
 

 

 

 

 

 ایران اسالمی انقالب نرم های فرهنگی و سیاسی قدرتمولفه تطبیقی بررسی
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 چکیده

مقایسه قدرت نرم کشورها یکی از موضوعات جدیدد در سااسدت تیقاقدی 

-باشد که در عرصه سااستگذاری ها و بازسازی عملکرد ملی مدورر مدیمی

باشد کده بدا وقدون     های سااسی میباشد. انقالب اسالمی یکی از پدیده

نرم در عرصده سااسدت بدال الملدر میدر  چهره دوم قدرت یعنی قدرت 

در  2011ژانویه  25گشت. از  نجایی که روند باداری مردم مصر و انقالب 

های گذشدته و شدرایو وقدون ایل کشور  به لحاظ ساختارها و ماهات رژیم

شقاهت زیادی به یکدیگر دارند  ایل مقاله تالش دارد منابع قدرت نرم ایل 

-ار دهد. به همال منظور  نگارنددگا  بدا بهدرهدو انقالب را مورد بررسی قر

ای و مدل دووجهی قدرت نرم  به ایل سدوال گاری از روش تحلار مقایسه

 اسدالمی انقدالب ندرم قدرت سااسی و های فرهنگیمولفه پاسخ دهند که؛

کدامند؟ مفروض مقاله به ایل قدرار  (2011) مصر انقالب و( 1979) ایرا 

الب اسالمی رو به تزاید دارد و در نقیه مقابر  است که منابع قدرت نرم انق
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منابع فرهنگی و سااسی قدرت در روند انقالبی کشدور مصدر  بدا فرسدای  

مواجه است. برای مقایسده روندد قددرت ندرم در ایدل دو انقدالب  بدا ارائده 

شدود پذیر در دو حوزه فرهنگی و سااسی  تدالش مدیهای سنج شاخص

-یابی قرار گارد. به همال منظدور بدا بهدرهبرجستگی منابع قدرت مورد ارز

های کمی مربوط شود دادهسعی می SPSSگاری از پرسشنامه و نرم افزار 

 28به هر مولفه مورد مداقه قرار بگارد و برای مدل دو وجهی قدرت ندرم  

دهند قدرت نرم انقالب ها نشا  میشاخص در نظر گرفته شده است. یافته

صر باشتر است و توانمندی ملدی بدرای جامعده اسالمی نسقت به انقالب م

 های فرهنگی و سااسی  موفق تر بوده است.ایرانی در حوزه

 واژگان کلیدی

قدرت نرم  انقالب اسالمی ایرا   جها  اسالم  انقالب ژانویه مصدر  تحلادر 

 ای.مقایسه

 مقدمه -1

 قابـ  نحـو بـه را کهـن کشـور دو این، مصر و در ایران اجتماعی و سیاسی سازسرنوشت رویدادهای

 و شـورا آمـدن پدیـد و مشـرويیت مطالبات آغاز، گذشته قرن در. پیوند داده است یكدیگر با توجهی

 و ایران در واقعه اثرگذار دو، میالدی بیستم قرن نیمه در. بود همزمان تقریباً، مصر و ایران در پارلمان

 کانـال مصـر و را نفت ایران؛ گرفت خود به جهانی مقیاس بازتاب این رویدادها نیز که داد روی مصر

، انـد  ایفاصـله بـا( ایران در ش1332 و مصر در م1953 سال) ایام همان در. را ملی کرد سوئز

)خـوش  .گسی  شـدند رُم و اروپا به و را از دست دادند خود تخت و تاج ایران و مصر سلطنتی خاندان

ایران به وقوع پیوسـت کـه در جهـان بازتـاب ( بعد از آن نیز، انقالب اسالمی در 30: 1389 منش،

 های سایر کشورها متمایز بود.های آن با انقالبعظیمی داشت تا جایی که ماهیت، روند و مولفه

ژئوپلیتیـ   در اخیـر هـایانقالب و ایران اسالمی انقالب مشتر  وجه تاریخی براساس رویكرد

هـا بـا رویكـرد ملت تحول روحی و بیداری در ریشه (،2011اسالم نظیر انقالب مصر )ژانویه  جهان

 نقـا  افتراقـی را سازی و ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری قدرت ملـی، نظام نوع در اما دارد اسالمی

-اسـالمی مـی بیـداری اصول و مبانی از برگرفته انقالب در دو کشور ایران و مصر برشمرد. توانمی

 اسـالمی انقـالب بـا سیاسی مصر نظام نوع در اسالمی سیاسی هایاندیشه در تفاوت ضمن اما باشد؛

 حرکـت بـه منجر نارضایتی دهنده شك  بسترهای اجتماعی نظیر وجوه تفاوت سیاسی و برخی ،ایران
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موضـوع  ایـن. اسـت کرده پیدا نمود انقالب از پس سیاسی ساختار گیریشك  و سازی نظام، انقالبی

 جهـان جدیـد و هـای کالسـی  انقالب تمامی با ایران اسالمی انقالب باعث تمایز ساختار قدرت در

عبدالناصر  جمال ( البته باید توجه داشت که دولت مصر دوره5: 1392 شده است. )درخشه و هراتی،

 دارداعیـه و بخـش الهـام ایمنطقه قدرت ی  به تبدی  شدن جهت در هاییگام سرد جنگ دوره در

راهبردهایی نظیر؛ اسـتقالل يلبـی، پـان عربیسـم، دسسلماسـی برداشـت که مبتنی بر  منطقه رهبری

(؛ اما بعد از انقـالب اسـالمی، توانمنـدی نـرم 20 - 22: 1390 )قنبرلو، ... بود صریح و تهاجمی و

افزاری ایران در حوزه الهام بخشی و قدرت نرم نسبت به مصر فزونی یافت. الجرم، سـاختار قـدرت و 

تواند ویژگـی هـای عملكـرد ملـی ایـن دو و انقالب ایران و مصر میبعد نرم افزاری قدرت ملی در د

شود تا چهره نرم افـزاری قـدرت را کشور را مشخص نماید. به همین منظور، در این مقاله تالش می

گیـری از روش تجزیـه و در روند انقالبی دو کشور ایران و مصر را مورد بررسی قرار دهـیم. بـا بهـره

 انقـالب نـرم هـای قـدرتبه این سوال پاسخ دهیم؛ شاخص SPSSر تحلی  ای و ابزاتحلی  مقایسه

های برتری قدرت نرم انقالب چگونه است و ویژگی (2011) مصر انقالب و( 1979) ایران اسالمی

شـود و رویكـرد پـژوهش حاضـر، اسالمی کدامند؟ قلمرو مكانی این پژوهش شام  ایران و مصر می

 باشد.تحكام قدرت میای و مبتنی بر نظریه اسمقایسه

 روش شناسی پژوهش -2

 هایحوزه دانشمندان برای ایدغدغه، جهانی ژئوپلیتی  نظام در کشورها نرم قدرت جایگاه و مقایسه

 عصـر در، سیاسـی علوم و المل  بین روابط، ژئوپلیتی ، سیاسی جغرافیای نظیر، انسانی علوم مختلف

 هـایمولفـه بـودن گیـریاندازه قاب  غیر و بودن کیفی دلی  به، همه این با. است شده تبدی  حاضر

 هـم؛ اسـت نیامـده فـراهم کشورها نرم قدرت گیریاندازه زمینه در مسلطی و موثر ادبیات نرم قدرت

)پیشـگاهی  .اسـت نگردیده ارایه حوزه این در نیز توجهی قاب  ایمقایسه و تطبیقی الگوهای کهچنان

هـای قابـ  شود تا با ارائه شـاخصدلی  در این مقاله تالش می( به همین 7: 1394 فرد و دیگران،

 سنجش، ارزیابی قدرت نرم انقالب اسالمی و انقالب مصر را فراهم آورد.

باشد که هدف آن توصیف کـردن شـرایط و تحلیلی می - از لحاظ رویكرد، این پژوهش توصیفی

خت بیشـتر شـرایط موجـود یـا یـاری تواند برای شـناهای مورد بررسی است و اجرای آن مییا پدیده

( به لحاظ بررسی و مقایسه قـدرت نـرم 44: 1390 رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد. )صبوری،

ای بهـره از روش مقایسـه 2011ژانویه کشـور مصـر در سـال  25انقالب اسالمی ایران با انقالب 
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باشد( از يریـق شام  انقالب میها )در این تحقیق شود. برای در این روش، شناخت پدیدهگرفته می

( اساس فكر در زمینه مقایسـه 255: 1390 باشد. )منوچهری،های آنها میها و تفاوتکشف شباهت

این است که در سایه آن، موارد مختلف در کنار یكدیگر قـرار گرفتـه و حقـایقی از آن در سـایه ایـن 

 گـردد. )يـاهری،.. معلـوم مـی یـده وها و معایب پدهای مزیت، محدودیتعم  به دست بیاید؛ جنبه

هـای ها در میان ویژگـیها و تفاوت( در این پژوهش، هدف از مقایسه، یافتن همسانی190: 1392

(؛ که ارائـه 116: 1394 )استراوس و کربین، باشدهای مربو  به آنها می-دو واقعه برای يبقه بندی

 (281: 1384 ند است. )مارش و استوکر،مهایی سیاسی و نظامدهنده نوعی مدر  تجربی از پدیده

از آنجایی که سنت گرایان بر چهره قدرت مبتنی بر نگرشی کثرت گرا تاکید دارند، ایـن رویكـرد 

( کـه 17: 1383 )کلـگ، ناظر بر اعمال قدرت و متمرکز بر رفتاری انضمامی و قاب  مشاهده است؛

اقص خواهد بود. همانگونه که اشلی تلیس و ها عموماً با این رویكرد ت  بعدی عموماً نمقایسه قدرت

شـوند، محـدودیت اصـلی متذکر مـی« ملی در عرصر فراصنعتیسنجش قدرت»همكارانش در کتاب 

رویكردهای سنتی در روش شناسی نامناسب آنها برای تحلی  قـدرت و تـوان ملـی کشـورها مهفتـه 

اید هم در سطح و هم در عمـق، است. این در حالی است که در رویكرد نوین به سنجش توان ملی، ب

توانایی کشورهای مورد بررسی قرار بگیرد و چنین بررسی هایی باید مطابق الگوهای اسـتاندارد شـده 

به منظور امكان پذیر کردن مقایسه کشورها اجرا شوند. از این رو اگر تـوان ملـی )قـدرت( را توانـایی 

هـای هدفمنـد يریـق اقـدامات و فعالیـت ی  کشور برای پیگیری و دستیابی به اهداف راهبـردی از

توصیف کرد. این دیدگاه نسبت به قدرت یا توان ملی نشانگر دو بعد مجـزا و در عـین حـال بـه هـم 

باشد؛ یكی بعد بیرونی، مرکب از قابلیت کشور برای تاثیرگذاری بر محیط جهـانی ها میمرتبط قابلیت

نظامی؛ و دوم بعد درونی است کـه از قابلیـت کشـور های بالقوه اقتصادی، سیاسی و از يریق توانایی

برای تبدی  منابع جامعه به توانمندی و قدرت تشكی  شده است. تالش برای ایجـاد یـ  مجموعـه 

 قدرت و مقایسه آنها باید ناظر بر متغیرهایی باشد که بر این دو بعد مسلط اسـت. )تلـیس و دیگـران،

تواند مبتنی بر سـه بعـد؛ توانمندی ملی کشورها می( الجرم، محاسبه تطبیقی 224 - 226: 1383

هـای های کـارکردی( و حـوزه )عرصـهوزن )درجه تاثیرگذاری سیاست دولت مورد نظر(، زمینه )جنبه

رو، در این پژوهش تـالش ( از این144 - 145: 1388 ای و جغرافیایی قدرت( باشد. )زرقانی،ناحیه

های تـ  بعـدی، دو واقعـه سیاسـی )انقـالب در نه و تحلی بر این است به دور از تعصبات قوم مدارا

 های سنجش پذیر مورد مقایسه قرار دهیم.کشورهای ایران و مصر( را براساس شاخص
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 چارچوب مفهومی؛ رویکرد بومی قدرت نرم -3

 قـدرت هـاینیست و شاخص گذشته همانند کشورها ملی قدرت ارزیابی معیار، شدن جهانی عصر در

 و علمـی، مـالی، اقتصـادی های سیاسی،حوزه به مربو  عمدتاً که گیردبرمی در را جدیدی ابعاد ملی

 افـزایش قـدرت نیـز سخت افزاری هایمولفه به نسبت نرمقدرت هایمولفه اهمیت است و فرهنگی

( جوزف نـای مفهـوم 73: 1395و سلطانی و دیگران،  149: 1396)موسوی و ایمانی،  .استیافته

و ایـن چهـره از قـدرت را یكـی از ابزارهـای نائـ  شـدن  (Nye,1990)قدرت نرم را مطرح ساخت 

در  نـرم قـدرت  (Nye, 2004 a: 5 - 8)کشورها به مقاصد ملی در سیاسـت جهـانی معرفـی کـرد. 

 (.Nye, 2004 b: 5)شود. می منجر رضایت به بوده که کردن جذب ییتوانا ادبیات غربی مترادف

 مـورد عمـ  و اندیشه به انسانی جوامع و هاانسان جذب معنای به نرم باید توجه داشت که قدرت

 ظهـور، امـروز سیاسـی ادبیات در و داشته انسان عمر يول به ایسابقه، زور و خشونت از دور به نظر

 بـه بر عالوه قرآن. رودمی کار به دیگران بر خود اراده تحمی  منظور به و است یافته پررنگی و مجدد

 قدرت بیانگر قرآن آیات. است متكی خود نرم قدرت به بیشتر، خاص موارد در سخت قدرتِ کارگیری

 ای-وسـیله سـو یـ  از اسـالم نـرم قدرت. است مستكبران نرم جنگ برابر در آن منابع و اسالم نرم

 بـه دشـمنان دسـتیابی برای مانعی دیگر سوی از و است انسانیت رشد و ها-دل در تغییر و نفوذ برای

 آگـاه و دهـیبیـنش در نرم با رویكرد اسالمی قدرت بیشترین. آنهاست قدرت منابع و اسالمی جامعه

 ایجـاد. دانـدمی هاانسان رشد و جامعه هدایت در موثر مسائ  و موضوعات به نسبت ها-انسان سازی

 انـدکی...  و جهاد، شناسی دشمن، جهان، انسان درباره قرآن برنامه و بینش، انسان در توحیدی بینش

 .اسـت هوشـمندی نیازمنـد آن تبلیغ و تبیین که است قرآن در آن تولید منابع و نرم قدرت نمایش از

 قـدرت به زیادی وابستگی ساالر مردم و دموکراتی  هاینظام استمرار و بقاء( 55: 1394 )میرزایی،

 نـرم قـدرت افـزایش. محرومنـد آن از شـدت به اقتدارگرا هاینظام که است ایمولفه این و دارد نرم

 و افزایـی هـم بـه منجـر دیگـر يرفی از و کندمی فراهم را مردم قلوب و اذهان، افكار جذب توانایی

 انقـالب قـدرت اسـاس و پایـه. شـودمـی بحرانی مواقع در سخت نیمه و سخت قدرت سازی ذخیره

 پایـه بـر کـه اسـت نرمی قدرت نوع از غربی دموکراسی لیبرال هاینظام با مقایسه در ایران اسالمی

. اسـت قـدرت بـه قـران آیات نگرش از تعریفی باز قدرت نوع این لذا و اغواء و اجبار نه و است ارشاد

 توانسـته کـه است محمدی ناب اسالم فرهنگ از گرفته بر ایران اسالمی جمهوری نرم قدرت مبانی

 (109: 1394)مرتضوی و دیگران،  .کند جلب خود به را ایران مردم اذهان و افكار

 بـرای عمـوی افكـار بسیج و تحری  ،سازی هویت سبب خارجی و داخلی سیاست در نرم قدرت
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 تحكـیم ،داخـ  در وحـدت ایجـاد ،فروپاشـیده هویـت هـای احیاء ،سیاسی نظام کالن اهداف تحقق

 روحیـه تقویت و پیشرفت، پویایی حس تقویت، نظام المللی بین و ایمنطقه سیاسی مواضع و موقعیت

 سبب غیرالهی و سخت هاینظام در اما شودمی آن هایآرمان و نظام آن موجودیت از دفاع و جهادی

 و فرافكنـی، خیـالی دشـمن علیه عمومی افكار تحری  ،يلبانه سلطه رفتارهای توجیه ،نوین استعمار

( 167: 1395 التیامی نیا و تقـوائی،) .شودمی نظام داخلی مشكالت و ها-ناکامی بر گذاشتن سرپوش

-بهـره و اسـت اسالم مبین دین هایآموزه با هاییتعارض و نقایص دارای سكوالر نرم قدرت نظریه

 قدرت انگاره. باشدمی، اسالمی گفتمان چارچوب در نرم قدرت بازتولید و اصالح به منو  آن از گیری

 تفكیـ  اخالق و قدرت میان لذا و است انسان مادی وجه بر ناظر و بعدی ت  غربی گفتمان در نرم

 از نظریـه ایـن قرآنـی گفتمـان در کـه آن حال؛ باشدمی عاجز قدرت منابع سایر در  از و شده قائ 

 نیز قدرت خاستگاه و استحكام، مدیریت به، قدرت منابع بر عالوه آن در و بوده برخوردار ساحت چهار

انقـالب  در نـرم قـدرت تولیـد فرآینـد آغـازین ( نقطه9: 1394 افتخاری و کمالی،) .است شده توجه

 شـدن زنـده. باشـدمـی اسـالمی دین از منبعث هایالویت و هاارزش ترویج و احیا بر مبتنی اسالمی

 در توانـدمـی بعـدی مراح  در که است نرم قدرت اصی  منابع شدن زنده معنای به اسالمی فرهنگ

 نـرم قدرت تولید فرآیند. شود تبدی  سیاسی نظام مشروعیت و اجتماعی سرمایه به سیاسی نظام یاری

 کلـی يور به و باور، تفكر، سیاست، ارزش، فرهنگ مرحله تولید سه در گفتمان انقالب اسالمی دارای

 سـرمایه بـه نـرم قـدرت اولیه منابع الگوپردازی؛ و تبدی  جذاب؛ و مشروع، مقبول فكری هایجریان

( در تعریفی نهایی، قدرت نـرم را 1: 1394 عیوضی و امامی،) .باشدمی سیاسی مشروعیت و اجتماعی

ها و اذهـان بـا هـدف تحمیـ  خواسـت و اراده از توان توانایی نفوذ و تاثیرگذاری بر افكار، اندیشهمی

. تفاده از زور و اجبـار فیزیكـی دانسـتيریق جلب نظر و متقاعـد سـاختن ملـت و دولـت بـدون اسـ

 (26: 1392افتخاری و جانی پور، )

  



     139...     ایرا  اسالمی انقالب نرم های فرهنگی و سااسی قدرتمولفه تیقاقی بررسی

 های سنجش قدرت نرم مبتنی بر مدل دو وجهی: شاخص1جدول

 های سیاسیوجه سیاست و ارزش های فرهنگیوجه فرهنگ و ارزش ردیف

 مبارزه با فساد و تباهی هنر و ادبیات 1

 عدالت يلبی پیشینه تمدنی 2

 استقالل سیاسی ها و الگوهاملی، اسوهمفاخر  3

 تامین نیازهای اساسی زبان 4

 ها و مبانی سیاسی انقالبصدور ارزش هنجارسازی فرهنگی 5

 اشاعه توسعه دانایی محور همكاری فرهنگی داخلی 6

 های ضداستكباریسیاست علم و دانش 7

 مردم ساالری دینی هویت مقاومت 8

 های جهانیعدم تعهد به قطب گسترده فرهنگی خارجیتعامالت و مناسبات  9

 آمیز بین المللیهمكاری مسالمت های فرهنگیصدور ارزش 10

 وحدت سیاسی ایرانی -سب  زندگی اسالمی  11

 آزادی پایدار سیاسی و اجتماعی فرهنگ ایثار و شهادت يلبی 12

 قانون گرایی استقالل فرهنگی 13

هـا در میان خرده فرهنـگهمزیستی مسالمت آمیز  14

 داخ 

 رهبری و مدیریت سیاسی

 

رویکرد کیفی؛ قدرت نرم انقالب اسالمی ایران و  انقالب مصر مبتنی بر مدل دو  -4

 وجهی

هـای سیاسـی و فرهنگـی مصر را از منظر مولفـه 2011ایران و  1357در ادامه قدرت نرم انقالب 

قـرار اسـت کـه عملكـرد ملـی در فراینـد انقـالب دهیم. مفروض مقاله به این مورد سنجش قرار می

کارگزار  - اسالمی، منجر به رشد فزاینده قدرت نرم ایران شده است و در کشور مصر، عملكرد ساختار

رو، در بخـش منجر به فرسایش قدرت نرم کشور مصر و قیام مردمی این کشـور شـده اسـت. از ایـن

های قدرت را مـورد درت نرم مصر، فرسایش دهندههای قدرت و در بخش ققدرت نرم ایران، افزاینده

 دهیم.بررسی قرار می
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 های قدرت در انقالبهای ایران و مصر. فرسایشگرها و فزاینده1نمودار

 ها(؛ فزاینده1357بهمن  22قدرت نرم انقالب اسالمی ایران ) -4-1

 دارای اسـالم جهـان در ویژه به خود پیرامونی فضای در، 1375 سال در ایران اسالمی انقالب وقوع

 و ایـران اسـالمی انقـالب نرم قدرت هایمولفه جانب از بیشتر، اثرات این است و بوده عظیمی اثرات

براساس مطالعات انجام  (81: 1393 )کوشكی و دیگران، .است برآمده آن از شده منبعث هایارزش

 تحكیم باعث( ایدئولوژی و نگفره، دانش) نرم قدرت از ایران اسالمی جمهوری بیشتر شده، استفاده

. است ولی کشور مصر از این فرصت برخوردار نبوده است شده ایران نسبت ایمنطقه جایگاه ارتقای و

 تكنولـوژی و نظـامی، سـایبری، پزشـكی زمینه در توجهی قاب  های-پیشرفت، دانش حوزه در ایران

 منطقه کشورهای با فرهنگی اشترکات و اسالمی و ایرانی غنی پیشینه، فرهنگ حوزه در، است داشته

، بیگانگـان تسلط نفی نظیر مفاهیمی ارائه و اسالمی انقالب از بعد، ایدئولوژی حوزه در همچنین؛ دارد

 افـزایش بـرای آن از کـه قدرتی. است افزوده خود نرم قدرت میزان بر سیاست و دین پیوند و عدالت

: 1395 )مـایلی و مطیعـی، .بـردمی بهره خارجی سیاست يریق از ایمنطقه کشورهای در خود نفوذ

 در ایران بایـد اذعـان داشـت کـه اسالمی انقالب نرم قدرت ژئوپلیتی  در خصوص مختصات (190

 ارتبـا  وسـای  و هـارسـانه نظیـر ابزارهایی یوسیله به است و شناسایی قاب  اسالم جهان یمنطقه

 تـرویج سیاسـی هـایارزش و دانـش و علـم، انقالب فرهنگی صدور یا فرهنگی بخشی الهام، جمعی

 هـایعرصـه در تـوانمـی را نرم انقالب اسـالمی و جمهـوری اسـالمی ایـران قدرت شود. منابعمی

(؛ که در ادامـه مـدل 9: 1394 نمود )قربی، مشاهده علمی و اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

منـابع قـدرت نـرم انقـالب اسـالمی و های سازی تمایز و شباهتدو وجهی قدرت نرم برای شاخص

 شود. انقالب مصر ارائه می

 بـه سیاسـی قدرت نـرم باشد.وجه اول قدرت نرم در این تحقیق، سیاست و ارزشهای سیاسی می

 اجتماعی در گفتمان اسالمی ناظر بر این مهـم اسـت کـه حوزه سیاسی و در تاثیرگذاری توان معنای

قدرت نرم دو انقالب ایران و مصر براساس فرسایشگرها و فزاینده ها

انقالب ایران

فزاینده های سیاسی قدرت فزاینده های فرهنگی قدرت

انقالب مصر

فرساینده های سیاسی قدرت
منابع فرهنگی قدرت نرم و 

فرساینده ها
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 بـرای آن توسط قدرت کاربرد و باشدمی برخوردار غیبی امدادهای و نرم، اقناعی قدرت از ایمان جبهه

، تحقیـر نظیـر نرمِ شكننده قدرت از نیز کفار در نقطه مقاب ، .باشدمی مشروع جامعه در دین حاکمیت

باشـند. مـی برخـوردار ایمـان جبهـه بر تسلط برای، سازشكاری، پراکنی شایعه، جوسازی، زدن تهمت

الهی است، تولیدکننده  ارشاد و هدایت مبتنی بر که ممدوح سیاست رو،این از (7: 1393 )آقامهدوی،

 فریـب ظـاهر فرهنگـی و سیاسـی نـرم که مبتنی بر اغوا، روش باشد و سیاست مذمومقدرت نرم می

و  مولفـه از برخـی (13: 1396 شـود. )فرامرزنسـب و احمـدی،است، منجر به شكنندگی قدرت می

 و توسـعه، تبـاهی و فسـاد بـا مبارزه، عدل: از عبارتند قالب اسالمیقدرت نرم ان های سیاسیشاخص

 اسـتقالل، منكـر از نهـی و معـروف به امر، اسالمی موازین، عمومی تعاون و اسالمی برادری تحكیم

-آزادی تامین، پذیری سلطه و ستمگری هرگونه نفی، اسالم جهان سیاسی وفرهنگی وحدت، سیاسی

 تنظـیم، سیاسـی سرنوشـت تعیـین در مـردم عامه مشارکت، قانون حدود در اجتماعی و سیاسی های

 سیاسـی وحـدت، سیاسـی اسـتقالل، عمومی آرای، اسالم معیارهای اساس بر کشور خارجی سیاست

، مسـلمانان یهمـه حقـوق از دفـاع اساسـی، نیازهـای تـامین، سیاسی یكسان حقوق و اسالم جهان

 توانمندسـازی و الـذکر فـوق هـایمولفه روی بر تمرکزباشد. می، عمومی هایآگاهی سطح باالبردن

 بـه را جانبـه همـه ثبات و ملی اقتدار و دهد شك  را ملی نظام درونی ساخت استحكام تواندمی ملت

 انقـالب ( یكی از وجوه مهم قدرت نرم سیاسی انقالب اسالمی، صدور9: 1394 )قربی، .آورد ارمغان

 الگـو از جلـوگیری پی در آمریكا رهبری به باشد که غربمی منطقه و اسالم جهان در ایران اسالمی

 هـای(  اما مولفـه65: 1393 است )نیاکویی و ستوده، بوده دیگر کشورها برای ایران حكومت شدن

 سـب ، اسـالمی انقـالب مبـانی و هاارزش، محور دانایی توسعه: شام  انقالب اسالمی بخشی الهام

 نـرم قدرت توانمندی فناوری و علم، اسالمی هویت، دینی معارف و فرهنگ، اسالمی و ایرانی زندگی

توان بیان ( از منظری دیگر می85: 1394 )قربی، .اندبخشیده ارتقاء اسالم جهان در را ایرانی جامعه

 شـهادت، ایثـار چـون هـاییارزش ویژه به نرم افزاری قدرت بر تكیه با کرد که انقالب اسالمی ایران

 هـایسیاسـت بـا ضدیت و صهیونیسم با مبارزه، يلبی استقالل، باوری عدالت، گرایی معنویت، يلبی

 عرصـه در اسـالمی بیـداری و دینـی خودبـاوری احیای به توانسته، آمریكا ویژه به غرب امسریالیستی

 به المللی بین عرصه در را خود افزاری نرم اقتدار و بسردازد جهانی مناسبات بر تاثیرگذاری و ایمنطقه

 (9: 1394 )رهبر و دیگران، .رساند ظهور منصه

 نـرم قـدرت منبـع تـرینمهم تواندمی که است کشور ی  سیاسی نظام، منابع قدرت نرم از یكی

 ایـن. اسـت نرم قدرت کلیدی منبع ایران در دینی ساالری مردم نظام، زمینه این در. باشد کشور ی 
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 شـرایط در توانـدمـی، شـد مطرح جهان در غرب دموکراسی لیبرال بدی  عنوان به دیرباز از که منبع

 سـوی از و باشد مسلمان هایملت برای الگویی، است ساالری مردم به گذار حال در منطقه که فعلی

 .سـازد خنثی را ایران اسالمی جمهوری نظام به گرایان غرب و غرب يرف از واردشده اتهامات، دیگر

 را ایـران اسالمی جمهوری دفاعی دیسلماسی نرم قدرت های( نشانه117: 1394 )یزدانی و دیگران،

 قـدرت هـایقطـب بـه تعهد عدم و استقالل، معنوی اقتدار از برخورداری مانند هاییشاخص پرتو در

-می نرم بازدارندگی و مقدس دفاع دوران افتخارآمیز سوابق، ملی یكسارچگی، فرهنگی میراث، جهانی

( در عین حال، بعد بیرونـی قـدرت نـرم سیاسـی انقـالب 9: 1395توان مشاهده کرد. )پیرمحمدی، 

 مـوثر بـوده اسـت جامعـه اسـالمی نرم قدرت ارتقای جهت قلوب، در تالیف اسالمی با تاکید بر اص 

-روش از، بـازیگران سیاسـی بر اثرگذاری راستای در ایران ( و انقالب83: 1395 )خزائی و دیگران،

 بـرای، گرایی چندجانبه و سازی اقناع، ادبیات و لحن تغییر، تعام ، مذاکره چون آمیزی مسالمت های

 (86: 1395 )غیور و جعفری، .است گرفته بهره به منافع ملی نی 

 تـاثیر نـای باشـد. جـوزفاعتقـادی مـی – هـای فرهنگـیوجه دوم قدرت نرم، فرهنگ و ارزش

( 649: 1395 )رشنوادی و دیگـران، .داندمی محرز را قدرت تولید بر ارزشی و فرهنگی هایجذابیت

 دنیـای در کشور ی  نرم قدرت عناصر ترین اصلی، دین و فرهنگ قبی  از به عبارتی دیگر، مقوالتی

 فرهنـگ نـام بـه پرکـارکرد و پرقـدرت ترکیبی، عنصر دو این تنیدگی هم در. شوندمی قلمداد کنونی

: 1395 )پوررسـتمی، .اسـت ایجامعه هر جانبه همه پیشرفت و قدرت راز که دهدمی شك  را دینی

 در فعـال بـازیگری تـوان، ارزش چـون هـاییشـاخص افـزایش سبب، اسالمی انقالب ( رخداد119

)خرمشـاد و  اسـت گردیـده معنوی فرهنگ و هویت، هژمونی  بُردِ افزایش، سیاست جهانی یصحنه

 زبـان، ملـی هویـت) ملـی هـایارزش در این زمینه، هاشاخص مهمترین از که (؛22: 1395 متقی،

، حسـنه هـایسـنت) دینـی هـایارزش و( فرهنگی میراث و ملی مفاخر، علم، تمدنی پیشینه، فارسی

 ایجـاد بـا کـه باشـندمـی،( ایمـان و توحیـد، اسالمی ایدئولوژی، گرایی اخالق، آئینی مراسم، مساجد

 و الگـو اشـاعه، ایرانـی جامعـه هـایآرمـان به هاملت نزدیكی، اجتماعی پیوند و همبستگی، جذابیت

)قربـی و  .دهنـدمـی ارتقـاء را ایـران نـرم قدرت...  و قدرت ساختار استحكام، اعتبار تولید، هاشاخص

بیست ساله جمهوری  انداز چشم سند در نرم قدرت کننده تولید فرهنگی ( منابع46: 1395 حیدری،

 هـااسوه، هنجارسازی، انقالبی و اسالمی هویت، اخالقی جامعه؛ نظیر هاییمولفه اسالمی ایران شام 

، دفـاعیِ فرهنگـی سـامان تقویت، دانش و علم، اسالمی هایارزش، خانواده مستحكم نهاد، الگوها و

 قـدرت فرهنگـی ( برخی از منـابع9: 1393شود. )رفیع و دیگران،  می غیره و فرهنگی بخشی الهام



     143...     ایرا  اسالمی انقالب نرم های فرهنگی و سااسی قدرتمولفه تیقاقی بررسی

 فرهنـگ، فارسـی زبان گسترش تاریخی، هایعادت و هاسنت؛ از محیط بیرونی عبارتند در ایران نرم

، کشورهای منطقه پاره چند جامعه برای الگویی عنوان به ایران مختلف اقوام آمیز مسالمت همزیستی

جهـان  در ایرانـی سـنتی موسـیقی رواج، مـذهبی - فرهنگی فعال هایسازمان، ایران علمی موقعیت

 در شـیعیان از تـوجهی قابـ  درصـد حضور، پیمانکشورهای هم  و ایران دوستی هایانجمن، اسالم

( 29: 1394 باشـد. )جعفـری و نیكـروش،... مـی فرهنگـی و و علمـی مبـادالت، کشورهای منطقه

، اسالم تمدنی سرزمین به تاریخی تعلق و محتوایی پرمایگی دلی  به اسالمی - ایرانی هنر و فرهنگ

 هنـر و فرهنـگ درونـی ژرفـای. آیـدمـی شـماربه نرم قدرت بازتولید در برجسته و مهم هایجلوه از

 در را تمـدن از ایگهـواره است توانسته، است پرداخته علم تولید به خود تاریخی گذار در که اسالمی

 و علـم بـا کـه هنـر و فرهنـگ نهـادی هـایارزش. کنـد مدیریت اسالم میانی و نخستین هایسده

بیاورنـد.  دسـت بـه جهـانی مقیاس در چشمگیری کامیابیتوانند می، دارند مستقیمی رابطه شكوفایی

 تـرینباشـند و مهـم( علم و دانش هم یكی از منابع مهم قدرت نـرم مـی181: 1395 )وفایی نژاد،

 تقویـت، ملـی اقتـدار ایجـاد عبـارت از؛ اسالمی انقالب اهداف تحقق در علمی نرم قدرت های نقش

 المللـی بـین اعتبـار افـزایش، علم تولید در ایران دصعو، اسالمی انقالب جذابیت افزایش، مشروعیت

 (39: 1393 باشد. )نباتیان و رضاپور،می استقالل روحیه ایجاد و ایران

 

 
 : بررسی مدل دو وجهی قدرت نرم انقالب اسالمی2نمودار

 (؛ فرسایشگرها2011ژانویه  25قدرت نرم انقالب مصر ) -4-2

 نفـوذ و تمدنی پیشنه، استراتژی  باید اذعان داشت که موقعیتهای سیاسی قدرت نرم از منظر مولفه

 ایـیمنطقـه تحـوالت در اثرگذار هایدولت از یكی به تا منجر شده عرب هایملت در فرهنگی مصر
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وجوه فرهنگی قدرت نرم
منابع فزاینده فرهنگی و حداق  
فرسایش دهنده های قدرت نرم

وجوه سیاسی قدرت نرم
منابع فزاینده سیاسی و حداق  
فرسایش دهنده های قدرت نرم
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( در عـین 147: 1392 و مسـعودنیا و دیگـران، 163: 1391 ،سـعیدی و مسـعودنیا. )گردد تبدی 

 تعـداد بیشـترین از کشـور، ایـن در اصالحات و نوسازی تاریخی دیرینه بودن دارا دلی  به حال، مصر

: 1390 اسـت )سـردارنیا، بـوده در جهان اسالم برخوردار سیاسی جریانات و مدنی نهادهای، هاگروه

(؛ اما منازعه و درگیری میان احزاب متعدد منجر به گسست میان 23 - 45: 1389 ؛ حسینی،105

کنـد، اذعان مـی ریچارد میش ملت و منازعات سیاس در این کشور شده است. همانگونه که  - دولت

ها مواجه بوده اسـت. تشك  و احزاب میان دینی و عقیدتى اختالف و شكاف این کشور همواره با بروز

 (1389 )میش ،

 حـوزه بـر رهاشـده بود کـه عناصـر مصر در گفتمانی تحولی آغاز 2011 سال در مبار  سقو 

 )شـجاعی و مجیـدی، .بودنـد مصـر مطلـوب جامعـه از کارامـد تصویری ارائه درصدد، مصر گفتمانی

 که است شده مصر در هاییگفتمان رشد یا و گیریشك  ساززمینه، مردم مصر ( قیام1049: 1395

 خـود گفتمـانی منظومة سازی هژمون در سعی، رقیب رانی حاشیه به و خود سازی برجسته با هرکدام

 سـاختار چـارچوب در را خـود رقبـای گونگی گفتمان یهحوز شناور هایدال يریق این از تا اندداشته

 هژمـون با توانست که هاگفتمان این جملة از. کنند خلق تازه هویتی و بخشیده معنا خودش گفتمانی

 گـرای اسـالم گفتمـان، بزنـد رقم خودش نام به را جدید مصر در رسمی انتخابات اولین، خود سازی

 نبود و تثبیت و استقرار برای هاگفتمان از ی  هر ناتوانی و گفتمانی است. البته منازعه بوده دموکرات

 و دمـوکرات سكوالر، اقتدارگرا گرای اسالم هایگفتمان جمله از هاگفتمان از ی  هر فراگیری زمینه

( 99: 1395 )مجیدی و شجاعی،. کرد ناآرامی دستخوش هامدت تا را مصر صحنه گرااقتدار سكوالر

انـداخت و منجـر بـه تضـعیف قـدرت این موضوع وحدت سیاسی مصر را بعد از انقالب به خطر مـی

شد. به هر روی، منابع فزاینده و فرسایش دهنـده قـدرت نـرم کشـور در رونـد سیاسی این کشور می

 انقالب این کشور به شرح زیر است. 

مردم با وجود بیداری اسالمی در  هایخواسته به اعتناییبی و مصر در حاکم یاسیس دستگاه فساد

( و همین امر، قدرت نـرم افـزاری ایـن کشـور را 116: 1390 آخته،)این کشور، همچنان ادامه یافت 

 هـایویژگـی جملـه از حكـومتی هایرانت از گیریبهره و ارتشا، اندوزی ثروت. شكننده ساخته است

، اندپرداخته اخیر هایسال در مصر اجتماعی اوضاع بررسی به که ناظرانی. بود مبار  حكومت نمایان

 و رفتارها افول، انسانی کرامت به عمیق اعتناییبی، جرایم میزان هولنا  رشد، فساد شدن نهادینه بر

 توسـط کـه آمیـزی خشـونت جـرایم در ویـژه به که جامعه ارزشی نظام در تغییر و جامعه هایارزش

، فسـاد این. اندکرده تأکید، شودمی منعكس متوسط يبقه اعضای سایر و تجار، آموزان دانش، معلمان



     145...     ایرا  اسالمی انقالب نرم های فرهنگی و سااسی قدرتمولفه تیقاقی بررسی

 افـزود مصر اقتصادی وخیم وضعیت بر دستمزدها و کار شرایط از نارضایتی و گسترده بیكاری کنار در

 رفـع بـرای مثبت و تاثیرگذار اقدامی، مبار  و حتی دولت محمد مرسی سیاسی نظام که داد نشان و

 نـداده مـردم اقتصـادی مطالبات به مناسب پاسخی و نكرده اجتماعی عدالتیبی و بیكاری، فساد، فقر

هـای مشـروعیت و کارآمـدی در زمـانی همین مفاسد و بحران(  130- 131: 1391 اکبری،) .است

منجر به کاهش استحكام قدرت حسنی مبار  و حتی حكومت مرسی بعد از پیروزی انقالبیون مصر، 

های حكومت این کشور گردید که به وجود آورنده چندین بحران در سطح کشور مصر و تزلزل در پایه

 (165 - 166 : 1391 مسعودنیا و حیزانی،. )دولت و ملت بوده است

 
 های دولت و ملت در شرایط انقالبی مصر بحران. 3نمودار

 

کارآمدی، مشروعیت و همبستگی در دولت پساانقالبی مصـر،  نارضایتی در سطح جامعه و بحران

همچنان تزلزل در جامعه مصر را به همراه داشت و به همین دلی  بود که جوانان انقالبی مصر علیـه 

 .کودتاگران علیه دولت محمد مرسی واکنش مناسبی از خود نشان ندادند

: 1396د )هرسـیج و دیگـران، های انقالب مردمی مصر بوعدم وجود رهبری مشخص از ویژگی

های رهبر خدمتگذار باعث گردید تـا انقـالب مصـر بـا ( و همین فقدان تمرکز سیاسی و رسالت110

 انحرافاتی مواجه شود و نتواند در مقاب  کودتای نظامیان ایستادگی کند.

 عـدم و سیاسـی ثبـات، جوابگـویی و بیـان نظیـر؛ آزادی خـوب های حكمرانـیاز منظر شاخص

 حكومـت عملكـرد فسـاد، بـر نظـارت و قانون حاکمیت، قوانین کیفیت، حكمرانی کارآمدی، خشونت

بـاال بـوده  هـایشاخص حضور عدم یا و ضعف از ناشی مصر انقالب .ضعیف بوده است انقالبی مصر

، دولتـی بخـش در گسـترده فسـاد است اما بعد از به نتیجه رسیدن قیام مردمی این کشور، همچنـان
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، دولتـی موسسـات ناکارآمـدی، سیاسـی سیسـتم در شفافیت عدم، اقتصادی اجتماعی هایناهنجاری

پابرجـا ...  و دولت پاسخگویی عدم، حكومت به منتسب هایگروه دست در نفوذ و منابع، قدرت تمرکز

در حـوزه سیاسـت خـارجی دولـت مصـر بعـد از  (Mousavi & Naghdi, 2014: 165). اندبوده

منجر شـد  مصر خارجی سیاست در تغییر به، حاکم نخبگان سطح در هویتی ژانویه، تحولِ 25انقالب 

(Ahmadian, 2014: 5)های بزرگ ادامه یافت و کشـورهای غربـی ؛  اما کماکان گرایش به قدرت

انـد و نظیر ایاالت متحده آمریكا پیوندهای سیاسی و اقتصادی دو یا چندجانبه با دولت مرسـی داشـته

 .خارجی وابسته این کشور شد همین امر منجر به سیاست

، جامعـه عمـوم سیاسـی هایآگاهی افزایش از قب ، مصر در برگزاری انتخابات و دموکراسی روند

 دست مردم تا شد باعث

اساسـی  قـانون متن تغییر و نگارش جمله از دموکرات یهجامع ارکان یههم در را ارتش نامرئی

 ناشـی که مردم میان در نسبی محبوبیت وجود با، مصر گری نیز، ارتشدر حوزه نظامی .کنند مشاهده

متحده ایاالت به تام عملی و نظری وابستگی دلی  به، شد می اسرائی  برابر در مبارزاتی یهتاریخچ از

 (14 - 15: 1394 اشرفی و سالمت،) .باشد انقالب مردمی در مصر اهداف مجری توانستنمی

 
 (16: 1392 درخشه و هراتی،)عوامل فرسایش دهنده قدرت نرم در فرایند نظام سازی مصر . 4نمودار

 

تاریخ تمدنی  در آن گیرچشم شكوفایی و رشد و مصریان از منظر فرهنگی باید اشاره شود که هنر

 در کـه بود مصر در اسالمی هنر شكوفایی دوران برترین فايمیان عصر .این کشور حائز اهمیت است

هـای ( اما این رشد در دهـه15: 1390 فدوی،) .رسید خود عظمت اوج به اسالمی معماری و هنر آن

 سـرزمین. اخیر افول داشته است و صنعت فرهنگی و تولیدات هنری این کشور اضمحالل یافته است

 و ظهـور مح  و اسالم جهان فرهنگی پایتخت به( ق 923 - 648) ممالی  حكومت زمان در مصر
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تقـوی ) .شد تبدی  مختلف علوم زمینه در شاخص هایچهره و آموزشی بزرگ موسسات و مراکز بروز

 در علمـی تولیـدات در اسـالم جهـان ( ایران و مصر جزء هفت کشور پیشـتاز133: 1394 و دیگران،

در  علـم تولیـد جهانی رتبه و مقاالت ( و از منظر سهم113: 1395 مروتی،)کریم هستند  قرآن زمینه

 مصـطفوی و کیـانی،. )جهان قرار دارد 41جهانی و مصر در رتبه  26پیشرو، ایران در رتبه  کشورهای

های تحصیلی، اصالت گرایی فرهنگی های فرهنگی تمدن، پیشرفت( با این اوصاف، داشته59: 1394

از ...  در جهان اسالم، زبان مشتر  در میان کشورهای عربی و اسـالمی، محافـ  علمـی و دینـی و

 .ای قدرت نرم کشور مصر هستندهمولفه

 
 : بررسی مدل دو وجهی قدرت نرم انقالب مصر5نمودار

 

 سیاسـی هـایرژیـم های انقالب اسالمی و مصر شام  مواردی نظیر؛ ماهیـتوجوه تشابه زمینه

 ایـدئولوژی تضـاد مبـارزه، میـدان در جوانـان حضور اسالمی، شعارهای و انقالب، ایدئولوژی از پیش

 مبارزه و شیوه سلطه، نظام به وابستگی نفی و جامعه، استكبارستیزی عمومی فرهنگ با حاکمه هیئت

 جدیـد امكانـات خـارجی، شـرایط وجوه افتراق این دو انقالب به قرار زیر است؛ رهبـری،. شودمی... 

 147: 1391 اکبـری،. )گیریخارجی، الهام بخشی و الهام و داخلی هایسیاست ايالعاتی، و ارتبايی

- 139) 
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وجوه فرهنگی قدرت نرم
منابع اند  فرهنگی و فرسایش 
دهنده های فراوان قدرت نرم

وجوه سیاسی قدرت نرم
ده منابع اند  سیاسی و فرسایش دهن

های فراوان قدرت نرم
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 . تشابهات و افتراقات انقالب اسالمی ایران و انقالب مصر2جدول

 بعد از وقوع انقالب در روند انقالبی وجوه شباهت ردیف

 مصر ایران مصر ایران

 از پیش سیاسی هایرژیم ماهیت 1

 انقالب

 دموکراسی صوری مردم ساالری دینی استبدادی استبدادی

فرعون گرایی  پهلویسم ایدئولوژی 2

 سیاسی

 شبه اسالمی اسالمی

آزادی،  اسالمی شعارهای 3

 استقالل،

جمهوری 

 اسالمی

 عدالت، آزادی،

 مبارزه با فساد

 پابرجایی شعارها پابرجایی شعارها

 کنشگری منفعالنه کنشگری فعال فعال فعال مبارزه میدان در جوانان حضور 4

 فرهنگ با حاکمه ایدئولوژی تضاد 5

 عمومی

همسوئی دولت و  ناهمخوانی ناهمخوانی

 ملت

 شكاف دولت و ملت

های سیاسی و فرهنگی قدرت نرم در انقالب ایران رویکرد کمی؛ تجزیه شاخص -5

 و مصر

هایی که به افراد صاحب نظر نامههای تحقیق، سعی شد تا از يریق پرسشبرای تجزیه و تحلی  داده

-بر اساس تحلی  و توصیف منطبق با داده. گردد ای مشخصداده شد، صحت و سقم مطالب مقایسه

ها، روند قدرت نرم انقالب اسالمی به دلی  عملكرد صـحیح رو بـه های جمع آوری شده از پرسشنامه

های انقالبی، فرسایشگرهای قـدرت توجهی به آرمانفزونی نهاده است و در انقالب مصر به دلی  بی

جامعـه آمـاری  اند.تحلیلی شده  SPSSیر براساس نرم افزار های زداده. شودنرم بسیار زیاد رویت می

های تهران هسـتند کـه در پژوهش حاضر، جمعی از دانشجویان تحصیالت تكمیلی و اساتید دانشگاه

هـا، صـد و هشـتاد پرسشـنامه مـورد سیصد و پنجاه نفر مورد شناسایی قرار گرفتند که بعد از بررسی

های آمـاری در جـدول ف جمعیتی و نوع مدار  تحصیلی نمونهتجزیه و تحلی  قرار گرفت که توصی

از . انـدبنـدی شـدهزیر نمایش داده شده است که براساس تفكی  جنسیت و سطح تحصیالت تقسیم



     149...     ایرا  اسالمی انقالب نرم های فرهنگی و سااسی قدرتمولفه تیقاقی بررسی

 دهـد، نشـان دهنـده مقبولیـترا نشان مـی 7/0آنجایی که ضریب آلفای کرونباخ مقادیر باالتری از 

 .باشدها مینامهپایای پرسش

 

 تحلی  جمعیت شناختی تجزیه و

درصد فراوانی به نسبت جنسیت و  جنسیت تحصیالت

 تحصیالت در هر مقطع تحصیلی

 فراوانی ک 

 زن مرد

کارشناسی  1

 ارشد

 36.66 31.81 زن 21 45

 68.18 مرد

دانشجوی  2

 دکترا

 36.66 13.36 زن 9 57

 86.36 مرد

دکترای  3

 تخصصی

 26.66 20.83 زن 10 38

 79.16 مرد

 های آماری پژوهشتجزیه و تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 3جدول
یـران و انقـالب مصـر بـه ايالعات به دست آمده از منابع قدرت نرم در فرایند انقالب اسـالمی ا

 .باشد-شرح زیر می

 .اسالمی آمده است انقالب در نرم قدرت فرهنگی هایمولفه آماری هایدر جدول زیر توصیف

 

 میزان تاثیر بر قدرت نرم انقالب اسالمی شاخص/مولفه پرسش

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 0 2 28 44 106 هنر و ادبیات 1

 0 1 9 29 141 پیشینه تمدنی 2

 2 5 3 36 134 مفاخر ملی، اسوه ها و الگوها 3

 0 10 82 20 68 زبان 4

 0 1 2 8 169 هنجارسازی فرهنگی 5

 0 9 1 26 144 فرهنگی در جامعههمكاری  6

 0 0 1 9 170 علم و دانش 7

 0 0 1 11 168 هویت مقاومت 8

 4 3 3 49 121 تعامالت گسترده فرهنگی خارجی 9
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 0 0 1 6 173 صدور ارزش های فرهنگی 10

 1 0 39 44 96 ایرانی -سب  زندگی اسالمی  11

 0 0 2 12 166 فرهنگ ایثار و شهادت يلبی 12

 0 0 1 1 178 استقالل فرهنگی 13

 آمیز میانهمزیستی مسالمت 14

 ها در داخ خرده فرهنگ

141 29 3 6 1 

 های فرهنگی قدرت نرم در انقالب اسالمیآماری مولفه هایتوصیف. 4جدول
 

دهد که استقالل فرهنگی، فرهنگ ایثـار و شـهادت، علـم و دانـش و ها نشان میمیزان فراوانی

فرهنگی از بیشترین تاثیر در افزایش قـدرت فرهنگـی انقـالب اسـالمی برخـوردار های صدور ارزش

 .مصر آمده است انقالب در نرم قدرت فرهنگی هایمولفه آماری های در جدول زیر توصیف. هستند

 

 میزان تاثیر بر قدرت نرم انقالب مصر شاخص/مولفه پرسش

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 10 4 16 20 130 ادبیاتهنر و  1

 0 0 1 15 164 پیشینه تمدنی 2

 5 5 3 58 109 ها و الگوهامفاخر ملی، اسوه 3

 4 6 10 3 157 زبان 4

 4 76 20 16 64 هنجارسازی فرهنگی 5

 2 8 10 37 113 همكاری فرهنگی داخلی 6

 1 9 20 43 107 علم و دانش 7

 0 10 11 60 99 هویت مقاومت 8

 2 12 81 24 61 گسترده فرهنگی خارجیتعامالت  9

 43 50 40 17 30 های فرهنگیصدور ارزش 10

 0 11 9 32 128 سب  زندگی اسالمی 11

 18 2 32 41 87 فرهنگ ایثار و شهادت يلبی 12

 45 4 30 40 51 استقالل فرهنگی 13

 24 9 60 39 48 همزیستی مسالمت آمیز میان 14
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 ها در داخ خرده فرهنگ

 آماری مولفه های فرهنگی قدرت نرم در انقالب مصر هایتوصیف. 5جدول
 

های فرهنگی، پیشینه تمـدنی و فرهنگـی، زبـان دهد که در میان مولفههای آماری نشان میداده

عربی و مشتر  با کشورهای جهان اسالم، هنر و ادبیات از بیشترین فراوانی برخـوردار هسـتند و تـا 

ها چنـدان -میان کشورهای اسالمی را ارتقاء بخشیده است اما سایر مولفهحدودی قدرت نرم مصر در 

برجستگی منـابع فرهنگـی قـدرت . قوی نبوده و کارآمدی چندانی به دلی  عملكرد ضعیف ملی ندارند

 نرم در انقالب ایران و مصر در نمودار زیر نمایش داده شده است.

 
 

 .است آمده آماری هایتوصیف زیر جدول در در حوزه منابع سیاسی قدرت نرم انقالب اسالمی،
  

 میزان تاثیر بر قدرت نرم انقالب اسالمی شاخص/مولفه پرسش

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 4 26 20 34 96 مبارزه با فساد و تباهی 1

 0 0 2 7 171 عدالت يلبی 2

 0 0 0 0 180 استقالل سیاسی 3

 1 9 20 41 109 تامین نیازهای اساسی 4

106

141 134

169
144

170 168 173

96

166
178

141

68

130

164

109

64

113 107 99

30

128

87

51 48

157

برجستگی منابع سیاسی قدرت نرم در انقالب ایران و مصر. 6نمودار

1انقالب ایران  2انقالب مصر 



152         22  ش 96پایاز   6فصلنامه علمی د پژوهشی انقالب اسالمی  س 

 0 4 6 25 145 ها و مبانی سیاسی انقالبصدور ارزش 5

 7 3 0 44 126 اشاعه توسعه دانایی محور 6

 0 0 1 1 178 های ضداستكباریسیاست 7

 0 0 0 16 164 مردم ساالری دینی 8

 0 0 0 14 166 های جهانیعدم تعهد به قطب 9

 2 9 5 64 100 همكاری مسالمت آمیز بین المللی 10

 0 0 10 25 145 وحدت سیاسی 11

 2 9 9 23 137 آزادی پایدار سیاسی و اجتماعی 12

 0 2 20 60 98 قانون گرایی 13

 0 0 0 13 176 رهبری و مدیریت سیاسی 14

 های سیاسی قدرت نرم در انقالب اسالمی ایرانآماری مولفه هایتوصیف. 6جدول
مدیریت سیاسی، عدالت يلبی، استقالل سیاسی، های سیاسی قدرت نرم، رهبری و در میان مولفه

های بـزرگ از مهمتـرین منـابع های ضداستكباری و عدم تعهد به قدرتمردم ساالری دینی، سیاست

شوند که بر عملكرد جمهوری اسـالمی ایـران تـاثیر قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران محسوب می

 هـایتوصـیف زیـر جـدول انقالب مصـر، دردر حوزه منابع سیاسی قدرت نرم . مستقیمی داشته است

 .است آمده آماری

 

 میزان تاثیر بر قدرت نرم انقالب مصر شاخص/مولفه پرسش

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 6 34 5 65 70 مبارزه با فساد و تباهی 1

 20 4 6 91 59 عدالت يلبی 2

 38 26 30 18 68 استقالل سیاسی 3

 21 9 24 34 92 اساسیتامین نیازهای  4

 40 45 60 12 23 ها و مبانی سیاسی انقالبصدور ارزش 5

 7 80 32 40 21 اشاعه توسعه دانایی محور 6

 31 9 60 35 45 های ضداستكباریسیاست 7

 14 17 39 24 86 مردم ساالری دینی 8

 10 56 64 38 12 های جهانیعدم تعهد به قطب 9
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 4 47 18 26 85 المللی همكاری مسالمت آمیز بین 10

 0 0 7 80 93 وحدت سیاسی 11

 29 9 9 31 102 آزادی پایدار سیاسی و اجتماعی 12

 10 60 5 31 74 قانون گرایی 13

 80 14 40 14 32 رهبری و مدیریت سیاسی 14

 آماری مولفه های سیاسی قدرت نرم در انقالب مصر های توصیف. 7جدول
 

دهـد کـه عملكـرد ایـن مربو  به قدرت نرمِ سیاسی مصر نشان مـیهای فراوانی مربو  به داده

کشور بعد از فرایند انقالب چندان ایجابی و مثبت نبوده است و منازعات گفتمـانی و شـكاف سیاسـی 

کارگزار مانع تحقق اهداف سیاسی انقالب در کشور مصر شـده اسـت و عمـوم منـابع  - میان ساختار

در نمودار . شودنمیستند و برجستگی خاصی در این منابع دیده سیاسی قدرت در این کشور، ضعیف ه

 .شودزیر، برجستگی منابع در دو انقالب به نمایش گذاشته می
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 نتیجه گیری و سخن پایانی -6

دهد که جامعه ایرانی از منابع پ( نشان می2011( و مصر )1357بررسی دو انقالب در کشور ایران )

بازتولید قدرت نرم برخـوردار اسـت امـا رونـد انقالبـی در کشـور مصـر، متعددی در راستای تقویت و 

گیری از الگـوی دو فرسایش منابع چندوجهی قدرت نرم را به همراه داشته است. در این مقاله با بهره

ای تالش شد منابع و میزان برجستگی قـدرت نـرم انقـالب وجهی قدرت نرم و روش تحلی  مقایسه

-ها نشان مـیمصر در سطح داخلی و خارجی مورد سنجش قرار گیرد و یافتهاسالمی ایران و انقالب 

ای بـوده اسـت کـه میـزان دهند که عملكرد انقالبیون و ساختار سیاسی در انقالب اسالمی به گونـه

اند. برخی از های نرم افزاری قدرت رو به فزونی نهادهفرسایش منابع قدرت اند  بوده است و فزاینده

 و باشند؛ منابع فرهنگی شـام  مـواردی نظیـر؛ هنـرم انقالب اسالمی به شرح زیر میمنابع قدرت نر

 فرهنگـی، همكـاری الگوها، زبان رسـمی، هنجارسـازی و هااسوه، ملی تمدنی، مفاخر ادبیات، پیشینه

 خـارجی، صـدور فرهنگی گسترده مناسبات و مقاومت، تعامالت دانش، هویت و داخلی، علم فرهنگی

 يلبـی، اسـتقالل شـهادت و ایثـار ایرانـی، فرهنـگ – اسـالمی زنـدگی نگی، سب فره هایارزش

باشد و در حـوزه سیاسـت و ... می داخ  و در هافرهنگ خرده میان آمیز مسالمت فرهنگی، همزیستی

سیاسـی،  يلبـی، اسـتقالل تباهی، عـدالت و فساد با های سیاسی نیز، مواردی همچون؛ مبارزهارزش

محور،  دانایی توسعه انقالب، اشاعه سیاسی مبانی و هاارزش اساسی شهروندان، صدور نیازهای تامین

 مسـالمت جهانی، همكـاری هایقطب به تعهد دینی، عدم ساالری ضداستكباری، مردم هایسیاست

 مـدیریت و گرایـی، رهبـری اجتماعی، قـانون و سیاسی پایدار سیاسی، آزادی المللی، وحدت بین آمیز

 باشد. سیاسی می

در نقطه مقاب ، انقالب مصر به دالی  ساختاری و فرهنگ سیاسی با فرسایش منابع قدرت مواجه 

های بازتولیدکننده قدرت نرم در فرایند انقالب مصر شام ؛ هنـر بوده است. برخی از بیشترین فراوانی

-... مـی ربـی وهای تمدنی، سب  زندگی عربی، علم و دانش، زبان عو فرهنگ ملی، پیشینه و داشته

ژانویـه  25باشد و در عین حال، موارد زیر منجر به اضمحالل قدرت نرم این کشـور بعـد از انقـالب 

های باشد؛ فقدان رهبری و مدیریت منسجم، وابستگی به قدرتشده است که به این قرار می 2011

اجتمـاعی،  هـای سیاسـی وانگیزگی جوانان در کنشبزرگ، کاهش سطح مقاومت و ظلم ستیزی، بی

الگوگیری فرهنگی و سیاسی از کشورهای عربی، عدم مهار فساد و تباهی سیاسی در سـاختار قـدرت 

این کشور، تزلزل در شبكه ملی تامین نیازهـای عمـومی شـهروندان، دموکراسـی ضـعیف وصـوری، 

سالمی های غربی و غیره. در جداول زیر، میزان برجستگی منابع قدرت نرم انقالب اتعهدات به قدرت
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 دهیم.و انقالب مصر را براساس سه کُد ی  )ضعیف(، دو )متوسط( و سه )قوی( نمایش می

 منابع

، کتااب مااه تااری  و جفرافیاا، «ترین جنبش سیاسی مصرربزرگترین»، (1390) آخته، ابوالقاسم [1]

 .158تیرماه، شماره 

مراحر  تنییرن نیریر  مبانی پژوهش کیفی؛ فنرن  و ، (1394)استراوس، آنسلم؛ کربین، جولیت  [2]

 .ترجمه ابراهیم افشار، تهران، نشر نی ،زمین  ای

 نقرش برر تحلیلی؛ مصر و ایرا  در انقالب حفظ و رهبری»(: 1394) طیبه، سالمت؛ اکبر، اشرفی [3]

 .16 شماره، تابستان، معاصر سیاسی جستارهای، «مصر انقالب درشكست مرسی محمن

پژوهشنامه  ،«ایرا  اسالمی انقالب نرم قنرت منابع»، (1392) پور، محمد جانی؛ افتخاری، اصفر [4]

 .9 زمستان، شماره، 3 ، دورهانقالب اسالمی

 قادرت مطالعات ،«اسالمی درگفتما  نرم قنرت ساختار»، (1394) علی، کمالی؛ اصفر، افتخاری [5]

 .12 شماره، تابستان و بهار، نرم

 قررن  در ایمرا  و کفرر جبهر  سیاسری قنرت منابع تطبیقی بررسی»، (1393) اصفر، آقامهدوی [6]

 .7 شماره، زمستان، متعالیه سیاست فصلنامه ،«کریم

 منیرر از ایررا  اسرالمی انقرالب با ن  انطباق و مصر انقالب بررسی»، (1391) نورالدین، اکبری [7]

، پااییز، دهام ساال، ساوم دوره، خارداد پانزده فصلنامه، «کارگزار اصایت و ساخت اصایت نیری 

 .33شماره

 فصالنامه ،«دینری فرهنگ در دین و فرهنگ معنایی ترابط و چیستی»، (1395) حاماد، پوررستمی [8]

 .47 شماره، زمستان، دینی نوین اندیشه

، «ایررا  اسالمی جمهنری دفاعی دیپلماسی نرم قنرت هایشاخص»، (1395) سعید، پیرمحمدی [9]

 .95 شماره، تابستان، دفاعی سیاست فصلنامه

 بررای فرازی چننشاخصر  گیریتصمیم منل ارائ »، (1394) دیگاران و زهرا، فرد پیشگاهی [10]

 .3 شماره، پاییز، چهارم سال، جهانی سیاست فصلنامه، «کشنرها نرم قنرت مقایس 

 مطالعاات، «مماییك عصر در مصر فرهنگی و نمنزشی مراکز» ،(1394) دیگران و لیال، تقوی [11]
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 .6 شماره، زمستان و پاییز، اسالم جهان تاریخی

، تهاران، موسساه سنجش قنرت ملی در عصرر فراصرنعتی، (1383) تلیس، اشلی و دیگران [12]

 .ابرار معاصر

 اهرنا  تحقر  در نرم قنرت جایگاه و نقش تبیین»، (1395) علای، تقوایی؛ رضا، نیا التیامی [13]

 .20 شماره، پاییز، اسالم جهان سیاسی پژوهشهای فصلنامه، «خارجی و داخلی سیاست

 اسرالمی جمهنری نرم قنرت فرهنگیِ منابع»، (1394) نیكروش ملیحه و اکبر علی، جعفری [14]

 .12 شماره، تابستان و بهار، نرم قدرت مطالعات فصلنامه ،«ننین عراق در ایرا 

، جستارهای سیاسای معاصار، «حال و گذشت ؛ مصر شیعیا »، (1389) مطهره سیده، حسینی [15]

 .2 شماره، زمستان، دوره اول

 هنشمنن قنرت تقنیت در اسالمی انقالب نقش»، (1395) افشین، متقی؛ محمدباقر، خرمشاد [16]

 .15 شماره، زمستان و پاییز، نرم قدرت مطالعات، «ایرا  اسالمی جمهنری

 نررم قرنرت در ن  نقش و فقهی مبانی؛ قلنب تاییف اص »(، 1395میثم و دیگران )، خزایی [17]

 .82 شمارهزمستان، ، اسالمی حكومت فصلنامه، «ایرا  اسالمی جمهنری

 سیاسری و فرهنگری ایام گذر در؛ مصر و ایرا  تاثر و تاثیر»، (1389) ابوالفضل، منش خوش [18]

 .83 شماره، اسفند، معارف ماهنامه، «اخیر قر 

 نیرام بر انقالبی نارضایتی تأثیر تطبیقی مطایع »، (1392) محمدجواد، هراتی؛ جالل، درخشه [19]

 .17 شماره، تابستان، نهم دوره، سیاسی دانش فصلنامه ،«مصر و ایرا  در انقالب نیننه سازی

 نیرام بر انقالبی نارضایتی تأثیر تطبیقی مطایع »، (1392)درخشه، جالل؛ هراتی، محمدجواد  [20]

 .17 تابستان، شماره و بهار، 9 ، دورهسیاسی ، دانش«مصر و ایرا  در انقالب نیننه سازی

 عرایی نمرنز  در نرم قنرت بر مبتنی رهبری ایگنی»، (1395) دیگاران و عباس، رشنوادی [21]
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