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چكيده
فرهنگ سياسي به عنوان يکي از مفاهيم اساسي و برخاسته از متن واقعيتهاي
اجتماعي جوامع را ميتوان پديدهاي چند بُعدي شامل باورها ،ارزشها ،ايستارها،
دانش و احساسات سياسي دانست .در واقع ،فرهنگ سياسي ،چارچوبي است که
رفتار سياسي در آن شکل ميگيرد .با توجه به اين تعريف ،فرهنگ سياسي شيعه
عبارت است از مجموعهاي پيوسته از نظام اعتقادي ،ارزشها و نمادهاي مذهب
تشيع که از منابع شيعي به دست ميآيد و مبناي کنش و واکنشهاي شيعيان
در برابر نظامهاي سياسي و حکومتها بوده است .از جمله حوزههايي که در آن
فرهنگ سياسي نقش بسزايي دارد ،قدرت نرم ميباشد .بر اين اساس ،هدف اصلي
پژوهش حاضر ،نقش فرهنگ سياسي شيعه در ميزان قدرت نرم جمهوري اسالمي
ايران است .روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله توصيفي -تحليلي است و
گردآوري اطالعات با استفاده از ابزار کتابخانهاي و منابع اينترنتي انجام شده است.
نتايج حاصل از مقاله حاضر نشان ميدهد که در نظام جمهوري اسالمي ايران،
فرهنگ سياسي ارزشي غالب است که به تبع آن ،نوع مشروعيت سياسي نظام
نيز سمت و سوي ارزشي دارد .آموزههاي اعتقادي تشيع در جامعه ما ميتواند
به شکلگيري و تقويت اين نوع مشروعيت (ارزشي) کمک نمايد .افزايش ميزان
مشروعيت نظام بدون ترديد افزايش قدرت نرم را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدي:
فرهنگ سياسي تشيع ،قدرت نرم ،نظام ارزشي ،نظام اعتقادي ،نمادها ،جمهوري
اسالمي ايران

 -1استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان
 -2استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان
 -3دانشجوي دوره دکتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان،
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مقدمه
فرهنگ سياسي بهعنوان يک مقوله نرمافزاري ،نقش مهمي در توسعه سياسي و اجتماعي
جوامع ايفا ميکند؛ زيرا مطالعه و تحقيق درباره فرهنگ سياسي ،عالوه بر آنکه کليد
فهم و تبيين ساخت سياسي و ساختارها را به دست ميدهد ،از اين لحاظ نيز مفيد
است که امکان مطالع ه دقيقتر رفتارهاي سياسي بازيگران سياسي را نيز فراهم ميآورد.
از طرف ديگر ،فرهنگ سياسي به معناي ايستارها و باورهاي احساسي افراد نسبت
به نظام و نخبگان سياسي ،نقش مهمي در افزايش قدرت نرم يک کشور دارد؛ زيرا
يکي از مفاهيمي که در دوران اخير دچار تحول معنايي شده است ،مفهوم قدرت
ميباشد .گذار مفهومي قدرت از حوزهسختافزاري به حوزه نرمافزاري ،امروزه مورد
توجه کارگزاران سياسي کشورها واقع شده است .حصول به جنبه نرمافزاري ،قدرت
شرايط خاص خود را ميطلبد که نوع فرهنگ سياسي يکي از لوازم اصلي برای تحقق
هدف مذکور است؛ بنابراين يکي از متغيرهايي که نقش مهمي در تقويت قدرت نرم
يک کشور ايفا ميکند ،نوع فرهنگ سياسي است .به اعتقاد کارشناسان ،مشروعيت
سياسي ،يکپارچگي و توان سياستسازي از ارکان اصلي قدرت نرم در بُعد داخلي به
شمار ميآيد و اين مسئله خود ريشه در نوع فرهنگ سياسي يک جامعه دارد .بر اين
اساس ،سؤال اصلي مقاله حاضر اين است که فرهنگ سياسي شيعه چه نقشي در ميزان
قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران دارد؟
مفهوم فرهنگ
فرهنگ از جمله مقوالتي است که در حوزههاي مختلف علوم اجتماعي داراي تعاريف
مختلف است و اين واژه داراي طيف وسيعي از برداشته است؛ ازاینرو قبل از پرداختن
به تعاريف فرهنگ سياسي و اهميت آن الزم است مقوله فرهنگ مورد توجه قرار گيرد.
در واقع ،هر يک از صاحبنظران از ديدگاهي خاص به بررسي و ارائه تعريف اين مفهوم
پرداختهاند .ادوارد تايلور که تعريف وي از فرهنگ بسيار معروف است ،در اينباره
ميگويد« :فرهنگ يا تمدنُ ،کليت درهمتنيدهاي است ،شامل دانش ،هنر ،دين،
قانون ،اخالقيات ،آداب و رسوم و هرگونه توانايي و عاداتي که آدمي همچون عضوي
از جامعه به دست ميآورد» (روشه .)117:1370 ،چنانکه پيداست تايلور در اين تعريف،
تمدن و فرهنگ را مترادف هم ميگيرد و از دين و اخالق نيز به عنوان اجزا و ارکان
عمده فرهنگ ياد ميکند.
1

1- Tylor, E.

ماکس وبر در کتاب «اخالق پروتستاني و روحيه سرمايهداري» در تحليل خود،
روحيه پروتستانيسم را منشأ و موجد سرمايهداري غرب و تحوالت مادي و معنوي ميداند
و فرهنگ را عبارت ميداند از شيوهاي که انسانها بر اساس آن زندگي کردهاند ،جهتي که
به هستي خود دادهاند و سلسله مراتبي که بين ارزشها برقرار کردهاند (آل غفور.)38:1380،
در اين تعريف وبر ،هم بر جنبه مادي فرهنگ يعني شکل و شيوه زندگي انسانها و هم
بر وجه غيرمادي فرهنگ يعني ارزشها تأکيد دارد .فرهنگ هر جامعه داراي دو بُعد
مادي و معنوي است؛ بُعد مادي به مجموعه پديدههايي اطالق ميشود که محسوس،
ملموس و قابل اندازهگيري با موازين کمي و علمي است و اين مجموعه شامل ابزارها و
اشيايي است که به دست اعضاي پيشين جامعه ساخته شده و براي اعضاي حاضر به جا
ماندهاند ،مانند فنون ،ابزارهاي کاربردي و توليدي .بُعد غيرمادي شامل مسائلي است که
با موازين کمي قابل اندازهگيري نيست .اين مجموعه شامل آداب و رسوم و معتقدات،
علوم و هنرهايي است که عميقاً به وسيله زبان و خط فرا گرفته ميشوند .در واقع اين
مجموعه ،هويت فرهنگي جامعه را شکل ميدهد (سريع القلم.)29 :1381،
و باالخره رونالداينگلهارت در کتاب « انقالب آرام» الگوي جديدي را براي تبيين
فرهنگ سياسي ارائه ميدهد .نگرش ،دانش و ارزشها را به عنوان عناصر اصلي فرهنگ
معرفي ميکند ،اين بدان معناست که فرهنگ تمامي بخشهاي زندگي اجتماعي،
مذهب ،سياست ،آداب و رسوم و  . . .را در شبکهاي از مفاهيم جاي ميدهد؛ لذا به مثابه
عامل تعيينکننده اصلي رفتار انسان عمل ميکند (اينگلهارت.)131:1373،
در تعاريفي که از فرهنگ شد ،فرهنگ عصار ه حيات اجتماعي انسان شناخته شده
است که کارکردهاي عمدهاي در جامعه دارد .اساسيترين آن ،نظامبخشي به رفتارها
و کردارهاي افراد جامعه و تربيت آنها بر اساس الگوهاي خاص خود و نيز شکل دادن
به شخصيت آنهاست.
1

مفهوم فرهنگ سياسي
به طور سنتي ،اصطالح فرهنگ سياسي شامل ارتباط ذهني با سياست (عالقه ،اطالعات،
ارتباطات) ،نگرش نسبت به مدلهاي مختلف از نظم سياسي (دموکراسي ،سوسياليسم)
و در نهايت ،ارزيابي چگونگي رسيدن به سياست (رضايت از دموکراسي ،اعتماد به
نهادها) است (رايستينا  .)414:2013 ،اين مفهوم و اصطالحات آن در دهه  1960براي
تجزيهوتحليل و مقايسه بينالمللي چگونگي الگوهاي جهتگيري سياسي و اجتماعي
3
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2- Engelhart,R.
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در سراسر اروپا پس از جنگ بهوجود آمد (آلموند و وربا .)1963 ،بهطورکلي ميتوان گفت،
فرهنگ سياسي يک اصطالح تازه است که به دنبال روشنتر کردن و نظاميافتهتر کردن
قوخوي ملي ،ايدئولوژي
بخش زيادي از دانستهها در باب مفاهيمي همچون روح و خل 
سياسي ،روانشناسي سياسي ملتها و ارزشهاي بنيادين مردم است (پاي.)40:1370،
اولينبار دو سياستشناس امريکايي به نامهاي گابريل آلموند و سيدني وربا با تدوين
نظريه فرهنگ سياسي بر اساس دادههاي مقطعي ملي و تجربي از قلمرو برداشتهاي
ادبي به قلمرو فرضيههاي قابل آزمايش حرکت کردند (اينگلهارت .)18:1373،پس از آلموند،
دو پژوهشگر ديگر به نامهاي آدام پير و اوالم در سال  1958در مطالعات تطبيقي خود
در سياست ،يک بررسي دقيق از مفهوم فرهنگ سياسي را سازمان دادند.
شناختهشدهترين تحقيق تجربي در اين زمينه ،کتاب معروف «فرهنگ مدني» تأليف
مشترک آلموند و وربا ( )1963است که به گفته پاي ،نقطه عطفي در مطالعات فرهنگ
سياسي بود (پاي .)966:1995 ،آلموند فرهنگ سياسي را الگوي نگرشها و سمتگيريهاي
فردي نسبت به سياست در ميان اعضاي يک نظام تعريف ميکند (عالم .)113:1373،از
ديدگاه آلموند ،هر نظام سياسي متضمن يک الگوي خاص از جهتگيري به سوي
کنشهاي سياسي است .اين بدان معناست که در هر نظام سياسي ،يک قلمرو ذهني
سامانيافته در باب سياست وجود دارد که به جامعه ،اجتماع و افعال فردي معنا
ميدهد (شريف.)8:1380،
لوسين پاي مؤلف کتاب «فرهنگ سياسي و توسعه سياسي» نظر ميدهد که فرهنگ
سياسي «مجموعه نگرشها ،اعتقادات و احساساتي است که به روند سياسي نظم و
معني ميدهد و فرضيهها و قواعد تعيينکننده حاکم بر رفتار و نظام سياسي را مشخص
ميکند» (عالم .)113:1373،سنتهاي يک جامعه ،روح نهادهاي عمومي آن ،هيجانات و عقل
جمعي شهروندي و همچنين سبک و رمزهاي عمل رهبران آن ،نتايج تصادفي تجربه تاريخي
نيستند بلکه به عنوان جزئي از يک کل معنادار ،با هم ترکيب و تناسب يافته و يک مجموعه
بههمپيوسته و معقول از روابط را بهوجود ميآورند .در واقع ،فرهنگ سياسي مؤثر و براي
اجتماع ،ساخت نظاميافتهاي از ارزشها و مالحظات معقول را فراهم ميآورد (پاي.)39:1370،
بال فرهنگ سياسي را ترکيب ايستارها ،اعتقادات ،شور و احساس و ارزشهاي جامعه مرتبط
با نظام سياسي و مسائل سياسي ميداند (بال .)56 :1951 ،به نظر پترسون فرهنگ سياسي
مفهوم بسيار حساس و پيچيدهاي است که به پاسخهاي نمادين ،احساسات و ادراکاتي
که مردم به سيستم سياسي دارند و به ارتباط اين گرايشها با ديگر جنبههاي سياسي
توجه ميکند (کينگ .)118:1994،
1
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فرهنگ سياسي به الگوهاي جهتگيري سياسي اشاره دارد که از استقالل نسبي
برخوردار باشند ،حتي نمادهاي کالمي نيز جزو فرهنگ سياسي و تجربههاي فرهنگ
سياسي ،عاملي تأثيرگذار بر فرهنگ سياسي است؛ از اينرو فرهنگ سياسي از قالبهاي
سيستمي خارج شده و فرهنگ سياسي هر کشوري به دور از قياسهاي غيرتجربي ،در
فرايند تاريخ بومي هر کشور شکل ميگيرد (پارسونز  ،1951 ،اينگلهارت .)1205-1228 :1988 ،
بسياري از جدالهاي سياسي و فرهنگي جوامع در سطح داخلي و بينالمللي را ميتوان
ناشي از وجود ايستارهايي دانست که فرهنگ سياسي را شکل ميدهد .اگر فرهنگ،
بازتاب روح عمومي جامعه باشد ،ايستارها نيز قالب ذهني و ادراکي است که در درون
جامعه شکل گرفته است و هرگونه کنش اجتماعي بر اساس چنين شاخصي انجام
ميگيرد .تصميمگيري در حوز ه سياسي و اجتماعي بر پايه بازتاب ايستارها حاصل
ميشود؛ بدينسان تأکيد انسانشناسان بر فرهنگ ،به مثابه عامل تعيينکننده اصلي
رفتار انسان متمرکز ميشود (پالمر و ديگران.)99:1367،
در مجموع ،فرهنگ سياسي بر اين فرض مبتني است که:
1 -1نگرشها ،احساسات و ادراکات حاکم بر هر جامعهاي ،انبوهي از امور تصادفي
نيستند بلکه نمايانگر الگوهاي سازگاري هستند که باهم تناسب دارند و متقاب ً
ال
يکديگر را تقويت ميکنند.
2 -2هر جامعهاي فرهنگ سياسي خود را دارد که بر فرايندهاي سياسي معنا و جهت
ميدهد.
3 -3هر فرد بايد از زمينه تاريخي خود آگاه شود و به دروني کردن معرفت و احساسات
مربوط به سياست در جامعه و مردم خويش اقدام کند؛ از اینرو ريشه فرهنگ
سياسي در روانشناسي است؛ به اين معنا که فرهنگ سياسي از نسل قبل به نسل
بعد انتقال مييابد .فرايند کلي هم بايد تابع قانون باشد که به توسعه شخصيت
فردي و فرهنگ عمومي جامعه حاکم است.
4 -4رفتار سياسي هر فرد ،گروه ،طبقات و حتي دولت بستگي به چگونگي فرهنگ
سياسي آن دارد .در واقع فرهنگ سياسي ،رفتار سياسي مردم را هدايت ميکند
و ساختار و ارزش جامعه را بهوجود ميآورد .فرهنگ سياسي محصول تاريخ نظام
سياسي و اعضاي منفرد نظام است و ريشه در رويدادهاي اجتماعي و تجارب فردي
دارد ،فرهنگ سياسي رويکرد ذهني افراد به موضوعات اجتماعي را تا حدود زيادي
تعيين ميکند (آشوري.)15:1357،
1
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در متون سياسي يونانيها و روسها بررسي روحيات ،خلقيات و طبع فرقهها و
ملتهاي گوناگون در کانون فهم سياسي بوده است .هنگامي که عده قابل توجهي از
انسانها در جغرافيايي اجتماع ميکنند ،با گذشت زمان و گسترش تعامالت ميان آنها
جامعهاي تشکيل ميشود .هر نوع واحد سياسي از قبيله تا کشور -ملت يا حکومت
ملي به طور طبيعي داراي جامعهاي است که به رفتارها ،کنشها ،واکنشها ،هنجارها و
افکار خاص تمايل نشان ميدهد .واژه تمايل در بحث فرهنگ سياسي از اهميت معنايي
خاصي برخوردار است (سريع القلم .)11 :1386،زماني که عدهاي در جغرافيايي با يکديگر
تعامل دارند ،با گذشت زمان در تمايالت خاص ،تشابه پيدا ميکنند .اين تشابهات
همه افراد از عموم طبقات و اقشار را در بر ميگيرد .در بسياري از جوامع ،فرهنگي در
سطوح «فوق ساختار» بر اين تشابهات و تمايالت سايه افکنده ،آنها را شکل داده و
هدايت ميکند (سريع القلم.)11:1386،
در مشرق زمين نيز توجه به فرهنگ سياسي در آثار فارابي و خواجه نصيرالدين طوسي
مشاهده ميشود .فارابي در تبيين آراي اهل مدينه فاضله ،فرهنگ را ترسيمات ذهني و
خيالي ملتها که در نفوس و عقول آنها منعکس است معرفي ميکند .خواجه نصيرالدين
طوسي ضمن تشريح اليهها ،ويژگيهاي مختلف فرهنگي ،جوامع سياسي متفاوت را
مبتني بر روحيات ،باورها و الگوهاي رفتاري متفاوت قلمداد ميکند (آل غفور.)112-114:1375،
فرهنگ سياسي هر جامعه به گونهاي بيانگر چگونگي زندگي اجتماعي ،رفتار و
نوع تعامل مردمان آن با يکديگر است(سريعالقلم .)62:1381،عناصر سازنده وحدت ملي،
آدمهاي ساکن آن سرزمين هستند و چگونگي تعامل و رفتار اين آدمها با يکديگر متأثر
از فرهنگ سياسي آنان است؛ بنابراين نوع فرهنگ سياسي در هر جامعهاي ميتواند
تأثير مساعد يا نامساعد ،مخرب يا سازنده بر قدرت نرم داشته باشد.
همچنانکه فرهنگ عمومي ميتواند سالم يا ناسالم باشد ،فرهنگ سياسي نيز ميتواند
بر احترام و اعتماد متقابل ،مشارکتپذيري و برخورد منطقي با نظرات و برداشتهاي
سياسي ديگران مبتني باشد و فرهنگ سالم سياسي نام بگيرد يا به تحملناپذيري،
بياحترامي به نظرات و گرايشهاي سياسي ديگران ،برخورد تحريککننده و تخريبي
در قلمروهاي سياسي مبتني باشد و به عبارتي ،فرهنگ ناسالم سياسي ناميده شود.
مفهوم فرهنگ سالم سياسي با گونهاي وضعيت خاص در جامعه ارتباط دارد که طي
آن افراد جامعه اعم از دولتمردان يا شهروندان ،پويش حل اختالف و کشمکشهاي
ميان خود را به شيوههاي قانوني و اخالقي در خود دروني و ذاتي کرده و فرزندان خود
را بر اين اساس جامعهپذير ميکنند (ازغندي.)58:1380،
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هرچند تعاريف مختلفي در مورد فرهنگ سياسي وجود دارد اما ميتوان اشتراکاتي
را در تمام اين تعريفها پيدا کرد .با توجه به تعاريف بیان شده ،ما فرهنگ سياسي را در
اين مقاله اينگونه تعريف ميکنيم :مجموعهاي از نظام اعتقادي ،ارزشها و نمادهاي
موجود در يک جامعه است که به رفتارهاي سياسي در برابر نظام سياسي جهت ميدهد.
باتوجه به این تعاريف از فرهنگ سياسي ،فرهنگ سياسي شيعه عبارت است از:
مجموعهاي پيوسته از نظام اعتقادي ،ارزشها و نمادهاي مذهب تشيع که از منابع
شيعي به دست ميآيد و مبناي کنش و واکنشهاي شيعيان در برابر نظامهاي سياسي
و حکومتها بوده است (ابوطالبي .)1387،به عبارت ديگر ،فرهنگ سياسي شيعه نوع نگرش
و نحوه برخورد شيعه اماميه با سياست و قدرت سياسي است که تحت تأثير مبادي
نظري و باورها و سنتهاي شيعه در متن تاريخ و حيات جمعي شيعيان شکل گرفته و
تعيينکننده الگوهاي کنش و رفتار سياسي آنان در پذيرش يا نفي حکومتها ميباشد.
نوع نگرش فرهنگ شيعه به امر حکومت ،ويژگيهايي دارد از جمله اينکه مخالف ظلم
و ظلمستيزي است اما در عين حال دنبال حکومت مشروع با پايههاي مردمي است
که بيانگر جايگاه و نقش مردم در حکومت است.
بر همين اساس است که امام علي (ع) با آنکه از جانب خداوند به واليت و رهبري
مردم تعيين شده بود ،تا قبل از بيعت مردم با ايشان ،عم ً
ال بر انجام اين مسئوليت
اقدامي نکرد؛ زيرا زمينه اجرايي واليت و رهبري حضرتش فراهم نبود .اما وقتي که
زمينه آماده شد ،آن حضرت از زير بار مسئوليت شانه خالي نکردند .حضرت در اين
زمينه ميفرمايد« :لوال حضور الحاضر و قيام الحجه بهوجود الناصر و ما اخذ اهلل علي
العلماء ان اليقاروا علي کظه ظالم و ال سغب مظلوم أللقيت حبلها علي غاربها و لسقيت
اخرها بکأس ا ّولها و أللفيتم دنياکم هذه ازهد عندي من عفطه عنز » . . .يعني اگر حضور
فراوان بيعتکنندگان نبود و ياران حجت را بر من تمام نکرده بودند و اگر خداوند از
علما عهد و پيمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان
سکوت نکنند ،مهار شتر خالفت را به کوهان آن انداخته بودم و رهايش ميساختم و
آخر خالفت را با کاسه ا ّول آن سيراب ميکردم ،آن گاه ميديديد که دنياي شما نزد
من از آب بيني بزغالهاي بيارزشتر است (نهجالبالغه ،خطبه سوم).
حضرت امامخميني (ره) درباره نقش بيعت مردم ميفرمايد« :تولي امور مسلمين و
تشکيل حکومت بستگي دارد به آرای مسلمين که در قانون اساسي هم از آن ياد شده
است و در صدر اسالم تعبير ميشده است به بيعت با «ولي مسلمين» (صحيفه امام،ج)459 :20؛
بنابراين مهمترين کانون توليد قدرت نرم در انقالب اسالمي ،دين و آموزههاي فرهنگ
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سياسي تشيع بود که با ابتکارات خاص و خالقيتهاي برجسته امام خميني(ره) به
عنوان موتور محرک انقالب به کار گرفته شد .از نظر اسالم و آيات قرآن« ،مردم» يکي
از ارکان اساسي حکومت هستند .قرآن مجيد ميفرمايد« :لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و
انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط » . . .يعني ما رسوالن خود را با داليل
روشن فرستاديم و با آنها کتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين
عادالنه) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند( . . .حديد)25 :؛ بنابراين اسالم که براي
اجراي عدالت و قسط در اجتماع برنامههايي دارد ،اجراي عدالتي را با ارزش ميداند
که به دست مردم باشد و مردم آن را برپا دارند ،نه حکومت و زمامداران.
در شيعه اگرچه حکومت حق امامان و نايبان ايشان در زمان غيبت است اما زماني
اين تئوري ميتواند به مرحله عمل درآيد که رأي مردم وجود داشته باشد؛ بنابراين
اگرچه مشروعيت ديني است اما زماني به مرحله فعليت درميآيد که مقبوليت مردمي
هم وجود داشته باشد .بر اين اساس ،فرهنگ سياسي شيعه در عين حال که ظلمستيز
است اما حکومتي را هم مشروع ميداند که مورد قبول مردم واقع شده باشد .اين نوع
اعتماد و تکيه به نقش مردم در جمهوري اسالمي ايران ،بسترساز قدرت نرم است که
در آموزههاي فرهنگ سياسي شيعه نيز مورد توجه قرار گرفته است.
از مهمترين عناصر و مفاهيم در فرهنگ سياسي شيعه بايد از اصل امامت ،انتظار
موعود ،غيبت ،شهادت ،تقيه ،عدالت و اصل امر به معروف و نهي از منکر نام برد.
همچنين از نهادهاي مذهبي در فرهنگ شيعه بايد به عاشورا ،سوگواري و تعزيه و
سنت ياد شهيدان اشاره نمود که بالقوه در تحريک و بسيج مردم و دميدن روح مبارزه
و انقالبيگري قدرت زيادي دارند .عنصر اجتهاد و مرجعيت و نهاد مسجد و منبر نيز از
عوامل مؤثر بر فرهنگ سياسي شيعه ميباشند (حسني.)75 :1388 ،
به طور کلي ،شاخصههاي فرهنگ سياسي شيعه را به عنوان بخش فراگير فرهنگ
سياسي ايران ،ميتوان در مفاهيمي همچون انتظار موعود ،تولي و تبري ،ظلمستيزي،
امر به معروف و نهي از منکر ،روحيه ايثار و شهادتطلبي ،نفي سلطه ،امامت و واليتفقيه
و اجتهاد و مرجعيت يافت (اکبري معلم )40-43:1382،بهگونهاي که فرهنگ شهادت -که
يکي از عناصر بارز و مهم فرهنگ سياسي ايران است -برگرفته از فرهنگ اسالمي
شيعي ميباشد .در اين بخش ،برخي از مهمترين شاخصههاي فرهنگ سياسي شيعه
به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
الف .نظام اعتقادي
نظام اعتقادي شيعه عبارت است از اصول و فروع دين اسالم بر اساس مذهب تشيع .اين
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نظام اعتقادي يکي از ارکان مهم فرهنگ سياسي شيعه است که عناصرآن بهشدت به
همپيوسته و داراي يک انسجام دروني فوقالعاده هستند .عناصر مهم اين نظام اعتقادي
که در رفتار سياسي شيعيان تأثير مستقيم داشتهاست ،عبارتند از:
معاد :يكي از اصول اعتقادي شيعيان ـ كه تأثير بسزايي در فرايند شكلگيري
رفتارهاي سياسي شيعيان داشته ـ اعتقاد به وجود جهاني ديگر ،ماوراي اين دنياي مادي
است؛ جهاني كه انسان پس از مرگ به آن منتقل ميشود .بر اساس اعتقادات شيعه ،در
جهان پس از مرگ ،زندگي انسان ابدي و دائمي خواهد بود و فنا در آن عالم راه ندارد.
معاد از ماده (عود) به معناي بازگشتن است و به بازگشت دوباره روح به بدن ،در روز
قيامت گفته ميشود .دين اسالم -كه كاملترين اديان آسماني است -موضوع معاد را
از اصول جهانبينيخود شمرده و ايمان به آنرا شرط مسلمان بودن و از اركان دين
اسالم دانستهاسـت؛ يـعـنـي اگـر كسي بـه زندگي پس از مرگ ايمان نياورد و اصل
معاد را منكر شود ،از گروه مسلمانان بيرون است .آيات بسياري از قرآنكريم درباره
قيامت نازل شده و اين كتاب گرانقدر آسماني درباره مسائل و موضوعات آن سخن بسيار
گفتهاست؛ چنانكه حدود يك ششم آيات قرآن پيرامون مسائل و موضوعات معاد است؛
مسائل و موضوعاتي همچون روز قيامت ،چگونگي زنده شدن انسان در قيامت ،ميزان،
حساب ،تجسم عمل ،بهشت و دوزخ (مرکز تحقيقات اسالمي نمايندگي وليفقيه در سپاه.)33:1379 ،
پس از پيدايش رنسانس و فروپاشي اعتقادات مذهبي کليسا ،فرهنگي جديد در
اروپا متولد شد .اين فرهنگ با اعتقاد به «اصالت انسان» و تکيه بر «اومانيسم» درصدد
نفي انديشههاي آسماني برآمد و دين و دينباوري را بهشدت مورد حمله قرار داد.
در فرهنگ جديد ،انسان از خاک برآمده و در خاک فرو خواهد رفت و تاريخ زندگاني
او نه ابتدايي دارد و نه انتهايي؛ هرچه هست همين زندگي مادي است که بايد از آن
کمال استفاده و لذت را برد .انسان موجودي صرفاً «اين دنيايي» است و خوشبختي
و سعادت او نيز بايد «اين دنيايي» باشد .در اين فرهنگ ،رابطه انسان با خدا و در
نتيجه ،با خودش قطع شده است و انسان هيچ ارتباطي با پيامبران و تعاليم آسماني
ندارد .در زندگي ماشيني ،انسان با خود و ديگران و حتي طبيعت ،قطع رابطه کرده
است و شب و روز بدون تفکر و تأمل به دور خود ميچرخد و با تکرار پس از تکرار،
زندگي را سپري ميکند .در اين فرهنگ انگيزهاي و فرصتي براي انديشيدن درباره
خدا و قيامت و زندگي روزمره وجود ندارد ،در حالي که اعتقاد به قيامت ،رکني مهم
از ارکان اعتقادات مذهبي است که در ساي ه حاکميت فرهنگ ديني گسترش و عمق
مييابد .نکته قابل تأمل آن است که فرهنگ ،شامل همه روابط آشکار و پنهان فردي
و اجتماعي ميشود .در نتيجه باور به معاد در سايه حاکميت ديني باعث شکلگيري
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رفتارها ،ايستارها و جهتگيريهاي سياسي (فرهنگ سياسي) خاصي در ذهن افراد
جامعه و دولتمردان ميشود که تمامي زواياي زندگي فردي و اجتماعي و روح حاکم بر
جامعه را در بر ميگيرد و همه نهادها و ارگانهاي اجتماعي را متأثر میسازد .در جامعه
ديني تمامی روابط اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي از اهداف و آرمانهاي ديني
نشئت ميگيرند و متناسب با ارزشها و برنامههاي الهي سازماندهي ميشوند .نهادهاي
اجتماعي براي تحقق اهداف و برنامههاي ديني ،مسئوليت مشترک دارند و ضمن تالش
براي اجراي برنامههاي خود ،بايد براي حاکميت فرهنگ ديني نيز برنامهريزي و تالش
نمايند (نويد.)12 :1376 ،
امامت« :امامت» يکي از اصول مذهب تشيع است .امامت يعني زمامداري جامعه
اسالمي (امام خامنهاي .)21 :1391 ،اعتقاد شيعه به امام عادل و معصوم ،در درون خود يک
اصل انقالبي را ميپروراند و آن اعتقاد به نامشروع بودن همه حکومتهاي غير معصوم در
زمان معصوم (عليهالسالم) و غاصبانه بودن همه حکومتهاي غيرمأذون در دوران غيبت
است .اين اصل به صورت بالقوه ،عنصري انقالبي است که در صورت فعليت ،ميتواند
حکومتهاي نامشروع را سرنگون و حکومت مطلوب را جايگزين کند (حسينيان)14 :1380،؛
بنابراين نظريه امامت شيعه بر مبناي وصايت و نصب بنيان نهاده شده و اصلي که از آن
نشئت ميگيرد (نفي و غيرمشروع بودن ديگر حکومتها) موجب تداوم روحيه انقالبي
و آمادگي نسبي شيعيان براي انقالب در طول تاريخ شده است.
اين موضوع را الوردي ،نويسنده معروف سني ،کامال درک کرده است .او ميگويد:
شيعه نخستين کساني هستند که تفکر انقالبي و پرچم قيام را در اسالم بر ضد طغيان
به دوش کشيدند و همواره نظريههاي شيعه روح انقالب را با خود همراه داشت .عقيده
به «امامت» که شيعه بدان ايمان دارد ،آنها را به انتقاد و اعتراض نسبت به هيئتهاي
حاکم و باالخره به جبههگيري در برابر آنها واميداشت و اين حقيقت در سرتاسر تاريخ
شيعه مشهود است .به عقيده آنها ،هر حکومتي به هر شکل و در هر قالبي که باشد ،غاصب
و ظالم است .مگر آنکه امام معصوم (عليهالسالم) يا نايب آن زمام حکومت را در دست
گيرد .به همين دليل بوده که شيعيان به طور مداوم ،در قلب جريان انقالبي مستمر به
سر ميبردند؛ نه آرام ميگرفتند و نه آنان را رها ميکردند (حسينيان)18 :1380 ،؛ بنابراين
ميتوان گفت فرهنگ سياسي شيعه ،فرهنگي امامت محور است که با الگوهاي فرهنگي
استبدادي و استعماري مخالف ميباشد.
انتظار موعود« :انتظار» در لغتنامه دهخدا به معناي چشمداشت و چشمبهراه بودن
است؛ اما در اصطالح ،به معناي چشمبهراه بودن براي ظهور واپسين ذخيره الهي و آماده
شدن براي ياري او در برپايي حکومت عدل و قسط در سراسر گيتي است .به بيان ديگر،
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ت آمادگي (انسانها) براي آنچ ه انتظار
ي روحي است ك ه باعث به وجود آمدن حال 
«كيفيت 
دارند ،ميشود و ضد آن ،يأس و نااميدي است .هر چه انتظار بيشتر باشد و هر چه شعله
آن فروزانتر و پُرفروغتر باشد ،تحرک و پويايي او و در نتيجه آمادگي نيز بيشتر خواهد
بود» (موسو ي اصفهاني .)235:1385 ،فرهنگ راستين انتظار بر سه رکن اساسي استوار است:
الف) نارضايتي يا قانع نبودن از وضع موجود ب) اميد داشتن به آينده بهتر ج) حرکت و
تالش براي گذر از وضع موجود و قرارگرفتن در وضع مطلوب (محمدي .)115:1383 ،در انتظار،
اميد به دستيابي وضع بهتر ،مؤلفهاي اساسي است كه انسان را از ركود و خمودگي
برحذر ميدارد و او را به تالش در راه رسيدن به وضع مطلوب وا ميدارد .در اين صورت،
اگر به داليلي به وضع مطلوب هم نرسيد ،به دليل اهتمام و سعي او ،خداوند پاداش
كساني را آن مرحله را درك ميكنند به او خواهد داد .شهيد مطهري تعريف مجددي
از مفهوم انتظار ارائه ميدهد که بنا به گفته وي ،دوگونه را شامل ميشود( :گونه اول)
انتظاري که سازنده و نگهدارنده ،تعهدآور ،نيروآفرين و تحرکبخش به گونهاي است
که ميتواند نوعي عبادت و حقپرستي شمرده شود؛ و (گونه دوم) انتظاري که گناه،
ويرانگر و فلجکننده است و نوعي «اباحيگري» بايد محسوب گردد .اين دو نوع انتظار
فرج ،معلول دو نوع برداشت از ظهور عظيم مهدي موعود است و اين نوع برداشت به
نوبه خود از دو نوع بينش درباره تحوالت تاريخي ناشي ميشود (مطهري.)51-59 :1378 ،
مقام معظم رهبري در اينباره ميفرمايند...« :انتظا ِر فرج را افضل اعمال دانستهاند...
انتظار ،يک عمل است ،يک آمادهسازي است ،يک تقويت انگيزه در دل و درون است،
يک نشاط و تحرك و پويايي است در همه زمينهها .اين ،درواقع تفسير اين آيات كريمه
ض َون َْج َعلَ ُه ْم أَئ ِ َّم ًة َون َْج َعلَ ُه ُم
قرآني است كه « َون ُ ِر ُ
اس ُتضْ ِع ُفوا فِي ال ْْر ِ
يد أَن ن َُّم َّن َعلَى الَّذ َ
ِين ْ
َ
اس َتعِي ُنوا ب ّ
ِين»(سوره قصص ،آيه  )5يا « َق َ
اصب ُِروا ْ إ ِ َّن األ ْر َ
ض ِ ّل
ال ْ َوا ِرث َ
ِالل َو ْ
ال ُم َ
وسى ل ِ َق ْو ِم ِه ْ
ِين»(سروه اعراف ،آيه  .)128يعني هيچ وقت ملتها
يُو ِرثُ َها َمن يَشَ ا ُء م ِْن ع َِبا ِد ِه َوال ْ َعاق َِب ُة لِلْ ُم َّتق َ
و امتها نبايد ازگشايش مأيوس شوند» (امامخامنهاي« .)336 :1391 ،آنروزي كه ملت ايران
قيام كرد ،اميد پيدا كرد كه قيام كرد .امروزكه آن اميد برآورده شدهاست ،از آن قيام ،آن
نتيجهبزرگ را گرفتهاست و امروز هم به آينده اميدوار است و بااميد و بانشاط حركت
ميکند .اين نور اميد است كه جوانها را به انگيزه و حركت و نشاط وادار ميکند و از
دلمردگي و افسردگي آنها جلوگيري ميکند و روح پويايي را در جامعه زنده ميکند
اين ،نتيجه انتظار فرج است» (امامخامنهاي.)336 :1391 ،
بر اين اساس ،ميتوان گفت انتظار در فرهنگ سياسي تشيع از جايگاه بسيار وااليي
برخوردار است و عالوه بر آن زمينهساز تبلور مؤلفههاي اساسي ديگري از فرهنگ تشيع
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بوده است؛ چراکه انتظار يک «مصلح جهاني» به معناي آماده باش کامل در حوزههاي
فکري ،فرهنگي ،اخالقي ،مادي و معنوي براي اصالح همه جهان ميباشد.
امر به معروف و نهي از منکر :امر به معروف و نهي از منکر ،جايگاه مهمي در فرهنگ
سياسي شيعه دارد .با بررسي آيات و روايات وارده ،ميتوان به اهميت و ضرورت اين
عنصر در فرهنگ سياسي شيعه پيبرد؛ چنانکه امام حسين(ع) هدف از قيام خود عليه
حکومت وقت را امر به معروف و نهي از منکر ميداند .اصل امر به معروف و نهي از منکر،
وظيفه همگاني و متقابل دعوت به خير که بر عهده همه مردم نسبت به يکديگر ،دولت
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است ،به سيستم ،توانايي ميبخشد تا به صورت
مداوم ،سطح آگاهيهاي مردم ،کارايي و قدرت کنترل آنها را تا آن حد باال ببرد که قدرت
به فساد کشيده نشود ،طرز فکر و خواسته مردم از حدود حق و خير تجاوز نکند و راه
نفوذي براي منحرفان ،قدرتطلبان و سودجويان باقي نماند .به قول عالمه فضل اهلل ،امر
به معروف و نهي از منکر ،روش واقعي براي تغيير و اصالح اجتماعي و برخورد با حاالت
انحرافي است که بر جامعه ديني و دولت اسالمي عارض ميشود .اين فريضه ،به خوبي
زمينههاي مشارکت در قالب سياسي افراد و نيروها را فراهم ميکند (فضل اهلل.)39:1995 ،
«تبري» هستند که جزو فروع دين
تولّي و تب ّري :از جمله آموزههاي ديگر« ،تولّي» و ّ
و اصول مذهب تشيع به شمار ميروند و به مفهوم دوستي با دوستان خدا و گسستگي از
اهل باطل هستند .اين نفي و اثبات ،جرياني است هم دروني و هم بيروني .جريان دروني
به معناي کوشش براي کسب آمادگيهاي روحي و معنوي به عنوان پشتوانهای براي
جريان بيروني است که در واقع ،جهادي عملي و پيگير در مسير عينيت بخشيدن به
واليت ائمه اطهار (عليهمالسالم) به شمار ميرود .تولّي يعني :اثبات واليت اولياي دين و
نفي هر واليتي که معارض با آنها است .دوست داشتن و دشمن داشتن يعني اثبات واليت
اوليای دين و نفي هر واليتي که معارض با آنهاست (هنري لطيفپور .)86-87:1380 ،به تعبير
استاد مطهري «تاريخ شيعه با نام يک سلسله از شيفتگان و شيدايان و جانبازان سر از
پانشناخته توأم گشته است» (مطهری .)35 :1368 ،همين شيفتگي و شيدايي و سرسپردگي
به واليت معصومين (ع) بهعنوان نيروي بالقوه بسياري ازحرکتها و جنبشهاي انقالبي
و ضدستم عمل کرد ه است.
جهاد :از ديگر معتقدات و مبادي نظري تشيع که به عنوان مباني قوي اعتقادي
براي تهييج روح انقالبيگري قابل بررسي است ،موضوع «جهاد» است که در مذهب
شيعه ،بهعنوان يکي از فروع دين مورد تأکيد قرار گرفته .مقام معظم رهبري ميفرمايند:
«پيغمبر اکرم (ص) از اولين لحظه بعثت ،يک جهاد مرکب همهجانبه دشوار را آغاز
کرد و بيستوسه سال در نهايت دشواري اين جهاد را پيش برد .جهاد او در درون

خود ،جهاد با مردمي که از حقيقت هيچ ادراکي نداشتند و جهاد با آن فضاي ظلماني
مطلق بود» (امامخامنهاي .)29 :1391 ،از ديدگاه مقام معظم رهبري ،دو خطر اسالم را تهديد
ميکند :يکي خطر «دشمنان خارجي» و ديگري خطر «اضمحالل داخلي» که اسالم براي
مقابله با اين دو آفت ،جهاد را گذاشته است (امامخامنهاي .)142:1391 ،همين زمينه اعتقادي و
ايماني و سابقه و سرنوشت تاريخي ،بستر مناسبي براي تقويت روح مبارزه و انقالبيگري در
ميان شيعه ،بهويژه در دوران معاصر فراهم ساخته است .در واقع ،جهاد با همه ابعاد و شرايط
آن ،از مؤلفههاي اساسي فرهنگ سياسي شيعه بهشمار ميرود (هنري لطيفپور.)85-86:1380 ،
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ب .نظام ارزشي
نظام ارزشي شيعه عبارت است از مفاهيم و ارزشهايي که موجب کنش و واکنشهاي
سياسي شيعيان در برابر حکومتهاي مختلف در طول تاريخ بودهاست .به برخي از
اين مفاهيم و ارزشها اشاره ميشود:
استکبارستيزي :يکي از ارزشهاي مورد نظر شيعه ،عدم پذيرش استکبار و
سلطهکافران است؛ چنانکه در قرآن کريم آمده است« :لنيجعل اهلل للکافرين علي
المؤمنين سبيال»(سوره نساء ،آيه ( )141رجبي)58:1374،؛ بنابراين شيعيان و مؤمنان نبايد سلطه
و استکبار کافران را برخود بپذيرند بلکه بايد در مقابل استکبار و سلطه کافرين بايستند
و مقاومت کنند .چنانکه مقام معظم رهبري ميفرمايند :در واقع ،قيام امام حسين(ع)
براي احياي روحيه مسئوليتپذيري و ظلمستيزي بود (امامخامنهاي .)157:1391 ،اين عنصر
يکي از عناصر مهم و نقشآفرين در فرهنگ سياسي شيعه است که در زمانهاي مختلف،
عامل بيگانهستيزي و مقابله با استکبار توسط شيعيان بودهاست .اين بيگانهستيزي در
مواردي موجب مخالفت مردم با هيئت حاکمه بودهاست (ابوطالبي.)1387 ،
روحيه ايثار و شهادتطلبي :روحيه ايثار و شهادتطلبي ،يکي از ارزشهاي
سياسي و اعتقادي شيعيان است .شيعه اعتقاد خاصي به شهادت دارد .با مروري بر تاريخ
زندگاني ائمه (ع) ميبينيم که تمامي آنها به دست دشمنان ،مقتول يا مسموم شدهاند.
اين ارزش بزرگ با نام حسينبنعلي (ع) در فرهنگ سياسي تشيع آميخته شدهاست
و شيعيان لقب سيدالشهدا را براي او از هرکس ديگري مناسبتر ميدانند؛ زيرا شهيد
با ايثار قطرات خونش در پيکر جامعه ،خون گرم و زندهايرا به جريان مياندازد و راه
خدا را باز ميکند و سدها و موانع را برميدارد (روحاني.)78:1382،
شهادت نقش بسيار حساسي در تاريخ اسالم و امت اسالمي داراست .اين امر از
ابتداي ظهور اسالم تا کنون وجود داشتهاست .شايد به همين جهت بودهاست که
بسياري از اسالمشناسان غيرمسلمان ،به علت تشويق اسالم به جهاد با جان جهت
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برقراري و دفاع از حق و حقيقت و به علت عالقه فراوان مسلمانان براي استقرار عدل و
ريشهکني ظلم و به علت فداکاري همهجانبه رهبران اسالمي و امت اسالمي در صلح،
و آئين اسالم را دين شمشير معرفي ميکنند (سعيدي رضواني.)28:1368،
عدالتخواهي :يکي ديگر از ارزشهاي موجود در فرهنگ سياسي شيعه،
عدالتخواهي است .در تعاريف مختلفي که از عدل آمده است ،آنچه به بحث ما
مربوط ميشود ،مفهوم سياسي اجتماعي عدل است .عدل به اين معنا در مقابل ظلم
قرارميگيرد .شهيد مطهري يکي از انواع عدل را اينگونه تعريف ميکنند« :عدل عبارت
است از رعايت حقوق افراد و اعطاکردن به هرذيحق ،حق او را .معني حقيقي عدالت
اجتماعي بشري ،يعني عدالتي که در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد
آن را محتوم بشمارند ،همين معني است» (سوليوان .)1361،از نظر شيعه ،احراز عدالت
براي تصدي مسئوليتهاي اجتماعي مانند حکومت ،امامت جمعه و جماعت ،قضاوت
و ...الزم است .شيعيان ،امامان معصوم(ع) را بارزترين مصداق عدالت ميدانند .پذيرش
اصل عدل ،همواره زمينهساز حرکتهاي عدالتخواهانه در ميان شيعيان بودهاست.
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ج .نمادها
هر ملتي ايام و روزهاي خاص و سنتها و مراسم خاصي را بهعنوان نماد و سمبل
همبستگي دارد .اين نمادها و سمبلها از آنجهت که خود داراي روحي سياسي و
انقالبي هستند ،عاملي براي بروز رفتارهاي سياسي بودهاند .از طرف ديگر ،مقابله با اين
نمادها و سمبلها توسط هيئت حاکمه موجب بروز واکنشهايي از طرف مردم شده
است (ابوطالبي .)1387 ،يکي از مهمترين نمادهاي شيعه ،نهضت عاشورا و ايام محرم و
صفر و مراسم عزاداري و سوگواري براي ائمه (ع) است .عالمه محمدتقي جعفري(ره)
مينويسد« :ازجمله آثار نهضت عاشورا ،عدم جواز مسامحه با مخالفين دين و ارزشهاي
ديني به بهانه نبودن احساس قدرت ميباشد .درحقيقت از اين داستان نتيجه ميگيريم
که قدرت ،احراز نميخواهد ،ناتواني احراز ميخواهد» (صميمي .)144:1370،ازاينرو عاشورا
به واسطه اينکه تنها واقعهاي است که طي آن يکي از ائمه معصومين (ع) همراه با
ياران و بسياري از اهل بيتش به شکلي خاص و منحصر بهفرد که برانگيزاننده احساس
و عواطف انساني است به شهادت ميرسند ،جايگاهي ويژه و نمادين در فرهنگ تشيع
مييابد و منشأ و مبدأ بسياري از قيامها و حرکتهاي انقالبي و خونين در تاريخ شيعه
ميگردد .تأکيدها و سفارشهاي ائمه (ع) بر بزرگداشت ياد و خاطره حادثه عاشورا،
موجب گسترش فرهنگ عاشورا در ميان شيعيان شدهاست.

مفهوم قدرت نرم
قدرت نرم براي اولين بار توسط ناي در سال  1990ابداع شد و از آن زمان ،اهميت
اين مفهوم به طور چشمگيري افزايش يافته است (ناي .)330:1991،به گمان ناي ،قدرت
شبيه آبوهواست؛ همه به آن مربوط هستند و درباره آن صحبت ميکنند اما تنها عده
محدودي آن را درک ميکنند .از سوي ديگر ،قدرت نرم مانند عشق ،تجربه کردنش
سادهتر از ارائه تعريفي از آن ميباشد .به عبارتي فهم قدرت ،موضوعي دشوار است که
تنها از عهده افرادي محدود بر ميآيد .وي اين تعريف از قدرت را مبناي کار خويش
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يکي ديگر از نمادهاي شيعه که جزو عناصر فرهنگ سياسي آن محسوب ميشود
وفيات و اعياد اسالمي است که با الهام از آنها شیعيان حرکتهاي انقالبي خود را سازمان
دادهاند .قيام  15خرداد  1342دو روز پس از عاشوراي سال 1383ق به وجود آمد.
کشتار فيضيه در سال  1342در روز شهادت امام صادق (ع) اتفاق افتاد .بزرگترين
رفراندوم براي حکومت اسالمي در روز تاسوعا و عاشوراي  1357برگزار شد .ماه رمضان
اين سال ،مقدمه حادثه  17شهريور شد .مجالس بزرگداشت شهدا در قالب چهلم به
تداوم مبارزه در سالهاي  56و  57منجر شد .مراسمي که بدون هيچگونه دعوت و
سازماندهي و با حضور خودجوش مردم انجام ميشد؛ بنابراين نهادها و مناسبات در
فرهنگ سياسي بازسازي شده شيعي در ايران ،تنها بيان ارزشهاي اسالمي فردي و
غيرمرتبط با مسائل اجتماعي نيست بلکه متناسب با شرايط اجتماعي و نياز به بازسازي
آنها ،تعبير جديدي از آنها ارائه ميشود که ميتواند مردم را بسيج کرده و اهداف سياسي
را محقق سازد (حسني.)93 :1388 ،
يکي ديگر از نمادهاي شيعه که جزو عناصر فرهنگ سياسي آن محسوب ميشود،
مساجد است که کانون مبارزه در انقالب اسالمي بوده و يکي از تجليات فرهنگ اسالمي
محسوب ميشوند .درباره کارکرد مسجد بايد گفت که از همان آغاز ،مسجد عالوه بر
اينکه به عنوان جايگاه اصلي اجتماع مؤمنين براي اداي فرائض ديني مورد استفاده بود،
کانون فعاليتهاي اسالمي نهضت جهاني اسالمي نيز به شمار ميرفت و در واقع ،پايههاي
اساسي حکومت اسالمي در اين مکان بنيانگذاري شد (عالم .)151:1374،مساجد نقش مهمي
را در حرکتها و جنبشهاي اسالمي داشتهاند .يکي از نويسندگان در اينمورد مينويسد:
مسجد در اسالم و در صدر اسالم هميشه مرکز جنبش حرکتهاي اسالمي بودهاست.
از مسجد تبليغات اسالمي شروع ميشده است و از مسجد قواي اسالمي براي سرکوبي
کفار و واردکردن آنها در بيرق اسالم (حرکت ميکردهاست) (عزتي.)52:1374،
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قرار داده است که :قدرت تونايي ترغيب ديگران براي انجام آنچه شما ميخواهيد،
ميباشد (ناي.)9 :2002 ،
ناي ،قدرت نرم را توانايي شکلدهي افکار عمومي يک جامعه در راستاي خواستههاي
خود ميداند (متقي و رشاد .)106 :1390،قدرت نرم همچنين شامل توانايي جذب کردن نيز
ميشود و جذب ،اغلب باعث مشارکت توأم با رضايت ميگردد (ناي .)44 :1387،از نظر
ناي اگر قدرت را کليديترين مؤلفه تعيينکننده روابط و جايگاه کشورها در عرصه
روابط بينالملل تعريف کنيم ،قدرت نرم توانايي تعيين اولويتهاست؛ به گونهاي که
با داراييهاي ناملموس ،مثل داشتن جذابيتهاي فرهنگي ،شخصيتي و ارزشهاي
سياسي و نهادي مرتبط و همسو باشد يا اينکه سياستهاي قابل قبول با اعتبار معنوي
را پديد آورد (ناي.)79:1387،
تأکيد نظريهپردازان قدرت نرم بر خاستگاه اجتماعي قدرت و اينکه مشروعيت،
اعتبار ،اعتماد و مشارکت مولد قدرت هستند و قدرت نظامي در صورتي تأثيرگذار
خواهد بود که از پشتوانه و سرمايه اجتماعي بااليي برخوردار باشد ،همگي حکايت
از آن دارد که قدرت نرم ،طرح اجتماعي کردن قدرت را در سطح و اندازهاي متمايز
از مکاتب پيشين مطرح ساخته و از اين حيث ،ارزشي منحصربهفرد دارد .مطالعات
موردي که با اين رويکرد به انجام رسيده ،حکايت از آن دارد که رهيافت نوين ،بيش
از آنکه ماهيتي نظامي و سختافزارانه داشته باشد ،اجتماعي بوده و در شبکه روابط
اجتماعي معنا و مفهوم مييابد (قرباني شيخنشين و همکاران.)16:1390،
بر اين اساس ،جنگ نرم راهبرد جديدي است که در آن از طريق ابزار و لوازم خاص
خود ،دولتها در مورد تحتتأثير قرار دادن افکار عمومي ،فرهنگ و ارزشهاي جامعه
براي رسيدن به اهداف مشخص بر ميآيند (باقري دولتآباد و رضاييان جويباري.)78:1390،
مؤثرترين هدف جنگ نرم ،متقاعدکردن هرچه بيشتر مردم براي عدم حمايت از
نظم موجود بهواسطه مخالفت فعاالنه يا رد برخورد منفعالنهاست (اسکات.)65 :2006 ،
به طور کلي ،آنچه از محتواي سخنان انديشمندان در توضيح اين واژه بر ميآيد اين
است که قدرت نرم محصول و برايند تصويرسازي مثبت ،ارائه چهره موجه از خود ،کسب
اعتبار در افکار عمومي داخلي و خارجي ،تأثيرگذاري غيرمستقيم توأم با رضا بر ديگران،
اراده ديگران را تابع خويش ساختن و مؤلفههايي از اين سنخ است (رفيع و قربي.)121:1389،
ويژگيهاي قدرت نرم را ميتوان اينگونه خالصه کرد :قدرت نرم ،يک قدرت غيرقابل
لمس و غيرمحسوس است ،با انقالب اطالعات و ارتباطات به يک ابزار پرنفوذ و پويا
تبديل شده است ،توانايي زيادي براي رقابت و گسترش دارد ،يک موجوديت ايستا ندارد،
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بلکه يک فرايند پوياست ،قدرت نرم برخالف قدرت سخت که مبتني بر عينيتهاست،
بر نوعي ذهنيت استوار است ،هدف قدرت نرم تصرف قلبها و مغزهاست ،قدرت نرم از
جنس اقناع است ،يعني ديگران را به تبعيت از هنجارها و نهادهاي موردنظر يا موافقت
با آنها قانع ميکند (بيگدلو.)130:1391،
فرهنگ به عنوان يک مقوله نرم افزاري ،مسيري است که دانش را انتقال و به زندگي
ما معنا ميدهد .همچنين فرهنگ ميتواند يک ابزار قدرت باشد .فرهنگ يک منبع
قدرت نرم است :جاذبههايي را ايجاد ميکند که از طريق رأيگيري از مردم يا گروههاي
متمرکز مورد ارزيابي قرار ميگيرد .اينکه آيا اين جاذبهها سياستهاي دلخواه را ايجاد
ميکند ،بايد در موارد ويژه مورد داوري قرار گيرد .در سياست بينالملل منابعي که
قدرت نرم را ايجاد ميکنند از ارزشهاي يک سازمان يا يک کشور که در فرهنگش
اعمال ميکند ،براي مثال از طريق اعمال و سياستهاي داخلي و روشي که در روابطش
با ديگر کشورها رفتار ميکند ،ناشي ميشود .ديپلماسي فرهنگي يکي از ابزارهاي
ديپلماسي عمومي است که حکومتها براي نوسازي اين منابع استفاده ميکنند تا
بيش از آنکه صرفاً حکومت کشورهاي ديگر را جذب کنند ،مردم آن کشورها را جذب
کنند .اگر محتواي فرهنگ ،ارزش و سياستهاي کشوري جذاب نيستند ،ديپلماسي
عمومي که آنها اشاعه ميدهند نميتواند قدرت نرم ايجاد کند بلکه ممکن است تنها
مخالف ايجاد کند.
فرهنگ سياسي هر کشور بيانگر شخصيت و هويت ملي آن و دستاورد معرفتي و
اجتماعي افراد آن جامعه است .فرهنگ هر کشور داراي سه سطح کلي است .مفروضات
اساسي و زيرساختهاي فکري (باورها) ،سطح اول فرهنگ را تشکيل ميدهند .بايدها
و نبايدها و ارزشها -که اعمال و رفتار انسانها بر اساس آن شکل ميگيرد -اليه دوم
فرهنگ هستند و باالخره الگوهاي رفتاري و نمادها سطح سوم فرهنگ را بهوجود
ميآورند؛ بنابراين تهديدها در اين عرصه عبارتند از:
 )۱تهديد باورها ،اعتقادات ،آرمانها
 )2تهديد ارزشهاي عملي و بايدها و نبايدها
 )3تهديد نمادها و الگوهاي رفتاري
فرهنگ راهبردي کشور بر نوع تلقي و الگوهاي رفتاري نخبگان و رهبران سياسي
يک کشور و تصميمگيري آنها تأثير ميگذارد .در صورت وقوع تهديد نرم ،در اين سطح،
کشور حريف ميتواند با مديريت ادراک ،انديشه و عزم راهبران و نخبگان خودي (باورها،
ارزشها ،و الگوهاي رفتاري آنها) را تحت تأثير قرار دهد .اما در صورتي که فرهنگ
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سياسي يک جامعه داراي جذابيت باال باشد و باورها ،اعتقادات ،آرمانها ،ارزشها و
الگوهاي رفتاري آن به درستي در فرايند جامعهپذيري صحيح منتقل شده باشد ،آن
جامعه به سادگي مورد تهديد قرار نميگيرد و مشروعيت سياسي که ناشي از چنين
فرهنگي باشد ،تقويتکننده قدرت نرم يک کشور است.
با توجه به ماهيت و ويژگيهاي بيان شده ،منابع قدرت نرم درجمهوري اسالمي
ايران را نيز متناسب با آن بايد در فرهنگ و اجتماع و حوزههاي رفتاري جستوجو
کرد .برخي از شاخصههاي قدرت نرم در فرهنگ سياسي شيعه را ميتوان در مفاهيمي
همچون ايثار ،شهادتطلبي ،معنويتگرايي ،عدالت باوري ،واليتمداري ،حقگرايي،
ظلمستيزي و استقاللطلبي خالصه کرد؛ از اينرو با تحليل استنادي فرمايشات امام
خميني(ره) و مقام معظم رهبري برخي از منابع قدرت نرم درجمهوري اسالمي ايران
که م ِد نظر هر دو بزرگوار بوده است ،به طور خالصه عبارتند از :دين اسالم و آموزههاي
مکتب تشيع ،فرهنگ ايثار و شهادتطلبي ،فرهنگ دشمنستيزي و تبعيت از مقام
معظم رهبري و واليتفقيه (بيگدلو.)132:1391،
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نقش فرهنگ سياسي شيعه بر ميزان قدرت نرم جمهوري اسالمي ايران
امروزه قدرت نرم که با مفاهيمي مترادف نفوذ ،اقتدار و حتي مشروعيت ابتنا دارد،
به قدرت هدايتکردن ،جذبکردن و سرمشق تعبير ميگردد .نظر به اهميت ارتباط
تنگاتنگ قدرت نرم با قدرت بيشکلي نظير فرهنگ ،به نقشآفريني و تأثير آن بهعنوان
مهمترينمنبع قدرت نرم پي برده و به اثرگذاري اين شکل از قدرت در جهت پايداري
يک سيستم سياسي فرهنگي رهنمون ميشويم .فرهنگ ،تأثير مستقيمي بر افزايش
يا کاهش قدرت نرم دارد که از اين طريق ،ضريب امنيت ملي نيز دچار تحول ميگردد.
هويت فرهنگي به واقع يکي از مؤلفههاي قدرت نرم محسوب شده و هرقدر ارزشهاي
هويت فرهنگي در سطوح مختلف جامعه تجلي بيشتري يابد ،ميتواند بهعنوان منبعي
مطمئن براي تقويت و توليد باشد و درنتيجه امنيت يک جامعه بهواسطه افزايش قدرت
نرم ،وضعيت مطلوبتري پيدا کند .از طرف ديگر ،نفوذ و توسعه هويت فرهنگي منفي در
جامعه ميتواند ضمن تضعيف قدرت نرم ،منبعي براي توليد تهديدات نرم محسوب شود
که به تبع آن ،امنيت و ابعاد آن نيز به مخاطره خواهد افتاد .به اينترتيب ،ميان هويت
فرهنگي و امنيت ،رابطهاي ارگانيک از طريق رفتار اعضاي جامعه و نوسانات قدرت نرم
وجود دارد .همچنين رفتار افراد متأثر از هويت فرهنگي مثبت يا منفی را ميتوان در
تقويت قدرت نرم يا تضعيف آن-آسيب يا تهديد نرم -مالحظه کرد .همچنين تقويت
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قدرت نرم ناشي از ارتقاي هويت فرهنگي جامعه ،ضريب امنيت ملي در ابعاد مختلف
فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي ،نظامي و امنيتي را افزايش خواهد داد .از سوي
ديگر ،تضعيف قدرت نرم ناشي از هويت فرهنگي جامعه ،امنيت ملي را در ابعاد موصوف
کاهش خواهد داد (شعباني سارويي.)90:1392 ،
هويت فرهنگي در بُعد سياسي آن ،بدون شک نقش مهمي را در ميزان مشروعيت
سياسي يک نظام عهدهدار است .فرهنگ سياسي به معناي باورها ،ارزشها و ايستارهاي
يک جامعه در قبال نظام سياسي حاکم ميباشد .اين نگاه مبناي مشروعيت يک نظام
سياسي را تشکيل ميدهد .البته بديهي است که فرهنگهاي سياسي به انواع مختلف
احساسي ،ارزشي و عقالني تقسيم ميگردد .به نظر ميرسد در نظامهاي ايدئولوژيک
مانند جمهوري اسالمي ايران ،کارآمدترين فرهنگ سياسي براي نظام ،فرهنگ سياسي
با بُعد ارزشي ميباشد .با توجه به چنين پيشينهاي است که رابطه فرهنگ سياسي با
قدرت نرم قابل فهم است .اگر قدرت نرم يک نظام سياسي به معناي توانايي هر چه
بيشتر در همسو کردن افکار عمومي با خود باشد ،آنگاه اين مهم قابل فهم ميگردد
که به هر ميزان که فرهنگ سياسي در جمهوري اسالمي ايران ماهيت ارزشي داشته
باشد ،آن نظام سياسي از ميزان باالتري از مشروعيت برخوردار ميگردد.
بر اين اساس ،از آنجا که در شکلدهي فرهنگ سياسي عوامل مختلفي از جمله
ذهنيت تاريخي و آموزشي نقش مهمي دارند ،در جمهوري اسالمي ايران يکي از
عوامل مؤثر در شکلدهي فرهنگ سياسي مردم ،آموزههاي شيعي ميباشد که هم
به صورت ارزشي و هم به صورت آموزشي به ايرانيان آموزش داده ميشود .اعتقادات
شيعي داراي سه حوزه اعتقادي ،ارزشي و نمادي ميباشد که هر کدام ميتوانند در
اين مشروعيتسازي و قدرت نرم سهيم باشند .بنيادهاي اعتقادي شيعه ،وفاداري به
نظام مبتني بر واليتفقيه را تقويت ميکند ،نمادهاي ارزشي فرد را معتقدتر بر مباني
ارزشي نظام ميکند و مسجد ميتواند از طريق منبر و موعظه تسهيلکننده در مقوله
سنت ،يعني گسترش و وفاداري به ارزشها را تقويت کند.
يكي از نكات ضروري در هر فرهنگ سياسي اين است كه براي آموزش افراد در
بدو تولد تدابيري اتخاذ گردد تا آنان بتوانند خود را با فرهنگ حاكم بر جامعه تطبيق
دهند .جامعهپذيري به فرايندي اطالق ميگردد كه از طريق آن افراد ،دانش و مهارت
و اطالعات الزم را براي جامعهاي كه به آن وارد شده كسب ميكند و با قبول هنجارها
و ارزشهاي آن ،خود را با آن مطابقت ميدهد .اگر نظام سياسي حاکم نتواند از همان
دوران کودکي و نوجواني در جامعهپذيري سياسي شهروندانش كامياب شود ،آنها در
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آينده دچار بحران هويت شده و احساس تعلق خاصي با نظام سياسي خود نخواهند
کرد؛ بنابراين هيچ نظامي نميتواند موفق شود ،مگر اينكه شهروندانش نسبت به آن
تعهد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف آن تالش كنند.
جامعهپذيري فرايند مستمر يادگيري است كه به موجب آن افراد ضمن آشنا شدن
با نظام از طريق كسب اطالعات و تجربيات به وظايف ،حقوق و نقشهاي خويش بهویژه
وظايف در جامعه پي ميبرد .در اين فرايند ارزشها ،ايستارها ،نهادها ،اعتقادات و آداب
و رسوم ،از نسلي به نسل ديگر انتقال مييابد و امكان دارد در جريان اين انتقال تغييرات
يا تعديلهايي نيز صورت پذيرد.
بر اين اساس ،با توجه به مقوالتي همچون جهاني شدن ،گسترش شهرنشيني و
ظهور تکنولوژيهاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي ميتوان اذعان داشت که نسل امروز
با دنياي جديدي روبهروست که ارزشها ،هنجارها و فرهنگ او را دچار تغيير و تحول
مينمايد؛ از اینرو هر جامعهاي با موضوعي به نام «انقطاع نسلي» مواجه ميشود و
چون جمهوري اسالمي ايران يک جامعه در حال گذار است ،نظام سياسي بايد بتواند
آموزههاي فرهنگ سياسي شيعه را که بر مباني اعتقادي ،ارزشي و نمادي بنا شده است،
به نسلهاي بعدي انتقال دهد تا جامعهپذيري سياسي اتفاق بيفتد و فرد در جامعه
مستهيل شود .زماني که فرد در جامعه مستهيل شد ،اين فرد ،نظام را صاحب مشروعيت
ميداند .هر چه يک نظام پايههاي مردمي آن بيشتر شود ،ميزان مشروعيت و مقبوليت
آن نيز افزايش مييابد که بدون ترديد افزايش قدرت نرم را نيز به دنبال خواهد داشت.
با توجه به مباحث فوق ،ميتوان نقش فرهنگ سياسي را در ميزان قدرت نرم نشان
داد .همانگونه که در این مباحث اشاره شد ،فرهنگ سياسي در هر جامعهاي به سه
دسته تقسيم ميشود :احساسي ،ارزشي و عقالني .يکي از مهمترين کارکردهاي فرهنگ
سياسي ،سنجش ميزان مشروعيت سياسي است .از آنجايي که در نظام جمهوري
اسالمي ايران ،فرهنگ سياسي ارزشي غالب است ،به تبع آن نوع مشروعيت سياسي
نظام نيز سمت و سوي ارزشي دارد .آموزههاي اعتقادي تشيع در جامعه ما ميتواند به
شکلگيري و تقويت اين نوع مشروعيت (ارزشي) کمک نمايد .افزايش ميزان مشروعيت
نظام بدون ترديد افزايش قدرت نرم را به دنبال خواهد داشت.
فرهنگ سياسي نقش مهمي در ايجاد ،تقويت ،دوام و حتي تغيير مشروعيت سياسي
يك نظام ايفا ميكند .فرهنگ داراي اين قابليت است كه ارزشها و هنجارهاي سياسي
افراد جامعه خود را بيان دارد .نوع ارزشها و هنجارها اگر در راستاي هنجارها و ارزشهاي
مطلوب نظام سياسي باشد ،باعث تحكيم و تقويت مشروعيت آن نظام خواهد بود و در

نتيجهگيري
جايگاه رفيع فرهنگ به عنوان يكي از منابع و ابزارهاي اعمال قدرت نرم در دهههاي
متعاقب خاتمه جنگ سرد و فروپاشي نظم دوقطبي محيط بينالملل همواره در كانون
توجه کشورهاي غربي ،بهخصوص امريکا قرار گرفته است .اين کشورها با تهاجم فرهنگي
خود عليه کشورهاي اسالمي و در رأس آنها ايران سعي داشته و دارند تا با جنگ نرم
فکر و انديشه و رفتار جوامع اسالمي را مطابق خواستههاي خود تغيير داده و هدايت
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غير اين صورت ،نظام سياسي به چالش كشيده شده و تعارضات فيمابين دو چندان
خواهد شد .از همين نظر است كه دولتمردان سعي در تطابق خود با فرهنگ جامعه
و هدايت آن به سوي خواستههاي خود دارند .هر نظام سياسي برای پذيرش آگاهانه
و شرکت فعال و مؤثر شهروندانش در فرايند مشارکت سياسي براي رسيدن به اهداف
خاص خود در قالب تعامل ،همکاري و همياري از روي ميل و رغبت به مشروعيت نياز
دارد و اين مشروعيت توسط فرهنگ سياسي و در فرايند جامعهپذيري سياسي ساخته
ميشود .به عبارت ديگر ،مشروعيت مبنايي است كه حكومتها به واسطه آن ميتوانند
زمينههاي استمرار و تداوم قدرت سياسي را فراهم سازند و در نهايت ،اطاعتپذيري
مردم را به دست آورند.
جمهوري اسالمي ايران يک نظام مذهبي است که مشروعيت آن را فرهنگ سياسي
شيعه ميسازد که مباني آن را ميتوان اعتقادي ،ارزشي و نمادي دانست .هر چه اين مباني
بيشتر تقويت شود ،ميزان مشروعيت نظام باالتر ميرود و وقتي ميزان مشروعيت نظام
باالتر رود ،قدرت نرم آن نيز افزايش مييابد؛ از اینرو ميتوان کارکرد فرهنگ سياسي
شيعه را در دو مقوله بررسي کرد :اول اينکه اين نوع فرهنگ سياسي ،مشروعيتدهنده
نظام واليتفقيه است كه در طول واليت ّ
ائمه معصوم ميباشد؛ و دوم اينکه
الل ،انبياء و ّ
در مشارکت مردم تأثيرگذار است؛ از اين روست که گفته ميشود :باورهاي سياسي
تعينبخش نظام سياسياند؛ يا گفته ميشود :نظام سياسي مانند درختي ريشه
جامعه ُ
در آداب و سنن و رسوم و هنجارهاي جامعه دارد .اين باورها هستند که کنشهاي
اجتماعي و سياسي خاصي را شکل ميدهند و تعامل اين کنشهاي نشئت گرفته از
باورها و پندارها ،موجب بروز نقشهاي اجتماعي براي انسان ميشود و اين نقشها
در طول زمان استمرار يافته و به خلق الگوهاي جمعي و مستمر انجاميده ،درنهايت،
نهادهاي اجتماعي از آنها متولّد ميشوند؛ بنابراين به طور کلي ميتوان گفت کارکرد
فرهنگ سياسي ،سنجش ميزان مشروعيت سياسي ميباشد که هر چه ميزان آن باالتر
باشد ،نتيجه آن افزايش ميزان قدرت نرم در يک نظام سياسي است.
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نمايند تا بدين طريق ،حس اعتماد به نفس و خودباوري را از آنها گرفته و با روشهاي
نوين پسااستعماري دوباره درصدد سيطره بر اين جوامع برآيند.
از آنجايي که مهمترين عامل موفقيت و اقتدار انقالب اسالمي و الگودهي آن به
انقالبهاي اخير خاورميانه را ميتوان محصول عناصر مختلف فرهنگ سياسي شيعه
دانست که موجب گسترش روحيه انقالبي و در نهايت رفتار سياسي مردم در مقابل
رژيمهاي مستبد شد و جريان اين انقالبها ،منطقه غرب آسيا را به همان جهتي که
مورد نظر عامه مردم بود هدايت کرد و همچنين به دليل تأثير فراوان عنصر تشيع
در انقالب اسالمي بود که پس از پيروزي آن ،توجه پژوهشگران غربي که عمدتاً در
شناخت از اسالم به مذهب اهل تسنن روي ميآوردند ،به تشيع زياد شد و تعداد
محققان عالقهمند به مطالعه درباره شيعه دوازده امامي به صورت فزايندهاي گسترش
يافت؛ بنابراين سياستمداران غربي و امريکايي همچون هانتينگتون و جوزف ناي ،نقطه
کانوني و حساس کشورهاي اسالمي و بهخصوص ايران انقالبي را در فرهنگ اسالمي
ميديدند که باعث افزايش قدرت نرم اين جوامع شده است .از ديدگاه غربيها يکي
از مهمترين عوامل مؤثر در گسترش و تقويت روحيه انقالبي مردم ايران در انقالب
اسالمي ،مؤلفههاي موجود در فرهنگ سياسي شيعه همچون معاد ،تولي و تبري،
ظلمستيزي ،امر به معروف و نهي از منکر ،روحيه ايثار و شهادتطلبي ،نفي سلطه،
امامت و واليتفقيه و اجتهاد و مرجعيت است .شهادت نقش بسيار حساسي در تاريخ
اسالم و تاريخ امت اسالمي داراست .اين امر از ابتداي ظهور اسالم تاکنون وجود داشته
و صادق است .شايد بسياري از اسالمشناسان غيرمسلمان به علت تشويق اسالم به
جهاد با جان جهت برقراري عدل و دفاع از حق و حقيقت ،آئين اسالم را دين شمشير
معرفي کردهاند.
فرهنگ سياسي شيعه از نظر کارکردي ،مشروعيتدهنده نظام واليتفقيه و
تأثيرگذار بر مشارکت مردم است؛ بنابراين به طور کلي ميتوان گفت ،کارکرد فرهنگ
سياسي سنجش ميزان مشروعيت سياسي ميباشد که هر چه ميزان آن باالتر باشد،
نتيجه آن افزايش ميزان قدرت نرم در يک نظام سياسي است؛ بنابراين با توجه به
اينکه امروزه از فرهنگ به عنوان زيربناي تحوالت اجتماعي و سياسي ياد ميشود،
ميتوان نتيجه گرفت اگر فرهنگ سياسي يک کشور داراي پويايي ،جذابيت و گيرايي
ذاتي باشد ،به گونهاي که ديگر کشورها داوطلبانه و با طيب خاطر نسبت به اقتباس و
پيروي از از مظاهر آن و محصوالتش رغبت نشان دهند ،کشور مورد نظر قادر خواهد
بود از فرهنگ خود به عنوان منبع مولد قدرت نرم استفاده کند.
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