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Abstract 

Social capital is one of the most important supports that any political and 

institutional system can use to take advantage of opportunities as well as to face 

cultural threats in the national and international arena. On the other hand, at 

present, cultural threats and aggression have become one of the important tools 

and strategies of the great powers of the international system in the face of 

challenging and emerging powers. The main question that this article seeks to 

answer is the impact of social capital on soft threats against the Islamic Republic 

of Iran. Therefore, the purpose of this article is to explain the effect of these two 

variables on each other. In this regard, using a descriptive-analytical method, it is 

hypothesized that cultural threats are a variable that is affected by social capital, 

which means that as social capital increases in a society, cultural threats decrease 

inversely, and vice versa, To the extent that social capital is weakened, on the 
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contrary, cultural threats increase and national culture is endangered and 

threatened. 

Keywords: Social Capital, Soft Threat, Islamic Republic of Iran, Cultural Threat, 

Political System 
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 چکیده
برای  سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین پشتوانه هایی است که هر نظام سیاسی و نهادی

 بهره گیری از فرصتتتت ها و همن ین مواجهه با یهایاار فره دی در عرصتتته ملی و بین

نا از آن استتتتهاده ک از از یرفی دیدرر در  اا  ا تتترر یهایا و  هاالمللی می یوا جم ی

مواجهه  ی مهم قارر های بزرگ نظام بین الملل درراهبردهاو  از ابزارها یکی ی بهفره د

ساسی که مقاله  ا ر ستز پرسش ا شدر و در  اا ظهور یبایل شاه ا  با قارر های چال

وری در پی پاستتب به آن استتتر ی گیر گ اری ستترمایه اجتماعی بر یهایاار نرم علیه جمه

 دریکایر ب ریدو متغ نیا یرگ اریی گیبیین  رمقاله  ا هاف اسالمی ایران استز ب ابراین 

 اه کهشیحلیلیر این فر یه مطرح  –ز در این راستا با استهاده از روش یوصیهی باشا یم

ه ک یمع  نیبا ردیپ  یم ریی گ یاجتماع هیاستتت که از ستترما یریمتغ یفره د اارییها

 ی دفره ااریس یهاک ا بصورر عک اایپ شیافزا یدر جامعه ا یاجتماع هیهراناازه سرما

سرما ابای یکاهش م ضع یاجتماع هیو در مقابل ر هراناازه   ااریشود ر بالعکس یها فیی

 زردیگ یقرار م ایو یها طردر معرض خ یو فره گ مل افتهی شیافزا یفره د
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 مقدمه

دستتاهاه های استتک که ماصااتتبا  با  یامروز به مثابه دهکده کوچک جهان یایدن
 یرهاییبر افکار مردم کشتتور به منرور ت  یجیرخنه تدر یدر پایدئولوژیک ستته ه 

دستتتاهاه در  وزه  نررا اتتتا   مردم استتتک  یدر باورها و اعاقادها یادیبن
جامعه  یدر اساحکام باورها یاز ارکا  ااه یکیمعاقدند رسانه ایدئولوژیک سه ه 

سک و زمان نیدر ب یکننده اعاباد عبوم جادیو ا سا یافراد ا سانه به در  یکه نقش ر
 یاشن  یدر برابر بحرا  ها رانهیشهیپ یتواند به عنوا  ابزار یشود م فایو مدبرانه ا

توا   ینقش افراد جامعه را نب نیب نیدر ا رچندعبل کند  هایدئولوژی ستتته ه از 
اعضتتای  رستتانه استتک  کی هاهیکننده جا فایگرفک چرا که هر فرد، خود ا دهیناد

جامعه چه در مقام مصاطبا  رستتتانه ها و چه به عنوا  رستتتانه، می توانند هد  
رار گیرند  در چنین فضایی، سرمایه اجاباعی مهبارین پشاوانه تهدیدات فرهنهی ق

ای استتتک که هر نرام و نهادی برای مواجهه با تهدیدات فرهنهی از ب  برخوردار 
 اسک 

شاری یافاه اند،  شبکه های مجازی اهبیک بی سانه ها و  ضر که ر در  ال  ا
ت های بزرگ در ی مهم قدرراهبردهاو  از ابزارها یکی ی بهتهاجم فرهنهتهدید و 

مقاله بنچه هد  مواجهه با قدرت های چالشهر و در  ال ظهور تبدیل شده اسک  
 نکهیباشد و ا یم هریکدیبر  ریدو ما  نیمعکوس ا یرگذاریاثبات تأث ،اسک  اضر

شا  دهد تهد سرما یریما  یفرهنه داتین سک که از   ،ردیپذ یم ریتأث یاجاباع هیا
کند بصتتورت  دایپ شیافزا یدر جامعه ا یاجاباع هیکه هراندازه ستترما یمعن نیبد

 یاجاباع هیو در مقابل ، هراندازه ستتترما ابدی یکاهش م یفرهنه داتیعکس تهد
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ضع در معرض  یو فرهنگ مه افاهی شیافزا یفرهنه داتیشود ، بالعکس تهد فیت
بهره گرفاه  یهتحهی – یفیتواتت  در این مقاله از روش ردیگ یقرار م دیو تهد  رخ

سک    یبه روش کاابصانه ا قیاطالعات با توجه به نوع تحق یروش گردبورشده ا
 می باشد 

 پیشینه پژوهش. 1

هریک از مؤلفه های اعم از کااب و مقاله در خصتتتو   قابل توجه بستتتیاریبثار 
طرح شده در این مقاله یعنی سرمایه اجاباعی و تهدیدات فرهنهی )تهدیدات نرم( 

 نیبه موضوع ا میبه اورت مساق هیچ منبع عهبی ، اماوجود داردا به اورت مجز
ساله سک یعنی ر سرمایه اجاباعی و تهدیدات نرم نپرداخاه ا سی راب ه  برخی   برر

 از مهبارین پژوهش های نهاشاه شده در این زمینه به شرح ذیل می باشد 
وشاه ( ن2011« )بینده قدرت»یکی از مهبارین پژوهش های انجام شده کااب 

پرداخاه استتک   21جوز  نای نویستتنده لیبرال استتک که به تبیین قدرت در قر  
کا و هبچنین رابرت کوهن از  جه بمری خار یک وزیر ستتتابق امور  مادلین بلبرا

م العه کااب بینده قدرت را  ،نویستتندگا  ستترشتتناس لیبرال در روابا بین البهل
فصل تدوین شده اسک   توایه کرده اند  کااب بینده قدرت در سه بصش و هفک

قدرت بحث های بتی، جها  دو ت ییر مهم را در کند که در ستتالاستتاد ل می نای
 قدرت  توزیعاناقال قدرت و  ،تجربه خواهد کرد

سالم یکردینرم؛ رو دیتهد»کااب  ا ر  (1391) «یا شاه ا ی از منابع افاصارنو
باشتتتد   هدیدات  وزه نرم می  نه ت با رو نیمؤلف در امهم در زمی ااب   یکردیک

صو  رویکرد  جیرا اتیبه نرر یاناقاد سالمدر خ سئهه  ی،ا را مورد نرم  دیتهدم
سک   تحهیل و ارزیابی قرار داده شار نیز در ا ا ر افاصاری پی شکاف»کااب ا  یکالبد

شکه( 1386) «دیتهد  کیفینرم و ک داتیو از ب  جبهه تهد داتیبه تهد قیعب یبه 
  بودپرداخاه  یایبه امن یب  از مر هه اجاباع ریس

گروه م العات ( که توستتتا 1388« )مقابهه ینرم و راهبردها دیتهد»کااب 
باشد که  یم یهریمنبع مهم دی نهاشاه و مناشر شده، دفاع مه یدانشهاه عال یایامن

س ش دیتهد یبه برر شاخص ها و ابعاد ب  در  وزه ها یها وهینرم و   یاعبال ب ، 
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سیس پرداخاه  یایو امن یدفاع یها هیب  در نرر هاهیو جا یو اجاباع یو فرهنه یا
سک  شهاه عالی دفاع مهی کااب دیهری را نیز با عنوا   ا  ،یقدرت مه داتیتهد»دان

سک که به ارائه 1387) «و ابعاد شاخص ها سانده ا سنجش ( به چاپ ر شناخک و 
اورت  یقدرت مه داتیتهد سک عبومی پرداخاهبه  ف   در این کااب ابعاد مصاها

 قدرت سصک و نرم مورد بررسی و م العه قرار گرفاه اسک 
هد باره ت فقر  ،ینرم، از نرر عهب قدرتنرم بر خال   دیماو  موجود در

مربوط به ماو  قدرت نرم،  صیعالوه بر دارا بود  نقا کهیدارد، به طور یشتتتاریب
 مفاهیم رینرم و سا دیتهد نیب یواژه، هنوز مرز مشصص نیاز ا فیدر ارائه تعر ی ا

هه ا ندارد  از جب حدود  نیوجود  ثار م نه ب ااب  یمدر این زمی به ک  رمن»توا  
( نوشتتاه 1381)« ومستت ا هدر ج کینو ام اکیربم یارجخ کاستتیدر ستت ییرازارگاف
که ااتتول  این گزاره استتک ثباتا ینوشتتاه در پ نیاشتتاره کرد  ا ینیستت  وا یک
 هب یشصب کیوه یاههنیزم ا،کیربم هعامج یریگلکدو شاز ب وارهبه ییرازارگافرمن
 یونژمو ه یربره ،رمن درتر قا باتک ومهفااول م نید  اانبورده مراهور را فشک نیا
   ردیگ یرمرا در ب واهرخیخ

 وبنج یاورهشتتر کب هیکا ترد بستت گند از جعب یهم کینام ومهفم»پایا  نامه 
از دیهر منابع پژوهشتتی در این  هانوکهستت( نوشتتاه شتتهنام 1381) «2000– 1991

ضوع شد  ا یم مو شاه ت نیبا  ومهفر مب ب  ریثأرد و تس گنج ا یاپ ریسفو ت نییبنو
 یزارافرمن هب یزارافکصاز س داتیدهت کیاهرمیی ت و وبنج یاورهشک یهم کینام

س سک ک سندهیک  نورا دنبال کرده ا  کیاهم ریی ت  وجرد مس گنج ا یاپ هبر ب  ا
 یزارافرمن هب یزارافکصاز ستت وبنج یاورهشتتک هیهز عرکم یاورهشتتک داتیدهت
  کاس دهش

به مقاله  ثار مرتبا می توا   نابع  یطرا »از جبهه دیهر ب مناستتت  کاربرد م
اشتتاره  ا یکالهچ ( نوشتتاه محبود1393) «ج  ا  ا یمه کیامن نیقدرت نرم در تأم

کرد  کالهچیا  در این مقاله به دنبال تامین امنیک از طریق افزایش قدرت نرم می 
شد  مؤل سک را برای با سیا صاد، فرهنگ و  شامل اقا سه وجهی  ف در نهایک مدلی 

 کند کاربسک منابع قدرت نرم ایرا  ارائه می
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 یغن اًانستتب اتیاستتک که از ادب مفاهیبیاز جبهه نیز  یاجاباع هیستترمامفهوم 
شد  در  وزه تب یبرخوردار م سرما اتیو نرر میمفاه کردها،یرو نییبا  هیمربوط به 

شاه جا  2002« )یاجاباع هیسرما»کااب  ،یاجاباع سبااًهدیف( نو  جامع ، پژوهش ن
شامهی  شد که  یمو  اهی با عالوه بر مرور نرریات بوردیو، پاتنام و کهبن، تبرکز ا

سرما خود را روی سعه جهک ییشنهادهایو ارائه پ یاجاباع هیشناخک  قرار ب   تو
  داده اسک
کالوس ( نوشاه 1389« )و توسعه یاعاباد، دموکراسی: اجاباع هیسرما» کااب
بلهاندرو  و،یبورد ریکهبن، پ وئلیبزستتبیولکاک، ج کلیما اما،یفوکو سیافه، فرانستت

 خاکباز نیافشتت و ا ی ستتن پوکه توستتا  تاجبصش ا یکو  پورتس، رابرت پاناام
اعاباد، ترجبه شتتده استتک، نیز به اتتورت مجبوعه مقاله، به موضتتوعاتی از قبیل 

پرداخاه استتک  این  ،یاجاباع هیبه مقوله ستترما ژهیبا نهاه وو توستتعه  یدموکراستت
به رویکرد نرری  ندی می شتتتود که در بصش اول  کااب در دو بصش تقستتتیم ب

 پرداخاه شده و در بصش دوم نیز رویکرد اناقادی طرح شده اسک 
 کیو امن یاجاباع هیستترما نیارتباط ب یبررستت»مستتعود  یدری در پایا  نامه 

در  وزه ستتیاستتک و  یاجاباع هیستترما یدنبال شتتناخک اثرگذار( به 1389) «یمه
سک یافاه که نبود سک و در نهایک به این جبع بندی د  هیسرما امنیک مهی بوده ا

باری هبچو   ،یاجاباع یامدهای زیان ارتباط و  فیتضتتتع ،یاستتتیستتت یهانهیبپ
 به دنبال خواهد عیمشتتارکک، نفوذ و توز ک،یمشتتروع ک،یپنج گانه؛ هو یهابحرا 

به مصاطره  یمه کیامنداشتتک  بروز این بحرا  ها به خودی خود باعث می شتتود 
به اتتتورت مستتتاقیم امنیک نرم را مورد م العه قرار گرچه بیافاد  پژوهش مزبور 

سرمایه اجاباعی و امنیک مهی، پژوهش مفیدی  سی راب ه بین  نداده، اما از نرر برر
 می باشد 

موضوع مقاله  اضر، این نایجه  اال با بررسی و مقایسه ادبیات پژوهش در 
 یفیتوا یبه شکه یدر گفابا  نرم افزار پژوهش یگرچه از مؤلفه هامی شود که 

با  میمفاه نیاما در خصتتتو  نحوه ارتباط ا ،بمده استتتک ا یو مجزا ستتتصن به م
ش هر،یکدی سک  یپژوه نررا  در اا   به عبارتی دیهر، عبده اورت نهرفاه ا
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سرمایه اجاباعی و تهدیدات خا  به دنبال شناخک  یاز منرر شاریمبا ث خود ب
لذا مقاله  اضر در تالش اسک تا   فرهنهی )تهدیدات نرم( و یا قدرت نرم بوده اند

عهیه ایرا  را  سرمایه اجاباعی و تهدیدات فرهنهی نیببا رویکردی جدید، ارتباط 
 مورد بررسی قرار دهد 

 و تهدید نرم . چارچوب مفهومی: سرمایه اجتماعی2

رم نچارچوب مفهومی مقاله ماشکل از دو مفهوم کهیدی سرمایه اجاباعی و تهدید 
 اسک 

 سرمایه اجتماعی. 1-2

سانی هبچو جامعه هاینرریه درسرمایه اجاباعی مفهوم  ( 1831) توکویل دو شنا
پژوهش های این مفهوم در   ( م رح شتتده استتک1933) هایمامیل دورک ستتپس و

اعاباد،  قال  مفاهیم دیهری هبچو شتتناستتا  کالستتیک در جامعه ازبرخی دیهر 
  رار گرفاه اسکقنیز مورد اشاره ها انسجام اجاباعی، هنجارها و ارزش ،بساهیهم

 مشارک هایارزش با ب  و پیوساهی اجاباعی رواباکیفیک  عبده این اندیشبندا 
 (1398قرار می دادند  )بایزیدی، بررسی مورد  را

باز می گردد  1916به ستتال خود  امروزیستترمایه اجاباعی در معنای مفهوم »
ستتترپرستتتک وقک مدارس ویرجینای غربی در بمریکا به کار  1«هانیفا » بثاردر که 
سرمایهرفک سرمایه اجاباعی به عنوا  یک  سیاری نامهبوس   از نرر هانیفا    از ب
 و هبدردی و فکریهم معاشرت، کار، و کس   ق مانند مردم روزانه زندگی امور
گیرد  ها که وا دهای اجاباعی را در برمیو خانواده افراد میا  اجاباعی ساد و داد

، با 2جین جیکوبزثیرات چندانی نداشتتک تا اینکه در اثر کالستتیک أت هانیفا نررات 
کایی ید بر  ،عنوا  مرگ و زندگی شتتتهرهای بزرگ بمری تاک به منرور  این مفهوم 

شهرهای جدید های جبعی مرتبا با پیوندهای غیررسبی هبسایها  در کال ارزش
سیاری محققا  و جامعههانیفا ، بعد از به هر ترتی   به کار گرفاه شد  از شناسا  ب
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پیر  و 5پتتاتنتتامرابرت ، 4کهبنجیبز ، 3، فوکویتتامتتا2، ایوا   یتتک1گهن لوری قبیتتل
ستترشتتک، )پاک «فهوم ستترمایه اجاباعی را به کار برده و گستتارش دادند م 6یوبورد
1394   ، 15) 

سرمایه اجاباعی1986بوردیو ) سک که مفهوم  شبندانی ا را  ( از مهبارین اندی
سرمایه اجاباعی به  سک  از نرر وی،  سی قرار داده ا ای از منابع مجبوعهمورد برر

شودمادی یا معنوی   ثباتیبا شبکه تا دهدمی اجازه گروه یا فرد یک به که گفاه می 
بوردیو  د باشن داشاه را در اخایار ماقابل شناخک و بشنایی شده نهادینه از مناسبات

و  دهاپیون تداوم و در تعریف خود از ستترمایه اجاباعی، بر مستتائهی از قبیل تراکم
 (Bordieu, 1986)دارد   تاکید ارتباطات

یرات نرریه پردازا  سرمایه اجاباعی اسک که تأث( از دیهر 1377جیبز کهبن )
دش عبیقی بر این مفهوم داشتتاه استتک  کهبن ستترمایه اجاباعی را بر مبنای کارکر

د مول ،دیهر ستترمایه اشتتکالستترمایه اجاباعی، مانند  تعریف می کند  از نرر وی
سایابی به هد  سک و د سک یافانی نصواهدا  ،دبو های معینی را که در نبود  ب  د

سرمایه اجاباعی، پذیر میامکا  س هبانندسازد   سرمایه ان انی سرمایه فیزیکی و 
کهبن معاقد استتک که این ستتازما    باشتتدپذیر تعویضنیستتک که به طور کامل 

سرمایه سک که  سایابی و بورد به وجود می را اجاباعی اجاباعی ا  ار اهدا  به د
گروه تقستتیم  5عی را در ای ستترمایه اجاباهکند  کهبن انواع شتتاخص می تستتهیل
 اطالعات، هنجارها بالقوه ظرفیک انارارات، و کند که عبارتند از تعهداتبندی می

  )کهبن، پذیر ان باق اجاباعی اقادار، ستتازما  موثر، روابا اجرایی هایضتتبانک و
1377) 

نیز از جبهه اتتتا   نررا  مهم در راب ه با ستتترمایه   (1389)پاتنامرابرت 
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 سرمایه اجاباعی وجوه گوناگو  سازما  اجاباعی نریراجاباعی اسک  از نرر وی 
شبکه سک که میاعاباد، هنجارها و  سهیل اقدامات هباهنگ، توانند باها کاربیی  ت

ش سرمایه د نجامعه را بهبود بص سایر  سک و سرمایه اجاباعی نیز مانند  ها مولد ا
 یکند که بدو  ب  غیر قابل دسارسامکا  دسایابی به اهدا  مشصص را فراهم می

   از نرر پاتنام، سرمایه اجاباعی وجوه گوناگونی دارد که عبارتند از:خواهند بود
 مباد ت و ارتباطات غیررسبی و رسبی هایشبکه -

 ماقابل معامهه هنجارهای -

 (1389اجاباعی  )پاتنام،  اعاباد -

تعریف این مفهوم بیشتتتار بر پرداز دیهر این  وزه در نرریه(1379) فوکویاما 
ای از مجبوعهستترمایه اجاباعی را های غیررستتبی تکیه کرده و هنجارها و ارزش

که موج  ارتقای ستتت    داندمیهای اجاباعی هنجارهای موجود در ستتتیستتتام
های تباد ت و ارتباطات هبکاری اعضتتتای ب  جامعه و پایین بمد  ستتت   هزینه

ها و هنجارها به خودی خود باعث در ارزش مشتتارککاز نرر فوکویاما   دشتتومی
 ها منفی باشتتتند گردد، چرا که مبکن استتتک ارزشتولید ستتترمایه اجاباعی نبی

سرمایه اجاباعی می ساًهنجارهایی که تولید  سا شامل  کنند ا از قبیل  افاتیباید 
 (1379  )فوکویاما، اداقک، ادای تعهد و ارتباطات دو جانبه باشد

 ری به سرمایه اجتماعیرویکردهای نظ. 2-2

وولکاک و نارایا ، بین چهار رویکرد استتاستتی به نرریه ستترمایه اجاباعی تفکیک 
ای، رویکرد گرایی، رویکرد شتتبکهاند از: رویکرد اجاباعشتتوند که عبارتقائل می

 نهادی و رویکرد هبیاری 
ماع باع: گراییرویکرد اجت با در رویکرد اجا باعی  یه اجا ما گرایی ستتتر

های مدنی برابر انهاشتتتاه ها و گروهها، انجبنهای محهی چو ؛ باشتتتهاهستتتازما 
ها در یک اجاباع گرایا  که نهاهشا  به تعداد و فشردگی این گروهشود  اجاباعمی

خیر اسک، هرچه بیشار باشد  مع و  اسک براین اعاقادند که سرمایه اجاباعی ذاتاً
، 1384بصش، اه اجاباع دارد  )تاجبهار استتک و وجود ب  هبواره اثری مثبک بر رف

   535 ) 
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مثبک و شتتبکه ای تالش شتتده تا جنبه های در رویکرد رویکرد شببهکا ا : 
اهبیک پیوندهای عبودی و  مورد بررستتتی قرار گیرد منفی ستتترمایه اجاباعی، 

های ستتازمانی مابین این قبیل هویکهبچنین افقی در بین مردم و روابا درونی فی
تمناج از این پی پیوندهای  بر استتتاس این رویکرد گیرد کید قرار میأوندها مورد 

ها  س هویک و مقصتتد مشتتارک ها و اجاباعبه خانواده« درو  اجاباعی»نیرومند 
ضعیف أدهد  این دیدگاه هبچنین تمی کید دارد که پیوندهای افقی بدو  پیوندهای 
شکا « بین اجاباعی» اباعی مبانی بر دین، های گوناگو  اجاز قبیل پیوندهایی که 

نوردند اقاصادی را درمی -های اجاباعیطبقه، قومیک، جنسیک و شئو  و موقعیک
بصش، یند  )تاجبای درجویی منافع فرقهمبکن استتتک به اتتتورت مبنایی برای پی

 ( 535-540 ، اص 1384
های اجاباعی به مدعی اسک که سرزندگی شبکه این رویکردرویکرد نهاد : 

سک  برخال  رویکردهای طور عبده مح سی، قانونی و نهادی ا سیا صول محیا 
ای که با سرمایه اجاباعی به طور عبده به عنوا  ما یری مساقل گرا و شبکهاجاباع

انجامد، نهرش نهادی، ستترمایه کنند که به ظهور پیامدهای گوناگو  میبرخورد می
طرفدارا  این رویکرد این کند  اساد ل اجاباعی را به عنوا  ما یر وابساه تهقی می

ها برای عبل کرد  به دلیل نفع جبعی، وابستتتاه به استتتک که خود ظرفیک گروه
کیفیک نهادهای رستتتبی استتتک که تحک بنها قرار دارند  طرفدارا  دیدگاه نهادی 

ت ید میأهبچنین  لکک که چهونهی عبهکرد دو ند  هاهورز به ها و بن به نو ها نیز 
اعابار و اتتال یک درونی خودشتتا  از یکستتو و خویش وابستتاه انستتجام درونی، 

، 1384بصش، پاستتتصهویی بنها در برابر جامعه مدنی از ستتتوی دیهر استتتک )تاج
 ( 545-546 اص 

ای و کوشد، بثار قوی دو رویکرد شبکهرویکرد هبیاری میرویکرد همیار : 
در که اسک وجوی شرای ی در جسکاین رویکرد نهادی را در یکدیهر ادغام کند  

های پویای ائاال   بدین معنی که کندهبیاری به توستتتعه کبک می چارچوب ب 
های دولای و کنشهرا  گوناگو  جامعه سا ری های مابین دیواای و مناسبک رفه

اثرات مثبای بر فرایند توستتعه ستتا ری دولای و جامعه مدنی مدنی و درو  دیوا 



 671     اسالمی ایران سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری

  هبیاری دولک و شتتتهروندا  مبانی بر دو عامل مکبل بود  و اتکاستتتک  دارند
از مکبل بود ، روابا  بایای دوطرفه بین کنشتتتهرا  بصش دولای و  مقصتتتود

ای اسک که از  ق ایجاد های قانونیخصوای اسک و نبونه روشن ب  چارچوب
وجبات های بازرگانی استتتک که متر ب  اتاقکند و نبونه معبولیتشتتتکل دفاع می

باعی و گروه نا  اجا له بین ااتتت باد جاری را فراهم میبستتتا  م ند  های ت بور
 ( 548-55 ، اص 1384بصش، )تاج

 قدرت نرم و سرمایه اجتماعی دولت ها در نظام بین الملل .1-2-2

شتتناستتانه در مورد ستترمایه اجاباعی غالباً ستت   ستت   تحهیل رویکردهای جامعه
سک  تعبیم این رویکردهای فردی، طبقاتی، گروه اه  اجاباعی و یا جامعه ا در عر

باشتتد  به عبارتی البههی، مستتاهزم ت ییر وا دهای تحهیل و یا ستت   تحهیل میبین
اهی و یا وا دهای تحهیل، دولکدیهر در روابا بین ساند و البهل، بازیهرا  ا ها ه

توا  البههی، میننه افراد  بنابراین با تعبیم مفهوم ستتترمایه اجاباعی به عراتتته بی
به عنوا  معیار برخورداری از ستتترمایه اجاباعی دولک ها را  عامل بن ها و نحوه ت
 دانسک 

س   تحهیل کال  در مبا ث  ضر از  ربوط مبنابراین با توجه به اینکه مقاله  ا
های سرمایه اجاباعی را به کند، می بایسک، شاخصبه توسعه اقاصادی اسافاده می

بارتی دیهر برای ستتتنجش میزا  بالبههی  وزه بین به ع رخورداری تعبیم دهیم  
های ب ، البههی، به مهبارین شتتاخصکشتتورها از ستترمایه اجاباعی در عراتته بین

البههی یعنی کبیک و کیفیک ارتباطات و مباد ت با ستتتایر اعضتتتای جامعه بین
ای سنجش توا  از ب  برشود  در این راساا نیز مهبارین شاخصی که میپرداخاه می

 سرمایه اجاباعی کشورها بهره برد، قدرت نرم اسک 
پرداز روابا ( نرریه1990)نایمفهوم قدرت نرم برای اولین بار توسا جوز  

شد  وی مفهوم قدرت بین سیم  دورا به البهل م رح  سصکردنوع تق و ک ؛ قدرت 
 تقدر جایهزین عنوا  به ،1990در ستتتال نای مفهوم قدرت نرم را   1قدرت نرم

                                                                                                                                 

1 Soft Power 



 1400پاییز  ♦ 3 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     672

شریه ایمقاله در سصک سی فار  در ن اهی موضوع کرد  م رح 1پالی له جوز  مقا ا
 و های مقابهه با نفوذ کبونیستتم به رهبری شتتوروی از طریق نفوذ از درو نای راه

زور منرور او از قدرت ستتصک بهره گیری از  .بدو  به کارگیری قدرت نرامی بود
از نرر  )توا  نرامی و جز ب ( برای تحبیل اراده خویش به دیهرا  استتک  و اجبار

  وی ماکی استتک و  قابهیک شتتکل داد  به عالئق دیهرا  نای قدرت نرم بر جاذبه
سک  عالوه بر این  ضایک و اغوا هبواره مؤثرتر از زور و اجبار ا سک که ر معاقد ا

ر اسک؛ اول اینکه بسیاری به دو دلیل بکارگیری قدرت نرم از قدرت سصک دشوارت
باشد و دوم اینکه ها میاز ابزارهای  یاتی قدرت نرم خارج از اراده و کنارل دولک

کند و دهی به محیا ستتیاستتی عبل میقدرت نرم به طور غیر مستتاقیم با شتتکل
سیار طو نی و زما  سک فرایندی ب شد  بعالوه این اثربصش بود  ب  مبکن ا بر با

سانتنها دولک سافاده میها نی شا  از قدرت نرم ا سایابی به اهداف کنند، د که برای د
ها و نهادهای البهل از قبیل ستتازما بهکه تبامی بازیهرا  در عراتته ستتیاستتک بین

کنند که این امر نیز موج  پیچیدگی هرچه البههی از این ستتیاستتک پیروی میبین
البههی دشتتوارتر بیشتتار این مفهوم شتتده و درک ب  را برای بازیهرا  عراتته بین

ثیر مستتقیم و غیر مستتاقیم دارد  تأثیر أت نوع قدرت نرم دوبه عقیده نای  ستتازد می
دهید چه انجام میافاد که دیهرا  بدو  توجه به ب غیرمستتتاقیم زمانی اتفاق می

شبا می ساقیم  و شوندجذب  شبا تالش مینیز تأثیر م سک که  کنید جذب زمانی ا
 ,Nye) .دهای گوناگو  دیهر افزایش دهیستتتانه یا راهشتتتد  دیهرا  را از طریق ر

2005, pp. 17)  با توجه به مبا ث مورد نرر نای، تأثیرگذاری قدرت نرم فراتر از
سیک میچارچوب سک موازنه قوای کال سیا شده در  شد  های تعریف   ,Clark)با

2003, pp. 182) 

، های فرهنهیشفرهنگ و ارزاز  عبارتند از نرر نای منابع ااتتتهی قدرت نرم
سی عبومی سک خارجیو  دیپهبا ساهسیا سک فرهنگ نرم، قدرت   ه ساه و ا  ه

کنند  فرهنگ از ب  جهک که موج  می نبایندگی را ب  که اندهاییفرهنگ، ارزش
شتتود، ها و باورها مینوعی هبانندستتازی و جذب دیهرا  به ستتبک برخی ارزش
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شبار می پردازا ِ قدرت نرم، ی دیهر از نرریهنای و برخاز نرر رود  منبع قدرت به 
های دیهر به منبعی برای قدرت نرم کشورها تبدیل ها بیش از فرهنگبرخی فرهنگ

انع تتا  هتتایی از قبیتتل هتتا بتتا برخورداری از ویژگیاین فرهنتتگ  شتتتونتتدمی
قدرت  ،اخالق محوریو جهانی،  های پایداربرخورداری از ارزش، پویایی ،پذیری
و تولیدات فرهنهی، عامهی مهم در تأثیرگذاری و نفوذ بر دیهرا  به شتتبار  اشتتاعه

 باشد، برخوردار هااین ویژگی به میزا  بیشاری از فرهنگ یک چقدر هر روند ومی
ندتر هدید نرم نیز تهقی شتتتود  می تهقی قدرتب که منبع ت قدرت نرم،  دومین منبع 

یکی از اشتتکال چندگانه شتتود، دیپهباستتی عبومی استتک  دیپهباستتی عبومی می
بازیهرا  در دیهر مدیریک روابا کشتتورها با یکدیهر و با  که به دیپهباستتی استتک

سی عبومی دارایشود  اطالق میالبههی روابا بین سه  از نرر جوز  نای دیپهبا
سیِ سا ساراتژیک و بعد ا سارش روابا دامنه ارتباطات روزانه، ارتباطات ا دار و گ

شد  به زعم نای می کهیدیطو نی مدت با افراد  یک دیپهباسی عبومی اثر بصش با
سصن گفان، گوش داد سک که عالوه بر  را هم در بر   مانند یک خیابا  دو طرفه ا

 بنا  گوش به را خود پیام چهونه بدانیم که استتتک ب  مستتتاهزم امر این و گیردمی
سانیم و سیمانجام این کار برای بر شنا سومین بعد قدرت   ، باید مصاطبا  خود را ب

عوامل وابساه ، اسک  سیاسک خارجی شامل اهدا  مشصص نرم سیاسک خارجی
ی ژبه ب  اهدا ، توانایی کشور در رسید  به یک اساراتژی سودمند، اجرای اسارات

 سایر در کشور یک هایسیاسک اعبال چهونهی  ارزیابی و کنارل ب  اسکنهایاا و 
 (Nye, 2005, pp. 14-31  ذاردگمی تأثیر ب  نرم قدرت بر کشورها،

 . تهدید نرم2-2-2

هایی اسک که باعث دگرگونی هویک فرهنهی و الهوهای تهدید نرم، مجبوعه اقدام
رفااری مورد قبول یک نرام سیاسی شود  تهدید نرم، نوعی سه ه در ابعاد سه گانه 

ن الهوهای رفااری در ای  کومک، اقاصتتاد و فرهنگ استتک که از طریق استتاحاله
گردد  از این ها، ایجاد شده و نبادها و الهوهای نرام سه ه جایهزین بنها می وزه

های  یاتی یک نرام ها و ارزششتود تا هد منرر، تبامی تحو تی که موج  می
کننده هویک مهی سیاسی به خ ر افاد یا باعث ایجاد ت ییر و دگرگونی عوامل تعیین
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شود، تهدید نرم مح شور  شود؛ بنابراین تهدید نرم به دنبال سوب میو بومی یک ک
 های سنای و بومی جامعه هد  اسک ی ارزشاساحاله

شکرکشی فیزیکی، کشور مهاجم اراده خود را  در تهدید نرم، بدو  منازعه و ل
کند  افزاری اجرا میهای نرمبر یک مهک تحبیل و ب  را در ابعاد گوناگو  با روش

درونی، برام، ذهنی و تدریجی استتک  این تهدیدها  ت ییرات  ااتتل از تهدید نرم،
های فیزیکی و با استتتافاده از ابزارهای تبهی ات، هبراه با برامش و خالی از روش

شکل سانه، ا زاب، ت شیوه القا و اقناع انجام میر شری و  انفی و ق پذیرد  در های 
شود  ی میسازی فرهنگ ماراد  با مفهوم تهدید نرم، تهق ال  اضر، مفهوم جهانی

سادگی نبی سک و به  صول پردازش ذهنی نصبها  ا توا  تهدید نرم، پیچیده و مح
ندازه گرفک  عبده تب  را ا هدید نرم،  ها و ثیرگذاری بر اناصابأترین هد  در ت

صیم شیوه اطالعواپایش فربیند ت سانی و ت ییر در نرام ارزشگیری و  سک که ر ها
فرد و ا بدی شود )پیشهاهیقاصادی بنها میمنجربه اسایالی سیاسی، فرهنهی و ا

 ( 100 ،   1391دهکاء، 
 ای اسک تهدید نرم، مبانی بر سه روش گفااری، رفااری و شبکه

یات روانی، روش  1 هار بصش عبه به چ های نرم  ید هد ااری در ت های گف
 شود  عبهیات ادراکی، دیپهباسی عبومی و فری  اساراتژیکی تقسیم می

  شتتتود که به دنبال هایی گفاه میها و اقدامروانی: به مجبوعه طرحعبهیات
های از ای مشتتصص و با هد تشتتویق ، تهییج و تحریک افکار عبومی در مستتئهه

قدام به طور کهی در چارچوب ا یات روانی  های پیش تعیین شتتتده استتتک  عبه
هد  با  عاتی و  اایج و هبچنین ابزاطال ثار و ن ها  قرار دارد و ب ها و های پن ار

شرایا شیوه شار در  سک  عبهیات روانی، بی سایی نی شنا های ب  به را ای قابل 
شکننده، مانند  شرایا ناپایدار و  شاش و یا در  شورش و اغا بحرا ، مانند جنگ، 

 گیرد الاهاب و روابا دو کشور مورد اسافاده قرار می

 ت یات ادراکی:  گذاری بر نهرشأعبه هد ثیر ید،  قا ها، ع باور ها و ها، 
د هبسو شد  بنها  های طر  مقابل با هد  ایجاد ت ییر در مصاط  تا سرارزش

توا  عبهیات ادراکی معنا نبود  در این روش، ها و منافع عبل کننده را میبا هد 
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شبا را تهییج یا یکباره و فوری وادار به عکس شاا  به جای اینکه  العبل کنند، نهر
 دهند ثیر قرار میأایده  اکبیک تحک ترا نسبک به مسائل اساسی، مانند 

  شکار و عهنی سک از: به کارگیری ب سی عبومی: این روش عبارت ا دیپهبا
باطابزارها و روش البههی توستتتا یک دولک در های بینهای بین فرهنهی و ارت

چارچوب مشصص برای مصاط  قرار داد  مردم یک کشور با هد  توسعه درک 
که نایجه بل  قا ناخک ما کار و نهرشو شتتت های ی ب  مجذوب کرد ، ته یف اف

مصاط  نسبک به کشور و دولک عبل کننده اسک  ماولی ااهی دیپهباسی عبومی 
 کننده اسک  دساهاه سیاسی خارجی کشور عبل

  فری  استتاراتژیک: جعل و خهق اطالعات؛ یعنی ایجاد و اناشتتار اطالعات
مجرایی دیهر از ستتتوی یک غها، هبچنین به کارگیری اطالعات اتتتحی ، اما در 

ها با طرح و برنامه مشتتصص را فری  راهبردی گویند  بازیهر نرامی به ویژه دولک
سازما  اهی فری  راهبردی نهادها و  شور هد  بماج ا های اطالعاتی و امنیای ک

 اسک  

های رفااری در اعبال تهدیدهای نرم به چهار بصش اعاراض، عدم روش  2
بمیز و جذب مصالفا   کومک تقستتیم ی غیرخشتتونکهههبکاری با دولک، مداخ

 شود می

 شتتتود که نشتتتا  از اعاراض دارد و بدو  هایی گفاه میاعاراض: به اقدام
تواند به اتتتورت تحصتتتن، مداخهه و رویارویی با نیروهای پهیس باشتتتد که می

 بمیز انجام شود کاری، کارشکنی و تجبع مسالبکخوانی، کممصالفک

 شتتود که از ستتوی هایی گفاه میی با دولک: به مجبوعه اقدامعدم هبکار
های ها به منرور ایجاد محدودیک یا خودداری از هبکاریردم یا برخی از جبعیکم

صادی، اجاباعی و امنیای با دولک اتصاذ گردد  عدم هبکاری می سی، اقا تواند سیا
می، بیرو  در مستتائهی، مانند عدم پرداخک مالیات، قبوض مصتتار  خدمات عبو

شبکه سرمایه خود از  شید  پول و  شور، ک سرمایه به خارج از ک های دولای، اناقال 
 عدم مشارکک سیاسی و     نبود پیدا کند  

 سسات، ؤبمیز: به معنای ایجاد اخاالل در نرم عبومی ممداخهه غیرخشونک



 1400پاییز  ♦ 3 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     676

و  هاهای دولک، توستتتا افراد، تشتتتکلها و فعالیکها، طرحها، برنامهستتتازما 
یک نهاد دولای از جبهه این موارد  کارکرد ایجاد مانع درهای دیهر استتتک  دولک
 اسک 
  جذب مصالفا   کومک: به معنای جرئک داد  به مصالفا  و  بایک از

بصشتتی، مستتیر مقابهه از ستتوی یک بنا  در هنهام ستتصای و خ ر با هد  هویک
ها یا ارچوب دولکدولک یا ستتازما  دشتتبن عهیه دولای دیهر استتک  در این چ

کنند تا جبهه مصالفا  را پویا و روبه گستتارش نهه های دشتتبن تالش میستتازما 
 دارند 

های مبانی بر شتتبکه به عنوا  روش ستتوم به دو دستتاه کهی روش روش  3
هایی های دیجیاالی، به روشدیجیاالی و روش الکارونیکی قابل تقسیم اسک  روش

اه می بال اخاالگف به دن که  باطشتتتود  ها، ستتترقک اطالعات، اخاالل در ل در ارت
های اینارنک، اینارانک و اکسارانک اسک  در  الی که های مدیریای در شبکهسامانه
سک )عبداهلل خانی، روش شار به دنبال اخاالل در امواج ا ، 1386های الکارونیکی بی
 ( 73-77 اص 

 های تهدیدهای نرم هدف. 3-2-2

 اند: های تهدیدهای نرم را به شرح زیر برشبردهترین هد ساندرس و میچل، مهم
 ت ییر ایدئولوژی  اکم 

  کاهش مشارکک سیاسی مردم با القای ناکاربمدی  کومک 

   ت ییر هویک دینی و مهی شهروندا  هبراه با تصری  پیشینه تاریصی بنا 

 ود و عهیه نرام  اکم های خدساکاری افکار عبومی در جهک خواساه 

  کاهش انسجام اجاباعی 

  ت ییر انسجام سیاسی  اکم 

 ی فرهنهی های جامعه و ایجاد اساحالهت ییر ارزش 

  ایجاد فرهنگ جدید 

  ت ییر الهوی سیاسی  اکم 

  ،( 50 ،   1390تشدید و تقویک واگرایی قومی )الیاسی 
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 علیه جمهوری اسالمی ایران. سرمایه اجتماعی دولت و تهدیدات نرم 3

هد بامی دیت به ت مات نرم  قدا اه می شتتتود  یا هدا ،  گردد یکه موج  مگف تا ا
ا یاتی  یهاارزش س کی لیو ا سینرام  شور  یمه کیو امن یا  یلحاظ فرهنه ازک

باعی  اد و اجا باور و  یو تحول استتتاستتت رییت  جادیموج  ا ایبه خ ر اف در 
اه یهاارزش شود یا سرمایه اجاباعی   طبعاً نرام  احبک از اثرگذاری  زمانی که 

 بر تهدیدات نرم در عراه بین البههی می شود، مقصود ب  دساه از تهدیداتی اسک

که ستترمایه اجتماعی دولت ها را هاف قرار داده و عوامل ستتاخت این ستترمایه را 

یقلیل می بخشتتتاز در این چارچور برخی از مهمترین یهایار نرم علیه جمهوری 

ی ایران که از  عف یا کاهش سرمایه اجتماعی نش ر می گیرد مورد بررسی اسالم

ساس  سرمایه اجتماعی یرین و جامعدر کاملقرار می گیردز بر این ا یرین الدور ابعاد 

سیم می صادی یق سی و اقت سیا شودز در این الدو به چهار بُعار اجتماعیر فره دیر 

شاره  هایی نیز برای هر بُعا در نظر گرفتهمؤلهه ست که باان ا شودشاه ا ز این می 

شود که فراگیر و چ ا سوندر است و ابعاد گوناگونی را الدور باان سبب استهاده می

 زدهاپوشش می

 تهدیدات نرم اجتماعی . ابعاد1-3

های ذیل دارای مؤلفهتهدیدات نرم عهیه جبهوری استتتالمی ایرا  اجاباعی  ابعاد
 اسک:

 عیاجتما اعتمادتضعیف  .1-1-3

ابع، باید باوا  ها به عنوا  منمندی از روابا با دیهرا  و استتتافاده از ب برای بهره
اطبینا  کرد که اعضای شبکه برای ما اطالعات احی  و مفید و  بایک واقعی را 

کنند  این بُعد به انصتتتا  واقعی، قابل اعاباد بود  عبومی و مفید بود  فراهم می
فع مستتاقیم اشتتاره دارد )شتتجاعی تتتتت باغینی و هبانند کبک به دیهرا  بدو  ن

هادهای  کومای در چارچوب  ( 68 ،   1387هبکارا ،  عه استتتالمی ن درجام
قوانین اسالمی تشکیل می شوند و  اکبا  با معیارهای اسالمی اناصاب می شوند 
باعث  یارها در  کومک استتتالمی  و مورد ارزیابی قرار می گیرند  وجود این مع



 1400پاییز  ♦ 3 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     678

سیر نبونه در افزایش اعاباد  شود  به عنوا  مثال در کااب تف مردم به  کومک می 
سوره بل عبرا  توضی  داده شده که در نرام سیاسی اسالم از یک  159تفسیربیه 

ستتو  اکبا  به مشتتورت و نررخواهی ازمردم و ازستتوی دیهر مردم به مشتتارکک 
: اص  3زی،جدرتصبیم گیری و اداره امور جامعه فراخوانده شده اند )مکارم شیرا

140-150 ) 
شاه  سرمایه اجاباعی دا سالمی می تواند تأثیر زیادی بر انواع  اول ا اجرای ا
باشد از نررشناخای ااولی هبچو  و دت، اخوت، عدالک، وفای به عهد،  ُسن 
ظن، اداقک، اماناداری، درساکاری، مهربانی، تواضع، خوش خهقی، گشاده رویی، 

ی وگذشتتک، پرهیز از بزار و اذیک، رعایک هبدردی، کبک به دیهرا ، بصشتتندگ
 قوق دیهرا ، تحریم بدگویی، عدم تهبک، نبود تبعیض و سایر رذایل اخالقی می 
تواند روابا بسیارم هوب و اعاباد فراوا  را در میا  افراد جامعه ایجاد کند  از نرر 

رت، ساخااری نیز مجبوعه ای از ااول اخالقی نریر تعاو ، مصابره ومراب ه، مشو
تکافل اجاباعی، در کنار جنبه اجاباعی بستتیاری ازا کام و دستتاورات استتالم می 
تواند نوع خا  و بی نریر از شتتبکه روابا اجاباعی را در جامعه ایجاد کند و نیز 
س   خرد، میانی  س وح مصاهف ) سرمایه اجاباعی را در  سالمی،  اول ا اجرای ا

اجرای این ااتتتول روابا میا   وکال ( تحک تأثیر قرار می دهد  در ستتت   خرد،
افراد، اعم از روابا میا  افراد بشنا و روابا میا  افراد نابشنا  در س   میانی، روابا 
میا  گروه ها وستتازما  ها و در ستت   کال ، روابا میا  نهادهای  کومای ومردم 
سرمایه اجاباعی  سالمی با  سرمایه اجاباعی ا سی  سا شد  تفاوت ا را بهبود می بص

المی در این استتتک که روابا اجاباعی در استتتالم بر استتتاس ایبا  و در غیراستتت
چارچوب دستتاورات استتالمی قابل ایجاد وتوستتعه استتک  مهبارین مصتتداق این 
موضتتوع، تعاو  و مشتتارکک اجاباعی در استتالم استتک که تنها درکارهای مفید و 
سوب نبی  سک این تفاوت نه تنها نقص مح سالمی مجاز ا درچارچوب مقررات ا

ود بهکه موج  می شتتود گروه های اجاباعی زیا  بورکه در ادبیات ستترمایه شتت
شارکک  شکل نهیرد و م شود،  سرمایه اجاباعی منفی م رح می  اجاباعی با عنوا  
شد  شاری بر ر سالمی با افزایش اعاباد اجاباعی تأثیر مثبک بی اجاباعی در الهوی ا
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 وتوسعه جامعه اسالمی خواهد داشک 
باعی، روابا اجاباعی در بین امک را ماأثر ساخاه و منجر تضعیف اعاباد اجا

به کاهش اعاباد عبومی می شود که در نایجه ب  سرمایه اجاباعی به اورت افقی 
در ارتباط افراد جامعه با یکدیهر در  یه های اجاباع تضتتتعیف خواهد شتتتد  این 

 .(109 ،   1394غفاری، -مسئهه می تواند منجر به بروز تفرقه گردد )عهینی
سک  وقای دیهر وجود مزیک  سهیم اطالعات و هبکاری ا اعاباد بین افراد، ت

ها تبایل شتتود، ب افراد اعاباد داشتتاه باشتتند که به عقاید بنا  ا ارام گذاشتتاه می
ها و عقاید فردی دارند  چنین محی ی عقاید عقاید خالق، هد  بیشاری برای ارائه

ها را در موقعیک برد تتتتتت برد  ل و تعارض بوردبه وجود می جامعهخالق را در 
بهمی ند   باد ارزشک یک را پرورش میطور کهی، اعا هد و نقش های دموکرات د

فا می کارناپذیری در تحقق اثربصشتتتی کال  ای کند و عامل مهبی در کارایی و ان
و  38 ،   1387امیری و کاوستی، های اجاباعی استک )اتالحیاثربصشتی گروه

   136 ) 

 آگاهی عمومی .2-1-3

ثرترین و کاربمدترین ثروت و ستتترمایه هر مهک استتتک، ثروتی که ؤاطالعات، م
تر تر و کاملرود و هرچه مصتتر  شتتود قویهای دیهر از بین نبیبرخال  ثروت

شود  اطالعات میزا  دانشی اسک که اعضای شبکه اجاباعی از یکدیهر دارند  می
هر نرام تجاری یا اجاباعی، باید بگاهی  فوکویاما، معاقد استتک که قبل از ورود به

های ب  را به دستتتک های اعاباد موجود در ب  نرام و ویژگیکافی درباره شتتتبکه
در مورد  داند های اقاصتتادی و اجاباعی میبورد؛ زیرا اعاباد را پایه هرگونه مبادله

شار شهروندا  برای اینکه باوانند در جامعه م کک اطالعات و بگاهی باید گفک که 
اجاباعی و سیاسی داشاه باشند، نیاز به اطالعات جامع و احیحی درباره مسائل و 
مشکالت روز جامعه دارند  بنها نیازمند اطالعاتی هساند که چهونهی انجام کار یا 

شارکک بنا  را در تبام جنبه شصص میم سی م سیا کند  های اجاباعی، فرهنهی و 
سیاری از بی احی  و به موقع اهی و عدم اطالعها نایجه عدم بگاعابادیب سانی  ر

گاه نبی باعی ب ئل اجا یک مستتتا ماه که افراد از  مانی  یا از استتتک  ز ند و  شتتتو
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خبرند و از اجاباع هایی که جوابهوی مشتتتکالت اجاباعی استتتک، بیریزیبرنامه
های مشتتارکک اجاباعی یا ذخیره ستترمایه خود اطالعات چندانی ندارند، فراتتک

االحی بد؛ بنابراین پیشیااجاباعی کاهش می سک ) شارکک بگاهی ا شرط اولیه م
 ( 168و     111 ،   1387امیری و کاوسی، 

 اجتماعیروابط متقابل . تنزل 3-1-3

تواند های میا  دو شتتتصص یا گروه استتتک که میمنرور از روابا ماقابل، ارتباط
ن هایی چو ؛ هبکاری، مبادله، واتتهک و دوستتای به خود بهیرد  هبچنیاتتورت

های ماقابل در های خانوادگی، هبستتتایهی و ارتباطتواند ارتباطروابا ماقابل می
های غیررستتبی باعث افزایش اعاباد محیا کار را نیز شتتامل شتتود  توستتعه ارتباط

گردد های ناشتتی از مقام میشتتود که این افزایش باعث کاهش اثر تفاوتماقابل می
 ( 8 ،   1391)الوانی و هبکارا ، 

 مشارکت اجتماعی. کاهش 4-1-3

شارکک، درگیری ذهنی و  سک در موقعیک اعضای جامعهمنرور از م های گروهی ا
های گروهی یکدیهر را یاری کنند انهیزد تا برای دستتایابی به هد که بنا  را برمی

شرکک در  شارکک اجاباعی را ابادا  شوند  فوکویاما، م شریک  سئولیک کار  و در م
های گروهی را نیز اناصابات، خالاتته کرده بود؛ اما پس از ب ، شتترکک در ورزش

داد  بنچه مهم استتک هبکاری ماعهدانه مردم با دولک به ویژه در  مورد توجه، قرار
 ،   1386های غیردولای استتک )طهوعی و کاوستتی، قال  نهادهای مدنی و گروه

ش ل و  ( 8 ساس طبقه،  سجام واعاباد در درو  گروه هایی که معبو  بر ا ایجاد ان
 تأثیر منفی بپذیرد  یا قومیک اورت می گیرد می تواند از ت ییر سسرمایه اجاباعی، 

 مسئولیت اجتماعی. 5-1-3

سئولیک اجاباعی وظیفه سک برعهده موسسات تا بر زندگی اجاباعی که در م ای ا
شده ب  کار می سوء نهذارند  نوع این وظایف به طور روشن تعریف ن کنند، اثرات 

سک چو  بلوده نکرد  محیا، تبعیض قائل  شابل بر وظایفی ا سک، ولی کامال م ا
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کننده از کیفیک در استتتاصدام، اخالقی عبل کرد ، بگاه کرد  مصتتتر  نشتتتد 
محصو ت یا خدمات و با خره مشارکک مثبک در زندگی افراد جامعه )طهوعی و 

سی،  س   کال   ( 8 ،   1386کاو سرمایه اجاباعی در روابا اجاباعی به مثابه 
اعی مثبک عبل می کند  عبل به چنین بموزه هایی به شتتتکل گیری ستتترمایه اجاب

 منجر می گردد 

 . تضعیف هنجارهای مشترک جامعه ایرانی6-1-3

هنجارهای مشارک جامعه ایرانی را می توا  به چهار دساه تقسیم بندی کرد  دساه 
منرور از ستتاخاه شتتده به  هستتاند « هنجارهای به لحاظ نهادی ستتاخاه شتتده»اول 

ثر بر اجاباع؛ به ؤم لحاظ نهادی، این استتک که هنجارها در نایجه کنش قصتتدمند،
البثل از طریق نهادی، مانند دولک ساخاه شده باشد  نهادهای رسبی، طور کهی فی

کنند  های قانونی نیز در طول زما  هنجارهای رستتبی ایجاد میمانند قوانین و نرام
سک   شده قانو  ا ساخاه  اهی هنجارهای  ساه دوم در جوامع دموکراتیک، منبع ا د

سک که در ب   «مندی خودجوشساخک» به جای بنکه از قانو  و دیهر نهادهای  ا
بیند  های ماقابل اعضتتای یک اجاباع، به وجود میاز کنشبروز پیدا کنند، رستتبی 

سوم،  ساه  ساند « زادمندی برو ساخک»د هنجارها از جایی در چارچوب ب ، که ه
و نه به غیر، گیرند غیر از هبا  اجاباعی که در ب  به کار رفاه اسک، سرچشبه می

یا محیا خارجی ب   اکثر مذه  باع  بل ب  اجا قا بزرگ از  یهااز طریق کنش ما
و توستتا جامعه مقصتتد پذیرفاه شتتده اند  در نهایک نیز دستتاه خارج وارد شتتده 

رغم ت ییرهایی که در   عهیانداز طبیعک ریشه گرفاه هساند که هنجارهایی چهارم، 
سک، خو شده ا شاوندی به عنوا  قویساخاار خانواده ایجاد  شکل ارتباط ی ترین 
سا ، بهکه   ه اسکاجاباعی در جوامع معاار باقی ماند اجاباعی بود  نه تنها در ان

 ( 97-106 ، اص 1379)فوکویاما،  در دیهر موجودهای نصساین نیز ذاتی اسک 
اما تضتتتعیف هنجارهای اجاباعی زمانی رو خواهد داد که هر یک از انواع 

رگانه که به طور خا  برای جامعه ایرانی کارایی داشتتتاه، دچار هنجارهای چها
شد، بهکه تأثیرات  ت ییراتی نام وب گردد به نحوی که نه تنها واجد اثرات مثبک نبا

 منفی نیز در پی داشاه باشد 
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 . تضعیف ارزش های جامعه7-1-3

فا شتتتناخای، نقش بستتتیار مهبی ایهای جامعهها نیز، در بستتتیاری از م العهارزش
های استتاستتی، ای از پنداشتتکها را، مجبوعهتوا  ارزشکنند  بدین لحاظ، میمی

سک که تجهی عبیق سک، دان سندیده ا سبک به بنچه پ شارک، ن سات م سا ترین ا 
نابراین ارزش های اجاباعی، ایجادکننده و نستتتبک به جها  در جامعه استتتک؛ ب

 ( 14 ،   1386، )طهوعی و کاوستتتی بصش روابا و نرم اجاباعی هستتتاند قوام
شد ارزش سرمایه اجاباعی خواهند  های مورد قبول افراد، فقا در زمانی تبدیل به 

ها مبکن اسک درونی ارزش هبچنینکه کنش یا عبهکرد دیهرا  را نیز بسا  کند  
شند که در  الک بیرونی،  کایک از ب  دارند که  شده و یا به طور عبده بیرونی با

ر کند و یا بنکه چه ادعایی داشتتاه باشتتد تا در وضتتعیک هر فرد باید چهونه رفاا
اورت، هنجارها و ارزش شود؛ با این وجود، در هر  شا معینی پذیرفاه  دهنده ها ن

شکهی از سرمایه اجاباعی، برای کسانی هساند که رفاار بنها ماکی بر  ضور بنها 
 ( 383 ،   1384بصش، در میا  دیهرا  اسک )تاج

 و دینایدئولوژی  .8-1-3

اخالق کار  دین و مذه  عالوه بر اثرات رو ی، تأثیرات بستتتیاری نیز در ایجاد
شود تا  شاه و باعث می  ضای جامعه های اعابادی شبکهدا که  بیدبه وجود بین اع

نیز برای روابا تجاری و مبادله اقاصتتتادی عالوه بر روابا اجاباعی و انستتتانی، 
ها به ستتادگی و به ر و اندیشتتهضتتروری استتک  در دنیای مدر ، به خصتتو  افکا

های گروهی نوردند و مبنای مراودهرا ای مرزهای ستتتیاستتتی و فرهنهی را درمی
سی، شوند  این افکار میمی سیا شند، ا زاب  سکو ر( با توانند افکار این جهانی )

های زیستتتک، جانبداری از  قوق زنا ، گروههای ستتتیاستتتی طرفدار محیاگروه
 -یهر هبه براستتاس اعاقاد به یک دستتاور کار ستتیاستتیهای دتروریستتای و گروه

های دنیوی در پصش و گستتتارش ارزش کنند ایدئولوژیک مشتتتارک، فعالیک می
، جایهاه دین در قابل اعابادستتازی روابا اجاباعی، انستتانی و ستترتاستتر جامعه

 اقاصادی را تنزل خواهد بصشید 
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اجاباعی بازی کند  ایجاد ستتترمایه  از ت ییرات درتواند نقش مهبی دین، می
هایی نریر مشتتارکک، اتتداقک، اعاباد و ایثار موج  با ترویج ارزشدین استتالم 

  این وضعیک می تواند با افزایش شوند، سرمایه با یی در بین پیروا  ایجاد شودمی
دیهر را فراهم  و جوامعها اعاباد داخهی، زمینه برقراری روابا مفید و موثر با گروه

   سازد

تواند با تحبیل این خواستتک به فرد که به ستتوی چیزی یا وژی نیز میایدئول
کستتتی غیر از خودش، عبل کند، ستتترمایه اجاباعی را به وجود بورد  این امر در 
پیامدهایی که ایدئولوژی مذهبی در وارد کرد  فرد به توجه به منافع دیهرا  دارد، 

شیوه سک  هبچنین  شکار ا تواند ها ایدئولوژی میهایی وجود دارد که به کبک بنب
اثر منفی بر سرمایه اجاباعی داشاه باشد  ایدئولوژی که بر راب ه جداگانه و مساقل 

که به طور عبده اساس بیین پروتساا  را تشکیل  -کندکید میأهر فرد با خداوند ت
تواند از ایجاد ستتترمایه اجاباعی جهوگیری کند )طهوعی و کاوستتتی، می -دهدمی

1386 :15-14 ) 
توا  به تبیین راب ه مفاهیم دینی و ستتترمایه به اتتتورت کهی، از دو منرر می

کل  یدئولوژی و  یک مکا ، ا به عنوا   که، خود دین  خک، اول این باعی پردا اجا
جامع سرمایه اجاباعی اسک که باید سعی کرد ب  را در جامعه رشد داد و تبامیک 

های ها و سرمایهوجه به ارزشهای ب  ساخک  دوم اینکه، تجامعه را مبانی بر ارزش
مارقی دین، مانند خدا محوری، عدالک، انصتتا ، ایثار و    جهک رشتتد و پرورش 
صرالههی و  سک )ن سرمایه اجاباعی ا شک  شک و انبا سانی و به نوعی کا جوامع ان

 ( 26 ،   1394هبکارا ، 

 تهدیدات نرم سیاسی ابعاد .2-3

 ذیل می باشد:ابعاد سیاسی تهدیدات نرم شامل مؤلفه های 

 هویت ملی. تضعیف 1-2-3

نوعی ا ستتتاس تعهق، به مهای خا  دانستتتک، مهای که می توا  هویک مهی را 
های مقدس، بداب و رستتتوم، قهرمانا ، تاریف، فرهنگ و ستتترزمین نبادها، مکا 



 1400پاییز  ♦ 3 شماره ♦ 13سال  ♦ روابط خارجی     684

معینی دارد؛ بنابراین هویک مهی عبارت استتتک از: ا ستتتاس تعهق به گروهی از 
شاراک داشان در برخی عنصرها فرهنهی و شبه فرهنهی به ی اها، به واس هانسا 

بیا  دیهر، هویک مهی نوعی ا ستتاس یا بگاهی تعهق به مهک استتک که هبواره با 
 ،   1384محبدی، شتتود )گلتوستتل به عنصتترهای فرهنهی مصاهف بازتولید می

ترین (؛ اما تنها توجه به بُعد ارزشتتی و فرهنهی کافی نیستتک  هویک مهی عالی62
شری محسوب می از ویژگی منحصربه  شود و معبو ًس   هویای برای هر فرد ب

محوری( نیز فردی برخوردار استتتک  این نوع راب ه هویای که برخی ب  را )هویک
سههنامیده سایر س وح هویای قرار میاند، به لحاظ سه گیرد )عباسی مراتبی برتر از 

شانی،  ت دیهر، هویک مهی، فراگیرترین (؛ به عبار50 ،   1390قادی و خهیهی کا
های اجاباعی استتتک ترین ستتت   هویک در تبامی نرامو درعین  ال مشتتتروع

(  برخی از نویستتندگا  مفهوم هویک مهی را با مفهوم 197 ،   1379) اجیانی، 
 اند ترین وا د زندگی سیاسی در جها  مدر  اسک، گره زدهدولک مهی که مهم

سک که هبواره نوعی بگاهی از هویک مهی، از یک تداوم تاری صی برخوردار ا
سوی اعضای مهک، نسبک بدا  وجود داشاه اسک؛ اما این تداوم به معنای ق عیک 

گاه ق عی و نهایی انداز دیالکایک تاریصی هویک مهی هیچنیستتتک، بهکه از چشتتتم
شود؛ اما این عدم ق عیک به معنای گسسک و چند پارگی هم نیسک، در ذات نبی

ی جبعی اعضتتای مهک به وم تاریصی انستتجامی وجود دارد که در خاطرهاین تدا
سرمایه اجاباعی دولک، می تواند منجر به شودعنوا  یک کل باز تولید می شد    ر

تقویک هویک مهی گردیده و  ای گرایش های خارج از مرزهای ستتترزمینی را 
واند جذب خود نباید  در طر  مقابل، تضتتتعیف ستتترمایه اجاباعی دولک، می ت

 منجر به تضعیف هویک مهی شود 

 گراییقومیت قویت . ت2-2-3

ساهی سابقه واب صر در  الی که  شر به دورا  ماقبل ع های نژادی زبانی و مذهبی ب
ها، به ویژه اندیشه خهق دولک ت مهک گردد، سیاسی شد  این وابساهیمدر  بازمی

جدید استتک و با ظهور  نستتبااًای های اقهیک مذهبی زبانی یا نژادی پدیدهدر گروه
نرم جهانی، ناستتیونالیستتم غیرمذهبی غرب و محیا گفابا  ستتیاستتی ب  که جای 
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سیاسی شد    زما  اسکتر را گرفک، همها و نهادهای سیاسی جها  شبولهویک
های اجاباعی و فرهنهی مبانی بر زبا  یا مذه  در ایرا  استتتاستتتاً در قر  تفاوت

ش سک  در گذ سام پدیده بمده ا سی ایرا  بهبی سیا ساخاار اجاباعی  طور عبده اه، 
ها، ها، عربها، برخی از فارسهای مذهبی زبا  مانند کردها، بهوچایهی بود و گروه

ساس وفاداریها و ترکبنبرخی ترک شار برا سازما ها بی دهی های مذهبی یا ایهی، 
باعی سیاسی های سیاسی، مانند قومیک  اخاالفات اجاشدند تا بر اساس پدیدهمی

مذه  را به ایالت رقی  تقستتتیم زبا  و همهای همناشتتتی از تعهقات ایهی، گروه
سی با یکدیهر به می سیا س  قدرت  صادی و ک صا   منابع اقا سر ت کرد که بر 

 ( 151-141 ،   1378پرداخاند  )ا بدی، رقابک می
ه ستتر اگرچه اقوام ایرانی از دیرباز در درو  مرزهای ستتیاستتی کشتتور ایرا  ب

به میزا بردهمی ند و  های گوناگو  در زندگی ستتتیاستتتی، اجاباعی، فرهنهی و ا
ای به نام هویک قومی برجستتتاه نبوده اند، پدیدهکردهاقاصتتتادی ب  نقش بازی می

های غیرمسهبا  و مسهبانا  های مذهبی در ایرا  به ویژه، میا  اقهیکاسک  شکا 
شاه و شاری دا سیار بی شیعه نبود ب سک تا  سنی و  سی بوده ا سیا مبنای هویک 

ثیر عنصتترهای مهبی أهای محهی  گذشتتاه از این تهایی چو ؛ زبا  یا لهجهپدیده
های ایرانی پیوندهای چو ؛ میراث ستتتیاستتتی ایرا  و فرهنگ و بداب و ستتتنک

بورده استتک؛ به عبارت های جبعیای، در ایرا  به وجود میای میا  گروهگستتارده
عه ندهماشتتتکل از گروه ایدیهر ایرا  جام یا های جبعیای پراک بانی  ی مذهبی، ز

ی اشتتاراکی با هم نداشتتاه باشتتند  گونه ارتباط و نق هنژادی نبوده استتک که هیچ
های مذهبی و گاه زبانی، به مرور زما  های اخاال  برانهیزی چو ؛ اخاال پدیده

نفوذ کرده  های جبعیای خا  ایرا ،های محی ی در بصشثیر دگرگونیأو تحک ت
 اسک 

بدین ترتی ، هویک قومی نه تنها نبود چندانی در گذشتتتاه ایرا  نداشتتتاه و 
سک، بهکه هم شده ا سی ن سیا سیج اجاباعی و  س   هویک مهی نیز قرار عامل ب

ای، تاریصی، نهرفاه و نفی کننده ب  نبوده استتتک  نفوذ گستتتارده میراث استتتاوره
های توا  در نوشتتتاهاگو  ایرانی را میفرهنهی و مذهبی ایرا  در میا  اقوام گون
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شار گوناگو   شارکک اق شعر محهی به خوبی دید  م تاریصی مذهبی و ادبی به ویژه 
های میا  ایرا  و هبستتتایها  یا مردم ایرا  از هر مذه  و زبا  و لهجه در جنگ

ای در گذشاه دور و نزدیک بیانهر نفوذ عنصرهای مشارک ایرانی مهاجرا  فرامن قه
گاه دولک قوم محور نبوده و دولک ایرا  هیچ  ویک ایرانی در کشور بوده اسکو ه
های گوناگو  ایرانی و اقوام ایرانی در ستترنوشتتک ستتیاستتی ب  مشتتارکک گروه

های مذهبی و شتتکا  اند  تنها در چند قر  اخیر بود که گستتارش اخاال داشتتاه
هایی مبنای د و در دورهشیعی تتت سنی در جها  اسالم به جامعه ایرانی نیز رخنه کر

سی قرار گرفک )ا بدی،  سیا اص 1388گزینش  تر به طور خا  ( 121-127 ، 
کاهش سرمایه اجاباعی دولک باعث می شود تا گرایشات قوم گرایانه افزایش پیدا 

 کند 

 تحزب و مشارکت سیاسیتضعیف . 3-2-3

عاد بل توجهی ازیکی از اب قا پذیری  تأثیر که  باعی ی  یه اجا ما ، میزا  رددا ستتتر
ستتیاستتی استتک  میزا  مشتتارکک افراد در  مشتتارکک شتتهروندا  در بهبود نرام

شارکک در تدوین برنامهگیریرأی شارکک در ا زاب و م توا  از ب  ها را میها، م
مشتتارکک کارکنا  و مؤلفه هایی از قبیل جبهه دانستتک  در ستت   ستتازمانی نیز 

صبیم سازمانی را میگیریمدیرا  در ت سرمایه اجاباعی توهای  ا  دلیهی بر وجود 
 ( 20 ،   1386دانسک )طهوعی و کاوسی، 

 انتخابات کاهش مشارکت در  .4-2-3

های گیریاز دیهر ابعاد ستترمایه اجاباعی میزا  دخالک و مشتتارکک افراد، در رأی
توا  ب  را دلیهی بر وجود های محهی اسک و میکشوری، شهری، شوراها و انجبن

سکسرمایه  ساقیبی اجاباعی در جامعه دان سرمایه اجاباعی دولک تأثیر م   کاهش 
، 1386)طهوعی و کاوستتی،  بر کاهش مشتتارکک در اناصابات نیز تأثیرگذار استتک 

   21 ) 

 مداریقانونتضعیف  .5-2-3
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شبار لفهؤگذاری نیز یکی دیهر از مگرایی و قانو قانو  سرمایه اجاباعی، به  های 
مک رود  برقراری می باعی و  کو لک اجا مد و عدا های کارب مد یا فراگیر از پ

ثر بر تقویک ستتترمایه اجاباعی ؤعنوا  عامل متواند بهمداری استتتک که میقانو 
محستتوب شتتود   کومک براستتاس قانو  و ستتاخاار اجاباعی قانونبند از ناایج 

راری مداری، در جامعه باعث برقمداری استتتک  به جریا  افااد  فربیند قانو قانو 
جاد انهیزه برای  عه و ای جام نات  کا ها  از ام باعی، برخورداری هب لک اجا عدا

در  الی که تضتتتعیف قانو  مداری، تهدیدات  مشتتتارکک اجاباعی مردم استتتک
شک سیاری را برای ثبات و پایداری راب ه دولک و مهک در پی خواهد دا )الوانی  ب

 ( 11 ،   1391و هبکارا ، 

 و تبلیغاتی. جنگ های رسانه ای 6-2-3

رسانی به بصشی و اطالعها نقش عبومی و مهبی در بگاهیم بوعات و سایر رسانه
سانه احی  به افراد را برعهده دارند  م بوعات و ر ها اگر باوانند به میزا  موقع و 

تری اطالعات و مستتتائل جاری روز را در زمانی کبار و به طور بیشتتتار و دقیق
ار دهند به اعابادستتازی در ستت   جامعه اقدام مناستت  در اخایار شتتهروندا  قر

ها از اعابادیاند؛ زیرا بستتتیاری از بیاند و بر میزا  ستتترمایه اجاباعی افزودهکرده
گیرد  در ضبن، زمینه مشارکک افراد و بروز خبری و نابگاهی افراد سرچشبه میبی
نیز اادق    عکس این قضیهشودهای نو و خالق هم برای شهروندا  فراهم میایده

سانه های قدرتبند منجر به بروز تهدیدات جدید می  شد به نحوی که نبود ر می با
 ( 29 ،   1387)االحی امیری و کاوسی،  شود

 تهدیدات نرماقتصادی  . ابعاد3-3

توا  گفک که بُعد اقاصتتادی از با توجه به مفهوم و کارکرد ستترمایه اجاباعی، می
رود  سرمایه اجاباعی مفهومی اسک که شبار میابعاد سازنده سرمایه اجاباعی به 

کنش جبعی، مشتتارکک بورد و باعث بستتا انستتجام اعضتتای جامعه را پدید می
سریع فعالیک س    داکثری، ت س   هبکاری، پایین بمد   های هباهنگ، ارتقای 

شتتتود  با در ها و در یک کالم کارایی جامعه هد  میهای تباد ت و ارتباطهزینه
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سرمایه ن چنین ماهیک و کارکردی نبینرر گرفا ساخک  صادی در  توا  از بعد اقا
صاد بصش کانونی  اجاباعی چشم پوشید  در جوامع و کشورهای توسعه یافاه، اقا

کند که کشورهای دهد  فوکویاما، به درسای اشاره میزندگی اجاباعی را تشکیل می
ات هساند  در یک اقاصاد ثبدارای اقاصاد ضعیف، از نرر سیاسی و اجاباعی نیز بی

شک؛ بنابراین ضعیف نبی س   با  و م هوب را دا سجام اجاباعی  توا  انارار ان
رود  در عامل اقاصتتادی عنصتتر مهبی در ستتاخک ستترمایه اجاباعی به شتتبار می

سایر م ساند،  شکننده ه ضعیف و  صاد  شورهایی که دارای اقا سرمایه لفهؤک های 
رار ندارند   ای در مر هه و ستتت حی با تر اجاباعی نیز در وضتتتعیک م هوبی ق

توا  گفک که این ارتباط ماقابل و دوستتویه استتک؛ به طوری که هرچه در یک می
سرمایه اجاباعی م هوب ضعیک  صادی و رفاه بهاری جامعه و شد، توفیق اقا تر با

صادی، می س   کال  اقا ایف و شاهد خواهیم بود  در  شری  و تو توا  برای ت
های توجه کرد  شاخص( )رفاه وعدالک  ،لفه تولیدؤاقاصادی به دو متبیین وضعیک 

شفیعی ( لفه به خوبی نبایانهر س   م هوبیک یک اقاصاد هساندؤمصاهف این دو م
  (25،    1387فر، 

 نتیجه گیری

با توجه به بشتتنایی با منابع، ابعاد، مؤلفه ها و شتتاخصتته های ستترمایه اجاباعی در 
شناخک نسبک و راب ه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میا  سرمایه ایرا  می توا  بدنبال 

سالمی ایرا  بود   ساخاار قدرت و تهدیدات نرم عهیه نرام جبهوری ا اجاباعی با 
نرامی که در بستتاربموزه های استتالمی و تبد  ایرانی با انقالبی مردمی و هبراهی 

سرمایه اجاباعی بصش های مصاهف جا شکل گرفک   معه را به سرمایه اجاباعی 
هم پیوند می دهد و گردش اموراجاباعی، اقاصتتادی، ستتیاستتی و فرهنهی را روا  
می سازد  عدم اسافاده مناس  ازسرمایه اجاباعی موج  فرسایش وکاهش ب  می 
سارش و فظ  سی برای  فظ و بقای خود به گ سیا ساس نرام های  شود  بر این ا

 سرمایه اجاباعی می پردازند 
ند ا به رو جه  قدرت، با تو فاهیبی هبچو   ها ، م با  نرم در ج فزایش گفا

سرمایه اجاباعی در  شد   امنیک، تهدید و ارتباط میا  بنها در  ال دگرگونی می با
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قال  مشتتارکک، اعاباد و وفاداری مردم به دولک نقش بستتزایی در تأمین امنیک و 
کاربمد  مقابهه با تهدیدات و افزایش قدرت کشتتورها دارد  فقدا  ستترمایه اجاباعی

به معنای افزایش بستتی  پذیری نرام ستتیاستتی و در نایجه بی ثباتی ستتیاستتی در 
کشتتورها می باشتتد  ستترمایه اجاباعی می تواند منبع تولید قدرت نرم و امنیک نرم 
باشد، در  الیکه کارکرد منفی سرمایه اجاباعی مولد تهدید نرم خواهد بود  سرمایه 

اعی و وجود اعاباد ماقابل بین مردم با مردم اجاباعی از نا یه هببساهی های اجاب
سرمایه ها،  سایر  سه با  شود و د رمقای ال می  و هبچنین بین مردم و  کومک  ا
به عهک اینکه باعث یکپارچهی و قوت جبعی می شتتتود،  داقل از نرر اقادار و 

 قدرت نرم در جبهوری اسالمی ایرا  از اهبیک بیشاری برخوردار اسک 
هی با پایا  یافان جنگ ستترد بین شتترق و غرب و اهبیک در ستت   بین البه

شارجنگ نرم پس  ضاد های هویای و تهدیدات فرهنهی به هبراه کاربرد بی یافان ت
سالم، مفهوم  2001سپاامبر 11از  سای بمریکا برای مقابهه با جها  ا درمن ق امپریالی

تأکید نابراین از این پس  یدا کرد  ب برافزایش قدرت  امنیک مهی نیز ت ییراتی مهم پ
فرهنهی و هویای به عنوا  مبنای اساسی برای قدرت مهی وپیروزی در جبهه جنگ 
نرم م رح شد  دراین میا  سرمایه اجاباعی نقش بسیار مهم در افزایش قدرت نرم 
و مقابهه با تهدیدات فرهنهی در کشور ایفا می کند  نارضایای مردم از وضع موجود 

شی ازکا ضایای نا سی به مثابه تهدید نرم می تواند به و نیز نار سیا شارکک  هش م
 تضعیف و یا فقدا  سرمایه اجاباعی منجرگردد 
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 تهرا ، نشر نی 
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 های فرهنهی و اجاباعی (، تهرا ، پژوهشکده م العه1387)
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(، مبانی دینی ستتترمایه اجاباعی و نستتتبک ب  با 1393عهینی، محبد و هبکارا ، )پاییز 
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 پژوهشکده تحقیقات راهبردی 
 ی، تهرا : نشر نی منوچهر ابوری، ترجبه اجاباع یهنرر یادهایبن( 1377کهبن، جیبز )

ها و ابعاد، چاپ اول شتتتاخص ،یقدرت مه یدهای(، تهد1387) کیامن هاییم العه گروه
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 عباسی، چاپ اول، تهرا ، موسسه تحقیقات و توسعه عهوم انسانی 
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های ب  در استتالم، (، ستترمایه اجاباعی و مؤلفه1394نصتترالههی، زهرا و هبکارا ، )پاییز 

  13اقاصاد و بانکداری اسالمی، شباره 
رمایه اجاباعی (، طرا ی الهوی بهبود ستتت   ستتت1391الوانی، مهدی و هبکارا ، )بهار 

شد ، م العه صر جهانی  سکشهروندا  در ع سیا ، 3گذاری، دوره های راهبردی 
  6شباره 
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ای بر ابعاد و ماهیک (، مقدمه1388الیاستتی، محبد ستتین و عهی محبد نایینی، )زمستتاا  
  27رو یه  باسی، راهبرد دفاعی، سال هفام، شباره 
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