مدل مطلوب تأمین امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
توسط منابع قدرت نرم
واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمود کالهچیان*

چكيده
قدرت نرم عبارت است از توانایی شکلدهی بهترجیحات دیگران .این توانایی میتواند در دو جهت بهکار گرفته
شود؛ یک جهت تقویت عزم و اراده ملی در راستای تأمین امنیت ملی نظام و دوم ،گسترش و صدور اراده یک
نظام با تأیید افکار عمومی در یک محیط خاص ،منطقهای و بینالمللی.
مقاله حاضر در صدد است تا با كالبد شكافي قدرت نرم در منابع سهگانه آن (فرهنگي ،سياسي و اقتصادي)
و با بهرهگيري از نظرات كارشناسي (دلفاي) و درخت سلسله مراتبی ضمن بررسي شاخصهاي منابع سهگانه
اولويت آنان را نسبت بههم و در نتيجه با روش همبستگي پيرسون رابطه آنان را با شاخصهاي امنيت ملي
مشخص نمايد.
يافتههاي اين تحقيق نشاندهنده آن است كه در اولویتبندی معیارهای اصلی(منابع سهگانه قدرت نرم) معیار
آن است که قدرت فرهنگی بهصورت بالفعل و قدرت سیاسی بهصورت بالقوه (زمينهساز و تسهيلكننده) در تأمین
قدرت نرم میتوانند تأثیرگذار باشند.
هدف اين تحقيق ارايه مدلي مطلوب ميباشد ،در مدل مطلوب بايستي از باالترين ظرفيت هر بخش استفاده
شود ،بنابراين سه شاخصي كه باالترين نمره را در سه حوزه فوق كسب نمودهاند ،مبناي الگو قرار ميگيرد ،در
حوزه فرهنگي سه شاخص تفكر بسيجي ،واليتمدار بودن و خدامحوري؛ در حوزه سياسي رهبري سياسي،
مقاومت انقالبي و ارتباطات ديپلماتيك مطلوب و گسترده و در حوزه اقتصادي سياستهاي تجاري ،كمكهاي

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

فرهنگ باالترین وزن را با احتساب  6برابر قدرت اقتصادی و  3برابر قدرت سیاسی دارا میباشد که نشاندهنده

اقتصادي و سرمايهگذاري خارجي مدنظر قرار ميگيرد .اين مدل ميتواند بهصورت بلندمدت در توليد و افزايش
* عضو هیئتعلمی دانشکده امام باقر (ع).
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امنيت ملي توسط قدرت نرم مورد بهرهبرداري قرار گيرد .در اين حالت ،حوزه اقتصاد از حالت خنثي خارج شده و
حوزه سياست نيز مستقيماً تأثيرگذار خواهد بود و اين روند نوعي همافزايي را موجب ميگردد که در اين صورت
ميتوان بهافزايش و توليد امنيت ملي بلندمدت اميد داشت.

کلید واژهها

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

قدرت نرم ،قدرت سخت ،امنيت ملي ،منابع قدرت نرم ،منابع فرهنگي ،منابع اقتصادي ،منابع سياسي.
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مقدمه

1. Hard
2. Soft
3. Carrots
4. Stricks

 . 5معمای دانایی در برگیرنده :اضطراب طرف مقابل (حریف) از افزایش جنبههای مثبت کارا و اثرگذار فرهنگ ،ارزشها و رفتار افکار
پسندانهای است .در مقابل حریف نیز با افزایش این فعالیتها موجبات تعامالت ارزشی را فراهم میسازد.
 . 6معمای امنیت تجهیز نظامی و تسلیحاتی هر کشور در مقابل کشور دیگر و بهنسبت افزایش آن توسط کشور دوم و ادامه این روند
میباشد که موجب تشکیل انبار تسلیحاتی در کشورهای مذکور میگردد.
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قدرت بهمثابه مهمترین ابزار دستیابی بهاهداف مورد توجه دولتمردان بوده و باید باشد .قدرت در مسیر تحول خود
چهرههای مختلفی بهخود گرفته و علیالظاهر تعاریف چندی را نیز شامل گردیده است .عدهای بر این باورند که
()2
()1
قدرت توانایی و ظرفیت انجام کارها میباشد .بهنظر گروهی دیگر قدرت توانایی کسب نتایج دلخواه است .دسته
()3
سوم هم میگویند قدرت تأثیرگذاری بر رفتار دیگران است.
2
در یک طبقهبندی دیگر قدرت بهدو نوع سخت 1و نرم تقسیم میشود که همه با قدرت سخت آشنایی دارند.
نیروی نظامی و اقتصادی ممکن است موجب تغییر موقعیت افراد شود .قدرت سخت مبتنی بر مشوق (هویج) 3و
تهدید (چماق) 4است.
مواقعی پیش میآید که شما بدون تهدید و یا هزینه محسوسی بهنتیجه دلخواه دست پیدا میکنید .روشی
غیرمستقیم برای دستیابی بهآنچه که مدنظر دارید .این روی دیگر قدرت است ،در این روی جدید ممکن است
کشوری در سیاست جهانی بهپیشفرضهای خود دست یابد ،زیرا کشورهای دیگر ارزشهای او را مورد تأیید قرار
میدهند  ،از الگوی او تقلید میکنند و بهمیزان شفافیت و بازی آن کشور اشتیاق نشان میدهند .هدف قدرت نرم،
()4
هدایت دیگران بهاستقبال از آنچه است که شما بهدنبالش هستید (متقاعد کردن مردم ،نه اجبار آنها).
قدرت نرم عبارت است از توانایی شکلدهی بهترجیحات دیگران .این توانایی میتواند در دو جهت بهکار گرفته
شود؛ یک جهت تقویت عزم و ارده ملی در راستای تأمین امنیت ملی نظام و دوم ،گسترش و صدور اراده یک نظام
با تأیید افکار عمومی در یک محیط خاص ،منطقهای و بینالمللی .بنابراين حوزه تعريف مسئله ما بايد دو بُعد داخلي
و خارجي را بهجهت تأثيرگذاري در بر گيرد.
تأثیر قدرت نرم بر افکار ،عقاید و فرهنگ جوامع با ایجاد احساس امنیت است .تأثیر قدرت سخت بر فیزیک و
ذهن و تشویش و تشدید اضطراب آنان است .بهنظر ميرسد ،قدرت نرم تعیینکننده معمای دانایی 5و قدرت سخت
تعيينكننده معمای امنیت6باشد.
سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود آن است كه جمهوري اسالمي ايران با پشتوانه ارزشي و اعتقادي خود از چه
منابع و با چه ظرفيتي در تأمين قدرت نرم (توليد ارزش) ميتواند استفاده نموده و چگونه ميتواند آن را در تأمين
امنيت ملي و افزايش آن بهكار گيرد؟
اگر قايل بهاين امر باشيم كه قدرت در حال تبدیل بهامری کمتر قهرآمیز ،ملموس و قابل انتقال است ،پس
قدرت نرم بهدلیل ماهیت جهان حاضر در پیشرفت ،ارتقای ارتباطات در سطح جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار
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اگر قايل بهاين امر باشيم كه قدرت در حال تبدیل بهامری کمتر قهرآمیز ،ملموس و قابل انتقال است ،پس قدرت نرم
بهدلیل ماهیت جهان حاضر در پیشرفت ،ارتقای ارتباطات در سطح جهانی از اهمیت بیشتری برخوردار و مورد توجه
اندیشمندان و نظامهای سیاسی کشورها قرار گرفته است ،در این جهت کشورهایی که کوشیدهاند بهشناخت قدرتهای
اقناعکننده خود فایق آیند ،توانستهاند آن را بهصورت اسلحهای (فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی) کام ً
ال مؤثر بهکار برند.
با اين نگاه ،محورهای ضرورت و اهمیت عبارت خواهند بود از:
1ـ کشور ما جهت طراحی استراتژی امنیت ملی کارآمد و امنیتساز مطلوب بهطور طبیعی نیازمند مدیریت تهدیدات
فراروی خود با تقویت مزایای مؤلفههای نرم داخلی میباشد.
2ـ الگوها و روشهای بهرهگیری از قدرت نرم و نورمسازی در کشور ما تدوین نشده و این نبود روش و الگو
زمینهساز اعمال سلیقههای متفاوت در قدرت و رفتارهای متنوع بازیگران داخلی و خارجی است.
3ـ رویکرد موسع در شناخت قدرت نرم میتواند دامنه تهدیدات را بهزمینههای فرصت تبدیل نماید که این امر
خود بهثبات سیاسی کشور و گسترش امنیت منجر میشود.
4ـ ارایه الگوی مطلوب منجر بهترسیم روش ،ابزار ،اهداف و منابع قدرت نرم میشود و میتواند مسئولیتی ملی
برای سازمانها و نهادهای درگیر در قدرت نرم ایجاد کند و جهتگیری فعالیت آنان را بهسوی اهداف مشخص
سوق دهد .همچنین میتواند برآیند امکانات و توان ملی را در تأمین و گسترش قدرت نرم با ایجاد زمینههای
هماهنگی و انسجام در دو حوزه ملی و مذهبی ،بیشینه نماید.
5ـ بهجهت كمبود منابع علمي و بهمنظور ايجاد زمينههاي آگاهی محافل و مراکز تصمیمساز و تصمیمگیر
استراتژیک و فعال در حوزه فرهنگ ،سیاست و اقتصاد پیرامون توان جمهوري اسالمي ايران در توانایی شکلدهی
بهترجیحات دیگران با بهرهگیری از قدرت اقناعی ميتوان زمينههاي افزايش تفكر در حوزه قدرت نرم را
ايجاد نمود.

اهداف
دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

این مقاله كاربردي بوده و دارای یک هدف اصلی و سه هدف فرعی بهشرح ذیل است:
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الف) هدف اصلی
طراحی و ارایه الگوی مناسب کاربرد منابع قدرت نرم در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران
ب) اهداف فرعی
1ـ تبيين چیستی و چگونگی شکلگیری قدرت نرم
2ـ تبيين ماهيت قدرت نرم
3ـ تبيين منابع قدرت نرم در جمهوری اسالمی ایران
4ـ تبيين و اولویتبندی منابع قدرت نرم در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران
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سؤالها

در اين مقاله يك سؤال اصلي و سه سؤال فرعي مرتبط با موضوع آمده است:

الف) سؤال اصلی
الگوی مناسب در طراحی کاربرد منابع قدرت نرم در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران چیست؟
ب) سؤالهای فرعی
1ـ بين منابع سهگانه قدرت نرم چه رابطهاي در تأمين امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران وجود دارد؟
2ـ بين منابع سهگانه قدرت نرم ،بیشترین رابطه در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران بهکدام منبع
تعلق دارد؟
3ـ بین منابع سهگانه قدرت نرم ،کمترین رابطه در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران بهکدام منبع
تعلق دارد؟

فرضیهها

در اين مقاله يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي مرتبط با موضوع آمده است:

الف) فرضیه اصلی
الگوی سه وجهي قدرت نرم (فرهنگ ،سياست و اقتصاد) تأمينكننده امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران است.

متغيرهاي پژوهش

جهت بررسي منابع قدرت نرم در ج .ا .ا و تأثير آن بر امنيت ملي ،دو دسته متغير وجود دارد:
1ـ منابع سهگانه قدرت نرم (سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی) بهعنوان متغیر مستقل
2ـ تأمین امنیت ملی بهعنوان متغیر وابسته
امنيت ملي در جنبه سلبي شامل :بقا ،عدم شکست ،عدم برخورد نظامی ،عدم استحاله که تهدید نسبت

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

ب) فرضیههای فرعی
1ـ بيشترين نقش در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران متعلق بهقدرت نرم فرهنگی است.
2ـ كمترين نقش در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران متعلق بهقدرت نرم اقتصادي است.
3ـ نقش قدرت نرم سياسي ،زمينهساز و تسهيلكننده تأثير ساير منابع قدرت نرم براي تأمين امنيت ملي است.
(غير مستقيم بر امنيت ملي تأثيرگذار است)
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بهآنها موجب تضعیف امنیت ملی و تضمین در مورد آنها زمینه تقویت امنیت ملی را فراهم میکند ،در جنبه
ايجابي شامل :توسعه ،گسترش و تأثيرگذاري بر افكار عمومي در ايجاد احساس امنيت ميباشد.

مفهومشناسي

در اين بخش تعاريف قدرت ،قدرت نرم ،منابع قدرت نرم و امنيت ملي آورده ميشود.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 8بهار و تابستان 1387

1ـ قدرت
قدرت ،توانایی حرکت دادن فردی یا جمعی انسانها در جهت مطلوب از طریق اقناع ،تطمیع ،بده و بستان یا
()5
اجبار است.
قدرت توانایی بهحرکت در آوردن دیگران یا وادار ساختن آنها بهانجام یا عدم انجام امری است که بهترتیب
()6
طالب انجام یا عدم انجام آنیم.
()7
قدرت توانایی کلی یک دولت برای کنترل رفتار دیگردولتهاست.
قدرت را معمو ًال بهعنوان رابطه اعمال نفوذ و تأثیرگذاری توانایی یک بازیگر برای واداشتن بازیگر دیگر
()8
بهانجام عمل مطلوب خود یا بازداشتن وی از رفتار نامطلوب تلقی کردهاند .توماس هابز نیز مانند ماکیاولی قدرت
را تعیینکننده رفتار بشر میداند .بشر نیاز ابدی و سیریناپذیری بهقدرت دارد که تنها با مرگ پایان میگیرد.
وبر نیز ویژگی اصلی سیاست را مبارزه برای کسب قدرت میداند .گالبرایت نیز با تأسی بهتعریف وبر از قدرت:
()9
«امکان تحمیل اراده فرد بر رفتار دیگران» در مورد ابعاد مختلف قدرت تحقیق مناسبی ارایه کرده است.
تعریف ما در این تحقیق از قدرت عبارت است از:
«توانایی دفع تهدیدات ،استفاده از فرصتها و رفع آسیبپذیریها برای صیانت از امنیت ملی و تحصیل
منافع ملی».
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2ـ قدرت نرم
قدرت نرم توانایی بهدست آوردن خواستهها از طریق مجذوب کردن (بهجای اجبار و یا امتیاز) میباشد .این
کار از طریق جذابیتهای فرهنگی ،ایدههای سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد .زمانی که سیاستهای ما در
چشم دیگران مشروعیت دارد ،قدرت نرم ما تقویت شده است .در واقع زمانی که شما دیگران را وادار میکنید
ایدههای شما و آنچه شما میخواهید را بپذیرند بدون اینکه برای این کار هزینه زیادی (امتیاز و اجبار) صرف
کنید ،در آن صورت شما از قدرت نرم استفاده کردهاید.
اساس قدرت نرم در ارزشها ،فرهنگ و نحوه رفتار با هر کشور در سطح ملی ،منطقهای و یا بینالمللی و
()10
در ایجاد حس مشروعیت برای اهداف بینالمللی یک کشور نهاده شده است.
قدرت نرم توانایی بهدست آوردن چیزی است که میخواهیم با جذب و اقناع سایرین جهت تحقق اهداف
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خود احصا کنیم .این نوع قدرت با قدرت سخت متفاوت است ،چرا که جذب بسیار ارزانتر و کاراتر از اجبار است.
بنابراین میتوان گفت« :قدرت نرم برای توصیف توانایی یک مجموعه سیاسی مانند دولت در توليد ارزش است.
توانایی که بهطور مستقیم بر رفتار یا منافع سایر نهادهای سیاسی بهشیوههای فرهنگی و ایدئولوژی تأثیرگذار است».

()11

3ـ منابع قدرت نرم

قدرت نرم ،شیوهای جدید از اعمال قدرت در مقایسه با شیوههای سنتی است که موجب میشود یک کشور کاری
کند تا کشورهای دیگر همان چیزی را بخواهند که او میخواهد ،این را قدرت متقاعدکننده هم میخوانند .منابع
()12
قدرت در این بین جذابیت ،ایدئولوژی،شرکتهای چندملیتی و فرهنگ یک کشور میتواند باشد.
کوهن و نای در تعریف جایگاه این قدرت اساس ًا منابع قدرت را محدود بهدانش میدانند .از نظر آنان دانش
بهعنوان قدرت در دو بعد بروز و ظهور مییابد :قدرت رفتاری و قدرت منابع .آنها قدرت نرم را در کنار قدرت سخت
از اقسام قدرت رفتاری میدانند .با این تفاوت که قدرت سخت ،کاربرد قدرت برای وادار ساختن (اجبار) دیگران
()13
است بهآنچه که ما میخواهیم ،در حالی که در قدرت نرم هیچگونه اجباری دیده نمیشود.
نای ،منابع قدرت نرم در سطح بینالمللی را عالوه بر موارد پیش گفته «ارزشهای موجود در فرهنگ ،عملکرد
()14
و سیاستهای داخلی کشورها و نیز افکار عمومی و سازمان ملل نیز میداند».
هانتینگتون نیز زوال مشروعیت نظامهاي اقتدارگرای غیردمکراسی ،رشد اقتصادی و افزایش معیارهای زندگی
()15
و رفاه را از عوامل ترغیب بهدمکراسی و جزء منابع قدرت میداند.
با توجه بهمطالب عنوان شده میتوان گفت «منابع قدرت نرم همواره ثابت نبوده و همیشه با تحول بسترها
و شرایط آنها نیز تغییر مییابند .اما مهمترین منابع قدرت نرم را میتوان در مثلث فرهنگ ،اقتصاد و سیاست جای
داد» .این سه ضلع قدرت دوار نرم را پدید میآورند.
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4ـ امنیت ملی
بسیاری بر این باورند که تفکر تأمین امنیت ملی از طریق نظامی طی دهههای گذشته بر کل جهان حاکم بوده
()16
است؛ اما با تحوالت اساسی در نظم جهانی و اهمیت یافتن سایر مؤلفهها این تفکر تغییر کرده است.
تعریف عملیاتی در این مقاله از امنیت ملی یعنی« :حفظ ارزشهای بنیادی امنیتی (بقا ،عدم شکست ،عدم
برخورد نظامی) در جنبه سلبی ،که تهدید نسبت بهآنها موجب تضعیف امنیت و تضمین در مورد آنها زمینه تقویت
امنیت را فراهم میکند و توسعه،گسترش و تأثیرگذاری بر افکار عمومی در ایجاد احساس امنیت ،در جنبه ایجابی
می باشد».

روش تحقيق

روش تحقیق در اين مقاله موردی ـ زمینهای است .در این روش محقق وضعیت گذشته را برای دستیابی بهشناخت
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الزم در رابطه با موضوع با مدنظر داشتن جریانها و روندهای موجود بهدقت مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.
این مطالعه ادامه مییابد تا بهزمان حال متصل گردد و وضعیت موجود را نیز از نظر ارتباط و روابط متغیرهای تحقیق
با هم در زمان حال با دقت الزم مورد مداقه و بررسی قرار میدهد .نگاه آینده محور بهچگونگی بهرهگیری از منابع
قدرت نرم میتواند این فرآیند تحقیقاتی را در قالب یک الگوی مطلوب ارايه نمايد.
جامعه آماری ما ،نخبگان سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در کشور میباشند که بر ادبیات قدرت نرم ،تهدید نرم

و امنيت ملي تسلط دارند .از کارشناسان موردنظر پس از مقایسه تطبیقی و ارایه الگوی اولیه برای تهیه و تکمیل
الگوی مناسب تأثیرگذار استفاده شده است.
در نمونهگیریها ،حجم نمونه بهعواملی مانند دسترسی بهافراد ،زمان و هزینههای گردآوری اطالعات بستگی
دارد ،متخصص بودن اعضا در روش دلفی ،بهاین محدودیتها میافزاید.
بررسیها نشان میدهد که تعداد اعضای بهکار گرفته شده در پژوهشهایی که تاکنون با کاربرد این روش
()17
بهانجام رسیدهاند ،بین 10تا  1685نفر متغیر بوده است .با وجود این ،هنگامی که میان اعضا تجانس وجود داشته
()18
باشد ،حدود  20تا  30عضو توصیه شده است .با توجه بهچهار پرسشنامه دلفی (سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و
امنیت ملی) و چهار پرسشنامه جداول زوجی (حوزهها و شاخصهای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی) و ایجاد اتفاق
نظر با رویکرد جلب مشارکت اعضا در انجام پژوهش بههمراه تعیین اتفاق نظر اعضا ،مجموع ًا  90متخصص (برای
تشخیص شاخصهای هر پرسشنامه  30ـ  90نفر ) انتخاب گردید.

روش و ابزار جمعآوري
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در این مقاله از سه روش اصلی در گردآوری اطالعات استفاده شده ا ست .روشها بهتناسب موضوع مورد استفاده
بهشرح زیر است:
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1ـ روش جمعآوری کتابخانهای و اسنادی (مطالعه اسنادی و کتابخانهای)
با این روش ابتدا مطالعات و دادههای مربوط بهبخش ادبیات و مبانی نظری تحقیق از میان کتابها ،تحقیقات،
مقاالت ،کنفرانسها ،اسناد دولتی و سندهای راهبردی استخراج و تبیین خواهد شد .همچنین از این روش برای
جمعآوری اطالعات پیرامون منابع قدرت نرم خصوص ًا در مطالعات اولیه منابع قدرت نرم و چیستی آن استفاده
خواهد شد .برای این منظور مانند قبل کتب ،مقالهها ،بانکهای اطالعاتی ،سایتهای خبری ،خبرگزاریها،
بولتنهای ویژه و تمامی منابعی که بتوانند در این امر ما را یاری رساند ،مورد توجه قرار خواهد گرفت.
2ـ مصاحبه کارشناس با کارشناسان موضوع (آگاهان) جهت تعیین شاخصهای منابع قدرت
نرم و اولویتبندی آنان
با این روش ابتدا شاخصهای منابع سهگانه قدرت نرم (سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی) از طریق مصاحبه اولیه
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گردآوری و سپس از طریق روش دلفای تنظیم میگردد و پس از نهایی شدن شاخصها از طریق مصاحبه مجدد
با کارشناسان موضوع از طریق  AHPاولویتبندی میگردد.
3ـ روش پرسشنامه
در این طریق بهمنظور استاندارد کردن منابع قدرت نرم و همچنین بهمنظور ارزیابی تأثیر روابط متغیرهای تحقیق
بهجهت تحلیل کیفی از پرسشنامه استفاده میشود.

ادبيات تحقیق (چارچوب نظری)

1. Matthew Fraser
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چارچوب نظري اين مقاله بر پايه نظريات جوزف ناي در دو حوزه قدرت نرم و منابع قدرت نرم بنا شده است.
مفهوم «قدرت نرم» برای نخستینبار توسط جوزف نای ،در مقاله نشریه آتالنتیک در مارس  ۱۹۹۰مطرح
()19
گشت .وی میگوید« :اگر امریکا تنها  ۲درصد از تولید ناخالص داخلی را بهبرنامهای اختصاص دهد که هم آموزش
داخلی را ارتقا داده و هم کمکهای مؤثر و اطالعات موردنظر را بهخارج رساند ،بهقدرتی متفاوت و عمیقتر از قدرت
سخت دست مییابد که بهآن قدرت نرم میگوییم».
در سال  ، ۱۹۹۰این مفهوم مورد بررسی و توضیح بیشتری قرارگرفت .در کنار قدرت نظامی و اقتصادی (قدرت
سخت) ،بعد جدیدی بهنام «قدرت نرم» مطرح شد« :قدرت نرم ،توانایی کسب از طریق جذب بهجای اجبار است».
این نوع قدرت« ،از طریق روابط با متحدان ،کمکهای اقتصادی و تبادالت فرهنگی حاصل میشود» و میتواند
()20
موجب بهوجود آمدن افکار عمومی مطلوبتر و کسب اعتماد بیشتر در کشورهای دیگر شود.
در سال  ،۲۰۰۱بهمفهوم قدرت نرم و رویکرد افزایش تأثیرات آن طی دهههای آینده پرداخته شد و بیان گردید
که دولتها نباید تنها بر حفظ قدرت اقتصادی و نظامی خود (قدرت سخت) ،تکیه کنند ،بلکه باید در جهت جذابیت
()21
فرهنگ ،ارزشها و نهادهایی که «قدرت نرم» نامیده میشود ،تالش نمایند.
ادبیات قدرت نرم در بین سالهای  2007ـ  ،۲۰۰۴با دو بحث جهانی شدن و انقالب ارتباطات روبهرو بود .این
دو مسئله با تحوالتی که در نظامهای سیاسی ایجاد میشود ،تغییر روش را برای گروههای تروریستی در جهت
اعمال نقشههای خود بهوضوح هموار ساخته است .بنابراین با انتقاد از نظریهپردازانی همچون چارلز کراتامر که معتقد
بهیکجانبهگرایی در سیاست خارجی قدرت های بزرگ هستند ،بحث رضایت جمعی (افکار عمومی) بیان میشود.
متیو فریزر ،1خبرنگاری کانادایی با الهامگيري از نظريه ناي در کتاب خود تالش دارد تا پیامدهای سیاست خارجی
امریکا را که برگرفته از فرهنگ پاپ این کشور میباشد ،در سطح جهانی مورد ارزیابی قرار دهد .فریزر با بیان اینکه
«قدرت نرم» از فرهنگ سرچشمه گرفته و بهمثابه «منبع کلیدی استراتژیک کشورها میباشد» ،پیشزمینهای تاریخی
را در مورد گسترش فیلمها ،شوهای تلویزیونی ،موسیقی و ذائقه غذایی امریکایی در سراسر جهان ارابه میدهد و عنوان
میکند که همراه با این مقوالت ،ارزشهای سیاسی غرب نیز انتقال یافته و گسترش مییابند .در این کتاب ،قدرت نرم
امریکا بهعنوان یک منبع استراتژیک در امور بینالملل مورد توجه میباشد .در اینجا بهقدرت نظامی پنتاگون پرداخته
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نمیشود ،بلکه نقش ابزاری فرهنگ پاپ امریکایی در سیاست خارجی امریکا مورد تحلیل قرار میگیرد .در همین
()22
راستا ،جایگاه هالیوود ،دیزنیلند ،1سیانان ،2امتیوی ،3مدنا 4و کوکاکوال 5در ژئوپلیتیک جهانی بررسی میشود.
قدرت نرم تعبیر به «چهر ه دوم قدرت» ميشود .يك كشور ممكن است براي بهدست آوردن نتايج موردنظر
خود در دنياي سياست بهدليل آنكه كشورهاي ديگر ــ ارزشهاي آن را تحسين كرده و از آن تقليد ميكنند،
بهباالترين سطح رشد و شكوفايي برسد .در اين حالت ،تنظيم يك برنامه و جذب ديگران در سياست ،آنها را مجبور
نميكند تا با تهديد نيروي نظامي يا تحريم اقتصادي تغيير كنند .اين اعمال قدرت نرم ــ كه باعث ميشود ديگران
پيامدهايي را بخواهند كه شما ميخواهيد ــ مردم را بيشتر جذب ميكند تا سركوب .اعمال قدرت نرم بر توانايي
شكل دادن خواستهاي ديگران متكي است .در سطح فردي ،ما با قدرت جذب و فريب آشنا هستيم .در يك رابطه
يا يك ازدواج ،قدرت ضرورت ًا در طرف قویتر نيست .در دنياي تجارت ،مديران باهوش ميدانند كه رهبري موضوع
صدور دستورات نيست ،بلكه شامل رهبري با ارایه نمونه و جذب ديگران براي انجام دادن آنچه ميخواهيد ،است.
اداره كردن يك سازمان بزرگ فقط با صدور دستورات دشوار است ،شما براي صدور ارزشهاي خود بهديگران نياز
داريد .همچنين عمليات سياستگذاري جامعهای ،بر ايجاد رابطهي دوستانه و جذاب با پليس متكي است بدون
استفاده از قوه قهریه آن.
نمودار  1ـ طيف قدرت

طیف رفتار
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محتملترین منابع
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قدرت سخت

قدرت نرم

فرمان اجبار

تنظیم دستور کار جذابیت

انگیزه
تحریم
زور

همکاری
ارزشها
مؤسسات

رشوه

پرداخت پول

فرهنگ

سیاستها

محور دوم مباحث ناي در خصوص منابع قدرت نرم ميباشد .منابع قدرت نرم همواره ثابت نبوده و با تحول
بسترها و شرایط ،آنها نیز تغییر مییابند .اما شاید بتوان مهمترین منابع قدرت نرم را در سه دسته فرهنگ ،اقتصاد
و سیاست جای داد.
1ـ فرهنگ :فرهنگ مجموعهاي از ارزشها و عملياتي است كه مفهوم و معناي يك جامعه را ميسازد .زماني
كه فرهنگ كشوري شامل ارزشهاي جهاني باشد و سياستهاي آن ترویج ارزشها و عاليق بین دیگران باشد،
بهعلت روابط جذب و وظيفه ايجاد شده ،احتمال كسب نتايج مطلوب افزايش ميیابد.
1. Disney Land
2. C.N.N
3. MTV
4. Madonna
5. Coca Cola
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2ـ اقتصاد :عامل دومی که در ایجاد قدرت نرم از نقش بسزایی برخوردار است ،عامل اقتصاد میباشد .شاخصهای
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در عرصه فرهنگ یا اجتماع ،مقولههایی چون هنر (شامل فیلم و سرگرمی ،موسیقی ،تئاتر و هنرهای نمایشی)،
رسانهها (شامل رادیو و تلویزیون ،روزنامهها و مجالت ،اینترنت و ماهوارهها) ،دانش و ورزش مطرح میگردند.
فرهنگ حتی دربرگیرنده مواردی چون ذائقه غذایی یک ملت ،خصلتهای پسندیده ملی که زبانزد جهانی است،
موقعیت فرهنگی ممتاز (شامل دارا بودن آثار باستانی و گردشگری ،بزرگان ادبیات ،شعر ،رمان ،موسیقی و هنر) و
تعداد محصوالت فرهنگی یک کشور نیز جزو آن میباشد .در زمینه دانش نیز ،دانشگاهها ،مراکز فکری ،تحقیقاتی
و مطالعاتی معتبر ،برنامههای جذب و مبادله دانشجو (خصوص ًا بهعنوان قطب علمی در موضوع یا رشتهای خاص
مانند اسالمشناسی ،شرقشناسی و غیره  ،)...سهم جهانی در ارایه فناوریهای نوین علمی ،موفقیتهای علمی
و تحقیقاتی دانشجویان و دانشمندان ملی در صحنه بینالمللی و در زمینه ورزشی نیز کسب افتخارات و میزبانی
مسابقات جهانی یا حتی منطقهای ،جملگی از مؤلفههای مهم در جذب افکار و اذهان بینالمللی و ایجاد قدرت نرم
محسوب میشوند.
نای در صحت اهمیت عامل فرهنگ در قدرت نرم کشورها بههنر ،ادبیات ،موسیقی ،الگوها و مدهای لباس
و نوع غذای اروپاییها اشاره داشته و میگوید بههمین خاطر اروپا یکی از رقبای جدی امریکا در عرصه قدرت نرم
محسوب میشود.
()23
موسیقی اروپایی دارای طرفداران جهانی بسیار زیادی است .نای در کتاب قدرت نرم خود مینویسد« :جنگ
علیه ترور و افراطگرایی تنها مسئله بکارگیری اقدام نظامی و اجبار قانونی نیست ،بلکه فرهنگ ،تفکرات و
سیاستهای غیرنظامی ـ که اغلب بهعنوان قدرت نرم شناخته شدهاند ـ بههمان اندازه اهمیت دارند و در این حوزه
است که سایر کشورها ـ بهویژه در اروپا ـ میتوانند نقاط قوت امریکا را تکمیل کنند .اروپاییها ،سنتی طوالنی در
هزینه کردن در این زمینه ،بهویژه در ایجاد روابط فرهنگی بینالمللی دارند .در این حوزه ،فرانسه باالترین میزان
را هزینه نموده است ،یعنی چیزی حدود بیش از چهار برابر کانادا که در مقام بعدی قرار دارد .بریتانیا و سوئد نیز
مقامهای سوم و چهارم را کسب کردهاند .این در حالی است که امریکا مبلغ بسیار کمی را بهاینگونه هزینهها
()24
اختصاص داده است».
با توجه بهموارد عنوان شده در عصر حاضر کشورهایی که از منابع فرهنگی قدرت نرم استفاده میکنند در
سه دسته قرار میگیرند:
اول) آنهایی که فرهنگ و عقاید مسلط شان بههنجارهای رایج و غالب دنیا نزدیکتر است (هماکنون این
هنجارها تأکیدشان بر لیبرالیسم ،پلورالیسم و استقالل است).
دوم) کشورهایی که دسترسی بیشتری بهکانالهای متعدد ارتباطی دارند و از تأثیرگذاری بیشتری در موضوعی
که در حال چارچوببندی آن هستند برخوردارند.
()25
سوم) کشورهایی که اعتبارشان توسط عملکرد داخلی و بینالمللیشان تقویت شده و ارتقا مییابد.
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اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،مبادالت ارزی ـ تجاری ،میزان تولید سرانه کشورها ،تعداد شرکتها (بهویژه
شرکتهای بینالمللی) ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،میزان مشارکت در ایجاد نهادها و مقررات تجاری بینالمللی،
میزان رفاه ،امید بهزندگی ،پایین بودن میزان بیکاری ،دارا بودن مزیت نسبی در تولید و توزیع یک کاالی خاص
(هنری ،صنعتی و یا کشاورزی) و  ...را میتوان جنبههای مختلف تأثیرگذاری اقتصاد دانست ،اما دو جنبه اساسی که
میتواند در تولید قدرت نرم اقتصادی مؤثر باشد ،رشد اقتصادی و توزیع اقتصادی کاالها و خدمات با رویکرد رضایت
عمومی میباشد .همانطور که در تبدیل ابزار تأثیرگذاری قدرت سخت از نظامی بهاقتصادی در اواخر جنگ سرد،
()26
رقابت نظامی جای خود را بهرقابت اقتصادی داد ،باید در تغییر چهره قدرت و ظهور قدرت نرم و منبع اقتصادی آن
اذعان داشت که اگرچه پایبندی اقتصاد بهقدرت سخت بر هیچکس پوشیده نمیباشد (تأثیر مستقیم قدرت اقتصادی
بر تثبیت قدرت سخت میباشد) اما با توجه بهاینکه ما در دورانی از تحول زندگی میکنیم که سیاست ،فرهنگ
()27
و اقتصاد در تغییرات آن مؤثر میباشند ،اقتصاد تأثیرش بر فرهنگ و سیاست در جهت تأمین قدرت نرم خالصه
میگردد .بنابراین شاخصهای اقتصادی که منبع قدرت نرم اقتصادی میباشند ،مکانیزم تأثیرگذاریشان (ابزار تبدیل
بهقدرت) در تولید قدرت نرم بهصورت مستقیم (قدرت نرم اقتصادی) نبوده و بهصورت غیرمستقیم (آنچنان که در
زمان جنگ سرد و پس از آن در امنیت نظامی تأثیرگذار بوده) در دو بُعد سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار می باشد.
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3ـ سیاست :منبع سوم قدرت نرم ،سیاست میباشد .شاخصهای این منبع را میتوان در دو عرصه داخلی و
بینالمللی بیان نمود .در عرصه داخلی ،افکار عمومی ـ نقش آن در سیاست و میزان تأثیرگذاری و همراهی آن
با دولت ـ  ،رعایت حقوق بشر،کارآمدی قوه قضاییه ،پاسخگویی دولت ،میزان امید بهرعایت عدالت در میان افراد
جامعه ،سیاستهای مهاجرتی ،جذب توریسم ،جذابیتهای ایدئولوژی ،میزان دخالت جامعه مدنی ،میزان جرم و
تخلف از قانون (تعداد زندانها ،تعداد زندانیان و نوع جرایم) یا قانونپذیری اجتماعی ،احزاب سیاسی و گروه های
فشار ،رهبری سیاسی ،مدل نظام سیاسی مورد مالحظه قرار داد.
در عرصه بینالمللی ،حجم و میزان تعامل با سازمانهای بینالمللی ،ارایه کمکهای بشردوستانه ،مناسبات
و مبادالت فرهنگی ،ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده ،طراحی و اتخاذ سیاستهای استراتژیک مقبول
و برگزاری و مشارکت در کنفرانسها و نمایشگاههای بینالمللی ،همکاری سیاسی و سازمانهای غیردولتی را
میتوان مدنظر قرار داد.
سیاست داخلی بهدنبال ارتقای منافع ملی و امنیت ملی از طریق فهم ،اطالعرسانی و تأثیرگذاری بر افکار
عمومی داخلی و بسط تعامل و گفتوگوی میان شهروندان و نهادهای ملی و همتایان آنها در خارج از کشور
میباشد .اگر قرار است کشوری باقی بماند ،باید بهطرز قابل مالحظهای برنامههای روبهتوسعه خود را در سطح
داخل بهسرعت تقویت نماید .یک چنین روندی نیازمند منابع بنیادین دیگری نیز میباشد ،مانند ساختارها و
روابط سازمانی و نهادی نوین و اطالعات بهعنوان عنصری ضروری در قدرت ملی در کنار عناصر سیاسی،
اقتصادی و نظامی .سیاست داخلی در واقع شامل طیفی از برنامههای کلیدی ـ مانند تبادالت ،فعالیتهای
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پخش برنامه و اطالعات و امور فرهنگی ـ است که بهمخاطبان داخلی ارایه شده و آنها را درباره سیاستهای
()28
نظام مطلع میسازد و بهمشارکت میطلبد .بايد گفت سیاست در عصر اطالعات جهاني ،بر اساس الگويي در ميان
كشورها توزيع شده است كه بهيك بازي شطرنج پيچيده و سهبعدي شباهت دارد .در رأس اين صفحه شطرنج،
سیاست داخلی واقع شده است كه عمدت ًا خصلتي تكقدرتی و اقتداری دارد .در صفحه مياني شطرنج ،سیاست
منطقهای قرار گرفته كه خصلتي چندقدرتی دارد و در چارچوب آن ،چندین کشور با ایجاد پیمانهای منطقهای
تجمیع قدرت منطقهای را بهخود اختصاص دادهاند .در اين صفحه ،یک کشور ،قدرت برتر بهحساب نميآيد و اغلب
بايد قدرت اتحادی در نظر گرفته شود.
پايينترين صفحه شطرنج ،نيز بهعرصه سیاست بینالملل اختصاص دارد كه خارج از كنترل حكومت ،از مرزهاي
سياسي عبور ميكند .اين حوزه ،بازيگران متعدد و متنوعي را دربرميگيرد ،از جمله در اين عرصه ،سازمانهای
بینالمللی وجود دارند كه با ابزارهاي سیاسی خود ،آزادی دولتهای دیگر را محدود ميكنند .در اين صفحه پاييني،
قدرت بهميزان گستردهاي پراكنده شده است .در اينجا ،اساس ًا سخن گفتن از وضعيت قدرت يا برتري ،معنايي
ندارد .آنهايي كه با برداشتي سنتي از قدرت ،توصيه ميكنند كشور سياست خارجي سلطهجويانهاي دنبال كند ،بر
تحليلهايي تكيه كردهاند كه اساس ًا با شرايط دنياي امروز همخواني ندارد .اگر كشوري كه در يك بازي شطرنج سه
بُعدي وارد شده است ،تنها بهصفحه باالي شطرنج نگاه كند و بهصفحات ديگر و پيوندهاي عمودي ميان صفحات
توجه نكند ،در اين بازي شكست خواهد خورد.

جمهوری اسالمی ایران و قدرت نرم

ایران پس از انقالب اسالمی ،با تکیه بر قدرت نرم باورها و اعتقادات مذهبی خود ،سیاست تبدیل شدن بهیک
قدرت منطقهای را تعقیب نمود .امت اسالمی ،مفهومی بود که انقالب اسالمی ایران بهادبیات سیاسی وارد کرد.
آنچه دولتمردان باید در سیاست خود که مبتنی بر قدرت نرم است دنبال نمایند ،تبدیل اهمیت ایران بهقدرت ایران
()29
است .قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران را بايد در منابع بالقوه و بالفعل آن بررسي نمود.
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1ـ منابع بالقوه
الف) مؤلفههای فرهنگی ـ اجتماعی
فرهنگ در مقیاس جمعی تصورات ،حاالت و نگرشهایی است که در انسان بهوجود میآید و رابطه مستقیمی
با حیات مادی انسان دارد و از آن اثر پذیرفته و بر آن اثر میگذارد .این تصورات ،تجلیات مادی مختلفی دارند
که بخشی از آن مربوط بههنر و ادبیات میشود و بخشی از آن نیز جنبه رفتاری و کنشی دارد و بهآداب و رسوم
تعبیر میشود .اما عناصر اصلی این تصورات در درجه اول زیرمجموعه ارزشی آن را تشکیل میدهد که مستقیم ًا
با مذهب سر و کار دارد .دوم ،افسانهها و اسطورهها که زندگی انسان را بهابدیت و ازلیت گره میزنند .عامل سوم،
زندگی مادی انسان است که در آغاز بهشدت تحت تأثیر محیط طبیعی قرار داشته است .چهارمین رکن ،حاالت
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انسانهاست که هم از عوامل طبیعی ،اقلیمی و جغرافیایی اثر میپذیرند و هم از عوامل قومی و نژادی .وقتی این
مجموعه بهخلق آثار مادی و غیرمادی خود یعنی تمدن از یکسو و ادبیات ،هنر ،آداب و رسوم و غیره از سوی دیگر
پرداخت ،با آنها وارد تعامل شده ،در پرتو یک عامل دیگر یعنی تاریخ بهآرامی خود را میسازد و بهجلو میآید .از
سوی دیگر در پرتو همین تصورات و حاالت ،حیات مادی انسان نیز ساخته میشود.
كشور ايران با سابقه تمدني كهن خود ميتواند دربرگيرنده دو نماد اصلي ملي و ديني باشد .در نمادهای ملی،
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محورهايي همچون آيينها و سنن باستاني ،اسطورهها ،زبان و ادبیات فارسی و داستانهای دالوری ،عناصر پایدار
و خلقیات پسندیده ملی مطرح بوده و در نمادهاي مذهبي تشيع بههمراه مبارزات آن در كنار اصل خدا محوري و
روحيه شهادتطلبي ،ظلمستيزي و ايثار سرلوحه مبارزات اسالمي اين سرزمين بوده و هست .در انتظار يك منجي
از ديگر نمادهاي مذهبي است .اين امر جلوههایی از استقامت و پایداری را که مدنظر افکار عمومی میباشد ،در
یک رویکرد ارزشی ـ فرهنگی مطرح میسازد.
در كنار اين مؤلفهها ،هنر موسيقي با قدمت جهاني آن در اين سرزمين در كنار گونههايی از بازي و سرگرمی
در گروههای سنی (مرد و زن) و در جوامع سنتی (روستاها ـ ایالت) ،با آنچه در شهرها بهصورت جزیی از فرهنگ
شهر درآمده ،مانند شرکت در مجامع هنری ،باشگاهها ،تماشاخانهها ،تئاترها و سینماها نوعي جلب توجه جهاني را
بهخود معطوف داشته است و پوشش زن و مرد ایرانی از جمله مسایلی میباشد که از دوران باستان در ایران دارای
اهمیت بوده و در شرع مقدس اسالم نیز بر آن تأکید بسیار شده است.
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ب) مؤلفههای اقتصادی
نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با آمیزهای از برنامهریزی متمرکز ،اقتصاد دولتی (عمدت ًا متمرکز بر نفت) و
کشاورزی است و بخش بسیار کوچکی از آن نیز به فعالیتهای تجاری بخشهای خصوصی و خدماتی اختصاص
مییابد .اگر چه در حال حاضر نفت نقش بسیار عمدهای را در نظام اقتصادی ایران ایفا میکند و مهمترین منبع
درآمد این کشور را تشکیل میدهد ،اما با اینحال دولت جمهوری اسالمی ایران در تالش است تا با تنوعبخشیدن
به فعالیتهای اقتصادی خود ،نظام اقتصادی کشور را از تکمحصولی به چند محصولی مبدل سازد .بدینمنظور
دولت ایران بهسرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی از جمله ،صنعت خودروسازی ،صنایع هوا ـ فضا ،صنایع
الکترونیکی ،پتروشیمی و فناوری هستهای پرداخته و در تالش است تا با اصالح قوانین ،کاهش محدودیتها و
ایجاد مناطق تجارت آزاد ،همچون چابهار و جزیره کیش ،شرایط مطلوب و فضای امنی را برای سرمایهگذاری
خارجی و جذب سرمایههای آنان فراهم آورد.
از جمله داليل اين سياست را ميتوان در مزيتهاي اقتصادي ايران در محورهاي ذيل جستجو نمود:
ـ مزیتهای نسبی ایران در حوزه انرژی (نفت و گاز)
ـ صنایع (صنايع دستي) و معادن ایران
ـ صنعت گردشگری در ایران
ـ كاالهاي انحصاري ايران (فرش ،زعفران و خاويار)
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ج ) مؤلفههای سیاسی
ابتداييترين مؤلفه تقویت جامعه مردمساالر دینی است .در میان عوامل کیفی مربوط بهقدرت ملی میتوان از منش
ملی ،روحیه ملی ،کیفیت حکومت و جامعه ،جایگاه و نقش جامعه مدنی و کیفیت دیپلماسی نام برد.
برای گذار و پایداری دموکراسی و تقویت جامعه مردمساالر دینی ،یکی از مهمترین راهکارها ظرفیتسازی
و توانمندسازی سازمانهای متناسب با آن است .ظرفیتسازی بهمفهوم توسعه ظرفیتها ،تواناییها و مهارتهای
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یک سازمان در زمینههای مدیریت ،رهبری ،نظام مالی ،منابع مالی ،طراحی و ارزشیابی است و هدف آن تضمین
پایداری و کارآمدی سازمان و فعالیتهای آن در فرآیند توسعه کشوری است .نتایج اصلی حاصل از فعالیتهای
ظرفیتسازی از یکسو تغییر نگرشها ،ایجاد و بسط مهارتها و دستیابی بهاطالعات و از سوی دیگر کارآمد کردن
روابط و ساختارهای موجود بین بخشی یا در سطح ملی است .ظرفیتسازی در حرکت سازمانهای مردمساالر
دینی نقش بسیار کلیدی دارد .ظرفیتسازی بهسازمانهای فوق امکان این را میدهد که با بخشهای دیگر جامعه
بهرقابت پرداخته و در عین حال باعث رشد و گسترش کارآیی و تأثیرگذاری آنها شود .همچنین ظرفیتسازی
موجب پایداری فعالیتهای این سازمانها میشود.
بهطور کلی ،سازمانهای مذکور بهواسطه سیاستهای ظرفیتسازی ،توانمند شده و رشد میکنند؛ بنابراین
میتوان ظرفیتسازی را یک فعالیت ساختاری برای قدرتمند کردن جامعه مردمساالر دینی در ایران دانست.
امروز ایران اسالمي در شرایطی میتواند در برابر تهاجمات بیگانگان مقاومت کند که با تکیه بر فرهنگ و
تمدن و تاریخ غنی خود (نمادهای ملی) و دین و مذهب خود (نمادهای مذهبی) و تقویت جامعه مردمساالر دینی
بهتقویت روحیه ملی در جامعه بپردازد که یکی از مهمترین ارکان آن کاستن از مقایسهها و اختالفات قومی و
مذهبی و تأکید بر عناصر مشترک و منافع ملی است و اين تنها در گرو وحدت ملي ميباشد.
قدرت واقعی عبارت است از قدرت ملتی که او ًال آگاه باشد پیرامون او چه میگذرد ،دوم ًا بهحق و راه خود ایمان
داشته باشد و سوم ًا تصمیم بگیرد که این راه را ادامه دهد .اگر ملتی این سه خصوصیت را داشته باشد ،هیچ قدرتی
()30
در دنیا از او قویتر نیست .قوت و قدرت ما هنگامی بروز میکند که ملتی یکپارچه باشیم.
رهبری سیاسی ديگر مؤلفه سياسي ميباشد .جایگاه و عزت ایران اسالمی بهبرکت شخصیتی همچون امام
خمینی (ره) است که توانست با عزم ،اراده ،ایمان و توکل بر خدا ،اقیانوس عظیم ملت را بهحرکت در آورد و نه تنها
در ایران که در تمامی کشورهای اسالمی نفوذی تأثیرگذار داشته باشد .چنانچه مقاممعظم رهبری میفرمایند« :ما
()31
امروز بهبرکت امام میتوانیم از موضع قدرت و قوت با دنیا حرف بزنیم».
این رهبری هماکنون در دستان با کفایت مقاممعظم رهبری و در ادامه رسالت امام امت ،سکاندار انقالب
اسالمی میباشد و بهعنوان قدرت نرم سیاسی ایران مطرح است .در نهايت ،اقتدار و استقالل سیاسی در عرصه
دیپلماسی و حضور مقتدرانه در مسایل جهانی بر محور عزت ،حکمت و مصلحت و تسلیم نشدن در برابر قدرتها،
جنبهای دیگر از قدرت نرم ج .ا .ا در صحنه بینالملل و در نزد افکار عمومی جهان میباشد .ديپلماسي جمهوري
اسالمي ايران از مواردی است که مقاممعظم رهبری مکرراً بر آن تأکید داشته و یکی از جنبههای مثبت دولت نهم
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()32

را در افزایش این نوع اقتدار بیان میکند.

2ـ منابع بالفعل:
فرهنگ دینی ـ ملی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
بهصورت كلي ميتوان محورهاي ذيل را بهعنوان منابع بالفعل تأمين قدرت نرم كشور بيان داشت:
الف) خدامحوری
ب) عدل و انصاف و ظلمستیزی (عدالتمحوری و آزادیخواهی)
ج) غرور ملی و خودباوری
د) انتظار
هـ) ارتقای فرهنگ مشارکت مردمی
و) رواج فرهنگ شجاعت و حفظ روحیه و فرهنگ بسیجی و ایثار

روشهای تحلیل دادهها

1ـ تکنیک دلفای برای شناسایی شاخصهای منابع سهگانه قدرت نرم
پس از آنکه شاخصهای عمومی منابع سیاسی ،فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی قدرت نرم از طریق مطالعات
کتابخانهای و اسنادی و مصاحبههای اولیه با کارشناسان و نخبگان موضوعی استنتاج گردید .از تکنیک دلفای برای
تعیین نهایی این شاخصها استفاده شد.
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2ـ تکنیک AHP

در مقاله حاضر از قابلیت سوم این تکنیک یعنی فراهم آوردن تمهیدات الزم برای تعیین و تشخیص اولویتها در
عرصه منابع سهگانه قدرت نرم استفاده شده است.
تکنیک  AHPدر یک فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در پنج مرحله اصلی یعنی درخت سلسله مراتبی ،مقایسههای
زوجی جایگزینها و معیارهای تحقیق عملیات محاسبه دادهها ،تحلیل حساسیت و نرخ ناسازگاری ترسیم و اجرا
میگردد که نتیجه آن اولویتبندی سلسله شاخصهای هر منبع قدرت نرم نسبت بههم و در نهایت اولویتبندی
منابع قدرت نرم نسبت بهیکدیگر میباشد.
 -3روش تجزیه و تحلیل اطالعات
بر اساس آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و استنباطی (همبستگی پیرسون) انجام میگیرد.

تجزيه و تحليل داده ها
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تجزيه و تحليل داده ها در دو مرحله انجام گرفت:

دکتر محمود کالهچیان

1ـ عملیات محاسبه دادهها جهت تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها
پس از امتيازدهي بهشاخصهاي برتر (دلفاي) و تشكيل جدول مقايسهاي زوجي ،محاسبه ميانگين هندسي،
نرمالسازي ،استخراج میانگین موزون و تعیین وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها ،بين منابع سهگانه و بين شاخصهاي
منابع سهگانه انجام و اوزان نهایی معیارها و زیرمعیارها مشخص گرديد .در اوزان نهايي ،معیار فرهنگی ،فرهنگ
استراتژیک حاکم بر رویکردها و گرایشهای فکری ـ ذهنی نخبگان و شهروندان در قیاس با ساختار سیاسی حاکم
قابلیت بیشتری در تولید ارزش در جنبه تولید قدرت نرم دارا میباشد.
معیار سیاسی قدرت نرم نقش مکمل و تسهيلكننده منابع فرهنگی قدرت نرم را ایفا میکند .بهبیان دیگر
کارآمدی حوزه سیاست تأثیر قابل توجهی در افزایش تأثیر معیار فرهنگی در قدرت نرم دارد و قوامبخش ارزش
فرهنگی در جامعه تلقی میگردد.
معیار اقتصادی میزان تأثیر پذیرش نسبت بهفرهنگی و سیاسی بهقدری پایین است که تقریب ًا قابل اغماض
میباشد( .جدول )1
جدول  1ـ شاخصهای ارزیابی تأثیر مؤلفهها بر قدرت نرم
ردیف

معیار

شاخص

وزن معیار

وزن

شاخص

درصد کل

2

رسانه (صدا و سیما ،اینترنت ،ماهواره)

3/1287

2/096

3

شهادتطلبی ،ظلم ستیزی و ایثار(نماد مذهبی)

8/7495

5/862

4

غرور ملی و خود باوری

6/7544

4/525

5

عدالتمحوری و آزادیخواهی

5/6555

3/789

والیتمدار بودن

18/1455

12/157

7

اسطورهها (نماد ملی)

5/1608

3/458

8

خدامحوری (نماد مذهبی)

10/4290

6/987

9

تفکر بسیجی

21/0391

14/096

10

تشیع :تلفیق فرهنگ ایرانی ـ اسالمی (نماد مذهبی)

9/5167

6/376

11

اقتدار معنوی

8/2486

5/527

6

فرهنگی

٪67
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1

محصوالت فرهنگی

3/1723

2/125
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جدول  1ـ (ادامه)
ردیف
12

مقاومت انقالبی

21/6322

13

رهبری سیاسی

33/5799

8/305

14

قانونپذیری اجتماعی

10/7776

2/665

تعامل با سازمانهای بینالمللی

10/4432

2/583

16

ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده

11/0976

2/745

17

رعایت حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی

7/1950

1/779

18

فعالیت سازمانهای غیردولتی

5/2745

1/304

19

سیاستهای تجاری

25/3666

2/171

20

کمکهای اقتصادی

17/8284

1/526

21

سرمایهگذاری خارجی

13/7542

1/177

22

بازار غیررسمی

11/5146

0/985

استقالل اقتصادی

10/2940

0/881

24

مقررات اقتصادی

7/7662

0/665

25

مداخله دولت در اقتصاد

5/8536

0/501

26

تعداد شرکتهای بینالمللی

4/8156

0/412

27

انرژی (نفت و گاز)

2/8068

0/240

23
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وزن معیار

شاخص

5/350

15
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معیار

شاخص

وزن

درصد کل

سیاسی

اقتصادی

٪24

٪8

2ـ تجزیه و تحلیل دادههای آماری
 2ـ  1آمار توصیفی دادهها :نمره آزمودنیها بهپرسشنامههای پژوهش با توجه بهوزن در نظر گرفته شده برای
هرکدام از پاسخها محاسبه شده است .شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نمرهها بهتفکیک شاخصهای
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و همچنین شاخصهای امنیت ملی کشور در جدولهای  3تا  6نشان داده شده است.
 2ـ  2آمار استنباطی دادهها :در ابتدا ضریب همبستگی بین شاخصهای مورد بررسی محاسبه شده و سپس
با استفاده از آزمون ،ضریب همبستگی معناداری ضرایب محاسبه شده بررسی گشته است.
تحلیل فوق ،همبستگی بین هرکدام از شاخصهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی با شاخصهای امنیت ملی
را بررسي نموده است.

دکتر محمود کالهچیان

جدول  2ـ جنبههای تأثیر شاخصهای منابع سهگانه قدرت نرم

تأثیر ندارد

حوزه تأثیر

اقتصادی

سیاسی

نقش کمکهای

رعایت حقوق اقلیتهای

اقتصادی

قومی و مذهبی

سرمایهگذاری خارجی

فعالیت سازمانهای
غیردولتی

فرهنگی

وزن

شاخص

بازار غیررسمی
2ـ0

استقالل اقتصادی
مقررات اقتصادی
مداخله دولت در اقتصاد
تعداد شرکتهای
بینالمللی
انرژی (نفت و گاز)

تأثیر سهوجهی

سیاستهای تجاری

قانونپذیری اجتماعی

محصوالت فرهنگی

تعامل با سازمانهای
بینالمللی

رسانه

ارتباطات دیپلماتیک
مطلوب و گسترده

غرور ملی و خودباوری

 5ـ 2/1

عدالت محوری

تأثیر تکوجهی

مقاومت انقالبی

شهادتطلبی

رهبری سیاسی

خدامحوری

 8/30ـ 5/1

تشیع
اقتدار معنوی
والیتمدار بودن
تفکر بسیجی
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تأثیر دووجهی

اسطورهها

 14/10ـ 8/31
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جدول  3ـ شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نمرههای شاخص اقتصادی

شاخص اقتصادی

میانگین

میانه

نما

176/55

177

178/5

انحراف استاندارد

واریانس

کمینه

بیشینه

8/3382

69/525

162

190/5

جدول  4ـ شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نمرههای شاخص سیاسی
میانگین
شاخص سیاسی

179/6

میانه

نما

177/5 178/25

انحراف استاندارد

واریانس

کمینه

بیشینه

11/4935

132/100

159/5

194

جدول  5ـ شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نمرههای شاخص فرهنگی
میانگین
شاخص فرهنگی

155/05

میانه

نما

152/5 153/25

انحراف استاندارد

واریانس

7/3502

54/025

کمینه
146/5

بیشینه
172

جدول  6ـ شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نمرههای شاخص امنیت ملی
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شاخص امنیت ملی
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میانگین

میانه

نما

انحراف استاندارد

واریانس

کمینه

بیشینه

150/81

150

145/5

9/4166

88/673

142/5
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الف) همبستگی بین شاخصهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی با شاخصهای امنیت ملی
1ـ همبستگی بین شاخص اقتصادی و شاخص امنیت ملی
با توجه بهاینکه سطح معناداری محاسبه شده ( )0/575بزرگتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصد ،فرض
صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیرهای مورد بررسی (شاخص اقتصادی و شاخص امنیت ملی) تأیید میشود .از
اینرو فرضیه فرعی دوم تحقیق که عبارت بود از« :كمترين نقش در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران
متعلق بهقدرت نرم اقتصادی است» ،تأیید شد.

2ـ همبستگی بین شاخص سیاسی و شاخص امنیت ملی
با توجه بهاینکه سطح معناداری محاسبه شده ( )0/973بزرگتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصد ،فرض
صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیرهای مورد بررسی (شاخص سیاسی و شاخص امنیت ملی) تأیید میشود .از اینرو

دکتر محمود کالهچیان

فرضیه فرعی سوم تحقیق که عبارت بود از« :نقش قدرت نرم سياسي زمينهسازي براي تأمین امنیت ملی جمهوري
اسالمي ايران است» ،در سطح معناداري رد شد.
3ـ همبستگی بین شاخص فرهنگی و شاخص امنیت ملی
با توجه بهاینکه سطح معناداری محاسبه شده ( )0/048کوچکتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصد،

فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین متغیرهای مورد بررسی (شاخص فرهنگی و شاخص امنیت ملی) رد می شود.
از اینرو فرضیه فرعی اول که عبارت بود از« :بيشترين نقش در تأمين امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران متعلق
بهقدرت نرم فرهنگی است» ،تأیید میگردد.

نتيجهگيري
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الف) تجزيه و تحليل آماري
1ـ در این مقاله مشخص شد که در بین شاخصهای منابع سهگانه قدرت نرم باالترین وزن متعلق است به:
الف) بین شاخصهای منابع قدرت نرم فرهنگی بهترتیب باالترین وزن نهایی بهشاخصهای تفکر بسیجی،
والیتمدار بودن ،خدامحوری ،تشیع و اقتدار معنوی تعلق دارد.
ب) بین شاخصهای منابع قدرت نرم سیاسی بهترتیب باالترین وزن نهایی بهشاخصهای رهبری سیاسی،
مقاومت انقالبی ،ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده ،قانونپذیری اجتماعی و تعامل با سازمانهای
بینالمللی تعلق دارد.
ج) بین شاخصهای منابع قدرت نرم اقتصادی بهترتیب باالترین وزن نهایی بهشاخصهای سیاستهای
تجاری ،کمکهای اقتصادی ،سرمایهگذاری خارجی ،بازار غیررسمی و استقالل اقتصادی تعلق دارد.
2ـ در این پژوهش مشخص شد در اولویتبندی معیارهای اصلی(منابع سهگانه قدرت نرم) معیار فرهنگ
باالترین وزن با احتساب  6برابر قدرت اقتصادی و  3برابر قدرت سیاسی میباشد که نشاندهنده آن است که
قدرت فرهنگی بهصورت بالفعل و قدرت سیاسی بهصورت بالقوه (زمينهساز و تسهيلكننده) در تأمین قدرت نرم
میتوانند تأثیرگذار باشند.
3ـ این پژوهش در بیان همبستگی بین شاخصهای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی با شاخصهای امنیت ملی
نشان داد:
الف) در بیان همبستگی بین شاخصهای فرهنگی و شاخصهای امنیت ملی با توجه بهاینکه سطح معناداری
محاسبه شده ( )0/048کوچکتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصد فرض صفر مبنی بر عدم رابطه
بین متغیرهای مورد بررسی (شاخص فرهنگی و شاخص امنیت ملی) رد میشود .بنابراین فرضیه فرعی اول که
عبارت بود از« :بيشترين نقش در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران متعلق بهقدرت نرم فرهنگی است»،
تأیید میگردد .سهم قدرت نرم فرهنگي در  AHPبر اساس جدول  1نيز مؤيد اين قضيه ميباشد)%67( .
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ب) در بیان همبستگی بین شاخصهای سیاسی و شاخصهای امنیت ملی با توجه بهاینکه سطح معناداری
محاسبه شده ( )0/973بزرگتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصد فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین
متغیرهای مورد بررسی (شاخص سیاسی و شاخص امنیت ملی) تأیید میشود .بهعبارتي نقش مستقيم قدرت نرم
سياسي تأييد نميگردد ،اما ميتوان با نتايج حاصل آمده از روش  AHPنقش تسهيلكننده اين قدرت را توجيه
نمود .چنانچه در جدول  1مشاهده ميگردد ،سهم قدرت نرم سياسي  %24است ،اما وزن برخي شاخصهاي سياسي
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از شاخصهاي فرهنگي بسيار باالتر ميباشد .بنابراین فرضیه فرعی سوم تحقیق که عبارت بود از« :نقش قدرت
نرم سیاسی ،زمينهسازي (تسهيلكننده) براي تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران است» ،تأييد شد.
ج) در بیان همبستگی بین شاخصهای اقتصادی و شاخصهای امنیت ملی با توجه بهاینکه سطح معناداری
محاسبه شده ( )0/575بزرگتر از  0/05است بنابراین با اطمینان  95درصد فرض صفر مبنی بر عدم رابطه بین
متغیرهای مورد بررسی (شاخص اقتصادی و شاخص امنیت ملی) تأیید میشود .بنابراین فرضیه فرعی دوم تحقیق
که عبارت بود از« :كمترين نقش در تأمین امنیت ملی جمهوري اسالمي ايران متعلق بهقدرت نرم اقتصادی است»،
تأیید میشود .نتايج حاصل آمده از  AHPنيز با توجه بهامتيازات پايين بهدست آمده در قدرت نرم اقتصادي (سهم
قدرت نرم اقتصادي  %8است) در جدول  1بر اين عدم ارتباط تأكيد دارد .داليل اين امر را ميتوان در محورهاي
ذيل تا حدي جستجو نمود:
 سهم ما از اقتصاد بينالمللي بسيار پايين بوده و با برخي كشورها قابل مقايسه نيست( .مسايل مرتبطبا رقابت بازار و مطلوبيت كيفيت)
 تهديدات منطقهاي و جهاني موجب باال رفتن نرخ ريسك سرمايهگذاري در كشور شده است. تقابل بين جمهوري اسالمي ايران و بازيگران بينالمللي و منطقهاي نيز بر اين مسئله تأثيرگذار بوده است. افزايش مافياي اقتصادي بههمراه مفاسد اقتصادي هدايت شده از برخي كشورها و جريانات سياسي سهمبسزايي در اين مسئله دارد.
 بهنظر ميرسد مشكالت داخلي و تهديدات خارجي ،ارايه يك برنامه منسجم و مبتني بر آيندهنگري اقتصاديرا با چالش روبهرو نموده است.
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ب) تجزيه و تحليل نظري (كيفي)
1ـ این پژوهش در تعیین پایایی و اعتبار تحقیق با محاسبه ارقام بهدست آمده در نرخ سازگاری ،پایایی و اعتبار
پاسخ پرسششوندگان را در تحقیق نشان میدهد.
2ـ این پژوهش نشان میدهد ،هرچند در بیان همبستگی رابطه معناداری در شاخصهای منابع فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی مشاهده نشد ،اما در ترسیم شاخصهای ارزیابی تأثیر مؤلفهها بر قدرت نرم (جدول  )1با مشخص شدن
وزن تکتک شاخصها میتوان تحلیلی نظري را بهاین ترتیب عنوان داشت:
الف) بهلحاظ کمی (همبستگی) رابطهای میان منابع بهچشم نمیخورد ،اما در جنبه نظری اعداد نشان داده
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شده مبین وجود برخی از شاخصهاست که میتوانند کاهنده و یا فزاینده باشند.
ب) اگر اعداد اکتساب شده در جدول  1را بهچهار دسته اصلی تقسیم کنیم ،در جدول  2جنبههای تأثیر با
توجه بهاوزان شاخصها مشخص میگردد .بهنظر میرسد چارچوب آماری بهترین مدل تکوجهی میباشد اما با
بهرهگیری از روش نظری ،سهوجهی بهترین انتخاب خواهد بود.
ج) ما با دو جنبه در تحلیل تأثیرگذاری تکتک شاخصها بر یکدیگر روبهرو خواهیم بود .در جنبه هم افزایی
(مثبت) میتوان عنوان داشت شاخصهای ثبت شده در نمودار با وزن باالتر از  2میتوانند تأثیر افزایشی بر سایر
شاخصهای قدرت نرم داشته باشند ،بهشرط آنكه منابع هر سه حوزه فرهنگي ،سياسي و اقتصادي بهكار گرفته
شوند .در جنبه کاهنده (منفی) اوزان پايينتر از  2و حتي باالتر از  2میتوانند تأثیرگذار باشند ،در صورتي كه نگاه
تكوجهي و يا د و وجهي باشد.
این مقاله نشان داد که الگوی مناسب در نحوه بهکارگیری شاخصهای منابع سهگانه مربوط بهمنبع فرهنگی
است ،اما بهترین گزینه در صورتی که اجماع مدیریتی در بهکارگیری شاخصها رعایت شود ،الگوی سهوجهی منابع
قدرت نرم در تأمین امنیت ملی خواهد بود (تأثیر بر امنیت ملی در بلندمدت) ،در غیراین صورت باید بر مبنای یافتههای
آماری که ارتباط و رابطه را بین شاخصهای فرهنگی و امنیت ملی بیان داشته ،سرمایهگذاری اصلی در تأمین امنیت
را در مسایل فرهنگی و از جمله شاخصهای مطرح شده در منابع فرهنگی جستجو نمود .باید توجه داشت که در نظر
گرفتن مؤلفههای فرهنگی و تولید قدرت نرم فرهنگی هر چند بهتنهایی در تأمین و افزایش امنیت ملی مؤثر میباشد
(کوتاهمدت) اما معلوم نیست که این مؤلفهها همچنان باقی بمانند ،لذا بایستی گفت مدلی که بهدست آمده ،مدل
مطلوبی نیست و جمهوری اسالمی ایران باید بکوشد تا در همه منابع ،مؤلفههای قدرت نرم را تولید کند.
هر چند مقاله حاضر نشان از نقاط ضعف در سیاست و اقتصاد و عدم همراهی آنان در تولید ارزش دارد .و علیالظاهر
این دو نمیتوانند مؤلفههای ارزشی را پشتیبانی نمایند ،اما با تحقق چشمانداز  20ساله میتوان امید داشت تا قدرت
نرم از طریق مؤلفههای سیاسی و اقتصادی تحول پیدا کند .کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران باید بهاین سمت
حرکت کند ،در غیراین صورت معلوم نیست که مؤلفههای فرهنگی همچنان باقی و پابر جا بماند .بنابراین باید
پشتسر فرهنگ بسیجی و والیتمدار بودن مؤلفههای دیگری نیز بیایند.

مدل اول) مدل فرهنگي (تأثير تكوجهي)
مدل فرهنگی فرض بهدست آمده در اين تحقيق ميباشد ،منابع فرهنگي قدرت نرم تنها توليدكننده قدرت نرم و
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ج) ارايه مدلهاي تحقيق
با توجه بهجدولهای  1و  2و اوزان نهايي شاخصهاي منابع سهگانه قدرت نرم ،شاخصها براساس وزن بهچهار
دسته تقسيم شدند .دسته اول شامل شاخصهايي بوده كه مجموع وزن آنها بين  2ـ  0است .دسته دوم بين  5ـ ،2/1
دسته سوم بين  8/30ـ  5/1و دسته چهارم بين  14/10ـ  8/31در نظر گرفته شد و نتيجه در جدول  2تحت عنوان،
جنبههاي تأثير شاخصهاي منابع سهگانه قدرت نرم آمده است .بنابراين سه مدل اوليهساس تقسيمبندي جدول 2
بهدست ميآيد:
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جذابيت توليد ارزشها خواهند بود .مدل تكوجهي بهلحاظ تأثير بر امنيت ملي ميتواند يك تأثير كوتاهمدت و
مقطعي را شامل گردد .هرچند اين مدل بيانكننده نوعي ارزشمحوري واال در كشور و نظام جمهوري اسالمي
ايران است ،اما با توجه بهفضاهاي جديد قرن  21و چالشهاي فرهنگي آن قدرت نرم فرهنگي بهتنهايي نميتواند
توليدكننده جذابيت براي ايران اسالمي باشد .تعدد آراي فرهنگي بههمراه امپرياليسم رسانهاي و شبكههاي جهاني
اينترنت و ماهوارههاي  1000فرهنگي ،نويددهنده جنگ جهاني فرهنگها ميباشد .بنابراين بايستي ملزومات و
اندوختههاي ديگري نيز در اين ارتباط بهكمك فرهنگ و ارزشهاي كشور بيايد که در غيراين صورت يا بايستي
بهسمت فرهنگ انحصاري و محصور شده حركت كنيم و يا اينكه بهاستحاله فرهنگي دچار گرديم .در مدل اول دو
شاخص واليتمدار بودن و تفكر بسيجي با باالترين امتياز نسبت بهشاخصهاي ديگر آن هم در بُعد فرهنگي مطرح
ميباشد .از آنجايي كه ذات اين دو شاخص ارزشي ميباشد ،در صورت قبول اين الگوي تكوجهي بايستي بهسمت
دفاع قابل قبول برويم كه عم ً
ال ما را از پيشروي در امور ديگر (ساير شاخصهاي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي) باز
ميدارد ،و استراتژي نظام جمهوري اسالمي ايران را كه بيانكننده اين مطلب است« :بهترين دفاع تهاجم و حمله
است» ،با اختالل روبهرو ميسازد .ميتوان مدل اول را وضعيت موجود نام نهاد.
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مدل دوم) مدل فرهنگي ـ سياسي (تأثير دو وجهي)
اين مدل با دو دسته از شاخصهاي منابع قدرت نرم در دو حوزه فرهنگي و سياسي روبهرو است .در حوزه فرهنگي
شاخصهايي همچون شهادتطلبي ،خدامحوري ،تشيع و اقتدار معنوي داراي امتياز بيشتر بوده و مقاومت انقالبي
و رهبري سياسي نيز در حوزه سياسي مطرح است .در اين مدل بين شاخصهاي سياسي و فرهنگي رابطه جدي
برقرار است و چنانچه سياست داخلي و خارجي كشور بر مبناي ارزشهاي اسالمي ـ انقالبي كه تبلور فرهنگ دينی
است ،برنامهريزي شود ميتواند جذابيت نسبت بهانقالب اسالمي و جمهوري اسالمي ايران را بهدنبال داشته باشد.
رهبري سياسي و مقاومت انقالبي (شاخصهاي سياسي) در صورتي كه بر مبناي ارزشهاي ديني حاكم بر انقالب
اسالمي باشد ،ميتواند روحيههاي فرهنگي را در قالب شهادتطلبي و اقتدار معنوي افزايش داده و موجبات توليد
ارزش در رويكرد افكار عمومي بهسمت خدامحوري و اقبال بهسمت تشيع را افزايش دهد .هر چند حوزه سياست و
ديپلماسي يك كشوردر قالب الگوهاي فرهنگي ،ميتواند توليدكننده قدرت نرم باشد ،اما بايد توجه داشت كه اين
روند در صورتي دائمي خواهد شد كه دو جنبه عده و ُعده را بههمراه داشته باشد و اين امكانپذير نيست مگر با
همراه شدن مؤلفههاي اقتصادي.
بنابراين ميتوان اذعان داشت كه مدل دو وجهي بهصورت ميان مدت بر تأمين امنيت ملي مؤثر است .مدل
دو وجهي را ميتوان بهوضعيت واقعي تعبير نمود.
مدل سوم) مدل فرهنگي ـ سياسي و اقتصادي (تأثير سهوجهي)
این مدل دربرگيرنده هر سه منبع فرهنگي ،سياسي و اقتصادي است که شاخصهاي فرهنگي شامل محصوالت
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فرهنگي ،رسانه ،غرور ملي و خودباوري ،عدالتمحوري و اسطورهها ،شاخصهاي سياسي شامل قانونپذيري
اجتماعي ،تعامل با سازمانهاي بينالمللي ،ارتباطات ديپلماتيك مطلوب و گسترده ،و شاخص اقتصادي در بر گيرنده
سياستهاي تجاري است .در اين مدل چند نكته وجود دارد:
الف) نقاط قوت
1ـ از آنجا كه از هر سه منبع بهرهبرداري صورت ميگيرد ،اين نشاندهنده قوت اين مدل خواهد بود.
2ـ نوعي همپوشاني و تكميل در توليد ارزش بهچشم ميخورد كه ناشي از تعامل سهوجهي است.
3ـ هر منبع ميتواند تا حدي نواقص ايجاد شده در منابع ديگر را ترميم نمايد.
4ـ مقاومت اين مدل نسبت بهدو مدل گذشته در روند تغييرات بيشتر است.
ب) نقاط ضعف
1ـ از ميانگين ظرفيت منابع در اين قسمت استفاده ميشود.
2ـ منابع قدرت نرم فرهنگي بهعنوان منبع اصلي داراي مؤلفههاي بسيار ضعيفي (بهلحاظ احراز امتياز) در
اينجا ميباشد.
3ـ از ظرفيت اصلي منابع استفاده نشده و بيشتر از يك سطح مياني ظرفيت بهرهبرداري ميگردد.
4ـ نسبت مساوي از شاخصها وجود ندارد ،لذا ارزيابي نسبت بهمنابع سطحي يكسان را در بر نميگيرد.
مدل سهوجهي با تركيب فوق را ميتوان وضعيت مطلوب بيان كرد.
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د) ارايه مدل مطلوب
با توجه بهمطالب عنوان شده ،مدل مطلوب در توليد يا افزايش امنيت ملي توسط قدرت نرم را بايستي در مدل
سهوجهي جستجو نمود ،هرچند با توجه بهدادهها بر اين امر تأكيد ميگردد ،اما با استناد بهنقاط ضعف اين مدل
بهنظر ميرسد بايستي محوريت بر مدل سهوجهي باشد ،اما دستورالعملي كه بتواند تا حد زيادي نواقص اين مدل
را بر طرف سازد ،ارايه نمود .بههمين جهت مدل سوم بهعنوان الگوي مدل مطلوب با يك پيشنهاد استراتژيك كه
بر پايه مدل سهوجهي استوار گرديده است ،ارايه ميشود.
در مدل مطلوب بايستي از باالترين ظرفيت هر بخش استفاده شود ،بنابراين سه شاخصي كه باالترين نمره را
در سه حوزه فوق كسب نموده مبناي الگو قرار ميگيرد ،در حوزه فرهنگي سه شاخص تفكر بسيجي ،واليتمدار
بودن و خدامحوري؛ در حوزه سياسي رهبري سياسي ،مقاومت انقالبي و ارتباطات ديپلماتيك مطلوب و گسترده
و در حوزه اقتصادي سياستهاي تجاري ،كمكهاي اقتصادي و سرمايهگذاري خارجي مدنظر قرار ميگيرد .اين
مدل ميتواند به صورت بلندمدت در توليد و افزايش امنيت ملي توسط قدرت نرم مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
در اين حالت حوزه اقتصاد از حالت خنثي خارج شده و حوزه سياست نيز مستقيم ًا تاثيرگذار خواهد بود و اين روند

231

مدل مطلوب تأمین امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران توسط منابع قدرت نرم

نوعي همافزايي را موجب ميگردد .در اين مدل ،سياستگذاران بر مبناي سه شاخص برتر هر منبع بايد ابزار ،لوازم
و ظرفيتهاي خود را مشخص نمايند که در اينصورت ميتوان بهافزايش و توليد امنيت بلندمدت اميد داشت و در
غيراين صورت بايستي مبنا ،مدل دوم با رويكرد ميانمدت در نظر گرفته شود و در صورتي كه امكانات و ملزومات
آن نيز تهيه نگردد ،مدل تكوجهي مبنا قرار گرفته و سمت و سوي سياستمداران كشور بايستي در يك روند
سهمرحلهاي (كوتاهمدت ـ ميانمدت و بلندمدت) تعريف شود.
مجدداً تأكيد ميگردد که الگوي مطلوب ،مدل سهوجهي (با پيشنهاد استراتژيك) است و اين مدل ميتواند
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پاسخي بهكاربرد منابع قدرت نرم در توليد امنيت ملي كشور باشد .لذا سياستمداران و مديران كشور بايستي در
صدد ظرفيتسازي و تأمين ابزار و امكانات موردنياز براي نيل بهاين هدف باشند تا بتوان يك رويكرد بلندمدت
را در تأمين امنيت ملي كشور با اتكا بر منابع قدرت نرم بهدست آورد .بهرهگيري از ساير الگوها ميتواند صدمات
جبرانناپذيري براي كشور و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران بهبار آورد.
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