
 تولید قدرت نرم بررسی نقش فرهنگ و هنر اسالمی در باز

 ایرانجمهوری اسالمی در 

  ی نژادئعلیرضا وفا

 چکیده
 

ی مهم و ها جلوهاسالمی به دلیل پرمایگی محتوایی و تعلق تاریخی به سرزمین تمدنی اسالم، از  -فرهنگ و هنر ایرانی
ژرفای درونی فرهنگ و هنر اسالمی که در گذار تاریخی خود به تولید علم . دیآ یم به شماربرجسته در بازتولید قدرت نرم 
با از میان رفتن . ی نخستین و میانی اسالم مدیریت کندها سدهی از تمدن را در ا گهوارهپرداخته است، توانسته است 

علمی در ایران آغاز شد و  رفت وفرمستقیمی دارند، دوران  رابطهی نهادی فرهنگ و هنر که با علم و شکوفایی ها ارزش
 -پژوهش حاضر با روش توصیفی. گذار چندین سده، کامیابی چشمگیری در مقیاس جهانی به دست نیامده است باوجود

. دانش درونی و معنوی را در افزایش قدرت نرم ایران بررسی کند عنوان بهتحلیلی، کوشیده است تا جایگاه فرهنگ و هنر 
نتایج . است شده پرداختهو برنامه پنجم توسعه  انداز چشمسند  ازجملهد باالدستی کشور، بدین منظور، به کاوش اسنا

که جایگاه فرهنگ و هنر در اسناد باالدستی جمهوری اسالمی ایران به دلیل توجه بیشتر به امور  دهد یمپژوهش، نشان 
 .نیست بخش تیرضاعینی و صنعتی، چندان 

  م، اسالم، ایرانعلم، فرهنگ، قدرت نر :واژگان کلیدی

                                                           
 دانشگاه شهید بهشتی استادیار.  
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 مقدمه - 

از سوه منعوع    توانود  یواضع چهره دوم قدرت یا همان قدرت نرم معتقد است که قدرت نرم در یک کشوور مو   (.991 )  جوزف نای
به نظر ایشان فرهنگ ععارت اسوت   (. 1: 839 نای،)ها و سیاست داخلی و سیاست خارجی ناشی گردد  فرهنگ، ارزشیعنی اصلی 

جهانی را شوامل شوود و بنیواد     یها وقتی فرهنگ یک کشور ارزش. بخشد یها و اعمال که به یک جامعه معنا م از ارزش یا از دسته
با هزینه انودک و معتنوی بور قودرت     )مشترک جهانی شکل دهد، احتمال اینکه نتایج مطلوب  یها آن را عالیق و ارزش یها استیس
یی کوه  هوا  جنعوه بگیوریم یکوی از    در نظور اگر فرهنگ را در معنوای عوام خوود     (. 1: 839 نای،) ابدی ییل شود، افزایش مصتح (نرم
کسو    تعدیل بوه عواملی بورای   برای کشورهای دارنده آن  یآور امروزه علم و فن .دانش استمنجر به تولید قدرت گردد  تواند یم

 متحوده  االتیو ا .باشود  یآور در جهان امروز کشوری صاح  قدرت است کوه صواح  علوم و فون     .شده استهمراه قدرت  پرستیژ

و  یافزار در حوزه نرم( اقتصادی –نظامی )قدرت سخت  یها لفهوعنوان یک ابرقدرت در سطح جهانی عالوه برداشتن م  آمریکا به
علم و  ژهیو بهخود در تمام ابعاد  یا قدرت اول منطقه به خواهد یم ایرانبنابراین اگر  .علم موفق عمل کرده است تولیدبخصوص در 

این  هستی که مطرح االتوس ارتعاط نیدرا. ه باشدنرم توجه ویژه داشت مختلف قدرتی ها لفهوناگزیر باید به متعدیل گردد، فناوری 
ی نظام جایگاه دانش در تولیود قودرت نورم    باالدستبه اسناد  با توجه. ی وجود داردا رابطهبین دانش و تولید قدرت نرم چه  است که

ا روند رو به رشد تولید علم در ایران منجر به افزایش قدرت نرم آن گردیده است یوا خیور؟ در پاسوه بوه سووال      ایران کجاست؟ آی
وجوود دارد و در اسوناد    هیدوسوو  ومعنادار  یا و دانش رابطه نرم بین قدرت که پردازد یم مسئلهاصلی پژوهش، فرضیه اصلی به این 

گفت ایران به لحوا  تولیود علوم مقوام اول      توان یم. شده است دیکاتی نظام بر کس  جایگاه نخست علمی در سطح منطقه باالدست
 بور   هیو توصویفی بوا تک   –ما در این نوشتار از روش تحلیلوی   یشناس به لحا  روش. دیمایپ یممنطقه را کس  نموده و مسیر مناسعی را 

 .ه خواهیم نمودو اینترنتی استفاد یا منابع کتابخانه

 چارچوب نظری -2

 8قدرت نرم  -2

قودرت نورم،   »م در کتواب   112 این مفهوم را در سال  او ،به کار رفت 991 این اصطالح نخستین بار از سوی جوزف نای در سال 
اخیور موردتوجوه اندیشومندان     یها قدرت نرم ازجمله معاحثی است که در سال .توسعه بخشید «ابزارهای موفقیت در سیاست جهانی

هوا از خوالل جوذابیت     به خواسوته  یابی توانایی دست  قدرت نرم. ماهیت این قدرت از قدرت سخت متفاوت هست. قرارگرفته است

فقو  از سووی    قودرت نورم نوه   . شوود  یاین مفهوم در برابر قدرت سخت قرار دارد که با استفاده از اجعار و پاداش مشوخ  مو  . است
پوور  )شوود   یبکار بورده مو   یالملل نیو نهادهای ب یردولتیغ یها ه از سوی همه بازیگران سیاست جهانی همچون سازمانها بلک دولت
 (.81: 839 سعید، 

صوورت    که به شود یاخالقی اطالق م یها و منابع یک کشور چون فرهنگ، آرمان یا ارزش ها تیقدرت نرم به آن دسته از قابل

محسووس   یهوا  نوه یاز هز شود یقدرت سع  م یافزار از ابعاد نرم یریگ بهره. گذارد یر دیگر کشورها اثر مبر منابع یا رفتا میرمستقیغ
قودرت نورم هموواره موردتوجوه      (.1   – 2  : 833 یج و دیگوران، سو هر)کاسوته شوود    یزیانگ قدرتمندی کشورها به طرز شگفت

پس از جنگ سرد موردتوجه گسترده محافل سیاسی و  یها گفت از سال توان یاما م. سیاستمداران و نویسندگان مختلف بوده است
را  یراجعوار ینفوو  غ  نوای . شوده اسوت    صوورت یوک تئووری منسوجم مطورح       قرار گرفت و برای اولین بار به یالملل نیاجتماعی و ب

                                                           
2. Joseph Nye 
3. Soft Power 



 -178)انسووت بعوود از جنووگ سوورد را عرصووه نشووو و نمووای آن د الملوول نیکوورد و عرصووه بوو یسوواز صووورت قوودرت نوورم مفهوووم بووه
177:1990,Nye.) 
زیورا نفوو    . قودرت نورم دقیقوا هماننود نفوو  هسوت      . ق دیگران تکیه داردیقدرت نرم بر قابلیت شکل دادن به عالبه عقیده نای  

یوا توانوایی حرکوت دادن موردم از      رفصو اداش نیز باشد ولی قدرت نرم چیزی بیش از قانع کردن پشامل قدرت سخت و  تواند یم
م بوا رضوایت   او جذب، اغل  باعث مشوارکت توو   شود یست، قدرت نرم همچنین شامل توانایی جذب کردن نیز مال طریق استدال

دسوتیابی بوه نتوایج مطلووب      یهوا  بین قدرت نرم و سخت، در نظر گرفتن تنوع راه یها پی بردن به تفاوت یها یکی از راه. گردد یم
 (.28 -21: 839 نای،)است 

 قدرت نرم یها لفهوم 2 -2 

اصولی   لفوه ومنابع شامل سه م اینقدرت نرم برای . اقتصادی بود –نظامی  یها لفهودارای منابع و م( سخت)اگر قدرت به معنای عام 

 .سیاست خارجی -8 داخلی یها و ارزش ها استیس -  فرهنگ - :است

 فرهنگ( الف

وقتوی فرهنوگ یوک کشوور     . بخشود  یها و اعمال که بوه یوک جامعوه معنوا مو      از ارزش یا ازنظر نای، فرهنگ ععارت است از دسته 

مشوترک جهوانی شوکل دهود، احتموال اینکوه نتوایج         یها آن را عالیق و ارزش یها استیجهانی را شامل شود و بنیاد س یها ارزش
از یوک فرهنوگ جهوانی     متحوده  االتیو ا، به گموان او  ابدی ییل شود، افزایش مصتح (اندک و معتنی بر قدرت نرم نهیبا هز) مطلوب

 (. 1: 839 نای، )برخوردار است 
آمریکا با داشوتن بیشوترین    متحده االتیمثال امروزه ا  عنوان  منابع قدرت نرم در جهان امروز است به نیتر فرهنگ یکی از عمده

، دارا بودن بیشترین گردند ییی به خانه بازمها و نهادهای آمریکا معموال با درک بهتری از ارزش که (یالملل نیب) یدانشجویان خارج
دانشوگاه برتور جهوانی، داشوتن بیشوترین       111 یبنود  دانشگاه معتعر جهوان در رده  11  قری  بهمعادالت علمی و دانشگاهی و داشتن 

بوه لحوا     (ودهوالیو )جهوان   یساز لمیفی مهم ها شرکت داشتن اریاختدر نوبل،  زیداشتن بیشترین جوا جمعیت، سعتنه دانشجویان ب
 .(31-2  : 839 نای، )است  به خود اختصاص دادهکیفیت بیشترین قدرت نرم را در سطح جهانی 

 ی معنویها ارزش( ب

بطوریکوه هور کشوور هور چوه دارای       ؛اسوت  و معنووی  داخلی یها از منابع مولد قدرت نرم یک کشور سیاست و ارزش دیگر یکی
چوون   ییهوا  مثوال ارزش   عنوان  به. قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر دیگران خواهد داشت تر باشد شمول تر و جهاندپسن عام یها ارزش
دیگور   از طورف . منابع جذب قدرتمندی باشند تواند یها را دارد م دموکراسی و حقوق بشر که آمریکا داعیه آن ،آزادییی، فردگرا

 .کند یمجازات، اعدام یا نعود کنترل اسلحه، فرسایش پیدا ممانند  ییها استیواسطه س قدرت نرم آمریکا بیشتر به» کند یمنای اشاره 
ی دکاهش در کیفیت جامعوه خوو  (.    : 839 نای، )«باشد رسالمیجهان، آمریکا غ شرفتهیمسائلی که باعث شده ازنظر کشورهای پ

 توانند یها م دولت. آن کشور صدمه بزند وجههرا کاهش داده و به  ها تیجذاب تواند یجذاب داخلی م رغی یها استیس یریکارگ یا به
 (.29: 839 ری، گعس)خود در جوامع دیگر، باعث جا به یا دافعه خود شوند  یها بانفو  دادن ارزش

 قدرت نرم و تولید علم 2-3

ه بورای  به دسوت آوردن جا بو   یها یکی از راه. دیآ یطریق جا به به دست م نرم ازطور که بیان شد یک وجه جدید از قدرت  همان

در جهان کنونی توسوعه هور کشوور     .کند یامروزه علم و دانش تولید قدرت م .فنون جدید است در علوم وتعحر یک جامعه داشتن 



که کشوورها و   میشو یمتوجه م مییرابطه تنگاتنگی با تولید علم دارد و اگر مصادیق مختلف را در اعصار گذشته تاکنون بررسی نما
 .مرات  بیشوتر بووده اسوت     بودند در آن توجه به علم و دانش و فنون به افتهی  ه نسعت دیگر جوامع توسعهجوامعی که در زمان خود ب

آرمان حکومت را تنها در چیرگی بر غول اقتصاد و نیز دستیابی بوه صولح و آراموش حاصول از نگهعوانی       ،گذشته تاریه یها دولت

اسوت   افتوه ی سطح نازلی ترقی یافته و به حد واالیی از ادراک اجتماعی ارتقا، اما امروزه برداشت حاکمان از چنین دانستند یمرزها م
 (.1 : 831 جعفر زاده، )

اموروز بوه دلیول     یهوا  دمداران حکومترس. گذشته دارد یها مدرن در عصر حاضر تفاوت جوهری با دولت یها رسالت دولت
و ارتعواط فوراوان میوان عناصور و موضووعات       یختگیآم همگوناگون اجتماع و به خاطر در یها فراوان در بخش یها یدگیچیپ بروز

 مختلوف جامعوه اعوم از سیاسوت،     یهوا  تنها به توسعه اقتصادی بپردازند، بلکه باید توسعه تمامی بخوش  توانند یپراکنده اجتماعی نم
به افزایش قودرت   تواند یمی مختلف ها وهیشعلم و دانش به (. 1  – 3 : 831 جعفر زاده، )مدنظر داشته باشند  فرهنگ و اقتصاد را

 .است مشاهده قابلدر آن  عترس  بهیی است که این تغییر ها حوزه ازجملهاقتصاد . نرم کشور کمک نماید

 رابطه تولید علم و فرهنگ 2-4

زیربنوای تحرکوات    توانود  یچراکه فرهنگ یوک جامعوه مو    .حوزه فرهنگ یک جامعه استر دبر قدرت،  و دانش علمثانوی تاثیر  
 یهوا  طور که  کر گردید علم و دانش پیوند ناگسستنی با حوزه همان .ی یک جامعه باشدیاجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نهایتا پویا

 لفوه وم نیتور  بعد یک جامعه و ازنظر جووزف نوای مهوم    نیتر فرهنگ مهم. فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی یک جامعه دارد
شومول و جهوانی    فرهنگوی خوود را جهوان    یهوا  ر جهان امروز کشوری قدرتمند است که بتواند فرهنگ و ارزشد. قدرت نرم است

هموه درصودد روی آوردن بوه     شودن  یدر عصر جهوان  وآمریکا کشوری دارای فرهنگ جهانی است  متحده االتیازنظر نای ا .نماید
نیوز در صوورت تمایول     هوا  دولتسایر  .شمول نماید را جهانخود  یها ی هستند، چراکه این فرهنگ توانسته ارزشیفرهنگ آمریکا

 .این مسیر را بپیمایند ستیبا یمبرای ارتقای جایگاه خود 
برابور بیشوتر،    2نزدیوک بوه    –که رتعوه دوم را دارد   –جذب مهاجرین خارجی در مقایسه با کشور آلمان  نهیدرزم متحده االتیا

  /2تلویزیونی در جهان هسوت از   یها سینمایی و برنامه یها لمیآمریکا صادرکننده شماره یک ف متحده االتیدارد، ا ورودی مهاجر
هسوتند   متحده االتیدرصد در ا 3 اند، نام کرده خارج از کشورشان ثعت یها دانشجویی که در دانشگاه( هزار صدو شش ونیلیم کی)

سسوات آموزشوی آمریکوا اقاموت     وهزار محقق خوارجی در م  32 بیش از  11 در سال  .درصد هست 2 که این میزان در انگلستان 
برابور بویش از رتعوه     ، درفوروش موسویقی دو  کنود  یآمریکا بیش از هر کشور دیگری کتاب چاپ م متحده االتیاند، همچنین ا داشته

ل را در جوایزه نوبول   دارد، رتعوه او  تیسوا  برابر کشور ژاپن در اینترنوت، وب  8 بیش از . فروش داشته است بعدی یعنی کشور ژاپن

 چهوار قورار دارد و آنکوه   ( فرانسوه )ست، در جایزه نوبل ادبیات بافاصله بسیار کمی نسعت به رتعه اول ا دارا فیزیک، شیمی و اقتصاد
 (.31 – 32: 839 نای، )کند  یچاپ م یا مقاالت علمی و روزنامه( ژاپن)برابر بیشتر نسعت به رتعه دوم 

دانشگاه برتور دنیوا،    111جهانی  یبند در بین رده. سازد یم تر روشنجهان فاصله آمریکا با رقعایش را دانشگاه برتر  1 نگاهی به 
دانشوگاه اول   1  در ،دانشگاه 81 تعداد یبند دانشگاه اول این رتعه 11بین دانشگاه مقام اول را دارا است و در  38 آمریکا با داشتن 

 .آمریکاست متحده االتیمتعلق به ادانشگاه  3ی بند رتعهدانشگاه اول این  1 دانشگاه، و در بین  1 ی تعداد بند رتعهاین 

 (/http://ed.sjtu.edu.cn) 2 21دانشگاه برتر جهان در سال  1 (الف

 جهانی رده نام دانشگاه کشور امتیاز کل

   هاروارد دانشگاه آمریکا 11,1 

   استنفورد دانشگاه آمریکا  ,11

 8 کمعریج دانشگاه انگلستان  ,12

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2009/2009Main.htm


 2 برکلی -دانشگاه کا لیفورنیا آمریکا  ,12

 1 (ام آی تی)دانشگاه ایالتی ماساچوست  آمریکا 2, 1

 2 دانشگاه ایالتی کالیفور نیا آمریکا 29,1

 1 پرینستون دانشگاه آمریکا 28,2

 3 دانشگاه آکسفورد انگلستان 2, 2

 9 دانشگاه کلمعیا آمریکا  , 2

 1  دانشگاه شیکاگو آمریکا 21,1

 
 صوورت   بوه  میلیون نفر 2  ‚ 28 ‚982 تعداد و آمریکا با ،قرار دارداول  در مقامچین  کشور با بیشترین آمار دانشجو 1  نیدر ب

ی رتعوه نهوم را بوه خوود     بند ردهعمومی در مقام چهارم و به نسعت جمعیت، مقام اول را به خود اختصاص داده است و ایران در این 
 .اختصاص داده است

  



 Source: UNESCO (2010) کشور با بیشترین تعداد دانشجو 1 ( ب

رده 

 جهانی
 تعداد دانشجو نام کشور رده جهانی تعداد دانشجو نام کشور

نفر دانشجو  11 / 1/28 9 چین اول
 (ی زندانشجو% 23)

 دانشجو نفر    /288/ 11  روسیه ششم
 (ی زندانشجو% 29)

نفر دانشجو  39/ 192/22 با هند دوم
 (ی زندانشجو% 28)

 دانشجونفر  1 / 212/122 با مکزیک هفتم
 (ی زندانشجو%  1)

 دانشجو نفر 1 /1  /118با  برزیل سوم
 (زنی دانشجو%  1)

 دانشجونفر  1 /812/ 121 بنگالدش هشتم
 با (ی زندانشجو% 11)

 متحده االتیا چهارم
 آمریکا

 دانشجو نفر 2 / 982/28 با
 (ی زندانشجو% 29)

 دانشجونفر  9/ 92/ 1 با  ایران نهم
 (ی زندانشجو% 11)

 دانشجونفر  1 /31/998  با اندونزی پنجم
 (ی زندانشجو% 29)

 دانشجونفر  9/ 9/989 8 با ویتنام دهم
 (ی زندانشجو% 29)

 
ایران باید بتوانود   ،ساله و برنامه پنجم توسعه 1 انداز  با توجه به الزام ایران در سند چشمدر ارتعاط با جدول فوق باید اشاره کرد 

کشور  1 نفر دانشجو در بین  9 ‚ 92 ‚  1 در تمام ابعاد با استفاده از علم و دانش به مقام اول منطقه ارتقا یابد و لذا ایران با داشتن 
در  .قدرت نرم برای دستیابی به مقام اول منطقه را در آتیه خواهد داشوت  یدهایبا باالترین آمار دانشجو در جهان یکی از برگ خر

یران در ا. ی قرار گیرد میزان دسترسی به اینترنت استبررس مورد ستیبا یمبحث علم و دانش و فرهنگ یکی دیگر از مواردی که 
نفر   82‚111‚111تعداد  واسطه  بهاین رتعه . مقام سیزدهم دارد   1  سال دراز اینترنت  کننده استفادهکشور با باالترین آمار  1 بین 

از اینترنت در  کننده استفادهدرصد جمعیت   /1 درصد جمعیت کشور و 9/22 تعداداین . است شده حاصلاز اینترنت  کننده  استفاده
، مکزیوک و  ایو تالیا در این حوزه ایران وضعیت بهتری نسعت به کشوورهای چوون آرژانتوین، اسوپانیا،    . شود یمنی را شامل سطح جها
میلیون نفر افزایش پیدا  1/82میلیون نفر به  88/  ازبه ععارتی . دهد یمپیشرفت را نشان  1 1 این آمار در مقایسه با سال . ترکیه دارد

 .هست توجه قابل 3 /1میانگین جهانی  نموده است که در مقایسه با

 
 

از  کننوده  اسوتفاده درصود   9/11 ییتنهوا  بوه بیست کشور اول جهان به لحا  استفاده از اینترنت  دهد یمی زیر نشان ا رهیدانمودار 
است که به  این آمار گویای این مطل . درصد است 2 / و سهم مابقی جهان  اند دادهجهانی را به خود اختصاص  سطح دراینترنت 



این در حالی است که آمریکا . بخش اعظم کشورهای جهان به لحا  قدرت نرم در وضعیت مناس  قرار ندارند دانش ولحا  علم 
 .نسعت جمعیت خود داراست را بهمیلیون نفر مقام اول  21 از اینترنت یعنی  کننده استفادهبا دارا بودن بیشترین 

 
 

 لیوتحل هیتجزو  ها افتهی -3

نظوامی در عصور و هوزاره جدیود جوای خوود را بوه         یهوا  تیو وضوح مشخ  گردیوده و اولو  نرم به قدرت جهان کنونی که اهمیتدر 
 اند، لزوم توجه به قدرت نرم مسئوالن جمهوری اسالمی ایوران را بور آن داشوت    خ  سیاست فرهنگی دادهاقتصادی و باال یها تیاولو

بحث پتانسویل فرهنوگ و هنور اسوالمی مقولوه مهموی       . تر به این وجه قدرت تالش نمایندکه در ابعاد مختلف جهت دستیابی هر چه بیش
ی ا مجموعوه ": کنود  یمو زیور تعریوف    صوورت  بهفرهنگ را  2تی . کند یماست، زیرا نگرش افراد را نسعت به فرهنگ اسالمی مشخ  

ی رمواد یغی موادی و  هوا  جنعوه شده مشترک بین اعضای یک جامعه معوین، کوه بور     فراگرفتهو مفاهیم  ها نگرش، ها ارزشتاریخی شامل 
در  شوان  یزنودگ ی ریپوذ  جامعوه ی مشترک را طی مراحل متفاوت فرآیند ها تیخصوصاعضای جامعه این . گذارد یم تاثیرزندگی افراد 

در اعتقواد هوال فرهنوگ یوک الگووی      . "رندیگ یفرامی در جامعه طورکل بهنهادها، نظیر خانواده، مکت  دین، مدارس تعلیم و تربیت، و 
 (.21- 111:2 موریسون،) رهیغی از افراد چگونه باید فکر کنند، چگونه عمل کنند، احساس کنند و ا مجموعهتعهد است درباره اینکه 

سوی  مطالعوه مشوهور هواف اسوتد در برر    . کنود  یمو هاف استد فرهنگ ملی را برنامه  هنی جمعی مردم یک کشور معین تعریف 
 :فرهنگ جوامع مختلف بر اساس چهار بعد صورت گرفت

 میزان نابرابری بین افراد جامعه: 1فاصله قدرت . 
 راستانداردیغی ها تیوضعی استاندارد نسعت به ها تیموقعافراد یک کشور بر  دیکاتمیزان : 2اجتناب از عدم اطمینان . 
 بر فرد یا جمع در هنگام عمل دیکات: 1فردگرایی .8

ی زنانوه روابو  شخصوی    هوا  ارزشی مردانه نظیر قطعیت، رقابت و موفقیت نسوعت بوه   ها ارزشبر  دیکاتمیزان : 3مردساالری .2
 (.9 :111 ،9همان؛ ژائو) رهیغصمیمانه و 

                                                           
4. Tayeb 
5. Power distance 
6. Uncerteinty avoidace 
7. Individulism 
8. Masculinity 
9. Zhao 



محاسون کلیودی،    عنووان   بوه جوویی و پافشواری    باصورفه بر زندگی نیک در این دنیا  بلندمدتگرایش : 1 بلندمدتگرایش  .1
یی و فاصله قدرت کم است، رشود اقتصوادی بواالیی    فردگرابه اعتقاد هاف استد در کشورهایی که (. نموریسون، هما) داردداللت 

 .دارند و به نوآوری تمایل دارند

ی بواالیی  ریپوذ  سوک یرباشد، فاصله قدرت کوم باشود، سوطح     گرا جمعکه  است اسالمیو علم هنر  و مشوق ساز نهیزمفرهنگی 
در . و دسوتورات اسوالمی سوازگارند    هوا  آموزهاکنون باید دید که این معیارها تا چه اندازه با . داشته باشد بلندمدتداشته و گرایش 

در هیچ کجوا از  . زیادی شده است دیکات ها انساناجتماعی زندگی کردن  طور بهیی، مشورت و گرا مردمدین اسالم بر کار گروهی، 
گرچه ععادت  .دوری از مردم حتی اگر برای ععادت خدا باشد توصیه نشده است ی،نینش گوشهیی، فردگراتعالیم این دین مقدس بر 

 .امری نیکو و واج  است اما نعاید فردی تمام زندگی خود را به ععادت در انزوا و دور از مردم اختصاص دهد
  بوه مقوام، تخصو  و غیوره    ثوروت،   گاه چیه. بوده است ها انسانی اسالم ایجاد برابری و عدالت میان ها تالشیکی از اهداف و 

الزم به  کر . فرد است نیتر باتقوابرترین فرد در نزد خدا : دیفرما یمچنانکه خداوند . مالک برتری افراد مشخ  نشده است عنوان
دیودگاه خوویش تقووای     اسواس  بور نیز در نزد خداوند مشخ  خواهد شد، بنابراین نعاید افوراد   ها انساناست که تقوا و درستکاری 

. مفهوم توکل با این ریسک منطقی ارتعاط بسیار نزدیکی دارد. دیگران را بسنجند، بلکه باید رفتاری یکسان  با  همگان  داشته باشند

ی باید تالش خوود را بورای   هرکسکه  کند یمگرچه در باور عمومی از توکل برداشت نادرستی شده است اما مفهوم اصلی آن بیان 
توکول در اسوالم بوه معنوی      درواقوع . و مشکالت نترسد و به خودا توکول کنود    ها متیمالبه هدف خویش انجام دهد و از نا  رسیدن
 .ی منطقی و داشتن امید به خدا برای موفقیت استها سکیرپذیرش 
عاید صرفا بورای نیول بوه    در اسالم افراد ن. هستند بلندمدتی ها برنامهی اسالم عامل مهمی در گرایش افراد به اهداف و ها آموزه

اهداف خود تالش نمایند که بخواهند هر چه زودتر آن را کس  کنند، بلکه باید سعی نمایند که به اقشار مختلوف جامعوه خودمت    
ی بعود  هوا  نسول ی دور و حتوی  ها ندهیآکه افراد برای  کند یمکه در اسالم مطرح است انگیزه زیادی ایجاد  تأخر بحث آثار ما. کنند
 .ی کنندزیر برنامه

و  نود ینما یمو حمایوت   آنهوا مخالفوت ندارنود بلکوه شودیدا از     و هنور   بافرهنگ تنها نهی اسالم ها آموزهکه تشریح شد  طور همان

و  پتانسویل فرهنوگ  گفت فرهنگ اسالم اصوال خود فرهنگی کارآفرینانه بوده و بستر فرهنگی مناسعی برای توسعه  توان یم جهیدرنت
 .کند یمهنر فراهم 

تمواس و تعامول موداومی داشوته      باهمزمانی که دو فرهنگ . نکته مهم دیگر در مورد فرهنگ، پذیرش فرهنگ ملل دیگر است
بیشوتری بور فرهنوگ ضوعیف      تواثیر  تور  یقوو فرهنوگ   طععا. رندیپذ یم تاثیرگذاشته و از آن  تاثیرباشند هر یک به میزانی بر دیگری 

فرهنگ پذیری به میزان پذیرش عناصور یوک    گرید  ععارت  به. فرهنگ پذیری گویند اصطالحای را ریتاثیرپذاین . خواهد گذاشت

 .ی دیگر اشاره داردها فرهنگفرهنگ یا 

                                                           
10. Long-term orientation 



 
فرهنوگ غورب، نیازهوای الزم را     ژهیو و بوه ی دیگر ها فرهنگی از عناصر ریگ بهرهبا  توان یمحال با توجه به فرهنگ غنی اسالم چگونه 

مخوالف   تنهوا   نوه گر ی دیها فرهنگاصول اسالمی هرگز با گرفتن عناصر سازنده . نموده و یکپارچگی نظام فرهنگی را نیز حفظ نمود تامین
 ثرومو ی از آن بوردار  بهوره اسالم پذیرای هر عنصر فرهنگی است که در کشوف واقعیوت یوا    . مورد توصیه قرار داده است شدت بهنعوده بلکه 

بوه دنعوال علوم برویود     : پیامعر نیوز فرموود  . فراوان شده است دیکاتچنانکه در کتاب الهی بر کاوش . به علم اشاره کرد توان یمنظیر آن . باشد
سوازنده   شورط  بهی دیگر ها فرهنگبنابراین در فرهنگ دین معین اسالم، با پذیرش عناصر (. 831 : 1 سعیدی کیا،) باشدحتی اگر در چین 

مختلوف ازجملوه    یهوا  در قالو  برناموه   212 ا ت 832 ساله کشور در سال  1 انداز  لذا با تدوین سند چشم. بودن هیچ مخالفتی وجود ندارد
فرهنگوی و دیگور ابعواد اقتصوادی، علموی و       جایگواه  یسعی در ارتقوا ، را شامل خواهد شد 892 تا  891 ازبرنامه پنجم توسعه که پنج سال 

اثرات جودی بور    تواند یم یا طور که اشاره گردید ایجاد قدرت نرم در هر جامعه همان .جمهوری اسالمی در منطقه و جهان نمودند فناوری
در یوک جامعوه اثراتوی را بوه دنعوال       تواند یقدرت نرم در سطح داخلی نیز م خارجی بر سطح تحلیل سایر جوامع دیگر داشته باشد اما عالوه

 رییو غت شوود  ییکم که عصر رسانه و ارتعاطوات خوانوده مو    اعمال قدرت در هزاره سوم و قرن بیست و وهیمشخ  گردید که ش. داشته باشد
 .است شده لیبلکه به یک ضرورت و فرصت تعد است تنها یک واقعیت ها نه امروزه قدرت نرم برای دولت. نموده است

مثوال    عنووان   در اختیار دارد؛ بوه  یا بالقوه یها لیگفت ایران از کشورهایی است که در خصوص قدرت نرم پتانس توان یصورت اجمال م به
کوه دارای رویکوردی    811 ، وقووع انقوالب اسوالمی در سوال     فارسوی ایران با داشتن سابقه تمدن و پیشینه تاریخی کهن، داشتن زبان و ادبیوات  

ین ابزارهوای دیپلماسوی عموومی در بو     یریکوارگ   و همچنین با بهی ا منطقه یها هیها و اتحاد انقالبی و اسالمی بود، داشتن جایگاه ویژه در ائتالف
بررسوی   راقودرت نورم در سوطح داخلوی و خوارجی      در  یول تواثیرات    .برخووردار گوردد   یا ژهیو از قودرت نورم و   تواند یافکار عمومی منطقه م

 .میینما یم
انوداز جایگواه و    ایران باید در پایان برنامه پنجم جایگاه دوم و در پایان چشوم  ،انداز و قانون برنامه پنجم توسعه چشم در اسناد مدون شده

از راه دانوش   ایجواد و تولیود قودرت نورم     .دریغ نورزیدرتعه اول منطقه را به دست آورد، لذا برای رسیدن به این اهداف باید از هیچ تالشی 
 .ی رسیدن به این اهداف استها راهیکی از 

 3 بوا   1 1 در سوال   مودرک،  913و هوزار   2 با  119 سال  در مدرک، 831و هزار  یک با 111  در سالایران  بر اساس آمار موجود

 ی اسالمها آموزهمحیط فرهنگی بر مبنای 
 ییگرا جمع

 برابری و فاصله قدرت پایین
 یریپذ سکیر

 بلندمدتگرایش 

 ی اسالمیها ارزشمحیط 
 برای کس  نتیجهتالش و امید : توکل

 (اخالق کارآفرینی) نامشروععدم کس  ثروت : زهد
 ممنوعیت ربا

 ایجاد بستر فرهنگی وارزشی مناس  برای توسعه کارآفرینی

 رشد و ترویج کارآفرینی

 ایجاد توسعه در جامعه

 و فرهنگ اسالمی در توسعه ها ارزشنقش :   شکل



ایوران پوس از ترکیوه در     1 1 سوال  در آموار  . تصاعدی تولیدات علمی خود را در جهان افزایش داده است صورت  بهمدرک  9 8هزار و 
مودرک در   9 8هوزار و   3  مودرک در جایگواه اول کشوورهای اسوالمی و ایوران بوا       1 1و هزار  1 ترکیه با . است قرارگرفتهردیف دوم 

هوزار و   8مدرک در جایگاه چهارم و عربستان سعودی بوا   91هزار و 2با مدرک در جایگاه سوم، مصر  31 هزار و  2جایگاه دوم، مالزی با 
 در سوال اساس آمار موجود  بر (.news.com www.farda)است ایستاده  1 1 سال مدرک در جایگاه پنجم کشورهای اسالمی در  229
شوود  نایول   در جهوان تولیود علوم    1 رتعوه   و بوه مودرک توانسوته بورای نخسوتین بوار از کشوور ترکیوه پیشوی بگیورد           82119ایران بوا     1 
(www.nwsiw.com.) 

را بور اسواس    یا تنها مقوام اول منطقوه    ضمن تند نمودن حرکت علمی کشور نه تواند یعلمی م ایران با استفاده از مزایای قدرت نرم در حوزه
کار بیش از هور چیوز مسوتلزم نگریسوتن      نیا. برتر در این حوزه قرار گیرد یانداز احراز نماید بلکه در سطح جهان در ردیف کشورها سند چشم

بوا   و قطعوا از مسویر علوم صوورت پوذیرد      سوت یبا یمو ی در کشور الجرم ا توسعههرگونه . منعع تولید قدرت است عنوان  بهبه عرصه علم و دانش 
ز قودرت نورم بیشوتری باشود در     یکشوری که حوا  گفت امروزه توان یلذا م .انجام خواهد شد تر آسانتحقق توسعه قدرت نرم، پیشرفت علم نیز 

رشود کورده    یآور بیشتری دست پیدا نماید و بالعکس کشووری کوه در حووزه علموی و فون      یها تیبه موفق تواند یحوزه علمی و فناوری نیز م
و بوه   افزایش قدرت نرم در کشور باعوث ایجواد جوذابیت کشوور در سوطح جهوان       زیرا که. عمل خواهد کرد تر قدرت نرم موفق در بحثباشد 

برتر هستند، تعوادل اختراعوات و    یآور ایی که در حوزه علمی و فنبا کشوره یآور تعادل علمی و فن ،جذب دانشجوی بیشتر خارجی دنعال آن
. شود خواهود  ... جدید دیگر کشورها، افزایش سهم کشور در تولیدات علمی دنیوا و  یها شرفتیوردهای علمی، دسترسی آسان و سریع به پادست

ولی تا رسیدن بوه نقطوه   و تولید دانش گذاشته است جدید  یها یآور توجه به فن قدم در مسیردو دهه گذشته  یکیگرچه جمهوری اسالمی در
 .داشتد راه زیادی در پیش خواه ادشدهیخ  اهداف ترسیمی در اسناد مطلوب و باال

 یریگ جهینت

ی قدرت نرم اسالم نواب محمودی در عصور    ها لفهوم عنوان  بهفرهنگ و هنر اسالمی  گفت که توان یم شده  ارائهبا توجه به معاحث 
احیای اندیشوه و تمودن   . کند یمی گوناگون، اصالح ها نهیزممتفکران اسالمی را در  شهیاندو « احیا»حاضر، دین را در ابعاد مختلف 

جهوان اسوالم بوا     ژهیو و  بهدر ایران و جهان  ها انسانبازیابی هویت . دستاورد انقالب اسالمی ایران است نیتر بزرگ عنوان  بهاسالمی 
پوژوهش   یهوا  افتوه یهوا و   بور اسواس داده  . تمسک به دین نقش بزرگی در بازشناسی تمدن بزرگ اسالم و ایران برای جهانیوان دارد 

بطوریکه امروزه یکی ؛ و تولید قدرت نرم رابطه مستقیم و معناداری حاکم است فرهنگ، هنر و علم میان حاضر مشخ  گردید که
 یهوا  لزوم توجه به دانش در تموام جنعوه   .ردیپذ یخ  از وجه نرم آن توس  علم و دانش صورت مد قدرت باالاز وجوه اصلی تولی

 بوه  .هوا خواهود گردیود    کیفیت در ایون جنعوه   ی محور شدن یک جامعه و افزایشیاجتماعی و فرهنگی باعث دانا ،اقتصادی ،سیاسی
ی محور از نوسانات پیرامون کمترین آسی  را خواهد دید و ثعات بازار آن افزایش خواهد یافت، در حووزه  یمثال اقتصاد دانا  عنوان 

ی این حووزه بوا علوم و دانوش اسوت، در حووزه اجتمواعی برخوورد علموی بوا           مهمگا سنتزسیاسی ثعات سیاسی همراه با مشروعیت، 

داشت و باعث افزایش جوذابیت آن بورای شوهروندان در درون و     تر نگه خواهد عی جامعه را سالمااجتم یها یمشکالت و ناهنجار
و تمدن دیرپوا هسوتند همگوامی     که دارای فرهنگ ییخ  برای کشورهادر حوزه فرهنگی باال .بیگانگان در خارج خواهد گردید

باعوث شناسوایی   علمی باعث انگیزش بیشتر مخاط  چه در داخل و چه در خارج در قعال جامعه هودف و   یفرهنگ جامعه با متدها
صوورت   جامعوه هودف بوه   ی ها ارزش تواند یاقعال م یکم خواهد گردید که با یالملل نییک جامعه در سطح ب یها فرهنگ و ارزش

 اسوت، توسوعه    درحوال  برای ایران که هنر اسالمی وفرهنگ توجه به  رسد یبا تفاسیر باال به نظر م .شمول عرضه شود جهانی و جهان
 مانع و  جامعگردیده است، اما فقدان نگرش  دوچنداندر حال حاضر  این الزام با تنظیم اسناد باالدستی نظام. ودامری الزامی خواهد ب

 .شود یمدر آن احساس 
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