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تحلیل محتوای برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله
جمهوری اسالمی ایران
سید محمدجواد قربی�
دريافت مقاله1398/07/30 :

پذيرش نهايی1400/02/22 :

چکيده
یکی از منابع اصلی شناخت منابع قدرت نرم کشورها ،اسناد فرادستی نظام سیاسی است که
با بررسی و مداقه در آنها میتوان رویکرد منابع قدرت را تبیین کرد .این مقاله میکوشد تا به
بررسی منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در اسناد فرادستی و بهصورت موردی سند
چشمانداز بیستساله بپردازد .این مقاله با بهرهگیری از روش توصیفی و تحلیل محتوای کمی
سعی میکند به این سؤال پاسخ دهد که بیشترین برجستگیهای منابع قدرت نرم در سند
چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران کدامند و شامل چه مؤلفههایی است .یافتههای
مقاله نشان میدهد که منابع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و علمی برای تولید قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران در افق ترسیمشده وجود دارد و در این میان ،منابع فرهنگی با دارابودن
 38/77فراوانی ،بیشترین برجستگی را در میان دیگر منابع قدرت نرم در سند چشمانداز دارد که
در میان مؤلفههای فرهنگی ،معنویت و ارزشهای دینی بیشترین رابطه را با قدرت نرم جامعه
ایرانی در افق  1404دارد .بعد از منابع فرهنگی ،منابع سیاسی با  ،26/53منابع اقتصادی با
 22/44و منابع علمی با  12/24درصد فراوانی در مرتبههای بعدی قرار دارد .در میان منابع
قدرت نرم سند چشمانداز ،معنویت ( ،)54/34تولید ملی ( ،)19/56پایبندی به نظام سیاسی
( )15/21و دانش و فناوری ( )10/86بیشترین فراوانی را در میان منابع قدرت نرم دارد که
میتواند قدرت نرم جامعه ایرانی در افق  1404را افزایش دهد.
کليدواژهها :قدرت نرم ،سند چشمانداز بیستساله ،جمهوری اسالمی ایران ،برجستگی،
منابع قدرت.

* عضو هیئت علمی ،گروه اندیشه سیاسی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی

ghorbi68@yahoo.com
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مقدمه
کشورها برای حفظ موجودیت ،امنیت و رفاه خود و رویارویی با تهدیدات دیگرر برازیگران
ناگزیرند سیاستها و راهبردهایی را بهمنظور افزایش توانمندی و قدرت ملی خود بهکرار گیرنرد؛
در عین حال ،راهبردهایی که هر کشور را قادر می سازد منابع و امکانرات ملری را بره شرکلهای
عینی قدرت و توانمندی تبدیل کند در دنیای معاصر اهمیت بیشتری یافته است (پیشرگاهیفررد
و دیگران)194 :1390 ،؛ در همین راستا ،توجه بره ابعراد نررمافرزاری قردرت دوچنردان شرد و
بهرهمندی قدرت نرم برای بازیگران سیاسی در سطح بینالملل مهم بهشمار میرود .همرین امرر
توجه به منابع قدرت نرم را حائز اهمیت میسازد.
با نرمافزاریشدن محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران ،توجه به ابعراد نررمافرزاری قردرت
برای ایران نیز از اهمیت بسیار ویژه ای برخروردار شرده اسرت .برراین اسراو ،رروری اسرت
جمهوری اسالمی توانمندیهای قدرت نرم خود را افزایش دهد تا بتواند به تهدیدات پاسخ دهد.
یکی از راههای ارتقای قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ،شناسایی مؤلفهها و ابعاد قدرت نررم
در اسناد فرادستی جمهوری اسرالمی (از قبیرل قرانون اساسری ،سرند چشرمانرداز بیسرتسراله،
برنامههای توسعه ،بیانات امام خمینی(ره) و )...است؛ زیرا برا شناسرایی مؤلفرههرای تولیدکننرده
قدرت نرم در اسناد فرادستی ،می توان با بهرهگیری از آنها قدرت نرم جمهوری اسرالمی ایرران
را بازتولید کرد و ارتقا بخشید (قربی .)51 :1392 ،در میان اسرناد فرادسرتی جمهروری اسرالمی
ایران ،سند چشمانداز بیستساله یکی از منابع مهمی است که دقت در آن میتواند منابع قدرت
نرم جامعره ایرانری را در افرق  1404بخروبی نمایران سرازد؛ زیررا ایرن سرند عرالوه برر ابعراد
سختافزاری ،منابع و زیرساختهای نرمافزاری زیادی دارد .مقام معظم رهبری در این زمینه مری
فرماینررد« :یررظ فرفیّررت دیگررری کرره در کشررور وجررود دارد ،زیرسرراختهررای نرررمافررزاری و
سختافزاری است؛ نرمافزاری مثل این سیاستهای سند چشمانداز و ایرن کارهرایی کره در ایرن
چند سال انجام گرفته؛ اینها زمینه های بسیار خوبی برای پیشرفت کشور است ،اینهرا فرفیتهرای
یظ کشور است» (مقام معظم رهبری .)1393/1/1 ،به هر روی ،سؤال اصلی مقالره ایرن اسرت:

"بیشترین برجستگیهای منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران
کدام ،و شامل چه مؤلفههایی است؟" برای پاسخ به این سؤال اصلی نیازمند پاسخ بره سرؤاالت
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فرعی هستیم :قدرت نرم چیست و شامل چه منابعی است؟ منابع سیاسی قردرت نررم در سرند
چشمانداز کدام است؟ منابع اقتصادی قدرت نرم در سند چشمانداز کدام است؟ منابع فرهنگری
ر اجتماعی قدرت نرم در سند چشمانداز کدام است؟ منابع علمی قدرت نرم در سند چشمانداز
کدام است؟ برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز چگونره ارزیرابی مریشرود؟ جامعره
آماری این تحقیق ،سند چشمانرداز بیسرتسراله جمهروری اسرالمی ایرران ،و روش گرردآوری
مستندات ،کتابخانهای و اسنادی است .برای تجزیه و تحلیرل دادههرا از روش تحلیرل محتروای
کمی استفاده میشود .با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای در بخرش اول بره تبیرین چرارچوب
مفهومی و نظری پرداخته ،و برای بررسی برجستگی های قدرت نرم در متن سند چشمانرداز از
روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی استفاده ،و سعی شد با بسامدشماری واژگان و منابع مررتبط
با قدرت نرم ،برجستگیهای منابع قدرت نرم در سند چشمانداز استخراج شود .فر ریه اصرلی
مقاله این است" :منابع فرهنگی قدرت نرم در سند چشمانداز از برجستگی بیشرتری نسربت بره

دیگر منابع اقتصادی ،سیاسی و علمی دارد و در میان مؤلفههای فرهنگی ،معنویرت و ارزشرهای
دینی نیز از بیشترین فراوانی برخوردار است و بیشترین تأثیر را بر تولید و افرزایش قردرت نررم
جمهوری اسالمی ایران خواهد گذاشت.

روششناسی پژوهش
تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که پژوهشگران با اسرتفاده از ایرن روش
به وارسی داده های خود می پردازند .روش تحلیرل محتروا در مباحرث علروم اجتمراعی کراربرد
زیادی دارد .از این طریق میتوان به تحلیل گفتار ،نوشتار از قبیل مقاالت ،کتابهرا ،سرنخرانیها،
فیلم ،تصاویر ،حرکات ،چگونگی ادای کلمات ،تکررار کلمرات ،لحرن کرالم و غیرره پرداخرت.
تحلیل محتوا به محقق کمظ می کند تا الیه های پنهان و زیرین پدیرده هرای مررتبط برا مو رو
پژوهش را بهدست آورد و به اهدافی نزدیظ شود که پرژوهش در راسرتای آن انجرام مریگیررد
(ر وانی .)137 :1389 ،تحلیل محتوا از رویکردى خاص براى تحلیل دادهها برخروردار اسرت.
این رویکرد خاص عمدتاً ناشى از چگونگی تلقرى از مو رو تحلیرل (محتروا) اسرت .تحلیرل
محتوا را شیوه پژوهشى براى استنباطِ تکرارپذیر و معتبر از دادهها در مرورد مرتن آنهرا تعریر
کردهاند .به یظ معنا ،تحلیل محتوا روشى براى مطالعه عینى ،کمّى و سراختارمند فررآوردههراى
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ارتباطى (محتواى آشکار پیام) بهمنظور رسیدن بره تفسریر اسرت کره برر سره عنصرر «عینیرت»،
«کمّیت» و «ساختارمندبودن» تأکید می کند .عینیت به این اشاره می کند کره پرژوهش برر اسراو
قواعد ،احکام و روشهاى مشخص انجام مىگیرد .بنرابراین برهمنظرور پرهیرز از سروگیرى نظرر
محقق در فرایند تحقیق باید تحقیق توسط مجموعه صریح و مشخصى از قواعد هردایت شرود.
نظامدار و ساختارمندبودن آن نیز بدین معناست که مطالعه عالوه بر روشمندى ،دایره شرمول و
طرح محتوا یا مقولهها طبق قواعد کاربردى ثابتى مشخص شده است .بایرد توجره کررد کره دو
شرط عینیت و نظامداربودن ،توان تکرار این روش را مىرساند بهگونهاى که دیگر پژوهشرگران
نیز بتوانند با استفاده از روشهاى یکسان و اطالعات مشابه به نتایج مشابهى برسرند؛ از آنرو کره
هدف ،تحلیل محتواى پیامها در قالب عبارتهاى عددى و در نتیجه ،استفاده از فنون کمّرى اسرت
که توان این روش را افزایش میبخشد ،باید دادههاى ما بهصرورت کمّرى (درصرد و شرمارش)
تبدیل شود؛ در غیر این صورت ،تحلیل محتوا نیست .در این روش ،پژوهشگر با پیامهرا ارتبراط
مستقیم دارد و تنها بهسراغ محصوالت ارتباطى نظیر روزنامهها ،کتابها ،گزارشها ،نظرسرنجیهرا،
فیلمها ،سریالها ،نامهها ،خاطرات ،عکسها و سخنرانیها مىرود و با فرستنده پیام و انسانها بهطور
مستقیم در ارتباط نیست .این مهمترین وجه تمایز ایرن روش برا دیگرر روشهاسرت؛ از ایرنرو
روش یادشده را بدون واکنش ،مزاحمرت و واکرنش دانسرتهانرد؛ چرون کرارى برا مرردم نردارد
(موسوی نسب کرمانی .)80-85 :1384 ،باید دقت کرد که در این روش دو عنصر اصلی مطرح
است:
الف) واحد تحليل :کوچکترین جزء پیکرة متن است که برای رسریدن بره هردف تحقیرق،
اندازهگیری و شمارش میشود .واحد تحلیل اغلب مریتوانرد در بردارنردة کلمره ،جملره ،بنرد،
عکس یا صفحه باشد که البته هریظ از این واحردها بره تناسرب نرو مرتن و هردف پرژوهش
انتخاب میشود.
ب) مقولة تحليل :هنگامی که واحد تحلیل معین شد ،بایرد مشرخص شرود کره واحردهای
استخراج ،و شمارششده چگونه دستهبندی میشود .عناوین این دسرتهبنردیها مقولر تحلیرل را
تشکیل می دهد .درنهایت واحدهای تحلیل براساو مقوله های تحلیل دسرته بنردی مری شرود ترا
مراحل شمارش و تحلیل اطالعات صورت بگیرد (ایمان و نوشادی.)18-20 :1390 ،

تحلیل محتوای برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران

29/

بنابراین واحد تحلیل در این پژوهش ،کلمه است .تالش میشود تا کلمات سند چشمانرداز
بیستساله با توجه به ماهیت و مو و این مقاله استخراج شود و مقوله تحلیرل نیرز برر چهرار
حوزه فرهنگ ،دانش ،اقتصاد و سیاست مبتنی است که مؤلفرههرای تشرکیلدهنرده قردرت نررم
است.

چارچوب نظری و مفهومی
به تعبیر پیتر میلر ،معنای پدیده قدرت وا ح بهنظر میرسرد و ایرن انگراره ،چره در مرورد
دولتهای ملی بهکار رود و چه در مورد سازمانها یا افراد در آگاهی همگانی رایج و شایع است و
بحثهای فکری در مورد آن همچنان رو به فزونی است؛ به همین دلیل ،گریز از بحرث در مرورد
قدرت به اندازه گریز از خود قدرت دشوار است (میلر .)9 :1382 ،در این میان ،مبحث قردرت
نرم نیز بهفاهر مقوله تازهای است که بررسی و مداقره در آن مهرم و در عرین حرال ،کراربردی
است .از آنجاکه توانمندسازی قدرت در ابعاد ملی و بینالمللی نیازمند همراهی افکرار عمرومی،
مشروعیتافزایی و کاهش هزینههای دستگاه سیاست خارجی است ،کاربست و کمظگررفتن از
چهره نرمافزاری قدرت میتواند به نظامهای سیاسی کمظ کند تا بتوانند اهداف ترسریمشرده را
نزدیظ و کمهزینهتر بهدست آورند.

معنا و مفهوم قدرت نرم
ازجمله نشانههای ع

مطالعات سیاست بینالملل در دهههای اخیر ،پیشررفت نراچیز در

قدرت تبیینی آن است که ناشی از توده عظیم آثار منتشرشده است (امرسرون و دیگرران:1381 ،
 .)14آلوین تافلر دربارة علت این نابسامانی مدعی میشود« :چون روابط انسانی همواره در حال
تغییر است ،روابط قدرت نیز در فرایند دائمی تغییر قرار دارد» (هزارجریبری و صرارمی:1389 ،
 )490و همین امر سبب میشود تبیین قدرت با مشکل روبهرو شود.
همزمان با ورود به هزاره سوم میالدی و بهدلیل ماهیت سیاستهای بینالمللی ،منرابع قردرت
تحول یافرت و شرکلهای نامح سروو قردرت از اهمیرت بیشرتری برخروردار شرد (هرسریج و
تویسرکانی .)152 :1389 ،با این اوصاف ،قدرت ملی را میتوان دارای دو وجه نفرو و زور در
نظر گرفت .وجه نفو  ،بیشتر جنبه هنی دارد و کشورها و دولتها سعی میکنند با اعمال نفو بر
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دیگران قدرت خود را بهکار گیرند و اراده خود را تحقق بخشند .وجه زور بیشرتر جنبره عینری
دارد و بر قدرت نظامی و ابزارهای تنبیهی متکی است .وجه نفو همان مؤلفهای است که بخش
مهمی از قدرت نرم را شکل میدهد و چیزی فراتر از قانعکردن صررف یرا حرکرتدادن مرردم
است (بیگدلو .)461 :4814 ،طرح قدرت نرم ابعاد مختل

سیاست نظرری و عملری را متحرول

ساخت (افتخاری و شعبانی )48 :4831 ،و همین امر شناخت ماهیت قدرت بویژه قدرت نررم و
استعاره مولد آن را بهعنوان ایجراد کننرده قردرت واقعری در عصرر حا رر ،مهمتررین رسرالت
اندیشمندان ساخته است (بنده قرائی و گرامیان.)32 :4814 ،
به تعبیر جوزف نای ،این چهره قدرت در مقابل رفتار تحکمآمیز قدرت قرار دارد کره تروان
جذبکنندگی دارد( .نای)444 :4837 ،؛ بنابراین ،قدرت نرم ،توانایی دستیابی به اهداف و آمرال
مطلوب ازطریق جلب افکار عمومی جامعه و نخبگان و اقنا ا هان بهجای اعمال فشرار اسرت.
این بعد از قدرت از منابع فرهنگ ،عقاید ،باورها و آداب و سنتهای اجتماعی نشرأت مریگیررد
(هرسرریج و دیگررران .)34 :4814 ،الکسرراندر لنررون معتقررد اسررت کرره قرردرت نرررم توانررایی برره
همکاریگرفتن یا ترغیب دیگر کشورها یا بازیگران به پیروی از کشور اصلی یا خواستن همران
چیزی است که کشور اصلی میخواهد (لنون .)12 :4831 ،نای قدرت نرم را «راه غیرر مسرتقیم
دستیابی به خواستهها» میداند؛ راهی که در آن از تهدید خبری نیست و دیگران بهجرای اجبرار
به کار به همکاری گرفته میشوند (چگنیزاده و سیفی )641 :4814 ،و به همین دلیل است کره
ریچارد کوپر بیان میکند که قدرت نرم زمانی کارآمد است کره پیرروی و اطاعرت را برههمرراه
داشته باشد (کوپر ) 474 : 6441،4؛ این اطاعت ازطریق ابزارهای متفاوتی ر نه زور و نره پرول ر
بهدست میآید که بر جذابیت مبتنی است (هرسیج و موالیی .)844 :4837 ،البته باید توجه کررد
که اطاعت در گفتمان اسرالمی ،قردرت خرود را برا «همیراری» و «همگنری» نمایران مریسرازد
(افتخاری.)1-48 :4831 ،
هر چند برخی معتقد هسرتند کره قردرت نررم بیشرتر وجهرهای فرهنگری دارد ،جرذابیتهای
اقتصادی و توانمندیهای سیاست داخلی و خارجی هر کشروری نیرز در ایرن راسرتا از امکانرات
مهمی برخوردار است و لذا نمیتوان قدرت نرم را به مؤلفههای فرهنگی منحصر کرد (بلیرظ و
. Cooper ,2004: 171
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گلشنپژوه .)487 :4831 ،جوزف نای در همین زمینه معتقد اسرت کره قردرت نررم از قردرت
فرهنگی فراتر است و صرفاً به دولت وابسته نیسرت( نیره . )332 :6446 ،4از دیردگاه گفتمرانی،
گفتمان قدرت نرم بر جنبه ایجابی و نه سلبی تأکید میکند و در قالب دو اصرل هنجراریشردن
قدرت و اجتماعیشدن قدرت قابل پیگیری اسرت (مهردوی و انراری)474 :4814 ،؛ بره همرین
دلیل ،کریستوفر الین معتقرد اسرت قردرت نررم دو مرحلره یرا گرام دارد :گرام اول ،چگرونگی
بهکارگرفتن قدرت نرم برای ایجاد گررایش عمرومی احساسرات در دولرت هردف و گرام دوم،
شناخت نیازهایی است که برای سیاستگذاران دولت هدف با القای قدرت نرم در عقاید عمومی
تأمین مریشرود (اقتبراو از بیگردلو :الیرن .) 32 : 6444 ،6در قردرت نررم برر هرن و رفترار
سرمایهگذاری میشود تا عینیت مجازی تولید کند و شامل توانایی جذب و مشرارکت دیگرران،
همراه با ر ایت آنان است بهگونهای که شکل آمرانه قدرت ،که با تهدید عینری همرراه برود بره
قدرت متقاعدکننده تبدیل میشود؛ به این ترتیب میتوان گفت که استفاده از قدرت نرم نتایجی
را بههمراه دارد که شامل تمکین ،تولید ر ایتمندی ،تولید اعتقادات و اعتبار میشود .البته بایرد
توجه کرد که نتایج قدرت نرم همیشگی و ثابت نیست و چنانچه مطلوب افکرار عمرومی قررار
نگیرد از قدرتش کاسته میشود و چنانچه مطلوب واقرع شرود ،بازتولیرد مریشرود (عیو ری و
امامی .)447 :4814 ،این ویژگی سبب میشرود در تبیرین قردرت نررم ،خلرق سروژه انسرانی و
شکلدهی به برتریها ،ادراکات و ا هان باید بهصورت توأمان مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ممکرن
است اعمال آن در حال یا آینده پدیدار شود (فیروزآبادی.)1 :4814 ،

نگرش اسالمی در باب قدرت نرم
نگرش اسالمی به مقوله قدرت نرم نشان میدهد که بقا و اسرتمرار نظامهرای دموکراتیرظ و
مردمساالر به قدرت نرم وابستگی زیرادی دارد و ایرن مؤلفره ای اسرت کره نظامهرای اقتردارگرا
بشدت از آن محرومند .افزایش قدرت نرم توانایی جذب افکار ،ا هان و قلوب مرردم را فرراهم
میکند و از طرف دیگر به همافزایی و خیررهسرازی قردرت سرخت و نیمرهسرخت در مواقرع
بحرانی منجر میشود .پایه و اساو قدرت نرم در کشورهای اسرالمی در مقایسره برا نظامهرای
. Nye, 2002: 556
. Layne, 2010 : 56
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ایران را بهخود جلب کند (امامی زواره و دیگرران)109 :1394 ،؛ بره تعبیرری دیگرر در اسرالم،
قدرت و قدرت ملی حقیقی و مستحکم ناشی از قدرت اهلل است کره در پرترو ایمران مرردم در
جامعه تجلی مییابد و نشراندهنده قردرت آحراد ملرت اسرت کره در پرترو بیرداری و آگراهی
(معرفت) بهدست میآید و از آنجاکه همراه معرفت و آگاهی است ،شکننده نیسرت و قردرتهای
رقیب توان رویارویی با آن را ندارند .علرت اسرتحکام قردرت و توانمنردی قردرت در جامعره
اسالمی ،تقوا است .عاقبت و آینده قدرت نرم مشرو در اسالم ،تحصیل حیرات طیبره اسرت و
کلید موفقیت و تعالی افراد جامعه و امت اسالمی به شمار می رود .نکته افتراق اصلی قردرت در
اسالم و غرب ،دین بهمثابه منشأ و منبع قدرت است؛ به این معنرا کره دیرن در گفتمران غربری
قدرت ،نقشی ابزاری ایفا میکند ولی در اسالم و جمهوری اسرالمی ایرران ،اسرالم و ارزشرهای
الهی نیز قلب گفتمان قدرت بهشمار میرود (قربی.)17 :1394 ،
قدرت نرم در اسالم بر فطرت مبتنی است و با تأکید بر اهداف متعالی در رستگاری مادی و
معنوی سعی می کند .قدرت نرم جامعه اسالمی بر استفاده از منابع نرم افزاری تأکید می کند که با
ارائه جذابیتها و ماهیت حقیقی قدرت بهصورت مشرو برای دعروت و اعمرال قردرت برهکرار
میرود .قدرت نرم با محوریت اخالقیات به توانمندی اشاره می کند که خیرخواهانه و براسراو
مصالح و منافع عمومی ملت ،اهداف حکومت اسالمی را آسان می سرازد و زمینرههرای رشرد و
ترقی را فراهم میآورد .قدرت نرم حکومت اسرالمی از قردرت اهلل سرچشرمه مریگیررد و برر
اساو میزان ایمان جامعه و مسئوالن به وعدههای الهی و پیروی از والیت ،کمتررین شرکنندگی
را دارد .به عبارتی دیگر ،قدرت نرم در جامعه اسالمی ماهیت دینی دارد و در چرارچوب شرر
فهمیده میشود وگرنه ،آن قدرت مشروعیت ندارد؛ از این رو ،قدرت نرم در حروزه سیاسرت و
دین اقتضائاتی دارد که احکام شریعت ،اخالق ،توحید ،خدامحوری ،عدالت ،کرامت انسانی و...
است که همگی بر قدرت نرم حاکم است و مشروعیت آن را تأیید میکند؛ پس ،تقدم الیههرای
درونی قدرت نرم بر قدرت نرم فراملی در کنار اقنا و ر ایتمندی پایدار و ناگسسرتنی ،نتیجره
ایمان و باور است .این امر از خود و محیط پیرامونی آغاز میشود .انتقال این جذابیتها و جرذب
عناصر خارجی نیز هنگامی میسر و منطقی می شود که الیههای مرکزی و هسته اولیره اقتردار برا
ابتنا بر قدرت جا ب شکل گیرد و از قوام مناسب برخوردار شده باشد .درواقع ،الیههای درونی
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قدرت نرم ،منابع و لوازم کافی را بررای گسرترش اقتردار در محریط خرارجی فرراهم مری کنرد.
خاستگاه مؤلفه های قدرت نرم از دید اسالم منشأ الهی و آسمانی دارد؛ بهعبارت دیگرر صررف
مؤلفه های مادی قدرت ،بدون توجه به جنبههای الهی و آسمانی مرد نظرر اسرالم نیسرت .نکتره
دیگر اینکه ماهیت تمدن اسالم و غرب از حیث نو نگاه به اهلل ،انسان و اجتما  ،تفاوت دارد و
لذا در مکتب اسالم نو نگاهها به قدرت نرم ،متعالی و الهی اسرت .در حکمرت متعرالی اسرالم
بدن مرکب از روح و جسم است که نیاز بدن به هر دو روری است و چه بسا جنبههای غیرر
جسمانی که با روح و وجدان انسان سروکار دارد از جنبههای جسمانی مهمتر اسرت .اگرر روح
به دلیل بیاخالقی ،بیعدالتی و بیصداقتی صدمه ببیند ،ترمیم آن بسیار سختتر خواهرد برود از
اینکه یظ مؤلفه مادی قدرت را از دست بدهد؛ با این اوصاف ،نظریه قدرت نرم در نگاه غربری
اوالً تظبعدی است؛ زیرا صفت نرم و سخت را تنها برای توصی

منابع قدرت در نظر می گیرد

و ثانیاً بهدلیل ابتنایش بر نگاه مرادی ،قائرل بره جداسرازی برین قردرت و اخرالق ،و از درک و
استفاده از برخی منابع غیر مادی قدرت عاجز است؛ این در حالی اسرت کره در نگراه قرآنری و
اسالمی ،نظریه قدرت نرم چهاربعدی است که در آن عرالوه برر منرابع ،اسرتحکام ،مردیریت و
خاستگاه قدرت نیز قابل تقسیم به نرم و سخت است .همچنین در نظریه اسرالمی قردرت نررم،
جدایی بین قدرت و اخالق وجود ندارد (جعفری و قربی.)154-155 :1397 ،

منابع قدرت نرم؛ مقوله تحليل در بستر رویکرد چهار وجهی
فرهنگ
از فرهنگ به منزل مهمترین منبع قدرت نرم نام برده می شود .قدرت نررم ،کره گراهی آن را
قدرت هنجاری ،انگارهای و عقیدتی مینامند بر فرهنگ و ارزشها تکیه میکند .فرهنرگ ،کره در
قاموو و عرف بین الملل از آن با عنوان قدرت نرم یاد میشود ،جهتدهندة هن و رفتار در هم
حوزههای اجتماعی است .فرهنگ هر کشور بیانگر شخصیت و هویت کشور اسرت و مریتروان
گفت ،نظم اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته یرا بازتولیرد مریشرود و یرا مرورد مخالفرت قررار
می گیرد .به باور جوزف نای ،ارزشهای مثبت فرهنگری هرر کشرور در بعرد داخلری و خرارجی
میتواند قدرت نرم کشور را افزایش دهرد (جعفرریپنراه و میراحمردی .)107 :1391،فرهنرگ
مقولههایی چون هنر ،رسانهها ،ورزش و یا حتی مواردی چون ائقره غرذایی ملرت ،ویژگیهرای
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ملی ،موقعیتهای تاریخی و ادبی را در بر میگیرد و از این حیث منبعی بسیار ارزشمند و غنری
در مطالعات قدرت نرم بهشمار میآید که طی

گوناگونی از گونههرای قردرت را برا عنراوینی

چون قدرت رسانهای ،قدرت هنجاری ،قدرت تمدنی و مواردی از این قبیل بهوجرود مری آورد
(افتخاری و جانی پور 26 :1392 ،و پوراحمدی.)1389 ،
علم و دانش
در دنیای امروز ،معیار و ماهیت قدرت کشورها به میزان تسرلط آنهرا بره علروم و فناوریهرا
بستگی دارد .هر کشوری بدون تسلط بر علم و فناوری بهناچار باید تابع و پیرو قدرتهای بزرگ
قرار بگیرد؛ پس علم ،دانش ،اطالعات و فناوری یکی از مؤلفه ها و منابع قردرت نررم کشرورها
بهشمار می رود .انسجام درونی شبکه درونی و بیرونی قدرت ابرقدرتها و قدرت های پیرامرونی
از اندیشه ،علم و دانش بر میخیزد و به همین دلیل ،برخی از محققان تأکید میکنند که دانرش
هم فرهنگ و هم ابزار است .دانش ،قدرت است؛ قدرت تولیدکردن ،قدرت پریشبینریکرردن و
جلوگیریکردن .راهبردهای امنیت ملی در قرن بیست و یکم بر این مسرئله تأکیرد مریکنرد کره
کشفیات جدیرد علمری و نروآوری در فناوریهرای اطالعرات ،نانوفنراوری ،فناوریهرای زیسرتی
(بیوتکنولوژی) و دیگر حوزههای دانشری برر حیرات اجتمراعی ،اقتصرادی و سیاسری کشرورها
تأثیرات عمدهای خواهد گذاشت .با توجه به همین مسئله است که در دهههای اخیر ،برازیگران
بررا اسررتفاده از سیاسررتهای علمرری (تولیررد نظریرره ،شکسررتن مرزهررای دانررش ،ایجرراد مکاتررب و
پارادایمهای علمی و )...به چالش با رقیان خود پرداخته اند و از این طریق در اثبات برتری خرود
سعی می کنند .البته باید توجه کرد که ارزش کسب علم در تمردن و فرهنرگ اسرالمی هنگرامی
است که با معنویت همراه باشد؛ یعنی صرفاً به ابعاد مادی علم توجه نشود بلکره رمن توجره
ر ایت الهی برای پیشبرد امور انسانی و رستگاری بشریت باشد؛ از ایرنرو بررخالف رویکررد
غربی به توانمندی علمی ،جمهوری اسالمی مترصد انحصار علمی نیست و بررای نشرر علرم و
دانش از ابزار فشار و بدهبستانکاری سیاسی بهره نمریگیررد؛ در عرین حرال ،علروم و دانشرهای
بهروز را به ملتها و کشورهای دیگر عر ه میکند و همین امرر ،دامنره قردرت علمری ایرران را
میافزاید؛ در عین حال ،رشد کمی و کیفی نهادهای دانشرگاهی ،پیشررفت تولیردات علمری در
مجالت بینالمللی ،مرزشکنی دانش ،دستیابی به دانش و فناوریهای برترساز ،پیشرفت در زمینره
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علوم پزشکی ،ژنتیظ ،هوافضا ،بیوشیمی ،نانو ،هوافضا ،رشد فناوریهای دفراعی و ...برر قردرت
علمی ایران افزوده است .همکاریهای علمی بینالمللی جمهوری اسرالمی ایرران و نشرر علرم و
فناوری در میان ملتهای دیگر ،باعث پرستیژ بینالمللی ایران شده ،و کسب مقامهای پیدرپری در
المپیادهای علمی جهان بر تصویرسازی مثبت جهانیان از موقعیرت علمری ایرران افرزوده اسرت.
کسب جایگاه نخست علمی در سطح منطقه و جهان اسالم به ارتقای دامنره قردرت نررم ایرران
منجر شده است (جعفری و قربی.)157-158 :1397 ،
سياست
ارزشهای مثبت سیاسی هر کشور در بعد داخلی می تواند قدرت نرم آن را افزایش دهرد .در
بعد داخلی ،افکار عمومی ،رعایت حقروق بشرر ،کارآمردی قروة قضراییه ،پاسرخگویی دولرت،
پاسخگوبودن به مردم ،رعایت اخالق ،و اجرای عردالت ،همگری از ارزشرهای مثبرت حکومرت
است .بنابراین ،ارزشهای سیاسی در سرطح داخلری بایرد مطرابق برا انتظرارات و سرالیق عمروم
طراحی ،و سعی شود سیاستهای مشرو و اخالقری در پریش گرفتره شرود و اگرر چنرین شرود،
ارزشها و مطلوبیتهای سیاسی می تواند با ارائ تصویرسازی مثبت و مطلوب از کشور در سرطح
افکار عمومی جهان مؤثر باشد و قدرت نرم را ارتقا بخشد؛ از اینرو ،چرخر گفتمرانی فراینرد
تولید قدرت نرم در عرصه سیاست داخلی با سراختار اعتبرار ،ر رایتمندی ،تمکرین و اطاعرت
بدون بهکارگیری اهرمها و ابزارهای سخت همرراه اسرت .چنرین فراینردی برر جرذب و تنظریم
اولویتها مبتنی است که از عناصر سیاسی ،ارزشی و نهرادی بررای پیشربرد اهرداف بهرره گرفتره
میشود .رویکردی که سبب تمایز گفتمان اسالمی و غربی در منبع سیاست بهعنوان تولیدکننردة
قدرت نرم میشود ،نو نگاه به مقوله سیاست و چگونگی پیشبرد مبارزه بررای کسرب اهرداف
است .در گفتمان غربی ،کشورها مایلند که با بهرهگیری از جذابیتهای سیاسی ،ارزشهای غربری ر
امریکایی و تعبیرهایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر ،انقالبهای رنگی و جنگ نررم بره رهبرری
جهان بپردازند و در این مسیر از هر نو سیاست و تزویری استفاده میکنند؛ زیرا معتقدند که با
نفو دادن ارزشهای خود در جوامع دیگر ،باعرث جا بره خرود مریشروند .البتره در ایرن مسریر
میکوشند از سیاستهای غیر جذاب داخلی ،سیاستهای متکبرانه و تنگنظرانه در فاهر خودداری
کنند تا از این طریق میزان جا به خویش را ارتقا دهند و از صدمه واردشدن بره تصرویر کشرور
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جلوگیری کنند و این در حالی است که سیاست در گفتمان اسرالمی برا اخالقیرات و ارزشرهای
اسالمی (عطوفت ،تألی

قلروب ،دوسرتی ،همراهری ،صرداقت ،همیراری و )...همرراه اسرت و

دستیابی به نتایج ترسیمشده با هر روش و ابزاری مرذموم و ناپسرند دانسرته مریشرود؛ برا ایرن
اوصاف ،منابع سیاسی قدرت نرم در سطح داخلی به و عیتی اشاره مریکنرد کره میران مرردم و
دولت اتحاد ،هماهنگی و انسجام وجود دارد و همدلی میان دولت و ملت نیرز اسرتحکامبخرش
قدرت نرم خواهد بود .در همین راستا ،خیلی از مؤلفه هرای اجتمراعی در سرطح جامعره ارزش
سیاسی دارد؛ بهعنوان مثال ،سرمایههای اجتمراعی ،مقاومرت و پایرداری ،سرازگاری اجتمراعی،
سبظ زندگی ،همدلی در نظام سیاسی امام ر امت و غیره مؤلفههایی است که برا پایرداری نظرام
سیاسی و تقویت قدرت سیاسی حکومت پیوند استواری دارد و خدشه در آنها زمینههای کاهش
استواری جامعه را بههمراه خواهد داشت .در عصر حا ر با توجه به اهمیتیافتن پدیده جامعره
قوی ،این مؤلفه ها وجه سیاسی دارد؛ بهعنوان مثال ،سبظ زندگی بهمثابه یظ مؤلفه فرهنگی در
دهه اخیر به یظ مؤلفه سیاسی تبدیل شده است و بهطور مثال ،رقبت عمومی به سربظ زنردگی
امریکایی یظ مؤلفه سیاسی تولیدکننده قدرت نرم برای امریکا است کره توسرط نظریرهپرردازان
نوواقعگرا و سازهانگاری به آن اشاره شده است (جعفری و قربی.)80-81 :1395 ،
اقتصاد
در ادبیات غربی قدرت ،اقتصاد بهمثابه عامل نمادین در تصویرسازی قدرت نرم نقرش دارد.
رشد اقتصادی و رفاهی ،افزایش سرمایهگذاری ،امید بره زنردگی ،کراهش بیکراری و ...ازجملره
عواملی است که در روند تولید قدرت نرم نقشآفرینی میکند .قردرت اقتصرادی بره دو شرکل
قدرت اقتصادی مستقیم و قدرت اقتصادی غیر مستقیم مطرح است .قردرت اقتصرادی مسرتقیم
نوعی از قدرت اقتصادی است که هم از راه ترغیرب و هرم از راه فشرار اقتصرادی در راسرتای
کسب منافع دولت بهکار گرفته میشود و معموالً به چگونگی استفاده دولت از ابزارهای تشویق
و تنبیه اقتصادی بر میگردد .قدرت اقتصادی غیر مسرتقیم بره رشرد فزاینرده وابسرتگی اقتصراد
سیاسی جهان و حضور قوی و روشنتر اقتصاد در روابط برین دولتهرا برر مریگرردد کره در آن
دولتها میتوانند از طریق نفو اقتصادی برای کسب قردرت و بررای دسرتیابی بره اهرداف ملری
تالش کنند .قدرت اقتصادی غیر مستقیم عبارت است از توانایی هر کشور به صورت عامدانه یا
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غیرعامدانه ناشی از اندازه ،تنو و پیوندهای اقتصرادی خرود کره از طریرق شرکلدهری محریط
فعالیت و تعیین دامنه رفتارهای ممکن توسرط دیگرران برهطرور مسرتقیم برر رفترار آنهرا ترأثیر
میگذارد؛ .از اینرو ،بعد اول را قدرت سخت اقتصرادی و بعرد دوم را قردرت نررم اقتصرادی
میگویند؛ با این اوصاف ،نگاه امریکا و غرب به کمکهای بشردوسرتانه اقتصرادی ابرزار اعمرال
قدرت نرم و پیشبرد اهداف سیاسی است .همچنین براین نکته تأکید می کنند کره کمرظرسرانی
اقتصادی با هدف تأمین منافع و افزایش قردرت اقنراعی انجرام مریگیررد .در گفتمران انقرالب
اسالمی و در نقطه مقابل غرب ،فعالیت اقتصادی اگر در زمینه کاهش فقر ،رفع بیکاری ،افزایش
درآمد ملی ،کاهش تورم و شکوفایی تولید به موفقیت برسرد برهتنهرایی قردرت نررم برهشرمار
نمیرود؛ اما هنگامی که کامیابیهای ناشی از جهاد اقتصادی از انقالب اسالمی در داخل و خارج
از کشور تصویری موفق و جذاب به نمایش گذارد ،قدرت نرم جمهوری اسالمی به شکل غیرر
قابل تصوری افزایش خواهد یافت .موفقیتهای اقتصرادی ایرران سربب مریشرود کره انقرالب
اسالمی ایران بهعنوان حکومت دینی الگو در جهان اسالم و حتی در دیگرر نقراط جهران مرورد
توجه واقع شود ،در این صورت ،ارزشهای انقالب اسالمی قدرت بیشتری به منظرور شرکلدادن
به برتری و اولویتهای دیگر جنبشهای اسالمی و د استکباری خواهد داشرت .بنرابراین توفیرق
ناشی از فعالیتهای اقتصادی میتواند زمینه مهمی را بره منظرور تبردیلشردن ایرران بره کشروری
الهامبخش فراهم سازد؛ به این ترتیب نمایشدادن تصویرکامیابی اقتصادی کشرور ،شررط الزم و
نه کافی برای تصرف هنها و قلوب مردم و یکری از منرابع صردور انقرالب اسرالمی برهشرمار
میرود .کمکهای اقتصادی به مردم و کشورهای فقیر یکی از منابع افزایش قدرت نرم هر کشور
بهشمار میرود .بر این اساو اقتصاد مقتدر در سطح ملی و توان الگوشدن اقتصرادی در سرطح
منطقه و جهان میتواند ارتقادهنده قردرت نررم جمهروری اسرالمی ایرران باشرد کره برر رفترار
حمایتگرانه از مستضعفان جهانی و امت اسالمی مبتنی است و توانمندی اقتصادی به هیچ عنوان
در راستای فشار و تحریم دیگر کشورها برای دستیابی به مطامع دنیوی بهکار نمی رود (قربری و
جعفری17 :1395 ،و)16؛ پس ،اقتصاد عامل راهبرردی اسرت کره در ایجراد قردرت نررم نقرش
بسزایی دارد .مصداق این عامل را میتوان در مرواردی از ایرن دسرت یافرت :رشرد اقتصرادی،
مبادالت ارزی و تجاری ،میزان تولید سرانه کشرورها ،تعرداد شررکتها ،سررمایهگرذاری مسرتقیم
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خارجی ،میزان مشارکت در نهادها و مقررات تجاری بینالمللی ،میزان رفراه ،امیرد بره زنردگی،
کمبودن میزان بیکاری ،دارابودن مزیت نسبی در تولید و توزیع کاالیی خراص و( ...افتخراری و
جانی پور27 :1392 ،و.)26

منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در سند چشمانداز 1404
چشمانداز  1404جمهروری اسرالمی ایرران ،سرندی اسرت کره بررای اولرینبرار در تراریخ
برنامهریزیهای کالن کشور ایران پس از طی فرایندی طوالنی از طریق مجمع تشخیص مصلحت
نظام با بهکارگیری خبرگان و کارشناسان تهیه شده و به تصویب رهبرر معظرم انقرالب اسرالمی
رسیده است و به دولت ابالغ شد .این سند از دو بخش تشکیل شده است :در بخرش اول ،کره
بهعنوان بیانیه از آن یاد میشود تصویری از ایران آینده ارائره مریکنرد و در بخرش دوم ،کره در
قالب هشت بند بیان شده است ،ویژگیهای جمهوری اسالمی ایرران را در ابعراد مختلر

تبیرین

میکند .بهطور کلی ،اهداف ترسیمشده در سند چشمانداز را میتوان در چهار سطح فرهنگری و
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و علمری مرورد مداقره قررار داد (قصرری و دوسرتدار.)80 :1388 ،
الجرم دستیابی به هر یظ از اهداف ترسیمشده در ابعاد چهارگانه ،قدرت نرم جمهوری اسالمی
ایران را ارتقا میبخشد.

منابع فرهنگیِ قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در سند چشمانداز بيستساله
مداقه در سند چشمانداز این مهم را نشان مریدهرد کره روح حراکم برر سرند ،فرهنگری و
اجتماعی است و مؤلفههای فرهنگی این سند میتواند قدرت نرم جمهوری اسالمی ایرران را در
جهان اسالم و سطح منطقه ارتقا بخشد (موسروی و قربری .)1392 ،برخری از منرابع فرهنگری
قدرت نرم در سند چشمانداز عبارت است از:
هویت اسالمی و انقالبی (مقدمه سند چشم انداز) ،الهامبخش در جهان اسالم (مقدمره سرند
چشمانداز) ،بهرهمند از امنیت اجتماعی (اصل اول چشرمانرداز) ،جامعره اخالقری (اصرل هفرتم
چشمانداز) ،پویایی فکری و اجتماعی (اصل هفتم چشمانداز) ،نهراد مسرتحکم خرانواده (اصرل
چهارم چشمانداز) ،اتکال به قدرت الیزال الهی (مقدمه چشمانداز) ،ایمان (مقدمه چشرمانرداز)،
آرمانها و اصول قانون اساسی (مقدمه چشمانداز) ،عزم ملی (مقدمه چشمانداز) ،متکی بر اصرول
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اخالقی و ارزشرهای اسرالمی ،ملری و انقالبری (اصرل اول چشرمانرداز) ،مقتضریات فرهنگری،
جغرافیایی و تراریخی (اصرل اول چشرمانرداز) ،تأثیرگرذاری براسراو آمروزههرای اسرالمی و
اندیشههای امام خمینی(ره) (اصل هفتم چشم انداز) ،روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی (اصرل
پنجم چشمانداز) ،مردمساالری دینی (اصل هفتم چشمانرداز) ،فعرال ،مسرئولیتپرذیر ،ایثرارگر،
مؤمن و ر ایتمند (اصل پنجم چشم انداز) ،روحیه تعاون و سرازگاری اجتمراعی (اصرل پرنجم
چشمانداز) ،عدالت اجتماعی (اصل اول چشمانداز) ،سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتمراعی
(اصل دوم چشمانداز) .نگاهی به این منابع فرهنگی نشان میدهد که منابع فرهنگی قردرت نررم
جمهوری اسالمی ایران در سند چشمانداز بیستساله قابرل بررسری در چهرار مؤلفره معنویرت،
هویت ،توسعه فرهنگی ،ارزشها و باورهای ملی است.
معنویت

هویت اسالمی-

مؤلفههای فرهنگی قدرت

ایرانی

در سند چشمانداز

توسعه فرهنگی

ارزشهای ملی

شکل  .1مؤلفههای فرهنگی قدرت در سند چشمانداز بیستساله

خیلی از مؤلفه های فرهنگی در عوامل چهارگانه اشتراک ،و بر یکردیگر ترأثیر متقابرل دارد؛
بهعبارتی ،خیلی از مؤلفههایی که تحت عنوان معنویت امکان بازشناسی در سرند چشرمانرداز را
دارد با هویت اسالمی یا ارزشهای ملی ایرانیان عجین شده است و نمیتوان میران آنهرا تمرایزی
قائل شد.

 / 40فصلنامه دولتپژوهی جمهوری اسالمی ایران

سال هفتم ،شماره یکم ،بهار 1400

جدول  .1فراوانی مؤلفههای فرهنگی قدرت در سند چشمانداز
ردیف

مؤلفههای فرهنگی قدرت در سند چشمانداز

فراوانی

درصد

1

معنویت

25

36/23

2

هویت اسالمی و ایرانی

22

31/88

3

توسعه فرهنگی

13

18/84

4

ارزشها و باورهای ملی

9

13/04

مجموع

4

69

100

از میان مؤلفههای فرهنگی قردرت نررم در سرند چشرمانرداز ،معنویرت و ارزشرهای دینری
بیشترین فراوانی را دارد و با داشتن میانگین  36/23دارای بیشرترین مؤلفره فرهنگری مررتبط برا
قدرت نرم ،و این امر نشاندهنده این است که در افق  ،1404معنویت و ارزش دینری از عناصرر
اصلی تولیدکننده قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .البته معنویتگرایی بهمثابه منبرع
فرهنگی تولیدکننده قدرت در سند چشمانداز با هویت اسالمی ر ایرانی و باورهای ملی در متن
سند پیوندی استوار دارد و میتوان مدعی شد که هویت ایرانی و باورهای ملی در چشرمانرداز،
تقویتکننده معنویتگرایی و فرایند تولید قدرت نرم خواهد بود.
بعد از معنویت ،هویت اسالمی ر ایرانی با  31/88درصد ،توسعه فرهنگی با  18/84درصد
و ارزشها و باور ملی با  13/04درصد بهعنوان مؤلفههای فرهنگی قدرت نرم در سند چشمانداز
قابل شناسایی ،و نسبت به دیگر مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی و علمی بیشتر تکرار و تأکید شرده
است .این مؤلفهها نزدیظ به  39درصد منابع قدرت نررم جمهروری اسرالمی ایرران را در سرند
چشمانداز تشکیل میدهد.
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جدول  .2متغیرهای فرهنگی در سیاستهای کلی سند چشمانداز

منابع سياسیِ قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در سند چشمانداز بيستساله
برخی از منابع سیاسی قدرت نرم در سند چشمانداز به این شرح است:
کوشش برنامهریزیشده و مدبرانه جمعی در مسیر تحقق آرمانهرا (اصرل اول چشرمانرداز)،
تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل (مقدمه چشمانداز) ،بازدارندگی همهجانبه (اصل سروم
چشمانداز) ،امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفراعی (اصرل سروم چشرمانرداز) ،تحکریم الگروی
مردمساالری (اصل هفتم چشمانداز) ،تأثیرگذاری بر همگرایی اسالمی و منطقهای (اصرل هفرتم
چشمانداز) ،اصول عزت ،حکمت و مصلحت در تعامل مؤثر و سازنده با جهران (اصرل هشرتم
چشمانداز) ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی (اصل پنجم چشمانداز) ،متعهد به شکوفایی ایرران
(اصل پنجم چشمانداز) ،مفتخر به ایرانریبرودن (اصرل پرنجم چشرمانرداز) ،پیوسرتگی مرردم و
حکومت (اصل سوم چشم انداز) ،الهامبخش در جان اسالم (مقدمه و اصل هفرتم چشرمانرداز).
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جستجو در مؤلفههای سیاسی قدرت نرم در سند چشمانداز نشان میدهد کره ایرن مؤلفرههرا را
میتوان در چهار بخش پایبندی به نظام سیاسی ،الهامبخشی ،تعامل سرازنده و همبسرتگی ملری
مورد بررسی قرار داد.
پایبندی به نظام سياسی

مؤلفههای سياسی قدرت

الهام بخشی

تعامل سازنده

در سند چشمانداز

همبستگی ملی

شکل  .2مؤلفههای سیاسی قدرت در سند چشمانداز بیستساله

باید توجه کرد که از میان این مؤلفهها ،پایبندی به نظام سیاسی و همبستگی ملری در حروزه
سیاست داخلی و ارزشهای سیاسی در حوزه ملی مطرح ،و در نقطه مقابل ،الهامبخشی در جهان
اسالم و تعامل سازنده در بعد سیاست خارجی بهعنوان منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران
مطرح میشود.
جدول  .3فراوانی مؤلفههای سیاسی قدرت در سند چشمانداز بیستساله
ردیف

مؤلفههای سياسی قدرت در سند چشمانداز

تعداد فراوانی

درصد

1

پایبندی به نظام سیاسی

7

31/81

2

الهامبخشی

6

27/27

3

همبستگی ملی

5

22/72

4

تعامل سازنده

4

18/18

مجموع

4

22

100

تحلیل محتوای برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران
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پایبندی به نظام سیاسی و تعلق بره ملیرت یکری از منرابع قردرت نررم برهشرمار مریرود و
زمینههای مشروعیت و اعتبار برای نظام سیاسی را بههمراه دارد .این مقوله در سند چشرمانرداز،
خود را با مؤلفههایی نظیر مفتخر به ایرانیبودن ،متعهد به شکوفایی ایران ،متعهرد بره انقرالب و
نظام اسالمی نشان میدهد و با داشتن میانگین  31/81درصد فراوانی در میان دیگر مؤلفرههرای
سیاسی قدرت نرم ،بیشترین تأثیر را بر قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در افق 1404خواهرد
داشت.

منابع اقتصادی قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در سند چشمانداز بيستساله
برخی از منابع اقتصادی قدرت نرم در سند چشمانداز عبارت است از:
توسعهیافتگی اقتصادی ،علمی و فناوری (مقدمه چشم انداز) ،برخورداری از دانش پیشررفته
(مقدمه چشمانداز) ،توانایی در تولید علم و فناوری (اصل دوم چشرمانرداز) ،سرهم برترر منرابع
انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی (اصل دوم چشمانرداز) ،رفراه و امنیرت غرذایی (اصرل
چهارم چشمانداز) ،فرصتهای برابر و توزیع مناسب درآمد (اصل چهارم چشمانرداز) ،بره دور از
فقر ،فساد و تبعیض (اصل چهارم چشمانداز) ،جنبش نررمافرزاری و تولیرد علرم (اصرل ششرم
چشمانداز) ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی (اصل ششرم چشرمانرداز) ،ارتقرای نسربی سرطح
درآمد سرانه (اصل ششم چشمانداز) و رسیدن به اشتغال کامل (اصل ششم چشمانرداز) .مداقره
در منابع اقتصادی سند چشمانداز به این مهم رهنمون میکند کره تأکیرد اصرلی برر تولیرد ملری
است؛ .با این اوصاف ،مؤلفههای اقتصادی قدرت نرم در سند چشمانداز را میتوان در سه مقوله
توسعه ،تولید ملی و سطح درآمد سرانه خالصه کرد.
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توسعه
یافتگی
مؤلفههای اقتصادی
قدرت در سند
سطح درآمد

چشمانداز

سرانه

تولید ملی

شکل  .3مؤلفههای اقتصادی قدرت در سند چشمانداز بیستساله

سند چشم انداز برای ارتقای توسعه جمهوری اسالمی ایران تدوین شرده اسرت؛ بره همرین
دلیل مؤلفههای اقتصادی زیادی در متن سند هست که تحرق آنهرا برر قردرت کشرور ترأثیرات
ایجابی خواهد داشت .دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه و جهان اسالم گواهی برر ایرن
مدعا ،و دستیابی به این مهم نیازمند تولید ملی ،افزایش سطح درآمد سررانه و سرطح مناسربی از
توسعهیافتگی پایدار و همهجانبه است.
جدول  .4فراوانی مؤلفههای اقتصادی قدرت در سند چشمانداز بیستساله
ردیف

مؤلفههای اقتصادی قدرت در سند چشمانداز

تعداد فراوانی

درصد

1

تولید ملی

9

42/85

2

توسعه یافتگی

5

31/88

3

سطح درآمد سرانه

7

23/80

مجموع

3

21

100

تولید ملی یکی از منابع اصرلی توانمندسرازی اقتصرادی ملری و ارتقرای قردرت اقتصرادی
کشورها است که بهعنوان یکی از اهداف سند چشمانداز ،توان زیادی برای بازتولید قدرت نررم
دارد و میتواند بسترهای مقابله برا تهدیردات نیمرهسراخت را فرراهم آورد .بیشرتر مؤلفرههرای

45/

تحلیل محتوای برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران

اقتصادی سند چشمانداز بر تولید ملی اشاره میکند و با داشتن نزدیرظ بره  43درصرد فراوانری
مؤلفههای اقتصادی ،عامل اصلی تقویت قدرت اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است .در عرین
حال ،توسعهیافتگی پایدار و همهجانبه (سیاسری ،اقتصرادی ،فرهنگری ر اجتمراعی و علمری) و
افزایش سطح درآمد سرانه ملی در مرتبههای بعدی قرار دارد.

منابع علمی قدرت نرم جمهوری اسالمی یران در سند چشمانداز
سند چشمانداز همانند قانون اساسی و دیگر اسناد فرادستی جمهوری اسالمی ایران بر علرم
و دانش تأکید کرده است .علم و دانش یکی از منابع قدرت نرم بهشمار مریرود .در پرترو سرند
چشمانداز و در افق  ،1404جمهوری اسالمی ایران باید جایگاه اول علمی را در سطح منطقره و
جهان اسالم دارا باشد .همین افق ترسیمشده یکی از توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران است.
برخی از مؤلفههایی که در سند چشمانداز بر علم و دانش تأکید دارد ،عبارت است از:
جایگاه اول علمی (مقدمه و اصل ششم چشمانداز) ،برخوردار از دانش پیشرفته (اصرل دوم
چشمانداز) ،توانا در تولید علم و فناوری (اصل دوم چشمانداز) ،دستیابی به جایگاه اول علمری
و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (اصل دوم چشمانداز) ،جنبش نرمافزاری و تولید
علم (اصل دوم چشمانداز) و نواندیشی و پویایی فکری (اصل هفتم چشمانداز) .ایرن مؤلفرههرا
نشان میدهد که علم ،دانش و فناوری در سند چشمانداز بسیار حرائز اهمیرت اسرت .در میران
مؤلفههای مرتبط با دانش میتوان به راهبرد «تولید علم» اشاره کرد که در تولید قردرت نررم در
عرصه بیناللملی تأثیر بسزایی دارد .با ایرن اوصراف ،مؤلفرههرای علمری قردرت نررم در سرند
چشمانداز را میتوان در دو مؤلفه تولید علم و جنبش نرمافزاری خالصه کرد.
جدول  .5فراوانی مؤلفههای علمی قدرت در سند چشمانداز بیستساله
ردیف

مؤلفههای علمی قدرت در سند چشمانداز

تعداد فراوانی

درصد

1

تولید علم

5

71/42

2

جنبش نرمافزاری

2

28/57

مجموع

2

7

100

بر اساو مؤلفههای سند چشمانداز میتوان دریافت یکی از موقعیتهای ترسیمشرده بررای
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ایران در افق  ،1404جایگاه و موقعیت علمی برتر در سرطح منطقره و جهران اسرالم اسرت .در
بندهای مختل

سند چشمانداز میتوان راهبرد تولید علم و دانش را مشاهده کرد .پیشرفت علم

و دانش در کنار تحرک نهضت نرمافزاری میتواند قدرت ایرران را برجسرته سرازد 71 .درصرد
مؤلفههای مرتبط با منابع علمی قدرت نرم در متن سند  1404برر تولیرد دانرش و علرم داللرت
میکند و در مرحله دوم ،جنبش نرمافزاری مدنظر است.

تجزیه و تحليل دادهها
بررسی و مداقه در باب مؤلفهها و اصول سند چشمانداز بررای بررسری منرابع قردرت نررم
جمهوری اسالمی ایران در افق ترسیمشده نشان میدهد که در سند چشمانداز میتوان به چهرار
منبع تولیدکننده قدرت نرم اشاره کرد :منابع فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و علمری .در میران ایرن
مؤلفهها ،منابع فرهنگی قدرت نرم از بیشترین فراوانی برخوردار است و این امر نشان مریدهرد
که نگارندگان و نافران بر سند چشمانداز  1404به منابع فرهنگی توجه ویژهای کردهاند.
 38/77درصد منابع قدرت نرم در سند چشمانداز مربوط به مؤلفهها و منابع فرهنگی اسرت
و بعد از آن ،منابع سیاسی با  26/53درصد ،منابع اقتصادی با  22/44و منرابع علمری برا 12/24
درصد قرار دارند.

1

برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشم انداز1404

22

26

38

12
منابع علمی

منابع اقتصادی

منابع سیاسی

منابع فرهنگی

شکل  .4برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله

بنابراین ،برجستگی منابع فرهنگی نسبت به دیگر منرابع در سرند چشرمانرداز بیسرتسراله
جمهوری اسالمی ایران بیشتر است .معنویت و ارزشهای دینی در میان منابع فرهنگی قدرت نرم
 .1درصد فروانی منابع در نمودارها به صورت رند آورده شده است.

تحلیل محتوای برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران

47/

در متن سند ،بیشترین مؤلفهها را دارد و با توانمنردی قردرت ملری ایرران در افرق1404ارتبراط
مستقیمی دارد؛ در عین حال ،هویت اسالمی ایرانی با  31/88درصد ،توسعه فرهنگری برا 18/84
درصد و ارزشهای ملی با  13/14درصد در ردیفهای بعدی قرار دارد.

برجستگی منابع فرهنگی قدرت نرم در سند چشمانداز1404
معنویت
هویت اسالمی-ایرانی

%۱۳
%۳۷

%۱۸

توسعه فرهنگی
ارزش ها و باورهای ملی

%۳۲

شکل  .5برجستگی منابع فرهنگی قدرت نرم در سند چشمانداز

در میان منابع سیاسی ،پایبندی به نظام سیاسی در متن سند چشمانداز بیشترین فراوانی را برا
 31/81درصد به خود اختصاص داده ،و برجستگی آن از دیگر منابع بیشتر است .الهامبخشی برا
 27/27درصد ،همبستگی ملی با  22/72درصد و تعامل سازنده در روابط برینالملرل برا 18/18
درصد از دیگر منابع سیاسی قدرت نرم بهشمار میرود.

برجستگی منابع سیاسی قدرت نرم در سند چشمانداز1404
پایبندی به نظام
الهام بخشی

%۳۲

همبستگی ملی
تعامل سازنده

%۱۸

%۲۲
%۲۸

شکل  .6برجستگی منابع سیاسی قدرت نرم در سند چشمانداز

در میان عوامل اقتصادی مؤثر بر قدرت نرم در سند چشمانداز ،تولید ملی بیشترین فراوانری
را در اختیار دارد و  42/85درصد منابع اقتصادی را به خود اختصاص داده اسرت و در مراترب

سال هفتم ،شماره یکم ،بهار 1400

 / 48فصلنامه دولتپژوهی جمهوری اسالمی ایران

بعدی ،توسعه یافتگی با  31/88درصد و سطح درآمد سرانه با  23/80درصد در تقویت قردرت
نرم ایفای نقش میکند.

برجستگی منابع اقتصادی قدرت نرم در سند چشمانداز
تولید ملی
توسعه یافتگی
درآمد سرانه

%۲۷

%۳۹

%۳۴

شکل  .7برجستگی منابع اقتصادی قدرت نرم در سند چشمانداز

عالوه بر ابعاد یادشده ،منابع علمی قدرت نرم در متن سند چشمانداز قابل رؤیت و بررسری
است که بر تولید علم تأکید زیادی میکند.از آنجاکه دانش و فناوری از منابع اصلی قدرت نررم
است ،تولید علم یکی از ارکان اصلی قدرت نرم در افق  1404بهشمار مریرود .تولیرد علرم برا
 71/42درصد فراوانی و جنبش نرمافرزاری برا  28/57درصرد فراوانری در افرزایش و بازتولیرد
قدرت ملی ایران مؤثر خواهد بود.

برجستگی منابع علمی قدرت نرم در سند چشمانداز1404

تولید علم

%۴۷
%۵۳

جنبش نرم افزاری

شکل  .8برجستگی منابع علمی قدرت نرم در سند چشمانداز

باتوجه به منابع قدرت نرم در سرند چشرمانرداز ،بیشرترین مؤلفرههرای تأکیدشرده در سرند
چشمانداز ،که میتواند بر فرایند تولید قدرت نرمافزاری جمهوری اسالمی ایران تأثیرگذار باشد

49/

تحلیل محتوای برجستگی منابع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران

عبارت است از معنویت (منبع فرهنگی) ،پایبندی به نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران (منبرع
سیاسی) ،تولید ملی (منبع اقتصادی) و تولید علم و دانش (منبع علمی).

سیاسی

چشمانداز

معنویت

پایبندی به نظام

تولید ملی

دانش و فناوری

مهمترین منابع قدرت نرم در سند

60
50
40
30
20
10
0

منابع چندگانه قدرت نرم
شکل  .9منابع چندگانه قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله

باتوجه به این دادهها ،فرهنگ مهمترین منبع قدرت نرم در سند چشمانداز بیستساله است.
باتوجه به روح معنوی حاکم بر جامعه ایرانری در افرق  ،1404معنرویتگرایی و ارزشرهای دینری
مهمترین رکن قدرت نرم جامعه ایرانی بر اساو سند چشمانداز است.

نتيجهگيری و راهکارها
از آنجاکه قدرت نرم و تحصیل منابع آن برای ارتقای قردرت ملری کشرورها حرائز اهمیرت
است ،بررسی منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران برای حفافت ،بازتولید و رفع تهدیردات
بسیار اهمیت دارد .این مقاله تالشی برای شناخت برجستگیهرای منرابع قردرت نررم در سرند
چشمانداز است .برخی از یافتهها حاکی است مداقه در سند چشمانرداز بیسرتسراله جمهروری
اسالمی ایران نشان داد که منابع چهارگانه متعددی در حوزههای فرهنگی ،سیاسری ،اقتصرادی و
علمی برای تولید قدرت نرم در افق  1404وجود دارد که بهرهگیری از آنها میتواند بره ارتقرای
جایگاه ایران در عرصههای بینالمللی کمظ شایانی کنرد .در میران منرابع قردرت نررم در سرند
چشمانداز ،مؤلفههرای فرهنگری از بیشرترین برجسرتگی و مؤلفره در سرند برخروردار اسرت و
معنویت و ارزشهای دینی با وجود  25مؤلفه و نزدیظ به  37درصد فراوانی ،بیشترین تکررار را
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در سند دارد و نشاندهنده اهمیت معنویات و مقولههای ارزشی در جامعه ایرانی  1404اسرت و
به همین دلیل ،عامل اصلی قدرت نرم در چشمانداز همین مؤلفره خواهرد برود .برهطرور کلری،
 38/77درصد منابع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در سند چشرمانرداز بره منرابع فرهنگری
مربوط است که بیشترین درصد میان دیگر منابع است .هویت اسالمی ر ایرانی ،توسعه فرهنگری
و ارزشهای ملی در کنار معنویت از دیگر منابع فرهنگی قدرت نرم در سرند اسرت .مؤلفرههرای
سیاسی بعد از منابع فرهنگی با دارا بودن  26/53درصد فراوانی با قردرت ملری رابطره نزدیکری
دارد .پایبندی به نظام سیاسی ،الهامبخشی فرهنگی ،همبستگی ملی و تعامرل سرازنده در عرصره
بینالمللی از منابع اصلی قدرت نرم در حوزه سیاسی است که در این میران ،پایبنردی بره نظرام
سیاسی از بیشترین برجستگی برخوردار است .منابع اقتصادی نظیر تولید ملی ،توسرعهیرافتگی و
افزایش سطح درآمد سرانه در سند قابل شناسایی است که در این میان ،برجسرتگی تولیرد ملری
بهمثابه مؤلفه قدرت اقتصادی از دیگر مؤلفهها بیشتر است .عالوه بر این منابع ،اشاراتی هرم بره
علم و دانش در سند شده است .دو راهبرد تولید علم و جنبش نررمافرزاری از مهمتررین منرابع
علمی قدرت نرم بهشمار میرود .به هر روی برای افزایش قدرت نرم جمهوری اسرالمی ایرران
در افق  1404پیشنهادهای یل ارائه میشود:
الف) راهکارهای حوزه فرهنگی
تقویت باورها و نگرشهای دینی و عقیدتی در سطح جامعه ایرانی ،آسیبشناسری تهدیردات
فرهنگی و تالش برای رفع موانع توسعه فرهنگ اسالمی ،توجه به مقوله آیندهپژوهی قردرت و
ترمیم چهرههای تضعی شده قدرت در پرترو تحروالت جهرانی ،صریانت از هویرت اسرالمی ر
ایرانی با تولید برنامههای فرهنگی و رسانهای ،پاسداشت اسطورههرا و باورهرای ملری ازطریرق
نظام آموزشی و رسانههای گروهی ،تالش برای حفظ جامعه اخالقی و رویارویی برا انحرافرات
اخالقی و اجتماعی با برنامرهریزیهرای فرهنگری میرانمردت و بلندمردت از طریرق سرازمانهای
فرهنگی و یربط ،تقویت فرهنگ تفکر و تعمق در راستای ایمنسازی افکار عمومی جامعه در
مقابل شایعات مسموم و عملیات روانی دشمن ،تقویت نهادهای اجتماعی و بویژه نهاد خرانواده
بهوسیله برنامههای حمایتی و آموزشی ،زندهنگهداشتن آرمانها و اصول حاکم بر انقالب اسالمی
برای انتقال آنها به نسلهای بعدی و درونیسازی ارزشهای اصیل انقالبری ،توجره بره مقتضریات
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بومی و فرهنگی در فعالیتهای توسعه و سازندگی
ب) راهکارهای حوزه سياسی
تقویت الهامبخشی فرهنگی از طریق کارآمدسازی دسرتگاه دیپلماسری عمرومی و فرهنگری،
گسترش روحیه والیتپذیری و پیروی از حاکم اسالمی ،درونیسازی ارزشرهای سیاسری نظرام
جمهوری اسالمی ایران ،جلوگیری از برنامههای براندازانه و تفرقهانگیز دشمنان و برنامرهریرزی
برای توسیع همبستگی ملی ،برقراری تعامل سازنده و پویرا در معرادالت منطقرهای و توجره بره
جامعه جهانی مستضعفان در راستای همراهی افکار عمومی بینالمللی برا سیاسرتهای جمهروری
اسالمی ایران ،تالش برای تقویت نظرام مرردمسراالری دینری در سرطح منطقره و ارائره الگروی
جمهرروری اسررالمی برره ملتهررای آزاده ،مشررارکت در همگرایرری منطقررهای و جوامررع اسررالمی،
سیاستگذاریهای کاربردی در زمینه تعامل و پیوستگی مردم و حکومت برهعنروان پشرتوانه نظرام
سیاسی ،بازتولید آرمانهای انقالب اسالمی و ارائه آن به اقشار جوان جامعه
پ)راهکارهای حوزه اقتصاد
تالش در راستای خودکفایی در تولید کاالهای اساسی جامعه و خودکفرایی در محصروالت
راهبردی ،حمایت از تولید ملی و تالش برای فعالسازی نیروهای انسرانی مراهر و متخصرص،
تقویت شرکتهای دانشبنیان و ارائه تسهیالت مناسب به مخترعان برای تولیرد انبروه اختراعرات،
توجه به اقتصاد مقاومتی و سیاستگذاریهای مناسب در این مسیر ،توجه ویژه به رفع فقرر ،فسراد
و تبعیض در جامعه ،ایجاد فرصتهای برابر و توزیع مناسب درآمد ،گرزینش سیاسرتهای مناسرب
اقتصادی برای افزایش سطح درآمد سرانه ،اشتغالزایی و رفرع بیکراری نیرروی فعرال جامعره در
کارگاههای تولیدی و اقتصادی ،مدیریت تورم و نوسانات قیمت در سطح مبرادالت اقتصرادی و
بازار مصرفی مردم
ت) راهکارهای حوزه علم و دانش
ارتقای کیفی سطح علمی در دانشگاهها ،پژوهشگاههرا ،پژوهشرکدههرا و مراکرز تحقیقراتی،
اصالح نظام آموزش و پرورش و تدریس علوم روری و کارآمد مطابق تحوالت نوین علمری،
حمایت از نخبگان و دانشآموختگان برتر در راستای تولید علم بومی و کارآمد ،توجه ویرژه بره
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جنبش نرمافزاری ،توسعه مراکز فنی و حرفهای و صنعتی در سطح کشور بررای رشرد زیربنرای
توسعه کشور ،بهرهگیری از شیوههای نوین آموزشری بررای ارتقرای سرطح علمری دانشرجویان،
آسانسازی ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای استادان دانشگاههرا در جهرت افرزایش سرطح علمری
دانشگاه
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Vision Document
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An important source of perceiving soft power sources of the countries involves
the upstream documents of the political system a precise review of which can
effective in explaining the sources of soft power. This research is intended to
investigate the sources of soft power of the Islamic Republic of Iran in the upstream
documents, specially the 20-year vision document. Employing descriptive method
and quantitative content analysis, this study aims at finding out the most prominent
sources of soft power in the 20-year vision document of the Islamic Republic of
Iran, and the components it contains. The findings of the research illustrates that the
political, economic, cultural and scientific resources for the production of soft power
of the Islamic Republic of Iran are present in the document to achieve the planned
vision. The cultural components, containing 38.77 percent frequency stands out as
the most prominent component among which spirituality and religious values are
most highly related to soft power of Iranian society on the horizon of 1404. Political
resources with a frequency of 26.53 percent, economic resources with 22.44 and
scientific resources with 12.24% frequency percentage are occupy the next ranks.
Among soft power sources of the vision document, spirituality (54.34), national
production (19.56), adherence to the political system (15.21) and knowledge and
technology (10.86) gained the highest frequency. They can increase the soft power
of Iranian society on the horizon of 1404.

Keywords: Soft power, 20-year vision document, Islamic Republic of Iran,
prominence, sources of power

∗ Faculty member of the Department of the Department of Political Thought, Islamic
Revolutionary Documentation Center, Tehran, Iran

