
  
  
  

 در امنيت بين الملل؛ پيشگيري تطبيقي راهبرد

  مدار گرا و شريعت هاي عرفي رهيافت
  ∗اصغر افتخاري
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    چكيده  

به دليل  که    است ز راهبردهايي رو، همچنان ا    اي دراز دارد و، ازاين      پيشينهپيشگيري  
 بـا ايـن    .قـرار دارد   کگران استراتژي  مورد توجه تحليل  ،   بسيار ثيرِأهزينة اندك و ت   

 بداهت موضـوعي و كثـرت منـابع مـانع از آن شـده كـه مطالعـات بـومي در                 ،حال
 حاضر، در نخستين گام، بـراي توليـد ادبيـات غنـي             ةمقال. خصوص آن شكل گيرد   

 ةدر مقايـس  چيستي و اركان راهبرد پيشگيري       پيشگيري، با پرسش     ةعلمي در عرص  
 ضـمن   ،الؤگويي به اين س     براي پاسخ     )سئوال. (روبرو است   و غرب  اسالم تطبيقي

، )اسالمي( مدار گرا و شريعت  هاي موجود و تقسيم آنها به دو دسته عرفي          نقد نظريه 
ـ  -راهبرد پيـشگيري در اسـالم       كه  است  شده    هئاراگمانه  اين   دليـل توجـه بـه      ه  ب
وجهي از پيشگيري را مدنظر دارد كه بر سه          الگويي سه  - هاي معرفتي تهديد    بنيان

نگارنده درصـدد       )فرضيه (.دعوت و عبوديت   مقاومت،: ركن اصلي زير استوار است    
هاي غربي و      ارکان راهبرد پيشگيري در اسالم و تمايزبخشي به آن با نمونه           ةعرض

 ايـن مقالـه   ة مطالعـة    شيو) هدف. ( جهاني است  ة نظري به جامع   ةانتقال اين تجرب  
ناکافي بودن راهبردهـاي موجـودِ پيـشگيري، از سـويي، و            ) روش. (استري  تفسي

توانايي الگوي اسالمي به دليل ابتناي آن بر عبوديت و تأييدات آسماني، از سوي              
  ) يافته. (گذارد  پيشگيري پيشِ رو ميةديگر، دکترين الهي را در مقول

  :يكليدهاي  واژه

        الملل امنيت بين، مطالعات امنيتي، الملل روابط بين، اسالم، پيشگيري راهبرد

                                                       
  Eftekhariasg@gmail.com  -� معارف اسالمي و علوم سياسي دانشگاه امام صادق گروهدانشيار.  ∗

  ١٨/١٢/١٣٩٢: تاريخ پذيرش  ٧/١٠/١٣٩٢: تاريخ دريافت



  قدمهم

           لُكَـةِ وإِلَـى التَّه دِيكُمالَ ُتْلُقواْ بِأَيبِيلِ اللّهِ وَأَنِفُقواْ ِفي س        حِـبي اْ إِنَّ اللّـهِسُنو أَحـ
  )١٩٥:رهقب(. الْمحِسنِينَ

و احـسان   به هالکـت ميندازيـد   و در راه خدا انفاق نماييد و خودتان را به دست خود          

  .کنندگان را دوست دارد نماييد که همانا خداوند احسان

 - اعم از سياست داخلي يا خـارجي       - اگرچه بسياري از مفاهيم نو در مطالعات سياسي       
در مقام ادارة جامعه به بيـان اصـول و           اسالم،   در متون اسالمي سراغ گرفت     توان عيناً   را نمي 
توانـد در تحقـق اهـداف كـشورهاي           ام به آنهـا مـي      که التز  رد اشاره دا   هاي عملياتي   گزاره

کيد خداوند متعال بر اهميـت و جايگـاه         أ ت ،براي مثال . ثر باشد ؤمادوار مختلف   اسالمي در   
ـ  انفاق ـ چنان  و » هالکـت « از آن حيـث کـه مـانع از    ،که در آية شريفة باال به آن اشاره رفت 

 دانـيم   كه مي چنان. آيد  به شمار مي  » پيشگيري از ناامني  «اصلي مهم در    ،  شود  مي» نابودي«
سازي است کـه در ارتبـاط بـا           امنيتهاي راهبردي در حوزة       پيشگيري از جمله سياست    –

   .اي به انجام رسيده است  تحقق آن به دست محققان، مطالعات گستردهةچيستي و نحو
جـود   از چيستي و کارکردهاي امنيتي پيشگيري، که در متـون مو           در نوشتار حاضر  نويسنده  

 ،(for example, see: Radnitzky, 1997: 17-76 Terriff, Terry &et- al, 1999: 99-114) بسيار به آن پرداخته شـده 
را تشريح و از پيشگيري در اسالم    اهبردِسؤال ننموده است بلکه در پي آن است تا ارکان ر          

بـه جامعـة   نظري، امکان انتقال تجـارب اسـالمي را   اين طريق، ضمن غنابخشي به متون    
گـذارد کـه ارزش        ارکـاني را بـه بحـث مـي         به عبارت ديگر، محقق   . جهاني فراهم آورد  

 نخـست   ،براي ايـن منظـور    . پذيرند   تحليل با زبان جامعة علمي معاصر    و    دارند راهبردي
به  ارکان عملياتي آن     ، سپس ،و الملل تبيين شده    نظرية اسالمي از پيشگيري در روابط بين      

 نويـسنده از روش تفـسيري در        ،زم به ذكر است كه براي ايـن منظـور         ال. آمده است ميان  
مـدخل   ر  بدين معنا كه بـا رجـوع بـه قـرآن كـريم د             ،  مطالعات اسالمي بهره جسته است    

 در ،و تحليل آيات مزبور به شكل تحليلـي و توصـيفي    ) منع و مقابله با قدرت    ( پيشگيري
  . استکوشيدهة الگويي تازه براي پيشگيري ئارا



ABSTRACTS          ٣  

  چارچوب نظري . 1

 به اقتضاي ريشة لغوي آن، مجموع اقداماتي بدانيم که مانع از وقـوع              ، را »گيريشپي«اگر  
تـوان     مـي  ، در آن صورت   ،)٩٣٣: ١٣٧٥ن،  معي(باشد    کنندة حالت يا وضعيتي مي      اتفاق يا دفع  

يـا  » رخـداد «چنين ادعا نمود که پيشگيري در ارتباط مستقيم با تـصويري اسـت کـه از                 
توان دو رهيافـت اصـلي     مي،از اين منظر١.وجود دارد» عامل« پيشگيري نزد    »موضوعِ«

  . نمودتفکيکرا از هم 

 راهبرد پيشگيري محدود؛ گرا رهيافت عرفي. 1-1

 هنجاري و حيات    ةشود که در آن بين حوز       به رهيافتي اطالق مي   ) سکوالريسم(گرايي  عرفي
ها، با وجود اهميت و       اجتماعي تفکيک شده است و فرض بر اين است که هنجارها و ارزش            

تأثيري که در سطح فردي دارند، نبايد در مناسبات اجتماعي و تنظيم روابط جمعي دخالـت                
دانند اما در  معنا نمي  انگاران، نظام هنجاري را نفي و بي        ، چونان مادي  بر اين اساس  . داده شوند 

 مـديريتي   ةعمل اجتماعي براي آن حجيت ذاتي قايل نبوده، عرف اجتماعي را در اين حـوز              
اي   شود در تحليل حيات جمعي به نتيجـه         به همين دليل است که مشاهده مي      . دارند  مقدم مي 

ر نهايت، دنيا و مناسبات دنيوي را تنها مـالک معتبـر بـراي              رسند و، د    انگاران مي   مشابه مادي 
گرا، پيشگيري فرايندي است که       مطابق رهيافت عرفي  . کنند  تدبير حيات جمعي ارزيابي مي    

به عبارت ديگر، حداکثر    . دهد  در جامعه را هدف قرار مي     » تهديدات«فقط بعد مادي و عيني    
تهديـدات  «تـا  » تهديـدات بـالقوه  «ي ميـان  برد زماني مدنظر در اين رويکرد به مقطع زمـان   

  )١نگاه کنيد به نمودار(.ناظر است» بالفعل

                                                       
 را پيـشگيري  هـاي   حـوزه  و سـنجي   امكـان  توانـد   مـي  دارد وجود فرد نزد موضوع يك عناصر يا ماهيت از كه تصويري. ١

 پيـشگيري  فـضاي  از ،طبيعـي  طـور  بـه  دارنـد،  بسيطي و فشرده تحول سير كه هايي  پديده ،مثال براي. سازد مشخص

 هـاي   امكـان  از دارنـد  قـرار  تـري   طـوالني  تحول يندافر در كه پيچيده هاي  پديده بالعكس، .برخوردارند محدودتري
 گـذاري   سياسـت  حـوزة  در تـوان   مي را شناختي و فلسفي بحث اين مباني. برخوردارند متعددتري و متنوع پيشگيري

 جامعـه  در امـور  بهتـر  چه هر ادارة براي گيران  تصميم مداخله هاي  حوزه شناسايي آن اصلي رسالت كه نمود جستجو

 .است مفيد و مؤثر تهديداتْ شناختيِ و مفهومي كالبدشكافي نيز امنيتي حوزة در) ٨٩-٧٢: ١٣٨٥ پارسونز، ( .باشد   مي
 )٤١-٤٠ :١٣٨٥ افتخاري،(



  

  

  

  

  گرا عرفي فضاي پيشگيري در رهيافت: 1ةشمار نمودار

 تـأثيرات رهيافـت     ةگـستر .مهم ترين نقد بر اين رهيافت به محدود بودن آن ناظر اسـت            
باشد   گرا در مقايسه با رويکرد بديل که قايل به دو ساحت دنيا و آخرت است اندک مي                  عرفي

افتخاري، (. و، در نتيجه، اين محدوديت و، به طورطبيعي، توان اجرايي آن نيز اندک خواهد بود              

  .ي استهاي دنيا در گفتمان اسالم  درک اين مطلب نيازمند توجه به ويژگي)٩٢-٤٠: ١٣٨٤
  :سازد مي» محدود«در مجموع، دنياگروي از چند حيث راهبرد پيشگيري را 

كاهش رو، به     ازاين ،واند     فاقد اصالت  عوامل دنيوي : انگاري  دنياگروي و سطحي  .  1-1-1
 دنيـا بـه     ،در گفتمـان اسـالمي    به بيان ديگـر،     . انجامند   مي ضريب نفوذ راهبرد پيشگيري   

 در  ، به تعبيري  ، كه از عمق تحليلي الزم برخوردار نيست و        شده  اي شناسانده   عنوان حوزه 
 عطـف   ،بنـابراين  .باشـد  نمي از اصالت برخوردار   هاي روحاني و معنوي     لفهؤنسبت با م  

 اسـت امـا     »شرط الزم «ر  ثؤتوجه به عوامل دنيوي براي طراحي يك راهبرد پيشگيرانه م         
است که  فريبندگي دنيا     بر  داللت ، در اين خصوص   ،تعبير قرآني  .باشد  نمي» شرط كافي «

توان در تحليل و طراحي راهبرد پيشگيري صـرفاً بـه عوامـل دنيـوي                 دهد نمي   نشان مي 
  :فرمايد خداوند متعال در اين خصوص مي. توجه و اتکا داشت

    تِ ووكُلُّ نَْفسٍ ذَآِئقَةُ الْم          نِ النَّارِ وع زِححن زةِ فَماماْلقِي موي كُمورنَ أُجفَّوا ُتوإِنَّم 
و َفاز نَّةَ َفقَدخِلَ اْلجالْغُرُورِ أُد َتاعا إِالَّ منْياةُ الدي١٨٥:عمران آل(. ما الْح(  

ر  را به صورت کامـل د      ش خود خواهد چشيد و همگان پادا      هر صاحب نفْسي مرگ را      

کس که از آتش دور مانـد و بـه بهـشت             ر ه ، پس  .روز قيامت دريافت خواهند داشت    

  . کامياب شده است و زندگي دنيا جز ماية فريب نيست،داخل گرديد، به تحقيق
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هـاي دنيـوي در قيـاس بـا نيازهـا و اهـداف                لفهؤم: دنيا گروي و عدم پايداري    . 2-1-1
به اين معنـا كـه بـه        ،  شوند  ميپايدار ارزيابي   و مقوالتي نا  بسيار اندك    راهبردي بازيگران 

تـوان نـسبت بـه اسـتقرار و اسـتمرار راهبردهـاي               صرف تحصيل ابزارهاي مادي نمـي     
حكايت از آن دارد    کشورهاي مختلف در اين زمينه      تحليل تجربة    .پيشگيرانه اميدوار بود  

ـ   افزارانه غفلت ورزيـده    كه راهبردهايي كه از منابع نرم      انـد و     ده بـوده   پيوسـته شـكنن    دان
تعبيـر خداونـد    Sharp(a), 2005):12-17(. انـد   به صورت موقتي و مقطعي عمل كردهمعموالً
  :گردد دنياست كه ما را به اين نكته مهم رهنمون مي» كم و اندك بودن«متعال 

        و كُمدِيكُفُّواْ أَي متَرَ إَِلى الَّذِينَ قِيلَ َله أَلَم   الَةَ وواْ الصأَقِيم      ا ُكتِـبآُتواْ الزََّكاةَ َفلَم
              ةً وخَـشْي أَشَـد ةِ اللّهِ أَوكَخَشْي نَ النَّاسخَْشوي مْنهاْلِقَتالُ إِذَا فَرِيقٌ م هِملَيقَـاُلواْ   ع
لٍ قَرِيـبٍ قُـلْ متَـاع الـدنْ                 ال أَخَّرَْتَنا إِلَـى أَجـَنا اْلِقَتالَ َلولَيع تَكتَب َنا لِمبا َقلِيـلٌ  ري

نِ اتََّقى ورٌ لِّماآلخِرَةُ خَيونَ و٧٧:نساء(. َفتِيالً الَ تُْظلَم(  
 نماز اقامـه    ،داشتهرب] از جنگ [دست  : آيا نديدي آن کساني را که به ايشان گفته شد         

همانـا برخـي از        چون کارزار بر آنان مقررگرديـد،      ،و زکات بدهيد؛ هم ايشان    اييد  نم

 . ترسيدند، همانند ترسشان از خداوند يا حتي ترسي بيشتر از آن           آنها از دشمنانشان  

 چرا جنگ را بر ما مقرر داشتي؟ چـرا مـا را تـا مـدتي کوتـاه مهلـت                     !خدايا: و گفتند 

کـه تقـوا     اندک هـستند و آخـرت بـراي آن         هاي دنيا تماماً    برخورداري: ندادي؟ بگو 

نخ هستة خرمـايي بـر شـما سـتم           ة به قطع بهتر است و بدانيد که به انداز         کندپيشه  

  .نخواهد شد

 ، از ايـن حيـث     ،ند و راگرچه عوامل دنيوي عينيت دا    : باوري  دنياگروي و عينيت  . 3-1-1
 پـس، . نقش روبنـايي دارنـد    اين عوامل   بايد متوجه بود كه     ،  نمايد  تر مي مطالعة آنها ساده  

قـوت  . ري رسـاند  يـا تواند به اسـتحكام راهبـرد پيـشگيري            نمي ،در نهايت ،  اتكا به آنها  
امروزه با عنوان ابعاد انتزاعـي      ست كه    ا اعتقادي و روشي آنها    راهبردها در مباني معرفتي،   

ــت    ــطح معرف ــي در س ــث مهم ــامل مباح ــده، ش ــاد ش ــا ي ــشگيري از آنه ــي و  پي شناس
گونـه مالحظـات در طراحـي راهبـرد           در گفتمان اسالمي، اين   . شود  شناسي مي   شناخت



خداوند متعال با تعبير لهو و لعب بودن دنيا مـا را از ايـن                .پيشگيري اهميت بسياري دارد   
  :آسيب جدي دنيا آگاه ساخته است

و      و ا إِالَّ لَعِبنْياةُ الديا الْحم  و وِقلُـونَ         َلهتَّقُـونَ أََفالَتَعذِينَ ي . َللدار اآلخِرَةُ خَيرٌ لِّلـَّ
  )٣٢:انعام(

يگري نيست و قطعاً سراي آخرت براي آناني کـه     و زندگاني دنيا جز لهو و لعب چيز د        

  انديشيد؟ پرهيزگارند، بهتر است، آيا نمي

اصول، بنيادها و مبـادي     ز  گرا ا شود که رهيافت عرفي      مشخص مي  ات،با اين توضيح  
توانـد نيـاز      رهيافتي سطحي است که نمي     ،ن دليل ي به هم  ، پيشگيري غافل است و    زيرينِ

افـزون بـر ايـن، در تـأمين نيازهـاي           . ص برآورده سازد  کشورهاي اسالمي را به طور خا     
 موضوعي که امروزه با عنـوان جـامع و          ١.المللي ناکارآمد خواهد بود      بين ةمتعارف جامع 

  .شود هاي پيشگيري متعارف از آن ياد مي فراگير نبودن نظريه

  جانبه همهراهبرد پيشگيري: رهيافت اسالمي. 2-1

 ،افتخـاري (خـروي و غيـب      اهاي معنـوي،       به دليل توجه به ساحت     ،بيني اسالمي   ن  در جها 

تـوان   يابد که مي    اي مي   عمق تازه ،   رفته تر مادي فرا  پيشگيري از سطح صرفاً   ،  )٦٢-٥٢: ١٣٨٤
  و  اصـول  ، در اينجـا،   منظـور از تکـوين    . تعبير نمـود  » سطح تکويني پيشگيري  «از آن به    

 )٧٦-٧٣: تـا   مطهري، بـي  (.  فطرت تعريف و اثبات شده است       است که در قالبِ    يقواعد و مبان  
هـايي اسـت کـه در بـستر شـرايط و متناسـب بـا مجمـوع              يـت مقتضاي اين فطرت قابل   

 ،حسيني بهشتي ( .يابد  افزاري تجلي مي   افزاري و نرم   هاي سخت   هاي او در عرصه     توانمندي

راهبـرد پيـشگيري از ناحيـة        آيـد کـه     اي پديـد مـي       مفاهيم تازه  ، بر اين اساس   )١٢: ١٣٨٧

                                                       
توان از مبـادي و ابعـاد دنيـوي           شود كه نمي    تحليل و ارزيابي سكوالريزم از منظر ديني ما را به اين ايده اصلي رهنمون مي              . ١

هـاي دنيـوي اسـت كـه از           هاي ذاتي نگرش     محدوديت ،دليل اين امر نيز   . جانبه داشت   نگرشي جامع و همه    ةئتوقع ارا 

 نگارنده ،بر اين اساس) ٢ و ١فصل :١٣٨٦ ،كمالي و ديگران (.آيد پديد مي» امر مقدس« حذف يا ناديده انگاشتن  ةناحي

 ( .شـود   دي آنهـا منجـر مـي      مفهومي و غناي كاربر    ةهاي علمي را مطرح نموده كه به توسع         نظريه» سازيِ  شرعي «ةايد
 )٣٨-٣: ١٣٨٦ ،افتخاري
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اگر بازيگر در طراحي راهبـرد      ،  به عبارت ديگر  .يابد   جامعيت مي  ،كاربست آنها غنا يافته   
 اصل زير بـسيج و فعـال سـازد،          چهاراش را در چارچوب     افزاريپيشگيري توان سخت  

 ةدر ادام مفاهيم مورد نظر     .شود  ضريب نفوذ و استمرار راهبرد پيشگيري او دوچندان مي        
  .شوند سخن شمارش مي

  :که ويژگي بارز آن تحقق قطعي و فوري آن است ،دة الهيراا. اول
  )٨٢:يس( .إِنَّما أَمرُه إِذَا أَراد شَيًئا أَنْ يُقولَ لَه كُنْ فَيُكونُ

 ، پـس ،همانا امر الهي چنان است که چون چيزي را اراده نمايد، به او گويد کـه بـاش         

   .باشد

اي از نفـوذش      که ويژگي بارز آن فراگيري است و اينكه هيچ حوزه         ،  مشيت الهي . دوم
  : عاري نيست

م     أَملِك ِلنَفِْسي ضَرا و   قُل الَّ  ُلهـاء أَج لٌ إِذَا جـ ةٍ أَجـلِكُلِّ أُم ا َشاء اللّها إِالَّ مالَ نَفْع
ةً واعتَأْخِرُونَ سسونَ َفالَيَتقْدِمسالَي.  

  .اي ندارم مگر آنچه خدا خواهد من بر زيان خود سلطه: بگو

از طريـق آن اعمـال      که ويژگي بارز آن ترجيحي است كه پيوسـته          ي،   اله يقضا. سوم
  :تخطي از آن جايز نيستپس، . شود مي

و    ؤْمِنٍ وا َكانَ لِمم      و ؤِْمنَةٍ إِذَا قََضى اللَّهرَةُ          َلا م الْخِيـ م كُـونَ َلهـرًا أَن يأَم ولُهسر
و رِهِممِنْ أَم و صِ اللَّهعن يَف م ولَهسبِيًنارضَلَّ َضَلاًلا م ٣٦:احزاب(. قَد(  

من را نـشايد کـه چـون خداونـد و رسـول او چيـزي را خواسـتند،                   ؤمردان و زنان م   

  .اي از ميان خودشان را اختيار نمايند گزينه

  :پذير بودن آن استکه ويژگي بارز آن داشتن اندازه و محاسبه، َقدر الهي. چهارم
    اتِ وموالس لْكم الَّذِي لَه  ضِ والْأَر لَم    ا ولَـدتَّخِذْ وي  فِـي         لَـم شَـرِيك ه يكُـن لـَّ

لْكِ وَتقْدِيرً الْم هرءٍ َفقَد٢:فرقان( .َخَلقَ كُلَّ َشي(  
و براي او در ملک هيچ شريکي نيست و همانا خداوند همه چيز را خلـق نمـود و هـر                     

  .گيري معين و کامل نموده است ه درخور آن بوده، اندازهک چيزي را چنان



هـاي زيـرين ظهـور        يندي است که اليه   ا پيشگيري در اسالم فر    د راهبر ،بر اين اساس  
نگـاه کنيـد بـه      ( . زيربنايي و نه روبنايي اسـت      ، از اين نظر   ،دهد و   تهديدات را هدف قرار مي    

د، فضاي تکوين داراي چندين بعـد       شو  نمودار مالحظه مي   اين   که در  چنان )٢نمودار شمارة 
  :سازد هاي زير را در مقام پيشگيري توليد و معنادار مي اساسي است که گزاره

  . ثر و مسلط استؤم گيري و نحوة فعاليت تهديدات بالقوه فضاي تکوين بر شکل. 1گزارة
  :نظر استثير مهم براي پيشگيري مدأت در اين گزاره چهار

  ادة الهي بر تهديدات بالقوهثيرات پيشگيرانة ارأت .يك

  ثيرات پيشگيرانة مشيت الهي بر تهديدات بالقوهأت .دو
  الهي بر تهديدات بالقوهي ثيرات پيشگيرانة قضاأت .سه

  .ثيرات پيشگيرانة قدر الهي بر تهديدات بالقوهأت .رچها
  . ثر و مسلط استؤگيري و نحوة فعاليت تهديدات بالفعل م  فضاي تکوين بر شکل.2گزارة

  :نظر استثير مهم براي پيشگيري مدأ چهار ت،در اين گزاره
  الهي بر تهديدات بالفعل ةثيرات پيشگيرانة ارادأت .يك
  تهديدات بالفعل ثيرات پيشگيرانة مشيت الهي برأت .دو
   الهي بر تهديدات بالفعليثيرات پيشگيرانة قضاأت .سه

  .ثيرات پيشگيرانة قدر الهي بر تهديدات بالفعلأت .رچها
ـ     .3ةگزار ـ    ؤ فضاي تکوين بر م گـذاري آن اثـر   اثريـا ميـزان    ثر نبـودن تهديـد    ؤثر يـا م

  .گذارد مي
  :براي پيشگيري  مدنظر است ثير مهمأتر  چها،در اين گزاره

   و ميزان آنهانتايجثيرات پيشگيرانة ارادة الهي بر أت .يك
  ثيرات پيشگيرانة مشيت الهي بر نتايج و ميزان آنهاأت .دو
   الهي بر نتايج و ميزان آنهايثيرات پيشگيرانة قضاأت .سه

 .ثيرات پيشگيرانة قدر الهي بر نتايج و ميزان آنهاأت .رچها
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 گيري در رهيافت اسالميشهاي پي لفهؤ م:2ةشمار نمودار

 الگوهاي پيشگيري. 2

لگوهـاي  بنـدي ا    تـوان بـه شناسـايي و دسـته           مي اينک،شده،   هئهاي ارا   متناسب با رهيافت  
   .شود  دو دسته از الگوها را شامل مي، در مجموع،پيشگيري پرداخت که ةعملياتي در حوز

  بعدي پيشگيري الگوهاي تك. 1-2

شـود کـه      ه شد، مشخص مـي    ئبا توجه به رهيافتي که از پيشگيري در گفتمان سکوالر ارا          
 تن تهديـد  پيشگيري در اين رهيافت بسيط و سطحي و متوجه عوامل مادي در فعليت ياف             

اعـم از سياسـي، اقتـصادي،     -تواند از تنـوع قابـل تـوجهي          چه اين عوامل مي   اگر. است
 محدود به قواعد و گسترة امور مادي است         ، برخوردار باشد، در نهايت     -فرهنگي، فردي   

بـا  . سـازد  مـي ) محدود و سطحي (اهميت    کمکه آن را در قياس با رهيافت عميق اسالمي          



تـوان چنـين اظهـار داشـت کـه پيـشگيري در رهيافـت                  مـي  ،عنايت به اين ويژگي مهم    
 )٣نگاه کنيد به نمودار شمارة( .شود سکوالريستي با دو الگوي عملياتي کاربردي مي

  هـايي اسـت کـه        تمـام سياسـت    غـرض از الگـوي منـع      : )منع( الگوي سلبي . 1-1-2
 تعريف و اجرايي     تحول تهديد بالقوه به تهديد بالفعل      ينداايجاد مانع در مقابل فر    با هدف   

در اين الگوها، از ابزارهاي متنوعي همچون قانون، ساختار اداري، فرايندهاي           . شوند مي
  شـود تـا، در نهايـت، مـانع از فعـال شـدن                اجرايي و مواردي از اين قبيـل اسـتفاده مـي          

  » بـه فعليـت يـافتن      «تهديدات گردد بـه عبـارتي، هـدف در ايـن الگـو مـانع شـدن از                 
  » اسـتواري «و  » قاطعيـت «هـايي چـون     به همين دليل اسـت کـه ويژگـي        . تهديد است 

  الگـوي  . از اهميت نخست در طراحي اين دسـته از الگوهـاي پيـشگيري برخوردارنـد              
  موفق پيشگيري در اين سـنت تحليلـي الگـويي اسـت کـه بتوانـد در مقابـل نفـوذ و يـا                 

  ر حال تبديل شـدن بـه تهديـد هـستند مقاومـت نماينـد               هايي که د    فشار ناشي از پديده   
  .و تضعيف نشوند

 تعريف و تصويب و اجـراي       ةترين موضوع در الگوهاي سلبي از پيشگيري نحو         مهم
موانع مورد نظر است، زيرا بازيگران اغلب تعريـف و اجـراي هرگونـه مـانعي را امـري                   

بنابراين، بايد به   .دهند  نشان مي نامطلوب ارزيابي نموده، در مقابلِ آن، واکنش و مقاومت          
هاي منفي به حداقل ممکن برسند  ها و واکنش اي موانع عملياتي شوند تا حساسيت       شيوه

بـراي مثـال،    .  هدف را نيز به نوعي به دست آورد        ةو حتي بتوان رضايت و همراهي جامع      
مـوالً  استفاده از سازوکارهاي قانوني و تعريف قوانين از جمله راهکارهايي است کـه مع       

شود و در اين راستا، قانون از جنس مانع اسـت امـا بـه                 در جوامع معاصر به آن توصيه مي      
شود و همگان را موظـف         حقوقي، اغلب درست و معتبر ارزيابي مي       ةدليل داشتن پشتوان  

  ١.دانند به رعايت آن مي

                                                       
يا جلوگيري ها  اين فعاليت دهي به در خصوص كاربرد ضوابط و اصول قانوني جهت شكل)Gene Sharp ( جين شارپ.١

» آميز  اقدام راهبردي غير خشونت   « از آن به عنوان كلي       واز رفتارهاي اجتماعي بحث نظري مبسوطي را مطرح ساخته          
 (Cortight,2006). ياد نموده است
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ل به ضرورت نفـوذ در جريـان        يقا» مداخله«الگوي  : )مداخله(الگوي ايجابي   . 2-1-2
 ،است تـا از ايـن طريـق       آن  ايجاد تغيير در عناصر     ظهور تهديدات با هدف     و   توليد   يندافر

  الگوي منـع را اجـرا      ، آن  الزم باشد در مقابلِ    تااصوالً پديده به تهديد بالفعل تبديل نشود        
ثير أيند را تحت ت ا سياستي نفوذي است که ماهيت يا نتايج فر        ه مداخل ،بر اين اساس  . نمود

   ١.دهد قرار مي
کـه مالحظـه    چنـان . انـد  در نمودار زير اين دو نوع رويکرد با يکديگر مقايـسه شـده         

گـذارد، حـال آنکـه        الگوي ايجابي پيشيني بوده، بر تهديدات بالقوه تـأثير مـي          شود،    مي
الگوي سلبي به صورت پسيني عمل نموده، فرايند تحول تهديد بالقوه به تهديد بالفعل را              

  )٣ةنگاه کنيد به نمودار شمار(. دهد هدف قرار مي
  

  

  

  در رهيافت سكوالريستي  الگوهاي منع و مداخله براي پيشگيري: 3ةشمار مودارن

  بعدي پيشگيري الگوهاي چند. 2-2

اي از    تـوان بـه مجموعـه       مي هاي چهارگانة پيشگيري در مكتب اسالم،       با توجه به گزاره   
اي از موارد مشابه الگوهـاي        الگوهاي پيشگيري در اسالم دست يافت که اگرچه در پاره         

هـا     و شـباهت   انـد    متفـاوت   اما از حيث ماهيت و سياست کامالً       ،نمايد  سکوالريستي مي 
در اين  اين الگوها .تا اصول و قواعد حاکماست هاي اجرايي     بيشتر در واژگان  يا سياست     
   .شود بخش از سخن شمارش مي

                                                       
كه جين شـارپ نـشان     چنان،شوند و مداخله متعدد و متنوع هستند كه البته تمامي آنها براي جوامع توصيه نميهاي    شيوه. ١

با هدف صيانت از و د از سوي قدرت   نتوان   مي ها  همداخل.  خود را اقتضا دارد    ةاي الگوهاي خاص مداخل     داده، هر جامعه  

هـاي تـاريخي و     مثـال (Sharp(a), 2005) . حـاكم باشـد  و يا از سوي عوامل معارض و با هدف بر هم زدن ثبات ثبات

. توان در اثر مبسوط و تحليلي شارپ مالحظه نمـود  ها را ـ در قالب تجارب موفق يا ناكام ـ نيز مي   كاربردي از اين شيوه
(Sharp(b), 2005) 



خداوند متعال مسلمانان را موظف ساخته تـا در مقابـل           : الگوي سلبي مقاومت  . 1-2-2
  :ويت نمايندشان را تق توانند، منابع قدرت دشمنان، تا آنجا که مي

                   هِ و دو اللـَّ ونَ بِـهِ عـ لِ تُرْهِبـ مِنْ رِبـاطِ الْخَيـ ةٍ ومِنْ ُقو تُمتَطَعا اسم موا َلهأَعِد و
              ما ُتنِْفُقوا مِـنْ شَـي و مهلَمعي اللَّه موَنهلَمالتَع وِنهِمآخَرينَ مِنْ د و كُمودءٍ فـي   ع  

فوبيلِ اللَّهِ يونَسال تُْظلَم أَْنتُم و كُم٦٠:انفال(.  إِلَي(  
 ]همچنين[و  !  آماده سازيد  )دشمنان(هر نيرويي در قدرت داريد، براي مقابله با آنها          

، تا به وسيلة آن، دشمن خدا و دشمن خويش را           ]براي ميدان نبرد  [هاي ورزيده    اسب

شناسيد و خدا آنهـا      شما نمي  گروه ديگري غير از اينها را، که         ]همچنين[و  ! بترسانيد

ـ    ]و تقويت بنية دفاعي اسالم    [و هر چه در راه خدا       ! را مي شناسد   طـور  ه   انفاق کنيد، ب

  !شود، و به شما ستم نخواهد شد  به شما بازگردانده مي،کامل

مطابق نص اين آيه، هدف اصلي از اين راهبرد پيشگيري است، به اين معنا که قدرت                
بـا ايـن حـال، بايـد توجـه          . دشمنان از اقدام بر ضد ايشان گردد      مسلمانان بايد سبب منع     

به عنوان سـازوکاري بازدارنـده مـورد توجـه       » منع«داشت که اگر چه در گفتمان اسالم        
ـ                      ةبوده و از آن براي جلوگيري از ظهور تهديدات اسـتفاده شـده امـا مهـم تـرين مالحظ

  :ل استگفتمان اسالمي آن است که براي منع دو سطح کاربردي قاي
دهـد کـه       بنياد اين الگوي منع را قدرت شـکل مـي          ):قدرتمندي(منع بيروني   . سطح اول 

هاي پيشگيري متعارف بر آن تأکيد رفته و گفتمان اسالمي نيـز آن را تأييـد    معموالً در نظريه 
طلبد تا راهکارهايي جهت تقويت       شده براي اين الگو مي      هاي بيان   طبعاً کاستي . کرده است 

  .توجه به بعد دروني منع، که در ادامه به آن اشاره رفته، حايز اهميت است. شودآن ارائه 
موانـع بـا    » درونـي نمـودنِ   «مبناي اين الگـو     ): خويشتنداري(منع دروني   . سطح دوم 

در گفتمان اسالمي، جريان يافتن تقوا در معادالت سياسي و امنيتي           . محوريت تقوا است  
شود و از اين ناحيـه، نـوعي بازدارنـدگي            مسلمان مي منجر به اصالح رفتار دولت مردان       

افزون بر اين، ميزان اعتبار موانع      . شود  مند مي   آيد که تمام جهان اسالم از آن بهره         پديد مي 
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 :١٣٨٧ ،احمـدي طباطبـايي  (. بيروني با التزام به احکام و اصول الهي يا همان تقوا مرتبط اسـت           

  )٥٤-٢٣: ١٣٨٨، الهدي علم؛ ٢٥٤-١٤٩
شود که الگوي سلبي پيشگيري در رهيافت اسـالمي بـا           با اين توضيحات، مشخص مي    

اصطالح مقاومت قابل تعريف است، اصطالحي که هر دو بعد دروني و بيروني ممانعت از               
  .سازد گرا نيز متمايز مي شود و آن را از رهيافت عرفي تکوين و ظهور تهديد را شامل مي

است مداخله، که در ذيل الگوي ايجابي به آن اشـاره           سي: الگوي ايجابي دعوت  . 2-2-2
. رفت، همچون سياست منع، در رهيافت اسالمي از پيشگيري مورد توجـه بـوده اسـت               

شـده اسـت کـه      البته، بايد متذکر شد که اين سياست هم بازخواني و، در نهايت، بازتوليد         
است که جهـت تبيـين      به همين سبب    . سازد  گرا متمايز مي    همين نکته آن را الگوي عرفي     

 دعوت در گفتمان اسالمي استفاده شده است که مبتني بر اصـول مهمـي               ةاين معنا از واژ   
بنابراين، الگوي ايجابي پيشگيري   . است» مسئوليت جمعي «و  » تربيت اجتماعي «چون  

تعريف  محوري منفعت گرايانة سکوالريستي ـ که با مفهومِ   در اسالم از الگوهاي مداخله
 و راع ُكلّكُـم « اصـل  ،امر به معروف و نهـي از منکـر  . ـ متمايز استاست  ده و طراحي ش

سئولٌ  ُكلّكُم ن  مـ ع عــ ير از مقـوالتي هـستند کـه مداخلـه را از امـري      ... و » جهـاد «،  »هِِت
نماينـد    محور تبديل مي   افزارانه و مسئوليت    اي نرم   محور به مقوله   افزارانه و قدرت    سخت

   )٦٥-٢٥: ١٣٨٤ ،کوک( . در پي دارد سعادت را، در نهايت،که
سومين الگو که وجه انحصاري گفتمـان اسـالمي در          : الگوي تركيبي عبوديت  . 3-2-2

 بـدين معنـا کـه       ،اسـت » عبـداللهي «اصل مهم    دهد ناظر بر    بحث پيشگيري را شکل مي    
نسبت به فلسفة وجـودي و      بايد  که مسلمانان    است   پذيرفته شده ،  مطابق گفتمان اسالمي  

ـ دآگاه شون خويشخلقت  ا     و«: که همان عبادت الهي است   ما َخَلقْت اْلجِـنَّ والْـإِنس إِلـَّ
  )٥٦:ذاريات( .و خلق نکردم جن و انس را مگر براي عبادت نمودن؛ »لِيعبدونِ

 اسالمي و خداوند متعال به عنـوان خـالق پديـد          ةبا اين تفسير، نوعي رابطه بين جامع      
آيد که در آن رابطه، خداوند بر خويشتن صيانت از جوامعي را کـه نـسبت بـه انجـام                      مي

معناي اين تحليل آن است که      . سازد   واجب مي  - که همان عبادت الهي باشد       -تعهد خود   



 با عنوان دکترين    اين حمايت که  . عبادت الهي نوعي حمايت الهي را در پي خواهد داشت         
.  نوعي پيشگيري براي اين نوع از جوامـع اسـت  ةتوان از آن تعبير کرد دربردارند   الهي مي 
 اسالمي با خداونـد متعـال، در کنـار دو           ة جامع ةاين نظر آن است که اصالح رابط        خالصه

تواند نوع سـومي از پيـشگيري را           سلبي و ايجابي از پيشگيري که ذکرش رفت، مي         ةگون
در اين الگـو، ايمـان و       . مايد که فقط در گفتمان اسالمي قابل درک و تعريف است          ايجاد ن 

دکترين دفـاع   . شود   محقق مي  »دفاع الهي « ةکسب رضايت الهي کارساز است و از ناحي       
 ١،سـازي اسـت     افزارانه متعددي در بحث امنيت      افزارانه و نرم    الهي که داراي ابعاد سخت    

  : در حد بحث حاضر، چند داللت اصلي دارد
که آن را بايد سازوکاري فعال در ساحت خلقت ارزيابي نمـود کـه تحـت                : تسخير. أ

ايـن معنـا از   . تواند در اختيار، تحت کنترل و فرمان آدمـي درآورد   تأثير آن همه چيز را مي     
با اين  . قابل فهم است  هستي داللت بر نوعي پيشرفته از پيشگيري دارد که در قالب ايمان             

بينـي    تفسير، خداوند متعال در مقام تکوين نوعي خاص از پيشگيري را طراحي و پـيش              
تسخير، از اين حيث، در گفتمان امنيت اسالمي حايز اهميـت بـوده، داراي              . نموده است 

 متناسب  -ها  هايي است که در سطوح مختلف، توانمندي و پيشگيري را براي انسان             رتبه
            .نمايد  اثبات مي-شان  مقام ايمانيبا درجه و

داستان حضرت داود و     مبارکه انبياء و صاد به بيان        ةخداوند متعال در سور    ،براي مثال 
آنچه در اين موارد مستند بحث حاضر است تبعيت و همراهـي            . پرداخته است  �سليمان

شود تا دشمنان و رقبـاي         است که منجر مي    �حضرت داود و سليمان   نيروهاي طبيعي از    
اگرچه اختصاص اين سطح از تسخير . ايشان در عمل ناکام و از هر گونه اقدامي بازبمانند

خاص پيامبران است، به تصريح قران کريم زمين و آسمان مسخر انسان قـرار داده شـده                 
انـد    هـي گذاشـته   است و اين مي تواند براي مردماني که صادقانه گام در طريق عبـادت ال              

                                                       
ه نمود كه   ئارا» امنيت نرم «نگارنده در همايش    را   امنيت   ةافزارانه اسالم به مقول     رويكرد نرم در تبيين   » دفاع الهي «دكترين  . ١

 مباحث انتقـادي بـسياري      ،با توجه به تازه بودن اين نظريه      .  و در مجموعه مقاالت اين همايش به چاپ رسيد         پس از آن  
 )١٣٨٨ ،افتخاري(. ثر باشدؤتواند در تكميل آن م براي آن متصور است كه مي
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اميدبخش باشد و به ايشان اين اميـدواري را بدهـد کـه در صـورت داشـتن صـداقت و                     
صالبت، مورد لطف الهي واقع شده، حمايت الهي در قالب سازوکارهاي طبيعـي شـامل           

اين نوع از پيشگيري به صورت سلبي در تاريخ اسـالم تجليـات             . حال ايشان خواهد شد   
توان به ناکامي امريکا در صحراي طبس اشاره داشت که             مي بسياري داشته که از آن جمله     

   .هاي صحرا منجر گرديد  شنة الهي به دفاع از کيان اسالمي به واسطةبه تحقق اراد
که ناظر بر  تأييد و حمايتي خاص است که در نهايت به درسـتي کـار                 : تأييد الهي . ب

: فرمايد  خطاب به رسولش مي   که خداوند     شود، چنان   بخشي آنها ختم مي     مؤمنان و نتيجه  
هاي مسلمانان موقعي ثمربخش است کـه مؤيـد بـه اراده الهـي                ها و سياست    تمام تالش 

بر اين اساس، يکي از مباني اصلي و مهم پيشگيري تأييد الهي است، چراکه حجـم                . باشد
اين، بنابر.  خداوند است  ةتأثيرات ناشي از يک اقدام منوط به تأييد يا عدم تأييد آن از ناحي             

ـ  . اي مطلوب در پي نداشته باشد و يا بالعکس          چه بسا سياستي قوي در عمل نتيجه        ةدر آي
 زير، خداوند متعال جنگ و نابودسازي دشمنان را به خودش نسب داده است و از                ةشريف

        :شود که ابزار يا سالح به تنهايي کارساز نيست اين طريق متذکر مي
ى ولِيبلِـي               ه َقَتَلهم و  َفلَم َتْقُتُلوهم ولَكِنَّ اللّ    مـر لَكِـنَّ اللّـهو ت يـمإِذْ ر ت يـما رم

لِيمع مِيعس ناً إِنَّ اللّهسالء حب ؤِْمنِينَ ِمنْه١٧:انفال( .الْم(  
 و اين تو نبودي كه تير       ،همانا شما ايشان را نکشتيد لکن خداوند بود که آنها را کشت           

تا کافران را مغلـوب    [ خدا چنين کرد     ،آري. بود كه تير انداخت   انداختي بلكه خداوند    

   .قطعاً خدا شنواي داناست. منان را به آزمايشي نيکو بيازمايدؤو بدين وسيله م] کند

ت رسـيدن آن      :كاهش ضريب نفوذ  . ج خداونـد  در صورت تكامل تهديد و بـه فعليـ ،
گفتـه کـه نـوعي خـاص از         اثر شدن يا کـاهش ميـزان آثـار آن سـخن               متعال از امکان بي   

در اين وضعيت، حمايت الهي بـه اشـکال مختلـف امکـان             . نمايد  پيشگيري را تبيين مي   
اي که ضريب نفوذ قدرت دشمن، بـا وجـود حجـم بـاالي اسـتعداد        ظهور دارد، به گونه   

بـراي  . بينند  مانند يا اينکه کمتر آسيب مي       يابد و مسلمانان ايمن مي      شده، کاهش مي    آماده
داوند متعال از  مواردي سخن گفته که در دل دشـمنان، کـه در اوج توانمنـدي و                   مثال، خ 



شـود و، در نتيجـه،        جـاري مـي   » هراس«اند،    آمادگي براي نابود ساختن مسلمانان بوده     
  :اند اند بلکه غلبه يافته مسلمانان نه تنها حفظ شده

لِ الِْكتَـابِ مِـن           ونْ أَهم مرُوهأَنزَلَ الَّذِينَ َظاه  و اصِـيهِميص       فِـي ُقلُـوِبهِم قَـذَف
فَرِيًقا َتْقُتُلونَ و ب٢٦:احزاب(. تَأْسِرُونَ فَرِيًقا الرُّع(  

پشتي کرده بودند از دژهايشان به زير آورد        هم] مشرکان[و کساني از اهل کتاب را که با         

  .کرديد کشتيد و گروهي را اسير مي  گروهي را مي؛هايشان هراس افکند و در دل

  گيري نتيجه

ثير بيـشتر پيوسـته در الگوهـاي امنيتـي مـورد توجـه              أپيشگيري به دليل هزينة كمتر و ت      
اي كـه طراحـي الگوهـاي عمليـاتي            بـه گونـه    ،وده است ا ب ه  ستتحليلگران و استراتژي  

 بـا ايـن   . پيشرفته براي هدف مذكور رسالت و هدفي بسيار ارزشمند ارزيابي شده اسـت            
» مداخلـه «يـا  » منـع « بـه  ، در نهايت،گرفته در اين حوزه تمالت صورأ مجموع ت  ،حال
حجم بـسياري از    ؛   از ضريب نفوذ اندكي برخوردارند     شان،  كه با همة كارآمدي    شدهختم  

بـراي همـين، پرسـش از    . رسـند  و به فعليت ميکنند  ميتهديدات از اين دو صافي عبور       
  ١.است راهبردي الي مشترك و با ارزشِؤس،  الگوهاي پيشگيرييچگونگي ارتقا

  دو نکته تحليلي بوده استدر نوشتار حاضر نگارنده در پي بيان 
 جهـان اسـالم     ةنخست آنکه راهبردهاي موجود پيشگيري براي کاربست در گستر         

هاي کشورهاي اسالمي امکان آن را بـه   ها و نيازمندي کافي نيست، به اين معنا که ظرفيت   
دهد تا الگوي مؤثرتري را طراحي و تجربه نمايند، در عين حال کـه اسـتفاده از                   ايشان مي 

  .شود الگوهاي تجربه شده به صورت حداقلي هم منع نمي

                                                       
ـ از اه ... و  »  اجتماعي ةسرماي«،  »امنيت نرم «،  »قدرت نرم «مقوله پيشگيري امروزه با توجه به طرح مفاهيمي چون          . ١ ت مي

 است كه رجوع به مبادي     سبببه همين   . مورد توجه قرار گرفته است    » اقدام نرم «مثابه يك    بسياري برخوردار شده و به    

 مجموعه شش جلدي قدرت     ةبراي اين منظور نگارنده، مطالع    . نرم، ضروري است   قدرت   ةمفهومي اين بحث در حوز    

 ،؛ افتخـاري و ديگـران     الـف ١٣٨٧ ،افتخـاري و ديگـران    (. نمايـد   را پيشنهاد مي  ) �انتشارت دانشگاه امام صادق   (نرم  
 )١٣٨٨ ،؛ بيكي١٣٨٨ ،؛ لنون١٣٨٨ ،؛ ميلسن١٣٨٧ ،؛ نايب١٣٨٧
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 در اسالم ابعاد و ماهيتي متفاوت از رهيافـت          نکته دوم آنکه  الگوهاي مؤثر پيشگيري      
گرا دارد، بدين معنا که اگرچه دو اصل ممانعت و مداخله را همچنان مـد نظـر دارد          عرفي

اما به ِصرف اين دو بعد بسنده ننموده، وجه سومي را هـم ارائـه کـرده کـه آن ر ا از سـاير                     
تأسـيس هـويتي متمـايز اشـاره     در اين سطح از تحليل، اسالم به        . سازد  الگوها متمايز مي  

  .گردد  آن، تأييد الهي در قالب قدرت معنوي فعال ميةدارد که در نتيج
اول آنکه اسـالم    : توان دو مالحظه مهم را شناسايي نمود        در اين الگو، از پيشگيري مي     

هـاي   رو، کاسـتي    هاي رايج منع و مداخله را غنـي و مـؤثر سـاخته اسـت و، ازايـن                   شيوه
کند که نسبت بـه منـع و          اي را مطرح مي     دوم اينکه بعد تازه   . کند   جبران مي  متعارف آنها را  

باشد که زمينه را براي تأييد الهي بـاز           تر است و آن عبوديت مي       مداخله مؤثرتر و محوري   
تأييد الهي بخشي از دکترين دفاع الهي است که در آن خداونـد بـه حمايـت از                  . نمايد  مي

اين حمايت يا عدم تکوين تهديد الهي بالقوه اسـت يـا عـدم               ةنتيج. کند  مؤمنان اقدام مي  
تأثير شدن تهديدات عينـي اسـت کـه سـه صـورت جديـد از        فعليت يافتن است و يا بي  

  .دهد پيشگيري را براي جامعه اسالمي شکل مي
شود که رهيافت اسالمي در بحث پيشگيري بـه صِـرف             ، مشخص مي    با اين توصيف  

 ةزاري بسنده نکـرده بلکـه موضـوع ايمـان و نقـش سـازند              اف  افزاري يا نرم    منابع سخت 
آفرينـي قـدرت معنـوي در         اين معنا بـر نقـش     . سازد  هاي توحيدي را برجسته مي      ارزش

معادالت سياسي داللت دارد که بحث مبسوط ديگري است و در اين مقاله فقـط کـاربرد               
  . پيشگيري تحليل گرديدةآن در حوز

  كتابنامه

  .کريم قرآن
 .�دانشگاه امام صادق:  تهران،اخالق و سياست .)١٣٨٧(ايي، سيد محمدرضا احمدي طباطب

  .� دانشگاه امام صادق: تهران،قدرت نرم، فرهنگ و امنيت ).الف١٣٨٧ (افتخاري، اصغر و ديگران 
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