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چکیده
خلـیج فـارس از   هدهنده ترس و هراس کشورهاي حوزاي است که نشانفرهنگی پدیدههراسیایران

هـا بـه مبـانی و    ثر از معنـاي غیرواقعـی اسـت کـه آن    أهراس این کشورها متـ . فرهنگ و هویت ایران است
دیـده  اي از معنا در ذهن آنان برساخته گردر اثر این معنادهی، منظومه. اندهاي فرهنگی ایران بخشیدهلفهؤم

اي عناصـر چـون مـذهب تشـیع،     ایـن گفتمـان از مجموعـه   . نامیـد » گفتمـان «توان آن را یک است که می
ناپـذیري بـر تصـویر و    توانـد آثـار جبـران   این پدیده مـی . قومیت ایرانی، ماهیت انقالبی تشکیل شده است

ترش فرهنـگ خـود   هاي ایران جهت گسهمچنین راهبردها و برنامه. سیماي فرهنگی ایران بر جاي گذارد
رو ایـن تحقیـق در   از ایـن . را با شکست و عدم کارآیی روبـرو سـازد  به فضاي فرهنگی پیرامونی و جهانی

هراسی فرهنگـی در کشـورهاي حـوزه خلـیج فـارس      پی واکاوي نقش و جایگاه فرهنگ در تکوین ایران
اسـی فرهنگـی در  هرال را مطرح می سـازد کـه فرهنـگ چـه جایگـاهی در تکـوین ایـران       ؤاست و این س

عجـم،  /سـازي عـرب  خلـیج فـارس دارد؟ فرضـیه پـژوهش ایـن اسـت کـه دوگانـه        يهکشورهاي حـوز 
ــرد محافظــه /دگرســازي شــیعه ــه و رویک ــی  /کــاريســنی، الگــوپردازي مداخل ــاد فرهنگ ــی از ابع انقالب

بـه  سـازي ایـن ابعـاد    شـود و از طریـق وارونـه   هراسی در کشورهاي حوزه خلیج فارس محسوب مـی ایران
یابـد کـه   هاي مخالف ایران و ارائه تصویري تهدیدساز از جمهوري اسالمی ایران ظهور مـی کمک دولت

.شودهاي فرهنگی میمنجر به کاهش و تنزل روابط فرهنگی و گسترش تنش
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مقدمه
نماییم، سابقه آن به تشکیل جستجوهراسی مورد تاریخچه پیدایش ایراناگر بخواهیم در

هراسی به شکلی محدود و نه به صورتی دوران پدیده ایراندر آن. گرددبرمیحکومت صفوي 
ولی این پدیده پس از انقالب . شدکه در حال حاضر مطرح است، در امپراطوري عثمانی طرح 

در مورد ماهیت و . استشدهتر و متفاوت دنبال م با ابعادي عینیاسالمی ایران به شکلی منسج
که امروزه همه از جمله این. هراسی توجه به اصول و نکاتی حائز اهمیت استچیستی ایران
مایه اي بنبرند و در این برهه، رقابت ایدهاي به سر میالمللی در یک رقابت ایدهبازیگران بین
المللی با استفاده از ابزارهاي فرهنگی ا تشکیل داده است؛ بازیگران بینالمللی ررفتارهاي بین

المللی را در راستاي فرهنگ و هویت خود، اقناع کنند تا افکار عمومی داخلی و بینتالش می
نیز یک » هراسی فرهنگیایران«. کنند و سپس به منافع و امنیت ملی مطلوب خود، دست یابند

ي و فرهنگی است که بین ایران به عنوان کشوري که فرهنگ و هنجارها، اهبرخورد و رقابت اید
اي خاص ماهیت سیاست خارجی آن را دربرگرفته است از یک طرف، و کشورهاي به گونه

اي جمهوري اسالمی ایران را براي خود به عنوان هحوزه خلیج فارس که مبانی فرهنگی و اید
بنابراین اهمیت و فوریت پژوهش در این . رفته استپندارند، از طرف دیگر، شکل گتهدید می

رو پژوهش حاضر در پی واکاوي نقش و جایگاه فرهنگ از این.باشدزمینه، پیشاپیش روشن می
باشد و درصدد پاسخ به هراسی فرهنگی در کشورهاي حوزه خلیج فارس میدر تکوین ایران

اسی فرهنگی در کشورهاي حوزه هراین پرسش است که فرهنگ چه جایگاهی در تکوین ایران
خلیج فارس دارد؟ 

هراسی در طور مستقل به ابعاد فرهنگی ایرانهاي صورت گرفته، پژوهشی که بهدر بررسی
هراسی مورد مطالعه قرار اما در برخی از آثار، ایران. کشورهاي خلیج فارس بپردازد، دیده نشد

طور عمده به به» منطق تفکر اسرائیلی: راسیهایران«براي مثال، رام حقی در کتاب . گرفته است
پردازد، راهبردهاي ایران در قبال رژیم اسرائیل را به عنوان روابط ایران و اسرائیل می

کند و معتقد است هراس کشورهاي غربی از ایران به خاطر هراسی معرفی میهاي ایرانشاخصه
اسی و نگاه رادیکال آن به رژیم هاي جمهوري اسالمی در قبال فرهنگ لیبرال دموکردیدگاه

در » هراسی؛ دالیل و پیامدهاایران«نیا نیز در مقاله محسن شریعتی. (Haggai, 2009)اسرائیل است
المللی روابط خارجی، ایران هراسی را در یک معادله ساختار ـ کارگزار در سطح فصلنامه بین

یران و بازخورد روانی و ذهنی رفتار مریکا و اآدهد که در آن رفتارهاي المللی نشان میبین
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هراسی ها و تقویت ایرانطرفین در یک رابطه دوري ساختار ـ کارگزار باعث بروز تنش
. داندهراسی را معلول دو دسته از عوامل ساختاري و غیرساختاري مینویسنده ایران.شودمی

اسی هستند و نیات هرقدرت، مجاورت جغرافیایی و قدرت تهاجمی، از علل ساختاري ایران
). 1389نیا،شریعتی(هراسی از علل غیرساختاري آن محسوب شده استتهاجمی و ترویج ایران

در اند، براي مثال باشد که قابل بررسیها وآثاري موجود میهایی مانند هنر نیز دادهدر حوزه
ي در ایران حمله و اهاي هستهخواهند به نیروگاهها میدر جایی که ربات» ترانسفور مرز«فیلم 

در واقع در این زمینه . خوردهاي برعکس ایران به چشم میآن را نابود کنند، نمایی از پرچم
در مقاالت و کتب نیز به صورت گذرا و . ادبیات مستقل و قابل پردازشی وجود ندارد

ري منسجم تواند به عنوان اثبنابراین، این پژوهش می. غیرمستقیم به این موضوع اشاره شده است
/عجم، دگرسازي شیعه/سازي عربپژوهش این است که دوگانهفرضیه. و بدیع مطرح گردد

هراسی در انقالبی از ابعاد فرهنگی ایران/کاريسنی، الگوپردازي مداخله و رویکرد محافظه
سازي این ابعاد به کمک و از طریق وارونه. شودخلیج فارس محسوب میهکشورهاي حوز

یابد که مخالف ایران و ارائه تصویري تهدیدساز از جمهوري اسالمی ایران ظهور میهاي دولت
روش تحقیق . شودهاي فرهنگی میمنجر به کاهش و تنزل روابط فرهنگی و گسترش تنش

ها توصیفی ـ تبیینی است و شیوه گردآوري اطالعات نیز با استفاده از کتب، مقاالت و روزنامه
. خواهد بود

نظریه گفتمان : ظريچارچوب ن
خلیج فارس، برخی از ههراسی فرهنگی در میان کشورهاي حوزدر مورد چگونگی تحلیل ایران

گفتمان به علت هولی از میان آنها نظری. الملل و علم سیاست، مناسب هستندهاي روابط بیننظریه
رد استفاده قرار گرفته هراسی فرهنگی دارد، موقدرت تحلیل باالیی که جهت تجزیه و تحلیل ایران

در قالب . شودمعنایی است که در آن هویت خاصی بازتولید میهگفتمان، نظامِ برساخته شد. است
. شودسازي میشود و به اصطالح  واقعیتاي دیگر نمایش داده میگفتمان است که واقعیت به گونه
دشمن و دوست مشخص . گرددشود و اهداف و راهبردها تعیین میبا گفتمان خوب و بد تعریف می

). 1388:345کسرایی، (گیرد شود و رفتار آدمی شکل میمی
اي هاست؛ براي مثال طغیان رودخانه و جاري شدن سیل حادثههمچنین جهان محصول گفتمان

کنند تبدیل است مستقل از ذهن و تفکر مردم اما از همان زمان که مردم شروع به معنادهی به آن می
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هاي متفاوت آن را به خشم خدا، سوء مدیریت شود و افراد بر اساس گفتمانگفتمانی میبه موضوع 
یک از و هر. دهند؛ این واقعه بر اساس هر گفتمان، معناي متفاوتی پیدا خواهد کردنسبت می.... و 

.کند و پیامدهاي خاص اجتماعی را به دنبال دارندها سلسله اعمال خاص را ایجاب میاین دریافت
شود؛ دهند و جهان اجتماعی در نتیجه همین فرایند ساخته میها به واقعیت معنا میپس گفتمان

کنند تا از طریق معناي متعدد یک نشانه به یک معنا و ایجاد نوعی انسداد در ها تالش میگفتمان
). 182، 1383زاده،حسینی(معناي آن نشانه، ابهام معنایی را برطرف سازند 

هاي گفتمان به امروزه نظریهگیرد؛ و انی طیف وسیعی از نظرات را در برمیتحلیل گفتم
هاي متنوعی از این نظریه شکل گرفتههاي مختلف علوم انسانی سرایت کرده است و شاخهحوزه
هاي سیاسی، نظریه ارنستو الکالو و رسد در حوزه سیاست و تبیین گفتمانولی به نظر می. است

هاي گفتمان، از ت و قدرت تبیین بیشتري برخوردارند، بنابراین از میان نظریهشانتال موفه از شهر
هر پدیده سیاسی، به کمک این نظریه تقریباً. الگوي تحلیل گفتمان الکالو و موفه استفاده شده است

و و الکال(Laclua and Mouffe, 1985: 15).توان توصیف و تبیین کرداجتماعی و فرهنگی را می
عتقدند در عرصه اجتماعی با ساختارهاي معناداري روبرو هستیم که در آنها مفاهیمِ عامِ شناور موفه م

هاي مختلف در تالش هستند تا با مصادره کردن این مفاهیم عام و شوند و گروهبه وفور یافت می
نام این . هایی خاص، قدرت را تصاحب کنندنمایش آنها با مصادیق خاص خود در قالب پیکره

اي هاي آن در کنار هم و در پیوند با یکدیگر مجموعهها و نشانهکه واژهیکره خاص گفتمان است پ
آنها معتقدند نقش یک دشمن خارجی و یا یک همچنین . (Laclau, 1990: 34 )آفرینند ادار را میمعن

از . ندکتر میشود و مرزهاي هویتی آن را مشخصبیرونی باعث تثبیت مرزهاي گفتمانی می» دگر«
توان یک گفتمان را وارد رقابت براي کسب هژمونی کرد اما آنچه براي نگاه آنان با ایدئولوژي می

سازي و یا دگر یند ضدیتآمرزبندي، انسجام و تثبیت هویتی یک گفتمان ضروري است، فر
سیس مرزهاي سیاسی و گفتمانی أدر یک کالم تولید یک دشمن براي ت. خارجی یک گفتمان است

.(Laclau, 1990: 35 )ي حیاتی است امر
هایی، از طریق عمل ها و پدیدهبه این ترتیب براي تشکیل یک گفتمان عناصر، نشانه

؛ هر (Laclua and Mouffe, 1985: 105)کنندبندي با هم کلیتی ساختمند را ایجاد میمفصل
معناى این عناصر در عملى که میان عناصر پراکنده ارتباط برقرار کند، به نحوى که هویت و

که ) 1383:189زاده، حسینی(شود بندي نامیده مینتیجه این عمل اصالح و تعدیل شود، مفصل
» بعد یا وقته«گردند و تبدیل به در پرتو آن، عناصر، متضمن معنایی متفاوت از معناي قبلی می
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هاي تور نند گرهها ماآن. هستند» بعد«هاي یک گفتمان بنابراین تمامی نشانه. شوندمی
یورگنسن و (است تثبیت شده» شانمواضع مبتنی بر تفاوت«شان براساس اند و معنايماهیگیري

هستند ... اى از کدها، اشیا، افراد وها صورتبندى مجموعهدر واقع گفتمان). 1389:56فیلیپس،
ها از غیریتاىکه پیرامون یک دال کلیدى جایابى شده و هویت خویش را در برابر مجموعه

).1379تاجیک، (اند آوردهبه دست 
هراسی که ایران. هراسی تبیین گردیده استبا استفاده از این تحلیل، ابعاد فرهنگی ایران

هاي فرهنگی بندي مؤلفهباشد، با مفصلمحصول ترس کشورهاي حوزه خلیج فارس از ایران می
ها و عناصري هستند نگی در برگیرنده نشانههاي فرهمؤلفه. معنادهی شده، برساخته گردیده است

اند و به که در ذهن و زبان کشورهاي حوزه خلیج فارس در قالب غیریت ایرانی معنادهی شده
ارز و تعدیل معنایی، پیرامون اي هماند؛ از طریق زنجیرههراسی تبدیل گشتهابعاد گفتمان ایران

. انداند و غیریت فرهنگی ایرانی را شکل دادهیده، به ثبات معنایی رس»ترس از ایران«دال مرکزي 
هایی را که بین ایران و آنان اند غیریتخلیج فارس، سعی نمودهيههمچنین کشورهاي حوز

هراسی فرهنگی شکل عنوان ایرانبابه این ترتیب، گفتمانی . برساخته شده است، بازتولید نمایند
هاي آن، مبانی فرهنگی ایران و شخصهگرفته است که با بررسی و توضیح فرهنگ و م

گیرند و معنا یندي که این عناصر در آن قرار میآکشورهاي حوزه خلیج فارس و همچنین فر
. گرددهراسی تشریح مییابند، چگونگی تکوین ایرانمی

ها و نقش فرهنگ تبیین مفهوم، مشخصه
رت شفاف، مشخص و معین مفاهیم در علوم انسانی، بر خالف علوم تجربی و دقیقه به صو

مفهوم فرهنگ یکی از مفاهیم پیچیده و مبهم ). 167- 1387:168دهقانی،(اند تعریف نشده
داند که تاریخ براي اي میبه طوري که ریموند ویلیامز آن را یکی از چند واژه پیچیده. است

فرهنگ وجود بنابراین رویکردهاي مختلفی به .walker, 1990:5)(بشریت به ارث گذاشته است 
). 1390:26رضایی،(دارد که باعث ارائه معانی و تعاریف مختلف از فرهنگ شده است 

هایی که ها و خواستهها، ارزشفرهنگ در اساس بنایی است که تمامی باورها، رفتارها، دانش
نماید و عبارت است از هرآنچه که یک ملت دارد، هر آنچه که شیوه زندگی هر ملت را باز می

این تعریف از . فهمداندیشد و تمام ساختارهاي ذهنی الزم که جهان را از طریق آن میمی
ها، اهداف و باورهاي یک جامعه است، فرهنگ که دربرگیرنده تصورات، معانی، ارزرش
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کید شده و مبناي تحقیق قرار گرفته است أتعریفی است که در این پژوهش بر آن ت
). 58-1381:51آشوري،(

گر است، فرهنگ ادغام. 1: هایی متصور است که عبارتند ازراي فرهنگ مشخصههمچنین ب
هاي اجتماعی و کنش و واکنش بین بازیگران فقط تعامل. زیرا موجد پیوندهاي اجتماعی است

پذیر است که سطحی از رمزگان معانی یا پیوند بین معنا و معنابخشی بین این در صورتی امکان
فرهنگ هنجاري است، زیرا قواعد و . 2اشد و این کار فرهنگ است؛ بازیگران وجود داشته ب

فرهنگ جامع است، زیرا . 3کند؛ هاي اجتماعی به افراد تحمیل میجهت رفتاري را در کنش
عناصر مختلف زندگی اجتماعی را در قالب منطق وحدت بخش رمزگانی معانی جمع نموده و 

سیسی است؛ یعنی فرهنگ به وجود أرویژه تفرهنگ داراي کا. 4. کندبه یک کل تبدیل می
آورنده جامعه است، زیرا تمام عوامل عینی و مادي پیوندهاي اجتماعی از طریق نظام فرهنگی 

فرهنگ . 5یابد؛ در عبارات نمادین بازتولید و باز تفسیر شده و معنا و انسجام خود را باز می
الگو بخشیده و قواعد رفتار اجتماعی داراي کارویژه روانی ـ اجتماعی است که به شخصیت فرد

یعنی فرهنگ به عنوان یک کل وابسته ؛فرهنگ یکپارچه است. 6دهد را در اختیار او قرار می
. گیردثیر قرار میأاي از فرهنگ را دست بزنید هر چیز دیگري تحت تکند و اگر نقطهعمل می

).22- 21: 1381زاده، نقیب(فرهنگ پویا و در معرض تغییرات است . 7
آنچه . ملی نیز در جوامع انسانی و تعامالت کشورها داردأفرهنگ نقش و اهمیت قابل ت

فرهنگ عنصر . باشدشناخت آن براي فهم و شناسایی جامعه انسانی ضروري است، فرهنگ می
توان به ماهیت هیچ هاست که بدون شناخت آن نمیساز جوامع و مظهر حیات عقالنی آنهویت
برد و کلیتی است که از ترکیب خصوصیات و نمادهاي به وجود آمده در هر اي پیجامعه

مرکز این کلیت و این حیات عقالیی، نگرش خاص موجود در يهآید که هستجامعه پدید می
).53، 1379سلیمی، (هر جامعه درباره انسان و حقوق بنیادین اوست 

ها با توسل به اجزا و افراد و گروه.ترین منبع هویت دانستترین و غنیفرهنگ را باید مهم
مین أتزیرا این اجزا و عناصر، توانایی چشمگیري در. یابندعناصر فرهنگی گوناگون هویت می

به بیان دیگر فرهنگ منبعی تفاوت . ها به متمایز بودن و ادغام شدن در جمع دارندنیاز انسان
نه تنها امکان سازد کهرا میو شیوه زندگی خاصیبخش استآفرین و در عین حال انسجام

و (Tomilson,1999: 18)دهد کند، بلکه به زندگی انسان نیز معنا مییابی را فراهم میهویت
ها، ها، باورها، هنجارها، سنتها، هویتها، ارزشبستر بازتعریف، بازیابی و تکامل همه توانایی
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که از طریق باورها، ) 24، 1389صالحی و محمدي،(باشد ها و نمادهاي بشري میاسطوره
گذارد؛ به عنوان ناظم روابط ها، قواعد و هنجارها بر اندیشه و رفتار سیاستمدار اثر میاسطوره

ثري ؤدهنده رفتار جمعی نیز نقش مکننده الگوها و جهتدهنده نهادها و تعییناجتماعی، شکل
ادامه سیاست داخلی تلقی همچنین از آنجا که سیاست خارجی. کنددر زندگی سیاسی ایفا می

الملل نیز به مجموعه روابط جریان یافته فرامرزي از جمله روابط فرهنگی شود و روابط بینمی
شود الملل نیز کشیده میشود، پاي فرهنگ به عرصه سیاست خارجی و روابط بینتعریف می

هاي مشخص خود نگثر از فرهأها، مردمان و رهبران کشورها متدولت). 25، 1381زاده، نقیب(
ها ارزیابی نادرست این تفاوت. ها، منافع و آرزوهاي متفاوت آنهاستهستند که بازتاب ارزش

اي که امروزه نه به گونه(Johnson,1995)انجامد به برداشت، سوءتفاهم و قضاوت نادرست می
ابستگی یا و تشکیالتی مانند وتنها اغلب کشورها سعی در تدوین یک سیاست فرهنگی داشته

کنند بلکه عوامل مذهبی و فرهنگی رایزنی فرهنگی را در درون وزارت خارجه خود تعبیه می
طور که بسیاري از همان. کلی سیاست خارجی آنها سهم به سزایی داردگیريدر جهت

بر این اساس ). 46–1381:45زاده، نقیب(اند مایه فرهنگی داشتههاي تاریخی نیز بنجنگ
ثیر زیادي در کیفیت روابط آنان أفرهنگی ایران و کشورهاي حوزه خلیج فارس نیز تعناصر 

. داشته است و ضرورت دارد که تبیین شوند

خلیج فارسهعناصر فرهنگی ایران و کشورهاي حوز
ها و عناصري لفهؤخلیج فارس در برگیرنده ميهفضاي فرهنگی ایران و کشورهاي حوز

شناخت این عناصر . ها و رفتارهاي آنان تدوین گردیده استتاست که در پرتو آن سیاس
.  هراسی فرهنگی داردثري در تجزیه و تحلیل ایرانؤفرهنگی، کمک م

تشیع و تسنن) الف
شیعه در لغت به معناي پیرو، طرفدار و . است» شیعه«یکی از عناصر فرهنگی ایران، عنصر 
شود ن بر گروه یاران نیز اطالق میشوند و همچنیگروهی است که بر امري یک سخن 

هایی است که قائل به امامت و خالفت شیعه، نام عمومی تمامی فرقه).1390:17ترکمنی آذر،(
د که امامت از اوالد وي خارج پس از پیامبر بوده و اعتقاد دارن)ع(بالفصل حضرت علی

مام از جانب خدا و هاي شیعی معتقد به وجوب و تعیین و تنصیص اتمامی فرقه. شودنمی
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دانند و به تولی و تبري اعتقاد بوده و انبیا و امامان را از گناهان مبرّي و معصوم می) ص(پیامبر
).1384:29زاده، متقی(دارند 

دهد، به عنوان مذهب رسمی هاي هویت ایران را تشکیل میعنصر شیعی که یکی از پایه
. ست و در بین تمامی اقشار رسوخ و نمود داردایران با فرهنگ مردم ایران عجین و آمیخته ا

ها و هزاران نشانه دیگر همه ها و عزاداريبزرگداشت و توسل به ائمه اطهار و برگزاري جشن
ویژه اینکه نظام جمهوري اسالمی ایران نیز به. حاکی از تبلور عنصر شیعی فرهنگ ایرانیان است

کتب روابط خود را با نظام جهانی تنظیم هاي این محکومتی شیعی است و با کاربست آموزه
شیعه بودن در جهان اسالم، بخشی از یک مسئله هویتی است که به اساس جامعه و . نمایدمی

نیازي نیست که مسئله هویت شیعی به عنوان . گرددسیاست در جهان عرب و اسالم باز می
د اما آنگاه که به عنصري کلیدي در مسائل سیاسی و اجتماعی، داراي اهمیتی مضاعف باش

فولر و فرانکه، (یابدشود، به شدت اهمیت میعاملی در تعیین نگرش غیر شیعیان تبدیل می
طور کلی این مذهب جداي از مباحث صرف سیاسی در طول تاریخ، نقش به). 38- 1384:37
یابی هویت یکی از عناصر بسیار مهم در باز. هاي مختلفی را داشته استیابی جمعیتهویت

ایرانی و کشور ایران، رشد مذهب شیعه در میان مردمان این سرزمین بوده است و ایرانیان با 
گرایش به مذهب تشیع توانستند خود را به لحاظ مذهبی نسبت به اعراب متمایز سازند 

). 137-1379:136ه، دمجتهدزا(
فرهنگ کشورهاي حوزه خلیج هاي مهملفهؤنیز یکی از م» سنی«در تمایز با عنصر شیعه، عنصر 

از . باشدها و ایستارهایی تکیه دارد که در تفاوت با عنصر شیعه میاین عنصر بر آموزه. باشدفارس می
نقطه . هایی در آیین و مناسک دینی و اجتماعیجمله نحوه حکومت اسالمی و همچنین تفاوت

از این دیدگاه . یشه سنتی سنی استاي در انداي از اعتقادات کلیشهمرکزي مسئله شیعیان مجموعه
اي، شیعیان یک گروه مذهبی در این توصیف کلیشه. استتشیع انشعاب ناگواري در اسالم بوده

شیعیان به عصمت . )1384:40فولر و فرانکه، (شان کژآیین و مشکوك استاند که اسالمجداطلب
تعالیم آنها را مخالف باهانیهایی که سدوازده امام و الهام مستقیم الهی بر آنها معتقدند؛ آموزه

دو هویت ). 43- 1384:44فولر و فرانکه، (دانند اسالمی و حتی گاه مشرکانه یا غیر اسالمی می
این دو عنصر در طول تاریخ، به . یند و تحوالت تاریخی متفاوتی هستندآداراي فر» سنی«و » شیعی«

محسوب گردیده است و در تقابل با یکدیگر در هاي متفاوتیساز جمعیتهاي هویتلفهؤعنوان م
هاي سیاسی، امنیتی تثبیت معناي متفاوت در این عناصر پیامدها و پویش. اندبستر تاریخ معنادهی شده
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اي با ورود در دستور هاي عمیق و ریشهاین تفاوت. و اجتماعی متعدد و متفاوتی را رقم زده است
.استشدهبناي تنظیم روابط آنان کار و رفتار سیاست خارجی کشورها، م

ایرانیت و عربیت) ب
ایرانی بودن، به هلفؤکید بر مأگرایی و تیکی دیگر از عناصر فرهنگی ایران، عنصر ملی

قرار گرفتن در محدوده جغرافیایی و داشتن آداب و رسوم . عنوان یک قوم و نژاد است
جامعه ایران نیز به . گرددع دیگر میاي از جواممخصوص و متفاوت موجب تمایز هر جامعه

هایی است که آن را از جوامع دیگر واسطه تاریخ و تمدن کهن خود صاحب فرهنگ و انگاره
بر این اساس هویت ملی ایران امري مصنوعی است که در گذر زمان به . متمایز ساخته است

جمعی درآمده و گري ساخته و پرداخته شده است و سپس به صورت یک خاطره وسیله روایت
مدارانه گسترش یافته و به کمک قوه یند از یک هسته مرکزي قومآاین فر. تثبیت گردیده است

این روند و متعاقب آن امر . سازي در قالب یک ملت تثبیت گردیده استتخیل و فرایند کلیت
ی و اجتماع–ها، تاریخ، زبان، مذهب، نهادهاي سیاسی سازي در درون بستري از سنتغیریت

هایی این مجموعه را به عوامل محیطی و جغرافیایی، صورت گرفته و معنا یافته است و روایت
).1387:67ناصرپور، (هم متصل کرده است 
هاي لفهؤاست، یکی از م» ایرانیت«نیز که در تفاوت با عنصر » عربیت«در مقابل عنصر 

ثر از این عنصر أاین کشورها متفرهنگ. رودخلیج فارس به شمار میهفرهنگی کشورهاي حوز
برگزاري مراسم و رفتارهاي خاص اجتماعی در این سرزمین . شکل یافته و تثبیت گردیده است

ها، همواره نقش مهمی در ایجاد وحدت در گرایش نژادي عرب. شودنیز از این عنصر ناشی می
آورند و خود را حساب میها خود را از نژاد سامی به بر این اساس عرب. میان آنها داشته است

اند بسیاري از اعراب کوشیده. دانندها که از نژاد آریایی هستند، برتر و متمایز مینسبت به ایرانی
دهنده قومیت گرایی، اسالم را به عنوان یکی از عناصر تشکیلرغم مخالفت اسالم با قومیتعلی

ی که برخی اعراب معتقدند که تا جای). 170-1388:169فیروزجایی،نجفی (عربی قرار دهند 
عرب است قبل از آن که پیامبر باشد )ص(قبل از آن که مسلمان باشند، عرب هستند و محمد

داراي مبانی و ایستارهاي » عربیت«و » ایرانیت«بنابراین دو عنصر ). 1385:264منسفیلد، (
اند و ا شکل دادهخلیج فارس رهمتفاوتی هستند؛ که بخشی از  فرهنگ ایران و کشورهاي حوز

. ها و رفتارهاي سیاست خارجی آنان، تنظیم گردیده استثر از این فرهنگ، سیاستأمت
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کاريفرهنگ انقالبی و فرهنگ محافظه)ج
بر . آیدانقالب ایران که مبنایی فرهنگی دارد نیز از جمله عناصر فرهنگ ایران به شمار می

. باشدهاي جمعی و فردي ایرانیان قابل تحلیل میپایه این عنصر بسیاري از رویکردها و رفتار
ثري در روایت هویت و غیریت ایران ایفا ؤها و ایستارهاي فرهنگی این انقالب نقش مآموزه

این انقالب موجب ایجاد تغییرات هنجاري و ارزشی در درون و برون ایران . نموده است
رادایمی در ساختار هویت ایرانی به و تحولی پا) 1390:469فیروزآبادي،دهقانی(گردیده است 

آید؛ و هویت مستقلی را درچارچوب جنبش احیاگري دینی به منصه ظهور رساند که شمار می
در کلیه مراحل و تصمیمات جمهوري اسالمی ایران در دوران پس از انقالب در عرصه عملی 

). 1390:78سروي، خواجه(مورد آزمون قرار گرفته است 
تردید بی. در این مرز و بوم، روایت غیریت و هویت را نیز دگرگون کردانقالب اسالمی 

اولین شورش بزرگ علیه «انقالب اسالمی، نخستین انقالب مذهبی عصر حاضر یا به تعبیر دیگر 
گیري از نظام معنایی و نظام اندیشگی بدیع، توانست این انقالب، با بهره. بود» هاي زمینینظام

هاي تاریخی مشخصی در حافظه قوي، به با وصل کردن خود به ریشهطی یک فرایند تاریخی
هاي دینی ها و آموزهگر نماید و هویتی نوین را بر بنیان ارزشصورت بدیل زنده سیاسی جلوه

اي شکل گرفت که به مثابه یک و تشکل گفتمانی دینی» نظام دانایی«در این فرایند . شکل دهد
روي از این). 1384:187تاجیک، (گر شده است ساز، جلوهییایدئولوژي راهنمايِ عمل و رها

این . فرهنگ ایران گردیدأهایی را به ارمغان آورد که منشها و انگارهاین انقالب با خود آموزه
یکی از . هاي داخلی و خارجی جمهوري اسالمی ایران گردیده استفرهنگ نیز مبناي سیاست

به محیط فرهنگی پیرامونی و غیر پیرامونی » دور انقالبص«کید بر أهاي این انقالب تآموزه
اي، متجانس و نامتجانس اشاعه و هاي فرهنگیِ جهانی، منطقهباشد و تمایل دارد در عرصهمی

آموزه گسترش یابد و فرهنگی را شکل دهد که خود از آن به وجود آمده است از اینجاست که 
ت انقالبی جمهوري اسالمی ایران اهمیت صدور انقالب در ارتباط با سیاست خارجی دول

ثیر به أدر روابط و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران تاي پیدا کرده است و العادهفوق
(Halliday, 1999: 147-148).سزایی گذاشته است 

در این راستا صدور انقالب اسالمی در چارچوب فرهنگ انقالبی، به صورت تبیین و ترویج 
هاي مسلمان و مستضعف بخشی ملتبخشی و رهاییهاي انقالب اسالمی از آگاهیافکار و اندیشه

مفهوم صدور انقالب به معناي ترویج گفتمان انقالب اسالمی است که . جهان تعریف شده است
ها براي آزادي و بخش سایر ملتتواند الهامگفتمانی که می. بخشی دیگران استمتضمن رهایی
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هاي چون ملت. طه و سرکوب در سطوح داخلی و خارجی قرار گیردرهایی از ساختارهاي سل
مسلمان و مستضعف از راه درك و شناخت حقایق و دقایق گفتمان انقالب اسالمی به شرایط 

یابند؛ نتیجه عملی این المللی و وضعیت مطلوب در این دو سطح آگاهی میموجود داخلی و بین
گفتمان است که رهایی آنان را از ساختارهاي سلطه و خودآگاهی نیز تالش براي عملی ساختن این

ثر از انقالب أهاي متبر این اساس آموزه). 129- 1388:128دهقانی و رادفر، (کند سرکوب مهیا می
ثیرگذار أکه یکی از عناصر مهم و تاسالمی، بخشی از مبانی فرهنگی ایران را به وجود آورده است؛ 

. آیدبه شمار میخلیج فارسهدر روابط ایران و کشورهاي حوز
هایی خلیج فارس آموزههدر تفاوت با فرهنگ انقالبی حاکم در ایران، در کشورهاي حوز

این ایستارها بخشی از . اندکاري را در خود نهادینه ساختهاند که خوي محافظهتثبیت گردیده
خلیج هکشورهاي حوزدر جهان عرب و. فرهنگی این کشورها را به وجود آورده استهمایبن

. است» فرهنگ اقتدارگرایی«فارس از دید تاریخی، آنچه همواره پایدار بوده و هست، حاکمیت 
خود » مکتسبه«در سایه این فرهنگ است که رهبران و نخبگان عرب جایگاهشان را از حقوق 

ت دارتر کردن آن اسشمارند و هدف، تداوم بخشیدن به فرهنگ اقتدارگرایی و ریشهمی
ناپذیر هایی تفکیکهاي موروثی، سلطنت و حکومت مقولهدر چنین نظام). 1390:10دهشیار،(

هاي بر این اساس نظام. شودهاي اصلی توسط یک شخص خاص گرفته میتمام تصمیم. هستند
اي باز هاي قبیلهکار بوده و مشروعیت نظام به حقوق الهی سلطنت و ریشهمذکور سنتی، محافظه

بنابراین بافت فرهنگی حاکم بر این کشورها متفاوت از فضاي ). 743، 1379امامی،(گردد می
هایی لفهؤاز یک طرف فرهنگ ایران دربرگیرنده م. باشدفرهنگی جمهوري اسالمی ایران می

دهند چون تشیع، ایرانیت و فرهنگ انقالبی است و این عناصر فضاي فرهنگی آن را تشکیل می
رهنگی کشورهاي حوزه خلیج فارس در برگیرنده عناصري چون و از طرف دیگر فضاي ف

اي بر ها در حالت طبیعی خدشهاین تفاوت. کاري استتسنن، عربیت و فرهنگ مبتنی بر محافظه
کند ولی هرگاه از حالت عادي خارج شود، موجب پیدایش و روابط بین کشورها ایجاد نمی

. سازي بر روابط داردویرانثیراتی أگردد و تتکوین ترس و تنش فرهنگی می

هراسی فرهنگی در کشورهاي حوزه خلیج فارس فرایند تکوین ایران
گونه که گذشت با عناصر فرهنگی کشورهاي حوزه خلیج فارس عناصر فرهنگی ایران همان

تواند این تفاوت به خودي خود و در حالت عادي نمی. باشندمتجانس نیستند و داراي تفاوت می
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ش در روابط به خصوص روابط فرهنگی گردد ولی در صورتی که از حالت طبیعی مبناي تن
آیند؛ عناصر فرهنگی ایران این وضعیت را خارج گردد، به مثابه عامل کشمکش و تقابل در می

خلیج فارس ي ههاي فرهنگی بین ایران و کشورهاي حوزاند و عاملی در جهت تنشپیدا نموده
خلیج فارس به ي هثر از معنایی است که توسط کشورهاي حوزأتاین وضعیت نیز م. شده است

غیر «اي از امنیتی شدن قرار داده شده که به عنوان این عناصر بخشیده شده است و در آستانه
اند و در فضاي ذهنی آنان عامل بر هم زننده هویت تلقی گردیده و تعبیر گردیده» مهاجم

یند در آاین فر. هراسی فرهنگی گردیده استرانسرانجام موجب برساخته شدن و تکوین ای
.شودادامه تبیین می

فرهنگ به مثابه عامل کشمکش)ب
المللی هم به عنوان عامل همکاري و هم به عنوان عامل کشمکش و فرهنگ در روابط بین

ها از فرهنگ به عنوان عامل کشمکش، برخورد، برخی از نظریه. باشدتضاد داراي نقش می
ریشه در روابط انسانی دارد، ها اصوال ًچون کشمکش. اندایستادگی سخن گفتهتقابل و
گذاري ها در شیوه نامفرهنگ. کنندآفرینی میها در هرگونه کشمکش نقشفرهنگ

ثیرگذار هستند أبندي آن، محکوم کردن آن و تالش براي مهار آن نیز تها، چارچوبکشمکش
)(Baron,1993,35 .کشورها به نحو صحیح میراث و دستاوردهاي فرهنگی بنابراین چنانچه

المللی امروزي خود را بیان نکنند و خود درصدد کسب اطالعات صحیح از محیط فرهنگی بین
هاي آنان نشانگر جایگاه خویش در هاي فراوانی خواهند دید؛ چون تصویرسازيبرنیایند زیان

). 1374:71شعاعی، (الملل است عرصه بین
در تاریخ معاصر ایران، از زمان . تواند عامل مهمی براي کشمکش باشدو فرهنگ میراز این

نقش سیاسی دین در ایجاد کشمکش . گیري ایران صفوي به بعد این مسئله بسیار مشهود استشکل
اي از سوي دیگر، نشانگر اهمیت فرهنگ هاي فرقهمیان ایران و عثمانی از یک سو و نیز ایجاد تنش

همچنین بسیاري از مشکالت میان ایران و همسایگان آن به ویژه . امل کشمکش استبه عنوان ع
هاي مذهبی و دعاوي برآمده از پیدایش تفاوت. همسایگان عرب ایران ریشه فرهنگی داشته است

گرایانه افراطی در جهان عرب به نقش فرهنگ در روابط ایران و جهان خارج اشاره هاي ملیجریان
تواند هم به عنوان عامل تضاد و هم همکاري که چگونه فرهنگ میاین). 82، 1389احمدي،(دارد 

کند و آن مسئله، سیاست خارجی و نقش فرهنگ در جلوه کند، به مسئله مهم دیگري ارتباط پیدا می
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ترین ابزار استفاده از فرهنگ و تجلی روابط و تعامالت در واقع سیاست خارجی، عمده. آن است
آمیز بودن یا دوستانه ه عبارت دیگر مسیر اصلی تعامالت فرهنگی، یعنی کشمکشب. فرهنگی است

بودن آن، بستگی به نوع سیاست خارجی و چگونگی به کارگیري فرهنگ و تعامالت فرهنگی در 
بر این اساس آنچه که بیشتر از رویدادهاي ارتباطی ). 62- 64، 1389احمدي، (سیاست خارجی دارد 

گردد این است که فرهنگ و مبانی فرهنگی ایران و ه خلیج فارس، نمایان میایران و کشورهاي حوز
و عناصر فرهنگی آنان . کشورهاي حوزه خلیج فارس به مثابه عامل کشمکش نقش ایفا نموده است

.  استدر تقابل و تضاد با یکدیگر معنا یافته

امنیتی شدن فرهنگ) ج
. توانند مبناي همکاري یا منازعه را فراهم سازندمیها در اثر تفاوتی که با هم دارند، فرهنگ

همان گونه که در قسمت قبلی نیز بحث گردید، فرهنگ ایران و کشورهاي حوزه خلیج فارس 
حال هنگامی که . هایی که با هم دارند، موجب کشمکش فرهنگی گردیده استدر اثر تفاوتی

گردد و آن امنیتی شدن فرهنگ و نماید موضوع دیگري مطرح میفرهنگ این نقش را ایفا می
شود که امنیت فرهنگی مهمترین بعد امنیت ملی است و زمانی ایجاد می. امنیت فرهنگی است

امنیت فرهنگی . مردم در شیوه زندگی و آداب و رسوم خود احساس تزلزل و سستی نکنند
ن نسبت به عبارت است از ایجاد وضعیتی مطمئن و خالی از هرگونه تهدید و تعرض در انسا

.... . ها، میراث فرهنگی، آثار ادبی ودین، افکار و اخالق، آداب و رسوم، باورها، ارزش
عبارت دیگر مصونیت فرهنگ فرد و جامعه از هرگونه تعرض و تهدید را امنیت فرهنگی به

بر اساس این تعریف، امنیت فرهنگی در معناي عینی، فقدان تهدید میراث فرهنگی و . نامندمی
هایی است ها و حملههاي کسب شده است و در معناي ذهنی، فقدان ترس از هجمهار و ارزشآث

دهند ها، آداب، رسوم، اعتقادات و باورها را در معرض استحاله و نابودي قرار میکه ارزش
بدین روي از جمله مواردي که نقشی اساسی در کاهش امنیت ). 22، 1389صالحی امیري،(

هاي فرهنگی دارد، بحث امنیتی شدن فرهنگ و هویت یک کشور لشفرهنگی و ایجاد چا
. ها بوده استها و اقدامات دولتگر مناسبی براي سیاستتوسل به امنیت همواره توجیه. باشدمی

گذاري کردن، دارد، چیزي را به عنوان موضوع امنیت نام بیان می» ال ویور«در این خصوص 
یند آسازد و استفاده از معیارهاي ویژه خارج از فرت میآن را سرشار از حس اهمیت و ضرور

.(Smith,1999: 14)سازد معمول سیاسی را مشروع می
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کننده براي انجام تدابیر خاص و امنیتی کردن یک موضوع به معناي یافتن توجیهی قانع
دو . مشروع استفاده شودهاي معمول است و ممکن است از آن براي اهداف غیرخارج از رویه

عامل اساسی در تبدیل مسائل هویتی به تهدید وجودي و امنیتی شدن آن نقش دارند؛ اول مسئله 
دوم صرفا زمانی . باشدصاحبان هویت است و اینکه حساسیت آنها به چه می» تصورات«

امن شوند که منجر به دهاي اجتماعی منجر به تهدیدات وجودي میپذیريتهدیدات و آسیب
در این راستا ). 146- 1383:142خانی، عبداله(ها گردد زدن به کشمکش و منازعه میان دولت

مسائل مربوط به . تواند تهدید اجتماعی و فرهنگی مهمی ایجاد کندتبادل عقاید و ارتباطات می
ثرند و ممکن است حمایت از آنها در مقابل ؤفرهنگ، همگی در تفکر نسبت به دولت م

اگر فرهنگی ضعیف یا کوچک . کننده ضرورت پیدا کندجو و منحرفهنگی سلطهواردات فر
کننده و سیاسی را موجب گردد تواند پیامدهاي مختلهاي اتفاقی میباشد حتی تماس

).1389:147بوزان،(
. گرددبنابراین در پی امنیتی شدن یک فرهنگ، تصورات صاحبان یک هویت، متفاوت می

نحوه برخوردها و تعامالت از حالت طبیعی . نماینددار نگاه میاي جهتهو به آن فرهنگ به گون
ها ها و واکنشکنش. نمایندالعاده و اضطرار رسوب میو عادي خارج گردیده و در حالت فوق

. افکندها و راهبردها سایه میاي از ناامنی بر اتخاذ سیاستگردند و هالهمغرضانه و غیرمعقول می
خلیج ههاي حوزاین موضوع امنیتی شدن فرهنگ و هویت ایرانی در کشورهاز جمله مصادیق

براي مثال تصورات این کشورها از تحوالت رخ داده در عراق این است که . باشدفارس می
شکست صدام و حکومت سنی به معناي شکست جبهه شرقی جهان عرب است؛ چرا که 

کند؛ یعنی کشوري که عربی خارج میپیروزي شیعیان عراق، عراق را از جرگه کشورهاي 
رئیس جمهور آن کرد، نخست وزیر آن شیعه و وزیر خارجه آن نیز کرد باشد دیگر براي یک 

بنابراین این تصورات بسیار مهم . دهدعرب سنی و سنتی، این کشور، کشوري عربی معنا نمی
و امنیتی شده است که هویت ایران و شیعه، دیگر یک فرهنگ نیست بلکه یک عامل سیاسی 

:1386دهقانی فیرزآبادي، (شود است و وقتی این گونه باشد کار فرهنگی نیز کار امنیتی می
خلیج فارس، عناصر هبنابراین در پرتو امنیتی شدن فرهنگ ایران در کشورهاي حوز). 29

تنی فرهنگی ایران، در نزد این کشورها معناي حقیقی خود را از دست داده است و معنایی که مب
یعنی تمامی . بر تصورات برساخته آنان است، به عناصر فرهنگی ایران بخشیده شده است

هاي جمهوري اسالمی ایران که مبتنی بر عناصر فرهنگی ایرانیت، تشیع و فرهنگ انقالبی کنش
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براي مثال برخوردها و مواضع . هاي امنیتی را پدید آورده استاست، براي این کشورها پویش
ا در پی وقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، حمایت از ادعاهاي این کشوره

غیرواقعی یکدیگر، شکایت علیه ایران به سازمان ملل، ایجاد اقدامات خرابکارانه در مرزهاي 
هاي ضد ایرانی، اخراج ایرانیان به مخالفان در سوریه، انتشار کتابجنوبی و شرقی ایران، کمک

هاي نظامی اي و دادن پایگاههاي فرامنطقهشورها، بستن قراردادهاي نظامی با دولتمقیم این ک
به آنان، خرید فزاینده تسلیحات نظامی، اخطار، احضار و اخراج سفراي ایران و حجم باالي 

. اي علیه ایران همه نشان از این امر داردمواضع رسانه

سازي نقش فرهنگ در غیریت)د
بین ایران و » غیریت فرهنگی«هراسی فرهنگی، تثبیت رایند تکوین ایرانمرحله بعدي در ف

مرحله اول فرهنگ موجبات کشمکش را فرهم ساخت در. خلیج فارس استهکشورهاي حوز
و این کشمکش سبب امنیتی شدن فرهنگ ایران در نزد این کشورها گردید در این مرحله 

ن با عبور از دو مرحله پیشین متضمن معنایی یابد؛ یعنی عناصر فرهنگی ایراغیریت شکل می
ویژه آنکه امنیتی شده باشد، به واسطه فرهنگ به. اند که فرجام آن ایجاد غیریت استگشته

در واقع . شودمی» دیگران«و » ما«کننده دو قطب معناي تفاوتی که در آن نهفته است ترسیم
گردد و هر فرهنگ، خود ابل نفوذ میباعث به وجود آمدن مرزهاي غیر ق» دیگران/ ما «فضاي 

.  بیندرا در تضاد و تعارض با هویت دیگر می
هایی چون تشیع، ایرانیت و فرهنگ انقالبی، به صورت طبیعی با فرهنگ ایران نیز با خاصه

از طرفی . براي این وضعیت دو حالت متصور است. هاي فرهنگی دیگر متفاوت استویژگی
ثر از معنایی أگردد که این متبین جوامع دیگر مورد پذیرش واقع میاین تفاوت و اختالف در 

این نوع معنادهی و برداشت معنایی . انداست که دیگر جوامع از فرهنگ ایران برداشت نموده
باشد یعنی فرهنگ و تمدن آنان از چنان عمق هاي فرهنگ آنان نیز میها و ممیزهثر از ویژگیأمت

. نمایندد که آنان اشاعه و تبادل فرهنگی با ایران را تهدید تلقی نمیباشو وسعتی برخوردار می
. شودگردد و به عنوان عامل کشمکش و تضاد واقع نمیدر این صورت فرهنگ، امنیتی نمی

.  یابدگردد و روابط به حالت طبیعی و عادي گسترش میبنابراین ترس و هراسی ایجاد نمی
به واسطه نوع فرهنگ و هویتی که دارند، این روایت خلیج فارسهدر کشورهاي حوز

اند به هاي فرهنگ ایران دادهاین کشورها با معنایی که به ویژگی. اي متفاوت یافته استچهره
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. است» طرد معنایی«ثر از أهاي آنان متبرداشت. اندهاي متضاد و متفاوتی رسیدهبرداشت
دهند وجود معانی دیگر را طرد سبت میهاي فرهنگ ایران نمعنایی که آنان به خاصه

هاي فرهنگ ایرانی را با فرهنگ در واقع وجود مواضع مبتنی بر تفاوت در خاصه. نمایدمی
ثر از أوقتی مت. نمایندتابند و آن را همسو و هم معنا با فرهنگ خود قلمداد نمیخود برنمی

» بیرون سازنده«ایرانی به عنوان آرام فرهنگ عوامل متعدد این نوع معنادهی رایج گردید آرام
گردیده؛ یعنی هاي غیریت ترسیم گردد، که در پرتو این عمل، مرزبراي آنان تلقی می

براي آنان به حساب » دیگري«و » غیر«هاي مخصوص خود به عنوان فرهنگ ایرانی با خاصه
تولید 1بزرگنماییرانی، سازي، حاشیههایی چون برجستهغیریت ایجاد شده با مکانیزم. آیدمی

یعنی . گرددها، غیریت ایجاد شده، تثبیت میگونه سیاستبا گسترش این. گرددو بازتولید می
اند که فرهنگ ایران به عنوان غیر براي آنان محسوب این کشورها به نتیجه قطعی رسیده

فرهنگ ایران، به داشته باشد، بنابراین شاهد تثبیتتواند گردد و معنایی جزء این نمیمی
در نتیجه آنان فرهنگ ایران را به عنوان عاملی که درصدد است . عنوان منبع تهدید هستیم

هاي لفهؤو معناي هراس و ترس از م. نمایندشان را از بین ببرد، قلمداد میفرهنگ و هویت
نگ اي که عناصر فرهبه گونه. فرهنگ ایرانی در ذهن آنان برساخته و نهادینه شده است

. خوانندایرانی را مساوي با تهدید و هراس می

هراسیبندي ابعاد ایرانمفصل) ر
با تبیین عناصر فرهنگی ایران و کشورهاي حوزه خلیج فارس این نکته قابل فهم است که 

تفاوت موجود در این عناصر، به تدریج در بستر . این عناصر، نامتجانس و متفاوت از هم هستند
در اثر کشمکش فرهنگی، این عناصر به . اندهگیري کشمکش و تنش شدتاریخ موجب شکل

هاي امنیتی را و پویش. اندهایی که برهم زننده امنیت هستند، معرفی و مطرح شدهلفهؤعنوان م
خلیج فارس وجود فرهنگ ایران را به عنوان يهاي که کشورهاي حوزگونهبه. اندپدید آورده

اند و از اشاعه آن به محیط کند، تلقی نمودهآنان را تهدید میفرهنگی که امنیت فرهنگی 
یند عناصر فرهنگی ایران امنیتی گردیده آدر اثر این فر. اندفرهنگی خود نگران و هراسان گشته

. اندو حتی خصم تجسم یافته» غیر«و در اثر آن، معنایی به آنها بخشیده شده است که در قالب 
از معناي واقعی » عناصر«اند، این ورها به عناصر فرهنگی ایران دادهدر پرتو معنایی که این کش

1. .Hyperbole
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از گفتمانی نو را به وجود » ابعادي«اند و اند و لبریز از معانی ساخته شده، شدهخود تهی گشته
بنابراین دیگر عنصر تشیع معناي واقعی خود را ندارد و به واسطه طرد معناي . اندآورده
دیگر عناصر . هراسی فرهنگی تبدیل شده استبعاد گفتمان ایراناش، به بعدي از اواقعی

اي ظریف از طریق در مرحله بعد این ابعاد به گونه. اندفرهنگی ایران نیز همین راه را پیموده
اند و در کنار هم هاي یک زنجیر به هم متصل نمودهبندي خود را به مثابه حلقهعمل مفصل
ها و پر شدن از معناي غیرواقعی، به این جاشدگی معناي واقعی آناند یعنی در اثر ازجایابی شده

و نتیجه آن برساخته شدن گفتمانی است از جنس عناصر فرهنگی ایران، . اندصورت جایابی شده
یند تکوین  آن را در شکل زیر مشاهده آتوان فرنام گرفته است و می» هراسی فرهنگیایران«که 

. نمود

هراسی فرهنگی در کشورهاي حوزه ر شکل باال نمایان شده است، ایرانبه این ترتیب که د
هراسی سازي و ترویج موج ایرانعوامل دیگري نیز مانند گفتمان. خلیج فارس تکوین یافته است

آنان به . هاي مخالف ایران، در بازتولید این گفتمان نقش اساسی ایفا نموده استتوسط دولت
اي ایران، اند که این گفتمان، در محیط فرهنگی منطقهوین ساختهاي تبلیغات خود را تدگونه

بنابراین . اند فضاي فرهنگی جهانی را درنورددهژمون گردد تا همسو با گفتمانی که خود ساخته
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مریکا، اسرائیل و اروپا نیز به عنوان آهاي خارجی چون هراسی توسط دولتایجاد موج ایران
رود که با ابعاد دیگر این گفتمان همسو اسی فرهنگی به شمار میهرچهارم گفتمان ایران» بعد«

هراسی فرهنگی بنابراین در تمامی کشورهاي حوزه خلیج فارس گفتمان ایران. شده است
برساخته و تکوین یافته است ولی این گفتمان در هر کدام از این کشورها، کیفیت متفاوتی 

. و در برخی دیگر از شدت کمی برخوردار استدر برخی از این کشورها بیشترین شدت . دارد

هراسی فرهنگی در کشورهاي حوزه خلیج فارسمقایسه ایران
هاي فرهنگی و روابط خارجی کشورهاي حوزه خلیج فارس لفهؤبررسی پیشینه تاریخی، م

اي متفاوت آشکار هراسی فرهنگی در هر کدام از این کشورها را به گونهشدت ضعف ایران
هاي فرهنگی این کشورها به خوبی تفاوت فرهنگی این کشورها با لفهؤبا نگاهی به م. نمایدمی

همچنین در بررسی روابط خارجی این کشورها با ایران این نکته منتج است . ایران نمایان است
که فرهنگ و هویت ایران در کدام یک از این کشورها بیشتر موجب تعارض و کشمکش بوده 

در برخی از این کشورها ایران به عنوان . ، قرار گرفته است»امنیتی شدن«یند آاست و بیشتر در فر
هاي آنان از این زوایه مطرح گردیده  که در پرتو آن تمامی کنش» غیریت تهدیدساز«یک 

است و این به خوبی از سیر روابط خارجی این کشورها و مواضع و رفتارهاي صورت پذیرفته
.باشد، معلوم و مشخص استمی» ذهنیت برساخته«ه گویاي هایی کآنان در قالب نشانه

باشد؛ هراسی فرهنگی بر آن حاکم است، بحرین میاولین کشوري که بیشترین شدت ایران
هایی چون وجود شیعیان حداکثري در این کشور به ویژه اینکه آنان خود وجود عناصر و نشانه

هاي انقالب اسالمی را در صورت کاربست به زهبینند و آمورا ملهم از انقالب اسالمی ایران می
کنند از یک طرف و جدایی بحرین از ایران در چند دهه قبل از عنوان رهایی خود تلقی می

ذهنیتی منفی به ایران در طول تاریخ در این کشور برساخته گردیده است؛ طرف دیگر، اساساً
اي و بیگانه و وجود اي منطقههایی دیگري چون تبلیغات ضد ایرانی کشورههمچنین نشانه

آیند که باعث گردیده تظاهرات و ناآرامی در این کشور از جمله عناصري به شمار می
مراجعه به مواضع و . باشدهراسی فرهنگی در این کشور از شدت بیشتري برخوردار ایران

ارتباطی رفتارهاي خارجی حاکمان بحرین در قبال ایران و تحلیل گفتمان متون و رویدادهاي
براي 57براي مثال، کانال . باشدها، به خوبی گویاي این واقعیت برساخته میآنان در قالب رسانه

هاي آن ماهیت و محتواي پیامهاي شبکه بی بی سی اختصاص یافته است که طبیعتاًپخش برنامه
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، که اکثر یا ساخت و پخش سریال الحسن و الحسین. در مقابله با جمهوري اسالمی ایران است
اند، وابسته به محافل و یا آن را تأیید کردهمذهب از پخش سریال حمایت کردهحامیان سنی
اي با در مقاله2011مارس 29یج بحرین نیز در تاریخ لهمچنین روزنامه اخبار الخ. اندوهابی بوده

این گونه بیان »مریکایی ـ ایرانی خلیج فارس را به کجا خواهد کشاند؟آمعادله رقابت «عنوان 
اتفاقات بحرین نشان از توطئه دارد؛ زیرا کسی که از دخالت ایران در وضعیت عراق : کندمی

پس از خروج ارتش آن کشور از کویت و نفوذ ایران از طریق بصره و ناصریه خبر داشته باشد 
هاي دخالتکه بیانگر القاي اینکه ایران با .»تواند تشخیص دهد که بر بحرین چه گذشته استمی

.کند، داردخود منطقه را ناامن می
باشد؛ دومین کشوري که بیشترین ترس و هراس را از ایران دارد کشور امارات متحده عربی می

ولی به دلیل ادعاهاي ،باشدهراسی در این کشور کمتر داراي صبغه فرهنگی میهرچند جنس ایران
یوسته بین آنها چالش و تعارض بوده است و تمامی واهی این کشور در برابر تمامیت ارضی ایران، پ

یکی از عناصري که در . المللی امارات متحده عربی از این امر حکایت داردرفتارها و مواضع بین
باشد که هاي فرهنگی این کشور میلفهؤهراسی در امارات نقش دارد، مبرساخته شدن گفتمان ایران

از . از نظر مذهبی این کشور داراي اکثریت اهل تسنن است.در تفاوتی آشکار با ایران قرار دارد
کاري باشد و همچنین به علت روحیه محافظهلحاظ قومیت و زبان نیز این کشور متفاوت از ایران می

با بررسی سیر تاریخی روابط ایران و امارات آنچه که . تابدو همسو با غرب، ایران انقالبی را برنمی
و تعارض گردیده است ادعاهاي واهی امارات متحده عربی نسبت به بیشتر موجب ترس و هراس

هاي هویتی این لفهؤجزایر ایرانی ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک است که به خاطر سست بودن م
به بعد این کشور ذهنیتی امنیتی در مورد 1370از سال . کشور، در پی طرح این ادعاها بر آمده است

در پی ایجاد و . کنداي رفتارها و اقدامات ایران را با نگاهی امنیتی دنبال میایران پیدا کرده است و تم
تثبیت چنین وضعیتی فرهنگ و روابط فرهنگی ایران با این کشور نیز رنگ و بوي امنیتی به خود 

روزنامه الخلیج امارات در . اندهاي فرهنگی ایران ترس و هراس پیدا کردهلفهؤگرفته و آنان از م
ایران در رویکرد : نویسداي با عنوان سیاست دوگانه ایران میدر مقاله2011آوریل 16تاریخ 
و دلیل آن حمایت از اعتراضات بحرین و محکومیت اش با بحران مصداقیت مواجه استسیاسی

.www.emaratalyoum.com)(» اعتراضات مردمی سوریه است
فرهنگی در آن ملموس و هراسیعربستان سعودي سومین کشوري است که شدت ایران

باشد اصوالًاین کشور که مروج آیین وهابیت می. بیشتر بر عنصر مذهبی فرهنگ، تکیه دارد
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رقابت . نمایدهاي انقالبی را به عنوان منبع تهدید و ترس خود تلقی میایران شیعی با آموزه
ر یک رویارویی اي خود آنان را پیوسته دشدید ایران و عربستان در جهت حفظ قدرت منطقه

هایی کشمکش فرهنگی این دو کشور در عرصه. باشد قرار داده استکه از جنس فرهنگ می
هاي کمک و پشتیبانی عربستان از سنی. چون عراق، لبنان و سوریه به خوبی مشهود است

اي واضح مصداق ترس و هراس مرزنشین ایران و ترویج آیین وهابیت در بین آنان به گونه
همچنین وجود درصدي از شیعیان در . باشدز ایران در جهت هژمونی فرهنگی میعربستان ا

توانند تعریف نمایند، به عنوان استان شرقی این کشور که خود را در زیر لواي هویت وهابی نمی
نشانه و عنصر دیگري که ترس و هراس نسبت به ایران در حاکمان سعودي برساخته و تثبیت 

.باشدگردیده، مطرح می
گیري از ابزارها و هراسی در منطقه کوشیده است با بهرهعربستان سعودي در راستاي ایران

براي مثال، وزارت فرهنگ و اطالع رسانی رژیم . هاي مختلف این هدف را پیگیري کندشیوه
آل سعود، کتابی با محتوي تفکرات ضد شیعی در مقاطع ابتدایی همه مدارس عربستان توزیع 

خطاب به : بدیهیات مسلمان«با عنوان » حامد علی عبدالرحمن«کتاب نوشته این. کرده است
این کتاب شیعیان را تکفیر کرده و آنها را زنگ خطري براي . منتشر شده است» تفکرات شیعی

دهد وزارت فرهنگ و هاي اجتماعی نشان میتصاویر منتشر شده در شبکه. داندامت مسلمان می
ارسال کرده است » الشرقیه«و » الباحه«ها را به مدارس منطقه کتابرسانی عربستان این اطالع

).1391:100کاظمی، (
و تضعیف و ) ره(ها کتابی موهن را که به توهین علیه امام راحلچنین گروهی از وهابیهم

این کتاب موهن با . اندپردازد در جنوب استان بوشهر توزیع کردههتک اصول مسلم شیعه می
است که به صورت غیرقانونی » موسوي«نوشته یک وهابی به نام » شیعه العالم استیقظوایا «عنوان 

موضوع اصلی این کتاب، توهین به شیعه، جسارت علیه . از کشور امارات وارد ایران شده است
، تضعیف و هتک اصول مسلم شیعه، زیرسئوال بردن تقلید و فقاهت و )ره(حضرت امام

هاي کپی شده توسط باشد که به صورت جزوهمی) عج(مام زمانتشکیک در روایات مشهور ا
ها در این جزوه. شودهاي فریب خورده وهابیون در جنوب استان بوشهر توزیع میگروه
دهند و ماجرا شود و این پنج نفر نیز پنج نفر دیگر را پوشش میهاي پنج نفره توزیع میگروه

ها در ادامه وهابی. (vahabiat.porsemani ir/content/2014/3/12)کندهمین طور ادامه پیدا می
اند که اندازي دو شبکه جدید کردههاي ضد اسالمی و ضد شیعه خود، اقدام به راهفعالیت
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) ع(ال برده و با ستیز خود علیه ائمه اطهارؤپرده، اصول و مبانی تشیع را زیر سصریح و بی
پس از آغاز به کار نخستین شبکه . درصدد است شکاف در جهان اسالم را تشدید کند

، دو شبکه دیگر نیز در راستاي تشدید »نور«اي وهابیون به زبان فارسی به نام شبکه ماهواره
این . اندازي شده استراه» کلمه«و » وصال فارسی«هاي ستیزي وهابیت به نامسیاست شیعه

هات متعدد علیه شیعه اقدام اي به زبان فارسی به تبلیغ وهابیت و طرح شبهاي ماهوارهشبکه
. کنندمی

ثر از أهراسی فرهنگی، کویت چهارمین کشوري است که متاز نظر شدت و ضعف ایران
کید بر صدور أساز همچون حاکم بودن حکومتی شیعی در ایران و تهاي غیریتعناصر و نشانه

وجود . گردیده استهراسی فرهنگی در آن برساخته هاي انقالب اسالمی، ایرانها وآموزهارزش
هاي ترس جمعیت سی درصدي از شیعیان که در پی انقالب اسالمی سر به شورش نهادند، ریشه

هاي این کشور در مواضع و واکنش. و هراس را در این کشور نسبت به ایران نهادینه نموده است
ها و نبشبرابر ادعاهاي امارات متحده عربی علیه ایران، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و ج

نماید این کشور بارها سفیر اي گویا ذهنیت کویت را مشخص میها در بحرین، به گونهناآرامی
شود خود را از ایران فراخوانده است و در مطبوعاتش حجم باالیی از مواضع علیه ایران دیده می

بخشی دیگر .دهدهایی هستند که نگرش این کشور نسبت به ایران را نشان میکه به عنوان نشانه
از . باشدمیهاي کشورهاي دیگر حوزه خلیج فارس هراسی فرهنگی کویت در پی تلقیاز ایران

اند، داراي مواضعی آنجایی که این کشورها ایران را به عنوان دشمن مشترك خود تلقی نموده
همسو و هماهنگ هستند و این مواضع در مواقعی که یکی از این کشورها دچار بحران یا 

.یابدگردد، بیشتر بروز میلشی میچا
آیا ایران برنده «اي با عنوان در مقاله2011مارس 7براي مثال روزنامه الجریده کویت در 

ترین ضربه زمانی است که نظام بحرین جاي خود را به دولتی بزرگ: نویسدمی» بزرگ است؟
ست میزان وابستگی کشور بدهد ولی علتی براي این تفکر که اتفاقی مشابه ممکن ا... شیعه

پادشاهی سعودي و بحرین به غرب بکاهد، با این که بحرین آلت دست ایران قرار گیرد وجود 
ایران براي اشغال «اي با عنوان در مقاله2011آوریل 4روزنامه السیاسه کویت نیز در . ندارد

ران علیه تمامی منابع امنیتی خلیجی از توطئه ای: نویسدریزي کرد، میجزایر کویتی طرح
فصل مهمی از : کشورهاي حوزه خلیج فارس و نه فقط پادشاهی بحرین پرده برداشتند و گفتند

هدف اشغال برخی جزایر کویتی در چارچوب این طرح متوجه کشور کویت است و اصوالً
این متن ایران را » گنجددخالت دریایی ایران تحت پوشش حمایت از شیعیان بحرین می
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یید أاي در تکند، که خود حاکی از نشانهعی براي کشورهاي منطقه معرفی میتهدیدي واق
.)1391:98کاظمی، (است هراسی در این کشورهاگفتمان ایران

هراسی فرهنگی در بین کشورهاي حوزه خلیج فارس، پنجم قطر از نظر شدت ضعف ایران
لی کمتر به عنوان مبناي تنش و هایی هستند وفرهنگ ایران و قطر هرچند داري تفاتی. باشدمی

با بررسی سیر روابط خارجی این . تعارض، بر روابط خارجی قطر با ایران سایه افکنده است
با . گردد که فرهنگ ایران در این کشور کمتر امنیتی گردیده استکشور با ایران مشاهده می

شوراي همکاري ثر از کشورهاي دیگر حوزه خلیج فارس و درقالبأاین وجود این کشور مت
هایی جهت مقابله با فعالیتاین کشور اخیراً. شودبا آن کشورها هم صدا میخلیج فارس، اصوالً

سیر روابط تاریخی ایران و قطر نیز گویاي این واقعیت است که . فرهنگ ایران آغاز نموده است
د ولی در کنار و نمایاین کشور کمتر ایران را به عنوان غیر و عامل تهدیدساز خود معرفی می

هاي کشورهاي دیگر و به ویژه در چارچوب شوراي همکاري خلیج فارس، ثیر دیکتهأتحت ت
.غیریت ایرانی در این کشور نیز بروز و ظهور یافته است

هاي تروریستی در مرزهاي هاي قطر مانند کمک به گروههمچنین برخی اقدامات و سیاست
ان سوریه، نشان از این دارد که این کشور نیز از ایران و شرقی ایران و داشتن نقش فعال در بحر

هاي هاي فرهنگی آن هراس و ترس دارد؛ هرچند به صورت آشکار علیه ایران و سیاستلفهمؤ
کند ولی به صورت پنهانی و هر وقت که فضا براي آن مهیا باشد علیه گیري نمیآن، موضع

اي مخالف ایران نیز نشانههاي فرامنطقها قدرتهمسویی این کشور ب. نشیندایران به توافق می
بنابراین در . باشدمیدیگري است که موید ترس این کشور از قدرت فرهنگی و سیاسی ایران

هراسی فرهنگی تکوین و تثبیت گردیده است ولی شدت آن در مقایسه با این کشور نیز ایران
تابعی از نگرانی این کشور در ژئوپلیتیک هراسی در قطر عمدتاًایران. دیگر کشورها کمتر است

از زمان دخالت «: نویسدمی2011آوریل 13براي مثال، روزنامه الوطن قطر در . منطقه است
ایران در امور بحرین، بحرین از نیروهاي سپر جزیره خواست که مسائل را به روند طبیعی خود 

این متن ایران را به عنوان تهدیدي » ... دشوالبته تهدید ایران فقط به ایران ختم نمی. بازگرداند
).36-1390:33بشیر و تفرجی شیرازي، (نماید براي منطقه معرفی می

هراسی فرهنگی در آن نسبت به ایران برساخته ششمین کشوري که کمترین شدت ایران
و هاي فرهنگی نامتجانس لفهؤاین کشور داراي مبانی و م. باشدگردیده است کشور عمان می

مند است و در معادالت همچنین داراي سیاست خارجی خنثی و واکنش. متفاوت از ایران است
باشد و و از نظر فرهنگی نیز غیر متنفذ و نفوذپذیر می. رنگی دارداي نیز نقشی کمقدرت منطقه
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از طرفی ایران نیز درصدد است که فرهنگ و مبانی فرهنگی خود به ویژه در بین مسلمانان و 
یگان اشاعه دهد، بنابراین طبیعی است که هراس نسبت به ایران در این کشور برساخته همسا

گردد مانند دستگیري و بازداشت چند تن از اتباع این کشور هایی اتخاذ میگردد و سیاستمی
توسط حکومت به جرم داشتن نوارهاي سخنرانی حضرت امام خمینی یا ممنوع بودن پخش و 

بنابراین ایران براي . هاي اوایل انقالبویژه در سالط به انقالب ایران بههاي مربوتوزیع کتاب
هرچند که فرهنگ و هویت . باشدمطرح می» غیر و دیگر فرهنگی«این کشور به عنوان یک 

ایران در این کشور کمتر رنگ و بوي امنیتی به خود گرفته است و روابطش با ایران از سابقه و 
ولی در قالب شوراي همکاري خلیج فارس و . باشدآلود برخوردار میتنشغیر اي تقریباًدیرینه

هاي خارجی مخالف ایران، ذهنیت منفی و توام با ثیر کشورهاي عربی دیگر و دولتأتحت ت
بنابراین گفتمان . هراس نسبت به ایران در میان حاکمان عمان برساخته گردیده است

وین یافته است ولی شدت آن در مقایسه با دیگر هراسی فرهنگی نیز در کشور عمان تکایران
. باشدکشورهاي حوزه خلیج فارس، کمتر می

نتیجه
در برخی . کندمتفاوتی در کیفیت روابط بین کشورها ایفا میعرصه فرهنگ نقش و جایگاه

گردد و در بعضی دیگر سبب تنش و از کشورها فرهنگ مبناي همکاري و همگرایی می
این فرض در صورتی که کشورها داراي فرهنگ متفاوت باشند، نیز صادق .شودکشمکش می

هاي فرهنگی، در سطح خوبی از همکاري و یعنی کشورهایی هستند که با وجود تفاوت. است
این موضوع در کشورهایی که با هم همسایه هستند قدري . همگرایی فرهنگی قرار دارند

در یک محیط قرار دارند و هرکدام نیز درصدد ها این دولتچون شود، معموالًمتفاوت می
د، و همچنین سعی در حفظ و گسترش فرهنگ نهستحفظ، کسب و افزایش منافع و توانمندي

بر اساس نتایج به دست آمده در این . رسندخود دارند، زودتر و بیشتر به تعارض و تقابل می
عرصه فرهنگ . وضوع هستندخلیج فارس از مصادیق این مهپژوهش، ایران و کشورهاي حوز

وجود عناصري . در میان این کشورها موجب ایجاد وضعیت کشمکش و تنش گردیده است
چون تشیع، ایرانیت و فرهنگ انقالبی در فرهنگ ایران که متفاوت از عناصر تسنن، عربیت و 

باشد، آنان را مقابل هم کاري در فرهنگ کشورهاي حوزه خلیج فارس میفرهنگ محافظه
به این صورت که وجود تفاوت در فرهنگ آنان، باعث تثبیت کشمکش فرهنگی . نده استنشا
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اي که فرهنگ در این است و این کشمکش همواره در بستر زمان بازتولید گردیده به گونهشده
این کشورها عناصر فرهنگی ایران را لبریز . جغرافیا به امري سیاسی و امنیتی بدل گردیده است

اند و آنها را به عنوان عناصري که درصدد است عناصر ی و امنیتی نمودهاز معانی سلب
تزریق معانی این چنینی . اندشان را دگرگون سازد، تلقی نمودهشان را درنورد و هویتفرهنگی

در پرتو این غیریت عناصر . شده است» غیریت فرهنگی«به عناصر فرهنگی ایران، سبب تثبیت 
اند، که اي را تشکیل دادههارز شدن با یکدیگر زنجیراند و پس از همفرهنگی معنازدایی شده

شود می» هراسی فرهنگیگفتمان ایران«اي از معناست که تحت عنوان فرجام آن تکوین منظومه
هراسی در کشورهاي حوزه خلیج بدین روي عرصه فرهنگ موجب پیدایش ایران. از آن نام برد

.رسدهراسی در هر کدام از این کشورها متفاوت به نظر میولی شدت ایران. فارس شده است
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