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هدف اين تحقيق در زمينه مطالعات راهبردي و با هدف شناسايي و رتبهبندي مولفههااي فرهنا دفاايي و
قدرت ملي جمهوري اسالمي ايران از منظر مقام معظم رهبري انجام شده است .از نظر هادف کااربردي و از
لحاظ روش کمي و کيفي به روش توصيفي -پيمايشي است .تجزيه وتحليل يافته ها به روش تحليل مااتري
و فرايند تحليل سلسله مراتبي باا اساتفاده از  AHPانجاام شاده اسات .ابازار جما آوري داده هاا در بخا
مطالعات نظري شامل بيانات مقام معظم رهبري کتابها مقاله ها رسالهها و مناب يلمي مرتبط باا موضاو
تحقيق و در بخ ميداني شامل :مصاحبه کيفي باا خبرگاان و ابازار مشااهده اسات .جامعاه آمااري شاامل
خبرگان قدرت ملي فرهن دفايي يلوم سياسي و مطالعات راهبردي با حجم نمونه  15نفر با نموناهگياري
به روش گلوله برفي است .تجزيهوتحليل يافتهها نشاان مايدهاد فرهنا دفاايي و قادرت ملاي جمهاوري
اسالمي ايران از جنبه ساختاري و مادي شامل هفت مولفه يزم ملي و يزتمندي ملت تاوان دفاايي اقتادار
اقتصادي وسعت و موقعيت ژئوپليتيک تنو جمعيتي و قوميتي پيشرفت يلماي انارژي و ذخااير طبيعاي
است .همچنين از جنبه محتاوايي و معناوي شاامل شا مولفاه تقويات روحياه ملاي مشاارکت مردماي
خوداتکايي و نگاه به درون ايتمادبهنف فرهن جهاد و شاهادتطلباي بصايرت و دشامنشناساي اسات.
مولفههاي فرهن دفايي موثر بر استحکام قادرت ملاي از منظار مقاام معظام رهباري چاارچوبي را شاامل
مي شود که ظرفيت هاي فکري فرهنگي سياسي و اقتصادي در آن نهفته اسات و براساا نتااي باهدسات
آمده مولفههاي پيشرفت يلمي و بصيرت و دشمنشناسي داراي اهميت بيشتري هستند.
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جستارگشایي
دفايي ترسيمي از موضوياتي است که با توجه به مباني موجود در بطن جامعاه وجاود

فرهن

دارند .موضوياتي که در هر جامعه با جامعه ديگر تفاوت داشته و تحت تأثير فرهنا
کشورها قرار دارند .از منظر مقام معظم رهبري مهم ترين مؤلفه هاي فرهن
فرهناا

راهبااردي ايااران شااامل فرهناا

راهباردي

دفايي در چارچوب

شااهادتطلبااي و ياشااورايي تعميااق بصاايرت و

دشمن شناسي هويت اسالمي -ايراني و يکپارچگي ملي ايتمادبه نف

و ايمان به نصارت الهاي

نفي ظلم و دفا از مظلوم ديپلماسي دفايي دفا مردمي و دفا همهجانبه است کاه مايتواناد
در اتخاذ استراتژي دفايي مناسا و افازاي

تاوان دفاايي جمهاوري اساالمي اياران در برابار

دشمنان موثر باشد (قهرمانينژاد شايق .)247 :1394
با توجه به هدف بازدارندگي اقدامات و سازمانهاي نظاامي-دفاايي و اهميات فاو العااده
استراتژي دفايي در تضمين پيروزيها و مقابله با بحرانها ضروري است که به منظور دساتيابي
به استقالل و تدوين استراتژي دفايي به فرهن

دفايي ملي توجه و ينايت ويژه به يمال آياد.

در اين راستا و در يرصه فرهن

دفايي آرا و انديشههاي رهبر معظم انقالب از اهميات واالياي

برخوردار است .مولفههاي فرهن

دفايي يبارتند از :صال طلباي و هامزيساتي مساالمتآمياز

اخال مداري و انساندوستي خودکفايي و خوداتکايي افازاي

قادرت دفاايي اساتقالل ملاي

ظلمستيزي و نفي سلطه دفا جهانشامول از مسالمانان و مستضاعفان بساي و بازدارنادگي
مردمي فرهن

شهادت و شهادت طلبي حفظ محوري و ضرورت دفا تکليفگراياي و تکلياف

محوري خدامحوري و خداحاضري (مولود و لطفيجاللآبادي .)144 :1395
از اينرو مقاله حاضر مولفههاي فرهنگي فرهن

دفاايي و قادرت ملاي نظاام جمهاوري

اسالمي ايران را از ديدگاه مقام معظم رهبري مورد واکاوي و بررسي قارار داده اسات .همچناين
تالش شده ضمن تبيين ديدگاههاي معظم لاه و مولفاههااي فرهنا

دفاايي ابعااد مفهاومي

ضرورت ها بايسته و پيامدهاي استحکام قدرت ملي نظام جمهوري اسالمي ايران ماورد بررساي
قرار گيرد .هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و رتبه بندي مولفاههااي فرهنا

دفاايي ماوثر در

استحکام قدرت ملي نظام جمهوري اسالمي ايران از منظر رهبر معظم انقالب است.

 .1بیان مسئله
فرهن

اسا

ملت است اسا

مليت يک ملت است اسا

استقالل يک ملت است (خميني

 .)57 :1379دستيابي به امنيت پايدار و قدرت ملي ممکن نيست مگر با برخورداري از فرهنا
غني و مستحکم زيرا فرهن

زيرساخت و اسا

پيشرفت هر کشور بوده و باورهاي فرهنگي بار

همه مسائل و يرصههاي ديگر سايه مياندازد و فرهن

اقتدار درونزا براي يک ملت تلقي شده
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و اگر نظامي يا حکومتي در سکوي موفقيتهاي مختلفي نشسته به دليل برخورداري از فرهنگي
مقتدر و توانمند است و موفقيتهاي اقتصادي سياسي نظامي و غيره در گارو غنااي فرهنگاي
آن کشور است .بر اين اسا

مي توان گفت که يامل فرهن

بسترسااز هرگوناه دگرگاوني در

زيرساخت بخ هاي مختلف جامعه است.
يناصر تشکيل دهنده قدرت ملي نزد صااحبنظران متفااوت و متعادد اسات .برخاي مانناد
جابلونسکي 1آنها را در يناصر موقعيت جغرافياايي منااب طبيعاي ظرفيات صانعتي وضاعيت
آمادگي نظامي جمعيت خصوصيات ملي روحيه ملي و کيفيت ديپلماساي محادود مايکنناد
( )Jablonsky, 2010: 126و برخي آنها را به بخ

ثابت (فضا سرزمين وسعت خاک رشتهکوههاا

و موان و يوارض طبيعي) و متغيار (جمعيات منااب طبيعاي نهادهااي سياساي اجتماايي و
فرهنگي) تقسيم ميکنناد (کااظمي  .)176 :1378اماا ايان يناصار و يوامال در تحليالهااي
استراتژيک به مولفههاي سياسي اقتصادي فرهنگي و اجتمايي تقسيم ميشوند (بابايي :1384
.)15
بسياري از صاحبنظران امنيت ملي را توانايي يک کشاور در حفاظ ارزشهااي فاردي در
برابر تهديدهاي خارجي مي دانند و از اين منظار يکاي از موضاويات بسايار مهام حاال حاضار
شناخت ادبيات فکري و ايتقادي مقام معظم رهبري به يناوان رهبار جمهاوري اساالمي اياران
جهت درک و شناخت بهتر حوزه امينت ملي کشور و اهداف و اصول آن است .رهبار جمهاوري
اسالمي ايران اهداف و اصول امنيت ملي را از زاويه نگاه و اصول ايتقادي خود که هماناا اساالم
راستين است استخراج کرده و هدف اصلي از اصول و اهداف امنيت ملي حال حاضر جمهاوري
اسالمي در حقيقت يک ابزار در خدمت انديشه و گفتمان اسالم است که در انديشه حفظ جان
مال و نامو

مسلمانان در کنار حفظ ارزشها و ايتقادات آنها در برابر سلطه کاافران و معانادان

و نيز ارتقا و ايتالي فکري و فرهنگي مسلمانان در سراسر جهان است (منتظاران و تااجآباادي
.)72 :1395
تغيير رويه غرب در مقابله با نظام جمهوري اسالمي ايران از جن

ساخت باه جنا

نارم

مبتني بر القاي تفکرات ضدايدئولوژي اسالمي در بين مردم انتخاب دفايي مناس و متناس را
ضروري مينمايد؛ دفايي که با بهرهگيري از ظرفيتهاي ملاي تاکياد بار تقويات ظرفياتهااي
فرهنگي و توجه به نگاه ايجابي مقام معظم رهبري به مقوله فرهنا
بنابراين بررسي مولفههاي فرهن

امکاان پاذير خواهاد باود.

دفايي و قدرت ملي نظام جمهوري اساالمي از منظار رهبار

معظم انقالب مسئله اصلي تحقيق را شکل ميدهد.
1. Jablonsky

سال بيستوهفتم  /شماره هشتادوهشتم  /پاييز 1397

164

 .2روششناسي تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از لحاظ روش کيفي به روش توصيفي-پيمايشاي اسات.
تجزيه وتحليل يافته ها به روش تحليل ماتري

و فرايند تحليل سلسله مراتبي با استفاده از

انجام شده است .ابزار جم آوري داده ها در بخ

AHP

مطالعاات نظاري شاامل بياناات مقاام معظام

رهبري کتابها مقاالت رساله ها و مناب يلمي مرتبط با موضو تحقياق و در بخا

مياداني

شامل مصاحبه کيفي با خبرگان و ابزار مشاهده اسات .جامعاه آمااري شاامل اسااتيد دانشاگاه
خبرگان و کارشناسان قدرت ملي فرهن

دفايي يلوم سياسي و مطالعات راهباردي باا حجام

نمونه  15نفر به روش نمونهگيري به روش گلوله برفي است.
 .1-2پرسشهاي تحقیق
پرس هاي تحقيق يبارتند از:
 .1مولفههاي فرهن

دفايي موثر در قدرت ملي نظام جمهاوري اساالمي اياران از

منظر رهبر معظم انقالب کدامند؟
 .2رتبه بندي و جايگاه هريک از مولفههاي فرهن

دفايي موثر در قدرت ملي ايران

چگونه است؟
در ادامه و بخ

تجزيه وتحليل يافته ها براسا

منظومه فکري و انديشه هاي مقاام معظام

رهبري و با استفاده از نظرات خبرگان به پرس هاي تحقيق پاسخ داده خواهد شد.

 .3پیشینه و سوابق تحقیق
با توجه به اهميت يافتن موضو فرهن

دفايي و قدرت ملاي طاي ياک دهاه گذشاته منااب

متعددي به صاورت مقالاه ياا کتااب در جامعاه يلماي اياران منتشار شاده اسات کاه در ياک
تقسيمبندي کلي ميتوان آنها را به دو گروه اصلي تقسيم کرد:
 .1مطالعات نظري که در آنها بيشتر از چيستي و ويژگايهااي فرهنا

دفاايي و منااب

قدرت ملي بحث شده است.
 .2مطالعه کاربردي کاه باه چگاونگي طراحاي و کاربسات تهديادات فرهنگاي بار ضاد
جمهوري اسالمي ايران اشاره دارند.
 مريم روستايي ( )1361در مقالاهاي باا يناوان «نظرياات فرهنگاي اماام خميناي(ره)»راهبردهاي فرهنگي ايشان را شامل حضاور ماوثر حاوزه يلمياه و روحانيات توجاه باه مراکاز
آموزشي و تبليغي مشارکت فعال زنان توجه به جوانان و مشکالت آنان و مبارزه باا رفااهطلباي
برشمرده است.
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 محمد جهانتاب ( )1385در مقاله خود با ينوان «بررسي مولفههاي فرهنگي اقتدار ملينيروهاي مسل در آن» با استفاده از روش توصيفي و تکنيک تحليل محتوا تبيين کرده

و نق

است که دين وحدت ملي و هويت ملي مهمترين مولفاههااي فرهنگاي اقتادار ملاي هساتند و
همچنين نق

سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مولفه دين و نقا

جمهاوري اساالمي

ارتا

ايران و ناجا در مولفه هويت ملي بيشتر است.

 يلي ايماني ساطوت ( )1386در مقالاه خاود باا يناوان «مولفاههااي قادرت در دولاتاسالمي» تالش کرده که الگو و قدرت همساز با توسعه را ارائه کند و در قالا مفااهيمي چاون
مکت رهاييبخ

اسالم جمعيت (ملي همکي

همفکر) رهبري الگوي حکمراناي داناايي

يوامل اقتصادي و نظامي تبيين و نتيجهگيري کرده که مولفههاي يادشده مادامي تولياد قادرت
براي دولت اسالمي ميکنند که در قال مفهوم توسعه به يکاديگر پيوناد خاورده و باه وحادت
برسند.
 محمدباقر بابايي ( )1389در مقالهاي با ينوان «نقامام يلي( )» در پاسخ به اين پرس
بيشتري ميدادهاند؟ پ

فرهن

در اقتادار ملاي از ديادگاه

که حضرت باه کادامياک از مولفاههاا اهميات و اولويات

از بررسي در يافتههاي خود به اين نتيجه رسيده که حضرت به مولفاه

فرهنگي اهميت و اولويت بيشتري ميداده به طوريکه رفتارهاي سياسي اقتصادي اجتماايي و
نظامي امام يلي( ) در دوره زمامداري بار پاياه يناصار خادامحوري واقا بيناي حاقماداري
کمالجويي و انسانمحوري شکل هويت و جهت ميگرفت.
 داريوش رحمتي و ديگران ( )1391در مقاله خود با يناوان «بررساي تااثير فرهنامقوله امنيت» در پاسخ به اين پرس

که چرا موضو امنيت ملي و ارتباط مقوله فرهن

مهم است؟ به اين نتيجه رسيده که پايينبودن سط يماومي فرهنا
مردم نسبت به فرهن

و ارزشهاي ملي بايث کاه

بار
با آن

ناآگااهي و فقار بيان

امنيت ملي ميشود.

بهاءالدين قهرمانينژاد شايق و ديگران ( )1394در پژوهشي با ينوان «بررسي مؤلفاه هااي
فرهن

دفايي در چارچوب فرهن

راهبردي ج.ا.ايران» (با رويکاردي بار ديادگاه مقاام معظام

رهبري) نتاي زير را به دست آوردهاند:
اگر فرهن

را چارچوبي از «بايدها» و «نبايدها» در نظر بگيريم فرهن

دفاايي ترسايمي

از موضوياتي است که با توجه به مباني موجود در بطن جامعه وجود دارناد .موضاوياتي کاه در
هر جامعه با جامعه ديگر تفاوت داشته و تحات تاأثير فرهنا
مهم ترين مولفه هاي فرهن

راهباردي کشاورها قارار دارناد.

دفايي از ديدگاه ايشان کاه متااثر از فرهنا

اسالمي ايران است؛ شامل فرهن

راهباردي جمهاوري

شهادت طلبي و ياشورايي تعميق بصيرت و دشامن شناساي
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و ايمان به نصرت الهي نفي ظلم و دفاا

از مظلوم ديپلماسي دفايي دفا مردمي و دفا همه جانبه است که مي تواند در اتخاذ استراتژي
دفايي مناس و افزاي

توان دفايي جمهوري اسالمي ايران در برابر دشمنان موثر باشد.

با تأملي در محتواي مناب باال مشخص مي شود که موضو مولفه هاي فرهنگي اگرچه مورد
توجه بوده اما از منظر دفا ملي به اين موضو کمتر پرداخته شده است .بنابراين مقاله حاضار
در نظر دارد از بعد دفايي مقوله فرهن

را برجسته سازد.

 .4ادبیات و مباني نظري
 .1-4مفهوم شناسي فرهنگ
فرهن

ترکيبي است از دو واژه «فر» به معني بالندگي و شکوه و «هن » به معني جم اسات
را ميتوان بالندگي جمعي تعريف کرد .فرهن

بنابراين فرهن

مجمويهاي از نمادهاا نهادهاا و

روش ها در يک جامعه است که از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود و تعياين و تنظايم کنناده
رفتار انسان هاست .اين نمادها ممکن است ناملمو

(تلقيات باورها ارزش ها و زبان) يا ملمو

(ابزار و محصوالت فرهنگي) باشد (روستا و همکاران  .)78 :1384فرهن

نظااموارهاي متشاکل

از «يقايد و باورهاي اساسي» «ارزشها آداب و الگوهاي رفتاري» ريشهدار و ديرپا و «نمادهاا»
و «مصنويات» است که ادراکات رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل ميدهاد و هويات آن
را ميسازد (مرکز مهندسي فرهنگي .)5 :1391
فرهن

يکي از مقولههاي پيچيده جوام انساني اسات کاه در گساتره تااريخ هماواره باا

چال هاي فراواني مواجه بوده است .از ساوي ديگار فرهنا

باهيناوان يکاي از ارکاان اصالي

گفتمان ايجابي امنيت با مفهوم ضري ايدئولوژيک به مفهوم ارزش هايي است که توسط فرد ياا
جامعه به صورت پيشيني پذيرفته شده اند (افتخااري  )86-88 :1391و قابليات هااي زياادي در
يرصه افزاي

اقتدار و مقابله با تهديدات خواهد داشت .به طوريکه در رويکرد ايجابي ارزش هاي

کالن و فرهن

راهبردي حتي کشور را از توان رقابات و يارض انادام در محايط باينالمللاي و

هنجارسازي خودي و تضعيف قدرت هنجارسازي حرياف برخاوردار ماي ساازد (ناائيني :1387
 .)217از اينرو فرهن

دفايي مبتنيبر بستر اسالم قابليت بساياري در ارتقااي قادرت ملاي و

مقابله با تهديدها در يرصه داخلي و خارجي خواهد داشت.
 .2-4هویت فرهنگي
هويت فرهنگي در طول چند دهاه گذشاته از موضاو هااي ماورد بحاث وجادل در بساياري از
کشورهاي دنيا بوده است و دو يرصه سياست و فرهن
است

(1999: 15

را با هم مرتبط ياا گااه درگيار سااخته

 .)Baldwin,هويت فرهنگي مبتنيبر دو دسته يوامل «ييني» و «ذهني» اسات.
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يوامل ييني مانند ميراث تااريخي چاارچوب سياساي منشاأ قاومي سانتهاا زباان و ديان
سازنده هاي بسيار مهم هويت فرهنگي هستند .اما دريين حال اين هويت بر پاياه يوامال ذهناي
نيز قرار دارد يواملي که در هوشياري ايضاي يک جامعه ثبت مايشاوند (.)Ladmiral, 1989: 10
مهمترين مولفههاي هويت فرهنگي در ايران در سه محور زير قابل دستهبندي است:
 .1اسالمیت :اسالم مجمويه معارف به هم پيوسته اي از باورها و انديشه هاي برگرفتاه از وحاي
الهي در رابطه با جهان انسان جامعه و جهان پ

از مرگ است که توسط آخرين پياامبر

الهي حضرت محمد(ص) براي هدايت اداره زندگي بشر و تامين سعادت دنيا و آخارت باه
ارمغان آورده شده و توسط اهل بيت( ) تعميق يافته است .بنابراين اسالم توجه به مذه
و شريعتي است که امروزه به يناوان راهنمااي يمال اجتماايي اسات و باه هماه ابعااد و
نيازهاي انسان نظر دارد .آيين اساالم دو رکان اساساي دارد :الاف) ايتقاادات؛ ب) برناماه
يملي و احکام و تکاليف که شامل اخال و فقه ميشود (سبحانينيا .)23 -26 :1387
 .2ایرانیت :ايران سرزميني است که در طول پن هزار ساال گذشاته اقاوام گونااگوني را در
خود جاي داده است .مولفاههااي ايرانيات هويات فرهنگاي ايرانياان شاامل زباان (زباان
نوشتاري و زبان گفتاري) جغرافياي فرهنگي تاريخ و حافظاه تااريخي (مياراث ماادي و
ميراث معنوي) نظام اجتماايي (نظاام آموزشاي نظاام خاانواده نظاام اقتصاادي نظاام
فرهنگي نظام سياسي و حقوقي) است (آشنا و روحاني .)159 :1389
 .3مدرنیته :شيوه زندگي جديد و امروزي است که با استفاده از تعريف پيتر برگر مدرنيته يا
تجدد يبارت است از «مجمويه اوصاف و خصايص تمدن جديدي که در طاي چناد قارن
اخير در اروپا و امريکاي شمالي سار بار آورده اسات» .بار ايان اساا

مدرنيزاسايون ياا

متجددسازي فعاليت و سياستي آگاهاناه باراي نزدياک ساازي جاوامعي اسات کاه داراي
اوصاف و يناصر مدرنيته نسبت به وض جوام مدرن نيستند (بيات .)507 :1381
 .3-4نظریههاي فرهنگ
رهبر معظم انقالب فرهن

را شناسنامه دسته جمعاي ياک ملات و هويات همگااني مايدانناد

(شمشيري « .)13 :1393اصالح جامعه بادون اصاالح فرهنا

آن ميسار نيسات .تاالشهااي

اقتصادي و اجتمايي زماني ميتواند شاهد مقصود را در آغوش بگيرند که الزامات مورد نظر آنهاا
در فرهن

جامعه نهادينه شده باشد .ابعاد فرهن

مراکز آموزشي خالصه نميشود .گستره فرهن

و تاثير آن برخالف بااور برخاي باه احاداث
و کار فرهنگي از جزييترين فعاليتهاي فاردي

تا جديترين مسئوليتهاي اجتمايي کشيده شده اسات» (بياناات در حارم مطهار اماام رضاا
.)1393/1/1
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به همين دليل ورود به يرصه فرهن

و فعاليتهاي فرهنگي به دليال ابعااد گساترده آن

بايد ورودي کارامد مداوم همراه با مديريت راهبري و در يک کالم حرکتي جهادي باشد« .واق
قضيه اين است که کارزار فرهنگي از کارزار نظامي اگر مهمتر نباشد و اگر خطرنااکتار نباشاد
کمتر نيست؛ اين را بدانيد؛  ...واقعا يک ميدان کاارزار اسات اينجاا» (بياناات در ديادار ايضااي
شوراي يالي انقالب فرهنگي .)1392/9/19
اسالم بي

از هر ديني انسانها را به تفکر تعليم و تعلام دياوت کارده و آياات و رواياات

نقل شده از ائمه معصومين( ) مويد اين مطل بوده به نحويکاه نخساتين آياات قارآن دربااره
اهميت يلم و يادگيري است« :الذى يلم بالقلم .يلم االنسان ما لم يعلم» (يلاق« )5/4 :خداوناد
انسان را تعليم کرد چيزهايى را که نمىدانست».
توليد يلم و گسترش مراکز دانشگاهي از اين جهت مورد اهميت است که بايث باينياازي
کشور نسبت به ديگران در پيشبرد اهداف ميشود و کشور را از هرگوناه وابساتگي باه ديگاران
رهايي ميدهد .اين امر موجبات يزت و اقتدار يک کشور را فاراهم مايکناد .آنچاه بياان شاد
مربوط به جنبههاي ظاهري و مادي قدرت ملي بر پايه مولفه يلم و فناوري اسات .در انديشاه و
فرهن

دفايي شيعه جهاد و شهادت بهينوان يک اصل يامل نجات بخ

يامل تاثيرگذار تلقي ميشود .اين فرهن
فرهن

هدف اساتراتژيک و

ريشاه در ايتقاادات ديناي و باورهااي شايعيان دارد.

شهادتطلبي بهينوان اصليترين منب قدرت نرم در بين مسلمانان محساوب مايشاود

(افتخاري و شعباني .)99 :1389
جهاد و شهادت دو ينصر تاريخساز و سرنوشتآفارين حياات اجتماايي مسالمانان اسات.
حضور اين دو ينصر در حيات سياسي و اجتمايي مسلمانان نق

برجستهاي در هويات ديناي

فرهنگي و بومي آنان دارد و فراموشي اين دو ينصر بايث ذلت و بيچارگي آنان ميشود .ايان دو
ينصر (جهاد و شهادت) تنها در منظومه فکري و هويتساز مسلمانان يافت مايشاود .يناصاري
که حضورشان براي فرهن
مسلمانان و تر

و تمادن اساالمي هويات و بسترسااز ايتمادباه نفا

و خودبااوري

و زبوني دشمنان اسالمي است اينها نه تنها در پيروزي بلکاه در دوام آن نياز

موثر است .به يبارت ديگر به هر اندازه که فراموشي جهاد و شاهادت در جامعاه اساالمي موجا
ذلت مسلمانان آن جامعه ميشاود باه هماان انادازه برخاورداري از روحياه جهااد و شاهادت
آفريننده قدرت ملي و بالندگي و بازدارنادگي در مقابال دشامنان را دارد (پاوراحمادي :1389
.)23
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 .4-4چارچوب مفهومي قدرت
قدرت را به توانايي ايمال اراده انسان بر ذهنها و ايمال ديگران تعريف کردهاناد (ياالم :1373
 .)89بر اين اسا

قدرت ملى را ميتوان امکان تحميل اراده و خواسات ياک باازيگر باه ديگار

بازيگران تعريف کرد .زمانى که کشورى توانايى اراده و ظرفيت الزم را در اختيار دارد و در پرتاو
آن مىتواند اهداف و ارزشهاى حياتى خود را حفظ توسعه و تعميق بخشد درواقا آن کشاور
از قدرت ملى الزم برخوردار است .قدرت ملى را ميتوان به قدرت نرم و قادرت ساخت تقسايم
کرد.
قدرت به دو دسته مادي و معنوي تقسيم ميشود کاه تفااوت قادرت ماادي و معناوي را
ميتوان در مناب قدرت جستجو کرد .قدرت مادي محرکي اسات کاه باا اتکاا باه توانااييهاا و
امکانات مادي حرکت ايجاد ميکند و متجلي قدرت ميشاود .ايان در حاالي اسات کاه قادرت
معنوي قائم به تواناييها و امکانات معنوي حرکتزا است و متحرک تحت تااثير ايان يامال باه
تاثيرات حرکتزاي محرک پاسخ ميگويد (دوئرتي و فالتزگراف  .)68 :1376تباديل قادرت باه
معناي توانايي تبديل قدرت بالقوه به قدرت بالفعل است .قادرت باالقوه منااب قادرت و قادرت
بالفعل آن چيزي است که از راه رفتار تغيير يافته ديگران اندازه گياري ماي شاود (نااي :1387
 .)72مقام معظم رهبري معتقدند که قدرت حقيقي با پشتيباني و ينايت الهي به دست ميآياد
و مظهاار آن حماياات و حضااور يظاايم مااردم درصااحنه اساات (بيانااات مقااام معظاام رهبااري
.)1368/4/21
 .5-4نظریههاي قدرت
در دين مبين اسالم خداوند متعال منشا تمامي قدرت ها است« :أن القوة هلل جميعاً» [بهدرساتي
که قدرت همه براي خداوند است] (بقره  .)165همچنين هيچ قدرتي جز باه مشايت الهاي و
جز از جان او پديد نميآيد« :ال قوه إال باهلل» [هيچ قدرتي نيست مگر از خداوند] (کهف .)39
از نظر هان

مورگنتا  2برآيند مشترک بازيگران يرصه سياست تالش براي به دست گيري

قدرت حفظ آن و نماي

قدرت به منظور کس ايتبار و وجهه بينالمللي است .وي معتقد است

که دولتمردان خاورميانه رويايي فکر ميکنند و يلمي نمايانديشاند و از ايانجهات در نظرياه
موازنه قدرت مفهوم مناف ملي را محور اصلي مباحث خود قرار مي دهناد .از نظار وي «اهاداف
سياست خارجي بايد برحس مناف ملي تعريف شوند» و «مناف ملي برحسا قادرت تعرياف
2. Hans Morgenthau
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مي شود» .بهطور مسلم براي مورگنتاا قادرت و منااف ملاي دو مفهاوم اصالي و کليادي اسات
(حقشنا

.)15 :1388

رهبر معظم انقالب معتقد است در حکومت اسالمى قدرت وظايف و کارکردهاى گوناگونى
دارد .در مرحله نخست دولت اسالمى همان وظايف خداوناد را در حاد تاوان انجاام ماىدهاد.
وظيفه ديگرى که بريهده دولت اسالمى است افازاي

معنويات و خودساازى در مياان ماردم

است .سومين وظيفهاى که دولت اسالمى بريهده دارد مواردى مانند تامين امنيت رفاه يدالت
اجتمايى بهداشت ايجاد شاغل و اداره سياسات جامعاه اساالمى و حکومات اساالمى در اماور
جهانى است .خاستگاه مؤلفههاي قادرت از منظار اساالم داراي منشاا الهاي و آساماني اسات.
به يبارت ديگر صرف مولفههاي مادي قدرت بدون توجه به جنبههاي الهاي و آساماني مادنظر
اسالم نيست (لکزايي .)63 :1389
 .6-4مفهوم قدرت ملي
مجمويه انسانهايي که ملتي را تشکيل داده و شکل يک کشور يا سازمان سياسي پيدا کردهاند
داراي قدرتي هستند که از برآيند قواي ترکي شده آنها به دست ميآيد و ميتوان آن را قدرت
ملي آن کشور يا ملت دانست .قدرت ملاي داراي منشاا و مباادي گونااگوني اسات کاه در ياک
کارکرد جمعي به توليد قدرت ملي ميپردازند (کامران و ديگران .)5 :1388
مقام معظم رهبري نيز همانند ديگر نظرياهپاردازان قادرت ملاي از مولفاههااي يکسااني
بهينوان مناب مادي و معنوي قدرت براسا

موقعيت کشور و مبااني نظاام سياساي جمهاوري

اسالمي نام ميبرند .از ميان اين مولفههاي مادي که بهطور متناوب در بياناات رهباري باه آنهاا
اشاره شده است ميتوان به وسعت تناو جمعيتاي برخاورداري از منااب مهام انارژي دنياا و
بسياري از مواه طبيعي هوشمندي باالي مردم وجود پيوند يميق ميان دولت و مردم سط
مشارکت باالي مردم در تصميمگيري و انتخابات و موقعيت جغرافيايي منحصربهفارد اياران يااد
کرد .يالوهبر اين مناب که به صورت بالقوه و بالفعال در دساتر

ماا قارار دارناد مقاام معظام

رهبري به دو منب مهم ديگر قدرت مادي يعني اقتدار اقتصادي و پيشارفت يلماي هام اشااره
ميکنند که هرچند در برخي از ابعاد محقق شدهاند اما بادون اهتماام باه آنهاا حفاظ و بساط
قدرت ملي امکانپذير نخواهد بود .مهمترين مناب قدرت از منظر ايشان منااب قادرت معناوي
است که ميتوان آنها را مناب قدرت نرم نيز ناميد.
جوزف ناي قدرت نرم را اينگونه تعريف کرده است« :قدرت نارم تواناايي تاثيرگاذاري بار
ديگران براي به دست آوردن نتاي مطلوب از طريق جذابيت به جاي اجبار يا تطمي است» .اين
جذابيت بيشتر بر ابعاد ذهني و رواني قدرت متکي است .مطابق با اين ديدگاه قدرت هار ملات
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به تصور ملتهاي ديگر نسبت به آنها و تصور آنها نسبت به قدرت ملتهاي ديگار بساتگي دارد
(ناي  .)124 :1388از سوي ديگر يوامل و مولفه هاي موثر در قدرت ملاي شاامل  9يامال باه
شرح زير هستند:
 .1يوامل اقتصادي؛
 .2يوامل جغرافياي طبيعي يا سرزميني؛
 .3يوامل سياسي؛
 .4يوامل يلمي و تکنولوژيک؛
 .5يوامل اجتمايي؛
 .6يوامل فرهنگي؛
 .7يوامل نظامي؛
 .8يوامل فرامرزي؛
 .9يوامل و سرچشمههاي فضايي (حافظنيا .)83 :1390
همچنين قدرت ملي يبارت است از مجمويه قابليتهاي بالفعل ملي يک کشور که بتواناد
در راستاي تامين مناف ملي در محيط (مناب ) و ديگران (رفتار) تغييرات دلخواه را ايجاد کند.
در حقيقت براسا

رويکرد نخست حتي اگر کشوري از لحاظ فرهنگي به شدت توانمناد باشاد

اما به سب در اختيار نداشتن ابزارهاي الزم (مثل فناوري) يا سوء مديريت نتواند فرهن

خاود

را براي توليد قدرت در راساتاي اهاداف مادنظرش در جهاان اشاايه دهاد کشاوري قدرتمناد
محسوب نميشود .ليکن در رويکرد دوم داشتن قابليت يمده فرهنگي با ينوان يک توان باالقوه
در محاسبه قدرت ملي لحاظ ميشود .به يبارت سادهتر رويکرد نخست در سنج

قدرت ملي

يناصر بالفعل قدرت را ميسنجد؛ درحاليکه در رويکرد دوم مجموياه يناصار باالقوه و بالفعال
مورد توجه است (پورنقدي .)193 :1392
مقام معظم رهبري در تبيين قدرت ملي مي فرمايند« :آنچه براى نظام جمهاورى اساالمى
حائز اهميت است استحکام ساخت درونى نظام جمهورى اسالمى است استحکام دروناى ملات
ايران است؛ همان چيزى که از روز نخست تا امروز توانسته است اين کشور را حفظ کند؛ اتحااد
ملى توجه به آرمانهاى واالى نظام جمهورى اسالمى توجه به يزت ملى ملت ايران است؛ ايان
ملت ملت يزيزى است؛ انقالب يزت ملت را به آنها برگرداناد» (بياناات  .)1392/7/13اجازاي
استحکام دروني قدرت هم در حوزههاي نرمافزاري و هم در حوزههاي سختافازاري باا تکياهبار
ظرفيت هاي بومي و توانمنديهاي داخلي قابل تعريف هستند .اين رويکرد به مقوله قادرت ملاي
در براباار نظري اات «وابسااتگي» و «وابسااتگي متقاباال» قاارار دارد و اگرچااه بااهظاااهر تااابعي از
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درونگرايي است اما در پي ايجاد موازنه براي تعامالت استراتژيک به منظور گريز از رويکردهايي
است که تغل قهريه را ترجي ميدهند.
يکي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال هاي اخير باراي حال مشاکالت و رشاد و
شکوفايي کشور تاکيد روي مسئله «قدرت درونزا» است .از نگاه ايشان مسئله «قدرت درونزا»
به دليل اينکه متکي بر امکانات و ظرفيتهاي داخلي است امري ارزشمند و مهم تلقي ميشاود
و از سوي ديگر موج ميشود که کشور در برابر فشارها و تحريمهاي بيگانگاان مقااوم شاود و
به راحتي در برابر ابرقدرت ها سرخم نکند« .ماا باراي مساائل اقتصاادي کشاور هماه تالشامان
بايستي متمرکز باشد روي مسائل داخلي؛ آن پيشرفتي آن گشايشي ارزش دارد که متکي باشد
به قدرت دروني يک ملت .يک ملت اگر به قدرت خود به توانايي هاي خود متکي باود ديگار از
اخم يک کشور از تحريم يک کشور متالطم نمي شود؛ اين را بايد ما حل کنيم .همه حرف ما باا
مسئولين -چه مسئوالن گذشته چه مسئوالن امروز -همين است که بايد براي گشاي

مساائل

کشور و مشکالت کشور ازجمله مشکالت اقتصاادي نگااه باه درون باشاد» .همچناين ايشاان
درباره لزوم توجه به «قدرت داخلي» ميفرمايد« :اگر مقتدر نباشيم مقتدران ياالم روي ماا اثار
ميگذارند؛ مجالي باقي نميماند تا ما بخواهيم حتاي روي همساايگان خودماان ياا هامکيشاان
خودمان تاثير بگذاريم چاه برساد روي کال بشاريت .پا

باياد قادرت پيادا کارد» (بياناات

.)1388/11/13
 .1-6-4منابع قدرت ملي

قدرت ملي منشا و مبادي گوناگوني دارد و بر يوامل و منااب گونااگوني تکياه داشاته و از آنهاا
ناشي مي شود .يوامل و مناب اصلي شکل دهنده قدرت ملي کشورها در حوزه هاي مختلفاي قارار
دارند .بدين ترتي يوامل اقتصادي فردي و شخصيتي جغرافيايي يلمي و روحاني اجتمايي و
نظاير آن جملگي مي توانند منشا قدرت کشورها باشند که در يک کارکرد جمعي به توليد قدرت
ملي مي پردازند (حافظ نيا  .)122 :1389يوامل قدرت ملي به صورت کمي و کيفي وجود دارناد؛
يعني متغيرهاي هريک از يوامل مزبور ممکن است جنبه کمي و يا کيفي داشته باشاند .ضامن
اينکه برخي از يوامل قدرت نق
(تلي

اساسي و مبنايي دارند و برخي به طور ثانوي مطرح ميشاوند

.)25 :1383
موضو سنج

و اندازه گيري قدرت کشورها همواره مدنظر انديشمندان باوده اسات و در

کنار بررسي مناب و سرچشمه هاي قدرت برخي انديشامندان نياز درصادد سانج

و ارزياابي

قدرت کشورها برآمده اند .در ايان چاارچوب برخاي از صااحبنظران و پژوهشاگران توانساته اناد
براسا

پاره اي از يوامل و متغيرها ميزان قدرت کشاورها را بسانجند و آنهاا را بااهم مقايساه

بازشناسي مولفههاي فرهن

دفايي و قدرت ملي در منظومه فکري

173

کنند و جايگاه کشورها و مناطق را در جهان نشان دهند .درمجمو قادرت نسابت باه قادرتي
ديگر چند شاخص مهم يا سط قدرت به هم سنجيدهمي شود يعني معدلي از مجمويه يناصار
توليدکننده قدرت يک کشور سنجيده مي شود .به طورکلي مجموياه تاالش هااي انجاام شاده در
زمينه سنج
سنج

قدرت ملي کشورها را در قال دو دسته شامل الگو هاي تک متغيره و چندمتغيره

قدرت ملي ميتوان تقسيمبندي کرد (زرقاني .)54 :1389
در گروه الگوهاي ترکيبي يا چندمتغيره سنج

فوک

قدرت ملي به الگوهاي ارائه شده به وسيله

(پرسکات  )53 :1352کليفورد جرمن و ريچارد ماوير ( )Muir, 1975: 149-150و ساوئل

کوهن ( )Cohen, 1994:48ميتوان اشاره کرد (زرقاني .)46 :1389
 .7-4دفاع ملي
دفا ملي به مثابه تضمين هسته نظم يمومي و ممانعت از اساتيالي قادرت خاارجي بار قلمارو
ارضي نيازمند کاربست همه مظاهر قدرت (تناس دفا با تهديد) است .در دوراني که تهديادها
به جاي صبغه نظامي يليه يک سرزمين به منظور تاثيرگذاري و نفوذ در ذهن ها و حوزه ادراکاي-
احساسي جمعيت کشور آماج هدف گيري مي شوند دفا معني و مفهومي گسترده تر از گذشاته
مي يابد و راهبردهاي دفايي نيز بر مبناي مفاهيم نوين مناب ابزارها و روشهاي جديد قابليات
تحول شکلي و محتوايي مييابند تا کارويژه دفا ملي را بر شالوده هايي متقن و اطميناان بخا
سازگار با شرايط زمان استوار سازند (ساايد  .)87-89 :1389از ساوي ديگار يکاي از الزاماات
دفا شناخت دشمن است و دشمن را زماني ميتوان به طور دقيق و ماورد قباول شاناخت کاه
بتوان تمام امکانات مقدورات نحوه يملکرد و مهارت کارکنان نو تاکتياک و تکنياک و اناوا
تجهيزاتي که در جن

استفاده مي کند را بررسي نموده و راهکارهاي مناس را براي حملاه ياا

دفا پي بيني و اجرا کرد (حسني .)23 :1387

 .5مدل و چارچوب نظري تحقیق
مدلسازي معادله ساختاري را مي توان به ينوان روشي کمي تلقي کرد کاه باه پژوهشاگر يااري
مي رساند تا پژوه

خود را از مطالعات نظري و تدوين آنها گرفته تا تحليل داده هاي تجربي در

قالبي چندمتغيره سامان بخشد .اين روش براي تعيين تاثيرگاذاري مجموياهاي از متغيرهاا بار
يکديگر بهطور يک سويه و دوسويه مستقيم و غيرمستقيم و در اندازهگيري سط تاثير و رابطاه
بين متغيرها کاربرد دارد .بنابراين تحليل کمي از پديدههاي کيفي را باه لحااظ روش شاناختي
دقيق تر و به لحاظ کاربردي واق بينانهتر مي سازد .منظور از مدل تصويري است که از واقعيت ها
و روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغيرهاي موجود نحوه ارتباط آنها و نتاي حاصل از کن
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و واکن

آنهاست .مدل يبارت است از برقراري يک تمثيل سنجيده بين يک پديده کاه متکاي

به قوانين معلوم است و پديده ديگري که در دست تحقيق است.
تحليل سيستمي که در پي انقالب رفتاري وارد يرصه مطالعات يلوم سياسي شد به ينوان
يک الگو در تحقيقات سياستهاي مقايسهاي داراي توان بالقوهاي است .از آنجاکه اين شااخه از
يلوم سياسي محور بررسي خود را کل نظام يا سيستم دولت -ملات شاامل مجموياه تعاامالت
سياسي اقتصادي و اجتمايي قرار داده است بناابراين تحليال سيساتمي مايتواناد در فرايناد
مقايسااه انتخاااب و سااازماندهااي اطاليااات داراي ارزش اباازاري فراوانااي باشااد و ماادلهااا
چارچوب هاي مفهومي و رهيافت ها را دربار بگيارد .ديوياد ايساتون يکاي از دانشامندان يلاوم
سياسي نظام سياسي را مجمويهاي از کن هااي متقابال تعرياف مايکناد کاه از طرياق آن
ارزش ها خدمات و کاالها برحس قدرت معتبر باراي هماه بخا هااي جامعاه ساهميه بنادي
ميشود (.)Easton, 65: 59
مدلسازي به پژوهشگر ياري مي رساند تا الگويي نظري را که از اجزاي مختلف و متناويي
تشکيل يافته هم بهطورکلي و هم بهگونهاي جزيي مورد آزمون و بررسي قرار دهد .ايانکاه آياا
داده هاي گردآوري شده از يک نمونه کليت الگوي نظاري تادوين شاده را ماورد حمايات قارار
ميدهد يا خير و درهرصورت کداميک از اجازاي الگاوي نظاري مادون باا توجاه باه دادههااي
گردآوري شده مورد تاييد قرار مي گيرند و کادامياک نيااز باه تغييار اصاالح ياا حاذف دارناد.
بهيبارتديگر مدلسازي نهتنها در آزمون فرضيههاي تکمتغيره و دومتغيره پژوهشگر را يااري
مي رساند بلکه هم زمان با بهرهگيري از مدلسازي ميتوان به آزماون فرضايههااي چنادمتغيره
پرداخت که يالوهبر لحاظ شدن اثر متغيرها بر يکديگر دقت اندازهگيري متغيرهاي پنهاان نياز
مورد مالحظه قرار گرفته است.
مدلسازي معادله ساختاري به طورمعمول ترکيبي از مدل هااي انادازهگياري و مادلهااي
ساختاري هستند .برمبناي مدل هاي اندازهگيري پژوهشگر تعريف ميکند که کادام متغيرهااي
مشاهده شده يا معرفهاي اندازهگيرنده کدام متغيرهاي پنهان هستند و بر پايه مدل سااختاري
مشخص مي شود که کدام متغيرها با يکديگر همبسته هستند .به اين ترتي با بهرهگياري از ايان
مدل ها مي توان بهطور هم زمان به ارزيابي کيفيت سنج

متغيرها و مقبوليت اثرات مساتقيم و

غيرمستقيم و همچنين تعامل هاي تعريف شده ميان متغيرها پرداخت .در اين بخ
نظري و مدل مفهومي پژوه

براسا

چاارچوب

مباني فکري و انديشه هاي مقام معظم رهبري و برگرفته

از ادبيات نظري و به روش تجزيه وتحليل پارامتريک متغيرهاي پژوه
قرار گرفته و در شکل شماره ( )1نشان داده شده است.

مورد سنج

و ارزياابي

بازشناسي مولفههاي فرهن

دفايي و قدرت ملي در منظومه فکري

براي اين منظور ابتدا نسبت به شناسايي متغيرهااي پاژوه
شاخصهاي فرهن

ازجملاه ابعااد مولفاه هاا و

دفايي و قدرت ملي از منظر مقام معظم رهبري اقادام شاده اسات .ساپ

تعداد هفت شاخص در مولفه ساختاري و مادي فرهن
امتياز و وزن دهي شد .در ادامه نيز تعاداد شا
فرهن ا
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دفايي و قادرت ملاي توساط خبرگاان

شااخص در حاوزه مولفاه محتاوايي و معناوي

دفااايي و قاادرت ملااي امتيااازدهي و وزندهااي شااد .در مرحلااه بعااد براسااا

روش

تجزيه وتحليل پارامتريک توسط نرم افزارهاي آمااري  SPSSو  Smart-PLSمتغيرهااي پاژوه
روابط بين شاخص ها و مولفه ها مورد سنج

و آزمون قرار گرفت .سپ

و

روابط بين متغيرهااي

تحقيق شناسايي و تاييد شد و درنهايت مدل چارچوب نظري تحقياق براساا

تجزياه وتحليال

مصاحبه خبرگان به شکل زير به دست آمد.
شکل ( -)1مدل چارچوب نظري تحقیق

 .6یافتههاي تحقیق
مشخصات جامعهشناختي پژوهش :در اين بخ

به بررسي فراوانايهااي مطلاق و نسابي

متغيرهاي جنسيتي و گروه هاي سني پاسخ دهنادگان نموناه هااي آمااري و خبرگاان پاژوه
پرداخته ميشود.
فراواني پاسخگویان به تفکیک جنسیت :در نگاره شماره ( )1وضعيت گروههاي جنسيتي
مخاطبين تحقيق حاضر آورده شده است.
نگاره شماره ( -)1فراواني مطلق و نسبي وضعیت جنسیتي پاسخگویان تحقیق
متغير

نوع جنسيت

تعداد

درصد فراواني
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زن
مرد
جمع

جنسيت

2
13

15

%13.3
%86.7
%100

با توجه به نتاي ثبتشده در نگاره باال مشخص ميشود که تعداد  2مورد ( 13.3درصد) از
پاسخگويان مورد مطالعه در اين پژوه

را زنان و  14مورد ( 86.7درصد) از نمونه را نيز مردان

گزارش کردهاند.
گروههاي سني پاسخگویان :در نگاره شماره ( )2وضعيت گروههاي سني خبرگان پژوه
حاضر آورده شده است.
نگاره شماره ( -)2فراواني مطلق و نسبي وضعیت گروههاي سني پاسخگویان تحقیق
متغير
گروههاي سني

گروهها

تعداد

درصد فراواني

بين  30تا  40سال

3

%20

بين  41تا  50سال

7

%46.6

باالتر از  51سال

5

%33.4

جم

15

%100

با توجه به دادههاي به دست آمده در نگاره شماره ( )3مشاخص مايشاود کاه بيشاترين
گروه مخاطبان اين پژوه

را خبرگان با محدوده سني  41تا  50سال با ميزان فراواني  7نمونه

برابر  46.6درصد تشکيل دادهاند .مرتبه بعدي را محدوده سني بااالتر از  51ساال تشاکيل داده
که تعداد  5مورد بوده برابر  33.4درصد است .همچنين تعداد  3مورد از جامعه مورد مطالعه نيز
داراي محدوده سني  30تا  40سال با ميزان فراواني نسبي  20درصد گزارش شده است.
 .1-6تجزیهوتحلیل یافتهها
از پژوه

در اين بخ

جنبه ها و مولفههاي فرهن

دفايي موثر در قدرت ملي نظام جمهوري

اسالمي ايران از منظر مقام معظم رهبري مورد تحليل قرار گرفته است .براي ايان منظاور ابتادا
يوامل و جنبههاي ساختاري و مادي و سپ

جنباههااي محتاوايي و معناوي فرهنا

دفاايي

تاثيرگذار بر قدرت ملي نام ايران از منظر و ديدگاه رهبر معظام انقاالب شناساايي و ساپ
توجه به اجما نظر خبرگان در جداول تحليل ماتري
پژوه

نشان مي دهد مولفهها و جنبه هاي فرهن

باا

رتبهبندي شادهاناد .تحليال يافتاههااي
دفايي موثر در قدرت ملاي نظاام جمهاوري

اسالمي ايران از منظر مقام معظم رهبري به دو حوزه  -1جنباه سااختاري و ماادي؛  -2جنباه
محتوايي و معنوي تقسيم ميشود.
جنبه ساختاري (مادي) شامل مولفههاي زير در  7حوزه هستند:
-

يزم ملي و يزتمندي ملت؛

بازشناسي مولفههاي فرهن

دفايي و قدرت ملي در منظومه فکري

-

توان دفايي؛

-

اقتدار اقتصادي؛

-

وسعت و موقعيت ژئوپليتيک؛

-

تنو جمعيتي و قوميتي؛

-

پيشرفت يلمي؛

-

انرژي و ذخاير طبيعي.
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جنبه محتوايي (معنوي) شامل مولفههاي زير در  6حوزه است:
-

تقويت روحيه ملي؛

-

مشارکت مردمي؛

-

خوداتکايي و نگاه به درون؛

-

ايتمادبهنف ؛
جهاد و شهادتطلبي؛

-

فرهن

-

بصيرت و دشمنشناسي.

در ادامه اين بخ

براي تعيين وزن معيارها و مولفههاي فرهن

دفاايي ماوثر در قادرت

ملي نظام جمهوري اسالمي ايران از منظر مقام معظم رهبري در دو جنبه سااختاري و ماادي؛
محتوايي و معنوي از روش تحليل ماتري

براسا

امتيازدهي و رتبهبندي به مولفاههاا توساط

خبرگان به دست آمده است .با توجه به نظرات خبرگان ماتري
شاخصهاي فرهن
( )4نماي

دفايي و قدرت ملي براسا

امتيازات هريک از مولفاههاا و

کارت امتيازي متوازن در نگااره شاماره ( )3و

داده شده است.

نگاره شماره ( -)3ماتریس امتیازات مولفههاي جنبه ساختاري و مادي فرهنگ دفاعي
و قدرت ملي
ماتريس

عزم ملي و
عزتمندی
ملت

عزم ملي و
عزتمندی ملت

1/01

توان دفاعي

0/56

0/820

اقتدار اقتصادی

0/61

0/73

0/816

وسعت و موقعيت
ژئوپليتيک

0/60

0/89

0/52

توان
دفاعي

اقتدار
اقتصادی

وسعت و
موقعيت
ژئوپليتيک

0/804

تنوع جمعيتي
و قوميتي

پيشرفت
علمي

انرژی و
ذخاير طبيعي
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تنوع جمعيتي و
قوميتي

0/62

0/81

0/08

0/54

0/902

پيشرفت علمي

0/65

0/77

0/81

0/48

0/76

0/814

انرژی ،ذخاير و
مواهب طبيعي

0/43

0/94

0/72

0/31

0/69

0/719

0/794

نگاره شماره ( -)4ماتریس امتیازات مولفههاي جنبه محتوایي و معنوي فرهنگ
دفاعي و قدرت ملي
ماتريس

تقويت
روحيه ملي

تقويت روحيه ملي

0/908

مشارکت مردمي

0/69

0/742

اعتمادبهنفس

0/75

0/82

0/908

0/70

0/73

0/64

0/799

0/60

0/71

0/10

0/83

0/911

0/59

0/66

0/78

0/51

0/63

فرهنگ جهاد و
شهادتطلبي
بصيرت و
دشمنشناسي
خوداتکايي و نگاه
به درون

پ

مشارکت
مردمي

اعتماد
به نفس

فرهنگ جهاد و
شهادتطلبي

استحکام قدرت ملي نظام جمهوري اسالمي ايران براسا
و سپ

بصيرت و
دشمنشناسي

از شناسايي و تعيين ارزش مقدار يددي هرکدام از مولفههاي فرهن

خوداتکايي و
نگاه به درون

0/722

دفايي ماوثر در

مقادير مولفههاي ساختاري و ماادي

جنبه محتوايي و معنوي نسبت به رتبهبندي هريک از مولفهها ميپردازيم.

نگاره شماره ( -)5رتبهبندي جنبهها و مولفههاي فرهنگ دفاعي موثر در استحکام
قدرت ملي
جنبه ساختاری و مادی
مولفه
پيشرفت علمي
توان دفاعي
اقتدار اقتصادی
عزم ملي و عزتمندی ملت
تنوع جمعيتي و قوميتي
وسعت و موقعيت ژئوپليتيک
انرژی ،ذخاير و مواهب طبيعي

رتبه
1
2
3
4
5
6
7

جنبه محتوايي و معنوی
مولفه
بصيرت و دشمنشناسي
فرهنگ جهاد و شهادتطلبي
خوداتکايي و نگاه به درون
مشارکت مردمي
اعتمادبهنفس
تقويت روحيه ملي

رتبه
1
2
3
4
5
6

بازشناسي مولفههاي فرهن

دفايي و قدرت ملي در منظومه فکري
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مولفاه هااي سااختاري و ماادي؛ مولفاه

پيشرفت يلمي رتبه  1توان دفايي رتبه  2اقتدار اقتصادي رتبه  3يزم ملي و يزتمندي ملات
رتبه  4تنو جمعيتي و قوميتي رتبه  5وسعت و موقعيت ژئوپليتيک رتبه  6انارژي ذخااير و
مواه طبيعي رتبه  7را به دست آوردهاند.
همچنين درخصوص مولفه هاي محتوايي و معنوي مولفه بصيرت و دشمن شناسي رتبه 1
جهاد و شهادت طلبي رتبه  2خوداتکايي و نگاه به درون رتبه  3مشارکت مردمي رتباه

فرهن

 4ايتمادبهنف

رتبه  5و تقويت روحيه ملي رتبه  6را کس کردهاند.

فرجام
قدرت پديدهاي چندوجهي بوده که دائما در حال تغيير و تکوين است .قادرت ملاي محصاول و
برآيند تصويرسازي مثبت ارائه چهره موجه از خود کس ايتبار در افکاار يماومي و داخلاي و
خارجي است .براسا

تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق نتيجه مايگياريم مولفاههااي فرهنا

دفايي موثر بر قدرت ملي از منظر رهبر معظم انقالب شامل جنبه محتوايي باا دو جبناه اصالي
 -1ساختاري و مادي؛  -2محتوايي و معنوي هستند.
امروزه قدرت ملي به يوامل مختلفي بستگي دارد که يکي از مهمترين يوامال را مايتاوان
قدرت يلمي دانست همچنان که نتاي به دست آمده از يافته هاي پژوه

نشاان ماي دهاد در

حوزه ساختاري و مادي قدرت مولفه پيشرفت يلمي داراي جايگاه ويژه اي در فرهن

دفاايي و

قدرت ملي نظام ج.ا.ايران است .در حوزه محتوايي و معنوي قدرت از منظر مقام معظام رهباري
نيز مولفه بصيرت و دشمنشناسي داراي اهميت و جايگاه منحصربهفردي است.
درخصوص رويکرد به ساخت بيروني قدرت با نگاهي باه وضاعيت کشاورهايي کاه باا ايان
رويکرد دست به توسعه ساخت و تقويت قدرت دروني زده اند نشان مي دهد که اگرچه برخي از
آنها در گامهاي ابتدايي توانستند بين خود و ديگر کشورهاي منطقه پيرامون فاصله ايجاد کنند
و به ظاهر برخي از مظاهر تمدني دنياي جديد را در حوزههاي محدودي کس نمايند اما پ

از

سپري شدن سال ها معلوم شد که نخست اين کشور ها تنها در يک يا دو حوزه تقويات شاده از
پيشرفت همه جانبه جا ماندند؛ دوم همين پيشرفت نيز با اتکا باه اساتعدادهاي دروناي و باومي
نبود .مصر مالزي ترکيه يربستان و ...از مصاديق توساعه و پيشارفت باا چناين رويکاردي باه
ساخت قدرت محسوب مي شوند که امروزه با مشکالتي دست به گريبان هستند .رويکرد اتکا باه
داخل و نيرويهاي خودي براي توسعه و ساخت قدرت دروني يکي از جنبه}هاي سااختاري در
مولفههاي فرهن

دفايي و قدرت ملي از منظر رهبر معظم انقالب محسوب ميشود.
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انقالب اسالمي ايران از همان ابتدا داراي ماهيت فرهنگي بوده و با تکيه بر اصاول اساالمي
توانست برآيند مثبتي در اذهان و افکار يمومي داخل و خارج ايجااد کناد .ايان موضاو باياث
افزاي

قدرت و اقتدار جمهوري اسالمي ايران و اساتحکام قادرت ملاي شاده اسات .بناابراين
آرمانها مولفاه هااي فرهنگاي و هويات فرهنگاي خاود انقاالب کارده و

جامعه اي که براسا
استحالهشدن در فرهن
مولفههاي فرهن

غارب را در خاود نپذيرفتاه باياد از طرياق نهاديناهکاردن فرهنا

و

دفايي مقتدر شود.

پیشنهادها
با توجه به نتاي به دست آمده از تجزيه وتحليل يافتههاي پژوه

پيشنهادهاي زير در راساتاي

تقويت جنبههاي ساختاري و محتوايي براي مولفاههااي فرهنا

دفاايي و قادرت ملاي نظاام

جمهوري اسالمي ايران ارائه ميشود:
 گفتمانسازي و تروي خوداتکايي و درونزايي قدرت در بين نخبگان و مردم؛ تدوين دورههاي آموزش (کوتاهمدت و بلندمدت) در مراکاز آموزشاي نيروهااي مسال بااموضو فرهن

دفايي و قدرت ملي از ديدگاه مقام معظم رهبري؛

 -بسترسازي و تدوين راهبردهاي فرهن

دفايي و قدرت ملي براسا

منويات مقام معظام

رهبري؛
 -درون زايي نمودن جنبه هاي ش گانه جنبه محتوايي و معنوي فرهنا

دفاايي و قادرت

ملي به دکترين؛
 -بروننگري جنبههاي هفتگانه ساختاري و مادي فرهن

دفايي و قدرت ملي باه راهبارد

دفايي با رويکرد هژمون در سط منطقه؛
 -تقويت جنبههاي محتوايي و معنوي فرهن

دفايي و قدرت ملي؛

 توجه ويژه به جنبههاي ساختاري و مادي فرهن -نزديک کردن نگاه اهالي فرهن

دفايي و قدرت ملي؛

و متصديان امور دفايي به يکديگر با تشکيل هيئاتهااي

انديشهورز با هدف همافزايي قدرت ملي؛
 -اقنا نسل جديد با به روز نگه داشتن مولفههاي فرهن

دفايي در قدرت ملي متناسا باا

نياز کشور؛
 يملياتيکردن منويات مقام معظم رهبري درخصوص کارکردها و مولفه فرهنگاي و نقاآنها در استحکام قدرت ملي نظام مقد

جمهوري اسالمي ايران.

بازشناسي مولفههاي فرهن
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دفايي و قدرت ملي در منظومه فکري

منابع
الف) فارسي
قرآن کريم.
آشنا حسام الدين و محمدرضاا روحااني ( .)1389هويات فرهنگاي ايرانياان از رويکارد هااي نظاري تاا
مولفههاي بنيادي تحقیقات فرهنگي ایران سال سوم شماره .4
افتخاري اصاغر ( .)1391الگوي جنگ رواني غرب علیه جمهوري اسالمي ایران تهاران دانشاگاه
امام صاد ( ).

افتخاري اصغر و ناصر شعباني ( .)1389قدرت نررم و نبررد نامتقرارن (تحلیرل جنرگ  33روزه
حزباهلل و جنگ 22روزه غزه) تهران :انتشارات امام صاد ( ).
ايماني سطوت يلي (« .)1386مولفههاي قدرت در دولت اسالمي» حکومت اسالمي شماره .45
بابايي (طالتپه) محمدباقر ( .)1389نق فرهن در اقتدار ملي از ديادگاه اماام يلاي ( ) تحقیقرات
فرهنگي ایران سال سوم شماره ( 1پياپي .)9
بابايي محسن ( .)1384مباني استراتژي فرهنگي از دیدگاه امام علري(ع) تهاران :دانشاگاه اماام
حسين( ).
بيات يبدالرسول ( )1381فرهنگ واژهها قم :موسسه انديشه و فرهن
(مدظلهالعالي)

بيانات مقام معظم رهبري

دين.

پایگاه اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام خامنهاي.

پوراحمدي حسين ( .)1389قدرت نرم و سیاست خارجي در جمهوري اسالمي ایران قم :بوستان
کتاب.
پورنقدي بهزاد ( .)1392هدايت نيروهاي مسل در مقابله با جن

نرم در انديشهها و آراي رهبر معظام

انقالب دومین همایش تبیین اندیشههاي دفاعي امام خامنهاي تهران :دانشگاه صنعتي مالک
اشتر.
تلي

اشلي و ديگران ( .)1383سنجش قدرت ملي در عصر فراصنعتي تهران :ابرار معاصر.

جهانتاب محمد ( .)1385بررسي مولفههاي فرهنگي اقتدار ملي و نق

نيروهاي مسل در آن دانرش

انتظامي شماره .31
حافظ نيا محمدرضا ( .)1389قدرت و منافع ملي (مباني مفاهیم و روشهراي سرنجش) تهاران:
انتخاب.
حافظنيا محمدرضا ( .)1393اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک مشهد :پاپلي.
حسني جهانبخ
حقشنا

( .)1387پدافند غیرعامل و تهاجمات هوایي تهران :دانشگاه يالي دفا ملي.

سيديلي ( .)1388ساختار سیاسي اجتماعي لبنان و تاثیر آن بر پیدایش جنبش امل

تهران :سنا.
خميني روحاهلل ( .)1379تحریرالوسیله تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
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دوئرتي جيمز و رابرت فالينز گراف ( .)1376نظریه هاي متعارض در روابر برین الملرل جلاد اول
ترجمه يليرضا طي و وحيد بزرگي تهران :قوم .
رحمتي داريوش شهريار حيدري رمضانعلي باغااني و محمدمهادي شمساايي ( .)1391بررساي تااثير
فرهن

بر مقوله امنيت فصلنامه پژوهشهاي انتظام اجتماعي سال چهارم شماره .4
و يبدالحميد ابراهيمي ( .)1384مدیریت بازاریابي چاپ نهم تهران :سمت.

روستا احمد داور ونو

روستايي مريم ( .)1361صحیفه نور تهران :مرکز مدارک فرهنگي انقالب اسالمي.
زرقاني سيدهادي .1389 .نقد و ارزيابي مدلهاي سنج

قدرت ملي ژئوپلیتیک سال ششم شاماره

.1
سايد نادر ( .)1389ديپلماسي دفايي :تأملي شناختي و کاوش در مبادي راهبرد دفاعي سال هشتم
شماره .31
سبحانينيا محمد ( .)1387کارکرد دین در زندگي بشر قم :بوستان کتاب.

شمشيري يلي ( .)1393بررسي فرهنگ سازماني ساحفا و دجا و ارائه الگوي مناسب برراي آن
رساله دکترا تهران :دايا.
يالم يبدالرحمن ( .)1373بنیادهاي علم سیاست تهران :ني.
قهرمانينژاد شايق بهاءالدين شهرام اسفنديار و ميثم بلباسي ( .)1394بررسي مولفه هاي فرهن
در چارچوب فرهن

دفايي

راهبردي ج.ا.ايران (باا رويکاردي بار ديادگاه رهبار انقاالب اساالمي آيات اهلل

خامنهاي) پژوهشهاي معاصر انقالب اسالمي سال يکم شماره .2
کاظمي يلياصغر ( .)1378نقش قدرت در جامعه و رواب بینالملل چاپ سوم تهران :قوم .

کامران حسن و ديگران ( .)1388جغرافيا و قدرت ملي ايران تحقیقات کاربردي علوم جغرافیرایي
سال سيزدهم شماره .16
لکزايي نجف ( )1389کاربردهاي امنيتي انسانشناسي حکمت متعالياه مطالعرات راهبرردي ساال
سيزدهم شماره .50
مرکز مهندسي فرهنگي ( .)1391نقشه مهندسي فرهنگي کشور ويراي

هفاتم دبيرخاناه شاوراي

يالي انقالب فرهنگي.
منتظران جاويد و حسين تاجآبادي ( .)1395بررسي اهداف و اصول امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران
از منظر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري قدرت نرم سال ششم شماره .14
مولود مهدي و مصطفي لطفيجاللآبادي ( .)1395تحليل و بررسي مولفههاي فرهنگي فرهن

دفاايي

در مباني فکري امام خميني (ره) دهمین کنگره پیشرگامان پیشررفت تهاران :مرکاز الگاوي
اسالمي ايراني پيشرفت.
نائيني يليمحمد ( .)1387معنا و مفهوم قدرت و تهديد نرم در مطالعات امنيتي در (به اهتمام( اصاغر
افتخاري قدرت نرم معنا و مفهوم (مقاالت برگزياده همااي

بساي و قادرت نارم) ،جلاد اول

تهران پژوهشکده مطالعات و تحقيقات بسي و دانشگاه امام صاد ( ).
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دفايي و قدرت ملي در منظومه فکري

بازشناسي مولفههاي فرهن

 پژوهشکده: قدرت در عصر اطالعات از واقعگرایي تا جهانيشدن تهران.)1387( .  ا.ناي جوزف
.مطالعات راهبردي
 قدرت نررم (ابزارهراي موفقیرت در سیاسرت برین الملرل) ترجماه.)1388( .  ا.ناي جوزف
.) (  دانشگاه امام صاد:سيدمحسن روحاني و مهدي ذوالفقاري تهران
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