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 دور الّنســاء يف تعزيــز القــّوة الّناعمــة مــن وجهــة نظــر اإلمــام الخامنئــي مــع الّتركيــز

عــى المكّونــات االجتماعّيــة

 معصومه پیروسي

علّي شيرخاني

1

2

نبذة مختصرة:

ــى  ــّوة الّناعمــة بحيــث ُيمكــن الإشــارة إل ــران مصــادر متعــددة للق ــة الإســلامّية فــي إي ــك الجمهورّي تمتل
مجــالات متعــّددة منهــا: الّثقافــة، الّتاريــخ، الحضــارة، الّلغــة الفارســّية، الّشــعبوّية، المشــاركة الّسياســّية 
ــى هــذه المصــادر وتحديدهــا  ــة للّشــعب. ومــن أجــل تعزيــز قــدرة إيــران يجــب الّتعــّرف عل والاجتماعّي
ــات  ــف فئ ــن مختل ــاون بي ــا الّتع ــب أيًض ــة. ويج ــّوة الّناعم ــي الق ــر ف ــى عناص ــا إل ــد لتحويله ــذل الجه وب
ــع، لعــب  ــي ُيشــكلّن نصــف المجتم ــى هــذا الهــدف. وُيمكــن للّنســاء اّللوات ــل إل ــعب مــن أجــل الّتوّص الّش
دورهــام فــي هــذا المجــال. تنتهــج هــذه المقالــة أســلوب تحليــل المحتــوى للإجابــة علــى الســؤال الّتالــي: 
مــا هــو دور الّنســاء فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية فــي إيــران، مــن وجهــة نظــر الإمــام 
ــة  ــر الاجتماعّي ــد المعايي ــّم أّوًلا تحدي ــة، ت ــى إشــكالّية المقال ــة عل ــوارف(؟ للإجاب ــه ال ــي )دام ظّل الخامنئ
للقــّوة الّناعمــة، ثــّم ُجمعــت تصريحــات وخطابــات الإمــام الخامنئــي )دام ظّلــه الــوارف( فــي هذا الّســياق. 
تســتند المنهجّيــة الحاكمــة فــي هــذه المقالــة علــى أســلوب تحليــل المحتــوى بحيــث جــرى تحليــل نصوص 

1. طالبة دكتوراه في اختصاص وضع الّسياسات العاّمة في جامعة آزاد اإلسالمّية، قم | إيران.
2. أستاذ في العلوم الّسياسّية في جامعة آزاد اإلسالمّية، قم | إيران.
* تاريخ نشر المقالة بالفارسّية: مجّلة آفاق األمن، خريف عام 2019.

* تاريخ نشر الترجمة العربّية: مركز الثورة اإلسالمّية للدراسات، 6/1/2023
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تصريحــات وخطابــات الإمــام الخامنئــي مــن أجــل اســتخراج المفاهيــم والفئــات وعــدد تطبيقاتهــا. فــي 
نهايــة البحــث والّتحليــل، تــّم اختيــار 48 عنوانــًا مــن خطابــات الإمــام الخامنئــي المرتبطــة بمفهــوم القــّوة 
ــة اّللاحقــة ُصّنفــت هــذه  ــى. وفــي المرحل ــة الأول ــّم تشــخيص 244 رمــًزا فــي المرحل الّناعمــة بحيــث ت
الّرمــوز ضمــن 24 مفهومــًا )معيــارًا( أساســّيًا وفــي 6 فئــات تشــمل مؤّسســة العائلــة والمجتمــع الأخلاقــّي 
ــير  ــة. تش ــّروح الوطنّي ــّي وال ــجام الاجتماع ــدة والانس ــّي والوح ــن الاجتماع ــة والأم ــروة الاجتماعّي والّث
ــّم فــي  ــى لعــب دور مه ــى أّن الّنســاء يتمّتعــن بالقــدرة عل ــي إل ــة نظــر الإمــام الخامنئ ــج مــن وجه الّنتائ
تعزيــز القــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية مــن خــلال أعمــال متنّوعــة، منهــا تمكيــن الأواصــر العائلّيــة، 
ــّروح  ــز ال ــلامّي، تعزي ــاة الإس ــلوب الحي ــة أس ــّي، تقوي ــوم الثقاف ــة الهج ــتقبل، مواجه ــل المس ــة جي تربي
ــة، الّتحصيــل العلمــي، الّنشــاط  ــة، مســاعدة الاقتصــاد المقــاوم عبــر اســتهلاك المنتجــات الإيرانّي الوطنّي

الّتعبــوّي وغيرهــا مــن الأمــور. 

الكلمات المفتاحّية: 

القّوة الّناعمة، المكّونات االجتماعّية للقّوة الّناعمة، اإلمام الخامنئي، الّنساء
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الُمقّدمة: 

ــث أّن  ــة. حي ــات الّدولّي ــة والعلاق ــي الّسياســة الخارجّي ــدة ف ــم الجدي ــن المفاهي ــة3 م ــّوة الّناعم ــّد الق ُتع
ــر أســلوب اســتقطاب  ــة عب ــج المطلوب ــى الّنتائ ــة هــو الوصــول إل ــن الحــرب الّناعم ــدف الأساســّي م اله
قلــوب وأذهــان الآخريــن مــن دون اســتخدام الأســاليب المادّيــة )نــاي4، 2004؛ نقــًلا عــن نظامــي بــور، 
باقــري چوکامــی ويوســفي، 2014( فهــي تملــك تأثيــرًا أعمــق بالمقارنــة مــع القــّوة الّصلبــة؛ لأنهــا تتعامــل 
مــع وجهــات الّنظــر، الأعــراف، القيــم، فهــم الآخريــن وتقــوم بالّتعريــف عــن نفســها أو عــن الّطــرف الآخــر. 
تبــرز أهمّيــة القــّوة الّناعمــة فــي اســتراتيجّيات القــّوة، خاّصــة فــي قــرن كانــت الّســمة الرئيســّية لــه عولمة 
المعلومــات، تشــّتت الّســلطة علــى مســتوى الّلاعبيــن الّدولّييــن وتجــاوز ســيادة وســلطة الحكومــات. فــي 
ــه  ــة لدي ــّوة الّناعم ــاج الق ــات إنت ــى دراســة مكّون ــة الإســلامّية إل ــاج نظــام الجمهورّي ــياق، يحت هــذا الّس
وتعزيزهــا عبــر وضــع سياســات مناســبة، بمــا ُيعــّزز مــن نفــوذ الجمهورّيــة الإســلامّية واقتدارهــا الّدولــّي 

)قربــي وحيــدري، 2017(.

لقــد ُطــرح مصطلــح القــّوة الّناعمــة لأّول مــّرة بواســطة "جوزيــف نــاي" فــي كتــاب بعنــوان "متطّلبــات 
القيــادة: الّتغييــر فــي طبيعــة القــّوة الأمريكّيــة في العــام 1995م". يعتقد "نــاي" أّن العالم يتغّيــر ويتبّدل، 
ــة  ــكرّية والّثقافّي ــة والعس ــة والإدارّي ــول القيادّي ــالات والحّق ــع المج ــي جمي ــتدخل ف ــة ّس ــّوة الّناعم والق
والاقتصادّيــة. والــّدول الّناجحــة هــي الــّدول اّلتــي تتمّتــع بهــذه القــّوة )نيكنامــي، 2019:568(. ُيعــّرف 
نــاي القــّوة علــى أّنهــا "القــدرة علــى تشــكيل أفــكار مرّجحــة لــدى الآخريــن"، وفّســر "القــّوة الّصلبــة" بأّنهــا 
ــإّن  ــارة أخــرى، ف ــّوة الجــذب" )ملكــي وحاتمــي، 2013(. بعب ــّوة الّناعمــة هــي "الق ــّوة الإكــراه"، والق "ق
القــّوة الّناعمــة هــي القــّوة اّلتــي تعمــل علــى تحقيــق الأهــداف عــن طريــق الاســتقطاب وليــس الإجبــار أو 

الفتنــة )وان لانــغ هــو5، 2017(.
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فالقــّوة الّناعمــة فــي عصــر المعلومــات ومــن خــلال الّثقافــة المهيمنــة والأفــكار الّســائدة، تؤّمــن الوصــول 
إلــى قنــوات اتصــال مختلفــة، وتعمــل علــى زيــادة الّثقــة فــي الوظائــف والإجــراءات المحلّيــة والّدوليــة، 
وتــؤّدي إلــى إظهــار ثقافــة الــّدول ومعتقداتهــا الّسياســّية والّسياســات الناشــئة عنهــا بمظهــٍر جــّذاب. وفي 
حــال اســتطاع بلــد مــا أن يحــّول قضايــاه ومواقفــه إلــى توّجهــات سياســّية عالمّيــة مــع إظهــار ممّيزاتهــا 
الجّذابــة والمقبولــة فــي مختلــف البلــدان، إّنمــا يعمــل علــى تعزيــز قّوتــه الّناعمــة فــي تلــك الــّدول )نــاي، 

.)51 :2010

فقــد ُأجريــت أبحــاث عديــدة حديًثــا فــي إيــران حــول القــّوة الّناعمــة، حيــث عمــد أصحــاب الــرأّي إلــى 
الّتعريــف بهــا وشــرح وســائل اســتخدامها وهــذا مــا يــدّل علــى الاهتمــام المتصاعــد فــي هــذا البحــث. 
قامــت الجمهورّيــة الإســلامّية علــى أســاس مبــادئ دينّيــة ثقافّيــة محورهــا التــوّكل علــى اهلل والاهتمــام 
بالّنــاس، إضافــة إلــى العديــد مــن المكّونــات الّثقافّيــة والقيمّيــة الأخــرى واّلتــي شــّكلت مبادئها الأساســّية؛ 
ولذلــك فهــي ُتعــّد فــي عــداد الــّدول اّلتــي تمتلــك قــدرات كبيــرة فــي القــّوة الّناعمــة )افتخــاري، 2010: 
154(. تســعى الجمهورّيــة الإســلامّية عبراســتخدام القــّوة الّناعمــة إلــى تقديــم صــورة الإســلام الّناصعــة 
ومبادئــه،  مترافقــة مــع رضــا وتأييــد إرادة بقّيــة المســلمين، وإلــى الاســتفادة مــن أبعــاد هــذه القــّوة  مــا 
يقّلــل مــن الّتكاليــف الّضخمــة للقــّوة الّصلبــة والّنصــف صلبــة )متقــي زاده، 2011: 107(. إّن الــّدول اّلتــي 
ــا تكــون دولاً ناجحــة  ــّدول الأخــرى، إّنم ــا مــع ال ــّي وفــي علاقاته ــّوة فــي الوســط الّدول ــك هــذه الق تمتل
ــّوة  ــام الق ــكيل نظ ــي تش ــالاً ف ــدًا فّع ــا تواج ــب امتلاكه ــى جان ــرة إل ــات الكبي ــرص والإمكان ــع بالف وتتمّت
العالمــّي. يجــب علــى الّشــعب والمســؤولين فــي إيــران الاهتمــام بالقــّوة الّناعمــة مــن أجــل تعزيــز الــّروح 
ــتناًدا  ــة، واس ــن جه ــّي م ــم الحال ــى العال ــا عل ــتوى تأثيره ــّوة ومس ــك الق ــة تل ــى ماهّي ــًرا إل ــة، نظ الوطنّي
ــة. الّنســاء جــزٌء أساســّي مــن  ــة والّثقافّي ــة الإســلامّية فــي مجــال الّتعاليــم الّدينّي إلــى مكانــة الجمهورّي
ــّوة  ــّن نصــف الق ــاحة. تســتطيع الّنســوة بوصفه ــى الّس ــّن إل ــّن الّدخــول بكامــل إمكاناته ــع وعليه المجتم
الفاعلــة فــي المجتمــع وبمــا لديهــّن مــن صفــات جســدّية وروحّيــة خاّصــة وأدوار متعــّددة فــي المجتمــع، 
أن يلعبــَن دوًرا مهّمــًا للغايــة فــي تعزيــز تلــك القــّوة. وقــد تــّم اســتخدام نظرّيــات متعــّددة لســبر غــور هــذا 
ــوارف(  ــه ال ــي )دام ظّل ــام الخامنئ ــات الإم ــكار وتصريح ــل أف ــى تحلي ــث إل ــذا البح ــعى ه ــوع. س الموض
حــول دور الّنســاء فــي تعزيــز المكّونــات الاجتماعّيــة للقــّوة الّناعمــة، حيــث تحظــى بأهمّيــة بالغــة كــون 
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ســماحته القائــد الفعلــي للمجتمــع الإيرانــي، كمــا ُيمكــن لآرائــه أن تتــرك أثــًرا عميًقــا فــي القضايــا المتعّلقــة 
بالّنســاء أكثــر مــن آراء أّي شــخص آخــر. وُيعــّد ســماحته مــن أكثــر المفّكريــن الإســلامّيين الشــيعة تأثيــًرا 
فــي العصــر الحالــّي، مــا يجعــل فكــره منهًجــا خالــًدا ودائــم التّأثيــر، وذلــك  يتوّقــف علــى الجهــود اّلتــي 
ــة  تبــذل فــي تدويــن وتحليــل أطــر ومكّونــات  أفــكاره ورؤاه. مــن جهــة أخــرى، فــإّن ظــروف الجمهورّي
ــة  ــرورات الحيوّي ــر الّض ــى حــدٍّ ســواء، لتوفي ــة عل ــة والّناعم ــّوة الّصلب ــام بالق ــب الاهتم الإســلامّية تتطّل

ــة والمســتقبلّية. والأمنّي

 علــى الّرغــم مــن الأبحــاث الكثيــرة اّلتــي أجريــت حــول مصــادر القــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية 
ــى الّلحظــة دور الّنســاء فــي  ــوا حّت ــم يتناول علــى الّصعيديــن الّسياســّي والاقتصــادي، إّلا أّن الباحثيــن ل
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــلامّية الإيرانّي ــة الإس ــي الجمهورّي ــة ف ــّوة الّناعم ــة للق ــات الاجتماعّي ــكيل المكّون تش
ــات  ــل الفئ ــى تحلي ــة إل ــذه المقال ــعى ه ــياق، تس ــذا الّس ــي ه ــوارف(. ف ــه ال ــي )دام ظّل ــام الخامنئ الإم

ــا . ــاء فيه ــى دور الّنس ــّرق إل ــم الّتط ــن ث ــة وم ــّوة الّناعم ــة للق ــات الاجتماعّي والمكّون

أواًل: الّتعريفات العملّية

1- القّوة:

اصطالًحــا: هــي إحــدى المكّونــات الأساســّية فــي العلــوم الّسياســّية والعلاقــات الّدولّيــة، وقــد حظيــت 
باهتمــام العلمــاء الّسياســّيين بعــد عصــر أفلاطــون. ومــع انتهــاء الحــرب البــاردة، تغّيــر المفهــوم المنهجــّي 
ــي  ــم ف ــتوى المفاهي ــى مس ــورة عل ــدث ث ــا أح ــة، م ــوع علاق ــّوة كن ــى الق ــاّدي إل ــه الم ــن مفهوم ــّوة م للق
ــببّية حيــث يتســّبب ســلوك الّشــخص "أ" بتغييــر  ــوع مــن الّس تحليــل القــّوة، ووصفــت العلاقــة  بأّنهــا ن

ــن6، 2003: 185(. ــخص "ب" )بالدوي ــلوك الّش س

Baldwin  .6
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ــون  ــة يك ــي صف ــتطاعة؛ وه ــدرة والاس ــات كالق ــي مصطلح ــّوة ف ــى الق ــن معن ــث ع ــن البح ــة: ُيمك لغ
تأثيرهــا وفًقــا لــلإرادة. مــن وجهــة نظــر "تافلــر" القــّوة: هــي أمــٌر شــخصّي فــي كاّفــة الأنظمــة الاجتماعّيــة 
ــّد  ــٌر لا ب ــي أم ــة ه ــي المحّصل ــراد. ف ــن الأف ــات بي ــوه العلاق ــن وج ــه م ــي وج ــانّية وه ــات الإنس والعلاق
ــدرج فــي إطــار  ــّوة تن ــات الق ــر" أّن علاق ــد "تافل ــد. يعتق ــيء أو الجّي ــر الّس ــا بالأم ــه ولا يمكــن وصفه من
ــر باســتمرار )تافلــر7، 1997 نقــلا عــن  الآلّيــات الّدائمــة لأن العلاقــات الإنســانّية إّنمــا هــي علاقــات تتغّي
أحمــدي، 2016(. مــن وجهــة نظــر الإمــام الخامنئــي )دام ظّلــه الــوارف(: القــّوة هــي عبــارة عــن الجهوزّية 
ــدًرا  ــًا مقت ــه كائن ــن تجعل ــا فــي توقيــت ُمعّي ــة للإنســان، بحيــث أّنه ــات والاســتعدادات المختلف والإمكان
ــة فــي شــعٍب مــا،  ــة والعســكرّية والفنّي ــة والمالّي ــة والأخلاقّي ــا. فعندمــا تجتمــع الإمكانــات الّثقافّي وقويًّ

ــه شــعًبا مقتــدًرا )الإمــام الخامنئــي، 2016م(. تجعــل من

2- القّوة الّناعمة:

 القــّوة الّناعمــة - الامبريالّيــة الّثقافّيــة - والهيمنــة الّثقافّيــة: هــي ثلاثــة مفاهيــم قريبــة مــن بعضهــا بعًضــا 
وتمتلــك دلالات متقاربــة ومشــتركة إلــى حــدٍّ مــا. وتقــف هــذه القــّوة عــادة فــي مواجهــة القــّوة العســكرّية 
والّتســليحّية اّلتــي نعّبــر عنهــا بالقــّوة الّصلبــة والخشــنة )افتخــاري، 2010: 114(. تشــير القــّوة الّناعمــة 
إلــى إمكانّيــة الوصــول إلــى الأهــداف المطلوبــة عــن طريــق اســتقطاب الآخريــن بــدل اســتخدام القــّوة 
ــة بيــن الفاعــل وموضــوع القــّوة بحيــث يقــوم  ــة تبادلّي )نــاي، 2011(. القــّوة الّناعمــة هــي علاقــة ثنائّي
الفاعــل باســتقطاب الآخــر وإقناعــه دون اّللجــوء إلــى الإجبــارأو العنــف أوالّتهديد )كوهن ونــاي8، م1998 
نقــًلا عــن مشــيرزاده، 2018(. ُيمكــن اعتبــار القــّوة الّصلبــة والقــّوة الّناعمــة طرفــا سلســلة القــّوة، اّلتــي 
ــّي والاقتصــادّي )وانغــر9،  ــة فــي المجــال الّسياســّي والأمن ــة ومؤّسســات مختلف ــب أفــكاًرا تفاعلّي تتطّل
2014(. بعبــارة أخــرى، القــّوة الّصلبــة تعتمــد علــى الّتدخــل العســكرّي، الّدبلوماســّية القهرّيــة والعقوبــات 
الاقتصادّيــة مــن أجــل فــرض أجنــدة خاّصــة علــى شــعب معّيــن، مــا يــؤّدي إلــى مواجهــة حتمّيــة مــع دول 

Tafler  .7
Keohan & Nye .8
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ــلمّية لإدارة  ــى القيــم، الأعــراف المشــتركة، الوســائل الّس ــز عل الجــوار. فــي حيــن أّن القــّوة الّناعمــة ترّك
ــوزمان10، 2010(.  ــتركة )بوروش ــول مش ــى حل ــول إل ــل الوص ــن أج ــادّي م ــاون الاقتص ــات والّتع الّنزاع
ــات والقــدرات اّلتــي يمتلكهــا أحــد البلــدان، مســتخدًما أســاليب  إًذا القــّوة الّناعمــة ُتطلــق علــى الإمكانّي
ثقافّيــة وقيــم أخلاقّيــة، بنمــٍط يؤّثــر بنحــو غيــر مباشــر علــى أســلوب أو وجــود البــلاد الأخــرى )نياكويــي 

وســتوده، 2014(.

تمّثــل القــّوة الوطنّيــة فــي الّتعاليــم الإســلامّية قــّوة الأفــراد فــي الأّمــة، ويتــّم الحصــول عليهــا فــي ظــّل 
ــا  ــة للانكســار، والقــوى المنافســة له ــر قابل ــة مــع الإدراك والمعرفــة وغي الوعــي واليقظــة. فهــي مترافق
ــن أّن  ــي حي ــلامّي، ف ــع الإس ــة المجتم ــدرة وصلاب ــبب ق ــي س ــوى ه ــا. الّتق ــود أمامه ــّوة الّصم ــك ق لا تمل
غايــة ومســتقبل القــّوة الوطنّيــة فــي الإســلام تحصيــل الحيــاة الكريمــة ومفتــاح الّنجــاح والّتمّيزلأبنــاء 
المجتمــع والأّمــة الإســلامّية )قنبــري، 2015(. بمعنــى آخــر، فــإّن الاختــلاف الّرئيــس بيــن القــّوة الوطنّيــة 
فــي الإســلام والغــرب هــو الّديــن كمصــدر للقــّوة، وهــذا يعنــي أّن الّديــن لا يلعــب دوًرا فّعــالاً فــي خطــاب 
ــة مــن خطــاب  ــة الإســلامّية فــي إيــران ُيعــّد ديــن الإســلام والقيــم الإلهّي ــّي. فــي الجمهورّي القــّوة الغرب
ــا  ــة له ــات الديمقراطّي ــي الّسياس ــس ف ــر رئي ــا عنص ــة بوصفه ــّوة الّناعم ــي، 2016(. إّن الق ــّوة )قرب الق
ــة،  ــى عناصــر مختلفــة مــن الأنظمــة العلمانّي طبيعــة مبرمجــة، بحيــث تقــوم فــي الّنظــام الإســلامّي عل
ــى أّن القــّوة الّناعمــة فــي الخطــاب  ــى القيــم والبنيــة العقائديــة للمجتمــع. تجــدر الإشــارة إل وتســتند إل
الإســلامّي هــي نتيجــة للوجــه الإيجابــي واللطيــف للقــّوة اّلتــي منشــأها اهلل تعالــى، ولهــذا الســبب فــإّن 
ــّوة  ــة. فالق ــر المادّي ــى العناص ــة إل ــة، بالإضاف ــة والمعنوّي ــب الإلهّي ــمل الجوان ــّوة تش ــذه الق ــات ه مكّون
الّناعمــة الإســلامّية تشــتمل علــى المكّونــات الثقافّيــة )الجهــاد، الّشــهادة، الروحانّيــة والعقلانّيــة(، القيــم 
السياســّية )الولايــة، الّتعــاون، الّتفاعــل والعدالــة( ومقتضيــات الّسياســة الخارجّيــة )الّدعــوة، مســاعدة 

ــاه، 2012: 17(. ــور أحمــدي وجعفــري بن ــاء( )ب ــم والّتعــاون البّن مســتضعفي العال

Purushothaman  .10
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ثانًيا: اإلطار الّنظرّي

ــة  ــة القــّوة الّناعمــة لـــ "نــاي" ومصادرهــا الّثلاثــة: الّثقافــة والقيــم الداخلّي ــة هــو نظرّي إطــار هــذه المقال
والّسياســة الخارجّيــة. تســتفيد القــّوة الّناعمــة مــن عنصرالجاذبّيــة مــن أجــل نشــر الأعــراف والقيــم فــي 
المجتمــع، كمــا تســتفيد مــن فعــل الّتعــاون مــن أجــل الوصــول إلــى الأهــداف كاّفــة )نــاي، 2004(. يشــير 
"نــاي" إلــى أّن الاختــلاف الأساســّي بيــن القــّوة الّناعمــة والّصلبــة إنمــا يكــون فــي المصــادر والوســائل. في 
الوقــت اّلــذي ترتكــز فيــه القــّوة الّصلبــة علــى قــّوة القيــادة، فــإّن القــّوة الّناعمــة تعتمــد أســلوب المشــاركة 
والّتعــاون )اولــلاه11، 2015(. ُتطلــق القــّوة الّصلبــة علــى مصــادر القــّوة اّلتــي تعمــل بنحــو مســتقّل عــن 
المبــادئ والهوّيــة الّثقافّيــة للمجتمــع. إحــدى الخصائــص البــارزة للقــّوة الّصلبــة هــي فعــل الأمــر، بحيــث 
أّن الّشــخص صاحــب القــّوة يدعــو إلــى إطاعتــه )پالــور12، 2011(. قــد تتداخــل القــّوة الّصلبــة مــع القــّوة 
الّناعمــة أحياًنــا فتكــون ســبًبا لتعزيزهــا. مثــال يمكــن أن تكــون "القيــادة القوّيــة" و "أســاطير المقاومــة" 
ــغ13،  ــام. )اينغون ــرأّي الع ــاط ال ــي أوس ــا ف ــًا وجّذاًب ــدرًا مهّم ــال مص ــوّي والفّع ــاد الق ــب الاقتص ــى جان إل
ــر  ــدة" و "غي ــبّية"  و"ممّه ــّوة "نس ــي ق ــة ه ــّوة الّناعم ــإّن الق ــة، ف ــّوة الّصلب ــع الق ــة م 2018(. وبالمقارن

ملموســة" )فــان14، 2008: 85(.

ــّوة  ــاي" أّن الق ــرى "ن ــن مصــادر عــّدة. ي ــع بي ــارة عــن جم ــّوة، هــي عب ــّوة الّناعمــة وســائر أشــكال الق الق
ــن  ــاي، 2010: 132(. م ــة )ن ــة والخارجّي ــم الّداخلّي ــات والقي ــة، الّسياس ــن الّثقاف ــتنبطة م ــة مس الّناعم
وجهــة نظــره تكــون الّثقافــة جّذابــة للآخريــن إذا اســتطاعت عبــر تلــك القيــم أن تجــذب اهتمــام الّداخــل 
والخــارج، وإذا كانــت عصّيــة علــى محــاولات الإضعــاف بواســطة تصّرفــات غيــر مّتســقة، وعندمــا تتمّتــع 
الّسياســة الخارجّيــة بالّســلطة الّشــرعّية والأخلاقّيــة، فهــي ُتعــّد فــي عــداد مصــادر القــّوة الّناعمــة )نــاي، 
ــة  ــا الّديمقراطّي ــّوة الّناعمــة، منه ــا أخــرى تدخــل ضمــن مصــادر الق ــاك قيًم ــاي" أّن هن ــرى "ن 2011(. وي
ــة  ــات العلمّي ــة بالإمكان ــّوة الّناعم ــط الق ــا ترتب ــة. كم ــة عالمّي ــان بجاذبّي ــان تمّتع ــان، اّللت ــوق الإنس وحق

ــة(. ــة والخارجّي ــة والّسياســّية )الّداخلّي والّثقافّي

Ollahe .11
Pallwer .12

InGunek .13
Fan .14
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علــى الرغــم مــن أّن "نــاي" اســتند بنحــو رئيســّي إلــى المصــادر الّثقافّيــة والقيمّيــة والّسياســّية كمصــادر 
للقــّوة الّناعمــة، إّلا أّنهــا ليســت المصــادر الوحيــدة. ُيمكــن أن نذكــر مصــادر أخــرى منتشــرة أيًضــا  فــي 
ــة –  ــا لرؤيتــه  يمكــن إضفــاء الّصبغــة الاجتماعّي مؤّلفــات "نــاي" وخاّصــة كتــاب "مســتقبل القــّوة". وفًق
الّثقافّيــة علــى ماهّيــة القــّوة الّناعمــة واّلتــي لا ُيمكــن فهمهــا مــن دون الّتطــرق إلــى مكّوناتهــا. وإّن دور 
العناصــر الاجتماعّيــة فــي إنتــاج القــّوة الّناعمــة هــو دوٌر أساســّي و مهــّم فــي تحديــد مصيــر المجتمــع. 
ــّي  ــن الّداخل ــي المجالي ــام ف ــّرأي الع ــى ال ــيطرة عل ــى الّس ــات إل ــو الّسياس ــد واضع ــبب، يعم ــذا الّس وله
والخارجــّي، وُتبــذل الجهــود مــن أجــل اســتخدام أســاليب القــّوة الاجتماعّيــة مــكان القــّوة الّصلبــة المبنّيــة 
علــى الّتهديــد والّضغوطــات )ياسوشــي ومــك كانــل، 2010:40(. ويضيــف أيًضــا أّن المجتمــع المدنــّي 
والّلاعبيــن غيــر الحكومّييــن هــم المنشــأ الأساســّي لإنتــاج القــّوة الّناعمــة، ولهــذا يجــب علــى الحكومــات 
تحريــر إمكانــات المجتمــع المدنــّي مــن أجــل إنتــاج القــّوة الّناعمــة )نــاي، 2013(. وإّن أكبــر مصــدر منتــج 
للقــّوة الّناعمــة فــي أمريــكا هــو المجتمعــات المدنّيــة مثــل الجامعــات وهوليــوود ومؤّسســات بيــل غيتــس 

وغيرهــا )نــاي، 2018(.

ــداف  ــلال الأه ــن خ ــا م ــارة إليه ــن الإش ــرة، ويمك ــى الفط ــة عل ــون مبنّي ــلام تك ــي الإس ــة ف ــّوة الّناعم الق
الّســامية والّتركيــز علــى الأخــلاق الخّيــرة والقائمــة علــى المصلحــة العاّمــة للّشــعب. هــذه القــّوة تســّهل 
أهــداف الحكومــة الإســلامّية وتمّهــد الأرضيــات مــن أجــل الّنمــو والّتطــّور. القــّوة الّناعمــة فــي الحكومــة 
الإســلامّية مصانــة مــن أدنــى کســر لقّوتهــا، لاســتنادها إلــى القــّوة الإلهّيــة واعتمادهــا علــى مــدى إيمــان 

ــی وجعفــری، 2015: 80(. ــة )قرب ــة واّتباعهــم خــّط الولاي المجتمــع والمســؤولين بالوعــود الإلهّي

القــّوة الّناعمــة فــي تصريحــات الإمــام الخامنئــي هــي تلــك القــّوة المعنوّيــة اّلتــي تســتخدم فــي مواجهــة 
ــّوة فــي  ــون مــن ســيطرة ق ــرات حياتهــم يعان ــب فت ــاس وفــي أغل ــرى ســماحته أّن الّن ــة. ي ــّوة الّصلب الق
غايــة الّطمــع والجشــع ولا تهتــّم لمصيرهــم. أهــّم مــا فــي القــّوة المعنوّيــة أّنهــا تســاعد فــي إنقــاذ البشــر 
ا  ــدًّ ــّي ج ــذا أساس ــوى، فه ــذه الق ــرور ه ــع وغ ــة طم ــى مواجه ــاعدهم عل ــعة وتس ــّوة الجش ــذه الق ــن ه م
ــم  ــة وخلاصه ــاة المادّي ــن الحي ــن براث ــاس م ــاذ الّن ــة إنق ــّوة المعنوّي ــدف الق ــاس. إّن ه ــى الّن ــبة إل بالّنس
الإنســانّي والمعنــوّي )الإمــام الخامنئــي، 4/10/2009(. ويضيــف ســماحته أّن المصــدر الأساســّي للقــّوة 
الّناعمــة هــو الإيمــان بالجمهورّيــة الإســلامّية وبالقيــم اّلتــي تحكــم المجتمــع الإســلامّي. العلــم، المعرفــة، 
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الّتدبيــر، اليقظــة، الشــعور بالمســؤولّية، الالتــزام، الأمــل بالوعــد الإلهــّي والّتخّلــي عــن المطالــب الحّقيــرة 
ــة الإســلامّية.  ــّوة الأّم ــدار وق ــل كســب رضــا اهلل وأداء الواجــب، هــي عناصــر اقت والوضيعــة فــي مقاب
هــذه العناصــر هــي الّســبيل  إلــى تحقيــق العــّزة والاســتقلال والّتطــور المــادّي والمعنــوّي، وهــي الكفيلــة 
بــأن ُتفشــل جشــع وغــرور العــدّو وتحبــط اعتداءاتــه علــى الــّدول الإســلامّية )الإمــام الخامنئــي، كلمتــه 

ــي 18/12/2007(. ف

تــدّل الّشــواهد الّتاريخّيــة علــى أّن القــّوة الّناعمــة للّثــورة الإســلامّية لــم تؤّثــر فقــط علــى الــّدول 
ــة الإســلامّية هــي  ــم. اســتناًدا إلــى أّن الجمهورّي الإســلامّية، بــل ألقــت بظلالهــا علــى مختلــف دول العال
ــة الإســلامّية أن تكــون  ــا لخطــة الـــ 20 ســنة القادمــة، علــى الجمهورّي مــن نتائــج القــّوة الّناعمــة، ووفًق
بلــًدا ُملهًمــا، فّعــاًلا ومؤّثــًرا فــي العالــم الإســلامّي، وأن تکــون مؤّثــرة فــي الّتقــارب الإســلامّي والإقليمــّي 
حســب تعاليــم وأفــكار الإمــام الخمينــي )قــّدس ســّره(. ويكــون ذلــك عبــر إظهــار الّنمــوذج القــدوة لســيادة 
ــة. مــن  ــة والاجتماعّي ــة الفكرّي ــة، المجتمــع الاخلاقــّي، وعبــر الّديناميكّي ــة، الّتنميــة الفّعال الّشــعب الّدينّي
ــك   ــّوة الّناعمــة، يســاعدها فــي ذل ــر اســتخدامها للق ــا عب ــى أهدافه ــران الّتوصــل إل ــى إي جهــة أخــرى عل
ــم الإســلامّي ودول غــرب  ــا بالعال ــة اّلتــي تربطه ــة، السياســّية والاقتصادّي ــة، التاريخّي العلاقــات الثقافّي
آســيا )الّشــرق الأوســط(، كمــا يجــب عليهــا تحقيــق مصالحهــا الوطنّيــة مــن خــلال تعزيــز القــّوة الّناعمــة 

ــی، 2009: 25(. ــا )بيگ ــة مكّوناته وتقوي

بحســب وثيقــة رؤيــة عــام 2025 م، ُعــّدت مؤّسســة العائلــة مــن المكّونــات الاجتماعّيــة للقــّوة الّناعمــة 
فــي إيــران الإســلامّية، وأّن تعزيــز الأواصــر العائلّيــة مــن شــأنه أن يعّمــق وُيحكم أســس الّنظم الإســلامّية، 
يســاعد علــى زرع القيــم فــي الّنفــوس ويرتقــي بالقــّوة الّناعمــة علــى المســتوى الوطنــّي. ورد فــي الّمــادة 
ــز  ــى تعزي ــّي عل ــو أساس ــز بنح ــة ترتك ــع للّتنمي ــج الّراب ــة البرنام ــة، أّن سياس ــن الوثيق ــر م ــة عش الّرابع
ــرعّية  ــوق الّش ــى الحّق ــة، وفــي حصولهــم عل ــاحات الاجتماعّي ــة المــرأة فــي الّس ــة ومكان مؤّسســة العائل
والقانونّيــة فــي جميــع مجــالات المجتمــع. )أبــو الحســني ونجاتــي منفــرد، 2011(. كمــا ورد فــي الّمــادة 
الّســابعة أّن المجتمــع الأخلاقــّي يحمــل فــي طّياتــه الإلهــام لنمــط  وأســلوب الحيــاة الإســلامّي، والقائــم 
علــى المتطّلبــات الجغرافّيــة والّتاريخّيــة والّثقافّيــة لإيــران. وهــذا مــا يجعــل لهــذا الإلهــام قيمــة ُمضاعفــة 
ويكــون هــذا المجتمــع بمثابــة مصــدر لإعــادة إنتــاج وتطويــر القــّوة الّناعمــة فــي الجمهورّيــة الإســلامّية 
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ــب  ــع، وُيكس ــي المجتم ــة ف ــن والعدال ــق الأم ــا  يحّق ــلاق ومراقبته ــق الأخ ــر وتطبي ــران. إّن نش ــي إي ف
الّثقــة والّرضــا فــي الّداخــل ويمنــع مــن تأثيــر الأجانــب. وبحســب هــذه الوثيقــة، فــإّن الفائــدة الرئيســة 
ــة  ــة للجمهورّي ــّوة الّناعم ــز الق ــر وتعزي ــى الّنص ــتؤّدي إل ــي س ــدة اّلت ــي الوح ــّي" ه ــع الأخلاق لـــ "المجتم

الإســلامّية فــي إيــران.

ووفًقــا لتلــك الوثيقــة أيًضــا فــإّن الانســجام الاجتماعــّي اّلــذي يتمحــور حــول الوحــدة والّثقــة الوطنّيــة، 
هــو مــن العناصــر الاجتماعّيــة المهّمــة فــي القــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية )گلشــن پــژوه وبلیــک، 
ا علــى الأجانــب والغــرب، ليــس علــى المســتوى التقنــّي بــل  2010(. تــرى إيــران نفســها متفّوقــة نســبيًّ
علــى مســتوى الــّروح والإرادة الجماعّيــة للّشــعب. الانســجام الاجتماعــّي هــو مــا يمنــح القيمــة للجمهورّيــة 
ــن  ــة م ــادة الخامس ــير الم ــپ، 2006(. تش ــج )دانل ــذا النه ــى ه ــم عل ــران قائ ــي إي ــن ف ــلامّية والأم الإس
الوثيقــة عينهــا، إلــى أّن الانســجام الاجتماعــّي هــو أحــد صفــات المجتمــع الإيرانــّي وهــو أحــد المصــادر 
ــاد  ــدة والاّتح ــة للوح ــّكل الأرضّي ــه أن يش ــون ُيمكن ــذا المك ــع. ه ــي المجتم ــة ف ــّوة الّناعم ــّية للق الأساس
ــة الانحرافــات  ــة، والوقــوف فــي مواجه ــى الحــّد مــن الخلافــات القومّية-المذهبّي ــّي، والعمــل عل الوطن

ــق الاســتقلال الّسياســّي والاســتقامة. ــة والّسياســّية ويحّق الاجتماعّي

ــف أّي  ــّم وظائ ــن أه ــّي م ــن الاجتماع ــر الأم ــإّن توفي ــة، ف ــك الوثيق ــة لتل ــة الثالث ــى الخاصّي ــتناًدا إل واس
ــر  ــّوة الّناعمــة، لأّن المجتمــع غي ــر الق نظــام سياســّي. فالمجتمــع الآمــن هــو واحــد مــن ضــرورات تطوي
المســتقر لا يمكنــه الحفــاظ علــى الوحــدة والّتضامــن وُيعــّرض عملّيــات الإعمــار والّتنميــة والّتطــّور 
والكفــاءة والمشــروعّية ورأســمال واســتثمارات الّنظــام للخطــر، ويوّفــر الأرضّيــة للقضــاء علــى الّســلطة. 
فــي المقابــل، فــإّن المجتمــع الآمــن يملــك ظــروف الّنمــو الاقتصــادّي والاســتقرار الّداخلــي والقــدرة علــى 
تنفيــذ البرامــج الحكومّيــة الّشــاملة والّتفاعــل مــع الّسياســة الخارجّيــة انطلاًقــا مــن توفيــر بيئــة داخلّيــة 

ــي وجعفــري، 2015(. ــة )قرب آمن

مــن المعاييــر المعتمــدة فــي قيــاس القــّوة الّناعمــة، مــدى تحّلــي الأفــراد بالّثقــة وغيرهــا مــن المكّونــات 
ــات  ــى علاق ــة. فالّرأســمال الاجتماعــّي هــو عنصــر يشــير إل ــروة الاجتماعّي ــي تدخــل فــي مجــال الّث اّلت
النظــام الّسياســّي مــع شــعب بلــد مــا، مــن خــلال مكّونــات مثــل الّثقــة والإيمــان والمصداقّيــة والّتضامــن 
ــا  اّلتــي تــؤّدي إلــى زيــادة كفــاءة الّشــعب وتســوية أمــوره. وحيــث أن الّثــروة الاجتماعّيــة تلعــب دوًرا مهمًّ
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ــادة مشــروعّيتها الّسياســّية، يمكــن  ــي زي ــولاء الوطنّييــن  للحكومــة وبالّتال ــادة الّثقــة وال للغايــة فــي زي
ــى  ــة مــن الوثيقــة عل ــادة الّثاني ــد الم ــّوة الّناعمــة. تؤّك ــز الق ــات الأساســّية لتعزي اعتبارهــا إحــدى المكّون
ضــرورة أن يتمّتــع الّشــعب الإيرانــي فــي العــام 2025 "بالّثــروة الاجتماعّيــة". وبالّنظــر إلــى مــواد هــذه 
الوثيقــة يمكــن اســتخلاص عــدد مــن المكّونــات اّلتــي ُتعــّد جــزًءا مــن الثــروات الاجتماعّيــة للجمهورّيــة 
الإســلامّية فــي إيــران واّلتــي ُتعــّزز القــّوة الّناعمــة. نذكــر مــن هــذه المكّونــات: الإيمــان والإرادة الوطنّيــة 
ــا  ــا دوًرا مهمًّ ــا بعًض ــب بعضه ــى جان ــات إل ــذه المكّون ــب ه ــة. تلع ــة والولائّي ــة الجماعّي ــود المنّظم والجه

للغايــة فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية.

حســب وثيقــة رؤيــة عــام 2025م، ُتعــّد الــّروح الوطنّيــة أحــد أهــّم مكّونــات القــّوة الّناعمــة الاجتماعّيــة. 
ــّروح  ــإّن ال ــام، ف ــرأي الع ــكار ال ــدات وأف ــان والمعتق ــي الأذه ــذوًرا ف ــا ج ــة لديه ــّوة الّناعم ــا أّن الق وكم
ــة  ــة والعام ــة الوطنّي ــم والّثقاف ــدات والقي ــان والمعتق ــي الايم ــذورًا ف ــا ج ــر لديه ــك الأم ــة  كذل الوطنّي
للــّدول. ويــؤّدي تعزيــز الــروح الوطنّيــة فــي المجتمــع إلــى تعزيــز القــّوة الّناعمــة فــي البــلاد والمجتمعــات 

)أحمــدي، 2016(.

ــّوة  ــول أّن الق ــن الق ــة يمك ــّوة الّناعم ــر الق ــادر وعناص ــن مص ــلاف بي ــّص الاخت ــا يخ ــي م ــام، ف ــو ع بنح
الّناعمــة فــي البــلاد تتأّلــف مــن ثلاثــة مصــادر أساســّية: الّثقافــة - القيــم الّسياســّية - الّسياســة الخارجّيــة؛ 
ــن أهــّم  ــه. ومــن بي ــّدول أن توّفرهــا كلٌّ بحســب ظروفــه وإمكانيات ــت هــذه المصــادر ُيمكــن لل ــإن غاب ف
ــة  ــة - العلمّي ــّية - الّثقافّي ــة – الّسياس ــّية – الاجتماعّي ــة الّنفس ــة: المعرف ــّوة الّناعم ــر الق ــات عناص مكّون
)ووينــغ، 2009(. ُيشــير "إيكــرز" إلــى العنصــر الّنفســّي، وهــو عبــارة عــن قــدرات وإمكانــات ومهــارات 
أصحــاب القــّوة الّناعمــة فــي اســتخدام أســاليب الّتأثيــر الاجتماعــّي والإقنــاع والعملّيــات الّنفســية للّتأثيــر 
ــة  ــة قوّي ــإرادة عاّم ــع ب ــذي يتمّت ــد اّل ــإّن البل ــح، ف ــارة أوض ــر. وبعب ــف الجماهي ــكار ومواق ــى آراء وأف عل
يمتلــك المواطنــون فيــه الّدوافــع القوّيــة والحمــاس الّشــديد، وتتحّلــى كاّفــة الّشــرائح المجتمعّيــة بــروح 
وطنّيــة وحماســة كبيــرة. العنصــر الاجتماعــّي للقــّوة الّناعمــة هــو درجــة الانســجام والّتماســك الاجتماعــّي 
ــا ازداد الانســجام الاجتماعــّي فــي  ــة. فكّلم ــروة الاجتماعّي ــة والّث ــة الجماعّي ــّي والهوّي والّتضامــن الوطن
ــى تهديــد الأعــداء  ــر عل ــر وكان قــادًرا بنحــو أكب ــك المجتمــع بقــّوة ناعمــة أكب ــع ذل مجتمــع مــا كّلمــا تمّت

ــدي، 2016(. )أحم



13

مــن وجهــة نظــر "نــاي" )2013( فــإّن أهــّم مكــّون للقــّوة الّناعمــة لــدى حكومــة مــا فــي زماننــا الحالــّي 
هــو العنصــر الّثقافــّي. والمقصــود بالعنصــر الثقافــّي للقــّوة الّناعمــة هــو بعدهــا الكيفــّي والكّمــي؛ إّن أّي بلــد 
ــل  يملــك أيديولوجّيــة جّذابــة مــن القيــم الّثابتــة والرؤيــة الشــمولّية والّنمــاذج المختلفــة، ســيتمّتع بتقّب
واســتقطاب كبيريــن. يزعــم "نــاي" أّنــه كّلمــا تمّتــع بلــد مــا بإمكانّيــات أكبــر فــي مجــالات المعرفة الّنفســّية 
والّسياســّية والاجتماعّيــة والّثقافّيــة والعلمّيــة، ســيكون ذلــك بمثابــة تهديــد لمنافســيه أو أعدائــه. 
الحكومــة اّلتــي تتمّتــع بهــذه الإمكانــات ســيكون لديهــا جاذبّيــة وتأثيــر أكبــر على مواطنــي البلــد المنافس، 
وفــي النتيجــة  ُيمكــن أن تؤّثــر علــى الــرأي العــام لذلــك البلــد وتحّركــه باّتجــاه مصالحهــا ومطالبهــا )حســن 
بیگــی ورئيســي دهكــري، 2015: 146(. يّتضــح مــن خــلال هــذا المقــال أّن عناصــر القــّوة الّناعمــة هــي 
نفــس المكّونــات الاجتماعّيــة للقــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية فــي إيــران، ومصــادر القــّوة الّناعمــة 

هــي نفــس تلــك المصــادر الثلاثــة: الّثقافــة والقيــم والسياســة الّداخليــة والخارجّيــة.

ثالًثا: أسلوب البحث

تســتند الإحصــاءات الموجــودة فــي هــذا البحــث، واّلتــي ُجمعــت عبــر أســلوب تحليــل المحتــوى للمجتمــع 
ــذ  ــوارف( من ــه ال ــي )دام ظّل ــات وتصريحــات الإمــام الخامنئ ــة لخطاب ــى المصــادر المكتوب ــي إل الإحصائ
ــي   ــام الخامنئ ــرّي للإم ــام الفك ــم الّنظ ــام 2019م. إّن فه ــى الع ــام 1989 وحّت ــذ الع ــه أي من ــدء ولايت ب
يتطّلــب الوصــول إلــى خطاباتــه وتحليلهــا، حيــث لجــأت هــذه المقالــة إلــى تدويــن نظــام المفاهيــم حــول 
ــى  ــّم الّرجــوع إل ــّدور، ت ــّوة الّناعمــة. مــن أجــل جمــع المعلومــات عــن هــذا ال ــز الق دور الّنســاء فــي تعزي
الموقــع الإعلامــّي للإمــام الخامنئــي وتطبيــق حديــث الولايــة. فــي حيــن أّن الفتــرة الزمنّيــة للبحــث عــن 
الّتصريحــات والمراســلات المتاحــة تعــود إلــى مــا بيــن العاميــن 1989 وحّتــى العــام 2018م. وللحصــول 
علــى الّنصــوص المطلوبــة تــّم اســتخدام عبــارة "الّنســاء" للبحــث فــي هذيــن المصدريــن، حيــث ُعِثــر علــى 
ــة مثــل "الّنســاء  ــة مكّمل ــارات بحثّي ــة اّللاحقــة اســُتخدمت عب ــا. فــي المرحل مــا مجموعــه 1026 خطاًب
ــة" و"الّنســاء فــي الميــدان" و"الّنســاء والّدفــاع المقــدس" و"الّنســاء  والقــّوة الّناعمــة" و"الّنســاء والعائل
ــم  ــتخرجة ل ــي المس ــام الخامنئ ــات الإم ــر تصريح ــي". ولأّن أكث ــجام الّداخل ــاء والانس ــن" و"الّنس والأم
ــّم  ــوارد ت ــض الم ــي بع ــة، فف ــّوة الّناعم ــز الق ــى تعزي ــة إل ــباب المؤّدي ــل والأس ــو كاٍف العوام ــاول بنح تتن
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اســتخدام الّتصــّورات والّتصنيفــات والّتعريفــات اّلتــي اســتنتجها الكاتــب مــن كلام ســماحته. مــن خــلال 
ــق بمفهــوم  ــات والمراســلات تتعل ــا مــن الخطاب ــًرا اســتخراج 48 عنواًن ــّم أخي ــد ت ــل الّنصــوص، فق تحلي

القــّوة الّناعمــة، مــا فتــح بــاب واســًعا أمــام دراســات وتعريفــات جديــدة.

نظــًرا لّطبيعــة البحــث الّنوعّيــة والمحتــوى المــدّون، كان لا بــّد مــن اســتخدام منهجّيــة وأســلوب تحليــل 
البيانــات )تحليــل المحتــوى الّنوعــي(، لأن البحــث الحالــّي استكشــافّي ووصفــّي ولا ُيمكــن أن يعّبــر عــن 

فرضّيــات معّينــة.

ــة وهــي الّتلخيــص والّشــرح والّتصنيــف؛  هنــاك ثلاثــة مســارات لتحليــل المحتــوى فــي الأبحــاث الّنوعّي
والمســار الُمّتبــع فــي هــذا البحــث هــو الّتصنيــف. المرحلــة الأولــى هــي تحديــد وحــدات الّتحليــل وهــي 
عبــارة عــن المقاطــع الّنصّيــة، ثــّم اتبــاع نظــام الفئــات. وفــي ســياق الّتقييــم الأولــّي للمــواد المســتخرجة 
تــّم تحديــد أماكــن البيانــات، وفــي المرحلــة الّنهائّيــة تــّم تحليــل الّنتائــج. اســُتخدم نوعــان مــن الّترميــز، 
ــات . بعــد البحــث والمراجعــة الّدقيقــة لتصريحــات  وهمــا المفتــوح والمحــورّي مــن أجــل تحليــل البيان
الإمــام الخامنئــي )دام ظّلــه الــوارف( حــول دور الّنســاء فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة، تــّم اســتخراج 244 
رمــزًا معرفّيــًا فــي المرحلــة الأولــى، وفــي المرحلــة اّللاحقــة تــّم تصنيــف هــذه الرمــوز ضمــن 24 مفهوًمــا 
ا. ومــن ضمــن آلّيــة خفــض عــدد هــذه المفاهيــم فقــد تــّم اســتخراج 6 فئــات أساســّية  )معيــاًرا( أساســيًّ
ــة )32 رمــًزا(  وهــي: مؤّسســة العائلــة )67 رمــًزا( والمجتمــع الأخلاقــّي )35 رمــًزا( والّثــروة الاجتماعّي
ــة )41  ــّروح الوطنّي ــًزا( وال ــّي )32 رم ــجام الاجتماع ــدة والانس ــًزا( والوح ــّي )37 رم ــن الاجتماع والأم
ــه  رمــًزا(. يشــير الجــدول رقــم 1 إلــى أســلوب تحليــل المحتــوى لتصريحــات الإمــام الخامنئــي )دام ظّل
الــوارف(. هــذه الآلّيــة أفضــت إلــى اســتخراج المضاميــن الأساســّية حــول دور الّنســاء فــي تعزيــز القــّوة 

الّناعمــة مــن وجهــة نظــر ســماحته.



15

جدول 1: إىل أسلوب تحليل المحتوى لتصريحات اإلمام الخامنئي )دام ظّله الوارف(

المفهوم                                      التكرار الفئة األساسّية                           

مؤّسسة العائلة

المجتمع األخالقّي

األمن االجتماعّي

الوحدة واالنسجام 
االجتماعّي

الّروح الوطنّية

الّثروة االجتماعّية

تعزيز أواصر العائلة                           

تربية األبناء                                 

إنجاب األوالد                                    

االلتزام بالقيم االخالقّية                                

الّسالم والهدوء يف المناسبات االجتماعّية    

االلتزام بالحجاب الّشرعي    

العّفة والّطهارة         

نشر الّثقافة الّسياسّية -الشيعية  

الّثقة بالّنفس   

مواجهة األخطار   

تعزيز الّنماذج اإليرانّية -اإلسالمّية   

إنتاج الّردع يف مواجهة الّتهديدات الخارجّية   

المشاركة يف المسيرات  

المشاركة يف األمور الّسياسّية   

المشاركة يف األمور االجتماعّية   

الّتواجد المباشر وغير المباشر يف الجبهات   

األنشطة العلمّية   

الّتواجد يف المجتمع الرياضّي بالّرداء اإلسالمّي   

الّشجاعة وروح المقاومة

             تعزيز روح التّضحية وبذل الّنفس 

تعزيز قّوة الّرجال تمهيًدا لدخولهم الّساحات الكبيرة 

38

19

10

22

13

24

13

6

5

8

7

6

15
8

8
9

7

8

5

6

6
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رابًعا: نتائج الّتحقيق

1- مصادر ومكّونات القّوة الّناعمة:

إّن المصــدر الّرئيســي للقــّوة الناعمــة فــي إيــران هــو الإيمــان بالجمهورّيــة الإســلامّية وبقيمهــا، كالّتضحيــة 
والّشــهادة والروحانّيــة والولايــة والاســتقلال. يشــير المراقبــون إلــى أّن القــّوة الّناعمــة للّثــورة الإســلامّية 
ــن  ــم. م ــف دول العال ــي ُمختل ــرة ف ــت مؤّث ــل كان ــب، ب ــلامّية فحس ــّدول الإس ــى ال ــذ إل ــم تنف ــام ل والّنظ
جهــة أخــرى، واســتناًدا إلــى أّن الّثــورة الإســلامّية هــي نتــاج القــّوة الّناعمــة، وبحســب وثيقــة رؤيــة 20 
ــم الإســلامّي مــن  ــرة فــي العال ــة الإســلامّية أن تكــون ملهمــة، نشــطًة ومؤّث ــى الجمهورّي ــا يجــب عل عاًم
خــلال ترســيخ نمــوذج الّديمقراطّيــة الّدينّيــة )ســيادة الّشــعب الّدينّيــة(، الّتنميــة المســتدامة، المجتمــع 
الاخلاقــّي، الفكــر المتجــّدد والّديناميكّيــات الفكرّيــة والاجتماعّيــة للّتأثيرعلــى  الّتقــارب الإســلامّي 
والإقليمــّي بنــاًء علــى تعاليــم وأفــكار الإمــام الخمينــي )قــّدس ســّره(. وفــي ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف 
كان علــى الجمهورّيــة الإســلامّية أن تســتفيد مــن القــّوة الّناعمــة عبــر تعزيــز مكّوناتهــا، فــي ســبيل تحقيــق 
مصالحهــا الوطنّيــة لمــا لإيــران مــن علاقــات ثقافّيــة وتاريخّيــة وسياســّية واقتصادّيــة عميقــة مــع دول 

غــرب آســيا )الشــرق الأوســط( والعالــم الإســلامّي. )بيگــی، 2009(.
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الرسم البياني 1: مصادر ومكّونات القّوة الّناعمة يف الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

الــقــّوة
 الّناعمة

الّثقافة

القيم 
السياسّية

السياسّية 
الخارجية

العلمانية
ثــقــافــة

 المقاومة
 والّشهادة

نشر 
الثقافة 

اإلسالمّية

االستقامة 
والثبات

العدالة 
والصدق

األخالق محورّية 
الّله
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2- دور الّنساء يف تعزيز القّوة الّناعمة من وجهة نظر اإلمام الخامنئي )دام ظّله الوارف(

أبــدت الجمهورّيــة الإســلامّية اهتمامهــا بالقــّوة الّناعمــة ومكّوناتهــا فــي مجــال وضــع الّسياســات واّتخــاذ 
القــرارات. وُتعــّد وثيقــة رؤيــة عــام 2025 الوثيقــة الأولــى فــي تاريــخ الجمهورّيــة الإســلامّية اّلتــي أقّرهــا 
مجّمــع تشــخيص مصلحــة الّنظــام، مســتعيًنا بعشــرات الخبــراء مــن أجــل تدوينهــا، ثــّم أقّرهــا قائــد الّثــورة 
الإســلامّية فــي إيــران وتــّم إرســالها إلــى الحكومــة لتوضــع موضــع الّتنفيــذ. وبحســب هــذه الوثيقــة فإّنــه 
مــن المطلــوب أن تكــون إيــران فــي عــام 2025 م بلــًدا يســير فــي طريــق الّتقــّدم والّنمــو، وبــأن يحتــّل 
المرتبــة الأولــى فــي المنطقــة مــن الّناحيــة الاقتصادّيــة والعلمّيــة والّتقنيــة، وبــأن تكــون الهوّيــة الإيرانّيــة 
ــرة فــي  ــة. يجــب علــى إيــران أن تكــون ُملهمــة للعالــم الإســلامّي وأن تكــون مؤّث ــة إســلامّية وثورّي هوّي

العلاقــات الّدولّيــة )قصــري ودوســتدار، 2009(. 

ــة،  ــات الاجتماعّي ــام بالمكّون ــال دون الاهتم ــة المن ــة قريب ــّي أن لا تكــون أهــداف هــذه الوثيق مــن البديه
ــة الأخــرى )أحمــدي، 2016(. ــاد الّتنمي ــا بنحــو مباشــر بأبع ــط تحقيقه ــي يرتب واّلت

ــرة علــى القــّوة  ــة المؤّث ــة إلــى موضــوع اســتخراج المكّونــات الاجتماعّي يتطــّرق هــذا القســم مــن المقال
الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية فــي إيــران، وذلــك عبــر الاســتناد إلــى وثيقــة رؤيــة عــام 2025 )موســوي 
وقربــي، 2014(، ومــن ثــّم ســتتطّرق المقالــة إلــى تحليــل دور الّنســاء فــي تعزيــز هــذه القــّوة مــن وجهــة 

نظــر الإمــام الخامنئــي )دام ظّلــه الــوارف(.

3- مؤّسسة العائلة القوّية

لطالمــا كانــت العائلــة علــى مــدى الّتاريــخ وفــي كّل المجتمعــات، المؤّسســة الاجتماعّيــة الأساســّية وأصــل 
ــع الإنســان كان  ــه مدرســة لصن ــخ. والإســلام بوصف ــات والحضــارات والّتاري ــات ومنشــأ الّثقاف المجتمع
الأكثــر اهتماًمــا بتكريــم العائلــة، واعتبارهــا مؤّسســة مقّدســة ومركــًزا للّتربيــة ومهــًدا للمــوّدة والّرحمــة. 
وترتبــط ســعادة وشــقاء المجتمــع الإنســانّي -وفــق الّرؤيــة الإســلامّية- بصــلاح أو فســاد بنيــة العائلــة، 
ــا  ــا بنحــو مســتمّر، اهتماًم ــاظ عليه ــامية لمدرســة الإســلام والحف ــق الأهــداف الّس ــب تحقي ــث يتطّل حي
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ــا بالعائلــة ووضــع القوانيــن المتعّلقــة بهــا فــي المجتمــع موضــع الّتنفيــذ )حســن زاده، 2014(. تحظى  جّديًّ
مؤسســة العائلــة القويــة بمكانــة ســامية، كونهــا المكــّون الاجتماعــّي للقــّوة الّناعمــة، والمحــور الأساســّي 
لنمــّو وتطــّور الإنســان. وإّن القــّوة التــي تتمّتــع بهــا العائلــة تعــّزز أســس الّنظــام الّسياســّي، وتســاهم فــي 
تقويــة القيــم الداخلّيــة وزيــادة مســتوى القــّوة الّناعمــة علــى المســتوى الوطنــّي )أحمــدي، 2016(. يــرى 
ــأّن دورهــا فــي تربيــة  ــة خاّصــة، وب ــة للغايــة وتحظــى بمكان ــة مؤّسســة مهّم الإمــام الخامنئــي أّن العائل
ــيء أن  ــن لش ــه، ولا يمك ــن نوع ــد م ــو فري ا ه ــيًّ ــا ونفس ــأ وفكريًّ ــالمين روحيًّ ــراد س ــم أف ــال وتقدي الأجي
ــر  ــن البش ــارات م ــؤلاء الملي ــن ه ــرد م ــكّل ف ــر ل ــه يتوّف ــرة، فإّن ــام الأس ــد نظ ــا يوج ــا. عندم ــّل مكانه يح
عامــل وممــّرض، بحيــث لا يســتطيع أحــد أن يأخــذ مكانهمــا )24/3/2002(. تكويــن الأســرة هــو أســاس 
الّتربيــة الاجتماعّيــة والإنســانّية )9/8/2005(. يظهــر مــراًرا وتكــراًرا تأكيــد الإمــام الخامنئــي علــى دور 
الّنســاء فــي الأســرة باعتبــاره الواجــب الّدينــّي والاجتماعــّي الأكثــر أهمّيــة وتأثيــًرا، ويــرى أّن مؤّسســة 
العائلــة تلعــب دوًرا مؤّثــًرا وفّعــاًلا فــي نمــّو وتطــّور جميــع أفــراد المجتمــع وتكاملهــم علــى الأصعــدة كاّفــة، 
وفــي حــال عــدم الاهتمــام بالعائلــة وســقوطها فهــذا ســيؤدي إلــى فســاد المجتمــع والقضــاء عليــه. ووفًقــا 
ا فــي نمــّو وازدهــار المجتمعــات، كمــا تــؤّدي التربيــة الّصالحــة  لرؤيتــه فــإّن الّنســاء يلعبــن دوًرا أساســيًّ
ــم 2  ــة. يضــّم الجــدول رق ــّوة الّناعم ــز الق ــى تعزي ــوذج الإيرانّي–الإســلامّي إل ــى أســاس الّنم ــاء عل للأبن

خلاصــة مــن هــذه الّتصريحــات.
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جدول 2: خالصة خطابات اإلمام الخامنئي حول دور المرأة العائلي يف تعزيز القّوة الّناعمة

المعيار                   التاريخ الّدور                         التصريحات                             

مؤّسسة

 العائلة

األوالد  إنجاب  عن  تستنكفن  اّللواتي  الّنساء 
تعملن  إنما  المنزل،  خارج  نشاطهّن  بسبب 
بخالف الطبيعة البشرّية والله ليس براٍض عنهّن

المرأة داخل األسرة عزيزة ومكّرمة وهي المديرة 
الّداخلّية للعائلة؛ هي الّشمعة اّلتي تجمع أفراد 

العائلة وهي سبب أنسها وسكينتها وهدوئها

فيه  تتعّزز  أن  يجب  اّلذي  المكان  هي  األسرة 
الّزوج  الّزوجة مع  العواطف والمشاعر... تعامل 
إنما هو كتعامل األم مع طفلها الّصغير، والّنساء 

الّرقيقات تعرفن هذه النقطة

المرأة المسلمة هي ذلك الموجود اّلذي يتمّتع 
تتصّدى  اّلتي   وهي  العفاف.  ويمتلك  باإليمان 
ألهّم واجب وهو تربية اإلنسان، وتكون مؤّثرة 
يف المجتمع ومستعّدة للنمّو العلمّي والمعنوّي. 
وهو  المهّم  المركز  ذلك  مديرة  هي  المرأة 
وسكينة  راحة  مصدر  تشّكل  بحيث  العائلة، 
إىل جانب صفات  تقع  األمور  كّل هذه  للّرجل. 
واالستعداد  القلب  رّقة  العطف،  مثل  النساء 
المرأة  نموذج  هو  هذا  اإللهّية؛  األنوار  لتقّبل 

المسلمة.

إذا كانت المرأة محترمة ومكّرمة يف بيئتها 
العائلّية فإن جزءًا من مشاكل المجتمع 

سوف ُيحّل

تعزيز األواصر العائلّية

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

21/4/2010

27/7/2005تعزيز األواصر العائلّية

17/5/1996تعزيز األواصر العائلّية

4/1/2012تعزيز األواصر العائلّية

8/3/2018تعزيز األواصر العائلّية
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مؤّسسة

 العائلة

هي  المرأة  المسلمة؛  المرأة  نموذج  هو  هذا 
إضافة  للعائلة،  والمركز  المحور  وهي  المدّبرة 
عىل  يبعث  والزوجة  األم  لدور  تصّديها  أّن  إىل 

الهدوء والّسكينة

العلم  من  االستفادة  المرأة  استطاعت  إذا 
والمعرفة والكماالت المعنوّية واألخالقّية اّلتي 
وضعها الله بشكل متساٍو أمام الجميع سواء 
أكانوا نساًء أم رجاًال، فبكّل تأكيد ستتّم تربية 

األطفال بشكل أفضل

أفضل طريقة لتربية طفل هي أن يترّبى يف 
وعطفها.  محّبتها  كنف  وفي  أمه  حضن 
هذه  من  أوالدهّن  يحرمن  الّلواتي  الّنساء 
يلحقن  هّن  يخطئن،  إنما  اإللهّية  الموهبة 
وبأنفسهّن  بأوالدهّن  الجسيم  الّضرر 

وبالمجتمع. اإلسالم ال يجيز هذا األمر

تعزيز األواصر العائلّية

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

8/3/2018

22/10/1997تربية األوالد

21/4/2010تربية األوالد

لهم  وتوّفر  األوالد  بتربية  تهتّم  اّلتي  المرأة 
العناية والمساعدة؛  ترضعهم وتأخذهم يف 
الجسمانّي  الغذاء  لهم  وتوّفر  حضنها 
القصص  وتعّلمهم  والّثقافّي  والّروحّي 
لهم  وتروي  الّتعليمّية  واألمور  واألحكام 
تنمية  عىل  تساعد  إّنما  القرآنّية،  الحكايات 

وتثقيف األجيال يف المجتمعات.

عالية،  سكانّية  بكثافة  تتمّتع  اّلتي  الّدول 
إّنما حصلت عىل اإلمكانات والفرص ببركة 
عدد سّكانها؛ الصين نموذًجا، والهند نموذًجا 
معّينة،  يعانون من مشاكل  أّنهم  رغم  آخر. 
إّال أّن هذا الّتعداد الّسكاني ُيعتبر بحّد ذاته 
جلبت  ودولّية  وسياسّية  اجتماعّية   قيمة 
لهم العديد من الّنجاحات. لذلك يجب زيادة 
اّلذي  الّسبب  هو  هذا  الجيل؛  هذا  عدد 

يجعلني أكّرر وأؤّكد عىل هذا األمر

21/4/2010تربية األوالد

3/8/2019إنجاب األوالد
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خامًسا: مصاديق المجتمع األخالقّي

الأخــلاق فــي مجــال القــّوة والّسياســة مبحــث قديــم للغايــة، وعنهــا يــروي الّتاريــخ نوعيــن مــن المقاربات: 
الّنهــج الأّول وهــو الّنهــج اّلــذي يربــط الفضائــل الأخلاقّيــة بالحكومــات، ويؤّطــر أصحــاب الحكــم والقــّوة 
ضمــن إطــار أخلاقــّي فــي محاولــة لتعزيــز الّســلطة واســتقرارها واســتمرارها. والّنهــج الآخرهــو الّنهــج 
اّلــذي يجــّرد نفســه مــن درع الأخــلاق مــن أجــل اســتمرار ســلطته )باقــرى چوکامــی وحســینی، 2015(.  
وفًقــا للّتعاليــم الّدينّيــة الأخــلاق هــي صانعــة المجتمعــات، وبالّتالــي فــإّن فقــدان الأخــلاق مــن المجتمــع 
ــام  ــول الإم ــة. يق ــّوة الوطنّي ــّي والق ــام الّسياس ــتحكام الّنظ ــز واس ــام تعزي ــيٍّ أم ــدٍّ أساس ــة تح ــو بمثاب ه
الخامنئــي فــي تصريــح حــول أهمّيــة الهوّيــة الأخلاقّيــة للمجتمــع: الهوّيــة الأخلاقّيــة هــي الهوّيــة 

ــذي يــدور كل شــيء حولهــا. الحّقيقّيــة للمجتمــع، فالأخــلاق هــي البنــاء الأساســّي للمجتمــع اّل

ُيمكــن للإمكانــات العاليــة لأســلوب الحيــاة والمجتمــع الأخلاقــّي المثالــّي للجمهورّيــة الإســلامّية، واّلتــي 
تتمّتــع بدعــم إســلامّي ومحلــّي غنــّي، أن تشــّكل الأرضّيــة لأســلوب المجتمــع الأخلاقــّي اّلــذي تســعى إليــه 
ــادئ  ــر الأعــراف، المب ــم الإســلامّي. وإّن تصدي ــّدول المجــاورة وفــي العال ــة الإســلامّية فــي ال الجمهورّي
والمعتقــدات القيمّيــة، الرؤيــة العالمّيــة والمتطّلبــات الّثقافّيــة عبــر الاســتلهام مــن أســلوب الحيــاة هــذا، 

مؤّسسة

 العائلة

إنجاب األوالد هو أحد أهّم ساحات الجهاد لدى 
ميزة  هو  وظائفهّن.  أقدس  من  وهو  الّنساء 
نسائّية تتحّمل متاعبه المرأة  والله قد منحها 
إياها لتربية األوالد؛ إذا رّكزنا عىل هذه األمور يف 

مجتمعنا فسوف نتطّور

إنجاب األوالد

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

1/5/2013

24/7/2012إنجاب األوالد

هناك حقيقة أخرى، وهي قّوة متصاعدة يف 
بلد  فنحن  اإليرانّية،  اإلسالمّية  الجمهورّية 
يف  عالية  عالمّية  مراتب  نحتل  متطّور. 
ترتيب بعض الّثروات... وفي ما خّص القوى 
مليون  وسبعون  خمسة  فنحن  اإلنسانّية، 

إنسان وعدد الّسكان هذا مهّم للغاية
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ســيؤّدي إلــى تعزيــز أســس القــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية فــي إيــران )موســوي وقربــي، 2014: 
129(. يــؤّدي الإلهــام الّثقافــّي فــي مجــال نمــط وأســلوب الحيــاة، وتصديــر هــذا الأســلوب القائــم علــى 
ــة 20  ــة رؤي ــت وثيق ــبب أدرج ــذا الّس ــران. وله ــة لإي ــّوة الّناعم ــز الق ــى تعزي ــد إل ــة للبل ــة المحلّي الّثقاف
عاًمــا المجتمــع الأخلاقــّي علــى أّنــه الُملهــم لنمــط الحيــاة الإســلامّية ويقــوم علــى الضوابــط الجغرافّيــة 
والّتاريخّيــة والّثقافّيــة لإيــران، وهــذا مــا يؤّهلــه لكــي يكــون ُملهًمــا بنحــو أكبــر وُمضاعــف، وأن ُيشــّكل 
مصــدًرا لإعــادة إنتــاج وتطويــر القــّوة الّناعمــة للجمهورّيــة الإســلامّية فــي إيــران. فضمــان تنفيــذ الأخــلاق 
ــة فــي المجتمــع ويزيــد مــن ثقــة ورضــا  ــى تنفيذهــا سيبســط الأمــن والعدال ــة عل فــي المجتمــع والّرقاب
الّشــعب. علــى المســتوى الوطنــّي، فــإّن المجتمــع الأخلاقــّي يســاعد علــى تكويــن روح الّتعــاون ومجابهــة 
ــب  ــن المذاه ــب بي ــة والّتقري ــات المختلف ــن القومّي ــن بي ــز الّتضام ــادّي، تعزي ــّي والاقتص ــاد الّسياس الفس
وخفــض الأضــرار الاجتماعّيــة والأخلاقّيــة، رفــع مســتوى الّثقــة العاّمــة ومســائل مــن هــذا القبيــل اّلتــي 
ــر نشــر  ــة عب ــم الإيرانّي ــر القي ــا تســاهم فــي تصدي ــة، كم ــّوة الّناعم ــاج الق ــى إعــادة إنت ــؤّدي بدورهــا إل ت
نمــوذج نمــط الحيــاة فــي الجمهورّيــة الإســلامّية فــي إيــران. يســاعد المجتمــع الأخلاقــّي علــى دفــع دول 
المنطقــة باّتجــاه الّتضامــن مــع الّسياســات الإيرانّيــة اســتناًدا إلــى الجــذور العقائدّيــة والّثقافّيــة مــع إيران 
ــة كالّتواضــع، الّتضحيــة، الّتســامح  ــورة الإســلامّية أّن القيــم الأخلاقّي ــد الّث )أحمــدي، 2016(. يــرى قائ
والقيــم المماثلــة ترتبــط بعلاقــة وطيــدة مــع البنــاء الحّقيقــّي للنظــام الّسياســّي فــي إيــران. إذا تجاهلنــا 
ــم  ــعبويتهم وتواضعه ــورة ش ــذف ص ــؤولون بح ــام المس ــعب، أو ق ــلاد للّش ــؤولي الب ــاء مس ــة انتم حقيق
مــن أذهــان غالبّيــة الّنــاس، ...، فهــذا لــن يســاعد كثيــًرا البنــاء الظاهــري للجمهورّيــة الإســلامّية. )الإمــام 

ــي، 14/12/2008(. الخامنئ

ــج الأخــلاق الإســلامّية  ــى دور الّنســاء فــي تروي ــوارف( عل ــه ال ــي )دام ظّل ــد الإمــام الخامنئ ــر تأكي يظه
ــف المواقــف والمواقــع،  ــًرا فــي مختل ــة وأكثرهــا تأثي ــّن الّدينيــة والاجتماعّي كأهــّم وظيفــة مــن وظائفه
ويــرى أّن تمّســك الّنســاء بالقيــم الأخلاقّيــة والســلام والطمأنينــة فــي العلاقــات الاجتماعّيــة المختلفــة، 

هــو ســبب لتعزيــز القــّوة الّناعمــة. يشــير الجــدول رقــم 3 إلــى خلاصــة مــن هــذه الّتصريحــات.
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جدول 3: تصريحات اإلمام الخامنئي حول دور الّنساء يف المجتمع األخالقّي

الّدور                              التصريحات                                           المعيار             التاريخ

مؤّسسة

 العائلة

إذا استطاعت المرأة االستفادة من العلم والمعرفة 
الله  وضعها  اّلتي  واألخالقّية  المعنوّية  والكماالت 
بنحو متساٍو أمام جميع الّناس أكانوا نساًء أو رجاًال، 

فبكّل تأكيد ستتّم تربية األطفال بنحو أفضل

عظمة المرأة تكمن يف الحفاظ عىل الحجاب والحياء 
والعفاف والصفات اّلتي جبلها الله فيها. يف أن تجمع 
الّشعور  مع  اإليمانية،  العّزة  مع  الصفات  هذه  كل 
يف  العطف  ذلك  تستخدم  أن  والواجب،  بالّتكليف 
مكانه، أن تستغل ذلك الذكاء والّتفوق اإليمانّي يف 
مكانه. هذا الّتركيب اّللطيف من اإلمكانات موجوٌد 
هي  والّتفّوق  العطف  اّللطافة،  الّنساء؛  لدى  حصًرا 

صفات ومّيزات منحها الله تعاىل للمرأة.

المجتمع  ا يف  استثنائي½ دوًرا  تلعب  أن  المرأة  تستطيع 
عبر نقاط القّوة اّلتي أودعها الله فيها، إىل جانب اإليمان 
عىل  الّتوّكل  عن  الّناشئ  الّنفسّي  واالستقرار  العميق 

الله تعاىل والمترافق مع العّفة والّطهارة

وتمتلك  باإليمان  تتمّتع  اّلتي  هي  المسلمة  المرأة 
العفاف، وتتصّدى ألهّم واجب وهو تربية اإلنسان، هي 
الجانب  لتحصيل  ومستعّدة  المجتمع  يف  مؤّثرة 
هو  مركز  أهّم   بإدارة  تقوم  وهي  والمعنوّي.  العلمّي 
العائلة، وهي مصدر راحة لجميع أفراد األسرة. كل هذه 
األمور إىل جانب الّصفات النسوّية مثل العطف ورّقة 
القلب واالستعداد لتقّبل األنوار اإللهّية؛ كل هذا يصنع 

نموذج المرأة المسلمة

االلتزام 

باألسس 

والقواعد 

االخالقّية

الّسالم 
والطمأنينة يف 

المناسبات 
االجتماعّية

االلتزام 
باألسس 
والقواعد 
االخالقّية

االلتزام 
باألسس 
والقواعد 
االخالقّية

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

25/9/1997

21/4/2010

15/6/2005

8/3/2018
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سادًسا: األمن االجتماعّي

إّن جوهــر أمــن الجمهورّيــة الإســلامّية هــو الأمــن الاجتماعــّي، واّلــذي يقــاس بمعاييــر عــّدة  مثــل قــدرة 
المجتمــع علــى الاســتمرار فــي أســلوب حياتــه المعتــاد مــع الحفــاظ علــى الّثقافــة واللغــة والّديــن والآداب 
ــث  ــّي، وحي ــن الوطن ــّوة الأم ــك وق ــي تماس ــا ف ــّي دوًرا هامًّ ــن الاجتماع ــب الأم ــة. يلع ــادات والهوّي والع
يمكــن للأنظمــة الّسياســّية أن تنشــئ علاقــة منطقّيــة وطولّيــة بيــن الأمــن الاجتماعــّي والأمــن الوطنــّي، 
فــإّن مشــاركة الأفــراد فــي المجتمــع تضمــن الحفــاظ علــى الأمــن الوطنــّي. بتعبيــر آخــر، إّن خلــق الّتوافــق 
ــة الحــّد مــن المخاطــر  ــا مــع إمكانّي ــّي )القومــّي( ســيترافق حتًم بيــن الأمــن الاجتماعــّي والأمــن الوطن
ــادة القــدرات فــي مواجهــة الّتهديــدات. الأمــن الاجتماعــّي هــو الحــّد الفاصــل بيــن الأمــن الفــردّي  وزي
والأمــن الحكومــّي، وهــو المســؤول عــن أمــن كاّفــة فئــات المجتمــع. يهــدف الأمــن الاجتماعــّي إلــى توفيــر 
الحمايــة للفئــات الاجتماعّيــة الصغيــرة والكبيــرة فــي آن كالعائلــة، الأصدقــاء، الجيران، المواطنــون وأتباع 
ــز الأمــن  ــر وتعزي ــي توفي ــن ف ــع يكم ــراد المجتم ــّي لأف ــدف العمل ــات. اله ــن الفئ ــا م ــن وغيره نفــس الّدي
الاجتماعــّي، حمايــة معاييــر الهوّيــة الاجتماعّيــة فــي ســياق المؤسســات الاجتماعّيــة. الأمــن الاجتماعــّي 
ــرات  ــدات والّتغيي ــروف الّتهدي ــي ظ ــّية ف ــص الأساس ــى الخصائ ــاظ عل ــى الحف ــع عل ــدرة المجتم ــو ق ه
الواقعّيــة والمحتملــة )نويدنيــا، 2003: 62(. وتربــط الّتهديــدات اّلتــي تواجــه الأمــن الاجتماعــّي علاقــة 
وثيقــة مــع العناصــر القيمّيــة للمجتمــع. وفــي الّنتيجــة يكــون أّي تهديــد شــخصّي أو جماعــّي للقيــم يشــّكل 
تهديــدًا ُيخــّل بالأمــن وقــّد ُيحــّرك المجتمــع. إذا تعرضــت إحــدى القيــم الّســائدة فــي المجتمــع إلــى تهديــد 
داخلــّي أو خارجــّي، فــإّن هــذا ســُيلحق الضــرر بالأمــن الاجتماعــّي وســيعاني المجتمــع مــن مشــاكل كثيــرة 
ــطة  ــذ بواس ــا ُتنّف ــع إنم ــم المجتم ــدّو لقي ــدات الع ــن تهدي ــًا م ــزءًا مهّم ــش، 2002(. وإّن ج ــي من )محبوب
ــّن  ــة، أو يك ــة الأجنبّي ــج الّثقاف ــيلة لتروي ــاء وس ــون الّنس ــد تك ــر. ق ــر مباش ــر أو غي ــو مباش ــاء، بنح الّنس
الهــدف فــي هجــوم الأعــداء، عندهــا يكــون الوعــّي والإدراك عنــد الّنســاء بمختلــف أبعــاد الهجمــة الّثقافّيــة 
وســبل مواجهتهــا ومقاومتهــا عامــًلا مســاعًدا فــي الّدفــاع عــن قيــم البــلاد الوطنّيــة والّدينيــة. إضافــة 
إلــى ذلــك، فــإّن دور المــرأة كزوجــة وأّم فــي توجيــه زوجهــا وأولادهــا، وعبــر خلــق جــوٍّ ســليم فــي المنــزل 
ــر للغايــة فــي صــّد هــذا الهجــوم. وحــول دور الّنســاء فــي دفــع  والإشــراف علــى الأطفــال، لهــو دوٌر مؤّث
الهجــوم الثقافــّي، يــرى الإمــام الخامنئــي أّن الالتــزام بالحجــاب الّشــرعّي والإســلامّي والعّفــة والّطهــارة 

وســائل مؤّثــرة فــي مواجهــة الأعــداء وأعــداء الّديــن، مــا ُيســاهم فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة.
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جدول 4: تصريحات اإلمام الخامنئي حول دور المرأة يف األمن االجتماعّي

الّدور                              التصريحات                                           المعيار             التاريخ

مؤّسسة

 العائلة

األمن االجتماعّي

تنعم  يجعلها  للحجاب  المسلمة  المرأة  ارتداء  إّن 
باألمن وكذا الّشباب المسلم

إىل  وتقريبها  الحجاب  عن  المرأة  إبعاد  إّن  بالمقابل 
الُعرّي، يسلب األمن من المرأة نفسها بالّدرجة األوىل 

ومن الّشباب والّرجال يف درجة الحقة

المرأة  تنعم  األمن.  وسائل  أحد  هو  الحجاب  هذا 
بواسطة  المسلم  الّشباب  وكذا  باألمن  المسلمة 
عن  المرأة  يبعدون  حيثما  المسلمة.  المرأة  حجاب 
الحجاب، وحيثما يقربون المرأة إىل الُعري، إّنما يسلبون 
الّشباب  ومن  األوىل  بالدرجة  نفسها  المرأة  من  األمن 
القيام  المرأة  عىل  يجب  الحقة.  درجة  يف  والّرجال 
وكذا  المجتمع،  بيئة  عىل  الحفاظ  أجل  من  بواجبها 

الّرجل يجب أن يكون قادًرا عىل أداء مسؤولّياته.

الكثير من  ينفقون  الحجاب:  أن أشير إىل مسألة  أريد 
المال، يقومون بالكثير من الّنشاطات، يستفيدون من 
عّلهم  المختلفة،  بأنواعها  اإلعالم   وسائل  مئات 
المستقّلة  الّثقافّية  الهوّية  عىل  الّتأثير  يستطيعون 
للمرأة المسلمة؛ هذا ما يجهد إليه األعداء يف الخارج 
أجل  من  األموال  من  ينفقون  كم  مختلفة.  وبطرق 
االفتراضّية  والّساحة  والّتلفزيونات  اإلذاعات  توجيه 
باّتجاه  دعاية  توجيه  أجل  من  تلك  اإلنترنت  ومواقع 
عىل  فتيات  أربع  ُتخدع  بأن  الّنتيجة  فتكون  معّين؟ 
ينفقون  الّشارع.  يف  حجابهّن  وتخلعن  المثال  سبيل 
تلك األموال، ويبذلون كل تلك الجهود ويرّوجون تلك 

األفكار!  لكّن جهودهم عقيمة

العّفة والّطهارة

العّفة والّطهارة

رعاية الحجاب

رعاية الحجاب

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

10/3/1997

10/3/1997

10/3/1997

8/3/2018
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سابًعا: الوحدة واالنسجام االجتماعّي

"الانســجام الّسياســّي – الاجتماعــّي" هــو أحــد المعاييــر الأساســّية فــي موقــف الحكومــات تجــاه العولمة. 
هنــاك أهمّيــة خاّصــة للوحــدة والانســجام فــي أّي مجتمــع، لأّن حيــاة وبقــاء أّي بلــد أو شــعب متوّقــف على 
الوحــدة الوطنّيــة. عــادة مــا يــؤّدي ضعــف الوحــدة الوطنّيــة أو فقدانهــا إلــى تعــّرض الاســتقلال الّسياســّي 
ــروي،  ــامات )خس ــات وانقس ــي اّضطراب ــه ف ــع ودخول ــف المجتم ــى تخّل ــر، وإل ــة للخط ــيادة الوطنّي والّس
ــة، بحيــث تهــّيء الّشــعب  ــاة الاجتماعّي ــّد الوحــدة الإســلامّية أهــّم ســبب وعامــل فــي الحي 2017(. ُتع
لكــي يحيــا حيــاة ســليمة بعيــدة عــن العنــف وســفك الدمــاء، كمــا توّفــر الأمــن لأفــراد المجتمــع الإســلامّي. 
ــة، وأن  ــة والأمنّي ــة والاقتصادّي ــّية والّثقافّي ــاد الّسياس ــي الأبع ــّوة ف ــق الق ــبًبا لتحّق ــون س ــن أن تك وُيمك

ــا للمســلمين فــي مواجهــة الحضــارات والّشــعوب المختلفــة. تكــون ســنًدا قويًّ

ــّي،  ــن الاجتماع ــق الّتضام ــتطيع أن تحّق ــي تس ــات اّلت ــي المجتمع ــّي ف ــّي أو القوم ــن الوطن ــّزز الأم يتع
ــّي.  ــى تضامــن تنظيمــي وهيكل ــل الّتضامــن الاجتماعــّي إل ــى تبدي ــادرة عل وفــي الأنظمــة الّسياســّية الق
ــن  ــة للّتضام ــات اّللازم ــى المؤسس ــد إل ــي تفتق ــات، واّلت ــّددة الهوّي ــات المتع ــّرض المجتمع ــا تتع ــا م غالًب
ــة مــن  ــاك مجتمعــات أخــرى تســتطيع أن تعــّزز الّتضامــن والوحــدة بيــن القــوى الاجتماعّي للخطــر. وهن
ــة.  ــة المنظّم ــر الاســتفادة مــن الأيديولوجّي ــة أخــرى عب ــلطة الّسياســّية مــن جه ــة، ومؤّسســات الّس جه
ففــي هــذه الّظــروف ســينعم الّنظــام الاجتماعــّي بالاســتقرار والأمــن )متقــي، 2012: 243(. بنــاًء علــى 
مــا تقــّدم، فــإّن الانســجام الوطنــّي عبــارة عــن اّتحــاد شــعب بلــد مــا، بيــن الأفــراد والأحــزاب وأصحــاب 
الفكــر والّسياســّيين والمســؤولين، وابتعادهــم عــن أّي انقســام داخلــّي مــا يحــول دون نفــوذ العــدّو 
داخــل حدودهــم، ويكــون هــذا الاّتحــاد ماثــًلا علــى الّرغــم مــن الاختــلاف الحاصــل بيــن فئــات الّشــعب 
ــّي  ــّد الانســجام الاجتماع ــي، 2013(. ُيع ــة )جهان ــول الفكرّي ــة أو المي ــة والمذهبّي ــة العقائدّي ــن الّناحي م
اّلــذي يــدور فــي فلــك الوحــدة والوفــاق الوطنــّي وحــول محــور الّثقــة بالّنفــس الوطنّيــة، مــن العناصــر 
ــک، 2010: 128(. ــژوه وبلی ــن ی ــلامّية )گلش ــة الإس ــي الجمهورّي ــة ف ــّوة الّناعم ــة للق ــة المهّم الاجتماعّي
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لقــد أظهــرت إيــران تفّوقهــا الّنســبي فــي مواجهــة أمريــكا والغــرب، ليــس فــي المجــال الّتقنــّي بــل فــي 
ــه  ــة الإســلامّية، وعلي ــز الجمهورّي ــا ُيمّي ــعب. الانســجام الإســلامّي هــو م ــة للّش ــّروح والإرادة الجماعّي ال
يقــوم الأمــن فــي إيــران. )دانلــپ، 2006: 13(. بنــاًء عليــه يمكــن القــول أّن الانســجام الاجتماعــّي هــو أن 
تحافــظ مجموعــة مــا علــى وحدتهــا وتلتــزم بالعناصــر الموّحــدة الخاّصــة بهــا. فالّتضامــن والانســجام همــا 
بمثابــة شــعور بالمســؤولّية المتبادلــة بيــن عــدد مــن الأشــخاص أو المجموعــات، يتطّلبــان الوعــي والإرادة 
ا  ــا ينطــوي علــى وجــود فكــرة واجــب أو التــزام متبــادل، كمــا يحويــان معًنــا إيجابيًّ ويحمــلان معًنــا أخلاقيًّ
يجعــل الّترابــط بيــن الوظائــف، الأجــزاء أو المكّونــات ضمــن هيكلّيــة منّظمــة )أحمــدي، 2016(. وفــي مــا 
يتعّلــق بــدور المــرأة فــي تعزيــز الوحــدة والانســجام الاجتماعــّي، يمكــن القــول: إّن نســاء المجتمــع إضافــة 
إلــى مســؤولياتهّن الإلهّيــة فــي تربيــة الأجيــال الّناشــئة وإدارة المنــزل، واســتناًدا إلــى إمكاناتهــّن الفكرّيــة 
فــي المشــاركة الّسياســّية والاجتماعّيــة، هــّن يســتطعن المســاعدة فــي تحقيــق الأهــداف الســامية للّديــن 
وللبــلاد. فــي فتــرة الحــرب كانــت الّنســاء علــى قــدر مســؤولياتهّن فــي مواجهــة أوضــاع البــلاد المســتجّدة 
ورســم مســتقبلها، وفــي تحديــد مصيــر المجتمــع، قــد عرفــن تكليفهــّن عبــر تعزيــز الــّروح الجماعّيــة وإيلاء 
ــا قّدمــّن المســاعدة فــي ســبيل معالجــة مشــاكل المواطنيــن  ــة، كم ــة المطلوب ــة الأهمّي ــح الوطنّي المصال
فــي المــدن الحدودّيــة، عبــر تأميــن الحمايــة واّللجــوء خاّصــة للأطفــال اّلذيــن لا مــأوى لهــم وفــي إرســال 
المســاعدات المالّيــة. إّن الّتواجــد اّلــذي يتمّيــز بالّصــدق والعّفــة للمــرأة إلــى جانــب الّرجــل فــي مختلــف 
ســاحات الحــرب، وســعيها الــّدؤوب إلــى تحقيــق الوحــدة والّتضامــن الاجتماعــّي وتصّديهــا المســتمر لحــل 
الأزمــات المجتمعّيــة، إّنمــا هــو يعّبــر عــن أقصــى درجــات الوعــي لديهــا، وتحّملهــا لواجباتهــا ومســؤولّياتها 

الخطيــرة فــي تلــك الحّقبــة، وينــّم عــن نظــرة استشــرافّية عميقــة لديهــا )اشــكيان، 2016(. 

لطالمــا أعــرب الإمــام الخامنئــي عــن الفخــر بتواجــد الّنســاء فــي ســاحات الجهــاد، وهــو ُيثّمــن عالًيــا دور 
الّنســاء فــي الّثــورة وفــي الحــرب المفروضــة. وإّن القيــام بنشــر الّثقافــة الّسياســّية – الّشــيعية مــن قبــل 
الّنســاء، الثقــة بالّنفــس، الاســتعداد لتلّقــي المخاطــر، تعزيــز الّنمــاذج الإيرانّية-الإســلامّية وإيجادهــّن لقّوة 
الــّردع فــي مواجهــة الّتهديــدات الخارجّيــة، هــي مــن عوامــل تحقيــق الوحــدة والّتماســك الاجتماعــّي فــي 
المجتمــع. يشــير الجــدول رقــم 5 إلــى خلاصــة تصريحــات الإمــام الخامنئــي )دام ظّلــه الــوارف( فــي هــذا 

المجال.
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جدول 5: تصريحات اإلمام الخامنئي حول دور المرأة يف مجال الوحدة واالنسجام االجتماعّي

الّدور                              التصريحات                                               المعيار             التاريخ

الـــوحــدة 

واالنسجام 

االجتماعّي

الّنساء  تعريف  مجتمع  السلطة   استطاعت  إذا 
اإليرانّي من خالل الّتعاليم والمعارف اإلسالمية، فلن 
يكون لدي أدنى شّك أن تطّور وتقّدم البالد وتمّيزها 

سيكون مضاعًفا

يمكن للمرأة عبر نقاط القّوة اّلتي لديها أن تلعب دوًرا 
بهذه  النساء  تكن  لم  فإذا  المجتمع.  يف  ا  استثنائي§

الخصائص  فال معنى لإلنسانّية

استطاعت شقيقة الّشهيد الّصدر أن تفرض تأثيرها 
ا يف  عىل حقبة تاريخّية، استطاعت أن تلعب دوًرا ُمهم§

العراق المظلوم. يجب تربية نساء عىل هذا الّنمط

اليوم هّن نساء متعّلمات، ويثبتن مواقعهّن  نساؤنا 
العلمّية  الّتجارب  وحقول  المختبرات  أكثر  يف 

واإلنسانّية تعقيًدا.

وخاصة  المسلمات،  النساء  أّيتها  أنكّن  المهّم  من 
اّللواتي  الطالبات  والفتيات  منكّن،  الّشاّبة  الفئة 
والّسياسّي،  واالجتماعّي  العلمّي  نشاطهّن  يمارسن 
أن تواظبوا عىل هذه الّطريقة اإلسالمّية وأن تهتّموا 
المسلمات  للّنساء  والّثورية  اإلسالمّية  الّتربية  بها. 

هي مدعاة فخر الجمهورّية اإلسالمّية 

واألفكار  والّرؤى  كاإلسراف  اآلفات  تجّنب  عليكّن 
المرأة  واّتخاذ  المجدية  غير  والمنافسة  السلبّية 
إىل  االنتباه  وعليكّن  ُيحتذى،  نموذًجا  الغربّية 
أنفسكّن. المرأة الُمسلمة يف بلدنا اليوم لديها هوّية 
اآلخرين، يجب  تأثير  ثقافّية مستقّلة وال تقع تحت 

عليكّن االحتفاظ بهذا ألنفسكّن.

نشر الّثقافة 

الّسياسّية 

الّشيعّية

الثقة بالّنفس

الثقة بالّنفس

الجهوزّية 
لمواجهة 
المخاطر

تعزيز الّنماذج 

اإليرانّية 

اإلسالمّية

خلق الّردع يف 

مواجهة 

التهديدات 

الخارجّية

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

22/10/1997

15/6/2005

22/10/1997

12/7/2013

21/12/2000

8/3/2018
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يجب عىل اإلنسان أن ينتبه إىل هذه األمور. بطبيعة 
الحال نوصي المرأة اإليرانّية والمسلمة والمؤمنة أن 
تنتبه إىل المفاهيم اإلسالمّية والقرآنّية وأن تحافظ 

عليها وتعّززها يوًما بعد آخر.

لقد أقدم الغرب عىل خيانة المرأة. لم تعِط الحضارة 
العلمّي  الّتقّدم  المرأة شيًئا. وإن أمكن رؤية  الغربية 
والسياسّي والفكرّي  للّنساء، فهو حصيلة ُجهودهّن. 
كان  للّنساء  الغربية  والحضارة  الغربّيون  قّدمه  ما 

ا، يذّلهّن ويدفعهّن نحو االبتذال طوًبا وبناء معوج±

تعزيز الّنماذج 

اإليرانّية 

اإلسالمّية

خلق الّردع يف 

مواجهة 

الّتهديدات 

الخارجّية

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

8/3/2018

4/5/2019

ثامًنا: الّروح الوطنّية

أحــد أهــّم مكّونــات القــّوة الوطنّيــة للــّدول هــي الــّروح الحماســّية والوطنّيــة. الــّروح الوطنّيــة عبــارة عــن 
الاســتعداد الّطوعــّي والّنشــط لشــعب بلــد مــا للّدفــاع عــن الأرض والّســيادة والقيــم والّنظــام الأيديولوجّي 
ــة للّشــعب الإيرانــّي عبــر معاييــر عــّدة،  الحاكــم فــي المجتمــع. ُيمكــن تقييــم الــّروح الحماســّية والوطنّي
كالجهوزّيــة للدفــاع عــن البــلاد وعــن نظــام الجمهورّيــة الإســلامّية فــي فتــرة الّدفــاع الُمقــّدس والّشــجاعة 
والّتضحيــة والفــداء والابتعــاد عــن العــدّو وحــّب الّنظــام والقيادة والّثقــة بالّنفــس والمقاومــة والّثبات في 
مواجهــة الّتهديــدات والحظــر وأخيــًرا الّثقــة بالّنصــرة الإلهّيــة. يشــير بعــض الخبــراء إلــى أّن تعزيــز الــّروح 
الوطنّيــة وإضفــاء الّطابــع المؤّسســاتّي عليهــا ُيمكــن أن ُيســاعد فــي منــح قــدرات خماســّية الأبعــاد للّنظــام 
الّسياســّي الإســلامّي )مواجهــة الّتهديــدات الّصلبــة ، الّنصــف صلبــة والّناعمــة، تحصيــن العمــق الداخلــي 
ــراء  ــؤلاء الخب ــة له ــلات الميدانّي ــا للّتحلي ــدي، 2013: 67(. ووفًق ــان أحم ــياني وخ ــي )خودس والخارج
ــجاعة،  ــامح، الش ــار، الّتس ــهاد، الإيث ــة الاستش ــإّن ثقاف ــن، ف ــة للإيرانيي ــّروح الوطنّي ــرات ال ــول مؤّش ح
الاســتعداد لمواجهــة المخاطــر وروح المقاومــة فــي مواجهــة الأعــداء تعــّد مــن أفضــل الســبل فــي 
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مواجهــة تهديــدات العــدو الصلبــة.. الّثقــة بالّنفــس، نكــران الــذات، الّتضحيــة، روح الّشــجاعة والاســتعداد 
ــلامة  ــا الّس ــة. أّم ــدات العــدّو نصــف الّصلب ــة تهدي ــة لمواجه ــر المطلوب ــي المخاطــر هــي مــن المعايي لتلّق
الّنفســية والثقــة بالّنفــس فتكــون فــي مقابــل تهديــدات العــدّو الّناعمــة.  وتكــون الــّروح الجهادّيــة، الإيثــار 
والّتســامح لتعزيــز العمــق الداخلــي. وأخيــًرا روح المقاومــة تمنــح الثقــة بالعمــق الخارجــي فــي مواجهــة 
العــدّو )خودســياني وخــان أحمــدي، 2013: 97- 98(. تســاهم الــّروح الوطنّيــة فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة 
باعتبارهــا إحــدى المكّونــات الاجتماعّيــة لهــا، وكمــا أّن القــّوة الّناعمــة تضــرب جذورهــا عميًقا فــي الأذهان 
والأفــكار الّعامــة، فــإّن الــّروح الوطنّيــة كذلــك فهــي تضــرب جذورهــا فــي القيــم، المعتقــدات والّثقافــة 
الوطنّيــة والعاّمــة للــّدول، وتعزيــز هــذه الــّروح يــؤّدي تباًعــا إلــى تعزيــز القــّوة الّناعمــة فــي تلــك الــّدول. 
ــه مــع بدايــة الحــرب  وفــي مــا يختــّص بإظهــار دور الّنســاء فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة، ُيمكــن القــول أّن
المفروضــة كان الّســبب الوحيــد رّبمــا اّلــذي كان يرفــع مــن روح ومعنوّيــات مجاهــدي الإســلام هــو الّدعــم 
والّتشــجيع اّلذيــن تلّقــوه مــن قبــل الزوجــات. وإّن زوجــات شــهداء الّدفــاع عــن المراقــد المقدّســة )مثــل 
ــا علــى الّرجــال فحســب، بــل عليهــّن أيّضــا. ولذلــك لــم  مقــام الّســيدة زينــب( لــم يعتبــرن الّدفــاع واجًب
ُيمانعــن مــن ذهــاب أزواجهــّن إلــى ســاحة الحــرب بــل علــى العكــس كــّن دوًمــا ُيشــّجعونهم علــى الّذهــاب 
إلــى الحــرب. زوجــات شــهداء الّدفــاع عــن المقّدســات إضافــة إلــى أّنهــّن كــّن يشــجعّن أزواجهــّن علــى 
ــّن  ــر شــهادة أو أســر أزواجه ــى جبهــات الحــّق فــي مواجهــة الباطــل، فقــد كــّن يســتقبلن خب الّذهــاب إل
ــة  بــكّل رضــا وتســليم، ودون خــوف أو وجــل مــن بقائهــّن وحيــدات، ومــا يســتتبع ذلــك مــن مهــام ثقيل
ــة  ــة لــلأولاد فــي غيــاب الآبــاء. هــؤلاء الّنســوة بــدأن نشــاطات جماعّي ــة والمادّي فــي  الحاجــات الروحّي
لمســاعدة المجتمــع الّســورّي، شــعوًرا منهــّن بالمســؤولّية تجــاه مصيــر هــذا المجتمــع، بحيــث كــّن يؤّمــن 
ــر والّتســامح فــي  ــة. كمــا كشــفت الّنســاء عــن مظهــر آخــر للّتضحيــة والّصب احتياجــات الجبهــة الخلفّي
فتــرة المشــاكل الاقتصادّيــة اّلتــي تعّرضــت لهــا إيــران، وبعــد إدراكهــّن الّصحيــح لوضــع البــلاد والحظــر 
الاقتصــادّي المفــروض، ومشــاكل انخفــاض الإنتــاج المحّلــي، وخــروج المصانــع مــن دائــرة الإنتــاج، فمــا 
ــع  ــة والّتواض ــن بالقناع ــل واكتفي ــراف والّتجم ــر الإس ــن مظاه ــدت ع ــوة إّلا أن ابتع ــك الّنس ــن تل كان م
كشــكل مــن أشــكال العبــادة. واعتبــرت الّنســاء هــذا الأســلوب فــي حالــة الحظــر المفــروض والاضطــرارّي 
-علــى مســتوى العائلــة- أســلوًبا فّعــالا فــي مســاعدة حكومــة الّنظــام الإســلامّي. يــرى الإمــام الخامنئــي 
)دام ظّلــه الــوارف( أّن المعتقــدات الّدينّيــة، تعزيــز روح الّتضحيــة، الّتســامح والّدعــم المعنــوّي للّرجــال 
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كّلهــا دوافــع مــن أجــل دخــول الّرجــال إلــى ســاحات المواجهــة الكبــرى، وبــأّن الّشــجاعة وروح المقاومــة 
تعــززان الــّروح الوطنّيــة. بنــاًء عليــه تــّم اســتخراج المعاييــر أدنــاه مــن تصريحــات الإمــام الخامنئــي )دام 

ظّلــه الــوارف(:

جدول 6: تصريحات اإلمام الخامنئي حول دور المرأة يف تعزيز الروح الوطنّية

الّدور                              التصريحات                                               المعيار             التاريخ

تعزيز 

الّروح 

الوطنّية

ميدان  يف  المرأة  تتقّدم  أن  هي  اإلسالمّية  الهوّية 
القيم المعنوّية مثل العلم والعبادة  والّتقّرب إىل الله 

والمعرفة اإللهّية والّسير يف األودية العرفانّية

نساء جمهورّية إيران اإلسالمّية استطعن أن يعثرن 
يف  يتواجدن  وأن  تقريًبا،  الحّقيقّية  شخصيتهّن  عىل 
المرأة  روح  عظمة  أظهرن  كما  المختلفة،  الميادين 
المسلمة بحيث تكون أّم الّشهيد هذه وباقي أّمهات 

الّشهداء اّللواتي ترونهّن نموذج هذه المرأة

الّدخول  بهدف  األزواج  روحّية  وتعزيز  األوالد  تربية 
أعمال  أهّم  من  الكبرى  المواجهات  ساحات  إىل 
الّنساء، والحمد لله أّن الّنساء اإليرانّيات والمسلمات 

أثبتن إمكاناتهّن يف هذا المجال

الّثبات عىل  أجل  المرأة زوجها من  أن تساعد  يمكن 
صراط الحّق

المعتقدات 

الّدينّية

تعزيز روح 

الّتضحية 

والّتسامح

تعزيز روحّية 
األزواج يف سبيل 
دخول الّساحات 

الكبرى

تعزيز روحّية 
األزواج يف سبيل 
دخول الّساحات 

الكبرى

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

20/9/2000

19/9/1997

12/7/2013

3/8/2019
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تعزيز 

الّروح 

الوطنّية

كّلما التقيت بأّمهات الّشهداء وجدتهّن أقوى من آباء 
الّنماذج يف كثير  الّشهداء. وُيمكنكم مشاهدة هذه 
من األحيان متجّسدة بروحّية  وشجاعة ونبل أّمهات 
يف  المسلمة  المرأة  عظمة  هي  هذه  الّشهداء. 

الّساحات الّسياسّية والّثقافّية

المرأة من تطوير  الهوّية اإلسالمّية تقتضي تمكين 
الّصبر  والّسياسّية،  االجتماعّية  المسائل  نفسها يف 
الوعّي  ومتطّلباته،  الّسياسّي  الحضور  والمقاومة، 
والّذكاء الّسياسّي، معرفة إمكانات بلدها ومستقبله، 
إدراك األهداف الوطنّية الكبيرة واألهداف اإلسالمّية 
المرتبطة بالّدول اإلسالمّية والّشعوب، معرفة العدّو 
وخططه  ألساليبه  اليومّية  والمواكبة   ، ومؤامراته 
ودسائسه. ويظهر أيًضا دورها  يف إنشاء بيئة العدل 

واإلنصاف والمحيط الهادئ داخل العائلة.

الّنساء  هّن  الّشهداء  تربية  عىل  القادرات  الّنساء 
وأزواجهّن  أوالدهّن  جعل  استطعن  اّللواتي 
الوطن  عن  ومدافعة  ثائرة  مضّحية،  شخصيات 
نساء  هؤالء  األّمة.  وكرامة  وعّزة  الّشعب  ووجود 

عظيمات

الّشجاعة وروح 

المقاومة

االلتزام بمعرفة 

الهوّية اإليرانّية 

واإلسالمّية

الّشجاعة

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

19/9/1997

20/9/2000

22/10/1997
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تاسًعا: الّثروة االجتماعّية

تضــّم الّثــروة الاجتماعّيــة -بوصفهــا أحــد الأركان المهّمــة للقــّوة الّناعمــة- مجموعــة مــن القيــم الموجــودة 
فــي الأنظمــة الفكرّيــة، العلمّيــة، الاجتماعّيــة، الاقتصادّيــة، الّثقافّيــة والّسياســّية للمجتمــع بحيــث أّن هــذه 
القيــم هــي حصيلــة المؤّسســات الاجتماعّيــة والاقتصادّيــة، وتتمّيــز بخصائــص الّثقــة المتبادلــة، الّتفاعــل 
الاجتماعــّي والّشــعور بالهوّيــة المجتمعّيــة والجماعّيــة )مقتــدر وكتابــي، 2018(. وُتعــّد الّثقــة الاجتماعّية 
ــة.  ــروة الاجتماعّي ــي الّث ــّوة ف ــز الق ــّم مراك ــن أه ــا م ــان والّرض ــن والإيم ــّية والّتضام ــاركة الّسياس والمش
ــعب عــن  ــّوة الّناعمــة، واّلتــي تنشــأ مــن رضــا الّش ــات الق ــة الّسياســّية  أحــد أهــّم مكّون ــّد الّثق ــك تع كذل
ــاس مــا يرفــع مــن مســتوى  ــة. وتــؤّدي هــذه الّثقــة إلــى زيــادة الحــّس الّسياســّي للّن الخدمــات الحكومّي
ــن  ــي تتحقــق المشــروعّية الّسياســّية للّنظــام )مــاه پیشــانیان، 2011(.إّن العلاقــة بي المشــاركة، وبالتال
الّثــروة الاجتماعّيــة والقــّوة هــي علاقــة متبادلــة، وهــذا يعنــي أّنــه مــع تعزيــز مكّونــات الّثــروة الاجتماعّية 
فــإن القــّوة الّناعمــة والقــّوة الوطنّيــة ســتتعّززان والعكــس صحيــح، أّي أّنــه مــع تزايــد الأمــن الوطنــّي فــإن 
ميــزان الّثــروة الاجتماعّيــة يرتفــع كذلــك. هــذا الّتفاعــل يــؤّدي إلى ازدهــار المجتمع فــي الأبعاد الّسياســّية 
والاجتماعّيــة والاقتصادّيــة والّثقافّيــة المختلفــة. تشــتمل المكّونــات الأساســّية للثــروة الاجتماعّيــة 
علــى: الّثقــة بالــذات، الأعــراف، القيــم والمشــاركة الّسياســّية وجوانبهــا المختلفــة، بمــا فــي ذلــك الأبعــاد 
ــارة  ــا بمصــادر القــّوة الّناعمــة اّلتــي هــي عب ــة وارتباطه ــة والّسياســّية والاقتصادّي ــة والاجتماعّي الّثقافّي
عــن: الّثقافــة والقيــم والأعــراف الّسياســّية والّسياســة الخارجّيــة وكذلــك المعاييــر العرفّيــة والاجتماعّيــة 
للقــّوة الّناعمــة )مقتــدر وكتابــي، 2018(. حصــل تطــّور كبيــر علــى صعيــد المشــاركة الّسياســّية للّنســاء 
ــا  ــة الّسياســّية حقًّ ــح المشــاركة فــي العملي ــم تصب ــورة الإســلامّية، ومــع هــذا الّتطــّور ل مــع انتصــار الّث
مكتســًبا للنســاء فحســب، بــل بمنزلــة الّتكليــف والواجــب. فقــد اســتطاعت المــرأة إضافــة إلــى المشــاركة 
الّسياســّية الأولّيــة؛ أي الّتمّتــع بحــّق الّتصويــت، أن تخــوض فــي مختلــف المجــالات، لا ســّيما المشــاركة 
ــلطة الّتشــريعّية. هــذا  ــام الّس ــي مه ــا ف ــا أّدت دوره ــر المباشــرة بالحــرب المفروضــة، كم المباشــرة وغي
ــرب  ــاء الح ــع انته ــة. وم ــلامّية الإيرانّي ــة الإس ــام الجمهورّي ــي نظ ــاء ف ــاركة الّنس ــه مش ــد أوج ــو أح ه
شــاركت الّنســاء فــي إعــادة إعمــار البــلاد، كمــا ارتفعــت بنحــو كبيــر نســبة تواجــد الّنســاء فــي مجلــس 
الّشــورى الإســلامّي الخامــس مقارنــة بــدورات المجلــس الأربعــة الّســابقة. بنحــٍو عــام فمــن وجهــة نظــر 
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ــي  ــة عبرالمشــاركة ف ــروة الاجتماعّي ــن الّث ــرأة م ــد الم ــإّن رصي ــوارف(، ف ــه ال ــي )دام ظّل ــام الخامنئ الإم
ــر  ــد المباش ــة، الّتواج ــّية والاجتماعّي ــع الّسياس ــور المجتم ــي أم ــة ف ــرات، الفعالي ــيرات والتظاه المس
ــؤّدي دوًرا  ــّي، الحضــور فــي المجتمــع الرياضــّي بالثــوب الإســلامّي ، ي ــات، الّنشــاط العلم فــي الجبه
ــّدور كمــا  ــا فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة. وأشــار الإمــام الخامنئــي فــي تصريحــات لــه إلــى هــذا ال مهمًّ

يوّضــح الجــدول رقــم 7.

جــدول 7: تصريحــات اإلمــام الخامنئــي حــول دور المــرأة يف تعزيز الّثــروة االجتماعّية

الّدور                              التصريحات                                               المعيار             التاريخ

الّثروة 

االجتماعّية

لعبت الّنساء دوًرا مؤّثًرا ال ُيمكن االستغناء عنه؛ فلو 
دون  من  فإّنه  التـّجمعات  هذه  يف  الّنساء  تكن  لم 
شك لم تكن هذه الّتـجمعات واّلتظاهرات العظيمة 

لتحدث نفس ذلك األثر.

خالل  خاّصة  الوطنّي  الكفاح  يف  دوًرا  الّنساء  لعبت 
من  األوىل  والّنصف  الّسنة  خالل  أي  الّثورة،  فترة 

انطالق الحركة الثورّية العاّمة

للّشعب  الثورّية  الّنهضة  يف  الّنساء  تواجد  لوال 
اإليرانّي، فلم يكن معلوًما هل أّن الّثورة ستحّقق هذا 
أمام  ستنتصر  وأّنها  ال،  أم  الّشكل  بهذا  االنتصار 

العقبات الكبيرة اّلتي كانت تعترضها أم ال.

الوطنّية  المعركة  تلك  يف  الّنساء  تشارك  لم  لو 
الكبرى خالل حرب الّثمانية أعوام اّلتي ُفرضت علينا، 
والمليء  الّصعب  االمتحان  هذا  يف  انتصرنا  لما 

بالمحن. الّنساء هّن من قادنا إىل لّنصر

المشاركة يف 

المسيرات

المشاركة يف 
األمور 

الّسياسّية

المشاركة يف 
األمور 

الّسياسّية

الّتواجد المباشر 
يف الجبهات

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

4/1/2012

4/1/2012

22/10/1997

11/7/2012
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الّثروة 

االجتماعّية

المراتب  ونيلها  المجتمع  يف  المرأة   تفّوق  إّن 
وفي  االختصاصات  مختلف  يف  العليا  الجامعّية 
وعّزة  فخر  مصدر  يشّكل  الرسمّية،  االمتحانات 

للجمهورّية اإلسالمّية

لقد استطاعت نساء إيران اإلسالمّية دخول مختلف 
الّساحات، وبفضل الله تعاىل أثبتن عظمة روح المرأة 

المسلمة

أحٌد  يحّدد  لم  واّللياقة،  باالحترام  تتمّتع  المرأة 
المجاالت االجتماعّية اّلتي ال يسمح فيها للّنساء من  
أو  توّليها  عليها  اّلتي يجب  المسؤولّيات  أو  دخولها، 
حّتى العلوم اّلتي يجب أن تحّصلها. كّال، فهناك الكثير 
العالمات  أبرز  من  هّن  اليوم  مجتمعنا  نساء  من 

والكاتبات، ومن الّشخصّيات الّثقافّية عىل اإلطالق

أرّحب بالّنساء الرياضّيات اّللواتي سّطرن فخرًا باسم 
بالمرأة  كذلك  وأرّحب  الجميع،  أمام  اإليرانّية  المرأة 
قافلتنا  صفوف  بين  من  تمّيزت  اّلتي  المحّجبة 

الرياضّية.

الّنشاطات 

العلمّية

المشاركة يف 
األمور 

االجتماعّية

المشاركة يف 
األمور 

االجتماعّية

الّنساء 
الرياضّيات 
المحّجبات

األمن االجتماعّي

الّروح الوطنّية

15/12/2000

18/9/1996

8/3/2018

25/4/2016

فبحســب الّدراســات اّلتــي أجريــت واســتناًدا إلــى الأســس النظرّيــة للقــّوة الّناعمــة، يمكــن القــول أّن القــّوة 
الّناعمــة تحتــوي علــى أبعــاد ومفاهيــم واســعة، وبنــاء علــى وجهــات نظر متعــددة، ُيمكــن تعريــف المكّونات 
المختلفــة  علــى أّنهــا مكونــات القــّوة الّناعمــة. تّمــت الإشــارة فــي وثيقــة رؤيــة عــام 2025 إلــى جملــة مــن 
المصــادر الاجتماعّيــة للقــّوة الّناعمــة مثــل الأمــن الاجتماعــّي، المجتمــع الأخلاقــي، الانســجام الاجتماعــّي 

)روح الّتعــاون والوحــدة الاجتماعّيــة( مؤّسســة العائلــة القوّيــة، الــّروح الوطنّيــة والّثــروة الاجتماعّيــة.
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دور الّنساء
 يف تعزيز 

القّوة الّناعمة

المجتمع 
االخالقّي

األمن 
االجتماعّي

الّروح 
الوطنّية

الّثروة 
االجتماعّية

مؤّسسة 
العائلة

- االلتزام بالقيم االخالقّية
- إرساء الّسالم والطمأنينة

- نشر الّثقافة الّسياسّية الشيعية
  - الّثقة بالّنفس

  - تحّمل المخاطر
- تعزيز النماذج اإليرنية

االنسجام 
االجتماعّي

-  رعاية الحجاب

- العّفة والّطهارة

- المعتقدات الدينية
        - الّتضحية والّتسامح

- تعزيز روحّية الّرجال

     - المشاركة يف المسيرات
     - المشاركة الّسياسّية

- المشاركة االجتماعّية

- تعزيز أواصر العائلة
- تربية األوالد

- إنجاب األطفال

ــا لتصريحــات  ــة وفًق    ُيظهــر الرســم رقــم 2 نمــوذج حــول دور الّنســاء يف تقويــة المكّونــات االجتماعّي
ــوارف( ــه ال اإلمــام الخامنئــي )دام ظّل
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الّنتيجة:

اســتناًدا إلــى نتائــج البحــث، ُيمكــن القــول أّن القــّوة الّناعمــة هــي عبــارة عــن قــدرات وإمكانــات الــّدول 
ــى  ــّوة تبعــث عل ــك مــن ق ــٍد مــا بقــدر مــا تمتل ــم. يمكــن لثقافــة بل ــى العال ــم نفســها إل ــار وتقدي فــي إظه
الّتنافــر، يكــون لديهــا أيًضــا قــّوة جــذب، والقــّوة الّناعمــة هــي وحدهــا القــادرة بنحــو أساســّي علــى إظهــار 
ــى معتقــدات  ــم، وإحــداث الّتأثيــر المباشــر عل ــّدول وسياســاتها أمــام العال ــة لثقافــة ال الّصــورة الإيجابّي
الّشــعوب. والبلــد اّلــذي  يتمّتــع بنفــوذ ومكانــة فــي العالــم هــو اّلــذي اســتطاع عبــر تلــك  القــّوة الّناعمــة 
ــر  ــت عب ــلامّية، إذ تمّكن ــة الإس ــه الجمهورّي ــت ب ــا قام ــذا م ــة. وه ــاء الّثق ــال بن ــي مج ــًدا ف ــون رائ أن يك
ــة  لثورتهــا وتصديرهــا لهــا خــارج الحــدود مــن إحــداث تأثيــر كبيــر علــى أفــكار وأذهــان  القــّوة الإلهامّي
العالــم. وقامــت وبالاعتمــاد علــى المكّونــات الاجتماعّيــة والّثقافّيــة للقــّوة الّناعمــة بإحيــاء الّثقــة بالّنفــس 
ــا  ــا وبكونه ــار قدراته ــن إظه ــت م ــة، وتمّكن ــي المنطق ــلامّية ف ــوة الإس ــة للّصح ــد الأرضي ــن وتمهي وبالّدي
مؤّثــرة فــي الأحــداث العالمّيــة إلــى جانــب إحــداث تغييــرات علــى المســتوى الّداخلــّي. وقــد أّدى نجــاح 
الّثــورة الإســلامّية إلــى تشــكيل إرادة وطنّيــة وخلــق ثقــة اجتماعّيــة وتمتيــن أواصرالعلاقــة بيــن الّنــاس 
ــا باّتجــاه الأهــداف المخّطــط  ــذي ســاعد القّيميــن علــى الّنظــام فــي المضــّي قُدًم والّسياســّيين، الأمــر اّل
لهــا. وبنــاًء علــى الّدراســات اّلتــي أجريــت، يظهــر أّن القــّوة الّناعمــة تحتــوي علــى أبعــاد ومفاهيــم واســعة 
بســبب اختــلاف وجهــات الّنظــر حولهــا، بحيــث ُيمكــن إدراج مكّونــات مختلفــة علــى أّنهــا مكّونــات للقــّوة 
الّناعمــة. أشــارت وثيقــة رؤيــة عــام 2025م إلــى جملــة مــن المصــادر الاجتماعّيــة للقــّوة الّناعمــة، منهــا 
ــّي  ــك الاجتماع ــّي، والّتماس ــع الأخلاق ــّي، والمجتم ــن الاجتماع ــرة، والأم ــوي للأس ــم والق ــان المحك الكي

ــة. ــروات الاجتماعّي ــة والّث ــّروح الوطنّي ــف الاجتماعــّي(، وال )روح الّتعــاون والّتكّي

ــا كان تعزيــز تلــك القــّوة يتطّلــب تعــاون ومشــاركة ســائر طبقــات الّشــعب فــي مختلــف المجــالات    ولّم
الاجتماعّيــة والّثقافّيــة والّسياســّية والاقتصادّيــة، تنــاول هــذا المقــال  أهمّيــة دور الّنســاء -كوّنهّن يشــّكلن 
نصــف المجتمــع-  فــي تعزيــز هــذه القــّوة مــن وجهــة نظــر الإمــام الخامنئــي )دام ظّلــه الــوارف(.  ومــن 

هنــا ُيمكــن اســتخراج عــّدة نتائــج هاّمــة مــن هــذا البحــث:
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للّنســاء دور أساســّي فــي ربــط واســتحكام الأواصــر العائلّية، عبــر إنجــاب الأولاد، تربيتهم حســب الّتعاليم 
والمبــادئ الإســلامّية وزرع قيــم وأعــراف المجتمــع داخــل نفوســهم. فمــن خــلال اســتيعاب تلــك القيــم 
الأخلاقّيــة كالّتواضــع والّتضحيــة والّتســامح وغيرهــا، وعبــر الّتمســك بمقّومــات الّســلام والاســتقرار فــي 
الأحــداث الاجتماعّيــة، هــو مــن إنجــازات النســاء فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة علــى المســتوى الوطنــّي كمــا 

العالمّي.

ــه  ــّم المواجهــة والّتصــّدي ل ــّن بأبعــاد الغــزو الثقافــّي ومــن ث ويــرى ســماحته أّن وعــّي الّنســاء ومعرفته
ُيمكــن أن يســاعد البــلاد فــي الحفــاظ علــى القيــم الوطنّيــة والّدينّيــة. وإّن دور المــرأة كأّم وزوجــة فــي 
رعايــة زوجهــا وأولادهــا وخلــق بيئــة ســليمة فــي محيــط العائلــة لتنشــئة أولادهــا، إلــى جانــب الالتــزام 
بالحجــاب الإســلامّي والعّفــة والّطهــارة هــو مؤّثــر للغايــة فــي مواجهــة الأعــداء وفي تعزيــز القــّوة الّناعمة.

ــي  ــؤولّية، الّتحل ــعور بالمس ــّي، الّش ــك الاجتماع ــدة والتماس ــز الوح ــي تعزي ــر ف ــرأة المؤّث ــرز دور الم ويب
ــة ومعرفــة الواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــّن فــي الظــروف  بــروح الجماعــة، الاهتمــام بالمصالــح الوطنّي
الاســتثنائية. ثــّم يشــرح ســماحته دور الّنســاء فــي تعزيــز الــّروح الوطنّيــة عبــر تعزيــز روحّيــة أزواجهــّن 
ــر،  ــراف والّتبذي ــن الإس ــاد ع ــي، والابتع ــّي المجتمع ــوب الوع ــع منس ــرب، ورف ــة للح ــة الخلفّي ــي الجبه ف
والقناعــة والّتواضــع، وترســيخ المعتقــدات الّدينّيــة وروح الّتضحيــة والّتســامح، إضافــة إلــى الّشــجاعة 
ــّن  ــاء بوصفه ــة. وإّن الّنس ــّروح الوطنّي ــز ال ــي تعزي ــاهم ف ــور تس ــذه الأم ــن؛ كل ه ــة لديه وروح المقاوم
مصــدر هــام للّثــروة الاجتماعّيــة قامــوا بالارتقــاء بدورهــّن فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة وذلــك عبر المشــاركة 
فــي الّنشــاطات الّسياســّية والاجتماعّيــة، تواجدهــّن المباشــر وغيــر المباشــر فــي حــرب الّثمانيــة أعــوام، 
ــة والّتواجــد فــي المجتمــع الرياضــّي بردائهــّن الإســلامّي.   المشــاركة فــي المســيرات والّنشــاطات العلمّي
وقــد تطــّرق الإمــام الخامنئــي فــي خطاباتــه المختلفــة إلــى دور الّنســاء فــي الّنهضــة والّثــورة الإســلامّية 
وفــي الّدفــاع المقــّدس والحــرب ضــد داعــش، واعتبرهــّن فــي طليعــة المدافعــات عــن المقّدســات، وأّنــه 
لــولا حضــور الّنســاء فــي هــذه المياديــن لمــا انتصرنــا فــي الّثــورة والحــرب المفروضــة. كمــا أّن تواجــد 
الّنســاء فــي الّســاحات يســاعد فــي حــّل كاّفــة المشــاكل، وهــو لا يقتصــر علــى المشــاركة فــي المســيرات 
والّتظاهــرات، بــل فــي مختلــف أشــكال الّدعــم، وتخّطــي مشــاكل وصعوبــات الحــرب، بحيــث تكــون المرأة  
شــاهدة علــى شــهادة زوجهــا وابنهــا، إلــى جانــب نشــاطاتها فــي الّدعــم الخلفــي والمباشــر فــي الحــرب.
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ا  ويضيــف ســماحته أّن مــا يمّيــز الّنســاء المتدّينــات الّناشــطات فــي المجتمــع، أّنهــّن يمتلكــن تحصيــًلا علميًّ
ــة  ــارف الّديني ــة المع ــة؛ خاّص ــم والمعرف ــد مــن اكتســاب العل ــى مزي ــات والّنســاء إل ــا، ويدعــو الفتي عالًي
ــة فــي  ــة والّثقافّي ــف المجــالات الّسياســّية والاجتماعّي والإنســانّية. ويــرى أّن تواجــد الّنســاء فــي مختل
المجتمــع مــع الحفــاظ علــى أولوّيــة العائلــة والالتــزام بالحجــاب الإســلامّي، هــو مــن الواجبــات الأخــرى 
ــز  ــوم تعزي ــة للّنظــام. تســتطيع الّنســاء الي ــّوة الّناعم ــّي( والق ــّي )الوطن ــى الأمــن القوم ــاظ عل فــي الحف
ــّن باّتجــاه تقويــة  ــى أزواجهــّن وأولادهــّن ودفعه ــك عبرإحــداث الّتأثيــر عل ــة للّنظــام، وذل القــّوة الّداخلّي
البنــى التحتّيــة للّنظــام وخلــق الازدهــار الاقتصــادّي، وذلــك عبــر توجيههــم نحــو عــدم الّتبذيــر واســتهلاك 
ــى  ــتناًدا إل ــام واس ــكل ع ــّي. بش ــّي الأجنب ــزو الثقاف ــة والغ ــرب الّناعم ــة الح ــة، ومواجه ــع المحلّي البضائ
تصريحــات الإمــام الخامنئــي )مــّد ظّلــه العالــي(، فــإّن المــرأة تلعــب دوًرا فّعــاًلا فــي تعزيــز القــّوة الّناعمــة 
للجمهورّيــة الإســلامّية الإيرانّيــة، عبــر تعزيــز أواصــر وروابــط مؤّسســة العائلــة وتربيــة الأولاد، والالتــزام 

بالقيــم الاخلاقّيــة والعّفــة والّطهــارة وغيرهــا مــن القيــم.
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