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المللـی بـه   ثیرگذاري بر رویدادهاي بـین تأقدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت 

امنیت و رفاه شهروندان خـود و نیـز مقابلـه بـا تهدیـدات       ،حفظ موجودیت کشورها براي. استنفع خود 

ـ   ها و برنامهخارجی ناگزیرند سیاست  .کـار گیرنـد   ههایی را جهت افزایش توانمندي و قدرت ملـی خـود ب

ل نقـش  الملـ هاي جدیدي در ساختارهاي رسمی بینلفهؤماست الملل باعث شده شرایط جدید نظام بین

ترین آنها  کار گیرند که مهم ههاي جدیدي را ب مین منافع ملی خود ابزارها و راهرها براي تأایفا کنند و کشو

جمهـوري اسـالمی ایـران بـا توجـه بـه موقعیـت حسـاس         . دانست "قدرت نرم"گیري از  توان بهرهرا می

تـوان  (هاي مختلف قـدرت سـخت   استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه

تواند از قـدرت نـرم خـود    ایران زمانی می .به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد) ظامی و اقتصادين

هاي مطلوب خود را به  ، راهبرد و نیز ارزشبهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژي

عمل  هبرداري را ب خود نهایت بهره هاي تولید قدرتلفهؤماز اي ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی گونه

هاي قدرت نرم  لفهؤتحلیلی به شناسایی عوامل و م -پژوهش حاضر تالش دارد با رویکردي توصیفی .آورد

هـاي  لفـه ؤدهد منتایج تحقیق نشان می. دکنها را در قدرت نرم ایران بررسی لفهؤو جایگاه این م زدپرداب

هاي لفهؤقدرت ملی ایران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مقدرت نرم در مجموع اثرگذاري مثبتی بر 
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  مقدمه

ها،  دلیل اصلی رقابت ،دستیابی به قدرت

ــزاعکشــمکش ــا، ن ــز ه ــري شــکلهــا و نی گی

جانبـه  هـاي دو یـا چند  ها و پیمانبندي دسته

المللـی اسـت کـه بـر همـین      اي و بین منطقه

ــط کشــورها و   اســاس نظــم اجتمــاعی و رواب

قـدرت توانـایی   . گیـرد ها نیز شکل مـی  انسان

از منـابع و امکانـات    یک بازیگر را در استفاده

ــت تأ ــدادهاي  در جهـ ــر رویـ ــذاري بـ ثیرگـ

از . دهـد شـان مـی  المللی بـه نفـع خـود ن    بین

لفـه  ؤتـرین م همین رو برخی قدرت را کلیدي

کننده مناسبات و جایگـاه کشـورها در     تعیین

انعـامی  (داننـد  الملـل مـی  عرصه روابـط بـین  

  ). 29ص ، 1387 ،علمداري

خطـوط  "توان به مثابه منافع ملی را می

هاي دهنده تمایالت و خواسته و نشان "راهنما

. الملـل دانسـت  نها در عرصه روابط بـی  دولت

کنند از راه همکاري، رقابت ها تالش می دولت

و منازعه نسبت به تعقیـب و تحصـیل منـافع    

خویش توفیق یابند، اما واضح است که منافع 

ــل    ــالء حاص ــود و در خ ــودي خ ــه خ ــی ب مل

ــی ــود نم ــه آن    ،ش ــتیابی ب ــه دس ــه الزم بلک

ها از قدرت ملی در یک حد  برخورداري دولت

). 4 ص ،1387 ،زيحجــا(قابــل قبــول اســت 

ها و منافع متعـددي  ها، آرمانها خواست ملت

دارند که برآورده شدن آنها تـابعی از سـطح و   

ـ   ویـژه در مقایسـه بـا     هچگونگی قدرت ملـی ب

اگر کشوري از قدرت ملـی  . سایر کشورهاست

هـاي  تواند خواسـته می ،باالیی برخوردار باشد

ها  برخی قدرت. مین کندخود را بدون مانع تأ

هان و کـره زمـین چنـین    ه تنها در سطح جن

بلکه بـر مـاوراي مرزهـاي کـره      قدرتی دارند،

برخی نیـز آنچنـان   . زمین نیز دسترسی دارند

هـاي  مین نیازها و خواستهاند که در تأضعیف

تـوان گفـت بـین    مـی . نـد ا ابتدایی خود ناتوان

آفرینـی  قدرت ملی یک کشور و میـزان نقـش  

رابطه مستقیمی  المللآن کشور در روابط بین

ــود دارد  ــانی(وجــ ). 111ص  ،1388 ،زرقــ

المللـی هـر یـک از     در جامعـه بـین   عبارتی هب

آفرین و در تعـامالت  اعضا، به سهم خود نقش

  . جهانی اثرگذار هستند

ــژوهش ضــمن مشــخص نمــودن   ایــن پ

در پـی پاسـخگویی بـه     ،هاي قدرت نرملفهؤم

ال است که ایران در راسـتاي افـزایش   ؤاین س

هـا بیشـتر و   لفـه ؤاز کـدام م  ،ملی خودقدرت 

د و در اســتفاده از کــدام ایــبهتــر اســتفاده نم

پـژوهش   .دکنـ ها باید تالش بیشتري شاخص

حاضر ضمن بررسـی مبـانی نظـري قـدرت و     

تحلیلی به شـیوه   -با روش توصیفی آن، ابعاد

اي و اسنادي و با اسـتفاده از منـابع کتابخانـه   

قـدرت نـرم    اینترنتی به تبیین نقش و جایگاه

ــزان  زدپــردا مــیدر قــدرت ملــی ایــران  و می
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ــذیري آن از م ــهؤاثرپ ــرم را  لف ــدرت ن ــاي ق ه

  . کند میتحلیل 

  مبانی نظري-1

  قدرت -1-1

ــاسرشــت پو ــدرت   ی ــام ق ــول نظ و متح

آن در جهان که عمدتاً  ییفضا یعو توز یجهان

و سـطح   يتکنولوژ ،تحول در علم یرتحت تأث

در نقـش و  و تحـول   ییها از سـو  ملت یآگاه

از  یتیکیژئـوپل  یـر کارکرد عوامل ثابـت و متغ 

روابـط   شـود  یقرار دارد، باعـث مـ   یگرد يسو

دائمـاً   یکدیگربا در داخل و ها  ها و ملت دولت

کشـورها  . باشـند  یدر حال تحـول و دگرگـون  

براي حفظ موجودیت، امنیـت و رفـاه خـود و    

ــا تهدیــدات خــارجی ناگزیرنــد   نیــز مقابلــه ب

هـایی را جهـت افـزایش    مـه هـا و برنا  سیاست

در . کار گیرنـد  هتوانمندي و قدرت ملی خود ب

توانایی یک «را همین رابطه والتر جونز قدرت 

المللی در اسـتفاده از منـابع   بازیگر صحنه بین

محسوس و نامحسوس و امکانات براي تحـت  

المللـی  ثیر قرار دادن نتایج رویدادهاي بـین أت

د دانــمــی» هــاي شخصـی در جهـت خواســته 

تواند امنیـت  قدرت می). 3، ص 1373، جونز(

را تضمین کند، رفتار دیگران را تغییـر دهـد،   

در سـطح ملـی نیـز    ... . تهدید را دفع کنـد و  

تـر  قدرت همین آثار را در شکل وسیع و عالی

، 1387، گروه مطالعات امنیتی(به دنبال دارد 

  ).8ص 

که براي اعمال اراده  قدرت نیرویی است

ري بر فـرد و عنصـر مقابـل انجـام     ثیرگذاو تأ

پذیرد، به شـکلی کـه در جهـت اهـداف و     می

این اعمـال  . منافع عامل قدرتمند عمل نمایند

ــت  ــاس قابلیـ ــر اسـ ــه بـ ــا و اراده چنانچـ هـ

و با ) کشور(هاي یک سازمان سیاسی  ظرفیت

ـ توجه به شاخص وجـود   ههاي موجود در آن ب

  .تواند قدرت ملی نامیده شودآید، می

  رت ملیقد -1-2

در ) توانایی اعمال اراده(زمانی که قدرت 

مد نظـر باشـد،   ) ملت(قالب افراد یک جامعه 

هاي جامعه را قدرت ملـی آن  توان تواناییمی

توانـایی، قابلیـت و   " قدرت ملی. جامعه نامید

ظرفیت یک ملت و یک کشور بـراي اسـتفاده   

از منابع مادي و معنوي خود با هـدف اعمـال   

 "صـیل اهـداف و منـافع ملـی    اراده ملی و تح

 ،1379و  46 ص ،1386 ،حافظ نیـا (باشد می

بــه تعبیــر دیگــر قــدرت ملــی بــه . )245 ص

هـاي مـادي و معنـوي    اي از توانـایی مجموعه

گــردد کـه در قلمــرو یـک واحــد   اطـالق مـی  

جغرافیایی به نام کشور یا دولـت وجـود دارد   

  ).134، ص 1369، کاظمی(

نمند براي جهان از یک نظام مقتدر و توا

المللـی برخـوردار   حفظ امنیـت و صـلح بـین   
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طبیعی است که کشورها بـراي حفـظ    .نیست

موجودیــت، امنیــت و رفــاه خــود از ســوئی و 

مقابله بـا تهدیـدات سـایر بـازیگران از سـوي      

هـا و راهبردهـایی را   دیگر، ناگزیرند سیاسـت 

جهت افزایش توانمندي و قـدرت ملـی خـود    

  . کار گیرند هب

ــایی ــادر   راهبرده ــور را ق ــک کش ــه ی ک

سازد منابع و امکانـات ملـی را بـه اشـکال      می

عینی قدرت و توانمنـدي تبـدیل نماینـد، در    

ــددنیــاي معاصــر اهمیــت بیشــتري یافتــه  . ان

سازوکارهایی چون ارتباط متقابل حکومـت و  

شهروندان چنانچه به بهتـرین شـکل تسـهیل    

شود و بر پایه مبانی اخالقی و حقوقی نـاب و  

هـا و  توانـد ظرفیـت  شـکل گیـرد، مـی   قانونی 

مختلف مؤثر بـر قـدرت ملـی را    هاي شاخص

د و آن را ارتقـاء بخشـد و   هثیر قرار دتحت تأ

ــدودیت   ــر مح ــی ب ــتراتژي حت ــا، اس ــا و ه ه

اثرگـذار  ) قـدرت سـخت  (هاي نظـامی  ظرفیت

  .باشند

  کارکردهاي قدرت ملی -2-1- 1

ها و منافع متعـددي دارنـد   ها آرمان ملت

ــرآورده شــد ــابعی از ســطح و کــه ب ــا ت ن آنه

ـ   ویـژه در مقایسـه بـا     هچگونگی قدرت ملـی ب

سایر کشورهاست؛ اگر کشوري از قدرت ملـی  

هـاي  تواند خواسـته می ،باالیی برخوردار باشد

توان گفـت  می. مین کندخود را بدون مانع تأ

ــور و میــزان       ــی یــک کش ــین قــدرت مل ب

الملـل   آفرینی آن کشـور در روابـط بـین    نقش

 ،1388 ،زرقـانی (می وجود دارد رابطه مستقی

درت نظـامی روسـیه و   شک ابرقبی). 111ص 

تواننـد نقـش   قدرت بحـرین نمـی  امریکا با ریز

الملـل داشـته باشـند    همسانی در روابط بـین 

  ).352ص  ،1382 ،زادهسیف(

    ابعاد قدرت ملی -1-3

در مناسبات بین واحدهاي سیاسی و نیز 

و نـوع  تـوان د الملـل مـی  در عرصه نظام بـین 

هـر  . قدرت سـخت و نـرم را شناسـایی نمـود    

کدام از ایـن دو نـوع، مبـانی نظـري و منـابع      

خاص خود را دارند و کشوري قدرتمند اسـت  

که بتوانـد بـا درك وزن هـر یـک از آنهـا در      

ــی و    ــرد مل ــف، راهب ــاطق مختل ــاطع و من مق

  . فراملی خود را تنظیم کند

غالبـاً   ،در مطالعه و تحلیل قدرت کشـور 

را بـه  ) قدرت سـخت (قدرت  محسوس عناصر

عنوان ارکان اصلی قدرت یک کشـور در نظـر   

عـواملی  ). zhang, 2001, p.117(گیرنـد  مـی 

چون عشق و عالقه به کشور و مردم یا میزان 

ــی و   ــران سیاس ــت از رهب ــتگی و حمای دلبس

گفتار آنها مواردي است که به سـهولت قابـل   

مشاهده و ارزیابی نیسـت، امـا گـاهی حـوزه     

تـري نسـبت بـه سـایر     ل بسـیار گسـترده  عم

هـر چنـد نیـروي    . عوامل قابل مشاهده دارند
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) قـدرت سـخت  (نظامی و عوامل عینی قدرت 

ــتمداران و    ــه سیاسـ ــورد توجـ ــه مـ همیشـ

اندیشمندان حوزه قدرت بوده اسـت، امـا بـه    

رســد امــروزه نقــش عــواملی چــون نظــر مــی

 -مشــروعیت سیاســی  -فنــاوري اطالعــات 

ــر  ــرم(دم همبســتگی و انســجام م ــدرت ن ) ق

انــد، در گذشــته  اهمیــت بیشــتري یافتــه  

دولتمردان در صحنه داخلـی و یـا در محـیط    

سعی ) قدرت سخت(المللی با تکیه بر زور بین

در مطیع ساختن مردم و پیشبرد نظرات خود 

آور هـاي سرسـام  اند، اما جداي از هزینهداشته

ـ    هب  ه دلیـل کارگیري نیروي نظـامی، امـروزه ب

المللی مدافع حقوق هاي بین نگسترش سازما

هرچند که بیشـتر آنهـا   (ها  بشر و حقوق ملت

؛ دولتمردان حتی در )کننداي عمل میسلیقه

توانند به راحتی با تکیه داخل کشور خود نمی

بر زور و تهدید منافع مورد نظرشـان را پـیش   

   )1(.ببرند

 ،منابع قدرت مدام در حال تغییـر اسـت  

ه و شــرایطی از بــدین معنــی کــه در هــر دور

منبـع در توانـایی و   تاریخ بشر، یک یـا چنـد   

در اروپاي . ثیرگذار بوده استافزایش قدرت تأ

اي بـراي  قرن هجدهم جمعیـت منبـع عمـده   

مـدتی بعـد وسـعت    . شـد قدرت محسوب می

هاي سرزمین و سپس اهمیت صنعت و شبکه

در ابتـداي نیمـه دوم قـرن    . ریلی مطرح شـد 

رفته در صـنعت و  وري پیشـ ابیستم علوم و فن

اي به عنوان منابع قـدرت مطـرح   سالح هسته

قرن بیست و یکم با توجه به افـزایش  . گردید

ــدرت، حجــم   ــاتی و ســازمانی ق نقــش اطالع

اطالعات در دسترس، افزایش بیشـتري پیـدا   

خواهد کرد و در این میان، توانـایی سـازمانی   

، )قدرت نـرم (پذیربراي واکنش سریع و نرمش

براي قـدرت تبـدیل خواهـد     به منبعی عمده

  .شد

منابع عمده قدرت در  -) 1( شماره نگاره

 ادوار مختلف

  دوره
کشور 

  پیشتاز
  منابع عمده قدرت

قرن 

  شانزدهم
  اسپانیا

شمش طال، تجارت استعماري، 

هاي متشکل از سربازان مزدور،  ارتش

  هاي پادشاهیپیوندهاي میان سلسله

قرن 

  هفدهم
  یه، نیروي دریاییتجارت، بازارهاي سرما  هلند

قرن 

  هجدهم
  فرانسه

جمعیت، صنعت مناطق روستایی، 

  دستگاه دولتی، ارتش

قرن 

  نوزدهم
  انگلیس

صنعت، همبستگی سیاسی، امور مالی و 

اعتبار، نیروي دریایی، هنجارهاي 

سهولت دفاع (ايلیبرالی، موقعیت جزیره

  )از سرزمین

  قرن بیستم
ایاالت 

  متحده

تازي در بزرگی اقتصاد ملی، پیش

هاي علمی و تکنیکی، فرهنگ  حوزه

ها، جهانی، نیروهاي نظامی و ائتالف

المللی، مرکزیت هاي لیبرالی بینرژیم

  براي ارتباطات فراملی

قرن بیست 

  و یکم
  ؟

فناوري اطالعات، اقتصادهاي مبتنی بر 

کیفیت استفاده از فناوري  -اطالعات

 -هاي مختلف سیاسی اطالعات در بخش

  قدرت نرم -اجتماعی اقتصادي و
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   1قدرت سخت -1-3-1

ست از توان اجبـار  ا قدرت سخت عبارت

بـا توســل بـه اقــدامات، ابزارهـا و تصــمیمات    

، گرایـی  واقـع مبانی نگـرش  . آشکار و مستقیم

در . ترین منبع فکري قدرت سخت اسـت  مهم

افـراد،  (اعتمـادي بـین بـازیگران    این نگاه، بی

لـی شـریر و   و بـه طـور ک  ) هـا  ها و دولتگروه

هـا یـک اصـل     ها و دولت آزمند خواندن انسان

توسـل بــه   ،اعتمـادي ایـن بـی  . حیـاتی اسـت  

ــی، مســتقیم و در دســترس را   ــاي عین ابزاره

ــی،  کنــد؛ چــونتجــویز مــی ــه مبــانی ذهن ب

دست قدرت اعتمادي وجود غیرمستقیم و دور

، گرایـان  واقـع بـر خـالف    گرایـان  آرمان. ندارد

دانند و کدیگر نمیها را شریر و دشمن ی انسان

آنـان  . کننـد کید میبه جاي امنیت بر صلح تأ

ضمن ابراز امیدواري به صلح و اصـالح روابـط   

اي را از طریـق جامعـه   المللی، چنین ایدهبین

المللــی و مــذاکرات هــاي بــین ملــل، ســازمان

از نظر آنهـا نهادهـاي فـوق    . کنندپیگیري می

روه گ(ملی قدرت دارند تا نظم را برقرار کنند 

ــی  ــات امنیت ــص  ،1387 ،مطالع ). 31-33ص

درت کـارگیري قـ   هترین اشکال و منابع بـ مهم

دیپلماسی  ،مداخله نظامی: اند از سخت عبارت

اجبــارآمیز کــه در آن برانــدازي حکومــت بــه 

                                       
1. Hard Power  

شکل مستقیم و غیرمستقیم مد نظـر اسـت و   

 .تحریم اقتصادي

  2قدرت نرم -1-3-2

یـر  ست از توانایی تغیا قدرت نرم عبارت

هاي دیگران تا بر اساس یا شکل دادن اولویت

. خـواهیم، فکـر یـا رفتـار کننـد     آنچه مـا مـی  

بنابراین قدرت نرم متعلق به بـازیگرانی اسـت   

که بدون اینکه از زور اسـتفاده کننـد، نتـایج    

ــد؛ چــون سیاســت  دلخــواه را مــی ــا و  گیرن ه

  .هاي آنها براي دیگران جذابیت دارد ارزش

ا روش دسـتوري و  تواند بـ یک دولت می

آمیز در داخـل کشـور خـود حکمرانـی     تحکم

آمیز ممکن است با تکیه بر کند، قدرت تحکم

ــویقی   ــاي تش ــویج(ابزاره ــا ابزارهــاي  ) ه ی

یـک دولـت   . اعمال شـود ) چماق(تهدیدآمیز 

تواند به نتایج دلخواهش در صحنه داخلی می

و حتی در سیاست جهانی دست یابـد، بـدین   

جام پذیرد کـه دیگـران   صورت که اقداماتی ان

خـواهیم و یـا   آنچه را طلب کنند که مـا مـی  

دوســت داریــم و انجــام ) دولــت(آنچــه را مــا 

. دهیم، درست و مطابق میل خـود بداننـد   می

آمیز این چهره از قدرت در مقابل رفتار تحکم

را قــدرت  تــوان آنقــدرت قــرار دارد کــه مــی

 ،نــاي(نامیــد  "قــدرت نـرم "کننــدگی جـذب 

  ). 100ص، 1387

                                       
2. Soft Power 
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اندیشمند فرانسوي معتقـد   ،میشل فوکو

بـه طـور   (است در قـدرت نـرم نـوعی اجبـار     

از نــوع قــدرت ســخت پدیــدار ) تقیمغیرمســ

شود و کـارکردي دارد کـه در بسـیاري از     می

  .ماند درت سخت از انجامش عاجز میموارد، ق

در . »نه زور است و نـه پـول  «قدرت نرم 

گـذاري  هـا سـرمایه  قدرت نـرم، روي ذهنیـت  

در این نوع قدرت، از جـذابیت بـراي   . شود می

ــه ایجــاد اشــتراك بــین ارزش هــا و از الــزام ب

هـا  همکاري در راستاي رسـیدن بـه خواسـت   

ــی گیــــريبهــــره ــوردي( شــــود مــ  ،بولــ

http://noorportal.net( .  اگر بازیگري موفـق

ران مشـروع  شود قدرت خود را در نگـاه دیگـ  

ســیس کنــد کــه جلــوه دهــد و نهادهــایی تأ

ران عالیق خـود را بـر اسـاس ضـوابط آن     دیگ

نهادها هماهنگ نمایند، دیگر نیازي نیست تا 

و  نمایـد بازیگر مسلط به شیوه سـنتی عمـل   

براي تحقق خواست خود از نیروي نظـامی یـا   

اگـر فرهنـگ و   . تهدیدات خشن استفاده کند

ــازیگر مســلط، جــذابیت داشــته   ایــدئولوژي ب

وصـفی  باشد، دیگران با شوق و سـرعت زایدال 

در راستاي مورد نظر قدرت مسلط حرکـت و  

ــد کــرد  گــروه مطالعــات (حتــی فکــر خواهن

  ).44ص  ،1387 ،امنیتی

ــري    ــب فک ــه در مکات ــرم ریش ــدرت ن ق

. الملـل دارد مختلف علوم سیاسی و روابط بین

گرایی  واقعهاي  قدرت سخت بر اساس اندیشه

شود و قدرت نرم نیز توجیه می گرایی واقعو نو

هـاي لیبرالیسـتی   برخی، از رهیافتبه اعتقاد 

این امر بدان معنا نیست کـه  ( گیرد ت میئنش

ــرم    ــدرت ن ــه ق ــر در توجی ــاي دیگ رویکرده

ترین در نگرش لیبرالی، اصلی). دخالتی ندارند

ــازیگر، تهدیدکننــده و تهدید ــت ب شــونده دول

بلکــه محــور اساســی سیاســتگذاري،  ،نیســت

از  تـر  بازیگران غیردولتی هستند و جامعه مهم

هــا  در نگــرش لیبرالــی، انســان. دولــت اســت

موجودات شـریر و پلیـدي نیسـتند؛ بـر ایـن      

ها در جسـتجوي صـلح هسـتند،     اساس انسان

ــت ــی نماینــده شــهروندان،   پــس دول هــا یعن

المللـی   خیرخواه بوده و در نتیجه محیط بـین 

ــت    ــدگان مل ــکل از نماین ــه متش ــت،  ک هاس

   )2(.پذیر و هنجارگراست قانون

قدرت، نوع رفتـار دسـتوري و   در نمودار 

از تهدیـد تـا   ( ايانتخابی در رونـدي زنجیـره  

هــاي اقتصــادي و پــس از آن تنظــیم مشــوق

. گیرنـد قرار می) دستور کار و در نهایت جذب

منابع قدرت نرم به همکـاري و همگرایـی بـا    

هـا،   طیف رفتاري مبتنـی بـر جـذابیت ارزش   

) المللـی داخلـی و بـین  (ها و سیاسـت فرهنگ

که منابع قدرت سخت  دارند؛ در حالی گرایش

به همگرایی با رفتار دستوري مبتنی بر اجبـار  

و زور، تشویق یـا تطمیـع اقتصـادي گـرایش     

 ,Nye, 2004و  76ص  ،1389، بیکـی (دارند 

p.28 .(  این دو جنبه در نهایت تقویت قـدرت

  .دنبال دارند هملی را ب
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  مدل انواع قدرت ـ) 1(شماره  ودارنم

  
 مختلـف  هايرشته اساتید و متخصصان

الملـل،   بـین  سیاسـی، روابـط   علـوم  همچـون 

 تفسـیر  در و ژئوپلیتیـک  سیاسـی  جغرافیـاي 

ـ   بـر  قدرت، برخی منابع ی و گـروه  عوامـل کم

 بـر  و برخـی  کیفی و غیرعینی دیگر بر عوامل

 سـعی  اینجـا  در. اندکرده کیدتأ آنها دوي هر

 بـه  مربـوط  عمده الگوهاي از تعدادي شودمی

 و کارشناسـان  سـوي  از که ملی ل قدرتعوام

جملــه   از خــارجی و داخلــی متخصصــین

یا، ن گالسنر، ارگانسکی، مورگنتا، ماهان، حافظ

با مطالعه . گردد شده، بیان ارائه...  و ادهز سیف

 دهنده تشکیل ترین عوامل منابع مختلف؛ مهم

 صـاحبنظران  و دانشمندان نظر از ملی قدرت

  :اندت شدهزیر فهرس نگارهدر  مختلف

  هنده قدرت به تفکیک نرم و سخت از دید اندیشمندان مختلفد ـ عوامل تشکیل) 2(نگاره شماره 
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ـ وزن عوامل ) 2(شماره مودار ن

دهنده قدرت با توجه به نظر  تشکیل

  اندیشمندان مختلف

  
ی و بایـد توجـه داشـت هـر چنـد بررسـ      

ــل تشــکیل  ــابی برخــی از عوام ــده و  ارزی دهن

آورنده قدرت همچـون نفـرات ارتـش،    وجود هب

اي، هاي مختلف نظـامی و هسـته  تعداد سالح

 باشــدســاده مــی... میــزان منــابع طبیعــی و 

ــا برخـــی از عوامـــل )قـــدرت ســـخت( ، امـ

وجودآورنــده قــدرت ماننــد روحیــه ملــی،  هبــ

کیفیت دیپلماسی، تجانس و یا عـدم تجـانس   

عمومی، کیفیـت رهبـري و حکومـت، میـزان     

هـا و  پذیري مـردم در مقابـل سـختی   انعطاف

عواملی هستند که بـه سـهولت   ... مشکالت و 

ین دو چهـره  بنـابرا . گیري نیسـتند قابل اندازه

شـود کـه بررسـی    متفاوت از قدرت آشکار می

هر یـک از ایـن ابعـاد بـه شـکلی جداگانـه و       

ریزي و سیاستگذاري در مورد آنهـا، در  برنامه

تواند به تقویت قدرت ملـی منتهـی   نهایت می

  .شود

منابع قدرت نـرم جمهـوري   -2

  اسالمی ایران

ـ    دسـت آوردن آن چیـزي    هقدرت نـرم ب

. از طریق اقناع و جـذب  خواهید؛است که می

عنوان شکلی از قدرت از مطالب  هایده جذب ب

 ،گیـرد نمـی  أمنش 3افرادي چون ناي یا لوکس

بلکـه بــه فیلســوفان قــدیمی چــین همچــون  

گردد قرن قبل از میالد برمی هفتبه  4الوزي

)www.wikipedid.com.( ــب ــن مطلــ از ایــ

هاي ظهور و بروز قدرت نرم در توان زمینه می

قــانون . ا نیـز بســیار طـوالنی دانسـت   ایـران ر 

شده در آن که به  حمورابی و دستورات نوشته

یـا   ،کـرد کید مـی آزادي بین مردم تأعدالت و 

اقدامات کوروش در هنگام برخورد با بابلیان و 

هــایی از آزاد گذاشــتن یهودیــان بابــل نمونــه

مشهودترین نمونـه  . باشندقدرت نرم ایران می

کـه بـا   را وي جـذب  عنـوان نیـر   هقدرت نرم ب

ها و باورهـاي مـردم سـروکار     عواطف و ارزش

م از  570تــوان پــذیرش اســالم در مــی ،دارد

  . سوي ایرانیان دانست

ایران از هزاران سـال پـیش تـاکنون بـه     

انگیـز در  عنوان کشوري داراي تمدن شـگفت 

هاي بزرگ بشري، از یک سـو   چهار راه تمدن

 هــم مــرز بــا هندوســتان، از ســوي دیگــر در 

                                       
3. Lukes 
4. Laozi 
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تمدن بزرگ چـین،   مراوده دائمی با فرهنگ و

از سمت غرب هم مرز بـا یونـان و امپراتـوري    

هـا و از   روم شرقی، از سـمت شـمال بـا روس   

ــا اعــراب مــراوده و مواجهــه  ســمت جنــوب ب

، ص 1387، پـژوه  گلشـن (دائمی داشته است 

ــدود   )333 ــاحتی در ح ــا مس ــز ب ــروزه نی ، ام

 ،انشایان و همکـار (کیلومتر مربع  1648195

ــاس  ) 11ص  ،1389 ــه حســــ در منطقــــ

راتژیکی خلیج فـارس واقـع   ژئوپلیتیکی و است

موقعیت حساس و مهـم ایـران در   . شده است

ثباتی هاي مختلف منطقه چون بی کنار بحران

هـاي افغانسـتان، مناقشـات قـومی     و درگیري

پاکستان و اثرات آن بر اقوام ایران، جنـگ بـا   

آن کشور بـر  هاي امروز ثباتیعراق و اثرات بی

ایران، اثرات ابرقـدرت امریکـا بـر کشـورهاي     

حاشیه خلیج فـارس و تغییـر رفتـار آنهـا در     

برابر ایران، اعتراض یا مناقشات لفظی اعـراب  

با ایران و اثرات روانـی آنهـا همـه از مسـائلی     

است که بر کشـور مـا و رفتـار حاصـل از آن     

  .است اثرگذار بوده

ایـــن مســـائل کشـــور مـــا را همـــواره 

ــی و   د ــامی، فرهنگ ــات نظ ــتخوش تهاجم س

. اقتصادي کشورهاي مختلف قـرار داده اسـت  

تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین حاکی از آن 

است که اقوام بیگانه زمانی بر این کشور فائق 

هـاي مدیـدي درگیـر     اند که ایران مـدت آمده

اي و هـاي قـومی و قبیلـه   هـا و خصـومت  نزاع

ه به این نکتـه  بنابراین توج. داخلی بوده است

براي سیاستمداران و حاکمان ایـران ضـروري   

است کـه ضـمن توجـه و تقویـت فرهنـگ و      

ــات   تمــدن خــود، در برطــرف کــردن اختالف

اي و قبیلـه  -حزبـی، قـومی   -مختلف سیاسی

اهتمام ورزند و به پررنگ کـردن  ... مذهبی و 

مشترکات فرهنگی و منافع ملی توجه جـدي  

  .نمایند

ــدر ایــران ــوان ق ــه عن ــا  يا ت منطقــهب ب

 يهـا  در عرصـه  یگريمـؤثر بـاز   هاي یلپتانس

 هـاي  یاز دگرگـون  یريضمن اثرپذ المللی، ینب

بر روابط  یرگذاريثأدنبال ت هب الملل، ینروابط ب

 یــايجغراف. باشـد  یموجـود مــ  يو سـاختارها 

در  يانـرژ  یممنـابع عظـ   یران،ا متنوعو  یعوس

ــراف ا ــل و اط ــران،داخ ــبترک ی ــتو ک ی  یفی

جـوان و مسـتعد، انسـجام     یتـی عساختار جم

حـوزه نفـوذ    یعمق و گسـتردگ  یدئولوژیکی،ا

 یراتثأبــا تــ یتیکیژئــوپل یــتموقع ی،فرهنگــ

و  يا بـر تحـوالت منطقـه    یکیمتقابل استراتژ

ــا ــه  ســـبین یـــايمزا یرسـ متعـــدد از جملـ

 المللی ینب يدر فضا یرانشاخص ا هاي یژگیو

 یـت امن ینمأ، ثبـات و تـ   یـن ا وجـود با . است

 ي،رشـد و توسـعه اقتصـاد    ی،خارجو  یداخل

 يافزار نفوذ نرم يها ارتباطات گسترده با حوزه

ــه یرگـــذاريو تأث ــر تحـــوالت منطقـ و  يا بـ
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تحقـــق  یطیدر شـــرا یـــران،ا يا فرامنطقـــه

و تعـامالت   یـدار توسـعه پا  ایـران که  یابند یم

ــ ــارج یداخل ــب   یو خ ــود را در قال ــکخ  ی

 هــاي یــتبــر واقع یجــامع و متکــ ياســتراتژ

 هاي یتبر مز یهتک با یتیکیو ژئوپل ییایجغراف

) www.rastak.com ،میرشاهی( کشور ینسب

و  ی، طراحـ جمله منابع تولیـد قـدرت نـرم    از

هـاي  ترین منـابع و قابلیـت  مهم. یدنما ینتدو

تولید قدرت نرم جمهـوري اسـالمی ایـران را    

  :توان در موارد زیر عنوان کردمی

نام هـر کشـور از   : سرزمین و نام ایران

ترین نکات در ایجـاد هویـت و چـارچوب     همم

ــی    ــدت مل ــارچگی و وح ــراي یکپ ــب ب مناس

قلمرو تحت حاکمیت یـک  . شودمحسوب می

ــا ) کشــور(دولــت، ســرزمین آن  اســت کــه ب

مرزهاي سیاسی از سـایر واحـدهاي سیاسـی    

بدون وجود سرزمین، دولتـی  . شودمتمایز می

 -هـاي مکـانی  وابسـتگی . شکل نخواهد گرفت

ــکل ــی،  زیســتی و ش ــدهاي وطن ــري پیون گی

خانوادگی و سکونتگاهی انسان در ارتبـاط بـا   

، حـافظ نیــا (کنـد   سـرزمین معنـی پیـدا مـی    

هاي وطنی و بـومی  وابستگی). 36، ص 1381

ها دوري از وطن کمتر رنگ  حتی پس از سال

نمونه بارز نگاه تاریخی بـه سـرزمین   . بازندمی

ــران و شــکل ــه همبســتگی را ای گیــري روحی

ــی ــوان د م ــارس  و   ت ــیج ف ــام خل ــل ن ر جع

  .العمل ایرانیان در برابر آن مشاهده کرد عکس

 :موقعیت جغرافیایی و اسـتراتژیک 

موقعیـــت  یـــلبـــه دلمنطقـــه خاورمیانـــه 

محـل   ،تیکییاستراتژیکی و ژئوپول ،جغرافیایی

و  تالقـی محورهــاي بــزرگ ارتبــاطی زمینــی 

به شمار ) اروپا و افریقا -آسیا(قاره  سه هوایی

وجود ذخایر عظـیم انـرژي منطقـه و    . رودمی

اي و رقابـــت نیــز نبـــود ابرقــدرت منطقـــه  

هـاي   هاي بـزرگ بـراي چپـاول ثـروت     قدرت

منطقه، سبب شده است خاورمیانه در کـانون  

قرارگیـري  . هـا قـرار گیـرد    توجهات ابرقـدرت 

ایران در این موقعیـت حسـاس جغرافیـایی و    

ــت ــا و پتانســیل ظرفی ــزوم  ه ــدد، ل ــاي متع ه

نظر دولتمـردان را جهـت    ي و دقتریز برنامه

برداري در جهت افزایش قـدرت ملـی دو    بهره

 . سازدچندان می

ذخایر غنی نفت و گاز در : منابع معدنی

حوزه خلیج فارس و دریاي خزر آنچنان است 

بستان سـعودي بیشـترین   که ایران پس از عر

عبارتی  هب. شده نفت جهان را دارد ذخایر اثبات

 10میلیارد بشـکه نفـت،    3/133با دارا بودن 

خود اختصاص  هدرصد از کل ذخایر جهان را ب

ــت  ــن(داده اس ــژوه گلش ). 355 ، ص1387، پ

پس از روسیه دومین دارنده ذخایر گاز جهان 

همچنـین منـابع متنـوع و    . شودمحسوب می
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 -سـنگ گسترده معدنی دیگـري چـون زغـال   

 -طــال -اورانیــوم -گــوگرد-آلومینیــوم -مــس

ــز ــرب -منگن ــی... و  روي -س ــدرا دارا م . باش

هرچند دارا بودن این ذخایر به تنهایی موجب 

قدرتمندي نخواهد بود؛ چنانچه این ذخایر بـا  

ریـــزي و درك صــحیح دولتمـــردان  برنامــه 

شــکلی عادالنــه در کشــور  هبــرداري و بــ بهــره

ــی  ــوند؛ م ــه ش ــومی  هزین ــایت عم ــد رض توان

دنبـال داشـته باشـد و قـدرت      هشهروندان را ب

 . ملی را در حد عالی تقویت کند

موقعیت : هاي فرهنگیتاریخ و جاذبه

کننـده  و نقش فرهنگ یک کشور اغلب بیـان 

یکپــارچگی اجتمــاعی و همــدلی سیاســی آن 

تـرین   عنوان مهـم  هاین امر ب. شودمحسوب می

دهنده یکپـارچگی ملـی    تشکیلمنبع سیاسی 

اســت، بنــابراین  و پایــداري سیاســی) اتحــاد(

اي صعود و یا سقوط فرهنگی یک کشور ضربه

اساسی به توسعه کشور و در نهایت بر افزایش 

یــا کــاهش قــدرت ملــی آن کشـــور دارد     

)zhang,1999,p.28 .(گیري نخستین از شکل

ــال     ــاد در س ــام م ــا ن ــت ب م در .ق 726دول

تـا  ) 32ص  ،1373، شـعبانی (سرزمین ایران 

هـاي  اهی و حکومتهاي پادشبه امروز سلسله

هـر  . انـد متعددي در ایـران حکمرانـی داشـته   

چند قدرت و حوزه نفوذ آنهـا یکسـان نبـوده    

ــدرت بســیار   ــواردي از ق ــی در م اســت و حت

انـد، امـا بـه پشـتوانه     ضعیفی برخوردار بـوده 

تاریخ و فرهنگ غنی خود همواره مهاجمان را 

آثار باسـتانی، مفـاخر   . انددر خود ادغام نموده

ــی، آ ــان، هنرهــاي و   مل داب و رســوم ایرانی

دســتاورهاي علمــی مختلــف، همگــی ضــمن 

ــران؛   ــت ای تحکــیم وحــدت و همبســتگی مل

هـا   اثرگذاري عمیقی بر سایر کشورها و قدرت

کوشند تـا بـا    امروزه نیز ایرانیان می. اندداشته

اسـالمی کهـن    -هـاي ملـی  درآمیختن انگیزه

هاي انسانی دوران مدرن هویـت   خود با ارزش

ــ ــد  مل ــکل دهن ــوینی را ش ــدزاده(ی ن ، مجته

  ).21، ص 1385

با ظهـور ادیـان، بـه    : دین و ایدئولوژي

ویژه اسالم و گسترش سریع آنهـا در جهـان،   

اسـالم نـه   . تر گردیدنقش قدرت نرم برجسته

براساس قدرت سخت، بلکه با تکیه بر قـدرت  

اکثریت قریـب بـه اتفـاق     .نرم گسترش یافت

ند و از این حیـث  ا ممردم ایران پیرو دین اسال

تـري بـه نـام     جزئی از قلمرو جغرافیاي وسیع

 99بـیش از  . شـوند جهان اسالم محسوب می

درصد جمعیت کشور ما را مسلمانان تشـکیل  

). 147ص  ،1381، نیــا حــافظ(دهنــد  مــی

آمیز و مشـارکت ادیـان و   همزیستی مسالمت

مذاهب مختلف در امـور گونـاگون فرهنگـی،    

سیاسـی یکـی از نتـایج    اجتماعی، اقتصادي و 

 . باشدقدرت نرم دین می
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ــتی    ــژاد و همزیسـ ــت، نـ قومیـ

ایرانیـان اصـالتاً از نـژاد    : آمیز آنها مسالمت

ســال پــیش وارد  3500آریـایی هســتند کـه   

امروزه اقوام فارس، آذري، کردها، . ایران شدند

هـا در کشـور ایـران    ها و ترکمنها، بلوچعرب

کـه، اقـوام   نکته قابل توجـه این . ساکن هستند

انـد  مختلف ایرانی در طول تاریخ ثابـت کـرده  

هویتشان در پیوند با ایران شکل گرفته اسـت  

و تکیه بر قومیت، جداي از فضاي جغرافیـایی  

گواه این مسـئله  . شوددر آنها دیده نمی ،ایران

ــان و    ــوام، ادی ــه اق ــور هم ــارچگی و حض یکپ

رانــی در دفـاع از کشــور در جنــگ  مـذاهب ای 

 .باشدساله می هشت

ویژه دانشـجویان   هجذب مهاجرین ب

هـاي فرهنگـی بـدون شـک     تماس  :خارجی

ثیر زیادي در مبـارزه بـا احساسـات منفـی     تأ

مبـادالت  . درباره یک کشـور خواهنـد داشـت   

برپـایی  ) استاد و دانشـجو (علمی و دانشگاهی

هـاي مختلـف،    ها، نمایشگاهتئاترها و کنسرت

ــین  ــف ب ــابقات مختل ــزاري مس ــی وبرگ  الملل

از جملـه مـوارد   ... ورزشی، تبادل ورزشـکار و  

الـگ  . رونـد شمار مـی  هاثرگذار در قدرت نرم ب

ب .گ.یکی از مقامات بلندپایـه ك ، 5کالوگین

با نگاهی بـه  : گفته بود) کرده امریکاو تحصیل(

تــوان دریافــت مــی 1977گذشــته و قبــل از 

                                       
5. Oleg Kalugin  

بـراي اتحـاد جمـاهیر    ) دانشـگاهی ( مبـادالت 

ایـن مبـادالت   . وا بـود شوروي همانند اسب تر

نقش بزرگی در فرسایش سیستم شوروي ایفا 

، کـالین پـاول  ). 104، ص 1389، ناي(کردند 

مـن  : گوید می وزیر امور خارجه ایاالت متحده

کنم براي کشـور مـا هـیچ دارایـی بـا      فکر می

ارزشمندتر از دوستی رهبران آینده جهان که 

دانشجویان . نیست ،انددر اینجا تحصیل کرده

المللــی کــه معمــوالً بــا درك بهتــري از ینبــ

هـا و نهادهـاي امریکـایی بـه خانـه بـاز        ارزش

اي از حسـن نیـت را بـراي    گردند، گنجینه می

ــی  ــکیل م ــورمان تش ــدکش ــیاري از . دهن بس

هایی اکنون در موقعیت دانشجویان پیشین هم

ــه ــرار گرفت ــی ق ــه م ــد ک ــایج ان ــد در نت توانن

ــت،    سیاســت ــم اس ــا مه ــراي م ــه ب ــایی ک ه

ـ ). 102 ، ص1389، نـاي (گذارند تأثیر نظـر   هب

ده میلیـون پناهنـ   3رسد ایـران بـا وجـود    می

ــدود   ــانی و حــ ــی   50افغــ ــزار عراقــ هــ

(http://mohajerinnewz.mihanblog.com/

post/516)     و امکانات بـالقوه فـراوان علمـی و

از این قابلیـت مهـم   است دانشگاهی نتوانسته 

خـود  در پیشبرد اهداف و افزایش قدرت نـرم  

 . بهره گیرد

اگر دیپلماسی : ثرؤدیپلماسی فعال و م

را مجموعه تدابیر و اعمالی بدانیم کـه عمـدتاً   

آمیز بـراي حصـول حـداکثر    از طرق مسالمت
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هـاي صــحنه  تفـاهم در میــان انبـوه اخــتالف  

الملـل بـراي حفـظ منـافع ملـی و      روابط بین

شـود  کار گرفته می هاجراي سیاست خارجی ب

؛ باید گفـت در دوران  )5 ص، 1368 ،البرزي(

جدیــد و پیشــرفت علــم و فنــاوري در شــکل 

دیپلماسی نیز تغییراتی عمـده شـکل گرفتـه    

در دیپلماسی نوین به جـاي دسـتکاري   . است

. پردازنــدهــا بــه تولیــد واقعیــت مــیواقعیــت

هـا  کنند با استفاده از رسانهبازیگران سعی می

ــوین،  و فنــاوري از  "تصــویري مجــاز"هــاي ن

خود تولید نمایند که امکان جـایگزین   رقیبان

بـدین ترتیـب   . شدن با واقعیت را داشته باشد

گیرند کـه از  شکل می "هاي مجازيواقعیت"

چـون بـا آنچـه در جهـان      -"نـد مجاز"یکسو 

و از سوي دیگـر   -خارج است، منطبق نیستند

چرا که عمده افکـار   -اي از واقعیت دارندبهره

انـد و  پذیرفتـه  گیران آنهـا را عمومی و تصمیم

نماینـد  بر اساس آن تحلیل و حتی اقدام مـی 

امـروزه  ).  26ص  ،1388 ،میلسن و همکاران(

گیـري  که اسـتفاده از ایـن ابـزار بـراي شـکل     

تصویري منفـی از یـک کشـور نـزد سـایرین      

کـه غـرب از    بسیار رایج گردیده است؛ آنچنان

هاي مجازي بر علیه ایران طریق تولید واقعیت

کند، این امـر لـزوم توجـه جـدي     یاستفاده م

سـازي دیپلماسـی در فضـاي    ایران بـه فعـال  

 . طلبدمجازي را می

: هاي بالعوض و بشردوسـتانه کمک

ست از طریق اقناع، تشویق، ا قدرت نرم بر آن

هدایت و مدیریت تصاویر دهنی مخاطبـان بـا   

هزینه کمتر به تثبیت قدرت نرم دست یابـد؛  

سیاسـتگذاران  بر همین اساس کارشناسـان و  

ــین ــی، کمــک مســائل ب ــوض  الملل ــاي بالع ه

بهــره را یکـی از ابزارهــاي   بشردوسـتانه و کـم  

ــی     ــت مل ــرد امنی ــارجی و راهب ــت خ سیاس

هدف از . کنندهاي برخوردار معرفی می دولت

ها نیز اقناع و ترغیب به تغییر رفتار این کمک

 ,Francis,2003) باشداز طریق قدرت نرم می

Wikipedia) .ــو ــا  جمه ــران ب ــالمی ای ري اس

بهـره و بالعـوض    هاي مختلف کم ارسال کمک

هـاي تحـت سـتم و نیـز کشـورهاي       به گـروه 

دیده از حـوادث طبیعـی در راسـتاي     مصیبت

ن نمونـه اخیـر آ  . این مهم گام برداشته اسـت 

  .باشد میزده پاکستان  کمک به مردم سیل

تالش در جهت تقریب : تقریب مذاهب

ــتفاده از ابز   ــا اس ــذاهب ب ــف  م ــاي مختل اره

  سیاسی، فرهنگی

حضـور  : المللـی حضور در مجامع بین

هــاي  المللــی و پیمــانفعــال در مجــامع بــین

ــه ــیمنطق ــه  اي م ــدرت چان ــد ق ــی و  توان زن

دیپلماتیک ایران را در مسائل مختلف افزایش 

هــا و  عضــویت یــا شــرکت در ســازمان. دهــد

بخشـی بـا    نهادهاي مختلف ضمن مشـروعیت 
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مختلـف اقتصـادي و    فراهم نمـودن امکانـات  

توانـد در  مین منابع مالی مـی فرهنگی و نیز تأ

 . افزایش قدرت ملی اثرگذار باشد

کننده قـدرت   عوامل تضعیف-5

  نرم ایران

هـاي بشـر   امنیت همواره یکی از دغدغه

بــوده و انســان همیشــه ســعی داشــته بــراي  

اندیشـی  کاهش تهدیدات پیرامون خود چـاره 

ــد  ــدل(کنــ ر دوره ، د)19 ، ص1377، مانــ

ثیر تغییـرات  أامنیت تحت ت) حاضر(فرامدرن 

الملل، توسعه ارتباطـات،  گسترده در نظام بین

سـابقه  هاي تکنولوژیک و نزدیکی بی پیشرفت

اگـر تـا   . جوامع به یکدیگر قرار گرفتـه اسـت  

ــی     ــت ارض ــتقالل و تمامی ــل اس ــدي قب چن

هـاي مسـلح    کشورها با تهاجم نظـامی، گـروه  

دي مورد تهدید قـرار  داخلی یا اقدامات اقتصا

؛ امروزه تهدیـد نـرم   )تهدید سخت(گرفت می

یعنی دگرگونی و تغییر در هویت فرهنگـی و  

 شـده یـک نظـام سیاسـی     هاي پذیرفته ارزش

کنـار تغییـر    زیرا در. بسیار اهمیت یافته است

هویت ملی و فرهنگی، کشـور مهـاجم بـدون    

هـاي مـورد   ها و هویت منازعه و تهاجم؛ ارزش

  . کندا بر یک ملت تحمیل مینظر خود ر

در تهدید سخت هدف تخریـب و حـذف   

فیزیکی حریـف و تصـرف و اشـغال سـرزمین     

العمل مقابل همراه خواهـد  که با عکس(است 

ــد ــالی) ش ــدف   در ح ــرم، ه ــد ن ــه در تهدی ک

هـا و  گیـري ها، تصمیمثیرگذاردن بر انتخابتأ

هـا و  الگوهاي رفتاري و در نهایت سلب هویت

نگی است و به دلیل غیر عینی هاي فره ارزش

نـدارد  ) سـریع و روشـنی  (العمـل  بودن عکس

  ).6 ص ،1387، حجازي(

 دانست یتوان تحوالتیم را نرم تهدیدات

 و یفرهنگـ  هویـت  در یدگرگـون  موجـب  که

 یسیاس نظام یک قبول مورد يرفتار يالگوها

 ابعاد در کامل سلطه ینوع نرم تهدید .شودیم

 از که است فرهنگ و حکومت، اقتصاد گانه سه

 ایـن  در یمل يرفتار يالگوها هاستحال طریق

 محقـق  سـایر الگوهـا   یجـایگزین  و هـا  حـوزه 

کـه   یاقـدامات  یتمـام  نگـرش،  این با .شود می

 یک یحیات يها ارزش و اهداف تا شود موجب

 ،يفکـر  يهـا  شامل زیرسـاخت  یسیاس نظام

 حـوزه اقتصـاد،   در يرفتـار  يالگوها و باورها

 موجـب  یـا  افتـد،  خطر به تسیاس و فرهنگ

 عوامـل  در یاساسـ  یدگرگـون  و ایجاد تغییـر 

ـ  هویت کننده تعیین  شـود،  کشـور  یـک  یمل

    .آیدمی شمار به نرم تهدید

افـزاري کـه    نرم ترین عوامل برخی از مهم

ثیر قـرار  ران را تحت تـأ تواند قدرت ملی ایمی

  :استیا تضعیف کند، موارد زیر  دهد

ي اسـت کـه   ا دهفساد پدی ،فساد اداري -

ــت  ــم در حکوم ــم در   ه ــدارگرا و ه ــاي اقت ه
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امـا در   ،وجـود دارد سـاالر   هاي مردم حکومت

مقابلـه بـا آن   سـاالر امکـان    کشورهاي مـردم 

 ملهجاز تواند مشکالتی  فساد می. بیشتر است

ثباتی در کشـور،   ت اقتصادي، بیتضعیف امنی

هـاي زیرزمینـی، اخـتالل در     افزایش فعالیـت 

هـا و   لویـت ارجی، انحـراف او گذاري خ سرمایه

و فرار استعدادها،  اعتبارات، تضعیف یا انحراف

هاي جاري و تجاري را به دنبال  افزایش هزینه

  .داشته باشد

المللـی   بر اسـاس گـزارش سـازمان بـین    

ــفافیت ــال  )IT(  6شـ ــور  2007در سـ کشـ

رتبـه نخسـت و    4/9دانمارك با کسب نمـره  

رتبـه  . نـد ا را داشـته  179رتبه  4/1یانمار با م

ـ  در جهان ایران  بـوده   131، 5/2ا نمـره  نیـز ب

  ).47 ، ص1387زاده،  حسن(است 

مشکالت اقتصادي و نارضایتی حاصـل   -

التحصــیالن   ویــژه بیکــاري فــارغ   هاز آن بــ

  ؛)و روشنفکران جامعه( دانشگاهی

هـاي ارزشـی و   ضعف تولیـدات برنامـه   -

هـاي مختلـف   فرهنگی که گرایش بـه برنامـه  

ـ  و سایتاي ماهواره دنبـال   ههاي اینترنتـی را ب

  .دارد

اختالفات مرزي با همسایگان از قبیـل   -

اختالف در تعیین حدود مرزهـاي دریـایی در   

                                       
6. Transparency International Organization  

ریاي خزر، مواد مخدر، حضور خلیج فارس و د

  ؛  ...هاي تروریستی در حاشیه مرزها و  گروهک

عدم حمایت از تولیدات داخلـی و نیـز    -

  .واردات بدون برنامه

  فرجام

الملل باعث شـده  رایط جدید نظام بینش

هــاي جدیــدي در ســاختارهاي لفــهؤماســت 

پایـان جنـگ سـرد و    . جهانی نقش ایفا کنند

محور هـاي امنیتــی کشـورها، اقتصــاد  اولویـت 

هــاي جهــانی، مطــرح شــدن  شــدن سیاســت

ــراد و    ــافتن اف ــت ی ــد و اهمی ــازیگران جدی ب

در جهـان، موجـب شـده    نهادهاي غیردولتـی  

مین منافع ملی خود ابزارها و کشورها براي تأ

تـرین   کار گیرنـد کـه مهـم    ههاي جدیدي ب راه

 "قـدرت نـرم  "گیـري از  توان بهـره آنها را می

  .دانست

ــل انقــالب اســالمی بــا      ــران در اوای ای

هـاي قـدرت نـرم    لفهؤگیري مناسب از م بهره

خود توانست جایگاه خود را در نظـام جهـانی   

نی تحـوالت جدیـد نظـام جهـا    . تثبیت نماید

جانبه به قدرت نرم را بیش از  مهلزوم توجه ه

بر ایـن اسـاس پـژوهش    . پیش نمایان ساخت

هاي قـدرت نـرم ایـران را مـورد     لفهؤحاضر م

  . بررسی قرار داد
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هاي قـدرت  لفهؤدهنده مزیر نشان نگاره

نرم ایران و جایگاه آن در قدرت ملـی کشـور   

  .باشدمی

ت هاي قدرلفهؤثیر مـ تأ) 3( شماره نگاره

  نرم بر قدرت ملی ایران

  مؤلفه هاي قدرت نرم

  عملکرد بر قدرت ملی

  منفی  مثبت

     هاي فرهنگی و ایدئوژیک ارزش

     المللیوجهه بین

     دیپلماسی عمومی

     رسانه

     سرزمین و نام ایران

     شناسایی

     موقعیت جغرافیایی و استراتژیک

     منابع اقتصادي

     هاي تمدنیتاریخ و جاذبه

     قومیت و نژاد

     جذب مهاجرین

     هاي بشردوستانه کمک

     المللیحضور در مجامع بین

     تقریب مذاهب

هاي قدرت نرم عملکرد مثبت آنهـا  لفهؤم

اما باید . دهندبر قدرت ملی ایران را نشان می

هاي قدرت نرم توجه داشته باشیم که شاخص

ــر   ــاالیی ب ــی داراي اثرگــذاري ب در بعــد داخل

هایی که در بعـد  اند و شاخصقدرت ملی بوده

فراملی داراي اثرگـذاري هسـتند، عملکـردي    

ــرم را نشــان مــی  ــدرت ن ــر ق . دهنــدمنفــی ب

معنا که پس از انقالب اسالمی و با توجه  بدین

هاي به تحوالت جهانی، دولتمردان به شاخص

ر بعد ملـی توجـه بیشـتري    مولد قدرت نرم د

هـاي  لفـه ؤی بـه م اند و توجه چندان نشان داده

در . انـد ثر در قـدرت نـرم نداشـته   ؤخارجی مـ 

هـاي اثرگـذار خـارجی قـدرت     نتیجه شاخص

نرم، به همان نسبت در کـاهش قـدرت ملـی    

  .  اندثر بودهؤایران م

کشـور مـا در   جهـانی،   یـد جد يفضا در

 یتیکیژئوپل هاي یتموقع ینتر از حساس یکی

کـه منــاطق   يطــورجهـان قـرار گرفتــه، بـه    

گسـترده و   يبـا کارکردهـا   یفعال یکییتژئوپل

این کارکرد  ومتعدد گرداگرد آن را فرا گرفته 

داده قـرار   یررا تحـت تـأث   یرانا قدرتمناطق 

  . است

و  یملـ  ياستراتژ یمو تنظ یهدر ته ایران

 یکاسـتراتژ  یطکالن خود تا آنجا که بـه محـ  

سـه   یـد بـه ناچـار با   ،شـود  یمربوط م یرونیب

  :که یردرا بپذ يمحور یتواقع

  یرامونیپ یدهايتراکم تهد .1 

  یرناپذ کنترل يمرزها. 2 

ـ  یتیفقدان چتر حمـا  .3 در  ،المللـی  ینب

 یـت و تمام یوحـدت ملـ   یت،درازمدت بر امن

بـه   ياگسـترده  یراتتـأث  یـران کشـور ا  یارض

ــوریمــیکر(گذارنــد  یمــ يجــا ، ص 1380، پ

220.(   

عمـل   یبر اساس منـافع ملـ   يهر کشور

هم در قالب قدرت قابل  یو منافع مل کند یم

ــفتعر ــت ی ــا( اس ، )183ص ، 1374، مورگنت
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 یزدر گرو سـت  المللی ینب و یاقتدار مل یشافزا

اگـر   یـرا ز ؛یسـت ن المللـی  ینبـ  يهـا  با قدرت

 یدر حالت جنگ یاشود، کشور همواره  ینچن

در حالت نه جنگ و نه صلح به سـر   یااست و 

 را یريناپـذ  جبران هاي یانروند ز ینو ا برد یم

توسـعه کشـور    يامکانـات و بسـترها   یکربر پ

و  یپلماتیــکد هــاي یــتو ظرف کنــد یوارد مــ

ــتس ــارج یاس ــزن یخ ــههز ی ــا   ین ــه ب مقابل

 يهـا  کـه توسـط قـدرت    شود یم ییها بحران

بـه   ینبنابرا. شوند یم یجادکشور ا يبزرگ برا

بخواهـد   یران، اگر ااین مقاله باور پژوهشگران

جلـب   زمندیاشود، ن یلقدرت برتر تبد یکبه 

ــاد د ــراعتم ــاز یگ ــه یگرانب ــا  عرص ــام  يه نظ

  . است الملل ینب

ــازیگري مــی ــد  در عصــر اطالعــات ب توان

بتوانـد بـا   کـه   سردمدار دنیاي سیاست باشـد 

گیري از قدرت نرم و تصویرسازي و ارائـه   بهره

 اي مطلوب و مناسب به انتقـال درسـت   وجهه

پیام با تکیه بر ساختارهاي غیرمادي از جمله 

اعی، هنجاري و ارزشی و نهادي و عوامل اجتم

اي چون دین، فرهنگ، تـاریخ و هویـت    زمینه

ایــن مهــم نیــز در . دکنــاجتمــاعی مبــادرت 

رویکرد قدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران     

مجلـه  (نظـر مسـئولین قـرار گیـرد      باید مـد 

آگـاهی و  ). 57شماره  ،1385تابستان  ،حضور

هــا، جانبــه نسـبت بــه قابلیــت  شـناخت همــه 

هـاي نسـبی سـرزمین    ها و ظرفیـت وانمنديت

ــی و    ــاهاي محیط ــر فض ــز درك بهت ــی نی مل

گیري یکجانبـه ذهنـی را   جلوگیري از تصمیم

تصـویر مخاطبـان از   . دنبال خواهـد داشـت   هب

ملهـم و  ) و در نهایت حکومـت (سیاستمداران 

هـاي آن دولـت    گرفته از رفتار و سیاستتأثیر

کـه   بنابراین باید توجـه داشـته باشـیم    ،است

ایجــاد و گســترش انقــالب تکنولــوژیکی و    

اطالعاتی در دوره معاصـر در افـزایش سـطح    

. آگـاهی عمـومی بســیار اثرگـذار بـوده اســت    

وجود انقالب اطالعـات   دلیل هتهدید نرم که ب

ثر و کـارآ تبـدیل شـده    ؤامروزه به تهدیدي م

ترین ابعـاد قـدرت    تواند یکی از مهماست، می

اده و ضـمن اینکـه   ملی را مورد تهاجم قرار د

دهـد،  هاي واقعی یک ملت را تغییر می آرمان

هـاي   هـا و سیاسـت   مقاومت و دفاع از آرمـان 

اصلی هـر نظـام سیاسـی را تضـعیف و نـابود      

دولتمردان و مسئوالن ایران باید ضمن . سازد

تقویـت  (توجه به تقویت جنبه سخت قـدرت  

اي بـه  توجـه ویـژه  ) توان نظـامی و اقتصـادي  

تـالش  . بعـاد آن داشـته باشـند   قدرت نرم و ا

عـدالتی فضـایی، سیاسـی،     براي رفع فقر و بی

ــی در کشــور؛   ــاعی و فرهنگ اقتصــادي، اجتم

هـاي فکـري موجـود در     توجه به تنوع تفاوت

جامعه و تالش در جهت نزدیکی و پیونـدهاي  

زبانی و نژادي؛ حرکتـی آرام و   -مختلف قومی
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پیوسـته در جهـت آگــاهی بخشـی بـه افکــار     

هـا و نـه مـدیریت افکـار     وسط رسانهعمومی ت

ــل     ــی در ح ــارکت سیاس ــزایش مش ــا؛ اف آنه

ثر در ؤحضـور فعـال و مـ   (هاي مختلف  بحران

و پرهیـز از مباحـث رادیکـال    ) مجامع جهانی

ــاه     ــت و جایگ ــرفتن موقعی ــر گ ــدون درنظ ب

در فضـاي سیاسـی   ) قـدرت ملـی  (کشورمان 

جانبـه،   تواند ضمن توسعه همهالمللی، میبین

ت قـدرت ملـی و حضـور فعـال و     امکان تقوی

اي و ثر کشـــورمان در مجـــامع منطقـــهؤمـــ

  . المللی را در پی داشته باشد بین

  

  ها پانوشت

نقش : مستخرج از رساله دکتري با عنوان ،این مقاله *

است  دولت الکترونیک در افزایش قدرت ملی در ایران

نگارنــدگان ایــن مقالــه ســپاس خــود را نســبت بــه  و

معنوي دانشگاه تهـران در انجـام    هاي مادي وحمایت

  .کننداین پژوهش، تقدیم می

البته این بدین معنا نیست که کاربرد نیروي نظامی ـ 1

کلی منتفی شـده اسـت، بلکـه در شـرایط نهـایی و       هب

خاص مجبور به استفاده از نیروي نظامی هستند و یـا  

در شرایطی که قدرتی مافوق خود و حساس بـه خـود   

ون شک از این نیرو براي سرکوب و بد ،مشاهده نکنند

  .پیشبرد نظرات خود استفاده خواهند کرد

این مطالب برداشتی از کتاب تهدیدات قدرت ملـی  ـ 2

  .می باشد 47تا  31صفحات 

ثر بر ؤتحلیل عوامل م«در ذکر منابع فوق از رساله ـ 3

. استفاده شده است» 1385 ،قدرت ملی، نوشته زرقانی

افراد به این منبـع و صـفحات    براي مراجعه به نظریات

  .مراجعه نمایید 90تا  75

  

 فارسیمنابع 

ارزیابی تحول دیپلماسی ، )1368(البرزي محمدرضا .1

  نشر سفیر. تهران. در قرن بیستم

تهدیدات نرم الگـوي  ، )1387(علمداري، سهرابانعامی .2

گـزارش  . تقابل استراتژیک ایاالت متحده در برابر ایران

ــژوهش و . جمهــور . اســناد ریاســت جمهــوريمرکــز پ

-27شماره . اسالمی فصلنامه تخصصی نامه دولت

  فروردین 26

قدرت نرم جمهوري اسالمی  ،)1389(یکی، مهديب .3

ناشـر دانشـگاه امـام     .)مطالعه موردي لبنـان (ایران

دانشگاه امام حسـین و پژوهشـکده پیـامبر     -)ع(صادق

 چاپ دوم. اعظم

  کالبد شکافی قدرت نرم ،مجید، بولوردي .4

http://noorportal.net/ 90/152/7591/20535 .aspx 

ترجمـه  . المللمنطق روابط بین ،)1373(جونز، والتر .5

  المللیدفتر مطالعات سیاسی بین. تهران. داود حیدري

ــافظ .6 ــا ح ــا، محمدرض ــات  ، )1379(نی ــانی مطالع مب

هـا و  انتشارات سازمان حوزه :قم ،اجتماعی -سیاسی

  . مدارس علمیه خارج از کشور

ــافظ .7 ــا ح ــا، محمدرض ــافع   ،)1386(نی ــدرت و من ق

 :تهران ،)هاي سنجش مفاهیم و روش -مبانی(ملی

  نشر انتخاب 

هاي قدرت نرم ظرفیت ،)1387(حجازي، سید حسین  .8

جمهوري اسـالمی ایـران در مقابلـه بـا تهدیـدات نـرم       

مرکز پژوهش و اسـناد ریاسـت   . گزارش جمهور. مریکاا
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ـ  ،جمهوري  ،المیفصلنامه تخصصی نامه دولت اس

 فروردین 26-27شماره 

راهکارهـاي مقابلـه بـا    ، )1387(زاده، محمد  حسن .9

فساد اقتصادي در ایران؛ با تأکید بـر کشـورهاي   

چاپ اول، . سسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادؤناشر م ،موفق

  بهمن  

ویــژه  -کتــاب امریکــا ،)1384(داد درویــش، رضــا .10

سسه فرهنگی ؤناشر م ،دیپلماسی عمومی در امریکا

چاپ . المللی ابرار معاصر تهرانعات و تحقیقات بینمطال

 اول 

ــیري .11 ــا، دهش ــرم در   ،محمدرض ــدرت ن ــاه ق جایگ

 /http://www.hawzah.net،ایـران  اسـالمی  انقالب

Hawzah/Magazines/MagArt.aspx  

 :اي بر قدرت ملیمقدمه ،)1388(زرقانی، سیدهادي .12

انتشارات پژوهشکده  ،کارکردها، محاسبه و سنجش

  . راهبردي مطالعات

 ،الملـل اصول روابط بین ،)1382(زاده، حسـین سیف .13

 چاپ سوم . نشر میزان

جغرافیـاي دوم   ،)1389(شایان، سیاوش و همکاران  .14

  هاي درسی ایران شرکت چاپ و نشر کتاب ،متوسطه

نقش قدرت در جامعه و  ،)1369(اصـغر کاظمی، علی .15

  چاپ اول  ،نشر قومس ،المللروابط بین

نشـر   ،یگانو همسا یرانا ،)1380(یداهللاپور،  یمیکر .16

  یجهاد دانشگاه

ــر  .17 ــپ، جف ــايجغراف، )1383(يکم ــتراتژ ی  یکاس

انتشـارات مرکـز مطالعـات     ین،ترجمه متـ  ،یانهخاورم

 يراهبرد

تهدیدات قدرت ملی  ،)1387(گروه مطالعات امنیتی .18

انتشارات دانشگاه عالی دفاع  :، تهرانها و ابعادشاخص

  چاپ اول ،ملی

جمهـوري اسـالمی    ،)1387(مودرضاپژوه، محگلشن .19

افـزاري   نگاهی به قدرت نـرم (ایران و قدرت نرم

اونـت پژوهشـی   ناشـر مع  ،)جمهوري اسالمی ایـران 

چـاپ   رش تولید علـم، دفتر گست دانشگاه آزاد اسالمی،

  اول 

 ،امنیت ملی در جهان متغیر ،)1377(ماندل، رابـرت  .20

  انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي  :تهران

جغرافیـاي سیاسـی و    ،)1381(زاده، پیـروز مجتهد .21

  .انتشارات سمت :تهران ،سیاست جغرافیایی

  57شماره  .85تابستان  ،مجله حضور .22

، هـا  ملـت  یانم یاستس، )1374(مورگنتا، هـانس،   .23

وزارت امور  یاسینشردفترمطالعات س یرزاده،ترجمه مش

 خارجه

ــد اقتصــــادي  ســــحر میرشـــاهی،  .24     ،روـن

http://www.rastak.com/showtext.php?id=106 

دیپلماسی عمـومی   ،)1388(میلسن ژان و همکاران .25

 ،کاربرد قدرت نـرم در روابـط بـین الملـل    : نوین

ناشر دانشـگاه   ،سیدمحسن روحانی و ترجمه رضا کلهر

چـاپ   ،امام صادق و دبیرخانه همایش عملیـات روانـی  

 .دوم

ابزارهاي موفقیت ( قدرت نرم ،)1389(ناي، جـوزف  .26

 و ، ترجمه سیدمحسن روحانی)الملل در سیاست بین

 .چاپ سوم ،)ع(مهدي ذوالفقاري، دانشگاه امام صادق

قدرت در عصـر اطالعـات؛ از    ،)1387(ـــــــــــ  .27

. ترجمه سعید میرترابـی . گرایی تا جهانی شدن واقع

 .چاپ اول. ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردي

همشهري  ،مزایاي قدرت نرم ،)1384تیر (ـــــــــــ  .28

 .56شماره  ،دیپلماتیک

رم  ،)1382پاییز (ـــــــــــ  .29 ترجمـه محمـد    ،قدرت ـن

 .29شماره  ،فصلنامه راهبرد ،مقدمحسین 
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ترجمه محمد  ،قدرت نرم ،)1383زمستان (ـــــــــــ  .30

-163( ،سال دوم ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،عسکري

147(. 

ـــ  .31 ــتان (ــــــــــ ــرم  ،)1383زمس ــدرت ن ــاربرد ق  ،ک

 ،فصلنامه راهبرد دفـاعی  ،ترجمه سیدرضا میرطاهر

  6شماره 
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