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51…نرم ج.ا.ا درتحول هندسه قدرت جهانیجایگاه قدرت

جهانیهندسه قدرتتحولج.ا.ا درنرمجایگاه قدرت
موضوع فلسطینعربستان در باایران نرم قدرتهاي مورد مطالعه:چالش

1محمدجعفر جوادي ارجمند

چکیده
اییپیچدهالملل از مباحث کلیدي ودر ادبیات علوم سیاسی ورابط بینویژه قدرت نرمه ، بتمفهوم قدر

خارجی روابط داخلی و،حکومت، مشارکت سیاسی، تمامیت ارضی،هیم از قبیل دولتباشد که سایر مفامی
ساختار وفرآیندتحول قدرت نرم در ثیر خود قرار داده است.أتحت تجهانی جدیدشرایط را درهادولت

مین أکارگزاران در چگونگی استفاده از قدرت نرم در راستاي تکنشگران وهندسه قدرت جهانی و نقش
فراملی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این میان، ج.ا.ایران با توجه به اینکه اهدافنافع ملی وم

بر هندسه قدرت جهانی ثیرگذارأتپیروزي انقالب اسالمی نیز با قدرت نرم فرهنگی تولد یافت، فرآینددر
گران ومل تحلیلأتمالحظه وایی ج.ا.ایران امروزه مورد فرامنطقهواییمنطقهباشد. ابعاد قدرتمی

ضمن ارایه تصویري از که طراحی شده استبا این هدف باشد. این مقالهمنطقه میمداران جهانی وسیاست
با راانهدر منطقه خاورمیهاي قدرت نرم ایرانچالشجایگاه قدرت نرم ایران،قدرت جهانی وتحول هندسه

.در رابطه با فلسیطن به بحث گذاردعربستان
نگاهی به -1مده است:آقسمت به شرح ذیل به نگارش در چهاردر وهشژاین پهدف فوق،در راستاي 

-3تحول قدرت جهانی، انگاري ورابطه قدرت نرم، سازه-2الملل، در سیاست بینمفهوم تحول قدرت جهانی
ربستان در موضوع فلسطینبا عهاي قدرت ایران چالش- 4،ایرانقدرت نرم انگاري و انقالب اسالمی، سازه

ارکت سیاسی، ج.ا.ایران، خلیج فارس.شقدرت نرم، مهاي کلیدي:واژه

مقدمه
پیدایش اسالم سیاسی، همراه با شدن نظام اسالمی وتحوالت ایران با پیروزي انقالب اسالمی و مطرح

ایی و منطقهادالتمعبیداري مسلمانان در اقصی نقاط جهان؛ ایران را به عنوان یک قطب جدید در
به دنبال بررسی اي تحول و جابجایی قدرت جهانی،نگارنده در راست.المللی مطرح نموده استبین

باشد. ضرورت این امر ناشی از تحقق اهداف تحول قدرت جهانی میفرآیندایران در قدرت نرمجایگاه
باشد که ج.ا.ایران با الهام می1404انداز ویژه سند چشمه ب،استراتژیک ایران در قالب اسناد باالستی

علوم سیاسی دانشگاه تهرانت علمی گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق وئعضو هی-1
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دست یابد. رویکرد این بایست به قدرت اول اقتصادي منطقهکارهاي قدرت نرم میسازه وبخشی و
و هاي هنجارسازي در رابطه با افزایش قدرت نرم ایراندر قالبکاربرديوصورت تجویزيهممقاله 

.باشدعربستان می-مهم منطقه خلیج فارسدر رقابت با بازیگکنندگی ایران درجایگاه تعیین
موضوع قدرت ،که یکی از مباحث کلیدي در رابطه با تحول هندسی قدرت جهانیرسدبه نظر می
در چهار توانداهمیت این تحول میباشد.میقدرتجدیدمفهوم تحول پیوندهاي ان با نرم ج.ا.ا و

هدف از به تصویر کشیده شود. واکنش)نش و، ساختار و محیط تعاملی(کفرآیندموضوع بازیگران، 
هاي بررسی چالشودسه قدرت جهانینارایه این مقاله بررسی ابعاد قدرت نرم ج.ا.ایران در تحول ه

مفروض باباشد. در شرایط تحول قدرت جهانی میایران به عنوان گام اول در منطقه خلیج فارس
جهانی مواجه خود را این ایی ویگران منطقهپیدایش تحول، الزم است که هر یک از بازگرفتن

امکانات قدرت ج.ا.ایران به ویژه سنجی اهداف وشرایط نوظهور برآورد کنند. در واقع نیاز به امکان
باشد. از آنجایی که ج.ا.ایران بعد از تحول میوهاي مربوط به این تغییرقدرت نرم ایران در چالش

ي بلوك دو قطبی به حیات خود ادامه داد، لذا حرکت در فضاازپیروزي انقالب اسالمی و خارج
این وضعیت به ویژه بعد از فروپاشی .باز تولید قدرت داردسازي وقطب نیاز به ظرفیتاز دوخارج

به رویکردهاي ستیزه جویانه شرایط جهانی وهاي همراه با پیچیدگینظام شوروي و تحول قدرت
رد هژمونیک آمریکا؛ موقعیت ج.ا.ایران در شرایط حساس و طلب غربی و رویکهاي سلطهقدرت
کننده قرار داده است.تعیین

المللسیاست بینقدرت جهانی در تحولمفهومنگاهی به- 1
هاي گوناگون انگیزهعلل و،اهداراي ریشهثیرگذار بر تحوالت قدرت جهانیأنچه مسلم است منابع تآ

این مهم کمک شناسیشناختشناسی وبه هستیجهانیرتتحوالت قدنظريمبانی فکري واست. 
بندي قدرت جهانی و تحوالت صورت گرفته در صورت،. در طول بیش از صد سال اخیرکندسیار میب

.و محیط تعامالتی کنشگران را متحول نموده استفرآیندساختار قدرت، ،هاي قدرتقطب
هاي هنجارها و نظریهها ودر چارچوبدگرگونی ،یکی از مهمترین ابعاد تحول هندسه قدرت جهانی

یک از دهد.را نشان میجهانیعملی تحول قدرتباشد که زیربناي نظري والملل میروابط بین
الملل ها روابط بینباشد. پست مدرنالملل میمحورهاي مهم، شکستن هژمونی امریکا در روابط بین

گذاري از گذاري/ برونهاي درونرویه»راب واکر«. از نظر اننددرا در پیوند ذاتی با نابرابري میمدرن
گستره عمل یافته است. یعنی اینکه همه چیز از طریق استعمار در سراسر جهان، مشروعیت و 

المللی مدرن هاست که بنیان نابرابري ذاتی امر بینشود همین تفاوتتمایز معنا میوطریق تفاوت
.)54: 1389دهد(مسعودي، را تشکیل می
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وجود مناسبات فرهنگی در میان ملتها، راه را براي نظریه پردازي در این زمینه بازگذاشته است. به 
یابد؛ تا جایی مییالمللی، پشتوانه و اساس تاریخهاي بینعبارتی، رویکرد فرهنگی در تحلیل پدیده

دود کرد. زیرا عامل توان به یک حوزه یا بخش ویژه محعامل فرهنگی را نمیگفت توانکه می
.المللی استاي است که مدعی توضیح تمامی رفتارهاي بازیگران بینفرهنگی عنصر تعیین کننده

ها حکایت از شرقی»شناسیفرنگ«ها و فرنگی» شناسیشرق«هایی مثل رسد پدیدهاما به نظر می
ن ملتها دارند: کسانی مثل وجود یک مطالعۀ آگاهانۀ فرهنگی در مورد ملتها، و به تبع آن روابط میا

مارکوپولوي ونیزي و میرزاصالح شیرازي از رهروان این راهند. در عین حال، کارکرد نوین فرهنگ 
اي قرن بیستمی است. کند، پدیدهالملل محول میگیري سیاست بینکه به آن نقشی تازه در شکل

الملل در این موضوع نهفته است ینبه عنوان نمونه، از نظر جان هرتز، تأثیر روند تمدن بر روابط ب
، به سبب جهانی بودن »تفکر سیاسی جهانی«بار در تاریخ ملتها، این روند، به که براي نخستین

.)212: 1368،آگاهیاطالعات و جهانی شدن مسائل تسلیحات، واقعیت بخشیده است(
باالیی برخوردار است. فرهنگی از اهمیت الملل، بستر نهادي ودر سیرتحول نطري در روابط بین

فرهنگی را شامل فرهنگ والملل، بستر نهادياز نظریه اروپایی روابط بینیورگنسن در بررسی 
ه بداند وایی در علوم اجتماعی میگفتمان حرفهها وسیاسی کشورها، فرهنگ سازمانی دانشگاه

.)1389:56الملل می باشد.(مسعودي، اي روابط بیندنبال طرح نظریه قاره
از محورهاي تحول قدرت یکی دیگر،م50با استقالل سیاسی کشورهاي جهان سوم از اوایل دهه 

ون چباشد که با کلید واژگانی الملل در جهان سوم میپسا استعماري در روابط بیناتیادبجهانی، 
قوق بشر حترویج دموکراسی و،نوسازي، دخالت بشر دوستانه،ماندگیاستعمار، استعمارزدایی، عقب

اقدامات عملی غرب وريظنهاي دستورالعملابژهاین کشورها همواره تروریسم گره خورده است. و
گویی به چگونگی در صدد پاسخاند. نظریه پسا استعماريگاه سوزگی را تجربه نکردههیچاند وبوده

را در سیاست بازنمایی در خدمت به غرب شناخت وهاي خاص بازنمایی خاصی از شیوهادراك و
شناسی را ابزار غرب گذار مطالعات پسا استعماري، شرقجهانی به چالش بکشد. ادوارد سعید بنیان

.)62-61همان: (مسعودي،داندایدولوژي علمی شرق میبراي مدیریت فکري، سیاسی و
سنتی هاي رهیافت پسا استعماري با منشاء مطالعات فرهنگی به دنبال این است که تمرکز بر حوزه

.مفهوم مقاومت هدایت کندهاي متکثر وها، نیروي نظامی و دیپلماسی به سمت مردم، هویتدولت
اروپایی است. الملل از حوزه تسلط اندیشمندان آمریکایی ودر صدد خارج کردن روابط بین،این نظریه
المللی نیز از محورهاي هاي بینرژیمثیر آن بر هنجارها وأتالملل در حوزه شرق و آسیا وروابط بین

شرق است مراکز تمدنینماد پیوستگی شهرها و،ثیرگذار بر قدرت جهانی است. جاده ابریشمأمهم ت
اجتماعی از طریق آن صورت گرفته است. دیوار چین سنگ بناي ، سیاسی ويکه مبادالت اقتصاد
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شرقی نیز اي آسیاییاندیشهآید. نظام میرمرزبندي سیاسی براي تنظیم روابط با جهان خارج به شما
بیش از هر چیز یادآور آیین کنفوسیوس وشینتو است که مرزهاي هویتی متمایزي را براي این منطقه 

رفتارهاي رهبران آسیایی به مفهوم مقاومت صلح امیز گاندي، در رابطه با افکار وبه وجود آورده است.
، حمایت سوکارنو از نیروهاي در حال ظهور برمهسان درگرایی آنگوابستگی متقابل و چند جانبه

.)63- 62همان:هاي جنگی مائو اشاره نمود(مسعودي،جدید در عرصه نظم جهانی و راهبرد
باشد. این شدن میثیرگذار در فضاي جدید قدرت جهانی، موضوع جهانیأیکی دیگر از عوامل ت

دهد. به تعبیر خود را نشان میجنگ است که در بستر جنگ نرم شدن ونسبت بین جهانیرابطه و
ن فراتر باشد. ارتش آهاي جدي دارد که ممکن است از مزایاي اچواریا، دکتر نظامی غربی محدودیت

کرد. با این حال، مفهوم امریکا چندین دهه به اشتباه، نقطه ثقل را منبع قدرت تعریف می
. نقطه کانونی مکانی است که کالوزویتسی نقطه ثقل شباهت زیادي به مفهوم نقطی کانونی دارد

نقطه ثقل در .)73: 1387اي پیدا کند(شهباري، شوند تا تمرکز و جهت دوبارهها جمع میانرژي
را نقطه قوي یا خوب محافظت شده دانست. مفهوم نآتوان نه قوت، بلکه میواقع نه ضعف است و

داراي کاربردي محدود خواهد شده نقطه ثقل در نتیجه این باز تعربف در محیط عملیاتی جهانی
هاي پراکنده و وسیع به توانند از طریق شبکهها در چنین فضایی میبود. چون کشور مقابل یا گروه

.)63: 1387با قدرت مرکزي در ارتباط نباشند(شهبازي، فعالیت بپردازند وضرروتاً
زاینده ویک دین الهیاسالم به عنوان ،ثیرگذار بر هندسه قدرت جهانیأیکی دیگر از منابع ت

فرهنگ و تمدن اسالمی گذشته و هویت آفرین براي حدود یک میلیارد مسلمان در اقصی نقاط 
اي اسالمی مانند هموزهآدجهان است. انقالب اسالمی ایران، احیاي اسالم سیاسی در خاورمیانه، ورو

از کشورهاي اسالمی و گتمانی رهبران اسالمی بسیاريهاي رویهعدالت ووجهاد، شریعت، امت،
طرح نظریه هانتینگتون درباره ظهور تمدن اسالمی همگی بیانگر این واقعیت انکارناپذیر است که 

خواهد شد.شده وقدرت جهانی تبدیلهاي مهم سیاست واسالم سیاسی به یکی از شاخص
پنج قرن از پردازد که مدتجمهور اسبق امریکا، در خاطراتش به این مطلب مینیکسون، رئیس

سطح زندگی، آزادي مذهب، قوانین ،جهان مسیحیت از نظر ژئوپلیتیک1200تا 700سال 
ویل وي به نقل ازفرهنگ دنباله روي جهان اسالم بود. پیشرفته، سطح معلومات فلسفی، علم و

هاي صلیبی بازنده شد، ولی در مبارزه فکري فایق بیرون نویسد: غرب در جنگدورانت می
ن رسیده است که آوقت دهد که دانش شرق جرقه رنسانس را در عرب زد واو ادامه می.»مدآ

گذاري شالوده این تجدید حیات، با کشورهاي نوگراي جهان غرب نیز چنین کند. براي پایه
در صدد حل مسائل دشوار امنیتی مساوي برخورد کنیم وبه عنوان شرکاي کامل واسالم

در جهان اسالم تنها دو عنصر مشترك به ويبه نظر.)228: 1371، خاورمیانه برآییم(نیکسون
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خورد: اعتقاد اسالمی و معضالت تالطم سیاسی. اسالم نه تنها یک مذهب بلکه چشم می
بنیانگذار تمدنی بزرگ است. 

به نظر نیکسون، تعداد اندکی از امریکاییان از میراث غنی جهان اسالم آگاه هستند. آنها از اسالم 
حتی اروپا آفریقا وپیروانش را به خاطر دارند که دین اسالم را در آسیا وشمشیر محمد وفقط

این حقیقت را نادیده نگرند وهاي مذهبی این منطقه به دیده تحقیر میآنها به جنگ.ترویج دادند
ت اینکه درست در سه قرن پیش مسیحیتروریستی است ودکترینگیرند که اسالم فاقد هرگونه می

.)197: 1371هاي مذهبی در اروپا کرد(نیکسون، مبادرت به جنگ
گرایی در عرصه دانش و طرح اسالمی کردن دانش که برخی از اندیشمندان مسلمان دنبال اسالم

ثیر و أتاجتماعی مدرن به تبار شناسی- کنند در صدد است با استفاده از زبان نظریه سیاسیمی
اهداف کلی پروژه اسالمی کردن دانش، تاریخ بپردازد. تره فرهنگ وغرب و گسوثر متقابل اسالمأت

در واقع اسالم با . توحیدي به جهان هستی استاذ رهیافت کلی وخنفی جدایی واقعیت/ ارزش و ات
غرب اسالم وکید بر ساختار امت، اتحاد علوم بشري با اهداف الهی و بازسازي رابطه جهانأت

الملل بگشاید که به تکثر نظري وپردازي روابط بیننی را در عرصه نظریهاندازهاي نویتواند چشممی
مفهومی آن یاري رساند. 

قدرت جهانی هندسه تحولواريگان، سازهقدرت نرمرابطه-2
را به قدرت اجباري، قدرت ساختاري، نآتوان یمقدرت از نظر اشکال و ابعاد داراي تنوع است و

قدرت هوشمند تقسیم نمود. قدرت نرم از جمله و،، قدرت نرم، فراقدرتقدرت نهادي، قدرت مولد
قدرت نرم توانایی براي وادار کردن دیگران به انجام دادن کاري از طریق باشد.مباحث این مقاله می

منابع نا ملموس قدرت مانند فرهنگ، ایدئولوژي، و نهادها تعریف کرد. ناي این نوع قدرت را در برابر 
اقتصادي) قرار داد که بر نیروي نظامی، تحریم اقتصادي ت(منابع ملموس مانند نظامی وقدرت سخ

هاي یک کشور در نظر دیگران مشروع جلوه کند، ارعاب مبتنی است. از نظر ناي زمانی که سیاست
یابد. عصر اطالعات نیز موجب افزایش قدرت نرم شده است و ن کشور افزایش میآقدرت نرم 
ارها که جنبه جهانی تا محلی داشته باشند نیز مهم است. بر خالف قدرت سخت که هنجفرهنگی و

دو طرفه است.ویک طرفه است، قدرت نرم مبتنی بر تعامل
ناي این .باشداز دیدگاه جوزف ناي میالت قدرت در آمریکاوهاي تحقدرت نرم ناشی از برداشت

درصد از 2ر امریکا تنها گد که اونه مطرح نموین گا1990در مارس اییمقالهدررمفهوم را اولین با
هم موزش داخلی را ارتقاء داده وآاي اختصاص دهد که هم را به برنامهمنابع ناخالص داخلی
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تر از قدرت عمیقاطالعات مورد نظر را به خارج برساند، به قدرتی متفاوت وثر وؤهاي مکمک
.)13: 1387ناي، شود(ین قدرت نرم گفته مآیابد که به سخت دست می

جریان فرانوگرایی دیگر کشورها نوعی پاسخ بهآن درکارگیريه بقابلیت کاربرد قدرت نرم و 
شود. دیدگاه نخست به موضوع سیطره مطرح مینظریه دوهاي قدرت نرم باشد. در رابطه با ریشهمی
کنند که نظام مطرح می» توسرلوین آل«گرایی چون دازان چپرپگردد. نظریهاه گرامشی بر میگاز ن

کند. بقاي خود تولید می، قدرتی براي دوام وهاي ظاهري خودداري در پس جاذبهسرمایه
گردد. داري میهاي این نظام از جمله آزادي، دموکراسی موجب مقاومتی در برابر نظام سرمایهجاذبه

بل نظام آموزشی کشور ر مقاهاي دانشجویی در فرانسه با همین استدالل د، جنبش1960در دهه 
داري توصیف کردند.را سالح ارزشهاي نظام سرمایهنآو قرار گرفتند 

قدرت بر ،ر ويظگردد؛ به نگاه دیگر که به چهره سوم قدرت استیون لوکس باز میددر ارتباط با دی
کار از راه گاهی وجود داشته باشد. این آنکه در مورد اعمال قدرت آشود بیمیفرد یا گروه اعمال 

آید. به عبارت دیگر، فردي که براي او اعمال وجود میه ایجاد تغییرات در بستر اعمال قدرت ب
کند دهد، گاه تصور میرخ مینچه در بستر اعمال قدرتآدلیل آگاهی نداشتن از ه شود، بقدرت می

).183- 175: 1379کند( کلگ، که خود اوست که اعمال قدرت می
پردازد. بر اساس این تار در رویکرد فرانوگرایی به بحث بازسازي فرا واقعیت میژان فرانسوا لیو
کنند که هاي گوناگون تکرار مییک موضوع یا ایده را به شکل،ها براي اعمال قدرتدیدگاه، گفتمان

مخاطب رسوب کرده و پس از مدتی عادي به نظر برسند. این وضعیت با عبارت ذهندر
ها یک گفتمان در ذهنهاينجا که عناصر و گزارهآاز شود.توضیح داده می»شدن گفتمانرسوب«

مگر تا زمانی رسددر برابر آن به حداقل میشود و مقاومتپس از مدتی عادي میکند ورسوب می
اعتبار گفتمان حاکم را زیر سوال ببرد(قهرمان مشروعیت وکه یک پادگفتمان دیگر ظهور کرده و

.)152: 1389پور، 
چه مسلم نآدهند. بینانه از اعمال قدرت ارایه میرویکردهاي لیبرالی بر خالف فوق تفسیر خوش

است اعمال قدرت همواره منفی نیست. در زندگی اجتماعی بدن اعمال قدرت، نهادینه شدن نظم 
غیرممکن است. 

توجه به ظرفیتی که با 1انگاري میانهانگاري به ویژه سازههاي صورت گرفته در حوزه سازهتالش
در یک ارتباط الملل قائل است، در صورتی کهدهی به سیاست بینن در شکلآبراي انگاره و نقش 

انگاري با نام جان راگی، و کراتوچویل،ه متعقدند دولت به عنـوان یـک گـروه انسـانی در جهـان      و سازهجریان میانه ر-1
هاي موجود در افراد تشـکیل  هم از انگارهالملل وهاي موجد در نظام بیناجتماعی در فرایند برسازي واقعیت هم از انگاره
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هایی باشد که این گوي پرسشتواند پاسخبه میزان زیادي می،گیردافزار منطقی با نظریه قدرت نرم
این ارتباط موجب جه است.نها مواآبا ،در چهارچوب خودعملیاتی کردن قدرتفرآینددر نظریه

گیري قدرت نرم مورد توجه قرار گیرد وشکلفرآیندالملل در نظام بینانگاره درتا نقشمی شود
زاده وهاي آن در سامان بخشی مفهوم قدرت با رویکردي استراتژیک مشخص شود(چگینیقابلیت

.)216: 1391سیفی، 
ایی به وجب دستیابی بازیگران غیردولتی و حاشیههاي اطالعاتی مها و شبکهگسترش فرا تکنولوژي
هاي خود را تبلیغ نموده بستري فراهم شده است که این نوع بازیگران ارزشقدرت نرم شده است و

از واغلب به صورت غیرمستقیم،و نفوذ خود را بر دستور کار جهانی افزایش دهند. این شیوه قدرت
در این کشد تا نتیجه دهد. مدت زمان زیادي طول میکند ودادن به محیط عمل میطریق شکل

ها در سطح جهانی از اهمیت باالیی برخوردار ایده،هاي گروهی، باورهازمینه کنترل رسانه
.)228: 1389(وحیدي، است

به باشد وقدرت نرم نزدیک است، مفهوم فرا قدرت میاز جمله مفاهیمی که به قدرت ساختاري و
عقاید، هنجارها ،ساختارهاي اجتماعیبازي، روابط وی یک بازیگر به کنترل شکلمفهوم داشتن توانای

در واقع فرا قدرت اند. پیامدها و کنترل رفتارهاست. جیمز روزنا وکراسنر این مفهوم را توسعه دادهو
باز راسازند یا آنها ها، منافع و نهادها را میها، هویتشبکهمربوط است به اینکه چگونه تکنولوژي و

بلکه تعامالت گذارند، ثیر میأها نه تنها بر بازیگران و موضوعات کنونی تکنند. تکنولوژيتولید می
طبعیت قدرت و،تکنولوژي،سازند. از نظر هارترا در عرصه سیاست جهانی میموضوعات بازیگران و

کند. تولید میهادها را بازنومنافع،،هادهد، ایدهکنند، تغییر میمیه ن استفادآکسانی را که از 
.)239: 1389شود قدرت از خاستگاه اصلی خود تغییر مکان دهدوحیدي، همچنین سبب می

وفکريتواناییسطحبهاستکشوراستراتژیکفرهنگازثرأمتکهنرمقدرتراهبرديسطح
نرمقدرتاروییرویسطحباالترینوگرددمیبازکشوریکنخبگانورهبرانشناختیهايقابلیت

قدرتتضعیفوخودهنجارسازيقدرتافزایشسطح،ایندراصلیهدف.شودمیتلقی
قدرتسطح،ایندربتوانندبازیگرانکهمیزانیهربه. استالمللیبینمحیطدرحریفهنجارسازي

دخواهنبیشتريامکان پیروزيبگذارند،تأثیردیگرانهنجارسازيقدرتبریاکنندایجاد
.)9: 1387علمداري، انعامیوداشت(حجازي

بامستقیمیرابطهالمللیبینقواعدوهاارزشباکشورهايارزشانطباقمیزانالملل،بینروابطدر
الملل،بیننظامقواعدونظمباانطباقبرايکشورها.داردکشورآنبرايمنافعبهدستیابیسهولت

باشد. ر.ك. چگینی زاده وسیفی، ا ریچارد اشلی وراب واکر میجریان پسا تجد گرا در پیوند بپذیرد.ثیر میأدهنده خود ت
1391 :223.
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قدرتوايانگارههايظرفیتوهاسرمایهازکهکشورهابرخی. ندگیرمیپیشدرمختلفیهايرویه
دیگربرخیودهندقرارتأثیرتحتراآنايایدهفضايکنندتالشاستممکنبرخوردارند،نرم

معانیکشورهاازدستهدواینبرايموفقیتاینجادر.هستندهاایدهآنپیروومقلدعمدتاًبرعکس،
تولیدهاییایدهقدرت،متنوعوفراوانمنابعداشتنبانخستدستهورهايکش.داردمتفاوتی

برايموفقیتمعنايتواندمیهاایدهآنازالمللیبینجامعهعمومیاقبالدرموفقیتکهکنندمی
نظامهنجارهايوهاایدهازپیرويواطاعتمقابلدر.باشددربرداشتهکشورهااینهايسیاست

درکهآوردمیفراهمپیروکشورهاي،برايرا»منظم«یا»بهنجار«کشوراطالقفرصتالملل بین
بهموفقیتنوعیدارد،پیدرراالمللیبینتشویقوحمایتکهنظمیچنانباانطباقصورتاین

ایدهطورهمینوهنجارونظممولدومؤسسنخستدستهکشورهايحالت،ایندر.آیدمیشمار
این. هستندآنپیرودرنهایتوکنندهمصرفومقلددوم،دستهکشورهايوهستندرمنقدرتو

آنجاکرد؛خواهدخودنماییبعديمرحلهدرنرمقدرتودهدمیرخانگارهسطحدرکهاستاتفاقی
.استشدهایجادجذابیتنايبیانبهکه

باکمتريمخالفتباهند،دجلوهمشروعدیگراننظردرراخودقدرتکشورهاکههنگامی
میلبادیگرانباشدجذابکشوريایدئولوژيوفرهنگاگر.شدخواهندروبهروخودهايخواست

کهايگونهبهراالمللیبینقواعدبتواندکشورياگر.کنندمیتبعیتکشورآنازبیشتريرغبتو
باانطباقدلیلبهآناجراییهايسیاستطبیعیصورتبهدهد،شکلباشدمنافعشبامتناسب

اگرسیاقهمینبه.بودخواهدبرخورداردیگراننزدمشروعیت بیشتريازمذکور،المللیبینقواعد
اصالحیاورفتارهاتحدیدجهتبازیگراندیگرترغیببرايقواعدوهاسازماناینازکشوريچنین

کمتريهزینهصرفباکهطوريبهد،بگیربهرهنظرشمورداهدافراستايدرهایشانسیاست
.)51: 1387ساخت(ناي، خواهدمحققرااهدافشازبیشتريباشد، میزانهمراه

عرصهدرراآینده نرم،قدرتحوزهدرخودهايقابلیتواسطهبهبزرگهايقدرت،اساسهمینبر
پیشازقواعديبارفتاري»بازيزمین«انطباقازناگزیردیگرانوکنندمیترسیمالمللبینروابط
یکعنوانبهآزادتجارتکهطوريبهراهگشاست،بسیاراینجادر»بول«مثال.هستندشدهتعیین

محسوببزرگهايقدرتمنافعضامنمواردازبسیاريدرجهانیعرصهدرشدهپذیرفتهساختار
برجايالتین)امریکايقتصادکشورها(ابرخیاقتصادبرمخربیتأثیراتمواردبرخیدروشودمی

،کنندمیتبلیغراآزادتجارتتنهانهاقتصاديقدرتمندنهادهايوالمللیبینقواعد.استگذاشته
وقواعدکنند؛میاستفادهآنازحمایتبراينیزمختلفهايحوزهدرمختلفهايتواناییازبلکه

.ندهستبزرگهايقدرتحمایتموردشدتبهکهنهادهایی
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راقواعديکهاستهاارزشوهنجارهاتأسیسقابلیت،نرمقدرتازمهموجهیکدلیل،همینبه
برايقدرتکهامکاناتیازیکیپسشود.حاصل میبازیگرخواستهطریقآنازکهسازندمی

.استقهرآمیزحاکمیتیعرصهورايايعرصهدرهنجارسازيتواناییکند،میایجاداشدارنده

وکنندایجاد مشروعیتمزبورقدرتهايخواستبرايکهشوندمیایجادروازآنهنجارهااین
باناتومثالًداشت،خواهدسختقدرتاعمالدرموفقیتبامستقیمیرابطههدفایندرموفقیت
اتحادکهدرحالیبخشد،میمشروعیتالمللبیننظامفضايدرخودعملبهنرمقدرتازاستفاده
مشروعیت فقدانبهشرقبلوكبرايمؤثرنرمقدرتفقدانونبودگونهاینسردجنگدرشوروي
.)235-234: 1391سیفی، زاده وچگینی(بودشدهمنجرهاخواست

قدرت نرم و تحول هندسه قدرت جهانی،انقالب اسالمی- 3
با تاسی بهبري امام خمینی(ره)داهیانه رههايپیروزي انقالب اسالمی ایران در واقع مرحون تالش

بود که در بستر اجتماعی جامعهدر صحنه سیاسی ومردم ایرانوقفههاي اسالمی و حضور بیآموزه
ثیر أقطبی تحت توضعیت نظام دو،پیروزي انقالب اسالمی در ایرانبا قدرت نرم به پیروزي رسید. 

شد که از ي مطرحطور عملی قطب جدیدبهقرار گرفت واسالمیاندیشه نه شرقی نه غربی ایران
متفاوت بود. این مرحله شرقغرب ودو قطبشناسی باشناسی و شناختشناسی، روشنظر هستی

مفهوم ، با فروپاشی رژیم اتحاد شوروي.قطب مرسوم تا فروپاشی شوروي ادامه داشتتعارضی با دو
جهانی در مقابل قدرت هژمونیک نه شرقی نه غربی به عنوان یک قطب جدید در مناسبات قدرت 

را به عهده دارد. این قطب در چارچوب مرسوم نظام نآغرب قرار گرفت که انقالب اسالمی رهبري 
هاي مردمی در سرتاسر جهان یک ساحت مربوط به قدرتالملل نیست و داراي دو ساحت است.بین
رهبري ج.ا.ایران مربوط می وشود. یک ساحت به انقالب اسالباشد و به کشور خاص محدود نمیمی
در صدد استووجود آورده استه این یک نقطه تحول مهمی در معادالت قدرت جهانی بشود.می
. ثیرگذار باشدأتهندسه جدید قدرت جهانی بر

نشانالملل هاي امام خمینی در باب روابط بینو دیدگاهایراناسالمیانقالبماهیتبررسی
. گیردمیقرارالمللروابط و سیاست بینانتقاديهاينظریهزمرةدرانایرانقالبکهدهدمی

ایرانانقالبویژگیترینمهمکهدهدمینشانانقالبدرشدهمطرحنظريوفکريهايمؤلفه
نگاهباوانتقاديرهیافتباکهجهتاینازواستالمللیبیننظمدردگرگونیوتغییرایجاد

دررانوینیافقبود،المللبینروابطدرجدیديادبیاتارائۀونظريمباحثطرحپیدربیرونی
هاي امام خمینی به عنوان در دیدگاه.کردمطرحالمللبینروابطدرپردازينظریهونظريمطالعات

انقالب اسالمی ایران پیرامون دستیابی به عدالت جهانی از سه منظر با نظریات انتقادي معمار کبیر
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تحول در - 2الملل، بازیگران اصلی در روابط بین- 1الملل در همین باب مشابهت دارد: وابط بینر
.رسیدن به رهایی و تشکیل جامعه جهانی- 3الملل، نظام بین

را بلکه دنیاي دیانت ،بودآغازگر عصر جدیدي در تاریخ اسالم نه تنها امام خمینی با قیام الهی خود 
معتقدند که نداي قدسی امام جهان را به لرزه درآورد و به واسطه سیره گرانتحلیل. نیز احیا نمود

ثیرات قیام أفکري و عملی امام اسالم جلوه خود را در سراسر جهان نشان داده است تا آنجا که ت
گفتمان امام خمینی به ظهور اسالم .به وضوح مشخص استهم و آمریکا حضرت امام در اروپا 
الملل، ثر در روابط بینؤمید. ظهور اسالم سیاسی به عنوان یک نیروي مسیاسی در جهان انجا
ثیرگذاري دین بر تحوالت أالملل مبنی بر عدم تهاي سکیوالر روابط بینمفروض اصلی نظریه

نقش تعیین کننده براي دین در ،هاسازد؛ چون هیچ یک از این نظریهباطل میالمللی را نقض وبین
با توان گفت که). به جرئت می1389:212الملل قائل نیستند(دهقانی فیروزآبادي،سیاست بین

مفاهیمی همچون عدالت که آغاز عصر امام خمینی دین و دینداري در جهان گسترش یافته است و 
گردید در قالب مفاهیم دینی و تا پیش از آن به شکل مضیق و در قالب نظریات مادي تعریف می

.فی جامع در زندگی اجتماعی بشر تعریف شدقدسی و با تعری
هاي بسیاري که هر چنـد  از مجموع کابوس«شود؛ مدعی میهراس بنیادیننیز در کتاببابی سعید

وقت یکبار در تمدن غربی پیدا شده، شاید هیچ یک به انـدازه احیـاي اسـالمی عصـر حاضـر؛ گـیج       
.)1369:17ابی سعید، ب(»تر نبوده استتر و غیرقابل جبرانتر، عجیبکننده

هـاي مدرنیسـم را بـه چـالش فـرا     میشل فوکوي فرانسوي از پیشگامان پست مدرنیسم کـه شـالوده  
خوانـد. وي کـه در جریـان انقـالب     می»روح یک جهان بی روح«خواند؛ انقالب اسالمی ایران را: می

عنوي و مبـانی دینـی   اسالمی ایران و پدیداري و پیروزي آن طی سلسله مقاالتی به تحلیل ماهیت م
هاي جدید و جـدي  بنديمده از آن نموده و وقوع تحوالت و جبههآانقالب اسالمی و نظام سیاسی بر

کند، در عبارتی با اشاره بـه موقعیـت تـاریخی، تمـدنی و     بینی میرا پس از آن تا حدود زیادي پیش
کوچک جهان اسـت کـه   شهاین گو«کند؛ اي و بلکه جهانی ایران تصریح میفوق استراتژیک منطقه

بـراي مردمـی کـه روي ایـن خـاك      «، »هاي جهانی استزمین و زیرزمین آن میدان بازي استراتژي
ها امکان آن را پـس از رنسـانس و بحـران بـزرگ     کنند جست و جوي چیزي که ما غربیزندگی می

.)1373:42(فوکو،»ایم چه معنی دارد: جست و جوي معنویت سیاسی؟مسیحیت از دست داده
پـرداز سیاسـت خـارجی و روابـط     ترین نظریهپیشین امریکا و برجستههوزیر خارج، هنري کسینجر

ریـزي مواجـه کـرد. تصـمیمات او چنـان      اهللا خمینی غرب را با بحران جدي برنامـه آیت«الملل: بین
گرفت. هـیچ  پردازن میمداران و نظریهریزي را از سیاسترعداسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه

ــی  ــس نم ــیش ک ــمیمات او را از پ ــت تص ــر از    توانس ــري غی ــاي دیگ ــا معیاره ــد. او ب ــدس بزن ح
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کرد. گـویی از  گفت و عمل میسخن میشناخته شده در دنیا(ي مادي)معیارهاي(سیاست متعارف)
رهبر «اي تحت عنوان؛ که فوکو نیز در مقالهچنان.)30: 1381،حاجتی(»گرفتجایی دیگر الهام می

اهللا خمینی کـه پهلـو بـه    نقش شخصیت آیت«نماید؛ تصریح می» اي شورش(=انقالب) ایراناسطوره
رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسیی، حتی بـه پشـتیبانی   امروز هیچ«کند؛ کید میأ، ت»زندافسانه می
تواند ادعا کند کـه مـردمش بـا او پیونـدي چنـین شخصـی و چنـین        هاي کشورش نمیهمه رسانه

.)61(فوکو، همان، »دارندنیرومند
رئیس جمهوري پیشین امریکا به نقل از استانفیلد ترنر، رئـیس اسـبق سـازمان    (پدر)اولجرج بوش

اطالعات و جاسوسی سیاي امریکا در دولت کارتر کـه انقـالب اسـالمی در آن دوره پدیـدار شـده و      
انقالب اسالمی ایران، از کار من از رئیس وقت سازمان سیا به دلیل پیروزي «گوید: پیروز گشت، می

یعنی شما با این همه آدمی که در دنیا دارید، بـا ایـن همـه تجهیـزات فـوق      «بر کنار شده پرسیدم: 
انقـالب اسـالمی ایـران را    کنیـد، نتوانسـتید؛ (وقـوع)   اي که صـرف مـی  پیشرفته، با این همه بودجه

تعریـف(غیر  روي داده است؛ یـک بـی  آن چه در ایران «او در پاسخ به من گفت: ». بینی کنید؟پیش
.)14مجله پگاه، (»فهمندآن را نمیماکامپیوترهاي(عظیم و پیشرفته)است، (ابر)قابل شناخت)

سیاستمداران غربی مطرح شد، بیـانگر  گران ویللتحامام خمینی، هايدیدگاهدر رابطه بانکاتی که 
یت انقالب اسالمی با نبـوغ  بتثراحل پیروزي ودر مباشد که هاي قدرت نرم نظام ج.ا.ایران میویژگی
.شده استمدیریتتوانمندي رهبري نظام ج.ا.ایران الهی و

،امنیت ملی ایرانتهاي نظام ج.ا.ایران و اهمیبا تثبیت پایه،در دهه سوم انقالب اسالمی ایران
در سند .دانداز توسط رهبري ج.ا.ایران مطرح شسند چشمدر قالب استراتژیکنگريآینده
شناسی تفاوت کارهاي الهام بخشی شده است. از نظر هستیایران، تکیه بر ساز و1404انداز چشم

بخشی کاربردي الهام،شناختیهاي روشبا توجه به شباهت.بخشی و قدرت نرم وجود داردبین الهام
سه با قدرت نرم دارد. بخشی ظرفیت بیشتري در مقایتوان گفت که الهاممیفراتر از قدرت نرم دارد.

هاي انقالب اسالمی با وجود دهد. پیامها را مورد توجه قرار میبخشی به جاي مغزها، قلبالهام
سنی نشست. فضاي جان بسیاري از مسلمانان شیعه ودادن در یک سرزمین متفاوت، به دل ورخ

همچنین بود. بخشی خواهدهاي سیاسی خودش پشتوانه الهامههمدلی گرووحدت و،داخلی
دیپلماسی هاي استفاده از قدرت نرم وضرورت،91تشکیل اجالس عدم تعهد در تهران در سال 

دهد. المللی نشان میهاي بینعمومی ایران را در نگاه به سازمان
به نکاتی در تهران 16/6/91شانزدهم جنبش عدم تعهد در مقام معظم رهبري در سخنرانی اجالس 

انداز تحوالت جهانى، نویدبخش خوشبختانه چشم«تحول قدرت جهانی اشاره نمودند: فرآیندمهمی در 
اى از کشورها و یک نظام چند وجهى است که در آن، قطبهاى سنتى قدرت جاى خود را به مجموعه
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دهند. اتفاقات فرهنگها و تمدنهاى متنوع و با خاستگاههاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى و سیاسى می
دهد که برآمدن قدرتهاى جدید با ایم، آشکارا نشان میاخیر شاهد آن بودهۀدهدر سهشگرفى که

ى تدریجى قدرت، به کشورهاى عدم یجابروز ضعف در قدرتهاى قدیمى همراه بوده است. این جابه
یک ۀجهانى بر عهده بگیرند و زمینۀاى را در عرصدهد تا نقش مؤثر و شایستهتعهد فرصت می

گیتى فراهم آورند. ما کشورهاى عضو این جنبش ۀادالنه و واقعاً مشارکتى را در پهنمدیریت ع
ایم در یک دوران طوالنى، با وجود تنوع دیدگاهها و گرایشها، همبستگى و پیوند خود را در توانسته

تواند چهارچوب آرمانهاى مشترك حفظ کنیم؛ و این دستاورد ساده و کوچکى نیست. این پیوند می
. )16/6/91گزاري فارس، بر(خ»گذار به نظمى عادالنه و انسانى قرار گیردۀمایدست

اسالم به ما آموخته است که انسانها با وجود ناهمگونیهاى نژادى و زبانى و فرهنگى، فطرت همسانى 
خواند و همین سرشت دارند که آنها را به پاکى و عدالت و نیکوکارى و همدردى و همکارى فرا می

کننده به سالمت عبور کند، انسانها را به توحید و معرفت هاى گمراهاست که اگر از انگیزههمگانى
این حقیقت تابناك داراى چنان ظرفیتى است که قادر است گردد.ذات متعالى خداوند رهنمون می

و شعاع گردد - توأماً -تشکیل جوامع آزاد و سرافراز و برخوردار از پیشرفت و عدالتۀپایه و پشتوان
پیش از بهشت -فعالیتهاى مادى و دنیائى انسانها نفوذ دهد و بهشتى دنیائىۀمعنویت را بر هم

براى آنان فراهم آورد. و نیز همین حقیقت مشترك و همگانى است که - اخروىِ موعود ادیان الهى
تاریخى و ۀبقى باشد که از نظر شکل ظاهرى و سایملتهاۀهاى برادرانهمکاريگذارپایهتواند می

.)16/6/91گزاري فارس، بر(خجغرافیائى، شباهتى به یکدیگر ندارندۀمنطق
تواند رابطه معناداري میان قدرت نرم، انقالب اسالمی و تحول قدرت جهانی ایجاد کند؛ نچه که میآ

اي هوريآفنباشد.هاي تولید قدرت نرم میآوريچگونگی توسعه فنآورانه به قدرت نرم ونگاه فن
هاي سلطه طلب ثیرگذاري بر رویکردهاي تقابلی در عرصه جنگ نرم قدرتأقدرت نرم به استمرارو ت

نفوذ در میان ملل مسلمان جهان در چگونگیبراي جلوگیري از استحاله انقالب اسالمی در درون و
تحول قدرت جهانی کمک شایانی خواهد نمود. فرآیند

منطقه خاورمیانهعربستان درابهاي قدرت نرم ج.ا.ایرانچالش- 4
تحول قدرت جهانی نقش کنشگران وفرآینددر پرداخته شد کهمسألهین به ادر مباحث قبلی

ه مسلم است مسیر دستیابی به چباشد. آندو بسیار مهم میساختارهاي و رابطه تعاملی میان این
این ؛جه است که در گام اولهایی مواچالشها وجهانی ج.ا.ایران با فرصتایی وقدرت منطقه

این موضوع به طور موردي به براي بررسی.شودشرایط با همسایگان و دول همجوار مرتبط می
نجایی کهآاز .پرداخته شده استفلسطینمسألهبا عربستان در چگونگی اعمال قدرت نرم ایران 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


63…نرم ج.ا.ا درتحول هندسه قدرت جهانیجایگاه قدرت

به عنوان دو عربستانان وایررهیافتباشد.مییعنی عربستانکلیدي این منطقه انکنشگریکی از
سوریه با عراق وبحرانفلسطین،مناقشهخاورمیانه از قبیل مسائل مهم منطقهایی در قدرت منطقه

ثیري که این أتفلسطین در روابط دو کشور ومسألهبه صرفاًقسمتیکدیگر مختلف است. در این 
شود.پرداخته میطقه خواهد داشت، کارگیري و توسعه قدرت نرم ایران در منه بر بتفاوت رویکردها

ایی است که مفاهیم هویتی یکسانی را براي همکاري میان کشورها فراهم جهان اسالم مجموعه
انگیزاند و امکان همکاري ایی از آن حساسیت سایر بازیگران را بر میسازد، هر نوع دریافت ویژهمی

پویاي جمهوري اسالمی از البی نظام نورا کم خواهد نمود. چنانچه دریافت حقیقی و البته انق
ایی نتوانست مورد پذیرش قرار هاي عربی و خاورمیانهمسائل جهان اسالم، حداقل در نزد اکثر دولت

دول پادشاهی عرب، امنیت و هویت خود را در معرض تهدید گیرد. چرا که در پرتو آن دریافت،
فلسطین را گذاشتند و از مسألهالیت در مورد دیدند و اینگونه بود که بناي متفاوتی از عمل و فع

پراگماتیک انقالب ایران و به خصوص رویکرد آن به فلسطین در مقابل نگاه عموماًيهمان ابتدا
).Zweiri, 2011: 5(اعراب قرار گرفت

خود داشته و عمالً یرامونیو پيانسبت به تحوالت منطقهییرویانههمواره نگاه ميسعودعربستان
همواره یالتدارد که برخواسته از تمایها دور مدر تحوالت و بحرانيسازیريرا از درگخود 

الرا در قبیکند عمالً نقش اصلیجابکه ایکشور است. هر چند در مقاطعینکارانه امحافظه
در مواجه با یدر مقطعیلمثال خصومت با اسرائيخواهد نمود. برايخود بازیرامونیپیطمح

کمک نمود تا اعتبار يبه دولت سعودیعربیونالیسماهره، بغداد و دمشق و در اوج ناسرهبران ق
مسألهعربستان در قبال یکردروند رویدهد. اما به طور کلیشافزایگرانخود را در رقابت با د

عربستان یکردبوده است. رويامنطقهیاتو مقتضیطکامالً محافظه کارانه و با برآورد شراینفلسط
کامالً معتدل بوده، که به یلصلح اعراب و اسرائیو به طور کلینفلسطمسألهر مواجهه با د

است، یکه مدعیاست. انتقاداتیدهعربستان در جهان اسالم منجر گردیکردرویناز ایانتقادات
یلجهان عرب و جهان اسالم را دارد، چطور در مواجهه با اسرائينقش رهبريکه ادعایدولت
به یستبایکه عربستان میردگیت مأرو از آنجا نشیانهنگاه میناین. بنابرایدنمایعمل مینچن

یونالیستی رهبرانو ناسیکالیستیراديهایاستدر مقابل سیانهغرب در خاورمیمانپعنوان هم
د خويانمود تا نگاه منطقهیعربستان از همان آغاز سعروین. از ایدمعتدل اخذ نمایعرب موضع

.خاص و محدود به اظهار نظر تند بپردازدیو در مقاطعیدنمایمرا بر اصل حفظ وضع موجود تنظ

معنا که ینبود. بدیکاآمريایانهبا نگاه خاورمیرو عربستان عمالً در هماهنگیانهمرویکرد
تالش نمودند ضمن کسب وجهه،یپلماتیکو دیاسیسيهاراه حلیگیريها با ارائه و پيسعود

همواره در يمشخص است که عربستان سعودینبنابرایند. استفاده نمایعربیکالیسممهار راديبرا
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در خصوص مسائل و موضوعات يامتوازن کنندهیگاهجایکاآمريایانهخاورميهاياستراتژ
.)1390(کرمی، داشته استيامنطقه

ج فارس معتقد است. به همین خلیۀمنطقو ثبات حفظبه طور کلی، عربستان به دخالت غرب در 
دلیل به استمرار و استحکام بخشیدن روابط امنیتی خود با کشورهاي غربی به هر شکل ممکن اصرار 

ورزد. در داخل منطقه نیز به استقرار امنیت خود از طریق شوراي همکاري خلیج فارس و گسترش یم
.)384: 1378رد(ابراهیمی فر،نیروي حافظ صلح این شورا به یک نیروي واکنش سریع اعتقاد دا

یی میان خوردهامیان حماس و فتح براي قدرت باال گرفت و حتی زد و هاتنشهنگامی که 
، اجالس مکه مسألهطرفداران دو گروه صورت پذیرفت، عربستان تالش کرد با افزایش نقش خود در 

شکیل دولت وحدت ي مختلف فلسطینی براي تهاگروهرا تشکیل دهد. این اجالس تشکیل شد و 
از دید بسیاري از پژوهشگران دخالت عربستان براي حل و فصل بحران در ملی توافق کردند.

ي ایران دارد و امنطقهتشکیالت فلسطینی نشان از تالش آن دولت براي رویارویی با افزایش نفوذ 
خود را باز يامنطقههاي خاورمیانه جایگاه بحرانخواهد از راه مشارکت در حل یمعربستان 

.)329: 1389،نادري نسبیابد(
هاي صلح درباره فلسطین که با حضور اکثر کشورهاي عربی نیز همراه ایران نیز در مواقعی کنفرانس

بوده را نپذیرفته است، و آن کنفرانس را در راستاي منافع کشورهاي غربی تفسیر نموده است. به 
فلسطین معنا ایی براي تسلیم نمودنرا وسیله1991عنوان مثال ایران کنفرانس مادرید در سال 

نمود. کنفرانسی که اکثر کشورهاي عربی و حتی سوریه نیز در آن حضور داشتند. که این امر 
.)Zweiri, 2011: 9(موجب تقابل ضمنی با اعراب شد
فلسطین را در مقابل منافع خود قلمدادمسألهایران در قبال دول عربی اغلب دریافت هویتی

، قدرت مانور را از ایران بگیرند. ایرانيارویارویی با افزایش نفوذ منطقهکنند و سعی دارند ضمن می
پنداشتند، در آن صورت نوع هاي هویتی ایران را در تقابل با منافع خود نمیاگر دول عربی سیاست

کردند، رمیانه پیدا مییابی ایران در خاوگرفت، و آنان درك متفاوتی از قدرتدیگر از تعامل شکل می
توان نظر داد که اعراب و به گشت. در واقع میفلسطین نیز منجر به همکاري میمسألهکه در 

گیري اسرائیل در خاورمیانه و در تعامل با هاي بعد از شکلخصوص عربستان سعودي در طی سال
اسالمی ایران در برابر اند که متفاوت از هویت جمهوري تعریف کرده، هویتی براي خودمسألهاین 

باب رسد که منافع هویتی اعراب و عربستان درمنطقی به نظر میباشد. بنابرایناسرائیل می
باره متفاوت باشد.اسرائیل با منافع هویتی ایران در این

ثیر گذاشته وأعربستان تهایی است که بر روابط ایران وفلسطین یکی از عرصهمسألهبدین ترتیب 
گیري و ارزیابی است. مواضع دو طرف در رابطه با موضوع ایی دو کشور در آن قابل پیطقهرقابت من
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موجودیت رژیم فلسطین بعد از انقالب اسالمی تا حدودي متفاوت است. ج.ا.ایران کامالً
کند. اما عربستان در شرایطی حاضر شده است که به روند صلح خاورمیانه صهیونیستی را رد می

شود.میاشارههاي دو کشوري نمونه برخی از مواضع دولتبرابپیوندد.
در این نژاد به موجودیت رژیم صهیونیستی از جمله اولین مواضع دولت نهمرویکرد دولت احمدي

سپس این رژیم از روي نقشه جهان شد وجمهور خواهان حذف، رئیس1384ماه رابطه بود. در آبان
توسط حکومت دسته جمعی یهودیان در جنگ جهانی دومدر سفري به مکه، هولوکاست(کشتار 

میانه به کار گرفته شده است. ر اي خواند که براي ایجاد دولتی یهودي در خاونازي آلمان) را افسانه
همه رهبران عرب از ابراز عقیده در خصوص این سخنان در باره رژیم صهیونیستی خودداري تقریباً

جمهور ایران موافقت کار عمومی دنیاي عرب با رویکرد رئیسورزیدند. این در حالی است که اف
نامه واشنگتن یک استثناء در میان سکوت رهبران عرب، مصاحبه سفیر عربستان با هفتهدارند.

است که بحثی بر سر آن انگیز واقعیتی تاریخیبا اظهار به اینکه نسل کشی هراسپست بود که
با » ترکی الفیصل«افسانه نامیدن هلوکاست انتقاد کرد. نیست؛ از رئیس جمهور ایران به خاطر 

طرح عربستان مبنی بر دو دولت در یک سرزمین را 2002وري اینکه اتحادیه عرب در سال آیاد
,Regular, Haaretzکید نمود که ما قصد نداریم به آن نقطه عقب بر گردیم(أپذیرفته است، ت

17/12/2005(.
اند. حضرت امام(ره) رژیم صهیونیستی روندهاي صلح خاورمیانه را رد کردهرهبر ج.ا.ایران همواره رابطه

ایی نیز روند صلح خاورمیانه اله خامنهفساد خواند که باید توسط مسلیمن ریشه کن شود. آیتةرا ماد
غیر منطقی توصیف نمود. روساي ج.ا.ایران مانند هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد را تحقیرآمیز و

آن مخالفت بانژاد روند صلح خاورمیانه را غیر عادالنه خواندند وود احمديمحمخاتمی، و
توان به جدیدترین اظهارات رهبري نظام ج.ا..ایران در رابطه با می.)337-336: 1388اند(بیکی، کرده

تشکیل شد؛ 9/6/91موضوع فلسطین در اجالس سران شانزدهم جنبش عدم تعهد که در تهران در 
حل «ى که غربیها و وابستگان آنها براى یراههاۀهم«ایشان در سخنرانی افتتاحیه گفت: .اشاره نمود

اند، غلط و ناموفق بوده است و در آینده نیز چنین خواهد پیشنهاد کرده و پیموده» فلسطینۀمسأل
ان کنونى ها، چه ساکنفلسطینىۀایم: همحلى عادالنه و کامالً دموکراتیک را پیشنهاد کردهبود. ما راه

اند، اعم از آن، و چه کسانى که به کشورهاى دیگر رانده شده و هویت فلسطینى خود را حفظ کرده
بخش پرسىِ عمومى، با نظارتى دقیق و اطمینانمسلمان و مسیحى و یهودى، در یک همه

رنج فلسطینیانى که سالها ۀکنند و ساختار نظام سیاسى این کشور را انتخاب نمایند و همشرکت
پرسى و سپس تدوین قانون اساسى و اند، به کشور خود باز گردند و در این همهآوارگى را تحمل کرده

. )9/6/91فارس، برگزاريخ» ( انتخابات، شرکت نمایند. آنگاه صلح برقرار خواهد شد
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رویکردهاي ،فلسطینمسألههاي ارایه شده توسط سیاستمداران در دنیاي عرب براي حل طرح
فهد بن «توسط 1981در سال اولین طرح خوداوتی نسبت به ج.ا.ایران دارند. عربستان بامتف

طرح یک کشور فلسطینی به مرکزیت اي معروف شد؛که به طرح هشت ماده» عبدالعزیز
موجودیت همه وهشتم ان بر لزوم برقراري فضاي امنةالمقدس پیشنهاد نمود که در مادبیت

اما موجودیت آن به طور ،. در طرح فهد نامی از رژیم صهونیستی نیامده بودکید شده بودأکشور ها ت
ترین تالش توان به مهمهاي دیگر عربستان میاز طرح.)1389:27ضمنی پذیرفته شده بود(اسدي، 

شود. این یاد می» ابتکار صلح عربی«معروف به » ملک عبداله«این کشور اشاره نمود که به طرح 
سیس یک دولت مستقل فلسطینی در أیک سرزمین است که در بند سوم بر تطرح دو دولت در

در بندهاي بعد کید شده بود.أبخش شرقی بیت المقدس تهاي نوار غزه، کرانه باختري وسرزمین
به توافق جمعی اعراب با رژیم صهیونیستی در صورتی که این رژیم دولت فلسطینی را به رسمیت 

.)28ي، همان: بشناسد، مطرح شده بود(اسد
در رابطه با عربستان)کنشگران منطقه(ایران وقدرت نرم اعمال شودبدین ترتیب مالحظه می

وایجادخاصفرآیندیکدردارد و هویتیوهاي ذهنیرابطه وثیقی با انگارهموضوع فلسطین 
اینواستلیتعاماجتماعیغالبوجهدارايثانیاًواستذهنیيفرآینداوالًکهشودمیتقویت

. استتشخیصقابلنیزایی که مورد بحث واقع شد به گونهاییمنطقهسیاستحوزهدروضعیت
فرقدیگرمنطقهبهجغرافیاییمنطقهیکازاعمال،چگونگیحیثازکنشگراننرمقدرتهمچنین 

کهشودصلحامنفیتأثیريایجادشدهقدرترابطهازنشود،لحاظتفاوتایناگرشایدوکندمی
هکهویت بازیگرانوفرهنگبانرمقدرتمستقیمارتباطاینکهضمن.دهدمیکاهشرانرمقدرت

وکردهخاصیهايپیچیدگیدارايرامفهومایناست،انسانیهايانگارهوهاذهنیتبرمشتمل
باشد. بازهمچنانحوزهایندرپژوهشوتفکرتاشدهباعث

بندي پایانیجمع-5
ایی وکنشگر منطقهنقش ج.ا.ایران به عنوانو،در این پژوهش در راستاي تحول قدرت جهانی

الملل مورد بحث واقع شد. در سیاست بیننظري مفهوم تحول قدرت جهانی درابعاد، ابتداجهانی
انگاري و تحول قدرت جهانی پرداخته شد. در قسمت بعديسازه،به رابطه قدرت نرم،ادامه بحث

چگونگی در راستايانگاري ابعاد انقالب اسالمی به عنوان گفتمان قدرت نرم با رویکرد سازهثیرأت
به منظور بررسی موانعتحول در هندسه قدرت جهانی مورد بحث واقع شد. در قسمت پایانی 

هاي قدرت ایران با عربستان در جهانی، چالشایی ودستبابی ایران به قدرت نرم در صحنه منطقه
مورد بررسی قرار گرفت.ارتباط با موضوع فلسطین

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


67…نرم ج.ا.ا درتحول هندسه قدرت جهانیجایگاه قدرت

هاي یک عقاید و تلقی،ها در برگیرنده مجموعه اصولهاي بحث حاکی از این است که انگارهیافته
فرآیندکند. به عبارت دیگر در دهی میسیاست را جهتگیرد که رفتار ودولت را در بر میوجامعه

در .جهت دهنده به رفتار استان ذهنیت معنا بخش به جهان وها همدستیابی به قدرت نرم، انگاره
دهد وو منافع شکل میها گیرد که به هویتمفاهیم انسانی را دربر میهااین راستا، انگاره
گردد.تحول میدستخوش تغییر و

اط با ایی و در ارتبفرامنطقهایی وقدرت نرم در بعد منطقهپیشرفتوج..ا.ایران به منظور توسعه
عاله بر استفاد از ابزاري دیپلماسی رسمی که توسط دستگاه سیاست ،تحوالت قدرت جهانی

عرصه دیپلماسی عمومی خود را که از ابزارهاي قدرت نرم بایستگردد؛ میل میاارجی اعمخ
آوري قدرت نرم را هرچه بیشتر هاي فنباشد به شدت تقویت نماید. بنابراین الزم است شاخصمی

وري قدرت نرم عبارتند از: آهاي فنبرخی از شاخص.استفاده قرار دهدمورد
حقیقت و رسالت انسانیطرحکه شامل القاي برتري فرهنگی واعتباریابی سازي ومرجعیت-1

.باشدمیاسالم
ایجاد هاي قدرت معناسازي وآوريآوري قدرت شامل ریز فنعنوان فنسازي به فرهنگ-2

سازي، بینا ذهنیتسازي وها، نمادسازي، ذهنیتمعناداري، نقل روایتوهاي داللترویه
جمعی، ایجاد نظام دانایی وسازي، ایجاد نظام اخالقی، ایجاد نظام باورهاي فردي وواقعیت

.شودمقصد میایجاد فهم متعارف یا عقل مشترك در سطح جامعه مبداء وساختارهاي فکري و
روند. قدرت اشکال قدرت به شما میگفتمانی یکی از مهمترین انواع وهايرویهسازي،گفتمان-3

ن در باز تولید معانی بیناذهنی است که ساختارهاي اجتماعی وآهاي گفتمانی در توانایی رویه
. سازدبازیگران را توامان می

مال اعممکن و،سازيآوري خرد قدرت است که در چارچوب گفتماننوعی فنسازي که سوژه-4
هاي گفتمانی سوژه انسانی را گفتمانی یا مواضع زبانی است. این رويشود. سوژه در واقع سازهمی

کند. انسان از طریق تبعیت رویه گفتمانی خود را خلق و جعل میخلق و
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