و افکار عمومي

بدين معني که با وجود تنوع مؤلفههاي فرهنگي جامعه

 )2رويدادهاي بينالملل

ايراني ،مديران سياست خارجي و امور فرهنگي کشور
بنابراين ،فرضيه سوم تحقيق ما نيز به اثبات

به درستي اين مؤلفهها را بکار نبرده و از ترکيب

ميرسد .بدين معني که اگر چه از بعد نظري مؤلفههاي

پراکندهاي براي پيشبرد سياست خارجي استفاده

کالن فرهنگي عبارتاند از مذهب ،ارزشهاي ملي،

ميکنند.

ارزشهاي فرهنگ جهاني و تجارب تاريخي ،اما

سؤال چهارم :آيا از مؤلفههاي فرهنگي به درستي

مديران عالي موثر در سياست خارجي و امور فرهنگي

براي توسعه روابط در عصر جهاني شدن استفاده شده

کشور به مؤلفههاي دروني جامعه ايران نظير باورهاي

است؟

مذهبي ،ارزشهاي ملي ،عوامل قومي ،تجارب تاريخي

طبق مطالعات نظري تحقيق بکار گيري فرهنگ در

و ...بيشتر اهميت ميدهند و به مؤلفه ارزشهاي

سياست خارجي ايران فقط از منظر ايدئولو يک و

منطقهاي و بينالملل که اخيراً به دليل گسترش

بدون مخاطب شناسي بوده است که اين امر يا منجر به

پيوندهاي جهاني و فروريختن مرزهاي جغرافيايي

عدم درک مؤلفههاي فرهنگي مورد نظر ميگردد و يا

جزئي از فرهنگ ما شده است ،کمتر توجه دارند.

موجب موضعگيري مخاطبين آن گشته و اين در حالي
است که قدم اول در بکار گيري عنصر فرهنگ در
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سياست خارجي مخاطب شناسي است ،نه تزريق
خواستههاي خود بدون بسترسازي.

نتايج حاصل از اين تحقيق نشاندهنده خأل جدي
در زمينه مديريت مؤلفههاي فرهنگي در سياست

طبق نتايج بخش ميداني تحقيق بيش از  24درصد

خارجي است .بنيانهاي استراتژيک فرهنگ جمهوري

مديراني که از آنها در باره موضوع تحقيق سؤال شد،

اسالمي ايران چنانچه به درستي مديريت شود ميتواند

معتقدند ميزان بهرهبرداري ايران از قدرت فرهنگي در

در سطح ملي ،منطقهاي و بينالمللي به پيشبرد سياست

عرصه سياست خارجي در حد متوسط به پايين بوده

خارجي کمک کند .با توجه به چارت سازماني وزارت

است.

امور خارجه که در زير ترسيم شده است ،مشاهده

بنابراين ،فرضيه بعدي تحقيق نيز به اثبات رسيد.
بدين معني که از پتانسيلها و ظرفيتهاي موجود
فرهنگي براي بهرهگيري در سياست خارجي به درستي
استفاده نشده است.

ميکنيم چيزي تحت عنوان معاونت فرهنگي در اين
وزارتخانه وجود ندارد.
اين در حالي است که سازمانهاي ديگري مانند
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان فرهنگ و

يکي از عوامل غفلت از موضوع فرهنگ فقدان

ارتباطات اسالمي ،صدا و سيما و ...به صورت پراکنده

نظامنامه امنيت ملي روشن در کشور است .به طوري

به فعاليتهاي فرهنگي مشغول هستند در صورتي که

که با تغيير مديريت داخلي بنيانهاي سياست خارجي

طبق سند برنامه توسعه ،وزارت امور خارجه تنها

ما را هم دچار دگرگوني اساسي ميشود .به عبارتي ما

سازماني است که بر کليه روابط خارجي نظارت

در مديريت سياست خارجي پيرو ديدگاه ايدهآليستي

خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهايي که به

هستيم و رفتار ما در سياست خارجي ادامه سياست

نحوي در خارج از کشور فعاليت دارند ملزم به اجراي

داخلي است .به طوري که سليقهاي بودن سياست

سياستهاي ابالغي توسط وزارت امور خارجه هستند

خارجي ،جزيرهاي بودن نهادهاي فرهنگي دخيل در

ولي در عمل تعدد مراکز و سازمانهاي تصميمگيري

سياست خارجي ،پراکندگي در عمل ،کم توجهي به

سبب موازي کاري و کندي اجراي سياستهاي اتخاذ

نقش جايگاه علمي ،تجربههاي تاريخي و ...در سياست

شده ميگردد .لذا پيشنهاد ميشود:

خارجي نشان ميدهد يک تفکر در شريان مديريت

 )1توان مديريتي در مقوله فرهنگ بايد ارتقا يابد تا

سياست خارجي ما جريان ندارد .اين در حالي است که

بتوان از مؤلفههاي فرهنگ استراتژيک در کشور

ما بايد نظير بسياري از کشورهاي موفق جهان از

بهرهبرداري کرد .براي اين منظور بايد به يکي از

ديدگاه رئاليستي پيروي کنيم و سياست خارجي ما بايد

دستگاههاي متولي فرهنگ که از قواعد و

بر پايه بنيانهاي محکمي که توسط يک شوراي

چارچوبهاي سازماني فراگير براي تعريف

راهبردي تدوين ميشود ،استوار باشد.

معيارهاي فرهنگي و شيوه عملياتي کردن آن

نتايج بر شمرده فوق حاکي از آن است که چنانچه

برخوردار باشد ،مأموريت داده شود فرصتهايي را

مؤلفه فرهنگ در سياست خارجي مورد توجه قرار

که از طريق مؤلفههاي فرهنگ استراتژيک جمهوري

گيرد ،ميتواند سطح تأثيرگذاري سياست خارجي

اسالمي ايران ميتوان در سياست خارجي ايجاد

جمهوري اسالمي ايران را در محيط منطقهاي و

کرد ،شناسايي ،حفاظت و ارتقا دهد و در اين زمينه

بينالمللي به نحو چشمگيري افزايش دهد.

وحدت فرماندهي ايجاد کند.

پيشنهادها ناشي از يافتههاي مستقيم اجراي تحقيق
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در طول سالهاي اخير سعي کردهايم با يافتن يک

اين شورا همچنين از اين قابليت برخوردار است

شخص فوقالعاده ،عدم کارايي در سياست خارجي

موانعي را که از طريق راهبردهاي فرهنگي ميتوان

را درمان کنيم ،اين در حالي است که راه درمان اين

رفع کرد ،شناسايي و راهکارهاي عملياتي براي

عدم کارايي ،مديريت منظم علمي است تا براي

پيشبرد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در

همه شرايط بتواند اوضاع را کنترل کند .مديريت

سطح بينالمللي ارائه نمايد.

منظم علمي در زمينه مورد بحث قادر است ضمن

مشخص کردن مسئوليتهاي فرهنگي ،تقسيم کار،

با بردن روحيه مقاومت و انسجام ملي به شناسايي

تعيين حيطه کار ،بيان مأموريتهاي

دستگاههاي

قواعد و اصولي که به تقويت رابطه با ساير کشورها

مختلف در حوزه فرهنگي و نظارت بر آن ميتواند

منجر ميشود ،بپردازد.

يکي از وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي باشد.

به نظر ميرسد شوراي عالي انقالب فرهنگي از اين

اين شورا همچنين ميتواند اتاقهاي فکر در زمينه

فراگيري و صالحيت در عرصه سياستگذاري

سياست خارجي را به هم متصل کند ،به طوري که

فرهنگي برخوردار باشد .اين شورا ميتواند بر

برآيند آنها در جهت پيشبرد يک هدف ساماندهي

اساس بنيانهاي استراتژيک فرهنگ جمهوري

شده باشد و نقش مهندسي فرهنگي کشور را ايفا

اسالمي ايران در حوزه داخلي ،منطقهاي و

کند .خالقيت ،عملگرايي و قدرت مديريت

بينالمللي معيارهايي را به دستگاههاي متولي

سياست خارجي از حيث فرهنگي سه وجه مرتبط

بخشنامه کند که ضمن برخورداري از قابليت

با هم هستند که ميتواند مغز متفکر و هدايت گر

اجرايي ،ضمانت اجرايي نيز داشته باشد .بدين

آن ،شوراي عالي انقالب فرهنگي باشد.

منظور الزم است دو پيش زمينه مهم فراهم شود:
اوالً ،اختيارات اين شورا آن قدر افزايش يابد
که از عهده اين وظيفه برآيد.
ثانيًا ،حوزه سياستگذاري و برنامهريزي اين

 )8با در نظر گرفتن مؤلفههاي قدرت در حوزه
سياست خارجي که آنها را تحت عنوان قدرت
سياسي ،اقتصادي ،نظامي ،فرهنگي و تکنولو يکي
معرفي کرديم ،آنچه ميتواند براي کشور ما مزيت

شورا فرامرزي شود و مقولههاي مربو

نسبي ايجاد کند مؤلفه فرهنگ است ،زيرا در ساير

به سياست خارجي را نيز در بر گيرد.

مؤلفهها فاصله ما با رقيب معنادار است و در

اين شورا ميتواند در زمينه داخلي براي کاهش

ميانمدت قابل کنترل نيست .بنابراين ،الزم است

تضادهاي درون ساختي و همچنين فراهم کردن

همچنان که براي افزايش توان رقابتي و قدرت

بسترهاي رشد فرهنگي تالش کند که اين ميتواند

بازدارندگي خود در زمينههاي نظامي ،اقتصادي و

به انسجام و افزايش توان داخلي منجر شود که

سياسي تالش ميکنيم ،براي فرهنگ نيز نقش

مقوله مهمي در سياست خارجي محسوب ميشود.

محوري قائل شويم و با توجه به بنيانهاي

شوراي عالي انقالب فرهنگي در سطح منطقهاي و

مستحکم فرهنگ استراتژيک خود از مقوله فرهنگ

روابط با کشورهاي اسالمي نيز ميتواند تهديدهاي

براي پيشبرد اهداف سياست خارجي استفاده کنيم.

مربو به مقوله مذهب را به فرصت تبديل کند؛ و

براي اين منظور الزم است ،مديران مؤثر در

راهکارهايي را براي تقويت وحدت بين کشورهاي

سياستگذاري خارجي و امور فرهنگي انگاره

اسالمي ارائه نمايد.
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ذهني خود را اصالح کنند و براي فرهنگ نقش

فرهنگ جهاني است .بنابراين ،مؤلفه اول ميتواند

محوري قائل شوند.

ضامن استقالل و هويت ملي ما باشد ،مؤلفه دوم

ضرورت توجه به فرهنگ از آن رو اهميت دو چندان

(اسالم) ميتواند ما را در نزديک کردن به

مييابد که ما به اهداف نظام جمهوري اسالمي در

کشورهاي اسالمي کمک کند .مؤلفه فرهنگي سوم

آگاهسازي و هوشيار سازي ملتها توجه کنيم .اين

جامعه ايراني را مؤلفههاي فرهنگ جهاني تشکيل

اهداف محقق نميشود ،مگر با اتخاذ رويکرد

ميدهد .اين مؤلفه نيز چارچوبي است که در غالب

فرهنگي.

آن ميتوان عناصر مطلوبش را جذب و ارزشهاي

 )1الزم است ،مديران کشور از رويکرد ابزاري به

فراگير خود را مطرح کرد.

فرهنگ فاصله بگيرند و به فرهنگ به عنوان

 )4مهندسي مديريت سياست خارجي بايد طوري

رويکرد سيستمي و الگوي رفتاري بنگرند ،به

طراحي شود که بر رويکرد سيستمي متکي و نقش

طوري که در شريان مديريت کشور جريان داشته

سليقه در آن کم رنگ باشد .بدين لحاظ نهادهاي

باشد و همه تصميمات متکي به مؤلفههاي فرهنگي

دخيل در امور خارجي کشور بايد از يک عقل

باشد .براي مثال ،به جاي اينکه صرفًا به توسعه

منفصل که ميتواند شوراي راهبردي سياست

ابزارهاي رسانهاي بينديشيم ،بيش از آن به مخاطب

خارجي باشد ،خط دهي شوند.

شناسي ،شناخت مخاطب هدف ،توليد برنامههايي

 )1رقيب جمهوري اسالمي ايران تالش ميکند

که ما را در رسيدن به هدف نزديک کند ،بکار

فرصتهاي فرهنگي ايران را به گسل تبديل کند.

گيري زباني که پيام ما را به مخاطب برساند،

براي مثال يکي از مؤلفههاي مهم و استراتژيک

تقويت مستندسازي ،اتخاذ رويکرد ابتکاري به جاي

جمهوري اسالمي ،مقوله مذهب و ايدئولو ي است

رويکرد واکنشي ،تشکيل اتاق فکر و ...فکر کنيم.

که فرصت خوبي را براي نزديک شدن به

 )4در محيط روابط خارجي ،جمهوري اسالمي ايران

کشورهاي اسالمي در اختيار آن قرار ميدهد؛ اما

با کشورهاي مختلفي روبرو ست که هر يک از

کشورهاي غربي تالش ميکنند اين مؤلفه را به

آنها در مناسبات خود به نکات خاصي اهميت

سمت تفرقه گرايي سوق دهند .بدين لحاظ الزم

ميدهند .از سويي فرهنگ استراتژيک جمهوري

است جمهوري اسالمي ايران از نگاه حداقلي به

اسالمي ايران از قابليتهايي برخوردار است که از

مذهب تشيع فاصله بگيرد و بر محور اشتراکات بين

مؤلفههاي آن ميتواند متناسب با هر يک از اين

پيروان مذاهب اسالمي تاکيد کند.

کشورها استفاده کند .بنابراين ،مخاطب شناسي در

 )1يکي از تهديدهاي توسعه روابط خارجي ايران،

سياست خارجي جايگاه مهمي دارد و نبايد ما در

برجستهسازي فاصله ايران با باورها و ارزشهاي

اين عرصه از الگويي غير سيستماتيک استفاده کنيم

جهاني است .در اين جهت الزم است جمهوري

در اين رابطه الزم است ،همه مؤلفههاي فرهنگي

اسالمي ايران رفتار خود را مبتني بر ايدههاي جهان

جامعه ايران را براي رفتار فرهنگي در عرصه

شمول قرار دهد و ضمن مطابق معرفي کردن رفتار

جهاني مد نظر قرار دهيم.

خود با اين ارزشها ،به نقد رفتار غرب و فاصله آن

در واقع همان طور که قبل از اين گفته شد ،فرهنگ

با مباني نظرياش نظير آزادي گرايي ،مبارزه با

سياسي ايران ملهم از ناسيوناليسم ،اسالمگرايي و
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تروريسم و تبعيض نژادي و ...به طور مستند اقدام
کند.

 )11ذوقي ،ايرج« ،عوامل موثر بر سياست خارجي
ايران» ،فصلنامه تاريخ روابط خارجي ،تهران :مرکز
اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ،سال
اول ،شماره .1112 ،1

منابع و مآخذ
 )1آخوندزاده ،الفباي جديد و مکتوبات ،به کوشش
حميد محمدزاده ،تبريز ،نشر احياء .1141
 )8بخشايشي اردستاني ،احمد ،اصول سياست خارجي
جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،انتشارات آواي نور،

 )18رهنورد ،زهرا ،دولت اسالمي با الهام از انديشه امام
خميني ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران1114 :
(پاياننامه دوره دکترا)
 )11روحاني ،حسن ،استراتژي جمهوري اسالمي ايران
در برابر تهديدات اخير آمريکا ،فصلنامه راهبرد،

.1114
 )1بهزادي (مددي) ،حميد ،ناسيوناليسم ،تهران،

شماره  ،84تابستان .1121
 )14ريک  ،توماس ،سياستهاي قدرت و فرهنگ

موسسه حساب .1144
 )4حقيقي ،سيد صادق ،مسئوليتهاي فراملي در

سياسي روابط ايران و آمريکا ،به کوشش سميح

سياست خارجي دولت اسالمي ،تهران :مرکز

فارسون و مهرداد مشايخي ،تهران ،انتشارات باز،

تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري.1111 ،

.1119

 )4خداوردي ،علي ،جنگ رواني ،نشريه نگرش بر

 )14سپينال ،ماريو« ،مقدمه و تاريخچه زندگي» ،گزيده

تحوالت سياسي ،تهران :سازمان عقيدتي سياسي

اي از آثار آنتونيو گرامشي ،تهران :کتاب جيبي،

ناجا.1128 ،

.1142

 )1خرازي ،سيد کمال ،سياست خارجي ما ،مطالعات
سياسي و بينالمللي ،مجموعه سخنرانيهاي سيد
کمال خرازي ،وزير امور خارجه.1120 ،
 )1خوشوقت ،محمدحسين ،تجزيه و تحليل تصميم
در سياست خارجي ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و

 )11سريع القلم ،محمود ،سياست خارجي جمهوري
اسالمي ايران ،مرکز تحقيقات استراتژيک.1119 ،
 )11سليمي ،حسين ،فرهنگ گرايي ،جهاني شدن و
حقوق بشر ،تهران ،دفتر مطالعات سياسي و
بينالمللي وزارت امور خارجه.1121 ،
 )12سند استراتژي ملي آمريکا ( ،)8001اداره کل

بينالمللي.1141 ،
 )2دهباشي ،علي ،ياد صادق هدايت ،تهران ،نشر ثالث،

آموزش و پژوهش معاونت سياسي صدا و سيما،
ارديبهشت ماه .1124

.1121
 )9دهقان ،محمود طرزجاني ،روابط خارجي ايران و

 )19سووي ،آلفرد ،افکار عمومي ،ترجمه جمال شيراني،

همسايگان در دهه دوم انقالب اسالمي ،تهران:

تهران :شرکت سهامي کتابهاي جيبي تهران

انتشارات سروش.1119 ،

.1141

 )10دهقاني فيروزآبادي ،جالل« ،سياست خارجي

 )80شايگان ،داريوش ،افسون زدگي جديد ،هويت

جمهوري اسالمي ايران :روندها وبازتاب ها»،

چهل تکه و تفکر سيار ،ترجمه فاطمه ولياني،

مطالعات خاورميانه ،سال نهم ،شماره  ،1پائيز

تهران ،نشر فرزان.1120 ،

.1121

 )81شريعتي ،علي ،بازشناسي هويت ايراني-اسالمي،
تهران ،انتشارات الهام.
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طراحی الگوی توسعه روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن

 )88شکوري ،ابولفضل ،فقه سياسي اسالم ،بي جا ،بي تا
.1111

 )14الريجاني ،محمدجواد ،مقوالتي در استراتژي ملي،
تهران ،مرکز ترجمه و نشر کتاب.1111 ،

 )81شيرازي ،محمد ،جنگ رواني و تبليغات ،تهران:

 )11الريجاني ،محمد جواد ،کاوشهاي نظري در

معاونت تبليغات و انتشارات حوزه نمايندگي ولي

سياست خارجي ،تهران ،انتشارات علمي و

فقيه در دانشکده فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران

فرهنگي.1114 ،
 )11لوک  ،استيون ،قدرت ،فرانساني يا شر شيطاني،

انقالب اسالمي .1111
 )84عنايت ،حميد ،تفکر نوين سياسي اسالم ،ترجمه
ابوطالب صارمي ،تهران ،انتشارات اميرکبير.1118 ،
 )84فاخر ،مهدي« ،جهاني شدن و سياست خارجي ،با
تاکيد بر جمهوري اسالمي ايران» ،مجله سياست
خارجي ،سال چهاردهم ،شماره  ،8تابستان .1119
 )81فرزين نيا ،زيبا« ،کارآمدي گفتگوي تمدنها در
سياست خارجي ايران» ،سياست خارجي ،سال
دوازدهم ،شماره  ،1111 ،8صص.189-41 .
بينالملل ،تهران :سمت.1118 ،
بينالمللي ،نشر قوم .1119 ،

سال دوم ،شماره  ،81تير .1121
 )19متولي ،ذکريا ،چگونگي افزايش کارآيي سياست
خارجي ،دانشکده روابط بينالملل ،تهران :پايان
نامه.1111 ،
سيما ،ارديبهشت .1124
جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،انتشارات اميرکبير،
.1111

 )89کاظمي ،سيد علي اصغر ،سياست سنجي ،تهران:
دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي.1114 ،
تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي.1111 ،
هويت

 )48محمدي ،منوچهر ،انقالب اسالمي در مقايسه با
انقالبهاي فرانسه و روسيه ،تهران :مولف.1114 ،

 )10کاظمي ،علي اصغر ،مديريت بحرانهاي بينالمللي،
 )11کچوييان،

 )12ماهنامه گزارش گفتگو ،مرکز گفتگوي تمدن ها،

 )41محمدي ،منوچهر ،اصول سياست خارجي

 )82کاظمي ،علي اصغر ،نقش قدرت در جامعه و روابط

حسين،

تحقيقات فرهنگي.1110 ،

 )40مجتهدزاده ،پيروز ،گفتگوي ويژه خبري شبکه دوم

 )81قوام ،عبدالعلي ،اصول سياست خارجي و سياست

«پژوهش

ترجمه :فرهنگ رجايي ،موسسه مطالعات و

ايراني

ومؤلفههاي آن» ،دبيرخانه شوراي اجتماعي شوراي
عالي انقالب فرهنگي زمان ارائه طرح :سال .1121

 )41محمدي ،منوچهر ،سياست خارجي جمهوري
اسالمي ايران ،اصول و مسائل ،تهران :نشر
دادگستر.1111 ،
 )44محمدي اصل ،عباس« ،ابعاد جنگ رواني» ،نشريه
اطالعات علمي ،سال سيزدهم شماره .2

 )18کدي ،نيکي و مارک گازيوروسکي ،نه شرقي و نه

 )44محمدي عراقي ،محمود« ،اهداف بلندمدت

غربي ،روابط خارجي ايران با آمريکا و شوروي،

فرهنگي ،ضرورت ديپلماسي کالن ماست» ،ماهنامه

ترجمه ابراهيم متقي و الهه کواليي ،تهران ،مرکز

چشمانداز ،بهمن .1124

اسناد انقالب اسالمي.1119 ،

 )41معتمدنژاد ،کاظم« ،ريشهها و شيوههاي سلطه

 )11کريستين ،ريو-ام وديگران ،صداي مردم ،ترجمه

فرهنگي و ارتباطي جهاني» مقاله ارائه شده به

محمود عنايت ،تهران :کتاب سراي تهران .1114

کنفران »تهاجم فرهنگي :ماهيت وابعاد» .برگزار

 )14کيسينجر ،هنري ،ديپلماسي ،ترجمه فاطمه سلطاني

شده با همکاري دانشکده عالمه طباطبائي و

يکتا -عليرضا اميني ،انتشارات اطالعات.1119 ،
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معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
در دي ماه .1119

 )41واعظي ،حسن ،ايران وآمريکا ،تهران ،انتشارات
سروش.1119 ،

 )41مقتدر ،هوشنگ ،سياست بينالملل و سياست
خارجي ،تهران ،نشر مفهرس.1110 ،
 )42ملکي ،عباس« ،تحليلي بر بيانيه اخير شوراي

 )42والرشتاين ،ايمانوئل ،سياست و فرهنگ در نظام
متحول جهاني ،ترجمه پيروز ايزدي ،نشر ني،
تهران.1111 ،

همکاري خليج فارس در باره جزاير سه گانه

 )49واليتي ،علي اکبر ،ديدگاههاي جهاني جمهوري

ايران» ،فصلنامه مطالعات راهبردي ،سال سوم،

اسالمي ايران ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و

شماره  ،4زمستان .111-44 ،1119

بينالمللي.1111 ،

 )49منصوري ،جواد ،نظري به سياست خارجي
جمهوري اسالمي ايران ،تهران ،امير کبير.1114 ،
 )40مورگنتا ،هان  ،سياست ميان ملتها ،ترجمه حميرا
مشيرزاده ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و
بينالمللي.1114 ،
 )41ميلز ،سي رايت ،نخبگان قدرت ،ترجمه :بنياد
فرهنگي پژوهشي غرب شناسي ،انتشارات فرهنگ
مکتوب.1121 ،
 )48نخعي ،هادي ،توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح
اسالمي ،تهران :دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي،
.1111
 )41نصر ،صالح ،جنگ رواني ،ترجمه محمود حقيقت
کاشاني ،تهران ،انتشارات سروش و مرکز تحقيقات
مطالعات و سنجش برنامه اي صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران.1121 ،
 )44نقيب زاده ،احمد ،فرآيند تصميمگيري در سياست
خارجي ايران ،دفتر مطالعات سياسي و بينالمللي
وزارت امور خارجه.1121 ،
 )44نير ابادي ،حميد ،ساختار رسمي تصميمگيري در
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران ،تهران:

 )10وي اي دي ،جنگ رواني ،ترجمه گروه علوم
انساني دفتر مرکزي جهاد دانشگاهي ،تهران :جهاد
دانشگاهي.1114 ،
61) Alleyne, Mark D, International Power and
International Communication, New York,
St. Martin Press, 1995.
62) Chay, Jongsuk, Culture and International
Relations, New York: Praeger, 1990.
63) Deutsch, Karl w, «Communication Theory
& Political integration”, in: The integration
of political Communities, ed: Philipe.
Jacob, Philadelphia: Lippincott, 1964.
64) Geertz, cf. Cliford, The interpretataion of
cultures, New York, Basic books,1973.
65) Golan, Galia; Russia and Iran: a Strategic
Partnership? London: Royal Institute for
International affairs, 1998.
66) Henner, Fuerig, Islamische Weltauffassung
und Aussenpolitische Konzeptionen,
Berlin, Verlag das Arbische Buch
67) Jones, Walter S; The Logic of International
Relations; New York: HarperCollins, 1991
68) Jowett Garth s, O’Donnell Victoria,
Propaganda and Persuasion, London, Sage,
1986.
69) Keohane, r. & Nye, «power and
interdependence in the information age»,
)foreign affairs, 7.77, no s (sep/oci 1998
70) Roach Colleen, Communication and culture
in War and peace, London, sage, 1993.
71) Roscop, David, «praise Of Culture
Imperialism? In Effects Of Globalization
On Culture”,Foreign policy, June 22,1997,

دانشکده روابط بينالملل وزارت امور خارجه،
.1114
 )41هاشمي ،محمد« ،ابعاد حقوقي سياست خارجي
ايران» ،بولتن مرکز مطالعات عالي بينالمللي ،سال
دوم ،شماره پنجم ،شهريور .1121
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