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١٠٦     ١٣٩١، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان 

 مقدمه

ـ ماه، جهان يهاگر انقالبیران از دیا يز نظام جمهوریوجه تما ـ ید، یت اسـالم ی بـودن آن   یو مردمـ  ین
نـۀ  یزم، ین خروش و حرکت انقالبیک اصل در ایاسالم به منزلۀ ، ن حکومتیل ایاست. در ابتداي تشک

ـ ا بـا ظهـور انقـالب ا   ین انقالب شد. گویا يروزیپ یتحرك مردم را فراهم ساخت و عامل اصل ران بـه  ی
ـ یامـام خم  یآشنا رخ برآورد. خواست درون يا گمشده، ینیامام خم، ریضم مرجع روشن يرهبر در  ین

ن امـر عامـل وحـدت    یو در اجتماع مطرح شد. ا، مبدل یرونیو ب یک خواست همگانیبه ، ایجاد انقالب
 اسالم شد. یعنی، ک خواستۀ مشتركیرامون یپ، و تحرك مردم

و مبنا قـرار دادن   يریران با الگوگیا یاسالم يق به دنبال آنیم تا روشن سازیم که جمهورین تحقیدر ا
توانـد  یم، جاد قدرت نرم داردیا که در ییهاتیو با توجه به ظرف، ک مکتبیاسالم به مثابۀ  یفرهنگ غن
از ، یک عامل سـلب یدر مقام ، گران را جذب و همراه خود سازد و در مقابلید، یجابیک عامل ایبه منزلۀ 

مشـکالت و  ، کنـد. بـدین منظـور    يریا سـلطۀ آنهـا جلـوگ   یـ گانـه و  ینفوذ و رخنۀ هر گونـه فرهنـگ ب  
و اخـالق   يمحـور  توجهی به خـدا  بی، ينگر یاز سطح یکه ناش، یغرب يهاهیموجود در نظر يها یکاست

ـ را در ا یگـاه مباحـث اسـالم   یتوانـد جا یم یقدرت نرم اسالم يهاشود. مؤلفه یبرطرف م، و... است ن ی
 ان کند.  یب یموضوع به روشن
انـد؟  ران کدامیا یاسالم يقدرت نرم در جمهور يهااست که مؤلفه  نوشتار حاضر این یپرسش اصل

ـ ا یاسالم يقدرت نرم در جمهور یمبان، ش باید گفتدر پاسخ به این پرس ماننـد   ییهـا بـر مؤلفـه  ، رانی
دهنـده   و... اسـتوار اسـت کـه شـکل     یفرهنگ غن، تیعقالن، دعوت، يریپذ تیوال، يمحور خدا، اخالق

را در داخل و خارج بـه دنبـال    يادیز يهاتیباشند و موفق ران مییا یاسالم يساختار قدرت در جمهور
در مقـام اجـرا بـا    ، قـدرت نـرم   يهـا درست از مؤلفه ل عدم استفادةیبه دل، موارد یاما در برخ اند؛ داشته

 يانگـار کـرد سـازه  یرو، قیـ ن تحقیـ مطـرح در ا  يرو بوده است. چـارچوب نظـر   روبه ییهاتیمحدود
)Constructivism ( مشـ      ، هیک فرانظریاست که به مثابۀ) 1388، رزادهیبعـد از جنـگ سـرد مطـرح شـد ،

، 1389، يدهـد (پوراحمـد  یکـرد را نشـان مـ   ین رویـ ن مؤلفۀ ایترفرهنگ مهم، هین نظری). در ا323ص
و  یفرهنگـ  يتوجـه بـه سـاختارها   ، يانگار کرد سازهیرو یاصل يهااز شاخصه یکی، نی). بنابرا310ص

ـ ا يمنزلۀ چارچوب نظر به يانگارانتخاب سازه، است. در واقع يدر کنار عناصر ماد، یارزش ، قیـ ن تحقی
ـ   يافـزار  نرم يت دادن ساختارهایناظر به اهم ، هین نظریاز آن روست که مدلول ا هـا  و بـاور  ینظـام ذهن

ـ د، باورهـا ، هـا ران براي نظام ارزشیا یاسالم يو جمهور، است قائـل   يادیـ ت زیـ ن و اعتقـادات اهم ی
 است. آن مؤثر يریگ در شکل، و عدالت و... يمحور خدا، مانند اخالق ییهاشود و مؤلفه می
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 ١٠٧  هاي قدرت نرمِ جمهوري اسالمي ايران با رويکرد اسالمي مؤلفه

 قدرت نرم

دارد کـه آن را در   ییز ادعـا یشان نینامند و خود ایپرداز قدرت نرم م هید موالنا را نظریپرفسور حم یبرخ
ـ    ي: مرزهـا یاطالعات و ارتباطات جهاندر کتاب  1986سال  ـط ب ـو در رواب بـا عنـوان قـدرت     الملـل  نین

بـا عنـوان    يجوزف نااز ، یه)؛ اما محافل دانشگا24ص، 1387، ينامحسوس مطرح کرده است (محمد
کـرده   يسـاز  است که قدرت نرم را مفهـوم  ین شخصیبرند و وي اول ه نام میین نظریا یپرداز اصل نظریه

ق آشکار و ملمـوس  ید و تشویبدون تهد، ج دلخواهیدن به نتایرس يبرا ياوهیقدرت نرم را ش، ينااست. 
ه به مقاصد مـورد نظـر خـود برسـد؛ زیـرا      ین پایتواند بر ا یت میک کشور و حاکمیمعتقد است ، دانسته

و در ، رنـد یگیشـۀ آن قـرار مـ   یشرفت و اندیر پیرند و تحت تأثیپذ یآن را م يهاارزش، گرید يکشورها
جـذب   يبـرا  یالعملـ  م دستوریتنظ، ن مسئلهیترمهم، ن مفهومیشوند. در ایاز آن م يرویجه خواهان پینت
ـ نـه از طر ، ق جذب کـردن اسـت  یاز طر، نظر  ب اهداف موردکس، قدرت نرم، نیگران است. بنابراید ق ی

بردارنـدة سـه مؤلفـۀ     در، منابع قدرت نرم، يجوزف نا). از نظر 47ص، 1389، يزور و پاداش (نا، اجبار
 ).51ص، 1389، ياست (نا یاست خارجیس يهاو مطلوب یاسیس يهاارزش، فرهنگ

، 1389، يشـود (پوراحمـد   ینـرم نـام بـرده مـ     ن منبـع قـدرت  یتـر از فرهنگ به منزلۀ مهم، امروزه 
بـر فرهنـگ و   ، نامنـد یمـ  یدتیـ و عق ياانگـاره ، ي). قدرت نرم که گاهی آن را قـدرت هنجـار  306ص

ـ  32ص، 1389، يان کاریه دارد (اصغریها تک ارزش الملـل از آن بـا    نی). فرهنگ که در قاموس و عـرف ب
-در همـۀ حـوزه  ، دهندة ذهن و رفتار جهت، )296ص، 1389، يشود (پوراحمدیاد میعنوان قدرت نرم 

و  يک کشـور اسـت (افتخـار   یـ ت یـ ت و هویانگر شخصـ یـ ک کشـور ب یاست. فرهنگ  یاجتماع يها
شـود و   ق فرهنگ ساخته یا بازتولید مـی یاز طر ینظم اجتماع، توان گفت ی). م174ص، 1387، همکاران

 ).44ص، 1384، کیرد (تاجیگ یا مورد مخالفت قرار می
ـ   یـ  یاسـ یمثبـت س  يهاارزش، پرداز قدرت نرم نظریه، يجوزف نابه باور  و  یک کشـور در بعـد داخل

ت یـ رعا، گـو بـودن بـه مـردم     پاسخ، یش دهد. در بعد داخلیک کشور را افزایتواند قدرت نرم  یم یخارج
که  یهر حکومت، یک حکومت است. در عرصۀ خارجیمثبت  يهااز ارزش یهمگ، عدالت ياخالق و اجرا

تـر باشـد و    تر و همگـرا  دهیگر سنجید يها با نهاد يا الملل و منطقه نیعامالت و مناسباتش در عرصه بزان تیم
ـ ابـد؛ ز ی یش مـ یقدرت نرم آن افـزا ، بند باشدیپا یالملل نیها را به حداقل برساند و به معاهدات ب اختالف را ی

ن امر امروزه در بعـد  یشود و ا ک کشور مییند مثبت از چهرة یگران و نشان دادن برآیموجب جلب اعتماد د
 .)61ـ59ص، 1389، یکی(بشود  یک کشور میش قدرت و نفوذ یگران و افزایمنجر به جذب د، یاست خارجیس

). 41ص، 1388، لسـن و همکـاران  ی(م  قدرت نرم اسـت  يدیکل يهااز ابزار یکی، یعموم یپلماسید
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ـ )؛ ز22ص، 1387، پژوه مشهود است (گلشن یپلماسین نوع دیدر ا، جذب قلوب و افکار را تـالش بـر   ی
امـروزه بیشـتر کشـورها    ، رونیـ رد. از ایـ همراه با اخـالق مـورد توجـه قـرار گ    ، یپلماسین است که دیا

ـ  ، ن کشـورها یو روابط ب یپلماسیکوشند در د می نشـان دهنـد. از آنجـا کـه فرهنـگ و       یخـود را اخالق
دهنـد و بـا لطافـت و     یخاطبان را هدف قرار مر ناخودآگاه میضم، از موارد ياریدر بس یفرهنگ يابزارها

اسـت  یع در سیشا يهار ابزاریسه با سایدر مقا، گذاردیر میق اذهان تأثیعم يهاهیبر ال، رمشهودیظرافت غ
گـذارد. در  ین جوامع تـأثیر مـ  یریز يها هیبر ال يشتریبا سهولت ب یا عمومی یفرهنگ یپلماسید، یخارج

نکـه در  یشود. با توجه بـه ا یا میمه یردولتیگران غیباز يحضور جد يبرا يفرصت بهتر، یپلماسین دیا
کوشند خود را بـدان متصـف    از است و کشورها مییک امتیبا اخالق  یپلماسیتوأم ساختن د، قدرت نرم

 ).139-137ص، 1382، یتر است (خانریپذتر و انعطافیاخالق، یپلماسین نوع دیا، سازند

 رانيا ياسالم يقدرت نرم و جمهور

). نظـام  319ص، 1389، يدهـد (پوراحمـد  یل میالملل را تشک نیت و روح روابط بیهو، امروزه فرهنگ
ـ بـوده و ا  یو اسـالم  یفرهنگـ  يهایژگیها و ومؤلفه يدارا، لیران از ابتداي تشکیا یاسالم ن موضـوع  ی

مقاومـت در   نیشـتر یباشد. امروزه ب یاست جهانیدر س یموجب شده است به دنبال اعمال قدرت فرهنگ
ن باعث شده است فرهنگ و تمـدن غـرب احسـاس    یرد و ایگیۀ فرهنگ صورت میاز ناح، جهان اسالم
ـ از نظر نگتونیهانتخطر کند.  ـ    هی در  يحات قـو یاقتصـاد و تسـل  ، داردیاذعـان مـ   یپـردازان مشـهور غرب

انـد  سـتاده یابل ما ااي است که در مق بلکه فرهنگ آنها به گونه، دهیما را به چالش نکش یاسالم يکشورها
ـ یکنند (ب ید میو تمدن ما را تهد ـ نظر، يجـوزف نـا  ن ی). همچنـ 1035ص، 1383، سیل پـرداز مشـهور   هی

کـه اسـاس   ، اش یبا توجه به بافت فرهنگ، رانیا یاسالم يمانند جمهور يکشور، داردیان میقدرت نرم ب
 ).1389، يست (نایبا قدرت سخت قابل شکست ن، ع استیآن اسالم و تش

 انيرا ياسالم يقدرت نرم در جمهور يهاؤلفهم
 فرهنگ و علم

 انيرا ياسالم ينقش فرهنگ در جمهور

ن کشورهاست. فرهنـگ  یمندتراز قدرت یکی، ینۀ فرهنگیشیران به لحاظ دارا بودن پیا یاسالم يجمهور
ـ مـردم عل  يهـا ج تـوده یع تـوان بسـ  یبا داشتن مذهب تش، بر اسالم ناب است یران که مبتنیا فرهنـگ  ه ی

ـ ا ی). درخشـش انقـالب اسـالم   64ص، 1388، غرب را دارد (رنجبران یواردات ـ ران کـه در قالـب   ی ک ی
 یدهـ را در جهـت  ینقطۀ عطف، روز شدیبر اسالم پ یمبتن یفرهنگ يهاه بر ارزشیو با تک یحرکت مردم
 ).262ص، 1378، مبریان ساخت (سیموفق نما يبا الگوساز، یاسالم يداریتحرکات و ب
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 ١٠٩  هاي قدرت نرمِ جمهوري اسالمي ايران با رويکرد اسالمي مؤلفه

ـ یتفکـر د  یدهجهت، هاين الگوسازیترز مهما یکی ـ  ین ، دنزیـ گ یآنتـون شـمندان اسـت.   ین اندیدر ب
 د:یگویم یدربارة نقش انقالب اسالم، یسیشناس مشهور انگل جامعه

ـ  و م و ماکس وبـر بـا کـم   یدورک، مارکس یعنی، یشناس جامعه يدر گذشته سه غول فکر ، یش اختالفـات یب
 1980از آغاز دهـه   یدند؛ ولیدین میه رفتن دیون و به حاشیزاسیوالرجهان را به سمت سک یند عمومیفرآ

رونـد   یجهـان  ینـد عمـوم  یفرآ یعنیم؛ یه هستین قضیشاهد تحقق عکس ا، ران)یا ی(ظهور انقالب اسالم
 ).75ص، 1374، دنزیرود (گیش میشدن پ ینیدا کرده و به سمت دیمعکوس پ

ـ  ، یتوانسـت بـه لحـاظ فرهنگـ    ران یا یاسالم يدر جمهور ینیعۀ انقالب دیطل در ، الملـل  نیدر روابـط ب
ـ ید يسـاالر  ج فرهنـگ مـردم  یهـاي تـرو   جنبه ـ تقو، يزیسـت  اسـتکبار ، یخـواه  اسـتقالل ، ین ت فرهنـگ  ی

ش تعامـل و تبـادل   یافزا ياشهیفرهنگ و اند، يت فکریفعال، ید اجتماعیجد يهادر جنبش یطلب اصالح
بـراي وحـدت تمـدن     يسـاز فرهنگ، یات اجتماعیح يهاو تحرك اسالم در عرصه يزیخ باز یفرهنگ

تـأثیر بگـذارد    یفرهنگـ  -یاسـ یس يسـاز  بخـش و گفتمـان   يآزاد يهانقش جنبش يایاح، جهان اسالم
جاد مـرز  یتوانست با ا، آن اسالم بود یکه خاستگاه اصل، ن فرهنگین ای). همچن90ص، 1382، يری(دهش

 يهـا حرکت يمناسب برا يبستر، مستضعف يهاتدن به ملیبخش ین مستکبران و مستضعفان و آگاهیب
 محرومان و مستضعفان فراهم سازد. یبر اساس خودآگاه، بخش يمستقل و آزاد

 فرهنگ مقاومت و شهادت

ـ تـوان از فرهنـگ مقاومـت و روح   یمـ ، کسب قـدرت در اسـالم   يهاشهیو ر ينظر یبا توجه به مبان ۀ ی
عامـل  ، عهیشـ  یاسـ یشـۀ س ید. مقاومت و شهادت در انداد کریک مؤلفۀ قدرت نرم یمثابۀ  به یطلبشهادت
ـ ید يشود کـه خاسـتگاه آن اعتقـادات و باورهـا    یم یک تلقیک هدف استراتژیبخش و  نجات مـردم   ین

در  يانقـش برجسـته  ، مسـلمانان  یو اجتمـاع  یاسـ یات سیـ ن دو عنصـر در ح یمسلمان است. حضور ا
، کـه از آن غفلـت شـده    يا داشته و در هـر دوره مسلمانان  یو بوم یفرهنگ، ینیت دیوجود آوردن هو به
و  يتنهـا در منظومـۀ فکـر   ، ن دو عنصر (مقاومت و شـهادت) یدنبال داشته است. ا و ذلت را به یچارگیب

و ، سـاز  تیهو یفرهنگ و تمدن اسالم يکه حضورشان برا يشود؛ عناصر یافت میساز مسلمانان  تیهو
، گـر یاست. به عبارت د یدشمنان اسالم یان و ترس و زبونمسلمان يباور بسترساز اعتماد به نفس و خود

بـه همـان   ، شـود  موجب ذلّت مسلمانان آن جامعه می یجهاد و شهادت در جامعۀ اسالم یهرچه فراموش
در مقابـل دشـمنان    یو بازدارنـدگ  ینندة قدرت نـرم و بالنـدگ  یآفر، ۀ جهاد و شهادتیاندازه داشتن روح

اسـت   یطلبـ عه شـهادت یبال سرخ ش«د: یگویدراین باره م امایفوکو ).10-9ص، 1389    ، ياست (محمد
 ).8ص، 1387، يزدی(ا» استر کرده یعه را فناناپذیشه در کربال دارد و شیکه ر
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آیـد   ن مسـلمانان بـه شـمار مـی    ین منابع قدرت نرم در بیتریاز اصل یکیبه منزلۀ  یطلب فرهنگ شهادت
شهادت و پس از «معروف خود با عنوان  یدر دو سخنران یعتیرش یعل). 99ص، 1389، یو شعبان ي(افتخار
ر خـاموش  یـ جابر و حاکم مردم را بـا زور و تزو  يها که حکّام و قدرت یهنگام«ان کرده است: یب» شهادت

تواند سکوت حاکم را شکسته و حاکم را مفتضـح سـازد.    یتنها انتخاب آگاهانه شهادت است که م، کنند یم
 ).210ص، 1386، زاده نی(حس» ت سکوت کند؛ اما با شهادت راه خود را ادامه دادتوانس یم نیامام حس

ـ تـوانیم پیشـینۀ ا   مـی ، انیرانیا یخیر تاریدر س یطلب براي تبارشناسی مفهوم شهادت ن فرهنـگ را در  ی
م بـه  دا کرد. ورود اسالیپ یات داستانیر و ادبیاساط، ان قبل از اسالمیرانین ایدر ب» ينثارجان«قالب مفهوم 

ـ رانین ایرا در ب یطلبۀ شهادتیروح، ع با الهام از عاشورایرش مذهب تشیران و پذیا ان دو چنـدان کـرد   ی
ـ مردم مسلمان ا، يو اعتقاد یخیتار ين مبنای). بر ا335ص، 1389، نژاد ی(مصل ران در دوران انقـالب و  ی

ـ در ا شل فوکویمندارند.  ینشان دادند که از شهادت ترس، پس از آن پـس از کشـتار   «د: یـ گو یره مـ بـا  نی
رو خواهم شـد. چـون چهـار    زده روبه وحشت يکردم با شهریفکر م، ران شدمیور که وارد ایهفده شهر

نبـود؛   يدم؛ اما واقعـاً از تـرس خبـر   یم مردم را در آنجا شاد دیتوانم بگویهزار نفر کشته شده بودند. نم
د یـ شهادت به منزلـۀ عامـل تول   يآرزو، نینابرا). ب63ص، 1385، (فوکو» شتر شده بودیشجاعتشان ب یحت

ـ ، گرفتـه از مکتـب عاشـورا بـود     که الهام، رانیا یاسالم يقدرت نرم در نظام جمهور ن جوانـان چنـان   یب
، رفتن سلطه و ذلّـت یز نپذیدر دوران دفاع مقدس شد. امروزه ن يروزیوجود آورد که باعث پ به ياهیروح

 ان ظهور و بروز دارد.یرانین ایاست که در ب یطلب نمود فرهنگ شهادت

 د علم و دانشيتول

ـ    یاهمیت تول، قدرت نرم یفرهنگ يهااز مؤلفه یکی م و ید علم و دانش است. در اسـالم بـه موضـوع تعل
، هـاي مـرتبط بـا عقـل     مرتبـه واژه  1500اي که در قـرآن بـیش از    شده است؛ به گونه يادیتعلّم توجه ز

اسـت کـه بـا     یارزش کسب علم در تمدن و فرهنگ اسالمی هنگاممعرفت و اندیشه به کار رفته است. 
معنویت همراه باشد. دنیاي غرب دربارة پایبندي مسلمانان به معنویت حساس است و آنان را بـه تحجـر   

ـ ا یاسالم يها علم را جداي از اخالق و معنویت پیش بردند؛ اما جمهوریکند. غرب متهم می  یعلمـ ، رانی
 در آن لحاظ شده باشد. یداند که امور اخالقیارزش م د و بایرا مف
ـته   یاسیو س یفرهنگ، يساز توسعۀ اقتصاد نهیزم، یشرفت علمیپ  يکشـور ، است. امروزه بر خـالف گذش
ـاحت سـرزم  یـ ت یه و جمعید علم قدرتمندتر باشد. صرفاً داشتن منابع اولیتر است که از لحاظ تول قوي ن یا مس

چ یکشورها و زبان رقابت آنها دانش است که در هـ  یمروزه سالح اصلشود. ا باعث قدرتمندي یک کشور نمی
 ک کشور است.ی يافزار انگر قدرت نرمیب، د علمیدانش و تول، جهیشود. در نت محدود نمی ییایمحدودة جغراف
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ـ دن يها گر کشوریمانند د، یلیویژه بعد از جنگ تحم به، ران بعد از انقالبیا توسـعه و بقـاي    يا بـرا ی
 یکه هم از نظـر بهـرة هوشـ    یبالقوة جوانان بهره جست. جوانان يرویشد و از ن یرقابت علمخود وارد 

م و یبـه تعلـ   يادیـ ت زیکه اهم، ینید يهااز آموزه يقرار دارند و هم به لحاظ برخوردار ییدر سطح باال
را به دلیـل   علم و دانش يهاران گامیهستند. ا یعلم يهادار علم و دانش در عرصهپرچم، دهند یتعلّم م

اما پرشـتاب برداشـته اسـت و آن را    ، ریل نظام دیل تشکیدر قبل از انقالب و اوا، مشکالت یوجود برخ
 کند. ین ادعا را اثبات میبه روشنی ا، ها ها و گزارشدهد. شاخص یادامه م
 يهـا ن کشور جهان است کـه در رشـته  یدوم و ستیب، ران پس از انقالب از نظر تعداد دانشجویا

). 188ص، 1389، یگیانه بعد از مصر قرار دارد (بیو در خاورم، در جهان در جایگاه چهاردهم یفن
انه مقام یجزء ده کشور اول جهان است و در خاورم، ياو هسته یشرفت پزشکیهمچنین به لحاظ پ

 نخست را دارد. 
ن یتـر  عیران سـر یا، ایتانیعلوم بر یعلوم انگلستان موسوم به انجمن سلطنت یمل یهاي آکادم بنا بر گزارش

دانشمندان ، 2000 – 1996 يها ن سالیب، ن گزارشیجهان را در دهۀ قبل داشته است. بر اساس ا یرشد علم
مقالـه بـوده    736، ن رقم در دو دورة قبـل از آن یکه ا یاند؛ در حال چاپ کرده یمقاله علم 13238 یرانیا

ـ ا یرشد علمـ  نیدهد. همچن یرا نشان م يدرصد 18ن رشد یاست که ا  یبرابـر متوسـط جهـان    11ران ی
 ).1390، رانیا یاسالم يجمهور يگر است (خبرگزاریتر از هر کشور د عیقلمداد شده است؛ که سر

 ن و اخالقيد
 يخدامحور

ـ باعـث تقو ، خواست و قدرت خداوند است، تیرش والیپذ يکه به معنا یزال الهیاتکا بر قدرت ال ت ی
هـا مخصـوص خداونـد     که همـۀ قـدرت  یدرست به) «165(بقره: » قُوةَ للَّه جمیعاًأَنَّ الْ«شود: یقدرت نرم م

آیـا بـه   ) «9(شـورا:  » أَمِ اتَّخَذُوا منْ دونه أَولیاء فَاللَّه هو الْـولی «ند: یفرما یم يگریه دیخداوند در آ» است
م و یات قرآن کـر یآ، رو نیاز ا». تنها خداست، اند؟ در حالى که ولى مردم راستى غیر از خدا اولیایى گرفته

را انتشار قـدرت و اقتـدار   یشناسند؛ ز یت نمیجز خدا را به رسم یچ قدرتینفسه و بالذات ه یف، اتیروا
ت یـ که حاکم يماد يهادگاهیاز خداست؛ بر خالف د یاقتدار اصل یعنیل است؛ یاز رأس به ذ، در اسالم

 ).23ص،  1378، رشناسدانند (زیرا اصالتاً از آن بشر م
رو در  داننـد. از ایـن  یخـود مـ   یو مذهب ین نماد ملیتررا مهم یزال الهیه بر قدرت الیز تکیان نیرانیا

ـ پ، اي که آنها بـه هنگـام ورود اسـالم    گونه دارد؛ به یگاه خاصیجا يمحور خدا، انیرانیفرهنگ ا ن یـ رو دی
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ه بـر دو پشـتوانه   یبا تک، وران قبل از اسالم تا به حالان از دیرانیگانه بودند. ای يو معتقد به خدا، زرتشت
سـاز را در نظـام و    اند عوامـل اتحـاد  توانسته، د استیکه در رأس آن توح، نیت و تدیمل یعنی، مستحکم

ـ یا ی). انقالب اسالم315ص، 1378، پژوه وجود آورند (گلشن ش بهیجامعۀ خو  يکـه بـرا   یران با حرکت
ت مطلق خداوند را در تمـام  یحاکم، جاد کردیا يدیتوح يهاو ارزش یهاحکام ال يخدا و با هدف اجرا

دن به هـدف اسـتفاده کـرد.    یک اصل پذیرفت و از آن به مثابۀ محرك براي رسیخود به منزلۀ  يهابرنامه
ت مطلق خداوند بـر  یرش حاکمیبیان شده که بیانگر پذ يران مواردیا یاسالم يجمهور یدر قانون اساس
همـۀ  ، رو م در برابـر امـر خداونـد را واجـب کـرده اسـت. از ایـن       یاسـت و لـزوم تسـل   هجهان و انسان

در  2و  1و بنـد   56اسـت. اصـل    یت خدا بر هستیبر حاکم یران مبتنیا یاسالم يجمهور يها استیس
 کند. ین موضوع داللت میز بر این 2اصل 

 ت اخالقيرعا

ت اخـالق اسـت کـه در اسـالم     یـ وع رعاموضـ ، یاسیس يهاقدرت نرم در بعد ارزش يهااز مؤلفه یکی
ـ قائل شـدن بـه ا   یعنیست؛ ین ینیرابطۀ تبا، دارد. رابطۀ اخالق و قدرت از منظر اسالم ییت واالیاهم ن ی

توجـه بـه هـر دو ضـرورت     ، را در اسالمیمردود است؛ ز، ستیاست با اخالق قابل جمع نیدگاه که سید
ـ یشرافت و وفاسـت؛  ، یراست، ل مروتمث یخاص یتابع مبان، در اسالم یدارد. اصول اخالق در مقـام   یعن

ک هـدف  یاخالق  يشود؛ پس اجرا یمقدم بر آن م، ا مصلحتیاست و یگر مثل سیک امر دیتعارض با 
اسـت و اخـالق وجـود دارد؛    یس یوستگیاعتقاد به پ، ن مقدس اسالمیک هدف. در دیاز  ینه تابع، است

اسـت قـرار   یبازیچۀ س یک امر اخالقیز نیست یداند و جا است مییاخالق را مقدم بر س، ن حالیاما در ع
درسـت باشـد و    یاسـ یتواند از لحـاظ س  ینم، نادرست است یآنچه از نظر اخالق، رد. به عبارت دیگریگ
ـ بـا توجـه بـه هو   ، رانیا یاسالم ي). جمهور74ص، 1381، جه مطلوب را بدهد (عالمینت و  یت اسـالم ی
ت اخـالق را جـزء   یـ رعا، رو خود قرار داده است؛ از ایـن  يلگورا ا ره و منش معصومانیس، آن یعیش

ـ داند. برخالف آنچه در رژ یخود م یو فرهنگ ياقتصاد، یاسیس يزیرجدانشدنی برنامه ا یـ م گذشـته و  ی
ک ارزش بـه شـمار   ی یت اصول اخالقیران رعایا یاسالم يدر جمهور، وجود دارد یغرب يهادر کشور

مـان در کنـار   یو ا یت فضایل اخالقـ یموضوع تقو، برنامۀ چهارم یکل يها استیدر س، آید. براي مثال می
 يهـا بیـانگر بهـا دادن بـه ارزش   ، نده بیان شده است. این موضوعید به آیثار و امیه ایمثل روح ییهامؤلفه
از  16و 9، 6، 1اقتصـاد و ... اسـت. همچنـین در بنـد     ، اسـت یمانند س، گر اموریدر کنار د یاخالق يواال

 شده است.به موضوع اخالق پرداخته ، یوم قانون اساساصل س
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 عدالت ياجرا

شود مردم جـذب آن حکومـت شـوند و از آن     عدالت به وسیله حاکمیت در جامعه موجب می يبرقرار
 يو اقتصـاد  یفرهنگـ ، یاسیمنش س يجمهوري اسالمی ایران که راهنما یت قانون اساسیدفاع کنند. ماه

نظـام جمهـوري اسـالمی     یکل يها شکل گرفته است. عدالت در سیاست گفتمان عدالت يبر مبنا، است
ارائـه شـد.    آیـد کـه بـه وسـیلۀ امـام خمینـی       انقالب اسالمی به شمار مـی  یاصل يهااز گفتمان، ایران

در زمـان غیبـت بـه وسـیلۀ فقیهـان      ، شـود  اعمـال مـی    حاکمیت الهی کـه در زمـان حضـور معصـوم    
براي ولی فقیـه  ، شود و همۀ اختیارات حکومتی معصوم آنان اعمال میالشرایط در مقام نواب عام  جامع

برقـراري قسـط و عـدالت در    ، ترین وظـایف و تکـالیف حکومـت اسـالمی     نیز ثابت است. یکی از مهم
 المللی است. جامعۀ داخلی و بین

از  الملل است و اهـداف خـود را فراتـر   نیبرقراري عدالت در سطح ب، اسالمی ایران يداعیۀ جمهور
درصـدد  ، هـا و نیازهـاي داخلـی   کند؛ یعنی به موازات تالش براي تحقق خواسـت یوجو م مرزها جست

ن عدالت در سـطح  یباشد. تحقق اخود در وراي مرزهاي جغرافیایی ایران می يو تحقق آرزوها یابیدست
پذیر اسـت. امـام    کاناسالمی ام يها بر آموزه یتنها از طریق استقرار نظم جهانی مبتن، المللی جهانی و بین

تنهـا برقـراري عـدالت در    ، هدف اسالم و به تبع آن انقـالب اسـالمی  ، کند تصریح و تأکید می خمینی
ـ باشد. اسـالم داع  استقرار عدالت در سراسر جهان می، ایران یا حتی جهان اسالم نیست؛ بلکه هدف آن ۀ ی

ست و بـراي کـل بشـر آمـده     یانان ناز مسلم یا گروه خاصیک مملکت و یخاص ، دارد؛ بنابراین یجهان
خـواهیم عـدالت اسـالمی در     ما مـی «گوید:  در مورد هدف غایی انقالب اسالمی می است. امام خمینی

اسـالمی کـه در آن هـیچ ظلمـی     ، محـور باشـد   این مملکت برقرار کنیم... یک همچو اسالمی که عدالت
رهبـر انقـالب اسـالمی نیـز تصـریح      ، اي خامنـه  اهللا ). آیت21ص، 9ج، 1370، ینی(موسوي خم »نباشد...

همه چیز ماست؛ منهاي آن جمهوري اسـالمی هـیچ    یک گفتمان اساسی است؛ ، گفتمان عدالت«کنند:  می
 ).12ص، 1388، (خواجه سروي» حرفی براي گفتن نخواهد داشت

ـ   عـدالت ، رانیا یاسالم ينظام جمهور یاسالم يهادگاهیدر کنار مباحث و د گ و طلبـی ریشـه در فرهن
پـیش از  ، هاي جامعۀ ایرانیکی از ارزش، که اسالم شیعی آن را تقویت کرده است. عدالت، تمدن ایران دارد

بخـش هویـت    طلبی یکی از عناصر قواماي که عدالتگونه گرویدن ایرانیان به دین مبین اسالم بوده است؛ به
 ).244-222ص، 1383، (مجتهدزاده باشد ایرانی است و ایرانیت در برگیرنده و متضمن عدل و عدالت می

ت خـود  یقدرت و حاکم يکه سرچشمه و مبنا یاله یدر مقام نظام، رانیا یاسالم يجمهور، بنابراین
عدالت به طـور کامـل   ، اگر در عمل یقائل است؛ حت یبراي عدالت نقش مهم، داندیرا منتسب به خدا م
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-ینظام بر عدالت استوار شده و الاقـل در اساسـ   ياههیاما پا، استمواجه بوده  یا با کاستیاجرا نشده و 
 یقـانون اساسـ   107و  43، 20، 19، 6، 3، 2 يهاد شده است. در اصلین بر آن تأکیها و قوانهین نظریتر
 د شده است.  یو مساوات تأک يبرابر، چون عدالت ییهابر ارزش، رانیا

 ينيد يهابر اساس آموزه يالگوساز

 یاقتـدار و صـالبت  ، ت ارادهیبه تقو، تیت اخالص و معنویمانند تقو، ینید ياه براساس آموزه يالگوساز
ـ ق، کـه عمـل   یکند. انسان یم یستادگیگران ایو هجمۀ د يگر شود که شخص در مقابل اغوا یمنجر م ، امی

ر خواهد شـد. در  یناپذ شکست، ت خداوند باشدیخته با اخالص و بر اساس رضایسکوت و تحرکش آم
ـ ا یاسـالم  يبرآمـده از انسـان مخلـص در جمهـور     يهاشیق رویمصاد از یکی، ن بخشیا ـ ی، رانی  یعن
ـ ا یاسـالم  يجمهـور  یاسـ یو س یج که برآمده از درون نظـام اجتمـاع  یشود. بس بررسی می، »جیبس« ران ی

، اطاعـت محـض از خـدا   ، ییجـو  کمـال ، یازخودگذشتگ، يمدار). حق165ص، 1389، ياست (افتخار
که الهـام   ییرت و دانایبص، یجهاد و سازندگ، استقامت، ۀ صبریروح، هیت فقیالامامان معصوم و و، امبریپ

 یات ذاتـ ین خصوصیآید. براساس ا بسیج به شمار می يها یژگیاز و، ت استیگرفته از اخالص و معنو
خـورم و از خـدا    یان غبطـه مـ  یجیدل بس يمن همواره به خلوص و صفا«فرمودند:  ینیامام خم، جیبس
ـ ا افتخـارم ا یـ ن دنید؛ چراکه در ایان محشورم فرمایجیبا بسخواهم تا  یم » امیجین اسـت کـه خـود بسـ    ی

 یلــیخ اول انقــالب و جنــگ تحمی). بــا دقــت و بررســی تــار53ص، 21ج، 1370، ینــی(موســوي خم
ـ توان ساقط کـردن   ییبه تنها، ن انقالبیا يرو شیک از مشکالت پییابیم که هر  درمی ک حکومـت را  ی

انقـالب دفـاع کـرد و بـا      يهابود که از تمام ارزش یجیه و تفکر مخلصانۀ بسین روحیداشته است؛ اما ا
 مه کرد.یانقالب را ب، مقاومت و دادن خون خود

ـ ، گـاه یو به لحـاظ پا ، ران قرار گرفتهیا یاسالم يجمهور یدر داخل فرهنگ رسم، جیبس يالگو ک ی
شـود. علـت    ینظـام محسـوب مـ    یعاجتمـا  يهـا  هی). که از سـرما 121ص، 1389، ينهاد است (افتخار

ا و کارآمـد اسـت   یشه پویهم، رو شه در اسالم دارد. ازاینین دلیل است که ریو نفوذ آن نیز به ا يماندگار
 ).1372، يا (خامنه

 یاسـالم  يبرآمده از متن انقالب و نظام جمهـور  یشیک تفکر رویج یبس، توان گفتیدر مجموع م
کـه از    سـت یا سازمان نیک سالح ی، اخالص و... است. بنابراین، نید يشده از الگو يساز و نمونه، رانیا
ن کـانون  یتر مهم، یعیش يها اسالم و آموزه، قتیاست. در حق یعیو ش یک تفکر اسالمین برود؛ بلکه یب

هـا و   تـوده  یاسـ یکپارچـۀ س یج یوجود آورد که در بسـ  ران بهیا یاسالم يد قدرت نرم را در جمهوریتول
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و عناصـر   یفرهنـگ اجتمـاع  ، نیزم رانیخ و تمدن ایدا کرد. البته در تاریختلف نمود پم یطبقات اجتماع
 بخش آن اصالت دارد. سامان

 حکومت يها اهداف و ارزش
 ياسيس يها ارزش

ـ ا یاسـالم  ياسـالم بـه وسـیلۀ جمهـور     يها بر آموزه یحکومت مبتن ين و الگویمطرح ساختن د ، رانی
 یر اساسـ ییـ که انقالب و تغ یوجود آورد و امروزه در هر کشور مسلمان د را در مسلمانان بهیام يها روزنه
هـا و   بـر آمـوزه   یمبتنـ  یمدل حکـومت ، د آنانیجد یاسیمطرح در نظام س يها نهیاز گز یکی، دهد یرخ م

هـا و   ران بـوده اسـت؛ بـا توجـه بـه جنـبش      یا ین موضوع متأثر از انقالب اسالمیاست. ا یاصول اسالم
ـ نیز اذعان دارند کـه خاسـتگاه ا   یغرب يکشورها، منطقه رخ داده استی که در یها انقالب هـا   ن انقـالب ی

ران در تحـوالت منطقـه نقـش    یا یاسالم يجمهور، توان گفت یجه میران است. در نتیاسالم و انقالب ا
 مهمی ایفا کرده است.

بلکـه در  ، سلمانم يتنها در کشورها نه، ران داردیشه در انقالب ایکه ر ییگرا ترس از گسترش اسالم
 يا دهنـدة قـدرت پنهـان و بـالقوه     وجود آورده است. این مسئله نشان آنها به يرا برا ییها یز نگرانیاروپا ن

ـ در ا شل فوکویمر قرار دهد. یگران را تحت تأثیتواند د یاست که م خواهـد   یزمـان «سـد:  ینو یبـاره مـ   نی
درکـش   یاسـت. زمـان   یعیفرهنگ ش، یلقاً جمعگرفته از ارادة مط ران که نشأتیدة انقالب اید که پدیرس
کند و همـه مـا را غـرق خـود کـرده       یجا را روشن م همه يقاً مثل نوریم که ما را مجذوب کرده و دقیکن

سـر بـر خواهـد     یاسـ یس يها انیو جر یاسیمتفاوت س يروهاین نور ظاهراً خاموش است؛ اما نیاست. ا
 ).194ص، 16ج، 1370، ینی(موسوي خم» آورد

شـه  یکـه ر  يریپذ تیعدالت و وال ياجرا، يمحور اخالق، يخدامحور  مثل یاسیس يها د بر ارزشیتأک
ـ ا یاسالم يقدرت نرم در جمهور یاساس يها از مؤلفه، دارد یدر فطرت پاك آدم آیـد.   ران بـه شـمار مـی   ی

اقتـدار  گـاه و  یجا، یاسـ یس يهـا  ارزش يت حـداکثر یو رعا يریکارگ ران کوشیده است با بهیا ینظام اسالم
ت نظـام  یمشـروع ، یدر بعد داخلـ  یاسیس يها الملل ارتقا دهد. یکی از ارزش نیخود را در داخل و سطح ب

مـردم   يم بـا رأ یر مسـتق یم و غیبدان اشاره شده که تمام آنها به طور مستق یاست که در قانون اساس یاسیس
ـ ، رانیا یاسالم يشوند. مردم در نظام جمهور یانتخاب م کشـور محسـوب    یحب اصـل نعمـت و صـا   یول

ـ نکه تاکنون نیشود؛ کما ا یمردم کارها آسان م یبانیبا پشت«ند: یفرما یم ینیشوند. امام خم یم ـ ی ن بـوده  یز چن
مـردم حـل   ، حل کند ییتوانست به تنها یجنگ را که دولت نم يها یاند و خراب قدم شده شیاست و مردم پ
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ـ بـر ا  امام ). اعتقاد419ص، 16ج، 1370، ینی(موسوي خم» کردند ـ    ی ن مـردم و دولـت   ین بـود کـه اگـر ب
ـ ). البتـه اسـالم بـه منزلـۀ     236، کشـور سـالم خواهـد بـود (همـان      ، و تفـاهم باشـد   يهمکار  يرویـ ک نی

باشد که با اهتمام به نقش مـردم در امـر    یه مردم مطرح میکنندة روح تیبخش و تقو وحدت، کننده هماهنگ
کـه   یاسـ یس يها ارزش یاست که حافظ کشورشان باشند. برخمند ساخته  قدرت ییرویاز مردم ن، حکومت

ـ و ب، یعیو شـ  یاسـالم  يهـا  گرفته از آموزه نشئت ، ماننـد اخـالق  ، اسـت  يافـزار  قـدرت نـرم   یانگر نـوع ی
 شود. یان میل بیاست که در ذ ياست منسجم و قویک سیو... بازگوکنندة  يریپذ تیوال، يخدامحور

 ه  يت فقيوال

ـ در نهـاد وال ، عیتشـ  یاسـ یط در نظام سیالشرا ه جامعیفق يرهبر، مبت امام معصویدر عصر غ ه یـ ت فقی
ـ مؤلفـه وال  یابد. با توجه به اینکه در این بخش موضوع مورد نظر ما دربارة بررسی یتبلور م ه بـه  یـ ت فقی

ـ ا را مفـروض گرفتـه   یه در رأس حکومت اسـالم یت فقیوجود و اصالت وال، منزلۀ قدرت نرم است  .می
رد و الزمۀ عقیـده  یگ یقرار م در طول نبوت و امامت معصومان، انیعیش یاسیشۀ سیدر انده یت فقیوال

ـ ، امامت و اهداف بعثت پیامبران، به نبوت ، السـالم و در تـداوم آن   همیحاکمیت پیامبر و امامان معصوم عل
مـان راه اسـت   دهندة ه ادامه، بت امام معصومیه در عصر غیفق ین معنا که ولیامر والیت فقیه است؛ بد

ـ  يبرا، مقرر شده است امبر و امامان معصومیپ ياست که برایو همۀ امور مربوط به حکومت و س  یول
امروز فقهاي اسالم حجـت بـر   «در این باره معتقد است:  ز وجود دارد. امام خمینییط نیالشرا ه جامعیفق

او سـپرده شـده بـود و    خدا بـود و همـۀ امـور بـه       حجت طور که حضرت رسول مردم هستند. همان
حجت بر مردم هسـتند. همـۀ امـور و     فقها از سوي امام، شد بر او احتجاج می، کرد هرکس تخلف می

 ).82ص، تا یب، ینی(موسوي خم» تمام کارهاي مسلمانان به آنان واگذار شده است
هـاي   شـیعیان همـواره تحـت سـیطرة حکومـت     ، هایی کوتاه جز در دوره به، از آغاز عصر غیبت

رفت. این امر  شمار می هاي مهم آنان در امر سیاست به تمگر قرار داشتند و مسئلۀ امامت از دغدغهس
حاکمیـت و رهبـري سیاسـی جامعـه را در قالـب      ، یافتند موجب شده بود تا آنان هرگاه فرصت می

ـ   ، یافتۀ امامت ـ مطرح  ـ شکل تنزل» والیت فقیه«نظریۀ   یو در صورت امکان آن را اجـرا کننـد؛ ول
ـ منزلـۀ   و بـه ، زهیه تئـور یـ ن نظریـ وجود آورد کـه ا  ن امکان را بهیران ایانقالب ا يروزیپ ک مـدل  ی

 شود. ییمطرح و اجرا یحکومت
در «ه سپرده اسـت:  یت فقیبت را به والیت امر در عصر غیوال، رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس

ـ مر و امامت امـت بـر عهـدة فق   ت ایران والیا یاسالم يدر جمهور، عصر یبت حضرت ولیزمان غ ه ی
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دار آن  کصـد و هفـتم عهـده   یر و مـدبر اسـت کـه طبـق اصـل      یمد، شجاع، آگاه به زمان، عادل و با تقوا
 ).5اصل ، رانیا یاسالم يجمهور ی(قانون اساس» گردد یم

معنـا کـه در رأس    نیدانستند؛ بد یاست مین از سید يریناپذ ییه را مظهر جدایت فقیوال ینیامام خم
نکـه تنهـا   یارات مطلق اسـت؛ نـه ا  یاخت يط باشد که دارایالشرا ه جامعیفق یک ولید یبا یحکومت اسالم

). در 64ــ 57ص، 1381، یه دخالت داشته باشـد (گردشـ  یبتواند در امور خاص و محدود مثل امور حسب
ـ اطاعت ، رو است. ازاین اهللا و معصومان ت رسولیه ادامۀ والیت فقیوال ینینظر امام خم ـ فق یاز ول ه ی

 ).22ـ17ص، ینیه امام خمیت فقیکتاب وال.ك: باشد (ر ط واجب مییالشرا جامع
ت یـ ۀ والین معنا که طرح نظریه است؛ بدیت فقیۀ والینمونۀ عملی نظر، رانیا یاسالم ينظام جمهور

ۀ یک فرضـ یـ اسـت را از  ین و سیـ د یونـد ناگسسـتن  ینمـودي از پ ، یحکومت اسـالم  یه و ارائۀ عملیفق
ک یـ ه تفکینه تنها نظر، ینیشۀ امام خمیقابل اجرا ارتقا داد. در اند یاسیو س یاي عمل هیبه نظر، زمودهناآ

شـه بازتـاب   ین اندیـ طـرح ا ، شـود  یمحسـوب نمـ   یه عملیک فرضیانت یاست و دین از سید ییو جدا
). در رأس 95ص، 1382، يشـده اسـت (سـجاد    یگانگـان و اسـتعمارگران تلقـ   یب يهـا شـه یرسوخ اند

آید که حافظ کشور اسـت.   به شمار می يخداداد يا هیه هدیت فقیوال، نظر امام  مورد یکومت اسالمح
اسـت کـه    یعه تنهـا مـذهب  یشـ ، یمـذاهب اسـالم   ین تمامیدر ب، دارد یان میب یک سخنرانیدر  امایفوکو

 يریناپـذ  شکست ،يریناپذ دیر کرده است. تهدیدناپذیعه را تهدیه شیت فقیه است. والیت فقینگاهش به وال
ـ ران اسـت (ا یا یانقالب اسالم یمبتنی بر اصول و مبان، لین تحلیري در ایو فناناپذ ). 8ص، 1380، يزدی

، اسـت  اي اهللا خامنـه  بر عهـدة آیـت   يکه رهبر یو هم در زمان فعل امام خمینی يهم در زمان رهبر
 سازد. یستد و آنها را خنثیبا یو خارج یداخل يها ه توانسته است در مقابل هجمهیت فقیگاه والیجا

 جاذبه و دافعه

بـا آنهـا    ینـه کسـ  ، ستند؛ برخی افراد نه جاذبه دارند و نـه دافعـه  یکسان نیها از نظر جاذبه و دافعه  انسان
عکـس؛ اسـالم    ا بـه یدافعه ندارند و  یول، اي جاذبه دارند عده، دارند. در مقابل یدوست است و نه دشمن

داشـته   يمورد قبول اسـت کـه جاذبـه و دافعـۀ قـو      یکس، ارد. از منظر اسالمن سه رویکرد را قبول ندیا
 یکند و در برابر مؤمنـان بـا نرمـ    یستادگیها به شدت ا ها و ظلم یعدالت یب، باشد؛ یعنی در برابر مستکبران

جاذبـه و   يخود نسبت به دوستان و دشمنان دارا يها استیران در سیا یاسالم يد. جمهوریبرخورد نما
ت از اصـول اسـالم نـاب    یتبع، رانیا یاسالم يجاذبه و دافعۀ نظام جمهور یاصل ياست. مبنا يه قودافع

نظـام   يهـا  استیگر در جذب و دفع افراد در سیت خداوند است. نکتۀ مهم دیرش حاکمیو پذ يمحمد
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ـ یزانۀ آن است. امـام خم یست است استکباریس، جمهوري اسالمی ایران م و بعـد از ایشـان مقـام معظـ     ین
ن موضـوع باعـث   ینداشتند و همـ  ین عدولیخود کمتر  زانهیست استکبار یاز ابتداي انقالب از مش، يرهبر

 دا کنند.یه پیج زاویتدر به، ن مسئله را نداشتندیکه تحمل ا ياز افراد یشد تا برخ
ـ ا یاسـالم  يجـاد جاذبـه و دافعـه در جمهـور    یکه باعث ا ییها یژگیگر از وید یکی ، ران شـده اسـت  ی
 یاسـالم اصول  يران بر مبنایا یاسالم يمردان جمهور در رفتار دولت يشه و استواریو اند يبت در رأصال

خـود را نادیـده    ید اسـالم یـ و عقا ياصول فکر یتیچ موقعیدر برابر دوستان و دشمنان است؛ یعنی در ه
 اند. نشان داده يرجان از خود فداکا يها تا پا فیها و تحر بدعت، د باطلیاند و در برابر عقا نگرفته

ـ نبا، رو جاذبه و دافعـه اسـت. از ایـن    يدارا، شود یاي که در جهان مطرح م يدئولوژیهر آرمان و ا د ی
ـ ا، باشند. به هر حال یاسالم يجمهور يها ا موافق آرمانیانتظار داشت تمام مردم دن هـا منـافع   ن آرمـان ی

ران انجـام  یـ ب جایگـاه ا یـ تخر يرا بـرا را به خطر انداخته و بدیهی است آنها تمام تـالش خـود    یبرخ
نقـش و   يفـا یدهنـدة ا  نشان، دربارة ایران وجود دارد ییها تیا حساسیخواهند داد. این موضوع که در دن

و در مقابـل  ، را جـذب  يااست که توانسته است عـده  یالملل نیدر معادالت ب یاسالم يت جمهوریاهم
ران از خود جاذبـه و دافعـه   یشک اگر ا ایستادگی کند. بی، دان رفتهیت اهللا را نپذیت و والیکه حاکم ياعده

 داشت.   ت وجود نمییاینچنین دربارة آن حساس، بود تأثیرگذار نمی یالمللنینداشت و در معادالت ب

 هاي سياست خارجي مطلوب

دهنـدة   هـاي اسـالمی شـکل گرفتـه و ایـن موضـوع نشـان        ماهیت انقالب اسالمی ایران بـر مبنـاي آمـوزه   
جـویی و نفـی    گذاري در بعد خارجی است. تکیه بـر اصـولی ماننـد نفـی سـلطه      شمولی این سیاست جهان

المللـی   پایبندي به تعهدات بـین ، دفاع از حقوق مستضعفان، پذیرش سلطه بر منابع طبیعی و اقتصادي کشور
ت کـه سیاسـت   از اصول مندرج در قانون اساسی اس، آمیز مبتنی بر تعامل و همکاري و ایجاد رابطۀ مسالمت

 .)153و  152، 151، 11(ر.ك: قانون اساسی، اصل  کند دهی می خارجی جمهوري اسالمی ایران را جهت
» سیاسـت ایجـابی  «هاي جهان به مثابۀ  ایجاد وحدت بین ملت، در آغاز حرکت انقالب اسالمی ایران

خواهیم به همـۀ ملـت هـم     یما م»  فرمایند: باره می در این هاي اساسی بوده است. امام خمینی جزء شعار
بفهمانیم که اسالم یک دین وحدت است؛ یک دینی که هیچ یک از قشرها تفوق بر دیگري نـدارد؛ مگـر   

). همچنین اصل نفی سبیل و عـدم  226ص، 13ج، 1370، موسوي خمینی»(تقوا و پیروي از احکام اسالم
گذاري خارجی جمهـوري  ی سیاستبرآیند کل، »سیاست سلبی«تعهد در برابر کشورهاي زورگو به منزلۀ 

توان در به چـالش کشـیدن هژمـونی     اسالمی ایران را مشخص کرده است که یکی از نمودهاي آن را می
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بسـتر و ظرفیـت فکـري مناسـبی بـه      ، غرب مشاهده کرد؛ یعنی سیاست خارجی مبتنی بر اصول اسالمی
یـۀ خودبـاوري کـه در مسـلمانان     وجود آورده است. ایـن روح  هاي غرب بهجویی منظور مبارزه با سلطه

، چنان هژمونی غرب را به چالش کشیده اسـت کـه آنـان امـروزه از ایمـان     ، ایران و جهان به وجود آمده
کنند. یکـی   احساس خطر می، اعتقادات دینی و اسالم سیاسی که خواهان تشکیل حکومت اسالمی است

، توان در علنی شـدن مبـارزه بـا سـلطه     دیگر از نمودهاي سیاست خارجی مبتنی بر اصول اسالمی را می
بـرداري از جمهـوري    هاي خـویش بـا الگـو    ها جلوتر از دولت زور و استکبار مشاهده کرد. امروزه ملت

توان گفت امروزه گفتمان مبـارزه   اند. به جرئت می پرچم مبارزه با استکبار را بر عهده گرفته، اسالي ایران
اعـم از مسـلمان و   ، فکـران جهـان   بـر اندیشـۀ آزاد  ، ائیل قرار داردبا استکبار که در رأس آن امریکا و اسر

 اند.   اي گرفته بخش روح تازه هاي آزادي مسلط شده است و حرکت، غیرمسلمان

 کنندة قدرت نرم منابع تقويت 

، در کنار تمام منابع قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران که خاستگاه آنهـا اسـالم و فرهنـگ شـیعه اسـت     
هاي نسبی براي ایران فراهم سـاخته اسـت    بیعی و خدادادي در ایران وجود دارد که مزیتبرخی منابع ط

بـاال  ، هاي خـدادادي ایرانیـان   تواند با توجه به آنها زودتر به اهداف خود دست یابد. یکی از مزیت که می
، هـا  توانـایی ، رو هـاي خاورمیانـه اسـت. از ایـن     بودن ضریب هوشی آنـان در مقایسـه بـا بیشـتر کشـور     

تـر   آوري در بین نیروهاي انسانی ایران نسبت به سایر کشـورها نمایـان   ابتکار و نو، تولید علم، ها خالقیت
دانشـمندان  ، ). بـه عبـارت دیگـر   93ص، 1389، است و این مبدأ مهمی از قدرت نرم است (پوراحمدي

تـر از   خش انسـانی موفـق  در ب، هاي صنعتی تواند در کنار پیشرفت ایرانی با توجه به هوش باالي خود می
 دیگر کشورهاي جهان عمل کند.

اي کـه در محـور    موقعیـت اسـتراتژیک ایـران اسـت؛ بـه گونـه      ، ها ها و مزیت یکی دیگر از ظرفیت
افریقا و اروپا قرار دارد و این موقعیت ایران را ممتـاز کـرده اسـت؛ همچنـین در مرکـز      ، مواصالتی آسیا

کیلـومتر سـاحل مناسـب عملیـاتی و بنـادر و       2000ار دارد کـه  خاورمیانه و در منطقۀ خلیج فـارس قـر  
فقـط  ، امنیت منطقۀ استراتژیک خلیج فـارس ، رو هاي بزرگ دارد. از این لنگرهایی با توان پذیرش ناوگان

 ).247، 1388، با مشارکت ایران عملی خواهد شد (مینایی
شـود. جمهـوري اسـالمی     ر میمنابع طبیعی و خدادادي باعث افزایش قدرت یک کشو، این افزون بر

 76، آید. در حـوزة خلـیج فـارس    ایران به لحاظ موقعیت و منابع اولیه یک کشور استراتژیک به شمار می
درصد گاز جهان اسـت و ایـران مقـام اول     30تریلیون متر مکعب منابع گاز طبیعی وجود دارد که حدود 

چهـارمین  ، مچنین به لحـاظ ذخـایر منـابع نفتـی    منطقه و جایگاه دوم جهان را از نظر منابع گازي دارد. ه
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در مرکزیت جهان اسالم قـرار دارد؛  ، باشد. جمهوري اسالمی ایران به لحاظ فرهنگی و اعتقادي کشور می
این مرکزیت نماد بیشتري یافته است. تمـام ایـن   ، ویژه بعد از پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی ایران به

 هاي دیگر نتوانند نقش ایران را نادیده بگیرند. ها باعث شده است که قدرت ظرفیت

 گيري نتيجه

ـ با تک، بود یت فرهنگیماه يران که از همان ابتدا دارایا یانقالب اسالم توانسـت   یه بـر اصـول اسـالم   ی
ش قـدرت و  ین موضـوع باعـث افـزا   یجاد کند. ایداخل و خارج ا یدر اذهان و افکار عموم یند مثبتیبرآ

خـود   یاستیو س یت. جمهوري اسالمی ایران هویت متمایزي را در منش فرهنگاقتدار کشورمان شده اس
اسالم بود؛ الگویی که تشابهی با ساختار اندیشۀ سکوالر نداشت؛ یعنـی مبـانی    يرفت که کامالً بر مبنایپذ

 از، گذار فرآیندي معرفتـی  فرآیند تاریخی و تطوراتی متمایز از گفتمان سکوالر دارد و پایه، هدف، فکري
 درصدد چالش با آن برآمد.  ، طریق عرضه گفتمانی جدید بود. غرب نیز با درك این موضوع

ماننـد   ییهـا ران بـود؛ مؤلفـه  یا یاسالم يقدرت نرم جمهور يهامؤلفه، ن نوشتار بیان شدیآنچه در ا
ع به منزلـۀ  یشکه در تمام آنها اسالم و ت، ه و...یفق  تیوال، ییگرا علم، ییگرا تیمعنو، یطلب شهادت، اخالق

 یک و نیز سابقۀ تمـدن یک و ژئوپولتیت استراتژیموقع، ن اصولیک اصل و راهنما قرار داشت. در کنار ای
ـ اول یت به علم و داشتن منابع غنیو اهم ـ از ا، هی منـد و مـؤثر در   قـدرت  يکشـور ، ران بعـد از انقـالب  ی

ـ ا یاسـالم  ين موضوع موجب شده است که امروزه جمهـور یا ساخته است. ایتحوالت دن ران در مقـام  ی
 یاسـالم  يرا جمهوریل شود؛ زیمسلمان تبد يها ویژه کشور به، ایخواه دن يآزاد يکشورها يک الگو برای
و ، انتخاب کرد که امروزه مورد توجه تمام کشـورها قـرار گرفتـه    یاسیمسائل س يرا برا يکردیران رویا

ـ بود. مـردم ا  یالملل نیبو  يا منطقه، یبه مسائل داخل ینیو د یکرد فرهنگیآن رو  يامـور  يایـ ران بـه اح ی
 دنبال آن بود.   یخواه يپرداختند که فطرت هر مسلمان و آزاد

هـا  هـا بلکـه قـرن    بود که سال ياخفته يرهایدار کردن ضمیب، رانیا یاسالم يژه نظام جمهوریکار و
بـه تنـگ آمـده و     یخواه هادیظلم و ز، یبداخالق، یعدالت یده بودند و از هرگونه بیخفّت و ضاللت را د

مسـلمان بـاز کـرد.     يها ملت یدرون يهامجدد اسالم و خواسته يایاح يران راه را برایا یانقالب اسالم
هـا بـه اسـالم بـه تنـگ آمـده بودنـد بـا          یتـوجه  یها و ب یعدالت یز مردم که از هرگونه بین یدر بعد داخل

 دند.یشان رسیاه ران به خواستهیا یاسالم ينظام مقدس جمهور يریگ شکل
ـ یو د یبالفعـل و بـالقوه فرهنگـ    يهـا  ران از تمام مؤلفهیا یاسالم يجمهور ت و یـ در جهـت تقو  ین
خود استفاده کرد و توانسـت در جهـت حفـظ و تـداوم وحـدت       یو اجتماع یاسیس يها هیاستحکام پا

 ل گردد.یتبد یالملل نیو ب يا در سطح منطقه ییاقشار جامعه گام بردارد و به الگو
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 .46 -43 ص، 10ش، نیآئ، )86 ي(د» یاست فرهنگیو س ییجنبش دانشجو«، محمدرضا، کیتاج
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ـش س ، )1382ز و زمسـتان  ی(پـائ » کشورها یاست خارجین در سگاه آیو جا یفرهنگ یپلماسید«، محمدحسن، یخان ـ یدان ، 2ش، یاس

 .148-135ص

 ص، 54ش، دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س، )1380(زمستان » ها ه برخورد تمدنیات و نظریتجدد ح«، احمد، يدوست محمد
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 .17ش، عاصرران میا یاسیخ سیشه و تاریاند، )1382(بهمن» گفتگو«، محمدرضا، يریدهش

 شه.یساحل اند، تهران، چ ششم، جنگ نرم، )1388(، داود، رنجبران

 هان.یسازمان انتشارات ک، تهران، چ دوم، رانیسم در ایبرالیدربارة ل یاشارات، )1378ار (یشهر، زرشناس
 بوستان کتاب.، قم، یاسینش سیق بیتعم يها وهیش، )1382وم (یعبد الق، يسجاد

 1389خرداد  26 :شده در یابیباز، 5ش، یان فرهنگیمطالعات م، )1389(بهار » الملل نیرهنگ در روابط بگاه فیجا«، جواد، يسور

 http://www.bashgah.net/fa/content/show /43663از
 .دانشگاه امام صادق، تهران، الملل نیدر نظام ب ییگرا اسالم، )1389(  گرانیو د، رضا، مبریس

 .ین، تهران، چ نهم، استیعلم س يادهایبن، )1381عبدالرحمن (، عالم
معاونـت امـور اسـاتید و دروس معـارف     ، قـم ، هاى نظرى بر انقالب اسالمى (مجموعـه مقـاالت)   رهیافت، )1377عبدالوهاب (، فراتى

 اسالمى.

چ ، دهیـ ن دن جهـا یکو سرخوش و افشیترجمۀ ن، شل فوکویگر با مید يگفتگو 9روح و  یک جهان بیران روح یا، )1386شل (یم، فوکو
 .ین، تهران، پنجم
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 .ین، تهران، شدن یجهان، )1385س (یفرانس، امایفوکو
 .یو انقالب اسالم ینیپژوهشگاه امام خم، تهران، ینیدگاه امام خمیالملل از د نیروابط ب، )1386( یقربانعل، زاده قربان
 .سمت، تهران، الملل نیاست بیو س یاست خارجیاصول س، )1380( یعبدالعل، قوام

 جمال الحق.، تهران، رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس، )1385( يمهد، یکنگران

 ت.یقدر وال یمؤسسه فرهنگ، تهران، چ دوم، ینیشۀ امام خمیدر اند یاسیت سیمشروع یفقه یمبان، )1381درضا (یحم، یگردش

ـرم  یا یاسالم يجمهور، )1387محمودرضا (، گلشن پژوه ـدرت ن دفتـر   – یدانشـگاه آزاد اسـالم   یپژوهشـ  معاونـت ، تهـران ، ران و ق
 د علم.یگسترش تول

 .ین، تهران، یجامعه شناس، )1374( یآنتون، دنزیگ
 .یمؤسسه مطالعات ملّ، تهران، انیرانیا یت ملیگاه آن در هویو جا یخواه ه عدالتیروح، )1383روز (یپ، مجتهدزاده

ـ ا یاسـالم  يهورنظام جم یه اجتماعیسرما، منابع قدرت نرم«، منوچهر، يمحمد ـانزده خـرداد  ، )1387(تابسـتان  » رانی ، 16ش، پ

 .22ص
، )1379 ي(د)» يو سـخت افـزار   يدو چهره قدرت (نرم افزار ییاروی: تقابل و رویلیو جنگ تحم یانقالب اسالم«، داهللای، يمحمد

 .97ص، 36ش، مصباح

 سمت.، رانته، چ چهارم، الملل نیات روابط بیتحول در نظر، )1388را (یحم، ر زادهیمش
 فرهنگ صبا.، تهران، چهارم، رانیا یاسیفرهنگ س، )1389عباس (، نژاد یمصل

 صدرا.، تهران، چ بیست و دوم، یرامون انقالب اسالمیپ، )1383( یمرتض، يمطهر
 .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، تهران، فه نوریصح، )1370اهللا ( روح، ینیموسوي خم

 .يام آزادیپ، انتهر، هیت فقیوال، تا) ی(ب، ـــــ
چ ، یدمحسـن روحـان  یترجمۀ رضا کلهـر و س ، الملل نین؛ قدرت نرم در روابط بینو یعموم یپلماسید، )1388(  لسن ژان و همکارانیم

 .دانشگاه امام صادق، تهران، دوم

 .244-242ص ،8و7ش، یانقالب اسالم ۀشیاند، )1388(تابستان » کیگاه ژئواکونومیو جا یانقالب اسالم«، يمهد، یینایم
امـام  ، تهـران ، يذوالفقـار  يو مهد یدمحسن روحانیترجمۀ س، الملل نیاست بیت در سیموفق يقدرت نرم ابزارها، )1389جوزف (، ينا

 .صادق
/ 29/6شـده در:   یابیباز، ت باشگاه افسران جوان جنگ نرمیسا، 21قدرت نرم در قرن يدیبعد کل ینترنتیا يها شبکه) 1389(مهر ، ـــــ

 //:www.afsaran.ir/index.php http/ 8908171543از 1389
 ران.یاسالم و ا یمرکز بازشناس، تهران، انیرانیا یاسیبر رفتار س یر فرهنگ ملیتأث، )1382احمد (، زاده بینق
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