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  18/3/1395: تاريخ دريافت            * مهناز گودرزي

  20/12/1395:تاريخ پذيرش            **قربانپور عليرضا

  

  چكيده
 اجرايهدف سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران تدوين و  نيماتو ابزار  سازوكارها نيتر مهماز  يكي

اهميت اين امر برآمده از جايگاه ديپلماسي فرهنگي براي برقراري ارتباط با . ديپلماسي فرهنگي كارآمد است
ديپلماسي  هسعدر جمهوري اسالمي ايران نيز طي ساليان اخير موضوع اهميت و تو. نخبگان و عامه جامعه است

گذاران، مسئوالن و كارگزاران و مجامع علمي كشور قرار داشته و  صورت فزاينده مورد توجه سياست فرهنگي به
مقاالت، كتب،  قياز طرلحاظ علمي و نظري   اي هم به هاي گسترده و فعاليت ها گذاري زمينه سرمايه  اين در

در داخل و خارج از كشور،  گسترش سازوكارهاايجاد و  قياز طرصورت عملي  و جلسات، و هم به ها همايش
هاي متعدد راديو و تلويزيوني، پذيرش  اندازي شبكه راه خصوصااي  هاي رسانه كمي و كيفي فعاليت هتوسع

هاي مرجع و غيره انجام پذيرفته است،  متعدد از نخبگان و گروه يها ئتيه هدانشجويان و طالب خارجي، مبادل
و اولويت مضاعف از اهميت  رو نيازااورميانه لماسي فرهنگي جمهوري اسالمي در منطقه خضرورت اعمال ديپ

گردد كه طي ساليان اخير شاهد تشديد دو موج قوي ايران هراسي و شيعه هراسي از سوي  برخوردار مي
ـ امنيتي و فرهنگي خود   منزوي ساختن تهران در محيط سياسي منظور به يا فرا منطقهاي و  بازيگران منطقه

به باور . است خاورميانهاين مقاله در پي توضيح و تبيين ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي در . هستيم
خاورميانه طي چند سال اخير در كنار دو فرهنگيـ  اجتماعي كشورهاي سياسي و تغيير و تحوالت  نويسنده

كرد سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در استفاده از ضرورت بازنگري در روي، موج قوي مورد اشاره در باال
  .اند را موجب شدهديپلماسي فرهنگي سنتي ابزار ديپلماسي فرهنگي و بازتعريف جديد از 

  خاورميانه، منافع ملي، سياست خارجي، ايراني ـ ياسالم فرهنگ، قدرت نرم، ديپلماسي: واژگان كليدي
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  دمهمق
افزايش روزافزون اهميت ، شدن جهانيدوران جديد موسوم به عصر  ههاي برجست يكي از ويژگي

، ها بر انديشه يرگذاريثاتقدرت نرم عبارت است از توانايي . المللي است در روابط بين» قدرت نرم«
 هالملل استفاد سياست بين هدر صحن. ديگران بدون استفاده از ابزار زور و تطميع رفتارترجيحات و 

به  ها دولتو  ها بر ساير ملت يرگذاريثاتتواند با  بجا و درازمدت از ابزارهاي قدرت نرم مي، مناسب
شتاب فراگير . هزينه و ماندگار كمك كند كم، صورت جذاب منافع ملي هر كشور به هو توسع نيمات

اي با  هاي جهاني و منطقه اي است كه امروزه تمامي قدرت گونه شدن توجه به قدرت نرم به
، در تالش هستند كه ضمن شناسايي، گذاري كالن بر روي اين استراتژي ريزي و سرمايه برنامه
و ها  را تبديل به ابزارآنها  ،زمينه  اين هاي ملي خود در روزآمد نمودن ظرفيتبارورسازي و ، ارتقا

اي و  منافع ملي و افزايش قدرت ملي خود در سطوح منطقه هو توسع نيماتي بالفعل براي ها فرصت
ديپلماسي «و » ديپلماسي عمومي«در چنين بستري است كه مفاهيمي چون . جهاني نمايند

  .كنند ممتاز جلوه مي يبه شكل» فرهنگي
 خصوصامجاورت جغرافيايي و  ليبه دلالهام بخشي در كشورهاي پيراموني  نيب نيدرا عتايطب

اولويت و اهميت فرهنگي و وجود مالحظات امنيتي ، اقتصادي، مختلف سياسيهاي  وجوه شباهت
خارجي جمهوري  اهداف فرهنگي سياست نيماتو ابزار  سازوكارها نيتر مهميكي از . يابد مي بيشتر

و عناصر فرهنگ ايراني ـ اسالمي و الهام بخشي در ساير  ها اسالمي مبتني بر گسترش خاصه
وعي ديپلماسي فرهنگي ن. تنظيم و اعمال ديپلماسي فرهنگي كارآمد و روزآمد است، تدوين، جوامع

هاي  و خاصه اه مند كه بتواند فرصت و بستر الزم را براي استفاده بهينه از داشتهكنشگر و كنش
  .منافع ملي كشور فراهم آورد نيماتفرهنگي ايران و انقالب اسالمي براي 

 خاورميانهاين مقاله در پي توضيح و تبيين ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي در منطقه 
در اين مقاله بررسي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در  در حقيقت هدف اصلي. است

تغيير و تحوالت فرهنگي ـ  به باور نويسنده. خاورميانه در پرتو تحوالت برخاسته از بهار عربي است
باعث ناكارآمدي ديپلماسي فرهنگي سنتي شده و بازنگري و  عمالو سياسي خاورميانه اجتماعي 

  .سازد مي رياپذن اجتنابآن را  فيبازتعر
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 ديپلماسي فرهنگي. يك

با ها  كشور. براي پيشبرد منافع خود بودها  ابزار كشورها نقدرت نظامي تبراي ساليان متمادي 
 كردند با اين انديشه كه مي را دنبالتقويت نيروهاي نظامي خود ، كسب و ذخيره قدرت نظامي

سوداهاي خود  ندتوان مي ا سهولت بيشتريبودند بتر  در افزايش قدرت نظامي خود كامياب هراندازه
 يبو موقعيت خود را ارتقاء بخشند و بر جايگاه خود در ميان كشورهاي ديگر  برآورده سازندرا 
نماد قدرت ترين  برجسته عنوان بهدر عصر حاضر استفاده از نيروي نظامي  حال نيباا. نديافزا

. استديگر كارايي خود را از دست داده هاي  براي كسب استيال و نفوذ در ميان ملت  يافزار سخت
امروزه در روابط بين كشورهاي نظام  آنچه، اهميت و كارايي قدرت سخت روزافزوندر كنار كاهش 

گردد  مي اصلي قدرت يك كشور محسوبهاي  عناصر و مؤلفه ازجملهامتياز زيادي دارد و  الملل بين
ي كه دوران گذار الملل بينمحيط امروز . باشد يم يالملل بينظرفيت قدرت نرم آن كشور در محيط 

باشد بيش  مي خود را طي كرده و به تعبير جوزف ناي عرصه انتقال تدريجي قدرت از شرق به غرب
جمهوري اسالمي . باشد مي ديپلماسي عمومي و فرهنگيهاي  و كاربست ها از هر چيز پذيراي مؤلفه

 .استثنايي بر اين اصل نيستاي،  منطقه كننده تعيينيك بازيگر مهم و  عنوان بهايران نيز 

برنامه ارتباطات . جستجو نمود 1930دهه  يها سالتوان در  مي پيشينه ديپلماسي فرهنگي را
با  يزود بهكه اي  برنامه، توان آغاز استفاده اين امر دانست مي فرهنگي بين فرانسه و آلمان را

شوراي بريتانيايي روابط با  يانداز راهكه بريتانيا اقدام به  يا گونه بهروبرو شد ها  الگوبرداري ساير كشور
 ها همكاري يسازمان نيبكميته  سيتأسنيز اقدام به  متحده االتياو  1934در سال  1ساير كشورها
ابزار كارآمد  عنوان بهبا تلقي فرهنگ  1980از دهه . نمود 1938در سال  2آمريكاهاي  با جمهوري
 1986مايكل در اثر خود در سال . شاهد يك تحول بزرگ شدسياست خارجي ، ديپلماسي

مالي تورهاي هنرمندان يا از  نيماتديپلماسي فرهنگي را تقويت نفوذ فرهنگي يك كشور از طريق 
. هاي خارجي تعريف كرد طريق مساعدت به مطالعه زبان و فرهنگ آن كشور در دانشگاه

)Mitchell: 1986 ( قرار دادن فرهنگ در دستور كار سياست با آغاز عصر ارتباطات اهميت
                                                         
1. British Council for Relations  
2. Interdepartmental Committee on Cooperation with the Other American Republics  
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اين امر نتيجه رخنه گريزناپذير محصوالت فرهنگي در انجام تبادالت فراملي . خارجي دوچندان شد
براي ، به گفته جوزف ناي و اوون. است شدن جهانياز  متأثر و جريان سيال محصوالت اقتصادي

 ـ و يا حتي داراي اهميت بودن به لحاظ فرهنگ ـ يقوي بودن به لحاظ فرهنگي در دنياي كنون
ثمره اين امر سياسي شدن فرهنگ . كشور بايستي كنترل خود را بر اين جريانات حفظ كند

  )Blanger, 1999: 677(. سياست خارجي است لهيوس به

  ديپلماسي فرهنگي تعاريف  . 1ـ1
ي بين الملل بينو ارتباطات ها  بر پيوند راتشيثاتو ها  است كه برون داد مؤثريك رويه و عمل 

كند تا بنيان و شالوده الزم براي اعتمادسازي  مي ديپلماسي عمومي كمك. جويد مي كشورهاي را
، ها لآهديا، هاانگاره، هامبادله و تبادل ايده .)Arendt, 2005(د بين مردمان ديگر ملل فراهم آي

تشويق فهم  منظور بهو مردمانشان ها  ملت فرهنگ بينهاي  و ديگر جنبه هنر، اطالعات، هاانديشه
تصوير و ايماژ  هيارابرقراري يك شاهراه ارتباطي و اطالعاتي براي ، )Cummings,2003:1( متقابل

، و ادراك سويكفرهنگي ـ تمدني آن به جهانيان از ي ها ارزشواقعي از ملت و تبيين و ترويج 
 از سوي ديگرها  و كشور ها ساير ملتي ها ارزشبرداشت و شناخت صحيح و صادق از فرهنگ و 

)Dalone, 1988:12.(  ها فرهنگها  هنر، اطالعات، ها دهياديپلماسي فرهنگي عبارت است از تبادل 
  )Saeki, 2002: 137( .ارتقاي فهم متقابل بين شهروندان يا كشورهاي مختلف منظور به

  ننگاهي به ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايرا .2ـ1
 ديتأكو اهداف مختلف ديپلماسي فرهنگي ها  كاركرد، ابعاد، بر وجوه، فوقهر يك از اين تعارف 

يكي از ابعاد و ابزار  عنوان بهتوان استنتاج كرد كه ديپلماسي فرهنگي  ميآنها  اما از برآيند؛ ورزد مي
براي  افتهي و سازمانسياست خارجي عبارت است از تالش و كوشش از پيش طراحي شده 

و باورهاي ساير  هارايستا، ها ارزش، هالئاايد، ها انگاره، افكار، ادراكات، ها برداشتبر  يرگذاريثات
ديگر هاي  از طريق تبيين و ترويج فرهنگ و تمدن ايراني و شناخت و درك واقعي از فرهنگ ها ملت
، ترويج، مستلزم تبيين ديپلماسي فرهنگي متضمن و، رو نيازا. و توسعه منافع ملي نيمات منظور به
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هاي  و ابعاد فرهنگ و تمدن ايراني ـ اسالمي به ملت ها ارزش، و عناصر ها مؤلفهمعرفي و گسترش 
 .گيري ابزارهاي فرهنگي آن جوامع و كشورهاستكار بهز طريق امنطقه 

ديپلماسي فرهنگي فرآيندي هدفمند بوده و براي تحقق و دستيابي به اهدافي تعريف ، بنابراين
عامل شكل دهنده به تعامالت و  عنوان بهديپلماسي فرهنگي  درواقع. شود مي شده تدوين و اجرا

در سياست  يپررنگقدرت درون فرهنگ نقش هاي  و گستره ها ي و معرف شبكهالملل بينپلهاي 
نوين به ابزاري براي شخصيت بخشيدن  يها يفناوربا ظهور  كهعاملي ، كند مي خارجي كشور پيدا

ديپلماسي ، جهيدرنت )Nye, 2004(. نگ ملي و عرضه آن به جامعه بيروني تبديل شده استبه فره
هدف ديپلماسي ، تبليغات برخالفچون . شود مي فرهنگي از روابط و تبليغات فرهنگي متمايز

همچنين . و تحريف شده يرواقعيغهاي  فرهنگي تعامل و درآميختن با مخاطبين است نه القاء پيام
شود تا مبارزه و كشمكش  مي ديتأك درازمدتدر ديپلماسي فرهنگي بر روابط متقابل پايدار و 

  .براي كسب منافع آتي و فوري زودگذرو  مدت كوتاهسياسي 
ديپلماسي فرهنگي  راي؛ زديپلماسي فرهنگي از روابط فرهنگي سنتي نيز متفاوت و متمايز است

به مناسبات فرهنگي رسمي و ها نت، روابط فرهنگي سنتي برخالف ،ركن چهارم سياست خارجي عنوان به
 چارچوبفرهنگي در  مبادالت. رديگ يبرمرا نيز در  يردولتيغهاي  دولتي محدود نشده و بازيگران و حوزه

انتقال و  رندهيدربرگبلكه عالوه بر آن . شود نمي صرفديپلماسي فرهنگي نيز فقط شامل هنر و فرهنگ 
هدف اصلي و ، فراتر از اين. جريانات و مباحث فلسفي نيز است، علمي و آموزشياي،  رسانه، فكري ارتباط

اعتمادسازي جهت فراهم ساختن زمينه و بستر ، يردولتيغدر سطح  ويژه ، بهاوليه روابط فرهنگي سنتي
و  درصدد تحقق، اعتمادسازي جز بهديپلماسي فرهنگي  كه يدرحال. منافع ملي است نيماتالزم براي 

  )Frankle, 1995:69( اهداف ملي سياسي مشخص و معين نيز هست نيمات

  اهداف ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران. 3 ـ1
در چارچوب هدف فراگير معرفي فرهنگ و جمهوري اسالمي ايران ديپلماسي فرهنگي 

از تر  واقعي شناخت و دريافت بهتر و، فهم، و درك سو يكاسالمي از  ـ فرهنگي ايراني ها ارزش
توان به دو  مي اهداف ديپلماسي فرهنگي را. تعريف شده است ديگر از سوي ديگرهاي  فرهنگ
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 نيماتاهداف فرهنگي ناب معطوف به تحقق و . تقسيم كرد يرفرهنگيغدسته فرهنگي محض و 
توسعه و ترويج فرهنگي و تمدن ايراني و ، و منافعي است كه موجب گسترش ها آرمان، ها ارزش

اهداف غير فرهنگ ناظر به مقاصد و آمال ، برعكس. شود مي يالملل بينانقالب اسالمي در عرصه 
اقتصادي و راهبردي است كه ديپلماسي فرهنگي بستر و زمينه الزم براي ، سياسي، امنيتي

 )108: 1389: دهقاني فيروزآبادي(. سازد مي را فراهمآنها  دستيابي به

در راستاي دو هدف  در قالب اهداف فرهنگي اسالميترويج و گسترش فرهنگ ايراني و ، تبيين
ي واقعي و مثبت از كشور و ملت ساز و ايماژ يرپردازيتصو :گيرد مي اصلي صورت تحقق به خود

 .نادرست و تلقيات مخدوش از آن را اصالح نمايداي  ايران كه تصورات كليشه

ي الملل بينو بازيگران ها  كشور برخيي و مقابله با تصاوير و تبليغات منفي ساز خنثي، هدف دوم
 .اي در پرتو بحران پرونده هسته خصوصا يردولتيغاز جمهوري اسالمي ايران در سطوح دولتي و 

 :پردازد مي ها سوءبرداشتديپلماسي فرهنگي به دو طريق به رفع اين سوء تفاهمات و 

 فرهنگي باعث درك و تفاهم فرهنگي بين ايران و كشورهاي منطقه و جهانديپلماسي ، نخست
جنگ و  رايزدهد؛  مي را كاهش آنانبين  منازعه و جنگ، تفاهم فرهنگي نيز ستيزش. شود مي

جنگ و خشونت ، در جهت تفاهمآنها  منازعه در فكر و ذهن انسان ريشه دارد كه با دگرگون شدن
  ).95ـ  87: 1373، ماكو و تامبسون(. بندد يبرمن رخت و منازعه نيز از منطقه و جها

و كشورهاي منطقه كه به از بين رفتن  ها مبادله و ديپلماسي فرهنگي بين ايران و ساير ملت
اي  جامعه سياسي منطقهگيري  موجب شكل، انجامد مي مدارانه از راه تفاهم فرهنگيقوم يها يداور شيپ

  ).Snyder and Pruitt, 1969: 14. (كند مي امنيت كمكشود كه خود به برقراري صلح و  مي
سازد تا اهداف و منافع  مي ديپلماسي فرهنگي به دو صورت جمهوري اسالمي ايران را قادر

  .محقق سازدسياسي سياست خارجي خود را 
ديگر و همچنين شناساندن فرهنگ ايراني هاي  و ملت ها از طريق شناخت فرهنگ كشور، اول

و اقدامات  ها موجه و مؤثر ساختن سياست منظور به ها بر ساير كشور رگذاريثاتاز راه ، ؛ دومآنانبه 
هاي  شناخت فرهنگ ديگران و اخذ تصميمات صحيح و اتخاذ سياست. جمهوري اسالمي در آنها

، به همين ترتيب. انجامد مي از سوي جمهوري اسالمي آنانبا فرهنگ و منافع  و سازگار نانهيب واقع
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و  ها ارزشديگر بر اساس هاي  شود تا ملت مي و ترويج فرهنگ ايران و انقالب اسالمي موجبتبيين 
اگر جمهوري اسالمي  جهيدرنت. را درك و ارزيابي نمايند ها پديده، هنجارهاي اين فرهنگ و انقالب

اي ه تواند سياست مي بگذارد ريثاتگيرندگان كشورهاي منطقه  قادر باشد بر افكار و اذهان تصميم
  ).Michell, 1986:10( را در جهت اهداف سياست خارجي خود هدايت كند آنان

فراتر از اين در بسياري از مواقع هدف ديپلماسي فرهنگي از ايجاد روابط و مناسبات سياسي پايدار و 
 چندجانبهبرقراري و حفظ صلح و امنيت دو و ، منطقهميان جمهوري اسالمي و كشورهاي  باثبات

فرهنگ و ديپلماسي فرهنگي به دو صورت ابزاري و تكويني به روابط سياسي باثبات و صلح و . باشد مي
براي  يو سازوكارفرهنگ و روابط فرهنگي وسيله ، از منظر ابزاري. كند مي كمكاي  امنيت منطقه

منطقه يي بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي زدا دستيابي به صلح از طريق كاهش منازعه و تنش
اين رهيافت با پذيرش ديدگاه امنيت و منفعت محور حاكم بر روابط . است فارس جيخلحوزه  خصوصاو 

اقتصادي و امنيتي بين ، داند كه روابط سياسي مي روابط فرهنگي بعد چهارم سياست خارجيالملل،  بين
 ).Berdal. et. al., 1988 Jacquin(. كند مي عيو كشورهاي منطقه را تسهيل و تسر ايران

منطقه يكي هاي  توسعه و گسترش تجارت و روابط اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشور
جمهوري  سو يكديپلماسي و روابط فرهنگي از . باشد مي ديگر از اهداف ديپلماسي فرهنگي

ايران و انقالب ي ها ارزشسازد در چارچوب تجارت و صنعت فرهنگي به صدور  مي اسالمي را قادر
ديپلماسي فرهنگي بستر و ، از طرف ديگر. ق صادرات كاالهاي فرهنگي بپردازداسالمي از طري

  .كند مي را مهيا يرفرهنگيغزمينه الزم براي صدور كاالهاي 

 كاركردهاي تعريف شده براي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران. 4- 1

راي اعمال قدرت نرم الزم ب و سازوكارين كاركرد ديپلماسي فرهنگي فراهم ساختن ابزار تر مهم
توانايي در جذب و اقناع ديگران جهت  صورت بهقدرت نرم . ران استياز سوي جمهوري اسالمي ا

، ايدئولوژي، ها انگاره، ها ارزش، اين نوع قدرت بر هنجارها. شود مي و همنوايي تعريف» دستي هم«
 رو نيازا). 171ـNye, 1990: 153( اخالق و فرهنگ مبتني و متكي است، اعتبار، نهادهاي سياسي

هاي  و دارايي ها از قابليت، استفاده از تهديد و پاداش يجا به يايران از طريق ديپلماسي فرهنگ
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. گيرد مي منطقه بهرههاي  و ملتها  جهت شكل دادن به ارجحيت كشور رملموسيغنامحسوس و 
ا ديگران را با صرف هزينه سازد ت مي هنجاري و فرهنگي ايران آن را قادر، ارزشهاي  چون جاذبه

 .و اهداف خود كند ها مادي و معنوي كمتري جذب سياست

كاركردهاي مثبت ، همچنين از طريق قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران، ديپلماسي فرهنگي
 :كاركردهايي مانند، كند مي منافع و اهداف ملي كشور ايفا نيماتدر 

 ملت باستاني ايران و انقالب اسالمي؛معرفي هويت و شخصيت و روح فرهنگي ـ تمدني 

 .فرهنگي ايران و انقالب اسالميهاي  و خاصه ها ارزشنمايش و عرضه 

 منطقه؛هاي  فرهنگي مشترك ايران با ملتي ها ارزشنمايش و ترويج 

 .رود نمي از بين يزود بهگسترش و توسعه روابط مردم با مردم كه پايدار و درازمدت بوده و 

از طريق اعمال ديپلماسي  فارس جيخلخبگان علمي ـ فرهنگي كشورهاي حوزه بر ن يرگذاريثات
 باشد؛ نمي ريپذ امكانسنتي و سياسي 

 فراهم ساختن بستر و زمينه الزم براي برقراري تماس با افكار عمومي كشورهاي منطقه؛

 ،كه با ايران اختالفات سياسي دارندهايي  همكاري با ملت تهيه دستور كار مثبت

هاي  همكاري ساز ي با كشورهاي منطقه كه زمينهساز ه ايجاد اعتماد و تسهيل اعتمادكمك ب
 خواهد بود؛ آناناقتصادي و امنيتي با ، سياسي

اجتماعي و فرهنگي غير نخبه هاي  ساختن برقراري تماس و ارتباط نزديك با گروه ريپذ امكان
 به تمدن ايران؛ مند عالقهزنان و عامه مردم ، جوانانمانند 

 منطقه؛هاي  فرهنگي ساير ملت يها ارزش باآشنا ساختن مردم و ملت ايران 

 اي؛ مهاجم فرا منطقههاي  مقابله با تهاجم و نفوذ فرهنگبراي ايجاد فضاي فرهنگي و اخالقي مثبت 

 توسعه و گسترش مبادله اطالعات جهت آگاهي بخشي بيشتر در مورد دستاوردهاي فرهنگي ايران؛

منطقه به محصوالت هاي  ارتقا و گسترش تسهيالت الزم براي دسترسي گسترده و آسان ملت
 و دستاوردهاي فرهنگي ايران؛

دانشمندان و نخبگان فرهنگي ـ علمي ، برقراري و تسهيل روابط و مبادالت بين هنرمندان
 جمهوري اسالمي ايران با ساير كشورهاي منطقه؛
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تر  گسترده يها يهمكارمؤثر جهت يافتن اشكال و ابعادي جديد براي  يسازوكارها جادياو ها  راهكار هيارا
  )108: 1389: دهقاني فيروزآبادي(. علمي و هنري بين ايران و كشورهاي ديگر منطقه، فرهنگي

 تغيير و تحول سياسي و فرهنگي در خاورميانه. دو

لماسي نوين فرهنگي جمهوري كننده ديپ ايجابو سياسي تغيير و تحوالت فرهنگي ـ اجتماعي 
. استاي  و فرا منطقهاي  منطقه، متغيرهايي در سه سطح ملي اين امر برآمده از. استاسالمي ايران 

حاصل فرآيند تكامل طبيعي اين جوامع از وضعيت سنتي به مدرن يا  ها برخي از اين دگرگوني
. گيرند مي نشأتاي  روندهاي منطقهبعضي ديگر از تحوالت از . است يافتگي توسعهبه  يافتگين توسعه

و  گري  يشات سلفيگرا ي ريگ شكل، يي و رشد اسالم سياسيگرا اسالماحياي ، وقوع انقالب اسالمي
در سطح . هستنداي  منطقههاي  اين متغير ازجمله يردولتيغظهور بازيگران ، يي سنيگرا افراط
فوذ فرهنگي خودآگاه و ناخودآگاه ن، شدن جهانينيز عواملي چون اي  ي و فرا منطقهالملل بين

تحوالت فرهنگي متعدد را در  آنانسياسي ـ فرهنگي هاي  و برنامه و طرح گر مداخلهبازيگران 
  ).1386، بايمن و ديگران، بنساحل(. منطقه ايجاد كرده است

ين عوامل سياسي و فرهنگي دگرگوني منطقه خاورميانه كه ديپلماسي فرهنگي نوين تر مهم
  :طلبد عبارتند از مي ايران را

 ي مردمي در منطقه خاورميانهها خيزشبهار عربي و . 1- 2

پس از تحوالت بهار عربي شاهد تغيير جهتي از مفهوم سنتي دولت حداقلي خاورميانه منطقه 
 ييها دولت، رود مي فراگير پيشي ها دولتگيري  به سمت شكل جيتدر به و به دولت حداكثري بوده
برقراري  منظور بهسياسي جاري هاي  سياسي براي مقابله با بحرانهاي  روهكه توان جذب همه گ

 )1394، برزگر. (را داشته باشنديي گرا افراطثبات و از آن طريق مبارزه با 

  ل و موضوعات فرهنگي نوينيمسا. 2- 2
و بنيادگرايي سني و تشكل و تعيين آن در قالب  گري  رشد و نمو انديشه و اعتقاد سلفي
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اين موضوعات و تحوالت فرهنگي جديد  ازجملهاجتماعي و سياسي در سطح منطقه هاي  جنبش
تحولي ديگر است كه محيط ، مسطرح و پردازش گفتمان تروري). Davidson, 2006(. است

ي ساز گسترش دموكراسي و فرآيند دموكراتيك. فرهنگي منطقه را دگرگون ساخته است
آموزشي و اقتصادي تغيير و ، توسعه علمي، ن حقوق بشراهميت و اولويت يافت، كشورهاي منطقه

تجلي و نمود . دهد مي قرار ريثاتحت تكشورهاي منطقه را  تحولي ديگر است كه حيات فرهنگي
  .توان در طرح خاورميانه بزرگ مشاهده كرد مي راها  و هنجار ها ارزش، ها شهياندعيني اين 

  ظهور بازيگران جديد. 3- 2
 ريثاتبحران دولت يا . اندشدهاز خود  مندبهره نيز منطقه خاورميانه  شدن جهانيتبعات  از برخي

اين عوامل باعث . هستند راتيثاتين اين تر مهمتكنولوژيهاي نوين يا ظهور جامعه مدني قدرتمند از 
در شوند كه  هايي مي اين بازيگران پذيراي نقش. افزايش دوچندان بازيگران غيردولتي شده است

 حضورو ساختارمند  افتهي و سازمانگروهي ، زيگران فرديبا. بوده است ها دولتبر عهده سابق 
فرهنگي خود سياسي و اين كنشگران . كشند مي را به چالشساختارهاي دولتي بازيگران و 

 شكل ها و جريانات فرهنگي در اين كشور ها دهند كه به گفتمان مي مرجع را تشكيلهايي  گروه
سياسي ـ فرهنگي هستند هاي  و گفتمان ها بازيگران خود محصول و معلول جنبشاين . دهند مي

ظهور ) Oliveti, 2002; Atran, 2006( اخير سراسر جهان عرب را فراگرفته است يها سالكه در 
 .شوند مي ين اين بازيگران محسوبتر مهمتروريستي مانند داعش و القاعده از هاي  شبكه

  طالعاتتوسعه ارتباطات و ا. 4- 2 
و انقالب اطالعات و ارتباطات  شدن جهانيدر اثر  فارس جيخلفضاي ارتباطي و اطالعاتي خاورميانه و 

مختلف نوشتاري و ديداري و هاي  رشد كمي و كيفي رسانه. است افتهي تكاملتحول و  گير چشمي طور به
ين تر مهميكي از اي  ماهوارههاي  گسترده اينترنت و شبكهگيري  كار بهتوسعه فضاي مجازي مبتني بر 

اين فضاي مجازي هاي  بارزترين نمونه. باشد مي فضاي ارتباطي و اطالعاتي نوين نياو مختصات  ها ويژگي
  .دتلويزيوني چون الجزيره قطر و العربيه عربستان هستنهاي  شبكهاي  و ديجيتال رسانه
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  در خاورميانه عربي بحران هويت. 5- 2
واكنشي به بروز بحران  يتا اندازه زياد خاورميانهتمدني در كشورهاي عربي  ـبازسازي فرهنگي 

نسل ، و هنجارهاي فرهنگي بيگانه ها ارزشچون در اثر نفوذ و رسوخ . هويت در اين جوامع است
دچار بحران هويت ، و انتقال از وضعيت سنتي به مدرن توسعه درحالجوان كشورهاي عربي 

  ). Yamani, 2002( است شده

  در خاورميانه ها فرهنگ خردهچالش . 6- 2
 عربيت. شود مي اسالمي و غربي تقسيم، عربي فرهنگ خردهبه سه  خاورميانهفرهنگ ملي كشورهاي 

 فرهنگ خرده. دهد مي عربي قرار دارد كه به هويت عربي شكل فرهنگ خردهدر مركز ثقل و كانون 
و  ديتأكيابد كه بيش از عربيت بر اسالميت  مي اسالمي حول محور دين مبين اسالم تشكيل و تعين

. غربي قرار داد فرهنگ خردهرا در تقابل و تعارض با  فرهنگ خردهتوان اين  نمي نيباوجودا. كند مي تمركز
هنجاري كه بر . باشد مي فرهنگ ملي اين جوامع سومين عنصر متشكله، غربي يا مدرن فرهنگ خرده

  .يابد مي تصادي و فرهنگي ليبراليسم هويتسياسي اقي ها ارزشو ها  مبناي هنجار

  آموزشيـ  علمي توسعه. 7- 2

آموزشي  ـمراكز علمي  صورت بهتا اند  اخير تالش كردههاي  در سال خاورميانهكشورهاي برخي 
 منظور بهمراكز علمي و دانشگاهي در عربستان  تأسيس و توسعه. نديدرآمنطقه و جهان اسالم 

امارات عربي متحده نيز در . گيرد مي هدايت و مديريت فكري و فرهنگي جهان اسالم صورت
 كه يطور بهاند  عظيم را در بخش آموزش صرف كردهاي  گذشته تالش گسترده و سرمايههاي  سال
. اند معتبر جهان در شهرك دانش دبي شعبه داير كردههاي  تعداد زيادي از دانشگاه اكنون هم

 گير چشمآموزشي و فرهنگي رشد و نمو ، و سمينارهاي علمي ها همايش، ها نفرانسكبرگزاري 
  .است يافته
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و الزامات ايران در حوزه ديپلماسي فرهنگي در محيط  ها محدوديت، ها فرصت .سه
  جديد خاورميانه

  ي ايرانها فرصت) الف
 اي ان در پايان دادن به پرونده هستهموفقيت اير .1ـ3

از مذاكره در تيرماه گيري  خود با بهرهاي  اسالمي ايران در پايان پرونده هستهموفقيت جمهوري 
اي  براي بهبود چهره و وجهه كشور در افكار عمومي منطقه بها گران  توان فرصتي مي را 1394
گردد كه بايد دانست اين مذاكرات  مي برخوردار دوچنداناين مهم زماني از اهميت . دانست

نمادين و اهميت استراتژيك براي تهران همراه گرديده و توانسته است پروژه ايران هراسي  تيفيباك
دستاورد مذاكرات  نيتر بزرگبتوان گفت شايد از ديگر سو . دساز  را در منطقه با چالش جدي روبرو

ي و فراهم آمدن زمينه برا »يا هستهآزادسازي سياست خارجي كشور از بند پرونده « 5+1ايران با 
 .فرهنگي و علمي دانست جديد ديپلماسي يعني ديپلماسيهاي  ورود به عرصه

 تاريخيـ  اشتراكات فرهنگي. 2ـ3

اشتراكات تاريخي و فرهنگي بسياري بين ايران و اعراب در بسياري از مقاطع زماني تاريخ و 
ار تحت حاكميت سياسي مشترك قرهايي  حتي در دوره. اند سرنوشتي مشترك را تجربه كرده

كه  يا گونه به. دين اسالم است ايران و اعرابين عنصر و عامل پيوند دهنده تر مهماما ؛ اند داشته
فرهنگي مستقل از ماهيت مشترك اسالمي هاي  هويت باوجودايران و اعراب هاي  فرهنگ

فرهنگ سياست داخلي خود يك  ريثاتحت تايران ). Bate and Rassam, 2001( برخوردارند
تحت ايراني يعني » ييگرا خاص«كند كه متشكل از نوعي  را دنبال مياي  سياست مستقل منطقه

اشتراكات تاريخي و هويتي و ضرورت ايفاي نقش و حفظ جايگاه خود  بر هيتكفرهنگ سياسي  ريثات
در يك اي  ل منطقهياآمريكا براي حل مس ازجملهو ضرورت تعامل با غرب  سو يكدر منطقه از 

  )1394: 2، برزگر(. قالب همگاني از سوي ديگر است
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 ينزديكي جغرافياي. 3ـ3
 فرصتي ديگر را فراهم فارس جيخل خصوصامجاورت و همسايگي ايران و كشورهاي عرب 

نزديكي جمهوري . كند مي يت و مطلوبيت ديپلماسي فرهنگي ايران كمكعآورد كه به موق مي
، منطق تسري و پخش افقي بر اساس فارس جيخلاسالمي ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري 

 .سازد مي را فراهمها  بيشتر براي فرهنگ ايراني و انقالب اسالمي در اين كشور يرگذاريثاتامكان 

 در كشورهاي منطقه حضور ايرانيان و شيعيان .4ـ3

به علت اشتراك فرهنگي و ديني با ، فارس جيخل عرب حوزههاي  كشورايرانيان و شيعيان مقيم در 
كاركرد و نقشي  آنان. پل ارتباطي بين فرهنگ ايران و جوامع مقصد عمل نمايد صورت بهتوانند  ، ميايران
 ).1979،توال( كنند مي ايفاها  كشور نيدر افرهنگ ايراني به مخاطبين مختلف  در انتقال مؤثر

 ها چالش )ب

متعدد نيز هاي  و محدوديت ها چالش، مناسب و مساعد فرهنگيهاي  و زمينه ها فرصتدر كنار 
ي فراروي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ها چالش. براي ديپلماسي فرهنگي ايران وجود دارد

ي دروني ها چالش .توان به دو گروه داخلي و بيروني تقسيم نمود مي ايران در منطقه خاورميانه را
  .و كمبودهاي داخلي است ها ي برآمده از نقصها چالشكه عبارت از 

 نگاه ايدئولوژيك بر فرهنگي در ديپلماسي فرهنگي گاهيوب گاهغلبه . 1ـ3    

به اين  بر نگاه فرهنگي معرفي نمود كيدئولوژياغلبه نگاه توان  مي چالش ديگر در اين حوزه را
اين حوزه انتقال نگاه مذهبي خود به دنيا  در، از ذهنيت مديران فرهنگي متأثرمعنا كه در مقاطعي 
  .به دست فراموشي سپرده شده استه همين جهت ديگر شقوق فرهنگي پيگيري شده است و ب

 يگذار استيستكثر منابع . 2ـ3
وزارت ، ي مختلف درگير در ديپلماسي فرهنگي مانند وزارت امور خارجهها ارگانحضور 
تدوين اجراي يك سياست ... مان فرهنگ و ارتباطات اسالمي وساز ،رشاد اسالميفرهنگ و ا
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نسبت  ها سازمان نيااين در حالي است كه رويكرد . سازد مي يكپارچه را در منطقه با چالش مواجه
اي  با شكاف فزايندهاي  منطقه يها تيواقعاز آنها  يها برداشتبه تحوالت منطقه خاورميانه و 

در  بلندمدتعنصر فقدان رويكرد گيري  همچنين باعث شكل يگذار استيستكثر منابع . روبروست
و  يهمكاري، مستلزم هماهنگ، كارآمد يفرهنگ يپلماسيد. حوزه ديپلماسي فرهنگي شده است

  .است يك ساختار واحد در سطح مليدر چارچوب  يمختلف فرهنگ يكارگزارها ييافزا هم

 سايبر ديپلماسيبرداري كافي از  عدم بهره. 2- 3

ارتقاي ضريب نفوذ ، دولتي تحت وب يها تيفعالديجيتالي  يرسان اطالعتوسعه سطح 
، يالملل بينتوسعه بدنه دولت الكترونيك كشور در حوزه ، جهانهاي  ديپلماسي نفوذ ايران در رسانه

ديجيتالي  يها سازمان تيتقوفعال شدن حوزه عملكرد دولت در فضاي ديجيتالي جهاني و 
رسد ايران هنوز در  مي به نظر) 1383: 83، مرادي. (صوصي از فوايد سايبر ديپلماسي استخ

عربستان سعودي  خصوصاخود اي  استفاده از اين ابزار است و از رقباي منطقه يها گامنخستين 
 .فاصله زيادي دارد

 باشند مي خارجي سرمنشأيي كه داراي ها چالشي بيروني يا ها چالش .ج

 ايران هراسي. 1 ـ 3

از پيروزي انقالب . دارداي  تاريخي ديرينه ظن متقابل ايران و اعراب پيشينه اعتمادي و سوء بي
با ها  همسويي برخي از اين كشور، ضعف كشورهاي عربي منطقه در برابر قدرت منطقه ايران، اسالمي

در مصر و معمر قذافي در بلوك شوروي و نيز ظهور بازيگران ناسيوناليسم عرب مانند جمال عبدالناصر 
و  الملل بينهمسويي نظام سياسي ايران با نظام  حال نيباا. ليبي پديده ايران هراسي را در پي داشت

در سطح نخبه ها  باعث شد پديده ايران هراسي تن يرسان اطالعو اي  ضعف و ناكارآمدي ابزارهاي رسانه
اعتمادي و  بي جمهوري اسالميگيري  شكل اما پس از پيروزي انقالب اسالمي و؛ حاكم باقي بماند

تحوالت عراق و به قدرت رسيدن شيعيان در اين . اعراب نسبت به ايران تشديد و تقويت شد سوءظن
ايران را ارتقاء اي  روزه موقعيت منطقه 33در لبنان پس از جنگ  اهللا حزبكشور و تقويت جايگاه و منزلت 
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را  به آن فارس جيخلاعتمادي اعراب  بي و سوءظن، ايراناي  قهاين تغيير و تحوالت و برتري منط. بخشيد
منحرف ساختن افكار عمومي داخلي خود از  منظور بهتالش برخي كشورهاي عرب منطقه . برانگيخت

توان  مي رااي  انقالب ارتباطات و ناكامي در به نتيجه رساندن پرونده هسته، ي بيرونيساز طريق بحران
عليه جمهوري اي  برشمرد كه به تقويت پديده ايران هراسي از سوي كشورهاي منطقهين عواملي تر مهم

اعمال و اجراي ديپلماسي فرهنگي ، اعتمادي اعراب به ايران بي سوءظن و رو نيازا. اسالمي ايران انجاميد
ن در سال در وي 5+1جمهوري اسالمي ايران با اي  توافق هسته. سازد مي رو روبهدر اين منطقه را با چالش 

براي تقويت  اسراييلعربستان و رژيم  خصوصااي  توان سرآغاز تحرك برخي بازيگران منطقه مي را 1394
نگراني ، را در پي دارداي  منطقه كيتيژئوپلاين توافق كه دورنماي تغييرات . پروژه ايران هراسي دانست

آخرين نمونه از اين . در پي داشته استخود اي  اين بازيگران را از بابت از دست دادن جايگاه برتر منطقه
قطع فراخواندن سفير ، 1394در محكوم نمودن زائران ايراني در بروز حادثه منا در حج سال ها  تالش

در نشست  اسراييل ريوز نخست يها تالشبحرين و اخراج كاردار ايران از منامه توسط دولت آل خليفه و 
 .نمود پيدا كرد 1394ملل در سال  سازمان يعموممجمع 

 ايدئولوژيك و سياسي شدن فرهنگ ايرانشيعه هراسي و . 2 ـ 3

از صدور آن باعث ايدئولوژيك  فارس جيخلپيروزي انقالب اسالمي و نگراني كشورهاي جنوب 
در اثر تحوالت عراق و لبنان نيز فرهنگ و هويت ايراني و . شد آنانهنگ ايران در نزد رشدن ف
با فرهنگ ايراني و انقالب اسالمي  فارس جيخلاعراب  جهيدرنت. امنيتي شده است سياسي و شيعي

خيزش ) 1392: كشاورز شكري(. كنند مي امنيتي برخورد ـديد سياسي هيك پديده و ت مثابه به
يمن و شرق عربستان سعودي باعث شد برخي ، بحرين خصوصاشيعيان در كشورهاي عربي منطقه 

منحرف ساختن افكار عمومي داخل از  منظور بهدر راستاي سياست فرافكني و اي  كشورهاي منطقه
شكست نظام سياسي حاكم در توسعه سياسي درصدد معرفي اين تحوالت تحت عنوان رقابت 

عربستان سعودي بيشترين تالش را براي تبديل شيعه به يك پديده  نيب نيدرا. شيعه و سني برآيند
. دهد مي يك پديده فرهنگي امنيتي از خود بروز عنوان بهسالمي ايران امنيتي و معرفي جمهوري ا

 .سميعرب پانم عربي و سناسيونالي
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ايران جهت مقابله با ايدئولوژي اسالمي و اسالم سياسي درصدد احياي ايدئولوژي اي  رقباي منطقه
ه رفتن اقليت سني مذهب يتحوالت عراق و به حاش آنان. اند برآمدهعربي و پايان عربيسم  سميوناليناس

از سوي ديگر نفوذ جمهوري اسالمي در لبنان و . دانند مي شدن آن يرعربيغدر اين كشور را به معناي 
 سميوناليناستقويت  رو نيازا. كنند مي فلسطين را نيز نشانه دخالت ايران در امور داخلي اعراب تلقي

له با نفوذ و قدرت ايدئولوژيك و فرهنگي ايران و راهكاري براي مقاب را سازوكارعربي و پايان عربيسم 
يشات ناسيوناليستي عربي ضد گرا  ايراني نيز گانه سهادعاهاي امارات نسبت به جزاير . كنند مي قلمداد

 ). Owen 2004 Schwedler Gerner 2008( زند مي ايراني را دامن

 فعاليت مخالفين جمهوري اسالمي. 3- 3

با افزايش تنش بين ايران و غرب پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و با ظهور مخالفين جديد 
. فعاليت اپوزيسيون عليه ايران در كشورهاي مختلف روند صعودي گرفت، براي نظام سياسي جديد

فعاليت فرهنگي مخالفين و معارضين اي،  هاز پرونده هست متأثر ها با افزايش تنشهاي اخير در سال
در حال انتقال و اروپا فعال در آمريكا  ضدانقالب كه يطور بهجمهوري اسالمي افزايش يافته است 

 تبليغي خود به كشورهاي منطقه و در رأس آن امارات عربي متحده ـفرهنگي هاي  تدريجي برنامه
از مراكز و  يمند بهرهيداري و نوشتاري و د، مختلف شنيداريهاي  دسترسي به رسانه. باشد مي

است كه مخالفين جمهوري اسالمي از آن هايي  ابزار ازجملهتفريحي  ـنهادهاي فرهنگي 
برخي كشورهاي اروپايي مانند فرانسه  يها پارلمانحضور فعال اپوزيسيون ايراني در . ردارندوبرخ

 .اخير داشته است يها سالعليه ايران طي ها  افكار عمومي اين كشور يده جهتنقش بسزايي در 

 ديپلماسي فرهنگي آمريكا. 4- 3

طرحي . داد هيارابزرگ را براي مهندسي فرهنگي منطقه  طرح خاورميانه، آمريكا پس از اشغال عراق
عرب  كار محافظهآموزشي و اقتصادي كشورهاي ، دموكراسي ليبرال و توسعه علمي اشاعه پايه كه بر

آمريكا در حال انتقال مركزيت ) 1383 :دهقاني فيروزآبادي( استوار بود فارس جيخل در حوزه ويژه به
، رو نيازا. امارات عربي متحده است ويژه ، بهفارس جيخل ديپلماسي عمومي و فرهنگي خود به منطقه
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  ).Beehner 2006( .اند آمريكا به منطقه و امارات منتقل شدهاي  برخي از مراكز فرهنگي و رسانه

 ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه الزامات .چهار

 و منافع ملي در حوزه اهداف نيماتيپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي جهت تحقق و د
  .برآورده سازدبايد از اصول رفتاري خاص پيروي كند و الزاماتي مشخص را  فارس جيخل

 زا فرهنگي غير حساسيتي ها بخشسياست فرهنگي مبتني بر اتخاذ . 1 ـ 4

 ايجاب طي يك دهه اخير خصوصاايران هراسي و شيعه هراسي ، تقويت ناسيوناليسم عربي
جلوگيري از تشديد تنش با كشورهاي  منظور بهكند جمهوري اسالمي ايران در مقطع كنوني  مي

ورود به خود از  يا فرا منطقهو اي  ي ابزاري مخالفان منطقهبردار بهرهمنطقه و جلوگيري از 
از شدت حساسيت و گرا  ديپلماسي فرهنگي چند جانبه. امتناع كند زا تيحساسي فرهنگي ها بخش

فرهنگي و هنري و هاي  لذا برگزاري همايش. كاهد مي فرهنگي ايرانهاي  امنيتي شدن فعاليت
، مبادالت فرهنگي هنري، علمي و فرهنگي مشترك، آموزشيهاي  و برنامه ها كارگاه يانداز راه

 .كند مي اي در موفقيت ديپلماسي ايفاكننده تعييناي نقش اي و موزهكتابخانه

 درك اهميت ديپلماسي فرهنگي. 2ـ4

سيست خارجي به اين  رندگانيگ ميتصماعتقاد راسخ ، نخستين الزام ديپلماسي فرهنگي
و منافع قدرت  ها ين سرمايهتر مهمواقعيت است كه فرهنگ و تمدن ايراني و انقالب اسالمي يكي از 

دستگاه سياست خارجي و ديپلماسي ، رو نيازا. باشد مي ملت ايراني ها ارزش انتقالبراي اشاعه و 
هاي  و خاصه ها ارزش، ي افكار عمومي منطقه بايد عناصرساز آگاه منظور بهجمهوري اسالمي ايران 

 .وسعه و تعميق بخشدو ت گرفته كار بهبهينه  صورت بهفرهنگي ايران را 

 راهبرديريزي  برنامه. 3ـ4

فرهنگي در عرصه  بلندمدتاستراتژيك و  يگذار هيسرما راهبردي به معنايريزي  برنامه
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معنوي در روح و روان و اذهان ي ها ارزشهنگ و رسوخ فر هدف با سياست خارجي است
م با نظر داشتن اين مه خصوصا، باشد بلندمدتراهبرد تدوين شده بايستي يكپارچه و . مخاطبين

  .استاي  مطلوب از ايران در سطح منطقهاي  چهره هياراكه هدف نهايي 

 اي تحوالت منطقهاز  نانهيب واقعدرك . 4ـ4

ندگان فرهنگي فهم و گير تصميمديپلماسي فرهنگي در صورتي قرين موفقيت خواهد بود كه 
صحيح در دو محيط ريزي  برنامه منظور بهاي  منطقه برداشت درست و واقعي از تغيير و تحوالت

 زيهر چديپلماسي فرهنگي زماني موفق خواهد بود كه قبل از . داشته باشندرواني و عملياتي 
درصدد  ها چالشو  ها فرصت، محيط خود يعني خاورميانه را بشناسد و سپس بعد از تعيين اهداف

 يروابط فرهنگ ج و حاكم بريرا يدرك گفتمان فرهنگ نيب نيدرا. برآيدها  و ابزارها  تعيين روش
ل دهنده آن؛ درك و شناخت يج و عناصر تشكيرا يت و منابع قدرت فرهنگي؛ درك ماهالمللي بين

 اي؛ و منطقه يدر سطح جهان يفرهنگ يدهايو تهد ها چالشو  يو نهاد يساختاري ها فرصت
هاي  شاخص نده جهان و منطقهيحال و آ يفرهنگ يو روندها المللي بين يفرهنگ يان شناسيجر

  )1391، دهقاني فيروزآبادي(. خواهند بود كننده تعيين

 در دستور كار در حوزه ديپلماسي فرهنگيهاي  شدن بين برنامه ليقاتمايز . 5 ـ4

مردم هاي  ز اهميت است كه فضاي سياسي و فرهنگي حاكم بر نگاه تودهيحا يرو نيازااين مهم 
ي گير چشممختلف داراي تفاوت  يها مؤلفه بر اساسي مختلف جهان نسبت به ايران ها بخشدر 

هاي  از فضاسازي وسيع رسانه متأثرنگرش منفي بسياري از مردم اروپا به ايران  مثال عنوان به. است
اين در حالي است كه در فضاي خاورميانه . وضعيت حقوق بشر در ايران است در خصوصغربي 

عودي به همراه برخي كشورهاي ديگر كه و عربستان س اسراييلو فضاسازي منفي اي  پرونده هسته
در منطقه با استفاده از اهرم قدرت نظامي آمريكا هستند باعث  يكيتيژئوپلتغييرات  به دنبال

  .عنصر عدم احساس امنيت شده است بر اساسنگرش منفي گيري  شكل
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 راهكارهاي ايراني در ديپلماسي فرهنگي در فضاي جديد خاورميانه .پنج

 كردن فرهنگ ايراني يتيرامنيغ. 1ـ5

 يتيرامنيغ نخستين گام در اعمال و اجراي ديپلماسي فرهنگي موفق و مطلوب در منطقه
  .استو كشورهاي منطقه  ها دولتيي زدا حساسيت منظور بهكردن هويت و فرهنگ ايراني 

 ي فرهنگيساز يي و اعتمادزدا تنش. 2ـ5

 ازين شيپو  شرط شيپ عنوان بههم مستقل و  طور بهي هم ساز يي فرهنگي و اعتمادزدا تنش
  .يابد مي امنيتي ضرورت ـي سياسي ساز يي و اعتمادزدا تشنج

بر فرهنگ با هدف فراهم  رگذاريثاتدامنه و حيطه فرايندهاي بوروكراتيك  محدود ساختن
خود به  يها يتوانمندو ها  ظرفيت هياراتوليد و ، ساختن بستر و زمينه براي هنرمندان جهت اجرا

 .خارجي كنندگان افتيدر

 اسالمي ـ تقويت جايگاه زبان و ادبيات فارسي در حوزه تمدني ايران. 3ـ5

زبان فارسي در هاي  آموزش زبان و ادبيات فارسي به زبان آموزان عرب از طريق تأسيس كرسي
و تالش براي حفظ اصالت و جايگاه زبان فارسي در تخصصي هاي  و مراكز و آموزشگاه ها دانشگاه

منطقه بايستي  يها فرهنگو ها  ين كانال ارتباطي ميان كشورتر مهم عنوان بهحوزه تمدن فارسي 
كشورهاي  يها تمدنو  ها تعامل و تفاهم بين فرهنگ ايران و فرهنگ. مورد توجه قرار گيرد

شود كه توان فهم فرهنگ و تمدن ايران را  مي خاورميانه از طريق افزايش تعداد كساني حاصل
اهميت ) 1373: 3ـ4، مسكوب. (شود نمي اين مهم بدون تسلط به زبان فارسي ميسر. داشته باشند

 يها مؤلفه ازآن پسو  يآموز زبانآموزش زبان فارسي برآمده از اين مهم است كه در فرايند 
 به مخاطب منتقل زبان يفارسهي ايدئولوژيك و اجتماعي موجود در وراي متون كتبي و شفا

ي ها نگرشي و ها ارزشي معرفتي و فرهنگي ايران و تعميم ها بنيانتواند تحكيم  مي زبان. شود مي
  .داشته باشد به دنبالانقالبي و اسالمي به فراسوي مرزهاي جغرافيايي را ، ايراني
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 به جهانيانآنها  و ميراث فرهنگي و علمي معرفي مفاخر ايران .4ـ5

 خدمات تمدن و از فرهنگاي  بزرگي است كه هركدام در زمينههاي  مملو از نام ايرانتاريخ 
، معماري، مهد و زادگاه سبك نويني از ادبيات ايران. اند نموده هيارا جهاني فرهنگ به را شماري بي

را  يپرشماربشري و دانشمنداني بوده است كه آثار متعدد و هاي  پزشكي و بسياري ديگر از دانش
ميراث فرهنگي و علمي اين بزرگان عرصه فرهنگ و علم براي ساليان . اند از خود به يادگار نهاده

در اروپا  خصوصاو مراكز علمي و فرهنگي در اقصي نقاط دنيا ها  دانشگاه نيتر بزرگمتمادي در 
يان ضمن آشنايي با اين مفاخر ايراندر شرايط كنوني الزم است . محل بحث و فحص و تدريس بود

با ممالك ديگر بكوشند تا ، خود در راستاي تعامل از جايگاه يك كشور صاحب تمدن و فرهنگ
خود را در ميان كشورهاي صاحب فرهنگ و تمدن يافته و احترام جهانيان را نسبت به خود  شأن
 يها سازمان ايتوان از طريق همكار با كشورهاي منطقه  ، ميدجانبهچندر قالب  نيچن هم. زنديبرانگ

چون . محافل و گردهمايي برگزار كرد، مراسم، هارنامهب، و اسالمي چون آيسسكواي  فرهنگي منطقه
گار بزرگان فرهنگ و ادب ايران نقشي برجسته در معرفي و تبيين فو ا و بررسي آرا داشتيگرام

  ).1384، خاني( كند مي ايفاعمق فرهنگ و تمدن ايران 

 گيري ابزارهاي نوين ارتباطيكار به .5ـ 5

ارتباطات فيزيكي جايگاه سنتي و پيشين خود را از ، اقتصاد و فرهنگ، سياست شدن جهانيبا 
و  هيارافرايند انتقال سريع و آسان اطالعات و امكان به در فضاي جديد با توجه . دست داده است

پيشرفته اطالعاتي و  يها يفناوراستفاده از ، و كارآمدترتر  پردازش اطالعات به نحو مطلوب
مانند ماهواره به امري گريزناپذير براي جمهوري اسالمي ايران اي  ارتباطاتي و فضاي مجازي رسانه

ي زسا زيادي به انگاره تا حدودترديدي نيست كه پيشبرد ديپلماسي فرهنگي . تبديل شده است
بر افكار عمومي بخشي از  نفوذ اعماليا  يرسان اطالعاساس كه بتوان با  نيبر اوابسته است اي  رسانه

در اي  در جدال رسانه. برد شيپ بهاحزاب و نهادهاي غيردولتي ، دولت را از طريق مردم يها استيس
 2007در سال اندازي كرد و سپس  شبكه العالم را راه 2003تهران ابتدا در فوريه ، منطقه خاورميانه
شكستن انحصار «خود به نام پرس تي وي را با هدف  زبان يسيانگلساعته  24شبكه تلويزيوني 
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هاي  اين اولين كوشش جدي ايران براي ورود به حيات خلوت رسانه. افتتاح كرد» هاي غرب رسانه
هاي ايراني از كيفيت  ير تلويزيونتلويزيوني كه نسبت به سا. آيد مي حساب بهآنها  غربي و رقابت با

هاي غربي را  نتوانسته انحصار تلويزيونها  رسد كه نه تن باالتري برخوردار است گرچه به نظر مي
اي خود يعني الجزيره  كه حتي از رقيب منطقه نمود هدفي كه از ابتدا نيز بسيار دشوار مي، بشكند

 .انگليسي هم فاصله بسيار زيادي دارد

مند  مالي عالقههاي  و برقراري ارتباط با شبكه گردشگريگذاري در بخش  يهسرما. 6ـ  5
 به پيشبرد ديپلماسي فرهنگي

ايران را در زمره يكي از ده كشور برتر ، طبيعي و تاريخيهاي  پيشينه تاريخي ـ تمدني و جاذبه
اراي رتبه پنجم اطالعات موجود ايران د بر اساس. آثار و ميراث فرهنگي قرار داده است ازنظرجهان 

حضور . باستاني و تاريخي استهاي  طبيعي و دهم به لحاظ جاذبههاي  جهاني به لحاظ جاذبه
در پي اي  ي فرهنگي ايران را در سطح منطقهها ارزشو ها  الگو، تواند ترويج نهادها مي گردشگران
به توسعه روابط فرهنگي مانند  مند عالقهمالي نهادهاي  يها كمكتوان از  مي نيب نيدرا. داشته باشد

  .هاي مسافرتي نيز بهره برد آژانس

 از ابزار سينما و موسيقيگيري  بهره. 7 ـ 5

سينما تاكنون از جايگاه بااليي  ،در ميان ابزارهاي گوناگون فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
تبديل شدن به  برخوردار نبوده است اين در حالي است كه سينما در جهان تصويري امروز قابليت

موفقيت سينماگران و هنرمندان ايراني در . ديپلماسي فرهنگي را با ظرفيت بااليي برخوردار است
است كه بايد متوجه آن بود و تالش  يينمايفرا سهاي  واجد ظرفيت، هاي مختلف جهاني جشنواره

 ياسيسالبته بايد بين . يك ديپلماسي فرهنگي حسن استفاده را برد عنوان بهكرد از اين ظرفيت 
شد تا فرهنگ زير سايه  ليقاعرصه فرهنگ با اعتبارآفريني سياسي از طريق فرهنگ تمايز  كردن

بلكه سياست بر بالين فرهنگ بنشيند و بر قدرت نفوذ خود ، هاي آن قرار نگيرد سياست و بازي
مروز پاشنه آشيل كه در جهان ا افتي دستتوان به سياستي كارآمد  از دل سينما مي. بيفزايد
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حضور سينماي ايران فقط در گرو انتخاب توليدات تازه اين سينما نيست؛ . فرهنگ است، سياست
حاكي از اهميت اين سينما ، در دو سال اخير خصوص ، بهمرور بر آثار سينماي گذشته و امروز ايران

  .و مراكز فرهنگي دارد ها براي فستيوال

 گيري نتيجه

دهه اخير دگرگوني عميق اقتصادي و امنيتي ، سياسي، اجتماعي، فرهنگيتغيير و تحوالت 
 ها فرصت، اين تحوالت. خاورميانه را به لحاظ عملياتي و رواني در پي داشته استاي  محيط منطقه

گوناگون براي ديپلماسي فرهنگي ايران در اين پهنه جغرافيايي شكل داده است؛ يي ها چالشو 
خود در  يرفرهنگيغو تحقق اهداف و آماج فرهنگي و  نيماتسالمي جهت كه جمهوري ا يا گونه به

اعمال و اجراي ديپلماسي ، رو نيازا. اين منطقه نيازمند بازتعريف و بازنگري ديپلماسي فرهنگي است
ترديد در پرتو  بي .مستلزم اقدامات و اصالحاتي چند استخاورميانه فرهنگي موفق ايران در حوزه 

سنتي و رسمي براي هدايت ديپلماسي فرهنگي موفق و مطلوب در هاي  و شيوهها  ابزاراين تحوالت 
الزمه موفقيت ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در . كند نمي كشورهاي منطقه كفايت

هاي  و دگرگونياي  تحوالت منطقه نانهيب واقعشناخت  زيهر چخاورميانه در مقطع كنوني بيش از 
به اهداف تعريف  يابي دستمحيط عملياتي و رواني و سپس تعريف ابزارهاي نوين حاصل از آن در 

يك دهه اخير روند صعودي به  بايتقركه طي  يهراس عهيشدو موج قوي ايران هراسي و . شده است
موفقيت جمهوري . از ابزار ديپلماسي فرهنگي را دوچندان ساختگيري  خود گرفت اهميت بهره
، ييزدا ي روابط با غرب در غالب سياست تنشساز و عادياي  رونده هستهاسالمي ايران در حل پ

در مقابله  خصوصااين امر . كاميابي ديپلماسي فرهنگي ايران را در خاورميانه دوچندان ساخته است
اثر تحوالت سياسي ـ مذهبي در در . با پروژه امنيتي ساختن هويت ايراني نقش بسزايي ايفا نمود

در پرتو پرونده  يا فرا منطقهو اي  برخي كشورهاي منطقه يها تالشاز  متأثر باألخصو  منطقه
در قالب ديپلماسي همگام بايد  تهران نيب نيدرا. بودهويت و فرهنگ ايراني امنيتي شده  اي، هسته

با  چندجانبههدايت ديپلماسي . يي كندزدا تالش نمايد تا از فرهنگ و هويت امنيت نوينفرهنگي 
تواند در تحقق اين اهداف  مي اركت كشورهاي منطقه يكي از راهكارهايي است كههمكاري و مش
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عليه ايران  گرفته شكلرسد با توجه به فضاي منفي  مي به نظر حال نيباا. راهبردي كمك كند
پروژه ايران هراسي و شيعه هراسي همزمان با تالش براي برقراري ارتباط با  ريثاتحت ت خصوصا

توان گفت تا  مي كه يا گونه به. نيز پيموده شود ها دولتيي با زدا ستي روند تنشمنطقه باي يها ملت
مطلوب  يربخشيثاتمنطقه محقق نشده است نبايستي انتظار  ها دولتيي با زدا زماني كه تنش

 .ديپلماسي فرهنگي را داشت
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