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 چکیده
 و آکادمیه  علمهی مجهام  در اخیهر دههه دو در کهه است مفاهیمی جمله از آن با مرتبط مباحث و نرم قدرت     

 در تأثیرگهذار و عوامه  نرم قدرت مناب  نرم، قدرت تشریح درصدد سیسیا علوم حوزه دانشمندان و گردیده مطرح

 ههایویژگهی و شهرایط واسهطه داشهت  بهه کشهوری ههر لهذا هسهتند عمومی سطح در نرم قدرت کاهش و افزایش

 لهذا و بهود خواههد متفهاوت مناب  دارای ... و اقتصادی تاریخی، فرهنگی، ژئوپولتیکی، لحاظ از خود فرد به منحصر

 کشهوری عنهوان بهه ایران است. در مختلف متفاوت کشورهای در نرم قدرت تأثیرگذار عوام  و مناب  هایژهکاروی

 لهزوم اسهت بهوده تهاکنون از ابتهدا جههانی عرصهه در مهثثر کشهورهای از یکهی کهه غنهی فرهنگ و که  تمدن با

 و نهرم قهدرت افهزایش در رگذارتأثی عوام  جدید شناخت همچنی  و نرم قدرت مناب  به توجه و معرفی و بازشناسی

 بهمه  در ایهران اسهلامی انقلها  گیریشک  از پس. داشت خواهد وجود نرم قدرت کاهش در تأثیرگذار عوام  یا

 و فرهنهگ داشهت  و تهاریخی پیشهینه واسهطه بهه ایهران حاص  گردیهد، ایران نرم قدرت مناب  در اساسی تغییری 75

 انقلها  گیهریشهک  از پهس گردیهد،مهی تهداعی کهه  کشهوری ه عنوانب جهانیان ذه  در همواره باستانی تمدن

 بهر علهاوه اقتصهادی و سیاسهی جدیهد مناب  طرح و ایدئولوژی گرفت  محور قرار قبلی، ذهنیت بر علاوه ایران اسلامی

 ضهم  داریهم قصهد پهژوهش ایه  در مها لهذا .کهرد متحهول را ایران نرم قدرت جدی مناب  صورت به فرهنگی منب 

-پتانسهی  و قهوت نقهاط ضعف، نقاط و جهان و منطقه در را کشور جایگاه ایران نرم مناب  قدرت معرفی و اسیبازشن

 .نشان بدهیم آنرا های

 .نقاط قوت، نقاط ضعف، قدرت نرم، خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران، لبنان  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

گونه که مردم ایران نقش محوری در انتوان نتیجه گرفت همبا عنایت به ای  نکات می     

المللی نیز باید نقش کلیدی و اند، در عرصة بی های گوناگون ای  انقلا  داشتهعرصه

مثثری ایفا کنند؛ نقشی که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد. متأسفانه پس از پیروزی 

خوبی کشور به دلای  مختلف از ظرفیت مردم در دیپلماسی فرهنگیانقلا  اسلامی به

ها و موانعی بنابرای  پژوهش حاضر برای تبیی  ای  مسئله که چه آسیب استفاده نشده است؛

سازی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کرده، پاسخ از تحقق مردمی

 گیرد:های زیر را پی میبه پرسش

 پرسش اصلی: 

 به خاورمیانه، منطقه در نرم قدرت لحاظ به نایرا جایگاه و نرم قدرت مفهوم درباره     

 به آثار ای  از است که تعدادی دست در اندکی تألیفی آثار پژوهش تازگی موضوع واسطه

 است: ذی  شرح

 فرهنگی عناصر به عمدتاً نرم قدرت و اسلامی جمهوری کتا  ( در9335) پژوه گلش      

 قرارداده نظر مد فرهنگی جنبهی از ار ایران نرم قدرت و است ایران پرداخته نرم قدرت

-می تقدیر قاب  نرم قدرت موضوع به پرداخت  در واسطه پیشگامی به اثر ای  چه اگر. است

 است. نپرداخته ایران نرم قدرت دیگر به زوایای اینکه ویژه به. نیست جام  و باشد،کام 

 نگارش ایران، نرم قدرت  ژئوپولتی عنوان ( با9333) تویسرکانی و هرسیج توسط ایمقاله     

 تفسیر و تحلی  شایسته نحو به موضوع جدید اطلاعات و آمار به بودن مستند که علیرغم شده

 است. شده توجه ایران قدرت ژئوپولتیکی و جغرافیایی به بعد تنها و نگردیده

 ایران سازهویت هایمثلفه تأثیر عنوان با دیگر ایمقاله ( در9331) تویسرکانی و هرسیج     

 بر ایرانی هویت تأثیرگذار عوام  نمودند سعی نیز ایران اسلامی نرم جمهوری قدرت بر
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 نظر مد موارد از بخشی تنها بودن، ارزشمند رغم که علی نمایند معرفی را نرم قدرت

 است. گردیده مطرح آن در حاضر پژوهش

 با( لبنان موردی مطالعه) ایران اسلامی جمهوری نرم قدرت کتا  ( در9333) بیکی     

 سیاسی، حوزه سه در ایران نرم قدرت مناب  به نظر مورد کتا  از ی  بخشی اختصاص

 یکی عنوان به که است برآمده ایران نرم قدرت مناب  صدد تشریح در فرهنگی و اقتصادی

 مناب  به حاضر پژوهش دیدگاه از غیر زوایای دیگری از حاضر پژوهش ارزش با مناب  از

 .است نداده پوشش حاضر را پژوهش موارد همه و است کرده نگاه ایران نرم قدرت

 

 نظری چارچوب

-تعیی  مثلفه تری کلیدی قدرت. است قدرت سیاست، اصلی مفاهیم و هاواژه از یکی     

 مرکز در قدرت مفهوم. میباشد المل بی  روابط درعرصه کشورها مناسبات وجایگاه کننده

 نظرانصاحب از بسیاری و گیردمی انجام سیاست عالم که در رددا قرار هاییتحلی  تمام

 تلاشی هاسیاست همه معتقدند و دانندمی المل سیاست بی  اساس را قدرت مورگنتا همانند

 در تغییر برای نفوذ توانایی معنای ( قدرت به973 :9331 زرقانی،)است قدرت کسب برای

 به تواندمی قدرت های کاربردراه. شودمی عنام مطلو  نتیجه به رسیدن جهت دیگران رفتار

 مانند پرداخت تطمی  بوسیله کردن تهدید دیگران، کردن تهدید طریق از زور بردن کار

 (.28:9331احمدی، پور)باشد دهند انجام خواهیدمی شما که کاری آن تا آنها وجذ  پول

 نقش به را آن ولفرز که است ایاندازه به سیاست، جهان در آن حضور و قدرت اهمیت     

 توانمی قدرت مفهوم از تعریف تری درساده. است نموده تشبیه روابط اقتصادی در پول

 ممک  هرشک  به خود خواست برابر در تسلیم به واداشت  دیگران توانایی قدرت: گفت
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 ازجهاتی قدرت": است معتقد حوزه قدرت در نظرانصاحب از یکی نای جوزف .است

 فقط کنند، امامی آن صحبت مورد و در هستند مربوط آن به همه. باشدمی هواو آ  مانند

 کار تعریف انجام توانایی را قدرت زبان، هایفرهنگ در. فهمندمی آنرا کمی ایعده

 آوردن بدست توانایی یعنی سطح تری ،در عمومی (. قدرت33 :9331 نای،) اندکرده

 . است آن خواهان که شخص نتایجی

 قرار هاتحلی  تمام مرکز در گویدمی مورگنتا هانس که همانطور قدرت مفهوم اینکه با     

 است، قدرت به رسیدن برای تلاشی سیاستی هر و شودمی انجام عالم سیاست در که دارد

 و سیاسی علوم سیاسی، جغرافیای درحوزه برانگیز مفاهیم بحث از یکی هنوز قدرت اما

 مختلفی تعابیر میتوان که است سیاست مفاهیم اساسی از کیی قدرت. است اجتماعی علوم

 کرد. استنباط آن از

 در قدرت اگر. گردیده است بسیار تحولات و تغییر دچار مرور به آن ماهیت و قدرت     

 اعمال شیوه و بسیط آن ماهیت و مفهوم امروزه داشت افزاریسخت رئالیستی و ذاتی ابتدا

 بود افزاریسخت صورت به زور اعمال شیوه درگذشته اگر. گردیده است متفاوت آن

 تغییر ای . است یافته رواج هوشمند یا نرم به شیوه قدرت اعمال اخیر، موارد بر علاوه اکنون

 .گرددمی باز 9113 در دهه جوزف نای توسط نرم قدرت مفهوم طرح به زیادی حد تا

 مشخص و پاداش اجبار از ستفادها با که دارد قرار سخت قدرت برابر در نرم قدرت مفهوم

 را طلب چیزی دیگران که بکنیم کاری که است معنا ای  به نرم نای قدرت بیان . به شودمی

کننده  جذ  رفتار یا غیرمستقیم قدرت توانمی را قدرت چهره ای . خواهیممی ما که کنند

 (Nye. 2006). نامید قدرت
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 وی نظر از. دارد تکیه دیگران علایق به ادند قابلیت شک  بر نرم قدرت نای نظر از     

 نرم قدرت لذا بودند؛ برده جاذبه پی از برآمده قدرت به پیش هامدت از سیاسی رهبران

 هایراه یکی از. است گرفته قرار اطلاعات درعصر هادولت تمام کار دستور در کمابیش

نتایج  به دستیابی هایراه تنوع گرفت  نظر در نرم و سخت قدرت بی  تفاوت به بردن پی

 (.83-87: 9331 نای،)است مطلو 

 نرم قدرت تاریخچه

 ردپای اما نمود، مطرح 9113 سال در آنرا نای جوزف آقای نرم قدرت واض  چه اگر     

ایرانیان،  ازسوی که قدرت عنوان به جذابیت ایده رسدمی باستان به دوران سیاست در آن

 دوران در نرم قدرت جایگاه از نشان گردید مطرح شتهیونانیان درگذ و هامصریان، چینی

 لائوتسه به قدرت مفهوم وجود درباره شواهد تری قدیمی از دارد. یکی تاکنون باستان

 هاینوشته. گرددبرمی کنفوسیوس معاصر "تائو"اخلاق علمی گذار بنیان و چینی فیلسوف

-امام)بودند  مردم، عادی برای یعلم خرد و رهبران به سیاسی هایبر توصیه مشتم  لائوتسه

 خود از نرم قدرت درزمینه رواقیون از قب  حتی باستان یونانیان(. 987: 9331 فرد، زاده

 اند.گذاشته جای بر گرانبهایی میراث

 نظیر اجتماعی مفاهیمی کردن مطرح با دموکریتوس، تا سیاستمدار پریکلس از یونانیان     

 خاطره خصوصی، گستره بر آن رجحان و سیاست عمومی قانون اساسی، دموکراسی،گستره

 ،"دوستی درخت" ،(شود تمام شخص زیان به اگر حتی قوانی  از فرار نکردن)شوکران 

 عنوان به برداشتند استواری های گام نرم، قدرت در عرصه "ودارا سکندر به اعتنایی بی"

 چهرههای از یکی تشی  تمناسب به خود در سخنرانی یونانی سیاستمداران از پریکلس مثال

 و است آزادی دهنده نشان ای  نظرکه از کند،می معرفی خوشبختی رمز را یونانی،شجاعت
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 یافته پالایش هایشک  مناظره را و مباحثه و میداند میسر شجاعی دلهای برای تنها را آزادی

  (Doulglas, 1963:9) نمایدمی معرفی جنگ میدان در

. است بوده مختلف نویسندگان و سیاستمداران توجه مورد موارهه نرم قدرت به توجه     

 محاف  گسترده توجه مورد سرد جنگ از پس هایسال از نرم گفت قدرت توانمی اما

 منسجم تئوری ی  صورت به بار اولی  برای و قرار گرفت المللیبی  اجتماعی و سیاسی

-رسانه هوادار که آنها بی  اختلاف شکاف و سرد، جنگ دامنه گسترش با.شده است مطرح

 اثر دارای که -فرهنگی مبادلات و هنرها، کتا ، یعنی -فرهنگی آرام،دیپلماسی های

های فیلم رادیو، مانند سری  رسانیاطلاع هایرسانه طرفدار که کسانی و بودند تدریجی

 تریملموس و ترسری  چه هر تأثیر بخش نوید که آمد بوجود خبری و سینمایی تبلیغاتی،

 چگونه دولت که موضوع ای  برسر رویکرد دو ای  هواداران سرد، طی جنگ. بودند

 مناب  از استفاده مراح . داشتند کند،کشمکش گذارینرم سرمایه قدرت زمینه در بایستی

 خود، کشور هایارزش و از فرهنگ، ایدئولوژی مثبت تصویری ایجاد منظور به نرم قدرت

 تلاشی. یافت ادامه متنوع ارتباطی و جدید هایروش و ابزارها از هاستفاد با بعد هایدوره در

 73و 83 هایدر دهه سینمایی و تبلیغاتی هایفیلم تهیه با و شروع 9123سال در رادیو از که

 شبکه جهانی ویژه به ایماهواره هایشبکه از استفاده با اخیر دهه دو در بود، شده تقویت

 (.39 :9333 ،زرقانی) شد ترتکمی  اینترنت

 از پسند وعام مثبت تصویری ارائه جهت در نرم قدرت متنوع مناب  از امروز استفاده     

 حاکمه هیأت کار دستور در المل بی  نظام سطح در ی  کشور هایایده و هاسیاست

 در متعدد مناب  و جاذبه دارای که عنوان کشوری به نیز ایران که است گرفته قرار کشورها

 نظران صاحب بردارد. توجه جدیدی هایگام خصوص ای  در باید باشدمی ینهزم ای 
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 جوزف آقای نرم قدرت اصطلاح واض  اخیر گرچه دهه دو در نرم قدرت مبحث به سیاسی

 اقدام آن توسعهی به 2338 در سال سپس و نمود طرح آنرا 9113 سال در و باشدمی نای

 در که نرم پرداختند قدرت ماهیت و ابعاد ونپیرام کاوش به نیز دیگر محققان ولی نمود

 ابعاد برگر در بحث پیرامون مثال بعنوان. نمود خواهیم اشاره آنها از نفر چند نظرات به ذی 

منزله  به نرم جذابیت از برخوردار هایفرهنگ که داشت اذعان شدن جهانی فرهنگی

ها، فرهنگ ای  امیانح و چه، متولیان.شوندمی محسو  دیگر هایفرهنگ برای تهدیدی

 و دهندمی اشاعه هافرهنگ سایر به تدریج به را خویش های فرهنگیمثلفه و عناصر

 و سیاسی کنند، نظاممی ایجاد آماج فرهنگ کشورهای در که تغییراتی با سرانجام

 (.938: 9313 نائینی،) دهندقرار می تأثیر تحت را کشورها آن اجتماعی ساختارهای

 کنونی جهان در رمن قدرت جایگاه

 به زمانی مدت برای المل بی  عرصه در جنگ سرد، جنگ از بعد اولیه هایسال در     

 محبوبیت اجباری غیر نفوذ اعمال مقاب  در و درآمد المللیبی  هنجار مذموم صورت

 دو اقتصاد سازیجهانی و اطلاعات انقلا  (981: 9331فرد،  زادهامام)کرد  پیدا فراگیر

 در جهان اطلاعات انقلا  در دنیای .شوندمی جهان شدن کوچ  و تغییر باعث که عاملی

-شرکت. ملی میشود مرزهای حذف باعث که است مجازی هایشبکه و جوام  ایجاد حال

ایفا  را بزرگتری نقش آینده در( هاتروریست شام )غیردولتی بازیگران فراملیتی، های

 منب  به اطلاعات تبدی  در بودن سهیم توانایی اتاطلاع شدن جهانی عصر در. کرد خواهند

افزایش  ارتباطات عصر در آن اهمیت که نرم قدرت. شودمی قدرت و جذابیت از مهمی

 فرعی محصول هم ایاندازه تا بلکه نیست، حکومت رسمی اقدام نتیجه منحصراً است، یافته

 هایتلاش مان  توانندمی ودخ نرم قدرت با انتفاعی غیر مثسسات. باشدمی و اقتصاد جامعه
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 به هم قادرند نیز عامه فرهنگ تجاری متصدیان و کنند ترآنرا پیچیده یا حداق  شود دولت

-39: 9331 نای،)شوند آن مان  هم و کنند اهدافش کم  به رسیدن جهت در حکومت

33.) 

 جهشی با نجها برندمی نام اطلاعات و ارتباطات عصر به آن از همه که سوم هزاره در     

 روابط و انسان زندگی ابعاد تمام لذا خواهد رفت، پیش اطلاعات انفجار به سوی کوانتومی

 فضا ای  در. کرد خواهد تغییر نیز آن منب  و قدرت متغیر آن به تب  و گردیده متحول انسانی

 بلکه هستند؛ قدرت مولد و قدرت دارای که رسمی نیستند نهادهای و هادولت صرف

 سوای جدید عصر در.کرد قدرت خواهند تولید نیز فروملی و فراملی نهادهای و گروهها

 بازیگران و چند ملیتی هایشرکت انتفاعی، غیر مثسسات المللی،بی  های NGO دولتها

 دافعه ایجاد یا جاذبه خود اهداف به رسیدن برای توانندمی و هستند قدرت دارای دولتی غیر

 اطلاعات جهانی درعصر نرم قدرت نسبی اهمیت که است نآ از حاکی شواهد لذا نمایند،

 قدرت و باشند جذابتر که دارد احتمال کشورهایی اطلاعات عصر در .یافت افزایش خواهد

 بندیچهارچو  به ارتباطی متعدد هایکانال از استفاده که با بیاورند دست به بیشتری نرم

 باشد نزدیکتر جهانی رایج نجارهایه آنها به غالب فرهنگ و نظرات بپردازند، موضوعات

 شده تقویت شان المللیو بی  داخلی هایارزش و هاسیاست بواسطه اعتبارشان همچنی  و

 (33 :9331 نای،)باشد 

 ایران نرم قدرت منابع

 با که شودمی اطلاق کشور هایوتوانائی هاقابلیت از دسته آن به کشور ی  نرم قدرت     

 یا مناف  بر مستقیم غیر بصورت... و اخلاقی هایارزش و فرهنگ ابزاری چون بکارگیری

 سیاسی مشروعیت بواسطه داخلی دربعد نرم گذارد. قدرتمی اثر کشورها دیگر رفتارهای
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 و حساس موقعیت. یابدمی افزایش همبستگی ملی و وفاق اعتماد، افزایش با و ایجاد دولت

 افغانستان، هایو درگیری ثباتیبی ونچ منطقه مختلف هایبحران کنار در ایران مهم

 هایثباتیاثرات بی و عراق با جنگ ایران، اقوام بر آن اثرات و پاکستان قومی مناقشات

 و فارس خلیج حاشیه کشورهای بر آمریکا ابرقدرت اثرات ایران، بر کشورها آن امروز

 آنها روانی اثرات و ایران اب اعرا  لفظی مناقشات یا اعتراض ایران، برابر در آنها تغییر رفتار

 پیشگاهی)است  بوده گذار اثر آن از حاص  رفتار و ما کشور بر است که مسائلی از همه

 (.233: 9313ودیگران، فرد

 ایران نرم قدرت سیاسی منابع( الف

 سه در کلان صورت به که است سیاسی مناب  ایران نرم قدرت مهم و اصلی مناب  از یکی     

 گردیده است. جم ( وحدت) اجتماعی بسیج و رهبری ی،حوزه ایدئولوژ

 اسلامی( انقلا )ایدئولوژی  .9

 سیاسی تحولات بر عملی جنبه از چه و نظری جنبه از چه ایران انقلا  اسلامی نرم قدرت     

 در 9375 بهم  در که اسلامی انقلا . دارد محسوسی و عینی تأثیرگذاری و جهان منطقه

 عدم خواهی،عدالت استکبارستیزی، چون ایعمده هایصهدارای مشخ داد رخ ایران

 راهبرد و استراتژی دارای دینی، هایو ارزش احکام احیای شرق، و غر  به وابستگی

 دارای ایران آزادی بود. انقلا  و استقلال به توجه خارجی، سیاست در( اسلام)مشخص

 ای  ماهیت از جزئی زنی اعتقادی و اقتصادی سیاسی، هایجنبه. است اسلامی ماهیتی

 و دغدغه شد، اسلامی انقلا  ظهور و گیریشک  باعث چه آن واق  در. شوندمی محسو 

 راستا، ایدئولوژی درای . بود جامعه در اسلامی احکام شدن کمرنگ و افول از نگرانی مردم

 یدیگر هایوجنبه ابعاد به که بود مطرح مردم بسیج کننده تنها نیروی عنوان به اسلامی
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 پوشش نیز را آنها و داشت توجه خود اعتقادی درکنار احکام نیز سیاست و اقتصاد همچون

 بیکی،)است نرم قدرت بر مبتنی بود و نرم قدرت مولود اسلامی انقلا  واق  در. دادمی

9331: 935.) 

. دبو الهی رهبری و ایران متدی  مردم کنندهبسیج عام  اسلامی، ماهیت با اسلامی انقلا      

 ارزشهای اسلامی و معنویت خدا، برای جهت دهنده عاملی اسلامی ایدئولوژی در ای  راستا،

 اسلامی انقلا  بنابرای . بوده است مل  دیگر رهایی برای بخش عاملی الهام خود که بود

 تهدید بدون دیگران رفتار در نفوذ توانایی معنای به قدرت نرم تحقق تجلی توانمی را ایران

 و اندیشه تبیی  رهگذر از اسلامی انقلا  .آورد شمار به محسوس ایهزینه داختپر یا و

 مطلو  و دلخواه به نتیجه غیرمستقیم روش با برآمد درصدد خود خواهانهعدالت آرمان

 بخش، های آزادیجنبش توسط انقلا  هایارزش تأئید: یابد دست اسلامی بیداری یعنی

-نقش به آنان اشتیاق افزایش و مستضعف مل  ستقبالا دینی، سالاریمردم الگوی اشاعه

 توانایی زاویه از مل  دیگر متقاعدسازی توان المل ،بی  درصحنه جمهوری اسلامی آفرینی

 نیز و ایران اسلامی جمهوری اخلاقی اعتبار آنان، هایاولویت و به ترجیحات شک  دادن

 مسلمان مخاطبان به انقلا  پیام برای یسنت هایرسانه و ارتباطی اطلاعاتی توان از گیریبهره

 استقرار فرآیند در را نرم قدرت جایگاه که مواردی دانست زمره در توانمی را مستضعف و

 (.39 :9331 رنجبران،)سازد آشکار می ایران اسلامی انقلا  هایبنیان

 رهبری .2

 ابتدای نهما از عظیم حرکت ای  سکانداری و رهبری اسلامی، انقلا  پیروزی در     

 رهبری به ایران اسلامی انقلا . داد نشان وضوح به را جامعه بدی  رهبریبی نقش انقلا 

 جهان سراسر در معنوی کلام نفوذ دارای که تشی  عالیقدر عالم فقیه ی ( ره)خمینی امام
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 و نموده جا به جا تاریخ از برهه آن در را و جهان منطقه سیاسی معادلات توانست بود اسلام

 گردید جهان مستضعفان و جامعه ستمدیدگان در انقلا  رهبری محبوبیت باعث امر ای  الذ

 از. گشت جهانیان افکار عمومی و اذهان در ایران نفوذ افزایش موجب جدی صورت به و

 بشری به تمدن متعلق داد روی( ره) خمینی امام رهبری به که انقلابی"گارودی روژه نظر

 انبیاء نهضت همچون انقلا  ای  نداشت اختصاص خاص ملت و جامعه ی  به و بود

 (.28 :9351 امیدوارودیگران،) "است جوام  همه و هاانسان مختص همه

 اجتماعی بسیج .3

 اسلامی جمهوری نظام بخشی انسجام و وحدت ایجاد نرم قدرت مناب  از دیگر یکی     

 ملت ی  به متعلق را خود زبانی و قومی -دینی گرایش هر با ایران امروزه ملت. است ایران

 امروزی ایران از ایران سرزمینی جغرافیای گرچه.کنندزندگی می ایران نام زیر و دانندمی

 دینی مختلف هایوگرایش هازبان ایران اقوام، کنونی کشور در ولی میرود فراتر بسی

 ای  که گردد منفی تلقی امر ی  مثابه به تواندمی کشور هر در امر ای  که دارد وجود

-از مثلفه یکی مثابه به بلکه نگردیده کشور ملی امنیت به خدشه زدن باعث تنها نه موضوع

 اسلامی انقلا  پیروزی از پس زمان از بالاخص هادوران طول در ایران نرم قدرت های

 نرم قدرت مهم عناصر از یکی عنوان به درونی انسجام و عم  نموده است. همگرایی ایران

 گیردمی نشأت ملت ی  ماهوی و تاریخی هایو هویت ملی اصول و هنجارهاها، ارزش یا

 است ملت آن درونی هایتوده و هاهمه گروه متوجه که دارد مشترکی مناف  در ریشه یا و

 ارزش اقتدار، مناف ، که حیات، مشترك مخالف یا و رقیب دشم ، با مقابله برای اینکه یا و

 و اجتماعی نماید انسجاممی تهدید را آنان امنیتی و صادیاقت سیاسی، اجتماعی، شئونات و

 (.31 :9331 احمدی، پور)نمایدمی اجرا و انتخا  را درونی همگرایی
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 ایران نرم قدرت فرهنگی منابع( ب

 و زبان و زمی  ایران فرهنگ و تمدن پیشینه، حوزه دو در توانمی را ایران فرهنگی مناب      

 د.نمو بررسی ادبیات فارسی

 زمی  ایران تمدن و فرهنگ پیشینه؛ .9

 زمی  ایران فرهنگ و تمدن و تاریخی پیشینه ایران نرم قدرت محسوس هایمثلفه از یکی   

گردیده  آن افزاییهویت باعث و دارد وجود ایرانیان تاریخی حافظه در مهم که ای  است

 کنونی ایران ایجغرافی مختص، ایران فرهنگ و تاریخ است پیشینه، ذکر به لازم. است

-می بر اسلامی دوران و اسلام از قب  در ایران به امپراتوری آن شمولیت دایره بلکه نیست

 باستان ایران دوران گذرانده است و فرهنگ تاریخ حوزه در را دوره دو زمی  ایران. گردد

 و دنددرخشی خوش دوره هر دو در ایرانیان که اسلام، از پس دوران و اسلام از قب  دوران یا

 تاریخ از بسیاری .گذاشتند جای به تمدن و فرهنگ حوزهی در ارزشمندی یادگارهای

 از سال قب  هزار پنج حدود را ایران تمدن سابقه اجتماعی، تاریخی تحلیلگران و نگاران

 گذار تأثیر و قدیمی بسیار را ایران تاریخ و هنر فرهنگ، سوابق و دانندمی( ع) مسیح میلاد

 در بسزائی تأثیر باستان ایران قدرت هایمثلفه واق  در کنند،می عنوان هاگدیگر فرهن بر

 (.31 :9353 عنایت،)اندخود داشته از بعد جهان ساختار

 فارسی ادبیات و زبان .2

 ادبیات. شده باشد نوشته فارسی زبان به که شودمی گفته ادبیاتی به فارسی ادبیات و زبان     

 الفبای با اسلام ظهور سدههای نخستی  از کوتاه ایوقفه از پس اسلامی در دوران فارسی

 گفت توانمی بطوریکه. باشدمی اسلام از پیش ادبیات واق  ادامه در که آمد پدید عربی

 صفاریان، طاهریان، همچون مستق  و نیمه مستق  هایحکومت تشکی  با دری فارسی
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 داخ  در بعد، هایدر دوره و تگرف پا ایران شرقی شمال و شرقی هایبخش در سامانیان

 مستق  و نیمه مستق  هایحکومت تا سامانی حکومت فاصله در. یافت گسترش ایران فلات

 دانشمندان از بسیاری میانه، پهلوی خط به دینی و ادبی آثار نگارش بر علاوه ذکرگردید که

 اسلامی قلمرو امتم رسمی زبان که نگاشتندمی عربی زبان به را خود آثار ایرانی و ادیبان

 سامانی دورة در بود گرفته پا ایران شرق شمال و شرق مناطق در که ادبیات فارسی اما. بود

 دارای که بلخی ابوشکور رودکی، چون افرادی ظهور با. گسترش یافت ایران سراسر به

 تمام در فعلی فارسی ادبیات فردوسی بعد ظهور اندکی و بودند خراسانی به معروف سب 

 به را خود جای رویاروئی نظامی که روزگاری در حال. گشت گسترده زمی  ایران نقاط

 زبان و گذاری تأثیر راههای است داده اطلاعاتی و ارتباطی قدرت و فرهنگی هجمهی

 .است مستقیم غیر و مستقیم شیوه دو به کلان سطح در کشور ی  نرم قدرت بعنوان ادبیات

 ایران نرم قدرت اقتصادی منابع( ج

 قدرت مناب  از اگرچه که است اقتصادی مناب  ایران نرم قدرت مناب  از دیگر یکی     

 ای  در امروز دنیای در اقتصاد روزافزون تأثیرگذاری علت به اما شوندمحسو  می سخت

 عبارت اقتصادی شد. توسعه خواهد استفاده نیز نرم مناب  قدرت عنوان به آن از پژوهش

 و انسانی های فیزیکی،ظرفیت از اعم تولیدی هایظرفیت زایشاف با همراه رشد از است

 آن، نهادهای کنار در اما شد خواهد حاص  تولید کمی رشد اقتصادی توسعه در. اجتماعی

 مناب  از برداریبهره کرد،توان خواهد تغییر هانگرش شد، خواهند متحول نیز اجتماعی

 خواهد انجام جدیدی نوآوری روز ره و یافته افزایش پویا و مستمر به صورت موجود

 چشم همچون بالادستی اسناد تدوی  با گذشته دهه دو در ایران(. 913 :9333 بیکی،)شد

 در را توسعه پنجم برنامه اکنون که توسعه هایبرنامه آن طول در کشور و ساله 23 انداز
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 نموده همزمان بصورت کشور اقتصادی توسعهی و رشد بهبود در دارد، سعی کار دستور

 صادرات افزایش و نفتی اقتصاد به کشور تکیه با کاهش گذشته دهه دو در ایران. است

 قدرت صدد در و شده خارج ت  محصولی پایه اقتصاد از نموده است سعی نفتی غیره

 سال در باید انداز سند چشم اساس بر و آمده است بر جهان و منطقه در بیشتری رقابت

 (.377 :9335 پژوه، گلش ) باشد قهمنط اقتصاد در سرآمد 9838

 انقلاب از بعد ایران خارجی سیاست در نرم قدرت کاربرد

 نظر مطمح در همیشه – نبوده مطرح نام ای  به گذشته در اگرچه - نرم قدرت از استفاده     

 صورت به نرم قدرت از باستان چی  و مصر ایران، در. بوده است حاکمان و گذارانسیاست

 و سیاستمداران توجه مورد همواره نرم قدرت به توجه. است شدهاستفاده می افزارینرم

 ایران خارجی سیاست در نرم قدرت از استفاده درك لذا برای. بوده است مختلف نویسندگان

 مهم ای  به سپس و بررسی ایران خارجی شرایط سیاست و اصول ابتدا بایستمی انقلا  از پس

 دارای که کشور در شده ایجاد انقلابی شرایط بواسطه انقلا  از بعد ایران در .شود پرداخته

 تبعیت جدید شرایط از نیز آن خارجی سیاست بود مشخصی و شعارهای ایدئولوژی اهداف،

 نمائیم مطرح را انقلا  از پس ایران خارجی سیاست در اص  اساسی دو بخواهیم اگر. نمودمی

 سر در بایستمی انقلا  رهبر نظر از که است یجمهوری اسلام غربی، نه شرقی، نه اص  یکی

 اسلامی آزادی،جمهوری استقلال، دیگری اص  و گرفتمی قرار دیپلماسی دستگاه کار لوحه

 عنوان به غربی نه و نه شرقی سیاست.بود منوال همی  به نیز شرایط اص  ای  مورد در که بود

 قواعد از عدول عم  یعنی و وریتئ در خارجی روابط حوزه در اسلامی جمهوری کلان سیاست

 و تکاپوی سابقهبی سیاسی رفتار و گیریجهت نوعی و المل بی  روابط بازیگران میان خاص

در  را المللیبی  هنجارهای پذیرش به آمادگی و عدم تجدیدنظرطلبی که است طلبانهاستقلال
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 و دارد اولویت استراتژیژئو بر ایدئولوژی که است باور ای  بر رویکرد ای . دارد کار دستور

 سیاست در مجریان و گذاران سیاست رفتار معیار گرایی اخلاق و جویی چون عدالت اصولی

 (321 -375: 9353شوند )دهشیری، تلقی می خارجی

 آن ابزارهای و منطقه در ایران نرم قدرت اعمال هایحوزه

 که بوده منطقه در غنی یفرهنگ و تاریخی پیشینه با قدرتمند کشوری ابتدا از ایران     

 باستان ایران دوران از. است گذاشته جای بر خود پیرامون محیط بر تأثیرات جدی همیشه

. شناسندمی بوده فرد به منحصر تمدن و فرهنگ مهد کشوری که بعنوان را ایران تاکنون

 همچون ایرانی اخلاقی هایو ارزش تاریخی بناهای کبیر، کورش بشر حقوق منشور

 و بوده قاب  ستایش جهان دیگر مل  برای همیشه...  و ستیزی ظلم و دلاوری ،شجاعت

تبدی   غر  و شرق بی  ارتباطی پ  مثابه به را ایران ابریشم تاریخی جاده گذرگاه

 جهان در بالندگی و شکوفایی از دورانی شاهد ایران، به اسلام ورود از پس نمودهاست؛ اما

 ایرانیان سهم بر همگی که باشیممی مختلف هایحوزه در یایران دست اندیشمندان به اسلام

 خود تجار  بعلت ایرانیان مقط  آن در. اندگذاشته صحه آن مقط  در اسلام جهان رشد در

 از ناچار به ترك و عر  حاکمان و اندبوده دانش سرآمد و علم کشورداری، هایحوزه در

 در ایران اسلامی انقلا  گیریشک  از پس و جدید عصر اند. دربوده مندبهره آنها خدمات

 انقلا  بخشیالهام قدرت. گردید مشخص نرم در حوزه ایران قدرت از دیگر وجه 75سال

 برکسی جهان سراسر آزادیخواه هایو ملت هاجنبش حتی و منطقه هایملت بر اسلامی

 سطح در انستتو...  و تاریخی، فرهنگی عقبه داشت  بواسطه ایران انقلا  نیست؛ پوشیده

 در اسلامی تام بیداری علت نگوئیم اگر مثال بعنوان که گذارد جای بر جدی اثرات منطقه

-عر  می جهان در اسلامی بیداری دومینوی اصلی عل  از یکی بلکه امروز، عر  جهان
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 اعمال حوزه بخواهیم اگر .کرد جستجو ایران 75 انقلا  در باید را آن ریشه که باشد

 ایران نرم تیررس قدرت در امروز جهان تمام که گفت باید نمائیم ذکر را نایرا نرم قدرت

و  مشخص بطور اگر اما. است زمانی فرا و فرامرزی قدرتی فرهنگ، قدرت که چرا است؛

 عمده حوزهی سه به نمائیم ذکر منطقه در را ایران نرم قدرت اعمال حوزه بخواهیم منسجم

 حوزه ای  در کشورها مهمتری  که خاورمیانه ولتی ژئوپ حوزهی - 9:نمود توان اشارهمی

 افغانستان کشورهای شام  که چی  و هند ژئوپولتی  حوزه- 2.عراق است و بحری  لبنان،

 به حوزه ای  در توانمی که مرکزی آسیای حوزه ژئوپولتی – 3.باشدمی پاکستان و

 هایحوزه تواننمی خصمش بطور نمود. اصولاً اشاره قرقیزستان و ازبکستان تاجیکستان،

 چراکه داد؛ نشان سطح جهانی در چه و منطقه سطح در چه را ایران نرم قدرت اعمال

 هایشناخت حوزه و آن گیریاندازه که است وابسته اص  همی  به آن قابلیت نرم قدرت

 کرد ادعا توانمی لیک . باشدمی کلاسی  بصورت قدرت از ترسخت مراتب به آن نفوذ

 چرا. است دیگر مناطق نسبت به مناطقی در نرم نفوذ اعمال جهت بیشتر قابلیت رایایران دا

 و سیال ویژگی دارای قدرت ای  که است فرهنگ قدرت از منشعب نرم؛ بیشتر قدرت که

 .پرداخت کشور لبنان خواهیم در ایران نرم قدرت اعمال به تأثیر ذی  در. میباشد شناور

 لبنان

 از اجمالی چند هر شناخت به نیاز نرم حوزه در لبنان بر ایران تتأثیرا شناخت برای     

 رسمی زبان رسد،می قب  هاقرن به لبنان قدمت. دارد وجود آن و مختصات وضعیت لبنان،

 فرانسه بودن مستعمره از کشور ای  م9183 سال در. لیره است پولشان واحد و عربی لبنان،

 مدیترانه، دریای شرقی ساح  در عیت جغرافیاییموق نظر از. یافت استقلال و آمد بیرون
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 حدود در کشور ای  مساحت .است گرفته قرار سوریه مغر  در و اشغالی فلسطی  شمال

 (.599: 9321سعیدیان،)باشدمی مرب  کیلومتر 93833

 93 از بیش که بطوری. دارد وجود لبنان در ایویژه شرایط لبنان در مذهب خصوص در     

. دارند تنگاتنگ پیوند ایطایفه مسائ  با مذاهب ای  دارد، وجود لبنان رسمی در مذهب

 سیاسی ساختار. است داده قرار تأثیر تحت نیز را لبنان ساختار سیاسی حتی لبنان در مذهب

 در وزیری نخست پست مسیحیان، به ریاست جمهوری پست که است نحوی به لبنان در

 موقعیت نظر از. است واگذار گردیده انشیعی به مجلس ریاست پست و سنت اه  دست

 آسیا اروپا، سه قاره بی  ارتباط راهی سه در لبنان شدن واق  ژئوپولتی  مسائ  و جغرافیائی

پیوند  و اشغالی فلسطی  و صهیونیستی رژیم با کشور ای  همسایگی طرفی از و آفریقا و

 با است. لذا کرده ایجاد ورکش ای  برای ایویژه شرایط خاورمیانه صلح به کشور ای  آینده

 از را تأثیر بیشتری  که است منطقه کشورهای از یکی لبنان کرد ادعا توانمی بالا تفاسیر

 بر ایران نرم قدرت تأثیر ابعاد بخواهیم اگر لذا است، پذیرفته انقلا  از پس به ویژه ایران

 نرم قدرت سیاسی و اقتصادی فرهنگی، ابعاد به باید دهیم اجمال نشان بصورت را لبنان

 .بپردازیم تفکی  به ایران

 لبنان بر ایران نرم قدرت تاثیر فرهنگی ابعاد

 تاریخی و فرهنگی تشابهات لبنان بر ایران نرم قدرت گذاری تأثیر عوام  تری مهم از     

 از. هستند مشترك اعتقادات و فرهنگ دارای تشی . است( کشور در دو شیعه اکثریت)

 به لبنان شیعه علمای اکثر. اندداشته ارتباط همدیگر ایران با و لبنان یعیانش تاکنون گذشته

 رواج ایران در شیعه مذهب که حکومت صفویه دوران در بالاخص نمودند مهاجرت ایران

 مقط  ای  در لبنانی و دانشمندان علما بالندگی و رشد برای مأمنی ایران شد، رسمی و یافت
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 ایران علمیه هایدر حوزه خود هایخانواده همراه به لبنانی طلبه 333 از بیش اکنون.بود

 گیرد، درمی انجام مراکز ای  بی  که توافقاتی چارچو  در که هستند تحصی  مشغول

 به آنها از تعدادی که هستند مشغول اسلامی علوم یادگیری به علمیه هایحوزه و مراکز

 ایران مسئولان هماهنگی و همکاری با یپژوهش و تحقیقاتی مراکز یا و اجتهاد رسیده درجه

 در فرهنگی نظر از ایران اسلامی انقلا  از بعد (.232 :9331 بیکی،)اندایجاد کرده قم در

 . گرفت صورت اسلامی فرهنگ گسترش در جهت محسوسی تغییرات لبنان

 گرچه. تاس لبنان بر فارسی ادبیات و زبان تأثیر لبنان بر ایران فرهنگی دیگر اثرات از     

 مردم بی  در توانسته دلایلی به فارسی زبان اما است؛ عربی لبنان در ادبیات رسمی و زبان

 نفوذ لبنان به گوناگون راهکارهای به تاریخ طول در لبنان فارسی در زبان. نماید نفوذ لبنان

 و افظح سعدی، با خوبی به هاآن. هستند ایران آشنا ادبیات و فلسفه با لبنان مردم. کندمی

 جانبه دو هایهجرت اضافه شود بهمی بیشتر صفویه از بعد نفوذ ای . هستند آشنا فردوسی

 از لبنان فارسی در زبان همچنی . بوده است مهم امر ای  در لبنانی و ایرانی هایخانواده

 کندمی پیدا راه کرده، حاکمیت لبنان بر سال چهارصد مدت که عثمانی دولت طریق

 (.235 :9331 بیکی،)

 لبنان ادبیات بر( ره) خمینی امام تأثیر لبنان در ایران نرم نفوذ فرهنگی هایمثلفه دیگر از     

 در ژرف اثرگذاری باعث خود فضائ  و کاریزماتی  شخصیت آن با خمینی امام. است

 در شگرفی تأثیر( ره) خمینی امام حضرت. گردید لبنان بالاخص منطقه عر  ملتهای بی 

 پر حیات دوران در چه خاص، بطور عر  معاصر ادبیات در و عام بطور اسلام انجه ادبیات

 و خدا راه در جهاد و استقامت ایثار، طلبی،شهادت و فداکاری و عشق از سرشار و برکت

 و زیاد حجم مدعا ای  بر دلی . اندگذاشته جا به خویش ملکوتی رحلت از پس چه
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 بیکی،)باشدره( می)امام برای مرثیه و مدح رتصو به عر  معاصر شاعران سروده چشمگیر

9331: 282.) 

 لبنان بر ایران نرم قدرت تأثیر اقتصادی ابعاد

 استفاده به لبنان ملت استقبال به عنایت با و فرهنگی تشابهات داشت  بلحاظ لبنان و ایران     

 اقتصادی و تجاری مبادلات رسدمی نظر به مربوطه هایویژگی علت به اجناس ایرانی از

 در موجود امکانات به توجه با هنوز و نیست مطلو  ولی خوبی است حد در گرچه ایران

 لبنان جمعیت از مهمی بخش اینکه به عنایت با .باشدنمی ملت دو نظر مورد مطلو  حجم

 از بسیاری و دارد ایرانی از کالاهای استفاده به شدید تمای  و دهندمی تشکی  شیعیان را

 تجار دلایلی وجود به ای  با دارند مشابه تولیدات به نسبت نسبی برتری یرانی،ا کالاهای

 اما (.279 :9331 بیکی،) کنند باز بازار ای  در خود برای پایی جای اندنتوانسته ایرانی

 و مالی هایمساعدت طریق از لبنان در ایران اقتصادی تأثیرگذاری ابعاد وجه مهمتری 

 هایکم  از هدف. دارد کشورها نرم قدرت گسترش در یزیاد و مهم اقتصادی نقش

 بلکه باشد؛نمی اقتصادی منفعت لبنان نشی شیعه جامعه عمدتاً به لبنان به ایران اقتصادی

 سی جنگ بالاخص لبنان در مکرر هایاز جنگ دیدگان آسیب به مساعدت ایران هدف

 هیأت بازسازی هاین فعالیتبیا برای نمونه بهتری . است صهیونیستی رژیم با روزه وسه

 مورد ای  که در باشدمی سازیجاده موضوع لبنان، در( روزه سه و سی جنگ از بعد)ایرانی

 است تکمی  حال در یا و شده اجرا کام  طور به سازیجاده مهم و اساسی پروژه 99

 و نفوذ باعث لبنان در عمرانی و اقتصادی مالی، های( مساعدت277: 9331بیکی، )

 افکار نظر در ایران قدرت و است گردیده کشور ای  ایران در بیشتر چه هر بوبیتمح

 .است یافته افزایش آن عمومی
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 لبنان بر ایران نرم قدرت تأثیر سیاسی ابعاد

 نمود اشاره ایران اسلامی انقلا  خود به توانمی عام  مهمتری  ایران نرم قدرت سیاسی ابعاد از     

 در گرفته شک  هایوجنبش هاحرکت ایران انقلا  از تأسی به ایران انقلا  پیروزی ابتدای از که

 سطح در لبنان و ایران دهنده ارتباط هایحلقه از. یافتند ایدوباره قدرت شدن تشجی  ضم  لبنان

 حضور جمله از که نمود اشاره ایران و نجف در صدر خاندان حضور به توانمی سیاسی روابط

 سیاسی جامعه بر جدی اثرات توانست ایران با تنگاتنگ ارتباط و خود ضورح با صدر موسی امام

 شیعه سنتی رهبران مشی خط خلاف بر صدر موسی امام. گذارد کشور آن شیعی هایگروه و لبنان

 وی. دادندمی ترجیح را صحنه پشت در وصدا سر بدون آرام، هایشیوه آنان زیرا. نمودمی عم 

 وی عمومی جلسات که ایگونه به. بود معروف توانا سخنور و رانسخن ی  عنوان به همچنی 

 که را ایشیوه توانست خود شخصی رفتار با وی. نمودمی جذ  خود به را مردم هاتوده از بسیاری

 از(. 223 :9331 بیکی،) بخشید عینی دهد،تجسم گسترش شیعه طایفه آحاد همه میان داشت قصد

االله، حز  بالاخص لبنان اسلامی هایجنبش بر نرم بصورت ایران سیاسی جدی تأثیرات دیگر

 تقویت باعث اسلامی انقلا  وقوع هاگروه ای  سه هر در که بود، اسلامی ام  جنبش و ام  جنبش

 شیعه جامعه برای ساماندهی صدر موسی امام توسط م9153 اوای  در که ام  جنبش. آنها گردید

 ناپدید از بویژه بعد و انقلا  وقوع از پس. آمد بوجود ینیفلسط هایگروه برخی کم  با و لبنان

 آن انتخا  رهبری به بری نبیه که هنگامی و کرد گسترش به شروع جنبش صدر، موسی امام شدن

 (.223- 221 :9333 باغستانی،) یافت شدت آن کیفی و کمی رشد شد،

 مبنی ایران با خود مستق  یتشخص علت به بری نبیه نظرهایاختلاف پی در اسلامی ام  جنبش     

 نظر از ولی داندمی( ره) خمینی امام مقلد و پیرو را خود عقیدتی، نظر از ام  بود معتقد بر اینکه

 حسی  سید آن از پس که. آمد بوجود کند حرکت لبنان در شیعیان مناف  به با توجه و سیاسی
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 سیاسی نظر از هم و عقیدتی نظر از هم که نمود ایجاد اسلامی ام  عنوان تحت را گروهی موسوی

 (.233 :9333 باغستانی،) میکردند پیروی ایران اسلامی انقلا  خط مشی از کاملاً

 بیشتری  که بود االلهحز  جنبش بر لبنان در شیعی هایجنبش بر ایران تأثیر تری مهم     

 و سیاسی بازوی اق و در االلهحز . پذیرفت هاحوزه تمام در ایران از نوع خود از را تأثیر

 حز  سرگشاده نامه از مطلب ای . آیدمی بشمار در لبنان ایران اسلامی جمهوری نظامی

 اذعان چنی  هم و انتشار رسمی بطور 9137سال  در که االلهحز  مانیفست به معروف االله

 آمده الله حز  سرگشاده در نامه. آیدمی بدست مسأله ای  بر جنبش ای  رهبران داشت 

 جام  فقیه عادلانه ولی و حکیمانه یگانه، رهبری دستورات به نسبت را خود تعهد: ... ستا

 خمینی موسوی االله روح العظمی االله آیت امام شخص در حاضر حال در که الشرایط،

 (.239 :9333 باغستانی،)داریممی اعلام است، یافته تجسم( ره)

 اندازیراه و تلویزیونی هایشبکه اندازیراه به نتوامی لبنان در ایران اقدامات دیگر از     

 به توانمی خصوص ای  در تلویزیونی شبکه مهمتری . اشاره کرد لبنان اینترنتی در سایت

 از صحیح دهیپوشش قابلیت و توانایی که اشاره االله لبنان حز  به وابسته المنار شبکه

 به لبنان االلهحز  با صهیونیستی روزه رژیم سه و سی جنگ در بالاخص را لبنان تحولات

 هایسایت دیگر و المناراینترنتی سایت همراهی با تلویزیونی شبکه ای . کرد اثبات همگان

 لبنان ایران در نرم قدرت نفوذ مجراهای از یکی اسلامی فرهنگ ترویج با لبنان در اینترنتی

 امری بیستم قرن در جهان بر اسلامی انقلا  تأثیرات گفت توانمی مجموع در .است

 ای  طبیعی بطور. است معتقد اسپوزیتو ال جان همچنان میان، ای  نیست، در پنهان و پوشیده

 که کرد ادعا توانمی باز لذا. است بوده مناطق دیگر از نشی  بیشترشیعه کشورهای در تأثیر

 است، داشته لبنان شیعیان میان در را تأثیر اسلامی بیشتری  انقلا  از پس بالاخص ایران
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 و االله حز  و اسلامی ام  ام ، شیعه همچون اسلامی هایجنبش شد ذکر که همانطور

 لذا و اند بوده ایران مستقیم انقلا  تأثیر تحت اسلامی توحید سنی اسلامی جنبش همچنی 

 .نمود اشاره لبنان به توانمی جهان در ایران نرم قدرت اعمال مناطق از یکی

 گیرینتیجه

 شام  که خاورمیانه ژئوپولتی  حوزه اصلی حوزه سه در فرعی هایحوزه بر علاوه یرانا     

و  باشدمی پاکستان و افغانستان شام  که وچی  هند ژئوپولتی  حوزه در و است لبنان و عراق،بحری 

و  ازبکستان تاجیکستان، چون کشورهایی شام  که میانه آسیای ژئوپولتی  درحوزه همچنی 

 مشترك هم با موضوع ی  در کشورها ای  باشد. همهمی نرم قدرت و نفوذ دارای میشود قرقیزستان

 قاط  اکثریت دارای بالا شده ذکر حوزه کشورهای سه همه. است اسلام دی  مهم آن که هستند

 در ایران نقش که است؛ همدیگر با دهنده آنها پیوند هایحلقه از یکی امر همی  که هستند مسلمان

 کشورهای به توجه ایران، انقلا  اسلامی پیروزی از پس بالاخص. است بارزتر همه از خصوص ای 

 به بخشیالهام با انقلا  ایران و گرفت قرار ایران اسلامی جمهوری هایاولویت صدر در مسلمان

 بیشتری  .داشته است مسلمان کشورهای بر خاصی گذاری اثر مختلف بصورت مسلمان کشورهای

 عراق بحری  و لبنان، کشور سه بالاخص خاورمیانه ژئوپولتی  حوزه در ایران سلامیا انقلا  اثرات

. گردیده است کشورها ای  در اسلامی هایجنبش تشجی  و بیداری باعث ایران انقلا  وقوع که بوده

 وچی  بالاخص هند ژئوپولتی  حوزه در جدی تأثیرات ایران اسلامی انقلا  خاورمیانه حوزه از پس

 داشته اثراتی نیز میانه آسیای کشورهای در انقلا  است.  وقوع داشته پاکستان و افغانستان رکشو دو

. است فرهنگی و تاریخی اشتراکات اساس بر منطقه حوزه از ای  با ایران اشتراکات عمده ولی. است

 زا یکی بعنوان مذهب و دی  مثلفه به ضم  توجه باید ایران رسدمی بنظر گفت باید مجموع در

 فرهنگی، اشتراکات گسترش و جهت تقویت در مسلمان، کشورهای و خود بی  مشترك هایمثلفه
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 ایران مذهب و دی  حوزهی در نماید. چراکه بیشتر تلاش منطقه کشورهای با تاریخی و زبانی هویتی،

 اهبمذ وجود توجه قاب  دیگر لذا موضوع گذاشته را خود اثر بیشتری  اسلامی انقلا  از پس تاکنون

 هایسال در مذهبی تقابلات به علت که است شیعه و سنی مذاهب بالاخص اسلام دی  در مختلف

 و تمدن داشت  با است. ایران شده مذهب سنی جوام  در ایران نرم قدرت کاهش باعث اخیر

 دل در را کشورهای منطقه تمام مختلف تاریخی ادوار در که خود ساله هزار 5333 غنی فرهنگ

 اثر باشد، توانمی مشترك سن  و رسوم و آدا  دارای منطقه اقوام تمام با و بود ادهد جای خود

امید . داراست را تاریخی و فرهنگی مشترکات و رسوم و آدا  احیای صورت در خود نرم گذاری

 اعتلای راستای در و باشد جهان و منطقه در ایران نرم قدرت افزایش بر مدخلی حاظر پژوهش است

 .افتد مثثر ایرانی و نام ایران

 نرم قدرت افزایش جهت در ایران اسلامی جمهوری فراروی عملی -نظری راهکارهای     

 منطقه عبارتند از: در

 و که  تاریخی غنای و پیشینه با منطقه کشور بزرگتری  عنوان به برتر موقعیت کسب .9

 .نظام دستی بالا اسناد اساس بر موقعیت استراتژی 

 بر مزید منطقه کشورهای و ایران بی  تاریخی و فرهنگی راکاتاشت به بیشتر توجه .2

 .مذهبی دینی و اشتراکات

 فرهنگ، هایخانه ایجاد طریق از منطقه کشورهای با علمی و فرهنگی ارتباطات تقویت .3

 و... تبادل دانشجو

 هایخانه گشایش و کشور از خارج در ایران موجود فرهنگ هایخانه تقویت لزوم .8

 دارند. زمینه ای  در همکاری به رغبت که ر کشورهاید جدید فرهنگ
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 ادبیات و زبان هایرشته در تحصی  جهت خارجی کشورهای از دانشجو بیشتر جذ  .7

 .آنها به تحصیلی هایبورس قبی  از دادن امتیازاتی و فارسی

 در امنیت ارتقاء و صلح پیشبرد برای بیشتر تلاش و زداییتشنج سیاست گرفت  پیش در .2

 خاورمیانه. منطقه

 .ساز اعتماد اقدامات طریق از مابی  فی اعتماد ارتقای و همسایگان با همجواری حس  تقویت .5

 .تمدنها و فرهنگها مذاهب، گفتگوی ایدهی ترویج و طرح. 3

 محتوای دارای هایفیلم صدور همچنی  و فارسی زبان گسترش و تقویت جهت در . تلاش1

 غنی فرهنگی.

 و منظوم اثرات قبی  از فارسی ادبیات و زبان با کشور جوان نس  تربیش چه هر . آشنائی93

 .عرصه آن آوران نام و منثور اثرات و آوران آن نام

 .متوسطه تا ابتدائی دوران فارسی ادبیات و زبان درسی هایکتا  در بازنگری . لزوم99

 ادبیات و زبان بالقوه هایقابلیت بازشناسی جهت هاییهمایش و هاکنفرانس . برگزاری92

 .هادانشگاه در سطح فارسی

 دارای و بوده غنی ادبیات زمینه در که کشورهای با فرهنگی بیشتر همکاری و . تعام 93

 باشند.می دیرپا و تمدن فرهنگ

 و خود ادبیات و زبان گسترش زمینه در که کشورهایی تجربیات از استفاده و . مطالعه98

 .اندنموده عم  موفق نرم قدرت بعنوان از آن استفاده

 فص  و ح  جهت در تلاش و المللیبی  مجام  در موفق حضور و دیپلماتی  . تحرك97

 .منطقه در خارجی نیروهای حضور توجیه عدم برای المللیبی  و ایمنطقه هایبحران آمیزمسالمت
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 منابع

 ؛یمجاز یو فضا رانیا یماسلا یجمهور»(. 9311ماشاءالله ) ،درپوریح و محمد ی،تراب ؛ یافش ی،آزاد (1

 .953-985 ، صص3، سال ششم، شماره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«هاح  چالش یبرا ییراهکارها

 یعموم یپلماسید یو اثر بخش شبردیدر پ تگرانهیحما یرفتارها رینقش و تاث(. »9311جان، ستار )  یآهن (2

سال اول،  ،یانقلا  اسلام یاسیس یجامعه شناس ، فصلنامه«ان(لبن ی)مطالعه مورد رانیا یاسلام یجمهور

 .9شماره 

 .هانیتهران: انتشارات مثسسه ک انه،یبحران در خاورم های شهیر .(9321) دیاحمدی، حم (3

مجموعه  ،یعرب انهیدر خاورم اسلامی هایو جنبش رانیا یانقلا  اسلام .(9321) دیحم احمدی، (4

 .ریتهران: نشر سف وشش حاتم قادری،جهان سوم، به ک رامونیمقالات پ

تهران:  ،چی شانه ریآن، ترجمه محس  مد یو بازتا  جهان رانیانقلا  ا .(9332) جان ال تو،یاسپوز (5

 .انتشارات باز

 یدر پرتو برجستگ یتحول مفهوم بازدارندگ»(. 9315روح اله ) ی،آباد  یعز یملک و محس  ی،اسلام (6

 .238-951 ، صص2، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«المل  یدر روابط ب ییامور معنا

چاپ چهارم،  ،یجهان یتیروا ی)ره( و انقلا  اسلام ینیامام خم .(9351)  یحسیکتا، احمد و  دوار،یام (7

 .ناجا یاسیس یدتیتهران: انتشارات سازمان عق

و  یی انقلا  اسلامدر فلسفه یو بازتا  آن بر لبنان، تأملات یانقلا  اسلام .(9333) دیسع ،یباغستان (8

مثسسه مطالعات و  جمهوری، استری اسناد و پژوهش مرکز معاصر، جهان در آن هایبازتا 

 .فتوح قم یاسلام قاتیتحق

در گسترش   ینو یهانقش رسانه یبررس»(. 9313) دیناه ی،کرد و یعل ی،جعفر ؛محمد ،زاده یبرجعل (9

 .952-931 ، صص9، شماره 1، دوره عات قدرت نرمفصلنامه مطال ،«المل   یدر عرصه ب سمیترور

موردی لبنان(، تهران: انتشارات  ة)مطالعرانیا یقدرت نرم جمهوری اسلام .(9333) مهدی ،یکیب (11

 .یروان اتیعمل شیهما رخانهیدانشگاه امام صادق)ع( و دب

قدرت  گاهیاج» .(9313) یعلصادقی، و  ، مهدیپورطاهری محمدباقر؛ باف،یقال ؛زهرا فرد، یشگاهیپ (11

 .29 شماره ستم،یسال ب فصلنامه راهبرد، ،«رانیا یبر جمهوری اسلام دیباتاک ینرم درقدرت مل

 یایوصا یمحتوا  یتحل یبر مبنا رانیا یقدرت نرم انقلا  اسلام یهامثلفه»(. 9312محمد ) ،پور یجان (12

 .923-939 صص ،9، سال سوم، شماره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«یلیجنگ تحم یشهدا
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در مقابله با  رانیا یاسلام یبر قدرت نرم جمهور یمبتن یراهبردها»(. 9313) مسعود ،یملائ و رضا ،یدیجن (13

 .31-27 ، صص3، شماره 3، دوره یاسیفصلنامه راهبرد س ،«کایمتحده آمر الاتیقدرت هوشمند ا

 تیآ یرهبر معظم انقلا  اسلام شهیدر اند یو فرهنگ یمقابله با نفوذ فکر یراه ها»(. 9313قاسم ) ی،خانجان (14

 .33-9 ، صص9، شماره 1، دوره . فصلنامه مطالعات قدرت نرم«(ی)مد ظله العالیالله خامنه ا

 دیبا تأک کا؛یدر اعمال قدرت نرم آمر روانهیشبکه مسلمانان م گاهیجا»(. 9315محس  ) ی،خاک و  یجل ،دارا (15

 .55-72 ، صص9، شماره 3، دوره نرمفصلنامه مطالعات قدرت  ،«رانیا یاسلام یبر جمهور

جمهوری  یخارج استیدر س گرایی و واق  گرایی چرخه آرمان» .(9353محمدرضا ) ری،یدهش (16

 .زدهمیسال س ،یخارج استیمجله س ،«رانیا یاسلام

، فصلنامه «کردستان عراق یاسلام یهابر جنبش یبازتا  انقلا  اسلام(. »9311) درضایحم ،یدهقان (17

 .2شال اول، شماره  ،یانقلا  اسلام یاسیس یجامعه شناس

 رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمثلفه»(. 9315فرزانه ) ی،دشت ی ومهد ی،ذولفقار (18

 .978-925 ، صص2، شماره 3، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«یفرهنگ یپلماسیدر د

 .شهیجنگ نرم، تهران: ساح  اند .(9331داود ) رنجبران، (19

کارکردها، محاسبه و سنجش، تهران: پژوهشکده  ،یمبان ملی قدرت بر ایمقدمه .(9333هادی ) ،یانزرق (21

 .مطالعات راهبردی

 .یکشورهای جهان، تهران: انتشارات علم و زندگ .(9321)  یعبدالحس ان،یدیسع (21

سال  ،انهی، فصلنامه مطالعات خاورم«در عراق اسلامی انقلا  هایبازتا » .(9332محمود ) عسگری، (22

 . 8دهم، شمارة 

سال هشتم،  ،ی، فصلنامه راهبرد دفاع«قدرت نرم هیانتقادی به نظر کردییرو» .(9331محمود ) عسگری، (23

 .23شماره 

و قدرت  یعموم یپلماسید» .(9313االله ) ینب ابراهیمی، و االله روح ،قادری کنگاوری ؛فرهاد ،ییعطا (24

 . 3شماره ،89 دوره است،یفصلنامه س ،«دیدر عراق جد کایو امر رانینرم ا

 .و اسلام، چاپ دوم، تهران: انتشارات روزنه رانیدر ا یاسیس های شهینهادها و اند .(9353) دیحم ت،یعنا (25

به قدرت نرم افزاری  یقدرت نرم)نگاه و رانیا یجمهوری اسلام .(9335پژوه، محمودرضا ) گلش  (26

 .علم، چاپ اول دیدفتر گسترش تول ،ید اسلامدانشگاه آزا ی(، ناشر معاونت پژوهشرانیا یجمهوری اسلام

 .21 ، شمارهمقدم، فصلنامه راهبرد ینی، ترجمه محمد حس«قدرت نرم» .(9332جوزف ) نای، (27
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( قدرت نرم و رهبری، ترجمه عسگر قهرمان پور بنا ، قدرت و جنگ نرم؛ از 9313جوزف ) نای، (28

 .ین: نشر ساقتا عم ، به کوشش حجت االله مرادی، چاپ چهارم، تهرا هینظر

 ،یدفاع دفصلنامه مطالعات راهبر رطاهر،یم درضای، ترجمه س«کاربرد قدرت نرم» .(9333) جوزف نای، (29

 .سال دوم، شماره ششم

محس   دی(، ترجمه سالمل  یب استیدر س تیقدرت نرم )ابزارهای موفق .(9331) جوزف نای، (31

 .دقمهدی ذوالفقاری،تهران: انتشارات دانشگاه امام صا ،یروحان

 ی)مطالعه مورد رانیا یاسلام یجمهور یخارج استینقش قدرت نرم در س»(. 9313سوناز ) ی،رینص (31

 .235-227 ، صص9، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرم ،«عراق(

 ،«یجمهوری خاتم استیدر دوران ر رانیقدرت نرم افزاری ا» .(9335اعظم )ملایی، و   یحس ج،یهرس (32

 .و شماره چهارم 33ه دور است،یفصلنامه س

بر قدرت نرم  یرانیا سازتهوی هایمثلفه ریتأث» .(9331) ، مجتبییسرکانیو تو  یحس ج،یهرس (33

 .1دوره سوم، شماره  ،یفرهنگ قاتیفصلنامه تحق ،«رانیا یجمهوری اسلام
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