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چکيده
يکي از نســخههای راهبردی جمهوری اســالمي ايران برای داشــتن نظامي
توانمند و پويا« ،استحکام ساخت دروني قدرت ملي» ميباشد که برآمده از
تجربیات انقالب اســـالمي و آموزه های ديني مي باشـــد .اين رويکرد بومي
نسبت به قدرت ،به معنای استحکام بنیانهای فرهنگي ،سیاسي و اقتصادی
به همراه تقويت اســتخوانبندی تشــکیالتي نظام جمهوری اســالمي ايران
ميباشد .با توجه به اهمیت قدرتمندی جمهوری اسالمي ايران برای دست-
يابي به اهداف داخلي و خارجي ،مقاله حاضـــر ســـعي دارد با بهرهگیری از
روش تحلیلي  -توصــیفي به اين ســوال پاســو دهد که؛ ترکیب اســتحکام
ساخت قدرت ملي جمهوری ا سالمي ايران دارای چه بار مفهومي و معنايي
ای ميباشــدا به همین منظور ،بعد از بررســي مفاهیم کلیدی اين اصــالح
راهبردی ،از چارچوب نظری ســاخت دروني (نظريه آرايش دروني باطني و
ظاهری) برای تبیین ا ستحکام ساخت دروني قدرت ملي بهره گرفته شده
اســـت .يافته ها نشـــان ميدهند که اســـتحکام ســـاخت قدرت ناظر بر؛
ظرفیت های دروني و ملي يک نظام ملي ،مقاومت دروني در برابر تغییرات
مختلف بیروني ،قدرت دروني م لت ،عزم و اراده جدی م لت ،آر مان های
جمهوری ا سالمي و اقتدار همه جانبه و درونزا مي-با شد که د ستاورد آن،
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آباداني مادی و معنوی جامعه ايراني خواهد بود.

واژگان کليدی
ا ستحکام ،قدرت ملي ،آرايش دروني ،ا ستحکام ساخت دروني قدرت ملي،
جمهوری اسالمي ايران.

 .1مقدمه
تمامی نظامهای ســیاســی مشــروع و نامشــروع برای
ـــب ،هفظ و ارت قاء
ادا مه ه یات خویش ن یانم ند کسـ
قدرت در س وح داخلی و خارجی میبا شند و عدم توجه
به این مو ضوع ،نمینههای ا ضمحالل و آ سیبهای جدی
را برای ن ظام ملی به وجود خوا هد آورد .به همین
د یل ،اکثری ســردمداران کشــورها تالش دارند تا
ـــنجش و
قدرت ملی خویش را ارت قاء ده ند و با سـ
ارن یابی مو فه های قدرت خویش ،همواره مترصــــد
بانســـانی مو فههای قدرتســـان و خلق منابا جدید
ـــروع (هر چ ند ظاهری و مق عی
قدرتِ کارآ مد و مشـ

با شد) با شند .نظام

سیا سی ا سالم هم بر قدرت 1و

توانمندی ملی توجه ویژهای دارد اما با توجه به
مو فه-ها ،ساختار و اهکام ارن شی و عقیدتی هاکم
بر جامعه اسالمی ،قدرت در کشورهای اسالمی با سایر
ن ظام ها ا تراق می یا بد و به م ثا به مقو های
ـــی مورد تو جه قرار میگیرد .در این م یان،
ارنشـ
اکثری مو فههای قدرت سان در ا سالم ،رهنگی و یا
به عبارتی دیگر ،عقیدتی و ارنشــمدار میباشــند و
یف و نرم
همین امر ،گواهی بر اهمیــ چهره
ـــالم دارد ا ب ته ن با ید ان
ا زاری قدرت در اسـ
توانمند سانی در قدرت سخ را ل گردید نیرا توجه
ـای
ـــترهـ
ـاعی یکی ان بسـ
ـامی و د ـ
ـه امور نظـ
بـ
باندار ندگی و ارت قاء ده نده د اع و امن ی ه مه
ـمنان
ـی در برابر معاندان و دشـ
ـیاسـ
جانبه نظام سـ
1. power
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همیشگی اسالم خواهد بود.
بر اســـاس آمونههای اســـالمی توجه به مو فههای
ـــیار هائز اهمی
ـــان در درون جامعه بسـ
قدرت سـ
میبا شد .به این معنا که ،نظامی میتواند قدرتمند
با شد که در درون خود ،م ستحکم ،پایدار و ا ستوار
ـان هقیقی قدرت
ـترسـ
ـد و قدرت درونی نظام ،بسـ
باشـ
ملی و بین ا مللی خواهد بود و اگر نظامی نتواند
ـد،
ـایـ
ـدرت خویش را هفظ نمـ
ـای درونی قـ
ـههـ
مو فـ
ـــ یب قرار خواه ند
ت هد یدات ن یادی او را مورد آسـ
داد؛ نیرا داشــتن جنک ا زارها ،ســالحهای ســنگین
نظامی ،ارتش و ت سلحیات پی شر ته به تنهایی تو ید
کننده قدرت نی ستند بلکه دا شتن یک جامعه یکد س ،
یکپارچه و همدل اســـ که میتواند پشـــتیبان این
سرمایههای د اعی و نظامی با شد .با توجه به چنین
ـاس مبانی
ـالمی ایران نیز براسـ
ـی ،جمهوری اسـ
نگرشـ
مکتبی و آمونه-های دینی ،به ســاختار درونی قدرت
ملی تو جه ویژه دارد و این مهم ،ارت قاء ده نده
من قه و جهان شده
پرستیژ و جایگاه ایران در س
ا س ؛ نیرا دارای پ شتوانههای عظیم مردمی ا س که
در ارت باط وثیق با ی کدیگر قرار دار ند .این
ارت باط که مبتنی بر ه مد ی و همز بانی م یان مردم
و م سئو ین بوده ا س در طول تاریخ انقالب ا سالمی
ـرمایهای بی نظیر برای
ـاهده اس ـ و به سـ
قابل مشـ
جمهوری ا سالمی ایران در عر صه بانتو ید قدرت نرم

1

تبدیل شده ا س و به همین دالیل ا س که د شمنان
انقالب ا سالمی و نظام جمهوری ا سالمی ایران همواره
ســـعی دارند با بهرهگیری ان تر ندها ،ابزارها و
شگردهای جدید به تخریب مو فههای درونی قدرت ملی
ـــئ له،
ایران ه م گ مار ند .با تو جه به همین مسـ
ـــر تالش مین ما ید تا مفهوم و ترک یب
م قا ه هاضـ
اســتحکام ســاخ درونی قدرت ملی را مورد بررســی
1. Soft Power
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قرار دهد .این مقا ه ضمن برر سی مفهومی ا ستحکام
ســــا خ درونی ،ان ه یث هدف در چارچوب تحقی قات
ـــعهای بوده و ان حا ماهی و روش در نمره
توسـ
تحقیقات توصیفی  -تحلیلی میباشد.
 .2پيشينه پژوهش
ع سگری و سعید کالهی ( )1393در مقا های م شترک با
عنوان «ا ستحکام ساخ درونی نظام :ا گوی نیل به
جامعه امن» به بررســی ســاخ دروتی نظام جمهوری
ا سالمی ایران پرداختند و این راهبرد را پی شقراول
تح صیل جامعه امن معر ی نمودهاند و سعی نمودهاند
به برخی ا صول ا ستحکام ساخ درونی نظام ا شاره
نمایند .اســكندري ( )1392در نوشــتار کوتاهی با
عنوان «اســتحكام ســاخ دروني قدرت» به موضــوع
ـارهای گذرا و س ـ حی دارد و به
ـتحکام قدرت اشـ
اسـ
علمی ،وهدت ملی ،پایبندی به
چهار مو فه پیشــر
ارنشهای دینی و ملی ،و هل مســـائل اقتصـــادی به
عنوان راهکارهای اســتحکام ســاخ درونی اشــاره
ـــاخ درونی
مینماید .در کتاب های با عنوان «سـ
ـــایی ان
ـــه الیهای و رمز گشـ
قدرت ملی؛ ا گوی سـ
ـط عدهای ان محققین
پی یدگی مرکب» ( )1393که توسـ
و با رجوع به ا سناد راد ستی و م صاهبه با ا راد
خبره نظام جمهوری اســالمی ایران به رشــته تحریر
درآمده ا س  ،به م سئله ساخ درونی قدرت ا شاره
ـــه وجهی در
مینمایند .این کتاب با ارائه مدل سـ
ترســـیم قدرت ملی ،ســـعی در ارائه راهکار برای
نیروهای م سل در را ستای ا ستحکام ساخ قدرت ملی
دارد« .رسانه و نقش آن در استحکام ساخ درونی
انقالب اسالمی :رویکردي گفتمانی» ( )1393ع نوان
مقا ه م شترکی ا س که تو سط محمده سن خانی و روح
ـده اس ـ و تمرکز مقا ه بر
ـعیدی انجام شـ
االمین سـ
چگونگی گفتمانســانی انقالب اســالمی و تثبی آن در
را ستای تحکیم قدرت ملی میبا شد .ابراهیم سرپر س
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ـــاالری دینی؛
ـــادات ( )1394در مقا ه «مردم سـ
سـ
نظریهی اســـتحکام ســـاخ ِ درونی قدرت ملی جمهوری
ـاره
ـتر قدرت ملی اشـ
ـی بسـ
ـالمی ایران» به بررسـ
اسـ
ـاالری دینی به
ـی مردم سـ
ـیاسـ
مینماید و ان نظام سـ
عنوان ملزوم ساخ قدرت ملی یاد میکند و بر ا ساس
ـــی مو فه-های
نظریه قدرت نرم جونف نای به بررسـ
قدرت ملی می-پرداند .هســـین ظریف منش ( )1394در
ــخه راهبردی
ــاخ درونی ،نسـ
ــتحکام سـ
مقا ه «اسـ
جمهوری ا سالمی ایران برای تحقق امنی پایدار» که
به همایش ســراســری مکتب امنیتی جمهوری اســالمی
ایران ارئه گشــته اســ  ،با ذکر مو فههای درونی
ـــاخ درونی قدرت،
ـــان و تاثیرگذار بر سـ
قدرتسـ
چگونگی تاثیر ا ستحکام قدرت ملی بر امنی پایدار
جمهوری ا سالمی ایران را ت شری مینماید .با توجه
به پیشــینه وق ا ذکر ،ادبیات مفهومی و نظری در
خ صوص ا ستحکام قدرت ملی ب سیار محدود می-با شد و
بررســی ترکیب اصــ الهی وق ا ذکر به خوبی انجام
ن شده ا س و در اینجا سعی داریم خالءهای مفهومی
را تا هد توان پر نمائیم.
ـاخت
ـتحکام سـ
ـی اسـ
ـناسـ
 .3رويکرد مفهومی؛ ترکيب شـ
درونی قدرت ملی
در این بخش ،ترکیب ا ستحکام ساخ درونی قدرت ملی
را بررسی و مداقه علمی مینمائیم:
 -1 -3مفهوم استحکام

در رهنگ ار سی معین در ذیل واژه ا ستحکام آمده
ا س  :محکم شدن ،ا ستوار شدن ،ا ستواری و جما آن،
«اســتحکامات» میباشــد( .معین 1363 ،وآریان پور،
 )4289 :5 ،1377در رهنگ عمید به اســتوار شــدن،
ا ستواری و ا ستوار کردن امور ا شاره شده ا س .
ـــتح کام در ن بان عربی با
(عم ید )1389 ،واژه اسـ
هصــباء ،صــوان ،عمود قري ،قوق ،مادق ،مقاومة و
ِکام قراب دارد .ا ستحکام درترکیب مفهومی وق
ْت
ِه
ا
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ا ذکر ،دارای چند بار مفهومی اســ  .ان یک منظر،
اشـــاره به پایداری دارد .پایداری درونی هاصـــل
کارکرد و روابط پی یده عنا صر سی ستم ا س و چون
کم و کیف این عنا صر ان سی ستمی به سی ستم دیگر
مت فاوت اســــ  ،کارکرد و در نتی جه آن پا یداری
ســـیســـتمها نیز با یکدیگر تفاوت دارند .بعالوه،
پا یداری درونی روابط پی یدهای با پا یداری
بیرونی دارد که م سئله را ب سیار پی یده می ساند.
به عبارت دیگر ،کارکرد عناصـــر درونی و پایداری
آن ،ام کان پا یداری بیرونی را راهم میآورد و
ـــرایط محی ی و پایداری بیرونی ،روی کارکرد و
شـ
پایداری درونی اثر میگذارد .در عین هال ،پایداری
ـــتلزم ان باق و در همان هال ،انع اف پذیری و
مسـ
ه مه جان بهگری و آی نده مداری اســــ ( .نا هدی و
نجفی 66 :1385 ،و دری و اصـــفهانی- 232 :1392 ،
 ) 231ان منظری دیگر ،اســتحکام ناظر بر صــالب و
اســـتواری در اصـــول اســـ  .به این معنا که در
مو فه های بنیانی و پایهای نظیر عدا  ،هقیق و
مقوالتی ان این دســ که ان مو فههای قدرتِ مشــروع
ا سالمی ه ستند و شاهکله جامعه ا سالمی را ت شکیل
میدهند ،باید صــیان نمود و با اســتواری ان این
ارنشها کوتاه نیامد و به مقابله با آســـیبها در
ـــهید م هری
این هونه پرداخ  .به عنوان مثال ،شـ
می رمایند« :اسالم پاسدار درستم و هقیق و عدا
اس  .ا ً
صال ل سفه ا سالم این ا س  ،باید در این جور
جهات صــالب و اســتحكام داشــته باشــد( ».م هری،
ـــتح کام به
 )59 :21 ،1377در تعبیری دیگر ،اسـ
ــان دهنده قدرت
ــ که نشـ
ــبر و ثبات اسـ
مثابه صـ
مقاوم روح و ج سم مومن در برابر نامالیمات ا س .
إَّ
ْ
َ َ
ن َ
ِْ
ِن
ن ذِسَ م
َّق
تت
جوا و
ِر
ت ْصب
َ إ
به این ترتیب« ،و
جوا َِ
ِ ْ
اْلجج
ِ .صبر در قرآن مجید به شهادت آیات خود
مور
ْم
َز
ع
قرآن به معنا ثبات و اســـتحكام و قدرت مقاوم
روح اس ( ».م هری)376 :22 ،1377 ،
که
علی ررم م با هث وق ،با ید اذ عات داشــــ
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اســتحکام داشــتن چیزی راتر ان خشــون و اجبار
یزیکی در امور ا س ؛ در عین هال ناظر بر صالب و
ا ستواری در برابر د شمنان نظام ا سالمی و هاکمی
اســالمی اســ به گونهای که هین هراســی در برابر
قدرتهای پوشــا ی و مادی جریان کفر وجود نداشــته
با شد .شهید م هری در تعبیری نیبا ،ا ستحکام را
به شمشیری صیقل داده شده تشبیه میکند که در عین
صالب در برابر جریان کفر ،نرمش در برابر خودیها
دارد و نکته کلیدی اســـتخکام را ،نترســـیدن ان
ـــلیم رودآوردن در برابر هللا
ـــر تسـ
ریر خدا و سـ
میدانند .به اعتقاد ایشان« ،یس شمشیر صیقل داده
شــــده ،نرمش دارد به گو نه ا كه م ثل نر تاب
ــئله
ــالب هم دارد .مسـ
مم خورد ،و م درعین هال صـ
صالب داشتن ،استحكام داشتن ،شجاع بودن ،نترسیدن
ان ك سم ریر ان خدا ،ریر ان م سئله خ شون دا شتن
اســـ  .پیامبران در عین اینكه منتها تواضـــا و
نرمش را در برخوردها و گفتارها و در اخالق خودشان
با مردم داشـــتند اما در راه خودشـــان هم قابل
انع اف نبودند ،جز خدا ان اهد بیم ندا شتند ،ان
اهد نممترسیدند( ».م هري)356 :17 ،1377 ،
در یک جما بندی ان مفهوم اســتحکام باید اذعان
داش که این مفهوم در ترکیب استحکام ساخ درونی
قدرت ملی دارای چند الیه مفهومی اســ که عبارتند
ـالب در برابر
ـول راهبردی ،صـ
ـتواری در اصـ
ان؛ اسـ
عوامل ســســ کننده ،پیوند عمیق میان عناصــر و
مفصـــلها ،شـــجاع و صـــبر در برابر نامالیمات،
ایســتادگی برای پاســداشــ ارنشــها و منا ا ،و
نهراسیدن ان ریرخدا.
 -2 -3قدرت/قدرت ملی

ـه
ـی و اندیشـ
ـیاسـ
ان مقو ههای بنیادین در علوم سـ
سیاسی مفهوم "قدرت" اس  .ان نمان ا الطون به بعد
ـی
ـیاسـ
ـمندان سـ
قدرت همیش ـه در کانون توجه اندیشـ
قرار داشته اس به ویژه در عصر هاضر ،به یکی ان
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مفاهیم عمده تبدیل شده و نقش محوری یا ته ا س .
قدرت ان منظر نئو یبرالها نق شی مهم و تأثیرگذار
در ســـیاســـ بین ا ملل بانی میکند .پدید آوردن
آثار م لوب ،سل ه ان سان بر ان سان ،توانایی رد
یا گروه در کســب تســلیم و اطاع دیگران ،کنترل
ر تار دیگران ،ان جم له م عادل های مفهومی واژه
قدرت اســــ  .ان این م فاهیم چنین میتوان نتی جه
گر ــ کــه قــدرت بیــانگر راب ــه طر ینی بین
انســـانهاســـ که یک طرف تأثیرگذار و طرف دیگر
تأثیرپذیر ا س  .قدرت اقت صادی ،قدرت نظامی ،قدرت
ســیاســی و قدرت ملی اصــ الهات و ترکیبات متداول
مفهوم قدرت میباشـــند .مفاهیم یاد شـــده که هم
وسیله و هم هدف نهایی سیاس تلقی شده اس  ،مورد
توجه علمای سیا سی سن گرا میبا شند .اکنون قدرت
سیا سی نوعی قدرت اجتماعی ا س که در جواما مدنی
بین گروههای اجتماعی شـــکل میگیرد .در اندیشـــه
سیا سی کال سیک ،ان نظریه قدرت در ا شکال مختلفی
تعبیر و یاد شده ا س  .در دوران میانه دوگانگیای
میان قدرت نمینی و قدرت آســـمانی وجود داشـــ .
ا ب ته این دو گانگی هرگز پا یدار ن ما ند و ت ح
ـــلیبی و ن یاده خواهی برخی ان
تاثیر جنگ های صـ
کشــیشــان ان آران ســده ســیزدهم ،به تدریج قدرت
ً آ سمانی
معنای نمینی خود را ان د س داد و صر ا
شد که ان طریق کلی سا به شاه اع ا می شد و همه
امور تح امر کلیســا درآمد .ان منظر بســیاری ان
ـی ،نگرش مدرن در باب قدرت با
ـیاسـ
ـمندان سـ
اندیشـ
ـمندان پس ـ مدرن،
ـود .میان اندیشـ
هابز آران میشـ
میشل وکو ،بیشترین توجه لسفی خود را بر مفهوم
قدرت قرار داده اســــ  .وی در م با هث
و ماه ی
ـــه چهره قدرت « ،قدرت
ـــانه خود ،سـ
ـــناسـ
تبارشـ
گفتمانی»« ،قدرت دیســیپلینی» و «قدرت مشــرف بر
ه یات» ،را مورد م ا عه قرارداد .ان نظر وکو،
ــ که به
قدرت گفتمانی یا «قدرت هاکم» قدرتی اسـ
ـــود ،برروی نمین بر
جای آنکه بر بدنها اعمال شـ
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داراییهای جامعه اعمال شــده و مســتقل ان کنش و
واکنش با پیکر جامعه که مل را میســـاند و هوی
ـد.
ـابـ
ـداوم مییـ
ـد ،تـ
ـا آن یکی میدانـ
خود را بـ
درمجموع ،در دوران مدرن ،به ماهی قدرت و چی ستی
مرتبط بوده ،و نحوه تنظیم راب ه
آن که با دو
یا جامعه مدنی یا چگونگی تونیا قدرت
میان دو
م لقه
پرداخته میشــود .در این دوران که با دو
آران و همواره میان یبرال دموکرا سی تا سو سیال
دموکرا سی در نو سان بوده ا س  ،قدرت محوری عمده
مباهث راتشــکیل داده و قدرت نیز به نوبه خود در
و یا مدیری سیاسی م رح شده اس .
راب ه با دو
(عیوضی و پارسا)99 :1392 ،
د ستاوردهای انقالب ا سالمی ن شان میدهد که «قدرت
ملم برا جواما بشـــر  ،كلید همه كامیابم ها و
ــیدن ا راد جامعه به هیات
ــیله النم برا رسـ
وسـ
طیبه اس  .مقصود ان قدرت ملم آن اس كه جامعه و
كشور ،ان اخالق ،علم ،ثروت ،نظام سیاسم كارآمد و
عزم و اراده عمومم برخوردار باشد .درس اس كه
جواما قدرتمند ،اگر اقد هدای و نظارت و اجرا
ـــ ند ،ه مان ثروت و علم ،آ نان را به
باشـ
عدا
آنان را
طغیان خواهد كشـــانید و اخالق و اراده
نایل كرده ،مســـیر آنان را به ســـم انح اط رقم
ــورهایم هم ون
خواهد ند همان طور كه امرون در كشـ
امریكا و ریره ،نشــانه ها آن دیده مم شــود و م
قدان آن توا نایی ها و اق تدار ها ،بال انح اط
اخالقم و سیا سم را ب سم سریا تر بر جان ك شورها
مم انداند و دنیا و آخرت و علم و اخالق و همه چیز
ــ كه تعا یم
ــتاند .ان آن روسـ
را ان ملتها مم سـ
سیا سم و اجتماعم ا سالم ،همه در جه آن ا س كه
ملل اســالمم به اقتدار و ســیادت علمم و اخالقم و
سیا سم و روهم و ماد د س یابند .و امرون همه
رهبران هوشــیار ملتها جهان در صــددند كه ان هر
ام كان و ذخیره ا كه مم توا ند آ نان را قدرتم ند
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ك ند ،بهره گیر ند 1».رویکرد ر هائی بخش انقالب
ـــالمی ایران به رهبری ا مام خمینی و پس ان
اسـ
ای شان ،ه ضرت آی هللا خامنهای سبب ا صلهگیری ان
مفاهیم رربی در گفتمان قدرت و نگاه بومی نســـب
مفهوم قدرت و کاربرد آن شــده اســ و بر جنبههای
ـای ـ گرائی ،تکلیف محوری ،ظلم
ـارنی هم ون رـ
بـ
ســـتیزی ،نظم عادالنه و  ...در تعریف قدرت تاکید
دارد( .صــا حی و مشــتاقی )123 :1392 ،به تعبیری
دیگر ،برا ساس من ق گفتمان انقالب ا سالمی ،جامعه و
قدرت ك نار هم و با هم مع نا می یاب ند و ار لب
ـــروع ی ،
هن گام ب حث اق تدار ،عدا  ،آنادی ،مشـ
هاكمی و مانند آن هضور جّ
دی دارد .اندیشه اسالمی
در نگرش هن جاری ،مفهوم قدرت را به عنوان امر
پیشینی به رسمی می شناسد كه النمهی ساه اجتماعی
ــــ سیاسی انسان اس  .قدرت همانند دیگر نعم های
ـــ و با توجه به
ا هی ،دارای ارنش و اعتبار اسـ
شاخ های م لوب ابزاری ا س كه می تواند جامعه را
در مســیر صــحی هدای كند و بســتر النم را برای
رســیدن به هدفهای ارنشــمند اجتماعی مثل عدا ،
آنادی ،ر شد ،تو سعه ،امنی  ،وهدت ،تعاون و دیگر
ارنش های واالی ان سانی راهم ساند و در صورتیكه
در مســـیر نام لوب قرار گیرد ،می تواند منشـــأ
گمراهی ،ظلم ،ا ستكبار ،ا ست ضعاف ،ناامنی ،تفرقه
ـــود .پس قدرتی در من ق و نبان
و بردگی جواما شـ
ضیل
قرآن معتبر ا س كه رویكرد سعادت محور و
اندیش دارد و تا هنگامی دارای مشــروعی اســ كه
به سم هدفهای توهیدی و سعادت ان سان هرك كند
که برخالف مفهوم رایج دوران مدرن ا س كه قدرت در
نگرش او ی و ی نفســــه دارای اعت بار اســــ .
( سیدباقری )15 - 16 :1395 ،رهبر انقالب ا سالمی در
تعریف قدرت بیان میکنند؛ «قدرت ملم چیسـ ؟ قدرت
 .1پیام رهبر معظم انقالب اســـالمی به مناســـب
مراسم هج در مورخ .1376 /01 /21
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ملم این اســ كه انســانهایم در این كشــور و در
میان این مل با شند كه اراده ای ستادگم و هرك
ـند و ان خ ر
ـته باشـ
ـم هد ها عا م را داشـ
به سـ
نترسند1».
برا ساس آمونههای انقالب ا سالمی ،قدرت ملی نا شی
ان قدرت هللا و ایمان مردم ا س و به رموده آی هللا
خام نهای؛ « قدرت ملم ؛ قدرت خدا و قدرت ای مان
مردم اس  2».ایشان در جایی دیگر ،تاکید مینمایند
که ایمان و علم دو مو فه مهم در تو ید قدرت ملی
مح سوب می شوند؛ «آن ه كه در درجه اول در ایجاد
قدرت ملم مهم اسـ  ،به نظر من دو چیز اسـ  :یكم
علم اســ  ،یكم ایمان .علم مایه قدرت اســ ؛ هم
امرون و هم در طول تاریخ؛ در آینده هم همین جور
خواهد بود .این علم یس وق منتهم به یس ناور
خواهد شد ،یس وق هم نخواهد شد .خود دانش مایه
اقتدار ا س ؛ ثروت آ رین ا س ؛ قدرت نظامم آ رین
اس ؛ قدرت سیاسم آ رین اس « .ا علم سل ان :علم،
قدرت اس ».

3

قدرت وقتی در قا ب یک جامعه یا مل نگریســـته
ـــود و برایند توانایی های آن جامعه یا م ل
میشـ
با شد ،ان آن به قدرت عمومی و کلی تعبیر می شود.
ـــان هایی که ملتی را
در این چارچوب ،مجموعه انسـ
ت شکیل دادهاند و در شکل یک ک شور ،سانمان سیا سی
پ یداکردها ند ،قدرتی دار ند که ان برای ند قوای
ترکیب شده آنها به د س میآید و آن را قدرت ملی
آن ک شور یا مل میتوان دان س  .به عبارت دقیقتر،
قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی ،صف جمعی
ا راد یک مل یا ویژگی کلی یک ک شور را منعکس می
شهدا

 .1بیانات در دیدار خانواده ها
.1378/06/06
 .2بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آمونان به مناسب
گرامیداش سا رون  13آبان در تاریخ .1381 /08 /13
 .3بیانات در دیدار ونیر علوم و اســـتادان دانشـــگاه
تهران در تاریخ .1388 /11 /13
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ک ند که برای ند توا نایی ها و م قدورات آن م ل یا
کشور محسوب می شود .چنین قدرتی هاصل ترکیب و جما
جبری وجوه مثب و منفی عناصـــر و بنیانهای قدرت
آن کشــور میباشــد که ان پویایی برخوردار بوده و
نســب به مل ها و کشــورهای دیگر قابل هم و درک
ا س  .قدرت ملی من شأ و مبادی گوناگونی دارد و بر
عوامل و منابا گوناگونی تکیه داشـــته و ان آنها
ناشی می شود .عوامل و منابا اصلی شکل دهنده قدرت
ملی کشــورها در هونههای مختلفی قراردارند .بدین
ـــیتی،
ـــخصـ
ترت یب عوا مل اقتصــــادی ،ردی و شـ
جغرا یایی ،علمی و رو هانی ،اجت ماعی و ن ظایر آن
جملگی میتوانند من شأ قدرت ک شورها با شند که در
یک کارکرد جمعی به تو ید قدرت ملی میپردان ند.
عوامل قدرت ملی به صــورت کمی و کیفی وجوددارند؛
ـــ
یعنی متغیرهای هریک ان عوامل مزبور ممکن اسـ
جنبه کمی و یا کیفی داشــته باشــند .ضــمن اینکه
برخی ان عوامل قدرت ،نقش ا سا سی و مبنایی دارند
ـــو ند( .نر قانی،
و برخی به طور ثانوی م رح میشـ
)2 - 3 :1392
 .4رويکرد نظری؛ ساخت درونی (کاربست نظريه آرايش
درونی باطنی و ظاهری)
واژهي انگلی سي Structureان كلمه التیني  Struereبه معني
« ساختن» مشتق شده اس  .در بررسي ادبیات اجتماعي
ميتوان گف كه سابقهي كاربرد آن به قرن پانزدهم
ـــاخ براي
میالدي بان ميگردد؛ یعني هنگامي كه سـ
اطالق به یس ساختمان یزیكي واقعي یا یس عمارت و
نیز ا شاره به ا صول و قواعد نهفته در بناي آنها
بكار برده مي شد .در طي قرون هفدهم و هجدهم همین
معني براي مفهوم ساخ محفو مانده ا س  .به نظر
وپون و ا سكات ،در این دوران نیزكاربرد عمده اش
مخت معماري و علم هندســه بود ،اما به مقتضــاي
ـایر
ـم گیر علوم یزیكي ،این مفهوم به سـ
ـد چشـ
رشـ
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هونههاي علمي تســـري یا  .بعدها در قرن نوندهم
سایر علوم ان جمله نیس شناسي و نمین شناسي نیز
ابزار مفهومي وق را براي تو صیف اجزاي واب سته و
ننده و یا ا گوي ت شكیل سنگها
مرتبط در یس با
مورد ا ستفاده قرار دادند .كاربرد مفهوم ساخ در
ابتدا صورتي ایستا و ریر قابل تغییر داشته اس ،
شنا سي و علوم دیگر تلقي
اما به تدریج در نی س
ت وري و دگرگوني ان آن مورد توجه قرار گر  .در
ســـراســـر قرن نوندهم ،ان المارك گر ته تا الیل و
ا سپن سر ،همای ان ایدهي تحو ي در نمین شنا سي و
ـویر
ـد بود ،اما هنون تصـ
ـي رو به رشـ
ـناسـ
نیس ـ شـ
روشني ان سانوكارهایي كه ميتوانس تحول یس ساخ
را ممكن ســـاند راهم نیامده بود .بعدها داروین
با انت شار كتاب «من شأ انواع» در سال  1859ن شان
داد كه تحول ســاختاري نه تنها در دوران هیات یس
رد خاص كه هتي در ســـراســـر ننجیرهي انواع نیز
ـــاختاري
ـــ  .ان این پس تحلیل سـ
امكان پذیر اسـ
ـتا .به تدریج
ـد و هم ایسـ
ميتوانس ـ هم پویا باشـ
نظر یه پردانان علوم اجت ماعي ان جم له جام عه
شناسي ،در صدد استفاده ان مفهوم وق براي تبیین
سانمان جامعه برآمدند .مثالً كندرسه به دنبال كشف
ابعاد ریاضــي ســاخ اجتماعي برآمد .اما آن ه كه
سبب تمایز مفهوم ساخ در علوم انساني و اجتماعي
هم ون روانشناسي و جامعه شناسي شد ،آن بوده اس
كه مفهوم ســــا خ در علوم مذكور در ب عد رآی ند
ـــت قل ان ا راد ،قا بل
ذهني و یا اجت ماعي مسـ
اندانهگیري نبوده ا س ( .مو سوی)88 - 89 :1387 ،
به نظر ا سپن سر ،ارگانی سم اجتماعي نه هم ون یس
ارگانی سم یزیكي داراي پیوند و ارتباط و ا گویي
ان روابط اســ كه نميتوان آن را به طور مســتقیم
ــاختارهاي
ــری سـ
ــاهده كرد .او به دنبال تشـ
مشـ
اجتماعي گوناگوني بود كه تصـــور ميكرد عناصـــر
ـــتند .او این
ـــكیل دهندهي همهي جامعه ها هسـ
تشـ
ســاختارها را ســاختارهاي پایدار ،تونیا كننده و
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تنظیم كننده ارگانیســم اجتماعي مينامید .دوركیم
ان دو مفهوم «واقعیات ریختي» و «روابط و مناسبات
جمعي» براي توصـــیف آن ه كه او به آن «ســـاخ
ـــتفاده كرد .مظاهر جمعي ان
اجتماعي» ميگف  ،اسـ
نظر دوركیم ب عد دوم و مهم ســــا خ اجت ماعي را
مي سانند .آنها پدیدههایي ذهنياند و دوركیم آنها
ـداد ميكرد .این
ـاعي قلمـ
ـات اجتمـ
را جزء واقعیـ
م ظاهر جمعي ع بارت ان ع قا ید ،آراء ،ارنش ها،
نمادها و انتظاراتي ا س كه هر چند در ذهن ا راد
وجود دارد ا ما ميتوا ند ان ردي به رد دیگر
منتقل شــود و ر تار آنان را تنظیم و نظارت كند.
دوركیم ساخ اجتماعي را به معني دقیق كلمه بیان
پی یدهاي ان ساخ هاي نهادي و راب هاي ميدان س و
رانســوي و كارهاي
تأثیر تحلیل دوركیم در ســن
وي ا ستروس ،وكو و بوردیو قابل
ك ساني مانند؛
م شاهده ا س  .به ویژه ردپاي دوركیم را در تو صیف
ان واقعیات ریختي و شــیوههاي پراكندگي ا راد در
ضاي اجتماعي مورد نظر دوركیم در كارهاي وكو و
بردا ش او ان ساخ قابل برر سي ا س ( .مو سوی،
)88 - 89 :1387
ساخ  ،به طور کلی ا راد
بر ا ساس مکتب ا صا
ار لب بر خالف خواســــ خود در درون تنگ نا ها و
شیوههای کنش محدود شدهای قرار دارند .به عنوان
مثال مارکس ان نظام سرمایهداری بدین شیوه سخن
ـــر ما یهداری ،هتی خود
که در ن ظام سـ
میگ ف
سرمایهداران ق ا نظر ان خوا ستههای شان ،میبای س
طبق من ق ســـاختار اقتصـــادی و تنگناهای آن ،به
ـاناد
ـار و ا زایش ارنش مـ
ـار نیروی کـ
ـــتثمـ
اسـ
ـــر ما یهداری ،هر رد
بپردان ند .به گف ته وی ،سـ
ســرمایهدار را م یا قوانین تو ید ســرمایهدارانه
میســــاند که هم ون قوانین ا زامآور خارجی ع مل
ً به دو نحله اصــلی
میکنند .تفکر ســاختاری عمدتا
تقســیم میشــود؛ کارکرد گرایی و ســاختار گرایی؛
ری شه ومن شأ نظریه کارکردگرایی به ا کار دورکیم
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ـــناختی خود را چنین
بان میگردد .وی قاعدۀ روششـ
رمو ه کرد که هر ن مان که به تبیین یک پد یدهی
اجتماعی میپردانیم ،بایســتی به طور جداگانه عل
مو ج هی کــه آن را ا یجــاد کرده و کــار کردی
( ونک سیونی) که دارد ،ج ستجو شود .براین ا ساس،
در برر سی پدیدههای اجتماعی نه بای ستی به اجزاء
شکلدهندهی آن پدیده نگری س و نه عامالن آن؛ بلکه
پد یده های اجت ماعی و کارکرد
مهم ،ع ل موجود ی
آن هاســــ  .در م یان نظر یهپردانان کارکردگرا،
پار سونز معتقد ا س کنش اجتماعی عن صر ا صلی ا س
نه رد .در مرکز این نظریه ،رد به عنوان کن شگر
اجتماعی دارای خالقی  ،اختیار و نیروی ارنشــیابی
اس  .اما این ارنشها و هنجارهای اجتماعی اس که
ـــ کل مید هد .ان منظر کارکردگرایی،
کنش وی را شـ
شبکه پی یدهای ان ارنشها ،هنجارها ،سنن و عادات
اجت ماعی در جام عه وجود دار ند که هم ون پی لهای
اراده انســآنها را در خود محصــور کرده و به آن
جه میدهند .ان سانها خارج ان این شبکه قادر به
گزینش نبوده و تن ها ا عا ی را ان جام میده ند که

در چارچوب منا ا عمومی ا س ( .عزیزخانی)196 - 197 :1387 ،
شاخهی دوم تفکر ساختاری ،ساختارگرایی ا س  .روش
ساختی تأکید ب سیاری بر کل در مقابل اجزا دارد.
در تعبیر ســـنتی علوم اجتماعی ،ســـاخ به عنوان
مفهومی تحلیلی برای تجزیهی مجموعهها به عناصـــر
ا سا سی شان مورد ا ستفاده قرار گر ته ا س  .روش
ســــاختی نه تن ها اجزای یک مجمو عه را م ا عه
میکند ،بلکه م ا عهی شبکهی پی یدهای ان روابط که
واهدهای آن را به یکدیگر مرتبط میســـانند ،ســـر
وهــهی کــار خود قرار میدهــد .ان دیــدگــاه
ـــاختارگرایان ،کر و ذهن به عنوان پارهای ان
سـ
جهان ،ا کاری را تو ید میکند که ســاختاری شــبیه
ـــاخ تارگرا یان
به ج هان دارد .کری که ان طرف سـ
مورد همله قرار میگیرد این اســ که مردم مؤ فان
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اندی شهها و کنشهای خویشاند .ان منظر آنها ،مردم
عروســکهای خیمه شــببانی اندیشــههای خویشاند و
ـمیمگیری نیس ـ ،
ـول انتخاب و تصـ
کنشهای آنها محصـ
بلکه ان ســـاختار شـــا ودهای ا کار یا من ق این
ـــ مه میگیرد .بر اســــاس تفکر
ـــر چشـ
ا کار سـ
ســاختارگرایی ،در هر ســاختاری رواب ی ضــروری و
معین وجود دارد که به گفته مارکس قبل ان این که
ما در موقعیتی قرار بگیریم که آن ها را تعیین
ـــکل گر تهاند.
ـــاپیش شـ
کنیم ،تا اندانهای پیشـ
ب نابراین نیرو هایی را که با عث ای جاد تحول در
اجتماع میشـــوند نباید در میان کارگزاران یا ،
ـــاخ های خود
بلکه نیروهای تعیین کننده ،درون سـ
ســـاخ  ،کل
اجتماع قرار دارند .درمکتب اصـــا
صــورتبندی اجتماعی ،به عنوان کارگزاری در تاریخ
را تعیین
ظاهر میشــود که کار ویژهها و نقش دو
میکند؛ در نتیجه نقش پراکســـیس و عمل کارگزاران
تاریخی (نیرو ها و طبقات اجتماعی) نادیده گر ته
میشــود( .عزیزخانی 196 - 199 :1387 ،و بشــیریه،
)202 - 208 :1384
به نظر میر سد بر ا ساس بیانات رهبر معظم انقالب
ا سالمی ،ساخ درونی با رویکرد آرایش ساختارهای
جــا معــه ه م خوا نی دارد و بر خالف ت ئوریهــای
ساختارگرایی صرف که به آنها اشاره گش  ،ناظر بر
پیوند ،انســجام و آرایش ســاختارهای نظام ملی و
پیوند وثیق مل و کارگزاران برای تحصـــیل اهداف
میبا شد .برا ساس نظریه سی ستمها هر سی ستمي براي
بقاء ر شد خود سه نوع آرایش دروني در خود ایجاد
ميكند:
ا ف) آرایش ســـاده :نوع تعادل ایجاد شـــده در
ً به اندانه سیستم و محیط آن
سیستمهاي ساده ،صر ا
و نیروهاي ن سبي آنها ب ستگي دارد .این تعادل ان
ً «هلقه
ـــ الها
طریق هلقه كنش ،واكنش كه آن را اصـ
عمل» یا «هلقه نخســتین» مينامند ،ایجاد ميشــود.
نحوه ارتباط اینگونه ســیســتمها با محیط ،شــكل
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ثابتي دارد؛ نیرا سی ستمهاي مذكور قادر به تغییر
ر تار خود نیســتند؛ بنابراین وقوع تغییرات عمده
در محیط منجر به نابودي آنها خواهد شد.
ب) آرایش خود تنظیمی یا سایبرنتیكی :تعامل در
سی ستمهاي خود تنظیم ،ان تعاملهاي یزیكي و كنش
 واكنشـــي هلقه نخســـتین ،پ یدهتر شـــده و بهبرقراري ت عا مل اطال عاتي با محیط ميان جا مد كه
«هلقه دوم» یا «هلقه كنترل» نامیده مي شود .نق ه
ضعف سی ستمهاي خود تنظیم آن ا س كه نميتوانند
ـــتراتژي خود را تغییر ده ند در ها ي كه محیط
اسـ
ميتواند تاكتیسهاي خود را عوض كند .ســیســتمهاي
قط مي تواننــد تغییرات محی ي را
خود تنظیم
شــناســایي و ثب كنند و ي نميتوانند برنامه خود
را تغییر دهند .سی ستمهای سایبرنتیکی سه ویژگی
ا سا سی دارند :خودتنظیمی ،پی یدگی ب سیار نیاد و
اهتما ی بودن (میزان ق عی ر تار ســیســتم) .هر
ـد خ ا همراه
ـتمی که عملکرد آن با نوعی درصـ
ـیسـ
سـ
ا س  ،اهتما ی میبا شد و شخی رخدادهای محی ی و
شــناســایی آنها در قلمرو محتوا صــورت میگیرد و
ـــیر رخدادها و تعیین آثار آنها در
تعبیر و تفسـ
قلمرو راگرد انجام میشود)Javaheri, 2014: 155 - 153) .
ـــتم یادگیر نده :در این نوع
ـــیسـ
ج) آرایش سـ
ـیله
ـتمها ،هلقههاي بانخور اول و دوم به وسـ
ـیسـ
سـ
«هلقه بانخور سوم» یا هلقه خط مشي همای مي شوند
كه بر این ا ساس سی ستم ،عملكرد خود را تجزیه و
تحلیل ميكند و متنا سب با نتایج آن ،تغییراتي را
ـــت های خود ،برای رو یارویی بهتر با
ـــ یاسـ
در سـ
تغییرات محی ی به وجود ميآورد .باید توجه داشــ
که در رســیدن به اهداف هر نهادی ،ســانمانها به
رق اســـاســـی بین نهاد و
وجود میآیند .چرا که
سانمان آن ا س که نهادها در روند تحو ی جامعه و
کارکرد آن به وجود میآی ند و رد یا م قام یا
ندارند ،به عبارت دیگر
در پیدایش آن دخا
دو
نهادهای اجتماعی ان پیش طرحریزی شده نی ستند .در
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ها یکه ســانمانها یا نظامهای اداری ،آمونشــی و
امثال آن را مســئو ین ،مدیران ،ســرمایهگذاران و
دو ت ها طرحریزی میکن ند و ســــان مان میده ند .در
درون هر نهادی نوعی راب ه اســ که جنبه عینی آن
خیلی کم بوده و قط در راب ه با ســانمانها جنبه
عینی پ یدا میکن ند ،و ی ســــان مان در چارچوب
تشکیالت ،ابزار و عوامل انسانی شارل در آن ،قابل
رؤی اس ) Javaheri, 2014: 155 - 153).
 .1 - 4ساخت و آرايش درونی ظاهری و باطنی

ـــی ا ندیش ها و آراء م قام معظم
با تحل یل و بررسـ
رهبری به عنوان مبدع نظریه ا ستحکام ساخ درونی
قدرت ملی ،برای ســــا خ درونی میتوان چ ند مع نا
متصور شد که عبارتند ان:
 .ظر ی های درونی و ملی یک نظام ملی،
درونی در برابر تغییرات مختلف
ب .مقــاومــ
بیرونی،
ت .قدرت درونی مل ،
ث .عزم و اراده جدی مل ،
و
ج .آرمانهای جمهوری اســالمی ایران نظیر عدا
کرام انسانی،
ح .اقتدار همه جانبه و درونزا.
رهبر معظم انقالب ا سالمی در تعریفی جاما ،ساخ
درونی را این گونه تشــری مینمایند« :این ســاخ
هقوقم در هكم جســم اســ ؛ در هكم قا ب اســ  ،آن
هو ی هقیقم در هكم روح اســــ ؛ در هكم مع نا و
مضــمون اســ  .اگر آن معنا و مضــمون تغییر پیدا
ظاهر و هقوقم هم باقم
ك ند ،و و این ســــا خ
بماند ،نه ایدها خواهد داشــ  ،نه دوامم خواهد
داشــ ؛ مثل دندانم كه ان داخل پوك شــده ،ظاهرش
سا م اس ؛ با او ین برخورد با یس جسم سخ در هم
میشــكند .آن ســاخ هقیقم و واقعم و درونم ،مهم
اس ؛ او در هكم روح این جسم اس  .آن ساخ درونم
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چی س ؟ همان آرمانها جمهور ا سالمم ا س  :عدا ،
ــعم برا ایجاد
ــها ،سـ
ــان ،هفظ ارنشـ
كرام انسـ
برادر و برابر  ،اخالق ،ای ستادگم در مقابل نفوذ
دشـــمن؛ اینها آن اجزاء ســـاخ هقیقم و باطنم و
درونم نظام جمهور

اســالمم اســ  1».براســاس آراء

رهبر معظم انقالب ا سالمی ،دو نوع ساخ
وجود دارد:

درونی قدرت

الف) ساخت درونی پوک و شکننده؛ ظاهری م ستحکم ولی باطنی
پوشالی و پوک داردند.
ب) ساخت درونی م ستحکم و باثبات؛ ظاهر و باطنی ا ستوار و
مستحکم دارند.

ب نابر دی گاه ایشــــان« ،خیلم ان ن ظام ها ،ظاهر
م ستحكم و باطن پوكم دارند؛ به ت شر و قدرت ظاهر
و قبض و ب سط هكومتم واب سته اند و مردم به عنوان
ً هذف
مب نا هقیقم قدرت ،در آن ن ظام ها م ل قا
ـور ندارند .آن نظامها هرچند ظاهر
ـده اند و هضـ
شـ
باثباتم هم دا شته با شند ،اما باطن پوكم دارند.
را ب نظامها مرتجا و واب سته به قدرتها جهانم،
ً امریكا ان این قبیلند .نظامم كه باطن
مخصــوصــا
ـــ كه مبنا
قو و قابل اتكایم دارد ،نظامم اسـ
هقیقم قدرت؛ یعنم آراء و اراده و هضــور مردم در
آن تأمین شــده باشــد .اگر به نظامها دنیا نگاه
كنید ،خواهید دید كه ریر ان جمهور اســالمم ،هین
ـــور دیگر تا این اندانه به آراء و اراده و
كشـ
ـتحكام
ـیله اسـ
ـور مردم متكم نیسـ  ،و این وسـ
هضـ
نظام ماس  .وظیفه یكایس مسئوالن و مردم این اس
كه ه ضور قو و اراده م ستحكم عمومم را با تمام
وجود هفظ كن ند 2».ان این رو ،آرایش یا ســــا خ
ـــود ،معنای
درونی نمانی با قدرت ملی همراه میشـ
 .1بیانات رهبر انقالب اسالمی.1387/09/24 ،
 .2بیانات رهبر انقالب اسالمی.1368/04/14 ،
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آمادگی روهی و یزیکی و هصــار مســتحکم را میدهد
ـــمحالل
که برطرف کن نده ناامنی ها و مو فه های اضـ
َ
ــد؛ «خدا متعال مي رماید« :و
کننده قدرت میباشـ
َْ
ّ َ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ْ
َج
ِنسِ و
ِین ال
ـــیاط
ًّا شـ
دو
ٍ ع
نب
جل
لنا ِ ك
َع
َذِسَ ج
ك
ِمّ
ِ
َ ا جِنِ
ً
َ
َ
ج
ْ
ج
ِ م َ
یوهِم َ
ْ شاَ
ْ جضج
ج
ء
َ و
جورا و
ِ رر
ْل
َ ا قو
جف
ْر
ض نخ
بع
ْ إ
هم
بع
ٍْ
ج
َ
َ
َ
َ
َ ما َ
ْج
َلوج
َُّ
جون» «وضا مو ضعگیر
َر
ْت
یف
ْ و
هم
ه ذر
بسَ ما ع
ر
َ
َج
ِین
ــیاط
ًّا شَـ
دو
ــ « .ع
و آرایشِ پیرامون نبم این اسـ
ِْ
ّ
ْ
ِ»؛ هم شی ان جنم ،هم شی ان ان سم به
َ اْ جِن
نسِ و
ال
طر ش همله میركنند .خب ،اگر بناســـ من و شـــما
تبلی ر ساالت ا هم را بكنیم ،منتظر شیاطین ان سم
و جنم با شیم .به ما همله میركنند؛ آماده ب شویم.
ان حا روهم ،در درون خود هصـــار مســـتحكمم به
وجود بیاوریم ،كه این ه صار ،ه صار ایمان و توكل
ا س  ،تا مغلوب ن شویم و ان درون شك س نخوریم.
ـــم ان رار و هزی م
رار و هزی م بیرونم ،ناشـ
درونم اس  .شكس درون انسان اس كه شكس بیرونم
ـان تحمیل ميكند.
ـان ميكند ،بر انسـ
ـیب انسـ
را نصـ
ـكس ـ نخور  ،هین كس نميتواند
شـ
ـما در د
اگر شـ
شك ست بدهد .ه صار كه باید در دل شما به وجود
ـار ایمان به خدا و توكل علم َّ
اّلل اس ـ ؛
بیاید ،هصـ
َ
ْ
ن َ
ََّ
یَ
مج
َ َ
اّللِ َ ل َ
َ َ
ِ اْ ج
ع لم َّ
عَلم َّ
اّللِ
ِْ
ون»« ،و
مؤ
كــل
تو
«و
َ
ج
َْ
ِل َ
ّ
َ
ْ َ
َ َ
اّللِ َج
َلم َّ
هو
ْ ع
ََّكل
َو
یت
من
ون»« ،و
َك
َو
جت
ِ اْ م
ََّكل
َو
َت
لی
َْبَ
دج
ـــ جبج
ْسَ َّ
ه»؛ این ،یس جور
ِ كافٍ ع
اّللج ب
ه» َ َ « ،ی
َسْـ
ه
آمادگم اســـ  .یس آمادگم دیگر هم آمادگم بیرونم
اس ».

1

ـــ که نظام
آرایش درونی قدرت ناظر بر این اسـ
ملی و تمامی سی ستمهای خرد و کالن آن که مرتبط با
قدرت جمهوری ا سالمی ایران ه ستند ،و آرایش درونی
ـــالمی ایران با ید «خود را
قدرت ملی جمهوری اسـ
واب سته به وهدت هقیقم ذاتم نماید كه ا ستحكام آن
بخودش هســ و هین دســتاویز محكم و موثقم با آن
 .1بیانات رهبر انقالب اسالمی.1390/ 07/20 ،
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برابر نمم كند و همه اســتحكامات وابســته باو
اســـ ( ».عاملی )517 :1360،1 ،با عنای به کلید
واژه "درونی" در نظر م قام معظم رهبری به نظر
میر سد برای د ستیابی به ک شور پی شر ته و مقتدر
باید به طور جدی به آرایش درونی در همه بخشـــها
ـانمانهای خرد وکالن
ـات و سـ
ـسـ
اعم ان نهادها ،موسـ
ـــ برای درک دایره مفهومی
توجه نمود و نیان اسـ
آرایش درونی اشــــاره به م فاهیمی هم ون ؛ درک
اســالمی ایرانی ،هدفهای
درســتی انا گوی پیشــر
آرمانی جمهوری ا سالمی (عدا  ،كرام ان سان ،هفظ
ارن شها ،سعم برا ایجاد برادر و برابر  ،اخالق،
ای ستادگم در مقابل نفوذ د شمن) ،ا زایش مهارتهای
گو ناگون ،عزم و اراده جدی بر توا نایی علمی و
تدین ،اقتدار علمم ،ساخ هقیقم و باطنم درآرایش
درونم نظام جمهور اسالمم اس ))Javaheri, 2014: 156
وقتی صحب ان آرایش درونی در س وح خرد و کالن
می شود ،ان یک منظر ا شاره به آن ساختی ا س که
عبارتند ان؛ تنظیم و ترکیب مجموعهای ان اشــیاء،
اجزاء ،اهداف و اصول و راهبردی ،عناصر و نیروهای
به هم پیوســته و در کنار هم قرارگر تهای ،که یک
کل خاص را ت شکیل میدهند .هرگاه سخن ان ساخ به
ـــخ نمودن چگونگی به هم
م یان میآ ید منظور مشـ
پیوســـتگی یک مجموعه و ناهمگنی آن با مجموعههای
ــر و نوع
ــاخ (تعداد عناصـ
ــ  .در یک سـ
دیگر اسـ
ـــر در پیو ند یا نوعی
ارت باط) هر جزء یا عنصـ
ـر و اجزای دیگر اس ـ و
ـتگی نیرونا با عناصـ
پیوسـ
بدون ارتباط با یکدیگر میتواند هوی ســاختی خود
را هفظ ک ند و ناظر بر یک امر عقالئی و دارای
من ق میباشـــد )Ibid: 153 - 155( .رهبر معظم انقالب
ـادی،
ـتمها و نظامهای اقتصـ
ـیسـ
ـوص سـ
ـالمی در خصـ
اسـ
ســیاســی ،رهنگی و اجتماعی ،نظامی و ریره تاکید
بر آرایش درونی دارند .به عنوان مثال ،ای شان در
یکی ان اشارات خویش در خصوص دانشگاه رهنگیان و
ن هاد های تعلیم و ترب ی  ،به اهم ی آرایش درونی
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ا شاره مینمایند« :این م سئله دان شگاه رهنگیان
هم خیلم مهم ا س ؛ این هم ان جمله چیزهائم ا س
به آرایش درونم آن تو جه
كه با ید به طور جد
شود».

1

براســاس بینش رهبر معظم انقالب اســالمی« ،آرایش
ســانمانم ما باید به گونه ا باشــد كه بتوانیم
همه كشـــور را در همه ابعاد بپوشـــانیم .این
ـــد؛ دارا قدرت انع اف
آرایش باید كارآمد باشـ
ـده
ـرایط گوناگون و پیش بینم نشـ
برا ان باق با شـ
باشــد؛ در برخورد با مســائل گوناگون ،توانایم،
سرع و چاالكم دا شته با شد؛ بتواند مو ضا خودش را
اتخاذ كند و كارســان باشــد 2».بنابراین ،آرایش
درونی قدرت ملی جمهوری اســالمی ایران باید دارای
مو فههای نیر باشد:
. )1قدرت ان باق با شرایط گوناگون؛
ـــرایط پیشبینی
 )2توا نایی انع اف در برابر شـ
نشده و مختلف؛
 )3توانایی مواجهه با مسائل گوناکون؛
 )4سرع و چاالکی در عمل؛
 )5کارسان و مفید بودن،
 )6اتخاذ مواضا روشن در قبال موضوعات مختلف.
الجرم ،آرایش درونی قدرت بر اســــاس آمونه های
ا سالمی متفاوت ان آن چیزی ا س که ررب و جریانهای
ا ستکباری متر صد آن ه ستند و تلفیقی ان اراده و
نیروی ان سانی با ایمان قوی ا س که ثمره بیداری
ـالمی اس ـ  .بنابر رموده رهبر
ـیرت جامعه اسـ
و بصـ
معظم انقالب اســالمی« ،هقیق این اســ كه نیروها
ّالت اجتماعم و ســیاســم ،عبارت ان
اثرگذار در تحو
چیزهایم ا س كه به ان سانها برمم گردد؛ مربوط به
 .1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی.1392/02/18 ،
 .2بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی.1383/09/11 ،
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نیروها انسانم و اراده انسانم و ایمان انسانم
اســـ  .طبق این اصـــل ،آرایش قدرتها و نیروها
ّالت اجتماعم ،ریر ان آن چیز اســ
اثرگذار در تحو
كه همی شه قدرتمداران و م ستكبران عا م خوا ستند
آن را نشــان بدهند .قدرتمندان و مســتكبران عا م
ــتند تفهیم و ثاب كنند كه نتایج و
این طور خواسـ
تحوالت بزرگ ،به پول و نور و شــمشــیر و ســل ه
م لقه و تبلیغات آنها مربوط اســـ ؛ كار عا م در
ـر در پنجه ها
دس ـ آنهاس ـ ؛ اختیارات تحوالت بشـ
ـل ا هم ثاب مم كند كه
قدرت آنهاسـ ؛ اما این اصـ
ّالت عا م ،م سائل بزرگ ب شر و ان سانم،
بعكس؛ تحو
انقالبها بزرگ ،پی شر تها بزرگ و هركتها عظیم،
هی كدام در دســــ قدرتم ندان و نور مداران عا م
نیســـ ؛ در اختیار ســـالح و پول و تبلیغات آنها
نی س ؛ اگرچه آنها این طور وانمود كنند در اختیار
این عوامل به اراده
ـــ  .همه
عوامل دیگر اسـ
انسانها ،ایمان انسانها ،داكار انسانها ،هرك
ّا ان سانها برمم گردد كه بر سرنو ش
ان سانها و تجم
ـر مم تواند هكوم كند؛ مم تواند هوادث بزرگ را
بشـ
ّر ب یان كرده
به وجود ب یاورد .این را قرآن مكر
اســـ ؛ هوادث تاریخم ،آن را تبیین و اثبات كرده
ا س ؛ و م ب سیار ان ملتها ان این هقیق را لند
و چون را ل ند ،ع قب مم مان ند؛ مقهور قدرت ها
ا ستكبار عا م مم شوند؛ ان نیرویم كه در اختیار
ّ
متعلق به آنها س ،
آنها س  ،ان امكان و ظر یتم كه
درســ اســتفاده نمم كنند؛ قدرتمندان عا م هم ان
این رفل سوء استفاده ممكنند و رمان ممرانند و
مقا صد هیوانم و شهوانم و شخ صم خود شان را پیش
ممبرند »..

1

 .1بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی.1379/03/14 ،
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ــخت تا
ــاختار ابزاری قدرت؛ از قدرت سـ
 .5تحول سـ
قدرت نرم
بقاي نظام سیا سي م ستقل در دنیاي متالطم و پر ان
تهدید كنوني در گرو برخورداري ك شور ان قدرت ملي
باندارندگي ن سب به انواع تهدیدات
باال و در س
اس  .این قدرت ملي اس كه یس مل و كشوري را در
برابر ت هد یدات خارجي هفظ كرده و بر اســــاس آن
ملتي میتواند اهداف خود را تحقق بخشـــد .نظر به
تأمین امن ی ملي به عنوان مهمترین نفا
اهم ی
عمومي ،تو ید قدرت ملي در هر كشـــور ،در صـــدر
ها قرار میگیرد.
او و ی ها براي هکو م ها و دو
(شــیلر )112 :1377 ،در رویكرد ســنتم به قدرت و
ـار ان طریق
ـب واقا گرایم ،بر اجبـ
متفكران مكتـ
ً
ابعاد ماد قدرت تأكید شــده و منابا قدرت عمدتا
با ر تار دســتور مبتنم بر اجبار و نور ،تشــویق
یا ت میا اقت صاد همراه ا س  .در این ت صویر ان
قدرت ،كه ان ســـو اندیشـــمندانم هم ون هابز و
ـــود ،درواقا ،قدرت به توان
ماكیاو م ارائه ممشـ
اعمال سل ه ان سو یس بانیگر به دیگر بانیگران
برا تمكین ان خوا س و تعبیر مم شود .توجه بیش
ان هد به عوامل ماد قدرت و به ویژه قدرت نظامم
در این رویكرد ،برداشـــ ان قدرت را نیز دگرگون
كرده ،به گونها كه در برخم ان م ا عات معاصــر،
ـــروع جنگ تعریف
قدرت به م ا عه توانایم برا شـ
شده اس  .با عبور ان نیمه قرن بیستم ،تحوالت شكل
گر ته در عر صه بین ا ملل ن شان داد كه ان ظر ی
و قابلی اعتبار سان قدرت و نیرو نظامم كا سته
شده و اناین رو ،تأكید بر نیرو نظامم ،جغرا یا،
جمعی و مواد خام به عنوان منبا قدرت ،به تدریج
كاهش یا  .عواملم هم ون تو سعه ناور ارتباطات
و شبكها شدن اجتماعات ان سانم ،م رح شدن رهنگ
و ارنش ها انســــانم به عنوان منبعم جد ید برا
قدرت ،و هزینهها ســرســامآور ماد و اعتبار به
كارگیر قدرت ســخ موجب گردیده اســ كه امرونه
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توسل به قدرت ،سرش اجبارآمیز كمتر پیدا كند و
ذهن سیا س مداران و نخبگان جهانم به سنخ جدید
ان قدرت با عنوان قدرت نرم مع وف گردد و در
نتیجه ،چهرها تانه ان قدرت م رح شود كه بیش ان
آنكه ماهیتم سخ دا شته با شد ،رهنگم و اجتماعم
باشـــد و در شـــبكه روابط اجتماعم معنا و مفهوم
ـــ جاعی و دیگران 27 - 26 :1393 ،و
یا بد( .شـ
ـــاخ درونی
آقامهدوی و نادری )170 :1390 ،در سـ
قدرت ملی یک کشـــور ،جایگاه قدرت نرم و توجه به
ـــی
مو فه های آن و تأی ید و تقو ی آن ها ،بسـ
پراهمی تر ان جایگاهی ا س که سایر انواع قدرتها
دارند .انقالب ا سالمی مردم ایران ،خود ان ا گوهای
تغییر قدرت در همان راستا بوده اس  .اصول معر
شـــناختی انقالب اســـالمی توانایی آن را دارد که
م بانی تحلیلی و هم ویژهای ان کیف یات رهنگی و
ت مدنی را ارا ئه ک ند و بدین حا توا نایی ن ظام
جمهوری ا سالمی را در جنگ نرم و جنگ تمدنی شرایط
رهنگی
کنونی ارتقا بخشـــیده و نمینههای مقاوم
را ا زایش داده ا س ( .ابراهیم سادات- 2 :1394 ،
ـــ که در رویکرد عمده
 )1ا بته باید توجه داشـ
قدرت نرم ،توجه به ســاخ بیرونی قدرت میباشــد و
این در ها ی اس که براساس مبانی اسالمی و تجربه
جمهوری ا سالمی ایران ،پایه قدرت نرم نیز ا ستحکام
ساخ درونی قدرت اس که دستاورد آن ،قدرت مشروع
ِ
نرم داخلی و بین ا مللی (بیرونی) خواهد بود.
براســاس اندیشــههای رهبر انقالب اســالمی؛ «در
به سم هد ها آرمانم ،باید ساخ درونم
پی شر
قدرت را ا ستحكام بخ شید؛ ا ساس كار این ا س  .ما
اگر مم خواهیم این راه را ادا مه دهیم و به این
سم هرك كنیم و این هد ها را دنبال كنیم و چ شم
به این آرمان ها بدونیم و پیش برویم و در م قا بل
این معارضهها ایستادگم كنیم و صبر و توكل را به
ـــاخ قدرت ملم را در درون
كار بگیریم ،باید سـ
ك شور تقوی كنیم و ا ستحكام ببخ شیم .عنا صر این
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استحكام ،برخم عناصر همیشگم اس  ،برخم هم عناصر
صلم ا س  .آن ه كه جزو عنا صر همی شگم ا س  ،عزم
را سخ ا س ؛ م سئوالن ك شور باید ت صمیم شان را در
مواجهه با مشكالت هفظ كنند ،عزم راسخ خودشان را
ـــ م
ـــو ند .به سـ
محفو بدار ند ،د چار تز زل نشـ
آرمانها هرك كردن ،این عزم را سخ را نیان دارد.
هم عزم راسخ مسئو ین النم اس  ،هم عزم راسخ مردم
النم اس  .اما آن ه كه صلم اس  ،آن ه كه در هال
ها ضر برا ك شور او وی دارد ،به نظر من م سئله
علم اس 1».
اقتصاد و مسئله
برا ساس تجربیات ک شورهای رربی و شرقی میتوان
ـــالمی قدرت ،ناظر بر
که گفتمان های ریراسـ
دریا
روند بیرونی توانمندی ملی هســتند و ان جنبه-های
ـــه ها و عملکرد
داخلی رفل میورنند که در اندیشـ
دوران کالســـیک و مدرن قابل روی اســـ  .در نق ه
مقابل ،گفتمان اســالمی قدرت بر اســتحکام درونی و
بیرونی قدرت تاکید دارد و قبل ان رویکرد بیرونی
قدرت بین ا ملل ،به م ستحکم سانی مو فهها ،ابعاد
و هونههای قدرت درونی توجه دارد.
با این اوصــاف ،در گفتمان ســخ ا زاری قدرت،
ً
ابزارهای مورد ا ستفاده در بانتو ید قدرت ،عموما
سخ و عاری ان چهرههای م شروعی ه ستند و عملکرد
ـــ خ ا زاری ،منجر به
ابزاری قدرت در گفت مان سـ
یزیکی و مواجهه بین دو یا چند بانیگر
ـــون
خشـ
سیا سی در محیط بین ا مللی می شود اما در گفتمان
ً نرم و
نرم ا زاری ،ابزار تو ید قدرت ،عمو ما
اقد جنبههای خشــون آمیز هســتند؛ به گونهای که
ابزارهای رهنگی ،سیا سی و سایبری بی شتر مورد
ا ستفاده قرار میگیرند و برای هرا س ان م شروعی
بین ا مللی ک شور صاهب قدرت ،چهره عریان قدرت را
مورد استفاده قرار نمیدهند.

 .1بیانات در دیدار مسئوالن نظام در مورخ .1392/04/30
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ساخت درونی

 .1 - 6اهميت

اوالً ،ا ستحکام ساخ درونی عاملی هقیقی هفاظ ان
ک شور ایران و هتی نظام ا سالمی در برابر تهدیدات
و چا شهای درونی و بیرونی میباشـــد و همین امر،
ـــحی م قاب له با تر ند ها و
ی گا نه راه عالج صـ
سیا س های شی انی ررب علیه جمهوری ا سالمی ایران
ً؛ استجکام ساخ درونی قدرت ملی به
میباشد .ثانیا
د یل تاکید بر وجوع معنوی قدرت ،ب ستر سان سعادت
و آبادانی دنیوی و اخروی ام ا سالمی می شود؛ نیرا
بر ای مان مردمی ،اعت ماد به خداو ند و ارنش های
و
دینی تاکید دارد و موجب عدم بانگ ش دوران ذ
ـود .ایده
ـالمی ایران میشـ
ـتگی به جمهوری اسـ
وابسـ
این امر ،قداســــ امور قدرت آ رین در جام عه
ـــالمی ،ثواب ا هی و ه ما ی ا هی ان ا قدا مات
اسـ
خا صــانه جامعه ایرانی در مســیر توانمندســانی
ً؛ توجه به
جامعه و نظام ســیاســی میباشــد .ثا ثا
ا ستحکام ساخ درونی ناظر بر توجه به اندی شههای
ناب امام خمینی در وجوه مختلف هکوم میباشـــد؛
نیرا ایشــــان همواره بر تقو ی مو فه های داخلی
قدرت تاکید داشـــتند که هدف ان آن ،اهیاء روهیه
عزت ملی بوده اس .
 .2 - 6معنا و مفهوم

ا ستحکام ساخ درونی قدرت ملی ناظر بر ا ستحکام
بنیانهای رهنگی ،سیاسی و اقتصادی نظام میباشد.
برخی ان مصــادیق مفهومی و معنایی اســتحکام قدرت
ـــعف ،تفرق و
عبارت ان؛ «بیرون آمدن جامعه ان ضـ
ذ »« ،هضـــور قو و اراده مســـتحكم عمومم »،
ّت و اطمینان»« ،اتكا به نفس و عزت
ـــاس قو
«اهسـ
ـمنمها»،
ـوم و دشـ
ـتادگی در مقابل خصـ
نفس »« ،ایسـ
«قدرت اراده و ا ستحكام روهیه در جامعه»« ،توجه
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ملم و م نا ا مردم »« ،هراســــ ان
به مصــــا
داشـــتههای ثروت معنو  ،رهنگم ،تاریخم ،رشـــد
عقالنم و ثروت ماّ
د » « ،عدم ات کاء به دیگران و
د س یابی به م شروعی در داخل»« ،بانگ ش به ا سالم
و اّ
تكا به قدرت اســـالمم و اســـتحكام پیوند بین
مسلمانان و وهدت مسلمین»« ،پشتوانه مردمم نظام
ســیاســی»« ،عزم جزم بر د اع مشــروع و من قم »،
«اقتدار درونی»« ،پیمودن راه و مســیر اســالم ناب
و
محمدی در تحوالت داخلی و خارجی»« ،گ سترش عدا
ماد و
امنی در نندگم همه مل به همراه پی شر
معنو » و  ...میباشد.
 .3 - 6الزامات

برخی ان ا زامات اســتحکام ســاخ درونی قدرت ملی
عبارتند ان؛ ایســـتادگی و متزل نشـــدن در برابر
معارضهها ،توجه به عزت ملی ،عزم راسخ مسئو ین و
مردم ،تبع ی ان قانون و قانون مداری مردم و
م سئو ین ،توجه به هند سه هکم  ،عزت و م صلح در
ســـاخ بیرونی قدرت ،بهرهگیری ان عناصـــر عقل و
تدبیر در امور هکومتی ،داشـــتن توکل و ایمان به
عا ی های قدرت آ رین با بهرهگیری ان
خدا در
تجارب انقالب اســـالمی و د اع مقدس ،وهدت و اتحاد
ملی ،رصد اهداف هقیقی نظام اسالمی و تالش در مسیر
ناوری های
تحقق آن ها ،تو جه به دانش ،علوم و
راهبردی ،تربی صــحی اســالمی و انســانی ،تکریم
روهیه جهاد و . ...
 .4 - 6ابعاد

اســـتحکام ســـاخ درونی دارای ابعاد و هونههای
مختلفی به شرح نیر میبا شد؛ ا ستحکام اعتقادی و
معنوی ،استحکام رهنگی ،استحکام سیاسی ،استحکام
ــتحکام امنیتی و
ــتحکام علمی ،اسـ
ــادی ،اسـ
اقتصـ
د اعی ،و استحکام اجتماعی.

134

ترکیب شناسي مفهوم استحکام ساخت قدرت ملي جمهوری اسالمي ايران ...



135

 .5 - 6عناصر سازنده

برخی ان عنا صر ساننده ا ستحکام ساخ درونی قدرت
ملی ع بارت ند ان؛ اقتصــــاد م قاومتی ،تو جه هب
ـــالمی و ایرانی ،اعت ماد به
ارنش های ما ند گار اسـ
سرمایههای انسانی و بومی ،اصالح سبک نندگی و روی
آوری با پایههای تمدن اســالمی  -ایرانی ،همد ی و
همزبانی مردم و م سئو ین ،ریب نخوردن ان د شمن،
ـــتگی نیرو های مومن و انقالبی ،ج هاد علمی،
همبسـ
مدیری جهادی و . ...
 .5 - 6آسيب و چالشها

تنبلی و کوتاهی در مســئو ی ها ،شــیوع ناامیدی و
رخوت در جامعه ،عا ی منا قان و دشــمنان انقالب
ا سالمی ،تهاجم رهنگی و سیا سی د شمنان بیرونی،
ت ضعیف جایگاه سیا سی در من قه ،بیتوجهی به توان
ـــتگی به قدرت های
ـــور ،وابسـ
و قدرت د اعی کشـ
اســـتکباری ،رفل ان عدا  ،دور شـــدن جامعه ان
ـدم
ـای قرآن کریم ،عـ
ـــالمی و آمونههـ
رامین اسـ
ا ستعان ان ظر ی ها و ا ستعدادهای داخلی ،اختالف
و تفرقه در بدنه نظام اســـالمی ،ســـســـتی و عدم
ایســتادگی در برابر نیاده خواهی دشــمنان انقالب
ا سالمی ،عدم تو سعه بخشهای علم و ناوری راهبردی،
خودباختگی ملی ،بهرهگیری ان ا گوهای تو سعه رربی
ـــکن نده و ریرم قاوم،
در جام عه ،اقتصــــاد شـ
ریرمدبرانه بودن عا ی های ســیاســی و اجتماعی،
مدیری ســـفیهان در نظام اســـالمی ،عدم توجه به
د رد عه های عمومی مردم ،رواج بی قانونی ،عدم م هار
ساد سیا سی ،اقت صادی ،رهنگی و اعتقادی ،توقف
در ر شد شتابان جامعه در م سیر ر شد و آبادانی،
عدم تبیین صحی ارنشهای اسالمی و . ...
 .6 - 6نتايج

اوالً؛ مهمترین نتیجه رویکرد ا ستحکام ساخ درونی
قدرت ملی ،ا زایش اق تدار و اعت بار بین ا مللی
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ً؛ مستحکم سانی
جمهوری اسالمی ایران میباشد .ثانیا
قدرت ملی منجر به رل به بر چا ش های چ ند ب عدی
سیا سی ،اقت صادی ،رهنگی ،اجتماعی و  ...می شود.
ـــر ته در جهان
ً؛ ایجاد ا گویی مو ق و پیشـ
ثا ثا
ـــالم و تاثیرگذاری بر روند تحوالت من قهای ان
اسـ
دیگر دستاوردهای استحکام قدرت میباشد.
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