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امنیت نرم جمهوری اسالمی ایران                           
و اولویت های منظومه اخالق سیاسی

قدیر نظامي پور1
سیامك باقري چوكامي2 
جعفر یوسفي3 

تاریخ دریافت:93/4/25                          تاریخ پذیرش نهایی:93/8/21

چکیده
توجه به تأثیر اخالق بر امنیت در رویکردهای جدید مطالعات امنیتی افزایش یافته است؛ در 
با سیاست  اخالق  پیوستگی  از  پیش سرشار  قرن ها  از  اسالم  مبین  دین  آموزه های  که  حالی 
اولویت های منظومه اخالق سیاسی جایگاهی واال در  این میان  امنیت است. در  و به تبع آن 
نظام سیاسی دارد. اخالق سیاسی در هر جامعه و هر نظام سیاسی ممکن است تولید قدرت و 
مشروعیت کند یا موجب امنیت  زدایی و مشروعیت زدایی شود. با توجه به مفروض یادشده، هدف 
اصلی این تحقیق شناسایی اولویت های اخالق سیاسی در امنیت نرم جمهوری اسالمی ایران 
است. اهداف این پژوهش با گردآوری اطالعات از اسناد و مدارک علمي و به روش پیمایشی به 
دست آمده است. یافته های میدانی تحقیق بیانگر آن است که به ترتیب مؤلفه های شجاعت و 
مرعوب نشدن در برابر دشمن، ترجیح منافع ملی، قانون گرایي، پای بندی به همبستگي و انسجام 
ملي، بصیرت و رازداري بیشترین وزن و اهمیت را در منظومه اخالق سیاسی بر امنیت نرم دارند.

 واژگان كلیدی
  اخالق سیاسی، امنیت نرم، جمهوری اسالمی ایران

1. دکتری امنیت ملی، دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی 
2.دکتری امنیت ملی، استادیار پژوهشگاه امام صادق)ع(

3. استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام حسین )ع(

فصلنامه آفاق امنیت/ سال هفتم / شماره بیست و چهارم - پاییز 1393

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ت و چهارم-پاییز 1393
س

ت /  سال هفتم/ شماره  بی
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

6

مقدمه
از دیرباز اخالق جایگاه و اهمیت بسزایی در ابعاد مختلف زندگی بشر داشته است و 
امروز نیز در حوزه ها و حرفه های مختلف مانند مدیریت، اقتصاد، پزشکی، مهندسی، 
قالب  در  و  است  تخصصی  مؤلفه های  سایر  کنار  در  ثابت  پایه ای   ... و  رسانه  ورزش، 
منشورهای اخالق حرفه ای  نمود یافته است. بدون تردید با توجه به حساسیت عرصه 
بر  آن  مستقیم  تأثیر  علت  به  مشاغل  سایر  با  مقایسه  در  سیاست ورزی  و  سیاست 
حاکمیت، قدرت و امنیت نرم، همچنان حاکمیِت اخالق سیاسی، مهم و ضروری است؛ 
چنان که حضرت علی)ع( می فرمایند: »الناُس بامرائهم اشبه منهم بابآئهم« )مجلسی، 
و  فضایل  وجود  به  زیادی  میزان  به  جوامع  انحطاط  و  تعالی  واقع  در   .)46  :78 ج 
و  نخبگان  اگر  که  می شود  مستفاد  نیز  نبوی  احادیث  برخی  از  دارد.  بستگی  رذایل 
سیاست مداران صالح باشند، جامعه ای متعالی و فاضل شکل خواهد گرفت و چنانچه 
این دو دسته راه فساد و انحطاط پیش گیرند، جامعه سیاسی نیز فرو خواهد پاشید. 
وارد شوند در هر صحنه، در صحنه  تربیت نشده  و  تزکیه نشده  نفوسی  بنابراین »اگر 
توحید، در صحنه معارف الهی، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه 
سیاست، در هر صحنه ای که وارد شوند، اشخاصی که تزکیه نشدند و تصفیه نشدند 
و از این شیطان باطن رها نشدند، خطر اینها بر بشر خطرهای بزرگ است« )صحیفه 
نور، ج 14: 254(. بنابراین در این مقاله تالش شده است در چارچوب پژوهشی علمی ، 
مسئله مهم اخالق سیاسی بحث و بررسی و با رویکردی جامع اولویت های اخالق سیاسی در 

امنیت نرم در قالب یک منظومه بازشناسی شود. 

بیان مسئله
رویکرد  فراخور  اندیشمندان،  سایر  و  جامعه شناسان  روان شناسان،  فالسفه،  اخالق،  عالمان 
نگاه ها  تفاوت  و  رویکردها  این  میان  مقایسه ای  مطالعه   پرداخته اند.  اخالق  به  نظرشان  مد 
نشان می دهد موضوع اخالق، واجد جنبه های کثیری است که هر یک در جای خود مهم و 
اساسی است. یکی از جنبه هایی که کمتر به آن پرداخته شده، رابطه اخالق سیاسی با امنیت 
است. البته امنیت با رهیافت مضیق، جایگاهی برای اخالق و نرم افزارگرایی قائل نیست؛ اما 
با توجه به توسعه مفهوم امنیت، به ویژه پیوند آن با باورداشت های جامعه، به رعایت قواعد و 
اصول اخالقی ویژه در عرصه سیاست و در جوامع مردم ساالر تأکید شده است. بدان علت که 
جمهوری اسالمی ایران نظامی ارزشی و مبتنی بر مردم ساالری دینی است، ضرورت وجود 
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اخالق ویژه حوزه سیاست در آن مضاعف است. به لحاظ نظری، متون دینی، روایات اسالمی 
و دیدگاه های اندیشمندان اسالمی و محققان متأخر حوزه سیاست و امنیت بر این امر تأکید 
کرده اند که ارزش های اخالقی در سطوح نخبگان در تحکیم بخشی یا زوال حکومت ها نقشی 
تعیین کننده  دارند. آنچه مسلم است، میزان تأثیر ارزشی مؤلفه های اخالق سیاسی بر امنیت 
عناصر  اولویت  و سنجش  بازتعریف  تحقیق  این  اصلی  رو مسئله  این  از  نیست؛  یکسان  نرم 

منظومه اخالق سیاسی در امنیت نرم جمهوری اسالمی ایران است.

ضرورت و اهمیت موضوع 
تاریخی دارد: نخست،  اهمیت ساختاری و ضرورت  از دو منظر،  امنیت  با  ارتباط  اخالق در 
از طریق  مهم  این  که  باشد  قدرت حاکم  بازی  بر  باید  که  اجتماعی  و  کلی  قاعده  به عنوان 
نهادهای قانونی ـ نظارتی حاکم بر قدرت حاصل می شود. دیگری، اخالق فردی سیاست ورزان 
و سیاست مداران و البته روشنفکران تا سیاست را به بازی قدرت صرف تقلیل ندهند و موجب 
اینکه سیاست ورزی یک  به سیاست نشوند. نکته حائز اهمیت  دلزدگی و بی اعتمادی مردم 
کنش انسانی است که بدون تخلق به ارزش های اخالقی نمی تواند صلح و امنیت و آزادی را 

به ارمغان آورد. 
که خود  اسالمی مطرح شده  مطالعات  در حوزه  بسیاری  مباحث  اخالق  درباره  هرچند 
اولویت  امنیت نرم و شناسایی  با  ارزشمند است، در خصوص رابطه این مباحث  گنجینه ای  
مباحث  این  به  پرداختن  بنابراین  است؛  نگرفته  انجام  علمی  کار  اخالق سیاسی،  مؤلفه های 
ارتقای  ضمن تولید و توسعه ادبیات نظری مربوط، در حوزۀ عمل نیز می تواند به توسعه و 

امنیت نرم کمک کند. 
 اهداف: الف( شناسایی مؤلفه های اخالق سیاسی؛ ب( سنجش وزن، اهمیت و اولویت های 

مؤلفه های اخالق سیاسی در امنیت نرم جمهوری اسالمی ایران.
اخالق  مؤلفه های  اهمیت  و  وزن  کدام اند؟  سیاسی  اخالق  مؤلفه های  پژوهش:  سؤال های 

سیاسی و اولویت های تأثیرگذاری آن در عرصه امنیت نرم چگونه است؟
  نوع و روش تحقیق: این تحقیق از نوع توسعه ای  و کاربردی و از نظر روش، زمینه ای  ـ  

موردی است.
  روش و ابزار گردآوری اطالعات: برای گردآوری اطالعات از روش اسناد و مدارک علمي 
با ابزار فیش برداري و پیمایشی با ابزار پرسشنامه و برای تعیین پایایي پرسشنامه ها از 

آلفاي کرونباخ استفاده شده است.
جامعه آماری و حجم نمونه: جامعه آماری این پژوهش را خبرگان دینی، علمی، امنیتی 
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و اجرایی تشکیل می دهند که تحصیالت حوزوی یا دانشگاهی )دست کم کارشناسی 
ارشد( یا بیش از 15 سال سابقه کار سیاسی و امنیتی دارند و در سطح ملی فعالیت 
کرده اند. حجم نمونه در مجموع 390 نفر بوده است که برآورد آن در این تحقیق بر 

مبناي فرمول کوکران با مبناي 5 درصد خطا و 95 درصد اطمینان است.
تجزیه و تحلیل داده ها: به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی 

برای محاسبات درصدی در قالب جدول های توزیع فراوانی و از آمار استنباطی برای 
آزمون  از  مشاهده شده  فراوانی ها ی  بررسی  برای  شد.  استفاده  متغیرها  رابطه  تبیین 
»کای اسکور« معروف به آزمون X2 )خی دو( و به منظور بررسی معني دار بودن میزان 
وزن مؤلفه های موصوف از »آزمون t یک نمونه ای« و براي تعیین معني دار بودن اهمیت 
آنها از آزمون »عالمت« استفاده شد. همچنین برای مقایسه میزان وزن صفات موصوف 

از »آزمون تحلیل واریانس فریدمن« بهره گرفته شد.

 مفهوم  شناسی
1 . اخالق سیاسی

اخالق سیاسی واژه ای  است که به تعریف و تفسیر روشنی نیازمند است؛ بنابراین تبیین 
جداگانه هریک از دو مفهوم »اخالق« و »سیاست« ضروری می نماید. 

 اخالق: در تعریف مفهوم »اخالق« گفته شده است: »فضیلت های مورد پذیرش عموم که 

ابن مسکویه در کتاب  تاریخ و عقل برخاسته است« )کاظمی، 1377: 72(.  از شرع، عرف، 
تهذیب االخالق و تطهیر االعراق می گوید: »ُخلق همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام 

کارهایی دعوت می کند بی آنکه نیاز به تفکر و اندیشه داشته باشد« )ابن مسکویه،1381: 51(؛ 
بنابراین »اخالق ملکه نفسانی یا مجموعه صفات روحی و باطنی انسان است «؛ به عبارت دیگر 
»ملکه« کیفیتی است راسخ در نفس که زوال آن به سختی و کندی انجام می گیرد و موجب 
می شود افعال متناسب با آن کیفیت نفسانی به سهولت و بدون تأمل و مشقت شکل گیرد « 
)مکارم شیرازي، 1377، ج 1: 24(. در نهایت اخالق به عنوان مجموعه  قواعد و هنجارهایی 
امام )رحمت اهلل علیه(،  انسان را راهنمایی و مهار می کند. به بیان حضرت  است که کردار 
حالل مشکالت اجتماعی است: »آنها به کره مریخ هم بروند، به کهکشان ها هم بروند، باز از 
سعادت و فضایل اخالقی و تعالی روانی عاجزند و قادر نیستند مشکالت اجتماعی خود را حل 
کنند؛ چون حل مشکالت اجتماعی و بدبختی های آنها محتاج راه حل های اعتقادی و اخالقی 
است... ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا، احتیاج به ایمان، اعتقاد و اخالق اسالمی  دارد تا 

تکمیل و متعادل شود و در خدمت انسان قرار گیرد« )امام خمینی)ره(،14(.
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)بشریه،  جامعه«  کل  برای  آن  اجرای  و  تصمیم  »اخذ  به  سیاست  مفهوم  سیاست:   

1380: 26( گفته می شود. طبق این تعریف ها، گاه اندیشمندان دو مفهوم اخالق و سیاست 
ناسازگار )خراسانی، 1383: 62، 72، 80 و 85(.  با یکدیگر سازگار می پندارند و گاه  را 
همچنین برخی متفکران، اخالق را بر سیاست بار می کنند و برخی دیگر سیاست را بر 

اخالق )خراسانی، 1383: 76، 82 و 89(.
اخالق سیاسی: برخی اخالق سیاسی را اخالقی کردن سیاست یا تنظیم روابط سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و... بر پایه اخالق و عدالت دانسته اند )رنجبر، 1381: 14(؛ اما از جمع 
بین سیاست و اخالق می توان نتیجه گرفت که اخالق سیاسی مجموعه ای از قواعد است 
فعالیت های سیاسی  رعایت آن در  لزوم  یا  به حسن  انسانی  آزاد  و  پاک  که وجدان های 
حکم می کنند و شایسته می دانند همه بازیگران و فعاالن سیاسی )چه در سطح داخلی 
چه در سطح بین المللی(، در رقابت ها و تعامالت میان خود به منظور حفظ مصالح و منافع 
مشترک بدان عمل کنند. البته این قواعد بعضاً از اموری نیست که با الزام قانونی و حقوقی 
همراه باشد و در صورت نقض هیچ مجازاتی جز فشار افکار عمومی، به خطر افتادن مصالح 
و کاهش کرامت و اعتبار نقض کننده بر آن نیست. »اخالق سیاسي« شامل مجموعه اي 
از ضوابط و باید و نبایدهایی است که در مدیریت کالن سیاسي و رفتار، کنش، مواضع و 
عملکردهاي کارگزاران حکومتي تجلي مي یابد و آنان را به رعایت دقیق و عملي آموزه هاي 

اخالقي متناسب با حرفه ملزم مي سازد. 
ـ مؤلفه های اخالق سیاسی

اخالق سیاسی مؤلفه هایی متعددی دارد که جدول زیر مهم ترین مؤلفه ها را احصا کرده 
و شاخص های آن را برشمرده است.

جدول 1ـ مؤلفه های اخالق سیاسی

شاخص ها مؤلفه ها

تطابق میان گفتار و عملکرد نخبگان سیاسی )در برابر تناقض میان گفتار و عملکرد(

صداقت
صراحت و شفافیت در بیان نخبگان سیاسی )در برابر ابهام در بیان(

پای بندی به تعهد و وعده های داده شده )در برابر عوام فریبی(
شهامت در پذیرش اشتباه )دربرابر پافشاری  و توجیه خطا(

زندگی ساده و در حد شأن نخبه )در برابر تجمل  گرایی(
بی اعتنایی به 
زخارف دنیوی

نیندوختن ثروت )در برابر دنیاگرایی(
اهل خطر بودن )در مقابل راحت طلبی(

رعایت قوانین و مقررات کشور در همه شرایط

پای بندی و احترام به قوانین و مقررات کشور )درمقابل تسامح و بی قیدی در تبعیت از قانون(قانون گرایی
مسئولیت پذیری )در مقابل عدم پاسخگویی به اعمال و رفتار خود(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ت و چهارم-پاییز 1393
س

ت /  سال هفتم/ شماره  بی
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

10

تشخیص و درک درست و به موقع شرایط )در برابر سطحی نگری و خوش باوری(
استقالل و ثبات رأی )در برابر تأثیرپذیری از فضاسازی ها ی کاذب(بصیرت

مرعوب نشدن در برابر تهدیدهای دشمن(
مقدم داشتن منافع و مصالح نظام )در برابر بخشی نگری و ترجیح منافع فردی و گروهی(

ترجیح منافع ملی

فدا کردن حق خود وگذشتن از آبروی خود به خاطر منافع(
مقدم داشتن نظم عمومی بر مطالبات فردی وگروهی

مقدم داشتن قانون و مقررات بر خواسته های شخصی وگروهی
احساس مسئولیت و وفاداری به نظام

سوء استفاده نکردن از اطالعات برای پیشبرد منافع شخصی و جناحی )در مقابل رانت خواری(
رازداری )در برابر سستی و اهمال در حفظ اطالعات(

رازداری

رعایت حریم خصوصی افراد )در مقابل سوء استفاده از اسرار خصوصی افراد(
حفظ اطالعات طبقه بندی شده

مکتوم داشتن اطالعات مهم و حیاتی )حفظ اسرار نظام(
رعایت حیطه بندی و حفظ حریم خصوصی

سوء استفاده نکردن از اطالعات برای پیشبرد منافع جناحی
انتقادپذیری )در برابر تحمل نکردن و بردباری نداشتن(

سعه صدر در واکنش ها و تصمیم گیری ها )در برابر شتابزدگی در تصمیم گیری و عمل(صبر و تحمل
انعطاف پذیری منطقی )در برابر لجاجت و سرسختی بی جا(

اعتدال در رفتار و گفتار )در برابر کنش های مخالف(

اعتدال
رعایت عدل و انصاف )در برابر تبعیض و اجحاف(

کنترل عواطف و احساسات
تصمیم نگرفتن در حال خشم )کظم غیض(

اظهار نقاط قوت درکنار نقاط ضعف

انصاف
رعایت عدالت و اجحاف نکردن به حقوق دیگران

تبعیض روا نداشتن به ذی حق
حق مداری و تحریف نکردن واقعیت ها

پای بندی به همبستگی ملی )در برابر سوءاستفاده از احساسات قومی  و مذهبی  و دامن زدن به اختالفات( انسجام و      
افزایش نیافتن غیرمنطقی مطالبات خارج از توان ملی )در برابر سوء استفاده از مطالبات مردم(همبستگی ملی

پای بندی به قواعد رقابت سیاسی سالم )در برابر رقابت های تعارض زا(
قاعده مندی 

)پای بندی به اصول 
مردم ساالری(

رعایت حقوق اکثریت و اقلیت )سیاسی(
احترام به آزادی های مشروع

پذیرش مردم به عنوان صاحبان حق
مسئولیت پذیری متناسب با توان )در برابر پذیرش بی محابای مسئولیت(

مسئولیت پذیری
پاسخگو بودن به مسئولیت در مقابل مراجع مربوط
پاسخگو بودن به مردم در قبال اعمال و رفتار خود

پذیرش مسئولیت متناسب با توانمندی
اعتقاد به توزیع وگردش قدرت )در برابر انحصارطلبی(

خدمتگزاری در برابرکسب قدرت به هر قیمت )شیفتگی خدمت در برابر تشنگی قدرت(خدمتگزاری
پای بندی به همبستگی ملی )در برابر سوءاستفاده از احساسات قومی و مذهبی و دامن زدن به اختالفات(
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2. امنیت نرم و قدرت نرم
اصل  و  پدیده  یک  متوجه  که  است  مفهومي  امنیت  کلي  به طور  امنیت:1  تعریف 
اساسي است و آن حفظ وجود خویش است. حفظ وجود هم به معنی کسب امنیت 
است. حفظ امنیت غالباً و در وهله نخست معطوف حفظ بقا و موجودیت خود به عنوان 
باالترین منفعت است )مرادیان، 1389: 56(. در این چارچوب، امنیت ملی2 نیز »... 
شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصوالً جزء مسئولیت حکومت های ملی است 
تا از تهدیدهای مستقیم ناشی از خارج در قبال بقای رژیم، شهروندان و شیوه زندگی 

شهروندان خود جلوگیری کنند« )ماندل، 1387: 42(.
ژنو،  امنیتی  سیاست  مرکز  کارشناس  فرنچ،  لیندلی ـ  که  همان گونه  نرم:3  امنیت 
و  است  نشده  ارائه  نرم  امنیت  از  روشنی  تعریف  حاضر  حال  در  است،  کرده  مطرح 
کشورهای مختلف براساس شرایط خود به تعریف این واژه می پردازند و حتی می توان 
خانی،  )عبداهلل  نمی شود  تلقی  امنیت  اصاًل  نرم  امنیت  دولت ها،  برخی  نظر  از  گفت 
به  نرم  »...امنیت  معتقدند:  همکارانش  و  رینکون4  اساس  همین  بر   .)46  :1388
برای  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  بالقوه  تهدیدهای  بر  غیرنظامی  مفهومی  عنوان 
محدودۀ  )مگر  چیز  همه  نرم  امنیت  ظاهراً  گفت  می توان  و  دارد  تمرکز  دولت  یک 
از  )Alfonso Rincón , 2006(. لومجین نیز به امنیت  دفاعی( را شامل می شود...« 
دریچه تهدیدهای نرم نگریسته و بر همین اساس معتقد است: »مشکالتی مانند 
با  مرتبط  مسائل  غیرقانونی،  مهاجرت  واگیر،  بیمارهای  هسته ای ،  امنیت  مسائل 
جنایات سازمان یافته که صرفاً هم داخلی نیستند« موضوعات تهدید و امنیت نرم به 
حساب می آیند )Nikita Lomagin, 2006(. در حالی که امنیت نرم با رویکردی بومی، 
وضعیتي است که در آن بین »خواسته ها« از یک سو  و »داشته ها« از سوي دیگر، 
نسبتي متعادل وجود دارد؛ به گونه اي که در چارچوب سرمایه  اجتماعي، نوعي رضایت 
را نزد بازیگران تولید مي  کند )افتخاری، 1388 :25(. متقاباًل تهدید نرم هر گونه اقدام 
غیرخشونت آمیز را شامل می شود که به ارزش ها و هنجارها هجوم برد و در حد نهایی 
موجب تغییر الگوهای رفتاری و خلق الگوهای جدید شود که با الگوهای رفتاری نظام 
حاکم تعارض داشته باشد )مطالعات گروهی دانشگاه دفاع ملی، 1388: 80(. تجلی و 
1 . Security
2 . Security National
3 . Soft Security
4 . Rincón
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نمود تهدید نرم در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در مقایسه با سایر ابعاد بیشتر 
است و از اهمیت بیشتری برخوردار است )ذوالفقاری و عصاریان نژاد، 1389: 153(.

قدرت نرم: از نظر نای، قدرت نرم دستیابي به نتایج مطلوب از طریق جذب دیگران 
نه بهره گیري از محرک هاي مادي آنهاست. با این تعریف، قدرت نرم سه منبع اصلِی 
کرالنتزیک،   .)Nye, 2004: 29( دارد  و سیاست خارجی  ارزش های سیاسی  فرهنگ 
پژوهشگر بنیاد کارنگی، در تعریف قدرت نرم به ارزش های اخالقی نیز توجه و آن را 
این گونه تعریف می کند: »قدرت نرم به آن دسته قابلیت ها و توانایی ها ی کشور اطالق 
می شود که با به کارگیری ابزاری مانند فرهنگ، آرمان یا ارزش های اخالقی به صورت 
مستقیم بر منافع یا رفتار یا موجودیت سایر کشورها اثر می گذارد« )نوروزي و همکاران، 
1391: 23(. با وجود این، محققان مختلف )برای مثال بلیس و دیگران،2007( اذعان 
دارند که بین میزان تأکید یک فرهنگ بر ارزش های اخالقی و پای بندی متولیان و 
با میزان قدرت نرم آن فرهنگ رابطه معناداری  حامالن آن فرهنگ به آن ارزش ها، 

وجود دارد )الماس، 1388: 43(.

رویکرد نظری
امنیت شده  بر  اخالق  تأثیر  به  ویژه   توجهی  امنیتی  مطالعات  رویکردهای جدید  در 
است. جیمز دبلیو چیلد1 از جمله اندیشه گرانی است که هر سیاستی را مبتنی بر دو 
در  امنیتی،  در حوزه  مرحله  دو  و طراحی عملی می داند که هر  تحلیل  اساسِی  گام 
نهایت از مالحظات اخالقی تأثیر می گیرند. چارلز دبیلیو. کیگلی2 نیز با بهره گیری از 
شواهد تاریخی و مالحظات نظری، دیدگاه طیفی از »واقع گرایان نیست انگار« را مبنی 
از حضور مؤثر و راهبردی  فارغ  بین المللی  بر نقش آفرینی قدرت در عرصه معادالت 
به زعم هدلی  :83 ـ80(.  )افتخاری، 1381  ارزشی و اخالقی، رد می کند  مالحظات 
آرکز،3 سیاست امنیتی پایدار تنها زمانی معنا می دهد که بستر ارزشی ثابت و قابل 
هر  فهم  خاستگاه  است  معتقد  همچنین  وی  باشد.  آمده  فراهم  آن  از  پیش  اتکایی 

تهدیدی در نهایت »بستر اخالقی« آن بازیگر است )افتخاری، 1381: 390ـ186(. 
در اندیشه های دینی نیز اخالق جایگاهی بس واال دارد و تأثیر آن، همه ابعاد جامعه 
به ویژه حوزه سیاست و امنیت را دربرمی گیرد. البته اخالق در سکوالریسم هیچ گونه 
1 . James W. Child
2 . Charls W. Kegley
3 . Hedley Arkes
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سنخیتی با اخالق اسالمی  ندارد؛ زیرا مبانی سکوالریسم )عقل، عرف، عقالنیت، علم 
و...( بر پایه غیروحی و توسل نیافتن به حضور خداوند شکل گرفته است )سبحانی، 
1369: 15(. قدر مسلّم اخالقیات اموری ثابت، پایدار، کلی و نامحدودند. جاودانه بودن 
اخالق به  این معناست که اگر چیزی خوب است، برای همه و در همه عصرها و نسل ها 
خوب است و مردم هر زمان و مکانی الزم است آن را تحصیل کنند و همچنین است 
چیزهای بد )جوادی آملی، 1364: 125(. تأکید پیامبر اکرم)ص( بر اینکه اصل بعثت 
برای عرضه مکارم اخالق است و تجارب پذیرفته شده ای  مانند حکومت نبوی)ص( و 
دولت علوی)ع(، تماماً حکایت از آن دارد که قدرت تنها در صورتی تأیید دینی می یابد 
که در قالب اخالق اسالمی فهم شود )نک: افتخاری،1380: 77ـ55(. آنچه به عنوان 
ادب در گفتمان اسالمی بر آن تأکید شده، داللت بر همین نکته دارد و در مجموع 
)نک:  است  اسالمی  اخالق  بر  مبتنی  اسالمی  گفتمان  در  نرم  قدرت  می دهد  نشان 

مهدوی کنی، 2002(.
امام علی)ع( می فرمایند: »عاقل ترین حاکم و زمامدار کسی است که خود را برای 
رعیت ادب و اصالح کند تا جای اعتراض برای او باقی نماند. در این صورت لیاقت و 
شایستگی آن را خواهد داشت که رعیت را سیاست و امر و نهی کند« )آمدی، 1366، 

ج 2: 675(.
اندیشمندان اسالمی  مانند خواجه نصیر طوسی در اخالق ناصری، غزالی در كیمیای 
سعادت و مکاشفه القلوب، فارابی در آرای مدینه فاضله و محقق نراقی در این زمینه مفصل 

نظریه پردازی کرده اند. برای نمونه از نظر نراقی، به هر اندازه جامعه و رهبران آن بیشتر 
در ناز و نعمت و تجمل خواهی فرو روند، به همان میزان از استحکام حکومت کاسته 
و به نابودی و زوال نزدیک تر می شوند )نک: مهاجرنیا، 1381(. همچنین وی تهذیب 
اخالق را منوط به تأمین امنیت و تأمین امنیت را در گرو عدالت سلطان قرار داده و 
امور کشورداری و رسیدگی به مسائل مردم را نیز تمام در قالب بحث عدالت و منوط 
به عدالت سلطان دانسته و وحدت و الفت در جامعه را از نتایج آن تلقی کرده است 

)نراقی،1362: 56(.
اندیشمند بزرگ اسالمی فارابي نیز رسیدن به سعادت را جز از مجراي علم نظري 
به فضیلت هاي انساني ممکن نمي بیند و دقیقاً در اینجاست که اخالق سیاسی از درون 
رابطه میان اخالق و سیاست تجلی می یابد. بر همین اساس اخالق سیاسی یا اخالق ویژه 
حوزه سیاست، مالک و معیار تقسیم بندی مدینه های فارابی است )فارابی، 1358: 144(.
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غزالی هم در کتاب نصیحه الملوك از اصول اعتقادی که سلطان باید به آن معتقد 
باشد، سخن به میان می آورد و اصول مذکور را که عمدتاً درباره توحید، نبوت و معاد 
اعتقادات ضعیف و سست  ریشه  اگر  و می گوید  ایمان می شمارد  ریشه درخت  است 
شود، آثار نابهنجار آن در شاخ و برگ های درخت وجود آدمی که همان رفتار و کردار 
اوست، ظاهر می شود. آن گاه غزالی ضرورت رعایت عدل و انصاف در حکمرانی را برای 

سلطان یادآور می شود )نک: غزالی،1367(.
بر  عالوه  که  انقالب  معظم  رهبر  و  خمینی)ره(  امام  اسالمی،  اندیشمندان  بین   
نظریه پردازی، حوزه عملی سیاست را تجربه کرده اند، به صورت شفاف تر رابطه اخالق، 
سیاست، قدرت و امنیت را بیان فرموده اند؛ چنان  که امام خمینی)ره( اصالح و ارتقای 
معنوی و مادی کشور را منوط به تزکیه و تجلی اخالق در زمام داران و نخبگان سیاسی 
باال  رده های  در  تزکیه  »تا  می دانند:  است  سیاست  حوزه  در  ویژه  اخالق  همان  که 
حاصل نشود و تصفیه در رده های باال حاصل نشود، این مملکت و همه ممالکی که 
هستند، اصالح نخواهند شد« )صحیفه نور، 1378، ج 14: 255(. رهبر معظم انقالب 
فاصله گیری سیاست از اخالق و وجود افراد غیرمهذب در عرصه سیاست را دو خطر 
بزرگ دانسته  اند و می فرمایند: »دو خطر سیاست را تهدید می کند: یکی این است که 
سیاست از اخالق فاصله بگیرد و از معنویت و فضیلت خالی شود؛ یعنی شیطنت ها بر 
سیاست غلبه پیدا کند؛ هواهای نفسانی اشخاص، سیاست را قبضه کند؛ منافع طبقات 
آن سمت  و  سمت  این  به  و  گیرد  دست  به  را  سیاست  جوامع،  زرساالران  و  زورگو 
انسان ها دچار  اجتماعی  به سیاست خورد، آن گاه همه صحنه  آفت  این  اگر  بکشاند. 
عیب و آفت می شود. آفت دیگر سیاست این است که انسان های کوته بین، کودک منش 
و ضعیف، سیاست را در دست گیرند و زمام سیاست از دست های پرقدرت خارج شود 
و به دست انسان های بی کفایت بیفتد« )رهبر معظم انقالب،1380/12/12(. بنابراین 
ایشان در این خصوص هشدار آشکاری به همه کارگزاران نظام داده اند: »اگر از اخالق 
کشور  مسئوالن  بودن  مردمی  اگر  کنیم،  فراموش  را  عدالت  اگر  شویم،  دور  اسالمی 
دست کم گرفته شود، اگر موضوع خدمت به مردم و فداکاری برای آنان از ذهن و عمل 
مسئوالن حذف شود، اگر ساده زیستی و در سطح توده مردم بودن در ذهن مسئوالن 
نباشد، آنگاه در چنین اوضاعی ساخت ظاهر نظام و پسوند نظام کاری از پیش نخواهد 

برد« )1387/9/24(.
برقرار  مستقیم  رابطه ای  امنیت  و  اخالق  میان  فوق،  نظری  رویکردهای  براساس 
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سیاست  و  اجتماع  بدنه  در  سیاست  بر  تأثیرگذار  اخالقی  ارزش های  چنانچه  است. 
گسترش یابد، ضریب امنیتی واحد سیاسی نیز افزایش خواهد یافت. متعاقباً در صورتی 
امنیتی کشور  کاهش ضریب  موجب  یابد،  توسعه  در سپهر سیاست  بداخالقی ها   که 
می شود. نسبت بین اخالق سیاسی را با امنیت می توان به صورت سلبی و ایجابی در 

نمودارهای زیر نمایش داد: 

 

همان طور که مالحظه می شود، اخالق سیاسی و امنیت رابطه ای مستقیم دارند. 
اخالق سیاسی مثبت، امنیت ساز و اخالق سیاسی منفی امنیت سوز است. از آنجا که 
مقوله اخالق از جنس نرم است، تأثیرات آن نیز طبیعتاً نرم افزاری است و در نسبت 

امنیت، بعد نرم افزاری آن را می تواند متأثر کند.

مدل مفهومی
براساس مبانی نظری، به میزان برخورداری عرصه سیاست از صفات اخالقی، ضریب 
امنیت و قدرت نرم در یک واحد سیاسی کاهش یا افزایش می یابد. از رابطه ای  که بین 
با امنیت نرم و تهدید نرم از سوی  اخالق و قدرت نرم از یک سو و بین قدرت نرم 
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دیگر وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که اگر تجلی اخالقیات سیاسی مثبت )شامل 
اعتدال، صبر و تحمل، بصیرت،  اصول اخالقی شجاعت، بی اعتنایی به دنیا، صداقت، 
انصاف و رازداری( و ارزش های سیاسی )مسئولیت پذیری، خدمتگزاری، قاعده مندی، 
انسجام ملی، ترجیح منافع ملی و قانون گرایی( به مثابه یکی از ارکان قدرت نرم در 
سپهر سیاست تقویت شود، قدرت نرم از همان ناحیه ظهور پیدا خواهد کرد. در این 
صورت اخالقیات سیاسی مثبت موجب رفتارهای سیاسی مطلوبی می شود که نتیجه 
آن ایجاد اعتبار، اعتماد، وفاداری و جاذبه و نفوذ کارگزاران و ساختار است. به عکس، 
چنانچه اخالقیات سیاسی منفی )شامل اصول اخالقی افراط و تفریط، بردبار نبودن، 
ارزش های سیاسی   و  دنیازدگی (  و  مرعوبیت  اسرار،  افشای  بی انصافی،  سطحی نگری، 
منفی )پاسخگو نبودن، قدرت طلبی، قاعده شکنی، اختالف افکنی، ترجیح منافع فردی 
و  نرم  قدرت  تضعیف  به  شود،  حاکم  سیاست  عرصه  در  قانون گریزی(  و  گروهی  و 
به  منجر  منفی  سیاسی  اخالقیات  صورت  این  در  انجامید.  خواهد  نرم  تهدید  ظهور 
رفتارهایی سیاسی خواهد شد که نتیجه آن کاهش و زدودن اعتبار، اعتماد، جاذبه و 

نفوذ کارگزاران و ساختار است )نک: نمودار 1(

نمودار 1ـ نسبت اخالق و بداخالقی سیاسی در منظومه امنیت نرم
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یافته های تحقیق
در بررسی  ادبیات تحقیق، 140 صفت اخالقی احصا، سپس از طریق جمع نخبگی، صفات 
مذکور غربالگری شدند و در نهایت 14 صفت، امتیاز الزم را کسب کردند. سرانجام شاخص های 
هر یک از این صفات با روش علمی  استخراج شد و از طریق پرسشنامه در جامعه نمونه ای  
با حجم 390 نفر مورد سنجش قرار گرفت و از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. 

1 . بررسي تعیین اهمیت شاخص هاي اخالق سیاسي 
1 . بي اعتنایي به زخارف دنیوي: از مجموع پاسخگویان 22 نفر )5/7 درصد( وزن این 

صفت را خیلي زیاد، 116 نفر )29/9 درصد( زیاد، 158 نفر )40/7 درصد( متوسط، 
75 نفر )19/3 درصد( کم و 17 نفر )4/4 درصد( خیلي کم بیان کرده اند. میانگین این 

پاسخ ها 3/15 )از 5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3 و 3 است.
 2. قانون گرایي: از مجموع پاسخگویان 83 نفر )21/4 درصد( وزن این صفت را خیلي 

زیاد، 124 نفر )32 درصد( زیاد، 139 نفر )35/8 درصد( متوسط، 38 نفر )9/8 درصد( 
کم و 4 نفر )1 درصد( خیلي کم بیان کرده اند. میانگین این پاسخ ها 3/57 )از 5 نمره( 

و میانه و مد آنها به ترتیب 3/5 و 3 است.
 3. بصیرت: از مجموع پاسخگویان 55 نفر )14/2 درصد( وزن این صفت را خیلي 

 9/8( نفر  متوسط، 38  )30/2 درصد(  نفر  زیاد، 117  )44/8 درصد(  نفر  زیاد، 174 
درصد( کم و 4 نفر )1 درصد( خیلي کم بیان کرده اند. میانگین این پاسخ ها 3/56 )از 

5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3/5 و 4 است.
4 . صداقت: از مجموع پاسخگویان 25 نفر )6/4 درصد( وزن این صفت را خیلي زیاد، 

149 نفر )38/2 درصد( زیاد، 136 نفر )34/9 درصد( متوسط، 72 نفر )18/5 درصد( 
کم و 8 نفر )2/1 درصد( خیلي کم گفته  اند. میانگین این پاسخ ها 3/28 )از 5 نمره( و 

میانه و مد آنها به ترتیب 3 و 4 است. 
5 . ترجیح منافع ملي: از مجموع پاسخگویان 123 نفر )31/7 درصد( میزان وزن این 

صفت را خیلي زیاد، 95 نفر )24/5 درصد( زیاد، 101 نفر )26 درصد( متوسط، 45 نفر 
)11/6 درصد( کم و 24 نفر )6/2 درصد( خیلي کم بیان کرده اند. میانگین این پاسخ ها 

3/64 )از 5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 4 و 5 است.
6 . رازداري: از مجموع پاسخگویان 49 نفر )12/6 درصد( میزان وزن این صفت را 

خیلي زیاد، 149 نفر )38/4 درصد( زیاد، 131 نفر )33/8 درصد( متوسط، 51 نفر 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ت و چهارم-پاییز 1393
س

ت /  سال هفتم/ شماره  بی
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

18

)13/1 درصد( کم و 8 نفر )2/1 درصد( خیلي کم گفته  اند. میانگین این پاسخ ها 3/52 
)از 5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3/67 و 4 است.

7 . صبر و تحمل: از مجموع پاسخگویان 37 نفر )9/5 درصد( وزن این صفت را خیلي 

 25( نفر   97 متوسط،  درصد(   34/5( نفر   134 زیاد،  درصد(   27/6( نفر   107 زیاد، 
درصد( کم و 13 نفر )3/4 درصد( خیلي کم دانسته  اند. میانگین این پاسخ ها 3/22 )از 

5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3/1 و 3 است.
8 . اعتدال: از مجموع پاسخگویان 40 نفر )10/3 درصد( وزن این صفت را خیلي 

زیاد، 140 نفر )36/1 درصد( زیاد، 144 نفر )37/1 درصد( متوسط، 56 نفر )14/4 
درصد( کم و 8 نفر )2/1 درصد( خیلي کم گفته  اند. میانگین این پاسخ ها 3/29 )از 5 

نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3 و 3 است.
9 . انصاف: از مجموع پاسخگویان 93 نفر )24/1 درصد( وزن این صفت را خیلي زیاد، 

86 نفر )22/3 درصد( زیاد، 134 نفر )34/7 درصد( متوسط، 63 نفر )16/3 درصد( کم 
و 14 نفر )2/6 درصد( خیلي کم بیان کرده اند. میانگین این پاسخ ها 3/49 )از 5 نمره( 

و میانه و مد آنها به ترتیب 3 و 3 است.
نفر )10/6 درصد(  از مجموع پاسخگویان 41  10 . پای بندی همبستگي و انسجام ملي: 

وزن این صفت را خیلي زیاد، 198 نفر )51/3 درصد( زیاد، 123 نفر )31/9 درصد( 
متوسط، 20 نفر )5/2 درصد( کم و 4 نفر )1 درصد( خیلي کم گفته اند. میانگین این 

پاسخ ها 3/56 )از 5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3/5 و 4 است.
11. قاعده مندي: از مجموع پاسخگویان 60 نفر )15/4 درصد( وزن این صفت را خیلي 

 15( نفر   58 متوسط،  درصد(   35/2( نفر   136 زیاد،  درصد(   30/6( نفر   118 زیاد، 
درصد( کم و 14 نفر )3/6 درصد( خیلي کم دانسته  اند. میانگین این پاسخ ها 3/19 )از 

5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3 و 3 است.
از مجموع پاسخگویان 69 نفر )18 درصد( وزن این صفت را  12. مسئولیت پذیري: 

خیلي زیاد، 110 نفر )28/6 درصد( زیاد، 100 نفر )26 درصد( متوسط، 84 نفر )21/9 
درصد( کم و 21 نفر )5/5 درصد( خیلي کم بیان کرده اند. میانگین این پاسخ ها 3/32 

)از 5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3 و 4 است.
 29/5( نفر  پاسخگویان 115  از مجموع  برابر دشمن:  13. شجاعت و مرعوب نشدن در 

درصد(  وزن این صفت را خیلي زیاد، 157 نفر )40/3 درصد( زیاد، 74 نفر )19 درصد( 
کرده اند.  بیان  کم  درصد( خیلي   3/1( نفر  و 12  کم  درصد(   8/2( نفر  متوسط، 32 
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میانگین این پاسخ ها 3/83 )از 5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 4 و 4 است.
را  صفت  این  وزن  درصد(   10/4( نفر   40 پاسخگویان  مجموع  از  14. خدمتگزاري: 

نفر  نفر )29/8 درصد( متوسط، 56  نفر )42/7 درصد( زیاد، 115  خیلي زیاد، 165 
پاسخ ها  این  میانگین  )2/6 درصد( خیلي کم گفته  اند.  نفر  و 10  )14/5 درصد( کم 

3/31 )از 5 نمره( و میانه و مد آنها به ترتیب 3/5 و 4 است.

2. بررسی معناداری صفات 
الف(آزمون t: به منظور بررسی معني دار بودن وزن صفات مذکور، از آزمون t نمونه ای 

استفاده شد که نتایج آن در جدول زیر درج شده است: 
جدول 2ـ نتایج آزمون t یك نمونه ای برای بررسی وزن صفات 

سطح 

).Sig(معنی دار
t مقدار آماره

خطای معیار
میانگین

انحراف 
معیار

میانگین
تعداد 
نمونه

صفات

0/002 2/95 0/0500 0/9855 3/1478 388
بي اعتنایي به 
زخارف دنیوي

0/000 10/45 0/0544 1/0710 3/5683 388 قانون گرایي

0/000 5/91 0/0541 1/0690 3/3201 390 صداقت

0/000 10/99 0/0511 1/0071 3/5619 388 بصیرت

0/000 10/59 0/0495 0/9744 3/5241 388 رازداري

0/000 3/89 0/0555 1/0932 3/2156 388 صبر و تحمل

0/000 5/76 0/0503 0/9917 3/2899 388 اعتدال

0/000 12/28 0/0459 0/9012 3/5635 386
پای بندی 

انسجام ملي

0/000 3/52 0/0538 1/0565 3/1891 386 قاعده مندي

0/000 15/20 0/0548 1/0829 3/8333 390
شجاعت و 

مرعوب نشدن 
برابر دشمن

0/000 5/70 0/0543 1/0669 3/3096 386 خدمتگزاري

0/000 10/38 0/0616 1/2131 3/6394 388
ترجیح منافع 

ملي

0/000 8/72 0/0561 1/1031 3/4896 386 انصاف

0/000 5/37 0/0592 1/1599 3/3177 384 مسئولیت پذیري
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ب(آزمون عالمت: به منظور اطمینان بیشتر از نتیجه به دست آمده و با توجه به ترتیبي 

بودن مقیاس اندازه گیري شاخص ها، از آزمون عالمت نیز برای تعیین معني دار بودن 
وزن صفات موصوف استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول زیر درج شده است:

جدول 3: نتایج آزمون عالمت برای بررسی وزن صفات 

سطح معنی دار
).Sig(

میانه
تعداد داده هاي

صفات
بزرگ تر از 3 مساوي 3 كوچك تر از 3

0/0382 3/000 170 71 147
بي اعتنایي به 
زخارف دنیوي

0/0000 3/500 207 84 97 قانون گرایي

0/0000 3/500 229 70 89 بصیرت

0/0144 3/250 197 38 155 صداقت

0/0000 3/667 234 48 106 رازداري

0/0451 3/000 179 57 152 صبر و تحمل

0/0000 3/000 180 99 109 اعتدال

0/0000 3/500 239 81 66
پای بندی به 
انسجام ملي

0/0075 3/000 178 74 134 قاعده مندي

0/0000 4/000 272 74 44
شجاعت و مرعوب 
نشدن برابر دشمن

0/0000 4/000 218 101 69 ترجیح منافع ملي

0/0000 3/500 205 51 130 خدمتگزاري

0/0000 3/000 179 134 73 انصاف

0/0000 3/000 179 100 105 مسئولیت پذیري

3. مقایسه و اولویت بندي صفات  
به منظور مقایسه میزان وزن صفات مختلف یادشده و اولویت بندي آنها، از روش تحلیل 
بعد درج شده  آزمون در جدول صفحه  این  نتایج  استفاده شد که  فریدمن  واریانس 

است:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


21

و...
ی 

کام
چو

ی 
اقر

ک ب
یام

،س
پور

ی 
ظام

ر ن
قدی

ی/ 
اس

سی
ق 

خال
ه ا

وم
نظ

ی م
ها

ت 
وی

اول
 و 

ن 
یرا

ی ا
الم

اس
ی 

ور
مه

 ج
رم

ت ن
منی

   ا
    

 

جدول 4ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای مقایسه میزان وزن صفات مختلف 
سطح معنی دار

).Sig(
درجه آزادی

مقدار آماره
خی دو

تعداد نمونه

0/000 13 577/551 382
مقایسه وزن صفات 

مختلف

از سطح  که کوچک تر   )Sig.  =0/000( به دست آمده  معني داری  به سطح  توجه  با 
میانگین های  اساس  بر  که  می شود  رد   )H0( صفر  فرض  است،   )α=0/05( آزمون 
به  نرم کشور   امنیت  آنها در  نظر میزان وزن  از  را  این صفات  به دست آمده می توان 

صورت نمودار زیر اولویت بندی کرد:
نمودار 2: اولویت بندي صفات مختلف از نظر میزان وزن آنها بر اساس میانگین ها

3.89
3.64 3.57 3.56 3.56 3.52 3.49

3.32 3.32 3.31 3.29 3.22 3.19 3.15
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نتیجه گیری 
اخالق سیاسی  منظومه  در  که  است  آن  بیانگر  اخالقی  متعدد  علمی صفات  بررسی 
می شوند.  محسوب  پیرامونی  منظومه  در  صفات  بقیه  و  هستند  محوری  صفت   14
بي اعتنایي به زخارف دنیوي، قانون گرایي، بصیرت، صداقت، رازداري، صبر و تحمل، 
ملي،  منافع  ترجیح  برابر دشمن،  در  نشدن  مرعوب  و  قاعده مندي، شجاعت  اعتدال، 
خدمتگزاري، انصاف، پای بندی به انسجام ملی و مسئولیت پذیري مهم ترین مؤلفه های 
اخالق سیاسی هستند که ارتباط بیشتری با سیاست و قدرت دارند و  بر امنیت نرم 

تأثیرگذارند. 
ترتیب  به  سیاسی  اخالق  مؤلفه های  است  داده  نشان  پژوهش  میدانی  یافته های 
تأثیرگذاریشان بر امنیت نرم عبارت اند از: شجاعت و مرعوب نشدن در برابر دشمن، 
ترجیح منافع ملی، قانون گرایي، پای بندی به انسجام ملي، بصیرت، رازداري، انصاف، 
صداقت، مسئولیت پذیری، خدمتگزاری، اعتدال، صبر و تحمل، پای بندی به قواعد بازی 

)قاعده مندی( و بی اعتنایی به زخارف دنیوی. 
براساس یافته های تحقیق می توان چنین استنباط کرد که دست کم شرایط الزم 
برای احراز مشاغل برای نخبگان سیاسی کسب حداقل میانگین در هر یک از صفات 

اخالقی یادشده است. 
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