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 دهیچک

 باه را كشاوراا  انام منطقاه خااريي سياست كه است انقالبي تحوالت دوره از گذار حال در منطقه خاورميانه     

 برخي است نتوانسته ليبي و مصر تونس، در انقالب وقوع بيدار  اسالمي و تغييرات، انم بروز عليرغم. كشدمي چالش

 ترسيم غرب  آسيا را راابرد  افق كه آنها ترنممهم از نكي. داد تغيير غرب  آسيا را منطقه شرانط مهم اا ينبه از

 و دموكراساي از حمانات در 2011 ساال مردماي اعتراضات موج. است سعود  عربستان و انران بيم رقابت كند،مي

 كاه اسات آورده بوياود انران و عربستان برا  را ا تازه اا دغدغه بيدار  اسالمي، به موسوم حاكم رژنم با مخالفت

پيش  فراواني تهدنداا  و اا فرصت يدند، محيط انم در .نمود تويه اا بدان ا منطقه اا اولونت چارچوب در باند

 تالش رار دو كشو كه است حالي در انم و دارند دو كشور يمهور  اسالمي انران و عربستان سعود  ويود رو  ار

برانند. ام اكنون بعد از گذشت چندنم  حاشيه به را خود اا و عناصر قدرت نرم خود رقبا با استفاده از مولفه تا دارند

توان تصونر روشني از تالش اا  ار دو كشور در راستا  بهره گير  از سال از اتفاقات موسوم به بيدار  اسالمي، مي

طبيقي ميان عملكرد آن اا نقاط ضعف و قوت ار كدام را روشم كرد. در انم قدرت نرم ترسيم كرد و در نک بررسي ت

اا  قدرت نرم دو كشور دست پيدا كنيم و تاثير بيدار   مقاله سعي شده است به نک مقانسه عملكرد  ميان ظرفيت

هاد اا و رااكاار اااني اسالمي را بر اركدام از آن اا روشم سازنم و در انتها نيز با تويه به شرانط يدند منطقه، پيشن

 برا  تقونت قدرت نرم يمهور  اسالمي انران ارائه خوااد شد. 

 هاکلید واژه

 .انران، عربستان سعود ، قدرت نرم، بيدار  اسالمي، بررسي تطبيقي

                                                                 
 )نونسنده مسئول( .دكتر  قرآن و حدنث، مدرس گروه معارف، دانشگاه خاتم االنبياء)ص(، تهران، انران *

alisaeidi5555@gmail.com 
 .دانشجو  دكتر  فقه و حقوق اسالمي، تهران ينوب، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، انران **
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 مقدمه

، موسوم به بيدار  اسالمي به طور كلي مناسبات ميان كشوراا  2011حوادث بعد از سال آسيا       

آسيا را تغيير داده است و ار دولتي مي كوشد در نظم منطقه ا  آننده در انم منطقه سهم و  منطقه غرب

تاثيرگذار  بيشتر  داشته باشد. دو كشور انران و عربستان سعود ، به عنوان دو قدرت منطقه ا  رقيب، از 

لونت اا  خود شكل حداكثر امكانات خود استفاده خوااند كرد تا سيستم منطقه را بر اساس ارزش اا و او

را از اولونت اا  سياست خاريي خود قرار داده اند.  "قدرت نرم"داند و در اميم راستا بهره گير  از 

موفقيت ار كدام از انم بازنگران سياسي در بهره گير  از قدرت نرم قطعا شكل آننده  صحنه سياسي غرب 

 آسيا را رقم خوااد زد. 

عراق،  سياسي صحنه در تغييرات كه انمغرب آسيا بوده منطقه در تيتحوال شااد اخير اا سال در     

 آن از انران.ا.ج ا استه آميزصلح موضوع و فلسطيم داخلي لبنان، اختالفات كابينه در مشاركت بحران

 شده ناد تحوالت انران، اسالمي يمهور  با عربستان ا منطقه اا رقابت به تويه با و استند يمله

است. در انم تحقيق ابتدا به بررسي پتانسيل اا  شده كشور دو روابط در اانيتنش بروز و گرانيوا مويبات

، 2011و امكانات نرم قدرت ساز ار دو كشور مي پردازنم و عملكرد ار دو كشور بعد از حوادث بعد از 

ف نا  به عنوان موسوم به بيدار  اسالمي مي پردازنم. بدون تردند بررسي مفهوم قدرت نرم از منظر يوز

چارچوب نظر  مورد تويه قرار خوااد گرفت اما صرف پرداختم به نظرنات دانشمندان غربي نمي تواند 

پاسخ گو  نيازاا و اولونت اا  سياست خاريي يمهور  اسالمي باشد؛ لذا در انم تحقيق به بررسي 

هاداتي يهت پيشبرد سياست مفهوم قدرت از منظر اسالم نيز پرداخته خوااد شد و در انتها نيز پيشن

 خاريي يمهور  اسالمي در منطقه با تاكيد بر قدرت نرم ارائه خوااد شد. 

 

 مبحث نخست: چارچوب نظری : قدرت نرم  -1

 در را آن كه دارد ادعاني نيز انشان خود و مي نامند نرم قدرت پردازنظرنه را موالنا حميد پرفسور برخي     

 نامحسوس قدرت عنوان با المللبيم روابط در نو مرزاا : يهاني ارتباطات و عاتاطال كتاب در 1986 سال

 انم اصلي پردازنظرنه عنوان با نا  يوزف از ،دانشگااي محافل اما ؛(24: 1387 محمد ،) است كرده مطرح

 را نرم رتقد نا ،. است كرده ساز مفهوم را نرم قدرت كه است شخصي اوليم و  و برندمي نام نظرنه

 نک است معتقد ،دانسته ملموس و آشكار تشونق و تهدند بدون دلخواه، نتانج به رسيدن برا  شيوه ا 

 را آن ارزشها  دنگر، كشوراا  زنرا برسد؛ خود نظر مورد مقاصد به پانه انم بر تواندمي حاكميت و كشور

 در. ميشوند آن از پيرو  خوااان نتيجه در و ،رندميگي قرار آن اندنشة و پيشرفت تأثير تحت و پذنرندمي
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 كسب نرم، قدرت بنابرانم،. است دنگران يذب برا  العمليدستور تنظيم مسئله، مهمترنم ،مفهوم انم

 نظر از(. 47: 1389 نا ،) پاداش و زور ،ايبار طرنق از نه ،است كردن يذب طرنق از نظر، مورد ااداف

 خاريي سياست مطلوبها  و سياسي ارزشها  فرانگ، مؤلفة سه بردارندةدر نرم، قدرت منابع نا ، يوزف

  (.51: 1389 نا ،) است

 (.306 :1389 پوراحمد ،) شودمي برده نام نرم قدرت منبع مهم ترنم منزلة به فرانگ از ،امروزه     

 دارد تكيه ااارزش و فرانگ بر ،ي نامندم عقيدتي و انگاره ا  انجار ، قدرت را آن گااي كه نرم قدرت

 ميشود ناد نرم قدرت عنوان با آن از المللبيم عرف و قاموس در كه فرانگ (.32: 1389 ،كار  اصغرنان)

 نک فرانگ. است ايتماعي حوزه اا  امة در رفتار، و ذام داندةيهت ،(296 :1389 پوراحمد ،)

 نظم گفت، توانمي(. 174 :1387 ،امكاران و افتخار ) است كشور نک اونت و شخصيت بيانگر كشور

 (.44: 1384 ،تاييک) گيردمي قرار مخالفت مورد نا و شودمي بازتوليد نا ساخته فرانگ طرنق از ايتماعي
 خاريي و داخلي بعد در كشور نک سياسي مثبت ارزش اا  ،نرم قدرت پردازنظرنه نا ، يوزف باور به

 ايرا  و اخالق رعانت مردم، به بودن گوپاسخ داخلي، بعد در. داد افزانش را كشور نک نرم قدرت تواندمي

 و تعامالت ميزان كه حكومتي ار خاريي، عرصة در. است حكومت نک مثبت ارزشها  از امگي عدالت،

 به را اااختالف و باشد تراامگر و ترسنجيده دنگر اا نهاد با ا منطقه و المللبيم عرصه در مناسباتش

 اعتماد يلب مويب زنرا نابد؛مي افزانش آن نرم قدرت باشد، پانبند الملليبيم معاادات به و برساند حداقل

 ،خاريي سياست بعد در امروزه امر انم و شودمي كشور نک چهرة از مثبت برآنند دادن نشان و دنگران

 (.5961 :1389 بيكي،) شودمي كشور نک نفوذ و قدرت افزانش و دنگران يذب به منجر

 يذب (.41 :1388 ،امكاران و ميلسم) است نرم قدرت كليد  ابزاراا  از نكي عمومي، دنپلماسي     

 كه است انم بر تالش زنرا ؛(22 :1387 پژوه،گلشم) است مشهود دنپلماسي نوع انم در ،افكار و قلوب

 و دنپلماسي در كوشندمي كشوراا بيشتر امروزه ،اننرو از. گيرد قرار ويهت مورد اخالق با امراه دنپلماسي،

 موارد، از بسيار  در فرانگي ابزاراا  و فرانگ كه آنجا از. داند نشان اخالقي را خود كشوراا، بيم روابط

 اذاان عميق النه اا  بر غيرمشهود، ظرافت و لطافت با و داندمي قرار ادف را مخاطبان ناخودآگاه ضمير

 با عمومي نا فرانگي دنپلماسي خاريي، سياست در شانع ابزاراا  سانر با مقانسه در ميگذارد، تأثير

 حضور برا  بهتر  فرصت دنپلماسي، انم در. ميگذارد تأثير يوامع زنرنم اا النه بر بيشتر  سهولت

 نک اخالق با دنپلماسي ساختم توأم م،نر قدرت در اننكه به تويه با. ميشود مهيا غيردولتي بازنگران يد 

 انعطاف پذنرتر و اخالقي تر ،دنپلماسي نوع انم سازند، متصف بدان را خود كوشندمي كشوراا و است امتياز

  (.139-137 :1382 خاني،) است
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 و است كرده پيدا مناسبي يانگاه قدرت رايافت اا  و يهان سياسي ادبيات در اخيرا نرم قدرت مولفة     

 نگااي با پدنده انم درست فهم. شودمي ترگسترده آن عرصه و كاونده آن از يدند  زوانا  روز ار

 بسيار تحول انسان سياسي تارنخ طول در چه اگر سخت قدرت. شودمي حاصل 1سخت قدرت به تطبيقي

 مركب و پيچيده ا پدنده نرم قدرت ليكم است، شده ارزنابي بسيط و نكسان آن اا گونه تمامي و نافته

 چند و ژالتيني ماايتي است، بسيط و انستا ماايتي دارا  كه سخت قدرت خالف بر نرم قدرت. است

 يدند اا ابزار به تا است شده سبب آن، در بسيار كاركرد  اا ناكامي و سخت قدرت كاربرد. دارد بعد 

 زناد  حد تا مالي و ياني تلفات از و كرده تقبل آن برا  كمتر  اا ازننه كه ابزارااني شود؛ آورده رو

 علم در واژه نک عنوان به نرم قدرت موضوع .سازد امراه خونش با را عمومي افكار حال، عيم در و بكااد

 قدرت دربارة مدرک ترنمقدنمي. است بوده مطرح قدنم زمان از و بشر  منازعات حوزة در ونژه به ،سياست

 نقش يهان، در آنها سرنع گسترش و  اسالم ونژه به - ادنان ظهور با. گرددبرمي كنفوسيوس دوران به نرم

 قدرت اساس بر و راابرداا   قرآن نه اسالم. شد سازسرنوشت عامل نک به تبدنل و تربريسته نرم قدرت

 سلطه و دولت -ملت نظام گير شكل و شانزدام قرن از. نافت گسترش نرم قدرت بر تكيه با بلكه سخت،

 قدرت الشعاعتحت نا شد سپرده فراموشي به نرم قدرت تدرنج به غرب، در گرانانهماد  اا اندنشه نافتم

 .گرفت قرار سخت

 در ولي است، گرفته قرار تويه مورد انساني و فلسفي كالمي، طبيعي، علوم در كه است مفهومي قدرت،     

 به خاصي زاونة از اندنشمندان و علما از نک ار. دارد محور  يانگاه و ونژه ااميت سياسي و ايتماعي علوم

 را آن قدرت، آثار به تويه با برخي و كرده تحليل را قدرت طبقاتي منظر از بعضي اند؛نگرنسته قدرت مفهوم

 تفاوتها  و ورزنده ااتمام قدرت قيود و حدود بيان به نيز سياسي شناسانيامعه از بعضي. اندداده توضيح

 خصيصة به و داده قرار تويه مورد را خاص و عام يوامع در قدرت و پيچيده و ساده يوامع در قدرت ميان

 .اندكرده اشاره قدرت نهادنافتگي

 كشورااني ،استند خود نرم قدرت اعمال و كسب برا  دروني حداقل ااني دارا  كه كشورااني     

  (.1389قربي و رفيع، )كه:  استند

 كه انجارااني ترند؛نزدنک يهاني غالب انجاراا  به كه شوندمي مسلّط اانينشهاند و فرانگ بر .1

 .دارند تكيه حكومت استقالل و تكثّرگراني آزاد ، بر بيشتر امروزه

 در مسائل بند چارچوب شيوة بر علت اميم به و دارند ارتباطي متعدد رااها  به را دسترسي بيشترنم .2

 .دارند بيشتر  رتأثي يهاني سياست عرصة
                                                                 

1 Hard Power 
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 .نابدمي افزانش شانالملليبيم و داخلي عملكرد با اعتبارشان .3

 بيش و كم و قرنب معنا ( گرامش تعبير به) فرانگي اژموني و فرانگي امپرناليسم ،نرم قدرت     

 قدرت كه است انم آندبرمي واژه انم توضيح در اندنشمندان سخنان محتوا  از آنچه ولي. دارند مشترک

 و داخلي عمومي افكار در  اعتبار كسب خود، از مويّه چهرة ارائة مثبت، تصونرساز  برانند و محصول نرم

 از اانيمؤلّفه و ساختم خونش تابع را دنگران ارادة دنگران، بر رضا با توأم مستقيم غير تأثيرگذار  خاريي،

. رودمي كار به خشم و سخت قدرت عبارتي؛ به و ينظام قدرت مقابل در معموالً انم قدرت. است سنخ انم

 و نفوذ از آلماني شهير شناسيامعه وبر ماكس كه است تصونر  خرد، سطح در نرم قدرت نمونة بارزترنم

 واقع؛ در ،(49-50 :1387 توالني،)است داده دست به متنفّذ اا چهره و بزرگ شخصيتها  بالمنازع اقتدار

 .نابدمي معني يهاني عرصة در خونش نماناندن به كشوراا يتوانان در نرم قدرت

 قدرت صرفاً  اننجا در. باشد داشته ام ياذبه تواندمي دارد، دامنه كه ميزان امان به كشور ار فرانگ     

 ادف. كند اتخاد يهانيان اذاان در كشوراا سياست و فرانگ از مثبتي يلوة تواندمي كه است نرم

 برد بيم از دشمم در را ينگيدن روحية باند كار انم برا  و باورااست بر تأثير نرم، قدرت رد مستقيم

(Nye, 2004: 9-13)  . 
 و الملليبيم نا ا منطقه ملي، سطح در كشور ار با رفتار نحوة فرانگ، ارزشها، در نرم قدرت اساس     

 فرانگي فعاالن نرم، قدرت در. است شده ادهنه كشور نک الملليبيم ااداف برا  مشروعيت حس انجاد

 بر مبتني فقط سخت، قدرت خالف بر تأثير انم. بگذارند اثر فرامرز  صورت به دولتها دنگر بر توانندمي

 طلب،استقالل ينبشها  و گرواها و نهادمردم سازمانها  شامل بلكه نيست، حكومتي و دولتي اقدامها 

 . (Kelly, 2002, P.8) شودمي نيز...  و بخشآزاد 

. شودمي ناميده اوشمند قدرت كه گذاردمي ظهور عرصة به پا سومي نوع ،قدرت نوع دو انم كنار در     

 باند كه است آن مفهوم به امر انم. است نرم قدرت و سخت قدرت اا مؤلّفه از تركيبي اوشمند قدرت

 را قدرت شدة ناد حوزة در كنندهتجميع و كنندهتركيب نقش هك شود گرفته كار به يدند  ابزار و شكل

 .(60 :1387 متقي،) باشد دارا
 مختلف اا حوزه بتوانند كه شد مطرح ا گونه به آمرنكاني راابردشناسان توسط نرم قدرت موضوع     

 كنترل درصدد ،يار   تهدنداا با مقابله يا  به سوني، از و كنند تركيب نكدنگر با را نرم و سخت قدرت

 را راابرد  ااداف چارچوب در نرم قدرت كاركرد  شاخصها . برآنند آننده تهدنداا  با روناروني و

 (1389قربي و رفيع، ) :كرد بند تقسيم ذنل شرح به مختلف اا دسته در توانمي
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  اقتدار افزایش( الف

 و افزار سخت قدرت و اقتدار از مجر  كشور كه ستا انم نيازمند نرم قدرت كردن پياده و ايرا     

 به باند نظامي و سياسي فرانگي، اقتصاد ، اا عرصه در تواناني انم. باشد برخوردار باالني افزار نرم

 .شود داده نشان ملموس و روشم صورت

 بودن ذهنی و ماهوی( ب

 بدون آرامش، با امراه و استند تدرنجي و ذاني مااو ، ونژگي دارا  نرم ينگها  از حاصل تغييرات     

 تشكّلها  احزاب، رسانه، تبليغات، طرنق از عمده طور به و انجارساز  قدرت از استفاده با فيزنكي، روشها 

 .پذنرندمي انجام اقناع و القا شيوة و صنفي

 نرم ابزارهای کاربرد( پ

 مطبوعات، از اعم) اارسانه ظرفيت و انتو از گير بهره و ادف كشور تضعيف برا  نرم ينگ در     

 و شودمي استفاده ملي منافع از دفاع منظور به آنها از( تبليغات اصول و اننترنت تلونزنون، رادنو، خبرگزار ،

 .است عمومي افكار با حركت در سعي آنها راابرد

 طلبیمنفعت ( ت

 قرار غرب حركت مركزنت در طلبيمنفعت كند،مي اشاره عمل حوزة در اانتينگتون كه گونه امان     

 يلوه يهاني يامعة منافع را آن كه خود منافع از و حفظ را خود ممتاز موقعيت تا كندمي تالش غرب. دارد

 شاخصها  از كه سياستهاست عرصة در ااداف به رسيدن نرم، قدرت كاربرد  ادف. كند دفاع داد،مي

 .(292-293 :1378 تون،اانتينگ) شودمي محسوب نرم ينگ مهم

 سلطه قواعد نفی( ث

 با مقابله برا  الزم قابليت و افزار نرم قدرت از استفاده خواستار كه كشورااني و متحده اناالت     

 موضوع انم برخي كه شوند نانل ساختار درون مطلوبيت اا  به تا آنند نيازمند استند، بيروني تهدنداا 

 نفي برا  الزم قابليت از بتوانند كه كشورااني: »اندداده قرار تويه مورد عمل آزاد  انقالب عنوان تحت را

 رمضاني،) «شوندمي نانل الملليبيم محدودنتها  برابر در الزم عمل آزاد  به ،شوند برخوردار سلطه قواعد

1380 :33). 

 اجتماعی سرمایه( ج

 به كه دارد اشاره ملت با سياسي نظام روابط در...  و اعتبار د،اعتما قبيل از اانيمؤلّفه به سرمانه انم     

 .شودمي منجر كارامد  افزانش و امور ساز روان
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 مشارکت اصل( چ

 خاطر اميم به. رسدنمي نظر به ميسّر مشاركت اصل به تويه بدون قدرت رسمي ساختار اصالح اصوالً     

 در انكار قابل غير ضرورتي را شهروند  آرا  و خواست رو  بر قدرت مناسبات عرصة شدن باز كه  است

 .(175-184 :1379 نلسون،) دانندمي يوامع انم در قدرت ماايت تحوّل

 سخت قدرت از ظریف استفاده( ح

 ااداف به رسيدن راستا  در نكدنگر با توانندمي و استند نكدنگر با ارتباط در نرم و سخت قدرت      

 ام كار در شرانطي در و تقونت را نكدنگر ،مواقع از برخي در قدرت دو انم البته. باشند داشته امكار 

 .كنندمي انجاد تداخل

 را سخت قدرت تواندمي نرم قدرت به تويهيبي كه طور  به است؛ سخت قدرت مكمّل نرم، قدرت     

 از نه و سخت قدرت يانب از نه موفقيت اقع؛و در. كند تضعيف محسوس نحو به را قدرت راابرد و تضعيف

 از ا بهينه تركيب باند موفقيت به رسيدن برا  بلكه آند،نمي دست به تنهاني به نک ايچ نرم، قدرت يانب

 .(142 :1387 فرااد ، و مرادنان) برد كار به را آنها

 

 نرم قدرت ابزارهای -2

 .دايممي قرار بررسي مورد 3رواني عمليات و 2ا رانانه ،1ا سانهر بعد سه در را نرم قدرت بخش، انم در     

 رسانه. 1

 مطبوعات، از اعم) اارسانه ظرفيت و توان از گير بهره و ادف كشور تضعيف برا  اا،رسانه از استفاده     

 ا رسانه ينگ. است ملي منافع از دفاع منظور به( تبليغات اصول و اننترنت ،تلونزنون رادنو، اا،خبرگزار 

 طور به ا رسانه ينگ چه اگر. است الملليبيم يدند ينگها  و نرم ينگ اا يبهه ترنمبريسته از نكي

 ،مواقع سانر در كه نيست مفهوم آن به انم اما كند،مي پيدا بيشتر  كاربرد نظامي ينگها  انگام به عمده

 در حتي كه است ينگي تنها ا رسانه ينگ. گيردنمي قرار استفاده مورد نا نبوده يرنان در ا رسانه ينگ

 برا  خود توان حداكثر از كشور  ار و دارد ادامه رسمي غير صورت به كشوراا بيم نيز صلح شرانط

 .(11 : 1387 ،پورضياني) كندمي گير بهره اارسانه از استفاده با خونش سياسي ااداف پيشبرد

                                                                 
1 Media 
2 Cyber 
3 Psychological Operations 
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 اطالعاتي، سياسي، نظامي، بخشها  نزدنک و اماانگ امكار  كه است ا مقوله ا رسانه ينگ     

 كه «بيروني قدرتها » وسيلة به كاذب نيازاا  واقع؛ در. طلبدمي را كشور نک تبليغاتي و ا رسانه امنيتي،

 دندگاه اساس بر. است نامتجانس نيازاا، انم گير شكل و شده تحميل آنها بر ،ندارند كنترل آنها بر افراد

 ما بر اارسانه ضرنب و تبليغات طرنق از آشكارا شاند حتي و بيرون از كه اميالي و افكار اساس بر ماركوزه،

 اغوا  مرحلة وارد اارسانه توسط كه مردماني عبارتي؛ به. كنيممي عمل آزاد صورت به اند،شده تحميل

  .(315-316 :1387 يعفرپور،) «اندشده شرطي طوالني مدت برا  كه استند ظرفهاني» شوند،مي ذاني

 كه كشور  ار كه كرد تويه نكته انم به باند ا ،رسانه ينگ در بيشتر تأثيرگذار  و پيروز  برا      

 قادر ،كند استفاده ارتباطي و ا رسانه يدند اا فنّاور  و ترمدرن تر،پرحجم تر،متنوّع ابزاراا  از بتواند

 .كند تضميم ا رسانه ينگ عرصة در خود برا  را بيشتر  موفقيت بود خوااد

. داشت نخوااد چندان كارامد  انساني، نيرو  و فني دانش بدون و تنهاني به فنّاور  اساس، انم بر     

 :از عبارتند ينگ ابزاراا 

 ا رسانه تقابل و عمومي افكار به دايشكل در اارادنو نقش به كه است كسي كمتر امروزه: رادیو( الف     

 از نكي حتي كه اندرفته پيش آنجا تا نظرانصاحب برخي. نباشد واقف يمعيت اا و گروه اا كشوراا، ميان

 سرد، ينگ سالها  تمامي در. انددانسته آزاد  رادنو فعاليت را سابق شورو  و شرق بلوک فروپاشي دالنل

 در خود اصلي رقيب و دشمم شورو ، و كمونيست عليه نرم تهدند يهت مختلفي ا ابزارا از آمرنكا

 .بود رادنوني تبليغات از استفاده آنها از نكي كه كرد استفاده ،يهان سراسر

 برنامة در تتبّع با اما. باشندمي دنگران نظرات پخش و تعهد عدم دقت، نگر ،واقع مدّعي رادنواا انم معموالً      

. كندمي دنبال خونش سرمداران توسط را مشخصي و معيّم موضوع رسانه انم كه شونممي متويه رادنواا، مان

 پيام گيرندة و گرفته كار به را امتناع وسانل اننكه بر عالوه 2آمرنكا صدا  و 1رادنوني برنتانيا شركت مثال عنوان به

 مورد در تفسيرااني و تحليل ارائة نيز و اطالعات و اخبار سرنع پخش در سعي داند،مي قرار نظر مدّ  را تبليغاتي

 .(106-115 : 1369 العونني،) داندمي ترييح دنگر  بر را نكي و دارند اخبار انم

 تبدنل اطالعات و ارتباطات ساختار زنربنا  در ا عمده و مهم بخش به 3اامااواره امروزه :ماهواره( پ     

 عاملي مااواره فنّاور . نهاد نام مااواره قرن را ميالد  سوم ازارة توانمي اطمينان با كه طور  به اند؛شده

 ينگ راستا  در توانمي راحتي به اامااواره از(. 129 :1387 پور،ضياني)است دگرگوني و تغيير برا  قو 

                                                                 
1 the British Broadcasting Company 
2 Voice of America 
3 Satellites 
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 ارزشهاني آمرنكاني، ارزشها  كه را باور انم ،مااواره از استفاده با آمرنكا مثال، عنوان به. كرد استفاده نرم

 از و خود ااداف تحقق يهت در كشوراا سانر با مقابله برا  ابزار انم از و كندمي ترونج استند، يهاني

 . (Slaughter, 2008: 13) كندمي استفاده موانع برداشتم ميان
 را ادف تسرنع و كندمي نمانييلوه مهم عامل نک عنوان به نرم ينگ در اامااواره كاربرداا امروزه     

 طرنق از كه است ا مااواره اا شبكه قدرت نرم، ينگ ابزار و منابع ترنمبزرگ از نكي. سازدمي ممكم

 كنند انجاد آنان باوراا  و نگرشها در تغييراتي ،داده شكل را عمومي فرانگ بتوانند ااشبكه انم اجوم

 .(12 :1388 نادر ،)

 يهان در ا رسانه ينگ ابزاراا  ترنمعمده از نكي الملليبيم اا خبرگزار  :هاخبرگزاری( ت     

 ترنمپيشرفته با آن مخابرة و خبر كلمه ميليونها توليد با روزه ار اا،خبرگزار  انم. شوندمي محسوب

 با توانندمي آنها. اندداده رارق خود كنترل و سيطره تحت را يهاني رسانياطالع فرانند ،ارتباطي اا فنّاور 

. برانگيزانند مسئله آن عليه نا له را يهان عمومي افكار رونداد، نک به وسيع پوشش دادن نا خبر نک حذف

 كرد اشاره..  و فرانسه خبرگزار  رونترز، نوناتيدپرس، آسوشيتدپرس، به توانمي ااخبرگزار  انم يملة از

 .(140 :1387 پرور،ضياني)

 1رایانه. 2

 كنترل 2ا رانانه اطالعات اساس بر نظامي عمليات آن در كه دارد وضعيتي به اشاره ا رانانه ينگ     

 و  دسترسي از يلوگير  و3ارتباطات در اختالل انجاد برا  دشمم عمليات از يلوگير  منظور به نا شوند

 دشمم دربارة بيشتر چه ار اطالعات كسب برا  تالش ا ،رانانه ينگ دنگر معنا . شود تالش اطالعات به

 توازن تغيير برا  تالش تعبير ؛ به. است خود  نيرواا  دربارة و  توسط اطالعات كسب از يلوگير  و 

 اطالعات از استفاده معنا  به ا رانانه ينگ نهانت، در و است خود  نيرواا  نفع به دانش و 4اطالعات

 است. ينگ در پيروز  كسب برا  نياز مورد 6انساني نيرو  و 5افزارينگ ،سرمانه ساندنر حداقل به برا 

 خاريه، سياست سياسي، ارزشها  نظير اانيياذبه به باند نرم ينگ در رانانه از استفاده در البته     

 چنيم طرنق از كه دارند تقاداع امر انم بر نرم قدرت پردازاننظرنه. كرد تويه دست انم از امور  و فرانگ

 قدرت ابزاراا  از گير بهره. شد نانل يهان كنترل برا  مؤثّر  مطلوبيتها  و نتانج به توانمي ابزارااني

                                                                 
1 Cyber 
2 Computer Information 
3 Derangement in Communication 
4 Information Balance 
5 Weapons 
6 Staffing 
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 U.S) .كند انجاد سياسي واحداا  برا  ا كنندهتعييم و ونژه موقعيت و يانگاه تواندمي فنّاورانه

Defense Department, 2002: 53) 
 

 روانی عملیات. 3

 كار به نظامي ينگها  در كه شدمي اطالق رواني عمليات مجموعة به ابتدا در رواني ينگ اصطالح     

 تضعيف نبرد، اا يبهه در سربازان روحية تضعيف: امچون گوناگوني مقاصد با رواني عمليات انم. رفتمي

 يبهه، در برتر  حفظ برا  تبليغاتي نيرنگها  ينگ، در درگير كشوراا  مردم كردن گمراه و روحيه

 .(10 :1382 وانت،) شدمي طراحي...  و ترس انجاد برا  شانعات گسترش

 برا  ا شده طراحي موضوعات خود، و داشت خوااد پي در را ذام و روان و قلب تسخير رواني عمليات

 آنها اا انگيزه و احساسات تواندمي رنقانم ط از كه است مخاطبان برا  خاصي اطالعات و ااونژگي انتقال

   .(5-32: 1377 حسيني،) داد قرار تأثير تحت را افراد و گرواها و سازمانها رفتار نهانت، در و

 های نرم قدرت ساز جمهوری اسالمی ایران و عربستان سعودیبررسی تطبیقی ظرفیت 3-1

 ژئواستراتژنک منطقه و فارس خليج حوزه تأثيرگذار و مهم كشور عربستان، دو و انران اسالمي يمهور      

 در استراتژنک موقعيت و كربني ايدرو عظيم ذخانر بودن دارا با كشور دو انم .شوندمي محسوب خاورميانه

 و شيعيان نعني مسلمانان اصلي گروه دو قدرت تمركز دنگر سو  از .برخوردارند زناد  ااميّت از منطقه

 يهان در مذابي و فرانگي، فكر  قطب دو به را كشوراا انم عربستان و انران كشور دو در سنت اال

 ستون دو عربستان و انران كشور دو انران در اسالمي انقالب پيروز  از قبل تا .است كرده تبدنل اسالم

 منافع راستا  در منطقه امنيت تأميم منظور به آمرنكا سو  از كه دادندمي تشكيل را نيكسون دكترنم

 تجهيزات ترنمپيشرفته گرفتم اختيار در با نظامي سياسي ستون عنوان به انران .بود شده تدونم غرب

 با مقابله يبهه مقدم خط و غرب منافع حافظ و آمرنكا سياسي، ژاندارم و نظامي اا حمانت و روز نظامي

 مالي اقتصاد  ستون نقش نفتي باال   درآمداا از برخوردار  بدليل عربستان و شدمي شناخته كمونيسم

 پهلو ، با رژنم سقوط و انران اسالمي انقالب وقوع از پس .كردمي انفا را نيكسون ستوني دو امنيت دكترنم

 معادالت ، دركشور آن توسط خاريي سياست در مستقل مشي انتخاب و غرب بلوک از انران شدن خارج

 و شد برخوردار بيشتر ااميت از غرب اا استراتژ  در عربستان و شد انجاد چرخش منطقه استراتژنک

 اقتصاد  و سياسي اا حمانت  .گردند يدند مرحله وارد انران اسالمي يمهور  با كشور انم روابط

 حجاج رساندن شهادت انران، به اسالمي يمهور  عليه تحميلي ينگ در حسيم صدام رژنم از عربستان

 و فارس خليج امكار  شورا  در عربستان اا موضع گير  و مكه، حضور شهر در 1366 سال در انراني
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 در كشور دو اا رقابت . است آورده فراام را كشور دو بيم واگراني زمينه ا منطقه اا امكار  برخي

 مهم مسانل از نيز انران ا استه موضوع خصوص در نظراا اختالف و اشغال از پس عراق و ، فلسطيملبنان

، دنگر سو  از .استند پابريا انوز كه است كشور دو روابط در واگرانانه اا كشش در تأثيرگذار و

 دو روابط در تردند بدون انران اسالمي يمهور  با آمرنكا متحده اناالت آن رأس در و غرب اا خصومت

 برا  آمرنكا تالش و اسالمي انقالب ز پيرو از پس داه سه .است بوده تاثيرگذار انران و عربستان كشور

 ترونج» يمله از مختلف اا استراتژ  پيگير  و انران اسالمي يمهور  المللي بيم و ا منطقه انزوا 

 خليج در نظامي ناوگان حضور از استفاده با «اراسيانران القا »و  «فارس خليج كشوراا  بيم تفرقه

 كردن تيره ادف انران، با نظامي به تهايم برا  مكرر تهدندات و راقع در نظامي گسترده حضور و فارس

 روابط خصوص در ااميت حائز نكته .است گرفته انجام منطقه كشوراا  با انران اسالمي يمهور  روابط

 منطقه راابرد  مسانل در طرفيم ااميت دليل به كشور دو روابط كه است انم عربستان و انران كشور دو

دارد. در ادامه به بررسي تطبيقي ميان مولفه اا  قدرت قدرت نرم دو كشور  فراوان تأثير ورميانهخا

 يمهور  اسالمي انران و عربستان سعود  مي پردازنم. 

 الف. علم و فرهنگ 

 ایران:

 ميان در كه كنيم ادعا زناد نسبت به اطمينان با توانيممي كنيم، مرور را انساني اا تمدن تارنخ اگر     

 داشته را تحول الگو  ترنمپيچيده انراني تمدن به مربوط اونت شده،شناخته كالن ايتماعي اا اونت

 .گرددبازمي بدان وابسته اا اونت و تمدن انم تارنخي انگيزشگفت تداوم و گسترده دامنه به امر انم .است

 قرن 25 مدت برا  مربع، كيلومتر ميليون سه حدود وسعت به قلمرو  در كه است ا پيكره انراني تمدن

 طول در متعدد اا حكومت ويود (.1388 وكيلي،) است نظيربي ااتمدن سانر ميان در كه داشته تداوم

 اا برسرزميم فرانگي تسلط و يغرافياني اا محدوده گسترش برا  آنها اا لشكركشي و تارنخ انران

 را خود فرانگ و تمدن و باقي بمانند سرزميم نک در سال صد ندچ تا اقوام انم كه شدمي سبب دنگر،گاه

 ترگسترده بس ا حوزه انراني، باند فرانگ و تمدن حوزه شناخت يستجو  در بنابرانم .بگذارند نادگار به

  (.56-63: 1384، فرخلو)آورنم  نظر رادر كنوني ملي يغرافياني قلمرو  از

 و ماد  نظر از يهان چه تمدن بر را عظيمي ، گنجينهخود پربار و طوالني ختارن طول در انرانيان و انران     

 مورخان بيشتر .اندداشته نظير سهم بي يهان تمدن در كه بالندمي خود به انرانيان و اندافزوده معنو  چه

 انران تمدن و فرانگ مدنون بشر  تمدن و اا  علومپيشرفت از بزرگي قسمت كه باورند انم بر يهان
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 1گيرشمم رومم .است داشته بشرنت پيشرفت در شاناني ا  ومالحظه قابل سهم كشور انم و است

 انرانيان» :نونسدمي خصوص انم در اسالم تا آغاز از انران كتاب در شناس فرانسو ، باستان(1388:5)

 زمان بر آن تا كه را آزادمنشي و عدالت روح و آوردند ويود به يهاني امپراطور  كه ملتي بودند نخستيم

 .«دادند اشاعه و بود، بسط مجهول بشر

 فارسي شعر ونژهفارسي به زبان و ادبيات.است انران ملي اونت نما تمام فارسي، آننه ادبيات و زبان     

 و پرياذبه و اگرانبه بس ارمغاني فارسي ادبيات نيز امروز يهان در .است انراني فرانگ پاندار و اصلي عنصر

 و سورئال و مدرن دوره اوج در اتفاقا بلكه متحد ملل سازمان در تنهانه امروزه.است پرمشتر  كاالني

 و شودمي فهميده بهتر دارد كمكم القضات عيم و عطار ،نظامي ،مولو  زبان يادوني، رئاليسم و مدرنپست

 نموده درک اونت و معنونت از سرشار گنجينة انم هب را خود نياز دنگر  زمان ازار بيش كنوني دنيا 

 (.160 و 1383:143،الدنم غياث و قباد ) است
 كه ا گونهآند؛ بهمي شمار به انراني اقوام و ااگروه امه مشترک آنيم اسالم كه است سال ازار از بيش     

 داده اختصاص خود به را انم كشور والنيط تارنخ از بزرگي اسالمي، بخش اا آموزه به وفادار  و اعتقاد

 بسزاني نقش نيز شيعه مذاب .شودمي تلقي ملي انرانيان اونت بريستة اسالم، عنصر دنم رواز انم  .است

 و انراني اا اسطوره به پرداختم كنار در فردوسي .است داشته طول تارنخ در انراني اونت دايشكل در

ونژه به  و انلخاني، مغولي، قايارنه دوران در .داشت ااتمام نيز شيعي فرانگ نجترو باستان بر انران تارنخ

عثماني،  برابر انرانيان در پاندار  و انران سياسي يغرافياني احيا  در واالني يانگاه از شيعه صفونه، مذاب

 به مردم بسيج درتق و شيعه فكر  روحانيون نار  با نيز مشروطه عصر در .بود برخوردار برنتانيا و روس

  .كرد انجاد را ملي حاكميت رسيد و پيروز  به انران شيعه، ملت علما  وسيله

 انران المللي يانگاه بيم اعتال  و ملي استقالل تأميم در حياتي نقش تواندمي شيعه مذاب نيز اكنون     

 ايبار و زور ارگونه از دور به توانيعاشورا م امچون آن فرانگي نماداا  و مذاب انم نار  به و كرده انفا

 تويهيبي مويب نباند شيعه مذاب به تويه اما .انراني پرداخت يوانان ميان در اخالقي مكارم پرورش به

 از كه است الهي، ضرورتي مذااب و ادنان سانر تكرنم .شود كشور در ادنان مويود و مذااب سانر ااميت به

 (.1388 قايار، بهمني،)د گيرمي رنشه ملي انران اونت

 و تأثيرگذار  فكر  برا  تويهي قابل زمان مدت خاورميانه بر انران معنو  و سياسي سلطه قرن دو     

. بود نمانان دنگر ينبه اا از بيش دنني ينبة از تأثيرگذار  انم. بود خاورميانه ا  ملل بر انرانيان فرانگي

 تلفيقي تمدن آن و سپس پذنرفتند، زناد  بسيار تأثيراا  يانه ا خاورم تمدن اا  ماد  عناصر از انرانيان
                                                                 

1 Roman Ghirshman 
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 كه امان گونه كه كردند بنا تمدن نونني خاورميانه در و برگرداندند خاورميانه ا  اقوام به را كردند انجاد كه

 از ا  خاورميانه اقوام و انرانيان تمدني گرچه تأثيرگذار . بود ساز دنيا كامال تمدن نک رفت، اشاره پيشتر

 از انرانيان نعني.  گرفت انجام نكطرفه كامال طور به تأثيرگذار  دنني بود، دوطرفه بسيار  ينبه اا 

 رنشه ا  بطور را آنها و نهادند تأثير منطقه ادنان امه بر بلكه تأثير نپذنرفتند خاورميانه ادنان از ايچكدام

 .ساختند متحول

 فرانگ. كشورااست قدرتمندترنم از نكي فرانگي، پيشينة بودن دارا لحاظ به انران اسالمي يمهور      

 وارداتي فرانگ عليه مردم توداها  بسيج توان تشيع مذاب داشتم با است، ناب اسالم بر مبتني كه انران

 با و مردمي حركت نک قالب در كه انران اسالمي انقالب درخشش (.64: 1388 رنجبران،) دارد را غرب

 بيدار  و تحركات يهتداي در را عطفي نقطة شد، پيروز اسالم بر مبتني فرانگي زشها ار بر تكيه

 (.262 :1378 ،سيمبر) ساخت نمانان موفق الگوساز  با اسالمي،

 :ميگوند اسالمي انقالب نقش دربارة انگليسي، مشهور شناسيامعه گیدنز، آنتونی

 اختالفاتي، بيشوكم با وبر ماكس و دوركيم ،ماركس نعني شناسي،يامعه فكر  غول سه گذشته در "

 1980 داه آغاز از ولي ميدندند؛ دنم رفتم حاشيه به و سكوالرنزاسيون سمت به را يهان عمومي فرآنند

 روند يهاني عمومي فرآنند نعني استيم؛ قضيه انم عكس تحقق شااد ،(انران اسالمي انقالب ظهور)

 (75 :1374 گيدنز،) "ميرود. پيش شدن دنني متس به و كرده پيدا معكوس
 خود بقا  و توسعه برا  دنيا اا كشور دنگر مانند تحميلي، ينگ از بعد ونژهبه ،انقالب از بعد انران     

 سطح در اوشي بهرة نظر از ام كه يواناني. يست بهره يوانان بالقوه نيرو  از و شد علمي رقابت وارد

 داند،مي تعلّم و تعليم به زناد  ااميت كه دنني، آموزاها  از برخوردار  لحاظ به ام و رنددا قرار باالني

 برخي ويود دليل به را دانش و علم گامها  انران. استند علمي عرصه اا  در دانش و علم پرچمدار

. دادمي دامها را آن و است برداشته پرشتاب اما دنر، نظام تشكيل اوانل و انقالب از قبل در مشكالت،

 .كندمي اثبات را ادّعا انم روشني به اا،گزارش و شاخصها

 در فني رشته اا  در كه است يهان كشور دوميموبيست دانشجو، تعداد نظر از انقالب از پس انران     

 ظلحا به امچنيم(. 188 :1389 بيگي،) دارد قرار مصر از بعد خاورميانه در و چهاردام، يانگاه در يهان

 بر بنا .دارد را نخست مقام خاورميانه در و است يهان اول كشور ده يزء ،استه ا  و پزشكي پيشرفت

 رشد ترنمسرنع انران برنتانيا، علوم سلطنتي انجمم به موسوم انگلستان علوم ملي آكادمي اا گزارش

 دانشمندان ،2000 – 1996 اا سال بيم گزارش، انم اساس بر. است داشته قبل داه در را يهان علمي

 است بوده مقاله 736 آن، از قبل دورة دو در رقم انم كه حالي در اند؛كرده چاپ علمي مقاله 13238 انراني
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 شده قلمداد يهاني متوسط برابر 11 انران علمي رشد امچنيم. دادمي نشان را درصد  18 رشد انم كه

 (.1390 انران، اسالمي يمهور  برگزار خ) است دنگر كشور ار از ترسرنع كه است؛

 عربستان:

 يذابيتي نقطه نافتم شاند دايم قرار بررسي مورد فرانگي زاونه از را عربستان نرم قدرت بخواايم اگر     

 حاكمه ايات تالش خالف بر عربستان كه چرا باشد، دشوار اندكي باشد داشته را دنگران يذب قدرت كه

 سنم و شيخوخيت فرانگ بر مبتني كه است برخوردار ا قبيله بافتي از كشور، ساز مدرن برا  آن

 حتي كه نيست برخوردار شموليتي چنان از عربستان در عمومي فرانگ دليل، اميم به. است ا قبيله

 تعدد و دارد پي در را اافرانگ تعدد اا،خاندان و قبانل تعدد كه چرا باشد؛ داشته را داخلي يذب توان

 به نگااي. است بوده سرزميم انم سياسي تارنخ طول در داخلي اا نزاع اصلي عوامل از نكي اافرانگ

 سعودآل با رشيدنان و ااشمي قبانل بيم اا ينگ. است مساله انم گواه خوبي به كشور انم سياسي تارنخ

  .مايراست انم بر گواه خوبي به 1930 داه اوانل تا نوزدام قرن اواخر از

 پسوند عنوان به خاندان انم اسم انتخاب و حاكمه ايات بر( سعود آل) خاندان نک تسلط دنگر، سو  از     

 ارائه در سعود  عربستان عمومي فرانگ ضعف از دنگر  گواه خود( عربستان) كشور رسمي اسم

 حاكم خاندان درون ا  عشيره -ا قبيله اا اختالف ويود. است نرم قدرت كسب يهت الزم اا يذابيت

 اااختالف انم. است نرم قدرت انجاد برا  سعود  عربستان عمومي فرانگ ضعف از دنگر  گواه خود نيز

 از نكي عنوان به امواره سعود ملک مرگ از پس اا سال در اا سدنر  و اا شِمِر  بيم ونژه به

  .است بوده مطرح يانشيني اا دغدغه

 عربستان سياسي فرانگ در تاثيرگذار بسيار مولفه نک اما ايتماعي،-فرانگي بافت چنيم ويود با     

 مولفه، اميم بر تكيه با كشور انم و است شده تبدنل كشور انم نرم قدرت ابزار ترنم مهم به كه دارد ويود

 كشور انم در مدننه و مكه مهم شهر دو ويود و اسالم مولفه، انم. كندمي سازمانداي را خود نرم قدرت

 نرم قدرت ابزار عنوان به اسالم از خوبي به عربستان مدننه، و مكه مقدس شهر دو ويود به تويه با. است

 يهان در و خاورميانه منطقه در مسلمانان رابر  كسب برا  ام و خود داخلي امنيت حفظ برا  ام خود

 هب عربستان حكومت بخشاونت اصلي اا شاكله از نكي عنوان به اسالم نقش. كندمي بردار بهره اسالم

 كشور انم الملليبيم ارتباطات در اساسي نقشي امچنيم اسالم. است مشخص كشور انم پرچم در خوبي

 (Gallarotti, 2012).داراست

 فارس خليج حوزه   بخصوص خاورميانه منطقه در استراتژنک و مهم كشور  عنوان به عربستان     

 است داده زناد  قابليت اا  كشور انم به كه فراوان نفتي منابع بودن دارا با كشور انم. ميشود شناخته
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 دارد، شاناني ااميت فرانگي لحاظ به عربستان. سازد نمانان منطقه انم در را خود نقش تا توانسته

 كشور اسالم، پيامبر حرم و مكه در كعبه خانه داشتم قرار و عربستان يزنره شبه از اسالم دنم برخاستم

 به يهان، مسلمانان از بسيار  نظر در كه است داده قرار موقعيتي در ،تارنخي نظر از را، عربستان فعلي

 شكل به سعود ، سردمداران و بوده واقعي اسالم يلوه گاه فارس، خليج منطقه از خارج مسلمانان خصوص

 مسلمانان از نفر اا ميليون سال، سراسر در. كنند مي تظاار اسالم پيامبر يانشينان و كعبه خانه داران پرده

 به بابت انم از زناد  مبالغ ساالنه كه انم ضمم نشينان رناض. كنند مي زنارت را متبركه اماكم انم يهان،

 طرنق انم از كرده، باز  نيز را شرنفيم حرميم اميم نگهبانان و مسلمانان ميزبان نقش آورند، مي دست

 عامل ترنم بزرگ انم از ندتوا مي كشور انم. كنند مي تحصيل امتياز و اعتبار رژنمشان و خود برا 

 بهره با و. نماند بردار  بهره بخوااد كه شكلي ار به تبليغي، نشدنيِ تمام منبع نک عنوان به ژئوپوليتيكي،

 ملک مثال، برا . گردد برخوردار مناسبي الملليبيم پرستيژ از مسلمانان، ميان در گسترده تبليغات از گير 

 به تبليغي، اا  برنامه گونه انم. نمود معرفي شرنفيم الحرميم خادم عنوان به را خونش مراسمي، در فهد

 عرب يهان رابر  نقش به نيل و مسلمانان نظر يلب راستا  در تا داد مي را امكان انم سعود  حاكمان

  (.23: 1384عظيمي، )كنند  عمل موفق تر

 وارد دولت خزانه به را زناد  لغمبا ماد  لحاظ به نک سو از مكان، انم در كعبه خانه زائران حضور     

 مذابي، دندگاه از مقدس مكان انم به مسلمان كشوراا  احتياج فرانگي، نظر از دنگر، سو  از و ميسازد

 كالن درآمداا  به دسترسي عالوه، به. است آورده ارمغان به سعود  عربستان برا  احترام با امراه بينشي

 و اسالمي كشوراا  ونژه به فقير، كشوراا  به دستي، گشاده با تا داد مي عربستان به را امكان انم نفتي،

 داده قرار عربستان رژنم اختيار در گسترداا  اقتصاد  امكانات مالي، عظيم قدرت انم. كند كمک عرب

 از را منطقه فقير كشوراا  پيرو  نكسو از سعود ، حاكمان سو  از اا دستي گشاده گونه انم. است

 از كه را سعود  پادشااي حكومت نوعي به دنگر، سو  از و دارد پي در سعود  نعربستا اا  سياست

 كه انم ضمم كمک اا، انم ارائه با عربستان مقامات. ميكند تضميم و تثبيت است، محروم مردمي پشتوانه

 مي منطقه فقير بعضاً و كوچک اا  حكومت يذب و يلب به گذارند، مي نمانش به را خود اقتصاد  توان

 تبعيت عربستان، به درآمد كم اا  رژنم اقتصاد  وابستگي موارد، از برخي در كه طور  به دازند،پر

 و منطقه عرب كشوراا  به ونژه به اا كمک گونه انم. دارد پي در ام را اا آن نظامي و سياسي

 در تر بيش چه ار نفوذ كشوراا، انم با زباني و فرانگي نژاد ، قومي، اشتراكات چون عواملي از برخوردار 

 (. 53: 1366آشتي، )است  آورده فراام عربستان برا  را عرب يامعه
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 ب. ارزش های سیاسی 

 ایران: 

 واز نداشته آشناني مدرنيته با آسيا سراسر در ملتي ايچ انوز بيستم قرن سرآغاز در كهدرحالي     

 متحده كه اناالتدرحالي و نبود رداربرخو يهان از بخش انم در ساالر مردم  برا  ضرور  اوشيار 

 به برنتانيا فشار تحت و خود بود گرانيدرون اسير و داشته منزو  و حبس درون در را خود امچنان

 بنياد را ساالر مردم سو  به انقالب مشروطه، حركت به زدن دست با ، انرانيانبود نپيوسته يهاني بازاراا 

 در دنني و بومي دمكراسي نک نافتم واقعيت يز توانستسرمنزلش نمي كه ندگذاشت رااي در گام و نهادند

 و نابدمي واقعيت يامعه در قانون مطلق حاكميت نتيجه در دادگر  و مدرن، برابر  دنيا  در .باشد انران

 رو  و مشروطيت انقالب آستانه در انرانيان كه گونهنيست؛ امان قانون مطلق حاكميت ساالر  يز مردم

 .بودند دادگستر  خانه ناعدالت تأسيس ارچيز، خواستار از ، بيشساالر مردم  نونم اا اندنشه به آوردن

 قانون، خوااان حاكميت راه دادگر  از و عدالت به دسترسي پي در اسالمي انقالب دوران انرانيان

استند  واقعي ساالرانهمردم  نظام کن در اا  قانونيبرابر  به رسيدن و نونم سياسي اونت گير شكل

 (.166 و102: 1387، مجتهدزاده)
 نيز انرانيان .بشر  است مشترک ميراث واقع در ساالر نيست، مردم غرب خاص ميراث ساالر مردم     

، كرد باز  مسير انم در انران را كه نقشي .اندداشته برعهده مهمي نقش پدنده اونتي انم گير شكل در

 در ساالر ويود، مردمبا انم  (.238: 1383، مجتهدزاده)است  بوده ساالر  مردم به عدالت فكر افزودن

 .شود تبدنل سنت نک به زمان مرور به باند كه دنني است ساالر مردم انران، نوعي در ظهور حال

 چهارچوب در مردم مقبوليت و الهي مشروعيت بر كه است ازحكومت مدلي به ، ناظردنني ساالر مردم

 ماد  و تعالي و رشد برا  بستر  انجاد و محور ، خدمت مدار حق راستا  در و استواربوده الهي مقررات

 استوار انساني الهي و ركم دو بر سياسي دنني، نظام ساالر  مردم نظام در .كندمي نقش معنو ، انفا 

، فياضي)كند مي تبييم را وحكومت مردم ، رابطةاسالم عتقاد ا اصول داشتم درنظر با نظام انم و است

 تبييم و توصيف برا  رابر  معظم مقام از سو  اخير اا  سال طي بار، نخستيمواژه انم(. 43: 1381

 در .گرفت قرار گرانتحليل و نونسندگان تريد  تويه سپس مورد و رفت كار به اسالمي يمهور  نظام

 مردمي»انشان،  اعتقاد به .درنافت انشان دندگاه از را بودن مردمي باند ساالر  دنني مردم صطالحا تبييم

و  حكومت تشكيل و حكومت اداره در مردم ، نعنيحكومت در مردم به دادن نقش حكومت، نعني بودن

است،  كه مردمي كند دعاا حكومت نک اگر .دارند نقش سياسي و حكومتي رژنم تعييم در و حاكم تعييم

 .حاكم تعييم در [ام و]نقش باشند دارا  حكومت انم در مردم باشد، نعني مردمي ام اول معنا  به باند
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 آبان 18 فارس، خبرگزار ) «تأثيرند نقش و دارا  حاكم شخص تعييم در ، مردماسالم حكومت در

1388.) 
 در رنشه كه پذنر والنت و عدالت ايرا  محور ،اخالق ،خدامحور  مثل سياسي اا ارزش بر تأكيد     

 نظام. آندمي شمار به انران اسالمي يمهور  در نرم قدرت اساسي اا مؤلفه از دارد، آدمي پاک فطرت

 در را خود اقتدار و يانگاه سياسي، اا ارزش حداكثر  رعانت و كارگير به با است كوشيده انران اسالمي

 است سياسي نظام مشروعيت داخلي، بعد در سياسي اا ارزش از نكي. داد ارتقا الملليمب سطح و داخل

 انتخاب مردم رأ  با مستقيم غير و مستقيم طور به آنها تمام كه شده اشاره بدان اساسي قانون در كه

 امام .وندشمي محسوب كشور اصلي صاحب و نعمتولي انران، اسالمي يمهور  نظام در مردم. شوندمي

 مردم و است بوده چنيم نيز تاكنون اننكه كما شود؛مي آسان كاراا مردم پشتيباني با : »فرمانندخميني مي

 «حل كردند مردم كند، حل تنهاني به توانستنمي دولت كه را ينگ اا خرابي و اندشده قدمپيش

 (.419: 16ج ،1370 خميني، موسو )
 مدار تعامل توسعه فرانگ يهان، مويب در اسالمي يمهور  سو  از دنني ساالر مردم الگو  ترونج     

 انم .است شده انساني فطرت با بشر  متناسب يامعه انجاد برا  مردم خواسته به اادولت ااتمام بر مبتني

 حكومت مبنا  مثابه به مذاب به اا، گرانشدولت و ميان مردم وثيق ارتباط و پيوند ضرورت احيا  با امر

 عدالت تحقق و شرنعت اصول ايرا  بر كه كندمي تشونق را ااني نيز حكومت و نموده تقونت را مردمي

ونژه  به و يهانيان دنني، اشتياق ساالر مردم الگو  صحيح رو، ايرا  از انم .ورزندتأكيد مي ايتماعي

 انم از داده و افزانش را مللال بيم صحنه در انران اسالمي يمهور  آفرننينقش به مسلمان اا ملت

 و ترييحات به دايتواناني شكل زاونه از را ملل دنگر متقاعد ساز  توان انران اسالمي طرنق، يمهور 

 انقالب اا بنيان استقرار فرانند در را نرم يانگاه قدرت كه ؛ موضوعيآورد خوااد دست به آنان اا اولونت

 .سازدمي آشكار انران اسالمي

 تان سعودی: عربس

 اا گروه و يامعه اكثرنت سو  از شيوه انم پذنرش ميزان و دار حكومت شيوه به سياسي اا ارزش     

 تبدنل سياسي ارزش نک به تواندمي آن كارآمد  ميزان و حكومتي الگو  امچنيم،. گرددمي باز سياسي

 بحث در بنابرانم. باشد داشته پي در را بيروني يذابيت ام و بينجامد داخلي سياسي ايماع به ام كه شود

 بسته نا باز ميزان و اا،ارزش انم كارآمد  ميزان داشت؛ تويه بنيادنم مولفه دو به باند سياسي اا ارزش

 (.آن بودن دموكراتيک غير نا دموكراتيک) سياسي ساختار بودن
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 تحليلگران اكثرنت قرنبات. باشد كشوراا ترنمضعيف از نكي شاند شاخص انم در سعود  عربستان     

 تويه ام مردمش حقوق اا حداقل به كه دانندمي وسطاني قرون رژنم نک را سعودآل رژنم سياسي

 مردمش بر اسالمي سنم و عرف نام با كه قانوني اا محدودنت و عمومي حوزه به رژنم انم نگاه. ندارد

 حقوق بحث در ونژه به امر انم. است شتهگذا يا  بر سعودآل از مرتجع بسيار چهره نک كند،مي تحميل

 نه سعودآل حكومت سياسي اا ارزش دليل، اميم به. است مشهود بسيار دنني اا اقليت حقوق و اازن

 ماه در عربستان در زنان .است واقع نيز زناد  انتقاداا  مورد بلكه نيست، برخوردار يذابيتي ايچ از تنها

 اا  گام اخير اا  سال طي كلي طور به و داند را  توانستند ربا نخستيم برا  2015 سال دسامبر

 امچنان عربستان در زنان رانندگي اما است شده برداشته كشور انم در زنان حقوق يهت در مثبتي

 بيمارستان در و بروند سفر به بخوانند، درس كنند، كار توانند مي صورتي در تنها آنها و است غيرقانوني

 كشور انم در زنان از بسيار  آنكه ويود با. باشد امرااشان( پسر نا پدر شوار،) مرد نک كه شوند بستر 

 فعال سياسي نظر از بيستم قرن آغاز از زنان انران در. استند شاغل آنها درصد 15 تنها كنند، مي تحصيل

 در تقرنبا آنها و است بيشتر پسران از پزشكي اا  رشته در خصوص به دختر دانشجونان تعداد. اند بوده

 تعييم ازدواج برا  سني حداقل گونه ايچ رناض كه شرانطي در. استند كار به مشغول اا رشته تمامي

 .است شده تعييم باال به سال 13 انران در ازدواج سم نكرده،

 ج. سیاست خارجی 

 ایران:

 داندنشان موضوع انم و گرفته شكل اسالمي اا آموزه مبنا  بر انران اسالمي انقالب ماايت     

 پذنرش نفي و يونيسلطه نفي مانند اصولي بر تكيه. است خاريي بعد در گذار سياست انم شمولييهان

 انجاد و الملليبيم تعهدات به پانبند  مستضعفان، حقوق از دفاع كشور، اقتصاد  و طبيعي منابع بر سلطه

 خاريي سياست كه است اساسي قانون در مندرج اصول از امكار ، و تعامل بر مبتني آميزمسالمت رابطة

 (.153 و 152 ،151 ،11 اصل اساسي، قانون: ک.ر) كندمي داييهت را انران اسالمي يمهور 
 يزء «انجابي سياست» مثابة به يهان اا ملت بيم وحدت انجاد انران، اسالمي انقالب حركت آغاز در     

 بفهمانيم ام ملت امة به خواايممي ما: »فرمانندمي بارهانم در)ينيخم امام. است بوده اساسي اا شعار

 پيرو  و تقوا مگر ندارد؛ دنگر  بر تفوق قشراا از نک ايچ كه دنني نک است؛ وحدت دنم نک اسالم كه

 برابر در تعهد عدم و سبيل نفي اصل امچنيم (.226 :13ج ،1370 خميني، موسو ) «اسالم احكام از

 را انران اسالمي يمهور  خاريي سياست گذار  كلي برآنند ،«سلبي سياست» منزله به ورگوز كشوراا 

 كرد؛ مشااده اژموني غرب كشيدن چالش به در توانمي را آن نموداا  از نكي كه است كرده مشخص
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 با مبارزه منظور به مناسبي فكر  ظرفيت و بستر اسالمي، اصول بر مبتني خاريي سياست نعني

 ويود به يهان و انران مسلمانان در كه خودباور  روحيه انم. است آورده ويودبه غرب يوني اا سلطه

 سياسي اسالم و دنني اعتقادات انمان، از امروزه آنان كه است كشيده چالش به را غرب اژموني چنان آمده،

 خاريي سياست ا نمودا از دنگر نكي. كنندمي خطر احساس است، اسالمي حكومت تشكيل خوااان كه

 ااملت امروزه. كرد مشااده استكبار و زور سلطه، با مبارزه شدن علني در توانمي را اسالمي اصول بر مبتني

 عهده بر را استكبار با مبارزه پرچم انران، اسال  يمهور  از بردار الگو با خونش اا دولت از يلوتر

 دارد، قرار اسرائيل و امرنكا آن رأس در كه استكبار با مبارزه گفتمان امروزه گفت توانمي يرات به. اندگرفته

 روح بخشآزاد  اا حركت و است شده مسلط غيرمسلمان، و مسلمان از اعم يهان، فكران آزاد اندنشة بر

 .اندگرفته ا تازه

 عربستان سعودی: 

 كشور تواناني شامل سياسي، اا ارزش از سبمنا الگو  ارائه تواناني بر عالوه خاريي سياست در يذابيت     

 در شركت و گراني،چنديانبه بر تكيه المللي،بيم اا سازمان از گير بهره المللي،بيم ساز ايماع در

 راستا  در خود خاريي سياست اقدامات كنندمي تالش طرنق انم از كشوراا. باشدمي الملليبيم اتحاداا 

 مطلوبي  ويهه طرنق انم از دارند تالش دليل، اميم به. كنند تعرنف يهاني منافع و الملليبيم يامعه منافع

 .كنند تاميم ممكم ازننه كمترنم با را خود منافع و كنند انجاد خود خاريي سياست برا 

 مشروعيت منبعي عنوان به نيز سعود  عربستان برا  نرم قدرت كننده تعييم اا مولفه از بعد انم     

 لحاظ از اننكه ويود با كشور انم. است گرفته قرار استفاده مورد كشور انم خاريي سياست  برا بخش

 اا سازمان در عضونت با است كرده تالش امزمان اما است، داشته تكيه آمرنكا به امواره امنيتي

 در. داد شانن الملليبيم يامعه پذنرمسووليت كشوراا  از نكي عنوان به را خود ا ، منطقه و الملليبيم

 و يهاني بانک پول، الملليبيم صندوق متحد، ملل سازمان عضونت الملليبيم سطح در عربستان راستا، انم

 اتحادنه اوپک، مانند اانيسازمان عضونت نيز ا منطقه سطح در و است پذنرفته را يهاني تجارت سازمان

 از برخي در و دارد را فارس خليج امكار  شورا  و اسالمي، امكار  سازمان اسالم، يهان اتحادنه عرب،

 به عربستان 1است. بوده موسس اعضا  از فارس خليج امكار  شورا  و اوپک يمله از ااسازمان انم

 و فارس خليج امكار  شورا  اوپک، مانند ا منطقه اا سازمان اا ظرفيت از گير بهره با خصوص

                                                                 
1 http://uscpublicdiplomacy.org/blog/how-smart-saudi-arabias-power. 
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 از نرم بعد  و ببرد استفاده خود ااداف راستا  در اازمانسا انم از است كرده تالش امواره عرب اتحادنه

 .كند انجاد خود خاريي سياست ساز  مشروع

 به تويه با را ااانقالب انم پس در شده انجاد نونم نظم تا كوشيد عربي اا انقالب از بعد عربستان     

 كه گذشته برخالف تا كوشدمي نعربستا كه شودمي مشااده واقع، در. كند بازساز  خود عالنق و منافع

 اساس بر را گذار دوران نظم كه آندمي بر درصدد بار انم شود، حفظ مويود نظم تا كردمي تالش امواره

 حفظ آن دنگر سو  در و كشور انم ااداف تأميم آن سو  نک در كه نظمي. كند تبييم خونش ااداف

 در دنني شناسيانسان رشته در عربستاني استاد شيد،الر مضاو . است سابق نظم به دانده شكل عناصر

 :كندمي عنوان عربستان بازنگر  نحوه خصوص در لندن در كينگز دانشگاه

 ادف با سورنه مخالفان از آشكار حمانت و نمم مهار بحرنم، تظاارات سركوب در عربستان استراتژ      

 الرشيد،) نگيرد قرار تهدند مورد عربستان نظام كه ا گونه به اما است؛ سياسي اوضاع درآوردن كنترل تحت

 .(اننترنتي منبع: 2012
 ابزاراا . كند عملي را ااداف انم دارد دست در كه ابزارااني طرنق از تا كوشيده عربستان ميان انم در     

 عربستان خاريي سياست ااداف. است بوده نفت و اندئولوژ  نا مذاب امواره عربستان خاريي سياست

 اا كانون با مبارزه و مخالفت اسالم، يهان رابر  بر تأكيد ا ،منطقه و داخلي امنيت تضميم از است عبارت

 .(227-8: 1384 نونسندگان، از يمعي) وابسته اا رژنم سياسي مريعيت تحكيم و تقونت انقالبي و
 و الملليبيم امور مؤسسه در سعود  عربستان مسائل كارشناس اشتينبرگ، گوئيدو زمينه اميم در     

 آنها و بماند يا بر پا آنها دنكتاتور  رژنم تا كنندمي تالش سعود  حاكمان: »است معتقد آلمان امنيتي

 كه گيردمي صورت يهت آن از اقدام انم اشتينبرگ گفته به. «قدرت در بقا: دارند مشترک ادف نک

. استند قدرت دادن دست از نگران مداوم طور به آنها. است ودمحد مشروعيت دارا  عربستان حاكميت

 حتي و انقالب با مقابله اصلي مهندس عنوان به عربستان واقع در (اننترنتي منبع: 2012 اشتينبرگ،)

 .(Kamrava, 2011: 96) .پردازدمي نقش انفا  بيدار   اسالمي به كردن معكوس
. ساخت موايه چالش با را خاورميانه سنتي نظم اا پانه چيز ار از بيش ا منطقه اا انقالب وقوع     

 ناظم عنوان به عربستان و بزرگ ناظم عنوان به آمرنكا نعني آن متوليان نظم، انم اركان شدن سست

 كوشيد عربستان دنگر، تعبير به. برخيزد مقابله به خواايتحول موج اركان با تا انداخت صرافت به را كوچک

 عربستان آنكه خاصه. كند مهار را انقالب انم امواج خود امنيتي اقتصاد ، سياسي، اا ابزار كارگير  به با تا

 .بود بحرنم نعني خود پيراموني محيط در آشوب شااد
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 نتیجه گیری و پیشنهادها 

دو اگر از سه منظر فرانگ و علم، ارزش اا  سياسي و سياست خاريي،  ظرفيت قدرت نرم را در      

كشور انران و عربستان مقانسه كنيم به انم نتيجه مي رسيم كه در كشور انران در ار سه مورد تواناني 

تاثيرگذار  در منطقه را دارد؛ اما با اننكه مقوله فرانگ در عربستان سعود  از مولفه اا  قدرت ساز انم 

ما در دو زمينه دنگر نعني كشور در منطقه غرب آسيا به خصوص كشوراا  عرب زبان محسوب مي شود، ا

سياست خاريي و ارزش اا  سياسي از رقيب منطقه ا  انران عقب تر است. عربستان سعود  سال اا با 

استفاده از دالراا  نفتي خود سياست خاريي فعال تر  نسبت به انران در پيش گرفت، اما شروع بيدار  

ب سلفي و گروه اا  ترورنستي، ضربه اسالمي و حمانت انم كشور از دنكتاتوراا  منطقه و احزا

 مسلمان كشور نک حمله عنوان به نمم به عربستان سهمگيني بر قدرت نرم انم كشور وارد ساخت. حمله

 عنوان به عربستان است شده مويب گناهبي مردم كشاندن خون و خاک به و دنگر مسلمان كشور نک به

 كشور انم. شود دنده دنيا مسلمانان چشم در جاوزمت عنوان به است اسالم يهان رابر  مدعي كه كشور 

 مشروع را نمم به حمله سني، -عربي ائتالف نک تشكيل با كرد تالش و بود آگاه چالشي چنيم از ارچند

 انم شد، مشخص ادامه در كه امانگونه اما. كند معرفي سني عرب كشوراا  خواست را آن و داد يلوه

 حفظ اسمي صورت به را خود حضور ائتالف انم در كنندهشركت كشوراا  و خورد شكست ائتالف

 .كندمي حمله نمم به تنهاني به عربستان عمل در و اندكرده

از انم لحاظ فرصت بي نظير  برا  يمهور  اسالمي انران، رقيب منطقه ا  انم كشور فراام شده      

ود بازطراحي كند. اما انران نيز با چالش است تا بتواند سپهر سياسي و امنيتي آننده انم منطقه را به نفع خ

ااني در انم زمينه موايه است. تاكيد بيش اندازه مسئوالن سياست خاريي بر استفاده از قدرت سخت 

برا  پيشبرد سياست اا  منطقه ا  از مهم ترنم موانع تبدنل شدن انران به نک قدرت منطقه ا  است. 

قونت كننده قدرت نرم يمهور  اسالمي انران در غرب آسيا در ادامه پيشنهاد ااني به عنوان عوامل ت

 مطرح مي كنيم. 

 الف. ائتالف با اقلیت های دینی از جمله مسیحیان منطقه: 

بعد از حوادث بيدار  اسالمي در كشوراا  اسالمي، گروه اا  مرتجع و تندرو  سلفي در انم منطقه      

نسل كشي اقليت اا  دنني در كشور ااني امچون ليبي،  قدرت گرفته و در بسيار  از موارد به كشتار و

مصر، عراق و سورنه دست زده اند. به باور اكثر تحليلگران مسائل بيم الملل يمهور  اسالمي انران تنها 

قدرتي است كه مانل و قادر به حمانت از انم گرو ه اا  دنني ست و بسيار  از مردمان انم منطقه انران را 
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فع خود مي پندارند. استفاده از ظرفيت دنپلماسي به خصوص مراودات با واتيكان مي تواند تنها حامي و مدا

 سني به رابر  عربستان در منطقه شود.  -مويب نک قطب عليه قطب سلفي

 ب. استفاده از نمادهای مذهبی همچون اربعین به عنوان عامل اتحاد و همبستگی با شیعیان منطقه: 

فت حضور ميليوني حجاج در عربستان عاملي قدرت ساز برا  انم كشور تبدنل امانطور كه اشاره ر     

زان تاثيرگذار  خود بر دنگر شده است و موقعيت بي نظير  را برا  انم كشور فراام آورده است تا بر مي

اا  مسلمان منطقه بيفزاند. يمهور  اسالمي انران نيز با تويه به ظرفيت مذابي مانند زنارتگاه كشور

و مراسم اا  مذابي مي تواند در تقونت و اتحاد قطب ژئوپلتيک شيعه تاثيرگذار باشد. استفاده از  اا 

ظرفيت بي نظير پياده رو  اربعيم در انجاد امگراني با مردمان كشوراا  امسانه مي تواند در انم زمينه 

 رااگشا باشد. 

 و سیاسی:  های منطقه جهت ایجاد همگرایی اقتصادیج. تعامل با دیگر قدرت

تنها راه تبدنل شدن يمهور  اسالمي انران به قدرت منطقه ا  بي رقيب در منطقه، رسيدن به سطح      

مطلوبي از توسعه اقتصاد  است و انم مهم يز با انجاد پيمان اا و اتحاد اا  منطقه ا  ميسر نخوااد شد. 

در انم راستا حياتي است. تئور   لزوم تقونت دنپلماسي با دنگر قدرت اا  غرب آسيا امچون تركيه

كه توسط دكتر عبدالرضا فريي راد مطرح شده است، در انم چارچوب  "چهار درنا"امگراني منطقه ا  

 قرار دارد.
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