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چکیده
در دهههای اخیر ،روابط فرهنگی بینالمللی از مسائل مهم حکومتها ،دولتها و سازمانهای فرهنگی
منطقهای و بینالمللی بوده است .نظام مديريت روابط فرهنگی در تحلیلهای خود از وضعیت فرهنگ
کشورها ،همواره بايد به دنبال کشف و مديريت آگاهانة تأثیرات متقابل فرهنگ و ساير نهادها ،گروهها و
تشکیالت باشد .تالش فراوان عربستان سعودی برای برتریجويی در مسائل فرهنگی جهان اسالم با چاشنی
آموزههای وهابیت ،سالهای سال است که شرايطی فراهم نموده تا نخبگان آلسعود کشور خود را به عنوان
امالقری جهان اسالم فرض کرده و معرفی نمايند .هدف اصلی عربستان سعودی در ارتباط با ديپلماسی
فرهنگی در جهان اسالم قبوالندن اين موضوع به کشورهای اسالمی است که عربستان سعودی رهبر تام و
تمام دنیای اسالم است و مقاومت در برابر امالقری (عربستان) هزينههای فراوانی برای آنها درپی خواهد
داشت .در مقابل مبانی معرفتی و فرهنگی انقالب اسالمی ايران ،ديپلماسی فرهنگی عربستان کوشیده است با
بهرهگیری از ابزارها و شیوههای مختلف بنیانهای عقیدتی انقالب اسالمی را متزلزل نمايد ،انواع سیاست-
های ايران را با توزيع جزوه و کتاب مخدوش نمايد و وضعیت اهل تسنن را در ايران بحرانی نشان دهد.
از سوی ديگر ،کشور ترکیه نیز يکی از کشورهايی است که درصدد جايگزين کردن مدل اسالم سکوالر از
طريق نفوذ فرهنگی در کشورهای منطقه بوده است ،لذا جمهوری اسالمی ايران با بهرهگیری از قدرت نرم
خود در دو کشور ياد شده توانسته به خواستههای خود برسد و با ارتقای قدرت نرم خود و تقويت
مؤلفههای آن به منافع ملی نیز دست يابد .نويسندگان مقالة حاضر تالش میکنند با مراجعه به منابع ،متون و
اسناد مرتبط با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به اين سؤال اساسی پاسخ دهند که الگوی روابط فرهنگی
کشورهای اسالمی ايران با ترکیه و عربستان تاکنون چگونه بوده است؟ همچنین به اين سؤال فرعی که چه
عواملی بر ناکامی دولتهای اسالمی در ثبات روابط فرهنگی تأثیر گذاشته است؟
واژگان كلیدي :روابط فرهنگی ،جهان اسالم ،جمهوری اسالمی ايران ،ترکیه ،عربستان سعودی

1

دکترای جامعهشناسی سیاسی از دانشگاه اصفهان
sedaliemami@gmail.com

2

دکتری تخصصی و دانشیار هیأت علمی گروه معارف و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی
m45ebrahimi@yahoo.com

88

مطالعه تطبيقي الگوهاي مديريت روابط فرهنگي در جهان اسالم

مقدمه
در عصر حاضر و با توجه به افزايش روابط بینالملل در سیاست خارجی دولتها،
ضرورت ارتباطات و تعامالت فرهنگی بر کسی پوشیده نیست .توسعه روابط بینالملل در
روابط فرهنگی به تناسب موقعیت ،جايگاه ،امکانات ،فرصتها و ظرفیتهای فرهنگی هر
کشور به شیوهها و مکانیسمهای مختلف تعقیب میگردد .اينکه سیاستگذاران يا کارگزاران
اين حوزه فرهنگی چگونه هدفگذاری و تصمیمگیری میکنند ،بیش از آنکه به عوامل
خارجی وابسته باشد ،تابع متغیرهای داخل و خارج از کشور است .در حقیقت ،اين اهداف،
ساختارها ،راهبردها و جهتگیریهای يک کشور است که نوع و مدل روابط فرهنگی آن
کشور را تعیین میکند نه عوامل خارجی ،سیاستها و اقدامات کشورهای ديگر.
در فضای روابط فرهنگی بین المللی و ديپلماسی فرهنگی هر کشور به دنبال آن است که
خود را در میان مردم ديگر جوامع مثبت و سازنده نشان دهد .اصوالً میان کشورهای اسالمی،
به دلیل وجود ساختارهای سیاسى متفاوت ،ناسازگارى وجود دارد .غالب نظامهاى سیاسى -
به ويژه نظامهاى سلطنتى استبدادی که قدرت در دست پادشاه و خاندان او متمرکز است-
مخالف واگذارى بخشى از قدرت خود به يک مرکز فراملىاند و به محدود شدن قدرت خود
راضى نمىشوند .امروزه نه تنها اغلب کشورها سعی در تدوين يک سیاست فرهنگی داشته و
تشکیالتی مانند وابستگی يا رايزنی فرهنگی را در درون وزارتخانه خود تعبیه میکنند؛ بلکه
عوامل فرهنگی و تمدنی در جهتگیری کلی سیاست خارجی آنها نیز سهم بسزايی دارد.
«تأثیر فرهنگ بر سیاست خارجی کشورها و روابط بینالملل انکارناپذير است .نیم نگاهی به
تاريخ تحوالت روابط بینالملل نشان میدهد که چگونه اقوام و ملتهای گذشته با توسل به
مشترکات فرهنگی خويش يا باور به رويکرد غیريت سازی به تنظیم سیاست خارجی
پرداخته و روابط دوستانه يا خصمآمیز خود را با ديگران براساس مشترکات و تفاوتهای
فرهنگی پايهگذاری نمودهاند .در اين میان ،بررسی نقش باورهای مذهبی به عنوان مؤلفههای
مهم و اثرگذار تأمل برانگیز است؛ چه اينکه پاية بسیاری منازعات پیشینیان در اقصی نقاط
جهان جدالهايی متأثر از عقايد دينی ،مذهبی بوده است :جنگهای صلیبی ،کشمکشها و
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مناقشات درون قارهای اروپائیان ،رويارويی امپراتوریهايی همچون ايران وروم ...همه و
همه براساس تضاد و تخالف فرهنگی به وقوع پیوسته و نوعی تنش يا رقابت با ارزشهای
فرهنگی حريف را در خود مستتر داشتهاند»( قدمی و مصطفوی.)69 :1388 ،
يکی از موضوعات مهم در بحث روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ايران با کشورهای منطقه
توجه به فعالیتهای فرهنگی عربستانسعودی بر ضد ارزشهای جمهوری اسالمی و تشیع
است.
در حال حاضر شاهد رقابت سه گفتمان اسالمی در منطقه هستیم که با توسل به قدرت نرم
در حال منازعهی فرهنگی جهت ارتقا و تثبیت نفوذ خود در منطقهاند که عبارتند از « :اسالم
سلفی به رهبری عربستان ،اسالم سکوالر به رهبری ترکیه و اسالم انقالبی به رهبری
جمهوری اسالمی ايران که هريک به منظور ارائه الگو به ديگر کشورهای اسالمی در حال
رقابت میباشند» (دهقانی فیروزآبادی .)180:1391،در زمینه ديپلماسی فرهنگی و به ويژه
ديپلماسی فرهنگی ايران ،برخی کتابها و مقاالت نوشته شده است که تقريباً همه آنها در
پی بیان اهمیت ديپلماسی فرهنگی برای ايران هستند .درويشی و حاجیهاشمی( )1395به
بررسی تطبیقی عملکرد ديپلماسی فرهنگی ايران و عربستان در خاورمیانه در بازة
زمانی 2015-2001پرداختهاند و معتقدند رقابت ديپلماسی فرهنگی دو کشور ياد شده ،از
يکسو دارای خصلتی کامالً ايدئولوژيک و بسیار متأثر از سیاستهای هويتجويانه دو
کشور بوده و از سوی ديگر گسترش نفوذ ايران در منطقه ،الگوی رفتاری رويکردی جديدی
را برای عربستان سعودی رقم زده است .يافتههای منیری و همکاران ( )1396حاکی از آن
است که نهاد ديپلماسی فرهنگی ايران از نظر عوامل درونی دارای ضعف است و استراتژی
« محافظه کارانه» را برای ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران انتخاب کردهاند.
درصورتی که اين مطالعة تطبیقی ،روابط فرهنگی جمهوری اسالمی ايران با کشور رقیب
يعنی عربستان سعودی و کشوری با تمدن اسالمی يعنی ترکیه را بررسی میکند .با توجه به
اينکه هدف اصلی پژوهش مطالعة تطبیقی الگوهای مديريت روابط فرهنگی در جهان اسالم
است و کوشش شده است به اين سؤال اساسی پاسخ دهد که الگوی روابط فرهنگی ايران
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با ترکیه و عربستان تا کنون چگونه بوده است؟ همچنین به اين سؤال فرعی پاسخ دهد که
چه عواملی بر ناکامی دولتهای اسالمی در ثبات روابط فرهنگی تأثیر گذاشته است؟
ابتدا با مراجعه به منابع ،متون و اسناد مرتبط ،دادههای مورد نیاز گردآوری و سپس با

استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به تجزيه و تحلیل اطالعات پرداخته میشود .ضمن

مرور کلی بر مفهوم روابط فرهنگی و ابعاد نظری آن ،به مطالعة تطبیقی الگوهای مديريت
روابط فرهنگی ايران با دو کشور ياد شده به طور جداگانه پرداخته و در نهايت ،نتیجهگیری
ارائه خواهد شد.
 .2ادبیات تحقیق
 .1 2روابط بین فرهنگي
روابط فرهنگی در ارتباط با دو مفهوم ديپلماسی فرهنگی و قدرت نرم مطرح میشود .طبق
تعريفی پذيرفته شده ديپلماسی فرهنگی« تبادل افکار ،اطالعات ،هنر ،شیوهزندگی ،نظام
ارزشها ،سنتها ،اعتقادات و ديگر جنههای فرهنگ میان ملتها به منظور تقويت تفاهم
متقابل است» ( کامینگز .)2003 ،1ارتباطات بین فرهنگی ،هر نوع اطالعات مبادله شده میان

گیرنده و فرستنده پیام است که ويژگیهای متفاوتی با فرهنگ دريافت کننده پیام دارد .منبع
چنین پیامی میتواند فرآيند ارتباط شخصی يا شکل ديگری از رسانه باشد .ارتباط بین
فرهنگی ،در کلیترين مفهوم ،زمانی رخ میدهد که عضوی از يک فرهنگ ،پیامی برای
عضوی از فرهنگ ديگر ارسال میکند .به بیان دقیقتر ،ارتباط بینفرهنگی ارتباط بین آن
دسته از مردمی است که ادراکات فرهنگی و سیستمهای نمادينشان به آن اندازهای مجزا
هست که رويداد ارتباطی را شکل دهد .اين ارتباط گاه به صورت ارتباط میان مردم با
فرهنگهای مختلف ،به طور مکرر ايجاد میشود .البته « اين ارتباط سطوح مختلفی همچون
روابط فرد با فرد ،فرد با فرهنگ ملی ،فرهنگهای درون يک جامعه و فرهنگیهای ملی در
جوامع مختلف با همديگر دارد و در سطح فراملی ،در جريان رابطه فرهنگی ،فرد در معرض
Cummings
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ساير ارزشهای فرهنگی قرار میگیرد و در نتیجه فرآيندی انعکاسی آغاز میشود که موجب
تعامل مثبت بین اشخاص و فرهنگها میگردد» (قدمی و مصطفوی.)70 :1388 ،
ديپلماسی فرهنگی بیشتر شامل فعالیتهای فرهنگی رسمی دولتها با يکديگر است.
دولتها  -چه در قالب معاهدات دو يا چند جانبه و چه در قالب ديگر فعالیتهای رسمی
فرهنگی -سعی در معرفی و ارائه شاخصهای فرهنگی کشور خود میکنند يا سعی میکنند
هويت فرهنگی خود را بازنمايند .ديپلماسی فرهنگی عرصهای است که دولتها در آن
فرهنگ خود را در قالبهای رسمی ارائه میکنند و يا اجازه چنین فعالیتی را به طرف مقابل
میدهند .اما روابط فرهنگی بسیار گستردهتر از اين است .روابط فرهنگی شامل فعالیتهای
فرهنگی و تأثیر موسسات و نهادهای خصوصی و غیردولتی بر يکديگر نیز میشوند « .از

نظر مايکل1روابط فرهنگی اعم از ديپلماسی فرهنگی است که با توسعه مؤسسات خصوصی
فرهنگی و گسترش ارتباطات ،ابعاد گسترده جديدی يافته است »(سلیمی.)67 :1385 ،
روشها و مکانیسمهايی که بتوان در پرتو آنها از فرهنگ و قابلیتهای فرهنگی در خدمت
ديپلماسی بهره برداری کرد از اهمیت ويژهای برخوردار هستند .جستجو برای يافتن ابزار و
روشهای اعمال ديپلماسی فرهنگی ،به فرهنگ و سنن ملتها بازمیگردد .زيربنای نهادهای
سیاست فرهنگی ،مفاهیم و تعهداتی است که ملتها برای خويشتن در مقابل جهان قائل
شدهاند « .کامیابی و موفقیت در سیاست خارجی به طورعام و در حوزة تغییر چهره و تصوير
يک کشور در جوامع ديگر به طور خاص ،در گرو استفاده درست از سازوکارها و ابزارهای
فرهنگی در چارچوب ديپلماسی ،فرهنگی است» (خانی .)229 :1386 ،بررسیها نشان
میدهد که عوامل متعددی چون استبداد داخلی ،بیثباتی سیاسی ،ملیگرايی افراطی،
رقابتهای منطقهای ،استعمار خارجی و صهیونیسم همواره مانع از رشد همگرايى در جهان
اسالم بودهاند و هريک از طرحهای پیشنهادی را به نحوی با ناکامی روبهرو ساختهاند:
 .1استبداد داخلى :يکى از عواملى که همواره سد راه همگرايى در جهان اسالم بوده است،
حاکمیت دولتهای خودکامه در برخى از کشورهاى اسالمى است .دولتهای مستبد غالباً به
Michel
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دلیل جدايى از مردم ،براى تثبیت موقعیت خود در کشور ،به قدرتهاى سلطهگر خارجى
متوسل مىشوند و از اينرو ،بیش از آنکه در خدمت مردم خود باشند ،به حامیان خارجى
خود خدمت و بدين ترتیب ،هزينههاى سنگینى را به ملت خويش تحمیل مىکنند.
دولتهاى خودکامه -که نوعاً با زور و تزوير به قدرت میرسند -کشور خود را در ضعف
و عقبماندگى نگاه مىدارند و براى تداوم حاکمیت خود مانع از وحدت جامعه میشوند.
به طور کلى ،استبداد داخلی همواره يکى از موانع اساسى در راه رشد و تعالى جامعه و
همگرايى جهان اسالم بوده است؛ زيرا دولتهاى مستبد ،جامعه را از مسیر حق و عدالت
خارج کرده و زمینة خصومت و کینهورزى در میان اقشار جامعه را فراهم مىکنند ،به
مفاسد فردى و اجتماعى و اختالفات قومى و مذهبى دامن مىزنند و همراه با خارج کردن
مردم از صحنة سیاست و اعتماد به بیگانگان و دوستى با دشمنان کشور ،موجب بريدن
رشتههای دوستی و برادرى میان اعضاى جامعه و دورى آنها از حاکمان خود مىشوند که
در نتیجة آن ،قدرتهاى استعمارى بر جامعه مسلط مىگردند« .تکیه بر دولتهاى اجنبى و
اعتماد به آنها ،موجب تحقیر ملت مىشود و در يک جامعه تحقیر شده ،تعصبات قومى و
نژادى تجلی پیدا میکند و به بروز اختالفات داخلى منجر مىگردد »(موثقی.)309 :1378 ،
از آثار و نتايج اين نوع حکومتها ،اعتراضها ،اعتصابات و آشوبهاى داخلى است که در
نهايت ،به بىثباتى نظام منجر مىشود .بیثباتى کشورها گاه منجر به تغییر حکومتها
مىشود و گاه به دلیل فشارهاى داخلى موجب ناپايدارى سیاستها و دگرگونى خطمشىها
مىگردد.
اختالفات سیاسى :از جمله موانع همگرايى در جهان اسالم ،وجود ناهمگونى در نظامهاى
حکومتى و ساختارهاى سیاسى کشورهاى اسالمى است که غالباً منجر به اختالفات سیاسى
مىگردد « .برخى کشورها مانند برونئی ،مراکش ،اردن و عربستان سعودی داراى نظام
پادشاهى هستند و برخى ديگر مانند اندونزی ،مصر ،ترکیه و آذربايجان با نظام جمهورى
اداره میشوند .برخی مانند مراکش ،تونس و اردن غربگرا و محافظه کارند و برخی ديگر
مانند ايران ،سوريه و عراق کنونی از ويژگیهای انقالبی برخوردارند .اين دسته از کشورها،
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برخالف دستة اول ،مخالف سیاستهای مداخلهجويانه و استعماری غرب هستند» (واليتی
و سعید محمدی.)170-171 :1389 ،
ملى گرايي افراطي « :ملىگرايى در اصل نوعى برداشت فکرى در يک جامعة سیاسى است
که بر پاية مشترکاتى چون فرهنگ ،زبان ،آداب و سنن و تعلّقات خونى ،نژادى و قبیلهاى به
وجود میآيد .ملىگرايى گاه ريشه در برترى طلبى نژادى و قومى دارد که از آن به

شوونیسم 1يا ملیگرايی افراطى تعبیر مىشود و از خالل آن ،گاه برخى مکاتب انحرافى

ظهور مىکنند .که از جمله مىتوان به فاشیسم 2و نازيسم 3اشاره کرد » (کاظمی:1378 ،
.)136-135
« با پايان جنگ جهانى اول ،نهضت استقالل طلبى و رشد ملىگرايى در کشورهاى اسالمى
به ويژه در منطقة خاورمیانه و شمال آفريقا شروع شد .در رواج اين پديده بايد رد پای
استعمار غرب را جستجو کرد؛ زيرا اروپا در صدد جدا کردن اعراب از امپراطورى عثمانى و
نابودی آن بود .در میان کشورهاى « فراملىگرايى » بعد از جنگ جهانى دوم ،درحالی که
تمايالت اروپايى رو به افزايش بود ،کشورهاى اسالمى برای مقابله با استعمار ،در پی
تقويت ملیگرايی و بسیج نیروهاى ملى بودند که در نتیجة آن ،روند استعمارزدايى در
کشورهاى آسیايى و آفريقايى شکل گرفت و دولتهاى مستقل ملى ظاهر شدند .برخالف
گرايش نوع اول که به دنبال وحدت و تقويت همگرايى بود ،گرايش نوع دوم به دلیل افراط
در ملیگرايی ،جدايىطلبانه و استقاللخواهانه بود و در نتیجه تضعیف روند همگرايى را به
دنبال داشت» (مقتدر.)82 :1370،
کشورهای عرب خاورمیانه به دام همین نوع از ملیگرايی با نام فريبندة ملیگرايی عرب
افتادند که حاصل آن نه تنها طرد ساير کشورهای مسلمان و غیرعرب بود بلکه موجب تفرقه
و جدايی میان خود آنها نیز شد .اختالفات موجود میان اعضای شورای همکاری خلیج
فارس و اعضای اتحادية عرب به ويژه در رابطه با فلسطین و نپیوستن کشورهای عرب
1

shownism
Fascism
3
Nazism
2

93

94

مطالعه تطبيقي الگوهاي مديريت روابط فرهنگي در جهان اسالم

منطقه به سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو) از نتايج ملیگرايی افراطی در بخشی از
جهان اسالم است.
رقابت به جاي همکاري :اصوالً ،روابط کشورهاى اسالمى با يکديگر رقابت آمیز بوده و
تمايل کمترى به همکاری داشتهاند .اين رقابتها يا ناشى از تعارض منافع ملى و تالش
براى کسب برترى منطقهاى بوده يا از اختالفات مرزى و سرزمینى سرچشمه میگرفته يا
عامل ايدئولوژيک در آن نقش داشته است .همچنین اختالفات غالباً از تعصبات قومى و
ملیگرايی نشئت گرفته و نوعاً در نتیجة تحريک قدرتهاى خارجى بروز میکنند؛ برای
مثال « ،عربستان و مصر و برخی ديگر از کشورهای مسلمان منطقه که از اعضای اتحاديه
عرباند ،به دلیل اختالف ايدئولوژيک با نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین (غزه) ،نه
تنها در جنگ 33روزه و جنگ 22روزه از مردم اين دو کشور حمايت نکردند بلکه به
همدستی با رژيم صهیونیستی نیز متهم گرديدند» (واليتی و سعیدمحمدی.)173 :1389 ،
محور درگیرى و رقابت در جهان اسالم طى نیم سدة اخیر ،موضوع فلسطین بوده است.
هريک از کشورهای اسالمی سعى کرده است موضوع برخورد با رژيم صهیونیستی را در
جهت سیاستهاى خود قرار دهد ،زيرا آنها در اين رويارويى منافع يکسانى ندارند .جنگ
 22روزه غزه ،نقطة اوج اين رقابت بر سر فلسطین بود .به طوری که عربستان ،مصر و اردن
در کنار رژيم صهیونیستی و رودرروی سوريه ،لبنان ،ترکیه و قطر که آشکارا از مردم غزه و
دولت قانونی اسماعیل هنیه حمايت میکردند ،قرار گرفتند .از اين رو ،سازمان کنفرانس
اسالمی  -که با هدف حمايت از حقوق ملت فلسطین در برابر تعدی رژيم صهیونیستی
تأسیس گرديده بود -نتوانست نقش مؤثری در مقابله با تجاوز اين رژيم ضد مردم غزه ايفا
کند.
در میان عوامل ياد شده ،تعارض منافع ملی قدرتهای منطقهای ،نقش مؤثری در بروز
رقابت و تشديد آن ايفا کرده است .همین عامل باعث تزلزل در روابط دوستانه و همکاری
میان کشورهای اسالمی گرديده است؛ برای مثال ،در دهة  1950م ،مصر و سوريه تا مرحلة
وحدت پیش رفتند ،اما در دهة  1960م .درگیر رقابتهای شديد با يکديگر شدند .مصر و
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عربستان محافظه کار زمانی در برابر عراق و اردن انقالبی با يکديگر متحد شدند ،اما در
جنگ داخلی يمن ،مقابل يکديگر قرار گرفتند .بنابراين ،ماهیت رقابتآمیز روابط کشورهای
اسالمی مانع عمدهای بر سر راه همگرايی آنها به شمار می رود.
بىثباتى سیاسى :بسیارى کشورهاى اسالمى که بعد از جنگ جهانى دوم به استقالل
رسیدند ،همواره با بىثباتى داخلى مواجه بودهاند .وجود جريانهای مخالف داخلی ،کودتا،
ترور ،درگیریهای قومی و مذهبی ،جنگ داخلی و تغییر حکومتها از عوامل بیثباتی به
شمار میروند که غالب کشورهای اسالمی در مقاطع مختلف آنها را تجربه کردهاند.
بررسیها نشان میدهد که اين عوامل غالباً ريشه در استبداد داخلی و استعمار خارجی دارد.
از داليل ديگرى که براى مداخلة قدرتهای استعماری در کشورهاى اسالمى وجود دارد،
ضعف فرهنگی و ايدئولوژيکى ،خودباختگى نخبگان فکرى و سیاسى آنها در برابر
فرهنگها و ايدئولوژىهای وارداتى و همچنین ،ضعف سیاسى ،اقتصادى و نظامى اين
کشورهاست .قدرتهاى استعماری با استفاده از اين فرصت توانستهاند کشورهاى اسالمى
را تحت تأثیر قرار دهند و در میان آنها نفوذ کنند و به اين ترتیب ،کنترل جريانات سیاسى
و تحوالت اساسى جهان اسالم را در دست بگیرند .اما نفوذ قدرتهاى فرامنطقهاى در
کشورهاى اسالمى ،بیش از هر چیز تأثیر خود را در رقابتهاى منطقهاى نشان داده است« ..
در رقابت میان کشورهای اسالمی در زمان جنگ سرد ،دست کم ،يکی از دو ابرقدرت
حامی يکی از دو طرف منازعه بود ،مانند نزاع اعراب و رژيم صهیونیستی که شوروى از
اعراب و آمريکا از رژيم صهیونیستی حمايت مىکرد» (واليتی و سعید محمدی:1389 ،
 .)175-174در جنگ تحمیلى عراق ضد ايران ،دو ابر قدرت استثنائاً در کنار هم قرار
گرفتند و هر دو از يک طرف جنگ ،يعنى عراق ،حمايت کردند و ايران اسالمى به عنوان
يک قدرت مستقل منطقهاى در برابر مجموعه آنها قرار گرفت.
صهیونیسم :قدرتهاى استعمارى که در سدههاى گذشته با فناورىهاى پیشرفته و تهاجم
فرهنگى بر جهان اسالم سیطره پیدا کرده بودند ،با خلق يک مکتب ،جنگى فرسايشى را بر
ملتهاى مسلمان تحمیل کردند .در « صهیونیسم » نوظهور ،اشغال فلسطین توطئة مشترك
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جمعى از پیروان مسیحیت و يهوديت در سدههاى اخیر بود که به دست صهیونیستها
صورت گرفت (واليتی.)5-7 :1376 ،
آنان مسلمانان را تهديدی برای غرب میدانستند و از اينرو ،در صدد تحريک احساسات
دينی و مذهبی يهوديان برآمدند تا آنان را در برابر مسلمانان قرار دهند .رويارويی
صهیونیستها و مسلمانان فلسطین ،زمینة اختالف و تفرقه میان کشورهای اسالمی را فراهم
کرد و در نتیجه ،قدرت جهان اسالم را کاهش داد .همین امر سبب گرديد تا موضوع
فلسطین به عنوان مهمترين عامل اختالف میان کشورهای عضو اتحاديه عرب و سازمان
کنفرانس اسالمی ،مانع از تحقق هرگونه طرح همگرايی در میان آنها گردد (واليتی و
سعیدمحمدی.)176 :1389 ،

 .2 . 2ماهیت ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
به عقیدة بسیاری از صاحبنظران ،انقالب اسالمی ايران ماهیتی فرهنگی دارد و بر مبانی و
عناصر فرهنگی استوار است و اين ويژگی منحصر به فرد در اصول و مفاهیم اساسی
سیاست خارجی نیز نمود يافته است .
«آنچه جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان کرامت انسانی ،عدالت خواهی ،نفی نظام سلطه،
گفت و گوی تمدنها ،خاورمیانه عاری از سالحهای کشتار جمعی ،برگزاری رفراندوم
عمومی در سرزمین فلسطین و تعامل مؤثر و سازنده با جهان خارج مطرح کرده در واقع
گفتمانی سیاسی است که بر مبانی فرهنگی سیاست خارجی استوار است و از يک سو با
هدف معرفی آرمان ها ،اهداف و اقدامات جمهوری اسالمی ايران در عرصه سیاست خارجی
مطرح میگردد و از طرفی ديگر در جهت خنثیسازی اتهامات و تبلیغات منفی است که
طی سه دهه در افکار عمومی بینالمللی علیه جمهوری اسالمی ايران صورت پذيرفته است.
برای اين منظور کارکرد ديپلماسی فرهنگی در خدمت سیاست خارجی قرار میگیرد» (
قشقاوی.)10 :1389 ،
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ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران بر لزوم وحدت بین اديان توحیدی و نیز تقريب
مذاهب اسالمی تأکید ويژهای دارد به گونهای که تأکید بر همبستگی اسالمی و دينی را
میتوان به عنوان ديپلماسی وحدت در روابط فرهنگی بینالمللی مدنظر قرار داد .برگزاری

نشست های تقريب مذاهب اسالمی بین عالمان دينی فرق مختلف مسلمان؛ از جمله راه-

حلهای مفید و کارآمد برای زدودن زمینههای فکری و مذهبی فرقهگرائی ،تقويت انديشة
تقريب و برگزاری نشستهای تقريب بین عالمان دينی فرق مختلف مسلمان است.
پیرو اين سیاست ،همه ساله دهها نشست و کنفرانس علمی حول انديشة تقريب در
کشورهای مختلف اسالمی برگزار میشود و عالمان شیعه و سنی و فرق گوناگون پیرامون
موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر میپردازند.
تحقق وحدت جهان اسالم از مهمترين اهداف فراملی ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی
ايران است .بر اساس آموزهها و تعالیم دين مبین اسالم ،همه مسلمانان موظف به تشکیل
امت واحده اسالمی هستند .لذا تالش برای دستیابی به اين مهم يکی از وظايف و اهداف
مهم نظام مردمساالری دينی محسوب میگردد .اين هدف مبارك به صورت عینی و آشکار
در قانون اساسی جمهوری اسالمی نیز ذکر شده است به گونهای که در اصل يازدهم تصريح
شده است « که به حکم آيه إِنّ هَذِهِ أُمَّتکُمْ أُمَّة وَاحِدَة وَأنا رَبّکُمْ فاعْبُدُونِ (سوره انبیاء:
آيه )92همه مسلمانان يک امتاند و دولت جمهوری اسالمی ايران موظف است سیاست
کلی خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و کوشش و پیگیری به عمل آورد
تا وحدت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد»  .به بیانی ديگر ،يکی
از اهداف و آمال صدور انقالب اسالمی زمینهسازی برای اتحاد و وحدت جهان اسالم در
قالب امت واحد اسالمی است .شايان ذکر است که عالوه بر ابعاد دينی موضوع ،براساس
نگاه واقع گرايانه شايسته است تالش الزم برای اتحاد جهان اسالم در چارچوب منافع ملی
و در جهت تأمین اهداف ملی نیز صورت پذيرد .بدون شک ،وحدت جهان اسالم موجب
تأمین امنیت ملی جمهوری اسالمی از طريق ايجاد نظمی مبتنی بر همگرايی و اتحاد سیاسی
مسلمانان خواهد شد .اضافه بر آن ،وحدت اسالمی موجب ايجاد يک بلوك و قطب قدرت
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اسالمی در نظام بینالملل خواهد شد که مستقل از قطبهای ديگر منافع جهان اسالم را
تأمین خواهد کرد .همچنین اتحاد و وحدت جهان اسالم از منظر اقتصادی نیز میتواند منافع
مشترك ايران و ديگر کشورهای اسالمی را تأمین کند.
 . 1 . 2 . 2مباني ،ارزشها و اصول بنیادين روابط فرهنگي بینالمللي جمهوري اسالمي
ايران
روابط فرهنگی هر کشور تحت تأثیر متغیرهای داخلی و خارجی قرار دارد .در اين راستا
برای درك اين موضوع به عنوان مهمترين اصل در ديپلماسی فرهنگی نظام جمهوری
اسالمی ايران به معرفی مبانی ،ارزشها و اصول روابط و فعالیتهای فرهنگی بینالمللی
نظام جمهوری اسالمی ايران پرداخته میشود:
الف -مباني
روابط و فعالیتهای فرهنگی بینالمللی جمهوری اسالمی ايران بايد بر پاية مبانی نظری زير
صورت پذيرد:
فرهنگ اسالمی ،فطرت ،قرآن ،سنت نبوی و سیرة عترت پاسخ گوی مقتضیات و نیازهای
روز ،ايمانگرا و اخالقمحور ،خردگرا ،جهانی ،تمدنساز ،پويا ،بدعتستیز و خرافهزداست.
آموزههای اسالم ناب محمدی (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و انديشههای امام خمینی
(رضوان اهلل تعالی علیه) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) محور فرهنگسازی و تعامل
و تبادل فرهنگی بینالمللی نظام است.
ب -ارزشها
در روابط و فعالیتهای فرهنگی بینالمللی جمهوری اسالمی ايران پایبندی و رعايت
ارزشهای زير در هر شرايطی الزامی است :توحید محوري ،عقالنیت ،عدالت محوري،
كرامت انساني ،اخالق و رفتار اسالمي ( بنگريد به دهشیری.)45 :1393 ،

ج -اصول بنیادين:
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در تمامی سیاستها ،برنامهها و فعالیتهای فرهنگی بینالمللی جمهوری اسالمی ايران
اصول زير حاکم خواهد بود:
قرآن محوري و دين مداري ،تعهد به اصول انقالب اسالمي ،التزام به محوريت ولي فقیه
در هدايت امر تبلیغ ،ائتالف و اتحاد امت اسالم ،تعامل هوشمند ،سازنده و مؤثر ( با
ساير دولتها ،ملل ،اديان و سازمانها)  ،همگرايي و هم افزايي ،آيندهنگري مبتني بر
اسالم ناب ،فرهنگمحوري ،پیشگامي و اتخاذ رويکرد فعاالنه( در رويارويي با نظام
سلطه)  ،ثبات و استمرار سیاستها ،عزت و حکمت و مصلحت ،ديپلماسي عمومي(
استفاده از ظرفیت هاي غیردولتي)  ،مروت و مدارا ،توجه به مفاخر علمي ،معنوي و
فرهنگي جوامع ( دهشیری 52 -49 : 1393 ،با تلخیص).
 .2 .2 .2كاركردهاي حوزة فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
مهمترين کارکردهای فرهنگی جمهوری اسالمی ايران عبارتند از:
 ارائه هويت ،شخصیت و روح فرهنگی -تمدنی ملت ايران؛ نمايش و عرضة ارزشها و ويژگیهای فرهنگی ايران؛ ارائه تصويری واقعی و مثبت از مردم و دولت جمهوری اسالمی ايران به عنوانملتی متمدن ،با فرهنگی سازنده و زاينده.

 نمايش و ترويج ارزشهای فرهنگی مشترك ايران با ساير ملتهای جهان( ارزش-هايی مانند عدالت ،مردمساالری ،آزادی ،انساندوستی و کرامت بشری) ؛
 توسعة روابط مردم با مردم که پايدار و دراز مدت بوده و با تغییر حکومتها ازبین نمیرود؛
 تأثیرگذاری بر نخبگان علمی -فرهنگی کشورهای ديگر از راه به کارگرفتنديپلماسی غیررسمی؛
 فراهم ساختن بستر و زمینة الزم برای برقراری تماس با افکار عمومی سايرکشورها ؛
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 تهیة دستور کار مثبت برای همکاری با ملتهايی که دولتهای آنان با جمهوریاسالمی ايران اختالف سیاسی دارند؛
 کمک به اعتماد و تسهیل اعتمادسازی با ساير کشورها و ملتها که زمینهسازهمکاریهای اقتصادی ،سیاسی و امنیتی با آنان خواهد بود؛
 تهیة بستر ،ابزار و وسايل منطقی و معقول برای بازسازی مناسبات با کشورهايی کهبه دلیل اختالفهای سیاسی و منافع ملی با جمهوری اسالمی ايران ،روابط
ديپلماتیک ندارند.
 ايجاد فضای فرهنگی و اخالقی مثبت برای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه؛ کمک به همکاری و هماهنگی فرهنگی کشورهای همسو با جمهوری اسالمیايران برای مبارزه با امپريالیسم فرهنگی واستقرار نظم فرهنگی -اطالعاتی نوين
منطقهای و جهانی؛
 برقراری و تسهیل روابط و مبادالت بین هنرمندان ،دانشمندان و نخبگان فرهنگی-علمی جمهوری اسالمی ايران و ساير کشورها و ملتهای جهان؛
 ارائه راهکارها و ايجاد سازوکارهای مؤثر برای انتقال يافتن اشکال و ابعاد جديدیبرای همکاریهای گسترده فرهنگی ،علمی و آموزشی بین جمهوری اسالمی ايران
و کشورها و ملتهای ديگر( میرفخرايی و فیروزمندیبندپی.)436 :1396،

 .3 .2 .2اساسنامه و شرح وظايف سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مسئول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری
اسالمی ايران در زمینة فرهنگ عمومی است و وظايف اساسی متعددی بر عهده دارد .از
جمله :

 شناساندن مبانی ،مظاهر و اهداف انقالب اسالمی به جهانیان با بهرهگیری از
وسايل و امکانات هنری ،سمعی و بصری ،کتب ،نشريات و برگزاری
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گردهمايی های فرهنگی و ساير اقدامات الزم در داخل و خارج از کشور با
همکاری وزارت امور خارجه و ساير دستگاههای مرتبط .

 مطالعه و تحقیق در زمینة تبلیغات رسانههای جهانی و کشف روشهای عمل
آنها و اتخاذ شیوههای مناسب مقابله با آن در صورت لزوم.

 انعقاد قرار داد در زمینة مبادالت فرهنگی ،هنری ،سینمايی ،جهانگردی،
خبری ،مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقهای و بینالمللی در
موارد مربوط با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه و با رعايت قانون
اساسی.

 ايجاد ،توسعه و اداره کلیة امور نمايندگیهای فرهنگی ايران در خارج و تعیین
نمايندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل بر اجرای وظايفی که به عهدة
آنان نهاده میشود.

 انجام همکاریهای فرهنگی و ارشادی با مراکز اسالمی و فرهنگی ساير
کشورها به منظور اشاعه فرهنگ اسالمی.

 ايجاد زمینه های گسترش فرهنگ انقالب اسالمی و اشاعة زبان فارسی در
کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و فرهنگ آموزش
عالی.
ساختار سازمانی اين وزارتخانه عهدهدار سیاستگذاری ،برنامهريزی ،هدايت و
برنامههای فرهنگی کشور است (رستگاری.)72 :1395 ،
 . 3 .2ماهیت ديپلماسي فرهنگي عربستان سعودي
در ظاهر چنین برمی آيد که قرار گرفتن مکه و مدينه در قلمرو اين کشور ،زمینههای تاريخی
و همچنین انگیزههای سیاسی سعودیها ،منجر به اهمیت يافتن دين در رفتار ديپلماسی
فرهنگی عربستان سعودی شده است .اما ،در واقع ،به طور کلی ديپلماسی فرهنگی عربستان
سعودی تحت تأثیر دو عامل است :
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 -1اين ديپلماسی تا حدود زيادی تحت تأثیر تحوالت و جريانات منطقهای و در رقابت با
کشورهايی است که آنها را تهديدی برای ايدئولوژی خود میداند که بارزترين اين کشورها
جمهوری اسالمی ايران است.
 -2ديپلماسی فرهنگی عربستان به میزان بسیار زيادی تحت تأثیر ارزشها و هنجارهای
وهابیسم است .وهابیسم از سال  1923بخش عمده سیاستهای عربستان را تحت تأثیر خود
قرار داده و ويژگی های خاصی بدان بخشیده است ،به طوری که اين ايدئولوژی راه نفوذ در
منطقه را برايش توجیه و هموار میکند (شیخاالسالمی و سردار.)103 :1391 ،
نظام سیاسی عربستان سعودی ويژگی و ساختاری خاص دارد که در ساير نظامها ديده
نمیشود .بدين معنا که دارای ساختاری دو پايه است که ديانت و سیاست را در کنار هم

پیش میبرد .متولیان سیاست آلسعود و متولیان ديانت آل شیخ يا همان نوادگان محمدبن-
عبدالوهاب هستند .آلسعود ،سکوالر هستند و انديشة سکوالری دارند و اين در میان
خاندان ،فرزندان و شاهزادگان عربستان به خوبی مشاهده میشود؛ اما استفاده ابزاری از
مذهب و دين را به عنوان يک راهبرد ،کامالً در راه پیشرفت و تثبیت خودشان به کار
گرفتهاند .وهابیت يک اسالم دولتی است ،به اين معنا که در رأس هرم يک چهره غیردينی و
سکوالر قرار گرفته اما اين فرد ترتیبات دينی جامعه را سامان میدهد (علیزادهموسوی،

. )9 :1394
 .1 . 3 .2روابط عربستان سعودي و جمهوري سالمي ايران
نگاهی تحلیلی به وقايع  15سال اخیر خاورمیانه ،به ويژه آرايش سیاسی فضای خاورمیانه
در دورة پسا  11سپتامبر ،به خوبی روشن میسازد که دولت عربستان ،آشکار يا پنهان ،خود
را درون رشتهای پیچیده از رقابت با دولت جمهوری اسالمی ايران میبیند .در نتیجة وقايعی
که از سال  2001رخ داده است عربستان سعودی جايگاه خود را نسبت به جمهوری
اسالمی ايران (حامی حقوق شیعیان در منطقه) متزلزل میبیند و تالشهايش در زمینة
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پرورش گروههايی چون القاعده ،طالبان ،سپاه ،صحابه و لشگر جنگوی و ..را با وجود
میلیاردها دالر هزينه ،شکست خورده میيابد (درويشی.)57 :1395 ،
از سال  ،2003سعودیها نگرانی ويژهای در زمینة نفوذ ايران در منطقه پیدا کردند .از نظر
آنها ،حضور روز افزون ايران در مسائلی که به طور سنتی مربوط به جهان عرب بوده،
بسیار نگران کننده است .از اين نظر ،ابزار اصلی ايران در افزايش قدرت منطقهای خود،
گروههای شیعه در عراق ،لبنان و يمن است.
اين نگرانی سه جنبه دارد؛ نخست  :ماهیت ايدئولوژيک؛ دوم  :بسیج تودههای شیعه در
جهان عرب و وفاداری آنها به ايران و سومین جنبه آنچه که بهرهبرداری فرصتطلبانه و
گسترشخواهانة تهران از ظرفیتهای جهان عرب با هدف افزايش نقش منطقهای خوانده
میشود .از نظر عربستان ،تحوالت عراق و تشکیل اولین دولت شیعی در يک کشور عربی
اين نگرانی را ايجاد کرده است که شیعیان منطقه کمکم خواهان نقش بیشتری در نهادهای
قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهايی چون بحرين ،لبنان ،يمن وحتی عربستان شوند که
اين امر در درازمدت نه تنها میتواند منجر به افزايش درخواستها برای آزادی مدنی،
سیاسی و اقتصادی شیعیان شود بلکه  -با فشار بر نظامهای حکومتی  -در نهايت ،کنار
رفتن نخبگان سنی حاکم از حکومتها شوند ( کاظمی.)67:1392،
از  2003به بعد عربستان اتخاذ يک ديپلماسی تهاجمی را در دستور کار خويش قرار داده
است .موضع گیری عربستان به همراه متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس در برابر
برنامة هستهای ايران ( به بهانة مسائل زيستی و ايفای نقش فعال در تحريمهای نفتی ايران)
نیز شاهد ديگری بر اين نوع ديپلماسی است .تحوالت  2011به بعد موجب شد عربستان
سعودی در عرصة ديپلماسی فرهنگی ،خود را در برابر ايران دارای ضعف ببیند و چهرة
تهاجمی خود را ظاهر نمايد .در بحرين ،با باال گرفتن اعتراضات مردمی که اکثريت شیعی را
تشکیل میدادند و مطالباتی در زمینه حقوق مدنی و ارزشهای دموکراتیک داشتند ،عربستان
جنبشهای دموکراسیخواهانه را الگويی برای جامعة بسته خود میديد که امنیت پادشاهی
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عربستان را تهديد میکند .اينگونه برداشتها عربستان را به تالش برای حفظ وضع موجود
و دستیابی به امنیت وادار مینمايد (امیدی.)130:1393،
عربستان در بحران سوريه نیز -در مقابله با دولت دمشق که متحد راهبردی ايران به حساب
میآيد -در کنار ترکیه و قطر ،اصلیترين حامیان مخالفان اسد قرار گرفت
(کاظمی .)68:1392،همچنین بخش زيادی از نیروهای آموزشديدة تکفیری را به سوريه
گسیل داشت تا با از دست دادن عراق و قدرت گرفتن ايران به عنوان حامی شیعیان ،برای
حفظ تعادل منطقه ،سوريه را از حوزة نفوذ ايران خارج کند .پس از آن عربستان برای
جلوگیری از نفوذ ايران در منطقه ،در همسايگی و حیات خلوت خودش در سال  2015به
مداخلة مستقیم در امور داخلی يمن دست زد و به اين کشور حمله نظامی کرد .از ديدگاه
سعودیها ،توسل آنان به قدرت نظامی در سوريه  ،به ويژه در يمن ،به اين دلیل است که
ايران سعی دارد با موقعیت جديدی که در معامالت و تحوالت منطقه يافته است نفوذ خود
را پس از عراق و لبنان ،به خصوص در نقاط استراتژيکی چون سوريه و يمن ،نیز افزايش
دهد .عربستان سعودی نیز سعی دارد در رقابت با ايران در اين نقاط با ايجاد و حمايت از
گروههای سلفی -تکفیری در عراق و سوريه و حمله نظامی به يمن مانع نفوذ بیشتر ايران
در اين مناطق شود؛ چرا که آن را تهديدی جدی برای امنیت داخلی و منافع ملی خويش
می داند و به شدت نسبت به هرگونه تهديد و تغییری در منطقه واکنش نشان میدهد
(درويشی و حاجیهاشمی.)60-59:1395،
 .2 .3 .2عوامل همگرايي و واگرايي عربستان سعودي و ايران
ديپلماسی فرهنگی عربستان ،عالوه بر تأثیرپذيری زياد از وهابیسم ،بسیار متأثر از تهديد
ناشی از ايدئولوژیهای رقیب و در رأس آن تهديداتی از سوی ايران است .عربستان تالش
میکند تا برای دفاع از آرمان خود ،يعنی ايدة امالقرای اسالمی ،با صرف بودجههای کالن
برای ترويج انديشة وهابیسم (در قالب ايجاد مراکز آموزش عالی فراملی در منطقه ،ايجاد

همايش بین المللی متعدد و متنوع ،کمکهای مالی به کشورهای منطقه ،بهرهگیری از رسانه-
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ها و  ) ...به تقابل با انديشة اسالم شیعی ايران بپردازد .در مقابل ،ايران نیز با اتکا به توسعة
اقدامات خود در بحث رسانهای ،تبادل علمی در سطح منطقه ،حمايت علمی در برقراری
ثبات و امنیت در منطقه ،ارائه حمايتهای مادی و معنوی به کشورهای بحران زده منطقه به
ترويج انديشه انقالب اسالمی و دفاع از اسالم شیعی پرداخته است .اما وجود تالشهای
ايران در راستای رويارويی با انديشة اسالم سلفی ،دولت عربستان با اتکا به اقدامات نظری
و عملی خود ،از حداکثر توان در راستای نیل به اهداف خويش در ديپلماسی فرهنگی بهره
می گیرد و با توجه به نقاط قوت ايران در معدود کشورهای منطقه ،اين کشور بايد دامنه
فعالیتهای خود را در اين زمینه گسترش دهد تا اين نقاط قوت را در سطح وسیعتری از
منطقه بسط دهد (همان).
عمدهترين عوامل رقابت و واگرايی میان ايران و عربستان در منطقة غرب آسیا در خلیج
فارس متمرکز است .خلیج فارس ،به دلیل منابع درون و جايگاه آن در مسائل بینالمللی ،از
يک طرف فرصتی برای دوستی و همگرايی و سوی ديگر به منبعی برای تنش و واگرايی
تبديل شده است .موضوع عراق ،پیامدهای پس از حوادث  11سپتامبر و حمله آمريکا به
افغانستان و عراق موجب تحولهای جديد در منطقة غرب آسیا شد .سقوط حکومت صدام
حسین موجب ايجاد عرصهای جديد برای رقابت میان اين دو کشور در عراق و تالش برای
پر کردن خالء قدرت در منطقه گرديد .عمده ترين نگرانی عربستان حضور شیعیان در
قدرت عراق بود .همچنین تقويت نقش حزب اهلل در ساختار سیاسی لبنان و افکار عمومی
جهان اسالم ،و مداخله نظامی عربستان برای حفظ حاکمان بحرين در کنار عواملی داخلی
چون روی کار آمدن ريیسجمهورهای جديد در ايران و سیاستهای داخلی دو کشور و
مسائلی چون نزديکی بیش از پیش عربستان به آمريکا و موضوع پرونده هستهای ايران و
تنش و واگرايی در روابط دو کشور به کاهش تماسهای ديپلماتیک میان آنها انجامید
(ازغندی و آقاعلیخانی.)243 :1395 ،
عوامل زير نیز بر روابط دو کشور از جنبة واگرايی اثرگذار بوده است :عوامل منطقهاي و
مسائل مختلف از جمله عراق ،لبنان ،جنگ سي و سه روزه ،حملة اسرائیل به غزه؛ اوپک
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و سیاستهاي نفتي؛ روند صلح اعراب با اسرائیل؛ حج و نقش شیعیان؛ بحران بحرين و
وقايع سوريه.
در برخی موضوعات امکان همگرايی و همکاری دو کشور وجود داشته و دارد اما
سیاستهای داخلی دو کشور از يکسو و پرونده هستهای ايران و نقش اياالت متحده از
سوی ديگر به تشديد عوامل واگرايی منجر گرديده است (ازغندی و آقاعلیخانی:1391 ،
.)231
 .3 .3ماهیت ديپلماسي فرهنگي كشور تركیه
مفاهیم کلیدی رويکرد ترکیه به امر فرهنگ ،عبارتند از:
الف) انديشه تمدني :تركها در سیاستگذاری فرهنگی خود ساخت تمدنی اسالمی را
پیگیری میکنند که الگويی برای ساير کشورهای اسالمی باشد و بر اين باورند که فرهنگ
اساس تمدن است .فرهنگ متشکل از ايمانِ معین ،جهانبینی ،مفهوم زندگی و توانمندیهای
زبانی و تاريخی است .از اين رو،خط مقدمِ ساخت تمدن اسالمی ترکی ،تقويت و ترويج
فرهنگ است .اين رويکرد تمدنی و نگاه جهانی به مقولة فرهنگ ،جهتگیریهای سیاست
فرهنگی اين کشور را روشن میکند.
ديدگاههای متنوع و مختلفی دربارة جريانهای فکری در ترکیه مطرح شده است « :برخی
معتقدند عثمانیگرايی ،پانترکیسم و الئیسیته سه گفتمان مسلط صد سال اخیر در ترکیه
هستند»(تقیپور .)1393 ،عدهای ديگر بر اين باورند که «گفتمانهای فکری ظهور يافته در
ترکیة معاصر را میتوان در سه طیف اصلی طبقهبندی کرد :پانترکیسم (غربگرا)،
مارکسیستی(شرقگرا) و اسالمگرا ،که خود به دو طیف اسالمگرای سیاسی و اسالمگرای
اجتماعی تقسیم میشود»(نوروزی.)1392 ،
ب) دينِ سکوالر :تعريفی که تركها در چند دهة اخیر از دين ارائه میدهند مشابه رويکرد
سکوالرها به دين است؛ يعنی دين را مقولهای فردی در نظر میگیرند نه امری عمومی.
بنابراين با اسالمگرايی سیاسی و حزبِ سیاسی شدن ،به اين معنا که مجری شريعت در
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جامعه باشد ،مخالفت میکنند.افراد بايد در نوع دين و انجام مناسک يا عدم انجام آن آزاد
باشند .در مورد اسالم بر اين باورند که بخش اعظم احکام اسالمی در باب زندگی شخصی
انسانهاست.
از سوی ديگر ،دين در ترکیه به لحاظ پیروان نیز دارای پراکندگی است :مسلمانان به دو
دستة کلی اهل سنت و علويان تقسیم میشوند؛ اهل سنت به حنفیها ،شافعیها و ساير
مذاهب ،علویها نیز به دستههای مختلفی تقسیم میشوند .در کنار مسلمانان پیروان ساير
اديان نیز وجود دارند .بنابراين رويکرد تساهل و تسامح بین مذاهب در اين کشور دور از
انتظار نیست.
ج) جامعه بر محور فرد :از آنجا که دين در ترکیه بیشتر امری فردی محسوب میشود برای
ساخت جامعهای اسالمی افراد بايد بهگونهای اسالمی تربیت شوند تا جامعة اسالمی شکل
بگیرد و اساساً مهمترين رکن تمدن اسالمی افراد هستند ،نه حکومت اسالمی.
د) اقبال به جريان جهانيشدن :در نظام سیاستگذاری فعلی ترکیه رويکرد مثبتی به جهانی
شدن وجود دارد .در اين رويکرد ،جهانیشدن به اين معناست که افراد بتوانند افکار و
ايمانشان را حفظ کنند و در پناه صلح به تعامل با ساير فرهنگها بپردازند.
ه) بهرهبرداري از مدرنیته غربي :تركهای معاصر به پیروی از انديشمندان خود مانند

«سعیدنورسی »1و «فتحاهلل گولن »2بر ارتباط میان اسالم با عقل ،علم و مدرنیته تأکید دارند و

انديشة مطلوب برخورد شرق و غرب را رد میکنند و معتقد به استفاده از عقل در مسائل
مربوط به اعتقادات اسالمی هستند  .در اين رويکرد ،غرب با شرق و اسالم ضديتی ندارد؛
بلکه بايد از مزايای غرب استفاده و از معايب آن اجتناب کرد (ايوبی و همکاران.:1395 ،
.)15-14

Saeed Nursi
" Fathollah Gulen
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 .1 .3 .3روابط فرهنگي ايران و تركیه
روابط فرهنگی ايرانیان و ترکان پیشینة ديرينهای دارد .نشانههای تاريخیِ اين ارتباط را بايد
از اوايل اسالم جستجو کرد .نزديکی هر چه بیشتر و ورود منظم اقوام ترك به محدودة
سرزمین های ايران از اوايل حکومت سامانیان و تشکیل سلسله پادشاهان و حتی امرای
محلی به خصوص با پذيرش فرهنگ اسالمی  -ايرانی ،راه ارتباط فرهنگی اين دو قوم را
هموار کرد .نفوذ ماندگار فرهنگ ايران در آسیای صغیر ،کمی پیش از استقرار حکومت
سلجوقیان آغاز شد و به تدريج فرهنگ غالب ديار روم شد .وقتی سلجوقیان پس از نبرد
مَالزْگِرْد ( 464هجری) قدرت را در دست گرفتند ،در کنار زبان عربی -که به عنوان زبان
علم عزيزش میداشتند -فارسی را به عنوان زبان رسمی پذيرفتند .در اين دوره ،زبان فارسی
عالوه بر اينکه زبان رسمی محاوره و مکاتبه بوده ،قاطبه ملت از مردم عادی تا وزيران و
سالطین که اغلب ترك زبان بودهاند ،با فارسی الفت داشتند و با تفنن در زبان فارسی،
استادی و برتری خود را به اهل فضل نشان میدادند .زبان فارسی در انتقال به سرزمین
آناتولی با مشکل چندانی روبه رو نشد .زيرا ترکان در روند مهاجرت به غرب ،مدتها در
سرزمین ايران مانده و با عناصر تشکیلدهندة فرهنگ ايران زمین همانند زبان فارسی تا
اندازهای آشنا شده بودند .فارسی و به اعتبار آن فرهنگ ايرانی از راههای مختلف با فرهنگ
ترك آمیخته شد.
به عبارتی ديگر روابط دو ملت مسلمان و همسايه ايران و ترکیه بر پايههای محکمی از
میراث مشترك فرهنگی ،زبانی و دينی استوار است که در طول قرنهای متمادی شکل
گرفته است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،برنامة مبادالت فرهنگی بین جمهوری اسالمی ايران و
جمهوری ترکیه در سالهای  1364 - 1366تدوين گرديد .اين برنامه بر اساس برنامة
مبادالت فرهنگی ايران و ترکیه در سالهای  1976 - 1977تنظیم شد لیکن بعضی از موارد
و محتوای آن با توجه به برنامهها ،سیاستها و اهداف نظام جمهوری اسالمی ايران
بازنويسی شده است ،بعضی از مفاد اين قرارداد بدين شرح هستند :
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 -1همکاری بین دانشگاههای دو کشور و مبادلة هیئتهای علمی و کتاب؛
 -2مبادلة استاد و محقق و تبادل اسناد و اطالعات ؛
 -3مبادلة کارشناس ،استاد کار ،کتابدار و تهیة میکروفیلم توسط مراکز فرهنگی دو
کشور؛
 -4اعطای بورس تحصیلی ؛
 -5همکاری در خصوص ايجاد نمايشگاه و همکاری بین مراکز فرهنگی و هنری و
برپايی جشنوارههای سینمايی و تأسیس مراکز فرهنگی در دو کشور؛

روابط فرهنگی دو کشور طی سالهای اخیر بسیار گسترش يافته و با اعتمادسازی ،هیئت-

های مختلفی تبادل شده است .بسط و گسترش روابط دانشگاهی ،آموزشی ،ورزشی و
هنری و برگزاری همايشهای علمی و فرهنگی بین دو کشور بیانگر ارتقای تعامل فرهنگی
دو کشور است (گزارشهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.)1392 ،

مشترکات دينی – مذهبی ،قومی -زبانی ،فکری -عقیدتی و سیاسی  -فرهنگی دو کشور
تأثیر عمدهای در فراز و نشیب روابط دوجانبه آنان داشته است .صرفنظر از برخی ادوار
تاريخی ،می توان مدعی شد که دو کشور ايران و ترکیه متأثر از تمدن و فرهنگ واحدی
بودهاند و اين خود بزرگترين عاملی است که  -به رغم استقرار دو کشور در دو منطقه
جغرافیايی مجزا  -تقريباً سرنوشت همگون و نزديکی را تجربه کردهاند .اتصال و انتساب
امپراطوری عثمانی به سالجقه و باروری فرهنگ و تمدن سالجقه از فرهنگ غنی و متنوع
ايرانی برخی از صاحبنظران را بر آن داشته است که رشد و توسعة برخی عناصر فرهنگی
ايرانی همچون رشد و توسعه زبان و ادبیات فارسی در دربار سالجقه و عثمانی را دلیل
قاطعی بر يگانگی فرهنگ و تمدن اين دو واحد جغرافیايی بدانند و آن را تداوم فرهنگ و
تمدن ايرانی به حساب آورند .راز و رمز تفاخر به موالنا از سوی ترکان و ايرانیان نیز در اين
نهفته است .نه تنه ا خود مولوی میراث مشترك ما و از مفاخر مشترك ما محسوب میشود،
حتی زبان علمی -ادبی مولوی نیز جزو میراث و مفاخر مشترك ما به حساب میآيد
(دهشیری.)348:1393،
 . 2 . 1 . 3 . 3عناصر همگرايي ايران و تركیه
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هر چند احصاء مشترکات دو کشور ايران و ترکیه نیاز به بحثی طوالنی دارد ،ولی اشاره کردن به
عناصر همگرايی و امهات مشترکات دو ملت که بستر مناسبی را برای همکاری و همگرايی همه
جانبه و دراز مدت دو کشور فراهم کرده است ،میتواند مفید واقع شود.
الف) همسايگي و حسن همجواري  :اولین و مهمترين اشتراك دو کشور ايران و ترکیه همسايگی
و همجواری است .هرچند در نگاه نخستین ساده به نظر میرسد ،ولی از نقطه نظرهای گوناگون
اهمیت بسزايی دارد .حق همسايگی از جمله حقوقی است که در منابع اسالمی بر آن زياد تأکید
شده است ،در سطح روابط بینالمللی نیز يکی از عناصر تعیین کننده استراتژی و سیاستهای امنیتی
کشورها و اولويتبندی سطح و تعريف روابط با ساير کشورها ،حق همسايگی است که از ديرباز
مورد توجه نظام حقوق بینالملل عمومی اسالم نیز بوده است .حق همسايگی و رعايت اين حقوق
در مناسبات بینالمللی در مطالعة روابط بینالملل اسالمی از جايگاه ويژهای برخوردار است(همان).
ب) اشتراكات ديني و ضرورت حفظ وحدت اسالمي :يکی از عناصر همگرايی در روابط ايران و
ترکیه اشتراکات دينی و حفظ اين مشترکات در قالب وحدت اسالمی است .هر دو کشور در
شرايطی بر عوامل وحدت دينی تأکید میورزند که در طول تاريخ ،مناسبات ايشان بر اثر اختالفات
مذهبی و دينی زيانهای جبران ناپذيری را متحمل گشته است .اکنون دو کشور در شرايطی وارد
قرن بیستويکم شده اند که از يک طرف تجربه تلخی از آثار شوم اختالفات دينی و خاطرة شیرينی
از آثار مطلوب وحدت امت اسالمی در دورههای مختلف را دارند و از طرف ديگر - ،به عنوان
بخش بزرگی از امت اسالمی -مورد خطاب ندای وحدت آفرين رهبر کبیر انقالب  ،حضرت امام
خمینی(ره) ،قرار گرفتهاند (دهشیری.)351 :1393 ،
ج) زبان و ادبیات فارسي :زبان و ادبیات فارسی میراث مشترك ترکان و ايرانیان است .اين زبان پس
از ظهور اسالم از اويغورستان چین تا جزاير بالکان زبان علم و کتابت بوده است .اقوام مختلف

آسیای مرکزی ،قفقاز ،آناتولی ،ايرانیان و تورانیان و هنديان و رومیان هر يک به نوعی در شکل-

گیری ،غنای ادبی ،توسعه و گسترش آن سهیم بودهاند.
همچنین زبان وادبیات فارسی توانسته است با ايجاد زبان  -فرهنگ مشترك در وحدت ،يکسان

فهمی ،يکسان نگری و برداشت واحد از مفاهیم تأئیر بسزايی داشته باشد .اهتمام به يادگیری و به-
کارگیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی در میان ترکان عثمانی سنت ديرينی بوده است که به
رغم برخی عوامل بازدارنده ،اين همت و تالش هنوز هم ادامه دارد .الزم است حس تعاون را نیز

سيدعلي مرتضوي امامي زواره ،مرتضي ابراهيمي

111

عالوه کرد که مورد تأکید در منابع اصیل اسالمی است .تعاون نه به معنای همکاری در زمینههای
مختلف بلکه به معنای کمکرسانی و امدادرسانی است .فرق است بین همکاری و امدادرسانی .در
فرهنگ همکاری حفظ منافع و کسب سود از سوی دو طرف همکار موردتوجه است .هر يک از
طرفین تنها منافع خود را در نظر میگیرند که در اين صورت احتمال ايجاد رقابت منفی و تبديل آن
به خصومت دور از ذهن نیست.
در صورتی که در مفهوم تعاون در وهلة اول سودرسانی و منفعتخواهی برای طرف مقابل است.
در مناسبات و روابط ايران و ترکیه با توجه به اشتراکات مطرح شده ،بهتر آن است که حس تعاون
حاکم شود و نه همکاری (.همان.)354 :
 .4 .3روابط منطقهاي تركیه با عربستان
عربستان سعودی برای نفوذ در آسیای مرکزی با ترکیه نیز رقابت میکند .عربستان به ويژه تالش
میکند از بُعد مذهبی به اين منطقه نزديک شود و رشد راديکالیسم اسالمی افراطی در اين منطقه،
تا حدی نشان نفوذ عربستان و وهابیگری است (آدمی و نوری.)21:1392،
غالب تحلیلگران انقالبهای عربی را نقطه عطفی در کنشها و رفتار بازيگران مهم منطقة خاورمیانه
و شمال آفريقا میدانند .در واقع ،اين نقطه عطف حاصل از هم گسستن نظم پیشین منطقهای و
احتمال جايگزينی نظمی جديد در منطقه بوده است .مسئلهای که بازيگران عمدة منطقه از جمله
ترکیه را با عدم قطعیت و شرايط پیچیدهای مواجه میکرد که تفاسیر و کنشهای جديدی میطلبید.
ديگر آنکه اين تحوالت به رقابت قدرتهای منطقه برای ارائه مدلهای حکمرانی و نهادهای
حکومتی و اقناع بازيگران جديد برای گزينش مدل آنها منجر شد ،مسئلهای که از مهمترين داليل
شکلگیری ائتالفهای منطقهای و فرامنطقهای بود .انقالبهای عربی  -در کنار عواملی چون
تضعیف فرايند اروپايی شدن ترکیه و برخی تحوالت در سپهر سیاسی اين کشور از جمله کودتای
نافرجام نظامیان -،در برسازی دوره چهارمِ سیر تحول هويتی و سیاستی مورد اشاره نقش
قابلتوجهی داشته است .شاخصة اصلی هويتی دورة چهارم يا « دوره نوعثمانیگرايی غیرشمولگرا»
 ،نیز تضعیف (و نه بیاثر شدن) الية هويتی اروپايی ترکیه بوده است.
با توجه به تضعیف نقشآفرينی بُعد هويتی اروپايی در دورة چهارم ،کنش سیاسی مرتبط با دنیای
اسالم در ترکیه ،به نسبت دوره سوم ،وجه فرقهایتری داشته است « .امنیتیشدن عامل شیعی» و
نفوذ منطقهای ايران و ورود ترکیه به ائتالف منطقهای برای سرنگونی نظام حاکم بر سوريه يا
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همراهی با ائتالفهای منطقهای محدودکنندة نفوذ ايران در منطقه از پیامدهای رويکردهای
فرقهایتر ترکیه نسبت به تحوالت منطقهای بوده است .به عنوان مثال ،در عراق ،ترکیه نگران نفوذ
ايران و حضور گروههای شبهنظامی شیعی در منطقة نینوا ،موصل و باريکه مرزی میان عراق و
سوريه است .عربستان سعودی نیز بعد از انقالبهای عربی ،بحران سوريه و يمن و اخیراً
رخدادهای منتهی به قطع روابط سیاسی با ايران و بحران در روابط با قطر ،به دنبال تقويت
ائتالفهای منطقهای حول محور خويش است .با وجود اين ،در خصوص ائتالف راهبردی ترکیه و
عربستان در خصوص تحوالت منطقهای ،همواره ترديدهای جدی وجود داشته است .تفسیر برآمده
از آموزههای وهابیت از اسالم بههیچوجه با تفسیر غالب اسالم در ترکیه همخوانی ندارد و مورد
تائید گروههای اسالمگرا در ترکیه نیست .علت اصلی اين امر را بايد در « اروپايی شدن نسبی
اسالم» در ترکیه سراغ گرفت.
در سالهای اخیر شاهد بودهايم که تحلیلگران اسالمگرا ،همزمان با تحلیلگران سکوالر ترك ،بارها
نسبت به تصمیم ترکیه در پیوستن ضمنی به ائتالف ضدتروريست به رهبری عربستان هشدار
دادهاند و محور شدن کشور عربستان در اين ائتالف را  -به عنوان کشوری که رويکردهای
ايدئولوژيک آن پديدآورندة داعش بوده است -طنزی راهبردی دانستهاند .خصومت آشکار عربستان
و گفتمان مذهبی آن با اخوانالمسلمین (که حامل تفسیری نسبتاً معتدلتر از اسالم سیاسی به نسبت
وهابیت و به دنبال تغییر نظم موجود در منطقه است) از ديگر علل بدبینی دولت و گروههای
اسالمی ترکیه نسبت به عربستان است .از نظر دولت ترکیه و بخشهای مهمی از اسالمگرايان اين
کشور ،انقالبهای عربی ،کنشی ضروری در راستای گرايشهای هويتخواهانه و
دموکراسیخواهانة مردم مسلمان منطقه بوده است .رصد تحوالت چند سال اخیر قرينههای بسیاری
به دست میدهد که ترکیه به نسبت نگرانی از « عامل شیعی» در منطقه ،حداقل به صورت تاکتیکی
به ائتالف به رهبری عربستان نزديک شده است و به نسبت اختالف در حوزه تفسیر و نهادسازی
تحوالت پساانقالب های عربی ،از ائتالف به رهبری عربستان دور شده است .واقعیتی که بايد مورد
توجه سیاستگذاران سیاست خارجی ايران نیز قرار گیرد (مفیدی.)177-201:1393،
نتیجهگیري
جهان اسالم به عنوان يک سیستم منطقهای از عوامل پیوند دهندة فراوانی برخوردار است که از

جمله میتوان به پیوستگی جغرافیايی ،قابلیتهای ژئوپلیتیکی ،تهديدات مشترك خارجی ،قابلیت-
های تجاری و اقتصادی و همگونیهای دينی و فرهنگی اشاره کرد .عوامل ياد شده اين فرصت را
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در اختیار کشورهای اسالمی قرار میدهد که با استفاده از الگويی متناسب با شرايط موجود در
جهان اسالم ،زمینه را برای ايجاد وحدت و همگرايی در میان خود فراهم کنند.
عربستان سعودی ،سالهای سال است که شرايطی فراهم نموده تا نخبگان آلسعود کشور خود را
امالقری جهان اسالم فرض و معرفی نمايند .لذا هدف اصلی عربستان سعودی در ارتباط با
ديپلماسی فرهنگی در جهان اسالم قبوالندن اين نکته به کشورهای اسالمی است که عربستان
سعودی رهبر تام و تمام دنیای اسالم است .ديپلماسی فرهنگی عربستان کوشیده است با بهرهگیری
از ابزارها و شیوههای مختلف ،بنیانهای عقیدتی انقالب اسالمی ايران را متزلزل نمايد ،انواع
سیاست های ايران را با توزيع جزوه و کتاب مخدوش نمايد و وضعیت اهل تسنن در ايران را
بحرانی نشان دهد .رسانههايی که مجری تبلیغاتی سیاستهای عربستان سعودی هستند نیز سعی در
تفرقهافکنی بیشتر بین شیعه و سنی ( به واسطة طرح مباحثی چون هالل شیعی) دارند و ايران را
تنها نمايندة اقلیت شیعی در برابر اکثريت سنی به رهبری عربستان معرفی میکنند .مانع ديگر
فراروی ارتباط فرهنگی ايرانیان و عربستان حاکمیت سیاست بر روابط فرهنگی طرفین است به
گونهای که اين سیاست است که فرهنگساز شده است و ابزارهای ديپلماتیک بر سازوکارهای
فرهنگی و تمدنی غلبه يافته است .اين واقعیت موجب شده که تلقی طرفین از يکديگر روند ثابت
و منسجمی نداشته باشد بلکه تابع متغیرهای سیاسی و چالشهای منطقهای باشد .دين اسالم عاملی
مهم در پیوند طرفین به شمار میآيد به گونهای که از همان آغاز تولد اسالم ،ايرانیان و عربها ( به
دور از هرگونه گرايشهای نژادی و تمدنی) برای دفاع از میراث مشترك اسالمی هم پای هم بوده
و با دشمنان اسالم جنگیدهاند .افزون بر اين ،نقش غیرقابل انکار دانشمندان ايرانی در شکلگیری و
تدوين میراث اسالمی  -که اساساً با زبان و فرهنگ عربی آمیخته است -دلیل بارزی در پیوند میان
دو فرهنگ ايرانی و عربی بوده است .ايران میتواند با بهرهگیری از قدرت نرم خود در کشور ياد
شده به خواستههای خود برسد و با ارتقای قدرت نرم خود و تقويت مؤلفههای آن به منافع ملی نیز
دست يابد .بهرهگیری از ظرفیتهايی مانند سازمان کنفرانس اسالمی و اوپک ،همکاری برای ثبات
بیشتر در منطقه به ويژه ،عراق ،لبنان ،بهرهگیری از فرصتهايی چون حج و همکاریهای امنیتی در
بهبود روابط اثر گذار باشد.
از سويی ديگر ،ترکیه يکی از کشورهايی است که درصدد جايگزين کردن مدل اسالم سکوالر از
طريق نفوذ فرهنگی در کشورهای منطقه بوده است .بهطور کلی ،تركها در سیاست خارجی به
دنبال ايجاد نوعی توازن میان شرق و غرب هستند و ترکیه حامی پیوند با کشورهای غربی است تا
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از راه بسط روابط خود با کشورهای غربی ،زمینة حضور آنها را در معادلهها و محاسبههای منطقه
فراهم کند .دو کشور ايران و ترکیه در وضعیتی قرار دارند که توانستهاند بسیاری از مشکالت و
اختالفات جزئی را در بستر روابط منطقی و در سايه درك متقابل حل و فصل نمايند .به عنوان
مثال ،تحوالتی چون باز شدن فضای مناظره در مورد سیاست خارجی ترکیه در مورد سوريه و
عراق و افزايش توجه و روابط فرهنگی ديپلماتیک برای جهتدهی به سیاستهای خارجی دو
کشور در جهت حل بحرانهای منطقهای و اتخاذ سیاست چند بعدی ،همکاری منطقهای قدرت
نرم و بهرهگیری از ديپلماسی اقتصادی و رسانهای.
جدول .1مقايسة الگوی روابط فرهنگی سه کشور ايران ،ترکیه و عربستان سعودی
ديپلماسي روابط فرهنگي

ديپلماسي روابط فرهنگي

ديپلماسي روابط فرهنگي

جمهوري اسالمي ايران

تركیه

عربستان سعودي

گسترش فرهنگ و ارزشهای اسالم
شیعی

تمدن اسالمی سکوالر

نفوذ انديشه وهابیت

ايده صدور انقالب

رهبری در جامعه ملتهای ترك
تبار

ايده امالقرايی جهان اسالم

حفظ ثبات و امنیت منطقه

حفاظت و توسعه فرهنگ ملی

رابطه با آمريکا

همبستگی جوامع اسالمی

ايجاد همگرايی و تفاهم فرهنگی

کاربرد وهابیسم

تبادل فرهنگی از طريق اشتراك

ديپلماسی ترويج انديشه سلفی-

زبانی

تکفیری

گسترش مقاومت در برابر تحريم
پیشرفتهای علمی

گسترش جذب توريست

جذب دانشجو و برگزاری همايشها
در مجامع اسالمی(مسابقات قران و
)...

تصحیح تصورات نسبت به
سکوالريسم

ايجاد فضای فرهنگی و اخالقی مثبت
برای مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه

تأسیس مؤسسات فرهنگی،
آموزشی و فعالیت های تبلیغی.

استفاده از رسانه برای نفوذ در
افکار عمومی
تأسیس مؤسسات فرهنگی،
آموزشی و فعالیت های تبلیغی
ضد شیعی

همانگونه که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،در خصوص ساماندهی ارتباطات فرهنگی میان
دو کشور ايران و ترکیه بايد به مشترکات زبانی ،دينی و مذهبی و امنیت منطقهای بیش از پیش
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توجه کرد .جمهوری اسالمی ايران تنها کشوری است که میتواند در معرفی تمدن نوين اسالمی و
عناصر تمدن جديد ،الگوهای علمی ،فرهنگی ،حقوقی ،اقتصادی و حتی سیاسی ارائه نمايد و در
اين راستا به همکاریهای فکری ،فرهنگی و تمدنی با ترکیه مبادرت ورزد .طبق جدول شماره ،1
عربستان با تهديدات داخلی و خارجی مواجه است؛ جامعه سنتی عربستان  -که فاقد جامعه مدنی
قوی است -با چالشی قريب الوقوع همچون خطر شکلگیری جنبشهای تودهای در خیابانها در
پاسخ به تحرکات شبکههای اجتماعی مواجه است .همچنین خطر ايران  -که عربستانیها با بزرگ
نمايی آن را محور سیاست خارجی خود معرفی میکند و در اين مسیر اسرائیل و اتحاد با امريکا را
در کنار خود دارند -ضمن آنکه اعتمادی به اين مسیر ندارد و میداند که تهديد چین برای واشنگتن
حیاتیتر از ايران است و همچنین اينکه عربستان به عنوان مهد تفکر وهابی و بستر فکری وهايیت
با خطر گروههای افراطگرا با شکست داعش در رقه و موصل مواجه شده است و اگر مشکالت
اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت و کسری بودجه هم به آن اضافه شود ،وضعیت سخت و
نگرانکنندهای برای عربستان به وجود آورده است.

115

116

مطالعه تطبيقي الگوهاي مديريت روابط فرهنگي در جهان اسالم

منابع
-

آدمی ،علی و نوری ،مهسا ( « .)1392ديپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی :فرصتها و چالشهای
پیشرو»  ،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره .2صص.1-27

-

ازغندی ،علیرضا و آقاعلیخانی ،مهدی( « .)1391بررسی عوامل منطقهای واگرايی در روابط ايران و
عربستان ( ، »)1384-1390فصلنامه سیاست ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره،43
شماره.243-225،2

-

ايوبی،حجتاهلل،بهمنیخدنگ ،موالئیآرائی ،مهدی ( « .)1395بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در
کشورهای اسالمی( مورد مطالعه :ترکیه و مصر)»  ،دو فصلنامه علمیپژوهشی دين و سیاست فرهنگی،
شماره .6صص 7-34

-

اشمیت ،هلموت (  .)1367استراتژى بزرگ ترجمه هرمز همايونپور ،تهران :سازمان انتشارات و آموزش
انقالب اسالمى.

-

امیدی ،رايه (« .)1393مطالعه تطبیقی سیاست خارجی ايران و عربستان پس از سال ، »2003پايان نامة
کارشناسی ارشد ،رشته مطالعات منطقهای( گرايش خاورمیانه) دانشکده روابط بین الملل وزارت
امورخارجه .

-

تقیپور ،سحر( .)1393نشست چالشهاى گفتمان سکوالريسم در ترکیه ،پژوهشکده مطالعات
استراتژيک خاورمیانه.

-

خانی ،محمدحسن ( « .)1386نقش فرهنگ و ابزارهای فرهنگی در طراحی و پیشبرد ديپلماسی؛ با تأکید
بر سیاست خارجی اياالت متحده آمريکا»  ،مجموعه مقاالت همايش ارتباطات بین فرهنگی و سیاست
خارجی  :رويکرد ايرانی ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.

-

دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل .)1387( ،چارچوبی مفهومی برای ارزيابی سیاست خارجی جمهوری
اسالمی ايران ،تهران :معاونت پژوهش دانشگاه آزاد ،دفتر گسترش تولید علم.

-

دهقانی فیروزآبادی ،سید جالل « .)1391(،الزامات ديپلماسی فرهنگی ايران»  ،نشريه همشهری
ديپلماتیک ،تهران :انتشارات همشهری ،شماره .58

-

دهشیری ،محمدرضا( .)1393ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :علمی و فرهنگی.

سيدعلي مرتضوي امامي زواره ،مرتضي ابراهيمي

-

117

درويشی ،فرهاد ،حاجیهاشمی ،مرضیه( « .)1395بررسی تطبیقی عملکرد ديپلماسی فرهنگی ايران و
عربستان در خاورمیانه  ، »2015-2001فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم ،سال پنجم ،شماره.20
صص.65-43

-

رستگاری،محمدحسین ( .)1395ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ،چالشها و چینشها(
مطالعات راهبردی  ،)3تهران  :دفترمطالعات و برنامه ريزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

-

سلیمی ،حسین( )1385فرهنگ گرايی ،جهانی شدن و حقوق بشر ،تهران :مرکز چاپ و انتشارات وزارت
خارجه.

-

شیخ االسالمی ،محمدحسن و سردار ،حمید(« )1391الگوی مذهبی در ديپلماسی فرهنگی عربستان:
مورد کاوی سازمان رابطه العالم االسالمی» ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سال دوم ،شماره
چهارم.

-

علیزاده موسوی،سیدمهدی« .)1394(،کار دولت عربستان استفاده ابزاری از دين است»  ،مجله حريم امام،
شماره  ،201دی .94

-

فیاض ،ابراهیم« .)1386( ،چارچوب تئوريک ديپلماسی فرهنگی»  ،هفتهنامه پگاه حوزه ،شماره .207

-

قدمی ،محسن ،مصطفوی ،حمید( « .)1388اهمیت فعالیتهای فرهنگی در روابط بینالملل و ارائه
عملیاتی ديپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ايران»  ،مجله مديريت فرهنگی ،سال سوم ،شماره .5
صص.61-83

-

قشقاوی ،حسن .)1389(،ديپلماسی عمومی ،تهران :وزارت امور خارجه.

-

کاظمی ،حمیدرضا( .)1392سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).

-

کاظمی،حمیدرضا( .)1393تحول در سیاست خارجی عربستان پس از سال ، » 2003پاياننامه کارشناسی
ارشد ،رشته مطالعات منطقهای( گرايش خاورمیانه) دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه.

-

کاظمى ،علی اصغر( .)1378روابط بینالملل در تئوری و عمل ،تهران :نشر قومس.

-

گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی( ،)1392راهبرد فرهنگی ج.ا .ايران در حوزه کشورهای
خلیج فارس ،تهران :سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی.

-

موثقی ،سید احمد (.)1378علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین در انديشة سیاسی و آرای اصالحی
سید جما ل الدين اسدآبادی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

-

مقتدر ،هوشنگ( ،)1370سیاست بینالملل و سیاست خارجى ،تهران :مفهرس.
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مفیدی احمدی ،حسین « )1393( ،تغییر رويکرد گروههای اسالمی ترکیه در روند الحاق به اتحاديه
اروپا» ،فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  .)12صص .177- 201

-

مشبکی ،اصغر و علیاصغر پورعزت « . )1382(،مديريت فرهنگ جامعه» ،سخن سمت ،ش .8

-

میرفخرايی ،سیدحسن و فیروزمندیبندپی ( .)1396ديپلماسی فرهنگی ايران در آسیای مرکزی و قفقاز؛
فرصتها و چالشها  ،مطالعات اوراسیای مرکزی ،دوره،10شماره-2صص433-448

-

نقیب زاده ،احمد .)1381( ،تاثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ايران ،تهران :دفتر
مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

-

ناظمی ،مهدی .)1383( .سیاستهای ساماندهی فرهنگی کشور ،تهران :کمیسیون فرهنگی دبیرخانه
شورای عالی انقالب فرهنگی .

-

نوروزی ،رسول )1392( .فرازوفرود جريانهای اسالمی در ترکیه معاصر ،پژوهشهای منطقهای،
شماره ،2ص11-16

-

واليتى ،علیاکبر ( .)1376ايران و مسئله فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه(1937-1897م/
1317-1315ق)  ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

-

واليتی ،علیاکبر و سعیدمحمدی ،رضا( « )1389تحلیل تجارب همگرايی در جهان اسالم»  ،دانش
سیاسی ،سال ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان  .1389صص176-151

-Cummings, Milton C. (2003) Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey.
Washington D.C: Center for Arts and Culture.

