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اي و  كتابخانـه  
ورد نظر انسجام
نگي، هـويتي و

الملـل بـين  ـاط 
ه اسـت داده شد

گ، هويت ملّي
بـه هـا   شـتيبان 

عاريف و شرايط
و هريح شـد تشـ    

ملـل مشـخص
ازبـرداري   بهره 

فـاي نقـش در

هـاي ارتباطـات   

بـا روش ـرتبط    
يرامون مدل مو
د سازگاري فرهن

ارتبـهـاي   ـنش 
ت آمد، نشان د

فرهنگها،  ارزش ل
پش ، بـه كمـك  ل 

مچنين با ارائه تع
ه ايـن فراينـد تش

الم تباطـات بـين  
 كه چگونگي ت

اسـب جهـت ايف

ه تمـان، كـنش  

ن و مفـاهيم مـ
تحقيق پيهاي  ه

كه گفتمان بايد
كـ د تا بتواند به

ن زمينه به دست
ي طوالني از دل

وتعـديل جـرح  ز
همچ. تبديل شود

از تا آخر، نحـوه
شدن به كنش ارت
 بر اين بوده است

منا يش گفتمـان  

، گفتالملـل  بـين  

  

تحـول گفتمـا  
به يافته وشده  

، با اين فرضيه ك
يري داشته باشد
 مدلي كه در اين
مان بايد مسيري
ي كند تا پس از

الملل ت طات بين
يده، از نقطه آغا
ب براي تبديل ش
پايان هم تالش 
 توليد و پـرورش

  .ارائه شودي 
ارتباطـات بـ: دي

  . تبديل

در اين تحقيـق
بررسي تاريخي،
،ه استداده شد

سطحي از فراگي
در . تبديل شود

كه چگونه گفتم
و منافع ملّي طي

ارتباطهاي  كنش
اين فرايند پيچي
گفتمان مناسب

در پا. شده است
اين مدل، براي 

المللي بين صحنه
كليـد هاي واژه
الملل، مدل  بين
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اتي بـر    
 منـافع   
 قدرت 
، نقـش  
عمـومي     
ن حوزه 
عمومي 
 مـدلي  
.  اسـت   

ا اسـت   
د، مبهم 
 تبـديل   
 اسـت؛  
،  شـود      

الملـل   ن 

پيشـبرد     
بسـيار   

ه، عـدم     
             
1. Nye 

سـاز و حيـا ت
ت در راسـتاي
ومي در حوزه

،الملـل اسـت   ن 
ر ديپلماسـي ع
قيق مفاهيم اين
 در ديپلماسي ع

كنونرسد و تا
ارائـه نشـدهل 

هـا از كـنش ي 
شوند مي  ناشي

الملـل بـين  ت 
بر ما پوشيده 

تبـين آن ارائـه
بـين رتباطـات

جهـاني بـراي پ
، ايـن عرصـه     
ت ايـن عرصـه
                       

وشت بسيار سرن
از اين ارتباطات
ديپلماسي عمو

بـين رتباطـات 
ورد توجـه، در
 سر تعريف دق

ش گفتمان نق
 مي ضح به نظر

الملل بين طات
اي  از مجموعـه   
قدر از گفتمان

ارتباطـاتهـاي
ا اندازه زيادي
ـد مـدلي در تب
به كنشـي در ار

 در عرصـه ج
ت مبتنـي بـر
ه به حساسـيت
                        

نقشي كنوني،
 دنبال استفاده ا

نوينهاي  صه
دهاي اصلي ار
ي فراگير و مـو

گرچه بر. ست
وتأثير  ه دقيق

ي مبهم و ناواض
ارتباطهاي  كنش

ملـل متشـكل
چقدها  كنش ين
ه كـنش  بهايي

ندي هستند، تا
ش خواهـد شـ
 يك گفتمان ب

بديل را بي شي
و تعـامال دارد
با توجه.  است

     

ر دنياي مدرن
از كشورها به
طرح شدن عر

كه از رويكر)
گفتاريهاي  ش

 توجه شده اس
است، اما نحوه

كميالملل،  بين
ك ن گفتمان به

الم بـين  باطـات
اما اينكه اين ).4

ها گفتمان ر چه
 شرايط و فراين

حقيق كه تالشت
ساس چه مدلي

نقشالملل،  بين 
دعهـده   ها بـر

 طراحي شده

  
در الملل بين ت

رد و بسياري ا
با مط. ود هستند

)85: 1389، 1ي
چالش  به عنوان

رجسته و قابل
ا  جدل فراوان
يت ارتباطات

حوه تبديل شدن
ارتباسـت كـه

48: 1389نژاد،
ه عبارت ديگر
د و تحت چه

اصلي ت سؤال
بر اس:  است از

  شود؟ مي
روزه ارتباطات
 سياسي كشوره
دانه و حساس

  

 

  

مقدمه
ارتباطات
عهده دا

خو ملي
ناي(نرم 

گفتمان
بسيار بر
بحث و
نهايو در

براي نح
واضح اس

نژمعتمد(
به. است
شوند مي

بنابراين
عبارت

تبديل مي
امر
اهداف س
هوشمند



ررهاي ـ 
ه ديگـر   
 و ايـن        
 هزاران 
 عرصـه     
زارهاي 

هـاي   ش  

ـه يـك       
ي وجود 
 پاسـخ  

را ملـل  

  .ستند
ك مـدل   

گفتمـان   

  .ند
در ـؤثر  

هتـر در   
بتـوانيم     
  پيشبرد

ضـتوانـد   مـي  
امـروزه). 28: 

پايـان رسـيده
ورها، حتي در
نـد بـودن در

يكي از ابز. ست
گيـري كـنش كل     

ـدي اسـت كـ
فرعيسؤال  ن

ه است به آنها

  ؟
الم بـين  باطـات 

ه شرح زير هس
يـكالملـل،   ين

تـوان گ نمـي  را

را ندارنالملل  ن
مـ ز ابزارهـاي  

براي تعامـل به
ـتباه و خطـا، ب

مناسب براي 

طـات مزبـور،   
:1389نـاي،  (

 مسـتقيم بـه پ
و پيشروي كشو
ـابراين قدرتمن

اده اسفزايش د
رنـگ در شـكل

 مـدل و فراينـ
چندينكند،   مي

ث، تالش شد

هستند؟هايي  ش
ارتباهـاي   ـنش

ود دارند كه به
بي در ارتباطات

روگـويي   گفت

بين ش ارتباطات
يشتر و بهتـر از
ز اين ابزارها ب
ش هزينـه اشـ
يكنيم و بستر

و شـكل ارتباط
كنـد صـه وارد

ـه و اسـتعمار
را براي نفوذ و
بنـ كرده است؛

ي كشورها را اف
واره نقشـي پرر

ه كه به دنبـال
الملل بين طات

نها با اصل بحث

 گيرد؟ مي كل
كنش چه نوعل

كـ يل شدن به

  ست؟
جوضياتي نيز و

 به يك كنش د
  د؛

گ و هر و است

ل شدن به كنش
ت، شناخت بي
ريق، استفاده ا
هشـق و بـا كـا

الملل عمل ك ن

در نحوه وذار
گران اين عرص

افزارانـ  سخت
ت كه عرصه ر
هايشان فراهم

افزاري قتدار نرم
ست كـه همـو

  .رد
صلي اين مقاله
نشي در ارتباط
يت و ارتباط آن

ت و چگونه شك
الملل بين اطات

ني قابليت تبد

ك فرايند چيسي
، فرضؤاالت باال

ن يك گفتمان
شتي وجود دارد

وگو ت با گفت

قابليت تبديل
نهايت تحقيق در

طر ملل و ازاين
تا از اين طريـ 

صه ارتباطات بين

تأثيرگذ  عوامل
پذيري به بازيگ

هاي شكركشي
ي عمومي است
 دورتر از مرزه

الملل، اق بين ت
اس صه، گفتمان

دارالملل  بين ت
اصسؤال زون بر

 را تبديل به كن
ه به دليل اهميت

  .وند
گفتمان چيست 
ارتباهاي  كنش 
چه نوع گفتما 

نقش مدل در 
سؤ ي پاسخ به

در تبديل شدن 
وبرگش رفت  و

متفاوت گفتمان 

ها گفتمان همه 
دف اصلي اين

الم بين رتباطات
الملل است بين
تر در عرص دانه
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شناخت
ناپ جبران

دوران لش
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ارتباطات
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ارتباطات
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گفتمان
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گ
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  .ناميد



هد
عرصه ار
بي عرصه

هوشمند

مدل تب
شدن گفتما
كنش
ارتبا
ا بين

6



  لنامه
  هاي هش

 الملل، ط بين
  ه نخست،

  م،هفتاره 
  1392 ر

11  
فصلن
پژوه
روابط
دوره
شما
بهار

17

المللـي  
رهنگـي  
سـمتي،  
 ورهـاي 
 فضـاي  

ف قابل 
  مقالـه،      
 برخـي     
عريـف   
ك كنـد؛      
ملـل و  

هـا،   زش 

. ق دارد
ص بـه    
ـه ايـن   

ربرد در     
ي چـون   
ِ قـومي   
چيدگي 
             
1. Discou

2. Fairclu

ا بـين  رتباطات
فر لـي و بـين  
س(» ـذير اسـت   

 شناسايي فاكتو
و كنترل بهتر 

ست كه تعاريف
ه فراينـد ايـن
ل بـه تعريـف

 مدل نيز بـه تع
مراحـل كمـك

الم بـين  باطـات  
بوط ماننـد ارز

ي در اين تحقيق
ز منظـري خـاص

جملـ، ازاسـت  

يـدي و پركـار
 و با مفـاهيمي
سي، نـابرابريِ

عريفي ديگر پيچ
                       

urse  

ugh  

ار«زيرا  سازيم؛
الملل مـاس بـين   

ـب و گريزناپـذ
تري همچون 

الملل بين طات

 ديگران الزم اس
بـا توجـه بـه
در بخـش اول

مرحله ضيح هر
ه درك بهتـر م
، گفتمـان، ارتب
صطالحات مربو

 نقشي محوري
از هر كدام كه

يـت گفتمـان  

 از مفـاهيم كلي
و زمين در آمده
ي، تبعيضِ جنس

در تع). 10: 13
                        

كشور را مهيا س
جـواري و تم م

ده، امري واجـ
ي اهداف جزئ

ارتباطهاي  نش

 قابل انتقال به
.داشـته باشـيم

كنـيم، ف مـي
شود و در توضي

تا بـه واهد شد
ه مفهوم اصلي،
ز به تعريف اص

  .زيم

كه است 1»ان
است ده شده

خود بيانگر اهمي

ا صورت يكـي
ز سياسي مغرب
رت، نژادپرستي

389، 2فركالف
     

ام ديپلماتيك ك
ي، تعامل، هـم
كار روزمره شد
، در اين رابطه

كن بهها  گفتمان
  .ست

مي مشترك و
شـده د رفتـه گ ر

 بخـش تعريـف
ش مي پرداخته ،

ش پرداخته خو
 به تعريف سه

حله نيزر هر مر
پردا ملّي ميفع

گفتما« تحقيق
 زيادي برشمر

كه خاند  داخته

ان، امروزه به ص
، اجتماعي و س

مهاجرت قدرت،
ف(» شده است

اكالن نظهاي  
ني كه وابستگي

جزء دستور ك 
همچنين). 29

گ ر تبديل شدن
اس نيز مد نظري 

  ف مفاهيم
سيدن به مفاهيم

كار هز مفاهيم ب
حات را در دو
،حات عام مدل

خاص آن بخش
در بخش اول 
پردازيم و در ي

و منافع، هويت

  تمان
م اينمفهورين

فتمان تعاريف
 اين مفهوم پرد

 :  
گفتمان مفهوم«
فكر فلسفي،ت

سلطه، زور، ق
غيره عجينو

  

 

سياست
در جهان
ه،فزايند
1388 :9
درمؤثر 
اي رسانه

تعريف. 1
رس براي

استناد از
اصطالح
اصطالح
مفاهيم خ
بنابراين

كنش مي
فرهنگ،

گفتم. 1-1
تر اصلي
گفبراي 

توضيح
ريفتعا



مبهم و  
 ،برنـد  ي
كه ) 18 

ر ادامـه،  
ن گفـتن     
يليـپس،   
 ، اسـت   

ت اعـم  
ي اتفـاق   

1 :24(.  
ت، براي 

و  گيري
  .»ت

 همـان   
ص يـا بـا     
و مـورد  
ه شـدن     
و بعضي 

و كننـد  

ـاعي و   
 اقشـار  

هاي  ش
             
1. Jorgen

2. Phillip

اي مان به واژه
مي دقت به كار

1389:8، 2يپس
گان درويسـند  

 بـراي سـخن
ورگنسـن و فيل
ا رصـه گفتمـان
ي ارتباطي است
فت مشخصـي

1391كالنتري،
قاله نيستين م

سطحي از فراگ
شده استها  ش

گفتـاريهـاي  
ه بيـان خـاص

و  بـروز يافتـه   
ـاهد برجسـته

وشوند  مي ش
ك را فراگيـر مـي  

مختلـف اجتمـ
؛ ازكـرد سـيم     

چالش راي توليد
                       

nsen 

ps 

اكنون گفتما«: ت
دكه آن را با  ي

و فيلي 1رگنسن
همـين نوكنـد،
خـاصاي  يوه

يو(» وجـوه آن   
نظران مهم عرص
فتمان رويدادي

 متن كه در بافت
كال(» بافت است

 همه آنها در اي

ابع خاص، با س
چالش از آنتأثر

ه چـالش  ور از
شكل و نحوه 
در جامعـه ص
، همـواره شـي
زودي فراموش به

خود ر وناگون

مهـاي    و اليـه   
ي بـراي آن ترس
چ محدوديتي بر
                        

مايان شده است
 كه حتي زماني

يور(» وت دارد
كن  دشوارتر مي

شـيو«: كنند مي 
فهـم يكـي از و

نظ صاحب كه از
گف«: پردازد  مي

وكنش متقابل
ايك زبان در با
 كه مجال نقل

 :  
از منامتأثر  ري

متأ وز رفتارهاي
 گفت كه منظو
ممكن است به

ي خـاصر منبع
بنيان كنوني سانه

بتيم كه برخي
هاي گو و روش

ن در سـطوح
گـي اجتمـاعي

هيچ و متمول،
     

بيشتر نما مفهوم
ك دل شده است
ي، معنايي متفاو

كار ما را مان،
تعريفگونه  ن

 و فهم آن يا فه
نيز ك ون دايك

شريح گفتمان
حركات بدن، كن
مان براي ون دا
ختلف گفتمان

دشو مي شنهاد
گفتارهاي  چالش

كه منجر به بروز
ن تعريف بايد

ست كه ما ايي
يا گفتار  خاص

دنياي رسدر  .د
ي خاصي هست
ده از ابزارها و

  .فزايند
تـوا مـي  ري را
فرهنگهـاي   شـه

دستشار باال

اين مف و ابهام
معنا بد بي گاه

در هر بستري
اين ابهام گفتم

اين گفتمان را
درباره جهان

و). 19: 1389
گونه به تش اين

از محاوره، ح
گفتما. افتد مي

 به تعاريف مخ
يشپ  تعريف زير

چا )گفتمان(«
گري كه مطالبه

وضيح بيشتر اين
گوهاو  و گفت

يگفتاري طيف
باشدرار گرفته
گوهايو  و گفت

ستفاارند و با ا
اف مي ران خود

گفتارهاي  لش
ي رصـد و ريش

تا اقش ت و فقير
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با توجه
گفتمان

براي تو
مباحث

ادبيات گ
توجه قر
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نيز پايدا
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مدل تب
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ك هـم   
متناسب 

 شـايد ، 
يـا  تـر   ي    

و دهـي  
چ متولي 
 تحـت   
 پـس از         

گفتمان  

گيري  ل
هسـتند،    
ارهـاي   
 كنند كه
 جلـب    
 شرايط 
ه را بـه   
و خـواه   
م است 
اص در    
 رسانه و
گسترده 

 ي بـراي  
تفـاوت  
 عمـده    

دانش آكادميـك 
گفتاري مهاي 

،در ميان عـوام 
محافـل علمـي

د شـكل  ـي در 
ون داشتن هيچ
ي از جامعـه را
ـه شـود كـه پ

گيري شكل ل

شكل ي درزايس
ـابع خـاص ه

دهـي گفتا زمان 
را مطرح كايي 

كلـي توجـه را
نحوه و اده از
و توجـهرسـند  

دارانه باشـد و
، آنچه مهمباشد

وان منـابع خـا
ر و اربابها  اه

ر طيفي بسيار گ

ه امري حيـاتي
متتوانـد   مـي  ي
بـه طـورامـا    

سته به سواد و
ه چالش ي توليد

شده د ري توليد
شـده توسـط م

ر، نقش پررنگـ
را بدوهايي  مان

اي ـمت عمـده  
بحـث پرداختـ
يي براي تكميل

س هبنقش  ،»ص
گفتاري منـاي

سـاز ي توليد يا
وگوها گفت  و

ا به صورتي كل
يا با استفا ،خود

ر مي دف خود
جه مثبت و هوا

گرانه با و تحليل
تـو مي ضيحات

 اساتيد دانشگا
اي خالف، در

گيري است كه
 حوزه گفتاري

گيـرد، مـي  كل

 امر حتي وابس
ري هم توانايي

هاي گفتار لش
شتـر توليد  قوام

 اجتماعي بشر
گفتم ند و گاه،

كه قسـكنند  ي
ـت بـه ايـن ب
 چه فاكتورهاي

منابع خا«شده،
ها چالش همان

ست كه توانايي
بتوانند مباحث

باشد، يارانگيز
ه و موقعيت خ
ايه گفتار به هد

اه اين توج خو
 از سوگيري و
جه به اين توض
 و اجتماعي تا
ليدرهاي باندها

مان، سطح فراگ
گيري بسته به

فتمـان شـك گ  

كه اين تاجايي
بازار الح كوچه
چال چند كه اين

هاي باق گفتمان
  .باشد

برهه از حيات
گفتاري دارندي

مي سته و پررنگ
كنـون الزم اسـ

گفتاري،هاي  ش

ش ر تعريف بيان
هها  والً گفتمان

ل هر منبعي اس
ه باشد، يعني ب

بر مخالف يادار
ستفاده از پايگاه
 به مفهوم و ما

انگيزانند، مير
يا حتي فارغ 
با تو. است دن

رهبران فكري
 و ورزشي تا ل

ر تعريف گفتم
سطح فراگ. ست

ي محلـي هـم

 وجود ندارد؛
اصطال و افراد به
هرچ  را دارند؛

گ ي و پايداري
را نداشته بتر  د

در اين بها  سانه
هاي چالش  اين

رجسبچنان  آن 
اك. دهنـد  ار مي
چالش اينري

  از است؟
گونه كه در مان
اصو دارند وها

ع خاص شامل
رانگيز را داشته

د طرف ونگيز
ن منابع يا با اس

با توجه تار، يا
ورد نظرشان بر

گونه، ت مخالف
بودبرانگيز  وجه

 گفتمان را از ر
تارهاي هنري

  .يم
ومين فاكتور در

گفتمان اسري
اهي با فراگيري

  

 

گفتاري
نيست و

ودبا خ
ماندگاري
قدرتمند
رس
تقويت
آواقعي،
قراتأثير 
گير شكل

مورد نيا
هم
ه گفتمان

اين منابع
بر چالش
برا بحث

كند، اين
بيان گفت
گفتار مو
منفي و
نفس تو
تعريف
استسوپر

برشماري
سو

گير شكل
گا. باشد



ر سطح 
 ، باشـد 

ه ميـان    

كـه بـر   
يـك   رد 

وصـيفي   
، بلكـه   
 ياري از   
گفتمــان 

نـوعي   ه 
توانـد   ي 

واهـد و  

. ت اسـ   
ــا  ت، ام
به بروز 

از ننـد،  
شـكيل    
نقـالب     
ي كشور 
 .سـاخت  

الملـل   ن 
عريـف   

در. هستند تمان
 گفتاري بيشتر

اي سـخن بـه ه

د كنباشـ  مـاني  
در مـورعلمـي    

يا خبرهـاي تو
نيسـتالملل  ن

ـئله را در بسـي
گكنــيم؛ مــثالً  

وهمه بـه ، همه
مـي ليد صنعتي
خو ب خود مي

الش گفتـاري
اســت انتزاعــي 

اري كه منجر ب
كن مـي  شخص

مـورد لـزوم تش
ـيج در آغـاز ان

انقالبيهاي  مان
روشـن سن را 

  .ت باشد

بـين ارتباطات 
بـه تع بنـابراين

، خارج از گفتم
گرفتن چالش

ز انتشار رسانه
  .است گيري
نـد گفتمنتوا ـي

و شخصـيت عل
م داشته باشد يا

بين ر ارتباطات
ايـن مسـ .شـد

ك مشــاهده مــي
ها، تمدنگوي و

طرز فكر تا تولي
ي را از مخاطب

از چـامتـأثر   ر
هــا ـي حــوزه 

گفتاهاي  چالش
ش گفتاري را مش

در م) ره(ينـي
سـريع بسـيي

گفتما بارزترين
از آنمتـأثر   ار

خالفت، متفاوت

هاي كنش برر
اسـت؛ ب هميت

شده در رسانه،
رد توجه قرار گ
؛ براي همين ا
جه در اين فراگ
طح، هنـوز نمـ

منـاظره دوثالً
سي جهاني هم
فتماني مؤثر بر
هـم داشـته باش

وضــوح ي بــه
و گفت يا رزي

ين مطالبه از ط
 عمل يا تفكري

ن، بروز رفتـار
وار و در برخــ

چ شكل،ترين
 رفتار و چالش

خميگفتار امام
گيـري شـكل   به

از ب) 122: 137
فتـاري و رفتـا
 واكنش تا مخا

هاي مؤثر تمان
حائز اهالملل  ن

شره و غيرمنتشر
د و كميت مور

مؤثرتر است ن
گر حداقل توج
ري در اين سـط

مث بگذارد،أثير
ن است انعكاس

گفكدام  هيچ ه،
گري ه ز مطالبه

اجتمــاعي ــي و
مقاومتي، مهرور
اي زي هستند و

حال رفتار يار

 تعريف گفتما
بســيار دشــو ،

در ساده. ست
و ارتباط بين
گهستند؛ مثالً 
 از جوانان كه
78صحيفه امام،

قيم چـالش گف
از تحليل تاند

  ل
گفت ص كه همان
بين  ارتباطات

گوهاي چندنفر
هرچه تعداد ،ي
گفتمانگيري  ل

نوعي بيانگ كه به
گفتارهاي  لش

تأ المللي ت بين
 كه حتي ممكن
ع عادي روزمر
 بايد سطحي از

فرهنگــهــاي  ن
طلبي، اقتصاد م
و خواستار چيز
هر  باشد، اما به

  .كند مي
خرين عامل در
ش ايــن عامــل

هم نيس سنجش 
شوند مي خاص

ي بارز گفتمان
يست ميليوني
ص( منجر شد،

كه رابطه مسـتق
توان مي ررفتال 

الملل باطات بين
 موضوع خاص
عريف و نقش
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وگ گفت
فراگيري

شكل در
ك دآي مي

چا
ارتباطات
موضوع

وقايع از
گفتمان
گفتمــان
ط عدالت
طالب و
متفاوت
م مطالبه

آخ
ســنجش
غيرقابل
رفتار خ
نمودهاي
ارتش بي
اسالمي
ما بود ك

هرحال به

ارتب. 2-1
در اين 
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ارت از  
 محدود 
حقـوق  
يرامـون    

ز زمـان  
أسـيس  
ر ايـران     

و ... قـي    
يـوني و  

صادي، ت

هميتـي  
سـت از  

نـرم از   
نـاي،  ( 

 مداخله 
شـتوانه  

در هـا   ت 

، شـورها  
مچـون        
ت بـين     
مچـون  

عبـا الملـل  ـين  
نژادي خاصي

و ح ـا، قـوانين  
حي مختصـر پي

از را ر طوالني
تأ طـات دور و 

وش بـزرگ در
ع تلگـراف برقـ

تلويزيـ ـويي و     
صف سياسي، اقت

 :21(.  
اه جـوزف نـاي  
سا ـرم عبـارت   

قـدرت  .ميـع  
»شود ناشي مي

رفت كه بدون
با پشو اكتورها

سياسـت  ايـن  

وابط ميـان كش
عرصـه نيـز هم
رصـه تعـامالت

همدهنـد،   مـي  

ارتباطـات بـ« 
ن  جغرافيايي و

قراردادهـساس
در توضـيح .)

وره زماني بسيار
ش براي ارتباط

 توسـط داريـوش
زمـان اختـراع
 تلفنـي و راديـ

عي، ابعاد مختلف
:1389مد نژاد، 

جنـرم توسـط    
قـدرت نـ«: يد

ق اجبار يـا تطم
ور نيك كشي

يدي شكل گر
از فااي  جموعه

و بسـياري از

را روالملل  بين
زيگران ايـن ع

در ايـن عر. ـد
ر هـم شـكل   

.دازيمپـر  مـي 
زهاي سياسي،

بر اسطح جهان،
144: 1386ق،

  : آمده است
ريخي يك دور
برافروختن آتش

تهاي  م مكتوب
تا) ميالدش از

ت بـه ارتباطـات
ز جنبه موضوعي

معتم( »شود  مي
دن قـدرت نــ 

گوي ميرت نرم
ذبه، نه از طريق

هاي سياست ي و
جديهاي  است

كارگيري مج ه ب
كرد مي نفعت

  .د
ب شته، ارتباطات
يـق ديگـر بـا

داننـ لمللي مـي
در كنـاها  سانه
  .اعي

الملل نيز ت بين
ه به مرزك ست

تباط را در سطح
زورق(» سـازند

ن تعريف نيز آ
ت، از لحاظ تار
ي مخصوص ب

پيام نظم انتقال
پيش 486تا  52

جديد مربـوط بـ
و ازگيرد  ر مي

م ظامي را شامل
س از مطرح شـ
در تعريف قدر
ب از طريق جاذ

هاي سياسي لا
، سيا اين تفكر

ل كشورها، با
دام به كسب من
لل عملياتي شد

مندان اين رشش
بلكه از طرها،

ال هاي بين ركت
 و دولت و رس

اجتماهاي  شبكه

ي از ارتباطات
هاي ارتباطي اس

د و فرايند ارتن
س ل ممكن مـي

الملل اين بين ت
اين ارتباطات«

هاي ايجاد برج
نظام پستي منظ

22هاي  سال(
اختراعات جد
اينترنتي در بر
فرهنگي و نظا

پسالملل  بين ت
ناي د. ن يافت

 كسب مطلوب
ت فرهنگ، ايدئا

اساس بر). 24
 نظامي و اشغال
 ديپلماسي، اقد

المل تباطات بين
انديشطوركلي
ه دولت ز كانال

شر و مردم و 
ا را خود مردم

يا شاي   رسانه

  

 

مختصري
ه جريان
نشو نمي
الملل بين

اتارتباط

ارتباطات
دوچندان
توانايي
جذابيت

1389 :4
مستقيم
دستگاه
بستر ارت
ط به

ازتنها  نه
ها رسانه

كشورها
تبادالت

  



 و چـه    
راينـدي  

، 4ودمن 
ـا نيـاز،   
 و اقـدام    
سـاختن  
 كـه از  
جتماعي 
 انجـام     

اين ... ت
ي، يـك    
  شـامل   
واكـنش  

با توان  ي
كه آن را 
خـاص   
د كردن 
در ايـن  

هـاي   كه
هـاي   كه 
يتر و وي

، 5س آپ 

             
1. Act  
3. Ritzer 
5. What's

فرد بـا فـرد ه
فر«: كنـد  مـي   

و گـو 3ريتزر( 
ط يك عامل يـ
 يـا واكـنش و
كوتاه باشد تا س
عريف مفصلي

هاي اج كنش. م
ـه بـا ديگـران
به ديگران است
ي يـا روسـتايي
يگـران را نيـز
ون تحريـك،    

ميجتماعي را 
 اين صورت كه

با هـدف خلل، 
ه به دنبال رصد

دها را  ، كنشن
رتباطي در شبك

از شـبكهـا،   نه
فيس بوك و تو

واتـس ز قبيـل  

                       

 

s App 

رد، چه رابطهيگ
تعريـفگونـه  

» و اقدام است
تحريك توسط

پاسـخسازي  ه
ك يصحبت ه از

در تع .مختلف
شويم مي  آشنا

خاص در رابطـ
هاي معطوف به
 اجتماع شهري
ش اجتماعي دي

در اثـر ايـن نها

اجهاي  م، كنش
به. كردتبديل 
المل بين تباطات

اين مقاله .»هد
بنابراين ل است؛

تا محتواي ارا
در حوزه رسان

هايي مانند ف كه
روزافـزون ا ي

                        

گ بطه انجام مي
گ ايـن  كـنش را

ك، دستكاري
، بيانگرخالصه

آماده ا جواب،
تواند برخاسته ي
هاي گفتمان ز

ر با اين مفهوم
فرد با هدف خ
رهيگري و رفتا
ك گروه يا يك

كنشكه  زآنجايي
كند و آ في مي

.  
كنيم مي مشاهده

تالملل  بين ات
يگر عرصه ارت

د م ميصه انجا
الملل بين طات

ها بار در رسانه
باطات جاري

طالعاتي تا شبك
با رشدي ي نوپا

     
2. Her

4. Goo

كه در يك را ت
ك 2ميـد  هربرت

ادراك مل تكانه،
حل به طور خ

انتخاب ياهاي
مي  اين كنش

جهاني ازهاي  ت
، بهتراست شده
كه يك ف ندست

كنش، وجود دي
يك فرد يا يك

از .جهاني باشد
ك مثبت يا منف

)48: 1389ي،
تعريف باال م ر

ارتباطاهاي  ش
نيم كه يك باز

يگران اين عرص
در ارتباطها  مان

وه انعكاس اخب
ارتبويژه  بهت؛

ي خبري و اط
هايي هم شبكه

rbert Mead 

odman 

  ش
استهر عملي

هر. رد با محيط
كه شاماي  حله
اين مراح). 302

ه  جوانب و راه
واضح است كه

يا حمايت ظيم
جتماعي بيان ش
سه رفتارهايي ه
 ويژگي اين ك
 ممكن است ي
 حتي جامعه ج

، آنها را تحريك
حسيني( دهند ي

كه درگونه  مان
كنش گسترده به 

عه رفتاري بدان
ط با ديگر بازي
ثيرگذاري گفتم

توان از نحو مي
ي در نظر گرفت

هاي و سايتني
پالس و اخيراً
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كنش. 3-1
ه 1كنش

رابطه فر
مرحچهار
1390 :2
بررسي
و. است
عظ يبناي

كنش اج
مجموعه

دهد، مي
ديگري
يا ملّت
،شود مي

نشان مي
هم
يتعميم

مجموع«
در ارتباط

تأث نحوه
معرصه 

اجتماعي
تلويزيون
گوگل پ

مدل تب
شدن گفتما
كنش
ارتبا
ا بين
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و هـا   كه 
كـه  » ت 

 شـرقي    
 وجـود    

كـه از    

صـود از  
ـنهادي،    

 باطـات 
گفتمان  

 فتمـاني     

گـرفتن،  

توانـد   ي 
در ايـن  

محوري 

خـاص    

             
1. Wecha 
3. Viber  

در اين شـبكا 
وي چـت«رنامه 

نـه و آسـياي
كـم نيـز  وب

گيـرد رت مـي

و مقص شـخص 
يـرِ مـدل پيشـ

ارتبهـاي   ـنش 
،گفته شدقبالً 

ي؟ آيـا هـر گف
  گيرد؟ رار

گ پس از شـكل 
  : شد

مـي ي توانمنـد
د .تر باشد موفق

م هاي عدالت ن

ت يـا اقشـار خ

                       
at 

ها تماس ات و
مثال در بر راي

دي از خاورميان
ويري از طريق

صـور متنـوعي 
.  

محدوده آن مش
لين حلقه زنجي

كـ وز به عنوان
ق كهگونه  همان

 چـه گفتمـاني
قرالملل  بين ت

نكه گفتماني پ
ي را داشته باش

متـوليبنابراين 
گفتمان خود م

  : ص كرد
گفتمان مانند(ي

ستارها و طبقات

                        

تمام ارتباطا. 4ز
ملل هستند؛ بر
آن را افراد عاد

وگوي تصو فت
و مباحث موها
.استالملل  ين

و من برشمرده
، در اولشدشن

قابليت بروايي
ه .را دارندها  ش

 قرار دارد، اما
 كنش ارتباطات

ون براي اين، چ
 سه شرط اصلي

  .ته باشد
؛ بشناسند ن مي

و در پيشبرد گ
توان مشخص ي

فكريـ    ديني

هبران و سوپراس

     
2. Tan

4. Nim

، و نيم بوز3يبر
الم بين رتباطات

كاربران آ و ت
گف ن ارتباط و
وگو نامه، گفت

بي ارتباطاتي

  هادي

رزهاي گفتمان
 كنش هم روش

 
ها گفتمان  چه
كنش بر اينير

دل پيشنهادي
برتأثير  وليد يا

منفي است،ال
قرار گيرد بايد
ي توانمند داشت
دي و متولي آن

كندبار كسب
راي گفتمان مي

هاي يدئولوژي
  ؛)يداي
خاص و رهي

ngo 

mbuzz 

، واي2، تانگو1ت
نوعي كنش ار 

است ص موبايل
امكاندهند،  مي 

ر قالب اين برنا
ها كنش ي بارز

سي مدل پيشنه
  ين مرحله

مرتاحدودي  كه
والملل  بين ت

.گيرد ي قرار م
 ابتدا بايد ديد

تأثي يا قدرتل 
ي زنجيره و مد

ودر زنجيره تد 
سؤا سخ به اين

ر اين چرخه ق
منبع و متولي: ل

فتمان را با مناد
فتمان خود اعتب
سه دسته منبع بر

مكاتب و اي .ف
ا مهرورزي بود

هاي شخصيت .

  

 

وي چت
سترها،ب

مخصوص
تشكيل
در. دارد

نمودهاي

بررس. 2
اولي. 1-2

اكنون كه
ارتباطات

انگفتم
در

الملل بين
در ابتداي

تواند مي
پاس
بتواند در
اول
گفت
براي گف
رابطه س
الف

يا اسالم
ب



 99بش   

 ظــت از

 متـولي   
 تباطات

د اصلي 
ــت ، اس
 د داشته
و بـراي    
الب در    
ي رهبـر   
خيـر در  
ارات و      
  سـطح  
 گفتمان 
 باطـات 

صـورت   

وانـايي   
نيـز   را  

  سـبب    
 بوليـت  
             
1. www.k

 گفتمـانِ جنـب

شــري و حفاظ

منبـع وهـا   ن 
ازي آنها در ارت

ارد كه رويكرد
ــين ت  ــل  ب االمل

عامل نيز كاربرد
هميـده شـود و
كـه رهبـر انقـال

سـخنراني(نـد   
مردمي اخهاي 

ه بيـانگر انتظـا
سـت و درا ـا 

توان نمي ينجا
ارتبهـاي   ـنش 

بـه صكـه   وري

امـا تو ،داردـي  
جهـانيهاي  ت

هـاني دوم كـه
د پتانسـيل مقب
                       
khamenei.ir 

يا) ره(خميني 

مــان حقــوق بش

گفتمـا ز ايـن 
مل اصلي پيشتا

  .شته باشد
 نظر اهميت د
ــات وزه ارتباط
ن بدون اين ع

فهالملـل   بين ه
ك »ي اسـالمي 

رح كـرده بودنـ
ه انقالب  وقوع

ـار بردنـد كـه
هـ المي انقـالب 

در اي. شود مي 
كـ برتأثيرگذار 

طو به شته باشد،

المللـ بـين  طرح
مخالفت بسا چه

در جنـگ جه
گفتمان بايد ،ين

                        

امام خ مظلومان

ماننــد گفتم(ن

اهريك  يبينيم،
توليان، از عوام

داشالمللي  بين
از آن المللي ن

ــو ــان در ح تم
گر شايد گفتما
ينكه در حوزه

بيداري« گفتمان
ازمان ملل مطر

و به دنبال) 13
كـن تعبير را به

 مردمي و اسال
ن اهميت داده
عنوان گفتمان

ي جهاني را داش

ي توانمند و ط
ي را ندارد و چ

هـا مان نـازي
بنابراين ها شد؛ ن

     

ن حمايت از م
  ؛)امريكا  در

رار و هــواداران

ها هم مي ر مثال
و وجود اين مت

د قابليت طرح
ري از طرح بين

ــري  گل گفتمگي
ديگهاي   حوزه

ي يعني الالمل ن
مانند. م باشد

ني خود در سا
31/6/366، 1ل

دوباره اين ريقا
ماهيتساس
و به آشود  مي

د محلي را به ع
  .م

 افكار عمومي
  .ه شود

ن منبع و متولي
ر عمومي جهاني
د، همانند گفتم

آلمان قين عليه

مانند گفتما(ي 
ي وال استريت

فراوانــي تكــر 
  ).يست
درگونه كه  مان

و دارندخود را
 .بوده استل 
گفتمان بايد: وم

برخوردارليت
ــث ــگن بح ، ش

در صورت، ن
طرح بين. باشد

مهمالملل  ينب ن
در سخنران 136

 در سازمان ملل
افر نه و شمال
بر ات كشور ما

نيز فهميدهلي
ر حوزه محدود

مطرح سازيمل 
توان جلب: وم

 به آن پرداخته
هي يك گفتما

ر در افكارهوادا
انگيزاند ميود بر
جبهه متفقري
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 .ع شـود  
 را ارائـه  
 بيشـتر      
ه بسـته  

  .باشد 

رهنـگ  
عصـوم،   

 ، ارزش  
هـاي   ده  

 .رسـت     
 1386 :

قيـق آن    
گونـه   ن 

هميـت  
 ، مـايرز 

درسـتي  
مـراد از  

 شناسي 
 كـرد و    

 هـا  زش
بـايي و    

             
1. Myers 
3. Clup 

واقـعل مـؤثر
ي رهـاي   مهمـ

مـال جذبشـان
اني باشد، بلكه

مقبولالمللي  ن

در فر. گيرد مي 
شـكاري و مع(

كـه هسـت، ت  
ـر، ارزش ايـد
 چـه چيـز نادر

عضدانلو،(» ند
ـه تعريـف دق

ايـن راهـا   زش

اهيـا   يا بد اشيا
و 1مـايرز (» د 
د دارنـد و بـه   

م«: اسـت   مـده 
خالقي، زيبايي
 هـم مقايسـه
ارز ريفي كه از

ي خـوبي، زيب

                       
s 

الملـل بـين  طات
ه ارزش يي كـه  

م باشـند، احتم
همگا مقبوليت

بين ي از محافل

قرار ز گفتمان
( شـده اسـت   

 :  
چيزهـايي اسـت
تـ عبارت ساده
سـت اسـت و

ك براي قضاوتند
كـ استتزاعي 

، ارـط انسـاني  

ماهيت خوب ي
هسـتيدائل ق ي
ي سيالهاي ول

آمبه تعريف در
اس آن ربط اخ

توان با مي  را
آخرين تعر). 48
ها معيارهـاي ش

                        

ارتباطهاي  نش
هـاي سياسـت «
مشترك هـمها

اين ممي ندارد
در جمعيواند

شنهادي پس از
value (ترجمه

ن تعريف كرد
آن چكننده  يف

به.  بايد باشد
ه چه چيز درس

مشتركارهاي
 نيز مفهومي انت

پويايي روابـب

ري هستند از م
دادها در زندگي

نيز مدلوها  زش
گونه ب اين  زش

ه بر اساست ك
رزوها و نيازها

8: 1376، 3وب
ارزش«: است ت

     
2. Gou

كن  تا بتواند بر
كند مي  اشاره

ه ارزش اينكه
البته لزوم). 125

تو مي ي گفتمان

لقه از مدل پيش
e(رزش معادل

توان چنين مي را
توصيف  باور كه

هايي است كه
كهايندرباره  ،ت

ي، كلي، و معيا
ارزش ،بينيم ي

در كتاب هايرز

پايدار ت نسبتاً
يا، افراد و رويد

ارز كهبينيم  مي
، ارزريفي ديگر

ترك فرهنگي ا
آر ها، ت، نگرش

و كلو 2گولد(
بدين صورت ،د

uld 

داشته باشدلي
كه ناي همونه
ك  در صورتي، 

5: 1389ناي، 
 و هدف متولي

  ومين مرحله
در دومين حل »

لوم اجتماعي ار
ارزش ر). 587

خالف مفهومر
آن چيزكننده  ف

 و رايجي است
بسيار انتزاعيا 
كه ميگونه  مان

ماي. است اقشه
  : اند  كرده
ها ادراكات رزش

ه در مورد اشيا
باز هم). 169
در تعر. اند شده

 معيارهاي مشتر
موضوعات خت

»وري قرار داد
شو مي ا آورده

  

 

المللي بين
گو همان
كنند، مي

(» است
به منافع

دوم. 2-2
»ارزش«

لغت علو
1389 :7
بر«

توصيف
متداول
ها ارزش

هم. )32
محل منا
تعريف
ار«

نسبي كه
1383 :9

معين نش
ارزش،
ناختيا ش

مورد داو
در اينجا



بـه   نـد؛ 
porter &

سطه بين 
 بـر ري  

هـايي   ن 
وليـانش  
 از ايـن   

كـه  يي 
زود بـه  

 لالملـ  ن  
ضاشـاه  
متـداول   
ران نيـز    
 عنـوان    
 باطـات  

هـا،   سانه
ر برابـر       

در ـأثير  
توان  مي

دل نظام 
اند كـه  

واقعـي   
ترش و    
  تضـاد    
رزشـي    

كـه   ـايي  

كننـ مـي   عمـل  
2009: 25 & mc 

گيرند كه واس ي
اثرگـذار ايبـر   

گفتمـان .كندص 
جامعه يا متوي 

 پس از گـذر
ها بسا گفتمان ه
يار زبسـ هـا،   ش

رتباطـات بـين
رض ن در دوران 

هـاي م ارزش 
انسـتند از ايـر

ايـران را بـه  
زيـرا در ارتب ؛ 

ين فردي و رس
ملـت ايـران در

تـ اي نقـش و 
م ديگرهاي  ونه

از دالملل  بين 
كته هم غافل ما

هاي ارزش  با
واننـد بـر گسـت
نـه بـارز ايـن

چـه نظـام ارگر 
ود، امـا ازآنجـ

گي اجتمـاعي
(5 »فراد هستند

مي نهادي قرار
بايـد ، يافـت  
مشخص» رزش
هاي ارزش ق بر

شود و يده مي
شد، وگرنه چه

ارزش  تطابق با
عرصه ار ش در
ردن ايـرانزه كـ   

جاب، برخالف
و نتوا يني شـد 

المللـي بين ت
كننـد معرفـي    
هاي بين و شبكه

 و مقاومـت م
توان ايفا ي كه

ين مثال و نمو
 عرصه ارتباط

د از اين نكنباي
شده، متفاوت 

تو مي م ارزشي
نمو. بگذارنـد 

كـه گ شـود  مي
سفيدپوستان بو

زندگ راه براي
حوه برخورد اف

 دوم مدل پيشن
ماني كه قـوام
ار«ه خود را با

شوند كه منطبق
ست كه سنجيا

ذاري داشته باش
ا به علت عدم

نقش بي زيگراني
هـا، مـدرنيز ن

مله كشف حج
نشين ار به عقب

د و در مراودات
ورهاي منطقـه

قالب توريسم و
گـر، مهـاجرت

يگفتمان ديدند؛ 
با توجه به ا. ت
درها  گفتمان 

هرچند نگذرد،
رسمي و اعالم

دو نظام هر مع
تـأثير گفتمان

م آپارتايد ديده
و برتري س دي

ه عنوان چراغ
كننده نح  تعيين

دليل در حلقه
گفتمان زم. ستند
رابطه الملل، ين
واقع شمؤثر  د

ها زوي ارزش
د داعيه تأثيرگذ

اما اند، رح شده
بازبه و   ه شده

بارز اين گفتما
ظاهر آن ازجم
ت حكومت واد

الئيك بسازندي
 به ديگر كشـو
ت فردي در ق

ديگـهاي  ملت
را ميرضاشاه

را نداشتملل
ه راه اثرگذاري

گ مي م ارزشي
هاي ر ارزش ع
جوامگونه  اين ر

نترل و حذف گ
 جنوبي دوره آ
 بر تبعيض نژا

ت هستند كه به
ها ارزش  ديگر

& samovar(.  
به اين دها  زش

 و فرهنگ هست
بي ارتباطاتي

توانند مي حوزه
گفتمان در تراز

دتوان مي ست كه
ت فراگير مطر
راموشي سپرده

نمونه ب. اند شده
ه بسياري از مظ
بود و درنهايت
اي تركيه جامعه
مدرنيته غربي

نقش ارتباطال 
و استررنگ

ر  مدرنيزاسيون
الم بين رتباطات

نتيجه رسيد كه
 و تطابق با نظا
ر برخي جوامع
ريان است؛ در

يا كنت ي گفتمان
يافريقا درا، 

و دولتي مبتني
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عبارت

danil, &

ارز
گفتمان
هاي كنش

در اين ح
گ .ندباش

فيلتر اس
به صور
دست فر
تبديل ش
است كه
جامعه بو
همانند ت
الگوي م

الملل بين
بسيار پر
گفتمان

عرصه ار
به اين نت
ارزشي
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و  نـدال  
عمـومي  
گفتمـان  

ولـي   ،ت 
پـس از     
گفتمـان   
قعـي و      
  روابـط   
و سـمي       
  بايستي
د و بـه      

توليـد    
نمونـه   

لماسـي    
جلـوتر   
 متحـده 
 عنـوان  
» ض كند

نـوعي   ه
 ـه ايـن  
 داشـتن     

طرفـه  و 
 ارزش   
س، نظـام  
             
1. Kissin

2. Individ

نلسـون مانري   
ذارد و افكار ع

گ ،سويي ديگـر 
 شكل گرفـت
ـود برآيـد و پ

يـا گ ي باخت؛
ـام ارزشـي واق
 ارتباطـات و
ر دو ارزش رس
 در اولين گام

 گسـترش يابـد
  .نائل آيدل 

هـا گـاه ارزش 
.شـود  مـي  مان

 رسـمي و ديپل
اي كـه ج  نمونه
اياالت م« .شود

اين بهت؛ بنابر
اعتراض ، است

ه بهدارد كيي كا
كـبينـيم   مـي  ح 

ر را وادار بـه د
ك فراينـد دو ي

هسـتند كـهـا  
عكس هـم بـر

                       
nger 

dualism 

گفتمـان برابـر
بگذالمللي  بين
البته در س .)36

دي سال پيش
م پادشـاهي بـ
 ارزشي رسمي
ا اسـتقبال نظـ
مي در عرصـه
 در برابـر هـر
وجه داشت كه
ت تـا بتوانـد

الملل بين باطات
ه گم و آن اينكـ 

ر به توليد گفتم
و سياسـت ـا
در. را دارد» ن
ش مي مطالبهها  ش

 نيز متعلق است
سادي كه غالب

امريكاهاي  زش
ـ  ت وضـوح هو ب

ف ايـن كشـور
سمت از مدل،

هـ گفتمـان  اين
رخـي مواقـع
                        

،الف آن بـود
بر ارتباطاتي
6: 1381پور،  ن

حدود صد و اند
ي كه همان نظا
رصه را به نظام
 در بدو امر بـا

بسيار مهمهاي
تي بـه نـوعي

تو پس بايد. د
ي مسلح ساخت

ارتبهاي  كنش
ماشاره كنـي  هم

است كه منجر
امريكـ  گفتمان

كالنتر دنيا بودن
ارزش گونه اين

دارد، به جهان
قل بر ضد فس

ارز ريشه درن
جتمـاعي اسـت

مختلـفهـاي   ت
پس در اين قس
 برخي مواقع ا

دهند و بر مي ر
     

ت مـردم بـرخال
اي عمدهتأثير  ت

همايون( سازد
قرار دارد كه ح
 ارزشي رسمي

ردرآمد و ع پا
كه گرچه صدق

ه كنش توانست
اما پس از مـد

نها افولرو به
ارزشي محكمي

برتأثيرگذاري
مه يا د به نكته

 نظام ارزشي ا
توان در مي را

ك«ادعاي  د كه
كه چگكنيم  ي
علق دت امريكا 

ا، بايد حدمشق
اين گفتمان). 3

هاي اج صلحت
دولت ست كه

پسكند؛  ميراستا
ن صورت كه

 ارزشي را تغيير

زشـي اكثريـت
كانش توانست
ا با آنها همراه
يت ايران هم ق
ت از پس نظام
وس فراوان از

مصدو استقالل
مواجه شد و ت

ا ،شكل دهدل 
گرفت و رقرار

 را به پشتوانه ا
ت هايي خود در

 اينجا جا دارد
و اينكنند  مي 

ن نوع گفتمان ر
 اين كشور ديد
ت، مشاهده مي

كه به مردمونه
ي نمونه و سرمش

97: 1381، 1ر
بر مص 2دگرايي

ايي امريكااي
ر  در اينهايي

ن است، به اينا
يا نظامكنند  ي

  

 

نظام ارز
مسلك هم

جهان ر
مشروطي
نتوانست

قوو شك
توسعه و
مردمي م

الملل بين
واقعي ق
گفتمان
هدف نه
در
گفتمان
بارز اين
عمومي

ده استآم
گو همان

كشوري
كسينجر(

غلبه فرد
ها ارزش
ه گفتمان
در جريا
مي ايجاد



گري را 

بهـام و     
 زيگري

در دانـز   
بـر  يي ا 

2011: 1 
 آسـاني  

سياسـي،  

عريـف   
 نـگ را   

ي گـروه   
ايـن  . د 

هاي  يط
ي ديگـر   
ه عنوان 
 گفتمان 

ويـژه   .
 هنگ را

             
1. Santro

2. Tylor 

ديگ هر كداميز 
  .را

ـگ بـا تمـام ا
د دارد، امــا بــا

آلـن دا«. سـت 
امريكـا فرهنگ

0(» گـذارد  ـي 

تواند به ، ميرد
، س اجتمـاعي  

فقط به چنـد تع
ـي خـود فرهن

 دسـتاوردهاي
شـوند قـل مـي

مردم و محيط ي
در تعريفـي). 

به مختلفهاي 
گ آيين ني، ها و

)136، ص138
، فرهيگ ابتداي

                       
ock 

برخي موارد ني
ام ارزشي ر نظ

فرهنـگيرد؛  مي
ــور آن وجــود

اسالمللـي   بين ي
ده كه چگونه ف

مـتـأثير   ا دنيـا
مفهوم خود دار

مختلـفهـاي

 كه در اينجا ف
تربيتـشناسـي   ن

امادات و تمـ    
سـل ديگـر منتق

هاي گروهل بين 
1 ،1387 :161(

ها در دورههنگ
ذهنهاي  داشته

  
83رضـي، (» گ

فرهنگخود با نام 

                        

در ب. دهد مي ل
 را و گفتمان،

م  فرهنگ قرار
ن حــدود و ثغــ
جتماعي و حتي
خوبي نشان داد
و تعاملشـان بـا
ه در معني و م

ه حـوزه  و وارد

و مختلفي دارد
روان در كتاب

رفتـاري، اعتقـا
سز نسـلي بـه ن  

از روابط متقابل
سـانتراك(» ـد
فرهن«: است شده

ا، ايدئولوژي،
(Anderson, 19

ـف از فرهنـگ
در كتاب خ ي

     

ه خود را شكل
رزشي، گفتمان

دل پيشنهادي،
ريــف و تعيــين

اجهاي   عرصه
خ به مانند ديدن

هـا از جهـان و
كه سيال بودني

سترش دهـد و
  .آفريني كند 

 بسيار متنوع و
سانتراك جان
  : ند

ل الگوهـاي رف
ردم است كه از
ر طول زمان، از

انـد حاصل آمـده
گونه تعريف شد

و هنجارهاها  ش
997.:(8 » است

تـرين تعريـ انع
يالديم 1871ل

  

 گفتمان دلخواه
نظام اركند،  مي

  ومين مرحله
ين حلقه از مد
گي كــه در تعر

ساز در تمام ت
د مشنيدن كي بو

ه ييامريكا رك
De فرهنگ با س

وذ خود را گس
ي شود و نقش
هنگ تعاريف

ج. شود مي كتفا
كن مي تعريفه 

فرهنگ شامل«
خاصي از مرد
دستاوردها در
اطراف آنها ح

گو اين فرهنگ
ارزش تركيب

ا تعريف شده
ترين و ما جامع

شد كه در سال
:تعريف كرده 

  

 

بديل
ن به

هاي ش
طات
الملل

12

گ ارزشي
م تعديل

سو. 3-2
در سومي
پيچيــدگ
سرنوشت

شكتاب 
نحوه در
elaney,.(

ه نفوداير
اقتصادي
فره
مرتبط اك

گونه اين

شايد ج«
با 2تايلر
گونه اين

مدل تب
شدن گفتما
كنش
ارتبا
ا بين
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صـنايع،     
ي اسـت  
 جامعـه   

در  و ـد 
 ف شـده  

 معـاني   
مـادي  ر

ختلـف   
زنـدگي   

ر صــدر 
گونـه   ن 

هـا،   ـف   
ي رفتار 
 منتقـل  

نـوعي   ه    
د را بـه        
ي امـام   
ـان نيـز    
ف اولـين      

، معتقـدات، ص
فتار و ضوابطي

ج و در برابـر آن
13 :18-17(.  

دهـ  نشان مـي
تعريـفگونـه   

ايـن. ف كـرد 
و غير ت مادي
هـاي مخ و مكان

گ نقشـه راه ز

اش در  تربيتــي
ايـن فرهنـگ را

ي از ايـن تعريـف
يي كه راهنماي
كه به نسل بعد

(Wo.  
ز فرهنـگ و بـه
 فرهنـگ، خـود

سـتيزي مان ظلم
 فرهنـگ ايرانيـ
ن را در رديـف

  . است

شـامل معـارف،
م عادات و رفتا

وگيـرد   مـي  را
372االميني،  ح

وزه فرهنگ را
اين گر فرهنگ

 مشترك تعريف
ر و كل توليدات

وها  زمان ن در
فرهنگ«ي ساده 

شناســي روان
ا قـرار دارد، ف

در بسـياري. رد
هاي ت و ارزش

و مصنوعاتي كه
oolfolk, 2010:

هـا بخشـي از ش
زين شـدن در

ين فرايند، گفتم
ي، توانست در

ست كـه ايـران
هاني قرار داده

است كه شي
 و باالخره تمام
جامعه خود فرا

روح( »دهده دار
راگير بودن حو
در تعريفي ديگ

از معانياي  عه
رفتارهاي  شيوه

 خالقيت انسان
و به زباني )447

(Durham & . 
كتــاب ي كــه

تربيتـي دنيـاي

نگ وجود دارد
ها، اعتقادات سنت

فزون بر هنر و
(164 » ه است

بينـيم، ارزش ي
ننـد بـا جـايگز

هاي بارز اي مونه
هاي اسالمي ش

المي ـ ايراني اس
ر امپرياليسم جه

اي جموعه پيچيده
، قوانين، سنن

وان عضو، از ج
عه هداتي را بر

گستردگي و فر
د. افزايد  نيز مي

توان مجموع مي
اصول، شها،  ش
خ شود كه نتيجه
47: 1386دانلو،
145) : Kellner,

تربيتــيشناســان
شناسي روان اي

 زيادي از فرهنگ
ها، قواعد، سن ت

ها است، اف سان
نظر گرفته شده
تعاريف هم مـي
 هستند تا بتوان

يكي از نم. انند
ش انطباق بر ارز
ين فرهنگ اسال
رابر ظلم و جور

فرهنگ، مجم«
فنون، اخالق،
كه فرد به عنو
وظايف و تعه

خوبي گ باال به 
بر ابهام آنل
 

مي فرهنگ را«
ارزش مشترك،
ش مي را شامل

عضدا(» است
2006 (»است

ش روان يگــر از
ها ترين كتاب ش

  : كند  مي
هاي تعريف«

دانش، مهارت
گروهي از انس

شود، در نظ مي
ونه كه در اين ت
ي براي گفتمان
ي از ثبات برسا

است كه با) ع(
شود و امروزه اي
ي مقاوم در بر

  

 

تعريف
حا عين 
 : است

يكــي دي
پرفروش
تعريف

گو نهما
اي دريچه
اي مرحله

ع(حسين 
تثبيت ش
كشورها



مالت و 
براي  مع

هـا   زش
كنند و  ي

وريـاي  
مطابقت 

در هـا   ن 
هـر   از 

 جهـت  
 از ايـن    

شـود   ي
گـي در  
تهـران،   
ل بـروز   
كسـت     
بـل بـه    
.  كردند

 عنـوان   
ـدام بـه     
: مـورخ 

يلـي از  
 اسـت    

 د،شـو  ي
شـي از       
ر هـاون   

ــام ــا را در تع ه
جوامعمعموالً  ه

ارز .اسـت  جام
مي هنگ تبديل

پو«تمـان ايثـار    
ت و به علت م

گفتمـان ثبيـت   
جتماعي فارغ
مل كنيم و در
مونـه بـارزي
مي هاني پيگيري

فرهنگ ي كنشـ  
تاديوم آزادي ت

برزيـل 2014   
ن از ايـران شك

كـه از قبردنـد  
تاديوم را ترك

و بـه شـد  مـي 
ر مـواردي اقـد

، م30: 20ـري  

خيتوانـد   مـي  و  
بنـابراين مهـم

مي مديريتلي 
 هنجارهـاي ناش
شـد و آب در

ه انســان ســير،
كهالمللي  بين ه

محور اين انسج
 بخشي از فره

، هماننـد گفتد
ري دست يافت

ه بـه دنبـال تث
هاي فردي و ا

پسند عمو مورد
نم. كنيمد عمل 

در سطحي جه
به عنـوان مان
اي در اسـت كـره

 جـام جهـاني
 اينكـه تيمشـا

آوري كر جمـع
قرار خود، است

مـ ح و تحليـل 
د و حتـي درشـ 

يما، بخش خبـ
/1391(.  

ر رفتـار دارد و
ب رفتارها شود؛

الملل بين عرصه
أ و همچنـين ه
 به آب نزده با

ــر مس چراغــي ب
در عرصه ويژه
و فرهنگ، مند
كنند، آن را به ي

گيرد مي صورت
كشور گسترش
  .ثبيت شد

نيز بايد هموار
هيم در برخورد

مطلوب و عي،
و فرهنگ خود

است كه دست
اين گفتم.  است

 شـهروندان ك
بازي مقدماتي
ازي، با وجود

هايي ج ر كيسه
ستقكردن محل ا

كشور ما مطرح
ش ز آن ياد مـي

ما، شبكه دو سي
/27/7ورزشي،

بسيار قوي بـر
مانع اين رحتي

فاي نقش در ع
گ جامعـه مبـدأ

گدار بي زد، تا

ره همچــون چ
و بهبوده است،

م بيشتري دارن
مي و تقويتد

بيت گفتمان ص
اي محلي به گ ه

تثبها  ايراني  ما
نالملل  بين ات

 باشيم تا بتواني
طبيع ن، به طور

كشور و }سياق
زيس محيط ت از

شدهدينه نهاا
از سـويملل

كره جنوبي در
 پس از پايان با

درا خودشان 
از تميز كر پس

هاي در رسانه
ازها  اي گ كره

سيماصداو( شد
روزنامه خبر و

بتأثيرگذاري  مِ
و حكند شويق
ايفيا  دهي شكل

ستي با فرهنـگ
ي مشخص ساز

هنــگ همــوار
راهنما بهايشان

 واكنش انسجا
تأييد فتماني را

طريق نوعي تثب
ه از حد افسانه

در فرهنگها  ش
 عرصه ارتباطا
 عمومي مردم
ش بازي كردن

سبك و س{رند
گفتمان حفاظت

ها فرهنگ ضي
الم بين رتباطات

ازي ايران و كر
ين تماشگران

هاي زباله بود،
د وورده بودن

ها د ده تا مدت
مثبت از فرهنگ 

ش زي از آن هم
؛ ر1391مهر  2

هنگ، مكانيسمِ
تشيا   را تعديل

ي كه به قصد ش
درس  خود را به

 عمومي جهاني

  

 

بديل
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هاي ش
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13

فره
ها ارتباط
كنش و
وقتي گف

اين طاز 
كه» ولي
ارزش با

در
فرهنگ
نقش گونه

بربهبود 
دست، گ
و در بعض
عرصه ا
هنگام با
اي. يافت

خورده
همراه آو
اين پديد

اي نكته
سازالگو
9و  26

فره
رفتارها
گفتماني
تكليف
فرهنگ

مدل تب
شدن گفتما
كنش
ارتبا
ا بين
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گونـه   ن    
ي خود 

گيـرد و  
  در ايـن 

ز خـود     
ف رايـج  

كنـد،   ي 
 1387 :
: اسـت         

گونه  مان
واقع در«

از  مـده   
 ممكـن   

ت ملـي  
و نقـش  
ـاره بـه    

هـا   ملت
، حدنـد  

شـترك    

             
1. Reeve

ع اسـت و ايـن
 به ارزش، براي

گ مي هنگ قرار
د .داردالملـل   ن

عريـف فـرد از
خي از تعاريف

مـي ـاط برقـرار  
،1ريـو (» سـت     

 هويـت آمـده
هما ).342: 13

« .يگران است
بـه طـور عمه  

هـا گـروه  رون  
 به دنبال هويت

است ويرگذار 
، بـا اشـسميت

م هويت ملّي، 
با هـم متح ها آن

ي تـاريخي مش

                       
e 

جمعـي جوامـع
شدنق تبديل 

 كه پس از فره
بين ارتباطاتي
  .شود ي

تـوان تع لي مي
به برختر   دقيق

 با جامعه ارتبـ
 چـه كسـي اس
ن تعريـف از

370ساروخاني، 
د شي بين ما و

ي و بيگانه كـه
هـا از بـر گـروه
ا بيشترم ،حث

تأثي ي است كه
اسبه قلم  ت ملّي

در مدل غربي
كه اعضاي ند

و نمادهـاهـا   

  
                        

شري و روح ج
رهنگ از طريق

شنهادي است
هاي كنش ن به
مي پرداختهت

طوركل به ت را
ي ارائه تعريفي

د از طريق آن
سـتر فرهنگـي،

مـاعي هـم ايـن
س(» ي خويشتن

به دنبال مرزكش
مرز ميان خودي
گ فكـاك درون

اما در اين بح؛ )
اين هويت ملي

هويتر كتاب
د«:  آمده است

ان ظر گرفته شده
ها، اسطوره نت

:نه آمده است
     

بشي تعامالت
گيري در فر اي
  .آورد مي م

لقه در مدل پيش
ل شدن گفتمان
ف مفهوم هويت
ختلف از هويت

براي. »ي هستم
  .شود ي
است كه خودي

هد فرد در بسـ
علـوم اجتمف

ر تحقق يكتايي
رديم، هويت ب
 به بازشناسي م
جتمـاعي و انف

،1381 :224(
الملل ينب طات

د. فع ملي دارد
اين تعريف ر،

فرهنگي در نظ
و داراي سن ند
(S.  
گون تر نيز اين ن

فرهنگ، زيربنا
ه گفتمان با جا
 محكمي فراهم

 هارمين مرحله
، چهارمين حل»
رنگي در تبديلر

ز ابتدا به تعريف
تعاريف مخ يند

من چه كسي« 
مي حوزه اشاره
اي ويت وسيله

د كه نشان مي ي
المعارف دايرة در

منظور به ش فرد
بتدا هم ذكر كر
معطوف است

هاي ا جنسي هم
محمدي گل(» 
زيرا در ارتباط 

 در تعيين منافع
ي مفهوم مزبور

هاي ف ن اجتماع
جنس نيستن هم

 mith, 1991: 9)

 تعريفي روشن

  

 

ف. نكوبد
است كه
پشتوانه

چه. 4-2
»هويت«

نقش پر
نيزراستا 
ابر
دانست،

در اين ح
هو«

يطور به
د). 136

كوشش«
كه در اب
هويت م
طريق ه

»شود مي
هستيم؛
پررنگي

پيچيدگي
به عنوان
هاگرچه 
»هستند
در



 مـدرن   
آداب و   

آشـنا،  ( 

 عوامـل 
باطـات  
 عرصـه   
حتـي بـا    
 اسـت   
ـد و بـا   
عوامـل     
دت در   

مـنش و  
صـورتي   
هـويتي    
معي كه 
طحي از     
تمـاعي   
هويـت    
يـاس و   
رز ايـن  
گذشـته،   
 ي بـود؛  

شود  مي
 ننگـين  
يـف از   

ن و به معنـاي
ريخ، مـذهب، آ

(»صـادي اسـت   

ع كـردن جمـع    
 به فضاي ارتب

بـه تـا بتوانـد
واحـد حاي  ـه  

ن هويت ملـي
كنـ مـي  مـرتبط 

ز ملـت را بـا ع
دن روح وحـد

ك مـزيرا يـ د؛ 
ود؛ البتـه در ص
چـار گسسـت ه
هويت در جوام
ارنـد، بـه سـط
فرهنگـي و اجت

هـايي بـا ه لت
و همچـون مقي

مثال بار. است 
هـاي گ ل قـرن 

زوال و نـابودي
نم فته بودند كه
يب قراردادهاي

ايـن تعري. ننـد  

در دوران مدرن
ن، تـاريخظير زبـا 

كـومتي و اقتص

 فراگيـري و ج
ردن گفتمان ك

نيز عبور كند تـ
ملـت در جبهـ

اين. تمان است
متسبيح به هم 
ويت ملي نيـز

كند و با دميـد ي

كند مي  تكليف
گ جايگزين شو

ه دچـوامعي كـ 
ه. نوازد  را مي

 آن را بـاور دا
ر فراز سپهر فر

ملچنين  در بين
و» اسـت نـگ

ش در فرهنگ
در طول. ح ديد

ز ي نااليق، روبه
خود پذيرفيت
ها در قالب قت

ن را واگـذار كن

د  آمد كه ملت
شامل ابعادي نظ
ت و نظام حك

كه هويت بـا
يي در نزديك
 از اين كانال ن

م كـردن جمـع
بديل براي گفت

تهاي  سان دانه
هو. كند مي پيدا

مي  هم مرتبط
  .بخشد ي

نگ نيز تعيين
ملي در فرهنگ
اشد، نه در جو
ز هويتي خود

و رنـد خـود دا
ون كدخدايي بر
ن جوامعي و د

باالسـر فرهن قا
ن رفتار و منش

وضوح توان به ي
هاي ت خاندان

 بخشي از هويت
و بعضي وق رد
هايي از وطن ش

آ  هنگامي پديد
اين مفهوم شا.

 سرزمين، ادبيات

بينيم مي خوبي
سزا هي، نقش ب

ان الجرم بايد
يت ملـي بـا ج

ب اي بي  پشتوانه
س كم، ملت را به
كه تسبيح معنا
به ماعي، ديني
مي آن زندگاني

چنين براي فرهن
ضاد با هويت مل
و مورد توجه با

اي، سا و طبقه
عي از هويت خ
رسد كه همچو

در همچون. كند
آق هويت،«فته،

ننده قرار گرفتن
يت ايرانيان مي

 تحت حكومت
انيان به عنوان
 كمال حفظ كر
مجبورند بخش

ه« هويت ملي
.شكل گرفت

س رسوم، نژاد،
1383 :6(.  

خ  تعريف هم به
و اساسيبخش

ماگفت ل دارد و
هوي. ل راه يابد

هاي متفاوت،
محك چون نخي

ين نخ است كه
فرهنگي، اجتم 

لت، به وجود آ
ويت ملي همچ

تواند در تض مي
ت ملي فعال و

دسته هر قوم،
درست و واقع 

ر مي و پايداري
كن مي حكمراني

ياف ي و انسجام
كن ينحكي، تعي

ا در مورد هويت
ن ايران همواره
مرور زمان ايرا
طن را تمام و

نچاي، م تركما
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در اين ت
ب انسجام

الملل بين
الملل بين

ه فرهنگ
كه همچ
وجود اي
مختلف

كالبد ملت
هو

نم رفتار
كه هويت
شده و ه
تعريف
تثبيت و
جامعه ح
ملي قوي
سنگ مح

بطه رارا
سرزمين
زيرا به م
خاك وط
همچون

مدل تب
شدن گفتما
كنش
ارتبا
ا بين
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وعي در  
 وانين و    

 كرد مي 
ه مـردم   

. شـد  ـي  
ملـي در      
ر برابـر  
 بـا بـه   
گرفت و 
 و ملـي   
ي شكل 
ر برابـر    
ـل ايـن   
ـر ايـن   
ي رهبـر   

ود كـه  ـ  
عملـي   

بـا ايـن   
يرانيـان  

توانـد   ي
ايـن  ) ه

عف بـه    
 آرزوي    

» اهللاشـاء 
شسـتن     
، ت ملّـي   

ئيس در  

نـو بهداد،  ن مي
م و جـور خـو
وادار به تسليم

همـه ـن را در
اشـغال مـ سـماً  

ي يـا عـرق مل
در ـان جنگلـي  

برد، تا اينكه ي
سالمي شكل گر

هاي دينـي فه
ستقالل، آزادي
 و مقاومـت در
در سازمان ملـل

ي ديگـياسـتثنا 
سـخنراني(» ت 

ي از هويـت بـ
يلي بـه طـور  
بـ. گانگان بيفتد

ن در ايع از وط
نمي ها كسي ت

ر(ام خمينـي  
ت كـه از ضـع
ون ملّتـي كـه
ش ـت اسـت ان  

 در بـه ثمـر نش
كـه هويـتـل  

بي مردم سـوئي

ت ارضي نشان
 در برابـر ظلـم
انگان آنان را و
ت در راه وطـ

يـران رسيش ا
نـي و اعتقـاديي 

خـا رزا كوچـك  
نمي راه به جايي

اسهاي  ارزش
لف شدند، كه مؤ
ي، نه غربي و ا

هـا درتقـ  ابر
خود دسخنراني 

، خصوصيت ا
ـ  سـتا مـا  يالب

مچون تعريفي
سال جنگ تحمي
ور به دست بيگ
ر فرهنگ دفاع

و تا مدتاست 
اما. داشته باشد

 يك ملّتي است
يك همچـو. د

وب پيروز اسـ
اساسـي يشـ 

الملـ بين اطات
طلب فتمان صلح

از حفظ تماميت
اد ود نشان مي

هاي بيگا ورش
وطـن و شـهاد
ن چند دهه پـي
وانه مسـائل دي

ميـرزچون قيام
رمتأسفانه  اما 

 تازه بر مبناي
ي خود مواجه

بناي نه شرقيم
بـه وابسـتگي

ر انقالب در س
 شرق يا غرب

 قاطع نظام انقال
در بستر هم .)1

هشت سارصه
 از خاك كشو
لي از آن، ديگر
، نهادينه شده
د  اين سرزمين

ملّت ما«: كند ي
كند مي  شهادت

ف ندارد و خو
هويت نقش ،ين

در عرصه ارتبا
اگر گف .است ن

مردمي ناتوان ا
خود را نم نيز

و حتي يواي  قه
نگ دفـاع از و
بود كه تا همين

هايي به پشتو م
شد، همچ ده مي

).45: 1373ي،
سالمي، هويتي

هويت ملّي از
 هويتي كه بر م

قطـع و ،شا لي
كه رهبرگونه  ن
كاء بهعدم ات«

استيس زين ن
31/6/366ل،

در عر  شهادت
يك وجب داد

روز تجربه عمل
قبيله و مذهبي،

از خاكاي  شه
مي تشريحونه

آرزويست و
وفملّت ديگر خ

بنابرا؛ )236: 1
رد، مخصوصاً

گفتمانرگذاري

كه ايرانيان را م
از مرد  بخشي

 محلي و منطق
ن نبود كه فرهن

بگونه  اين .كند
ندرت نيز قيام ه

كنار كشور ديد
متولي( ها روس
انقالب اسستن

 تعريفي جديد
كرد؛ قويت مي

و پيام اصـلود
ها بود؛ همان ي

«: كنند  بيان مي
نونكا  بود و هم

زمان ملل در سا
 ايثار، جهاد و
فت و اجازه ند
 از هويت و بر
ق ژاد و رنگ و

در گرفتن گوش
گو اين هويتي را

متحول شده اس
اين مكند،  مي 

3ه امام، جلد
 در فرهنگ دار

اثر نده بروز و

  

 

هويت ك
فرهنگ
حاكمان
و ممكن
نهادينه ك
گرچه به
وك گوشه

قشون ر
ثمر نشس
ملّت با
آن را تق
گرفته بو
زورگويي
نكته را
انقالب
انقالب
فرهنگ
بروز ياف
تعريف
از هر نژ
طمعي د
تحول ه
قدرت م
شهادت

صحيفه(
گفتمان

كنن عيينت



و  يابـد   
از تـأثر  

 قشـات  
مـيالدي  

 ت ملّـي 
گيـري   ل

تاريخي 
، هويـت    

خـوردار     
ي بيشتر 
ت ملّـي   
جريـان     
ي خـود    

شـرايط   
رفتـاري  

اي  شـاره   
باشـد   ه 

صـورت  
 كه از د

ربي بـه  
             
1. www.y

مـي  رفتـاري
مت مسـتقيماً د، 

همـواره در مناق
مـ 1815 سـال   
  .1) جوان

از هويت متأثر 
شكل ت ملي در

مشخص تاهاي 
رآمـده از آن ه

ت بيشـتري برخ
اي شده كه رابطه

ثبات هويـت را
ـك ملّـت در ج
محـيط هـويتي

زيـرا در ش ـيم؛ 
ي از مبناهاي ر
كه بـاز هـم اش
ردها را داشـته

در ص وگرنـه،   
يت حركت كند
ستانبولي از عر

                       
yjc.ir 

روزي شـور بـ
كند مي ن را پيدا
و ه اند  نداشته

سـوئيس از«
گاه خبرنگاران

آن را برآمده و
بر نقش هويت

ها ها با پيشينه ت
 هنجارهـاي برآ

ملّـي از ثبـات
شتأكيد   زمينه
است؛ زير شده

رد، نخبگـان يـ
در م) آگاهانـه 

دانـ مي ل بحث
روابط، بسياري

ك استالزم . ت
و كاركرها  قش

باشـد،ه شـده  
عليه هوي ملّي

ط زبان تركي ا
                        

ي ملت ايـن كش
ق جهانووصند

جنگيون هيچ
دانـيم وركه مي
باشگ(» ته است

كه بسياري آ د
ي عمومي كه ب

كه چگونه دولت
ه رجي خود بـه

13 :7(.  
بينيم، هويت ي
البته در اين« .
نظر گرفته ش در

سياري از موار
آآگاهانـه يـا نا

ين ادعا را قابل
 بر سياست و ر
حال تغيير است

نق اينتواند  مي
ود ملّت نهادينه

منافعبسا  چه ي
الخط تغيير رسم

     

و از سويملل
نقش گاولملل

 است كه تاكنو
طو همان. اند ده

ي شركت نداشت

قرار دارد» ملّي
ديپلماسي  مقاله
  : دارندأكيد

دهند كه شان مي
ر سياست خار

383آشنا، (» ند
يف باال هم مي

گذارد ميتأثير
 و منافع ملّي د

در بس. لّي است
آ( منـافع ملّـي  

13 :24(.  
در اين مقاله اي

يرگي اقتصادچ
در حالملل،  ين

زماني ،هويت
رفته و در وجو
ران هويت ملّي

توان به ت مي ق

الم بين رتباطات
ال بين  در نظام

ملّي اين ملّت
طرف بو لي بي

در هيچ جنگي

  جمين مرحله
منافع«مرحله

از جمله در ،
تأ ف منافع ملّي

ها، نش هويت«
و فرهنگي در

شوند پايبند مي
ونه كه در تعريف

ت ملّي منافعبر  
يه ميان هويت
ش از منافع ملّ

بنـدي صورت
383آشنا،(» رند
است كه دفتني

ين جهاني و چ
بي صه ارتباطات

شيم به اينكه ه
ستي شكل گر
 هويتي و بحر

بارز اين اتفاي 
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عرصه ار
سوئيس
هويت م

المللي بين
تاكنون د

پنج. 2- 5
در اين م

دانند مي
و تعريف

گو همان
است و

سويه يك
يار بيشبس

ص فهم و
ور غوطه

گفت
نظم نوين
در عرص
داشته با
در كه به

گسست
هاي مثال

مدل تب
شدن گفتما
كنش
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خـرين   
اي  وعـه 

 تركيـه  
 .ط بـود  

 قـانون  
1 :22(. 
هرچند (

يعشــان 
بعد در  
الخـط   م 
ـ    د، دادن

نـافع را   
فع ملّي 
پـس از    
ر آمـدن     
راسـتاي  
ف ايـن   

ر سـم د   
آزادانـه  
لنهضـه  
ه مـردم    
 حـاكم  

ايـن  . 1)
ن مـثالً   

ي ـورها    
ارس و  
             
1. www.i

كيه به عنـوان آ
مجمو بنا بر ك

تگرفت هويـ 
الخـط ر رسـم يي

دارد و الم مـي  
374قاسمي، (

( خود داشتند 
 از قلمــرو وسي

ها سال  اين را
رسـم تركي بـه
نشـاني زنان

شور خـود، من
ي منافدر راستا

ر در تـونس، پ
 بـه روي كـار
د، دولت در ر

ر اقدامي خالف
 صـنعت توريس
 مانند استفاده آ

احـزب   .شـد    
رات خـود بـه
ند و به قواعد
)اري اسـالمي  

همچنـين .سـت  
ر برخـي كشـ
فـا حاشيه خليج

                       
islamic-awakenin

شرايطي كه تركي
ركوآتاتما كمال 

كرد، تصميم گ ي
ي چرخش، تغي

را اعـال »ـروف
(» شود شته مي

هويت اسالمي
رده بودنــد و
و)  را نداشتند

آموزش زبان تر
ت حجاب براي
ه و پيشرفت كش

رو د اين ؛ از ديد
تـر تفـاقي تـازه   

ن كشـور ويـ  
مه انتظار داشتند
ولت منتخب در

كنـد مـي  ـاب
خالف اسالم،

اري خواهـد ش
صد تحميل نظر

نيستن راي زنان
گاه خبري بيـد
 منافع ملّـي اس
ت اسـالمي د
ه كشورهاي ح
                        

ng.ir 

؛ آن هم در ش
ام المي داشت؛
مي لّي تعريف
ودهايز اين نم

انقـالب حـ«ز
و به اجرا گذا
ايل به حفظ ه
روپاييــان خــو
 هويتي سابق
ي بازگشت به آ

ن رفع ممنوعيت
ي براي توسعه
هنگ و توسعه
همچنـين در ات

اتور الئيـك ايـ 
ر حالي كه هم

بردارد ـ دو ام
فع كشور ايجـ
راكز و اعمال خ
لكلـي خـودد

قص« : رده است
جاب برردن ح

پايگ(» دگذارن ي
ت ملّي توسط

ي خالف هويـت
ت، قطر و بقيه

     

نام برد اتورك
مي هويتي اسال
 عنوان منافع ملّ

و يكي از خاند
، آتاتورك آغاز
 ماده تصويب
ملّت تركيه تما

ه از ارهــايي كــ
انسجام ،ده بود
حتييا  گرا سالم

شي و همچنين
 آن دوره زماني
وي غربي فرهن

ه . حركت كرد
، ديكتـن علـي

د ـ  الغنوشيي
 براي كشور گا

كه منا زآنجايي
رد با برخي مر

بات ايد مشرو
د چنين بيان كر
نبال اجباري كر

مي نس احترام
نترل هويتهر ك

اكز غيراخالقي
عربستان، امارا

آتاوسط دولت
 خالفت اسالم
 كه آنها را به

وي اروپا بچرخ
،1928گوست

التين در يازده
 حالي بود كه م
هـ ـال شكســت

هايي جدا شد ن
اسالهاي  دولت 

ر محافل آموز
تركيه دررحال

ن به سمت الگو
يف هويت ملّ

العابدين بن زين
رايان به رهبري
هويتي اسالمي

ي، اعالم كرد از
از برخو، باشد

تولييا  حل دريا
در اين مورد يه

را ندارند، به دن
ت توريسم تون

از مظاه  حزب
حجابي و مرا ي

جمله عازسالم

  

 

التين تو
بازمانده

منافعاز 
را به سو

آگ 8در «
الفباي ال
اين در ح
بــه دنبــا
سرزمين
انتخاب
عربي در

هر به اما
در رفتن
و خالف
زسقوط 
گر اسالم

تثبيت ه
ينيب پيش

جريان ب
از سواح
االسالمي
تونس ر

بر صنعت
برخورد
بي رواج

مدعي اس



در مدل 
زيـرا  ؛ ت 

ـوني و  
ر دست 

در . مند
 ، بلكـه 
ن از دل  
مـروزه  
ــوان   عن
هويـت  
 ل رواج   
ليسـت،   
وچك و 
 ف، حتي

ـاخته و   
، خـود  
ز بـراي      
 توسط 
جنـورد،      
اشـد و  
 كـار و   
  اسـت 

الملـل،    

بنابراين د؛ كند 
فته شده اسـت

در دوران كنـ اً 
يشتر قدرت در
ع اقليتي قدرتم

دنـ ا تغييـر ده  
تـوان مي دعا را

ا. كـرد ـتخراج   
ــه(جمعــي   ب

هنگ و هي فر
ملّـي در مقابـل
ـورهاي امپريالي
وامع بسيار كو
ت جوامع هدف

 كه خـوب سـ
ي و منافع ملّي
فعـت و امتيـاز
ومتي كه بارها
 رهبـري در بج

با مـي  نافع ملّي
از توليـد و ت   

ستهبي آن برج

بـين ه ارتبـاط

مي را تبيينله
فه در نظر گرف

وصـاـد، مخص   
كه بيش  متفاوت

منافعمعموالً  كه
افع، هويـت ر

شاهد اين مد. 
خـوبي اسـت  به

هــاي  رســانه
ها ري از بخش

سـنتي و م ـي،
و گفتماني كشـ

تاها و جو روس
رهنگ و هويت

دارد، گفتماني
 عناصر هويتي
ـين كسـب منف
مان اقتصاد مقا
ـا، سـخنراني
 در راستاي من

فتمـان حمايـت
طلب منفعت ملّي

ـان در عرصـه

مسئل انه همين
طر صورت دو

يگـري را دارنـ
هاي ارزشي ام

بلك ،فع اكثريت
مكن است منا
 هم تغيير كند

گرايي مصرف
ــه  همگــاني ب

زوال بسيار) ي
هـاي محلـ ـش

ول فرهنگي و
حتي در سطح

ن بر فرمهاجما
  

داي  ر برجسته
گذاشتن روي ت

در عـتواند  مي
ود، مانند گفتم
ي از نمونـه هـ
يخ كشور، هم
ي دارد، يـا گف

بخشي و م ويت
/1391(.  

گفتمـگـذاري

مان آسياي ميا
ت و منافع به
وان تعـديل دي

و نظاها  ، آيين
 آن هم نه منافع

ممتنها  نه ديگر
ي خالف منافع
گ، مدگرايي و

و دسترســيل
ي و حتي آييني

زوال پوشـ. ت
ي منطبق بر اصو
ويت فرهنگي ح
ن از استيالي م
. كشورها دارد

ميان نقش بسيار
 بتواند با دست
م ه مطرح كند،

 هويت هم بشو
يكي(است شده

ين برهه از تار
دهي ش و انسجام

خوبي، نقش هو
1/1ل رهبري،

تأثير تبـديل و

كشورهاي مسلم
ي، رابطه هويت
م كه هر دو، تو

ها فرهنگ نبوه
ست تا هويت،
،جديد جهاني

ه هويت حتيك
 صنعت فرهنگ

ــين ت الملــل ب
سازان فرهنگي ه

بال داشته اسـت
هاي پوششون

ن فروپاشي هو
افته، همه نشاني

د با منافع ملّي
فتمان در اين م
 شده باشد و

يان افراد جامعه
ا، سبب حفظ
قالب مطرح ش

كه در اي )139
بخش يتي هو

خ  ايراني كه به
ني تحويل سال

  شمين مرحله
حلقه جهـت ت

  

 

بديل
ن به

هاي ش
طات
الملل

13

برخي ك
يپيشنهاد
معتقديم
هجوم ان
منافع اس
شرايط ج

كبسا  چه
مباحث
ارتباطــا
يكپارچه
را به دنب
روزافزو
همچنين
ني توسعه

در تضاد
گفت

رداختهپ
را در ميا
كشورها
رهبر انق

19/7/1
نقشي هم

سرمايه
سخنران(

شش. 6-2
در اين ح

مدل تب
شدن گفتما
كنش
ارتبا
ا بين

36



  لنامه
  هاي هش

 الملل، ط بين
  ه نخست،

  م،هفتاره 
  1392 ر

13  
فصلن
پژوه
روابط
دوره
شما
بهار

37

سـتگاه  
گ و هنر 

زدايـي   ش  
جـه بـر     
 فضـاي    
 زمينـه،    
راوانـي   

توان  مي
در بـين    
ملـل و  
سـترش   
 رفته تـا 
رگذاري 

بـا   ،بـد 
ند و در  
ه خـود   

 نقـش . 
بـه  ملل 

ر مـورد   
و  پتامبر

ست داد 

             
 فارسـي    
شـنواره  
شـنواره  
جشنواره 

توانند از د  مي
كاران فرهنگر

طلبـي و تـنش
سياسـت خارج
گفتمـان را در
وشـن در ايـن

هـاي فر تـالش 
م نيزالملل  بين 

سـيار زيـادي د
الم بـين  باطـات   

بسـيار گس ،ـت 
ي از فرهنگ گر

تأثير خود را به

ياب و قـوام مـي    
رسـان لـل مـي

نشيند و ثمـره  ي
.دهـد  مـي  شكل

الم بين ه ارتباط
تـوان در را مـي 

سپ 11حوادث
 خود را از دس

                       
خته شد كـه بـه
جشش اول زن در        

جش، 1381 )اليـا 
ج، 1375 )شمالي

هدف گفتمان،
اندر مي و دست

ط فتمـان صـلح   
ستگاه متـولي س
ور است كـه گ

روهـاي   مثـال
 در اين رابطه ت
حوزه ارتباطات
 كه استقبال بس
يط كنـوني ارتب

از اينترنـمتـأثر
بسياريهاي  اه

بيش از پيش خ

گيـرد مي شكل
المل بـين  طـات  

مي ختي به بار
فتمان است ش

در عرصهها  ان
 نوع گفتمان ر
تمان با وقوع ح

حاميان ، عمالً
  .رفت

                        
 در سوريه ساخت
ن بـازيگر نقـش

ايتا( ت فلسـطين    
كره ش( ره پنجم

با توجه به هها
يپلماسي عموم

در مـورد گف ل
را دسرنگ و پر

ي و هنري كشو
م ي از بهتـرين
طين است كه
ن ايراني در ح

اشاره كرد  داد
تمان در شـرايط

اي مت و شبكهي
پشتيباني دستگا
رداشتن موانع ب

شده شك رشمرده
ه عرصـه ارتباط
ت كه مانند در
كردن اهداف گف

گفتما ي بهترين
مثال اين .مانند

گفتاين . ي ديد
لت هشتم،ن دو

لّي به حاشيه ر
     
و به زبان عربي
فـيلم و بهتـرين

  .ت
مظلوميـت ملـت
ونگ يانگ دور

13.  

ه پشتيبان. گيرند
تا متوليان ديته

مثـال د؛ بـراي
نقش اول ون،

ليدات فرهنگي
يكي. برد ش مي

دم مظلوم فلسط
گسترش گفتمان

د سيفحوم اهللا
گفت. مي داشت

اي دالت رسانه
اند، نياز به پ ده

 تا بتواند با بر

عايت اصول بر
تلف خود را به
ن و حامي است
ور و برآورده كر
است كه گاهي
م شتيبان ابتر مي

خوبي ها به مدن
يژه پايان يافتن

كلّ الملل به بين

و 1374ر سال
ـيمرغ بهتـرين ف

است 1374) ران
المللي فـيلم م ن

ي غيرمتعهد پيو
381 )فلسطين( 

گي مي قرار »ها ن
 خارجي گرفته

متفاوت باشند ه
ي اسالمي ايرا
رد، اما اين تول

شالملل پي بين ت
 حمايت از مرد

ر زمينه گد. ت
مرح 1»بازمانده« 

شورهاي اسالم
كه تباد هنگامي

و همگاني شد 
و سياست دارد

  .تر سازد
فتماني كه با رع
 فيلترهاي مخت
 داشتن پشتيبان
هبود بِرَند كشو

نقدر مهم اآها
ود حامي و پش

وگوي تم گفت 
وي به س از آن،

رصه ارتباطات

Survاين فيلم د ،
ده و برنـده سـ

تهر(م فيلم فجر
جشنواره بيندر

ي فيلم كشورها
ي فيلم فلسطين

  

 

تيبانپش«
سياست
و رسانه

جمهوري
عهده دا
ارتباطات
گفتمان

شده است
فيلم به

ديگر كش
ه ويژه به

اند يافته
رسانه و
تر نزديك
گفت
عبور از
صورت
را كه به
ه پشتيبان
بوعلت ن
گفتمان

مدتي پس
و در عر

1 .viving

دوبله شد
چهاردهم
حضور د

المللي بين
المللي بين



كه ذكـر  
اري در  
 طـه بـا  

از . سـد     
ل خـود   

و ها  ليل
. هسـتند 

تأثير  ت
ـه ايـن   
 بسـيار    
:  اسـت   

 زمـاني   
بينـيم،   ي 

پذيرفته 
ن بسـتر  
 جهـت   
 .هسـتند 

مسـائل  
ها بـا   ن

 سـمت     
الملـل   ن   

مسـتلزم   

ـان بـه     
             
1. Lazar 

گونه ك همان و
تأثيرگـذا رصـه   

در رابطيرگـذار
ل مقصـود برس

الملـل ات بـين
لها، تح ي اتفاق
گفتمان هبروز 

ي ما در شناخت
كـ» مير عمـو  

ن گسـتردگي،
نه بيـان شـده
د اخـتالف در

م مـيريف هـ 
ميان مردم، به پ
با فراهم آوردن
مورد گفتمـان

ههـا   ي، رسـانه
 ساختاربندي م

گفتما. )84: 13
ر عمـومي بـه
ي ارتبـاط بـين
مي جهـاني، م

هد بـروز گفتمـ
                       

 اهميت است و
گفتمـان تـا عر

تأثير گاتنـگ و   
تـا بـه سـرمنز

هاي ارتباطا صه
سازي  برجسته

 از نمودهاي ب
راهگشايتواند

افكـا« به نـام  
عمومي در عـين

گون ، اينعمومي
ي مورد همگان

كه در اين تعر
يك پديده در م

ها ب رسانه. كنند
ر عمومي در م
فكـار عمـومي

ها در رسانه«: 
391، 1الزار(» 

هدايت افكـار
هـاي بـه كـنش    

 بر افكار عموم
  .ن است

شـاه ،اسـت  »
                        

نه بسيار حائز
گگيـري   شـكل

ره ارتبـاطي تنگ
كنند ت مي دايت

ن يكي از عرص
وشش اخبار تا

د، همهنشو  مي
ت مي آيد و مي ا

اي است پديده
افكار ع . است

يفي از افكار ع
در يك مسئله

گونه همان. )2
يف در مورد ي
ككمك شاياني

دهي افكار شكل
دهي به اف شكل

شاره شده است
 بر عهده دارند

ها، با تر رسانه
بـديل شـدن ب
كه تأثيرگذاري
أثيرگذار بر آن

»الملل طات بين
     

ها، نقش رسان 
ش ي در مرحلـه

همـوارها  سانه
 حمايت و هد
انه هم به عنوان

از نحوه پو ت؛
ردوبدل رابطه

بسيار به كار ما
گفتمان باشد، پ
ي تبديل شده

در تعري .هستند
 داوري مردم د

7: 1389ران،
د با تعيين تكلي
ن در جامعه ك

توانند به ش  مي
زارهاي اصلي ش
 تعريف نيز اش
قش اصلي را
ت و از همه مهم
گام مهمي در تب
توجه داشت ك
صه و عوامل تأ

ارتباط«رصه ن ع

 حلقه پشتيبان
 سطح فراگيري

الملل، ر ت بين
آن را  دارند و

ديگر خود رسا
وز گفتمان است
ي كه در اين ر
مرحله، آنچه ب

افتادن گجا و  
نامرئيه طاليي

ه  منسجم هم
عمومي، نوعي

دادگر(» ص است
دنتوان مومي مي

 رد يك گفتما
 براي گفتمان،
بززيرا يكي از ا
ونه كه در اين

موم هوشيار، نق
ها و  از پشتيبان

ري از خود، گ
البته بايد ت. رند

 دقيق اين عرص

  خرين مرحله
حلقه كه همان

  

 

بديل
ن به

هاي ش
طات
الملل

13

در
از شد،

ارتباطات
گفتمان
سويي د
محل بر
اطالعاتي
در اين م
ها رسانه

روزها به
جامع و

افكار ع«
مشخص

عم افكار
شدن يا
مناسب

ز ند؛ده
گو همان

براي عم
استفاده
دار طرف
دار برمي

شناخت

آخ. 7-2
ين حدر ا

مدل تب
شدن گفتما
كنش
ارتبا
ا بين
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گفتمـان    
، شـيوه   

بيان،  ل
گفتمـان   
 باطـات 
وان يك 
 عرصـه  
 ايجـاد      
رتيـب،  
دهـد و  
فتـه تـا     
ماينـده    

جـع بـه   

يـن مرحلـه گ
گيـري، موضـع   

بك ارتباط، مد
متـأثر از گ ـان  

اش در ارتب اي ه 
به عنواري كه

در. سـت ا  او   
ذب هـوادار و

تر كند و بدين ي
د ا كـاهش مـي     
 توريسـت گرف
م بـه عنـوان نم

راجدر ادامـه   ه

  الملل بين اطات

در ا. هسـتيم ل
وه برخـورد، م

گو، سبكو  گفت
مثـال، انسـ اي
شـبكههـاي   س
و رفتا نويسد ي

مـان مطلـوب
ـيند و بـا جـذ

مي لّتش ترسيم
 و فرهنگـي را

از جـذب ـد؛
رت مانور نظام

هكشود  يم يده

ارتباهاي  كنش ن به

الملـل بين طات
، نحـو و محتوا

ث، رفتار، نحوه
دهـد؛ بـرا مي 
تماس ازالملل،  ن

مي تا كتابي كه
دهنـده گفتم س

نشـ مـي   به بار
ب از خود و ملّ
ـي اقتصـادي
كنـ ز جلب مي

ق اقتدار و قدر
  .يابد مي يش

دي 1كل شماره

بديل شدن گفتمان

آن بر ارتباطير
ا از نظر شكل
ت، روش بحث
 ديگري نشان

بين  ارتباطات
هاي اجتماعي

انعكـاس ينوع 
ست كه گفتمان

لوب و محبوب
حتـ سياسـي و
وي نيزي و معن

و از اين طريق 
افزايالملل  بين

  هادي
در شكشنهادي

.  

مدل پيشنهادي تب .

تأثي ياها  كنش 
 دارد و خود ر
، رويه مخالفت

و هر شكلها  
در عرصه »لبي
ه مانند شبكهل،

 دارد، همه به
اسالملل  بين ت

، تصويري مطل
هاي  از هزينه

هاي بسيار مادي
گذار و سرمايه
لّت در عرصه

يم مدل پيشنه
زمينه مدل پيش

.شدد خواه ث

.1شكل شماره 

  

 

صورت
حضور
حمايت
خواسته

برابرطل«
الملل بين

شهروند
ارتباطات
سمپاتي،
بسياري

ه فعتمن
گ سرمايه
كليت ملّ

ترسي. 3
در اين ز

بحث آنها
  
  
  
  
 

 

 

  



  

ـان بـه    
 خـاص   
راوانـي  
 يي كـه  
) نگيزي

ه مسـير  
در ايـن  

متـولي  (
 مستعد 
  طريـق 
 ممكن 

هـا در   ش
رهنـگ  
يگزيني   
  داعيـه    
ها  جاب

روز گفتمان 
صورت كنش 

الملل يا ط بين
 تأثير بر آن

)7( 

بديل به كنش

 ملل

ل شـدن گفتمـ
فتـاري منـابع خ

فرگفتاري هاي 
هـا مـا چـالش   

اني و رفتـاربر  
شرايط ادامهها 
دهـا   گفتمان ز

(ورهـاي الزم   
هاي گفتمان د،
ازها  گفتمان ن
كهها  ارزش بر

ارزش مـده بـا  
مان در بستر فر

پـس از جـاي. 
 گفتمـاني كـه
ويت ملّي و ايج

بر
ص به

ارتباط
ت

 ها پشتيباني+ گفتمان 

)6( 

 

گيري گفتمان متسعد تب شكل
  الملل باط بين

  ها رود به دايره ارزش
  جايگزيني در فرهنگ

  عبور از فيلتر هويت ملي
  سازگاري با منافع ملي

  ها حمايت پشتيباني
الم روز در عرصه ارتباطات بين

ول فرايند تبديل
مان چالش گف

ه چالش  است
شـوند، ام مـي 

گـري مطالبـه ي،
ه گفتمان م همه

رند و بسياري ا
كـه فاكتوـايي
را دارند) مومي

ايندهند،  مي ل
بتأثيرگذاري  ا

آمهـاي كنار  ـان
ي و عملي گفتم

بگذاردتأثير  ن
زيـرا شـود؛  ي

واند از فيلتر هو

يملّمنافع  گفتمان
)5(

شده مان جايگزين
)3( در فرهنگ

)4( 

 يت ملّي

ش. 1
ارتب

و. 2
ج. 3
ع. 4
س. 5
ح. 6
بر. 7

در مرحله او ،د
رار دارد كه هم
 خاص ممكن

مـرور محـو به
سطح فراگيري(

اما باز هم وند،
را ندارالملل  ن

هـ گفتمـان  ـل،
جلب افكار عم

را شكلالملل  ن
ياها  ارزش سط

گفتمـا جر شود،
محدوده نظري

بگيرد يا بر آنر
مـي هويت ملّـي

بايد بتو ،ا دارد

گفتم

هو

گفتمان
هاارزش

ذف گفتمان
ها زگار با ارزش

)2( 

مستعد(فتمان
ل شدن به كنش

 )الملل بين وابط

يف مطرح شد
گفتمان قرملل،

كه منابعبينيم  ي
بگيري  شكل ز

(تورهاي الزم
شو مي ن تبديل
بين تش ارتباطا

در مقابـ .مانند ي
و جالمللي  بين
بين ارتباطهاي
توس وتعديل رح
گفتمان منجرد

كه البته شوند
تأثير ز فرهنگ

ارد محدوده هو
رالملل  بين ت

حذ
ناساز

گف
تبديل
رو

 ري و

 مند، قابليت طرح
  جلب افكار عمومي

 گفتمان

  ضيح مدل
ونه كه در تعاري

الم بين رتباطات
مي ر مدل هم

شند كه پس از
د به ديگر فاكت
ابند، به گفتمان
ل شدن به كنش

مي سرانجام بي
، قابليت طرح

ه كنش به شدن
جر و پس ازا 

تأييد  حذف يا
ش  جايگزين مي

ازتواند  مي و ت
نگ، گفتمان وا

بر ارتباطاتري

گرسطح فراگيري و مطالبه
 رفتار برانگيزي

گفتاريهايچالش
 ص

متولي توانم
المللي و بين  گفتمان

 

  

 

بديل
ن به

هاي ش
طات
الملل

14
توض. 1-3

گو همان
كنش ار
د. است

داشته با
توانند مي

دست يا
تا تبديل
ب مرحله

توانمند،
تبديل ش
ها ارزش

است به
فرهنگ

استباز 
در فرهنگ
تأثيرگذا

منبع خاص

)1( 

  چالش
 گفتاري

 جهت فرايند
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 كنترلي 
مچـون  
ع ملّـي  

تـه   گرف 
هويـت  
 ت ايـن  

و مـا   د 
فتـه تـا    
رد بيـان    
مسـتقيم   
تمـان و     

هـم  هـا  
ـر طـي    

بيم كـه  
رها بـه    
، ديگـر   
ي بـوده  
 ـاالتر از   
گفتمـان     
گفتمـان   

سياسي  
ه طـور     
ـه نظـر     

الملـل   ن

هويت، نقشي 
و هماي  دايـره  م 

د از فيلتر منافع
 ملي در نظـر

بيشتر از هبسا  ه
نهايـتو درـد،    
كننـد مـي   مهيـا 
وگـو گرف گفـت 

 ميـان جـا دار
ورت خطـي مس
ـا شـرايط گفتم

ه گفتمـان   اين
 گروهـي ديگـ

ابيـ  مـي لـل، در 
ياري از كشـو

المللـي، ر بـين 
 تسلط گفتماني
بافـت آن و بـا
ف دقيقـي از گ
ن اسـتفاده از گ

هاي ل و دسته
 از گفتمـان بـه
رت گرفـت، بـ

بين ه ارتباطات

بينيم، مي هم
، به شكل نـيم

يدگفتمان با ،مه
از هويتتر  سته

چه هنگ را هم
 ملّـي هـم باشـ

راها   گفتمان
گف ازالملل،  بين

در اين. هستيم
خاصي به صو

فقـط بـ منـافع
مطرح شود كه
 حسب منافع

الملـ بين باطات
بسـي .ـا اسـت  

ر نهادهاي ناظر
دنبال همه به 

يل گفتـار در ب
بـه تعريـف ـان

د، فراگير شدن
تمام محافلها،
منظورشـاند،

كه صـورهايي
واند در عرصه

كه در مدلونه
 به همين دليل

در ادام. ه است
لي حتي برجس
السري بر فره
زگار با منافع

تأثيرگذاري  و
ب ارتباطاتاي

ها ه  نوع آرمان
هاي گفتمان كه

گ، هويـت و م
مالملل  بين ت

، يا بري ديگر

و ارتبالملل  ين
هـ گفتمـان  زي

ند و با حضور
جود ندارد، اما

از تحليرا باالتر
خاسـتگاه گفتمـ
ميت كار افزود

اين روزه .ست
رسـد مي ه نظر

ه بندي و جمع
ك گفتمان كه بتو

گو همان. ر كند
فرهنگ دارد و

م شدهيين ترس
منافع ملّي ، مدل
كه نقش باحال

گفتمان بايد سا
شرايط حضور

ها كنش  شكل
گيري و موضع

م وجود دارد ك
ها، فرهنـگ زش

 عرصه ارتباطا
ا در جامعه مئناً

بي عرصه روابط
يا، بر سر پيرو

ا كردهخود اكتفا
چناني وج آني

ه، ما گفتمان ر
با رصد خ. مي

ان آنچه بر اهم
اس ور و جامعه
كه به ، درحالي

ها با بررسي. ت
يك و پرداختن

هاي آن، عبور 
فري نسبت به

بر فراز زمياي
كه در اين رد
ح در عين ت؛

گ رو كند؛ ازاين
هستند كه شها

روز گفتمان به
ممبناي  فتاري،

 اين امكان هم
ارز ماهنگي با

درها  پشتيبان 
ن فرايند را مطم

  .ست

  گيري
ي به تبادالت ع

روزهاي دنيين
ي جغرافيايي خ
هاي كشورگشايي

در اين مقاله .د
تحليل كردگو،

م و در اين ميا
صه سياسي كشو

زنند، مي فتمان
مشخص نيست

ن وبراي ساخت

  

 

و سلب
و باالسر
ا ماهواره
هم بگذ

است شده
ك مي ايفا

ه پشتيبان
شاهد بر
منش رف
كنيم كه
بدون هم

مايتح
بقيه اين
كرده اس

گ نتيجه
با نگاهي
جنگ اي
مرزهاي

امكان كش
و هستند

وگ گفت
پرداختيم
در عرص

م از گفد
شفاف م

ب آيد مي



منطقـي،    
جهـاني  
 بتـوان   

به  تمان
و هـا   نه      

 بود تـا  
در  و رد    
هـاي   ش

ن شـده    
رهنـگ    

 كـه نـه  
عمومي 
ت دقيـق   

اگـر  . د
ل ما بـا  
شـي تـا   
وتعديل 
ملل، در 
ـود، تـا    
 گفتمان،
نـواع و   
ف نفـوذ  
نـي بـر   
 ايجـاد   

هـاي   ن 
يگـري   
ارهـاي    

نه نظـري و من
راكات جر اشـت  
آفـرين، دوديت

 با رساندن گفت
م نقـش رسـان
نمند براي آن
 جهـاني را دار

ارزش  از دايـره
ـگ جـايگزين
كـردن آن در فر

گون همـان . ـت   
عرصه فرهنگ ع

ط و ثبـت ضـب   
دن قدم بردارند
سپس در تعامل
ح پايين آموزش

و جرح و پس از
الم بين رتباطات

مان محقـق شـ
در مورد گ. شود

كـه در ان سـت 
عفضـ تأسفانه 

مبتنهـايي   تمان
صه نيز بايد بـا

گفتمـا طالبـات      
هـاي د  عرصه

ق و كسـب آما

از نظر پشـتوا
بـرتأكيـد   بـا ه

هاي محد ظري
در ادامه بايد.

ن مرحلـه هـم
ردن متولي توا
كـار عمـومي
ه صورتي كـه

در فرهنـهـا   ش
، جـايگزين ك
ت گسـترده اسـ
 دارند كه در ع
بايـد پـس از

سير عملياتي شد
س هادينه شود و

 زمينه از سطوح
ت ملّي برود و

ارهاي  كنش به
 وجودي گفتم
فتمان محقق ش

اس لبات رسـانه 
مت. اري رساند
گفت و شيه رانده

كه در اين عرص
 بـا آثـار و مط

بود،اي  تابخانه
كان كار عميـق

ت كه گفتمان
كـه اي گونه به ،

نظ جستن از تنگ
.كردمان ايجاد

كـه در ايـن( ي
 فكر فراهم آور
ي و جلـب افك

به باشد، مي هم
ارزش  از طريق

رد يك گفتمان
وان و تبليغـات

وجودها  زش
ها گفتمان سد،

اي مسي ش پايه
 آحاد جامعه نه
وزشي در اين

ه مصاف هويت
به ها ي پشتيبان

 مراد و فلسفه
ريزان گف برنامه

 و ترويج مطالب
ان ياد به گفتم

وب را به حاش
ك رسانده است
ب، بـه مقابلـه
 كه بررسي كت
 در صورت امك

ه اول الزم است
ي را دارا باشد
ي و دوري ج
اني را در گفتم

انگيزي رفتار بر
به ).است سيار

المللي بين  طرح
وليان گفتمان ه
و  نشده است،

كار در مورين
الش فراولزم ت
ارز ري از بسيا

رس مي به نظر. 
به سمت آموز

آ دالت طلبي در
هاي آمو يد قدم

به) رداشته شود
به يار فع ملي

و از اين طريق
د آورندگان و ب
ار براي اشاعه

تواند مي تباطات
هاي خو گفتمان

وذي عمومي ر
مطلـوبهـاي   ن

در اين تحقيق
رو باز شد كه

 باشد، در وهله
شمولي ي جهان

 با فطرت بشر
 حمايت همگا

گيري و از فرا
ارتباطي بسي

ني كه قابليت
مطلوب متول

رندگان خارج
تري شايد مشكل

ه اين امر مستلز
ا، در جامعه م

شوند مي گرفته
ب ت و اهدافشان

ت، گفتمان عد
 بروز يابد، بايد

باال با دقت بر 
زه هويت و منا
و ن تبديل شود

كالن به وجود
همكار و ابزن 

ها و ارتب صورت
گ ي، بسياري از

بسا به نفو چه را
گفتمـان ي بين

.ننده پرداخت
ر ي تحقيق پيش
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اثرگذار
معيارهاي
سازگار
پتانسيل
يسطح
ها شبكه

با گفتما
حا عين 

پديدآور
ش(است 
كه باشد
دانيم مي

ناديده گ
مطالبات

قرار است
جهانيان

هاي رده
در حوز
نانواع آ
ك اهداف
ترين مهم

اقسام ص
اي رسانه

رذايل ر
گرايي هم
زن يبآس

نيز براي
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ي پيرامون گفتممان، كمك شاي   .كندياني 

  

ف شدن فضاي به شفافتواند  ي

  

 

مي الزم،
  
 



پلماسـي     

  

 خليـل : ن 

 

 
امـام  : ران  

  .ن
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 مـدلي بـراي ديپ

. آثار امام خميني
  .مرواريد 
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 .ويرايش: تهران
  .ما

 .رسا: ران، تهران
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شناسان جامعه: ران
139.  
  .ي

  .چاپ سوم

، شـم امام صادق

  .ر خارجه
:تهـران  چمني، ه

شـناختي،  جامعـه 
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سيمنشكده صداو
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بشـير و:  مترجم
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م اساسي جامعه ش
گ: مترجم، گفتمان
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 بين الملل ابرار م
شنا  سه منظر زبان
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نامه پژوهشي دانش

شنا مباني جامعه ).
صحيفه امام خمين
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ميرزايي و عبا

)1387(ن مارشال
386( حمدحسن
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387(دبليو  جان
مر ).1388(هدي
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ترك ).1374(صابر
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روزنامه خ
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