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 چکیده
های نوین از مهم ترین مسائل فرهنگ و ارتباطات در جهان معاصر است. نهاد وقف را می توان به دیپلماسی

ماسی مورد بررسی قرار عنوان یکی از نهادهای مردمی در جهان اسلام جهت استفاده در مسیراهداف دیپل

ی این مسألهازجمله راهکارهای مهمّ استفاده از نهاد وقف، ایدۀدیپلماسی علمی درجهان اسلام است. داد.

. روش استپژوهش، تبیین دیپلماسی علمی با استفاده از ظرفیت های نهاد وقف و کشف راهبردهای آن 

اساس نتایج این براست. روش تحلیل مضمون  ی و تحلیل آن ها مبتنی برهاآنگردآوری اّطلاعات، کتابخ

پژوهش سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون منابع کتبی مرتبط به دست آمده است، عبارتند 

«. راهبردهای دیپلماسی علمی وقف»و « ضرورت دیپلماسی علمی وقف»، «تبیین دیپلماسی علمی وقف»از: 

در مسیر  هاآنهای نهاد وقف و استفاده از ی علمی وقف به ظرفیت، دیپلماسهای این پژوهشیافته براساس

کارهای وگیری مراکز و سازکاراندازی و بهها، راهاهداف دیپلماسی عمومی اشاره دارد که یکی از این ظرفیت

ای و جهانی تشیّع، سیل شدن کنونی، لزوم ایجاد قدرت منطقهخطرات جهانی علمی در این جهت است.

هراسی و شیعه هراسی، لزوم فّعال شدن بخش مردمی و اهمّیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی، هر اسلام 

های نوین وجّه به پیشرفتت سازد.چه بیشتر ضرورت دیپلماسی علمی از طریق نهاد وقف را آشکار می

-یری ازمؤلّفهگهای مشترک، بهرهعلمی، ایجادهماهنگی با مراکز علمی دیگرکشورها برای ایجاد پژوهشکده

راهبردهای دیپلماسی علمی وقف از  نیترمهمازای وجهانی های گفتمان اسلام ناب برای همگرایی منطقه

 باشند.طریق مراکز علمی می

 بخش سوم، دیپلماسی، وقف، دیپلماسی علمی، جهان اسلام :هاکلید واژه
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 مقدّمه

جهان اسلام مورد بررسی قرار داد. نهاد وقف را می توان به عنوان یکی از نهادهای مردمی در 

بزرگ  یدستاوردها ی مهمّ تاریخی برای اّمـت اسـلامی اسـت و ازهادهیپدیکی از وقف 

عـمق انـدیشه و فـرهنگ و آیینۀ حرکت جوامع  انگریبکه  رودیمتمدّن اسلامی به شمار 

جامعه در این پدیده بهبود  بـرای را و وحدت معنوی مسلمانان و تـلاش آنـان استاسلامی 

ی صفوی و هادولتدر مثالعنوانبه(. 888، ص8932سجّادی جزی، سیّد مجتبی، )دید توانیم

ار شیعه در عتبات عالیات سلاطین صفوی و عثمانی و زوّ  اتموقوفات و نذور عثمانی، 

دهقانی و )شدافزود و رونق اجتماعی منطقه را موجب مییت اجتماعی این منطقه میبراهمّ

 (.85، ص8935همکاران، 

ی میزان پول ورودی، حفظ اعتماد مردم به نیبشیپمدیریت وقف اشاره به مسائلی از قبیل 

ی اقماری، مسائل فقهی وقف و هاشرکت، کمّ و کیف درآمدزای هاطرح، کمّ و کیف هاتیتول

 عنوانبهی استفاده از وقف و ... دارد. اوقاف هادهیامسئلۀ تبدیل به احسن در فتاوا، 

موتور محرّکۀ پیشرفت در جوامع  توانندیمی عظیم اعتاب مقدّسه و جهان اسلام هاهیسرما

 جانبههمهاسلامی باشند و با افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت مردم و ... مسیر پیشرفت 

کنند.یکی از راهبردهای اساسی استفاده از نهاد وقف، پیوند دادن آن با هموار شیازپشیبرا 

علوم دینی در ۀ صـدها مـدرس ۀادارتأثیر سنّت نبوی وقف در برپایی و .استراکز علمی م

های اخیر نیز پوشیده نـیست.در سـال کسی ها بـرها گـرفته تـا فـیضیهتاریخ اسلام از نـظامیه

 ای به وقف زمین و امکانات دیگر برای احداث و تجهیز مدارس جدید،اقبال شایسته

آموزان و دانشجویان نیازمند به های دانـشجویی و تـأمین مخارج دانشـوابگاهخ ها،دانشگاه

. روشن شود شیازپشیبی آن و مادّ یمعنو بـاید آثـار اجـتماعی فـردی، کـه خوردچشم مـی

عنوان وقف و خدمات  با( صفر آخر ماهۀ )هفت وقفۀ بر همین اساس یکی از روزهای هفت

نتایج و آثار وقف محدود به آثار و نتایج عینی و  حالنیبااشده است. نامیده و آموزشی علمی

 (.51، ص8918، پورارشدملموس آن نیست )
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ای و جهانی ایدۀ دیپلماسی وقف از دراین راستا یکی از راهکارهای تأثیرگذار در سطح منطقه

هنگی و های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرطریق مراکز علمی است.این دیپلماسی درحوزه

السّلام چون معنویت محوری، فطری بیت علیهمهای عظیم گفتمان اهلبرظرفیتارتباطی با تکیه

پیروزی نهایی  ۀاندیش»بودن، ظلم ستیزی، فرامرزی بودن و خصوصاً با تأکید بر معارفی که 

نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، گسترش جهانی ایمان اسلامی، 

اجرای ۀمطلوب و فاضله و جامعۀهای انسانی، تشکیل مدینارزش جانبۀهمهار کامل و استقر

های متواتر که در روایت قدرعالیس و شخصیتی مقدّ وسیلۀبهعمومی و انسانی  ۀاین اید

تواند در می(، 5، ص8913مطهری، «)دهدرا نوید می اسلامی از او به )مهدی( تعبیر شده است

گاه تصویری جذّاب و نی، کانون ترویج سبک زندگی اسلامی و جلوهای و جهاسطح منطقه

های عظیم نهاد وقف در زمینۀ باعزّت از تشیّع باشد. تا کنون به موضوع بهره بردن از ظرفیت

دیپلماسی با استفاده از ساز و کارهای علمی توجّه نشده است.این پژوهش اوّلین تحقیق در 

هشی نوآورانه و بدیع محسوب می گردد. در این نوشتار این زمینه است و از این جهت پژو

 پردازیم.پس از تشریح ادبیات مفهومی به تشریح یافته های پژوهش می

 پیشینۀتحقیق

ای در موضوع ارتباط دیپلماسی، وقف و مراکز علمی یافت نشد، اّما درمطالعات داخلی، مقاله

 های موجود به شرح ذیل است:ترین پژوهشمرتبط

شدن فرهنگ و کارکرد دیپلماسی جهانی»ای با عنوان ( در مقاله8938و انعامی علمداری) امینی

شدن فرهنگ چه به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که جهانی« فرهنگی در سیاست خارجی

عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ پاسخی که تحوّلاتی در کارکرد دیپلماسی به

شدن فرهنگ که جهانیرسد عبارت است از اینتحلیلی به آن می -توصیفی این مقاله با روش

ای موجب شده است تا دیپلماسی گیری آن از انقلاب اطّلاعاتی و جهان شبکهبا توجّه به بهره

عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأمین منافع ملّی کشورها به دیپلماسی فرهنگی سنّتی به

جهت که جهان کنونی را جهان دیپلماسی فرهنگی تصویر ینتحوّل یابد. این پژوهش ازا
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رسد برای تحلیل کند، گامی جهت نزدیک شدن به پژوهش ما برداشته است امّا به نظر میمی

 تری است.استفاده از عنصر دیپلماسی در فضای کنونی جهان، نیاز به نگاه جامع

به تشریح « ی کشورهای اسلامیشدن و همگرایجهانی»ای با عنوان ( در مقاله8911ستوده)

ی هاآنپردازد و دیپلماسی گفتمانی و رسشدن میهمگرایی کشورهای اسلامی در عصر جهانی

داند. او ابتدا با شدن میترین ابزار همگرایی کشورهای اسلامی در شرایط جهانیرا مهم

ت بدون توجّه به المللی در عصر فراصنعت و فرااطّلاعاغیرممکن دانستن مطالعۀ تحوّلات بین

شدن را باعث نفوذپذیری مرزها، تحوّل در سازی، جهانیشدن یا جهانیفرآیندهای جهانی

شدن، داند سپس با ارائۀ تعاریفی از جهانیهای ملّی وافزایش روابط فراملّی میهویت

 ای و با اشاره به لزوم همگرایی کشورهایای و تعاملات منطقهگرایی، سازمان منطقهمنطقه

گویی به نیاز کشورهای ای برای پاسخشدن، تشکیل سازمان منطقهاسلامی در شرایط جهانی

ای راه داند. او همچنین معتقد است دیپلماسی منطقهشدن را کافی نمیاسلامی در عصر جهانی

ای کشورهای اسلامی است. ازنظر ایشان همگرایی کشورهای اسلامی بیش حلّ همگرایی منطقه

یازمند ایستارها و تصاویر ذهنی مشترک، مثبت و واقعی است که این امر، دیپلماسی از هرچیز ن

کند. های ارتباطاتی و اطّلاعاتی نوین را طلب میای خصوصاً از طریق فنّاوریجانبۀ منطقههمه

ای و ایجاد این پژوهش از جهت تأکید بر استفاده از دیپلماسی برای حلّ مشکلات منطقه

 تواند مورداستفادۀ این نوشتار قرار گیرد.ن اسلام میهمگرایی در جها

به موضوع نقش « مثابه قدرت نرمدیپلماسی علمی به»ای با عنوان ( درمقاله8939نام)بی

المللی پرداخته است. نویسنده در این مقاله نهادهای علمی در ایجاد قدرت نرم در سطح بین

بررسی  :از عبارتنددر پژوهش حاضر  مدّنظر اصلی مسئلۀدو ضمن بیان این نکته که 

اوری در اسناد کلان کشور و نیز المللی علم و فنّهای بینهای مربوط به همکاریبخش

اوری کشور از منظر های علم و فنّهاو برنامهالیتها، فعّشناسی وضعیت موجود سیاستآسیب

جمهوری اسلامی  سالۀبیستانداز در این راستا سند چشمکند که ، عنوان میدیپلماسی علمی

 ۀکشورو سند راهبردی کشور در امور نخبگان به همراه نقش ۀپنجم توسع سالۀپنج ۀایران، برنام

های و داده موردبررسی قرارگرفته است اکیفی تحلیل محتو جامع علمی کشور از طریق روش
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ه ی شداوری کشور نیز بررسنظران علم و فنّن و صاحباحاصل از مصاحبه با برخی مسئول

دهی دیپلماسی علمی کشور ی برای جهتو اصولی کلّ هاپیشنهادکه بر این اساس،  است

 .شده استارائه

هایی پژوهش8در خصوص مطالعات خارجی نیزاز طریق جستجوی اصطلاح دیپلماسی علمی،

 با موضوعی نزدیک به موضوع مورد بررسی به شرح ذیل یافت شد:

معتقد است در فضای  «های جدید در دیپلماسی علمیمرز»وان( در کتابی با عن8888نام)بی   

المللی نیز نیاز دارند، لذا استفاده از المللی، راهکارهای بینجهانی شدن، مسائل و مشکلات بین

ظرفیت دیپلماسی علمی جهت معاونت در رفع مسائل و مشکلات مختلف راهگشا خواهد 

 بود.

به نحوی  «المللو دیپلماسی؛ فصلی تازه در روابط بین علم»( در کتابی با عنوان 8881)8روفینی

الملل پرداخته است و ای خاص در روابط بینعمیق به بررسی دیپلماسی علمی به عنوان حوزه

خارجی و منافع علمی را تبیین کرده است. او در این کتاب از شواهد  آمیختگی سیاستدر هم

 رسی بهره برده است.تاریخی نیز به منظور تبیین مفاهیم مورد بر

ضمن تأکید بر  «ساخت یک نظام دیپلماسی علمی ملّی»ای با عنوان( در مقاله8888)9تورکن

ضرورت پرداختن به این مسئله در عصر حاضر، معتقد است به منظور استفادۀ مؤثّر از 

ای ههای ملّی مدّنظر در این زمینه منسجم بوده و اولویتدیپلماسی علمی، لازم است راهبرد

 کشور را مورد توجّه قرار دهد.

های خود سعی ( نیز در مقاله8881)1و استاپلر 2( و گالیان8888) 5و کولگلیزر 2همچنین دگن

هایی از دیپلماسی علمی را دانش توسعه و محیط زیست مورد اند به ترتیب، کاربردکرده

 بررسی قرار دهند.
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در موضوع ارتباط دیپلماسی، وقف و  ایهمان طور که ذکر شد در مطالعات داخلی، مقاله

مراکز علمی یافت نشد. یعنی پژوهشگری که مسئلۀ دیپلماسی وقف را آن هم با تأکید بر 

استفاده از سازوکارهای علمی مورد مطالعۀ خود قرار داده باشد در جامعۀ علمی ایران وجود 

جهت پژوهشی نوآورانه نداشته است و این پژوهش اوّلین تحقیق در این زمینه است و از این 

 و بدیع محسوب می گردد.

 روش پژوهش

روش گردآوری اطّلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای و رویکرد آن توصیفی و تحلیلی می 

تحقیق توصیفی آن چه را که هست، توصیف می کند و و به شراط یا روابط موجود، »باشد. 

(. 8938خاکی، «)رش توجّه داردفرآیند های جاری، آثار مشهود وروند های در حال گست

روش تحلیل داده در این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد. فرایند کامل تحلیل مضمون را می 

تشریح و تفسیر متن و  -تجزیه و توصیف متن، ب -توان به سه مرحلۀ کلان تقسیم نمود: الف

زمان شکل می ادغام و یکپارچه کردن مجدّد متن. تحلیل مضمون، فرآیندی است که طیّ  -ج

(. نکتۀ مهمّ دیگر این است که تحلیل 8882، 8گیرد و نباید با عجله اجرا شود)براون و کلارک

های کیفی، از مجموعه ای از خطوط راهنما استفاده می کنند و نه مجموعه ای از قوانین 

ق برای تناسب روش با سؤال ها و داده های تحقی هاآنمشخّص، این امر باعث انعطاف پذیری 

(. منابعی که مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته اند کتب و 825، ص8338، 8می شود)پاتون

پژوهشی مربوط به دو حوزۀ دیپلماسی و وقف در بیست سال گذشته بوده اند.  -مقالات علمی

کلیدواژه هایی که در یافتن موارد مرتبط مورد استفاده قرار گرفته است، عیارتند از : وقف، نهاد 

بخش سوم، مراکز علمی، دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی وقف، 

 Maxqdaگفتمانی، دیپلماسی علمی. پس از فیش برداری از منابع، فیش ها وارد نرم افزار 

شدند تا کدگذاری شوند. پس از سه مرحلۀ کدگذاری، الگوی نهایی تحلیل مضمون دیپلماسی 

پایایی کدگذاری این پژوهش، پس از هر مرحله کدگذاری، علمی وقف مشخّص شد. برای 

 

1 Braun & Clarke 
8 Patton 



 855               ...ها و راهبردهای استفاده از بخش مردمی در دیپلماسی علمیضرورت

کدهای مشخّص شده در دو فاصلۀ زمانی با گزاره های اوّلیه مقایسه شدند. برای روایی این 

پژوهش از بررسی همکاران استفاده شد. بدین ترتیب که با یکی از دانشجویان دکتری مراحل 

 و انتقادهای مطرح شده پاسخ داده شد.  انجام تحقیق و یافته ها مرور شد و به سؤال ها

در جدول زیر نمونه ای از تحلیل مضمون گزاره های این پژوهش در نرم افزار 

Maxqda.مشخّص است 
Code Segment 

راهبردهای دیپلماسی علمی 
راهبردهای ناظر به مراکز \وقف
مراکز علمی معطوف به \علمی

 یهاآنپژوهش های رس

لاعات های نوین ارتباطات و اطّمطالعات تکنولوژیۀ حوزگذاری در افزایش سرمایه
یت کلّازو استفاده از سایبر دیپلماسی که بخشی از بدنۀ دولت الکترونیک و جزئی

 .(19، ص8919، است )مرادیکشورساختار دولت مجازی در یک

راهبردهای دیپلماسی علمی 
راهبردهای ناظر به مراکز \وقف
به  مراکز علمی معطوف\علمی

 پژوهش های میان فرهنگی

ت و ولایت بین مسلمین ت اسلامی و اخوّمین پیش نیازهای علمی آموزش مبانی امّأت
 هت و تألیف قلوب بین مؤمنین درزمینها، تبیین تئوریک جایگاه محبّبه دیپلمات

ت و ولایت در تمامی سازی ظهور، تأکید بر اصالت داشتن و محور بودن اخوّ
و معرفت افزایی نسبت به راهکارهای وحدت بین مسلمین. تأکید  های دیگرالیتفعّ

با  هاآنوگو بین انسبر تعارف، تعامل، تبادل، تعاون، همدلی و درک و گفت
 .(8938های مختلف)جعفری، فرهنگ

راهبردهای دیپلماسی علمی 
فه مؤلّراهبردهای ناظر به \وقف

فه ؤلّتمرکز بر م\های گفتمانی
 های محوری

های اصیل اسلام ناب تأکید بر آموزه ،ترین راهبرد در دیپلماسی علمی وقف ا مهمامّ
توحید، خدامحوری و »بدین شرح است:  هاآنترین می باشد که مهم( ص )دی محمّ

افزایی در پرتو حکومت امام معصوم، ق وحدت و همگرایی و هممحو شرک، تحقّ
ۀ فرینش، دعوت، احیا و اقامت واحد و همگرایی در سپهر جهان و آق امّرسالت تحقّ

طلبی و تبعیض ستیزی، امنیت، حق و دفع باطل محور همگرایی، عدالت، مساوات
آمیز، کرامت یت و قومیت مداری، همزیستی مسالمتت فراگیر، نفی ملّصلح و مودّ

طلبی و محوری و بشردوستی، اخلاق و تربیت مداری، جهاد و نفی هرگونه سلطه
تمندی مسلمانان، وفای به گ توحیدی، نفی سبیل و لزوم عزّتنها مشروع دانستن جن

 .(8911المللی دکترین مهدویت، دات )مجموعه مقالات همایش بینعهد و تعهّ

راهبردهای دیپلماسی علمی 
فه ؤلّراهبردهای ناظر به م\وقف

مقابله با اسلام \های گفتمانی
 هراسی

ر صحیح اسلام نسبت به به نظر می رسد تمرکز بر مباحث عقلانی و بیان تصوی
چرا که  ؛گفتمانی برای ارائه به جهان می باشد مباحث جنسیتی از مباحث مهمّ

عنوان  به هارسانهبه تصویر کشیدن مسلمانان در این ۀنحو»خصومت در قبال اسلام با 
 (benn, &jawad,2004).پیوند نزدیکی دارد« گرابـربر، غـیر عقلانی و جنسیّت

آمیز یک هراس و ترس غیر منطقی ه بـه معنای القای اغراقاسلام هراسی کـ
از اسلام در جوامع غربی آمیزمسالمتتصویر منفی و غیرۀ ، باعث اشاعاستاسلاماز

و غـیر خودی یاد  اسلام به عنوان یک آیـین بـیگانه ،گردیده است. در این تصویر
 .(Driel:2000.p40)آشـکار بـا غرب قرار دارددشـمنی در شود کهمی
 

ضرورت دیپلماسی علمی  ل است های نوظهور دیپلماسی علمی بسیار فعاّانجمن پادشاهی انگلیس که در زمینه
دیپلماسی علمی انجام  ۀصاً در رابطه با کشورهای مسلمان نیز اقداماتی درزمینو مشخّ
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ضرورت دیپلماسی \وقف
ه انجمن پادشاهی توجّ\علمی

 انگلیس به دیپلماسی علمی

 Royal)) اطلس علم و نوآوری در جهان اسلام ۀداده است، ازجمله اقدام به تهیّ

Society Website 

ضرورت دیپلماسی علمی 
ضرورت دیپلماسی \وقف
ه سازمان ملل به توجّ\علمی

استفاده از مراکز علمی در 
 دیپلماسی

لت ه و عدم غفدیپلماسی علمی و ضرورت توجّ ۀاسیت مسئلیت و حسّدر تبیین اهمّ»
دیپلماسی  ۀی در سطح جهان درزمینو نهادهای مهمّ هاآناز آن، همین بس که سازم

سازمان ملل که هدف  عبارتند از: هاآنال هستند که برخی از علمی فعّ
های علمی این سازمان بسیج تخصصّ«ابتکاردیپلماسی علم وفناوری»ازبرنامۀ

گیری آگاهانه کشورها و تصمیمها و نمایندگان اوری برای توانبخشی به دیپلماتنّوف
 UNCTAD) .شده استکند، اعلامی را ایفا میاوری نقش مهمّدرجایی که علم و فنّ

Website) 
ضرورت دیپلماسی علمی 

ضرورت دیپلماسی \وقف
ه وزارت خارجه و توجّ\علمی

انجمن پیشبرد علم آمریکا به 
 دیپلماسی علمی

اندیشی برای دانشمندان و های همکرسی اندازیانجمن پیشبرد علم آمریکا که با راه
هایی مند به یافتن فرصتطور خاص علاقهگذاران بهتحلیلگران سیاسی و سیاست

عمل  ،محدود است هاآنرسمی با ۀعنوان میانجی میان جوامعی که رابطاست تا به
 ؛(AAAS Diplomacy Website) کند

ضرورت دیپلماسی علمی 
ضرورت دیپلماسی \وقف
ه وزارت خارجه و وجّت\علمی

انجمن پیشبرد علم آمریکا به 
 دیپلماسی علمی

آمریکا که از اهداف اصلی این دفتر ۀاوری وزارت امور خارجدفتر مشاور علم و فنّ
دقیق علمی و  ۀمشاور ۀالمللی و ارائی و بینمشارکت سازی با جوامع علمی ملّ

برگرفته از )(STAS Website)تاین کشور اسۀ اوری به وزارت امور خارجفنّ
 .(881، ص8939مطالعات قدرت نرم،  ۀمجلّ

ضرورت دیپلماسی علمی 
لزوم حرکت های غیر \وقف

سیاسی برای شالوده ریزی تمدّن 
لزوم دمیدن روح \نوین اسلامی

 ط دنیای اسلامجدید در دنیا توسّ

 امّت اسلامی تنها این نیست که به یادبود ولادت یا بعثت پیغمبر ۀامروز، وظیف  
او است. دنیای  ۀجشن برپا کند؛ این کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیف

اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام و مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، 
 (.8932کنند)آیت الله خامنه ای،  ای را بازفضای جدیدی ایجاد کند، راه تازه

ضرورت دیپلماسی علمی 
های غیر لزوم حرکت \وقف

سیاسی برای شالوده ریزی تمدّن 
ناامیدی از \نوین اسلامی

 سیاستمداران دنیای اسلام

این عمدتاً خطاب به علمای دین و روشنفکران راستین است. بنده دیگر چندان 
 (.8932ندارم)آیت الله خامنه ای،  امیدی به سیاستمدارها

ضرورت دیپلماسی علمی 
ال شدن بخش لزوم فعّ\وقف
ۀ ش سوم افزایش دهندبخ\سوم

 انسانیۀ شاخص های توسع

دوستانه های نوعهای اقتصادی و تعاملیتالبخش سوم به معنای افزایش فعّ ۀتوسع
خدمات اجتماعی است که از  و های سلامت، آموزش، دین و مذهبدرزمینه

تواند باعث توسعه و رشد اقتصادی های اقتصادی میت مبادلهجهت به علّیک
ت افزایش اعتماد فزایش تولید ناخالص داخلی شود و از سوی دیگر به علّمستقیم و ا
صورت مستقیم و افزایش های داوطلبانه در بین مردم و نیز مقابله با فقر بهو مشارکت

ویژه مبارزه با سطح سواد با خدمات آموزشی و افزایش سطح سلامت و به
)درخشان و نصراللهی، انسانی را افزایش دهد ۀ شاخص توسع ،های خاصبیماری
8939(. 
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ضرورت دیپلماسی علمی 
ال شدن بخش لزوم فعّ\وقف
ه به بخش سوم در لزوم توجّ\سوم
 عمومیۀ حوزۀ ادار

 
بخش خصوصی مطرح می  ،حوزه عمومی در مقابل بخش دولتیۀ همواره در ادار
بخش دولتی و خصوصی در سیاستگذاری ها فرض گرفته می شد. ۀ گشت و دوگان

مردمی بوده و  دانشمندان از بخش سومی سخن به میان می آورند که ذاتاً اًرا اخیامّ
بخش عمومی نقش آفرینی ۀ کا به بخش خصوصی و دولتی می تواند در اداربدون اتّ

بوروکراتیک فرمان ۀ کند. اگر سازمانی نه در تحت منطق بازار بگنجد و نه در زنجیر
در این بخش  ؛شود هاز بخش سوم شمردقاعده باید قسمتی دولت قرار گیرد، بنا به

-ات خیرخواهانه کسب سود را نفی میان و افراد داوطلب با نیّدی خود گرهاآنسازم

نهاد وقف را می توان به عنوان نهادهای بخش سوم مورد  .(corry, 2010 )دکنن
موریت دولت اسلامی را می توان أق مبررسی قرار داد. لذا یکی از عوامل مهم در تحقّ

 ویت بخش مردمی در بستر نهاد وقف عنوان کرد. تق

 

آخرین گام در تحلیل مضمون، تدوین گزارش است. این مرحله وقتی آغاز می شود که 

مجموعۀ کاملی از مضامین نهایی فراهم شده باشد. هدف از این کار، بررسی مجدّد سؤالات 

الگوهای به دست آمده از  تحقیق و علایق نظری نهفته در آن هاست تا با بحث و بررسی عمیق

(.در این پژوهش پس 8888، 8تشریح متن، به سؤالات اصلی تحقیق پاسخ داده شود)استیرلینگ

از بررسی داده ها و انجام مراحل روش شناختی و تبیین مفاهیم وقف، دیپلماسی و دیپلماسی 

ماسی علمی تعریف دیپل»عمومی، به دلیل رعایت اختصار تنها به گزارش مضامین نهایی یعنی

پرداخته می « راهبردهای دیپلماسی علمی وقف»و « ضرورت دیپلماسی علمی وقف»، «وقف

 شود.

 چارچوب مفهومی

 وقف 

بزرگ  دستاوردهای های مهم تاریخی برای امـّت اسـلامی اسـت و ازوقف یکی از پدیده

حرکت جوامع رود که بیانگر عـمق انـدیشه و فـرهنگ و آیینۀ تمدّن اسلامی به شمار می

بهبود جامعه در این پدیده  بـرای را اسلامی است و وحدت معنوی مسلمانان و تـلاش آنـان

های صفوی مثال در دولتعنوانبه(. 888، ص8932سجّادی جزی، سیّد مجتبی، )توان دیدمی

ار شیعه در عتبات عالیات بر سلاطین صفوی و عثمانی و زوّ اتموقوفات و نذور و عثمانی 

 

8 Attride-Stirling 
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دهقانی و ) شدافزود و رونق اجتماعی منطقه را موجب مییت اجتماعی این منطقه میهمّا

 (.85، ص8935همکاران، 

یکی  ،الحسنه و تعاوننهاد وقف درکنار دیگر نهادهای اقتصاد بخش سوم مانند نهادهای قرض

فزونی ثروت خود را از  ،های دینی است که شخص حقیقی یا حقوقیمعروف ترینمهماز 

مالکیت خود خارج و در اختیار شخصیتی حقوقی به نام موقوفه قرار داده و منافع و درآمد آن 

جهانیان، ) گیردو طبیعت قرار می هاآن، انسدین دارایی در اختیار دیگران اعم از خداوند متعال،

 (.8، ص8935

ت حسنه مورد نّیک س عنوانبهدیرینه دارد و در اسلام نیز  ایسابقهکهن و  ایتاریخچهوقف 

بعد از ورود اسلام به  کندمی معلوم نگاهی به تاریخ گذشته.است قرارگرفتهسفارش و تأکید 

اگرچه در ابتدا ممکن  .وقفی بودند ،عـمومی داشتند ۀبیشتر اماکن و بناهایی که اسـتفاد ،ایران

 مدارس ،گذشته مشهورترین مدارس وقفی .ازجملهق به شخص خاص بوده باشداست متعلّ

ۀ مدرس الملک با تأسیسخواجه نظام ت.الملک در قرن پنجم قمری اسخواجه نظامۀ نظامی

، علاوه بر اقدامات نظامی ،ه کرده بود که برای مبارزه با دشمناننظامیه به این نکته توجّ

و  رالعلماد ها،نظامیهبر علاوه .آموزشی و تبلیغاتی نـیز لازم اسـت ،فرهنگی هایفعّالیت

 که اوقـاف به وجود آمده بود دی در کشورهای اسـلامی از مـحلّبزرگ و متعدّ هایتابخانهک

. شودنمیبه این موارد ختم  وقـف ه. البـتّعهده داشـتند به نشر و گسترش علوم راۀ وظیف

، مدارس ،مساجد؛ است شدهوقفهاآنکه برای  شمردبرمیمورد را  81باعی السّ مصطفی

و درخـتان مـیوه برای  اشجار غرس ،انبارهاها، آب، نوانخانههاآن، بیمارستعمومی هایانهکتابخ

تـأمین  در . اوقاف بـا کـمکقبیلندن ازای…درمان روانی بیماران و ،عابرانۀ و استفاد شهر زیبایی

 استقراضیه جهت استفاده از وجو را تقلیل و نیاز دولت را دولت های،هزینهخدمات عمومی

 ی در چارچوب ابزارهای متعارفاوقاف حتّ :استدلال کرد توانمی. پس دهندمیکاهش 

نظر  میزان بهره باشد. به و کاهش ازدحامی اثر دفع تـقلیل کـارا در جـهت ایتواندوسیلهمی

رچند ه .است اوقافۀ تعمیم و توسع ،حذف ربـا در جـوامع اسلامی هایراهیکی از  رسدمی

 المللیهای بینهمایشدر  یو حتّ اندنکردههی توجّ نکته ایـن بـه حالتابهاقتصاددانان اسلامی 
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، 8911)محمدنیا، مرتضی، است بـه آن عنایتی نشده شده،تشکیلوقف  هایۀ ویژگیکه دربار

 (.2ص

 دیپلماسی

 تعریف دیپلماسی 

 را ی خودشود، منافع ملّساخته می فرهنگی ی کـه در چارچوبیها بر اساس هویت مـلّدولت

سیاست  اصـلی برای درک مـضمون. ppIX)(Chafetz ,1999 ,دکننو برآورد می صمشخّ

 طریق ی، ازهای مـبتنی بر مفهوم منافع ملّبندیتوان اضافه بـر فـرمولخارجی یک کشور می

خود را کامل  ، شناختکشور آن و هنجارهای هاارزش ی و با رجوع بهشناخت هـویت مـلّ

ر از نقش توأمان هـویت گیری سـیاست خـارجی گاه متأثّشکل .Saul, 1994, pp11)-(13کرد

 . pp43,1996(Krause ,-(44است فهبـرآیندی از تـعارض این دو مؤلّ و گـاه یو مـنافع ملّ 

دیپلماسی به . نافع ملّی دانستتوان هنر ارائۀ تصویری توأمان از هویت و مدیپلماسی را می

از طـریق مذاکره، تعارض اسـت که قصد دارنـد  المللیینند ارتباط بین بازیگران بایمعنای فر

ابـزاری سـیاسی  توانیانداز خرد، دیپلماسی را موفصل نمایند. در چشمجنگ حلّ بدون را

 تا کنندییاست خارجی استفاده ماز آن بـرای اجرای س المللینـی کـرد کـه بـازیگران بتلقّ

- 182، ص8919، یتو اسم یس)بلبـه اهـداف سیاسـی خـود برسـند بـتواننـد

های مربوط به دیپلماسی همگی بر این مهم اشتراک نظر دارند که هدف .تئوری(189

 المللی است.دیپلماسی، نزدیکی ملل به یکدیگر و برقراری صلح و آرامش بین

 یدیپلماسی عموم

شود. طورکلّی دیپلماسی، به دودستۀ دیپلماسی سنتّی و دیپلماسی عمومی تقسیم میبه

توسط  8315المللی که در سال دیپلماسی عمومی در فرهنگ واژگان اصطلاحات روابط بین

های دیپلماسی عمومی به برنامه»شده است: چنین تعریفوزارت خارجۀآمریکا منتشرشده، این

رسانی و یا تحت تأثیر قرار دادن افکار اطّلاعهاآنره دارد که هدف از تحت حمایت دولت اشا

عمومی در کشورهای دیگر است؛ ابزار اصلی آن نیز انتشار متن، تصاویر متحرّک، مبادلات 
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های عموم موضوع دیپلماسی عمومی به رفـتار و تـمایل«. فرهنگی، رادیو و تلویزیون است

 .(Wolf,2001, pp28)شودمردم دیگر کشورها مربوط می

ابزارهــای سیاســت خــارجی بیشــترین ۀدیپلمـاســی عـمــومی در مـیــان بـقیــّ   

. تفاوت دیپلماسی عمومی (2، ص8912 ی دارد)آشنا،هویت ملّ یهافهمؤلّ تأثیرپــذیری را از

ابتدا با مردم، ها بلکه از فقط با دولتبا دیپلماسی سنّتی در این است که دیپلماسی عمومی نه

های آن محدود به نظرات دولت نیست ی غیردولتی سروکار دارد و فعّالیتهاآنافراد و سازم

 گیرند.ی خصوصی و افراد نیز مدّنظر قرار میهاآنبلکه نظرات دولت، سازم

 نظریۀ سازه انگاری

طرح سازه انگاری رویکردی است که پیش از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسی م

سازه انگاری به یکی از تئوری های اصلی روابط  8338و اوایل  8318بوده است. از اواخر 

کند کید میأ.این نگرش بر ساخت اجتماعی واقعیت ت(8935)بشیر، بین الملل تبدیل شده است

کند و این گیرد و معنا پیدا میکنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل میۀ که هم

دهد. در تئوری سازه انگاری، هویت ها، به واقعیات جهانی شکل می معناسازی است که

هویت  ،کنند. در سازه انگاریدر سیاست های جهانی ایفا مییهنجارها و فرهنگ نقش مهمّ

یک امر رابطه ای است که به معنای درک از خود و انتظارات از دیگران است. عمل نسبت به 

به آن کارگزار وجود دارد. همچنین اولویت های بین دیگران بر اساس معنایی است که نسبت 

شود. نگاه سازه بین الملل حاصل میۀ کارگزاران بر اثر جامعه پذیری درون جامعی الملل

کید بر هنجارها با نظریات لیبرال أتۀ در زمین .باشدانگاران به هنجار ها و قواعد نیز مهم می

ۀ ست که لیبرالها بر جنبا این ،ال ها دارندا تفاوت محسوسی که با لیبراشتراک دارند امّ

تکوینی ۀ بر جنب، تنظیمیۀ کید دارند در حالی که سازه انگارها علاوه بر جنبأهنجارها تتنظیمی

ه ی مانند تعاملات بییند هااکنند و بر این اعتقادند که هنجارها در پی فره مینیز توجّ هاآن

یت ئوری کراتاکویل، انف و کاتزنستاین بیشتر بر اهمّآیند. از میان اندیشمندان این توجود می

کید کرده اند.طیف وسیعی از نظریات سازه انگاری از نوع متعارف آن تا رادیکال أهنجارها ت
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ا با این خود را داشته باشد. امّ باعث شده است تا عملیاتی کردن این نظریه مشکلات خاصّ

اصلی سازه انگاری پذیرفته  به عنوان گزاره هایی را اندیشمندان این رویکرد حال سه مورد کلّ

ساختار ۀ انداز ساختار های هنجاری و فکری به -8باشد:اند.این سه مورد شامل موارد زیر می

هویت ها و هنجارها در شکل گیری منافع و کنش ها  -8باشند.یت میی دارای اهمّهای مادّ

 .(8912)لیتر، دهندبه هم شکل می ساختار وکارگزار متقابلاً -9کننده دارند. نقش تعیین

 یافته های پژوهش

مضمون اصلی و سازمان  9با توجّه به تحلیل مضمون اطّلاعات جمع آوری شده می توان 

ضرورت دیپلماسی »، «تعریف دیپلماسی علمی وقف»دهنده شناسایی نمود که عبارتند از: 

لیل مضمون را می توان این مدل نهایی تح«.راهبردهای دیپلماسی علمی وقف»و « علمی وقف

 گونه نشان داد: 

 
(. الگوی تحلیل مضمون دیپلماسی علمی وقف8شکل شمارۀ )  

 

در ادامه هر یک از مضمون های سازمان دهنده و اصلی و ارتباط آن ها با مضمون محوری و 

 فراگیر تشریح می شود.
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 تبیین دیپلماسی علمی وقف

فاده از ظرفیت های نهاد وقف به مثابه یک نهاد مرتبط با با توجّه به نظریۀ سازه انگاری، است

هویت اسلامی در امر دیپلماسی، به نوعی نشان دهندۀ رابطۀ هویت و منافع در جهان اسلام 

 هاآنهای نهاد وقف و استفاده از خواهد بود. در واقع دیپلماسی علمی وقف اشاره به ظرفیت

کارگیری مراکز اندازی و بهها، راهاز این ظرفیت در مسیر اهداف دیپلماسی عمومی دارد. یکی

تواند شامل مدارس، و سازوکارهای علمی در این جهت است. این مراکز و سازوکارها می

ها، ها، مؤسّسات علمی، همچنین همایشهای علمیه، پژوهشگاهها، حوزه، دانشگاههاآندبیرست

ات علمی مختلف در ایران، منطقه و جهان ها و تعاملها و قوانین، همکاریها، سیاستاجلاس

 باشد.

های خود در اذهان ملت هویت تصویری مطلوب از ۀدیپلماسی علمی وقف، ارائاصلی اهداف 

دهی به هویت دیگران است. این و تـأثیرگذاری و نـقش داشتن در شـکل نفوذاعمالدیگر، 

 مراتبی دارند؛ بدین معنا کـه ابتدالهبودن به یکدیگر و همپوشانی، سلس وابسته عین اهداف در

بـه دنـبال  بعدازآنباید تصویر مطلوبی از هویت خود در اذهان دیگران ایجاد کرد و 

لذا اهداف  .نقش ایفا کرد هاآنبه هویت  شکل دادندر  درنهایتبود و  هاآن بر نفوذاعمال

 ز:اصلی دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی عبارت است ا

 ایجاد تصویری مطلوب از فرهنگ و هویت اسلامی و شیعی -8

 اسلام و تشیّع. نسبت به جهانغییر نگرش منفی مردم ت -8

 اسلامی منظور رسیدن به اهداف ارزشیبهجهان نقش داشتن در تکامل هویت مـردم  -9

تن منطق گرف که فقط اهل علم با در نظر خاص نهادیک علم را از  دیپلماسی علمی وقف،

ای که پیچیده ۀکند به یک پدیدتبدیل می، گیری کنندتصمیم آن توانستند در مورددانشگاه می

تواند با ارائۀ تصویر صحیح از . این دیپلماسی میدر موردش نفع و ضرر دارند هاآنگفتم
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جهان السّلام، خلأهای جهان اسلام و موانع راه تمدّن سازی اسلامی در بیت علیهمگفتمان اهل

 توان برای این حرکت مقدّس متصوّر بود:معاصر را کنار بزند. لذا اهداف زیر را نیز می

گرا های معتبر برای ایجاد قدرت، ایدئولوژی برونمندی جهان اسلام از کانونایجاد قدرت: بهره

 توجّه در شبکۀ ارتباطات جهانی بهکه قابلیت طرح خود را در گسترۀ جهانی دارد، سهم قابل

دلیل توان تولید معنا، قلمرو جغرافیای فرهنگی وسیع که دربردارندۀ جمعیتی بالا است و 

 موقعیت ژئوپلیتیک حّساس و تأثیرگذار در نظام جهانی.

ی تمدّن اسلامی از طریق نشر منظومۀ زیست موحّدانه مبتنی هاآنکادرسازی: محقّق ساختن آرم

لام(، تربیت تمدّن محور در جهت کادر سازی برای السّبیت )علیهمبر معارف قرآن کریم و اهل

آیندۀ جهان اسلام و پرورش نسلی مؤمن، انقلابی، بصیر، دانشمند و کارآزموده و ارائۀ الگویی 

های پذیر از کودک و نوجوان و جوان مّوفق مسلمان به دنیای امروز، مقابله با چالشتعمیم

راسی و نیز همکاری و تبادل تجربیات در فکری و تهاجم فرهنگی و اسلام هراسی و شیعه ه

 این زمینه.

ها برای گسترش و بهبود روابط در همگرایی: تعامل و تبادل فرهنگی در تمامی زمینه

کشورهای اسلامی و جهان تشیّع و حرکت به سمت امّت اسلامی، تعمیق تبادلات علمی و 

با رویکرد پاسخگویی به  شمول تمدّن اسلامیپژوهشی در جهت احیا و بازنشر میراث جهان

های روزآمد و بسیج تمامی مسلمانان برای محافظت اقشارمتنوّع مخاطبان و استفاده از فنّاوری

 از اماکن مقدّس.

ترویج و تعمیق معارف اصیل دینی: حلّ مشکلات امّت اسلامی، ترویج معارف دین، قرآن و 

قان و مسلمانان و خلق بهترین ی برای حضور حدّاکثری دلدادگان، عاشسازنهیزم، تیباهل

در جهت معرفت افزایی زائران، ترویج سبک زندگی اسلامی، اسوه قرار دادن ائمّۀ  هاتجربه

، تسهیل و ترغیب امر زیارت و تعمیق معارف دینی، توسعۀ عزّت و قدرت لامالسّهمیعلاطهار 

روی جهان  ی پیشِهاچالشتشکیل جبهۀ مشترک با اهداف مشترک در مقابل  تیدرنهاو 

 اسلام.
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 ضرورت دیپلماسی علمی وقف

 (: ضرورت های دیپلماسی علمی وقف8جدول شمارۀ)

 مضامین فرعی

 اسلام هراسی و شیعه هراسی

 تفکّر جهانی اسلام

 خطر جهانی شدن کنونی

 لزوم ایجاد قدرت منطقه ای و جهانی

 قدرت نرم گفتمان اهل بیت علیهم السّلام

 خش مردمیلزوم فعّال شدن ب

 ضرورت دیپلماسی از طریق مراکز علمی

 

عواملی که ضرورت دیپلماسی علمی وقف را در جهان پیش رو هر چه بیشتر آشکار می 

 ((:5سازد، می توان ذیل چند عنوان مطرح نمود)شکل شمارۀ )

 اسلام هراسی و شیعه هراسی

، است اسلام غیر منطقی ازآمیز یک هراس و ترس کـه بـه معنای القای اغراقسی اسلام هرا 

از اسلام در جوامع غربی گردیده است. در این  آمیز مسالمت تصویر منفی و غیرۀ باعث اشاع

آشـکار بـا  دشـمنی در شود کهتصویر اسلام به عنوان یک آیـین بـیگانه و غـیرخودی یاد می

که عبارتند از  یابدمی بروز هراسی بـه چهار شیوهاسلام. Driel:2000.p40)(غرب قرار دارد

 حملات ورزی،های رایج خشونتداوری و طرد.در این میان شیوهپیش تبعیض، خشونت،
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شود.تبعیض به صورت و حملات لفظی را شامل می رسانی به اموالو آسیب تخریب ،فیزیکی

خدمات )آموزش،بهداشت و...(بروز ۀ و تبعیض در ارائ کـار تبعیض در مـحلّ

ها و دیگری در گفتگوها و :یکی در رسانهیابدمی بروز عمده ۀداوری در دو حوزکند.پیشیم

و  اشتغال :در سیاست و حکومت،کندمی طرد بیشتر در سه حوزه بروز؛ هبرخوردهای روزمرّ

توان اند که نمیدر هم تنیده ایگونه به نیز در مدیریت و مـسئولیت.در عـین حال، این موارد

زندگی اجتماعی خود  مختلف هایطرد از حوزه برای مثال گذاشت؛ هاآنمرزی قطعی بین 

،گرچه و مسلمانان اسلام شود.انتشار کـاریکاتورها عـلیهای از تـبعیض نیز محسوب مینـمونه

خشونت)توهین  ۀتوان آن را از مقولنمی شود،ها محسوب میداوریپیش ۀدر زمر

 .لفظی(ندانست

 نحوۀ به تصویر کشیدن مسلمانان در این»که خصومت در قبال اسلام با معتقدند و جوادبن  

 ,benn).پیوند نزدیکی دارد«گراغـیر عقلانی و جنسّیت عنوان بـربر، به هارسانه

&jawad,2004)این اامّ بوده استهمواره تیره و تار قدرت های زورگو اسلام با ۀ رابط 

تـلاش نمود  . بایدهای غربی نیستها و دولتتملّ ۀ یرگی رابطه با همسـیاست بـه مـفهوم ت

 اسلام از یهاآنهراسی کاهش یابد و تصویر واقع بین شیعهکه روند رو به تزاید اسلام هراسی و 

با این امر ضرورت استفاده از ابزار دیپلماسی را آشکار می سازد. از طرفی  .ارائه گردد تشیّعو 

ل یافته و عصر نوینی در ، دیـپلماسی رسـمی تحوّهای نـویناوریلاعات و فـنّگـسترش اطـّ

مؤلّفه های نرم گفتمان اربعین با گیری از بهره، لذا در شرایط کنونی دیپلماسی آغاز شده است

دیگری  ۀبا اسـلام هـراسی غـرب، بیش از هر دور برای مواجهه فرهنگیدیپلماسی استفاده از 

 د.می یابضرورت 

 جهانی شدن، لازمۀ تفکّر اسلامی
ها و مختصّاتی است که لزوم جهانی شدن تفکّر اسلامی را اثبات می کند. اسلام دارای ویژگی

دیپلماسی علمی وقف می تواند به عنوان یکی از بهترین عناصر جهت جهانی شدن تفکّر 

 اسلامی مورد توجّه قرار گیرد.
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توان که نشان دهندۀ جهانی بودن دین اسلام است، میهایی را ترین ویژگیبرخی از مهم   

 گونه برشمرد:این

. جامعیت و کامل بودن: اسلام به مثابه یک دین جامع و کامل، ناظر به همۀ ابعاد حیات 8

ترین معارف عقلی و تعالیم معنوی، عرفانی و اخلاقی ترین و عالیبشری است و دارای عمیق

 ای عملی برای حیات فردی و اجتماعی است.و دارای قوانین متقن و دستوره

های دین اسلام، جهانی بودن آن است. جهانی شمولی اسلام: یکی از ویژگی. ذاتی بودن جهان8

های این دین است. بودن دین اسلام ویژگی ذاتی آن و هدف و نوع رسالت و ماهیت آموزه

بر عقل و فطرت انسانی است. اسلام  جهانی شدن اسلام اولاً؛ جنبۀ اعتقادی دارد و ثانیاً؛ مبتنی

داند و طبق وعدۀ الهی، می هاآنخود را به مثابه دین حق، متعّلق به کلّ بشریت و همۀ انس

 ها و ادیان پیروز و جهانی خواهد شد.سرانجام بر همۀ فرهنگ

 لزوم حرکت های غیر سیاسی برای شالوده ریزی تمدّن نوین اسلامی

ت های غیردولتی در جهان اسلام جهت تحقّق تمدّن نوین اسلامی رهبر انقلاب در لزوم حرک 

امروز، وظیفۀ امّت اسلامی تنها این نیست که به یادبود ولادت پیغمبر یا بعثت »می فرماید: 

پیغمبر جشن برپا کند؛ این کار کوچک و کمی است نسبت به آنچه وظیفۀ او است. دنیای 

و مثل خود پیغمبر، روحی در این دنیا بدمد، فضای اسلام امروز وظیفه دارد مثل خود اسلام 

ای که در انتظار آن هستیم می گوییم ای را باز کند. ما به این پدیدهجدیدی ایجاد کند، راه تازه

ما باید دنبال تمدّن نوین اسلامی باشیم برای بشریّت؛ این تفاوت اساسی «. تمدّن نوین اسلامی»

معنای تصرّف ریّت فکر می کنند و عمل می کنند؛ این بهدارد با آن چه قدرت ها دربارۀ بش

معنای تحمیل اخلاق و معنای تجاوز به حقوق مّلت ها نیست؛ این بهها نیست؛ این بهسرزمین

معنای عرضه کردن هدیّۀ الهی به مّلت ها است، تا فرهنگ خود بر دیگر مّلت ها نیست؛ این به

، با تشخیص خود راه درست را انتخاب کنند. راهی که ملّت ها با اختیار خود، با انتخاب خود

امروز نوبت ما    …اند، راه غلطی است.امروز قدرت های جهان ملّت ها را به آن راه کشانده

مسلمین است که ؛ امروز نوبت اَیّامُ نُداوِلُها َبینَ النّاسوَ تِلکَ ال .است، امروز نوبت اسلام است

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=3&npt=7&aya=140#57129
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روز از دانش ها آنکه اروپاییریزی کنند. همچنانبا همّت خود، تمدّن نوین اسلامی را شالوده

مسلمین استفاده کردند، از تجربۀ مسلمین استفاده کردند، از فلسفۀ مسلمین استفاده کردند، ما 

ن استفاده می کنیم، از ابزارهای موجود جهانی استفاده می کنیم برای ]هم[ امروز از دانش جها

 .برپا کردن تمدّن اسلامی، منتها با روح اسلامی و با روح معنویّت. این وظیفۀ امروز ما است

این عمدتاً خطاب به علمای دین و روشنفکران راستین است. بنده دیگر چندان امیدی به 

ّور می شد که سیاستمداران دنیای اسلام در این راه بتوانند سیاستمدارها ندارم. قبل ها تص

کمک کنند، ]اّما[ متأسّفانه این امید ضعیف شده است. امروز امید ما به علمای دین در سراسر 

 هاآن[ که غرب را قبلۀ خودشان ندانند؛ امید به دنیای اسلام و به روشنفکران راستین ]است

ن کار، شدنی نیست؛ این کار شدنی است، این کار عملی است و این ممکن است. نگویند ای

های خوبی داریم، است. دنیای اسلام ابزارهای فراوانی دارد: ما جمعیّت خوبی داریم، سرزمین

ای داریم، منابع طبیعی بسیاری در دنیای اسلام داریم. نیروهای موقعیّت جغرافیایی برجسته

اسلام داریم که اگر اینها را با تعالیم اسلام مستقل بار ای در دنیای انسانی بااستعداد و برجسته

های هنرمندانۀ خودشان را در عرصۀ علم، در عرصۀ سیاست، در بیاوریم، می توانند آفرینش

بیانات در دیدار «).های گوناگون اجتماعی نشان بدهند و ارائه بدهنعرصۀ فّناوری و در عرصه

(. به نظر می رسد متولّیان 81/88/8932، مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى

نهاد زیارت می توانند با دیپلماسی علمی وقف گامی بلند در راستای تحقّق این امر و عرضۀ 

 هدیۀ الهی اسلام به مّلت ها بردارند.

 خطر جهانی شدن کنونی

ها و اصول فکری و فلسفی تمدّن غرب شکل گرفته سازی غرب بر مبانی و زیرساختجهانی

 است. این مبانی عبارتند از:

 گرایانه؛الف. تکیه بر عقلانیت بشری و علم اثبات

 محوری(؛ب. اومانیسم )انسان

 ج. لیبرالیسم )تأکید بر آزادی مطلق انسان(؛

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770
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 .د. سکولاریسم )تأکید بر استغنای بشر از دین(

گرایانه شکل گرفته های غیردینی و سکولاریستی و مادّیفرهنگ غرب که بر مبنای ارزش

کنندۀ نیازهای واقعی تواند تأمیناست، به دلیل مبانی خاصّ فکری و فلسفی خود هرگز نمی

به حقیقت، عدالت و معنویت و امنیت و صلح باشد. اساساً چنین الگویی از جهانی  هاآنانس

جانبۀ غرب است که نتیجه و دستاورد نهایی آن استضعاف ی تحمیل سلطۀ همهشدن، به معنا

عدالتی،  فقر،  تبعیض و استثمار است. بیشتر مردم،  الحاد،  رواج فساد اخلاقی و اجتماعی،  بی

در جهت تخریب محیط زیست، ترویج فرهنگ مصرف و « جهانی شدن کنونی»رویکرد 

های ت و در جهت منافع بیشتر و گسترش شرکتهای محلّی و بومی اسنابودی فرهنگ

های جهان است. تمامی این موارد نشان دهندۀاین امر چندملّیتی و در دست گرفتن کلّ سرمایه

است که باید در راستای مقابله با سیل جهانی شدن غربی حرکتی عظیم و فراگیر را آغاز نمود 

 گذار در این امر باشد.که دیپلماسی علمی وقف می تواند یکی از عناصر تأثیر

 لزوم ایجاد قدرت جهانی تشیّع

درکنار تأکید مکتب اسلام به وحدت مسلمانان، بررسی تحوّلات نظام بین الملل حاکی از آن 

است که کشورهای اسلامی خصوصاً جهان تشیّع تنها در شرایطی می توانند به عنوان یک 

واگرایی به سمت همگرایی گرایش پیدا قطب قدرتمند در جهان آینده ایفای نقش کنند که از 

هاى فراوانى برخوردار است که در این ها و قابلیتکنند. جهان تشیّع براى همگرایى از فرصت

هاى دینى، فرهنگی و مکتبی از روایى بیشترى برخوردارند. در واقع اسلام میان همگونى

ترین فرصت جهان تشیّع و عنوان دین و تشیّع به عنوان مکتب و مذهب مشترک، خود بزرگبه

الگویی برای همگرایی است و چنانچه جهان تشیّع به هویت مکتبی خود بازگردند و در برابر 

معارف اهل بیت سر تسلیم فرود آورند، قادر خواهند بود تا در پرتو تعالیم آن موانع 

هان معاصر های همگرایی جدشوارهمگرایی را از سر راه خود بردارند. تشیّع فراتر از نظریه

تواند با حذف عنوان یک نظریۀ بزرگ و محور تمدّنی جدید بعد از جنگ سرد میاست و به

موانع همگرایی، بار دیگر کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند داده و از فراگرد نیروهای 
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جهان  پراکنده و بالقوّۀ آنان، ائتلاف و اتّحاد بزرگی را برای دفاع از حریم سیاسی و جغرافیایی

اسلام و تشیّع پدید آورد. تکیه بر نهاد مردمی وقف و استفاده از ظرفیت های آن در راه 

دیپلماسی، یکی از مهم ترین فرصت های شیعیان جهت همگرایی هر چه بیشتر با خود و با 

 جهان اسلام و حرکت به سمت ایجاد قطب قدرتمند جدید می باشد. 

 لامقدرت نرم گفتمان اهل بیت علیهم السّ

عناصر و مؤلّفه های نرم، تعیین کنندۀ اصلی قدرت در جهان معاصر می باشند. گفتمان اهل 

بیت علیهم الّسلام از این نظر بسیار غنی می باشد. گفتمان اهل بیت علیهم الّسلام ظرفیت های 

عظیمی در زمینه سازی ظهور منجی و پی ریزی تمدّن نوین اسلامی دارد. این امر ضرورت هر 

بیشتر دیپلماسی فرهنگی گفتمان اهل بیت علیهم السّلام را جهت ارائۀ پیام های عمیق آن  چه

به جهانیان آشکار می سازد. از جمله ویژگی هایی که سبب به وجود آمدن قدرت نرم عظیم 

در گفتمان اهل بیت علیهم السّلام گشته است می توان به مواردی چون معنویت محوری، وجه 

ن جایگاه، فطری بودن، ظلم ستیزی، محبّت محوری، فرامرزی بودن و... اشاره هدایتگری در ای

 داشت. 

 لزوم فعّال شدن بخش مردمی

همواره در ادارۀ حوزۀ عمومی در مقابل بخش دولتی، بخش خصوصی مطرح می گشت و 

دوگانۀ بخش دولتی و خصوصی در سیاست گذاری ها فرض گرفته می شد. اّما اخیراً 

بخش سومی سخن به میان می آورند که ذاتاً مردمی بوده و بدون اتّکا به بخش  دانشمندان از

خصوصی و دولتی می تواند در ادارۀ بخش عمومی نقش آفرینی کند. نهاد وقف را می توان به 

عنوان یکی از نهادهای بخش سوم مورد بررسی قرار داد. لذا یکی از عوامل مهم در تحقّق 

ی توان تقویت بخش مردمی در بستر نهاد وقف عنوان کرد. در مأموریت دولت اسلامی را م

های های اقتصادی غیرانتفاعی در کنار فعّالیتادبیات اقتصاد متعارف، تبلورامکان وجود فعاّلیت

شود؛ های خیرخواهانه است، یافت میانتفاعی با بخش سوم اقتصاد که شامل فعّالیت

ود در جامعه به لحاظ فقر و نابرابری و کمک به های موجیی که باهدف جبران خلأهاآنسازم
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ۀ سازمانی نه در تحت منطق بازار بگنجد و نه در زنجیر اند.اگرشدهنیازمندان تشکیل

. در این باید قسمتی از بخش سوم شمرد شود قاعدهبهقرار گیرد، بنا  دولت بوروکراتیک فرمان

خیرخواهانه کسب سود و توزیع سود ی خودگران و افراد داوطلب، با نیّات هاآنبخش، سازم

های اقتصادی و ( .توسعۀ بخش سوم به معنای افزایش فعّالیتCorry, 2010کنند)را نفی می

های سلامت، آموزش، دین ومذهب، خدمات اجتماعی است که دوستانه درزمینههای نوعتعامل

ادی مستقیم وافزایش تواندباعث توسعه و رشداقتصهای اقتصادی میجهت به علّت مبادلهازیک

های داوطلبانه در تولید ناخالص داخلی شود وازسوی دیگر به علّت افزایش اعتماد ومشارکت

صورت مستقیم وافزایش سطح سواد باخدمات آموزشی و افزایش بین مردم ونیزمقابله بافقربه

 د.های خاص، شاخص توسعۀ انسانی را افزایش دهویژه مبارزه بابیماریسطح سلامت وبه

 (12: 8939درخشان و نصراللهی، )

 

 اهمّیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی

ه و عدم غفلت از آن، دیپلماسی علمی و ضرورت توجّ ۀاسیت مسئلیت و حسّ درتبیین اهمّ

ل دیپلماسی علمی فعاّینۀی در سطح جهان درزمو نهادهای مهمّ هاآنسازم»همین بس که 

ابتکاردیپلماسی علم »سازمان ملل که هدف ازبرنامۀ :د ازنعبارت هاآنهستند که برخی از 

و  هایپلماتبه د یبخشاوری برای توانهای علمی و فنّ صبسیج تخصّ این سازمان«وفنّاوری

ی را ایفا اوری نقش مهمّکه علم و فنّ ییآگاهانه درجا گیرییمنمایندگان کشورها و تصم

اندازی با راه شبرد علم آمریکا کهانجمن پی .UNCTAD Website)شده است)، اعلامکندیم

طور خاص اندیشی برای دانشمندان و تحلیلگران سیاسی و سیاستگذاران بههای همکرسی

 هاآنرسمی با ۀ عنوان میانجی میان جوامعی که رابطهایی است تا بهمند به یافتن فرصتعلاقه

نگلیس که در انجمن پادشاهی ا (.AAAS Diplomacy Websiteعمل کند) ،محدود است

ال است و مشخصاً در رابطه با کشورهای مسلمان فعّ یاربس یهای نوظهور دیپلماسی علمزمینه

اطلس علم و  یّۀدیپلماسی علمی انجام داده است، ازجمله اقدام به ته ینۀنیز اقداماتی درزم

امور  اوری وزارتو دفتر مشاور علم و فنّ  Royal Society Website)نوآوری در جهان اسلام )
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المللی ی و بینبا جوامع علمی ملّ یمشارکت ساز ،آمریکا که از اهداف اصلی این دفترۀخارج

 STASاین کشور است )ۀ اوری به وزارت امور خارجدقیق علمی و فنّ ۀمشاور ۀو ارائ

Website ،881، ص8939()برگرفته از مجلّۀ مطالعات قدرت نرم.») 

 

 
 می وقف(. ضرورت دیپلماسی عل5شکل شمارۀ )

 راهبردهای دیپلماسی علمی وقف 

راهبردهای دیپلماسی علمی وقف را می توان ذیل دو عنوان راهبردهای ناظر به مؤلّفه های 

 گفتمانی و راهبردهای ناظر به مراکز علمی تشریح کرد. 

 راهبردهای ناظر به مؤلّفه های گفتمانی

 (: راهبردهای ناظر به مؤلّفه های گفتمانی8جدول شمارۀ)

 مضامین فرعی

 تمرکز بر مؤلّفه های محوری



 8931/ بهار و تابستان 5ی / شمارهسوم/ سال  المللدوفصلنامه سیاست و روابط بین 818

 

 اولویت بندی مؤلّفه ها
 بیان مؤلّفه های جذّاب و تأثیرگذار

 تأکید بر همگرایی منطقه ای و جهانی
 زمینه سازی وحدت امّت اسلامی

 مقابله با اسلام هراسی

ت ناشی از شود، القائاتصویری که در دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی ترسیم می

اثر خواهد نمود و به ایجاد اّمت واحد و حیات طیّبه برای اسلام هراسی و شیعه هراسی را بی

جامعۀ هم بسته و هم پیکر بشری خواهد انجامید و سپهر آفرینش را بر مبانی توحیدی متّحد 

های بهتر مؤلّفه خواهد ساخت. جهت تحقّق این امر باید راهبردهایی اتّخاذ گردد که هر چه

های فرهنگی مختلف به اشتراک گذاشته السّلام با مخاطبان حوزهبیت علیهممهمّ گفتمان اهل

 شود:

به نظر می رسد تمرکز بر مباحث عقلانی و بیان تصویر صحیح اسلام نسبت به مباحث 

خصومت در قبال اسلام جنسیتی از مباحث مهمّ گفتمانی برای ارائه به جهان می باشد؛ چرا که 

غـیر عقلانی و  عنوان بـربر، به هارسانه وۀ به تصویر کشیدن مسلمانان در ایننح»با

کـه بـه معنای القای سی اسلام هرا).enn, &jawad,2004)Bپیوند نزدیکی دارد«گراجنسّیت

 تصویر منفی و غیرۀ ، باعث اشاعاست اسلام آمیز یک هراس و ترس غیر منطقی ازاغراق

لام در جوامع غربی گردیده است. در این تصویر اسلام به عنوان یک آیـین از اس آمیز مسالمت

Driel:2000.p40)آشـکار بـا غرب قرار دارد دشـمنی در شود کهبـیگانه و غـیر خودی یاد می

). 

های اصیل اسلام ناب محمّدی امّا مهم ترین راهبرد در دیپلماسی علمی وقف تأکید بر آموزه

توحید، خدامحوری و محو شرک، تحقّق »بدین شرح است:  هاآنترین هم)ص( می باشد که م

افزایی در پرتو حکومت امام معصوم، رسالت تحقّق امّت واحد و وحدت و همگرایی و هم

همگرایی در سپهر جهان و آفرینش، دعوت، احیا و اقامۀ حق و دفع باطل محور همگرایی، 

، صلح و مودّت فراگیر، نفی ملّیت و قومیت طلبی و تبعیض ستیزی، امنیتعدالت، مساوات

آمیز، کرامت محوری و بشردوستی، اخلاق و تربیت مداری، جهاد و مداری، همزیستی مسالمت
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طلبی و تنها مشروع دانستن جنگ توحیدی، نفی سبیل و لزوم عزّتمندی نفی هرگونه سلطه

المللی دکترین مهدویت، ینبمجموعه مقالات همایش ) «مسلمانان، وفای به عهد و تعهّدات

8911). 

السّلام برای تبادل و انتقال، پرهیز بیت علیهمبندی مسائل مختلف دخیل در گفتمان اهلاولویت

ها، استفاده از های متناسب با آموزهاز طرح مفاهیم و تصاویر ناهماهنگ، استفاده از قالب

ذائقۀ مخاطب از دیگر راهبردهای  تناسب پیام باعناصر متنوّع، جذّاب و تأثیرگذار، توجّه به

السّلام برای بیت علیهمباشند. همچنین استفاده از گفتمان اهلگفتمانی در این زمینه می

هاوعناصرتمدّن سازفرهنگ اسلامی سازی ویژگیای و جهانی، معرّفی وبرجستههمگرایی منطقه

گسترش اندیشۀ الهی و  السّلام وبیت علیهمهای اهلسازی خصیصهوشیعی، معرّفی وبرجسته

 انسانی ایشان از مؤلّفه های گفتمانی مهمّ قابل ارائه به جهان می باشند.

های وحدت میان مسلمانان براساس اصول مسلّم اسلامی، در نهایت، فراهم آوردن زمینه

های بحث وگفتگوبامجامع وعلمای ادیان الهی، آگاهی دادن به جهانیان تقویت وتعمیق زمینه

مبانی واهداف انقلاب اسلامی، گسترش مناسبات فرهنگی باملل واقوام مختلف  نسبت به

خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان از دیگر راهبردهای مهمّ ناظر به مؤلّفه های گفتمانی به

 مکتب اهل بیت علیهم السّلام در دیپلماسی منطقه ای و جهانی می باشد.

 راهبردهای ناظر به مراکز علمی

 (: راهبردهای ناظر به مراکز علمی8) جدول شمارۀ

 مضامین فرعی

 مراکز علمی معطوف به مطالعات تمدّنی

 مراکز علمی معطوف به مطالعات رسانه ای

 مراکز علمی معطوف به مطالعات میان فرهنگی

 مراکز علمی معطوف به مطالعات دینی

 مراکز علمی معطوف به مطالعات سیاستگذاری

 



 8931/ بهار و تابستان 5ی / شمارهسوم/ سال  المللدوفصلنامه سیاست و روابط بین 812

 

السّلام و به خدمت گرفتن ساختار، ابزارها و علیهم تیباهلی گفتمان هافهمؤلّاستفاده از 

ی رایج در روابط هااهرمی علمی در دیپلماسی در مقایسه با سایر ابزارها و سازوکارها

ملّت ها ناچارند نسبت به تشکیل شبکه های ارتباطی »الملل دارای مزایای بسیاری است. بین

موزشی اقدام کنند. این شبکه ها می توانند با مبادلات علمی و آ –غیرامنیتی با اهداف علمی 

تکنیکی پیشرفتۀ تحقیقاتی در علوم کاربردی، زمینه های وابستگی و درک متقابل فرهنگی را 

ۀ اندازبه(. قدرت دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی 822: 8932عراقی، «)ایجاد کنند

ی که هر چه اگونهبهی علمی است؛ هاتیاقخلّه پردازی و ی علمی در ایدنهادهاقدرت متولّیان 

ی را به نمایش ترقموفّو بیشتر باشد، دیپلماسی  ترعمتنوّ ابداعات و ابتکارات در این حوزه 

خواهد گذاشت. بازیگران عرصۀ دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی منحصر به 

ف نیست بلکه شامل تمامی کنشگران، ها و مراکز علمی مربوط به مطالعات وقپژوهشگاه

شود که به هر طریقی مسئولیت گسترش علمی فرهنگ و مؤسّسات و نهادهای علمی می

باشند. متولّیان نهاد وقف بایدمراکز علمی را دارمیگفتمان اسلامی را از طریق دیپلماسی عهده

مطالعات میان ایجاد و تقویت کنند که فعّالیت های آن ها معطوف به پژوهش هایی چون 

ها، سیاست گذاری فرهنگی، مطالعات تمدّنی، مطالعات دینی و دیپلماسی فرهنگی، رسانه

جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی بهره ببرند. برای هر هاآنفرهنگی باشد تا بتوانند از ظرفیت 

 توان راهبردهایی ترسیم نمود:یک از این حوزه های معرفتی می

 ات تمدّنیمراکز علمی معطوف به مطالع

گذاری تولیدات جدید های مختلف علوم اجتماعی و اشتراکخاذ رویکرد تمدّنی در عرصهتّا

های مشترک برای ارتقای المللی و جهان اسلام، تأسیس مراکزمطالعاتی ودانشگاهدر سطح بین

ویژه شناخت ازمهدویت، عاشورا، تشّیع و اسلام و همچنین شناخت فرهنگ دیگرکشورها به

ترین پژوهشگران ودانشمندان واندیشمندان ازطریق جوار، جذب برجستهرهای همدرکشو

شناسی، شیعه شناسی،زبان های مشترک اسلامایجادمراکزعلمی، تأسیس مراکزمطالعاتی ودانشگاه
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های دویاچندجانبه باکشورهای مختلف، تأسیس مراکزمطالعاتی ودانشگاه... عربی، قرآن و

 شناسی با کشورهای مختلف جهان برای گسترش معارف الهی. شناسی وشیعهمشترک اسلام

 مراکز علمی معطوف به مطالعات سیاستگذاری

منظورجلوگیری ازموازیکاری، توجّه به های علمی بهگذاری درزمینۀ هماهنگی دستگاهقانون

گذاری ویژه درعرصۀ ارتباطات واطّلاعات وقانونتحوّلات گسترده درعرصۀ علمی درجهان به

زم متناسب آن ها، تلاش برای برقراری ارتباط بامحافل علمی خارج ازطریق برگزاری لا

های  NGOهاوالمللی، ایجاداتّحادیههای بینهمایش، پذیرش دانشجو، شرکت درهمایش

 . ...معلّمان، اساتید، نخبگان علمی،چاپ کتاب ونشریه و

 یهاآنرسمراکز علمی معطوف به پژوهش های 

های نوین ارتباطات واطّلاعات و استفاده از ذاری درحوزۀ مطالعات تکنولوژیگافزایش سرمایه

کلیت ساختار دولت مجازی  از دولت الکترونیک و جزئی ۀبخشی از بدن یپلماسی کهد یبرسا

های ، تأمین پیش نیازهای علمی ایجادشبکه(19، ص8919، است)مرادی کشور در یک

های فرهنگ و معارف الهی واسلامی، سکوواکوباتأکیدبرمؤلّفهتلویزیونی مشترک باهمکاری ایسی

اندازی و مدیریت شبکۀ ماهواره ای برای تأمین پیش نیازهای علمی راه

 های خاص برای معرّفی فرهنگ وتمدّن اسلام.هاوسریالتولیدبرنامه

 مراکز علمی معطوف به پژوهش های میان فرهنگی

امّت اسلامی و اخوّت و ولایت بین مسلمین به  تأمین پیش نیازهای علمی آموزش مبانی

ه سازی ظهور، نیدرزم نیمؤمنقلوب بین  فیتأل، تبیین تئوریک جایگاه محبّت و هاپلماتید

ی دیگر و معرفت هاتیالفعّبر اصالت داشتن و محور بودن اخوّت و ولایت در تمامی  دیتأک

عارف، تعامل، تبادل، تعاون، همدلی بر ت دیتأکی وحدت بین مسلمین.هاکارراهافزایی نسبت به 

بر مشارکت  دیتأک(، 8938ی مختلف)جعفری، هافرهنگ با هاآنانسبین  وگوگفتو درک و 



 8931/ بهار و تابستان 5ی / شمارهسوم/ سال  المللدوفصلنامه سیاست و روابط بین 812

 

مردم میزبان در پذیرایی از زائران، آموزش احترام به سبک زندگی و مظاهر فرهنگی مردم 

 ۀ این موارد است.لازجم، هنجارها، قوانین و تابوهای مردم میزبان هاارزشمیزبان، شناخت 

 مراکز علمی معطوف به پژوهش های دینی

بیت های علمیۀ دیگرکشورهابرای تقویت وگسترش گفتمان اهلایجادهماهنگی باحوزه

های های دینی مشترک درخصوص معارف اسلامی، قرآنی، آموزهالسّلام، ایجادپژوهشکدهعلیهم

، مهدویت، انقلاب اسلامی، اسلام ، تدوین کتب در موضوعات عاشورا...و( ص) پیامبراکرم

منظورانتقال ظرفیت فرهنگی ایران سیاسی،فرهنگ شیعی و تمدّن اسلامی برای سایرکشورهابه

اسلامی، تدوین کتب باموضوعات مشترک ادیان الهی بر اساس مبانی اسلامی و شیعی و ارسال 

 منظورگسترش معارف الهی.به سایرکشورهابه

 نتیجه 

که فقط اهل علم با در  یخاصّ نهادیکعلم را از  علمی،از طریق مراکز  دیپلماسی علمی وقف

کند به یک تبدیل می، گیری کنندتصمیم آن توانستند در موردنظر گرفتن منطق دانشگاه می

بیت شوند.تبیین علمی گفتمان اهلیمدر آن وارد رقابت  هاآنای که گفتمپیچیده ۀپدید

های تمدّن ساز عصر حاضر برای مسلمانان است. استفاده از السّلام یکی از ظرفیتعلیهم

گردد.یکی از عوامل مهم دیپلماسی از ملزومات تمدّن سازی این عنصرتأثیرگذار محسوب می

در تغییرات اجتماعی در جهان اسلام را می توان به کار گیری و تقویت بخش سوم در بستر 

ش سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل اساس نتایج این پژوهبرنهاد وقف عنوان کرد. 

، «تعریف دیپلماسی علمی وقف»مضمون منابع کتبی مرتبط به دست آمده است، عبارتند از: 

 «. راهبردهای دیپلماسی علمی وقف»و « ضرورت دیپلماسی علمی وقف»
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علمی  اگر دیپلماسی را به فنّ ترسیم و ارائۀ تصویر صحیح از خود برای دیگری و دیپلماسی

بیت های نهاد وقف برای ارائۀ تصویر صحیح از گفتمان اهلوقف را به استفاده از ظرفیت

السّلام تعریف کنیم، آنگاه دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی به استفاده از علیهم

السّلام بیت علیهممراکز علمی توسّط نهاد وقف در ترسیم و ارائۀ تصویر صحیح از گفتمان اهل

 شود. ه دیگران تعریف میب

های نرم گفتمان شدن کنونی، مؤلّفهشمولی تفکّر اسلامی، خطرات جهانیتوجّه به جهان

ای و جهانی تشیّع، سیل اسلام هراسی و شیعه السّلام، لزوم ایجاد قدرت منطقهبیت علیهماهل

مدّن نوین ریزی تهای غیرسیاسی در سطح جهان اسلام برای شالودههراسی و لزوم حرکت

اسلامی، لزوم فعّال شدن بخش مردمی و اهمّیت دیپلماسی از طریق مراکز علمی، هر چه بیشتر 

سازد. امری که نظریۀ سازه ضرورت دیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی را آشکار می

 انگاری در روابط بین الملل بر اثرگذاری آن تأکید می کند.

افزایش راکز علمی در دیپلماسی علمی وقف عبارت است از: راهبردهای ناظر به م نیترمهم

های نوین گذاری درحوزۀ مطالعات میان فرهنگی و همچنین سیاستگذاری تکنولوژیسرمایه

اندازی شبکۀ ماهواره ای مشترک ارتباطات واطّلاعات، تأمین پیش نیازهای علمی راه

همگرایی ونزدیکی وپویاکردن باکشورهای حوزۀ فرهنگ شیعی وتمدّن اسلامی برای ایجاد
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های علمیه و عتبات مقدّسۀ اشتراکات دینی، تاریخی، فرهنگی، ایجادهماهنگی باحوزه

های دینی السّلام و ایجادپژوهشکدهبیت علیهمدیگرکشورهابرای تقویت وگسترش گفتمان اهل

 .(ص) های پیامبراکرممشترک درخصوص معارف اسلامی، قرآنی، آموزه

بندی های اصیل اسلام ناب محمّدی )ص( خصوصاً توحید و ولایت، اولویتزهتأکید بر آمو

السّلام برای تبادل و انتقال، پرهیز از طرح بیت علیهممسائل مختلف دخیل در گفتمان اهل

السّلام بیت علیهمهای فرهنگ اهلمفاهیم و تصاویر ناهماهنگ، شناسایی ومعرّفی مؤلّفه

های بحث ای و جهانی، تقویت وتعمیق زمینهن برای همگرایی منطقههای آگیری ازمؤلّفهوبهره

راهبردهای گفتمانی  نیترمهماز  وگفتگوبانخبگان جهان اسلام و مجامع وعلمای ادیان الهی،

 .باشندیمدیپلماسی علمی وقف از طریق مراکز علمی 
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 منابع

 فـرهنگیۀ مؤسّس، عمومی ویژه دیپلماسی ٦کتاب امریکا ( 8912) الدینحسامآشنا، 

 المللی.بینمطالعات و تحقیقات 

شدن فرهنگ وکارکرد دیپلماسی یجهان(، 8938سهراب )، انعامی علمداری، آرمین، امینی

 .25 ۀشمار، راهبردۀ مجلفرهنگی درسیاست خارجی، 

، انتشارات فرهنگ و ارتباطات دیپلماسی گفتمانی: تعامل سیاست،، (8935) بشیر، حسن

 .)ع( م صادقدانشگاه اما

تهران:  ،ترجمه ابوالقاسم راه چمنی ،سیاست شدنجهانی،(8919) اسمیتبیلیس، جان و 

 .ابرار معاصر تهران المللیبین مطالعات و تحقیقات فرهنگی سۀسّؤم

مجلّۀ وقف میراث با وقف،  هاآن(، مراکز علمی و آموزشی و رابطه 8918) پورارشد، نادر

 .28، شمارۀ جاویدان

، ی در جمهوری اسلامیملّ ۀمدیریت گردشگری و وجه(، 8938) خوانی، نادری هفتجعفر

 تهران:انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.

دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی ، (8912) محمدحـسنخـانی، 

 .و زمـستان ، دانش سیاسی، پاییزکشورها

 ، تهران: انتشارات بازتابنویسی نامهیانقیق با رویکردی به پاروش تح(، 8938غلامرضا )خاکی، 

تحلیل اثر توسعۀ بخش سوم اقتصاد با (، 8939) درخشان، مرتضی و نصرالّلهی، خدیجه

 .55، نشریۀ اقتصاد اسلامی، شمارۀ های توسعۀ آن در ایرانهای اقتصادی و راهکارشاخص

بررسی جایگاه اجتماعی عتبات (، 8935) دهقانی، رضا، بیاتی، هادی، رازنهان، محمدحسن

، 98، شمارۀ های تاریخیمجله پژوهش، عالیات در روابط ایران و عثمانی در دوره صفوی

 .28-85صص 

لف اقتصادی موقوفات و چگونگی ارتقای جنبه های مخت(، 8932) سجادی جزی، سید مجتبی

 .38، شمارۀ مجلّۀ وقف میراث جاویدان، آن ها

(، چیستی دیپلماسی زیارت و 8932) آبادی، علیالاسلامی، محمدحسن، شمسشیخ

 .821-828، 98، شمارۀ فصلنامۀ تحقیقات سیاسیهای ایران، ظرفیت

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1118701/%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%82%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d9%87%d8%a7
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، نشریه اقتصاد اسلامیش سوم، (، جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخ8935) جهانیان، ناصر

 .28شمارۀ 

مجموعه مقالات مثابه منبع قدرت نرم جهان اسلام، (، آیین اربعین به8932) خانی، محمدحسن

 .انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( ، تهران:2، جلد المللی لقاءالحسیندومین همایش بین

نشریه همشهری رهنگی ایران، (، الزامات دیپلماسی ف8938دهقانی فیروز آبادی، سید جلال)

 .51، شمارۀ دیپلماتیک

 .821-881(, 88)2، مطالعات قدرت نرم مجلّۀ. (8939مثابه قدرت نرم )دیپلماسی علمی به

، فصلنامۀ علوم سیاسیشدن و همگرایی کشورهای اسلامی، (، جهانی8911) ستوده، محمد

 .28شمارۀ 

، تهران: انتشارات دیپلماسی فرهنگی(، 8913) صالحی امیری، سید رضا و محمدی، سعید

 ققنوس

فصلنامۀ (، نقش دیپلماسی فرهنگی در صدور انقلاب اسلامی ایران، 8932عراقی، غلامرضا)

 .82، شمارۀ 2، سال پژوهش های انقلاب اسلامی

، سال ماهنامۀ اطلاعات راهبری، «ها و کارکرد قدرت نرمویژگی(. »8912عسگری، محمود، )

 .92 ۀسوم، شمار

 الملل، تهران: شرکت چاپ و نشر بینتعامل دین، فرهنگ و ارتباطات(، 8913) یاض، ابراهیمف

، نظزیه انتقادی و مکتب برسازی، مترجم علیرضا (8912) آندرو لینک لیتر، نو واقع گرایی

 .تهران: دفتر مطالعات سیاسی، لطیب، چاپ اوّ

، تهران: 2(، جلد 8932) لقاءالحسینالمللی های دومین همایش بینمجموعه مقالات و یادداشت

 دانشگاه امام صادق ع.

 المللی المصطفی ص.(، قم: انتشارات بین8911) المللی دکترین مهدویتمجموعه مقالات همایش بین

 .885، شمارۀ مجلّۀ آیینه پژوهش(، نقش وقف در ایجاد کتابخانه در ایران، 8911) محمدنیا، مرتضی

فصلنامۀ عملیات ، «بینی رفتاراینترنت، عملیات روانی و پیش»(. 8919الله، )مرادی، حجت

 .1 شمارۀ، سال دوم، روانی

 ، تهران: انتشارات صدرا.قیام و انقلاب مهدی(، 8913) مطهری، مرتضی
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