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 چکیده
ت و نرم منابع سخ گیری حداکثری ازد بهرههای مطلوب و اثربخش در حوزه دفاعی، نیازمنها و سیاستاتخاذ تصمیم

رم نگی قدرت بع فرهنتوان در اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی استفاده نمود، منااست. از جمله منابعی که از آن می

ع بست منابتو کاراست. این مقاله به بررسی و تحلیل اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران در پر

درت نرم در قپاسخ دهد که کاربست منابع فرهنگی  کند به این پرسشپردازد و تالش مینرم میفرهنگی قدرت 

ا استفاده از روش ها، ببرای پاسخ به این پرسش اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟

و  ذاری بازز طریق کدگبا شیوه کیفی و ا آوری، وها و اطالعات جمعمصاحبه( داده) یدانیمای( و کتابخانه) یاسناد
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ا. ت نرم ج.هنگی قدرنظران، حاکی از آن است که کاربست منابع فراز مصاحبه با صاحب اند. نتایج حاصلب شدهانتخا

فاعی و دی سیاست هاهای سیاستگذاران دفاعی، شکل دادن به دادهگیریدر اثربخشی به تصمیم ایران نقش مؤثری را

هنی ذساختار  دهی بهای این اثربخشی را در شکلههای دفاعی و نظامی دارد. نشانهتسهیل در دستیابی به هدف
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 مقدمه

ر علوم سیاستگذاری بخشی از جنبش عقالیی کردن زندگی بشری و عقالیی عمل کردن بش

ش دست کند به تسلط روزافزونی بر زندگی اجتماعی خویکمک آن انسان سعی میاست که به 

برد دانش و کار»(. به عبارت دیگر، مطالعات سیاستگذاری ناظر بر 15: 1386اشتریان، ) ابدی

عریف ت(. در Dror, 1968: 49«)است عقالنیت برای رسیدگی به مسائل اجتماعی قابل ادراک

گی ر زندها دبرگزیدن مهمترین انتخاب»ری را در معنای عام سیاستگذاری، السول سیاستگذا

 یکی از .(lasswell,1951:5داند )می« یافته )عمومی( یا در زندگی خصوصیسازمان

ی گذارهای مهم و با اهمیت در سیاستگذاری، سیاستگذاری در حوزه دفاع است. سیاستحوزه

و  اشد و معموالً شامل افرادبهای تخصصی و پیچیده سیاستگذاری میدفاعی از حوزه

های گیری، عمومًا جزو دادههای الزم برای تصمیمشود و دادههای محدودی میسازمان

رار قتوجه  های مطالعاتی سیاستگذاری موردآید و کمتر از دیگر حوزهبندی به شمار میطبقه

ه در آن کی است سیاستگذاری دفاعی به مثابه فرآیند»(. 5: 1390زندی، غرایاقاست )گرفته 

 لوبی دروالت مطکنند تا تحها و اقدامات مبدل میاندازهای دفاعی را به برنامهها، چشمحکومت

(. به 139: 1387زهدی و عسگری، «)یجاد نمایندامنیتی خود ا-راستای منافع و ساختار دفاعی

وزه ح هایمشیها و خطسازی سیاستفرآیندی است که به تدوین و هماهنگعبارت دیگر، 

رنامه الب یک بای است در قپدیده»پردازد. یا ها، میآن خط مشی کردندفاع، و اجرایی و عملی 

 .(60: 1395قیصری و خضری، «)عمل دولتی در بخش دفاعی

محوری  سخت و نرم( از مهمترین عواملقدرت )های دفاعی، توجه به گیری سیاستدر شکل

ای ه عدهکای است تمام شئون زندگی بشر به اندازهو اساسی است. اهمیت قدرت و حضور آن در 

 (.169: 1385زاده، برند )سیفدر روابط بین کشورها به کار می« پول سیاسی»آن را به نقش 

وجه  تحقق اهداف خود عالوه بر اینکه، بر الملل برایامروزه کشورها در عرصه بین

 وتباطی اده از ابزارهای نوین اربا استف کنندافزایند، سعی میافزاری قدرت خود میسخت

جوزف . »را به عمل آورند برداری، نهایت بهرهافزاری قدرتماز وجه نر های مطلوب،سیاستگذاری

 ،های جهانیموفقیت در سیاست دارد کهبیان میدر نشریه آتالنتیک  یالدیم 1990 سالنای در 

 «(.67: 1390،یر)عسگ استنرم به همراه قدرت سخت  مستلزم استفاده از قدرت

جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خود همواره در معرض 
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تهدیدهای فراوانی از زمان گذشته تا به امروز قرار گرفته و همیشه با معمای امنیت روبرو بوده 

از  مراتب یکی از تهدیدهایی که بهتهدیدهای نرم امروزه  (.10: 1392قاسمی و نگهدار، است )

نفوذ در نیروهای دفاعی، قدرت دفاعی کشور را  ست و ممکن است باتر اجدی تهدیدها سایر

مقابله با تهدیدهای فرارو و تحقق بنابراین  تضعیف و در نتیجه امنیت ملی کشور را تهدید نماید.

در  خشهای عقالنی، مطلوب و اثربنیازمند سیاستگذاری ،های دفاعی و امنیتیاهداف و سیاست

از منابع  ه خصوصب ،های نرمها و تواناییدر این راستا بایستی از ظرفیت است. این حوزه

 های سخت، نهایت استفاده به عمل آید.فرهنگی، به همراه توانایی

درت قهنگی گیری از منابع فردر نظام جمهوری اسالمی ایران، سیاستگذاری دفاعی با بهره

 بر این اساس تواند ارتباط داشته باشد.ات و سرنوشت کشور میاست که با حی مهمیمقوله نرم، 

ژوهش، ین پو با نگرش به اینکه یکی از منابع قدرت نرم، فرهنگ است؛ هدف اصلی از انجام ا

ر ه منظودفاعی ج.ا. ایران ب شناسایی و کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری

 صه دفاعی است.عر های عقالنی و اثربخش درتدوین سیاست

 بیان مسأله

ر، ت دیگشود. به عباردفاع و تأمین امنیت همواره یکی از اهداف اصلی کشورها محسوب می

دفاعی  تگذاریقرار دارد. هنگام ورود به حوزه سیاس یاول اهداف هر دولت حفظ بقا در اولویت

ند را کنین و اجمشی یا سیاست دفاعی را تدوها چگونه یک خطاین سؤال مطرح است که دولت

 شد.که اثربخشی بیشتر، و در نتیجه امنیت پایدار را برای مردم به دنبال داشته با

ش گیری مسیائل دفیاعی ایفیای نقیدر راستای پاسخ به این سوال، عوامل متعددی در شکل

وامیل نییز عدهند. بدیهی است تأثیر این کنند و تصمیمات دفاعی را تحت تأثیر خود قرار میمی

استگذاری یکسیان نیسیت. امیا بعضیی از عوامیل نقیش محیوری و اساسیی را در تعییین بر سی

سیخت )طور که در مقدمه اشاره شد، قدرت (. همان233: 1390کنند )تهامی،می ها ایفاسیاست

ای دهکننیو نرم( به عنوان یکی از عوامل محوری و اساسی در سیاستگذاری دفاعی نقیش تعییین

یاسیتگذاری ای که در فرآینید سهای دفاعی دارد. بنابراین نکته عمدهجرای سیاستادر تدوین و 

فاعی بیر دها و تعیین راهبردهای ، تدوین سیاستکرددفاعی، سیاستگذاران بایستی به آن توجه 

 د است.های مادی و معنوی خوها و تواناییمبنای اهداف و منافع ملی و با تکیه بر ظرفیت
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ه ستردگبه واسطه ماهیت دینِی نظام سیاسی و اختالفات  در نظام جمهوری اسالمی ایران،

گ برد جنو در پیش گرفتن راه ،خصوص آمریکاه ب ،های استکباری غربایدئولوژیکی با قدرت

ها ز ظرفیتافاده های قدرت نرم و استیران، توجه به مؤلفهنرم در مبارزه علیه جمهوری اسالمی ا

ه، در کوریری دفاعی امری الزم و ضروری است. به طو منابع فرهنگی آن در فرآیند سیاستگذا

ایش افز»امنیتی، به  –های دفاعیهای برنامه ششم توسعه، در بحث سیاستسیاست 53بند 

های کشور برای زیرساخت تأمین پدافند و امنیت سایبری ،دفاع سایبری، های قدرت نرمظرفیت

ی برنامه ششم ها، سیاست53 است )بند اشاره شده« های کلی مصوبدر چارچوب سیاست

از  نظام، دفاع رو با توجه به راهبرد جنگ نرم علیه ج.ا. ایران، حفظ موجودیتاز این توسعه(؛

منیتی اهای دفاعی و سیاستگذاری عقالنی و مطلوب در حوزهکشور و تأمین امنیت مستلزم 

رت های قدظرفیت ریکارگیبهافزایش و است. الزمه این نوع سیاستگذاری و اثربخشی به آن، 

اربست این است که کمسئله اصلی این پژوهش  دلیلبه همین نرم در کنار قدرت سخت است. 

ی برا رد؟دا به دنبال دفاعی ج.ا. ایران چه آثاری را منابع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری

ای الزم هسپس داده ، ابتدا منابع فرهنگی به روش اسنادی احصاء گردید وپاسخ به این پرسش

 .آوری شدجمع نظران و کارشناسان این حوزهمصاحبه با صاحباز طریق 

 چارچوب نظری پژوهش

 قالنیگیری عسیاستگذاری دفاعی و رهیافت تصمیم -3-1

برای یک  حلیشود تا راهگیری را فرآیندی بدانیم که به کمک آن تالش میاگر تصمیم

ز آن را جزئی جدا نشدنی ا نیمتوا، می(stoner,1983: 159)مسئله پیدا شود 

حلیل (. عالوه بر این، یکی از سطوح ت33، 1394 یمحمدملک) یمبدانسیاستگذاری 

ر دگذاران ها بر پایه ارزیابی تصمیماتی است که سیاستها، بررسی رفتار دولتسیاست

ی هایرچوبگیری یکی از چاکنند. بدین ترتیب، روش تصمیمهای مختلف اتخاذ میزمینه

 (. بر این42 :1386قوام، ) یردگتواند مورد توجه قرار ها میت که برای بررسی سیاستاس

ر د ارد.دان عقالنی بودن آن بستگی گیری در سیاستگذاری به میزاساس، اهمیت تصمیم

 گیری وجود دارد:این زمینه، دو رهیافت اساسی در تصمیم
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 رهیافت عقالنی یا خردگرا 

 ه کمفهومی (. 33: 1394محمدی، یافت تدریجی )ملکرهیافت عقالنی محدود یا ره

تند، بلکه عقالنی نیس که افراد، بازیگرانی کامالًکند قرار دارد بیان می در کانون این رهیافت

 تخاذامحدود به قیدهای شناختی و محیطی هستند. بازیگران حوزه سیاستگذاری به هنگام 

 –زینه فصل همهای تیار دارند و نه به تحلیلها در این حوزه، نه اطالعات کاملی در اختصمیم

جاری  کنند و خود را با وضعیتورزند. سیاستگذاران در عوض سازش میفایده مبادرت می

مل الیی عها قصد دارند عقدهند. مبنای اصلی عقالنیت محدود این است که انسانتطبیق می

 راین به؛ بنابشیوه عقالنی هستندهای شناختی، قاصر از رفتار به کنند، اما به دلیل محدودیت

 (.84و  83: 1396اسمیت و لریمر، زنند )بخش دست میانتخاب رضایت

های ممکن ینجایگز کنند؛ای را شناسایی میرهیافت جامع عقالنی، سیاستگذاران مسئله در

یت هاندر  ؛سنجندکنند و مزایا و معایب هر کدام را میرا برای رسیدگی به مسئله جستجو می

 الگو،(. در این 82: 1396اسمیت و لریمر، ) ینندگزحل را بر میترین راهترین و کارآمداثربخش

هاست لحاهانسان به عنوان یک موجود اقتصادی قادر به شناخت سود و زیان ناشی از گزینش ر

 (.33: 1394محمدی، ملک)

منابع  ونات د که از امکاها و موسسات وابسته در تالشنتمامی دولت ،کهآنچه مسلم است این

نها از ند. آآن بر طرف کنوسیله  ده کنند که حداکثر نیازها را بهمحدود خود به نحوی استفا

ا بمطابق ا تد کوشندارند و میرا ای طریق تخصیص قانونی منابع، سعی در تحقق چنین خواسته

حل اهرترین به ،طریق نمایند و از اینعقالیی سیاستگذاری، اهداف منطقی و دقیق وضع  الگوی

 (.121: 1393دانشفرد، ) یرندگو به کار  ب کنندرا انتخا

 از این . یکیالگوهای گوناگونی تنظیم و ارائه شده است فرآیند عقالیی سیاستگذاری نیزدر 

 کردهارائه  1نمودار الگوهای را دکتر سید مهدی الوانی در قالب سیاستگذاری سیستمی به شرح 

باشد. رنی میها و فعل و انفعاالت دوها و ستادهبه صورت سیستمی از داده است. این فرآیند

ا هحدودیتمسائل و ، محاکم بر جامعه، انتظاراتهای ی ارزشاطالعاتی درباره :ها عبارتند ازداده

 نظیمسائل تد تا اهدافی برای حل مشوهای مذکور موجب میو امکانات موجود در جامعه. داده

ع شده های وضمشیها یا خطها همان سیاستراحل نیز انجام پذیرد. ستادهو سایر م شود

 (.41: 1380الوانی، باشند )می
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عقالیی  الگویکنند مطابق با ها سعی میدر موضوع سیاستگذاری دفاعی، دولت

 ها،یمعقالیی بودن تصم». منظور از کنند و اجرا گیری، بهترین سیاست را انتخابتصمیم

: 1386 قوام،«)های مناسب برای رسیدن به اهداف مورد نظر استاز ابزارها و تکنیک گیریبهره

وسط ده تش(. بنابراین از آنجا که کنش و واکنش واحدهای سیاسی در مقابل سیاست اتخاذ 48

را  عیای دفاهسیاست یاستگذاران دفاعی و امنیتی بایدگیرندگان و س، تصمیمدارددولت اهمیت 

 وداف را در جهت تحقق اه ند تا کمترین زیان و تهدید و بیشترین سودایطوری تدوین نم

ارها و بع، ابزز منابرداری بهینه اتأمین منافع ملی به همراه داشته باشد. این امر نیازمند بهره

ند. کتواند به سیاستگذاری دفاعی عقالنی و اثربخش کمک های مناسب است که میظرفیت

ژوهش این پ های فرهنگی قدرت نرم است که درها، منابع و ظرفیتتین منابع و ظرفییکی از ا

 .پردازیممیبه بررسی نقش آنها در فرآیند سیاستگذاری دفاعی 

 ظریه قدرت نرمن -2-3

هایی چون توانایی تضمین امنیت، تغییر قدرت از مباحث محوری علم سیاست است و از قابلیت

. سابقاً در مطالعه و تحلیل قدرت، معموالً عناصر رفتار دیگران و دفع تهدید برخوردار است

مایلی و گرفتند )اصلی قدرت یک کشور در نظر می محسوس )قدرت سخت( را به عنوان ارکان

(. اما همزمان با ورود به هزاره سوم میالدی و به دلیل تغییر ماهیت 190: 1395مطیعی، 

از اهمیت اشکال نامحسوس قدرت و  یافتل المللی، منابع قدرت نیز تحوّهای بینسیاست

تا قدرت از  الملل موجب شدل بستر قدرت در سیاست بین. در واقع، تحوّبیشتری برخوردار شد
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را نه در گروی منابع صرفاً مادی،  خاستگاه اصلی خود تغییر مکان دهد و جوامع نیز قدرتشان

قدرت »قدرت، چهره دوم قدرت یا  ند. این بُعد ازهای دیگر بدانبلکه در توانایی تغییر رفتار دولت

المللی و تأثیرگذاری غیرمستقیم شود که محصول برآیند کسب اعتبار بینمی خوانده «1نرم

همراه با رضایت، بر دیگران است. قدرت نرم توجه به اشغال فضای ذهنی شهروندان دیگر 

 (.227: 1388هرسیج و همکاران، است )جوامع از طریق ایجاد اقناع 

م محصول و برآیند تصویرسازی مثبت، ارائه چهره موجه از خود، کسب اعتبار قدرت نر

(. این 11: 1394افتخاری و کمالی،است )المللی و نفوذ در افکار عمومی داخلی و خارجی بین

آمریکایی، گره خورده  یپرداز برجستهپژوهشگر سیاسی و نظریه، 2اصطالح، با نام جوزف نای

 یقدرت نرم بر مبنا تیماه ،نامد و معتقد استه دوم قدرت میاست. وی قدرت نرم را وج

ناملموس و با استفاده از  یاامر به گونه نیاستوار است و ا گرانید حاتیبر ترج یدهشکل

تفاوت نفوذ  با شود. البته قدرت نرمیانجام م یاسیس یها و نهادهاارزش ،یفرهنگ یهاجاذبه

جذب  ییپاداش باشد، اما قدرت نرم توانا ایو  دیتهدسخت،  بر قدرت یتواند مبتنینفوذ م دارد؛

 (.67 :1389ی، عسگرو  2002،6نای،است ) تیبر رضا یکردن مبتن

اه ه، سه رلخوانای در قدرت نرم، برای ترغیب طرف مقابل به انجام رفتار د دیدگاهِ بر اساس

ستیابی درای ست که با یپاداش، جذب و اقناع وجود دارد. از نظر وی قدرت نرم یک کشور، توان

 ،و معتقد استا. (Ney 2004) یردگکار میبه اهدافش از طریق جذابیت و نه اجبار یا تنبیه، به

ی هایخشبآن کشور )آن فرهنگ  تواند از سه منبع اصلی پدید آید:قدرت نرم در یک کشور می

ارج خر داخل و در مواردی که د) یاسیسهای ارزشکه برای دیگران دارای جذابیت است(، 

ظر ننه به در صورتی که قانونی و مسئوال) یخارجسیاست  سرانجامو  (کشور مورد توجه باشند

 عد کردنا متقاکنند و در ارتباط بهایی هستند که جذابیت تولید مییبرسد(. این منابع دارای

ا رفتار بمعموالً  بوده و به انتهای طیف رفتار متمایل است؛ در حالی که منابع قدرت سخت

 (.51: 1389شوند )نای، پیوند میدستوری هم

ید قدرت نرم به آن اشاره شده فرهنگ به عنوان یک منبع اساسی در تول ،نای یدر نظریه

کند المللی، قسمت اعظم منابعی که قدرت نرم تولید میهای بیندر سیاست ،معتقد استاو  است.

                                                                                                                                       
1 - Soft Power 
1- Josef Nye  
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(. 47: 1389نای، شود )اش ناشی میز فرهنگهای ارائه شده یک سازمان یا کشور، ااز ارزش

 اعمال و هاارزش از ایدسته از است عبارت فرهنگ کند:بیان می «فرهنگ»جوزف نای در تعریف 

 شامل را جهانی هایارزش کشور یک فرهنگ وقتی ،گویدمی او. بخشدمی معنا جامعه یک به که

 (.52: 1389نای، ) یابدمی افزایش شود، لتحصی اندک هزینه با مطلوب نتایج اینکه احتمال شود

 ،فرهنگ ورزان علوم اجتماعی معتقدند که عاملِ است که بسیاری از اندیشهدلیل همین  شاید به

یابی به قدرت دست ،های جامعه است. از این دیدگاهساز دگرگونی سیاسی و سایر بخشزمینه

(. چراکه 40: 1382کاظمی، ) یفرهنگ سیاسی ممکن نیست مگر با در اختیار گرفتن قدرتِ 

 و شخصیت بیانگر که است اجتماعی هایحوزه همه در رفتار و ذهن به دهندهجهت فرهنگ

توان گفت نظم می. به عبارت دیگر، (174: 1387وهمکاران، افتخاریاست ) کشور یک هویت

گردد ید مییا باز تول گیرد،می ، مورد مخالفت قرارشودمی اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته

 .(44: 1384، تاجیک)

جمعی  یستِزبنابراین فرهنگ به عنوان یکی از منابع قدرت نرم و به مثابه یکی از اجزای 

ست به ادر اقتوان از آن تحت عنوان جعبه ابزاری نام برد که بشر، چنان ظرفیتی دارد که می

ان از فرهنگ به تومی منظر، . از این(7: 1390عسگری، بدهد )ها و رفتارها شکل و سازمان اقدام

ر حوزه مطلوب د نتایج تحصیل احتمال نام برد که های دفاعیدر سیاستگذاری عنوان عاملی

 دهد.می افزایش اندک با هزینه دفاعی را

 منابع فرهنگی قدرت نرم ج.ا.ایران -3-3

ی ناسبمهای در راستای بررسی منابع فرهنگی قدرت جمهوری اسالمی ایران تحقیقات و پژوهش

 :ها به شرح زیر استبرخی از این پژوهش در این حوزه صورت گرفته است.

منابع قدرت نرم در "تحت عنوان  اکبر جعفری در مقالهسید محمدجواد قربی و علی -

، "ایران های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمیهای کلی نظام: موردکاوی سیاستسیاست

ت و ن، معنوی. در این مقاله، دیاندی ایران را بررسی کردهمنابع قدرت نرم جمهوری اسالم

منابع  زندگی اسالمی و علم و دانش؛ به عنوان ایرانی، سبک -های اسالمی، هویت اسالمیارزش

 (.7-44: 1395فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران مطرح گردیده است )قربی و جعفری، 

جمهوری نظام قدرت نرم  های دینی و ملیؤلفهم"در پژوهشی با عنوان  زادهمحمد ملک -
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های اصیل فرهنگ ملی )از جمله؛ های مذهبی و دینی همراه با مؤلفهآموزه "اسالمی ایران

تمدنی ایران، قدمت و تنوع زبان فارسی، -های فرهنگیسرزمین و هویت ایرانی، تاریخ و جاذبه

خواهی، روحیه خودباوری و و عدالتستیزی ظلم ینیروی انسانی هوشمند و کارآمد، روحیه

اعتماد به نفس، اندیشمندان، فالسفه و شعرای بزرگ ایران( را به عنوان دو عامل مهمِ 

 -132: 1394زاده، ملکآورد )بخش و وحدت آفرین در جامعه اسالمی ایران به شمار میهویت

109). 

 "المیقدرت نرم انقالب اسمنابع "نوان عپور در مقاله تحت اصغر افتخاری و محمد جانی -

 انقالب نرم های قدرتبا تأکید بر وصیت نامه شهدا دانشگاه امام صادق )ع(، به تبیین مؤلفه

منبع  :گروه نامه شهدا، منابع قدرت نرم را در سهاند. آنان بر اساس وصیتاسالمی پرداخته

حوری؛ مو ایمان و باورهای دینیکرده بندی فرهنگی، منبع سیاسی و منبع اقتصادی دسته

هیت و فظ مامداری و الگوگیری از قیام عاشورا؛ توسعه علمی کشور؛ و حجهاد و مجاهدت؛ عزت

ا نزد رأکید ی اصلی انقالب را به عنوان منابع فرهنگی قدرت نرم که بیشترین سهم از تجوهر

 (.23-46: 1392پور، افتخاری و جانیاند )اند استخراج نمودهشهدا داشته

 عی نظامرمایه اجتمامنابع قدرت نرم، س"ای با عنوان چهر محمدی نیز با انتشار مقالهمنو -

 رکیه بتدر عنایات الهی؛  منابع قدرت نرم در جمهوری اسالمی را "جمهوری اسالمی ایران

 استقامت و پایداری؛یت و امامت؛ شهامت و شجاعت؛ های مردم؛ والپشتیبانی توده

ا؛ هصتده بر دشمن؛ وظیفه ادای تکلیف؛ تبدیل تهدیدات به فرناپذیری و تحمیل اراسازش

محمدی، ند )دابرخورد هوشمندانه و مدبرانه و تبدیل امکانات بالقوه به امکانات بالفعل می

1387 :43-19). 

وری رم جمههای دیگری نیز راجع به منابع قدرت نهای اشاره شده، پژوهشعالوه بر پژوهش

که  منابعی ه بهته است که از حوصله این مقاله خارج است. لیکن با توجاسالمی ایران انجام گرف

ان ی ایرهای فوق اشاره شد، به طور کلی منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسالمدر پژوهش

 در فرهنگ اسالمی و ایرانی نهفته است.

 و از میت فرهنگ سیاسی تشیّعدر نظام جمهوری اسالمی ایران، از یک سو به دلیل حاک

و نمادهای دینی و ملی هویت  های فرهنگی اصیل و کهن ایرانی، دارای مؤلفهسوی دیگر جاذبه

های مهمی از منابع باشد؛ و عناصر و بخشدهنده در جامعه اسالمی ایران میبخش و انسجام
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گونه که دین در باشند؛ هماندینی و ملی با هم تلفیق یافته و غیرقابل تفکیک از یکدیگر می

به  -به عنوان منبع مهم قدرت –کننده سرمایه اجتماعی ه اسالمی ایران از عوامل تقویتجامع

الهی و  –های ملی در این زمینه انکارناپذیر است. ویژگی نظام سیاسی آید، تأثیر مؤلفهشمار می

در  ،های آن در میان ملت ایرانمردمی مکتب تشیع و نهادینه شدن این مکتب و اصول و آرمان

نرم نظام  های نهفته در فرهنگ اصیل و کهن ایرانی، تأثیر بسزایی در قدرتِ جذابیت کنار

 ،و همگرایی این دو عامل (129 :1394زاده، ملکاست )جمهوری اسالمی ایران برجای نهاده 

کانون نیرومندی را برای تولید قدرت نرم در فرهنگ سیاسی شیعه حاکم بر این کشور، بوجود 

 (.109: 1394اده، زملکاست )آورده 

فاعی منابع فرهنگی قدرت نرمِ اثربخش در سیاستگذاری د :توان گفتبر این مبنا می

هایی ی با شاخصفرهنگ اسالم -1بخش: های هویتجمهوری اسالمی ایران را باید در جاذبه

ایی، اشوری عهمچون باورهای دینی و ایمان به خدا، عنایات و امدادهای غیبی الهی، روحیه

ظهور،  نتظارطلبی، ایثار و جهاد در راه خدا، فرهنگ مقاومت و ایستادگی، مهدویت و اادتشه

و  رانیا نیم سرزمهایی همچون نارهنگ ایرانی با شاخصف -2های تربیتی، و مساجد و کانون

ها و لی، اسطورهم و مراسم هاینسیقی، آیوطن دوستی ایرانیان، تاریخ و تمدن ایرانی، شعر و مو

 اسالمی و علم و دانش جستجو کرد. –خر ملی و مذهبی، خانواده ایرانی مفا

 روش شناسی پژوهش

 روش پژوهش -4-1

ریق طاز  تحلیلی است. تالش شد تا –این پژوهش، از نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی 

ذاری سیاستگ نظران، کارشناسان و مجریان مرتبط با موضوع قدرت نرم ومصاحبه با صاحب

ز، ف نیاز نظر هد ی تحقیق بررسی شود.های الزم کسب و ارتباط بین متغیرها، دادهدفاعی

ها و گیریاز این تحقیق در تصمیم ؛ یعنی نتایج حاصلپژوهشی کاربردی است

 ها این حوزه قابل استفاده است.ریزیهای دفاعی و همچنین برنامهسیاستگذاری

 تغیرهای پژوهشم -4-2

ک و محرّ که عاملِ استرهنگی قدرت نرم به عنوان متغیر مستقل در این پژوهش منابع ف 

. تعیین باشدمیدهنده به متغیر وابسته یعنی سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران جهت
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نقش و کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم به عنوان متغیر مستقل در سیاستگذاری دفاعی 

 ج.ا.ایران، هدف عمده این تحقیق است.

 هاگردآوری و تجزیه و تحلیل دادهروش -4-3

 .ده استشاستفاده  (مصاحبه) میدانیروش و  (ایکتابخانه) یاسناداز روش  ،پژوهشاین  در

 یی بهو هدف از آن پاسخگو ی صورت گرفتهدر پژوهش فعلی با رویکردی اکتشاف هامصاحبه

و  شگراننظران، پژوه، صاحباستادانسوال اصلی پژوهش است. جامعه آماری این تحقیق شامل 

ین تعی در این راستا از طریق روش مربوط به حوزه این پژوهش است. کارشناسان و مجریان

زه قدرت نظرانی که در حوبگلوله برفی(، ابتدا تعداد معدودی از صاح) یاگیری زنجیرهنمونه

ایی شناس ،دماینن را انجام این پژوهش یاری توانستند مامی، نرم و سیاستگذاری دفاعی ج.ا.ایران

نظران و و پس از مصاحبه با آنان و تقاضای معرفی افراد مناسب دیگر، ما را به صاحبشد 

ه در زمینه نفر ک 22طی اجرای این پژوهش، تعداد دیگر این حوزه معرفی نمودند.  کارشناسان

وهش ژن پاین پژوهش دارای شناخت و تخصص الزم بودند، شناسایی و به عنوان حجم نمونه ای

 کیفیش رو ،هاها در این تحقیق بر حسب نوع دادهروش تجزیه و تحلیل دادهمشخص گردید. 

ها صاحبهم در نکات اشاره شده)مکس کیو دای(  maxqdaافزار با استفاده از نرم  باشد.می

ا روش ب . در اینجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفتو مورد ت شدبندی دسته و ، کددهیاستخراج

ید. ین گردهای اصلی تعیها، مفاهیم و مقولهاز کدگذاری باز و محوری متن مصاحبهاستفاده 

یش این که با پاال آمد دستبههای بسیاری مرحله کدگذاری باز مضمون طوری که دربه

 .های کمتر و محوری کاهش یافتها به مقولهمفاهیم، داده

 های پژوهشتحلیل یافته

نگی فره یعنی چگونگی ایفای نقش منابع ،وال اصلی تحقیقدر این بخش به منظور پاسخ به س

ها ههای حاصل از متن مصاحبقدرت نرم ج.ا.ایران در سیاستگذاری دفاعی، نخست گزاره

ر رم داستخراج و سپس از طریق کدگذاری باز و محوری، نقش محوری منابع فرهنگی قدرت ن

ه با ای مستخرجه از مصاحب. کدهآمد دستبههای دفاعی حوزه تدوین و اجرای سیاست

در  نقش محوری فرهنگ 22های مربوطه و در مفهوم با فراوانی 93نظران در قالب صاحب

 (.1جدول ) .بندی شدهای دفاعی، دستهتدوین و اجرای سیاست
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 ها: نتایج کلی حاصل از تحلیل کیفی مصاحبه1جدول 

 ابعاد پژوهش
حوزه 

 یاستگذاریس
 اولویت بندی یدگذاردرص کل یفراوان ینقش محور

ش
رز

ش ا
نق

ت
اس

سی
ی 

را
اج

و 
ن 

وی
تد

در 
ی 

نگ
ره

ی ف
ها

ن
را

.ای
ج.ا

ی 
اع

دف
ی 

ها
 

 تدوین

دهی به ساختار ذهنی و شکل

 فکری سیاستگذاران
8 36.36% 2 

 در کنندهدهنده و تسریعجهت

 هاگیریها و تصمیمسازیتصمیم
4 18.18% 5 

 5 %18.18 4 کننده سرنوشت نظامتعیین

ین و تدو

 اجرا

 

 2 %36.36 8 توکل به خدا و امداد الهی

تقویت اراده و روحیه مقاومت، 

یل اهلل و جهاد فی سب

 ناپذیریشکست

8 36.36% 2 

ارائه راهکارهای علمی در 

 هاگیریتصمیم
6 27.27% 4 

کاری، تقویت وجدان

 پذیری و کارآمدیمسئولیت
4 18.18% 5 

 6 %13.63 3 سخودباوری و اعتماد به نف

 7 %9.09 2 پذیریدهنده نظم و نظمتعالی

 7 %9.09 2 رشد هنجارها در عرصه دفاع

 اجرا

نظام برای ثبات و اقتدار  ایجاد

 سیاسی و رویکردهای دفاعی
9 40.90% 1 

بخشی فعلیت بخشیدن و تحرک

 هابه اجرای سیاست
7 31.18% 3 

به  دهندهراهنمای عمل و جهت

و عملکرد مجریان  رفتار

 هاسیاست

6 27.27% 4 

 4 %27.27 6 ایجاد وحدت و همبستگی ملی

موفقیت و پیشرفت در ابعاد مادی 

 و معنوی
6 27.27% 4 

ایجاد بازدارندگی مؤثر و 

 سازیمصونیت
6 27.27% 4 

 5 %18.18 4 بسیج عمومی و دفاع همه جانبه

 5 %18.18 4ساز و پشتیبان اجرای زمینه
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 اهسیاست

تهیج روحیه و ایجاد آمادگی برای 

 دفاع و مقابله با دشمن
3 13.63% 6 

 6 %13.63 3 ایجاد آرامش برای جامعه

 6 %13.63 3 مدیریت جهادی

سازی؛ تکوین و تثبیت هویت

 هویت دینی و ملی
3 13.63% 6 

یعنی ، گیفرهن محوری منابعهای های مربوط به یکی از نقشزیرنقش ، مفاهیم یا2در جدول 

ائه ر اردمحدودیت که با توجه به  ارائه شد شکل دهی به ساختار ذهنی و فکری سیاستگذاران

 گردد.ها خودداری میها، از تشریح اجزاء سایر نقشتفضیلی دیگر نقش

 شکل دهی به ساختار ذهنی و فکری سیاستگذاران: مفاهیم مربوط به نقش 2جدول 

 حوزه 

 اریسیاستگذ
 فراوانی مفاهیم نقش محوری

فراوانی 

 کلی

 تدوین

دهی به شکل

ساختار ذهنی و 

فکری 

 سیاستگذاران

 1 ایجاد چارچوب ذهنی برای سیاستگذاران

8 

 ( به خودشانهاتعیین کننده نوع نگاه بازیگران )جوامع و دولت

 ومحیط
1 

 1 های دفاعیاتخاذ نگاه کالن مربوط به سیاست

 1 و کنترل کننده افکار انسان دهدهنجهت

 1 های دفاعیناظر به کل فرآِیند سیاستگذاری و اجرای سیاست

 1 تفکر و خردمندی دهندهتعالی

 2 ادراکات دهندهو شکل دهندهجهت

هایی صشاخ ارنمودشوندگان نمایش داده شده است. در این مصاحبه نمودار زیر، تحلیل کیفی نظردر 

ر اخلی قرادای هدر حلقه ،شترین تکرار را داشته باشند و از اولویت باالتری برخوردار هستندکه بی

ر د و کمتدارهای دفاعی نقش کمتری را هایی که در اثربخشی به سیاستگذاریاند و شاخصگرفته

 (.2های بیرونی قرار دارند )نمودار ، در حلقهتکرار شده است

 



 41/   ...رانیا یاسالم یجمهور یدفاع یاستگذاریبه س یاثربخش

 

 
 هابهمصاح : تحلیل کیفی2نمودار 

دهی به دهی و جهتهای تحقیق حاکی از آن است یکی از عواملی که در سمتیافته

کنند، عوامل و منابع فرهنگی قدرت نرم در یک های دفاعی ایفای نقش میو سیاست هاتصمیم

های سیاستگذاران دفاعی و تحقق اهداف جامعه است که از عوامل مؤثر در اثربخشی به انتخاب

های این پژوهش، های حاصل از تحلیل متن مصاحبهشود. یافتهی محسوب میدفاعی و نظام

نقش محوری و اساسی را در تدوین و  22دهد که منابع فرهنگی قدرت نرم ج.ا.ایران نشان می

نقش محوری، در مرحله  3کند. در مرحله تدوین های دفاعی ج.ا.ایران ایفاء میاجرای سیاست

نقش محوری  12های دفاعی محوری، و در مرحله اجرای سیاستنقش  7هم تدوین و هم اجرا 

شوندگان را دارد که با توجه به فراوانی مفاهیم و درصد آنها نسبت به تعداد مصاحبه

بندی صورت گرفته و میزان اثرگذاری منابع فرهنگی اند. از نظر اولویتبندی گردیدهاولویت

، نظام سیاسی و رویکردهای دفاعی برای و اقتدارثبات  قدرت نرم در سیاستگذاری دفاعی، ایجاد

تقویت اراده و ؛ توکل به خدا و امداد الهی؛ دهی به ساختار ذهنی و فکری سیاستگذارانشکل
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بخشی به فعلیت بخشیدن و تحرک؛ و ناپذیریروحیه مقاومت، جهاد فی سبیل اهلل و شکست

برخوردار  ای اشاره شده در جدولهاز اولویت باالتری نسبت به دیگر نقش هااجرای سیاست

های دفاعی و مرحله اجرای آنها، به تشریح و در ادامه با توجه به مرحله تدوین سیاست هستند.

های محوری منابع فرهنگی قدرت نرم در فرآیند سیاستگذاری دفاعی تحلیل برخی از نقش

 :پردازیممیج.ا.ایران 

 های دفاعی ج.ا.ایرانستیانقش منابع فرهنگی قدرت نرم در تدوین س -5-1

ندی بالبقست. تدوین یک سیاست را فرموله کردن یا ا هاتدوین سیاست از مراحل چرخه سیاست

ن یک ز تدویگویند. جیمز اندرسن عقیده دارد که منظور احقوقی یا قانونی می یچارچوبآن در 

 تباط بادن اربرقرار کر های قابل قبول و مناسب برایای از اعمال و کنشاتخاذ مجموعه ،سیاست

 نظر مبنای ( بر52: 1394مسائل عمومی از طریق تبدیل آنها به قانون است )ملک محمدی، 

 ست:امنابع فرهنگی قدرت نرم در مرحله تدوین سیاست دفاعی به شرح ذیل  ، نقشِخبرگان

 دهی به ساختار ذهنی و فکری سیاستگذاران دفاعیشکل

فیاعی، معتقدند که منابع فرهنگی در مرحله تدوین سیاست د شوندگاندرصد از مصاحبه 31.81

ه کیشود شود و این خود باعث میدهی به ساختار ذهنی و فکری سیاستگذاران میموجب شکل

ها و تدر تمامی فعالی . انسان موجودی است کهشودسیاستگذار در یک چارچوب فرهنگی اقدام 

 ی اندیشیههدهندهایی که محرک وی و شکلو ارزش هااقدامات خود تابع اعتقادات، باورها، تلقی

نیا ها همیان فرهنیگ اسیت کیه بیه فعیل آدمیی معو ذهن اوست. این اعتقادات، باورها و ارزش

و  گاه اعتقاداتها به طور ناخودآگاه و خودآها و انتخابگیریبنابراین انسان در تصمیم؛ بخشدمی

ل از ذهنیی و فکیری سیاسیتگذاران دفیاعی، متشیکز ایین رو، سیاختار ا کنید؛ها را لحاظ میارزش

ک سیسیتم یینماید. در گیری را تعیین میهایی است که قواعد کلی حاکم بر تصمیمهنجارها و ارزش

اسیتگذاری های موجود که سیاختار عینیی سیاین ساختار ذهنی در مواجهه با واقعیت ،نسبتاً منعطف

هاییت در نورزد و هیا مبیادرت مییصیول و ارزشتفسییر ا ،بیه تطبییق و تیرمیم ،دهندرا تشکیل می

 طور کلیی (. به150: 1386اشتریان،دهد )دادی را تحت عنوان سیاستگذاری دفاعی به دست میبرون

 اسیتهیای فرهنگیی بیه غاییت مشیکل مطالعه مسائل دفاعی و امنیتی بیدون فهیم باورهیا و ارزش

 (.31، 1390زندی غرایاق)
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 هاگیریتصمیم ها وسازیکننده تصمیمتسریع

 ومردم  شوندگان معتقدند که فرهنگ به واسطه مقبولیت آن در نزداز مصاحبه درصد 18.18

به سوی  ایجاد چارچوب ذهنی برای سیاستگذاران موجب مشخص شدن جهت و مسیر حرکت

 ها وسازیکننده در تصمیمبنابراین نقشی تسریع ؛اهداف و منافع ملی خواهد بود

 ارد. به عبارتی، تدوین سیاست را تسهیل خواهد نمود.ها دگیریتصمیم

 کننده سرنوشت نظام و کشور استتعیین

د، ته باشتواند در عرصه سیاستگذاری دفاعی به دنبال داشهایی که فرهنگ میاز دیگر نقش

 رد:داکنندگان بیان میدهی به سرنوشت نظام سیاسی و کشور است. یکی از مشارکتجهت

 حاله وکند. اگر استهاست و مانند یک شمشیر دو لبه عمل میام فعالیتفرهنگ بستر تم"

آن  مثبت کند و اگر تقویت شود و وجهتضعیف شود امنیت، بقا و سرنوشت کشور را تهدید می

 "هاست.بسیار قوی در اجرای سیاست ، یک محّرکمورد تأکید قرار گیرد

 عی ج.ا. ایرانهای دفای سیاستنقش منابع فرهنگی قدرت نرم در تدوین و اجرا -5-2

 توکل به خدا و امداد الهی

 36.36که  یکی از آثار منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در سیاستگذاری دفاعی

لهی در ادهای شوندگان به آن اشاره کردن، توکل به خدا و توجه به عنایات و امدادرصد مصاحبه

یت در اولو نظران این عملاعی است. در مصاحبه با صاحبهای دفها و سیاستگذاریگیریتصمیم

 اهران، در مجری شود که سیاستگذاران ودوم آثار قرار دارد. آنها معتقدند که این عامل باعث می

 گونهیچهون او، بد اخذ تصمیم و اجرای آن، به یاری خداوند متعال و الگوبرداری از دستورهای

د. یر باشنذناپذها و اهداف، ثابت قدم و نفومسیر تحقق سیاست ی انتخاب را انجام دهند و درترس

جه در نتی فاعیهای دبنابراین عامل توکل به خدا و امداد الهی در فرآیند تدوین و اجرای سیاست

 .شودیهای فرهنگ اسالمی ج.ا.ایران است، ایجاد مباورهای دینی و اسالمی که از مؤلفه

گرفتن از این  کمکگیران و مجریان عرصه دفاع، با شود تصمیمتوکل بر خدا باعث می

ها را با اقتدار طی بخشند و راه تحقق سیاستهای خود را بهبود ها و گزینشعامل، تصمیم

و آنگاه که بر کاری تصمیم ... » فرمایند:سوره آل عمران خداوند می 160و  159نمایند. در آیه 

کنندگان را دوست دارد، اگر خدا شما را یاری که خدا توکل  چرا گرفتی، توکل بر خدا کن؛



 1398 بهار، 1، شمارۀ نوزدهمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 44

 

هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر هم شما را واگذارد کیست که بعد از آن شما را  ،کند

 «یاری کند و مؤمنین بر خدا توکل کنند.

 ناپذیریتقویت اراده و روحیه مقاومت، جهاد فی سبیل اهلل و شکست

ب نهفته در گرا و جذابخش، فطرتهای تعالیها و ارزشؤلفهماسطه ایرانی به و -فرهنگ اسالمی

تقویت و  راده،اکند که موجب تقویت عزم و آن، چنان اراده و نیرویی در وجود انسان پدیدار می

کوشی، تداوم تقویت روحیه شجاعت، خطرپذیری، سختحفظ تفکر پیروزی حق بر باطل، 

جه گرایی و در نتی، شهادتت گوناگونمبارزه و ایستادگی در مقابل دشمنان و مشکال

 رهنگیفبنابراین در نتیجه کاربست منابع  شود؛ناپذیری و پیروزی نظام اسالمی میشکست

 وادی قدرت نرم در فرآیند سیاستگذاری دفاعی، تالش و مجاهدت، مقاومت و ایستادگی، ش

 شجاعت، بیداری و عزت پدیدار خواهد شد و از ترس خبری نیست.

 های دفاعیگیریهای علمی در تصمیمحلهارائه را

د. چرا ار باشهای علمی و دانش استوتوجه به علم، واقعیت دفاعی اثربخش باید برسیاستگذاری 

شرایط  نات وها و اطالعات واقعی و علمی از مسئله، امکاکه علم و دانش، موجب ارائه آگاهی

هد. ده میر جهت پاسخ به مسئله ارائممکن، علمی و مطلوب د هایحلشود و در نتیجه راهمی

م و وامل مهمله عرو، توجه به علم و دانش به عنوان یکی از منابع فرهنگی قدرت نرم، از جازاین

حول در تات، اثربخش در سیاستگذاری دفاعی ج.ا.ایران است. در عصر دانایی و فناوری و اطالع

ش و م و دانشود، نیازمند علبال میهای دفاعی دنستامور دفاعی و تحقق اهدافی که در سیا

ی، ی دفاعسازی آن در فرآیند سیاستگذارتوسعه آن است. با تکیه بر علم و دانش و پیاده

ار ران قرگیران و سیاستگذاروی تصمیمراهکارهایی برای حل مسائل و رسیدن به اهداف پیش

 شود که در مطلوبیت سیاستگذاری تأثیرگذار است.داده می

 پذیری و کارآمدیکاری، مسئولیتانتقویت وجد

شیوندگان مصیاحبه 18.18کارآمیدی،  پیذیری وکیاری، مسیئولیتراجع به پدیدار شدن وجدان

ایرانی موجب رشد و تقویت این خصوصیات در  –کاربست منابع غنی فرهنگ اسالمی  ،معتقدند

درونیی و التیزام  تعهید سیاستگذاران و مجریان خواهد شد. از منظر آنان، فرهنگ موجب ایجیاد

. شود که به آنها محول گردیده اسیتمیسیاستگذار و مجری( نسبت به وظایفی افراد )عملی در 
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پذیری و در نتیجه کارآمدی سیازمان را بیه دنبیال این تعهد درونی و التزام عملی فرد، مسئولیت

 .های مورد نظر آسان خواهد بودخواهد داشت. بنابراین تحقق اهداف و سیاست

 دباوری و اعتماد به نفسخو

گر ز دیاهای دفاعی خودباوری و اعتماد به نفس در سیاستگذاران و متولیان اجرایی سیاست

 ت. منابعن اسنتایج اثربخشِ منابع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایرا

فرینی، ارآخدا، افتخ فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران به واسطه امیدآفرینی و توکل به

 دباوری ولب، خوافزایی، در وجود سیاستگذاران و متولیان امور دفاعی قوت قآفرینی و دانششجاعت

. قدام نمودها اتبه آن در جهت تحقق اهداف و سیاس توان با اتکاآفریند که میاعتماد به نفسی می

ایانه و گراقعوا نگاهی مثبت و ، بی دفاعشود که سیاستگذاران و مجریان عرصهخودباوری موجب می

 وها سیاستام انجها و گیریتصمیمدر  ،دها و استعدادهای خوتواناییهمچنین با اعتقاد و اعتماد به 

 نقش زا،ذ نگاه دروننفس با اتخا اعتماِد به عمل نمایند. خودباوری وآمیز موفقیتنیل به اهداف 

 دفاعی و نظامی دارد.ای هپیشرفت و موفقیت ،در توسعهرا  اثرگذاری

 پذیرینظم و نظم

می ی جمهوری اسالمنابع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری دفاع کارگیریبهاز دیگر نتایج 

 ست. یکی ازاهای دفاعی و اجرای سیاست هاها، تصمیمحلدهی به راهایران، نظم و انسجام

گ وجود نسانی نظم بدون فرهندر عالم ا"کننده در مصاحبه معتقد است: نظران شرکتصاحب

اج ت محتکند. عرصه دفاع سخندارد و با رشد فرهنگ نظم و ثبات، تحکیم و توسعه پیدا می

 رهنگیهای دفاعی مبتنی بر فرهنگ جهادی که از منابع فنظم و انضباط است. اگر سیاست

م و و نظ در واقع به سوی تعالی ،و اجرا شود تدوینقدرت نرم جمهوری اسالمی ایران است، 

بی ت و کامیاپذیری از عوامل مهم در موفقینظم دهی ونظم «.شودانجام بیشتری راهنمایی می

 شوند.های دفاعی محسوب میسیاست

 رشد هنجارها در عرصه دفاع

های عمل اجتماعی را به کنند و قواعد و روشآیند و عمل میها پدید میهنجارها در سایه ارزش

( 86، 1383بشیریه کنند )های جامعه را ایجاد میی تحقق ارزشزمینه دهند. هنجارهادست می

از خصوصیات سیاستگذاری مبتنی بر فرهنگ، رشد "شوندگان معتقد است که یکی از مصاحبه

هنجارهای دفاعی در نیروها و در سطح جامعه است که در اداره امور، کارآمدی و حرکت به جلو 
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تأثیر اساسی خواهند داشت. هنجار در اینجا به مفهوم  جامعه و تحقق اهداف دفاعی نظام،

رود رفتارهای دفاعی و جهادی است که در سطح نیروهای مسلح و جامعه، از هر فردی انتظار می

 "و نقش بسیار زیادی را در استحکام و سالمت روانی و اجتماعی در عرصه دفاع به عهده دارند.

 .ا.ایرانجهای دفاعی نقش منابع فرهنگی در اجرای سیاست -5-3

هاست. زمانی که تدوین یک سیاست با همه ظرایف و بعد از سیاست یمرحله ،اجرا

لی عنای عمبه م رسد. از این نگاه، اجراهایش پایان یافت، نوبت به اجرای آن سیاست میکاریریزه

: 1394ملک محمدی، است )کردن تمهیداتی است که در مرحله تدوین لباس قانون بر تن کرده 

ی در فرهنگ توان حاصل کاربست منابعنظران این پژوهش، موارد زیر را می(. از منظر صاحب52

 های دفاعی ج.ا.ایران دانست.اجرای سیاست

 نظام سیاسی و رویکردهای دفاعی برای ثبات و اقتدار ایجاد

هنگی و یی فراهارچوب مفروضگذاران معموالً به طور ضمنی در چسیاست ،المللیدر هر رابطه بین

ر ه سایاعتمادی، ترس و یا آرامش نسبت بارزشی در مورد دشمنی یا دوستی، اعتماد یا بی

نش ونگی واکتواند تأثیرات مهمی بر چگکنند. بنابراین فرهنگ میها عمل میها و ملتحکومت

ف این و اهدا نیات ها و نوع تلقی آنها ازسیاستگذاران در مقابل اقدامات، مقاصد و تقاضاهای دولت

ه دارای کای های پویا و زندهفرهنگ .(93: 1382ازغندی و روشندل، باشند )ها داشته دولت

که  های جذاب و فراگیر هستند، زمینه مساعدتری برای مبادله دارند. طبیعی استارزش

ی راالتری ببلیت و ظرفیت باقا ،تر باشندشمولهای جهانچه بارزتر و حاوی ارزش ها هرفرهنگ

دیگر  ها، موجب جذب(. صدور ارزش38: 1382کاظمی، دارند )های خود ارزش صدور یا القای

تر لی آسانداف مق منافع و اهها و ایجاد اعتماد در روابط با دیگر کشورها خواهد شد و تحقّملت

ال بنا.ایران به دبرای نظام سیاسی و رویکردهای دفاعی ج.را در نتیجه ثبات و اقتدار ؛ خواهد بود

 دارد.

 بخشی به سیاستگذاری دفاعیفعلیت بخشیدن و تحرک

گرفته از منابع فرهنگ اسالمی است،  فرهنگ حاکم بر نظام جمهوری اسالمی ایران بر چون 

هایی را در عرصه این منابع در سیاستگذاری دفاعی جمهوری اسالمی ایران، تصویب سیاست

مستند هستند و ارزش و استحکام خود را از منشأ دفاع به دنبال دارد که به متون ادیان الهی 
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نقش تجهیزکننده در  ناپذیرند و بنابراین مانند دژی مستحکم و نفوذ کنند؛الهی اخذ می

هایی مانند صبر و استقامت، کنند. ارزشهای دفاعی ایفا میراستای تحقق اهداف و سیاست

کند. به فرآیند ی دفاعی تولید میهاوقفه در راه رسیدن به اهداف و سیاستتوکل، تالش بی

هایی بخشند و متولیان امور دفاعی را به انسانسیاستگذاری دفاعی فعلیت و تحرک می

 کنند.مستحکم در عقیده و عمل تبدیل می

 هادهنده به رفتار و عملکرد مجریان سیاستراهنمای عمل و جهت

رک های مشتها و باورای از ارزشفرهنگ به عنوان مجموعه"کنندگان، به زعم یکی از مشارکت

د به توانمی های فعالیت انسان در اجتماعهاست، در تمام عرصهی رفتار انساندهندهکه شکل

گان، کننداز منظر یکی دیگر از مشارکت "آفرینی کند.کننده، نقشعنوان عنصری تعیین

دار یشهرفتاری رو الگوهای  ها آدابای است از عقاید و باورهای اساسی، ارزشوارهفرهنگ نظام"

دهد و ل میو دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شک

 مل کیفیفرهنگ به عنوان یک عا"کننده دیگری معتقد است: مشارکت "سازد.هویت آن را می

 "اد.ها تغییر دستجهت سیاتواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و رفتار آنها را در غیرمادی، می

جرای اتوان گفت فرهنگ به عنوان یک راهنما، رفتار و عملکرد مجریان در بنابراین می

 ست.اها را جهت داده و به عبارتی، اقدام و عمل مجریان متأثر از فرهنگ حاکم سیاست

 و دفاع همه جانبه بسیج مردمی

ها و یکی از سیاستاساسی،  اصل سوم و اصل نهم قانون 11، بند 151اصل به موجب 

 تیمتمادفاع از حفظ استقالل و های اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران برای گیریجهت

می مرد ی، تقویت بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی و بسیجو نظام اسالم یارض

سالمی اری وبه طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمه ،است

 .ایران را داشته باشند

نی و ی، غیکی از شرایط الزم برای بسیج مردمی در یک کشور، برخورداری از فرهنگی جهاد

می و نی اسالغواسطه برخورداری از منابع فرهنگی کننده است. جمهوری اسالمی ایران بهتهییج

 ذاریگی در سیاستگایرانی، قدرت بسیج عمومی و مردمی را داراست. کاربست منابع فرهن

صد از در 18.18تواند این مهم را تسهیل و در شرایط بحرانی محقق نماید که دفاعی می

 اند.مصاحبه شوندگان به آن اشاره نموده
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 هاساز و پشتیبان اجرای سیاستزمینه

 ،ش برودتر پیچه جامعه به سوی فرهنگ بارور و غنی هر"کنندگان از منظر یکی از مشارکت

ل ان عامدر واقع فرهنگ به عنوگردد. دفاعی کشور بیشتر می هایرای اجرای سیاستزمینه ب

 ز نگاها "د.شودفاعی کشور محسوب می هایبخش، پشتوانه اجرای سیاستدهنده و انسجامنظم

نوان توانند به عو می استتحت تأثیر فرهنگ  اغلباذهان عمومی " یگریدمشارکت کننده 

 "نماید. دفاعی نقش ایفا هایی سیاستپشتوانه مستحکم در اجرا

 تهییج روحیه و ایجاد آمادگی در نیروها

و  .(51: 1386قوام، شود )روحیه به خصوصیات روانی و خلقی مشترک میان مردم گفته می

قالب  روحیه ملی در»های دفاعی است. یکی از عوامل مهم در پشتیبانی از جنگ و سیاست

م از تی اعهیچ دول ،اهمیتی است که بدون برخورداری از آن اکننده بافکار عمومی بشتیبانی

(. 112: 1375سنجابی،کند )طور موثر دنبال های خود را بهدموکرات قادر نخواهد بود سیاست

 مردم و وحیهمعلول عوامل متعددی است. منابع فرهنگی از جمله عوامل تأثیرگذار بر ر ،روحیه

 شوند.رزمندگان محسوب می

مادگی اد آبع فرهنگی در سیاستگذاری دفاعی موجب تهییج روحیه، انگیزه و ایجکاربست منا

مادگی یی و آتواند باعث افزایش کاراشود. روحیه نیز میدر مجریان و متولیان امر دفاع می

(. امروزه 51: 1386آید )قوام، نیروهای نظامی شود و عامل مهمی در ارزیابی قدرت به شمار می

ول جنگ ز اصایزانی افزایش یافته که برخی محققان از روحیه به عنوان یکی اهمیت روحیه به م

د احساس (. از سوی دیگر این روحیه منشأ ایجا52: 1390عسگری و آقاجانی، کنند )یاد می

 وحیهرشود. این رفتار افتخار در نیروهای نظامی برای از خودگذشتگی در راه اهداف می

عریف تخوش بازهای راهبردی را دستها و محاسبهی معادلههمهسازانه دارد که کارکردی قاعده

تحقق  کننده در اجرا و(. به طور کلی، روحیه عاملی تسهیلCassidy, 2002:51کند )می

 شود.های دفاعی محسوب میسیاست

 ایجاد آرامش برای جامعه

منیت برای مردم های دفاعی، ایجاد آرامش و اها در پرتو کاربست سیاستیکی از اهداف دولت

است. آرامش و امنیت به مفهوم وجود شرایطی است که مردم نسبت به حفاظت از جسم و 

رابر تهدیدها، خاطری های آنان در بجان، مال، معیشت، هویت، حیثیت و بسیاری از ارزش
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داشته باشند. یکی از سازوکارهای تحقق این هدف در نظام جمهوری اسالمی ایران  آسوده

 های دفاعی است.های اسالمی در سیاستوسعه آموزهتقویت و ت

 سازیایجاد بازدارندگی مؤثر و مصونیت

ا رشور کسیاستگذاری دفاعی مطلوب و کارآمد سیاستگذاری است که بتواند ضریب بازدارندگی 

قدرت »ست. . عنصر اساسی برای ایجاد بازدارندگی در کشور، برخورداری از قدرت ادهد افزایش

ون ها بدتت. دولهاسها، الگوها و اجرای راهبردها و سیاستها در تدوین نظریهی دولتابزار واقع

ا های بیشتر رقدرت، کالف سردرگمی هستند که توان الزم برای حرکت به سوی مطلوبیت

ولید ت(. در کنار قدرت سخت و دیگر عوامل مختلف 10: 1389)آقاجانی و عسگری،  «ندارند

تیجه نفزایی، و در اع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری دفاعی و قدرتمناب کارگیریبهقدرت، 

ر معرض دشور کتوان بازدارندگی کشور اثرگذار است. تحت تأثیر منابع فرهنگی زمانی که  ارتقای

 ها واهز دیدگاهای اجتماعی و سیاسی، فارغ گیرد، آحاد ملت اعم از گروهمخاطره دشمن قرار می

ایجاد  در میاین وضعیت نقش بسیار مه گیرند.لت انسجام راهبردی قرار میاختالف سالیق در حا

 عی دارد.های دفا( و در نتیجه تحقق سیاست49: 1390)عسگری و آقاجانی،  «بازدارندگی مؤثر

 مدیریت جهادی

ی، جهاد توان اشاره نمود. مدیریتنمونه بارز مدیریت جهادی را در دوران دفاع مقدس می

فاع )ره( توانست به خوبی در مقطع دمینیانی است که با رهبری امام خسبک رهبری ایر

ت ن سممقدس، کشور را از پرتگاه جنگ که استکبار جهانی جمهوری اسالمی ایران را به آ

ا ی خود رخطا کشانده بود، نجات دهد و کارایی خود را به خوبی نشان داده و در واقع آزمون و

وزه در (. امر98، 1394پور صادق و ذاکری قزاآنی ست )ادر هشت سال دفاع مقدس پس داده 

 د دارد،وجو عرصه دفاع نیز با توجه به تهدیدهای نرم و سختی که علیه جمهوری اسالمی ایران

سخت محتاج مدیریت جهادی هستیم. مدیریت جهادی نشأت گرفته از فرهنگ اسالمی و 

قادی و اعت تقویت باورهای دینی و فرهنگ جهادی است. بنابراین الزمه تقویت مدیریت جهادی،

 همچنین نهادینه نمودن فرهنگ جهادی در فرآیند سیاستگذاری دفاعی است.

و  ایجاد وحدت ،موفقیت و پیشرفت در ابعاد مادی و معنویهای فوق، عالوه بر نقش

نابع که م از دیگر نتایجی است تکوین و تثبیت هویت دینی و ملی ،سازیهویت ،همبستگی ملی

 های دفاعی ج.ا.ایران به دنبال دارد.نگی قدرت نرم در اجرای سیاستفره
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 نهایی پژوهش الگویارائه  

وامل و تر ععقالیی سیاستگذاری به منظور شناخت بهتر و ساده یکی از تدابیری که در فرآیند

ل ز مدانظور ماست.  هاشود، استفاده از مدلمتغیرهای موجود در مورد مسأله به کار گرفته می

وجود، مرهای ها و روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغییا الگو تصویری است که از واقعیت

رهای متغی توانی ارتباط آنها و نتایج حاصل از کنش و واکنش آنهاست. به کمک مدل مینحوه

میان  و از ی بین آنها را به خوبی شناخت؛ هر شق را به سهولت ارزیابی کردموجود و رابطه

ی این پژوهش، ها(. با توجه به یافته52: 1380الوانی، ) یدبرگزحل را ها، بهترین راهحلراه

درت قنگی براساس رویکرد سیستمی، مدل زیر برای سیاستگذاری دفاعی با تکیه بر منابع فره

 د:شونرم ارائه می

 

 گیرینتیجه

جمهوری اسیالمی اییران  اثربخشی به سیاستگذاری دفاعی ر کلی، در این مقاله تالش شد،به طو

قرار گیرد. در این راسیتا منیابع  هنگی قدرت نرم مورد بررسی و تحلیلدر پرتو کاربست منابع فر

آنهیا در اثربخشیی سیاسیتگذاری دفیاعی میورد  کارگیریبیهفرهنگی قدرت نرم شناسایی و آثار 

آمادگی برای دفاع از که ایجاد ثبات و امنیت در جامعه و  ها نشان داد. بررسیواکاوی قرار گرفت

هیای های دفاعی عقالنی و اثربخش بستگی دارد. الزمه تیدوین سیاسیتکشور، به سیاستگذاری

منابع سخت و نرم قدرت در فرآیند سیاسیتگذاری دفیاعی  کارگیریبهدفاعی عقالنی و اثربخش، 

شیود. هیای دفیاعی محسیوب مییاست. چراکه قدرت عامل محوری و اساسی در تدوین سیاست
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موفقییت که  این نکته اذعان دارندپردازان همچون جوزف نای نیز به که، بسیاری از نظریهطوری

رو، بیا از اییناست. نرم به همراه قدرت سخت  مستلزم استفاده از قدرت ،های جهانیدر سیاست

هیای عقالنیی، مطلیوب و سیاسیتگذاریتوجه به تهدیدهای فیراروی جمهیوری اسیالمی اییران، 

گیییری از کلیییه دفیاعی ضییرورتی انکارناپییذیر اسیت و در اییین راسییتا بهیره حییوزهدر  اثیربخش

 های سخت و نرم امری مهم و ضروری است.ظرفیت

نوان عگی به نظران، حاکی از آن است که کاربست منابع فرهناز مصاحبه با صاحب نتایج حاصل

ربخشی به در اث های قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران نقش مؤثری رایکی از ظرفیت

بی در دستیا های سیاست دفاعی و تسهیلبه داده دهیهای سیاستگذاران دفاعی، شکلگیریتصمیم

 رای نظامتدار بهای این اثربخشی را در ایجاد ثبات و اقهای دفاعی و نظامی دارد. نشانهبه هدف

ه ب بخشیدهی به ساختار ذهنی سیاستگذاران دفاعی، فعلیت بخشیدن و تحرکسیاسی، شکل

ر دهای علمی حلگیری از راهسیاستگذاری دفاعی، توکل به خدا، صبر و استقامت، بهره

وحیه ، تهییج ردر فرآیند سیاستگذاری دفاعی، بسیج مردمی پذیریدهی و نظمها، نظمسیاستگذاری

 کرد. دهان مشاهتویمو ایجاد آمادگی در نیروها، خودباوری و اعتماد به نفس، بازدارندگی مؤثر و ... 

سخت و  نابعبه طور کلی سیاستگذاری دفاعی عقالنی و اثربخش، در پرتو استفاده از کلیه م

ا رصائب مدولتی که مردم آن کمترین آمادگی فرهنگی برای روبرو شدن با »نرم متصور است. 

، و وری کندیانه دهای ماجراجوها و اتحادیههای خارجی و ورود در پیمانندارند، باید از درگیری

دولت،  (. در صورتی که اگر1371جیردهی،حسینی)«بیشتر از استراتژی دفاعی پیروی نماید

ا ها رانبحر وسیاستگذاران و مجریان دفاعی و مردم از لحاظ فرهنگی آمادگی مقابله با مصائب 

صائب و مه با روحیه تهاجم، استقامت، وحدت و انسجام پدیدار خواهد شد و مقابلداشته باشند، 

 تر خواهد بود.ها آسانقق اهداف و سیاستتح

 جنبه نوآوری پژوهش

، تحقق اهداف و منافع ملی، دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقالل طور که اشاره شدهمان 

کشور در عرصه دفاعی، نیازمند سیاستگذاری دفاعی عقالنی است که با تکیه بر منابع و 

های برنامه ششم توسعه ج.ا.ایران که سیاست های مادی و معنوی قابل حصول است. درظرفیت

های های قدرت نرم در سیاست، به افزایش ظرفیتبه دولت ابالغ گردید 1394ال در تیر ماه س

. این خود مبحث جدیدی است که نتایج حاصل از این پژوهش امنیتی اشاره شد –دفاعی 
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بر این، مزیت دیگر این پژوهش  تواند در راستای تحقق این سیاست به کار گرفته شود. عالوهمی

های کدام از پژوهشگرفته، این است که هیچهای صورتدر مقایسه با دیگر تحقیقات و پژوهش

های دفاعی مورد اشاره، مشخصاً به بحث نقش و آثار منابع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری

استفاده از مصاحبه با  به طور جامع و با اند، اما در این پژوهش تالش شد تااشاره نکرده

تواند داشته هایی که منابع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری دفاعی مینظران، نقشصاحب

 جدید بودن این تحقیق باشد. دهندهتواند نشانباشد، احصاء گردد. بنابراین، این خود می

 هاپیشنهاد
یر زای اعی پیشنهادهدر راستای تقویت کاربست منابع فرهنگی قدرت نرم در سیاستگذاری دف

 گردد:ارائه می

معه. های دفاعی مطابق با فرهنگ جاارزیابی دقیق از فرهنگ جامعه و تدوین سیاست )1

 وجامعه  مومیدولتمردان و سیاستگذاران دفاعی باید ارزیابی دقیقی از اعتقادات و باورهای ع

به  قدامطابق با آن اتهدیدهای فرهنگی که ممکن است وجود داشته باشد، به عمل آورد و م

 .تا قابل پشتیبانی به وسیله مردم باشدتدوین و اجرای سیاست نماید 

دوین منشور تفرهنگ نیازمند  کارگیریبهدر گام اول دفاعی. تدوین منشور فرهنگی  )2

 .فرهنگی مربوطه و اسناد راهبردی مرتبط است

 پیوست فرهنگی برایو تهیه  ایجاد ساختار متولی فرهنگ در سیاستگذاری دفاعی )3

 دفاعی.های سیاست

، ساده زیستیهمچون فرهنگ فرهنگ در عمل به سیاستگذار و کارگزار  پیش قدم شدن )4

 داری، فرهنگ پاسخگویی و...فرهنگ مردم

ی و نخبگان دانشگاههای فرهنگی، نظران حوزهو صاحبمتخصصان  گیری از نظربهره )5

 .شگران، کارشناسان و پژوهاستاداناجرایی، 

 .موفق و ناموفق گذشته خود هایگذاریسیاست تجاربز آموزی ادرس )6

و  ر جهت نشردای اطالعاتی و ارتباطی نوین هیفناور و شرایط علمیبرداری بهینه از بهره )7

 ترویج منابع فرهنگی.
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 م.چوب اسالدر چار تقویت بُعد معرفتی با انجام مطالعات اسالمی و تولید نظریه )8

... در ایش تولیدات فرهنگی غنی و آموزنده در جهت تقویت روح سلحشیوری، فیداکاری، وافز )9

 نیروها
 

 منابع
پیشرفت در  ایرانی –های نظری طراحی الگوی اسالمی الزام (.1389آقاجانی، احمد؛ عسگری، محمود )

 .31، شماره ی دفاعی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتمحوزه

ه: بهزاد یاست عمومی، ترجمدرآمدی نظری بر س (.1396، کریستفر دبلیو )بی؛ لریمراسمیت، کوین

 عطارزاده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نخست.

: انتشارات مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران (.1384) روشندل، جلیل ازغندی، سید علیرضا؛

 سمت، چاپ ششم.

 .، تهران انتشارات میزان، چاپ اولمی ایرانسیاستگذاری عمو (.1386) یومرثکاشتریان، 

سال پنجم،  ساختار قدرت نرم در گفتمان اسالمی، قدرت نرم، (.1394افتخاری، اصغر؛ کمالی، علی )

 .12شماره 

ل لعه موردی: تحلیمنابع قدرت نرم انقالب اسالمی ایران )مطا (.1392پور، محمد )جانیافتخاری، اصغر؛ 

ماره شل سوم، انقالب اسالمی، سا، فصلنامه پژوهشنامه ع() امام صادق نامه شهدای دانشگاهوصیت

9. 

 .10جنبش دانشجویی و سیاست فرهنگی، ماهنامه آئین، شماره (.1384) تاجیک، محمدرضا

 و دوم، چاپ های دفاعی و امنیتی، جلد اولامنیت ملی، داکترین سیاست (.1390) مجتبیتهامی، سید 

 تی سیاسی ارتش.اول، تهران: سازمان عقید

سال  ه سیاست دفاعی،سیاست دفاعی: چارچوبی برای تحلیل، مجل (.1371) حسینی جیردهی، حسین

 .1اول، شماره 

 پ اول.، تهران: انتشارات صفار، چاگذاری عمومیمشیفرآیند خط (.1393اله )دانشفرد، کرم

 اژنگ.شرکت انتشاراتی پاستراتژی و قدرت نظامی، چاپ اول تهران:  (.1375علیرضا ) سنجابی،

 ر میزان.الملل )الف و ب(، چاپ پنجم، تهران: نشاصول روابط بین (.1385) حسنزاده، سید سیف

العات درآمدی بر سیاستگذاری امنیت ملی، تهران: پژوهشکده مط (.1390غرایاق زندی، داود، )

 راهبردی، چاپ اول.

بین الملل، تهران: انتشارات سمت، چاپ  اصول سیاست خارجی و سیاست (.1386) یعبدالعلقوام، 
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 سیزدهم.

پ چا ،قومس نشر :تهران ،بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر (.1382اصغر ) یعل ،یکاظم

 دوم.

دفاعی،  راهبردسیاست دفاعی، فصلنامه  های ارزیابیشاخص (.1387) محمودعسگری،  زهدی، یعقوب؛

 .23سال ششم، شماره 

تخصصی نامه  -فرهنگ راهبردی جمهوری اسالمی ایران، تک نگاره علمی (.1390د )عسگری، محمو

 .، شماره سوم26بردی، شماره پیاپی دفاع، مرکز تحقیقات دفاعی راه

امنیتی،  – های فکر در سیاستگذاری دفاعیآوری اتاقنقش (.1390عسگری، محمود؛ آقاجانی، احمد )

 .32فصلنامه راهبرد دفاعی شماره 

 ی اسالمیجمهور دفاعی سیستم الزامات و راهبردی یچرخه (.1392، فرهاد؛ نگهدار، الهام )قاسمی

 .85ران، مجله سیاست دفاعی، شماره ای

ام: های کلی نظمنابع قدرت نرم در سیاست (.1395اکبر )جعفری، علی  قربی، سید محمدجواد؛

عی اد اجتمان، فصلنامه راهبرهای کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایرموردکاوی سیاست

 .19و فرهنگی، سال پنجم، شماره 

ی اسناد سیاست دفاعی نظام جمهوری اسالمی ایران: بررس (.1395احسان )خضری،  قیصری، نوراله؛

 .37ت اسالمی، سال دهم، شماره کالن، فصلنامه رهیاف

ن، اسالمی ایرا قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری (.1395مایلی، محمدرضا؛ مطیعی، مریم )

 .35الملل شماره فصلنامه مطالعات روابط بین

د، سال خردا 15 منابع قدرت نرم، سرمایه اجتماعی نظام ج.ا. ایران، فصلنامه (.1387منوچهر )محمدی، 

 .16شماره پنجم، 

 لوم، فصلنامه عهای دینی و ملی قدرت نرم نظام جمهوری اسالمی ایرانمؤلفه (.1394زاده، محمد )ملک

 .68هم، شماره سیاسی، سال هفد

 اول.سمت، چاپ  گذاری عمومی، تهران:مبانی و اصول سیاست (.1394) یدرضاحممحمدی، ملک

ران: قدرت نرم، ترجمه سیدمحسن روحانی، مهدی ذوالفقاری، چاپ سوم، ته .(1389) نای، جوزف

 ع(.) دانشگاه امام صادق

سال  سیاسی، رت نرم ایران، پژوهشنامه علوم(. ژئوپولیتیک قد1388هرسیج، حسین و همکاران )

 .225 – 269 چهارم، شماره دوم، ص
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