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 يمانیقدرت نرم در مکتب سل یها مؤلفه

 
 *یعبدالله جالل

 چکیده

 م در مکتب سلیمانی است.های قدرت ن  لفهؤشناخت مهدف از پژوهش حاض   هدف:
گر دد و  یقدرت ن م ارائه مر یها لفهؤم یب ا یک مدل نظ یابتدا  در این پژوهش : روش
ن یریتب ی ی، تفسیلیبا روش تحل یمانیدرت ن م در مکتب سلق یها لفهؤه ب  آن میسپس با تک

 گ دد. یم
 ،یانسران-یاجتمراع ،یاعتقراد-یف هنگر یها لفرهؤدهرد، م ینشران م ها یافته ها: یافته

بره شرمار  یمانیمهم مکتب سرل یها لفهؤاز م یپلماسید-یاسیو س ی، اقتصادیروان-یغیتبل
ش دهرد و یتوانسرت تروان مبرارز  را افرزا یمانیقدرت ن م در مکترب سرل یها لفهؤمآیند.  می

 شود.  یجب ان نم یزیچ چیکا بزند که با هیبه ابّهت آم  یتیثیح  ییا ض به

ن ین و واالتر یشک باالت  یب ی به دست آمد  از مکتب سلیمانی،ها لفهؤم گیری: نتیجه
عنروان اسرطور   کره برهاو را  یو معنرو یقردرت مرادت یت و هویکه موجود هستند یعناص 

 ان کند. یسازد، نما یمط ح م یقاومت و س باز مدافع امت اسالمم
           .قدرت سخت، قدرت ن م، مکتب سلیمانی ها: کلیدواژه

                                                      
ادار  کرل  یمانیس دار سرل دیشه جیبس گا یف ماند  پا ما،یپژوهشگ  ارشد سازمان صداوس ،یتخصص یدکت ا *

 .Jalaly1348@gmail.com ما،یصداوس یاسالم یها پژوهش
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 مقدمه

اسرت کره توسرط م اکرز  یب انرداز یوها و الگوهاین سناریدت یجمله جد جنگ ن م از
بر خالف -نرگ ن جیرا .مورد توجه ق ارگ فته اسرت -پس از دوران جنگ س د-کا یآم  یفک 

گر ان، از یل خواسرت خرود بر  دید و تحمیکارب د خشونت، زور، تهد یجا به -جنگ سخت
د یرآ یق اقنراع بره دسرت میطورخالصه از ط  ، و بهیا غات رسانهیو تبل یات روانیق عملیط 
گا  بره آنچره صراحبان قردرت نر م یکه آن جامعه را به انفعال کش یا گونه ]به د  و م دم ناخودآ

ت یواقع د دانست دریاما با (8882،11، 1)نایدهند[  ید، معتقدند و همان را انجام مخواهن یم
ف یرها محردود نشرد ، بلکره ط ق رسرانهیو از ط  یو اقناع یغیام ، جنگ ن م به اقدامات تبل

و  یاسریس یهرا گ فته ترا تالش یاقتصاد یها می، فشارها و تح ینظام یدهایاز تهد یعیوس
  ف هنگ و افکار ییتغ یهاست که ب ا تین فعالیساز و مکمل ا نهیم، زیدر سطح جهان یحقوق
  .گ دد یانجام م یجهت ف وپاش یجاد آشوب و ناامنیها و ا یت جوسازیو درنها یعموم

، یا ار ح فرهیکنند ، ترالش بسر  انین جنگ ویه در این الیت  قیست که عمین یالبته شک
ز یرهرا، باورهرا و ن خصروص نگ ش هبر یمروم  ف هنگ و افکار عییتغ یب ا یطانیانه و شیموذ

ک جامعره یر یقدرت ن م بر ا  ن منبع و مؤلفهیت  یاست که خود اساس ییها و هنجارها ارزش
 .شوند یمحسوب م

م مکترب اسرالم نراب یم که قدرت ن م را در پرارادایرا شاهد هست یدر عص  حاض  ف د
گرذار ثی أین ج یانات فعال و تت  از مهم یکین ق ن یدر ا .به منصه ظهور آورد  است یمحمد

است که معادالت  یان مقاومت اسالمیج ، جهان اسالم و جهان سلطه یاسیس یها در کنش
  علمردار و چهر   یمانید سر دار سرلیشره .کر د  اسرت یجرد یهرا را دچار چالش یجهان

م شدگان اسال تیاز ت ب یا را نمونه ب جسته یمقاومت است و رهب  معظم انقالب و یالملل نیب
او  یو عملر یکه عملکر د فکر ، (49/48/4912ای،  )خامنرهک دند  یمع ف ینیو مکتب امام خم

 .مط ح گ دد یالملل نیو ب یو اجتماع یاسیک مکتب در محافل سیعنوان  سبب شد تا خود به
ایرن  در یهردف اصرل یجهرانو اسطور   ین الگویقدرت ن م در مکتب ا های هلفؤشناخت م

                                                      
1. Nye. 
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 ها هلفؤن میت و شناخت ایاهم. صورت گ فته است یلیتحل ،تفسی یمقاله است که با روش 
ن و یشرک براالت  یداشته بر یینقش بسزا یمانیسل دارس جامع ت یشخص ی یگ که در شکل

 یعنوان س باز مدافع امرت اسرالم که بهت او را یت و هویاست که موجود ین عناص یواالت 
ا تحر ک و یر یهستند که رکرود و خمرود اه هلفؤن می ا ایز ؛ندده میل یتشک، سازد یمط ح م

ا یرم یتروان اظهرار ذلرت و تسرل یجره آن مریخواهد داشت و در نت یک ف د را در پی یستادگیا
  دهند مکتب اوست که شکل نیگ ان را مشاهد  نمود و همیاحساس غ ور و عزت در ب اب  د

  .است منطقه ین کشورهایبزانند  رفتار حاصل از آن در یاذهان اف اد جامعه و ب انگ
ه یرنظ  را مطالعره نیا ینظ  بخش .میا به   ب د  یافت جوزف ناین پژوهش، از رهیدر ا

برار توسرط  نیاول یب ا «1قدرت ن م«  ا واژ یاصطالح  .دده میل یتشک یقدرت ن م جوزف نا
 misleading metaphor of»با عنوان  یا در مقاله ییکایآم   پ داز ب جسته هی، نظ یجوزف نا

decline » هیدر نش  »Atlantic » قدرت را سه نوع  یطورکل به ینا .مط ح شد 4118در مارس
 داند: یعمد  م

ش بره یخرو  ل اراد یرتحم یو جز آن( بر ا یاز زور )توان نظام ی یگ قدرت سخت: به  
 .گ انید

 یا کشرورهایشود که در آن، کشور  یاطالق م یز به قدرت اقتصادیسخت ن مهیقدرت ن
دادن، انعقراد قر ارداد و  ع، رشو ی، تطمیاقتصاد    محاص  ینظ ییاز آن با سازوکارهاب خوردار 

ع یرسرخت بر  پراداش و تطم مهینرد و قردرت نینما یل میگ ان تحمیخود را به د  جز آن، اراد 
متکری « ادن به عالیق دیگ اند ت شکلیقابل»قدرت ن م که ب  جاذبه و . است یج( متکی)هو

قدرت نر م عبرارت »کند:  یف میگونه تع  نیقدرت ن م را ا یو .(74-78، 4914)نرائینی، است 
قردرت نر م  .عیرا تطمیرق اجبرار ینه از ط « جاذبه»ق یکسب مطلوب از ط  ییاست از توانا

  کنند  نیکره ت رم ینحو گ ان است، بهیال دین باورها و امییو تع ی، اث گذاریده شکل ییتوانا
ن سه دسته از قدرت، درواقع همان سه یا. (41، 8882)نای، « آنان باشد یب دار اطاعت و ف مان

ف از یرن تع یرا .شد  اسرت ی  مط ح میاست که تحت عنوان زر و زور و تزو یا مثلثیعامل 
                                                      

1. soft power. 



 

 

139 

مطالعات دینی رسانه 
مشاره 

|  سال اول |  
سوم

 
و چهارم
  |

ئاپ
یز و زمستان 

8931
 

از جنگ ن م است  یف ویجنگ ن م هماهنگ با تع  یاصل  عنوان ابزار و پشتوانه قدرت ن م به
حات و ی  ت جییکشور آماج و تغ یافکار عموم یکار دست یکه آن را استفاد  از قدرت ن م ب ا

د ید نبایکند که در ق ن جد یشنهاد میکا پیاو به آم  .داند یآنان م یاسیس یها و رفتارها نگ ش
ها و  ت ف هنگ ارزشیدر جهت جذاب یستیه کند، بلکه بایخود تک یو نظام یبه قدرت اقتصاد

 د:یگو یادشد  می  در مقاله یو .شوند تالش کند ید  میکه قدرت ن م نام یینهادها
ای اختصراص دهرد کره  اگ  آم یکا تنها دو درصد از تولید ناخالص ملی خود را به ب نامه»

های مؤث  و اطالعات موردنظ  را به خرارج ب سراند،  هم آموزش داخلی را ارتقا داد  و هم کمک
 soft»گروییم  یابرد کره بره آن مری دسرت می« hard power»ت  از  به قدرتی متفراوت و عمیرق

power .»قرردرت نرر م   کنرد تررا نشرران دهرد کرره آم یکررا درزمینره وی در ایرن زمینرره تررالش می
گونره  . با این توضیحات از قدرت ن م، مکانیسم قدرت نر م این(74، 4918)نائینی، « همتاست بی

تی، های ارزشی و ارکان حمای های جذاب، بنیان ها و ارزش است که از ط یق تولید و توزیع آموز 
دهرد.  کشور متخاصم را هدف ق ار داد  و آن را در راستای وضعیت مطلروب خرویش تغییر  می

ها و  های تولیرد و توزیرع اندیشره های ارزشری و شربکه گونه تغیی ات، معموال  از زی سراخت این
  (14، 4918)حسینی، شود.  ای آغاز می های آموزشی و ف هنگی و رسانه هنجارها، خصوصا  حوز 

معنرای امر وزی آن  بار به تبیرین قردرت نر م بره  پ وفسور حمید موالنا نیز ب ای اولینالبته 
کند. منبع قدرت ناملموس  پ داخت. موالنا قدرت را به دو بخش ملموس و ناملموس تقسیم می

ها، ایردئولوژی و دانرش، و قردرت سرخت یرا ملمروس را منرابع طبیعری،  )ن م( را دین، ارزش
کند. به اعتقاد موالنرا، قردرت نر م زی بنرای  ظامی و جنگی مع فی میجمعیت، ث وت و ابزار ن

 میکوش یم مقاله نیا . در(41، 4974)موالنا، نماید  قدرت سخت بود  و ماهیت آن را مشخص می
 .میکن یقدرت ن م را با توجه به چارچوب نظ ی نای در مکتب سلیمانی، ب رس های مؤلفه

 یمانیمکتب سل

را  یانسران یدهایردها و نبایرکره با   انسران و جهران اسرتیسرمکتب نگا  جامع در تف
 .دهد یستن او ارائه میستن و چگونه زیز یب ا یانگ  نظام ارزشیکه ب سازد ین میمشخص و مع
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آن کمال انسان  یگ  مکتب ط ح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف اصلید عبارت به
ها و  خوب ،یدها و نبایدهاها، با شورو یاست و در آن خطوط اصل ین سعادت همگانیو تأم

هرا را مشرخص  فیرها و تکل تیها، مسئول درمان ازها و دردها وی، نها هلیها و وس بدها، هدف
  (11-17، 4917)مطه ی،  .باشد یهمه اف اد م یها ب ا تیها و مسئول فیکند و منبع الهام تکل یم

گ ا، که به همه جوانب  واقعاست جامع و  یمکتب یدئولوژیو ا ینیب ن جهانیاسالم با چن
و  یا احساسریر، یا فکر یر ی، عقلیا روحی ی، جسمی، آخ تییای، اعم از دنیانسان یازهاین

، دیردر سره بخرش عقا یاسالم  ماتیتوجه دارد و مجموعه از تعل یا اجتماعی ی، ف دیعاطف
 (91-91، 4922)طباطبایی،  ات و احکام استیاخالق

و  یش و سرلوک فر دیو گر ا ینرینش دیربره ب مقالهن یدر ا یمانیمنظور ما از مکتب سل
است کره در  یدیو مکتب توح یب  نظام ارزش یاشار  دارد که متک یمانیس دار سل یاجتماع

بر  اسرالم نراب  یشرود و متکر یف میو رهب  معظم انقالب تع  ینیم مکتب امام خمیپارادا
  .ن مکتب استیمندان به ا عالقه یب ا یعمل ییاست و الگو یمحمد

 قدرت تعریف 

 .داشته باشرد یا گست د  یها فیتع ن یافت که چنیتوان  ی  قدرت را مینظ یا واژ کمت  
 .ن صفت تنها به خداوند قادر مطلرق اختصراص داشرتیا، از آنش یپت و یحیدر دوران مس

ن پاداش یت  نوع بش  و بزرگ ین آرزوهایقدرت هم ا  با عظمت، ب ت »د: یگو یب ت اند راسل م
 6شناسرانه نهی یو د 1قدرت از نظ  تبارشناسانه، نیبناب ا. (7، 4974)گالب یث،  «.بود  و هستاو 

ش یدایپ.9ز داردیب انگ تا  جدالیماه یمفهوم -دهد یح میشل فوکو آن را توضیگونه که م آن-ز ین
 لسوفان عص ین فیت  از بزرگ یکیبار، هابز،  نینخست یب ا .دارد یطوالن یمفهوم قدرت، قدمت

گرا  یدر جا یاولیرماک، از آنش یپراگ چه  .پ داخت« قدرت»ک دن مفهوم  ز یته، به تئوریمدرن
بره « یاسرت اتژ»و « سرازمان»چون  یمیاز مفاه ی یگ به  ست، با یلسوف ف امدرنیفن ینخست

                                                      
1. Genealogical. 

2. Archeological. 

3. Essentially Contested Concept. 
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ن خود را ب  دامنه یه سنگیقدرت، سادربار  هابز  یها دگا یدن مفهوم پ داخت، یبحث دربار  ا
  .ن ع صه گست اندیدر ا یافتیک د و رهیه  نوع رو
ها  آن یزان نفوذ و کارآمدیطلبانه، کاهش م جنگ یها استیس یها نهیش هزیافزا یدر پ

شدن جوامع  یمانند ف هنگ یی  روندهایگ ان )تحت تأثین بازیمناسبات ب ی  ف اییژ  تغیو و به
 یا گفتمران تراز  ی یرگ جنرگ و شرکل ی( شاهد کاهش ارزش گفتمان سلب...شدن و یجهان
گ ان تنرزل ین برازیم مناسبات بینه باال در تنظیمحدود با هز یم که در آن، جنگ به ابزاریهست

ست، ین یعیطب یتین گفتمان، جنگ هدف و وضعیدر ا .(81، 4977، یو شعبان ی)افتخار ابدی یم
جنرگ،  یجابی  گفتمان ایتحت تأث .دهد یبلکه اضط ار است و به شکل دفاع خود را نشان م

  .میش مفهوم جنگ ن م هستیدایمختلف جنگ و پ یها شاهد تحول گونه

 نرمقدرت 

ف آن یمط ح ک د و در تع  .م 4118بار در سال   نینخست یقدرت ن م را ب ا یجوزف نا
اجبرار بره  یجرا م از را  جذب برهیخواه یاست که م یزیکسب چ ییتوانا، گفت: قدرت ن م

نظ   جلبرا   از اهداف به دنیرس ییتوانا یمعنا ن م، به درتق .(91، 4922)بیگی،  میدست آور
 ی سرازیتصو ندیب آ و ن م، محصول قدرت .است شد  دانسته زور از استفاد  یجا به گ انید

 قردرت و یخرارج و یداخلر یعموم ارکاف در اعتبار سبکخود،  از هموّج  چه   مثبت، ارائه
درواقرع، قردرت نر م،  .اسرت شرد  دانسرته نگ اید ب  تیرضا باهم ا   می مستقیغ ی گذاراث

ک کشور کمرک یبه قدرت ن م  یالملل نیب ینهادها .شود یگ ان میرفتار د یده موجب شکل
رو،  نیراسرت؛ ازا یست، بلکه در کنت ل جامعه مردنیها ن قدرت ن م در کنت ل دولت .کنند یم

پر داختن بره . (189، 4921، ی)پوراحمرد شد  است ی دولتیگ ان غیش قدرت بازیموجب افزا
سرازد، حرائز  یکه توان مبارز  را در جنگ ن م ف اهم م ث آنیقدرت ن م و منابع آن از ح  مسئله

ت رفترار آنران یگ ان و هدایق دیبه عال یده شکل ییقدرت ن م را توانا .است یاریت بسیاهم
از  یکیعنوان  ا ن م بهیقدرت چه از نوع سخت و  (.8889)نای، دانند  یاز زور م ی یگ بدون به  

صرورت گ فتره و در  یادیرز یهرا  امرون آن بحثی باز مط ح برود  و پیموضوعات مهم از د
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و قردرت  یمانند قردرت روحر ینیگوناگون از قدرت ن م و سخت تحت عناو یها یبند طبقه
ن مدرک در یت  یمیشود قد یگفته م .پ داختند یبه آن م یو قدرت معنو ی، قدرت مادیجسم

قدرت سخت را به دنردان و  ینیلسوف چین فیگ دد که ا یم وس بازیبه کنفوس مورد قدرت ن م
 (.11، 4914)نائینی،  کند یه میقدرت ن م را به زبان تشب

 قدرت نرم  های هلفؤعناصر و م، منابع

 قدرت نرم یمنابع اصل
دارد، الزم است انواع منرابع  یادیت زیقدرت ن م در جنگ ن م اهم ی که مسئله جا آن از

ف جنرگ نر م، خصوصرا  ابعراد و یرگونه که در تع  همان. میرت ن م را مورد توجه ق ار دهقد
ز یف قدرت ن م و خصوصا  منابع آن نیمشاهد  شد، در تع  ییها دگا یآن اختالف د یها ع صه

کره در  یدر کترب و مقراالت یژزف نرا. میرا شراهد هسرت ییهرا نظ ان تفاوت ن صاحبیدر ب
داند که  ی  میز ی  است، منابع قدرت ن م را شامل سه منبع کلخصوص جنگ ن م منتش  ک د

عنروان  توان از آن بره رت تحقق آن ش ط میکند که در صو یرا ذک  م یز ش وطیک نیه   یب ا
 .اد نمودیک منبع قدرت مؤث  ی

 .گ ان را مجذوب سازد(یکه د یف هنگ )زمان. 4

 .نباشد(  یب و تزویکه در کارب د آنها ف  یها )زمان ارزش. 8

 .ند(یه مش وع جلو  نمایکه در چشمان بق ی)زمان یخارج یها استیس. 9

هرا  اسرت؛ چ اکره ارزش یاسریس یهرا جرا، ارزش نیرها در ا از ارزش یالبته منظور نا
ن یبنراب ا. شرد  اسرت از ف هنگ است که در منبع اول ذک  یخود بخش مهم یصورت کل به

 یهرا ف هنرگ و ارزش»عمال  شرامل سره منبرع  (8887)ز ساندرز یو ن یمنبع قدرت ازنظ  نا
 یکره البتره بر ا .گر دد یعنروان م« یخارج یها استیس»و « یعموم یپلماسید»، «یف هنگ

د یرتواند در جنگ نر م مف یها م اند که توجه به آن ذک  ک د  یطین منابع به قدرت ش ایل ایتبد
ل یقدرت ن م تبد یب ا یبه منبعک ف هنگ یکه  آن یسندگان معتقدند ب اینو یمثال  ب خ .باشد

ها، توان اشاعه،  ارزش یداریو پا ییایآن پو ت ین مهمباشد که  ییها یژگیو یدارا یستیشود، با
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قابل اشرت اک در سرطح  یها از ارزش یو ب خوردار یدات ف هنگی، وجود تولیمحور اخالق
 (21-21، 4914)نائینی،  .باشند یم یجهان

ق کار و ارتباط با عموم یاز ط  یاسیبه اهداف س یابیدست یامعن ز بهین یعموم یپلماسید
 یکه نا چنان .هاست آن یها اف اد و سازمان یها دگا یو نفوذ در د یخارج یم دم در کشورها

 -یعموم یپلماسیآمد د یعنوان پ به-د قدرت ن م یگو یم

تلزم آن ن ام  مسیگ ان به خواستن آنچه مطلوب ماست، و ایعبارت است از وادارک دن د
مخاطبان خود  یستین کار بایا یب ا .میام خود را به گوش آنان ب سانیم چگونه پیاست که بدان

اعمرال  یمحققان معتقدند چگونگ یز ب خیقدرت ن م ن یاست خارجیدر بعد س. میرا بشناس
 یزعم نرا گرذارد؛ مرثال  بره یز کشورها، ب  قدرت ن م آن اث  میک کشور در سای یها استیس
گر  در ید یکا در کشرورهایانه آم یجو جانبه، خودخواهانه و سلطه کی یها استیس (8887)

که در  چنان. ن کشور شد  استیخواهان موجب کاهش قدرت ن م ا یدوران حکومت جمهور
فشارها و  یب ا یتواند عامل یک کشور که خود می یها مشخص است، توان اقتصاد دگا ین دیا

، جزء منابع قدرت نر م ذکر  نشرد  یاطالعات-یتیند قدرت امنمان یا عواملیها بود  و  میتح 
 .باشند ی گذار میک کشور تأثیزان قدرت ن م یز در مین عوامل نیکه ا یدرحال

  نرم قدرت های هلفؤو م یاصل عناصر
ی، اعتقاد-یچون ف هنگ هایی هلفؤقدرت ن م به م های هلفؤو م یعناص  اصل یاز منظ  نا

)نرای، م شرد  اسرت یتقسر یپلماسید-یاسیس ،ی، اقتصادیروان-یغیتبلی، انسان-یاجتماع

از  یکریشرود کره  یذکر  م ییها مذکور شراخص یها ن مؤلفهیک از ایه   یالبته ب ا (.8881
 .م بوط به آن را خالصه کر د  اسرت یها ها و شاخص ن مؤلفهین حوز ، این مب ز در ایمحقق

جذاب و  یدئولوژیشامل )مکتب و ا یاعتقاد-یمؤلفه ف هنگ یابیارزی ها شاخص ت ین مهم
هرا و  ج ارزشیتروان تر وی، سرتیتور یف هنگر یها جاذبرهی، تمدن-یخیتار  نهیشیپ، قدرتمند

و  (یف هنگ یها ف آورد  یفیو ک یکّم  یتوانمندی، دات هن یتول یباال  س انهی، رفتار یالگوها
ت و یرموقع، یعت اجتمرایرزان امنیرمشرامل ) یانسان-یمؤلفه اجتماع یابیارز یها شاخص
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و انسرجام  یریزان همگ ایرم، یملر یه و دلبسرتگیرزان روحیرم، در ورزش یجهان یرکوردها
مؤلفه  یابیارز یها ( و شاخصباال یه اجتماعیس ما، یف د مل ص منحص بهیخصا، یاجتماع

ی، افکرار عمروم  اقنراع ییتوانرای، ا رسرانه یفریو ک یکّمر یشرامل )توانمنرد یروان-یغیتبل
  مؤلفره یابیرارز یهرا و شاخص (تحمل م دم  ، آستانهیراهب د یات روانیملدر ع یدست شیپ

بخش  الهرام  شرهیمردل و اند ،یو رفا  اجتماع یاز رشد اقتصاد یشامل )ب خوردار یاقتصاد
-یاسریمؤلفره س یابیرارز یهرا ( و شاخصیاقتصاد یها ت کاال و ف آورد یجذابی، اقتصاد

 یپلماسید، دولت یکارآمدی، اسیو شکل نظام س مدل، کیزماتیکار یرهب ) شامل یپلماسید
 (17، 4914)نائینی،  .( استیاسیو ثبات س یعمق و نفوذ راهب د، ت و اعتماد م دمیحما، فعال

 ها افتهی

 یمانیقدرت نرم در مکتب سل یها مؤلفه
های قدرت ن م در مکتب سلیمانی ب اساس مدل الگویی نای مورد  در این مقاله مؤلفه

های قدرت ن م ای ان که با انقالب اسرالمی شرکل گ فرت،  گ فته است. مؤلفهب رسی ق ار 
نظام ظالمانه و استکباری حاکم ب  جهان را مورد هجوم ق ارداد و این قدرت ن م با توفیق در 

گا  سازی ملل مح وم و مست عف جهان، تحوالت بزرگی را رقم زد که  بیداری اسالمی و آ
های کشورهای اسالمی و ع بری در خاورمیانره و شرمال  مها و قیا در مقطع کنونی، جنبش

آف یقا بخشی از آن است. از جمله اف اد تأثی گذار در تحوالت بزرگ منطقره سر دار شرهید 
توان  های شخصیتی دارای یک مکتب است که می لحاظ ظ فیت سلیمانی است که خود به

چه رهبر   و گو ک د. چنانبندی نای گفت  های قدرت ن م مکتب او ب اساس تقسیم از مؤلفه
 معظم انقالب ف مودند: 

و بره  -شرهید عزیرز- قاسرم سرلیمانی حاجما به یابد که  زمانی تحقق می قدرشناسی»
ها به چشم یک مکتب نگا  کنیم.  گا  نکنیم؛ به آنبه چشم یک ف د ن -شهید عزیز- ابومهدی

آموز، با این چشم نگا   درس  س دار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک را ، یک مدرسه
 (.87/48/4912ای،  )خامنه« کنیم
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 یاعتقاد-یفرهنگ
 .اسرت یاعتقراد-یلفره ف هنگرؤم یمانیقدرت نر م در مکترب سرل های هلفؤاز م یکی

قردرت  یاوسرت کره توانسرته در و ینگا  اعتقراد یمانیدرت در مکتب سلجلو  ق ت ین مهم
را  یقیات حقیحی، اسالم ناب محمد یاعتقاد های  او با استفاد  از آموز .دیجاد نمایا یمعنو

 یاو با بنردگ .ک د  است یرا در جهاد سپ  خود رو س اس  عم  نیداند ازا ید  و جهاد میدر عق
از  یبره مقرامخرالص بره خداونرد محبرت ابر از مع فت و سب و ک یصادقانه در درگا  ربوب

ه برا او کر، شردخردا   دست و چشرم و اراد مظه  ، او  ه دست و چشم و اراد کد یرس ت یعبود
، دیگ دلمه، شأن عبد به شأن رب متصل ک کیند و در ک یم  شنود و با او اراد  یند و با او میب یم
در رسد که  یم یبه مقام او، (812 ،4182)نوری،  1کند یدا میپ یه با اطاعت از رب قدرت ربانک

 (918، 4919، لینیک) 6کند یمدا یاز بندگان خدا را پ ی یدستگ الخلق قدرت یسف  من الحق ال
خرود  یجهراد ین اهرداف زنردگیتر   یاز مظلومان و مبارز  با ستمگ ان از اساس ی یو دستگ

 ی وهرایت سرپا  قردس نی ش مسرئولیپرذ و برا (41، 4911نامه سر دار،  )وصیتکند  یف میتع 
دا یرح رور پ، از باشردیرن شی وهراین عالم بره او و ید که ه  کجاده میل یرا تشک یم ز یب
 یلفه اعتقرادؤن میداعش همه ب خاسته از ا یان سلطه در منطقه و نابودیمبارز  با ج  .کند یم

باشد و  یاش م یو آرزون آرمان یت  ا شهادت بزرگیدن یها رو ب خالف همه ارتش نیازا .است
 شداریرسرته دیکره شا د یچنان بپرذنآ  دیز  بپذیخواهد او را پاک ین جهت از خداوند میبه هم
ن یردان جهراد بمانرد و بر  ایرهموار  تالش ک د  در م یو .(48، 4911نامه س دار،  )وصیتباشد 

ن یم ا برا بهتر تو را سپاس که  !پ وردگارا»د: یگو یچه م چنان .نعمت خداوند را سپاس گذارد
آنان را  یعط  اله یآنان و استشمام بو یبهشت یها و درک بوسه ب  گونه یختیبندگانت در هم آم

  .(41، 4911نامه س دار،  )وصیت .«.ی.داشت یبه من ارزان -ن را یا ین و شهدایمجاهد یعنی-
که او  ین جهت از ه  احتمالیبه هم .در مکتب او شهادت گمشد  انسان مجاهد است

 ن آرزو ب ساند مثل درخواست از ف زندان و همس ان و مادران شهدا باشد طلب دعا داردیرا به ا
                                                      

 .«اْجَعَلَكُمثلیَُُحّتیُُاِطْعنیَُُعْبدى»روایت ن م مون یب به ایق . 1
ُالَّذى. »2 َُ ْمَعه  ْنت  ذىُُک  ُالَّ ه  ُِبِهَُوَُبَصر  تیَُُيْسَمع  ُالَّ ه  ُِبِهَُوَُيد  ذىَُيْنِطق  ُالَّ ه  ُِبِهَُوُِلسان  ُبهاَُُيْبصر   «.َيْبِطش 
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مرن  .ا وحشت همه وجودم را ف ا گ فته استیخدا: »کند که یگونه با خداوند مناجات م نیو ا
شان را ب  خودت  که ح مت یح مت کسان  م ا به .م نکنیستم، رسوایقادر به مهار نفس خود ن

کره  یا کند، م ا به قافله یدار م ها را خدشه که ح م آن یمی، قبل از شکستن ح یا  د واجب ک
بارهرا ترو را  .معبود من، عشق من و معشوق مرن، دوسرتت دارم .ت آمدند، متصل کنیسو به
 ، امرا آنچنران کره یمر ا بپرذ .بس است، برس .توانم از تو جدا بمانم یدم و حس ک دم، نمید

 .(41، 4911نامه س دار،  ت)وصی «سته تو باشمیشا
 یاست که در ه  انسان مجاهد یطلب شهادتساز  نهیزم ییگ ا آخ ت یمانیدر مکتب سل

در  یطلبر کند که او توانست با نش  ف هنگ شرهادت یجاد میا یو قدرت روح یت روحکح 
ه مبارز  با دشمنان اسالم بر یاز ف زندان اسالم را ب ا یدیقدرت جد ین جوانان امت اسالمیب

ان سلطه جهان خواران را به چرالش ینمود  و ج  یآنان هماورد یصحنه آورد و با قدرت ماد
استان همدان خطاب بره ت امرپ  یادوار  شهدایش یدر هما یمانیس دار سلرو  نیازا .بکشاند
ف یرخودم ح  .میک شما هستینزد یکن یکه فک  نم ییجا ت امپ قمارباز! در آن یآقا»گفت: 

کنرد  یمر یتلقردر ق ب به خداونرد را قدرت  یم اسالمیم تعالیاو در پاردا یوقت «.شما هستم
و در ادامه ، !«ا اللهیخواهم، بهشت من جوار توست،  یدار تو را نمیجز د» :دیف ما یچه م چنان

جرز ترو را  یدانر یخروب م .دارم دوسرتت یدانر یم خرود ترو !زمیرعز: »دیرگو یمناجاتش م
ز یچ، همه چیاز ه یه معنوین س مایاو با ا (41)همان، ".«.م ا به خودت متصل کن .خواهم ینم
و  یت  از هست ن دل بزرگینان ایه امن و اقتدار و اطمک زند یمو از ت س، به امن نقب  زدسا یمرا 

ه کر یسرک .اسرت یداشرتن و دوسرت یافتنیرو  یدنیرد، تر  از زمران ت  از رنج و گست د  میعظ
شه ی د و همیگ یند، ق ار نمیب یه ح ور تحول را مک یسکو احساس رفتن دارد، و  یخواه م گ

 یهرا هرا و انرداز  و برا توجره بره ارزش ب سرد یکه با شهادت بره قر ار یق ار است تا زمان یب
دارد و  یهرا بره پرا مر سرازد و در ب ابر  قردرت یم یفعال یاژدهای، ا چوب م د  ازش، یوجود

را بره کرا و اذنرابش یهمچون آم  ش عص یها ها و قدرت  تواند ف عون و نم ود و طاغوت یم
 یو اعتقراد مرانیسرتد، ایا ی ومند می، نیجهانف  و فتنه و فساد کآنچه در ب اب   .شاندکبذلت 
 .ت گ   خورد  استیو وال یت و به س پ ستیل شد  و به محبت و والیتبد  ه به قدرتکاست 
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ن رو او به همه یاز ا .د بود  و مصلح نخواهیجلوگ ی ویت مبدل نشود، نیمان به والیه اکمادام 
 کند: یه میمجاهدان توص

خداونرد  یخرود را بر ا یکه س ها یکسان ین عالم، ایخواه ان و ب ادران مجاهدم در ا»
د، یرا به سروق فر وش آمد  یباز ها را ب  کف دست گ فته و در بازار عشق د و جانیا ه داد یعار
 ان ی، ایبن عل نیام وز ق ارگا  حس .ستع ای، م کز اسالم و تشیاسالم ید: جمهوریت کنیعنا

اگر   .ماننرد یهرا م گ  ح مین ح م اگ  ماند، دیح م است و ا یاسالم ید جمهوریبدان .است
 «.یو نه ح م محّمد یمیماند، نه ح م اب اه ینم یباق ین ب د، ح مین ح م را از بیدشمن، ا

رت و تحول و انتقال قدرت را در تحقق قد  نهیزم ت است کهین عنص  والیتوجه به ا (41)همان، 
هرا بره  ارآمرد و برا نفروذ دادن آنک یهرا ت مه  یسازد و با ت ب یف اهم م یجوانان امت اسالم

ن عنصر  یراز ا ی ویره و پیرفق تیره ب  قدرت والیبا تکو کشد  یان میس نوشت داعش خط پا
 یرو و نیازا. دن نامش وحشت کنندیاز شن یکه حت ندکش یمسلط را درهم م یها نظام یمعنو

 معتقد است:
 ان ی ان آورد و سپس این بود که اول اسالم را به پشتوانه ایز ایعز ینیهن  خم ت ین مهم» 

ن ملت حاکم نبود، صدام یب  ا یاگ  اسالم نبود و اگ  روح اسالم .را در خدمت اسالم ق ار داد
ک د، اما  یعمل را م نیهم یکا چون سگ هارید؛ آم یدر ین کشور را میا یا چون گ گ درند 

ن یره را بره پشرتوانه این بود که اسالم را پشتوانه آورد؛ عاشورا و محّ م، صف  و فاطمیهن  امام ا
 جران فرداکار هرزاران دور  ه  در لیدل نیا به ک د، جادیا در انقالب ییها ملت آورد، انقالب

 را یماد یها قدرت نیت  گبزر و اند نمود  اسالم و  انیا خاک و  انیا ملت و شما سپ  را خود
ه یر فتن نظ یتواننرد برا پرذ یآزاد  مر یها  همه ملت رو نیازا  (42)همان، «. اند نمود  خود لیذل

عرزت را بره امرت  یب اساس اعتقاد عقل ن امتیبخش ا تنها نسخه نجاتعنوان  ه بهیفق تیوال
  .ب گ دانند یاسالم

ف هنرگ ف هنگری اسرت. او در یکی دیگ  از عناص  قدرت در مکتب سلیمانی مؤلفه 
هرا، هنجارهرا،  ه مختلرف باورهرا، ارزشیرشش ال مقاومت در بین کشورهای اسالمی در

هرای  آموزشو از ط یق  اسالمی کشورها نفوذ ک دآداب و رسوم ، نییها، آ نمادها و اسطور 



 

 

165 

فه
مؤل

 یها 
سل

ب 
کت

ر م
م د

 نر
رت

قد
ی

  یمان

محتر م شرود و عموم های مقاومت ب ای  کند تا جایی که ارزش خاص، قدرت نفوذ پیدا می
جراد یاهایی همچون شهادت و ایثرار و مقاومرت زمینره  ان مقاومت با احت ام به ارزشج ی

و  ی، اخوت اسالمییه همگ ایروح یساز نهیت و نهادیتقورا ف اهم کند و با  یت ف هنگیامن
الگوهرا و  یمع فرالمللی را در جمع امت اسالمی ایجاد کند. او با شناسرایی و  بیناعتماد 

ف هنگری ت یرت هویرحفرظ و تقو، یانینیشریپای را در  ش همدالنرهب جسته تال یها نمونه
)وصریت نامره بداننرد  م کز اسالم و تشریعرا جمهوری اسالمی، مقاومت ص ف ک د تا همه 

اندازی لشک  های فاطمیون، حیدریون و زینبیون حمایت از حر م  و با را  (41: 4911س دار، 
خوبی نشان  بهن م را  این قدرتشت تا را به نمایش گذا ینید یاخوت و ب ادر، تبی اهل
 باشد.   داد 

 یانسان-یاجتماع
 .اسرت یانسران-یلفه اجتماعؤم یمانیدر مکتب سلن م قدرت  های هلفؤگ  از مید یکی

و  یاسرت کره از انسرجام اجتمراع یشرت یب یقدرت ن م اجتمراع یدارا یبناب  قاعد ، کشور
از تنروع  یوجود ب خروردار  ان بایا یاسالم یجمهور .ب خوردار باشند یشت یب یوحدت مل

اقروام و   مشرارکت همره .ب خوردار اسرت ییباال یو مل یاز انسجام اجتماع ی، و مذهبیقوم
دفراع از  ی( بر ا...، ت کمن وی، فارس، ک د، ل ، ع ب، آذریعه، سنیمذاهب کشور )مانند ش

سجام باال و عظمت ن انیشگ  اینما، مقاومت مسلمان منطقه ی  کشورهایو سا ی ان اسالمیا
 یانجرام کارهرا ی دن جوانان بر اک جی؛ و بسیبستگهمجاد انسجام و یا .ن قدرت ن م استیا

بود که برا همره  یمانیس دار سل یو انسان یلفه اجتماعؤم ت ین مهمها  ختن تود یبزرگ و ب انگ
جوانران مقاومرت ب داشرت و در  یعملر یبنردیزان پایرش میافرزا یش بر ایتوان و تالش خو

گونره برود کره جنربش  نیا .داشت یادیسهم ز یار عمومکاف یده رفتارها و جهت یده لکش
ان یج دن به هدف یرس یرا ب ا ینسبتا  منظم و بادوام یا رفتار گ وهی یت جمعکح ی، عموم

نش بره مشرکالت جهران کردر وا ینسرانا یجاد هم بستگیا انداخت و با یبه را  مرا  مقاومت
 .ن باشدگ اید یب ا ییاسالم الگو



 

 

169 

مطالعات دینی رسانه 
مشاره 

|  سال اول |  
سوم

 
و چهارم
  |

ئاپ
یز و زمستان 

8931
 

 یروان-یغیتبل
همررت و ی، روح خودبرراور، نفس کرره از اعتمادبرره یهرر  مجاهررد یمانیدر مکتررب سررل

نامره خرود شرجاعت را  تیچه در وصر چنان. دارد یشجاعت ب خوردار باشد از قدرت سهم
انتخراب  یها را بر ا تیمالک مسئول»سد: ینو یکند و م یم یمالک انتخاب ف ماندهان مع ف

او برا . (98، 4911نامره سر دار،  )وصریت« دیرو قدرت ادار  بح ان ق ار دهف ماندهان، شجاعت 
گر ان ید یو هم اهر یارکررا برا هم یالمللر نیاقدامات سخت ب یو روان یغیلفه تبلؤن میهم

شرتن یخو یقریت حقیربازگشت به هو یها ب ا جه ب ساند و با ف اخوان ملتیتوانست به نت یم
بخش  ک کانون الهامی ان را به ین جهت ایها شد و به هم آندر  ینید اراد  و عزم پوالدیسبب تول

 یاحسراس غر ور و عرزت اسرالم یل ک د  است کره هر  مسرلمانیگ  تبدید یها ملت یب ا
  :دیف ما یش مخطاب به ب ادران و خواه ان مجاهدنه به ین زمیچه درا چنان .کند یم

خداونرد  یخرود را بر ا یکه س ها یکسان ین عالم، ایخواه ان و ب ادران مجاهدم در ا»
د، یرا به سروق فر وش آمد  یباز ها را ب  کف دست گ فته و در بازار عشق د و جانیا ه داد یعار
رو رهب  معظرم  نیازا (41)همان،  «.ع استی، م کز اسالم و تشیاسالم ید: جمهوریت کنیعنا

 یمانید سرلیس دارشره» :ف مودند یمانیخود به بهانه شهادت س دار سل یانقالب در سخن ان
هرا ح رور  گا ین جایت  در صفوف مقرّدم و در خط نراک یزدن بود که با شجاعت مثال یکس

سرت ین عوامل در شکسرت عناصر  ت وریاز مؤث ت  یکید و او یجنگ یافت و شجاعانه می یم
 (87/48/4912ای،  )خامنه .«ه و ع اق بودیداعش و اشباهش در سور

است که  یمانیدر مکتب سل یلفه روانؤو م ی  سه عنص  اساسکو تف  تیح ،  تیشخص
  یتیشخص .است  د ک یار بزرگکن جهت یه بگذارد و از ایپا یتوانست در جوانان امت اسالم

گ ان اجاز  ندهد یند و به دکدشمنان مسلط   تواند در ب اب  هجوم یرا م یا ه ه  مسلمان آزاد ک
  یترینند و ح کل یب  او تحم یدلسوزحت و یا نصی ند و با دستور و یم بگیاو تصم یجا ه بهک
ت کتواند کمبودها را بپوشاند و باعث ح  یه مک  ی ک  شود و تفیه قادر است با مهاجمان درگک

بر   .دهرد ت کرزد و ح یرانگ د و ب ینما جاد یشان ایم و اراد  در ایتصم یش فت است و حتیو پ
  :ن اساس رهب  معظم انقالب معتقد استیهم
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د یرمرؤمن با یهرا دار و دلیرب یها وجردان .دیبگشا یدیجد  د صفحهیاسالم با یایدن»
  استقامت یها تدب دار کنند؛ و همه بدانند که تنها را  نجات مّلتیها ب نْفس را در مّلت اعتمادبه

 ان در یرا ییتوانرا .اند دار شرد یرمنطقره ب یهرا ملت ا یز )همران(.؛دن از دشمن استیو نت س
  هیمنطقه و روح یعموم ی  خود را در ف ایکا تأثیآم  یها خباثتمّدت در ب اب   مقاومت بلند

ن از یفلسط ییکا و رهایآم  یاستکبار  س نوشت منطقه، نجات از سلطه .ها گذاشته است ملت
، قردرت مرا و شرما، یقدرت اسرالمن جهت یبه هم .ست استیونیگانگان صهیت بیحاکم

 )همان( .«دیق آفائ یفاسد مادّ  یها قدرت یبت ظاه یتواند ب  ه یم

 یاقتصاد
در نظرام  .اسرت یلفره اقتصرادؤم یمانیقدرت در مکترب سرل های هلفؤگ  از مید یکی
 هایی هلفرؤاز م یکری یاقتصراد یها یازمندین نیتأم ی، تالش ب ایاسالم یجمهور یاقتصاد

منطقره و ط فردار  یکشرورها یجاد مقاومت اقتصرادیا .دید قدرت نمایتواند تول یاست که م
بود  یمهم های  دیاز ا یکی یاداقتص یها میها و تح  دیدر ب اب  فشارها، تهدقاومت ان میج 

 یهاشرورکه کر یطیدر شر ا .کر د یدر تعامالت با کشورها آن را دنبال مر یمانیکه س دار سل
و  میتحر  شیها افرزا روست و نقشه شوم آن ار دشمنان روبهیع تمام یبا جنگ اقتصاد مسلمان

 یسراز نرهیگسرت ش و نهاد تواند سبب یم یجاد قدرت اقتصادیهاست ا به آن یفشار حداکث 
نه یزمباشد و  یجهان های هکشورها در ب اب  تکان یش فت اقتصادیو پ یت م دمکف هنگ مشار

ن جهاد مقدس یرا در ا یو همه فعاالن اقتصادمنطقه م دم  ینیآف  نقش یب ا یو ف صت مناسب
ه یهمچون ع اق و سور ییکشورها یم اکز اقتصاددر  ییافزا و هم ییجاد همگ ایا .ف اهم آورد

دولرت  ها مخصوصا   بود اگ  دولت یاز اقدامات مهم س دار در تعامالت اقتصاد یکیو لبنان 
 یاقتصادن ش اکت یااعتماد ن یادر پ تو شد و  ین اقدام استقبال می ان از ایا یاسالم یجمهور

و کشورها   انیبزرگ در اقتصاد ا یانقالبم یتوانست یم یراست هگ فت ب ین سطح ق ار میدر باالت 
بلکه  تیاولو کینه ص فا   مقاومت یکشورها یل قدرت اقتصادیرو تشک نیازا .میرا شاهد باش

ن جهت رهب  معظم انقالب یبه هم. است یاز قطعین کیم؛ یدان یشور مک یض ورت ب ا کی
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د یست؛ اقتصاد کشور باین یست؛ قدرت، قدرت نظامین یقدرت فقط قدرت نظام»معتقدند: 
 (.87/48/4912ای،  )خامنه «شود یقو

گان قابل تحقق است یهمسا یاقتصاد-یحقوق یجاد نهادهایق ایاز ط  یقدرت اقتصاد
د یب مسئوالن به تمهیت غعهد  دارد که  را ب ینه وزارت امور خارجه نقش اساسین زمیکه در ا

 یاقتصراد میطر ح عظرن یربره ا یبخشرت یرنیع یه ب ایاول یها مقدمات الزم و ب داشتن گام
ن یرا جرادیکره ااسرت  منطقرهو تسلط ب  مر دم  ییجو یب ت و مانع  در گ و آن است یاسالم
 یشروم اقتصراد یهرا اسرتیسبرا  عامرل مقابلره ت ین مهمن منطقه یادر  کیت است اتژیموقع

 های  درواز ییو بازگشا یامت اسالم یت قو  اقتصادی ا با تقویز ؛سلطه خواهد بود یشورهاک
و  یسبب ارتباطات ف هنگ یل مبادالت اقتصادیو تسه یم ز های هجاد بازارچیو ای، اقتصاد
  .خواهد شد یاقتصاد

 یپلماسید-یاسیس
از  .اسرت یپلماسیو د یاسیلفه سؤم یمانیقدرت در مکتب سل های لفهؤگ  از مید یکی

 هیرفق تیوال ی مسرئله یاسریه سلفؤن عنص  قدرت در می گذارت یثأو ت ت ین مهم ،ت ین اساسی
، یشناس نیعدالت، تقوا، د یها یژگیشود و و یف میامام و امت تع   شهیب  اند یکه مبتن است

گا ی یشجاعت و مد ه از یرفق تیشرود وال یبودن به مسائل روز جامعه و جهران باعرث م ت، آ
شود تا قدرت  یث من مسئله باعیب خوردار باشد و ا ییباال یز کارآمدیو ن ییت استثنایمحبوب

 یها دهره یاسرین قدرت در حوادث سین شود و ایت م یاسیس  در حوز  ان مقاومتیج ن م 
همه احراد و مسرئوالن و  یبانیب  پشت یمانیس دار سلکه  چنان .شد  است  د یوضوح د   بهیاخ

کیفق تیاز والو نخبگان  ءعلما  کجرا از خداونرد بابرت نعمرتیشران یا .انرد ف مود  یمد یه تأ
 : دیگو یکنند و م یم یگزار ه از خداوند سپاسیفق تیوال

منتقرل  یبره صرلب یتو را سپاس که م ا صلب به صلب، ق ن به ق ن، از صلب! خداوندا»
ائت را که ین اولیت  از ب جسته یکیکه امکان درک  یاجاز  ظهور و وجود داد یو در زمان یک د

 .  را درک کنم و س باز رکاب او شومیکب ینین است، عبد صالحت خمیب معصومین و ق یق 
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  عبرد صرالح یز، مر ا در مسریرعز ینیخداوندا ! تو را شک گزارم که پس از عبد صالحت خم
 ان یع و ایم ام وز اسالم و تشیکه حک یتش، م دیتش اعظم است ب  صالحیکه مظلوم یگ ید

 «یار دادقر  -جران او براد یکره جرانم فردا-ز یرعز یا اسالم است، خامنره یاسیو جهان س
ه تنها اختصاص به یفق تیه والیگ  معتقد است نظ ید یو در جا ،(1، 4911نامه س دار،  )وصیت
ک د   یندارد بلکه متعلق به جهان اسالم است و خطاب به همه امت اسالم یاسالم یجمهور

  :دیگو یو م
و ب ادران و خواه انم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهب ی است؛ رهبر ی متصرل بره »

م دین که جهران را تکران داد  دانید منّز  منصوب ش عی و فقهی معصوم. خوب می ت ین عال 
بخش این  فقیه را تنها نسخه نجات ک د، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، والیت ءاسالم را احیا

عنوان  عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی داریرد و چره شرما بره امت ق ار داد؛ لذا چه شما که به
دور از ه گونه اختالف، ب ای نجات اسالم خیمره  قاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ بهسّنی اعت

الله اسرت. اسراس دشرمنی جهران برا جمهروری  والیت را رها نکنید. خیمه، خیمه رسول
نامره سر دار،  )وصریت« ک دن ایرن خیمره اسرت، دور آن بچ خیرد زدن و وی ان اسالمی، آتش

4911 ،41). 
د ح مت او را یداند که همه با یه را اصول مکتب خود میفق تیالو ی،مانید سلیس دار شه

ن یره، خصوصرا  ایرفق یولر یعنید، اصول یاز اصول م اقبت کن» : ا معتقد استیحفظ کنند ز
د، یرز را جران خرود بدانیرعز یا ن، فقه، ع فان، مع فت؛ خامنرهیم، مظلوم، وارسته در دیحک

کر دن  لیره را ذلیرفق تیقدرت وال ت ین مهم یو .(41)همان،  «یدبدانمقدسات از ح مت او را 
ن موضوع که از جمله اصرول بره ید ب  س  ایداند که نبا یجهان م یماد یها ن قدرتیت  بزرگ

  . دید اختالف صورت گیآ یشمار م
ست همانند دفاع از خانه یبا یمکند که  یه میتوص مسّلحی  وهایبه همه ن یمانیس دار سل

و از م دم ک مان  ت و ادب و احت ام کنندیارض  آن حفاظت و حما س ویخود، از ملت و نوام
 یاسریس یهرا  یبنرد  ان و دستهیو به همه ملت ا ت بماندیتا آخ  با والکند که  یدرخواست م

، مقدسرات و یاسرالم یجا که بحث اسالم، جمهور آن یاسیدر مسائل سکند که  یه میتوص
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هنرد و ح دیت ج یستند؛ رنگ خدا را ب  ه  رنگها رنگ خدا ه نیشود، ا یه مط ح میفق تیوال
ه و ترذک ات او ید، با جان و دل به توصیحت او را بشنوینصداشته  هیفق تیبه وال یاعتقاد عمل

خواهد  یم یاسالم یکه در جمهور یکسو  دن، عمل کنیو علم یش ع یقیب حقیعنوان طب به
ه یرفق تیرو عمل به وال یقیاد حقن است که[ اعتقیآن ]ا یرا اح از کند، ش ط اساس یتیمسئول

ه یرفق تیها و وال و ارزش یاسالم یجمهورز ین مؤث  در جامعه یم اجع و علماو  داشته باشد
 ا معتقرد یز ؛)همان(  ندیق ار گ یت جدیست مورد حمایبا یهستند و م ینی اث امام خمیم

تحت ستم استکبار،  و مسلمانان یاسالم یت از جمهوریکا و حمایرا  امام مبارز  با آم است 
همروار  جرزء  یف دسرتگا  رهبر یسرت کره ت رعیجهرت ن یب .ه اسرتیفق  یتحت پ چم ول

 .تهاجم ن م دشمن ق ار دارد موضوعات مورد
قدرت اقناع یکی دیگ  از عناص  قدرت مؤلفه دیپلماسی است. او با عنص  ارتباطی و 

مسلمان را برا ج یران  بی نظی ش توانست سای  کشورها خصوصا  کشورهای یساز و هم ا 
ت ین م جع  مقاومت همسو سازد و رهب ان مذهبی را با خود هم ا  سازد تا جایی که از بزگ

گی ی آنان را بره نفرع ج یران  شیعیان جهان و ع اق فتوای جنگ با داعش را بگی د و موضع
افر اد مرؤث  در کشرورهای ختن یو بر انگ یسراز ز ی، انگیسراز آماد مقاومت تغییر  دهرد. 

ت ین هن  دیپلماسری سر دار  وحدت امت اسالمی، مهم ساختن محقق یدر راستامسلمان 
و  یاتخاذ موضع تهاجمهای استکباری با  استین سیمنظور مقابله با ا بهکه  سلیمانی است

، پی وزی ج یان مقاومت در میدان را به نفع مجاهدان مقاومرت رقرم بزنرد. او گ انهمطالبه
بره  کیاسرت اتژ یبخشر و عمق یعموم یپلماسیو د یافزار ن م یاه تیاز تمام ظ فتوانست 

رو رهبر  معظرم انقرالب  ازایرن. ن اسرتفاد  ممکرن را ببر دیبهت تولید قدرت ن م بپ دازد و 
 ف ماید:  می

 از خرورد، مری ضر به افغانسرتان در لبنان، در ع اق، در سوریه، در هاست سال آم یکا»
 ضر به، ایرن برود؛ براالت  ها آن  همه از ض به این نلک میخورد ض به مقاومت قدرتمند دست
 «شرود نمری جبر ان چیرزی هریچ با ض به این بود؛ آم یکا ابّهت به ض به بود، حیثیتی  ض به
 .(87/48/4912ای،  )خامنه
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  ها ج گ و یو بس تکمشار یب ا یساز نهیو زم یالملل نیمقتدر در ع صه ب یپلماسیاتخاذ د  
نقرش  یالمللر نیتحروالت بر جرادیمقاومت در ا قدرت جادیاو  یالملل اسالم نیدر روابط ب

بپر دازد کره توانسرت  یاستکبار جهان یغیتبل یها توطئه یساز یخنثشته باشد و به دا یاساس
صر قا  سپا  قردس را چگونه با این قدرت اتمام کار مبارز  با داعش را رسما  اعالم نماید؛ زی ا 

عنروان یرک نهراد انسرانی و دارای  ؛ بلکره برهدیرد مینعنوان یک مجموعه و سازمان اداری  به
 ا که بنا بره ف مرود  رهبر  معظرم انقرالب یز ؛های بزرگ و روشن انسانی مشاهد  کنیم انگیز 

جرا  ها در آن از باشد، آنیجا ن که ه  یرزمندگان .رزمندگان بدون م زند؛ رزمندگان بدون م ز
کننرد، خرود را بالگر دان مقّدسرات و  یکنند؛ ک امت مست عفان را حفرظ مر یدا میح ور پ

 .)همان( کنند یمقّدس م یها میح 

 گیری نتیجه

 یقردرت نر م بر ا های هلفرؤت میرازمند شناخت و تقویجا که ورود به جنگ ن م ن از آن
کره  ث آنیرآن از ح های هلفؤقدرت ن م و م  پ داختن به مسئله، است ینیآف  و نقش ی گذاریتأث

سه با یجنگ ن م در مقا. است یاریت بسیسازد، حائز اهم ی م ف اهم متوان مبارز  را در جنگ ن
ت و ی، اهمها هلفؤن میخاص قدرت ب خوردار است که اطالع از ا های هجنگ سخت از مولف

انجام  یشت یز با قدرت بیشود مقابله با آن ن یت  ساخته و باعث م ت جنگ ن م را روشنیحساس
 .شود

های قرردرت بررا همرران  ع یررف مکتررب سررلیمانی مؤلفررهدر ایررن مقالرره تررالش شررد تررا بررا ت
هایش امرا برا نظرام ارزشری اسرالم مرورد ب رسری و مطالعره قر ار  تع یف نای از قدرت و مؤلفره

هایی همچررون  های قرردرت در مکتررب سررلیمانی نشرران داد، مؤلفرره گیرر د. ب رسرری مؤلفرره
لماسرری از دیپ-روانرری، اقتصررادی و سیاسرری-انسررانی، تبلیغرری-اعتقررادی، اجتمرراعی-ف هنگرری

و     در نگرر شییررتغ یبرر اایررن اسررطور  مقاومررت  آینررد. های مهررم برره شررمار مرری جملرره مؤلفرره
 یدر راسرررتاافررر اد مرررؤث  در کشرررورهای مسرررلمان ختن یو بررر انگ یسررراز ز ی، انگیسررراز آماد 

اتخراذ موضرع هرای اسرتکباری برا  اسرتیمقابلره برا سوحردت امرت اسرالمی و  محقق ساختن
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از تمرام  وزی را در میردان بره نفرع مجاهردان مقاومرت رقرم بزنرد و پیر گ انرهو مطالبره یتهاجم
تررا  ن اسررتفاد  ممکررن را ببرر دیبهترر برره تولیررد قرردرت نرر م بپرر دازد و  یافررزار نرر م یهررا تیظ ف

عملکرر د مقاومررت  یدهرر در جهررتالگررویی برر ای ج یرران مقاومررت محسرروب گرر دد و 
مکترب سرلیمانی توانسرت  های قردرت نر م در زیر ا مؤلفره شرته باشرد؛دا یادیرسهم زاسالمی 

 چیررزی هریچ بزنرد کرره برا آم یکرا ابّهررت بره حیثیتری  ایرری تروان مبرارز  را افررزایش دهرد و ضر به
توانرد پایره  های عنروان شرد  خرود راسرا  مری رسرد ه یرک از مؤلفره شود. به نظ  مری نمی جب ان

های قرردرت نرر م مکتررب  صررورت تفصرریلی پایرره تولیررد آثررار مسررتقل پژوهشرری باشررد و برره
 انی را توضیح دهد. سلیم
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