مؤلفههای قدرت نرم در مکتب سلیماني
عبدالله جاللی

*

چکیده

هدف :هدف از پژوهش حاض شناخت مؤلفههای قدرت ن م در مکتب سلیمانی است.
روش :در این پژوهش ابتدا یک مدل نظ ی ب ای مؤلفههای قدرت ن م ارائه مریگر دد و
سپس با تکیه ب آن مؤلفههای قدرت ن م در مکتب سلیمانی با روش تحلیلی ،تفسی ی تبیرین
میگ دد.
یافتهها :یافتهها نشران میدهرد ،مؤلفرههای ف هنگری-اعتقرادی ،اجتمراعی-انسرانی،
میآیند .مؤلفههای قدرت ن م در مکترب سرلیمانی توانسرت تروان مبرارز را افرزایش دهرد و
ض بهایی حیثیتی به ّ
ابهت آم یکا بزند که با هیچ چیزی جب ان نمیشود.
نتیجهگیری :مؤلفههای به دست آمد از مکتب سلیمانی ،بیشک باالت ین و واالتر ین
عناص ی هستند که موجودیت و هو یت قردرت مرادی و معنروی او را کره برهعنروان اسرطور
مقاومت و س باز مدافع امت اسالمی مط ح میسازد ،نمایان کند.

مؤلفههای قدرت نرم در مکتب سلیمانی

تبلیغی-روانی ،اقتصادی و سیاسی-دیپلماسی از مؤلفههای مهم مکتب سرلیمانی بره شرمار

کلیدواژهها :قدرت سخت ،قدرت ن م ،مکتب سلیمانی.
* دکت ای تخصصی ،پژوهشگ ارشد سازمان صداوسیما ،ف ماند پایگا بسیج شهید س دار سرلیمانی ادار کرل
پژوهشهای اسالمی صداوسیما.Jalaly1348@gmail.com ،
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مقدمه

جنگ ن م از جمله جدیدت ین سناریوها و الگوهای ب انردازی اسرت کره توسرط م اکرز
فک ی آم یکا -پس از دوران جنگ س د -مورد توجه ق ارگ فته اسرت .ایرن جنرگ -بر خالف
جنگ سخت -بهجای کارب د خشونت ،زور ،تهدید و تحمیل خواسرت خرود بر دیگر ان ،از
ط یق عملیات روانی و تبلیغات رسانهای ،و بهطورخالصه از ط یق اقنراع بره دسرت میآیرد
[بهگونهایکه آن جامعه را به انفعال کشید و م دم ناخودآگا بره آنچره صراحبان قردرت نر م
میخواهند ،معتقدند و همان را انجام میدهند] (نای )8882،11 ،1اما باید دانست در واقعیت
ام  ،جنگ ن م به اقدامات تبلیغی و اقناعی و از ط یق رسرانهها محردود نشرد  ،بلکره طیرف
وسیعی از تهدیدهای نظامی ،فشارها و تح یمهای اقتصادی گ فته ترا تالشهرای سیاسری و
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حقوقی در سطح جهانی ،زمینهساز و مکمل این فعالیتهاست که ب ای تغیی ف هنگ و افکار
عمومی و درنهایت جوسازیها و ایجاد آشوب و ناامنی جهت ف وپاشی انجام میگ دد.
البته شکی نیست که عمیقت ین الیه در این جنگ و ی انکنند  ،ترالش بسریار ح فرهای،
موذیانه و شیطانی ب ای تغیی ف هنگ و افکار عمرومی برهخصروص نگ شهرا ،باورهرا و نیرز
ارزشها و هنجارهایی است که خود اساسیت ین منبع و مؤلفه قدرت ن م بر ای یرک جامعره
محسوب میشوند.
در عص حاض ف دی را شاهد هستیم که قدرت ن م را در پرارادایم مکترب اسرالم نراب
محمدی به منصه ظهور آورد است .در این ق ن یکی از مهمت ین ج یانات فعال و تأثی گرذار
در کنشهای سیاسی جهان اسالم و جهان سلطه ،ج یان مقاومت اسالمی است که معادالت
جهانی را دچار چالشهرای جردی کر د اسرت .شرهید سر دار سرلیمانی علمردار و چهر
بینالمللی مقاومت است و رهب معظم انقالب وی را نمونه ب جستهای از ت بیتشدگان اسالم
و مکتب امام خمینی مع فی ک دند (خامنرهای ،)4912/48/49 ،که عملکر د فکر ی و عملری او
سبب شد تا خود بهعنوان یک مکتب در محافل سیاسی و اجتماعی و بینالمللی مط ح گ دد.
شناخت مؤلفههای قدرت ن م در مکتب این الگوی و اسطور جهرانی هردف اصرلی در ایرن
136

1. Nye.

مقاله است که با روش تفسی ی ،تحلیلی صورت گ فته است .اهمیت و شناخت این مؤلفهها
که در شکلگی ی شخصیت جامع س دار سلیمانی نقش بسزایی داشته بریشرک براالت ین و
واالت ین عناص ی است که موجودیت و هو یت او را که بهعنوان س باز مدافع امرت اسرالمی
مط ح میسازد ،تشکیل میدهند؛ زی ا این مؤلفهها هستند که رکرود و خمرودی یرا تحر ک و
ایستادگی یک ف د را در پی خواهد داشت و در نتیجره آن مریتروان اظهرار ذلرت و تسرلیم یرا
احساس غ ور و عزت در ب اب دیگ ان را مشاهد نمود و همین مکتب اوست که شکلدهند
اذهان اف اد جامعه و ب انگیزانند رفتار حاصل از آن در بین کشورهای منطقه است.
در این پژوهش ،از رهیافت جوزف نای به ب د ایم .بخش نظ ی این مطالعره را نظ یره
قدرت ن م جوزف نای تشکیل میدهد .اصطالح یا واژ »قدرت ن م »1ب ای اولینبرار توسرط
جوزف نای ،نظ یهپ داز ب جسته آم

یکایی در مقالهای با عنوان « misleading metaphor of

 »declineدر نش یه » »Atlanticدر مارس  4118مط ح شد .نای بهطورکلی قدرت را سه نوع
عمد میداند:
قدرت سخت :به گی ی از زور (توان نظامی و جز آن) بر ای تحمیرل اراد خرو یش بره
دیگ ان.
قدرت نیمهسخت نیز به قدرت اقتصادی اطالق میشود که در آن ،کشور یا کشرورهای
جز آن ،اراد خود را به دیگ ان تحمیل مینماینرد و قردرت نیمهسرخت بر پراداش و تطمیرع
(هو یج) متکی است .قدرت ن م که ب جاذبه و «قابلیت شکلدادن به عالیق دیگ ان» متکری
است (نرائینی .)74-78 ،4914 ،وی قدرت ن م را اینگونه تع یف میکند« :قدرت نر م عبرارت
است از توانایی کسب مطلوب از ط یق «جاذبه» نه از ط یق اجبرار یرا تطمیرع .قردرت نر م
توانایی شکلدهی ،اث گذاری و تعیین باورها و امیال دیگ ان است ،بهنحویکره ت رمینکنند

مؤلفههای قدرت نرم در مکتب سلیمانی

ب خوردار از آن با سازوکارهایی نظی محاص اقتصادی ،تطمیع ،رشو دادن ،انعقراد قر ارداد و

اطاعت و ف مانب داری آنان باشد» (نای .)41 ،8882 ،این سه دسته از قدرت ،درواقع همان سه
عامل یا مثلثی است که تحت عنوان زر و زور و تزو ی مط ح میشد اسرت .ایرن تع یرف از
1. soft power.
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قدرت ن م بهعنوان ابزار و پشتوانه اصلی جنگ ن م هماهنگ با تع یف وی از جنگ ن م است
که آن را استفاد از قدرت ن م ب ای دستکاری افکار عمومی کشور آماج و تغیی ت جیحات و
نگ شها و رفتارهای سیاسی آنان میداند .او به آم یکا پیشنهاد میکند که در ق ن جدید نباید
به قدرت اقتصادی و نظامی خود تکیه کند ،بلکه بایستی در جهت جذابیت ف هنگ ارزشها و
نهادهایی که قدرت ن م نامید میشوند تالش کند .وی در مقاله یادشد میگو ید:
«اگ آم یکا تنها دو درصد از تولید ناخالص ملی خود را به ب نامهای اختصراص دهرد کره
هم آموزش داخلی را ارتقا داد و هم کمکهای مؤث و اطالعات موردنظ را به خرارج ب سراند،
به قدرتی متفراوت و عمیرقت

از « »hard powerدسرت مییابرد کره بره آن مریگروییم « soft

 .»powerوی در ایرن زمینرره تررالش میکنرد تررا نشرران دهرد کرره آم یکررا درزمینره قرردرت نر م
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بیهمتاست» (نائینی .)74 ،4918 ،با این توضیحات از قدرت ن م ،مکانیسم قدرت نر م اینگونره
است که از ط یق تولید و توزیع آموز ها و ارزشهای جذاب ،بنیانهای ارزشی و ارکان حمایتی،
کشور متخاصم را هدف ق ار داد و آن را در راستای وضعیت مطلروب خرویش تغییر میدهرد.
اینگونه تغیی ات ،معموال از زی سراختهای ارزشری و شربکههای تولیرد و توزیرع اندیشرهها و
هنجارها ،خصوصا حوز های آموزشی و ف هنگی و رسانهای آغاز میشود( .حسینی)14 ،4918 ،

البته پ وفسور حمید موالنا نیز ب ای اولین بار به تبیرین قردرت نر م برهمعنرای امر وزی آن
پ داخت .موالنا قدرت را به دو بخش ملموس و ناملموس تقسیم میکند .منبع قدرت ناملموس
(ن م) را دین ،ارزشها ،ایردئولوژی و دانرش ،و قردرت سرخت یرا ملمروس را منرابع طبیعری،
جمعیت ،ث وت و ابزار نظامی و جنگی مع فی میکند .به اعتقاد موالنرا ،قردرت نر م زی بنرای
قدرت سخت بود و ماهیت آن را مشخص مینماید (موالنا .)41 ،4974 ،در این مقاله میکوشیم
مؤلفههای قدرت ن م را با توجه به چارچوب نظ ی نای در مکتب سلیمانی ،ب رسی کنیم.
مکتب سلیمانی

مکتب نگا جامع در تفسری انسران و جهران اسرت کره بایردها و نبایردهای انسرانی را
 139مشخص و معین میسازد که بیانگ نظام ارزشی ب ای زیستن و چگونه زیستن او ارائه میدهد.

بهعبارتدیگ مکتب ط ح جامع و هماهنگ و منسجم است که هدف اصلی آن کمال انسان
و تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی وروشها ،بایدها و نبایدها ،خوبها و
بدها ،هدفها و وسیلهها ،نیازها و دردها و درمانها ،مسئولیتها و تکلیرفهرا را مشرخص
میکند و منبع الهام تکلیفها و مسئولیتها ب ای همه اف اد میباشد( .مطه ی)11-17 ،4917 ،

اسالم با چنین جهانبینی و ایدئولوژی مکتبی است جامع و واقعگ ا ،که به همه جوانب
نیازهای انسانی ،اعم از دنیایی ،آخ تی ،جسمی یا روحی ،عقلی یرا فکر ی ،یرا احساسری و
عاطفی ،ف دی یا اجتماعی توجه دارد و مجموعه از تعلیمات اسالمی در سره بخرش عقایرد،
اخالقیات و احکام است (طباطبایی)91-91 ،4922 ،

منظور ما از مکتب سلیمانی در این مقاله بره بیرنش دینری و گر ایش و سرلوک فر دی و
اجتماعی س دار سلیمانی اشار دارد که متکی ب نظام ارزشی و مکتب توحیدی است کره در
پارادایم مکتب امام خمینی و رهب معظم انقالب تع یف میشرود و متکری بر اسرالم نراب
محمدی است و الگو یی عملی ب ای عالقهمندان به این مکتب است.
تعریف قدرت

کمت واژ ای نظی قدرت را میتوان یافت که چنین تع یفهای گست د ای داشته باشرد.
ب ت اند راسل میگو ید« :قدرت هم ا با عظمت ،ب ت ین آرزوهای نوع بش و بزرگت ین پاداش
او بود و هست»( .گالب یث .)7 ،4974 ،بناب این ،قدرت از نظ تبارشناسانه 1و دی ینهشناسرانه

6

نیز -آنگونه که میشل فوکو آن را توضیح میدهد -مفهومی ماهیتا جدالب انگیز دارد.9پیدایش
مفهوم قدرت ،قدمتی طوالنی دارد .ب ای نخستینبار ،هابز ،یکی از بزرگت ین فیلسوفان عص
مدرنیته ،به تئوریز ک دن مفهوم «قدرت» پ داخت .اگ چه پریش از آن ،ماکیراولی در جایگرا

مؤلفههای قدرت نرم در مکتب سلیمانی

در دوران مسیحیت و پیش از آن ،این صفت تنها به خداوند قادر مطلرق اختصراص داشرت.

نخستین فیلسوف ف امدرنیست ،با به گی ی از مفاهیمی چون «سرازمان» و «اسرت اتژی» بره
1. Genealogical.
2. Archeological.
3. Essentially Contested Concept.
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بحث دربار این مفهوم پ داخت ،دیدگا های هابز دربار قدرت ،سایه سنگین خود را ب دامنه
ه نوع رو یک د و رهیافتی در این ع صه گست اند.
در پی افزایش هزینههای سیاستهای جنگطلبانه ،کاهش میزان نفوذ و کارآمدی آنها
و بهو یژ تغیی ف ای مناسبات بین بازیگ ان (تحت تأثی روندهایی مانند ف هنگیشدن جوامع
جهانیشدن و )...شاهد کاهش ارزش گفتمان سلبی جنرگ و شرکلگیر ی گفتمران تراز ای
هستیم که در آن ،جنگ به ابزاری محدود با هزینه باال در تنظیم مناسبات بین برازیگ ان تنرزل
مییابد (افتخاری و شعبانی .)81 ،4977 ،در این گفتمان ،جنگ هدف و وضعیتی طبیعی نیست،
بلکه اضط ار است و به شکل دفاع خود را نشان میدهد .تحت تأثی گفتمان ایجابی جنرگ،
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شاهد تحول گونههای مختلف جنگ و پیدایش مفهوم جنگ ن م هستیم.
قدرت نرم

جوزف نای قدرت ن م را ب ای نخستین بار در سال  4118م .مط ح ک د و در تع یف آن
گفت :قدرت ن م ،توانایی کسب چیزی است که میخواهیم از را جذب برهجرای اجبرار بره
دست آوریم (بیگی .)91 ،4922 ،قدرت ن م ،بهمعنای توانایی رسیدن به اهداف از را جلبنظ
دیگ ان بهجای استفاد از زور دانسته شد است .قدرت ن م ،محصول و ب آیند تصو ی سرازی
ّ
موجه از خود ،کسب اعتبار در افکار عمومی داخلری و خرارجی و قردرت
مثبت ،ارائه چه
اث گذاری غی مستقیم هم ا با رضایت ب دیگ ان دانسرته شرد اسرت .درواقرع ،قردرت نر م،
موجب شکلدهی رفتار دیگ ان میشود .نهادهای بینالمللی به قدرت ن م یک کشور کمرک
میکنند .قدرت ن م در کنت ل دولتها نیست ،بلکه در کنت ل جامعه مردنی اسرت؛ ازایرنرو،
موجب افزایش قدرت بازیگ ان غی دولتی شد است (پوراحمردی .)189 ،4921 ،پر داختن بره
مسئله قدرت ن م و منابع آن از حیث آنکه توان مبارز را در جنگ ن م ف اهم میسرازد ،حرائز
اهمیت بسیاری است .قدرت ن م را توانایی شکلدهی به عالیق دیگ ان و هدایت رفترار آنران
بدون به گی ی از زور میدانند (نای .)8889 ،قدرت چه از نوع سخت و یا ن م بهعنوان یکی از

 138موضوعات مهم از دی باز مط ح برود و پی امرون آن بحثهرای زیرادی صرورت گ فتره و در

طبقهبندیهای گوناگون از قدرت ن م و سخت تحت عناو ینی مانند قردرت روحری و قردرت
جسمی ،قدرت مادی و قدرت معنوی به آن میپ داختند .گفته میشود قدیمیت ین مدرک در
مورد قدرت ن م به کنفوسیوس باز میگ دد که این فیلسوف چینی قدرت سخت را به دنردان و
قدرت ن م را به زبان تشبیه میکند (نائینی.)11 ،4914 ،

منابع ،عناصر و مؤلفههای قدرت نرم
منابع اصلی قدرت نرم

از آنجا که مسئلهی قدرت ن م در جنگ ن م اهمیت زیادی دارد ،الزم است انواع منرابع
قدرت ن م را مورد توجه ق ار دهیم .همانگونه که در تع یرف جنرگ نر م ،خصوصرا ابعراد و
ع صههای آن اختالف دیدگا هایی مشاهد شد ،در تع یف قدرت ن م و خصوصا منابع آن نیز
در بین صاحبنظ ان تفاوتهرایی را شراهد هسرتیم .ژزف نرای در کترب و مقراالتی کره در
خصوص جنگ ن م منتش ک د است ،منابع قدرت ن م را شامل سه منبع کلی زی میداند که
ب ای ه یک نیز ش وطی را ذک میکند که در صورت تحقق آن ش ط میتوان از آن برهعنروان
یک منبع قدرت مؤث یاد نمود.
 .4ف هنگ (زمانیکه دیگ ان را مجذوب سازد).
 .9سیاستهای خارجی (زمانیکه در چشمان بقیه مش وع جلو نمایند).
البته منظور نای از ارزشها در ایرنجرا ،ارزشهرای سیاسری اسرت؛ چ اکره ارزشهرا
بهصورت کلی خود بخش مهمی از ف هنگ است که در منبع اول ذک شرد اسرت .بنراب این
منبع قدرت ازنظ نای و نیز ساندرز ( )8887عمال شرامل سره منبرع «ف هنرگ و ارزشهرای
ف هنگی»« ،دیپلماسی عمومی» و «سیاستهای خارجی» عنروان میگر دد .کره البتره بر ای
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 .8ارزشها (زمانیکه در کارب د آنها ف یب و تزو ی نباشد).

تبدیل این منابع به قدرت ش ایطی ذک ک د اند که توجه به آنها میتواند در جنگ نر م مفیرد
باشد .مثال ب خی نو یسندگان معتقدند ب ای آنکه یک ف هنگ به منبعی ب ای قدرت ن م تبدیل
شود ،بایستی دارای و یژگیهایی باشد که مهمت ین آن پو یایی و پایداری ارزشها ،توان اشاعه136 ،

اخالقمحوری ،وجود تولیدات ف هنگی و ب خورداری از ارزشهای قابل اشرت اک در سرطح
جهانی میباشند( .نائینی)21-21 ،4914 ،

دیپلماسی عمومی نیز بهمعنای دستیابی به اهداف سیاسی از ط یق کار و ارتباط با عموم
م دم در کشورهای خارجی و نفوذ در دیدگا های اف اد و سازمانهای آنهاست .چنانکه نای
میگو ید قدرت ن م -بهعنوان پیآمد دیپلماسی عمومی-
عبارت است از وادارک دن دیگ ان به خواستن آنچه مطلوب ماست ،و این ام مستلزم آن
است که بدانیم چگونه پیام خود را به گوش آنان ب سانیم .ب ای این کار بایستی مخاطبان خود
را بشناسیم .در بعد سیاست خارجی قدرت ن م نیز ب خی محققان معتقدند چگونگی اعمرال
سیاستهای یک کشور در سایز کشورها ،ب قدرت ن م آن اث میگرذارد؛ مرثال برهزعم نرای
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( )8887سیاستهای یکجانبه ،خودخواهانه و سلطهجو یانه آم یکا در کشرورهای دیگر در
دوران حکومت جمهوریخواهان موجب کاهش قدرت ن م این کشور شد است .چنانکه در
این دیدگا ها مشخص است ،توان اقتصادی یک کشور که خود میتواند عاملی ب ای فشارها و
تح یمها بود و یا عواملی مانند قدرت امنیتی-اطالعاتی ،جزء منابع قدرت نر م ذکر نشرد
درحالیکه این عوامل نیز در میزان قدرت ن م یک کشور تأثی گذار میباشند.
عناصر اصلی و مؤلفههای قدرت نرم

از منظ نای عناص اصلی و مؤلفههای قدرت ن م به مؤلفههایی چون ف هنگی-اعتقادی،
اجتماعی-انسانی ،تبلیغی-روانی ،اقتصادی ،سیاسی-دیپلماسی تقسریم شرد اسرت (نرای،

 .)8881البته ب ای ه یک از این مؤلفههای مذکور شراخصهایی ذکر میشرود کره یکری از
محققین مب ز در این حوز  ،این مؤلفهها و شاخصهای م بوط به آن را خالصه کر د اسرت.
مهمت ین شاخصهای ارزیابی مؤلفه ف هنگی-اعتقادی شامل (مکتب و ایدئولوژی جذاب و
قدرتمند ،پیشینه تاریخی-تمدنی ،جاذبرههای ف هنگری توریسرتی ،تروان تر و یج ارزشهرا و
الگوهای رفتاری ،س انه باالی تولیدات هن ی ،توانمندی ّ
کمی و کیفی ف آورد های ف هنگی) و
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شاخصهای ارزیابی مؤلفه اجتماعی-انسانی شرامل (میرزان امنیرت اجتمراعی ،موقعیرت و

رکوردهای جهانی در ورزش ،میرزان روحیره و دلبسرتگی ملری ،میرزان همگ ایری و انسرجام
اجتماعی ،خصایص منحص بهف د ملی ،س مایه اجتماعی باال) و شاخصهای ارزیابی مؤلفه
تبلیغی-روانی شرامل (توانمنردی ّ
کمری و کیفری رسرانهای ،توانرایی اقنراع افکرار عمرومی،
پیشدستی در عملیات روانی راهب دی ،آستانه تحمل م دم) و شاخصهرای ارزیرابی مؤلفره
اقتصادی شامل (ب خورداری از رشد اقتصادی و رفا اجتماعی ،مردل و اندیشره الهرامبخش
اقتصادی ،جذابیت کاال و ف آورد های اقتصادی) و شاخصهرای ارزیرابی مؤلفره سیاسری-
دیپلماسی شامل (رهب ی کاریزماتیک ،مدل و شکل نظام سیاسی ،کارآمدی دولت ،دیپلماسی
فعال ،حمایت و اعتماد م دم ،عمق و نفوذ راهب دی و ثبات سیاسی) است( .نائینی)17 ،4914 ،

یافتهها
مؤلفههای قدرت نرم در مکتب سلیمانی

در این مقاله مؤلفههای قدرت ن م در مکتب سلیمانی ب اساس مدل الگویی نای مورد
ب رسی ق ار گ فته است .مؤلفههای قدرت ن م ای ان که با انقالب اسرالمی شرکل گ فرت،
نظام ظالمانه و استکباری حاکم ب جهان را مورد هجوم ق ارداد و این قدرت ن م با توفیق در
بیداری اسالمی و آگا سازی ملل مح وم و مست عف جهان ،تحوالت بزرگی را رقم زد که
آف یقا بخشی از آن است .از جمله اف اد تأثی گذار در تحوالت بزرگ منطقره سر دار شرهید
سلیمانی است که خود بهلحاظ ظ فیتهای شخصیتی دارای یک مکتب است که میتوان
از مؤلفههای قدرت ن م مکتب او ب اساس تقسیمبندی نای گفت و گو ک د .چنانچه رهبر
معظم انقالب ف مودند:
«قدرشناسی زمانی تحقق مییابد که ما به حاج قاسرم سرلیمانی -شرهید عزیرز -و بره
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در مقطع کنونی ،جنبشها و قیامهای کشورهای اسالمی و ع بری در خاورمیانره و شرمال

ابومهدی -شهید عزیز -به چشم یک ف د نگا نکنیم؛ به آنها به چشم یک مکتب نگا کنیم.
س دار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب ،یک را  ،یک مدرسه درسآموز ،با این چشم نگا
کنیم» (خامنهای.)4912/48/87 ،

161

فرهنگی-اعتقادی

یکی از مؤلفههای قدرت نر م در مکترب سرلیمانی مؤلفره ف هنگری-اعتقرادی اسرت.
مهمت ین جلو قدرت در مکتب سلیمانی نگا اعتقرادی اوسرت کره توانسرته در وی قردرت
معنوی ایجاد نماید .او با استفاد از آموز های اعتقادی اسالم ناب محمدی ،حیات حقیقی را
در عقید و جهاد میداند ازاینرو س اس عم خود را در جهاد سپ ی ک د است .او با بنردگی
صادقانه در درگا ربوبی و کسب مع فت و ابر از محبرت خرالص بره خداونرد بره مقرامی از
عبودیت رسید که دست و چشم و اراد او ،مظه دست و چشرم و اراد خردا شرد ،کره برا او
میبیند و با او میشنود و با او اراد میکند و در یک کلمه ،شأن عبد به شأن رب متصل گ دید،
که با اطاعت از رب قدرت ربانی پیدا میکند( 1نوری ،)812 ،4182 ،او به مقامی میرسد که در
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سف من الحق الی الخلق قدرت دستگی ی از بندگان خدا را پیدا میکند( 6کلینی)918 ،4919 ،

و دستگی ی از مظلومان و مبارز با ستمگ ان از اساسیتر ین اهرداف زنردگی جهرادی خرود
تع یف میکند (وصیتنامه سر دار )41 ،4911 ،و برا پرذی ش مسرئولیت سرپا قردس نی وهرای
بیم زی را تشکیل میدهد که ه کجای عالم بره او و نی وهرایش نیراز باشرد ،ح رور پیردا
میکند .مبارز با ج یان سلطه در منطقه و نابودی داعش همه ب خاسته از این مؤلفه اعتقرادی
است .ازاینرو ب خالف همه ارتشهای دنیا شهادت بزرگت ین آرمان و آرزویاش میباشد و
به همین جهت از خداوند میخواهد او را پاکیز بپذی د آنچنان بپرذی د کره شایسرته دیردارش
باشد (وصیتنامه س دار .)48 ،4911 ،وی هموار تالش ک د در میردان جهراد بمانرد و بر ایرن
نعمت خداوند را سپاس گذارد .چنانچه میگو ید« :پ وردگارا! تو را سپاس که م ا برا بهتر ین
بندگانت در هم آمیختی و درک بوسه ب گونههای بهشتی آنان و استشمام بوی عط الهی آنان را
یعنی مجاهدین و شهدای این را  -به من ارزانی داشتی( »...وصیتنامه س دار.)41 ،4911 ،در مکتب او شهادت گمشد انسان مجاهد است .به همین جهت از ه احتمالی که او
را به این آرزو ب ساند مثل درخواست از ف زندان و همس ان و مادران شهدا باشد طلب دعا دارد

َ َ
 .1ق یب به این م مون روایت « َع ْبدىُُ ِاط ْعنیُُ َح ّتیُُ ْاج َعلكُمثلی».
َّ
« .2 165ک ْنتُ َ ْم َعه َُّالذىُُ َي ْس َمعُبه َُو َُب َصره َُّالذىُُ َي ْبصرُبه َُوُلسانه َُّال َ
ذىُي ْن ِطق ُِب ِه َُو َُيدهُالتیُُ َي ْب ِطشُبها».
ِِ
ِِ ِ

و اینگونه با خداوند مناجات میکند که« :خدایا وحشت همه وجودم را ف ا گ فته است .مرن
قادر به مهار نفس خود نیستم ،رسوایم نکن .م ا به ح مت کسانیکه ح متشان را ب خودت
واجب ک د ای ،قبل از شکستن ح یمی که ح م آنها را خدشهدار میکند ،م ا به قافلهای کره
بهسو یت آمدند ،متصل کن .معبود من ،عشق من و معشوق مرن ،دوسرتت دارم .بارهرا ترو را
دیدم و حس ک دم ،نمیتوانم از تو جدا بمانم .بس است ،برس .مر ا بپرذی  ،امرا آنچنران کره
شایسته تو باشم» (وصیتنامه س دار.)41 ،4911 ،
در مکتب سلیمانی آخ تگ ایی زمینهساز شهادتطلبی است که در ه انسان مجاهدی
ح کت روحی و قدرت روحی ایجاد میکند که او توانست با نش ف هنگ شرهادتطلبری در
بین جوانان امت اسالمی قدرت جدیدی از ف زندان اسالم را ب ای مبارز با دشمنان اسالم بره
صحنه آورد و با قدرت مادی آنان هماوردی نمود و ج یان سلطه جهان خواران را به چرالش
بکشاند .ازاینرو س دار سلیمانی در همایش یادوار شهدای استان همدان خطاب بره ت امرپ
گفت« :آقای ت امپ قمارباز! در آنجایی که فک نمیکنی نزدیک شما هستیم .خودم ح یرف
شما هستم» .وقتی او در پاردایم تعالیم اسالمی قدرت را در ق ب به خداونرد تلقری مریکنرد
چنانچه میف ماید« :جز دیدار تو را نمیخواهم ،بهشت من جوار توست ،یا الله!» ،و در ادامه
مناجاتش میگو یرد« :عزیرزم! ترو خرود میدانری دوسرتت دارم .خروب میدانری جرز ترو را
را میسازد و از ت س ،به امن نقب میزند که امن و اقتدار و اطمینان این دل بزرگت از هستی و
عظیمت از رنج و گست د تر از زمران ،دیردنی و یرافتنی و دوسرتداشرتنی اسرت .کسریکره
م گخواهی و احساس رفتن دارد ،و کسیکه ح ور تحول را میبیند ،ق ار نمیگی د و همیشه
بیق ار است تا زمانیکه با شهادت بره قر اری ب سرد و برا توجره بره ارزشهرا و انرداز هرای
وجودیش ،از چوب م د ای ،اژدهای فعالی میسرازد و در ب ابر قردرتهرا بره پرا مریدارد و
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نمیخواهم .م ا به خودت متصل کن»("..همان )41 ،او با این س مایه معنوی از هیچ ،همه چیز

میتواند ف عون و نم ود و طاغوتها و قدرتهای عص ش همچون آم یکرا و اذنرابش را بره
ذلت بکشاند .آنچه در ب اب کف و فتنه و فساد جهانی ،نی ومند میایسرتد ،ایمران و اعتقرادی
است که به قدرت تبدیل شد و به محبت و والیت و به س پ ستی و والیت گ خورد است163 .

مادام که ایمان به والیت مبدل نشود ،نی وی جلوگی و مصلح نخواهد بود .از این رو او به همه
مجاهدان توصیه میکند:
«خواه ان و ب ادران مجاهدم در این عالم ،ای کسانیکه س های خرود را بر ای خداونرد
عاریه داد اید و جانها را ب کف دست گ فته و در بازار عشقبازی به سروق فر وش آمد ایرد،
عنایت کنید :جمهوری اسالمی ،م کز اسالم و تشیع است .ام وز ق ارگا حسینبن علی ،ای ان
است .بدانید جمهوری اسالمی ح م است و این ح م اگ ماند ،دیگ ح مهرا میماننرد .اگر
دشمن ،این ح م را از بین ب د ،ح می باقی نمیماند ،نه ح م اب اهیمی و نه ح م ّ
محمدی.»
(همان )41 ،توجه به این عنص والیت است که زمینه تحقق قدرت و تحول و انتقال قدرت را در
جوانان امت اسالمی ف اهم میسازد و با ت بیت مه هرای کارآمرد و برا نفروذ دادن آنهرا بره
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س نوشت داعش خط پایان میکشد و با تکیه ب قدرت والیرتفقیره و پیر وی از ایرن عنصر
معنوی نظامهای مسلط را درهم میشکند که حتی از شنیدن نامش وحشت کنند .ازاینرو وی
معتقد است:
«مهمت ین هن خمینی عزیز این بود که اول اسالم را به پشتوانه ای ان آورد و سپس ای ان
را در خدمت اسالم ق ار داد .اگ اسالم نبود و اگ روح اسالمی ب این ملت حاکم نبود ،صدام
چون گ گ درند ای این کشور را میدرید؛ آم یکا چون سگ هاری همین عمل را میک د ،اما
هن امام این بود که اسالم را پشتوانه آورد؛ عاشورا و مح ّ م ،صف و فاطمیه را بره پشرتوانه ایرن
ملت آورد ،انقالبهایی در انقالب ایجاد ک د ،به این دلیل در ه دور هرزاران فرداکار جران
خود را سپ شما و ملت ای ان و خاک ای ان و اسالم نمود اند و بزرگت ین قدرتهای مادی را
ذلیل خود نمود اند»( .همان )42 ،ازاینرو همه ملتهای آزاد مریتواننرد برا پرذی فتن نظ یره
والیتفقیه بهعنوان تنها نسخه نجاتبخش این امت ب اساس اعتقاد عقلی عرزت را بره امرت
اسالمی ب گ دانند.
یکی دیگ از عناص قدرت در مکتب سلیمانی مؤلفه ف هنگری اسرت .او در ف هنرگ
مقاومت در بین کشورهای اسالمی در شش الیره مختلرف باورهرا ،ارزشهرا ،هنجارهرا،
 166نمادها و اسطور ها ،آیین ،آداب و رسوم اسالمی کشورها نفوذ ک د و از ط یق آموزشهرای

خاص ،قدرت نفوذ پیدا میکند تا جایی که ارزشهای مقاومت ب ای عموم محتر م شرود و
ج یان مقاومت با احت ام به ارزشهایی همچون شهادت و ایثرار و مقاومرت زمینره ایجراد
امنیت ف هنگی را ف اهم کند و با تقو یت و نهادینهسازی روحیه همگ ایی ،اخوت اسالمی و
اعتماد بین المللی را در جمع امت اسالمی ایجاد کند .او با شناسرایی و مع فری الگوهرا و
نمونههای ب جسته تالش همدالنرهای را در پیشرینیانی ،حفرظ و تقو یرت هو یرت ف هنگری
مقاومت ص ف ک د تا همه جمهوری اسالمی ،را م کز اسالم و تشریع بداننرد (وصریت نامره

س دار )41 :4911 ،و با را اندازی لشک های فاطمیون ،حیدریون و زینبیون حمایت از حر م
اهلبیت ،اخوت و ب ادری دینی را به نمایش گذاشت تا این قدرت ن م را بهخوبی نشان
داد باشد.
اجتماعی-انسانی

یکی دیگ از مؤلفههای قدرت ن م در مکتب سلیمانی مؤلفه اجتماعی-انسرانی اسرت.
بناب قاعد  ،کشوری دارای قدرت ن م اجتمراعی بیشرت ی اسرت کره از انسرجام اجتمراعی و
وحدت ملی بیشت ی ب خوردار باشند .جمهوری اسالمی ای ان با وجود ب خرورداری از تنروع
قومی ،و مذهبی از انسجام اجتماعی و ملی باالیی ب خوردار اسرت .مشرارکت همره اقروام و
ای ان اسالمی و سای کشورهای مقاومت مسلمان منطقه ،نمایشگ این انسجام باال و عظمت
این قدرت ن م است .ایجاد انسجام و همبستگی؛ و بسیجک دن جوانان بر ای انجرام کارهرای
بزرگ و ب انگیختن تود ها مهمت ین مؤلفه اجتماعی و انسانی س دار سلیمانی بود که برا همره
توان و تالش خو یش بر ای افرزایش میرزان پایبنردی عملری جوانران مقاومرت ب داشرت و در
شکلدهی رفتارها و جهتدهی افکار عمومی سهم زیادی داشت .اینگونره برود کره جنربش
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مذاهب کشور (مانند شیعه ،سنی ،فارس ،ک د ،ل  ،ع ب ،آذری ،ت کمن و )...بر ای دفراع از

عمومی ،ح کت جمعی یا رفتار گ وهی نسبتا منظم و بادوامی را ب ای رسیدن به هدف ج یان
مقاومت را به را میانداخت و با ایجاد هم بستگی انسرانی در واکرنش بره مشرکالت جهران
اسالم الگو یی ب ای دیگ ان باشد.
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تبلیغی-روانی

در مکتررب سررلیمانی هر مجاهرردی کرره از اعتمادبررهنفس ،روح خودبرراوری ،همررت و
شجاعت ب خوردار باشد از قدرت سهمی دارد .چنانچه در وصریتنامره خرود شرجاعت را
مالک انتخاب ف ماندهان مع فی میکند و مینو یسد« :مالک مسئولیتها را بر ای انتخراب
ف ماندهان ،شجاعت و قدرت ادار بح ان ق ار دهیرد» (وصریتنامره سر دار .)98 ،4911 ،او برا
همین مؤلفه تبلیغی و روانی اقدامات سخت بینالمللری را برا همکراری و هم اهری دیگر ان
میتوانست به نتیجه ب ساند و با ف اخوان ملتها ب ای بازگشت به هو یرت حقیقری خو یشرتن
سبب تولید اراد و عزم پوالدینی در آنها شد و به همین جهت ای ان را به یک کانون الهامبخش
ب ای ملتهای دیگ تبدیل ک د است کره هر مسرلمانی احسراس غر ور و عرزت اسرالمی

مطالعات دینی رسانه | سال اول | مشاره سوم و چهارم | پائیز و زمستان 8931

میکند .چنانچه دراین زمینه به خطاب به ب ادران و خواه ان مجاهدش میف ماید:
«خواه ان و ب ادران مجاهدم در این عالم ،ای کسانیکه س های خرود را بر ای خداونرد
عاریه داد اید و جانها را ب کف دست گ فته و در بازار عشقبازی به سروق فر وش آمد ایرد،
عنایت کنید :جمهوری اسالمی ،م کز اسالم و تشیع است»( .همان )41 ،ازاینرو رهب معظرم
انقالب در سخن انی خود به بهانه شهادت س دار سلیمانی ف مودند« :س دارشرهید سرلیمانی
ّ
کسی بود که با شجاعت مثالزدنی در صفوف مقردم و در خط نراکت ین جایگا هرا ح رور
مییافت و شجاعانه میجنگید و او یکی از مؤث ت ین عوامل در شکسرت عناصر ت وریسرت
داعش و اشباهش در سوریه و ع اق بود»( .خامنهای)4912/48/87 ،

شخصیت ،ح یت و تفک سه عنص اساسی و مؤلفه روانی در مکتب سلیمانی است که
توانست در جوانان امت اسالمی پایه بگذارد و از این جهت کار بزرگی ک د است .شخصیتی
که ه مسلمان آزاد ای را میتواند در ب اب هجوم دشمنان مسلط کند و به دیگ ان اجاز ندهد
که بهجای او تصمیم بگی ند و با دستور و یا نصیحت و دلسوزی ب او تحمیل کنند و ح یتری
که قادر است با مهاجمان درگی شود و تفک ی که میتواند کمبودها را بپوشاند و باعث ح کت
و پیش فت است و حتی تصمیم و اراد در ایشان ایجاد نماید و ب انگیرزد و ح کرت دهرد .بر
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همین اساس رهب معظم انقالب معتقد است:

«دنیای اسالم باید صفحه جدیدی بگشاید .وجردانهای بیردار و دلهرای مرؤمن بایرد
ّ
ّ
ْ
اعتمادبهنفس را در ملتها بیدار کنند؛ و همه بدانند که تنها را نجات ملتها تدبی استقامت
و نت سیدن از دشمن است؛(.همران) زی ا ملتهرای منطقره بیردار شرد اند .توانرایی ایر ان در
ّ
مقاومت بلندمدت در ب اب خباثتهای آم یکا تأثی خود را در ف ای عمومی منطقه و روحیه
ملتها گذاشته است .س نوشت منطقه ،نجات از سلطه استکباری آم یکا و رهایی فلسطین از
حاکمیت بیگانگان صهیونیست است .به همین جهت قدرت اسرالمی ،قردرت مرا و شرما،
ّ
میتواند ب هیبت ظاه ی قدرتهای فاسد مادی فائق آید»( .همان)
اقتصادی

یکی دیگ از مؤلفههای قدرت در مکترب سرلیمانی مؤلفره اقتصرادی اسرت .در نظرام
اقتصادی جمهوری اسالمی ،تالش ب ای تأمین نیازمندیهای اقتصرادی یکری از مؤلفرههایی
است که میتواند تولید قدرت نماید .ایجاد مقاومت اقتصرادی کشرورهای منطقره و ط فردار
ج یان مقاومت در ب اب فشارها ،تهدیدها و تح یمهای اقتصادی یکی از اید های مهمی بود
که س دار سلیمانی در تعامالت با کشورها آن را دنبال مریکر د .در شر ایطی کره کشرورهای
مسلمان با جنگ اقتصادی تمامعیار دشمنان روبهروست و نقشه شوم آنها افرزایش تحر یم و
ف هنگ مشارکت م دمی و پیش فت اقتصادی کشورها در ب اب تکانههای جهانی باشد و زمینه
و ف صت مناسبی ب ای نقشآف ینی م دم منطقه و همه فعاالن اقتصادی را در این جهاد مقدس
ف اهم آورد .ایجاد همگ ایی و همافزایی در م اکز اقتصادی کشورهایی همچون ع اق و سوریه
و لبنان یکی از اقدامات مهم س دار در تعامالت اقتصادی بود اگ دولتها مخصوصا دولرت
جمهوری اسالمی ای ان از این اقدام استقبال میشد و در پ تو این اعتماد این ش اکت اقتصادی
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فشار حداکث ی به آنهاست ایجاد قدرت اقتصادی میتواند سبب گسرت ش و نهادینرهسرازی

در باالت ین سطح ق ار میگ فت بهراستی میتوانستیم انقالبی بزرگ در اقتصاد ای ان و کشورها
را شاهد باشیم .ازاینرو تشکیل قدرت اقتصادی کشورهای مقاومت نه ص فا یک اولو یت بلکه
یک ض ورت ب ای کشور میدانیم؛ یک نیاز قطعی است .به همین جهت رهب معظم انقالب 165

معتقدند« :قدرت فقط قدرت نظامی نیست؛ قدرت ،قدرت نظامی نیست؛ اقتصاد کشور باید
قوی شود» (خامنهای.)4912/48/87 ،

قدرت اقتصادی از ط یق ایجاد نهادهای حقوقی-اقتصادی همسایگان قابل تحقق است
که در این زمینه وزارت امور خارجه نقش اساسی را ب عهد دارد که ت غیب مسئوالن به تمهید
مقدمات الزم و ب داشتن گامهای اولیه ب ای عینیرت بخشری بره ایرن طر ح عظریم اقتصرادی
اسالمی در گ و آن است و مانع ب ت یجو یی و تسلط ب مر دم منطقره اسرت کره ایجراد ایرن
موقعیت است اتژیک در این منطقه مهمت ین عامرل مقابلره برا سیاسرتهرای شروم اقتصرادی
کشورهای سلطه خواهد بود؛ زی ا با تقو یت قو اقتصادی امت اسالمی و بازگشایی درواز های
اقتصادی ،و ایجاد بازارچههای م زی و تسهیل مبادالت اقتصادی سبب ارتباطات ف هنگی و
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اقتصادی خواهد شد.
سیاسی-دیپلماسی

یکی دیگ از مؤلفههای قدرت در مکتب سلیمانی مؤلفه سیاسی و دیپلماسی اسرت .از
اساسیت ین ،مهمت ین و تأثی گذارت ین عنص قدرت در مؤلفه سیاسری مسرئلهی والیتفقیره
است که مبتنیب اندیشه امام و امت تع یف میشود و و یژگیهای عدالت ،تقوا ،دینشناسی،
شجاعت و مدی یت ،آگا بودن به مسائل روز جامعه و جهران باعرث میشرود والیتفقیره از
محبوبیت استثنایی و نیز کارآمدی باالیی ب خوردار باشد و این مسئله باعث میشود تا قدرت
ن م ج یان مقاومت در حوز سیاسی ت مین شود و این قدرت در حوادث سیاسری دهرههای
اخی بهوضوح دید شد است .چنانکه س دار سلیمانی ب پشتیبانی همه احراد و مسرئوالن و
علماء و نخبگان از والیتفقیه تأکید میف مود انرد .ایشران یکجرا از خداونرد بابرت نعمرت
والیتفقیه از خداوند سپاسگزاری میکنند و میگو ید:
«خداوندا! تو را سپاس که م ا صلب به صلب ،ق ن به ق ن ،از صلبی بره صرلبی منتقرل
ک دی و در زمانی اجاز ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از ب جستهت ین اولیائت را که
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ق ین و ق یب معصومین است ،عبد صالحت خمینی کبی را درک کنم و س باز رکاب او شوم.

خداوندا ! تو را شک گزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیرز ،مر ا در مسری عبرد صرالح
دیگ ی که مظلومیتش اعظم است ب صالحیتش ،م دی که حکیم ام وز اسالم و تشیع و ای ان
و جهان سیاسی اسالم است ،خامنرهای عزیرز -کره جرانم فردای جران او براد -قر ار دادی»
(وصیتنامه س دار ،)1 ،4911 ،و در جای دیگ معتقد است نظ یه والیتفقیه تنها اختصاص به
جمهوری اسالمی ندارد بلکه متعلق به جهان اسالم است و خطاب به همه امت اسالمی ک د
و میگو ید:
« ب ادران و خواه انم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهب ی است؛ رهبر ی متصرل بره و
منصوب ش عی و فقهی معصوم .خوب میدانید ّ
منز ت ین عالم دین که جهران را تکران داد
اسالم را احیاء ک د ،یعنی خمینی بزرگ و پاک ما ،والیتفقیه را تنها نسخه نجاتبخش این
امت ق ار داد؛ لذا چه شما که بهعنوان شیعه به آن اعتقاد دینی داریرد و چره شرما برهعنوان
ّ
سنی اعتقاد عقلی دارید ،بدانید [باید] بهدور از ه گونه اختالف ،ب ای نجات اسالم خیمره
والیت را رها نکنید .خیمه ،خیمه رسولالله اسرت .اسراس دشرمنی جهران برا جمهروری
اسالمی ،آتشزدن و وی انک دن ایرن خیمره اسرت ،دور آن بچ خیرد» (وصریتنامره سر دار،

.)41 ،4911
س دار شهید سلیمانی ،والیتفقیه را اصول مکتب خود میداند که همه باید ح مت او را
حکیم ،مظلوم ،وارسته در دین ،فقه ،ع فان ،مع فت؛ خامنرهای عزیرز را جران خرود بدانیرد،
ح مت او را از مقدسات بدانید» (همان .)41 ،وی مهمت ین قدرت والیتفقیره را ذلیرلکر دن
بزرگت ین قدرتهای مادی جهان میداند که نباید ب س این موضوع که از جمله اصرول بره
شمار میآید اختالف صورت گی د.
ّ
س دار سلیمانی به همه نی وهای مسلح توصیه میکند که میبایست همانند دفاع از خانه
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حفظ کنند زی ا معتقد است« :از اصول م اقبت کنید ،اصول یعنی ولریفقیره ،خصوصرا ایرن

خود ،از ملت و نوامیس و ارض آن حفاظت و حمایت و ادب و احت ام کنند و از م دم ک مان
درخواست میکند که تا آخ با والیت بماند و به همه ملت ای ان و دستهبنردیهرای سیاسری
توصیه میکند که در مسائل سیاسی آنجا که بحث اسالم ،جمهوری اسرالمی ،مقدسرات و 166

والیتفقیه مط ح میشود ،اینها رنگ خدا هستند؛ رنگ خدا را ب ه رنگی ت جیح دهنرد و
اعتقاد عملی به والیتفقیه داشته نصیحت او را بشنو ید ،با جان و دل به توصیه و ترذک ات او
بهعنوان طبیب حقیقی ش عی و علمی ،عمل کنند و کسیکه در جمهوری اسالمی میخواهد
مسئولیتی را اح از کند ،ش ط اساسی آن [این است که] اعتقاد حقیقی و عمل به والیرتفقیره
داشته باشد و م اجع و علمای مؤث در جامعه نیز جمهوری اسالمی و ارزشها و والیتفقیره
می اث امام خمینی هستند و میبایست مورد حمایت جدی ق ار گی ند (همان)؛ زی ا معتقرد
است را امام مبارز با آم یکا و حمایت از جمهوری اسالمی و مسلمانان تحت ستم استکبار،
تحت پ چم ولیفقیه اسرت .بیجهرت نیسرت کره ت رعیف دسرتگا رهبر ی همروار جرزء
موضوعات مورد تهاجم ن م دشمن ق ار دارد.
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یکی دیگ از عناص قدرت مؤلفه دیپلماسی است .او با عنص ارتباطی و قدرت اقناع
و هم ا سازی بی نظی ش توانست سای کشورها خصوصا کشورهای مسلمان را برا ج یران
مقاومت همسو سازد و رهب ان مذهبی را با خود هم ا سازد تا جایی که از بزگت ین م جع
شیعیان جهان و ع اق فتوای جنگ با داعش را بگی د و موضعگی ی آنان را بره نفرع ج یران
مقاومت تغییر دهرد .آماد سرازی ،انگیز سرازی و بر انگیختن افر اد مرؤث در کشرورهای
مسلمان در راستای محققساختن وحدت امت اسالمی ،مهمت ین هن دیپلماسری سر دار
سلیمانی است که بهمنظور مقابله با این سیاستهای استکباری با اتخاذ موضع تهاجمی و
مطالبهگ انه  ،پی وزی ج یان مقاومت در میدان را به نفع مجاهدان مقاومرت رقرم بزنرد .او

توانست از تمام ظ فیتهای ن مافزاری و دیپلماسی عمومی و عمقبخشری اسرت اتژ یک بره
تولید قدرت ن م بپ دازد و بهت ین اسرتفاد ممکرن را ببر د .ازایرنرو رهبر معظرم انقرالب
میف ماید:
«آم یکا سالهاست در سوریه ،در ع اق ،در لبنان ،در افغانسرتان ضر به مریخرورد ،از
دست قدرتمند مقاومت ض به میخورد لکن این ض به از همه آنها براالت برود؛ ایرن ضر به،
ض به حیثیتی بود ،ض به به ّ
ابهت آم یکا بود؛ این ض به با هریچ چیرزی جبر ان نمریشرود»
( 150خامنهای.)4912/48/87 ،

اتخاذ دیپلماسی مقتدر در ع صه بینالمللی و زمینهسازی ب ای مشارکت و بسیج گ و ها
در روابط بینالملل اسالمی و ایجاد قدرت مقاومت در ایجراد تحروالت برینالمللری نقرش
اساسی داشته باشد و به خنثیسازی توطئههای تبلیغی استکبار جهانی بپر دازد کره توانسرت
چگونه با این قدرت اتمام کار مبارز با داعش را رسما اعالم نماید؛ زی ا سپا قردس را صر قا
بهعنوان یک مجموعه و سازمان اداری نمیدیرد؛ بلکره برهعنروان یرک نهراد انسرانی و دارای
انگیز های بزرگ و روشن انسانی مشاهد کنیم؛ زی ا که بنا بره ف مرود رهبر معظرم انقرالب
رزمندگان بدون م زند؛ رزمندگان بدون م ز .رزمندگانی که ه جا نیاز باشد ،آنها در آنجرا
ّ
ح ور پیدا میکنند؛ ک امت مست عفان را حفرظ مریکننرد ،خرود را بالگر دان مقدسرات و
ّ
ح یمهای مقدس میکنند (همان).
نتیجهگیری

از آنجا که ورود به جنگ ن م نیازمند شناخت و تقو یرت مؤلفرههای قردرت نر م بر ای
تأثی گذاری و نقشآف ینی است ،پ داختن به مسئله قدرت ن م و مؤلفههای آن از حیرث آنکره
توان مبارز را در جنگ ن م ف اهم میسازد ،حائز اهمیت بسیاری است .جنگ ن م در مقایسه با
جنگ سخت از مولفههای خاص قدرت ب خوردار است که اطالع از این مؤلفهها ،اهمیت و
شود.
در ایررن مقالرره تررالش شررد تررا بررا تع یررف مکتررب سررلیمانی مؤلفررههای قرردرت بررا همرران
تع یف نای از قدرت و مؤلفرههایش امرا برا نظرام ارزشری اسرالم مرورد ب رسری و مطالعره قر ار
گیرر د .ب رسرری مؤلفررههای قرردرت در مکتررب سررلیمانی نشرران داد ،مؤلفررههایی همچررون
ف هنگرری-اعتقررادی ،اجتمرراعی-انسررانی ،تبلیغرری-روانرری ،اقتصررادی و سیاسرری-دیپلماسرری از
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حساسیت جنگ ن م را روشنت ساخته و باعث میشود مقابله با آن نیز با قدرت بیشت ی انجام

جملرره مؤلفررههای مهررم برره شررمار مرریآینررد .ایررن اسررطور مقاومررت ب ر ای تغیی ر در نگ ر ش و
آماد سرررازی ،انگیز سرررازی و بررر انگیختن افررر اد مرررؤث در کشرررورهای مسرررلمان در راسرررتای
محقق ساختن وحردت امرت اسرالمی و مقابلره برا سیاسرتهرای اسرتکباری برا اتخراذ موضرع 151

تهاجمی و مطالبرهگ انره پیر وزی را در میردان بره نفرع مجاهردان مقاومرت رقرم بزنرد و از تمرام
ظ فیتهررای ن ر ماف رزاری برره تولیررد قرردرت ن ر م بپ ر دازد و بهت ر ین اسررتفاد ممکررن را بب ر د تررا
الگررویی برر ای ج یرران مقاومررت محسرروب گرر دد و در جهررتدهرری عملکرر د مقاومررت
اسالمی سهم زیرادی داشرته باشرد؛ زیر ا مؤلفرههای قردرت نر م در مکترب سرلیمانی توانسرت
تروان مبرارز را افرزایش دهرد و ضر بهایرری حیثیتری بره ّ
ابهررت آم یکرا بزنرد کرره برا هریچ چیررزی
جب ان نمیشود .به نظ مریرسرد ه یرک از مؤلفرههای عنروان شرد خرود راسرا مریتوانرد پایره
تولیررد آثررار مسررتقل پژوهشرری باشررد و بررهصررورت تفصرریلی پایررههای قرردرت نرر م مکتررب
سلیمانی را توضیح دهد.
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