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و دیپلماسی عمومیهویت ملی
احسان اله نیک آیین

کیده مقالهچ
متخصصان علوم انسانی و اجتماعی در سال هاي اخیر رونق بسیار زیادي در میان روشنفکران و“ هویت”بحث درباره مفهوم 

وان شناسانه بیرون آورده و تنها در آن تعریف می شد، یعنی حوزه مباحث راین مفهوم را از حوزه اي که در ابتداگرفته است و
.اساسی در مسائل کاربردي توسعه تبدیل کرده استبه یک پرسمان

شکل گیري جامعه مدنی و دولتباور درست وجود دارد که هویت ملی ابزاري اساسی برايدر ایران نیز ده ها سال است که این
این دولت مدرن صرفا از یک هویت ا باید براي ساختنسر آن است که آیمدرن به حساب می آید، هر چند اختالف اساسی بر

به هویت هاي قومی متعدد و پربار دیگر ایرانی نیز این امکان را داد که در ملی مبتنی بر زبان و فرهنگ فارسی استفاده کرد و یا
.عمومی شریک بوده و فعاالنه در شکل دادن به هویت ایرانی سهم داشته باشنداین فرایند
آنچه در میان تخالف ها ” نیز. “آن می نامیمهویتشناسایی شخص، ایل، قوم یا ملتی شودآنچه موجب“ ح عمومی در اصطال

.شودنامیده میهویت”نمایدبتواند خود را عرضه کرده، باقی مانده و ثبات نسبی خود را حفظ
. “زاده شدن“ لغوي در زبان هاي التین از ریشهامروزه اصطالحی متعلق به فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است و از لحاظ“ ملی

.آیدمی“ هم تباري”و “ خویشاوندي داشتن”
این ایدئولوژي با تاکید بر ملی گرایی هویت هاي جدیدي را موجب شده و با . مفهوم هویت ملی زاییده ایدئولوژي تجدد است

زمانی می توان از هویت ملی صحبت به . کرده استتحت الشعاع قرار دادن هویت انسان، هویت ملی و جمعی را جایگزین آن 
یعنی تشکیل یک ملت که داراي سرزمین معین با مرزهاي مشخص ، نظام حکومتی –میان آورد که که فرآیند ملت سازي 

.تحقق یافته باشد-خاص خود و برخی دیگر از ویژگی هایی که صفت مشخصه و وجه تمایز آن از سایر ملت هاست
نگی تمامی تالش خود را براي معرفی خود واقعی به کار می گیرد و در توصیف آن بر جایگزینی انسان از خودبیگامام با نفی ا

.ایرانی اسالمی و انسان خودمانی به جاي انسان بیگانه با خود تاکید دارد
می پردازد و راهکارهایی ایرانی –به تبیین ویژگی هاي هویت اسالمی "دیگران"و "خود"امام خمینی بر اساس گفتمان ثنوي 

نخستین و مهم ترین راهکار، نفی خود کاذب است که اولین گام براي شناخت خود واقعی . را براي احیاي آن مطرح می کند
به نظر او . امام آشنایی با معارف و تبلیغ فرهنگ خودي و توانایی هاي بومی را از جمله راهکارهاي دیگر بر می شمارد. است

که شرق خودش فرهنگ غنی دارد طوري که فرهنگ او صادر می شده است و غربی ها از آن استفاده می کرده اند آگاهی به این 
در نهایت نیز تکیه بر فرهنگ اسالم، مبارزه با غرب زدگی و ساختن انسان هایی . می تواند از اهمیت خاصی بر خورددار باشد

.مستقل را مورد تاکید قرار می دهد
رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن هاي تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آنها اطالعبه برنامهدیپلماسی عمومی«

افکار عمومی در کشورهاي دیگر است؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرك، مبادالت فرهنگی، رادیو و 
».است] و اینترنت[تلویزیون 
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بی شک می توان استدالل کرد . ر شالوده هویت ملی هر کشوري تاثیر گذار استدر این میان تاثیر ارتباطات فرهنگی ب
در این رابطه، آن کشوري که داراي هویت ملی قوي تري است عناصر بیشتري از هویت و فرهنگ خود را به کشور 

د و خطرناك اگر چه این عمل فی نفسه ب. ضعیف تر وارد می کند و عناصر کمتري از هویت و فرهنگ او را می پذیرد
نیست اما در صورتی که براي این فرآیند جهت گیري هاي مشخصی در نظر گرفته شود در این صورت است که چهره 

.زشت خود را نمایان می کند
یکی از راه هاي مقاومت در برابر دیپلماسی عمومی که با هدف تخریب هویت ملی انجام می شود تقویت هویت ملی 

بله با دیپلماسی عمومی هر چند که یکی از راه هاي مفروض ما می تواند باشد اما به دالیل چرا که بررسی و مقا. است
.عدیده اي کار بسیار دشوارتر و غیر ممکن تري است

خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوري اسالمی در این مورد بررسی شد اما شاید بعضی از افراط و تفریط مهر چند که نظرات اما
در میان دانشمندان علوم سیاسی که در حوزه وابستگی . سردرگمی ها و تندروي هایی در این مورد شده باشدها باعث ایجاد

نظریه پردازي کرده اند ناسیونالیسم افراطی یکی از حربه هاي استعماري قلمداد می شود که در بسیاري از کشورها در خدمت 
اما این دلیلی نمی شود که با وجود . امع استعمار خدمت کرده استاستعمار و از طریق فراموسونري ها سال هاي سال به مط

چنین شواهدي از سوي دیگر بام بلغزیم و با کمک نگرقتن از یک هویت ملی بر گرفته از تعالیم امام نتوانیم مشکالتی را که در 
ی منسجم در شرایط کنونی یکپارچگی یکی از برکاتی است که در سایه داشتن یک هویت مل. جامعه کنونی داریم حل کنیم

.در هر حال اجماع بر تعاریف و بحث در جنبه هاي مختلف هویت ملی و هویت ایرانی ابتداي راه است. محقق می شود
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خالصھ
مدرن بھ حساب می آید، ھر شکل گیری جامعھ مدنی و دولتھویت ملی ابزاری اساسی برای

ایل، شناسایی شخص،آنچھ موجب“ در اصطالح عمومی . سر آن استچند اختالف اساسی بر
مفھومی است کھ عمری دویست “ ملیت”نظیر “ ملی”و .“آن می نامیمھویتقوم یا ملتی شود

فرادینی و ( سیاسی - اجتماعی- در معنی اقتصادی“ ملت”مفھوم سالھ در دنیا دارد و معطوف بھ
.است) فرا ایلی آن 

ر ملی گرایی ھویت ھای این ایدئولوژی با تاکید ب. مفھوم ھویت ملی زاییده ایدئولوژی تجدد است
جدیدی را موجب شده و با تحت الشعاع قرار دادن ھویت انسان، ھویت ملی و جمعی را جایگزین 

ھاي اجتماعي، مقولھ اي تاریخي ھویت ملي و قومي، ھمچون دیگر پدیدهملت و.آن کرده است
عاني گوناگون و شود و مکند، دگرگون ميشود، رشدميحوادث تاریخي پدیدار مياست کھ در سیر

از این رو از عوامل گوناگون ملیت مانند نژاد، سرزمین، دولت و تابعیت،. کندپیدا ميمتفاوت
کدام یا ھیچ مجموعھھاي تاریخي، دین و اقتصاد ھیچزبان، سنن مشترک فرھنگي و ریشھ

کار بھمشخصي از آنھا را نمي توان بھ عنوان مالک عام براي تعریف و تمیز ملت و ھویت ملي
.برد

رساني و ھاي تحت حمایت دولت اشاره دارد كھ ھدف از آنھا اطالعدیپلماسي عمومي بھ برنامھ«
یا تحت تأثیر قرار دادن افكار عمومي در كشورھاي دیگر است؛ ابزار اصلي آن نیز انتشار متن، 

».است] و اینترنت[تصاویر متحرك، مبادالت فرھنگي، رادیو و تلویزیون 
بی شک . میان تاثیر ارتباطات فرھنگی بر شالوده ھویت ملی ھر کشوری تاثیر گذار استدر این 

می توان استدالل کرد در این رابطھ، آن کشوری کھ دارای ھویت ملی قوی تری است عناصر 
بیشتری از ھویت و فرھنگ خود را بھ کشور ضعیف تر وارد می کند و عناصر کمتری از ھویت 

اگر چھ این عمل فی نفسھ بد و خطرناک نیست اما در صورتی کھ . ردو فرھنگ او را می پذی
برای این فرآیند جھت گیری ھای مشخصی در نظر گرفتھ شود در این صورت است کھ چھره 

.زشت خود را نمایان می کند
یکی از راه ھای مقاومت در برابر دیپلماسی عمومی کھ با ھدف تخریب ھویت ملی انجام می شود 

چرا کھ بررسی و مقابلھ با دیپلماسی عمومی ھر چند کھ یکی از راه ھای . ملی استتقویت ھویت
.مفروض ما می تواند باشد اما بھ دالیل عدیده ای کار بسیار دشوارتر و غیر ممکن تری است
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هویت ملی: بخش اول

انسانی و متخصصان علومدر سال هاي اخیر رونق بسیار زیادي در میان روشنفکران و“هویت”بحث درباره مفهوم 
تنها در آن تعریف می شد، یعنی حوزه مباحث روان این مفهوم را از حوزه اي که در ابتدااجتماعی گرفته است و

در کشورهاي جهان سوم، . اساسی در مسائل کاربردي توسعه تبدیل کرده استشناسانه بیرون آورده و به یک پرسمان
وان عامل اصلی براي انسجام سیاسی و اجتماعی مطرح است و بسیاري هویت ملی به عنهر زمانی مسئلهامروز بیش از

تشکیل دولت هاي ملی در کشورهاي اروپایی دست به هاي تاریخیاز کشورها می کوشند تا گاه با الگوبرداري از مدل
جمعی تاریخی ابزارهایی چون زبان و ادبیات براي پدید آوردن نوعی حافظه احساس تعلق ملی زده و ازایجاد نوعی

آورده و با تکیه تا به این ترتیب بتوانند امکان شکل دادن به ملت هایی جدید را در کشورهاي خود فراهماستفاده کنند
که اغلب دچار آن هستند، از جمله از پدیده زدن بر آگاهی و وجدان جمعی این ملت ها از انحرافات گوناگون و مخربی

.منابع انسانی و طبیعی خود جلوگیري کننداتالفهایی چون فرار مغزها و سرمایه و
شکل گیري جامعه باور درست وجود دارد که هویت ملی ابزاري اساسی برايدر ایران نیز ده ها سال است که این

این دولت سر آن است که آیا باید براي ساختنمدرن به حساب می آید، هر چند اختالف اساسی برمدنی و دولت
به هویت هاي قومی متعدد و پربار از یک هویت ملی مبتنی بر زبان و فرهنگ فارسی استفاده کرد و یامدرن صرفا 

عمومی شریک بوده و فعاالنه در شکل دادن به هویت ایرانی سهم دیگر ایرانی نیز این امکان را داد که در این فرایند
.داشته باشند

هویتتعریف1-1

معنی . گویندهویتوقتی ماهیت را به اعتبار و لحاظ مشخص کنند،. دارد) ارسطوئی (ریشه در فلسفه مشائیهویت
.“ ماهوهو“ می باشد یا “ آنچه هست آن “ ماهیت تحت الفظی

آنچه در میان ” نیز. “آن می نامیمهویتشناسایی شخص، ایل، قوم یا ملتی شودآنچه موجب“ در اصطالح عمومی 
.شودنامیده میهویت”نمایدضه کرده، باقی مانده و ثبات نسبی خود را حفظتخالف ها بتواند خود را عر

) داخلی و خارجی (سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بنابه زمان و شرایطهویتاما به عنوان مقوله اي از علوم انسانی،
عی کننده ماهیت یا متحولی است که اجزا و طیف هاي گوناگون دارد و تدادگرگون می شود و در واقع، کل مرکب و

.ناپذیري نبوده و نیستذات تغییر
ایده خودشناسی یا معرفت نفس در سرشت خود . نقطه عزیمت آشنایی با مفهوم هویت است” خود ”مفهوم روانشناسانه 

. مبتنی بر ظرفیت بازتابندگی انسان است که پیوسته به عنوان نمود جوهري وضعیت انسان در نظر گرفته می شود
خود واقع شدن می باشد، که در ) سوژه و ابژه (ندگی یا خود آگاهی به معناي توانایی انسان ها به فاعل و مفعول بازتاب
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مورد مطالعه قرار دهد یا با قائل شدن به هویتی براي “ مفعول”را به عنوان یک ” خود ”آن قالب انسان می کوشد تا 
) 1384فوزي، یحیی، . (خود آن را تبین کند

زمانی هویت تنها بر اساس خصایص عینی تعریف . یت، در طول زمان دچار تحوالت بسیار عمیقی شده استتعریف هو
در . ابزارهایی مانند تاریخ، محیط زیست، جبر محیطی و یا جبر جغرافیایی به هویت، مفهوم عینی می دادند. می شد

به این مفهوم که . ا به دیدي وسیع بخشیداین نگرش مورد انتقاد جدي قرار گرفت، و نقد عینی جاي خود ر20قرن 
یک بخش کماکان عناصر عینی را به رسمیت می شناسد که می شود عناصر ترکیبی . این دید داراي دو بخش است

یعنی هویت در . هویت و بخش دیگر، فرد ، گروه یا جامعه اي است که در بستر این عناصر ترکیبی،  کنشمند است
هر انسان، گروه اجتماعی یا جامعه در حقیقت ترکیبی است از عناصر هویتی ، بنابراین . بستري ترکیبی معنا می شود

در رابطه با ذهنیت درون انسان یا گروه اجتماعی یا جامعه، بنا بر مالحظاتی ، عنصر یا عناصري را به عنوان تعریف 
.هویت به کار می برد

فاوتی از خودشان تعریف می کنند؛ یا هویت گذشته شان را براي مثال، برخی افراد در شرایط جدید، هویت کامال مت
برخی هویت گذشته ي خود را اسطوره می کنند و برخی دیگر سعی می کنند باز تعریفی از هویت .نفی می کنند

با بررسی این پدیده ها متوجه می شویم،هر یک . گذشته شان ارایه دهند، تا با عناصري از شرایط تازه خود همگن شوند
این تعاریف در حقیقت یک سري برد و باخت است و در نتیجه فرد یک استراتژي اجتماعی را با توجه به بخشی از از 

.امکانات عینی هویتی خود، انتخاب می کند
در جوامع مدرن متاخر امروزي، می توان گفت که در شرایطی که هیچ عامل خارجی به صورت قهرآمیزي، هویتی را 

ذهنی باعث می شود که افراد در مناسبات مختلف اجتماعی، عناصري از ترکیبات عینی تحمیل نکند، یک گزینش
می توان نتیجه گرفت که فرد یا گروه اجتماغی به تکثر وجود . هویتشان را به عنوان تمامیت هویت خود ارایه دهند

.غیر، آگاه است 
ک عامل استراتژي اجتماعی مطرح شده، آگاهی به بنا بر این، در تعریف جدید هویت، که در آن عنصر ذهنی به عنوان ی

"به تعبیر دیگر در این تحول اجتماعی، ذهنیت کار پیچیده اي را انجام نمی دهد تا براي . وجود دارد"غیر"ذهنیت 
یعنی عینیت وجود . در این جامعه قوي است"غیر "مشروعیت قایل شود؛ بلکه ذهنیت فقط هوشیار شده که "غیر 

در دوران . خودش را تحمیل می کند که خود با آگاهی از وجود غیر، استراتژي اجتماعی و تعریف هویت را بسازدغیر ، 
در این تعریف، بر مبناي کنش حداقلی نیست، بلکه "غیر".شکل یافته است"غیر"مدرن متاخر، آگاهی از نیاز به وجود 

.شد، خود دچار فقر استبه تدریج رشد پیدا می کند و اگر تعامل فعال با غیر نبا
:بر این اساس می توان گفت دو رده کنش اجتماعی به وجود می آید

این . را تحقیر می کند و جایگاه ذهنی اش را محدود می نماید"غیر "کسی که مدام در گفتمان و یا در رفتار-1
شکل نگرفته، خودخواه "خود"یعنی در این جا. کنش، کنشی است که اصلی ترین مبناي آن عدم اعتماد به خود است

فقدان این توانایی را از طریق محدود کردن . بنابراین توانایی ارایه یک تعریف ذهنی غنی از خودش را ندارد. است
.می دهد"غیر"می خواهد، سامان دهد و یک ذات منفی به "غیر"
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می داند که . نقاط ضعف را می داندذهنیتی که خصایص و . کنشی است که منتج از خودي شکل گرفته می باشد-2
کمال یک خصلت الهی است و هیچ فردي کامل نیست و به میزانی که به خود اعتماد دارد، می داند که کامل نیست و 

. می تواند در بیان اجتماعی خود درباره ي ضعفهایش سخن بگوید و استراتژي کتمان ندارد. دچار کاستی هایی است 
.تال است این ذهنیت به دنبال اع

در این صورت جامعه، غیریت ها را می پذیرد و . وقتی صحبت از اعتال می کنیم، به تاثیر و تاثرات متقابل نظر داریم
.تنازع بقا به تعامل براي بقا بدل می شود

ت باید توجه داشت که این حق تعریف هویت در مناسبات اجتماعی نتیجه مکانیکی مدرنیته نیست، بلکه اثر بحران اس
و به دنبال بحران، جنبش است، یعنی همان پراکسیس اجتماعی که می خواهد، هم غیر را به کمال برساند و هم خود 

شرایطی به وجود . تعالی پیدا کند"خواست"در چنین جامعه اي امکان عینی و ذهنی این به وجود می آید که خود . را
بپذیرد، به همین دلیل روان شناسی و روان کاوي رشد می می آیدف که خود ، بتواند بحران هاي مداوم خویش را 

کندو به دنبال آن ، نمودار دیگري زاده می شود که نشانگر کنشهاي کل جامعه استو به همین خاطر، جامعه شناسی 
)1379مجتبی صدریا،. (نیز رشد می یابد

تعریف ملی1-2

در قران کریم و سپس : یا دین آمده استین به یک پیامبردر مفهوم سنتی کلمه از ریشه ملت به معنی معتقد“ ملی”
شهرستانی، به همین معنی به کار رفته “النحلالملل و “کتاب و همچنین در.…در اشعار خیام، مولوي، و حافظ و 

)1364میزرا فتحعلی آخوندزاده، (. است
“ لغوي در زبان هاي التین از ریشهحاظامروزه اصطالحی متعلق به فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است و از ل“ ملی“

ناظر “ برادري”شاید سومین شعار انقالب کبیر فرانسه یعنی . آیدمی“ هم تباري”و “ خویشاوندي داشتن”. “زاده شدن
لذا .این شعار متعلق به محافل ماسونی عصر حاکمیت پدر ساالري قرن هیجدهم اروپا بود. استبه همین معنی بوده

-در معنی اقتصادي“ ملت”مفهوم مفهومی است که عمري دویست ساله در دنیا دارد و معطوف به“ یتمل”نظیر “ ملی”
.است) فرادینی و فرا ایلی آن ( سیاسی -اجتماعی

"ملت"مفهوم فلسفی 1-2-1
سنن مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از نظر اصالت، تاریخ، آداب و"در فرهنگنامه الروس 

.، ملت نامیده می شود"و غالبا موارد زبانی مشترك دارند
بر مساله نقش داشته که تاکید آنها "ملت"از نظر متفکران آلمانی، عوامل قومی، نژادي، زبان و مذهب در شکل گیري 

.برتري نژادي قوم آریایی توسط حزب نازي قرار گرفتنژادي مبناي تبلیغ نظریه
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عالوه بر عوامل قومی، نژادي، زبان و مذهب به اراده زندگی جمعی و منافع و آینده مشترك تاکید متفکران فرانسوي نیز 
.داشته اند

ملت اجتماع بزرگی از افرادي است با شاخص هاي مشترکی نظیر زندگی اقتصادي، "در نگاه فالسفه مارکسیست 
ب و رسوم که شاخص اقتصادي از اهمیت باالیی سرزمین، زبان، ویژگیهاي روانی، آگاهی به وابستگی قومی، سنن و آدا

. برخوردار می باشد
از سوي دیدگاههاي مختلف با جهانبینی هاي متفاوت برمی "ملت"همانطورکه از تعاریف ارایه شده در مورد مفهوم 

مجموعه اي انسانی است که حول شاخص هاي مشترك ملموسی شکل می گیرد و این شاخص هاي "ملت"آید، 
ولی آنچه که برجسته است، موارد مشترکی است . ا توجه به جهانبینی آنان و در راستاي آن تعریف می گرددب"ملت"

.بیان می شود"ملت"که در اغلب این دیدگاهها به عنوان شاخصهاي تشکیل دهنده 
و قومی، سنن و با نگاهی مجدد به تعاریف باال به روشنی درمی یابیم که شاخصه هاي سرزمین، زبان، اصالت تاریخی 

.آداب و رسوم مواردي هستند که مستقل از دیدگاه و جهانبینی، مورد تایید وقبول اکثر متفکران و فالسفه می باشند
مجموعه اي انسانی "رسید که آن "ملت"لذا با در نظر گرفتن این فصل اشتراك میتوان به یک تعریف فلسفی روشن از 

.می باشد"تاریخی و قومی واحد و آداب و رسوم جاري همسانبا سرزمین مشترك، زبان یکسان، اصالت

"ملت"مفهوم سیاسی 1-2-2
کشور دهند و به عنوان یک کلیت اجتماعی مشخص در -مجموعه اشخاصی که تشکیل یک دولت"در فرهنگ الالند 

.ملت را تشکیل میدهند"برابر حکومت در نظر گرفته شوند
مطرح میگردد که ناگزیر به "کشور-دولت"، "کشور"، "دولت"و حقوقی چون در توضیح این امر مفاهیمی سیاسی

.تعریف آنها می باشیم
الیه اي است سیاسی که فرمانروایی طبقه اي بر طبقه دیگري را دارا میباشد و از نظر حقوق بین الملل با "دولت"

ویتی ثابت را منتقل نماید، مطرح نمی شخصیتی متمایز از طبقه تحت حاکمیت شناخته شده و به عنوان مفهومی که ه
.زیرا که با تغییر آن در جامعه اي، خصوصیات و شخصیت آن نیز تغییر می یابد. باشد

.خاص قرار دارد"دولتی"می باشد که تحت حاکمیت سیاسی به مفهوم ناحیه اي از کره زمیننیز به لحاظ"کشور"
و ) مفهوم سیاسی دولت(نیک و سیاسی که قدرت سیاسیاز لحاظ حقوقی مجموعه اي است ارگا"کشور-دولت"

در آن موجودیت یافته و حقوق سیاسی و ) مفهوم سیاسی ملت(و طبقه تحت حاکمیت ) مفهوم سیاسی کشور(سرزمین 
زمینه اي وسیع براي "کشور-دولت"البته در تعریف مفهوم . اجتماعی فردي و جمعی در تامل با آن تعریف میگردد

و گفتگو چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ فلسفی وجود دارد ولی جهت پرداختن به بحث اصلی به تحقیق و بحث 
.همین اندازه اکتفا می کنیم 

در مورد مفاهیم سیاسی باید گفت که این مفاهیم و حوزه شمولیت آنها حقوقی و قراردادي می باشد به صورتی که در 
.تغییر و تحول اساسی شده و میگردنددچار... طول تاریخ و گذر زمان و اتفاقات و
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: جامعۀ ملی می توان مشخص کردچه چیزي یک ملت را به وجود می آورد ؟ چهار ویژگی کلی را براي یک
مثابۀ شکلی از جامعه زمانی متمایز می دوم ، یک ملت به. نخست ، یک ملت شامل جمعیتی بزرگ و گسترده است 

سوم ، یک . هر ملتی ریشه در یک کشور خاص دارد . وابسته است رافیایی خاصشود که به یک میهن داراي قلمرو جغ
این مشخصۀ. فرهنگی که موجب تمایزش از دیگران می شود ، خود را تعریف می کند ي هاملت با تأکید بر ویژگی

اد و غیره رابطه مذهب ، نژظاهرًا منحصر به فرد ممکن است با زبان ، آداب و رسوم ، حساسیت ها ، شکل هاي هنر ،
میراث مشترك گذشته و یا سرنوشت مشترك در آینده به معموالً ملت ها با این نشانه هاي تمایز در. داشته باشند 

ملت ها به طور مستقل ظاهر . ملت ها از نظر وجوه اشتراك تشکیالتی متقابل دارند چهارم ،. یکدیگر پیوند می خورند 
یک ملت ویژگی هاي بنابراین. شکل می گیرند ( inter-national ) بین المللیشوند ، بلکه از طریق روابط نمی

)1385ایرج ساعی ارسی،( . مشخص می کند» بیگانگان «یا» خارجی ها « متمایز خود را عمدتاً با ایجاد تقابل با 

مفهوم هویت ملی1-3
اکید بر ملی گرایی هویت هاي جدیدي را موجب این ایدئولوژي با ت. مفهوم هویت ملی زاییده ایدئولوژي تجدد است

)1384فوزي، یحیی، (.شده و با تحت الشعاع قرار دادن هویت انسان، هویت ملی و جمعی را جایگزین آن کرده است
یعنی تشکیل یک ملت که داراي –زمانی می توان از هویت ملی صحبت به میان آورد که که فرآیند ملت سازي 

اي مشخص ، نظام حکومتی خاص خود و برخی دیگر از ویژگی هایی که صفت مشخصه و وجه سرزمین معین با مرزه
تشکیل دولت ملی که پدیده اي خاص دوران جدید است، به معنی . تحقق یافته باشد-تمایز آن از سایر ملت هاست

این است ملی سئوال در هویت. به هویت جدید ملی است... عبور از هویت هاي سنتی، همچون مذهب، قبیله، کاست و 
. که فرد خودش را عضو چه واحد سیاسی می داند و تا چه اندازه احساس یگانگی او با واحد سیاسی واضح و عمیق است

به عبارت دیگر، مساله این است که افرادي که از لحاظ فیزیکی در یک جغرافیاي سیاسی خاص و نظام حکومتی خاص 
. آن هستند، آیا از لحاظ روانی هم خود را عضو این نظام سیاسی می دانند یا خیرقرار دارند و مشمول قوانین حاکم بر 

مساله هویت ملی که تحقق آن در چارچوب دولت هاي ملی جدید امکان پذیر شده، داراي وجوهی است که می توان 
)1377قیصري، ( .به رابطه نزدیک آن با حقوق شهروندي و شهروند ملی اشاره کرد

ملی و ملی گرایی به عنوان دو مفهوم همزاد، متعلق به دنیاي جدیدند که در ملت سازي مورد استفاده در واقع هویت 
)1384فوزي، یحیی، . (قرار می گیرند

شهروندي1-3-1
در روم باستان .شهروند کسی است که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است 

شهروندان ،یعنی رومیان اصلی که از حقوق و مزایاي بیشتري برخوردار : دسته تقسیم می کردند 2ه ،اتباع یک کشور ب
)74آقا بخشی ،.(می شدند و رعایا ،یعنی اقوام وملل دیگر تحت تسلط حکومت رومیان اصیل قرار داشتند 
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اه با مفهوم فردیت و حقوق که مفهوم شهروندي همر:می گوید» دانشنامه سیاسی«در کتاب »داریوش آشوري«همچنین 
شهروند فردي است در ارتباط با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی مدنی است .در اروپا پدید آمده است

و از سوي دیگر ،در برابر دولت تکلیف هایی  بر عهده دارد این رابطه را شهروندي می گویند که چگونگی رابطه 
.را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می کند » برابر دولت حقوق و تکالیف او در«شهروندي 

،نیز )طبیعی(و) حقوق فطري(شمرده می شود که تنها فرمان گذار دولت نباشد بلکه از »شهروند«اساسا کسی 
در »کولب.ویلیام ل«به همراه »جولیوس گولد«) 222اشوري،. (ا رعایت و حمایت کندبرخوردارباشد و دولت این حقوق ر

وضع رابطه موجود میان یک شخص ) الف:(دو تعریف از مفهوم شهروندي ارائه کرده اند »فرهنگ علوم اجتماعی«کتاب 
که این .طبیعی و یک جامعه سیاسی موسوم به دولت که بر اثرآن اولی ملزم به وفاداري دومی موظف به حمایت است 

) ب.(ین می شود و با قانون ملل به رسمیت شناخته می شود وضع یا رابطه میان فرد و دولت از طریق قانون شهري تعی
)76گولد و کولب،.(پایگاه شهروند در یک جامعه مبتنی بر حاکمیت قانون و اصول برابري 

در یک جمع بندي می توانیم هسته مشترك در تمامی نظریه هاي شهروندي را با محوریت دو مقوله کلیدي حق و 
مفهومی به هم پیوسته از حقوق و وظایف مدنی،سیاسی ،اجتماعی می داند که به مثابه وظیفه همراه است، شهروندي را

نوعی پایگاه،شان و عضویت اجتماعی به تمامی افراد جامعه اعطا شده است و فارغ از تعلقات طبقاتی ،نژادي 
از تمامی امتیازات ،منابع و ،قومی،مذهبی ،اقتصادي همگان را یکسان و برابر فرض گرفته و آنها را واجد حق برخورداري 

مزایاي حاصله از جامعه می داند و نهایتا مسئول مکلف و موظف به مشارکت در جامعه اي که در آن زندگی می کنند 
)1385نجاتی حسینی ،.(،محسوب می نماید

ایرانیان-1-4
یا پدر: ویا( تولدین از پدر و مادر معنی متولدین و ساکنین در ایران سیاسی کنونی و یا مبه”ملی“ ایرانیان از نظر

در این . ایرانی داشته و خود را ایرانی بشناسند و بشناسانند)شناسنامه یا گذرنامه(هویتایرانی هستند که ورقه) مادر 
خصوصیات ایرانی با تمام) ایل وندان، ده وندان یا شهروندان ( وندان اعم از-همه کشورمعنی ایرانی در برگیرنده

تعریفاست و به همین دلیل ربطی بهعقیدتی- دینی وباالخره طبقاتی-سرزمینی، زبانی-تباري، قومی-ف ایلیمختل
نادرست اهم این تعاریف. ندارد-متعلق اند) اسطوره اي ( دوران سنتی و حتی ماقبل تاریخی که به-ها و موارد زیر
:بدین قرار است

بالد ”را معنی می کند و ایران) به شاه و دین ( به معنی خاضع و تسلیم که ایرانی را“ تنسرنامه“ تعریف- الف
.یعنی کشور سرسپردگان معنی می کند“ الخاضعین

) کشور(و سرزمین یا شهر “ ایر“ مربوط به ایل و سپس معطوف به قوم اسطوره اي “ اوستائی- دینی”اصطالح - ب 
بوده “ اهور مزدا آفریده “ کشور نیکی که بخصوص وندیداد  سرزمین و، که بنوشته یسناها و”ائیرانوویجه “ اسطوره اي 

هنوز از نظر علمی و تاریخی شناخته شده نیست و لذا هر سه “ ایر“ قوم زمان تاریخی، مکان جغرافیایی و خود. است
.هستنداسطوره اي
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مشترك هند و ایرانی تعلق دارد و ولوژيسلم، تور و ایرج که به اسطوره و میت) اسطوره اي -تباري( اصطالح ایلی -پ 
بعد ها این سه قوم را به فرد-ایرج : تور، ائریه یا ایریا: سرم یا سام، توئیریه: سریمه-به دوران ایلی آنها متعلق است 

. قلمداد نمودنددر سانسکریت تریتا ) فریدون ( اسطوره اي مبدل کرده و فرزندان ثرئتون 
به طرح عوامانه و ضد انسانی و ضداین نظریه. دیگر“ ناپاك”نژادهاي ) البد(آریائی در برابر “ پاك“ افسانه نژاد - ت 
می متکی است و تبار اسطوره اي و گاه تکلم به یک زبان را با نژاد یکی“ نژاد“ نوزدهمی – مفهوم قرن هیجدهملی

زبان، قالبی ) آریائی( و ملل تحلیلی ایالت و اقوامدر برگیرنده “ نژاد سفید“ می دانیم از نظر ظاهري یا فنوتیپ،. گیرد
هم در برگیرنده ) ظاهري نژاد : به عنوان مقوله فنوتیپ( همچنانکه نژاد زرد . زبان است) ترك(زبان و التصاقی ) سامی(

ین و بخشی از تاجیکستان چمانند هزاره هاي افغانستان، مردم) آریائی ( اقوام و ملل متکلم به زبانهاي تحلیلی ایالت و
ایران است، همچنین قسمتی از ایالت، اقوام و ملل اهالی جمهوري تاجیکستان و دیگر فارسی زبانان آسیاي میانه و

.ترکیه را نیز شامل می شودترکی زبان آسیاي میانه، ایران و
وله ژنتیک بر روي در مقاز نظر ژنوتیپ یعنی مفهوم علمی و واقعی نژاد، تاکنون هیچگونه تحقیقی علمی و جدي

لذا سخن گفتن از آن بنابه منطق . نشده استآسیدهاي آمینه ژن هاي کروموزوم هاي ساکنین مختلف ایران انجام
نادرست، بلکه ادعائی است بی معنی که دکاندادران سیاسی بیگانه و خودي از آن ، نه درست است و نه)ریاضی(علمی
.آن می باشندن فریب خورده و خود باخته، هیزم بیار آتش بیدادگرفته و می گیرند و همواره ساده دالبهره
ملت “ تعریفزبان فارسی نیز درو بخصوص متکلمین به“ هند و اروپائی”زبان هاي “ ژئوپولیتیک”باالخره اصطالح -ث 

ت این اصطالح براي زیرا صرفنظر از نادرستی و عدم صح. تکیه قرار گیردنمی تواند مورد“ ایرانیانملی“ هویتو“ ایران
دین و یا زبان یا تبار و اسطوره نیست و با تعدد ایلی، وابسته به مقولههویتقومی و یاهویتبرخالفملیامروز هویت

، )مهد اصلی اقوام متکلم به زبان هاي تحلیلی ( هندوستان مثال هاي. پابرجا می ماندملییا تغییر آنها بنابه منافع
شان از سوي دیگر، میملییکسو و سوئیس و کانادا با تعدد زبانشان ازملیزبان مشتركتغییرپاکستان و مالزي، با

به مقوله زبان خاطر )سرمایه داري صنعتی( مدرن ملیهویتتوانند به عنوان نمونه هایی جهت اثبات عدم وابستگی
…یر ایرانی نظیر افغان ها، تاجیک ها و هاي غبعالوه مرز فرهنگی زبان فارسی، هم دربرگیرنده ملیت. نشان شوند

.شان فارسی نمی باشداست و هم شامل ایرانیانی که زبان مادري
همه فارسی ندان هاي ایرانی را کشوروندان بایستی“  ایرانی استهویتتکلم به زبان فارسی مترادف با داشتن”با قبول 

را که تکلم به زبان فارسی و فراموش کردن کامل“ ایرانیهویت“ هنوزدرجه دومی پنداشت که حاشیه نشین بوده و
به اسالم یا شیعه دوازده ( نتیجه اینکه تکلم به زبان فارسی نظیر اعتقاد دینی . زبان مادري شان است احراز نکرده اند

آنان ملییان وهویتایرانتعریفجنبه ایجابی یا سلبی در) آریایی ( یا تعلق به نژاد و تبار موهوم و اسطوره اي ) امامی
همچنانکه بر اساس . بر تکلم به زبان فارسی براي ایرانیان بدست دادجامع و مانعی با تکیهتعریفندارد و نمی توان

.آنان ممکن نیستملیهویتایرانیان وجامع و مانع ازتعریفسیاسی یا تبار و نژاد ادعائی امکان ارائهدین و اعتقاد

هویت ملیامام خمینی و-1-5
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به عنوان مجموعه اي از افراد می باشد که در یک سرزمین معین و تحت "ملت"بحث از هویت ملی منوط به پذیرش 
به کرات ... در سخنان امام خمینی واژه هاي ملت، ملیت، ملی، ملی گرایی و . جاکمیت سیاسی خاص زندگی می کنند

ملت را به عنوان یک سطح تحلیل هم چون سطوح دیگر مانند به نظر می رسد ایشان در حالی که. به چشم می خورد
.به رسمیت شناخته است، اما از ملی گرایی به عنوان یک ایدئولوژي انتقاد می کند... خانواده، قبیله، طایفه و 

که این امر نشان می دهد. در آثار ایشان در موارد بسیاري ذکر شده است"و ملت ایران"ملت"دیگر واژگان از سوي 
این نوع نگرش متاثر از تفکر قرآنی . ملت را به عنوان یک کل و یک واحد جمعی در نظام جدید بین الملل می پذیرد

خداوند شما را در گروه ها ":است که در آن از واحدهاي جمعی به عنوان عامل شناسایی آن ها یاد می شود و آمده است
."شناخته شویدو قبایل و ملت هاي مختلف قرارداد تا از هم باز

واژه هویت سه . اسالمی سخن می گوید و خواستار تقویت و احیاي آن می گردد- بر همین اساس ایشان از هویت ایرانی
اما . اسالمی به کار رفته است–بار در سخنان و دست نوشته هاي امام و به صورت واژه هایی هم چون هویت ایرانی 

مانند مفاهیمی هم چون . ور گسترده اي در سخنان ایشان به کار رفته استواژگانی که به معناي هویت هستند، به ط
.و یا ملت ایران ، مردم ایران و ایرانیان"اسالمی"، "ایرانی"، "شرقی"، "خودي"، "خود"و یا مفهوم "ما"

ملی می و ما می توان به شاخص هایی که از نظر ایشان عناصر سازنده هویت"خود"در بررسی سخنان امام درباره 
اسالمی، انسان اسالمی، آدم اسالمی –وي در سخنان خود بر اصطالحاتی هم چون شخصیت ایرانی .باشند، اشاره کرد

به . تاکید دارد و معتقد است که باید براي تحقق آن ها به عنوان خود واقعی کوشید... شرقی، موجود شرقی اسالمی و 
انسانی گم شده است و به جاي آن شخصیت غربی، انسان غربی، فکر –شرقی -اسالمی-نظر وي این شخصیت ایرانی 

.غربی، و مغز غربی نشسته است
نگی تمامی تالش خود را براي معرفی خود واقعی به کار می گیرد و در توصیف آن بر جایگزینی امام با نفی از خودبیگا

.تاکید داردانسان ایرانی اسالمی و انسان خودمانی به جاي انسان بیگانه با خود 
آن چه که از محتواي سخنان امام خمینی می توان دریافت این است که منظور ایشان از این خود نوعی خود فرهنگی 

در وقتی ایشان از شرق سخن می گوید . ساخته است که مرکزیت آن را یک فرهنگ اسالمی انسانی تشکیل می دهد
ن آن گاه که از ایرانی و فرهنگ ایرانی سخن می گوید در واقع و هم چنی. واقع شرق را منشا فرهنگ اسالمی می داند

وي این نژادپرستی ها را یک مساله بچه گانه می داند و قضیه نژاد بازي . منظور وي نوعی فرهنگ نژادي و قومی نیست
انیان، فرهنگ بنابراین به نظر می رسد در دیدگاه امام خمینی عنصر کلیدي و اصلی هویت ملی ایر. را ارتجاعی می داند

اصیل اسالمی است که فرهنگی انسانی، سالم و مستقل است و توانایی ساختن انسان هایی مستقل و کشوري قدرتمند 
.را دارد

ایرانی می پردازد و –به تبیین ویژگی هاي هویت اسالمی "دیگران"و "خود"امام خمینی بر اساس گفتمان ثنوي 
، نفی خود کاذب است که اولین گام براي نخستین و مهم ترین راهکار. ی کندراهکارهایی را براي احیاي آن مطرح م

امام آشنایی با معارف و تبلیغ فرهنگ خودي و توانایی هاي بومی را از جمله راهکارهاي دیگر . شناخت خود واقعی است
در می شده است و به نظر او آگاهی به این که شرق خودش فرهنگ غنی دارد طوري که فرهنگ او صا. بر می شمارد
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در نهایت نیز تکیه بر فرهنگ اسالم، . غربی ها از آن استفاده می کرده اند می تواند از اهمیت خاصی بر خورددار باشد
)1384فوزي، یحیی، (.مبارزه با غرب زدگی و ساختن انسان هایی مستقل را مورد تاکید قرار می دهد

بخش دوم

ها ، جهانی به وجود آمده است که داراي مشخصات، مالكهاي مکانیبین رفتن فاصلهبا پیشرفت فناوري ارتباطات و از
در جهان کنونی دیگر روابط بین کشورها همچون گذشته نیست که . و معیارهاي متفاوتی نسبت به دوران گذشته است

لتها، افکار عمومی کشورها یا به ها از یکدیگر تأثیر بپذیرند، بلکه در عرصه جدید، عالوه بر دوها و حاکمیتتنها دولت
الملل ریزیهاي روابط بینتعبیر بهتر افکار عمومی جهانی نیز به عنوان یک عامل تأثیرگذار شناخته شده و در برنامه

کنند، بلکه دولتها، افکار بنابراین در عصر کنونی، روابط بین کشورها را تنها حاکمیتها تعیین نمی. گرددمنظور می
.سازندالملل را میمعادالت روابط بینوریهاي اطالعاتی ـ ارتباطی در مجموععمومی و فنا

پیش از بروز چنین . در نتیجه تحوالت فوق، عملیات روانی بین کشورها نیز نسبت به گذشته کامالً تغییر کرده است
شدند، تنها ات منظور میتحوالتی عملیات روانی تقریباً بین حاکمیتها جریان داشت و اگر شهروندان نیز در محاسب

شود؛ بلکه همه اما امروز عملیات روانی تنها به دو کشور درگیر محدود نمی. شدشهروندان کشور هدف را شامل می
مالحظات و . شوندالمللی، در محاسبات عملیات روانی لحاظ میدولتها، افکار عمومی جهانی و حتی سازمانهاي بین

رخوردار شده است که حتی اگر کشوري در مقام دفاع بخواهد مقاومت کرده و از ضد محاسبات فوق از چنان اهمیتی ب
. عملیات روانی بهره گیرد نیز ملزم به رعایت آنها خواهد بود

گیري از ابزارهاي جدید یا همان فناوري در این راستا، کشورها براي شرکت در عملیات روانی یا مقابله با آن به بهره
بدیهی است کارگزاران عملیات روانی، به نسبت اشراف خود به ابزارهاي نوین . ی نیازمند هستندارتباطی ـ اطالعات

. خواهند توانست از این فناوري در جهت دستیابی به اهداف خود سود جویند
با عنوان دیپلماسی عمومی و اختصاصاً در حوزه فناوریهاي) در ترکیب جدید توصیف شده(امروزه روابط بین کشورها 

شود، لذا کارگزاران عملیات روانی براي اینکه بتوانند از همه عوامل اي تعریف میارتباطی با عنوان دیپلماسی رسانه
.یپلماسی مجهز شوندگفته، بهره بگیرند، باید به ابزار دپیش

دیپلماسی عمومی-2-1
public ( سی عمومیو دیپلما) Traditional Diplomacy (دیپلماسی به دو دسته دیپلماسی سنتی

diplomacy (1985الملل که در سال دیپلماسی عمومی در فرهنگ واژگان اصطالحات روابط بین«. تقسیم می شود
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هاي تحت حمایت دیپلماسی عمومی به برنامه«: چنین تعریف شده استتوسط وزارت خارجه امریکا منتشر شده این
ی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی در کشورهاي دیگر است؛ ابزار رساندولت اشاره دارد که هدف از آنها اطالع

)1383،سبیالن( » .است] و اینترنت[اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرك، مبادالت فرهنگی، رادیو و تلویزیون 
.یابددیپلماسی عمومی در سیاست خارجی هر کشور به دو صورت تحقق می

دیپلماتیک رسمی کشور؛ـ به مدیریت سازمانهاي1
)1383،سبیالن.( ـ به صورت خودجوش و در راستاي سیاستهاي کالن کشورها2

: در تعریف دیپلماسی عمومی چنین نوشت1990تاچ نویسنده کتاب ارتباط برقرار کردن با جهان در سال هانس ان
ي که در آنها سیاستهاي امریکا اجرا اتالشهاي رسمی دولت براي شکل دادن به محیط ارتباطی در کشورهاي خارجی«

شود، تا بدین وسیله از میزان تأثیرات منفی، سوء تعبیرها و سوء تفاهمها در زمینه روابط میان امریکا و کشورهاي می
. »دیگر کاسته شود

: کندعریف میگونه ت، دیپلماسی عمومی را این1995ریزي ادغام در وزارت خارجه امریکا نیز در سال ت مأمور برنامهاهی
رسانی و تأثیرگذاري بر مخاطبان کوشد منافع ملی ایاالت متحده را از طریق مفاهیم، اطالعدیپلماسی عمومی می«

سازمان اطالعاتی ایاالت متحده هم که بیش از چهل سال به صورت تخصصی در زمینه دیپلماسی » .خارجی ارتقا دهد
سی عمومی به دنبال آن است که منافع ملی و امنیت ملی ایاالت دیپلما«: عمومی فعالیت کرده است، معتقد است

وگو میان شهروندان و رسانی و تأثیرگذاري بر مردم کشورهاي دیگر و گسترش گفتمتحده را از طریق شناخت، اطالع
). 6ص 1381دیپلماسی عمومی امریکا (» نهادهاي امریکایی و همتایان خارجی آنها ارتقا دهد

عمومی و دیپلماسی سنتی تفاوتهاي جدي وجود دارد؛ دیپلماسی عمومی صرفًا با دولتها سروکار ندارد میان دیپلماسی
شود فعالیتهاي دیپلماسی از سوي دیگر گفته می. جویدبلکه مخاطب خود را در میان افراد و سازمانهاي غیرحکومتی می

و سازمانهاي خصوصی یک کشور مثل امریکا عالوه تواند معرف دیدگاههاي متفاوتی باشد که از سوي افراد عمومی می
اند، در حالی که دیپلماسی سنتی با روابط یک دولت با دولت دیگر مرتبط است و مقامات بر نظرات دولت امریکا مطرح

روند در صورتی که دیپلماسی عمومی متضمن مشارکت بسیاري سفارت یک کشور دیگر، معرف آن کشور به شمار می
به مفهوم دیگر تفاوت دیپلماسی ). 8و 7ص 1381دیپلماسی عمومی امریکا (دولتی جامعه است از عناصر غیر

ـ تنوع ابزار 4ـ فراگیرتر بودن مخاطبان 3ـ مشخص نبودن هدف 2ـ غیر رسمی بودن 1عمومی و دیپلماسی رسمی در 
. و امکانات دیپلماسی عمومی است

دیپلماسی عمومی و هویت ملی- 2-2
مان ازمفهوِم خاِص فرهنگ به تمایزات و اختالفات جوامع معطوف گوییم، توجههاي ملی سخن میهویتوقتی از 

هاي فرهنگی عامل مهم ثبات و همکاري در این تمایزات بسیار مهم هستند چرا که از یک سو بی شک تفاهم. شودمی
دهد عوامل هویتی ت بین المللی نشان میاي و بین المللی است و از سوي دیگر مطالعه تخاصماسطوح مختلف منطقه

. در بسیاري از آنها نقش مؤثري ایفا کرده است
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حال اگر فرهنگ را شیوه ومحصول تعامل انسان اجتماعی با محیط خود بدانیم ودولت ملی را نیز قالب رسمی ظهور و 
یا چگونگی تعامل فرهنگهاي ملی توان از فرهنگ دولتبروز فرهنگهاي ملی در وراي مرزهاي سرمیانی فرض کنیم؛ می

رفتار یک دولت «:با محیط بین المللی یا رفتار دولت ملی در روابط خود با دولتها و ملتهاي دیگر سخن گفت و پرسید
توان این سؤال، میبراي پاسخ به» پذیرد؟در محیط بین المللی چگونه و تا چه میزان از فرهنگ ملی آن کشور تأثیر می

به عنوان مفهومی کلیدي توجه کرد؛ در همین چارچوب، » هویت«عاد فرهنگی سیاست خارجی، بهدر مطالعه اب
نویسندگانِ کتاب .»اي، یک بر ساخته فرهنگی استدولت به میزان قابل مالحظه«کند رابرتسون با صراحت ادعا می

منافع ملی خود را مشخص و برآورد هم اساساً بر این باورند که دولتها بر اساس هویت ملی،» هاي منافع ملیریشه«
)1383آشنا، .(کنندمی

در هر کجا ملتی هست دولتی هم به . کننددر همه جاي جهان مردم در ساختارهاي سیاسی مبتنی بر دولت زندگی می
هنگامی » هویت ملی«اصطالح . شودآن منتسب شده است و در عمل، ملت مساوي دولت و دولت برابِر ملت فرض می

تاریخ، مذهب، ,این مفهوم شامل ابعادي نظیر زبان. در دوران مدرن و به معناي مدرن شکل گرفت»ملت«مد که پدید آ
یک ملت در قالب یک دولت » هویت سیاسی«. آداب و رسوم، نژاد، سرزمین، ادبیات و نظام حکومتی و اقتصادي است

شاید از همین باب باشد . شودل مورد بحث واقع میالملگیرد و این معناي هویت است که عمدتاً در روابط بینشکل می
. نام گذاري شده است» روابط بین الملل«پردازد، اي از مطالعات علمی که عمدتاً به روابط میان دولتها میکه رشته

شود و بسیاري ازمفاهیم و موضوعاتدر روزگاري که هنجارهاي کهن به چالش گرفته شده، مرزهاي مرسوم ناپدید می
اي محوري براي افراد و گروههاي اجتماعی بدل قطعی جاي خود را به ابهام وعدم قطعیت سپرده است، هویت به مسئله

شود؛ صاحبنظران در انتخاب یکی از دو مفهوم هویت یا منفعت به عنوان محور اساسی شده و روز به روز برجسته تر می
مورگنتا و پیروان او معتقدند مفهوم منافع ملی یا قدرت به خوبی . اقدامات دولت در سیاست خارجی اختالف نظر دارند

آنها با جدیت براي تثبیت کارآیی این مفهوم تالش . تواند علل پیروي دولتها از سیاستهاي خاص را توضیح دهدمی
در عرصه بین المللی نئورئالیستها هم معتقدند رفتار دولتها در پاسخ به محرکها و موانع محیطی براي تداوم بقا .اندکرده

براي اینکه منفعت ملی معناي . مشکل اصلی مفهوم منافع ملی در ماهیت دوري یا حلقوي آن است. یکسان است
محصلی داشته باشد باید بتوان برایش وجودي مستقل از نتایج به کارگیري آن فرض کرد اما رئالیستها با بررسی 

سیاستها از آنجا که به وسیله دولتها اتخاذ شده است پس حتما باید کنند که اینسیاستهاي قبلی دولتها، ادعا می
. مبتنی بر درك آنان از منافع ملی باشد

اگر منافع ملی . اندملی در هم آمیخته) هویت و منفعت(راه گریز از این بن بست، پذیرش این امر است که دو مفهوم 
اوت رفتار دولتهاي مختلف را در شرایط متفاوت تبیین کرد اما توان تفهاي مادي تعریف شود نمیصرفاً بر اساس مولفه

توان کلیه رفتارهاي دولتها را در صحنه بین المللی درك کرد؛ اگر ندانیم کیستیم با اضافه کردن مفهوم هویت بهتر می
آید براي گونه که براي ترجیحات شخصی به کار میاین بینش همان. خواهیمتوانیم به درستی بدانیم چه مینمی

هاي مشخص تاریخی و فرهنگی دهند که چگونه دولتها با پیشینههویتها، نشان می. نیز مناسب است» سیاست خارجی«
. شونددر سیاست خارجی خود به هنجارهاي برآمده از آن هویت پایبند می
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نیادهاي سیاست خارجی گیري برسد عقالنیت، ارزشها و هنجارها به عنوان یک کل فرهنگی مبناي شکلبه نظر می
اگر بخواهیم . شوددر هر کشور، پرسشِ هویت در چارچوب فرهنگ، تاریخ و تمدن پاسخ داده می. کلیه کشورها است

توانیم اضافه بر فرمول بندي هاي مبتنی بر مفهوم منافع مضمون اصلی سیاست خارجی یک کشور را درك کنیم می
اگر . به ارزشها وهنجارهاي فرهنگی آن کشور شناخت خود را کامل کنیمملی، از طریق شناخت هویت ملی و با رجوع

. دهندسؤال شود که چرا کشور هایی با منافع مشابه و مستمردر صحنه بین المللی، رفتارهایی متفاوت از خود بروز می
لی و گاه برآیندي پاسخ می تواند این باشد که شکل گیري سیاست خارجی، گاه متأثر از نقش توأمان هویت و منافع م

.از تعارض این دو مؤلفه اساسی است
حضور فرهنگ در سیاست خارجی دولتها، تنها از طریق تأثیر گذاري غیر مستقیم بر تعیین هویت ملی و فهم جایگاه 

بلکه تأثیر گذاري مستقیم فرهنگ و هویت ملی در سیاستهاي فرهنگی دهدخود نسبت به دیگران در جهان رخ نمی
در میان بقیه - دیپلماسی فرهنگی- رویکردهاي فرهنگی سیاست خارجی . للی یک کشور، کامالمشهود استبین الم

در میان اصطالحات مختلف، اصطالح . ابزارهاي سیاست خارجی بیشترین تأثیر پذیري را از مولفه هویتی دارد
فراگیر شامل هر دو گونه دیپلماسی اي در مفهوم آمریکایی خود به گونه) دیپلماسی مردم محور(دیپلماسی عمومی

. شودفرهنگی و ارتباطی بوده و به کاربرد ابزارهاي بین فرهنگی و ارتباطات بین المللی در سیاست خارجی معطوف می
)1383آشنا، (

گري انجام هاي سیاست، اقتصاد و نظامیکلیه فعالیتهاي بین المللی که خارج از حوزهاگر چه در دیدگاهی عمومی
براي بیان چگونگی گسترش نفوذ - اما از جنگ جهانی اول تا کنون. گیردشود در مقوله تبلیغات بین المللی جاي مییم

دو رویکرد ارتباطات بین فرهنگی و ارتباطات بین المللی مورد توجه قرار -یک کشور در میان مردم کشورهاي دیگر
ات روانی، نبرد اطالعاتی، اطالعات بین المللی، اطالعات اصطالحات جنگ روانی، نبرد افکار، عملی. گرفته است

بین المللی در زمره مفاهیم مرتبط با رویکرد ارتباطات بین المللی اي و روابط عمومیاستراتژیک، دیپلماسی رسانه
رهنگی هاي فشوند و اصطالحات روابط فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات فرهنگی بین المللی، برنامهشناخته می

بین المللی، همکاریهاي فرهنگی بین المللی، تبادل شهروندان، تبادالت فرهنگی، علمی و آموزشی در زمره مفاهیم 
اگر چه هر دو رویکرد در خدمت پشتیبانی اهداف سیاست . شوندمرتبط با رویکرد ارتباطات بین فرهنگی تلقی می

ص خود هستند و در شرایط مختلف به عنوان مکمل یا جایگزین هاي خاخارجی قرار دارند ولی هر یک داراي کار ویژه
این ترتیب دو گونه دیپلماسی قابل بازشناسی است اول دیپلماسی فرهنگی که مبتنی به. شوندیکدیگر به کار گرفته می

آشنا، . (استبر رویکرد ارتباطات بین فرهنگی است و دوم دیپلماسی ارتباطی که مبتنی بر رویکرد ارتباطات بین المللی
1383(

ترین تفاوت ارتباطات بین فرهنگی با ارتباطات بین المللی آن است که اولی اغلب مبتنی بر ارتباط بی واسطه، مهم
حضوري و رودر روي یک فرد یا گروه با فرهنگ دیگر و داراي فرآیندي کند و آثاري پایدار است و در مقابل ارتباطات 

کند بلکه عالوه بر آن مبتنی بر ارائه تصویري از یک فرهنگ از طریق وسائل وه تکیه میبین المللی نه تنها بر این شی
به . گذراستثرابردي وسیع، فرآیندي سریع و هاي دیگر است و داراي ارتباط جمعی براي مخاطبان فراگیر از فرهنگ

هاي موسوم به روابط دامات و برنامههمین دلیل در بسیاري از کشورها از جمله انگلستان و آمریکا جایگاه سازمانی اق
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که مبتنی بر -ها ي اطالع رسانی از برنامه-که مبتنی بر رویکرد ارتباطات بین فرهنگی است -فرهنگی بین المللی 
.تفکیک شده است-رویکرد ارتباطات بین المللی است 

بی شک می توان استدالل کرد . گذار استدر این میان تاثیر ارتباطات فرهنگی بر شالوده هویت ملی هر کشوري تاثیر 
در این رابطه، آن کشوري که داراي هویت ملی قوي تري است عناصر بیشتري از هویت و فرهنگ خود را به کشور 

اگر چه این عمل فی نفسه بد و خطرناك . ضعیف تر وارد می کند و عناصر کمتري از هویت و فرهنگ او را می پذیرد
راي این فرآیند جهت گیري هاي مشخصی در نظر گرفته شود در این صورت است که چهره نیست اما در صورتی که ب

این . یعنی گرفتن عناصر قور فرهنگ برتر البته که به غناي فرهنگ موجو خواهد افزود. زشت خود را نمایان می کند
مانی خطرناك می شود که اما این عمل ز. همان مسیري است که هویت ملی ایرانی در مسیر تاریخی خود پیموده است

هویت قور تر سعی در تخطئه و ویرانی هویت ضعیف تر بر اساس سک برنامه مشخص داشته باشد تا بتواند از این مسیر 
در این مرحله است که یکی ار راه هاي مقاومت در . اهدافی برسد که از مسیر دیپلماسی رسمی امکان پذیر نیستبه 

. ر هویت ملی خودي است تا آسیب پذیري اش را کمتر سازیمبرابر چنین هجمه اي تقویت عناص

گیرينتیجه
روابط میان افراد و جوامع پرسش هویت به ویژه در چند دهه گذشته، بی گمان یکی از مهم ترین پرسش ها در حوزه

سیر و سنجش هاي همگانی بوده و هم عرصه اي براي تفچندان که هم خود پیوسته در کانون توجه رسانه. بوده است
توجهی چنین فراگیر به این پرسش بدون در نظر گرفتن سرچشمه هاي . استهر گونه بیان یا بیانیه فراهم کرده

غیر از سوي دیگر گوناگونی و تضادآرایی که به طور مستقیم و. دهنده اهمیت شناخت هویت استگوناگون آن، نشان
این امر شرایط مطلوبی را براي ی آن را نشان می دهد و در نتیجهمستقیم درباره مفهوم هویت ارایه می شوند، پیچیدگ

.بررسی هاي بیشتر درباره هویت ایجاد می کند
اندیشمندان، مردم و مدیران، از هویت بسیار امروزه در جامعه ما در میان معماران، هنرمندان و گروه کوچک منتقدان،

رزش هاي کهن و جلوگیري از ورود ارزش هاي بیگانه است نگهداري از امعموال کانون سخن. سخن گفته می شود
در این. ویژه این سال ها نیست و دست کم از چهار دهه پیش تاکنون محور بحث بوده استبحث هویت اما پرسش

، نامیده شده... ایرانی اسالمی و سال ها راه هاي بسیاري براي بازیابی آنچه با نام هاي هویت ملی، هویت ایرانی، هویت
همه تاثیر این اندیشه ها در فضاي عمومی جامعه به طور شفاف با این. اندیشیده و به مرحله اجرایی شدن رسیده است

.هنوز نظریه یا نظریه هایی براي تعیین مولفه هاي دخیل در این دگرگونی ها وجود نداردزیرا.مشخص نشده است
که یکی از راه هاي مقاومت در برابر دیپلماسی عمومی که با هدف اگر که با این مفروضات به این نتیجه رسیده باشیم 

چرا که بررسی و مقابله با دیپلماسی عمومی هر چند که . تخریب هویت ملی انجام می شود تقویت هویت ملی است
را که این چ. یکی از راه هاي مفروض ما می تواند باشد اما به دالیل عدیده اي کار بسیار دشوارتر و غیر ممکن تري است

به علت دست باال . سیاست ها سیاست هاي ثابتی نیستند و به مرور زمان تغییر می کنند و راه هاي جدیدي می یابند
. داشت دشمن در تکنولوژي مورد استفاده راه هاي مقابله با عملیات هاي پیچیده زمان بر و معموال کم اثر می شود
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ه هاي مفیدي هم هستند در سطح جامعه مقاومت هایی ایجاد می کند که مقابله با تکنولوژي هاي جدید که داراي سوی
.لذا تقویت هویت ملی سازو کاري است گه دیگران نیز دست به کار آن شده اند. بعضا به نتایج عکس متنهی می شوند

بعضی از افراط خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوري اسالمی در این مورد بررسی شد اما شاید مهر چند که نظرات اما
در میان دانشمندان علوم سیاسی که در . و تفریط ها باعث ایجاد سردرگمی ها و تندروي هایی در این مورد شده باشد

حوزه وابستگی نظریه پردازي کرده اند ناسیونالیسم افراطی یکی از حربه هاي استعماري قلمداد می شود که در بسیاري 
اما این . ریق فراموسونري ها سال هاي سال به مطامع استعمار خدمت کرده استاز کشورها در خدمت استعمار و از ط

تن از یک هویت ملی بر گرفته از فدلیلی نمی شود که با وجود چنین شواهدي از سوي دیگر بام بلغزیم و با کمک نگر
اتی است که در سایه داشتن یکپارچگی یکی از برک. تعالیم امام نتوانیم مشکالتی را که در جامعه کنونی داریم حل کنیم

در هر حال اجماع بر تعاریف و بحث در جنبه هاي مختلف . یک هویت ملی منسجم در شرایط کنونی محقق می شود
یکی از راه هاي پیش رو بررسی مسئله هویت در نظریه تحلیل گفتمانی .هویت ملی و هویت ایرانی ابتداي راه است

.ه پیشنهاد می گردداست که به عنوان تحقیقی در این زمین
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1379مجتبی صدریا، کنش زخم؛ پلی فرمی درباره ي هویت، مجله فرهنگ و توسعه، آذر ·
1383، 7شماره ،فصلنامه عملیات روانی،ايملیات روانی و دیپلماسی رسانهع،سبیالن اردستانی حسن·
پژوهشی ارائه مدلی براي دیپلماسی عمومی، فصلنامه حسام الدین آشنا، فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی،·

1383، بهار 21دانشگاه امام صادق، شماره 
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