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 بررسی جایگاه ایثار در سیاست خارجی ایران )دیپلماسی فرهنگی ایثار(
 1عسگریان يعباسقل

 2آراحامد حکمت
 چکیده:

در جهان را  شی، منافع خوخود قدرت نرم یهامؤلفه یبا ارتقا کوشندیبزرگ همواره م یهاقدرت
را  یپرسش پاسخ داده شود که چه اقدامات نیمقاله تالش شده است به ا نی. در اندیجستجو نما

که  ییدر قبال کشورها یعموم یپلماسید رشاخهیبه عنوان ز ثاریا یفرهنگ یپلماسیدر قالب د توانیم
 ،یکنون تیقرابت دارند، انجام داد تا ضمن حفظ موقع رانیو ... با ا یخیتار ،یمذهب ،یلحاظ فرهنگ به

در  رانیا یگفتمان فرهنگ کهنیا یو به طور کل توسعه هم پیدا کندکشورها  نیبا ا یروابط فرهنگ
استفاده  یکیو الکترون ینترنتیا ،یاپژوهش از منابع کتابخانه انجام ریدر مس چگونه است؟ ثاریا نهیزم

 ،یکه از فرهنگ مل ثاریا یفرهنگ یپلماسیاست که د نیپاسخ مقاله به پرسش مذکور ا است. دهیگرد
. دیل نمایتکم یها و فرهنگ اسالمخود را با آموزهاست نشأت گرفته، توانسته  یرانیا یخیو تار یبوم

به  یدوستنوعو هم یشیآزاداند هیو انعکاس روح هاشهیاند به اشاعهقادر  است که لیدل نیبه هم
با توجه به  ثاریا نهیدر زم رانیا یفرهنگ یپلماسبه طور کلی، دی. استمنطقه و جهان  یهاملت

 میدرصدد تحک یبازنمود گفتمان نیاست. ا دهیگرد یزیریپ یانقالب اسالم شهیمعنا و اند یرگذاریتأث
 یشده به فراسو دیتول یهاها و نگرشها، دانشارزش میو تعم یفرهنگ بوم یمعرفت یهاانیبن

 .ردیگینرم و قدرت اقناع بهره م یپلماسیرهگذر از د نیاست. در ا ییایجغراف یمرزها
 

ای، سیاست دیپلماسی ایثار، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی مبادله كلیدي:واژگان
 خارجی ایران
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 بررسی جایگاه ایثار در سیاست خارجی ایران )دیپلماسی فرهنگی ایثار(
 

 مقدمه 

دیپلماسی »ای از به عنوان زیرشاخه 3«دیپلماسی ایثار»مفهوم اصلی و اهمیت جهت نیل به     

 6«نرمقدرت »(، الزم است ابتدا به موضوع 5«دیپلماسی عمومی»)آن هم زیرمجموعه  4«فرهنگی

 و نقش آن در سیاست خارجی پرداخته شود.

در دوره جنگ  جی)را یشرق-یغرب یدوقطب انیجر تیکه حاکمپس از این شمندانیاند     

حاکم بر  یواقع طینو، شرا ییهادگاهیتالش کردند تا با طرح د افت،ی انیسرد( بر جهان پا

دانشگاه هاروارد  المللنیاستاد روابط ب ی. جوزف ناندینما لیو تحل یرا بررس المللنینظام ب

( که مفهوم 1۰9: 1391 ،ییو رضا یزدانی ،یبود )کتاب نهیزم نیدر ا شگامیپ شمندانیاز اند یکی

(. او ادعا نمود که 35: 1389 د،یبار مورد استفاده قرار داد )پورسع نیاول یقدرت نرم را برا

خود، هم آموزش  یدرصد از درآمد ناخالص داخل 2ساالنه تنها با  کایمتحده آمر االتیاگر ا

مؤثر و اطالعات مورد نظر را به خارج از کشور برساند،  یهاو هم کمک دهرا ارتقا دا یداخل

. شودیکه بدان قدرت نرم گفته م ابدییدست م« قدرت سخت»تر از متفاوت و ژرف یبه قدرت

و شرح قرار  یتر مورد بررسمفهوم را بیش نیا ،«یرهبراز  ریناگز»پس از آن در کتاب  ینا

 (.139: 1391 ،یداد )کرم

کشورها در عرصه  گاهیکننده روابط و جا نییمؤلفه تع نیتراگر حساس یاز نظر جوزف نا

به  ها،تیاولو نییتع ییتوانا» یآنگاه قدرت نرم به معن م،یبدان« قدرت»را  المللنیروابط ب

و  یتیشخص ،یفرهنگ یهاتیداشتن جذاب ریناملموس )نظ یهاییبا دارا ایکه  یاگونه

قابل قبول با اعتبار  یهااستیکه ساین ای( مرتبط و همسو باشد و یو نهاد یاسیس یهاارزش

 (.۷9: 138۷ ،یخواهد بود )نا« آورد دیرا پد یمعنو

                                                           
3. Altruism Diplomacy 

4. Cultural Diplomacy 

5. Public Diplomacy 

6. Soft Power 
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آرا عباسقلي عسگریان، حامد حکمت  

 نیا د،یآیقدرت نرم برم حیتشر نهیگوناگون در زم شمندانیچه که از متن سخنان اندآن

کسب اعتبار  ش،یمثبت، ارائه چهره موجه از خو ۷«یرسازیتصو»است که قدرت نرم محصول 

مندی بر همراه با رضایت میرمستقیغ یرگذاریتأث ،یو خارج یداخل یدر نزد افکار عموم

ونه هرگ ای( و 12۰: 1389 ،یو قرب عی)رف گرانیخود درآوردن اداره د تیتحت تابع گران،ید

جامعه مورد نظر حمله کرده و  یها و هنجارهااست که به ارزش یزیآمرخشونتیاقدام غ

 یکه با الگوها شودیم ینینو یالگوها نشیو آفر یفعل یرفتار یدر الگوها رییباعث تغ تاًینها

(. الزم به ذکر است که قدرت 5-6: 138۷ ،ینیمورد نظر حاکم در تعارض است )نائ یرفتار

 استیس عمالا نهیآن غالب است و هز یقیجنبه تشو شود،یاعمال م میرمستقینرم به صورت غ

: 1384 ،ی)نصر دهدیکاهش م یاالعادهقدرت سخت( را به شکل فوق قی)از طر یخارج

به شکل را « قدرت نرم»و « قدرت سخت»عملکرد قدرت،  یدر بررس زین ی(. نا26-25

 (.53: 1391 سن،ی)ما داندیم دیگریکوابسته  ،یدیشد

 سازدیم زیانواع قدرت متما ریاست که آن را از سا ییهایژگیو یقدرت نرم دارا

 (:33: 1391سادات، )سرپرست

رو به رشد  انیهمراه با جر دهیپد نیبسط و رقابت دارد: ا یبرا عیوس تیظرف ک. ی1

زمان و  ها،تیجوامع و مل ،ییایجغراف یمرزها ،ینترنتیانقالب اطالعات و توسعه فرهنگ ا

و  یزندگ وهیش یدر توسعه جوامع، بررو ینیآفر. قدرت نرم ضمن نقشنورددیفضا را درم

  ت.مؤثر اس زیبشر ن یرفتار یالگوها

 یبزرگ ریسامانه متغ دهیپد نیا: استیکامالً پو یندیبلکه فرآ ست،ین ستایا دهیپد ک. ی2

 یوابسته است. برخالف عناصر یمتفاوت یهااست که شکل و تحول قدرت در آن به مؤلفه

روز کردن و جهت به یترو ...، قدرت نرم به زمان کم اتیاخالق ،یمل یراهبردها ت،یمل رینظ

 .اردد ازیتحول خود ن

                                                           
7. Image Making 
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 بررسی جایگاه ایثار در سیاست خارجی ایران )دیپلماسی فرهنگی ایثار(
 

متفاوت:  یاوهیاست، اما به شوجه مشترکش با قدرت سخت، متقاعد کردن مخاطب  .3

ها ملزم با آن یهمراه ایمورد نظر خود و  یاز هنجارها و نهادها یرویافراد را به پ ده،یپد نیا

-218: 138۷ ،یو جاذبه اتکا دارد )باقر یقدرت نرم بر قدرت قانع ساز رو،نیاز ا د؛ینمایم

( یعموم یپلماسیفعال )همان د یپلماسید ینوع قیقدرت جز از طر نیا جه،یت(. در ن21۷

 .شودیحاصل نم

 اریفرهنگ نقش بس ،یاست: به طور کل رگذاریابعاد تأث ریاز سا شیب یبر حوزه فرهنگ. 4

جهت، شناخت اصول  نی. به همکندیم یباز یو صلح جهان استیرا در عرصه س یمهم

مبدل گشته است.  کیپلماتید ینهادها یبرا یاقدام ضرور کیآن به  یهایژگیو و یفرهنگ

 لیدل نیابعاد مد نظر مؤثر است. به هم ریاز سا شیب رهنگقدرت نرم بر حوزه ف جه،یدر نت

 راتیجا که تأثمؤثر بوده و از آن یهنجار تینوع خاص از قدرت، اغلب بر هو نیاست که ا

در  یلذا نمود بُعد فرهنگ ستند،یبرخوردار ن قیدق یریگاندازه یالزم برا تیاز قابل یفرهنگ

 .نفوذ و قدرت کشورها بارزتر است

کاربرد  گر،یاز هر زمان د شیکه به عصر اطالعات معروف شده است، ب یعصر کنون در

بزرگ تا حد ممکن  یهااست و قدرت افتهیکشورها نمود  یخارج استینرم در س یابزارها

را به ذهن متبادر  دیسخت، تهد یابزارها نرم، جذاب بوده و ی. ابزارهارندیگیها بهره ماز آن

 یریزمان با به کارگ. همشودیمتولد م« قدرت هوشمند»دو،  نیا قیاز تلف الح نیبا ا سازند؛یم

در حال رخ دادن  یو در حوزه مسائل فرهنگ یاژهینرم، جنگ نرم هم به صورت و یابزارها

با دشمن  ییارویرو یو برا ستین یسخت و نظام ،ینوع از جنگ به صورت سنت نیاست. ا

ها از وقت خود را و پژوهشگران، ساعت شمندانیانداز  یتعداد یستیجنگ با نیدر عرصه ا

: 139۷ زادگان،بی)بناهان و حب ندیها و شبهات دشمن صرف نمافتنه یساز یجهت خنث

و به خرج دهند  یو از خود گذشتگ یفداکار ینوع دیبخش از جامعه با نی(. درواقع، ا246

و  تیاز منافع، هو یفرهنگ جانبهمبارزه همه نیاز جان، مال و عمر خود بگذرند تا بتواند در ا
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آرا عباسقلي عسگریان، حامد حکمت  

محسوب  ثاریا ینوع زیدر عرصه جنگ نرم ن تیفعال جه،یملت خود دفاع کنند. در نت یهاداشته

 .آن است دیو از اشکال جد شودیم

 توانیرا م یپرسش پاسخ داده شود که چه اقدامات نیمقاله تالش شده است به ا نیدر ا

که  ییدر قبال کشورها یعموم یپلماسید رشاخهیبه عنوان ز ثاریا یفرهنگ یپلماسیدر قالب د

 تیقرابت دارند، انجام داد تا ضمن حفظ موقع رانیو ... با ا یخیتار ،یمذهب ،یبه لحاظ فرهنگ

 یگفتمان فرهنگ کهنیا یکند و به طور کل دایکشورها توسعه هم پ نیبا ا یفرهنگ بطروا ،یکنون

و  ینترنتیا ،یااز منابع کتابخانه در مسیر انجام پژوهشچگونه است؟  ثاریا نهیدر زم رانیا

انجام این پژوهش در این است که باتوجه به  هفایداست.  دهیاستفاده گرد یکیالکترون

 یپلماسیدریخی ایران با کشورهای منطقه غرب آسیا، های مشترک مذهبی، فرهنگی و تاویژگی

های دیپلماتیک این کشور در سطح منطقه تواند به عنوان یکی از محورهای فعالیتمی ثاریا

که به عنوان مثال، حضور اش بیفزاید. چنانمورد توجه قرار بگیرد و بر دامنه نفوذ و تأثیرگذاری

دو پیروزی انقالب اسالمی در لبنان، باعث نوعی نفوذ توأم با یاری و ایثارگری ایرانیان از ب

 های نزدیکی دو ملت را فراهم ساخته است.فرهنگی در این کشور مهم منطقه شده و زمینه

 

 . چارچوب نظري2

گوناگون مطرح شده است،  شمندانیتوسط اند «یپلماسید» یکه برا یمختلف فیتعار نیاز ب

 یالمللنیو حل و فصل اختالفات ب المللنیروابط ب میتنظ ،یخارج استیهنر و فن اداره س»

 یو سران کشورها مداراناستیس انیدانش ارتباط م»و  «زیآممسالمت یهاوهیبا استفاده از ش

 (.4۷1: 1385 ،یهستند )طلوع فیتعار نیا نیترو مورد توافق نیتراز مهم« جهان

اطالعات و ارتباطات، وجود  یها، رشد فناوردولت تیکاهش حاکم لیبه دل امروزه

مفهوم  ،یمردم در سطح جهان یهایو گسترش آگاه یردولتیغ یهاو سازمان گرانیباز

اقدامات  یکه سوا یاو تحول شده است؛ به گونه رییو متعارف دچار تغ یسنت یپلماسید
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 بررسی جایگاه ایثار در سیاست خارجی ایران )دیپلماسی فرهنگی ایثار(
 

 یهااستیبر رهبران و س یدر جهت اثرگذار جهان یهاکه دولت یمختلف یو قانون یرسم

 یاحساب شده یهایزیرگسترده و برنامه یهاچنین تالشهم دهند،یانجام م گرید یهاتدول

ملل و  گرید نیخود در ب لیباب م یو رفتارها التیتما ها،شهیاند جادیدر جهت ا زیرا ن

 زین وهیش نی( تا از ایعموم یپلماسی)د سازندیم یاتیکرده و عمل یجهان طراح یکشورها

 (.9: 1388 ،یزیو عز یخود را محقق سازند )اخوان کاظم یمرزو اهداف برون یمنافع مل

 یپلماسیو د یسنت یپلماسید نیاختالف آشکار ب توانیچه تاکنون گفته شد، مآن بنابر

ها دولت ندگانینما انیصرفاً به روابط م یسنت یپلماسیامر دانست که د نیرا در ا یعموم

ها و افراد ها، سازمانعامه مردم و به طور خاص، گروه ،یعموم یپلماسیاما د پردازد؛یم

به طور . (Абрамова, 2011: 58) دهدیرا مورد توجه قرار م گانهیدر جوامع ب یررسمیغ

 یپلماسید«. مندی جامعه هدفاقناع و رضایت قینفوذ از طر» یعنی یعموم یپلماسیخالصه، د

و  یکشورها سازمانده یخارج استیاست که در عصر حاضر در س ینینو کردیرو یعموم

قابل  راتیاند تأثاست که توانسته وهیش نیبزرگ با استفاده از هم یها. قدرتگرددیم یاتیعمل

 .جوامع مختلف داشته باشند بررا  یتوجه

و ... رقابت وجود دارد و  یارسانه ،یاعم از فرهنگ یپلماسید یامروزه در همه اجزا

 نیبر قدرت نرم ب یمبتن یهااستیس یمهم در اجرا یبه عنوان عامل یعموم یپلماسید تیاهم

را به صحنه مبارزه  ینظام جهان ،یپلماسینوع از د نیو ا افتهی شیمختلف افزا یکشورها

 المللنیب استیکه در س شودیگفته م یکرده است. به لحاظ سنت لیدتب دیگریککشورها با 

امروز  یایاست که در دن یدر حال نیشود؛ ا روزیخواهد بود که ارتش او پ روزیپ یگریباز

 اریو داستان کدام طرف غالب شود بس تیروا کهنیدارد، اما ا تیاهم ینظام یروزیهرچند پ

 توانیکه م ییهاراه نیچنو هم شودیکه به عمل داده م یاعتبار زانیم نیتر است. بنابرامهم

اجرا و  ییبه توانا یادیامر تا حد ز نیمهم هستند. ا اریست، بسعمل به کار ب هیدر توج
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آرا عباسقلي عسگریان، حامد حکمت  

نشان دهد، مربوط  اعتباریب ایچگونه بتواند آن عمل را معتبر  کهنیکننده و ا یزیربرنامه

 .(Барт, 1989: 616) شودیم

 9«نزن استفروا»، 8«نانسی اسنو»الملل مانند روابط بین هحوزمطرح پردازان برخی از نظریه

و ( 1۰«بحار آمریکا یلوح: برنامه اطالعات ماورااقعیات جهانی سادهو»کتاب ه ویسند)ن

 Public) همان پروپاگانداست عمومی معتقدند که دیپلماسی 11«ویلسون دیزارد»

Diplomacy Alumni Association, 2013) . در همین راستا و بنابر نظرات برخی از

تبلیغات وسیع سیاسی  گیری ازبهره بابوده است در تالش غرب همواره اندیشمندان ایرانی، 

اطالعاتی و پروپاگاندا، محیط سیاسی و افکار ملی و  ،های ارتباطیو استفاده از زیرساخت

و با استفاده  رتیبن تها و اهداف خود قرار دهد و بدیها، سیاستأثیر پیامت تالمللی را تحبین

 مشخصالمللی امروزی، دستور روز را برای مخاطبان های بینو سازمان ی نوینهارسانهاز 

 .سته امومی معروف شدی عتبلیغات و پروپاگاندا به دیپلماس نوع از از ابعاد این بخشیکند؛ 

 یریتصو جادیا یو هدفمند در راستا یارتباط یراهبرد ،ی در حالت کلیعموم یپلماسید

کشور است که از راه به کار گرفتن ابزارها  خارج از آن یکشور نزد افکار عموم کیمثبت از 

 نیبر ا. (Melison, 2007: 18) شودیحاصل م یاو رسانه یمختلف ارتباط یهاو اهرم

آن، حکومت  قیها از طراست که حکومت یانیجر ،یعموم یپلماسیاساس، منظور از د

آن کشورها را هدف قرار  یو جامعه مدن یاسیس یندهایو فرآ زنندیرا دور م گرید یکشورها

ها، گفتمان جیمختلف با ترو یاست که کشورها دیجد یمفهوم یعموم یپلماسی. ددهندیم

کشورها  گرید نیدر ب یفرهنگ یو کسب برتر امیدرصدد انتقال پ خود یها و هنجارهاارزش

 یاصل یاز ابزارها ونیزیو تلو ویو راد یمتحرک، مبادالت فرهنگ ریهستند. انتشارات، تصاو

ارتباطات و  نهینو در زم یهایآور. امروزه به کمک فنشوندیمحسوب م یعموم یپلماسید

                                                           
8. Nancy Snow 

9. Oren Stephens 

10. Facts to a Candid World: America's Overseas Information Program 

11. Wilson Dizard 
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ها بر آن یرگذاریملل و اقناع و تأث گرید یعموم افکارارتباط با  یاطالعات، بستر مناسب برا

 .شده است جادیا یجهان یهابه واسطه رسانه

و هنر،  اتیمؤثرند که زبان، ادب یعموم یپلماسید تیتقو ای یدهدر شکل یاریبس عوامل

مناسب و گسترده،  کیپلماتیارتباطات د ،یگفتمان تیموقع ،یمتعال یهاها و ارزشآرمان

کسب  ،یمنف یخیپاک کردن تصورات تار ،یرفتنیپذ یهااستیو اتخاذ راهبردها و س یطراح

و کنترل  یدهمطلوب، قدرت شکل یاقتصاد یمندفناورانه، توان و رفتهشیپ یعلم گاهیجا

قدرت  ،یجهان یخبر یهااز شبکه یبرخودار ها،نشیو ب دیقدرت نفوذ در عقا ،یافکار عموم

ها آن نیتراز مهم یالمللنیب یهامتنوع و نفوذ در رسانه یامحصوالت رسانه عیو توز دیتول

 (.45: 138۷ ،یهستند )نا

 نگزیکام لتونیاست. م یعموم یپلماسیمهم د یهارمجموعهیاز ز یکی یفرهنگ یپلماسید

عبارت است  یرهنگی فپلماسید»: دیگویو م داندیم یفکرهم تیرا تقو یفرهنگ یپلماسید

 یها و اعتقادات براسنت ،ینظام ارزش ،یاطالعات، هنر، سبک زندگ ها،دهیاز مبادله ا

 ن،یبنابرا«. ها و کشورهاملت انیتفاهم متقابل م تیو تقو کبه مفاهمه مشتر یابیدست

از  شیاز قدرت نرم )ب یبردارو با بهره یو ارتباط یعناصر فرهنگ لهیبه وس یعموم یپلماسید

 نیاست که ا یتبادل تمدن یجوامع بر مبنا گریبا د یفکرهم جادیقدرت سخت( درصدد ا

 یبرا یکشور»که:  ابدییخود دست م یو مفهوم واقع گاهیبه جا یزمان ،یپلماسینوع از د

از همان جنس  یینهفته در فرهنگ و تمدن خود با استفاده از سازوکارها و ابزارها یانتقال غنا

 «دیخود لحاظ نما یخارج استیملل پرداخته و آن را در س ریو انتقال آن به سا یبه معرف

 (.22۷: 1386 ،ی)خان
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 ثاریا. مفهوم شناسي 3

« کردن ادی»، «انداختن شیپ» یماده به معن نیاست. ا« رأث» شهیاز ر یدر زبان عرب «ثاریا»واژه 

و « دادن یبرتر»، «انتخاب کردن» یبه معن ثاریاست. اما خود واژه ا یزیچ« ماندن یباق»و 

چند کس،  ای زیچند چ نیب یکه کس شودیواژه استفاده م نیاز ا یو زماناست « مقدم داشتن»

 (.149: 1395 گران،یو د ی)قطب ندیرا برگز یکی

 نهیچند گز ایدو  انیم اریاخت یانتخاب بدون واسطه و از رو» یدر قرآن به معن ثاریا

بار  21در قرآن به تعداد « رأث» شهیر«. است یمنف ایمثبت  یو با بار ارزش تیبراساس مطلوب

 (:158و  15۰-152گوناگون تکرار شده است )همان:  یو به اشکال و معان

 یبرتر»و « مقدم شمردن»، «کردن اریاخت»، «دادن حیترج»، «تخاب کردنان«: »تؤثرون. »1

 ؛«دادن

 ؛«دادن حیترج» ،«دنیبرگز«: »آثَرَ. »2

 ؛«مقدم داشتن: »«ؤثرونی. »3

 ؛«مقدم داشتن»و « کردن اریاخت«: »لن نؤثِرکَ. »4

 «.داشتن یگرام»و « مقدم داشتن»، «دادن حیترج»، «کردن اریاخت«: »آثَرَکَ. »5

و  یاست )محسن ریبه شرح ز زین ثاریاز دانشمندان مسلمان درباره مفهوم ا یبرخ دگاهید

 (:48-59: 1395 ،یفرامرز قراملک

چه سازگار با حق است، خلق، در آن ]لیم[موافقت با »(: یقمر 18۰)م.  یعبداهلل مروز .1

 (.2۰۷ق:  1414 ،ی)السلم« کوچک ایبزرگ  یخود، در امر ]لیم[بر موافقت با 

حظ و بهره برادران  یآن است که مقدم بدار»(: یقمر 2۷۰)م.  یشابوریابوحفض ن .2

 (.1۰9ق:  1424 ،ی)السلم «ایرا بر حظ خودت در آخرت و دن اتینید

و  شاوندانیو خو یبرادران صلب انیچنان که م»(: یقمر 623)م.  یابوحفض سهرورد .3

 (.2۷1/  1: 13۷3 ،ی)سهرورد «ینشمار زیجا یزییو تم یفرق چیدوستان، ه انیم
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به آن و  ازین نیدر ع یزیاز چ دنیدست کش»(: یقمر 412)م.  یابوعبدالرحمن سلم .4

 (.251ق:  1414 ،ی)السلم« است یگریدادن آن به د

از آن نفس که به واسطه آن، انسان به اراده  یلتیفض»(: یقمر 421)م.  هیمسکو یابوعل .5

که استحقاق  یتا آن را به کسان کندیم یخوددار شیازهایاز ن یاز برآوردن برخ اریو اخت

 (.43ق:  1426 ه،ی)مسکو« دارند، عطا کند

)صحبت( آن بود که اندر صحبت،  ثاریا قتیحق»(: یقمر 465)م.  یریابوالحسن هجو .6

فروگذارد و رنج بر خود نهد  یو بیخود، اندر نص بیحق صاحب خود را نگاه دارد و نص

چه خداوند است با به کار بستن آن گرانید یاریبه  امیق ثاریا رایراحت صاحب خود؛ ز یاز برا

 (.236: 13۷5 ،یری)هجو« داده است فرمانجبار به رسول مختارش 

و همه  ردیاست که ضرر را بپذ یکس ثاریصاحب ا»(: یقمر 465)م.  یریقش میعبدالکر .۷

 (.36۰: 13۷4 ،یری)القش« کند ثاریا یگریچه را دارد به دآن

 یدادن و حی، ترج]یو همراه یبرادر[مرتبه  نیباالت»(: یقمر 5۰5)م.  یابوحامد غزال .8

 «.خود است یازهایاو بر ن یازهایبر خود و مقدم داشتن ن

 «.خود فرد است ازیکه مورد ن یزیچ دنیبخش»(: یقمر 638)م.  یابن عرب نیالدی. مح9

 

 فرهنگ ایثار در ایران. 1. 3

و  خیدارند؛ از تار ادگاریرا به  ثاریاز ا یفراوان یهاخود، مصداق یخیدر حافظه تار انیرانیا

 ی. شاهنامه فردوسیلیمربوط به جنگ تحم یواقع یهاکهن گرفته تا داستان رانیا یهاافسانه

 ثاریا یهااز مصداق یکهن است، موارد رانیا یهاو افسانه خیمکتوب درباره تار یکه سند

« کاوه آهنگر» ،«ریآرش کمانگ» رینظ یرانیرا ذکر کرده است. پهلوانان ا یخین تاردورا ندر آ

 ریاند. آرش کمانگداده حیرا بر خود ترج ریهستند که غ ییهاتیاز جمله شخص «اوشیس»و 

 خیو کاوه آهنگر به واسطه جنگ با حاکم ظالم )ضحاک( نام خود را در تار ریبا رها کردن ت
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باعث شکل  زیاست ن رانیا نیسرزم یکه بوم اوشی. داستان مرگ سرساندندبه ثبت  رانیا

 ،یکسب یو عباس ییدوران کهن شد )ماکو انیرانیا نیدر ب یفرهنگ از خود گذشتگ یریگ

139۰ :1۷8-1۷۷.) 

 رانیهمراه بوده است. اما در ا یادیز یهابیبا فرازونش رانیا خیدر طول تار ثاریا فرهنگ

 یهاجنگ انیدر دوره قاجار و در جر یملموس و جمع ثارگرانهیا یهاتحرک نیمعاصر، نخست

( شکل گرفت. سپس در یدیخورش 12۰5-12۰6و  1184-1192) هیو روس رانیاول و دوم ا

کشور، از  یدر راه اعتال انیرانیاز ا یبخش زی( نیدیخورش 1285) تیمشروط بانقال انیجر

حرکت  نیاول ،یدیخورش 1342خرداد سال  15خود گذشتند. حادثه  یهاجان و مال و داشته

(. انقالب 166: 1389 گران،یو د نیهشج یاست )غفار یدر دوره پهلو ثارگرانهیقابل توجه ا

است که  یاجتماع یثارگریاز ا یهم نمونه بارز یدیخورش 135۷در سال  رانیملت ا یاسالم

جنگ طول در  رانیحضور اقشار مختلف مردم ا تاًیداد. نها انیپا یبه عمر نظام شاهنشاه

 خیدر تار ثارینمونه ا نیتریو اجتماع نی( واالتریدیخورش 1359-136۷ساله ) 8 یلیتحم

 است. رانیمعاصر ا

 

 . دیپلماسي فرهنگي ایثار۴

 ن،یقوان ات،یاعتقادات، هنرها، اخالق ها،یدانست رندهیکه دربرگ یادهیچیمجموعه پ»فرهنگ را 

انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده  لهیاست که به وس یگرید ییعادات و هرگونه توانا

کلمه به  کیانسان و در  یانسان اتیچه را که به خصوصدستاورد و ظهور هر آن» ایو « است

چه که در هر آن» زین ثاریفرهنگ ا ب،یترت نیاند. بدکرده فیتعر« است رتبطشأن انسان م

 یو اسالم ینیفرهنگ د» ایو « است جیآداب، رسوم و ... را ها،هیاز جمله رو یفرهنگ عموم

 یاخالق ییهاهم ارزش ثارگرانهیا ی(. رفتارها94: 139۰ ،ی)تقو شودیدانسته م «ثاریدر باب ا
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است  یمبان نیاعتقاد و عمل به ا جه،یهستند. در نت یدتیعق یمبان یسر کیو نشأت گرفته از 

 (.233-234: 139۷ زادگان،بیخواهد داد )بناهان و حب شیرا در افراد افزا رثایبه ا لیکه تما

ابتدا الزم  ثار،یا یفرهنگ یپلماسیتحقق د یبرا یسازنهیو زم ثاریفرهنگ ا جیترو جهت

 ،یو فرامرز قراملک یکرد )محسن یآن را بررس یایرا شناخته و ابعاد و زوا ثاریا قتیاست حق

 تیبه کل رندهیکه فرد آموزش گاز این شیپ ثار،یهمچون ا یمی(. البته آموزش مفاه48: 1395

: 139۰ ،ینخواهد داشت )تقو یچندان ریباشد، تأث رفتهیآن را پذ ایباشد و  هواقف شد نید

جوامع هدف  یستیابتدا با گر،ید یدر سطح کشورها ثاریجهت توسعه فرهنگ ا جه،ی(. در نت82

و فرق  انیاد رویو مخصوصاً مسلمان و جوامع پ یمیابراه انیاد رویرا به دو گروه جوامع پ

 .نمود میتقس نیدیب ایو  گرید

هرچند مفاهیمی نظیر ایثار نیاز به آموزش دارند )مخصوصاً برای افراد و جوامعی که با 

اصلی در این روند، گام نهادن های آن آشنایی کمی دارند(؛ اما مرحله این فرهنگ و مصداق

های تعلیم گیرنده است. در واقع، این در مسیر ایثار است که این مراحل برعهده افراد و گروه

ها را قلباً پذیرفته و به تعلیم دیدگان هستند که باید خودشان مفاهیم پایه را درک کرده، آن

البته در این مرحله، خداوند . (9۷-98: 139۰ ،ی)تقوسازی بپردازند خودسازی و سپس جامعه

خداوند هرکسی  12«سوره عنکبوت 69آیه »که طبق نیز به کمک این افراد خواهد آمد. چنان

ای و را که در راه او قدم بردارد، هدایت خواهد کرد. در نتیجه، بیان و تبلیغ مفاهیم پایه

در راستای عمل  های موردی از ایثار کافی است تا افراد جامعه و حتی جوامع دیگرمصداق

 به این فرهنگ گام بردارند.

دردی با محرومان، ترویج روحیه گذشت در جامعه، نیکنامی و شهرت اجتماعی، هم

زدایی از جامعه و رفع ظلم آرامش روحی و وجدانی، تالش در جهت رفع فقر و محرومیت

توان می ثاریا جیترو و جادیا یهاوهیشو تبعیض از جمله آثار فردی و اجتماعی ایثار هستند. از 

                                                           

 المُحسِنینَ لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّوَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِینَّهُم سُبُلَنا . 12
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زیستی و دوری از تجمالت، برابری و مساوات، عدم ترس از فقر و کاهش توانایی به ساده

مالی، ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در افراد و درک دردهای جامعه، مطالعه زندگی ایثارگران 

جامعه اشاره کرد. ها و تجلیل گفتاری و رفتاری از رفتارهای ایثارگرانه در و الگو قرار دادن آن

عدم احساس مسئولیت از سوی افراد جامعه، زجر کشیدن محرومان و مستمندان و افزایش 

بضاعت، استیالی دشمنان بر جامعه و زوال اتحاد و همبستگی و رواج تفرقه افراد فقیر و بی

و بناهان روند )بار ترک ایثار به شمار میو هرج و مرج در جامعه نیز از پیامدهای زیان

 (.32-33: 1382زواره،  ی؛ گل254: 139۷ زادگان،بیحب

 

 . دیپلماسي فرهنگي ایثار ایران1. ۴

 کهبه دلیل این است. البتهبوده  یرانیدر فرهنگ ا گذشتهاز ، دارد یجنبه ملنیز که  ثاریافرهنگ 

بوده است، در نتیجه از اهمیت  قیناالکشور ایران به مدت چندین سده شاهد حضور حاکمان 

و  رانیدر ا یالمانقالب اس یروزی. با پملت ایران کاسته شده بود صهیخص نیا و برجستگی

سرازیر و  «ینهضت سوادآموز»و  «امداد تهیکم» ،«یجهاد سازندگ» نظیر هاییسازمان لیتشک

، حمام، ساخت خانه به مستضعفان شامل جانبههمه یهاکمکجهت جوانان به روستاها  شدن

امرار معاش  و یتوسعه کشاورز یبرا هاقنات یروبیالبرای روستاییان و  مدرسه و مسجد

 هیروحی، لیبا آغاز جنگ تحمچنین همکرد.  دایپ ینیو نمود ع یتجل یمل هیروح نیمردم، ا

 گشود.مختلف جوانان از اقشار  یبرا ی رادیجد ریمس یثارگریا

توانسته فرهنگ ایثار است که این فرهنگ  یرانیا-یخیتار-یمل به دلیل سرچشمهدر اصل 

به هم  یارتباط ترینییابتدا یکه حتو از جمله، جوامعی  گریجوامع د نیبه مرور زمان در ب

و متعلقات آن  ثاریفرهنگ ا ،. در واقعکند داید، توسعه پنندار یعیو نگرش ش یانقالب اسالم

 در سطح ،دارد انیجر یرانای هدر بطن خانوادو ...  یخوارمغ ،یلمدنحوه گذشت، ه شامل

 یاسالم ریو غ یعیش ریجوامع غ یحت ،جوامع گریراه خود را به دو کرده  دایپ سترشجامعه گ



 

 

 

 

 

 

118 

 

 بررسی جایگاه ایثار در سیاست خارجی ایران )دیپلماسی فرهنگی ایثار(
 

و عرضه اسالمی بال پرواز انقالب  ی،رانیا ثاریفرهنگ ا دیگر، گشوده است. به عبارت

 .دیآیجوامع به حساب م ریبه سا های ایرانارزش

نشأت  یرانیا یخیو تار یبوم ،یکه از فرهنگ مل ثاریا یفرهنگ یپلماسیدبه طور کلی، 

است  لیدل نی. به همدینما لیتکم یها و فرهنگ اسالمگرفته، توانسته است خود را با آموزه

منطقه  یهابه ملت یدوستنوعو هم یشیآزاداند هیو انعکاس روح هاشهیکه قادر به اشاعه اند

 شهیمعنا و اند یرگذاریبا توجه به تأث ثاریا نهیدر زم رانیا یفرهنگ یپلماسیو جهان است. د

 یمعرفت یهاانیبن میدرصدد تحک یبازنمود گفتمان نیاست. ا دهیگرد یزیریپ یانقالب اسالم

 یمرزها یشده به فراسو دیتول یهاها و نگرشها، دانشارزش میو تعم یفرهنگ بوم

 .ردیگیو قدرت اقناع بهره منرم  یپلماسیرهگذر از د نی. در استا ییایجغراف

 

 ایثار تحقق اهداف دیپلماسيهاي . روش5

ترین برخی از مهم توان ازمی ایثار یپلماسیشده در حوزه د ینیبشیبه منظور تحقق اهداف پ

 دیپلماسی عمومی و فرهنگی استفاده کرد: در استفاده مورد هایروش

 

 تبادالت فرهنگي و آموزشي. 1. 5

 نمایشی، و هنری گروه های اعزام هدف، کشورهای در آموزشی و فرهنگی مؤسسات ایجاد

 کشور از مثبت تصویری تواند ضمن ارائهمشابه می اقدامات و نخبگان و هنرمندان از دعوت

 و اهداف با هدف هایگروه بین اعتقادی و فکری قرابت و نزدیکی نوعی مورد نظر،

 .(Snow & Taylor, 2009: 50)نماید  ایجاد کشور این هاییاستس
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 يهنر داتیو تول مجالت، هاباانتشار كت. 2. 5

نقش  چنانهم ،مطبوعات ریکتاب و سا ،یارتباط یهایفناور سابقهیگسترش ب رغمعلی

آنان  تیو تقو میتحک زیو باورها و ن دیعقا ها،تیاصالح ذهن م،یدر انتقال مفاه یرگذاریثأت

بر افکار عمومی جوامع  یرو اثرگذا تیرو کشورهای مختلف جهت هدانی. از اکنندیم فایا

از جمله  یهنر داتیتول زیها جلد کتاب، مجله و نو نشر صد دیساالنه اقدام به تول ،هدف

 .ندینمای... م و یقیموس لم،یف

 

 هاي مردم نهاد. همکاري با سازمان3. 5

به اهدافشان را  یابیدست الملل،نیب یدر نظام اجتماع رگذاریتأث یهاامروز، دولت یایدر دن

سازمان» که به لیقب نیاز ا یمؤسسات اینهادها و  ادها،یو به واسطه بن میرمستقیبه صورت غ

 یاسیس یهاجوامع بر نظام قیو از طر یدر بطن جوامع بشر اند،تهافیشهرت  13«های مردم نهاد

 یرگذارینفوذ و تأث زمیاما مکان ستند،ین یکه دولتاین رغمیها علسازمان نی. اکنندیم بیتعق

مردم نهاد نظرات  یها. سازمانکنندیم لیکشورها تسه ریرا در سا یکشور یفرهنگ-یاسیس

از جامعه  تیها را وادار به تبعدولت ق،یطر نیو از ا سازندیم کنند،یجوامع را پردازش م

 ریمس نیکه در ا ییکایآمر یادهایو از جمله بن یغرب یادهایبن یهاوهیاز ش یکی. کنندیم

اقشار مختلف  یرا برا یروش، منابع آموزش نیاست. در ا «یابیاستعداد» کنند،یحرکت م

 .آورندیو به مرحله اجرا درم هیته ،یجو خار یداخل ،یرخودیو غ یجوامع خود

 

 گیري از فضاي مجازي. بهره۴. 5

                                                           
13. Non-Governmental Organization (NGO) 
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متحده  االتیا یعموم یپلماسیگسترش د یبه بحث درباره چگونگ یادر مقاله 14«بنیاد هریتیج»

در باب  یادیز یبحث و گفتگوها 15«کایمؤسسه صلح آمر»: در سدینویدر جهان پرداخته و م

 یاپروژه طورنیشده است. هم هیدر روس یسیها، از جمله وبالگ نورسانه یاجتماع راتیتأث

 هیدر جامعه روس نترنتیهاروارد که در مورد نقش ااز دانشگاه  16«برکمن» یقاتیدر مرکز تحق

افراد  ییشناسا یبرا یهزار وبالگ روس 11از  شیب لیو تحل هیبه اجرا درآمد که شامل تجز

 ریتأث یمطالعه، بررس نیاهداف ا گریبود. از د یاسیها از مباحث سآن لیتحل یو چگونگ

 .(Базен, 1972: 384) بوده است یها در تحرکات اجتماعوبالگ

 

 . ترویج و گسترش زبان5. 5

 لیو تبد یسازهمچون آگاه یموضوعات اساس یزبان به مثابه ابزار شاخص و عمده برا

 نیب یارتباط ستمیزبان ابزار مهم س ن،یبرعهده دارد. عالوه بر ا ینقش مهم یفرهنگ یهاسنت

از  کایاست که غرب و به خصوص آمر لیدل نیاست. به هم دیگریکدرک  یها براانسان

 .کندیرا دنبال م یاهداف متنوع ،یعموم یپلماسیتوسعه د البآموزش زبان و در ق قیطر

 

 هاي مختلفگیري از رسانه. بهره۶. 5

است،  رگذاریبر انسان تأث میکه به طور مستق یدارید یارتباط جمع لیبه وسا دیبا بارهنیا در

ها سال نقش برتر ده نمایغافل شد. س «نمایس»رسانه  تیاز اهم دیحوزه نبا نیاشاره نمود. در ا

 هنشان دادن چهر وودیهال ینمایمهم س فهی. امروزه وظکردیم یباز ونیزیبا تلو سهیرا در مقا

را  یزشیانگ ریتصاو نمایاست. س ییکایآمر یفرهنگ و سبک زندگ کا،یمتحده آمر االتیبرتر ا

 نیرا تلق یواقع یایو پردازش شده از دن یقیاطالعات حق ونیزیتلو یول ند؛کیمنتشر م
                                                           

14. Heritage Foundation 

15. United States Institute Of Peace (USIP) 

16. Berkman Center For Internet & Society (BCIS) 
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در جهت گسترش  یهنر یرسازیتا با تصو شودیتالش م یوودیهال یهالمی. در فدینمایم

به عنوان نماد  یکه سرباز یمثالً زمان رد؛یمتحده حرکت صورت گ االتیدامنه قدرت نرم ا

که در آن  ییهالمیبا ساختن ف ایو  شودیم یمعرف ریناپذو شکست روزیملت موفق، پ کی

 .کندیم یمعرف یو دموکراس یرا نمونه آزاد کایشوند، آمر میتکر پوستاناهیس

در انتقال  ییکایآمر ییهاشرکت ژهیو به و یتیفرامل یهاشرکت تیکه فعال طورهمان

 ،یغاتیتبل یهایآگه توانندیچنین مهم یاست، انتقال دهندگان فرهنگ رگذاریتأث اریفرهنگ بس

 یخارج یاانهیرا یهایباز یو حت یآموزش یهاها، برنامهرستوران ،یونیزیتلو یهاشبکه

همچون  ییکایآمر یفرهنگ یهاحضور سازمان ریبه تأث توانینمونه م نباشند. به عنوا

 ریاخ یاهها در سالرستوران نیاشاره نمود. ا هیدر روس« مک دونالد» یارهیزنج یهارستوران

 15تر از کم یآن را در مدت یهانشانه توانیاند که مداشته ریکشور تأث نیبر جامعه ا یبه قدر

 نیدر کنار کرمل یمشاهده نمود. حت هیروس یشهرها ریمسکو و سا یهاابانیسال در همه خ

تنها در بعد  ییکایآمر یهاحضور رستوران ریو فعال است. تأث ریشعبه مک دونالد دا زین

 ,Моль) قابل توجه است زین هیها در بخش اقتصاد روسحضور آن ریبلکه تأث ست،ین یفرهنگ

2008: 28 & 416). 

 

 ثاریا يپلماسید . موضوعات قابل طرح در۶

مرزها به عنوان  یدر سطح جامعه و ورا توانندیکه م ثاریفرهنگ ا یهارمجموعهیو ز هانمونه

که در  شوندیرا شامل م یشوند، موضوعات مختلف غیتبل یرانیا-یبرند فرهنگ و تمدن اسالم

زواره،  ی؛ گل۷۰-۷1: 138۷ ،یهم ذکر شده است )سائل یخیتار ییهاهرکدام نمونه یبرا ر،یز

1382 :32:) 

 . ایثار از سوی مسئوالن کشور:1
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ای داشتند و در اسالمی بودند، اما زندگی بسیار ساده* پیامبر اسالم هرچند رهبر جامعه 

دادند و از اشتباهات دیگران گاه بدی را بدی پاسخ نمیکردند. ایشان هیچراه خدا ایثار می

 دادند.گذشتند و آنان را مورد عفو و رحمت قرار میمی

ها ، اما شب* امام علی )ع( به عنوان امیرالمؤمنین هرچند رهبر کشور وسیع اسالمی بودند

های کوفه به به صورت ناشناس، به تنهایی و در حالی که آذوقه به همراه داشتند، در کوچه

افتادند تا به نیازمندان رسیدگی کنند. تا جایی که یکی از کوفیان پشت سر ایشان بدگویی راه می

که امام علی  کنند. این در حالی استکرده بود که امیرالمؤمنین به من که فقیرم، رسیدگی نمی

آوردند و در عین حال و پس از شنیدن این تهمت، ها برای آن کوفی هم آذوقه می)ع( شب

 چنان این موضوع را افشا نکردند.هم

 . ایثار در شدت فقر:2

شان بیمار شده بودند، امام علی )ع( و * زمانی که امامین حسنین )ع( در دوران کودکی

روز پشت سرهم روزه گرفتند؛ اما هر  3فرزندشان،  حضرت فاطمه )س( جهت شفای این دو

که روزه بودند، شب موقع اذان، مسکینانی به درب خانه امیرالمؤمنین آمدند و ایشان هم با این

اما افطاری خانواده را به این مسکینان دادند و با آب افطار کردند. در همین زمینه است که 

 (.32: 1382زواره،  یگلل شد )ناز 1۷)آیه هشتم سوره انسان(« آیه اطعام»

گاهى برخى از اصحاب ی حضرت پیامبر )ص( و در مسیر حرکت، یکى از سفرها در* 

غفاری ابوذر در ادامه مسیر، گشتند. مىهای مختلف از ادامه سفر منصرف شده و برهبه بهان

روز،  3پس از اما  .داردقصد بازگشت  هم اوکردند که فکر از حرکت باز ایستاد و برخى هم 

اسالم خود را به پیامبر و حالت تشنگی، در حالی که آب به همراه داشت،  ابوذر با پاى پیاده

که در شیار آن آب خنک و گوارایى  کردهسنگى برخورد در راه به تخته. او توضیح داد رسانید

                                                           

 وَأَسِیرًا وَیتِیمًا مِسْکینًا حُبَِّهِوَیطْعِمُونَ الطََّعَامَ عَلَى . 1۷
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همین نخواهد نوشید و به از آن  ،ننوشد آباز پیامبر تا است  گفتهبا خود اما  ؛جمع شده بود

 جهت، تشنگی را تحمل کرده است.

 . ایثار قبل از درخواست شخص محتاج:3

خوردند. ایشان های نان خشک را می* روزی امام حسین )ع( گروهی را دیدند که تکه

 این گروه را به خانه برده، برایشان غذا، پوشاک و پول دادند.

های عراق ایرانی در زندان * در طول جنگ تحمیلی، اذان گفتن با صدای بلند برای اسرای

 یبوده است، اذان را طور فیضع یکه به لحاظ بدن یرانیساله ا 1۷نوجوان ممنوع بود. روزی 

. کندیم دشیو تهد دیآیو جهت مجازات به سمت او م شنودیم یکه مأمور عراق دیگویم

 رینوجوان ز نیکه شاهد ماجرا بوده و مطمئن بوده که ا یرانیا اسیراناز  گرید یکیزمان هم

که او اذان گفته است و نه آن  کندیرا با اصرار متقاعد م یقمأمور عرا آورد،یشکنجه دوام نم

 ردیگیقرار م هاینوجوان مذکور تحت شکنجه عراق یبه جا یرانیجوان ا نینوجوان. سپس هم

 (.125: 1388 ان،ی)رحمان

دوره جنگ تحمیلی، مجروح * سید ناصر عمادی چاشمی، پزشک بدون مرز ایرانی که در 

شیمیایی شده است، پس از پایان جنگ نیز به شکل دیگری به ایثارگری خود ادامه داده است. 

توان های ایدز و سالک است، میاز جمله اقدامات او که متخصص پوست و مبارزه با بیماری

عراق، ایجاد به ارائه خدمات رایگان پزشکی در مناطق محروم ایران، افغانستان و کردستان 

اندازی درمانگاه های پایتخت کنیا، راهدر یکی از بیمارستان« امام حسین )ع(»درمانگاه پوست 

ترین بیمارستان کشور بوروندی و سرپستی مراکز درمانی در در بزرگ« امام رضا )ع(»پوست 

 1389 جمهور وقت ایران در سالکشور غنا اشاره کرد. دریافت نشان ملی ایثار از دست رئیس

وزیر کنیا و وزیر جمهور بوروندی، نخستچنین کسب عناوین مختلف از سوی ئیسو هم

 بهداشت غنا از جمله افتخارات این ایثارگر بدون مرز ایرانی است.
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، شماری از پزشکان، پرستاران و 2۰2۰* با شیوع ویروس کرونا در سطح جهان در سال 

یل مختلف از رسیدگی به بیماران خودداری کردند کادر درمانی در برخی از کشورها بنا به دال

مداران خارجی، حفظ و منافع مادی خود را ترجیح دادند. درواقع برای برخی از سیاست

شان در اولویت قرار گرفت. مالشان و برای برخی از کادر درمانی خارجی هم حفظ سالمتی

ز شهروندان بر سر خرید ها در شماری از کشورها خالی شدند، بعضی اچنین فروشگاههم

ه دلیل ناامنی هایی جهت خرید اسلحه بمایحتاج زندگی به جان هم افتادند و حتی صف

حاصل از شیوع کرونا بسته شد. اما در ایران، این وضعیت کامالً برعکس بود و عالوه بر 

ند به تر از مسئولیتی که برعهده داشتکه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی، بسیار بیشاین

هموطنانشان کمک کردند و از جان، مال و وقت خود گذشتند، سایر اقشار جامعه هم به کمک 

شان کردند. تا جایی که تعداد زیادی از همین پزشکان، ها آمده و در حد توان، پشتیبانیآن

در پرستاران و کادر درمانی ایثارگر ایرانی به بیماری کرونا مبتال شده و یا حتی جانشان را هم 

چنین مایحتاج زندگی و لوازم بهداشتی در اختیار راه حفظ سالمت جامعه از دست دادند. هم

بضاعت ایرانی قرار گرفت و با همدلی مردم، جو روانی جامعه کامالً آرام نگه های کمخانواده

 داشته شد.

 

 . نقش دیپلماسي ایثار در تحوالت منطقه۷
اند و در طول تاریخ، همواره ایرانیان از دوره پیش از اسالم در زمینه فرهنگی پیشتاز بوده

 وشیداراند. به عنوان نمونه، ها نیز انتقال دادهدستاوردهای فرهنگی خود را به دیگر ملت

در  یو جراح یرا مأمور ساخت آموزشگاه پزشک رانیدر ا یمصر اسیراناز  یکی یهخامنش

و  یفرمان به ترجمه آثار افالطون و ارسطو به زبان پهلو یساسان روانیانوش روخس. مصر کرد

از  یکیشاپور به عنوان  یجند یرانیدانشگاه ا .شاپور داد یآثار در دانشگاه جند نیا سیتدر

هم به کار  یدانشگاه در دوره اسالم نیدر عصر خود مطرح بود. ا یمراکز فرهنگ نیتربزرگ

از  «هیابن ماسو»و  «شوعیبخت» رینظ یمعروف در عصر خالفت عباس زشکانخود ادامه داد و پ
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کمک  یتمدن اسالم یبه ارتقا جندی شاپوردانشگاه و  دانشگاه بودند نیآموختگان همدانش

 هاوانیشامل دفترها و د یخالفت اسالم یادار ستمیس. در ادامه همین تبادالت فرهنگی، کرد

 یهم ابتدا فارسهای اسالمی سرزمین یو دفتر یو زبان ادار شدند جادیا یرانیا وهیبه شنیز 

 برگردانده شد. یمسلمان به عرب انیرانیبود که بعدها توسط خود ا

در که  یسازسفال صنعتاند. ایرانیان در زمینه انتقال دستاوردهای هنری نیز فعال بوده

 زین رانیپس از ورود اسالم به ا یو حت یدر عصر ساسان ،بود شرفتهیپ اریبس یعصر هخامنش

 ریگچشم زیاز اسالم ن شیپ رانیادر  یصنعت نساج یهارفتشیشد. پ لیو تکم افتیادامه 

(، هند، یفعل هی)ترک ریصغ یایآس ه،یبه سور ایرانی در دوران پیش از اسالمبوده است. هنر 

در  ایبالکان و اسپان رهیجزشبه ونان،ی(، ی)استانبول فعل هیقسطنطن ا،یسدر آ نیترکستان و چ

 یو سنگ یآجر یهنر ساخت گنبدهاتا جایی که  ؛افتیراه  قایاروپا و مصر و مغرب در آفر

)شهید  است یبزرگ در اسالم از اثرات هنر ساسان یها و گنبدهاو دروازه تیحیدر مس

 (.325-33۰: 1385مطهری، 

ی دارد، محورش اسالم رانیا شهیچون راز کشور، در داخل و خارج نیز  فرهنگ ایرانی ایثار

جوامع  گریقادر است به سرعت در د گیرد،جدید ارتباطی هم بهره می یابزارها است و از

است  لیدل نیبه هم دی. شاسازدتر محکمهم را  یانقالب اسالم گاهیجازمان، همنفوذ کند و 

 کیرا از  ایرانی ایثارفرهنگ نند نفوذ کیتالش م یمخالف انقالب اسالم یهاستیاستراتژکه 

و  «عهینفوذ ش»به عنوان ، به خصوص اهل سنتادیان و مذاهب،  ریسا کیرحت یسو برا

 کیرا تحرها و ترک هاعربخواهند یم یوقت و از سوی دیگر، ندازندیجا ب« صدور انقالب»

دوده در مح« گسترش امپراتوری پارسی»از این نفوذ فرهنگی با عنوان تالش ایران برای  ،کنند

 برند.جغرافیای تاریخی این کشور نام می

 زیچ انیرانیا یخیتار نهیشیکه پ ردیگیصورت م یدر حال رانیا هیاتهامات عل نیطرح ا

به درخواست  الدیاز م شیپ 539در سال  یکه کوروش هخامنش. چناندهدیرا نشان م یگرید

 یجا را از دست حاکمانتا مردم آن کشدیلشکر م رانیا یگیدر همسا نیسرزم نیمردم بابل به ا

 یلشکرکش نیکه ا کندیحال در منشور کوروش ذکر م نینجات دهد. در ع کردند،یکه ظلم م
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به اعتقادات خود آزاد خواهند  یبندیبوده است و مردم بابل در پا یزیربدون هرگونه خون

 شیباشد، پ خیتحقق حقوق بشر در تار یهانمونه نیاز نخست یکی تواندیموضوع م نیبود. ا

 نیا ،یرانیمسئوالن ا یبرخ انیکنند. به ب دایورود پ نهیزم نیدر ا یغرب یکه کشورهااز آن

 ییاز مردم کشورها تیخود به حما زیستگذشته ظلم نیبر ا دیبا تأک زیکشور در عصر حاضر ن

 رانیا یسنت یامپراتور یایاح یعنامسئله به م نیو ا پردازدیعراق و افغانستان م ن،یفلسط رینظ

 (.25-2۷: 1389زاده، )رمضان ستین

اهل  یعالم وهاب کی- «یصفر الحوال»جنوب عراق،  انیعیش امیو پس از ق 1991سال  در

که از پاکستان و افغانستان شروع شده و با عبور  «یقوس رافض» لیاز تشک -یعربستان سعود

ابراز  شود،یم یو لبنان منته هیبه سور تاًینها ه،یترک نینشعهیش یهاعراق و بخش ران،یاز ا

 انیعیش یرینسبت به قدرت گ ینگران نیدرواقع، ا. (Sefr Al-Hawali, 1991)د کر ینگران

 یهاگروه یاز سو 2۰۰3به عراق در سال  کایاز حمله آمر شیها پسال ایدر منطقه غرب آس

مطرح بوده است؛ اما پس از اشغال عراق و  یتندرو اهل سنت و عمدتاً از لحاظ مذهب

هم به خود  کیتیو ژئوپل یاسیجنبه س هاینگران نیا ر،کشو نیدر اداره ا انیعیش ینیآفرنقش

 .گرفت

توسط ملک عبداهلل  2۰۰4بار در سال  نینخست «یعیهالل ش»راستا، اصطالح  نیهم در

 یدر عراق به کار گرفته شد. او مدع انیعیزمان با قدرت گرفتن شو هم -پادشاه اردن-دوم 

هالل  کیعراق مسلط شوند،  دیبر دولت جد رانیطرفدار ا مداراناستیس ایاگر احزاب »شد: 

و لبنان ظاهر  هیتا عراق، سور رانیاز ا عهیمسلط ش یهاا حکومتیها شامل جنبش دیجد

 یدیو چالش جد شده یو سن عهیش انیموجود م یخواهد شد که موجب برهم زدن موازنه قوا

امور  ری، وز2۰۰5روند و در سال  نیدر ادامه ا«. و متحدانش خواهد بود کایمنافع آمر یبرا

در  «رانیعراق به ا لیتحو»از به گفته او  اضیر یاز نگران یخارجه وقت عربستان سعود

وقت  جمهورسرئی–مبارک  یحسن زین 2۰۰6به عراق خبر داد. در سال  کایحمله آمر جهینت

دارند و از  یاز کشور خود وفادار ترشیب رانیبه ا یعرب یکشورها انیعیشد ش یمدع -مصر

 خبر داد. اندعهیش تشیدرصد از جمع 65در کشور عراق که  رانینفوذ ا
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 تواندیحال م نیو در ع داندمیخود  هیعل یارا توطئه یعیهالل ش لیتشک یادعا رانیاما ا

متحده به موازنه  االتیا یدهایدر منطقه در مقابل تهد انیعیبا استفاده از قدرت گرفتن ش

مطرح ساختن موضوع هالل  ،عقیده ایراندهد. به  شیپرداخته و قدرت خود را افزا دیتهد

 رانیمهار ا یبرا کایآمر یهااستیس یدر راستا تواندیم یپارس یپراتورام یایاح ایو  یعیش

در سطح منطقه باشد.  یهراسعهیش-یهراسرانیا جادیو ا یمذهب-یقوم یهااز اهرمبا استفاده 

جهت ترساندن اهل سنت  کایآمر یاز سو یارا حربه یعیطرح موضوع هالل ش این کشور،

 رانیا تیادعا را حما نیباطل بودن ا لیاز دال یکی و داندیم انیعیمنطقه از قدرت گرفتن ش

-1۷4و  165و  163: 1388 ،یوسفی ی)حاج کندیذکر م نیاز حقوق مردم اهل سنت فلسط

1۷3.) 

 یمقاومت اسالم یهاتسلط جنبش ران،یدر ا یانقالب اسالم یروزیسال پس از پ کیتنها 

 در همین راستا بود که. افتیگسترش  نینشینیفلسط یهانیسرزم یهابه تمام بخش

به هدف در قالب جنبش انتفاضه به مبارزات  دنیدر راه رس ثاریو از جمله ا یاسالم یهاآموزه

 یاسیو س ینیرا به عنوان رهبر د رانیرهبر انیز که اهلل لبنان . حزبافتیراه  نیمردم فلسط

 یاسالم مقاومتباعث ظهور جنبش  ستمیسده ب یالدیدهه هشتاد م لیاوا در ،شناسدیخود م

 یادیز ریتأثهمچنین  رانیا یانقالب اسالم یروزیپ. (322: 1388در لبنان شد )کوردزمن، 

 یخود را الهام گرفته از انقالب اسالم ریانقالب اخ هایمنیگذاشت و  هایافکار حوث یروبر

هایی از انتقال فرهنگ ایثار در ها نمونه(. این115-11۷: 1394 کروز،ی)ن دانندیم رانیمردم ا

 ب دیپلماسی ایثار از سوی ایران و در سطح منطقه است.قال

 

 گیرينتیجه
های انقالب از طریق حفظ و احیای ارزشهاست و منبعث از اهداف و ارزش ثاریفرهنگ ا

در  ثارگرانیا یادگارهایو  هاادماناقدامات، یاحترام به اسالمی ایران، شامل بذل توجه و 

به  و مقامات کشور ونیاسیمردان، سدولت نیمسائل در ب نیا تیرعا الخصوصیعلو جامعه 

نقش دولت،  توانیرابطه نم نی. در اعنوان ویترین نظام، قابل عرضه به دیگران خواهد بود
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مجالت و  سندگان،یمردم نهاد، آموزش و پرورش، هنرمندان، شاعران، نو یهاسازمان

 یهاادمانیاز کشورها  یونه که در برخگرنگ نمود. همانکم ایها را فراموش کرد و روزنامه

مختلف  یهاجشن یبرگزار یبرا یبه محل کهنیدوم، عالوه بر ا یکشته شدگان جنگ جهان

نقش  زین یدر جذب گردشگران خارج نیچناست، هم شده لیو عکس گرفتن شهروندان تبد

و در قبال آثار و نمادهای شهدا و نیز  رانیدرباره ا تواندیاتفاق م نیا ند،ینمایم فایا ییسزابه

 هیروح جادیضمن ا تواندیم ثاریرخ دهد. نگاه نو به فرهنگ اها شرح اقدامات ایثارگرانه آن

 نیبه ا دیکمک کند؛ در واقع، نگرش جد زین ینشاط در جامعه، به توسعه صنعت گردشگر

( و عالوه بر آن، یهنگخواهد کرد )بُعد فر قیو نشاط را به جامعه تزر ییایارزش، هم پو

 به همراه خواهد داشت. یجذب گردشگران خارج قیاز طر زیرا ن یاقتصاد یایمزا

 تیکه مورد نظر است، حکا یطورحوادث را آن توانیها ماستفاده از رسانه اهمچنین ب

و مکتوب، موضوع مهم و قابل  یداریشن ،یدارید یهاتسلط بر رسانه ل،یدل نینمود. به هم

هنر هفتم،  ون،یزیو تلو ویراد ،یمجاز یهاشامل شبکه نهیزم نیمؤثر در ا یاست. ابزارها یبحث

مقوله  نهیمختلف در زم یکشورها یارسانه یهاتیفعال و ... است. جزواتها، ها، مقالهکتاب

ها مقدس شمرده و فرهنگ هااتیها، ادبمفهوم در همه جوامع، زبان نیآن است که ا دیمؤ ثار،یا

منافع خود هستند. البته در  یاز آن در راستا یبردارها هم به دنبال بهرهدولت یو برخ شودیم

همچون اخالق،  یمیاست و با مفاه رتریفراگ یمفهوم ثار،یمفهوم ا ران،یا ینیو فرهنگ د اتیادب

 ندتوایکشور م نیا جه،یکشورها( دارد؛ در نت گری)نسبت به د یترکیرابطه نزد انتیو د تیامن

 گرینسبت به د یترشیب تیموفق تواندیم ثاریخود در حوزه ا یاتر کردن بخش رسانهبا فعال

 .کشورها داشته باشد

تواند ایرانی مانند ایثار و متعلقات آن می-های اسالمیبه طور کلی، حفظ و عرضه ارزش

یق دیپلماسی رو از طربه عنوان یک برند ملی و ارزشمند مورد احترام جامعه باشد. از این

یک برند ملی  .توان فرهنگ ایرانی ایثار را به عنوان یک برند ملی معرفی کردفرهنگی می

گیری، ساخت و مدیریت اعتبار آن کشور برای برخی از کشور، معیاری برای اندازه

آمیز ملت و انتقال و صدور موفقیت-های اعمالی است. برند و تصویر از یک دولتسیاست
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ترین تأثیر و کاربرد دیپلماسی توان به عنوان اصلیها و محصوالت( را می)ارزشاین تصویر 

ای را جهت های ویژهگذاریارتباطی کشور مبدأ دانست. بسیاری از کشورها سرمایه-فرهنگی

ها از این تدابیر و دهند. هدف آنیا می ملی خود انجام داده معرفی و یا ارتقای موقعیت برند

ای جذب گردشگر و تصویر و شهرت ملتشان است که به طور ویژهود وضعیت اقدامات، بهب

گذاری را در پی خواهد داشت. افزایش صادرات، جذب نیروی کار مستعد و خالق و سرمایه

نفوذ فرهنگی و سیاسی در جهان نیز از دیگر دستاوردهای یک برند ملی موفق در سطح جهان 

 است.

مطرح نبوده  المللدر رشته روابط بین« ثاریا یپلماسید»ص مشخبا عنوان  اینظریهتاکنون 

در راستای اهداف سیاست خارجی  دیجد ایهینظر تواند به عنواناین موضوع میاست و 

 .ایران و نیز تبیین بخشی از عملکرد دیپلماتیک این کشور در سطح منطقه به کار گرفته شود

منطقه غرب  یکشورها گریبرند به د کینوان به ع ثاریا ایرانی نتقال فرهنگگونه که اهمان

 است. رفتهیپذ انجام ثاریا یپلماسیدر قالب دبه نوعی  یپس از وقوع انقالب اسالم ایآس

 جادیدرصدد ا یمذهب میتعال هیبرپا ریاخ یهاها و مخصوصاً سالدر دههنیز  کشورهای منطقه

 ،ییگراعناصر اسالم ن،یب نیاند. در اخود برآمده یدر ساختار کشورها یاساس راتییتغ

است، در تحوالت  رانیا یانقالب اسالم یکه از اصول اساس یخواهیو آزاد یزیستظلم

تحوالت در  نیاز ا بسیاریاند. درواقع، کرده فایرا ا ینقش مؤثر غرب آسیا منطقه یکشورها

 یریالگوگ نیو ا اندوستهیبه وقوع پ ثاریفرهنگ ا یرانیسطح منطقه با الگو قرار دادن نمونه ا

 یکشورها ریمذاهب در سا هیبق روانیو پ نبوده استتحوالت عراق(  ری)نظ انیعیمحدود به ش

 اند.الگو بهره جسته نیخود از ا یهادر جنبش زیمنطقه ن
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 .225-258. صص 139۷. زمستان 4. شماره 14دوره  .یتیترب نینو یهاشهیاند. «عمل
 سال  .یفصلنامه راهبرد دفاع. «متأثر از آن یراهبرد طیگفتمان نرم و مح یشناسمفهوم». (1389) فرزاد ،دیپورسع

 .33-6۰. صص 1389. بهار 28هشتم. شماره 
 و  ثاریانتقال فرهنگ ا ینرم برا یکردی: رونیو پرورش د رشیپذ ،پردازش هینظر». (139۰) محمدرضا دیس ی،تقو

 .۷5-1۰3. صص 139۰. بهار و تابستان 12. شماره 6سال  .یاسالم تیترب یپژوهش-یعلم مهدوفصلنا. «شهادت
 اعراب و  ،رانیا یاسالم یجمهور یبرا دهایها و تهدفرصت ؛یعیهالل ش» .(1388) رمحمدیام ی،وسفی یحاج

 .159-192. صص 1388سال پنجم. شماره اول. بهار و تابستان  .یاسیدانش س .«کایآمر
 استیبر س دی)با تاک یپلماسید شبردیو پ یدر طراح یفرهنگ ینقش فرهنگ و ابزارها». (1386) محمدحسن ی،خان 

 .یرانیا کردی: رویخارج استیو س یفرهنگ نیارتباطات ب شیمجموعه مقاالت هما. «(کایمتحده آمر االتیا یخارج
 .یالهد یالمللنیتهران: انتشارات ب

 آزادگان. امیتهران: پ .فردیابوتراب اکبریعل دی: ستیناگفته. به روا یهاحماسه .(1388) دیعبدالمج ،انیرحمان 
 فصلنامه مطالعات . «آن یکاربرد یقدرت نرم و ابزارها یکالبدشکاف». (1389قربی ) محمدجواد دیو س نیحس ،عیرف

 .11۷-138. صص 1389. تابستان 4۷شماره  زدهم.یسال س .جیبس
 یرانی: منشور اندیگویکارشناسان؛ هنرمندان و مورخان درباره منشور کوروش چه م» .(1389) روزهیف ،زادهرمضان». 

 .24-2۷. صص 1389. مهر 3۰شماره  .یگردشگر یالمللنیگردشگر: ماهنامه ب انایآر
 درجه  افتیدر یبرا نامهانیپا .یحیو مس یدر اخالق اسالم ثاریاحسان و ا یاسهیمقا یبررس .(138۷) لیجل ی،سائل

 .ینور واحد تهران مرکز امیارشد. تهران: دانشگاه پ یکارشناس
 تمدن  یریگبر شکل رانیا یاسالم یجمهور یعموم یپلماسید ریتأث یبررس .(1391) میابراه دیس ،ساداتسرپرست

 .1391بهار  .یانقالب فرهنگ یعال یشورا یتهران: مرکز مطالعات راهبرد .یاسالم
 یو مطالعات فرهنگ ی. تهران: پژوشگاه علوم انساناشراق خیمجموعه مصنفات ش .(13۷3) نیالدشهاب ی،سهرورد. 
 ( 1385شهید مطهری، مرتضی .)تهران: انتشارات صدرا.خدمات متقابل اسالم و ایران . 
 تهران: نشر علم. .یاسیفرهنگ جامع علوم س. (1385) محمود ی،طلوع 
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آرا عباسقلي عسگریان، حامد حکمت  

 ثاریگفتمان ا یاساس یهامؤلفه» .(1389ی )سالم انیافضل یو موس یعباس کشاورز شکر و زاهد ،نیهشج یغفار 
. زمستان 23سال هفتم. شماره  .یمطالعات انقالب اسالم یپژوهش-یفصلنامه علم .«یو شهادت در انقالب اسالم

 .165-19۰. صص 1389
 میدر قران کر ثاریا یواژه اخالق ییعناصر معنا لیتحل» .(1395ی )زیعز تایمقدم و ب یداود دهیفر و ایثر ی،قطب». 

 .14۷-161. صص 1395سال ششم. شماره چهار. تابستان  .یاخالق یهاپژوهش
 کایآمر ییگراکیقدرت نرم و راهبرد هژمون» .(1391یی )و مسعود رضا یزدانی اهللتیعنا و محمود ی،کتاب». 

-128. صص 1391و زمستان  زیی(. پا16 یاپیسال هشتم. شماره دوم )پ .یاسیدانش س یپژوهش یدوفصلنامه علم
1۰۷. 

 زدهم.یسال س .یافصلنامه مطالعات منطقه .«المللنیب استیقدرت نرم در س یهاتیمحدود». (1391) کامران ی،کرم 
 .13۷-158. صص 1391شماره سوم. تابستان 

 تهران: مؤسسه مطالعات اهللحزب - لیروزه اسرائ 33از جنگ  ییهادرس. (1391. )اچ یآنتون ،کوردزمن .
 .1388نور.  سازانشهیاند

 صص 1382 وری. مرداد و شهر۷1و  ۷۰شماره  .نیکتاب ماه د .«ثاریکتاب ا یمعرف». (1382) غالمرضا ،زواره یگل .
33-31. 

 (یبخش یحاج ادوارهی) رانیو شهادت در فرهنگ مردم ا ثاریا» .(139۰ی )کسب یعباس ایو دن لیسو یی،ماکو» .
 .1۷3-184. صص 139۰. زمستان 2۷شماره  .رانیفصلنامه فرهنگ مردم ا

 یدوفصلنامه علم .یذوالفقار یترجمه مهد .«یعموم یپلماسیقدرت نرم در د یریکارگ به». (1391) جان ،سنیما 
 .1391و زمستان  زییپا. سال اول. شماره دوم. مقاومت شهیاند یتخصص

 نزد دانشمندان مسلمان تا قرن  ثاریمفهوم ا یخیتار-یقیتطب لیتحل» .(1395ی )محسن و احد فرامرز قراملک ی،محسن
 .4۷-64. صص 33. شماره 1395 زیی. سال نهم. پانامه اخالقپژوهش یپژوهش-یفصلنامه علم. «هفتم

 ی. قم: زاهداالعراق ریاالخالق و تطه بیتهذ .ق( 1426. )عقوبیاحمد بن محمد بن  یابوعل ،هیمسکو. 
 تهران.  زاده.یپژوه و الهام شوشتر. ترجمه محمودرضا گلشنو قدرت هوشمند یرهبر. (138۷) جوزف ی،نا

 انتشارات مؤسسه ابرار معاصر.
 قدرت . یافتخاربه اهتمام اصغر  .«یتینرم در مطالعات امن دیمعنا و مفهوم قدرت و تهد» .(138۷) محمدیعل ی،نینائ

و  جیبس قاتی. تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقو قدرت نرم( جیبس شیهما دهیمعنا و مفهوم )مقاالت برگز ،نرم
 دانشگاه امام صادق )ع(.

 و بهار  1384زمستان  .یافصلنامه مطالعات منطقه .«کمیو  ستیدر قرن ب کایقدرت آمر» .(1384) ریقد ی،نصر
 .153-18۰. صص 25و  26. شماره 1385

 ارشد  یکارشناس نامهانیپا .رانیا یاسالم یجمهور یمل تیفرهنگ و شهادت بر امن ریتأث. (1394) حسن ،کروزین
 .1394مهر  اسوج.ی: دانشگاه اسوجی .یاسیرشته علوم س

 یطهور. تهران: 1. ج کشف المحجوب .(13۷5ی )ابوالحسن عل ی،ریهجو. 
 

 ب( خارجي
 Public Diplomacy Alumni Association (2013). “About U.S. Public 
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