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چکیده
جمهوری اسالمی ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم در سطح منطقهای و جهانی است و
یکی از مهمترین وجوه قدرت نرم ایران ،مولفه ها و بُعد فرهنگی قدرت می باشد که نقش
موثری در ارتقاء توانمندی ایران در گستره بینالمللی داشته است .یکی از مناطقی که ایران
در آن دارای مولفه ها و منابع متعدد قدرت فرهنگی برخوردار است ،کشور افغانستان میباشد
و با توجه به اهمیت استراتژیک این کشور در سیاست منطقهای جمهوری اسالمی ،مقاله
حاضر تالش دارد به بررسی قدرت نرم فرهنگی ایران در این کشور بپردارد و ضمن بررسی
پیشران های فرهنگی تاثیر گذار بر قدرت نرم فرهنگی ایران ،به چالش های قدرت فرهنگی
در افغانستان پرداخته می شود و نقش روند دیپلماسی چندوجهی ایران در این کشور بر قدرت
نرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .فرضیه اصلی مقاله به این قرار است که جمهوری اسالمی
ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی ،دینی ،تاریخی و تمدنی از منابع فرهنگی متعددی در کشور
افغانستان برخوردار است ولی فعالیت های قدرتهای منطقهای و جهانی منجر به ظهور
چالشهایی برای قدرت نرم فرهنگی ایران در منطقه شده است که الزم است برای برون رفت
از آنها ،دیپلماسی چندوجهی کشور در حوزه های آموزشی ،فرهنگی و رسانه ای تقویت شود.
واژگان كلیدي :قدرت نرم ،منابع فرهنگی ،افغانستان ،جمهوری اسالمی ایران ،دیپلماسی
فرهنگی ،تمدن ،اشتراکات دینی.

 1کارشناسی ارشد
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 .1مقدمه
قدرت نرم مجموعه ای از فعالیتهایی است که توسط یک دولت یا بازیگران منطقه ای و
بینالمللی طراحی شده است تا با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارجی ،تصویر بیرونی
مطلوب ایجاد کرده یا جلب حمایت از یک سیاست خاص را به همراه داشته باشد که از
طریق تمام ابزارهای موجود و فناوریهای جدید اجرا شودSadeghi & ( .
 )Hajimineh,2019: 216در این راستا ،جمهوری اسالمی ایران ضمن توانمندی در عرصه
قدرت سخت ،چشم انداز مطلوبی در حوزه قدرت نرم دارد و توانسته است با بهره گیری از
ظرفیت های موجود ،استراتژی جامع برای طراحی قدرت نرم و پیاده سازی آن در منطقه
برای منافع ملی خود داشته باشد )Shoamanesh,2016: 1( .به تعبیر ادوارد وستنیج،2
ایران در سطح بین المللی نیز نه تنها در جنبههای غالباً حساس ،مادی یا سخت سیاست
خارجی ،بلکه در جنبه های فرهنگی و نرم افزاری از پتانسیل های خوبی برخوردار است و
سیاست های فرهنگی و نرم در سیاست خارجی نشان از درک ایران از پتانسیل و ظرفیت
های قدرت نرم دارد )Wastnidge,2015: 364( .یکی از مناطقی که جمهوری اسالمی
ایران در آن دارای منابع و مولفههای فرهنگی قدرت نرم می باشد ،کشور افغانستان میباشد.
( )Posch,2014: 2در چند سال گذشته ،درک از وابستگی های متقابل بین افغانستان و
همسایگان مختلف آن در شرق ،غرب و شمال بسیار مورد اقبال واقع شده است ولی بسیاری
از تحلیلگران نقش اساسی ایران را در ابعاد منطقه ای افغانستان از منظر قدرت نرم کمتر مورد
توجه قرار داده اند و این در حالی است که ایران نقش دارای نفوذ منطقه ای میباشد.
( ) Wilde,2013: 100با توجه به اهمیت مسئله شناسایی منابع قدرت نرم ایران در
کشورهای منطقه برای امر سیاستگذاری خارجی و تدوین چشم انداز راهبردی قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران در منطقه و کشورهای استراتژیک برای ایران ،مقاله حاضر تالش دارد
. E. Wastnidge
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به بررسی و شناسایی منابع فرهنگی قدرت نرم ا یران در افغانستان بپردازد و با بررسی منابع
معتبر در این زمینه با کاربست چارچوب نظری قدرت نرم و مطالعات کتابخانهای ،به این
سوال اصلی پرداخته می شود؛ منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در کشور
افغانستان شامل چه مواردی میشود؟ جمهوری اسالمی ایران در کشور افغانستان دارای منابع
متعدد فرهنگی است که استعانت از آنها نیازمند برنامه ریزی بلند مدت می باشد.
 .2چارچوب مفهومي و نظري
 .2-1قدرت
قدرت به عنوان توانایی دستیابی و یا حفظ هدف مورد نظر تعریف میشود.
( )Turcsanyi,2017: 61در عمومی ترین سطح ،قدرت توانایی تأثیرگذاری بر رفتار
دیگران برای به دست آوردن نتایج مورد نظر است .روش های مختلفی برای تأثیرگذاری رفتار
دیگران وجود دارد؛ می توان آنها را با تهدید مجبور کرد ،می توان آنها را با پرداخت مالی القا
کرد ،یا می توان آنها را جذب یا دعوت به همکاری کرد .بعضی اوقات بدون فرمان دادن می
توان بر رفتار دیگران تأثیر گذاشت .سیاستمداران عملی و مردم عادی غالباً قدرت را به عنوان
در اختیار داشتن توانایی ها یا منابعی تحت تأثیر نتایج قرار می دهند)Nye,2004: 1-2( .
قدرت در اصل به توان و استعداد انسان برای انجام کاری که مطلوب اوست ،اطالق میشود.
از منظر سیاسی قدرت عبارت است از عواملی که یک بازیگر را قادرمیسازد تا رفتار بازیگران
دیگر را در نفوذ خود قراردهد .بر این اساس بازیگران میتوانند حکومتها ،ملتها ،کشورها
و سایر گروهها را در انجام اقدامی مشخص و یا جلوگیری از آن تحت نفوذ قراردهند( .زرقانی،
)3-2 :1391
 .2-2قدرت نرم
شرایط جدید نظام بینالملل باعث شده است کشورها برای تامین منافع ملی خود ابزارها و
راههای جدیدی را بهکار گیرند که مهمترین آنها را میتوان بهرهگیری از قدرت نرم دانست.
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(نیکروش و علویان )29 :1394،مفهوم قدرت نرم اولین بار توسط جوزف نای در دهه 1990
ابداع شده است و از آن زمان  ،دانشگاهیان و سیاستمداران به این رویکرد جدید نسبت به
قدرت پرداختند )yukaruc,2017: 491( .مفهوم قدرت نرم به سرعت از تئوری دانشگاهی
به یکی از کلمات کلیدی و فراگیر در عرصه سیاسی منتقل شده استKearn,2011: ( .
 )65قدرت نرم به نوعی از قدرت ملی گفته می شود که مبتنی بر جذابیت های ایدئولوژیک
و فرهنگی است که خواسته یا ناخواسته توسط بازیگران در روابط بین الملل برای دستیابی
به ضرورت های استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرد .قدرت نرم شامل ارزش ها و ایدهها،
سیستمهای آموزشی ،اجتماعی و اقتصادی ،سیاست های قانونی مشروع و پذیرفته شده توسط
سایر ملل و مردم می شود .زمانی سایر کشورها متقاعد می شوند که آرمانها یا سیاستهای
یک ملت دارای مشروعیت و در واقع مطلوب هستند ،در نتیجه قدرت نرم آن ملت افزایش
می یابد .قدرت نرم به معنای افزایش اهمیت استفاده از ابزارها و منابع نرم قدرت است که
دارای جذابیت ،مشروعیت و اعتبار است )Lee,2011: 11( .قدرت نرم توانایی شکل دادن
به خواسته های دیگران از طریق جذابیت می باشد و این جذابیت به منابع نامشهود مانند
فرهنگ ،ایدئولوژی و مؤسسات متکی است که می توانند به قانونی بودن قدرت و سیاست
یک کشور معین در نظر دیگران کمک کند)Wang & ChungLu,2008: 426(.
جوزف نای معتقد است؛ اگر یک کشور بتواند قدرت خود را در نظر دیگران مشروع جلوه
دهد ،در برابر خواسته های خود با مقاومت کمتری روبرو می شود .اگر فرهنگ و ایدئولوژی
آن جذاب باشد ،دیگران با میل بیشتری آن را دنبال خواهند کرد .اگر بتواند هنجارهای بین
المللی را مطابق با جامعه خود برقرار کند ،کمتر احتمال دارد که تغییر کند(Nye 1990: .
) 167بعد نرم افزاری قدرت زمامی تحصیل می شود که سیاست های کشور صاحب قدرت
توسط سایر بازیگران به صورات ارادی و آزادانه پذیرفته شودYavuzaslan & ( .
 )Cetin,2016: 395برای اعمال قدرت نرم به طور موثر ،کشورها باید در یک بازار کارآمد
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از ایده ها با هدف مورد نظر ارتباط برقرار کنند و هدف خود را ترغیب کنند تا نگرش خود
را نسبت به یک موضوع سیاسی مشخص تغییر دهد)Kroenig and et,al.2010: 412( .
قدرت نرم راهبرد غیرمستقیم به دست آوردن خواسته ها بوده و ممکن است کشوری به نتایج
مورد نظرش در امور سیاسی جهان از این جهت دست پیدا کند که دیگران ارزش هایش را
تحسین و آن کشور را الگوی خود قرار دهند( .نیکروش و جعفری)108 :1395،
 .3-2فرهنگ به مثابه یکي از منابع حیاتي قدرت نرم
قدرت نرم دارای ابزارها و مکانیسم های مشخص است و توانمندی قدرت نرم بر اساس
ابزارها و منابع مفید برای اجرای درجات مختلف قدرت نرم سنجیده می
شود )Rothman,2011: 49(.توانایی تبدیل منابع قدرت به نتایج سیاست خارجی مطلوب
امری حائز اهمیت است و تالش گام به گام برای گسترش قدرت نرم نیاز است .کشورها
برای گسترش قدرت نرم از طریق ظرفیت ها و منابع خود ،همچنان با سه عامل محدود می
شوند؛ عدم تعادل در منابع قدرت نرم ،نگرانیهای مربوط به مشروعیت منابع قدرت نرم در
روند دیپلماسی و سیاست خارجی معطوف به قدرت نرم ،و فقدان دستور کار منسجم در
ارتقاء منابع قدرت و کاربست آن )Gill & Huang, 2006: 17( .در واقع ،هسته بنیادین
مفهوم قدرت ،به کارگیری منابع در راستای تحقق نتایج مطلوب با عطف به راهبرد مناسب
است( .رفیع و نیکروش)104 :1392،
فرهنگ و علقه های فرهنگی ،پایدارترین عنصر قدرت ملی در هر کشوری محسوب می شود
که ضامن حفظ بقا و تامین امنیت و استقالل یک کشور و ملت آن می باشد .برتراند راسل
در کتاب «قدرت» بر اهمیت فرهنگ و ایدئولوژی در قدرت جامعه تاکید می نماید و ذکر می
کند« :قدرت جامعه تنها بر شمار افراد و منابع اقتصادی و توانائی های فنی آن وابسته نیست
بلکه به باورهای آن هم بستگی دارد .نمونه کالسیک رسیدن به قدرت از طریق باور ،اسالم
است ».نای در کتاب «قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست بینالملل» اذعان می دارد که
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آن بخش هایی از فرهنگ که برای دیگران جذابیت دارد ،از منابع قدرت نرم محسوب می
شود .قدرت نرم به یک معنا همان قدرت فرهنگی کشورهاست که از طریق آن در سایر
کشورها اعمال نفوذ صورت میگیرد؛ بنابراین فرهنگ منبع قدرت نرم در عرصه بینالملل
است که کشورها با کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و جهانی ،قابلیت خود برای
تأثیرگذاری همراه با رضایت بر دیگران را افزایش میدهند .هنگامی که فرهنگ یک کشور
ارزشهای جهانی را شامل شود و بنیاد سیاستهای آن را ارزشهای مشترک جهانی شکل
دهد ،احتمال اینکه نتایج مطلوب تحصیل شود ،افزایش مییابد( .قربی و منصوری:1397،
)161-159
 . 4بسترها و پیشران هاي فرهنگي تاثیرگذار بر قدرت فرهنگي ایران در كشور افغانستان
 .4-1زبان و ادبیات فارسي
زبان ،یکی از عوامل تأثیرگذار در ارتباطات بین فرهنگی است .همسانی زبان ،موجب سهولت
ارتباط بین فرهنگی خواهد شد .یکی از مؤلفه های مهمی که انتخاب ایران را برای مهاجران
افغان هموار کرد ،داشتن زبان مشترک بود .آنان بر این باور بودند که ارتباط گیری در ایران،
چندان مشکل نخواهد بود؛ البته که زبان ،فقط یکی از اشتراکات فرهنگی است .زبان بین ایران
و افغانستان مشترک است که هویت فرهنگی را تسهیل می کند .زبان دیگر که بین ایران و
افغانستان مشترک است ،زبان پشتو است؛ پشتو زبان ایرانی است که مردم نوار شرقی کشور
از آن استفاده می کنند .براساس آخرین تخمین ها یک میلیون نفر در افغانستان و  52هزار نفر
در ایران به این زبان تکلم می کنند .بدین ترتیب زبان پشتو در میان زبان های ایرانی در مرتبه
دوم اهمیت قرار دارد و زبان دری در افغانستان زبان رسمی کشور است .زبان فارسی با وجود
بسیاری از تحوالت ،همواره هویت خود را حفظ کرده است( .کوهکن و دیگران)49 :1397،
زبان فارسی می تواند در منطقه اوراسیای مرکزی در ارتباط با کشورهایی مانند افغانستان به
عنوان منبع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران کارایی داشته باشد .البته نباید فراموش کرد که
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ادبیات کهن فارسی که نمایانگر هویت ایرانی و آیینه فرهنگ ،اندیشه ،آرزوها ،آرمانها و به
طور کلی جهانبینی ملت بزرگ ایران است و با وجود مفاخری مانند حافظ ،سعدی ،فردوسی،
مولوی و خیام و با برخورداری از مضامین بسیار غنی و واال دارای شهرتی جهانی بوده و
مورد اقبال شمار زیادی از دوستداران شعر و ادب در جوامع مختلف جهان قرار دارد تا جایی
که آثار مشاهیر ادب فارسی به زبانهای گوناگون ترجمه شده و در زمره کتب پرفروش به
شمار می آیند .در نتیجه جاذبه ادبیات فارسی در افغانستان هم می تواند مجرایی برای
تأثیرگذاری بر شماری از اقشار فرهیخته ،دانشجویان و اهل ادب باشد .به دلیل همین جاذبه
ها است که دوره های آموزش زبان فارسی در کشورهایی نظیر افغانستان با استقبال پرشور
عالقهمندان روبرو میشود( .سعیدی و مقدم فر)113 :1393،
وجود زبان فارسی در افغانستان و رواج یادگیری زبان فارسی در مناطق مرزی ایران بر قدرت
نرم ایران می افزاید؛ زیرا با متکلمان زبان فارسی به راحتی می توان دیالوگ برقرار کرد و پیام
جمهوری اسالمی ایران را به آن ها تحویل داد و در عین حال ،فرهنگ ایرانی را با زبان فارسی
بهتر می توان در میان مردم افغان درونی کرد .در عین حال ،زبان فارسی می تواند یک ابزار
برای دیپلماسی مسئولین ایران با مردم افغان باشد و از این طریق به راحتی منظور را به آن ها
رساند( .جعفری و نیکروش« )37 :1394،زبان فارسی ،زبان مشترک تمام اقوام و ملت های
افغان است و پل میان ایرانیان و مردمان افغان در راستای برقراری ارتباط می باشد که اندیشه
ها ،باورها و اعتقادات از طریق آن منتقل می شود .پیوندهای زبانی میان مردمان دو کشور
ایران و افغانستان ،سبب تقویت همدلی میان اهالی دو سرزمین ،رونق یافتن تبادالت تجاری،
فرهنگی و ...می شود( ».احمدی)56-54 :1390،
ادبیات و زبان فارسی از طریق سیاستگذاری فرهنگی صحیح می تواند ترویج دهنده ارزش
های سیاسی و فرهنگی انقالب اسالمی نظیر؛ حفظ کرامت انسان و آزادی توأم با مسئولیت،
نفی ستمگری و ستمکشی و سلطه ،قسط و عدل و عدالت طلبی ،مساوات و مخالفت با
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تبعیض ،ظلم ستیزی در سراسر جهان و حمایت از ستمدیدگان سراسر دنیا در افغانستان باشد.
(حاجیان)35-36 :1394،
 .4-2جاذبه هاي فرهنگي-تمدني
ایران دارای فرهنگ وهویتی پرجاذبه و ریشه دار است .بسیاری از تاریخ نگاران و محققان،
سابقه تمدن ایرانی را به پنج هزار سال قبل از میالد مسیح رسانده و تاکید می کنند مؤلفه های
قدرت ایران ،تاثیر بسزایی در ساختار جهان داشته است .پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران عامل
مقاومت ایرانیان در برابر تهدیدات بیرونی بوده است( .ملک زاده )113 :1393،پیوندهای کهن
تاریخی و فرهنگی بین ایران و افغانستان وجود دارد؛ تا جائی که بسیاری از صاحبنظران از
این کشور به حیاط خلوت فرهنگی ایران یاد کرده اند .اشتراکات زبانی ،فرهنگی و تاریخی
چنان سرنوشت دو کشور را در هم تنیده که هیچ کس نمیتواند جای خالی ایران را به لحاظ
فرهنگی در این کشور پر نماید و ایران به بازیگری بیبدیل در عرصه فرهنگ افغانستان تبدیل
شده است .بخش عمده کتـاب های درسی افغانستان به زبان فارسی است و بسیاری از منابع
علمی مورد استفاده دانشجویان افغان در ایران چاپ می شود .رغبتی عجیب در بین دانشجویان
افغان برای حضور در موسسات آموزش عالی و دانشگاه های ایرانی وجود دارد .گرایش
خانواده های افغان به استفاده از محصوالت رادیوئی و تلوزیونی ایرانی به رغم ظهور دهها
شبکه رادیوئی و تلویزیونی که عمدتاً فـیلمهای غربی یا هندی را پخش مینماینـد و ،...نشان
از اهمیت حوزه تمدنی و فرهنگی در مناسبات دو کشور دارد( .داودی)117 :1393،
فرهنگ امروز افغانستان برگرفته از هویت فرهنگی ایران بوده و فراتر از مرزهای قراردادی
است .امروزه غالب مردم ایران و افغانستان معترف هستند که زیر بیرق تمدن ایرانی تاریخ را
گذرانده اند .با اطمینان کامل می توان گفت که ایران و افغانستان تنها دوکشوری هستند که
در منطقه ،مشترکات بسیار قوی دارند .این دو کشور با هم ،مشترکاتی دارند که تمایز آن
کمرنگ است؛ دو کشور دارای وحدت تاریخی ،زبانی ،دینی ،فرهنگی و حتی خویشاوندی
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می باشند( .کوهکن و دیگران )63 :1397،میراث مشترک فرهنگی ،تاریخی و تمدنی بین ایران
و افغانستان نظیر عید نوروز باستانی ،عید فطر ،عید قربان ،مراسم روز عاشورا و غیره زمینه
ساز نزدیکی بین دو ملت ایران و افغانستان شده است( .کهدویی)26 :1389،
 .4-3الگوي فرهنگي همزیستي قومیت ها و اقلیت ها
اقوام مختلفی در ایران ساکن هستند و عالوه بر این تنوع قومی ،شاهد تنوع در مذاهب نیز
می باشیم؛ ایران ترکیبی از شیعه ،سنی ،مسیحی ،کلیمی و ...می باشد .نکته قابل توجه اینکه،
اقوام مختلف ایرانی و پیروان مذاهب مختلف در طول تاریخ ثابت کرده اند هویتشان در پیوند
با ایران شکل گرفته است و تکیه بر قومیت ،جدای از فضای جغرافیایی ایران ،در آن ها دیده
نمی شود .اما بر خالف ایران ،کشور افغانستات از وحدت و یکپارچگی برخوردار نیست.
جامعه کنونی افغانستان برخوردار از یک ترکیب ناهمگون قومی و مذهبی است .در نقطه
مقابل ،جمهوری اسالمی ایران کشوری است که اقوام ،قومیت ها و پیروان مذاهب مختلف را
در خود جای داده است ،ولی مردم این کشور خود را با عنوان ایرانی می شناسند و همین امر
عامل قدرت نرم ایران در سطح ملی است .از آنجایی که کشور افغانستان در همسایگی ایران
قرار دارد جمهوری اسالمی ایران میتواند با صدور الگوی یکپارچگی ملت ایران (در امور
اساسی و ملی) به کشور افغانستان ،به این کشور در راستای دست یابی به ثبات و امنیت
داخلی کمک شایانی نماید و از این طریق حسن نیت خود را به مردم این کشور نشان دهد و
نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد( .جعفری و نیکروش)37-38 :1394،
 .4-4هویت تمدني و احیاگري هویت دیني
انقالب اسالمی ایران در زمانی به وقوع پیوست که اکثر نظریه پردازان و جامعه شناسان از
فروکاستن دین به سطح فردی و عدم توانایی آن در اداره جامعه سخن می راندند .این امر ،نه
فقط در جوامع غربی و سکوالر ،که در جوامع اسالمی نیز به نوعی به یک باور عمومی تبدیل
شده بود .انقالب اسالمی با دگرگون ساختن این نگرش ،هویت جامعه ای اسالمی را احیا و
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بازسازی نمود و دین را به زندگی سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی جامعه اسالمی وارد ساخت.
انقالب اسالمی از رهگذر احیای ارزشهای الهی و انسانی و تحکیم مبانی مردم ساالری دینی
و بسط و گسترش آن ،موجبات شکوفایی و بالندگی تمدن اسالمی را فراهم آورد .این انقالب
با ترویج فرهنگ و تفکر استقالل محور در جهان اسالم ،نه تنها توانست نوعی خودباوری
فرهنگی و استقالل اندیشه ای را برای مسلمانان به ارمغان آورد ،بلکه تمدن اسالمی را به
عنوان یک اسلوب قدرتمند دربرابر مدعیان جهانشمولی تمدن غربی مطرح نمود .رابرت
اسنایدر نیز با تأکید بر نقش انقالب اسالمی در مبارزه با نظم هژمونیک لیبرال به رهبری
آمریکا ،این انقالب را عامل احیای اسالم سیاسی و شکل گیری جنبش های اسالمی در منطقه
می داند که نظم و نظام بین الملل لیبرال سکوالر موجود را به چالش طلبیده اند( .ملک
زاده)145 :1394،
 .4-5الگوي اسالم سیاسي-فرهنگي
از ابعاد مهم انقالب اسالمی ایران بعد فرهنگی است و یکی از جوامع هدف انقالب اسالمی،
کشور افغانستان است که در همسایگی ایران وجود دارد .هم اکنون شاهد رقابت سه گفتمان
اسالمی در منطقه هستیم که با توسل به قدرت نرم در حال منازعة فرهنگی جهت ارتقا و
تثبیت نفوذ خود در منطقه اند که عبارتند از :اسالم سلفی به رهبری عربستان ،اسالم سکوالر
به رهبری ترکیه و اسالم انقالبی به رهبری جمهوری اسالمی ایران که هر یک به منظور ارائه
الگو برای دیگر کشورهای اسالمی در حال رقابت می باشند( .کوهکن و دیگران)62 :1397،
در این میان ،یکی از غنیترین منابع مولّد قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران بدون تردید
الگوی اسالم سیاسی است؛ این الگو را می توان دستاورد اساسی انقالب اسالمی برای محیط
جهانی دانست؛ زیرا مفاهیم و ارزش های بدیعی را عرضه کرد که در تاریخ معاصر جهان
کامالً بی سابقه بود و برای ملت ها بسیار تازگی داشت .الگوی اسالم سیاسیِ انقالب ایران
وجوه گوناگونی دارد که هریک به نوعی موجب جذابیت و قدرت زایی آن می شود و از
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جمله می توان به معنویت گرایی در سیاست اشاره کرد .انقالب اسالمی تا حدود زیادی از
سیاست منفعت محور ماکیاولیستی که تنها حساب هزینه و فایده مادیِ منتج از عقالنیت
ابزاری را سرلوحه کنش سیاسی قرار میدهد فاصله گرفت و با وارد ساختن مفاهیم دینی به
عرصه سیاست ورزی ،سیاست را صبغه ای الهی و قدسی بخشید .فوکو قدرت نرم انقالب
ایران را نهفته در پیام معنوی آن می داند که برای جهان ارسال می شود( .سعیدی و مقدم
فر)117 :1393،
 .4-6انگاره هاي دیني مشترک
بین ایران و افغانستان انگاره های دینی مشترکی وجود دارد که با تکیه بر انگارههای مشترک
دینی ،میتوان به برجسته سازی اشتراکات و تقلیل اختالفات در روابط بین دو کشور کمک
شایانی کرد .طرح مفاهیمی از قبیل «امت واحد اسالمی» و «تمدن نوین اسالمی» هر کدام به
نوبه خود موجبات تفاهم و ایجاد اشتراکات بیشتر بین دو ملت ایران و افغانستان را فراهم می
کند .همین انگاره دینی مشترک است که منجر به حضور و شکل گیری هسته هایی از مدافعین
حرم ،متشکل از مردم افغانستان در ایران گردیده است .تفاهم مشترک تشیع و تسنن در اصل
وحدت در برابر دشمنان سابقه خود را نمایان کرده است .روابط ایران و افغانستان از ابتدای
شکل گیری این کشور دارای فراز و فرودهای فراوان بوده است که دارا بودن زمینه های
مشترک ،از جمله زبان ،اساطیر ،دین ،مهاجرت و سابقه همکاری به ایجاد فرصت های بالقوه
جهت شکوفایی در زمینه دیپلماسی فرهنگی منتج گردیده است .با توجه به اشتراکات ارزشی
و باورها که در قالب بستر تاریخی مشترک شکل گرفته است ،در اکثر زمینه ها می توان با
اتکا به این زمینه و دین و فرهنگ مشترک ،به ایجاد گروه های همکاری روی آورد .اعضای
و تشکیل دهندگان را می توان نخبگان و مهاجرین پرشمار کشور افغانستان به ایران قرار داد
که در ایجاد همکاری و پیشبرد اهداف دارای نقش ذینفوذ و حتی اصلی باشند .اگر از انگاره
های مشترک دینی در قالب تربیت نیروی انسانی از بین مهاجرین عملکرد خوبی وجود داشته
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باشد ،مسلماً در تصمیم گیری های آتی این کشور که توسط همین افراد است ،میتوان استفاده
مطلوبی کرد( .کوهکن و دیگران)55-56 :1397،
 .4-7منادي وحدت و اتحاد اسالمي
جمهوری اسالمی ایران نیز همواره منادی وحدت و اتحاد مسلمانان جهان بوده است .برخی
از تالش های انجام گرفته در این رابطه را می توان در تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی ،نامگذاری هفته وحدت ،برگزاری کنفرانس های بین المللی با موضوع وحدت ،و
پیامها و رهنمودهای سازنده مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی در تأکید بر وحدت جهان اسالم
و امت اسالمی عنوان نمود .تأکید بر اصول فوق در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ،با
توجه به آنکه این اصول در میان ملتهای منطقه و بسیاری از آزادیخواهان جهان از جذابیت
و پذیرش باالیی برخوردار می باشد ،ایران را از نگاه ملتها بویزه ملت افغانستان به یک
بازیگر کلیدی و مهم در جهان اسالم تبدیل کرده است .در مجموع می توان بعد نظری قدرت
نرم نظام اسالمی در عرصه سیاست خارجی را ناشی از احساس مسئولیت نسبت به نوع بشر
دانست .بر مبنای همین بینش ،اصل  154قانون اساسی تأکید میکند نظام جمهوری اسالمی
سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقالل و آزادی و حکومت حق
و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد( .ملک زاده )141 :1394،سخنان و اظهارات
مسئوالن ایرانی نسبت به مخاطبان افغانستان این فرضیه را تأیید می کنند که رهبران ایران به
طور فعال یک منبع جذاب قدرت نرم با استفاده از مفهوم و ایده "برادری" می باشد .این
مفصل ها در رابطه با زنجیره ای از نشانه گذاران ،پیوند وابستگی بین ایران و افغانستان ایجاد
می کنند .این پیوند مبتنی بر یک منبع قدرت نرم محور مبتنی بر مخاطب است که بر
نشانگرهای وفاداری ،دوستی ،همکاری و وحدت بنا شده است و مخاطبان افغانستان را به
سمت گفتمان ترجیحی ایران علیه هژمونی غرب سوق میدهد)Feizi,2018: 157( .
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 .5دیپلماسي و قدرت نرم فرهنگي ایران در كشور افغانستان
 .5-1آموزش و مراودات علمي دوجانبه؛ دیپلماسي علمي
آموزش عالی می تواند بسترهای قدرت و نفوذ کشورهای صاحب علم و آموزش را نشان
دهد )Yang,2010: 235( .آموزش بین المللی می تواند بر افکار عمومی خارجی تأثیر
بگذارد؛ به گونه ای که بر منافع ملی ،اعتماد به نفس ملی ،گفتگو و تبادالت ،صحت پیامهای
ارسالی به سایر بازیگران و همچنین تفاهم بین فرهنگی نیز تأثیر بگذارد.
( ) Wojciuk,2018: 357آموزش عالی به مثابه ابزار ارتقاء قدرت نرم از این طریق عمل
می نماید که مبادله بین گروه های نخبه صورت گرفته ،پیوندهایی بین یک یا دو مخاطب
کلیدی ایجاد می نماید که در بلند مدت و میان مدت تأثیر تحول آمیز خواهد داشت.
( )Polglase,2013: 113منابع علمی قدرت به خودی خود موجب افزایش قدرت
نمیشوند ،بلکه به کارگیری هدفمند و صحیح آنها موجب افزایش توانمندی و قدرت میشود.
علم و فنّاوری به عنوان بخشی از منابع قدرت در داخل و خارج از مرزهای ایران موجب
الهامبخشی ،اعتبار و نفوذ شده و در نتیجه ،زمینهساز افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی
ایران میشود( .قربی و حیدری)165 :1397،
مراکز آموزشی و دانشگاه ها به پیشبرد سیاست خارجی کمک می نمایند و می توانند رهبران
آینده جهان را همسو با اهداف و منافع کشور آموزش دهنده نمایند .در این زمینه ،مبادالت
آکادمیک و فرهنگی نقش مهمی در ارتقاء قدرت نرم کشورها دارند زیرا نقش مهمی در
تقویت ایده های سیاسی در نخبگان کشورهای دیگر دارند )Nye,2005: 13-14( .به یک
معنا ،کالج و دانشگاه ها می توانند با پیشبرد درک بهتر از قدرت نرم  ،سطح پیشبرد سیاست
خارجی را ارتقا دهند .آموزش عالی ،قدرت نرم مهمی را در جامعه جهانی بهم پیوسته ایجاد
می کند)Li,2018: 19( .
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یکی از تالشهای ایران جهت ارتقاء سطح نفوذ و قدرت نرم ایران در افغانستان ،اتخاذ
گسترش همکاری های آموزشی به عنوان یک پارادایم بی بدیل قدرت نرم در جهت افزایش
و ارتقاء جایگاه و پرستیژ ایران در نظام بین الملل و ایفای نقش برتر در منطقه است .با نگاهی
اجمالی به افغان های ساکن در ایران که مشغول تحصیل میباشند ،به اهمیت موضوع پی
خواهیم برد که ایران چه سرمایه عظیمی در آینده برای نفوذ هرچه بیشتر خود با توجه به
فاکتورها و اشتراکات فرهنگی عقیدتی ،تربیت هیئت علمی ،اعطای بورس در رشته های علوم
سیاسی و حقوق و  ...در اختیار دارد( .صالح آبادی )1395،اشتراکات فرهنگی ،زبانی و دینی
از جمله مزیت هایی است که حضور ایران در عرصه علم و فناوری افغانستان را بی بدیل می
سازد .اوالً ،بخش عمده نیروی آموزشی در افغانستان دانش آموخته مدارس و دانشگاههای
ایران هستند و به همین جهت با منابع درسی ایران بیشتر مأنوس بوده و در روند تدریس خود
از منابع فارسی و ایرانی استفاده می نمایند .ثانیاً ،هرچند پشتون و فارسی دری جزء زبانهای
رسمی افغانستان است ،اما غنای زبان فارسی و منابع عدیده علمی که به این زبان نوشته یا
ترجمه شده است ،فارسی را برای طالبان علم در افغانستان از جذابیت فراوانی برخوردار کرده
است( .داودی)119 :1393،
ساوهل ( )2017اشاره می کند امور آموزشی ایران در افغانستان به عنوان یکی از ابزارهای
قدرت نرم برای گسترش حوزه های نفوذ عقیدتی ،فرهنگی و سیاسی می باشد و یکی از
لوازم این نفوذ ،ایجاد دانشگاه های اسالمی و مؤسسات آموزش عالی در مناطق مختلف
افغانستان هستند .نویسنده کتاب "عربستان و ایران :رقابت قدرت نرم در خاورمیانه" اشاره
می کند پشتوانه دانشگاه های دو کشور ،تالش دارند حسن نیت برای بهبود کیفیت زندگی
شهروندان افغانستان را نشان دهند .با این حال ،نگرشی کالن تر نشان می دهد که مالحظات
گسترده و واقعیتری نیز در این فرایند آموزش وجود دارد؛ یعنی ایران از طریق فرایندهای
آموزشی می تواند به صادرات ارزشهای دینی خود بپردازد و قدرت نرم یا قدرت فرهنگی و
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سیاسی خود را ارتقاء بخشد که تبعات منطقه ای خواهد داشت .ایران با دانشگاههای افغانستان
ارتباط برقرار کرده است و دانشجویان افغان در ایران را مورد استقبال قرار می دهد و بورس-
های تحصیلی را برای آنها ایجاد میکند .همچنین ایجاد پردیس شعبه هایی از مؤسسات
آموزشی ایران در افغانستان در این حوزه نقش مهمی دارد .دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان
یکی از بزرگترین دانشگاههای دولتی ایران که تخصصش در علوم انسانی و علوم اجتماعی
می باشد با همکاری دانشگاه کابل تالش دارد یک دانشکده پشتو را با تمرکز بر زبان و
ادبیات در افغانستان راه اندازی کند .حدود  15000دانشجوی افغان در حال حاضر در دانشگاه
های ایران تحصیل می کنند که ثمره برنامه هایی است که دیپلمات های افغان برای این امر
انجام داده اند و سفیران دو کشور اعتقاد دارند دانشجویان دو کشور ایران و افغانستان بهترین
سفیران دو کشور هستند)Sawahel,2017( .
 .5-2دیپلماسي عمومي و فرهنگي
دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران در افغانستان شامل مولفه هایی همچون تولید فیلم،
تئاتر ،مبادله استاد و دانشجو ،انتشار کتاب و تشکیل کتابخانه ها ،پخش رادیو و تلویزیون بین
المللی ،برنامه های مبادالت آموزشی و فرهنگی ،آموزش زبان ،نمایشگاه ها و جشنواره های
هنری و اعزام هنرمندان نمایشی و اجرایی به خارج از کشور ،ایجاد پایگاه ها و سایت های
اینترنتی ،مجالت الکترونیک ،برنامه های سخنرانی ،توزیع

سیدیهای فرهنگی و

آموزشی ،برگزاری جلسات با چهرههای شاخص ،فرهنگی ،دانشگاهی و اقتصادی می باشد.
(جوادی ارجمند و اسمعیلی )105 :1391،فعالیت های دیپلماتیک ایران منجر به مواضع
مشترک سیاسی بین دو کشور گردید و از زمان به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان،
همواره بین جمهوری اسالمی ایران و این کشور دیدگاه های مشترک حول امور منطقه ای و
جهانی وجود داشت .رئوس اقدامات ایران در این کشور عبارت است از؛ پذیرش دانشجویان
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افغان در ایران ،توزیع کتب فارسی در افغانستان ،دایر کردن اتاق های ایران شناسی در
افغانستان و غیره( .جوادی ارجمند و اسمعیلی)109-110 :1391،
مشترکات فرهنگی و نیروی انسانی متخصص ،باهوش و عالقهمند به ایران از افغانستان
فارسیزبان ظرفیت این را دارد که جبهه فرهنگی از تعامالت فرهنگی مبتنی بر زبان فارسی
را بین کشورهای فارسیزبان با محوریت ایران و در زمینههای فرهنگی و مذهبی تشکیل دهد
و ضمن شکوفایی دیپلماسی فرهنگی در جهان اسالم ،زبان و ادبیات فارسی را که به شدت
تحت تهدید فعاالن غیر فارسیزبان است ،از خطر برهاند و از این ذخیره فرهنگی مستعد
برای ایفای نقش حداکثری در دیپلماسی فرهنگی ایران استفاده شود( .رستگاری-110 :1395،
)109
 .5-2-1دیپلماسي فرهنگي و ارائه تصویر مثبت از ایران در افغانستان
برخی از دشمنان انقالب اسالمی و کشور ایران تالش دارند در جهان اسالم و کشورهای
منطقه علی الخصوص افغانستان ،به تصویرسازی علیه ایران بپردازند و با امنیتی ساختن و
تهدید فضای هنجاری کنشگران بینالمللی ،بتوانند دستهبندی مفهومی جدیدی از الیهبندی
تصویرسازی تهدیدانگار نسبت به جمهوری اسالمی ایران ارائه نماید( .سرخیل و
خزعلی )103 :1396،جمهوری اسالمی ایران توانسته با سیاستگذاری فرهنگی برآمده از
انقالب ،دین را محور برندینگ ملی خود در دنیا کند و بر اساس آن به مدیریت شهرت
بینالمللی خود بپردازد .امروزه اکثر ملت ها دراقصی نقاط دنیا اهمیت به روز رسانی هویت
ملی خود و بازسازی تصویر ملی شان را از اهداف اساسی و استراتژیک سیاست فرهنگی،
هنری ،اقتصادی و سیاسی خود اعالم کردهاند .در ارتباط با سیاست فرهنگی ،فرآیند اعتماد به
نفس ملی به عنوان مبنا و پایة آغازین خود باوری ملی و هویت ملی مستحکم از اصول اولیه
و پایه ای پروژه برندینگ و تصویر ملی می باشد .اکثر کشورها امروزه به سیاست فرهنگی
اهمیت می دهند چرا که به ترویج و بازسازی تصویر و برند ملیاشان اهمیت می دهند .نام
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هر کشوری در دنیای امروز ،در برگیرندۀ تصورات ادراکی و اندیشه ای است که با خود کلیشه
ها و تصاویر مختلفی را در زمینة اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...عرضه می کند .برند دین
محور جمهوری اسالمی با تاکید بر خودباوری ،عزت نفس و استقالل توانسته است تصویر
ایران را در دنیا گسترش دهد و باعث عزت نفس و سربلندی ایرانیان شود و همزمان امکانات
رشد و گسترش منافع بلند مدت ایرانیان در اقصی نقاط دنیا را نیز فراهم کند .در این میان،
دیپلماسی موفق در عرصه جهانی باید از ظرفیت سمن ها نظیر انجمن های دوستی برای
ایجاد ،اعتبار ،اعتماد و دست یابی به اهداف ترسیم شده در سیاست خارجی بهره بگیرد.
(قربی)90-93 :1398،
پدیده ایران هراسی و ارائه تصویر منفی از ایران در اذهان و افکار عمومی ملت افغان ،مقوله
رو به رشدی در افغانستان می باشد که البته عمدتاً متاثر از نقش آفرینی کنشگران رقیب در
سطح بین المللی و منطقه ای و برخی عوامل داخلی مانند تنوعات قومی مذهبی و زبانی در
افغانستان میباشد .ایران و افغانستان ،منافع کالن و راهبردی دارند که ضرورت توسعه
همکاریها در تمامی بخش ها را توجیه می کند؛ اما در این میان ،کسانی نیز هستند که برای
آنها نه منافع افغانستان و نه منافع ایران ،هیچ اهمیتی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است ،تخریب این
رابطه و ایجاد تنش و تشنج میان دو همسایه است؛ تا از این رهگذر به دنبال اهداف خویش
باشند .امریکا با کمک هدف انزوای سیاسی ایران و نشان دادن چهره مخرب و نادرست از
ایران با طرح اتهاماتی سعی بر کاهش نقش ،نفوذ و قدرت فرهنگی ایران در افغانستان دارد
و در این راستا با بهره گیری از متحدین منطقه ای خود (عربستان سعودی و پاکستان) در
جهت پیاده سازی منافع خود گام برمی داردکه نمونه آن را میتوان در تقویت جریان پشتونیزم
و حمایت از عناصر و گروه های افراطی ضد زبان فارسی و تشیع ،گروه های افراطی سلفی
و غیره مشاهده نمود .همچنین انعکاس سیاست های ایران در قبال مهاجرین به عنوان محوری
دیگر در راستای ایران هراسی است .البته نمیتوان تحوالت رخداده در افغانستان را تنها ناشی
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از سیاستهای بازیگران خارجی دانست و به بازیگران داخلی بی توجه بود .بطور حتم بخشی
از تحوالت سیاسی افغانستان برآمده از سیاستها ،منافع و گرایشهای فکری ،مذهبی و سیاسی
بازیگران داخلی است .پیامدهای ایران هراسی برای ایران عبارتند از؛ گسترش پشتون های تند
رو و بنیادگرا در افغانستان به تضعیف جایگاه فارسی زبانان و شیعیان این کشور منجر می
شود و مناسبات فرهنگی دو کشور به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و به تدریج
موجب انقراض زبان فارسی و تمدن مشترک خواهد شد .تبعات ایدئولوژیک و فرهنگ منفی
این امر موجب کاهش حضور سیاسی ایران در افغانستان خواهد شد .در این راستا ،دیپلماسی
عمومی ایران در افغانستان می تواند به عنوان راهکاری برای مقابله با فرآیند ایران هراسی و
ارائه تصویر مثبت از ایران مورد توجه قرار گیرد(.حاجی یوسفی و اکبری)167-169 :1398،
 .5-3فعالیت هاي رسانه اي دیداري و شنیداري؛ دیپلماسي رسانه اي
دیپلماسی رسانه ای یکی از ابزارهایی است که در عصر ارتباطات می تواند ابزاری برای
اجرای قدرت نرم ایران و خدمت به منافع ملی تلقی شود و تأثیر دیپلماسی رسانه ای ایران
در افغانستان در جذب مخاطب افغانستان موضوعی مورد توجه استBabran & ( .
 )Pourrashidi,2012: 51آمریکا با صدای آمریکا در جهتدهی فضای رسانهای کشور
افغانستان نقش بسزایی دارد و بخشهای خبری این شبکه ،هر روزه از شبکه ملی افغانستان
پخش میشود .حضور رسانهای کشورهای غربی به حدی در افغانستان زیاد است که حامد
کرزای رییس جمهور وقت افغانستان در جریان خروج نیروهای آمریکا از این کشور در سال
 2014از وضعیت رسانهها انتقاد کرد و رسانههای داخلی را پیرو غولهای بزرگ رسانهای
دانست .همه شبکههای تلویزیونی خصوصی سراسری افغانستان (به جز شبکه تمدن) بیشتر
به پخش برنامههای تفریحی و سرگرمکننده مثل موسیقی ،رقص ،فیلمها و سریالهای هندی
و  ...میپردازند .این مهم نشان میدهد که حضور رسانههای غربی چقدر توانسته در
جهتدهی به رسانههای داخلی افغانستان تاثیرگذار باشد .اما ایران با وجود اشتراکات فرهنگی،
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تاریخی ،دینی و زبانی بسیار با این کشور و هزار کیلومتر مرز مشترک در جهتدهی افکار
عمومی مردم افغانستان نتوانسته است عملکرد قویایی داشته باشد و در بازنمایی مثبت تصویر
ایران در رسانههای افغانستان نیز باید عملکرد پویاتر و دارای برنامهریزی رسانهای بلند مدت
باشد(.اصغرزاده )1 :1395،بنابراین ،برای تحقق گسترش زمینه های نفوذ ایران در افغانستان
و به تبع آن گسترش روابط و دفع تهدیداتی نظیر قاچاق مواد مخدر به ایران ،دیپلماسی
رسانهای گامی موثر به شمار میرود( .ببران و پوررشیدی)129 :1391،
مهمترین اقدامات ایران در جهت توسعه دیپلماسی رسانه ای و به تبع آن گسترش روابط با
افغانستان ،راه اندازی رادیو دری به مرکزیت مشهد می باشد .بخش برون مرزی صدا و سیما
به محض حمله آمریکا به افغانستان ،عملکرد این رادیو را از روزانه دو ساعت به هفتاد و
هفت ساعت افزایش داد که پس از رادیو بی .بی .سی .مهمترین رادیوی منطقه می باشد.
همچنین ایران کمک فراوانی به تاسیس چند تلویزیون و از جمله تلویزیون نور به مسئولیت
آیت اهلل آصف محسنی از رهبران شعیان افغانستان و نیز کمکهای فنی به راه اندازی چند
شبکه خبر انجام داده است و تمامی این اقدامات با تایید وزارت امور خارجه همراه بوده
است .برای گسترش همکاریها در راستای تربیت نیروهای افغان در دانشکده صدا و سیما
در رشته های کارگردانی و تصویربرداری اقداماتی صورت گرفته است و برای خبرنگاران
افغان دوره های روزنامه نگاری برگزار شده است .ارائه فیلمها و سریالهای ایرانی برای
پخش در شبکه های افغانی در جهت ترویج سینمای ایران منجر به انتقال تمامی فرهنگ ایرانی
به آنجا شده است که این مساله حتی در پوشش و سخن گفتن آنها نیز مشاهده می شود .در
بعد خبررسانی ،یکی از قدیمی ترین رادیوهایی که در افغانستان فعال است ،رادیو دری می
باشد و با استفاده از حوزه تمدنی مشترک ایران و افغانستان ،نقش فعالی ایفا کرده است و در
مقعطی که طالبان بر این کشور حاکم بودند ،حجم هفته نامههایی که از ایران به افغانستان
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میرفت ،بسیار فراوان بود .این اقدامات منجر به گسترش ارتباطات فرهنگی و رسانهای دو
کشور شده است( .کوهکن و دیگران)52-53 :1397،
پیشنهادات و راهبردهای ارتقاء کارآمدی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان به قرار زیر
می باشد؛ توجه به موضوع دیپلماسی رسانهای در افغانستان با استفاده از زبان و فرهنگ
مشترک ،کمک به ایجاد مطبوعات و نشریات مستقل در این کشور با کمک سیاستمداران افغان
نزدیک به ایران ،تالش برای معرفی بسیاری از خدمات مختلف ایران از طریق رسانه ها و
اقدامات سیاسی سفارت ایران در کابل در راستای آگاه سازی افکار عمومی مردم افغانستان،
استفاده فعال دستگاه سیاست خارجی از رسانه ها و دیپلماسی رسانهای به عنوان گامی برای
مقابله با تهدیدات نرم فرهنگی علیه ایران در کشور افغانستان ،استفاده صحیح از فضای مجازی
و ایجاد وبسایتهای ایرانی با مضامین مربوط به افغانستان در راستای جلب مخاطبان،
حضور پررنگ روزنامه نگاران ایرانی در افغانستان ،استفاده از رادیو و ایجاد رسانه های بیشتر
صوتی و تصویری به ویژه رادیو برای پخش اخبار گسترده ای از وقایع و حوادث در افغانستان
توسط رسانه های ایرانی و ارائه تفسیر ایرانی از آنها به مخاطبان ایرانی و افغانی ،فراهم کردن
وسایل حضور رسانههای افغانستان در ایران به منظور انعکاس دیدگاه های ایران و ایجاد
زمینه برای گفتگوهای مشترک ،شرکت مقامات ایرانی در برنامه های تلویزیونی کشور
افغانستان ،پخش و گسترش کانالهای تلویزیونی ماهوارهای ایرانی در افغانستانBabran ( .
)& Pourrashidi,2012: 55
 . 5-4جهاني شدن و ملزومات دیپلماسي فرهنگي ایران براي ارتقاء قدرت نرم در
افغانستان
برخی از ملزومات دیپلماسی فرهنگی و عمومی ایران در افغانستان با توجه به ظرفیت های
عصر جهانی شدن فرهنگی به شرح زیر می باشد؛
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 .5-4-1افزایش روابط میان فرهنگي
روابط میان فرهنگی را بایستی از مهمترین فرصتهای فرهنگی جهانی شدن برای کشورهایی
دانست که دارای بنیه و پتانسیل فرهنگی مناسبی میباشند .فرایند جهانی شدن امکان
تأثیرگذاری فرهنگهای مختلف را تقویت کرده ،اما تأثیرگذاری فرهنگی کشورهای که دارای
پیشینه فرهنگی قدرتمندتری هستند ،نمود بیشتری خواهد داشت .فرهنگ ایرانی که بدون
شک و به دور از هرگونه تعصب یکی از فرهنگهای نادر در سطح جهان از نظر پیشینه
میباشد ،میتواند از الگوهای بارز باشد؛ زیرا با توجه به ظرفیتهای بسیار باال ،فرهنگ ایرانی
توانایی تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانیان و ارائه یک الگوی مناسب از فرهنگ جهانی را
در بطن خود دارد .از این رو ،ارتقاء مراودات فرهنگی بین جامعه و دولت ایران و افغانستان
با توجه به پیشینه فرهنگی مشترک امری الزم می باشد.
 .5-4-2امکان تعامل دیدگاهها و درک متقابل فرهنگها
موقعیت استراتژیک و سوقالجیشی ایران که آن را در مسیر چهار راه ارتباطی جهان قرار داده
است از یک سو و ویژگیهای منحصر به فرد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن از سوی دیگر
امکان و موقعیت ویژهای را در اختیار ایران قرار داده است تا بتواند ظرفیتها و تواناییهای
بالقوه تمدنی خویش را به ملل و اقوام دیگر به نحوی شایسته ارائه نماید و همچنین قابلیتها
و ارزشهای مثبت فرهنگها و ملل دیگر را جذب نموده و با فرهنگ خویش سازگار نماید.
در این مسیر ،وجوهات مشترک فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی ایران و افغانستان امکان تعامل
فرهنگی و درک متقابل ایده های فرهنگی ،سیاسی و علمی را بین دو کشور فراهم می آورد.
 .5-4-3انتقال مفاهیم و ارزشهاي مشترک ذهني بشر
تمدن ایرانی با توجه به موقعیت ویژه خود همواره در طول تاریخ نقش عمدهای را در ایجاد
و انتقال علوم ،مفاهیم و ارزشهای مشترک جهانی داشته است؛ امروزه نیز با توجه به گسترش
فناوریهای نوین امکان وسیعتری در اختیار ملل و فرهنگهای مختلف قرار گرفته است تا
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بتوانند توانمندیهای خود را به ملل دیگر ارائه نمایند؛ از این رو ،جامعه ایرانی در فرایند
دیپلماسی فرهنگی خود در کشور افغانستان نیز میتواند از این امکانات به نحوی شایسته
استفاده نموده و ارزشهای واالی تمدنی خود را عرضه نماید( .یوسفی و محمدی فر:1390،
)35-34
 .5-4-4تداوم ارزش هاي دیني در فرایند جهاني شدن فرهنگ
دین و ارزش های دینی نیز در جریان جهانی شدن فرهنگی به عنوان یکی از جنبههای مهم
زندگی بشری از این فرایند بیتأثیر نبوده است .اما به نظر میرسد جهانی شدن بیشتر از آنکه
یک تهدید برای دین باشد ،بیشتر یک فرصت استثنایی برای آن است؛ اما این مهم درصورتی
محقق میشودکه بتوان از یک سو از امکانات و فناوریهای نوین ارتباطی به صورتی مطلوب
و گسترده استفاد کرده و از سوی دیگر ،دین را باید به گونهای معرفی کردکه هم توانایی
پاسخگویی به مسائل روز را داشته باشد و هم جلوهای جذاب برای مخاطبین خود به خصوص
نسل جوان داشته باشد در این راه میتوان قبل از هر چیز ،با شناخت فرهنگهایمختلف در
کشور افغانستان ،مسائلدینی را در راستای ارزش های نهادینه شده درآن فرهنگها مطرح
کرد.
 .5-4-5تقویت همکاري و همفکري با ملت ها
جهان فعلیکه عنوان دهکده جهانی را گرفته است ،بیش از هر چیز به واسطه پدیده جهانی
شدن که آن نیز به نوبه خود ناشی از گسترش و پیشرفت وسایل ارتباطی نوین میباشد این
امکان را برای بشر امروزی فراهم نموده تا با همنوعان خود ارتباط بیشتری داشته باشد و
نسبت به افکار و عقاید ،مسائل و مشکالت یکدیگر آشنا شده و تعلق خاطر بیشتری نسبت
به یکدیگر داشته باشند که این امر نیز به تقویت حس همکاری و نوعدوستی میان فرهنگها
میانجامد .وسایل ارتباطی امروزی بویژه اینترنت و ماهواره این فرصت را برای فرهنگهای
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مختلف و متنوع فراهم کردهاند تا بتوانند به نحوی مناسبتر و گستردهتر مفاهیم و چهارچوب-
های ارزشی و فرهنگی خویش را به دیگران منتقل نمایند و در این میان به نظر میرسد
فرهنگهایی که دارای ظرفیت غنیتر و ریشهدارتری هستند از امکان تاثیرگذاری بیشتری
برخوردارند و این امر مستلزم استفاده گسترده و صحیح از این وسایل میباشد؛ به تبع این امر
کشور ایران با توجه به سابقه تمدنی چندین هزارساله درصورت به کارگیری مناسب این
وسایل میتواند بیشتر از آنکه متاثر از دیگر فرهنگ ها باشد ،بر آنها تاثیرگذار شود و در
تعامل با ملت افغانستان ،بسترهای قدرت فرهنگی ایران را فراهم آورد( .یوسفی و محمدی
فر)34-36 :1390،
 . 6چالش هاي قدرت نرم فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در افغانستان
 .6-1ناامني و بي ثباتي هاي گسترده
جامعه جنگزده افغانستان بعد از بیش از دو دهه جنگ و خشونت ،هنوز درگیر ناامنی و بی
ثباتی است .وجـود شکاف های عدیده اجتماعی همچون شکاف های قومی ،مذهبی و زبانی،
پتانسیل خشونت را در این کشور باال برده است .رقابت میان پشتو زبانها و فارسی زبانها،
رقابت بین شیعه و سنی ،رقابت میان پشتونها ،تاجیکها ،هزاره ها ،ازبکها و دهها گروه
قومی دیگر هنوز بر مناسبات اجتماعی و سیاسی افغانستان حاکم است و بستر الزم را برای
کشمکش های احتمالی فراهم مینماید .تبعاً چنین شرایطی مشکالتی را در راه فعالیت های
علمی و آموزشی ایران در افغانستان پدید می آورد .پشتونها که در طول تاریخ ،حاکمیت
سیاسی افغانستان را در اختیار داشته و با گروه های فارسی زبان در رقابت هستند ،ممکن
است از نفوذ علمی و فرهنگی ایران به عنوان یک کشور فارسی زبان چندان استقبال نکنند و
آن را تهدیدی برای موقعیت مسلّط خود بدانند .تجربه تشکیل شُعب دانشگاه های آزاد اسالمی
و پیام نور در افغانستان حاکی از آن است که بیشترین مقاومت و مخالفت در برابر این نهادهای
آموزشی از ناحیه پشتوزبان ها صورت گرفته است( .داودی)120-121 :1393،
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 .6-2اقدامات عربستان صعودي
کشور عربستان نیز به عنوان رقیب دیرینة ایران در سطح منطقه خاورمیانه همواره درصدد
کسب جایگاه قدرت برتر بوده است .به عبارت بهتر می توان اینگونه بیان نمود که ایران و
عربستان به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه ای خواه ناخواه یک رقابت دیرینه و دائم را بر سر
رهبری و سیادت سیاسی کشورهای اسالمی دنبال کنند .بنابراین می توان گفت بزرگترین
رقیب فرهنگی ایران در جهان اسالم ،کشور عربستان سعودی است که فرقة وهابیت در رأس
آن قرار گرفته است و به طور موازی با جمهوری اسالمی ایران در مناطق اسالمی و به طور
عمده با نام سازمان «رابطه العالم االسالمیه» به فعالیتهای فرهنگی و ترویج وهابی گری و
مبارزه برضد ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی و تشیع می پردازد .در حال حاضر نیز
عربستان مدعی است که دولت مرکزی در کابل را تحت حمایت و پشتیبانی قرار می دهد ،اما
نفوذ رهبران سعودی بر شورشیان طالبان بر کسی پوشیده نیست ،ضمن آنکه ریاض یکی از
مدافعان منطقه ای دخالت و حضور نظامی آمریکا در افغانستان نیز به شمار می رود( .کوهکن
و دیگران)59 :1397،
 .6-3اقدامات مخاصمانه آمریکا
عالئق ایران در حوزۀ شرقی مبتنی بر مالحظات امنیتی و برقراری ثبات و در مرحله بعد بسط
و توسعه همکاری های فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی است .با توجه به آنچه که در مورد
افغانستان و عملکردهای آمریکا و متحدین منطقه ای آن مشخص است ،این کشور راهبرد
«مهار و محاصره» ایران را پیگیری می نماید و این مهمترین تهدید موجود در حوزه شرقی
است .بنابراین آمریکایی ها تالش خواهند کرد تا در افغانستان ،دولتی مخالف ایران بر سرکار
آید ،دولتی که مالحظات ژئوپلیتیکی ایران را مدنظر قرار ندهد ،ضمن اینکه در آینده آمریکا
به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی ایران در افغانستان حضور خواهد داشت و از این
نظر نیز تهدیداتی را متوجه ایران خواهد ساخت( .لطفی )64 :1394،نگرانی مقامات غربی و
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در رأس آنها ایاالت متحده آمریکا از نفـوذ فرهنگی و علمی ایران در افغانستان بارها به اشکال
مختلف منعکس شده و حتی طبق گفته برخی مقامات وزارت تحصیالت عالی افغانستان ،این
وزارتخانه از سوی آمریکاییها برای عدم همکاری با ایران همواره در معرض فشار بوده
است( .داودی)121 :1393،
 .6-4نداشتن راهبرد مشخص و ضعف سازماندهي
اولین چالش دستگاه سیاست خارجی ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی ،برداشت عام و
غیرتخصصی و تک بعدی به دیپلماسی فرهنگی است .در این راستا ،معموالً دیپلماسی عمومی
یا دیپلماسی رسانه ای جانشین فرهنگی می شود یا با روابط عمومی اشتباه گرفته می شود.
در حالیکه ،دیپلماسی فرهنگی وجوه مختلف و بهم پیوسته دارد و هدفش تأثیرگذاری بر
افکار عمومی کشورها و سازمانهای هدف است .تا زمانی که نتوان این حوزه را از سایر حوزه
ها جدا کرد و برای آن متولی خاصی در نظر گرفت نمیتوان عملکرد قابل قبولی را شاهد
بود .یکی از ضعفهای دیپلماسی فرهنگی در ایران نسبت به کشورهای منطقه ،نداشتن راهبرد
مشخصی در این مورد است .اگرچه ممکن است سیاستهایی در مورد دیپلماسی رسانهای یا
دیپلماسی فرهنگی به صورت غیر سیستمی وجود داشته باشد؛ اما از آنجایی که دیپلماسی
فرهنگی ساختار و سازمان مشخصی ندارد و همچنین نسبت به دیپلماسی فرهنگی ،نگاه همه
جانبه ای وجود ندارد ،راهبرد مشخصی در این رابطه تدوین نشده است .تردیدی نیست که
جمهوری اسالمی ایران در زمینة دیپلماسی فرهنگی ظرفیتهای بسیار دارد .به موازات ضعف-
های برشمرده ،به سازماندهی برای فعلیت بخشیدن ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی در ایران
نیز توجه نمیشود .عالوه بر این ،اگرچه دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی فرهنگی به صورت
مستقل در دستور سازمانهای مربوط قرار دارد؛ ولی همین موضوع نیز از نظر کارکردی مورد
انتقاد برخی از صاحبنظران است( .میرفخرائی و فیروزمندی)444-445 :1396،
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نتیجه گیري
موقعیت استراتژیک افغانستان برای ایران باعث شده است تا شناسایی و تمرکز بر منابع
چندوجهی قدرت نرم در این کشور برای ایران حائز اهمیت باشد .در عین حال ،بسترها و
پیشران های فرهنگی تاثیرگذار بر قدرت فرهنگی ایران در کشور افغانستان عبارت از؛ زبان و
ادبیات فارسی ،جاذبه های فرهنگی-تمدنی ،الگوی فرهنگی همزیستی قومیت ها و اقلیت ها،
هویت تمدنی و احیاگری هویت دینی ،الگوی اسالم سیاسی-فرهنگی ،انگارههای دینی
مشترک ،منادی وحدت و اتحاد اسالمی میباشد .دیپلماسی فرهنگی ایران در کشور افغانستان
از بازوهای اجرایی بازتولید قدرت نرم می باشد که در این راستا ،فعالیت های آموزشی و
مراودات علمی دو جانبه ،دیپلماسی رسانهای و دیپلماسی فرهنگی و عمومی منجر به تقویت
فعالیت های فرهنگی تاثیرگذار بر قدرت ایران در کشور افغانستان شده است .دیپلماسی
فرهنگی توانسته است در روند ارائه تصویر مثبت از ایران تاثیر خوبی داشته باشد ولی نیازمند
تقویت و برنامه ریزی بیشتری در این خصوص میباشد .ملزومات دیپلماسی فرهنگی ایران
برای ارتقاء قدرت نرم در افغانستان عبارت از؛ افزایش روابط میان فرهنگی ،امکان تعامل
دیدگاه ها و درک متقابل فرهنگ ها ،انتقال مفاهیم و ارزش های مشترک ذهنی بشر ،تداوم
ارزشهای دینی در فرایند جهانی شدن فرهنگ و تقویت همکاری و همفکری با ملت ها می
باشد .با وجود فرصت ها و ظرفیتهای فوق الذکر ،برخی از چالشهای قدرت نرم فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در افغانستان شامل؛ ناامنی و بی ثباتی های گسترده ،اقدامات عربستان
صعودی ،اقدامات مخاصمانه آمریکا ،نداشتن راهبرد مشخص و ضعف سازماندهی می شوند.
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