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  چكيده

هايي ريشه دارد كه كيفيت  لفهؤقدرت نرم جمهوري اسالمي ايران، در اهميت يافتن م
ي ديپلماسي و سياست  اي را در عرصه اي و فرامنطقه تعامل نظام اسالمي با بازيگران منطقه

گردد كه جمهوري اسالمي  موقعيت اين قدرت، زماني تثبيت مي. بخشد مي خارجي ارتقا
ايِ  اي و يا بازيگران فرامنطقه نفوذ و پذيرش آن را براي بازيگران منطقه ي زمينه بتواند

تواند در قالب هنجارها، اصول و قواعدي  اين هدف مي. ثيرگذار در منطقه فراهم نمايدأت
در اين نوشتار بر . استتري  تحقق يابد كه از منظر افكار عمومي داراي مقبوليت بيش

گردآوري و تجزيه و تحليل  ي عنوان روش تحقيق و شيوه به ـ اساس رويكرد سيستمي
مورد  ي منطقهرا در ابعاد نظري و عملي قدرت نرم نظام جمهوري اسالمي ايران  ـ ها داده
ي  به كنكاش درباره »ماكس شومان«و سپس در قالب تئوري بررسي كرده  اشاره
  .خواهيم پرداختكارهاي تثبيت و تقويت اين قدرت  راه

  
   :كليدي هايواژه

  .اي، قدرت نرم، قواعد و هنجارها، نظام اسالمي رويكرد سيستمي، قدرت منطقه
  
  

   

                                                      
   و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ∗

)Malekzadeh1350@gmail.com(. 
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  مقدمه
قدرت دست  ي واژه مفهوم دانش ي انديشمندان سياسي هنوز به توافقي جامع درباره

اي، ن( اند تجربي بودن اين واژه دانسته برخي دليل اين امر را بديهي و .)89: 1380عالم، ( اند نيافته
جايگاه مهم قدرت گوناگون موجود كافي است ما را به تنها مروري بر تعاريف  .)95: 1387

توان  مي ولفرزنظير همان اهميتي كه به تعبير   ؛در زندگي اجتماعي و سياسي رهنمون سازد
 ي و يا نقشي كه خورشيد در منظومه )170: 1379زاده،  سيف(به نقش پول در روابط اقتصادي داد 

هاي سياست خارجي و روابط  ها و جنبه از آن جهت كه تمام جلوه ،كند شمسي ايفا مي
در اين ميان اهميتي كه  .)88: 1380عالم، ( زند المللي كشورها در اطراف قدرت دور مي بين
قدرت در  ي عنوان بخش خاصي از مقوله به» قدرت نرم«شمندان سياسي براي اندي
هاست؛ زيرا اين بخش بدون نياز  بيش از ساير بخش ،ر قائلندثيرگذاري بر اهداف مورد نظأت
گردد  ان و جلب رضايت آنان ميمستقيم در ديگره اعمال زور موجب تأثيرگذاري غيرب
حاضر درصدد بررسي قدرت نرم  مقالهبا توجه به اهميت اين بخش،  .)244: 1368فروند، (

، نوشتهدر اين . سيستمي استاي نظام جمهوري اسالمي ايران بر اساس رويكرد  منطقه
همراه ساير كشورها و بازيگران  شده، بهاي كه جمهوري اسالمي ايران در آن واقع  منطقه

عناصر اين منطقه كه در جايگاه  ي مجموعه. گردد اي تلقي مي اين عرصه، يك سيستم منطقه
هاي قدرت  لفهؤثير مأاند، همگي تحت ت الملل قرار گرفته زيرسيستمي از سيستم نظام بين

كه  ،در اين تحقيق بر مبناي نگرش سيستمي. باشند موجود در درون يا برون اين سيستم مي
ثير قرار خواهد أهرگونه تغيير و تحول در اجزاي يك سيستم عملكرد كل سيستم را تحت ت

يعني نظام  ـ ثيرگذار منطقهأداد، در صدد شناخت قدرت نرم يكي از عناصر مهم و ت
انداز آرماني مورد  هاي آن و در نهايت بررسي چشم لفهؤتبيين م ـ ايرانجمهوري اسالمي 

 1آناتول راپوپورتبا توجه به تعريف  .نظر با استفاده از الگوي اسالمي و شيعي خواهيم بود
صورت يك كل  ي وابستگي متقابل اجزايش، به كليتي كه به واسطه« :از مفهوم سيستم به

هاي  و نيز كاربرد اين مفهوم در بررسي پديده )224: 1372راف، دوئرتي و فالتز گ(» كند عمل مي
عنوان عناصر يك سيستم در  ها را به سانشناسان رفتار و روابط اجتماعي ان اجتماعي، جامعه

برخي . اند هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي مورد تحليل و بررسي قرار داده عرصه
داري در ساختار روابط  بر نقش سيستم اقتصادي و سرمايه ايمانوئل والرشتاينچون  هم
به نقش سيستم  كنت والتسو برخي ديگر نظير  ؛(wallerstein, 1979) كيد دارندأالملل ت بين

الملل  انديشمندان روابط بين .(Kenneth, 1979) دهند سياسي و امنيتي در اين ساختار اهميت مي
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 :چون هايي هم لفهؤگرا را در وجود م منسجم و همگيري يك سيستم  شرايط الزم براي شكل
و  اقتصادي، تجانس اجتماعي و فرهنگي،مرزهاي مشترك جغرافيايي، وابستگي متقابل 

ز اين شرايط، عملكرد فقدان برخي ا 1.دانند گرايي در نهادها و ايستارهاي سياسي مي هم
 ي دو كشور كره ،ان مثالعنو به. ل، تحت تأثير قرار خواهد دادعنوان يك ك سيستم را به
جواري  اي مانند هم جنوبي در شرق آسيا، برخي از شرايط يك سيستم منطقه ي شمالي و كره

گرايي سياسي و  دليل فقدان هم هستند، اما بهجغرافيايي و تجانس فرهنگي و تاريخي را دارا 
نظر  به. شندبا گرا مي ساز، فاقد يك سيستم منسجم و هم دارا بودن برخي متغيرهاي بحران

كم  تشكيل شده و دست 2اي است كه از دو يا چند عنصر مجموعه ،سيستم» راسل ايكاف«
  :از دو ويژگي اساسي برخوردار است

. وثري بر رفتار كل سيستم داردنقش م ،عملكرد هر عنصر در درون اين سيستم. 1
عملكرد هر يك از اجزاء و عناصر بدن مانند قلب، كليه و اجزاء ديگر بر  ،عنوان مثال به

ثير عملكرد هر يك از أتوان ت مي ،بر همين اساس. ثيرگذار استأعملكرد كل سيستم بدن ت
كه وقوع انقالب اسالمي،  بازيگران منطقه بر ساير بازيگران را مورد بررسي قرار داد؛ چنان

  .قرار دادثير أمنطقه و جهان را تحت ت
. نوع رفتار و عملكرد هر عنصر به چگونگي رفتار عنصر يا عناصر ديگر وابسته است. 2

توان گفت بين عناصر سيستم از نظر رفتاري، وابستگي متقابل وجود  مي ،به عبارت ديگر
ز ها عملكرد عناصر ديگر اين سيستم را ني كاري كليه در بدن انسان كم ،عنوان مثال به. دارد

عملكرد هر يك از بازيگران منطقه يا محيط  ،همين ترتيب ثير قرار خواهد داد و بهتحت تأ
كه تالش ملت ايران در  چنان ؛ثيرگذار خواهد بودأالملل بر عملكرد ساير بازيگران ت بين
هاي جهاني، دشمني آنان با انقالب اسالمي از  قدرت ب استقالل و رهايي از وابستگي بهكس

  .)1384رك؛ ايكاف، ( را در پي داشت... ها و  رش تحريمتطريق تحميل جنگ، گس
عنوان يك  قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران بهبا بررسي ابعاد نظري و عملي  ،در ادامه

 ايگاه اين كشور در تعامل با اجزاي، به تبيين نقش و ج اي ثيرگذار در سيستم منطقهأعضو ت
هايي از قدرت نرم  لفهؤاد نظري، مدر ابع. ديگر در درون اين سيستم خواهيم پرداخت

اي  ر بعد ذهني، نظري و انديشهجمهوري اسالمي مورد توجه قرار خواهند گرفت كه د
كه در ابعاد عملي به نتايج و  آيند؛ درحالي شمار مي ي قدرت نرم به عنوان يك شاخصه به

                                                      
1. www.arena.uio.no/publications/wp91-96. 
2. Element. 
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ران در ثير جمهوري اسالمي ايأكه تحت ت ،دستاوردها و تغيير و تحوالت عيني و عملي
  .، اشاره خواهد شداند به وجود آمده  منطقه

   ابعاد نظري قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در منطقه
با تلفيقي از  و ،دليل برخورداري از تمدني قدرتمند و كهن جمهوري اسالمي ايران به

نفوذ و ، بااي خوبي توانسته است خود را به يك قدرت مهم منطقه قدرت سخت و نرم به
ايستادگي و مقاومت در برابر فشارهاي . اي و جهاني تبديل نمايد گذار در سيستم منطقهثيرأت

هاي غربي، از قدرت نرم نظام  سخت و نرم قدرت ي گوناگون و تهديدات گسترده
اين قدرت عالوه بر موقعيت . كند ميالملل حكايت  بين ي جمهوري اسالمي در عرصه
، الهام گرفته از هاي فناوري و علمي داخلي شاخصو رشد ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك 

باشد و امواج بيداري انساني و اسالمي و تالش  شمول انقالب اسالمي ايران مي رسالت جهان
هاي  نگي را در ميان ملتبراي بازسازي تمدن اسالمي با تكيه بر خودباوري و انقالب فره

توان  اي جمهوري اسالمي ايران را مي قهابعاد نظري قدرت نرم منط. راه انداخته است منطقه به
  :اند تحقق اين قدرت را فراهم نموده ي هايي مورد توجه قرار داد كه زمينه لفهؤدر م

 طقهايران در من تأثيرگذارجايگاه مهم و  -1
 هاي برتر در عرصه خاورميانه و خليج فارس داراي موقعيت ي ايران در منطقه ،از ديرباز
و ژئواكونوميك ) جغرافياي فرهنگي(، ژئوكالچرال )ياسياي سجغرافي(ژئوپلتيك 

موقعيت برتر جغرافيايي و ژئوپلتيكي ممتاز ايران در طول  .بوده است) جغرافياي اقتصادي(
، سياست خارجي خود ي تا اين كشور در عرصهشده است تاريخ كهن اين سرزمين سبب 

: 1377مير حيدر، (آميز داشته باشد  مته و مسالسازند تعامالت گسترده و غالباً با اقوام مختلف
، »مكيندر«بسيار مهم و استراتژيك خاورميانه كه به تعبير  ي شدن ايران در منطقه واقع. )22

را دو  ، اهميت آن)117- 115: 1383دوئرتي و فالتز گراف، (زمين توصيف شده  هارتلند يا قلبِ
كه  باشد؛ نخست آن جه مياهميت اين منطقه از چند جهت قابل تو. چندان نموده است

هم پيوند داده و به چهارراه  ي آسيا، اروپا و آفريقا را به محورهاي بزرگ ارتباطي سه قاره
كه بخش عظيم و  دوم آن. المللي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان تبديل شده است بين

ابع نفت درصد از من 66حدود ( قابل توجهي از ذخائر انرژي جهان در اين منطقه واقع شده
هاي  را در كانون توجهات قدرت دليل آن  اين و به) ابع گازي جهاندرصد از من 30و 

  .)97- 94: 1389پور احمدي، (بزرگ قرار داده است 
يان عنوان پل ارتباطي م بين كشورهاي آسياي جنوب غربي به ايران در اين منطقه و

هاي مناسب سياسي، اقتصادي و  دليل برخورداري از موقعيت باشد و به هاي مختلف مي قاره
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 استراتژك هرمز ي فرهنگي، در اختيار داشتن منابع عظيم كاني و انرژي نفت و گاز، تنگه
 ي هاي آزاد و هر دو حوزه ، دسترسي به آب)محل عبور نزديك به نيمي از انرژي جهان(

خاورميانه و  ي مندي در منطقه نفت و گاز خليج فارس و درياي خزر، نقش محوري قدرت
كزيت جهان اسالم از نظر فرهنگي، جمهوري اسالمي ايران در مر. نمايد خليج فارس ايفا مي
دليل پيوند عميق فكري و فرهنگي با مردمان كشورهاي اين منطقه، روند  قرار گرفته و به

  .ثير قرار داده استأتحوالت مذهبي و اعتقادي را تحت ت
  ن و ادبيات فارسي در منطقهپراكندگي زبا -2

با برخورداري از واژگان عربي،  ؛عنوان يكي از اركان اصلي هويت ايرانيبه زبان فارسي
كه رد پاي اقوام و  ـ ...يوناني، تركي، كردي، بلوچي، تركمن، مغولي، هندي، روسي و

. تداراي جايگاهي فراتر از فالت ايران اس ـ هاي مختلف را در خود جاي داده فرهنگ
هاي مهمي از آسيا و سواحل درياي سياه  زبان و ادبيات فارسي طي ساليان طوالني در بخش

اين . ده استش استعمال مي ،از آسياي مركزي تا آسياي صغير ،هاي خليج بنگال تا كناره
هاي رسمي  عنوان زبان رسمي ايران و تاجيكستان و يكي از زبان زبان در حال حاضر به

هرسيج و ( باشد جهان ميوران فراواني در كشورهاي منطقه و  گويشافغانستان، داراي 
  .)162: 1389تويسركاني، 

  جايگاه ممتاز انقالب و رهبري نهضت در منطقه -3
ديني و مردمي بودن و شخصيت  :دليل برخورداري از سه ويژگي مهم نقالب اسالمي بها

با . آيد شمار مي فرد در دوران معاصر به انقالبي مستقل، بديع و منحصربه ممتاز رهبري،
ري از كشورهاي منطقه ضمن ابراز بسيا ي پيروزي انقالب اسالمي، مردم مسلمان و آزاده

شنودي از اين واقعه و برقراري ارتباط عميق عاطفي و قلبي با رهبري انقالب، خود را خ
فواز «. دار انقالب اسالمي معرفي كردند ايشان و دوستها و فرامين  پيرو افكار، آرمان

  :گويد و رهبري نهضت در منطقه مي كيد بر جايگاه ممتاز انقالبأبا ت» جرجيس
وجود بيش از پنجاه هزار سايت در مورد امام خميني و ايران اسالمي و 

دهد  ي موضوع انقالب اسالمي نشان مي صدها كتاب، مقاله و پژوهش درباره
خود مشغول كرده است و اين درحالي  ان اسالمي چگونه ذهن غرب را بهكه اير

مردان و  است كه قبل از پيروزي انقالب، ايران تنها در بين برخي دولت
هاي فروش اسلحه شناخته شده بود  مداران رده باال و برخي كمپاني سياست

  .)69: 1382جرجيس، (
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  شيعيان منطقهنفوذ روحانيت و مرجعيت ايران در ميان  -4
روحانيت و مرجعيت ايران با شيعيان خارج از كشور ارتباط داشته و اين  ،از ديرباز

با  گراهام فولر. از جمله تبادل وجوهات شرعيه استمرار يافته است ،طرق مختلف باط بهارت
بل از اشاره به نفوذ روحانيت و مرجعيت ايران در ميان شيعيان عراق و لبنان از دوران ق

ات شيعه در اين فرد اين عامل در شكل دادن به اجتماع ب اسالمي و نقش منحصربهانقال
  :نويسد كشورها مي

ي  هاي جدي عالقه ي سلسله پهلوي براي يافتن نشانه وجو در تاريخچه جست
سياسي به شيعيان لبنان و يا ايفاي هرگونه نقشي در جهت گسترش عاليق ايران 

رسد كه مانند هميشه، اين روحانيت ـ  نظر مي هب. در مديترانه شرقي بيهوده است
بود كه پيوندهاي جمعي ميان ايران  ـ ذات در ايران نهادي كامالً مجزا و قائم به

ظهيري نژاد، (و اجتماعات مهم شيعه در عراق و لبنان را ادامه داد و نيرو بخشيد 
1382 :119 -120(.  

  انسانيو  الهيسياست خارجي اسالمي؛ جامع اصول  - 5
ترين منابع قدرت نرم هر  سياست خارجي را در صورت جذابيت، از مهم جوزف ناي

سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران با تكيه بر مباني  1.كشور به شمار آورده است
هاي غير الهي ممتاز نموده و  را از نظام آنهاي جامعي است كه  تشيع، واجد اصول و ويژگي
  :به آن جذابيت بخشيده است

  عدالتي بياصل مقابله با ظلم و  - 5- 1
حيات بشري ممنوع  ي گيري هرگونه روابط ظالمانه در عرصه شكل ،از ديدگاه اسالم

هرگز  ـ ولو در جايگاه يك قدرت بالمنازع و برتر قرار بگيرد ـ نظام اسالمي. است
را نيز عدالتي  هاي ناعادالنه باشد و البته سكوت در برابر ظلم و بي تواند مجري سياست نمي
كس و نسبت به هر ملتي كه بيني اسالمي، ظلم از جانب هر هاندر ج .)279بقره، ( پذيرد نمي

طور  ما آن«: كيد داشتأگذار جمهوري اسالمي ايران ت بنيان .محكوم است ،اعمال گردد
. نيستيم كه وقتي زور پيدا كرديم، با قلدري بخواهيم در يك كشور ديگري دخالت كنيم

 .)391: 16، ج1379امام، (» اموس فرهنگ اسالمي جايگاهي نداردتعدي در ق ظلم و تجاوز و
و توجه به اين  ،جذابيت خاصي به سياست خارجي نظام اسالمي بخشيده ،وجود اين اصل

هيچ كشوري  ، نه بهها موضوع كه كشور ايران با الهام از دستورات اسالمي در طول قرن
                                                      

1. Joseph Nye, The paradox of American power, oxford university press, 2004, p.25. 
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هاي  ويژه نزد ملت ده است، قدرت نرم اين نظام را بهتجاوز نموده و نه تسليم متجاوزان گردي
  .سازد ي جهان نمايان مي مظلوم و آزاده

  طلبي جويي و صلح اصل مسالمت - 5- 2
جهاني  ي استقرار صلح و آرامشي پايدار در عرصه ي مقدمه ،عدالتي مقابله با ظلم و بي

رو اسالم  از اين. آورد ميخشونت را فراهم  عدالتي، بستر بحران و ناامني و جنگ و بي. است
دين اسالم با  .انديشد به آرامش پايدار حيات بشري مي ،كيد بر محو ظلم و مقابله با ظالمأبا ت
و دعوت از آنان جهت  )92انبياء، ( پيروان اهل كتاب در يك امت واحده ي دادن همهرقرا
 ميان تمامآميز را  زيستي مسالمت هم ي كيد بر اصول مشترك ميان خود، انگيزهأت

 ،در اسالم .)482- 481: 14، ج 1389طباطبايي، ( وجود آورده است خداپرستان از هر دين و مكتبي به
دنبال جنگ با  دهد متعرض غيرمسلماناني شوند كه به نمي خداوند به مسلمانان اجازه

بت ، همواره ثاخالف تبليغات دشمنانجمهوري اسالمي ايران بر. )90  نساء،(مسلمانان نيستند 
  .دنبال جنگ نبوده است نموده به

  مسلمانان حقوق از دفاع - 5- 3
 مسلماني هرجا و شوند مي تلقي واحده امت يك ي منزله به مسلمانان ،اسالم منطق در
 در و بشتابند مظلوم ياري به است واجب ديگر مسلمانان بر ،شود واقع ستم و ظلم مورد

 شده وارد مضمون اين بر متعددي روايات و آيات. بستانند ظالم از را او حق ،امكان صورت
 مسلمانان ميان عميقي همبستگي جغرافيايي، مرزبندي گونههر از نظر صرف اسالم در. است
 يك به مؤمنان تشبيه با اسالم پيامبر. دارد وجود باشند، ساكن كه جهان از نقطه هر در

 پيكر يك اعضاي چون شان مهرباني و دوستي در مؤمنانحكايت « :فرمايد مي واحد پيكره
 داستان هم او از حمايت و مراقبت به ديگران ،شود رنجور ايشان از يكي وقتي ؛است
 همين وجود در ،و همكاري در كار نيك تعاون به الهي دستور .)2712 :1361پاينده، ( »شوند مي

 اقتصادي، اجتماعي، ونئش و امور ي كليه در را مسلمانان كه است اسالمي عميق همبستگي
مائده، (است  نموده همياري به موظف باشد، گرفته قرار نيكي و تقوا اساس بر كه... و سياسي

 اند فرموده تأكيد اكرم پيامبر و اند شده شناخته ديگر يك ولئمس همگان ،نبوي حديث در .)2
 پاسخي و طلبد مي كمك به را مسلمانان ديگر كه بشنود را مسلماني صداي هركس كه

  .)164: 2، ج1388كليني، ( نيست مسلمان ،ندهد
 و ها عام قتل و ها ظلم برابر در نماندن تفاوت بي و مسلمانان حقوق از دفاع ،بنابراين

 اسالم و تشيع تأكيد مورد اصول از ،بوده است آن شاهد تاريخ بشر همواره كه ها كشي حق
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 گرفته قرار اسالمي جمهوري نظام خارجي سياست هاي پايه از يكي اصل همين و است
  .)152قانون اساسي، اصل ( است

  اسالمي كشورهايتاكيد بر روابط برادرانه با  -5- 4
كه نظام اسالمي با ماهيت ايدئولوژيك خود بايد همواره  با اعتقاد براين )ره(حضرت امام

وحدت و اتحاد با ممالك اسالمي را براي تحقق اهداف و آمال عالي اسالم مدنظر قرار دهد، 
در مقاطع مختلف بر ضرورت وحدت، اتحاد و دوستي ميان كشورهاي اسالمي تأكيد 

  :ورزيدند مي
ما براي دفاع از اسالم و ممالك اسالمي و استقالل ممالك اسالمي در هر 

ي مسلمين  ي اسالم است، وحدت كلمه ي ما كه برنامه برنامه. حال مهيا هستيم
جميع فرق مسلمين است در تمامي  است؛ اتحاد ممالك اسالمي است؛ برادري با

: 1، ج1379امام، (پيماني با تمام دول اسالمي است در سراسر جهان  نقاط عالم؛ هم
دهيم و از تمام آنان براي  هاي اسالمي مي ما دست برادري به تمام ملت... )336

  .)170: 7همان، ج( كنيم هاي اسالمي استمداد مي رسيدن به هدف
  متخاصمغيراسالميِ غير كشورهايدوستانه با  بط انسانروا -5-5

 ي كشورها خصمانه با همهي غير اصل اوليه در سياست خارجي جمهوري اسالمي، رابطه
بر اساس حفظ احترام متقابل و مشروط به عدم مداخله  ـ  اسالمياعم از اسالمي يا غير ـ

در موارد متعدد با اشاره به  )ره(مامحضرت ا .)152قانون اساسي، اصل ( آنان در امور داخلي است
  :فرمودند اين نكته مي

ها  كه آن ي كشورها داشته باشيم؛ مادام خواهيم روابط دوستانه با همه ما مي
ها  ي ملت دولت اسالمي با همه... )488: 5همان، ج (در امور داخلي ما مداخله نكنند 

داشته باشد، در خواهد كه تفاهم و ارتباط صحيح  ها مي ي دولت و با همه
  .)18: 8همان، ج (ها متقابالً احترام دولت اسالمي را مراعات كنند  كه آن صورتي

  و نفي سلطه استقاللاصل  - 5- 6
قدرت  اوجولو در  ،جويي سلطه ،در منطق اسالمدهد كه  بررسي متون اسالمي نشان مي

 ،سلطه بر اساس آنعامل كه اين امر در قالب هر عنواني . سياسي پذيرفته نيست و نظامي
حجرات، ( محكوم استو اعمال زور بر آنان برآيد، صدد اثبات برتري خود بر ديگران در
بر بر همين اساس، قانون اساسي  ؛كند پذيري را نيز رد مي اسالم سلطه ،از سوي ديگر .)13

در سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران  »پذيري سلطه«و  »جويي سلطه«گونه نفي هر
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به اين دليل جمهوري اسالمي با حفظ الگوي مستقل  .)152قانون اساسي، اصل ( موده استنتأكيد 
  .هاي آزاده داشته باشد هاي منطقه و انسان ثري در قلوب ملتؤنفوذ م ،اسالمي توانسته است

  اصل اتحاد اسالمي - 5- 7
كه پارچگي از مسايل اصولي اسالم و از معيارهاي اصيل قرآني است  وحدت و يك

بر اين اساس،  .)103عمران،  آل( دعوت فرا خوانده است مانان را حول محور الهي بهمسل
برخي از . وده استمسلمانان جهان ب همواره منادي وحدت و اتحادنيز جمهوري اسالمي 

توان در تأسيس مجمع جهاني تقريب مذاهب  گرفته در اين رابطه را مي هاي انجام تالش
المللي با موضوع وحدت، و  هاي بين برگزاري كنفرانس ،تگذاري هفته وحد نام ،اسالمي

 مسئوالن ارشد جمهوري اسالمي در تأكيد بر وحدت جهان ي ها و رهنمودهاي سازنده پيام
  .اسالم و امت اسالمي عنوان نمود

كه اين اصول  كيد بر اصول فوق در سياست خارجي جمهوري اسالمي، با توجه به آنأت
خواهان جهان از جذابيت و پذيرش بااليي  و بسياري از آزاديهاي منطقه  در ميان ملت
ها به يك بازيگر كليدي و مهم در جهان اسالم  باشد، ايران را از نگاه ملت برخوردار مي

 ي توان بعد نظري قدرت نرم نظام اسالمي در عرصه در مجموع مي. تبديل كرده است
 همين مبناي بر. ع بشر دانستسياست خارجي را ناشي از احساس مسئوليت نسبت به نو

 كل در انسان سعادت اسالمي جمهوري نظام كند مي تأكيد اساسي قانون 154 اصل ،بينش
 حق را عدل و حق حكومت و آزادي و استقالل و داند مي خود آرمان را بشري جامعه
  .شناسد مي جهان مردم ي همه

  تشيعهاي انقالب و نمادهاي  آرمانمقبوليت ذهني شعارها و  -6
ثيرگذاري جمهوري اسالمي ايران در خارج از مرزهاي اين كشور، أهاي ت يكي از نشانه

كيد بر استقالل و آزادي، أت. هاي انقالب اسالمي است مقبوليت شعارها و آرمان
ستيزي و مبارزه با تبعيض، از شعارهاي بزرگ انقالب اسالمي ايران  خواهي، ظلم عدالت

ها  چنين استفاده از آموزه هم. طلبان جهان مقبوليت دارد عدالت خواهان و است كه نزد آزادي
و نمادهاي سمبليك مذهب تشيع از سوي بسياري از جريانات مبارز اسالمي نشان از 

اساس همين نمادها انقالب اسالمي ايران دارد كه بر پذيري آنان از نهضت سويي و الهام هم
اهللا  ن جنبش حزباين نمادها در ميا ه جايگاه با اشاره بماگنوس رانستروپ . شكل گرفته بود

  :نويسد لبنان مي
به رويدادهاي سمبليك شيعه، خصوصاً مراسم عاشورا، متوسل ... حزب اهللا «
شد و بر اساس آن، شور انقالبي براي مبارزه با استبداد، محروميت و  مي
  .)188: 1382اسداللهي، ( »...كرد عدالتي اجتماعي را تحريك مي بي
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شده توسط جمهوري  داشت روزهاي نمادين تعيينتوان از بزرگ چنين مي اين راستا همدر 
كه به ابتكار و دعوت  ـ روز قدس ،به عنوان مثال. اسالمي در كشورهاي مختلف نام برد

ساله  همه ـ گران صهيونيسم تعيين شد براي اعالم انزجار عمومي از اشغال )ره(حضرت امام
صورت باشكوهي  ها و جريانات مختلف به شركت گروهدر بسياري از كشورهاي جهان با 

هاي مسلمان منطقه با جمهوري اسالمي  تر ميان ملت بستگي بيش اين امر هم. شود برگزار مي
  .ايران را فراهم نموده است

  پراكندگي ايرانيان و پيروان تشيع در منطقه -7
اسالمي و ـ  دليل انتقال و گسترش فرهنگ ايراني تلف، بهحضور ايرانيان در مناطق مخ
عنوان عاملي در توليد و افزايش قدرت نرم ايران  تواند به ، ميدفاع از حيثيت و مليت ايراني

بر حضور علما و انديشمندان ايراني در كشورهاي  ي تاريخي ايران مبني تجربه. شودقلمداد 
در واقع . استدرت نرم تشيع از ايران به اين مناطق ييدي بر اين ادعا و انتقال قأمنطقه، ت

توان گفت يكي از داليل مهم قدرت نرم ايران در كشورهايي مانند عراق و لبنان، وجود  مي
تعامل  ي اكنون زمينه ايرانياني است كه در ساليان گذشته به اين كشورها مهاجرت كرده و

 ي مطالعه ،بدون شك. اند تسهيل نموده و ارتباط فرهنگي ميان ايران با كشورهاي مذكور را
زديك ميان دو قدرت نرم ايران در كشوري مانند عراق و بررسي داليل تعامل فرهنگي ن

دنبال نخواهد  ايراني مقيم عراق نتايج دقيقي بهوجود ايرانيان و علماي  كشور، بدون توجه به
هاي  ي در عراق، تالشوجود علماي ايران با استناد به »ولي نصر«همين دليل  به. داشت

آمريكا در راستاي تضعيف قدرت ايران از طريق ايجاد اختالف ميان ايران و اعراب را 
عنوان يك قدرت  كند كه بايد ايران را به وصيه ميفايده توصيف كرده و به آمريكا ت بي
  :رشد در منطقه بپذيرد و با آن كنار آيد به رو

ترين رهبر مذهبي  كه بزرگ مانيها ز هاي قومي بين اعراب و فارس دشمني
آمريكا بايد . رسد نظر نمي عراق يعني آيت اهللا سيستاني، ايراني است، مهم به

جاي  اي است و بايد به بپذيرد كه ايران در حال ايفاي نقش يك قدرت منطقه
تالش در سرنگوني رژيم تهران، با آن كنار آمده و مذاكرات را با رهبران ايران 

  .)25: 27- 26، ش1387ش جمهور،گزار(آغاز كند 
  ايران) زيارتيـ  سياحتي( هاي ملي و مذهبي جاذبه - 8

هاي ديدني ايران  جاذبه. هاي سرزميني و مذهبي فراواني است كشور ايران داراي جاذبه
هنر و « ،»تنوع اقليمي و طبيعت زيبا« :توان در چهار موضوع مربوط به را دست كم مي
مورد بررسي قرار  »مراكز فرهنگي و مذهبي«و  »ملي و باستانيمراكز « ،»معماري ايراني
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ها نفر از كشورهاي مختلف منطقه و جهان در قالب  ها، ساالنه ميليون اين جاذبه. داد
  .)8: 1374مراسلي، ( نمايد خود جذب مي گرد و زائران اماكن مذهبي را بهتوريست، جهان

  ايران پذير انعطاففرهنگ  -9
فرهنگ ايراني اين است كه در عين برخورداري از حس  هاي يكي از ويژگي

اي ديگر ه پذيري در برابر فرهنگ خودآگاهي و حفظ ثبات هويتي، داراي نرمش و انعطاف
هاي ديگر  راني با فرهنگفرهنگ اي ي وستد و تعامل سازندهاين ويژگي باعث داد. است

رسد چنين خصوصيتي از  مينظر  به. رشد و كمال هدايت نموده است را در مسير شده و آن
زيرا با پرهيز از جمود و تحجر و عدم تعصب  ؛آيد شمار  مثبت يك فرهنگ به هاي ويژگي

هاي ديگر،  ه از فرهنگهاي مناسب و بلندپاي هاي نامناسب و اخذ آموزه لفهؤنسبت به حفظ م
  :تعبير يكي از نويسندگان به. سازد پيشرفت خود را هموار ميو  مسير ارتقا

هايي كه از  گ ايراني در طول تاريخ تحول خود، هميشه از فرهنگفرهن
اند، آموزش  جهت پيچيدگي و كارايي در سطح باالتر از فرهنگ خودي بوده

تري  هايي كه برعكس از اين جهت در سطح فروپايه گرفته؛ و به فرهنگ
پيوسته در تاريخ » بياموز و بياموزان«اصل . بودند، آموزش فرهنگي داده است

سازي فرهنگ خودي و نيز  حول فرهنگي ايران در كار بوده و در جهت غنيت
  .)242: 1380ثالثي، (هاي غيرخودي عمل كرده است  فرهنگ

  ابعاد عملي قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران در منطقه
اي جمهوري اسالمي ايران را به دليل ماهيت فراملي اين  ابعاد عملي قدرت نرم منطقه 

توان در دستاوردهاي مثبت فراواني  ها و هنجارهاي اسالمي و انساني، مي ارزشپديده و ارائه 
اي را به دنبال  منطقهاي و فرا اجتماعي منطقه ـ مشاهده كرد كه تغيير و تحول در نظم سياسي

  :داشته است
  گرايي معنويتگرايش به دين و  -1

گرايي و  معنويت ،ترين آثار و پيامدهاي انقالب اسالمي، احياي نقش دين از مهم
كه تا  ـ رسكوال ي بر اساس نظريه. تضعيف و تزلزل در گفتمان سكوالريسم بوده است

 ـ گرديد در ميان كشورهاي منطقه تبليغ مي ،غالب ي عنوان نظريه پيش از انقالب اسالمي به
ت الملل و تدوين و اجراي سياس امور بين ي كننده در اداره عنوان يك عامل تعيين به دين به

مبتني بر الگوي  غربي كه غالباً ي هاي توسعه شد؛ زيرا در نظريه خارجي نقشي داده نمي
ير با ناپذ صورت اجتناب ي اجتماعي به مدرنيته و توسعه ،اند توسعه و نوسازي مادي بوده
اما انقالب اسالمي با آوردن دين  .)6: 1381وايت، ليتل و اسميت، ( سكوالر شدن همراه بوده است
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ميشل . ال بردؤافراطي را زير س بر دنياگراييِ ي غربي مبتني ن جامعه، الگوي توسعهبه مت
كند كه اين  كيد ميأت» گرايي سياسي معنويت«فوكو با قرار دادن انقالب اسالمي در قالب 

هاست عنصر معنويت در غرب به فراموشي سپرده شده  اتفاق در حالي روي داد كه قرن
هاي ماركسيستي را نيز دچار تزلزل  چنين، نظريه انقالب اسالمي هم .)12: 1376پور،  رفيع( است

هاي ماركسيستي بر ضديت با دين بنا شده است و از اين نظر  زيرا بنيان نظريه ؛ساخت
كيد قرار أتوان نقش انقالب اسالمي در فروپاشي بلوك شرق كمونيست را نيز مورد ت مي
  .)69- 41: 1389ملكوتيان، ( داد
  انقالب هاي نظريهتحول در  تغيير و -2

داراي رويكرد ساختارگرايانه  ،نظريات انقالب ي  تا پيش از وقوع انقالب اسالمي، عمده
بر اساس  ؛به عنوان مثال. هاي موجود در جهان بود و تا حدودي قابل تطبيق بر انقالب

اما انقالب  ،افراد بود ي اي خارج از اراده ، انقالب، پديدهخانم اسكاچپولمشهور  ي نظريه
 تواند ساخته شود هاي ساختارگرايانه ثابت كرد كه انقالب مي اسالمي با عبور از اين تئوري

الملل و  روابط بينهاي بزرگ در  با بررسي نقش انقالب فرد هاليدي .)184: 1377فراتي، (
نسه هاي روسيه و فرا كند كه انقالب اسالمي بيش از انقالب كيد ميأالملل ت هاي بين نظريه

 ،در مجموع. )halliday, 1999( گيري كرده است گرا بوده و اهداف فراملي را پي فرا ملي
هاي مربوط به انقالب  پردازي جديدي در نظريه باعث گرديد شرايطانقالب اسالمي ايران 

در اين رابطه بسياري از . گرددعرصه نمودار اين و متغيرهاي نويني در وجود آمده  هب
قابليت خود را در تحليل هاي پيشين قرار داشت،  تجارب انقالب ي ر پايههايي كه ب نظريه

اجتماعي ايران در معرض رد و سياسي  ي در چارچوب حوزهانقالب اسالمي از دست داد و 
ها و  پس از پيروزي انقالب اسالمي، جنبش. گرفتي قرار نگرترديد و يا ترميم و باز

و عراق و لبنان با الهام از انقالب ايران پديدار  مانند فلسطين ،تحركات فراواني در منطقه
  .گنجيد موجود نمي ي هاي ساختارگرايانه چون انقالب اسالمي در قالب تئوري گرديد كه هم

ثير انقالب أاهللا لبنان تحت ت فلسطين و حزب جهاديهاي  گيري جنبش شكل -3
  اسالمي ايران

ثير نهضت اسالمي أانقالبي تحت تهاي  پس از پيروزي انقالب اسالمي، برخي از جنبش
اسالمي ثري در بيداري و نهضت ؤنقش م ،انقالباين  .ايران شكل گرفت يا گسترش يافت

انقالب  .است داشته ويژه در نوار غزّه و كرانه باختري رود اردن به ،فلسطين اشغالينوين 
عهده داشته براهللا لبنان  جنبش انقالبي حزب گيري چنين نقش اصلي را در شكل اسالمي هم

به خاك  گر قدس رژيم اشغال ي با حمله ،پس از پيروزي انقالب ي هاي اوليه در سال. است
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هاي لبناني و فلسطيني از ايران، سپاه پاسداران با برگزاري  لبنان و درخواست كمك گروه
هاي داوطلب فلسطيني و شيعيان لبناني را  هايي، آموزش نظامي و عقيدتي گروه دوره
ه شهيد سيدعباس زجملا ـ اهللا كادرها و روحانيون و رهبران حزب بسياري از. ر شددا عهده

بر ايجاد  اين امر عالوه. ها شركت كردند رهدر اين دو ـ اهللا شد موسوي كه دبير كل حزب
 )ره(هاي انقالب اسالمي و امام خميني ها و آرمان آمادگي نظامي، در انتقال افكار و انديشه

رايت، ( ثر بودؤگيري انقالب فرهنگي در مناطق مختلف لبنان م ي شكلبه اين جنبش و حت
1372 :63 -64(.  

  تمدن اسالمي بازسازيي در راستاي احياي هويت اسالم -4
شناسان از  پردازان و جامعه وقوع پيوست كه اكثر نظريه انقالب اسالمي ايران در زماني به

 ،اين امر. راندند جامعه سخن مي ي ادارهسطح فردي و عدم توانايي آن در  فروكاستن دين به
نوعي به يك باور عمومي  ، كه در جوامع اسالمي نيز بهنه فقط در جوامع غربي و سكوالر

اسالمي را  ي ساختن اين نگرش، هويت جامعه انقالب اسالمي با دگرگون. ده بودتبديل ش
ي اسالمي وارد  ي جامعهاحيا و بازسازي نمود و دين را به زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصاد

  .ساخت
ساالري  و تحكيم مباني مردم و انساني ياله هاي از رهگذر احياي ارزش انقالب اسالمي

 .ديني و بسط و گسترش آن، موجبات شكوفايي و بالندگي تمدن اسالمي را فراهم آورد
نوعي  توانست تنها ؛ نهمحور در جهان اسالم ترويج فرهنگ و تفكر استقاللاين انقالب با 

، بلكه تمدن اي را براي مسلمانان به ارمغان آورد خودباوري فرهنگي و استقالل انديشه
شمولي تمدن غربي مطرح  برابر مدعيان جهانمند در عنوان يك اسلوب قدرت اسالمي را به

نگار مشهور آمريكايي با اشاره به تجديد حيات  گر و روزنامه تحليل» رابين رايت«. نمود
ديگري بر  ي پيروزي انقالب اسالمي ايران، فروپاشي كمونيسم را نشانه اسالمي پس از

  :نويسد ي بر مخالفان دانسته و ميموفقيت الگوي نظام اسالمي در پيروز
كه اولين حكومت مذهبي مدرن جهان با انقالب  سيزده سال پس از آن

ند م عنوان يك اسلوب سياسي قدرت گذاري شد، اسالم بار ديگر به ايران پايه
موج جديد تجديد حيات اسالم، چنان فراگير است كه با . ... مطرح شده است

شود  ي غرب تلقي مي مرگ كمونيسم، اسالم يكي از رقيبان ايدئولوژيك آينده
  .)13: 1374رايت، (

كيد بر نقش انقالب اسالمي در مبارزه با نظم هژمونيك أنيز با ت» رابرت اسنايدر«
گيري  اين انقالب را عامل احياي اسالم سياسي و شكلبه رهبري آمريكا،  ،ليبرال



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

146

الملل ليبرال سكوالر موجود را  داند كه نظم و نظام بين هاي اسالمي در منطقه مي جنبش
  .)snyder, 1999: 43( اند چالش طلبيده به

  اي جمهوري اسالمي ايران منطقه كارهاي تثبيت و تقويت قدرت راه
توان  يدستاوردهاي قدرت نرم جمهوري اسالمي، اين نظام را مها و  لفهؤبا توجه به م

گاه جاي تثبيت و تقويت اين قدرت در حد. آورد حساب  اي به يك قدرت بزرگ منطقه
بر اساس تئوري . ها و اقدامات الزم است گرفتن سياست رهبري منطقه، نيازمند در پيش

ي اسالمي در جايگاه رهبري شرط براي قرار گرفتن نظام جمهور چند پيش 1ماكس شومان
  :)Schoeman, 2003-2004: 353( تواند مورد توجه قرار گيرد اي مي بالمنازع منطقه

  داخلي پوياييرشد و . 1
. اي است شدن به يك قدرت منطقه ، از جمله لوازم تبديلرشد سيستم سياسي و اقتصادي

 ي توان نتيجه اقتصادي را ميهاي سياسي و  پويايي داخلي نظام جمهوري اسالمي در عرصه
هايي براي افزايش كارآمدي و مشروعيت سياسي و نيز انجام  گرفتن سياست در پيش

گسترش عدالت  ،خواري اصالحات اقتصادي در راستاي مبارزه با فقر و فساد و رانت
  .حمايت از توليد ملي و افزايش امنيت اقتصادي و اصالح نظام اجتماعي تلقي نمود ،اقتصادي

  رهبري نقشبه  2تمايل. 2
داليلي  و فرانسه بهبرخي كشورها مانند انگلستان، آلمان  ،الملل در سيستم نظام بين

تالش براي كسب  توازن قدرت، ظاهراً هيچ تمايلي بهگرفتن سياست  چون در پيش هم
دهند منافع خود را در  آنان در شرايط موجود ترجيح مي .قدرت هژموني در منطقه ندارند

؛ زيرا جو كنندو اي جست مند منطقه شدن به يك بلوك قدرت رايي براي تبديلگ هم
ها نسبت به  شرايط موجود آن كشورها و عدم برتري آن اند با توجه به درستي دريافته به

در جهت رسيدن به يك قدرت هژموني در منطقه با شكست  يديگر، هرگونه تالش يك
سو اين  از يكچراكه  است؛متفاوت م جمهوري اسالمي وضعيت نظااما . مواجه خواهد شد

چون موقعيت ممتاز جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي و نيز برخورداري از  داليلي هم بهنظام 
و  ـ باشند كه كشورهاي ديگر منطقه فاقد آن مي ـ يك حاكميت مستقل اسالمي و مردمي

حوالت منطقه، بايد اين انگيزه و دليل احساس تكليف ديني و ملي در قبال ت از سوي ديگر به

                                                      
1. Maxi Schoeman. 
2. Willingness. 
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هاي منطقه و  صورت با توجه به وابستگي دولت ؛ زيرا در غير اينتمايل را تقويت نمايد
هاي جهاني، عدم تمايل به در اختيار گرفتن نقش رهبري، منافع  ثيرپذيري آنان از قدرتأت

با اين حال . هاي مسلمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت نظام جمهوري اسالمي و ملت
ياست را با صراحت بيان لزومي ندارد اين س ي غيرضروري،ها دليل عدم ايجاد حساسيت به

اين سياست بايد با . نمودن آن گام برداشت صورت آشكار در مسير اجرايي نمود و به
ها  ظرافت خاص و از طريق جذب قلوب مردم منطقه و عدم ابراز خصومت آشكار با دولت

  .گيري گردد پي
  1ظرفيت و توانمندي ارتقاي .3

اي و ايفا نمودن نقش رهبري منطقه، نيازمند  شدن به قدرت بزرگ منطقهتبديل
تواند در جايگاه رهبري  كشوري مي. اي است ويژههاي  برخورداري از ظرفيت و توانمندي

بيش از ساير كشورهاي  ،براي پذيرش اين مسئوليتش هاي منطقه قرار بگيرد كه ظرفيت
تحمل نظام سياسي افزايش  ي بايست ظرفيت و آستانه چنين مي هم ،در اين نظام. شدمنطقه با

گرفتن  ي صدر و در پيش مديريت صحيح و رياست موفق، داشتن سعه ي زيرا الزمه ؛يابد
يك نظام سياسي با ظرفيت گسترده و  .)176حكمت : 1387رضي، (سياست مدارا با مردم است 

چنين  چنين نظامي هم. تري برخوردار خواهد بود و تعادل بيش تحمل باال، از ثبات ي آستانه
نمودن تهديدات به  الي از قابليت بااليي براي تبديلهاي انفع با پرهيز از اتخاذ سياست

شود تا نظام سياسي، سياست جذب  باعث مي يظرفيتچنين . باشد ها برخوردار مي فرصت
حداكثري و دفع حداقلي را در دستور كار خود قرار داده و از اين طريق قدرت نرم خويش 

هايي باشد كه  تواند متوجه جذب گروه ويژه مي اين سياست به. وده و ارتقا بخشدرا تثبيت نم
ايي در ساختار سياسي، به ه جذب چنين افراد و گروه. اند در فضاي جنگ نرم قرار گرفته

  .ذيري سياسي را ارتقا خواهد دادپ افزايش مقبوليت نظام منجر گشته و جامعه
منوط به عملكرد صحيح مكانيسم  ،مندي يك سيستم سياسي ظرفيت و توان ارتقاي

بازخورد، مكانيسمي در درون يك سيستم است كه در . استبازخورد در آن سيستم 
آمده بهترين گزينه را  شود تا در برابر اتفاقات پيش انجام مي واكنش به رخدادهاي محيطي

ثير نوع مكانيسم أاي نظام جمهوري اسالمي ايران نيز تحت ت قدرت منطقه. انتخاب نمايد
عنوان يك  فقيه به ، نقش وليِدر اين مكانيسم. استبازخورد در سياست خارجي آن 

و بازخوردهاي آن بسيار حائز اهميت  نهايي و ناظر بر عملكرد كل سيستم ي كننده كنترل

                                                      
1. Capacity and ability. 
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آل نياز به يك مكانيسم  مكانيسم بازخورد براي عملكرد صحيح و ايده زيرا اساساً ؛باشد مي
كننده دارد و اين كنترل بايد در سلسله مراتب خود به ناظري منتهي شود كه بر كل  كنترل

  .مجموعه سيستم احاطه دارد
  1مقبوليت و پذيرش. 4

اي زماني از قدرت واقعي برخوردار خواهد بود كه با عملكرد  منطقهيك قدرت برتر 
مقبوليت بتواند  ،مسئوالنه در برقراي امنيت و كمك به رشد و شكوفايي و پيشرفت منطقه

. طور طبيعي از سوي كشورهاي منطقه مورد پذيرش قرار گيرد خود را افزايش داده و به
لحاظ  كه نظام جمهوري اسالمي گرچه بهند ك سياست ديني اسالم و مكتب تشيع اقتضا مي

گاه نبايد درصدد  هيچاما قدرت و تجهيزات نظامي برترين قدرت باشد،  هاي سخت لفهؤم
بايد  ؛ بلكهتحميل قدرت خود بر ديگران و وادار كردن آنان به پذيرش رهبري برآيد

، تا قدرت نظامدد گراي ارائه  اي و فرامنطقه اي جذاب از نظام براي مخاطبان منطقه چهره
درستي معتقدند  پردازان قدرت نرم به نظريه. گيردصورت طبيعي مورد پذيرش قرار  به

عنوان منبع  يگران مشروع و جذاب جلوه كند، بهسياست خارجي در صورتي كه در نظر د
جذابيت سياست خارجي يك كشور با تعامل . )Nye,2004: 11( گردد قدرت نرم تلقي مي

جمهوري اسالمي بر اساس مباني . روابط با كشورها تحقق خواهد يافت آن در ي سازنده
 »مصلحت«و  »حكمت« ،»عزت« :ديني و اعتقادات مذهبي خود و تكيه بر سه اصل

ر يك نظام الهي و واقعي، جذاب و مقتد ي چهره ؛تواند ضمن تعامل سازنده با كشورها مي
توان به برخي از  جا مي در اين. پذيرش آن را فراهم آورد ي داده و زمينه انساني را نشان

  :كيد نمودأهاي مورد توجه در اين عرصه ت سياست
  هاي بشردوستانه اهتمام به ديپلماسي حمايتي و فعاليت - 4- 1

؛ شود قدرت نرم از راه اقناع اذهان مخاطبان و با تحقق اهداف مطلوب انساني حاصل مي
نرم  هاي افزايش قدرت لفهؤمسائل بشردوستانه را يكي از م توان توجه به رو مي از اين

هاي مالي و جنسي به  كند از طريق كمك اياالت متحده همواره تالش مي. شمار آورد به
اين اقدامات . هاي جهان بيافزايد ديدگان بالياي طبيعي بر جذابيت خود در ميان ملت حادثه

لذا  ،ين اسالم و نظام جمهوري اسالمي استهاي ديني و باورهاي مذهبي د در راستاي آرمان
  :فرمودند بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران مي

                                                      
1. Acceptance. 
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ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكالت و مسائل مسلمانان 
و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماييم و اين 

  .)91 :21ج ، 1379، امام خميني( را بايد از اصول سياست خارجي خود بدانيم
دوستانه  هاي انسان هايي نظير كمك تواند با انجام فعاليت نظام اسالمي درحد توان خود مي

هاي  زده از حوادث طبيعي، در اين راه گام هاي تحت ستم و يا كشورهاي مصيبت به گروه
الملل  ط بيناتخاذ ديپلماسي حمايتي از سوي جمهوري اسالمي در رواب. اساسي بردارد

 ،افزايش قدرت ديپلماتيك ،چون گسترش صلح و امنيت و عدالت تواند نتايجي هم مي
گرايي ميان  هم ،هاي اسالمي تبليغ آموزه ،هاي انساني و معيارهاي اخالقي گسترش ارزش

خصمانه هاي  جلب افكار عمومي و باالخره تضعيف نگرش ،افزايش مقبوليت نظام ،ها انسان
  .دنبال داشته باشد اسالمي را بهعليه جمهوري 

  المللي اي و بين هاي منطقه ازمانحضور فعال در مجامع عمومي و تعامل سازنده با س - 4- 2
به يكي از  ،هاي جهاني المللي و يا ميزباني سازمان تعامل با مجامع بين ي امروزه نحوه

ها در كشورهاي  استقرار اكثر اين سازمان. ابزارهاي قدرت نرم كشورها تبديل شده است
پرستيژ و عنوان عاملي در افزايش اعتبار و  سوئيس و اياالت متحده آمريكا، به هلند، بلژيك،

الملل  در روابط بينها  آنثيرگذاري أآيد و بر قدرت ت شمار مي قدرت نرم اين كشورها به
ها  ي كنفرانسالمللي و يا ميزبان در مجامع بينجمهوري اسالمي فعاالنه نظام  حضور . افزايد مي

نظرات و پيشنهادات سازنده براي پيشبرد اهداف  ي همراه با ارائه ؛هاي مختلف و نمايشگاه
هاي كشتار جمعي، حفاظت از محيط  مبارزه با تروريسم و سالح :اي چون دوستانه انسان

ها و معضالت  فصل بحرانو ها و تالش براي حل ل ملتزيست، دفاع از آزادي و استقال
و جهاني، ضمن ناكام نهادن تالش دشمنان براي انزواي جمهوري اسالمي، اي  منطقه

  .مقبوليت آن را نزد افكار عمومي نيز افزايش خواهد داد
  گسترش روابط و تعامل سازنده با كشورهاي اسالمي - 4- 3

هاي اسالمي منطقه، مقبوليت نظام جمهوري  گسترش روابط و تعامل سازنده با ملت
كيد أت :چون هايي هم لفهؤاين سياست از طريق م. آنان افزايش خواهد داداسالمي را در ميان 
گسترش ارتباط و تعامل ميان  ،دفاعيـ  هاي امنيتي گسترش همكاري ،بر اصول مشترك

  .باشد روابط اقتصادي قابل تحقق مي ي و توسعه ،نخبگان سياسي و شيعيان منطقه
  در منطقه »گرايي سياسي هم« آرمانتحقق  -4- 4

آل شكل  طور كامل با عملكردي ايده اي زماني به قان، يك سيستم منطقهنگاه محق از
صورت يك  ، بتواند بهخود ايجاد وابستگي متقابل ميان اجزاي خواهد گرفت كه با
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گرايي سياسي در  ايجاد هم .)دوئرتي و فالتز گراف، پيشين( گرا عمل نمايد منسجم و هم ي مجموعه
رو آرمان بلند  ؛ از اينپذيرش و مقبوليت عمومي را نيز تقويت خواهد نمود ي منطقه، زمينه

ريزي  گرايي سياسي در منطقه پايه جمهوري اسالمي بايد بر اساس سياست تحقق يك هم
؛ زيرا ندارداين امر منافاتي با تمايل به نقش رهبري جمهوري اسالمي ايران در منطقه . گردد

تواند ضمن  طور طبيعي مي ، بههاي قوي قدرت نرم در منطقه لفهؤبرخوردار از م يك عنصرِ
ميان  ،حال جايگاه رهبري قرار گيرد و در عينايجاد پذيرش و مقبوليت عمومي، در 

گسترش الگوي . گرايي سياسي نيز ايجاد نمايد هم ،اين سيستم يعناصر درون ي مجموعه
عنوان مدلي براي  به) ساالري ديني مردم(وري اسالمي ايران بومي قدرت نرم جمه

هاي  هاي اسالمي و مردمي نظام تواند به تقويت پايه اي، مي سازي بازيگران منطقه قدرت
صورت فردي و استبدادي اداره  كه غالباً به ـ جمعيت اكثريت مسلمانسياسي منطقه با 

  .منتهي گردد ـ شوند مي
سيستمي  ي يهارچوب نظرهاي پژوهش حاضر در چ توضيح يافتهجهت  ؛طور خالصه به
هاي ديگر و در  و مجموعه قش يك عنصر در سيستم، رفتار اجزاجايگاه و ن ،توان گفت مي

 عملي قدرت نرمبا توجه به ابعاد نظري و . ثير قرار خواهد دادأنهايت كل سيستم را تحت ت
ك سيستم سياسي بسيار مهم و تأثيرگذار در به عنوان ياين كشور ، جمهوري اسالمي ايران

ديگر توانسته است از موقعيت منحصر به فردي  عامل با اجزايآيد كه در ت شمار مي به منطقه
سيستمي، افزايش قدرت و ميزان  ي بر مبناي نظريه. اي برخوردار گردد در سيستم منطقه

ديگر و سپس مطالعه و  تعامل بازيگران با يك ي نحوه يستم، بهثير يك عنصر در درون سأت
مجموعه جهت رفع نواقص و نقاط ضعف احتمالي و تقويت نقاط  بررسي بازخوردهاي اين
قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران  اين موضوع در ارتباط با ارتقاي. قوت آن وابسته است

  .ه استكيد قرار گرفتأكارهاي پژوهش حاضر مورد ت در بخش راه

  گيري نتيجه
ها در روابط  بندي قدرت دولت اصطالحي است كه امروزه در تقسيم »اي قدرت منطقه«
كه داراي  بندي، قدرت كشورها بر اساس اين اين تقسيم در. الملل رايج گرديده است بين

باشند، مشخص گرديده و بر اين اساس  اي مي اي و منطقه موقعيت و جايگاه جهاني، فرامنطقه
ي  ناي رويكرد سيستمي، منطقه از مجموعهبر مب. شود نفوذ آنان تعريف مي ي حوزه

نمايند و  يك سيستم عمل ميعنوان عناصر  شان به كدامشود كه هر كشورهايي تشكيل مي
ثير آن قرار أسيستم در سيستم جهاني نيز به حساب آمده و تحت ت، يك زيرحال در عين
 ،اين سيستم شود كه در به بازيگري در سيستم منطقه اطالق مي» اي قدرت منطقه«. دارند
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گيري از  در يك منطقه ممكن است يك قدرت با بهره. داراي جايگاه برتري از قدرت باشد
كه  چنان ؛خود اختصاص دهد رقيب را به ، جايگاه برترين و بيهاي سخت قدرت لفهؤم

عنوان يك  ، بهو روسيه در آسياي مركزي و قفقاز ،اياالت متحده در آمريكاي شمالي
اي يا جهاني زماني  اما برترين بازيگر در يك سيستم منطقه .آيند ب ميحسا ت هژمون بهقدر

هاي نرم قدرت  لفهؤميزان قابل قبولي از م واقعي برخوردار خواهد بود كه به از قدرت
جمهوري . بپذيرندمند باشد و بازيگران اين سيستم با رضايت، رهبري اين قدرت را  بهره

جغرافيايي، فرهنگي و تمدن كهن تاريخي خود و نيز دليل موقعيت ممتاز  اسالمي ايران به
هاي قدرت نرم براي رهبري  لفهؤحاكميت يك نظام الهي و مردمي در اين كشور، از م

هاي جهاني با نظام اسالمي و  دليل مخالفت قدرت ، اما بهاين رهبري. استمنطقه برخوردار 
جمهوري اسالمي . مواجه است هايي با چالش ،اي ثيرات سيستم جهاني در زيرسيستم منطقهأت

در گام نخست بايد خود را به سطح مقبولي از رشد و پيشرفت  ،ها براي مقابله با اين چالش
تري نسبت به هنجارها و  سپس بتواند مقبوليت بيش ؛سياسي و شكوفايي اقتصادي برساند

عات فصل منازو حلو نشان دهد كه در  ردههاي مورد نظر خويش در منطقه پيدا ك ارزش
بدون . تواند نظم و امنيت منطقه را مديريت نمايد داشته و مي يثيرگذارأت اي نقش منطقه

اي و عبور از سيستم  حمايت و پذيرش فرامنطقه ي شك رسيدن به اين مرحله، زمينه
را نيز فراهم خواهد  ـ شدن به يك قدرت جهاني براي تبديل ـ به سيستم جهاني اي منطقه
  .ساخت
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  .رايزن گهر، تهران، انتشارات عبدالحسين نيك:شناسي ماكس وبر، ترجمه ، جامعه)1368(فروند، ژولين .17
نامه كارشناسي ارشد رشته  ، پايان»تخمين تابع تقاضاي اكوتوريسم«، )1387( كريمايي، سميه .18

 .د، اصفهان، دانشگاه اصفهاناقتصا
ارالكتب اكبر غفاري، د علي: ، الكافي، تصحيح و تعليق)ق1388( كليني، ابوجعفر محمد بن يعقوب .19
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