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تعقیب منافع ملی خود در فراسوی مرزهای  منظوربهایران ، زی انقالب اسالمیپس از پیرو
در استفاده از ابزار دیپلماسی فرهنگی لذا . بر بُعد نرم افزاری قدرت تکیه داشته استالمللی بین

نجا که تعامالت دوجانبه با آاز مناسبات خارجی جمهوری اسالمی ایران جایگاهی ویژه دارد و 
با عنایت به مشترکات تاریخی  ایران است و.ا.های سیاست خارجی جاولویتو همسایگان جز

کشور  کارگیری دیپلماسی فرهنگی در مناسبات دوبه ،افغانستان فرهنگی فراوان ایران و و
های عظیم تمدنی و فرهنگی با آگاهی از این امر که ایران از ظرفیت دارد.اهمیت زیادی 

آید که ج.ا.ایران از چه درصدد پاسخگویی به این سوال بر میبرخوردار است، نوشتار حاضر 
مند های فرهنگی در کشور افغانستان بهرههایی برای بسط و گسترش اقدامات و فعالیتفرصت

-های پیش رو در بسترِ دیپلماسی فرهنگی دو کشور مذکور چه مواردی میاست و چالش

، توانسته هم در جهت قدرت نرم رویکردگ تحت ابزار فرهنرسد ج.ا.ایران با نظر میباشند؟ به
تامین منافع ملی و هم در راستایِ تحقق اهداف استراتژیک خود گام بردارد. هدف از پژوهش 
حاضر بررسی و تاثیرِ قدرت نرم ایران با تکیه بر نقاط ضعف و قوتِ دیپلماسی فرهنگی آن با 
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 مقدمه

متفاوت در این  یپایان جنگ سرد، جهانی شدن و انقالب ارتباطات از آغاز روابط

، را ایجاد کردنددر امور دیپلماتیک  یچرخش با خودداد. این تغییرات میخبر  جهان

بدین  .اندای در هم تنیده شدهرت به طور فزایندهزیرا مشخص شد که اطالعات و قد

 دولتی و دیپلماسی با تأکید بر اهمیت تعامل با بازیگرانِ ازجدید  یمفهوم ترتیب

. ، آغاز شدبر همکاری، منافع مشترک و اهداف مشترک متمرکز روشیبهو غیردولتی 

 و جذب ای پرورشبر ابزاریعنوان استفاده از دیپلماسی عمومی به منظورهدولت ها ب

سیاست خارجی  ی ساختنافکار عمومی در خارج از کشور و پیشبرد اهداف و اجرای

به و ب جذواسط بهتوانایی تأثیرگذاری بر دیگران درنتیجه کردند. کار خود آغاز به

ای  ه)قدرت نرم( به وزن مدنظر خودنتایج  درجهت دستیابی به همکاری پذیرفتن آنها،

های قدرت اجبار و القاء )قدرت سخت( بدل شده است. استراتژی مهم در برابر قدرت

بر به جای آن و ، ندکنمی پرهیز ماقنرم، از ابزارهای سنتی سیاست خارجی هویج و چ

های قانع کننده، ایجاد هنجارهای بین ها، توسعه و برقراری روایتاز شبکه استفاده

کنند که یک کشور را همی تمرکز میو مها و ترسیم منابع کلیدی المللی، ساختن ائتالف

 سازد؛ درنتیجه این روند باعث تاثیرگذاری بربرای کشور دیگر محبوب و نزدیک می

 سیاست خارجییک های سیاسی و . جدا از ارزششودنیز میترجیحات سایر بازیگران 

عنوان منبع مهمی از فرهنگ به و اقتدار اخالقی، مورد رضایت بین المللی معتبر و

ارتباطات های گذشته یک ملت توصیف شده است. از آنجایی که طی دهه «درت نرمق»

از طور تصاعدی افزایش یافته است، دیپلماسی فرهنگی هفرهنگی ب بین و مراودات

به اقدامات قابل توجهی برای دستیابی به  ،بین فرهنگی و درک ارتقاء تفاهم طریق

رکن عنوان به "دیپلماسی فرهنگی"ین، است. بنابرا اهداف بین المللی تبدیل شده
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بدین ترتیب ( KOREZ-VIDE, 2014: 1) شناخته شد. "دیپلماسی عمومی" اساسی 

درهمین  نهفته است. "قدرت نرم"توان گفت مفهوم دیپلماسی فرهنگی در قلب می

در درجه اول به  کشورکه قدرت نرم یک  داردجوزف نای تأکید توان گفت رابطه می

-2که برای دیگران جذاب است(،  هاییحوزهفرهنگ آن )در -1سته است:سه منبع واب

( و سازدمحقق میو خارج از کشور  داخلدر آنها را های سیاسی آن )هنگامی که ارزش

 دیده اقتدار اخالقی شتنمشروعیت و دا عنوانکه به هنگامیسیاست خارجی آن )-3

 (Xu, 2017: 1)(. شودمی

های کشورها خواسته رایجترین شیوه برای تحقق نیازها وامروزه دیپلماسی در واقع 

های از مهمترین شاخه .درعرصه روابط بین الملل است که انواع گوناگونی دارد

یکی از مهمترین بر این اساس  .اشاره کرد "دیپلماسی فرهنگی"توان به دیپلماسی می

بر گسترش فرهنگ نی مبتایران که .ا.ف سیاست خارجی جاهداابزار تامین  سازوکارها و

)دهقانی  باشدمیمد آاعمال دیپلماسی فرهنگی کار اسالمی است تدوین و ایرانی و

 .(103: 1389فیروز ابادی

کوشش  از تالش و است ایران عبارتجمهوری اسالمی دیپلماسی فرهنگی اسالمی 

ایران برای مهوری اسالمی سازمان یافته ج اقدامات از پیش طراحی شده و و

ایستارها و  ها وارزش ها وایده ها وانگاره ،افکار ،ادراکات ،هااری بر برداشتتاثیرگذ

 تمدن ایرانی و ترویج فرهنگ و کشورهای دیگر از طریق تبیین و ها وملت یباورها

منظور تامین درک واقعی از فرهنگ ها وتمدن های دیگر به شناخت و انقالب اسالمی و

 ترویج و پلماسی فرهنگی متضمن و مستلزم تبیین وازین رو دی. توسعه منافع ملی و

گفتمان  تمدنی ایران و ابعاد فرهنگی و ها وارزش عناصر و ،هاگسترش مولفه معرفی و

ها وکشورهای دیگر از طریق ابزارهای فرهنگی مناسب در انقالب اسالمی به ملت

 (5: 1391)دهقانی فیروز ابادی ست.جوامع وکشورها
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تان کشوری است در همسایگی ایران که از یک عقبه تاریخی افغانس در این بین

پیروزی پس از ای هدر طول سال زبانی با ایرانیان برخوردار است و مشترک فرهنگی و

 اند واز مردم این کشور به ایران مهاجرت کرده تعداد قابل توجهیانقالب اسالمی ایران 

ای که امروز در به گونه. هستند علم اهل فرهنگ و ،ین مهاجرانا بخش قابل توجهی از

های توان یافت که در دانشگاهرا می نخبگان علمی فرهنگی این کشور بسیاریمیان 

کشور  دوهمانطور که اشاره شد  د.نایران باش ایران تحصیل کرده یا متاثر از زندگی در

 مذهبی قومی و ،فرهنگی ،پیوندهای عمیق تاریخی و هاافغانستان از علقه ایران و

روابط استحکام فرهنگی باعث  عمیق مشترکات تمدنی و دامنه گسترده و ود برخوردارن

 .شده است دوجانبهفرهنگی 

خط و زبان مشترک از  ،ادبیات مشترک هنر و ،مفاخر مشترک ،دین مشترک

زبانی باعث شده است  اشتراکات خطی و .افغانستان است جامعه ایران و مشترکات دو

همین امر باعث  از محصوالت فرهنگی یکدیگر استفاده کنند وکه دو کشور بتوانند 

 (4: 1397تاثیرگذاری زیاد ایران بر افغانستان است.)محمدکاظم کاظمی، 

های همواره تعامالت دوجانبه با همسایگان از اولویت این موارد و این کهباتوجه به 

هنگی بین دوکشور کارگیری دیپلماسی فربه ،ایران بوده است.ا.اصلی سیاست خارجی ج

در راستای دستیابی  فرهنگی و سیاسی و ،های اقتصادیگیری از فرصتهبهر جهتدر 

ابزار دیپلماسی فرهنگی در  .به منافع ملی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است

-های منحصر به فرد خود را دارا میارتباط با کشوری با این حجم از مشترکات، ویژگی

ورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی صباشد که باید به

روابط و مناسبات فرهنگی ایران و افغانستان در پرتو بُعد فرهنگی دیپلماسی و با تکیه 

ی دیپلماسی فرهنگی منظور دستیابی به ابعاد سازنده در حیطهبر قدرت نرم ج.ا.ایران، به
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های دیپلماتیک با سایر ی توانمندیعنوان الگویی درجهت ارتقابین دوکشور به 

ترتیب در ابتدا به بررسی چارچوب و مبانی نظری باشد. بدینکشورهای منطقه می

مرتبط با پژوهش حاضر اشاره خواهد شد و پس از آن نیز به تبیین فاکتورهایِ مهم و 

 های موجود در مسیر تاثیرگذاری دیپلماسی فرهنگیها و چالشسازنده در قالبِ فرصت

 ایران در افغانستان پرداخته خواهد شد.

 

 چارچوب نظري

ابزارها  ،ها بپنداریماگر دیپلماسی را فن مدیریت تعامل با جهان خارج توسط دولت

که  هرچند .کار گرفتتوان بهبرای اعمال این مدیریت می سازوکارهای متعددی و

ین در مباحث سیاست طور سنتی سه حوزه بنیادامنیتی به اقتصادی و ،مالحظات سیاسی

فرهنگ  ،نظرانصاحبو  به باور بسیاری از اندیشمندان ، امادهندخارجی را تشکیل می

دهد که در بسیاری از های فرهنگی رکن چهارم سیاست خارجی را تشکیل میمولفه و

 ،تعریف گیفورد مالون رد. بنابنشون منبعث میآهای زیرین سه حوزه دیگر از مواقع الیه

هایی برای معرفی به منظور ایجاد کانال وی فرهنگی یک بزرگراه دوطرفه دیپلماس

در عین حال تالش برای دریافت درست  های یک ملت وتصویر واقعی و ارزش

نگاه معنا آ. دیپلماسی فرهنگی ستنهاآهای فهم ارزش ها وتصاویر واقعی از سایر ملت

غنای تمدنی خود با استفاده از  کند که کشوری برای انتقالمفهوم خود را پیدا می و

ن آ و پردازدن به سایر ملل میآانتقال  ابزارهایی از همان جنس به معرفی و سازوکارها و

مفهوم قدرت به  دیپلماسی فرهنگی وارتباط  کند.سیاست خارجی خود لحاظ میدر را 

قدرت نرم اعالی اعمال  و پردازان روابط بین الملل نمونه بارزنظریه باور بسیاری از

را  او دهد که در طرف مقابل نفوذ کنند وتوان را می است که به کشورها این امکان و

تعریف  ربناب ها به همکاری ترغیب کنند.ایده ارزش و ،ازطریق عناصری چون فرهنگ
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از توانایی یک دولت در رسیدن به اهداف مطلوب  است جوزف نای قدرت نرم عبارت

او اعمال قدرت نرم را  زور. نه با استفاده از قوه قهریه و وطریق ایجاد جذبه وکشش  از

دیدگاه وی یک  از. داندگسترش تعامالت فرهنگی میسر می از طرقی همچون بسط و

نیز  شود وها نزد افکار عمومی کشور مقصد می چنین سیاستی منجر به محبوبیت دولت

 ر دارد. استفاده از فرهنگ وها درببین المللی برای دولت هوجه اعتبار و کسب حیثیت و

به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی باعث مواجه شدن با مقاومت کمتر در 

شود که از کلیدی ترین مزایای دیپلماسی فرهنگی مقصد می یکشورها جوامع و

گاه مخاطبان را هدف قرار آابزارهای فرهنگی ضمیر ناخود فرهنگ و. شودمحسوب می

-های عمیق اذهان ایشان تاثیر میظرافت غیرمشهودی بر الیه لطافت وبا  و دندهمی

دیپلماسی فرهنگی با سهولت بیشتری  ،لذا در مقایسه با سایر ابزارهای دیپلماسی .گذارد

ماند. عاری بر جای می کند وبا عمق بیشتری رسوخ می های زیرین جامعه ودر الیه

نامحسوس  مرانه در کنار جذابیت بیشتر وآ بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه و

روح مخاطبان خود از دیگر مزایای  درنتیجه هدف قرار دادن ذهن و ن وآبودن اعمال 

حتی فرصت  تر ومنعطف ،ترتواند خالقانهسرانجام دیپلماسی فرهنگی می. ن استآ

 وداجرا ش ها طراحی وسنتی در بسیاری از حوزه تر از دیپلماسی کالسیک وطلبانه

  .(6-3, ص. 1394)دهقانی فیروز آبادی و همکاران, 

کند که یادآوری می ، سناتور آمریکایی،فولبرایتجیمز ویلیام نقل قول همین زمینه 

 ای در حیطهمسئلهبلکه ، تصویرساخت و ایجاد دیپلماسی فرهنگی نه تنها در جستجوی 

ای درهم تنیده است، قلب و ذهن است. در یک جامعه جهانی که به طور فزاینده جذب

نه تنها ازطریق دیپلماسی سنتی بلکه در ورای مرزهای  دارند تاسعی  دولتیبازیگران 

ملی با نام دیپلماسی فرهنگی ارتباط برقرار کنند. فرهنگ دیگر تابع سیاست نیست و 
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-عملیاتی در روابط بین الملل، تمام ظرفیت بستریفراهم آوردن  برایزمان آن است که  

 (Xu, 2017: 2 )کنیم.و آزاد پلماسی فرهنگی را باز های دی

خارجی و همچنین در  سیاست فضایدر  "دیپلماسی فرهنگی"اصطالح ه امروز

غالبا در  ،. با این وجودگر شده استی جلوهفراوانبه  هاملت-گفتمان فرهنگی دولت

ورد در م ،آن ساختندر مورد عملی  طور مشخصو بهاین مفهوم  کارگیرینحوه به

. بخش فقدان شفافیت و کارآمدی وجود داردآن یا چگونگی عملکرد آن،  اهمیت

-می دیپلماسی فرهنگی درهم آمیختگی و تلفیقِاین عدم قطعیت ناشی از  ی ازاعظم

به  ، کهاستبا روابط فرهنگی  منفعت محور یعمل دولتیک ه در اصل چنانچ، باشد

توسط  هعمدطور بهو  تمایل داشته اآل هو پیشبرد ایدههدایت  درجهت جای منافع،

در همین زمینه  (Ang et al. 2015: 365) شود.اعمال می نیز بازیگران غیردولتی

 لیکن هنوز نقش مهمی در امور روزمره جهان دارند،ها توان گفت، گرچه دولتمی

 مرزها را درخود  اهداف تحققهایی که اکنون برای سازمان یآنها نسبت به تمام جایگاه

در جدی برای عملکرد دولت  یپیامدهای امر است. این کاهش یافته، نوردندمی

( دیپلماسی فرهنگی را 2006) 1آرنت در بازگو کردن سخناگر  .دیپلماسی فرهنگی دارد

پیشبرد منافع جهت مداخله دولت برای هدایت جریان فرهنگ  به تعریف کنیم؛ مجددا

در نظم  های فراملی فرهنگسایر جریان ازحجم فراوانی  با رقابتپس از آن و  ،ملی

ها هستند و ممکن است اصال مطابق ، که خارج از کنترل دولتگرددبرمیجدید جهانی 

در بستر درحال تغییرِ معماری روابط بین الملل،  باشد.ناز منافع ملی  هادولتبا تعریف 

بسته و پیوسته طور فزاینده واطور طبیعی در یک جهان بهدیپلماسی فرهنگی نیز به

هنوز هم بازیگران اصلی در عرصه سیاسی بین  هادولت ملتشود. گرچه درگیر می

های که جریانقدرت گرفتن نیروهای دیگر در بستر جهانی شدن با  لیکنالمللی هستند، 

                                                           
1 Arndt 
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ها، فناوری و پول را افزایش داده اند، وضعیت حاکمیت ، محصوالت، رسانهافراد فراملی

نظر ( درنتیجه بهAng et al. 2015: 371) است. تحلیل رفتهپیوسته طور به هادولت

ها و بازیگران رسد این وجه از دیپلماسی فرهنگی )رشد روز افزون سازمانمی

آل های فرهنگی نسبت به منافع ها و ایدهغیردولتی گاها تندرو، و اولویت یافتن آرمان

ی امروز باشد. چنانچه شده ها در فضای جهانیملی( خود چالشی برای دولت ملت

های تروریستی و افراطی برای اشاعه شاید بتوان گفت، تبلیغات هماهنگ سازمان

های خود در سطح جهانی، نشان از محدود شدن دیپلماسی فرهنگی توسط فعالیت

 باشد.ها میها و جذابیت آن برای دیگر گروهدولت

 

 دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران

است، بوده مند ه عنوان کشوری که از هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی بهرهایران ب

تا در طول تاریخ با استفاده از ابزارهای فرهنگی و تمدنی، روابط خود با  سعی کرده

 به این ترتیب، و منافع متقابل تعریف کند. توافقبر اساس دوستی،  را دیگر کشورها

تواند از چنین ابزارهای به سایر کشورها، می ضمن انتقال تمدن و فرهنگ ایرانی ایران

 نیز فرهنگی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی خود با اعضای جامعه بین المللی

از زمان پیروزی انقالب اسالمی، استفاده از ابزارهای فرهنگی برای توسعه  استفاده کند.

و اتخاذ  گذاشته شد روابط با سایر کشورها در قالب دیپلماسی فرهنگی به مرحله اجرا

ایران .ا.های سیاست خارجی جترین اولویتعنوان یکی از اصلیهای فرهنگی بهسیاست

، مصوب شورای عالی انقالب 1ایران.ا.سند سیاست فرهنگی ج درنظر گرفته شده است.

                                                           
1 The Cultural Policy Document of the Islamic Republic of Iran 
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 Janati Moheb and) .شودفرهنگی، پایه و اساس دیپلماسی فرهنگی محسوب می 

Araghchi, 2017: 90 ) 

ها و اقدامات سازی طرحهای ج.ا.ایران در اجراییشاید بتوان در رابطه با ابتکار عمل

-1فرهنگی خود سناریوهای مختلفی )مثبت، منفی و میانه( را مطرح ساخت، چنانچه: 

 میزان و اثربخشی دیپلماسی عمومی و قدرت نرمِبرخی از محققان و ناظران سیاسی 

باتوجه به تحوالت اند. براین اساس، مطرح کرده راسیهدر مقابله با ایرانرا ایران 

چشمگیر و استراتژیک در موضع بین المللی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی، 

ای قابل توجه عنوان یک قدرت منطقهای و بین المللی بههای منطقهتوسط سایر قدرت

هایی که بر آن و ارزشها سیاست قدرت نرم ایران به دلیل پیام .درنظر گرفته شده است

مقابله با ایران  در حال حاضر تواند الگویی در جهان اسالم تلقی شود.تأکید دارد، می

است که با استفاده از ایران برای مهوری اسالمی جترین اهداف هراسی یکی از اصلی

، مبادالت غیردولتی و اتهای مجازی، مذاکرها، شبکهجمله رسانه دیپلماسی عمومی از

به دست  ای )دکترین تعامل سازنده( و عقالنیت متعادلمی، اتخاذ سیاست منطقهعمو

( )وجه مثبت( Mirmohammad Sadeghi and Hajimineh, 2019: 217)آید. می

در  "باال به پایین"از سوی دیگر برخی براین باورند که ایران با اتخاذ رویکردِ  -2

های قدرت نرم و و مهار جنبه فرآیند تحقق اهداف فرهنگی خود، درصدد کنترل

-چنین اذعان می 1تاثیرگذاری و نفوذ آن بر سایر کشورهاست. چنانچه ادوارد واستنیج

طوالنی در نشان دادن فرهنگ خود به جهان و در بعضی  ایایران دارای سابقهکند که 

 در دو عنصرچنانچه وی  .استمتناقض  عطفنقاط ریزی و تمرکز بر طرحمواقع 

 هایعملابتکار-1 :داده استمورد بررسی قرار  چنین قدرت نرم ایران را ریزیطرح

های مبتنی بر فرهنگ و رویکردهای مربوط به سیاست خارجی و دوم در مورد جنبه

                                                           
1 Edward wastnidge 
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 دهد.نرم قدرت را اشاعه میبعد  کاربرداز  مهوری اسالمیدفاعی که برداشت ج

(Wastnidge, 2014: 1 ) )به را یپلماسی فرهنگیددیدگاهی دیگر  -3)وجه منفی-

رفتار دیپلماسی کند. براین مبنا مطرح می برای سیاست خارجی کاربردی عنوان ابزاری

همچنین  دنبال منافع ملی است.فرهنگی با استفاده از راهبردهای استراتژیک خود به

« سخت»مادی یا  بیشترهای های جمهوری اسالمی نه تنها باید در درون جنبهانگیزه

های خود برای ارجی این کشور مورد بحث قرار گیرد، بلکه باید به خواستهسیاست خ

 )وجه میانه( .دست یابد نیز "ترنرم" یدستیابی به فرهنگ خود از طریق

یند رسالت انقالبی آبر عنوان، بهایران برای مهوری اسالمی دیپلماسی فرهنگی جاما 

-گسترش فرهنگ ایرانی فرهنگ ایران هدف پیشینه درخشان تمدن و و اسالمی و

ای که سند گونهبه. دهدایران قرار می.ا.دستور کار سیاست خارجی ج اسالمی را در

-بخش در جهان اسالم تعریف میایران را کشوری الهام.ا.جکشور، ساله 20چشم انداز 

ابزار تامین اهداف فرهنگی در سیاست خارجی  یکی از مهمترین سازوکارها وو کند 

-الهام ایران برای مبنی بر گسترش عناصر فرهنگ ایرانی اسالمی وی مهوری اسالمج

مد آروز و مدآاجرای دیپلماسی فرهنگی کار تنظیم و ،بخشی در جوامع دیگر تدوین

بستر الزم برای استفاده  کنشمند که بتواند فرصت و است. نوعی دیپلماسی کنشگر و

تامین منافع ملی کشور فراهم  یراانقالب اسالمی ب فرهنگی ایران و یهابهینه از داشته

 .سازد

ورده آایران مستلزم بر.ا.تاثیرگذار از سوی ج مد وآاعمال دیپلماسی کار اجرا و

 :نها را خالصه کردآتوان صورت زیر میی است که بهدمتعد ساختن الزامات معین و

تحقق سند ملی توسعه روابط  نخستین الزام دیپلماسی فرهنگی ایران تدوین و

-بدون یک سند ملی راهبردی نمی . چراکهایران برای استمهوری اسالمی گی جفرهن
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 ،هاارزش ،این سند باید مبانی در. موفقی را تدارک دید و توان دیپلماسی فرهنگی موثر 

 اهداف دیپلماسی فرهنگی کشور به صورت دقیق و رسالت و راهبردها و اصول و

 (7-4: 1391) فیروزابادی،  .تبیین شود شفاف تعریف و

دیپلماسی فرهنگی  .دیپلماسی فرهنگی ایران باید کنشمند وکنشگر باشدهمچنین 

 ای وسازی فرهنگی از طریق گفتمان سازی فرهنگی در سطح منطقهباید قادر به فرصت

های موجود فرصت از بسترها و دیپلماسی فرهنگی باید بتواند . همچنینجهانی باشد

 ،هاشناسایی ظرفیتو با  استفاده را ببرد نهایتکشور منافع ملی  برای تامین اهداف و

همچنین درک  ابزارها و تناسب بین اهداف و تعادل و ،مقدورات فرهنگی قابلیت ها و

ای و درک گفتمان منطقه المللی و محیط فرهنگی بین شناخت شرایط تحوالت و و

منابع قدرت  درک ماهیت و ،المللی حاکم بر روابط فرهنگی بین فرهنگی رایج و

تهدیدهای  ها وچالش نهادی و های ساختاری وشناخت فرصت درک و، فرهنگی رایج

 منطقه ینده جهان وآ روندهای فرهنگی حال و ای ومنطقه فرهنگی در سطح جهانی و

 .صورت پویا به حرکت خود ادامه دهدبه

 اهمیت والملل فرهنگی در عرصه روابط بین نکه امروزه قدرت نرم وآخالصه کالم 

ای که همه کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل گونهاولویت خاصی یافته است به

منافع  نرم برای تامین اهداف و ابزارهای فرهنگی و استفاده بهینه از عناصر و درصدد

دستاورد  فرهنگی در بردارنده هزینه کمتر و چون اعمال قدرت نرم و .ملی خود هستند

ایران برای که مهوری اسالمی . ازین رو جاست صر دیگر قدرتسبت به عنانبیشتری 

 ریشه در فرهنگ و نظامی برخاسته از انقالب اسالمی است که ماهیتی فرهنگی دارد و

دیپلماسی فرهنگی پیشتاز  باید در عرصه فرهنگ و ایرانی دارد تمدن درخشان اسالمی و

 (7-4: 1391) فیروزابادی، . تاثیرگذار باشد و
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 سازي و اجراي دیپلماسي فرهنگي ایراندر پیاده اي موثرزمینهعوامل 

دارای داشت که قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ایران ای به در ابتدا بهتر است اشاره

تاریخ و فرهنگ یک تمدن هفت  ستون،اولین و مهمترین  -1: است رکن اساسیسه 

است. در همین زمینه،  تأثیر داشته ایران نیز مناطق همسایهبر هزارساله است که 

توان منبع گردشگری و رویدادهای فرهنگی منابع مهم دیگری هستند. زبان فارسی را می

های دیگر از جمله دانست زیرا با بسیاری از زبان ذب و گیرایی دیپلماسی ایراناصلی ج

نقش ترکی، هندی، اردو، ارمنی، گرجی، سواحیلی و... ترکیب شده است. همچنین 

های ستون دوم ارزش -2هاجر نیز در گسترش فرهنگ ایران دخیل است. ی مجامعه

سیاسی است. ایران الگوی سیاسی منحصر به فردی را ارائه داد که از سیستم سیاسی 

. این ند، ناشی شده استکرا اتخاذ می "1دموکراسی دینی"که مفهوم  این کشورترکیبی 

-نظامرت نرم ایرانی، جایگزینی برای عنوان یک الگوی منحصر به فرد و منبع قدمدل به

ستون  -3شود.سنتی است و الگویی جذاب برای مسلمانان مذهبی محسوب می های

سوم قدرت نرم ایران سیاست خارجی این کشور است. قانون اساسی ایران به نقش 

های اسالمی، تعهد برادرانه به همه مسلمانان و حمایت سیاست خارجی مبتنی بر ارزش

و ای اصول پایه موارد در سراسر جهان اشاره دارد. اینو مستضعفین مظلومان کامل از 

 Mirmohammad Sadeghi and )شوند.قدرت نرم ایران محسوب می یاساس

Hajimineh, 2019:220 ) 

موثر است ایران برای مهوری اسالمی از عواملی که در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی ج

 :توان به موارد زیر اشاره کردمی

                                                           
1 ”religious democracy“ 
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 به ایران شناساندن در ایران و فرهنگی و تمدنی غنی تاریخی پیشینه از استفاده - 

 جهان کشورهای دیگر

نویسندگان، شعرا و  ،مشاهیر و مکتوب فرهنگی آثار ،ادبیات زبان، از استفاده -

 ایرانی هنرمندان

-شبکه ماهواره و، های اینترنتانند شبکهم دنیا جدید هایفناوری از استفاده -

 هانیهای ج

 (5: 1390)ادینه وند، جهان.  دانشگاهی علمی مراکز با مستمر ارتباط -

 فرهنگی و با متمدن ملتی عنوانبه ایران مردم از و واقعی مثبت تصویری ارائه -

 (327: 1390)رضایی و زهره ای،  .غنی

 جهان هایملت سایر با ایران مشترک فرهنگی هایارزش و ترویج نمایش -

 برابری وانسان دوستی  ،ساالریمردم لت،عدا مانند هاییارزش

 سایر عمومی افکار با تماس برقراری برای الزم و زمینه بستر ساختن فراهم -

 کشورها

ها با جابجایی حکومت و است بوده درازمدت که مردم با مردم روابط توسعه -

 .رودبین نمی از

 افغانستان وتاریخچه روابط فرهنگي ایران 

بر مبنای مشترکات فراوان بسیاری که در در دوران نوین ان افغانست روابط ایران و

های قبل از انقالب ایران در سال .بوده است استوار، انددین داشته فرهنگ و تاریخ و

ای شاهان دو کشور روابط دوستانه رامی بین دو کشور برقرار بود وآنسبت به روابط 

سختی دولت  حکومت پهلوی به در افغانستان1357 اردیبهشتهفت  کودتایداشتند. با 

 از .تنزل داد سطح کاردار بهرا  روابط خودو کمونیستی افغانستان را به رسمیت شناخت 

مردم  در ایران باعث ضعف روابط بین دو کشور شد. 1357 بهمن 22سویی انقالب 
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چون حکومت  و کافر خواندند را کمونیستی و این کشورافغانستان دولت جدید 

ده بود این باعث محبوبیت انقالب اسالمی ایران در افغانستان ش رران برقراای اسالمی در

حضور نیروهای نظامی  ایران از اولین کشورهایی بود که تجاوز به افغانستان و د.ش

 (5-1: 2005)باستانی،  .ی را محکوم کردوشور

پس از سقوط رژیم چپ در افغانستان و روی کار آمدن مجاهدین روابط دو کشور 

های های داخلی امکان گسترش مناسبات به حوزهخود گرفت، اما جنگای بهل تازهشک

اقدام به  1375ایران برای در سال مهوری اسالمی جفرهنگی را فراهم نکرد. با اینکه 

 سقوط شهر مدن طالبان وآاما با روی کار  ،دکرتاسیس خانه فرهنگ در مزارشریف 

 کتابخانه خانه فرهنگ با بیش از ده هزار جلد و دمزارشریف این مرکز نیز در امان نمان

مدن دولت انتقالی آروی کار  پس از سقوط طالبان و تش کشیده شد.آبه کتاب 

 1382ارتباطات اسالمی در سال  سازمان فرهنگ و ،فراهم شدن شرایط افغانستان و

رائه که تاکنون این مرکز مشغول به ا دکراقدام به تاسیس رایزنی فرهنگی در کابل 

 .مردم افغانستان است برایفرهنگی  مختلف هایاجرای برنامه خدمات و

به  1386افغانستان در سال  ایران ومهوری اسالمی ج بیننامه فرهنگی موافقت

به  17/6/1386 همچنین در تاریخ تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است و

ور وقت افغانستان توسط رئیس جمه تصویب هیات وزیران دولت افغانستان رسید و

 و علمی، هنری ،های فرهنگیهمکاریهای یاداشت تفاهم .دشجهت اجرا ابالغ 

ن آخرین آربط افغانستانی به امضاء رسیده است که های ذیموزشی متعددی با طرفآ

دکتر عبدالباری جهانی  ارشاد اسالمی و قایان علی جنتی وزیر وقت فرهنگ وآتوسط 

 . گ افغانستان به امضاء رسیده استفرهن وزیر وقت اطالعات و
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های دو هم در قالب سند جامع همکاری کشور نامه فرهنگی جدید بین دوتفاهم 

کشور رسیده  در کمیته فرهنگی مشترک به تصویب کارشناسان دو 1396در سال کشور 

پارتمان دیاداشت تفاهم ساخت همچنین  .باشدکشور می لین دوئوماده امضای مسآ و

به امضای رایزن فرهنگی  1397در سال بیات فارسی در دانشگاه کابل اد زبان و

مهوری اسالمی ج رسید.مالی دانشگاه کابل  معاون اداری و ایران ومهوری اسالمی ج

 فرهنگی سفارت یرایزن: باشدایران در افغانستان دارای سه نمایندگی فرهنگی می

مهوری اسالمی ج نه فرهنگخا وابستگی فرهنگی و ،ایران در کابلمهوری اسالمی ج

ایران در مهوری اسالمی خانه فرهنگی ج وابستگی فرهنگی و و ایران در مزار شریف

 . هرات

 

 فرهنگ؛ عامل دوري یا نزدیکي ایران و افغانستان؟

شود، قدرت نرم که باعث ایجاد جذابیت می دومین منبعطور که اشاره شد همان

-با ریشه ییهاو نگرش نها، سنای از ایدهوعهعنوان مجمفرهنگ به. منابع فرهنگی است

می  تعریف ای راگروه از افراد یا جامعه تا حدودی یکشود که های تاریخی تعریف می

هایی از افراد دیگر کشورها از طریق تجارت، هنگامی که گروهتوان گفت می کند.

فرهنگ ، کنندمیبرقرار  تعاملی مثبت ،فرهنگ از طریقِگردشگری یا مبادالت دانشگاهی 

 :Feizi, 2018. )برای یک دولت تلقی کرد و گیرا عنوان یک منبع جذابتوان بهرا می

: به گفته وی کند.قدرت نرم را به دو روش مختلف مشاهده می 1گوینوالکساندر  (48

تر قدرت و به معنای وسیع "قدرت نرم شبیه به نفوذ فرهنگی است" ی دقیقدر مفهوم

ت غیرنظامی است و هم قدرت فرهنگی و هم قدرت اقتصادی را در مترادف قدر"نرم 

 (Feizi, 2018: 55) ."گیردبر می
                                                           

1 Alexander Vuving 
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که دو خاطرنشان کرده و ناظران بین المللی تایان افغانستانی ایران پیوسته به هم

 با اضافه شدن تاجیکستان، برخوردار هستند. یو اسالمی یکسان ایرانیکشور از میراث 

به نفع ایران  .هستندفرهنگ و تمدن فارسی  از مدرن ینگر تجسمسه کشور نمایا این

 صرف تهران کامال آگاه است که ترویج مرتفع سازد.ای را است که اختالفات فرقه

در مورد  سنی خواهد شد. عمدتا اسالم در جهان جداییشیعه منجر به  مذهب

مذهبی در  خط گسلاین ضروری است زیرا  نیز افغانستان، این مسئله حتی بیشتر

 ,Akbarzadeh ).صورت فعال شدن به روابط دو کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد

2014: 69) 

پیوندهای عمیق  ،: زبان مشترکدارند یمشترک بسیاروجوه ایران و افغانستان 

امنیت و ثبات یکی ترتیب بدینتاریخی و فرهنگی و در بعضی مواقع دشمنان مشترک. 

، اشتباه باشدو مانع میتصور اینکه رابطه آنها بدون مشکل  به دیگری وابسته است. اما

نزدیک و  ایعنوان همسایهاست. درحالی که برخی از مردم افغانستان ایران را به

از آنچه مداخله تهران در امور خود  برخی دیگرکنند، احتمالی تلقی میحامی و  صمیمی

لذا باید به این سوال ( Nader et al, 2020: 5اند )کردهابراز نارضایتی  کنند،تلقی می

های مبتنی بر اشتراکات، پاسخ داده شود که با وجود این حجم قابل توجه از فرصت

های چرا گاها تصاویر نادرستی در افکار عمومی دو کشور تقویت شده و بر تمامی جنبه

 گذارد؟ پاسخ به این سوال اساسی در چارچوب فهمروابط دوجانبه تاثیر منفی می

در ایران مهوری اسالمی جهای پیش روی دیپلماسی فرهنگی ها و چالشفرصت

 افغانستان تا حدی قابل فهم خواهد شد. 

 

  ایران در افغانستان جمهوري اسالمي اهداف دیپلماسي فرهنگي
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این زمینه به  ایران درمهوری اسالمی اهداف اصلی ج، توان گفتطور خالصه میبه 

 هدف گردد.میاز کاهش تهدیدات ب ودوجانبه عه منافع گسترش پیوندها برای توس

-که بهاست ایران مهوری اسالمی تصاویر منفی نسبت به ج ها وبعدی اصالح ذهنیت

در افغانستان  عملکردهای ایران ها وغیرمستقیم بر سیاستگذاری طور مستقیم و

یپلماسی د .تاثیرگذار است. درواقع دیپلماسی فرهنگی ایران راهبرد مشخصی دارد

های متنوع ن به حوزهآدنبال توسعه پیوندها وگسترش طور مشخص بهفرهنگی ایران به

 . باشدمیایران در افکار عمومی مهوری اسالمی ج تصاویر ها واصالح ذهنیت و

 

 هاي پیش روي ایران در حوزه فرهنگي در افغانستانفرصت

ر پیوندهای عمیق مهمترین فرصت در حوزه روابط فرهنگی دو کشور مبتنی ب

 صورت مختصر به شرح آن پرداخته خواهد شد. فرهنگی و اجتماعی است که در زیر به

 الف: پیوندهاي زباني

. زبان ملی مردم بوده است افغانستان و های رایج درترین زبانزبان فارسی از کهن

 دانند ورا می نآدرصد مردم  85بیش از که فارسی فراگیرترین زبان در افغانستان است 

 غربی و، مرکزی ،ت شمالیاکنند. مردم در والین تکلم میآبیش از هر زبان دیگری به 

 دانند. درن را میآکنند یا اینکه هایی از مناطق جنوبی به فارسی تلکم میحتی بخش

)مایل  دانند.ن را کامال میآکنند یا کابل تقریبا همه اقوام ساکن  به فارسی صحبت می

 (75-74 :1362هروی، 

شان که زبان مادری این دیگران با و هابسیاری از پشتون ،هابلوچ ،هاترکمن ،هاازبک

هم در علمی  ادبی و یهامهمترین کتاب دانند.ن را به خوبی میآ ،فارسی نیست

 .به فارسی استافغانستان 
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شمال بدخشی در های مختلف از جمله لهجه زبان فارسی در افغانستان گویش

مانند ن آمناطق مجاور  لهجه مرکزی در کابل و، جاتدر هزاره گیهجه هزارهل ،شرق

ها رایجترین این لهجه لهجه غربی در هرات دارد. مشهورترین و وکاپیسا و پروان 

 (73-72: 1362)مایل هروی، .گویش کابلی است

 نویسندگان بزرگ اشعار و شعرا و رایج در دوره غزنویان فارسی بود. زبان رسمی و

 .اند. زبان رسمی سلسه تیموری نیز فارسی بودهای خود را به زبان فارسی نوشتهنوشته

استقالل سلطنت  گوید: وقتی که احمد شاه بابا غازی به تاسیس ومحمود طرزی می

میرزایی که اساس امور سلطنت  کارهای کتابت و افغانیه کامیاب شد امورات دفتری و

که از  به دست همان فارسی زبانانی بود و ن موقوف است به زبان فارسیآبر 

 (56: 1380یادگارهای حکومت سابق ایرانی باقی مانده بود.) افشاری یزدی، 

-تالشدر گذشته در افغانستان لذا ساز ملی است. هویت اصلی زبان یکی از عناصر

سبب رویارویی اقوام با صورت گرفته که تحمیل زبان پشتو بر سراسر کشور هایی برای 

همه  رایج در افغانستان زبان فارسی بود و زبان رسمی وآن قبل از  ه است.کدیگر شدی

بیشتر ساکنان افغانستان دوزبانه هستند  شد.ادبی مهم به این زبان نوشته می ثار علمی وآ

های گویندگان زبان. را نیز فرا بگیرند ناگزیرند عالوه بر زبان مادری یک زبان دیگر و

شنایی دارند بنابراین مردم افغانستان آی از دو زبان پشتو یا فارسی محلی معمول به یک

های مختلف اما زبان واسط بین گویشوران زبان .اغلب دوزبانه وگاه چندزبانه هستند

 فارسی است. 

پشتو  ودری های فارسی های رسمی کشور زبانطبق قانون اساسی افغانستان زبان

 ،های محلی برای مثال ازبکیبه یکی از زباندر مناطقی که اکثریت مردم و  ندهست
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فارسی های زبان زبان رسمی سوم بعد از ،ن زبانآکنند ترکمنی یا نورستانی تکلم می 

 (76-75-73: 1376. )گروهی از پژوهشگران، تپشتو اس ودری 

 ب: آداب و رسوم مشترک

 نوروز عید -

ان باستان تاکنون برگزار از دور های افغانستان است وترین جشنعید نوروز از کهن

شروع سال نو  فصل بهار و غازگرآشده است. نوروز در افغانستان همانند ایران می

بامیان  کابل و ،مانند سرپل نیز برخی شهرهای دیگر نوروز در مزارشریف و. است

 (14: 1390)دولت ابادی،. شودباشکوه فراوان برگزار می

شود که در جشن نوروز افغانستان به جای هفت سین ایرانی هفت میوه تهیه می

 ،بادام ،گردو ،پسته ،فندق ،سنجد ،متشکل از هفت میوه خشک است شامل کشمش

 .شودمی تهیهخودشان  بخارا که در شهر لوآلو مانند آقیسی یا میوه دیگری از خانواده 

 و به دید و پوشندهای نو میدم لباسقربان مر عید نوروز مانند اعیاد فطر و در

در برخی مواقع غذا از  میوه و جیل وآ شیرینی و ،با چای روند وبازدید یکدیگر می

قبور  مردم بر سر مزار مردگان و ای ازکنند. در نوروز عدهمیهمانان خود پذیرایی می

 ( 5: 1369)ریاضی هروی، . روندامام زادگان می متبرکه و

 بدر سیزه

نمود جشن سیزه بدر  شود.تاجیکستان سیزه بدر نیز جشن گرفته می ایران و ندهمان

مردم به گردش در طبیعت  بیشتر است و شمال افغانستان از جاهای دیگر در هرات و

این ا ولی ب کردمراسم سیزه بدر را ممنوع  و پردازند. طالبان برگزاری جشن نوروزمی

-مردم به رسوم دیرینه احترام می کرد وحال کسی به دستورات طالبان توجه نمی

 .گذاشتند

 فطر عید
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مردم  عمومی است و در پایان ماه مبارک رمضان عید فطر سه روز تعطیل رسمی و

به یکدیگر را عید سعید فطر  و بازدید یکدیگر رفته و به دید های نوبا پوشیدن لباس

گذشته فوت کرده باشد در سال  ها در نآهایی که از عزیزان خانواده .گویندتبریک می

ای برخوردار این عید در افغانستان از اهمیت ویژه و بازدید قرار دارند. اولویت دید

 .است

 قربان عید

       مردم با پوشیدن  شود وگرامی داشته می عید سعید قربان نیز همانند عید سعید فطر

 .گویندیبه یکدیگر تبریک م و روندبه دیدار یکدیگر می های نوسلبا

 عید مبعث

تعطیل رسمی مانند ایران  شود وعید مبعث در سراسر افغانستان گرامی داشته می

 . است

 تقویم

 مبنای هجری شمسی است و تقویم رسمی افغانستان همانند ایران بر مبدا تاریخ و

 طالبان تقویم افغانستان را از هجری شمسی که از اول فروردین شروع سال جدید است.

نها هجری شمسی آ .این کشور رایج بوده است به هجری قمری تغییر دادند درگذشته 

همان هجری به طالبان  سقوطتقویم افغانستان بعد از اما  دانستندرا تقویمی ایرانی می

  .(307, ص. 1395)علی آبادی,  بازگشتشمسی 

 سیدالشهدا)ع( عزاداري

ارزش باالیی  نت از احترام وهم برای اهل س و یانمحرم در افغانستان هم برای شیع

-ن شرکت میآهای عزاداری در مراسم و و شمارندن را بزرگ میآ برخوردار است و

یاران گرانقدر  سیزدهم این ماه به عزاداری ساالر شهیدان و شیعیان از اول محرم تا. کنند
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کر ذ ن وآبه ختم قر عاشورا را عزا دانسته و پردازند. اهل سنت نیز تاسوعا واو می 

محرم ایام  شیعیان عالوه بر پردازند.گرامی داشتن این روز می و حوادث واقعه کربال

 (1380)حکمت، . پردازندایام فاطمیه را نیز به عزاداری می شهادت ائمه اطهار و

 ج( اشتراک نژادي:

گویند. در این بین بسیاری از اقوام این کشور افغانستان را رنگین کمان اقوام می

 توان به برخی از آنها اشاره کرد:ژادی با اقوام ساکن در ایران دارند که میاشتراک ن

 هاقزلباش

لت اولی اص. تبار ایرانی دارند نها نسب وآنژاد واحدی نیستند.  ها از اقوام وقزلباش

 ،متشکل از اقوام مختلفی مانند فارس مشخصی نیست و و نژاد واحد نها نیز ازآایرانی 

در  است و ذوالقدر تکلو و ،افشار ،لر ور،کلخ، شاهسوند ،بیات ،ترکمن ،کرد ،ترک

 .پیوند نژادی دارند تیره قومی بستگی و 32مجموع حدود 

شاهان  دیگر سربازان نیرومند شاه اسماعیل صفوی و ابتدا از مریدان و ها درقزلباش

 شدند. ازین رو ارتش صفویهنیروهای مجاهد این سلسله محسوب می و صفوی بودند

  نها به سلطنت رسید.آشاه اسماعیل با کمک  .نها تشکیل شدآ در ابتدا از

در زمان نادر شاه  و نظامی ایران بودند های افغانستان ماموران حکومتی وقزلباش

 حساس را برعهده گرفتند. ای ومناصب اداری حرفه و افشار در افغانستان مستقر شدند

ها در بعدها قزلباش نها بود.آبل متشکل از نادرشاه در کا نیروهای پادگان نیرومند

بیات در  قزلباش بیشتر درکابل و .بیات تقسیم شدند دسته قزلباش و افغانستان به دو

افغانستان  از نادرشاه افشار از موقعیت ممتازی در نها حتی بعد. آغزنی مستقر شدند

نها در مواقعی آشته گذ در. شیعه امامیه هستند ها فارس زبان وقزلباش.برخوردار بودند

 . (99, ص. 1395)علی آبادی,  های شهری هستندگروه ءنها جزآ کردند.تقیه هم می

 خلیلي م پارسیوان وااقو
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غرب افغانستان  هرات و بیشتر در اقوام پارسیوان یا فارسیوان اصالت ایرانی داشته و

در . اندداشته مزارشریف سکونت غزنی و، نها در قندهارآ ولی شمار زیادی از بودند.

لتی را غالمان ود هسته اصلی نیروهای نظامی و ،ن درانیهادیگر پادشا زمان احمدشاه و

 سپاه نادرشاه افشار وهای دادند. غالمان شاهی بیشتر فارسیوانشاهی تشکیل می

 مقامات و فارسی زبان هستند و امامی ودوازده شیعه ها فارسیوان ها بودند.قزلباش

نیز در شمال  ن وآاطراف و ها در قندهار خلیلی در حکومت داشتند.مناصب باالیی 

فارسی زبان هستند. اما در قندهار به  همگی شیعه امامیه و و افغانستان سکونت داشتند

ها در اصل از شیراز خلیلی اند.زبان پشتو را نیز فرا گرفته ،هادلیل همسایگی با پشتون

  .(58, ص. 1395)علی آبادی, اند. فتهنجا به افغانستان رآاز  و اندبوده

 هاتاجیک

به  شهرنشین هستند و بیشتر اند وای را ترک کردهقبیله ها زندگی ایالتی وتاجیک

. بیشتر ها فارس زبان هستندبازرگانی اشتغال دارند. تاجیک و یدامدار ،کار کشاورزی

ای هم شیعه عده و دانای پیرو مذهب اسماعیلیعدهها حنفی مذهب هستند اما تاجیک

منطقی هستند. )مایل  شاعر و ،رامآ ،ها مردمانی صلح جوتاجیک .ندباشمیاثنی عشری 

 (169: 1362هروی، 

 هاهزاره

افغانستان در کنار  یکی از چند گروه عمده در ها از ساکنان قدیمی افغانستان وهزاره

زی افغانستان که کوهستانی ها در مناطق مرکها هستند. اکثریت هزارهتاجیک ها وپشتون

ای دیگر عده ها در پاکستان وعده زیادی از هزاره صعب العبور هستند سکونت دارند. و

بر اثر قتل عام عبدالرحمان  نخستها به ایران مهاجرت هزاره. در ایران سکونت دارند
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 شیعه امامیه ایشانمذهب  ها فارسی با گویش هزارگی وزبان هزاره خان صورت گرفت. 

 (164: 1394) موسوی،  از دوره صفویه نیز شیعه بودند. پیشها هزاره است.

 د( اشتراک در ادب پارسي:

. ادبیات فارسی بوده است دیرین شعر و سرزمین افغانستان یکی از مهدهای کهن و

عصر غزنویان مشهورترین دوره تاریخ  .اندکرده ن زندگی میآمعموال شعرای بزرگی در 

شاعر  400است. مشهور است که در دربار محمود غرافیای افغانستان ادب پارسی در ج

فرخی  ،گفتند. افرادی چون عنصری بلخیسلطان را مدح می ماهر اجتماع داشتند و

عالوه تماس میان به .کسایی مروزی و سمرقندی ،فردوسی طوسی ،مروزی ،سیستانی

بعد از دوره غزنویان  .رفتگهند از طریق افغانستان صورت می ایران و مراکز ادبی در

  ادب در افغانستان است. موریان در هرات مشهورترین دوره شعر ویعصر حکومت ت

رامش بیشتری از دوران احمدشاه درانی آدر زمان تیمور جانشین احمدشاه همچنین 

 ادبیات و تیمور خود عالوه بر سرودن شعر به زبان فارسی از شعر و .مدآبه وجود 

تیمور به پیروی . ادب رشد پیدا کرد نتیجه شعر و در .وردآه عمل میشاعران حمایت ب

 (7: 1390) سرور موالیی، .سرودب غزل میئاز حافظ و بیدل دهلوی و صا

 عروض نیمایی متاثر است و اوزان و از در افغانستان سابقه زیادی ندارد و نو شعر

میان  در (141: 1389)ملک جعفریان، . ن الگوبرداری شده استاایر از شعر معاصر

روی  بر های نیمایوشیج داردکه ریشه در اندیشه ی مقیم ایران شعر نوستانمهاجران افغان

ظهور کابل  حتی شاعرانی که در .ه استگذاشتمهاجرت افغانستان تاثیر زیادی  رشع

 ،اند شاعرانی همچون واصف باختریدر قالب نیمایی شعرهای بسیاری سروده اندکرده

قرن  ( طی بیش از دو43: 1372)تابش،  .قهار عاصی شبگیر پوالدیان و ،یلطیف ناظم

ادب افغانستان داشته  مدارس قدیمی نقش بزرگی در حفظ فرهنگ و گذشته مساجد و

-موخته میآتازی نیز  زبان فارسی و در این مجامع عالوه بر علوم دینی ادب و .است
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ن محمد بلخی وکلیات شیخ اجل مثنوی موالنا جالل الدی، شود. حدیقه حکیم غزنوی

شود از  بوستان که حتی امروز نیز در مساجد درس داده می ویژه گلستان وسعدی به

 (13-12: 1390شود.)سرور موالیی، مدارس شمرده می موارد درسی این مساجد و

 ه( اشتراک تمدني

اسالم بعد از  توان به دو دوره قبل از اسالم وپیشینه تمدنی در افغانستان را می

مده در دوره قبل اسالم در افغانستان آهای پدید یکی از مهمترین تمدن تقسیم کرد.

سیای آ ام افغانستان ومدر دوران قبل از میالد در شرق ایران به انض. تمدن اوستایی است

ن زمانی است که آ و شودمد که تمدن اوستایی نامیده میآای از تمدن پدید مرکزی دوره

د. بلخ مرکز اولیه مدنیت کریین زرتشتی شروع به توسعه آ و زرتشت ظهور کرد

, 1395)علی آبادی,  بعدها در زمان ساسانیان سراسر ایران را فراگرفت زرتشتی بود و

 .(217ص. 

های ایرانی یینآ ها ودوران قبل اسالم متاثر از فرهنگ هنر افغانستان در فرهنگ و

رسوم و داب آ هنجارها و ،هااندیشه ها ورزشولی با ورود اسالم ا .غیره بود زرتشتی و

اسالم به همه  افغانستان به سرزمینی اسالمی تبدیل شد و .جامعه متاثر از اسالم شد

 .زوایای زندگی مردم وارد شد

، از اسالم در محدوده مدنیت خراسان بزرگ قرار دارد تمدن افغانستان بعدو فرهنگ 

اسالم در  های بعد ازمیان حکومت از .رگ استزیرا افغانستان هم جزیی از خراسان بز

ثاری آ نها در محدوده افغانستان امروز قرار داشته است وآپایتخت  خراسان که مرکز و

پایتخت . تیموریان اشاره کرد توان به غزنویان واند میگرانبها از خود برجا گذاشته

 .هرات بود هرمدتی ش پایتخت تیموریان مشهد و سلسله غزنویان شهر غزنی بود.

دوره  تاریخ هرات در ترین دوره هرات مربوط به عصر تیموریان است.درخشان
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سلطان حسین بایقرا برای  ابوسعید و ،تیموری با نام پادشاهانی مانند شاهرخ سلطان 

 (254:  1380)افشار یزدی، .همیشه در اذهان مردم هرات زنده مانده است

رامگاه ملکه گوهرشادبیگم با شش منار آ ،مصلی :عبارتند ازثار این دوره آبرخی از 

مسجد حوض  ،رگاه هراتازرامگاه خواجه عبداهلل انصاری در گآتزئینات  نی،تزئی

علیه )حضرت علی منسوب به زیارتگاه  و عالوه بر این موارد مدرسه خرگرد، کرباس

 (86: 1358)بارتولد،  در مزار شریف. (السالم

 

 

 :ياشتراک در محیط جغرافیایو( 

دو کشور  در نتیجه هر. دو کشور در محدوده جغرافیایی فالت ایران قرار دارند هر

افغانستان .ا.از همبستگی ژئوپلتیک برخوردارند. ج و هوای مشابه دارندو ب آ اقلیم و

کیلومتر مربع که براساس نظر بسیاری از  650000 تقریبی کشوری است با مساحت

افغانستان به لحاظ طبیعی  تعلق دارد. اماسیا آجنوب  پژوهشگران به منطقه نویسندگان و

دیواره پایانی فالت ایران در آن های هندوکش بخشی از فالت ایران است که رشته کوه

لحاظ ناهمواری مشابه ایران  کشور افغانستان به .مغولستان است شروع منطقه چین و و

 .ند شمالی قرارگرفته استترکیه در منطقه کمرب افغانستان نیز مانند ایران و .است

 ایران و ،ای است که از مناطق افغانستانکمربند شمالی سلسله جبال مرتفع وگسترده

در ایران سلسله جبال البرز  ها در افغانستان هندوکش واین کوه .کندترکیه عبور می

 (235-236: 1372بادی، آ شوند.)علینامیده می

 :اشتراک در دین و مذهبز( 

دو کشور حضور  سنی در هر شیعه وپیروان مذاهب  کشور مسلمانند ودو  مردم هر

کند. بیش ملت ایجاد می را میان دو ی مستحکمیمذهب مشترک پیوندها دین و .دارند
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. دین اسالم در طول تاریخ پایدارترین هستند درصد مردم افغانستان مسلمان 99از 

 (87: 1358 )بارتولد، پدیده در زندگی مردم افغانستان بوده است.

را قوم هزاره تشکیل  یانشیع بیشتر .رصد شیعه هستندد 20در حدود در افغانستان 

-دهند که در مناطق مرکزی افغانستان سکونت دارند. تشیع همچنین در بین قزلباشمی

اقلیت کوچکی  .سایر اقوام پیروانی دارد ها وپشتون ،هاتاجیک ،هاترکمن ،هاازبک ،ها

در  . همچنینکشور پیروانی دارد دو شیعه در هر. مذهب عیلی هستندنیز بر مذهب اسما

-ایران با افغانستان به چشم می اهل سنتهای زیادی میان مرزهای شرقی ایران مشابهت

 ورد که فقه حنفی که  مذهب اکثریت مردم اهل سنتآین گذشته باید به یاد ا از .خورد

: 1380رخور توجهی دارند.)حکمت، های دافغانستان است با فقه شیعه قرابت کشور

14-139) 

 

 

 :اشتراک در خطح( 

 ،های میخیاز خط .انددو سرزمین از دوران باستان تاکنون خط مشترک داشته هر 

دو کشور رواج  کنون در هرا وغیره گرفته تا خط فارسی که هم اوستایی، سغدی ،پهلوی

 .دارد

 ي:موزشط( پیوندهاي آ

فغانستان به زبان فارسی است. بسیاری از منابع علمی های درسی ابخش عمده کتاب

این رغبتی عجیب در بین  شود.ایران چاپ می مورد استفاده دانشجویان افغان در

به استفاده  ستانافغان در هاگرایش خانواده ایران وجود دارد. دانشجویان برای تحصیل در

 ها شبکه رادیویی وظهور ده ا وجودزیونی ایرانی بیتلو از محصوالت رادیویی و
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 ،دکننرا پخش مییا ترکی هندی  ،های غربیفیلم هعمدطور بهزیونی رنگارنگ که یتلو 

توان طوری که میبه کشور دارد. روابط دو همگی نشان از اهمیت حوزه فرهنگ در

ایران برای حضور موثرتر در افغانستان نسبت به مهوری اسالمی مزیت نسبی ج گفت

 اقتصادی را بر واقع باید روابط سیاسی و ات فرهنگی ماست. درسایر رقبا اشتراک

 (5: 1391)داوودی، رد.فرهنگ بنا ک چارچوب علم و

و دانشگاه دانشگاه پیام نور ، زاد اسالمیآدانشگاه شعب بار  نخستینایران برای 

های هتاسیس شعب مختلف دانشگا تاسیس کرده است.را در شهر کابل المصطفی)ص( 

 موزش عالی خصوصی دوآموسسات  ها وفغانستان یا همکاری بین دانشگاهایران در ا

موزش عالی در افغانستان را ارتقاء آهم کیفی سطح  لحاظ کمی وتواند هم بهکشور می

 ،و نقل کاال ورد تا حملآنزدیکی مسافت این امکان را فراهم می همجواری و د.ده

این  .انستان با سهولت بیشتری انجام شودافغ نیروی انسانی وغیره بین ایران و ادوات و

متخصصان ایرانی به جامعه  و اساتید ،شود که دسترسی پژوهشگرانمزیت سبب می

 .تر باشدمقرون به صرفه هدف بیشتر و

 

 

 موانع پیش روي دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران در افغانستان

 :اشاره کرد توانبه چند موضوع در سطوح مختلف میدر این ارتباط 

ایران در مهوری اسالمی های فرهنگی جسازی فعالیتبحث امنیتی مانع نخست

مهوری دشمنان ج این زمینه از سوی رقبا و های متعددی درافغانستان است که تالش

مهوری دشمنان ج است. تقریبا تمام رقبا و صورت پذیرفتهافغانستان  ایران دراسالمی 

ایران مهوری اسالمی های فرهنگی جرونی برای فعالیتایران موانع اصلی بیاسالمی 

عربستان هرکدام از زاویه دید  پاکستان و، مریکاآطور مشخص مثلث که بههستند، 
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تالش  دانند وایران را مخالف منافع خود میمهوری اسالمی های جخودشان فعالیت

برخی جریانات  در سطح داخلی هم تراشی کنند.مانعها بر مسیر این فعالیتکنند می

های های فرهنگی ایران را درجهت منافع فارس زبانطور خاص فعالیتبه گراقوم

طور کلی مانع ایجاد کنند. به در مسیر آنکنند تالش می کنند وافغانستان قلمداد می

کشور بیشتر باشد امکان انجام  های فرهنگی بین دوهرچقدر پیوندها به واسطه فعالیت

 کند. مختلف کاهش پیدا میتهدید در سطوح 

عدم شناخت دقیق فضای داخلی افغانستان است که یکی از نتایجش عدم  ،مانع دوم

ایران مهوری اسالمی حرکت ج افغانستان و های فرهنگی ما درتطبیق درست اولویت

  .ل دینی استئرسانه به سمت مسا بیشتر از حوزه زبان و

 ها وتناسبش با بودجهعدم  انستان وهای فعالیت در افغتنوع حوزه، مورد سوم

و  مورد بعدی تنوع قومی در افغانستان امکانات ایران در داخل افغانستان است و

های فرهنگی شود فعالیتکه گاهی باعث میاست  درنتیجه تنوع قابل توجه مخاطبین

های مخاطب را پوشش دهد و درنتیجه تلقی نتواند همه گروهایران مهوری اسالمی ج

 ی سمت و سوی خاص در جامعه میزبان ایجاد شود.نوع

ها بیشتر از حضور نظامی مریکاییباید گفت آمریکا در افغانستان آدر مورد حضور 

حساب دولت افغانستان درحال حاضر  مهم است و ایشان اقتصادی حضور سیاسی و

 واین مانع  است و باز کرده مریکاآطور مشخص به های مالی غرب وکمک ویژه روی

فعالیت  زیرا تواند باشد.ایران میمهوری اسالمی ج هایفعالیتسر راه  مشکلی بر

 کشورهایی مانند روسیه و .باشدنمی آمریکا فرهنگی ایران در افغانستان خوشایند

هندوستان به لحاظ  که .کنندهندوستان هم در حوزه فرهنگی در افغانستان کار می



 

 

 

 

 

 

 

 مجتبی نوروزی، شکوه سادات لواسانی، نازنین نظیفی نائینی 57

سینما  خصوص در حوزه فیلم وشان بهفرهنگی هایجنبه و فرهنگ متفاوتی که دارند 

 .ایران محسوب شوندمهوری اسالمی توانند رقیب جمی

اختالف مذهبی یک کنند درحالی که برخی اختالف مذهبی را نوعی مانع تصور می

نزاع در طول تاریخ  سنی جنگ و یعنی بین شیعه و .افغانستان نیست اختالف اصیل در

تالش کردند این  طی چهار دهه گذشته هاکه سعودیهرچند  .وجود نداشته است

توان آن را مانعی بر مسیر فعالیت صورت کلی نمیبه را توسعه ببخشند امااختالف 

  دانست. ایران مهوری اسالمی جفرهنگی 

-ن اشاره کرد مساله پان افغانیسم است که یک نوع ملیآتوان به مورد دیگری که می

 باشدکه یک مساله داخلی در افغانستان می با وجود این رام گرایی پشتون است که این

تمدنی هرقدر پان افغانیسم  لحاظ فرهنگی وبه، هاجهت نزدیکی ایران به فارس زبانبه

مهوری های فرهنگی ج جانعی برای فعالیتوتواند مدر افغانستان گسترش پیدا کند می

 .ایران ایجاد کنداسالمی 

 

 ایران جمهوري اسالمي يدیپلماسي فرهنگ هايچالش

عنوان طور کلی شاید بتوان مواردی را بهبا توجه به تحوالت اخیر در منطقه به

در عملی ساختن دیپلماسی فرهنگی ایران مهوری اسالمی جهایی را در برابر چالش

 پردازیم:خود برای کشور افغانستان درنظر گرفت که در ادامه به بررسی آنها می

جای در افغانستان هایی که ها وحوزهایران به اندازه زمینهمی مهوری اسالجنخست، 

منابع کافی  انرژی و توان و ،که افغانستان برای ایران دارد و اهمیتی ظرفیت و دکار دار

 چه به ،لحاظ مالی چه به .به امر دیپلماسی فرهنگی در این کشور اختصاص نداده است

وجود ضعف برنامه  به نوعیبرنامه ریزی.  و لحاظ توجه چه به لحاظ نیروی انسانی و
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دقیقی از جامعه  که این ضعف ریشه در ضعف شناخت دارد یعنی شناخت عمیق و دارد

 .وجود ندارد شودریزی برنامهبرای آنها ساختارهایی که باید  افغانستان و

شود ست که این رویکردها باعث میابعدی رویکردهای نامناسب  دوم، چالش

و همین امر  محدودهای مختلف درتوسعه روابط خود با گروهایران می مهوری اسالج

سازی ایران را امنیتیمهوری اسالمی رقبا بتوانند فضای فعالیت فرهنگی ج شودسبب می

 .کنند

ریزی زیربنایی سوم، چالش سوم به حضور و نقش ایاالت متحده در گسترش و پی

نگی به ویژه بر دارایی های فرهنگی برای دیپلماسی فرهگردد. اقدامات فرهنگی باز می

این درمورد  حمایت از سیاست خارجی و افزایش تفاهم بین کشورها متمرکز است.

های عنوان مثال در زمینهکند، بهابتکاراتی است که مبادالت فرهنگی را تقویت می

( با پایان جنگ سرد Kamminga, 2013: 3 )ورزشی، ادبیات، موسیقی یا علوم.

به  هاکشمکش فرهنگبات و روابط در فضای جهانی سرعت و شدت گرفت. اما مناس

در این زمینه، تعامل ایاالت  برای قدرت و نفوذ بود. ایهنگ سرد، مبارزی جهمان اندازه

عنوان تالشی برای گسترش اندیشه و فرهنگ تواند بهمی 50متحده با افغانستان از دهه 

ر نوع نفوذ کمونیستی در افغانستان تلقی مستقیم با ه یغربی برای مقابله

فرهنگی و  تعامل از ایاالت متحده سابقه طوالنی .(Kamminga, 2013: 7)شود

، دانشجویان افغانستان در 1950در اوایل دهه چنانچه  سیاسی با افغانستان دارد.

له نامه مبادتوافق با، دیپلماسی فرهنگی هاکردند. بعدهای آمریکا تحصیل میدانشگاه

، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد 1که توسط جان فاستر دالس 1958فرهنگی در سال 

 ( Kamminga, 2013: 5) داوود نخست وزیر افغانستان امضا شد، تقویت شد.

                                                           
1 John Foster Dulles 
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 پس از حضور مستقیم و جدی ایاالت متحده در افغانستان پس از طالبان، در زمینه  

آغاز شد و  دوباره 2003الت متحده در سال فولبرایت ایا دانشجو آموزش، برنامه تبادل

اجازه تحصیل در ایاالت متحده در طی ده  ستانافغاندانشجوی اهل  300به بیش از 

یکی از اهداف این طرح که توسط سفارت ایاالت متحده در کابل  سال گذشته را داد.

 شود، تقویت تفاهم متقابل بین این دو فرهنگ است. در چارچوب آموزشاداره می

ایاالت متحده، اعم از دولتی و  هایر عمل، بسیاری از ابتکاتوان گفتهمچنین می

دهند، ارائه میرا فرهنگی  تمشارکتی و تبادال هایپلتفرمد که نخصوصی وجود دار

که باعث تقویت یادگیری و ارتباطات بین برنامه اقدام در  جهانی مانند شهروندان

در افغانستان، آژانس توسعه بین المللی که  توان گفتهمچنین می شود.فرهنگی می

های دیپلماسی عمومی ایاالت متحده ایفا کرده ایاالت متحده نقش مهمی در فعالیت

طور حمایت از آموزش و پرورش، به در این آژانس، 2001از سال  چنانچهاست. 

و  توسعه بهکرده و  فعالیتهای جامعه مدنی به رهبری زنان گسترده در سازمان

، ایاالت متحده از رادیو آزاد 2002ز ژانویه یا اینکه ا آنها کمک کرده است. یشرفتپ

کند. عالوه بر این، ایاالت متحده افغانستان، شاخه افغان رادیو اروپای آزاد حمایت می

سازی، آموزش و تالش برای حفظ میراث فرهنگی را با تمرکز بر ظرفیت اقدام در زمینه

دهد. این شامل حفظ شهر باستانی افغانستان غانستان انجام میاماکن میراث فرهنگی اف

مس عینک در استان لوگر و مرمت موزه ملی در کابل در مجاورت معدن 

از زمان لشکرکشی آمریکا به افغانستان در توان گفت می (.Mudabber, 2018است)

ر سایر درصدد توسعه اقدامات فرهنگی خود در کناایاالت متحده تاکنون  2001سال 

باشد و این خود چالشی برای ایران و های نفوذ فراملی خود در این کشور میسیاست

طور کلی سیاست خارجی ایاالت متحده این گونه فعالیت های فرهنگی ایران است. به
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ه ابزارهای نظامی و غیرنظامی باید یکدیگر را برای دستیابی به اهداف نظامی است ک

 نند.تکمیل ک

ایران از هراسی و تهاجم فرهنگی: به باور برخی کشورها ی ایرانچهارم، پدیده

ای، ایجاد مراکز فرهنگی و مذهبی، حمایت مالی از رسانه و تبلیغات طریق اقدامات

منظور تقویت کمک سیاسی و نظامی به جوامع شیعه و سنی، به های شیعه و اخیرااقلیت

را در بسیاری از کشورهای گری عهشی ؛نقش و نفوذ خود در لبنان، عراق، افغانستان

 :Mirmohammad Sadeghi and Hajimineh, 2019) جهان هدف قرار داده است.

توان گفت، شاید درک نادرست از اقدامات فرهنگی ایران در ( چنانچه می221

کشورهای همسایه موجب سوءتفاهم در نقش مثبت ایران برای ایجادِ روابطی سازنده و 

ها و تفکراتی در رابطه با ست. ایران باید درصدد اصالحِ چنین برداشتثمر بوده امثمره

باشد.  "تهاجم فرهنگی و یا تحمیلِ فرهنگی"های فرهنگی خود تحت عنوان فعالیت

تهاجم فرهنگی سایر چنانچه گاها شاهد نارضایتی برخی نمایندگان افغانستان پیرامون 

در افغانستان برای ی هایایران برنامهنکه ای ، وویژه همسایگانکشورها در افغانستان به

 (TOLOnews, 2012) .، بوده ایمتغییر فرهنگ دارد

 

 بنديجمع

باشند. ی توانایی جذب میطور که اشاره شد، فرهنگ و قدرت نرم دربردارندههمان

منبعی ند، تأثیر بگذار مورد نظر و هدف مخاطبانبرهنگامی که بتواند نیز منابع فرهنگی 

طور کلی ابزارهای فرهنگی و استفاده از . بهشوده باعث ایجاد جذابیت میک هستند

ی یک جریانتوانند در جهت رفتار جذب عمل کنند لیکن این امر نباید به قدرت نرم می

تواند سازنده عبارتی دیپلماسی فرهنگی آنگاه مییک جانبه و یک سویه منتهی شود. به
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ی مثبت، مطلوب و مطابق با باورهای غالب در باشد که دوسویه و با اقدامات فرهنگ 

ریزی شود. دراین میان کشورهای همسایه با داشتن مشترکات و قرابت یک کشور پی

ها ها، طرحها، برنامههای جغرافیایی، فرهنگی، زبانی، مذهبی وغیره و با تکیه بر فعالیت

ارتقای فرهنگی توانند در جهت تر از کشورهای دیگر میو مبادالت فرهنگی؛ آسان

یکدیگر گام بردارند. در این میان دو کشور ایران و افغانستان با داشتن مشترکات 

عملکرد قدرت باشند. فرهنگی بسیار، الگویِ مناسبی برای مناسبات فرهنگی سازنده می

ی برای تعنوان ضرورهای خود را بهها و سیاست، ارزشینرم ایران، منابع فرهنگ

یک  ضرورتی برایعنوان ، هر یک از روابط هدفمند را بهبلکهاند، دپذیرش جهانی نمی

جذابیت با  منبعساخت یک و در جهت مجموعه منحصر به فرد از منابع قدرت نرم 

-این کار را با استفاده از مجموعهایران مهوری اسالمی ج کند.مشاهده می هدف خاص

 هبیشتر ب وایت و گفتمان است دهد که شامل ایجاد روانجام می ی فرهنگیای از ابزارها

مهوری جاشتراکات فرهنگی زیادی میان  .تا روابط بین الملل داردربط حوزه ارتباطات 

-توان آنها را بهوجود دارد که می حوزه تمدنی ایران فرهنگیو کشورهای ایران اسالمی 

 ب برای بسط و توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران درنظر گرفت،سهایی مناعنوان فرصت

توان به زبان فارسی، موسیقی، معماری، آداب و ازجمله این اشتراکات فرهنگی می

تواند بر روی روابط ایران با رسوم کهن و مشترک اشاره کرد که این اشتراکات می

ایران به آموزش و مطالعه کمک  در همین مسیرکشورهای این منطقه تأثیرگذار باشد. 

های زبانی مشترک مردم ایران و ی در مورد سنتکرده است تا به ارتقاء آگاهی فرهنگ

دو کشور و یا مسائلی در بین گذرا اختالفات سیاسی  گاه اما .یاری رساندافغانستان 

های خارجی چون ایاالت متحده در افغانستان و چون حضور و رشد نیروهای دولت

کشور در تغییر رویکرد برخی از نخبگان افغانستان نسبت به ایران و اقدامات این 

های داخلی موجب ضعف کارایی و عملکرد ایران در ی رقابتافغانستان در سایه



 

 

 

 

 

 

 

 

 های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ها و چالشتبیین فرصت 62

 

های فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی خود و بسط مشکالتی چون سازی فعالیتاجرایی

با تمرکز بر نقاط قوت ایران مهوری اسالمی جهراسی شده است که ضرورت دارد ایران

ی رفتار های کارآمد در زمینهو طرح ابتکارعمل ریزیدیپلماسی فرهنگی خود و برنامه

-جذب و وابستگی متقابل و نهادهای مشترک المنافع فرهنگی؛ درصدد غلبه بر چالش

 های موجود برآید. 
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