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 قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 

 1محمدرضا مایلی

 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 مریم مطیعی

 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

 (5/9/95تاریخ تصویب  -10/7/95)تاریخ دریافت 

 

 چکیده 

کید بر تأدر چند دهه اخیر، کشورهای مختلف تمایل به استفاده از قدرت نرم یافته اند. قدرتی که   
ثیرگذاری و افزایش نفوذ در سایر کشورها دارد. تأاستفاده از ابزارهایی در راستای ایجاد جذابیت برای 

بل، از ابزارهایی نظیر جمهوری اسالمی ایران نیز با آگاهی از اهمیت قدرت نرم در عصر وابستگی متقا
دانش، فرهنگ و ایدئولوژی برای اعمال قدرت بر روی کشورهای منطقه ای بهره می برد. در این مقاله 

ثیری در تأاستفاده از قدرت نرم )دانش، فرهنگ و ایدئولوژی( چه »این پرسش را مطرح نمودیم که 
استفاده » یز این فرضیه طرح شد کهدر پاسخ ن« جایگاه منطقه ای جمهوری اسالمی ایران داشته است؟

المی ایران از قدرت نرم )دانش، فرهنگ و ایدئولوژی( باعث تحکیم و ارتقای سبیشتر جمهوری ا
ایران در حوزه دانش، پیشرفت های قابل توجهی در زمینه پزشکی، « جایگاه منطقه ای ایران شده است.

پیشینه غنی ایرانی و اسالمی و اشترکات  سایبری، نظامی و تکنولوژی داشته است، در حوزه فرهنگ،
فرهنگی با کشورهای منطقه دارد؛ همچنین در حوزه ایدئولوژی، بعد از انقالب اسالمی و ارائه مفاهیمی 
نظیر نفی تسلط بیگانگان، عدالت و پیوند دین و سیاست بر میزان قدرت نرم خود افزوده است. قدرتی 

 ورهای منطقه ای از طریق سیاست خارجی بهره می برد.که از آن برای افزایش نفوذ خود در کش

 ایران، قدرت نرم، وابستگی متقابل، دانش، فرهنگ، ایدئولوژی.: واژه های کلیدی
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 مقدمه

از مباحث محوری علم سیاست و مورد تأمل در متون و آثار سیاسی است. این   1قدرت

امر، به دلیل اهمیت عینی و ملموس قدرت در دو عرصه سیاست داخلی و خارجی در راستای 

(. در واقع، 250: 1379ها و تحقق اهداف ملی است )جمالی ، ، خطی مشی اجرای برنامه ها

تضمین امنیت، تغییر رفتار دیگران و دفع تهدید برخوردار  هایی چون توانایی قدرت از قابلیت

در مطالعه و تحلیل قدرت، معموالً عناصر محسوس سابقا  (.1387است )مطالعات امنیتی، 

 ,Yazhi)قدرت )قدرت سخت( را به عنوان ارکان اصلی قدرت یک کشور در نظر می گرفتند

از پایان جنگ سرد سبب کاهش ساز عرصه جهانی پس اما تحوالت جریان ( 117 :2001

رواج ابزارهای سخت افزاری قدرت و اقبال روز افزون بازیگران کوچک و بزرگ به کاربرد 

 جهت تحمیل اراده به یکدیگر شده است.   2قدرت نرم

ی بند  میتقسی نااست.   3یکی از اولین نظریه پردازان در حوزه قدرت نرم، جوزف نای

 دو هری اقتصاد وی نظام قدرت نرم؛ وی اقتصاد ،ینظام :کند یم شنهادیپ را قدرت ازی ا گانه سه

یی توانا بری مبتن که است متفاوت ها آن با ثیح نیا از نرم قدرت و دارند سختی تیماه

 به منجر و کند یم تیجذاب دیتول کهیی توانا آن باشد، یم گرانیدهای  حیترج بهی ده شکل

 قدرت منبع مثابه  به گاهی، اقتصادی ها تیقابل که استی حال در نیا ؛گردد یمی بردار فرمان

در کنار این نظریه، از تئوری  .است شده  گرفته کار به نرم قدرت منبع مثابه  به، گاه و سخت

در عرصه روابط بین الملل مطرح شد نیز   5که توسط نای و رابرت کوهن 4وابستگی متقابل

استفاده می نماییم. بر اساس این نظریه، بعد از شکست ایاالت متحده آمریکا در جنگ ویتنام، 

دیگر رئالیسم، توانایی تفسیر تغییرات نظام بین الملل را ندارد؛ زیرا این جنگ نشان داد که 

ود و عوامل مهم دیگری نیز در صرف داشتن قدرت نظامی، منجر به تفوق یک کشور نمی ش

این امر دخیل هستند. در ادامه به توضیح بیشتر این نظریات خواهیم پرداخت. بر اساس این 

                                                           
1
- Power  

2
- Soft Power 

3
- Joseph Nye 

4
- Complex Interdependence 

5
- Robert Keohane 
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استفاده از قدرت نرم )دانش، فرهنگ و »تئوری ها پرسش اصلی این مقاله اینست که : 

و فرضیه « ثیری در جایگاه منطقه ای جمهوری اسالمی ایران داشته است؟تأایدئولوژی( چه 

المی ایران از قدرت نرم )دانش، فرهنگ و ایدئولوژی( ساستفاده جمهوری ا»چنین می باشد: 

 «باعث تحکیم و ارتقای جایگاه منطقه ای ایران شده است.

 . نظریه قدرت نرم1

میالدی در نشریه آتالنتیک مطرح  1990مفهوم قدرت نرم را اولین بار جوزف نای در سال 

نای اعتقاد دارد که قدرت، مانند آب و هواست، همه به آن مربوط . (Nye, 1990)نمود 

. او، (Nye, 2002: 9)هستند و درباره آن صحبت می کنند، اما عده کمی آن را درک می کنند 

 مستلزم استفاده از قدرت نرم به همراه قدرت سخت می را های جهانی موفقیت در سیاست

کار خویش قرار داده است: قدرت، توانایی ترغیب  نای این تعریف از قدرت را مبنای .داند

دیگران برای انجام آنچه شما می خواهید، می باشد. نای، اطالعات را وجه بارز قرن اخیر می 

داند. از نظر او در عصر اطالعات کشورهایی صاحب قدرت هستند که فرهنگ و ایده های 

رتیب فرهنگ، سیاست های مقبول مسلط آن ها به هنجارهای جهانی تبدیل شده باشد. بدین ت

لفه های شکل جدید قدرت مؤداخلی و خارجی و در اختیار داشتن ابزارهای ارتباطی به مثابه 

)قدرت نرم( به حساب می آیند؛ همچنین او اعتقاد دارد عواملی مانند انسجام ملی، فرهنگ 

ضاعفی یافته اند ثیر تحوالت جهانی، اهمیت متأجهان شمول و نهادهای بین المللی در تحت 

(. جوزف نای، قدرت نرم را توانایی جذب کردن می داند که اغلب در 1389، 64)عسگری، 

. بر خالف قدرت سخت که بیشتر مبتنی (Nye, 2002, 5)نهایت به رضایت منجر می شود 

بر زور و تهدید و یا پاداش است، در قدرت نرم یک کشور به نتیجه مورد نظرش از طریق 

ر مستقیم دست می یابد. بر مبنای نظریه نای، ماهیت قدرت نرم بر مبنای شکل روش های غی

دهی بر ترجیحات دیگران استوار است و این امر به گونه ای ناملموس و با استفاده از جاذبه 

های فرهنگی، ارزش ها و نهادهای سیاسی انجام می شود. البته قدرت نرم متفاوت از نفوذ می 

مبتنی بر قدرت سخت، تهدید و یا پاداش باشد، اما قدرت نرم توانایی  باشد، نفوذ می تواند

 (.1389: 67جذب کردن مبتنی بر رضایت است )عسگری، 
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در دیدگاه نای در قدرت نرم، برای ترغیب طرف مقابل به انجام رفتار دلخواه سه راه 

قدرت نرم توان یک کشور برای دستیابی  ،از نظر نای. وجود دارد  و اقناع 3و جذب 2، پاداش

های سیاسی  باشد. این جذابیت از فرهنگ، ایده اهدافش از طریق جذابیت و نه اجبار یا تنبیه می

های یک کشور در نگاه  که سیاست زمانی ، به خصوصگردد های یک کشور ناشی می و سیاست

. او سه مهارت را در (Nye, 2004) قدرت نرم اعمال شده است ،دیگران مشروع به نظر برسد

اعمال قدرت نرم ضروری می داند: نخستین مهارت، هوش هیجانی است که به معنای توانایی 

کنترل احساسات و استفاده از آنها در ارتباط با دیگران می باشد. دوم، ایجاد تصویری از آینده 

ارت های بیانی؛ که دیگران را جذب نماید و سوم، مهارت های ارتباطی است که شامل مه

 .(Nye, 2008) همچنین توانایی استفاده از وسایل ارتباطی غیر کالمی می باشد

 . منابع قدرت نرم1.1

و  ی سیاسیدر دیدگاه نای، قدرت نرم دارای سه منبع کلی است: فرهنگ، ارزش ها

 سیاست داخلی و خارجی. 

فرهنگ عبارت است از دسته ای از ارزش ها و اعمال که به یک جامعه  : 4. فرهنگ1.1.1

معنا می بخشد. وقتی فرهنگ یک کشور ارزش های جهانی را شامل شود احتمال اینکه نتایج 

(. به نظر نای ایاالت 52:1387مطلوب با هزینه اندک تحصیل شود، افزایش می یابد )نای،

 متحده آمریکا دارای فرهنگ جهانی است.

ارزشهای سیاسی یک کشور می توانند منابع جذب و  ارزش های سیاسی: .2.1.1

قدرتمندی یک کشور باشند. در واقع دولت ها با نفوذ دادن ارزش هایشان در سایر کشورها 

(. ارزش هایی همانند 6: 1389می توانند باعث جاذبه و یا دافعه خود شوند )عسگری، 

                                                           
1
- Coercion 

2
- Payment 

3
- Attraction 

4
- Culture 
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بشر و... همگی از ارزش های سیاسی قابل ایجاد  دموکراسی، آزادی بیان، ترویج حقوق

 (.5: 1390جذابیت هستند )مرکز مطالعات فرهنگی،

سیاست خارجی و داخلی می توانند قدرت  : . سیاست خارجی و سیاست داخلی3.1.1

نرم را تقویت یا تضعیف کنند. اگر این سیاست ها متکبرانه و تنگ نظرانه و بدون توجه به 

ثرند. برای مثال در حوزه سیاست خارجی اگر یک مؤد، در کاهش قدرت نرم آرای دیگران باشن

کشور، سیاست هایش را به گونه ای تنظیم کند که بتواند بدون استفاده از تهدید و یا تطمیع، 

(. در 136: 1387دیگران را بسیج نماید، منبع مهمی برای قدرت نرم به شمار می رود )نای، 

کشور از نگاه دیگر بازیگران، مشروع شمرده شود، مقبولیت آن واقع اگر سیاست خارجی یک 

 (. 5: 1390کشور بیشتر می شود )مرکز مطالعات فرهنگی، 

 لفه های قدرت نرم. مؤ2

تمام  های نوین،آوریها و فنگیری از دانشامروزه کشورهای جهان با بهره : . دانش2.1

های گوناگون تجمیع ساخته ازی و رسانههای سایبری، مجامکانات خویش را به ویژه در حوزه

ها فراهم شود. اگر در گذشته قدرت نظامی، جمعیت یا  تا موجبات تقویت قدرت نرم آن

 شد، امروزه کشورها موقعیت استراتژیک و غیره عامل اساسی قدرت یک کشور محسوب می

ها را پشت  بسیاری از این محدودیت ،اند با استفاده از ارتقای سطح دانش و تکنولوژی توانسته

الملل افزایش داده و بر سایر رقبای خود پیشی  سر گذاشته و قدرت ملی خود را در نظام بین

تواند در موقعیت الگویی غالب قرار  بگیرند. کشور برخوردار از دانش و تکنولوژی قوی می

ده و از این طریق منافع ملی ثیر قرار داتأسازی سایر کشورها را تحت  گرفته و از طریق فرهنگ

المللی تضمین کند. امروزه در  ی سیاسی و بین خود را در جهان و در برابر سایر بازیگران عرصه

های اساسی کسب قدرت و باال بردن  لفهمؤمیان عوامل ثابت و متغیر استراتژیک، دانش یکی از 

ه امور محسوب می در عصر اطالعات دانش، پایه هم .منزلت استراتژیکی یک کشور است

 گردد. 

بین المللی سعی می  ملی و سیاسی در سطوح محلی، و همه بازیگران براین اساس دولتها 

بر از این طریق نمایند قدرت اطالعاتی و معرفتی خود را در علوم گوناگون افزایش دهند تا 
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یشه در ر ارتباطات و نظیرتکنولوژی اطالعات ،جدید اصطالحات رقبای خویش پیشی بگیرند.

تولید قدرت و اقتدار در عرصه بین  دانش و تکنولوژی در سرنوشت ملتها وافتن نقش اهمیت ی

 المللی دارد.

شود که مجموعة  مفهوم فرهنگ شامل بخش نرم افزاری یک تمدن می:  . فرهنگ2.2

 آداب و رسوم که به صورت آگاهانه یا و ها ها، هنجارها، طرز تلقی ها، اعتقادات، ارزش دانش

(. فرهنگ بین 2: 1395)خراسانی گیرد شود را در بر می ناآگاهانه توسط انسان اکتساب می

المللی عبارت است از ارزش ها و هنجارهای عامی که در طول زمان مورد پذیرش جامعه بین 

(. از ابزار 302: 1389الملل قرار گرفته و دارای عملکردهای خاصی می باشند )پور احمدی،

 ی مناسبات و مبادالت فرهنگی، ارائه ،ترویج زبان و ادبیات نرم در راستایفرهنگ در قدرت 

گیری مناسب از اطالعات و فرهنگ در راستای مقاصد دیپلماتیک،  تصویر مطلوب از خود، بهره

های تاریخی منفی، قدرت  زدودن ذهنیت های مقبول، طراحی و اتخاذ استراتژی ها و سیاست

های  ها، برخورداری از شبکه ی، قدرت نفوذ در باورها و نگرشدهی و کنترل افکار عموم شکل

ای متنوع به کشورها و نفوذ در  خبری جهان گستر و قدرت تولید و توزیع محصوالت رسانه

 (.45: 1382استفاده می شود )نای، المللی های بین رسانه

ی ایجاد برا ،شود و از جذابیت گذاری می ها سرمایه ، بر روی ذهنیتدر ابزار فرهنگ 

ثیرگذاری بهره برده می شود. در مجموع می توان گفت: از جمله تأو  ها اشتراک بین ارزش

ممیزات قدرت نرم، مردمی بودن و غیر رسمی بودن آن است؛ به عبارت دیگر، قدرت نرم 

زمانی می تواند تولید گفتمان سازی با افکار عمومی نماید که مستلرم قدرت سخت نباشد و 

ور از محدودیت ها و امر و نهی های قدرت سخت، در شرایط و فضای آزاد، تولید بتواند به د

گفتمان محلی، منطقه ای و فراملی نماید و با سهولت، پیام خود را به افکار عمومی جهانیان 

 (.4:  1386برساند )مشفق، 

در واقع دولت ها، برای افزایش قدرت فرهنگی شان اقدامات مختلفی را پیش می گیرند؛  

های سبز  ارائه خدمات بشر دوستانه، رعایت استانداردهای حقوق بشر، حمایت از جنبشمانند: 

های صلح طلب و نیروهای حافظ صلح، تشکیل  و محیط زیست، مشارکت در جنبش
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های  لف، حضور گسترده در جوامع فرهنگی و رایزنیهای دوستی با کشورهای مخت انجمن

 (.138: 1369)کاظمی،  فرهنگی در سطح وسیع در ایجاد و تقویت قدرت فرهنگی

ایدئولوژی، از لحاظ سیاسی به معنای عقیده یا نظر سیاسی تعریف شده  :. ایدئولوژی3.2

ابل اعمال بر واقعیت است؛ به بیان بهتر ایدئولوژی عبارت است از نظام فکری و عقیدتی که ق

(. ایدئولوژی، تشکیل دهنده قدرت، 246: 1390های خارجی باشد )حالل خور و باباجان نژاد، 

معیارها و ضوابط مشخص و معینی است که در اختیار سیاستگذاران قرار می گیرد تا بر اساس 

ورهای (. کش67: 1380آن چهارچوب، هدف ها و منافع ملی خویش را ترسیم نمایند )قوام، 

قدرتمند، همواره در تالشند که با استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز در چهارچوب قدرت نرم، 

به ترویج ایدئولوژی مطلوبشان در سرتاسر جهان بپردازند و بدین ترتیب افکار عمومی مردم را 

با اهداف و سیاست هایشان همسو سازند. به هر میزان، یک ایدئولوژی، توانایی مشروعیت 

 خشی و توجیه گری بیشتری داشته باشد، طول عمر بیشتری نیز خواهد داشت.ب

 . نظریه وابستگی متقابل)پیچیده(3

نظریه حاکم بر جهان، رئالیسم را به چالش کشید و به همراه  1960کوهن در اواخر دهه 

تبی معتقد بودند که نظام سلسله مرا ،مفروضات این نظریه را زیر سوال برد. آنها ،جوزف نای

کید رئالیسم است اثر خود را از دست داده است ورئالیسم را ناکارآمد وقدرت تأکه مورد 

نظریه  .نظامی که مهمترین ابزار قابل استفاده در این نظریه است را غیر قابل استفاده می دانند

قدرت پردازی آنان در زمانی آغاز شد که جنگ ویتنام با ناکامی ایاالت متحده به عنوان برترین 

در . ناکارآمدی ابزار زور و اعمال قدرت نظامی مشخص شده بودو  نظامی جهان پایان یافته بود

روابط بین الملل و زور و قدرت  ،ملت تنها بازیگران اصلی -نگرش واقع گرایانه، دولت 

مهمترین ابزار قابل استفاده در عرصه جهانی و برای پیش برد سیاست محسوب می  ،نظامی

 -نوعی سلسله مراتب جهانی را به وجود آورده و در ضمن مسائل نظامی ین امرشوند و هم

اما در دنیای وابستگی متقابل شرایط  ،امنیتی را به مسائل اصلی روابط بین الملل مبدل می سازد

ملتها وجود دارند. قدرت  - در این شرایط بازیگران مهمی به جز دولت .کامال متفاوت است

تنها ابزار مفید، سودمند و اثرگذار در عرصه روابط بین الملل نیست و تأثیر نظامی و اعمال زور 
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و اهمیت خود را روز به روز بیشتر از دست می دهد و نظام سلسله مراتبی به گونه ای که 

رئالیسم بر آن اصرار دارد، رنگ می بازد. در این شرایط منابع موجود در عرصه جهانی توزیع 

 ,Keohane & Nye)د ه جایگزین تعارض و مخاصمه می شوشده و همکاری داوطلبان

1977:35 .) 

 در دیدگاه این دو نظریه پرداز، نظریه وابستگی متقابل دارای خصوصیات ذیل است:

بازیگران نظام بین الملل، تنها دولت ها نیستند،  شرکت های چند ملیتی، سازمان ها و  -1

 که در کنار دولت ها نقش آفرینی می کنند.رژیم های بین المللی بازیگران جدیدی هستند 

مسائل اساسی جهان، دیگر تنها مسائل نظامی، امنیتی و استراتژیک نیستند، بلکه مسائل  -2

اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافته اند. این دگرگونی، حرکت 

از سوی سیاست حاد به سوی سیاست مالیم خوانده می شود؛ به همین دلیل نیز کاربرد زور و 

 تر و همکاری های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بیشتر می شود. قدرت نظامی کم

قاعده رفتار در عرصه جهانی از تعارض و مخاصمه به همکاری های فراملی تغییر کرده  -3

است. در شرایط وابستگی متقابل قاعده بازی، دیگر بازی با حاصل جمع صفر نیست، بلکه برد 

 و باخت می تواند برای هر دو طرف باشد. 

سلسله مراتب قدرت که مبتنی بر قدرت نظامی بود اکنون جای خود را به شبکه پیچیده  -4

 ( 45: 1392ای از همکاری هایی می دهد که دیگر سلسله مراتبی نیست ) سلیمی، 

کوهن و نای، نظریه خود را با طرح مفهوم وابستگی متقابل پیچیده تکامل می بخشند. 

 ی دارد:وابستگی متقابل پیچیده سه ویژگ

مجاری ارتباطی چندگانه میان جوامع برقرار می شود. این مجاری عبارتند از: روابط  -1

غیر رسمی میان نخبگان دولتی، روابط غیر رسمی میان نخبگان غیر دولتی)روابط رو در رو یا 

 دوربرد( و سازمان های فراملی )بانک ها، شرکت های چند ملیتی، سازمان های مردم نهاد(.

س مسائل قرار ندارد، تمایز دادن میان مسائل داخلی و خارجی أنیت نظامی دیگر در رام -2

 دچار ابهام می شود و سیاست مرزی نمی شناسد.
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در چهارچوب منطقه، دولت ها از کاربرد نیروی نظامی علیه یکدیگر امتناع می کنند، اما  -3

: 1375استفاده نمایند )بزرگی، شاید در حوزه های فراتر از منطقه دولت ها از ابزار نظامی 

948.) 

لفه مؤبر اساس این تئوری، ابزارهای قدرت سخت دیگر جایگاه سابق خود را ندارند و 

های قدرت نرم در نظام بین الملل کنونی اهمیت فوق العاده ای یافته اند. دولت ها از طریق 

اهم نمایند. بدیهی ست همکاری های دو جانبه شان می توانند زمینه نفوذ و قدرت خود را فر

که تمامی کشورها از جمله جمهوری اسالمی ایران در تالشند تا حداکثر استفاده خود را از 

ابزار های نرم قدرت بنمایند و ضمن دوری از منازعه و جنگ، در دوران وابستگی متقابل 

 بیشترین سود و کمترین ضرر را عاید خود سازند.

 گ و ایدئولوژی( توسط ایران. کاربرد قدرت نرم )دانش، فرهن4

لفه های قدرت در دنیای جدید، قدرت نرم نیز مانند قدرت مؤامروزه با توجه به شرایط و 

از جمله جمهوری سخت دارای اهمیت و جایگاه شده و توجه سیاستمداران و دولت ها 

 رمی قدرت نعوامل ایجادکننده یا تقویت کنندهرا به خود جلب کرده است. اسالمی ایران 

مناسبات و مبادالت ، ارتباطات دیپلماتیک گسترده، موقعیت ایدئولوژیکعبارتند از: 

ارائه تصویر مثبت و  ،ها و اهداف متعالیها، ارزشتبلیغ آرمان، ترویج زبان و ادبیات ،فرهنگی

طراحی و  ،بهره گیری مناسب از اطالعات و فرهنگ برای مقاصد دیپلماتیک ،مطلوب از خود

مبادالت دانشگاهی و ، های تاریخی منفیزدودن ذهنیت ،های استراتژیک مقبولتاتخاذ سیاس

که همگی مورد نظر سیاستگذاران  سرمایه گذاری در تربیت نخبگان دیگر کشورهاو  آکادمیک

 ایرانی نیز می باشند. 

با توجه به اشتراکات فرهنگی و ایدئولوژیک ایران با برخی از کشورهای همسایه در واقع 

)مانند  گسترش زبان فارسی و اهمیت فرهنگ و آداب ایرانی در کشورهای منطقه و یا تحصیل 

هزاران طلبه خارجی علوم دینی در ایران(، برتری علمی و تخصصی دانشمندان ایرانی )مثال در 

به روی آوردن شهروندان سایر کشورها به ایران برای درمان شده است، امور پزشکی که منجر 

قدرت سایبری ایران که توان هک پیشرفته ترین سرورها حتی در خارج از منطقه را دارد و یا 

توان تکنولوژیک ایران در ساخت سالح های مختلف نظامی( و نیاز کشورهای منطقه به بهبود 
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متر در کنار بازشدن درهای بازار جهانی با لغو تحریم ها زیرساخت هایشان با صرف هزینه ک

پس از توافق هسته ای، جمهوری اسالمی ایران را بیش از پیش در بهره گیری از ابزارهای 

 قدرت نرم ترغیب نموده است.

 . ایران و ابزار دانش1.4

های  با وجود تحریم هایی که سالها گریبان جمهوری اسالمی ایران را گرفت، ایران گام

بلندی در راستای پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی برداشته است، به گونه ای که اکنون به 

دنبال تبدیل شدن به برترین قدرت تکنولوژیکی منطقه خاورمیانه است. در واقع وجود تعداد 

باالی افراد تحصیلکرده و دانشجویان، در رشته های مختلف نشان دهنده اهمیت دانش، چه 

در « یونسکو»در همین ارتباط، سازمان تگذاران و چه برای شهروندان ایرانی است؛ برای سیاس

ایران برای تقویت قدرت علمی خود در دانشگاه ها، یک نقشه راه »گزارشی اعالم کرده است: 

استراتژیک در نظر گرفته و هدفی که جمهوری اسالمی ایران تالش می کند در نهایت بدان 

)حسین آبادیان،  «ین کشور به قدرت اول علمی در سطح منطقه استدست پیدا کند، تبدیل ا

داده های پایگاه  (. بر اساس اظهارات رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم و1394

ارتقا پیدا  16به  48رتبه بین المللی تولید علم ایران از  2014تا  2000اسکوپوس، در سال های 

در اولین  49جایگاه ایران از  ،ISIه یه شده در پایگاهمچنین براساس مدارک نما؛ کرده است

در حال حاضر از منظر . در آخرین سال مورد بررسی ارتقا یافته است 21سال مورد بررسی به 

و دومین قدرت علمی در بین  است تولید علم، ایران از یک جایگاه رفیع بین المللی برخوردار

 ،همچنین در طی سال های متمادی ؛کشورهای عضو جنبش عدم تعهد محسوب می شود

برترین کشور علمی در بین کشورهای عضو اوپک بوده است. ایران با کسب رتبه اول تولید 

کشور اسالمی سرآمد  57همچنین رتبه نخست در بین  ؛علم در بین کشورهای منطقه خاورمیانه

ای مختلفی را در (. پیشرفت های علمی ایران حوزه ه1394)بی نا،  منطقه و جهان اسالم است

 بر می گیرد.

توانمندی های کنونی نظامی ایران، دیگر بر هیچ کشوری پوشیده نیست، ساخت موشک  

های دوربرد ضد کشتی، هواپیماهای بدون سرنشین، مین های دریایی، زیردریایی های کوچک، 
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ایبری، سکوهای پرتاب موشک و... نمونه هایی از این توانمندی های نظامی است. در حوزه س

ایران به خصوص بعد از توافق هسته ای به خرید آی پی های متعددی اقدام کرده است تا از 

این طریق بتواند دسترسی شهروندان به اینترنت را سهولت بخشد، در کنار این امر، سرمایه 

گذاری هایی که ایران در بخش امنیت اطالعات و تکنولوژی ارتباطات نموده، باعث گردیده که 

ر در برابر بسیاری از تهدیدات سایبری در امان باشد و حتی بتواند در صورت لزوم به کشو

 (1394سازمان های اطالعاتی سایر کشورها نیز نفوذ کند.)حسین آبادیان، 

حوزه مهم دیگر پیشرفت های علمی ایران، پزشکی است. ایران بدون تردید برترین کشور 

ور پزشکی است. پیشرفت هایی که در حوزه های پزشکی منطقه خاورمیانه در زمینه درمان و ام

هسته ای، داروهای نوترکیب، داروهای ضد سرطان، سلول های بنیادین، درمان ضایعات 

نخاعی، ساخت پوست مصنوعی به وسیله لیزر، تربیت پزشکان متخصص در تمامی رشته ها، 

 (.1392د )بی نا، درمان نازایی و... رخ داده است، همگی گواهی بر این مطلب هستن

جمهوری اسالمی ایران با توجه به پیشرفت های بزرگ علمی و تکنولوژیکی اش به 

خصوص بعد از انقالب اسالمی، از این ابزار برای نفوذ در سایر کشورها و بهبود قدرت نرم 

 خود استفاده می نماید. برای مثال کشورهای منطقه با توجه به پایین تر بودن هزینه، ترجیح می

دهند از سرمایه و متخصصان ایرانی برای احداث زیرساخت هایشان؛ مانند: سدسازی، جاده 

سازی، ارتباطات رادیویی، تجهیزات نظامی و... استفاده کنند. در کنار این امر، توریسم پزشکی 

که اکنون توجه بیشتری به آن می شود، باعث پذیرش درمانی بسیاری از شهروندان کشورهای 

 خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس می شود و بر قدرت نرم ایران می افزاید.منطقه به 

 . ایران و ابزار فرهنگ2.4

موفقیت قدرت نرم در شناخت افکار، ارزش ها، هنجارها، عادات و نیازهای اخالقی و 

رفتاری مردم نهفته است. بر این اساس منابع قدرت نرم، فرهنگ عمومی، رسانه ها، گسترش 

(؛ Nye, 2002: 25)گسترش مجموعه خاص از ساختارهای هنجاری است.  زبان ملی و

بنابراین مشخص است، چنانچه سیاست خارجی یک کشور بتواند باعث ترویج ارزش های 

مطلوب و بهره گیری از عنصر فرهنگ شود، قدرت نرم چشم گیری در عرصه بین المللی 
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بر این « کاربرد قدرت نرم»کتاب  (. جوزف نای در1389: 146ایجاد کرده است )پوراحمدی، 

عقیده است که: قدرت نرم توجه ویژه ای به اشتغال فضای ذهنی کشور دیگر از طریق ایجاد 

جاذبه است و نیز زمانی یک کشور به قدرت نرم دست می یابد که بتواند اطالعات و دانایی را 

فات را به گونه ای ترسیم به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختالف به کار گیرد و اختال

 (.10: 1382کند که از آن ها امتیاز بگیرد )جوزف نای، 

جمهوری اسالمی ایران به اعتبار ایرانی بودن و اسالمی بودن و تاریخچه غنی که در پشت 

سر دارد، استعداد قابل توجهی در ایجاد جذابیت در ملت های دیگر منطقه دارد. در ادامه به 

 های فرهنگی مورد استفاده ایران اشاره می نماییم:لفه مؤتعدادی از 

جمهوری اسالمی ایران می تواند از زبان فارسی برای جذب دیگر  . زبان فارسی:1.2.4

ملت ها استفاده نماید. در عین حال گویش گران به زبان فارسی در جهان به صورت کلی، تنها 

خی از کشورهای دیگر نظیر عراق، در ایران، افغانستان و تاجیکستان هستند، ولیکن در بر

ترکیه، ازبکستان، پاکستان و هند گروهی از مردم به زبان فارسی سخن می گویند )پوراحمدی، 

(. به خوبی مشخص است که ایران می تواند از این اشتراک زبانی به بهترین نحو 1389: 355

می تواند از طریق برگزاری  برای نفوذ بیشتر در فارسی زبانان استفاده کند. ایران، این کار را

کالس های آموزش زبان فارسی در دیگر کشورها، پذیرش دانشجویان زبان فارسی در داخل 

 کشور و چاپ کتاب های فارسی انجام دهد.

با توجه به پتانسیل موجود در فرهنگ  . افزایش تعامالت و مناسبات فرهنگی:2.2.4

ایرانی و فرهنگ اسالمی، ایران می تواند از طریق افزایش مناسبات و تعامالت فرهنگی با سایر 

کشورها به خصوص کشورهای منطقه و جهان اسالم، به دلیل اشتراکات فراوان، بر میزان 

گزاری هفته های فرهنگی سسات و نهادهای غیر دولتی، برمؤقدرت نرم خود بیفزاید. تشکیل 

در دیگر کشورها، فعال نمودن آژانس های مسافرتی و پذیرش بیشتر توریست برای تقویت 

 ثر است. مؤمشترکات فرهنگی با دیگر کشورها 

سیس و حمایت از تأ سیس و تقویت مراکز پژوهشی و نهادهای غیر دولتی:. تأ3.2.4

سبب شناخت و اعتماد سازی در سطح مراکز پژوهشی پیرامون موضوعات فرهنگی و جهانی 
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جهانی می شود؛ در نتیجه می توان بسیاری از کشمکش ها را جلوگیری نمود )پوراحمدی، 

سیس و حمایت از مراکز این چنینی، تأ. در واقع گفت و گوی فرهنگ ها از طریق 387: 1389

سایر فرهنگ ها،  این فرصت را به جمهوری اسالمی ایران می دهد که عالوه بر تعامل بیشتر با

زمینه نفوذ بیشتر فرهنگی و افزایش قدرت نرم خودش را در میان سایر ملت ها، به خصوص 

 ملت های همجوار که با ما قرابت بیشتری دارند، فراهم کند.

ایران می تواند با حمایت از نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه مسائل بشر دوستانه، ضمن 

هادهای غیر دولتی شان، ارزش ها، هنجارها و نگرش های ارتباط با سایر ملت ها و ن

بشردوستانه موجود در فرهنگ و تمدن خود را به جهان عرضه کند و نگرش افکار عمومی را 

نسبت به خود مثبت نماید. در کنار این امر، رفت و آمد ها و برگزاری کنفرانس های غیر 

کشورها و سازمان های جهانی را خنثی دولتی، بدبینی ناشی از گزارش های رسمی نمایندگان 

(. به طور خالصه می توان بخشی از راهکارهای فرهنگی 388: 1389کند )پوراحمدی، 

جمهوری اسالمی ایران را در راستای افزایش قدرت نرم و تحکیم جایگاه منطقه ای، این چنین 

 برشمرد:

 .ترویج جاذبه های فرهنگی از طریق رسانه ها 

  و نشست های گوناگون با اهداف فرهنگی.برگزاری همایش ها 

 سیس رسانه های مختلف به سایر زبان ها و ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی.تأ 

 .پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای داخلی 

 .تقویت صنعت توریسم و افزایش ورود جهانگردان به کشور 

 .تقویت مراکز رایزنی فرهنگی در کشورهای منطقه 

 تگوی مذاهب در شرایط بحرانی کنونی خاورمیانه.ترویج ایده گف 

 .حمایت از جنبش های مدافع محیط زیست و بشردوستانه 

 .  ایران و ابزار ایدئولوژی3.4

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 202

 

ایدئولوژی تشکیل دهنده قدرت، معیارها و ضوابط مشخص و معینی است که در اختیار 

ع ملی خویش را ترسیم سیاستگذاران قرار می گیرد تا بر اساس آن چهارچوب هدف ها و مناف

(؛ در واقع این ایدئولوژی ها هستند که مرز میان کشورها را مشخص می 1388نمایند )قوام، 

به عنوان یکی از کشورهای مهم و  1357کنند. ایران بعد از پیروزی انقالب اسالمی در سال 

تصمیم به  قدرتمند منطقه که دارای جهان بینی جدید و متفاوتی نسبت به سایر کشورها بود،

صدور مبانی فکری اش، ابتدا به کشورهای منطقه و سپس جهان گرفت. این مبانی از همان 

زمان تا کنون، سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفته است و در جهت افزایش قدرت نرم 

 استفاده می گردند.

جه شد، یکی از اصولی که پس از انقالب اسالمی به آن تو .  نفی تسلط بیگانگان:1.3.4

جلوگیری از تسلط کشورهای بیگانه بر امور مسلمانان بود. شعاری که از آن زمان همواره 

سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت، نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی بود. به این 

می گویند. این اصل، فرصتی را در اختیار جمهوری اسالمی قرار داد تا به « نفی سبیل»قاعده، 

در میان ملت های مسلمان که از وابستگی شدید حکامشان بسیار نارضایتی داشتند،  خصوص

 نفوذ کرده و آن ها را همراه و همسو با خود نماید.

عدالت ورزی بخش مهمی از هویت اسالمی و ایرانی جمهوری اسالمی  .  عدالت:2.3.4

ک واحد سیاسی عدالت گرا ایران را شامل می شود. بر این اساس ایران را می توان به عنوان ی

و عدالت جو معرفی کرد که این ارزش به نوعی در اتخاذ بعضی از جهت گیری های سیاست 

خارجی؛ همچون حمایت از مستضعفان و حمایت از جنبش های آزادی بخش و... تجلی دارد 

(؛ همین اصل باعث گردیده که بسیاری از مظلومان و اقلیت های 1389: 144)پوراحمدی، 

فشار در کشورهای منطقه، جذب ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران به خصوص در  تحت

 اوایل انقالب شدند.

ثیر ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران به دلیل تأبیشترین .  پیوند دین و سیاست: 3.3.4

اشتراکات فراوان با کشورهای منطقه خاورمیانه است. با پیروزی انقالب اسالمی، مذهب نفش 

در ایدئولوژی ایران یافت و به عنوان زبان قدرت سیاسی معرفی شد ) پوراحمدی،  مهمی را
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(. تعریف جدیدی که ایران از سیاست به کشورهای منطقه معرفی نمود، باعث شد 347: 1389

که بسیاری از شهروندان این کشورها با الهام گرفتن از ایران، خواستار پررنگ شدن نقش 

جی شان شدند، تا جایی که در برخی از این کشورها شاهد مذهب در امور داخلی و خار

ثیر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران تأکودتا و درگیری فرقه ای بودیم. اینها همگی، تحت 

بود؛ زیرا ایران بدون استفاده از ابزارهای قدرت سخت و یا صرف هزینه های فراوان، تنها با 

 های منطقه خاورمیانه را به خود نزدیک نماید. اشاعه ایدئولوژی اش توانست بسیاری از ملت

 نتیجه گیری

در دنیای کنونی که بحث جهانی شدن و تبعات آن، به موضوع روز تبدیل گشته است، 

نوشته های اندیشمندانی نظیر جوزف نای و رابرت کوهن درباره اشکال جدید قدرت و 

ابزارهای جدید نفوذ نیز، اهمیت زیادی یافته است. باید توجه داشت که جمهوری اسالمی 

ای تاریخی و داشتن نیروی انسانی کارآمد، در مسیر استفاده ایران به واسطه قدرت فرهنگی، غن

از قدرت نرم )دانش، فرهنگ و ایدئولوژی( به نسبت بسیاری از کشورهای منطقه، دارای مزیت 

ثیرگذار ایرانی در منطقه و فرهنگ غنی برخاسته از آن، تأنسبی است. تاریخ کهن وتمدن دیرپا و

حضور ایران در روابط منطقه ای بوده است، از سویی  ثر درمؤهمواره جزو عوامل چشمگیر و 

نیروی انسانی ماهر و توجهی که در قرن بیستم معطوف به گسترش  علم و دانش در جامعه 

ثر واقع شد. بعد از مؤایران گردید، )و همچنان نیز ادامه دارد( برتوسعه نفوذ کشور در منطقه  

شیعی به  -نقالب برپایه ایدئولوژی اسالمیانقالب اسالمی و با برجسته شدن موضوع صدور ا

سایر کشورها، در عمل، جمهوری اسالمی ایران شروع به استفاده از قدرت نرم نمود، اما از 

همان آغاز انقالب، ایران با چالش های متعددی نظیر جنگ و تحریم و... روبه رو شد که باعث 

ل گردد، اما به مرور و با تقلیل گردید، تقویت قدرت سخت، به اولویت اول دولتمردان تبدی

یافتن این مشکالت و پیشرفت های همه جانبه جمهوری اسالمی ایران، در حال حاضر شاهد 

ثرتر به مؤاین امر هستیم که تقویت و استفاده از قدرت نرم، به عنوان قدرتی کم هزینه، اما 

ه در متن مقاله ذکر اصلی مهم در دیدگاه سیاستمداران ایرانی مبدل گشته است. همانطور ک

استفاده از قدرت نرم )دانش، فرهنگ و »گردید، پرسش اصلی این مقاله عبارت از این بود که: 
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در پاسخ به « ثیری در جایگاه منطقه ای جمهوری اسالمی ایران داشته است؟تأایدئولوژی( چه 

قدرت نرم المی ایران از ساستفاده جمهوری ا»این سوال این فرضیه را مطرح نمودیم که: 

برای « )دانش، فرهنگ و ایدئولوژی( باعث تحکیم و ارتقای جایگاه منطقه ای ایران شده است.

آزمون این فرضیه، به بررسی چگونگی و جایگاه هر کدام از این عوامل تاکنون؛ همچنین 

پیشنهادهایی در این حوزه پرداختیم. در همین راستا به این نتیجه می توان رسید که پیشرفت 

لفه های فرهنگی گوناگون با مؤی علمی و تکنولوژیک جمهوری اسالمی ایران، استفاده از ها

توجه به غنای فرهنگی ایران؛ همچنین قرابت هایی که با بسیاری از کشورهای منطقه دارد و در 

لفه های آن بعد از مؤنهایت، جدید و متفاوت بودن ایدئولوژی جمهوری اسالمی ایران و 

های الزم را برای افزایش قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران داشته است. انقالب، زمینه 

چهارچوب نظری انتخاب شده در این مقاله، نظریه قدرت نرم جوزف نای و وابستگی متقابل 

کوهن بود. بر اساس این نظریات، در زمانی که قدرت نظامی تنها عامل قدرت محسوب نمی 

لفه ها بهره می برند، قدرت مؤلشان با یکدیگر از سایر شود و دولت ها به دلیل وابستگی متقاب

نرم با استفاده از ایجاد جذابیت و نه با تهدید و فشار در عصر جدید، می تواند ذهنیت بسیاری 

از مردم را از طریق ابزارهای مختلف )دانش، فرهنگ و ایدئولوژی( با خود همسو کند. و 

وه بیشتری در قدرت نرم بوده و توانایی استفاده کشوری قدرتمندتر است که دارای منابع بالق

صحیح از آن را داشته باشد. با توجه به این که جمهوری اسالمی ایران دارای مزیت نسبی در 

دانش، فرهنگ و ایدئولوژی نسبت به کشورهای منطقه است و سیاستمداران با توجه به سند 

المی سن بهره جسته اند؛ لذا جمهوری ا، نیز بر اهمیت آن واقف هستند و از آ1404چشم اندار 

ایران با استفاده از قدرت نرم )دانش، فرهنگ و ایدئولوژی( باعث تحکیم و ارتقای جایگاه 

 منطقه ای خود شده است.
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 منابع:

، ترجمه حمیرا مشیر نظام جهانی: اقتصاد، سیاست و فرهنگ (،1378آکسفورد، باری) -

 و بین المللی.زاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی 

، تهران، مقدمه ای بر ماهیت، ابعاد و مبانی قدرت نرم(، 1389الیاسی، محمدحسین) -

 نشرساقی.

 ، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.نظریه های روابط بین الملل(، 1375بزرگی، وحید) -

 ، تهران، نشر طلوع.نظریه های فرهنگ در قرن بیست و یکم(، 1379بشیریه، حسین) -

، قم، قدرت نرم و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران(، 1389پوراحمدی، حسین) -

 موسسه بوستان کتاب.

، تهران، فرهنگ در عصر جهانی شدن؛ چالش ها و فرصت ها(، 1382توحیدفام، محمد) -

 نشر روزنه.

 ، مرکز تحقیقات اسالمی.المللتاریخ و اصول روابط بین(، 1379جمالی، حسین) -

کید بر فضای جهانی تأقدرت نرم در سیاست خارجی؛ با (، 1390چونگ، آلن) -

 ، ترجمه مهدی ذوالفقاری، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.اطالعات

چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری (،  1380رمضانی، روح اهلل)  -

 ، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشرنی.اسالمی ایران

، تهران،دفتر مطالعات فرهنگ گرایی، جهانی شدن و حقوق بشر(، 1379سلیمی، حسین) -

 سیاسی و بین المللی.

 ، تهران، انتشارات سمت.نظریه هایی درباره جهانی شدن(، 1392سلیمی، حسین )  -

، ترجمه رضا مرزانی، تهران، انتشارات قدرت نرم و عرم خشونت(، 1389شارپ، جین) -

 دانشگاه امام صادق.

، تهران، انتشارات اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل(، 1380قوام، عبدالعلی ) -

 سمت.

 ، تهران، نشر قومس.جهانی شدن فرهنگ و سیاست(، 1380کاظمی، علی اصغر) -
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، انتشارات دانشگاه تهدیدات قدرت ملی شاخصها و ابعاد(، 1387گروه مطالعات امنیتی) -

 عالی دفاع ملی.

 ، تهران، نشر ساقی.نظریه تا عمل قدرت جنگ نرم از(، 1389اهلل)مرادی، حجت -

، ترجمه عسگر قدرت و موازنه نرم در سیاست بین الملل(، 1392نای، جوزف) -

 قهرمانپور، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.

، ترجمه سید محسن قدرت نرم، ابزار موفقیت در سیاست بین الملل(،1387نای، جوزف) -

 دانشگاه امام صادق. روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران، انتشارات

 ، ترجمه سید رضا میرطاهر، تهران، نشر قومس.کاربرد قدرت نرم(، 1382نای، جوزف) -

، بازیگران فراملی و سازمان های بین المللی در سیاست جهانی(، 1383ویلتز، پیتر) -

 ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران،تهران، موسسه ابرار معاصر.

، جمهوری اسالمی ایران؛ مطالعه موردی فلسطین قدرت نرم(، 1391یوسفی، جواد) -

 تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.

قدرت نرم و تهدید نرم؛ پیشنهادی در »(، 1389بلیک، ژانت و محمدرضا گلشن پژوه ) -

 .55، شمارهفصلنامه راهبرد، «سازیراستای سیاست

 .بین المللی ماهنامه روابط فرهنگی، «قدرت نرم، قدرت هوشمند»(، 1390بی نام) -

فعالیت های علمی دانشگاههای ایران دو برابر اسرائیل »(، 1394حسین آبادیان، رامین) -

 .خبرگزاری مهر، قابل دسترس در سایت «است

ثیر ایدئولوژی بر کارکرد قدرت تأ»(، 1390حالل خور و باباجان نژاد، مهرداد و محمد) -

ده آمریکا )مطالعه موردی سخت و نرم در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایاالت متح

فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسالمی ، « اعراب و اسرائیل(

 .واحد شهرضا

، قابل «جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی»(، 1394خراسانی، رضا) -

 .خبرگزاری فارس دسترس در سایت
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فصلنامه راهبرد ، «قدرت نرمرویکردی انتقادی به نظریه »(، 1389عسگری، محمود) -

 دفاعی.

ارتباطی  -جایگاه دیپلماسی فرهنگی»(، 1389عبداله، عبدالمطلب و محمدصادق بیگلری ) -
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