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چکیده:
هــدف این پژوهش واکاوی بنیانهای نگرشــی نظام بینالملل معنایی اســام با نظر به انگاره
«قدرت نرم» اســت .نظام بینالملل معنایی اســام ،چیدمانی فراساختاری است که با پذیرش
ســاختار قدرت ،بهدنبال بهبود وضع موجود با ایجاد دگرگونی در الگوهای رفتاری کنشــگران
است؛ بنابراین چنین نظامی ّ
ظرفیت تحلیل پدیدههایی از جمله قدرت را در گونههای سخت و
نرم آن دارد .پرسش پژوهش این اســت؛ انگاره قدرت نرم چه جایگاهی در نظام معنایی روابط
بینالملل اسالم دارد؟ فرضیه پژوهش اینکه عناصر قدرت نرم ،در بنیانهای نگرشی ،آموزههای
هستیشناســانه و معرفتشناســی اســام جای دارد؛ بنابراین با بهکارگیری روش نظامسازی
شــهید صدر و ارائه عناصر نظام معنایی ،مشخص میشود که مفهوم قدرت نرم در چهار سطح
«حقیقت»« ،بینش ـ ارزش»« ،آموزههای اسالم» و «منابع و مبانی نظام معنایی» جای داشته و
به الیههای دیگر نیز منتقل شــده است .یافته پژوهش تأکید دارد که در نظام بینالملل معنایی،
نقشآفرینی مسلمانان در پویشهای بینالمللی ،از پایبندی آنها به نیروهای معنوی سرچشمه
میگیرد؛ با اینکه در امروزه مســلمانان قدرت سخت زیادی در اختیار ندارند؛ ولی با اعتقادی
که به ارزشهای اســامی از قبیل «نفی اجبار در دین ،ایثار ،شهادتطلبی» دارند؛ دارای اهرم
قدرت نرم در پویشهای بینالمللی میباشند.
واژگانکلیدی:نظامسازی صدر ،نظام بینالملل معنایی ،هستیشناسی ،معرفتشناسی ،قدرت نرم
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مفهوم قدرت نرم را اولین بار جوزف نای 1در ســال  1990میالدی در نشریهی آتالنتیک مطرح
نمود .نای اعتقاد دارد که قدرت مانند آب و هواســت ،همه به آن مربوط هســتند و دربارهی آن
ّ
صحبــت میکنندّ ،اما عدهی کمی آن را درک میکنند .او ،موفقیت در سیاســتهای جهانی را
مستلزم استفاده از قدرت نرم بههمراه قدرت سخت میداند .نای این تعریف از قدرت را مبنای
کار خویش قرار داده اســت :قدرت ،توانایی ترغیب دیگران برای انجام آنچه شما میخواهید،
اســت )Nye, 1990: 92-177( .نای ،اطالعات را وجه بارز قرن بیســتم میداند و از نظر او در
ّ
عصر اطالعات کشورهایی صاحب قدرت هستند که فرهنگ و ایدههای مسلط آنها به هنجارهای
جهانی تبدیل شــده باشد؛ بدین ترتیب ،فرهنگ ،سیاســتهای پذیرفته داخلی و خارجی و در
اختیار داشتن ابزارهای ارتباطی به مثابهی مؤلفههای شکل جدید قدرت (قدرت نرم) بهحساب
میآیند؛ همچنین او اعتقاد دارد ،عواملی مانند انســجام ملی ،فرهنگ جهانشــمول و نهادهای
بینالمللی در تحت تأثیر قرار دادن پویشهای جهانی ّ
اهمیت دوچندانی یافتهاند( .عســگری،
 )64 :1389جــوزف نای ،قدرت نــرم را توانایی جذب کردن میداند کــه اغلب در نهایت به
رضایت منجر میشود .برخالف قدرت سخت که بیشتر مبتنی بر زور و تهدید و یا پاداش است،
در قدرت نرم یک کشــور به نتیجهی مورد نظرش از طریق روشهای غیرمستقیم دست مییابد.
بر مبنای نظریهی نای ،ماهیت قدرت نرم بر مبنای «شــکلدهی بر ترجیحات دیگران» اســتوار
اســت و این امر بهگونهای ناپیدا و با استفاده از جاذبههای فرهنگی ،ارزشها و نهادهای سیاسی
انجام میشــود .البته قدرت نرم متفاوت از نفوذ میباشد ،نفوذ میتواند مبتنی بر قدرت سخت،
تهدید و یا پاداش باشــدّ ،اما قــدرت نرم به توانایی جذب طرف دیگر بر اســاس رضایت گفته
میشود( .همان)67 :1389 ،
در دیــدگاه نای ،در قــدرت نرم ،برای ترغیب طــرف مقابل به انجام رفتار دلخواه ســه راه؛
«پاداش ،جذب و اقناع» وجود دارد .از نظر نای ،قدرت نرم توان یک کشــور برای دســتیابی به
ّ
جذابیت و نه اجبار یا تنبیه میباشد .این جذابیت از فرهنگ ،ایدههای سیاسی
اهدافش از طریق
و سیاســتهای یک کشور ناشی میگردد ،بهخصوص زمانیکه سیاستهای یک کشور در نگاه

1. Nye, Joseph S. Jr

 .1روش و رهیافت نظری پژوهش

ّ
جامعیت آموزههای اسالم ،ســعی کردهاند از زاویه
برخی از پژوهشــگران مســلمان با پذیرش
دینی و با بینش فرازمینی به پدیدهها ،کنشــگران و ســاختارهای بینالمللی ،از جمله قدرت نرم
و نقــش و جایگاه آن در روابط بینالملل نگریســته و بر پایه آموزههــای وحیانی ،به توصیف و
تبیین چنین انگارههایی بپردازند .بیشــتر پژوهشــگران با دو رویکرد متفاوت به حوزه مطالعاتی
ُ
اسالم و روابط بینالملل پرداختهاند؛ در رویکرد نخست ،اسالم را بهعنوان ابژه و موضوعشناسا
در نظر میگیرند و بــا نظریههای روابط بینالملل به تجزیه و تحلیــل نقش ّ
فعالیت همبودهای
مسلمانان در عرصه بینالمللی میپردازند .در رویکرد ّدوم ،موضوعهای بینالمللی را با استفاده
از آموزههای اســام مورد بررســی قرار میدهند و در این رویکرد ،آموزههای اسالمی بهعنوان

ی نظام بینالملل معنایی اسالم با نظر به انگارة قدرت نرم
تبیین بنیانهای نظر 
روحاله پیرباالئی ،محمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی

دیگران مشــروع به نظر برسد ،قدرت نرم اعمال شده اســت )Nye, 2004( .او سه مهارت را در
اعمال قدرت نرم ضروری میداند :نخستین مهارت« ،هوش هیجانی» است که به معنای توانایی
کنترل احساسات و استفاده از آنها در ارتباط با دیگران میباشد .دوم؛ ایجاد تصویری از آینده که
دیگران را جذب نماید؛ و سوم ،مهارتهای ارتباطی است که شامل مهارتهای بیانی ،همچنین
توانایی استفاده از وسایل ارتباطی غیرکالمی میباشد)Nye, 2008: 94-109( .
از نظر نای ،قدرت نرم دارای ســه منبع کالن اســت« :فرهنگ»« ،ارزشهای سیاســی» و
«سیاســت داخلی و خارجی» فرهنگ عبارت است از دســتهای از کنشهای ارزشی ،و اعمالی
که به یک جامعه معنا میبخشــد .وقتی فرهنگ یک کشــور ارزشهای جهانی را شــامل شود،
احتمــال اینکه نتایج مطلوب با هزینهی اندک تحصیل شــود؛ افزایــش مییابد( .نای:1387 ،
 )52ارزشهای ارائه شــده در منابع دین اســام در حوزه فرهنگ و سیاست ،عنایت ویژهای به
منابع قدرت نرم از جمله در ابعاد هستیشــناختی و معرفت شــناختی که به دنبال معنابخشــی
و ارزشدهی به زندگی انســان در عرصه جهانی است ،دارند .اســام با طرح انگارههای «نفی
اجبــار در پذیرش دیــن» و «حیات ّ
طیبه» که میتوان آن را در دو جنبه «پاکزیســتی معنوی» و
«زیست پاک محیطی» عملیاتی نمود ،افق روشن و تصویر جذابی از زیست بشری ارائه نموده و
با پیش کشــیدن آموزه دعوت همگان به «دارالسالم» و سرای أمن جهانی ،ارتباط بیانی و کالمی
سازندهای را با دیگران برقرار میکند.
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ســوژه و فاعلشناســا عمل میکند .از نگاه این نوشــتار ،با بهرهگیری از رویکرد ّدوم میتوان با
پایهریزی یک «نظام معنایی» به ارتباط اســام و پدیدههای بینالمللی نگریست؛ بهطوریکه با
کاربست نظام معنایی ،ارتباط و نسبت میان مفاهیمی ،همچون «قدرت نرم» ،و «نظام معنایی»
ّ
مورد نظر که از پنج مولفه« :مبانی ،منابع ،اصول ،قواعد و اهداف» تشــکیل یافته سنجیده شود.
این پژوهش به دنبال آن است تا از میان این پنج عنصر؛ بر «مبانی» که نقش اساسی در داربست
این نظام داشته و بر جایابی قدرت نرم در این نظام معنایی تمرکز نماید.
بنابراین پرســش اصلی پژوهش این اســت که« :انگاره قدرت نرم چــه جایگاهی در نظام
معنایی روابط بینالملل اســام دارد؟» فرضیه این پژوهش « قدرت نرم ،در بنیانهای نگرشــی
و آموزههای هستیشناســانه و منظومه معرفتشناسی اســام که به طور عمده بر عناصر نیروی
معنــوی تکیه دارند ،جــای دارد ».بدینمنظور با پایبندی به روش اســتنطاق متن و با بهرهگیری
از رویکرد نظامســازی شهید ّ
محمد باقر صدر( ،خوشفر و همکارانُ )271 :1398 ،بنـــمای هی
انگارههای سیاســی و بینالمللی را با استنطاق منابع دســت ّاول اسالم استخراج کرد .استنطاق
متون دینی در این پژوهش بر پایهی نظریه منطقة الفراغ شــهید ّ
محمد باقر صدر و با بهرهگیری از
الگوی پژوهشــی نظامسازی وی که از روبنا به زیربنا میرسد؛ (علیاکبری بابوکانی و همکاران،
 )89-100 :1395به پژوهشگر کمک میکند تا بنیادهای نظری این نظام معنایی را صورتبندی
نماید .بنیادهای نظری نظام معنایی روابط بین الملل اسالمی بر وجوه مشخصی از عناصر قدرت
نرم تکیه و تأکید دارد.
ّ
در یک دســتهبندی کلی میتوانیم پژوهشگران را به سه گروه تقسیم کنیم؛ گروه ّاول ،همانند
پســتمدرنها ،نه حقیقت را باور دارند و نه عینیت واقعیت اجتماعی را میپذیرند؛ بلکه جهان
اجتماعــی را بهبازیهای زبانی و بیناذهنی تقلیل میدهند .گــروه ّدومّ ،
واقعیتها را میپذیرند،
ولی بهوجود حقیقتی که برآمده از اراده آفرینندهای برتر باشد ،باوری ندارند .گروه ّ
سوم نیز تعداد
اندکی هســتند که هم حقیقت را باور دارند و هم واقعیتها را میپذیرند و آیت الله شهید صدر
تعریف فلسفی و
رف
در زمره دانشــمندان گروه ســوم جای دارد .در اینجا منظور از حقیقتِ ،ص ِ
ِ
یا منطقی آن نیســت ،فالســفه حقیقت را وصف ادراکها از لحاظ مطابقت با واقع و نفساالمر
میداننــد( .طباطبایــی )136 :1389 ،ولی در این پژوهش ،حقیقت برخواســته از همترازی و
انطباق جهان هســتی با جهان ّ
نص میباشد که معنای فراگیری نسبت به تعریف فلسفی دارد .به

شکل شماره  :1دستگاه استنطاق فقـه بینالملل اسالم

ی نظام بینالملل معنایی اسالم با نظر به انگارة قدرت نرم
تبیین بنیانهای نظر 
روحاله پیرباالئی ،محمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی

ً
باور مســلمانها ،قرآن و تبیین نبوی ّ
نص کامل آسمانی است که در اختیار بشر میباشد و کامال
با «وجود و هستی مساوق» است .جهان هستی و جهان ّ
نص یعنی قرآن ،از حیث قواعد و منطق
درونــی که دارند ،با یکدیگر انطبــاق دارند( .فیرحــی )35 :1391 ،بهطوریکه چنین فهمی از
جهانهستی ،زمین ه را برای یک زیســت متکی بر قدرت نرم معنامحور و همراه با حقایق ثابت و
فرهودههای پایدار فراهم میکند.
در این پژوهش تالش میشــود تا «منطق درونی جهان ّ
نص» با استفاده از روش نظامسازی،
از لحاظ مفهومی و در قالبی فرانظریهای ســامان داده شــود؛ زیرا ّ
نص دین مطابق عقل «ثابت و
پایدار» بوده و فرازمانی و فرامکانی اســت ،با این حال قابلیت بهکارگیری در محیط پویا و ّ
متغیر
را داشــته و وظیفه پاســخگویی به پدیدههای نوپیدایی را دارد که در دو عنصر زمان و مکان تنیده
شــدهاند؛ بنابراین برای پاســخگویی به این ،نیاز به دستگاه استنطاق (شــکل  )1داریم که بتواند
یک «نرمافزار پژوهشــی» در اختیار پژوهشــگر قرار دهد تا جایگاه قدرت نرم را در نظام روابط
بینالملل معنایی اسالمی را وانمایی کند .دستگاه فقه بینالملل اسالم جعبه ابزار مفهومی است
که این امکان را فراهم میآورد که هر پدیده نوپیدایی مانند قدرت نرم ،با اســتفاده از آن واکاوی
شود .در این واکاوی ،مفهوم قدرت نرم به عنوان یک پدیده نوپیدا ،به دستگاه فقه بینالملل اسالم
عرضه شده و با استنطاق متون دینی نگاه دین به آن پدیده و یا مفهوم مشخص میشود.
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 .2چیستی نظام

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

فرهنگ وبســتر 1نظام را مجموعهای از اهداف نامیده که بهشــکل یکپارچهای دارای اثرگذاری
و اثرپذیری متقابل هســتند ،گروهی از واحدهای ّ
متنوع و گوناگون که بهنحوی توســط طبیعت
و یــا هنر ،یکپارچگی یافتهاند که مجموعه کامــل و در عمل ،هماهنگی را بهوجود آوردهاند و یا
ّ
رو به هماهنگی دارند و نظام یک کل ارگانیک و یا ســازماندهی شده است( .سبحانی:1373 ،
 )44این تعریف ،نظام را برابر با مجموعهای از اهداف رابطهدار قلمداد کرده اســت(Easton,.
) 1965: 282برای ارائه ســازهی مفهومی نظام بینالملل معنایی اســام که بتواند عنصر قدرت
نرم را جانمایی کند ،به تعریف ویژهای از نظام نیاز اســت که بتواند منظومه مفهومی را بهعنوان
پردازنده ذهنی و دســتگاه دانایی در خود جایدهد؛ نظام در اینجا سازهای است از مفهومهای
بههم پیوســته که در نهایت بعد از برونسازی از متون ،بهصورت پردازشگر در ذهن پژوهشگر
عمل کرده و ّ
واقعیتها با آن ارزیابی و جانمایی میشود.
بر اســاس نکات پیشــین ،نظام در پژوهش حاضر عبارت اســت از مجموعهای منسجم از
عناصــر مفهومی که بهصورت منطقی بههم پیوســتهاند و هر عنصر مفهومــی ،دارای درونمایه
واژهگانــی منحصر بهفرد میباشــد که از منابــع نظام همانند قرآن و ّ
ســنت تغذیه میگردد و در
نهایت؛ هر نظامی ،ســامان روشمندی را در منظومه فکری پژوهشگر پدید میآورد که در هنگام
رویارویــی با پدیدههای نوپیدا و مصادیق خارجی ،هم از جنبه نگرشــی و هم از جنبه کاربردی
میتواند در ارزیابی ارزشگذارانه پدیده پیشرو ،مورد استفاده قرار بگیرد .بر اساس این تعریف،
نظام روابط بینالملل اسالم عبارت است از مجموعه «منابع ،مبانی ،قواعد ،اصول و اهداف» که
با همدیگر پیکره مفهومی این نظام را تشکیل میدهند و سه الیه حقیقت متعالیّ ،2
واقعیت ذهنی
و ّ
واقعیت عینی را پوشــش میدهند .همه این عناصر ،خواه بهطور مستقیم و یا با واسطه از منابع
و متون اسالمی استخراج میشوند.

1. Webesters Dictionary

 .2فرهود برین
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 .3الیههای سهگانه نظام روابط بینالملل اسالمی

 .3-1اسالم؛ دین برآمده از حقیقت

حقیقت از اراده تکوینی و تشــریعی خداوند متعال نشــأت میگیرد چراکه خداوند ،وجود ّ
حق
و پایداری اســت و بدیهی اســت هر امری که از ّ
حق صادر شــود ،بدون تردید حقیقت خواهد
بود( .والئی )53:1389 ،دین اســام محصول اراده تشریعی خداوند متعال ،مجموعه آموزهها
و فرآمینی اســت که در طول  23ســال بر قلب پیامبر اســام بهشــکل وحی نازل گردیده و در
قرآن گردآوریشــده و برای همیشه ثابت و پایدار هســت .بهعبارتی ،حقیقت از جنس بایدها
و نبایدهایی اســت که در اراده 2تشــریعی خداوند ،نمود پیدا کرده و این حقایق بسیط و واحد
ّ
متکثر و زمانمند است .از سوی دیگرّ ،
هســتند ،برخالف ّ
واقعیت عبارت
واقعیت که مرکّـب،
است از آنچه هست و وجود دارد؛ ولی حقیقت عبارت است از آنچه باید باشد و این باید هم از
سوی پروردگار متعال و با اراده و ابالغ او برای انسانها آشکار شده است.
قرآن با طرح آموزه فطرتمحور ّ
«تبین الرشد و نفی اجبار در پذیرش دین» ،استفاده ِصرف از
ّ
قدرت سخت در تحمیل عقیده و قبوالندن دین را نفی کرده و با ارائه راهکار جذاب «آزاداندیشی
انسان در پذیرش دین» ،همگان را مخاطب پیام روشن خود قرار میدهد( .بهرامپور)42:1399 ،
ابزار نرم و قدرت معنایی اســام در این اســت که دو برنامه «رشد و بالندگی» و «واپسگرایی و
1. Truth
2. God’s will

ی نظام بینالملل معنایی اسالم با نظر به انگارة قدرت نرم
تبیین بنیانهای نظر 
روحاله پیرباالئی ،محمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی

بنــا به نظر نگارنده در این نوشــتار ،فرق ّ
واقعیت و حقیقت در این اســت کــه حقیقت ،1مقوله
َ
و فـــرمایهای است که خاســتگاه آن علم و اراده خداســت( )Abusulayman,1986:xliiو در
ّ
ّ ّ
نص مقدس برای ما انســانها تجلی یافته است .کانون اصلی بروز حقیقت ،در گزارههای
قالب
انشــایی اســت که بهصورت بایدها و نبایدهایی از جانب واجبالوجود بهواسطه وحی الهی به
ّ
«واقعیت» هستها هستند؛ (حائرییزدی،
انسانها ابالغ شــده است« .حقیقت» ،بایستارها و
 ،)61-72:1384خــواه این ّ
واقعیت در ذهن باشــد و یا در خارج از ذهن بهصورت عینی ،قابل
ّ
لمس باشــد .با این مقدمه ،الیههای ســهگانه نظام بینالملل معنایی اســام بدین نحو ترسیم
میگردد.
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بیراههروی» را پیشروی انسان نهاده و با مخاطب قراردادن وجدان و خرد انسانی او را به انتخاب
برنامه بالندگی و راه رشــد رهنمون میشــود .توان و ظرفیت دین اســام در بهرهگیری از قدرت
نرم این اســت که بینش توحیدی ارزشمــدار و جهانبینی دادگرانه هدفمند را در میان گزینههای
انتخابی انســان قرار میدهد و در این گزینش به کارگیری زور و تهدید را روا نمیدارد و در عین
حال از نسبت به پیامدهای پیروی از طاغوت و سرکشان هشدار میدهد.

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

 .3-2روابط بینالملل؛ ّ
واقعیت عینی

هستیشناســی اســامی بر محور حقیقت و مدار ّ
واقعیت استوار اســت .بدین معنیکه جهان
ِ
ِ
واقعی؛ از جمله پدیدههای سیاســی و بینالمللی ،همانند قدرت نرم ،به طور مستقل از شناخت
ً
و معرفــت ما در خارج از ذهن وجود داردّ .
واقعیتها خواه طبیعی باشــند و یا اجتماعی ،صرفا
تصورات و برداشتهای ذهنی انسان نیســتند ،بلکه فارغ از اداراکها و ّ
ّ
تصورات انسان از آن،
َ
حقیقتی اســت که نفساالمر و یا همان «کالبد پدیده» نامیده میشود؛ وجود دارد( .طباطبایی،
165:1372ـ )160اصل ّ
واقعیت (اصالتالواقع) ما را وادار میکند که واقعنگرانه عمل کنیم و
به ما توصیه میکند که اقدامهای خودمان را بر برداشتی واقعی از گستره مفهوم قدرت و با در نظر
گرفتن قدرت نرم بنا کنیم .رفتارهایی که اصل ّ
واقعیت بر آنها حاکم اســت و بایستی بین خیال
با ّ
واقعیتهای اصیل و امکانات موجود تفاوت قائل شــوند( .اسپریگنز )157:1387 ،بنابراین
از نگاه فلســفه اسالمی واقعیت قدرت نرم ،غیرقابل انکار است و رفتار یک مسلمان نیز بایستی
مبتنی بر همین ّ
واقعیت و با مالحظه آن باید باشد؛ چراکه اسالم با واقعگرایی ِصرف نظام طبیعی
و تکیه محض بر قدرت ســخت ســازگاری ندارد ،بلکه با طرح ایدئولوژی رشــدگرا و بالنده،
(األعراف )146،در کنــار جهانبینی توحیدی تالش دارد با پیشکشــیدن بینش فطرتمحور،
مخاطبان را به پذیرش آموزههای الهی رهنمون شود.
ّ
در دانــش روابط بینالملل آنچه در اندرکنشها و ارتباطات بین دولتها و ملتهای جهان رخ
میدهد ،نمونهای از ّ
واقعیت عینی اســت که بر اساس دو گونه از قدرت؛ نرم و سخت رخ میدهد.
بنابرانی روابط بینالملل ،مجموعه اقدامات و کنشهای متقابل واحدهای حکومتی و نیز نهادهای
ّ
غیردولتی و همچنین روندهای سیاســی میان ملتها را در برمیگیــرد( .قوام )13:1384 ،در این
تعریف اقدامها و کنشهای متقابــل در میان دولتها از جمله ّ
واقعیتهای عینی برآمده از قدرت

 .3-3نظام بینالملل؛ ّ
واقعیت ذهنی

در صورتیکه محل بروز و ظهور ّ
واقعیت ،ذهن انســان باشد و از جهان خارج انتزاع شده باشد؛
بهطوریکه ذهن در هنگام مواجه شدن با ّ
واقعیتهای بیرونی و پدیدههای خارجی ،صورتبندی
ّ
خاصــی را از آنها انتزاع بکند؛ در این حالت ،آنچه در ذهن ما به وجود میآیدّ ،
واقعیتی ذهنی یا
ّ
ماهیت خواهد بود( .الهیقمشــهای )17-19:1363 ،بنابراین نظام بینالملل ،چیزی است که
وجود خارجی ملموس ندارد؛ بلکه ذهن ما با عنایت به توزیع قدرت ســخت و نرم و ســاختار
ن جوامــع و دولتها ،و ّ
فعالیتها و ترتیبات ســازمانهای
گونههــای آن ،از البهالی روابط بی 
بینالمللی؛ این مفهوم را بیرون میکشد و نظام بینالملل نامیده میشود .ذهن ما ،مفهوم نظام را
ّ
از روابط ،بدهبستان ملتها ،توان اقتصادی و قدرت سیاسی دولتها انتزاع میکند ،این انتزاع با
کارگزاری انسان و گزینش ذهن صورت میگیرد.
هالستیدرتعریفنظامبینالمللیمیگوید«:هرمجموعهازواحدهایسیاسیمستقل،یعنیقبایل،
ّ
دولتـ شهرها ،دولتها یا امپراطوریها را ،که با تداوم قابلمالحظه و طبق روندهای منظمی کنشمتقابل
فزاده )71:1385 ،فعل «میتوان» بیانگر این
دارند ،میتوان بهعنوان نظام بینالمللی تعریف کرد( .سی 
ِ
است که نظام بینالمللی از تداوم قابلمالحظه و روندهای منظم کنش متقابل بین واحدهای سیاسی که
خودشان ّ
واقعیت عینی هستند ،انتزاع شده است و کارگزار این انتزاع ذهن انسان است و در خارج چیزی

ی نظام بینالملل معنایی اسالم با نظر به انگارة قدرت نرم
تبیین بنیانهای نظر 
روحاله پیرباالئی ،محمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی

هستند که برای همه افراد میتواند معلوم باشد و با حواس خود آنها را درک کنند.
برخالف آموزههای سکوالریسم که بر نقش محدود دین ،آن هم در زندگی فردی بشر و قدرت
منهای اخالق معتقد اســت ،اندیشه اســامی بر همروی «دین و اخالق» و «سیاست و قدرت»
اســتوار اســت .این برداشت سبب می شود قدرت و سیاســت نیز همانند اخالق و دین ،عاری از
هرگونه فریبکاری و منفعتمحوری باشد .در نگاه سکوالریستی اخالق فاقد اصالت است و فقط از
اخالق حرفهای بحث میشود .آنچه در گفتمان عرفیگرا اهمیت دارد ،تأمین منافع است( .افتخاری
و کمالــی )15 :1394 ،به نظر میرســد تأکید بیش از حد مکتب واقعگرایی بر قدرت ســخت و
ابزارهای نظامی موجب گردید تا برای جبران افراط در اهمیت مقوله قدرت سخت ،مفهوم قدرت نرم
به مجموعه مفاهیم روابط بینالملل افزده شود؛ ولی با توجه به اهمیتی که به قدرت نرم در آموزههای
اسالم داده شده ،عناصر قدرت نرم و نیروهای معنوی از ابتدا وجود داشته است.

15

16

ملموسی بهنام «نظام بینالملل» وجود ندارد که برای دیگران تشریح کرد .بر همی ن اساس در شکل شماره
شـخوانش» و
شـارزش»« ،دان 
 ،2الیههای گوناگون نظام بینالملل معنایی اســام در سه بخش «بین 
ُ
شـپویش» (افتخاری )67:1386 ،نمایش داده شده است .در هسته شکل  ،2بینش فطرتمحور
«کن 
توحیدی قرار دارد که سعی دارد «یکتاپرستی در بینش»« ،فرزانگی و حکمت در دانش» و «عدالتخواهی
در کنش» را ،با تکیه بر آموزه ّ
«تبین الرشد» به ارزش بنیادی جهانی تبدیل نماید.

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400
شکل شماره  :2الیههای سهگانه نظام بینالملل معنائی اسالم

 .4برونسازی بنیانهای نظری نظام بینالملل معنایی اسالم

منظور از نظام بینالملل معنایی اسالم ،منظومه مفهومی است که از دل آموزههای اسالم درباره
ساحت کالن حیات بشری استخراج گردیده است .نظام روابط بینالملل اسالمی ،از مجموعه
منابع ،مبانی ،قواعد ،اصول و اهداف تشــکیل یافته اســت( .پیـــرباالئی )37:1392 ،مجموع
این عناصر مفهومی ،نظام فکری و ســامان معنایی اســام را در زمینه مسائل بینالمللی شکل
«ســامان» مورد نظر در این پژوهش ،با مفهوم «سیستم» تفاوت اساسی دارد
میدهد« .نظام» و
ِ
چراکه سیســتم همانند ساعت و تلفن ،دارای اجزای مشخصی اســت که بهصورت ناخودآگاه
در کنــار هم قرار گرفتند؛ بهطوریکه هر سیســتمی ،دارای ســاختار و کارکردی منحصر بهفرد
ّ
خالقیت خود« ،سیستم و سامانه» را
خود میباشد( .فیرحی )14-15:1386 ،انسان با ابتکار و
اختراع میکند ولی «نظام و ســامان» با تالش فکری انسان ،کشف میشود و از آن پردهبرداری

شکل شماره  :3منظومه مفهومی نظام بینالملل معنایی اسالم

نظام معنایی در شکل فوق همانند ساختمانی است که منابع این نظام ،نقشه و مصالح عمده
آن ســاختمان را تأمین میکنند .مبانی نیز بنیانها و شــالوده آن میباشــند که زیربنایی هستند؛
(جمشــیدی )40:1385،قواعد مانند دیوارهایی میباشــند که در شکلدهی به حجم و فضای
بنا نقش اساســی دارند و اصول نیز به ســتونهایی میمانند که بار ســقف و وزن بدنه ساختمان
را به دوش میکشــند و اهداف نظام نیز بهمثابه سقفی اســت که امکان زندگی در آن بنا را فراهم
میآورند.

ی نظام بینالملل معنایی اسالم با نظر به انگارة قدرت نرم
تبیین بنیانهای نظر 
روحاله پیرباالئی ،محمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی

میشــود( .دهقانیفیروزآبادی1389 ،الف )111-143 :تصویر شــماره  3بیانگر نمایی از نظام
معنایی اســامی اســت که در منظومه مفهومی این نظام ،مبانی و قواعد که عناصر درخوری از
قدرت نرم را با خود دارند ،در کانون مرکزی آن قرار گرفتهاند .باور به اثرگذاری نیروهای معنوی
همچون «نصرت الهی ،استعانت از صبر ،رســیدن به إحدی ُ
الحسنیین و شهادت در راه خدا»
از جمله عناصر کاربردی قدت نرم در میان مســلمانان میباشد که از آن برای رسیدن به اهداف
بهره گرفته اند.
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 .5مبانی نظری نظام بینالملل معنایی اسالمی

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

نظام معنایی بنایی مفهومی اســت که از دو بخش «مبنا یا زیربنا» ،و «بنا یا روبنا» تشــکیل یافته
اســت( .جمشیدی )40:1385 ،در ســازهبندی هندســی نظام بینالملل معنایی اسالم ،مبانی
در حکم شــالوده و بنیاد آن میباشند که در ظاهـــر و نمای بیرونی ســاختمان دیده نمیشوند؛
ولی اســتحکام سازه ،وابســته بهوجود چنین مبانی نظری و انگارههای بنیادی قدرتنگر است.
(حقیقت )27:1385 ،منظور از «مبانی» ،آموزههــای معنوی و باورهای غیرقابل تغییر در دین
اســام است که زیرساختهای فکری و پایههای اعتقادی مســلمانان را تشکیل میدهند .این
ّ
باورها که مورد اتفاق اکثر مســلمانان اســت از آغاز ظهور اســام تا ابد ،پایــدار و تغییرناپذیر
هســتند( .علیخانــی )13:1390 ،در این پژوهش ،مبانی براســاس کارکــرد در چهار بخش
معرفتشناختی ،روششناختی ،هستیشناختی و انسانشناختی دستهبندی گردیده است.

 .5-1مبانی معرفتشناختی

معرفتشناســی یا شناختشناسی 1در پی پاسخ به این سوال اساسی است که آیا امکان شناخت
برای انســان وجود دارد؟ و در صــورت امکان ،چگونه ،ازکجا و با چه ابزاری این شــناخت و
دانایی ،به عنوان یکی از مصادیق قدرت نرم ،بهدســت میآید؟ در یک رویکرد معرفتشناسانه،
قــدرت نرم را میتوان در قالب توانایــی نفوذ به اذهان و قلوب مردم به واســطه گیرایی کالم و
اســتدالل منطقی تعریف کرد .در این رویکرد به قدرت ،مسئله مشــروعیت و مقبولیت ،جای
عنصر اجبار و فشــار بر مــردم و تحمیل اراده را میگیرد و بر قدرت اقناعگری تأکید میشــود.
اهمیت این مقوله در اســام به دلیل غایت سعادت محور آن است .اسالم هدف اصلی خود را
سوق دادن انســان و جامعه به سوی سعادت میداند ،همین امر ســبب می شود که باورپذیری
و همراهی مردم با آن را درپی داشــته باشد؛ چراکه ســعادتخواهی ،بیش از هرچیز برآمده از
ماهیت پذیرشی و رغبتی ایمان است( .افتخاری و کاظمی)10 :1396 ،
ّ
 .5-1-1امکانشناخت :در معرفتشناسی اســامی ،بر اساس آیات متعدد قرآن کریم،
ّ
امکان شناخت هستی برخالف ادعای شکـــاکان (جوادیآملی )89:1387 ،برای انسان وجود

1. Epistemology

ی نظام بینالملل معنایی اسالم با نظر به انگارة قدرت نرم
تبیین بنیانهای نظر 
روحاله پیرباالئی ،محمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی

دارد و خداوند با دمیدن روح قدســی خود بر پیکــره بیجان آدم ،قدرت فهم را به او عنایت کرد.
عالم؛
از نگاه معرفتشناســی اســامی ،ارکان شــناخت عبارتند از :معلوم؛ (موضوعشناسا) و ِ
(فاعلشناســا) و علم (دانایــی)( .طباطبایی )229-233 :1381 ،بر این اســاس ّ
واقعیتها و
حقیقت ،موضوع شــناخت میباشند که طبیعت ،انســان ،ذات اقدس الهی و جوامع انسانی را
دربرمیگیرد و انسان بهعنوان جانشین خدا در روی زمین تنها موجودی است که اقدام به شناخت
هدفمند میکند و به آگاهی و دانایی که قدرت نرم به شمار میرود ،دست مییابد.
 .5-1-2منابع و ابزار شناخت :یکی از منابع شناخت که مورد قبول بیشتر شناختباوران
َ
میباشــد ،طبیعت است( .مطهری )61:1369 ،طبیعت به عالم جسمانی ،جهان زمان و مکان،
َ
و دنیای پویا ،اطالق میشــود؛ همان عالمی که در آن زندگی میکنیم و با آن در ارتباط هســتیم.
ّدومین منبع شناخت ّقوه عقل و نیروی ِخـــرد میباشد که در وجود انسان نهادینه شده و برخالف
طبیعت که منبع بیرونی شــناخت و آگاهی است ،خرد منبع درونی بهحساب میآید( .مطهری،
 )64:1369دانشمندان ،عقل و خرد را به گونههای مختلفی تقسیم کردهاند؛ بارزترین تقسیمبندی
مربوط به تقســیم عقل ،تقسیم آن به عقل نظری و عملی است( .حائرییزدی)15-20:1384 ،
تعدادی از پژوهشگران عقل را به «عقل معاد و عقل معاش» نیز دستهبندی کردهاند .عقل معاد که
میتوان آن را خرد رحمانی نامید؛ متمرکز بر شــناخت «خیر و ّ
شر» ،و «حسن و قبح» و یا همان
«نیکی و زشتی» است و گستره آن بسیار فراتر از شناخت این جهان و امور دنیوی است و در کنار
خرد رحمانی ،خرد معاش قرار دارد که از آن به عقل ابزاری نیز یاد میشود .خرد ابزاری بر اساس
محاســبه هزینهـ فایده عمل میکندّ .
سومین منبع شــناخت ،قلب و دل انسان است که میتواند
الهــام و وحی را دریافت کندّ .
مادیگرایان قلب و دل را بهعنوان منبع قبول ندارند؛ چراکه موضوع
شــناخت این منبع ،جهان فراسپهر و عالم غیب میباشد .بههمراه هر منبع شناختی ،ابزاری برای
شــناخت وجود دارد؛ طبیعت منبعی است که با ابزار ّ
حواس پنجگانه مورد شناخت قرار میگیرد
و عقل هم منبعی اســت که با ابزار استدالل و برهان قابل استفاده است .قلب انسان منبعی است
که با ابزاری به نام تزکیه نفس و پاالیش روان (مطهری )59-66:1391 ،میتوان از آن در راستای
رسیدن به شناخت و قدرت نرم استفاده نمود.
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 .5-1-3گونهشناسی شناخت و یا مراتب معرفت

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

ّ
مفســرین با استناد به آیات قرآن در سوره تکاثر و آیه  95سوره واقعه ،معرفت و شناخت را به سه
مرتبه (جوادیآملی )139-140:1387 ،رتبهبندی کردهاند .این مراتب به این ترتیب میباشند:
الــفـ علمالیقین :شــخصی را در نظر بگیــرد که در یک مکانی اســت و از دور دودی را
مشاهده میکند که در هوا پخش شده است .مشاهدهگر با دیدن آن دود چنین استنباط میکند که
ً
مدلول دود که آتش
حتما در آنجا آتشی روشن است .ذهن این مشاهدهگر از دیدن دلیل (دود) به
ِ
باشد ،رهمنون شده و شناختی در مورد وجود آتش در نقطه مشخصی به دست میآورد .این نوع
شناخت را علم الیقین میگویند که پایینترین مرتبه شناخت است که از مشاهده معلول و دلیل به
ّ
وجود علت پیمیبرند .در این مرحلهِ ،خرد با استدالل عقلی ،ما را به سوی دانش و یا به عبارتی،
به ارائه فرضیه در مورد چرایی پدیدهها میرساند( .آقاییودیگران)19:1374 ،
ّ
بـ عینالیقین :در صورتیکه شخص مشاهدهگر ،به سمت محل بلند شدن دود پیش َرود
و آتش را با چشــم خود ببیند (مطهری ،بیتا )357:و با ّ
حس بینایی خود ،وجود آتش را دریابد؛
در این حالت او به مرتبه بعدی یقین و باور که عینالیقین اســت ،رســیده اســت .در این حالت
ّ
علت و پدیدآورنده معلول ـ ُدود ـ را با ّ
حواس خود میبیند و احتمال خطا کاهش
فاعلشناســا،
مییابد.
ّ
جـ حقالیقین :اگر شخص مشاهدهگر در مرحله بعدی ،آنقدر به آتش نزدیک شود که حرارت
حس کند و داخل در آتش شــود ،در این حالت به ّ
و گرمای آن را با وجود خود ّ
حق الیقین رســیده
ّ
اســت و در این مرحله فاعلشناسا با علت هستیبخش یکی میشود که در عرفان به آن« ،فناء فی
الله» میگویند و ســالک طریقت ،حقیقت را با تمــام وجود درمییابد .منبع این مرتبه از معرفت،
قلب انسان است که با ابزار تزکیه نفس و با پاالیش روان از آلودگیها و گناهان ،حاصل میگردد.

 .5-2مبانی روششناختی

شــناخت هستی ،و روششناســی نیز به جنبه کاربردی و
معرفتشناســی بیشتر به ُبعد فلسفی
ِ
عملی شناخت میپردازد( .دهقانیفیروزآبادی1389 ،ج )87:و روش تحقق شناخت را بررسی
میکند که عبارتند از:
 .5-2-1روش عقلی یا برهان :چنانچه منبع شــناخت ،خرد و عقل انســان باشد و ابزار
مورد اســتفاده آن هم استدالل باشــد ،روش شــناخت برهانی خواهد بود .تالش برای رسیدن

در مجموع ،روششناســی اســامی ،در برگیرنده گونههای مختلف روششناختی در

تزا است (دهقانیفیروزآبادی1389 ،ج )92:و برای
راستای دستیابی به دانش ســودمند و قدر 

1. Case Study
2. Inductive Reasoning
3. positivism
4. Na+Cl=NaCl
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به شــناخت و کشــف مجهول به ســه صورت میگیرد که عبارتند از تمثیل ،استقراء و قیاس .در
اســتدالل تمثیلی ،سیر حرکت فاعلشناسا از یک جزیی مورد مطالعه 1به جزیی دیگر میباشد و
ّ
در استدالل استقرایی ،2سیر حرکت هم از جزیی به کلی و در استدالل قیاسی نیز کشف مجهول
ّ
ّ
با پیمایش از کلی به جزئی صورت میگیرد( .المظفر)155،205،208 :1420 ،
 .5-2-2روش تجربی :در صورتیکه منبع شــناخت ،طبیعت باشد و ابزار آن هم ّ
حواس
باشد ،روش به کار رفته تجربی خواهد بود .بعضی از دانشمندها که تحت تاثیر شدید اندیشههای
اثباتگرایی 3قرار گرفتند ،پنداشــتند که تنها روش علمی معتبر ،روش تجربی است؛ با این حال
نمیتوان کارایی روش تجربی را در تولید شناخت و درک ابعاد قدرت نرم نادیده گرفت .برای مثال
فیلســوف هر قدر تالش نماید ،نمیتواند با استداللهای عقلی کشف کند که اجسام از مولکول
و اتم تشکیل شــدند (مصباحیزدی )112-114:1390 ،و یا این که نمک ) (NaClاز ترکیب دو
عنصر کلر ) (Clو سدیم ) (Naبه وجود آمده است4 .در روابط بینالملل هم روش تجربی برای
کسب معرفت و جمعآوری دادهها از طریق حواس در مورد ّ
واقعیتهای ملموس روابط بینالملل
کارایی دارد ،با این حال این روش برای درک ّ
واقعیتهای نامحســوس ذهنی از جمله قدرت نرم
کاربرد چندان زیادی ندارد.
ُ
 .5-2-3روش شهودی :چنانچه منبع شناخت ،دل و قلب انسان باشد و ابزار به کار رفته
هم تزکیه نفس و پاالیش روان باشد ،در این حالت روش کسب شناخت شهودی خواهد بود .در
این روش سازوکار دستیابی به معرفت ،ســیر و سلوک نفسانی و تزکیه نفس است؛ (جمشیدی،
 )141:1388انســان در اثر خودســازی ،به یک نیروی معنوی و قدرت ناپیدایی دست مییابد؛
بهطوریکه روان انسان در راستای دریافت الهام و اشراق الهی قرار میگیرد و با نوعی مکاشفه به
حقایق دست مییابد.
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ایــن منظور ،از عقل و برهان ،شــهود ،وحی و اجتهاد مبتنی بر آن ،تجربه و ســلوک بهره
میگیرد تا گستره بهرهمندی انواع قدرت به ویژه قدرت نرم را بیشتر نماید.
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هستیشناســی در پاسخ به این ســوال طرح میشود که جهان هســتی از چه عناصر و اجزایی
تشــکیل یافته اســت .جریان قدرت چگونه در این جهان پیش مــیرود ،کنش و واکنش اجزای
تشــکیلدهنده این جهان ،به چه صورت اســت و در نهایت جهان هســتی به کجا ختم میشود
( )Chernof, 2007:5دین اســام در هستیشناســی خود ،دارای یک جهانبینی توحید محور
میباشــد؛ (جمشیدی )149:1388 ،عناصر و اجزای این جهانبینی درمجموعه معارف قرآن و
ّ
سنت معصومین موجود است.
 .5-3-1یگانــه خدای توانای آفریننده :در جهانبینی اســامی ،خداوند توانا ،آفریننده
ُ ُ ِّ َ
«خـالـــق کـــل شـیء» (قرشی:1381 ،
و پروردگار جهانیان میباشد که در قرآن کریم از او به
َ ّ َ َ
العالمین» تعبیر شده است .آفرینش جهان هستی با اراده ،قدرت و دانش بیانتهای
 )294و «رب
خداوند متعال صورت گرفته و هســتی خود را از پروردگار جهانیان دریافت میکنند و تدبیر امور
عالم و چرخه رویدادهای بینالمللی نیز به دست خداست .همه اشیاء و جانداران به او نیاز دارند
و او به هیچ چیزی و یا کســی نیاز ندارد .همه عالم ،نشــان خدا و نمایانگر او و در پیش اوست.
(امامخمینی)98،104 :1376 ،
 .5-3-2هدفمندی آفرینش و جهان آخرت :در جهانبینی اســامی ،این جهان دارای
ّ
نظم فرهوده و پیوســتهای است و بیهوده آفریده نشــده و خالق جهانیان نیز برای تحقق هدفی که
همان رســیدن انسان به زندگی سعادتمندانه ابدی است ،دســت به آفرینش زده است؛ برخالف
برخی مکاتب و نحلههای بشــری که حیات انســان را به این زندگی چند روزه محدود میکنند،
ّ
دین اســام این دنیا را مقدمهای برای جهان آخرت میداند .انســان در این دنیا با رفتار و کردار
ُ
خود سرنوشــت اخروی خود را رقم میزند( .خندان )192:1388 ،در روز قیامت انسان در برابر
پیشــگاه خداوند ،بایستی پاســخگوی اعمال خود باشد و ســزای کارها و نتیجه تالشهایش را
خواهد دید؛ این همان اصلی اســت که در اصول دین اسالم از آن بهعنوان «اصل معاد» نام برده
میشود.

 .5-4مبانی انسانشناختی

در منظومه معرفتی اسالم ،انسان موجودی است که از دو ُبعد جسمانی و روحانی (امامخمینی،
 ،)186 :1378سرشته شده و دارای فطرت الهی و غریزه حیوانی است؛ بهطوریکه هر کدام از
آن دو ،دارای ابعادی از قدرت نرم بوده و قابلیتهای آن عبارت است از:
 .5-4-1انســان؛ بنده خداوند و جانشین وی :بر اساس اراده تشریعی خداوند ،انسان
جانشــین خدا در زمین و دارای مقام بندگی و آفریده خداست و بایستی دستورات پروردگار خود
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 .5-3-3جهان ّ
مــاده و عالم معنا :بر خالف مکتب ّ
مادیگرایی و ماتریالیســم که عالم
هســتی را مســاوی با ّ
ماده و برابر با جهان فیزیکی میداند؛ در جهانبینی اســامی ،متافیزیک
و عالم ماوراء ّ
واقعیت هســتی و برآمده از اراده ّ
ماده ،بخشــی اساســی ّ
حق تعالی میباشدُ .بعد
ِ
ّ
ماوراءالطبیعه و فراســپهری جهان گسترده بوده و بســی فراتر از جهان مادی است( .علمالهدی،
 )14:1388در جهان هســتیّ ،
واقعیتها و حقیقتهایی وجود دارند که قابل مشــاهده نیستند؛
ّ
حتی جهان ،دربردارنده موجودات ناپیدا و نیروهای نامشهودی که در زمره مفهوم قدرت نرم قرار
دارند .در ادبیات قرآنی از جهان ّ
ماده به «عالم شــهادت» و از عالم معنا به «عالم غیب» (بقره:
 )3تعبیر میشود که فقط در نزد خدا آشکار میباشد.
ّ
ّ
 .5-3-4اراده تشریعی و تکوینی خداوند :حرکت نفس بهسوی کاری معین پس از تصور
و تصدیق درســتی و یا منفعت آن را اداره میگویند .از لحاظ نظری اراده بهصورت تشــریعی و یا
ّ
تکوینی ممکن است ،تحقق پیدا کند .در اراده تکوینی ،فرد بهگونهای شخصی و مستقیم تصمیم
بر انجام کاری میگیرد؛ مثل اراده الهی بر آفریدن جهان هســتی و همچون اراده انسان بر خوردن
غذاّ ،اما اراده تشــریعی عبارت اســت از تصمیم بر انجام کاری توسط شخص دیگر با اراده او؛
مثل اراده الهی بر انجام عبادات توســط بندگان که با اراده خــود آنها صورت میپذیرد( .والیی،
ّ
ّ
 )55 :1389امکان تخلف و عدم تحقق اراده تشــریعی وجود دارد ولی اراده تکوینی خداوند به
ّ
هیچوجه تخلفپذیر نیســت .بهعنوان مثال ،اراده خداوند بر این تعلق گرفته که انســان را دارای
اختیــار بیافریند و او را بهعنوان خلیفه خود در روی زمین قرار دهد .همچنین هســتی را بر مدار
عــدل بنا کرده و حکمتش بر آن تعلق گرفته که مــردم با روش دادگرانه زندگی کنند (امامخمینی،
 )40:1376و در این روند الهی ،فرجام پویشهای بینالمللی ،به برقراری فرمانروایی شایستگان
توانمند ،در جهان منتهی خواهد گشت.
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را اطاعت کند تا بتواند رضایت او را بهدســت آورد؛ ّاما بر اســاس اراده تکوینی خداوند متعال،
انسان دارای اختیار و ّ
حق انتخاب است که در قرآن کریم به آن تصریح شده است .خداوند متعال
َُ ً
ً
ّ
«انا َه َ
دیناه َّ
السبیل ِا ّما شاکرا و ِا ّما کفورا»؛ (انسان )3 :ما راه هدایت را به انسان نمایان
میفرماید:
کردیم ،خواه او سپاســگزار و یا ناسپاس باشــد .در این آموزه ،هدایتپذیری به انسان اختصاص
یافته و اجباری در این پذیرش وجود ندارد و در کنار آن ،اســام راه خوشــبختی و بالندگی را از
نگونبختی و واپسگرایی واسازی نموده و گزینش آن را به انسان واگذار کرده است.
وجــود عنصر اراده در انســان در تعیین سرنوشــت و روند تکاملی نظــام روابط بینالملل
تعیینکننده است و بر اساس کارگزاری انسان ،روابط بینالملل میتواند هم بهسوی روابط دوستانه
و یا بهســوی تنش و دشــمنی پیش رود .فرآیندهای دوگانه صلح و جنگ به دست انسانهاست
و الگوی تعامالت بشــر ،ســاختاری و از پیش تعیینشده نیســت؛ ّ
حتی در صورت وجود جبر
ساختاری در محیط بینالمللی (ســتوده )170-171:1390 ،باز انسان میتواند آن را با تکیه بر
ّ
اراده و قدرت خود تغییر دهد و یا حداقل خود را از اثرگذاری آن دور نگه دارد.
ّ .5-4-2
ماهیت دوگانه انسان؛ فطرت الهی و غریز ه حیوانی :دربسیاری از آیات دیگر،
انســان مورد تقدیر و تکریم قرار گرفته (اســراء )70:و خداوند از روح خود در او دمیده اســت.
(حجر )29:از برآیندسازی آیات گوناگون به این نتیجه میرسیم که انسان دارای دو نیروی ناپیدا
و متفاوت «فطرت الهی» و «غریزه حیوانی» هست .فطرت و غریزه دو نیروی هستند که باهم در
کشمکشاند و در صورتیکه نیروی غریزه بر انســانها غلبه کند ،محیط اجتماعی و بینالمللی
بهســوی چپاول ،سلطهطلبی سوق خواهد یافت و چنانچه سرشــتار و فطرت الهی در انسانها
شکوفا شود ،ســاحت کالن اجتماع بشری بهســوی روابط مســالمتآمیز و همزیستی سازنده
حرکت خواهد کرد( .دهقانیفیروزآبــادی1389 ،ب )71-75 :در قرآن کریم به ّ
ماهیت دوگانه
َ
ُ ُ َ َ
«ف َ
ـــورها َو ت َقو َاها» (شمس )8 :خداوند توان پلیدی و
ـأله َمـــها فج
انسان این چنین اشاره شده:
پرهیزگاری را به نفس انسانی الهام کرده و موجودی کمالگراست که بر سر دو راهی؛ دادمنشی و
ددمنشی (امامخمینی )327 :1378 ،قرار گرفتهاست.
با در نظر گرفتن ابعاد دوگانه سرشــت انسانی ،قدرت نرم بر پایه اقناع غریزه و رضایت فطری
اســت؛ یعنی ملتی در نظام بین الملل اقتدار دارد که بدون به کارگیری زور و توانایی اقناع دیگران
ً
را داشــته باشــد .عناصر قدرت نرم مبتنی بر اقناع ،ربطی به قدرت نظامی ندارد؛ بنابراین لزوما

کشوری که از توانایی نظامی بیشتری برخوردار است ،از اقتدار اقناع کننده برخوردار نیست ،بلکه
قدرت نرم بر عناصری همچون توانایی علمیُ ،برد فرهنگی و ظرفیت گفتمان ســازی که بتواند به
نیازهای فطری و غریزی انسان پاسخ بدهد ،مبتنی است( .جمالی)48 :1397 ،
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این پژوهش درپی تصویرســازی انگارههای بنیادی نظام بینالملل معنایی اســام بوده تا بتوان
بدون وابستگی به هرگونه چارچوب نظری غیردینی ،معیارهای کالن مفهومسازی را در بررسی
مســائل بینالمللی و سیاست جهانی مشــخص نمود .نتیجه اینکه هر پژوهشگری بخواهد بر
اســاس معیارهای اســامی ،مفاهیم و پدیدههای بینالمللی را بررسی کند ،ضروری است که
جعبه ابزار مفهومی نظام بینالملل معنایی اســام را داشته باشد ،بنابراین آنچه از این پژوهش
بهطور ویژه اســتنباط میگردد این که قدرت نرم در چهار ســطح« ،حقیقت»« ،بینشـ ارزش»،
«آموزههای اسالم» و «منابع و مبانی نظام معنایی» جایگاه اثرگذاری داشته؛ بهطوریکه حضور
ّ
مؤثر عناصر قدرت نرم و نیروهای معنوی در کانون هســتهای مکتب اسالمی و تمدن مسلمین را
ّ
جای گرفته و مســلمانان توانســتند در همان دهههای نخستین پیدایش تمدن مسلمین با تکیه بر
اتحاد ایمانی و روحیه ایثار و از خود گذشتگی ،با سپاهی  30هزار نفره ،لشکر  120هزار نفری
سلســله ساسانی را در قادســیه کنار زده و پیام مهر و برادری را به ســرزمین ایران برسانند و در
ســایه همین نیروی معنوی و قدرت همبستگی با سپاهی اندک ،در مقابل سپاه  400نفری هرقل
مقاومت کرده و آن را شکست دادند .در عصر کنونی مقاومت و پیروزی حزب الله لبنان در برابر
رژیم صهیونیســتی و بیرون راندن نیروهای آن رژیم از جنوب لبنان و پیروزی مردم ایران در برابر
فشــار حداکثری دولت دونالد ترامپ از جمله موارد ارزندهای هســتند که میتواند نقشآفرینی
قدرت نرم و نیروی معنوی مشــاهد کرد .با این نمونههای تاریخی روشــن میگردد که قدرت
نرممحور در چارچوب نظام معنایی اسالم قابلیت پردازش دارد؛ چراکه دانشمندان مسلمان در
پردازش هر نظام معنایی ،عالوهبر تکیه بر منابع اســامی معتبر ،به انگارههای بنیادی اســامی
ّ
توجه همهجانبه داشتند.
نظام بینالملل معنایی جامع متشــکل از «منابع ،مبانی ،اهداف ،اصول ،و قواعد» است که
میتوانــد افق نظریهپردازی را برای پژوهشــگران روش نموده تا بتوانند با بهرهگیری از آن بیشــتر
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مفاهیم نوپیدا مانند قدرت نرم و پدیدههای روزمره را توصیف و تبیین نماید .شــکل شــماره ،4
آورده و دســتاورد نمایی پژوهش حاضر را نشان میدهدکه نیروهای معنوی و قدرت نرم در هسته
آن در سطوح چهارگانه نقشی برجسته داشته و به طبع آن به دو الیه فوقانی همه سطوح نیز سرریز
شده است.

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400
شکل شماره  :4نرم ابراز پژوهشی؛ هندسه مفهومی نظام بینالملل معنایی اسالم

یافته پژوهش بر این نکته تأکید دارد که دانشــوران مســلمان برای بررسی مسائل بینالمللی
و پویشهای جهانی از نگاه اســام ،نیازمند درک جهانبینی و چیدمان ارزشــی اسالم هستند تا
بتواننــد از زاویه دینی به تجزیه و تحلیل فرایندهای جهانی و روندهای بینالمللی بپردازند .آورده
نوین پژوهش این اســت که «بینش و ارزشهای الهی ،هسته اصلی و پیشران انگیزشی کنشها
و پویشهای مســلمانان بوده و باورهای فرهنگی و ارزشهای سیاسی که منابع قدرت نرم بوده،
عامل اساسی شکلدهنده به پویشهای جهانی و کنشهای بینالمللی میباشند.
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چکیده
تحریــم اقتصادی ،معطــوف به امتناعی نظام یافتــه از برقراری روابط اقتصــادی یک دولت یا
گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول خود یا جامعه بینالمللی میباشد.
تحریمهای یک جانبه تحریمهایی هســتند که تنها توسط یک دولت و علیه دولتی دیگرِ ،اعمال
میگردد .تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشــار بر کشور هدف تحریم به کار گرفته
میشود و هدف تحریم کنندگان ،آن است که بدون استفاده از نیروی نظامی به اهداف خود دست
یابند لذا از این سیاســت میتوان به عنوان سیاســتی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت ،نام برد.
این تحقیق از نــوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی بوده .روش گردآوری اطالعات کتابخانه ایی و
اســنادی و ابزار تحقیق فیش بوده و تجزیه و تحلیل اطالعات نیز به صورت استدالل استقرایی
انجام گرفته است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برخی از دولتها با اعمال تحریمهای
یکجانبه به دنبال آن هستند که از طریق اعمال تحریمها و عدم استفاده از گزینه نظامی که تجلی
بارز قدرت ســخت است ،به اهداف خود دســت یابند .ازاینرو از از تحریم یکجانبه میتوان به
عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت ،نام برد .تحریمهای یکجانبه تنها در صورتی
هدف تحریم اتخاذ شوند و واجد
مشــروع خواهند بود که در پاسخ به اقدامات متخلفانه دولت ِ
شرایط الزم برای اقدامات متقابل از جمله ضرورت و تناسب باشند.
کلید واژگان :تحریم های اقتصادی یکجانبه ،اقدام متقابل ،قدرت نرم ،قدرت سخت.
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اصطالح تحریم 1معطوف به امتناعی نظام یافته از برقراری روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی
قبول دولتهای
یــا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولتها بــرای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد ِ
تحریم کننده میباشــد .کاربرد تحریم بیشتر در روابط اقتصادی بینالمللی رایج است و کاالها و
خدمات تولیدی یک دولت خاص بایکوت میشــود .تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه
کاالها و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کاالها باشد (ایوانز و نونام،
.)96 :1381
تحریم اقتص��ادی به معنای مداخلهگــری در روابط اقتصادی ،اعراض سیاســی و یا نوعی
دیپلماســی اجبار اســت که در آن آمیزهای از اجبار اقتصادی و دیپلماســی به صورت هدفمند
استفاده میشود تا طرف مقابل را که به دنبال تغییر وضع موجود است و یا هم اکنون وضع موجود
را دگرگون ساخته ،وادار نماید تا در تصمیم خود تجدید نظر کند (زهرانی.)81 :1387 ،
در قرون گذشــته ،دولتهای استعمارگر به شیوه های سخت افزاری نظیر تهدید نظامی ،جنگ
و مشــاغل نظامی در پی تحصیل منافع خود بودند ،اما با شــروع عصر ارتباطات ،اســتفاده از
قدرت رسانه و دیپلماسی عمومی و به صورت کلی ،راهبردهای نرم افزارانه پیوسته بر راهبردهای
س��خت افزارانه ارجحیــت دارد و نمیتوان حرکتهای نرم افزارانه را با ابزارهای ســخت افزارانه
س��رکوب نمود و در چنین موقعی نهضتهای نرم افزارانه تقویت شـ�ده و ایدههایشــان نافذتر
میگردنــد (شــیروانی .)23 :1389 ،قدرت نرم یک قدرت غیرقابل لمس اســت و به واســطه
اس��تفاده از فناوریهای جدید میتواند ضریب دس��تیابی به هدفها را افزایش دهد .قدرت نرم
امری غیرمحسوس است که ویژگی آن با تقسیم بندی قدرت به شیوه سنتی متفاوت است (عالم،
 .)91 :1373مفهوم قدرت ماهیتا مجادله انگیز اس��ت زی��را رابطهای ذاتی و ماهوی میان دال و
مدلول قدرت وجود ندارد و مفهوم قدرت مصداقهای خود را در گفتمانهای مختلف میجوید.
نظریه پردازان مکتب واقع گرایی در مفهوم سنتی قدرت بر ابعاد مادی تاکید دارند .در این تصویر
از قدرت ،که از سوی اندیش��مندانی چون هابز و کاکیاولی ارائه میشود ،در واقع قدرت به توان
اعمال سلطه از سوی یک بازیگر به بازیگران برای تمکین از خواست وی تعبیر میشود که همین

1. sanction

 .1پیشینه پژوهش

پیرامون بحث «تحریمهای اقتصادی یکجانبه درمیانه اعمال قدرت نرم و سخت» کتاب یا مقاله
و یا پایان نامه ایی جامع و مستقل که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش
باشد ،به رشته تحریر در نیامده است .اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود ،برخی جوانب
و ابعاد ،در حدی مشــخص و بســیار محدود ،که در ذیل به آنها اشاره شده است مورد بررسی و
تبیین قرار گرفته است.
کاظــم غریب آبادی ( )1396در رساــله خود با عنوان «تحریمهــای یكجانبه و حقوق بین
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امر نیز در اعمال تحریم های اقتصادی نیز بروز می کند (شــجاعی .)27 :1393 ،برخی عوامل
سیاسی از جمله ثبات سیاسی ،نوع رژیم و رهبری از مولفههای مادی قدرت نرم به شمار میآیند
(صبوری .)102 -103 :1390 ،در همین راس��تا در کلیترین س��طح ،قدرت به معنای توانایی
اردادن
تأثیرگذاری بر رفتار دیگران به منظور رس��یدن به نتایج دلخواه اس��ت .برای تحت تأثیر قر ِ
رفت��ار دیگران چندین راه وجود دارد :میتوان آنها را با تهدید یا اعمال نیروی قهریه مجبور به انجام
کاری کرد؛ می توان با کاربرد منابع اقتصادی دیگران را وادار به پیروی کرد؛ یا اینکه با بهره گیری
اری قدرت آنها را جذب و با خود همراه کرد .دو ش��یوۀ نخست را شیوه های
از مؤلفه های نرم افز ِ
مبتنی بر قدرت سخت و شیوه سوم را مبتنی بر قدرت نرم می دانند(رفیعی قهساره ,ابوذر:1397 ،
 )34-9حال س��وال اساسی این مقاله آن است که تحریمهای اقتصادی یکجانبه را در زمره کدام
یک از شیوه های اعمال قدرت نرم و یا قدرت سخت ،میتوان قرار داد؟ و نیز این سوال قابل طرح
است که اعمال تحریمهای یکجانبه تحت چه شرایطی در نظام حقوق بین الملل میتواند مشروع
محسوب گردد؟
فرضیه نویســندگان مقاله آن اســت که ِاعمال تحریم های اقتصــادی را باید در میانه اعمال
تحریمهای نرم و سخت باید قرار داد .همچنین تحریمهای یکجانبه علی االصول نامشروع است
زیرا بدون رعایت مقررات منشور ملل متحد و در نهادهایی خارج از شورای امنیت سازمان ملل
متحد ،وضع شــده اند .اما به صورت اســتثنایی ،تحریمهایی که در واکنش به نقض حقوق بین
الملل علیه دولت متخلف و با هدف توقف نقض مقررات حقوق بین الملل و با رعایت شــروط
تناسب و ضرورت ،اعمال میگردند میتوانند مشروع باشند.
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الملل (مورد مطالعه :جمهوری اسالمی ایران)» بیان میكند كه تحریمها همواره برای حصول به
اهدافی مشخص ،وضع و اعمال شدهاند .آنگونه که از پیش نویس مفاد طرح مسئولیت دولتها
برمیآید ،اقدامات قهری یکجانبه کشورها علیه یکدیگر که در چارچوب مفاد منشور ملل متحد
نمیگنجند ،از تحریم تفکیک شده و از آن به عنوان "اقدام متقابل" یاد میشود که خود تابع شرایط
شکلی و ماهوی متعددی اســت .وجه تمایز مقاله حاضر با این پژوهش عالوه بر اینکه به بحث
اقدام متقابل توجه ش��ده تحریمهای اقتصادی نیز در میانه قدرت نرم و قدرت ســخت نیز مورد
بررسی قرار داده است.
مهدی حدادی ( )1387در تحقیقی با عنوان «تحریمهای بین المللی ،ابراز سیاست ملی یا
ضمانت اجرایی بینالمللی» به این نتیجه رسیده است که درمنشور ملل متحد ،تنها توسل به زور
نظامی ممنوع شده اســت و به عنوان قاعده آمره مطرح میشود و با توجه به پذیرش اقدام متقابل
در حقوق بین الملل ،کشــورهای زبان دیده از نقص مقررات حقوق بینالملل تحت شــرایطی
ً
حق دارند به تحریمها از جمله تحریمهای اقتصادی متوســل شوند و این سالحی است که صرفا
در اختیار شــورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد . .وجه تمایز مقاله حاضر با این پژوهش عالوه
بر اینکه به بحث اقدام متقابل توجه شــده تحریم های اقتصادی نیز در میانه قدرت نرم و قدرت
سخت نیز مورد بررسی قرار داده است.
ســید قاســم زمانی و همکاران ( )1391در تحقیقی با عنوان «تحریمهای بینالمللی ناقض
حقوق بشــر :از چالش مشروعیت حقوقی تا مســئولیت بین المللی» اذعان داشته است که اگر
چه در رابطه با اصل مشــروعیت تحریمهای یک جانبه اختالف نظر وجود دارد ولی معتقد است
که کشــورها میتواند در روابط خود از ابزار فشار اقتصادی علیه یکدیگر استفاده میکنند اما در
صورتی این تحریمها منجر به نقض حقوق بشر در کشورهای هدف تحریم شود ،در عدم اعتبار
آن مشکلی وجود ندارد.

 .2روش تحقیق

این تحقی��ق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی میباشــد .روش گــردآوری اطالعات باتوجه
ب��ه نوع تحقیق ب��ه روش کتابخانهای خواهد بــود و داده های الزم با مراجعــه به منابع و ماخذ
علمی شامل کتب ،مجلهها و نشریات ادواری موجود در کتابخانهها ،اسناد و نشریات حقوقی،

نظریات علمای حقوق و ...همچنین پایگاههای اینترنتی حاوی تحقیقات و مقاالت علمی معتبر
اطالعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
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 -3چارچوب مفهومی

 2-3یکجانبه گرایی
تعریف بینالمللی توافق ش��دهای در خصوص یکجانبه گرایی 1وجود ندارد .اصطالح یکجانبه
گرایی هنگامی معنا مییابد که به وضعیتهایی مربوط شــود که به طور شــفاف در چارچوب
صالحیت سرزمینی دولت مربوطه قرار گیرد .لذا ،این اصطالح به طور نزدیکی با محدودیتهای
س��رزمینی صالحیت پیوند میخورد و در واقع ،با اصطالح فراســرزمینی 2نیز ارتباط مییابد.
یکجانبه گرایی هم میتواند شــامل توســل بــه اقدامات قانونی و هم حاکــی از تمایل عمومی
کشورهای قدرتمند یا گروهی از کشورها به انجام اقداماتی بدون احترام به حاکمیت برابر دیگر
کشــورها باشد .به عبارتی دیگر ،از زاویه قانونی ،یکجانبه گرایی بر اقدامات قانونی داللت دارد
که مبین ابراز اراده یکی از تابعان حقوق بینالملل است .از منظر سیاسی و غیرقانونی نیز توسل
به اقدامات یکجانبه بیشـ�تر در قالب سیاست خارجی ش��کل میگیرد و از سوی یک یا گروهی
1. Unilateralism
2. Extraterritoriality
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 1-3تحریم اقتصادی
از منظر اقتصاد سیاسی ،تحریم اقتصادی یكی از ابزارهای كنترل كشورهایی است كه در راستای
منافع اقتصادی و سیاســی كشورهای مسلط ،رفتار نمیكنند .در واقع ،تجارت خارجی بهعنوان
اهرم تنبیه یك كشــور بدون استفاده از نیروی نظامی است .تحریمها ابزارهای اقتصادی هستند
كه برای دســتیابی به اهداف سیاست خارجی از آنها اســتفاده میشود (زهرانی.)68 :1376 ،
فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ،چارچوب حقوقی اصلی برای ارزیابی اقدامات تحریمی
ســازمان ملل می باشــد .این فصل دارای حداقل ضمانت هایی اســت که هدف آن اطمینان از
رعایت اصول قانونی بودن  ،ضرورت و تناســب اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در
اعمال تحریم هاست)Daniëlla Dam-de Jong , 2020: 8-9 (.
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از کش��ورها ،برای دستیابی به برخی اهداف معین اعمال میشــود (.)Dupuy, 2000: 19- 20
در این میان ،استدالل ســازه انگاران علیه یکجانبه گرایی نیز این اســت که اقدامات یکجانبه،
مشرــوعیت نظم بینالمللی را تضعیف نموده و موجب افزایش هزینهها خواهد ش��د .بنابراین
تحریمهای اقتصادی یکجانبه،درصورتکــه خارج از چارچوب ملل متحد اعمال گردندویا فاقد
شرایط اقدام متقابل باشند ،نامشروع بوده ونوعی ابزار اعمال قدرت محسوب گردیده ودولتها در
جهت حصول به اهداف سیاسی خود از آنها استفاده مینمایند.

 -4یافتههای پژوهش

 1-4مشروعیت تحریمهای یکجانبه در چارچوب اقدام متقابل
در حقوق بینالملل هیچ دولتی مجبور نیســت زمانی که دولت دیگری نســبت به آن عمل
خصمانــه انجام میدهد ،یا حقوقش را تضییع میکند و یا از تعهداتش نســبت به دولت مذکور
تخطی میورزد ،منفعل باشــد .هنگامی کــه چنین امری به وقوع میپیونــدد ،دولت زیان دیده
میتواند با رعایت برخی از اصول حقوق بینالملل نظیر ممنوعیت توسل به زور یا احترام به سایر
تعهدات الزم ،همچون تعهد رجوع به مراجــع ثالث حل و فصل اختالفات ،به اقدامات متقابل
متوسل شود .کمیسیون حقوق بینالملل در تفسیر مواد مربوط به اقدامات متقابل بر این حقیقت
تاکید نمود و یادآور شد که «در یک نظام بینالمللی غیرمتمرکز که در اغلب موارد روش اجباری
حل و فصل اختالفات وجود ندارد ،دولتها به اقدام یکجانبه متقابل متوســل میشوندILC( ».
 .)Report, 1998: 153بدین ترتیب کمیسیون از عبارت اقدام متقابل برای نشان دادن مجموعهی
اقدامات یکجانبه دولت -زیان دیده برای پاســخ به عمل خالف اولیه استفاده کرده است .اقدام
متقابل در معنای وسیع خود عبارت است از مجموعهای از اقدامات یک دولت که در برابر نقض
حقوقش توسط دولت دیگر ،علیه آن دولت به کار میبندد ( .)Ibid, 154اقدامات مذکور میتواند
شامل گروهی از واکنشهای متفاوت حقوقی و سیاسی باشد .گزارشگر آدرانجیو -رویز اقدامات
متقابل را -به عنوان مجموعهای از عکسالعملهای یک دولت در پاســخ به موارد نقض حقوق
بینالملل که دولت مورد بحث از آن زیان دیده است ،تعریف میکند (ILC Report, 1992: 50-
 .)51وی دامنه اقدامات متقابل در پیشنویس را محدود به اقداماتی میداند که فینفســه قانونی
نیستند ،اما به لحاظ آنکه عکلالعمل به یک عمل خالف قبلی میباشند ،مشروع تلقی میشوند.
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کمیسیون در تفسیر ماده  47پیشنویس مواد راجع به مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص
شرایط مشروعیت اقدام متقابل یادآور میشود:
«مفهوم اساسی اقدام متقابل این است که دولت زیان دیده حق دارد به یک یا چند تعهد خود
نســبت به دولت متخلف عمل نکند .)ILC Report, 1998: 154( ».در توضیح ضرورت توسل
به اقدامات متقابل بعنوان اب��زاری برای اعمال نظم حقوقی بینالمللی و همچنین لزوم قرار دادن
آن در پیشنویس میتوان به عوامل زیر اشــاره کرد ( :)Elagab, 1988: 217اول) محدودیت حق
توس��ل به زور در حقوق بینالملل ،همراه با تعهد به حل و فصل اختالفات از طریق مرجع ثالث
ً
نبوده است به همین خاطر ،بعضا توســل به اقدام متقابل روشی برای وادار کردن طرف متخلف
بــه پذیرش حل و فصل از طریق مرجع ثالث اســت .دوم) حتی چنانچه طرف متخلف رضایت
ب��ه رجوع به مرجع ثالث بدهد ،مکانیزم بینالمللی کافی برای اجرای نتیجهی حل و فصل وجود
ً
ندارد ،از همینرو طرف زیان دیده غالبا ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل اســت .ســوم) اقدامات
متقاب��ل میتواند به اعادهی توازن و تعادل میان طرفین اختالف کمک کند .گزارشــگر آرانجیو-
رویز در سومین گزارش خود بر این حقیقت تاکید میکند که اقدام متقابل اصوال انعکاس ساختار
ناقص جامعه بینالملل است .جامعهای که هنوز موفق به تاسیس یک سیستم متمرکز برای اجرای
قانون نشده است .وی اضافه مینماید که جامعه بینالملل حتی در مورد مسایل مربوط به صلح
و امنیت بینالمللی فاقد چنین سیستمی است ( .)ILC Report, 1992: 10اقدام متقابل اختیاری
است که از سوی حقوق بینالملل به دولتها اعطا شده است یا حداقل به رسمیت شناخته شده
اس��ت .این اختیار نظیر هر اختیار دیگر حقوقی مس��تلزم قاعدهمندی است (Elizabet, 1984:
 .)103کمیس��یون در تفس��یر خود از اقدام متاقبل یادآور میگردد که گنجانیدن اقدام متقابل در
پیشنویس منوط به شرایط و محدودیتهایی است .کمیسیون علیرغم وجود منفی اقدام متقابل
دو نکته را خاطر نشان میسازد:
 شواهد کافی وجود دارد که اقدام متقابل در حقوق بینالملل عرفی به عنوان روش جهتپاسخ به یک عمل غیرقانونی پذیرفته شده است.
 نباید اهمیت تعیین اختیار دولتها برای توسل به اقدامات متقابل یعنی مشخص نمودنشرایطی که طبق آن اقدام متقابل قانونی است را دست کم گرفت (ILC Report, 1988:
.)154
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کلیه شرایط مشروعیت اقدام متقابل به هنگام توسل به تحریم اقتصادی باید مورد توجه واقع
شــود برای مثال ،قطع روابط تجاری از دیدگاه حقوق بینالملل امری مشــروع میباشــد اما در
مواقعی که کشــوری قطع روابط تجاری خود را با کشور دیگری به عنوان یک عمل متقابل انجام
میدهد بایســتی محقق شــود که آیا تخلفی از ناحیه کشــور مورد تحریم صورت گرفته است یا
خیر و یا اینکه در صورت احراز تخلف حقوقی کشــور مورد تحریم ،آیا اصل تناسب در اقدامات
متقابل رعایت شده است یا خیر.
 2-4تحریم اقتصادی در میانه قدرت سخت
قدرت سخت بر فشــار ،اخطار ،نمایش قدرت (به منظور نمایش عزم راسخ) و عملیات نظامی
کنترل شــده علیه کشوری مبتنی اســت که شــروع کنندهی اقدامات غیر قابل قبولی بوده است
(آقابخشی .)423 :1377 ،تهدید سخت زمانی که به علت انجام اقداماتی ،استقالل و تمامیت
ارضی کشــور در خطــر هجوم نیروهای نظامی کشــور دیگر یا گروههای معــارض قرار گیرد،
صورت میگیرد .قدرت ســخت به صورت روشهای فیزیکی ،اســتفاده از زور و اجبارعینی،
همراه با اعمال و رفتارهای خشونت آمیز و سخت افزارانه است .این قدرت محسوس ،واقعی و
عینی میباشــد .این قدرت در دوران استعمار کهن ظهور یافت طوری که قدرتهای استعماری
ســرزمینهای ضعیفتر را با زور و با لشکرکشی تصرف میکردند .اگرچه در دوران معاصر نیز
چنین نمونههایی از این قدرت ســخت در لشکر کشــیهای آمریکا در عراق و افغانستان وجود
داشــت .حوزه قدرت سخت امنیتی و نظامی اســت .امنیت در قدرت سخت به معنی نبود یک
قدرت خارجی و یا یک قدرت متزلزل به علت اوضاع داخلی آن کشور است که در این وضعیت
مقصود قدرت سخت تخریب و تصرف و اشغال سرزمین و فروپاشی نظامهای سیاسی و امنیتی
میباشد .معیار قدرت سخت بکارگیری قوای نظامی است که استعمال آن تحت عناوین مشروع،
مداخله بشردوستانه و نجات دادن جان اتباع ،دخالت انسانی ،دفاع پیشدستانه ،اقدامات تالفی
جویانه توجیه شده است.
بنابراین با عنایت به مفهــوم ،مبنا و هدف؛ تحریم اقتصادی یکجانبه میتواند به نحوی با آثار
ژنوسید که بر اساس قدرت سخت صورت می گیرد ،مرتبط میباشد .به عبارت دیگر ،این سوال
قابل طرح اســت آیا می توان برخی از جلوه های شــدید تحریم اقتصادی را مصداقی از جنایت
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ژنوســید تلقی کرد؟ در این خصوص ضمن نگاهی مختصر به تعاریف و عناصر تشکیل دهندۀ
ژنوسید امکان اطالق این عناوین بر تحریم اقتصادی،مورد کنکاش قرار میگیرد.
بعضی از صاحب نظران ،تحریمهای اقتصادی ،باالخص تحریمهای اقتصادی گســترده را
جنایت بینالمللی دانســته و بر این اســاس برای اشــخاصی که به نوعی در اینچنین تحریمها
دخالت دارند ،مسئولیت کیفری در نظر گرفتهاند ( .)Davidsson, 1988همچنین ،بر این باورند
که اگرچه ممکن اســت یک برنامۀ تحریم در ابتدا در مغایرت با کنوانسیون ژنوسید نباشد ،ولی
ادامۀ تحریمها با توجه به پیآمدها و نتایج آن سبب تحقق ژنوسید خواهد شد (Lennon, 2000:
 .)20جمعی از نویســندگان نیز با علم به عللی همانند میزان اقدامات انجام شده در قالب برنامۀ
تحریــم ،قصد قبلی و برنامه ریزی تحریــم کنندگان برای اعمال تحریــم ،قابل پیش بینی بودن
عواقب آن و طول مدت اجرای تحریم ،به این نتیجه رسیدهاند که یک برنامۀ تحریم ممکن است
به عنوان جنایت ژنوسید محسوب شود (.)Davidsson, 1988: 133- 134
گروهی از نویسندگان نیز با توجه به عواملی همچون میزان اقدامات انجام شده در چارچوب
برنامۀ تحریم ،برنامه ریزی و قصد قبلی تحریم کنندگان برای اعمال تحریم ،قابل پیش بینی بودن
عواقب آن و طول زمان اجرای تحریم ،به این نتیجه دســت یافتهاند که یک برنامۀ تحریم ممکن
است به عنوان جنایت ژنوسید قلمداد گردد (.)Davidsson, 1988: 133- 134
«در مادۀ  6اساســنامۀ رم و مادۀ  2کنوانسیون ژنوســید ،این جرم به عنوان یکی از پنج اقدام
ویژه ارتکابی با هدف نابودی یک گروه نژادی ،مذهبی ،ملی ،قومی و یا مشــابه آن تعریف شــده
است .این پنج اقدام شامل :کشتن افراد آن گروه ،ضربهی سهمگین به سالمت جسمی و یا روحی
نفرات آن گروه ،تحمیل شــرایطی بر آن گروه که باعث نابودی آن شود ،ممانعت از تولد در داخل
گروه و کوچ اجباری کودکان از آن گروه به گروهی دیگر» (شبث.)47 :1384 ،
در میان اعمالی که تشــکیل عنصر مادی ژنوسید را میدهند ،قرار دادن عمدی یک گروه در
وضعیت زیستی نامناســب که با زوال کلی یا جزئی آنان منجر گردد ،نوعی نابودی غیر مستقیم
یک گروه اســت که با قرار دادن اعضای آن در شرایط زیستی سخت که دیر یا زود به نابودی آنها
خواهد انجامید محقق میشود (آذری.)64 :1385 ،
میگیرد .به گرسنگی کشاندن ،گسیل داشتن به بیابانها
این اقدام ،مصادیق مختلفی را در بر

و مناطق و شرایط آب و هوایی غیرقابل تحمل و مرگبار و یا الزام به زندگی در ارودگاههای مرگ از
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جمله مصادیق اقدام مذکور محس��وب میشوند (همان) .همچنین از وضعیت نامناسب تغذیه،
اخراج سیســتماتیک از محل سکونت و تقلیل خدمات ضروری پزشکی به عنوان سایر مصادیق
این اقدام یاد شده است (میرمحمدصادقی.)97 :1383 ،
بدیهی اس��ت مصادیق مذکور تمثیلی میباشند و هرگونه اقدام دیگری که اعضای یک گروه
را در وضعیت زیســتی نامناســب قرار دهد که به نابودی آن گروه منجر گردد ،در این مقوله جای
میگیرد.
هر چند جلوههای ش��دید تحریم اقتصادی را میتوان بر عنصر مادی ژنوســید منطبق نمود،
اما برای آنکه بتوان تحریم اقتصادی را به عنوان یکی از مصادیق جنایت ژنوســید محسوب کرد،
تحقق عنصر روانی نیز ضرورت دارد .در ژنوســید عالوه بر قصد ساده (سوء نیت عام) که همان
عمــد در ارتکاب یکی از اعمال مندرج در مادۀ  6اساس��نامۀ دادگاه کیفری بینالمللی و مادۀ 2
کنوانسیون ژنوسید میباشد ،سوء نیت خاص نیز ضروری است.
مقصود از سوء نیت خاص در جنایت ژنوسید ،قصد خاص مرتکب مبنی بر از بین بردن تمام
یا بخش��ی از یک گروه قومی ،ملی ،نژادی و مذهبی میباش��د .نتیجه آن میشود که مصادیق کم
اهمیت تر عنصر روانی ،مثل ســهل انگاری ،1یا مسامحه ،2برای تحقق این جرم کفایت نمیکند
(میرمحمدصادقی .)99-100 :1383 ،بدین ترتیب ،ممکن اســت بتوان سوء نیت خاص را در
نظامی جمعیت غیرنظامی احراز نمود ،اما بس��یار بعید به نظر میرسد که در برنامههای
محاصرۀ
ِ
ً
تحریم اقتصادی چنین قصدی قابل تحقق باشــد ،زیرا معموال تحریــم کنندگان خواهان از بین
بردن جمعیت غیر نظامی نیســتند ،بلکه در اجرای تحریم ،اهداف دیگری از قبیل وادار ساختن
یک دولت به رعایت حقوق بشر ،جلوگیری از دستیابی دولتها به سالحهای کشتار جمعی و یا
کسب امتیازات سیاسی دنبال میش��ود ،بنابراین ،تحریمهای اقتصادی حتی به شکل گسترده به
دلیل عدم تحقق سوء نیت خاص ،ژنوسید محسوب نمیشود و مسئولیت کیفری اشخاص دخیل
در برنامههای تحریم ،قابل طرح نخواهد بود.

1. Recklessness
2. Negligence

1. E.H.Carr
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 3-4تحریم اقتصادی در میانه قدرت نرم
قدرت نرم عبارت اس��ت از توانایی شکل دادن به عالیق دیگران و هدایت رفتار آنان بدون بهره
گیری از زور .برخی نیز قدرت نرم را توانایی کست چیزی از طریق جذب به جای اجبار مطرح
می کند .قدرت در دو الیه س��خت و نرم قابل طبقه بندی اس��ت که الی��ه نرم قدرت ،مهمترین
جزء آن اســت (.حدیدی )207-179 :1399،اصطالح قدرت نرم برای نخســتین بار بعد از
جنگ جهانی دوم ،توسط ای.اچ.کار 1،دانشمند واقع گرای انگلیسی در سال  1939مطرح شد.
وی قدرت بینالمللی را در ســه بخش نظامی ،اقتصادی و قدرت تســلط بر افکار توصیف کرد
(کار .)108 :1964 ،در اواخر قرن بیس��تم و اوایل قرن بیس��ت و یک��م مفهوم قدرت از حوزه
س�خـت افزاری (قدرت س��خت) به حوزه نرم افزاری (قدرت نرم) تحول یافت و بس��یاری از
کش��ورها در صدد بهره برداری از قدرت نرم در راستای پیشبرد اهداف و منافع خود شدند(حق
پناهان و همکاران )168-137 :1400،به عقیدهی برخی صاحبنظران ،عصر قدرت نرم ،بعد
از فروپاشــی شوروی در ادبیات راهبردی جهان وارد شــده و بر این اساس از ادبیات محدودی
برخوردار اســت و هنوز در مورد بســیاری از مباحث مرتبط با آن ،همچون :تعریف ،مصداق،
منابع ،ابزارها ،کاربرد و قلمرو ،تعریف مشخص و شفافی وجود ندارد (زرقانی.)19 :1388 ،
قدرت نرم ،محصول و برآیند تصویرســازی مثبت ،ارائه چهره موجه از خود ،کســب اعتبار
بینالمللــی و نفوذ در افکار عمومــی داخلی و خارجی ،قدرت تاثیرگذاری غیرمســتقیم توام با
رضای��ت بر دیگ��ران ،ارادهی دیگران را تابع ارادهی خویش س��اختن و مولفههایی از این ســنخ
است(افخمی و هکاران )157-123 :1399 ،به این ترتیب ،در به کارگیری قدرت نرم نتایجی به
صورت تولید رضایتمندی ،تولید اعتقاد ،تولید اعتبار و تمکین به دست میآید (یوسفی:1387 ،
 .)200بــا مراجعه به دیدگاه برخی از اندیشــمندان اقتصادی و سیاســی ،وجــوه نرم در اقتصاد
و مباح��ث مربوط به قدرت نرم اقتصادی را به وضوح میتوان مشــاهده کــرد .از نظر برخی از
اندیشــمندان ،قدرت نرم دارای دو مفهوم محدود و گسترده است .در مفهوم گسترده ،قدرت نرم
مترادف با قدرت غیرنظامی اس��ت و ش��امل هر دو قدرت فرهنگی و اقتصادی میشود و تنها در
مفهوم محدود ،قدرت نرم شــامل قدرت فرهنگی است .اما گروهی از محققان قدرت اقتصادی
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را یک��ی از مهمترین ابزارها در جعبه ابزار سیاس��تهای قدرت نرم میدانند و به مولفهها و منابع
اقتصادی از قبیل وابس��تگی متقابل اقتصادی ،منابع طبیع��ی ،نفت و گاز (انرژی) و تحریمهای
مثبت و منفی به عنوان ابزار قدرت نرم اشاره میکنند( .نای)136 :1390 ،
ً
اما در ایــن میانه ،برخی از صاحب نظــران ،تحریمهای اقتصــادی ،خصوصا تحریمهای
اقتصادی گســترده را جنایت بینالمللی محسوب نموده و بر این اساس برای افرادی که به نحوی
در این گونه تحریمها نقش دارند ،مســئولیت کیفری قائل شــدهاند ( .)Davidsson, 1998و این
امر بدیهی اســت که دولتها و ســازمانهای بینالمللی در صورت اعمــال تحریم بر خالف
معاهدات حقوق بشــری اعم از جهانی یا منطقهای ،مرتکب نقض حقوق بشــر میگردند و در
نتیجه ،مســئولیت بینالمللی آنها قابل طرح خواهد بود .اما این مسئولیت جنبۀ کیفری ندارد و
ً
صرفا واجد مسئولیت حقوقی است.
نقض حقوق بش��ر در نتیجۀ اعمال تحریمهای اقتصادی ممکن اســت تحت شــرایطی در
چارچ��وب جنایات بینالمللی قرار گیرد .در این صورت مجازات نســبت به اشــخاص حقیقی
اعمال میگردد ،اما مس��ئولیت غیرکیفری که متضمن جبران خس��ارت است ،متوجه دولتها و
س��ازمانهای بینالمللی خواهد بود« .برای مثال ،ممکن اســت جنایت علیه بشریت یا جنایت
جنگی را مقامات یا فرماندهان نظامی مرتکب شــده باشــند ،اما مســئولیت جبران ضرر و زیان
ناشی از آن اعمال با کشور متبوع آنهاست» (همان.)13 ،
حال با توجه به کارکرد قدرت نرم در بحث تحریم های اقتصادی و دامنۀ شمول جنایات علیه
بشــریت به بررسی این بحث پرداخته خواهد شــد که این مستلزم شناخت عناصر و شرایط الزم
برای تحقق جنایات علیه بشریت خواهد بود.
طبق مادۀ  7اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی ،مقصود از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه
هر یک از اعمال ّ
مصرح در این ماده میباشــد که در چارچوب یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته
علیــه یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ،ارتکاب یابــد .قید عبارت «به هنگامی که در
چارچوب یک حملۀ گســترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله»،
دامنۀ شمول جنایات علیه بشریت را محدود کرده است (ضیایی بیگدلی.)239 :1383 ،
بر اساس بند ( 2 )aاز مادۀ  ،7منظور از «حملۀ گسترده یا سازمان یافته» بر ضد یک جمعیت
غیر نظامی ،روندی مشتمل بر ارتکاب متعدد اعمال مذکور در بند  1علیه هر جمعیت غیرنظامی
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میباش��د که در تعقیب یا پیشبرد سیاس��ت یک دولت یا یک سازمان برای انجام چنین حملهای
دنبال شده باشد.
مقصود از حمله نیز چنان که در ســند موســوم به «عناصر تشــکیل دهندۀ جرایم» تصریح
ً
گردیــد لزوما حملۀ نظامی نیســت .بنابراین ارتکاب هر یک از اعمال مذکــور در بند  1مادۀ 7
خواه به صورت مسلحانه و خواه با شکل غیرمسلحانه با تحقق سایر شرایط جنایت علیه بشریت
محسوب خواهد شد.
عنصر ماده جنایات علیه بشریت مشتمل بر اعمال زیر است -1 :قتل؛  -2نابودسازی (ریشه
کن کردن)؛  -3به بردگی گرفتن  -4اخراج یا انتقال اجباری یک جمعیت؛  -5محبوس کردن یا
محروم نمودن شدید از آزادی جس��مانی با نقض قواعد اساسی حقوق بینالملل؛  -6شکنجه؛
 -7خشونت جنسی؛  -8اذیت و آزار یک گروه بنا به علل سیاسی ،نژادی ،ملی ،قومی ،فرهنگی،
جنسیتی یا علل مشــابه؛  -9ناپدید کردن اجباری اشــخاص؛  -10تبعیض نژادی؛  -11اعمال
ً
غیرانســانی مشــابه دیگری که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمۀ شدید به جسم ،روان یا
سالمت اشخاص صورت میگیرد .برای تحقق عنصر روانی جنایات علیه بشریت در کلیۀ موارد
مذکور س��وء نیت عام ضرورت دارد که شامل دو جزء میباشــد؛ نخست اینکه مرتکب باید در
انجام هــر یک از اعمال مندرج در بند اول مادۀ  ،7عمد داشــته باشــد .بنابراین در صورتی که
اش��خاص دیگری ،مته��م را وادار به انجام اعمال مذور کرده باش��ند ،نمیتوان وی را به ارتکاب
جنایت علیه بشــریت محکوم نمود .دوم اینکه متهم باید نســبت به وجود یک حملۀ گسترده یا
سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی علم و آگاهی داشته باشد.
به بیان دیگر ،باید بداند عملی را که انجام میدهد  ،بخشــی از یک حملۀ گسترده یا سازمان
یافته است و در تعقیب یا پیشبرد سیاس��ت یک دولت یا سازمان صورت میگیرد .فقدان علم به
وجود یک حملۀ گسترده یا ســازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی ممکن است متهم را در
معرض محکومیت در دادگاههای داخلی به اتهام ارتکاب قتل ،خش��ونت جنسی و نظایر آنها و
یا محکومیت در دیوان کیفری بینالمللی و یا سایر دادگاههای کیفری بینالمللی به اتهام ارتکاب
جنایات جنگی قرار دهد.
لیکن محکوم کردن وی به ارتکاب جنایات ضد بشریت ،به دلیل فقدان علم نسبت به وجود
حمله ،ممکن نخواهد بود .البته ،همان طور که در ســند «عناصر تشکیل دهندۀ جرایم» تصریح
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شده اس��ت علم مرتکب نسبت به همۀ ویژگیهای حمله یا جزئیات دقیق نقشه یا طرح دولت یا
سازمان ذیربط ضرورتی ندارد (همان.)124 ،
ب��ا توجه به مطالب پیش گفته اکنون به این س��ؤال باز میگردیم که آی��ا میتوان تحریمهای
اقتصادی گســترده در چارچوب قدرت نرم از مصادیق جنایات علیه بشــریت به شــمار آورد؟
«پیشــنهاد افزودن اعمالی چون تحریم اقتصادی (پیشــنهاد دولت کوبا) یا تروریسم به فهرست
جنایات ضد بشــریت در کنفرانس رم آرای کافی را کســب نکرد .در عوض بند ( 1 )kاز مادۀ 7
هر عمل غیرانسانی مشــابه موارد ّ
مصرح قبلی را جنایت علیه بشــریت دانسته است( ».همان،
 .)122در بادی امر ،قلمداد نمودن تحریمهای اقتصادی به عنوان جنایت علیه بشریت با دو مانع
مواجه میش��ود .یکی لزوم غیرمجاز بودن عمل ارتکابی از نظر حقوق بینالملل و دیگری اصل
تفسیر مضیق؛ در این زمینه ،سند موسوم به «عناصر تشکیل دهندۀ جرایم» در مقدمۀ تفسیر مادۀ
 7اساس��نامۀ دیوان کیفری بینالمللی اعالم م��یدارد-1« :از آنجایی که مادۀ  7مربوط به حقوق
بینالملل کیفری میباشــد ،مواد آن باید مطابق مادۀ  ، 22به طور مضیق تفســیر شده و این نکته
در نظر گرفته شــود که جنایات علیه بشریت به طوری که در مادۀ  7تعریف شده است ،از جمله
ش��دیدترین جرایمی هستند که به کل جامعۀ بینالمللی مربوط میشود و مسئولیت کیفری فردی
را ایجاب نموده و متضمن آن میباشد ومستلزم رفتاری است که به موجب حقوق بینالملل عام
به نحوی که از سوی نظامهای حقوقی عمدۀ جهان پذیرفته شده است ،غیرمجاز باشد» (شبث،
ً
 .)297 :1384اعمال تحریمهای اقتصادی اساس��ا از نظر حق��وق بینالملل اقدامی غیرمجاز
محس��وب نمیش��ود ،با وجود این ،در برخی موارد مغایر با حقوق بینالملل ش��ناخته میشود
و آن در صورتــی اســت که این اقدام با نقــض مفاد یک معاهدۀ دو یا چنــد جانبه صورت گیرد
و یا اینکه ناقض قواعد حقوق بش��ر یا س��ایر قواعد حقوق بینالملل عام باشد .همچنین اعمال
تحریمهای اقتصادی گاه ممکن اس��ت از آغاز مغایر با تعهدات بینالمللی تحریم کننده باشد و
گاه نی��ز در خالل اجرای برنامۀ تحریم ،به دلیل تخطی از اصول حقوق بینالملل عام و یا موازین
حقوق بش��ر ،به اقدامی مغایر با حقوق بینالملل بدل گردد .در نتیجه ،تحریمهای اقتصادی نیز
در مواردی ممکن اســت غیرمجاز تلقی شده و با تحقق شرایط الزم ،در شمار مصادیق جنایات
علیه بشریت قرار گیرند .در رابطه با اصل تفسیر مضیق که بر اساس آن تنها اعمالی جرم شناخته
ً
ً
میشوند که در اسناد یا رویۀ بینالمللی صراحتا و مشخصا به عنوان جنایات بینالمللی محسوب

نتیجهگیری

تحریمهای یک جانبه تحریمهایی هســتند که تنها توسط یک دولت و علیه دولتی دیگرِ ،اعمال
میگردد .تحریم اقتصادی ،ابزاری در خدمت سیاست خارجی کشورهاست ،و از آنجا که تحریم
اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال فشــار بر کشور هدف تحریم به کار گرفته میشود و هدف
تحریم کنندگان ،آن است که بدون استفاده از نیروی نظامی به اهداف خود دست یابند لذا از این
سیاست میتوان به عنوان سیاستی در میانه اعمال قدرت نرم و سخت ،نام برد.
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ش�دـه باش��ند ،ذکر این مطلب ضروری اس��ت که تحریمهای اقتصادی ممکن است به گونهای
طراحی و اجرا ش��وند که مردم عادی را با آسیبهای شدید جسمی و روانی مواجه سازد .بنابراین
میتوان تحریمهای اقتصادی گسترده را مشمول بند ( 1 )kمادۀ  7دانسته است .به موجب بند ()k
ً
 1از مادۀ  ،7اعمال غیرانســانی مشابه دیگری که عامدا به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمۀ شدید
به جسم ،روان یا سالمت اشخاص ارتکاب مییابد ،جنایات علیه بشریت محسوب میشود .هر
چند پیشنهادات مربوط به گنجانیدن اعمال دیگر نظیر تحریم اقتصادی ،تروریسم و به گرسنگی
کشانیدن افراد به عنوان جنایات علیه بشریت از حمایت کافی برخوردار نبود (همان.)54 ،
این عدم حمایت را نمیتوان به منزلۀ خروج موضوعی عناوین مذکور و سایر اعمال غیرانسانی
از ش��مول جنایات علیه بش��ریت تلقی نمود .در واقع اساسنامه با پیش بینی پاراگرافهای نهایی
فهرست جنایات علیه بشریت تحت عنوان «سایر اعمال غیر انسانی» ،زمینۀ تکامل این بحث را
فراهم میکند (همان« .)55 ،برای تشخیص اعمال غیر انسانی موضوع این بند ،عالوه بر این که
آنها باید از لحاظ ش��دت با موارد ّ
مصرح قبلی تشابه داشته باشند ،میتوان به معیارهای حقوق
بش��ر که در اسناد و مدارک بینالمللی ... ،مورد اش��اره قرار گرفتهاند مراجعه کرد که نقض آنها
ممکن است ،با وجود سایر شرایط ،به یک جنابت علیه بشریت منتهی گردد» (میرمحمدصادقی،
 .)123 :1383عالوه بر این ،اعالمیهها و معاهدات حقوق بشر که در آینده پذیرفته میشوند باید
دیوان را در تعیین گســترۀ «سایر اعمال غیر انسانی» یاری کنند (شــبث .)56 :1384 ،بنابراین
چنانچه اجرای یک برنامۀ تحریم بر خالف موازین حقوق بشــر بوده و از حیث شدت ،مشابه با
موارد مذکور در بند  1مادۀ  7اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی باشد ،اتهام جنایت علیه بشریت
به افرادی که برنامۀ تحریم را طراحی و یا ا جرا مینمایند ،قابل انتساب خواهد بود.
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تحریم های یکجانبه تنها در صورتی مشــروع خواهند بود که در پاسخ به اقدامات متخلفانه
هدف تحریم اتخاذ شــوند و واجد شــرایط الزم برای اقدامات متقابل از جمله ضرورت و
دولت ِ
تناســب باشــند .نظر به این واقعیت که در نظام حقوق بین الملل کنونی  ،توسل به زور به عنوان
ابزار سیاست خارجی ،ممنوع شده است لذا توسل به اقدام متقابل ( با ابزار تحریم اقتصادی) در
هدف تحریم ،صورت گرفته
مواردی که در مقام واکنش به نقض حقوق بین الملل از سوی دولت ِ
باشــد ،میتواند ابزاری در خدمت رعایت مقررات حقوق بین الملل باشد اما اگر این تحریمها به
عنوان ابزاری جهت پیشــبرد سیاست خارجی دولتهای بزرگ ،مورد استفاده قرار گیرد ،در واقع به
مثابه ِاعمال قدرت ( در میانه قدرت نرم و ســخت) و مداخله در امور داخلی دیگر دولتها خواهد
بود.
قدرت نرم دارای دو مفهوم محدود و گســترده اســت .در مفهوم گسترده ،قدرت نرم مترادف
با قدرت غیرنظامی اس��ت و ش��امل هر دو قدرت فرهنگی و اقتصادی میشــود و تنها در مفهوم
محدود ،قدرت نرم شامل قدرت فرهنگی است .اما گروهی از محققان قدرت اقتصادی را یکی از
مهمترین ابزارها در جعبه ابزار سیاس��تهای قدرت نرم میدانند و به ِاعمال تحریمهای اقتصادی
به عنوان یکی از ابزارهای اعمال قدرت نرم اش��اره میکنند .از ســوی دیگر ،سیاست تحریمهای
یکجانبه آن گاه که در پوشــش تحریمهای جامع اعمال میشود و جلوه هایی از تحریمهای بسیار
سخت پدیدار میشود ،اگر همراه با قصد نابودی ملت ِهدف تحریم انجام شود ،مصداق جنایت
ژنوســید خواهد بود و در غیر اینصورت ،اگر علیه جمعیت غیرنظامی برنامه ریزی شــده باشد،
میتوانــد به عنوان جنایت علیه بشــریت قلمداد گردد و به عنوان یکــی از مصادیق اعمال قدرت
ســخت مورد توجه قرار گیرد .بنابراین به نظر میرســد که تحریمهای یکجانبه ،یکی از ابزارهای
قدرت دولتها در میانه قدرت نرم و سخت میباشد.
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اثر مهار آب رودهای غرب کشور
بر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
رشید خلف زاده
عزت الله عزتی
3
کاظم جاجرمی
1

چکیده:
موضوع قدرت مورد توجه متخصصین جغرافیای سیاسی و سیاستمداران هست جغرافیا یكی از
عوامل قدرت بوده که با تأثیر بر سیاســت ،اقتصاد ،فرهنگ و  ،...بر قدرت ملی تأثیر دارد و در
صورت بهره برداری بهینه بر کلیه ابعادقدرت ،بخصوص قدرت نرم کشورها تأثیرگذارند .رودها
به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی مهم در كم و كیف قدرت ملی كشورها تأثیر دارند .کشورمان
در سالهای اخیر به دلیل تغیر اقلیم ،خشکسالی ،تحریم ،نیاز به امنیت غذایی ،توسعه و اشتغال
پایدار برای مناطق مرزی غرب کشــور و  ،...طرح های مهار آب رودهای غرب کشور را انجام
داده و مــی دهد .هدف این پژوهش واکاوی اثرات مثبــت و منفی طرح های مهار آب رودهای
غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در ابعاد داخلی و خارجی است .و بنا دارد به
این ســوال پاسخ داده شود که اثرات مهار آب رودخانه های غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری
اســامی ایران چگونه اســت؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و شیوه جمع
آوری اطالعات اسنادی و کتابخانهای است نتایج نشان می دهد طرحهای مهار رودهای غرب
کشورمان می تواند بر قدرت نرم کشورمان در ابعاد داخلی و خارجی اثرات مثبت یا منفی داشته
باشــد .به همین خاطر برای رسیدن به مقصود مطلوب نیاز به مدیریت عالمانه ای می باشد که
در راستای این منظور براساس داده های بدست آمده پیشنهادهای ارائه می شود.
کلید واژگان :رودها ،غرب کشور ،ایران ،قدرت نرم.

 .1دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران .
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مقدمه
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قدرت عامل حیات و بقاست و موجود فاقد آن محكوم به فنا است لذا غریزه میل به بقای حیات،
انســان را وادار به كسب قدرت می كند .بطوركلی قدرت عبارت است از عواملی كه یك بازیگر
را قادر می ســازد تا رفتار بازیگران دیگر را كه در راســتای منافع مورد نظرشان قرار دارد تحت
نفوذ قرار دهد .قــدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیكی یك ویژگی و صفت جمعی افراد یك
ملت را منعكس می نماید برای تشــخیص و ســنجش قدرت ملی یك كشور نمی توان برروی
یك عنصر به تنهایی تكیه كرد بلكه قدرت ملی دارای منشــأ و مبادی گوناگونی است كه در یك
كاركرد جمعی به تولید قدرت ملی می پردازند( .حافظ نیا.)18 :1386 ،
یكی از حوزه های اصلی تاثیرگذار در قدرت ملی عوامل جغرافیایی اســت .بطوركلی رابطه
جغرافیا با سیاســت و قدرت به گذشته بر می گردد .در یونان قدیم ارسطو و در دوره قرون وسطی
دانشــمندانی نظیر مونتســكیو ،در قرن نوزدهم جغرافیدانانی چون كارل ریتر و فردریك راتزل به
مباحث مربوط به جغرافیا و سیاســت پرداخته اند .در دوره اســامی نیز دانشــمندانی نظیر ابن
خلــدون به مطالعه رابطه بیــن عوامل جغرافیایی و محیط طبیعی با سیاســت پرداخته اســت.
(میرحیدر .)5 :1381 ،بر این اســاس بخشی از عوامل و سرچشمه های قدرت در جغرافیای هر
ً
كشــور قرار دارد و از همه مهم تر اینكه خصایص جغرافیایی غالبا نقش بنیادین را در شكل گیری
سایر عناصر قدرت ،اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،فرهنگی ،فناوری بازی می كنند .لذا جغرافیا از
اهمیت خاصی در بررسی و تحلیل قدرت ملی یك كشور برخوردار است.
توانایی ایجاد رضایت در مخاطب به وسیله ایجاد جذابیت در فرهنگ و سیاست های داخلی
و خارجــی از طریق متقاعد کردن ،همان قدرت نرم اســت .که در برابر شــیوه آمرانه در قدرت
ســخت به کار می رود توجه به این نکته الزم اســت که منابع مختلف قدرت نرم میتواند در هر
کشــوری وجود داشته باشد(.عباسی ســرمدی و آبید .)154 :1۳۹۶ ،آنچه حائز اهمیت است،
نحوه استفاده از ابزارها و شیوههای بکارگیری قدرت نرم است .حفظ و ارتقأ قدرت نرم جمهوری
اسالمی ایران ،نیازمند شناخت و به کار بستن منابع نرم افزاری در داخل و خارج از کشور است.
(باقری.)22 :1387 ،
همانطور که ذکر شــد یکی از عوامل ایجاد قدرت جغرافیاســت .شــرایط جغرافیایی برای
کشورها بســترهای را به وجود میآورد که سیاســتگذاران هر کشــور میتواند با استفاده از آنها
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رویکردهایی اتخاذ کند که منافع مردمان کشــورش را تأمین و قدرت ملی شــان را افزایش دهند
یکی از این ویژگی ها رودخانههاســت .کشور ایران دارای ابعاد مختلف از قدرت سخت ،نرم و
هوشمند اســت .یکی از ابزار قدرت نرم سیاست های آن اســت که قدرت منطقه ای کشورمان
را گســترش داده است جبهه اســتکبار برای مهار این قدرت رو به گسترش سعی نموده با اتخاذ
سیاست جنگ نرم در ابعاد مختلف کشورمان را در تنگنا قرار دهد لذا در سال های اخیر با جنگ
اقتصادی و عملیات روانی ســنگین دشمنان روبرو شــده است مزید بر این تغیراتی در اقلیم دنیا
بوجود آمده و نیازهای داخلی کشــور نیز افزایش پیدا کرده است لذا برای مقابله با این جنگ نرم
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و پاســخگویی به نیازهای داخلی خود باید با اتخاذ سیاست های
از امکانات ملی خود حداکثر بهره را ببرد یکی از این ابزار ،وجود رودهای غرب کشــور هســت
که بهره برداری مناســب از آنها ضمن کمک به اشتغال و توســعه پایدار وامنیت غذایی ،در این
جنگ اقتصادی ،سیاســی می تواند نبرد نرم افزاری دشــمن و تجزیه طلبان قومی و مذهبی را در
ناکارآمــدی نظام خنثی کند .لذا در ضرورت و اهمیت پژوهش دالیل زیادی می توان برشــمرد
از جمله اینکه به دلیل افزایش دما ،تغیرات اقلیمی ،خشکســالی و محدودیت منابع آب شیرین،
افزایش جمعیت ،توســعه صنعت ،کشاورزی ،آمایش سرزمینی در مرزهای غرب کشور ،حضور
اقوام مختلف در غرب کشــور که مطالبه آب بیشتری از حاکمیت می کنند لذا این عوامل نیاز به
بهره برداری بیشــتر از آب این رودخانه را بیشتر از گذشــته کرده است مزید بر این یکی از علل
وقوع تنش در روابط ایران و عراق از بدو استقاللش مرز و رودخانه ها مرزی بوده است و اهمیت
باالی هســت که منابع آب منبعث از رودهای غرب کشــورمان برای توسعه مناطق شرق کشور
عراق دارند .لذا این کشــور به مهار منابع آب رودهای غرب کشور معترض هست این در حالی
است که در حال حاضر روابط حسنه ای بین عراق و ایران برقرار هست و اکثر گروه های ذی نفوذ
در آن همسو با محور مقاومت هستند و در جنگ سیاسی و اقتصادی یکی از هم پیمانان اعتقادی
(سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی و ارزشی) اصلی کشورمان می باشند بنابراین با توجه گروه
های در عراق هســتند که تالش دارند همپمانان نظام اســامی را در عراق ،دچار تنگنا قرار دهند
و به ســوی واگرایی با کشورمان رهنمون کنند و نفوذ نرم کشــورمان را در موضع ضعف و عقب
نشینی قرار دهند لذا مجموعه این عوامل باعث می شود اهمیت مهار آب رودهای غرب کشور،
دچار پچیدگی باالی شود و نیاز هست با مدیریت مناسب طرح های منابع آب ،زمینه رضایت و
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اقناع ســازی از سیاست های کشــورمان را هم در داخل و هم در خارج از کشور را فراهم نمود و
با منابع آب که در حال حاضر کمبود آن به یکی از ابرچالش های کشــور تبدیل شده است برای
دستیابی بیشتر به قدرت نرم برای کشورمان بهره برداری نمود .هدف نگارنده آن است با توجه به
اهمیت منابع آب و در پی داشـ�تن تبعات متعدد اقتصادی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،سیاسی و
ً
نهایتا امنیتی که دارد با مدیریت بهینه مهار منابع آب رودهای غرب کشــور و اثر آن بر قدرت نرم
کشورمان پرداخته شود و با راهکارهای مناسب در جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای رودخانه های
غرب کشور برای حصول امنیت و توسعه پایدار ،کمک به همگرایی ملی و همگرایی بین دو کشور
ایران و عراق ،و افزایش قدرت نرم کشــورمان اقدام نمود .در این پژوهش مبنا این است که به این
سوال پاسخ داده شــود ،اثر مهار آب رودخانه های غرب کشور بر قدرت نرم جمهوری اسالمی
ایران چگونه اســت؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و شیوه جمع آوری
اطالعات کتابخانهای می باشــد .نتایج نشان پژوهش نشان می دهد طرحهای آبی کشورمان می
تواند با ایجاد ثروت آفرینی ،توســعه پایدار و ایجاد رضایــت مندی و اعتبار افزایی حاکمیت در
مقبولیت و مشروعیت بیشتر حکومت مرکزی ،بر قدرت نرم کشورمان در ابعاد داخلی و خارجی
اثرات مثبت داشته باشد که در نهایت نتایج آن بر قدرت نرم کشورمان بیاافزاید اما در صورت نبود
مدیریت فرهمندانه موجبات ایجاد خسارت در ابعاد داخلی و خارجی برای کشورمان می شود.
لذا بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش ،پیشنهادهای را برای اجرای مناسب این طرحها ارائه می
شود تا کمترین تبعات منفی و بیشترین اثرات مثبت بر قدرت نرم ملی داشته باشند.
پشــینه پژوهش :در راســتای این موضوع پژوهش های متعددی انجام شــده اســت که به
اختصار به آنها اشــاره می شــود .مقاله بررســی هیدروپلیتیکی حوضه های غرب کشور توسط
محمدحســن نامی و علی محمدپور در مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای سال  1389به نگارش
درآمده است .پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تأثیر هیدروپلتیک اروندرود بر مناسبات آینده
ایران و عراق توســط آقای مهدی رحیمی ،سال ،1390در دانشگاه امام حسین به نگارش درآمده
در این پایان نامه با بررســی وضعیت اروندرود از گذشــته تاکنون و اهمیت آن برای دو کشور و
مشکالت جغرافیای عراق پیشــنهادهای را برای جلوگیری مجدد افزایش تنش بین دو کشور ارئه
داده است .مقاله آمایش مناطق مرزی با تأکید بر ایران نوشته محمد حسن نامی ،سال ،1391در
فصلنامه نگرش نو در جغرافیایی انسانی به چاپ رسیده است .هدف از نگارش مقاله ضمن تبین

ادبیات پژوهش:

قدرت
در زبان فارســی واژه های مترادف یا دربردارنده مفهوم قــدرت زیادند .این واژگان عبارتند از :
نفوذ ،توانایی ،نیرو ،فشــارو  ...كه متضمن داشــتن نوعی توانایی و برتری كسی بر كسان دیگر
اســت( .ابوالحمد )73 :1376 ،قدرت عامل حیات و بقا اســت ،بنابراین محبوب انسان ها،
گروه ها و دولت هاســت .موجود فاقد قدرت محكوم به فنا اســت و غریزه میل به بقای حیات،
انســان را وادار به كســب قدرت می كند .همانطور كه پول نیروی محــرك و حافظ بقای دنیای
اقتصادی است ،قدرت نیز ابزاری در اختیار سیاست است .بطور كلی دو رویكرد عمده به مفهوم
قدرت وجود دارد .رویكرد نخســت ،قدرت را هم چون كاالیی تعریف می كند كه می توان آن
را تصاحب كرد و در مالكیت خود در آورد .این رویكرد مبتنی بر فكر ســنتی اســت كه ریشه در
عقاید توماس هابز و ماكس وبر دارد .رویكرد دوم بر این مبناســت كه قدرت چیزی نیســت كه
ً
بتوان مالك آن شــد .برنو التور می گوید :تا زمانی كه شما صرفا بطور بالقوه از قدرت برخوردار
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جایگاه آمایش عناصر و مؤلفه آن است به عبارت دیگر اگرچه توسعه نیافتگی در مناطق مرزی که
منجر به ناامنی می شود اثرات خود را بر توسعه نیافتگی ناامنی در کل کشور می گذارد .مقاله ای
با عنوان چالش های هیدوپلیتیــک ایران و عراق با تأکید بر اروندرود به قلم محمدعلی میرزایی
 1388به نگارش در آمده است در این مقاله عنوان شده است که سرازیر شدن آب های سطحی
از مرزهای ایران به کشــورهای همســایه از جمله عراق بخش بزرگی از این منابع را از دســترس
خارج می کند همچنین در گذشته اشــتراکات فرهنگی و مذهبی ایران و عراق مانع از کشمکش
و برخورد میان آنها بر ســر منابع آب نشده است .مقاله تحلیل قدرت و منابع تشکیل دهنده آن از
دیدگاه جوزف نای (سخت ،نرم وهوشمند) سال 1397در دو فصلنامه قدرن نرم به چاپ رسیده
است در این مقاله تمامی ابعاد قدرت از دیدگاه نای تحلیل شده است .در کلیه مواردی که اشاره
شــد به موارد هیدروپلیتیکی در غرب کشور اشــاره شده است ولی به اثر مهار آب رودخانه های
غرب کشور و اثرات آنها بر قدرت نرم اشاره نشده و در این حوضه با این دیدگاه تاکنون هیچگونه
فعالیت پژوهشی صورت نگرفته است .اما در این پژوهش اجرای این طرح ها با قابلیت های آنها
بر قدرت نرم مورد توجه قرار گرفته است.
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ً
باشــید ،در واقع فاقد توان و قدرت هستید و چیزی رخ نخواهد داد .قدرت صرفا در صورت به
اجرا گذاشته شدن وجود می یابد و مستلزم ادغام و تركیب منابع و عناصر مختلفی است( .حافظ
نیا.)20 :1386 ،
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جغرافیای سیاسی
انسان و محیط دو قطب اصلی مطالعات جغرافیایی اند و فعالیت انسان بر زیربنایی از تركیبات
فیزیكی و طبیعی اســتوار است و این دو عنصر با توجه به ویژگیهای خود بر هم تاثیر گذارده و از
هم متأثر می شوند .جغرافیای سیاسی به مطالعه واحدهای متشكل سیاسی و فرایندهای سیاسی
می پردازد .جریان فرایند سیاسی در بستر طبیعت ،روابط تشكل های سیاسی مبتنی بر بنیادهای
جغرافیایی حتی اتخاذ سیاســتهای مبتنی بر واقعیتهای جغرافیایی كه تحت عنوان ژئوپلیتیك در
جهان امروز متداول اســت ،در چارچوب مطالعات جغرافیای سیاســی قرار دارد( .بدری فر،
.)10 :1388
قدرت ملی
تعاریف زیادی از قدرت ملی ارائه شــده اســت .از نظر حافظ نیا قدرت ملی عبارت اســت از
توانایی قابلیت و ظرفیت یك دولت و یك كشــور برای اســتفاده از منابع مادی و معنوی خود با
هدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع ملی .افشردی و مدنی معتقدند كه قدرت ملی
بر اســاس مؤلفه های ساختاری وزن ژئوپلیتیك تولید شده و در نهایت منزلت ژئوپلیتیكی كشور
را شكل می دهد .كالینز استراتژیست آمریكایی ،قدرت ملی را مجموعه ای از تواناییهای بالقوه
و بالفعل یك كشــور تعریف می كند كه از توانایی های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
علمی ,تكنولوژیك و نظامی آن كشور ناشی می شود( .حافظ نیا.)245 :1379 ،

انواع قدرت

قدرت سخت
در اندیشه نای قدرت سخت را می توان قدرت کمی دانست .تحلیل گران گوناگون سال ها برای
دســت یابی به فرمول های برای کمی کردن قدرت در مناســبات جهانی و سنجش کوشیده اند

قدرت هوشمند
تحلیل و نقد مفهوم قدرت از سوی نای پس از اشاره به قدرت نرم متوجه مفهوم قدرت هوشمند
می شــود علت مطرح شدن قدرت هوشمند از ســوی نای ،ناکارآمدی و محدویت به کارگیری
قدرت سخت و نرم است کار ویژه خاص هر کدام از این دو نوع موجب به وجود آمدن مشکالت
زیادی برای کشورها در راه کسب منافع خویش است نای در خصوص ناکارآمدی قدرت سخت
صرف می نویســد فرآیند تبدیل قدرت از منابع به نایج رفتاری ،یک متغیر میانی حساس و تعین
کننده اســت برخورداری از منابع قدرت ضامن کسب نتایج دلخواه در همه شرایط نیست الزمه
تبدیل منابع به قدرت ملموس ،به مفهوم کسب نتایج دلخواه در همه شرایط نیست.الزمه تبدیل
منابع به قدرت ملموس به مفهوم کســب نتایج دلخواه ،راهبردی بهینه و مدیریتی مدبرانه است.
آنچه من آن را قدرت هوشمند می دانم( .نای.)30 :1392 ،
قدرت نرم
بــا نگاهی اجمالی در باب تعاریف ارائه شــده از قدرت می توان تغییر پارادایم قدرت ســخت
افزاری را به جنبش نرم افزاری را مشاهده کرد و به عبارت دیگر واقعیت های کنونی نشان دهنده
آن اســت که تأکید صرف بر قدرت افکنی ،موفقیت پایداری را در برندارد و به اعتقاد بسیاری از
دانشمندان ،قوی ترین کشورها همواره ،قوی ترین باقی نخواهد ماند مگر آنکه قدرت خود را به
حق تبدیل کنند .ترجمان این گفته ،تبدیل قدرت ســخت به قدرت نرم است .قدرت نرم نیز بعد
نامحسوســی ،غیرمادی و نرمافزاری دارد و متکی به جهات ذهنی و مجموعه باورها ،ارزشها
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مفهوم قدرت ســخت متلق به دورانی است که دیدگاه رئالیستی در مورد شرایط و اوضاع حاکم
بر محیط بین المللی وجود داشت و میزان عده و عده نظامی بازیگران و غنای زرادخانه هایشان
سنگ محک قدرت آنها به شمار می آمد به عبارت دیگر دولت ها مقوله قدرت ملی را در قالب
توانمدی نظامی شــان عینیت می بخشیدند( .نای .)24 :1392 ،عاملی چون قابلیت اقتصادی
گاه مثابه منبع قدرت ســخت و گاه به مثابه قدرت نرم به کار گرفته شــده اســت این نکته زمانی
پیچیده تر می شود که بدانیم چه توانمدی نظامی وچه اقتصادی هر دو ممکن است به نحوه بکار
گرفته شوند مه به مثابه منبع قدرت نرم عمل کنند( .قنبرلو.)9 :1390 ،
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و بایســتههایی اســت که بر پایه عناصری در درونشــان یعنی ذهن و قلب افراد (حوزه ادراکی-
احساســی) شکل میگیرند و تجلیات عینی آنها را که در اعمال و رفتار انسانی نمودار میگردند
جهت میدهند .این بعد از قدرت ،توانایی شــکلدهی به توجیهات دیگران است و جنس آن از
نوع اقناع( .سرمدی و آبید.)159 : ۱۳۹۶،
قدرت نرم به آن دسته از قابلیت ها و منابع یک کشور چون فرهنگ آرمان یا ارزشهای اخالقی،
اقتصادی و سیاســی اطالق می شود که به صورت غیر مستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر
می گذارد .قدرت نرم توجه به اشغال فضای ذهنی شهروندان از طریق ایجاد اقناع است و هدف
آن در درجه نخستین افکار عمومی کشور است .در قدرت باید دید دنیا چگونه به ما می نگرد ،نه
این که ما چگونه به دنیا می نگریم .توانایی ایجاد رضایت در مخاطب به وســیله ایجاد جذابیت
در فرهنگ و ارزش ها و حتی سیاست خارجی از طریق متقاعدکردن ،همان قدرت نرم است .از
این دیدگاه قدرت نرم منجر به کاهش هزینه های اقدام و همچنین مشروعیت بخشی به اقدامات
سیاســی خواهد شد( .ســلیمانی پورلک .)8 : 1386،قدرت نرم به بیان نای به این معناست که
کاری کنیــم که دیگران آنچه را طلب کنند که مــا میخواهیم .این چهره قدرت را میتوان قدرت
غیرمستقیم یا رفتار جذب کننده قدرت نامید .ترکیب قدرت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم است
که هم از راه ترغیب و فشــار اقتصادی در راستای کسب منافع یک دولت به کار گرفته میشود و
در راستای رســیدن به اهداف خود از طریق شکل دهی محیط فعالیت و رفتارهای ممکن توسط
دیگران به طور مستقیم بر رفتار آنها تأثیر می گذارد .قدرت نرم بنیاد زیرساخت و جوهری اصلی
امنیت همه جانبه یک نظام سیاسی است( .نایینی .)۲7 :۱۳۸۹ ،تا قبل از طرح نظریه قدرت نرم
از ســوی جوزف نای تعریف قدرت حول محور توانایی و اراده بر انجام کار یا تحمیل خواســت
خود به طرف مقابل تعریف می شــد .نای با نگاهی نو و موشــکافانه بــه قدرت در ورائی دوران
رئالیســتی روابط بین الملل ،مفهوم قدرت نرم را مبتنی بر اقناع و تولید جذابیت بکار برد اهمیت
اندیشــه نای در حوضه قدرت نرم بر این اســتوار است که شرایط امروزی ،کشــورها را وادر به
اعمال اشــکال جدید قدرت کرده اســت و با در نظر گرفتن عناصری چون ،زمان ،هزینه ،وجهه
بیــن المللی ،اولویت یافتن همکاری و گســتردگی و پیچیدگی ارتباطــات و افزایش اطالعات،
کشــورهای را به ســمت نگاه نو به موضوع قدرت کشانده اســت .بنابراین امروزه همه دولت ها
بخصوص آنهایی که بصورت بالقوه دارای منابع متعدد قدرت هســتند ،سعی بر شناسایی منابع

قدرت خود دارند و هدف آنها اســتفاده بیشتر از منابع قدرت نرم برای نیل به اهداف خود است.
تحلیل و ارزیابی نظریات نای در حوضه مفهوم قدرت ،نشــان دهنده این موضوع اســت که در
دوران جدید در واقع عرصه ظهور قدرت محدود نشــده بلکه شکل و کیفیت اعمال قدرت تغیر
کرده اس��ت .از دیدگاه نای منابع قدرت نرم هر کشــوری تا حد زیادی ریشه در سه منبع بنیادین
دارد :فرهنگ ،ارزش های سیاسی ،و سیاست خارجی( .شهرستانی.)105 :1391 ،

دو روش مهم تولید قدرت نرم وجود دارد روش ساختاری و غیر ساختاری ،روش غیر ساختاری
در تولید قدرت نرم ایران عبارتند از :تولید قدرت بر اســاس سمبل ها و نمادهای عمومی ،تولید
قدرت براســاس اقتدار رهبری فرهمند (قدرت کاریزمایی) تولید قدرت بر مبنای والیت دینی،
تولید قدرت بر اســاس نفوذ و اقتدار نخبگان ،تولید قدرت براساس ترغیب و مراقبت عمومی،
تولید قدرت اجتماعی پایدار و قوی ،اســتفاده از روش ســاختاری به تنهایی کفایت نمی کند و
اســتفاده از روش غیر ســاختاری می تواند جایگزین دیگر روشها شود .آنچه مهم است ترکیب
روش های مذکور اســت .ترکیب روش ها با یکدیگر و تولید قدرت به وسیله تجهیز همه منابع
ممکن و با اســتفاده از تمامی روش های مذکوراســت کاربرد قدرت نرم در نگرش جوزف نای
در شرایطی از اهمیت الزم برخودار اســت که بتوان پیوندی ارگانیک بین موضوع قدرت نرم و
سخت ایجاد کرد( .التیامی نیا و تقوایی نیا.) 182:۱۳۹۵ ،

ارکان قدرت نرم

قدرت نرم بر چند رکن استوار است:
 .1باور ها و ارزش ها  :باورهای اخالقی و ارزشی و اعتقادی مردم میتواند در جهت حفظ
نظم و اتحاد به کار گرفته شود و زمینه تقویت مشارکت امنیتی مردم را فراهم کند تا بدین وسیله با
دولت و نظام حاکم احساس وفاق و همدلی کنند.
 .2اعتماد :اعتماد که جانمایه سرمایه اجتماعی است یکی از ارکان قدرت را تشکیل می دهد.
اعتماد اجتماعی بر انتظارت ،تعهدات اکتســابی و پای بند شده به لحاظ اجتماعی داللت دارد که
افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان ها و نهاد ها مربوط به زندگی اجتماعی شان دارند.
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 .3اعتبــار :ضلع دیگر قدرت نرم اعتبار اســت.اعتبار همواره مدنظرقــدرت ها بوده و لذا
اندیشــمندان روابط بین الملل آن را به عنوان یک منبع مســتقل قدرت به شــمار می آورند البته
اعتبار ناشی از عوامل مختلفی از جمله حسن انجام وظایف و کارآمدی و....می باشد در قدرت
نرم اعتبار و اعتماد ،مهمترین منابع قدرت نرم و اقناع و توجیه مهمترین شــیوه ها و تبلیغ و اعالم
مهمترین ابزار های تاثیرگذاری تلقی می شوند( .باقری.)27 :1387 ،
هیدروپلیتیــک :هیدروپلیتیک به مطالعه اثر تصمیم گیری های مربوط به اســتفاده از آب
در شــکل گیری های سیاسی در روابط میان کشــورها با یکدیگر یا روابط میان دولت ها و مردم
حتی در داخل یک کشور می پردازد (مجتهدزاده .)131 :1381 ،از این رو با قبول مفاهیم جدید
ً
هیدرپلتیک احتماال قادر به دســتیابی به این اهداف خواهیم شد که این امر خود باعث گسترش
کاربرد آن از ســطح امنیت کشــورها به توسعه کشورها و اســتفاده از منابع آب در سطوح ناحیه
ای ،ملی و محلی می شــود به هر حــال به طور کلی باید گفت که اهداف توســعه ای و امنیتی
مورد انتظار از همکاری بین کشــورهای با منابع آب مشترک ،نیاز به فهم و آگاهی بیشتری دارد.
بنابرایــن امروزه منابع آب موجبات تنش هم در درون کشــورها و هم در روابط بین کشــورها را
فراهم آورده اســت و در واقع آب تبدیل به یک عامل تأثیرگذار در مســائل داخلی و خارجی شده
است با توجه به مطالب باال هیدروپلیتیک در مقیاس های مختلفی از محلی ،ملی ،منطقه ای تا
بین المللی ظاهر می شــود دیدگاه های عمده در هیدروپلیتیک عبارتند از آب وکشمکش ،آب و
محیط زیست ،آب و امنیت ،آب ،فرهنگ و جامعه ،آب و اقتصاد ،مسائل حقوقی و فنی هستند.
(ممتاز.)38 :1376 ،

رودها:

رودها حائز مزیت جغرافیای اند که بستری برای تقابل و یا همکاری بین دولت ها محسوب می
شــوند .در صورت تقابل و منازعه بر ســر ارزش جغرافیایی بحران ژئوپلیتیکی به وجود خواهد
آمد که به دشــواری قابل بر طرف شدن می باشد .کشورمان با داشتن چندین رودخانه مرزی بین
المللی همواره با مسائل هیدوپلیتیک و بحران ژئوپلیتیکی برآمده از آنها روبرو بوده است .در دنیا
دو نوع رود وجود دارد که عبارتند از روهای داخلی که در بستر سرزمینی یک کشور جریان دارند
و ابتدأ و انتهای مسیر رود در همان کشور است .اما رودهای بین المللی شامل رودهای می شوند

که میان دو یا چند کشــور جریان دارند که با توجه بزرگــی رود و میزان حجم آب آن از دیدگاه
دفاعی ،حقوقی ،زیســت محیطی ،جغرافیایی ،اقتصادی ،امنیتی و ....مورد توجه و بررسی قرار
می گیرند( .بای.)45 :1384 ،
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ویژگیهای جغرافیایی قلمرو پژوهش:
وضعیت منابع آب در ایران :وضعیت ایران در نیمکره شمالی و واقع شدن آن در منطقه معتدله
و کمربند صحرایی زمین ،اقلیم چهار فصل و صحرایی به آن بخشیده است و تحت تأثیر عوامل
درونی و بیرونی ساختار اقلیمی خاصی را به وجود آورده است در اثر ترکیب این عوامل الگوهای
اقلیمی متنوعی در ایران پدید آمده اســت .رودهای مرزی ایران شامل  89رودخانه میشود که
از این میان 17رود مشــترک با کشــورهای همجوار  4رودخانــه ورودی و  68رود خروجی از
کشور است  17رود مشترک مرزی اعم از فصلی و دائمی را شامل میشود که  1227کیلومتر از
مرزهای ایران را تشکیل میدهند .در منطقه غرب کشور نیز که حوضه آبریز رودخانههای مرزی
ایران و عراق از آن سرچشــمه میگیرد جریانات بارانزای غربی تعیین کننده شرایط اقلیمی این
حوضه هســتند .بیشترین بارش و رودهای بزرگ ایران در غرب کشور هستند میانگنی بارش در
منطق کوهســتانی زاگرس بیش  500میلمتر اســت که بیش از دو برابر میانگین کشوری است
توزیع نامتعادل در بارش و توزیع آب مشــکالت عمدهای را برای کشور به وجود آورده است که
با فرایند رشــد جمعیت و خشــکی آب و هوا در آینده با بحرانم آب روبرو خواهد شد .بنابراین
تجدیدنظر جدی در خصوص سیاســتهای خارجی ایران در حوزه آب اجتناب ناپذیر اســت.
(سازمان جغرافیایی.)41 :1385 ،
وضعیت منابع آب در عراق :رودخانهها با ارزشترین بخش منابع آبی عراق بوده و حیات
اقتصادی بخش جلگهای بینالنهرین وابسته به آن است .از دامنههای غربی رشته کوههای زاگرس
در ایران  25رود بدون احتســاب حوضه آبریز کارون حدود  18میلیارد مترمکعب را از آبهای
سطحی کشور به وسیله رودخانههایی مانند  :زاب ،سیروان ،چنگوله ،میمه ،دویرج ،کنجان چم،
زیمکان ،الوند ،کرخه ،گدارخوش ،کنگیر ،چیغاب و  ...به کشــور عراق منتقل میکنند .در این
میان تنها از حوضه زاب کوچک و ســیروان سالیانه به طور متوسط حدود  8میلیارد مترمکعب از
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ایران خارج و به کشــور عراق میریزد .در نتیجه عراق با دریافت چنین منابع عظیمی از آبهای
سطحی ایران و نیاز مبرم مناطق حاشی ه مرزی این کشور تا عمق دویست کیلومتری به این منابع،
وابســتگی شــدیدی به ایران پیدا میکند .زیرا بدون دریافت این منابــع ،زندگی و فعالیتهای
کشــاورزی و اقتصادی در مناطق مرزی عراق با مشــکل اساســی روبرو خواهد شد .مهمترین
رودخانه مشــترک مرزی ایران و عراق رودخانه اروندرود اســت .رودخانه کارون با حجم آبدهی
ســالیانه بیش از  24میلیارد مترمکعب یکی از مهمترین منبع تغذیه اروندرود محسوب میشود.
(افشین.)257 :1373 ،
آســیب پذیری عراق در خصوص منابــع آب 80 :درصد منبع اصلــی تأمین کننده آب
رودهای عراق ،از کشــورهای همســایه سرچشــمه میگیرند رودهای دجله و فرات همواره این
نگرانی را برای مقامات عراقی پدید آوردهاند ،که از ســوی ترکیه و ســوریه بســته شوند .اجرای
طــرح گاپ ترکیه با هدف گذاری آبیاری  7میلیون هکتار ،مشــکالتی برای عراق به وجود آورده
و به صورت بخشــی از مسئله امنیت ملی این کشــور درآمده است .با این وضع ،کنترل آبهای
خروجی از ایران برای عراق از حساسیت ویژهای برخوردار است( .بای.)55 :1384 ،
جدول  :1رودخانه مهم مرزی ایران و عراق (نامی و محمدپور)71 :1389 ،

نام رودخانه

طول

نام رودخانه

طول

نام رودخانه

طول

ژاژاوه
نهرخین
کرخه

4/5
9
20

میمه
کنجان چم
خوش گدار

2/5
21
3

کنگاگوش
کنی کبود

7/5
24/5

اروند رود

84

دویرج

2/5

تلخاب

4

نام رودخانه

زاب
کوچک
سیروان
الوند

طول

45

30
5/5

طرحهای مهار آب رودخانه های غرب کشور :کشورمان سدهای متعددی را بر روی رودهای
غرب کشور احداث نموده است مانند سد دز و کارون ،شهید عباسپور ،کارون دو ،سه ،گتوند بر
روی کارون ،سدهای کرخه و سیمره که مجموع مخازن این سدها بر روی کرخه به یازده ملییارد
متر مکعب می رســد .بر روی سایر رودها ســدهای دیگر مانند چم گردالن ،کنگیر ،سرتنگ،
سیروان ،سردشت ،ایوشان ،شرفشاه و ...احداث شده است عالوه بر این سدهای دیگری مانند
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ً
گرین در نهاوند ،ســدهای لیره ،مروک ،حوضان در دســت احداث است .این سدها عمال آب
ورودی به تاالب هورالعظیم را قطع می کنند و تبعات زیست محیطی فراوانی را در پی خواهند
داشت عالوه بر این سد بختیاری با حجم بیش از چهار میلیارد ،که از لحاظ ارتفاع بلند ترین سد
جهان است بر روی سرشاخه های دز ،که برای آب رسانی به شهرهای مرکزی ایران احداث می
شود همچنین تونل های انحرافی که آب را از سرشاخه های کارون را برای احیأ زاینده رود و آب
شرب فالت مرکزی احداث شــده ،سدهای پالنگان و داریان بر روی سیروان ،سردشت برروی
زاب کوچک برای آبیاری و تغیر مســیر آب به رود گدارچای برای احیأ دریاچه ارومیه ،سد میمه
برروی میمه ،ســد دویریج بر روس رود دویریج ،ســد چنگوله بر روی چنگوله ،سد گدارخوش
بر روی گدارخوش ،ســد الوند بر روی الوند و ســدهای متعدد دیگــر که آب همه این رودهای
که اشــاره شــد بر روی آنها سد احداث می شود در نهایت به کشــور عراق منتهی می شوند که
باتوجه حجم مخزن ذخیره باالی آب این سدها یا در دست ا حداث ،حجم ورودی آب به عراق
بســیار کاهش می یابد که می تواند برای عراق از لحاظ زیســت محیطی ،کشاورزی ،صنعتی و
آشــامیدنی فاجعه بار باشد و در صورت اجرا نشدن آنها شــرایط زیستی برای فالت مرکزی و
ً
نواحی غربی ایران ،به علت کمبود منابع آب حاد خواهد بود .اجرای این طرحهاها یا بعضا اجرا
نشــدن برخی از آنها در داخل ایران باعث اعتراضات محلی شده است همچون سد معشوره که
توقف احداث آن ،نارضایتی مردم شهرس��تان کوهدشت را در پی داشته است همچنین مردم
خوزســتان و چهارمحال بختیاری به انتقال آب از سرشــاخه های کارون در این استان به علت
نیاز به این آب برای کشــاورزی شان معترضند اینها مواردی از میزان اهمیت و مشکالت داخلی
طرحهای آبی را در داخل کشور عیان می کند .براساس اعالم رسمی شرکت مدیریت منابع آب
ایران ،معاونت طرح و توســعه ایران تاکنون  25ســد برروی حوزه آبریز کارون و  7سد برروی
حوزه آبریز کرخه ساخته ،و برروی این حوزه ها به ترتیب 19و  12سد در دست ساخت و مطالعه
دارد .همچنین وزارت نیرو در تالش است که طرح سامانه گرمسیری را در مناطق غربی (استان
ایالم و کرمانشــاه) اجرا کند در مجموع حجم ذخیره سدهای در دست اجرا و مطالعه در غرب
کشور بیش از  13میلیارد متر مکعب است( .محسنی و رحیمی پور.)51 :1391 ،
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ردیف

نام رودخانه

محل پروژه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

تیره
وهرگان
آب الکن
بختیاری
دره لکو
دره دزدان
دره دائی
وهرگان
سمیرم
چشمه لنگان
الگن
آب دالکی
تیره
دز
بختیاری
خاک بنیه
ماربر
خرسان
خرسان
بشار
حنا
ماربره
کارون

مروک
سبزدار
لیرو
محل سد
محل سد
محل سد
خلیل آباد
سبزه دار
ورودی – دشت
پروژه
بختیاری
پروژه D3
کمال صالح
دز علیا
تنگ پنج
کاظم آباد
پروژه KA3
پروژه KA2
پروژه3
یاسوج
پل چغندر
کنا
کتوند

ردیف

1
2

میانگین دبی ساالنه

4/63
10/4
75
147
2/42
4/85
2/19
9/11
2613/3
4/32
40/7
99/5
3/25
269
150
4/77
18/63
102/4
93/8
14/5
1/52
37/7
433
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رودخانه

آب مالیر
کالن

محل پروژه

ده سرخه
کالن مالیر

میانگین دبی ساالنه

3/45
2/80

تجزیه و تحلیل :اثرات مثبت و منفی اجراء پروژهها:

 .1بهره برداری هیدروپلیتیکی از رودهای غرب کشــور و روابط با عراق :در واقع رودها هم
ابعاد قدرت ســخت دارند و هم ابعاد قدرت نرم ،ابعاد سخت آن می توان در شرایط جنگی آب
ســدها را با هدف ایجاد ســیل و تخریب کشور پائین دست اســتفاده کرد (که نمونه آن در جنگ
جهانی دوم برای تخریب سد راین با هدف ایجاد در سیل در آلمان نازی نام برد) یا با قطع کردن و
تغیر مسیر رودخانه کشور پائین دست را منافع اقتصادی رودخانه محروم کرد .البته قابلیت قدرت
نرم آن ها بیشتر است رودهای بزرگ در مناطق کم آب به دلیل آنکه اثرات متعدد زیست محیطی،
ً
اقتصادی ،شــرب ،گردشــگری ،شیالت و کشاورزی یا بعضا کشــتی رانی دارند و بخاطر نقش
مهمی که در توسعه کشور دارند بیشتر موقعیت همگرایی ،نفوذ و اعتبار را در بین مردم و سیاسیون
کشور پائین دست فراهم کنند .نمونه بارز نقش هیدروپلیتیکی منابع آب رودها بر سیاست خارجی
و نقش در قدرت نرم را می توان در حوضه رود نیل مشاهده کرد اقدامات اولیه اتیوپی در خصوص
احداث ســد النهضه برای تولید برق به میزان بیش از  6هزار مگاوات با هدف رفع خاموشــی و
ً
صادرات برق در این کشور است ،احداث این سد موجب اعتراض سودان و خصوصا مصر شده
ً
اســت در صورت تکمیل و آبگیری این سد ،عمال مصر با بحران اقتصادی ،اشتغال ،گردشگری
و امنیت غذایی مواجه می شــود .در حالیکه نیاز فعلی این کشــور به آب  55میلیارد متر مکعب

قدرت نرم
ایران
انگارة
اسالمی
جمهورینظر به
نرم اسالم با
معنایی
قدرت
الملل
کشور بر
نظام بین
غرب
ی
نظر 
رودهای
آبنهای
مهاربنیا
تبیین
اثر
مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
جاجرمی
جمشیدی،
عزتی ،کاظم
حسین
محمدالله
زاده ،عزت
پیرباالئی،
رشیدالهخلف
روح

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

آب مالیر
گاماسیاب
تویسرکان
خرم رود
راز آور
سیمره
سیمره
کهمان
کشکان
کرخه
کرخه
سیمره

درودگران
فیازمان
بند کارخانه
بند شهین آباد
پیرمزد
تنگ گرماب
هینی مینی
دره تنگ
تنگ معشوره
پاعلم
کرخه صفر
تنگ سازوبن

1/66
4/32
1/69
1/97
7/71
70/5
110/6
1/74
31/3
165/2
194/8
100
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است فاجعه زمانی برای مصر رخ می دهد سایر شش کشور حوضه نیل اقدام به قطع آب این رود
به سمت مصر شــوند .همانطور که مصر نود درصد به آب رود نیل وابسته است عراق نیز هشتاد
درصد به رودهای خارجی وابسته است از این میزان هشتاد درصد ،چهل درصد آن از سمت ایران
است که در صورت حذف آن عراق جایگزینی برای آن ندارد بنابراین با عنایت به با اهدف ترکیه
برای قطع آب خروجی به سمت عراق ،حذف مابقی آب دریافتی از سوی ایران اثرات ویرانگری
ب��ر عراق دارد مهمترین پیامد اجرای طرحهای مهار و انتقال آب در غرب کشــور ،جلوگیری از
خــروج میلیاردها مترمکعب آب از کشــور و محرومیت عراق در بهره برداری از آن اســت .این
موضوع موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در برابر عراق را تقویت خواهد کرد .و کشورمان می تواند در
مقابل رها س��ازی آب مازاد منافعی را از کش��ور عراق مطالبه کند و انتظار آب موظفی از سمت
ایران از بین برود بنابراین نیاز هســت با اقدامات رسانه ای و دیپلماسی نرم برای سیاسیون عراقی
این مطلب روشن شود که با توجه به نیازی که کشورمان آب غرب کشور دارد این مقدار آب که به
ً
ســمت عراق می رود عمال سیاست برادرنه و محبت آمیز کشورمان است و سیاستگذاران عراقی
در روابط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی برای همگرایی و همراهی کشورمان در شرایط تحریمی و
غیر تحریمی بایستی آن را لحاظ قرار دهند(.موسوی نیا.)67 :1396 ،
 .2رونق کشاورزی و توســعه پایدار و تقویت همگرایی مرزنشینان :بهره برداری از آب
رودها مزایای متعددی از بعد قدرت نرم دارند از جمله توســعه فرهنگی ،اقتصادی ،اشــتغال و
توســعه پایدار ،امنیتی و رفاهی می توان اشــاره کرد و بستر ســاز افزایش سرمایه اجتماعی برای
کشــور مورد استفاده کننده است رضایت مندی از حکمرانان و موجبات تغییر رفتار مردمان بهره
بردار از آب می شــود .تغییــر رفتار یعنی همان مفهوم تازه ای که جــوزف نای از قدرت دارد که
جذب کنندگی و تغییر ذهنیت و رفتار مردم را در پی دارند .مرزنشین ها در طول تاریخ تاکنون به
عنوان خط مقدم دفاع یا حمله ،قدرت ســخت و نرم بــوده اند اگر مناطق مرزی از ابعاد نظامی،
اقتصادی ،فرهنگی و همبســتگی با دولت مرکزی هماهنگ و همســو باشند ضمن اینکه از ورود
مهاجمین ســخت و نرم جلوگیری می کنند از لحاظ نرم افزاری مبلغ سیاست های دولت مرکزی
هم در مناطق مرزی و هم آنســوی مرز می شــوند اما در صورت ناراضی بودن عکس این مسئله
می توانند باشد و بستر نفوذ برای مهاجمین سخت و بخصوص نرم شوند چون هر مهاجم سختی
نمی تواند بدون اســتفاده از قدرت نرم به اهداف خود با کمترین هزینه برسد یکی از ابزار خوب
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برای تقویت قدرت نرم و آمایش مناســب در مناطق غربی ،رودهای غرب کشــور است امکان
توسعه کشاورزی ،دامداری ،شــیالت و صادرات این محصوالت به کشورهای همسایه و نشان
دادن ســرزمین آباد و جذاب برای مردمان همسایه؛ نشانگر سیاست ورزی صحیح در کشورمان
ً
اســت با استفاده از منابع آب آسانتر است .زمانی بتوان این اهداف را محقق کرد مرزنشیان قطعا
با ناامنی و اقدامــات واگرایان داخلی و نفوذ بیگانگان مقابله می کنند و در حصول امنیت پایدار
و رفع تنش مردم مرزنشین پیشرو می شوند این مورد ضمن اینکه موجب تثبیت قدرت نرم کشور
در داخل می شــود بلکه زمینه ســاز توسعه نفوذ قدرت نرم در آن ســوی مرز می شود( .نامی و
محمدپور.)94 :1389 ،
 .3باال رفتن ضریب امنیت غذایی کشور :توانمندی اقتصادی و داشتن خودکفائی و امنیت
غذای چون عینی و ملموس است قابل ارزیابی است و جزء قدرت سخت محسوب می شود ولی
نکته پیچیده زمانی اســت این توانمدی به نحوی به کار گرفته شــود که به منابع قدرت تبدیل می
شــوند (قنبرلو .)11 :1390 ،در حال حاضر کشور برای امنیت غذایی وابستگی زیادی به خارج
دارد و ســاالنه قریب به بیســت میلیون تن ،خوراک دام ،روغن نباتی ،گندم ،شکر و  ....وارد می
کند لذا برای حفظ امنیت غذایی باید در داخل اقدامات متفاوت تری نســبت به گذشــته انجام
پذیرد همچنین با توجه به روند افزایش جمعیت و توســعه کشــاورزی ،کشورمان مجبور است
منابع آب بیشتری برای تولید مواد غذایی و شرب یا صنعت تهیه کند البته بخاطر کاهش بارندگی
و تغیرات اقلیمی با کمبود منابع آب روبرو هســتیم این عوامل باعث می شوند در سالهای آینده
با مشــکالت بیشتری ناشــی از کمبود آب روبرو شــویم با توجه به اینکه در مناطق غرب کشور
مازاد منابع آبی وجود دارد و این مازاد به خارج از کشــور هدایت می شود بنابراین کشورمان برای
دســتیابی بیشتر به امنیت غذایی مجبور است از از خروج آبهای سطحی در جهت حفظ منافع
ملی و فراهم آوردن زمینههای توسعه در مناطق داخلی اقدام به عمل آورد .با توجه به آمارهای که
از گنجایش طرحهای پیشــنهادی آبی غرب کشور ارائه شده است می توان از خروج بیش از 13
میلیارد مترمکعب آب به وسیله این طرحها از کشور جلوگیری می شود و با اختصاص  13میلیارد
متر مکعب آب ،می توان حداقل یک میلیون و پانصدهزار هکتار از زمینهای کشور را زیر کشت
آبی قرار برد که نتیجه آن ،یعنی تولید  15میلیون تن محصول بیشــتر است اگر این  15میلیون تن
را بــه محصوالتی چون دانه روغنی ،نیشــکر ،گندم و خوراک دام اختصــاص داد در واقع میزان
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وابســتگی کشــور تا  90درصد کاهش می یابد و این اقدام یعنی باال رفتن توانمندی اقتصادی،
خودکفائی بیشتر و حصول امنیت غذایی در کشور است (دینی ترکمانی.)125 :1379 ،
 .4وابســتگی میان حوزههای مختلف کشور و افزایش میزان وحدت ملی :ارزش های
سیاســی و سیاست گذاری ناشی از فرهنگ یک کشور اســت که زیر مجموعه منابع قدرت نرم
قرار می گیرند .زمانی قدرت ســخت می تواند قدرت نرم شود این تغیر قابلیت ناشی از رویکرد
داخلی و خارجی کشورها نسبت به قدرت سخت است مثل نیرو و ابزار نظامی که قدرت سخت
است ولی با اســتفاده از آن به عنوان نیروی حافظ کارکرد سخت آن به قدرت نرم تبدیل می شود
همچنین توانمندی اقتصاد که نمادی از قدرت ســخت اســت ولی با بهره از آن به عنوان کمک
بشــر دوستانه ،قابلیت قدرت نرم پیدا می کند .رودهای غرب کشور که می توان جز منابع قدرت
ســخت محســوب کرد که قابلیت تبدیل به قدرت نرم را دارند در صورت سیاسگذاری صحیح
و فرهنگ ســازی مناســب می توان با انتقال آب بین حوضه ای برای رفع مشــکالت مناطق کم
آب کشــور اســتفاده کرد و در عوض آن از امکانات این مناطق برای توســعه و آبادانی در مناطق
سرچشمه ها رودها ابهره برد این اقدام می تواند همبستگی ملی را افزایش دهد و موجب تقویت
سیاست ها نظام در داخل کشور ،و حتی خارج کشور شوند و بر تقویت قدرت نرم ملی در ابعاد
داخلی و خارجی اثرات ارزنده خود را نش��ان دهند اجرای پروژههای انتقال آب میان حوضه ای،
حلقههای پیوند اتصال بیشتر نواحی جغرافیایی کشور را به همراه داشته و می تواند باعث افزایش
وحدت ملیشود و در بلند مدت در تحکیم همبستگی ملی مناطق مختلف کشور تأثیر خوبی بر
جای میگذارد .طرح انتقال حوزه زاب کوچک به دریاچه ارومیه که در حال خشــک شدن است
یکی از معضالت مهم زیســت محیطی را حل میکند .در صورت بهره برداری مناطق کردنشین
از حوزه آبی زاب کوچک و سیروان ،اثرات مثبت خود را بر افزایس سرمایه اجتماعی و همگرایی
ً
بیشــتر با دولت خواهد داشت .در استان خوزســتان که مردم این استان ،خصوصا اعراب استان
با کم آبی با وجود داشــتن زمین کشــاورزی مواجهه اند و از وضعیت موجود ناراضی هســتند.
با اجرای مناســب و بهره برداری مردم اســتان از مواهب این طرح ها آنها را به سوی همگرایی با
حاکمیت سوق خواهد داد و تجزیه طلبان که کمبود آب را دستمایه برخی فعالیت های خود قرار
داده اند را در موضع ضعف از بعد نفوذ و اثرگذاری نرم قرار خواهد داد .اما اگر این طرح ها ناقص
انجام شــوند نه تنها اثرات مثبتی در پی نخواهد داشت بلکه زمینه آشوب و تنش را فراهم کرده و
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قدرت نرم کشورمان را دچار چالش می کند( .موسوی نیا.)69 :1396 ،
 .5افزایش س��رمایه های اجتماعی حاکمیت :با حاکم شدن گفتمان قدرت نرم بر محیط
ً
امنیتی نظام جهانی اوال ماهیت مفاهیمی چــون قدرت ،تهدید و امنیت و نحوه ارتباط میان آنها
ً
در حال دگرگونی اســت ثانیا مشــارکت ،اعتماد و وفاداری مردم به دولت و در یک کالم سرمایه
اجتماعی نقش مهم تری در میزان قدرتمندی کشــورها یافته اســت .سرمایه اجتماعی می تواند
بــه عنوان حلقه اتصال بین ســه مؤلفه قدرت نرم ،امنیت نرم و تهدید نــرم در گفتمان نرم افزاری
قرار گیرد .ســرمایه اجتماعی کارآمد به مثابه افزایش ضریب تدافعی و توانشــی نظام سیاسی می
باشــد که نتیجه آن ثبات سیاسی است و فقدان سرمایه اجتماعی کارآمد به معنای افزایش آسیب
پذیری نظام تلقی می شود که نتیجه آن بی ثباتی سیاسی است( .نای .)49 :1392 ،مردم مناطق
غرب کشــور وقتی شاهد باشند با مهار آب رودها ،زمینه اشتغال و ثروت بیشتر به واسطه سرمایه
ً
گذاری حاکمیت برای آنها فراهم شــده است قاعدتا به جریانات تجزیه طلب در غرب کشور که
در شمالغرب تا جنوبغرب کشور فعال هستند بی اقبال می شوند در واقع اجرایی خوب این طرح
ها اعتبار و مشــروعیت حاکمیت را مستحکم تر می بخشد و قدرت اقتصادی کشور را در مقابله
با تحریم ها یاری می کند و ایمنی نظام را در مقابله با جنگ نرم دشمنان ارتقأ می دهد( .رحیمی
پور.)54 :1391 ،
 .6واکنش منفی مردم محلی و بازیگران غیر دولتی :ارزش های سیاســی خود بخشی از
فرهنگ سیاســی هر ملتی است که شــامل باورها ،احساسات ،اطالعات و مهارت های سیاسی
است این ارزش های سیاسی زمانی جذب کننده هستند که بتوانند طرفداران پر و پا قرص خود را
در داخل کشــور داشته باشند و ابتدا باید این ارزش ها برای داخل کشور اقناع کننده باشند سپس
در خارج از کشــور این ها را پیگیری نمود .وقتی سیاســت های داخلی ایراد داشته باشد و مردم
برای آب آشــامیدنی ،کشاورزی و معیشت خود مشکل داشته باشند چگونه باید انتظار داشت که
از آرمان های نظام حمایت کنند بلکه باید انتظار داشــت که بــر علیه ارزش های آن اقدام کنند
که نمونه آن را در ســال جاری در استان های خوزســتان و اصفهان می ببینیم .اجرای صحصیح
پروژهای مهار آب ،در مناطق مرزی موجب آمایش ســرزمینی و رفــع محرومیت و تبعیض در
این مناطق می ش��ود همچنین به دلیل جنگ نرم بر علیه نظام و وجود برخی ضعف عملکردها،
مردم نســبت به اجرای طرحهای عمرانی در منطقه خوشبین نیستند .البته این نگاه بیشتر منبعث
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از شــکل گیری این تصور اســت که اجرای پروژه ها بخاطر انتقال آب از غرب کشــور به فالت
مرکزی هســت .لذا مردم این مناطق نگاه مناســبی به اجرای طرح های آبی ندارند .لذا هر گونه
سیاستگذاری و انجام هرگونه کار عمرانی اگر بدون بعد تبلیغاتی و خنثی نکردن اقدامات تحریک
کننده در منطقه غرب کشــور انجام شــود اثرات مطلوب مد نظر نظام را در پی نخواهد دشت .و
ارزش هــای آرمانی و مطلوب نظام مورد تردید قرار خواهد گرفــت لذا با توجه به این که جنگ
روانی زیادی بر علیه کشــورمان در جریان هست تا نفوذ نرم و مشروعیتش نظام کم شود یکی از
راه مقابله با این مشــکل ،مشارکت مردم محلی در پروژههای آبی منطقه و دادن سهم مشارکت به
آنان است .تا ضمن حمایت از پروژه ها مبلغ ارزش نظام اسالمی باشند این عامل ضمن افزایش
همبســتگی مردم با نظام ،موجب می شــود که ارزش نظام نیز در آنسوی مرزها ترویج شود و از
وقوع ناآرامی سیاسی و خدشه وارد شدن به حیثیت و ارزش های سیاسی کشور جلوگیری نمود و
قدرت نرم کشور را ارتقأ داد( .نامی و محمدپور.)29 :1389 ،
 .7امنیت مرزی و تغیر در مرزها :سومین منبع قدرت نرم مطلوبیت های سیاست خارجی
است .سیاست خارجی هر کشوری در سطح بین المللی بیانگر اهداف ،آرزوها و جهان بینی آن
کشــور و به نوعی چهره ظاهری هر کشوری در محیط بیرون از خود است .کشورها می توانند از
خود چهره ای زیبا و متشــخص و دارای مشــروعیت به جهانیان عرضه کنند یا برعکس چهره ای
زشت و غیر متشــخص و بدون مشروعیت را به نمایش بگذارند .هر چه مشروعیت سیاسی یک
کشور در اذهان و افکار عمومی جهان افزایش یابد قدرت نرم آن کشور بیشتر می گردد زیرا واحد
های سیاسی تنها از طریق همکاری مناسبات و مبادالت فرهنگی فی ما بین است که اهداف یک
کشور را مورد شناسایی قرار می دهند( .عیوضی و پارسا .)104 :1392 ،این یعنی همان تعریف
قدرت نرم از دیدگاه نای که بیان می دارد قدرت نرم چهره ای نرم افزارانه و جذاب دارد این چهره
از قــدرت در مقابل رفتار تحکم آمیز قدرت قرار می گیرد که می توان آن را قدرت جذب کنندگی
قدرت نرم نامید( .نای .)100 :1387 ،ایران در مناطق غربی با تنش های قومی و توسعه نیافتگی
مواجهه هست لذا برای کم کردن مشکالت مجبور هست با مهار رودهایی که به خارج از کشور
سرازیر میشوند اقدام کند تا ضمن کمک به رفع نیازهای داخلی ،رضایت مندی داخلی بیشتری
نیز بدســت آورد اما این اقدام تبعاتی در خارج از کشــور دارد که یکی اثرات مهار آب رودهای
غرب کشــور حذف و تبدیل برخی از مرزهای آبی به خشکی هست .یعنی سیاست داخلی ما در
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خارج از کشور به شکل دیگر خود را نشان می دهد و برای پیشبرد سیاست خارجی ما مانع آفرین
است با وجود نظام سیاسی همگرا با ایران در عراق ،به نظر میرسد اختالفات مرزی گذشته ،کم
ً
رنگ شده باشند .ولی باید توجه داشت که مشکالت ایران و عراق عمدتا ماهیتی ژئوپلیتیکی دارد
و ماندگاری آنها زیاد اســت .اما تغیرات مرزی ناشی از خشک شدن رودها در غرب کشورمان،
میتواند روابط دو کشــور را تحت تأثیر قرار دهد و زخم هــای کهنه اختالفات مرزی را نو کند.
(عزتی .) 231 :1384 ،مزید بر این مسئله آب و تغیراتی که در مرزهای آبی وجود می آید در اکثر
مناطق مرزی دو کشور میدان نفتی کشف شده که تغیر در مرزهای آبی رودخانه ای می تواند تنش
را به منظور دســتیابی بیشتر به میادین نفتی بیشتر کند .این موراد میتواند در جهت دهی به رفتار
عراق فعلی که همسو با کشورمان هست تأثیر داشته باشد( .عراقچی.)110 :1393 ،
 .8تبعات زیست محیطی و افزایش ریزگردها :تبدیل شدن ارزش های سیاسی یک کشور
در بعد داخلی و منطقه ای و بین المللی و همچنین اعتماد و اعتقاد به درســتی و کارایی آن ها در
مواقع ضروری و تأکید بر اجرای آن ها از ســوی دولت و ملت می تواند نوید بخش اســتفاده از
قدرت نرم در جهت رســیدن به اهداف مطلوب باشد .لذا در صورتی که دولت و ملت به ارزش
ها و اقناع می شود بنابراین ارزش های سیاسی از قدرت های نرم به حساب می آید به شرط اینکه
در داخل و خارج مشروع باشند( .نای .)84 :1392 ،با احداث سدهای جدید ترکیه ،و مزید بر
آن در ایران از میزان آبی که هم اکنون وارد هورهای عراق میشود بسیار کاسته شده و می شود لذا
عوامل شکل گیری ریزگردها بیشتر خواهد شد .هجوم زیرگردها به ایران و خسارت سنگین مالی
و معنوی ،تبعات اولیه خشــک شدن هورهاســت در ادامه آن از بین رفتن و تخریب کشاورزی،
دامداری ،تخلیه و مهاجرت مردم از مناطق مرزی غرب ایران است( .موسوی نیا.)72 :1396 ،
در واقع این اقدام ضمن تخریب توانمندی و مدیریت ارزشــهای نظام اسالمی در داخل و خارج
از کشور می شود و قدرت نرم کشورمان را ابعاد داخلی و خارجی تضعیف می کند.
 .9تغییر در نفوذ و نگرش گروه های همســو در عراق با کشور ایران :دیپلماسی عمومی
به برنامه ای تحت حمایت دولت اشاره دارد که هدف از آن اطالع رسانی یا تحت تاثیر قرار دادن
افکار عمومی دیگر کشورهاســت که ابزار اصلی آن نیز انتشار متن ،تصاویر ،مبادالت فرهنگی،
رســانه های عموی و اینترنت است .در دیپلماسی عمومی دولت ها ،اتکا به استراتژی های کلی
سیاست خارجی تحریف و توجیه شده و از سوی دیگر حامل الگوهایی است که به واسطه آن ها
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می توان سیاســت خارجی آن کشور را مشروع جلوه داد .در اجرای غیر رسمی سیاست خارجی
نقش فرهنگ کشــور مجری بسیار پررنگ اســت در این مورد فرهنگ کشور درصورتیکه کهن،
قــوی ،بارور و دارای ارزش های مورد قبول عمومی و جهانی باشــد بار گفتمام ســازی و انتقال
مفاهیم و مطالبات سیاســی کشــور در عرصه بین المللی را به دوش می کشــد .وجود فرهنگ
مشترک که از عوامل اصلی قدرت نرم است( .نای .)104 :1387 ،در بین مردم دو کشور ایران و
عراق از بعد نژاد در بین کردها و از بعد مذهب در بین شــیعیان اشتراکات فرهنگی هست .ارزش
های سیاســی کشــورمان در بین این دو طیف عراقی مشروعیت نســبی دارد ولی این اشتراکات
دشــمنان زیادی دارد که مخالف همگرایی ایران و عراق هستند عناصر فرهنگی در بین شیعیان و
کردها که با ایران مشترک است پویا و زنده است لذا می تواند باعث قدرت نرم شود و اقتدار آفرین
باشــد همانطور که مهمترین کارکرد قدرت نرم در فرهنگ نهفته است .محل سکونت بیشتر این
ً
دو طیف در مناطق شرقی عراق هست که با اجرایی این طرح ها عمال این دو طیف همسوکه هم
با کشورمان اشــتراکات متعدد دارند و دیپلماسی عمومی و سیاستگذاری خارجی نظام در طول
انقالب از این دو گروه بیشــترین حمایت را داشــته است تخریب می شود چونکه این جمعیت،
معیشــت خود را که به کشاورزی ،شــیالت و دامداری هست لذا عواملی که ذکر شد حساسیت
اجرایی این طرح ها را نشــان می دهد که در صورت عدم تدابیر الزم چه مضراتی را به ارزشها و
سیاست های کشور و دیپلماسی کشور وارد می کند( .نامی محمدپور.)76 :1389 ،

تجزیه تحلیل یافته پژوهش
انسان از ابتدای خلقت تاکنون با روابط مبتنی بر قدرت عمل کرده است بطوری که برد و
باخت در کنار بده و بستان در روابط انسانی از گذشته تا حال وجود داشته است .تسلط یا
بدست آوردن منابع از ابتدیی تاریخ بشریت تا حاال مبتنی بر قدرت بوده است مثل کسب
ثروت ،دانایی و واداشتن افراد برای انجام امر خاصی( .تافلر.)27 :1375 ،

قدرت نرم در اشــکال مختلف سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصادی و نظامــی دارای کارکردهای
متفاوتی اســت هر چند هدف اصلی کسب دستاوردهای اعمال کننده است ولی چگونگی و کم
و کیف اعمال آن قدرت نرم را مشــخص می کند .نای معتقد است رسیدن به نتایج دلخواه بدون
تهدید و تشویق آشکار و محسوس مانند اقدام آمریکا در فروپاشی شوروی و انقالب های رنگی
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است لذا در تالش هســتند همین مدل را برای ایران انجام دهند و به هدف مطلوب با استفاده از
ســه گانه فرهنگ ،ارزش های سیاسی و سیاســت خارجی برسند .نای معتقد است که حداقل و
دالیل وابستگی متقابل اقتصادی ،بازیگران فراملی ،ناسیونالیسم در دولت های ضعیف گسترش
فناوری تغییر مسئول سیاسی دولت را در استفاده از منابع سنتی قدرت با محدودیت مواجع کرده
اســت .به نظر نای این امور در آینده ادامه خواهد داشت بنابراین توصیه می کند برای باقی ماندن
در قدرت و حفظ منابع یک قدرت بایســتی با حرکت از قدرت سخت به سمت قدرت نرم انجام
شود( .نای.)23 :1392 ،
منابع طبیعــی و غیر طبیعی ،مادی یا معنوی بعالوه رفتارهــای نهادها ،افراد و دولت ها ،از
بســترهایی هستند که بسترساز مناســبات قدرت در داخل و خارج کشورها هستند .کیفیت بهره
برداری ما از منابع طبیعی می تواند یک منبع را به قدرت ســخت ،یا نرم برای رســیدن به هدف
باش��د یا برعکس آن اتفاق بیافتد .پایه های قدرت از عوامل مختلفی تشكیل می شود .بخشی از
عوامل و سرچشمه های قدرت در جغرافیای هر كشور قرار دارد و از همه مهم تر اینكه خصائص
جغرافیایی غالبا نقش بنیادین را در شكل گیری سایر عناصر قدرت نظیر قدرت اقتصادی ،سیاسی
و نظامــی بازی می كند( .حافظ نیا .)84 :1386 ،بی شــك باثبات ترین عامل قدرت یك ملت
جغرافیای آن كشــور است .بطوركلی قدرت از عوامل سیاست جغرافیایی سرچشمه می گیرد .در
دنیای امروز از جنبه سیاســی و امنیتی به جغرافیا نگریسته شده و كشورها سعی دارند از مقولهی
جغرافیا در راســتای ارتقای امنیت ،كســب قدرت و تامین منافع ملی نهایت اســتفاده را ببرند.
(عباســی شوازی .)62 :1387 ،ترکیب قدرت مستقیم و غیرمستقیم است که هم از راه ترغیب و
فشــار در راستای کسب منافع یک دولت به کار گرفته میشود و هم در راستای رسیدن به اهداف
خود از طریق شــکل دهی محیط فعالیت و تعیین دامنه و رفتارهای ممکن توسط دیگران به طور
مســتقیم بر رفتار آنها تأثیر می گذارد .قدرت نرم بنیاد زیرســاخت و جوهری اصلی امنیت همه
جانبه یک نظام سیاسی اســت( .نایینی  .)32 :۱۳۸۹بهره از قدرت سخت که یک عامل اصلی
آن جغرافیا هست و تبدیل آن به قدرت نرم در قالب اعتبار ،ارزش و اعتماد می تواند یک کشور را
به الگو تبدیل کند و اشــاعه باورهای آن کشور با مقاومت برای کشورهای دیگر مواجهه نمی شود
بلکه مزین شــدن به آن باورها افتخار می باشد از جمله خصایصی که برای یک کشور می تواند
مورد نماد قرار گیرد داشتن رفاه ،امنیت و توسعه هست رسیدن به این هدف بدون منابع طبیعی و
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نیروی انسانی با کیفیت مقدور نیست (سرمدی و آبید.)162 :۱۳۹۶ ،
خوشــبختانه کشورمان هم منابع طبیعی و هم انســانی ارزنده ای دارد یکی از منابع طبیعی
ارزشمند منابع آب در غرب کشور است که سیاست جغرافیای صحیح می تواند این منبع قدرت
را ب��ه قدرت نرم تبدیل و قدرت نرم کش��ورمان را ارتقأ دهد .براســاس داده های پژوهش وجود
رودخانه ها در غرب کشــور از چند بعد بر قدرت نرم کشــورمان اثر گذار هستند از بعد داخلی
با توسعه کشــاورزی ،دامداری ،شیالت و توسعه سایر صنایع وابســته ،موجب افزایش ثروت و
رفاه برای بهره برداران از این منبع خدادی می شــود و بر اعتبار دولت مرکزی به واســطه سیاست
جغرافیایی دولت می افزاید و بهانه را از مخالفین نظام ،واگرایان قومی ،مذهبی ســلب می کند و
با باال رفتن افزایش تولید داخلی از افزایش وابســتگی غذایی جلوگیری کرده و قیمت محصوالت
راهبردی کشــاورزی همچون غالت ،دانه های روغنی ،خوراک دام در بازار کشور جلوگیری می
کند و زمینه آمایش سرزمین و توسعه پایدار را در مناطق غربی کشور را فراهم می کند از بعد بین
المللی اگر کشــوری نتواند آب آشامیدن مردم کشــورش را تأمین کند و ادعایی قدرت منطقه ای
و فرا منطقه ای کند حیثیتش لکه دار می شــود و با این کمبود خیلی از عوامل قدرت او و ارزش
های سیاسیش دچار خدشه می شود و رسانه های معاند ما را همردیف برخی کشورهای آفریقایی
عقب مانند ســومالی لند و سودان جنوبی نشــان می دهند کما اینکه اثرات خشکسالی اخیر بر
ً
مســائل آب آشامیدنی شــهروندان و دام مردم برای قدرت نرم ما تخریب گر است بنابراین قطعا
بهترین راهکار برای مقابله با این مورد بهره مناســبتر از منابع آب غرب کشور است که با آبادانی
و توســعه ای که ناشی از این منبع خدادی اســت بتوانیم نقطه ضعف را به قدرت تبدیل کنم در
صورت رســیدن به این مطلوب ،موجب می شود قدرت دیپلماسی ما در بعد بین المللی تقویت
می یابد و به ایران به عنوان کشور قدرتمندتری نگریسته شود لذا دست یافتن به این عوامل قدرت
نرم ج.ا.ا را می تواند تقویت کند .مهم ترین مســئله کشــورمان برای توسعه این اقدامات در بعد
ً
خارجــی قطعا عراق خواهد بود و اثرات منفی که می تواند بر قدرت نرم کشــورمان در بین گروه
های همسو و عالقه مند به کشــورمان بوجود بیاورد همانطور کشور ما گرفتار مشکالت داخلی
هست عراق نیز گرفتا این مورد است بنابراین راهی نیست جز مصرف بهینه آب و افزایش راندمان
آب در حوضه کشــاورزی و صنعت اســت اگر راندمان مصرف در کشــاورزی و پساب ها برابر
اســتاندارد جهانی شــود نه تنها کمبود آب کشور حل می شود مشکل آب عراق نیز حل می شود

نتیجه گیری

از رودها می توان به عنوان قدرت ســخت در فعالیتهای نظامی مانند بهره بردای از آن به عنوان
یک خط دفاعی یا باز کردن آن در پشــت ســدها و ایجاد سیل برای خسارت به نیروهای دشمن
اســتفاده شــود یا با افزایش تولید برق ،ایجاد آبادانی و محصوالت غذایی توان اقتصادی کشور
را ارتقــأ داد ولی این قابلیــت رودها می توانند با تغییر و ترکیب قدرت نرم مورد اســتفاده قرار
گیرند .کشــورمان با توجه به وضعیت اقلیمی ،توزیع نامناسب زمانی ،مکانی بارش منابع آبی،
رشــد جمعیت و نیاز غذایی بیشتر ،مجبور به استفاده از آبهای خروجی از مرزهای غربی خود
اســت .در حال حاضر اکثر استانهای غرب کشور باکمبود آب برای شرب ،صنعت و کشاورزی
مواجهه هستند سایر اســتان های مرکزی چشم انتظار اختصاص آب از سرشاخه های رودهای
غرب کشــور هستند عالوه بر این وجود تحریم های غرب ،وابســتگی به واردات مواد غذایی،
کمبود آب برای آبیاری زمین های کشاورزی ،همچنین به علت جنگ نرم و وجود بستر برای این
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و امکان افزایش محصول نیز بیشــتر می شود وقتی در ککشت مدرن تا نود درصد می توان صرفه
جویی در آب کرد یا آب آلوده شــده یا شور را بتوان بازیافت کرد و به محصوالت با ارزش افزوده
باالتر تبدیل کرد بنابراین با اشتراک گذاشتن دانش شرکت های پیشرو ایرانی به کشاورزان داخلی
و عراقی و آب فاضالب شهرهای ایران و عراق ،می توان مشکل دو کشور را حل نمود و موجبات
ً
همگرایی بیشــتر بین دو کشــور را فراهم کرد قطغا این اقدام نیاز بــه هماهنگی و هم افزایی بین
وزارت نیرو ،وزارت خارجه ،وزارت جهاد کشــاورزی ،سازمان محیط زیست و نیروهای مسلح
هم در داخل و هم در خارج کشور دارد تا طرح ها به گونه ای ساماندهی و اجرا شوند که کمترین
تبعات و بیشــترین بهره را در پی داشته باشند با توجه به داده های بدست آمده در پاسخ به پرسش
پژوهش به این پاسخ می رسیم که مهار آب رودهای غرب کشور با توجه به فرصت های که برای
اقتدار و نفوذ کشــور فراهم می کند بر ارتقأ قدرت نرم جمهوری اســامی ایران مؤثر اســت این
اثرات هم بلند مدت و هم کوتاه مدت هست هم بعد داخلی و خارجی دارد لذا در این خصوص
بایســتی طرحهای آبی غرب کشور با دقت و بررسی کامل از بعد نحوه اجرأ ،بهره برداری ،نحوه
ارائه و تبلیغ به مردم داخل کشــور و هم خارج از کشور اجرا و ارائه شوند تا در نهایت زمینه ساز
توسعه قدرت نرم کشورمان در سطح محلی ،ملی و فراملی شوند.
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نبرد نرم به واسطه تحریم و کمبودها ،شرایط قومی ،مذهبی در غرب کشور ،فقر و بیکاری که از
قبل انباشته شده اســت عدم توان مالی دولت برای پاسخ گویی به نیاز مردم ،تغیر سبک زندگی
مردم ،نیاز به پاســخگویی مردم ضرورت بیشتری نســبت به گذشته پیدا کرده است مزید بر این
نیاز عراق به آب برای شرب ،کشاورزی و جنگ نرم دشمنان بر علیه همگرایی بین ایران و عراق
می تواند بر روابط ایران و عراق اثر منفی بگذارد و گروه های همســو با ایران را که با کشورمان
همبســتگی دارند را از اقدامات کشــورمان در قطع کردن آب به آن سوی مرز ،آنها را کشورمان
ناامیــد و ناراضی کند لذا این عامل انتظار عراقی ها از ایران را باال می برد که از ورود منابع آب
به عراق جلوگیری نکند ولی با توجه به امتیازات اقتصادی این طرح ها ،همچنین افزایش قدرت
ژئوپلیتیکی و قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات دو جانبه با عراق به خاطر قرار گرفتن ایران در
موقعیت باالدستی در این مورد الزم است که مدیریت اجرایی کشور به دنبال اجرای پروژههایی
در جهت کنترل آبهای خروجی کشور باشد .آنچه که در این میان باید لحاظ شود این است که
ضمن حفظ منافع ملی ایران باید توجه داشــت اجرای این پروژهها کمترین آسیبی را به روابطه
با دو کشــور که در اثــر تبلیغات منفی مخالفان و برانگیختن احساســات مردم عراق را بر علیه
کشــورمان دامن می زنند وارد نکند .در بعد داخلی برای مردم استان های که این رودها در آنها
جاری هستند بخصوص اســتان های مرزی که زمینه های واگرایی در آنها وجود دارد بایستی با
دقت برنامه ریزی صحیح انجام شــود و در اجرای آنها از برخی موارد مانند بکارگیری مدیران
و گارگران محلی اســتفاده شود و با تبلیغات هدفمند ،ایجاد اشــتغال و رفاه که دارای بیشترین
اهمیت در تقویت وفاق ملی و امنیت پایدار در غرب کشور است مد نظر قرار گیرند .با توجه که
مواردی که بیان شد اجرای پروژههای آبی غرب کشور دارای ظرافتهای ژئوپلیتیکی هست که
باید با هوشیاری در اجرای آنها و با کمترین هزینه بیشترین دست آوردها را نصیب کشور سازد.

پیشنهادها

الف :با مدرن کردن آبیاری ،گشــت گلخانه ای و تغیر الگوی کشــت ،ضمن مصرف آب کمتر
و تولید بیشــتر زمینه توســعه پایدار را در مناطق غرب کشور فراهم کرد .و حقابه کشور عراق از
رودها را در حد مقدور اختصاص داد تا از حس بدبینی نسبت کشورمان در بین گروه های همسو
با کشــورمان جلوگیری کرد و نفوذ معنوی ایران در بین آنها خدشه دار نشود .با احداث سدهای
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بزرگ در شرایط ترسالی و سیالب برای دو سال آب را ذخیره کرد چون عرف دنیا برای احداث
ســد ذخیره یکســاله آب اســت ولی برای منطقه ما که با نامنظم بودن بارش روبروست و برای
اینکه به خسارت سیل یا خشکسالی نخوریم نیاز به این کار هست برای این کار می توان بخش
خصوصی را پای کار آورد که پس از احداث سد آب را از آنها خریداری نمود.
ب :تفاهــم دوجانبه با عراق در زمینههای ســرمایه گذاری مشــترک در تمام امور مربوط به
رودخانهها از الیروبی ،توسعه کشت نوین ،آموزش کشت گلخانه ای ،تبادل آموزش حفظ محیط
زیست ،پرورش شیالت و مقابله با پدیده ریزگردها صورت پذیرد.
ت :از رســانه ها ،شــبکه های اجتماعی و نخبگان محلی بانفــوذ جهت کاهش هزینههای
سیاسی و اجتماعی این پروژهها استفاده شود.
ث :برای جبران حذف اشتغال ناشی از محدودیت کشاورزی ،دامداری و ، .....بازارچههای
مرزی تقویت و در مرز سرمایهگذاری خارجی و بین المللی در مرز دو کشور انجام شود.
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تأثیر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
در تقویت قدرت شیعیان در ساختار سیاسی عراق ()۲۰۰۳-۲۰۲۰

2

چکیده
در این نوشتار تالش گردیده تا تأثیر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در تقویت قدرت و نفوذ
شیعیان در ساختار سیاسی عراق مورد توجه و تبیین قرار گیرد .بعد از حملۀ سال  ،2003آمریکا
به عراق و سرنگونی رژیم صدام ،جمهوری اسالمی ،به عنوان کشوری مهم و تأثیرگذار در منطقه
ســعی داشته است با بهرهگیری از منابع قدرت نرم خود ،به افزایش حوزه نفوذ و توسعه قلمروی
ژئوپلیتیکی خود در عراق جدید مبادرت ورزد .از اینرو ،ســؤال اصلی پژوهش این اســت که
قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در تقویت قدرت شیعیان در ساختار سیاسی عراق (-2020
 )2003چه تأثیری داشته است؟ مفروض نوشتار حاضر این است که از آنجایی که با حمله سال
 ۲۰۰۳آمریکا به عراق ،صحنه سیاست عراق با افرایش قدرت و نفوذ شیعیان همراه بوده است؛
لذا جمهوری اســامی با تکیه بر رویکرد و منابع قدرت نرم خود ،در تالش است ضمن تقویت
نقش و جایگاه شــیعیان در معادالت سیاســی عراق ،از خارج شدن فاکتورهای قدرت از دست
شیعیان این کشور جلوگیری نماید و در این راستا؛ به توسعه قلمروی نفوذ و توان بازیگری تهران
در عرصه سیاســت عراق مبادرت ورزد .روش تحقیــق در این مقاله از نوع توصیفی -تحلیلی و
روش گردآوری دادهها ،کتابخانهای و اینترنتی است.
کلید واژگان :ایران ،عراق ،شیعیان ،افکار عمومی ،قدرت نرم.

 .1دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
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ایران با داشتن اشتراکات مذهبی ،فرهنگی و پیوندهای سیاسی و اقتصادی با عراق ،از قدرت نرم
توجهی در این کشور برخوردار است که این موضوع ،ایران را در راستای پیگیری سیاست خارجی
خود در منطقه و عراق توانمند ساخته است .همراه ساختن کشور عراق با سیاستهای منطقهای
و بینالمللی ایران ،نیازمند افزایش قدرت نرم ایران در این کشــور و پذیرش سیاستها و مواضع
ایران در میان افکار عمومی و همچنین سیاســتگذاران عراقی اســت .بنابراین با تقویت نقش و
قدرت شــیعیان در عراق در پی و قرار گرفتن فاکتورهای قدرت در دســت شیعیان ،ضمن توسعه
توان بازیگری شیعیان در صحنه عراق ،کمک مؤثری به تقویت و افزایش نقش جمهوری اسالمی
به عنوان بازیگر و مهره اســتراتژیک محور مقاومت نموده است که این خود ضمن افرایش نفوذ و
قدرت تهران در شکلدهی به معادالت عراق و غرب آسیا ،توازن قدرت و نظم و الگوی منطقهای
را به ضرر رقبای منطقهای و بینالمللی ایران در منطقه راهبردی غرب آســیا شکل داده است .در
ایــن رابطه باید گفت؛ نوآوری و تازگی مقاله حاضر بر این اســت که اگرچه راجع به اســتراتژی
جمهوری اســامی ایران در قبال عراق و شیعیان این کشور ،پژوهشها و تحقیقات زیادی انجام
پذیرفته اســت؛ ولی این پژوهش بیشتر سعی داشته اســت رویکرد ایران در قبال شیعیان عراق را
از زاویــهای نرم و با تکیه بر مولفههای هویتــی و دینی و از طرفی تأکید بر تحوالت اخیر عراق از
جمله ترور سپهدار قاسم سلیمانی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .با توجه به مطالب فوقالذکر،
پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت است از این که قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در تقویت
قدرت شــیعیان در ساختار سیاســی عراق( )2003-2020چه تأثیری داشته است؟ جمعآوری
اطالعات و دادههای تحقیق نیز از طریق مطالعات كتابخانهای(اســناد ،كتب ،مقاالت و مجالت
و وب ســایتها) و جستوجو در شــبكه اینترنت و پایگاههای اطالعاتی ،فصلنامهها و مجالت
تخصصــی صورت میگیرد .تحقیق حاضر از نظر نوع هــدف ،كاربردی و روش آن از نوع كیفی
است.

مبانی نظری پژوهش :قدرت نرم

قدرت نرم به عنوان یک نظریۀ منسجم ،موضوعی تازه در علم سیاست به ویژه در حوزۀ منازعات
بشری نیســت و ایدۀ جذابیت به مثابۀ قدرت ،قرنها پیش از تبیین نظری آن وجود داشته است.

1. Sun Tzu
2. Joseph Nye
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به لحاظ تاریخی ،ســانتزو 1را اولین نظریهپرداز قدرت نرم دانستهاند .وی که آراء و اندیشههای
خود را  400ســال پیش از میالد ارائه کرد؛ بر این اعتقاد بود که پیروزی نهایی در جنگ ،القای
تســلیم به دشمن اســت؛ بدون آنکه حتی ضربهای به دشمن وارد شــودّ .اما این اصطالح برای
اولین بار توســط جــوزف نای 2به ادبیات مفهومــی روابط بینالملل وارد شــد .او نظریۀ خود
در این زمینه را در مقالهای با عنوان»گمراه کنندگی اســتعارۀ انحطاط» در نشــریۀ آتالنتیک در
مارس  1990مطرح کرد(نجفی و خسروی )35-36 :1398 ،و سپس در سال  2004آن را در
کتاب قدرت نرم خود تحت عنوان»راه موفقیت در سیاستهای جهانی» بسط داد(جمشیدی و
محمدیگهرویی .)63-64 :1393 ،از ایــن مفهوم تعاریف متعددی وجود دارد كه از مجموع
تعاریــف مطرح شــده ،چنین بر میآید که قــدرت نرم محصول و برآیند تصویرســازی مثبت،
ارائــه چهرۀ موجه از خود ،کســب اعتبار بینالملی و نفوذ در افــکار عمومی داخلی و خارجی
میباشــد(افتخاری و کمالی .)11 :1394 ،میشل فوکو ،اندیشــمند فرانسوی ،معتقد است در
ّ
قدرت نرم ،روی ّ
جذابیت برای ایجاد
ذهنیتها ســرمایهگذاری می شود .در این نوع قدرت ،از
اشتراک بین ارزشها و از الزام به همکاری در راستای رسیدن به خواستها بهرهگیری میشود.
اگر بازیگری موفق شــود قدرت خود را در نگاه دیگران مشــروع جلوه دهد و نهادهایی تأسیس
کند که دیگران عالیق خود را بر اســاس ضوابط آن نهادها هماهنگ کنند ،دیگر نیازی نیست تا
ّ
ّ
مســلط به شیوۀ ّ
سنتی عمل کند و برای تحقق خواست خود از نیروی نظامی یا تهدیدات
بازیگر
ّ
ّ
خشــن اســتفاده کند .اگر فرهنگ و ایدئولوژی بازیگر مســلط جذابیت داشته باشد؛ دیگران با
ّ
شوق و ســرعت وصف ناشدنی در مسیر مورد نظر قدرت مســلط حرکت و حتی فکر خواهند
کرد(افضلی و دیگران.)124-125 :1397 ،
جوزف نای همچنین در مقالۀ «قدرت ســخت و قــدرت نرم در عصر اطالعات» ،ضمن بر
شمردن ویژگی عصر اطالعات و گسترش رســانههای جمعی و فردی برای انتقال و تبادل سریع
و ارزان اطالعات ،معتقد اســت که بدلیل تفاوت گســترده میان بازیگران بینالمللی و کشورها
در زمینۀ توســعه ای و تکنولوژیک ،همچنان ترکیبی از قدرت سخت ،قدرت اقتصادی و قدرت
نرم البته با میزان و درجه ای متفاوت وجود دارد و کشــوری که در این ســه جنبه از ابعاد قدرت
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دارای توانمندی باشد ،میتواند در مدیریت سیاستهای منطقهای و جهانی نقشی تأثیرگذار ایفاء
کند(اکبرپور و کشیشیانســیرکی .)123 :1399 ،به عقیدۀ نای ،در عصر اطالعات برای ِاعمال
نفوذ بر دیگران ،به جای تکیه بر سیاســت«هویج و چماق» ،این توانایی یک بازیگر برای غلبه بر
قلبها و ذهنهاست که دارای اهمیتی تعیینکننده است .گزارۀ اصلی قدرت نرم عبارت است از
این که بازیگران میتوانند بدون اســتفاده از تهدید یا پاداش محسوس ،به نتایج مورد نظر دست
یابند .در واقع ،قدرت نرم ،شــیوۀ غیر مستقیم دســتیابی به نتایج دلخواه است .برخالف قدرت
ســخت که بر پاداش و یا تهدید مبتنی اســت؛ قدرت نرم ،بدون پاداش و تهدید اعمال میشود و
عبارت اســت از توانایی دســتیابی به نتیجۀ دلخواه از راه جذب کردن و نه از راه اجبار و یا پاداش
اســت(نجفی و خســروی .)36 :1398 ،در این میان میتوان گفت؛ جمهوری اســامی ایران
تأثیرگذارترین بازیگر منطقهای در عراق پس از صدام بوده اســت و نقش مثبتی در ارتقای ثبات و
امنیت در این کشور داشته است .اهمیت منطقهای ایران بر اساس آمیزهای از قدرت سخت و نرم
شکل گرفته اســت .در این رابطه با حمله سال  ،2003ایاالت متحده به عراق و سقوط بغداد به
عنوان مهمترین دشمن منطقهای ایران ،صحنه سیاست عراق به کانون قدرت و نفوذ شیعیان تبدیل
شــد و معادالت سیاسی این کشور در راستای اهداف و سیاستهای منطقهای محور مقاومت و
در رأس آن جمهوری اســامی شکل گرفت .در این راســتا؛ جمهوری اسالمی تحوالت جدید
عراق را مثبت ارزیابی کرده و از اســتقرار دولت جدید این کشــور حمایت کرده است .همچنین
تهــران با برخورداری از نفــوذ و قدرت نرم خود ،ضمن افزایش قلمــروی نفوذ و قدرت خود در
عراق ،در صدد ارتقاء و باال بردن توان بازیگری و حفظ قدرت در دســت شــیعیان عراق بر آمده
است و از این طریق ،توازن قدرت و معادالت منطقهای را در غرب آسیا از جمله عراق در راستای
منافع و سیاستهای محور مقاومت به رهبری جمهوری اسالمی شکل میبخشد.

جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی عراق

کشور عراق از جمله کشورهای تأسیسی خاورمیانه و منطقۀ خلیجفارس است که در سال 1920
میالدی و پس از فروپاشــی امپراطوری عثمانی ،در نتیجۀ سیاســتهای استعماری انگلستان به
وجود آمد(رستمی و ســفیدی .)87 :1395 ،عراق کشوری است با بیش از  75درصد عرب و
 18درصد کرد و شیعیان بین 52تا  80درصد جمعیت آن را در بر میگیرند .این کشور به خاطر

نقشه شماره ()1؛ پراکندگی گروههای قومی -مذهبی در عراق

()Majid Hassan, 2019: 315

کشــور عراق محل زندگی و شهادت  6امام شیعه است و شهرهای نجف ،کربال ،کاظمین و
ســامرا زیارتگاه شیعیان جهان است .عراق با این که گاهواره تشیع و در برگیرندۀ فضاهای مقدس
زیارتی است و نیز با وجود این که اکثریت مردم آن شیعهاند؛ تشیع در این کشور از لحاظ سیاسی

نرمسیاسی عراق ()۲۰۲۰-۲۰۰۳
ساختار
انگارةدرقدرت
شیعیان
نظر به
قدرت
اسالم با
تقویت
معنایی
ایران در
الملل
اسالمی
نظام بین
جمهوری
ی
های نظر 
قدرتننرم
تبیین بنیا
تأثیر
جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
شهیدانی
هدایتیحسین
مهدیمحمد
پیرباالئی،
الهدرج،
حمید
روح

مقادیر زیاد نفت به خصوص در کرکوک و بصره دارای موقعیت اســتراتژیک اســت .جمعیت
عراق بر اســاس آخرین سرشماری در سال  2011میالدی 33.3 ،میلیون نفر بوده است(عبدی
و شــیرزاد .)66 :1395 ،این کشور هر چند محصور در خشکی نیست؛ ّاما تنها  40کیلومتر با
خلیج فــارس مرز دریایی دارد(نوریگلجائی .)34 :1396 ،شــعیان در مناطق جنوبی عراق و
ً
عمدتا در بصره ،نجف و کربال مســتقر هستند و در بغداد هم حضور دارند .بنابراین شیعیان هم
از نظــر ژئوپلیتیک و هم از نظر ثــروت و حضور مکانی یعنی در جنوب و در دهانه خلیج فارس
و در بغداد در مرکز عراق دارای موقعیت فوقالعاده مهمی هســتند .شــکلی از به هم پیوستگی
جغرافیایی شــیعیان عراق با شیعیان منطقه موجود است .از یک طرف ،جمهوری اسالمی ایران
به عنوان عمق ژئوپلیتیک شــیعیان عراق محســوب میشــوند و از طرفی ،جلوههایی از اتصال
ژئوپلتیک آنها را از جنوب خلیج فارس به شرق عربستان و لبنان و سوریه میتوان تصور نمود؛
امری که جایگاه استراتژیک شیعیان عراق را تقویت میکند .از اینرو ،قویترین اهرم ایران برای
نقشآفرینی و تأثیرگذاری در امور عراق ،آیین تشــیع اســت .ایران بــا آگاهی از این موضوع که
نزدیک به شصت درصد مردم عراق شیعه هســتند ،مایل به استفاده از این برگ برنده به واسطه
روابط سنتی ایجاد شده با شیعیان عراق است(جعفری و نیکروش.)43 :1394 ،
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همواره در اقلیت بوده اســت .شــکاف مذهبی در عراق از اساسیترین شــکافهای اجتماعی
میباشــد که به طور خالصه ،ریشــه نادیده گرفتن حقوق سیاسی شیعیان و سرکوب آن را باید به
لحاظ تاریخی  1968میالدی ،که در رفتار دولت عثمانی ،سیاســتهای استعماری انگلیس و
دولتهای حاکم ،به خصوص از ســال  1968میالدی ،که نقطه عطفی در نهادینه شدن ساختار
بعثی گردید ،دنبال نمود .از نظر تاریخی ،در مورد ریشــههای حذف شیعیان از شرکت فعاالنه در
ساختار سیاسی عراق ،دو عامل مؤثر است -)1 :نقش کادر اداری -سیاسی تربیت شده در زمان
عثمانیها که ســنی مذهب بودند؛  -)2مبارزات متعدد شیعیان این کشور با اجنبیهای غاصب
طی حکم جهادی علمای شــیعه بر ضد انگلیس در  1915میالدی ،و موارد مشــابه ســالهای
پــس از آن(چوخاچیزادهمقدم و دیگران .)258-259 :1392 ،رژیم بعثی صدام حســین ،در
همان حالی که تبعیض مذهبی و سیاســی شدیدی را در حق شیعیان روا میداشت ،تحت عنوان
سکوالریسم ،گرایشهای فرقهای را نیز نفی مینمود .مهمترین سیاستهای رژیم بعث در طول
دوران حاکمیــت عبارت بودند از -)1 :انکار در نظر گرفتن مالحظات فرقهای در سیاســتهای
داخلی؛  -)2مردود شمردن خواستههای شیعیان به این علت که فرقهگرایانه ،تفرقهافکنانه و ملهم
از ایران هســتند؛  -3وارد کردن شــمار کمی از شیعیان در پســتهای فرعی یا تشریفاتی برای
پیشگیری از انتقادها؛  -)4تضعیف نهادهای مذهبی ،اجتماعی و اقتصادی شیعی و جلوگیری از
رشد آنها و در نهایت برخورد شدید با فعالیتهای سیاسی شیعیان(رادفر.)171-172 :1389 ،
سرنگونی صدام زمینۀ حضور شیعیان و خروج آنها از انزوا را فراهم ساخت .از آن زمان ،شیعیان
در عرصه سیاســی -اجتماعی به شــدت فعال شدند .آمریکا که با شعار اســتقرار دموکراسی به
اشغال عراق مبادرت ورزید ،نمیتواند اکثریت شیعه این کشور را نادیده بگیرد و از ورود آن ها به
عرصۀ سیاســت و حکومت جلوگیری کند .در نوامبر  ،2003روزنامه واشنگتن پست از متقاعد
شدن آمریکا برای تشــکیل دولتی با اکثریت شیعه در عراق خبر داد و اعالم کمرد« :دولت بوش
به این نتیجه رســیده است که حکومت شیعیان در عراق امری اجتنابناپذیر است و این موضوع
ً
لزوما با منافع آمریکا در تضاد نیست»(تالشان .)116-117 :1389 ،هماکنون ،شیعیان در کلیه
نهادهای سیاســی جدید التأسیس ،جایگاه مناســبی به خود اختصاص دادهاند؛ به طوری که در
هیچ کدام از نهادهای اساسی ،بدون نظر شــیعیان تصمیمسازی امکانناپذیر نیست .با توجه به
واقعیتهای موجود در عراق امروزی ،در آیندۀ نزدیک ،نظم جدید ژئوپلیتیکی در این کشــور با

تأثیر رویکرد نرم جمهوری اسالمی ایران در تقویت قدرت شیعیان عراق

نقشــه جغرافیایی شــیعیان به ما نشــان میدهد که بیشتر شــیعیان در خاورمیانه ،به ویژه منطقه
خلیجفارس یا مناطق نزدیک بــه آن زندگی میکنند .در این بین ،ایران به دلیل این که در حدود
ُ
 40درصد از جمعیت شــیعیان منطقه را در خود جای داده است؛ به عنوان امالقری جهان تشیع
مطرح بوده و تأثیر زیادی بر آنان داشــته اســت .این تأثیر به ویژه بعد از پیروزی انقالب اسالمی
در ایران ،گسترش یافته و موجب افزایش قدرت و توان ایران در میان شیعیان شده است(نیاکوئی
و مــرادیکالرده .)133 :1394 ،با این حال ،همانطور که فاکس و ســندلر بیان میدارند؛ دین
همچنین میتواند از طریق تأثیر قابل توجه خود در سیاست داخلی کشورها ،بر نتایج بینالمللی
تأثیر بگذارد .دین یک نیروی محرک اســت که بسیاری از سیاستگذاران را راهنمایی میکند.
این روشی است برای برخی کشورها که از دین به عنوان مؤلفهای اساسی در سیاست خارجی به
منظور دســتیابی به اهداف و منافع ملی خود استفاده کنند .این همان کاری است که دولت فعلی
ایران در روابط خود با عراق انجام میدهد و میخواهد از شبکههای شیعه موجود برای افزایش
نفوذ در سیاست خارجی خود استفاده کند) .(Haynes, 2014: 452از اینرو ،دین جایگاه مهمی
در روابــط عراق و ایران دارد .پس از ایران ،عراق دومین جمعیت بزرگ شــیعه در جهان را در
اختیار دارد .این امر عراق را به یک کشــور استراتژیک برای ایران تبدیل کـــرده اســـت .زیرا
ً
اکثر کشورهای منطقه عمدتا اهلسنت هستند و به عربستان سعودی و ســـایر کشـورهای مهم
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تأثیرگذاری زیاد شــیعیان تثبیت خواهد شد .بنابراین ،شیعیان عراق که به علت سرکوب شدید در
دورۀ صدام ،در انزوای ژئوپلیتیکی به ســر میبردند ،نه تنهــا در این دوران گذار ژئوپلیتیکی ،به
ســرعت به جایگاه ژئوپلیتیکی داخلی شایسته تر از وضعیت فعلی خواهند رسید؛ بلکه قلمروی
ژئوپلیتیکی آنها به ماورای مرزهای جغرافیشان گسترش خواهد یافت .با توجه به ماهیت شیعی
جمهوری اســامی ایران ،نقش باالی شیعیان در ساختار سیاســی عراق ،ضمن تقویت جایگاه
ایران در معادالت غرب آسیا ،کمک مؤثری به توسعه و گسترش قلمروی نفوذ و قدرت منطقهای
محور مقامت اســامی خواهد کرد و به تثبیت نظم جدید ژئوپلیتیکی مورد نظر تشیع در منطقه
منجر خواهد شد .در این راستا؛ زمینه برای افزایش قدرت و توان بازیگری بلوک تشیع در مسائل
غرب آسیا و از طرفی ،انزوا و محدودسازی جریان تسنن فراهم خواهد شد.

87

88

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

ســنی وفادار هستند .عراق همچنین دارای دو زیارتگاه مهم شیعی(کربال و نجف) است .ایـــن
زیـارتگاهها مقصد اصلی بازدیدکنندگان مذهبی ایران است .هر ماه حدود  40,000زائر ایرانی
از مکانهـــای مقدس عراق بازدید میکنند و تخمین زده میشود که در طول بزرگداشـتهـای
عاشـــورای حســـینی در اربعین سه تا چهار میلیون گردشگر مذهبی از شهرهای مقدس عراق
بازدید میکننـد(سلیمانی و رضاپور .)38-39 :1399 ،دولت ایران در تالش است تا از روابط
مذهبی شیعه فراملی برای ایجاد نفوذ خود بهرهبرداری کند .دیپلماسی شیعه ایران بر جنبشهایی
ً
شیعی متمرکز اســت که یا دارای قدرت شبهدولتی هســتند؛ مانند حزبالله لبنان ،یا کامال از
قدرت سیاســی کنار گذاشته شدهاند؛ مانند بحرین ،کویت و عربستان سعودی .در این کشورها،
یک شبکه فراملی از فعاالن سیاســی شیعه با الهام از انقالب ایران و تحصیلکرده در حوزههای
علمیه شیعه در عراق و ایران در صدد بسیج حمایت گسترده شیعیان برای توانمندسازی شیعه در
قلمروی تحت سلطه طوالنی مدت اهل سنت است).(Porter, 2008: 9
قدرت و تأثیر فرهنگی ایران در عراق از ابعاد و زمینههای گســتردهای برخوردار اســت که از
مهمترین آنها میتوان به وجود مؤلفۀ اشتراك مذهبی شیعه به عنوان محور برقراری ارتباط ایران با
جریانهای شیعی اشاره کرد .چنان که دو شـهر قـم در ایران و نجف در عراق مراکز آموزشهای
شـیعی هـــستند کـه هـر دو دارای حـــوزههای علمیه مهم مـیباشند و تـــبادالت و تعامالت
فرهنگی و مذهبی میان آنها از اهمیت اساســی در روابط دو کشــور برخوردار است(صادقی و
عســگرخانی .)938 :1390 ،به عنوان مثال ،هر ســال بیش از  2میلیون شیعه ایرانی ،در کربال
برای زیارت اربعین جمع میشــوند که این رویداد بزرگ مذهبی خود زمینهساز تبادل میان زائران
ایرانی و عراقی اســت .کنفرانسی با مدیریت مشترك دانشــگاه عالمه طباطبایی تهران و دانشگاه
کربال نیز هر سال کارشناسان و محققان را برای ثبت این رویداد ،بررسی نقش آن در فرهنگ عراق
و بحث در مورد چگونگی استفاده از آن برای ارتقاء میانه روی مذهبی و همزیستی مسالمتآمیز
گــرد هم جمع میکند( .)Abdul-Zahra And Mizban, 2019: 8وجود مراجع تقلید تشــیع در
دو کشور نیز نقش زیادی در نفوذ و تاثیرگذاری ایـــران در عـــراق دارد .به عنوان نمونه میتوان به
حضور آیتالله سیستانی از بزرگترین مراجع جهان تشیع در عـراق اشـاره کرد .آیتالله سیستانی
که برجستهترین روحانی عراقی است ،در ایران متولد شده و تحصـــیالت اولیـه را در این کشور
گذرانده است .بسیاری از مشاوران نزدیـــک و قـدیمی او نیـز از خـانوادههـای ایرانـی هستند و
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تحصیــات و آموزش خود را نیز در ایران گذراندهاند .این مرجع عالیقدر تاکنون هیچ گاه حاضر
به مالقات با مقامات آمریکایی نشــده است .این در حالی است که در ســـال  2019میالدی،
زمانی که دکتر حســن روحانی ،رئیس جمهور ایران ،به عراق سفر کرد ،با استقبال گرم ایشـــان
روبـــهرو شـد؛ بـه گونـــهای کـه رسـانههـــای آمریکایی از آن به عنوان یک مالقات خانوادگی
یاد کردند؛ تا مالقات سیاسی رئیسجمهـــور بـا یـک مقام بلندپایه مذهبی در عراق(سلیمانی و
رضاپور.)39 :1399 ،
ً
ایجاد حوزه نفوذ سیاســی ایران مخصوصا بعد از انقالب در میان شیعیان ،در دو محور قابل
توجه بوده اســت .محور اول؛ همانا تأیرپذیری شیعیان از انقالب اسالمی است .در این محور،
ابتدا وقوع انقالب اســامی در ایران به هویتیابی و خودآگاهی شــیعیان منجر شد .با توجه به
ماهیت شــیعی انقالب اسالمی ،طبیعی بود که بیشــترین تأثیرگذاری آن در جوامع شیعی اتفاق
افتد؛ چرا که پیروزی انقالب ،آنان را با الگوی عینی یک جنبش شــیعی آشــنا نمود و امیدهای
تازهای را به روی آنان گشود .در مرحله بعد؛ این تأثیرپذیری در شکلگیری احزاب و جریانهای
سیاســی در کشــورهای مجاور بوده اســت .به عنوان؛ مثال حزبالدعوه عــراق ،اگرچه قبل از
پیروزی انقالب شکل گرفته بود ،ولی وقوع انقالب موجب توسعه و تحول آن شد .محور دوم؛ به
رفتارهای سیاســی و عاطفی شیعیان جهان نسبت به ایران مربوط است که از یک طرف ،نشانگر
بازتاب انقالب در میان آنان و از دیگر ســوی ،نشــانگر نوع عواطف شــیعیان نسبت به انقالب
اســامی است .در این زمینه ،نیز تأسیس مجلس اعالی اسالمی عراق در ایران نشانگر این مورد
است .این حزب در دهۀ  80میالدی توسط تعدادی از اعضای حرب الدعوه در تهران تأسیس شد
که تا به امروز روابطش با مقامات ایرانی در ســطحی نزدیک بوده است(نیاکوئی و مرادیکالرده،
 .)133-134 :1394در ایــن رابطه ،کیهان برزگر معتقد اســت که حمایت ایران از نقش عنصر
ً
شــیعه در عراق پســاصدام ،نه صرفا بر اســاس تقویت زمینههای ایدئولوژیک ،بلکه در جهت
استراتژیک کردن نقش شــیعیان در تحوالت قدرت منطقه و از این طریق تثبیت نقش و موقعیت
ایران در حوزه های رقابت در خاورمیانه است .منطق این استدالل این است که بازیهای آینده در
ً
این منطقه نه صرفا بر اســاس نقشهای ایدئولوژیک؛ بلکه برای تثبیت حوزههای رقابت صورت
میپذیرد .از این لحاظ ،طبیعی اســت که ایران به عنوان مهمترین بازیگر منطقه سعی در تثبیت
نقش خود در این روند انتقالی داشــته باشــد .همچنین برزگر در مورد نقش ایران در عراق ،بر به
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کارگیری دو ابزار ایدئولوژی و عملگرایی توســط ایران برای منظم کردن سیاســت خود در عراق
جدید تأکید میورزد .وی در این رابطه تصریح دارد که از یک سوی ،ایران به واسطه حمایتش از
گروهها و دستهبندیهای شیعه در تالش بوده است تا با تهدید و فشار آمریکا مقابله کند و از سوی
دیگر ،تهران در صدد است تا از طریق تأکید بر تمامیت و یکپارچگی عراق ،خسارتهای ناشی
از اختالفــات ایدئولوژیکی ،قومی و فرقه ای عراق را بر امنیت ایران خنثی ســازد .در این رابطه،
حتی فاکتور ایدئولوژی ،به عنوان یک عنصر پویای قدرت ملی ،در خدمت منافع ملی ایران بوده
است(.)Barzegar, 2010: 177-180
ایران به احتمال زیاد به توســعه ســاختارها و فرایندهای دموکراتیــک در عراق به عنوان یک
استراتژی برای کمک به تحکیم صدای دائمی و قوی شیعه در دولت این کشور ادامه خواهد داد.
ً
از یــک طرف ،ایران احتمــاال تالش خواهد کرد تا همچنان از قدرت نــرم خود به عنوان ابزاری
کلیدی و میان مدت برای تســهیل دستیابی به اهداف اصلی خود در عراق که همان ثبات سیاسی
و افزایش نفوذ تهران است؛ استفاده کند .از طرف دیگر ،درگیری ایران در عراق نیز بخشی از یک
اســتراتژی بلندمدت است که ممکن است شامل اســتفاده از قدرت نرم و سخت باشد .از سال
 ،2003ایران مداخله در عراق را از طریق قدرت نرم و روابط مذهبی ترجیح داده اســت؛ ّاما در
صورت به چالش کشــیدن منافع اســتراتژیک خود ،میتواند یک بازیگر مهم و فعال (و خشن)
باشــد .به طور خالصه« ،ظرفیت ،توانایی و اراده ایران برای تأثیرگذاری در حوادث عراق از نظر
قدرت ســخت و قدرت نرم بسیار زیاد اســت») .(Kemp, 2005, 7نفوذ سیاسی ایران بر توسعه
روابط نزدیک با احزاب سیاســی شــیعه عراق متمرکز است که بدون شک توانایی ایران را از سال
 2003در دســتیابی به اهداف ملی خود در عراق افزایش داده است .به عنوان مثال؛ ایران ارتباط
نزدیک با مجلس عالی اسالمی عراق(شورای عالی انقالب اسالمی سابق عراق) دارد و همچنین
بودجه حزب الدعوه اسالمی (حزب دعوت اسالمی) ،جریان صدر (یک جنبش ملیگرای عراق
به رهبری مقتدا صدر) و سـ�ایر گروههای سیاسی دلسوز را تأمین کرده اس ت (�Felter and Fish
 .)man, 2008, 13از طریق چنین روابطی ،ایران به دنبال تشویق سیاستمداران عراقی برای اتخاذ
سیاســتهای مطلوب در راستای منافع تهران است .از این نظر ،ایران تالش کرد توافقنامه امنیتی
و استراتژیک  2008میان ایاالتمتحده و عراق را زیر سؤال ببرد)(Haynes, 2014: 181
نــای در کتاب « آینده قدرت» در فصلی جداگانه به بحث قدرت اقتصادی پرداخته و قدرت

نرمسیاسی عراق ()۲۰۲۰-۲۰۰۳
ساختار
انگارةدرقدرت
شیعیان
نظر به
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اقتصــادی را یکی از مهم ترین ابزارها در جعبه ابزار سیاســتهای قــدرت نرم میداند و معتقد
اســت« :منابع اقتصادی هم مــی تواند رفتار نرم و هم رفتار قدرت ســخت تولید کند»(افضلی
و دیگــران .)126-127 :1397 ،در این خصوص میتــوان گفت؛ نفوذ اقتصادی ایران در عراق
نیز سبب توسعه نفوذ و گســترش قلمروی قدرت نرم این کشور در صفحۀ جغرافیایی عراق شده
است و تأثیر به سزایی بر گروهها و احزاب شیعی عراق داشته است .در این میان ،پس از حمالت
 2003به رهبری آمریكا به عراق ،ایران به بزرگترین شــریک تجاری عراق تبدیل شد؛ به گونهای
كه این تجــارت دوجانبه به  4میلیارد دالر رســید ( .)Katzman, 2008: 4عالوه بر این ،دولت
ایران و شــرکتهای دولتی ،سرمایهگذاری زیادی در بازسازی عراق کردهاند .گزارشهای خبری
حاکی از آن اســت که دو شــهر مقدس عراق  -نجف و کربال  ،مقدسترین مکانهای شیعه که
ســاالنه صدها هزار زائر ایرانی را پذیرایی میکنند – سرمایهگذاریهای عمدهای را از شرکتهای
دولتی ایران دریافت میکنند .استاندار استان نجف گزارش داد که دولت ایران ساالنه  20میلیون
دالر برای پروژههای عمرانی با هدف بهبود زیرســاختهای گردشگری این شهر در نظر میگیرد
( .)Wong, 2007: 5-6در این رابطه ،ایــران بیش از  420میلیارد ریال (در حدود  13.5میلیون
دالر آمریکا) در بازســازی عتبات عالیات در عراق طی یک سال اخیر -دو برابر مبلغ هزینه شده
در سال گذشــته  -هزینه کرده اســت( .)Esfandiary and Tabatabai, 2015: 3عالوه بر این،
شرکتهای گردشــگری دولتی ایران حامیان اصلی ســفرهای زیارتی به شهرهای مقدس عراق
هستند .آنها توانایی انتخاب شرکتهای عراقی را دارند که با آنها برای حمل و نقل ،حفاظت و
ً
اسکان زائران کار میکنند .این شرکتهای عراقی غالبا از طریق پرسنل مشترک با احزاب سیاسی
شــیعه عراق در ارتباط هســتند که این امر بیانگر نفوذ باالی ایران در عراق است؛ زیرا تهران هر
دو رویکرد سیاسی و اقتصادی را نسبت به عراق مد نظر قرار داده است (.)Dagher, 2009: 4-5
در ایــن رابطه ،تهران شــرکتهای ایرانی را ترغیب به مشــارکت در تالش برای بازســـازی
عراق کـــرده است که این امر تأثیر به سزایی در افزایش نفوذ اقتصادی کشورمان به ویژه در میان
گروههای شــیعی داشته اســت .در این راســتا؛ محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،با
هیئتی بـــیش از  50شـرکت ایرانـی بـــرای مذاکرات گسترده از جمله درباره تحریمهای مجدد
آمریکا علیه تهران ،به عـراق سـفر کـــرد .محمد علی الحکیم ،وزیر امور خارجه عراق ،پس از
دیدار خود با ظریف ،در یـــک کنفرانس مطبوعاتی ،گفــت« :ما اقدامات اقتصادی یکجانبه از
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سوی آمریکا را مورد حمایت قـرار نمـیدهـیم و در حال تجـارت بـا همسایه خودمان هستیم».
همچنین حسن روحـــانی در  11مارس  ،2019نخستین سفر رسمی خود را به عـراق بـه منظـور
تقویـت همکاری راهبردی ،گسترش روابط اقتصادی و جبران خسارتهای جدید تحـریمهـای
آمریکـا علیـه ایران انجام داد .در طول سفر سه روزه روحانی به عراق چندین تفاهمنامه از جمله
تفاهمنامـههای مربوط به پروژههای راه آهن ،انرژی ،سالمت ،تجارت و سـفر بـدون ویـزا بـین
دو کشـــور به امضـاء رسید(سلیمانی و رضاپور .)41 :1399 ،عالوه بر این ،جمهوری اسالمی
تالش کرد؛ شیعیان عراقی به حقوق تضییع شده خود دست یابند و با سرمایهگذاری در پروژههای
زیربنایی مناطق شیعهنشــین ،حمایت مردم عراق را کســب کند .از سوی دیگر ،روابط خود را با
گروههای دیگر عراقی از جمله کردها گسترش داده است .جمهوری اسالمی با استفاده از قدرت
نرم خود به دنبال انعکاس ویرانیهای ناشــی از حملۀ آمریکا به عراق و ناتوانی آمریکا در ایجاد
امنیت در این کشور بوده است(رستمی و دیگران.)266-267 :1398 ،
بنابراین ،دخالتهای ایران در عراق نقش و تأثیرگذاری باالیی داشت و این کشور برای كنترل
دولت و پارلمان عراق ،شیعیان را ترغیب كرد تا برای استفاده از قدرت اجتماعی خود در انتخابات
عراق ،در لیستهای واحدی کاندیدا شــوند .این لیستها تحت نفوذ گروههای نزدیک به ایران
قرار داشــتند .پس از تالش « رژیم مالهای ایران « برای حمایت از نامزدی رهبران شبه نظامیان
حشدالشــعبی در انتخابات پارلمانی  12مه  2018عراق ،که در نهایت ،ائتالف اتحاد انقالبیون
برای اصالحات(ســائرون) ،به رهبری «مقتدا صدر» ،با کســب  54کرســی ،به پیروزی رسید،
نقش و نفوذ ایران در عراق به ویژه پس از نتایج انتخابات توسعه و گسترش یافت .نامزدی رهبران
حشدالشعبی در انتخابات بخشی از سیاست اصلی ایران در تهدید منافع ایاالت متحده در منطقه
بود .عالوه بر این ،ایران همچنین از طریق تأمین مالی ،آموزش و مسلح کردن چریکهای مسلح
شــیعه در عراق ،به ویژه از طریق «نیروی قدس» وابسته به سپاه پاسدارن ،نقش نظامی ایفاء کرد
) .(Zaid Khalaf, 2020: 9-10امروزه حضور و نقشآفرینی ایران در عراق به سطح باالیی رسیده
است .نیازی به گفتن نیست که ایران صحنه سیاسی عراق را کنترل میکند و از این کشور به عنوان
میدانی برای جنگ نیابتی اســتفاده میکند .نفوذ ایرانی را میتوان در سطح فرهنگی نیز احساس
کرد ،زیرا عکسهای شــخصیتهای مذهبی ایران بویژه در شهرهای شیعهنشین واقع در جنوب
ِ
عراق بســیار گسترش یافته است .بســیاری از عراقیها به دلیل تحمیل نسخه ایرانی تشیع ناامید

میشــوند؛ زیرا این امر ادعای ایران در مورد رهبر بودن جهان شیعه را تقویت میکند (Haddad,
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 .)2019: 3از اینرو ،ایران قصد دارد با اســتفاده استراتژیک از قدرت سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی
و فرهنگی خود ،یک استراتژی موفقیتآمیز قدرت هوشمند را در عراق توسعه دهد و از این طریق
ضمن توســعه قلمروی نفــوذ و قدرت خود در عرصه عراق ،از شــکلگیری توازن قدرت به نفع
رقبای منطقهای و بینالمللی تهران در غرب آسیا از جمله عراق ممانعت ورزد.

تحوالت سیاســی عراق سبب شده است تا شــیعیان عراق به مرکز تأثیر هویت و رفتار سیاسی
سایر شیعیان عرب تبدیل شــوند و شیعیان منطقه که همواره با دیدۀ تردید نسبت به فاداری آنان
به دولت مرکزی نگریســته شده است و در وضعیت نابســامانی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
قرار دارند به دنبال تثبیت قدرت خود و بهبود اوضاع سیاســی و اقتصادی خود بر آیند و زندگی
سیاســی جدیدی را با باز تعریف جایگاه شیعیان به عنوان یک مذهب مؤثر در منطقه آغاز کنند.
لذا با افزایش نگرانی از پررنگ شــدن نقش عنصر شــیعی در ســاختار قدرت منطقه و تقویت
ً
جایگاه هژمونیک ایران در جهان عرب ،طرح هالل شیعی یا ژئوپلیتیک شیعه مجددا مطرح شده
ً
است(جاودانیمقدم .)7 :1387 ،در دســامبر  2004پادشاه عبدالله پادشاه اردن (عمدتا اهل
تســنن) در مورد ظهور «هالل شیعه» هشدار داد .عبدالله جوامع شیعه در خلیج فارس ،عراق،
سوریه و لبنان را به عنوان «ســتون پنجمی» توصیف کرد که توسط تهران کنترل میشود که این
ً
امر ذاتا و بطور ناگهانی منافع منطقهای اهل سنت را تهدید میکند .اندکی بعد ،حسنی مبارک،
رئیس جمهور وقت مصر ،از این فراتر رفت .وی ادعا کرد که از نظر تاریخی ،شــیعیان در جهان
ً
عرب (عمدتا ســنی) به ایران نسبت به کشــورهای خود وفاداری بیشتری نشان میدهند .عالوه
بر سیاســتمداران مانند عبدالله و مبارک ،برخی از دانشگاهیان ،از جمله ولی نصر ،کارشناس
برجســته آمریکایی در زمینه اسالم سیاسی ،آنچه تئوری «تشــیع مترادف با منافع ایران» نامیده
میشود؛ را برجسته میکنند .نصر ادعا میکند که پیروزی شیعیان در انتخابات عمومی عراق در
سال  ،2006در جهت تحرک مجدد شیعیان منطقه ،در پی مطالبات مشترک و ادعاهای هویتی،
که به نوبه خود در خدمت منافع سیاست خارجی ایران بود  ،عمل کرد .به طور کلی باید گفت؛
نگرانی مشــترک عبدالله ،مبارک و نصر از عمل شــبکههای فراملی شیعه ،ناشی از تالش این
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نگرانی کشورهای محافظهکار از شکلگیری هالل شیعی در منطقه
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شــبکه در دستیابی به اهداف مرتبط با منافع سیاست خارجی ایران است که این امر چشم انداز
ثبات و امنیت کل منطقه را تهدید میکند (.)Haynes, 2014: 455
ترکیالفیصل ،رئیس سابق ســرویس اطالعاتی عربستان ،در حاشیه اجالس داووس 2014
عنوان کرد« :شــیعیان امروزه توانستهاند بر بسیاری از کشــورها مسلط شوند ،گروههای سیاسی
تشــکیل دهند ،سالح تولید کنند و بر دشــمنان خود چیره گردند .بهزودی آشکارا در مقابل آنها
خواهیم ایستاد» .همچنین ولید بن طالل از شاهزادگان با نفوذ سعودی در مورد عراق گفت« :اگر
بیداری جامعه شــیعه عراق مهار نشود ،تبدیل به بمب ساعتی روز شمار همانند انقالب اسالمی
میشــود و تمام منطقه را دگرگون خواهد کرد» .طبق نظرات خسودوفسکی 1درباره جهانیسازی
جنگ ،تز کمربند یا بلوک ســنی توســط کاندولیزا رایس 2در ســال  2006مطرح شد و بهعنوان
راهبردی برای مهار ایران ،نمود عینی پیدا کرد .این طرح توســط بندر بن سلطان و بوش اجرا شد.
از اینرو ،نگرانی از ژئوپلیتیک متحول شــیعه در خاورمیانه در نشســت ژنرالهای آمریکایی در
آوریل  2003طرح شده و به دولت آمریکا توصیه شده که برای ایجاد امنیت در منطقه خاورمیانه،
هالل دموکراسی در کشورهای شیعهنشین به وجود آید(درج و عباسی.)61-62 :1399 ،
قدرت گرفتن شیعیان در عراق و علویان در سوریه موجب بیم محافظهکاران عرب کشورهای
غربی شــده است و آثار این واهمه را میتوان در کاربرد مفهوم«هالل شیعی» ،مشاهده کرد .این
اصطالح به تدریج در رابطه با ایجاد هویت شــیعی و شکلگیری یک بلوک هویتی جدید به کار
گرفته شد .این مسأله ،عربستان سعودی را که در استانهای شرقی خود از اقلیتی شیعه برخوردار
اســت ،دچار نگرانیهای امنیتی و سیاسی کرده است (شــهریاری .)290-291 :1396 ،نوام
چامسکی با بیان آنکه بیشترین ذخایر انرژی غرب آسیا در منطقه ای موسوم به «هالل شیعی» قرار
دارد ،کنترل جمهوری اسالمی بر این هالل را وحشتناکترین کابوس آمریکا بر میشمارد .تحول
یاد شــده به ویژه قرارگرفتن عراق در کنار ایران و ســوریه در محور مقاومت ،به نوعی برهم زنندۀ
نظم سنتی عربی بود که در آن بغداد و دمشق بازیگران عمدۀ پان عرب به شمار میآمدند(Badiee
 .)Azandehie and Kiani, 2014: 96در همین ارتباط ،هنری کسینجر ،معتقد است« :هماکنون
کمربنــدی شــیعی از تهران به بغداد و از بغــداد تا بیروت به وجود آمده اســت .این امر به ایران
1. Khodudovsky
2. Condoleezza Rice

تأثیر حمله آمریکا به عراق بر افزایش نفوذ منطقهای ایران

در  21مارس  2003و علیرغم مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد و مخالفت دولتهای
مهــم دنیا ،ایاالتمتحده طی اقدامی یکطرفه به خاک عراق تجاوز کرد و رژیم صدام حســین
را که به حمایت از ســازمانهای تروریستی ضد آمریکایی متهم شده بود ،سرنگون کرد .در این
راســتا؛ با حمله نظامی آمریکا به عراق ،عالوه بر تغییر موازنه قوا ،سیستم مثلثی توازن قوا میان
ایران ،عربستان و عراق از میان رفت و ایران و عربستان در چهارچوب یک نظام دو قطبی ،بهطور
مســتقیم در مقابل یکدیگر قرار گرفتند .به هر ترتیب ،با ســقوط صدام و کنار رفتن حزب بعث
از ســاختار قدرت سیاســی عراق ،با توجه به افزایش روابط اقتصادی و حجم فزاینده تجارت و
بازرگانــی میان تهران -بغداد و همچنین حضور باالی زائران ایرانی در زیارتگاههای شــیعه در
خاک عراق ،قدرت و نفوذ تهران در ساختار سیاسی عراق بهویژه در منطقه جنوب این کشور که
شیعیان سکونت دارند ،بهسرعت افزایش داشته است (درج و عباسی .)58 :1399 ،دیدگاههای
مختلفی در رابطه با اهداف آمریکا از جنگ با عراق و اشــغال این کشــور مطرح شده است که
میتوان آنها را در موارد زیر خالصه کرد -1 :از بین بردن ســاحهای کشتار جمعی عراق؛ -2
ضرورت نابودی رژیم بعثی عراق به دلیل ارتباط این کشــور با تروریستها و امکان بهرهگیری
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فرصت میدهد تا امپراطوری سابق خود را در شرایطی که ساختار غرب آسیا درحال تغییر است،
بازســازی و احیا کند»( .)Kissinger, 2014: 9لذا با قدرت گرفتن شیعیان در عراق و وارد شدن
این کشور در جرگۀ محور مقاومت ،باعث شکلگیری یک بلوک هویتی جدید درغرب آسیا شده
اســت .این امر از سویی ،عرصه را بر بازیگران محور سازش و همپیمانان منطقهای آن تنگ کرده
است و از ســویی دیگر ،دست کنشگران محور مقاومت و متحدان منطقهای آن در غرب آسیا را
برای شــکلگیری نظم و ترتیبات منطقهای باز نگه داشته است .هماکنون نفوذ ایران در خاورمیانه
ً
اساســا به مثابه یک ُپل زمینی یا مسیر دریایی انگاشته میشود که از عراق تا سوریه و لبنان امتداد
دارد .ایران شــبکهای از گروههای تحت حمایت خود را دارد .بیشــتر گروههای شبه نظامی شیعه
در منطقه با تهران متحد هســتند که میتوان از آنها در رقابت با عربستان استفاده نمود .این نفوذ
از زمان شکســت داعش افزایش یافته است ،زیرا گروههای تحت حمایت ایران در مناطقی که از
تصرف داعش آزاد شدهاند(مانند البوکمال در مرز سوریه و عراق)ریشه دواندهاند.
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گروههای تروریستی از سالحهای کشتار جمعی عراق؛  -3ضرورت به کارگیری استراتژی اقدام
پیشگیرانه؛  -4مسأله نفت؛  -5آزادسازی عراق و گسترش دموکراسی در منطقه خاورمیانه(درج
و آجیلی .)62 :1399 ،از مهمترین اهداف آمریکا در اشــغال عراق ،نیز افزایش حضور و نقش
خود در این کشــور ،با هدف تبدیل کردن عراق به بازیگری موازنه ساز در برابر ایران و همچنین
ایجاد بســترهایی برای اثرگذاری فزاینــده و در صورت امکان تهدید ایران بوده اســت .بر این
اســاس ،حضور و نقش آمریکا در عراق به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های امنیتی ایران در
حوزۀ عراق و در دورۀ پس از صدام بوده است(اســدی و راستگو .)119-120 :1398 ،در این
راســتا باید گفت؛ سرنگونی رژیم صدام حسین ،توازن قوای سنتی در منطقه را به هم زد و تأثیر
شگرفی بر رژیمهای عرب سنی این منطقه داشت .تا سال  2003و تا پیش از وقوع حمله آمریکا
به عراق ،موازنه قدرت منطقهای همواره شامل قدرتهای عرب و ایران بودهّ ،اما پس از این حمله،
توازن منطقهای به نفع ایران تغییر کرده و دولتهای عرب منطقه همواره این نگرانی را داشته اند
که در پی حمله عراق و از میان رفتن صدام حســین ،ایران به راحتی در قلب خاورمیانه ،از لبنان
تا غزه ،جوالن خواهد داد(راهنورد و دیگران)182 :1399 ،؛ چرا که جمهوری اســامی سعی
کرده اســت تا حد ممکن از نفوذ و تأثیرگذاری ایاالت متحده در صحنه سیاست عراق بکاهد و
درباره روی کار آمدن گروههای نزدیک به آمریکا در بغداد ،تداوم حضور نظامی آمریکا در خاک
عراق و همچنین نفوذ در ســاختارهای سیاسی و امنیتی این کشور مخالفت جدی از خود نشان
داد و در این رابطه ،مقامات بلند پایۀ تهران به دنبال کاهش نقش انحصاری آمریکا و کنترل روند
دولتسازی از سوی رهبران عراق هستند.
ورود آمریکا به عراق و زمینگیر شــدن اصلیترین رقیب اســتراتژیک ایران ،فرصتی بود که
در اختیار ایران قرار گرفت .عالوه بر این ،به قدرت رســیدن شیعیان در عراق ،سبب دوری برخی
کشــورهای عربی و ســنی مذهب منطقه از عراق شده اســت که این امر به نوبه خود بر اهمیت
حضور ایران در معادالت داخلی عراق افزوده اســت .در این راســتا؛ حمایت سیاسی جمهوری
اســامی از نظام سیاسی عراق باعث تقویت روابط و مناسبات دو کشور و ایجاد اعتماد در میان
رهبران عراقی به ایران شده اســت و این امر مزیتهای مهمی را در اختیار ایران قرار داد تا بتواند
به ایفای نقش و تأثیرگذاری مهمی در نظم سیاســی عراق دســت یابد .متأثر از ســقوط صدام،
نظــم قدیمی منطقه فرو ریخت و دولتهای منطقه در تالش بــرای دوباره تعریف کردن ،دوباره

نتیجهگیری

شیعیان با این که در طول دهههای گذشته بیشترین در صدد جمعیت عراق را به خود اختصاص
داده بودند؛ ولی به علت وجود منابع قدرت در دســت اقلیت ســنی و همچنین وجود حکومت
اقتدارگرای حزب بعث با گرایش پانعربیســتی ،ســالیان متمادی مجبــور به تحمل حکمرانی
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شناســایی کردن و تنظیم روابط خویش با همدیگر و قدرتهای خارجی برآمدند .در این رابطه،
به ویژه روابط ایران و عربستان دچار تغییر اساسی شد .سقوط صدام در جهان عرب و بیتحرکی
آمریکا بعد از آن ،ایران را تشــویق به افزایش نفوذ منطقهای و برتریطلبی (با نفوذ در عراق) نمود
و در نتیجه عربستان سعودی با دیپلماســی برتریطلبی که مورد حمایت ضمنی آمریکا نیز بود،
واکنش نشان داد( .)Wehrey and others, 2010: 123با سقوط صدام حسین ،در حالی که دیگر
بازیگــران منطقهای تنهــا نظارهگر تحول های عراق بودند ،ایران همۀ تالشــش را کرد تا متحدان
ُ
شــیعی و کردش به رأس هرم قدرت برسند .در نتیجه توانست به بازیگری مهم در سپهر سیاسی
عراق تبدیل شود .بنابراین ،عربستان که تنها نظارهگر روند انتخابات سال  2005بود ،در انتخابات
سال  2010به همراه ترکیه از حزب العراقیه به رهبری ایاد عالوی حمایت کردند؛ تا مانع نخست
وزیری دوباره نوری مالکی ،متحد ایران شــوند؛ ّاما با وجــود موفقیت حزب العراقیه این بار نیز
مالکی با حمایت ایران نخســتوزیر شد؛ بدینترتیب ،عربســتان و ترکیه دریافتند بازی عراق را
بــه ایران باختهاند( )Katzman and Humud, 2016: 12-13و این امر میتواند؛ تحوالت و نظم
سیاسی عراق را در راستای اهداف و سیاستهای ایران و دیگر بازیگران محور مقاومت در منطقه
شــکل بخشد .از طرفی ،مجموعه امنیتی متشکل از ایران ،حزبالله ،حماس و دولت سوریه در
دهههای اخیر همکاریهای گســترده و در عین حال تعارضات اندکی با یکدیگر داشتند .پس از
ســقوط صدام نیز دولت شیعی عراق همکاریهای بسیار خوبی با جمهوری اسالمی و مجموعه
امنیتی شــیعیان آغاز کرد و در کنار ایران و سوریه به یکی از قطبهای مهم تفکر شیعه در منطقه
تبدیل شد( )Zaid Khalaf, 2020: 10که این امر خود ضمن تنگتر کردن عرصه بازیگری جریان
سازش به رهبری عربستان در منطقه ،معادالت و نظم منطقهای در غرب آسیا را در راستای اهداف
و سیاســتهای بازیگران محور مقاومت شکل داد و توازن قدرت را به ضرر ریاض و همپیمانان
منطقهای آن در غرب آسیا تغییر داد.
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اقلیت اعراب ســنی بوده است .در این میان ،شیعیان با وجود دارا بودن اکثریت مطلق جمعیتی،
ً
عمدتا ایران را همســو با خود میبینند و برای به دست آوردن جایگاه مناسبت در ساختار قدرت
عراق ،به ایران و نفوذ این کشــور نیازمندند .افزون بر این ،پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین دو
کشور نیز موجب تســهیل در این روند شده است .با حمله یکجانبه آمریکا در مارس  2003و
سقوط صدام حسین و از طرفی ،به قدرت رسیدن شیعیان در نظام سیاسی جدید عراق ،ایران به
ســطح خوبی از همگرایی با دولت عراق دست یافته و به نوعی میتوان گفت؛ ساقط شدن رژیم
بعثی عراق موجب گســترش حوزه نفوذ و قلمروی ژئوپلیتیکی ایران شده است .عراق متمایل به
عربستان و اعراب منطقه ،به منزلۀ تنگتر بودن حلقۀ انزوا علیه ایران محسوب میشود؛ ّاما عراق
متمایل به ایران به منظور پیوســتگی و اتحاد ژئوپلیتیک شیعه ،به معنی بر هم خوردن معادالت
و توازن قدرت در منطقه به نفع تهران و تحرکات و گرایشــات جداییطلبانه از ســوی شــیعیان
عربستان است .از اینرو ،راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران در برخورد با عراق جدید مبتنی
بر تبدیل عراق از یک دشمن استراتژیک به یک دولت غیر متخاصم و دوست و از طرفی تقویت
نقش اســتراتژیک شیعیان در قدرت و سیاست عراق و آیندۀ این کشور است .در این چارچوب؛
بــا توجه به وجود علقههای تاریخی و فرهنگی میان دو کشــور ،ایران ســعی کرده با گســترش
همکاریهــا با دولت جدید عراق ،از قدرت نرم خود در این کشــور بــه نحو مؤثری به ویژه در
حمایت از گروههای شــیعی در جریان کسب قدرت استفاده کند که این امر ضمن محدودکردن
قلمروی بازی جریان ســنی در صحنه عراق ،تهدیدی برای اهداف و سیاســتهای عربستان در
منطقه غرب آســیا از جمله عراق محسوب میشود .در این چارچوب ،با مشاهده نفوذ ایران در
عراق ،رقابت بســیار تنگاتنگی بین ایران و این کشور در عراق در گرفته و عربستان سعی کرده تا
با بهرهگیری از نفوذ و قدرت نرم و سخت خود در عراق ،به ویژه در میان گروهها و طوایف سنی
این کشــور و با انجام اقداماتی در حمایت از این گروهها ،حوزه نفوذ و قلمروی ژئوپلیتکی ایران
را تهدید نماید؛ چرا که عربســتان خواهان ایجاد حکومتی سنی مذهب در عراق است و حضور
شیعیان در قدرت را چالشی اساسی برای سیاستهای ریاض و همپیمانان منطقهای آن در غرب
آسیا قلمداد میکند .لذا یکی از محورهای مهم سیاست عربستان در عراق جدید ،حول حمایت
این کشــور از اقلیت سنی عراق شکل گرفته است و در راستای تأمین اهداف و منافع این جریان
دســت به اتخاذ سیاستها و اقداماتی زده است که تهدیدی عینی برای بازیگران محور مقاومت

به رهبری جمهوری اســامی ایران شده است .با توجه به این مطالب مشخص میشود که ایران
عالوه بر توجه به مذهب شــیعه به عنوان یکی از مؤلفههای سیاست خارجی خود ،در صدد بوده
اســت تا از این مؤلفه در راســتای افزایش نفوذ و قدرت نرم خود در میان جریانها و گروههای
شیعی در کشورهای همسایه و به طور کلی در منطقه خاورمیانه استفاده کند.
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چکیده
استفاده از فرهنگ و به خدمت گرفتن ابزارهای فرهنگی در دیپلماسی ،در مقایسه با سایر ابزارها و
اهرمهای رایج در روابط بینالملل دارای مزایایی میباشد که موجب شده است تا کشورها –بیش
از پیش -از این ظرفیت برای کاهش ســوءتفاهمات میان خویش استفاده نمایند .بر این اساس،
دیپلماســی فرهنگی ب ه حوزهای از دیپلماســی تبدیل شده است که به برقراری ،توسعه و پیگیری
روابط با کشــورهای خارجی از طریق فرهنگ ،هنر و آموزش میپردازد و بیشتر به دنبال کشف،
تعریف و ترویج ارزشها و منافع مشترک و جهانشمول و سپس ،تأمین منافع ملی در چارچوب
این ارزشها و منافع مشــترک اســت .این مقاله درصدد است تا به روش توصیفی-تحلیلی و با
اســتفاده از ابزار فیشبرداری از منابع کتابخانهای به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «منابع،
اهداف و ابزارهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کدامند؟» .بر این اساس ،در گام
نخست از «علوم و معارف اسالمی»؛ «فرهنگ و تمدن ایرانی»؛ و «آموزههای انقالب اسالمی»
بهعنوان منابع اصیل دیپلماســی فرهنگی این کشــور یاد شــد .آنگاه ،ضمن مروری اجمالی بر
اسناد باالدستی و نیز اساسنامه سازمانهای فعال در حوزه دیپلماسی فرهنگی ،اهداف جمهوری
اسالمی را برشــمرده و در نهایت ،به «فعالیتهای علمی ،آموزشی و فناورانه»؛ «جهانگردی و
ی و هنری» بهعنوان مهمترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی این
مهاجرت»؛ و «فعالیتهای فرهنگ 
کشور اشاره شــد .نتیجه آنکه ،به نظر میرسد جمهوری اسالمی ایران قابلیتهای چشمگیری
در خصوص استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی فرهنگی دارد که استفاده بهینه از آنها میتواند به
ارتقای پارامترهای قدرت نرم در سیاست خارجی این کشور کمک نماید.
واژگان کلیدی :دیپلماسی فرهنگی ،جمهوری اسالمی ایران ،اسالم ،انقالب اسالمی ،فرهنگ
و تمدن ایرانی.
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یکی از وجوه روابط بینالملل ،دیپلماســی فرهنگی است که اگرچه در گذشته اهمیت چندانی
نداشت ولیکن پس از کاهش احتمال درگیریهای نظامی میان قدرتهای بزرگ جهان –بهویژه
پس از دوران جنگ ســرد -و توجه به روابط فرهنگی برای کاهش سوءتفاهمات میان ایشان ،از
اهمیت بهسزایی برخوردار شــد و بدین ترتیب ،امروزه از سازههای اصلی قدرت یک کشور به
حساب میآید.
تمدنی غنی ،استفاده از ظرفیتهای
در ایران نیز با توجه به برخورداری این کشور از فرهنگ و
ِ
دیپلماسی فرهنگی برای افزایش اعتبار و گسترش نفوذ این کشور در عرصهی بینالمللی ضرورت
مییابد .بدین معنا ،جمهوری اســامی ایران میتواند با تأکید بر عناصر فرهنگی و تمدنی غنی
خویش ،در بخــش فعالیتها و برنامهریزی فرهنگی به توان برخورداری از نفوذ در رفتار دیگران
بدون تهدید و پرداخت هزینه دست یابد .اتخاذ چنین برنامهای با دیپلماسی فرهنگی و در جهت
منافع ملی ،ایران را به کشــوری پرنفوذتر و قدرتمندتر در عرصه بینالمللی تبدیل خواهد کرد که
میتواند در زمینههای زﻳﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ:
•اراﺋﻪ اﻳﺮان و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮانی بهعنوان یکی از تمدنهای ﺑﺰرگ و تأثیرگذار ﺟﻬﺎن؛
•معرفی ﺗﺮکیبی از اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﻼمی و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮانی؛
•تبلیــغ ســنتها ،ﺑﺎورﻫﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎنــی اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ(ملکی،
.)8 :1387
بر این اســاس ،این مقاله درصدد اســت تا به بررســی منابع ،اهداف و ابزارهای دیپلماسی
فرهنگی در جمهوری اســامی ایران پرداخته و از این رهگــذر ،چگونگی نقشآفرینی آنها را در
افزایــش قدرت و نفوذ این کشــور تجزیهوتحلیلکند .برای این منظــور ،نگاهی گذرا بر منابع،
اهداف و ابزارهای دیپلماســی فرهنگی جمهوری اســامی ایران خواهیم داشــت و از «علوم و
معارف اسالمی»؛ «فرهنگ و تمدن ایرانی»؛ و «آموزههای انقالب اسالمی» بهعنوان منابع اصیل
دیپلماسی فرهنگی این کشور ســخن خواهیم گفت .آنگاه ،بهمنظور شناخت اهداف ،نگاهی بر
اسناد باالدستی و نیز اساسنامه سازمانهای فعال در حوزه دیپلماسی فرهنگی خواهیم نمود و در
انتها ،ابزارهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی را برخواهیم ِش ُمرد.

 .1چارچوب نظری

ایرانقدرت نرم
اسالمیانگارة
جمهوری نظر به
معنایی اسالم با
فرهنگی
الملل
دیپلماسی
ابزارهاینظام بین
ی
های نظر 
اهداف و
تبیین بنیان
منابع،
عصاریجمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
احمدرضاحسین
پیرباالئی ،محمد
الهرجبی،
محمد
روح

دیپلماســی فرهنگی ،بخش جداییناپذیر از دیپلماسی عمومی اســت( )Yang, 2019: 47که
به برقراری ،توســعه و پیگیری روابط با کشــورهای خارجی از طریــق فرهنگ ،هنر و آموزش
میپــردازد؛ ازاینرو ،فرآیند مؤثری اســت که در آن فرهنگ یک ملت بــه جهان بیرون عرضه
میشــود و خصوصیت منحصربهفرد فرهنگی ملتها در ســطوح دوجانبه و چندجانبه ترویج
میشود(صالحی و محمدی .)110 :1392 ،در این میان ،دولتها از طریق دیپلماسی فرهنگی
ســه هدف عمده را دنبال میکنند :الف) کســب وجهه بینالمللی در میان سایر اقوام و ملتها
و اثرگذاری بر رفتار آنهــا؛ ب) ایجاد نهادهای علمی ،فرهنگی جدید بهمنظور برقراری روابط
پایدار و صمیمیت بیشــتر میان جوامع مختلف؛ ج) فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ ســایر
ملتها و کنکاش در ریشــههای فرهنگی و اجتماعی دیگر جوامع با هدف ارتقای درک متقابل
میان ملتها(دهشــیری .)30 :1393 ،بهعبارتیدیگر ،دیپلماســی فرهنگــی تالش میکند با
اســتفاده از فرهنگ و عناصر و مؤلفههای فرهنگی مانند ایدهها ،ارزشها ،اطاعات ،هنر ،زبان و
ادبیات ،بر افکار عمومی دیگر کشــورها تأثیر بگذارد و از همین روست که دیپلماسی فرهنگی
بهعنوان ابزاری برای جذب ،اقناع و نفوذ شناخته میشود(.)Ahmed & Others, 2020: 22
از دﻳﺪﮔﺎه نظریهپــردازان رواﺑﻂ بینالملل ،فرهنگ یکی از منابع اصلی قدرت نرم به شــمار
رفته( )Ohnesorge, 2019: 95و از همین روست که دﻳﭙﻠﻤﺎسی ﻓﺮهنگی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ِاﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
ﻧﺮم به حســاب میآید ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را میدهد ﻛﻪ در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻨﺪ و او را از
ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ارزشها و ایدهها ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﻛﻨﻨﺪ(خانی.)137 :1384 ،
شــایان ذکر است که مفهوم قدرت نرم برای نخستینبار توســط «جوزف نای» در دههی 1990
میالدی برای فهم گزینههای سیاســت خارجی ایاالتمتحده در دوران جنگ سرد طرح گشته و
بــر توانایی پیگیری منافع ملی در صحنهی بینالملل با اســتفاده از جاذبه و انگیزه بهجای تمرکز
بر استراتژیهای قهری(اقتصادی و نظامی) داللت داشت(Davidson & Pérez-Castellanos,
 .)2019: 178به بیانی دیگر ،این مفهوم بر توانایی یک کشور در شکل دادن به ترجیحات کشوری
دیگــر از طریق جذب و نفوذ –بهجای اجبار -تأکید دارد( .)Heing, 2019: 43بر اســاس چنین
پیوندی است که مهمترین مزیتهای دیپلماسی فرهنگی را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
 )1مواجه شدن با مقاومت کمتر در جوامع و کشورهای مقصد؛
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 )2عاری بودن دیپلماسی فرهنگی از لحنی خصمانه و آمرانه؛
و  )3جذابیت بیشتر و نامحسوس بودن آن که منجر به هدف قرار دادن ذهن و روح مخاطبان
میشود(خانی.)139-138 :1384 ،

 .2منابع دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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علوم و معارف اســامی؛ فرهنگ و تمدن ایرانی؛ و آموزهای انقالب اسالمی ،سه منبع فرهنگی
اصیلی هستند که قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران بر پایهی آنها شکل یافته است که در ادامه،
توضیحاتی را پیرامون هر یک از این منابع سهگانه بیان مینماییم:
 .1-2علوم و معارف اسالمی
اســام دینی جهانی بوده و جهانی میاندیشــد .مقیاسهای این دین ،کلی و انسانی است؛ نه قومی،
نژادی و ملی .علت گرایش ســایر ملل به اســام نیز به همین ویژگی بازمیگردد .نمونهی ممتاز این
گرایش ،ایرانیان هستند که بهواســطهی نزدیکی جهانبینی اسالم با جهانبینی اشراقی ایران باستان،
بهسرعت جذب این آیین توحیدی شدند(اسالمی ندوشن .)26-24 :1379 ،این ویژگی متمایزکننده
و برتری دهنده ،ناشــی از فطری بودن اسالم اســت که جاذبهی عمومی و درنتیجه ،جهانی بودن این
آیین خردپســند را فراهم میسازد(مطهری .)70-69 :1384 ،این منبع که شامل ،قران کریم ،سنت
نبوی(ص) ،روایات و ســیره معصومین(ع) هست ،سبب نزدیکی جمهوری اسالمی ایران با بعضی
کشــورهای دیگر اسالمی شده اســت و میتواند بهراحتی پیامهای جمهوری اسالمی ایران را به این
کشورها برساند.
 .2-2فرهنگ و تمدن ایرانی
یکی دیگر از منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اســامی ایران ،فرهنگ و تمدن ایران باســتان
و ایران بعد از اســام است .این منبع از آنجهت حائز اهمیت اســت که سابقه تاریخ و تمدن
ایران را -که به قدمت تاریخ بشــر است -به ُرخ جهانیان کشــیده و رشک و احترام ایشان را به
ایــن فرهنگ و تمدن غنی برمیانگیزد .برخی از شــاخصههای فرهنگ و تمدن ایران را میتوان
بدین شــرح مورد اشاره قرار داد :زبان و ادبیات فارســی ،مفاخر تاریخی ،بناها و آثار فرهنگی،
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آدابورسوم و ُسنن ،موزهها ،هنرها ،آیینها و غیره.
 -3-2آموزهای انقالب اسالمی ایران
جهان در قرن بیســتم تحوالت گوناگونی را در عرصههای مختلــف تجربه نمود كه نمونه آن را
میتوان در دو جنگ جهانی اول و دوم؛ ظهور ایاالتمتحده آمریكا بهعنوان یك ابرقدرت جدید؛
فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی؛ انقالب در ارتباطات و اطالعــات؛ و نظایر آن یافت .یكی
از حائز اهمیتتریــن این تحوالت كه در ُربع پایانی این قرن حادث گردید  ،انقالبی اســت كه
در جغرافیای ســرزمینی ایران به وقوع میپیوندد .انقالبی كه اگرچه ســرآغاز آن را میتوان در
سالهای نخست دهه  1340ه.ش جستجو نمود لكن از  19دیماه  1356ه.ش به شكل فراگیرتر
و با شدت عمل بیشتری دنبال گشته و به یك تعبیر« ،اولین جرقه انقالب»(روبین)149 :1363 ،
روشــن و به تعبیر دیگر «یكی از قدمهای نابودكننده»(كدی )357 :1369 ،برداشــته میشود.
قدمهایــی كه درنهایــت در  22بهمنماه  1357ه.ش به بار نشســته و نهتنها توجه جهانیان را به
خــود جلب مینماید بلكه موجــی از بهت و حیرت را در میان آنان بــه همراه میآورد؛ چراكه
از یکســو« ،انقالب در كشــوری اتفاق میافتاد كه مبتنی بر حاكمیت مقتدر نظامی پادشاهی
و از حمایت خارجی الزم از ســوی بلوك غرب برخوردار بود»(یزدخواســتی و اخوان مهدوی،
)12 :1390؛ و از ســوی دیگر ،این انقالب نهتنها با جهتگیری ارزشــی خویش ،بار دیگر بر
كاركردهــای اجتماعی دین تأكید نمود ،بلكه تحولی اساســی را نیــز در نظام ارزشهای دینی
موجود پدید آورد .بهگونهای كه «به نظر میرســد جهتگیری ارزشی رابطهی انسانها با خدا از
رابطهی (دینداری) احساســی ،مناسكی قبل از انقالب اسالمی به رابطهی (دینداری) پیامدی
و فكری بعد از انقالب اســامی معطوف شده باشد»(باقری .)8 :1384 ،بدین معنا« ،مضامین
ارزشــی داللتکننده بر رابطهی انسان با خدا از  22درصد قبل از انقالب اسالمی به  78درصد
بعد از انقالب اســامی بالغ شده است .لذا ]...[ ،كل مضامین ارزشی داللتکننده بر رابطهی
انســان با خدا بعد از انقالب ،از رشــد بیش از  3/5برابر برخوردار بودهاند .این رشد در هر یك
از ابعاد پیامدی ،دانشــی از رشد  1تا  6برابر در نوسان بوده است و در ابعاد مناسكی و اعتقادی
نیز بعد از انقالب اسالمی از افزایش نسبی برخوردار بوده ولی سهم این دو بعد دینداری نسبت
به ســه بعد دیگر دینداری (پیامدی ،دانشی و عاطفی) بعد از انقالب كاهش یافته و ابعاد اخیر،
ً
بهطور عمده از افزایش نسبتا چشمگیری برخوردار بودهاند»(باقری.)26 :1384 ،
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بــرای تبیین علــل و انگیزههای این انقالب از نظریات گوناگونی بهره گرفته شــده اســت؛
بهعنوانمثال ،برخی كوشیدهاند تا از منظری اقتصادی-روانشناختی به تبیین این علل پرداخته و
از این رهگذر ،برخی از نظریه «جیمز دیویس» مدد میجویند .بر مبنای نظریه دیویس ،انقالب
از محرومیت نسبی ناشی میشود و نه از محرومیت مطلق .بدین معنا ،به اعتقاد وی «اگر دورانی
طوالنی از رفاه وجود داشــته باشد که طی آن این انتظار ایجاد شود که میتوان نیازهایی را بهطور
دائم برآورده ســاخت و بعد دورهای از افول پیش بیاید که فرد را ســرخورده کند ،شکاف وسیعی
میان آنچه مردم میخواهند و آنچه به دست آوردهاند ،شکل میگیرد ،در چنین شرایطی انتظارات
کمــاکان رو به رشــد بوده و رکود ناگهانی اقتصاد ،باعث بروز شــکاف غیرقابلتحمل شــده که
درنهایت باعث انقالب میشــود .او این شکاف را به شکل منحنی میداند .بهعبارتدیگر جیمز
دیویس معتقد اســت ،باال رفتن توقعات اقتصادی مردم به دنبال یک دورهی پیشــرفت اقتصادی
و رکــودی که پسازآن به وجود میآید ،باعث میشــود تا مردم از اوضــاع بهطور ذهنی بیمناک
شوند و روحیهی انقالبی پیدا کنند»(منابع اینترنتی :اشرافی .)1393/03/01 ،كسانی كه با تطبیق
انقالب اسالمی ایران با این نظریه موافقاند ،میگویند« :روند نوسازی در ایران که از سالها قبل
از انقالب آغاز شده بود ،نقطه شــروع افزایش انتظارات در ایران است که بعدها با افزایش بهای
نفت بر میزان برخورداریهای عمومی از این روند افزوده میشــود؛ اما در سالهای آخر به ناگاه
به دالیلی مانند کاهش بهای نفت ،رکود گریبان جامعه را میگیرد ،فاصله غیرقابلتحمل رخ داده،
انقالب میشود»(منابع اینترنتی :بررسیهای نظری درباره انقالب اسالمی).
این در حالی است كه بسیاری بر ناكارآمدی تبیین اقتصادی از علل شكلگیری انقالب اسالمی
ایران صحه گذاشتهاند؛ بهعنوانمثال« ،میشل فوكو» بر این اعتقاد است كه «این انقالب نمیتواند با
انگیزههای اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد .زیرا اگر قرار بود که با انگیزههای اقتصادی و مادی
باشد ،اقشار مرفه ،نمیبایســتی در آن شرکت میکردند .فوکو از مصاحبههای خود با اعتصابیونی
که از اقشــار مرفهاند ،خبر میدهد؛ مانند کارکنان هواپیمایی ملی ایران یا کارگران پاالیشگاه آبادان.
فوکو معتقد است که در آن زمان مشکالت اقتصادی در ایران آنقدر جدی نبود که بتواند ملتی را در
گروههای صدهزارنفری ،در گروههای میلیونی به خیابانها بکشــاند و سینههای عریان خود را سپر
گلوله ســازند .از سوی دیگر اینکه پایینترین اقشار این کشور ،به لحاظ درآمد ،با مرفهترین اقشار
متحد شدهاند ،برای فوکو پدیدهای شگفتانگیز است»(رمضان نرگسی.)140 :1384 ،
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بههرحال ،نظریات مربوط به انقالب را كه تالش شــده است تا بر مبنای آنها علل و عوامل
شكلگیری انقالب اسالمی ایران را تبیین نمود میتوان به شرح زیر مطرح ساخت:
الف) نظریاتی كه بر عوامل اقتصادی و اجتماعی تأكید دارند؛ مانند:
« )1رابرت لونی» در كتاب ریشههای اقتصادی انقالب ایران.
« )2تدا اسكاچپول» در مقالهی دولت تحصیلدار و اسالم شیعی در انقالب ایران.
« )3همایون كاتوزیان» در كتاب اقتصاد سیاسی ایران.
 )4افرادی كه بر اساس نظریه نظام جهانی «ایمانوئل والرشتاین» مطلب مینویسند.
ب) نظریاتی كه بر عوامل روانشناختی (فردی و اجتماعی) تأكید دارند؛ مانند:
 )1افرادی كه بر اساس روش روانشناسی اجتماعی جیمز دیویس مطلب مینویسند.
 )2نویســندگانی كه بر مبنای نظریه محرومیت نسبی «تد رابرت گر» نوشتهاند؛ مانند «فرخ
مشیری» در كتاب دولت و انقالب اجتماعی در ایران.
ج) نظریاتی كه بر رهیافت سیاسی به انقالب تأكید دارند؛ مانند:
« )1یرواند آبراهامیان» در مقاله علل ساختاری انقالب ایران كه بر مبنای نظریهی «ساموئل
هانتینگتون» نوشته شده است.
	)2كســانی كه بر اساس نظریه بســیج منابع «چارلز تیلی» مطلب نوشتهاند؛ مانند «میثاق
پارسا» در کتاب ریشههای اجتماعی انقالب ایران و «جرالد گرین» در مقاله ضد بسیج
بهعنوان یك روش انقالبی.
د) نظریاتی كه بر رهیافت چند علتی انقالب تأكید دارند؛ مانند:
« )1مایكل فیشر» در كتاب ایران از اختالف مذهبی تا انقالب.
« )2نیكی كدی» در كتاب ریشههای انقالب ایران.
« )3فرد هالیدی» در مقالهی انقالب ایران :توسعه ناموزون و مردمگرایی مذهبی.
« )4جان فوران» در كتاب مقاومت شكننده(مهرشاد.)119 :1389 ،
انقالب معاصر در تبیین كامل علل شــكلگیری انقالب
اما ،بهطورکلی عدم توانایی نظریات
ِ
اسالمی ایران باعث تجدیدنظر تعدادی از آنان در تئوریهای خود و سوق دادن و هدایت تعدادی
دیگر بهسوی خلق نظریات جدید در باب انقالب گردید؛ بهعنوانمثال« ،با مراجعه به نظریههای
انقالب قبل از وقوع انقالب اســامی میتوان دریافت كه تا وقوع انقالب اســامی رهیافتها یا
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نظریات مبتنی بر فرهنگ برای تبیین انقالبها جایگاهی در میان تئوریها یا رهیافتهای انقالب
نداشــتهاند .نظریات انقالب در اوج شــكوفایی خود در خالل سه دههی پنجاه ،شصت و هفتاد
میالدی شاهد پیدایی رهیافتهای جامعهشــناختی ،اقتصادی ،روانشناسانه و سیاسی بودهاند.
هیچگاه و هیچ اثری از رویكرد یا رهیافتی به نام رهیافت فرهنگی یافت نمیشــد .حتی به هنگام
روی آوردن پژوهشگران و یا اندیشمندان جسوری چون «تدا اسكاچپول» به رهیافتهای تركیبی
ســخن از تركیب رویكردهای سیاسی و جامعهشناسانه اســت البته با نقطه عزیمت و محوریت
رهیافتهای سیاســی و هنوز هم در آثار قلمی هیچ محقق ،نظریهپرداز و اندیشــمندی نشانی از
ً
رهیافت فرهنگی نمیتوان یافت[ .اما] دقیقا از فردای انقالب اســامی ایران اســت كه به دلیل
ً
ماهیت كامال متفاوت این انقالب با ســایر انقالبهای عصر جدید و نقش برجســته ،گسترده و
همهجانبهی فرهنگ اســامی در آن بسیاری از متخصصان انقالب ،ایرانشناسان و اندیشمندان
علوم انسانی و علوم اجتماعی برای تبیین چرایی و چگونگی این انقالب به سراغ رهیافتی میروند
كه بتواند ابعاد جدید و بیســابقهی این انقالب نوظهور را تبیین نماید»(خرمشاد 99 :1383 ،و
 .)100بر این اســاس ،رهیافت فرهنگی مورد توجه آنان واقع میشود كه ازجمله برجستهترین و
آشكارترین افزودههای انقالب اسالمی ایران به رهیافتهای گذشته در باب انقالب است.
طرفداران رهیافت فرهنگی بر این نظرند كه اموری نظیر شــعارهای انقالب(بیشتر شعارهای
انقــاب بیانگــر نارضایتی مردم از وضعیــت فرهنگی جامعه بوده اســت) ،نقاط عطف زمانی
انقالب(این نقاط دارای بار مذهبی و فرهنگی بود) ،اقشــار و طبقات پیشرو در انقالب(غلظت
انگیزشهــای فرهنگــی و مذهبــی در ایــن اقشــار و طبقات بســیار بــاال بــود) ،كانونهای
انقالب(مکانهایی فرهنگی نظیر مســاجد) و نقطهی شروع و عزیمت انقالب(شهر قم) آنان را
به ماهیت صددرصد مذهبی ،اسالمی ،شیعی و درنتیجه فرهنگی این انقالب رهنمون میسازد.
بر اساس آنچه گفته شــد ،میتوان نتیجه گرفت که انقالب اسالمی ایران با ماهیت فرهنگی
خود میتواند بهعنوان یکی از منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اســامی ایران مورد توجه قرار
گیرد .بدین معنا ،انقالب اســامی از یکســو دارای نگاه و بینش جهانی بوده و همهی جهانیان
را مخاطب قرار میدهد و از ســوی دیگر ،ارزشهــا و آرمانهایش منطبق بر فطرت آدمی بوده و
لذا به آن قوام و پایداری میبخشــد« .روژه گاروردی» -متفکر فرانســوی -درباره انقالب ایران
مینویســد« :انقالبی که به رهبری امــام خمینی(ره) روی داد ،متعلق به تمدن بشــری بود و به

یک جامعه و ملت خاص اختصاص نداشــت .این انقالب ،همچون نهضت انبیا ،مختص همه
انسانها و همه جوامع است»(امیدوار و یکتا.)24 :1379 ،
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 -3اهداف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 -1-3سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران
ســند چشــمانداز  20ســاله ،اهدافی را در بخشهای فرهنگی و بینالمللی مورد اشــاره قرار
داده است .احراز هویت اســامی و انقالبی ،الهامبخش بودن ،تعامل سازنده و مؤثر در روابط
بینالملل برخی از نکاتی اســت که در این سند مورد توجه قرار گرفته است« :با اتکال به قدرت
الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزیشده و مدبرانهی جمعی و در مسیر
تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ،در چشمانداز بیستساله ،ایران کشوری است توسعهیافته
با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش
در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل.
جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
•توســعهیافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول
اخالقی و ارزشهای اســامی ،ملی و انقالبی ،با تأکید بر مردمساالری دینی ،عدالت
اجتماعی ،آزادیهای مشــروع ،حفظ کرامت و حقوق انســانها و بهرهمندی از امنیت
اجتماعی و قضایی.
•برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی
و سرمایهی اجتماعی در تولید ملی.
•امن،مستقلومقتدرباساماندفاعیمبتنیبربازدارندگیهمهجانبهوپیوستگیمردموحکومت.
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اهداف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را میتوان از منابعی نظیر «سند چشمانداز»،
«سند سیاســت فرهنگی جمهوری اســامی ایران» -که در سال  1371توســط شورای عالی
انقالب فرهنگی تصویب شده اســت -و نیز« ،اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی»
اخــذ نمود .در ادامه ،ضمن بیــان مطالبی پیرامون هر یک از این اســناد ،به برخی از مهمترین
اهداف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اشاره میشود.
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•برخوردار از ســامت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمیــن اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع
مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،تبعیض و بهرهمند از محیطزیست
مطلوب.
•فعال ،مســئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،انضباط،
روحیهی تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران
و مفتخر به ایرانی بودن.
•دســتیافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در ســطح منطقهی آسیای جنوب
غربی (شــامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشــورهای همسایه) با تأکید بر جنبش
نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه
و رسیدن به اشتغال کامل.
•الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اســام با تحکیم الگوی مردمساالری دینی ،توسعهی
کارآمد ،جامعهی اخالقی ،نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ،تأثیرگذار بر همگرایی
اسالمی و منطقهای بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشههای امام خمینی(ره).
•دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت»(اسناد:
سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق .)1404
 -2-3سند سیاست فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
در این ســند ،بهعنوان یکی از اسناد باالدستی که سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسالمی ایران
را در داخل و خارج از کشور مشخص میکند ،اهداف فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به شرح
ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:
•رشد و تعالی فرهنگ اسالمی انسانی و بسط پیام و فرهنگ انقالب اسالمی در جامعهی
جهانی.
•استقاللطلبی و زوال مظاهر منحط و مبانی نادرست فرهنگهای بیگانه و پیراسته شدن
جامعه از آدابورسوم منحرف و خرافات.
•به کمال رســیدن قوای خالقه و شایســته وجود آدمی در همه شئون و به فعالیت درآمدن
استعدادات خداداده و استحصال دفاین عقول و ذخایر وجودی انسان.

 -3-3اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
در مقدمهی اساسنامه ســازمان ،دربارهی چرایی تشکیل این ســازمان آمده است :این سازمان
بهمنظــور ایجاد تمركــز در مدیریت و برخورداری از سیاســتگذاری واحــد و هماهنگی در
فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی خارج از كشــور و نیز اســتفاده بهینه از امكانات مادی و معنوی
موجود تشکیل میشود.
اما اهداف این سازمان عبارتاند از:
•احیاء و گسترش تفكر و معارف اسالمی در جهان بهمنظور بیداری مسلمانان و ابالغ پیام
اسالم راستین به جهانیان.
•آگاهی جهانیان نســبت به مبانی و اهداف و مواضع انقالب اسالمی و تبیین جایگاه آن
برای مردم جهان.
•گســترش مناســبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان
جهان.
•تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با سایر كشورها و سازمانهای
فرهنگی.
•عرضه صحیح فرهنگ و تمدن ایران و ویژگیهای فرهنگی ،جغرافیائی و تاریخی آن.
•فراهم آمدن زمینههای وحدت میان مســلمانان و تشــكیل جبهه واحد بر اساس اصول
مسلم اسالمی.

ایرانقدرت نرم
اسالمیانگارة
جمهوری نظر به
معنایی اسالم با
فرهنگی
الملل
دیپلماسی
ابزارهاینظام بین
ی
های نظر 
اهداف و
تبیین بنیان
منابع،
عصاریجمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
احمدرضاحسین
پیرباالئی ،محمد
الهرجبی،
محمد
روح

•آراسته شدن به فضائل اخالقی و صفات خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی.
•تحقق کامل انقالب فرهنگی در جهت اســتقرار ارزشهای مورد نظر اســام و انقالب
اســامی در زندگی جمعی و فردی و نگاهبانی از آنها و استمرار حرکت فرهنگی برای
رسیدن به جامعه مطلوب.
•درک مقتضیات و تحوالت زمان و نقد و تنقیح دســتاوردهای فرهنگی جوامع بشــری و
استفاده از نتایج قابل انطباق با اصول و ارزشهای اسالمی.
همانگونه که مشاهده میگردد ،بندهای یک و شش از اهداف فوق را میتوان بهعنوان برخی
از مهمترین اهداف دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تلقی نمود.
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•مقابله فكری با فرهنگ ضد دینی ،ضد اســامی و ضدانقالبی و آگاه كردن مســلمانان
نسبت به توطئههای تفرقهانگیز دشمنان و دفاع از حقوق مسلمانان.
•رشد و ارتقاء و اصالح وضع فرهنگی ،تبلیغی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی مسلمانان
بهویژه پیروان اهل البیت(ع) در جهان(اساسنامه سازمان فرهنگی و ارتباطات اسالمی).

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

 -4-3سایر نهادهای متولی دیپلماسی فرهنگی
یکــی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد نهادها و ســازمانهایی هســتند که بهطور
مســتقیم یا غیرمستقیم در حوزه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سطوح مختلف
تأثیرگذارند .در ادامه ،به وظایف و اهداف این نهادها اشاره خواهیم کرد.
 -1-4-3شورای عالی انقالب فرهنگی
مهمترین کار ویژههای شورای عالی انقالب فرهنگی در ارتباط با دیپلماسی فرهنگی را میتوان
از وظایف و اهداف تأسیس این شورا استنتاج کرد که عبارتاند از:
الف )1-اهداف
•نشر افکار و آثار فرهنگ انقالب اسالمی.
•ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر بهویژه ملل اسالمی.
الف )2-وظایف
•تدوین اصول سیاست فرهنگی کشور در حوزه دیپلماسی فرهنگی
•تجزیهوتحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان.
•تبیین تأثیر کانونها و ابزارهای مهم درزمینهی دیپلماسی فرهنگی
•اتخاذ تدابیر مناسب در عرصه دیپلماسی فرهنگی.
•تصویب اصول کلی و سیاستهای توسعه روابط علمی ،پژوهشی و فرهنگی با کشورهای دیگر.
•نظارت بر فعالیتهای دستگاههای مسئول در عرصه دیپلماسی فرهنگی.
•موضعگیری در سطح بینالملل نسبت به تحریفات فرهنگی.
•ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول در عرصه دیپلماسی فرهنگی(اساسنامه شورای
عالی انقالب فرهنگی).

ایرانقدرت نرم
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الملل
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ابزارهاینظام بین
ی
های نظر 
اهداف و
تبیین بنیان
منابع،
عصاریجمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
احمدرضاحسین
پیرباالئی ،محمد
الهرجبی،
محمد
روح

 .2-4-3وزارت امور خارجه
وزارتخارجه،بهعنوانمسئولومتولیاصلیدیپلماسیکشور،نهاددیگریاستکهدرحوزهدیپلماسی
فرهنگی فعال است؛ کارویژهها و اهداف این نهاد در حوزه دیپلماسی فرهنگی عبارت است از:
•بررســی ،برقراری ،تنظیم ،حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسالمی ایران با سایر
دولتها و سازمانهای سیاسی بینالمللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی.
•تصویب آییننامه نظارت نمایندگیهای سیاســی و کنســولی جمهوری اســامی ایران
بر نمایندگیهای سایر وزارتخانهها ،ســازمانها و نهادهای جمهوری اسالمی ایران در
خارج از کشور و نحوه هماهنگی.
•ســفرا و مســئوالن نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اســامی ایران در حوزه
مأموریــت خویش مســئول کلیه فعالیتهای سیاســی ،تبلیغی ،فرهنگــی و اقتصادی
جمهوری اســامی بوده و نماینــدگان و مأموران ســایر وزارتخانهها بایــد اقدامات و
فعالیتهای خود با آنان هماهنگ سازند.
•همکاری با دستگاههای اجرایی کشور و ارائه نظریات الزم با رعایت مالحظات سیاست
خارجی در جهت بررســی و تهیه طرحهای مربوط به برقراری و گســترش مناســبات
اقتصادی ،فرهنگی و...
•همکاری با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و دســتگاههای ذیربط در اشاعه فرهنگ
اسالمی در کشورهای خارجی.
•همــکاری با وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در فراهم آوردن زمینههــای الزم برای
خبرگزاریهــا و نمایندگیهــای مطبوعاتی خارجــی در چارچوب روابــط مقررات و
سیاستهای ارشادی و تبلیغاتی کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
•همکاری با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ســایر دســتگاههای ذیربط در انجام امور
دانشجویان ایرانی خارج از کشــور و بورسهای واگذاری به جمهوری اسالمی ایران و
بالعکس.
•کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسالمی ایران مکلفاند در تنظیم مناسبات و برقراری
هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاریهای فنی ،اقتصادی ،فرهنگی،
علمی و نظامی با کشورهای خارجی و سازمانهای بینالمللی ،هماهنگی سیاسی الزم
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با وزارت امور خارجه را به عمل آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف اســت به فراهم
آوردن موجبــات تأمین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تســهیالت الزم بر اســاس اصول و
سیاست خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسالمی ایران اقدام الزم را معمول دارد.

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

 -3-4-4سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در ارتباط با دیپلماسی فرهنگی طبق اساسنامهاش وظایفی
به شرح ذیل را بر عهده دارد که عبارتند از:
•معرفی و شناســاندن ارزشهای میراث فرهنگی در سطح ملی و جهانی بهوسیله چاپ و
نشــر مجموعه اطالعات و تحقیقات انجام یافته و اســتفاده از وسایل سمعی و بصری و
ارتباط جمعی.
•برقراری ارتباطات و مبادالت علمی و فرهنگی با مؤسسات و نهادهای ذیربط در سطح
ملی و بینالمللی باألخص کشورهای اسالمی و منطقه و برگزاری کنگرهها و سمینارهای
دورهای الزم(اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری).
 -4-4-3سازمان صداوسیما
وظایف و کار ویژههای ســازمان صداوسیما در حوزه دیپلماســی فرهنگی موارد ذیل را شامل
میشود:
•ســازمان باید از طریق تولید برنامههــای مفید رادیو ،تلویزیونی و عرضه آن در ســطح
جهانی به گسترش مبادالت و ارتباطات بینالمللی با رعایت موازین اسالمی اقدام کند.
•برقراری مناســبات فرهنگی دوجانبه رادیو ،تلویزیونی با کشــورهای دیگر بر پایه حفظ
استقالل(اساسنامه سازمان صداوسیما).
 -5-4-3سایر موارد
در ایــن رابطه میتوان به وزارتخانهها ،ســازمانها و مؤسســات دیگری نیز اشــاره نمود که در
اساســنامه خویش وظایفی را در حوزه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی بر عهده دارند که
ازجمله آنها میتوان به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اشاره کرد.

 -4ابزارهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

119

بر اساس مطالعات کتابخانهای صورت گرفته ،ابزارهای دیپلماسی فرهنگی را میتوان در سه محور:
یو
 )1فعالیتهای علمی ،آموزشی و فناورانه؛  )2جهانگردی و مهاجرت؛ و  )3فعالیتهای فرهنگ 
هنری؛ مورد اشاره قرار داد که در هر یک از آنها ،میتوان ابزارهایی را به شرح زیر بیان نمود:
ایرانقدرت نرم
اسالمیانگارة
جمهوری نظر به
معنایی اسالم با
فرهنگی
الملل
دیپلماسی
ابزارهاینظام بین
ی
های نظر 
اهداف و
تبیین بنیان
منابع،
عصاریجمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
احمدرضاحسین
پیرباالئی ،محمد
الهرجبی،
محمد
روح

 -1-4فعالیتهای علمی ،آموزشی و فناورانه
ازجمله مؤلفههایی که در ذیل شــاخصهی علمی و آموزشــی میتوان به آن اشــاره نمود ،بحث
مربوط به تبادل اســاتید و دانشــجویان اســت« .از دیدگاه آمریکاییان برنامههای تبادل دانشجو
میتواند نقش حیاتی در تأمین امنیت ملی و رســیدن به اهداف خارجی دیپلماســی کشور ایفاء
کند و لذا این کشــور برای این امر در یک برنامهی دهســاله مبلغی معــادل  125میلیون دالر را
پیشبینی کرده اســت .از نظر توزیع جغرافیایی این تبادل دانشــجو باید بر مناطق و کشورهایی
همچــون اروپای غربی و خاورمیانه متمرکز باشــد؛ چراکه مقولهی امنیــت ملی آمریکا در این
مناطق مســئلهای حادتر و مهمتر اســت .برای نیل به این هدف هماکنون بیشــتر دانشگاههای
آمریکا برنامههای تبادل دانشجو با دانشگاههایی در اقصی نقاط جهان را در دستور کار خود قرار
دادهاند»(خانی.)144 :1384 ،
از دیگر مؤلفههای این شاخص میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
•برگزاری همایشهای علمی مشترک
•انجام پژوهشهای علمی مشترک
•آموزش زبان فارسی
•ایجاد اتحادیههای همزبانان.
•انتشار نشریات به زبان کشور مبدأ در کشورهای مختلف.
•برجسته کردن نقش و تأثیر فرهیختگان و دانشمندان تاریخ گذشته و معاصر کشور متبوع
در پیشــرفت علم و ادب در سطح جهان و استفاده از شهرت ،محبوبیت و موقعیت آنها
برای اهداف راهبردی دیپلماسی فرهنگی.
•تربیت دیپلماتهای فرهیخته و آشــنا به نقاط قوت و ظرایف فرهنگی هر دو کشور مبدأ
و مقصد.
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•ایجاد مراکز کشورشناسی و ایجاد این کرسی در دانشگاههای کشور مقصد
•اعطای فرصتهای مطالعاتی به کارشناسان دانشگاهی و عالقهمند به فرهنگ و هنر کشور

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

 -2-4فعالیتهای فرهنگی و هنری
یکی از مهمترین ابزارهای فعالیتهای فرهنگی و هنری به حوزه رسانه مربوط میشود .بدین معنا،
به نظر میرســد که پخش برنامههای رادیویی ،تلویزیونی(اعم از فیلم و ســریال) و سینمایی یکی
از مؤلفههای اصلی اینگونه از فعالیتها اســت .بدین منظور ،استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی؛
ســرمایهگذاری در تولید اقالم رســانهای؛ ترجمه فیلمها و ســریالها؛ و حمایت از سینماگران و
هنرمندان کشــورها برای تولید فیلمهای متناســب با ارزشهای فرهنگــی جامعه مبدأ؛ ازجمله
مؤلفههایی اســت که از اهمیت دوچندان برخــوردار میگردند .الزم به ذکر اســت که «یکی از
وجوه ناکارآمدی رســانه در عرصه دیپلماسی فرهنگی زمانی ظهور و بروز مییابد که رسانه نمود
و کارکردی تبلیغاتی یابد .بهعنوانمثال ،اســتفاده از ابزارهای رسانهای از قبیل رادیو سوا و شبکهی
تلویزیونــی ماهوارهای الحره برای مخاطبان عرب در خاورمیانه و نیز راهاندازی رادیو فردا در کنار
تهیه و پخش برنامههای فارسی رادیویی و تلویزیونی از طریق صدای آمریکا ازجمله سازوکارهایی
ً
است که آمریکاییها ظاهرا برای دیپلماسی فرهنگی برگزیدهاند ولی نمودی و کارکردی بهشدت
تبلیغاتی داشته و تاکنون ناکارآمد ظاهر شدهاند»(خانی.)142 :1384 ،
در کنار مؤلفه باال ،میتوان به انتشــار کتاب ،مجله و روزنامه نیز اشــاره نمود؛ بهعنوانمثال،
تهیه مقاالت توســط کارشناســان ایرانی و چاپ آنها در مطبوعات عراقی میتواند زمینه را برای
درک صحیحتر و بینش واقعگرایانهتر عراقیها در ارتباط با جمهوری اسالمی ایران فراهم سازد.
همچنین ایجاد صفحات مجازی در دنیای وب نیز یکی دیگر از فعالیتهایی اســت که در
ذیل فعالیتهای فرهنگی و هنری میتواند مورد توجه جدی قرار گیرد.
از دیگر مؤلفههای فرهنگی و هنری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
•برگزاری هفتهها و جشنوارههای فرهنگی و هنری(نمایشگاه عکس ،کتاب ،خط و .)...
•معرفی مفاخر فرهنگی و هنری ایران و مشترک دو کشور.
•اعزام مبلغان مذهبی.
•تأسیس انجمنها و محفلهای ادبی و هنری.

نتیجهگیری

در عرصه روابط بینالمللی ،مفهوم قدرت دستخوش تحول شده است؛ در نگاه کالسیک قدرت
ً
هر دولت با میزان توانایی و جنگاوریاش محاســبه میشد و عمدتا بر توانایی نظامی و انباشت
تســلیحات بهعنوان شاخصه قدرت دولتها تأکید میشــد .بر این اساس دیپلماسی موفق بود
که از پشــتوانه نیرومند نظامی و تســلیحاتی بهرهمند باشــد .در پی انقالب اطالعات از اواخر
ســده بیستم دیپلماسی معنا و مفهومی نوین یافته اســت و عناصر تشکیلدهنده قدرت دولتها
نیز متحول شده اســت .دیپلماسی فرهنگی بهعنوان شیوهای نوین از ابزارهای موفقیت دولتها
بر منابع قدرت نرم متکی شــده است؛ ازاینرو ،شناســایی منابع ،اهداف و ابزارهای دیپلماسی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و بهرهگیری از آنها برای موفقیت سیاست خارجی جمهوری
اســامی ایران ضرورت یافته است .ایران در فرهنگ و تمدن ایرانی ،فرهنگ و تمدن اسالمی و
در حوزهی بین تمدنی ،ظرفیتها و قابلیتهایی چشــمگیری دارد که بهرهگیری مناسب از این
منابع مســتلزم برنامهریزی و دستور کارهایی اجرایی است .بهرهگیری مناسب از این ظرفیت در
ابعاد مختلف سیاســی ،امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی میتواند پیشبرد اهداف سیاست خارجی
کشور را تس��هیل کند .جمهوری اس�لامی ایران در یک تقاطع فرهنگی ،تمدنی و ژئوکالچری
منحصربهفرد واقع شــده است که عدم بهرهگیری مناســب از این ظرفیتها ممکن است سبب
افزایش منابع تهدیدکننده جمهوری اســامی ایران نیز منجر شــود؛ بنابراین ،طراحی برنامهای
جامع برای شناخت و بهکارگیری این منابع یک ضرورت است.
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 -3-4جهانگردی و مهاجرت
جهانگردی عالوه بر نقشی که از نقطهنظر اقتصادی دارد ،در جنبههای فرهنگی و سیاسی نیز حائز
نقش بسیار کلیدی اســت .بدین معنا ،افزایش جذب جهانگردان خارجی در هر کشور ،عالوه
بر ایجاد منافع اقتصادی متعدد ،میتواند نقش مؤثری در آشناســازی افکار عمومی بینالملل با
فرهنگ کشور مذکور داشته و بهعالوه به ارتقای وجهه بینالمللی آن کشور منجر شود؛ فرآیندی
که توریسم را در خدمت دیپلماسی قرار میدهد .بر همین اساس است که میتوان از جهانگردان
بهعنوان نمونههایی از سفیران غیررسمی یا دیپلماتهای فرهنگی نام برد.
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چکیده
از مهمترین مؤلفههای حیات یک کشور ،اقتدار ملی آن کشور است .و یکی از مهمترین راههای
غلبه بر یک کشور توسط دشمنان از بین بردن اقتدار ملی آن کشور است .لذا شناخت مؤلفههای
اقتدار ملی از مســائل ضروری است .در این پژوهش سعی بر این است تا رابطه بین ارزشهای
دینی و اقتدار ملی تبیین شــود و در ادامه حساســیت اولیای دین بــرای حفظ ارزشهای الهی
نشــان داده شده اســت و قالبهای بیان حفظ این ارزشها برای الگوگیری بیان شده است .در
این پژوهش از نمونههای تاریخی متعددی استفادهشــده تا بهطور ملموس نشــان داده شود که
حفــظ ارزشها و زوال ارزشها در طول تاریخ چه اثراتی را داشــته اســت .درنهایت با معرفی
الگویی معصوم در باالبردن ارزشهای جامعه که همان پیامبر خدا (ص) باشــد ،نشان داده شد
که مدیریت جامعه باید با تأسی از سیره معصومان سعی بکنند که ارزشهای غربی و دنیوی را به
ارزشهای الهی و انسانی تغییر دهند که الگوی تغییر خود پژوهش مستقلی میطلبد.
کلیدواژهها :اقتدار ملی ،ارزشهای دینی ،فرهنگ ،پیامبر(ص) ،ارزشهای انسانی.
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مســئله نظام ارزشگذاری در جامعه از مســائل مهمی است كه در سرنوشت جامعههاى بشرى
تأثیر قطعى دارد ولی بســیارى از انســانها از اهمیت این موضوع غافلاند .مســیر حركت هر
جامعه ،بهسوی ارزشهایى است كه در آنجامعه بهعنوان ارزش واال شناخته شده است ،حال اگر
ضد ارزشها به دالیلى جاى ارزشها را بگیرند ،حركت عمومى جامعه بهســوی ضد ارزشها
طبیعى خواهد بود .اینکه مىگوییم «حركت عمومى» ،منظور حركت غالب افراد جامعه است
كه مانند برگهایی بر صفحه این رودخانه عظیم همسو و همراه آن در حرکتاند ،وگرنه همیشه
ّ
در هر جامعهاى افراد مؤمن و قدرتمند از نظر روح و تفكر بوده و هســتند ك ه در برابر جریانهای
فاســد مقاومت كرده و گاه مســیر آن را تغییر مىدهند .بنابراین اگر ارزش واال در جامعهاى پول
و ثروت باشــد ،طبیعى است كه بسیارى از افراد به آنســو حركت كنند و بدون محاسبه حالل
ً
و حرام آن را به چنگ آورند .اصوال انســان طالب شــخصیت است و براى تحصیل آن تالش و
كوشش مىكند ،حال هرگاه نظام ارزشى جامعه شخصیت كاذب و دروغینى را به او تحمیل كرد
به دنبال همان مىرود.
غالب جوانــان ،جویاى نامند و قهرمانان را دوســت دارند .اگــر قهرمانآنجامعه فیالمثل،
هنرپیشــهها و ورزشكاران باشند ،جاى تعجب نیست كه جوانان در همهچیزّ ،
حتى لباس و قیافه
و طرز راه رفتن ،از آنها تقلید كنند و اگر عالمان و دانشــمندان از همه محترمتر باشــند ،ســیل
جمعیت بهســوی علم و دانش حركت مىكنند .پژوهش دربــاره ارزشگذاری جامعه را میتوان
از وجوه مختلف انجام داد که یکی از این وجوه رابطه ارزشگذاری جامعه با اقتدار ملی اســت؛
بدیــن توضیح که آیا ارزشهای جامعه میتوانند در باال بردن و با بالعکس در پایین آوردن اقتدار
ملی نقشی ایفاء کنند؟ نمونههای تاریخی از اثرگذاری ارزشهای جامعه در اقتدار ملی کدماند؟
افراد موفق در تبدیل ارزشهای جامعه چه کســانی بودند؟ آیا ائمه طاهرین سفارشهایی درباره
ارزشهای جامعه دارند؟ اینها سؤاالتی است که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است .در
ادامه به تعاریف مفردات موجود در این پژوهش پرداخته شــده است و بعدازآن در ضمن مطالب
به سؤاالت پاسخ داده شده است.

 .1چارچوب مفهومی پژوهش

َ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ال ْل َف ُة َو َص َل َح ْت َع َل ْی َها َّ
الر ِع َّیة
 .1و ل تنقض سنة ص ِالحة ع ِمل ِبها صدور ه ِذ ِه الم ِة و اجتمعت ِبها
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 .1-1ارزش
ارزش در اصطالح مجموعه عقایدی اســت که افراد یا گروههای انســانی دربارۀ آنچه مطلوب،
مناسب ،خوب یا بد اســت ،دارند .ارزشهای گوناگون ،نمایانگر جنبههای اساسی تنوعات در
ً
فرهنگ انســانی اســت .ارزشها در جامعههای عادی ،معموال از عادت و هنجار ،سرچشــمه
میگیرند .امــا در جامعههای دینمدار ارزشها از دین نشــئت میگیرند ضمــن اینکه دین به
ارزشهای جامعــه هم در صورت صالح بودن ارزشها بها میدهد وقتی امیرالمؤمنین ع مالک
اشــتر را به مصر میفرســتاد در ضمن عهدنامه مفصل که برای حکمرانی مالک داده بودند ،به
این مطلب اشاره کرده و فرمودهاند که روشى را كه بزرگان ّامت بر اساس آن رفتار كردهاند ،و به
ســبب آن در میان مردم الفت برقرارشده ،و اصالح جامعه بر پایه آن بوده از بین نبر (سید رضی،
1414ق 1.)431 :بهطورکلی به کارهایی که برای اعضای جامعه اهمیت دارند و آرمان مشترک
ً
اعضاء گروه تلقی میشــوند ،ارزش میگویند .ارزشهای یک جامعه معموال از هنجارهای آن
دفاع مینمایند و اجازه بروز و ظهور هنجارهای غیر مطلوب را نمیدهند.
بهتصریح شهید مطهری مالک ارزشگذاری انسانها همان ارزشهاست و شخصیت انسان
به رابطه مســتقیمی با ارزشهای موردعالقه انســان دارد .شــهید مطهری درد خدا داشتن ،درد
خلق خدا داشــتن ،مهر ورزیدن ،خدمت به خلق ،حقیقت ،حکمت ،آزادگی ،صفا و صمیمیت،
عدالت ،احترام انســان را از مصادیق ارزشها یاد میکند (شــهید مطهری ،1390 ،ج.)411 :1
چیســتی ارزش واقعی انســان از مسائلی است که ذهن انســانها را به خود مشغول کرده است.
امیرالمؤمنین ع در نهجالبالغه فرمایشــی دارد که در مســئله چیســتی ارزش واقعی انسان مؤید
ُ ُ ّ
خوبی برای سخن شهید مطهری میتواند باشــد .حضرت در نهجالبالغه فرمودهاند«ِ :ق َیمة کل
ِ
ْام ِر ٍئ َما ُی ْح ِس ُن ُه؛ ارزش هر انســانی بهاندازه چیزی است که آن را نیکو میشمارد» (سید رضی،
1414ق.)482 :
ً
برای ســنجش ارزش خیلی از موجودات معیار خاصی داریم .مثال معیار ارزش طال به وزن
و عیار آن اســت .معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیت آن اســت .معیار ارزش پول پشــتوانه آن
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است .اما سؤال مهم در چیســتی معیار ارزش انسانها است .اگر بخواهیم بدانیم که یک انسان
چقــدر ارزش دارد باید ببینیم به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشــق میورزد.کســی که
عشــق و عالقهاش مال دنیا اســت درواقع ارزشش به مقدار اســت .اما کسی که عشقش خدای
متعال است ارزشــش بهاندازه خداست .اینجاســت که ارزش «ثارالله» معلوم میشود .ثارالله
اضافه تشــریفی است  .خونی که درواقع آنقدر شــرافت و ارزش پیدا کرده که فقط با معیارهای
الهی قابل ارزشگذاری اســت و ارزش آن بهاندازه خدای متعال اســت زیرا دلبستگی و عشق و
عالقه حضرت فقط خداوند متعال بود .هر مکتب برای خود یک سیســتم ارزشی و نظام ارزشی
ارزش ارزشها و مادر
خاص دارد .در نظام ارزشها در هر مکتب ممکن اســت یک یا چند چیز ِ
ارزشهای دیگر باشد و سایر ارزشها در ذیل ارزشهای اصلی تعریف شوند.
 .2-1اقتدار ملی
اقتدار توانایی ذاتی یا اکتســابی برای اعمال ســلطه بر یک گروه است .اقتدار جلوهای از قدرت
ً
اســت و بر اطاعــت از آن داللت دارد ( .عالم .)89 :1394 ،غالبا اقتــدار را با قدرت مترادف
دانســته شــده ،اما این دو باهم متفاوتاند .به عقیده بسیاری از متفکران سیاسی ،اقتدار ،قدرت
نهادی شــده اســت .در چنین حالتی قدرت وجود ندارد ،بلکه حق آن نهاد برای اعمال قدرت
وجود دارد .قانون به اقتدار مربوط اســت به دیگر ســخن اقتدار حق مشروع برای نفوذگذاری یا
هدایت رفتار دیگران اســت ،اقتدار نیز مانند قدرت ،وســیله رهبری دیگران است اما برخالف
قدرت ،پایه آن زور یا مجازات نیســت؛ بلکه مقبولیت یا قانونیت است (پنجی-123 :1381 ،
.)134
مفهوم اقتدار با مفهوم قدرت پیوندی نزدیک دارد .اقتدار به معنی قدرت مشروع است .اقتدار
را قــدرت مبتنی بر رضایت تلقــی کردهاند« .رابرت دال» در توضیح اقتدار گفته اســت که نفوذ
رهبران سیاسی زمانی بر حق است که بهسوی اقتدار معطوف گردد .به عقیده او اقتدار نوع ویژهای
از نفوذ اســت ،یعنی نفوذ مشروع اســت (الریجانی و غالمی .)92-65 :1390 ،در نظامهای
سیاسی ،همیشه رهبران بر آن هستند که نفوذ خود را بهصورت اقتدار درآورند .بهمانند ،قدرت ،از
اقتدار هم تعاریف گوناگونی بهعملآمده است که به مواردی اشاره میشود:
 -مک آریو :اقتدار اغلب همآنقدرت است ،قدرت فرمان به اطاعت.

 .3-1قدرت نرم
جوزف نای ،دانشــمند سیاســی آمریکایی ،برای اولین بار ایده «قدرت نرم» را در مقالهای در
«فارن پالیســی» در  1990توضیح داد و آن را بهعنوآنقدرتی که «هنگامیکه یک کشــور دیگر
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 هربرت سیمون :اقتدار اختیار تصمیمگیری برای هدایت اقدامات دیگران است. اقتدار رابطه میان دو نفر است؛ یکی فرادست و دیگری فرودست است. رابرت دال :قدرت مشروع همان اقتدار است( .پنجی)134-123 :1381 ،اقتدار ملی ازجمله مفاهیم نوظهور در حوزه مطالعات سیاسی و امنیتی است كه كاربردهای
متعددی در سیاســت داخلی و خارجی یافته اســت .امروزه متغیر امنیــت و اقتدار ملی در تابع
صرف قوه قهریه كشــورها نیســت .با توســعه حوزههای نفوذ قدرت نــرم در روابط بینالملل و
تركیب پیچیده آن با عناصر ســخت از قبیل توان نظامــی و اقتصادی ،فضاهای جدیدی در برابر
تئوریپردازآنقدرت باز شده تا با بازتعریف منافع ملی و عناصر بومی شکلدهنده به اقتدار ملی،
این مفهوم را از زنگار یکجانبه قوای قهریه برهانند و رنگی انســانیتر و بهمراتب هوشــمندانهتر
بدان بزنند.
ّ
در فرمایشــات مقام معظم رهبری دانش ،آشکارترین وسیلهی عزت و قدرت یک کشور بیان
شــده است و فرمودهاند روی دیگر دانایی ،توانایی است .دنیای غرب به برکت دانش خود بود که
توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویستساله فراهم کند و باوجود تهیدستی در بنیانهای
اخالقی و اعتقادی ،با تحمیل ســبک زندگی غربی بــه جوامع عقبمانده از کاروان علم ،اختیار
سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد .ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد ،توصیه
ً
نمیکنیمّ ،اما مؤکدا به نیاز کشــور به جوشاندن چشــمهی دانش در میان خود اصرار میورزیم.
(مقام معظم رهبری.)1397/۱۱/22 ،
رهبر معظم انقالب در بیان عناصر قدرت ایران اســامی بیــان کردهاند که عناصر قدرت ما
ّ
اســتقرار و ثبات سیاســی ،امنیت اجتماعی ،وحدت ملی ،پایبندی به اصــول و مبانی انقالب،
پیشــرفت رو به توسعهی علمی و توسعه و تعمیق فرهنگ انقالبی و اسالمی است .ایشان
حرکت
ِ
ّ
یکی از مهمترین ابزارهای اقتدار ملی را جوان مؤمن دانســتهاند و هشــدار دادهاند که دشــمنان
درصدد هستند که ایمان و انگیزه را از قشر جوان بگیرند.
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کشورها را به آنچه میخواهد ،وادار میکند» تعریف کرد )« .(Raymond, 2020: 349قدرت»
عبارت است از توانایی تولید نتایج دلخواه .وقتی کسی کاری را با زور یا تحریک و تطمیع انجام
میدهد؛ درحالیکه در غیر این صورت انجام نمیدهد؛ این همآنقدرت سخت است (استفاده
از چماق و هویج) .قدرت نرم عبارت است از توانایی تأمین این نتایج از طریق جذب و نه اجبار.
این توانایی شکل دادن به خواستههای دیگران است ).(Nye, 2003: 74
در کتــاب آینده قدرت ،نای کاملترین تعریف خود از قدرت ســخت و قدرت نرم را ارائه
میدهــد« :اســتفاده از زور ،تطمیع و برخی برنامهریزیها ( )...قدرت ســخت اســت .تعیین
دســتور کار که ازنظر هدف ،جذابیت مثبت و اقناع مشــروع تلقی میشود ،بخشهایی از طیف
رفتارهایی اســت که قدرت نرم را تشکیل میدهند .درواقع ،قدرت سخت فشار است؛ اما قدرت
نرم کشش و جذابیت است .بهطورکلی ،قدرت نرم عبارت است از توانایی تأثیرگذاری بر دیگران
از طریق ابزارهای انتخابی برنامهریزی ،ترغیب و جلب جذابیت مثبت بهمنظور دستیابی به نتایج
مطلوب» .انواع منابع مرتبط با قدرت سخت شامل موارد محسوسی مانند اجبار و تطمیع است.
انواع منابع مرتبط با قدرت نرم اغلب شــامل عوامل نامشــهود ماننــد نهادها ،ایدهها ،ارزشها،
فرهنگ و مشروعیت درک شده از سیاستها است ).(Nye, 2011: 21-22
طبق تعریف جوزف نای ،قدرت نرم از جذابیت فرهنگ ،آرمانها و سیاستهای یک کشور
ناشی میشــود .وقتی سیاستهای ما در نظر دیگران مشروع تلقی شــود ،قدرت نرم ما تقویت
میشــود ( .)Nye, 2004: 12بنابراین ،قدرت واقعی در گرو «داشتن اعتبار و مشروعیت» است.
ً
»اعتبار و مشــروعیت» دقیقا همان چیزی اســت که قدرت نرم در آن وجود دارد (Nye, 2003:
) .74بنابراین ،وقتی سیاســتهای یک کشور ازنظر دیگران مشــروع تلقی شود ،قدرت نرم آن و
درنتیجه ،پذیرش آن کشور ،افزایش مییابد ).(Huq, 2019: 2
همانطور که نای ادعا میکند ،اگر «دولتی بتواند قدرت خود را در نظر دیگران مشروع جلوه
دهد ،در برابر خواستههای خود با مقاومت کمتری روبرو خواهد شد» .به گفته نای ،این ظرفیت
از سه منبع ایجاد میشــود« :فرهنگ (در مکانهایی که برای دیگران جذاب است) ،ارزشهای
سیاســی (هنگامیکه در داخل و خارج از کشور مطابقت دارد و برآورده میشود) و سیاستهای
خارجی (هنگامیکه آنها مشــروع و دارای اقتدار اخالقی تلقی میشوند)(Solomon, 2014: .
) .723در ایــن میان فرهنگ و ارزشهای فرهنگی اهمیت به ســزایی دارد؛ زیرا وقتی فرهنگ یک

کشور «شــامل ارزشهای جهانی است و سیاســتهای آن ،ارزشها و عالیقی را که دیگران با
آن اشــتراک دارند ترویج میکند ،به دلیل روابط جذابیت و وظیفهای که ایجاد میکند ،احتمال
دستیابی به نتایج مطلوب را افزایش میدهد .ارزشهای فرهنگهای محلهای ،کمتر احتمال دارد
که قدرت نرم تولید کنند» (.)Nye, 2004: 11

امروز مباحث فرهنگی بیش از هر زمان دیگر توجه متفکرین و دانشــمندان و جامعهشناسان را
به خود جلب کرده اســت .به لحاظ نقش و جایگاه ویژهای که فرهنگ در تعامالت و مناســبات
انســانی دارد ،بهرهبرداری سوء از این امکان بشــری بهوسیله کشورهای سلطهگر نیز موردتوجه
قرارگرفته اســت .فرهنگ سودمندگرایانه حاکم بر غرب با توجه به استیالی فناوری خود در پی
بسط و تسری الگوی فرهنگ خویش به جوامعی برآمده است که امکان بهرهگیری از این ابزارها
را ندارد .کشــورهای غربی دوام و بقای خود را در بسط و تعمیم الگوهای مصرفگرایانه مادی
یافتهاند .چنین نیتی باعث شــده اســت تا آنان با اســتفاده از ابزارهای ارتباطی موجود ،نسبت
بــه تبلیغ و ارائه الگوهای فرهنگی غرب اقدام کنند .با اســتیالی غرب بر علوم انســانی بهویژه
اجتماعی ،این شــناخت برای آنان به وجود آمده که واکنشهای بشــری ،ریشه در الگوی رفتار
یک جامعه دارند که درمجموع شــامل باورهای ارزشــی ـ معرفتی اعتقادی و هنجاری آنجامعه
میشود.
به همین دلیل هســته فعالیت غرب در از بین بردن اعتماد اجتماعی کشورهای درحالتوسعه
به الگوی رفتاری بومی از طریق بســط و تســری الگوهایی که نیازهای بشری بر آن تأکید دارند،
موردتوجــه قرارگرفته و درنتیجــه این امر باعث نگرانــی و دغدغه خاطر نظامهای کشــورهای
درحالتوســعه شده اســت .این کشــورها از ابعاد مختلف مورد تهدید قرار میگیرند و به دلیل
نداشــتن فناوری برتر ،قادر به ارائه الگوی مناسب خود نیستند ،و جامعه سلطهگر از تواناییهای
موجود به نحو احســن استفاده میکند .تمایل درونی بشــر به الگوهای فرهنگی خود ،مهمترین
ســد در مقابل الگوهای بیگانه است و این مهم بســتگی به توانایی و رفتار قابلیتهای یک نظام
فرهنگی اســت که بتواند نیازهای جدید جامعه خود را پاســخ دهد .امروز مســائل فرهنگی هم
در ســطح ملی و هم در ســطح بینالمللی موردتوجه قرارگرفته اســت؛ زیرا این مؤلفه قدرت به
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 .2اثرات ارزش و فرهنگ بر اقتدار ملی و قدرت نرم
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نســبت ســایر مؤلفههای سیاســی و اقتصادی جامعه ،هم تأثیرپذیرند و هم تأثیرگذار .در تبیین
راهبرد ملی ،باید توجه خاص به مؤلفه عنصر فرهنگی داشت ،زیرا عنصر فرهنگی همیشه در کنار
راهبرد نظامی و اقتصادی هر کشــور قرار دارد .نهادها و مؤسســات آموزشی ،رسانههای گروهی
و ارتباطجمعی و بنیادهای فرهنگی در کشــورهای مختلف ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت فرهنگ
و انتقال باورهای ارزشــی و معرفتی اجتماعی آنجامعه دارنــد .عنصر فرهنگی همچنین یکی از
عوامل وحدت و یکپارچگی جامعه به شــمار میآید .تضادها و مناقشات موجود در اروپا و آسیا
بیشتر به علت تعلق ارزشی و معرفتی نسبت به یکدیگر بوده است(.پنجی)134-123 :1381 ،
حیات بشــری همواره قرین تغییر و تحول بوده است .تمایل به تغییر در تمامی جوامع انسانی
ذاتی است چراکه آنها با مسائلی روبهرو میشوند که هیچ راهحل دائمی برای آنها وجود ندارد.
و ایــن تغییر و تحوالت در حوزههای اجتماعی و فرهنگی یک جریان مداوم ولی با نســبتهای
مختلف اســت .درواقع تغییرات اجتماعی تنها بخشی از تغییرات فرهنگی میباشند .زیرا جامعه
و فرهنگ دو نظام مستقل از یکدیگر میباشند.
فرهنگ از دیدگاههای مختلف مورد بررســی قرار گرفته و تعریفشده است .جامعهشناسان
فرهنگ هر جامعه را اســاس تمدن آنجامعه میدانند و فرهنگشناسان ،جامعه را گروهی متشکل
نامیدهاند که دارای فرهنگ مشترک هستند .در یک تعریف ساده ،از فرهنگ بهعنوان «میراث ملی»
یاد شده است .نخســتین تعریف جامع از فرهنگ آن است که «فرهنگ مجموعههای پیچیدهای
است متضمن معلومات ،معتقدات ،هنرها ،اخالق ،قوانین ،آدابورسوم و تمایالت ،قابلیتها و
عادات مکتســبه که آدمی در حالت عضویت در یک اجتماع حاصل مینماید» (پنجی:1381 ،
 )134-123امروز فرهنگ بر همه ابزارهایی که در اختیار افراد جامعه است و تمامی آدابورسوم،
معتقدات ،علوم ،هنرها و سازمانهای اجتماعی که در یک جامعه وجود دارند ،اطالق میشود.
اگر این فرض را بپذیریم که فرهنگ همانند ســایر مؤلفهها و عناصر مادی مولد قدرت ،یک
پدیده نافذ و تأثیرگذار بر روابط متقابل کشورهاســت ،قابلمبادله بودن کاالهای فرهنگی (حامل
بار ارزشــی) اســت؛ لذا امکان بر هم خوردن موازنه و به وجود آمدن تراز منفی میان کشــورها
خواهد بود.
هنگامیکــه جامعهای تحت تأثیر تهاجــم فرهنگی قرار میگیرد ،شــعور متعارف حاکم بر
آنجامعه بیشازپیش متوجه پدیدهها خواهد شــد و کمتر به روابط میــان آنها فکر خواهد کرد.
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در چنین جامعهای بیشــتر به معلولها توجه میشــود و مطالعــه روی علتها را تحلیل میبرد.
این امر بدان سبب اســت که تهاجم فرهنگی احساس و اندیشه ملی را تحت تأثیر قرار میدهد.
وجود نگرش جهتدار و ســلطهگرانه ویژگی اصلی تهاجم فرهنگی است که در جوامع مختلف
قابلرؤیت اســت .در طول تاریخ قدرتهای سلطهگر همواره سعی داشتهاند به نحوی با دخل و
تصــرف در بافت اجتماعی جامعه ،اهداف و مقاصد خویش را دنبال کنند .از ویژگیهای تهاجم
فرهنگی1 :ـ مسخ فرهنگ2 ،ـ از بین بردن ارزشها3 ،ـ سعی در سلطه فرهنگی خویش و تکمیل
مثلث زور ،زر و تزویر اس��ت (پنجی .)134-123 :1381 ،که درنهایت باعث تضعیف قدرت
مشروع (اقتدار ملی) میشود.
منابع مشروعیت بخش اقتدار در یک تقسیمبندی کلى چنین است:
 باورها ,ارزشها و احکام دینى. سنن موروثى بازمانده از گذشتههای دور با هالهای از احترام و تقدس عقل. و قانون خودبنیاد بشرى (شجاعی زند.)209 :1376 ،در همین راستا دین،بهعنوان کنش اجتماعی ،میتواند بهعنوان یک نیروی فرهنگی عمل کند
که  -بدون محدودیت در سرزمینهای ملی  -از جاذبه ،شناسایی و همبستگی حمایت میکند.
روابط مذهبی فراملی یا مجاورت مذهبی فراملی میتواند جذابیت یک کشور را افزایش داده و به
مسائل سیاسی بپردازد« .دین یک کشور»  -بیانی مبهم و مشهور  -تنها یک بازیگر مذهبی نیست
و بازیگران دولتی تنها شــکل اقتدار سیاسی نیســتند .دین یک پدیده چندبعدی است متشکل از
دینداری افراد ،رهبران فردی ،ســازمانها و دیگر بازیگران اجتماعی ،که همه در ساختن «دین»
خود شرکت میکنند (.)Jödicke, 2018: 2-4
پس از انقالب اسالمی ،سیاســت خارجی ایران در چارچوب دین اسالم تنظیم شد .جمله
ً
معروف امام خمینی(ره) «نه شــرقی نه غربی؛ جمهوری اسالمی» متعاقبا اولویتهای سیاست
ً
خارجی ایران را تعیین کرد .در دهه  ،1980دیپلماســی فرهنگی عمدتا مربوط به صدور انقالب
بود .قواعد اخالقی قوی سیاست خارجی ایران ،تحت رهبری امام خمینی(ره) ،بهعنوان یک منبع
قدرت نرم در جهان اســام عمل میکرد ( .)Wastnidge, 2014: 4-5قدرت نرم مذهبی بهعنوان
مکانیسم پاسخگویی قدرت در سیاست جهانی است .قدرت نرم مذهبی بهعنوان نفی یا تقویت
مشــروعیت نظام جهانی از طریق نفی یا تأیید هنجارها ،ارزشها و نهادهای بنیادی که بر اساس

133

134

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

آن پایهگذاری شده است ،مشخص شده است (.)Steiner, 2011: 1
در دهههای اخیر ،بسیاری از کشورها تمایل داشتهاند از قدرت نرم بهعنوان ابزاری تأثیرگذار
در سیاســتهای خارجی خود استفاده کنند .قدرتی که بر استفاده از ابزارها برای ایجاد جذابیت
بــرای تأثیرگذاری و افزایش اقتدار در ســایر کشــورها تأکید دارد .در دوران وابســتگی متقابل،
جمهوری اسالمی ایران از اهمیت قدرت نرم آگاه است .بنابراین ،حداکثر استفاده را از ابزارهایی
مانند دین،فرهنگ و ایدئولوژی میکند تا بتواند قدرت خود را بر کشــورهای منطقه اعمال کند.
بهطور خاص ،ایدئولوژی انقالب اســامی یکی از ابزارهای کلیدی اســت که ایران از آن برای
افزایش اقتدار و تأثیرگذاری در داخل کشور و نیز بر کشورهای همسایه خود استفاده میکند .پس
از انقالب اســامی ،ایران به دنبال ارتقاء موقعیت خود در خاورمیانه بوده است .ازاینرو ،تالش
کرده است تا هر ابزاری را بهعنوان نوعی «قدرت نرم» تبدیل کند و مورداستفاده قرار دهد .استفاده
از قدرت نرم تأثیر زیادی بر موقعیت کنونی ایران دارد .بهویژه ،دین  -بهعنوان ابزار کلیدی قدرت
نرم  -نقش مهمی در تحکیم و ارتقاء اقتدار و موقعیت منطقهای کشــور ایفا کرده است .در زمینه
فرهنگ و دین،ایران مشــترکات زیادی با کشورهای منطقه دارد .استفاده از مفاهیمی مانند :نفی
سلطه بیگانگان ،عدالت اسالمی و وحدت دین و سیاست تأثیر به سزایی در استفاده از قدرت نرم
داشته اســت .بنابراین ،ایران از قدرت نرم بهعنوان ابزاری کلیدی در سیاست خارجی خود برای
افزایش اقتدار و نفوذ خود در منطقه استفاده کرده است (.)Ebrahimi & Katman, 2019: 134
بازیگران دولت خارجی میتوانند از دین در سیاست قدرت نرم خود برای تأکید بر هویتهای
دینی که مســئول جذابیت فرامرزی هستند ،استفاده کنند .سیاست داخلی میتواند روابط فراملی
گروههای مذهبی را تضعیف ،حمایت یا بهســادگی از آنها استفاده کند .با توجه به اینکه قدرت
نرم «قدرت جذاب» است و «ازنظر منابع ،منابع قدرت نرم داراییهایی هستند که چنین جذابیتی
را ایجاد میکنند» ،این ســؤال مطرح میشــود که چگونه دین بهعنوان یک جزء جاذبه در روابط
فراملی عمل میکند.)Jödicke, 2018: 4( .
در همین راســتا ،قدرت نرم مذهبی استفاده از اصطالح «قدرت نرم» را فراتر از بحث اصلی
نای گسترش میدهد .در ابتدا ،قدرت نرم تأثیری بود که یک دولت بر دولت دیگر اعمال میکرد
تا به اهداف خود برســد .بااینحال ،با گذشت زمان ،نای معتقد است که بازیگر غیردولتی دارای
قدرت نرم اســت .بهعنوانمثال ،نای در مورد جنگ حزبالله با اســرائیل در اوایل سال 2009

توضیح داد که مفهوم قدرت نرم میتواند شــامل بازیگران غیردولتی فرهنگی و مذهبی باشــد که
با تشویق سیاســتگذاران به مشــارکت باورها ،هنجارها و هنجارهای دینی در سیاستگذاری
ارزشهای خود تأثیر میگذارند (.)Haynes, 2014: 453-454
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 .3هشدارهای دینی نسبت به حفظ ارزشها

 .1-3کلیدواژۀ یاتی علی الناس زمان
با ظهور و بروز تحقیقات رایانهای ،جســتجوی کلیدواژهای بهراحتی صورت میپذیرد .یکی از
کلیدواژههایی که پیامبر خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) بهکرات در فرمایشــات خودشــان به
کار بردهاند کلیدواژههای «یاتی علی الناس زمان» و « ســیاتی علی الناس زمان » اســت که در
غالب قریب بهاتفاق این احادیث ائمه (س) به مســئله تغییر ارزشها در جامعه اشاره کردهاند.
ایــن احادیث بار روانی خاصی در پیروان اســام دارد و مبهم گفتن این زمان تغییر هشــداری
به مسلمانان اســت که مراقب باشند به آفات آن زمان مبتال نشــوند .در ادامه نمونههایی از این
هشدارها ذکر میشود.
ْ
َ ََْ
َ
َ
اس زمان ل یبقى
امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبالغه در بیانی فرموده اســت«َ :یأ ِتی علــى َّالن
ِ
ــم ُه َو م َن ْال ْس َلم إ َّل ْاس ُم ُه َو َم َساج ُد ُه ْم َی ْو َمئذ َعام َر ٌة م َن ْالب َناء َخ َر ٌ
فیه ْم م َن ْال ُق ْرآن إ َّل َر ْس ُ
اب ِم َن
ٍِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ْ ُِ َ ِ ُ َّ ُ َ ِ َ ِ ُ َّ ُ َ َ ُّ َ ْ ْ َ
ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َّ
ْ
ض ِمنهم تخرج ال ِفتنة و ِإلی ِهم تأ ِوی الخ ِطیئة یردون من شذ
الهدى سكانها و عمارها شر أهل الر
َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ُِ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ
عنها ِفیها و یسوقون من تأخر عنها ِإلیها یقول الله سبحانه ف ِبی حلفت لبعثن على أول ِئك ِفتنة تترك
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ْ ْ َ ْ َ
ــت ِقیل الل َه عث َر َة الغفلة» زمانى بر مردم برســد كه در میان
الح ِلیم ِفیها حیران و قد فعل و نحن نس
آنان از قرآن جز خطوطش ،و از اســام جز اســمش باقى نماند .مساجدشان در آن زمان ازنظر
ســاختمان آباد ،و ازنظر هدایت ویران است .ســاكنان و آباد كنندگانش بدترین اهل زمیناند ،از
آنــان فتنه برخیزد و گناه در آنان النه گیــرد ،آنکه از فتنهها كناره گرفته او را به آن بازمیگردانند ،و
هر كه از آن عقبمانده او را بهســوی آن سوق مىدهند .خداوند پاك مىفرماید« :به خود سوگند
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ائمه معصومین (ع) با عبارات متعددی هشدار میدادند که مردم مراقب ارزشهای خود باشند و
از دگرگونیهای ارزشی خودشان را حفظ کنند .گونه شناسی هشدارهای معصومان نسبت حفظ
ارزشها پژوهشی مستقل میطلبد ولی در ادامه بهصورت فشرده اشارهای میشود:
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خوردهام كه فتنهاى در میان آنان برانگیزم كه خردمند در آن سرگردان شود» و این كار را هم انجام
داده ،و ما از خدا مىخواهیم كه از لغزش غفلت ما درگذرد.
پیامبر خدا ص در فرمایشــی به بیارزش شدن دین در مقابل دنیا اشاره کردهاند و فرمودهاند:
ْ َ ْ
َ«ی ْأتی َع َلى َّ
َّ ُ ُ َ َ َ ْ
َ َ
َ َُ
ــل َمت ل ُه ُدن َیاه» روزى بیاید كه مرد
الن
اس زمان ل یب ِالی الرجل ما ت ِلف ِمن ِد ِین ِه ِإذا س ِ
ِ
ِ
باكى ندارد آنچه از دینش تلف مىشود درصورتیکه دنیایش سالمت بماند.
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 .2-3حفظ دین
در بیان ائمه اطهار (ع) به حفظ دین که مادر ارزشهاست ،خیلی تأکید شده است .امیرالمؤمنین
ُ
ُ َ َّ
علیه ّ
السالم نسبت به حفظ دین در خطبهاش بهکرات میفرمودَ « :یا َأ ُّی َها َّالن ُ
اس ِد َینك ْم ِد َینك ْم ف ِإن
َ ْ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ
ْ
َّ ِّ َ َ
ُ َ َ ُْ ُ
الس ِّی َئة ِف ِیه تغف ُر َو ال َح َس َنة ِفی غ ْی ِر ِه ل تق َبل ».اى مردم دین
ــی َئة ِف ِیه خ ْی ٌر ِم َن ال َح َس َن ِة ِفی غی ِر ِه و
الس
خود را نگهدارید ،دین خود را نگهدارید ،زیرا گناه در آن بهتر از حسنه در غیر آن است ،گناه در
آن آمرزیده شود و حسنه در غیر آن پذیرفته شود.
 .3-3نهی از تغییر ارزشها
گاهی ائمه (س) بهصراحت دســتور به حفــظ ارزشها دادهاند و از تغییــر آنها نهی کردهاند.
در نهجالبالغه حکمت طوالنی اســت که علت صدورش این اســت که کسی از حضرت (ع)
درخواســت موعظه کرد و حضرت این حکمت را در جــواب وی بیان فرمودند که حاوی اوامر
ســلبی اســت که حضرت درخواســت دارد که در زمره این افراد منفی قرار نگیرد این حکمت
اینقدر ارزش دارد که سید رضی بعد نقل حکمت بیان داشته که اگر در این كتاب جز این سخن
نبود ،این سخن براى پند سودمند ،و حكمت رسا ،و بصیرت بصیر ،و عبرت بیناى اندیشه كننده
َ َ ُْ ْ ً ُْ ْ
ــرى الغ ْن َم َمغ َرما َو الغ ْر َم َمغ َنما» یعنی
كافى بود .در فقرهای از این فرمایش فرموده اســت که« :ی
نباش از کسانی که انفاق را كه غنیمت است غرامت ،و غرامت را كه بخل است غنیمت مىبیند.
حضرت در این فرمایش میفهماند که انفاق ارزش است و نباید تبدیل به ضد ارزش شود.
مضمون فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در بررسی سیره امام رضا علیهالسالم به چشم میخورد.
حضرت بسیار صدقه پنهانی میدادند و اموال خویش را بین نیازمندان تقسیم مینمودند .روایت
شــده که ایشان یک ســال تمام ثروت خود را در روز عرفه بین نیازمندان تقسیم کردند .فردی به

 .4-3اعتراض به زمانهای که ارزشها تبدیل شده است
گاهی ائمه (س) از احوال زمانه شــکایت میکرد و در ضمن شــکایت از زمانه ،علت شکایت
از زمــان را نیز بیان میکردند تا مردم با التفات بــه آن علت ،از آن دوری گزینند .در نهجالبالغه
خطبهای اســت که برخی خواستهاند این خطبه را به معاویه نسبت بدهند سید رضی بعد از نقل
خطبــه میگوید بىبهرهگان از دانش این خطبه را به معاویه نســبت دادهاند ،درصورتیکه بدون
تردید از ســخنان امیرالمؤمنین علیه ّ
السالم اســت ،طالى ناب كجا و خاك؟! آب شیرین كجا و
آب تلخ؟! ســید رضی در اینجا از عمرو بن بحر جاحظ كه این خطبه را در اول كتاب «البیان و
التبیین» آورده ،مطلبی را نقل میکند که وی گفته این سخن به فرمایشات على شبیهتر ،و به روش
ّ
آن حضرت در تقسیم مردم ،و وصف آنان به مغلوبیت و ذلت و تقیه و ترس ،سزاوارتر است.كجا
دیدیم معاویــه را در حالى از احوال كه در گفتارش روش زاهدان و رفتار عابدان را پیش گیرد و
مانند آنان سخن گوید؟!
َّ َّ َ َ
َ َ َ َ ُ َ
َ
َ َ َ َ َّ
ُ
َََ َ
َ
ــل ٍم ،ع ْن َم ْس َعد َة ْب ْن َصدقة ،ع ْن َج ْعف ٍر ،ع ْن أ ِب ِیه :أن َّالن ِب َّی َصلى الل ُه عل ْی ِه َو ِآل ِه قال« :ك ْیف ِبك ْم ِإذا
َ .1ه ُارون ْب ُن ُم ْس
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
وف و لم تنهوا عن المنك ِر؟!» ف ِقیل له :و یكون ذ ِلك ،یا رسول الل ِه؟!
َف َسد ِن َسَاؤكم َو فسق شبانكم ،و لم تأمروا بالمعر ِ
َ َّ
ُ ُ َ َ
َ
ــر م ْن َذل َكَ ،ك ْی َف ب ُك ْم إ َِذا َأ َم ْر ُت ْم ب ْال ُم ْن َكر َو َن َه ْی ُت ْمِ َعن ْال َم ْع ُ
قال« :نع ْمَ ،و ش ٌّ
وف» ِقیلَ :یا َر ُسول الل ِهَ ،و َیكون ذ ِلك؟!
ر
َ َ َ َ ْ َ َ ٌّ ِْ َ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ْ َِ َ َ ْ ُ ُ ْ ِ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ ً َ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ِ ً
قال« :نعم ،و شر ِمن ذ ِلك ،كیف ِبكم ِإذا رأیتم المعروف منكرا و المنكر معروفا؟!»
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ایشــان گفت :اینگونه بخشش ،ضرر اســت .حضرت فرمودند :اینگونه بخشش ضرر و زیان
نیســت بلکه غنیمت است ،هرگز چیزی را که بهوسیله آن طلب اجر و کرامت میکنید ،غرامت و
ضرر به شما نیاور.
گاهی هشــدارهای اینچنینی از پیامبر خدا (ص) نیز صادر شــده اســت .حمیرى در قرب
ّ َّ
االســناد از پیامبر خدا صلى الله علیه و آله نقل کرده که حضرت فرمودند :چگونه خواهید بود،
زمانى كه زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق شوند نه امربهمعروف كنید و نه نهىازمنكر نمایید.
َّ
عرض كردند :یا رســول الله! آیا اینچنین خواهد شــد؟ فرمود :آرى از این هم بدتر خواهد شد.
چه حالى خواهید داشــت هنگامیکه امر به منکر كنید و نهى از معروف نمایید؟! عرض کردند:
َّ
یا رســول الله آیا چنین خواهد شد؟ فرمود :آرى از این هم بدتر مىشود .چگونه خواهید بود در
1
وقتیکه ببینید كار خوب ،زشت و كار زشت ،خوب شمرده شود؟
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َ
حضرت در ضمن این خطبه زیبا به تبدل ارزشها اشــاره کرده اســت و فرموده است« :أ ُّی َها
ُ ًَ
َّ
ً
اس إ َّنا َق ْد َأ ْص َب ْح َنا فی َد ْهر َع ُنود َو َز َمن َك ُنود ُی َع ُّد فیه ْال ُم ْحس ُ
َّالن ُ
ــن ُم ِسیئا َو َی ْز َد ُاد الظ ِال ُم ِف ِیه ع ُت ّوا ل
ٍ ٍ
ٍ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ َّ
َ
َ َ َُ َ
َ
ن ْن َت ِف ُع ِب َما ع ِل ْم َنا َو ل ن ْسأل ع َّما َج ِهل َنا َو ل ن َتخ َّوف ق ِارعة ح َّتى ت ُحل ِب َنا» اى مردم ،ما در روزگارى
منحرف ،و زمانى غرق كفران درآمدهایم ،زمانى اســت كه نیكوكار ،بدكار شــمرده مىشــود ،و
ستمپیشــه بر طغیانش مىافزاید ،ازآنچه دانیم ســودى نبریم و ازآنچه ندانیم نپرسیم ،از خطرات
ترسى نداریم تا بر سرمان فرود آید.
ُْ ْ ُ ُ ً
ُّ
محل شاهد فراز ُ«ی َعد ِف ِیه المح ِسن م ِسیئا» است که نشانگر تبدل ارزشها در آن زمان است
بدینصورت که محســن در آن زمان در جایگاه بدکار نشانده شده بود .حضرات معصومین ع با
این جمالت اخباری قصد انشــاء را دارند یعنی با مذمت این اوضاع به پیروان خودشــان دستور
میدهند که از این صفات بد که تبدل ارزشها از مهمترین آنهاست ،دوری گزینند.

 .4نمونههایی از قلب شدن ارزشها

برای درک هرچهبهتر نســبت بین ارزشها و اقتدار ملی ،نمونههای تاریخی واقعشده میتواند
یاری رساند .در ادامه به نمونههای از قلب ارزشها در جوامع اشاره میشود:
 .1-4قوم حضرت لوط(ع)
ُ
قوم لوط مردمانی ساکن در فلسطین که به سبب انجام گناهان کبیره ازجمله ِلواط عذاب شدند.
پیامبر قوم آنان لوط نام داشــت .فرشــتگان بهصورت مردان زیبای ناشــناس میهمان منزل لوط
شــدند .مردان قوم پس از باخبر شــدن از حضور مردان جوان در منزل لوط ،از وی خواستند با
میهمانانش رابطه جنسی برقرار کنند .قوم لوط پس از رد درخواستشان از سوی لوط(ع) ،به منزل
وی هجوم بردند .تالش آنان برای ورود به منزل لوط ناکام ماند .آنان به هنگام ورود به منزل لوط
به دست فرشتگان نابینا شدند.
از آیات قرآن ازجمله از آیه  ۲۸ســوره عنكبوت اســتفاده میشــود ،كه زشتکاری قوم لوط
َّ ُ
بهگونهای زننده بود كه در میان هیچ قوم و ملتی سابقه نداشت .چنانکه لوط به آنها گفت«ِ :إنك ْم
ْ َ
ََُْ َ ْ َ َ َ ََ ُ
َ َ
ــبقك ْم ِبها ِم ْن أح ٍد ِم َن العال ِم َین؛ شما كار بسیار زشتی انجام میدهید كه
فاحشــه ما س
لتأتون ال ِ
احدی از مردم جهان ،قبل از شما آنها را انجام نداده است».

 .2-4قوم حضرت موسی (ع)
حضرت موســی (ع) بر ستمگران پیروز شــد و پرچم توحید و عدالت را در به اهتزاز درآورد.
( :)7آیات  80تا ]84
[ .1سوره األعراف
ْ َ َ َ ْ َ
َّ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ َ
َ ُ ً ْ َ َ ْ َ َُْ َ ْ َ َ
جال َش ْه َو ًة م ْن ُ
عالم َ
ــة ما َس َب َق ُك ْ
ون
د
الر
ون
ت
أ
ت
ل
م
ك
ن
إ
()80
ین
ال
ن
م
د
ح
أ
ن
م
ها
ب
م
ش
فاح
ال
ون
ت
أ
ت
أ
ه
م
و ِّلوطا ِإ ْذ َ ْقال ِل َقو ِ ِ ُ َ ِ
ِ
َ َ َ ِ َ ْ ِ َّ َ ْ ٍ ِ ُ َ ْ ِ ُ ُ ْ ْ ِ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُ ٌ َ
َِ
ناس َی َتط َّه ُرون ()82
ساء َبل أن ُت ْم ق ْو ٌم ُم ْس ِرفون (َ )81و ما كان جواب قو ِم ِه ِإال أن قالوا أخ ِرجوهم ِمن قری ِتكم ِإنهم أ
الن ِ
َّ ُ ْ ُ ٌ َ َ َ َّ ُ َ
 .2ایــن احتمال نیز در تفســیر جمله» ِإنهم أناس یتطهــرون» وجود دارد ،كه قوم لوط مىخواســتند این پیامبر و
پیروانش را متهم به تظاهر و ریاكارى كنند
َّ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ
َ
ْ َ ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ ُ ٌ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ َ َْ
وط ِمن قری ِتكم ِإنهم أناس یتطهرون
 .3فما كان جواب قو ِم ِه ِإال أن قالوا أخ ِرجوا آل ل ٍ
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در چند آیه از آیات سوره اعراف 1خداوند متعال سخنان حضرت لو با قوم خودش را به تصویر
کشیده است به پیامبر خاتم ص و امت اسالم دستور میدهد که « به خاطر بیاورید لوط پیامبر را
هنگامیکه به قوم خود گفت :آیا شــما عمل زشت و ننگینى انجام مىدهید كه احدى از جهانیان
تاکنون مرتكب آن نشده است»؟! در آیه بعد گناهى را كه در آیه قبل بهطور سربسته ذكر شده بود،
تشــریح مىكند و مىگوید »:شما از روى شهوت به ســراغ مردان مىروید ،و از زنان صرفنظر
مىكنید» در آیه بعد اشاره به جواب لجوجانه و غیرمنطقی قوم لوط كرده ،مىگوید:
آنها هیچگونه جوابى در برابر دعوت این پیامبر خیرخواه و دلسوز و مصلح نداشتند جز اینكه
با خشــم و عصبانیت »:گفتند لوط و پیروان او را از شــهر خود بیرون كنید ،گناهشان چیست؟
گناهشــان این اســت كه مردمى پاکاند و گناه نمىكنند»! و نهتنها با ما همصدا نمىشوند ،بلكه
2
مزاحم ما نیز هستند! (مکارم شیرازی ،1371 ،ج.)245 :6
ُ ٌ َ
َ
ناس َی َتط َّه ُرون» اســت که علت اخراج حضــرت لوط را طاهر
محل شــاهد در قســمت «أ
بودن از این معصیت بیان کردند و این جاى تعجب نیســت كه یــك جمعیت آلوده و گناهكار،
افراد پاکدامن را به جرم پاکدامنی از خود برانند ،آنها چنین افرادى را مزاحم شــهوات خویش
مىبینند ،و نقاط قوت و افتخار چنین پاکدامنانی در نظر آنها نقطهضعف و عیب بود .در برخی
از تفاســیر هم آمده اســت که قوم لوط پاکیزگی حضرت لوط را وســیله تمسخرش قرار دادند و
ً
علت مسخره کردنشــان هم ظاهرا این بود که حضرت لوط از این کار تنزه و کنارهگیری مىكنند
(طباطبایی ،سید محمد حسین1402،ق ،ج ،15ص 376و قرشی ،1375 ،ج .)472 :7داستان
3
قوم لوط و تبدل ارزشها در آن قوم در آیات  56تا  59سوره نمل نیز بیان شده است.
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ً
در آن عصر ،شــهر انطاکیه -که فعال در ترکیه واقعشده -شهر باسابقه و پرجمعیتی بود و حاکم
ستمگری بر آن حکم میراند.
حضرت موسی (ع) برای نجات مردم انطاکیه ،سپاهی به فرماندهی یوشع و کالب به انطاکیه
عالم عابد شهر ،بلعم باعورا ،که اسم اعظم را میدانست
رهسپار کرد .عدهای از مردم انطاکیه گرد ِ
جمع شده ،از او خواستند حضرت موسی (ع) و سپاهش را نفرین کند .بلعم در ابتدا این پیشنهاد
را رد کرد ،ولی بعد بر اثر هواپرستی و جاهطلبی ،جواب مثبت به آن داد ،سوار االغ خود شد تا به
سر کوهی که سپاه حضرت موسی (ع) از باالی آن پیدا بودند برود ،و در آنجا حضرت موسی(ع)
و سپاهش را نفرین کند .در راه االغش ،از حرکت ایستاد .هر چه کرد االغ پیش نرفت .آن دانشمند
لجوج ،آنقدر با ضربات تازیانهاش ،االغ را زد که مرد .ســپس آن را رها کرده و پیاده به باالی کوه
رفت .ولی در آنجا هر چه فکر کرد تا اســم اعظــم را به زبان آورد و نفرین کند به یادش نیامد .به
علت آنکه به نفع دشمن و به زیان حق و عدالت گام برمیداشت ،شایستگی استجابت دعا از او
گرفته شد و با کمال سرافکندگی برگشت.
بلعم باعورا 1برای سرکوبی ســپاه حضرت موسی (ع) راهکاری عجیب و شیطانی را به مردم
انطاکیه پیشــنهاد کرد ،که همواره برای شکســت هر ملتی ،اســتعمارگران از همین راه اســتفاده
میکنند .او گفت :مردم انطاکیه از خصلت انســانی عفاف فاصله بگیرند و از راه اشاعه فحشا و
انحراف جنســی ،پیروزی خود را طلب کنند؛ دختران و زنان زیبای را بیارایند و آنان را زمانی که
برای فروش اجناس وارد سپاه حضرت موســی (ع) میشوند ،همراه خود ببرند و هرگاه سربازی
قصد سوء به آن دختران و زنها بکند مانع او نشوند و به او روی خوش نشان دهند.
طولی نکشید که لشکریان ضعیفاالیمان حضرت موسی (ع) با نگاههای هوسآلود خود
َ
َْ
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ َ ُ َ َ
كان ِم َن الغ ِاو َین* َو ل ْو
 .1قرآن درباره او مىگوید :و اتل علیهم نبأ الذى ءاتیناه ءایاتنا فانســلخ منها فأتبعه الشیطن ف
ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ َّ َ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ ِ َ َ َ ْ َ ْ ِ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ َ
ض و اتبع هوئه فمثله كمثل الكل ِب ِإن تح ِمل علی ِه یلهث أو تتركه یلهث ذ ِالك
ِشئنا لرفعناه بها و ل ِكنه أخلد ِإلى الر
َ َّ ِ
َ َّ
ِْ َ
َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ص الق َص َص ل َعل ُه ْم َی َتفك ُرو ن (ســوره اعراف ،آیه  175و  )176و بر آنان بخوان،
مثل الق ِوم ال ِذین كذبوا بای ِاتنا فاقص ِ
سرگذشت آن كس را كه آیات خود را به او دادیم ولى سرانجام خود را از آن تهى ساخت و شیطان در پى او افتاد ،و
از گمراهان شــد! و اگر مىخواستیم ،مقام او را با این آیات و علوم باال مىبردیم(اما اجبار ،بر خالف سنت ماست
َ
پس او را به حال خود رها كردیم) و او به پستى گرایید ،و از هواى نفس پیروى كرد! َمثل او همچون سگ هار است
كه اگر به او حمله كنى ،دهانش را باز ،و زبانش را برون مىآورد ،و اگر او را به حال خود واگذارى ،باز همین كار را
َ
مىكند(گویى چنان تشنه دنیاپرستى است كه هرگز سیراب نمىشود!(این َمثل گروهى است كه آیات ما را تكذیب
كردند .این داستانها را براى آنان بازگو كن ،شاید بیندیشند و بیدار شوند.

 .3-4قمه زدن در تبریز و اعدام ثقهاالسالم
در روز اعدام كه مصادف با عاشــورا هم بود ،مشــروطهخواهان تبریز ،هر چه به مردم التماس
کردند که بیایید امروز مقابل کنسولخانۀ روس عزاداری کنیم تا روسها بترسند و روحانی فاضل
و مجاهد شهر را اعدام نکنند ،افاقه نکرد .یکی از مشروطهخواهان نزد سردستۀ مهمترین هیئت
قمهزنی تبریز رفت و گفت :روسها بیشــتر از  ۲۰۰تفنگچی در تبریز ندارند .شــما چندهزار
نفرید .نگذارید این عالم جلیلالقدر را بکشند .سردستۀ قمهزنان گفت :آنها تفنگ دارند ،آدم را
میکشــند .سرانجام روسها او و چند تن دیگر از مشروطهخواهان آذربایجان را به دار آویختند؛
درحالیکه مردم شهر مشغول عزاداری و قمهزنی برای امام حسین(ع) بودند.
 .4-4اندلس
داستان غمانگیز کشور اسالمی اندلس ،بهترین درس برای ماست که چگونه بیگانگان فرهنگ،
تمدن ،استقالل و در یککالم هستی یک ملت را با نابودی عفاف از بین بردند .در تاریخ اندلس
اســامی (اســپانیای فعلی) آمده است که :نقشهای که مســیحیان برای ّ
تصرف اندلس و بیرون
کشــیدن آن از دست مسلمانان کشــیدند این بود که بهصورت دوستی و خدمت ،وسائل عیاشی
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به اندام عریان دختران و زنان آرایش کرده ،در پرتگاه انحراف جنســی قرار گرفتند .کار رسوایی به
آنجا کشید که :یکی از فرماندهان ســپاه حضرت موسی (ع) به نام زمری بن شلوم سرکرده قبیله
شــمعون بن یعقوب -که سخت مســت در شهوات نفسانیه شــده بود -زن زیبایی را به حضور
حضرت موســی (ع) آورد و گفت :خیال میکنم نظر شــما این است که همبستر شدن با این زن
حرام اســت .به خدا سوگند ،هرگز دستور تو را اجرا نخواهم ساخت .سپس آن زن را به خیمه برد
و با او آمیزش کرد.
کمکم بر اثر شهوتپرستی ،ارادهها سست شد ،بیماریهای مقاربتی و طاعون زیاد گردید،
لشکر حضرت موسی (ع) از هم پاشید تا جایی که بیست هزار نفر از سپاه حضرت موسی (ع) به
خاک سیاه افتادند و با وضع ننگینی سقوط کردند(،جزایری313 ،؛ محمدی اشتهاردی:1386 ،
)48روشــن است که با رخ دادن چنین وضعی ،شکست و بیچارگی حتمی است .این ماجرا یک
واقعیت تاریخی است که بهخوبی اهمیت عفاف و یکی از فلسفههای پوششی را بیان میکند.
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برای آنها فراهم کردند؛ باغها و بوســتانها را وقف ساختن شراب کردند ،دختران زیبا و ّ
طناز
در خیابانها به دلربایی و عشــقبازی پرداختند .سرگرمیهای شهوانی ازهرجهت فراهم شد و
روح ایمان و جوانمردی و عفت نابود شــد .پسازاین جریان ،مســلمانان را بیدرنگ از دم تیغ
گذراندند (مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ،ج  .)404 :3استعمار غرب این برنامه را در قرون
اخیر بهصورت دقیقی در کشورهای اسالمی اجرا کرد .نابودی عفت و حیا و ترویج بیبندوباری
از طریق بدحجابی و بیحجابی در جوامع مســلمان ،از ترفندهای مهم استعمارگران برای نفوذ
در کشــورهای اسالمی است .این واقعیتی است که مستر همفر ،جاسوس استعمار پیر انگلیس،
در خاطرات خود بهطور صریح به آن اعتراف کرده است.

 .5پیامبر خاتم (ص) نمونه موفق در تبدیل ارزشها

هر جامعهای دارای سلسلهای از ارزشها است و اصولی بر روابط اجتماعی آن جامعه حکومت
میکند .نظام جاهلیت عرب نیز بر یک سلســله ارزشها از قبیل خون ،نژاد ،جوار ،عار و ننگ
بودن دخترداری ،رعایت سنن آباء و اجداد (تقلید) ،حمیت جاهلیت و ّ
تبرج جاهلیت قائم بود.
جامعه ایران ساســانی بر یک سلســله ارزشهای دیگر قائم بود .بعثت پیامبر ص سبب انقالب
ارزشها در آن محیط شــد .یک انقالب آنگاه انقالب است که در طرز تفکر مردم انقالب ایجاد
کنــد و بهاصطالح مبادی اســتدالل آنها را تغییر دهد و در ارزشهــا انقالب ایجاد نماید و اال
صرف گرفتن زمام حکومت به دســت و یک کودتا ،انقالب ایجاد نشده است ،باید دید و بینش
مردم تغییر کند.
مطالعۀ تاریخ دوران جاهلیت و بررســی اخالق و آداب تودههای مردمی در زمان جاهلیت
بیانگر عدم وجود الگویی مناســب در روابط فردی و اجتماعی اســت .در زمان جاهلیت ازنظر
اخالقی بســیاری صفــات خوب و برجســته مانند ضیــف (مهماننوازی) جــوار (حمایت از
پناهندگان) حلف (همپیمانی) جود و ســخا ،شجاعت وجود داشــت اما بهنوعی خاص تفسیر
میشــد و ریشه در عوامل اجتماعی و فرهنگ جاهلیت ،مانند تفاخر و همچشمی در میان قبایل
داشــت که نشان از انحطاط اخالقی مردمان آن عصر داشت .با رسالت پیامبر ،رسول خدا (ص)
سلســلهای از اصالحات اخالقی توسط ایشان پیگیری شد که منجر به ایجاد تفاوتهای مبنایی
عصر بعثت با عصر جاهلیت در این زمینه گردید .توجه به دســتورات قرآن و رقابت برای عمل به

 .1-5تغییر مالک اکرام
امیرالمؤمنین ع بهکرات در نهجالبالغه از بعثت پیامبر ص و فضای فرهنگی آن زمان سخن گفته
ْ َ
َْ َ
ض ع ِال ُم َها ُملج ٌم َو
اســتْ .در بخشی از این فرازها در ترســیم فضای جاهلیت فرمودهاند « :بأر ٍ
ُ
َج ِاهل َها ُمك َرم»؛ یعنی پیامبر ص در سرزمینى مبعوث شد كه آگاهشان دهانش دوخته ،و نادانشان
به تخت ّ
عزت نشســته بود .این جمله کوتاه میتواند ریشههای وحشیگریهای زمان جاهلیت
را بیــان کند و آن تبدل ارزشهاســت بدین معنا که عالمان حرفــی نمیزدند و جاهالن تکریم
میشدند و نتیجه این جابجایی چیزی جر درندهخویی و دفن دختران و ...نمیشود.
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آن ،جامعۀ عرب آن روز را به شــکل معناداری به تغییر واداشت .این تغییرات در دورههای بعد و
نسلهای بعد به شایستگی توسط ائمۀ اطهار (ع) تبیین گردید و در اختیار عموم قرار گرفت و این
ً
بزرگواران به فراخور زمان ســعی در ارتقای رفتار و اخالق فردی و اجتماعی مسلمانان خصوصا
شیعیان نمودند( .بیدمال)1394 ،
نکته قابل تذکر اینکه درعینحال که پیامبر (ص) دست به انقالب ارزشها زد ،اما ارزشهای
خوب قبل از اسالم را تثبیت کرد شیخ صدوق نقل کرده است که پیامبر خدا ص به امیرالمؤمنین
ع فرمود :عبدالمطلب در زمان جاهلیت پنج ســنت را مورد عمل قرار داد ،و خداوند آنها را در
اســام جارى كرد ،عبدالمطلب تزویج زنان پدر را بر فرزنــد تحریم كرد ،و خداوند هم فرمود:
زنان پدران خود را تزویج نكنید ،عبدالمطلب گنجى را از زمین برآورد و خمس آن را بیرون كرد،
خداوند هم فرمود :از هر غنیمتى كه به شــما رســید پنج یك آن از آن خداوند و رســول است.
عبدالمطلــب پسازاینکه چاه زمزم را حفر كرد ،او را براى آشــامیدن حجــاج اختصاص دارد و
خداوند هم در قرآن كریم فرموده:آیا ســیراب گردانیدن حجاج و ســاختن مسجدالحرام را مانند
كســى كه به خداوند و روز قیامت ایمان آورده برابر میدانید .عبدالمطلب در دیه قتل صد شــتر
را معین كرد ،و خداوند هم در اســام همین عمل را مقرر ســاخت ،پیش از او قریش در طواف
خانــه خدا عدد معینى را در نظر نمیگرفتند ،و لیكن عبدالمطلب طواف را در هفت شــوط قرار
داد و در اســام هم همین عدد معین گردید(.ابنبابویه1413 :ق ،ج .)365 :4در ادامه به برخی
از اقدامــات پیامبر ص در زمینه تغییر ارزشها ذکر میشــود تا مقدمهای برای الگو گیری از این
پیشوای الهی در اکور فرهنگی باشد:
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داســتان مشهورى از عالم بزرگوار ،شیخ بهایى ،نقلشــده كه بنا بود در برابر خدمات بزرگ
علمى و عمرانى ،از طرف شــاهعباس صفوی ،جوایزى درخور شأن او داده شود و او جایزه خود
را به این مصالحه كرد كه بر مركب مخصوص شــاه بنشیند و شاه در ركاب او پیاده حركت كند و
چند كوچه و خیابان را در مقابل چشمان مردم طى كنند .در حقیقت او مىخواست به مردم ثابت
كند كه نظام ارزشــى بر محور علم و دانش مىگردد .مىگویند كه با این حركت ،رجوع جوانان و
دانشطلبان به مدارس ،بســیار بیش از قبل شد .پیامبر خدا (ص) با دستور الهی مناط بزرگواری
را تقوی 1و علم 2و ...معرفی کرد.
 .2-5تغییر نامهای منفی
رویکرد کلی پیامبر اکرم(ص) این نبوده که هر فردی که مسلمان شده ،نامش را تغییر دهد .البته
افراد زیادی بودند که پیامبر اسالم(ص) به دلیل برخی نکات منفی که در نامشان بود ،نامشان را
تغییر داد ،در اینجا برخی از این افراد نام برده میشود:
« .1-2-5زید الخیل» به «زید الخیر»
زید الخیر از نیکوترین و قدبلندترین مردم عرب بود و به جهت اســبهای زیادی که داشــت به
زید الخیل معروف شــده بود.هیأت نمایندگی قبیله طی -که زید الخیل همراهشــان بود -عازم
مدینه شــدند .وقتى با پیامبر اسالم(ص) به گفتوگو پرداختند و او اسالم را به آنان عرضه کرد،
همگى اسالم آوردند .پیامبر(ص) در مورد زید الخیل چنین میگوید« :هر مردى از عرب را که
برایم تعریف میکردند و نزد من میآمد ،کمتر از آن ستایشى که کرده بودند؛ مییافتم ،مگر زید
الخیــل ،که تمام صفات نیکوى وى را برایم نگفته بودند» ،بنابراین ،پیامبر اکرم(ص) او را «زید
الخیر» نام نهاد ،و نام «زید الخیل (زید اسبها)» به «زید الخیر (زید نیکوییها)» تغییر یافت.
« .2-2-5حزن بنابی وهب» به «سهل»
سعید بن ّ
مسیب بن حزن نقل میکند که پدربزرگم حزن به حضور پیامبر(ص) آمد و پیامبر(ص)
 .1ان اکرمکم عندالله اتقاکم
َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ ْ
َ
َ
َ
َ
ات
 .2یرف ِع الله ال ِذین آمنوا ِمنكم وال ِذین أوتوا ال ِعلم درج ٍ

از او پرســید نامت چیســت؟ او گفت :حزن (مســیر دشــوار) .پیامبر (ص) فرمود :نه ،نام تو
سهل(مسیر آسان) است.

نتیجهگیری

ً
ارزشهای یک جامعه مخصوصا ارزشهای الهی رابطه مستقیمی با اقتدار یک کشور دارد و هر
چه ارزشهای انســانی و الهی در یک جامعه بیشتر باشد آن جامعه از اقتدار باالتری برخوردار
اســت .در این پژوهش نشان داده شــد که اولیای دین حساسیت بسیاری برای حفظ ارزشهای
الهی نشان دادهاند و این حفظ ارزشها را در قالبهای مختلف بیان کردهاند .نمونههای تاریخی
متعددی در این پژوهش ذکر شــد تا بهطور ملموس نشــان داده شــود که حفظ ارزشها و زوال
ارزشها در طول تاریخ چه اثراتی را داشته است .درنهایت با معرفی الگویی معصوم در باالبردن
ارزشهای جامعه که همان پیامبر خدا ص باشد ،نشان داده شد که مدیریت جامعه باید با تأسی
از سیره معصومان سعی بکنند که ارزشهای غربی و دنیوی را به ارزشهای الهی و انسانی تغییر
دهند .که الگوی تغییر خود پژوهش مستقلی میطلبد.
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بعد از اینکه عبدالعزی بن مشــنوء مســلمان شــد ،پیامبر اســام(ص) نام او را عبدالرحمن
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اعجاز و اعجاب قدرت نرم؛
بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه
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طاهره سلگی

1

چکیده:
قدرت نرم یکی از مهمترین مؤلفههای حکومتها و دولتها برای تغییر اذهان نســبت به خود
اســت .کارکرد مؤلفههای این قدرت ،زمینه را برای تغییر افکار و اذهان به سمت مطلوب فراهم
میکند .ســینما ،به عنوان یک َابررسانۀ قدرتمند ،توانایی بســیار باالیی در معرفی سرزمینها،
قومیتها ،ملتها و سیاســتهای یک کشور پیدا کرده است .سینما در حقیقت یکی از بهترین
ابزارهای قدرت نرم در خدمت بازنمایی واقعیت اســت .سینمای روسیه نیز مانند سینمای سایر
کشورها ،چنین رسالتی را حفظ کرده و همواره برای بازنمایی واقعیتهای افزوده ،تالش میکند.
در این نوشــتار ،جایگاه یهودیان روســیه با تکیه بر بازنمایی آنان در فیلمهای سینمایی منتخب
مــورد توجه قرار گرفته و از خــال آن چگونگی توجه و تعامل با اقلیــت یهودی مورد تجزیه و
تحلیل واقع شــده است .بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه مبتنی بر کلیشههای رایج خوب و
بد در ســینماهای صاحب سبک دیگر است .از این جهت ،تفاوت معنایی جدی میان بازنمایی
یهودیان در دوران پیش و پس از فروپاشی وجود ندارد .یهودیان در سینمای روسیه به عنوان یک
اقلیت قومی ،همواره مظلوم ،مهجور و ستمدیده به تصویر کشیده میشوند.
کلیدواژگان :قدرت نرم ،بازنمایی ،سینمای یهود ،سینمای روسیه ،حقوق یهودیان.
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یکی از مهمترین مؤلفههای حکومت و حاکمیتها در سراســر جهان ،میزان بهرهمندی آنان از
قدرت اســت .برای این قدرت ممیزههای دیگری نیز الزم است در نظر گرفته شود؛ ممیزههایی
چون مشروعیت ،حوزۀ نفوذ و اقتدار ،قلمرو ،انطباق با میل و ارادۀ عمومی ،امتزاج قدرت عامه
و قدرت خاصــه ،درهمتنیدگی ارکان قدرت خصوصی(حاکــم/ان) با قدرت عمومی (مردم)،
میزان انطباق دایــرۀ منافع قدرت با ارادۀ ملی ،پذیرش یا عدم پذیرش ،عریان یا پوشــیده بودن
ً
ابــزار قدرت و تأثیر آن در تمکین مخاطبان ،نرمی و ســختی اعمال قدرت و نظایر آن .طبعا هر
چه میزان انطباق دایرۀ اهداف و منافع ملی با اهداف هیأت حاکمه بیشــتر باشد و درهمتنیدگی
بیشــتری داشته باشد ،از میزان استفاده از قدرت سخت کاســته و بر میزان بهرهمندی از قدرت
نرم 1و هوشــمند 2افزوده میشود .به عبارت بهتر ،میان استفاده و بهرهمندی حاکمیت از قدرت
نرم با میزان مشروعیت و درهمتنیدگی اهداف ملی انطباق بیشتری میتوان یافت و عکس آن نیز
صادق است ( .)2008 ,Nyeبر این نکته میتوان افزود که جامعۀ جهانی از دهههای پایانی قرن
بیستم ،دچار یک پارادایمشیفت معنادار در تعریف قدرت و مؤلفههای آن شده است به گونهای
کــه بخوبی میتوان میان این دوره با ادوار قبلی ،در منابع ،ظرفیتها و ارکان قدرت تفاوتهای
محسوسی را مشاهده کرد (.)ECLAC, 2018
تردیدی نیســت که مبدع اصطالح بسیار پرکاربرد قدرت نرم در اواخر قرن بیستم جوزف نای
بوده است .اما دستکم دو اندیشمند دیگر با فاصلۀ نزدیک از وی در این زمینه قلم زدهاند .جان
ملیسن در کتاب خود با عنوان دیپلماسی نوین ،زیرتیتر «کاربرد قدرت نرم در روابط بینالملل» را
قرار داده است ( .)Melissen, 2005: 49این نکته گواه آن است که موضوع قدرت نرم و چگونگی
کاربســت آن در عرصۀ عمل و حوزۀ بینالملل برای وی مورد توجه عمیق قرار داشته است .او به
عنوان ویراســتار ارشــد در بخشهای مختف کتاب ،که به صورت مجموعه مقاله است ،بر این
نکته تصریح دارد که چگونه و از چه مسیری و با تکیه بر چه منابعی میتوان دامنۀ قدرت نرم را در
تعامل میان کشــورهای بزرگ و کوچک توسعه داد و از این طریق به بسط مفهوم صلح و گسترش
امنیت در میان جوامع کمک کرد .در همین زمینه و با همین عنوان ،الکساندر لنون کتابی حجیم،
1. Soft Power
2. Intelligent Power

قدرت نرم و مقومات آن:

هر واحد سیاســی در طی زمــان ،ابزارهای قدرت متفاوتی را برای کنترل جامعه از یک ســو و
ً
مقابله با تهدیدات بیرونی خود از ســوی دیگر استفاده میکند .طبعا هر کدام از این دو ،خصائل
و صفات متفاوتی دارند و ای بســا از بن و اســاس با یکدیگر متفاوت باشــند .قدرتی که هم در
داخل مرزها و هم در خارج از مرزهایش بتواند اقناع ایجاد کند و موجب پذیرش مشــروعیتش
توســط دیگران شــود ،به یقین قدرت ممتازی است .عموم کشــورها در پی دستیابی به چنین
قدرتی اگر نه در خارج از مرزها و در مقابل دشــمنان و رقبای سرســخت ،دســتکم در داخل
مرزهای خود هســتند .به چنین قدرتی که تأمینکنندۀ منافع و آرمانها و نیازمندیهای یک ملت
در درون مرزهای خویش مبتنی بر تفاهم ،گفتوگو ،تعامل ،هماندیشــی و همافزایی اســت و
در اقناع طرف دیگر به پذیرش نظرات ،از قدرت عریان و ســخت و نظامی اســتفاده نمیکند،
قدرت نرم میگویند .به عبارت دقیقتر ،قدرت نرم توانایی تولید یا تغییر شکل دادن اولویتهای
دیگران بر اســاس نظرات و خواســت و مطلوب ماســت )Nye, 2004: 61( .چنین قدرتی که
میتوانــد ذهن و زبان دیگری را در خدمت اهداف و منافع طرف دیگر درآورد و برای این تغییر
نگاه و منظر و هدف ،به کاربســت قدرت عریان اهتمامی نشود و نیازی نیفتد ،قدرت نرم خوانده
میشــود .ایدهها ،ایدهآلها ،فرهنگ ،ارزشها و اصول از مســیرهای مختلفی نظیر دانشگاهها،
مراکز و نهادهای مدنی ،بنیادها ،مراکز تولید فکر و اندیشــه ،و مصادیقی چون کتاب ،ســینما،
تئاتر ،ادبیات و نظایر آن تولید و تکثیر میشود و در سطح کالن خود به تولید سرمایۀ اجتماعی و
تکثیر و توسعۀ آن بدون نیاز به کوچکترین اعمال فشار و زور منجر میشود (.)Wagner, 2014
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خواندنی و ممتاز به رشــتۀ تحریر درآورده اســت .عنوان کتاب او که مجموعه مقاالت اســت،
«کاربســت قدرت نرم» نام گرفته و نویســنده با تکیه بر همین مفهوم ،بــا نگاه انتقادی به کاربرد
قدرت ســخت و عریان (نظامی) در حوزۀ روابط بینالملل ،میکوشد راهها و روشهای مناسب
و «نرم» را در قیاس با جنگ ،منازعه ،درگیری و خشــونت پیشــنهاد دهد و راه گشاده و نوینی در
مقابل جامعۀ جهانی برای رسیدن به اهدافش ارائه کند ( .)Lennon, 2003گرچه در پایان کتاب
میتوان نگاه مأیوس وی به تحوالت را به خوبی دریافت ،گذر زمان نشــان داده است که لنون در
انتخاب مسیر مناسب و ارائۀ طریق دقیق (توسعه دیپلماسی عمومی) راه را اشتباه نرفته است.
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چنین قدرتی چگونه تولید و تکثیر میشود و چه مؤلفههایی دارد؟ بدیهی است که این قدرت
بر خالف قدرت سخت ،خریدنی و متکی بر عناصر بیرونی قدرت و اعمال فشار و زور نمیتواند
ً
باشد و اساســا چنین قدرتی (سخت) بر خالف ظاهر فریبندهاش ،هیچگاه دوام و قوامی ندارد و
به محض برطرف شــدن عنصر زور ،یا کسب قدرت برتر توسط طرف دیگر ،از اساس بیحاصل
و به نقیض خود مبدل خواهد شــد .از این منظر ،قدرت نرم متکی و مبتنی بر عناصر ریشــهدار و
پرمایهای اســت که زمینۀ ذهنی و نظری را برای تبدیل نگاه و دیــدگاه دیگری فراهم میآورد و به
ارائۀ چهرۀ مناســب و مشروع از حکومت ،تجمیع ســرمایۀ اجتماعی تدریجی ،جلب رضایت
اتباع و شــهروندان ،توسعۀ هنر و آزادیها و شــکوفایی فردی و اجتماعی منجر میشود .افزایش
رضایتمندی اجتماعی ،تمایل به انسجام بیشتر آحاد مختلف جامعه ،تقویت هویت ملی ،اعتماد
عمومی ،فزونی کارآمدی دولت ،احســاس رفاه و توســعۀ امنیت در همه سطوح و در مجموع،
نوعی سرخوشــی و دلگرمی ملی به حکومت و حاکمیت و پذیرش مبتنی بر استدالل و مشارکت
جمعی از مهمترین معیارها و شاخصهای این حوزه قلمداد میشود .رسانهها از بیشترین ظرفیت
برای تولید این حس و یا انتقال آن به جامعه برخوردارند .دنیای هنر سرشار از این ابزارهای قدرت
نرم اســت و رســانایی این رســانهها که با تکیه بر هنر و مهارتهای هنری به آفرینش این فضا و
توسعه و تکثیر آن در میان مخاطبان میپردازند موضوعی غیرقابل انکار است .در این میان سینما،
بهویــژه آنگاه که به بازنمایی این قدرت بر پردۀ نقرهای همت میگمارد و موقعیت قدرت نرم یک
اقلیت را به شــکلی دلخواه به تصویر میکشــد ،از نقش بیبدیلی در تقویت چنین نگاه و بینشی
برخوردار است.

سینما به عنوان نماد قدرت نرم

پهناور فیلم ،از جمله مؤلفههای مهم در حوزۀ فرهنگ و هنر هســتند .شناخت
ســینما و دنیای
ِ
ً
نســبی از فرهنگ و هنر یک ملت ،جامعه و کشــور ،بدون مراجعه به ســینمای آن تقریبا میسر
نمیشود« .سینما چیزی بیش از سرگرمی است» 1.اگر بپذیریم که فیلمها به دنبال تربیت عمومی
و همراه کردن اذهان و ایدهها با سیاســتهای خاصی هستند ،آنگاه میتوانیم زمینهای مشترک
ریوز یکی از تحلیلگران مطرح فیلم اســت که معتقد است " هر چه در یک فیلم میبینید ،در آینده به وقوع
 .1تونی ِ
خواهد پیوست" ()Reeves, 2001

1. Лэхаим

اعجاز و اعجاب قدرت نرم؛ بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه
جواد شعرباف ،طاهره سلگی

برای بررسی پیوندهای میان فیلم و فلسفه ،فیلم و سیاست ،فیلم و ژئوپلیتیک ایجاد کنیم (متقی
و قره بیگی .)15 :1393 ،چنانچه ســینما به مثابۀ یک رســانۀ فرهنگی در نظر گرفته شود که از
میان همۀ رســانههای دیگر ،دارای نیرومندترین ظرفیت برای بازنمایی جهان و ارائۀ تصویری از
واقعیتهای تاریخی ،اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی است ،آشکار میشود که این رسانه چگونه
میتواند با سیاستهای یک ملت مرتبط باشد (متقی و قره بیگی .)27 :1393 ،بنابراین طبیعی
است که هر کشوری ،برای بیان برخی مفاهیم سیاسی از قدرت رسانه و سینما استفاده کند.
یهودیــان ،مانند دیگر اقوام ،در این حوزه فعال هســتند و همواره در ســینمای کشــورهای
مختلف ،سیمای منحصر به خویش را از خود به نمایش میگذارند .روسیه نیز ،که تاریخی مملو
و درآمیخته با یهودیان دارد ،از این قاعده مستثنی نیست و بل میتوان گفت در این حوزه صاحب
سبک نیز به شمار میرود ( .)Gershenson, 2013سبک زندگی ،مضامین بسیار متنوع مرتبط با
زیست و حضور یهودیان در جامعه و تنوع نگاه به آنها در ادبیات و نمایشنامهها ،تمایالت زیادی
را برای تولید فیلم در روسیه به وجود آورده است .از سوی دیگر و موضوع بسیار مهمی که نباید از
آن غافل بود ،این اســت که یهودیان در ایجاد و تأسیس سینمای روسیه نقش مهمی ایفا کردند .با
تالشهای آنها دهها شــرکت تولید و توزیع فیلم و شرکتهای سینمایی در این کشور بوجود آمد.
آنها با اجارۀ بهترین تجهیزات و پروژکتورها از آلمان و فرانسه توانستند تحولی در عرصۀ فنی فیلم
در ســینمای روسیه به وجود آورند .از جمله این شرکتها می توان از تیمونِ ،اشترنِ ،ارمالیف و
خانژاکف نام برد (.)Timoshkina, 2014
در ســال های آغازین قرن بیســتم تئاتر ملــی یهودیان در پایتخت نیز رشــد کرد و موقعیتی
متفاوت در آگاهی نسبت به فرهنگ یهودی به وجود آورد .اولین فیلم رنگی با مضمون یهودی با
موضوع کتاب مقدس تولید شــد .عالقۀ مخاطبان به موضوعاتی در مورد "حیات روزمره و سبک
زندگی یهودیان" زمینهســاز تولد سینمای یهود در ژانویه  1911شد و این تولد سبب کلید خوردن
ســکانسهایی با صحنههای ملودرام یهودی در سینما شــد .فیلم «به سالمتی» 1در سال 1910
بــه عنوان اولین فیلم یهودی صحنههای دراماتیکی از زندگــی یهودیان را برای مخاطب روس به
ارمغان آورد .برای نخســتین بار ،موضوعاتی مانند عشق ،ازدواج ،ارزشهای اخالقی ،خانواده و
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مفاهیم جذاب انســانی در فیلمهای یهودیان در روسیه به نمایش درآمد که برای مخاطب روس
جذابیت ایجاد کرد و همین امر ســبب تمایز فیلمهای یهودی از فیلمهای روسی شد .با توجه به
حضور گســترده و نیز نقشهای مختلف یهودیان در روســیه ،مسائل مربوط به یهودیان تبدیل به
یکی از موضوعات محبوب ســینمای روسیه شــد .از  1911تا  1917بیش از  120عنوان فیلم و
مســتند دربارۀ یهودیان که تولید کشورهای مختلف بودند ،بر روی پردۀ نقرهای سینماهای روسیه
ظاهر شد .فیلمهای ســینمای یهود باب جدیدی را برای مخاطبان سینما به ارمغان آوردJews( .
ِ
 )and Jewish Topics in the Soviet Union and Eastern Europe, 1990تفکری نو ،زندگی
عادی و روزمرۀ مردم و رفتار انســانی از ویژگیهای بارز فیلمهــای یهودیان بود .فیلمهای «پدر
وحشی ،اندوه سارا ،خدای انتقام ،فراسوی اقیانوسها ،عشق و مرگ و ویلن» 1نمونههایی از این
فیلمها هستند» (.)Live Internet, 2014

چارچوب نظری:

ســوزان هیوارد 2در کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات ســینمایی ،بازنمایی را به دو گونه تقسیم
کرده اســت .گونۀ اول که وی معتقد است "بازنمایی در برخی نظریهها یکی از کارکردهای زبان
به حســاب میآید" و این خود به دو دســتۀ کلی بازنمایی افکار و اندیشــهها در زبان و بازنمایی
جهان تجارب مشاهده شده و تجارب عملی قابل تجزیه است( .گیویان)1388 ,
زبانشــناختی ِ
در گونه دوم و در حوزۀ مســائل اجتماعی ،بازنمایی دو معنا به خود میگیرد :الف) یک معنای
سیاسی (به معنی بازنمایی یا نمایندگی منافع ســوژههای سیاسی از طریق مجموعههای نهادی
یا گروههای فشــار ،و ب) یک معنای متکثرتر کــه رویهها و هنجارهای بازنمایی کردن را در دل
ً
خود جای داده اســت ،و ممکن اســت مثال در رســانههای گروهی به منظور ارائۀ تصاویر یک
ً
گروه اجتماعی خاص بــه کار رود .در این معنای اخیر ،بازنمایی دیگر لزوما به معنای بازنمایی
یا نمایندگی منافع آن گروه یا فرد بازنماییشــده نخواهد بود .یک گروه اجتماعی ممکن است به
صورتی بازنمایی شــود که حالت کلیشهای ،غیرواقعی ،بزرگنماییشده یا برعکس آن پیدا کند.

1. дикий отец, горе сары, бог мести, за океаном ,любовь и сметрь, скрипка

 Suzan Hayward .2نظریه پرداز در حوزه مطالعات سینمایی

1. misrepresentation

اعجاز و اعجاب قدرت نرم؛ بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه
جواد شعرباف ،طاهره سلگی

در این صورت ،ممکن اســت اصطالح کژنمایی 1برازندۀ اینگونــه بازنماییها بهویژه در وجه
نمایاندن هویتهای جدید مد نظر باشــد .چنین ساخت و پرداختی از هویت ممکن است پیوند
تنگاتنگی با مســئلۀ ایدئولوژی و قدرت هم داشته باشــد .بدینترتیب قوام یافتن مفاهیم مرتبط
با موضوعات جنســیت ،نژاد ،یا تمایل جنســی ،با بازنمایی ارتباط پیــدا میکند .در خصوص
بازنمایی ســوژههای سیاسی ،سرشــت شیوههای بازنمایی ممکن اســت نقش مهمی در درون
فرایند سیاســی داشته باشــد ،بهطوری که موضوعاتی از قبیل موضوعات مربوط به شکلگیری
گفتمانهای پیرامون مسئلۀ نژاد یا قومیت میتوانند موضوعات سیاسی نیز تلقی شوند (هیوارد،
.)434 :1388
اســتوارت هال یکی شاخصترین چهرهای مطالعات فرهنگی اســت که با رجوع به نظریۀ
انتقادی او به فرهنگ میپردازد .بنا بر نظر هال" ،میان جهان
«هژمونی» گرامشــی به احیای نگاه
ِ
رســانه و جهان خارج ،شکاف و فاصله وجود دارد و این شــکاف به واسطۀ عناصر و مؤلفههای
گوناگونــی مانند :ایدئولوژی ،قدرت و عوامل فنی و  ...پر میشــود" .هال ،بازنمایی را به همراه
تولید ،مصرف ،هویت و مقررات ،بخشی از چرخۀ فرهنگ میداند( .گیویان)1388 ,
از دیدگاه هال نظریههای بازنمایی در سه دسته قرار میگیرند:
رویکرد بازتابی
رویکرد تعمدی
رویکرد برساختی
رویکرد بازتابی بر این باور اســت که کارکرد زبان مانند یــک آئینه ،بازتاب معنای صحیح و
ً
دقیقا منطبق با جهان اســت .در رویکرد دوم« ،کلمات» معنایــی را که مؤلف قصد انتقال آن را
دارد ،با خود حمل میکنند اما این دیدگاه دارای کاســتیهایی اســت« ،مــا نمیتوانیم تنها منبع
ً
منحصربهفرد و یکه معنا در ســاحت زبان باشــیم ،چراکه این رویکرد زبان را به یک بازی تماما
خصوصی تبدیل میکند( .همان) هال رویکرد ســوم را منطبق با ویژگی عمومی و اجتماعی زبان
میداند .بر مبنای این رویکرد« ،معنایی ســاخته میشود و این عمل به واسطۀ نظامهای بازنمایی
مفاهیم و نشانهها انجام داده میشود» .برســاختگرایی ،وجود جهان مادی را نفی نمیکند اما
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معتقد اســت آنچه معنا را حمل میکند جهان مادی نیســت ،بلکه نظام زبانی یا نظامی که برای
بیان مفاهیم از آنها استفاده میشود ،در حقیقت حملکنندۀ معناست و بار معنایی خاص آن را به
دوش میکشد( .سروی)1390 ،
گیویان با دســته بندی دقیق بازنمایی ،راه نوی برای تجزیه و تحلیل پیش رو محققان قرار می
دهد و این بخش از مقاله از این تقســیم بندی منبعث اســت .وی معتقد اســت که دو استراتژی
مهم در بازنمایی وجود دارد که عبارتاند از :کلیشهسازی و طبیعیسازی ،کلیشهسازی فرآیندی
اســت که بر اساس آن ،جهان مادی و جهان ایدهها در راستای ایجاد معنا ،طبقهبندی میشوند تا
پس پردۀ کلیشهها
مفهومی از جهان شــکل گیرد که منطبق با باورهای ایدئولوژیکی است که در
ِ ً
قرار گرفتهاند .هال کلیشهســازی را کنش معناســازانه میداند و معتقد اســت «اساسا برای درک
چگونگی عمل بازنمایی نیازمند بررســی عمیق کلیشهسازیها هستیم» (پیشین) .به گفتۀ دایر،
کلیشهها هرگز به شکل ناب و خالص ارائه نمیشوند بلکه قسمتی از فرایندی هستند که به واسطۀ
آن ،کلیشــهها طبیعی جلوه داده میشود و حیاتشــان تضمین میشود (دایر .)216 :2005 ،در
واقع ،طبیعیســازی به فرایندی اطالق میشود که از طریق آن ساختهای اجتماعی ،فرهنگی و
تاریخی به صورتی عرضه میشوند که گویی اموری آشکارا طبیعی هستند .طبیعیسازی به شکل
ضمنی ،دارای کارکردهای ایدئولوژیک هم میتواند باشد.
مفهوم طبیعیســازی در آثار روالن بارت ذیل عنوان اسطورهسازی به گویاترین شکل مطرح
شده اســت .بارت اسطوره را نوعی گفتار میداند که دســت به طبیعیسازی میزند« :اسطوره،
تاریخ را به طبیعت تبدیل میکند .در واقع ،اســطوره گفتاری است که به شیوۀ مفرط موجه جلوه
ً
داده میشــود» (بارت )105 :1380 ،معموال عکسها ،فیلم و حتــی تلویزیون «واقعنماترین
رسانهها قلمداد میشــوند اما عکسها و فیلمها ،ضبط بیتکلف وقایع نیستند بلکه تنها یکی از
1
روشهای بیشمار بازنمایی هستند» (کالکر ، ،ص.)24 .
در حقیقت ،امروزه گسترش وسایل ارتباط جمعی ،بیش از هر زمان دیگر به مردم کشورهای
مختلف فرصت آشنایی و شناخت ویژگیهای فرهنگی جوامع دیگر را میدهد و این امکان فراهم
ّ
شــده است تا فرهنگها ،آداب و رسوم مختلف از مرزهای محدود ملی رها شوند و بدینترتیب،

1. http://www.ensani.ir/storage/Files/20101004105218-

 .1یوری میخائیلویچ لوتمن نویســنده روســی که در حوزه نشانهشناســی و فرهنگ تالیفات بسیاری داردYuri .
Mikhailovich Lotman
 .2بازن ،آندره؛ سینماچیست؟ ،شهبا ،محمد؛ ،تهران،1389 :ص15 .

اعجاز و اعجاب قدرت نرم؛ بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه
جواد شعرباف ،طاهره سلگی

ارزشهای مشــترک جهانی در حال شکلگیری است (امیری .)1379 ،سینما ،به عنوان یکی از
ً
رســانههای ارتباط جمعی ،با مسئلۀ ســندیت و اعتبار به طریقی کامال متفاوت از دیگر هنرها،
روبهرو میشــود .لوتمن )123 :1392( 1معتقد اســت که «ســینما الگویی از عالم واقع ارائه
میدهد» .اما برای شــناخت مفاهیم مرتبط با ســینما و ارتباط آن با بازنمایی الزم است درکی از
تحلیل فیلم و نشانهشناسی در سینما وجود داشته باشد.
اگر ســینما به مثابۀ یک رســانۀ فرهنگی در نظر گرفته شود که در میان همۀ رسانههای دیگر،
دارای نیرومندتریــن ظرفیــت برای بازنمایی جهــان و ارائۀ تصویــری از واقعیتهای تاریخی،
اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی است ،آشکار میشود که این رســانه چگونه میتواند با تعاریف
تحلیل فیلم مرتبط باش��د (متقی و قره بیگی .)27 :1393 ،بــرای ایجاد ارتباط میان دو عنصر و
یا دو موقعیت کافی اســت زبان مشترکی را بیاموزیم .به طور کلی ،حوزۀ هنر مانند دیگر حوزهها
دارای زبانی منحصر به خویش است .تعبیر پارن ( )2012در این باره بسیار گویاست .وی معتقد
است و دیگران نیز بارها و بارها بر این نکته تأکید کردهاند که در میان هنرها« ،سینما دارای نوعی
زبان خاص و منحصربهفرد اســت»؛ زبانی که با تصویر قصــد دارد گفتمانی متفاوت از خود به
نمایــش بگذارد و مخاطب را با زبان تصویر همــراه کند تا بتواند اثری عمیقتر از کالم در فکر و
ذهن مخاطب گذارد)Pärn, 2012( 2 .
با توجه به تعاریف بیانشــده از بازنمایی میتوان گفت ،بســیاری از فیلمهایی که مخاطب
در ســینما تماشا میکند ،نوعی بازنمایی اســت که قصد دارد مخاطب را برای رسیدن به هدف
خویش با خود همراه کند و خط فکری او را در جهت اهداف تعیینشــده سوق دهد .برای نمونه،
بازنمایی شــرق ،دین اســام و ایران در ســینمای هالیوود؛ بازنمایی آلمان ،فرانسه و آمریکا در
ســینمای روسیه؛ بازنمایی روسیه در ســینمای آمریکا و بازنمایی یهودیان در سینمای کشورهای
مختلف که هویتی ثابت از خود تعریف کردهاند و تنها همان هویت را برای مخاطبان در سراســر
دنیا به نمایش میگذارند .برگزیدن نشــانهها و زبانی ثابــت دربارۀ یهودیان ،از جمله مؤلفههایی
هستند که سالهاســت برای مخاطب تکرار میشــوند و مخاطب به ناچار آنها را میپذیرد .دو
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نمونه مقایســۀ بازنمایی نقش یهودیان در سینمای آلمان و استرالیا در سه دهۀ ابتدایی قرن بیستم
در این مورد گواه خوبی اســت که چگونه دو حیات مختلف بــا دو نگرۀ به کلی متفاوت بر پرده
سینما به تصویر کشیده میشوند .تفاوت نقشها در این دو سینما و مقایسۀ آنها با بازنمایی نقش
ً
متفاوت یهودیان در سینمای روسیه حقیقتا حیرتانگیز است ). (Prawer, 2007
برای نمونه ،در ســینمای آمریکا یا هالیوود ،تالش بســیاری میشــود که یهودیان را افرادی
ستمدیده و بیخانمان نمایش دهند که همواره در جستوجوی سرزمینی برای زندگی و سکونت
هستن؛ افرادی باهوش ،بااســتعداد و مقاوم که از دنیا تنها زمینی برای زندگی میخواهند؛ همراه
با به تصویر کشــیدن نشــانههایی از جمله ،پوششی ثابت و همیشــگی(کاله و پیراهنهای بلند
مشکی) ،خواندن سرود تعیینشــده به عنوان سرود ملی و کتاب مقدس برای اثبات این نکته که
یهودیان افرادی خداشــناس هستند .نشــانههای نامبرده تنها چند نمونه از نشانههای بسیار قابل
توجهی هســتند که در فیلمهای مربوط به یهودیان نمایش داده میشود و به گونهای خاص مبتنی
بر آموزههای مذهبی بازنمایی شــده اســت و این بازنمایی به طرز بسیار ظریف و موشکافانهای
در ذهن مخاطب نفــوذ و جایگاهی همواره ثابت از آن خود کرده اســت (.)Friedman, 1987
نشانههای نامبرده و دیگر نشانههایی که در مبحث اصلی مقاله بیان میشود به کرات در فیلمهای
مربوط به یهودیان که در کشــورهای مختلف تولید میشــود بازنمایی و نمایش داده میشــود به
گونــهای که فرصت فکر و تحلیل را از مخاطبش در هر کجای دنیا که باشــد ،ســلب میکند و
مخاطب این نشانهها را به طور تقریبی میپذیرد.
سینمای روسیه مانند سینمای دیگر کشورها ،این بازنمایی را حفظ کرده و مؤلفهها و نشانههای
بیانشده را با استفاده از یهودیان روسی برای مخاطب به تصویر میکشد .فیلمهای پاسپورت ،پدر،
ً
هدیه به اســتالین ،لونا پارک و یهودیان روســی ،نمونههایی از این فیلمها هستند که تقریبا تمامی
خوشبخت سینمای
نشانههای نامبرده را در خود حفظ کردهاند« .به گفتۀ ِبریتمان 1در مقالۀ «یهودیان
ِ
روسیه» فیلمهای یهودی در سینمای روسیه فرمولهشده هستند و تنها سه مدل را به نمایش میگذارند:
مــدل اول :موضوعاتی در ارتباط با حضور یهودیان در مجامع اجتماعی و رســیدن به آیندۀ
سوسیالیستی

1. А.С.Брейтман

مــدل دوم :به نمایــش درآوردن تصویــری از یهودیان روســیه به عنوان تــودهای تحقیر و
شکنجهشده که همواره باید مطیع سرنوشت محتوم خویش باشند.
مدل ســوم :موضوعات ملی ،میهنی و عاشقانه که نمونههای این موضوعات را در فیلمهای
مختلف سینمای روسیه نیز میتوان مشاهده کرد (.)Брейтман, n.d.

برای شــناخت جایگاه یهودیان در روسیه ،بررسی سیاستهای دولت تزاری نسبت به ملیتها،
اقوام و نیز پیروان مذاهب گوناگون ضروری است .شناخت روحیه ملی گرایی روسی برای درک
ً
ریشــههای ناسیونالیســم در روســیه و رفتار با اقوام و ملیت های دیگر مهم است .اصوال ملت
مجموعهای از مردم اســت که خاطرات و فرهنگ مشــترک ،آنها را بــه یکدیگر پیوند میدهد.
ً
ت دولت روسیه اساسا نابودن کردن هرگونه تعین و تشخص غیرروسی در جامعۀ چندملیتی
سیاس 
روســیه بود .یهودیان نیز در میــان دهها قوم و نژاد و زبان متمایز ،یکی از اهداف سیاســتهای
شبیهســازی بودند .در قرن شانزدهم ،رهبران روســیه مهاجرت یهودیان به این کشور را ممنوع
کردند .آنها یهودیان جســته و گریخته به منظور کســب شرایط مناسب زندگی از اروپای شرقی
مستمرا به این منطقه کوچ می کردند .جایی که گمان می رفت در ذیل امپراطوری روسیه ،آرامش
بیشتری را تجربه خواهند کرد .پس از جنگ کریمه در نیمۀ قرن نوزدهم ،و توجه بیشتر روسیه به
اصالحات در داخل کشــور ،شرایط یهودیان نیز اندکی تغییر کرد .الکساندر دوم در سال 1856
قوانین به کار گرفته نشــدن یهودیان در دســتگاههای دولتی را لغو کرد .ولی پس از شــورش در
ً
لهســتان مجددا گرایشهای ضدیهودی در روسیه و نظام تزاری تشدید شد .نظام تزاری حضور
رو بــه تزاید غیرروسهــا در فعالیتهای اقتصادی و عرصههای آموزشــی و علمی را تهدیدی
برای روسها و مســیحیان ارتودکس کشور میدانست .گسترش آشوبهای ضدیهود در جنوب
غربی روسیه و سپس وقوع پوگرومها ،ســبب تقویت سیاستهای ضدیهودی دولت تزاری شد
(کوالیی1380 ،الف).
از دهههای پایانی قرن نوزدهم ،پس از ترور الکســاندر دوم ،موجی از خشــونتطلبی علیه
یهودیان شکل گرفت .این موج در شــهرهای دارای اقلیت یهودی گسترش بیشتری پیدا کرد .در
ســالهای  1881و  1882موج پوگرومها توجه زیادی را به خود جلب کرد .گســترش تجارت،
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تاریخ ورود یهودیان به روسیه:
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ســرمایهگذاریهای سودآور ،توسعه و گسترش خدمات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی که تحت
ســیطرۀ یهودیان بود ،یکی از دالیل اصلی شــکلگیری پوگرومها بود .بر این نکته باید افزود که
برخی پلیس مخفــی را نیز در جریان بروز این وقایع و نیز تولید کتاب «پروتکلهای دانشــوران
یهود» متهم میدانستند .پوگرومها قصد داشتند حضور یهودیان را در تصمیمگیریهای سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی از میان بردارند 1.مسئلۀ ایجاد دولت یهود مورد توجه بیشتر یهودیان روسیه
قرار گرفته بود .ایدۀ هرتزل در مورد ایجاد دولت یهودی به منظور حل مسئلۀ یهودیان ،برای ایشان
روسیه بسیار خوشایند بود .در جریان جنگ ژاپن و روسیه در  ،1905آنها متهم به تخریب مبانی
اقتصادی–اجتماعی روســیه شدند .جنگ جهانی اول شــرایط یهودیان را در روسیه بدتر ساخت
و بیاعتمادی نســبت به آنها تشدید شــد .دولت روســیۀ تزاری در پی اجرای برنامههای وسیع
جدید علیه یهودیان بود که انقالب  1917فرا رسید .پس از انقالب اکتبر ،لنین و رهبری سوسیال
دموکرات روس از مخالفان سرسخت ملیگرایی یهود برای حل مسئلۀ آنان بودند .در تئوری لنین
در خصــوص طبقات اجتماعی و راهحلهای مربوط ،هیچگونه رهیافت جداگانهای برای برخورد
با مسئلۀ یهودیان در روسیه وجود نداشت .او مسئلۀ یهودیان را با توجه به سیر تحوالت مربوط در
روسیه ،چارچوب گفتمان ماتریالیستی و آگاهی طبقاتی و ضرورت یکپارچگی آنان با دیگر مردم
روسیه مورد توجه قرار میداد.
لنین میان یهودیان خواستار حقوق یکســان با دیگر مردم روسیه ،و یهودیان دارای تمایالت
افراطی ملیگرایانه تمایز قائل میشــد (PETROVSKY-SHTERN, 2010: 82) .او به شدت
با گرایشهای ضدیهودی مخالفت میکرد و آن را ســبب برجسته شــدن تمایز یهودیان از دیگر
اقلیتها و البته خطرناک میدانست .به نظر او ،این برخوردها روند جذب آنها در جامعۀ روسیه
را به تأخیر میانداخت  .لنین که پیش از انقالب اکتبر در  1903ایدۀ تشکیل دولت یهود را مردود
دانسته بود ،آنها را یک فرقه و نه یک ملت میخواند .لنین خودمختاری یهودیان در جامعۀ روسیه
ً
ً
را کامال رد میکرد .اســتالین نیز این دیدگاه را مورد حمایت قرار می داد ،و هر ملت و خصوصا
ملت روس را دارای مردم ،زبان ،ســرزمین ،حیات اقتصادی و ســاختار روانی مشــترک تعریف
میکرد یا میخواست ).(Petrovsky-Shtern, 2010: 101

1. В.А. Малахов
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لنیــن یهودیان را مردمی فاقد آگاهی تاریخی ملی میدانســت و معتقد بود آنها نمیتوانند به
عنوان یک ملت ،قابل پذیرش باشــند ،اما از سوی دیگر ،یهودیان روسیه را برای پیشرفت کشور
کارساز میدانست و قائل به حقوق برابر آنان با دیگر شهروندان روسی بود .او یهودیستیزی را به
شدت مردود میدانست .بنابراین اجازۀ حضور یهودیان را به طور محدود در سازمانهای حزبی
صادر کرد .اما با ســقوط نظام تزاری در پی انقالب فوریۀ  ،1917و تشکیل دولت موقت ،اعالم
شــد تبعیض علیه یهودیان به طور کامل پایان یافته اســت .یهودیان در شرایط جدید از امکانات
وسیعی برای فعالیت برخوردار شدند .جنبشهای اجتماعی-اقتصادی-سیاسی یهودیان ،مجال
مناســبی برای توســعه پیدا کرد .آنها خواستار گســترش حقوق و آزادیهای فرهنگی–اجتماعی
یهودیان بودند .احزاب صهیونیســت خواستار تأمین حقوق یکســان همۀ شهروندان روس و نیز
آزادی عمل سیاسی یهودیان شدند (کوالیی1380 ،الف).
اختالف و تفاهم میان یهودیان و دولتها و حکومتهای مختلف در روســیه حتی در زمان
جنگ ســرد نیز ادامه داشت .طی سالهای آخر قرن بیســتم و پس از فروپاشی نظام کمونیستی
شـ�وروی ،حدود یک میلیون نفر از اتحاد جماهیر شـ�وروی سـ�ابق روانۀ اسرائیل شددند �(Flor
ً
)sheim, 1991این گروه ،که اکثر آنها نســبتا مســن و تحصیلکرده بودنــد ،چهرۀ این جامعه را
نیز دگرگون ســاختند .مسئلۀ هویت فرهنگی مهاجران در دســتور کار قرار گرفت .نظر حاکم در
رسانههای روسی اسرائیل مبتنی بر حفظ فرهنگ روسی در کنار هویت ملی-یهودی بود .جامعۀ
ضمنی هویت فرهنگی خود شگفتزده
حفظ
اســرائیل از خواست یک گروه از مهاجران مبنی بر ِ
ِ
شــده بود ،زیرا مهاجر ِان روسی که در دهۀ  1970وارد اســرائیل شدند ،برخی اسرائیلی و برخی
دیگر یهودی بودند و در مورد داشــتن هویت چنین مسئلهای را عنوان نکرده بودند (هوروویتس،
ِ
 .)1378بنابراین ،تأسیس حزبی مستقل برای به دست آوردن هویتی تعریفشده برای یهودیان و
یکپارچگی یهودیان روســی و یهودیان اسرائیلی به نظر منطقی میرسید و مسئله را حل می کرد.
اما تأسیس هویتی یکپارچه به دلیل بروز نابسامانیهای سیاسی میان مهاجران روس نیز نتوانست
این مســئله را حل کند .یهودیان مهاجر ،اگرچه در سرزمین موعود یهودیان بودند ،همچنان خود
را متمایز و «روس» میدانستند.
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در این مقاله تجزیه و تحلیل اطالعات با تکیه بر دادههای ده فیلم مطرح ســینمای روسیه دربارۀ
یهودیان در دســتور کار قرار گرفته اســت .با بررســی و تحلیل محتوایی  10عنوان از فیلمهای
روســی «بهشت ،پدر ،کمیســر ،ســابیبور ،اقوام فقیر ،شــاگال-مالویچ ،هنگامۀ روز ،هدیه به
استالین ،پاسپورت ،لوناپارک» در ژانرهای درام ،جنگی ،کمدی ،تاریخی و تخیلی که در مورد
یهودیان تولید شــده اســت ،وضعیت بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه و در فیلمهای روسی
مورد کنــکاش دقیق قرار میگیرد .با تکیه بر تاریخچۀ مختصری از حضور یهودیان در روســیه
که پیشــتر ارائه شد ،میتوان چنین برداشــت کرد که همواره یهودیان در تاریخ جهانی و تاریخ
روســیه ،مهجور و محدود و مورد ستم واقع شدهاند .جستوجوی طوالنیمدت آنها برای یافتن
سرزمینی امن و ثابت در دنیا همواره از اهداف اصلی و گویی تنها آرزوی آنها در طول تاریخ بوده
اســت .همانگونه که در مقالۀ «تامار هوروویتس» 1آورده شده ،مسئلۀ هویت فرهنگی مهاجران
یهودی روس و اسرائیل ،از جمله مسائل مهم در رسانه قرار گرفت و فیلم و سینما به عنوان یکی
از ابزارهای قدرتمند رسانه ،گزینههای مناسبی برای حل یا بازنمایی این مسئله و معرفی هویت
فرهنگی ماندگار به همگان در دنیا است.
ِ
شاید به این دلیل است که در اغلب فیلمهای مربوط به یهودیان ،موضوعات کلیشهای خاصی
همواره به تصویر کشیده میشود .بیخانمانی ،مهجور ماندن ،محدود بودن از طرف دولتهای
مختلف ،آوارگی ،دربهدری ،توهین و تحقیرشــدگی آنها همواره در فیلمهای سینمایی به تصویر
کشــیده شده اســت .از معروفترین فیلمهای دنیا که در مورد یهودیان ساخته شده و توانستهاند
نامی ماندگار را در سینمای دنیا از آن خود کنند ،میتوان به فیلمهای پیانیست ،فهرست شیندلر،
ویلونزن روی بام ،ده فرمان ،خوانندۀ جاز ،یهودی ابدی اشــاره کرد که در کشــورهای مختلف
ً
تولید و تقریبا همگی مضامینی مشابه آنچه ذکر شد را به تصویر درآوردهاند .در سینمای آمریکا،
آلمان ،فرانسه ،انگلیس و سینمای دیگر کشورها به تکرار سکانسهای کلیشهای در برداشتهایی
تکراری در مورد یهودیان مشــاهده میشــود و سینمای روســیه با توجه به پیشینۀ تاریخی که به
1. Horowitz, T. (1999). Israel’s Russiske Immigranten Zwischen Assimilation und
Identitäsfindung
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صورت مختصر بیان شــد ،خارج از این کلیشهها نیست .همانگونه که در چارچوب نظری ذکر
شد ،ســه نمونه و الگوی فرمولهشــده از یهودیان در سینمای روســیه همواره به نمایش گذاشته
میشود.
الگوی اول :موضوعاتی در ارتباط با حضور یهودیان در مجامع اجتماعی و رسیدن به آیندۀ
سوسیالیســتی .فیلم «بهشت» محصول سال  2016نمونهای از این بازنمایی است .فیلم داستان
زن جوانی به نام اولگا اســت که در دوران جنگ جهانی دوم ،تصمیــم میگیرد فرزندان یهودی
را از جنگ و از اســارت فاشیســتهای آلمانی نجات دهد .اما به خاطر این فعالیت دستگیر و
به اردوگاه کار اجباری فرســتاده میشــود .اولگا در اردوگاه گرفتار سختیها و مشکالت بسیاری
میشــود تا اینکه در یکی از روزهایی که برای بازجویی اعزام میشود ،با معشوق قدیمی خود که
یکی از افســران نظامی آلمانی بوده ،مالقات میکند .افســر نظامی تصمیم می گیرد اولگا را از
اردوگاه نجات دهد.
فیلم بهشــت ،با نمایش اردوگاههای کار اجباری در آلمان ،و تحقیر و شــکنجۀ یهودیان ،بار
دیگر قصد دارد به مخاطب خویش یادآوری کند که آلمانیها و دشــمنان در دوران جنگ جهانی
دوم و پــس از جنگ چه بر روزگار یهودیان آوردنــد و چگونه آنها را از بین بردند .اولگا با تصمیم
مصائب دردآوری شده که
انساندوســتانۀ خویش که رسیدگی به فرزندان یهودی اســت ،گرفتار
ِ
مخاطب هیچگونه قضاوتی نمیتواند در مورد او داشــته باشد و تنها میتواند با او ،به عنوان یک
انســان نمونه و الگوی نمونۀ یهودیان ،همدردی کند .تا پیش از جنگ ،اولگا زندگی عاشــقانه و
ِ
شیرینی در کنار معشوق خود داشته که با جنگ جهانی و از بین بردن یهودیان ،این زندگی شیرین
از بین رفته است.
فیلــم «پدر»1محصول ســال  ،2004نمونهای دیگر از مدل یک بریتمان اســت .فیلم پدر،
داستان زندگی پسر جوانی به نام دیوید (داوود) است که در خانوادهای یهودی به دنیا آمده است.
او بســیار به موسیقی عالقهمند اســت و در نواختن ســاز ویولن مهارت زیادی دارد .پدر دیوید
مردی وطنپرست است که مخالف رفتن پســرش به مسکو است .دیوید ،که دوست دارد فردی
بهروز باشــد و دنیای جدید را تجربه کند ،علیرغم مخالفتهای پدر به کنســرواتوار موسیقی در
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مسکو میرود .او که گویی از نسل پیش از خود یعنی نسل پدرش ناراضی است ،قصد ندارد دگر
بار پدرش را ببیند؛ تا زمانی که پدر در جنگ جهانی توســط نیروهای نازی کشــته میشود .پس
از کشــته شدن پدر (در نشانهشناســی فیلم ،پدر نماد هویت و اصالت است) ،دیوید از رفتارش
پشــیمان میشــود و تصمیم میگیرد راه پدر را ادامه دهد .روحیۀ مقاومت و شکستناپذیری در
شــخصیت پدر دیوید به خوبی به نمایش گذاشته شده است .حفظ اصالت و کشته شدن پدر در
این راه برای دیوید تبدیل به اسطوره میشود .تالش ،اراده و پشتکار یهودیان ،در شخصیت پدر و
دیوید از دیگر نشانههای بارز داستان است.
الگوی دوم :بــه نمایش در آوردن تصویری از یهودیان روســیه به عنــوان تودهای تحقیر و
ُ
1
شکنجهشــده که همواره باید تابع سرنوشــت محتوم و محنتبار خویش باشند .فیلم «کمیسر»
محصول ســال  1967نمونهای از فیلمهایی با چنین موضوعات ملودرام دربارۀ یهودیان اســت.
داستان در مورد زنی است که در زمان جنگ جهانی دوم فرماندۀ ارتش است .زن در طول جنگ،
باردار میشود و به خانوادهای یهودی پناه میبرد تا بتواند تا زمان زایمان در آرامش باشد .خانوادۀ
یهودی ،نمونهای بارز از عشــق ،محبت ،مهربانی و فامیلمحوری هســتند .پدر خانواده ،مانند
دیگر فیلمهای یهودی ،مردی الغراندام ،مظلوم ،زحمتکش و خانوادهدوست است .مادر خانواده
(در نشانهشناسی فیلم مادر و زن نماد سرزمین است) ،زنی مهربان ،فهیم و دلسوز است که تمام
آواز
زندگی خود را وقف شوهر و فرزندانش کرده است .در این فیلم نیز ،در سکانسهایی رقص و ِ
ویژۀ یهودیان درســت در زمانی که خانوادههای یهودی در محاصرۀ دشمن قرار گرفتهاند مشاهده
میشــود و چنین سکانسهایی حاکی از آن است که یهودی ،حتی در سختترین شرایط تسلیم
نخواهد شد و روحیۀ خود را حفظ خواهد کرد .در این داستان نیز یهودیان افرادی امیدوار هستند
که در مقابل سختیها مقاومت میکنند.
2
دوم بریتمان قرار میگیرد ،فیلم «ســابیبور» محصول ســال
از دیگــر فیلمهایی که در مدل ِ
 2018روســیه است .این فیلم نیز داستان جوان یهودیای است که در جنگ جهانی دوم ،توسط
نیروهای نازی دســتگیر و به اردوگاه کار اجباری سابیبور فرستاده میشود .در این داستان ،جوان
یهودی ،انسانی مقاوم ،شکستناپذیر و اخالقمدار به تصویر کشیده شده است.
1. Комиссар
2. Собибор

مؤلفههای مثبت یهودیان در سینمای روسیه:

ً
بدون شــک در سینمای روســیه ،یهودیان خصوصا در نیمۀ دوم قرن بیستم و بهویژه در سالهای

1. Бедные родственники
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الگوی سوم :موضوعات ملی ،میهنی و عاشقانه که نمونههای این موضوعات را در فیلمهای
مختلف سینمای روســیه میتوان مشاهده کرد ( .)Брейтман, n.d.فیلم «اقوام فقیر» 1محصول
مرد روس یهودیتباری است که برای پیدا کردن خویشاوندان خود
سال  2005روســیه در مورد ِ
به شــهرهای اطراف روسیه سفر میکند .او با مشــقات بسیار ،خویشاوندان خود را پیدا میکند.
آنها با هم ارتباط صمیمی و خوبی دارند و تنها اختالفشــان بر ســر پول است که در پایان داستان
ُ
این مشکل نیز حل میشود .فیلم دارای ژانری کمیک و اجتماعی است .از مؤلفههای مهم در این
فیلم ،عشــق ،محبت ،مهربانی و جایگاه خانواده در میان یهودیان اســت که به روشنی مخاطب
را به خود جلب میکند .خواندن آوازهای ســنتی مربوط به یهودیان از جمله نشانههایی است که
در اغلب داستانهای یهودی مشاهده میشــود .آوازهای گروهی که همه با یکدیگر میخوانند،
نمونهای از طرح هویتی یهودیان است.
همانگونه که گفته شد ،سینما به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تبلیغ ،همواره میتواند نقش
تأثیرگذاری در اذهان عمومی و سیاســتهای فرهنگی ایفا کند .هر قوم و ملتی در ســینمای هر
مسئوالن سیاستهای فرهنگی برای آنها تعریف میکنند.
کشوری به گونهای معرفی میشوند که
ِ
برای نمونه ،بازنمایی ایران در سینمای هالیوود ،بازنمایی مسلمانان در سینمای آمریکا ،بازنمایی
یهودیان در سینمای آمریکا ،انگلســتان و فرانسه ،بازنمایی یهودیان در سینمای روسیه نیز خارج
از این ابزارهای تبلیغاتی و سیاســتهای فرهنگی نیست .برای شــناخت بازنمایی و جایگاه هر
شناســی فیلم و شناخت مؤلفههای
ملت ،قومیت و دین در ســینمای یک کشور ،شناخت نشانه
ِ
قومیتها در ســینما الزم و ضروری است .یهودیان در سینمای روســیه دارای مؤلفههای مثبت
و منفیای هســتند که همواره در فیلمهای سینمایی روســیه این ویژگیها تکرار و برای مخاطب
ماندگار میشوند .جایگاه یهودیان در سینمای روسیه را میتوان به دو مؤلفۀ مثبت و منفی در میان
فهرست بزرگ فیلمهای مرتبط با یهودیان تقسیم کرد:
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پایانــی قرن ،نقش قابل توجهی به خود اختصاص داده اند .با بیشــتر شــدن ارتباط و نزدیک تر
شــدن یهودیان روســیه به وطن موعود و تالش برای رســیدن به آن ،این نقشها در هر دو سوی
رنگ و جلوۀ بیشــتری یافته است؛ هم در سینمای اســرائیل به وطن اول یهودیان اروپای شرقی
اشــارات صریح و تلویحی شده است و هم در سینمای روســیه ،نقش و جلوۀ مثبت یهودیان و
تعداد فیلمهایی که دربارۀ آنان یا با اشــاره به ایشان و مشکالت و سختیهای زندگیشان ساخته
شــده بیشتر از قبل است .اگرچه تصویر یکپارچه ،یکدست و مهرورزانهای از آنان در سینما ارائه
شده اما در برخی فیلمها نیز تعریضاتی به حضور آنان ،مزاحمتهای ایشان برای زندگی عادی
روسها در قرن  19و مواردی نظیر آن وجود دارد .در برخی ســکانسها مردان یهودی ،افرادی
پولپرســت و طمعکار هستند که در حق همکیشــان خویش نیز ظلم روا میدارند .عالوه بر آن،
خصائلــی چون قدرت نفوذ ،البیگری ،زدوبندهایی با ارکان حکومت ،سوءاســتفاده از مقام و
موقعیت به نفع قوم و تبار از سوی یهودیان در فیلمهای روسی به چشم میخورد ،اما تفکر غالب
نیست و چندان مورد توجه نیز واقع نشده است .بخش قابل توجهی از فیلمهای تولیدی در باب
یهودیان بر وجوه مثبت شخصیتی ،قومی و دینی ایشان به شرح ذیل تکیه و تأکید میکنند:
 شهروندان یهودی و اسرائیلی در سینمای روسیه ،همواره مظلوم ،تنها و بیخانمان هستند. ســرود ملی و آوازهای ســنتی از مؤلفههای ثابت و مهم برای تلطیــف محتوای فیلمهاهستند.
 نمادها و نشانههای کاباال و عرفان یهودی ،اغلب در پس زمینۀ فیلم نمایش داده میشود. بیپناهــی و بیخانمانی ،بــا توجه به محتــوای فیلمها در قالب دختــری کوچک (درنماد سرزمین هستند) و تنها نمایش داده میشود که پدر،
نشانهشناسی سینما ،زن و مادر ِ
مادر و خانوادهاش توسط دشــمن کشته شدهاند و دختر (و یا در برخی فیلمها پسربچه)
ً
برای پیدا کردن محلی امن به هر جایی پناه میبرد و البته معموال با توهین و تحقیر و رانده
شدن مواجه میشود.
دیگر داستا ن فیلم هایی
 رنگهای شاد و امیدبخش مانند قرمز و شنل قرمز از مؤلفههای ِبا موضوع یهودیان است.
ً
 در فیلمهــا یهودیان معموال افرادی خیرخواه ،باهــوش ،لطیف ،ماهر ،مجرب و مهرباننمایش داده می شوند.

نتیجهگیری

با نگاهی اجمالی به ســینمای روسیه میتوان دریافت که چرا فیلمهایی با موضوع یهودیان برای
مخاطب روس جذابتر بوده اســت .نکته مهم تر این که نه تنها از این جذابیت کاسته نشده بل
در پناه تولیدات جدید ســینمایی ،مورد استقبال نیز قرار گرفته است .مروری بر فیلم های تولید
شده پس از تاسیس اسرائیل نشان می دهد که این فیلم ها با هدف بهره مندی از قدرت نرم سینما
و رســانه قدرتمند فیلم ،توانسته اســت توجه مخاطبان غیر یهودی روس را به کلیشه های رایج
در مورد یهودیان نزدیک تر کند .مهاجرت گســترده ایشــان به اسرائیل اندک زمانی پیش و پس
از فروپاشی شــوروی ،همذات پنداری بیشتری بوجود آورده است .به تصویر کشیدن مشکالت
اجتماعی ،معضالت خانوادگی ،توجه به زجرهای تاریخی و ســپس مورد هجوم واقع شدن از
ســوی اعراب و مظلوم نمایی های تصویری در جریان واقعه هولوکاست این همراهی را افزون
تر ساخته است .یهودیان آواره پس از پیدایش اسرائیل ،و به مدد بازنمایی هایی که در متن مقاله
مختصرا بدان اشــاره شد ،اینک ســرپناه و هویت و اعتبار و تشخصی در هر دو عالم حقیقت و
مجاز (ســینما) پیدا کردهاند .بنابراین ،طبیعی اســت که قدرت نرم سینما را برای تبیین تاریخ و
جغرافیای بحران خویش به کار گیرد و در این راســتا با تکیه بر شواهد بزرگنمایی شده تاریخی
مانند هولوکاســت از رســانه برای بیان مظالم دیگران در حق خویــش حداکثر بهره برداری را
بنماید.
هــال موضوع بازنمایی را مورد توجه قرار داده اســت و با تکیه بــر چارچوب نظری وی این
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 در حفظ آداب ،رســوم ،ســنن و میرات و مردهریگ تاریخی و مذهبی خویش ،ماهیتقومی و نژادی یهودی ،متعصب و غیورند.
 افرادی مقاوم ،صبور ،شکستناپذیر و امیدوار به آینده تصویر میشوند که هیچگاه امیدخویش را از دست نمیدهند.
 اصال��ت ،توجه به ارزشهای دینی و اخالقی ،کمک ب��ه همنوع ،زندگی جمعی ،تحتفشــار ،تحمل گتو ،امیدوار به تأســیس وطن ،ایثارگــری در راه آن و خانوادهمحور بودن
از دیگر ویژگیهای ایشــان اســت که در فیلمهای مختلف به اشــکال گوناگون تصویر
میشود.
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بازنمایی به شــکل صریح در خدمت ارائۀ تصویری جذاب دربارۀ یهودیان در ســینمای روسیه
آمده اســت .از این منظر ،هر ملتی برای بیان برخی مفاهیم سیاســی میتواند از قدرت رسانه و
ســینما اســتفاده کند و یهودیان در این حوزه ،که محور آن افکارسازی و تصویرآفرینی و در یک
کالم بازنمایی اســت ،فعال هســتند .آنها با تکیه بر سینمای هالیوود و سینمای دولتی رو به رشد
اســرائیل ،کوشــیدهاند ســینمایی منحصربهفرد بیافرینند و در این راه با تکیه بر ابزارهای شگرف
تبلیغاتی و ذات سینمای مسحورکنندۀ غرب ،موفق هم بودهاند .فیلمهایی با موضوع یهودیان ،می
کوشــد با بزرگنمایی و تصویرســازی ،به بازنمایی چهره تلطیف شده و انسانی از ایشان بپردازد.
قدرت نرم یهود در ســینمای خاص ایشان بروز و ظهور عینی و عملی یافته و پس از هفت دهه از
تأسیس اسرائیل و یک سده از ساخت نخستین فیلمهایی که دربارۀ یهودیان ساخته شده ،هالهای
قدسیشــده و فضایی بسیار متعاطف ،احســاسمحور ،جذاب و سیمایی متفاوت و منحصر به
خویش از این قوم به نمایش گذاشــت ه است .سینمای روسیه مانند سینمای دیگر کشورها همواره
ای مذکور دربارۀ یهودیان بوده است .در این راه با
متعهد به حفظ ســیمای تعریفشده و کلیشــه ِ
تکیه بر تجارب ســینمای اســرائیل و شبکه عظیم رســانه ای حامیان یهود در جهان و خصوصا
ســینمای هالیوود ،توانســته بازنمایی خوبی را به مدد قدرت نرم رســانه و سینما در ذهن و زبان
مخاطبان خویش جاری سازد.
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چکیده
مفهوم قدرت ملی بعد از فروپاشــی نظام دو قطبی دوران جنگ سرد و متعاقب آن ،شکلگیری
واحدهای سیاسی مســتقل (دولت – ملت) نمود بارزتری یافته است .قدرت ملی ،تعین بخش
اهداف و مصالح ملی هر واحد سیاسی است؛ بنابراین امروزه در عرصه سیاست جهانی ،هرگونه
تحولی در قدرت ملی ،تحول در اهداف ملی را در پی خواهد داشــت .لذا هدف از نگارش این
مقاله بررسی جایگاه قدرت نرم در مفهوم شناسی قدرت ملی با تاکید بر رویکرد دینی است .در
نوشتار حاضر نویسنده با استفاده از روش تحلیل محتوا و با تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی،
در صدد پاسخ به این سوال است که ابعاد ،مولفهها و شاخصهای دینی به عنوان رویکرد مهم
قدرت نرم در بازشناسی و مفهومشناسی قدرت ملی کدامند؟ به واکاوی مفهومی و نظری قدرت
ملی بر اســاس بررسی نظریههای داخلی و خارجی ،به شــناخت مؤلفهها و شاخصهها و ابعاد
قدرت نرم با تاکید بر رویکرد دینی پرداخته شــده است .در دهههای اخیر ،گفتمان اصول گرایی
دینی به عاملی مؤثر در عرصه روابط بینالملل تبدیل شــده است که بر اساس آن« ،دیانت» در
تسلسل و پیوند تنگاتنگی با «سیاست» و «قدرت» قرار گرفت است؛ به دیگر سخن ،قدرت نرم
با رویکرد دینی در عرصه روابط بینالملل سبب ساز برسازی فضای اندیشه ورزی و کنشگری
جدید و متمایز گردیده است .این گفتمان ،برجسته ساز این معناست که فرهنگ سازی از طریق
ی اوضاع
تغییر در مبانی هنجاری مســلط پیشین و خلق معانی بدیع ،میتواند منجر به استحاله ِ
ِ
مادی جهانی شــود .یافته پژوهش حاضر بیان میدارد کــه در عرصه قدرت نرم؛ رویکرد دینی،
ِ
اثرگذارترین عامل بر قدرت ملی دولت ها« ،اتحاد ملی» و اتحاد «انسانیت» انسان هاست.
کلیدواژگان :قدرت ملی ،قدرت نرم ،رویکرد دینی ،معنویت ،اتحاد ملی.

174

مقدمه

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

قدرت ملی از جمله مفاهیمی اســت که در اذهان ،اندیشه و عمل ملتها و حکومتها اهمیتی
فراوان دارد .قدرت زمانی جنبۀ ملی پیدا میکند که در یک جامعه یا ملت به آن نگریســته شــود
و برآیندی از تواناییهای مادی و معنوی آن ملت محســوب شــود .ایــن مفهوم بعد از پیدایش و
شــکلگیری دولتهای ملی و از اروپا به سایر نقاط گسترش پیدا کرد(واثق و همکاران:1396 ،
.)679
قدرت ملی به مجموعه ای از تواناییهای مادی و معنوی گفته میشود که در قلمرو یک واحد
جغرافیایی و سیاســی به نام دولت یا کشــور وجود دارد .در تعریفی ساده« ،قدرت ملی» عبارت
اســت از ظرفیت های یک کشور در پیگیری اهداف کاربردی با اقدامات عمدی .این تعریف از
قدرت ملی ،شــامل دو بعد مجزا و در عین حال مرتبط به هم می شــود؛ بعد اول ،بعد خارجی
اســت که به معنای ظرفیت یک کشــور در اثرگذاری بر محیط بین الملل از طریق سازوکارهای
اقتصادی و سیاســی و نظامی است .بعد دوم ،بعد داخلی است که ظرفیت های یک کشور را در
تبدیل منابع جامعه به دانش اجرایی در بر می گیرد.قدرت ملی ،در ذات خود گرایش به بســط و
گســترش دارد و دولت ها همواره در پی افزایش قدرت خود هستند تا از این طریق ثبات و امنیت
را برای خود خلق کنند؛ بنابراین ،هر دولتی که میزان و ســطح قدرت ملی آن اندک و پایین باشد
به حتم ،جامعه ای ناامن و ناپایدار خواهد داشــت؛ هم چنین ،کاهش و ضعف قدرت ملی یک
دولت ،منافع ملی آن دولت را در داخل و خارج از مرزهای سیاسی به خطر می اندازد(.یزدان پناه
و همکاران)44 :1397 ،
برخالف نظریه های رایج و مرسوم ،در جوامع و نظامهای دینی« ،معنویت» در تولید قدرت
ملی نقش اساسی دارد و از این روی ،شیوههای تولید قدرت ملی از جهات مختلف با شیوههای
ً
تولید قدرت در یک کشور غیردینی و غیرمعنوی متفاوت است .این تفاوت ها ،عمدتا به کارکردی
متفــاوت در قلمرو «قدرت ملی» در یک جامعه معنوی و ایمانی با یک جامعه غیردینی و ایمانی
بر می گردد .اسالم یکی از ادیان توحیدی است که نگاهی خاص به قدرت دارد .از دیدگاه اسالم،
منشــأ قدرت خداســت و خداوند در قرآن خود را قدرت مطلق و توانا به انجام هر امری معرفی
می کند .طبق این نگرش ،قدرت در دولت اســامی ،امانت الهی است و حاکم دولت اسالمی
جانشین خداوند و پیامبر (ص) است؛ بنابراین ،گفتمان دینی منادی این معنا و امر است که نظم

پیشینه

بررسی پژوهش های صورت پذیرفته در مورد موضوع مورد نظر یا در باب قدرت ملی سبب می
شــود تا دانش و آگاهی اولیه در مورد موضوع به دست آید و کاستی های موجود در منابع پیشین
شناســایی شود و تالش گردد تا خالهای پژوهشی موجود از طریق انجام دادن پژوهشی جدید،
پوشــش داده شــود .با توجه به این امر ،در زیر تالش می شود تا برخی از منابع مربوط معرفی و
تشریح گردند.
ســید باقری( )1389در مقاله ای تحت عنوان"ماهیت و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ســیاﺳﯽ از ﻣﻨﻈﺮ
قــرآن ﮐﺮﻳﻢ " به این نتیجه می رســد ﻛﻪ ﻗﺪرت ســیاﺳﯽ ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎظ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی اراده و آﮔﺎﻫﻲ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اى از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ به اﻃﺎﻋـﺖ درآوردن ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ به وسیله
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ً
موجود جهانی ،نظمی اصیل و ثابت نیست ،بلکه احتمال تغییر در آن کامال مشهود
محور
قدرت
ِ
ِ
است(.جوانی)32 :1387 ،
از آنجایی که نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس ارزش ها و آرمان های دین مبین اسالم
بنیاد گرفته اســت ،مفهوم شناســی قدرت ملی در چنین فضایی اجتناب ناپذیر است؛ به عبارت
دیگر ،با توجه به اینکه ایران تنها منادی و پرچم دار واقعی و راســتین حکومت دینی و اســامی
است ،لزوم بررسی دقیق و همه جانبه این مفهوم از دیدگاه دین اسالم به منظور استفاده کارشناسان
ً
و نیز مقابله علمی با نظریه پردازان غربی در این حوزه کامال ضروری است.
این تحقیق جهت مرتفع سازی مشکل گذاری بودن جامعه ایران (یعنی کشاکش مستمر سه
فرهنگ ملی و اســامی و غربی) ،تهدیدات فرامرزی و فقدان دانش بومی شده در قدرت ملی و
عدم تبعیت مطلق از تجویزها و نظریه های غربی برای حل مشــکالت و رســیدن به راهکارهای
مطلوب از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی قرار گیرد؛
بنابراین ،مقاله حاضر با هدف بررســی مفهوم قدرت ملی درصدد پاســخ گویی به این پرســش
نگاشــته می شود که «ابعاد و مؤلفهها و شــاخصهای قدرت ملی از منظر رویکرد قدرت نرم با
تاکید بر مباحث دینی کدامند؟» با توجه به این پرسش ،این فرض تقریر میشود که مباحث دینی
به عنوان مولفههــای تاثیرگذار قدرت نرم دارای ابعاد و مؤلفههــای متعدد و مؤثر بر قدرت ملی
است.
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ﮔﺮوه یــا ﻓﺮد دﻳﮕﺮی ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح و طیف ﮔﺴﺘﺮده ای از
ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎدی ﻳـﺎ ﻣﻌﻨـﻮی و ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺷﻮد .ﻫﺪف در اﻳـﻦ ﻗـﺪرت ،رﺷـﺪ،
ﻫﺪاﻳﺖ ،اﺟﺮای دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ،آزادی و ﺣﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ؛ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در
ﻧﮕﺮش ﻣﺎدی و غیرقرآنی ،هیچ ﻣﺤﺪودﻳت و مهارکننده درونی در ﻛﺴﺐ ﻗﺪرت وﺟـﻮد ﻧﺪارد .در
ایــن مقاله ﺿـﻤﻦ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی ﻗﺪرت ،ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋـﺰت ،ﻋﻠـﻢ ،داﻧـﺎ ﻳﻲ ،وﺣﺪت ،رﻫﺒر ،اﻣﺎﻣﺖ و اﻳﻤﺎن مورد بررسی قرار گرفته است.
پیشــگاهی فرد و همکاران( )1390در تحقیقی با عنــوان" جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی
با تأکید بر جمهوری اســامی ایران" به "بررســی مؤلفه های تاثیرگذار قدرت نرم بر قدرت ملی
جمهوری اســامی ایران“ می پردازد که مولفه هــای فرهنگی ،وجهه بین المللی ،دیپلماســی
عمومی ،موقعیت جغرافیایی ،قومیت و نژاد ،کمک های بشــر دوســتانه ،حضور در مجامع بین
المللی و...بر شمرده و نتیجه گرفته می شود که شاخص های قدرت نرم در بعد داخلی ،اثرگذاری
باالیی بر قدرت ملی داشــته اند و شاخص های که در بعد فراملی اثرگذار هستند ،عملکرد منفی
بر قدرت ملی را نشان می دهند.
هابز( )1991در کتاب" قدرت ملی" می نویسد ،زمینه های قدرت ملی حالتی متنی در خود
دارد کــه می تواند فقط با بودن همه مؤلفه هــای قدرت ملی و وجود رابطه میان یکایک بازیگران
این عرصه در شرایطی پیش بینی شده و امتحان شده به وقوع بپیوندد؛ در واقع ،قدرت ملی نشان
دادن قدرت نظامی به کشور های خارجی نیست ،بلکه قدرت ملی استفاده منظم از ظرفیت های
یک کشور برای رشد است.
میلر( )2004در مقاله ای تحت عنوان" مؤلفه های قدرت ملی"عوامل قدرت ملی را به ترتیب
زیر بر می شــمارند )1:دیپلماسی :که سنجش آن را کشــورهای خارجی انجام می دهند و ارگان
ناظر بر این ســنجش سازمان ملل متحد است که ســازمانی جهانی و بدون فعالیت های دولتی
اســت )2.اقتصاد :این مولفه رابطه مســتقیم با پول و تهیه کردن آن و سطح عالقه مندی استفاده
از آن در شــرایط بحرانــی اقتصادی و افت و خیز های اقتصــادی دارد  )3.اطالعات :این مؤلفه
دامنه ای گســترده دارد که طی آن کشــور ها برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز خود توســط
ســرویس های اطالعاتی خود اقدام می کنند که این موضــوع به جمع آوری اطالعاتی همچون
وضع معیشتی اقتصادی ،اوضاع سیاسی ،اوضاع فرهنگی و اوضاع نظامی کشور های مرتبط می

شــود )4 .قدرت نظامی و ارتش ها :این مؤلفه تحت امر مؤلفه اطالعات است که کشور ها برای
ً
قدرت نمایی ملی خود نیاز به مقایسه آن با سایر کشور ها دارند و کشور های قدرتمند معموال از
نظر نظامی از کشور های هم جوار خود قدرتمند تر هستند .
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تعریف قدرت و انواع آن
رابرت دال 1معتقد اســت« :قدرت توانایی فرد یا گروه در ترغیب دیگران به انجام کاری اســت
کــه در غیر این صورت آنرا انجام نمی دادند»)(Dahlt, 1996: 39؛ به عبارت دیگر ،رابرت دال
از تعریــف قدرت به وضعیت یا کیفیت گذر کرده اســت و به تعبیــر وی «قدرت رابطه ای میان
بازیگرانی است که در آن بازیگری ،دیگر بازیگران را به عملی وا می دارد که در غیر این صورت
آن عمل را انجام نمی دادنــد .زمانی که قدرت را در چارچوب رفتار تغییر یافته دیگران تعریف
کنیم باید ترجیحات آن ها را بشناســیم ،در غیر این صورت ممکن اســت در فهم قدرت دچار
اشتباه شویم؛ زیرا رفتار افراد و ملت ها و گروه ها تابع متغیرهای متعددی است که نگرش و باور
و نظام ارزشی از جمله مهم ترین آن هاست.
واژه ﻗﺪرت ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ مفاهیمــی ﭼﻮن ﻛﻨﺘﺮل ،اﻗﺘﺪار ،ﻓﺮﻣﺎن ،ﺗﺴﻠﻂ ،اختیار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﻧﺠﺎم ﻗﻀﺎوت و داوری ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه است ( .)Gove, 1986: 1778دستیابی به قدرت ،دلیل
اصلی رقابت ها ،کشــمکش ها ،نزاع ها و نیز شکل گیری دسته بندی ها و پیمان های دو یا چند
جانبه منطقه ای و بین المللی اســت که بر همین اساس نظم اجتماعی و روابط کشورها و انسان
ها نیز شــکل می گیرد .قدرت ،توانایی یک بازیگر را در اســتفاده از منابع و امکانات در جهت
تاثیر گذاری بر رویدادهای بین المللی به نفع خود نشــان می دهــد؛ از همین رو برخی قدرت
را تعیین کننده ترین مؤلفه مناســبات و جایگاه کشــورها در عرصه بین المللی می دانند (انعامی
ُ
علمداری .)29: 1387،ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ ا ﺳﻮلیوان 2ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ« :ﻗﺪرت چیزی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ
از ﻣﺮدم را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﻲ درﺑﺎره دﻳﮕﺮان اﻧﺠﺎم دهد» (.))Sulivan, 1986: 77
از نظر صاحبنظران قدرت انواعی دارد که به می توان در پنج گروه اصلی به آنها اشاره کرد:

178

الف) قدرت مادی و قدرت معنوی (دوئرتی و فالینز گراف.)68 :1376 ،
ب) قدرت مشروع و قدرت غیر مشروع ( :مطهری نیا.)146 :1378 ،
ج) قدرت منفی و قدرت مثبت( :سنجابی.)76 :1380 ،
د) قدرت بالقوه و بالفعل
هـ) قدرت نرم و قدرت سخت( :گروه مطالعاتی امنیت)88 :1387 ،
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قدرت مادی و
قدرت معنوی
قدرتمشروع
و قدرت
غیرمشروع

انواع قدرت

قدرت منفی و
قدرت مثبت

قدرت ملی

قدرت نرم و
قدرت سخت

قدرت بالقوه و
بالفعل

رسم توضیحی  1انواع قدرت

قــدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپولیتیكی ،1صفت جمعی افــراد یك ملت یا ویژگی كلی یك
كشــور را منعكس می كند كه برآیند توانایی ها و مقدورات آن ملت یا كشور محسوب می شود.
تعاریف متفاوتی از قدرت ملی وجود دارد كه به ذكر چهار مورد از آن ها اكتفا می شود:
•قدرت ملی عبارت اســت از :تكامل و نفوذ بیــن المللی یك ملت هم در عرصه قدرت
مادی و هم معنوی كه ملت از آن برای بقاء و توســعه اســتفاده می كند (هانگ شــوفن،
.)102 :1992

1. Geopolitic.

كاركردهای قدرت ملی

به طور كلی ،قدرت كاركردهای گوناگونی دارد كه فراهم آوردن اوضاع مناســب جهت تحقق و
فعلیــت یابی اهداف و تمایالت افراد و گروه ها و  ...را می توان محور اصلی آن دانســت .چند
مورد از مهم ترین قابلیت های كاركردی قدرت ملی از دیدگاه صاحب نظران عبارتند از:
.1استفاده از منابع مادی و معنوی كشور با هدف اعمال اراده ملی و تحصیل اهداف و منافع ملی
(روشندل .2.)23 :1374 ،مهم ترین كاركرد قدرت ملی كشورها  ،تامین منافع ملی و حفاظت
و بسط آن اســت .3.تضمین تأمین خواست ها و تمناهای ملت یا كشور .4.عامل بقاء و توسعه
ملت و كشــور .5.پیگیری اهداف كاربردی با اقدامات عمدی از طریق تاثیر گذاشتن بر محیط
بین المللی (در بعد بیــن المللی) و تبدیل منابع جامعه به «دانــش اجرایی»كه بهترین فناوری
نظامی و غیر نظامی ممكن را تولید می كند(.در بعد داخلی) (اشلی و دیگران.)56 :1383 ، 1

کاربردهای قدرت ملی

قــدرت ملی ،که آن را "ماشــین حکومتی" نیز می نامند ،نیروی محرکه قدرتمندی اســت که از
ســوی جامعه به حکومت جهت انجام وظایف و رسالتی که عهده دار است ،محول می گردد و
حکومت ها از قدرت ملی برای نیل به اهداف ملی از دو جهت خارجی و داخلی اســتفاده می
کنند .بعد خارجی :اســتفاده از قدرت ملی در مناســبات بین المللی و ارتباط با دیگر دولت ها

1. Ashley and others.
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•قدرت ملی عبارت اســت از« :توانائی ،قابلیت یك ملت و یك كشــور برای استفاده از
منابــع مادی و معنوی خود با هدف اعمال اراده ملــی و تحصیل اهداف و منافع ملی».
(حافظ نیا)246 :1379 ،؛
•قدرت ملی عبارت است از توانائی های مادی و معنوی که در قلمرو یک واحد جغرافیایی
و سیاسی به نام کشور یا دولت و جود دارد ( کاظمی.)70 :1373 ،
•تعریف مؤسســه رند از قدرت ملی عبارت از ظرفیت و قابلیت یک کشــور برای تعقیب
اهداف راهبردی خود از طریق سیاست های هدفمند است.
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به منظور حفظ و ازدیاد منافع ملی با تحقق هدف های سیاســت خارجی است .دولت ها برای
ً
نفوذ و تأثیرگذاری بر رفتار دیگر دولت ها معموال از روش های زیر بهره می گیرند :دیپلماســی
یا مذاکره و اقناع ،ترغیب و تشــویق ،تنبیه ،جنگ روانی ،جنگ اقتصادی ،اقدامات شناخته شده
قانونی ،جنگ یا اســتفاده از قدرت نظامی .بعد داخلی :اســتفاده از اختیارات و یا اقتدار قانونی
برای اداره یا مدیریت کشــور از طریق قانون گذاری ،امور اجرایی و تضمین حسن انجام قوانین
و موازین.
منابع یا زیر بنای قدرت ملی :قدرت ملی از دو منبع به شرح زیر سرچشمه می گیرد؛
منابع فیزیکی یا ملموس :وضعیت جغرافیایی ،شامل اندازه و شکل زمین ،آب و هوا ،منابع
طبیعی ،موقعیت ،عوارض طبیعی یا توپوگرافی ،ظرفیت های صنعتی کشــور ،تجارت خارجی،
ســازمان و تشــکیالت اداری ،وضعیت نیروهای مســلح ،خطوط مواصالتی ،ترابری ،ارتباط و
مخابرات.
منابع غیر ملموس :فرهنگ ملی و شیوه های زندگی ،روحیه و همبستگی ملی ،ویژگی های
ملی ،علوم و تکنولوژی ،ایدئولوژی و اخالق ،خرد و رهبری (چگینی )115-116 :1384 ،که در
اسالم نیز به وضوح به این موارد قدرت انگیز اشاره شده است.

انواع قدرت در اسالم

ّ
ً
ّ
در اسالم خداوند متعال منشا تمامی قدرت هاست :أن القوة لله جمیعا؛ (بقره()165 :به درستی
که قدرت ،همه برای خداوند اســت) .هیچ قدرتی جز به مشــیت الهی و جز از جانب او پدید
ّ
نمی آید :ال ّقوه إال بالله؛(کهف()39 :هیچ قدرتی نیســت مگر از خداوند).اسالم هیچ قدرت
فی نفسه و بالذات دیگری را جز قدرت خداوند در عالم به رسمیت نمی شناسد .از نظر اسالم ،
خداوند قدرت را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) و از ایشان به امامان معصوم (علیه السالم)
و فقهای عادل تفویض کرده اســت .قدرت در اسالم به واسطه ی قدسیت منبع آن ،امری مقدس
است و با سلب قداســت از آن نامشروع گردیده « ،طاغوت» تلقی می شود و سرپیچی از آن به
ّ ُ
َ ُُ
اعبدواالله َو ْاج َت ِن ُبواالطاغوت» (نحل .)36 :رویکرد قرآن را
هر طریق ممکن واجب اســت« :ان
در تمییز قدرت می توان به حد و مرزی که برای قدرت در نظر گرفته به دو نوع ســخت (منفی)
و نرم (مثبت) تقسیم نمود:

قدرت نرم
انگارةدینی
رویکرد
نظربربه
تاکید
اسالم با
ملی با
معنایی
المللقدرت
شناسی
نظام بین
مفهوم
ی
نظر 
نرم در
های
قدرت
جایگاهبنیان
تبیین
پورمحمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
پیرباالئی،
عبدالعلی
قادرحاله
رو

الف) قدرت سخت (منفی) :که خود به  4نوع تقسیم می گردد:
 استفاده از قدرت تنبیه و زور(منفی)برای ترساندن (بازدارندگی) :حفظ تمامیت ارضی و ایجادامنیــت از قدیمی ترین اهداف دولت و انگیزه اولیه تشــکیل حکومت در تاریخ بشــر بوده
اســت ،این مقصود با قدرت نظامی حاصل می شــود .خداوند در قرآن کریم مســلمانان را
ْ َ
ُ
َ َ ُّ ْ َ ُ َّ ْ َ َ
ــتط ْع ُتم ِّمن ق َّو ٍة َو ِمن ِّر َب ِاط الخ ْیل
به ایجاد چنین قدرتی ســفارش می کند":وأ ِعدوا لهم ما اس
ُ ُ ْ َ ِ
َ
ّ
ُ ْ ُ َ َ ْ َّ ّ
الله َو َع ُد َّو ُك ْم َو َآخر َین من ُد ِونه ْم َال َت ْع َل ُم َون ُه ُم الل ُه َی ْعل ُم ُه ْم َو َما تنفقوا من ش ْ
ــی ٍء
ِ
ِ ِ
ِ
تر ِهبون ِب ِه عد ّو َّ َ ُ َ ِ َ ُ ْ َ ِ
َ
ــبیل الل ِه ُی َوف ِإل ْیك ْم َوأ ُنت ْم ال تظل ُمون"  -هر نیرویى در قدرت دارید ،براى مقابله با آنها
ِفی َس
ِ ِ
[= دشمنان] ،آماده ســازید! و (همچنین) اسبهاى ورزیده (براى میدان نبرد) ،تا به وسیله آن،
دشــمن خدا و دشمن خویش را بترســانید! و (همچنین) گروه دیگرى غیر از اینها را ،که شما
نمىشناسید و خدا آنها را مىشناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعى اسالم) انفاق
کنید ،به طور کامل به شما بازگردانده مىشود ،و به شما ستم نخواهد شد!(انفال)60 :
 نفی هرگونه تبعیض در استفاده از قدرت تنبیه :آنچه جوامع را رنج می دهد ،استفاده ی تبعیضگونه در بعضی موارد از قدرت پاداش و یا قدرت تنبیه اســت ،به این معنا که پاداش ها و تنبیه
ها به تناســب افراد– و نه به تناسب اعمال– در نظر گرفته شود .حضرت علی(ع) در نامه ای به
یکی کارگزاران خاطی که متهم به خیانت دربیت المال شــده بود ،می نویسند« :به خدا قسم،
اگر حسن و حسین آنچه را که تو انجام داده ای مرتکب شده بودند ،با آنها صلح و آشتی نمی
کردم»! (نهج البالغه :نامه)41
 اســتفاده از قدرت تنبیه و زور بــه عنوان آخرین مرحله :آخرین حربه در به انقیاد کشــاندن وتربیت ،تنبیه و زور اســت ،نه اولین راه؛ چون تربیت یکی از اهداف حکومت از دیدگاه نهج
البالغه اســت ،تنبیه نیز از ابزار تربیتی می باشــد ،ولی ابزاری که در رتبه متأخر از ابزار دیگر
شدگان متهم به قتل
قراردارد؛ لذا وقتی از حضرت علیه الســام می خواهند که با دســتگیر
ِ
عثمان برخورد جدی کند ،می فرماید« :به زودی این امر را به مدارا اصالح می کنم ،مادامی
که مدارا با آن ممکن اســت و هرگاه چــاره ای نیابم از داغ و درفش بــه عنوان آخرین درمان
استفاده خواهم کرد»(.نهج البالغه :خطبه )167
 اســتفاده از قــدرت تنبیه و زور با آمیزه های رحمت و بخشــش :در تربیت اســامی آمیزه یرحمت و رأفت و شدت و عذاب  ،برای ارائه ی یک تربیت متعادل با هم استفاده شده است،
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به جهت این که استفاده ی تنها از قدرت زور و تنبیه ،انسان ها و قدرت ها را به سوی استبداد
می کشاند.
ب) قدرت نرم (مثبت):که این نوع قدرت به اقسام ذیل تقسیم بندی می گردد:
 قدرت معنوی اســام :قرآن کریم آن جا که ســخن از قدرت مثبت اســت ،به عناصر معنویقدرت اشــاره می کند .مواجهه پیامبر (صلی الله علیه و اله) با مشــرکان ،منافقان اهل کتاب
برحســب مواضعی که آنان در برابر مسلمانان داشتند ،متفاوت بوده است؛ بنابراین ،نمی توان
شیوه واحدی در شرایط مختلف تصورکرد .در قرآن نیز در برخورد با مشرکان ،منافقان مشاهده
می کنیم که بر حســب مورد از روشهای :تســاهل ،تســامح ،صلح ،تحمل با توجه به جنبه
ایدئولوژیکی و یا تهاجم عملی و یا دعوت استفاده میشده است.
 قدرت تبلیغ و تالیف قلوب :پیامبر اســام شــیوه های متعددی را بــا توجه به اوضاع زمانی ومکانی خود برای ترغیب و تشــویق به امر تبلیغ به کار می بردند .پیامبر(صلی الله علیه و اله)
برای جذب افــراد ،به نیاز های روحی و روانی آنان توجه می کرد  ،خداوند نیز به این شــیوه
َّ َ َّ َ َ ُ
الصدقات
داند":إنما
در قــرآن تصریح نموده ،یکی از موارد مصرف زکات را تالیف قلوب می
ِ
ّ
ِّ َ
َْ
ل ْل ُف َق َراء َو ْال َم َســاكین َو ْال َعامل َین َع َل ْی َها َو ْال ُم َؤ َّل َفة ُق ُل ُ
اب َوالغ ِار ِم َین َو ِفی َس ِبیل الل ِه
الرق
وب ُه ْم َو ِفی
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ً ِّ َ ّ َ ّ ُ َ ٌ َ
ْ
َّ
ٌ
ــبیل ف ِریضة من الل ِه واللــه ع ِلیم ح ِكیم" " -زکات ها مخصوص فقرا و مســاکین و
َوابــن الس
ِ
ِ ِ
کارکنانى اســت که براى (جمع آورى) آن زحمت مىکشند و کسانى که براى جلب ّ
محبتشان
اقدام مىشود ،و براى (آزادى) بردگان ،و (اداى دین) بدهکاران ،و در راه (تقویت آیین) خدا،
و واماندگان در راه؛ این ،یک فریضه (مهم) الهى اســت؛ و خداوند دانا و حکیم است!"(توبه،
)60

قدرت در نگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری

کتاب شرح دعای سحر ،به مناسبت شرح فرازی از
حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) در ِ
این دعا که در آن به مفهوم قدرت اشاره شده ،به بررسی تعریف آن پرداخته است .ایشان نخست،
ُ
ُ
ذات ِه ِب َحیث إن
تعریف حکیمان را از قدرت بیان می کند که عبارت اســت از «کــون
الفاعل فی ِ
ِ
َ َُ
َ َ َ
شاء لم َی َفعل(».امام خمینی ۱۳۷۴ ،ب )۱۰۹ :و به شرح آن پرداخته ،می نویسد:
شاء ف َعل و إن ی
«مشــیتی که در قدرت الهی مد نظر قرار گرفته ،جزء ذات مقــدس الهی و بنابراین ازلی ،ذاتی

مبانی و سرچشمههای قدرت ملی

مفهوم شناســی قدرت از نگاه دینی نیاز دارد تا ما بتوانیم مقایســه ای بین نگاه های غیر دینی و
منظر دینی به مفهوم قدرت ملی داشــته باشیم .این مقایســه و بررسی اثرگزاری آنها بر یکدیگر
موجب می شــود تا بفهمیم ســطح تاثیر گزاری مولفه های دینی قدرت ملی بر مولفه های رایج
دانشگاهی به چه میزان است .برای این منظور مولفه های قدرت ملی از سه منظر مورد ارزیابی
قرار گفتند:
 .1دیدگاه قرآن
 .2دیدگاه امام خمینی (رحمت الله) و مقام معظم رهبری
 .3دیدکاه دانشمندان

مؤلفه های مؤثر بر قدرت ملی از منظر قرآن کریم

طلیعۀ انقالب دینی در جمهوری اسالمی ایران توانست به لحاظ فرهنگی ،در روابط بینالملل،
در جنبههای ترویج فرهنگ مردمساالری دینی ،استقاللخواهی ،استکبارستیزی ،تقویت فرهنگ
اصالحطلبی در جنبشهای جدید اجتماعی ،فعالیت فکری ،فرهنگ و اندیشهای افزایش تعامل
و تبادل فرهنگی بازخیزی و تحرک اســام در عرصههای حیات اجتماعی ،فرهنگسازی برای
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اسالم با
ملی با
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نظام بین
مفهوم
ی
نظر 
نرم در
های
قدرت
جایگاهبنیان
تبیین
پورمحمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
پیرباالئی،
عبدالعلی
قادرحاله
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و واجب ،و عدم آن ممتنع اســت؛ زیرا واجب الوجود الذات واجب الوجود از جمیع جهات و
حیثیات است».
همچنین مفهوم قدرت ملی ،ابعاد و مولفه های آن در بســیاری از بیانات و فرمایشــات مقام
معظم رهبری مورد تاکید و توجه قرار گرفته اســت.به عنوان مثال ایشان فرموده اند " :اقتدار ملى
كه در حقیقت قدرت دولت اســت ،دو پایه دارد :یكى ارتباط واقعى با خدا؛ یعنى كار براى خدا
انجام گیرد و هیچكس براى جهات ّ
مادى و مســائل شــخصى آن را انجام ندهد .... .ركن دیگر
ّ
ّ
توجه به مردم است كه« :من كان لله كان الله له»« ،من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه
و بین الناس»؛ اگر انسان رابطهى خود با خدا را درست كرد ،خداوند رابطهى او با مردم را درست
خواهد كرد(."..سال ،1374بیانات دیدار با رئیسجمهور و هیئت وزیران به مناسبت بزرگداشت
هفتهى دولت).
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وحدت تمدن جهان اســام ،احیای نقش جنبشهای آزادیبخش و گفتمانســازی سیاســی-
فرهنگی تأثیر بگذارد (دهشــیری .)90 :1382 ،بــا توجه به این موارد در ادامه به برخی از مهم
ترین عوامل و شاخصه های منحصر به فرد دینی که بر قدرت ملی اثرگذار هستند ،می پردازیم:
 فرهنگ مقاومت و شهادت :فرهنگ شهادتطلبی به منزلۀ یکی از اصلیترین منابع قدرت نرمدر بین مسلمانان به شمار میآید (افتخاری و شعبانی .)1389 ،علی شریعتی در دو سخنرانی
ّ
معروف خود با عنوان «شــهادت و پس از شــهادت» بیان کرده اســت« :هنگامی که حکام و
قدرتهای جابــر و حاکم ،مردم را بــا زور و تزویر خاموش میکنند ،تنهــا انتخاب آگاهانه
شهادت است که میتواند سکوت حاکم را شکسته و حاکم را مفتضح سازد .امام حسین(علیه
نزاده:1386 ،
الســام) میتوانست سکوت کند؛ اما با شــهادت راه خود را ادامه داد» (حسی 
.)210
 تولیــد علم و دانش :یکی از مؤلفههــای موثر بر قدرت ملی از نگاه دیــن ،اهمیت تولید علمّ
و دانش اســت .در اسالم به موضوع تعلیم و تعلم توجه زیادی شــده است؛ به گونهای كه در
قرآن بیش از  1500مرتبه واژههای مرتبط با عقل ،معرفت و اندیشــه به كار رفته است( .بیگی،
.)188 :1389
 خدامحوری :اتکا بر قدرت الیزال الهی که به معنای پذیرش والیت ،خواست و قدرت خداوندَ َّ ْ ُ َّ
ً
است ،باعث تقویت قدرت نرم میشود« :أن الق َّو َة ِلل ِه َج ِمیعا» (بقره« )165 :بهدرستیكه همۀ
َ َّ َ ُ
قدرت ها مخصوص خداوند اســت» خداوند در آیه دیگری میفرمایند« :أ ِم اتخذوا ِم ْن ُد ِون ِه
ْ
َ ْ َ َ َّ
یاء فالل ُه ُه َو ال َو ِل ُّی» (شورا« )9 :آیا به راستى غیر از خدا اولیایى گرفته اند؟ در حالى كه ولى
أو ِل
مردم ،تنها خداست» .از اینرو ،آیات قرآن کریم و روایات ،فینفسه و بالذات هیچ قدرتی جز
خدا را به رســمیت نمی شناسند؛ زیرا انتشــار قدرت و اقتدار در اسالم ،از رأس به ذیل است؛
ً
یعنی اقتدار اصلی از خداســت؛ بر خالف دیدگاههای ّ
مادی که حاکمیت را اصالتا از آن بشر
میدانند (زرشناس.)23 :1387 ،
 رعایت اخالق :یکی از مؤلفههای دین مدارانه قدرت ملی در بعد ارزشهای سیاسی ،موضوعرعایت اخالق اســت که در اسالم اهمیت واالیی دارد .رابطۀ اخالق و قدرت از منظر اسالم،
رابطۀ تباینی نیســت؛ یعنی قائل شــدن به این دیدگاه که سیاست با اخالق قابل جمع نیست،
مردود است؛ زیرا در اسالم ،توجه به هر دو ضرورت دارد( .عالم.)74 :1381 ،

رعایت اخالق

اجرای عدالت

والیت فقیه

خدا محوری

تولید علم و دانش
مؤلفه های مؤثر
بر قدرت ملی از
نگاه قرآن

فرهنگ مقاومت و
شهادت

رسم توضیحی  2مؤلفه های مؤثر بر قدرت ملی از نگاه قرآن
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تبیین
پورمحمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
پیرباالئی،
عبدالعلی
قادرحاله
رو

 اجرای عدالت :برقراری عدالت به وســیله حاكمیت در جامعه موجب میشود مردم جذب آنحكومت شــوند و از آن دفاع كنند .حاكمیت الهی كه در زمان حضور معصوم(علیه السالم)
اعمال میشود ،در زمان غیبت به وســیلۀ فقیهان جامعالشرایط در مقام نواب عام آنان اعمال
میشــود و همۀ اختیارات حكومتی معصوم(علیه الســام) ،برای ولی فقیه نیز ثابت اســت.
(قربان زاده.)87 :1386 ،
 والیت فقیه :والیت فقیه در اندیشۀ سیاســی شیعیان ،در طول نبوت و امامت معصومان(علیهالسالم) قرار میگیرد و الزمۀ عقیده به نبوت ،امامت و اهداف بعثت پیامبران ،حاكمیت پیامبر
و امامان معصوم علیهمالســام و در تداوم آن ،امر والیت فقیه اســت؛ بدین معنا که ولی فقیه
غیبت امام معصوم(علیه الســام) ،ادامهدهندۀ همان راه است و همۀ امور مربوط به
در عصر ِ
حکومت و سیاســت که برای پیامبر و امامان معصوم(علیه السالم) مقرر شده است ،برای ولی
فقیه جامعالشــرایط نیز وجود دارد .امام خمینی(رحمت الله علیه) در این باره معتقد اســت:
«امروز فقهای اســام حجت بر مردم هستند .همانطور كه حضرت رسول(صلی الله علیه و
اله) حجت خدا بود و همۀ امور به او ســپرده شده بود و هركس تخلف می كرد ،بر او احتجاج
می شــد ،فقها از سوی امام(علیه السالم) حجت بر مردم هســتند .همۀ امور و تمام كارهای
مسلمانان به آنان واگذار شده است».
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مولفه های قدرت ملی از نگاه امام خمینی( رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

امام خمینی (رحمت الله علیه) اهداف ذیل را برای قدرت سیاســی قائلند :الف -برقراری نظم
و امنیت ،ب -برقراری و تأمین قســط و عدل(نجاتی )۳۳۰ :۱۳۷۱ ،ج -تهذیب نفوس و تأمین
سعادت انسانها ،د -کسب و نگهداشت قدرت سیاسی(صحیفه نور ،ج)۱۰۴ :22
همچنیــن مقام معظم رهبری در بیاناتی فرموده اند" :راز ایــن اقتدار ملى و این قدرت بزرگ
در چیســت؟ در ایمان اسالمى ،در تعبد اســامى ،در وحدت كلمه ،در همراهى و همدستى و
همدلى ملت و دولت و همكارى مسئولین با مردم .این ،راز اصلى است .این را باید حفظ كنید".
(سال ،1371دیدار با مردم چهارمحال و بختیارى.)،
جمع بندی این دیدگاه ها در قالب مولفه های زیر در جدول  1ارائه شده است:
جدول  1مولفه های قدرت ملی از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری

مولفه های اصلی از دیدگاه امام
و رهبری
برقراری نظم و امنیت
برقراری و تأمین قسط و عدل
ایمان اسالمى

مولفه های تقویت کننده

تهذیب نفوس و تأمین سعادت
انسانها
کسب و نگهداشت قدرت سیاسی همدستى و همدلى ملت و
دولت
وحدت كلمه

سرچشمه های قدرت ملی از نگاه دانشمندان

تعبد اسالمى
همكارى مسئولین با مردم

مبادی و آبشــخورهای متعدد و گوناگونی وجــود دارد که در یک کارکرد جمعی به تولید قدرت
ملی منجر می شــود .عوامل اصلی شــكل دهنده به قدرت ملی كشورها در حوزههای مختلفی
قرار دارند .دانش ژئوپلیتیك كه به بررســی و ســنجش قدرت ملی كشورها میپردازد همه این
عوامل را مورد توجه قرار میدهد .برخی از عوامل قدرت نقش اساســی و مبنائی دارند و برخی
به طور ثانوی مطرح میشــوند .عوامل قدرت ملی به صــورت كمی و كیفی وجود دارند؛ یعنی
متغیرهای هر یك از عوامل مزبور ممكن اســت جنبه كمی و یا كیفی داشــته باشند .از آنجائی

كه موضوع قــدرت ملی مورد توجه و نظر جغرافی دانان ،متخصصیــن ژئوپلیتیك و جغرافیای
سیاســی ،متخصصین علوم سیاســی و روابط بینالملل ،راهبرد نویس ها و سیاستمداران بوده
است ،هر یك از آن ها سعی نموده فهرست عوامل تأثیر گذار بر قدرت ملی را ارائه دهند كه در
بخش عمدهای از آنها اشتراك نظر وجود دارد (روشندل()70 :1374 ،جدول )2

1. David Joblonsky.
2. Hons Morgenta.
3. Organsky.
4. Spaikman.
5. Martin Gelansner.

قدرت نرم
انگارةدینی
رویکرد
نظربربه
تاکید
اسالم با
ملی با
معنایی
المللقدرت
شناسی
نظام بین
مفهوم
ی
نظر 
نرم در
های
قدرت
جایگاهبنیان
تبیین
پورمحمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
پیرباالئی،
عبدالعلی
قادرحاله
رو

جدول  :2منابع ،عوامل و عناصر مؤثر برقدرت ملی از منظر دانشمندان
تعداد شاخصهای بعد سخت شاخصهای بعد نرم
منبع
نظریه پرداز
افزار(کیفی)
افزاری(کمی)
عوامل
سیاست اقتصادی ،روابط
اقتصادی ،روحیه ملی،
موقعیت ،توپوگرافی،
تعداد جمعیت ،منابع شکل حکومت ،طرز تلقیJablonsky, ،
دیویدجابلنسکی 17 1عامل
1997
طبیعی ،ظرفیت اقتصادی ،اداره کشور ،اخالق ملی،
تکنولوژی ،نیروی نظامی روحیه ملی ،یکپارچگی
ملی
صفات ملی ،کیفیت
موقعیت ،منابع طبیعی،
دیپلماسی ،کیفیت حکومت
هانس مورگنتا8 2عنصر ظرفیت صنعتی ،تکنولوژی (رهبری نظامی و گرایشات عامری1376،
نظامی ،تعداد جمعیت
جمعیتی)
اندازه جمعیت ،توسعه
3
کفایت سیا سی
 3عامل
ارگانسکی
روشندل1374 ،
اقتصادی
مساحت ،ماهیت مرزها ،توسعه اقتصادی ،تجانس
10
4
اسپایکمن
شاخص جمعیت ،منابع طبیعی ،نژادی ،انسجام اجتماعی ،سیفزاده1382 ،
ثبات سیاسی ،روحیه ملی
قدرت مالی
جمعیت (سطح آموزش،
سرزمین و منابع،
ترکیب ملت ،عالیق ملی)،
جمعیت(تعداد)،
اقتصاد(ظرفیت تولید ،اقتصاد (مهارت،مدیریت)Glasner, 1994 ،
مارتین گالسنر 8 5عامل
سرمایهگذاری) ،نیروی حکومت ،ارتباطات ،روابط
خارجی
نظامی
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کیفیت فرماندهی ،وحدت
جمعیت ،وسعت سرزمین،
 8عامل ثروت ،تأسیسات سیاسی ملی ،دوستی قدرتهای عامری1376 ،
خارجی ،کیفیت اخالقی
قدرت سیاسی ،آموزشی
ZHU, 2003
4عامل  ---------------و فرهنگی ،دیپلماسی و
اشتراک مساعی
حكومت مركزی قوی،
سازمان اداری كارآمد ،ایدئولوژی سیاسی ،سیستم V.Uan� 19966
 5عامل
dyke,
ارتباطات و حمل و نقل جاسوسی و ضد جاسوسی
داخلی و خارجی

اشتاین متز

1

هانگ سوفنگ

2

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

وان دانگ

3

گروه مطالعاتی

 4عامل

نظامی ،اقتصادی

4

 3عامل

-------

جان ام.کالینز

 4عامل

روشندل

علی اصغرکاظمی  12عامل
جوشاگلداشتاین

5

تهامی

 6عامل
 4عامل

اطالعاتی ،دیپلماتیک
نیروی سیاسی بانفوذ

گروه مطالعاتی
امنیت1387 ،

گروه مطالعاتی
(داخلی و بینالمللی)،
خصوصیت ملی،علم و  ...امنیت1387 ،

فرهنگی (ایدئولژی،
عوامل جغرافیایی (آب
وحدت ملی) ،ساختار
و هوا ،موقعیت و،)..
انسانی(جمعیت ،ترکیب حکومت(شکل سیاسی ،روشندل1374 ،
کارآیی)
و)...
وضع جغرافیایی ،جمعیت ،استعداد علمی ،سازمان
اداری ،موقعیت راهبردی،
ارتباطات ،سیستم
اقتصادی ،ظرفیت تولید و ایدئولوژی ،اطالعات و کاظمی1373 ،
آگاهی ،خرد رهبری
تأسیسات نظامی
فرهنگ سیاسی ،وطن
جمعیت ،جغرافیا ،منابع
Goldstin, 1999
دوستی ،علم و تکنولوژی
طبیعی
اقتصادی (توسعه
فرهنگی و اجتماعی،
اقتصادی ،استقالل
تهامی1374 ،
سیاسی
اقتصادی و  )...و نظامی

1. Stin Metz.
2. Huang Souofeng.
3. V.Uandyke.
4. John.M.cohines.
5. Josha Goldstein.

 9عامل

حافظ نیا
اشلیتلیس
وهمکاران

1

 16نفر

 3عامل
 108عامل

اقتصادی ،جغرافیایی،
نظامی ،فضایی
منابع ملی(منابع مالی،
منابع طبیعی) ،توانایی
نظامی

سیاسی ،علمی ،اجتماعی،
فرهنگی ،فرامرزی

حافظنیا1385 ،

منابع ملی(خالقیت و
آموزش) ،عملکرد ملی

تلیس و دیگران،
1383

رسم توضیحی  3تکرار مؤلفه های قدرت ملی از نگاه صاحبنظران

بررسی اثرگزاری مولفه های قدرت ملی از منظر قرآن بر سایر دیدگاه ها

بررســی اثرگزاری مولفه ها قدرت ملی از نگاه قرآن  ،امام و رهبری و دانشمندان می تواند به ما
برای شــناخت مولفه های مهم و اصلی با رویکرد دینی و غیر دینی کمک کند .برای این منظور
بررسی اثر گزاری از دوجنبه انجام می شود:
•اول :شناخت مهمترین و اثر بخش ترین مولفه های قدرت ملی از منظر دینی میزان تاثیر
گزاری این مولفه ها بر مولفه های بیان شده از سوی صاحبنظران دانشگاهی.
•دوم :شناخت وابستگی مولفه های غیر دینی قدرت ملی به مولفه دینی قدرت ملی
1. Slithilis.

قدرت نرم
انگارةدینی
رویکرد
نظربربه
تاکید
اسالم با
ملی با
معنایی
المللقدرت
شناسی
نظام بین
مفهوم
ی
نظر 
نرم در
های
قدرت
جایگاهبنیان
تبیین
پورمحمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
پیرباالئی،
عبدالعلی
قادرحاله
رو

در مجموع دانشمندان و نظریه پردازان مختلف  108عامل را به عنوان مولفه های قدرت ملی
بر شــمرده اند .بســیاری از این مولفه از نظر مفهومی و کارکردی با یکدیگر مشابه هستند از این
رو برای بررســی میزان تاکید و اهمیت مولفه پس از همسان سازی در قالب  19مولفه نهایی این
شاخص ها از نظر اهمیت و تایید در قالب نمودار  1بیان شدند.
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جدول  3اثر گذاری  6مولفه دینی قدرت ملی بر  19مولفه های غیر دینی قدرت ملی را نشان
می دهد .در این جدول مشــخص شــد که خدامحوری ،والیت فقیه و رعایت اخالق به ترتیب
بیشترین اثرگزاری را بر مولفه های غیر دینی قدرت ملی دارند.
جدول  :3میزان اثرگزاری مولفه های دینی قدرت ملی بر مولفه های غیر دینی قدرت ملی
 15مولفه

سال یازدهم  ،شماره دوم(پیاپی ،)25تابستان 1400

اجتماعی
اخالق ملی
ارتباطات
اطالعاتی

 9مولفه

 12مولفه

اقتصاد

 10مولفه

اجتماعی

جمعیت

اجتماعی

ارتباطات

دیپلماسی

اخالق ملی

اقتصاد

اجتماعی

 8مولفه

رهبری

ارتباطات

 8مولفه

دیپلماسی

اخالق ملی

اجتماعی

روحیه ملی

اقتصاد

اجتماعی

رهبری

اقتصاد

ارتباطات

ساختار حکومت

دیپلماسی

اخالق ملی

روحیه ملی

اطالعاتی

اطالعاتی

سیاسی

روحیه ملی

روحیه ملی

ساختار حکومت

دیپلماسی

اقتصاد

صفات ملی

سیاسی

ساختار حکومت

سیاسی

روحیه ملی

روحیه ملی

علم

صفات ملی

سیاسی

علم

صفات ملی

ساختار حکومت

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

علم

نظامی

منابع ملی

منابع ملی

نظامی

نظامی

نظامی

وحدت ملی

وحدت ملی

وحدت ملی

وحدت ملی

فرهنگ مقاومت و
شهادت

تولید علم و دانش

خدامحوری

رعایت اخالق

اجرای عدالت

والیت فقیه

جدول  4میزان وابســتگی هر یک از  19مولفه های غیر دینی قــدرت ملی به  6مولفه دینی
قدرت ملی را نشان می دهد .در این جدول مشخص شد که مولفه های اجتماعی و روحیه ملی،
اقتصاد و فرهنگ به ترتیب بیشترین اثرپذیری از مولفه های دینی قدرت ملی را دارند.

جدول  :4اثرپذیری مولفه های غیر دینی قدرت ملی از مولفه های دینی قدرت ملی

مولفه های غیر
دینی قدرت ملی
اجتماعی
اخالق ملی
ارتباطات

اقتصاد

ملفه های دینی قدرت ملی
فرهنگ مقاومت تولید علم و
دانش
و شهادت
فرهنگ مقاومت
خدامحوری
و شهادت
تولید علم و
خدامحوری
دانش
فرهنگ مقاومت تولید علم و
دانش
و شهادت
فرهنگ مقاومت تولید علم و
دانش
و شهادت

خدامحوری

رعایت اخالق اجرای عدالت

والیت فقیه

رعایت اخالق اجرای عدالت
رعایت اخالق

والیت فقیه

خدامحوری
خدامحوری

رعایت اخالق

والیت فقیه

جغرافیا
خدامحوری
جمعیت
فرهنگ مقاومت
دیپلماسی
و شهادت
خدامحوری
رهبری
فرهنگ مقاومت
روحیه ملی
و شهادت
تولید علم و
ساختار حکومت
دانش
خدامحوری
سیاسی
فرهنگ مقاومت
صفات ملی
و شهادت
تولید علم و
علم
دانش
فرهنگ مقاومت
فرهنگ
و شهادت
منابع طبیعی
منابع ملی
نظامی
وحدت ملی

خدامحوری
والیت فقیه
تولید علم و
دانش
خدامحوری

رعایت اخالق

خدامحوری

رعایت اخالق اجرای عدالت

اجرای عدالت

والیت فقیه

رعایت اخالق اجرای عدالت

والیت فقیه

خدامحوری

رعایت اخالق

خدامحوری

والیت فقیه

خدامحوری

رعایت اخالق اجرای عدالت

رعایت اخالق اجرای عدالت
فرهنگ مقاومت تولید علم و
خدامحوری
دانش
و شهادت
خدامحوری رعایت اخالق اجرای عدالت

روش شناسی تحقیق

والیت فقیه

والیت فقیه

والیت فقیه

والیت فقیه
والیت فقیه

گام نخست در پیوستن و نوشتن این تحقیق ،جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای (اسنادی –
ِ
اینترنتی) است؛ سپس و به منظور تجزیه و تحلیل منابع و داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده

قدرت نرم
انگارةدینی
رویکرد
نظربربه
تاکید
اسالم با
ملی با
معنایی
المللقدرت
شناسی
نظام بین
مفهوم
ی
نظر 
نرم در
های
قدرت
جایگاهبنیان
تبیین
پورمحمد حسین جمشیدی ،مجتبی عبدخدایی ،محسن اسالمی
پیرباالئی،
عبدالعلی
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اطالعاتی
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می شــود .از نظر نوع ،این تحقیق از نوع کاربردی اســت؛ زیرا از یک طرف نتایج آن می تواند
مورد بهره برداری کارشناســان سیاســی و دینی قرار گیرد و در ارتقای قدرت ملی و به تبع آن،
افزایــش امنیت و منافع ملی ایران مؤثر واقع گردد و از طــرف دیگر ،مبنایی برای پژوهش های
آتی باشد.
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تجزیه و تحلیل

از دیدگاه دینی قدرت ملی هر کشــوری در ایدئولوژی و باورهای فرهنگی و دینی نهفته اســت
كه بقای جامعه را در پی طوفان های روزگار حفظ كرده و آن را ایمن و مقتدر می ســازد .خود
باوری و خود آگاهی ،عواملی هســتند كه ما را نسبت به هویت دینی و ملی خویش آشنا می كند
تا در زیر یك پرچم ،یك هویت و یك دین دست در دست هم به حیات معقول و منطقی خویش
ادامه دهیم .اگر ملتی به خود باوری برسد و با درایت عقلی و علمی به رشد و شكوفایی نایل آید
و از هویت دینی خود دفاع كند و عواملی را كه مانع ایجاد یك ملت منســجم می شــود از میان
بردارد،آن وقت می تواند با آفت های آن مبارزه كرده و به بالندگی و توســعه و پیشــرفت دست
َ ًّ َ ْ ّ ُ ّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً
عوبا َو
یابد .چنانكه قرآن كریم می فرماید« :یا أیها ألناس إنا خلقناكم ِمن ذك ِر و أنثی و جعلناكم ش
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ّ َ ْ ُ ْ َّ ّ
لیم َخ ُ
َقبائ َل ل َت َ
الل َه َع ٌ
بیر» (حجرات( .)13 :ای مردم:ما شما
عارفوا ِإن أكرمكم ِعند الل ِه أتقیكم ِإن
ِ ِ
را از یك مرد و زن آفریدیم و شــما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناســید  .اینها
مالك امتیاز نیســت .گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست و خدا دانا و آگاه است).
این آیه كه یك اتحاد ملی و انســجام اسالمی را در بر دارد كوبیدن تمام عواملی است كه باعث
تفرقه و جدایی می شود و انسان ها را از یك بدنه و پیكر می داند و ریشه های طبقاتی را می كوبد
و انسان ها را به سوی قدرت مطلق هستی دعوت می كند .این آیه یك شعار جهانی است ،جهت
تكامل انسانی برای هر جامعه ای كه به باورهای مذهبی و الهی اعتقاد دارند .اما در هر كشوری
و ملتی و قومی یك ســری از خرده فرهنگ ها و آداب و رســوم خاصی وجود دارد كه با توجه
بــه این عوامل تمام مردم ،فرهنگ و آداب و رســوم خاص خود را با فرهنگ و ایدئولوژی و دین
مشــترك خود پیوند می دهند .اتحاد ملی در معنــا و مفهوم ،در قالب گزاره ها و موارد ذیل قابل
تحلیل اســت -:بافت متن اتحاد ملی ،بافتی اجتماعی ـ سیاسی است -.بافت موضوعی آن نیز
همگرایی میان واحدهای انسانی ،گروهی ،جمعی و سازمانی است که می تواند رسالتی نهادی
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را به همراه داشته باشــد -.بافت موقعیتی اتحاد ملی نیز در مرزهای جغرافیایی تعریف شده در
چارچوب ملت ـ دولت است ،که نقطه عزیمت تجلی یا منزلگه بروز آن را باید در عرصه حیات
اجتماعی ـ سیاسی دنبال و جست و جو کرد -.مفهوم اتحاد ملی در ادبیات سیاسی از دو ویژگی
یگانگی درونی و پیوســتگی بیرونی برخوردار است که در هر دو منظر ،متوجه خط دوام و ثبوت
وحدت در عرصه حیات جمعی جهت رسیدن به هدف یا اهداف تعریف شده فردی ،اجتماعی
و ملی پذیرفته شــده اســت؛ از همین رو ،یک ملت با حصول به یگانگی درونی و تســری آن به
الیه های بیرونی در قالب پیوســتگی های اجتماعی و بســط آن در تمامی عرصه ها ،حوزه ها و
بخشــهای جامعه ملی می تواند به اتحاد ملی دست یابد -.وحدت ،نقطه عطف و وجه پروتونی
اتم اتحاد ملی را تشــکیل می دهد ،که در حول آن ،وجه نوترونی وفاق آن را گسترش می دهد و
سپس با پیوند با اتحاد در مقام وجه الکترونی آن ،اتم سازنده حیات اجتماعی و سیاسی قدرتمند
و قدرت ملی را حاصل می نماید -.یگانگی در ســاحت حیات ملی ،حالت فربه شده ،گسترش
یافته و تعمیق پذیرفته هویت ملی را به تصویر می کشــد که از داالن وحدت و وفاق گذشــته و
در ســراپرده خرد سیاسی اســتحکام پذیرفته اســت؛ از همین رو ،باید اتحاد ملی را اتم قدرت
ملی یک کشــور دانســت و میان مفاهیم یگانه گرایی ،یگانگی شــخصیت ،یگانگی فرهنگی و
یگانگی اجتماعی ارتباط وثیق و معناداری قائل بود؛ زیرا در یگانگی شخصیت ،نظام شخصیتی
خاصی ایجاد می شــود که در پیوند با یگانگی فرهنگی به یگانگی اجتماعی می پیوندد .حاصل
این یگانگی اجتماعی نیز دســتیابی به قدرت ملی استحکام یافته ای است که بنیاد امنیت ملی،
توســعه ملی و حصول به اهداف ملی تعریف شده یک ملت محسوب می گردد .به طور خالصه
قرآن کریم آثار یگانگی و اتحاد ملی را امنیت و آرامش ،برچیده شــدن زمینه ســلطه بیگانگان و
اســتعمارگران ،حفظ استواری و استحکام ،و از همه مهم تر حفظ قدرت و هیمنه امت اسالمی
می داند.گویا اتحــاد و یگانگی مؤمنان در همه انواع و ســطوح درونی و ملی ،باعث حفظ این
ِ
هیمنه خواهد بود و اگر مســلمانان بخواهند این هیمنه را در میان جهانیان و در گستره فرا ملی و
بین المللی حفظ کنند ،یگانه راه آن ،پایبندی به این یگانگی و اتحاد اســت .نمودار زیر ،ابعاد و
شاخص ها و مؤلفه های قدرت ملی و نحوه ی تولید آن را از منظر دینی نشان می دهد.
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نمودار شماره  :1ابعاد ،شاخصه ها ،مؤلفه ها و تولید قدرت ملی از منظر دینی
نگاه دینی به قدرت
شاخصه ها
معنویت

ابعـــــاد
ایمان

سخت(مؤلفه ها)

نرم(مؤلفه ها)
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اقتصادی

اخالق گرایی

نظامی

عدالت محوری

تولیدات ملی

شهادت طلبی

تجهیزات مدرن

علم دانش

نیروی کارآمد انسانی

فداکاری و مقاوت

اتحاد ملی

قدرت ملی

نتیجهگیری

قدرت ملی ،از بنیادی ترین مفاهیم علم سیاســت اســت .میزان و سطوح و کیفیت این مفهوم،
جایگاه و منزلت هر کشور را در پهن دشت روابط بین الملل و عرصه سیاست جهانی نمایان می
ســازد و تأمین منافع و اهداف دولت ها به قدرت ملی بســتگی دارد .این مفهوم دارای مؤلفه ها
و مشــخصه ها و ابعاد گوناگون است و نگریستن به این موارد از دریچه های خاص و متفاوت؛
از جمله رویکرد دینی و غیر دینی ،عناصر متفاوت و دگرگونی به آن می بخشــد .پژوهش حاضر
بــا رویکرد دینی – اســامی به واکاوی مفهوم قــدرت ملی می پردازد و از ایــن منظر ،بیان می
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دارد که قدرت ملی از نگاه دینی و اســامی دارای دو بعد ســخت و نرم اســت .از جمله مهم
تریــن مؤلفه های بعد نرم قدرت ملی می توان به اخالق ،شــهادت طلبی ،علم گرایی ،معنویت
گرایی ،والیت فقیه و  ...اشــاره کرد .قدرت اقتصادی ،نظامی ،تجهیــزات مدرن ،تولید ملی،
نیروی انســانی کارآمد و فعال نیز در زمره ی مؤلفه های بعد ســخت قدرت قرار می گیرند؛ هم
چنین ،نگریســتن به قدرت ملی از منظر دینی – اسالمی ،شــاخصه های منحصر به فردی برای
ســنجش قدرت ملی در بعد نرم به دست می دهد که مهم ترین آن ها ،ایمان و معنویت است که
می تواند به منزله «اصل رهنما» ،ســرلوحه دستگاه سیاست خارجی دولت های اسالمی برای
رسیدن به اهداف و امنیت و اقتدار ملی قرار گیرد .بررسی مفهوم قدرت ملی از وادی دینی نشان
می دهد که مهم ترین عامل اثرگذار بر قدرت ملی دولت ها و برســازی بهینه ی آن ،اتحاد ملی
و اتحاد انسانیت انسان هاست؛ به عبارت دیگر ،رویکرد دینی و اسالمی ،قدرت ملی را بسته به
اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی می داند که در پرتو آن ،یک دولت اسالمی می تواند به اهداف
و منافع مطلوب خود دســت یابد؛ در واقع ،این رویکرد جهت گره گشــایی و رهایی از بسیاری
از مضایــق و تنگناها ،راهکارهایی عرضه می دارد که با کاربســت آن ها و برخالف نظریه های
غیردینی ،می توان به نتایج مطلوب و دل پسند دست یافت.
با توجه به این موارد برخی پیشنهادات را برای ارتقای قدرت ملی می توان به شکل زیر مطرح ساخت:
 .1کاربســت اقدامات القایی و تقویتی؛ برساختن جامعه ای همبســته و متحد از طریق جامعه
پذیری سیاسی و عطف توجه به مسایل آموزشی و تربیتی :در این شیوه ،عوامل نهادی مسئول
می توانند به القای اطالعات و ارزش ها و شــیوه های زیست دینی یا مؤلفه های دینی قدرت
نرم مثل؛ خدا محوری و اخالق گرایی و فداکاری و شــهادت طلبی بپردازند و این مؤلفه های
مهم را به حوزه ی ادراکی  -شــناختی افراد جامعه؛ به ویژه کودکان و جوانان وارد ســازند و به
تدریج به سمت نهادینه کردن و تبدیل آن به فرهنگ سیاسی کارا حرکت کنند؛ به عبارت دیگر،
معرفت و ارزش ها و نگرش های افراد تا حدود فراوانی نتیجه ی فرآیند اجتماعی شدن است؛
بنابراین از طریق اجتماعی کردن تدریجی و پویای مؤلفه های دینی ،می توان فرهنگ سیاسی
و معرفت و ارزش و نگرش اتحاد محورانه را تقویت و باز تقویت کرد و ســپس شاهد پرورش
اعضای کارآمد برای جامعه ی سیاســی و الگوهای رفتاری انسجام گرا و همبسته خیز و دفاع
از این جامعه بود.
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با آموزش و تربیت مستمر کودکان و نوجوانان ،می توان آنان را به سمت مؤلفه های نرم قدرت
ملی از منظر دین هدایت کرد و در نتیجه به جامعه ای همبســته و قدرت زا و منافع آور دست
یافت؛ هم چنین در این فرآیند باید از «باز اجتماعی شدن» جوانان و کودکان از طریق برخی
ارزش ها و هنجارهای فرهنگی مخرب و انزواگرایانه غربی و رویکردهای غیردینی جلوگیری
کرد و از دگرگونی و تضعیف فرهنگ سیاســی اتحادمحور و انسجام بخش ،ممانعت به عمل
آورد.
 .2تاریخی گری /احساســی گری؛ یعنی بازنمایی برخی حوادث و حماســه های هویت بخش
مهم تاریخی؛ مثل حماســه ی عاشورا و جنگ تحمیلی و به حال آوردن گذشته جهت تقویت
همبستگی و هویت جمعی و بسیج افراد که می تواند همواره در مدارس و مساجد و  ...مطرح
و ترسیم و بازترسیم شود؛ به عبارت دیگر ،استفاده از قیام عاشورا و حماسه ی جنگ تحمیلی
به عنوان نماد ظفرمندی دینی و اسالمی که مؤلفه های نرم قدرت دینی به وضوح در آن دخیل
بوده اند.
 .3کاربست اقدامات حفاظتی؛ یعنی آگاهی و هوشیاری کامل نسبت به توطئه گری های دشمنان
در سطوح داخلی و منطقه ای و بین المللی جهت خنثی سازی طرح های تفرقه انگیز و نفاق
افکن آنان و عدم اجازه و ندادن فرصت به آنان برای بهره برداری کردن از شکاف های قومی و
مذهبی موجود در جامعه ی ایران و فعال کردن خطوط گسل هویتی و مذهب پایه.
 .4تالش برای برقراری حکمرانی خوب و عملگرایی کارآمد؛ کاهش فســاد اقتصادی – سیاسی،
افزایش مســئولیت پذیری و پاســخ گویی به مردم ،القای حس شــهروندی به افراد و رعایت
حاکمیت قانون و شرع ســبب می شود تا مردم نسبت به دولت خود وفادار بمانند و در نتیجه
اتحاد میان ملت – دولت حادث شــود .هم راستایی ملت و دولت به معنای سهولت در تأمین
منافع و اهداف ملی خواهد بود.
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چکیده
در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مولفه هایی مثل فرهنگ ،ارزش های سیاسی و اجتماعی بیان
گردیده اســت ،بعض مولفه های قدرت نرمی که در اسالم مطرح می باشد بر ارزش هایی چون
ایثار و شهادت ،معنویت گرایی ،عدالت باوری و برقراری عدالت و مبارزه با ظلم و فساد استوار
اســت به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحوالت خودباوری
دینی و بیداری اســامی در حــوزه پیرامونی خود نیز تاثیر گذار بوده اســت .دولتهای پس از
انقالب اســامی بر بحث اجرای عدالت اجتماعی که مولفه ای از قدرت نرم و پاشــنه آشــیل
جمهوری اســامی ایران است تاکید بسیار داشتند و هر یک با توجه به شرایط خاص آن مقطع
در راســتایی تحقق این مهم دســت به گزینش الگویی خاص زدهاند .مسئله مهم نسبتسنجی
و میزان تحقق عدالت اجتماعی با این الگوهای توســعه اســت .در راستای بررسی این موضوع
ســؤال این است که الگوهای توسعه در دولتهای پس از انقالب تا چه میزان در تحقق عدالت
اجتماعــی موفق بودهاند؟ برآیند تحقق عدالت اجتماعی در این دولتها با ارزیابی و مقایســه
شــاخصهای توســعه و همچنین عدالت اجتماعی ،مانند فقرزدایی و محرومیتزدایی ،نرخ
تورم ،نرخ بیکاری ،رشــد اقتصادی و ضریب جینی مشــخص میشود .پژوهش حاضر در نظر
دارد با بهرهگیری از روش تحلیلی-تطبیقی ،میزان تحقق عدالت اجتماعی در الگوهای توســعه
در این دولت ها را بررسی نماید.
کلیدواژگان :عدالت اجتماعی ،قدرت نرم ،الگوهای توسعه ،دولت ها ،انقالب اسالمی.
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بر اســاس دیدگاه صاحبنظران و بنیانگذاران انقالب اسالمی ،فلسفه وجودی انقالب اسالمی
ایران برقراری عدالت اجتماعی بوده اســت .با مروری کوتاه درمییابیم که در ایران؛ چه قبل از
انقالب و از سال  1325در قالب طرحهای عمرانی و چه پس از انقالب و در دوره جنگ تحمیلی
و چه از ســال  1368در قالب برنامههای توسعه ،دولتها ســعی داشتهاند عدالت اجتماعی را
پیاده و اجرائی نمایند .بویژه تحقق عدالت اجتماعی ،یکی از دغدغههای اصلی دولتهای پس
از انقالب اســامی بوده است ،اما با وجود این ،با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب
و اجرا شدن الگوهای مختلف توسعه توســط دولتهای مختلف ،جمهوری اسالمی به لحاظ
سیاسی و اجتماعی در وضعیتی قرار گرفته است که همچنان سیال و در حال گذار است و مضامین
و مؤلفههای عدالت اجتماعی ،براســاس الگوهائی که دولتها برمیگزینند ،تغییر کرده و یا هر
روز از نو خود را بازســازی نموده و به چهرهای ممتاز در عرصه سیاســت و اجتماع در میآید.
در هر صورت یکی از شــعارهای اصلی ملت ایران در مبارزه با رژیم پهلوی و یکی از بنیانهای
تشکیل حکومت اســامی برقراری عدالت اجتماعی بود و اکنون این سؤال مطرح است که آیا
انقالب اســامی توانسته عدالت اجتماعی را برقرار نماید؟ در نگاه به توسعه دو رویکرد اصلی
سوسیالیســتی و لیبرالیستی مطرح است که در درون هر یک از این رویکردهای کلی ،الگوهای
مختلف توســعه نیز شکل گرفته اســت .در الگوهای سوسیالیســتی بحثهایی مانند عدالت
اجتماعی و تأمین نیازهای پایهای و اساســی ،بحثهای محوری است .در الگوهای لیبرالیستی
نیز توجه به افزایش رشــد اقتصادی و رفاه بیشــتر مد نظر قرار دارد و عدالت اجتماعی در سایه
این طرز نگاه محقق میشود .شــواهد نشان میدهد که دولتهای مختلف در جمهوری اسالمی
نســبت به الگوی توسعه دیدگاه یکسانی نداشــته و در هر دولتی ُبعد خاصی از توسعه برجسته
شده و الگوی خاصی از توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است .از آنجا که هدف پژوهش حاضر
بررسی عدالت اجتماعی در الگوهای توسعه در دولت های پس از انقالب اسالمی است سؤال
این اســت که الگوهای توســعه در دولتهای از انقالب تا چه میزان در تحقق عدالت اجتماعی
موفق بودهاند؟ فرضیه این اســت که مفهوم عدالت اجتماعی و شــاخصهای آن در هر الگوی
توســعه متفاوت است و شرایط و اوضاع کشور در هر دوره نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و در
نهایت میبایست با توجه به تمام این موارد ارزیابی کلی بر مبنای شاخصهای توسعه و عدالت

 .1چارچوب نظری :نسبتسنجی بین عدالت و توسعه در الگوهای توسعه

از آنجا که عمدهترین مکاتب مربوط به توسعه مکاتب لیبرالیستی و سوسیالیستی است ،در ابتدا
به صورت مختصر به تقریر این مکاتب ،و ســپس به چگونگی تحقق عدالت اجتماعی در درون
این نظریات پرداخته میشود.

 .1-1نظریات مربوط به توسعه
اصطالح توســعه برای توصیف پیشرفت در زندگی مردم اســتفاده میشود .بیشتر تحقیقات در
زمینه توســعه و الگوهای آن متمرکز بر استفاده از اصطالح «کشورهای در حال توسعه» است تا
استفاده از آن را به دسته خاصی از کشورها یا بخشی از جهان مانند «جهان سوم» و یا کشورهای
جهان جنوبی محدود کند (.)Qureshi, 2019: 381
توســعه یک اصطالح ترکیبی برای تعداد بیشماری از اســتراتژیهای اتخاذ شده برای تحول
اقتصادی اجتماعی و محیطی از حالتهای فعلی به استراتژیهای مورد نظر است (Abuiyada,
 .)2018: 115کشورهای در حال توسعه ،بویژه بعد از جنگ جهانی دوم ،دو دسته الگوی لیبرالیستی
و سوسیالیســتی را برای توسعه در اختیار داشتند .این الگوها خود به شاخهها و زیرمجموعههای
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اجتماعــی صورت پذیرد .توجه به مقوله عدالت اجتماعی و شــدت و ضعف موفقیت در انجام
آن نیز در هر دولتی نسبت به دولت دیگر متفاوت بوده است .انتخاب دولتهای پس از انقالب
اســامی در این پژوهش نیز به دلیل الگوهای توســعه و همچنین تعاریــف متفاوت از عدالت
اجتماعی بوده و هدف این اســت که برآیند رشد و توسعه در ابعاد مختلف آن و همچنین میزان
تحقق عدالت اجتماعی در این الگوهای توســعه ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شوند تا مشخص
شــود کدام یک از الگوهای لیبرالیستی یا سوسیالیســتی میتواند با شرایط اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی ایران ســازگاری بیشتری داشته باشــد ،بویژه اینکه در تعالیم اسالمی مبنای توسعه و
تحقق عدالت اجتماعی باید اســام باشد .از این رو در سالهای اخیر ،نگاه دولتمردان نسبت به
توســعه درونزا و الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی قوت گرفته است که تحقق عدالت اجتماعی
در این الگوی توسعه نیز با الگوهای دیگر متفاوت است .روش پژوهش حاضر تحلیلی-تطبیقی
است و گردآوری منابع و دادهها نیز به شیوه کتابخانهای صورت گرفته است.
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زیادی تبدیل میشــوند .ولی به طور کلی الگوی رشد سرمایهداری و سوسیالیستی در قالب کلی
آن و الگوی نئوکالســیک و ســاختارگرایی به عنوان نمونههای این قالب کلی در این بخش ارائه
میشود.
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 .1-1-1الگوی رشد سرمایهداری
نظام اقتصاد ســرمایهداری به طور ســنتی مبتنی بر مکتب اقتصادی کالسیک است که نقش
آدام اســمیت در تدوین و گسترش آن قابل توجه میباشد .وی این نظام را در قالب بازاری مطرح
میساخت که آزادانه و بدون دخالت دولت کار کند .او همچنین عقیده داشت که با فرض وجود
رقابت ،کارکرد پدیده «دســت نامرئی» ،قیمتها را به یک وضع طبیعی میرســاند .به نظر او در
قالب این نظام ،نیروی کار و ســرمایه و سایر نهادها و کارگزاران به سوی مطلوبترین وضع پیش
خواهند رفت (دادگر .)8 :1380 ،مســئله اصلی این اســت که اقتصاد در رقابت است که رشد
میکند (.)Witt, 2017: 3
گزارههای برجسته در الگوی رشد و توسعه سرمایهداری:
 در این الگو توســعه اقتصادی معادل با رشــد اقتصادی اســت و بر اساس درآمد سرانهاندازهگیری میشود،
 مالکیت و کنترل خصوصی وسایل تولید ،یعنی سرمایه در این الگو مهم است، در این الگو انجام فعالیتهای اقتصادی برای تحصیل سود انجام میشود، مشــکل اصلی در کشــورهای عقبمانده ،کوچک بودن بخش سرمایهداری است .اینمسئله انباشت اندک پس انداز ملی را باعث میشود،
 برای غلبه بر این مشکل و توســعه بخش سرمایهداری ،باید سهم بیشتری از درآمد ملیرا به طبقه سرمایهدار تزریق کرد (توزیع نابرابر) ،زیرا این طبقه از میل نهایی به پس انداز
باالتری برخوردار است،
 به منظور توسعه باز هم بیشتر بخش سرمایهداری ،استفاده از پروژههای سرمایهبر توصیهمیشود،
 تثبیت قیمت محصوالت صنعتی ،به خاطر مهار تورم ،تجویز نمیشــود ،زیرا این امر بامحدود کردن سود سرمایهگذاری از گسترش سریع آن جلوگیری میکند،

 -2-1-1الگوی رشد سوسیالیستی
سوسیالیســم اندیشهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی اســت كه برای ایجاد یك نظم اجتماعی
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 به منظور فراهم ساختن شرایط پیش از جهش ،افزایش واردات-از جمله واردات کاالهایسرمایهای -و صدور هرچه ببیشتر مواد اولیه (خام) ضروری است،
 حرکت نیروی کار از بخش معیشتی ،راکد و سنتی ،به بخش سرمایهداری اقتصادی -کهبه شکل مهاجرت دهقانان از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و قطبهای
صنعتی عینیت مییابد -الزمه توسعه بخش سرمایه داری و رشد اقتصادی است (زیاری،
.)192 :1381
اگرچه در این الگو تأکید اصلی بر رشد اقتصادی است ولی همزمان بر دیگر ابعاد توسعه نیز
توجه دارد .به طور کلی سرمایهداری با داشتن چند ستون مشخص میشود .این ستونها عبارتند
از :فردگرایــی ،آزادی اقتصادی ،رقابت و دولت حداقلی (دادگر .)12 :1380 ،در ادامه به الگوی
نئوکالسیک پرداخته میشود.
الگوی نئوکالســیک دارای دو فرض صریح اســت :حداکثر مطلوبیت و سود ،و رقابت کامل.
در فرض حداکثر مطلوبیت ســود اینطور فرض میشود که افراد در جهت عقالنیت ،و همچنین در
جهت منافع خود معقول رفتار میکنند ،بدینسان مصرفکنندگان در پی حداکثرسازی مطلوبیت
هســتند .بر اســاس طرح رقابت کامل که اولین بار آدام اسمیت بیان داشت ،دولت نباید در بازار و
اقتصاد دخالــت کند (واعظ برزانی و دیگران .)105 :1391 ،نئوکالســیکها نابرابری اقتصادی را
منشأ و انگیزه فعالیت میدانند .لذا دولت نباید به منظور توزیع درآمد دخالت کند ،زیرا این دخالت
منجر به عدم کارایی میشود .همچنین نئوکالسیکها معتقدند که تجارت خارجی باید آزاد باشد.
آنها برای توسعه ،توجه خود را به تجارت معطوف میکنند و در این قلمرو بر رشد مبتنی بر افزایش
صادرات تأکید میورزند (واعظ برزانی و دیگران .)109 :1391 ،به طور کلی در نگرش نئوکالسیک
بر افزایش میزان تولید ناخالص ملی و تشویق همه عوامل و نهادها در مسیر شتاب بخشیدن به رشد
در عرصههایی نظیر صنعتی شدن سرمایه ،تكنولوژی و مالكیت خصوصی در حوزههایی همچون
تولید ،تجارت آزاد و اصل بازار آزاد مورد تأكید قرار میگیرد (بهمن و جعفری نژاد .)26 :1396 ،در
ادامه به الگوی رشد و توسعه سوسیالیستی پرداخته میشود.
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مبتنی بر انســجام همگانی میكوشــد كه در آن تمامی قشرهای اجتماع ســهمی برابر در سود
همگانی داشته باشــند (بهمن و جعفری نژاد .)29 :1396 ،از مهمترین الگوهای سوسیالیستی
میتوان به الگوی ساختارگرایی اشاره کرد.
برخالف اقتصاددانان نئوکالســیک که فرض را بر انعطافپذیری قیمتها میدانســتند ،این
اقتصاددانان بــر انعطافناپذیری قیمتها ،تأخیر زمانی ،کمبود یا مازاد منابع ،بیکشــش بودن
عرضه و تقاضا و ســایر ویژگیهای کشورهای جهان سوم تأکید میکردند .مهمترین ویژگیهای
این مکتب عبارتند از:
الف :توســعه اقتصادی فقط از طریق توســعه بازار داخلی قابل حصول است :ساختارگرایان
بر ســازوکارهایی متمرکز میشــوند که بر اساس آنها اقتصادهای توســعه نیافته ،اقتصاد داخلی
خود را از مبنای ســنتی معیشتی کشاورزی به ســوی یک اقتصاد مدرن تغییر شکل دهند .رشد
اقتصادی باید از طریق گســترش صنایع داخلی حاصل گردد (قمری .)44 :1390 ،ب :توسعه
اقتصادی به مفهوم ارتقای ســطوح تکنولوژی در بخشهای عقبمانده اقتصاد میباشد :از نقطه
نظر ساختارگرایان ،توسعه باید شامل گسترش تکنولوژیها و الگوهای نوین تولید باشد تا شکاف
بین بخشهای پیشــرفته و عقبمانده اقتصاد از بین برود .در الگوی ساختارگرا توسعه اقتصادی
با رشد اقتصادی مســاوی نیســت .تفاوت میان این دو مفهوم بهرهوری است .در عین حال این
الگو همچنان توســعه را مفهومی اقتصادی تلقی میکند .استفاده از فنون کاربر در عین دستیابی
به تکنولوژیهای پیچیده و برتر ،شــرط حصول توســعه اقتصادی اســت و از افزایش دســتمزد
ً
حمایت میشــود (زیاری .)602 :1381 ،د :تغییر شکل ســاختاری اقتصادد صرفا میتواند از
طریق دخالت دولت حاصل گردد :ساختارگرایان استدالل مینمودند که تغییرات ساختاری مورد
نیاز جهت بسترســازی توسعه اقتصادی فقط از طریق دخالت دولتی قابل حصول میباشد .برای
نمونه ،تعرفههای وضع شــده توسط دولت بر واردات ،به منظور تشــویق تولید داخلی از طریق
حمایت از صنایع داخلی کشور ،طراحی گردیده بودند (قمری.)46 :1390 ،
ســاختارگرایان معتقدند به دلیل بازارهای توسعه نیافته سرمایه در کشورهای در حال توسعه،
تنها دولت میتواند مقادیر قابل مالحظهای از ســرمایهگذاری در راستای صنعتی شدن را انجام
داده و مدیریت نماید .در یک جمعبندی میتوان گفت راهبردهای سیاسی تفکر ساختارگرایی از
سه محور عمده تشکیل میشوند:

 .1-1نسبت بین توسعه و عدالت در نظریات مربوط به توسعه
با توضیحاتی که در مورد مهمترین الگوهای توسعه داده شد ،حال می بایست دید در این الگوها
چگونه عدالت اجتماعی محقق می شود.
 .1-2-1لیبرالیسم و عدالت
ً
آرمان سیاســی نهایی مفهوم لیبرالی عدالت ،آزادی اســت و همه حقــوق و تكالیف ،نهایتا بر
مبنای آن توجیه میشــود (هزارجریبی .)44 :1390 ،بنابرایــن میتوان گفت نظریه عدالت در
ایدئولوژی لیبرالیســم مبتنی بر آزادیخواهی است که این مسئله دفاع فلسفی از سرمایهداری را
در پی دارد (.)Claassen, 2018: 634
مسئله مهم این است که نیاز به عدالت و اجرای آن در جامعه ،به دلیل فطری بودن ،نمیتوانست
از نگاهها مغفول باشد .در نتیجه ،این موضوع مطرح شد که نسبت بین آزادی و عدالت چیست؟
آیا این دو قابل جمع هســتند یا خیر؟ در این زمینه ،نخست ،بحث تقدم آزادی بر عدالت مطرح
شـــد .تلقی برابری از مفهوم عدالت از یکســو و عدم امکان دســتیابی به برابری واقعی از سوی
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 .1بدبینی نســبت به تجارت بینالملل و اتکا به داخل از طریق اتخاذ سیاســت جایگزینی
واردات،
 .2تأکید بر برنامهریزی و عدم اتکا به نظام قیمتی و مکانیسم بازار،
 .3اولویت صنعتی بر کشاورزی و تسریع در صنعتی شدن به زیان بخش کشاورزی(قمری،
.)47 :1390
بنابراین در الگوی ساختارگرا ســعی میشود بر توانمندیهای داخلی تکیه شود .این الگوی
نظــری با تعریف و تأکیدی کــه بر روابط متقابل در عرصه بینالمللی دارد در سیاســتگذاریها
همواره نوعــی عدالتخواهی اقتصادی و اجتماعی را تعقیب میکند .مســئله اصلی در الگوی
ســاختارگرایی در سطح ملی بر اساس ســهم طبقات فقیر و غنی جامعه از درآمد ملی و ارتباط
متقابل آنها تعریف میشــود و در سطح بینالمللی تحلیل رابطه بین کشورها بر پایه اصولی چون
تقســیم بینالمللی کار ،مزیت نسبی ،عدم تعادل تجاری ،اســتثمار و امپریالیسم را محور قرار
میدهد (ابراهیمبای سالمی.)186 :1388 ،
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دیگر ،منجر به ایجاد نظریههای متفاوتی دربارۀ عدالت در غرب شد .نظریهپردازان نظام سیاسی
لیبرال ،از جمله جان اســتوارت میل 1،آدام اســمیت 2و پیتر هایک 3،با اذعان به اینکه نابرابری در
برخورداری امری غیرطبیعی نیست و انسانها بر اساس استعدادها و تواناییهای خویش میتوانند
از طبیعت بهره ببرند ،معتقدند وظیفۀ دولت دخالت در میزان بهرهمندی انسانها از منابع نیست؛
بلکه وظیفۀ آن ،تنها تأمین امنیت برای جلوگیری از تعرض انســانها به آزادیهای یکدیگر است
(کریمی.)32 :1391 ،
ً
طرفداران رویکرد لیبرالی معتقدند معنای عدالت توزیعی در اقتصاد مدرن اساسا تغییر کرده
گام به پیش در جهت عملی ساختن عدالت اجتماعی
است .به اعتقاد طرفداران این رویکرد ،هر ِ
گامی به پــس در زمینه آزادیهای فردی اســت .منطق توزیعی عدالــت اجتماعی ،در تضاد با
عملکرد بی طرفانه مکانیسم بازار رقابتی یا اقتصاد آزاد است .زیرا این نظام نوعی نظم خودجوش
و غیر سازمانی است که نتایج تقسیم منافع ،محصول طرح و قصد قبلی اشخاص معینی نیست.
چگونگی توزیع درآمد و ثروت ناشــی از نظم بازار ممکن است برای بعضیها بسیار ناگوار به نظر
آید ،یعنی بازندگانی باشــند که از هر نظر شایســتگی آنها بیش از برندگان باشد .اما این وضع را
نمیتوان ناعادالنه خوانــد .بنابراین عمدهترین راه حل برای تحقق عدالت ،تولید ثروت بیشــتر
و افزایش ســهم هر کس از اقتصاد است که گاه متضمن فشار شــدید به برخی طبقات درآمدی
خواهد بود (خرمشــاد و نجات پور .)139 :1394 ،در سیســتم اقتصادی رقابتی آزاد مطلوبیت
زندگی فقرا از دو مســیر بهبود می یابد؛ مســیر اول حمایتهای مستقیم و یا غیر مستقیم دولت
اســت که به واسطه اخذ مالیات از طیف ثروتمند تحقق مییابد .هرچه درآمد ثروتمندان افزایش
یابد ،مالیاتهای دولت نیز بیشــتر شده و به تبع آن حمایت دولت از طیف فقیر و آسیبپذیر نیز
افزایش مییابد .مسیر دوم نیز به واسطه تخصیص بهینه منابع در اقتصاد بازار حاصل میشود .در
مقابل این اندیشه ،میتوان به مبحث عدالت در اندیشه سوسیالیسم اشاره کرد.

1. John Stuart Mill
2. Adam Smith
3. Peter Hayek

الگوهای توسعه در دولتهای پس از انقالب اسالمی

در این قسمت سعی میشــود دولتهای پس از انقالب بر اساس الگوی توسعه و عملکردشان
در زمینه عدالت اجتماعی در نمایی کلی با یکدیگر مقایســه شــوند .به منظور مقایسه عملکرد
اقتصــادی بر مبنای الگوهای توســعه و همچنین مقایســه عملکرد دولتهــا در زمینه عدالت
اجتماعی ،شــاخصهای زیادی وجود دارد .در این راستا ابتدا به این مطلب اشاره میشود که بر
مبنای برنامههای توسعه ،کدام دولتها سیاست رشد و یا توزیع را برگزیدهاند .سیاست رشد بر
مبنای الگوی لیبرالی و سیاســت توزیع بر مبنای الگوی اقتصاد برنامهریزی شده و متمرکز است
1. Karl Marx
2. Thomas Hobbes

اساس الگوهای توسعه دولت ها
قدرت نرم
انگارةایران بر
اسالمی
نظر به
جمهوری
نرماسالم با
معنایی
المللقدرت
اجتماعی
نظام بین
عدالت
ی
نظر 
مولفه
های
تحقق
میزان بنیان
تبیین
سلیمانیعبدخدایی ،محسن اسالمی
غالمعلی مجتبی
حسینفر،جمشیدی،
محمدشفیعی
پیرباالئی،محمد
امیرعلی کتابی،
روحاله

 .2-2-1سوسیالیسم و عدالت
کارل مارکس 1معتقد بود عدالت یا بیعدالتی ریشه در ساختار اقتصادی-اجتماعی جامعه دارد.
بر خالف توماس هابز 2که بیعدالتی را محصول خودمحوری و منازعهجویی انسان میدانست
و دولت را عامل تأمین امنیت و برپایی عدالت معرفی میکرد ،مارکس اعتقاد داشت بیعدالتی
ریشه در ســاختارهای اقتصادی-اجتماعی مبتنی بر استثمار ،تبعیض ،مطیعسازی و تخصیص
امتیاز دارد .بر این مبنا عدالت زمانی برقرار میشــود که افراد به نیازهایشان -که بر مبنای انسان
بودنشــان تعریف شده -برسند ،نه چیزهایی که تعلقات طبقاتی و اجتماعی ایجاب کرده است.
از آنجا که مارکس و پیروانش وجود و حیات نظام ســرمایهداری را بر اســاس رابطه استثماری
بین سرمایهدار و کارگر تعریف میکنند ،برآنند که عدالت در چنین ساختاری تحقق نمیپذیرد،
برعکس عدالت در نظام سوسیالیستی قابلیت تحقق مییابد (قنبرلو.)93 :1392 ،
به طور کلی ،برای سوسیالیستها ،عنصر برابری و به ویژه مسئله نیاز ،ارزشی بنیادین است .از
این اندیشه که ســودهای مادی باید بر پایۀ نیاز توزیع شود ،به عنوان نظریۀ سوسیالیستی عدالت
یاد میکنند (صفری شــالی .)92 :1395 ،در نظام سوسیالیستی دولت میبایست تصدیگری
زیادی داشــته باشــد تا بتواند نقش توزیع کننده را ایفا کند و عدالت توزیعی را در جامعه انجام
دهد .بنابراین در مفهوم سوسیالیستی عدالت ،برابری به مثابه آرمان سیاسی نهایی و مبنای توجیه
حقوق و تكالیف ،مدنظر قرار میگیرد (هزارجریبی.)44 :1390 ،
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و بیشتر میتواند شاخصهای عدالت اجتماعی را محقق کند.
در مورد رابطه عدالت اجتماعی و رشــد اقتصادی سه راهبرد وجود دارد .اگر بازتوزیع درآمد
را معادل اجرای عدالت اجتماعی در اقتصاد فرض کنیم و رشد را معادل رشد اقتصادی بگیریم،
آنگاه این سه راهبرد به شرح زیر خواهند بود (شریف زادگان.)22 :1386 ،
راهبرد اول :شرایطی است که رشد اقتصادی را مرجح بر بازتوزیع درآمد بدانیم؛ این راهبرد
ً
را به عنوان «تقدم رشــد اقتصادی نسبت به باز توزیع درآمد» تلقی میکنند .معموال واضعان این
راهبرد میگویند با رشــد اقتصادی و ایجاد ظرفیتهای گســترده اقتصادی و بزرگ شدن حجم
اقتصاد ،به طور خود به خود ،شــرایط اشتغال و کار برای همه گروههای اجتماعی فراهم میشود
و از این طریق توزیع درآمد متعادل محقق میشــود؛ ولی مطابق تجربیات حاصل شده حتی اگر
در مراحل اولیه توســعه نابرابری تشدید شود و به تدریج امر رخنه به پایین اتفاق بیفتد و از شدت
نابرابری کاسته شود و خود را متعادل سازد ،باز هم این راهبرد تحقق نخواهد یافت.
ً
راهبرد دوم :در شرایطی است که بازتوزیع درآمد عمدتا مورد توجه باشد و رشد اقتصادی به مرحله بعد
ً
موكول شود .در راهبرد «تقدم بازتوزیع درآمد نسبت به رشد اقتصادی» ،منابع جامعه عمدتا صرف توزیع
مناسبدرآمدمیشودوسرمایهگذاریبرایرشداقتصادیجامعهتضعیفمیشود.تجاربنشانمیدهد
که اجرای این سیاست در بلند مدت ،نه به عدالت اجتماعی میرسد و نه به رشد اقتصادی میانجامد.
راهبرد سوم :با توجه به این تحلیل که بدون رشد اقتصادی الزم ،توزیع درآمد متعادل صورت
نمیگیرد ،راهبرد «رشــد اقتصادی همراه با باز توزیع درآمد» مطرح میشــود .دو راهبرد اول را
ً
میتــوان راهبردهای افراط و تفریط نامید؛ زیرا عمال نمیتوانند بازتاب تحقق عدالت اجتماعی و
رشــد اقتصادی باشد .در راهبرد اول عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد و در راهبرد دوم ،رشد
اقتصادی کاهش خواهد یافــت و در نتیجۀ آن ،بازتوزیع درآمد نمیتواند بدون تکیه به اقتصادی
پررونق و توانا راه به جائی ببرد (شریف زادگان.)22 :1386 ،
در این انتخاب ،برنامه اول و چهارم توسعه ،رویکرد اول را پذیرفته است .برنامه دوم ،رویکرد
دوم و برنامههای سوم و پنجم (صادقی شاهدانی و خسروی ،)29 :1395 ،به همراه برنامه ششم
رویکرد ســوم را در حوزه رشــد و توزیع مبنا قرار دادهاند .در دوره نخست وزیری موسوی نیز بر
مبنای شــواهد رویکرد دوم مورد پذیرش و اجرایی شدن واقع شده بود .همچنین برنامههای اول
تا ســوم محوریت را در بخشهای اقتصاد به بخش کشــاورزی میدهند ،ولی برنامههای چهارم
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و پنجــم محوریت را به بخــش صنعت اختصاص دادهاند .همه برنامهها بــه غیر از برنامه پنجم
توســعه نسبت به توسعه روســتاها اهتمام جدیتری در مقایسه با شهرها داشتهاند .همه برنامهها
بال اســتثناء ،بر نهاد بازار و بسترسازی برای خروج دولت از اقتصاد تأکید کردهاند .به جز دولت
موسوی ،همچنین همه برنامهها نسبت به اهمیت تجارت بینالمللی برای توسعه و رشد اقتصادی
ایران دیدگاه موافق داشــته و رویکرد برونگرایی در کاالهای غیر اساسی در برنامهها یک رویکرد
عمومی و البته با شدت و ضعفی متفاوت در برنامههای مختلف بوده است .در برنامههای سوم و
چهارم تجارت بینالملل و رویکرد صادرات محوری بسیار پر رنگتر از سایر برنامهها بوده است
(صادقی شاهدانی و خسروی .)29 :1395 ،این مسئله در مورد برنامه ششم نیز وجود دارد .این
برنامه با رویکردی توســعه محور و برونگرا ،اهتمام ویژهای بر ســرمایه خارجی و صنعتی شدن
داشته است .دولتهایی که اساس رشد محور داشتهاند ،بر محوریت بازار آزاد اقتصادی و اهمیت
جلب سرمایههای خارجی و بخش خصوصی و تجارت بینالملل تأکید داشتهاند و به نوعی رشد
برون زا را اختیار کرده اند ،ولی دولتهایی که بر مبنای بازتوزیع درآمدها عمل کردهاند ،سیاســت
توجه به ظرفیتهای داخلی مورد تأکید آنها بوده است.
تنها برنامهای که مدلهای رشــد درو نزا را به عنوان الگوی رشد اختیار کرده است ،برنامه چهارم
توسعه بوده و در مابقی برنامهها همگی مدل رشدی که مبنای سیاستگذاری قرار دادهاند ،مدل رشد
برو نزا بوده اســت .غیر از برنامه چهارم توســعه ،باقی برنامههای توســعه نظریه برابری را در عدالت
محوری قرار داده بودند .تنها برنامه چهارم توسعه اشاراتی به نظریه مزیت رقابتی در رویکرد تجاری خود
داشت و در سایر برنامهها مزیت نسبی محوریت داشته است (صادقی شاهدانی و خسروی:1395 ،
 .)29همچنین باید گفت در تمام سالهای اجرای برنامههای اول تا چهارم توسعه ،حضور دولت در
عرصه اقتصاد نیز افزایش یافته که البته این حضور تا حدود زیادی به پشتوانه درآمدهای دولتی محقق
شــده است .نفت و اقتصاد دولتی دو عاملی هستند که یکدیگر را تقویت و بازتولید میکنند و باعث
شدهاند گذار به توسعه از مسیر دخالت دولت در اقتصاد در ایران موفقیتآمیز نباشد (مؤثقی و کاهه،
 .)983 :1394در برنامههای پنجم و ششم توسعه نیز که در دولت روحانی اجرایی شد ،شاهد حضور
چشمگیر دولت در زمینههای اقتصادی بودیم ،علیرغم گزینش الگوی نئوکالسیک و تأکید این الگو بر
عدم دخالت دولت در اقتصاد ،ولی به دلیل تحریمهای شدید بینالمللی و وضعیت ناشی از همهگیری
ویروس کرونا ،شاهد افزایش نقش دولت در اقتصاد بودیم.
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تحلیل مبنای نظری برنامههای توســعه در جمهوری اسالمی ایران از حیث مکاتب توسعه،
منتج بدین نتیجه شد که برنامههای توسعه هیچگاه به طور مطلق و بدون استثناء از همه توصیههای
یک مکتب پیروی نکردهاند ،بلکه به طور همزمان به چندین مکتب توســعه گرایش داشتهاند .به
عنــوان نمونه توجه به موضوع عدالت و توزیع عادالنه و قشــر محروم در همــه برنامهها فارغ از
مکتب توســعه هر یک از برنامهها حضور داشته است .در حالی که غالب مکاتب مورد اشاره به
موضوع عدالت به عنوان اهداف و سیاســت توسعه اشاره نکردهاند .این موضوع ما را به این نتیجه
میرســاند که نظام تصمیمگیری جمهوری اســامی دچار التقاط نظری بوده است .این موضوع
میتواند به این دلیل رخ داده باشــد که نهادهای تأثیرگذار در شــکلگیری برنامههای توســعه،
گرایشها و نگرشهای متفاوتی داشــتهاند و به تعبیری روح یکپارچگــی در نظام تصمیمگیری
اقتصادی خدشــهدار شده است .در مجموع برنامههای توســعه با توجه به انتخابهای راهبردی
آنها ،با ســرمایهداری قرابت بیشــتری داشــته و در نظریات نیز چه در حوزه رشد و چه در حوزه
عدالت ،از نظریات اقتصادی ســرمایهداری تبعیت کردهاند .به عبارت روشنتر میتوان عبارت
مذكور را چنین باز تقریر کرد که الگویی که تصمیمگیری اقتصادی جمهوری اســامی براساس
آن میبایســت صــورت میگرفت ،با اینکه متأثــر از نهاد دین بود ،ولی به طــور کلی باید آن را
ســرمایهدارانه دانست ،ولی افتراق آنها را باید در موضوعاتی به این شرح دانست .1 :اتخاذ برخی
از انتخابهای راهبردی ،و  .2مبانی مفاهیم نظری برنامه.
در انتخابهــای راهبردی ،همه برنامهها بر تجــارت و تقویت بخش خصوصی و نهاد بازار
و اهمیــت تکنولوژی کاربر تأکید داشــتهاند ،برنامههای اول و چهارم بر رشــد مقدم بر توزیع،
برنامه دوم بر توزیع مقدم بر رشد و برنامههای سوم و پنجم بر توزیع همراه با رشد تأکید داشتند.
در انتخاب ششــم هم محوریــت تجارت در برنامهها یکی از دیگــر حوزههای افتراق بود که در
برنامههای سوم و چهارم با تأکید و محوریت دادن به تجارت برای توسعه از دیگر برنامهها متمایز
میشــدند .در موضوع تفاوت در مفاهیم برنامه هم مشخص شد که در مفاهیم تجارت و رشد،
برنامــه چهارم از دیگر برنامهها متمایز بود و برنامه پنجم هم در مفهوم عدالت با ســایر برنامهها
تفاوت داشت (صادقی شاهدانی و خسروی .)29 :1395 ،در جدول شمار  1-1با کمک از داده
های مرکز آمار مقایسهای کلی بر مبنای نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی و ضریب
جینی بین دولتهای پس از انقالب از  1360تا سال  1400رخ داده است.

جدول  .1-1مقایسه دولتهای پس از انقالب 1360-1400

1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399

14/2
14/2
14/2
14/2
14/2
14/2
14/2
14/2
15/5
14/2
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
9/1
13/1
12/5
13/5
14/3
14/2
12/8
11/8
10/3
11/5
11/3
10/5
10/4
11/9
13/5
12/3
12/2
10/4
10/6
11/0
12/4
12/1
12/0
10/6
9/6

22/8
19/2
14/8
10/4
6/9
23/7
27/7
28/9
17/4
8/9
20/7
24/4
22/6
35/2
49/4
32/2
17/3
18/1
20
12/6
11/4
15/8
15/7
11/4
10/3
11/9
18/4
25/5
10/8
12/4
21/5
30/5
32/8
14/6
11/1
6/9
8/2
26/9
34/8
48/7

جدول  :1-1منبع  :مرکز آمار
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سال

درصد نرخ بیکاری

درصد نرخ تورم

درصد تولید ناخالص درصد ضریب جینی
داخلی
0.4303
7/88
0.44100
14/40
0.45400
10/29
0.40430
3/326
0.39100
4/192
0.39440
-9/346
0.40380
-2/183
0.40430
-14/06
0.40920
6/204
0.39690
14/1
0.39960
12/1
0.38700
4/0
0.39760
1/5
0.39930
0/5
0.40740
2/9
0.39100
6/1
0.40290
2/8
0.39650
2/9
0.40090
1/6
0.39910
5/0
0.39850
3/3
0.41910
7/6
0.41560
6/8
0.39960
4/8
0.40230
6/9
0.4004
6/6
0.40450
5
0.38590
0/8
0.39390
3
0.38130
5/8
0.37500
3
0.38340
-1/9
0.3650
2/5
0.3788
2/3
0.3851
- ./1
0.3900
13/9
0.3981
4/1
0.4093
-4/1
0.3992
- 6/8
0.4006
- 1/2
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در جدول  ،1-2میانگین اعداد جدول  1-1محاســبه شده و به صورت جداگانه نمایش داده
شدهاند .در این جدول میتوان با مقایسه این اعداد تفاوت دولتهای پس از انقالب در نرخ تورم،
بیکاری ،نرخ رشــد اقتصادی و ضریب جینی مشخص میشود و بر مبنای آن میتوان هر یک از
الگوهای توســعه را نسبت به برآوردن نیازهای اساســی جامعه در زمینه عدالت اجتماعی مانند
اشتغال ،تورم اندک ،رشــد اقتصادی و شکاف طبقاتی مورد سنجش قرار داد و با الگوهای دیگر
مقایســه کرد .در ادامه سعی میشود این مقایسه صورت پذیرد و قویترین و ضعیف ترین دولتها
بر این مبنا شناسایی شوند.
جدول  :1-2مقایسه دولتهای پس از انقالب 1360-1400
ردیف

میانگین درصد
نرخ تورم

میانگین درصد
بیکاری

میانگین درصد
تولید ناخالص
داخلی

میانگین درصد
ضریب جینی

دولت میر حسین موسوی

18/6

14/2

0/9

./4153

دولت هاشمی رفسنجانی

22/8

10/5

3/9

./3985

دولت سید محمد خاتمی

15/5

12/8

3/9

./4040

دولت محمود احمدی نژاد

16/3

11/7

3/6

./3919

دولت حسن روحانی

23

11/1

10/9

./4565

بر اســاس نــرخ تورم به ترتیــب دولت روحانی ،دولت هاشــمی ،دولت موســوی ،دولت
احمدینــژاد و در پایــان دولت خاتمی مقامهای اول تا پنجم را دارا میباشــند .با توجه به اینکه
دولت روحانی و هاشــمی براساس الگوی رشد اقتصادی بر مبنای نئولیبرالیسم و سیاست تعدیل
اقتصادی عمل کردهاند ،مشخص میشود که این سیاست در کشور تورمزا بوده است .دولتهای
موســوی و احمدینژاد که بر اســاس الگوی برنامهریزی و متمرکز عمل کردهاند ،توانســتهاند تا
حــدودی بهتر عمل کنند و تورم را مهار کنند .در دولت خاتمی که الگوی رشــد به همراه توزیع
مبنای عمل بوده ،عملكرد بهتری از ســایر دولتها ارائه داده اســت .نمودار  :1-3نرخ تورم در
دولتهای مختلف بعد از انقالب اســامی در ایران را نشان میدهد .این نمودار در  30خرداد
 1400در سایت بورسان قرار داده شده است.

نمودار  :1-3نرخ تورم در دولتهای بعد از انقالب در ایران

در مورد نرخ بیکاری ،دولت موســوی مقام اول را دارا بوده است؛ یعنی بدترین نرخ بیکاری
متعلق به این دولت اســت و ســپس دولتهای خاتمی ،احمدینژاد ،روحانی و هاشــمی قرار
دارنــد .البته با توجه به اینکه نــرخ بیکاری در دوره جنگ و دولت موســوی به صورت میانگین
در آمارهای مربوطه ارائه شــده و به صورت آمار ســالیانه انتشار پیدا نکرده ،یا حداقل نگارنده به
آن دسترســی پیدا نکرده اســت ،این آمار نیز به صورت میانگین ارائه شده است .در این مورد نیز
میتوان گفت دولتهایی که براســاس برنامهریزی و به صــورت متمرکز عمل کردهاند ،عملکرد
بدتری نســبت به دولتهایی دارند که براســاس الگوی نئوکالســیک و براساس سیاست تعدیل
اقتصــادی عمل کردهانــد .در زمینه تولید ناخالــص داخلی نیز به ترتیــب دولتهای روحانی،
هاشــمی ،خاتمی ،احمدینژاد و موسوی عملکرد بهتری داشــتهاند .با وجود تحریمهای شدید
در دولــت روحانی و با وجود اینکه عملکرد این دولت در زمینه رشــد اقتصادی در چهار ســال
منفی بوده ،ولی با ثبت رشــد اقتصادی  13/9در سال  1395توانســته میانگین بهتری را نسبت
به ســایر دولتها به دســت آورد .میانگین رشد اقتصادی دولتهای هاشــمی و خاتمی نیز که
سیاست رشد اقتصادی را براساس الگوی نئوکالسیک دنبال کردهاند ،از دولتهای احمدینژاد و
موســوی که بر مبنای الگوی ساختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد عمل کردهاند ،بهتر است.
بر این اساس ،میتوان گفت الگوی توسعه نئوکالسیک در ایران میتواند به رشد اقتصادی بهتری
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شکل  :1-3منبع.https://bourseon.com :
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منجر شــود؛ ولی مهمترین فاکتور و شــاخص در زمینه عدالت اجتماعی ضریب جینی است.
در مورد این شــاخص باید گفت دولت احمدینژاد عملکرد بهتری را نســبت به سایر دولتها
داشــته است .سپس دولت هاشمی رفسنجانی ،بعد دولت خاتمی ،بعد موسوی و در انتها دولت
روحانی كه در این زمینه بدترین عملکرد را نسبت به بقیه دولتها داشته است .بنابراین ،باید گفت
دولت احمدینژاد براســاس الگوی ســاختارگرایی و بر مبنای دخالت دولت در اقتصاد و اجرای
سیاستهایی مانند سهام عدالت و دادن یارانههای نقدی و مسکن مهر توانسته بود تا حدودی به
طبقه محروم جامعه رســیدگی بهتری داشته باشد و شکاف طبقاتی را کاهش دهد .از این نظر در
کاستن از شکاف طبقاتی و رسیدگی به محرومان بهترین عملکرد را دولت احمدینژاد با الگوی
ساختارگرایی و بدترین عملکرد را دولت روحانی با الگوی دولت توسعهگرا داشته است .میتوان
گفت دولتهایی که براســاس رویکرد ســاختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد عمل میکنند،
تورم را بهتر مهار میکنند و شکاف طبقه غنی و فقیر را کاهش میدهند ،در عوض دولتهایی که
بر اســاس رویکرد نئوکالسیک و تعدیل اقتصادی عمل میکنند ،نرخ رشد اقتصادی بهتری دارند
و میزان اشتغال را نیز افزایش میدهند .برای بررسی دقیقتر آمار و ارقام مربوط به ضریب جینی،
نرخ بیکاری و نرخ رشــد اقتصادی نمودارهایی در ادامه بحث ارائه میشــود .نمودار  :1-4نرخ
بیکاری در دولتهای بعد از انقالب را نشــان میدهد .این نمودار در  1399/10/21در مشــرق
نیوز درج شــده است .و با توجه به اینکه نرخ بیکاری در دوره جنگ و دولت موسوی در دسترس
نیست ،نمودار این مقطع را در بر نمیگیرد.
شکل  :1-4نمودار مربوط به نرخ بیکاری در دولتهای پس از انقالب

شکل  :1-4منبع.https://www.mashreghnews.ir :

در ادامه بحث به نرخ رشــد اقتصادی در دولتهــای پس از انقالب میپردازیم که در قالب
نمودار شــماره  ،5-1به نمایش درآمده است .این نمودار 16 ،فروردین  1400در سایت تجارت
نیوز قرار داده شده است.

217

نمودار :1-5نرخ رشد اقتصادی در دولتهای پس از انقالب

در ادمه به نــرخ ضریب جینی هم در قالب نموداری که ســایت خبرگزاری آنا در  30مرداد
 1400در سایت خود قرار داده است ،پرداخته میشود.
شکل  :1-6ضریب جینی در دولتهای پس از انقالب

شکل  :1-6منبع.https://www.ana.press/news :
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نمودار  :1-5منبع :مرکز آمار ایران ،به نقل از.https://tejaratnews.com :
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همانطور که در شــکل  ،1-6مشاهده می شــود ،بهترین عملکرد در زمینه شکاف طبقاتی و
کاستن از فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و فقرا را دولت احمدی نژاد داشته است .بدترین عملکرد
در زمینه ضریب جینی مربوط به دولت هاشمی رفسنجانی است .با توجه به اینکه الگوی توسعه
دولت احمدینژاد بر مبنای ســاختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد است ،به نظر میرسد این
الگو بهتر میتواند به طبقات محروم و مســتضعف جامعه توجه کند و شکاف طبقاتی را کاهش
دهد .و با توجه به اینکه دولت هاشــمی از الگوی توسعه نئوکالســیک بهره برده است و شکاف
طبقاتی در این الگو بیشــترین میزان را در دولتهای بعد از انقالب دارد ،میتوان گفت به کارگیری
این الگوی توسعه نمیتواند به رفع شــکاف طبقاتی بیانجامد و ثروتمندان در این الگو بر ثروت
خود افزوده و فقرا فقیرتر میشوند.

میزان تحقق عدالت اجتماعی در دولتهای پس از انقالب اسالمی

به طور کلی هدف ،ســنجش میزان تحقق مولفه عدالت اجتماعی قدرت نرم جمهوری اسالمی
ایــران در الگوهای توســعه بعد از انقالب بود .بر این مبنا عالوه بر بررســی مواردی از عدالت
ّ
اجتماعی که در برنامههای توســعه دولتها قرار داشت ،به کموکیف عملکرد دولتها در مورد
ســه شاخص عدالت اجتماعی یعنی فقرزدایی ،محرومیتزدایی و فاصله طبقاتی اشاره شد .در
ادامۀ بحث به ارزیابی اقتصادی و میــزان تحقق عدالت اجتماعی در دولتهای پس از انقالب
براســاس ارقــام و آمار پرداختیم .ســپس در نتیجهگیری بر مبنای دو جدول ایــن دولتها را با
یکدیگر مقایســه کردیم .از مجموع بحثها ،مشخص شد که عملکرد دولتهایی که براساس
الگوی ســاختارگرایی و دخالت دولت در اقتصاد بر مبنای برنامهریــزی دولتی عمل كردهاند،
در زمینه ضریب جینی و مهار تورم از دولتهایی که براســاس الگوی نئوکالسیک و تقدم رشد
بر توزیع عمل کردهاند ،بهتر بوده اســت .به صورت خــاص ،دولت احمدینژاد  -حتی دولت
موســوی که در شرایط جنگی قرار داشت -از دولتهای هاشــمی و روحانی در این زمینه بهتر
عمل کردهاند .ولی در سوی دیگر ســکه ،عملکرد دولتهای هاشمی و روحانی در زمینه رشد
اقتصادی و نرخ اشتغال و کاستن از بیکاری از دولتهای احمدینژاد و موسوی بهتر بوده است.
در دولت خاتمی نیز با توجه به اینکه از رویکرد رشد به همراه توزیع به صورت همزمان بهره برده
اســت ،میتوان شاخصهای حد وسط و متعادلی را مشــاهده کرد .بدینترتیب ،میتوان گفت

اساس الگوهای توسعه دولت ها
قدرت نرم
انگارةایران بر
اسالمی
نظر به
جمهوری
نرماسالم با
معنایی
المللقدرت
اجتماعی
نظام بین
عدالت
ی
نظر 
مولفه
های
تحقق
میزان بنیان
تبیین
سلیمانیعبدخدایی ،محسن اسالمی
غالمعلی مجتبی
حسینفر،جمشیدی،
محمدشفیعی
پیرباالئی،محمد
امیرعلی کتابی،
روحاله

دولت احمدینژاد بر اساس ضریب جینی که یکی از شاخصهای مهم عدالت اجتماعی است،
بهتریــن دولت و دولت روحانی بدترین دولت بوده اســت .بنابراین اصل اول اندیشــه انقالب
اســامی که رسیدگی به محرومان و قشر مستضعف جامعه است ،در دولت احمدینژاد به نحو
بهتری از سایر دولتها بوده است .بدین ترتیب ،دولت احمدینژاد به برقراری عدالت اجتماعی
بیشتر نزدیک تر بوده و در بین این دولتهای دیگر عادلتر است ،هرچند در شاخصهای دیگر
سایر دولتها بهتر عمل کردهاند.
مقاله حاضر بر این مبنا شکل گرفته است که یکی از مولفه های مهم قدرت نرم را که عدالت
اجتماعی اســت را مد نظــر قرار داده و میزان تحقق آن را از دل الگوهای توســعه بعد از انقالب
بیرون بیاورد .اینکه کدام الگوی توسعه میتواند بهتر عدالت اجتماعی را محقق سازد و این مسئله
به چه ترتیب روی میدهد ،از مهمترین اهداف این مقاله اســت .در این راســتا این سؤال مطرح
شد که چه نســبتی میان الگوهای توســعه در دولتهای جمهوری اسالمی و عدالت اجتماعی
وجود دارد؟ در ادامه فرضیه اصلی بدین گونه مطرح شــد :با توجه به اینکه الگوهای متفاوتی در
باب توســعه در دولتهای مختلف بعد از انقالب به مرحله اجرا درآمده است ،برقراری عدالت
اجتماعی نیز از یک روند کلی و ثابت برخوردار نبوده است .در مجموع به نظر میرسد الگوهای
مختلف توسعه در جمهوری اسالمی قادر به برقراری عدالت اجتماعی به صورت کامل نبودهاند.
عملکرد دولتها براســاس الگو و اجرا نتوانسته به صورت کامل عدالت اجتماعی را ایجاد نماید
ً
و بعضا در مواردی به بیعدالتی اجتماعی نیز منجر شده است .به عنوان نمونه در دولت هاشمی
رفســنجانی که سیاستهای تعدیل اقتصادی را در کشور اجرایی کرد ،عدالت اجتماعی را منوط
به رشد اقتصادی و مرحلهای پس از شکلگیری رشد اقتصادی کرد ،و آمارها نشان از این دارد که
در این دوره ضریب جینی بدترین اعداد و ارقام را در دولتهای پس از انقالب تجریه کرده است.
باید گفت یکی از شــعارها و اصول انقالب اســامی ایران تحقق عدالــت در جامعه بود.
گفتمــان عدالت در دولتهای مختلف جمهوری اســامی ایران ،با اتخــاذ الگوهای متفاوت،
تحوالت گوناگونی تجربه کرده اســت؛ امــا هیچ یک از این الگوها نتوانســته به صورت پایدار
و مدام اســتقرار یافته و در دولتهای بعدی تکرار شــود .به عبارت ســادهتر ،گفتمان عدالت در
جمهوری اســامی ایران ،فاقد ثبات نســبی بوده و با روی کار آمدن هــر دولت ،گفتمانی تازه و
آزمون نشــده ،مطرح و استقرار یافته است .سپس بعد از مدتی ،گفتمان حاکم هژمونی خود را از
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دست داده ،به افول گراییده اســت .در واکنش به ناکارآمدی گفتمان حاکم و در غیریتسازی با
آن ،گفتمان جدیدی خود را برجسته كرده ،مورد پذیرش توده مردم قرار گرفته است .بدین ترتیب،
جابجایی گفتمان عدالت در دولتها تکرار شــده اســت .به عنوان نمونه در گفتمان سازندگی،
عدالت سیاسی تا حدودی مغفول انگاشته شد ،در واکنش به آن ،گفتمان اصالحطلبی به عدالت
سیاســی پرداخت و در عوض چندان اهمیتی به عدالت اقتصادی نداد .همین روند باعث شد تا
در دولت احمدینژاد ،گفتمان عدالتمحور با برجسته کردن عدالت اقتصادی و مسائل معیشتی
هژمونی یابد و این روند ،همچنان تکرار میشود.
به طور کلی در زمینه عدالت اجتماعی باید گفت دولت موسوی تعریف دقیق و مشخصی از
عدالت اجتماعی ارائه نداده بود و این خلل بزرگ در گفتمان او موجب شد که این دولت براساس
برداشتهای خود از عدالت اجتماعی دست به انتخاب ابزارهای سیاستگذاری بزند .مهمترین
دغدغه او وجود شــکافهای عمیق بین فقیر و غنــی بود که از دوران پهلوی به جا مانده و بر این
اساس ،مبارزه با آن را سرلوحه گفتمان خود قرار داد؛ ولی گفتمان سازندگی هاشمی نیز نتوانست
عدالت اجتماعی را تحقق بخشد .در این دوره کم کم اندیشهها و آرمانهای اولیه انقالب مبنی بر
ســاده زیستی ،فقرزدایی ،توجه به محرومان و کاستن از شکاف طبقاتی و سایر مباحث مربوط به
عدالت اجتماعی کم رنگ شد و بر اثر شکاف طبقاتی عده زیادی از مردم از سیاست های دولت
مبنی بر رشد اقتصادی و عدم توجه کافی به مقوله عدالت اجتماعی ناراضی بودند.
محور اصلی انتقاد به این گفتمان ،بیتوجهی به ابعاد سیاســی و فرهنگی عدالت اجتماعی،
مبانی فکری اسالم و اندیشههای رهبران انقالب (شهید مطهری ،امام خمینی و رهبری) و تأکید
یکســویه و افراطی بر رشــد اقتصادی و سیاستهای تعدیل بود كه آســیبهایی برای انقالب
اسالمی و عدالت اجتماعی و مبانی فکری و شــاخصهای عدالت اجتماعی مورد قبول رهبران
انقالب ایجاد کــرد .در این دوره ،ارزشهای انقالبی ،مانند ایثار و شــهادت ،معنویتخواهی،
قناعت و سادهزیســتی رفته رفته بیرنگ شــد و عواملی مانند تحوالت سریع اقتصادی و ایجاد
رقابت برای کسب قدرت و ثروت ،رانت و ارزشهای مادی در برابر ارزشهای اسالمی و انقالبی
مطرح شد .در نهایت گفتمان سازندگی با ناکارآمدیها و انتقادات فراوانی روبه رو شد که از بستر
آن گفتمان اصالحطلبی ظهور یافت.
از آفتهای مهم گفتمان اصالحات عرضه نظریههای ترجمهای ،توجه نکردن به مشکالت و

نتیجه گیری

از مجموع آنچه گفته شــد ،میتوان دریافت که یکی از مولفه های مهم قدرت نرم و بنیادیترین
اصــل در جمهوری اســامی ایران اصل مهم عدالت بوده و هیچ یــک از دولتهای جمهوری
اسالمی ایران هم نتوانسته اســت فعالیتهای خود را بدون توجه به این اصل انجام دهد ،منتها
در هر یک از دولتهای مزبور از عدالت برداشتی متناسب با روح عملکردی آن دولت صورت
گرفته و نمود یافته است .مفهوم عدالت در دوره جنگ ،به دلیل شرایط جنگی بر توزیع و توجه به
محرومان اســتوار بود .دوره سازندگی بیشتر در شکل اقتصادی آن مطرح شد ،دلیل آن نیز بیشتر
نیازهای جامعه پس از جنگ به بازســازی و رونق اقتصادی بــود .ولی پس از دورهای که رفاه و
رونق اقتصادی شکل گرفت ،ســایر نیازهای جامعه ایران مانند مفاهمیمی مانند آزادی ،جامعه
مدنی ،توســعه سیاسی و غیره نمود پیدا کرد .از این رو در دولت خاتمی مفهوم عدالت به شکل
سیاســی آن نزدیک شد .شکافهای طبقاتی و تبعیضی که در این دوره ایجاد شد ،باعث شد که
احمدینــژاد بر عدالت و برابری تأکید کند و در نهایت هــم نارضایتی مردم باعث روی آوردن
به گفتمان تدبیر و امید بر مبنای دولت توســعهگرا شــد که عدالت را در رشد به همراه خدمت
به محرومان میدانســت .در هر صورت میتوان اقتضائات و الزامات هر دوره را در شکلگیری
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مســائل ملموس جامعه ایرانی درباره موضوعات مهمی؛ همچون منافع ملی و عدالت اجتماعی
بــود .عدم پایبندی به اهداف اعالم شــده و عدالــت اجتماعی و پایبند نبــودن به آرمانهای
انقالب و رهبران انقالب ،آســیبهایی بود كه ناکارآمدیها و انتقادات فراوانی را ایجاد و بســتر
گفتمان اصولگرایــی عدالتمحور را فراهم کرد .گفتمان عدالــت احمدینژاد علیرغم مطرح
کردن شاخصهای عدالت مورد نظر رهبران انقالب و تالش جهت اجرای آنها ،متأسفانه مانند
گفتمانهای ســابق بر یکی از ابعاد عدالت اجتماعــی ،آن هم عدالت اقتصادی تمرکز کرد که از
تک ُبعدی بودن گفتمان ایشان حکایت میکرد .در دولت روحانی هم علیرغم تالش ایشان برای
رشــد و توسعه اقتصادی و توجه به محرومان جامعه و تحقق عدالت اجتماعی ،مهمترین دغدغه
دولت تنشزدایی و رفع تحریمها و مذاکرات طوالنی با کشــورهای غرب بود و عدالت اجتماعی
در این مســیر نه تنها محقق نشد ،بلکه محرومان و مســتضعفان جامعه در وضعیت اقتصادی و
اجتماعی بدتری نسبت به دورههای قبل قرار گرفتند.
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مفهوم عدالت و برداشــتهای آن در آن دوره مؤثر دانست .همچنین شرایط خاص کشور مانند
جنگ ،ســازندگی ،تحریمها و غیره در شــکل دادن به الگوی توســعه و عملکرد عدالتمحور
دولتها مؤثر بوده است.
در نهایت باید گفت به رغم اینکه اجرای برنامههای توســعه در کشــور دستاوردهای مهمی
داشــته است ،اما براساس شواهد میتوان اینگونه داوری كرد که تالش دولتهای مختلف ایران
برای توســعه همهجانبه ،با موفقیت کامل همراه نبوده اســت و تصویر واقعی توســعه در ایران با
تصور مبتنی بر توسعه ناسازگار است .بررسی چرایی این موضوع نیازمند نگاه عمیق و موشکافانه
به رویکرد و عملکرد دولتها در ایران به عنوان کارگزاران برنامههای توســعه است .برای تحلیل
و بررســی چگونگی عملکرد توســعه دولتها ،توجه به رویکرد آنها نســبت به توسعه ضروری
میباشد .بر این اساس ،در طول حیات نظام جمهوری اسالمی ،به رغم روی کار آمدن دولتهای
مختلف ،عدالت اجتماعی همواره از دغدغههای دولتهای پس از انقالب اسالمی بوده است.
با وجود این ،مسئله مذکور در طی بیش از چهار دهه گذشته با چالشهای نظری و عملی فراوانی
روبه رو شده است؛ چراکه سیاســتهای اعمال شده در راستای عدالت اجتماعی در حوزههای
مختلف ،بیشتر از اینکه پروسهای و مبتنی بر برنامهریزی مستمر و هدفمند باشد ،حالت منقطع،
پروژهای و قائم به فرد پیدا کرده اســت .هر دولتی بر حسب شرایط روز و با برداشت خاص خود
از عدالت اجتماعی ،آن را تعریف و اجرایی کرده اســت .از این رو ،در هر یک از دولتهای پس
از انقالب و گفتمان سیاســی و اجتماعی مربوط به آنها ،بــاز تعریف نوینی از مقوالت مرتبط با
حوزههای مختلف را شاهد بودهایم ،که حاکی از رویکردهای متفاوت و گاهی متضاد دولتهای
مختلف به این موضوع است.
ً
برنامهریزی در ایران اساســا از فقدان یک رویکرد سیســتمی ،پویا و مبتنی بر روششناسی
روشــن رنج میبرد که در ارزیابی برنامههای قبل و بعد از انقالب اســامی مشــهود میباشد.
تمرکز بر تجربیات سایر کشــورها بدون مالحظات و مقتضیات خاص جامعه ایران و استفاده از
ً
منابع فکری وارداتی باعث ابهام و نهایتا کاســتی در روایی و پایایی برنامههای توسعه اقتصادی،
اجتماعی در ایران شده است .برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی جمهوری اسالمی همچنان
دچار ابهام در دیدگاه نظری و عدم استفاده از اصول و روشهای معینی بوده است.
مســئله این اســت که با نگاهی آسیبشناســانه و انتقادی به این قضیه بنگریم و نقاط قوت
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وضعف آن را شناســایی کنیم .در این راســتا در ابتدا باید گفت عمــده نظریههایی که از لحاظ
سیاسی و اجتماعی به جامعه ما وارد شده ،نوعی واجد ارزشهای جمعگرایانه (ناسیونالیستی یا
سوسیالیستی چپ) بوده اســت .آن چیزی که غرب را به پیشرفت رسانده ،آزادی فردی و حقوق
فردی اســت .البته در جوامع غربی ،در کنار حقوق فردی ،سوسیالیسم هم اجرا شده است ،ولی
ما سوسیالیسم را چسبیدیم و آنچه که آنها را به پیشرفت رسانده ،رها کردیم .یکی از دالیل گرایش
به ارزشهای جمعگرایانه ،پایبندی به ارزشــهای سنتی قدیمی در جامعه ایرانی است که بیشتر
از آن که با آزادی فردی همخوانی داشــته باشد ،با سوسیالیسم و ناسیونالیسم پیوند دارد ،به همین
دلیل اســت که اغلب ،دیدگاه ما در رابطه با اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار منفی اســت .همواره یکی
از محورهای اصلی در اندیشههای سیاسی ،اقتصادی اجتماعی ،محدود کردن ابتکارات و بزرگ
کردن نقش دولت است؛ چراکه این مقوالت در ارتباط با مالکیت فردی و آزادی فردی است و ما
با مفهوم «فردیت» ضدیت داریم .در حالی که اســاس جامعه غربی فرد و فردیت است .بنابراین
یکی از راههای توسعه ،پیشرفت و تمدن توجه به ارزشهای فردی ،حقوق مالکیت فردی ،حقوق
بشر و ابتنای جامعه براساس انسجام از طریق هماهنگی منافع فردی میباشد.
همچنین یکی از راههای رســیدن به توسعه بها دادن به ارزشها و استعدادهای فردی در پرتو
ُ
نظام آزاد اقتصاد اســت .میتوان ادعا کرد که عاملی که بیشــترین نقــش را در کند کردن آهنگ
توسعه اقتصادی و صنعتی دارد ،ساختار نهادی جامعه است و اصالحات نهادی از جمله تعریف
و تضمیــن حقوق فردی و ایجاد و تحکیم حکومت قانون و پذیرفتن ارزشــهای رقابتی و حقوق
مالکیت در جامعه نقشــی تعیین کننده در نیل به توســعه اقتصــادی دارد .همچنین دولتی بودن
دولتی انفعالی و غیررقابتی منجر
اقتصاد معضل بزرگی در راه توســعه محسوب میشود .اقتصاد
ِ
به تصدیگری و کنترل مستقیم و غیرمســتقیم دولت بر منابع شده که خود موجب عدم استفاده
بهینه از منابع ،ایجاد انحصارها و رانتها میشود و تمام این موارد در نهایت ،سیاست اقتصادی
ناکارآمد و کاهش سطح رفاه اقتصادی را به بار میآورد.
به طور کلی تحقق عدالت اجتماعی در اخالق فردی و رفتار عمومی تأثیر بسیار مهمی دارد؛
به صورتی که ســامانیابی امنیت روانی افراد ،شــکل گرفتن جامعه عدالت محور در پرتو رشد
شخصیت افراد ،نظم عادالنه ،احساس رضایت ،اعتماد سیاسی ،مشارکت نهادمند و مستمر و به
تبع آن وفاداری آگاهانه اقشار جامعه و مشروعیت دولت ،از رهگذر حاکمیت عدالت اجتماعی
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تحقق مییابد .در نتیجه برای تحقق عدالت اجتماعی میتوان راهکارهای ذیل را پیشنهاد کرد:
 .1توزیع عادالنه فرصتها و امتیازات در جامعه،
 .2مقابله با تبعیضهای اجتماعی (نژادی ،مذهبی ،قومی ،جنسیتی و منطقهای)،
 .3توجه به سیاستهای توانمندسازی به منظور تحقق مشارکت موثر افراد جامعه،
 .4افزایش امکان مشارکت مردمی و فعالیت نهادهای مدنی در حوزه عمومی،
 .5تقویت قانون محوری در سطوح اجتماعی و حاکمیتی،
 .6تأمین آزادیهای اساسی براساس قانون اساسی.
بدین ترتیب ،میتوان امیدوار بود که هم اهداف توســعه در کشور محقق شود و هم عدالت
اجتماعی به گونهای پیاده شــود که آرمانهای اســام و انقالب در آن لحاظ شود .امید است در
دولت ابراهیم رئیســی با بهرهگیری از تجربیات سایر دولتها و درس گرفتن از اشتباهات و نقاط
ضعف آنها ،هم شاهد توسعه و رشد کشور و هم شاهد تحقق عدالت اجتماعی در ابعاد مختلف
آن باشیم.
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The rate of realization of the social justice component of
the soft power of the Islamic Republic of Iran based on
the development patterns of governments

Abstract
In the initial conceptualization of soft power, components such as culture, political and
social values have been expressed. Some components of soft power in Islam are based on
values such as self-sacrifice and martyrdom, spiritualism, justice and the establishment
of justice and struggle. It is based on oppression and corruption, so that while creating a
cultural change at the domestic level, it has also affected the process of religious selfbelief and Islamic awakening in its surrounding area. The governments after the Islamic
Revolution placed great emphasis on the discussion of the implementation of social
justice, which is a component of the soft power and Achilles heel of the Islamic Republic
of Iran, and each of them has chosen a specific model in order to achieve this important.
An important issue is the proportionality and the extent to which social justice is achieved
with these patterns of development. In order to examine this issue, the question is to what
extent have development models in post-revolutionary governments been successful
in achieving social justice? The outcome of social justice in these states is determined
by evaluating and comparing development indicators as well as social justice, such as
poverty alleviation and deprivation, inflation rate, unemployment rate, economic growth
and Gini coefficient. The present study intends to use the analytical-comparative method
to examine the extent to which social justice is achieved in development patterns in these
states.
Keywords: Social justice, soft power, patterns of development, governments, the Islamic
Revolution
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The place of soft power in the concept of national power with emphasis
on religious approach
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Abstract
The concept of national power has become more pronounced after the collapse of the bipolar
system during the Cold War and the subsequent formation of independent political units (nationstate). National power is the determination of the national goals and interests of each political
unit; Therefore, in the field of world politics today, any change in national power will lead to a
change in national goals. Therefore, the purpose of writing this article is to examine the place of
soft power in the concept of national power with emphasis on religious approach. In the present
article, using content analysis method and relying on library and documentary sources, the author
seeks to answer the question: what are the dimensions, components and religious indicators
as an important approach of soft power in recognizing and conceptualizing national power?
Conceptual and theoretical analysis of national power based on the study of internal and external
theories, recognizing the components and characteristics and dimensions of soft power with
emphasis on religious approach. In recent decades, the discourse of religious fundamentalism has
become an influential factor in the field of international relations, according to which “religion”
has been in close contact with “politics” and “power”; In other words, soft power with a religious
approach in the field of international relations has led to the creation of a new and distinct space
for thought and action. This discourse highlights the meaning that culture-building can lead to
the transformation of the material world by changing the prevailing normative principles of the
past and creating new meanings. The findings of the present study indicate that in the field of soft
power; The religious approach is the most influential factor on the national power of states, the
“national unity” and the unity of the “humanity” of human beings.
Keywords: national power, soft power, religious approach, spirituality, national unity.
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Soft power peculiarities in Russian cinema;
Depiction of the Jewish community in Russian films

Abstract
Soft power is an instrument for nation-states to alter public opinion and audience
mentality. Nearly all powerful nation-states regard it as a tool to create intended
changes in target societies.. As a powerful hypermedia, cinema enjoys extraordinary
opportunities to present geographies, ethnicities, nations and policies in artistic ways.
Cinematic depiction of various circumstances of a nation can attract attentions, moderate
opinions and create new mentalities, sometimes far from reality, in the audience. Cinema
exemplifies an instance of the use of soft power, in which continuous use of technological
and artistic applications enables mainstream directors to create unreal images of reality,
intended by ‘creators of the new world’. Focusing on the issue of Russian Jews, this article
discusses the way they are presented in Russian films. Thematic depiction of the Jewish
community in Russian cinema incorporates support for Jewish rights as a suppressed
minority in the Russian society. Including old cliché dualities of the ‘right and wrong’,
post-Cold War films, much like the former Soviet cinema, take for granted the Jewish
community as ‘oppressed and persecuted’.
Keywords: Soft Power, Depiction, Jewish Cinema, Russian Cinema, Jewish Rights.
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Abstract
One of the most important components of a country’s life is its national authority And
one of the most important ways to defeat a country by enemies is to destroy the national
authority of that country. It is therefore necessary to identify the nationalities of national
authority as necessary. In this research, an attempt is made to explain the relationship
between religious values and national authority And then the sensitivity of the religious
leaders to preserve the divine values is shown and maintains its format These values
are expressed for modeling. In this research, several historical examples have been
used Which typically shows the effects of preserving values and long-standing values
throughout history.Finally, by introducing information, a model in raising the value of
society, which is the Prophet of God, It was shown that the management of the society
should try to change the global value and your world to the divine and human values with
the help of the contemporary way of life.
Keywords: National Authority, Religious Values, Culture, Prophet (PBUH), Human
Values.
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Resources, goals and tools of cultural diplomacy of the Islamic Republic of Iran

Abstract
The use of culture and the use of cultural tools in diplomacy, compared to other common tools
and levers in international relations, have advantages that have led countries - more than ever
- to use this capacity to reduce misunderstandings among themselves. Accordingly, cultural
diplomacy has become an area of diplomacy that establishes, develops and pursues relations
with foreign countries through culture, art and education, and seeks to discover, define and
promote common and universal values and interests, and then, the pursuit of national interests
is within the framework of these shared values and interests. This article seeks to answer the
basic question “What are the sources, goals and tools of cultural diplomacy of the Islamic
Republic of Iran?” Using a descriptive-analytical method and using library resource recording
tools. Accordingly, in the first step of “Islamic sciences and knowledge”; “Iranian culture and
civilization”; and the “teachings of the Islamic Revolution” were cited as the original sources
of the country’s cultural diplomacy. Then, while briefly reviewing the upstream documents as
well as the statutes of organizations active in the field of cultural diplomacy, he enumerated the
goals of the Islamic Republic and, finally, “scientific, educational and technological activities”;
“Tourism and Immigration”; and “cultural and artistic activities” were cited as the most important
tools of the country’s cultural diplomacy. As a result, it seems that the Islamic Republic of Iran
has significant capabilities in using the capabilities of cultural diplomacy, the optimal use of
which can help improve the parameters of soft power in the foreign policy of this country.
Keywords: Cultural diplomacy, Islamic Republic of Iran, Islam, Islamic Revolution, Iranian
culture and civilization.
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Abstract
In this article, an attempt is made to pay attention to and explain the effect of the soft
power of the Islamic Republic of Iran in strengthening the power and influence of the
Shiites in the political structure of Iraq. After the 2003 invasion of Iraq and the overthrow
of Saddam’s regime, the Islamic Republic, as an important and influential country in
the region, has tried to use its soft power sources to increase its sphere of influence and
expand its geopolitical territory in the new Iraq. Therefore, the main question of the
research is what effect has the Islamic Republic of Iran had on strengthening the power
of the Shiites in the political equations of Iraq (2020-2003)? The premise of this article
is that since the 2003 US invasion of Iraq, the Iraqi political scene has been marked by
increasing Shiite power and influence; Therefore, based on the discourse of the Islamic
Revolution, the Islamic Republic is trying to strengthen the role and position of the
Shiites in the political equations of Iraq, to prevent the factors of power from leaving
the hands of the Shiites of this country, and in this regard; To develop Tehran’s sphere
of influence and acting power in the field of Iraqi politics. The research method in this
article is descriptive-analytical and the data collection method is library and internet.
keywords: Iran, Iraq, Shiites, public opinion, soft power.
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The effect ofcontrolling the western rivers of
the country on the soft power of the Islamic Republic of Iran

Abstract
The issue of power is considered by political geography experts and politicians.
Geography is one of the factors of power in the opinions of these experts that affect
national power by affecting politics, economy, culture, etc. These factors affect the soft
power of countries. Rivers as one of the important geographical factors have an effect on
the quality of national power of countries. In recent years, due to climate change, drought,
sanctions, the need for food independence, development and sustainable employment for
the western border areas of the country, etc., our country has been carrying out water
control projects in the western rivers of the country. The purpose of this study is to
investigate the effects of water control projects in the western rivers of the country on the
soft power of the Islamic Republic of Iran in various dimensions. In this study, an attempt
has been made to answer the question of what is the effect of water control of rivers in
the west of the country on the soft power of the Islamic Republic of Iran? This research is
done by descriptive-analytical method and is a method of collecting library information.
The results show that the plans to control the rivers in the west of our country can have
positive and negative effects on the soft power of our country in internal and external
dimensions. Based on the results, it requires the need for wise management, in which
suggestions are provided.
Keywords: Rivers, West of the country, Iran, Soft of power.
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Abstract:
Economic sanctions are systematic refusal to establish economic relations between a
state or a specific group of states to punish or create behavior acceptable to itself or to
the international community. Unilateral sanctions are sanctions imposed only by one
state and against another. Economic sanctions are used as a tool to put pressure on the
target country, and the goal of the sanctions is to achieve their goals without the use of
military force, so this policy can be used as a policy in the midst of soft and hard power.
This research is a descriptive-analytical research method, the method of collecting
library and documentary information and the research tool of the receipt, and the analysis
of information has been done as inductive reasoning. The results of this study indicate
that some governments seek to achieve their goals by imposing unilateral sanctions by
imposing sanctions and not using the military option, which is a clear manifestation of
power. Therefore, unilateral sanctions can be mentioned as a policy in the middle of
exercising soft and hard power. Unilateral sanctions will only be legitimate if they are
met in response to the government’s wrongdoing and meet the necessary conditions for
countermeasure, including necessity and appropriateness.
Keywords: Unilateral economic sanctions, countermeasure, soft power, hard power.
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Abstract:
The purpose of this study is to analyze the theoretical foundations of the International
Semantic System of Islam (ISSI) considering the concept of “Soft Power”. This system has
the capacity to analyze global phenomena; For example, Power in its hard or soft forms.
The question of the present study is what is the position of the Soft Power in the ISSI? The
research hypothesis is that “the position of soft power is, in the foundations of attitude,
ontological and epistemological teachings of Islam. By applying Sadr’s systematization
method and presenting the elements of the Islamic system, it is clear that the concept
of soft power is located in four levels: Especially in the foundations of the ISSI and the
semantic system has been transferred to other layers as well. The research emphasizes
that in the international semantic system of Islam, the role of Muslims in international
developments stems from their adherence to spiritual forces; Although Muslims do not
have much hard power in the current situation; But with a belief in Islamic values such
as “ No compulsion in religion, martyrdom and patience”; they have a soft power lever to
play role in global developments.
Keywords:Ayatollah Sadr’s systematization, International Semantic System, Ontology,
Epistemology, Soft Power.
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