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Abstract 

1. Introduction  

Cultural diplomacy, in the contemporary era, is considered as an 

important factor in decision making among countries in various fields. 

Therefore, world countries cannot, as before, merely depend on 

governmental interactions among governments in the framework of 

conventional diplomacy. They need in order to increase efficiency, to 

follow meaningful communication with the public, particularly the 

educated elite, and in this view, deploy various approaches and 

methods in this regard (Samiei Isfahani & Fathi Mozafari, 2012, 

p.146). 

According to Marshal Maclohan, the process of life in the 

information and communication era, due to the rapid communication 

and cultural exchanges, has resulted in the noticeable participation of 

people, and inevitably more consideration of public diplomacy 

capacities, and consequently more involvement of nations in the 
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international processes. In this way cultural diplomacy has earned a 

special new position in the foreign policy trends of governments. 

This essential task has so much evolved, that in addition to the 

different dimensions and scientific, cultural grounds, has intensely 

structurally affected the foreign policies of governments. 

Among the cultural elements of the country's foreign policies, the 

language and literature factors, are the most effective and influential 

players for the realization of other objectives. The reason for the 

emerging importance of cultural diplomacy is to attain a higher level 

of possibilities and capabilities as compared to the traditional 

diplomacy. This task is deployed with full capacity, can help attract 

public confidence, increase the role of identity making, and establish 

effective socio-cultural stability. 

For this reason, the government attempt, in line with the realization 

of cultural diplomacy, to convey most of the information and cultural 

efficiency criteria in order to create trust and provide national 

interests. 

2. Methodology  

The basis of this paper’s methodology is analytical descriptive, a 

library type which is objective oriented and seeks through surveying 

the capacities of the country's cultural diplomacy criteria to have 

access to ways for the utilization of the Persian language capacities 

vis-a-vis cultural diplomacy to achieve ultimate national interests. In 

this way the procedures deployed will be used in designing efficient 

cultural diplomacy’s practical and strategic programs and plans. The 

article's main question is to seek the components of the Persian 

language soft power capacities in the cultural diplomacy context. 

It is attempted, in this line, upon examining the theoretical 

dimensions of cultural diplomacy, through reasoning based upon 

studies of library sources, to derive the capacities and components of 

the Persian language soft power in cultural diplomacy. Therefore, the 

hypothesis of the article is also composed of the fact that Iran enjoys 

the essential, necessary capacities of Persian language literature and 

linguistic for the promotion of cultural diplomacy for the sake of 

materializing national interest’s objectives and consequently influence 

other governments approach in this regard. Concerning the role of 
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language in cultural diplomacy, Persian language and Persian 

literature are the most important recognized criteria. This fact is due to 

various dimensions of art, such as painting which throughout Iran's 

cultural development has so much mingled with the content of Persian 

language and literature, that its essence cannot be known without 

understanding the Persian language heritage. 

3. Discussion   

The important role of language and cultural diplomacy in the 

information era, simultaneous with the political-cultural domination of 

the bipolar world order, and its replacement with the soft power 

instead of hard power, enjoys a special status and position. The writer 

of this article through the concepts of Persian language and cultural 

diplomacy studies the cultural interaction in this respect with other 

nations. As mentioned earlier, language and literature play a key role 

in cultural diplomacy and are influential for the relations of objectives 

and national interests of other countries. Due to such facts, in the 

contemporary world, cultural diplomacy with the objective of 

influencing the public opinion and consequently affecting the 

implementation of foreign policy goals, receives more focus than mere 

conventional diplomacy. 

In this way the main goal of cultural diplomacy is to impress the 

general public opinion of nations, organizations and NGOS, through 

cultural exchanges and offering a positive impression of the countries’ 

intentions. Based on this reason, ignoring this fact can cause weakness 

in the country's foreign policies and, as a result, with respect to their 

relevant position in the international arena. 

This article; moreover, intends to explain the components and 

capacities of the Persian language in the soft power of Iran cultural 

diplomacy. Regarding the Islamic republic of Iran, although foreign 

policy is intermingled with ideology and geopolitical issues, but 

relying on the promotion of Iran's international status through the 

composition and recognition of the cultural diplomacy, observing 

historical, social and Persian language heritage, can undoubtedly 

influence the realization of Iran's soft power abilities. 

Iran, considering its civilization, historical, literature, cultural and 

religious background enjoys adequate soft power resources that if 

reaching planned for fruitful objectives and utilizing potential 
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resources can become one of the successful countries in the 

application of cultural diplomacy in the region and the world 

(Dadandish & Ahadi, 2011, p.146). 

The effects of the Persian language over cultural diplomacy is a 

reality derived from the Iranian history which can be considered as the 

greatest Persian language capacity for transferring the cultural, 

civilization values of Iran to other nations. The Islamic Republic of 

Iran has been able to introduce such concepts to the world within 

relevant socio-cultural and political context by conveying new 

concepts in cultural diplomacy which in addition to its Iranian values 

has Islamic identity. The components exhibit both rich Islamic cultural 

teaching as well as genuine Iranian cultural values, because the 

cultural language and literature is an effective media that can be 

instrumental in strengthening cultural interaction among countries. 

4. Conclusion  

With the fading out of the role of war and emergence of the 

information and communication of global village, more can be written 

on cultural diplomacy and its side effects. 

Cultural diplomacy through conveying the governments and 

nations the capacities of the relevant cultural concepts, and 

establishing private, intimate interaction among nations, will provide 

the possibility of making the related policies and programmers seem 

more attractive to the world public opinion, and have always been 

paid attention by the governments. It is unwise, at this juncture of time 

that cultural diplomacy with such privileges in the communication, 

information era, being the main priority for advancing international 

objectives, the Islamic republic of Iran be deprived from this benefit 

and not take it into its services. 

Not taking advantage of this opportunity will carry irreparable 

damage and consequences, and in the long run, will influence the 

realization of Iran's cultural, political and strategies interests. 

Cultural diplomacy, on one hand, serves as an instrument for 

realization of international diplomacy, and on the other hand, is a 

branch of diplomacy that should be paid attention to by the politicians.  
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The privileges of this sort of activity include, relatively low cost, 

the software positive nature and public admission, as well as, benefits 

from the expanded ground of interaction and non-political 

management. 

Cultural diplomacy is based on soft power resources as a new 

method of means for the success of governments in foreign policy. 

Therefore, recognizing the components and capacities of the Islamic 

republic of Iran, cultural diplomacy and its timely correct deployment 

is necessary for the success of its foreign policy. The proper and 

optimum usage of such resources demands planning and following 

precise instruction. 

The Persian literature and Persian language are a valuable, unifying 

and identity making heritage in the history of this land. Despite the 

existence of various religions and ethnicities, the unifying factor of 

Iranian identity is the Persian language. This factor has so much 

infiltrated of the Iranian society that chapter 2 and article 15 of the 

constitution has expressly indicated on it. The importance and 

reflection of Persian language at junctures of time was influential in 

the expansion of socio-political exchanges, and acted to turn it to the 

language of science and knowledge in its respective geographic area, 

as well as a means of international exchange in its related time. In the 

contemporary time also, the admirers of the rich Iranian culture and 

literature in other parts of the world, are interested in studying this 

culture in a way that some universities in Europe and America have 

offered language study opportunities in this field. 

This essential possibility, combined with using public and cultural 

diplomacy, can demonstrate the software power aspects based on 

cultural attraction, and in this way make the utmost usage of such 

capacity in the neighboring sphere. The geographical proximity in the 

Central Asian and Caucasus region demonstrate the deep influence of 

Persian culture and language in Tajikistan and Afghanistan. Due to the 

expansion of social developments and communication, since the past 

time up to now, a noticeable part of people in Iraq, Turkey, 

Uzbekistan and Pakistan use this language, or at least are familiar with 

it. This is not merely related to the verbal communication, but 

considering the link between language effects and cultural transfer, as 

aspects of soft power, then we can firmly point to the ultra-regional 
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influence of Persian culture in the Muslim world and even the 

European geographical areas. 
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                                                                               چکیده  

موردتوجه قرارگرفته است و ابزارهای  شیازپشیبفرهنگی آن  امروزه مقوله زبان و آثار انتقال

باشد. می نظر موردهای اثرگذاری قدرت نرم ترین روشمثابه یکی از مهمفرهنگی ادبی جوامع به

ی فرهنگی است، در هاجاذبهی از مندبهرهکنندة منافع ملی با که دیپلماسی فرهنگی تأمینازآنجایی

ای برای ظهور ارگیری ابزارهای قدرتمند و بامعنا است تا بتواند به عرصهکشرایط کنونی مستلزم به

آموزشی و هنری یک کشور، باهدف جذب  -های تاریخی، علمیهای بالقوه و قابلیتهمه ظرفیت

های قدرت نرم زبان ها و مؤلفهمخاطبین بیشتر تبدیل گردد. مقالة حاضر به دنبال تبیین ظرفیت

هنگی جمهوری اسالمی ایران است تا از این رهگذر بتواند ضمن مطالعة فارسی در دیپلماسی فر

تر جامع و روشمندِ ابعادِ این ظرفیت ارزشمندِ دیپلماسی ایران، در جهت پردازش دقیق و منسجم

آثار آن بر تحقق منافع کشور مؤثر واقع شود. نگارندگان برای توضیح و تبیین این معنا، به اهمیت 

 های زبان فارسی برای اثرگذاری بر قدرت نرم ایراناشاره نموده، سپس ظرفیتدیپلماسی فرهنگی 

های را مورد مطالعه قرار داده و در انتها به مصادیق تأثیر تاریخی زبان و ادب فارسی بر حوزه

 کنند.متعدد اشاره می تمدنی -فرهنگی
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  ۱۴0۱ ، ۱۴ شمارة ، ۱۲ دورة ،یرانیا مطالعات مجلة
 

۱7۶ 

انتقال  ران،یا یاسالم یقدرت نرم، جمهور ،یزبان فارس ،یفرهنگ یپلماسیدهای کلیدی: واژه

 .یفرهنگ

 
 مهمقد. 1

گیری کشورها در دیپلماسی فرهنگی در دوران معاصر یکی از ارکان مهم در تصمیم

همچون گذشته تنها بر توانند شود. بنابراین کشورها نمیهای گوناگون محسوب میحوزه

ری بیشتر، نیازمند دولتی خود در قالب دیپلماسی سنتی تکیه کنند و برای اثرگذاتبادالت بین

ها و رو از روشویژه نخبگان هستند. ازاینبرقراری ارتباط هدفمند با مخاطب عام و به

: ۱3۹۱سمیعی اصفهانی و فتحی مظفری، ) برندمی ابزارهای گوناگونی در این رابطه بهره

(. بر اساس نظر مارشال مک لوهان زندگی در عصر انفجار اطالعات و ارتباطات، به ۱۴۶

گیر نقش مردم و توجه به به افزایش چشم ،باالی تبادالت فرهنگی و ارتباطاتیدلیل سرعت

ها در روند آفرینی بیشتر ملتصورت جبری به نقشهای غنی دیپلماسی عمومی و بهظرفیت

در  دیجد یمثابه سازوکاربه یفرهنگ یپلماسیدالمللی منجر شده است. جریانات بین

قدر ضرورت آن نیای برخوردار شده است. اویژه تیز اهمها ادولت یخارج استیس

در  یو فرهنگ یهای مختلف علمکرده که عالوه بر ابعاد گوناگون و زمینه ییخودنما

 زیها را ندولت یخارج استیس یدر ارتباط با نهادها یتحول ساختار نهیزم ،یمجامع علم

عناصر فرهنگی سیاست خارجی  عامل زبان و ادبیات در میان تحت تأثیر قرار داده است.

کمک شایانی  ،کشورها، پایدارترین و اثرگذارترین عنصر است که به تحقق سایر اهداف

نماید. دلیل مهم اهمیت یافتن دیپلماسی فرهنگی برای نیل به سطح باالتری از امکانات و می

کار گرفته هن بمهم اگر با تمام ظرفیت و توا ها در قیاس با دیپلماسی سنتی است. اینظرفیت

آفرینی هویتی و ایجاد ثبات فرهنگی تواند در جلب اعتماد عمومی، افزایش نقششود، می

اند که در راستای تحقق دیپلماسی ها در تالشاجتماعی مؤثر باشد. به همین دلیل دولت

های اثربخش فرهنگی را منتقل نمایند، که به فرهنگی، بیشترین اطالعات و گزاره

 دهی در تأمین منافع ملی منتج شود.و جهتباورپذیری 
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های ایدئولوژیک در خصوص جمهوری اسالمی ایران، اگرچه سیاست خارجی با زمینه

المللی ایران از طریق تنیده است، اما اهتمام به ارتقاء منزلت بینو بسترهای ژئوپلیتیک درهم

زبانی  ، اجتماعی وهای زیست تاریخیر حوزهسازوکارهای دیپلماسی فرهنگی که ناظر ب

تواند بر بسترهای تحقق قدرت نرم ایران اثرگذار ملت ایران در یک پهنه وسیع است، می

تمدنی، تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی خود از منابع قدرت  ةایران با توجه به پیشین»باشد. 

ریزی برای هدفمند کردن و نرم مناسبی برخوردار است که در صورت توجه و برنامه

تواند یکی از کشورهای موفق در کاربرد دیپلماسی فرهنگی برداری از منابع بالقوه، میهرهب

(. تأثیرگذاری زبان فارسی در ۱۴۶: ۱3۹0)داداندیش و احدی،  «در منطقه و جهان باشد.

توان آن را میدیپلماسی فرهنگی، واقعیتی برآمده از تاریخ ایران فرهنگی است که 

ر ملل های فرهنگی و تمدنی ایران به سایفارسی برای انتقال ارزش ترین ظرفیت زبانبزرگ

مفاهیم نوین در دیپلماسی فرهنگی که  ةدانست. جمهوری اسالمی ایران توانسته با ارائ

ایرانی، دارای روح و رنگ اسالمی هم هست، این مفاهیم را در  های هویتیِ عالوه بر ارزش

هایی که هم گی به جهانیان معرفی نماید. انگارههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنحوزه

فرهنگ ایرانی  اجزای ارزشیِ ةکننددهنده تعالیم غنی فرهنگ اسالمی هستند و هم بیاننشان

تی و زبانی تأثیرات الملل از عوامل فرهنگی، هویروابط بین ةباشند. از سوی دیگر، عرصمی

تواند بسترساز تقویت ری است که میچراکه زبان فرهنگ و ادبیات، ابزا پذیرد،جدی می

 تعامالت دیپلماسی فرهنگی میان کشورها باشد. 

 . شرح و بیان مسئله1-1

زمان با از بین رفتن سلطه اهمیت زبان و دیپلماسی فرهنگی در عصر انفجار اطالعات هم

جای قدرت سخت از فرهنگی و سیاسی نظام دوقطبی و جایگزینی مفهوم قدرت نرم به

ای برخوردار است. نگارنده در این پژوهش با مفاهیم دیپلماسی فرهنگی و یژهاهمیت و

پردازد. چنانکه بیان شد  ها مینقش زبان فارسی به چگونگی تعامل فرهنگی، با سایر ملت

زبان و ادبیات در دیپلماسی فرهنگی  نقش کلیدی داشته و در تأمین اهداف و منافع ملی 

رو در جهان معاصر دیپلماسی فرهنگی باهدف اثرگذاری بر کشورها اثرگذار است. ازاین
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های مرسوم و دهی و اجرای سیاست خارجی فراتر از قالبنگرش افکار عمومی برای شکل

گیرد. در این کاربرد هدف اصلی در دیپلماسی متداول دیپلماسی سنتی موردتوجه قرار می

ها و نهادهای غیردولتی از سازمانها، فرهنگی، تأثیرگذاری بر افکار و فرهنگ عمومی ملت

باشد. بر طریق تبادالت بین فرهنگی و درنتیجه ارائه تصویری مثبت از اهداف کشور می

تبع تواند ضعفی مهم در سیاست خارجی کشورها و بهتوجهی به این امر میهمین اساس بی

پی تشریح المللی محسوب شود. این مقاله در ها در عرصه بینآن جایگاه و منزلت آن

باشد. بدین زبان فارسی در قدرت نرم دیپلماسی فرهنگی ایران می هایها و ظرفیتمؤلفه

های قدرت نرم زبان ها و ظرفیتترتیب سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مؤلفه

اند؟ در همین راستا پس از بررسی مباحث نظری و فارسی در دیپلماسی فرهنگی ایران کدم

مطالعات صورت گرفته  بر اساساسی فرهنگی، سعی شده به روش استداللی تئوریک دیپلم

های قدرت نرم زبان فارسی در دیپلماسی فرهنگی ها و مؤلفهای، ظرفیتو منابع کتابخانه

های الزم زبان ایران احصاء شود. لذا فرضیه مقاله نیز عبارت است از اینکه ایران از ظرفیت

پلماسی فرهنگی در راستای تأمین اهداف و منافع ملی و تأثیر و ادبیات فارسی در ارتقاء دی

ها برخوردار است. در رابطه با نقش زبان در دیپلماسی فرهنگی، ادبیات و بر سایر دولت

شود، چراکه سایر اقسام هنر، مانند نقاشی ترین نماد و شاخص شناخته میزبان فارسی مهم

آمیخته شده که شناخت یات و زبان فارسی درهمدر تاریخ تحول فرهنگی ایران، چنان با ادب

پذیر نیست. بنابراین ضرورت شناخت زبان آن بدون شناخت میراث زبان فارسی، امکان

جهت است که به مطالعه یکی از ارکان دیپلماسی فرهنگی و ابزار تعاملی میان فارسی ازآن

 یم.پردازهای تمدنی مجاور، همسایه و رقیب میایران با سایر حوزه

 تحقیق پیشینة .2-1

توان دودسته بندی ارائه کرد. دسته اول در خصوص منابع منتشرشده در این موضوع می

المللی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران منابعی که به بررسی ادبیات سیاسی و بین

پردازند و دسته دوم منابعی که به مقوله هنر و ادبیات فارسی توجه نموده و از می

 اند.ی دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم آن غافل شدههاظرفیت
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 هایانجمنو نقش  یفرهنگ یپلماسید»( در مقاله ۱3۹۶)ابوالحسن شیرازیدسته اول: 

 یمردم یافتهسازمانو  یردولتیغ هایتشکل آفرینی، به نقش«المللبیندر روابط  یدوست

پردازد، و براین باور ا میهبا آن یجامعه جهان یو روند تعامل یکشور در روابط خارج کی

است که نقش  تیواقع نینشانگر ا المللبیندر عرصه  ریاخ هایدههتحوالت  است که

، نقش در مقابلو گذاشته رو به گسترش  یدر معادالت جهان هاسمنو  های فرهنگیتشکل

و  یمنافع مل»( در مقاله ۱3۹۴سیمبر و مقیمی)است.  اهشرو به ک ارتباطدراین هادولت

ستفاده از فرهنگ و به خدمت ، به ا«رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ یپلماسید هایشاخص

پرداخته و براین باورند که ابزارها سایر با  سهیدر مقا یپلماسیدر د یفرهنگ یگرفتن ابزارها

 کمتر مقاومت ایجاد از اندعبارت هاآن ترینمهماست که  ییایمزا یدارادیپلماسی فرهنگی 

حضور  ،در مقابل رویکردهای خصمانه یفرهنگ یپلماسیدجذابیت مقصد،  کشورهای در

جالل دهقانی فیروزآبادی و . یمدن ینهادها ،دولتی یا غیردولتی یررسمیغ گرانیر بازمؤث

معادله ساختاری دیپلماسی »ای با عنوان ( در مقاله۱3۹۴محمدحسین رستگاری یزدی)

کنند که اذعان می« سالمی ایرانفرهنگی مطلوب در افزایش قدرت نرم جمهوری ا

های الگوی جمهوری اسالمی ایران نیازمند یک دیپلماسی فرهنگی مطلوب با ویژگی

مطلوب و دربردارنده پنج عامل مهم جریان سازی اسالم مدرن، نفوذ فرهنگی، دیپلماسی 

 باشد. های جذب مخاطب میفعال، تبلیغ تشیع و تاکتیک

های قدرت نرم ایران در ها و مؤلفه( به ظرفیت۱3۹۸دسته دوم، مؤمنی و مؤدب)

اند و به پیشینه تاریخی و تمدنی کهن ایران در جهان اشاره نموده و در تاجیکستان پرداخته

( دادوستدهای زبانی را یکی از ۱3۹۸اند. فوالدی)این میان گریزی هم به زبان فارسی داشته

است تأثیرات واژگانی در اثر تبادالت و  داند و معتقدعوامل تأثیرگذاری بر ملل جهان می

ها توان این ردپای زبانی را در سایر فرهنگشده و میارتباطات فرهنگی درگذشته حاصل

های مشترک زبانی ایرانی و هندی ( به ریشه۱3۹۲هم مشاهده نمود. سیفی و همکاران)

 اند.ار دادهاند و سهم ارتباطات زبانی میان این دو زبان را موردتوجه قرپرداخته
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ها از تمام ابعاد و سطوح اهمیت زبان و ادبیات فارسی در طورکلی این پژوهشبه

اند و لذا نوآوری مقاله حاضر در این است که با استفاده دیپلماسی فرهنگی استفاده ننموده

های پیشین برطرف شده و افق جدیدی پیش های موجود در تحلیلروزتر کاستیاز منابع به

عرصه دیپلماسی فرهنگی گشوده است. لذا هدف نگارنده، تحلیل  گذارانستسیاروی 

های قدرت نرم در زبان فارسی در دیپلماسی فرهنگی به جهت ها و ظرفیتتوصیفی مؤلفه

المللی زبان ارائه راهکارهای مؤثر برای تقویت مناسبات روابط خارجی و ارتقا جایگاه بین

 فارسی و بالتبع آن ایران است.

 پژوهش روش. 3-1

ای و ازنظر هدف تحلیلی از نوع کتابخانه -مبنای روش تحقیق مقاله، پژوهشی توصیفی

اندازها دیپلماسی ها و چشمکاربردی است و در آن تالش شده است تا با بررسی ظرفیت

های زبان فارسی در گیری از ظرفیتفرهنگی کشور به شناسایی و دستیابی راهکارهای بهره

ای که این راهکارها گونهرهنگی در راستای تأمین منافع ملی پرداخته شود بهدیپلماسی ف

های راهبردی و عملی دیپلماسی فرهنگی کشور مؤثر ها و استراتژیبتواند در طراحی برنامه

 واقع شود.

 . چارچوب نظری۴-1

شده است. در زبان و ادبیات بر دیپلماسی فرهنگی نظریات متفاوت مطرح  برای فهم تأثیرگذاری

این ارتباط، جوزف نای بیشترین مفهوم پردازی را در آثار خود مطرح نمود که به دلیل قدرت 

 گیرد.تبیین باال، به عنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد استفاده قرار می

 . نظریة قدرت نرم1 -۴ -1

، مفهوم «قدرت نرم، ابزار موفقیت در سیاست جهانی»نای در کتاب معروف خود به نام 

گسترش »( و معتقد است که Nye, 2004میالدی مطرح کرد) ۲00۴قدرت نرم را در سال 

خود نفوذ و قدرت هنجاری آن خودبه هایارزشعناصر فرهنگی یک کشور مانند زبان و 

(. بنیاد نظری نای بر دو رکن Nye, 1991:97)«.دهدآن کشور را در جهان افزایش می

گانه قدرت نرم و دیپلماسی عمومی. دیپلماسی اند از ابعاد سهاصلی استوار است که عبارت
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ای فراگیر شامل هر دو گونه دیپلماسی فرهنگی و گونهعمومی در مفهوم آمریکایی خود به

المللی در سیاست ارتباطی بوده و به کاربرد ابزارهای زبانی، میان فرهنگی و ارتباطات بین

عنوان بنابراین، دیپلماسی فرهنگی به .(۲0: ۱3۹۴شود)سیمبر و مقیمی، خارجی معطوف می

تواند در همین راستا موردتوجه قرار گیرد. میدر سیاست خارجی قدرت نرم  هایستون

نوبه خود از آورد و این مبادالت بهدیپلماسی فرهنگی زمینه مبادالت فرهنگی را فراهم می

یی که تفاوت وجود دارد، پردازد و از سوی دیگر درجاسو به تقویت مشترکات مییک

: ۱3۹۸کند)ذوالفقاری و دشتی، برای تعامل  را فراهم می زمینه درک متقابل و ایجاد انگیزه

۱3۲). 

 مفاهیم تعریف. 2 -۴ -1

الملل های روابط بینای است که در نظریهقدرت نرم واژه :قدرت نرم. 1 -2 -۴ -1 

طور رود. توانایی که بهدولت به کار می برای توصیف توانایی یک مجموعه سیاسی، مانند

های فرهنگی ایدئولوژیکی مستقیم بر رفتار یا منافع سایر نهادهای سیاسی از طریق شیوه

کند که به لحاظ تاریخی تأثیرگذار است. این مفهوم در مقایسه باقدرت سخت معنا پیدا می

نجش آن کمی و شود و شاخص سگرایانه قدرت ملی محسوب میمعیار مسلط و واقع

های نظامی یا تولید ناخالص ملی است)آدمی و چون جمعیت، سرمایه یمواردشامل 

از دیدگاه نای، مفهوم متقاعدکنندگی که از اجزاء قدرت نرم است  (.۲۲: ۱3۹0ذوالفقاری، 

 هادولتکه  شودمیمتقاعدکنندگی و اقناع در قدرت نرم باعث »: شودمیتعریف  گونهاین

جامعه  موردنظر هایباارزشترسیم و دنبال کنند که  ایگونهبهاف خود را منافع و اهد

فرهنگی،  هایجاذبههدف بیشترین قرابت را داشته باشد. این فرایند از طریق ایجاد 

 (. Nye, 1990:166)«افتد.میاتفاق  ایمنطقهتصویرسازی و توانایی دستور کار جهانی و 
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ترین تعریف شاید دقیق (،Paul Sharp)شارپپل  دیپلماسی عمومی:. 2 -2 -۴ -1 

را ارائه داده باشد؛ فرایندی که طی آن جهت برقراری روابط مستقیم با مردم یک کشور 

برای پیشبرد منافع و افزایش ارزش کشوری که به دنبال این رابطه است در نظر مردم بیگانه 

بار و ارتقاء وجهه خود برای افزایش اعت هادولتیعنی  .(Sharp, 2005:3)شودتالش می

زنند که یکی از در عرصه سیاست خارجی، دست به برقراری رابطه مستقیمی با مردم می

 واسطه دولت، زبان و ادبیات یک ملت است.نمادهای مهم ارتباط مستقیم و بی

دیپلماسی فرهنگی یکی از انواع دیپلماسی نوین دیپلماسی فرهنگی: . 3 -2 -۴ -1

ای برخوردار است و که از اهمیت ویژه گیردمیدیپلماسی عمومی قرار  باشد و در حوزهمی

هایی برای معرفی منظور ایجاد کانالمعماری یک بزرگراه دوطرفه به»عبارت است از: 

حال، تالش برای دریافت درست تصاویر یک ملت و درعین هایارزشتصویر واقعی و 

. عالوه بر این (Malone, 1988:12)«هاآن هایارزشها و فهم واقعی از سایر ملت

ها، اطالعات، ی ایدهدیپلماسی فرهنگی در تعریف میلتون کامینگز، عبارت است از مبادله

منظور دستیابی به مفاهیم مشترک ها و اعتقادات بهی زندگی، نظام ارزشی، سنتهنر، نحوه

 یپلماسید(. Cummings, 2003:1)ها و کشورهاو تقویت تفاهم متقابل میان ملت

درک، مطلع ساختن، مشارکت دادن و  یتالش هدفمند و هوشمندانه برا یفرهنگ

 دهدمیاجازه را  نیا یفرهنگ یپلماسید است. یمنافع مل نیتأم یملل برا ریبر سا یاثرگذار

 ای میمستق طوربه ،یانتقال میمفاه هایقابلیتو  یدیکل یهاظرفیتکه با استناد به 

 هاملتبر  یبود. ابعاد اثرگذار رگذاریدول تأث ریرهبران سا ایو  هاملتبر  م،یرمستقیغ

)کوهکن و هدف شود یهادولت یخارج استیدر س دهیجهتباعث فشار و  تواندمی

 . (۴3: ۱3۹7رحیمی نژاد، 
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 اهمیت دیپلماسی فرهنگی .  3 -۴ -1

« ان خارجبا جهها دولتفن مدیریت تعامل »دیپلماسی را الملل متخصصین روابط بین

براین اساس . کننداستفاده میمتعددی  ساختارهایابزارها و و برای این منظور از  ،دانندمی

، «سیاسی»از مالحظات بعدی دیپلماسی سنتی اشاره کرد که توان به ساختار سهمی

لحاظ با  هادولتسیاست خارجی ترتیب اینو به؛ شودتشکیل می« امنیتی»و « اقتصادی»

مین منافع ملی طراحی و با سازوکارها و ابزارهایی از تأه مذکور در راستای کردن سه جنب

بسیاری از  اما تحت تأثیر فضای ارتباطات جهانید. وشاجرایی می عرصه همین سه جنس 

را « فرهنگی دیپلماسیفرهنگ و »، ازجمله کامینگز المللروابط بین عرصهنظران صاحب

توان چنین پنداشت که از این نظر می عرفی نموده ومرکن چهارم سیاست خارجی عنوان به

سه حوزة دیگر نیز از آن منبعث گیری سطوح تصمیم ،در بسیاری از مواقع

 .(Commings,2003: 13-22)گرددمی

ها و ثیر بر افکار عمومی نهادها، سازمانتأتالش برای درک، آگاهی، مشارکت و 

نظام معنایی ، در تبادل فرهنگی .شودمکن میاز این طریق مهیا و م های سایر کشورهادولت

ها در فرهنگی ملت های ممتازویژگیشود و یک ملت به جهان بیرون عرضه می و ارزشی

ابعاد انتقال ترین حساس به همین دلیل است که .یابندمی انتقالسطوح دوجانبه و چندجانبه 

اهمیت  .شودمی کارگیریبهی فرهنگهای دیپلماسی مفاهیم نرم افزارانه قدرت، با مکانیسم

سازی با برجسته هاروایت یک تمدن برای سایر تمدندر این است که دیپلماسی فرهنگی 

زمانی ، دیپلماسی فرهنگی این تعبیراست. به همراه  ابعاد باورپذیر و زمینه مند آن تمدن

با در فرهنگ و تمدن خود  های موردنظرارزشکه کشوری برای انتقال  شودمحقق می

 پردازد ومی هاملتآن به سایر و ارائه از همان جنس به انتقال  ییاز سازوکارها مندیبهره

 .گیردبکار میرا در سیاست خارجی خود  هااین قابلیت

کسب  -کنند: الفاز طریق دیپلماسی فرهنگی سه هدف عمده را دنبال می هادولت

ایجاد  -، بهاآنثرگذاری بر رفتار ها و االمللی در میان سایر اقوام و ملتوجهه بین
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منظور برقراری روابط پایدار و صمیمیت بیشتر میان نهادهای علمی، فرهنگی جدید به

-ها و کنکاش در ریشهسایر ملت فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ -جوامع مختلف، ج

ی، ها)دهشیرهای فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع باهدف ارتقای درک متقابل میان ملت

عنوان (. بنابراین تفاهم سازی، کنش بر اساس نیات نیک، همگرایی و تقارب به30: ۱3۹3

دار کشورهای مشترک در نظر اجتناب، در فرایند ایجاد رابطه با اصول ریشهاهدافی غیرقابل

 ,Potter)ها اهداف اساسی و اصلی دیپلماسی فرهنگی هستندشوند. لذا این برنامهگرفته می

2002:89.) 

  دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم. ۴ -۴ -1 

عنوان نمود که  توانمیپس از روشن شدن تعریف و اهمیت دیپلماسی فرهنگی 

قدرت نرم است که این امکان و  کارگیریبه واضح و مشخصدیپلماسی فرهنگی نمونة 

ر عناصاز طریق کنند و مقابل نفوذ  فرهنگ و جامعه دهد که درمی هادولتبه را  قدرت

 نایجوزف  همکاری ترغیب کنند.یکدیگر را به  هاارزشو  زبان، ادبیات چون یفرهنگ

 «نیروی نظامی و قوة قهریه»کاربرد کامل با  مخالفترویکردی در »چنین که ، معتقد است

، به درنهایتچنین سیاستی . کاربست گیردمیقرار مطرح است  قدرت سختکه در 

و اعتبار  جایگاهکسب  بهشود و میمنجر کشور مقصد افکار عمومی  در هادولتمحبوبیت 

 (.Nye, 2003:15) «کندمیکمک  المللیبیندر صحنه  هادولت

جریان های نوین در روابط جاری بین ملل و دول با شیوهگیری دیپلماسی فرهنگی شکل

بط روادر  نرم افزارانه و قدرت آفرینابزاری  عنوانبه این مهم دارد و سبب شده تا از 

تقویت باعث ها و ملت میان بهره گرفته شود و موجب ارتقاء و رشد تفاهم المللبین

جهانی، ارتقاء وزن ژئوپلیتیک دیپلماسی فرهنگی در   ای و جهانی گردد.پیوندهای منطقه

نقش  هابرای دولتتهدیدات امنیتی  بین بردن و ازای منطقهو  نرم ملیقدرت افزایش 

 ی اجتماعیها، شبکهنهادهای مردمسازمانایجاد رابطه با  روازایناست.  یافته ایکنندهتعیین

در دیپلماسی فرهنگی  هاآن آفرینینقشجامعه مدنی در کشورهای دیگر و  کارگزاران و
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ثیرگذاری بیشتر، از تأقدرت نرم فرهنگی برای نفوذ و  های ایجادکنندهکانون عنوانبه

 باشد.المللی میرصه روابط بینع در اصولی و موردنیاز راهبردهای

 

 . بحث و بررسی2

 های قدرت نرم زبان فارسی. ظرفیت1 -2

گیری فرهنگ و تحقق ترین محصوالت پیچیده بشری و عامل شکلزبان یکی از مهم

که از دیپلماسی فرهنگی ایران سخن  نامیم است. زمانیآنچه امروز دیپلماسی فرهنگی می

توان زبان فارسی را یکی از عناصر بیات فارسی است. بنابراین میگوییم، اولین مؤلفه ادمی

ای را نیز در مناسبات های قدرت نرم ایران دانست که جایگاه تعاملی ویژهو ظرفیت

(. این ظرفیت در ابعاد ۹: ۱3۹۴دیپلماسی فرهنگی فراروی کشور قرار خواهد داد)حاجیان، 

 ریخی مؤثر است.های مختلف فرهنگی، جغرافیایی و تاو زمینه

ها، باورها و کننده اندیشهزبان یک نهاد اجتماعی و وسیله ارتباطی است که بیان

های بسیار تواند با در نظر گرفتن نفوذ فرهنگی، ظرفیتیک ملت است که می هایارزش

(. زبان عنصر اصلی تمایز بخشی و از ۱7: ۱3۹3ای را فراهم نماید)حسینی، گسترده

ملی است. زبان فارسی دومین زبان اسالم و حامل فرهنگ و معارف های هویت مؤلفه

سازی امین برای تعالیم مقدس اسالم و تشیع بوده و اسالمی ایرانیان در طول تاریخ و زمینه

هست. خدمات متقابل زبان فارسی و عربی دوره اسالمی از اجزاء این مؤلفه هویتی ماست. 

ان تعلق ندارد بلکه زبانی است که در خراسان آغاز ای از مناطق ایرزبان فارسی به منطقه

یافته و زبان ایران و شرق عالم اسالم شده است. زبان فارسی در مقابل هیچ عهد اسالمی قوام

یافته است، به همه ایرانیان و زبان دیگری قرار ندارد و تاریخ و فرهنگی که با این زبان قوام

 سعدی تبریزی، صائب سهروردی، و سیناابن فردوسی، نزبا زبان، اقوام ایران تعلق دارد. این

 قبادیانی ناصرخسرو و شروانی خاقانی و گنجوی نظامی و بلخی موالنای و شیرازی حافظ و

 چشمداشت مورد را زبان این ایران، به فرهنگی مهاجمین مختلف هایدوره در. است

 این هرچه. نساختند وارد گزندی فارسی تنومند درخت متعدد هایبرریشه هرچند قراردادند
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یابد،  راه آن به ضعف اگر و است بیشتر ما نشاط و استقالل باشد، تربانشاط و پویاتر زبان

 زنده و زبان از پاسداری در باید جهت این به که کند،می سست را ملی پیوستگی

 از و یفارس زبان کمال و رمز امین حافظ و بستر نیز فارسی خط. کرد اهتمام آن داشتننگاه

 (.5۱: ۱3۹5است)حیدری و قربی،  ایرانیان هویتی مؤلفه این همیشگی همراه جهت همین

های بعدی منتقل پذیر نیست و فرهنگ به نسلبدون زبان مشترک، تداوم فرهنگی امکان

ی آن ی فرهنگ و از سوی دیگر، سازندهسو ساختهشود. به همین دلیل، زبان از یکنمی

مثابه اساس به -های گفتگو، جذب و اقناع دیگرانترین راهز مهماست. ازآنجاکه یکی ا

های فراوانی را در گیری از زبان مشترک است، زبان فارسی فرصتبهره -دیپلماسی عمومی

 (.۲0: ۱3۹0گذارد)درخشه و غفاری، روی جمهوری اسالمی ایران میاین عرصه پیش

 اهمیت و نقش زبان فارسی. 1 -1 -2

 گذشته از رود.ها به شمار میر هویت فرهنگی و جزء نخستین مؤلفهزبان  از عناص

 و منزلت از دقیقاً هازبان نفوذ و نداشتند. منزلت یکسان منزلت هازبان همه گاههیچ تاکنون،

 خود رسمی و ملی زبان مثابهبه را زبان آن که است کرده تبعیت حکومتی یا جامعه نفوذ

 کردند،می پیدا اییا منطقه جهانی جنبه هازبان برخی عموالًم این، بر عالوه است. برگزیده

 در را تجارت و سیاست گاه و هنر و زبان مهم نقش و یافتندمی توسعه شدند،معیار می

 دیگر هایگرفتند. زبانمی بر عهده زبان آن گویندگان حوزه از تروسیع مراتببه قلمرویی

 و ماندندمی باقی معین هایحوزه در ینوشتار محدود نقش یا گفتاری حد در اغلب

 غرب در و باستان جهان در سپردند.می ایمنطقه یا زبان جهانی به را ادبی و علمی ارتباطات

 تجارت و علم ادبیات، هنر، قانون، حکومت، دین، زبان مثابهبه التین، زبان قدیم دنیای

 آسیا اما اوضاع و اسالم جهان در یافت. رواج کامالً رم شدن مسیحی از بعد ویژهبه

 همه برخالف که فارسی زبان شد. ایجاد انگیزشگفت استثنایی و بود متفاوت ایگونهبه

 به یا اسالم، که از میان رفتند صدر در شدهممالک فتح در غیر غربی دیگر هایزبان

 بانز کنار در و برآورد سر دوباره قرن سه از بعد د،شدنتبدیل اهمیتکم محلی هایزبان
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 زبان اسالم، جهان همه در کهطوریبه یافت، جایگاهی خود برای اسالم جهان در عربی

شد)اجاللی،  حکومت زبان النهرین(بین )شرق نیز اسالم جهان ایرانی بخش در و ادب

۱3۹3 :۱۶-۱7 .) 

 ساز ملی و دینیزبان فارسی عامل هویت. 2 -1 -2

دهی فرهنگ ، عامل اصلی در شکلصورت تاریخی پس از اسالمزبان فارسی که به

روی کار آمدن صفویان، شکلی از نفوذ فرهنگی را هم در آن  ایرانی بوده است که با

عنوان مذهب رسمی، کنیم. با شروع سلطنت صفویه و انتخاب مذهب تشیع بهمشاهده می

های سیاسی، سیاست زبان دچار تغییرات جدی شد. تشیع فراتر از یک مذهب بود و جنبه

دهنده ترین عامل شکلجتماعی و ژئوپلیتیک فراوانی نیز داشت و در این دوران، اصلیا

ترتیب در کنار مذهب تشیع، زبان فارسی یکی از اینشد. بهزمین محسوب میفرهنگ ایران

های فرهنگی و گفتمانی حکومت صفویان تبدیل شد. دهی به پایههای اصلی در شکلمؤلفه

سو و درک خطر حکومت وضعیت جامعه ایرانی، از یک صفویان با شناخت درست»

ساز خود را از یک مؤلفه به دو های تمایز آفرین و فرهنگعثمانی، از سوی دیگر، مؤلفه

مؤلفه زبان و مذهب افزایش دادند. در این دوره انحصار زبان عربی شکسته شد، حمایت 

شرق ایران در دستور کار  ای از زبان فارسی شد و گسترش زبان فارسی در محورگسترده

های برخی از پادشاهان ایرانی، زبان فارسی در جغرافیای قرار گرفت. با کشورگشایی

عنوان زبان نخبگانی تثبیت شد، قاره برای زمانی طوالنی بهتر نشر یافت و مثالً در شبهوسیع

 nation- state)دولت سازی -عنوان ابزار ملتدر این دوره از زبان فارسی به

building ) استفاده شد و این عامل، در کنار ایدئولوژی تشیع دوگانه تقابل با حکومت

ناظمی، )«.اش بودرغم تنوع باالی قومیتی و نژادیگیری جامعه ایرانی، علیعثمانی و شکل

۱3۹7 :۲۴3.) 

در تحوالت تاریخی، زبان فارسی بار دیگر عامل اتحاد و انسجام ملی در ایران در دوره 

گرایانه در میان روشنفکران های ملیر و پهلوی بوده است. در این دوران، گرایشقاجا
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ایرانی رشد یافت و واگرایی فرهنگی و اجتماعی در میان این طبقه و جامعه ایرانی در حال 

های بخش زبان فارسی در میان زبانترین کارکرد وحدترشد یافتن بود. بنابراین مهم

بخش ملی در اتحاد و های وحدتقومی نمایش یافت. سیاستهای بیگانه و خرده هویت

 ای یافت و جانی به کالبد متشتت جامعه ایرانی وارد نمود.انسجام زبانی نمود تازه

 بخشیزبان فارسی عامل وحدت. 3 -1 -2

عشق به زبان فارسی در ایران به قوم و نژاد خاصی وابسته نیست. این زبان ابزار مهم 

های اجتماعی ها و گروهو وسیله همبستگی و پیوند تمام اقوام و فرقه دیپلماسی فرهنگی

های سیاسی و اجتماعی ترین ابزار جلوگیری از آشفتگیایران بوده است. زبان فارسی مهم

ها و طبقات اجتماعی ایرانی، در طول تاریخ ایران در طول تاریخ بوده است. تمام گروه

اند، اما درباره برتری و اهمیت زبان منازعاتی که داشته ها و اختالفات و حتیباوجود تفاوت

اند، بطوریکه وحدت ملی و انسجام اجتماعی در و ادبیات فارسی هیچ تردیدی نداشته

شده است. در حقیقت زبان واسطه اشتراک در زبان فارسی حفظتاریخ ایران، همواره به

توجه  اتحاد ایرانی جمع کرده است. فارسی، تمامی اقوام و نژادهای ایرانی را در زیر پرچم

عنوان یک ضرورت سرایان ایرانی نسبت به حفظ زبان فارسی بهو عنایتی که شعرا و داستان

 اند از این زمره است.و میراث مشترک بشری مدنظر داشته

 پذیریزبان فارسی و انطباق. ۴ -1 -2

ازجمله ایران از نفوذ در آغاز دوره اسالمی، نفوذ زبان عربی در کل جهان اسالم و 

کنونی زبان انگلیسی بیشتر بود. باوجوداین، ایرانیان یگانه ملتی بودند که مستعرب نشدند و 

های عربی زبان فارسی دری را زبان خود را حفظ کردند و با ترکیب فارسی میانه و واژه

پس، تا ازآنساختند و با تولید ادبی و کاربردی دیوانی چنان استحکامی به آن بخشیدند که 

ها همچون زبان میانجی در کل حوزه نفوذ فرهنگ ایرانی و همچون زبان دوم و زبان قرن

های جهان اسالم و هند به کار رفت. راز چنین استمراری شعر و ادب در دیگر بخش

پذیری و سازگاری با زبان غالب آن روز یعنی زبان عربی بود، نه خلوص گرایی و انعطاف
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دهنده عمق انعطاف و قدرت نرم زبان فارسی در بقاء و مسلط. این مسئله نشان مبارزه با زبان

زبان سغدی که تکلم رایج مردم سمرقند بوده و در  (.۸: ۱3۹3تداوم آن است)اجاللی، 

نوبی که ریشه در زبان سغدی داشت ای از زمان در آسیای میانه رواج یافته بود، زبان یغبرهه

در زمان خوارزمیان تا قرن هشتم هجری رواج داشت، جزء خانواده بزرگ زبان پارسی 

حال به دلیل شود، که در طول زمان دچار فرازوفرود بسیار شده است. بااینمحسوب می

رواج  پذیری است که فارسی یگانه زبانی است که در قاره آسیا نفوذ،همین ویژگی انطباق

 و پایداری داشته است.

 زبان فارسی عامل انتقال فرهنگی. ۵ -1 -2

 :گیردمیهای مختلف موردبررسی قرار در بحث انتقال فرهنگی زبان و ادبیات به گونه

.بعد 3 (context dimension).بعد بافت۲ (content dimension). بعد محتوا۱ 

ین نظر، بعد محتوا با محتوای از ا (.oetic dimension()Risager,2007: 8)شعری

شود. بعد بافت، به ابعاد آموزشی مرتبط است که ارتباطات فرهنگی و اجتماعی را شامل می

اجتماعی توجه دارد که کارکرد زبان و دانش اجتماعی فرهنگی را برای استفاده اجتماعی 

ل فرهنگی صورت های انتقامناسب از زبان مدنظر دارد. در بعد شعری نیز که بیشترین زمینه

های مختلف نمایش داده شناختی زبان در صورتو کاربردهای شعری و زیبایی گیردمی

 شود. می

هر فرهنگ برای داشتن سهمی در تحوالت جهان، »در این رابطه سلیمانی معتقد است: 

گمان زبان نیازمند عرضه و ارائه خود با یکی از ابزارهای ارتباطی موجود است که بی

های شود. در بافت آموزش فرهنگ و زبان، کار با صورتین این ابزارها دانسته میترمهم

گفتاری و نوشتاری ادبیات در وارد شدن به آنچه برخی افراد آن را تجارب خارجی 

های دیگر گیرد: شیوهدانند، نقشی مؤثر داشته است که خود، این موارد را در برمیمی

های دیگر تجسم و حاالت تفکر. از سوی نیا، شیوههای دیگر نگرش به دزندگی، شیوه

های فرهنگی، های دیگران در بافتدیگر، این امر، ابزاری کارآمد برای آگاهی از دیدگاه
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اشتراک و قرابت زبانی در  (.7: ۱3۸۲سلیمانی، «)آیدتاریخی و اجتماعی به شمار می

وه بر این آشنایی و تأثیر زبان تاجیکستان با رواج فارسی دری در میان مردم رایج است. عال

آباد و مرو در ترکمنستان و سمرقند و بخارا در ازبکستان و برخی اقوام و فارسی در عشق

زبان همسایه در قزاقستان و قرقیزستان از آثار قدرت نرم دیپلماسی فرهنگی های فارسیملت

 اند.مند شدهبهره

 زبان فارسی بر دیپلماسی فرهنگی . تأثیر2 -2

ای به خود گرفت و پس دوران اسالمی، فرهنگ و ادب و هنر ایران رنگ و چهره تازه در

ها در هزاره از سه قرن توسعه و نفوذ زبان و فرهنگ عرب، زبانی که از زمان ورود آریایی

ای شگرف داشت ارزش و اعتبار خود را بازیافت. در سوم پیش از میالد گسترش و توسعه

کلی از دست نداد. اعراب برای نیز، فارسی اعتبار خود را بهمدت سه قرن نفوذ اعراب 

های گسترش قلمرو خود و همچنین ناتوانی در اداره امور خود، ایرانیان را در برخی منصب

رو، مکاتبات و مناسبات دیوانی آنان به خط و زبان فارسی گماردند؛ ازایندیوانی خود می

ایرانیان شد. درنتیجه، در زمان نسبتًا  بود که خود سبب گسترش فرهنگ و هویت ملی

اندکی فرهنگ و هنر ایرانی در سراسر قلمرو اسالم، از آسیای دور تا غرب آفریقا و حتی 

دیگر، بعد از یک دوره افول، زبان فصیح عبارتیجنوب غربی اروپا، گسترش یافت. به

های اقیانوس اطلس قدر ایران سرافرازی و سروری یافت و از کرانهفارسی و فرهنگ گران

تا اقیانوس هند، از دهلی تا روم و از آسیای شرقی تا بغداد و باالخره از سنگاپور تا اسپانیا 

 (. ۱۱۶: ۱3۹0زبان جویندگان دانش و ادب شد)میردهقان و طاهرلو، 

با توجه به گستردگی حوزه نفوذ و اثرگذاری فرهنگی زبان فارسی، بسیاری از مؤسسات 

اسی در جهان به سمت مطالعه و پژوهش بر زبان و فرهنگ ایرانی پژوهشی و خاورشن
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متمرکز شدند. این موضوع زمینه افزایش تأثیرگذاری زبان فارسی بر دیپلماسی فرهنگی 

تواند در کند که زبان نوعی انتقال فرهنگی است و میایران را تقویت نموده و بیان می

جهت، تعامل و اثرگذاری ن باشد. ازاینرساخدمت دیپلماسی و تأمین منافع کشورها کمک

انکار است. زبان فارسی های مختلف امری غیرقابلفرهنگی، زبان فارسی و ادب ملت

 گذاری است.اعتنا و قابل سرمایهجهت امری قابلازاین

 زبان فارسی بر حوزه عثمانی و ترکیه امروزی . تأثیر1 -2 -2

های قرن نوزدهم ی از قرن سیزده تا میانهصدساله ترکمنظور از این دوره، ادبیات شش

میالدی و به عبارتی ادبیات ترکی دوره اسالمی تا زمان ادبیات دوره تنظیمات و عصر 

ها و محققان های خود عثمانیگرایی است. این تأثیرپذیری چنانکه از آثار و بررسیملی

و غیرمستقیم نیست، بلکه آید، تنها در حوزه تأثر ناخودآگاه های بعدی ترک نیز برمیدوره

تشبه به شاعران فارسی و تقلید از آثار آنان از باب تعمد و تفاخر و تقلیدی آگاهانه و 

ترین مصادیق تأثیرگذاری زبان و ادب فارسی بر ادبیات ترکی به شرح مستقیم است. مهم

 شده است:پرداخته هاآنهای مفصلی به زیر است که در مطالعات و پژوهش

عنوان زبان دیوانی و رسایل اداری در دوران قرن سیزدهم ن زبان فارسی  بهشدمییک. رس

 ،به بعد

 ،زبان، وزن، قالب و محتوای شعر فارسی بر شعر ترکی از گذشته تاکنون تأثیردو. 

 ،شعر عرفانی فارسی بر شعر عرفانی ترکی از گذشته تاکنون تأثیرسه. 

مانی، از شاعران ایرانی)مثل حافظ و گویی ترکی سرایان عثچهار. تقلید و نظیره

 (.۱3۹۴سعدی()نک: واحد اکرمی و سمندری، 
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 زبان فارسی بر حوزه تاجیکستان . تأثیر2 -2 -2

و سیطره  تأثیرمنطقه آسیای مرکزی در دوران باستان تا قرن ششم قبل از میالد، تحت 

نواحی درخشان  فرهنگ غنی ایرانی در عصر هخامنشی و ساسانی بوده است. این منطقه از

منشعب شده از تمدن ایران شرقی بود که سه حوزه تمدنی بلخ، سغدی و خوارزمی را به 

(. بعدها، کشور تاجیکستان از ترکیب دو حوزه تمدنی ۱3۱: ۱3۹7وجود آورد)دهقانیان، 

سغدیانه و بلخ)باختریه( به وجود آمد. به لحاظ تاریخی حاکمیت سیاسی ایران بر این مناطق 

رازوفرود بسیاری بوده است، اما حاکمیت فرهنگی ایران بر این نواحی تقریباً تا دچار ف

 انکاری است. ظهور جماهیر شوروی بالمنازع بوده و امروزه نیز دارای اثرات غیرقابل

های اخیر با توجه به نزدیکی فرهنگی، تاریخی، قومی و زبانی حوزه کشور ایران طی سال

های دیپلماسی فرهنگی هرچه بیشتری بر استفاده از ظرفیت جغرافیایی تاجیکستان تأکید

ترین موارد قابل اشاره است. در دارد. در این میان تأکید بر عنصر مؤثر زبان فارسی از مهم

ای از زبان فارسی و بدین سبب بسیاری از زبان شناسان آن را فارسی این معنا تاجیکی لهجه

های شرقی ایران شده و از جهت که جایگزین زباننامند. فارسی تاجیکی ازآنتاجیکی می

های روسی و ترکی نزدیک بوده است، سوی دیگر به خاطر قرابت جغرافیایی با زبان

که همانا زبان فارسی باشد گیری آنامروزه در حال فاصله گرفتن از ریشه اصلی شکل

 (.۱۴: ۱3۹۸است)مؤمنی و مؤدب، 

 ستانزبان فارسی بر افغان . تأثیر3 -2 -2

طلبی و پرستی و استقاللخواهی، میهنترین خواستگاه آزادیزبان و ادبیات فارسی مهم

های پیش روی ترین ظرفیتتاریخی ایران و اسالم است و از بزرگ هایارزشکننده بیان

 ایران عزیز، برای معرفی و بیان مفاهیم ارزشمند انسانی و فرهنگی به سایر ملل جهان است.
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گذاری بر تعلقات فرهنگی و تاریخی دیپلماسی فرهنگی ایران اه، سرمایهبا این دیدگ

کننده باشد.  آنچه المللی کشور را آشکار نموده و کمکهای نهفته بینتواند ظرفیتمی

مسلم است این است که تا سده اخیر فرهنگ و تمدن افغانستان ذیل تمدن ایرانی تعریف 

نگناهایی که در خصوص سایر ملل وجود دارد در ها و تشده است  و البته محدودیتمی

های های فارسی، دری و پشتو زبانکنیم. امروزه در افغانستان، زبانافغانستان مشاهده نمی

رسمی اعالم شده است. از سوی دیگر عالوه بر سابقه دیرینه تاریخی ایران و افغانستان، 

یران صورتی رسمی و نهادی به خود روابط ادبی ایران و افغانستان پس از انقالب اسالمی ا

ها و ها و کنگرهگرفته است. چاپ مجموعه آثار شاعران افغان در ایران، برپایی همایش

های افغان در ایران و مهاجرت نخبگان و شاعران افغانی به ایران، همه امکان تأسیس انجمن

  (.۱۶: ۱3۹۴هایی از تعامل ادبی میان این دو کشور است)حاجیان، صورت

 زبان فارسی بر حوزه هندی . تأثیر۴ -2 -2

های آریایی هستند. پیشینه ارتباط های هندی هر دو از ریشه زبانهای ایرانی و زبانزبان

های پس از میالد هم به سبب ورود گردد. در دورهقبل از میالد بازمی ۶به سده  هاآن

های ایرانی و ارتباط بین زبانمختلف به ایران،  هایدر زمینههای هندی بسیاری از کتاب

بر  زبانفارسیهای مسلمان ایرانی های بعد، به خاطر تسلط سلسلههندی حفظ شد. در دوره

ها زبان رسمی های ایرانی و هندی بیشتر شد و زبان فارسی قرنآن منطقه، ارتباط بین زبان

زبان فارسی واژگان سرزمین هندوستان بود. زبان هندی در طول این ارتباط دیرینه خود با 

واژه( از فارسی قرض گرفته است)نک: سیفی، بختیاری و محمدی  700بسیاری)حدود 

های فرهنگی و ادبی نیز تسری (. این وام گرفتن زبانی به سایر حوزه73-7۲: ۱3۹۲اکمل، 

پیداکرده است و ثمره آن پرورش شاعران بزرگی همچون بیدل دهلوی، امیر خسرو دهلوی 
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مدن سبک شعری وزینی در زبان فارسی به نام سبک هندی در ادب فارسی و به وجود آ

 شد.

 زبان فارسی بر حوزه اروپایی . تأثیر2-۵ -2

در عصر کالسیسم در قرن هفدهم تا عصر رمانتیسم در قرن نوزدهم، فرهنگ و ادبیات 

منابع ایران در ادبیات فرانسه حضوری درخشان و سازنده داشته است. در این میان یکی از 

ها یا ادبیات سیاحتی است که بیشترین سهم را در مهم و پرجاذبه ادبیات تطبیقی سفرنامه

ورسوم شرقی و مغرب زمین داشته است. از دیرباز شناخت نسبی فرهنگ و تمدن، آداب

ایران، کانون ذوق، فکر، هنر و منبع بزرگ الهام برای هنرمندان و متفکران اروپایی بوده 

های مقدس یهودی، هندی و مسیحی ترین آثار ادبی عهد باستان، کتاباست. از قدیمی

ترین هنرمندان و ترین نویسندگان، بزرگترین شاعران، بزرگگرفته تا به امروز، بزرگ

اند. چندین اثر هنری و ادبی فاخر، وبیش از ادب فارسی الهام گرفتهمتفکران جهان کم

گلستان و چندین اثر شاعرانه مثل الله رخ توماس مور، راسین و ولستر در فرانسه، مارلو در ان

رستم و سهراب ماتیو آرنولد در انگلستان، دیوان شرقی گوته، کوروش کبیر مادلن دو 

هایی از این سوی اصفهان پیر لوتی در فرانسه نمونههای ایرانی منتسکیو و بهاسکودری، نامه

ویدان از دیپلماسی فرهنگی زبان شاهکارهای بدیع ذوقی و ادبی بشری و انعکاسی جا

 (.5۲-50: ۱3۹۸فارسی بوده است)نک: فوالدی، 

 

 گیرینتیجه .3

از  توانمیبا کمرنگ شدن نقش جنگ و ایجاد دهکده جهانی اطالعات و ارتباطات 

و  هادولتکه به  روازآندیپلماسی فرهنگی  دیپلماسی فرهنگی و تبعات آن بیشتر نوشت.

را به سایرین معرفی نماید،  اشاندیشهو  هاآرمانکه فرهنگ،  دهدمی این قابلیت را هاملت
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که  کندمیو از راه ارتقاء ارتباطات خصوصی بین ملل مختلف، این امکان را فراهم 

در افکار عمومی جهانی جذاب به نظر برسد، همیشه مورد  موردنظر هایبرنامهو  هاسیاست

که  دیپلماسی فرهنگی  درزمانیر از خرد است که بوده است. بنابراین دو هادولتاعتنای 

در پیشبرد  هادولتمزیت در عصر اطالعات و ارتباطات انتخاب اول و اصلی  همهبااین

باشد، و آن را به  بهرهبیاست، جمهوری اسالمی ایران از این مقوله مهم  المللیبیناهداف 

 جبرانغیرقابلخسارتی بزرگ و از این مهم منجر به  مندیبهرهعدم  قطعاًخدمت نگیرد. 

بر تحقق یا عدم تحقق منافع استراتژیک و فرهنگی سیاسی ایران  بلندمدتخواهد شد، و در 

از ابزارها و عوامل تحقق دیپلماسی  سویکتأثیرگذار خواهد بود. دیپلماسی فرهنگی از 

 توجهمورداست و از جنبه دیگر  یکی از شقوق دیپلماسی است، که باید  المللیبین

و سیاستمداران قرار گیرد. هزینه نسبتاً پایین، ماهیت نرم افزارانه و قابل  گذارانسیاست

از مزایای  غیرسیاسیتعامل و مدیریت  هایزمینهاز گستردگی  مندیبهرهپذیرش عمومی، 

 این حوزه فعالیت است.  

ر سیاست خارجی د هادولتای نوین از ابزارهای موفقیت عنوان شیوهدیپلماسی فرهنگی به

های دیپلماسی فرهنگی ها و مؤلفهبر منابع قدرت نرم متکی شده است. لذا شناسایی ظرفیت

گیری صحیح و بهنگام از آن برای موفقیت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و بهره

 ریزی و دستورمندی مناسب و بهینه از این منابع مستلزم برنامهکشور ضرورت دارد. بهره

 ای اجرایی دقیق، منسجم و هدفمند است.کاره

ساز در تاریخ این بخش و هویتزبان و ادبیات فارسی میراثی ارزشمند، وحدت

ها و مذاهب مختلف در ایران، اما رکن مهم اتحاد رغم وجود قومیتمرزوبوم است. علی

جامعه چنان در بخش در این میان، هویت ایرانی با محوریت زبان فارسی است. این مهم آن

صراحت ایرانی نفوذ کرده است که در قانون اساسی ذیل فصل دوم و اصل پانزدهم به

ای از تاریخ در توسعه شده است. بازتاب و اهمیت زبان فارسی در برههمطرح و پذیرفته
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شدن به زبان علم و دانش در مراودات سیاسی و اجتماعی ایرانیان نمایان و منجر به تبدیل

المللی در روزگار عنوان محور تبادالت بینخود شد، و از سوی دیگر به منطقه جغرافیایی

شد. در زمان معاصر نیز شیفتگان ادبیات و فرهنگ غنی ایرانی در سایر خود شناخته می

ای که در گونهمند هستند بهنقاط دنیا به مطالعه و شناخت این زبان و فرهنگ عالقه

شناسی در این عرصه ایجاد های مطالعاتی زبانو فرصت هاهای اروپا و آمریکا رشتهدانشگاه

های دیپلماسی عمومی و دیپلماسی مندی از ظرفیتشده است. این امکان مهم با بهره

تواند وجوهی نرم افزارانه از قدرت را که مبتنی است بر اقناع و جاذبه فرهنگی فرهنگی می

برداری را نمود. ایگی بیشترین بهرهتوان از این ظرفیت در حوزه همسبه رخ بکشد. لذا می

دهنده عمق اثرگذاری زبان و قرابت جغرافیایی در حوزه فرهنگی آسیای میانه و قفقاز نشان

فرهنگ فارسی در کشورهای تاجیکستان، افغانستان است. عالوه بر اینکه به دلیل 

مردم در توجهی از گستردگی تحوالت و ارتباطات اجتماعی از گذشته تاکنون بخش قابل

کم با این کنند یا دستبه این زبان تکلم می عراق، ترکیه، ازبکستان و پاکستانکشورهای 

زبان آشنایی دارند. این موضوع صرفاً محدود به ارتباطات کالمی نیست، بلکه اگر تأثیر 

ساختارهای زبانی  و یا انتقال فرهنگی در این میان موضوع قدرت نرم باشد که هست، 

های ای فرهنگ پارسی در دنیای اسالم و فراتر از آن در حوزهآثار فرا منطقه توان بهمی

  جغرافیایی اروپایی نیز اشاره کرد، که واقعیتی انکارناپذیر است.   

 

 کتابنامه

 منابع فارسی الف.

در روابط  یدوست یها و نقش انجمن یفرهنگ یپلماسید(. »۱3۹۶اله.) بیحب ،یرازیبوالحسن شا -

 .۹-3۸، تابستان، صص 3۸سال دهم، شماره  ،فصلنامه مطالعات روابط بین الملل ،«لالملنیب

مجله  ،«یزبان مل یزیردرباره برنامه ینکات ،یو زبان فارس شدنیجهان(. »۱3۹3. )زیپرو ،یجاللا -

 .۲7-۶ز،صصیی، پا3دوره هشتم، شماره  ،رانیا یمطالعات اجتماع
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 یجمهور یعموم یپلماسیقدرت نرم در د یاثرگذار(. »۱3۹0. )یمهد ،یو ذوالفقار یعل ،یدمآ -

 .۴۴-۹صص، ۲۹شماره   ،یاسیس یهاافتیره یپژوهش یفصلنامه علم ،«رانیا یاسالم

 یهاارزش جیدر ترو یفارس اتیزبان و ادب یهاتیظرف یبررس(. »۱3۹۴. )جهیخد ان،یاجح -

، سال ارتباطات –رهنگ مجله مطالعات ف، «و افغانستان کستانیدر تاج یانقالب اسالم

 .3۸-7ص ز،ییپا کم،یو  یشانزدهم، شماره س

 ،کستانیافغانستان و تاج یمطالعه مورد یفرهنگ یپلماسید(. ۱3۹۴. )جهیخد ان،یاجح -

  .تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 30 ،رانیروزنامه ا ،«یسبک زندگ ریینقش زبان در تغ(. »۱3۹3زهرا سادات. ) ،ینیحس -

 .5۶۲۴شماره  ن،یروردف

در سند  رانیقدرت نرم ا یهامؤلفه(. »۱3۹5محمدجواد. ) دیس ،یمنصور و قرب ،یدریح -

 یپژوهش یدو فصلنامه علم، «(یفرهنگ یها)مطالعه ارزشانیرانیا یمل تیهو یهامؤلفه

 .۶۴-۴۶و زمستان، ص زیی، سال ششم، شماره پانزدهم، پامطالعات قدت نرم

 یخارج استیدر س یعموم یپلماسید گاهیجا(. »۱3۹0افسانه. ) ،یو احد نیپرو ش،یداداند -

-۱73، بهار، صص ۱سال سوم، شماره ،یفصلنامه روابط خارج ،«رانیا یاسالم یجمهور

۱۴3. 

در جهان  رانیا یاسالم یجمهور یعموم یپلماسید(. »۱3۹0. )یمصطف ،یدرخشه، جالل و غفار -

 -فصلنامه مطالعات فرهنگ، «و دستاوردها ها تیها، اقدامات، اولو-اسالم: فرصت

 .۹-۴5، زمستان، صص ۱۶، سال دوازدهم، شماره ارتباطات

چاپ اول،  ،رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ یپلماسید(. ۱3۹3محمدرضا. ) ،یریدهش -

  .بهیکت یو فرهنگ یتهران: نشر علم

تهران: ابرار معاصر  ،نیچ یخارج استیس نهیدر آ رانیا(. ۱3۹7. )نیمحمدحس ان،یدهقان -

 .تهران
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 یقدرت نرم جمهور یها تیمؤلفه ها و ظرف(. »۱3۹7فرزانه.) ،یو دشت یمهد ،یذوالفقار -

  زیی، شماره نوزدهم، پافصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنگ یپلماسیدر د رانیا یاسالم

 .۱5۴-۱۲7زمستان، صص

 .۲۹ش  ،یپارسنامه  ،«ریسردب ادداشتی(. »۱3۸۲قهرمان. ) ،یمانیسل -

 یجمهور یفرهنگ یپلماسیقدرت نرم در د گاهینقش و جا(. »۱3۹۱. )رضایعل ،یاصفهان یعیسم -

 -۱7۶صص ز،یی، پا3سال نوزدهم، شماره ،انهیفصلنامه مطالعات خاورم ،«رانیا یاسالم

۱۴5. 

 یرانیا یهانفوذ واژه نهیشیپ(. »۱3۹۲اکمل، احمد. ) یرحمان و محمد ،یاریو بخت ایرؤ ،یفیس -

-7۱ص ز،یی، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاقارهفصلنامه مطالعات شبه ،«یهند یهادر زبان

۹0. 

 یجمهور یفرهنگ یپلماسید هایو شاخص یمنافع مل(. »۱3۹۴احمد. ) ،یمیرضا و مق مبر،سی -

  .7-3۸، صص۱دوره چهارم، شماره ،یجهان استیفصلنامه س ،«رانیا یاسالم

 یدو فصلنامه علم، «ملل یبر تبادل فرهنگ یزبان و عناصر زبان ریتأث(. »۱3۹۸محمد. ) ،یوالدف -

 .۶3-۴۱، بهار و تابستان، ص3سال دوم، شماره  زبان و فرهنگ ملل،

 یفرهنگ یپلماسید(.»۱3۹7. )دیسع ،یو غالم ینژاد، محمدعل یمیرح رضا،یکوهکن، عل -

 ،یانقالب اسالم یراهبرد یاهفصلنامه پژوهش، «در افغانستان رانیا یاسالم یجمهور

  .3۹-۶۹، تابستان،صص. ۲سال اول، شماره 

 یقدرت نرم جمهور یهاو مؤلفه هاتیظرف(. »۱3۹۸و مؤدب، بهرنگ. ) درضایمج ،یؤمنم -

سال دوم، شماره  ،یجنوب غرب ییایفصلنامه مطالعات آس ،«کستانیدر تاج رانیا یاسالم

 .۲3-۱، ص7

به  یدر آموزش زبان فارس یرانیفرهنگ ا ریتأث(. »۱3۹0لو، فرنوش. )ناز و طاهر نیمه ردهقان،می -

سال  ،یو مطالعات فرهنگ ی، پژوهشگاه علوم انسانمعاصر یپارس اتیادب ،«زبانانیرفارسیغ

 .۱3۱-۱۱5و زمستان، صص زییاول، شماره دوم، پا



     های زبان فارسی در دیپلماسی فرهنگی  ایرانها و ظرفیتمؤلفه 
 

۱۹۹ 

در  یاستیس یشنهادهایپ ران؛یا یاسالم یزبان در جمهور استیس(. »۱3۹7. )ریام ،یناظم -

 ،یعموم یگذاراستیس یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«یآموزخصوص زبان و زبان

  .۲50-۲۴0، بهار، ۲۶، شماره ۸دوره 

 اتیزبان و ادب ریتأث(. »۱3۹۴مهناز. ) آباد،وسفی یو سمندر لیرجلیم ،یواحد، اسداهلل و اکرم -

هار و تابستان، شماره مسلسل ب ،یمجله زبان و ادب فارس ،«یعثمان یروان اتیدر ادب یفارس

 .۱55-۱37، ص ۲3۱

 یخارج استیدر س یعموم یپلماسیکاربست د(. »۱3۹۲. )ایرؤ ه،یو نژاد زند اهللتیعنا ،یزدانی -

فصلنامه  ،«یانقالب اسالم یهادر چهارچوب اصول و ارزش رانیا یاسالم یجمهور

 .۱۹-۴۴، تابستان، صص7سال دوم، شماره ،یپژوهشنامه انقالب اسالم
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