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 چکیده

وش یده افع مل ی ب ر ک، ی، پامروزه، اهمیت قدرت نرم کشورها در پیگیری و دستیابی به اهداف و من 
اعم ا   های سیاسی و انقالب ارتباط ات،گرفته در عرصهویژه اینکه با توجه به تحوالت شکلنی،ت به

اه داف  ودارند منافع است؛ در این راستا، کشورها سعیقدرت نرم بیش از هر زمانی دیگر، می،ر شده
واس هه هثیرگذاری بر افک ار عم ومی و بملی خود را در دیگر کشورها از طریق اعما  قدرت نرم و تأ

س المی کنند؛ در این می ان، جمو وری اهای موردنظر تأمینهای مردم با سیاستساختن تودهآن، همراه
  ب رای های دین اسالم و م ذه  تش یع، از فرفیت ی مناس ها و ارزشایران با تکیه و تأکید بر آموزه

لبن ان  ویژه کشورهایی مانن د ع را ، بح رین وه و بههای سیاسی شیعی در منهقتأثیرگذاری بر جریان
ل ه تحلیل ی، مقا -من د اس تد در ق البی توص ی یمذه ، بورهعنوان کشورهایی دارای جمعیت شیعهبه

ری گویی به این پرسش اصلی است که قدرت نرم جمووری اسالمی ایران چه تأثیحاضر درصدد پاسخ
دهند ک ه ق درت میهای این مقاله نشاناستد یافتهداشتههای سیاسی شیعه منهقه غرب آسیا بر جریان

های سیاسی ش یعه بخشی جریاننرم جمووری اسالمی ایران با تأثیرگذاری بر ساختار سیاسی و ان،جام
 استدها شدهمنهقه، سب  رشد و تقویت این جریان
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 مقدمه
ای( پیونددهن ده و ی ا ای دوولو ی ای ب رای بق ای خ ود، ب ه طرح ی )ای دههر دولت و جامع ه

ر ش رای  ددهنده باش د، بوتر، دولتی که فاقد این نی روی اتا ا عبارتدهنده، نیازمند است؛ بهسازمان
ی فرهن ،، ابزاره ا شد اما درمقابل، دولت ی ک ه خواهدالمللی با مخاطراتی ب،یار مواجهآمیز بینرقابت

ه ا طرح ه ا را نی ز ب ا ای نداده، س ایر ملتالمللی ب،  تاریخ، جغرافیا و تمدن خود را در عرصه بین
 باشد؛ برای تحق قمرات ، قدرتی ماندگار و مؤثر در صحنه سیاست جوانی داشتهتواند بهپیونددهد، می
ای تیج هند چراکه  قدرت ن رم، هم واره تواند موثرترین روش باشگیری از قدرت نرم میاین امر، بوره

بوتر، عبارت؛ ب ههزینگی )در مقای،ه با کاربرد زور و ابزار نظامی( و تأثیرگ ذاری داردپایاتر در عین کم
ر اب ودن ت ک قدرت نرم از طر  توانایی ک،  مهلوب با است اده از جاذبه با توجه به نقاط مثبت و دار

ت اده از داشت که بتوانیم ب دون اس رواقع، زمانی قدرت نرم خواهیمآید؛ دمیدستمثبت دربارة خود به
ه  ای م  وردنظر ه  ا و دولتهای ملتها و تا  میمزور و فش  ار فیزیک  ی ب  ر افک  ار، اذه  ان، اندیش  ه

 (د1: 1389آبادی، تأثیربگذاریم )غری 
ش ای ن اف زایهزینه و مؤثر، همواره کشورها برای عنوان روشی کمبا توجه به اهمیت قدرت نرم به

ی ن اکننده توان قدرت نرم است و از های سیاسی و فرهن، کشورها تعیینکنندد ارزشمیقدرت تالش
س المی اهای سیاسی انقالب اسالمی و ارزش -حیث، جمووری اسالمی ایران با اتکا به فرهن، ایرانی

 ت نرم خ ودد جایگاه قدرهای فرهنگی باال و غنی، همواره درپی ارتقا و بوبوو دراختیارداشتن فرفیت
ای  ران درزمین  ه  های کل  ی برنام  ه شش  م توس  عهسیاس  تک  ه در اس  تد چناندر منهق ه و جو  ان بوده

های گ زینش سیاس ت»اس ت ک ه تبع آن، جمووری اسالمی ایران آمدهبخشی انقالب اسالمی و بهالوام
ی و جامعه اهداف انقالب اسالمها، مبانی و افزاری که مترصد ترویج و اشاعه ارزشآمیز و نرمم،المت

 حا ، و درعین استایرانی در کشورهای منهقه و جوان اسالم 

محور، توس عه دان ایی ک ه م واردی مانن د های کلی ای ن برنام هبخشی در سیاستهای الوامل هؤم
ایرانی، فرهن، و معارف دین ی، توس عه  -ها و مبانی انقالب اسالمی، اراوه سبا زندگی اسالمیارزش

توانمندی و فرفیت قدرت نرم جامعه ایران ی  گیرد،را دربرمیعلم و فناوری  و ایرانی -هویت اسالمی
(؛ در همین راستا بررسی کی یت اثرگ ذاری ق درت 85: 1394)قربی، « ددهنرا در جوان اسالم ارتقامی

نهق ه طور مش خ،، کش ورهای منرم جمووری اسالمی ایران بر کشورهای جوان و در این مقال ه ب ه
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 دهددمیخاورمیانه یا غرب آسیا، م،ئله اصلی اثر حاضر را تشکیل
توان د های قدرت نرم، هم،ویی فرهنگی و ایدوولو یکی کشورها ب ا یک دیگر میبا توجه به مؤل ه

های اف زایش تواند زمین هآورد؛ درواقع، همب،تگی فرهنگی میعرصه را برای افزایش قدرت نرم فراهم
ان ه و کندد همب،تگی فرهنگی جمووری اسالمی ایران با کش ورهای منهق ه خاورمیمقدرت نرم را فراه

اس ت؛ آوردهافزایش قدرت نرم جمووری اسالمی ای ران را در ای ن منهق ه فراهم ویژه شیعیان، زمینهبه
ازب  یش بررس  ی ای  ن زاوی  ه از تأثیرگ  ذاری ق  درت ن  رم ای  ران را هم  ین ام  ر، س  ب  اهمی  ت بیش

 داستساختهضروری
آم د مگویی ب ه آن برخواهیهای باال، پرسش اصلی که در این مقاله درپی پاس خبا عهف به توضیح

ه ای سیاس ی ش یعه منهق ه قدرت نرم جمووری اسالمی ای ران چ ه ت أثیری ب ر جریان»این است که 
شده در پاس خ ب ه پرس ش ب اال ای ن اس ت ک ه ق درت ن رم بینیپیش ؛ فرضیه«است؟خاورمیانه داشته

عیِ ه ای سیاس ی ش یبخش ی جریانوری اسالمی ایران با تأثیرگذاری بر ساختار سیاسی و ان،جامجمو
 استدها را موج  شدهمنهقه، رشد و تقویت این جریان

 چارچوب نظری -الف

 قدرت نرم  -1

ک ردن، کش تن و اس ت ک ه غی راز زخمیخوبی دریافتهآدمی در طو  تاریخ منازع ات بش ری، ب ه
اند تارها عبارکرد؛ این ابزتر نیز است ادهالوصو تر و سولخرجتوان از ابزارهای کممی اسیرکردن افراد،

های طرف دیگ ر، ب دون دریاف ت امتی از درخ ور به پذیرش خواستاز: متقاعدکردن یا طرف ن،بت
 (د45: 1390توجه )عیوضی و امامی، 

 شود، تأمل درخا و  بع دیمای جدید در ادبیات سیاسی مح،وباگرچه وا ه قدرت نرم، وا ه
ک ه یک ی از هایی با ت اریخ باس تانی داراس ت چنانای بس عمیق در سرزمیننرم قدرت سیاسی، ریشه

گ ذار یانترین شواهد درباره وجود م ووم و محتوی قدرت نرم، به الووت،ه، فیل،وف چینی و بنقدیمی
 د (1993گردد )بولتز، ، معاصر کن وسیوس برمی«تاوو»اخال  عملی 

بو  ا یونانی  ان باس  تان نی  ز، حت  ی پ  یش از رواقی  ون، درزمین  ه ق  درت ن  رم، از خ  ود میراث  ی گران
کردن م اهیمی اجتم اعی مدار تا دموکریتوس، با مهرحاندد یونانیان، از پرایکلس سیاستگذاشتهبرجای

ر نظیر قانون اساسی، دموکراسی، گ،تره عم ومی سیاس ت و رحج ان آن ب ر گ، تره خاوص ی وددد د
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های دیگ ر عو د باس تان، ازجمل ه ای ران نی ز هایی استوار برداشتندد در سرزمینعرصه قدرت نرم گام
ها و کردد ب، یاری از اش عار و اص هالحوض وح مش اهدههایی از طرح قدرت ن رم را بهتوان نشانهمی

ور های ب،  یار دوجوددارن  د ک  ه از گذش  ته« ب  ا پنب  ه س  ربریدن»های فارس  ی، مانن  د المثلض  رب
اند که همگ ی ب ه وج ود ای ده )ط رح( و م و ومی از ق درت در جامع ه گذش ته ای ران رسیدهارثبه

 های قدرت نرم، همخوان بودندد داشتند که با ویژگیاشاره
 2و رای کالی ن1ه انس ج ی مورگنت ا، کل وس کن ورتوان در آث ار اگرچه م ووم قدرت نرم را می

 ، این م ووم را نخ، تین1990در اوایل دهه  3(، جوزف نای75: 1391نیا و دیگران، کرد )شورامردیابی
کرد و در دو دهه اخیر، این م ووم، جای خود را در میان ادبیات موم و اساس ی در ادبیات سیاسی رایج

سازی، ، تحت ن وذ انقالب اطالعاتی و جوانی21در قرن »نوی،د: است؛ او میالملل پیداکردهرواب  بین
ای عمیق در حا  دگرگونی استد بازیگران غیردولتی، قدرتی بیش تر گونهتوزیع قدرت بهمنابع و شیوه 

ه  ا تر در خ  ارج از کنت  ر  حت  ی قدرتمن  دترین دولته  ایی وس  یعکرده، درنتیج  ه، فعالیتک،   
 (د3: 1383)نای، « گیردمیصورت
ه ا ، روی ذهنی تدر ق درت ن رم«د قدرت نرم، نه زور است و نه پ و »نای بر این باور است که  

 ه ا و از ال زام ب هشود؛ در این نوع قدرت، از جذابیت برای ایجاد اشتراک میان ارزشمیگذاریسرمایه
 شودد ق درت ن رم، تبلیغ ات سیاس ی نی، تمیها است ادههمکاری، درراستای رسیدن به همه خواست

ب ر  رت ن رم، تأثیرگ ذاریگیرد و هدف اولیه ق دهای عمومی را دربرمیبلکه مباحث عقالنی و ارزش
ه ا و بوتر، قدرت نرم، ب ه آن دس ته از قابلی تعبارتافکار عمومی در خارج و داخل کشورهاست؛ به

صورت های اخالقی بهکارگیری ابزاری مانند فرهن، و با ارزششود که با بهمیهای کشور گ تهتوانایی
  (Nay, 1990: 11).گذارد غیرم،تقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثرمی

اند؛ ایشان قدرت را جریانی کردهامام خمینی )ره( نیز در گ تمان خود به ابعاد و اق،ام قدرت اشاره
کارگیری ق درت را کنن دد ام ام ه دف از ب همیدارد، معرفیواحد که در کانون ه،تی، یعنی اهلل ریش ه

ه ای الو ی، ان،ت ک ه در پرت و آن، آرماندای سالم با شوروندانی فرهیخته و مذهبی میاستقرار جامعه
جویی غرب بر شر  را از عدم توج ه آنو ا شوند؛ به همین دلیل است که پدیده برتریتأمین و تحایل

اندد قدرت از منظر امام، امری موم و ارزش مند به عوامل و سنن حاکم بر جریان سیاست، ناشی دان،ته
 ........................................................................................................................  

1. Klaus Knour 

2. Ruy Klein 

3 . joseph Nye 
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شدن امور جامعه را در گرو ک،   پذیرفتند چراکه ب،امانای را بر سر آن نمیگونه ماالحهبود و هیچ
دان، تند ها را به تحکیم و گ، ترش می زان ق درت اس المی من وط میآن دان،ته، زوا  ستم ابرقدرت

(د قدرت موردنظر امام خمینی، بر سه حوزه، متکی است: حوزه نخ،ت به بعد 246: 2)صحی ه امام، ج
دان د ک ه تم ام عد قدرت را جزء ذات مقدس باری تعالی میشناسی قدرت، مربوط است؛ این به،تی
شناسانه خا  یابند؛ حوزه دوم قدرت با رویکرد معنوی و روانهای ه،تی در طو  آن معنا میقدرت

است که براساس آن، قدرت به معن ای کنت ر  امی ا  و خودس ازی در متون اخالقی ایشان متجلی شده
است)عیوض ی و شدهبوط به قدرت سیاسی و اجتماعی تعریفاست و درنوایت، حوزه سوم قدرت، مر

 (د112: 1390امامی، 
 ب ر مرکز است و هم ه چی ز ،اسالم ،در اندیشه سیاسی امام خمینی)ره(گ ت که تواندرمجموع می

 ش ود،در نظ ر ایش ان میآنچه موج  اقتدار و اف زایش ق درت ن رم  گردددمی گرد اسالم و احکام آن
 من ابع ،یشاناستد در نگاه ا «ز گوواره تا گور»ه برنامه جامع عملی زندگی ان،ان اسالم سیاسی است ک
ان د از: اس الم، ق درت روحانی ت، حکوم ت اس المی، روحی ه جو اد و ش وادت، قدرت ن رم عبارت

ز ادر هم ین راس تا،  ؛ستیزی، بیدارسازی، خودباوری، م ردم، وح دت و اس تقال محوری، فلمتکلیف
ی ها، رس انهی دین ی و م ذهبیهای الوی، راهپیماییهاال  ح،نه اسالمی، تبلیغ پیامابزارهایی مانند اخ

م را ق درت ن راز نظ ر ایش ان، همچنین برند؛ میبرای نیل به قدرت نرم نام ،خدمت به مردم و جمعی
م طلبی، اس تبداد، ح   دنی ا و ع داختالف، عدم توجه و رسیدگی به م ردم، ق درتنظیر یی هاسی آ

 (د25: 1391)پورطاهر زرعی،  دنکنس تودیدمیتوذی  ن 
کردد در جو ان توان در پیوند دو م ووم جن، نرم و تودید ن رم بررس یقدرت نرم را همچنین می

درت، ق نخواهدداشت مگر اینکه به ای ن امروز، تأکید صرف بر قدرت سخت، موفقیتی پایدار را درپی
د، اش برای تعیین هنجاره ا و قواع و توانایی شمولی فرهن، یا کشورشودد جوانمشروعیت بخشیده

یی ب ا آید؛ درواق ع، ق درت ن رم دولتم ردان را در روی اروشمارمیاز منابع کلیدی قدرت آن کشور به
 (د 4: 1389آبادی، کند )غری میالمللی آمادهم،اول بین

ن ی ا ش یوه عم ل عنواعنوان یا نظریه بلکه بهگ ت که قدرت نرم را نه بهتوانبر این اساس می
ت وان آن که مینحویافزایش برای آن، متاور شد بهبهکرد و کاربرد رواست ادهتوانها میبرای حکومت

آمیز با دیگر جوامع از طریق برپایی ای که به منازعه م،المترا شیوه استعمار فرانو غرب دان،ت؛ شیوه
ک ه پردازد؛ همچنانظور اغوای فکار عمومی میمنای از خشونت پنوان و نامروی بههاله جن، نرم و در
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تواند ابزاری برای ت رمیم ی ا تش دید منازع ات می ان ش یعه و س نی باش د؛ در عرصه جوان اسالم می
قدرت نرم، تودید ن رم و »درنتیجه، قدرت نرم، م وومی چندوجوی است که در این نگرش، سه مؤل ه 

ارد و چو  ره چن  دوجوی ق  درت ن  رم را های مرب  وط ب  ه خ  ود را دهری  ا شاخا  ه« امنی  ت ن  رم
شود که بتوان د ق درت میدهد لذا قدرت نرم، زمانی، نوعی مقوله قدرت تأثیرگذار مح،وبمیسازمان

بب رد ه ای درون ی بورهکند و براس اس آن از فرفیتشناخت تودید و امنیت نرم اجتماعی را هم درک
 (د18: 1391)امامی، 

توان به منابعی تر میفرد خود را دارند، در نگاهی دقیقع منحاربهها منابگرچه هریا از این مؤل ه
و ا مول د کرد که کارکرد مثبت آنوا مولد قدرت نرم و امنیت ن رم خواه دبود و ک ارکرد من  ی آناشاره

، ت رین عناص ری ک ه در تش خیش ود، موممیتودید نرم است؛ از رهگذر این اندیشه، چنین استنتاج
ی، ،تند )امامه« امنیت، قدرت و تودید نرم»نرم مؤثرند، رابهه گ تمانی سه مؤل ه  ای به نام جن،پدیده
طور اسی، ب هشود تا به تبیین و بررسی جریان سیمی(د به اقتضای عنوان مقاله، درادامه تالش21: 1390

 شوددهای سیاسی شیعی به شکل خا  پرداختهکلی و سپس جریان

 نرم و قدرت سخت تفاوت های قدرت :1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان منبع :

 

 

 منابع قدرت نرم

 

 

 نرمابزارهای قدرت 

 

 

 کارکرد مثبت

 
 

 کارکرد منفی

 

 ت نرمامنی

 تهدید نرم

    قدرت نرم
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 های سیاسیجریان -2

های در ح ا  ته ور اس ت؛ ای ن وا ه ب ه معن ای ای از پدیدهبیانگر مجموعه 1طور کلی، جریان،به
ه ا و اس ت؛ در عل م سیاس ت، ای ن م و وم ب ه معن ی دگرگونیشدهپویش، فراگرد و روند نیز ترجمه

(د ی  ا جری  ان از س  ه عنا  ر اساس  ی 112: 1374رود )آقابخش  ی، کارمییاس  ی ب  هه  ای سجنبش
ها و س وم، کردن آن فکرها و اندیش هشود: او ، فکر و اندیشه؛ دوم، وجود رهبر برای عملیمیتشکیل

 پایگاه مردمی برای آن اندیشهد
 ویس به و اندترکمش یهاارزش برمبتنی یا یک،ان همگون سیاسی یهاگرایش دارای که ییهاگروه

 در جن بش و حرک ت در معین ی زم انی مقهع در و روند میسیاسی پیش فرهن،خرده یا پدیدآوردن

 ،سیاس ی جری ان .ش وندمیتلق ی جریان یا عنوانبه اند،داشتهمشارکت سیاسی اجتماعی و یهاعرصه
 ینمع  دوره و ت اریخ ای از که ایپدیده است؛ یعنی شناختیجامعه خالت با سیاسی و تاریخی پدیده

درنوایت ب ه  دارد وادامه یا رسیدهپایانبه و استمرارداشته و معین مشخ، ایدوره یا مدت در آغازشده،
 (د 9: 1391شود )عیوضی، میگیری یا جنبش ختمشکل

ن، بت م نظم و ب ادوام ب رای رس یدن ب ه ه دف نیز به معنای حرکت یا رفتار گروه یِ به 2جنبش
دارد، اصالحی ی ا انقالب ی باش دد ای مشخ، است که امکانی معین و براساس نقشهسیاس -اجتماعی

های اجتماعی و سیاسی هم واره ب ا ها و حرکت(؛ در این راس،تا امروزه جریان114: 1374)آقابخشی،
کنندد ما با توجه میاست اده از قدرت نرم و سخت، به تحقق اهداف و منافع فردی و گروهی خود اقدام

کنیم ک ه در قال   ج دو  و س پس م یهای موجود میان قدرت سخت و قدرت ن رم تالش اوتبه ت
طور مختار به ابعاد ت اوت میان ق درت س خت و عنوان تبیین الگوی نظری این بخش(، بهنمودار )به

 کنیم: قدرت نرم اشاره
 
 
 
 
 

 

 ........................................................................................................................  
1 . Process 

2 . Movement 
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 ابعاد تفاوت میان قدرت سخت و قدرت نرم : 1جدول 
 درت نرمق قدرت سخت هاموضوع

توان اقتاادی، ثبات اجتماعی، منابع طبیعی و -1 منابع
 نیروی نظامی

های داخلی و ها و سیاستفرهن،، ارزش -1
 خارجی

رسانه، دیپلماسی فرهنگی، عملیات روانی و  -2 زور، تودید، جن، وتهمیع -2 ابزار
 رایانه

هح نخبگان و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی درس -3 نظامی –امنیتی  -3 حوزه ن وذ
 مردم

 تأثیر بر هویت فرهنگی -4 حذف یا تضعیف فیزیکی حریف-3 اهداف
 سازی و نوادسازی همگام با دموکراسیفرهن، -5 های معارضفروپاشی نظام -5 کاربرد

نوع واکنش 
 سایرین

 مقابل طرف پاسخ بدون و نامح،وس -6 مقابل طرف پاسخ با همراه عینی و مح،وس -6

عمومی، آشکارو علنی، مخاط  عموم مردم و  -7 هاسنتی، رسمی و پنوان و مخاط  دولت -7 دیپلماسی
 های مردمبا درنظرگرفتن تمایل

 (22-1390،15و امامی، Nay, 1990: 11-20 منبع:)
 الگو نظری :2شکل 

 
 
 
 
 

 قدرت نرم جمووری اسالمی ایران -1

 
 
 
 

 منبع: نگارندگان

 قدرت

 قدرت سخت قدرت نرم

 

 منابع

 

حوزه  ابزارها
 نفوذ

واکنش  کاربرد اهداف
 سایرین

 دیپلماسی

 عرصه سیاست خارجی

های سخت افزاری اتکا به مؤلفه
 قدرت )در قدرت سخت(

های نرم افزاری قدرت اتکا به مؤلفه
 )در قدرت نرم(
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 سازماندهی روش و -ب
ز ااست و ب ا اس ت اده شدهای گردآوریدر مقاله حاضر با اتکا بر منابعی که از طریق روش کتابخانه

 وخواهدش د؛ در هم ین راس تا، س اختار وتحلیل اطالع ات پرداختهتحیلی به تجزیه –روش توصی ی 
ی زی  ر هاترتی  ب  ه موض  وعس  ازماندهی ای  ن اث  ر، ب  ر چو  ار بخ  ش اص  لی، مش  تمل اس  ت ک  ه ب  ه

 دارند: اختاا 
ه ای در بخش او ، چاچوب نظری بحث در قال  تبیین ن، بت دو م و وم ق درت ن رم و جریان

های ها و شاخ،خواهدشد؛ در بخش دوم، قدرت نرم ایران، مؤل هسیاسی متناس  با عنوان مقاله اراوه
 های سیاسی شیعینشوند؛ سپس در ق،مت سوم، به ماهیت و کی یت جریامیدهنده آن بررسیتشکیل

م، خواهدش د و در بخ ش چو اردر غرب آسیا با تأکید بر سه کش ور ع را ، بح رین و لبن ان پرداخته
ش ده، تبی ین و ه ای سیاس ی ش یعی گ تهتأثیرگذاری قدرت نرم جمو وری اس المی ای ران ب ر جریان

 واهدشددخگیری و بیان منابع پژوهش در پایان اراوهشود؛ درنوایت نیز، نتیجهمیبررسی

 قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران -ج  
وری از دقدرت نرم جمووری اسالمی ایران درپی ک،  این توانایی با است اده از نیروی جاذب ه و 

رم ن گرفته از قدرت نرم اسالم است ب ا ق درت زور و اجبار و خشونت است اما این قدرت که نشأت
ه عمق قدرت ن رم جمو وری اس المی ای ران برپای هایی اساسی داردد ریشه و مهرح در غرب، ت اوت

 ب ر ت  اوت تنوایی، دلیل یتواند بهاست؛ این خود میشدههای دینی و الوی منبعث از اسالم نوادهآموزه
ماهوی قدرت نرم جمووری اسالمی ایران و قدرت نرم مهرح در غ رب باش دد اس الم دی ن سیاس ت 

درت تأمل در بحث ق شودد نکته کلیدی و قابلمییدهوضوح داست؛ دینی که در احکام آن، سیاست به
ه ایی نظی ر والی ت و نرم از منظر اسالم، این است که خاستگاه و منشأ قدرت نرم، حاکمیت )ی ا وا ه

دیگر عبارتگردند؛ بهها به خداوند برمیاند( خداوند است لذا همه قدرتخالفت که مترادف حکومت
های آس مانی آن های مادی قدرت بدون درنظرگرفتن جنبهمؤل هدر بحث قدرت نرم در اسالم، صرف 

ادی و مهای غریزی و جذاب گرفته و جنبهویژه اینکه دین اسالم برمبنای فهرت شکلمدنظر نی،ت؛ به
 نداردد منافع فاهری در آن اصالت

اش د آگ اه ب ق درت ملت ی ک ه اوأ» اس ت از:رهبر معظم انق الب عبارت اندیشه قدرت واقعی در
بگیرد ک ه ای ن راه را تا میم أثالث  و باش دداشتهبه حق و راه خ ود ایمان أثانی ؛گذردپیرامون او چه می
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بیانات مقام «)تر نی،تهیچ قدرتی در دنیا از او قوی ،این سه خاوصیت را داشت ،اگر ملتی ؛دهدادامه
 د(68/ 23/4معظم رهبری، 

صه رواب  یکی از مباحث زنده در عر»فرمایند: م میدر جایی دیگر، ایشان درباره اهمیت قدرت نر
 ،ین زماناست اما در اشدهم،ئله قدرت نرم است که همیشه مورد توجه بیشتر  ،علوم سیاسی المللبین

درت نرم قتبیین این موضوع در تاریخ اسالم و ت اوت  ؛استرا ب،یار موم و گ،ترده ساخته اهمیت آن
ط الب  ،خاو هداشت بیکی از مباحثی است که باید بدان توجه ،یاسالمی در تقابل قدرت نرم غرب

 د«ان دداشتهعودههو روحانیت معظم شیعه که در طو  تاریخ تشیع محوریت تولید قدرت نرم تشیع را ب
ی تحق ق دارای ابع اد جو انی اس ت ک ه ب را ،بر اهداف داخلیانقالب اسالمی ایران عالوه تردید،بی»

 «شیدن عالم کواها و م،تضع بای،ت از طریق قدرت نرم و ن وذ در د  ملتمی اهداف جوانی انقالب
 د(1389، ایاهلل خامنهآیت)

یج اد اه ای م، لمان و مظل وم و سازی ملتایشان با شناخت عمیق و دقیق دشمن، بیداربنابراین، 
الم نرم اس  الوام و حرکت در آنوا، وحدت و عزت جوان اسالم و حل مشکالت آن را از طریق قدرت

جو انی  حمایت از مظلومان و محروم ان ع الم، وح دت داندو انقالب اسالمی در دستور کار قرارداده
س لهه و  ه ایجن، ن رم دش من، حمای ت از جریاندرخاو  بخشی اسالم، پرهیز از ت رقه، آگاهی

 حمایت از واسالم ه و اقتدارگرا در جوان تهای واب،ستیز، ن ی امپریالی،م و صویونی،م، ن ی ر یمفلم
  داست قدرت نرم بارهفکری مقام معظم رهبری در هایی از منظومههمه جنبه ددساالری دینی ودمردم

هایی از توجه ب ه همچنین در مقدمه و برخی از اصو  قانون اساسی جمووری اسالمی ایران، نمونه
ق انون اساس ی  است:اسی آمدهکنیمد در مقدمه قانون اسمیقدرت نرم در برابر قدرت سخت را مشاهده

 کبران بود،م،تضع ان بر م،ت با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی
المللی، ینبویژه در گ،ترش رواب  به ؛ندکمیزمینه تداوم این انقالب را در داخل و خارج کشور فراهم

 وراه تش کیل ام ت واح ده جو انی را هموارکن د  کوش د ت امی های اسالمی و مردمیدیگر جنبش با
و وری ق انون اساس ی جم) یابدجوان قواماستمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی

 ن(داسالمی ایرا
ها و حقو  آنو ا ازجمل ه ح ق تعی ین براساس این، جمووری اسالمی ایران در سایه توجه به ملت

های م،لمان است که براساس شمو  از ملتای جوانی ایجاد جامعهسرنوشت و مبارزه با استکبار درپ
وجودآم   دن آن باش   د و مرزه   ای جغرافی   ایی و زمین   ی در بهشدهه   ا تشکیلعقای   د و ارزش
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ه ای گی ری از ق درت ن رم، ب رای احق ا  حق و  ملتباشندد جمووری اس المی ب ا بورهنداشتهنقشی
کوشد و ای ن مو م را تکلی ف و وفی  ه خلی آنوا میم،تضعف و تحت ستم بدون دخالت در امور دا

توان منابع قدرت نرم جمووری اس المی ای ران را داند و بر این اساس و مهابق جدو  زیر مینظام می
 کرد: و پیگیری بندیدر سه حوزه تق،یم

 فرهنگ؛.1       

 های اجتماعی؛ارزش.2

 دیپلماسی..3
                 می؛فرهن، من تج از انق الب اس ال -3فرهن، ایرانی؛  -2فرهن، اسالمی؛  -1 در حوزه فرهنگ: -

مح وری و اخال  -7توحید و یکتاپرس تی؛  -6فرهن، شوادت و انتظار؛  -5مداری؛ فرهن، عزت -4
 فرهن، دفاع مقدسد -8

 -3عل م و فن اوری؛  -2س االری دین ی؛ مردم -1 های اجتماعی، عواملی همچون:در حوزه ارزش -
 مرجعیت والیت فقیهد  -6عدالت و برابری و  -5ب،یج؛  -4اراده ملی؛  وحدت و

 (70د 1393رسانهد)درویشی و همتی، -2های آموزشی و فعالیت -1 درزمینه دیپلماسی: -
 منابع قدرت نرم ایران: 2جدول 

 دیپلماسی های اجتماعیارزش فرهنگ
 فرهن، اسالمی -

 فرهن، ایرانی - 

 اسالمی فرهن، منتج از انقالب -

 مداریفرهن، عزت -

 فرهن، شوادت و انتظار -

 توحید و یکتاپرستی -

 محوریاخال  -

 فرهن، دفاع مقدس -

 ساالری دینیمردم -
 علم و فناوری -
 وحدت و اراده ملی -
 ب،یج - 
 عدالت و برابری - 
 مرجعیت والیت فقیه  -

 های آموزشیفعالیت -
 رسانه -

 منبع: نگارندگان

 های سیاسی شیعی غرب آسیاجریان  -د
اس ت ب رای دس تیابی ب ه های سیاسی شیعه کشورهای عرا ، بحرین و لبنان، تالشیبررسی جریان
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است[ برای بررسی تأثیر قدرت نرم جمو وری ها و درنتیجه ]کوششینوعی شناخت کلی از این جریان
ی ان سیاس ی ش یعی در ای ن س ه ت رین جرشود تا موممیها؛ درادامه تالشاسالمی ایران بر این جریان

 شوددکشور بررسی

 های سیاسی شیعی در عراقجریان -1
اس ی، تا پیش از انقالب اسالمی ایران و سقوط صدام، در طو  تاریخ ع را ، ش یعیان ازلح ای سی

 ری ت جمعی تاندد با آنکه شیعیان، همواره اکثافتاده بودهطور عمده، ضعیف و از نظر اقتاادی، عق به
نق الب اهمیت را دراختیارداشتندد تش یع در ع را ، پ س از ادانند، فق  مناص  کممیکیلعرا  را تش

ک ه پ س از طوریمن د ش د بهاسالمی ایران از جایگاهی موم در عرصه سیاسی و اجتماعی عرا ، بوره
 سقوط صدام، حضور شیعیان را در باالترین مناص  قدرت در عرا  شاهد ه،تیمد

ه ه ای مجل س اع ال و ال دعوتوان به جریانهای شیعی فعا  در عرا  میترین جریانازجمله موم
 پردازیمدکرد که در زیر به بررسی آنوا میاالاسالمیه و سازمان عمل اسالمی اشاره

 

 حزب الدعوه االسالمیه -1-1

کارآم دن روی ،های کمونی، تی و ناسیونالی، تی و پ س از آنگ، ترش اندیش همانند رویدادهایی 
گ تم ان »ه ای آش کار، یافته ش یعیان و اعم ا  تبعی و س رکوب س ازمان 1968ا  حزب بعث در س

ک ه  درا به نوزایی در اندیشه سیاس ی و ح وزه ت ک ر وادارک ر «های علمیهجنبش شیعی عرا  و حوزه
ای آن ه هشوید صدر و تشکیالت حزب الدعوه االسالمیه و مبارزه بیش از چوارد ءتج،م آن را در آرا

ترین حزب شیعی حزب الدعوه، موم .دیدتوانقدرت می هایمان مقاومت، در برابر گ تمانعنوان گ تبه
 وفل،  ه م ا ب ا نوش تن کت اب  اهلل ص درآیت(د 167: 1393در ساختار سیاسی عرا  است )خرمشاد، 

 عنوانبا گذاری حزبی گرا پرداخت و زمینه را برای پایههای چپبه چالش با گروه ،ا، درعملاقتصاد م
 .آوردازسوی ایشان فراهم« الدعوهحزب»

 

  مجلس اعالی انقالب اسالمی -1-2
و آغاز جن، ایران و عرا ، شمار  1980درپی اعدام سید محمدباقر صدر و روحانیان دیگر در   

؛ این روحانیان  که ره،پار شدند ایرانبه دارانشان همراه ب،یاری از طرفزیادی از روحانیان عراقی به
کردند، در ایران به تأسیس مجلس میین در عرا  تحت جریان سیاسی جماعه العلما فعالیتازاپیش

، سیاسی، فرهنگی اعال ی مجلسهامشی اساسی فعالیتورزیدندد اعالی انقالب اسالمی عرا  مبادرت
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، در گذشته ؛کیدداشتأنظامی نیز تشبه هایو تا زمان سقوط ر یم بعثی بر تحرک استو عقیدتی 
ثر از أمت ،بود اما در شرای  عرا  پس از صدام« والیت فقیه»بر نظریه مبتنی ،ی نظری عقیدتی آنمبان

شناختی تحوالت داخلی ایران، مقتضیات جامعه مانندم،اولی  درخاو تجارب رهبران این مجلس 
رویکرد اساسی مجلس، با توجه به  کشور عرا ، هژمونیا آمریکا در (استراتژیراهبرد ) عرا  و

چراکه  است «یندهای دموکراتیا در عرا اسازی فرپیگیری نوادینه»اکثریت شیعی جمعیت عرا ، 
شدن ای،تارهای دموکراتیا در عرا ، درمجموع با توجه به اکثریت جمعیتی شیعیان به ن ع آنان نوادینه
گیری در قبا  شکل خود را ترین محور فعالیتموممجلس اعالی عرا ، پس از سقوط صدام،  داست

محور و تشکیل نظام سیاسی ساختار دولت آینده عرا ، کما به فروپاشی نظام حکومتی سنی
های عربی درزمینه نقش و جایگاه درصدد رفع نگرانی دولت، درعمل حا درعین ر قرارداد؛محوشیعه

 (د1382بود )دهشیار، شیعیان در دولت عرا  
 

 سازمان عمل اسالمی -1-3
ی، ویژه مبارزان اسالمگیری فشارهای حزب بعث بر مخال ان، بهمقارن با اوج، 1960در اواخر دهه  

مشوود طور بهتشکلی پاگرفت که در نوع و شیوه مبارزاتی خود، در قیاس با معارضان پیشین، 
که احزابی گردد، زمانیمیالدی برمی 60های میانی دهه آغاز فعالیت این تشکل به سا  ؛داشتت اوت
کرده و فراز و های خود را سپریو فعالیت هاقری  به یا دهه از تحرک ،دعوهحزب المانند 
های یوهکارگیری شتمایل این گروه در به ،گذاری این تشکّل نیزنامدلیل  بودند؛کردههایی را طینشی 

ی معارض عراق یهاگروهمیان مشی م،لّحانه است که در تعبیری، خ آمیز و بهن،بت خشونتبه
 :ایدگ تپس از سقوط ر یم بعث ب« سازمان عمل اسالمی»اما درزمینه رویکردهای  دبوشدههشناخت

رجعیت یق مدد تعمناگرچه عمده اعضا و هواداران آن در عرا  در شور کربال و جنوب عرا  قراردار
نین همچ و این عالم های فرهنگی ازجمله توزیع کت  متعددسید محمد تقی مدرسی و انجام فعالیت

ان و م، تورهای علمیه این سازمان در سوریه )زینبیه( و ایران )قهادی مدرسی، مدیریت حوزه دسی
 (د1384زاده، است )متقیهای این گروه ترین فعالیتاص وان( از عمده

ای طوالنی، های سیاسی شیعه در عرا  از قدمت و سابقهگ ت که جریانتوانطور کلی میبه
های دهند و این جمعیت، همواره از جریانمیرجمعیت عرا  را شیعیان تشکیلاندد بیشتمند بودهبوره

د با سقوط ر یم بعث در این کشور و برپایی انتخابات، مردم عرا ، تعلق اندکردهسیاسی شیعه حمایت



 
 (9)پیاپی 1395ن ، پاییز و زمستا2، شماره 4شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره عهپژوهشی جام -دوفصلنامه علمی
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شده دادند و حقو  تضییعهای شیعی با انتخاب آنوا برای اداره حکومت نشانخاطر خود را به جریان
 آوردندد دستهای متمادی بهرا طی سا  شیعیان

 در بحرین های سیاسی شیعیجریان -2
عیت درصد از جم 70آید که میح،اببحرین، سومین کشور با اکثریت شیعه در خاورمیانه به

دد دارن ها اصلیت ایرانیسوم بحرینیدهندد نزدیا به یامیه تادهزارن ری آن را شیعیان تشکیل
یاسی سدهند و ازلحای میعی، شیعیان در بحرین، جمعیت روستانشین را تشکیلازلحای ساختار اجتما

یعیان تاادی، شعد اقببرند و تنوا پنج وزیر از ه ده وزیر کابینه از شیعیان ه،تندد از سرمیدر اقلیت به
ام،کی، دلیل (د نوام چ1393بحرینی در فقر، بیکاری و بحران اقتاادی قراردارند )خبرگزاری فارس:

عیت داند: او  اینکه بحرین از دیرباز به دلیل موقهمیت بحرین را در وجود دو عامل میا
 ام دفاعیمندی از نظاست؛ اما عدم بورهمند بوده وواستراتژیکی و  ووپلیتیکی از اهمیتی خا ، بوره

 ب،تانخاو  آمریکا و عرهای دیگر بهنیرومند و اح،اس ضعف در این مورد، بحرین را به قدرت
دهندد در بحرین، میدرصد از جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل 70است و دوم اینکه ساختهمتمایل

های ترین مخالف دولت است که در تحوالت اخیر، با توجه به تبعی جمعیت الوفا ، بزرگ
 تلغو انتخابا شده در قبا  شیعیان، تظاهراتی را در شما  این کشور با هدف انحال  پارلمان،اعما 
 ویاسی سای و ایجاد راهکار سیاسی برای حل بحران کنونی در کشور و اجرای اصالحات دورهمیان

این مقدمه،  (؛ با بیان30/3/1390داد )چام،کی، شدگان سیاسی انجامقانون اساسی و آزادی بازداشت
می های سیاسی این کشور، یعنی جمعیت الوفا  و جنش اقدام اسالترین جریانبه بررسی موم

 پردازیمدمی
 

 الوفاق )جمعیة الوفاق الوطنی االسالمیه(-2-1
 1990عضو دارد و توان،ت در دهه  6500ترین سازمان شیعیان در بحرین است که الوفا ، بزرگ 
گیردد بیشتر رهبران الوفا  درپی جای جنبش آزادسازی بحرین، رهبری مبارزات سیاسی را برعودهبه

دنبا  ، توس  امیر حمدبن عی،ی به بحرین بازگشتند و به1990نقالب ع و عمومی فعاالن سیاسی ا
گذاری را در اختیار مجلس )توس  وی که در آن، تمام قدرت قانون 1993امضای پیمان مشروطه 

طور رسمی موجودیت خود ، به2001کردند؛ این جمعیت در نوامبر گذاشت(، از او حمایتمنتخ  می
در  1990است؛ او در دهه گرفته، رهبری آن را برعودهعلی سلیمان( و شیخ rubin, 2010کرد )را اعالم
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 قم به مهالعه علوم دینی پرداختد 
ریق طا از رهای اسالمی در بحرین تأکیددارد و این م،ئله حزب الوفا ، همواره بر اجرای ارزش

الوفا  گ ت، نتوا(د می16/2/1391کند )خبرگزاری فارس، مینمایندگان خود در مجلس پیگیری
دهندگان در انتخابات درصد رأی 64که نحویبه کندتوان،ته باالترین پایگاه مردمی را در بحرین ک، 

 2010و  2006، 2002های دادندد مردم بحرین در جریان اتنخاباتالوفا  رأی نامزدهایبه  2010سا  
، زکاوت و دادند که عقالنیتن، با قرارگرفتن در پشت سر الوفا  نشا2011و همچنین انقالب سا  

 دعمیق باوردارندطور به ،سیاسی با حاکمیتهای رزمایشاخال  الوفا  را در 
 

 جنش اقدام اسالمی )جمعیة العمل االسالمی( -2-2
رود؛ این شمارمیترین احزاب اسالمی بحرین بهاین حزب که به امل، مشوور است، یکی از فعا  

،ینی حاهلل سید محمد را دستورهای مرجع تقلید خود، یعنی آیتگروه شیعی، مبنای حرکت خود 
داف دار است؛ اه، رهبری این جنبش را عودهمحمود علی امح ااکنون شیخ استد همشیرازی قرارداده

داردد تباطیار اردارد؛ این جنبش با حزب شیعی الوفا ، ب،، ب،ی قرابتمدرسیاهلل های آیتاو به آرمان
ران این ، این جنبش به حمایت از آن پرداخت و ب،یاری از رهب2011فوریه  14با وقوع انقالب 
: 1384زاده، به جمع مخال ان در میدان لؤلؤ پیوستند )متقی 2011های فوریه و مارس جنبش، طی ماه

200 ) 
سیاسی  ختار  در سااند همانند عراهای سیاسی شیعه در بحرین تاکنون نتوان،تهدرمجموع، جریان 

ین ر بحردهایی فراوان برای اصالح جایگاه شیعیان حاکم به ای ای نقش بپردازندد هرچند اقدام
تی نداده، فعالیها اجازهاست، حضور ر یم آ  خلی ه در رأس حکومت، به این جریانپذیرفتهصورت

 کندد میرکوبشدت سهای اصالحی آنوا را بهباشند و این ر یم، اقدامگ،ترده داشته
 

 های سیاسی شیعه در لبنانجریان -2-3 
رسیدد استقال به 1943ترین کشور خاورمیانه، پس از بحرین است که در نوامبر لبنان، کوچا 

معه سس جارا مؤ ابوذر غ اریخاستگاه اصلی شیعیان لبنان، منهقه جبل عامل است و علمای شیعه، 
به  م موسی صدراما(د  قرن بی،تم برای شیعیان لبنان با ورود buheiri, 1981دانند )شیعه جبل عامل می

ه بررسی بشدد درادامه لبنان همراه بود و اصالحات ایشان درراستای بوبود وضع شیعیان، مؤثر واقع
 .خواهدشدترین جریان سیاسی شیعی در لبنان پرداختهعنوان موماهلل بهحزب



 
 (3)پیاپی 5931، پاییز و زمستان 2، شماره 4شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره  عهپژوهشی جام -دوفصلنامه علمی
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 اهلل حزب -2-4
های  تعدادی از گروه؛ به این ترتیب که شد برداشته 6910سال  در اهلل حزبهای اولیه تأسیس  گام 
منظور مقابله با سستی  مشخص به یضرورت ایجاد فرمولبه های اسالمی  اندیشه مؤمن با و دار دین

 اولیههسته ؛ درواقع، یافتند های اسالمی دست های مبارزه با اسرائیل و تحقق هدف حاکم بر صحنه
 به رهبری عالمه سیدحزب الدعوه  نیروهای گرایان، از اسالم آن، تشکیالتی ختارو سا اهلل حزب

به رهبری ابوجهاد )خلیل الوزیر( جنبش فتح  ، اعضایجنبش امل ، مسئوالناهلل محمدحسین فضل
، 6001روزه سال 33ترین آنها جنگ  پیروزی در مقاومت ضد رژیم صهیونیستی و مهم گرفت. شکل

لبنان، ضد روزه 33جنگ آغاز با شود.  می اهلل تلقی اط عطف در عملکرد حزبترین نق یکی از مهم
مختلف را  یها و مواضع گیری به فراخور منافع و عالیق خود جهت یکای هر بازیگران جهانی و منطقه

های برتر  عنوان قدرت های غربی به های دولت در این میان، تالش کردند؛این جنگ اتخاذ خصوصدر
های بارز  اهلل لبنان از جلوه زدن به حزب بشر در جهان، در حمایت از اسرائیل و ضربه و مدعیان حقوق

 (. 16: 6393رسید )کشاورز،  پایان که با شکست اسرائیل به شود می مسائل پیرامون این جنگ محسوب
  طور جدی به عرصه  ای سیاسی به خود گرفت و به چهره ،6009اهلل لبنان از سال  حزبکلی،  طور به

فعال ای  گونه به لبنانهای پارلمانی و شهری  های سیاسی پاگذاشت و در تمام انتخابات رقابت
 است.  همراه بوده ،است که برخی از آنها با پیروزی و برخی نیز با شکست حضورداشته

 های سیاسی شیعه أثیر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران بر جریانت -هـ
قدرت نرم، محصول و برآیند تصویرسازی مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که 

ها و  ترین شاخصه انسان و جامعه انسانی است و همه ارزش کارگیری  فرهنگ )چون فرهنگ مهم با به
رو،  آموزد؛ ازاین کند، می می ای که در آن زندگی از خانواده و جامعه همراه سبک زندگی هنجارها را به

ها و هنجارهای آن برای زندگی، بسیار حیاتی است و شناخت یک جامعه یا  نقش فرهنگ و ارزش
صورت  (، به611: 6311گروه انسانی، تنها با شناخت فرهنگ و مشتقات آن ممکن است( )بختیاری، 

گذارد. انقالب اسالمی ایران با هدف نشر و  فتارهای دیگر کشورها اثرمیغیرمستقیم بر منافع یا ر
های اسالمی، استقالل سیاسی و آزادی، تکامل روحی و اخالقی انسان معاصر، تحقق  گسترش اندیشه

شناسی  بینی و انسان کامل حکومت و جامعه دینی ظهورکرد و سیاست فرهنگی برگرفته از جهان
طلبی،  جویی، آرمان ه کرامت انسانی، سرنوشت معنوی بشر، خیرخواهی، کمالاسالمی براساس احترام ب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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ا توجه به های خود قراردادد بن س و قدرت ایمان را محور فعالیتخواهی، عزتگرایی، آزادیاستقال 
 که بیشترین تأثیرگذاری انقالب در میان جوامع شیعی استماهیت شیعی انقالب اسالمی، طبیعی 

پس از یا دوره فترت و س،تی با فوور انقالب اسالمی از خ واب  ،ن درحقیقتشیعیا دهددرخ
آشنا و  ،را با الگوی عینی یا جنبش شیعی آنان ،پیروزی انقالب ایران نددابی دار شده ،غ ل ت
 نقهه عه  ی در احی ای هوی ت ،انقالب ایران ،ترتی اینبه را برای آنوا ایجادکرد؛ازه ت یامی دهای
 (د 200: 1384زاده، سالمی بود )متقیشیعی و ا

ز جریان أثر اهای سیاسی شیعه عرا ، بحرین و لبنان، متنظران معتقدند که جریانب،یاری از صاح 
زاب و اح گرفتهد جریان سیاسی تشیع در عرا تشیع در ایران پس از انقالب اسالمی، نشأت و شکل
ن این ا بیابب اسالمی ایران رشدونموکردند؛ شیعی منبعث از این جریان، تحت تأثیر اندیشه انقال

ر سه درا   های سیاسی شیعهمقدمه، درادامه، تأثیرهای قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر جریان
 کردد خواهیمکشور عرا ، بحرین و لبنان بررسی

 عراق -1

  وابر های سیاسی شیعه در عرا  را توسعهتأثیر قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر جریان
ام برای وط صدتردید، توانایی ایران پس از سقکند که بینزدیا با احزاب سیاسی شیعه عرا  تأییدمی
واب  ررجی، استد جمووری اسالمی ایران در رواب  خایافتهپیگیری اهداف ملی خود در عرا  افزایش

است؛ کرده ظنزدیا خود را با مجلس اعالی اسالمی عرا ، حزب الدعوه اسالمی و جریان صدر ح
لوبِ های مهمداران عراقی برای تعقی  سیاستدنبا  تشویق سیاستاز این طریق، ایران در عرا  به

های سیاسی ای استد تأثیر اصلی قدرت نرم جمووری اسالمی ایران را بر جریانمنافع مشترک منهقه
 ها، مشارکترسانه توان ]در مواردی مانند[ مذه  تشیع، دیپلماسی عمومی وشیعه در عرا  می

 (د 95: 1392کرد)صادقی،های اقتاادی بررسیدرنوایت، فعالیتو سیاسی، وحدت اسالمی، تباد  علمی
جریان سیاسی تشیع در عرا  با اتکا به نمادهای شیعه افکار عمومی شیعیان عراقی  مذهب تشیع: - 

کند؛ ی حاکم در عرا  ای امیساخته و با اتکا به آن، نقشی موم در ساختار سیاسرا با خود همراه
: 1383درواقع، حرکت جریان تشیع در عرا  با الوام از احیای هویت و نمادهای شیعه است )سعادت، 

اندازهایی نوین را برای برآنکه چشمیابی شیعیان در عرا  جدید عالوهدیگر، قدرت(؛ ازسوی131
استد ساز بوده، برای ایران نیز فرصتاحقا  حقو  بیشتر شیعیان در سایر کشورهای عربی ایجادکرد
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گیری هایی جدید را برای تغییر ساختار قدرت و شکلدستیابی شیعیان به قدرت در عرا ، فرفیت
فرایندهای جدید امنیتی در سهح منهقه ایجادکرده و الگوهایی تازه برای تعامل دو کشور ایران و 

استد ت،ل  شیعیان بر قدرت در وجودآوردهای بههای فرامنهقهعرا  و رواب  دو طرف با قدرت
تواند جو برآنکه میمند ه،تند، عالوهعرا  که به دلیل مشارکت سایر اقوام از تعادلی مهلوب، بوره

ببرد، برای ایجاد است، ازمیاناعتمادی و تودید را که در گذشته بر رواب  دو کشور، حاکم بودهبی
 دارددنیز فرفیتهمکاری مشترک در چارچوب منافع مشترک 

، آوارگان کما به»هایی[ مانند دیپلماسی عمومی ایران در عرا  ]با فعالیت دیپلماسی عمومی: -
 گذاری در جوت احقا  حقو  فل،هینیان، حمایت ازخواه، سیاستهای آزادیحمایت از گروه

ا ببله ه، مقاهای بشردوستانهای مردمی در جوان اسالم و عرب، مشارکت فعا  درزمینه کماخیزش
  و ای غل  ایاالت متحده و مخال ت صریح با حضور نیروهای خارجی در عراهای منهقهسیاست

اند و ییرفتنهای منهقه، ب،یار پذهایی ه،تند که در میان ملت، همگی سیاست«طور کلی خاورمیانهبه
گاه نم از جوان اسالهایی در منهقه، ایران را به یا بازیگر کلیدی و موم در اتخاذ چنین سیاست

 د(9: 1394 نیکروش، و جع ری)استداشتهایش ن وذ ایران برعودهافزکرده ونقشی موم درها تبدیلملت
زبانی های عربترین ابزارهای اعما  دیپلماسی عمومی ه،تند، رسانهها یکی از مومرسانه رسانه: -

ترین ابزارهای اثربخشی در عرا  موم فیلم، ازجملهنظیر شبکه العالم، روزنامه الوفا  و شبکه آی
است نظر مثبت مردم ، شبکه العالم در مدت زمانی کوتاه توان،تهنیوریورک تایمزه،تندد بنابر گزارش 
مردم عرا  به اخبار این شبکه  کند و بینندگان ب،یاری در این کشور دارد زیراعرا  را به خود جل 

  (دwww.jamjamonline.com ،15/8/1393)داشتند تماداعدیگر هایجن،،بیشتر از شبکه راندو درطو 
ترین مشارکت سیاسی در عرا  برای تعیین سرنوشت خود ازجمله موم مشارکت سیاسی: -

که درصورت عدم طوریمحورهای تأثیر قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر شیعیان عرا  استد به
امکان پیروزی صدام های سیاسی شیعه و شیعیان در انتخابات پس از سقوط رکت سیاسی جریانمشا

های شیعه وجودنداشتد با وجود حکومت شیعیان در عرا ، م،ئله وحدت اسالمی و وحدت جریان
میان شیعه و سنی، همواره از عوامل )فاکتورهای( اساسی جریان تشیع در عرا  استد وحدت میان 

استد های انقالب اسالمی ایران بودهترین آرمانی و پرهیز از اختالف، یکی از مومشیعه و سن
های سیاسی شیعه عرا ، متأثر از جریان تشیع در ایران درراستای ح ظ وحدت ملی و وحدت جریان

گرایی مخرب ه،تندد از دیدگاه جوان اسالم، درپی برقراری اتحاد میان شیعه و سنی و اجتناب از قوم

http://www.jamjamonline.com/


 
 ایغرب آس عهیش یاسیس یهاانیو جر رانیا یاسالم یقدرت نرم جمهور

 

 
 

19 

م خمینی )ره(، ح ظ وحدت جوان اسالم برای مبارزه با مخال ان و دشمنان اسالم ضروری استد اما
های تروری،تی در شرای  کنونی، ح ظ وحدت برای مردم عرا ، اهمیتی کلیدی داردد حضور گروه

های مختلف عراقی را مخالف اسالم در این کشور، لزوم همراهی و همکاری میان فرقه
 (د43و 42: 1391)سمیعی و فتحی، کند میدوچندان

، (www.mehrnews.com)حضور قری  به چوارهزار دانشجوی عراقی در ایران  تبادل علمی: -
 ونهای همکاری درراستای تربیت نیروی متخا، پزشکی و فناوری انتقا  خنامهامضای ت اهم

(www.isna.ir)ی در اه آزاد اسالمهای حوزه علمیه قم و نجف، قرارداد تأسیس دانشگ، همکاری
امعه و حضور چشمگیر دانشجویان عراقی در ج شورهای نجف، کربال، بغداد، باره و سلیمانیه

های علمی و صورت مجازی و حضوری در این دانشگاه، ازجمله همکاریالماه ی و تحایل به
 (دwww.jahannews.com)فناوری جمووری اسالمی ایران و عرا  است 

عرا  به  ایران از طریق برقراری رواب  دوجانبه با کشور 2009از سا   ی:های اقتصادفعالیت -
 ویران عالوه، دولت جمووری اسالمی اشد؛ بهترین شریا تجاری این کشور در منهقه تبدیلبزرگ
از  زارشیگاند؛ همچنین، دادههایی عظیم انجامگذاریهای دولتی برای بازسازی عرا ، سرمایهشرکت
های ترین مکاندهد که دو شور پرتقدس عرا ، یعنی نجف و کربال )مقدسمیننشا 2009سا  

  (دdrcyfuss, 2008)کنند میزیارتی شیعه(، هزاران زاور ایرانی را هرساله جذب

 بحرین -2
در این  ان رابا توجه به شرای  خا  و ساختار سیاسی حاکم در بحرین، تأثیرگذاری قدرت نرم ایر

 توانهای سیاسی و افکار عمومی شیعیان )این کشور( مین جریانچارچوب رهبرا در کشور

اختار سشور، رغم اکثریت شیعی در این ککردد با درنظرگرفتن حاکمیت آ  خلی ه در بحرین، بهبررسی
یاسی های سهای سیاسی شیعه، همانند عرا  در ساختاردهد که شیعیان در جریاننمیاستبدادی اجازه
نند هایی مادانیم، جریان سیاسی تشیع در بحرین با اقدامطورکه میچند همانباشند هرحضورداشته

 2011یه ب فورویژه پس از پیروزی انقالکند؛ بهتحریم انتخابات، نقشی موم در تحوالت کشور ای امی
 (د209: 1392محمدی، است )توتی و دوستمیدان لؤلؤ، اهمیت جریان تشیع در بحرین چندبرابر شده

رهبران جریان تشیع در لبنان، اعم از شیخ قاسم نعیم، رهبر معنوی انقالب  های سیاسی:ن جریانرهبرا -
و شیخ علی سلمان، رهبر جریان الوفا  و درواقع رهبر سیاسی انقالب، ازجمله روحانیانی بلندپایه 
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از  ه،تند که روابهشان با نظام جمووری اسالمی ایران، ح،نه و مثبت است؛ تبعیت این رهبران
های امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی، به هم،ویی فکری اندیشمندان جریان اندیشه

است؛ همچنین، جمووری اسالمی ایران، نمایندگی فرهنگی سیاسی تشیع در بحرین با ایران منجرشده
های   ارزشنیز در کشور بحرین دارد که وفی ه موم ارتباط با افکار عمومی و نخبگان جوامع و انتقا

 (د 45: 1391دارد )سمیعی و فتحی، ملی را برعوده -اسالمی
والت بر تح های قدرت نرم برای اثرگذاریدرواقع ایران درصددبرآمد تا از مؤل ه افکار عمومی: -

این  کرد، مردمکند و در این راستا تالشطور اعم است ادهطور اخ، و معادالت منهقه بهبحرین به
نقالب روزی ایابندد با آغاز روند بیداری اسالمی در بحرین با پیشده خود دستضایعکشور به حقو  

یاست طور پایدار در سفوریه، شرای ، دگرگون شد و هر تغییر و تحولی در منهقه خلیج فارس، به
ایران  ن وذ ای )گ،ترش یا محدودشدن حوزهداخلی )ثبات و امنیت اقتاادی، سیاسی و نظامی(، منهقه

سی دستر ای به دلیل محدودشدنهای فرامنهقهیافتن تودیدای )کاهشینده بحرین( و فرامنهقهدر آ
قه( پیمانانش در منهدادن همواسهه ازدستهای نظامی بهدشمنان ایران مانند آمریکا به پایگاه

ای رب یا ایدوولو -رو، حوادث بحرین هم از بعد ملی و هم از بعد ارزشیتأثیرخواهدداشت؛ ازاین
 (د51: 1393ایران حاوز اهیمتی ب،یار است )صادقی، 

ان م ایراصهالح قدرت نردهند که موقعیت معنوی و فرهنگی و بهمیدرمجموع، شواهد عینی نشان
نگی   فرهشدن به یا قهنواده و در حا  تبدیلفزونیدر بحرین، پس از وقوع بیداری اسالمی روبه

ااب نتقای ها و شرای  الزم را برای ک،  قدرت معنوی و ارهمؤثر در این کشور استد ایران زمین
مت گ ت که سقوط حکوتواناست؛ درنتیجه میساختهمحبوبیت خود در میان افکار عمومی فراهم

می کارآمدن حکومت شیعی و گ،ترش مناسبات جمووری اسالتواند روینشانده در بحرین میدست
به  مریکاارس و درنوایت، محدودشدن دسترسی نظامیان آایران در منهقه و شورای همکاری خلیج ف

  (د184: 1393های منهقه در بلندمدت را موج  شود )امیدی، پایگاه

 لبنان -3
ها و های ت کر شیعه در صحنه سیاسی بود و جریانپیروزی انقالب اسالمی، پیروزی ارزش

گیرند اما کر شیعه تأثیرمیها و نمادهای ت کشورهای متأثر از انقالب اسالمی درواقع از ارزش
اهلل لبنان به شکل خا ، باید به موارد زیر درخاو  منابع تأثیرگذاری قدرت نرم ایران بر حزب



 
 ایغرب آس عهیش یاسیس یهاانیو جر رانیا یاسالم یقدرت نرم جمهور

 

 
 

21 

 شود:اشاره
 گرای دیگر درهای اسالماهلل لبنان در مقای،ه با گروهحزب تأثیرپذیریترین صلیا الگوی والیت فقیه: -

ام امبری والیت فقیه و ره پذیرش کامل نظریه»بر تشکیل، عالوه ،از قدرت نرم ایران جوان عرب
 وای که درخاو  تاریخچه اهلل در کتابچهحزب؛  (174: 1387است )اسدالوی،  «)ره(خمینی
 ییته مرجعبدرخاو  والیت امر، ما خود را »: کندمیاست، اینچنین بیانکردههای خود منتشردیدگاه
ل و،امهی به الشرایهی که عدالت، اعلمیت، ک ایت، آگاولی جامعدانیمد والیت در می یبندپا ،رشید

 ،این م،ئله ؛(175: 1387)اسداللوی،  «استیافتهروز، مدیریت، تقوا و سایر ص ات الزم در او تجلی
مووری رو آن جانقالب اسالمی و پی از ایدوولو ی و اندیشهرا اهلل میزان تأثیرپذیری حزب ،خوبیبه

 اندیشه نبعث ازموالن این جنبش با پیروی از ایدوولو ی اسالم شیعی ئم، ،درواقعکند؛ میبیاناسالمی 
های درتجواد و مبارزه با فلم و ق گرایی اسالمی، روحیهاصو  امام خمینی)ره( به سمت توسعه

 (د107: 1389)جع رپورکلوری،  خاو  ر یم صویونی،تی رفتنداستعماری و به
بان زلبنان،  محورهای اثرگذاری قدرت نرم جمووری اسالمی ایران بر شیعیاناز دیگر  زبان فارسی: -

کومت حند، طی اگوناگون با زبان فارسی آشنا شدهنان در طو  تاریخ به ادوار فارسی استد مردم لب
اره ، هموها و مناسبات دو کشوردولت عثمانی بر منهقه جبل عامل و پس ازآن با افزایش همکاری

  ب انقال تنوا کانا  حضورعالوه، لبنان نهاست؛ بهارسی به این منهقه ن وذکردهفرهن، و ادب ف
ب و اعرا ترین کانا  برای تأثیر بر م،ئله فل،هین و منازعهاسالمی در کل جوان عرب است، موم

    رفت رنظرگددیپلماسی عمومی ایران در لبنان یی ازهاتوان نمونهاسراویل است؛ موارد باال را می
 (د239: 1389یکی، )ب

 ون منهقه مقاومت در برابر اسراویل در جنوب لبنان و آزادسازی ای فلسطین: –مسئله اسرائیل  -
ویل با اسرا بارزهاهلل لبنان در مقابله و مهای حزبجانبه از مقاومت فل،هین، ازجمله اقدامحمایت همه

المللی جمووری ای و بینهداف منهقهاهلل و شیعیان لبنان با ااستد هم،ویی و اشتراک دیدگاه حزب
شود؛ میبمح،و اسالمی ایران، ازجمله ماادیق تأثیر قدرت نرم ایران و انقالب اسالمی در این کشور

ی،م و ترور هایی که در حا  جن، بامداران و ملت ایران، همواره به حمایت از ملتهمچنین، سیاست
جاری  های گذشته،در بعد معنوی و مادی در طو  سا  اند؛ این حمایتها ه،تند، تأکیدداشتهتک یری

ا بهای درگیر ساز و ب،تری مناس  برای هم،ویی ملتتواند زمینهو برقرار است که همین موم می
  (د87: 1392ها ه،تند، باشد )صادقی، هایی که در معرض تودید تروی،تها و ملتتروری،ت
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من ضیران، اهای والیت فقیه در محورقراردادن اندیشهاهلل با الگو و گ ت: حزبتواندرمجموع می
داد و جنوب لبنان را آزادساختد روزه اسراویل را شک،ت33اولویت وحدت ملی، طی جن، 

استد دهرارداترین اهداف خود قطلبی را ازجمله موماهلل، مبازره با استکبار، استبداد و وحدتحزب
اله چندین س نزوایثیرپذیری از انقالب اسالمی توان،تند از اطور کلی، شیعیان لبنان با بیشترین تأبه

 یافته، درپی احقا  حقو  تشیع در جامعه چندپارچه لبنان برآیندد خود رهایی
، راویلای این حزب در مقابل اسالمللی و منهقههای بیناهلل و موفقیتحمایت از تشکیل حزب

ر پارچگی دشیعیان لبنان، توجه به وحدت و یاهای مادی و معنوی جمووری اسالمی ایران از کما
ادها و سیس نوهای اقتاادی، تأمذهبی، مبادالت علمی، فعالیت -های قومی لبنان و پرهیز از اختالف

م ر قدرت نرهای تأثیرگذاالمللی اسالمی، ازجمله اقدامهای بینهای اجتماعی و درنوایت، رسانهسازمان
 فکار عمومی جامعه لبنان استد جمووری اسالمی ایران در سهح ا

 گیرینتیجه 
 عرصه هزینه و مؤثر است که همواره کشورها برای افزایش این قدرت درقدرت نرم، روشی کم

های سیاسی کنندد سیاست خارجی، ارزشمیالملل و نیل به اهداف سیاست خارجی تالشرواب  بین
کا به با ات این حیث، جمووری اسالمی ایرانکننده توان قدرت نرم است؛ از و فرهن، کشورها تعیین

ی های فرهنگهای سیاسی انقالب اسالمی و دراختیارداشتن فرفیتاسالمی و ارزش -فرهن، ایرانی
 استد جمووریدهباال و غنی، همواره درپی ارتقا و بوبود جایگاه قدرت نرم خود در منهقه و جوان بو

یعی شهای سیاسی یانادشده در[ باال برای تأثیرگذاری بر جراسالمی ایران با تکیه و تأکید بر فرفیت ]ی
معیت جعنوان کشورهایی دارای ویژه کشورهایی مانند عرا ، بحرین و لبنان بهدر منهقه و به

 استدمند بودهمذه   )عرا ، بحرین و لبنان( از توانی باال بورهشیعه
پیوندهای تاریخی و فرهنگی، ایدوولو ی  جمووری اسالمی ایران از منابع متنوع قدرت نرم، ازجمله

کند و این امر، بوبود و میجواری، دیپلماسی و ددد در عرا  است ادهانقالب اسالمی، موقعیت هم
ویژه در استد نکته موم، این است که توان نرم ایران بهگ،ترش رواب  ایران و عرا  را موج  شده

ترین منبع قدرت نرم ایران در عرا ، نظام ی، مومشودد در حوزه فرهنگحوزه فرهنگی، برج،ته می
تشیع و رواب  مذهبی دو کشور استد س رهای زیارتی زاوران ایرانی به شورهای مقدس عرا  ازجمله 
نجف و کربال و مبادالت فرهنگی و مذهبی میان شورهای پرتقدس عرا  با شورهای زیارتی ایران 
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دارندد درخاو  طور خاصی اهمیتور در این زمینه، بهمانند قم و رواب  نزدیا میان علمای دو کش
 نرم قدرت تأثیرگذاری بحرین، در حاکم سیاسی ساختار و خا  شرای  به توجه کشور بحرین، با

 کشور این شیعیان عمومی افکار و سیاسی یهاجریان رهبران چارچوب در را کشور این در ایران
اصهالح قدرت نرم ند که موقعیت معنوی و فرهنگی و بهدهمیشواهد عینی نشان دکردبررسینتوامی

شدن به یا قه  نواد و در حا  تبدیلفزونیایران در بحرین، پس از وقوع بیداری اسالمی روبه
ها و شرای  الزم را برای ک،  قدرت معنوی و ارتقای فرهنگی مؤثر در این کشور استد ایران زمینه

اهلل حزبتأثیرپذیری ترین صلیاست اما اساختهمومی فراهمنااب محبوبیت خود در میان افکار ع
بر تشکیل، عالوه ،از قدرت نرم ایران گرای دیگر در جوان عربهای اسالملبنان در مقای،ه با گروه

اهلل استد هم،ویی و اشتراک دیدگاه حزب)ره( امام خمینیوالیت فقیه و رهبری  پذیرش کامل نظریه»
المللی جمووری اسالمی ایران ازجمله ماادیق تأثیر قدرت ای و بینداف منهقهو شیعیان لبنان با اه

مداران و ملت ایران، شود؛ همچنین، سیاستمینرم ایران و انقالب اسالمی در این کشور مح،وب
اند؛ این ها ه،تند، تأکیدداشتههایی که در حا  جن، با تروری،م و تک یریهمواره بر حمایت از ملت

منابع طور کلی، به های گذشته، جاری و برقرار استدر بعد معنوی و مادی در طو  سا حمایت د
، های ایشانو اندیشه)ره(  امام خمینی جایگاه» توانرا می مناطق شیعی غرب آسیاقدرت نرم ایران در 

های تاریخی، گ،ترش زبان فارسی، ها و عادتعرا ، سنتها مانند کشوربعضی های ایرانی ریشه
توجه از شیعیان در قابل ی ، حضور درصدیمذهب -های فعا  فرهنگیوقعیت علمی ایران، سازمانم

ایران و این کشورها، و مبادالت علمی و فرهنگی  های علمیهحوزهها و انجمن، وجود این مناطق
 دان،تد« های اقتاادی ایران با این کشورهاها و همکاریو فعالیت جایگاه واالی مرجعیت

 اتکا بر ان بارساند که جمووری اسالمی ایرپایانگیری بحث را بهگونه نتیجهتوان ایناین میبنابر
ر عرا ، ترتی  در سه کشوافزارانه قدرت، بههای نرمتبع، مؤل هقدرت نرم و با کاربرد منابع و به

یعی این های شانبخشی به جریاست با اعما  ن وذ در ساختار سیاسی و ان،جامبحرین و لبنان توان،ته
 ها اثرگذار باشددسه کشور، بر فرایند رشد و تقویت این جریان

 منابع

 منابع فارسی.1
 توران: مرکز اطالعات و مدارک علمی ایراند ؛فرهنگ علوم سیاسی ؛(1374آقابخشی، عد ) -
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: رانتو ؛1379تا  1361ن : تاریخچه حزب اهلل لبنامقاومت تا پیروزیاز  ؛(1387، م،عود )اسداللوی -
 دسازان نورس،ه مهالعات اندیشهمؤ

فصــلنامه ، «ش  ده؛ رویک  ردی ت  ازه در تودیدشناس  یتودی  د اجتماعی» ؛(1387افتخ  اری، اص  غر ) -
 د109تا  74،   27ش  ؛مطالعات دفاعی استراتژیک

 ع(دتوران: دانشگاه امام صاد  ) ؛های انقالب نرمتحلیلی بر دیدگاه ؛(1390امامی، اعظم ) -

سا   از مطالعه تطبیقی سیاست خارجی ایران و عربستان در قبال بحرین ؛(1393)امیدی، راضیه  -
ب   تو ران: دانش کده روا ؛اینامه کارشناس ی ارش د رش ته مهالع ات منهق ه، پایان2012تا  1979
 د184الملل وزارت امور خارجه،   بین

 شناسیدقم: مؤس،ه شیعه شیعیان افغانستان؛ ؛(1385بختیاری، محمدعزیز ) -

ش گاه تو ران: دان ؛: مهالعه موردی لبنانقدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ؛(1389یکی، مودی )ب -
 امام صاد )ع(د

نامه کارشناسی ، پایانقدرت نرم در اندیشه امام خمینی )ره( ؛(1391پورطاهر زرعی، محمدتقی ) -
 توران: دانشگاه امام صاد  )ع(د ؛ارشد علوم سیاسی

تحوالت انقالبی بحرین و بررس ی راهبرده ای » ؛(1392حمدی )متوتی، ح،نعلی و احمد دوست -
ــالمی، «سیاس  ت خ  ارجی ای  ران در قب  ا  آن ــالب اس ــات انق ــلنامه مطالع                        ؛ س  ا  ده  م، فص

 د226تا  209،  33ش 

تو ران: ؛ ایای و رایان هه ای رس انه: درآم دی ب ر جن،قـدرت نـرم ؛(1387جع رپور، محمود ) -
 هالعات و تحقیقات ب،یجدپژوهشکده م

                      من  ابع فرهنگ  ی ق  درت ن  رم جمو  وری » ؛(1394اکب  ر و ملیح  ه نیک  روش )جع   ری، علی -
 د50تا  29،   1سا  پنجم، ش  ؛دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، «اسالمی ایران در عرا  نوین



 
 ایغرب آس عهیش یاسیس یهاانیو جر رانیا یاسالم یقدرت نرم جمهور

 

 
 

25 

م ت میه در گ تم ان مقاونقش حزب ال دعوه االس ال» ؛(1393خرمشاد، محمدباقر و احمد نادری ) -
 د200تا  167،   33سا  نوم، ش  ؛شناسیفصلنامه شیعه، «جنبش شیعی عرا 

 تو ران: مؤس، ه فرهنگ ی مهالع ات و تحقیق ات ؛مسائل ایران و عراق ؛(1382، ح،ین )دهشیار -
 دالمللی ابرار معاصربین

آمـاج قـدرت نـرم اسـالمی  –هویت ایرانی » ؛(1392تالنی، فرهاد و زهره همتی )درویشی سه -
 د81تا  61،   7ش  ؛، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم«آمریکا

 ،«قدرت نـرم انقـالب اسـالمی ایـران و بیـداری اسـالمی»؛ (1394رهبر، عباسعلی و دیگران ) -
 د39تا  9،   14سا  چوارم، ش  ؛های راهبردی سیاستفصلنامه پژوهش

مؤس، ه فرهنگ ی توران:  ؛حوزه خلیج فارس راهنمای کشورهای ؛(1383فرد، اسماعیل )سعادت -
 دالمللی ابرار معاصرمهالعات و تحقیقات بین

نق ش و جایگ اه ق درت ن رم در » ؛(1391سمیعی اص وانی، علیرضا و عبدالرضا فتح ی مظ  ری ) -
                  س ا  ن وزدهم،  ؛فصـلنامه مطالعـات خاورمیانـه، «دیپلماسی فرهنگی جمو وری اس المی ای ران

 د176تا  145،   70ش 

                               واکــــاوی مفهــــومی قــــدرت نــــرم و»(؛ 1391نیا، امیرم،    عود و دیگ    ران )ش    ورام -
                               ؛ الملـــل، مجلـــه دانـــش سیاســـی و بین«های ایـــران در قبـــال آنراهکـــار )فر ـــت(

 د88تا  71،   3سا  او ، ش 

؛ تو ران: های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسـالمی ایـرانمؤلفه؛ (1393صادقی، محمدم،عود ) -
 المللی سازمان فرهن، و ارتباطات اسالمیدبین -مرکز مهالعات فرهنگی

 نورد؛ توران: دانشگاه پیامهای تاریخی آنانقالب اسالمی و ریشه(؛ 1391عیوضی، محمدرحیم ) -

قدرت نرم جمو وری اس المی ای ران در بخشی و های الواممؤل ه»(؛ 1394قربی، سید محمدجواد ) -
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                   ؛ پژوهشـنامه انقـالب اسـالمی، «های کل ی برنام ه شش م توس عهجوان اسالم: مهالع ه سیاس ت
 د115تا  85،   16سا  چوارم، ش 

کالب د ش کافی سیاس ت خ ارجی و مواض ع »(؛ 1393کشاورز شکری، عباس و ه اجر ص ادقیان ) -
؛ های سیاسـی جهـان اسـالمفصلنامه پژوهش، «روزه لبنان 33ن، بازیگران معارض غربی در ج

 د96تا  71،   1سا  سوم، ش 

 شناسید؛ قم: مؤس،ه شیعهجغرافیای سیاسی شیعیان منطقه خلیج فارس(؛ 1384زاده، زین  )متقی -

ــامت  ا(؛ اهلل )بیموس  وی خمین  ی، روح -                      نش  ر آث  ار    ، تو  ران: مؤس،  ه تنظ  یم و2؛ ج  ــحیفه ام
 امام خمینی )ره(د

اسالم، سنت، دولت مدرن؛ نوسازی دولت و تحول در اندیشـه (؛ 1384میرموسوی، سید علی ) -
 ؛ توران: نشر نیدسیاسی معا ر شیعه

                 نق  ش فرهن  ، سیاس  ی ش  یعه در می  زان ق  درت » ؛(1393م،  عودنیا، محم  د و دیگ  ران ) -
                       ؛ س  ا  ه   تم، ه مطالعــات راهبــردی بســیجفصــلنام، «ن  رم جمو  وری اس  المی ای  ران

 د52تا  27،   63ش 

ــرم(؛ 1383ن  ای، ج  وزف ) - ــدرت ن ــاربرد ق                       ؛ ترجم  ه مح،  ن روح  انی؛ تو  ران: انتش  ارات ک
 دانشگاه توراند

 و ایـران اسـالمی نـرم جمهـوری قدرت مقایسه ؛(1388)ح،ین و توی،رکانی، مجتبی هرسیج، -
 د204تا 169خاورمیانه،دانش سیاسی،   در آمریکا متحده ایاالت

ــران اســالمی جمهــوری خــارجی سیاســت؛ (1389)س  ینا  یعق  وبی، -                     اس  ناد تو  ران: مرک  ز ؛ای
 داسالمی انقالب
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