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 پژوه گلشن محمودرضا دکتر
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 وارد آنکده  بددون  -( نرم قدرت) زمان هم تهاجم و دفاعی ابزارها ازی یک بر دیکأت با دارد تالش حاضر مقاله
  نظدام  ندرم  اقتددار  بالفعد   و بدالقو  ی هدا  یتوانمندد  ازی ا گوشده  به - شود نرم داتیتهدی ماهوی ها بحث

 بدا  مقابلده  در هدم  رای ملد  قددرت  میعظد  منبد   نید ا ازی بدردار  بهر  مثبت نکات تا دینما تالش پرداخته،
ی ابید ارز وی بررسد  مدورد ی آفندد ی شکل به هدف جوام  ریسا دادن قرار ریتأث  تحت در هم و نرم داتیتهد
 ،«ندرم  دید تهد» مفهدوم  بدر  اندداز   از شیب تمرکز که است آن همقال نیای اصل فرض قتیحق در. دهد قرار
 سداخته،  افد  غ تمددن،  و فرهند   حوز  در خصوصاً خود، «نرم قدرت» مناب  از رای اسالمی جمهور نظام

ی دفداع  الک یک قالب در رای نیتدوی ها استیسی اجرا وی استگذاریسی ها ارچوبهچ و ساختار ناخودآگا 
 .دهد یم شک 

 یدیکل واژگان
 .اسالم ،یرانیا تمدن فرهن ، نرم، دیتهد نرم، قدرت 
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 مقدمه
 شیافزا موازات به و گذشتهی ها سال در

 دری ملد  تید امن حدوز   در پدووهش  و مطالعه

« 1ندرم  دید تهد» عندوان  بای مفهوم کشورمان،

 و کارشناسدددان ازی اریبسددد توجددده مدددورد

 اسددت یس و تیدد امن عرصدده  ورزان اسددتیس

 مفهدوم  نید ا. تاسد  گرفته قرار کشوری خارج

 شددد  شددناخته مفهددوم مقابدد  نقطدده در کدده

 طددر « ینظددام وی افددزار سدد ت دیددتهد»

 که را آنچه هر موس ، فیتعر یک در شود، یم

 بدر  در ،اسدت  نشد  فیتعری نظام دیتهد جزو

 ،یرواند  اتیعمل همچونیی ها لفهؤم. ردیگ یم

ی قومی ها یافکن اختالف ،یا رسانهی دهایتهد

 انید می اعتماد یب ترشگس و جادیا ،یمذهب و

 توان یم را گرید مواردی اریبس و نظام و مردم

 نید ا بدا  قدت، یحق در. گنجاندد  حدوز   نید ا در

 تدا  شدود  موجدب  کده ی اقداماتی تمام نگرش،

ی اسد یس نظام کیی اتیحی ها ارزش و اهداف

ی الگوهددا و باورهددا ،یفکددری هددا رسدداختیز)

( اسدت یس و فرهن  اقتصاد، حوز  دری رفتار

 و رییددتغ جددادیا موجددب ایدد تددد،اف خطددر بدده

 کننددد  نیددیتع عوامدد  دری اساسددی دگرگددون

 بده  ندرم  دید تهد شدود،  کشور کیی مل تیهو

 .دیآ یم شمار

                                      
1. Soft Threat 

 سازان استیس رفتار مطالعه با حال نیا با

 نظدر   بده  کشدور ی خدارج  اسدت یس انیمجر و

ی بدرا  ریتددب  وی زید ر برنامه هنگام به رسد یم

 زید نی نگاه آنکه بدون نرم، داتیتهد با مقابله

 بدر  تمرکدز  اغلدب  باشدد، ی آفندی ها جنبه به

 و همدوار   کده  معنا نیبد است؛ی دفاعی نگاه

 تدالش  ندرم،  داتید تهد از صدحبت  هنگدام  به

 نفدو   منافدذ  و ها حوز یی شناسا با تا شود یم

 بددالقو  و بالفعدد  خطددرات نددرم، داتیددتهد

ی بدرا  مناسدب ی هدا  افدت یره شد ،یی شناسا

 مناسدب  شید آرا یدک  جداد یا و آنهدا  با مقابله

 رادید ا دو کدرد، یرو نید ا. گدردد  نیتدوی دفاع

 :دارد عمد 

 از قددم  یدک  همدوار   مدا  نکده یا ن ست

 در. میهسددت عقددب دکننددد یتهد و مهدداجم

 او. منفعدد  مددا و اسددت مبتکددر او قددتیحق

 بدده میمنحصددر مددا و دارد انت ددا  تیددنها یبدد

ی بدرا  خودمدان  امکانات با متناسبی ها روش

 عندوان  بده  راسدتا  نیا دری. و ابتکار با مقابله

 از استفاد  با تواند یم بیرق یا و دشمن ،مثال

 حددوز  در  یسددر اریبسدد وی آندد راتییددتغ

ی بدرا  رای داتید تهد مدامی شکل به ،یتکنولوژ

 مشدغول  قددر  آن را آن و کرد  جادیا ما نظام

 بدر  متمرکز نظامی انرژ و توان تمام که دینما

ی سدو  از وارد  رید متغ و متنوع داتیتهد دف 
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ی عد یطبی شکل به نگا ، نیا در آنکه دوم

« مداف »ی سو از متقاب  تهاجم و آفندی فضا

 قدددتیحق در. شدددود یمددد گرفتددده د یدددناد

 نیبد  از کدرد یرو نید ا بدا ی اریبسی ها تیظرف

 از زید ن عمد   ابتکدار  توانی حت و امکان رفته،

 انید م نید ا در هرچندد . شدود  یم گرفته نظام

 زید ن افتدادن  افدرا   از گریدی نوع دامِ به خطر

 سددمت بده  عجوالندده  ید تما آن و دارد وجدود 

 مقابله حداق  یا وی تهاجمی ها افتیره ات ا 

 زمان مدت نیتر کوتا  در« مهاجم» با مث  به

 به ثرؤمی ا جهینت ناًییق کهی امر. است ممکن

 در تددوازن سدبب  نکددهآ   از شیبد  اورد ،یددن بدار 

 هم بر هدف کشور ضرر به را  آن شود، معادله

 .زد خواهد

 نرم دیتهدی ها یژگیو -1
 دانسدت ی دید تهد تدوان  یم را نرم دیتهد

 وی فرهنگدد تیددهو دری دگرگددون باعددث کدده

ی اسیس نظام یک قبول موردی رفتاری الگوها

 بددا قدددرت اعمددالی نددوع نددرم دیددتهد. گددردد

 گاندده سدده ابعدداد در افزاراندده نددرمی هددا روش

 قید طر از که است فرهن  و اقتصاد حکومت،

 نید ا دری رفتدار ی الگوهدا  و شده یاند بر ریثأت

 گریبداز ی رفتدار ی الگوهای نیگزیجا و ها حوز 

ی زمدان  ندرم  دید تهد. شدود  یمد  محقق مهاجم،

 احسدا   کشدور  یدا  ملت یک که دیآ یم دیپد

 اثدر  بر آنی ها استیس و نهادها فرهن ، کند

 حدال  در ندرم  قددرت  از دشمنانشی ریگ بهر 

 ص ،1388 ،ینیندا  ) هستند استحاله و رییتغ

129). 

 هدر  در هددف  که تیواقع نیا رشیپذ با

 اسدت  فیحر کشاندن میتسل به ،یدیتهد نوع

ی ابزارهددا یریکددارگ هبدد در تنهددا هددا تفدداوت و

 بده  را رید ز وجدو   تدوان  یمد  باشد، یم م تلف

 ندرم  و سد ت  داتید تهد افتدراق  وجو  عنوان

 :برشمرد

 یفرهنگد  ،یاجتماع نرم، دیتهد حوز . 1

 دید تهد  حدوز   کده  یحدال  در است؛ یاسیس و

 .باشد یم ینظام و یتیامن س ت،

 محصددول و د یددچیپ نددرم یدهایددتهد. 2

 یریگ انداز  نیبنابرا و ن بگان ی هن پردازش

 یدهایددتهد کدده یحددال در اسددت؛ مشددک  آن

 و اسددت محسددو  و یواقعدد ،ینددیع سدد ت،

 یکم د  یارهدا یمع از یبرخد  بدا  را آن تدوان  یم

 .کرد یریگ انداز 

 سددد ت، یدهایدددتهد اعمدددال روش. 3

 در کده  یحال در است؛ اجبار و زور از استفاد 

 یرید گ بهدر   اقنداع  و القاء روش از نرم، دیتهد

 .شود یم

 و بیت ر س ت، یدهایتهد در هدف. 4

 اشددغال و تصددرف و فیددحر یکددیزیف حددذف

 ندرم،  دید تهد در کده  یحال در است؛ نیسرزم

 ندددیفرآ هددا، انت ددا  بددر یگددذار ریثأتدد هدددف
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 در و فید حر یرفتار یالگوها و یریگ میتصم

 .است یفرهنگ یها تیهو سلب تینها

 نددرم یکردهددایرو در تیددامن مفهددوم. 5

 یاجتمداع  یها تیهو و ها ارزش تیامن شام 

 در مفهددوم نیددا کدده یحددال در شددود؛ یمدد

 دید تهد نبدود  یمعندا  بده  سد ت  یکردهایرو

 .گردد یم یتلق یخارج

 همدرا   و محسو  س ت، یدهایتهد. 6

 کدده یحددال در اسددت؛ واکددنش  تنینگبددرا بددا

 و یند یع رید غ تیماه  یدل به نرم یدهایتهد

 العمد   عکد   فاقدد  اغلدب  آن، محسو  ریغ

 .است

 یدهایددتهد حددوز  در تیددامن مرجدد . 7

 در هسدتند؛  هدا  دولدت  عمدد   طور به س ت،

 ندرم  یدهاید تهد در تید امن مرجد   که یحال

 یفروملد  یها تیهو) یفرامل و یفرومل طیمح

  .تاس( یجهان و

 کددردیرو در سدد ت دیددتهد کدداربرد. 8

 یفروپاشد  بدا  متدرادف  عمددتاً  دید جد یتیامن

 معدارض  ای م الف یتیامن -یاسیس یها نظام

 نید ا در ندرم  دیتهد کاربرد که یحال در است؛

 و یسددداز فرهندد   بدددا متددرادف  کردهددا یرو

 یالگوهددا و شددهیاند چددارچو  در ینهادسدداز

 شود یم یتلقی جهان مسلط یها نظام یرفتار

 .(3ص ،1386 ،ینینا )

 2نرم قدرتی ها یژگیو -2
 کده  شدود  یم عم  واردی زمان نرم قدرت

 مدا  را آنچده  میینمدا  قان  را گرانید میبتوان ما

 از را  نیا در آنکه بدون ؛ب واهند م،یخواه یم

 را آندان  یدا  میبدهی پاداش م،یکن استفاد  زور

 نکدات  تدوان  یمد  فید تعر نید ا در .میکند  اغوا

 ندرم  قدرت تیماه از ابهام رف  در رای متعدد

 :نمود است راج

 اجبدار  بدا  تنهدا  نده  ندرم  قدرت :نخست

 زید ن  ید تطم بده ی ربطد  بلکده  نددارد،  سروکار

 ر ید دا از ندرم  قدرت جن  قت،یحق در. ندارد

 .است رونیب جیهو و چماق

 استی اقناع قدرت یک نرم، قدرت :دوم

 وارونده  یدا  غید تبل بدا  مدا  اگدر ی عنیی. یاغوا نه

 جذ  را گرانید میبتوان ،یموضوع ادند نشان

 در تددوان ینمدد را امددر نیددا م،یکندد خودمددان

. گرفدت  نظدر  در ندرم  قددرت  اعمال چارچو 

 قددرت  د ید ا برندد   شیپد  و واض  ،ینا جوزف

 اعتمداد  قابد   بدر  نرم قدرت است معتقد نرم،

 عنصدر  نیا فاقد غات،یتبل و است استوار بودن

 (.25 و 22 صصد  ،1387 پدوو ،  گلشن) است

 یددا و بیددفر اغددوا، آن در هرآنچدده نیبنددابرا

 حدوز   از ،باشدد  رفتده  کدار  هبد ی رواند  اتیعمل

 نید ا بدا . شدد  خواهدد  خارج نرم قدرت شمول

ی اندددداز را  همچدددونی اقددددامات ف،یتوصددد

                                      
2. Soft Power 
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 تهدداجم تدددارک یددا و نیم ملددی هددا انقددال 

 هید ثانو تبعدات  از توانندد  یم هرچند ،یفرهنگ

شدور  ک در کشور یک نرم اقتدار نفو  گسترش

ی بندد  طبقده  در  اتاً اما ند،یآ حسا  به گرید

 .  رندیگ ینم قرار نرم قدرتی ها لفهؤم

 ،ییمعندا  فید ط نیا در گر،یدیی سو از

 ،ینظام یابزارها کاربرد در ای «س ت قدرت»

 جن  ارعا ، و دیتهد ،یبازدارندگ زور، اعمال

 در اید  کندد  یمد  جلدو   زورمدارانده  استِیس و

 یمددال فشددار حددتت ،یاقتصدداد قدددرت اعمدال 

 و قیتشدو  و کدردن  یاقتصاد میتحر گذاشتن،

 شدد،   کر که گونه همان اما. یاقتصاد دیتهد

 از را خدود  و دارد گرید یسرشت «نرم قدرت»

 جیتددرو ،یفرهنگدد یزیددر برنامدده ت،یجددذاب را 

 هدا،  رسانهی گر یانجیم به ها ارزش از یا رشته

 ایدد دو یپلماسددید زیددن و یمدددن ینهادهددا

 .کند یم ارآشک چندجانبه

 نا  گستر  توان یم زات،یتما نیا با حال

 در. شدد  متصدور  را نرم قدرت ازی تر خالص و

 اسدت یی هدا  لفده ؤم واجدد  نرم قدرت ،قتیحق

 و اهدددداف از دارتریدددپا و تدددر یغنددد اریبسددد

 ای ید رواند  اتید عمل در رفته کار هبی راهبردها

 دار، شده یری عناصر شام  نرم قدرت. غاتیتبل

 مدتن  در که شود یم زمان گذر فاقد وی قیحق

 کشور یک اقتصاد و استیس اجتماع، فرهن ،

 هددا لفددهؤم نید ا ازی برخدد (1).شدوند  یمدد یافدت 

 ات،یددادب رسددوم، و آدا  هنددر،: از ندددا عبددارت

 ورزش، ،یملدد خدداصی هددا یوگددیو فولکلددور،

ی کارآمد ،یداخل انسجام ،یاقتصادی توانمند

 ،یملد ی همبستگ ،یمل نف  به اعتماد دولت،

ی عد یطبی ها جا به ک،ید ولوژیای ها تیجذاب

 جدذا  یی الگو ارا ه نیهمچن و ،یگردشگر و

 و ناظران نگا  در حکومت و کشور ادار  نوع از

 ی.الملل نیبی عموم افکار

 رای گدر ید موارد توان یم فهرست نیا به

 شدمول  گسدتر   قدت، یحق در. نمود اضافه زین

 و باالست اریبس نرم قدرتی ها لفهؤم و ابزارها

 هندر،  همانند ز،ین ها مؤلفه نیهم ازی برخ در

 اعمالی ابزارها از رای نامتناهیی ایدن توان یم

 بده  آندان  از کیهر کاربرد که یافت نرم قدرت

ی منتهد  کشور یک نرم قدرت و وجههی ارتقا

 .  شد خواهد

 نههرم قههدرتی ههها مؤلفههه -3

 رانیای اسالمی جمهور
 نیتددر برجسددته عنددوان بددهی نددا جددوزف

 در مدورد  ندرم،  قددرت  موضوع در ازپرد هینظر

 مدورد  را محدور  سه قدرت، از شک  نیا مناب 

 :  دهد یم قرار اشار 

 گدران ید نگدا   در کهی زمان) فرهن  -1

 ؛(باشد داشته تیجذاب

یی اید ر گونه چیه که یهنگام) ها ارزش -2

 ؛(نشود برد  کار هب آنانی اجرا در
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 چشددم دری وقتدد) یخددارج اسددتیس -3

 ،یندددا( )باشدددد تیروعمشدددی دارا نددداظران

   .(51 ،ص1387

 م تصددات بدده توجدده بددا وجدده سدده نیددا

 کشدور  یدک  کید ولوژید ا وی فرهنگ ،ی یتار

 بده  نیبندابرا . شود شام  رای راتییتغ تواند یم

 مناب  از توان یمی کل نگا  یک در مثال عنوان 

 بدا  ندرم  قددرت  مناب  عنوان به ریزی ابزارها و

 :برد نام رانیای اسالمی جمهور نشانگا 

 شام  خود که یاسیس تیمشروع( 1

 و تیددمقبول ،یمدددآکار همچددونیی محورهددا

 .باشد یمی مل اعتماد

 کیدئولوژیا وی فرهنگی ها ارزش( 2

 دید تول کهن، تمدن همچونیی ها رچوبهاچ که

 در را  یتشد ی د ولوژیا نیهمچن و هنر و علم

 .ردیگ یم بر

 عمددتاً  کده  شهرت حسن و اعتبار( 3

 روابددط عرصدده در نظددام ریتصددو و وجهدده بدده

 .ابدی یم ارتبا  المل  نیب

 کده  یاجتمهاع  -ی اسیس انسجام( 4

 نیهمچن وی مل وفاق و وحدت محور دو حول

  ید تحل وی بررسد  قابد   یملد  نف  به اعتماد

 .است
 طدول  در رانید ای اسدالم ی جمهور نظام

ی ابزارهدا  ازی اریبسد  ش،یخو ساله 30 اتیح

ی اسدالم  –ی رانیا میعظ تمدن یک نرم قدرت

 مورد و( فیبازتعر زینی گاه) فیتعر ن،ییتع را

 بدا  فرصت، نیا در. است داد  قراری بردار بهر 

 وی فرهنگددی هددا ارزش لفددهؤم بدده توجدده

 فرهند   عنصر بر صرفاً را تمرکز ک،ید ولوژیا

 بالفعدد  و بددالقو ی هددا یتوانمنددد داد ، قددرار

 نددرم اقتددداری راسددتا در را رانیددا فرهندد 

. میینمدا  یمد  مش ص رانیای اسالمی جمهور

 کدده اسددت جهددت آن از شددتریب انت ددا  نیددا

 ازی کی یرانیا تمدن و فرهن  بحث سفانهأمت

 کده  اسدت  کشور نرم اقتدار مغفولی ها جنبه

 و داخ  در اریبس تیمقبول و تیاهم رغم یعل

 بددا سددهیمقا در بدداال سددود نیهمچندد خددارج،

 کمتدر  آن، ازی داربدر  بهدر   ،نییپدا ی ها نهیهز

 . ردیگ یم قرار وجهت مورد

 شهها ص عنصههر ؛فرهنهه  -4

 رانیا نرم قدرت
 از شیبد  کده  اسدت  ینیسدرزم  نام رانیا

 و فرهندد  یدارا و پابرجاسددت سددال 7000

 در زمدان  آن در. باشدد  یمد  ینیشهرنش تمدن

 در کده  اندد  داشدته  مسکنی مردم رانیا فالت

 و خدوراک  چدون ی زنددگان  هید اول حوا ج هیته

 و کددرد یی اهدد شددرفتیپ پناهگددا  و پوشدداک

 .(24ص ،1386 ،یانیقدد )اندد  داشتهی تجمعات

 و فدراز  بدا  کندون  تا آغاز از رانیا ملت و مردم

 بارهدا . اندد  شدد   مواجده  یگوناگون یها بینش

 یولد  اندد؛  گرفتده  قدرار  گانگدان یب ورشی مورد
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 و حمددالت نیددا از کیدد چیهدد آنکدده شددگفت

 تمددن  و تیهو یسرنگون هیما ها ییکشورگشا

 سکاها، ان،یتوران ورشی. دیگردن یرانیا و رانیا

 ترکددان مغددوالن، اعددرا ، ان،یددروم اسددکندر،

 حملده  و ورشی ها د  و نیحس صدام ،یعثمان

 اسدت؛  رانید ا خیتار  یوقا از یب ش تنها گرید

 تنهدا  نه رانیا که) نبردها نیا از کی چیه یول

 یدفداع  نقش صرفاً بلکه ،نبود  مهاجم آنها در

 و تید هو سدقو   باعدث ( است کرد  یم فایا را

 در کده  یامدر  نشدد؛  یراند یا تمددن  و فرهن 

 سدال  هدزاران  و گرفت صورت یراحت به مصر

 .  تیر فرو کبار ی به یمصر تمدن

 بده  دهندد   شک  عوام  یبرخ هرحال به

 تمددن  ثبدات  و اقتددار  انگرید ب که را روند نیا

ی محورهدا  صدورت  به توان یم ،هستند یرانیا

 و خیتدار  ا گد یپا) داد قدرار  یبررسد  مدورد  زیر

  (:1386 ران،یا فرهن 

 بشر حقوق و تمدن مهد ران،یا( الف

 و آور امیددپ نین سددت بددزر  کددوروش

 رانید ا از جهان بشر حقوق منشور صادرکنند 

 در یکشدور  کمتدر  جهدان  در نیهمچن. است

 کدده د یرسدد یمقددام نیچندد بدده خیتددار طددول

 ان،یددارمن همچددونی م تلفدد اقددوام سددتگا یز

 یسن و عهیش سلمانانم و انیزرتشت ان،یهودی

 کندار  در اسدت  سدال  هزاران یهمگ که باشد

ی هدا  یرید درگ نیکمتدر  و اندد  ستهیز گریکدی

 قددتیحق نیددا. باشددند داد  شددک  رای مددذهب

 تمددن  تسداه   و متانت اوج از نشانی  یتار

  .دارد یرانیا

 سدتن یکر زید نی راند یا تمددن  درخصوص

ی برتدر  جهدان  اقدوام  همه: »است معتقد سن

 کمدال  در خاصده . اندد  داشته ا عان را انیرانیا

 وی زید آم رن  هنر ،یجنگی عال ریتداب دولت،

 جامده،  دنیپوش طرز دارو، بیترک طعام، هیته

ی زیچ هر نهادن در مراقبت االت،یا ساتیسأت

 عق ، قوت خطابه، و نطق شعر، خود،ی جا در

 نید ا همده  دری. درسدتکار  وی زگیپداک  کمال

 ممسدل   جهدان  اقوام بر انیرانیای برتر مسا  ،

 .(36 ص ،1386 ،یانیقد) «بود

  هنر و فرهن  ادب، مهد ،رانیاب( 

 یکی یپرور س ن و اتیادب دید از رانیا

 امیخ عمر اتیرباع. است یتیگ یها نیبرتر از

 ،یفردوسد  شداهنامه  سداله  صدد  و هزار کتا 

 و حداف  ی هدا  نوشدته  دل موالنا،ی عرفان اشعار

 از ینظددددددام و یرودکدددددد و یسددددددعد

 شدمار  بده  یتد یگ ادبسدتان  یهدا  نیتر برجسته

  .ندیآ یم

 زید ن یرانیا کهن یمعمار گر،ید ییسو از

 منبد   و دارد نهیشد یپ سال هزار پنج از شیب

 جهان نقا  ریسا یمعمار در یاریبس الهامات

 گددوراتیز سدداله 3500 معبددد از. اسددت شددد 

 یعند ی ایآسد  هنر کاخ و شگا ینما تا خوزستان
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 2500 دمتقد  به( دیجمش ت ت) پارسه شهر

 آ رگشسددب سدداله 3000 معبددد تددا  سددال

 یتددایآناه سدداله 2100 معبددد و جددانیآ ربا

 ساله 2500 ستونیب برجسته آثار و کرمانشا 

 مددا ن  سفونیت کاخ و بم ساله 2000 ار  و

 همگددان یامددروز عددراق در یکسددر طدداق ایدد

 یراند یا تمددن  یبالنددگ  از یروشدن  یها نشانه

 ازی یکدد حاضددر حددال در قددتیحق در. اسددت

ی راند یا و رانید ایی شناسای ها لفهؤم نیتر مهم

 آثدار  و اتید ادب بدان، یاد الملد ،  نیب عرصه در

ی انددک  بدا  کده  هستند بوم و مرز نیای  یتار

 بده ی بردار بهر  تیقابل توجه، وی گذار هیسرما

 ندرم  قددرت  حدوز   در برندد  ی ها بر  عنوان

 .باشند یم دارا را رانیای اسالمی جمهور

 یدسهت  عیصهنا  نیمسرز ،رانیا( ج

 ارزشمند و برجسته

 راثیمی برای محمل ران،یا یدست  یصنا

 کده  اسدت  بدوم  و مدرز  نید ای هنر وی فرهنگ

 وی قدوم ی باورها وی مذهب اعتقادات در شهیر

ی راند یا اسدتادکاران  تید خالق و ابتکار قو  زین

 هنر خیتار در رسوخ یبرا آن ییتوانا و داشته

 کمتدر  مروز ا. دهد یم نشانی خوب به را جهان

 ای ید راند یا میگلد  و فرش که استی هنردوست

 خانده  در را رانید ای دست  یصنا از گریدی یک

 .  نکند افت ار آن به وباشد  نداشته خود

 تدداوم  یدک  هموار  ران،یای هنر آثار در

ی  یتدار  م تلدف ی ها دور  در  یاصی فرهنگ

یی شناسددا قددتیحق در. اسددت شددد  مشداهد  

ی دسدت   یصدنا  عاندوا  بزر  گرو  24 از شیب

 ،یعباسدد) شددود یمدد شدداخه 152 شددام  کدده

ی رانددیا تمدددن کدده دارد آن از نشددان ،(1388

  یصدنا  حدوز   در ها فرهن  نیتر یغن ازی کی

( داراسدت  مداً أتو را کداربرد  و هندر  کهی )دست

 نیددا ازی بددردار بهددر  تیددقابل کدده باشددد یمدد

 شددت  بده ی کندون ی فضا در خصوصاً ت،یظرف

 .دهد یم نشان شیپ از شیب را شد ی جهان

 علم و  رد دانش، مهد ،رانیا( د

 انسدان  یکندون  یهدا  شرفتیپ از یاریبس

 اختراعات ها، یبررس مطالعات، از یناش  مدرن،

 بتدوان  دیشدا . اسدت  بود  انیرانیا اکتشافات و

 هماننددد ییهددا حددوز  در میعظدد یهددا انقددال 

...  و یدسدت   یصنا ،یکشاورز ،یپزشک نجوم،

. داد نسدبت  انید رانیا بده  مدوارد ی اریبس در را

 نا،یسد  یبدوعل  همچدون ی افراد بزر  خدمات

 ابددوجعفر ،یرازی ایددزکر ،یرونددیب حددانیابور

 از گدر یدی اریبسد  وی فداراب  ،یخدوارزم  محمد

 نید ا شدواهد  جملده  از ت،یبشر به مفاخر نیا

 .  باشد یم ادعا

 دوست وطن یملت نیسرزم ران،یا(  ه

 زیست گانهیب و

 تدداکنون کهددن زمددان از رانیددا تمدددن

 یدالور و یپرسدت  وطن یها داستان با  تهیآم

 تولدد  یسدرا  رانید ا. اسدت  بود  خود فرزندان
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 از دفداع  یبدرا  سدال  هشدت  که است یجوانان

 صددام  میرژ با نبرد یراه نید و وطن و کشور

 تدا  دادندد  کشدته  هزار صدها از شیب و شدند

 قدرار  گانده یب تجاوز مورد رانیا خاک از یوجب

 .ردینگ

 در یاریبسد  یها سال که نویدوگوب کنت

 یهددا کتددا  و بددود پددووهش مشددغول رانیددا

 نوشدته  رانید ا تمدن و خیتار دربار  یمشهور

 انید رانیا ندزد  در هنیمد  به عشق دربار  است،

 ینوع از انیرانیا من د یعق به: دیگو یم نیچن

 را گریکدد ی. برخوردارندد  جاودانه یپرست هنیم

 ندان آ ندزد  در محبت و مهر و دارند یم دوست

 وجدود  در را کشور آنان. دارد یاریبس تیاهم

 نباشدد  کشورشدان  اگدر  و دانندد  یم خودشان

 هدر  آنان. است شد  نابود خودشان کریپ ییگو

 چیهدد یولدد ،انددد د یددد خددودبددر  را یحکددومت

 مشداهد   آندان  تمددن  و فرهند   در یرییتغ

 نیتددر بددزر  شدداهد انیددرانیا. اسددت نشددد 

 تمدام  یشدگفت  با یول ،اند بود  خیتار تجاوزات

 ،1364ندو، یگوب) اندد  کرد  حف  را خود تیمل

 .(15 ص

 و یکتاپرسهههتی مههههد ران،یههها( و

 جهان در ی داباور

یی هدا  زمدان  از کده  استی نیسرزم رانیا

ی یکتاپرسدت  فرهن  و نید یدارا دور، اریبس

ی نددیب جهددانی دارا همددوار  انیددرانیا و بددود 

 ازی هسدت  نیادید بن مسدا    به نسبتی متعال

 ر یددغ و برتددر عددالم مددر ، نش،یرآفدد  یددقب

 از نشانی  یتاری ها یافته قتیحق در. اند بود 

 ن سددت روز از رانیددا فرهندد  کدده دارد آن

 از جهددت نیهمدد بدده و اسددت بددود  گددرا نیددد

 در جهدان  یهدا  فرهن  نیثرترؤم و نیتر مهم

 در. شدود  یمد  محسدو   بزر  انیاد شیدایپ

 ران،یا به اسالم ورود با گفت توان یم قتیحق

 در اسدالم ی عرفدان  تفکر بای زرتشت تفکر رو 

 ـ  ی عرفددان رو  نیددا سددرانجام و  ددتیآم هدم 

 و نید د در را خدود  انسجام ویی بایز ،یباستان

. سداخت ی متجلد  بدوم  و مرز نیا مردم مذهب

 ان،یحیمسددد رانیدددا م تلدددف یشدددهرها در

 ان،یعیشدد ان،یددهودی ان،یددمیکل ان،یزرتشددت

 رکندا  در زید آم مسدالمت ی صدورت  هبد  و ها یسن

 یراند یا فرهن  در چگا یه. اند ستهیز گریکدی

 یرو بده  نشدان ید نبدودن  همسان یبرا مردم

 ینبردهدا  چگدا  یه دند؛ینکش ریشمش گریکدی

 اسدت  سدال  هدزاران  و نداد رخ رانیا در ینید

 کنار در م تلف مذهب و باور و نیآ  ها د  که

 .  اند کرد  یزندگ گریکدی

 اقهوام  یسهت یز ههم  مههد  ران،یا( ز

 متعدد

 اقدوام . است م تلف اقوام نیسرزم رانیا

 ،هستند یرانیا و ییایآر یهمگ نکهیا با یرانیا

  یتشدک  تید قوم و ر ید ت کید  از هرکدام یول
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 یدارا کدام هر بایز اریبس یشکل به و اند شد 

 یمحل زبان گوناگون، یدست  یصنا ،یقیموس

 در یهمگد   کده  هسدتند  جدا رسوم و آدا  و

 هدم  آن و شدوند  یم وص  گریکدی به واژ  کی

 فرهند   و تمدن و شهیر جز به ستین یزیچ

 سد ن  یهمگد  را یپارسد  زبدان . نیزمد  رانیا

 در زید ن خودشدان  یمحلد  زبان بر و ندیگو یم

 احتدرام  یپارسد  یملد  متحدکنندد   زبان کنار

 نیددا در بددایز نکتدده کیدد. گذارنددد یمدد اریبسدد

 دیجمشد  ت دت  یهدا  نگار  در آنکه خصوص،

 گریکدددی رکنددا یمدداد و یپارسدد سددربازان

 یبرتددر یگددرید بددر چکدددامیه و انددد سددتاد یا

 نید ا نمدود  ادعدا  توان یم شواهد نیا با. ندارند

 ی یتدار  شده یر رانید ا در ها تیقوم به احترام

 . دارد

 نیه د کننده زنده نیسرزم رانیا( ح

 اسالم

 و ییبدا یز و یبزرگد  و رو  توانست رانیا

 گسترش را آن و نمود  انیع را اسالم ظرافت

 حفد   ضدمن  که بود یکشور تنها رانیا. دهد

 نفو  اسالم در کامال ش،یخوی تمدنی ها هیآرا

 و فرهند   و هندر  بدا  را یالهد  نید نیا و کرد

 گدر ید یجدال  و رن  خود ساله هزاران تمدن

 و هندر  گدا  یپا عندوان  به اصفهان انت ا . داد

 از نشدان  2006 سال در اسالم جهان فرهن 

. دارد یدگیددتن درهددم نیددا یداریددپا و قدددرت

 ان،یرانیای مل تیهوی ها لفهؤم سند بهی نگاه

 کشدور ی عمدوم  فرهند  ی شدورا ی سو از که

 هفدت  از کده  دارد آن از نشدان  شدد ،  منتشر

 سدند  نید ا در که یرانیا تیهو متشکله عنصر

ی یعند  آن، مورد چهار گرفته، قرار اشار  مورد

 بدر ی مبتن اسالم د؛یتوح و تعبد ت،یمعنو رو 

 ؛یمدار تیوال ت؛یب اه  تمود و قرآن معارف

ی  یتار رسالت و انتظار ت،یمهدو نیهمچن و

 سدداکنانی نددید - یاسددالم تیددهو ران،یددا

 دهد یم قرار دییأت و دیکأت مورد را نیزم رانیا

 .(1386 ،یعموم فرهن ی شورا)

 فرجام
ی دولتد  کده ی صدورت  دری عد یطب طور به

ی داخلد  حوز  در را الزمی اسیس قدرت نتواند

 داتید تهد و هدا  بحران با کند، ادجیای خارج و

 در. شددد خواهددد مواجددهی اسددیس م تلددف

 بدا  صدرفاً  تید امن ،یکندون  فیتعار در قتیحق

 حفد   تدوان  با بلکه نشد ، فیتعر دیتهد نبود

 و د ید ا شدبرد یپی توانمندد  نیهمچند  و ثبات

 قداً یدق نید ا و شدود  یمد   ید تکم خود شهیاند

 مباحدث  وارد ندرم  قددرت  کده  اسدت ی مقطع

ی هومدون  و اقتددار  زانیم. شود یمی مل تیامن

 و انسدجام  زانید م جامعده،  در کشدور ی اسیس

 و تیددهو حفدد  و زیددآم مسددالمتی سددتیهمز

 دیددبازتول و دیددتول زانیددم وی ملددی کپددارچگی

 انددداختن انیددجر بدده وی اسددیسی هنجارهددا
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 در و جامعدده درون در مسددلطی هددا گفتمددان

 و تیددمقبول ازی برخددوردار وی جهددان عرصدده

 واسدطه  هب المل  نیب صحنه رد الزم تیمشروع

 وی فرهنگد  ممتداز ی هدا  یوگیو ازی برخوردار

 نید ا در ندرم  قددرت ی هدا  شداخص  از ،یتمدن

ی صدورت  در ،مقابد   در. دیآ یم شمار به حوز 

 باشدد، ی اسیسی ها بحران گرفتاری کشور که

ی عد یطب طور به نبود ، برخوردار نرم قدرت از

 . بود خواهد مؤثر حوز  نیا در نرم دیتهد

 رای اسد یسی هدا  بحدران  نیتدر  مهدم  اگر

 ت،یمشدروع  ت،یهو گانه پنجی ها بحران شام 

 آنهدا  از کیهر م،یبدان مشارکت و  یتوز نفو ،

 عناصددر تددوان یمدد کدده دارندددیی هددا شاخصدده

ی هدا  لفهؤم به شتریب توجه با را آنی دزایتهد

  تنیبددرانگ. برداشددت انیددم از نددرم قدددرت

 نبدود  ،. ..وی مدذهب  ،ینواد ،یقومی ها شکاف

 ،یفروملددی هددا تیددهو ونددهنددد یپ عوامدد 

 دری ملد  افت دارات  و خیتدار  رید تحق و فیتحر

. شدود  منجدر  تیهو بحران به تواند یم کشور،

 نبددود رهبددران، و مددردم نیبدد شددکاف جددادیا

 بددهی ب شدد تیمشددروع وی مردمدد تیددحما

ی ها ینافرمانی ریگ شک  و رهبران ماتیتصم

 جدود و بده  تیمشدروع  بحران جامعه دری مدن

 مدردم  کدردن  دلسدرد  ویی زدا ز یانگ. آورد یم

 کشور، کنند  نییتعی ها عرصه در حضوری برا

 نیهمچند . است مشارکت بحران بارز قیمصاد

 وی اجتمدداع شددأن ثددروت، نامناسددب  یددتوز

. اسدت  مدؤثر   ید توز بحدران  جداد یا در تیامن

 ماتیتصدم  و اراد  بری رگذاریتأثی برا تالش

 از  یددتطم ،ارعددا  بددا رهبددران و ن بگددان

. دیددآ یمدد شددمار بدده نفددو  بحددران قیمصدداد

 نظدام  کید  ندرم  قددرت  مدوارد  نید ا مجموعه

ی عد یطب طدور  به و دهد یم کاهش رای اسیس

 ریپدذ  بیآسد  ندرم  دید تهد برابر در را نظام آن

 یتمددن  وجده  هشدت  رسدد  یم نظر به. کند یم

 اشدکال  بده  ،یرانیا فرهن  حوز  در شد   کر

ی ودبداور خ حد  ی ارتقدا  همچدون ی گوناگون

ی فضای ارتقا افراد، انیم اعتماد شیافزا ،یمل

ی هددا شددکاف کددردن پددر جامعدده، دری معنددو

 شیافدزا  ،یمدذهب  یدا  وی زبدان  ،یقوم محتم 

 گدر، ید مدوارد ی اریبس وی پرست وطن و رتیغ

 ازی اریبسدد رفدد یی توانددایی تنهددا بدده خددود

 ،یداخل حوز  در فوق در شد   کری ها دیتهد

 متعدادل، ی ا هوجهد  بده ی دهد  شدک   نیهمچن

ی جمهددور از جددذا  و ب ددش الهددام مثبددت،

 عندوان  به شدن انت ا ی برا را رانیای اسالم

. باشدد  یمد  دارای المللد  نیب عرصه در الگو یک

 آنی اجدرا  و مبنا نیا بری استیس ات ا  ناًیقی

 مسدوول ی ها یکارگزار و نهادها هیکلی سو از

ی بدددرا الزم تیدددقابل و ییایدددپو نظدددام، در

ی پلماسد ید تحدرک  ریمسد  بهبود و یده شک 

 فدراهم  زین را رانیای اسالمی جمهوری عموم
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 ازی برخد  تدوان  یم راستا نیا در. آورد خواهد

 :نمود شنهادیپ ریز شر  به را راهکارها

ی بهرا ی علمه ی نگهاه  از اسهتفاده الف( 

 کشوری عمومی پلماسید توانی بازساز

 از که هاست سال رانیای اسالمی جمهور

 دارد تالش م تلفی ها ارگان و نهادها قیطر

 در خدود  م اطبدان  گوش به را انقال  امیپ تا

 کده  م اطبدان  نید ا. برساند جهان نقا  یاقص

 آمدداج روز  هددر سددت،ین هددم کددم تعدادشددان

 مظدداهر و هددا ید ولوژیددا و سدد نان غددات،یتبل

 زید نی اسالمی جمهوری رقبا گرید نرم قدرت

 و روش یدک  جداد یا  یدل نیهم به. باشند یم

 بدودن،  روز بده  لفهؤم سه که مناسب، ارساخت

 همدرا   خدود  بدا  را تیجدذاب  و داشتن انعطاف

 نیتددر یضدرور  و نیتددر مهدم  از باشددد، داشدته 

 و موفدق ی عمومی پلماسید کی یازهاین شیپ

 بده  ارانهیهشد  توجده . باشد یم م اطبی دارا

ی فضددا  در حاضددر  حددال  در کدده ی مسددا ل 

 انیددم در بددود ، تیجددذابی دارای المللدد نیبدد

 آنهدا  هضدم  و درک بده  نسدبت  جهان مانمرد

 نیا در تواند یم ،دارد وجود اقیاشت وی تشنگ

 هرچندد  مثدال  عندوان  به. باشد راهگشا راستا

 جواندان  ولد   تدا   و تدب  از کده  اسدت ی مدت

 کده ) شد  کاسته ویکو ل پا ولو کتب بهی رانیا

 سند ینوی کار کم  یدل به شتریب هم آن البته

 بده ی کتداب وان  و کتا  کارشناسان اما!( است

 کتدا   ترجمه ،قب  سال چند تا که دارند یاد

 نیتدر  پرفدروش  لقدب  وید کو ل پدا ولو  اگریمیک

. بدود  داد  اختصداص  خدود  بده  را رانیا کتا 

 نید ا داسدتان  اینکده  اسدت  توجه جالب آنچه

 در« الص دور   ات قلعه» قصه ازی تیحکا کتا ،

 تیسدا  ،یمحمدود ) اسدت ی مثنو ششم دفتر

 نشدان  نید ای(. فارسد  زبدان  بده  ویکو لی رسم

 و ها فرصت از هوشمندانه استفاد  که دهد یم

 در که) م اطبی ازهاین بهیی آشنا نیهمچن

 بده  ازید ن آنهدا  نیتدر  قیعم ازی یک حاضر حال

ی برا زالیالی وجود بر هیتک و مانیا استحکام

ی مد یعظ منبد   تواند یم چگونه( است آرامش

 یدا  و جامعده  فدرد،  کی ید برا را نرم قدرت از

 در نیالتی کایآمر یا و  یبرز نجایا در) دولت

 بده ( وید کو ل زادگدا   عندوان  به تر  یوسی نگاه

 .آورد ارمغان

ی گددرید مناسددب مثددال موالنددا و هیددترک

ی هدا  جنبده ی تمدام  از هید ترک اسدتفاد  . است

 در موالنددا سددلوک و مددنش شددعر، جددذا 

 مدردم  شدتر یب کده  شدد   سبب ریاخی ها سال

  تددرکی شدداعر را انیددرانیا ف ددر نیددا جهددان

ی برگددزار زیددن امددر نیددا  یدددل. بشناسددند

ی شددعرها شددب و هددا یسدد نران و نارهایسددم

 اسددتفاد  بلکده  نبدود ،  تجمدالت  بدا  و متعددد 

 رشدد  بده  رو روندد  دو از خصوصداً  هوشمندانه

 و سدم یتور وی جهانگرد ن ست،: بود ی جهان



ر  
ما

ش
 و 

جا 
پن

نج
پ

 
 

م 
ده

وز
ل ن

سا
 

ان
ست

تاب
 

13
89

 

  

 

135 

 و هید توج هدر  بدا  ها ترک. نترنتیای فضا دوم،

 بده  دعدوت  را گدر یدی کشورها ساکنانی لیدل

 سدماع  مراسم مشاهد  موالنا، آرامگا  از دارید

 بده  وی آرامد  بده  انید م نیا در و کنند یم...  و

 رخ بده  را خدود  تمددن  و فرهند   ،نرم یشکل

 خصوصداً  ییگدو  کشدانند؛  یمد  دکنندگانیبازد

 اکنون کهی کشور بدانند است الزم انییاروپا

ی هدا  درواز  در بدر  التمدا   بده  شود یم تصور

ی روزهدا  چده  سدتاد ، یا اروپا هیاتحاد رشیپذ

 داشدته  خود میعظی امپراطور در رای پرفروغ

 رای زید برانگ رشدک ی ها ر ی خ و  ینفا چه و

 راسددتا، نیهمدد در. رندددیفناناپذ کدده داراسددت

 جسدتجو  نترنتیا دری روم و موالنا با هرآنچه

 م،یابیدد یمدد آن در را هیددترک ازی رد  م،یکندد

 و »ی فنداور  بدر  یمبتند ی ها تیسا خصوصاً

ی د وهاید و هدا  آن در کده  و ید یوت همانند« 2

ی ها خانقا  در شیدراو سماع مراسم از متعدد

 انیصددوفی هددا یسدد نران نیهمچندد و هیددترک

 بده  موالندا  قتیطر انیرهپو و ترک بلندمرتبه

 هستند مشاهد  قاب ی راحت بهی سیانگل زبان

 نشدان  آنهدا  دکنندگانیبازد زانیم بهی نگاه و

 هیترک نرم قدرت بسطی برا تالش که دهد یم

 جدذا   گرانیدی برا کهیی زهایچ آن قیطر از

 وی زیدددر برنامددده کدددامالًی نددددیآفر اسدددت،

 .  باشد می شد  حسا 

ی اسالمی جمهور که ستین  کر به الزم

 داردیی بداال ی هدا  تیظرف نه،یزم نیا در رانیا

 از اسدتفاد   امکدان  ،گدذرد  یم زمان هرچه که

ی دسدت  شیپد  و رقابدت   یدل به آن، ازی ب ش

 (2).رود یم انیم از گرانید

 دری  ودبهاور ی هها   لفهه ؤم شیافزاب( 

   مردم انیم

 ازی کد ی ،یقد یحق نف  به اعتماد حضور

 کشور یک نرم قدرت در موثر عناصر نیبارزتر

 یدک  جامعده  بدودن  مفت در  قتیحق در. است

 ندد  یآ بده  دید ام و حال خ،یتار سنن، به کشور

 اقتدار  داریپای ها جنبه ازی کی از نشان خود،

 توان یم را نف  به اعتماد نیا أمنش. دارد نرم

 بده  افت دار . نمدود  جسدتجو ی اریبس مناب  در

 جامعده  دری زنددگ  از تیرضدا  مذهب، و نییآ

 کشدور ی کداال  و فکدر  دادن تیارجح ،یخود

 نده یهزی بدرا ی آمدادگ  کشورها، گرید به خود

ی اقتصداد  ،یاسیس استقالل یراستا در دادن

 از گدر ید مدوارد ی اریبسد  و خدود، ی فرهنگ ای

ی هدا  لفهؤم شیافزا. باشند یم مناب  نیا جمله

 جداد یا وی داخلد  راتیثأتد  کنار دری خودباور

ی قد یعم و جدذا  ی ها جلو  ،یدرون استحکام

ی بداز  کشدور  کی ید خدارج  ارتباطدات  در زین

 ازی یکد  نفد   به اعتماد قت،یحق در. کند یم

ی خارج ناظران نگا  در که استیی ها تیجذاب

 تید اهم کشدور  یک ساختار و جامعه افراد، به

 و یشد  به جهان مردم مثبت نگا . دارد یا و یو
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 ،یناویاسکاندی کشورها دری زندگ امکاناتو 

 ملت و دولت تالش ها، یژاپن کیتکنولوژ غرور

 نشدان  کهدن  وی سداز  خیتاری برای جنوب  کر 

 ازی اریبسد  ریتسد   از پ  نیسرزم آن دادن

 ازی همگ ،یتکنولوژ حوز  دری جهانی ابازاره

 رفتیپذ دیبا. ندیآ یم بشمار امر نیای ها مثال

 دری اریبسد ی هدا  یکدار  کم راستا، نیا در که

 رغدم  یعلد  و داشته وجود مای دولتی اه حوز 

 از انید رانیا کده  امدر  نید ا دا دم  و حیصر اعالم

 امدا  هسدتند،  جهان مل  نیبهتر و نیتر بزر 

 انید رانیا خدود  روزمدر  ی زندگ در را آن تبلور

 بده ی نگاه استی کاف. نمود مشاهد  توان ینم

 خدود  روزانه تفکرات نیهمچن وی مصرف لوازم

 فرهند   و هنری واقع سهم مینیبب تا میندازیب

 اندداز   چه تا مای ها روزانه دری رانیا صنعت و

 .  باشد یم

 در قرمههز  طههو  قاطعانههه نیههیتعج( 

 از نهه یبه استفاده جهت تمدن و فرهن 

 آنهای ها تیظرف

 و نیددیتع دری کنددون مشددکالت ازی کددی

 نبدودن  مش ص ،یفرهنگی ها استیسی اجرا

 یکسان فیتعر نیهمچن و استناد قاب  گستر 

 از مسدووالن  و کارشناسدان  کید نزد حداق  یا

 در خصوصداً  امر نیا. استی فرهنگ موضوعات

 کدده دهددد یمدد نشددان را خددود شددتریبی زمددان

 بدا  تقابد   دری ند رایا کهدن  تمددن ی هدا  جنبه

. شدوند  یم مفروض کشور تیاسالم یها جنبه

 تواندد  یمد  تقابد   و یدوگدانگ  فرض نیا ریثأت

 سداز  تید هوی هدا  شاخص در هم را خود کامالً

 در مدد آکاری ها استیس نیتدو در هم و مردم

ی جمهدور  نظدام ی سدو  ازی المللد  نیبد ی فضا

 اسدت  آن توجه قاب  نکته. دهد شاننی اسالم

 ،ییکتاپرسدت  از مملو که یرانیا کهن خیتار که

ی اریبسد  وی زیسدت  ظلم ا،یدن و نیدی تراز هم

 اسدالم  بده  اریبسد  بدود ،  گدر ید کید ن  یخصا

 نشدان  خدود  امدر  نید ا. دارد شدباهت  نیراست

ی تعارضد ی مبدان  و هیپا در حداق  که دهد یم

 از شیب نداشته، وجود مذکور مفهوم دو انیم

 سدداختن کیددنزدی بددرا سدت یبا یمدد زیددچ هدر 

 .نمود تالش م تلفی ها قرا ت و ریتفاس

 یپ الت،یتفص نیا با توان یم قتیحق در

ی هدا  هیآرا یرگذاریثأت توان و تیظرف که برد

 ندرم  قددرت  بدر  رانیا تمدن متعدد و متفاوت

 از فراتر یزیچ ،یاسالم یجمهور نظام یکنون

  ید دل بده  ،یکندون  یاید دن در. است تصور حد

 فتشددریپ و یارتبدداط یابزارهددا  یسددر رشددد

 هرچندد  م تلدف،  یها یفناور لحظه به لحظه

 انید ب و شدد   کمتر گریکدی با ها انسان فواص 

 حدال  در هدا  فرهند   شدن یجهان که شود یم

 کی یدارا تینها در ها انسان و است دادن رخ

 بده  رسدد  یمد  نظدر  به اما بود؛ خواهند فرهن 

 در زید ن یگدر ید تحدرک  روندد،  نیهم موازات

 و بهتددر اختشددن آن و اسددت یبالندددگ حددال

 یهدا  تمددن  و هدا  فرهن  یها ییبایز تر قیعم

 افکدار  انظدار  در آن واسدطه  یب ارا ه و م تلف

 شدناخت  را  اکنون. باشد یم انیجهان یعموم
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 سدددهیمقا خصوصددداً و کهدددن یهدددا تمددددن

 بدا  آنهدا  رو  در نهفتده  یمتعدال  یهدا  حکمت

 فدراهم  غدر   در جید را یکنون تمدن و فلسفه

 خدود  در کده  دشدو  یمد  مشاهد  یحت و آمد 

 شدرق  یگدرا  یمعندو  یهدا  فرهند   زین غر 

 نید ا در. اندد  کدرد   شروع را ینامحدود رسوخ

 معنداگرا،  اقتددار،  بدا  شدکوهمند،  تمددن  فضا،

 تدوان  و امکدان  یراند یا ندام  خدوش  و یدیتوح

 ندداًیقی و دارد شدددن مطددر  یبددرا یاریبسدد

 امددر نیددا جسددورانه و هوشددمندانه تیریمددد

 را یلیبدد  یب رمن قدرت تینها در نظام، توسط

 .نمود خواهد فراهم یاسالم رانیا یبرا

 

 ها پانوشت

ی ا وجهده  شدتر یب نرم قدرت معتقدندی برخ هرچند -1

 وی اقتصدددادی هدددا تیجدددذاب امدددا دارد،ی فرهنگددد

 زین کشور کی یخارج وی داخل استیسی ها یتوانمند

 لدذا  و برخوردارندد ی مهمد ی هدا  تیقابل از راستا نیا در

ی فرهنگد ی هدا  لفده ؤم به منحصر را نرم قدرت توان ینم

 .نمود

 و موالنا مصادر ی برا تالشی معنا به امر نیا ناًیقی -2

 چراکده  ست،ین نامد، ینمی رانیا را او هرآنکه بای دشمن

 سددال، هشتصددد از بعددد موالنددای داریددپا علدد  ازی یکدد

 دید کأت. اسدت  بود ی وی نواد ضد ویی جهانگرا شهیاند

ی هدا  تید ظرف از بردن  ر بهی برا تالش جهت تنها فوق

 آواز  بدا ی شاعر از توان یم که استی نرم اقتدار میعظ

 .برد موالنا تیجذاب و

 منابع
 تقههد   ،(1386) ران،یددا فرهندد  و خیتددار گددا یپا .1

 وی خیتهار  اسهناد  تیه روا به رانیا کهن نیسرزم

  1388 آ ر 10 خیتار در شد ی ابیباز ،بزرگان سخن

http://www.ariarman.com/Iran_culture_civi

lization.htm  

 ههای  مؤلفهه  سهند  ،(1386) ،یعموم فرهن ی شورا .2

 آ ر 8 خیتدار  در شدد  ی ابید باز ،ایرانیهان  ملی هویت

 یعموم فرهن ی شورا ،1388

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

0622.jsp 

 ،یدسهت  عیصنا رشتهی معرف ،(1388) بهزاد ،یعباس .3

 طراحدان  کنکدور  ،1388 آ ر 10 خیتدار  در شد ی ابیباز

  دانشگا ،ی دکترا و ارشدی کارشناس ،یکارشناس

http://tarahan1.mihanblog.com/post/302 

 و فرهن  ریتاث بری درآمد ،(1386) عبدا ،  ،یانیقد .4

 .مکتو  فرهن : تهران ،جهان دری رانیا تمدن

 وی اسالمی جمهور ،(1387) محمودرضدا  پوو ، گلشن .5

ی جمههور ی افهزار  نرم درتق بهی نگاه: نرم قدرت

 آزاد دانشدگا  ی پووهشد  معاونت: تهران ران،یای اسالم

 ی.اسالم

 ابدوترا   ترجمه ،انیرانیا خیتار ،(1364) کنت نو،یگوب .6

 ی.علم: تهران ان،ینور خواجه

 محسدن  دیس ترجمه ،نرم قدرت ،(1387) جوزف ،ینا .7

 .صادق امام دانشگا : تهران ،ی والفقاری مهد و یروحان

 و ابعدداد نددرم، دیددتهد» ،(1386) محمدددی علدد ،ینینددا  .8

 .16 ش ،یروان اتیعمل فصلنامه ،«ها یوگیو

 و ابعداد  ت،ید ماهی بررسد » ،(1388) محمدی عل ،ینینا  .9

ی جمهدور  هید عل غدر   ندرم ی دهاید تهد ریتاثی ها حوز 

 .25 ش ،یدفاع راهبرد فصلنامه ،«رانیای اسالم


