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  یی افزا همنقش گفتمان انقالب اسالمی در 

  قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران
  

  دکتر اصغر افتخاري،  بصیرتیمحمدکاظمدکتر 

   امینی جواددیسدکتر 

   15/3/95:تاریخ دریافت    

      5/8/95:تاریخ پذیرش

  چکیده
 وجود داشته عهیو ش علماي بزرگ اسالم و آرمان ایده  درربازیاز دگفتمان انقالب اسالمی 

هدف .  پیدا کردو ظهور لیکن پس از تشکیل نظام جمهوري اسالمی ایران فرصت بروز ؛است

یی قدرت نرم جمهوري اسالمی افزا هماصلی این پژوهش تعیین نقش گفتمان انقالب اسالمی در 

یی افزا همنقش گفتمان انقالب اسالمی در " اصلی سؤال به ،لذا با توجه به همین هدف. استن ایرا

از روش تحقیق حاضر . دهیم پاسخ می " قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران چگونه است؟مؤلفه

 استنباطی نظیر آزمون و آماررا به کمک آزمون توصیفی .  توصیفی تحلیلی پیمایشی استنوع

قرار  لیوتحل هیتجزي مورد ا دوجمله حیو توضي ا نمونه یک T و آزمونس فریدمن تحلیل واریان

 ،، تکمیل پرسشنامهنظر صاحب از طریق مراجعه به افراد ها هدادي گردآور و ابزارروش . گرفت

ي ها تیسامراجعه به  و ي منابع مطالعاتی معتبر از کتابخانه تخصصی داعاآور  جمع،انجام مصاحبه

 روایی پرسشنامه از دو جنبه ظاهري و محتوا به جهت روشن و .بوده استوع مقاله مرتبط با موض

 و نظران صاحب ،توسط خبرگان آنها  و همچنین کفایت کمیت و کیفیتها هبدون ابهام بودن گوی

در این . روایی سازه از فن تحلیل عاملی استفاده گردیدبراي  نیهمچن. دش تأیید دانشگاه استادان

ي مختلف را ها هصیخصي که ریگ اندازه محاسبه پایایی یا هماهنگی درونی ابزار  براي،تحقیق

 

 - دکتري دانشگاه عالی دفاع ملی 

 - ع(دانشیار دانشگاه جامع امام صادق( 

 - استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی 
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 گردید که میزان ضریب اعتماد با روش آزمون شیپابتدا یک نمونه اولیه  ،کند میي ریگ اندازه

 -يا توسعهاهداف براساس  تحقیق  نوع.دش محاسبه 5/0 آلفاي حاصله مقدارآلفاي کرونباخ 

  . ي استکاربرد

و فرهنگ   حوزه امنیت ملی،نظران صاحب و استادان خبرگان، : آماري مرکب ازجامعه

ها بیانگر   در پایان نتایج پذیرش والیت مطلقه فقیه، در بین سایر گفتمان. بوده است اسالمیانقالب

  .  استداشتهبر روي قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران   راتأثیر بیشترین این عاملاین است که 
  

  .هیفق تیوالیی، انقالب اسالمی، گفتمان، افزا همقدرت نرم،  :ها هکلیدواژ

  

  مقدمه

و  )ره( انقالب اسالمی حضرت امام خمینـی فرزانه گفتمان انقالب اسالمی توسط رهبر کبیر و

 بـا رهبـري    ودشـ  بزرگان همچون شهید مطهري، شهید بهشتی و بسیاري از علماي دیگر آغاز    ریسا

 سـال از انقـالب اسـالمی چـون     39  گذشـت پـس از ) العـالی   مدظله(يا  حکیمانه حضرت امام خامنه   

ي پاك اسالم ها هشیاندي از مند بهرهبا  . یی است و شکوفا  همچنان در حال گسترش      افزا  روحنسیمی  

 تا وقوع انقالب اسالمی در کشور تنها نه آن استمراردند که کرگفتمانی را آغاز    ) ص(ناب محمدي 

ي پس از سه دهـه از انقـالب اسـالمی، چـون نـسیمی               شتریب با غناي    انهمچنایران ادامه یافت، بلکه     

هـاي    ثمره این شجره پاك باعث تحوالت عظیمـی همچـون قیـام           . یی است شکوفا در حال    افزا  روح

 احوال و   اوضاع. اسالمی و مردمی اخیر در کشورهاي اسالمی و عربی در منطقه و جهان شده است              

هـا و   ي انـسان رو شیپـ  شرایطی متفاوت از گذشته را انکار  بلرقایو غ طبیعی صورت بهجهان امروز 

امنیتـی،  -ي، دفـاعی مختلـف اقتـصاد  ي هـا  هچنـین وضـعیتی در عرصـ      . جوامع بشري قرار داده است    

زیربنـاي   قدر مسلم گفتمـان غالـب، از عمـق و   .  استیبررس  قابل  فکري  و  سیاسی  فرهنگی،-دینی

  . میسر نیستبر آن و غلبهان تغییر ی امکراحت به است که برخورداری مستحکم

و  و دوسـت   بـوده    برخـوردار ی از این خـصوصیت      خوب  بهخوشبختانه گفتمان انقالب اسالمی     

 کـالن آن در جمهـوري   تیریو مـد  گـذار  اسـت یس این گفتمـان کـه   .اند دهکر بدان اعتراف دشمن

ي ها هدهه جهانیان در  موجب معرفی قدرت نرم انقالب اسالمی ب       ،است هیفق   تیوالاسالمی ایران با    

 و دفـاع  کـه نقـش بـسزایی در دفـاع ملـی        شـود  یمـ یی محسوب   ها  از قدرت  یکی   و خود ده  شاخیر  
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ي پاك ها هشیو اندجهان شمولی آرا  ی ونیزبیت با درایت، .جمهوري اسالمی ایران دارداز  جانبه همه

در اسـت،  ) ص(اب محمـدي که برخاسته از اسـالم نـ  ) العالی  مدظله(يا  خامنه و امام  )ره(امام خمینی 

کماکان گفتمان غالب انقالب اسالمی جایگـاه رفیـع خـود را حفـظ     نیز ) عج(عصر غیبت امام زمان 

 آمـدن بیـداري     بـه وجـود    آن در    مـؤثر  نقـش ،  ي اخیـر  هـا   سـال  آن در    شدن  واقع  الگو ؛ده است کر

 در رغـم  بـه سـالم  ی دشـمنان ا و نـاتوان  و عجزجهان   قدرت تدافعی ما در منطقه و رفتن  باال ،اسالمی

  .  مشهود استکامالًي ا و رسانهي عظیم دیپلماسی، تبلیغاتی ها هدستگااختیار داشتن 

 تبیین هـدف اصـلی   درصدد توجه درخور و استداللی و بررس منابع بر  هیتکما در این مقاله با      

ی از  امـروزه یکـ   . هـستیم  مراحـل    ریو سـا  این امر مهم در محدوده موضوع مقاله در ادبیات تحقیـق            

 بـه یـک تفـاهم       دنیو رسـ   ها  بحراني جوامع بشري براي عبور از       کارها  راه نیمدتراو کار  نیتر  مهم

و   اسـت   از طریـق گفتمـان     و منطق کار بستن عقل      و به   دوري جستن از رویارویی نظامی     ،چندجانبه

ویـت  را تق  آنهـا     و دفـاع ملـی     نـد نک  مـی  فروکشی زمانی   الملل  نیو ب ي  ا  منطقهي  ها  از جنگ ي  اریبس

 گفـت   تـوان  یم نهیزم  شیپ این    با . شوند مند  بهره و عادالنه  قبول  قابلخواهد کرد که از یک گفتمان       

 قـرار   لیـ تحل و   هیـ تجزی و   بررسـ  مـورد  امنیت ملی جمهـوري اسـالمی ایـران          برقراري مقاله نیدر ا 

 وي مناسـبات جدیـد سیاسـی، فرهنگـی          ریـ گ  شـکل  ، بـروز شـرایط نـوین      تـوان  یمـ . خواهد گرفت 

دن کـر کـاربردي   . دکـر ي امنیتی در منطقه و جهان را ناشی از انقالب اسالمی ایران تلقـی               بند صف

ي دفـاعی امـري   ها جهت در گهربارین انقالب اقدرت نرم انقالب اسالمی با توجه به نقش گفتمان     

و ي وابسته بـه غـرب   ها میرژی برخی از  سرنگون،جهانی ي و ا  منطقه تحوالت اخیر    .بسیار مهم است  

ي هـا  زشیـ خ ریو سـا  حمـاس  و گـروه   لبنـان    اهللا  حزب از   قدسی رژیم اشغالگر    درپ یپي  ها  تشکس

ي بـزرگ جهـانی را مجبـور بـه تغییـر در        هـا   قـدرت ،  ...مردمی در کشور بحرین، افغانستان، یمـن و       

و  دفـاعی  -اقتـصادي، امنیتـی    هاي سیاسی،  يگیر  تصمیم تمام در    خود هاي جهانی   دراهبرو  دکترین  

ظاهر   بهي  ها  هو شاخ  داعش   :ي تکفیري مانند  ها  هگرو به دامان     دست ، لذا دهکرتماعی   اج –ی  فرهنگ

  . اند شدهي وهابی ریو تکفي جهاد

کـارگیري   ه مـا در بـ  اقتـدار  و گـاه ی جا،پدیده انقالب اسالمی در نوع خود براي ارتقاء، نقـش      

) ع(امام موسی بن جعفر از با استناد به حدیث ذیل.  خواهد بودرینظ یبقدرت نرم جمهوري اسالمی  

 او توکـل    و بـه   نکـرده    فرامـوش  حـال خـدا را       در همـه   ایران اسالمی    و شجاع  مؤمن و ملت رهبري  
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 مـردم  نیتـر  يقوکه خواهد   می سی هر ک  :» فَلْیتَوکلْ علی اهللاِ   النّاسِ أقوي   کنَمنْ أراد أن ی   « :اند  دهکر

  ).143: 7بحار االنوار، ج  (کند بر خدا توکل ،باشد

  

 ن مسئلهبیا

 قـدرت نـرم     مؤلفـه یـی   افزا  هـم  ما در این تحقیق تعیین نقش گفتمان انقالب اسالمی در            مسئله

  امـام و )ره(ینـ یخمي حضرت امـام     ها  هشیاند بر   دیتأک گفتمان با    نی ا .جمهوري اسالمی ایران است   

 ها هشیندا حول محور این ،نرمو نقش آن در قدرت قرار گیرد ی بررس مورد) یالعال مدظله (يا خامنه

هـاي     افریقـا نـشان داده اسـت کـه تـاکنون گفتمـان             و شـمال   انهیخاورمتحوالت منطقه   . خواهد بود 

ي هـا  پرسـش هاي منطقی و متقاعدکننده به مسائل جامعه و      موجود در این جوامع قادر به ارائه پاسخ       

 سیاسـی   هاي اجتماعی،    جهان عرب دچار بحران عمیق هویتی شده و آشوب         .ها نبوده   دیگر گفتمان 

 اسـالمی   جمهوري نرم   و قدرت گفتمان   توان یماکنون  . و اقتصادي این جوامع را دربر گرفته است       

و  مـن ی ،نی بحـر ،هی سـور  لبنـان، فلـسطین،  : مثبت آن در کشورهایی مثـل    اتتأثیرکه ثمره و     -ایران

و   یـک الگـوي عینـی      عنـوان   بـه  را   - است  مجراي قدرت نرم به تجربه آمده      و از  شده آشکار عراق

 بـه جهـان معاصـر        اسـت،  یی قدرت نـرم   افزا  هماین گفتمان در     یی بیانگر نقش  تنها  خود به  که   موفق

 بـه  ، نقش در ابعاد مختلف و در راستاي ضرورت و اهمیت این تحقیق    این  با توجه به   .عرضه داشت 

  . توجه خاص شود  ضرورت نظري و عملیدسته دو به رسد یمنظر 

ي انقـالب اسـالمی، وجـه       هـا   هین جنبـ  تر  مهم یکی از    گفتباید  ي نظري   ها  ضرورت  مورد در

 نیـ و ا هاسـت      معتقد است که فرهنگ، مایه اصلی هویت ملـت         هیفق   تیوال ؛ زیرا فرهنگی آن است  

 از آن و بخـشی   اسـت  اسـتوار هیـ فق  تیـ وال بـر محـور گفتمـان    ،فرهنگ با همه نقش برجسته خـود    

 دربـر نیـز   را   و اجتمـاع  ري همچون سیاسـت     ي مهم دیگ  ها  هجنب گفتمان   شود، زیرا این    میمحسوب  

  .  استگرفته

و  گفتمـان انقـالب اسـالمی        تـأثیر چگونگی  باید   است که    جهت  نیبدضرورت عملی تحقیق    

ی مـسائل یی قدرت نرم جمهوري اسالمی تبیین شود و بررسـی کـه نقـش آن در         افزا  هم آن در    نقش

 و از ایـن     کنـد   مـی ه موضوعیت پیـدا     ی چگون اسیو س  اجتماعی   ،ی فرهنگ  دیپلماسی، استحکام :مانند
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  خطر افتادن منافعو به و کوچکي بزرگ ها ه فتني تحمیلی،ها جنگ از بروز تواند یممجرا چگونه 

  .کند امنیت ملی کشور جلوگیري و

 

  هدف اصلی

  . یی قدرت نرم جمهوري اسالمی ایرانافزا هم نقش گفتمان انقالب اسالمی در نییتع

 

  اهداف فرعی

  ؛هاي قدرت نرم جمهوري اسالمی  و ویژگیها هف تعیین مؤل-

یی قدرت نرم جمهوري اسـالمی ایـران از منظـر           افزا  هم شناخت گفتمان انقالب اسالمی در       -

  .)یالعال مدظله (يا خامنه و امام) ره(امام حضرت 

  

   اصلیسؤال

ي قـدرت نـرم جمهـوري       هـا   همؤلفـ یـی   افزا  هـم  در   آنتأثیر   نقش و     و گفتمان انقالب اسالمی  

  اسالمی ایران چگونه است؟

 

  ي تحقیقها هفرضی

  :دست آوردن نتایج آن دو مفروض زیر قابل تصور است براي انجام این پژوهش ودقت در به

یی قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران نقش       افزا  هم گفتمان انقالب اسالمی در      ابعاد مختلف  -

  . ندارند

ی قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران نقش       یافزا  هم گفتمان انقالب اسالمی در      ابعاد مختلف  -

  . دارند

  

  مروري بر ادبیات تحقیق

  و اصطالحاتمفاهیم 

  ) گفتمان–قدرت نرم  (رهایمتغتعاریف 

 در تواند یم این توانایی .یی شکل دادن به ترجیحات دیگران توانا:از عبارت استقدرت نرم «
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 در راسـتاي    ،منیـت ملـی نظـام و دوم        ا برقراريملی در راستاي    اراده   تقویت عزم و     ،دو جهت یکی  

ی المللـ   نیبـ ي و   ا  منطقـه  افکار عمومی در یک محـیط خـاص،          تأییدنظام با   اراده  گسترش و صدور    

  .)106: 1378ره پیک، (» کار گرفته شود به

 تحمیـل   هـدف  بـا  و اذهـان     ها  هشیاندر افکار،   دگذاري  تأثیرقدرت نرم، یعنی توانایی نفوذ و       «

 اسـتفاده از زور و       بـدون  ،هدفق جلب نظر و متقاعد ساختن ملت و دولت          خواست و اراده از طری    

  .)44: 1387جمعی از نویسندگان،(» فشار فیزیکی

  

  پیشینه قدرت نرم

تـاریخ پیـدایی ایـن نـوع     امـا  . است اخیر دههبه چند  مربوط 1»قدرت نرم «مفهوم   پیشینه علمی 

 نقطـه  قـرن گذشـته مـیالدي       80 و   70 هاي  هده.  داد دور ارجاع ي بسیار   ها  زمان به   توان یمقدرت را   

 . شود یمدر نظر گرفته  این زمینه، عطف مهمی براي پیدایی ادبیات علمی در

ي مختلـف در جامعـه      ها  هعرص حداقل از بدو شروع انقالب اسالمی در         توان یمقدرت نرم را    

ت نرم در ادبیـات     قدر  گفت توان یمبر همین اساس    .  مشاهده کرد  هیفق یولاسالمی ایران در بیانات     

یـی قـدرت نـرم    افزا هـم نقش گفتمان انقالب اسـالمی در  « عنوان .ي نو است  ا  دهیپدجنگی امروزي   

  .  مطرح خواهد شد جدیدی فعالیت پژوهشکیو اثر عنوان یک   به»جمهوري اسالمی ایران

ظ به لحـا .  دارد  ریشه ي بسیار دور  ها  هگذشت بلکه در    ،قدرت نرم به عصر حاضر انحصار ندارد      

  وهـاي بزرگـی چـون کنفوسـیوس           ستیـ استراتژي  هـا   هشیاند رد پاي قدرت نرم، حتی در        ،تاریخی

شکـستن  )  قـرن پـیش از مـیالد مـسیح    6( تزودیدگاه سون . دشو یممشاهده  یروشن  به نیز تزو سون

 در.  هدف قرار داده استها یرانیو و شیوه با کمترین تلفات      نیتر  نهیهز  کم و نیتر  سادهدشمن را به    

.  تأکیـد دارد ، خودي به رهبر و فرماندهی که داراي نفوذ اخالقی، خردمندي و انـصاف باشـد    جبهه

منظور مـن    «:دیگو یمو  . ندبی  یم باالتر و فراتر از این دنیاي مادي         يقدرت نرم را در ابعاد     تزوسون  

 وموافـق  هـا   آناز نفوذ معنوي و اخالقی این است که مردم با رهبران خود رابطـه معنـوي داشـته، بـا        

ی از آنـان  زنـدگ  وي از خطرات جانی، در مـرگ       ا  واهمه بدون اندك    که يطور  به باشند،   هماهنگ

 وجـود  رغم به در بیان مفهوم قدرت نرم،  ). 28: 1389،  تزوسون  (» بروند آنها   پیروي کنند و به دنبال    

 
1- Soft Power 
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 و تعارضـات ي تعـامالت  و برقراراصل قدرت نرم در زندگی بشر از زمان تشکیل زندگی اجتماعی  

  قـرن بیـستم مـیالدي توسـط        مفهـوم قـدرت نـرم در اواخـر          کـه   برخی تحلیلگـران معتقدنـد     ،بشري

رئــیس وقــت دانــشکده مطالعــات دولتــی جــان اف کنــدي در دانــشگاه هــاروارد،  [»جــوزف نــاي«

 در  ]یی و عضو تحریریه پژوهشگاه مرکز بلفر وابسته به دانـشگاه جـان اف کنـدي               امریکاپژوهشگر  

  . ی اشاعه یافتلمللا نی بسطح

 براي اولین بار 1»2002، امریکاانقالب اطالعات و قدرت نرم   «نامي با   ا  مقالهجوزف ناي، در    «

 قدرت نرم متعلق به بازیگرانی است که بدون استفاده :سدینو یم و دکن یمبه مسئله قدرت نرم اشاره 

ت نـرم برخـوردار اسـت دیگـران را       ي که از قدر   گریباز. رندیگ یماز زور و اجبار، نتایج دلخواه را        

ي او پیـروي کننـد یـا هنجارهـا و نهادهـایی را بخواهنـد کـه رفتـار            ها  ارزش تا از او و      کند  میاقناع  

  .)43: 1387ره پیک،( »کنند یم را تولید قدرتمند آن بازیگر موردنظر

حـوالت  رونـد ت   مفهوم قدرت نرم، برآمده از تحوالت عمیـق و بنیـادین در  رسد یماما به نظر    

  به تحول در نگاه به مفـاهیمی نظیـر قـدرت           ها  هحوز همهجدید تحوالت در      دوران در. بشري است 

  . شده استمنجر 

 تغییـر   کـه خـود پیامـد   انـد د یمـ  شیوه جنگیدن  درآلوین تافلر چنین تحوالتی را معلول تغییر   «

و ورود بـه قـرن   امروزه با خروج جهـان از عـصر صـنعت    : دیگو یمتافلر  . ي است اندوز  ثروتشیوه  

کـامالً  اقتـصاد    ؛ اسـت  شـده    خـارج ، از رده    میدانـ  یمـ  ما در مورد جنگ و ضد جنگ         آنچهجدید،  

این تحول .  دانایی در حال پیدایش است  پایه  بر ،ي مواد خام و کار فیزیکی مرسوم      جا   بهي که   ا  تازه

: 1388میرانـی،  (» دآور یمـ در اقتصاد جهانی، انقالبی مشابه را در ماهیت عملیات جنگی بـه همـراه            

279(  

  

 تعاریف عملیاتی مفاهیم و

گریـز    یک مفهوم سـیال و تعریـف       مدرن  پست مفاهیم علوم انسانی و      سایرمانند   2واژه گفتمان 

و گفتار، ارتباطات فـرا کالمـی      و در تحلیل گفتمان، مجموعه شرایط اجتماعی، زمینه نوشتار       . است

 هـا  هواژ زیـرا در تحلیـل گفتمـان،         ؛ شـود  نظـر گرفتـه    در    باید یکل در گزاره    ها  هواژ و  ساختار رابطه

 
1- The information revolution and American soft power (2002) 
2- Discourse 
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ي متفـاوت و    معناهـا ،  ، امـا در هنگـام ورود بـه اذهـان          دارنـد  را خـود    ژهیو مفهوم   ییتنها  بههرکدام  

:  تعریـف کـرد  گونـه  نیـ ا تحلیـل گفتمـان را   تـوان  یم، مسئلهبا توجه به این  . کنند یمگوناگون پیدا   

هـاي گونـاگون زبـانی و فرازبـانی       گفتمانی کـه در شـکل   ياه  انیمستتر جر کشف معانی ظاهري و     

  .)14: 1385بشیر، ( شوند آشکار می

 ینـ یخم امـام حـضرت    هیـ فق  تیـ وال گفتمان   :در این پژوهش تعریف عملیاتی عبارت است از       

حوزه قدرت  گفتمان غالب جمهوري اسالمی ایران در ،)العالی مدظله(اي و حضرت امام خامنه   ) ره(

 گرفتـه شـکل ایشان  ، آراء، نظرات، رهنمودها و تدابیر       ها  ه است که بر پایه اندیش     المینرم انقالب اس  

  اصـل گفتمـان  ، اسـاس  نیهم بر .دارد) ص(ي دینی و اسالم ناب محمدي     ها  ه و ریشه در آموز    است

حـوزه مـذکور    در  ي  گـر   تیهدانقش   مسئوالن و کارگزاران نظام      يها گیري  در تصمیم  هیفق  تیوال

  .نماید  میافزا همها را در همه سطوح همسو، هماهنگ و  و انجام فعالیتها  تصمیم،داشته

  

  قدرت نرم مفهوم

در  1در اواخر قرن بیستم میالدي توسط جـوزف نـاي  م  معتقدند این مفهو   نظران  صاحببرخی  

سیاسـت   مجلـه    80 مـیالدي در شـماره       1990نـاي در سـال      ف  جـوز . تالمللی اشـاعه یافـ      ینح ب سط

ین کتـاب در    تـر   مهم. دکن یمتعریف  »  ترجیحات دیگران  یده  شکلتوانایی   « قدرت نرم را   خارجی

قدرت نرم؛ ابزاري براي موفقیت در سیاست  عنوان با 2004جوزف ناي در سال ا حوزه جنگ نرم ر

 از نظریـه   یتأسـ در شرح و بسط مفهوم قدرت نرم، برخی منابع داخلی به            . تده اس کر منتشر   جهانی

  : که عبارت است ازاند کرده اشارهناي به مفهوم قدرت نرم 

توانـد   دیگران، این توانـایی مـی    توانایی شکل دادن به ترجیحات      از عبارت است قدرت نرم،   «

در راسـتاي  ، ملی در راستاي تأمین امنیت ملـی نظـام و دوم  ه  تقویت عزم و اراد   ،یکی در دو جهت،  

بـه   المللـی   اي و بین    اص، منطقه  افکار عمومی در یک محیط خ      تأییدنظام با   ه  اراد گسترش و صدور  

  .)106: 1387ره پیک،(» کار گرفته شود

 يبنـد  تیـ اولودر «: کالچیان در رساله خود در خصوص قدرت نرم به این نتیجه رسیده است            

 برابـر  سـه  با احتساب داراي باالترین وزن فرهنگ معیار ،)گانه منابع سه ( اصلی قدرت نرم     يارهایمع

 
1- Joseph nye 
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 آن اسـت کـه قـدرت فرهنگـی       دهنـده   نـشان   و اسـت  رت اقتـصادي  قـد  برابر ششو   سیاسی قدرت

 و در تـأمین     هـستند  )کننـده   لیتـسه و   سـاز   نهیزم(  بالقوه صورت  بهسیاسی    بالفعل و قدرت   صورت  به

جمهـوري   ملـی  امنیـت  نقـش در تـأمین     همچنین بیشترین  ....باشند داشته نقش توانند  می قدرت نرم 

  .)265 :1384 کالهچیان،(» استی فرهنگ ایران متعلق به قدرت نرم اسالمی

  

 قدرت منشأ ،ها  انسانباور  

 علوم سیاسی   ژهیو  به علوم گوناگون    ةحوز از مفاهیم اساسی در      »قدرت نرم «و  » قدرت«مفهوم  

. شـود  ي اجتماعی، ملـی، فرهنگـی و دینـی مـشاهده مـی     ها هتوجه به قدرت در آموز . و نظامی است  

 ،)ره(مینـی ي کـه امـام خ     ا  گونـه   بـه  ، اسـت  ریانکارناپـذ سان  قدرت نرم در زنـدگانی انـ      تأثیر  نقش و   

 یکی از ابعاد    مثابه  بهها را      انسان  باور  آن، اتتأثیر قدرت و  منشأ با معرفی    ، انقالب اسالمی  گذار  انیبن

  :اند ها نامیده و فرموده  و شکستها  همه پیروزي اساس نرم، قدرتژهیو

هـا و     شـود، انـسان اسـاس پیـروزي         روع می ها از خود آدم ش       و پیروزي  ها  شکستاساس همه   «

  .)193 :14صحیفه نور، ج ( »باور انسان اساس تمام امور است. اساس شکست است

  

 الهی حدودياجراانسانی در گرو ت  کرام وسعادت   

، نگـاه ایـشان بـه قـدرت    .  و قدرت نرم داراي اصالت نیـستند     قدرت )ره(در نگاه حضرت امام   

انـسانی و   ت   سـعادت، کرامـ    :واالي انـسانی نظیـر     اهداف    رسیدن به  يا بر يا  لهیوسنگاهی ابزاري و    

  :فرمایند یم انقالب اسالمی گذار انی بن بارهنیا در.  است الهی حدودياجرا

کنم که جمهوري اسالمی با تمام وجود براي احیاء هویت اسـالمی              یم اعالم   صراحت   بهمن  «

یلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیـروي   و دلکند میي  گذار  هیسرمامسلمانان در سراسر جهان     

ی صـاحبان قـدرت و   طلبـ  فـزون ی و طلبـ  جاه دعوت نکند و جلو در جهان از اصول تصاحب قدرت     

  .)238: 16 ج ،حیفه نورص( »پول و فریب را نگیرد

 قـدرت   عنـوان   بـه  میدان بـودن     و در  قدرت تبیین    و نقش  مورددر   )یالعال  مدظله(يا  خامنه امام

، شـده   شروعاین حرکت عظیمی که با انقالب اسالمی « :ندیفرما یما جنگ نرم دشمن چنین مقابله ب 

همینی که حاال معمول    .  نیست؛ آن حرکت ادامه دارد     شده  تمام نیست؛ مطلقاً    شده  تمامیک حرکت   
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جنگ «: گویند ها و در تلویزیون و توي تبلیغات و توي دادگاه و توي زبان همه، می شده که در بیان

البته ایـن حـرف را مـن امـروز          .  است جنگ  اعالن واقعیت است؛ یعنی     کی  نیا. ، راست است  »منر

 علت این اسـت کـه   .ام؛ بارها و بارها  ـ همیشه این را گفته 67من از بعد از جنگ ـ از سال  . زنم نمی

. حنه رابینم صـ  ؟ من دارم می! کند انسانکار چه؟ !بیند بینم؛ چه بکنم اگر کسی نمی     من صحنه را می   

شـده و   هـاي بـا حقـد و غـضب گـشوده      بیـنم دهـان    مـی ،هـا را  آرایی بینم صف  می،بینم تجهیز را   می

 همـه هـا و علیـه     علیه انقالب و علیه امام و علیه همه ایـن آرمـان  شده فشردههاي با غیظ به هم      دندان

 کند؟ این، تمام کار چه خب. بیند ها را انسان دارد می این.  رااند بسته دلی که به این حرکت کسان آن

ۀ فـ یوظفرهنگـی و ادبـی و هنـري هـم           ۀ  مجموعـ وظیفـه   . میـ دار  فهیوظ همه   ،چون تمام نشده  . نشده

  .)4/9/1388 ،رکشون بسیجیاا یدار بد(» بگویید؛ خوب بگویید.  تبیین وابالغ: مشخصی است

  

  کاربرد قدرت نرم براي دفاع از انقالب و نظام  

 نفت، حقّ وتو، سـالح میکروبـی و شـیمیایی، بمـب         ریا با تکیه ب   یک مجموعه فرهنگی در دن    «

هـا و      خـودش را بـه ملـت       موردپـسند هاي    همه باورها و چارچوب   خواهد    میاتمی و قدرت سیاسی     

  .)1379/ 9/12(» ...کشورهاي دیگر تحمیل کند

انـات  بی( »...ي اطالعاتی فعال دنیاستها سیو سرو ها هدستگاۀ همکشور تقریباً آماج حمالت  «

  .)13/07/1383 ، وزارت اطالعاتو کارکنان وزیر، مدیران داریدر د

 و صالبت خـود خنثـی کنـد و          قدرت باي را   ا  توطئهشیار و بانشاط، هر     وملت ما باید کامالً ه    «

ــه ــوذيخــصوص ب ــب نف ــاي دشــمن  مراق ــان و آشــکار باشــد   شــایعه،ه ــان و خناســان پنه  »...پراکن

)23/04/1368(. 

 دشمنان ما، همین است که تا سخن از دفاع از انقالب و نظام انهیموذلیغاتی ي تبها هیکی از را«

سـخنرانی در  ( »!انـد  طلب جنگافتد که اینها  هاي تبلیغاتی به کار می   زنیم، بوق   و کشور و ملتمان می    

  .)29/08/1368 ،)ع(نیحسفرماندهی و ستاد دانشگاه امام ة دورمراسم ششمین 

ي هـا  هامنیتی کند یا در دسـتگا ۀ حمل، اخالقی، اقتصادي و     فرهنگیۀ  حملدشمن ممکن است    «

 .)19/10/1381( »...حساس نفوذ نماید

 امنیت اجتمـاعی، امنیـت اقتـصادي، امنیـت فرهنگـی،      : باشدتوجه موردجانبه   باید امنیت همه  «
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مردم در نظام جمهوري اسالمی بایـد احـساس کننـد کـه جـان و مـال و فرزنـدان و                 . امنیت آبرویی 

بیانات ( »...شان برخوردار از امنیت است      گذاري و فعالیت اقتصادي      و فکر و عقیده و سرمایه      ناموس

  .)28/02/1380 ،تهرانۀ جمعي نماز ها هدر خطب

 

ی به قدرت نـرم در گفتمـان حـضرت امـام     ابی و راهکارهاي دست  ها گیژیو -

  )یالعال مدظله(اي خامنه

م نظام جمهوري اسالمی ایـران و نقـش   قدرت نرهاي  ویژگی و  کارکردها  در خصوص  ایشان

  :فرمایند  منفی میغاتیو تبل ها تیموفق نشان دادن این یرواقعیغ در ها هرسان

کشوري بـا  . ساالر و متّکی به مردم است     جمهوري اسالمی به معناي حقیقی کلمه، نظام مردم       «

ري نظام گرفته تا ؛ از انتخاب رهبشئون یک انتخابات در همه هرسالشصت، هفتاد میلیون جمعیت، 

دشـمن در  . نـد یآ یمـ  سـرکار  بـا انتخـاب مـردم    نهایا، تا نمایندگان و اعضاي شوراها؛    جمهور  سیرئ

ساالر و متّکـی بـر ایمـان مـردم و برخاسـته از دل مـردم        نظام، مردم. مقابل این پدیده، درمانده است   

مـردم بـه   .  آسان نیستيا یحکومتطبعاً ایجاد گسیختگی بین مردم و چنین نظام و تشکیالت     . است

؛ البتـه  کننـد  یمـ  ارشد نظام با دلـسوزي کـار   مسئوالن که دانند یم اعتماد دارند و  مسئوالندلسوزي  

 دشمن در چالشی کـه بـا ملـت ایـران            تیموفقپس شرط   . توانند ینم، جاهایی هم    توانند یمجاهایی  

 به وجودنظام جمهوري اسالمی دارد، این است که با وسایل تبلیغاتی گوناگون، تصویر نادرستی از    

؛ نقـش روزنامـه، نقـش کتـاب، نقـش امـواج رادیـویی و                شـود  یم نقش تبلیغات معلوم     نجایا. آورد

معلـوم  . کننـد  یمـ طور متوجه ایران است و با زبـان فارسـی برنامـه پخـش                 تلویزیونی که در دنیا این    

 دانـشجویان دانـشگاه شـهید     بـا بیانـات در دیـدار   (» اهمیـت دارد ها نیا تبلیغات چقدر براي    شود یم

  .)22/2/1382، بهشتی

ــبراســاس  ــیزم دریی کــه هــا شــاخص و هــا هتعــاریف، مؤلف ــام معظــم  ۀ ن ــدار در کــالم مق اقت

راهکارهاي دستیابی به اقتـدار در کـالم معظـم لـه را بـه                توان یموجود دارد،   ) یالعال  مدظله(رهبري

  :شرح زیر بیان کرد
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 عامل قدرت، و بصیرتمانیا   

بخشی ملت ایران، جوهر ایمـانی او اسـت و ایـن ملـت، بـه لطـف                   امل اصلی قدرت و الهام    ع«

 و بـصیرت روزافـزون خـود، بـر تهدیـدها و      مـان یباا پیش خواهد رفـت و  ها  هعرصخداوند در همه    

 در دنیـاي  بخـش   الهـام  باعث شده ملت ایران همواره یک چهره         آنچه. ترفندها نیز فائق خواهد آمد    

قـدرت  ؛   اسـت  )س( حضرت زینب  ازجمله ،هاي برجسته دینی    یتشخصپذیري از   ثیرتأ .اسالم باشد 

ــذیري معنــوي اســتأثیر ناشــی از ایــن ،درواقــعملــت ایــران  ــات در ( »تپ ــا پرســتاراندبیان  ،یــدار ب

1/2/1389(.  

  

 تصمیم براي یکپارچه شدن ملت  ایمان و ،آگاهی  

 قـدرت   : واقعی عبارت اسـت از     قدرت« :فرمایند  قدرت واقعی می   مقام معظم رهبري در مورد    

 ، ثالثـاً ؛ به حق و راه خود ایمان داشـته باشـد  ، ثانیاً؛گذرد  آگاه باشد پیرامون او چه می،ملتی که اوالً 

هیچ قدرتی در   ،  اگر ملتی این سه خصوصیت را داشته باشد       . تصمیم بگیرد که این راه را ادامه دهد       

در  بیانات (» که ملتی یکپارچه باشیم    کند  می  بروز قوت و قدرت ما هنگامی    . تر نیست  دنیا از او قوي   

  .)23/04/1368نماز جمعه، 

  :فرمایند ایشان در فرازي دیگر می

 یی که دستشان در دستها ستیونیصه  وامریکاقصد نظام استکباري . ملت ایران متوجه باشد«

  ودیـ عقا هـا و  انآرمـ  را نسبت به    بتوانند ملت هم در یک جبهه هستند، این است که           و با  استآنها  

  .)8/1382 /23 جمعه تهران نماز يها هخطببیانات در ( » کنندتفاوت یبیش ها هدف

  

  یی قدرت نرمارویو رو جانبه همه در دفاع هیفق  تیوالگفتمان  -

 جهـانی از بیانـات      و اسـتکبار  در ارتباط با مبارزه و ستیز بین نظام مقـدس جمهـوري اسـالمی               

 هــدایت و عنــوان بــه اســت کــه شــده  اســتفاده) یالعــال مدظلــه(اي امــام خامنــهو ) ره(حــضرت امــام

  :مکنی اشاره می آنها بهمسیر  کننده روشن

: انـد   فرمـوده امریکـا آن  رأس در  جنگ با استکبار جهانی ومورددر ) ره(حضرت امام خمینی 

ر، ایـن  خـوا  ي جهـان امریکـا  است و تا قطـع منـافع    کرده دایپجهان باید بداند که ایران راه خود را         «
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 ما را براي تنها نه دارد و حوادث ایران ریناپذ یآشت يا مبارزهن جهان، با آن ا مستضعفتوز نهیکدشمن 

مـا مبـارزه   .  خواهـد کـرد  تر مصمم عقب نخواهد نشاند، که ملت ما را در نابودي منافع آن            يا  لحظه

ان بـا آزادي از زیـر یـوغ         و امیدواریم فرزندانم   میا  کرده شروع   امریکا خود را علیه     امان یبسخت و   

 کـه مبـارزه بـا    مـان  فـه یوظما یقین داریم اگر دقیقاً به . ستمکاران، پرچم توحید را در جهان بیفرازند   

صـحیفه امـام، ج   ( »فرزندانمان شهد پیروزي را خواهند چشیدي جنایتکار است، ادامه دهیم،    امریکا

21: 1389(.  

  

 ایران و تحقیرنی توه،تضعیف :بار جهانیکهدف است   

که معلوم است جنگ است؛ دفاع از اسالم و کشور اسـالمی              کشور چنان  امروز مسئله اصلی  «

 ایران و به جرم اسالمی بـودن آن اسـت و   يسو به ، هر تیري از هر طرف رها شود      که یدرحال. است

 در رأس ، بلنـد شـود   منطقـه يبراهر صدایی از هر گوشه جهان از هر حلقوم و از هر موج رادیویی          

طـور معکـوس    گذرد بـه   و تحقیر ایران است، و آنچه در کشور ما می       نی توه ،یشان تضعیف ها  هرنامب

عفـو  «و » شـوراي امنیـت  «و » حقـوق بـشر   «اصـطالح  به يها  سازمانشود،    در سراسر دنیا منعکس می    

 و یطلبـ  صلحمدعیان . اند دهکردن اسالم و ایران  کر خود را صرف محکوم      همو دیگران   » الملل  نیب

خـصوص در ایـران    ه بـ جـا  همـه  با تمام توان سعی در افروختن آتش فتنـه و جنـگ در          یدوست  سانان

 غیدر یب يها کمک و شیمیایی به دشمنان اسالم    زا  آتش يها  بمبي کشنده و    ها  هند و با اسلح   کن می

 الـشأن   میعظـ کنند، و هزاران شکر خداي متعال را که با دست عنایت خود تحولی در این ملـت                    می

اند و با اتکال به قدرت الهـی در مقابـل     و ید واحد شدهوستهیپ هم بهد فرموده که همه اقشار آن       ایجا

 هـرروز دهنـد و    به خود هراس راه نمی    ها  دادنهمه ایستاده و از این هیاهوها و چنگ و دندان نشان            

  .)469 -470 :18ج  صحیفه امام، (» اسالمی هستنديها آرمانتر و مهیاتر براي دفاع از  مصمم

  

 ایستادگی در برابر طاغوت  ضامن قدرت و،یزیست ساده   

 خوف و هراس   یاگر بخواهید ب   :فرمایند ها می  اشاره به خدمات مردان بزرگ به ملت       ایشان با 

 پیـشرفته آنـان و شـیاطین و    يهـا  سـالح  و د و ابرقـدرتان در مقابل باطل بایستید و از حق دفـاع کنیـ         

زیستن عادت  ، خود را به سادهنکند در از میدان به را شماي آنان در روح شما اثر نگذارد و ها هتوطئ

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=18&page=472
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 بـزرگ  يهـا  خـدمت مـردان بـزرگ کـه    .  و جاه و مقام بپرهیزیدمنال و  مالدهید و از تعلق قلب به  

کـه اسـیر     آنهـا    .انـد   عالقه به زخـارف دنیـا بـوده          و بی  ستیز  ساده  اکثر اند  خودکرده يها  ملتبراي  

تن به هر ذلت و خواري   براي حفظ یا رسیدن به آن      ،هواهاي پست نفسانی و حیوانی بوده و هستند       

ي ضـعیف سـتمکار و   هـا  ه شیطانی خاضع، و نـسبت بـه تـود   يها قدرتدهند؛ و در مقابل زور و         می

تـوان     اشـرافی و مـصرفی نمـی       یزنـدگان  بـا  چراکه. اند  آنالف  ولی وارستگان به خ   . زورگو هستند 

 بـا  و مـردان کـه در زمـان طـاغوت     زنـان  وجوانان ایران .  اسالمی را حفظ کرد  - انسانی   يها  ارزش

  .)472 :18ج ( قدرت طاغوتی مقابله کنند  هرگز نتوانستند با،آمده بودند طاغوتی بار تیترب

  

 توانایی قدرت و حفظ اسالم به مقدار  

اسـاس اسـالم    آنها . یک قدرتی پیدا کنند، مثل سابق نیست     نخواسته  يخدا آنها   این دفعه اگر  

 کی نیاو . تواند کار بکند و در مقابل بایستد برند؛ براي اینکه دیدند اسالم است که می را از بین می

اي است بر همه ما، از اهم فرایض است حفظ اسـالم؛ یعنـی، حفـظ اسـالم از حفـظ احکـام                         فریضه

و بر همه ما، بـر همـه       . اسالم باالتر است؛ اساس اسالم اول است، دنبال او اساس احکام اسالم است            

 شما به مقداري که قدرت داشته باشیم، به مقداري که توانایی داشته باشیم واجب است که جدیت                 

این منازعه  .)80 :20ج صحیفه امام،( طور شایسته عمل بکنیم کنیم در اینکه این دفاع مقدس را ما به

 ياهـ  یوابـستگ ایران باید تا قطع تمـام        :)224 :10 ج( نیست، بین اسالم است و کفر        امریکابین ما و    

 خـوار  جهـان  به مبـارزات قـاطع خـود علیـه ایـن      امریکاسیاسی، نظامی، اقتصادي و فرهنگی خود از   

 )ص(الـشان   دشمن اصلی اسالم و قرآن کریم و پیامبر عظیم         امریکا .)266: 11ج(  ادامه دهد  رحم یب

ز  اطاغوتچه و کدام طاغوت و    خوار جهاني  امریکاکدام بت از شیطان بزرگ       ].است [)47: 19 ج(

 جنایتکـار   ]ي[امریکـا  ،)48: 6 ج (گـر   توطئه ]ي[امریکا ؛)19: 20 ج(  زمان ما باالترند؟   يها  طاغوت

  .)217: 16 ج (اول  دست گر توطئهاصیل و 

  

 بار  شبیخون فاجعهبا شجاعانه قدرت مقابله  

 :انـد  نـرم آنهـا فرمـوده    تهدید خصوص اهداف پلید فرهنگی و در) یالعال مدظله(يا خامنهمام ا

ظلم و استکبار در تهاجم بـه ملّـت انقالبـی ایـران و نظـام      ه اکنون خط مقدم جبه   شبیخون فرهنگی «

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=18&page=472
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جوانـان نخـستین آمـاج ایـن غـارت       .  فریب و نیرنگ است    يها  بوقجمهوري اسالمی عمله تبلیغ و      

 هزینه تهاجم نظامی را از دوش خـود بـردارد و           کار نیانیت دشمن آن است که با       . فرهنگی هستند 

 ایمـان و انگیـزه جوانـان مـا     ،اگر آنان در غـارت امیـد  .  پلید خود دست یابد    يها  هدفآن به   بدون  

آنچه از روح جـوانی و  .  استنهیهز یب بر ایران حتمی و براي آنان       امریکا سلطه دوباره    ،موفق شوند 

کـیم  دفتر تح. بار است این شبیخون فاجعهه رود، خنثی کردن جوانانه و شجاعان    دانشجویی انتظار می  

 و همـت . ولیت را به دوش خویش حس کنندئي دانشجویی باید این مسها هوحدت و دیگر مجموع 

از . شماسـت ه  سـرمای نیتر مهم، ها حماقتها و  شما و تصمیم قاطعتان بر خسته نشدن از خباثته  اراد

خداي متعال کمک بخواهید و ارواح طیبه اولیاي خـدا و شـهداي راه حـق را بـه مـدد بطلبیـد و بـا                

پیـام بـه   بیانـات،   (».و َلَینْـصرَنّ اللّـه مـنْ ینْـصرُه    .  روید و خـدا بـا ماسـت    شیپ  بهاستقامت در این راه     

شـبیخون  « :نیـز فرمـوده بودنـد      البتـه ایـشان مکـرراً     ). 27/5/1381،   گردهمایی دفتر تحکیم وحـدت    

تـوان  ه  که بـا همـ  کند میاي را مالحظه  گستردهه امروز ملت ما در مقابل خود یک جبه    ...؛گیفرهن

از اول . خود درصدد این است کـه انقـالب اسـالمی را از خاصـیت و اثـر ضـد اسـتکباري بینـدازد                   

اش این بود کـه نگـذارد جمهـوري اسـالمی کـه مولـود انقـالب                 پیروزي انقالب، همان جبهه سعی    

تالش خودشان را کردند که جمهوري اسالمی را از بنیان نگذارند رشد کنـد،    ه  د؛ هم است، پا بگیر  

اقتصادي کردند، جنگ تحمیلـی را هـشت سـال بـر     ه اقدام سیاسی کردند، محاصر. و البته نتوانستند  

ي درونی را به جان انقالب و ها هاین ملت تحمیل کردند، دشمنان این ملت را تجهیز کردند، وسوس   

به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه نظـام جمهـوري اسـالمی را                . ي اسالمی انداختند، نتوانستند   نظام جمهور 

 هـا  ونیـ لیممـردم مـؤمن اسـت؛    ه ي سپرکردها ه ساقط کرد؛ چون مدافع آن، حامی آن، سین      شود ینم

 ، شــرقی بیانــات در دیــدار جمعــی از مــردم آذربایجــان (انــد داشــته نگــهانــسان مــؤمن ایــن نظــام را 

28/11/1387(.  

  

 از مصادیق قدرت نرم جمهوري اسالمیاتحاد کلمه، بصیرت و صبر   

ست؛ در این هـیچ تردیـدي نداشـته      امریکا چالش بیرونی تحمیلیِ ما، از ناحیه        نیتر  مهمامروز  

حاال در این منطقه حساس که در آن        . زي دارند ری  روي خاورمیانه از قرن نوزدهم برنامه      نهایا. باشید

 هست، ناگهـان دولتـی بـه نـام          زیچ  نفت و منطقه راهبردي و استراتژیک جغرافیایی و سیاسی و همه          

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3137
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، امریکـا ، با اصول خودش و با ضدیت بـا مبـانی ظالمانـه و سیاسـت متجاوزانـه                   »جمهوري اسالمی «

 را ملـت  امریکـا ؟ لـج  دیـ آور ی را درمـ امریکـا شما چرا لـج  : گویند  می ها یبعض. سربلند کرده است  

کـارش    درآمـده، چـه  امریکـا درآوردند؛ شما درآوردید؛ جمهوري اسالمی را تـشکیل دادیـد، لـج      

 - جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادي - براندازي سخت  ساله اول، با توطئه     ده  در آن دوره   آنها   کنیم؟

 و تحریم اقتصادي، هرکدام به نحوي براي        جنگ تحمیلی . شروع کردند؛ اما نتوانستند کاري بکنند     

 -در دوره بعـد، برانـدازي نـرم را دنبـال کردنـد      . ملت ایران و جمهوري اسالمی یک فرصـت شـد       

 متمادي، نتیجه این يها  نرسید و بعد از سالییجا هم به  که آن-تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی 

آیـد، کـه پیداسـت تهـاجم         رکار مـی  شد که حاال یک دولت متکی به اصول و بـا شـعار اصـول سـ                

کنم که اگر انسان چشم را ببندد و  تأکید می. خواستند، بکند می آنها فرهنگی نتوانسته آن کاري که

ه جمـع، بـا اتحـاد کلمـه و بـا اسـتفاده از همـ                 باز، بـا حـواس      رود؛ با چشم   راه بیفتد، کاري پیش نمی    

 یکـی پـس از   هـا  ه حل خواهد شد؛ قلمشکالت یکی پس از دیگري ه  هم. ها باید پیش رفت     فرصت

، بیانــات در دیــدار مــسئوالن و کــارگزاران نظــام جمهــوري اســالمی (» دیگــري فــتح خواهــد شــد

 ،زر :دیی ماننـ ها اهرم کارگیري استکبار از   در خصوص به  ) یالعال  مدظله(يا  خامنه امام   .)29/3/1385

  :اند  فرموده تزویر وزور

بزرگ موفـق کـرد، بـصیرت و صـبر     ه  این مبارزراه درآنچه امام بزرگوار و ملت شجاع ما را        

و ال یحمل هذا العلـم الّـا        «: فرمود) ع(طور که امیرالمؤمنین     همان ،- مقاومتی همراه با بصیرت      -بود  

زه با کفر خالص و شرك خـالص نیـست،    این است که امروز مبار هم   آنعلت  . »اهل البصر والصبر  

 مجزا و جداي از هم باشد؛ بلکه امروز مبارزه با نفاق و دورویـی و                ها يبند  صفتا مطلب روشن، و     

ه  است که بلندگوهاي اسـتکبار را در همـ         ییها یزن  الف و   ها یزن  دروغتزویر و شعارهاي توخالی و      

بسیاري . گویند  و دروغ میزنند یموق بشر بسیاري دم از طرفداري از حق.  استپرکردهانحاي عالم 

. ، اسالم باب طبع و میل سردمداران استکبار استآنهااسالم . گویند  و دروغ میزنند یمدم از اسالم 

بنابراین، . گویند  و می  گفتند یم و دروغ    زنند یم و   زدند یم ها  انسانبسیاري دم از مساوات و برابري       

 دشوار است؛ هم به خـاطر قـدرت زر و زور اسـتکبار، و هـم بـه        يا  مبارزهمبارزه در دوران کنونی،     

 يهـا   انـسان . اش يادیـ ا اسـتکبار و     يهـا   نفـاق  و   هـا  ییگـو   دروغگـر     خاطر قدرت تبلیغاتی و توجیـه     

 .)14/3/1370، )ره(بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی( خورند یم، زود فریب رتیبص یب

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3344
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امـت  ۀ همـ بزرگی علیه ۀ جانب همهشود دید که جنگ   میوحوض   بهامروز شما مالحظه کنید؛     «

این جنگ هم ابعاد اقتصادي، سیاسی، فرهنگـی، نظـامی و         . اند  انداخته  ی از آن، راه   قسمت  نهاسالم، و   

ــار دارد   ــزار عظــیم تبلیغــاتی امــروز را در اختی ــان ( »... امنیتــی دارد و هــم اب ــدار قاری ــات در دی بیان

  .)26/06/1383 ،میکرالمللی قرآن   دوره مسابقات بیننیمکیو ستیب در کننده شرکت

  

 جهاد و شهادت،دشمن در صدد از بین بردن اعتقاد به قرآن   

  :فرمایند  چنین تشریح می را نرم انقالب اسالمیقدرت بامقام معظم رهبري مقابله دشمن 

و فهمیـد تـا   .  دارداي  اینها را تحلیل کرد؛ فهمید این ملت عقبـه  دشمن را دید، نهایادشمن  ... «

 زانو   بهشود ی نم ملت را با محاصره اقتصادي و با محاصره نظامی و یا چه و چه،نی ا،عقبه هستآن 

ایمـان او را، ایثـار او را،        او را، اخـالق او را،       فرهنـگ  کـرد؛  پس آن عقبه را باید بمبـاران      . درآورد

 رآن و جهاد و شـهادت او را؛ اینهـا را بایـد از   اعتقاد به دین او را، اعتقاد به رهبري او را، اعتقاد به ق            

  .)21/5/1371( »بین برد

  

   در برابر دشمناسالممشروع  اهداف دفاع نیتر عمده

بـا  ۀ مقابلـ . آقا بترسـید : ترسانند یماي مردم را   هم یک عدهاآلن.. .):یالعال مدظله(يا  خامنهامام  

شـان، ایـن تحریمـشان، ایـن          ظـامی آن جنـگ ن   ! آورنـد  یدرمـ  مگر شوخی است؟ پدرتان را       امریکا

لئن لـم ینتـه المنـافقون و الّـذین     «: دیفرما یمدر آخر این سوره باز . شان ي تبلیغی و سیاسی  ها  تیفعال

در یـک چنـین     . نـد یها  نیهمـ  مرجفـون    1.» لنغرینّـک بهـم    هفی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدین      

؛ خـدا و  میکنـ  ینمـ ؛ مـا تعجـب    » رسـوله  هذا ما وعـدنا اللّـه و      «:  مؤمن این است   حال  شرحی،  طیشرا

  دشمنرسولش به ما گفته بودند که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید،          

 استان خراسـان  و طالببیانات در دیدار اجتماع علما، روحانیون ( آیند  سراغتان می  ها  دشمن؛  دیدار

  .)19/7/1391 ،یشمال

جنگ از دیدگاه اسالم چیزي نیست جز همان دفـاع مـشروعی کـه در               با نگاهی کلی، مفهوم     
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 چه ،حل اختالفة وی شنیتر مهملذا در شریعت اسالم .  بر آن تأکید شده است هممنشور ملل متحد

 و عمـالً نیـز در طـول تـاریخ     اسـت  زیـ آم ي مسالمتها ه، توسل به رایالملل نیدر امور داخلی و چه ب  

در آغـاز ورود  (ماننـد منـشور مدینـه      ،ارد که گواه ایـن مـسئله اسـت        اسالم شواهد فراوانی وجود د    

، صلح حدیبیه، مـذاکره بـا مـسیحیان نجـران، حکمیـت و داوري حـضرت                 )به این شهر  ) ص(امبریپ

  .)10-11 :1377، ابراهیمی(... و) ع(با معاویه در جنگ صفین، صلح حضرت امام حسن) ع(یعل

 :اند از اهداف دفاع در اسالم عبارت نیتر براساس مفاد آیات و روایات، عمده

  ؛)54ۀ  خطب،البالغه  نهج؛9 ،حجرات(و دفاع از مسلمین   حفظ اسالم-

  ؛)75 ،نساء(کنند  ی ما دراز ميسو  ي بهر دفاع از مظلومان و مستضعفان که دست یا-

  ؛)73 ، انفال؛193، بقره( دفاع تا رفع فتنه در عالم -

  ؛)217 ،بقره(ی بیگانگان  دفاع در برابر استیالي سیاس-

  ؛)19ۀ  خطب،البالغه نهج( دفاع از وحدت کشورهاي اسالمی -

  . دفاع از حق و عدالت-

  

  قدرت نرم  راهبردهاي مرتبط با

هـاي علمـی و     نگـرش  وهـا  بیـنش تـأثیر  تحـت     خود افتهی تکاملراهبرد یا استراتژي در مفهوم      

 یکـی از  .بـوده اسـت   ي متنـوع هـا  ه حـوز  در سـطوح مختلـف و   يرمـاد یغگوناگون مادي و     فلسفی

. بنیـادین آن بـوده اسـت       يهـا   هنگـاه بـه مبـانی و مؤلفـ          ایـن مفهـوم    يریگ  شکل يروندها ینتر  مهم

 موضـوعات راهبـردي و    شده و یاعتباربخشباعث    و مبانی راهبردها   ها  ه، نگاه به مؤلف   گرید  عبارت  به

شـده   به مفهوم راهبرد موجب معرفت بیشتر که   ارزشی یکی از مبانی  . سازد  را متبلور می   آنها   هویت

مرتبط با   مفهوم قدرت و مضامین    نگاه به  ،شود  محتواي راهبردها محسوب می    و مبنایی براي تحلیل   

  . آن است

 رفتـار  دیـ مؤآن نیز  هاي  و کنشگرفته شکل راهبردهاي سخت   ،ي قدرت سخت  ها  هدر انگار «

 و گرفتـه  شـکل  متفـاوت  يا گونـه  بـه  راهبردهـا  ي قدرت نرمها  هانگاربراساس  اما  . کاربران آن است  

نیـز بـا یکـدیگر متفـاوت         قدرت نـرم  تأثیر  ي  ها  هحوز. دستاوردها و مقاصد متفاوتی خواهند داشت     

فرهنـگ   حـوزه   سـه حـوزه فرهنگـی، سیاسـی و اقتـصادي      بـین رسد کـه از   چنین به نظر می   ؛هستند
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تـسلیحات اخـتالل   بـا عنـوان    خود در کتاب  1 میتو فریزر  ،زمینه در این . دارد و ممتازي  ویژه جایگاه

2امریکاامپراتوري  قدرت نرم و :جمعی
در  ».گیـرد  از فرهنگ سرچـشمه مـی   قدرت نرم«: نویسد می 

 را  امریکـا  تا پیامد سیاسـت خـارجی      کانادایی است، تالش دارد    که خبرنگاري   نویسنده ،این کتاب 

 فریـزر بیـان   .قرار دهد مورد ارزیابی  در سطح جهانی،استاین کشور    3پاپ  از فرهنگ  برگرفتهکه  

 االتیـ ا در سیاسـت خـارجی   اسـتراتژیک  منبع کلیـدي   مثابه  به ، قدرت نرم ناشی از فرهنگ     کند  می

  .)30: 1387گلشن پژوه، (است  متحده 

گران فروپاشی شوروي   مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید و از طراحان و هدایت،برژینسکی«

هاي جریان دهکده جهـانی        که ویژگی  کند  می دیتأک شکست بزرگ   در کتاب معروف خود    ،سابق

 را بـه مأموریـت      هـا   ه و غرب کمک کرد تا با استفاده بهینـه از ایـن بـستر، رسـان                امریکاارتباطات به   

در  هـا  ه در بیـان نقـش رسـان   ،وي که یهودي و اهـل لهـستان اسـت      . تنفروپاشی شوروي سابق بفرس   

ما نه روي قدرت سیاسی و نه روي قـدرت نظـامی و اقتـصادي    «: نویسد یند فروپاشی شوروي می افر

.  توانـستیم بـه ایـن هـدف برسـیم          هـا   ه از رسـان   مؤثرتکیه کردیم، ما تنها از طریق فرهنگ و استفاده          

» .راه انداختـه شـدند     بـه درون شـوروي بـه       هدفمند و متمرکز براي نفـوذ        صورت   بهیی که   ها  هرسان

  .)19: 1388 ،رنجبران(

  

  به قدرت نرمنگرش الهی 

ایران اسالمی توانست بـا عـزم،        سیاسی است که در    هاي  لفهؤاز دیگر م   سیاسی دینی و  رهبري

و در تمام کشورهاي اسـالمی       اراده، ایمان و توکل بر خدا حرکت عظیم مردمی را در داخل ایجاد            

 الگـوي   هـا  جا در برخـی   و کندبه سمت اسالم واقعی جلب        را ها  نظر ملت  هاي بیدار،  در دل  با نفوذ 

چنانچـه مقـام معظـم رهبـري         .یمـن  اینـک سـوریه و     عـراق و   لبنـان،   فلـسطین،  : ماننـد  ،عملی شـود  

» تـوانیم از موضـع قـدرت و قـوت بـا دنیـا حـرف بـزنیم              می )ره(ما امروز به برکت امام    «: فرمایند می

  .)23/04/1368، بیانات در نماز جمعه(

مباحث در سطح جهان کامالً ) ...ماهیت، منابع، روش تحصیل و (خصوص موضوع قدرت     در

 
1- Matthew Fraser 
2- Weapons of Mass Distraction: Soft Power & American Empire 
3- Pop 
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 نه بـه عنـوان هـدف بلکـه بـه عنـوان         ،به قدرت  )ره(چنانچه حضرت امام  . متفاوت از یکدیگر است   

 سـعادت و  :ي واالي دینـی همچـون     هـا   ارزشاي که به کمک آن بتـوان          نگریست، وسیله   وسیله می 

. ی را محقق سـاخت    کرامت انسانی، هدایت، اجراي قسط و عدل و در یک کالم اجراي حدود اله             

نـسبت بـه    ) ع(منین علـی  ؤي دینی و همـان رویکـرد حـضرت امیرالمـ          ها  هخاستگاه این نگرش آموز   

درباره قدرت نرم ایـن اسـت        )ره( دیدگاه حضرت امام   .)26 :1388 مرادي،( قدرت و حکومت بود   

ها  ین قدرتهایتان قوي باشد و از هیچ امري نترسید؛ از هیچ قدرتی نترسید، ا مطمئن باشید، قلبکه 

ــدرت ــد      ق ــه کنن ــالم مقابل ــا اس ــد ب ــه بتوانن ــستند ک ــایی نی ــام ( ه ــحیفه ام ــفحه ، 20ج  ،ص   .)81ص

 امید کامل به آینده را قـدرت   وحفظ و تقویت بصیرت، روحیه بسیجی ) العالی مدظله(اي  امام خامنه 

 امروز اولویت اصلی کشور مقابله بـا جنـگ نـرم دشـمن        « :دفرماین  یم و دانند  مقابله با دشمن می    نرم

ي هـا  هین راتـر  مهـم  که هدف آن ایجاد تردید، اختالف و بدبینی میان آحـاد مـردم اسـت و                ]است[

مقابله با این تهاجم حفظ و تقویت بصیرت، روحیه بسیجی، امید کامل به آینده و مراقبت جدي در          

  .)4/9/1388 ،دیدار با بسیجیان(» ها است تشخیص

  

  جانبه در قرآن دفاع همه

خداوند . باري تعالی است و جامعه ذات الیزال فرد، گروه  قدرتأ منش  و روایات  قرآن از دید 

. ده اسـت کـر سفارش به تهیه و تدارك هر دو نوع قواي مـادي و معنـوي              مؤمنان  در قرآن به    ل  متعا

ده و  کـر هوشـیار     براي مقابله بـا مـستکبران       را همواره مسلمانان  سوره انفال  ،قرآن کریم ر  خداوند د 

  :است فرموده چنین

و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ و منْ رِباط الْخَیلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عدوکُم و آخَرِینَ منْ «

    مونَهلَمال تَع هِموند     نْ شَیقُوا مما تُنْف و مهلَمعی ونَ اللَّهال تُظْلَم أَنْتُم و کُمإِلَی فوی بِیلِ اللَّهی سف تا  و :ء

 دشـمنان  سـواري بـراي تهدیـد    آماده و مهیا کنید، از آالت جنگی و اسـبان   توانید قدرت و نیرو     می

 آگـاه  آنهـا  به د و خدایمطلع نیست آنها   دشمنیدیگري که شما بر      قوم و بر  ،خودتان و دشمنان  خدا،

ظلـم   خواهـد داد و هرگـز بـه شـما     کنید خـدا بـه شـما عـوض     می صرف در راه خدا  و آنچه  ،است

  .)60: الفان( »نخواهد کرد

و عدالت   بلکه ایجاد امنیت،منظور از حکومت ائمه معصومین نیز اعمال قدرت بر مردم نیست

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=20&page=81
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ین عوامل ایجاد ایـن قـدرت   تر مهم و قناعت رهبران دینی یکی از زیستی  ساده،است که در این بین  

که آن هـم برخاسـته از یـک          ،گزاران و کارگزاران است     الگوي مناسبی براي خدمت    ،شمار رفته  هب

در ) ع(که امام علـی     به طوري  ست؛ها  ه و حوز  ها  ه عرص تماممکتب اسالمی سرشار از منابع غنی در        

  :فرمایند رت، در سخنانی ملکوتی میحکومت و قد  به دست گرفتنمورد

بـه خـدا سـوگند ایـن کفـش           :ولله لَهی اَحب الی من اَمارتکُم اال اَن اَقیم حقا اَو اَدفَـع بـاطال              «

تر است، مگر اینکه بتوانم با داشتن حکومت حقی   از حکومت بر شما محبوب،دار در نظر من   وصله

  .)76، 33 عالمه جعفري، خطبه ،البالغه شرح نهج( »را برپا کنم یا باطلی را دفع سازم

  

  منابع قدرت نرم 

نظران درخصوص منبع قدرت نرم معتقد است که قدرت نرم در هر کـشوري                یکی از صاحب  

  :گیرد ت میأاز سه منبع نش

 دینی، فرهنگی و تاریخی عمیقی      -قدرت نرم انقالب و نظام اسالمی داراي خاستگاه اعتقادي        

هـاي   بایست در آیات قرآن، احادیث معصومین و فرمایشات و رهنمود ي آن را می ها  هاست که ریش  

نقالب اسـالمی کـه روحـی       روح حاکم بر ا   «. دکر وجو  جستو مقام معظم رهبري     ) ره(امام خمینی 

ي هـا   نظـام گرایانـه و سکوالریـستی مدرنیتـه           به طور کامـل از روح مـادي        ،باورانه است دینی و خدا  

مـرادي،  (» ...متفاوت بوده اسـت ، گرفته در این فضا هاي شکل حتی انقالب وسیاسی برخاسته از آن   

1388 :22(.  

ین منـابع  تـر  مهـم  یکـی از  »دیـن و فرهنـگ   « عامـل    ،در میان منابع قدرت نرم انقالب اسـالمی       

اساساً انقالب اسالمی ایـران انقالبـی فرهنگـی یعنـی مبتنـی بـر فرهنـگ و بـراي                    . شود  محسوب می 

 انقـالب  .آیـد  شـمار مـی   کننده در ایجـاد قـدرت نـرم بـه        مذهب از عوامل تعیین   . فرهنگ بوده است  

دین اسالم و مذهب تشیع بوده که توان قدرت نفوذ و اثرگذاري در میـان       اسالمی، انقالبی مبتنی بر   

آیـد،   ایدئولوژي از دیگر بنیادهاي قـدرت نـرم بـه حـساب مـی            . یک میلیارد مسلمان را داشته است     

غیـر مـسلمانان    جلـب مـسلمانان و   گرایی در جذب و گرایی و اخالق  پیام معنویتانقالب اسالمی با 

 . مؤثر بوده است

 انقالب اسالمی ایران منـادي بازگردانـدن        .دیپلماسی توأم با اخالق از مظاهر قدرت نرم است        
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  .)15: 1388بیگی، (اخالق و معنویت به سیاست بوده است 

یعنی داشـتن  »اجبار«شد  یمزمانی تصور ... «: نین استیکی از تعابیر روان درباره قدرت نرم چ    

اي بـه بـازیگر بدهنـد تـا بـازیگر مقابـل               توانـایی  اي که این منابع بتوانند      گونه  به منابع عینی یا نظامی   

بـدیهی اسـت از درون ایـن رابطـه چیـزي بـه       . کاري بکند خودش را مجبور به انجام دادن یا ندادن       

. نی بـر عینیـت اسـت   تقدرت سخت، مب. نامند آن را قدرت سخت می شود که     عنوان اجبار تولید می   

نقد فالسفه سیاسی از این تعریـف مفهـوم جدیـدي را تولیـد کـرد کـه امـروزه بـه آن قـدرت نـرم                           

ها باشـد، یعنـی بنـا بـر اعتقـادات و باورهـایی              اگر منابع قدرت، مبتنی بر نوعی از ذهنیت       . گوییم  می

اقبـال اسـتفاده    اجبـار از مفهـوم   م دهی، در اینجـا بـه جـاي مفهـوم    ي بازیگر مقابل را انجا ها  هخواست

» دهد ي بازیگر مقابل را انجام میها ه خواست،و نگاه مثبت از روي رضایتمندي بازیگر یعنی شود، می

  .)8: 1385، افتخاري(

  

  قدرت نرم ایجابی جمهوري اسالمی

تولید قدرت نرم در گفتمان   مورد درگیري مقاله خود نتیجه بندي و محمدي در جمع ایزدي و

ي هـا   هلفـ ؤکـه قـدرت نـرم ایجـابی جمهـوري اسـالمی بـر م               رسـند  انقالب اسالمی به این نتیجه می     

عنـوان مدینـه     همهـدویت بـ  ، قرآن کریم بـه عنـوان نقـشه راه     «:ند از ا  است عبارت   استوار یگوناگون

دهنـده بـراي راهیـابی در     شتاب عنوان پویش جوشان و طلبی به بال شهادت هدف و جامعه فاضله و

عنـوان  ه شـهداي انقـالب بـ   ، عنوان هادیان نقشه راه هعام ب )در غیاب امامت(زعامت  امامت و،  مسیر

 مـداري در جـوانی و   شجاعت آن وي ها هسرمای باغبان درخت انقالب در دوران خردسالی و       نماد و 

کتـابی از   گاه وحامی شـیعیان و  یهادعیه منسوب به آنان به عنوان تک       و )ع(زادگان مرقد امامان و امام   

بازاندیشی  تحلیل و بررسی، قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران که نیاز اساسی به تدقیق،  ي  ها  هناگفت

ي هـا  ه ی روکـار و ، جامعه ایمانی در حوزه اجتماعی که برآیندي از قدرت ایمان فـردي اسـت     . دارد

درت هوشمند متعالی را دربر دارد، که تلفیق این دو قدرت در قالب ق سخت و اساسی قدرت نرم و

  .)29و28 :1390، ایزدي و محمدي( این گستره بر الگوي غربی آن مرتب نیست
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   جایگاه گفتمان قدرت نرم  ومقایسه مخاصمات

توان نمـایش     می در آن را به صورت زیر      مقایسه طیف کامل مخاصمات و جایگاه قدرت نرم       

  :داد

  

  
  

بـه   ،توانـد نقـش ایفـا کنـد     ت که گفتمان در همه منازعات می     این شکل گویاي این نکته اس     (

  ).را خواهد گذاشتتأثیر قدرت نرم بیشترین ي ها هلفؤ با استفاده از م،خصوص در منازعه نرم

  

  مقایسه قدرت نرم انقالب اسالمی با غرب 

 و هـا    با مقایسه شـباهت    گرفته و  هاي انجام   بررسیجمشیدیان در مقاله خود براساس       بصیرتی و 

افزایـی   بندي آنها در راستاي هـم      دسته احصاء و  قدرت نرم جمهوري اسالمی با غرب و      هاي    تفاوت

تـوان اذعـان داشـت       مـی  «:رسـند  بندي می  گفتمان انقالب اسالمی از مجراي قدرت نرم به این جمع         

خوردار توانمندي بر از این قابلیت و، جمهوري اسالمی جداي از توان مقابله با تهدیدات نرم امریکا

  ماهیـت انقـالب اسـالمی و       اساسـاً  تهدیـدي نـرم علیـه امریکـا مطـرح باشـد و            بـه عنـوان     است کـه    

افـزاري آنـان را باعـث        نـرم  افزاري و  مدي سازوکارهاي سخت  اناکار ،فرد آن  منحصربههاي    ژگی  وی

  .)149و147: 1390 بصیرتی وجمشیدیان،(» دنبال داشته استه حیرت آنان را ب شده و بهت و
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  مان انقالب اسالمیگفت

 ریتـداب ، آراء، نظرات، رهنمودهـا و       ها  هشیاندگفتمان غالب جمهوري اسالمی ایران که برپایه        

 اسـت و ریـشه در   گرفتـه  شـکل ) یالعـال  مدظلـه (يا خامنـه حـضرت امـام     و)ره(ینیخمحضرت امام   

ــوز ــی و اســالهــا هآم ــا مي دین ــشرفته براســاس  ،دارد) ص(محمــدي بن ــوالاصــل پی ــفق  تی   درهی

 گـر  تیهدا و مدیریت کشور در حوزه قدرت نرم براي مسئوالن و کارگزاران نظام              ها يریگ  میتصم

شـوراي   (دیـ نما یم افزا هم را در همه سطوح، همسو، هماهنگ و ها تیفعال و انجام   ها  میتصمبوده و   

  .)12/5/1391ویژه طرح ملی نظام حکومتی الگو، دانشگاه عالی دفاع ملی، 

  

   انقالب اسالمی گفتماني مدل مفهومی گیر مرحله شکل -

طی مطالعات اکتشافی که در اسناد و مدارك مربوط به قدرت نرم صـورت گرفـت؛ نظـر بـه                  

 برجـسته ماننــد امــام  يو علمــا نظـران  صــاحب  اندیــشمندان،از منظـر  کــه ییهـا  و گفتمــان تعـاریف 

ادبیـات ایـن    آن در يهـا  هفـ مؤل  وو ابعـاد از قـدرت نـرم    )یالعـال  مدظله(يا خامنه و امام ) ره(خمینی

 در مـدل مفهـومی زیـر طراحـی و         آن را ین  تر  مهم بارزترین و     خالصه توان یم ،پژوهش آمده است  

 . دکرتبیین 

 نظـامی،  -یتـ ی امنی،اسـ ی سی، اجتمـاع ي ابعاد فرهنگی،  ها  و شاخص  ها  همؤلف مدل مفهومی    نیا

  . هدد یم نرم انقالب اسالمی نشان حوزه قدرتی را در و علماقتصادي 

  

  شده یمعرفهاي مدل مفهومی  ویژگی -

 . کنند می ایفاي مستقل و وابسته در مدل نقش رهایمتغ -1

 .  استشده  منعکسی خوب بهیعنی راهبردهاي تقابلی  تحقیق  با خروجیرهایمتغ ارتباط -2

 شـده  مـشخص  آنهـا  ي قدرت نرم احـصاء شـده و جایگـاه        ها  هشاخص و ها  همؤلف انواع ابعاد    -3

 . است

ی خـوب  بـه  ، قدرت نرم نظام مقدس جمهوري اسالمی که منشعب از قدرت نرم اسالم است          -4

 . در مرکزیت مدل داراي نقش محوري است مشهود و
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  قدرت نرم انقالب اسالمی يراهبردي الگوي ایپو مدل مفهومی

  

از نیـروي قـدرت نـرم       ) دینامیـک بـودن مـدل     ( یا همان پویـایی      چرخش و حرکت محور -5

 .  داردمعناداري تحقیق سنخیت افزار نرم این موضوع با رویکرد .شود  حاصل میمرکزي

ي راهبـردي جمهـوري   الگـو  اسـت   کـه قـرار  کند میکمک شایانی به هدف       پویایی مدل  -6

 ه،یـ فق یولـ ي گفتمـان  هـا   رهنمون و ها  فرمان از شناخت   هیپا بررا  اسالمی ایران در حوزه قدرت نرم       

  . دهدرب نظام جمهوري را ارائه  تجانیتدو وی اساسانون ق
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، شـده  یطراحـ  سـؤاالت  از ادبیات تحقیق و متناظر بـر اهـداف و   برآمدهمدل مفهومی مذکور    

ي بیـشترین نقـش در      داراو   کننده  نییتع ي گفتمان انقالب اسالمی است که     ها  ه مؤلف نیتر  مهم شامل

ور نـشان داده  کمدل مـذ  درترتیب همانگونه که    بدین. یی قدرت نرم جمهوري اسالمی است     افزا  هم

هـایی بـه    وسـیله فلـش  ه  بـ ،انـد  این دوایر که پیرامون گفتمان انقالب اسالمی قرارگرفتـه         ،شده است 

ي هـا   ه مؤلفـ  شـرح وتفـصیل   . دنـ ده  مـی  مجموعه آنها مدل مفهومی را تـشکیل        و اند  یکدیگر مرتبط 

  .مده استي تحقیق آها هافتبخش ی در) 5( تا) 2(گفتمان انقالب اسالمی در جداول 

  

  ی تحقیقشناس روش

و  روش گفتمـان     برمبنـاي که    موضوع این تحقیق   ریناپذ  اجتناببا توجه به اهمیت و ضرورت       

 ابعـاد و    و قـرار دهـد      لیـ تحل و   هیتجزرا مورد    آنها   و  کند فایا در قدرت نرم     تواند یم که   ییها  نقش

 نظر به اینکـه     ، از سوي دیگر   .اي است   تحقیق توسعه  ،دشو زوایاي آن بهتر تبیین، توصیف و تشریح        

 شـود،  دفـاعی مـؤثر واقـع    یو بازدارنـدگ  قدرت نـرم  ي در ارتقاتواند یمدستاوردهاي این پژوهش  

 و روش جامعـه آمـاري     . کـاربردي اسـت   -اي لـذا نـوع تحقیـق توسـعه        .شود یمکاربردي محسوب   

  امنیـت ملـی،     حـوزه  نظـران   صـاحب  و اسـتادان ،  شمار است که مرکب از خبرگـان        تمام يریگ  نمونه

 ي اطالعـات  گـردآور  و ابـزار  روش  . اسـت  نفـر    32 بـر    بالغ اسالمی و     انقالب قدرت نرم  وفرهنگ  

 منابع مطالعاتی معتبر از     يآور  و جمع انجام مصاحبه    ل پرسشنامه و  یتکم ،نظر  صاحب به افراد    مراجعه

  .وده استبمرتبط با موضوع مقاله هاي   به سایتو مراجعه کتابخانه تخصصی داعا

  

  ي استنباطی تحقیقها هافتی

  یی تحقیقو رواپایایی 

هاي باثبـات   گیري ویژگی پایایی یا قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه         

براي محاسبه ضریب قابلیت اعتمـاد ابـزار   . سنجد  متغیر و موقتی آن را میيها یژگیوآزمودنی و یا    

 سنجش ضـریب  منظور به رایج يها هویشیکی از . شود  میبرده کار بهي مختلفی ها هگیري شیو   اندازه

  . استاستفاده از روش آلفاي کرونباخ ) پایایی(قابلیت اعتماد 
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 رود کـار مـی    پرسـشنامه بـه  ازجملهگیري   هماهنگی درونی ابزار اندازهمحاسبهاین روش براي   

 که  يریگ  اندازهاهنگی درونی ابزار    در این تحقیق براي محاسبه پایایی یا هم       . )225: 1380سکاران،(

 و گردیـد  آزمـون  شیپـ  تایی 15، ابتدا یک نمونه اولیه  کند  می يریگ  اندازه مختلف را    يها  هصیخص

 به دسـت آمـد و بـر    930/0 د که مقدار آلفاشمیزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه    

  . قابلیت اعتماد باالي پرسشنامه صحه گذاشت

روایـی محتـوا اطمینـان    . سـنجد  یمـ  را هـا  ه، روشن بودن و عـدم ابهـام در گویـ         روایی ظاهري 

 سنجش موردگیري مفهوم      مناسب براي اندازه   يها  پرسش به تعداد کافی     موردنظردهد که ابزار      می

) سازه یا متغیـر    (یبررس مورد با مفهوم    ها  ه تا چه اندازه گوی    کند  میروایی سازه مشخص    . بردارددر  

 روشن و   دلیلروایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهري و محتوا به           . سنجد یمو آن را    ارتباط دارد   

 و نظران صاحبتوسط خبرگان و  آنها   و همچنین کفایت کمیت و کیفیت      ها  هبدون ابهام بودن گوی   

ایـن فـن    . دشـ همچنین به جهت روایی سازه از فن تحلیل عاملی استفاده           . دش تأیید دانشگاه   استادان

از این شیوه براي تعیین بار عـاملی هـر          .  که بسیار پیشرفته و فنی است      است فنون تقلیل داده     یکی از 

 مربـوط بـودن     توان یمکارگیري این فن     ه با ب  یطورکل  به. شود یم پرسشنامه استفاده    سؤاالتیک از   

  زالی،مهرگان و(د کر، تعیین اند شده  گرفته یا عامل در نظر مؤلفهکه براي سنجش یک را  یاالتؤس

  .است )1(گرفته مطابق جدول  نتایج تحلیل عاملی صورت. )1385

  

  ها هدادتحلیل 

 بنـابراین   ،بـوده . /5بـاالتر از     هـا   هخروجی جدول بیانگر این اسـت کـه بـار عـاملی همـه گویـ               

 نـشان ) 339/2(  درصـد واریـانس کـل      .پرسشنامه از روایی سازه بسیار خوبی برخوردار بـوده اسـت          

 را از نظر مورد درصد مفاهیم 797/88  حدود، درصد100سنجش توانسته است از      که ابزار    دهد  می

  .کند يآور جمعبین جامعه آماري 
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   تعیین روایی سازه تحقیقبراي نتایج تحلیل عاملی -1جدول 

    F1 F2 F3  F4 F5 F6  عوامل  متغیرها

شهداي انقالب اسالمی و 

  دفاع مقدس
95/      

        

ت              /82 يمرز برونشهیدان 
شهاد

 
طلب

ی و ایثار و 

ي
فداکار

  

              /88 ایثارگران و جانبازان

      /85   فرهنگ بومی اسالمی

ن       
ب و سن

آدا

ی
الم

اس
  

فقه پویاي شیعه و منابع 

 موجود
  93/            

مشارکت مردم در 

 امدادرسانی
    91/  

        

همدردي با مردم در 

 ها یسخت
    90/    

      

گ 
فرهن

نوع
 

دوست
ی

  

قدي و غیر ي نها کمک

 نقدي
    87/        

  
  

یی و قناعت بین جو صرفه

  مردم
      88/  

      

صبر و
ت در برابر 

 مقاوم

ت
الیما

نام
  

  /92       ها میتحرتحمل 

      

 مسائلرعایت اخالق و 

 شرعی
        86/    

  

ي به 
میزان پایبند

ن پایه
خانواده دی

  

      /83         رحم صلهانجام 

 و ها رفراندومبرگزاري 

  گیري يأر
ت مردم در     /97          

مشارک

جمعا
ت و ت

سیاس
ی

ت مل
  

    /96            درصحنهحضور مردم 

 از جانبه همهپیروي 

  هیفق تیوال
      

    

  90/  

پذ
ی

ش
ر

 
ول

 ی
فق

هی
  

 عنوان بهمحوري رهبري 

  حسن ختام
            95/  
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   تعیین روایی سازه تحقیقبراي نتایج تحلیل عاملی -1جدول  )ادامه(

 F7 F8 F9 F10 F11 F12 عوامل متغیرها

اعتقاد به قیام امام             /91  برپایی مراسم عزاداري

ن
حسی

ع(
(

  

            /87   فرهنگ عاشوراازي ریالگوگ

          /81    افزایش سطح عمل به واجبات

          /96    )عج(اعتقاد به ظهور امام عصر

زنده 
گه

ن
 

ن
داشت

 با
و

رها 

و 
ش

ارز
 

ها
  

          /91    تنفر از اسرائیل و دفاع از فلسطین

        /93      انقالب بحرین

        /96       مصر و لیبی،خیزش مردمی یمن، تونس

        /91      مقابله با تکفیرو ایجاد هسته مقاومت 

ب 
ال

گو بودن انق
ال

در جهان
  

      /70        ي المپیادهاي علمیها هرتبکسب 

  سازي اورانیوم با فناوري بومی غنی
      80/      

ی 
ح علم

ش سط
افزای

گان
خب

ن
  

  کسب افتخارات دفاعی صنعتی
      92/      

  ي علمیها هورود جوانان به عرص
ي     /83        

خودباور

جوانان و رشد 

ت
ختراعا

ا
  

  شتاب فزاینده سطح علمی جوانان
        86/    

  ها تولید اندیشه ناب اسالمی در همه حوزه
          91/  

  سایتنی و ایجاد آگسترش فرهنگ قر
          71/  

گ نرم 
جن

توان مقابله با 

ن
دشم

  

  توان پاسخگویی به شبهات دینی
          84/  
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   تعیین روایی سازه تحقیقبراي نتایج تحلیل عاملی -1جدول  )ادامه(

  F13 F14  F15  عوامل  متغیرها

      /89   میلیونی20تشکیل ارتش 

ج
جود بسی

و
  

      /86  تیمأمورحضور همیشگی براي 

جمعه
نماز 

در شهرها  
  

    /89    برگزاري نماز جمعه

 /90  کمک مستقیم و غیرمستقیم

کمیته امداد
  

 /91 اقدامات کمیته امداد در راستاي اشتغال

Cumulative %= 88. 797 

  

  F16  F17  عوامل  متغیرها

    /91  چاپ و نشر کتاب و مقاالت ویژه

    /91  مهدي شناسی و برپایی همایش مهدویت

ت و اعتقاد مردم به 
صیر

ب

ت
الی

و
  

    /90  )جع(د به ظهور امام عصرافزایش اعتقا

  /92    دن قدس شریفکرجهانی 

ی
ی و دیپلماس

ج
خار

ت 
سیاس

  

  /89   یهو سورحضور جهادي در لبنان، فلسطین، عراق 

% of Variance= 2. 339  
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  ي تحقیقها هافتی

-Kبه کمک آزمون  ها هداد ابتدا توزیع ، اینکه از کدام آزمون استنباطی استفاده شودمنظور  به

S   نرمـال  غیـر    عیـ توز برخـی و   توزیع نرمـال   رهایمتغبعضی   آن مشخص شد که      جهینت در ومصاحبه 

 که داراي توزیع نرمال ییرهایمتغ دراین براي بررسی نقش ابعاد گفتمان انقالب اسالمی         رببنا .دارند

 کـه  هدشـ  استفاده يا دوجمله از توزیع دارند، که غیرنرمال    ییرهایمتغ ری سا  در و Tهستند از آزمون    

  : به شرح ذیل استآن نتایج 

  .  نرمال استها هداد توزیع :H0 فرضیه

  .  نرمال نیستها هدادتوزیع : H1 فرضیه

  

  2جدول 

  میانگین  متغیرها  آزمون
انحراف 

  معیار

 K-Sمقدار 

  شده محاسبه

سطح 

  معناداري

نتیجه 

  آزمون

  نرمال نیست  /01  6/1  /57  64/3  ی و ایثار و فداکاريطلب شهادت

  نرمال است  /06  32/1  /43  54/3  آداب و سنن اسالمی

  نرمال است  /33  /94  /55  39/3  یدوست نوعفرهنگ 

  نرمال است  /09  23/1  /61  4/3   مقاومت در برابر نامالیماتصبر و

  نرمال نیست  /004  75/1  /42  69/3  میزان پایبندي به خانواده دین پایه

یاست و مشارکت مردم در س

  تجمعات ملی
  نرمال نیست  /000  08/2  /36  74/3

  نرمال نیست  /000  92/2  /26  91/3  هیفق یول رشیپذ

  نرمال نیست  /000  43/2  /38  8/3  )ع(اعتقاد به قیام امام حسین

  نرمال نیست  /048  36/1  /33  68/3  ها ارزش باورها و داشتن نگهزنده 

  نرمال است  /122  18/1  /54  46/3  در جهانالگو بودن انقالب 

  نرمال نیست  /007  67/1  /37  7/3  نخبگانافزایش سطح علمی 

  نرمال نیست  /000  13/2  /40  74/3  خودباوري جوانان و رشد اختراعات

  نرمال نیست  /014  57/1  /33  72/3  توان مقابله با جنگ نرم دشمن

  نرمال نیست  /000  25/2  /42  74/3  وجود بسیج

  نرمال نیست  /006  7/1  /54  5/3  انماز جمعه در شهره

  نرمال است  /107  21/1  /62  4/3  کمیته امداد

  نرمال است  /113  19/1  /56  47/3  بصیرت و اعتقاد مردم به والیت

ف 
کولمو گرو

–
ف

 اسمرینو
  

  نرمال نیست  /000  32/2  /52  7/3  سیاست خارجی و دیپلماسی
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 05/0 ار خطاي چنانچه سطح معناداري براي هر متغیر بیشتر از مقد   ، به خروجی جدول   با توجه 

 . بـراي آن بعـد نرمـال اسـت         هـا   هداد توزیـع    یعنی ،دشو یم واقع   تأیید مورد   H0 فرض   ،به دست آید  

 سـطح   کـه  و براي سایر ابعـاد       شده  استفاده براي بررسی این ابعاد      يا  نمونه یک   t از آزمون    ،بنابراین

 اسـتفاده  يا دوجملـه   آزمـون توزیـع  ، اسـت آمده دست  به کمتر   05/0 از مقدار خطاي      آنها معناداري

  :به شرح زیر استآن  که نتایج شده 

  

  يا نمونه یک tآزمون 

 قـدرت نـرم     یـی افزا  هـم  گفتمـان انقـالب اسـالمی در         ابعاد مختلف  و   ها  نقش بررسی   منظور  به

 مقایسه میـانگین بـا عـدد ثابـت          يها  آزمون از   قیتحق موردجمهوري اسالمی ایران در سطح جامعه       

5/2 )t   عیـ توزابتدا براي بررسی ابعـادي کـه   . دش استفاده يا دوجملهو آزمون توزیع ) يا نمونه یک 

 از آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت استفاده گردید که نتایج زیر حاصل ،نرمال بود آنها   يها  هداد

  :دش

  :فرضیه اهم الف

H0:  ران  قدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـ         ییافزا  هم گفتمان انقالب اسالمی در      ابعاد مختلف

  . نقش ندارند

H1 : قدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران          ییافزا  هم گفتمان انقالب اسالمی در      ابعاد مختلف 

  . نقش دارند

 وضـعیت مطلوبیـت نقـش متغیرهـاي        3با اسـتفاده از آزمـون مقایـسه میـانگین بـا عـدد ثابـت                 

یجـه اسـت کـه     در نگاره باال بیانگر ایـن نت SPSSخروجی . گفته به معرض آزمون گذاشته شد      پیش

 H1 بنابراین فرض    ،آمده  دست  به) 05/0(کمتر از میزان خطاي استاندارد      ) sig(چون سطح معناداري    

مختلـف گفتمـان انقـالب       دارند کـه ابعـاد     شونده اعتقاد   یعنی جامعه سؤال  : شود  میمورد قبول واقع    

ی ایـران نقـش   افزایـی قـدرت نـرم جمهـوري اسـالم         اند؛ در هم   دهشاسالمی که در جدول باال ذکر       

  .دندار
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  ها آزمون یکسان بودن میانگین متغیر-3جدول 

  فاصله اطمینان

ن
و

آزم
ف  

ردی
  

  متغیر

ال
د با

ح
ن  

د پایی
ح

  

دار 
مق

t
ده

حاسبه ش
 م

  

ن
ت میانگی

تفاو
ي  

جه آزاد
در

ي  
ح معنادار

ط
س

 

ن
و

جه آزم
نتی

 

 H1ل قبو  /000  30  048/1  418/13  /888  208/1  آداب و سنن اسالمی  1

 H1قبول   /000  30  /897  025/9  /694  101/1  یدوست نوعفرهنگ   2

3  
 مقاومت در صبر و

  نامالیمات برابر
 H1قبول   /000  30  /903  227/8  /679  127/1

4  
  الگو بودن انقالب

  در جهان
 H1قبول   /000  30  /962  884/9  /763  161/1

 H1قبول   /000  30  /903  049/8  /674  132/1  کمیته امداد  5

T
ک 

ی
نمونه
ا 

ي
  

6  
 بصیرت و اعتقاد مردم

  به والیت
 H1قبول   /000  30  /973  625/9  /766  179/1

**P<0/01، *P<0/05  

  

  ها هتحلیل یافت و  تجزیه

  )Binomeal(ي ا دوجملهآزمون توزیع 

 قـدرت  ییافزا هم گفتمان انقالب اسالمی در ابعاد مختلف مختلف يها  نقش بررسی   منظور   به

 اسـتفاده   نیـز يا دوجملـه  از آزمون توزیـع      قیتحق مورددر سطح جامعه    نرم جمهوري اسالمی ایران     

 از معادل آزمون ، نرمال نبودآنها يها  هدادالزم به ذکر است که براي بررسی ابعادي که توزیع           . دش

 نتـایج زیـر   ود شـ اسـتفاده  )Binomeal(ي ا دوجمله توزیع آزمونمقایسه میانگین با عدد ثابت یعنی      

  :دست آمد به
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  : اهم الففرضیه

H0:  قدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران          ییافزا  هم گفتمان انقالب اسالمی در      ابعاد مختلف 

  . نقش ندارند

H1 : قدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران          ییافزا  هم گفتمان انقالب اسالمی در      ابعاد مختلف 

  . نقش دارند

  يا دوجمله آزمون توزیع -4جدول 

  متغیرها  ردیف  آزمون
طبقات یا 

  ها هگرو

حجم 

  جامعه

درصد مشاهده 

  شده

  سطح

  معناداري

  نتیجه

  آزمون

5/2≤  1  03/  
1  

  ی وطلب شهادت

  /97  30  <5/2  ایثار و فداکاري
 H1قبول   /000

5/2≤  2  06/  
2  

  میزان پایبندي به خانواده

  /64  29  <5/2  دین پایه
 H1قبول   /000

5/2≤  0  00/  
3  

  مشارکت مردم در سیاست

  1  31  <5/2  ت ملیو تجمعا
 H1قبول   /000

5/2≤  0  00/  
  هیفق یول رشیپذ  4

5/2>  31  1  
 H1قبول   /000

5/2≤  1  03/  
5  

  اعتقاد به قیام

  /97  30  <5/2  )ع(امام حسین
 H1قبول   /000

5/2≤  0  00/  
6  

  داشتن نگهزنده 

  1  31  <5/2  ها ارزشباورها و 
 H1قبول   /000

5/2≤  0  00/  
  نخبگان افزایش سطح علمی  7

5/2>  31  1  
 H1قبول   /000

5/2≤  1  03/  
8  

  خودباوري جوانان و

  /97  30  <5/2  رشد اختراعات
 H1قبول   /000

5/2≤  3  1/  
  نماز جمعه در شهرها  9

5/2>  28  9/  
 H1قبول   /000

5/2≤  0  00/  

10  
  توان مقابله با

  1  31  5/2  جنگ نرم دشمن
 H1بول ق  /000

توزیع 
جمله

دو
ا 

ي
  

  /000  /03  1  ≥5/2  وجود بسیج  11
 H1قبول 
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5/2  30  97/  

5/2≤  2  06/  

12  
  سیاست خارجی

  /94  29  5/2  و دیپلماسی
 H1قبول   /000

**P<0/01،  *P<0/05  

 کمتـر  05/0جی جدول چون سطح معناداري براي تمامی متغیرها از سطح خطـاي           ومطابق خر 

 جامعـه  ، بـه عبـارتی  .شـود  مـی  واقـع   تأییـد  براي تمامی متغیرها مـورد       H1 فرض   ، است هآمد  دست  به

 گفتمان انقـالب اسـالمی کـه در جـدول بـاال             ابعاد مختلف  که   دارند اعتقاد سؤاالت به   دهنده  پاسخ

  .  قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران نقش دارندییافزا هم در ،اند دهشذکر 

 قدرت نرم جمهـوري  ییافزا هم از متغیرها در هرکدام نقش  بررسی اولویتمنظور   بههمچنین  

 به شرح زیر تدوین و يا هیفرض ،اسالمی ایران از آزمون فریدمن استفاده گردید که براي این منظور 

  :دش واقع لیوتحل هیتجزبه کمک آزمون تحلیل واریانس فریدمن مورد 

H0:        رت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران          قد ییافزا  هم اولویت ابعاد گفتمان انقالب اسالمی در

  . یکسان است

H1 :قـدرت نـرم     یـی افزا  هـم  اولویت دو بعد از ابعـاد گفتمـان انقـالب اسـالمی در                در حداقل 

  .ارد وجود دجمهوري اسالمی ایران تفاوت معنادار

  5جدول 

  رتبه میانگین  متغیرها  آزمون

  08/13  هیفق یولپذیرش 

  81/11  ع(اعتقاد به قیام امام حسین

  89/10  مشارکت مردم در سیاست و تجمعات ملی

  82/10  سیاست خارجی و دیپلماسی

  77/10  وجود بسیج

  66/10  خودباوري جوانان و رشد اختراعات

  21/10  ی و ایثار و فداکاريطلب شهادت

  06/10  توان مقابله با جنگ نرم دشمن

  03/10  میزان پایبندي به خانواده دین پایه

ن
فریدم

  

  10  نخبگانیش سطح علمی افزا
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  76/9  ها ارزش باورها و داشتن نگهزنده 

  50/8  آداب و سنن اسالمی

  16/8  بصیرت و اعتقاد مردم به والیت

  05/8  نماز جمعه در شهرها

  68/7  در جهانالگو بودن انقالب 

  52/7  کمیته امداد

  81/6   مقاومت در برابر نامالیماتصبر و

  19/6  یدوست نوعفرهنگ 

31=N 2= 106/84وχ 17 و =df 000 و =/sig  

 آمـده  دست به کمتر  05/0مطابق خروجی جدول چون سطح معناداري حاصله از میزان خطاي           

 اولویت نقش ابعاد گفتمان انقالب اسالمی در    ، به عبارتی  .دشو  یم واقع   تأیید مورد   H1 فرض   ،است

 تفاوت معنادار دارند که این ابعاد باهمست و  قدرت نرم جمهوري اسالمی ایران یکسان نیییافزا هم

 پـذیرش والیـت مطلقـه فقیـه     . اسـت شـده   دادهبه ترتیب از بیشترین به کمترین در جدول باال نشان        

 در اولویت آخر یدوست نوع مقاومت در برابر نامالیمات و فرهنگ صبر و داراي باالترین اولویت و     

  .قرار دارند

  

  گیري و پیشنهادها نتیجه

 در خـصوص  ) یالعـال   مدظلـه (يا  خامنـه  و امـام  ) ره(امام خمینی  و گفتمان عنایت به منویات    با  

  :شود  میارائهذیل ي شنهادهایپ شد، نتایج و اشاره آنها  قبل بهدر مراحل که یمباحث  وقدرت نرم

  

   گیري نتیجه

و  T ي آزمـون هـا  لیـ تحلنتایج مرتبط با براساس ، استآزمون فریدمن   براساس   ها يریگ  جهینت

 وي ا نمونـه  یک  T کمک آزمون    ابتدا به  6 تا   1ي  رهایمتغ مشخص شد ي و فریدمن    ا  دوجمله عیتوز

 افزایـی  به عنـوان ابعـاد گفتمـان در هـم    ي ا  دوجمله به کمک آزمون توزیع      15تا   7 رهایمتغهمچنین  

 حاصـل  ارو اعتبـ  ییو روا شده و محاسبه آمده دست  به جیو نتا  تحقیق   سؤالبراساس  لذا  . نقش دارند 

 منـابع  يآور و جمـع انجـام مـصاحبه     و  پرسـشنامه  لیـ تکم،  نظران  صاحب  دریافت نظرات  ،قیاز تحق 

 رسـیم کـه   ، به این نتیجه مـی لیتحل و  هیتجز مندرج در جیو نتامطالعاتی معتبر از کتابخانه تخصصی  
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 کـامالً  ذیل   با توجه موارد    قدرت نرم جمهوري اسالمی    مؤلفه ییافزا  همگفتمان انقالب اسالمی در     

  :داردتأثیر  نقش و

افزایی قـدرت نـرم جمهـوري اسـالمی ایـران            هم  در یاسالم ابعاد مختلف گفتمان انقالب      -1

 و مـوارد  محاسـبه  یـی افزا هم این ،اساس آزمون تحلیل واریانس فریدمنو بر.اند داشتهنقش  

 بـاالترین   پـذیرش والیـت مطلقـه فقیـه داراي       ، میـان ایـن ابعـاد      از.  است شده   استخراجآن  

 ایـن   شـدن بـراي      قائل و ارزش مداري مردم    عمق والیت دهنده    که خود نشان   اولویت است 

  .و شهداست امام راثیو مامر الهی 

افزایـی قـدرت نـرم     هـم  در  کـه گفتمـان انقـالب اسـالمی    دهد یم نتایج این پژوهش نشان  -2

ملـی نظـام مقـدس     امنیـت  و قـوام  دوام   و بـه  بـسزایی داشـته     تـأثیر   جمهوري اسالمی ایران    

  .ده استکرجمهوري اسالمی کمک 

 بـین گفتمـان انقـالب اسـالمی و امنیـت ملـی نظـام مقـدس          ییافزا  هم براي تعیین مرزهاي     -3

 یـک شـاخص   عنـوان   به تهدید نرم   میزان استفاده از قدرت نرم و شدت       ،جمهوري اسالمی 

  .ستراهگشا

  

 پیشنهادها

  مقـام معظـم رهبـري و همچنـین         يرهنمودهـا  از فـرامین و      شـده   برگرفتـه  هـا   شنهادیـ پفهرست  

  .استراهبردهاي کالن در هر حوزه 

  

 پیشنهادهاي تحقیقی

در » کمیتــه گفتمــان انقــالب اســالمی در حــوزه قــدرت نــرم« عنــوان بــا یدائمــاي  کمیتــه -1

 امـام   و دانـشگاه   دانـشگاه عـالی دفـاع ملـی        ازجملـه  ،ینـ یو د ي علمیه   ها  هو حوز  ها  هدانشگا

 و شناسـایی    یشناسـ   دشمننۀ  یزم دررصد و مطالعات تخصصی       و به  ود ش  تشکیل )ع(حسین

  . از سوي استکبار جهانی بپردازدشده اعمالها و راهبردهاي  سیاست ي نرم درها هشیو

مناسـب در ایـن      راهبردهـاي  کمبـود  موضوع و همچنـین    با عنایت به ناکافی بودن ادبیات      -2

لـذا  . العاتی در دانشگاه کماکان محسوس اسـت       مط يکارها و   ها  هنام  انیپالزوم تبیین    ،زمینه
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  .ندشو نیو تدو  دادهي بیشتري به این مهم اختصاص ها و پژوهش ها هرسال شود اهتمامباید 

  

  ي کاربرديها شنهادیپ

 انقـالب  گفتماندن نقش کر راهکارهاي اجرایی ، و تحقیقات کاربرديها  هبا تعریف پروژ   -1

 .  قرار گیردتوجه مورد  نیز،در این تحقیق آمده دست به،  قدرت نرمییافزا هماسالمی در 

و   تـدوین یخاصـ  یو پژوهـش  ستاد یا مرکز تحقیقـاتی       ،در سطح ستاد کل نیروهاي مسلح      -2

 يا خامنــه و امـام ) ره(منویـات امـام خمینـی     بـر دیــتأک گفتمـان انقـالب اسـالمی بـا     توسـعه 

 شـرح وظـایف آن    وتیمأمور ،ر ساختا. شوديانداز راه نرم قدرتدر حوزه   ) یالعال  مدظله(

 ، به کشوریو دانشگاهپژوهشی  - علمیدر مراکز مدار    والیت و خبرگان  نخبگان   نیز توسط 

بـه سـتاد کـل نیروهـاي          تهیـه و   دفاع ملی   دانشگاه عالی  و) ع( دانشگاه امام حسین   خصوص

  .مسلح پیشنهاد شود
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