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چکیده
در این مقاله، پس از اشاره به ابزارهای چهارگانه کاربردی در سیاست خارجی یک کشور، شامل 

دیپلامسی به عنوان ابزار معمول و متعارف، قدرت اقتصادی یا مالی و تجاری، نیروی نظامی 

ابزار فرهنگی یا رسانه ای، به توضیح عنارص و  ارتباطات، و تبیین  یا  یا قوه قهریه و فرهنگ 

پتانسیل های تعامالت فرهنگی در عرصه های دینی، مذهبی، فرهنگی، ادبی و متدنی پرداخته 

می شود و نقش هر یک از این موارد، در ارتباط با قلمروهای سیاسی پیرامونی ایران بررسی 

و واکاوی می گردد. روش به کار گرفته شده در این مقاله، طرح پرسش هایی مرتبط با چیستی، 

چرایی و چگونگی به کارگیری راهربدها و اولویت های راهربدی در این مسیر بوده و با تبیین 

آمیزه ای از سه سطح تحلیل توصیفی، تحلیلی و تجویزی، پیشنهادهایی برای ارتقای قدرت ملی 

و جایگاه منطقه ای ایران براساس رویکرد تعاملی گفتامنی و نحوه اتخاذ راهربدهای بهینه در 

1. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 

modirshanechi@yahoo.com

فصلنامه علمی تخصصی
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هر قلمرو مشرتک ارائه می شود.

واژه های کلیدی: قدرت ملی، گفتامن، گفتامن تعامل، افراط گرایی، راهربدهای سیاست خارجی، 

قدرت فرهنگی، ابزار رسانه ای.

مقدمه 

برای به کارگیری سیاست خارجی و پیشربد آن، از ابزارهای گوناگونی استفاده می شود. دیپلامسی 

همچون  دیگری،  ابزارهای  دیرباز  از  اما  باشد،  خارجی  سیاست  ابزار  شناخته شده ترین  شاید 

نیروی نظامی یا قوه قهریه، قدرت اقتصادی و مالی، فرهنگ و ارتباطات، و تبلیغات یا رسانه 

اولویت  و  جایگاه  است،  بدیهی  می شود.  گرفته  به کار  خارجی  سیاست  اعامل  عرصه  در  نیز 

هریک از این ابزار ها را زمان و رشایط مقتضی از یک سو و پتانسیل ها و توامنندی های هر کشور 

از دیگر سو تعیین می کند. 

این پژوهش، با این فرض که ایران، بیش و پیش از هر چیز، یک واحد سیاسی در کانون حوزه 

ارتباطی و فرا  پتانسیل های  از بیشرتین و متنوع ترین  ایرانی است و  متدنی گسرتده و متکرث 

ملی برخوردار می باشد، می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که کدام ابزار در پیشربد سیاست 

خارجی منطقه ای ایران مناسب تر و به کارگیری کدام سازوکار در این راستا مطلوب تر است؟ 

فرضیه تحقیق از این قرار است: »توسل به ابزار فرهنگی و اتخاذ سازوکار تعاملی و سازنده 

راهکار بهینه درعرصه روابط و مناسبات منطقه ای سیاست خارجی ایران است«. بر این مبنا، 

به  نظر می رسد توجه به این امر و به  کار گرفنت صحیح پتانسیل ها و عنارص فرهنگی می تواند 

سیاست خارجی ایران را به سیاستی پویا، منعطف و پذیرنده بدل سازد و در همین حال، به 

تثبیت و تقویت جایگاه منطقه ای ایران و ارتقای قدرت ملی کشور از یک  سو و تعامل منطقی 

و سازنده با همسایگان و کشورهای حوزه مشرتک فرهنگی و متدنی، در مسیر صلح و آرامش 

منطقه ای و فرا منطقه ای از سوی دیگر بینجامد.

این مقاله، در سه سطح تحلیل توصیفی، توضیحی و تجویزی، با طرح پرسش های سه گانه از 

چیستی، چرایی و چگونگی راهربدهای مناسب در این مسیر، در پی ارائه اولویت های راهربدی 

در این زمینه است. 

چارچوب نظری

میان جوامع است  انسانی و روابط  مناسبات  به  پژوهش، رویکرد رواقیون  این  مبنای نظری 
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که در ابتدا، سیرسون به بسط و توسعه آن پرداخت. مناسبات برشی، از نگاه مکتب رواقی 

یا  زبان  ملیت، قومیت،  بر  مبتنی  است: جامعه جهانی؛ جامعه  بررسی  قابل  در چهار سطح 

فرهنگ مشرتک؛ جامعه شهری؛ و خانواده )هونتزینگر، 1368: 17(. در این میان به  نظر می رسد 

از منظر  پویا ترین روابط، میان کشورهایی می تواند شکل بگیرد که  پایا ترین و  سازنده ترین، 

عنارص و مؤلفه های فرهنگی و اجتامعی، همچون زبان و ادب، آداب و رسوم، تبار و تاریخ و 

همچنین آیین های مشرتک یا یگانه، جامعه ای واحد و هویتی بیش  و  کم یکپارچه را تشکیل 

می دهند. نگاه این نوشتار بر این مبنا استوار است. 

از میان نظریات مطرح در عرصه روابط بین امللل، پژوهش حارض بر سازه انگاری مبتنی است. 

سازه انگاری که با رویکرد فوق همگن است، بر نقش هنجارها، فرهنگ و هویت در سیاست 

خارجی استوار می باشد )هادیان، 1382: 945(. نوشتار پیش رو، که عمدتاً به بررسی و تحلیل 

سیاست خارجی ایران در غرب آسیا و گسرته ای از شبه قاره هند و افغانستان تا آسیای مرکزی 

و قفقاز می پردازد و ابزارها و سازوکارهای مناسب آن را طرح و تبیین می کند، به طور مشخص، 

حوزه ای را مطمح نظر قرار می دهد که گاه از آن با تعبیری چون »حوزه متدنی ایران« یا »وطن 

یگانه فرهنگی« یاد شده است. نوع و نگاه سیاست خارجی در این حوزه و روابط خارجی 

برگرفته از آن، طبعاً مستلزم تعمیم عرصه مناسبات و به کارگیری انگاره هایی است که نقش 

سیاست گذاری و پیشربد سیاست خارجی را در این قلمرو، به کارگزاران دولتی محدود نسازد. 

سازه انگاری،  تعبیری،  به  می رسد.  نظر  به   راستا  این  در  تبیین کننده  چارچوبی  سازه انگاری، 

برخالف دولت محوری، قابلیت جذب کارگزاران غیردولتی را نیز دارد )مشیرزاده، 1367: 113(.         

راهربدها و اولویت های راهربدی 
برای انتخاب انواع راهربدهای فرهنگی ایران در ارتباط با همسایگان و دیگر واحد های ملی 

پیرامونی، راهربدهای فرعی متعددی می تواند مدنظر قرار گیرد. درعین حال، به نظر می رسد 

مثمرترین و مؤثرترین انتخاب، دست یازیدن به گسرته ای از این راهربدها و در واقع، بکارگیری 

مناسب و مقتضی هریک از آن ها در هر مورِد بخصوص باشد. برخی از این اولویت ها می تواند 

اجامالً به قرار زیر تعریف شود: 

ـ راهربد تأکید بر زبان فارسی در تعامل با افغانستان، تاجیکستان و شبه قاره هند؛  

ـ راهربد تأکید بر ادبیات و واژگان فارسی موجود در زبان ترکی، زبان اردو و دیگر زبان های 

شبه قاره برای تعامل با کشور های ذی ربط؛ 
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ـ راهربد تأکید بر عرفان و تصّوف در تعامل با ترکیه، شبه قاره و آسیای مرکزی؛ 

به ویژه  پیرامونی،  کشورهای  همه  با  تعامل  در  مشرتک  فرهنگی  میراث  بر  تأکید  راهربد  ـ 

افغانستان، آسیای مرکزی و قفقاز؛ 

ـ راهربد تأکید بر تاریخ مشرتک در تعامل با افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز؛

ـ راهربد تأکید بر تشیّع در تعامل با شیعیان کشور های پیرامونی. 

عنارص و پتانسیل های تعامالت فرهنگی

برخی از مهم ترین مؤلفه های هویت متکرث ایرانی که هریک در جای خود می تواند در شامر 

پتانسیل ها یا توامنندی های بالقوه ایران در ارتباط با همسایگان و دیگر کشورهای پیرامونی 

قرار گیرد، اجامالً به رشح زیر است:

1. اسالم: ایران در مقام یکی از ده کشور نخست جهان اسالم از نظر جمعیت، بالقوه از جایگاه 

قابل توجهی در میان بیش از یک میلیارد مسلامن جهان برخوردار است. این امر، در ارتباطات 

فرهنگی، سیاسی و دیپلامتیک ایران با پنجاه کشور مسلامن جهان با اکرثیت مسلامن و ده ها 

کشور دیگر با اقلیت های قابل توجه مسلامن، بعضاً اولین اقلیت دینی در آن کشورها، موقعیت 

ویژه ای فراهم می سازد. 

اسالم،  در  ایرانیان  و  ایران  فرهنگی  و  علمی  اجتامعی،  سیاسی،  تاریخی، جغرافیایی،  جایگاه 

موقعیت و نقش ویژه ایران را بیش از پیش تقویت کرده و موقعیت هژمونیک آن را در دنیای 

اسالم افزایش می بخشد. 

1-1. تشّیع: شیعه بودن اکرثیت مسلامنان ایرانی و رسمیت مذهب تشیّع در این کشور، به 

گونه ای پارادوکسیکال، به ایجاد مؤلفه ای پیش برنده یا جدایی ساز و مخرّب در ارتباطات درونی 

ایران و جهان اسالم منجر می شود. 

تا 60 درصد  با 55  ایران و کشور هایی که دارای اکرثیت شیعه اند، از جمله عراق  در روابط 

)اسدی، 1381: 235(، بحرین با 60 تا 70 درصد )اسدی، 1381: 272(1 و جمهوری آذربایجان 

با 75 درصد )توال، 1382: 73(، تشیع می تواند مؤلفه ای قدرمتند و مؤثر محسوب شود. این 

امر همچنین در مورد لبنان، که شیعیان بزرگ ترین گروه مذهبی را تشکیل می دهند، یعنی 27 

درصد )علیزاده، 1370: 7(، عربستان سعودی با 7 تا 10 درصد )اسدی، 1381: 258(2، کویت با 

1. در برخی منابع، این جمعیت بیش از 80 درصد ذکر شده است )محمدی، 1385: 191(.

2. شیعیان عربستان در شهر قطیف و اطراف آن با حدود 98 درصد و در استان الحساء با 55 درصد اکرثیت دارند )اسدی، 1381: 259(
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20 تا 30 درصد )اسدی، 1381: 250(، امارات متحده عربی با 15 تا 20 درصد )اسدی، 1381: 

292(، قطر با 15 درصد )اسدی، 1381: 282(، افغانستان با 18 درصد )محمدی، 1385: 429( و 

پاکستان با 25 درصد )محمدی، 1385: 401( نیز صدق می کند. 

تأثیر این مؤلفه، به ویژه هنگامی وسعت و قوت می یابد که ایران تنها به شیعیان اثنی عرشی 

توجه نکند و سایر اهل تشیّع را نیز در نظر بگیرد. در این صورت، ترکیه با جمعیت 25 درصد 

3 درصد  یا  نفر  با 12 درصد شیعه علوی، 360 هزار  )توال، 1382: 90( سوریه  شیعه علوی 

با 310 هزار نفر دروزی )توال،  دروزی و یک درصد اسامعیلی )توال، 1382: 141(، ارسائیل 

با اکرثیت شیعه زیدی  با 10 هزار نفر دروزی )توال، 1382: 152(، یمن  اردن   ،)152 :1382

و  )محمدی، 1385: 429(  اسامعیلی  با 2 درصد شیعه  افغانستان  اسامعیلی،  اقلیت شیعه  و 

تاجیکستان با اقلیت شیعه اسامعیلی در این حوزۀ ژئوکالچرال واقع می شوند و لبنان با 310 

هزار نفر یا 7 درصد دروزی )توال، 1382: 152و علیزاده، 1370: 8(، افغانستان با حدود 200 

قابل  اقلیت های  با  پاکستان  و  تانزانیا، هند  کنیا،  )توال، 1382: 106(،  اسامعیلی  هزار شیعه 

توجه شیعه اسامعیلی، از منظر جغرافیای فرهنگی بیش از پیش در معرض نفوذ طبیعی ایران 

قرار می گیرند. 

2-1. تسّنن )حنفی گری و شافعی گری(: تسّنن، قریب به هزار سال مذهب اکرثیت مردم ایران 

و  دینی  اجتامعی،  فرایندهای سیاسی،  و  تحوالت  غالب  پیش،  تا حدود چهارصد سال  و  بود 

فرهنگی ایران در چارچوب پیروی از مذهب اهل سّنت شکل می گرفت. بخش اعظم شاعران، 

عارفان، ادیبان، فیلسوفان، حکیامن و عاملان ایران، که بسیاری از آنان از مفاخر جهان به شامر 

می آیند، در سده های گوناگون تاریخ این رسزمین، پیرو اهل سّنت بودند. در این شامر هستند 

بسیاری از عاملان دینی، از جمله برخی پیشوایان اهل سّنت و فقیهان و مفرّسان و محّدثان و 

متکلاّمن سّنی که بخش بزرگی از نقش و جایگاه تاریخی ایران را در جهان اسالم قوام می بخشند. 

درحال حارض نیز اقلیتی بزرگ از ایرانیان پیرو مذهب تسّنن هستند که تشکیل دهنده متامی 

یا اکرثیت جمعیت برخی از اقوام ایرانی ساکن در ایران و خارج از ایران به حساب می آیند.

از مهم ترین مؤلفه های فزاینده  ایران کنونی،  تاریخی اهل سّنت در  به نقش  بی گامن توجه 

قدرت جایگاه سیاسی ایران در جهان اسالم خواهد بود. ایجاد، گسرتش و تقویت مدارس دینی 

اهل سّنت در ایران، جریان آموزشی و مباحث علمی و دینی و در نهایت فرایندهای فرهنگی، 

جایگاه  و  بدل خواهد ساخت  درون  به  رو  به جریانی  را،  بیرون  به  رو  سیاسی  و  اجتامعی 

تاریخی افتخار آفرین مدارسی چون نظامیه را در ایران، احیا کرده و تداوم خواهد بخشید. با 
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توجه به این که اهل تسنن یکی از عنارص فرهنگ ایرانی محسوب می شوند، استفاده از نخبگان 

سّنی ایران در مسئولیت های داخلی و در صحنه دیپلامسی سیاسی و فرهنگی ایران در خارج 

از کشور، نقش مؤثري در ارتقای قدرت ملی و جایگاه منطقه ای ایران، به خصوص در جهان 

اسالم، خواهد داشت. در مواردی که سفیران یا دیگر منایندگان سیاسی اعزامی به کشورهایی 

که اکرثیت جمعیت آنها غیرشیعی است، از شیعیان آن کشورها انتخاب می شوند، اقدام مشابه 

و متقابل با توجه به جایگاه تاریخی اهل سّنت در ایران رضورتی مضاعف می یابد که به آن 

اشاره شد.

2. ادیان ایرانی و غیرایرانی: ایران، خاستگاه ادیانی چون دین زرتشت است که پیروان و 

معتقدانش اکنون نیز در داخل و خارج کشور زندگی می کنند. یهودیت از بیست و پنج سده 

پیش تاکنون، ایران و ایرانیان را ملجأ و پناهگاه خود یافته است و بسیاری از یهودیان ایرانی از 

گذشته تاکنون، در شامر مفاخر علمی و فرهنگی ایران و جهان بوده اند. بسیاری از مسیحیان، 

تاریخ و جغرافیای  با  پیوسته و مرتبط  یا  ایرانی  اقوامی  کلدانیان،  و  ارامنه، آسوریان  به ویژه 

ایران به شامر می آیند. صابئی ها نیز، اقلیت دینی دیگری هستند که درگسرته تاریخ و بخشی 

از جغرافیای این رسزمین شکل گرفته اند. همه این اقلیت های دینی که برخی چندین سده، 

متدن  و  فرهنگ  تکوین  و  افتخارات  درکسب  می دادند،  تشکیل  را  سامان  این  مردم  اکرثیت 

بزرگ ایرانی و اسالمی سهم داشته و در غم ها و شادی ها و سوانح تاریخی رسزمین ما، چون 

جنگ هشت ساله اخیر، رشیک بوده اند و شهیدانی نیز تقدیم تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات 

و مقاومت های مردم ایران کرده اند. ایران، اکنون نیز می تواند و  باید کانون محوری این ادیان 

و پیروان آن باشد تا از پتانسیل نیروی انسانی کارآمد غیرمسلامن خود در صحنه های داخلی 

و خارجی استفاده کند و از این طریق بر نقش کانونی خویش در منطقه تأکید ورزد. در این 

مورد باید گفت: در حالی که برخی از مقامات و سفرا و دیگر منایندگان دیپلامتیک کشورهایی 

با اکرثیت غیر مسلامن، هامنند اسرتالیا و ایاالت متحده، هند و دیگر کشورها، در ایران و سایر 

کشورهای اسالمی، از میان اقلیت مسلامن آن کشورها انتخاب می شوند، گزینش هایی از این 

دست در ایران نیز، به مثابه پذیرش واقعیتی تاریخی و فرهنگی و ارج نهادن به همه شهروندان 

ایرانی، گامی در تثبیت و تحکیم انسجام و هم گرایی ملی خواهد بود. همچنین استفاده  مؤثر 

از عنارص گوناگون ایرانی و ایرانی شده فرهنگ و هویت این رسزمین در گسرته ای فرامرزی، با 

هدف توسعه و ارتقای توامنندی های سیاست خارجی ایران، در رقابتی مساملت آمیز و بین املللی 

برای کسب هژمونی منطقه ای اقدامی موثر خواهد بود. 
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از  یکی  عنوان  به   ایران،  در  زرتشتیان  تاریخی  و  نامور  چارطاقی های  و  آتشکده ها  وجود 

زمینه های جذب زرتشتیان جهان، تنها یکی از منودهای جایگاه منطقه ای و محوری ایران در 

عرصه دین و از پتانسیل های بی هامنند ایران در این زمینه است. در برخی منابع، از جمله 

کتاب  گران سنگ آثار ایران، در این خصوص به سی آذرکده و آتشگاه اشاره شده است )گدار 

و دیگران، 1385: 73/1 تا77(. در همین منبع، از تفت به عنوان شهر مورد عالقه زرتشتیان یاد 

شده است که برخی برای متاس با موطن خود و درک آن، حتی از هندوستان به آنجا می آیند 

)هامن: 89/1(.

3. عرفان و تصّوف: تصّوف و عرفان، از منظری گسرتده، بُعدی انسانی و اومانیستی داشته 

و  اسالم  جهان  محدودتر،  منظری  در  و  است  برخوردار  و جهان شمول  فراگیر  گسرته ای  از  و 

رسزمین های اسالمی، از رشقی ترین این رسزمین ها در جنوب رشقی آسیا تا غربی ترین آنها در 

شامل غربی آفریقا را دربر می گیرد و در قالب نحله ها و حلقه های گوناگون، صدها میلیون 

مسلامن را در شمول خود قرار می دهد1. در این میان، آن چه به هویت ایرانی و نقش جایگاه 

ایران در منطقه مربوط می شود، گسرته ای باز هم محدودتر از عرفان و تصّوف  و موقعیت 

است که با شعر و ادب فارسی آمیخته شده و در قلمرو فرهنگی ایران، به  عنوان یکی دیگر از 

مؤلفه ها و عنارص تعامل و ارتباط منطقه ای این کشور جای می گیرد. 

توجه بیش از پیش به این عامل که یکی از مهم ترین جلوه های اخالق، معنویت و دیانت در 

جهان کنونی، دنیای اسالم و منطقه ما است، زمینه ساز ارتقای فزاینده قدرت ملی و جایگاه 

منطقه ای ایران خواهد بود. این گرایش ها و متایالت، به  ویژه با رنگ باخنت و به حاشیه رفنت 

اسالم سیاسی و ایدئولوژیک و محدود شدن آن به حرکت های شبه طالبانی و بنیادگرا، امروزه 

جلوه و منود بیشرتی یافته است.2 

4. میراث مشرتک فرهنگی: گسرته فرهنگی و حوزه متدنی ایران، واجد میراثی کهن و  گران سنگ 

است که گاه در اشرتاک و گاه در یگانگی، به  مثابه پیوندی ناگسستنی در میراث مشرتک مردمان 

ایران و برخی رسزمین های پیرامونی تجلی می یابد. جشن ها و آیین های گوناگون، بخش هایی 

از این میراث هستند که از میان آنها شاید بتوان نوروز را نقطه عطفی بی هامنند به شامر آورد. 

به نوشته دکرت شیخاوندی؛ نوروز تجلی گاه یگانگی، هم اندیشی، هم کنشی و هم دلی ایرانیان 

در درون و برون مرز های ایران زمین است... نوروز از روزگار بسیار کهن، پیونددهنده افراد و 

1. برای مطالعه بیشرت ر.ک. به: منابع گوناگون از جمله )مشکور، 1384: صفحات مختلف(.

2. برای مطالعه بیشرت ر.ک. به: منابع گوناگون از جمله )روا، 1387: صفحات مختلف( و )اسپوزیتو، 1393: صفحات مختلف(
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اقوام ایرانی بوده و اینک نیز به  عنوان یکی ازمهم ترین عنارص فرهنگ ملی و منطقه ای، عامل 

همبستگی ملی اقوام تشکیل دهنده ملت و بسرت پیوستگی فرهنگی ملل هم جوار و هم مرز 

ایران است )شیخاوندی، 1378و 1379: 115و 116(. 

نوروز از یک سو، در مقام آیینی کهن و فراگیر، گردآورنده اقوام ایرانی، حول محور این میراث 

گران بار فرهنگی است و از دیگر سو، بخشی از شعر و ادب فارسی و دیگر زبان ها وگویش های 

ایرانی که خود مؤلفه قوام بخش دیگری بوده، در ستایش آن و با محوریت آن شکل گرفته است. 

نوروزیه ها و دیگر رسوده ها در وصف نوروز، از کهن ترین ادوار شعر فارسی تا به امروز، جزو 

پربسامد ترین عرصه های شعر در ایران بوده اند. در افغانستان، شاعر ملی این سامان، خلیل الله 

خلیلی، از نوروز می رساید و در تاجیکستان، شاعره ملی آن دیار، گلرخسار صفی اوا، در پاسخ 

به او در شعر خویش باز به نوروز می پردازد.  

حفظ و پاسداشت و ثبت ملی و جهانی نوروز و دیگر جشن ها و آیین های ایرانی به  نام ایران 

و همچنین برگزاری مراسم مشرتک در این عرصه و دیگر عرصه های میراث مشرتک فرهنگی و 

متدنی ایرانی تباران، از مهم ترین مؤلفه های هویت متکرث ایرانی و در زمره مواردی است که به 

تقویت توامنندی های ایران در ارتباط با همسایگان و سایر کشورهای پیرامونی می انجامد. بر این 

اساس و برمبنای گسرته قلمرو فرهنگ و مدنیت، و بی هیچ مناقشه ای در عرصه سیاست، نقش 

ژئوکالچرال و باملآل نقش ژئوپولیتیک ایران از این طریق، در منطقه بیش از پیش تکوین و قوت 

می یابد و ایران را در جایگاه محوری و منطقه ای در خور خویش قرار می دهد. 

5. تاریخ مشرتک: بخش اعظم تاریخ ایران، به گونه ای مدون، از حدود سه هزار سال پیش 

دودمان ها  غالب  است.  بوده  یگانه  و  مشرتک  خود،  اطراف  کنونی  کشورهای  از  بسیاری  با 

بر  این رسزمین،  بر  از اسالم، عالوه  ایرانی شده پیش و پس  یا  ایرانی  و خاندان های سلطنتی 

شامری از کشور های پیرامونی ایران کنونی نیز حکم رانده و تا سده های اخیر، همه مردم ایران 

باستان درطول تاریخی یگانه و مشرتک، در غم ها و شادی ها ، کامیابی ها و ناکامی های یکدیگر 

رشیک بوده اند. این تاریخ به  ویژه در تعامل با افغانستان و کشور های آسیای مرکزی و قفقاز، 

پیوستگی بارزتری می یابد و با یگانگی یا اشرتاک در عنارص تاریخی گوناگون چون: فرهنگ، 

زبان و ادب، آداب و رسوم و جغرافیای تاریخی، شکلی خاص به  خود می گیرد؛ در مواردی تا 

چهار قرن قبل و در مواردی نیز تا یک سده پیش، تفکیک و جدایی آن ها از تاریخ ایران کنونی 

امکان پذیر نیست. 

برای برشمردن یکی از مؤلفه های تعامل ایران و کشورهای پیرامونی، باید بگوییم در تاریخ 
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از  بسیاری  غربی،  تا شامل  از شامل رشقی  ایران،  در شامل  واقع  و کشور های  ایران  مشرتک 

گرجی  و  ارمنستانی  یا  ارمنی  آذربایجانی،  یا  آذری  افغانستانی،  یا  افغانی  اکنون  که  مردمی 

تاریخ و تحوالت  ایرانی ها  کنار دیگر  بودند که در  ایرانیانی  یا گرجستانی خوانده می شوند، 

تاریخی جامعه ایرانی را رقم می زدند و حتی بسیاری از آنان پس از جدایی از ایران کنونی، 

چون دیگر ایرانیان در فراز و فرودهای تاریخ ایران به شکلی سهیم بودند. برای مثال می توان 

به شمه ای از تعامل تاریخی ایران و گرجستان در عرص قاجار اشاره کرد: 

در تاریخ ایران طی سده های اخیر، به نام های بزرگی چون یوسف خان گرجی، خرسو خان گرجی 

و منوچهر خان گرجی برمی خوریم که پس از مهاجرت یا دعوت به ایران، به کسب موقعیت ها 

و مسئولیت هایی مانند پیشکاری شاهزادگان قاجار؛ حکومتداری در ایالت هایی چون گیالن، 

اصفهان و کردستان؛ فرماندهی قشون و دفاع از مرزهای ایران، در آبادانی و ایجاد و گسرتش 

صنعت چاپ و نرش در کشور نقش به سزایی داشتند و در عرصه های گوناگون سیاسی، نظامی، 

علمی و فرهنگی منشأ اثر بودند )وحید نیا، 1382: 652 - 655(. 

6. زبان فارسی: جغرافیای زبان فارسی، فراتر از مرز های جغرافیای کنونی ایران، بخش قابل 

توجهی از منطقه را شامل می شود و به  ویژه در گسرته جغرافیایی شامل رشقی ایران یا ایرانویج، 

زادگاه و خاستگاه این زبان، منود بیشرتی می یابد. فارسی، با دو نام دری و تاجیکی در دو کشور 

افغانستان و تاجیکستان زبان رسمی است و در برخی کشور های دیگر آسیای مرکزی، به  ویژه 

ازبکستان، و به طور مشخص در شهرهای تاریخی سمرقند و بخارا، زبان رایج است که برخالف 

تالش های بسیار برای محو و اضمحالل آن، همچنان به حیات خود ادامه می دهد و تعامالت 

درون مرزی و برون مرزی خود را در این خطّه حفظ کرده است. 

ایران، در شبه قاره هند، به  عنوان زبان تاریخ، عرفان، تصّوف  زبان فارسی در جنوب رشقی 

و دین، حتی در میان مردمانی که به آن سخن منی گویند، چه درآمیختگی با زبان های محلی 

همچون اردو و چه در بیان اشعار و اصطالحات و تعابیر و واژگان پربسامد و کارآمد روزمره 

نیز جایگاه تاریخی، دینی و فرهنگی خود را حفظ کرده است. رسایش بیشرتین اشعار عالمه 

اقبال الهوری، شاعر و حکیم بزرگ معارص پاکستان، به فارسی، منونه بارز تداوم اثرگذاری این 

نقش در روزگار ماست. 

در شامل غربی ایران، یعنی قفقاز و ترکیه نیز، زبان فارسی، به  سبب آمیختگی با زبان ترکی و 

دیگر زبان های این رسزمین و همچنین به دلیل حضور در جای جای تاریخ، جغرافیا و جغرافیای 

تاریخی این مناطق، از نام ها و واژگان و اصطالحات گرفته تا سنگ نوشته ها، چوب نوشته ها 
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و کتیبه های مساجد، مدارس و خانقاه ها و مزارنوشته های شهر ها و روستاها، تجلی یافته و 

جایگاه بالقوه خود را در تعامالت فرهنگی فراملی و منطقه ای حفظ کرده است. برای مثال در 

استانبول، تنها شهر اروپایی- آسیایی جهان، در گورستان های متعدد همجوار با مساجد و مانند 

آن، صدها سنگ قرب تاریخی و شکوهمند با نوشته ها و رسوده های فارسی یا آمیزه ای از فارسی 

و ترکی به  چشم می خورد؛ در و دیوار بناهای تاریخی دیگر نیز، از این قاعده مستثنی نیست. 

توجه به این پتانسیل ها و احیا و تقویت آنها از یک سو و برنامه ریزی برای تقویت هژمونیک 

واژگان فارسی در زبان هایی همچون اردو، به منظور جایگزینی با واژه های ناهمخوان انگلیسی 

به کمک دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی هند و پاکستان ازسوی دیگر، زمینه ساز تحول و 

تبدیل تدریجی این زبان ها به زبان های ایرانی مرتبط با زبان فارسی و درنتیجه تسهیل فراگیری 

و کاربرد فارسی به عنوان زبان میانجی، تأثیر فراوانی در گسرتش موقعیت فرهنگی فراملی ایران 

خواهد داشت. 

توجه به زبان های ایرانی، همچون پشتو و حفظ و تقویت ارتباط آن با دیگر زبان های ایرانی، 

همچون فارسی و بلوچی در افغانستان و پاکستان نیز، در گسرتش قلمرو و جایگاه عنرص زبان 

در تعامالت و ارتباطات منطقه ای ایران و اطراف آن نقش مهمی خواهد داشت. 

7. ادبیات و واژگان مشرتک: از بنیادی ترین و مؤثرترین مؤلفه های هویت ملی ایرانی در 

تعامالت منطقه ای، ادبیات فارسی است که در ابعادی گسرتده تر در هر دو عرصه زبان و ادب، 

به  ویژه در قلمرو واژگان مشرتک و دخیل در زبان های دیگر، می تواند زمینه ساز گسرتش نفوذ 

فرهنگی ایران در منطقه و ارتقای جایگاه منطقه ای ایران باشد. ادبیات کهن فارسی که از هزار 

سال پیش تا سده های اخیر، اقوام و ملیت های گوناگون داخلی و پیرامونی ایران را در قالب 

وطن مشرتک گرد هم آورده بود، امروزه نیز می تواند ایران را در مقام وطن فرهنگی این اقوام 

و ملیت ها، جایگاهی محوری بخشد. 

شعر و ادب فارسی، تنها در خاستگاه آن، خراسان و ماوراء النهر، بخشی از رسزمین های ایرانی، 

چهره هایی پرورده است که امروزه جزو مفاخر کشورهای پیرامونی ایران معرفی می شوند و 

حلقه اتصال این کشورها را با ایران، به مثابه محور فرهنگی و ادبی این گسرته وسیع فراهم 

می سازند. تنها در یکی از منابع بی شامر درباره شاعران و ادیبان این خطه، تنها در خراسان 

بزرگ و ماوراء النهر از 90 شاعر فارسی زبان یاد شده است که زادبوم و محل انتسابشان، امروزه 

عالوه بر ایران کنونی، پنج کشور پیرامونی دیگر را نیز دربر می گیرد. از میان آنان، 21 تن به 

نیشابور، طوس، ترشیز، قائن، طبس، باخرز، فریومد، قهستان، سبزوار، خوسف، بسطام و مشهد 
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در ایران کنونی؛ 25 تن به بلخ، هرات، غزنه، بادغیس، بدخشان، قبادیان، طالقان و غرجستان 

در افغانستان امروزی؛ 12 تن به مرو، رسخس، میهنه و ابیورد در ترکمنستان کنونی؛ 12 تن به 

سمرقند، بخارا، ترمذ و اخسیکت در ازبکستان امروز؛ یک تن به خجند در تاجیکستان کنونی؛ 

و یک تن به پیشاور در پاکستان این زمان منسوب بوده اند )صفری، 1372: صفحات مختلف(. 

درجغرافیای فرهنگی ایران، طی قرون متامدی شاعران و ادیبانی ظهور کرده اند که زادگاه، محّل 

درگذشت و مدفن بسیاری از آنان، شهرهای مختلفی از ایران باستان بوده که اینک هریک در 

کشوری، در اطراف ایران واقع شده اند. در نتیجه تعلق آنان به کشوری خاص، عمال ناممکن و 

از نظر وابستگی جغرافیایی، تفکیک ناپذیر است. 

نتیجه گیری 

عنارص متعدد و متنوع فرهنگ و هویت ایرانی، شامل ادیان و مذاهب گوناگون ایرانی یا رایج 

در ایران، عرفان و تصّوف، میراث فرهنگی و تاریخ مشرتک با ملل همجوار و دیگر اقوام ایرانی 

ساکن در رسزمین های پیرامونی، زبان فارسی و ادبیات و واژگان مشرتک و مصطلح در سایر 

زبان ها در اطراف ایران، هریک می توانند در ارتقای قدرت ملی ایران از سویی و تقویت جایگاه 

منطقه ای ایران از دیگر سو، مؤلفه هایی مؤثر باشند. با شناخت و کاربرد صحیح و متناسب این 

توامنندی ها در چارچوب گسرته ای از راهربدها و اولویت های راهربدی، این مجموعه می تواند، 

عالوه بر تحکیم همبستگی و وفاق ملی و برون رفت از تنش ها و بحران های واگرایانه، به عنوان 

مهم ترین ابزار، نقشی هژمونیک و در عین حال مساملت آمیز و صلح جویانه در پیشربد سیاست 

خارجی منطقه ای ایران  داشته باشد.
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