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قدرت نرم؛ بازنمایي از رویکرد جدید امنيت در عصر جهاني شدن

دکتر مرتضي دارابي نيا *  /دکتر حسين فروغي نيا

**

چکيده
در عصر جهانی شدن با ویژگی هایی که تکنولوژی اطالعات و ارتباطات به همراه داشتهه اتت ا اهمیت
عناصر نامحسوس و ذهنی به شدت افزایش یافهه ات به گونهای که جهان شاهد دگردیسی در مفهتو
و ماهی امنی و دگرگونی جغرافیایی این مقوله بوده ات  .در پرتو مولفههایی چون وابسهگی مهقابت،ا
انقالب ارتباطاتا فرا فنآوریها و ظهور بازیگران غیر دولهیا قدرت نر به عنوان شک ،نتوینی از تحتو
قدرت بروز کرده که در آن ارزشها و هنجارها میتواند در کنار منابع و ابزارها نقش اصلی را ایفا نمایتد.
هدف این نوشهارا ضمن آگاهی از محدودی های اشکا تنهی قدرتا بررتی مفهو قدرت نر با توجته
به دگرگونی های ایجاد شده در تیات بین المللی و توتعه چارچوب مفهومی ات که ابعاد این تحو
را نشان دهد.
کلید واژهها
قدرت نر ا جهانی شدنا امنی ا دیپلماتیا تیات بین المللیا وابسهگی مهقاب،ا تکنولوژی ارتباطات.

* عضو هیات علمی و اتهادیار گروه معارفا دانشگاه علو پزشکی مازندران
**دکهری حقوق بین المل،ا مدرس دانشگاه
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مقدمه
مفاهیم به منزله ابزار تحلی ،و تاخ نظریههاا تجریداتی ذهنی از واقعیات و انگارههای عتا
از چیزهایی اند که گرچه معموالً از طریق یک کلمه یا عبارت بیان می شوندا اما چیزی بتیش از
یک اتم خاص و تا هسهند (توحید فا ا  .)121 :1831دگرگونی در قلمرو واقعی ا دگرگونی و
بازنگری در مفاهیم را ضرور می تازد .این کار در راتهای تحقق تطابقی شناخهی با پدیتدارهای
دگرگون یافهه اهمیت دارد .در قلمترو جامعته شناتتی شتناخ ا برختی اندیشتمندانا نتو و
صورتبندی مفاهیم و مقوالت را تابعی از تازمان اجهماعی جوامع فرض کرده اند؛ رویکتردی کته
البهه مح ،بحث و انهقاد نیز بوده ات ( .)Merton, 2005: 55به رغم مفروضات قتدیمی اببتات
گرایان 1در مورد امکان نی ،به مفاهیم و اصطالحات علمتی بابت و عتا مبهنتی بتر مشتاهده و
مرجع بیرونی عینیا این آرمان با شکس مواجه شد و رشهههای مخهلف علمی به شک ،مسهمر
در روند بازتولید خودا با شک ،دادن به مفاهیما نظریهها و پارادایمهای جدیدا آنها را جتایگزین
مفاهیما نظریهها و پارادایمهای قبلی متی کننتد (مشتیرزادها  .)143 :1831بتا وجتود ایتن کته
پیشرف ها و نوآوریهای علمی در علو طبیعی به مراتب بیشهر از علو اجهمتاعی هستهندا امتا
این علو اجهماعی هسهند که همواره با تحوالت مفهومی و نظری بیشتری روبرو می شتوند .در
این میانا قدرت 2از مفاهیم اصلی علم تیات اتت بته معنتای امکتان تابیرگتباری بتر رفهتار
دیگران به منظور دتهیابی به نهیجه مطلوب ات و نه لزوماً قتدرت نظتامی .کتارایی هتر منبتع
قدرت در وهله نخس به شرایط زمانی و مکانی بسهگی داردا و از همه مهم تتر ایتن کته منتابع
قدرت در طو زمان تغییر میکند .امروزه قدرت عبارت ات از :توانایی همسو کتردن افتراد بتا
خودمانا بدون توت ،به اقدامات نظتامی .ضتمن ایتن کته مشتروعی متیتوانتد مخالفت هتا و
هزینههای به کارگیری قدرت تخ  8را در صورت لزو کاهش دهد (اطاعت و رضتاییا :1831
 .)282قدرت نر  4از جمله مفاهیمی ات که پس از طرح آن در اواخر دهته  1331خیلتی زود
در ادبیات روابط بین المل ،جاری شد .دلی ،آن هم این بود که فضای کنونی روابط بتین الملت،
چه نزد اه ،نظر و چه در میان اه ،عم،ا مسهعد تغییر اتاتی بوده ات  .بته طتور طبیعتی در
فضای رو به تحو ا به مفاهیم و اصطالحات توجه بیشهری میشود که امکان فراخ تری برای آن
1- Positivists
2- Power
3- Hard Power
4- Soft Power
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تغییر فراهم آورند .مفهو قدرت نر نیز امکان آن را داشهه و دارد که زمینته ذهنتی الز بترای
دگرگونی را فراهم تاخهه و شرایط را برای تحو در فضای تعارض آمیز روابط بین الملت ،مهیتا
تازد و به عنوان تعبیر جدیدی از قدرت در عرصه مناتبات انستانی؛ اگرچته قتدمهی بته انتدازه
زندگی جمعی انسانی داردا اما مفهومی مهاخر ات  .در عین حا ا قدرت نر هم چنتان کته در
مفهو واژه ای مهناقص نما ات ؛ در مصداق نیز چندگانه و گاه مهناقص ات  .از ایتن رو توجته
به ماهی و چیسهی آن در ابهدا میتواند زمینه درک آبار و کاربردهای آن را در عرصه تیات ا
فرهنگا اقهصاد و .....به نیکی فراهم آورد .پرداخهن به مفهو قدرت نر به واتطه تغییر مواضتع
و نگرش دول ها نسب به گبشهه در خصوص جنگ و دفا ا مفهو و اهمی مرز و تضاد تتریع
منافعا اهمی یافهن جایگاه فرهنگ و عناصر مرتبط با آن به عنوان یک ابزار اتهراتژیک از یتک
تو و کاهش خطرات و هزینههای رویارویی تخ و تمای ،بته جنتگ نتر اهمیهتی دو چنتدان
مییابد.
در تا هتا ی گبشتهه و بته متوازات افتزایش مطالعته و پتژوهش در حتوزه امنیت ملتی در
کشورمانا مفهومی با عنوان «قدرت نر » مورد توجته بستیاری از کارشناتتان و تیاتت ورزان
عرصه امنی و تیات خارجی کشور قرار گرفهه ات  .این مفهو کته در نقطته مقابت ،مفهتو
شناخهه شده «قدرت تخ افزاری و نظامی» طرح میشودا در یک تعریف موتعا هر آن چه را
که جزو قدرت نظامی تعریف نشده ات ا دربر میگیرد .مولفههای مهعددی را می تتوان در ایتن
حوزه گنجاند .در حقیق ا با این نگترشا تمتامی اقتداماتی کته موجتب متیشتود تتا اهتداف و
ارزش های حیاتی یک نظا تیاتی (زیر تاخ های فکریا باورها و الگوهای رفهتاری در حتوزه
اقهصادا فرهنتگ و تیا تت ) بته خطتر افهتدا یتا موجتب ایجتاد تغییتر و دگرگتونی در عوامت،
تعیینکننده هوی ملی یک کشور شودا تهدید نر به شمار می آید (بلی ا .)124 :1833
می توان گف که در پرتو این تحو و ابر بخشی این نو از قدرتا شک ،و ماهی مهفتاوت
تهدیدات داخلی و خارجی و تعدد عناصر هوی تاز امروز به عنوان چالشی مهتم در بازشناتتی
مفهو و مصداق امنی پدید آورده ات  .انهقا مناتبات ملی و بین المللی به عرصههای روانتی
و اتهفاده هژمونیکی از مولفههای ذهنیا احساتی و وانمایی شدها منجر به خلق مفهتو کتنش
نر 1ا در قالب جنگ نر ا قدرت نر ا تهدید نتر و  .....در مقابت ،کتنش تتخ گردیتده اتت .
1- Soft Action
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بنابراین با توجه به فضای امنیهی و دیپلماتیک جدید مهابر از تکنولوژی تایبر دیگر نمی توان با
ابزارها و اصو تنهی قدرت به پردازشا تحلی ،و پاتتخگویی منتابع جدیتد ناشتی از امنیت و
قدرت 1پرداخ ا بلکه این امر مسهلز تحلی ،شرایط جدیتد بتا اتتهفاده از اصتو و معیارهتای
قدرت نر در کنار دیگر ابزارها و منابع مادی ات .
گفتار اول :برداشت سنتی از قدرت
رویکرد تنهی مربوط به تحلی ،قدرتا مهکی بر «قدرت عناصر ملی» 2ات که میزان قدرت
کشورها را برحسب عواملی چون جمعی ا ترزمینا رفاه مادیا نیروی نظامی و قتدرت دریتایی
محاتبه میکند .این تعریف مبهنی بر درک مکهب واقع گرایی 8ات که به بعد اجبتار و عوامت،
مادیا از جمله قدرت نظامی اهمی فراوان میدهد .این رویکرد بعتد از جنتگ جهتانی دو بته
عنوان شاخه فرعی از مطالعات روابط بینالمل،ا اهمی بیشهری یاف  .طی این دوران بتا شترو
جنگ تردا شک،گیری تتاخهار دو قطبتی و مستابقه تستلیحاتی بتین دو ابرقتدرتا مهمهترین
تهدیدات مطرح برای دول هتا ا تهدیتدات نظتامی بتود .افتزون بتر ایتنا بتا شکست ایتدههتای
آرمانگرایانها مفهو امنی نیز در این دوران بر اتاس مفروضات واقع گرایانه تفسیر متیشتد .در
واقع شکس ایدههای آرمانگرایانه بین دو جنگ جهانیا تسلط واقع گرایی بتر مطالعتات روابتط
بینالمل،ا و شرو جنگ ترد باعث شد تا مفروضات این رویکرد بر مطالعات امنیهی نیز مستلط
شود .این برداش از امنی علی رغم تحوالت جزئی در دهه 1321ا تا پایتان جنتگ تتردا هتم
چنان رویکرد مسلط در مطالعات امنیهی بود .در ایتن برداشت از امنیت ا دولت هتا مهتمتترین
بازیگران بین المللی و تهدیدات نظامی خارجی نیز مهم ترین تهدید علیه امنی ملتی شتناخهه
می شدند .از این روا مسائ ،نظامی و اتهراتزیک مرکز بق ،مطالعات امنیهتی طتی دوران جنتگ
ترد محسوب میگردید .به عبارت دیگرا دو عام ،تحوالت بتینالمللتی (جنتگ تترد) و تحتو
نظری (تسلط رویکرد واقع گرایی) باعث تمرکز مطالعات امنی بر دول ها و مسائ ،نظامی شتد
(هرتیج و فهاحیا  .)34 :1833با وجود تنو نظریات در واقع گرایی و طبقه بندیهتای مهنتو
از آنا همگی در ته اص ،مشهرک هسهند :دول گراییا بقتا و خودیتاری( 4بیلتیس و اتتمی ا
1- Security & Power.
2- Elements of National Power.
3- Realism.
4- Self Help, Survival, Statism.

174

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدرت نرم؛ بازنمایی از رویکرد جدید امنیت در عصر جهانی شدن

 .)84 :1838واقع گرایان در کنار ته اص ،فوقا اهمی ویژه ای برای مفهو قدرت قائت ،انتدا و
به طور تنهی آن را در معنای نظامی -اتهراتژیک تعریف می کنند .گرچه اغلب واقع گرایان بتر
مزی های گوناگون وتع ا جمعی ا منابع و امکانات اقهصادیا نیروی نظامی و غیتره در میتزان
قدرت یک کشور توجه دارندا اما در مرحله نهاییا این قدرت نظامی اتت کته متیتوانتد بترای
دول ها امنی بیشهری به ارمغان آورد .این تمرکز تحلیت ،بتر مفهتو قتدرت در واقتع گرایتیا
مبهنی بر دو تفسیر قدرت به منزله هدف و قدرت به منزله ابزار ات و بر این اتتاس راهبترد و
تجویز واقع گرایان برای دول هاا تالش برای کسب قدرتا به ویژه قدرت نظتامیا بترای تتامین
منافع ملی و حفظ امنی ملی ات  .این توجه زیاد به نیروی نظامیا در برداشت از قتدرت نیتز
تابیر گباشهه و مطالعه قدرت در تئوری تنهی و حهتی در برختی مطالعتات معاصترا بته عنتوان
مطالعه توانایی برای شرو جنگ تعریف شده ات  .این درک محدود موجب شدا تا دیگر ابعتاد
قدرت نادیده گرفهه شد .یا به آنها اهمی کمهتری داده شتود ( .)Baldwin, 2003: 182شتیوه
نگاه به قدرت به شک ،تنهیا شیوه ناکارآمدی ات ا چرا که قدرت را مفهو کلی می دانتد کته
در همه عناصر قدرت با هتم ترکیتب شتده و یتک شتاخص کلتی پدیتد متی آورد و نمتیتوانتد
دگرگونیهای ناشی از تیات جدید جهانی را پوشش دهد .ته نقص در قضیه تن گرایتی در
مورد قدرت مطرح ات که به ویژه مورد توجه قرار گرفهه ات ؛ نخست ایتن کتها ایتن قضتیه
تفاوت میان قدرت واقعی و احهمالی (بالقوه و بالفع )،را نشان نمیدهدا به عبارت دیگترا منتابع
مادی را با تابیر بر نهایج مخه ،می تازد .دیگر آن که این قضیه بتا نستب دادن قابلیت اقتدا
صرف به منابع مادیا منابعی هم چون پو و تالحا این مشک ،را نادیده گرفهته کته قتدرت در
«موضو » هم نهفهه ات ا که این نیز توجه ما را به نکهه تو جلب میکند؛ یعنی آن چنان که
تن گرایی به قدرت مادی توجه دارندا بته دیگتر اشتکا غیتر متادی قتدرت تتوجهی ندارنتد؛
اشکالی که ممکن ات در زمینه موضوعات مخهلف قاب ،تعریتف و حهتی جتایگزینی بتا منتابع
تخ قدرت باشد و بنابراین اشکا مادی قدرت را تکمی ،می نمایند(رینولدا .)32-38 :1833
گفتار دوم :مفهوم قدرت نرم و جایگاه آن در روابط بین الملل
اصطالح قدرت نر مولود ادبیات لیبرالیسهی در جامعه امریکا ات  .البهه ایتن لیبرالیستم بتا
لیبرالیسم مورد نظر در منازعات تیاتی داخلی مهفاوت ات  .لیبرالیسم در نظریتههتای روابتط
بین المل ،به مکهبی اطالق میشود که در پی آن اتت کته همکتاری و همستازی را جتایگزین
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تعارض و منازعها چه در عرصه نظر و چه در عرصه عم ،کند .ریشههای نظری بحث قدرت نتر
را می توان در نظریه «آنهونی گرامشی» 1واضع اصتطالح «هژمتونی» 2و «چهتره تتو قتدرت»
اتهیون لوکس8جسهجو کرد (قهرمانپورا  .)131 :1833گرامشتی بتا کمتک گترفهن از ایتن واژه
درصدد نشان دادن چهره واقعی نظا ترمایه داری نهایی در پس پرده جاذبتههتای ظتاهری آن
بود (قدتیا  .)182 :1833اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تابق و پایان جنگ تتردا
نظریه پردازان برجسهه در حوزه تیات بین المل،ا هم چون «تاموئ،هتانهینگهون»4ا «ویلیتا
کریسهو »3ا «رابرت کیگان» 1و «فرانسوا فوکویاما» 2کوشیدند که با طرح دیدگاه هتای تتازه ای
شرایط راتهین حاکم بر تامانه بین المل ،را بررتی کنند .یکی از اندیشتمندانی کته در ایتن راه
گا برداش پروفسور «جوزف نای» 3اتهاد روابط بین المل ،مدرته حکومهی «جان اف کندی»
دانشگاههاروارد ات که مقوله قدرت نر را نخسهین بار در چارچوب نظریه ای مسهق ،در تتا
 1331در باب بازبینی ماهی و نهایج قدرت امریکا مطرح کرد ( .)Nye, 1994: 25وی در کهتاب
مشهرکی که با رابرت کیوهین تح عنوان «قدرت و وابسهگی مهقاب ،در تیات بتین الملت3»،
نوش ا تالش کرد تا نه فقط نو فهم و تحلی ،پدیدههای بین المللتی را دگرگتون تتازدا بلکته
تنخ آرمانی11دیگری را برای فهم روابط بینالمل ،ارائه نماید .آنها در این کهاب می نویسند:
نو آرمانی واقع گرایان برای فهم روابط بینالمل ،تعارض و منازعه و نو آرمتانی لیبترا هتا
وابسهگی مهقاب ،میباشد (.)Keohane &Nye, 2011: 277
هر چند که وضع مفهو قدرت نر به نا او و در اواخر قترن  21رقتم ختورده اتت ا امتا از
لحاظ محهوایی می توان قدم و ریشه این مفهو کلیدی را در تاریخ پیتدایش انستانا فرهنتگ
انسانیا و ظهور و افو حکوم ها دانس  .جوزف نای که مبتد اصتطالح قتدرت نتر اتت ا از
جمله اه ،نظری ات که تابقه اجرایی نیز داشهه ات  .در تقسیم بندی خود از قتدرتا بترای
1- Antonio Gramsic
2- Hegemony
3- Steven Lukes
4- Samuel Huntington
5- William Kristol
6- Robert Kagan
7- Francis Fukuyama
8- Joseph Nye
9- Power and Interdependence in World Politics
10- Ideal Type
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نخسهین بار واژه «قدرت نر » را در برابر «قدرت تخ » 1مطترح متیکنتد (هرتتیج و مالیتیا
« .)811 :1832قدرت تخ » بر شالوده تواناییهای اقهصادی و نظامی به کار میرود و «قتدرت
نر » توانایی یک کشور ات در وادار کردن کشورهای دیگر به این که همان چیزی را بخواهندا
آن هم از راه جاذبههای فرهنگتی و ایتدئولوژیک کته ختود در اخهیتار دارد (Nye, 1990: 182-
 .)192به تخن دیگرا قدرت نر به آن گروه از توانمنتدیهتا و توانتاییهتای یتک کشتور گفهته
میشود که با به کارگیری ابزارهایی چون فرهنگا آرمانها یا ارزشهای اخالقی به صتورت غیتر
مسهقیم بر منافع یا رفهار دیگر کشورها ابر می گبارد .از نظر نای این نتو قتدرت را متی تتوان
«چهره دو قدرت» 2نامید ( .)Nye, 2003: 66-67که محصو و برایند کسب اعهبار بین المللتی
و تابیرگباری غیر مسهقیم توا با رضای بر دیگران ات (تویسرکانیا  .)22 :1833ایتن قتدرت
دربرگیرنده مولفههای فرهنگیا ایدئولوژیکا تیاتتی و هنتری اتت  .ارزشهتایی ماننتد مترد
تاالری و حقوق بشر که دارای جبابی های جهانشمو ات از دیگر منابع قدرت نر محستوب
میشود (پیشگامی فردا قالیبافا پورطاهری و صادقیا  .)131 :1831بر ایتن مبنتاا یتک کشتور
می تواند به مقاصد مورد نظتر ختود در تیاتت جهتانی دتت یابتدا چتون کشتورهای دیگترا
ارزشهای آن را می پبیرندا از آن تبعی میکنندا تح تابیر پیشرف و آزاد اندیشتی آن قترار
می گیرند و در نهیجها خواهان پیروی از آن می شوند .در این مفهو آن چه مهم تلقی میشتودا
تنظیم دتهورالعملی ات که دیگران را جبب نماید .بنابراین قدرت نر به معنتای تتوان جتبب
کردن و شک ،دهی به ترجیحات و الوی های دیگرانا بتا مقولتههتای نامحستوس و ناملموتتی
مانند جاذبه های شخصیهیا فرهنگیا ارزش هاا نهادهای تیاتی و نیز تیات هتای جتباب کته
مشرو و اخالقی تلقی میشوندا میباشد .بر این اتاسا اگر یک کشور ارزشهایی ارائه کند کته
موجب جلب و جبب دیگر کشورها شود و دیگران خواهان پیروی از آن باشندا آن کشتور واجتد
قدرت نر و رهبری آن نیاز به هزینه کمهری برای اجرای تیات های داخلتی و ختارجی ختود
خواهد داش ( .)Nye, 2004:5-6جتنس قتدرتا در قتدرت تتخ ؛ واداری 8و در قتدرت نتر ؛
خرتند کردن 4ات « .منافع قدرت نر در تطح بینالمللی را می تتوان ایتدئولوژیا ارزشهتای
موجود در فرهنگا کارکرد و تیات های داخلی کشورها و نیز افکتار همگتانی و تتازمان ملت،
1- Hard Power
2- The Second Force of Power
3- By Force
4- Appeaesment
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مهحد دانست » ( .)Nye, 1990بنتابراین بترخالف قتدرت تتخ کته بتا شتاخصهتایی چتون
توانمندی های نظامی یک کشور در ارتباط ات ؛ قدرت نر با توانایی هتای فرهنگتی و تیاتت
خارجی و داخلی مرتبط ات (عطاییا قادری کنگاوری و ابراهیمیا  .)131 :1831نای با اشتاره
به انقالب اطالعات معهقد ات ا شرایط بروز قدرت نر طی تا های اخیر به شکلی بتاورنکردنی
تغییر کرده ات  .انقالب اطالعات و جهانی تازیا جهان را دتهخوش تغییترات بنیتادین کترده
ات (ایزدیا  .)11 :1832انقالب اطالعات و شبکه مجاری مرزها را در نوردیده ات و موجتب
شده ات تا همکاریهای فراملی و عامالن غیر حکومهی نقشهایی مهتم تتر ایفتا کننتد (نتایا
.)11 :1834
هر چند هنوز برتری نظامی هر کشوریا بی تردید عام ،بسیار مهمی ات کته ابتر ختود را
هم چنان بر کارایی دیپلماتی کشورها نگاه داشهها اما نیروی علمیا اقهصادی و نفتوذ فرهنگتی
که به آن ها «قدرت نر » گفهه میشودا ابزارهای تازه دیپلماتی نتو اتت و امتروزه در ختدم
رتیدن به همان اهدافی به کار می روند که پیش از این اهداف کشورگشایی نظتامی بودنتد .بته
تخن دیگرا تنها بسیار پیچیده و دقیقی ار تطح فن آوری علمیا توان اقهصتادی و فرهیخهگتی
فرهنگی یک مل ات  .که امکان میدهد آن کشور در درازمدت نیروی نظامی مناتب را پدیتد
آورد و آن را برای تامین امنی خود به کار گیرد.
فزون بر اینا اهمی روزافزون قدرت نر ا در ترکیب منابع قدرت اتت و هتر کشتوری کته
به واند تطحی مناتب از این ابعاد را در اخهیار داشهه باشدا به نحو مطلتوبی متیتوانتد در برابتر
جریانات و تهدیدات از جنس نر مقاوم نماید و افزون بر آنا بته بازتولیتد قتدرت بته ویتژه از
جنس نر بپردازد (توری قرلیوند و رشیدیا  .)23 :1831در عین حا ا قدرت نتر بته عنتوان
یک وا ژه در علم تیات به ویژه اتال و گسهرش تریع آن در جهانا برجسهه گردید و به یتک
عام ،ترنوش تاز تبدی ،شد .اتال نه بر اتاس قدرت تخ ا بلکته بتا تکیته بتر قتدرت نتر
گسهرش یاف ا لیکن از قرن شانزده و شک ،گیری نظا مل -دول و تلطه یافهن اندیشتههتای
مادی گرایانه در غربا به تدریج قدرت نر به فراموشی تپرده شتد و یتا تحت الشتعا قتدرت
تخ قرار گرف (همان.)3 :
در مجمو قدرت نر را این طور می توان تعریف کرد« :قدرت نر عبارت اتت از مجموعته
تیات هاا دیپلماتی ها و ابزار و تیات هتای فرهنگتی کته دولت هتا از طریتق دیپلماتیتک و
دیپلماتی عمومی و فرهنگی برای اجترای تیاتت هتای ختود از آنهتا اتتهفاده متی کننتد»ا
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دول ها یی که بهواننتد افکتار عمتومی جهتانی را بتا ختود همتراه تتازند از قتدرت نتر ختوبی
برخوردارند .در این شیوه؛ تابیرگباری بر افکار عمومی با شتک ،دهتی و جتبب جامعته هتدف و
بدون بهره گیری از اجبار انجا میشود .ایجاد احساس همراهتی در مترد نستب بته منتافع و
ارزشهای مشهرک به ویژه در زمینههای قومیا نژادی و مبهبی از مهم ترین عناصر برای اعما
قدرت نر ات (وبوقی و محمدیا  .)111 :1831در عین حا ا با افزایش قدرت نتر در مواقتع
عادی ات که می توان ضمن توانایی بر افکارا اذهانا و قلوب تودههاا بته هتم افزایتی و ذخیتره
تازی قدرت تخ و نیمه تخ خود در مواقع بحرانی دت یاف  .با توجته بته رابطته فکتر و
عم ،تیاتیا در صورت فهح قلوب و اذهانا مرد مشارک تیاتی و اجهمتاعی بیشتهری را در
قالب انهخاباتا رای دادن و حمای از نظا تیاتی خود خواهند داش .
در جهان امروز فرهنگا افکار عمومیا دموکراتیا حقوق بشر و دیگر ارزشهای اچهمتاعی و
علو و فن آوریا مهم ترین عناصر و منابع قدرت نر را تشکی ،میدهدا زیرا با بهتره منتدی از
آن می توان به اهداف مورد نظر رتید و تصمیمات و تیات های دیگران را از طریق ارائه نهایج
مناتب و مفید همگانی ناشی از کاربرد ایتن منتابع و عناصتر قتدرت تغییتر داد (پتور احمتدیا
 .) 82 :1833اهمی قدرت نر به ویژه در مورد خاورمیانه بسیار زیاد اتت  .بتا از دتت رفتهن
مشروعی ایاالت مهحده در منطقه که از دکهرین بوش ناشتی متی شتدا امریکتا خستارتهتای
زیادی مهحم ،شد .جنگ در عراق و افغانسهان و رتوایی در گوانهاناموا ابوغریب و نقت حقتوق
بشر از طرف رژیم صهیونیسهی و حمای از دول های اتتهبدادی در جهتان عتربا قتدرت نتر
امریکا را تضعیف نموده ات  .بنابراین با توجه به تجربیات گبشهها وزارت امور خارجه امریکا بته
ادغا رتانه های اجهماعی یا دیپلماتی عمومی اش اقدا نموده ات  .امروزه مرد می تواننتد از
طریق «فیس بوک» 1و «تویهر» 2با وزارت خارجه ارتباط برقرار کنند .در عصر رتانههتای نتوین
جهانیا به مدد تکنولوژی های نوین ارتباطات و اطالعات کسب قدرت نر به مراتب راح تتر از
به دت آوردن و نگهداری قدرت تخ ات و دول ها اگر بهواننتد مفتاهیم جدیتد امنیهتی را
برای خودا بازتعریف کنندا در آن صورت مجبور نیسهندا لشکرهای عظیم نظامی خود را تقویت
کنند .بنابراین ایاالت مهحده تعی دارد با بهره گیری از منابع فرهنگتیا قتدرت نتر ختود را در

1- Face book
2- Twitter
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منطقه خاورمیانه افزایش داده تا هم چنان بهواند نفوذ خود را در این منطقته اتتهراتژیک حفتظ
نماید.
گفتار سوم :ویژگیهای قدرت نرم و عناصر آن
قدرت نر زمانی وارد عم ،میشود که ما بهوانیم دیگران را قتانع نمتاییم آن چته را کته متا
میخواهیما بخواهند؛ بدون آن که در این راه از زور اتهفاده کنیما پاداش دهیم یا آنتان را اغتوا
کنیم .در این تعریف می توان نکات مهعددی را در رفتع ابهتا از ماهیت قتدرت نتر اتتهخرا
نمود.
نخس  :قدرت نر نه تنها با اجبار تر وکار نداردا بلکه ربطی به تطمیع نیتز نتدارد .در حقیقت ا
جنس قدرت نر از دایره هویج و چماق خار ات .
دو  :قدرت نر ا یک قدرت اقناعی 1ات نه اغوایی .یعنی اگر ما با تنبیه یتا وارونته نشتان دادن
موضوعیا بهوانیم دیگران را جبب خودمان نماییما ایتن امتر را نمتیتتوان در چتارچوب اعمتا
قدرت نر در نظر گرف  .جوزف نایا واضع و پیش برنده ایده قدرت نر ا معهقد ات قدرت نر
بر قا ب ،اعهماد بودن اتهوار ات و تبلیغاتا فاقد این عنصر ات (گلشن پژوها .)22-23 :1832
بنابراین هر آن چه در آن اغواا فریب و یا عملیات روانی به کار رفهه باشدا از حوزه شمو قدرت
نر خار خواهد شد .با این توصیفا اقداماتی هم چون راه انتدازی انقتالبهتای مخملتین و یتا
تدارک تهاجم فرهنگیا هر چند میتوانند از تبعات بانویه گسهرش نفوذ اقهدار نر یک کشور در
کشور دیگر به حساب آیندا اما ذاتاً در طبقهبندی مولفههای قدرت نر قرار نمتیگیرنتد (بلیت ا
.)122 :1833
از توی دیگرا در این طیف معناییا «قدرت تخ » یا در کاربرد ابزارهتای نظتامیا اعمتا ا
بازدارندگیا تهدید و ارعابا جنگ و تیات زور مدارانته جلتوه متیکنتد یتا در اعمتا قتدرت
اقهصادیا تح فشار روانی گباشهنا تحریم اقهصادی کردن و تشتویق و تهدیتد اقهصتادی .امتا
همان گونه که ذکر شدا قدرت نر ترشهی دیگتر دارد و ختود را از راه جتبابی ا برنامتهریتزی
فرهنگیا ترویج رشههای از ارزشها به میانجیگری رتانههاا نهادهای مدنی و نیتز دیپلماتتی دو
یا چند جانبه آشکار میکند.

1- Convincing
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حا با این تمایزات می توان گستهره نتاب و ختالص تتری از قتدرت نتر را مهصتور شتد .در
حقیق قدرت نر واجد مولفههایی ات بسیار غنی تر و پایدارتر از اهداف و راهبردهای به کتار
رفهه در عملیات روانی یا تبلیغات.
قدرت نر شام ،عناصری ریشه دارا حقیقی و فاقد گبر زمان میشود که در متهن فرهنتگا
اچهما ا تیات و اقهصاد یک کشور یاف میشود .برخی از این مولفه ها عبارت اتت از :هنترا
آداب و رتو ا ادبیات و فولکلور1ا ویژگیهای خاص ملیا ورزشیا توانمنتدی اقهصتادیا انستجا
داخلیا کارآمدی دول ا اعهماد بته نفتس ملتیا همبستهگی ملتیا جتبابی هتای ایتدئولوژیکا
جاذبههای طبیعی و گردشگریا و همچنین ارائه الگویی جباب از نو اداره کشور و حکومت در
نگاه ناظران و افکار عمومی بین المللی.
به این فهرت می توان موارد دیگری را نیز اضافه نمود .در حقیق ا گسهره شمو ابزارهتا و
مولفه های قدرت نر بسیار باالت و در برخی از همین مولفهها نیتزا هماننتد هنترا متی تتوان
دنیایی نامهناهی از ابزارهای اعما قدرت نر یاف که کاربرد هر یک از آنان به ارتقای وجهته و
قدرت نر یک کشور منههی خواهد شد.
افزون بر اینا در تعریف قدرت نر به یک تری عناصر توجه میشتود کته رعایت آنهتا در
رعای معیارهای این عناصر باعث جاذبه دار شدن و تابیر قدرت نر میشود .یکی از این عناصتر
عبارتند از :جاذبه فرهنگیا که مشهم ،بر عقایدا ارزشها و باورهای یک جامعه ات و آن همان
چیزی ات که به هوی ملی تعبیر میشود .در واقعا هوی ملی برای یک جامعه به منزله روح
برای بدن ات  .هوی دو کارکرد دارد :به لحاظ داخلی میتواند عام ،همبسهگی مرد شود و از
لحاظ بین المللی نیز باعث شناتایی کشور توتط تایر دول ها میشود .دومین عنصر دتهرتی
به ابعاد قدرت نر در تطوح ملیا منطقه ای و بین المللی ات  .هر کشوری که بته کانتا هتای
ارتباطی منطقهای و بین المللی دتهرتی و ارتباط بیشتهری داشتهه باشتد قطعتاً از قتدرت نتر
باالتری برخوردار ات .
تومین عنصرا پبیرش جهانی ات ؛ بدین معنا که یک دولت بهوانتد در الگوهتاا ارزشهتا و
الوی های دیگر مل ها تغییر وضع به وجود آورد .مسلماً چنین کشوری دارای قدرت نر بستیار
باالیی ات  .چهارمین عنصر تابیرگباری در تطوح مخهلف نظا بین المللی ات .
1- Folklore
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جوزف نای در تا  1831در نوشهاری با عنوان «تغییر ماهی قدرت جهتانی» در فصتلنامه
علو تیاتی با طرح نمودن «قدرت نر » در کنار «قدرت تخ » کوشید که شرایط حتاکم بتر
تامانه بین المللی در دوران پس از شوروی را از این دیدگاه تجزیته و تحلیت ،نمایتد .از دیتدگاه
نایا هم زمان با دهه پایانی تده بیسهم و به تبب دگرگونی در ماهی تیات های بینالمللیا
اشکا ناملموس قدرتا اهمی بیشهری یافهه و قدرتا در حا گبار از منتابع بتروت بته منتابع
اطالعات ات  .وی در مورد منابع این شک ،از قدرتا ته محور را مورد اشاره قرار میدهد:
 -1فرهنگ( 1زمانی که در نگاه دیگران جبابی داشهه باشد)؛
 -2ارزشها( 2هنگامی که هیچ گونه ریایی در اجرای آن به کار برده نشود)؛
 -8تیات خارجی( 8وقهی که در چشم ناظران دارای مشروعی باشد) (نایا .)31 :1832
نای در ابرش در این رابطه تاکید مینماید که نو نگاهی که ماکیاولی بته قتدرت و طبیعت
تیات داش دگرگون شده ات  .او میگوید که این تخن ماکیاولی که اصحاب قدرت بیشتهر
دوت داشهند که از آنها بهرتند تا به آنها عشق بورزند دگرگون شده ات و در جهان امتروز
بههر آن ات که هر دو را داشهه باشند .به بیان نای هنوز مرد عتادی بیشتهر قتدرت تتخ را
می شناتند و اتهعاره چماق و هویج و یا به عبارت دیگر تهدید و تطمیع را .اما قتدرت نتر بته
این معنی نیس  .بلکه از نظر او قدرت نر به معنای رتیدن به اهداف تیات خارجی از طریق
ایجاد جبابی  4و اقنا ات  .بنابراین با کاربرد نگرشهای تنهی نسب به قدرت و تیات کته
بیشهر آغشهه به مناقشه و تناز ات ا راهی به فهم و بهرهگیری از قدرت نر نختواهیم داشت .
به نوشه ه نایا قدرت نر توانایی رتیدن به هدف از طریق انهخاب مشهرک بتا دیگتران و ایجتاد
جبابی برای آنها ات  .و این در مقاب ،کاربرد قدرت تتخ بته معنتی کتاربرد زور و تطمیتع
ات (.)Nye, 2011: 21
همچنین از نظر وی قدرت نر تنها توتط دول ها بته کتار گرفهته نمتیشتود بلکته توتتط
نهادهای بین المللی و نیز تازمانهای بین المللی غیر دولهی نیز امکان به کارگیری دارد.

1- Culture
2- Values
3- Foreign Policy
4- Attraction
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نخسهین بهرهای که از این بحث گرفهه میشود این ات که اگر چنین معنایی را از اصطالح
قدرت نر اتخاذ کنیما دیگر آن را در محیط منازعه و درگیری و جنتگ بته کتار نختواهیم بترد.
یعنی هر جا که پای جنگ و کشمکش و تعارض به میان آیدا قدرت نرمی مطترح نخواهتد بتود.
اگر کشوری از فضای تبلیغات و ارتباطات و اطالعات علیه کشور دیگری برای وارد آوردن فشار و
یا ایجاد جنگ روانی علیه آن اتهفاده کند .این دیگر به معنای کاربرد قدرت نر نیس  .زیرا این
گونه اعم ا به همان اندازه کاربرد قوای نظامی و فشار اقهصادیا در طترف مقابت ،ایجتاد نفترت
میکند و به همین دلی ،از مصادیق قدرت تخ ات  .کار قدرت نتر ایجتاد جتبابی و اقنتا
ات و نه ایجاد فشارا از این رو اگر کسی یا کشوری دت به کار جنگ روانی و یتا جنتگ نتر
شودا دیگر از دایره قدرت نر و جنگ روانی مهفاوت ات  .بی گمان جنگ نتر و جنتگ روانتی
پدیدههایی هسهند که در عالم واقع وجود دارد و کشورها به خصوص قدرتهای بتزر از آنهتا
بهره می گیرندا اما این مفاهیم با قدرت نر هم خانواده و هم معنتی نیستهند (تتلیمیا :1831
.)131
در عین حا ا هر کشور میتواند ته محور را به عنوان ارزشهای حیاتی خود تعریف کند که
به مخاطره افهادن آن ها به مفهو از بتین رفتهن پایته و اتتاس حاکمیت آن کشتور اتت -1 :
تمامی ترزمینی آن کشور  -2ایده ها و الگوهای رفهتاری جامعته  -8حاکمیت مستهقر در آن
کشور .هر کشور به فراخور موقعی تیاتیا تاریخیا اجهمتاعیا جغرافیتایی و عقیتدتی ممکتن
ات درجاتی از تهدید 1را نیز داشهه باشد که در جه مقابله با چنین تهدیدهایی اتتهفاده بته
جا از قدرت نر میتواند موبر و کارآمد باشد .قدرت نر دربرگیرنده مولفههای فرهنگیا تیاتی
و ایدئولوژیک ات و ایدئولوژی اعهماد ملیا خصوصیات ملیا هوی ملی و فرهنگی یک ملت و
همچنین مشروعی نظا تیاتی آن کشور از جمله موضوعاتی هسهند که در چتارچوب قتدرت
نر مورد مطالعه و توجه قرار میگیرد .در این جا قدرت نر از ته تطح تشکی ،میشتود :التف:
تطح راهبردی؛ ب :تطح میانی؛  :تطح تاکهیکی.
در تطح راهبردی که اولین تطح قدرت ات  .قدرت مهوجه رهبران و نخبگان یتک کشتور
ات و باالترین تطح رویارویی قدرت نر را شام ،میشود .در این تطحا هدف افزایش قتدرتا
هنجارتازی خود و تضعیف قدرت حریف در صحنه بتین المللتی اتت و هتدف حریتف هتم از
1- Treat
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تهدیتد نتر در ایتن تتطحا اوالً شناتتایی نخبگتان و رهبتران فکتری جامعته و بانیتاً ارعتاب و
تابیرگباری در آنها ات .
در تطوح میانی منحصراً به مرد و قتدرت ملتی تکیته متیشتود و از فرهنتگ عامته مهتابر
میشود .در این تطحا افکار عامه از تصمیمات نخبگان و رهبران جامعه حمایت متیکنتد و بته
آن ها مشروعی می بخشد .در مقاب،ا هدف از تهدید نتر در ایتن تتطحا ایجتاد شتکاف میتان
نخبگان تیاتیا فرهنگی و آحاد عمومی جامعه ات  .یعنی می خواهند مرد را از یک جماع
همراه به جماعهی بی تفاوتا معارض و مخالف تبدی ،کننتد و بترای رتتیدن بته ایتن هتدف از
ابزارهایی مث ،تشویق به نافرمانی مدنی اتهفاده می کنند.
تطح تاکهیکی نیز به رویارویی قدرت نر در تتطح نیروهتای مستلح اشتاره متی نمایتد .در
مجمو این ته تطح قدرت باید توامان و همراه هم صورت گیرد و تعی شود در هر ته تتطح
قدرت دهی و قدرت نر افزایش پیدا کنند تا بهوانند در مقاب ،تهدیدات نر موبر واقع شود
گفتار چهارم :جهانی شدن و تاثیر آن بر تحول مفهوم قدرت
فروپاشی شوروی در او قدرتا امنی و توانایی متادیا بتی تتوجهی بته قتدرت اقهصتادیا
رفاهی و اجهماعی و ناکارآمدی در پیشبرد تیات واال در تامین امنی ا و نتاتوانی واقتع گرایتی
در پیش بینی وقو پایان جنگ تردا لزو تغییر تفکر در روابتط بتین الملت ،و امنیت ملتی را
مطرح کرد .به عقیده ماند ا بسیاری از نظریههای روابط بین المل ،در خصوص قدرت و امنیت ا
به ویژه الگوی واقع گرایی نهوانسهند جواب گوی پیش بینی یا توضیح کام ،تغییرات مهمی کته
پس از تا  1331رخ دادها باشند .جالب توجه ات که ایتن تغییترات حاصت ،جنتگا تهدیتد
خارجی یا کشمکش برای قدرت نبودا بلکه از انوا گوناگون فشارهای عمدتاً غیتر نظتامی بترای
ایجاد تحوالت در نظا های منطقهای و جهانی ناشی میشد (ماند ا  .)113 :1823پایان جنتگ
ترد نوید دوره ای جدید در مطالعات امنیهی را میداد .طتی ایتن دورها دو عامت ،بتر مطالعتات
امنیهی تابیر عمدهای گباش  .نخس ا تحوالت بینالمللی ناشی از فروپاشی شتوروی و دیگتری
ناشی از پدیده جهانی شدن 1در تطح جهانیا که باعث تغییرات گسهردهای در فضتای تیاتتی
بینالمللی گردید.

1- Globalization
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در این میان یکی از مهم ترین و ابرگبارترین روندها در تده بیس و یکتما فراینتد جهتانی
شدن با ابعاد گسهرده بوده ات که در تایه آن مرزها از میان میرودا قدرت دول ها در برختی
زمینهها کاهش مییابدا روابط اجهماعی ژرف تر میشود به گونهای که گویی همه آنها در یتک
فضا رخ میدهد .همچنینا جهانی شدن دموکراتی را ریشهدارتر میکندا پنهان کتاری در پهنته
تیات را تا اندازه زیادی از کنشگران تیاتی میگیرد و به شتفاف تتازی ایتن عرصته کمتک
میکند و همچنین میتواند زمینه تاز جنتبشهتای مردمتی و انفتالبهتای دموکراتیتک شتود
(مقصودی و حیدریا  .)44 :1831دیدگاه های مهفاوتی دربتاره خاتتهگاه و ریشتههتای جهتانی
شدن به منزله یک روند طوالنی و وضعیهی پویا ارائه شده ات که بحث دربتاره آنهتا ختار از
حوصله این مقاله ات  .این اخهالف دیدگاهها حهی در مورد مفهو جهانی شدن هم وجود دارد.
به عقیده جیمز روزناا 1جهانی شدن فرایندی ات که در ورای مرزهای ملتی گستهرش یافهته و
افرادا گروههاا نهادها و تازمانها را به انجا رفهارهای یکسانا با شرک در فرایندهاا تازمانهتا
یا نظا های فراگیر و منسجم وا میدارد (روزناا  .)1128 :1832در تعریفی دیگرا جهتانی شتدن
عبارت ات از گسهرش روابط و پیوندهای گوناگون بین دول ها و جوامعی ات که نظا نتوین
را شک ،میدهند؛ فرایندهایی که بنابر آنها رخدادهاا تصمیمها و فعالی هتا در یتک بخشتی از
جهان میتواند پیامدهای مهمی برای افراد و جوامع بخش کامالً مجزایی از جهتان داشتهه باشتد
(تهودها  .)84 :1823فرات نیز بر آن ات که جهانی شدن یک روند جهانی مهضمن گبار بته
جهانی بودن ات  .یک تیسهم جهان به هم مرتبط که در آن بیش تر شبکههتا و جریانتات بته
هم وابسهها پا از مرزهای تنهی فراتر میگبارندا و ویژگی اصتلی آن همگرایتی اتت (فراتت ا
 .)32 :1831تابیرات امنیهی جهانی شدن نیز فارغ از پیامتدهای مهنتاقص آن نیست  .عبتدالرب
خان جنبههای مخهلف پیوند میان جهانی شدن و امنی را در دو محور مطرح میکند:
الف) جهانی شدن امنی را تقوی متیکنتد  .جهتانی شتدن بتا گشتایش راه رشتد معطتوف بته
صادراتا تحو ارتباطاتا تشویق ارزش هتا و رویتههتای دموکراتیتکا حمایت از حقتوق بشترا
جایگزینی روابط بین المل ،مبهنی بر همکاری به جای روابط مبهنی بر منازعها احستاس امنیت
برای دول ها ایجاد میکند و امنی دتهه جمعی را به واتطه منتافع و نگرانتیهتای مشتهرکا
تامین و ایجاد شبکهای از نهادهای چند جانبه را تشویق میکند.
1- James Rosenau
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ب) جهانی شدن همچنین نگرانیهای امنیهی را بر می انگیزد .جهانی شتدن بتا افتزایش میتزان
مداخلههاا احیای احساتات قومیا گروهی و اجهماعیا تشدید نتابرابری در تتطح بتین المللتیا
گسهرش فقر و حاشیهای شدنا گسهرش تکنولوژی و پخش قدرتا گسهرش تالح های کوچکا
تخریب تریع منابع و محیط زیس بر میزان تنش و بی بباتی و احساس ناامنی ملت ،و جوامتع
می افزاید (خانا .)212-218 :1831
عالوه بر این دو موردا جهانی شدن باعث گسهرش برخی تهدیدات مشهرک نیز شتده اتت .
زیرا تهدیدات و موضوعات مشهرکی وجود دارد که بتا ابتزار نظتامی و بته طتور انفترادی توتتط
دول های ملی قاب ،رتیدگی نیسهند؛ مسائلی که از مرزهای ملی و محلی فراتتر متی رونتد .بته
عبارتیا برخی از مسائ ،و تهدیدات امنیهی جهانی شده اند .تهدیدات امنیهی از قبی ،فقرا متواد
مخدرا مسائ ،بهداشهیا تروریسم و مسائ ،زیس محیطیا به ورای تطوح محلی و ملتی ارتقتا
یافهه اند .به عبارتیا در دنیای جهانی شدها ما با یک نو محیط امنیهی مواجه هسهیم کته متی
توان از آن با عنوان امنی جهانی یاد کرد (ابراهیمیا  .)132 :1831در مجمو رونتدهای بلنتد
مدت اقهصاد و جامعها مث ،جهانی شدن و انقالب اطالعاتا اهمی شبکهها را افتزایش و زمینته
قدرت را تغییر میدهند .آن چه امروزه تازگی داردا این ات که شبکههای جهانی تتریع تتر و
تهبر تر هسهند و ما بهطور فزاینده ای در یک جهان شبکه ای زندگی میکنیم .شبکهها همتان
روابط هسهند و گونههای مهفاوت شبکههاا شک،های مهفاوت از قدرت را ایجاد می کنند .دانشا
قدرت ات ا در عصر اطالعات امروز کنهر اطالعات جاری در شبکهها یتک منبتع مهتم قتدرت
ات و مرکزی در شبکهها میتواند ایجاد قدرت نماید .اطالعتات و دانتشا ختود منبتع مهمتی
برای اعما قدرت به شمار می رود .از این رو مهم ات که بدانیما امروزه فن آوریا فراینتدهای
تیاتی و اچهماعی را تغییر داده و موجب ترع و دگرگتونی در ماهیت تعامت ،و ارتباطتات و
شهاب تغییرات نهادی در عرصه بینالمللی در ابعاد اقهصادیا تیاتیا فرهنگی و اچهماعی شتده
ات  .بنابراینا در عصر جهانی شدنا موفقی در مدیری این شبکههای عمومی و خصوصیا به
اتهعدادا هوش محیطی و اشکا نوین قدرت وابسهه ات (نایا  .)34 :1832قرن بیس و یکما
بهطور قطعا شاهد افزایش نقش اطالعاتی و تازمان قدرت خواهد بود؛ بزرگی اندازه اقهصادا هتم
در ارتباط با بازارها و هم منابع طبیعیا هم چنتان اهمیت خواهتد داشت  .حجتم اطالعتات در
دتهرسا افزایش بیشهری پیدا خواهد کرد و نیروی نظامی هم چنان به عنتوان عتاملی در کنتار
تایر عوام ،باقی خواهد ماندا اما در این میانا توانایی تازمانی بترای واکتنش تتریع و نترمش
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پبیرا به منبعی عمده و مهم برای قدرت تبدی ،خواهد شد (لنونا  .)32-11 :1833بنابراین می
توان ابرگباری جهانی شدن بر تحو مفهو قدرت را در چهار مولفه تبیین کرد که عبارت ات
از:
الف) پراکندگی قدرت :باید گف قدرت در مسیری حرک میکند که بهتدریج قابلی تبدی،
پبیری آن کمهر میشود و در عین حا جنبه ملموس و اجبار آمیز آن نیز کاهش مییابد .بایتد
توجه داش که در دنیای امروزا عناصر جدیدی در حا پراکنتده کتردن و دورکتردن قتدرت از
همه قدرتهای بزر هسهند .بنابراین هر نو اتهراتژی موفقا باید هتم مستاله اتتهمرار و هتم
تغییر را در بر گیرد ( .)Nye, 2010: 150-151امروزه هم چنان ممکن ات گاه عام ،زور نقتش
پیدا کند؛ اما ابزارهای تنهی قدرتا عموماً در برخورد با معضالت جدید تیات جهانیا کارایی
پیشین را ندارد و در ترکیب با عناصر جدید می توانند ابرگبار باشند .با این تفاتیرا برختورد بتا
بسیاری از مسائ ،مرتبط با جهانی شدن نیازمند اتخاذ اقدامات دتتهه جمعتی و همکتاری بتین
المللی ات .
ب) تنظیم و مهندسی ترجیحات :روندهای جدیدا از شیوه گیراتر دیگری از اعما قتدرت در
مقایسه با شیوههای تنهی آن در عصر جدید حکای میکند .یک دول ممکن ات نهایجی که
در عرصه تیات جهانی برایش ارجحی دارندا به ایتن علت بتهدتت آورد کته دیگتران هتم
بخواهد از آن پیروی نمایند .یا این که در خصوص شرایطی به توافق رتیده باشند که آن نهتایج
را ایجاد میکند .در این حال تنظیم دتهور کار و تاخهار شرایط در تیات جهانیا بته انتدازه
تغییر دادن در رفهار دیگر دول ها در این متوارد اهمیت دارد ( .)Kay, 2004: 11بتا توجته بته
تغییرات در عرصه تیات جهانیا چهره جدیدی از قدرت نمایان شده کته بتر اقنتا ا جتبب و
شک ،دهی بر ترجیحات دیگران اتهوار ات .
ج) تغییر در منابع سنتی قدرت :از آن جا که توانایی کنهر کردنا اغلب نیازمند در اخهیتار
داشهن منابع ویژه ات ا تیاتهمداران عموماً قدرت را در چارچوب میتزان جمعیت ا تترزمینا
منابع طبیعیا اندازه اقهصادا حجم نیروهای نظامی و ببات تیاتیا تعریف میکننتد .در دنیتای
امروزا منابع قدرت عموماً در حا تغییرند؛ بدینصورت که به تدریج تاکیتد کمهتری بتر نیتروی
نظامیا به عنوان منبع قدرت صورت متی گیترد .عتواملی هتم چتون فتن آوری آمتوزش و رشتد
اقهصادی در ارتباط با قدرت بینالمللیا اهمی بیشهری یافهته انتد و در عتین حتا از اهمیت
جغرافیاا جمعی و مواد خا کاتهه شده ات (شاربا  .)14 :1833همان گونه کته در گبشتهه
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بارها اتفاق افهادها ترکیب منابعی که قدرت بینالمللی را شک ،میدهندا همواره در حتا تغییتر
ات  .این منابع قدرت در تیات جهانی امروزا در حا کسب اهمی بیشهری هستهند .منتابع
قدرت هیچ گاها حالهی ایسها ندارند و در دنیای امروز هم چنان تغییرات را تجربه میکنند.
د) جابجایی عمده در قدرت :قترن آتتیا شتاهد اتتهمرار تفتوق قتدرت مبهنتی بتر دانتش و
اطالعات و تغییرات عمده در منابع قدرت خواهد بتود؛ ایتن امترا مشتکالت تتازهای بترای همته
کشورهاا در زمینه دتهیابی به اهداف شان ایجاد خواهد کرد .در این زمانا وجتود منتابعا دلیت،
قدرت نخواهد بود؛ بلکه توانایی تغییر دادن رفهار دول هاا نشاندهنده قدرت خواهد شد .برختی
روندها در تیات جهانیا حاکی از آن هسهند که در آیندها کنهتر فضتای تیاتتی بترای هتر
قدرت بزرگیا دشوارتر خواهد شد .در این میانا مشک ،عمده پیش رویا پراکنده شتدن قتدرت
و جابجایی در شرایط تیات جهانی پیچیده ات که توان هر یک از دول های بتزر جهتانی
برای دتهیابی به اهداف شان را کاهش میدهد.
در مجمو ا جهانی شدن آبتار تیاتتیا اقهصتادیا فرهنگتیا اجهمتاعیا زیست محیطتی و
نظامی مخهلفی دارد که برای هر یک خطرات و مزایای مهفاوتی مهرتب ات  .فهم ابعتاد جهتانی
شدن از این لحاظ اهمی دارد که تعام ،میان آنها میتواند تازنده یا مخرب باشد؛ همین طور
آن ها مسائ ،امنیهی به بار می آورند که مسهلز مداخله ات  .ویژگی اصلی جهانی شدن عبارت
ات از انهقا تریعا زیاد و نابرابر کاالهتاا ختدماتا افترادا پتو ا تکنولتوژی اطالعتاتا عقایتدا
فرهنگا جر و تسلیحات از مرزها .این پدیده هم چتون هتر پدیتده دیگترا حامت ،تهدیتدات و
فرص های مهعدد و مهنو ات  .به عبارتیا جهانی شدن فرایندی تناقص آمیز ات  .این فرایند
روا اتهانداردهای عا رفهاری را در روابط تیاتیا اقهصادی و اجهماعی تشویق میکندا اما بته
همگون تازی نمی پردازد .این فرایند درحالی که یکپارچه میکندا شکافهایی را نیز پدید متی
آورد .جهانی شدن هم زمان با ایجاد فرص ها خطرهایی را نیز فراهم می آورد (تاجیتکا :1831
 .)231در عین حا ا جهانی شدن و مو ابرات آن موجب شتد تتا نگترش و برداشت تتنهی از
قدرت با محدودی و عد مشروعی همراه شود و زمینه برای برداشت نتوین از قتدرت فتراهم
شود .از این رو تابیر انقالب ارتباطاتا ظهور رتانه و شبکههای هوشمند ارتباطیا افزایش نقتش
بازیگران غیر دولهی و ...موجبات گبار از قدرت تخ به قدرت نر را فراهم آورده ات .
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ه) برداشت نوین از قدرت و تاثیر آن بر گفتمان امنیتی
بهتدریج از اواخر قرن بیسهما رویکرد «قدرت رابطهای» 1رهیاف قبلتی را بتا چتالش مواجته
کرد .قدرت رابطهای به عنوان نوعی علی توضیح داده میشود که در آنا رفهتار بتازیگر «التف»
موجب تغییر در رفهار بازیگر «ب» میشود  .تغییتر رویکترد از مفهتو قتدرتا بته عنتوان منتابع
مادیا به قدرت به عنوان نوعی رابطها موجتب تحتو در تحلیت،هتای قتدرت شتد ( Baldwin,
 .)2003:185در این شیوها برخی محققان معهقدند که قدرت را باید رابطه بالقوه و بالفع ،میتان
عوام ،دانس و نه دارایی آنان .برخی نیز با این نو تفکر مخالف کردهاند .جوزف نای میگوید:
گواه قدرت در منابع نیس ا بلکه در رفهار تغییر یافهه مل هات  .جیمتز روزنتاا نیتز بته شتکلی
مشابه تاکید میکند که «شیوه قدرت به مثابه منبع» نمیتواند راه حلی برای معماهتای تجربتی
باشد .با توجه به نظر التو و کاپالن 2که برای اولین بار قضیه «قدرت ارتباطی» را مطرح کرده
اند .روزنا می گوید که داشهن منابعا تنها یک جنبه از قدرت ات اتت و قتدرت یتک کشتورا
تنها تا زمانی دارای ارزشمندی ات که عوا مت ،دیگتر بتدان پاتتخ گوینتد .بنتابراین توجته بته
قابلی ها و توان مادی یک کشور که دارای نقش ات ا شرط الز ات ا ولتی کتافی نیست  .آن
چه به همین اندازه اهمی داردا تبدی ،ترمایه و منابع در فرایندها و نفتوذ و تتابیر حقیقتی بتر
نهایج و فاکهورهای مهمی ات که نهایجی را به وجود میآورد که بر اتاس توزیع شتاخصهتای
تنهی قدرتا پیش بینی های غلطی خواهد داش  .از این رو بهمنظور درک نهایج تیاتیا توجه
به فرایند ارتباطی (معامالتی و قراردادی) حائز اهمی ات که در آنا منابع قدرت همتان آبتار
مثب بر نهایج ات  .بنابراین نمیتوان منابع را یکی از ویژگیهای تاخهار دانس ا در حالی کته
قدرتا ماهیهی پویاتر و پروته ای دارد (رینولدا .)33-34 :1823
اگر بنا به تعریفا بپبیریم که قدرت رابطه میان کارگزاران ات و نه دارایی آنانا مفهومی را
به وجود آورده ایم .تصریح این مفهو که در آنا قدرت قاب ،تغییر ات و به تترمایهای تبتدی،
میشود که تابیر بالفع ،داردا رمز ورود به قدرت نوین (قدرت نر ) ات  .موضو این نیس کته
قدرت به چه میزانی ات (به مفهو تنهی) و قدرت دول برای ح ،یک مشتک ،چقتدر اتت ؛
بلکه موضو این ات که از قدرت موجود به شک ،مناتب و مطابق با موضو و شترایط جدیتد
اتهفاده شود .در واقعا مفاهیم قدرت تنها زمانی مفیدند که برای شترایطی کته دقیقتاً و تعیتین
1- Relational Power
2- Lasswel & Kaplan

181

فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال ششم ،شماره  ،22زمستان  1312ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شدهاندا بهکار روندا بنابراین پرتش واقعی این ات که چطور میتوان تحو قدرت را در دوران
تغییر یافهه جدید مفهو پردازی کرد تا اشکا مخهلف قتدرت کته قابت ،تبتدی ،در موضتوعات
مخهلف هسهندا به وجود آید؟ از این رو میتوان گف که مولفههای جهانی شدن تبب شده تتا
برداش تنهی از قدرت که بر عوام ،باب مادی مهمرکز بودا تحو یابد و کنش قدرت (ترکیب
هنجارها و ابزارها) پویاتر و ابرگتبارتر باشتد (قربتانی شتیخا کرمتی و عبتاسزادها -181 :1831
.)123
افزون بر اینا تریع بودنا جهانی بودنا ارزان بودنا نابرابر بتودنا حضتور همته جتاییا بتی
مکانی و تسخیر زمان و تایر ویژگیهای فنآوری اطالعات و ارتباطاتا مفهو تنهی و کالتیک
امنی را با چالش مواجه تاخ و باز تعریف از مفهو امنی را ضروری کرد .امنی بته مفهتو
تنهی نگاه ملی داش و بر تواناییهایی نظتامی دولت هتا تاکیتد داشت (برتترتنا.)33 :1831
جهانی شدن در حوزه فنی و تکنولوژیک جابه جتایی اطالعتات را بستیار آتتان کترد .مرزهتای
دولهی و دیگر خطوط بین بازیگران غیر دولهیا کنشگران قتومیا ملتی و فراملتی را نفوذپتبیر و
مبهم کرد .فراگیری اطالعات باعث رشد جوامع اطالعاتی میگردد و این آتیب پتبیری ملتی را
به همراه خواهد داش  .بنابراین در این شرایط ات که مفهو نر افزاری امنی طرح متیشتود
(همانا .)11 :1831
تحوالت عظیم در حوزههای فنآوریا ظهور جوامع مجازی و شبکه ای تبب شد تا مرزهتای
تنهی تح عنوان تیات داخلی و تیات بین المللی برداشهه شوند و ایتن ارتباطتات میتان
بخش های مخهلف نظا بینالمل ،را ته ،تر کرد .بنابراینا ظهور این تحوالت شگرف تهدیتدات
و فرص هایی را برای کشورها و بازیگران محلیا ملی و فراملی فراهم آورد و مهعاقب آن تحو و
بازتازی مفهو امنی را نیز ضروری کرد.
دیوید آلبرتس و دانی ،پاپ در کهاب «گزیدهای از عصتر اطالعتات :الزامتات امنیت ملتی در
عصر اطالعات» ا در بخش آبار اینهرن بر امنی ملی در عصتر اطالعتاتا تتابیرات اینهرنت بتر
امنی ملی را به صورت زیر فهرت بندی می کنند:
 -1اینهرن به انهشار اطالعات کمک میکند؛
 -2اینهرن به انهشار اطالعات گمراه کننده کمک میکند؛
 -8اینهرن به انهشار اطالعات رمزگباری شده کمک میکند؛
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 -4اینهرن فرص هایی برای خرابکاری تیسهمهای رایانهای و دیگر تاخ ها فراهم میکند؛
 -3اینهرن وابسهگی همگانی به شبکهای یکپارچه به وجود میآورد و ممکن اتت در تضتعیف
حاکمی ملی تهیم باشد (آلبرتس و پاپا .)112-113 :1833
در مجمو ا عوام ،مهعدد بر توانمندی دول ها جه دتهیابی به اهداف امنیت ملتی تتابیر
می گبارد .به عبارت دیگرا عوام ،موبر بر امنی ملی را متیتتوان بته عوامت ،محستوس ماننتد
بروتا جغرافیاا نیروی نظامیا زیر تاخ حم ،و نقت،ا تیستهمهتای ائتهالفا اتحتاد و غیتره و
عوام ،نامحسوس و ذهنی نظیر راهبرد ملیا توانمندیهای تازمانیا دانش علمی-فنتیا تهدیتد
روی شدها توانمندیهای رهبری و اراده و روحیه ملی و ...تقسیم بندی کرد.
میتوان گف که با جهانی شدن و گسهرش تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطاتی تهدیدات از
بعد جهانی به داخلی منهق ،شده و این زمینه را برای تحو در مفهو قدرت فراهم تتاخ  .در
تیسهم دول -مل وتهفالی قدرت از باال به پایین بود و دارندگان قدرت (حاکمان تیاتتی) آن
را بیشهر در شک ،خشون و اعما زور و تلطه بر شهروندان اعما می کردند .در این شتک ،از
قدرت حکمرانان تیاتی کشور قدرت را اتاتاً در قالب تخ افزاری در نظتر متیگرفهنتد و آن
هم در ارتباط با شهروندان داخلی و هم در ارتباط با قدرتهتای ختارجی بته کتار متیبردنتد در
حالی که جهانی شدنا قدرت را از جنبه های گوناگون مهحو کرد :شک ،تخ افتزاری قتدرت
به نر افزاری تغییر یاف  .در ابر تحوالت شگرف اطالعاتی و ارتباطاتی مفهو داخ ،و خار کتم
رنگ شد؛ بنابراینا ماهی قدرت نیز دگرگون شد .جهانی شدن با فتن آوری نتوین اطالعتاتی و
ارتباطاتی خود موجب انهقا قدرت از ید انحصاری حاکمان ملی خار شد و در اخهیار طیفی از
افرادا گروه ها و بازیگران غیر دولهی قرار گرفت  .در جامعته مجتازی و شتبکه ای منتابع اطتال
رتانی مهنو و مهعدد بهصورتی مسهق ،و آزادانه در اخهیار شهروندان قرار گرف و این موجتب
ارتباط انسانها به صورت فرامرزی شد که به دنبا آن شک ،گیری مبنای جدیتدی از هویت را
شاهدیم (لع ،علیزاده و احمدپور اردجانیا .)211 :1831
تحوالت فوق به تحو مفهو امنی و قدرت نیز منجر شد« :با جهانی شدن چارچوب قدرت
تیاتی در حا تحو بوده و بنا به تفسیر اتهوارت آر .کلگا تحولی گفهمانی را میآزمایتد کته
در آن ارتباطات از اولوی نخس در فهم و کاربرد قدرت برخوردار ات (افهخاریا .)11 :1831
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افزون بر اینا در چارچوب این تحوالت متیتتوان مطالعتات امنیهتی را در حتوزه تهدیتد بته دو
گفهمان منفی و گفهمان مثب تقسیم نمود :گفهمان منفیا تهدید را به نبود امنی و امنیت را
به نبود تهدید تعریف میکند .گفهمان منفی دارای دو مو ات  :مو او این گفهمان به جنبته
نظامی تاکید دارد و حاکی از این ات که تهدید یعنی در معرض حمله نظامی قرار گرفهن یتک
کشور توتط کشور دیگری و تنها عام ،ناامنی را حمله نظامی میداندا امتا متو دو متیگویتد
تهدید و عد امنی در حمله نظامی خالصه نمیشودا بلکه در حوزههتای اقهصتادیا فرهنگتیا
علم و فن آوری و زیس محیطی نیز تهدید وجود دارد.
گفهمان مثب که جدیدتر از گفهمان منفی ات حاکی از این ات که امنیت و تهدیتد دو
مهغیر وابسهه نیسهند و هر کدا مسهق ،هسهند .در این تعریفا فقدان امنی تنها فاکهور متورد
نیاز تهدید نیس ا بلکه فزون بر اینا وجود شرایط مطلوب برای تحقتق اهتداف و خواتتهههتای
بیگانه نیز مد نظر ات  .وقهی جامعه در تطح قاب ،قبولی برای تحصی ،و پاتداری از آرمانهتاا
اخالقیات و رفهارهای مورد قبو نباشد هرچنتد دارای یتک تهدیتد داخلتی یتا ختارجی متادی
نامحسوس نباشدا ممکن ات عد برآوردن نیازهای جامعه و مرد نوعی تهدید باشد.
و) ضرورت بازنگری در مفهوم امنیت و دیپلماسی در چارچوب قدرت نرم
با تحوالتی که در حوزه اطالعات و ارتباطاتا از دهه  1331به این تو به وقو پیوت  .آبتار
و پیامدهای آن حاوی شواهد آشکاری از تحو بنیادین در هزاره جدید ات  .رشد فنآوریهای
الکهرونیکی جدید نظیر شبکههای متاهواره ای و اینهرنت بستیاری از موانتع و محتدودی هتای
طبیعی و تیاتی را از بین برد و فشردگی زمان و مکانا زمینه نزدیکی فرهنگتی و گتردش آزاد
اطالعات را فراهم تاخ  .ماهی و ویژگیهای رتانههای ارتباطی جدید از یک تتو بتا افتزایش
آگاهی عمومیا کاهش کنهر دول ها بر شهروندان و حاشیه ایهاا و از توی دیگر با دتهکاری
اطالعاتا تحریک افکار عمومی و گسهرش فرهنگ و ارزش های خاص تحوالتی را در زمینههتا و
حوزه های مخهلف به دنبا داشهه ات (لع ،علیزاده و احمدپور اردجانیا  .)134 :1831اکنتون
دیگر شبح رتانهها چنان بر تر حاکمان تنگینی میکند که هر رفهار یا تیات نادرت شتان
ممکن ات مو بزرگی از اعهراض به راه اندازد و تس شدن پایههتای قتدرت شتان را در پتی
داشهه باشد .از مهم ترین حوزهها و زمینههایی که تح تابیر فتنآوریهتای نتوین اطالعتاتی و
ارتباطاتی دچار چالش و تغییر شدها امنی و دیپلماتی ات  .با فشردگی زمان و مکتان امنیت
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در معنای تنهی و کالتیک کم اهمی شده ات ؛ اشکا نتوینی از امنیت طترح شتده اتت .
بنابراین با بازنگری و بازتعریف امنی ا تیاتهگباری امنیهی با توجه به شرایط و فضتای مجتازی
جدید ضرورت مییابد .عالوه بر ایتن تحتوالت ناشتی از تکنولتوژی هتای اطالعتات و ارتباطتاتی
اهمی افکار عمومی و قدرت نر را دو چندان تاخهه ات  .بتر ایتن اتتاس اتت کته از لتزو
تیاتهگباری جدید در حوزه دیپلماتی تح فضتای تتایبر تتخن گفهته متیشتود .غترب بته
ترکردگی آمریکا از طریق دیپلماتی عمومی جدید با اتهراتژیهای نتر افتزاری در ایتن مستیر
فعا ات  .تکنولوژی جدید اطالعاتی و ارتباطاتی مهمترین ابزار دیپلماتی عمومی جدید بترای
تقوی قدرت نر ات  .بدین ترتیبا فضای امنیهی و دیپلماتیک جدید با ابزارها و اصو تتنهی
قدرت قاب ،پردازشا تحلی ،و پاتخگویی نیس و از توی دیگر با تحلی ،شرایط جدید ضرورت
اتهفاده و به کارگیری از اصو و معیارهای قدرت نر را بیان میکند.
میتوان گف که امنی تنهی در چارچوب دول ملی با اولوی قدرت نظتامی کتم اهمیت
شده ات  .امروزه رتانه های جهانی یک حادبه محلی و منطقه ای را به ترع جهانی میکنند.
نیروهای جامعه مدنی و شهروندان فراملی فشار نر و تهدید نر را برای پیشبرد اهداف ختویش
برگزیده اند .بر این اتاس ات که امروز با اشتکا جدیتدی از امنیت مواجته هستهیم :امنیت
زیس محیطیا امنی زنانا و ...وقو جنبشهای جدید اجهماعی با ویژگیهای خاص خود نیتز
در این چارچوب قاب ،ارزیابی ات  .بنابراین با تکنولوژیهای جدید رتانهای دو رونتد فراملتی و
فروملی ماهی دول ها را تغییر داده ات  .عوام ،امنی زدای جدیدی هم چون اکولوژیس هاا
گر شدن کره زمینا نازک شدن الیه اوزونا باران هتای اتتیدیا پدیتده مهتاجرت و  ...مطترح
شدهاند .تهدیدات تنهی و نظامی ماهی فرهنگی بته ختود گرفهتهانتد و در چتارچوب اصتو و
مولفه های نر افزارانه و فرهنگی عم ،میکنند .بتدیهی اتت کته شترایط فرهنگتی و مجتازی
جدیدا اتهفاده از روشها و راهبردهای جدیدی از مبارزه را ایجاب کرده ات کته در چتارچوب
اتهراتژی قدرت تخ افزاری کته مستهلز بته کتارگیری تتالح و تجهیتزات جنگتی از جانتب
نیروهای مسلح ات ا قاب ،تعریف و تحلی ،نیس  .فضای نر افزارانه و مجازی-فرهنگتی جدیتد
اتهفاده از راهبردها و اتهراتژیهای جدید به کارگیری تالح نظتامی را تجتویز نمتیکنتد .ایتن
راهبرد جدید در جه کاهش آتیب پبیری کشورا ارتقا پایداری ملی و تسهی ،مدیری بحتران
در مقاب ،تهدیدات دشمنا نهادهای مخهلف و شهروندان را فعا می تازد .اتتهفاده از ابزارهتا و
اقدامات غیر مسلحانه و تاکید بر دفا پیش گیرانه و مدیری پیش از بحتران بته ختوبی اصتو
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راهبرد جدید را تبیین می کنند .بنابراین بازتعریف امنی و دیپلماتی و تاکید بر چهتره جدیتد
امنی و دیپلماتی عمومی جدیدا با اذعان به اهمی قدرت نتر و افکتار عمتومی بتا توجته بته
فضای مجازی جدید صرفاً در راتهای راهبرد قدرت تتخ افتزاری قابت ،تشتریح نیست (لعت،
علیزاده و احمدپور اردجانیا .)218-214 :1831
افزون بر اینا برای پیشبرد اهداف در حوزههای مخهلف و در راتهای تقوی منابع نر افزاری
قدرتا دیپلماتی عمومی 1نقش تعیینکننتده دارد .دیپلماتتی عمتومی اهتداف دولت هتا را از
طریق تبلیغ و ارائه تصویر مثب از آنها پیش میبترد؛ انهقتا اطالعتات و ارائته تصتویر مثبت
بخشی از دیپلماتی عمومی ات  .اگر تیات های دول برای اعما قدرت نظامی با دیپلماتی
اجبارا جنگ و اتحاد ات ا بترای اعمتا قتدرت نتر ا اتتهفاده از دیپلماتتی عمتومی ضترورت
مییابد .در واقع از روش ها و ابزارهای تهدید نر ا دیپلماتی عمومی ات  .این دیپلماتتی غالبتاً
از قدرت نر یعنی نیروهای فرهنگیا تیاتیا آموزشی اتهفاده میکنتد و موجتب متیشتود تتا
افکار و ایده هایی مورد تحسین قرار گیرند .با قدرت نر میتوان بر ذهن و قلب جوامع حکومت
کرد .از این رو ات که گفهه میشود قدرت نر میتواند تابیرات تخهی داشهه باشد .نهای این
که ترکیب ایده آ و منسجم قدرت تخ و قدرت نر میتواند زمینه را برای تر بر آوردن یک
«قدرت هژمون» فراهم آورد .چرا که هژمون نوعی از روابط را بین کشورها به وجود میآورد کته
در آن روابط تلطه مشهود نیس ا مهضمن قهر نمی باشد و همراه با رضتای گتروههتای تحت
تلطه ات  .بدین تان که طبقه مسلط نه تنها از لحاظ تیاتی و اقهصتادی برتتری داردا بلکته
شیوه خاص نگرش خویش به جهانا انسان و روابط اجهماعی را نیز چنان همه گیر میکنتد کته
به صورت عق ،مشهرک در میآید و آنانی که زیر تلطه او هسهند این نگرش را هم چتون پتاره
ای از نظم جهانی میپبیرند (جا جما .)12 :1833/8/81
در مجمو ا تکنولوژی جدید رتانه ای در قالب قتدرت نتر بتا پیامتدها و تتابیرات مثبت و
منفی که به دنبا داردا زمینه تاز تغییر و تحو در مفاهیما مولفهها و حوزههای مخهلف شتده
اند .ویژگیها و پیامدهای رتانههای جدید مفهو کالتیک امنی که مبهنی بتر اولویت قتدرت
نظامی بود را به چالش طلبیده ات  .چهره جدید امنی با تاکید بر ائهالفهتای چنتد جانبته و
اولوی قائ ،شدن برای قدرت نر ا فرهنگی -اجهماعیا اقهصادی و تیاتیا اشتکا جدیتدی از
1 -Public Diplomacy

114

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قدرت نرم؛ بازنمایی از رویکرد جدید امنیت در عصر جهانی شدن

امنی ا تهدید و فرص را برای بازیگران به وجود آورده ات که با اتهراتژیهای تنهی و تاکید
بر به کارگیری تالح و تجهیزات جنگی نمیتوان در مقابت ،آن ایستهاد و یتا از فرصت هتای آن
اتهفاده کرد .بدینترتیبا توجه به اتهراتژی پدافند غیر عام ،با تاکیتد بتر روشهتا و ابزارهتای
غیر نظامی و غیر خشون آمیز در این راتها ضرورت و اهمی یافهه ات .
نتیجهگیری
آن چه که در این نوشهار آمدا تالشی بود برای تحلی ،و واکاوی عوام ،موبر در شک،دهی به
محهوا و مصداق مفهو قدرت .مشخص شد که پیدایش بررتتیهتای قتدرت بته منزلته یکتی از
رشهه های فرعی روابط بینالمل،ا پیوند نزدیکی با جنگ ترد و نظریته واقتع گرایتی دارد .تولتد
مفهو و بررتی های قدرت در شرایط جنگ تردا هم زمان با تسلط واقع گرایی بر رشهه روابتط
بینالمل ،باعث نظامی محور شدن بررتی های قدرت شدا و چنین رویکردی بته رغتم تحتوالت
جزئی دهه 1321ا هم چنان تا پایان جنگ ترد رویکرد مسلط در مطالعتات قتدرت (تتخ ) و
نیز امنی بود .اما دگرگونی ها ی ناشی پایان جنتگ تترد و جهتانی شتدن همتراه بتا گستهرش
مناظرات نظری و فرانظری در رشهه روابط بینالمل ،به طور اعم و در بررتیهای قدرت به طتور
اخصا منجر به ارائه دیدگاه های رقیب برداش تنهی و زیر توا بردن مفروضات واقتع گرایتی
شد و تسلط برداش تنهی بر مطالعات قدرت و امنی را مورد تردید قرار داد .به عبارتیا طترح
و ارائه نظریات رقیب همراه با انهقادهای فراوان آنها به برداش تنهیا امکان نگرش به مستائ،
قدرت و امنی از طریق لوله موشک یا توپ خانه را به طور کامت ،از بتین نبتردا بلکته آن را تتا
حدودی ناموجه تاخ .
در مجمو با بررتی روند شک ،گیری و تحوالت مطالعات قدرتا میتوان دو نکهه اتاتی را
اتهنها کردا نخس این که مفهو قدرت مفهومی وابسهه ات  .مفهو قدرت از بدو تولد هتیج
گاه مسهق ،نبودها و در هر دوره محهوا و مصداقهای امنیت را شترایط بتین المللتی و رویکترد
نظری ما نسب به روابط بین المل ،تعیین کرده ات  .به عبارتیا قدرت مفهتومی زمینته منتدا
دالی ات که مدلو مشخص و بابهی نتداردا محهتوا و مصتداقهتای آن در بستهرهای تتاریخی
خاص شک ،میگیرد که همواره در حا دگرگونی دائمی هسهند.
دو این که قدرت مفهومی منازعه برانگیز ات  .منازعات نظری بعد از جنگ تترد در متورد
قدرتا به معنای نبود اخهالف قب ،از آن و پبیرش مفروضات مهون تنهی قدرت از تتوی همته
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مهخصصان نیس  .چنان چه آرمانگراها و بعدها نظریته پتردازان جهتان تتومی از همتان دوران
جنگ تردا به برداش تنهی انهقاد داشهند .آما آن چه طی تا های اخیر در مطالعتات قتدرت
قاب ،توجه ات ا این نکهه ات که قدرت اتاتاً مفهومی منازعه انگیز ات ا و مهم ترین توتعه
در مطالعات قدرت این ات که اندیشمندان با تردید در مفروضتات اتاتتی برداشت تتنهی و
خار تاخهن قدرت از تلطه انحصاری واقع گرایی و فضای مطالعات اتتهراتژیکا باعتث نتوعی
تکثر شناخهی در زمینه بررتیهای قدرت شدهاند که خود این امر پویایی شتناخهی و نظتری را
در مطالع امنیهی موجب شده ات  .بنابراین با توجه به دگرگونیهتای ایجتاد شتده در عرصته
تیات جهانیا به چارچوبی مفهومی نیاز ات که تمامی شک،هتای قتدرت را پوشتش دهتد و
ضعفهایی که در اعما قدرت تخ وجود داش را کارآمدتر دنبا نماید.
در پرتو مو ابرگبار جهانی شدن و انقالب ارتباطاتا ظهور و توتعه شتبکههتای اطالعتاتیا
الکهرونیکی و رتانه ایا دوران تازه و پیچیده ای در تیات جهانی به وجود آمتده کته موجتب
شهاب تغییرات نهادیا افزایش تعامالت بینالمللیا ظهور بازیگران غیر دولهتیا شتبکهای شتدن
ارتباطات و تغییر مفاهیم شد .که در این میان پدیده قدرت دتهخوش دگرگونیهایی در مفهو ا
ابعاد و کاربرد قرار گرفهه ات  .این تحوالت با ایجاد تغییر در ماهی و اشکا قتدرت بتهعنتوان
اصلی ترین مولفه تعیین کننده جایگاه بازیگران در نظا جهانیا تابیرگباری بیشتهر قتدرت نتر
نسب به قدرت تخ و محدودی های آن را بر روند تیات ها و تصمیم گیریهتای دولت هتا
در راتهای دتهیابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده ات  .با توجه به این تحوالتا قتدرت
نر در ادبیات تیاتی و مفهو قدرتا جای مناتبی پیدا کترده و هتر روز زوایتای آن کاویتده و
عرصه آن گسهرده تر میشود .قدرت نر به آن دتهه از قابلیت هتا و منتابع یتک کشتور چتون
فرهنگا آرمان یا ارزش های اخالقی اطالق میشود کته بته صتورت غیتر مستهقیم بتر منتافع و
رفهارهای دیگر کشورها ابر متی گتبارد .قتدرت نتر در تیاتت بتینالمللتی ناشتی از عوامت،
نامشخص اما بسیار واقعی مانند ارزش های غالبا اعمتا و تیاتت هتای داخلتی و شتیوه اداره
روابط بین المللی ات  .بازیگران با تکیه بر قدرت نر ا اهداف و منافع خود را در حتوزه گستهرده
ترا کارآمدتر و مهنو تر دنبا می کنند .طرح قدرت نر افق تازه ای را در بحث از قدرت مطرح
تاخ  .به عبارت دیگرا مراجعه به طیف مهنو آبتار نگاشتهه شتده در متورد قتدرتا مشتخص
میشود که قدرت نر مفهو تازه ای را شک ،میدهتد کته در قالتب آن؛ نظریته قتدرتا منتابع
قدرت و حهی ابزارهای اعما قدرت مورد بازخوانی و بازتولید واقع شده و در نهیجتها چهتره ای
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تازه از قدرت مطرح میشود که بیش از آن که ماهیهی تخ داشهه باشدا اجهمتاعی بتوده و در
شبکه روابط اجهماعی معنا و مفهو می یابد .به تعبیر مانوئ ،کاتهلزا 1جوامع مدرن چنان تغییر
ماهی داده اند که شبکه ای شده اند و بنابراین نمی توان در تتاخ شتبکه ای بجتز از قتدرت
شبکه ای که مولفههای آن اجهماعی هسهندا تخن گف (کاتهلزا  .)113 :1833امروزه اهمی
قدرت نر کشورها در پی گیری و دتهیابی به اهداف و منافع ملی بر کستی پوشتیده نیست  .از
توی دیگر با توجه به تحوالت شک ،گرفهه در عرصه های تیاتتی و انقتالب ارتباطتاتا اعمتا
قدرت نر بیش از هر زمان دیگری میسر شده ات  .در این راتهاا کشورها تعی دارند منتافع و
اهداف ملی خود در دیگر کشورها را از طریق اعما قدرت نر و تابیرگباری بر افکتار عمتومی و
به واتطه آنا همراه تاخهن تودههای مرد با تیات های مورد نظر تامین کنند .هتر کشتوری
که بهواند از راهبرد قدرت نر در پیشبرد اهداف و منافع خود بهره برداری کندا یقیناً هزینههای
تنگین قدرت تخ را در نی ،به اهداف به کارگیری مهحم ،خواهد شد .بنابراین فهتم قتدرت
نر و کاربرد آن در تیات گباری جدید و دیپلماتی عمومی در بستهر تحتوالت جدیتد نظتا
جهانی ضرورتی انکارناپبیر ات .
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ابراهیمیا شهروز ( « .)1831جهانی شدنا دهه تو انقالب و امنی

خارجی جمهوری اتالمی ایتران»ا

در مجید مخهاریا گفتمان امنیت ملی .تهران :موتسه مطالعات تیاتی و فرهنگی اندیشه ناب.
اطاع ا جوادا رضاییا مسعود (« .)1831نظریه رئالیستم و ضترورت بتازنگری در مفتاهیم»ا فصللنامه
روابط خارجیا تا تو ا شماره .2
افهخاریا اصغر (« .)1823امنی در حا گبار»ا فصلنامه مطالعات راهبردیا تا تو ا شماره.4
ایزدیا حج اهلل (« .)1832مبانی قدرت نر در جمهوری اتالمی ایران»ا فصلنامه مطالعات بسلی ا
تا یازدهما شماره .41
آلبرتسا دیوید ایسهون و دانی ،پتاپ ( .)1833گزیده ای از عصر اطالعات :الزامات امنیت مللی در
عصر اطالعاتا ترجمه علی علی آبادی و رضا نخجوانی .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.

1- Manuel Castells
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برترتنا شارلوت (« .)1831در جسهجوی پارادایم امنی بعد از جنگ ترد»ا ترجمه مهدی رحمانیا در
کهاب اندرو هور و دیگرانا ناامنی جهانی؛ بررسی چهره دوم جهانی شدنا ترجمته و اههمتا
اصغر افهخاری .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بلی ا ژان (« .)1833قدرت نر ا تهدید نر  :پیشنهادی در راتهای تیاتت تتازی»ا ترجمته محمتود
رضا گلشن پژوا فصلنامه راهبردا تا نوزدهما شماره .33
بیلیسا جان؛ اتمی ا اتهیو ( .)1838جهانی شدن سیاست :روابط بلین المللل در عصلر نلوین.
تهران :ابرار معاصر.
پور احمدیا حسین ( .)1833قدرت نرم و سیاست خلارجی جمهلوری اسلالمی ایلران .تهتران:
انهشارات بوتهان کهابا چاپ او .
پیشگامی فردا زهرا و دیگران (« .)1831جایگاه قدرت نر در قدرت ملی با تاکید بر جمهتوری اتتالمی
ایران»ا فصلنامه راهبردا تا بیسهما شماره .11
تاجیکا محمد رضا (بی تا)« .فن آوری اطالعات ،جهانی شدن امنیت مللی»ا در مجیتد مخهتاریا
گفهمان امنی ملی .تهران :موتسه مطالعات تیاتی و فرهنگی اندیشه ناب.
توحید فا ا محمد (« .)1831رویکردهای تحو مفاهیم»ا فصلنامه سیاستا مجله دانشتکده حقتوق و
علو تیاتیا شماره .32
تویسرکانیا مجهبی ( « .)1833تحلیلی بر قدرت نتر جمهتوری اتتالمی ایتران در آتتیای مرکتزی در
مقایسه با خاورمیانه»ا فصلنامه آسیای مرکزی و قفقازا شماره .12
حسن خانیا محمد (« .)1834دیپلماتی فرهنگی و جایگاه آن در تیات ختارجی کشتورها»ا مجلله
دانش سیاسیا شماره .2
خانا عبدالرب (« .)1831جهانی شدن و پیوندهای امنیهی در هزاره جدیتد»ا ترجمته نبتی تتنبلیا در
مجید مخهاریا گفتمان امنیت ملی .تهران :موتسه مطالعات تیاتی و فرهنگی اندیشه ناب.
روزناا جیمز (« .)1832پیچیدگی ها و تناقص جهانی شدن»ا ترجمه احمد صادقیا فصلنامه سیاسلت
خارجیا تا تیزدهما شماره .4
روزنامه جا جما .1833/8/81
رینولدا ترزا ( .)1833قدرت نرم وسیاست خارجی امریکاا ترجمه مجید رتولی .تهران :دانشگاه اما
صادق.
تهودها محمد (« .)1823جهانی شدن و امنی ملی»ا فصلنامه علوم سیاسیا تا تو ا شماره .3
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تهوده؛ علی اصغر و دیگران (« .)1831تقاب ،قدرت نر ایران و آمریکا در خاورمیانه»ا فصلنامه امنیت
نرما تا او ا شماره .1
تلیمیا حسین (« .)1831مبانی نظری قدرت نر ؛ زمینه های اجهماعی قدرت نتر در جهتان اتتال »ا
فصلنامه مطالعات قدرت نرما تا او ا شماره .4
توری قرلیوندا حسین؛ رشیدیا مهدی (« .)1831بررتتی نظتری مفهتو قتدرت نتر و منتابع آن در
ایران»ا فصلنامه امنیت نرما تا او ا شماره .1
شاربا جین ( .)1833قدرت نرم و عدم خشونتا ترجمه تید رضتا میرزایتی .تهتران :دانشتگاه امتا
صادق.
عطاییا فرهاد و دیگران (« .)1831دیپلماتی عمومی و قدرت نتر  :ایتران و آمریکتا در عتراق جدیتد»ا
فصلنامه سیاستا مجله دانشکده حقوق و علو تیاتیا دوره 41ا شماره .8
فرات ا ال  .ا (« .)1831جهانی شدن و امنی ملی :دتهور کاری اتهراتژیک»ا ترجمه احمد دلیرا در
مجید مخهاریا گفتمان امنیت ملی .تهران :موتسه مطالعات تیاتی و فرهنگی اندیشه ناب.
قدتیا امیر ( « .)1833جایگاه ترمایه اجهماعی در بتاز تولیتد قتدرت نتر جمهتوری اتتالمی ایتران»ا
فصلنامه راهبرد دفاعیا تا هشهما شماره .81
قربانی شیخ نشینا ارتالن و دیگران (« .)1831قدرت هوشمند؛ تحتو نتوین قتدرت در عصتر جهتانی
شدن»ا فصلنامه روابط خارجیا تا تو ا شماره .4
قهرمانپورا رحمن (« .)1833تقد الها بخشی بر قدرت نر در تیات هتای کتالن جمهتوری اتتالمی
ایران در جهان اتال »ا فصلنامه راهبرد دفاعیا تا هشهما شماره .23
کاتهلزا مانوئ .)1833( ،عصر اطالعاتا ترجمه احمد علیقلیانا افشین خاکباز و علی پایا .تهران :طرح
نو.
گلشن پژوا محمود رضتا ( .)1832جمهوری اسالمی ایران و قدرت نلرم .تهتران :معاونت پژوهشتی
دانشگاه آزاد اتالمیا دفهر گسهرش تولید علم.
گلشن پژوا محمودرضا؛ کوزه گرگالچیا ولی (« .)1833روند همگرایی و بهبود جایگاه چین در نظا بین
المل ،از دیدگاه قدرت نر »ا ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادیا تا بیس و چهار ا شتماره
.213-211
لع ،علیزادها محمد؛ احمدپور اردجانیا مژگان (« .)1831جهانی شدن فرهنگی و قتدرت نتر ؛ ضترورت
تیاتهگباری جدید با رویکرد نر افزارانه»ا فصلنامه مطالعات قدرت نرما تا او ا شماره .8
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لنونا الکساندر تی.جی ( .)1833کاربرد قدرت نرما ترجمه تید محسن روحانی .تهران :دانشگاه امتا
صادق.
ماند ا رابرت (« .)1823چهره مهغیر امنی ملی»ا فصلنامه مطالعات راهبردیا شماره.4
مشیرزادها حمیرا؛ (« .)1831تکثر معنایی و تحو مفاهیم در روابط بین الملت»،ا فصللنامه راهبلردا
شماره .83
مقصودیا مجهبیا حیدریا شقایق (« .)1831نقش ابزارهتای تتازه ارتبتاطی در پیشتبرد جنتبشهتای
شما افریقا»ا فصلنامه پژوهشی اطالعات سیاسی و اقتصادیا تتا بیست و هفتهما شتماره
.231
نایا جوزف (« .)1834مزایای قدرت نر »ا ماهنامه همشهری دیپلماتیکا شماره .31
نایا جتوزف ( .)1832قدرت در عصر اطالعات (از واقع گرایی تلا جهلان سلوم)ا ترجمته تتعید
میرزایی .تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نایا جوزفا ( 1831الف)« .قدرت نر  :ابزار موفقی در تیات جهان»ا فصلنامه مطالعلات بسلی ا
تا دهما شماره .81
نایا جوزفا (ب « .)1831منافع قدرت نر »ا فصلنامه مطالعات بسی ا تا دهما شماره.81
وبوقیا تعیدا محمدیا مصطفی (« .)1831قدرت نر ؛ ابزار فرهنگی ایاالت مهحده آمریکا در خاورمیانه
و جنگ نر با .ا.ایران»ا نشریه مهندسی فرهنگیا تا هفهما شماره  13و .21
هرتیجا حسینا فهاحیا احمد (« .)1833امنی به مثابه مفهومی وابسهه و منازعته انگیتز»ا فصللنامه
رهیافتهای سیاسی و بین المللیا شماره .23
هرتیجا حسین؛ مالییا اعظم ( « .)1832قدرت نر افزاری ایتران در دوران ریاتت جمهتوری ختاتمی
(»)1834-1821ا فصلنامه سیاستا مجله دانشکده حقوق و علو تیاتیا دوره 83ا شماره .4
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