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در سالهای گذشته و به موازات افزایش
مطالعه و پدووهش در حدوز امنیدت ملدی در
کشورمان ،مفهومی با عندوان «تهدیدد ندرم»1
مدددورد توجددده بسدددیاری از کارشناسدددان و
سیاسددتورزان عرصدده امنیددت و سیاسددت
خارجی کشور قرار گرفته اسدت .ایدن مفهدوم
کدده در نقطدده مقاب د مفهددوم شددناخته شددد
«تهدیددد سدد تافددزاری و نظددامی» طددر
میشود ،در یک تعریف موس  ،هر آنچه را که
جزو تهدید نظامی تعریف نشد اسدت ،در بدر
میگیرد .مؤلفههایی همچون عملیات رواندی،
تهدیدهای رسانهای ،اختالفافکنیهای قومی
و مذهبی ،ایجاد و گسترش بیاعتمادی میدان
مردم و نظام و بسیاری موارد دیگر را میتوان
در ایدن حدوز گنجاندد .در حقیقدت ،بدا ایدن
نگرش ،تمامی اقداماتی کده موجدب شدود تدا
اهداف و ارزشهای حیاتی یک نظام سیاسدی
(زیرسدداختهددای فکددری ،باورهددا و الگوهددای
رفتاری در حوز اقتصاد ،فرهن

و سیاسدت)

بدده خطددر افتددد ،ی دا موجددب ایجدداد تغیی در و
دگرگددونی اساس دی در عوام د تعیددینکننددد
هویت ملی یک کشور شدود ،تهدیدد ندرم بده
شمار میآید.

و مجریان سیاسدت خدارجی کشدور بده نظدر
میرسد به هنگام برنامهریدزی و تددبیر بدرای
مقابله با تهدیدات نرم ،بدون آنکه نگاهی نیدز
به جنبههای آفندی باشدد ،اغلدب تمرکدز بدر
نگاهی دفاعی است؛ بدین معنا کده همدوار و
به هنگدام صدحبت از تهدیددات ندرم ،تدالش
میشود تا با شناسایی حوز ها و منافدذ نفدو
تهدیدددات نددرم ،خطددرات بالفعدد و بددالقو
شناسایی شد  ،رهیافدتهدای مناسدب بدرای
مقابله با آنهدا و ایجداد یدک آرایدش مناسدب
دفاعی تدوین گدردد .ایدن رویکدرد ،دو ایدراد
عمد دارد:
ن ست اینکده مدا همدوار یدک قددم از
مهدداجم و تهدیدکننددد عقددب هسددتیم .در
حقیقددت او مبتکددر اسددت و مددا منفعدد  .او
بدینهایدت انت ددا دارد و مددا منحصددریم بدده
روشهای متناسب با امکانات خودمدان بدرای
مقابله با ابتکار وی .در این راسدتا بده عندوان
مثال ،دشمن و یا رقیب میتواند با استفاد از
تغییددرات آنددی و بسددیار سددری در حددوز
تکنولوژی ،به شکلی مدام تهدیدداتی را بدرای
نظام ما ایجاد کرد و آن را آن قددر مشدغول
نماید که تمام توان و انرژی نظام متمرکز بدر
دف تهدیدات متنوع و متغیدر وارد از سدوی
وی شود.
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فضای آفند و تهاجم متقاب از سوی «مداف »

تغییر و استحاله هستند (ندا ینی ،1388 ،ص

نادیدددد گرفتددده مدددیشدددود .در حقیقدددت

.)129

نظام گرفته میشدود .هرچندد در ایدن میدان

و تفدداوتهددا تنهددا در ب دهکددارگیری ابزارهددای

خطر به دامِ نوعی دیگر از افدرا افتدادن نیدز

م تلف میباشد ،مدیتدوان وجدو زیدر را بده

وجدود دارد و آن تماید عجوالندده بده سددمت

عنوان وجو افتدراق تهدیددات سد ت و ندرم

ات ا رهیافتهای تهاجمی و یا حداق مقابله

برشمرد:

به مث با «مهاجم» در کوتا ترین مدت زمان

 .1حوز تهدید نرم ،اجتماعی ،فرهنگدی

ممکن است .امری که یقیناً نتیجهای مؤثر به

و سیاسی است؛ در حدالی کده حدوز تهدیدد

بدار نیداورد  ،بدیش از آنکدده سدبب تددوازن در

س ت ،امنیتی و نظامی میباشد.

معادله شود ،آن را به ضرر کشور هدف بر هم

 .2تهدیددهای نددرم پیچیدد و محصددول

خواهد زد.

پردازش هنی ن بگان و بنابراین انداز گیری

 -1ویژگیهای تهدید نرم

آن مشددک اسددت؛ در حددالی کدده تهدیددهای

تهدید نرم را میتدوان تهدیددی دانسدت
کدده باعددث دگرگددونی در هویددت فرهنگددی و
الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی
گددردد .تهدی دد نددرم نددوعی اعمددال قدددرت بددا
روشهددای نددرمافزاراندده در ابعدداد سددهگاندده
حکومت ،اقتصاد و فرهن

است که از طریدق

تأثیر بر اندیشده و الگوهدای رفتداری در ایدن
حوز ها و جایگزینی الگوهای رفتداری بدازیگر
مهاجم ،محقق مدیشدود .تهدیدد ندرم زمدانی
پدید میآید که یک ملت یدا کشدور احسدا
کند فرهن  ،نهادها و سیاستهای آن بر اثدر



رفته ،امکان و حتی توان ابتکدار عمد نیدز از

نوع تهدیدی ،به تسلیم کشاندن حریف اسدت



ظرفیتهای بسیاری بدا ایدن رویکدرد از بدین

با پذیرش این واقعیت که هددف در هدر

شمار پنجا و پنج سال نوزدهم تابستان 1389

دوم آنکه در این نگا  ،به شکلی طبیعدی

بهر گیری دشمنانش از قددرت ندرم در حدال

س د ت ،عین دی ،واقع دی و محسددو

اسددت و

میتدوان آن را بدا برخدی از معیارهدای کمدی
انداز گیری کرد.
 .3روش اعمدددال تهدیددددهای سددد ت،
استفاد از زور و اجبار است؛ در حالی کده در
تهدید نرم ،از روش القاء و اقنداع بهدر گیدری
میشود.
 .4هدف در تهدیدهای س ت ،ت ریب و
حددذف فیزیکددی حریددف و تصددرف و اشددغال
سرزمین است؛ در حالی کده در تهدیدد ندرم،
هدددف ت دأثیرگددذاری بددر انت ددا هددا ،فرآینددد
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تصمیمگیری و الگوهای رفتاری حریدف و در
نهایت سلب هویتهای فرهنگی است.

 -2ویژگیهای قدرت نرم
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قدرت نرم زمانی وارد عم میشدود کده
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 .5مفهددوم امنی دت در رویکردهددای نددرم

ما بتوانیم دیگران را قان نمداییم آنچده را مدا

شام امنیت ارزشها و هویتهای اجتمداعی

میخواهیم ،ب واهند؛ بدون آنکه در این را از

مددیشددود؛ در حددالی کدده ایددن مفهددوم در

زور استفاد کنیم ،پاداشی بدهیم یدا آندان را

رویکردهای سد ت بده معندای نبدود تهدیدد

اغوا کندیم .در ایدن تعریدف مدیتدوان نکدات

خارجی تلقی میگردد.

متعددی را در رف ابهام از ماهیت قدرت ندرم

 .6تهدیدهای س ت ،محسو

و همدرا

است راج نمود:

بددا بددرانگی تن واکددنش اسددت؛ در حددالی کدده

نخست :قدرت ندرم نده تنهدا بدا اجبدار

تهدیدهای نرم به دلی ماهیت غیدر عیندی و

سروکار نددارد ،بلکده ربطدی بده تطمید نیدز

غیر محسو

آن ،اغلدب فاقدد عکد العمد

است.
 .7مرج د امنی دت در حددوز تهدی ددهای

ندارد .در حقیقت ،جن

قدرت ندرم از دایدر

چماق و هویج بیرون است.
دوم :قدرت نرم ،یک قدرت اقناعی است

س ت ،به طور عمدد دولدتهدا هسدتند؛ در

نه اغوایی .یعنی اگدر مدا بدا تبلیدغ یدا وارونده

حالی که مرجد امنیدت در تهدیددهای ندرم

نشاندادن موضوعی ،بتوانیم دیگران را جذ

محیط فروملی و فراملی (هویتهای فروملدی

خودمددان کنددیم ،ای دن امددر را نم دیتددوان در

و جهانی) است.

چارچو اعمال قددرت ندرم در نظدر گرفدت.

 .8کدداربرد تهدیددد سدد ت در رویکددرد

جوزف نای ،واض و پدیشبرندد ایدد قددرت

امنیتی جدیدد عمددتاً متدرادف بدا فروپاشدی

نرم ،معتقد است قدرت نرم بدر قابد اعتمداد

نظامهای سیاسی -امنیتی م الف یا معدارض

بودن استوار است و تبلیغات ،فاقد این عنصدر

است؛ در حالی که کاربرد تهدید ندرم در ایدن

است (گلشن پدوو  ،1387 ،صدص  22و .)25

رویکردهددا متددرادف بدددا فرهندد سدددازی و

بنددابراین هرآنچدده در آن اغددوا ،فریددب و یددا

نهادسددازی در چددارچو اندیشدده و الگوهددای

عملیات رواندی بدهکدار رفتده باشدد ،از حدوز

رفتاری نظامهای مسلط جهانی تلقی میشود

شمول قدرت نرم خارج خواهدد شدد .بدا ایدن

(نا ینی ،1386 ،ص.)3

توصدددیف ،اقدددداماتی همچدددون را انددددازی
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گسترش نفو اقتدار نرم یک کشور در کشدور

توانمندی اقتصادی ،انسجام داخلی ،کارآمدی

دیگر به حسا آیند ،اما اتاً در طبقدهبنددی

دولت ،اعتماد به نف

ملی ،همبستگی ملدی،

مؤلفههای قدرت نرم قرار نمیگیرند.

جذابیتهای اید ولوژیک ،جا بههای طبیعدی

از سویی دیگر ،در این طیدف معندایی،

و گردشگری ،و همچنین ارا ه الگویی جدذا

اعمال زور ،بازدارندگی ،تهدید و ارعا  ،جن

افکار عمومی بینالمللی.

و سیاستِ زورمدارانده جلدو مدیکندد یدا در

به این فهرست میتوان موارد دیگدری را

اعمدال قدددرت اقتصددادی ،تحددت فشددار مددالی

نیز اضافه نمود .در حقیقدت ،گسدتر شدمول

گذاشتن ،تحریم اقتصادی کدردن و تشدویق و

ابزارها و مؤلفههای قدرت نرم بسیار باالست و

تهدید اقتصادی .اما همان گونه که کر شدد،

در برخی از همین مؤلفهها نیز ،همانند هندر،

«قدرت نرم» سرشتی دیگر دارد و خدود را از

میتوان دنیایی نامتناهی را از ابزارهای اعمال

را جددذابیت ،برنامددهری دزی فرهنگ دی ،تددرویج

قدرت نرم یافت که کاربرد هریک از آندان بده

رشتهای از ارزشها به میانجیگری رسانههدا،

ارتقای وجهه و قدرت نرم یک کشور منتهدی

نهادهددای مدددنی و نیددز دیپلماسددی دو یددا

خواهد شد.

چندجانبه آشکار میکند.

 -3مؤلفههههههای قههدرت نههرم

حال با این تمایزات ،میتوان گستر نا
و خالصتری از قدرت نرم را متصدور شدد .در
حقیقت ،قدرت نرم واجدد مؤلفدههدایی اسدت
بسد دیار غند دیتدددر و پاید ددارتر از اهدددداف و
راهبردهای بهکار رفته در عملیدات رواندی یدا
تبلیغات .قدرت نرم شام عناصری ریشدهدار،
حقیقی و فاقد گذر زمان میشود که در مدتن
فرهن  ،اجتماع ،سیاست و اقتصاد یک کشور
یافدت مدیشدوند )1(.برخدی از ایدن مؤلفددههددا



«قدرت س ت» یا در کاربرد ابزارهای نظامی،

از نوع ادار کشور و حکومت در نگا ناظران و



فرهنگی ،هرچند میتوانندد از تبعدات ثانویده

فولکلددور ،ویوگ دیهددای خدداص مل دی ،ورزش،

شمار پنجا و پنج سال نوزدهم تابستان 1389

انقددال هددای م مل دین و یددا تدددارک تهدداجم

عبددارتانددد از :هنددر ،آدا و رسددوم ،ادبی دات،

جمهوری اسالمی ایران
جددوزف نددای بدده عنددوان برجسددتهتددرین
نظریهپرداز در موضوع قددرت ندرم ،در مدورد
مناب این شک از قدرت ،سه محدور را مدورد
اشار قرار میدهد:

 -1فرهن

(زمانی که در نگدا دیگدران

جذابیت داشته باشد)؛
 -2ارزشها (هنگامیکه هیچگونه ریدایی
در اجرای آنان بهکار برد نشود)؛
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 -3سیاسددت خددارجی (وقت دی در چشددم

را تعیین ،تعریف (گاهی نیز بازتعریف) و مورد

نددداظران دارای مشد دروعیت باشدددد) (ندددای،

بهر برداری قرار داد است .در این فرصت ،بدا

،1387ص .)51

توجدده بدده مؤلفدده ارزشهددای فرهنگددی و

ایدن سدده وجدده بددا توجدده بدده م تصددات
تاری ی ،فرهنگی و ایدد ولوژیک یدک کشدور

قددرار داد  ،توانمندددیهددای بددالقو و بالفع د

میتواند تغییراتی را شام شود .بندابراین بده

فرهندد

عنوان مثال در یک نگا کلی میتوان از مناب

جمهوری اسالمی ایران مش ص مدینمداییم.

و ابزارهای زیر به عنوان مناب قددرت ندرم بدا

ایدن انت ددا بیشددتر از آن جهددت اسددت کدده

نشانگا جمهوری اسالمی ایران نام برد:

ایددران را در راسددتای اقتدددار نددرم

متأسفانه بحث فرهن

و تمدن ایرانی یکی از

 )1مشروعیت سیاسی که خود شام

جنبههای مغفول اقتدار نرم کشور اسدت کده

محورهددایی همچددون کارآمدددی ،مقبولی دت و

علیرغم اهمیت و مقبولیت بسیار در داخ و

اعتماد ملی میباشد.

خددارج ،همچن دین سددود بدداال در مقایسدده بددا

 )2ارزشهای فرهنگی و ایدئولوژیک

هزینههای پدایین ،بهدر بدرداری از آن ،کمتدر

که چارچوبههایی همچون تمدن کهن ،تولیدد

مورد توجه قرار میگیرد.

علم و هنر و همچنین اید ولوژی تشدی را در

 -4فرهنهه ؛ عنصههر شهها ص

بر میگیرد.
 )3اعتبار و حسن شهرت کده عمددتاً
بدده وجهدده و تصددویر نظددام در عرصدده روابددط
بینالمل ارتبا مییابد.
 )4انسجام سیاسی  -اجتمهاعی کده
حول دو محور وحدت و وفاق ملی و همچنین
اعتماد به نف

ملدی قابد بررسدی و تحلید

است.
نظام جمهوری اسدالمی ایدران در طدول
حیات  30ساله خویش ،بسدیاری از ابزارهدای
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اید ولوژیک ،تمرکز را صرفاً بر عنصر فرهند

قدرت نرم یک تمدن عظیم ایرانی – اسدالمی

قدرت نرم ایران
ایران نام سدرزمینی اسدت کده بدیش از
 7000سددال پابرجاسددت و دارای فرهندد

و

تمدن شهرنشینی مدیباشدد .در آن زمدان در
فالت ایران مردمی مسکن داشدتهاندد کده در
تهیه حوا ج اولیده زنددگانی چدون خدوراک و
پوشدداک و پناهگددا پیشددرفته دایی کددرد و
تجمعاتی داشتهاندد(قددیانی ،1386 ،ص.)24
مردم و ملت ایران از آغاز تا کندون بدا فدراز و
نشیبهای گوناگونی مواجده شدد اندد .بارهدا
مورد یورش بیگانگدان قدرار گرفتدهاندد؛ ولدی

کشورگشاییها مایه سرنگونی هویت و تمددن

تاری ی نشان از اوج متانت و تسداه تمددن

ایران و ایرانی نگردید .یورش تورانیان ،سکاها،

ایرانی دارد.

دیگر تنها ب شی از وقای تاریخ ایدران اسدت؛

ایرانیان را ا عان داشتهاندد .خاصده در کمدال

ولی هیچیک از این نبردها (که ایران نه تنهدا

دولت ،تدابیر عالی جنگی ،هنر رن آمیدزی و

در آنها مهاجم نبود  ،بلکه صرفاً نقش دفداعی

تهیه طعام ،ترکیب دارو ،طرز پوشیدن جامده،

را ایفا میکرد است) باعدث سدقو هویدت و

تأسیسات ایاالت ،مراقبت در نهادن هر چیزی

و تمددن ایراندی نشدد؛ امدری کده در

در جای خود ،شعر ،نطق و خطابه ،قوت عق ،

مصر به راحتی صورت گرفت و هدزاران سدال

کمال پداکیزگی و درسدتکاری .در همده ایدن

تمدن مصری به یکبار فرو ری ت.

مسا  ،برتری ایرانیان بر اقوام جهدان مسدلم

فرهن

به هرحال برخی عوام شک دهندد بده

بود» (قدیانی ،1386 ،ص .)36

این روند را که بیدانگر اقتددار و ثبدات تمددن

ب) ایران ،مهد ادب ،فرهن

ایرانی هستند ،میتوان به صدورت محورهدای

ایران از دید ادبیات و س ن پروری یکی

زیر مدورد بررسدی قدرار داد (پایگدا تداریخ و

از برترینهای گیتی است .رباعیات عمر خیام

فرهن

ایران:)1386 ،

و هنر

کتا هزار و صدد سداله شداهنامه فردوسدی،

الف) ایران ،مهد تمدن و حقوق بشر

اشعار عرفانی موالنا ،دلنوشدتههدای حداف و

ن سددتین پیددام آور و

سددددددعدی و رودکددددددی و نظددددددامی از

صادرکنند منشور حقوق بشر جهان از ایدران

برجستهترینهدای ادبسدتان گیتدی بدهشدمار

است .همچنین در جهدان کمتدر کشدوری در

میآیند.

کددوروش بددزر



عثمانی ،صدام حسین و د ها یورش و حملده

سن معتقد است« :همه اقدوام جهدان برتدری



اسددکندر ،رومی دان ،اعددرا  ،مغددوالن ،ترکددان

درخصوص تمددن ایراندی نیدز کریسدتن

شمار پنجا و پنج سال نوزدهم تابستان 1389

شددگفت آنکدده ه دیچ ی دک از ای دن حمددالت و

مددذهبی را شددک داد باشددند .ایدن حقیقددت

طددول تدداریخ بدده چندین مقددامی رسدید کدده

از سویی دیگر ،معماری کهن ایرانی نیدز

زیسددتگا اقددوام م تلف دی همچددون ارمنی دان،

بیش از پنج هزار سال پیشدینه دارد و منبد

یهودیان ،زرتشتیان و مسلمانان شیعه و سنی

الهامات بسیاری در معماری سایر نقا جهان

باشد که همگی هزاران سدال اسدت در کندار

شددد اسددت .از معبددد  3500سدداله زیگددورات

یکدیگر زیستهاندد و کمتدرین درگیدریهدای

خوزستان تا نمایشگا و کاخ هنر آسدیا یعندی
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شهر پارسه (ت ت جمشید) به قددمت 2500

مشداهد شددد اسددت .در حقیقددت شناسددایی

سددال تددا معبددد  3000سدداله آ رگشسددب

بیش از  24گرو بزر

اندواع صدنای دسدتی

آ ربایجددان و معبددد  2100سدداله آناهیتددای

کدده شددام  152شدداخه م دیشددود (عباس دی،

کرمانشا و آثار برجسته بیستون  2500ساله

 ،)1388نشددان از آن دارد کدده تمدددن ایراندی

و ار

 2000ساله بم و کاخ تیسفون مددا ن

ی دا طدداق کسددری در عددراق امددروزی همگددان

دستی (که هندر و کداربرد را توأمداً داراسدت)

نشانههای روشدنی از بالنددگی تمددن ایراندی

م دیباشددد کدده قابلی دت بهددر بددرداری از ای دن

اسددت .در حقیقددت در حددال حاضددر یک دی از

ظرفیت ،خصوصاً در فضای کندونی بدهشددت

مهمترین مؤلفههای شناسایی ایدران و ایراندی

جهانی شد را بیش از پیش نشان میدهد.

در عرصه بینالملد  ،ادیبدان ،ادبیدات و آثدار

د) ایران ،مهد دانش ،رد و علم

تاری ی این مرز و بوم هستند کده بدا انددکی

بسیاری از پیشرفتهدای کندونی انسدان

سرمایهگذاری و توجه ،قابلیت بهر برداری بده

مدرن ،ناشی از مطالعات ،بررسیها ،اختراعات

عنوان بر های برندد در حدوز قددرت ندرم

و اکتشافات ایرانیان بود اسدت .شداید بتدوان

جمهوری اسالمی ایران را دارا میباشند.

انقددال هددای عظدیم در حددوز هددایی هماننددد

ج) ایران ،سرزمین صهنایع دسهتی
برجسته و ارزشمند
صنای دستی ایران ،محملی برای میراث
فرهنگی و هنری ایدن مدرز و بدوم اسدت کده
ریشه در اعتقادات مذهبی و باورهای قدومی و
نیز قو ابتکار و خالقیدت اسدتادکاران ایراندی
داشته و توانایی آن برای رسوخ در تاریخ هنر
جهان را بهخوبی نشان میدهد .امروز کمتدر
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یکی از غنیترین فرهن ها در حدوز صدنای

نجوم ،پزشکی ،کشاورزی ،صنای دسدتی و ...
را در بسیاری مدوارد بده ایرانیدان نسدبت داد.
خدمات بزر

افرادی همچدون بدوعلیسدینا،

ابوریحددان بیرونددی ،زکریددای رازی ،ابددوجعفر
محمد خدوارزمی ،فدارابی و بسدیاری دیگدر از
این مفاخر به بشریت ،از جملده شدواهد ایدن
ادعا میباشد.
ه) ایران ،سرزمین ملتی وطندوست

هنردوستی است که فرش و گلدیم ایراندی یدا
یکی دیگر از صنای دستی ایدران را در خانده
خود نداشته باشد و به آن افت ار نکند.

تمدددن ایددران از زمددان کهددن تدداکنون

در آثار هنری ایران ،هموار یدک تدداوم

آمی ته با داستانهای وطنپرسدتی و دالوری

فرهنگی اصی در دور های م تلدف تداری ی

فرزندان خود بود اسدت .ایدران سدرای تولدد

و بیگانهستیز

بنیدادین هسدتی از

شدند و بیش از صدها هزار کشدته دادندد تدا

بود اند .در حقیقت یافتههای تاری ی نشان از

وجبی از خاک ایران مورد تجاوز بیگانده قدرار

آن دارد کدده فرهندد

ایددران از روز ن سددت

نگیرد.

دیدنگددرا بددود اسددت و بدده همدین جهددت از

ای دران مشددغول پددووهش بددود و کتددا هددای

پیدایش ادیان بزر

محسدو مدیشدود .در

مشهوری دربار تاریخ و تمدن ایدران نوشدته

حقیقت میتوان گفت با ورود اسالم به ایران،

است ،دربار عشق به مدیهن در ندزد ایرانیدان

رو تفکر زرتشتی با تفکر عرفدانی اسدالم در

چنین میگوید :به عقید من ایرانیان از نوعی

هدم آمی ددت و سددرانجام ایدن رو عرفددانی ـ

میهنپرستی جاودانه برخوردارندد .یکددیگر را

باستانی ،زیبایی و انسجام خدود را در دیدن و

دوست میدارند و مهر و محبت در ندزد آندان

مذهب مردم این مرز و بدوم متجلدی سداخت.

اهمیت بسیاری دارد .آنان کشور را در وجدود

در شدددهرهای م تلدددف اید دران مسد دیحیان،

خودشان میدانندد و اگدر کشورشدان نباشدد

زرتشددتیان ،کلیمیددان ،یهودیددان ،شددیعیان،

گویی پیکر خودشان نابود شد است .آنان هدر

سنیها و بدهصدورتی مسدالمتآمیدز در کندار

حکددومتی را بددر خددود دی دد انددد ،ول دی ه دیچ

ایراندی

تغییری در فرهند

و تمددن آندان مشداهد

یکدیگر زیستهاند .هیچگا در فرهن

مردم برای همسان نبدودن دینشدان بده روی

نشددد اسددت .ایرانیددان شدداهد بددزر تددرین

یکدیگر شمشیر نکشیدند؛ هیچگدا نبردهدای

تجاوزات تاریخ بود اند ،ولی با شدگفتی تمدام

دینی در ایران رخ نداد و هدزاران سدال اسدت

ملیت خود را حف کرد اندد (گوبیندو،1364،

که د ها آ ین و باور و مذهب م تلف در کنار

ص .)15

یکدیگر زندگی کرد اند.

و) ایه هران ،مههههد یکتاپرسهههتی و
داباوری در جهان

ز) ایران ،مههد ههمزیسهتی اقهوام
متعدد

ایران سرزمینی است کده از زمدانهدایی

ایران سرزمین اقوام م تلف است .اقدوام

یکتاپرسدتی

ایرانی با اینکه همگی آریایی و ایرانی هستند،

بسیار دور ،دارای دین و فرهن



کنت دوگوبینو که سالهای بسدیاری در

مهمترین و مؤثرترین فرهن هدای جهدان در



کشور و وطن و دین راهی نبرد با رژیم صددام

قبی د آف درینش ،مددر  ،عددالم برتددر و غی در
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جوانانی است که هشدت سدال بدرای دفداع از

متعالی نسبت به مسدا

بددود و ایرانی دان همددوار دارای جهددانبین دی

ولی هرکدام از یدک تیدر و قومیدت تشدکی
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شد اند و به شکلی بسیار زیبا هر کدام دارای

نگاهی به سند مؤلفههای هویت ملی ایرانیان،

موسیقی ،صنای دستی گوناگون ،زبان محلی

که از سوی شدورای فرهند

عمدومی کشدور

و آدا و رسوم جدا هسدتند کده همگدی در

منتشر شدد  ،نشدان از آن دارد کده از هفدت

یک واژ به یکدیگر وص میشدوند و آن هدم

عنصر متشکله هویت ایرانی که در ایدن سدند

چیزی نیست به جز ریشه و تمدن و فرهند

مورد اشار قرار گرفته ،چهار مورد آن ،یعندی

ایران زمدین .زبدان پارسدی را همگدی سد ن

رو معنویت ،تعبد و توحید؛ اسالم مبتنی بدر

میگویند و بر زبان محلدی خودشدان نیدز در

معارف قرآن و مودت اه بیت؛ والیتمداری؛

کنار زبان متحدکنندد ملدی پارسدی احتدرام

و همچنین مهدویت ،انتظار و رسالت تاری ی

بسدیار مدیگذارنددد .یدک نکتدده زیبددا در ایدن

ایددران ،هویددت اسددالمی  -دینددی سدداکنان

خصوص ،آنکه در نگار هدای ت دت جمشدید

ایرانزمین را مورد تأکید و تأیید قرار میدهد

سددربازان پارسددی و مددادی کنددار یکدددیگر

(شورای فرهن

ایسددتاد انددد و هیچکدددام بددر دیگددری برتددری

فرجام

ندارند .با این شواهد میتوان ادعدا نمدود ایدن
احترام به قومیتها در ایدران ریشده تداری ی
دارد.
ح) ایران سرزمین زنده کننده دیهن
اسالم
ایران توانست رو و بزرگدی و زیبدایی و
ظرافت اسالم را عیان نمود و آن را گسترش
دهد .ایران تنها کشوری بود که ضدمن حفد
آرایههای تمدنی خویش ،کامال در اسالم نفو
کرد و این دین الهدی را بدا هندر و فرهند
تمدن هزاران ساله خود رن

و

و جدالی دیگدر

داد .انت ا اصفهان به عندوان پایگدا هندر و
فرهن
132

جهان اسالم در سال  2006نشدان از

قدددرت و پای دداری ای دن درهددمتنی ددگی دارد.

عمومی.)1386 ،

به طور طبیعدی در صدورتی کده دولتدی
نتواند قدرت سیاسی الزم را در حوز داخلدی
و خارجی ایجاد کند ،با بحرانهدا و تهدیددات
م تلددف سیاسددی مواجدده خواهددد شددد .در
حقیقت در تعاریف کندونی ،امنیدت صدرفاً بدا
نبود تهدید تعریف نشد  ،بلکه با تدوان حفد
ثبات و همچندین توانمنددی پیشدبرد ایدد و
اندیشه خود تکمید مدیشدود و ایدن دقیقداً
مقطعی اسدت کده قددرت ندرم وارد مباحدث
امنیت ملی میشود .میزان اقتددار و هومدونی
سیاسی کشدور در جامعده ،میدزان انسدجام و
همزیسددتی مسددالمتآمیدز و حف د هوی دت و
یکپددارچگی ملدی و می دزان تولیدد و بازتولی دد
هنجارهددای سیاس دی و بدده جری دان انددداختن

برخورداری از ویوگیهدای ممتداز فرهنگدی و

ن بگددان و رهبددران بددا ارعددا  ،تطمیدد از

تمدنی ،از شداخصهدای قددرت ندرم در ایدن

مصددادیق بحددران نفددو بدده شددمار م دیآی دد.

حوز به شمار میآید .در مقابد  ،در صدورتی

مجموعه ایدن مدوارد قددرت ندرم یدک نظدام

که کشوری گرفتار بحرانهای سیاسی باشدد،

سیاسی را کاهش میدهد و به طدور طبیعدی

از قدرت نرم برخوردار نبود  ،به طور طبیعدی

آن نظام را در برابر تهدیدد ندرم آسدیبپدذیر

تهدید نرم در این حوز مؤثر خواهد بود.

میکند .بهنظر میرسدد هشدت وجده تمددنی

اگر مهدمتدرین بحدرانهدای سیاسدی را

کر شد در حوز فرهن



مشروعیت الزم در صحنه بینالمل بهواسدطه

تالش برای تأثیرگذاری بر اراد و تصدمیمات



عرصدده جهددانی و برخددورداری از مقبولی دت و

امنیت در ایجداد بحدران توزید مدؤثر اسدت.
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گفتمددانهددای مسددلط در درون جامعدده و در

توزیدد نامناسددب ثددروت ،شددأن اجتمدداعی و

ایرانی ،بده اشدکال
خودبداوری

شام بحرانهای پنجگانه هویت ،مشدروعیت،

گوناگونی همچدون ارتقدای حد

نفو  ،توزی و مشارکت بدانیم ،هریک از آنهدا

ملی ،افزایش اعتماد میان افراد ،ارتقای فضای

شاخصددههددایی دارنددد کدده م دیتددوان عناصددر

معنددوی در جامعدده ،پددر کددردن شددکافهددای

تهدیدزای آن را با توجه بیشتر به مؤلفههدای

محتم قومی ،زبدانی و یدا مدذهبی ،افدزایش

قدددرت نددرم از میددان برداشددت .بددرانگی تن

غیرت و وطنپرستی و بسیاری مدوارد دیگدر،

شکافهای قومی ،نوادی ،مدذهبی و ، ...نبدود

خددود بدده تنهددایی توانددایی رفدد بسددیاری از

عوامدد پیونددهنددد هویددتهددای فروملددی،

تهدیدهای کر شد در فوق در حوز داخلی،

تحریف و تحقیدر تداریخ و افت دارات ملدی در

همچنین شدک دهدی بده وجهدهای متعدادل،

کشور ،میتواند به بحران هویت منجدر شدود.

مثبددت ،الهددامب ددش و جددذا از جمهددوری

ایجدداد شددکاف ب دین مددردم و رهبددران ،نبددود

اسالمی ایران را برای انت ا شدن به عندوان

حمایددت مردمددی و مشددروعیتب شددی بدده

یک الگو در عرصه بینالمللدی دارا مدیباشدد.

تصمیمات رهبران و شک گیری نافرمانیهای

یقیناً ات ا سیاستی بر این مبنا و اجدرای آن

مدنی در جامعه بحران مشدروعیت بده وجدود

از سوی کلیه نهادها و کارگزاریهای مسدوول

میآورد .انگیز زدایی و دلسدرد کدردن مدردم

در نظدددام ،پویدددایی و قابلیدددت الزم بدددرای

برای حضور در عرصههای تعیینکنند کشور،

شک دهی و بهبود مسدیر تحدرک دیپلماسدی

مصادیق بارز بحران مشارکت است .همچندین

عمومی جمهوری اسالمی ایران را نیز فدراهم
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خواهد آورد .در این راستا میتدوان برخدی از

یاد دارند که تا چند سال قب  ،ترجمه کتدا

راهکارها را به شر زیر پیشنهاد نمود:

کیمیاگر پدا ولو کو لیدو لقدب پرفدروشتدرین

الف) اسهتفاده از نگهاهی علمهی بهرای

کتا ایران را بده خدود اختصداص داد بدود.

بازسازی توان دیپلماسی عمومی کشور

آنچه جالب توجه اسدت اینکده داسدتان ایدن

جمهوری اسالمی ایران سالهاست که از

کتا  ،حکایتی از قصه «قلعه اتالصدور» در

طریق نهادها و ارگانهای م تلف تالش دارد

دفتر ششم مثنوی اسدت (محمدودی ،سدایت

تا پیام انقال را به گوش م اطبدان خدود در

رسمی کو لیو بده زبدان فارسدی) .ایدن نشدان

اقصینقا جهان برساند .ایدن م اطبدان کده

میدهد که استفاد هوشمندانه از فرصتها و

تعدادشددان کددم هددم نیسددت ،هددر روز آمدداج

همچنین آشنایی به نیازهای م اطب (که در

تبلیغددات ،سد نان و ایدد ولوژیهددا و مظدداهر

حال حاضر یکی از عمیقتدرین آنهدا نیداز بده

قدرت نرم دیگر رقبای جمهوری اسالمی نیدز

استحکام ایمان و تکیه بر وجودی الیزال برای

میباشند .به همین دلی ایجداد یدک روش و

آرامش است) چگونه میتواند منبد عظیمدی

ساختار مناسب ،که سه مؤلفه بده روز بدودن،

از قدرت نرم را برای یدک فدرد ،جامعده و یدا

انعطاف داشتن و جدذابیت را بدا خدود همدرا

دولت (در اینجا برزی و یا آمریکای التین در

داشدته باشددد ،از مهدمتددرین و ضدروریتددرین

نگاهی وسی تر بهعندوان زادگدا کو لیدو) بده

پیشنیازهای یک دیپلماسی عمومی موفدق و

ارمغان آورد.

دارای م اطب میباشد .توجده هشدیارانه بده

ترکیده و موالنددا مثددال مناسددب دیگددری

مسددا لی کدده در حددال حاضددر در فضددای

است .اسدتفاد ترکیده از تمدامی جنبدههدای

ب دینالملل دی دارای جددذابیت بددود  ،در می دان

جددذا شددعر ،مددنش و سددلوک موالنددا در

مردمان جهان نسدبت بده درک و هضدم آنهدا

سالهای اخیر سبب شدد کده بیشدتر مدردم

تشنگی و اشتیاق وجود دارد ،میتواند در این

جهددان ای دن ف ددر ایرانی دان را شدداعری تددرک

راستا راهگشا باشد .به عندوان مثدال هرچندد

بشناسددند .دلیدد ایددن امددر نیددز برگددزاری

مدتی اسدت کده از تدب و تدا ولد جواندان

سددمینارها و س د نرانیهددا و شددب شددعرهای

ایرانی به کتب پا ولو کو لیو کاسته شد (کده

متعددد و بدا تجمدالت نبدود  ،بلکده اسددتفاد

البته آن هم بیشتر به دلی کمکاری نویسند

هوشمندانه خصوصداً از دو روندد رو بده رشدد

است!) اما کارشناسان کتا و کتداب وانی بده

جهانی بود  :ن ست ،جهانگردی و توریسدم و

دلیلی ساکنان کشورهای دیگدر را دعدوت بده

ایران در این زمینه ،ظرفیتهدای بداالیی دارد

دیدار از آرامگا موالنا ،مشاهد مراسم سدماع

که هرچه زمان میگدذرد ،امکدان اسدتفاد از

و  ...میکنند و در این میدان بده آرامدی و بده

ب شی از آن ،به دلی رقابدت و پدیشدسدتی



شکلی نرم ،فرهند

و تمددن خدود را بده رخ

دیگران از میان میرود.

()2

اروپاییان الزم است بدانند کشوری که اکنون

میان مردم

تصور میشود بده التمدا

بدر در درواز هدای



بازدیدکنندگان مدیکشدانند؛ گدویی خصوصداً

ب) افزایش مؤلفههههای ودبهاوری در
حضور اعتماد به نف

حقیقدی ،یکدی از

پذیرش اتحادیه اروپا ایسدتاد  ،چده روزهدای

بارزترین عناصر موثر در قدرت نرم یک کشور

پرفروغی را در امپراطوری عظیم خود داشدته

است .در حقیقت مفت در بدودن جامعده یدک

و چه نفای

و خیر های رشدکبرانگیدزی را

کشور به سنن ،تاریخ ،حال و امیدد بده آیندد

داراسددت کدده فناناپذیرنددد .در هم دین راسددتا،

خود ،نشان از یکی از جنبههای پایدار اقتدار

هرآنچه با موالنا و رومی در اینترنت جسدتجو

را میتوان

کنددیم ،ردی از ترکیدده را در آن مددییددابیم،
خصوصاً سایتهای مبتندی بدر فنداوری «و
 »2همانند یوتیدو کده در آنهدا ویدد وهای
متعدد از مراسم سماع دراویش در خانقا های
ترکیده و همچن دین سد نرانیهددای صددوفیان
بلندمرتبه ترک و رهپویان طریقت موالندا بده
زبان انگلیسی به راحتی قاب مشاهد هستند
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دوم ،فضای اینترنت .ترکها بدا هدر توجیده و

الزم به کر نیست که جمهوری اسالمی

نرم دارد .منشأ این اعتماد به نف

در مناب بسیاری جسدتجو نمدود .افت دار بده
آیین و مذهب ،رضدایت از زنددگی در جامعده
خودی ،ارجحیت دادن فکدر و کداالی کشدور
خود به دیگر کشورها ،آمدادگی بدرای هزینده
دادن در راستای استقالل سیاسی ،اقتصدادی
یا فرهنگی خدود ،و بسدیاری مدوارد دیگدر از
جمله این مناب میباشند .افزایش مؤلفههدای
خودباوری در کنار تدأثیرات داخلدی و ایجداد

و نگاهی به میزان بازدیدکنندگان آنهدا نشدان

استحکام درونی ،جلو های جدذا و عمیقدی

میدهد که تالش برای بسط قدرت نرم ترکیه

نیز در ارتباطدات خدارجی یدک کشدور بدازی

از طریق آنچیزهایی که برای دیگران جدذا

میکند .در حقیقت ،اعتماد به نفد

اسدددت ،فرآینددددی کدددامالً برنامدددهرید دزی و

جذابیتهایی است که در نگا ناظران خارجی

حسا شد میباشد.

به افراد ،جامعه و ساختار یک کشدور اهمیدت

یکدی از

ویو ای دارد .نگا مثبت مردم جهان به شدیو
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و امکانات زندگی در کشورهای اسکاندیناوی،

کامالً خود را هم در شاخصهدای هویدتسداز

غرور تکنولوژیک ژاپنیها ،تالش دولت و ملت

مردم و هم در تدوین سیاستهای کارآمدد در

کر جنوبی برای تاریخسدازی و کهدن نشدان

فضای بدینالمللدی از سدوی نظدام جمهدوری

از تسد یر بسدیاری از

اسالمی نشان دهد .نکته قاب توجه آن اسدت

بازارهای جهانی در حوز تکنولوژی ،همگی از

که تاریخ کهن ایرانی که مملو از یکتاپرسدتی،

مثالهای این امر بشمار میآیند .باید پذیرفت

همترازی دین و دنیا ،ظلمسدتیزی و بسدیاری

که در این راستا ،کمکداریهدای بسدیاری در

خصای نیدک دیگدر بدود  ،بسدیار بده اسدالم

حوز های دولتی ما وجود داشته و علدیرغدم

راستین شدباهت دارد .ایدن امدر خدود نشدان

اعالم صریح و دا دم ایدن امدر کده ایرانیدان از

میدهد که حداق در پایه و مبدانی تعارضدی

بزر ترین و بهترین مل جهان هسدتند ،امدا

میان دو مفهوم مذکور وجود نداشته ،بیش از

تبلور آن را در زندگی روزمدر خدود ایرانیدان

هدر چیدز مدیبایسدت بددرای نزدیدکسدداختن

نمیتوان مشاهد نمود .کافی است نگاهی بده

تفاسیر و قرا تهای م تلف تالش نمود.

دادن آن سرزمین پ

لوازم مصرفی و همچنین تفکرات روزانه خدود
بیندازیم تا ببینیم سهم واقعی هنر و فرهند

برد که ظرفیت و توان تأثیرگذاری آرایههدای

و صنعت ایرانی در روزانههای ما تا چه اندداز

متفاوت و متعدد تمدن ایران بدر قددرت ندرم

میباشد.

کنونی نظام جمهوری اسالمی ،چیزی فراتر از

ج) تعیههین قاطعانههه طههو قرمههز در

حد تصور است .در دنیدای کندونی ،بدهدلید

فرهن

و تمدن جهت استفاده بهینهه از

ظرفیتهای آنها
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در حقیقت میتوان با این تفصیالت ،پی

رشددد سددری ابزارهددای ارتبدداطی و پیشددرفت
لحظهبه لحظه فناوریهای م تلدف ،هرچندد

یک دی از مشددکالت کنددونی در تعیددین و

فواص انسانها با یکدیگر کمتر شدد و بیدان

اجرای سیاستهای فرهنگی ،مش ص نبدودن

میشود که جهانیشدن فرهند هدا در حدال

گستر قاب استناد و همچنین تعریف یکسان

رخ دادن است و انسانها در نهایت دارای یک

یا حداق نزدیدک کارشناسدان و مسدووالن از

فرهن

خواهند بود؛ اما بهنظدر مدیرسدد بده

موضوعات فرهنگی است .این امر خصوصداً در

موازات همین روندد ،تحدرک دیگدری نیدز در

زمددانی بیشددتر خددود را نشددان م دیدهددد کدده

حددال بالندددگی اسددت و آن شددناخت بهتددر و

جنبههدای تمددن کهدن ایراندی در تقابد بدا

عمیقتر زیباییهای فرهن هدا و تمددنهدای

جنبههای اسالمیت کشور مفروض میشدوند.

م تلف و ارا ه بیواسدطه آن در انظدار افکدار

تأثیر این فرض دوگدانگی و تقابد مدیتواندد

عمومی جهانیان میباشد .اکنون را شدناخت

حکمتهدای متعدالی نهفتده در رو آنهدا بدا

 .1پایگددا تدداریخ و فرهندد

ایددران ،)1386( ،تقههد

آمد و حتی مشاهد مدیشدود کده در خدود

سخن بزرگان ،بازیابی شد در تاریخ  10آ ر 1388

غر نیز فرهند هدای معندویگدرای شدرق

http://www.ariarman.com/Iran_culture_civi

رسوخ نامحدودی را شروع کدرد اندد .در ایدن



فلسفه و تمدن کنونی رایدج در غدر فدراهم

سرزمین کهن ایران به روایهت اسهناد تهاریخی و

lization.htm
 .2شورای فرهن

عمومی ،)1386( ،سهند مؤلفههههای

توحیدی و خدوشندام ایراندی امکدان و تدوان

عمومی

 ،1388شورای فرهن

بسددیاری بددرای مطددر شدددن دارد و یقیندداً

http://www.eccc.ir/Desision/1386/87122710

مدددیریت هوشددمندانه و جسددورانه ایددن امددر

0622.jsp
 .3عباسی ،بهزاد ( ،)1388معرفی رشته صنایع دسهتی،

برای ایران اسالمی فراهم

خواهد نمود.

پانوشتها

بازیابی شد در تداریخ  10آ ر  ،1388کنکدور طراحدان
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای دانشگا ،
http://tarahan1.mihanblog.com/post/302
 .4قدیانی ،عبدا  ،)1386( ،درآمدی بر تاثیر فرهن

و

تمدن ایرانی در جهان ،تهران :فرهن

مکتو .

 -1هرچند برخی معتقدند قدرت نرم بیشدتر وجهدهای

 .5گلشن پوو  ،محمودرضدا ( ،)1387جمهوری اسالمی و

فرهنگدددی دارد ،امدددا جدددذابیتهدددای اقتصدددادی و

قدرت نرم :نگاهی به قدرت نرمافهزاری جمههوری

توانمندیهای سیاست داخلی و خارجی یک کشور نیز
در این راستا از قابلیتهدای مهمدی برخوردارندد و لدذا
نمیتوان قدرت نرم را منحصر به مؤلفدههدای فرهنگدی
نمود.
 -2یقیناً این امر به معنای تالش برای مصادر موالنا و
دشمنی با هرآنکه او را ایرانی نمینامد ،نیست ،چراکده
یکدی از علد پایدداری موالنددا بعددد از هشتصددد سددال،
اندیشه جهانگرایی و ضد نوادی وی بود اسدت .تأکیدد
فوق تنها جهت تالش برای بهر بردن از ظرفیدتهدای



فضا ،تمددن شدکوهمند ،بدا اقتددار ،معنداگرا،

هویت ملی ایرانیهان ،بازیدابی شدد در تداریخ  8آ ر

توسط نظام ،در نهایت قدرت نرم بیبددیلی را
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تمددددنهدددای کهدددن و خصوصد داً مقایسددده

منابع

اسالمی ایران ،تهران :معاونت پووهشدی دانشدگا آزاد
اسالمی.
 .6گوبینو ،کنت ( ،)1364تاریخ ایرانیان ،ترجمه ابدوترا
خواجه نوریان ،تهران :علمی.
 .7نای ،جوزف ( ،)1387قدرت نرم ،ترجمه سید محسدن
روحانی و مهدی والفقاری ،تهران :دانشگا امام صادق.
 .8نددا ینی ،عل دی محمددد (« ،)1386تهدی دد نددرم ،ابعدداد و
ویوگیها» ،فصلنامه عملیات روانی ،ش .16
 .9نا ینی ،علی محمد (« ،)1388بررسدی ماهیدت ،ابعداد و
حوز های تاثیر تهدیددهای ندرم غدر علیده جمهدوری
اسالمی ایران» ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،ش .25

عظیم اقتدار نرمی است که میتوان از شاعری بدا آواز
و جذابیت موالنا برد.
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