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اي و منـابع   خانـه  ي گردآوري اطالعـات بـه صـورت کتـاب     توصیفی است و نحوه –روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی :شناسی پژوهش روش

  . معتبر اینترنتی است

پردازنـد؛ در   هـاي عمـدتاً غیراخالقـی مـی     ادبیات استعماري یا ادبیات استعمار نو، ادبیاتی است که در آن به طـرح داسـتان  : ها یافته

اسـتعمارگران بعـد از کنـار    . ها رواج بیشـتري یافـت   ي پهلوي اول و دوم نوشتن این نوع داستان ي مشروطه به خصوص در دوره دوره
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  مقدمه  –1–1

ها ادامه دهند و با قدرت  پذیر نبود که به زور سرنیزه به استثمار ملت در قرن بیستم، براي استعمارگران امکان

استعمار به توانستند از دست نشاندگان خود در کشورهاي مستعمره نگهبانی کنند؛ بنابراین کارشناسان  استعماري نمی

هاي دست نشانده در کشورهاي نیمه مطالعه و بررسی پرداختند تا راهی براي حفظ منافع و موجودیت استعمار و رژیم

هاي ملی و مردمی پیشگیري کرده، تبلیغات روشنفکران و انقالبیون را  مستعمره پیدا کنند و از این طریق از بروز جنبش

روحانی، . (دارند اثر سازند و همواره، راه را براي استعمار و استثمار و چپاول باز نگههاي وابسته بی علیه استعمار و رژیم

  )  133. ص:1386

به مستعمره ها و آداب و رسوم فکري کشور استعمارگر به کشور عبارت است از تحمیل ارزش» استعمار فرهنگی«

شوند و در هویتی فرهنگی میدچار یک نوع بینحوي که مردم استعمارزده بعد از مدتی هویت خویش را از دست داده و

تر از ابعاد دیگر آن این بعد استعمار به مراتب خطرناك. کنندرسند که همانند استعمارگران فکر مینهایت به جایی می

 که هویت و خوي استعمارگران را پیدا کرد دیگراست؛ زیرا ملتی که تحت استعمار فرهنگی قرارگرفت و به جایی رسید 

نسبت به آنان احساس بیگانگی ندارد تا مقاومت و اعتراضی داشته باشد و درنتیجه هیچ گونه عکس العملی نسبت به 

جهت نیست که در دوره استثمار جدید، بیشترین هم استعمارگران بی. داداستعمار و استثمار خویش از خود نخواهد

  .شودنگ استعماري خودشان مصروف میهاي بومی مناطق مختلف جهان و ترویج فرهتخریب فرهنگ

  . شود دهد که در زیر به مهمترین آنها اشاره میهاي گوناگونی رخ میبا شیوه»  استعمار فرهنگی«

اشاعه فساد و فحشا  -1  

  هاي دینی تضعیف دین و ارزش -2  

هاي انقالبی تضعیف ارزش -3  

ها تغییر دیدگاه -4  

  گراییگرایی، مدگرایی و مصرفترویج تجمل -   5  

  )ص: 1389اسکندري، (الگوسازي  –6  

هاي جدیدي بود که از طریق آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب به ایران  ي ظهور اندیشه سلطنت رضاشاه، دوره ي دوره 

ي اجتماعی از دیگر  هاي اداري و ظهور اقشار تازه گسترش شهرنشینی، نهادهاي مدنی، سازمان. نیز نفوذ کرده بود

ي فردوسی، تأسیس دانشگاه تهران،  هاي هزاره برگزاري جشن ،تأسیس فرهنگستان ایرانی. هاي این دوران است مشخصه

. نامه از رخدادهاي مهم فرهنگی این دوران هستند ي داستان، شعر و نمایش ظهور آثار ادبی به سبک جدید در حوزه

ي سایه توان دریافت کهمی با توجه به تغییرات و تحوالتی که در این دوران شاهد آن هستیم،  ) 60. ص: 1391روزبه، (

ها و رفتارهاي فرهنگی دوران پهلوي گسترده بود که جز تضعیف اقتدار این استعمار و استبداد همچنان بر سیاست

  )2. ص: 1387مسعودي، . (اي نداشتهاي فرهنگی و اجتماعی نتیجهها و نابسامانیحکومت و پیدایش بحران
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در داستان معاصر، وضعیت سیاسی ) ادبیات بیمارگونه(ت گیري و گسترش این نوع از ادبیاشاید یکی از علل مهم اوج

خواهانه و کند و روشنفکر ایرانی، از سرکوب احساسات آزاديو اجتماعی عصري باشد که داستان فارسی رشد و نمو می

ي معهاین رنج خود را در تصویري سیاه از جا. کشدي استبداد و اختناق دوباره، رنج میهاي مشروطه و غلبهطرد آرمان

ي استبداد، ملول و اي که برخالف ظاهر مترقی و متمدن خود، هنوز از بیماري کهنهدهد؛ جامعهشهري جدید نشان می

  )126. ص: 1386قائمی، . (افسرده است

  

    بیان مسئله  –2–1

  جنگ نرم 

و ادوات جنگی در جنگ  اي از ابزار ابزارهاي فکري و فرهنگی و منشی و اندیشه. جنگ نرم از سنخ جنگ فرهنگی است

هاي یک ملت و تصرف قلب و مغز است و زمانی که به اهداف خود  هدف در جنگ نرم تسخیر باورها و ارزش. نرم است

کنند که با این روش دیگر نیازي به جنگ سخت و یا  ي خودي تبدیل می ي مقابل را به جبهه دست یابند، در واقع جبهه

  )26.  ص: 1389شریفی، . (ظام حاکم بر آن نیستدخالت رسمی و مستقیم در تغییر ن

توان به داستان ابلیس و آدم و حوا اشاره و می جنگ نرم از جمله مباحثی است که قرآن کریم نیز بدان پرداخته است

 چون بدون استفاده از هرگونه سالح و زور و اجبار. توان به عنوان اولین بازیگر جنگ نرم معرفی کردابلیس را می. کرد

  .ها از بهشت شدو حوا را فریب داد و باعث رانده شدن آن) ع(آدم 

و ) سوره اعراف  19آیه (ویاآدم اسکُن أُنت و زوجک الجنَّه فَکُال من حیثُ شئتُما والتَقرَباهذه الشَّجرَه فَتَکونا منَ الظّالمینَ 

واهید تناول کنید لیک نزدیک این درخت نروید که بد عمل اي آدم توبا جفتت در بهشت منزل گزینید و از هرچه بخ

فَوسوس لَهما الشَیطانُ لیبدي ربکُما عنِ هذه الشَّجرَه إلّا أَن تَکونا ملَکَینِ أو تَکونا منَ .  شده و برخویش ستم نخواهید کرد

ي آنان پدیدار شود و به هاي پوشیدهداد تا زشتی آنگاه شیطان آدم و حوا هردو را به وسوسه فریب) 20آیه (الخالدینَ 

  .دروغ گفت خدا شما را از این نهی نکرد، جز براي اینکه مبادا در بهشت دو پادشاه شوید یا عمر جاویدان یابید

هاي سخت و نیمه  دستاوردها در جنگ. میزان تأثیر جنگ نرم، با جنگ سخت و نیمه سخت غیرقابل مقایسه است

مانند؛ حداکثر تأثیرگذاري در این نوع جنگ در سطح  جایی حاکمان و کارگزاران سیاسی باقی می ابهسخت در سطح ج

کنند، تأثیر جنگ نرم دائمی و  ها و باورهاي ملتی نفوذ می سیاسی است؛ اما در جنگ نرم، به عمق ارزشنخبگان 

  )33.ص: 1389شریفی، . (عی یک جامعه استهاي اجتما ي سطوح و الیه ي تأثیرگذاري در همه ناپذیر است و گستره زوال

است، در » مردم«هدف جنگ نرم . ي استعمار فرانوین یا جهانی سازي فرهنگ است ظهور جنگ نرم مربوط به دوره

) 15. ص: 1390طهماسبی، . (است» سرزمین«است و در جنگ سخت » حکومت«حالی که هدف در جنگ نیمه سخت 

ها در ساختارهاي سیاسی جامعه و جایگزین کردن ساختارهاي جدید  و دگرگونی هدف نهایی جنگ نرم، ایجاد تغییرات

  )24. ص: 1392محمدي، . (است



3  مقدمه و هدف : فصل اول

ها بستگی به پذیرش مخاطبان دارد و بسیاري از منابع مهم قدرت نرم  اثرگذاري آن. به کارگیري قدرت نرم دشوار است

مستقیم و براي شکل دادن به محیط جهت پذیرش منابع قدرت نرم به صورت غیر. ها هستند خارج از کنترل حکومت

اما این دشواري ) 183. ص: 1389ناي، . (خواه برسند کشد تا به نتیجه دل ها طول می کنند و سال ها عمل می سیاست

 .براي مثال در قرن هفده و هجده فرانسه فرهنگ خود را در میان اروپاییان ارتقا داد. ها را از تالش بازنداشته است حکومت

هاي کشورهاي خارجی مانند  زبان فرانسوي در نه تنها به زبان دیپلماسی تبدیل شده بود بلکه حتی در بعضی از دادگاه

  ) 184. ص: 1389ناي، . (گرفت روسیه و پروس هم مورد استفاده قرار می

و هوشمندانه  اي براي دستیابی به نتایج مطلوب طور که گفته شد قدرت نرم نوعی قدرت است، یعنی وسیله همان

. ص: 1389ناي، . (نیست که آن را فقط در ایجاد تصویر مطلوب در اذهان، روابط عمومی و محبوبیت زودگذر خالصه کرد

  )243. ص: 1389ناي، . (گیرد هاي ملی و خارجی سرچشمه می ها و فرهنگ و سیاست قدرت نرم از ارزش) 226

ه براي انتقال اطالعات معین به مخاطبین، با هدف تأثیرگذاري هاي از پیش مشخص شد باون عملیات روانی را فعالیت

جنیدي، . (کند ها و افراد خارجی تعریف می ها، دولت ها، گروه ها، اهداف، احساسات و نیز تأثیر بر رفتار سازمان بر انگیزه

  )24. ص: 1391

نفوذ و اثرگذاري بر رفتار و عقاید  داند که کشوري به منظور ویلیام داواتی، عملیات روانی را مجموعه اقداماتی می

طرفداران این نگرش، بر این باورند که . دهد ها و مردم، با ابزاري غیر از ابزار سیاسی، اقتصادي و نظامی انجام می دولت

ي  ترین مشکل این تعریف این است که حوزه اساسی. ي آن تبلیغات جزء اصلی و اساسی عملیات روانی است نه همه

  )26. ص: 1391جنیدي، . (روانی را صرفاً به مخاطب خارجی و نه داخلی محدود کندهاي  فعالیت

خواه به صورت . عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است«. کند صالح نصر عملیات روانی را این گونه تعریف می

دارد و هرگاه امکان برقراري اساسًا سالحی است که به انسان و عقل او توجه . مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد

تعریف مذبور عملیات روانی را مترادف نبرد » .تواند به اعماق او نفوذ کند ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد، می

  )27. ص: 1391جنیدي، . (ماند داند و از توجه به سایر وجوه این علم باز می کالمی می
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ها و  ترین ویژگی جنگ نرم نسبت به جنگ سخت، عرفی بودن، حقوقی بودن یا قانونی بودن چهارچوب فعالیت مهم

رود، براین اساس در جنگ نرم آسیب رساندن به طرف مقابل با  میاقدامات آن است که ویژگی متمایزي نیز به شمار 

دهد که کامالً طبیعی و معمولی  اي انجام می گیرد و عامل جنگ اقدامات خود را به گونه روش و ابزارهاي علنی صورت می

نتواند به  در چنین وضعیتی کشور مورد هجوم ممکن است در درك اهداف عاجز بماند و. و در عین حال، قانونی است

  )185. ص: 1391نائینی، . (درکی درست از جنگ برسد و اقدامات دفاعی را انجام دهد

هدف در جنگ نرم، تغییر رفتار، افکار و در نهایت . شود جنگ نرم طی یک فرآیند تدریجی، خزنده و آرام اعمال می

به عبارت . تغییرات زود بازده و دفعی نیستاین . هاي غیر خشونت آمیز است گیري از روش تغییر ساختار سیاسی با بهره

نائینی، . (بر وگاهی با تغییرات نسلی همزاد است ها، تحوالت فرهنگی و خصایص ملی زمان دیگر، تغییر هویت و ویژگی

  )218. ص: 1391

  

  ي پهلوي اول  جنگ نرم در دوره

در زمان . خستین پادشاه پهلوي ایران شدبا برکناري قاجار از سلطنت، خود با عنوان رضاشاه ن 1304رضاخان در سال 

سکوالریسم، گفتمان مدرنیسم . ادامه یافت، کوشید ایران را به سبک غرب درآورد 1320اش که تا شهریور  پادشاهی

هاي پراکنده و پاره پاره  و تضعیف هویت» ملت ایران«پارچه به  فرهنگی، عقالنیت فرهنگی، به دنبال دادن هویتی یک

به » ناسیونالیسم ایرانی«شکل گیرد و » دولت مدرن«بایست درون چهارچوب  چنین هویتی طبعاً می. وددوران قاجار ب

  )84. ص: 1391مسعودنیا، فروغی، . (هاي مادون ملی گسترش یابد ي هویت شکل هویتی فراگیر بر فراز همه

اعزام دانشجو به خارج، آغاز  ي شبه غربی روح حاکم بر طرح تجددگرایی عصر پهلوي بود، پیش رفتن به سوي جامعه

به کار رادیو در ایران، استخدام مستشار، متحدالشکل کردن لباس اتباع ایرانی در داخل کشور، تعیین لباس رسمی 

: همان. (اي از اقدامات دولت پهلوي اول در این زمینه بود هاي فرنگی و کشف حجاب نمونه کارکنان دولت به سبک لباس

هاي تاریخی و اجتماعی یکی از  ت سریع این دوره و تأثیر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن رمانبا توجه به تحوال) 84

مسعودنیا، فروغی، . (منابع مناسب براي بررسی واکنش اقشار و طبقات مختلف جامعه در برابر این تحوالت خواهد بود

  )89. ص:  1391

حقایق و حقیقت مانندي، نگرش نویسنده را دربردارد؛ زیرا رمان ها و ترسیم  ادبیات و رمان به دلیل توجه به دگرگونی

ي ادبیات  رود و اهمیت آن در عرصه ها از جهت درآمیختگی با ابعاد اجتماعی و فرهنگی به شمار می ترین قالب جدي

دبی توان رمان بیش از هر قالب ا. هاي سیاسی و اجتماعی شوند شود که جوامع دچار دگرگونی زمانی بیشتر آشکار می

  )141. ص: 1393موسوي، درودي، کتولی، . (توصیف این تحوالت را دارد
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شود و  رمان اجتماعی رمانی است که در آن تصویري از زندگی با تمام معایب و مفاسد آن به نمایش گذاشته می

اجتماعی نویسنده تالش هاي  در رمان. کند تا پیامش را در جریان حوادث و امور به خواننده منتقل کند نویسنده سعی می

نویسنده رمان را بستر طرح . هایی براي جامعه بپردازد کند تا با انعکاس مشکالت و معضالت جامعه به ارائه راه حل می

، پاشایی، اکرمی. (نویسد ي اجتماعی آن می دهد و رمان را به سبب جنبه نکات سیاسی، اجتماعی و یا فلسفی قرار می

  )3. ص: 1392

ي اول و دوم با  شمسی تا پیروزي انقالب اسالمی در دهه 1299ي بین کودتاي  تانی ایران در فاصلهادبیات داس

، »روزگار سیاه«، »تهران مخوف«هاي مبتذل عشقی همچون  هاي رمانتیک غربی شاهد داستان تأثیرپذیري از رمان

ن و داستان جوالنگاه مسائل سیاسی و اجتماعی هاي سوم و چهارم رما اما در دهه. بوده است... و» هما«، »زیبا«، »انتقام«

رمان اجتماعی در آغاز راه چندان . رسد رمان اجتماعی در ایران پس از یک عمر پنجاه ساله به تکامل نسبی می. شود می

 دست و همه پسند سروکار داشت و اندك اندك زیر فشار نیروهاي متحول جامعه؛ به هاي دم ور نبود و بیشتر با مایه مایه

نگري دور شد و به سمت کمال  ي جدید در ایران از سطحی گیري طبقه ي نخستین قرن حاضر، با شکل ویژه در سه دهه

  )4. ص: 1392اکرمی، پاشایی، . (گام برداشت و معناهاي نهفته و زیرین جامعه را به نمایش گذاشت

زاده  نویسانی مانند خسروي، صنعتی و قصه در اوخر دوره قاجار این شکل مهم ادبی یعنی شکل رمان به ایرانیان رسید

این شیوه . نوشتند) هاي تاریخی ي رمان به شیوه(هایی به شیوه سرووالتر اسکات و الکساندردوما  الوزرا رمان کرمانی و بدیع

ي اجتماعی آن افزوده شد و به تقریب همان  ي تاریخی آن کاسته و بر جنبه ادبی به تدریج بسط یافت و از جنبه

ي رضا شاهی نخستین رمان  مشفق کاظمی در آغاز دوره. روندي را که در غرب طی کرده بود در کشور ما طی کردفرا

  )36. ص: 1383دستغیب، . (ي محمد حجازي از چاپ درآمد »زیبا«اجتماعی را نوشت و سپس رمان 

و امکانات فرضی براي  ي نخست آن است که فضاهاي خیالی ي جهانی جدید، در درجه ي ادبیات در جامعه وظیفه

آدمی فراهم آورد تا تک تک افراد در هر جا و هر مقامی که هستند بتوانند در اکثر خطاهاي خطرناك و غیراخالقی 

ها و سطرهاي کتاب  الي صفحه ها و در عالم خیال و البه ممکن ولی غیرقابل پیش بینی را در همان فضاها و همان امکان

ها در جهان واقع، درحد امکان جلوگیري کنند پس براي رسیدن به این هدف زبان این  روز آنتجربه کنند و در نتیجه از ب

. ص: 1386دستغیب، . (عاري از هر گونه  رمزگونگی و نمادپردازي باشد ساده و به ضرورت باید سرراست و) رمان(آثار 

60(  

هاي داستانی  ه و مشابه است با شخصیتي مشروطه و عصر رضاشاهی غالباً ساد هاي دوره هاي داستانی رمان شخصیت

ي ادبیات داستانی معاصر در پیش از یکی از بارزترین وجوه مشخصه)86: 1383دستغیب، . (هاي دوره فئودالی »رمانس«

هاي طرح موضوعاومانیسم، هاي عشقی، گرایی، داستانس وپوچأی. انقالب خصلت ضددینی یا الاقل غیردینی آن بود
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سرشار، (. هاي رایج ادبیات داستانی قبل ازانقالب  بودمایهاز درون... پرداختن به مسائل زنان و جنسیومبتذل و 

)57.ص:1390

هاي مبتذل جنسی و غیراخالقی وگسترش یأس و ناامیدي بود  ها مملو از ترسیم صحنه در دوره پهلوي فضاي داستان

توانستند به اهداف  تر می رنو از طریق ادبیات و فرهنگ راحتدر این دوره کشورهاي استعمارگر با روي آوردن به استعما

نامه سعی شده است با توجه به ماهیت استعمار نو و استفاده ابزاري از ادبیات، به بررسی  خود برسند، در این پایان

  . هاي تهران مخوف، زیبا و جنایات بشر بپردازد هاي ادبیات استعماري در رمان مصداق

  

  تهران مخوف 

ي پیش از رضا شاه قرار داده  در محیط و اداره) یادگار یک شب(و دنباله آن » تهران مخوف«هاي داستانی  یتشخص

. اند ي رمان، عشقی پرشور و رمانتیک به یکدیگر دارند و از کودکی باهم بزرگ شده فرخ  و مهین دو شخص عمده. شده

. همسر پسر آدمی بانفوذ کند و خود به جاه و مقامی برسدخواهد او را  ي فرخ است و پدر ثروتمندش می مهین دختر عمه

هاي ساختاري، رمان  این رمان به رغم نارسائی)94. ص: 1383دستغیب، ... (رباید و کند و مهین را می جویی می فرخ چاره

ي  ها، شیوه نهخا کش هاي مرکزي، شیره هاي آن از تهران، از محله برخی از توصیف. برد گرایی می ایرانی را به سوي واقع

ها، محافل  هاي جنوب شهر، روستاي اوین در شمال شهر، هتل زندگانی شهري، تردد وسایل نقلیه، قلعه، مراکز فساد، کافه

دستغیب، . (تا بدان حد پیش نرانده بود» واقعیت«تا آن زمان، توصیف را جهت ایجاد نمایش ... بوروژوا و مجامع و 

  ) 95. ص:1383

و تمکین او در شب زفاف به آن سادگی و آسانی » عفت«حوادث و اتفاقات و به خصوص سرگذشت در این رمان بعضی 

ي جدید، تا حد زیادي  و بعد با وزیر کابینه» حضرت اشرف«به تقاضاي نامشروع و غیرانسانی داماد و همبستر شدن وي با 

است براي جلب توجه خوانندگان قضایا را آمیز و غیرقابل تصور است و مثل آن است که نویسنده عمداً خواسته  اغراق

نویسنده تصویرهاي زنده و روشنی از ) 263. ص: 1387، پورآرین. (تر و رسواتر از آنچه که بوده و هست نشان بدهد خشن

ن هاي عرض راه و مسافرت با گاري و درشکه و واگ ها و چاپارخانه ها، راه خانه ها، قهوه ها، لباس خانه کش وضع محالت، شیره

هاي سیاسی،  تعصبات مردم و اعتقاد آنان به خصوص زنان به سحر و جادو و  شهري، جهل و نادانی، اماکن فساد، توطئه

  )263. ص: 1387آرین پور، . (جنبل و به طور کلی از وضع زندگی مردم ایران به دست می دهد

  

  زن در تهران مخوف 
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شود یا  ان ابزاري براي پیشرفت و موفقیت مردان استفاده میزن در تهران مخوف جایگاه واالیی ندارد، یا به عنو

سواد  گیري ندارند، بی اي است براي شهوت رانی مردان، زنان تهران مخوف حق انتخاب ندارند، قدرت تصمیم وسیله

  . هستند، تحت سلطه مردان و معتقد به خرافات هستند

  : براي نمونه 

مهین دخترش کند و  براي رسیدن به پست و مقام باالتري معامله می السلطنه پدر مهین که آینده دخترش را...ف

  . شود ابزاري براي ارتقاء شغلی پدرش محسوب می

متزلزل است و خیال دارند مرا منفصل ... خانم عزیزم من که چیزي از شما پنهان ندارم مقام من در وزارت «

ممکن نیست مگر آنکه دراین دوره وکیل شوم و البته ام فکر صحیحی بکنم و آن  سازند من باید براي شغل آتیه

خواهد مهین را براي پسرش سیاوش میرزا  که در مقابل این کار می... وکالت هم بدون کمک شاهزاده ك 

دانید اهمیت موضوع کجاست و من فقط یک راه بیشتر  در این صورت می. باشد خواستگاري کند میسر نمی

  )35.ص:1340فق کاظمی، مش(» .ام پیدا  کنم نتوانسته

  : یا 

سوادي و جهالت همسرش سوء  خان همسر عفت که براي گرفتن ترفیع و باال رفتن پست و مقامش از بی اشرف علی

عصمت کردنش، وي را  و پس از رسیدن به هدف خود با بدنام و بیکند  میهاي خود  استفاده کرده و او را قربانی خواسته

  . کند از خانه بیرون می

باشی من از همان شب اول که به  کنی زن من می شود حواست خیلی پرت هست و هنوز تصور می معلوم می«

ام در این مدت جز آلتی براي اجراي مقاصد من نبودي و مقامی جز  پارك حضرت اشرف رفتی تورا طالق داده

  ) 73. ص: 1340مشفق کاظمی، (» .رفیقه و مترس برایم نداشتی

  

  هاي عمومی  هوضعیت زنان و خان

خواسته یا ... هاي عمومی حضور داشتند هر کدام به خاطر فرار از مشکالت خانوادگی، فقر و نداري و زنانی که در خانه

  . دادند خانه تن به فحشا میبردند و براي گذران معاش خود و پرداختن بدهیشان به صاحب ها پناه می ناخواسته به آن خانه

  : براي نمونه
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کند که خود دختر یکی از  با زنان آن خانه و پس از شنیدن چگونگی روسپی شدن آنان اعتراف می عفت طی صحبت

شدن با  خان داشته و در نتیجه هم خوابه با علی اشرفکه هاي بزرگ تهران است که در نتیجه ازدواج نافرجامی  خانواده

  .  ها گرفتار شده است خانه ر روسپیصاحب منصبان جهت ترقی شغلی همسرش به تدریج روسپی شده و ناخواسته د

  :یا 

کند، زمانی که دختري دوازده ساله بود  اشرف یکی از زنان دیگر آن خانه که سرگذشت خود را این گونه تعریف می

ي  آید خود را در خانه شود و زمانی که به هوش می هوش می خورد و بی هنگام بازي با دوستان در کوچه به زمین می

بیند، اشرف که از لباس و خانه و شامی که به او داده بودند خوشش آمده بود از حضور خود  هاي زیبا می سمجلل و با لبا

کند و بعد  جا شب را با پسر جوانی که از بزرگان و اشراف زادگان بود سپري می کند و در همان در آن خانه اعتراضی نمی

ناموسی نجات دهد با  عصمتی و بی براي اینکه دخترش را از بی گوید و مادرش از بازگشت به خانه ماجرا را به مادرش می

آورد و اشرف به خاطر ازدواج  کرد دختر خود را به ازدواج او درمی دادن پولی به پسري که در همان محل زندگی می

از همان  ي خود که یکی ي ناهید، خاله اشرف به خانه. اجباري و یکنواخت بودن زندگیش هنوز هم در آرزوي آن شب بود

ي خود فرار کرده و در آن جا  کرد رفت و آمد داشت و بعد از گذشت زمان کوتاهی از خانه هاي عمومی را اداره می خانه

  .کرد زندگی می

کردم زندگانیم با احمد هم که دکان بقالی بازکرده بود  ها گریه می مرگ آن دو خیلی به من سخت آمد و مدت«

شد و همواره  گذشت و یاد آن شبی که با جوان همدانی گذرانده بودم از خاطرم محو نمی خیلی یکنواخت می

خواب قشنگ با  را بخورم و در آن تخت هاي زیبا را بپوشم و آن شام لذیذ آرزو داشتم یک مرتبه دیگر آن لباس

  ) 52. ص: 1340مشفق کاظمی، (» .آن همخوابه جوان و شیک شبی را بگذرانم

  :یا 

ها و یا از پشت در  کشد که زنان در کوچه هاي عمومی را این گونه به تصویر می عصمتی زنان خانه عفتی و بی راوي بی

  .گذر از آن محله بودندمنتظر به دام انداختن مردانی بودند که در حال 

گذشتند هرچه بودند جوان یا پیر، زشت یا زیبا، فکلی یا آخوند، مورد حمله  ها می مردانی که از خیابان وکوچه«

هایی که در این خانه منزل داشتند، غالباً نزدیک در نشسته به محض  شوند بعضی از زن ها می ساکنین آن خانه

تر و پرروتر بودند  از خانه بیرون کرده گاهی به ایما و اشاره و یا اگر وقیح خاست سر اینکه صداي پاي عابري برمی

  )44. ص: 1340مشفق کاظمی، (» .کردند رسماً آن را به دخول در خانه خود دعوت می

  

  بندوباري  بی
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بندوباري  و بیبندوباري جوانان در این دوره از مسائل مهمی بوده که نویسنده بدان پرداخته است، جوانان به عیاشی  بی

  . کردند ها از کارهاي خود صحبت می مشغول بودند و با افتخار در مجالس و مهمانی... وخوشگذرانی و

هایی که در آن روزهاي اخیر کرده  عالقه بودند از تفریحات و خوشگذرانی اي هم که به بحث سیاسی بی عده«

ام و به هر  کارت دعوتی چاپ کرده: گفت میهاي درشت خون آلود  از جمله جوانی با چشم. داشتند صحبت می

رفیقش که خیلی کنجکاو شده بود تفصیل را ! دهم گذرد می مان می خانمی که از خیابان الله زار نزدیک خانه

  . سؤال کرد، او هم فوراً کارتی از کیف بغلی خود درآورد و در جلوي چشم دوستش نگاه داشت

طرف چپ ... بعداز ظهر بنده منزل واقع در کوچه ..... ساعت ..... شنبه     ...شود روز از سرکار علیه خانم تمنی می

  .  خیابان الله زار تشریف فرما شده به صرف گیالسی شربت وکشیدن سیگاري مفتخرم فرمائید

  الدوله    ..... امضاء                                                                                          

ها اغلب گول  هایی بدین وسیله به دامم افتاده، بیچاره دانی چقدر این کارت مفید واقع شده و چه خانم نمی

مندي مفرط من است  مخصوص او چاپ شده و دلیل عالقه خوردند و هر کدام به خیال اینکه این کارت فقط می

  ) 278. ص: 1340مشفق کاظمی، (» .آوردند سروقت تشریف می

  

  زیبا 

این داستان به صورت حکایت حال نوشته شده و نامه یا گزارشی است که متهمی از . زیبا اثر محمد حجازي است

اصطالح آب از سرش گذشته، به نوشتن حوادث و اتفاقات  این شخص که به. زندان شهربانی به وکیل خود فرستاده است

تواند احساس کند و اگر بتواند پردازد، زیرا عین آن احوال راحاال نمیکند و به تشریح احوال روحی خود نمیقناعت می

ن به نام طلبا مایه اصلی رمان وصف زندگانی یکی از فرصت درون)  246.ص: 1387آرین پور، . (قدرت تحریر آن را ندارد

آید و بر آن است که بعد از تحصیل این شخص از روستا به شهر براي ادامه تحصیل می. است» شیخ حسین مزینانی«

. سازد او را در خود غرقه می ،دوباره به روستاي مزینان برگردد و عالم بزرگ زادگان خود شود ولی حوادث شهر بزرگ

. افکندطلبی می وي را از علم آموزي به گرداب سیاست و صدارت) اصفهانیملیحه (آشنایی او با زنی فاحشه به نام زیبا 

هاي او را وارد حلقه.  آوردرا فراهم می» حسین مزینانی«زیبا که با منتفذان اداري پایتخت ارتباط دارد و وسایل ترقی 

شود، اختالس میمی» الدولهقیاس «خرد و  رسد، لقب میحسین مزینانی به مناصب عالی می. کندمیسیاسی و اداري

هم عاشق مقام و قدرت و ثروت است و هم . ي این احوال دچار کشاکش روحی استافتد و در همهکند، به زندان می

  )97. ص: 1383دستغیب، . (ي دانش آموزيطالب دوران پر صفا و آرام بخش اقامت در ده و دوره
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گیرد، به احزاب و رود؛ با خدعه و نیرنگ از شاه لقب میپیش میقهرمان داستان در راه غلط و ناهمواري که افتاده 

کند و از راه   گیرد، با دستیاري سید شیادي روزنامه علم میپیوندد، با مجاهدین گرم میهاي سیاسی میبندي دسته

مخالفت کرده تا پاي جنایت دار کردن و برانداختن وزیري که با او  یابد و براي لکهنویسی با رجال و وزرا ارتباط می روزنامه

)  247. ص: 1387پور،  آرین. (سپارد گناه او را به آغوش مرگ میرود و با ساختن داستانی دروغین دختر بیپیش می

کنند و میل به نیکی و طلب دانش نیز ور شدن از لذّت دعوت می زنند و او را به بهرهقدرت و ثروت دنیا به او چشمک می

ها این جدال طبیعی درونی و نیز تحوالت اجتماعی و  نویسنده در برخی از صحنه. خوانندیاو را به سوي خود م

ي کند وگرچه درصدد کاستن قدر و مرتبهي قاجار را با مهارت مجسم میزدوبندهاي اداري جدید ایران اواخر دوره

. ص: 1383دستغیب، . (دهدیجنبش مشروطه است اما تا حدودي ناخودآگاه قدرت جناح مترقی این جنبش را نشان م

98 (  

او را چنان دربند می» ي زیبا ساحره«به موش مبدل شده است و نیروي » زیبا«حسین شیر روستا در شهر در دست 

بیند باز او را درخیال می. بردي محقر خود پناه میگریزد و به حجرهکشد که وقتی در لحظه تنبه و آگاهی از دست او می

در آغاز آشنایی از . او عاشق زیبا و در واقع عاشق دنیا و شهوت است. سازدزن او را در خود غوطه ور می ي جنسیو جاذبه

خواهد با هم به مزینان بروند و زندگانی مشروع و مشترکی باهم داشته باشند اما زیبا به این شیوه او را متوجه زیبا می

  ) 98. ص: 1383دستغیب، . (کندوضع موجود می

پوشم و یک تنبان دراز پا بانو و پیراهن چیت میچارقد ! به به! دلش را گرفته و از خنده غش کرد«

گردانم تا آقا با ریش دراز و عمامه از مسجد  نشینم و تسبیح می بندم و آفتاب رو می هایم را حنا می دست.میکنم

  )49. ص: 1340حجازي، (» .بیایند

ي کسانی که به  قهرمانان و همه. هاي دیگرش بیشتر به واقعیت پرداخته است انحجازي در رمان زیبا برخالف داست

آخوند، وزیر، . اند و همگی نماینده صادق تیپ خود هستند نحوي در جریان حوادث شرکت و دخالت دارند مردمانی زنده

کنند،  تند و چنانکه زیست میکارمند، مجاهد، قزّاق، قداره بند، سیاستمدار متقلب، آزاده خواه خوش باور، چنانکه هس

هاي  هاي مردمش و با صحنه ها و آلودگی تهران با فساد دستگاه. اند گذشت و اغماض معرفی شده درست و حسابی و بی

اي در همه جا دست دارد و مدیران وکارمندان دولت  فاحشه: ها تصویر شده است بازي ها و روباه ها وکالشی جالبی از توطئه

جویی به مقامات  کشی و عربده حسابی در تک و تاز افتاده و در سایه تزویر و حق اي از بی کند، رجاله را عزل و نصب می

کند، الواط و اشراري، مانند جلیل ترکه و داداش قره به  سازي می بازي و فرقه رسد، مرد رزازي حزب ي مملکتی می عالیه

زنند،  پرستی می کشند و دم از غیرت و وطن اه قمه و قداره میگن خواه در کوچه و بازار برمردم بی نام مجاهد و مشروطه

اندازند، کارمندان و  ي هیاهو به راه می کنند و روزنامه درست می» حزب ملت«و » کمیته مکافات«کسانی از اراذل ناس 

جامعه علیل و . گیرند میرند و بدان و بدکاران جاي آنان را می خدمتگذاران صدیق و پاکدامن به گمنامی و سختی می

  ) 247. ص: 1387پور،  آرین. (ورند ها در غرقاب سیه بختی غوطه بیمار است و خانواده
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اختیار با  شود که خواننده بی هاي حوادث با چنان قلم درشتی ترسیم می گاهی صفات و خصایص اشخاص و صحنه

تهران پیش از  –تاده باشند؟ ولی تهران اندیشد آیا ممکن است جامعه و افرادي تا این حد در منجالب فساد اف خود می

تر از آنچه مرتضی مشفق  همان است که نویسنده ارائه داده و این شهر واقعًا مخوف خیلی بهتر و نمایان 1300هاي  سال

  )  248. ص: 1387آرین پور، . (کاظمی در تهران مخوف نشان داده بود توصیف شده است

  زن در زیبا  

نویسنده بخشی از معایب اخالقی و فساد او را ذات او و بخشی دیگر را . کند باز و مکار را معرفی می زیبا نمونه زن هوس

اي که به دام انداختن مردان را هنر  زیبا معشوقه شیخ حسین فاحشه. داند تأثیر محیط و اوضاع اجتماعی آن زمان می

کشد و شیفته زیبایی خود  آورد و آنان را به شیوه و شگرد به دنبال خود می داند و از اینکه مردان را به چنگ می خود می

  . برد، گویی که دنیا را به او داده باشند کند لذت می می

رود و من زیر چادر با حرکت دست و گردن به آمدن  ام می افتد و قربان صدقه وقتی یک جوان شیکی دنبالم می«

شنوم که پیرمردهاي صاحب پول  وقتی می. ، انگار که در بهشتمدهم کنم و زیر لب فحشش می تشویقش می

  )49. ص: 1340حجازي، (» رود، انگار که خدا دنیا را به من داده ومقام براي آنکه مرا ببینند، دلشان ضعف می

  

  مشروبات الکلی 

ي درد و رنج و سختی را  آور، چیزي که همه حجازي در رمان زیبا شراب را به عنوان دارویی آرام بخش، نشاط

ي  شیخ حسین شیخی که براي فراگرفتن علم از سبزوار به تهران آمده بود و در تهران به واسطه. کند زداید، معرفی می می

آورد، زیبا هر بار براي به  ي به شراب و الکل و تعلقات دنیوي میآشنایی با زیبا علم و دین و زهد را کنار گذاشته و رو

  . کند کرسی نشاندن حرف خود او را به نوشیدن شراب دعوت می

  : براي نمونه 

شراب ناب، این تازیانه عقل وزنجیر اراده، دنیا را از پشت جام، به رنگ ارغوان، فریبنده و دلربا نشانم داد و زیبا «

  )51. ص:1340حجازي، (» .ه مهر بوسه ختم و مسجل کردهاي خود را ب گفته

  : یا 
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ي زیبا پیدا کرده بود و مقدار وجهی را که  هاي دولتی که این کار را به واسطه شیخ حسین بعد از استخدام در دستگاه

صورت مکرر قرار بود به عنوان حقوق بگیرد او را سرمست کرده بود و به سالمتی کار و پول و به دست آوردن زیبا به 

  . کند شروع به خوردن شراب می

پیاله بزرگی به سالمتی احصائیه نوشیدم، اتاق در نظرم به چرخ افتاد آنچه به یاد دارم زیبا را در آغوش گرفته «

به موجب همین حکم تو زن منی، دیگر از  ! دهند، شصت تومان گفتم ماهی شصت تومان به من می بودم و می

قربان احصائیه بروم، جانم فداي احصائیه، احصائیه .... دهم  م، پول دارم و مخارجت را میاي ندار عموجانت واهمه

  )54. ص: 1340حجازي، (» !جان، احصائیه جان، احصائیه جان

داند و عقیده دارد باید از دین و  می... کاري و نیرنگ و ها را در دروغ و فریب شیخ حسین مزینان متمدن بودن انسان

  . ت گذشت تا بتوان در جامعه متمدن زندگی کردآئین و انسانی

. ص: 1340حجازي، (». باید براي متمدن شدن از آئین و خوي مزینان چون از جان شیرین دست برداشت« 

50(  

  

  

  جنایات بشر 

ي روسپیان جوانی است که به خواست خود یا به نیرنگ و زور دیگران به  کتاب جنایات بشر ربیع انصاري درباره

ربایند و  هاي ملیحه و بدریه را از رشت می ربایان سنگدل دو دختر جوان به نام در جنایات بشر آدم. اند ي فساد افتاده ورطه

دستغیب، . (قوط، بیماري و مرگ و یا خودکشی این دختران استکتاب شرح حال س. فروشند اي می خانه به روسپی

  ) 91ص :  1383

داند و عقیده دارد بسیاري از زنان به دلیل بیکاري و براي گذران  انصاري دلیل فساد و رواج فحشا را فقر و بیکاري می

  . دهند معاش تن به فحشا می

ي فقر و فالکت و  اید اکثر آنها به واسطه هشماري راکه در این مرز و بوم مشاهده کرد این فواحش بی«

ها و هزارها عیوب دیگر  هاي زوري، فساد اخالق جوان هاي شوهر، اجراي به غلط قوانین، شوهر دادن بدرفتاري

  )94ص : 1328انصاري،(» .اند فاحشه شده

  . داند نداري میاي که در کرمانشاه به داد وستد دختران مشغول است دلیل کار خود را فقر و  سکینه فاحشه
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پرست و جنایتکار و پستی جلوه نموده باشم البته اگر چنین نظریه را هم  شاید به نظر شما من یک زن منفعت«

دهم، ولی  راجع به من داشته باشید من هیچ تنقید و اعتراض به شما وارد ننموده و از همه حیث به شما حق می

ام وچون هیچ صنعت و کاري هم  یصال و فقر داخل فحشا شدهاگر فراموش نکرده باشید گفتم من به واسطه است

آید براي کسب معاش و زندگی خود مجبور به ادامه این شغل بسیار پست و آلوده به معاصی  از دستم برنمی

  )78ص : 1328انصاري، (» .بودم

هاي عمومی بفروشند،  برند تا از آنجا به خانه ها را به کرمانشاه می رمان داستان خرید و فروش دخترانی است که آن 

ها اي روشن را براي آن دهند و آینده هاي دروغ فریب می افرادي که به خریدوفروش دختران مشغولند، دختران را با وعده

  . دانند میگري را خوشبختی  کشند و روسپی به تصویر می

اي پر از  ایم اگر بدانید چه آینده دانید که چه خیال خوب و پر از سعادتی را براي شما در نظر گرفته شما نمی«

شما در . هیچ وقت از معامالتی که با شما شده دلتنگ و ملول نخواهید شد. فرح و سروري را خواهید داشت

انصاري، (» .هر محسوب و محبوب خاص و عام خواهید شدهاي مجلله و درجه اول این ش اي نزدیکی ازخانم آتیه

  )68ص : 1328

داند و عقیده دارد  خانه را فداکاري می ها سکوت کرده و ماندن خود در فاحشه ي ظلم آسیه دختري که در برابر همه

  . شود که ظلم وستم و جنایت بیشتر شود زمانی جامعه اصالح می

ي اخالق به قدري باید قربانی زیاد شود تا آن تعداد رقم  ي تصفیهبه عقیده من براي اصالح جامعه و برا«

ها مؤثر  ها در آن موحشی را پیدا کرده آن وقت شاید یک دسته از میان مردم پیدا شوند که تکرار این جنایت

 واقع شده وقامت مردي را برافراشته و به تهذیب جامعه قیام نمایند با این توضیحات اگر شما یک دختر حساس

  ) 94ص : 1328انصاري، ( » .و فهمیده باشید آیا مایل به این قسم فداکاري نخواهید بود

  سؤال  - 1-3

ادبیات استعماري چه تأثیري بر آثار منثور ادب معاصر فارسی داشته است؟  - 1

چه عواملی باعث شده است استعمار بر ادبیات فارسی مؤثر واقع گردد؟ - 2

اي در ادبیات فارسی به کار رفته است؟ استعمار وجنگ نرم به چه شیوه- 3

؟هایی در رمان تهران مخوف نمود داشته است ادبیات استعماري با چه مؤلفه- 4

هایی در رمان زیبا نمود داشته است؟  ادبیات استعماري با چه مؤلفه- 5

هایی در رمان جنایات بشر نمود داشته است؟  ادبیات استعماري با چه مؤلفه- 6

  

  پژوهش) اهداف(هدف   - 1-4
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ثیر ادبیات استعماري برآثار منثور ادب معاصر فارسی أت-

عوامل مؤثر درتأثیر جنگ نرم بر ادبیات فارسی -

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

ها و امنیت ملی یک ترین و پیچیده ترین نوع تهدید علیه ارزشجنگ نرم امروزه مؤثرترین، کارآمدترین، خطرناك

هاي فیزیکی به اهداف مورد با کمترین هزینه و با حذف لشکرکشی و از بین بردن مقاومتتوان کشور است؛ چرا که می

در این نوع جنگ به جاي ابزارهاي جنگی از ابزارهاي فرهنگی تأثیرگذار بر فکر و اندیشه و عواطف و . نظردست یافت

ستند که تأثیر زیادي بر عواطف و رمان و ادبیات از جمله ابزارهاي فرهنگی ه. شوداحساسات انسانی بهره گرفته می

توان از آن به عنوان ابزاري هاي سنی مختلف دارد، میها دارند و به دلیل اینکه مخاطبان زیادي در ردهروحیات انسان

در این پژوهش برآنیم تا با بررسی آثار منثور . استفاده کرد... ها و باورها وبراي نشر تفکرات و عقاید غربی، تغییر ارزش

ره پهلوي اول به این نتیجه برسیم که استعمار و جنگ نرم تا چه حد بر آثار این دوره تأثیر داشته است و این آثار تا دو

. هاي یک ملت تأثیر داشته باشدتواند بر روي فرهنگ و عقاید و باورها و ارزشچه حد می



  قیتحق نهیشیو پ یمبان - 2

  

  

  تعریف قدرت  –1–2

توان ایجـاد تـأثیر مـورد نظـر      قدرت را می: گوید مشهورترین تعاریف قدرت، متعلق به برتراند راسل است که مییکی از 

قدرت، ظرفیت تعمیم یافتـه بـراي تضـمین اجـراي تعهـدات      «: کند تعریف کرد تالکوت پارسونز قدرت را چنین تعریف می

مانی که تعهـدات بـه دلیـل تأثیرشـان براهـداف جعلـی،       آور واحدهاي گوناگون یک نظام با سازمان جمعی است در ز الزام

هاي اجرایی منفی مربوط به  مشروعیت یافته است؛ یعنی جایی که در صورت تمرد، فرض اجراي تعهدات از طریق ضمانت

تولیـد  «بـه نظـر تـافلر قـدرت بـه      » .موقعیت، وجود داشته باشد، قطع نظر از اینکه بازیگر بالفعل این اجرا چه کسی باشد

ترین شکل خود، قدرت عبارت اسـت   شود و در عریان تعریف می» )قابل شناسایی(أثیري مطلوب با حداقل عوارض جانبی ت

) 124 .ص: 1390عبـادي، دهبنـدي،   . (از استفاده از خشونت، ثروت و دانایی براي واداشتن مردم به انجـام کـاري خـاص   

ي مطلـوب اسـت، براسـاس ایـن تعریـف،       دست یافتن بـه نتیجـه  قدرتبه معنی امکان تأثیرگذاري بر رفتار دیگران با هدف 

. کنـد  قدرت،صفت و ویژگی است که میزان برخـورداري از آن ظرفیـت تأثیرگـذاري کـاربر آن را بـر دیگـران تعیـین مـی        

  )48. ص:1389جنیدي، (

  

  اهمیت قدرت - 2–2

دوار گذشته رسیدن به قدرت بزرگترین هاي زندگی فردي و اجتماعی نقش بسزایی دارد و از ا قدرت در تمام عرصه 

شود که فرد به امور شخصی و زندگی خود تسلط کامل  داشتن قدرت در زندگی فردي باعث می. ي بشر بوده است خواسته

ي  در عرصه. پاشد داشته باشد و بتواند آن را اداره کند، در غیر این صورت با مشکل مواجه شده و نظام خانواده از هم می

اي که داراي قدرت است از تجاوزات سیاسی و فرهنگی و نظامی و اقتصادي  جامعه. قدرت اهمیت بسیاري دارد جهانی نیز

هاي سیاسی و  شود و در زمینه یافتگی و امنیت و نفوذ کالم می در امان خواهد بود و این اقتدار باعث رشد و توسعه

  )125. ص: 1390عبادي، دهبندي، . (تر است اقتصادي موفق
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  بندیقدرت تقسیم - 3–2

ها تعاریف متعددي دارد و با وجود تعاریف گوناگون قدرت را از نظر ساختاري به دو بخش  قدرت برحسب دیدگاه

  )126. ص: همان: (اند سخت و نرم تقسیم کرده

  قدرت سخت  - 1–3–2

حصوالت فرهنگی و آموزشی و قدرت سخت، قدرت آشکار و ملموسی است که منابع آن اقتصاد، تکنولوژي، سیاست، م

  ) 126. ص: همان. (شود ها، موجب تغییر در موقعیت کشور یا افراد می نیروي نظامی است و داشتن آن

  قدرت نرم  - 2–3–2

گذاري  ها سرمایه هاي زیادي همراه بود، بیشتر بر روي ذهنیت قدرت نرم برخالف قدرت سخت که با زور و هزینه

ها و  فرهنگ، آرمان: شود که با به کارگیري ابزاري چون هاي کشوري گفته می قدرت نرم به آن دسته از توانایی. کند    می

کشورهاي . کنند هاي دیگر کشورها تحمیل می هاي اخالقی خود را به صورت غیرمستقیم بر رفتارها و آرمان ارزش

یابند و از جذابیت براي ایجاد  اي خود با کمترین هزینه دست میه ي خواسته قدرتمند با استفاده از قدرت نرم به همه

)126. ص: 1390عبادي، دهبندي، . (جوید ها سود می اشتراك بین ارزش

آنچه از محتواي کلمات اندیشمندان در . رود قدرت نرم در مقابل قدرت نظامی و تسلیحاتی و قدرت سخت به کار می

یعنی . قدرت نرم تأثیرگذاري غیرمستقیم همراه با رضایت دیگران است آید این است که توضیح قدرت نرم برمی

اي مثبت و موجه  کنند و چهره ي خود می ي دیگران را تابع اراده کشورهاي قدرتمند با کسب اعتبار در افکار عمومی، اراده

اي  هاي خود درآورند به گونه زشتوانند رفتارهاي دیگران را تحت تأثیر رفتارها و ار دهند و به راحتی می از خود نشان می

هاي بزرگ و متنفذ به  ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی تصویري که از نفوذ و اقتدار شخصیت. ها رفتار کنند که همانند آن

کیفیت استثنایی شخصی که به نظر «. دست آورده است از بارزترین نمونه قدرت نرم در سطح خرد و شخصی است

ق طبیعی، فوق بشري یا دست کم غیرعادي است که از گذر آن چنان فرد مقتدر و رسد واجد یک قدرت فو می

رفتار کاریزمایی ویژه فعالیت سیاسی . شوند کند و بدین دلیل، مریدان یا هوادارانی گرد او جمع می ساز جلوه می سرنوشت

مبناي قدرت نرم » .مالحظه کرد هاي دیگري چون دین، هنر، اخالق و حتی اقتصاد توان آن را در زمینه نیست، زیرا می

  ) 293. ص: 1389افتخاري، . ( عاطفه است نه عقل

  

  ارکان قدرت نرم  -1–2–3–2

  :قدرت نرم بر چند رکن استوار است

باورها عبارتند از ایمان و اعتقادي که افراد نسبت به واقعیت دارند، افراد با توجه به باورهایشان :ها باورها و ارزش–1

  آرمان، اعتقاد به خدا، وطن و زندگی پس از مرگ و . دهند هاي خود نظم می ها و ترجیحاتشان را متناسب با ارزش خواسته
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