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The most original action of the islamic republic of iran in the international
arena is cultural action, and this is because our system is a revolutionary
element with the identity and cultural goals of the index. On the other hand,
it should be a priority for the country's diplomacy system with regard to the
public interests as well as to stipulate that relation with islamic and
neighbouring countries should be a priority. The present study tries to briefly
introduce cultural functions of the diplomatic system with islamic and
regional priorities of foreign policy, cultural diplomacy of the islamic
republic of iran in the strategic gulf region to provide the opportunity for
broader and more comprehensive research.
Key words: Persian Gulf, Islamic Republic of Iran, cultural diplomacy,
public diplomacy.
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آشنایي با دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ایران
در کشورهاي عربي خليج فارس
*

سيدمحمدحسين ميرفخرائي

تاريخ دريافت9316/40/91 :
تاريخ پذيرش9316/46/91 :

چكيده
اصیلترین کنش جمهوري اسلامي ایران در عرصه بینالملل ،کنش فرهنگي است و این از آنروست که
نظام ما برآمده از انقلابي برخوردار از هویت و اهداف فرهنگي شاخص است .از سوي دیگر ،با توجه
به مصالح عمومي و نیز تصریح قانون ،ارتباط با کشورهاي اسلامي و همسایه ،باید در اولویت دستگاه
دیپلماسي کشور قرار داشته باشد .تحقیق حاضر در صدد است با پیوند دادن کارکردهاي فرهنگي
دستگاه دیپلماسي با اولویتهاي اسلامي و منطقهايِ سیاست خارجي ،دیپلماسي فرهنگي جمهوري
اسلامي ایران در منطقه استراتژیک خلیج فارس را به اجمال معرفي کند تا از رهگذر طرح مجدد این
موضوع ،مجال براي تحقیقات گستردهتر و بهروزتر فراهم آید.
واژگان کليدي :خلیج فارس ،جمهوري اسلامي ایران ،دیپلماسي فرهنگي ،دیپلماسي عمومي.

* دانشآموخته کارشناسي ارشد ،رشته معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه امام صادق (علیهالسلام).
Mirfakhraie@isu.ac.ir
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مقدمه

«در تبادل فرهنگي ،هدف ،بارور کردن فرهنگ ملي و کامل کردن آن استت ...در
تبادل فرهنگي ،آن ملتي که از ملتهاي دیگر چیزي ميگیرد ،ميگتردد چیزهتاي
مطبوع و دلنشین و خوب و مورد علاقه را ميگیرد ...فرض کنید ملت ایتران بته
اروپا ميرود و ميبیند آنها مردمي اهل سختکوشي و خطر کردناند .اگتر ایتن
را از آنها یاد بگیرد ،خیلي خوب است» (بیانات مقتام معظتم رهبتري در دیتدار
مسئولان وزارت آموزش و پرورش.)2732/5/12 ،
انقلاب اسلامي ایران به مثابه انقلابي با رویکرد فرهنگي غالب ،تقدم روابت فرهنگتي
بر دیگر انواع رواب بینالملل را بر نظام جمهوري اسلامي ایران فرض ميکنتد .بته ایتن
ترتیب دیپلماسي فرهنگي نه بهمعناي سلسله اقداماتي صوري ،بلکه بته مثابته راهبتردي
عمیق و کارساز ،باید برجستهترین کنش جمهوري اسلامي ایتران در برقتراري ،حظتو و
گسترش ارتباط با دیگر کشورهاي جهان باشد .در این بین دو اولویت جمهوري اسلامي
ایران در ارتباطگیري با دیگر کشورها بدین شرح است:
 -2کشورهاي اسلامي :همانطور که در اصل یازدهم قانون اساسي به ایتن موضتوع اشتاره
شده است« ،تقدیم و ترجیح رواب با کشورهاي اسلامي بر کشتورهاي غیراستلامي» بایتد
از خطوط کلي سیاست خارجي جمهوري اسلامي ایران به شمار رود.
 -1کشورهاي همسایه :بهعلت وجود فرصتها و تهدیدهاي عموماً مشترک ،سیاستت
جغرافیایي (ژئوپلیتیک) کشورها حکم ميکند در روابت ختود بتا دیگتر واحتدهاي
بین المللي ،همسایگان خود را بیش و پیش از دیگران در نظر بگیرند .این اولویت در
سیاست خارجي عموم کشورهاي جهان انعکاس ميیابد.
با توجه به این مقدمات ،تحقیق حاضر دو مظهوم کلان فرهنگي و جغرافیتایي ،یعنتي
«دیپلماسي فرهنگي» و «خلیج فارس» را به نوعي بته هتم پیونتد داده و از ایتن رهگتذر
تلاش ميکند جایگاه و اهمیت خلیج فارس را در دیپلماسي فرهنگي جمهتوري استلامي
ایران بیشتر و بهتر نشان دهد.
 .9آشنایي با دیپلماسي فرهنگي

دیپلماسي در نخستین معناي خود ،به «عمتل هتدایت روابت میتان دولتهتا از طریتق
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نمایندگان رسمي» اطلاق ميشود (آشنا و هظتخواني .)27۳۱ ،این نمایندگان ،گاه افتراد
هستند و گاه سازمانها .بنابراین عدهاي چنتین تعریظتي از آن ارائته ميکننتد« :متدیریت
رواب یا فن مدیریت تعامل با جهان ختار از ستوي نهادهتا و ستازمانها و دولتهتا»
(صالحي امیري و محمدي ،27۳۱ ،ص.)2۰۳ .
اما در معنایي وسیعتر ،دیپلماسي «وسیلهاي است که دولتها بهکمک آن و از طریق
نمایندگان رسمي و غیررسمي و نیز سایر بازیگران ،بتا استتظاده از مکاتبتات ،متذاکرات
خصوصتي ،تبتتادل دیتتدگاهها ،فعالیتتتهتتاي پشتتپتترده ،ملاقاتهتتا ،تهدیتتدها و دیگتتر
فعالیتهاي مربوط ،بته جمعبنتدي ،هماهنگستازي و تتیمین منتافع ویتژه یتا عمتومي
ميپردازند» (بارستون.)273۱ ،
با گذر ایام و توجه روزافزون به مظهومي به نام «افکار عمتومي» بته ویتژه در خلتال
جنگ سرد ( 2۱۱۰تا  )2۱۱۰و همچنتین گستترش چشتمگیر ارتباطتات و رستانهها راه
براي حضور هر چه بیشتر مؤلظههاي اجتماعي و فرهنگي در عرصته سیاستت ختارجي
گشوده شد .به این ترتیب ،مظهوم «دیپلماسي نو (نوین یتا متدرن)» بتا بتازتعریک کلتيِ
دیپلماسي متولد شد .در اینجتا بتود کته ویژگيهتاي کلیتدي دیپلماستي ستنتي (ماننتد
دولتمحوري و انحصارطلبي) تضعیک شد و به عبارت دیگتر بته نتوعي ،زمینته بتراي
حضور بیشترِ مردم و سازمانهاي مردمنهتاد در ایتن عرصته مهیتا گشتت .پت

از آن و

بهمرور ،در دهههاي پایاني قرن بیستم اندکاندک مظهوم «دیپلماسي عمومي» بته گستتره
ادبیات دیپلماسي وارد شد.
از آنجتتا کتته دیپلماستتي عمتتومي در پتتي تغییتتر رویکتترد اساستتي در دیپلماستتي (از
دولتمحوري به مردممحوري) ایجاد شد ،اساساً با محوریت افکار عمومي و اثرگتذاري
بر آن تعریک ميشود .به عبارت دیگر ،عدهاي بر این باورند که:
«دیپلماسي عمومي نبرد براي تسخیر قلبها و مغزهاست و [آن را چنین تعریتک
ميکنند ]:هرگونه تلاش براي برقراري ارتبتاط مستتقیم بتا متردم یتک کشتور و
هدایت افکار عمومي بهستوي اهتداف متوردنظر ،دیپلماستي عمتومي نتام دارد»
(کیایي.)27۱۰ ،
به طور کلي ،این نوع از دیپلماسي نو را ميتوان با نگرشي جامع چنتین تعریتک کترد:
«این مظهوم در گستردهترین معناي خود چنین تعریک ميشود :تلاش براي ایجتاد اشتتراک
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معنا در پیامهاي ارسالي یا اقدامات گوناگون توس دولتها به ملل دیگر از طریق وستایل
ارتباطي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي به طور مستقیم یا غیرمستتقیم کته منجتر بته نظتع
دولتها و تغییر وجهه آنها در ذهن ملتهاي دیگر گردد» (بشیر ،27۱۱ ،ص.)21 .
مظهوم دیپلماسي فرهنگي رابطه بسیار نزدیکي با مظهوم دیپلماسي عمتومي دارد و از
اینرو برخي این دو را به یک معنا گرفتهاند .برخي دیگر نیز ،دیپلماستي عمتومي را بته
دو بخشِ (یا دو رویکردِ) فرهنگي و ارتبتاطي تقستیم کردهانتد .اینتان بختش فرهنگتيِ
دیپلماسي عمومي را «دیپلماسي فرهنگي» و بخش ارتباطيِ آن را «دیپلماستي رستانهاي»
نامیدهاند (ابراهیمي و فهیمي.)27۳۱ ،
به عبارت دیگر باور رایتج ایتن استت کته یکتي از ابزارهتا و شتیوههاي رستمي و
غیررسمي براي تحقق اهداف دیپلماسي عمومي ،شیوهها و ابزارهاي فرهنگي استت و از
همینروست که برخي دیپلماسي فرهنگي را یکي از زیرمجموعههاي دیپلماسي عمومي
ميدانند (بشیر ،27۱5 ،ص.)2۱7 .
با وجود نوپابودن مظهوم دیپلماسي فرهنگي در ادبیات دیپلماستي ،تتاکنون تعتاریک
متعددي براي آن ارائه شده است .در تحقیقي که دربتاره ایتن تعتاریک صتورت گرفتته
است ،مظاهیم زیر از میان تعاریک موجود احصا شده است:
 -2تماس مستقیم و غیرمستقیم؛
 -1مردم و ملیت؛
 -7اعتماد و تظاهم؛
 -۱اثرگذاري مستقیم و مستقیم بر نگرشها و افکار عمومي؛
 -5دولت ،افراد و گروههاي خصوصي (به مثابه بازیگران)؛
 -۱تظاهمنامهها و توافقات؛
 -3ارزشهاي مشترک؛
 .۳دو طرفه بودن؛
 -۱معرفي تصویر واقعي؛
 -2۰تبادل خصوصیتها و عناصر فرهنگي؛
 -22هویت و منافع ملي؛
و. ...
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بنابراین با جمعبنتدي مؤلظتههاي استخرا شتده از ایتن تعتاریک ،ميتتوان دیپلماستي
فرهنگي را این چنتین تعریتک کترد« :دیپلماستي فرهنگتي ،بته عنتوان یکتي از مصتادیق
بهکارگیري قدرت نرم در تتیمین منتافع ملتي ،در واقتع فراینتد برقتراري ،حظتو و بست
تماسهتتاي مستتتقیم و غیرمستتتقیمِ دو یتتا چندطرفتته بتتا مردمتتاني متعلتتق بتته ملیتهتتا و
فرهنگهاي دیگر استت کته طتي آن ،خصوصتیتها و عناصتر فرهنگتي توست دولتت،
گروههاي خصوصي و افراد تبادل ميگردد و حاصل آن ایجاد شناخت متقابل از فرهنگها
و هویتهاي ملي و نیز تشکیل تصویري واقعي از طرفها در افکار عمومي است».
بنابراین دیپلماسي فرهنگي اخص از «رواب یا ارتباطات فرهنگي» است و با «رواب
یا ارتباطات میانفرهنگي» نیز متظاوت استت .دیپلماستي فرهنگتي را ميتتوان بته طتور
شاخص نوعي از «رواب یا ارتباطات بینفرهنگي» دانست (رضي .)2733 ،همچنین این
نوع دیپلماسي با «پروپاگاندا» نیتز تظتاوت متاهوي دارد؛ چراکته هتدف از آن تعامتل و
درآمیختن با مخاطبان است و نه القتاي پیامهتاي غیرواقعتي یتا تحریکشتده .همچنتین
هدف گذاري در دیپلماسي فرهنگي عموماً دیرپا و بلندمدت است؛ برخلتاف پروپاگانتدا
که معمولاً اهدافي گذرا دارد (دهقاني فیروزآبادي و همکاران.)27۳۱ ،
 .9-9دیپلماسي فرهنگي و قدرت نرم

اگر دو مظهوم دیپلماسي عمومي و فرهنگ قرار باشد در تقاطعي به یکتدیگر برستند ،آن
تقاطع مظهوم «قدرت» است ( .)Kim, 2011یکي از مظاهیم بنیادیني که پیونتد تنگتاتنگي
با دیپلماسي فرهنگي دارد مظهوم «قدرت نرم» است ،تا جایي که برخي محققان بتر ایتن
باورند که اساساً فرهنگ [و بهتبع آن ،دیپلماسي فرهنگتي] در قتاموس بینالملتل یعنتي
قدرت نرم (خراساني.)27۱۰ ،
جوزف ناي ،2بنیانگذار اصطلاح «قدرت نرم» و برجستهترین پژوهشگر ایتن حتوزه
درباره رابطه دیپلماسي و قدرت نرم بر این باور است که دیپلماسي عمومي ابزار اِعمتال
قدرت نرم در محی بینالملل و سیاست خارجي است (جوادي ارجمنتد )27۱۱ ،و بته
باور بسیاري از نظریهپردازان رواب  ،دیپلماسي فرهنگي نمونه بارز و اعلاي اعمال ایتن
نوع از قدرت است (صالحي امیري و محمدي ،27۳۱ ،صص.)213-21۱ .
به اعتقاد ناي [دولتها] از سه طریق ميتوانند بته خواستتههاي ختود دستت یابنتد:
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تهدید ،پرداخت هزینه و ایجاد جذابیت .راه سوم ،یعني جذابیتآفریني همان قدرت نرم
است .ترویج زبان و ادبیات ،تبلیت آرمانهتا و ارزشهتاي متعتالي ،ارتبتاط دیپلماتیتک
مناستتب و گستتترده ،بهرهگیتتري مناستتب از اطلاعتتات و فرهنتتگ در راستتتاي مقاصتتد
دیپلماتیک ،زدودن ذهنیتهاي تاریخيِ منظي ،کسب جایگاه علمتي پیشترفته ،توانمنتدي
اقتصادي بالا ،برخورداري از شتبکههاي خبتري جهانگستتر و قتدرت تولیتد و توزیتع
محصولات رسانهاي متنوع براي کشورهاي گوناگون ،همه و همه از عوامتل تولیدکننتده
قدرت نرم هستتند کته در حتوزه دیپلماستي فرهنگتي از آنهتا کمتک گرفتته ميشتود
(خراساني .)27۱۰ ،نخبگان ،سمنها ،تحصیلکردهها در خار کشور و ...نیتز از عناصتر
مؤثر در ایجاد قدرت نرم هستند (صالحي امیري و محمدي ،27۳۱ ،صص.)27۰-21۱ .
اهمیت دیپلماسي فرهنگي در تیمین امنیت ملي و منافع درازمدت یک کشتور کمتتر
از دیپلماسيهاي اقتصادي و سیاسي نیست .کشورهایي که در ابعتاد نظتامي و اقتصتادي
در موقعیت ضعیکتري قرار دارند نباید از اهمیت فرهنگ غافل شتوند؛ چراکته امتروزه
افکار عمومي در دو سطح داخلي و بینالمللي معیار مهمي در تصمیمگیريهاي سیاستي
محسوب ميشوند .کشوري که بتواند با فعالیت فرهنگي حسابشده و هماهنگ ،وجهته
ملي بهتري از خود در عرصه بینالمللي ارائته دهتد ،حتتي بتا وجتود ضتعک نظتامي و
اقتصادي ،کمتر در معرض تهدیدات امنیتي قرار خواهد گرفت.
 .2-9دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ایران

دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ایران را به طتور کلتي متيتتوان داراي چهتار بععتد
اصلي دانست:
 -2هدف ،که عبارت است از تیمین منافع ملي؛
 -1ابزار ،که مشتمل است بر ابزارهاي فرهنگي و عوامل نرمافتزاري انتقتالِ (محتتواي
فرهنگي)؛
 -7مخاطبان ،که به طور کلي همه افراد و گروههاي هدف را شامل متيشتود (اعتم از
دولتي/غیر دولتي یا حقیقي/حقوقي)؛
 -۱عاملان ،که همان متخصصان ورزیده این عرصه هستند.
بر همین اساس ،شاخصهاي این دیپلماسي را نیز ميتوان به چهار بخش متنتارر تقستیم

19

سال اول ،شماره دوم (پياپي  ،)2بهار و تابستان 9316

کرد .بر اساس تحقیق دهقاني فیروزآبادي ،خرمشاد و رستگاري ،سته دستته از شتاخصهاي
مذکور با مهمترین زیرمجموعههاي مطرح به طور خلاصه به قرار زیر ميباشند:
 -2شاخصهاي مرتب با هدف:

 شاخصهاي دیني :ترویج و تبلی مکتب تشیع ،تترویج و تبلیت فرهنتگ عاشتورا،
تبلی شعار همگرایي اسلامي ،تبلی نظم نوین جهاني اسلامي (مهدویت) ،گستترش
زبان و ادبیات ایرانياسلامي.

 شتتاخصهاي ارزشتتي مشتتترک :تتترویج عتتدالتخواهي و رلمستتتیزي ،تبلیتت
استکبارستیزي ،ترویج و تبلی استقلال واقعي ،حمایت از مستضعظان عالم.
 -1شاخصهاي ابزاري روشي:

 شاخصهاي فرهنگي :بهکارگیري کتاب و نشریات ،استظاده از رستانههاي دیتداري
و شنیداري (رادیو ،تلویزیون و سینما) ،ترجمه کتابهاي مناسب به زبانهاي زنده
دنیا ،برقراري کرسيهاي زبتان فارستي در مراکتز علمتي دنیتا ،برگتزاري محافتل
فرهنگي (سخنراني ،دیدار با هنرمندان ،شب شعر و ،)...برگزاري مسابقات ورزشي
خارجي و بینالمللي [و حضور در این رقابتها] ،تبلیت و برندستازي جاذبتههاي
گردشگري ،عرضه و ترویج آداب و رسوم و سبک زندگي.

 شاخصهاي علمتي آموزشتي :جتذب دانشتجوي ختارجي [و اعتزام دانشتجویان
ایراني] ،برگزاري دورههاي آموزشي با استادان ایراني ،برگزاري مسابقات علمتي و
فني بینالمللي ،برگزاري اجلاسها و همایشهاي بینالمللي و مشتارکت فعتال در
رویدادهاي مشابه.

 شاخصهاي اجتماعي اقتصادي :عرضه ختدمات فرهنگتي اجتمتاعي ،بتهکارگیري
فناوري اطلاعات و فضاي مجازي ،اجراي پروژههاي بینالمللي در داخل و خار .
 -7شاخصهاي مرتب با عاملیت (مجري/کارگزار):

 شاخصهاي مرتب با عوامل رسمي :بهکارگیري دیپلماتهاي متخصص ،اعزام مبلت
دیني به کشورهاي متمایل به اسلام ،فعالیتت [هماهنتگ و همراستتاي] ستازمانهاي
رسمي ایراني ،استظاده از سازمانهاي بینالمللي (یونسکو ،آیسسکو و)...

 شاخصهاي مرتب با عوامل غیررسمي :فعالسازي ایرانیان مقیم ختار از کشتور،
استتتظاده از ستتمنها ،بتتهکارگیري دانشتتمندان و ورزشتتکاران و هنرمنتتدان متعهتتد،
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بهکارگیري دانشجویان مستعد و متعهد (دهقاني فیروزآبادي و همکاران.)27۱۱ ،
 .2آشنایي با منطقه خليج فارس

خلیج فارس در واقع دریاي نیمهبستهاي است که در منطقه موستوم بته خاورمیانته و در
حدفاصل کشورهاي ایران ،عراق ،کویت ،عربستان ،قطر ،بحرین ،امارات متحده عربي و
عمان قرار دارد .مساحت این خلیج 11۱ ،هزار کیلومترمربع و ژرفاي متوس آن  75متتر
ثبت شده است که در پارهاي نقاط ،به نود تا صد متر نیتز متيرستد و از ایتنرو دریتاي
کمعمقي به شمار ميآید.

1

طولانيترین مرز کشور ایران ،در دریاهاي جنوب است و از آنجا کته از طریتق مترز
آبي ،آنهم دریاهاي آزاد ،کشورها تقریباً ميتواننتد بتا تمتام کشتورهاي جهتان ارتبتاط
داشته باشند ،ميتوان گظت جمهوري اسلامي ایران از طریق خلیج فارس ،بتا همته دنیتا
همسایه است (خیراندیش و تبریزنیا.)27۱۰ ،
 .9-2اهميت خليج فارس در دیپلماسي فرهنگي

اهمیت راهبردي خلیج فارس وابسته به مؤلظههاي پرشماري استت کته شتاید مهمتترینِ
آنها وجود منابع عظیم نظت و گاز در این منطقه باشد .همین موضوع نیز این منطقته را
از دیرباز مطمحنظر بیگانگان قرار داده است .اما منطقه خلیج فارس از دیرباز ،از اهمیتت
فرهنگي و تمدني خاصي نیز برخوردار بوده است .خلیج فارس خاستگاه پیامبران بزرگ
الهي بوده و دین مبین اسلام نیز از این منطقه به دیگر نقاط دنیتا گستترش یافتته استت.
قرارگیري مهمترین مرکز دیني مسلمانان جهان در این منطقه ،عملاً خلیج فتارس (و بته
طور خاص عربستان سعودي) را مدعي رهبري جهان اسلام کرده است.
فرهنگ ملي کشورهاي حوزه خلیج فارس به سه خردهفرهنگ قابل تقسیم استت یتا
به عبارت دیگر آمیزهاي از این سه خردهفرهنگ است:
 -2فرهنگ عربي :عربیت یتا «عروبة » مرکتز ثقتل ایتن بختش از فرهنتگ ملتي ایتن
کشورهاست .نظوذ عربیت بهحدي است که گاه بتا غلبته یتافتن ایتن خردهفرهنتگ،
شاهد کنار زده شدن دیگر خردهفرهنگها نیز هستیم.
 -1فرهنگ اسلامي :با محوریت دین مبین اسلام ،بخش قابل تتوجهي از فرهنتگ ملتي
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این کشورها برآمده از آموزههاي اسلامي است.
 -7فرهنگ غربي :به طور واضح ،ميتوان بخشي از فرهنگ ملتي ایتن کشتورها را در
ارزشها و هنجارهاي سیاسي ،اقتصتادي ،اجتمتاعي و فرهنگتي غربتي دیتد ،یعنتي
لیبرالیسم (دهقاني فیروزآبادي ،و همکاران.)27۳۱ ،
ویژگيهاي فرهنگي منطقه خلیج فارس نیز به قرار زیر ميباشند:
 -2تنوع ،تکثر و ناهمگوني فرهنگي :برخلاف تصور رایج ،کشتورهاي ایتن منطقته از
نظر فرهنگي تنوع و تکثتري قابتل ملاحظته دارنتد .بته عبتارت دیگتر دستتکم در
سالهاي اخیر شاهد جوامع چندفرهنگي در این کشورها هستیم .ناهمگوني فرهنگي
این کشورها نیز (بر اثر سیاستهاي مهاجرتي و جمعیتي این کشتورها در ستالهاي
گذشته و هماکنون) به حدي است که براي مثال ،امتارات متحتده عربتي را ميتتوان
نمونهاي مینیاتوري از جامعه بینالمللي دانست .این تنوع حتي در زمینته نتژادي نیتز
قابل ملاحظه است؛ به طوري کته هماکنتون شتاهد حضتور بستیاري از قومیتهتاي
غیرعرب در این منطقه هستیم ،به ویژه قومیتهتاي هنتدي ،پاکستتاني و ایرانتي .در
برخي موارد ،این موضوع به نوعي بحران هویت نیز انجامیده است.
 -1توسعه رسانهاي و اطلاعاتي :تیسی

شتبکههاي قدرتمنتدي چتون العربیته و الجزیتره،

دسترسي گسترده به اینترنت بتا پهنتاي بانتد چشتمگیر ،تیستی

شتعبي از دانشتگاههاي

مطرح سرتاسر جهان و ...از دیگر ویژگيهاي مهم فرهنگي در منطقه خلیج فارس است.
 -7نظوذ فرهنگي وهابیت :از آنجا که مجاري امور فرهنگي در خلتیج فتارس تتا حتد
قابل ملاحظهاي در اختیار جریانهاي وهابي است ،حضور پررنگ ایتن جماعتت در
عرصههاي فرهنگي را ميتوان از شاخصههاي فرهنگي منطقه دانست.
 -۱تلاش براي تمدنسازي و تاریخسازي :نارر به بحثهاي مربوط به بحران هویتت،
کشورهاي منطقه ،به ویژه امتارات متحتده عربتي در ستالهاي اخیتر در پتي نتوعي
تاریخسازي و تمدنسازي برآمدهاند .متیسظانه این تلاشها تتا آنجتا دامنته یافتته کته
جعل نام «خلیج عربي» براي خلتیج فتارس نیتز در دستتور کتار قترار گرفتته استت
(دهقاني فیروزآبادي و همکاران.)27۳۱ ،
 -5تقابل سنت و مدرنیته :کشورهاي عربي خلیج فارس ،مانند بسیاري از دیگتر نقتاط
دنیا درگیر تقابل میان سنت و مدرنیتهاند و از سویي تلاش ميکنند سنتهاي خود را
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تقویت و با زندگي مدرن همساز کنند و از سویي ميکوشند این سنتها را در قالب
آداب و رسومي روزآمد ،بازتولید کنند (.)Torstrick & Faier, 2009
 -۱وجود تضادهاي دروني :جوامع این کشورها عموماً درگیر تضادهایي دروني استت
که عمدتاً برخاسته از همان ناهمگونيهایي است که تتاکنون از آنهتا یتاد کتردهایم.
برخي از این تضادها به این شرحاند:

 تضاد میان مهاجران و بومیان،

 تضاد میان نیروهاي تجددطلب و پیشرو و جناحهاي سنتي و ارتجاعي،
 تضاد میان مجموعه شیخنشینها با یکدیگر،

 تضاد ساختگيِ شیعه و سني و عرب و عجم (تکمیل همایون.)27۳۱ ،
 .3گزارشي از دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ایران در کشورهاي عربي خليج فارس

در این بخش از تحقیق ،به طور خلاصه ،به اهم اقتدامات صتورتگرفته در رایزنيهتاي
فرهنگي جمهوري اسلامي ایران در کشورهاي عربي خلیج فارس اشتاره ميشتود .تمتام
این اقدامات در بازه ابتداي سال  ۱7تا انتهاي سال  ۱5صورت گرفته و منبع آنها سامانه
سناب (سامانه نظارت ،ارزیابي و برنامهریزي) است.
 .9-3امارات متحده عربي

 -2شرکت در نمایشگاه بینالمللي کتاب ابوربي و شارجه؛
 -1برگزاري مسابقات قرآني در ابوربي و دبي بهمناسبت هظته وحدت؛
 -7کمک به تیسی

انجمن فرهنگي دانشجویان ایراني در دانشگاه عجمان ،و باشتگاه

فرهنگي ایران در دانشگاه شارجه؛
 -۱حمایت از راهاندازي کلاسهاي آموزشي زبان فارسي در دانشگاههاي ابوربي و دبي؛
 -5ایجاد و تشکیل انجمن دوستي کودکان و نوجوانان ایران و امارات؛
 -۱گزینش و اعزام  7دانشآموز پایه  2۰و  22نخبه ریاضي یا فیزیک و یک مربي بته
مسابقات پایا لیگ در ایران؛
 -3اعطاي فرصت مطالعاتي به دو نظر از اساتید دانشگاه و پژوهشگران.
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 .2-3بحرین

تیسی

رایزني در کشورها نیازمند امضاي موافقتنامته فرهنگتي استت کته متیستظانه

هیچگاه بین جمهوري اسلامي ایران و بحرین صورت نگرفته است.
 .3-3عمان

 -2راهاندازي مرکز زبان فارسي؛
 -1برگزاري جشنواره مشترک موسیقي و آیینهاي سنتي جنوب ایران و کشور عمان؛
 -7ایجاد بانک اطلاعات نخبگان و اندیشمندان جامعه عمان؛
 -۱افکارسنجي و بررسي تصویر فرهنگي سیاسي .ا.ایران نزد نخبگتان و تتودههتاي
مردم سلطنت عمان؛
 -5برگزاري دورههاي آموزش هنرهاي سنتي ایران (خوشنویسي)؛
 -۱اعطا و أخذ فرصتهاي مطالعاتي در دانشگاههاي ایران و عمان؛
 -3اعزام صاحبنظران عماني جهت شرکت در اجلاس گظتوگوي فرهنگتي ایتران و
جهان عرب.
 .9-3قطر

 -2برگزاري هظته دوستي و فرهنگي ویژه کودکان و نوجوانان (هظته دوستتي ،نمتایش
عروسکي ،بازيهاي سنتي و قصهگویي)؛
 -1برگزاري هظته فیلم .ا.ایران در قطر (همهساله)؛
 -7پیگیري انجام توافقات وزارتخانههاي فرهنگ دو کشور؛
 -۱اعزام سه نظر از اعضاي هیئت علمي دانشگاه قطر به ایران؛
 -5برگزاري هظته فرهنگي جمهوري اسلامي ایران در قطر؛
 -۱حمایت از پذیرش هیئت علمي و دانشگاهي از .ا.ایران در دانشگاههاي قطر.
 .9-3کویت

 -2ترجمه و چاپ آثار منتخب ادبیات معاصر ایران با تیکیتد بتر ادبیتات مقاومتت بته
زبان عربي؛
 -1جشنواره هنر موسیقي ایران؛
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 -7جشنواره فیلم ایران؛
 -۱برگزاري همایش منطقهاي ویژه ایرانیان مقیم کشورهاي عربي؛
 -5تحقیق پیرامون وضعیت ایرانیان مقیم کویت.
 .6-3عربستان سعودي

تیسی

رایزني در کشورها نیازمند امضتاي موافقتتنامته فرهنگتي استت کته متیستظانه

هیچگاه بین جمهوري اسلامي ایران و عربستان سعودي صورت نگرفته است.
نتيجهگيري

نظر به اهمیت رویکردهتاي فرهنگتي در سیاستت ختارجي جمهتوري استلامي ایتران،
انتخاب و اجراي شیوههاي مناسب ارتباطگیريِ فرهنگي با مناطق مختلک جهان ،از اهتم
راهبردها در این زمینه محسوب ميشود .در این بین دیپلماستي فرهنگتي بتا استتظاده از
سازوکارها و ابزارهاي مناسب و بهروزِ خود ،ميتواند نقشي محوري بازي کند .از سوي
دیگر ،اولویتداشتن کشورهاي اسلامي و همسایه و نیز اهمیت راهبتردي منطقته خلتیج
فارس ،ایجاب ميکند که دیپلماسي فرهنگي کشور در کشورهاي عربتي ایتن منطقته بتا
دقت و همت بیشتري عملیاتي گردد .عملکرد مطلوب دستتگاه دیپلماستي فرهنگتي در
این زمینه متوقک است بر شناخت دقیق ،بتهروز و همهجانبته عرصته .در صتورتي کته
متولیان دیپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ایران در خلیج فتارس بته چنتین شتناختي
دسترسي هر چه بیشتر داشته باشند ،دیپلماسي فرهنگتي نیتز بته عنتوان کتارکرد اصتیل
دستگاه دیپلماسي ،با موفقیت بیشتري به اجرا درخواهد آمد.
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