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بررسی جايگاه قدرت نرم در سیاست :از دوران باستان تا زمان معاصر
دکتر پرويز امامزادهفرد



چكیده

نوشتار حاضر به روش اسنادي ابتدا ريشههاي قدرت نرم را از گذشتههاي دور بررسي
ميكند ،سپس ،عوامل تشكيلدهنده آن را تشريح و امكانات و محدوديتهاي عمده بر سر راه
اعمال آن را ارزيابي مينمايد .قدرت نرم از قرنها قبل از ميلاد مورد توجه انديشمندان و
حكمرانان در چين ،يونان مصر و ايران قرار داشته است .در دهههاي گذشته ،و قبل از اينكه
جوزف ناي قدرت نرم و جايگاه آن را بخصوص در حوزه سياست خارجي مفهومسازي نمايد،
دانشوراني چون آلفرد دو گرازيا ،كلاوس نور و جان كنث گالبرايت شكلهائي از قدرت را تبيين
كردند كه با قدرت نرم شباهت و معني قانونمندي ،مشروعيت و دموكراسي داشته و در مقابل
قدرت سخت با زور و شيوههاي توليد گذشته ربط داده شده است .منابع قدرت نرم را معمولاً
ارزشهاي فرهنگي ،بازيگران سياسي ،فرهنگ و خطمشيهاي سياستمداران و نهادها تشكيل
ميدهند ،اما برخي اوقات حتي نيروهاي نظامي ،كه قاعدتاً بر قدرت سخت متكي هستند،
توانستهاند نقش قدرت نرم را بازي كنند و ديكتاتورهائي چون هيتلر و استالين را موفق سازند تا
از امكانات آن براي اهداف خود بهره گيرند .قدرت نرم را از طريق نظرخواهي از افكار عمومي،
مصاحبه بانخبگان سياسي و مطالعات موردي ميتوان اندازه گرفت.
كليد واژهها
قدرت نرم ،قدرت سخت ،قدرت فرهنگي ،توانائي تشويق ،تهديد و اقناع ،ارزشهاي فرهنگي،
قدرت هوشمند
*عضو هيات علمي و استاديار علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج
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مقدمه

در سالهاي آخرين قرن بيستم قدرت سياسي در قالبهائي چون قدرت نرم و قدرت
هوشمند مطرح شده است كه با اشكال نظامي و اقتصادي آن ،كه بهطور سنتي مورد توجه
دانشوران و سياستمداران بوده است ،تفاوت عمده دارد .اين قالبها بهخصوص در محافل
دانشگاهي و سياستگذاري آمريكا مورد توجه قرار گرفتهاند .البته ،از دوران قديم آثار فراواني
در ارتباط با قدرت نرم وجود داشتهاند ،هر چند به اين نام مفهومسازي نشده و يا اينكه مورد
تبيين تئوريك قرار نگرفته بودند.
اين نوشتار از طريق بررسي اسنادي نشان ميدهد كه اولاً قدرت نرم برخلاف تصوور رايو ،،از
قرنها قبل از ميلاد پيوسوته موورد توجوه انديشومندان و حكمرانوان بووده اسوت .ثانيواً ،عوامول
تشكيلدهنده قدرت نرم ،شيوه اندازهگيري ،اهميت و محدوديتهاي عمده بر سر راه اعموال در
دوران ما را بررسي كند.
قدرت نرم 1توانائي دستيابي دولتها ،سازمان ها و افراد به اهدافي معين از طريق متقاعد
كردن ديگران (و نه تشويق و يا تهديد آنان) به انجام كاري و يا باز داشتن آنان از كاري ميباشد
كه برخلاف ميل اوليه آنان بوده است ( .4)Nye, 4002:xمتقاعد كردن ديگران بدون توسل به
تشويق و يا تهديد مستلزم استفاده از جاذبهها يا جذابيتها ميباشد ،كه بدون آنها قدرت نرم
تحقق يافتني نيست .قدرت نرم با «قدرت سخت» كه بر پايه زور و اجبار و نيز پرداخت حقوق و
مزايا استوار است تفاوت آشكار دارد .قدرت نرم در عرصه بينالمللي نه تنها توسط دولتها ،بلكه
همچنين توسط همه بازيگران فراملي نظير سازمانهاي بين المللي غيردولتي و يا نهادهاي
بينالمللي ديگر و حتي سازمانهاي داخلي اعمال ميشود.
گفتار اول :جايگاه قدرت نرم در تاريخ و فرهنگ باستان

تامل پيرامون بعد نرم قدرت سياسي ريشهاي بس عميق در سرزمينهاي بوا تواريب باسوتاني
دارد« .ايده جذابيت بهعنوان قدرت» قرن ها قبول از تبيوين تئوريوك آن در اوائول دهوه 1990
وجود داشته است و بهعنوان مثال ميتوان از چينيها ،يونانيان ،مصريان و ايرانيان بهعنوان يكي
از طرحكنندگان اوليه آن نام برد.
1- Soft Power
2- Co-Option
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الف) قدرت نرم در چین باستان

يكي از قديميترين شواهد درباره وجود مفهوم قودرت نورم بوه لائوتسوه ،فيلسووف چينوي و
بنيانگذار اخلاق عملي «تائو» ،معاصر كنفوسيوس ( 551تا  279قبل از ميلاد) برميگردد.
نوشتههاي لائوتسه مشتمل بر توصيه هاي سياسي به رهبران و خرد عملي براي مردم عادي
بودند .او در نوشتههاي خود ارزشهاي زنانه 1را تبليغ ميكرد و روي ويژگيهاي منفعل ،استوار
و ساكن و خاموش طبيعت تاكيد داشت ،كه با ويژگيهاي فعال و پرانرژي در تضاد بودند .او
همچنين از «داشتن بدون تعلق »4دفاع ميكرد .او ميگفت در انديشه «تائو» تنها ويژگي مفيد،
ضعف است .اينكه انسان در تولد نرم و ضعيف است ،اما به هنگام مرگ سنگين و سخت
ميشود ،و يا مخلوقات و تم ام گياهان و درختان وقتي زنده هستند رام و نرم هستند ،و وقتي
ميميرند خشك و شكننده مي شوند .او از فايده فنا و نيز از «توانائيهاي فنا »3سخن ميگفت،
شبيه فلسفه شانياتا 2بودائي ،كه «شكل واقعي را خالي و خالي را داراي شكل ميديد» .او دانش
خود كسب كرده را تحسين ميكرد و تاكيد روي دانشي داشت كه با افتادگي همراه باشد.
او ميگفت كه زور ،با خود زور ببار ميآورد و ثروت مادي موجب غناي روحي نميشود.
اينكه پيروزي در جنگ ،شكوهآفرين نيست و نبايستي بهخاطر آن جشن گرفته شود ،بلكه چون
نتيجه قلع و قمع بوده بهخاطر آن بايد گريست .از نظر او هرچه شخصگران كوشتر باشد با
مقاومت بيشتر روبهرو مي شود و برعكس ،هر چه با طبيعت هماهنگي بيشتر داشته باشد ،نتيجه
بيشتري ميگيرد .او بر اين ديدگاه بود كه تجليل و بزرگسازي ثروت و قدرت و زيبائي با خود،
جنايت ،حسادت و شرمندگي (بطالت) به بار ميآورد .اينكه ويژگيهاي انعطافپذيري و
افتادگي ،همچون آب ،بر درشتي و توانائي برتري دارند .و افتادگي بالاترين ارزشها ميباشد.
گفته شده است كه كنفوسيوس ،حكيم چيني ،روزي به هنگام تدريس به شاگردان خود از
لائوتسه ،كه در كنارش بود ،پرسيد« :مفهوم انديشه تائو چيست؟» لائوتسه دهانش را گشود،
ولي چيزي نگفت .كنفوسيوس لبخند زد و گفت او پاسب خود را داد .آنگاه كنفوسيوس به
شاگردان مبهوت شده خود توضيح داد كه در دهان لائوتسه ،دنداني وجود ندارد ،بلكه تنها يك
زبان وجود دارد« .سخت»ترين محتواي دهان وي (دندانها) نابود شدهاند ،ولي « نرم»ترين آنها
1- Yin
2- Having Without Possessing
3- Powers of Nothingness
4- Shunyata
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(زبان) وجود دارد .قدرت و دوام نرمي بيشتر از قدرت و دوام سختي است ،اين است مفهوم
انديشه «تائو» (.)Boltz, 1993:499-494
ديدگاه بالا همان اصولي را مورد تاكيد قرار مي دهد كه كم و بيش در تبيين قدرت نرم
توسط جوزف ناي و ديگران در سالهاي پس از جنگ سرد بهكار رفته است .ديدگاه بالا،
همچنين تداعي كننده عرفان ايراني بوده و نيز در مشرب فكري رواقيون يوناني و مسيحيت اوليه
نمود پيدا كرده بود.
ب) قدرت نرم در يونان باستان ،ايران و مصر

يونانيان باستان ،حتي قبل از رواقيون ،در زمينه قدرت نرم ،از خود ميراث گرانبهائي بر جاي
گذاشته اند .يونانيان ،از پرايكلس سياستمدار تا دموكريتوس ،با مطرح كردن مفاهيمي اجتمواعي
نظير قانون اساسي ،دموكراسي ،گسوتره عموومي سياسوت و رجحوان آن بور گسوتره خصوصوي،
خاطره شوكران (فرار نكردن از قوانين حتي اگر به زيان شخص تمام شود)« ،درخوت دوسوتي»،
بي اعتنائي به «سكندر و دارا» در عرصه قدرت نرم ،گامهاي استواري برداشتند .بهعنوان مثوال،
پرايكلس از سياستمداران يوناني در سخنراني خود به مناسبت تشييع يكي از چهرههاي يونواني،
شجاعت را رمز خوشبختي معرفي ميكند از اين نظر كوه نشواندهنوده آزادي اسوت و آزادي را
تنها براي دلهاي شجاع ميسر ميداند و مباحثه و مناظره را شكلهاي پالوايش يافتوه شوجاعت
در ميدان جنگ معرفي مينمايد (.)Douglas ,1993: 9
پرايكلس در اين اظهارات خود به وضوح ويژگيهائي را معرفي ميكند كه خصائص قدرت
نرماند .در سرزمينهاي ديگر دنياي باستان ،و از جمله در مصر و ايران ،ميتوان آثار و حضور
قدرت نرم را بهوضوح ملاحظه كرد .به عنوان مثال ،شيوه حكمراني يوسف پيامبر در مصر مبتني
بر قدرت نرم بود .بسياري از اشعار و ضربالمثلهاي فارسي هم چون «افتادگي آموز اگر طالب
فيضي ،هرگز نخورد آب زميني كه بلندست» ،اين شعر منسوب به ناصر خسرو كه با اين مصراع
شروع ميشود« ،چون تيغ به دست آري مردم نتوان كشت« ،»...........با زبان خوشي ،چه كوهي
به موئي كشي» و يا «با پنبه سر بريدن» همه اشاره به وجود ايده و مفهومي در جامعه گذشته
ايران داشتند كه با ويژگيهاي قدرت نرم هم خوان بودند.

941

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم ،شماره  ،7بهار 9831

گفتار دوم :جايگاه قدرت نرم در دوران اخير
در دهههاي  1950و  ،1990آلفرد دو گرازيا ،جامعهشوناس آمريكوائي ،مجبوور نموودن و يوا
وادار كردن اجباري 1را به دو صورت طبقهبندي كرده است« :مجبور نمودن مشروع» و «مجبور
نمودن غيرمشروع» .او صورت مشروع مجبور نموودن را «نيورو» 4ناميود و شوكل نامشوروع آن را
«خشونت» .3اين طبقه بندي به جنگ آمريكا با اسپانيا در اواخر قرن نوزده بر ميگردد كوه طوي
آن برخي از اقدامات سرهنگ تئودور روزولت در جنگ مزبور انحراف از مسير قانوني و در نتيجه
«خشونت» توصيف ميشد ،كه در قاموس استفاده از نيرو در چارچوب جنگ غير موجه قلموداد
ميگرديد (.)de Grazia, 1970:495
در سال  ،1973كلاوس نور ،از اساتيد دانشوگاه هواروارد ،در كتوابي تحوت عنووان «قودرت و
ثروت» از دو نوع نفوذ سخن گفت كه بر اساس به اجبار واداشتن متمايز ميشدند .بدينترتيوب،
او «نفوذ اجباري» 2را از « نفوذ غير اجباري» 5تميوز داد« :نفووذ اجبواري» را ناشوي از اقودامات
نظامي يا اقتصادي معرفي كرد و «نفووذ غيور اجبواري» رابيشوتر تحوت تواثير عوامول فرهنگوي
توصيف نمود ).(Knorr, 1973: 12-19
جان كنث گالبرايث ،در زماني كه استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بود ،در يكي از كتابهاي
خود اين ايده را مطرح كرده است كه «بردگي تنبيه ،سرمايه داري تشويق و دموكراسي اقناع
ميكند ( .)Galbraith, 1994: 7-43منظور گالبرايث ،در واقع ،اين بود «قدرت تنبيهي»
ميراث دوران بردگي و زمين داري (قبل از قرن پانزدهم ميلادي) ميباشد كه با آمدن عصر
مدرن و آزاد شدن انسانها براي دنب ال كردن فعاليت اقتصادي مورد علاقه خود جهت تأمين و
گذران زندگي جاي خود را به «قدرت تشويقي» داد .انسانهائي كه پس از آزاد شدن از بردگي
و كار اجباري در مزارع ديگر زير بار تنبيه نميرفتند ،از طريق تشويق و تطميع جذب
فعاليتهاي اقتصادي ميشدند .گالبرايت ،اقتصادداني با مشرب فكري ليبرال سوسياليستي،
برخلاف بسياري ،سرمايهداري را با دموكراسي همراه نميديد و دوراني بعد از سرمايهداري را در
انديشه مي پروراند كه در آن قدرت تشويقي جاي خود را به «قدرت اقناعي» ميدهد .ميتوان
1- Coercion
2- Force
3- Violence
4- Coercive Influence
5- Noncoercive Influence
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ديدگاه بالا را در قالب قدرت سخت و نرم به اين صورت تبيين تئوريك كرد كه جوامع بشري در
طول دوران زندگي خود دو دوران عمده را تجربه ميكند:
 - 1دوران اقتصادي با شيوه فعاليت بردگي ،زمينداري و سرمايهداري ،كه قدرت حاكم در آن
تنبيهي و تشويقي است.
 -4دوران سياسي ،كه در آن ،دموكراسي نظم جاري ميباشد و قدرت بعد اقناعي دارد.
دوران اول را ميتوان دوران قدرت سخت و دوران دوم را دوران قدرت نرم ناميد.
دوران

نظام اقتصادي  -سياسي حاكم

ابزار و روش قدرت

بعد قدرت

بردگي تا  392ميلادي
اقتصادي

زمينداري تا قرن پانزدهم

تنبيه و تشويق

قدرت سخت

سرمايهداري از قرن پانزدهم به بعد
سياسي

اقناع

دموكراسي

قدرت نرم

از آنچه گذشت ،نتيجه ميشود كه توجه به قدرت نرم پيوسته موورد توجوه سياسوتمداران و
نويسندگان مختلف بوده است.
با اين همه ،قدرت نرم از سالهاي پس از جنگ سرد مورد توجه گسترده محافول سياسوي و
اجتماعي بينالمللي قرار گرفت و براي اولين بار بهعنوان يك تئوري منسجم مطرح شوده اسوت.
جوزف ناي قدرت نرم را توانائي اعمالكننده قدرت براي تحقق اهداف خود از طريوق جوذابيت و
نه اجبار و يا پاداش مالي تعريف كرده است .در سوال  ،1990نواي در آثوار خوود ابتودا از ت ييور
ماهيت قدرت در سياست جهاني سخن گفت و ايده قدرت نرم را مطورح نموود .او « نفووذ غيور
اجباري» را بهصورت «قدرت نرم» مفهومسازي كرد و عرصوه بوينالملول بعود از جنوگ سورد را
عرصه نشو و نماي آن دانست ( .)Nye, 1990: 177-179نشريه سياست خارجي 1در مقالوهاي از
ناي اولين نشريه آمريكائي بود كه مفهوم قدرت نرم را بهكار برد و اين ديدگاه وي را مطرح كرد
كه قدرت نرم يك قدرت فرهنگي است (.)Nye, 4009
ناي در سال بعد نظريه ت يير ماهيت قدرت را به قدرت آمريكا بسط داد و در ايون قالوب ديودگاه
قدرت نرم را روي قدرت آمريكا پياده كرد ( .)Nye, 1991در هر دو مورد ناي قدرت نورم را همپواي و
1- Foreign Policy

943

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال دوم ،شماره  ،7بهار 9831

همآهنگ با قدرت سخت در نظر گرفته است .در سال  4000ناي در مقالوهاي كشوورداري 1مووثر در
دنياي جهاني شده و قرن بيست و يكم را در پرتو بهكارگيري قدرت نورم ميسور و قابول دوام دانسوت
( .)Nye, 4000سوورانجام در سووالهوواي  4004و  ،4003نوواي تحووت توواثير تحولووات در عووراق روي
محدوديتهاي بر سر راه قدرت و استراتژي آمريكوا تاكيود كورد و در اينجوا از قودرت نورم بوهعنووان
جانشوين و جوايگزيني بوراي قودرت سوخت نوام بورد ( .)Nye, 4004 and 4003: 91-95نواي در
سالهاي  4002و  ،4009تئوري قدرت نرم در سياست خوارجي و آمووزش عوالي آمريكوا را بويش از
گذشته تبيين تئوريك نمود ( .)Nye, 4009:7ناي قودرت نورم را توانوائي اعموال كننوده قودرت در
جذب يا دفع بازيگران ديگر در راستاي خواستهاي خود تعريف كرد (.)Nye, 4002:31
گفتار سوم :دلائل توجه بیشتر به قدرت نرم در سالهاي پس از جنگ سرد

در سالهاي اوليه بعد از جنگ سرد ،جنگ در عرصه بينالملل براي مدت زمواني بوهصوورت
هنجار مذموم بين المللي درآمد و در مقابل ،اعمال نفوذ غير اجباري محبوبيت فراگير پيدا كورد.
عوامل زيادي در توجه بيشتر محافل سياسي و علمي به قدرت نرم در سالهواي پوس از جنوگ
سرد دخالت داشتهاند كه عمدهترين آنها به شرح زيرند:
 -1پيشرفتهاي عمده در تكنولوژي تسليحاتي كه جنگها را بيش از گذشته پرهزينوه ،ويرانگور
و نابودكننده كردهاند.
 -4پي بردن استراتژيستهاي نظامي به اين موضوع كه جنگها ديگر همچوون گذشوته حوداقل
هدفهاي سياسي دولتها را برآورده نميكنند .اقدامات ناتو در اف انسوتان و عمليوات نيروهواي
آمريكائي -انگليسي در عراق شواهدي بر اين موضوع هستند.
 -3گسترش بيسابقه جوامع علمي و دانش بنيان در نتيجه جهاني شدن فرهنگ ،جنبش تنووير
افكار جديدي را بهوجود آورده ،كه استدلال اوليه آن بر نواهمخواني جنوگ و عمليوات نظوامي و
بهكارگيري هر گونه قدرت سخت با فرايندهاي شكلگيري دموكراسوي ،جامعوه مودني و ارتقوا
حقوق بشر است.

1- Governance
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الف) منابع قدرت نرم

جوزف ناي در كتاب خود منابع قدرت نرم را در عوامل زير ميداند:
 -1ارزشهاي فرهنگي بازيگر يا بازيگران سياسي
 -4فرهنگ
 -3خطمشيهاي سياستمداران و نهادها
 -2ميزاني است كه اين درون دادها مي توانند سواير بوازيگران را جلوب كورده يوا دفوع نماينود
(.)Nye, 2004: 11
در سال  4009ناي مفاهيم قدرت سخت و نرم را به فرد فرد رهبران سياسي نيز تعميم داد.
جوزف ناي استدلال ميكند كه:
الف -قدرت نرم چيزي بيش از نفوذ است ،زيرا نفوذ ميتواند با خود تهديد و پاداش بياورد كه از
عناصر قدرت سختاند.
ب -قدرت نرم چيزي بيشتر از وادار كردن و يا توانائي مجاب كردن مردم از طريق استدلال
است ،هر چند اين از بخش عمده قدرت نرم است.
به نظر ناي ،قدرت نرم توانائي جذب ديگران است و اين توانائي جذب ديگران منجر به آرام
شدن آنان ميشود .او ميگو يد منابع قدرت نرم كندتر ،پخش و پراكندهتر و پر زحمتتر از
منابع قدرت سخت ميباشند ( .)Nye, 2004: 100قدرت نرم همچنين كالاهاي غيرنظامي
مثل تحريمهاي اقتصادي را در بر نميگيرد ،زيرا تحريمهاي اقتصادي بهطور مشخص براي
مجبور كردن اتخاذ ميشوند و بنابراين ،شكلي از قدرت سختاند .برعكس ،برخي اوقات نيروي
نظامي ،كه قاعدتاً بر قدرت سخت سوار هستند ،ميتواند نقش قدرت نرم را بازي كند.
ديكتاتورهائي چون هيتلر و استالين اسطورههاي شكستناپذيري 1و اجتنابناپذيري 4را بهكار
گرفتند تا انتظارات مشتركي را در مردم خود بهوجود آور ده و نيز ديگران را جلب نمايند تا به
كاروان هواداران آنان بپيوندند.
هيتلر از اسطوره شكست ناپذيري نژاد تيوتانيك (سفيد پوست شمالي) در طول تاريب و
اجتنابناپذيري پيروزي آن در آينده صحبت ميكرد و ميليونها آلماني در سراسر جهان را اميد
ميبخشيد و منتظر آينده ميساخت .همينطور استالين ،از روايت علمي گونه ماركسيسم،
1- Invincibility
2- Inevitability
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كارگران جهان را متوجه اجتنابناپذيري پيروزي بر سرمايهداري در آينده ميكرد .بدينترتيب،
هم هيتلر و هم استالين اسب خويش را در ميدان تمنيات اجتماعي ميراندند و با قدرت نرم
خود به پيش ميرفتند .اين نشان ميدهد كه يك نيروي نظامي بهخوبي اداره شده و پيروز آمده
از ميدان نبرد مي تواند منبع جذابيت و قدرت نرم گردد .اينكه برنامههاي همكاري و تمرينهاي
نيروهاي نظامي ميتواند شبكه هاي فراملي ايجاد كند و قدرت نرم يك كشور را ارتقا دهد .به
همين جهت بود كه چهره ناپلئون به عنوان يك ژنرال بزرگ و قهرمان جنگ حتي بسياري از
محافل اشرافي خارجي را به خود جلب كرد .نيز شوروي در سالهاي پس از جنگ دوم از قدرت
نرم بسيار زيادي برخوردار بود .البته شوروي آن قدرت را با قدرت سخت بهكار گرفته عليه
آزاديخواهان مجارستان در سال  1959و چكسلواكي در سال  1999از بين برد.
فرهنگ مردمي يا عامه 1و رسانهها دو منبع عمده قدرت نرم بهشمار ميروند .همچنين،
گسترش زبان ملي و يا مجموعه خاصي از ساختارهاي هنجاري ،كشوري با منابع عظيم قدرت نرم
و حسن نيت كه سبب ميشود نظر كشورهاي ديگر براي پذيرش فرهنگ آن كشور جلب شود.
در عرصه بينالملل ،موفقيت قدرت نرم بهشدت وابسته به دو عامل عمده ميباشد:
الف -اعتبار بازيگر در درون جامعه بينالمللي
ب -جريان اطلاعات در ميان دولتها
بنابراين ،قدرت نرم اغلب اوقات به فرا جهاني شدن و ظهور روابط بينالملل نئو ليبرال كمك
ميكند.
بعضي اشخاص قدرت نرم را صرفاً نيروهاي غير سنتي نظيور كالاهواي فرهنگوي و تجواري و
رسانهاي ميبينند .اما اين نيروها هميشه نميتوانند مصرفكنندگان خود را وادار به انجام عملي
و يا از انجام كاري باز دارند .اين اشخ اص منابع قدرت را با خود رفتار قدرت اشوتباه گرفتوهانود،
موضوعي كه يكي از نويسندگان آن را «سفسطه نظريهپرداز براي پيشبرد نظور خوود »4خوانوده
است .منابع قدرت ممكن است بتوانند ايجاد رفتار كنند ويوا ممكون اسوت نتواننود ،اموا قودرت
هميشه در ديگران ايجاد رفتار مينمايد« .رفتار قدرت» هموان تواثير روانوي اسوت كوه صواحب
قدرت براي دستيابي روي ديگران گذاشته است ،در حاليكه «منابع قدرت» عواملي هستند كوه
ظاهراً زمينهساز اعمال قدرت مي باشند ،هر چند ممكون اسوت آن نتواي ،را بوراي موا بوهوجوود
1- Popular Culture
2- Vehicle Fallacy
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بياورند يا نه .بنابراين ،هنگام بررسي قدرت ،بايد ميان «منابع» قدرت با «رفتار» قودرت تفواوت
عمده قائل شد (.)Lukes, 4007: 4
براي اينكه قدرت بهطور واقعي و ملموس اعمال شود ،بايد منابع آن به رفتوار تبوديل شووند.
بعضي اوقات دولتها از منابع قدرت بسيار برخوردارند ،اموا بوا آنهوا نمويتواننود نتوايجي را كوه
ميخواهند به چنگ آورند .علت آنست كه نتوانستهاند آن منابع را به رفتار تبديل كنند .آمريكوا
در ويتنام و عراق از منابع عظيمي براي اعمال قدرت برخوردار بود ،اما در هر دو مورد نتوانسوت
آنها را به رفتار تبديل كند ،نتوانست با صرف آن هموه منوابع ،نتواي ،دلخوواه را بوهدسوت آورد.
بسياري از كشورهاي جهان سوم از منابع عظيم زيرزميني و مواد خوام برخوردارنود ،اموا قودرت
سياسي آن كشورها بموازات آن منابع عظيم افزايش نيافته است ،كه هيچ ،بلكوه رنو ،و مشوقت
آنها افزايش يافته و به گفته نظريهپردازان توسعه ،منابع مزبور براي آنان «نفورين» 1آورده و آنهوا
را دچار نوعي نابساماني معرف به «بيماري هلندي» كرده است .علت آن اسوت كوه آن كشوورها
نتوانستهاند «منابع» عظيم مواد اوليه خود را به «ساختار صنعتي» و «اشت ال» تبديل كنند ،كه
در اينجا همان مفهوم «رفتوار» در سوطرهاي بالوا را دارنود ( .)Morgenthau, 1973: 119ايون
بدان مفهوم است كه صرف در اختيار داشتن منابع قدرت نرم كافي نيست .بلكه بايد بتووان ايون
منابع را به رفتار قدرت نرم تب ديل نمود .از سوي ديگر ،اين هم يك واقعيت است كه نبايد هموه
قصور و شكستها در ارتباط با كنترل و مديريت قدرت سخت را به نداشوتن قودرت نورم تعبيور
كرد .به عنوان مثال ،شماري از انديشمندان نهادگراي ليبرال آمريكائي در تشريح ناكوامي رئويس
جمهور ليندون جانسون در ويتنام ،در سوالهواي دهوه  ،1990از نبوود قودرت نورم در آن دوره
سخن گفته اند .در اينكه آمريكا از طريق قدرت نرم بهتر ميتوانست نيروهاي تحت فرمان هوشي
مينه ،رهبر ويتنام شمالي ،را به توافق و مصالحه ترغيب كند ،ترديدي نيست .اما اين موضوع هم
صحيح نيست كه ريشه همه ناكارآمديهاي قدرت سخت را به نبود قودرت نورم نسوبت دهويم.
آمريكا در بهكارگيري قدرت سخت در جنگ ويتنام توفيق چنداني نداشت ،زيرا:
 -1قدرت سخت عظيمي را روانه ويتنام كرده بود كه با شورشيان ويتنام جنوبي (ويت كنوگ) و
سربازان ويتنام شمالي بجنگنند ،و نيروهاي اخير بسيار ضعيفتر از نيروهاي آمريكوائي از لحوا
تجهيزات بودند ،اما اين نيروها حوداقل موورد حمايوت شوديد نظوامي ،اطلاعواتي ،لجسوتيكي و
1- Natural Resource Curse
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استراتژيك دو غول كمونيست چين و شووروي بودنود ،اگور حمايوتهواي ديپلماتيوك برخوي از
كشورهاي اروپائي و آسيائي را از ويتنام شمالي ناديده بگيريم .بهعبارت ديگر ،آمريكوا بوا قودرت
سخت بزرگتر چين ،شوروي و ويتنام شمالي (با احتساب فاصله لجستيكي بسيار كمتر نسبت به
ميدان نبرد) ميجنگيد .اين مجموعه قدرت اگر قويتر از قدرت آمريكا نبودند ،مسلماً ضعيفتور
هم نبودند.
 -4صرف گسيل مجموعهاي از نيروهاي نظامي« ،منابع قدرت» ،به ميدان جنگ كارساز نيست و نبايد
انتظار زيادي از آن داشت .اين نيروهاي نظامي با همه مهيب بودنشان از ساختار فراتر نميرفتند .اين
كارگزار است كه بايد از آن نيروها بهطور بهينه بهره گيرد .در سالهاي  ،1995-1973سالهاي جنگ
ويتنام ،سياستمداران آمريكائي در مورد جنگ در جنوبشرقي آسيا توافق و همدلي چنداني نداشتند.
شماري ازين سياستمداران آرمانگرا و خسته بودند كه بر جامعهاي بهشدت قطبي شده حول مسائل
اجتماعي ،نژادي و فرهنگي حكومت ميكردند.
 - 3رابرت مك نامارا ،وزير دفاع آمريكا ،كه در سال  1991توسط جاناف.كندي به اين مقام
منصوب شده بود ،با همه مهارتهاي اداري و تكنيكي خود در دولت جانسون بيشتر مسألهساز
بود تا راهگشا .اين مدير پيشين شركت خودروسازي فورد ،جمهوريخواه و يك «ابر مدير» براي
بخش خصوصي ،در زمينه سياستگذاري و اداره جنگ با رهبران نظامي عضو ستاد مشترك و
نيز با ساير مقامات آمريكا و از جمله رئيس جمهور جانسون بيش از آن اختلاف داشت كه بتواند
با آنان همكاري موثري داشته باشد .اين اختلافات خود موجب شدند كه جنگ ويتنام زمان
بيشتري ادامه يابد (.)SecDef Histories - Robert McNamara
با اين همه ،بسياري از مورخين ناكامي آمريكا در ويتنام را بهخاطر نبود قدرت نرم در
سياست خارجي اين كشورتعبير كردهاند.
ب) شیوههاي اندازهگیري قدرت نرم

قدرت ملي براي واقعگرايان در طول تاريب از طريق شاخصهواي انودازهگيوري كموي نظيور
شمار جمعيت ،امكانات ملموس نظامي ،و يا توليد ناخالص ملي كشور تعيين ميشد .اين عوامول
شاخصهاي قدرت سخت هستند .داشتن منابع فوق همواره نتيجههواي انتظوار رفتوه را بوه بوار
نميآوردند ،همانگونه كه آمريكا در جنگ ويتنام به اين نتيجه رسيد.

918

بررسی جايگاه قدرت نرم در سیاست :از دوران باستان تا زمان معاصر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخلاف قدرت سخت ،قدرت نرم بيشتر بر اساس جاذبه و يوا جوذابيت طورف اعموالكننوده
قدرت قابل اندازهگيري است .اين جاذبه و يا جذابيت بر اساس موارد زير اندازهگيري ميشود:
 -1نظرخواهي از افكار عمومي
 -4مصاحبه بانخبگان سياسي
 -3مطالعات موردي
ج) فوائد و ارزش قدرت نرم

قدرت نرم ،اگر بهطور موثر اعموال گوردد ،نتواي ،و آثوار ديرپوائي را بوراي سواختار سياسوي
اعمالكننده آن فراهم ميآورد .اين نتاي ،را ميتوان به دو صورت زيرخلاصه نمود:
 -1وجود ق درت نرم در يك ساختار سياسي و اجتماعي باعث ميشود كه نياز به هزينه كوردن و
جمعآو ري منابع گرانقيمت قدرت سخت برطرف شود و يوا كواهش قابول ملاحظوه يابود .يعنوي
قدرت نرم از عقلانيت اقتصادي قابل ملاحظهاي برخوردارست.
1
 -4از آنجا كه قدرت نرم به منزله جايگزيني براي سياست معطوف به قدرت قلموداد مويشوود
اغلب توسط دانشوران و سياستگذاران اخلاقگرا تروي ،ميشود.
با اين همه ،قدرت سخت مفهومي توصيفي و نه هنجاري است .مثل هر نوع قدرت ديگر
مي تواند براي اهداف خوب يا بد مورد استفاده قرار گيرد .هيتلر ،استالين ،مائو و بن لادن همگي
در چشم هواداران خود صاحبان قدرت نرم عظيمي بودند ،اما اين باعث نشد كه آنان بهصورت
چهرههاي خوب در آيند .وقتي قدرت نرم را مي توان براي اهداف خوب و نيز اهداف بد و با آثار
مخرب مورد استفاده قرار داد ،نميتوان آن را هميشه با چشم ابزاري خوب نگريست .در اين بعد
است كه شخص مي تواند ساختاري هنجار آفرين را براي قدرت نرم بسازد.
د) کاربرد گسترده قدرت نرم

استفاده از قدرت نرم در حال حاضر نزد دولوتهواي جهوان رواج زيوادي پيودا كورده اسوت.
به عنوان مثال ،قدرت نرم چين جهان بعد از جنگ سرد را بهشدت تحت تواثير قورار داده اسوت.
هو جينتائو ،رئيس جمهور چين ،در جريان گنگره هفدهم حزب كمونيست چين از نياز چين بوه
افزايش قدرت نرم خود سخن گفته است (.)Wikipedia: Hu Jintao – global Warming
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همين طور ،اتحاديه اروپا ،از همان زمان شكلگيري خود در اوائل دهه  ،1990بوهطوور مووثر
از قدرت نرم استفاده كرده است تا گوي رقابت را با آمريكا ،كه بيشتر بور قودرت سوخت متكوي
است ،بر بايد و جايگزين آن شود (.)McCormick, 2002: 12
رابرت گيتس ،وزير دفاع سابق آمريكا ،نيز خواستار افزايش چشمگير بودجه روي ابعاد
غيرنظامي دفاع و عناصر ديگر قدرت ملي براي فرافكني « قدرت نرم» آمريكا در سطح جهاني
شده است كه او آن را از طريق ديپلماسي ،كمك هاي خارجي و روابط عمومي قابل تحقق
ميدانست .او در زماني ،كه دولت جرج دبليو .بوش هنوز بر سر كار بود ،در يك سخنراني در
دانشگاه ايالتي كانزاس تاكيد كرد كه «ما بايد انرژي هاي خود را فراتر از سلاح ،فولاد و
نظاميگري ،و فراتر از صرف ًا سربازان ،ملوانان ،تفنگداران دريائي و خلبانان شجاع خود متمركز
سازيم»  .او گفت مشاركت بيشتر غيرنظاميان براي موفقيت در عمليات نظامي در جاهايي چون
عراق و اف انستان و نيز در روياروئي با مسائلي كه به كشمكش تبديل ميشوند ضرورت دارد.
وزير دفاع آمريكا ،تاكيد كرد كه اين كار از طريق افزايش دادن سرمايهگذاري روي ديپلماسي،
ارتباطات استراتژيك ،كمك هاي خارجي ،اقدامات مدني و بازسازي و توسعه اقتصادي امكانپذير
است .گيتس عوامل فوق را ابزارهاي مدني امنيت ملي توصيف نموده است .او گفت شكست
دادن تروريسم مستلزم بهرهبرداري از «قدرت نرم» بيشتر است ،كه نيروهاي غيرنظامي را در
ارتباطات ،كمكها ي اقتصادي ،توسعه سياسي و ساير امور غيرنظامي بهكار ميگيرد .گيتس
خواهان تاسيس سازمان هاي جديد حكومتي شامل سازماني متشكل از كارشناسان غيرنظامي با
تجربه كاري گسترده شد كه بتوان آنان را هر زمان اقتضا كند براي جايگزيني نيروهاي نظامي
به خارج گسيل داشت .او خواه ان شركت بيشتر كارشناسان دانشگاهي و بخش خصوصي در اين
مساعي دولت آمريكا شد .او گفت جنگها در عراق ،اف انستان ،و نيز مداخلههاي نظامي آمريكا
در بالكان و در سومالي همه نشان مي دهند كه براي موفقيت در بلندمدت به چيزي بيشتر از
قدرت نظامي صرف نياز است .او گفت براي موفقيت ،آمريكا بايد در بهكارگيري قدرت نرم و
ادغام آن با قدرت سخت بكوشد (.)The Associated Press, 1162262001
و) محدوديتها بر سر قدرت نرم

از مجموعه آنچه گفته شد ،ميتوان به امكانات و جايگاه كنوني قدرت نرم پي برد.
 - 1انديشمندان نوواقع گرا ،عقلگرا و نوعقلگرا در روابط بينالملل (به استثناي استيفن والت)
بهطور كلي نسبت به قدرت نرم بيتوجه هستند ،زيرا در تئوريپردازيهاي خود همه فرض را بر
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اين نهادهاند كه بازيگران روابط بينالملل تنها در برابر دو عامل عكسالعمل نشان ميدهند:
مشوقهاي اقتصادي و زور.
 -4قدرت نرم راهحل همه مسائل و مشكلاتي نيست كه توسط قدرت سوخت حول نشوده اسوت.
بهطور مثال ،قدرت نرم به هيچ وجه نميتوانست حكومت طالبوان در اف انسوتان را از پشوتيباني
گروه القاعده باز دارد ،اما هدفهاي ديگر نظير ارتقا دموكراسي و حقوق بشر را بهتر ميتووان از
طريق بهكار گرفتن قدرت نرم محقق ساخت.
 - 3در امور بينالملل ،قدرت نرم براي شكل گيري قابليت محدودي دارد ،زيرا امور بينالملل
بيشتر شامل اقدامات دولتي ميشود كه از طريق خطمشيها و ديپلوماسي عمومي صورت
ميگيرد .با اين همه ،مجموعهاي از بازيگران غيردولتي در درون و خارج كشور به شكلگيري
قدرت نرم كمك ميكنند و يا از آن جلوگيري مينمايند.
 - 2قدرت نرم بهطور غيرمستقيم نوعي گرايش ليبرالي ،ملايمت و حتي موضع ضعف را با خود
حمل ميكند ،و به همين جهت برخي از قدرتها سعي دارند از آن پرهيز كنند ،زيرا اين كلمه
قصار منسوب به الكسي دو توكويل ر ا در نظر دارند كه «تنها آن كسان سقوط ميكنند كه
موضع خود را ملايم نموده باشند» .1همين پرهيز از شائبه ضعيف بودن ،از عوامل عمده
شكلگيري مفهوم قدرت هوشمند بهعنوان جايگزيني براي قدرت نرم شده است.
هـ) قدرت هوشمند

سابقه مطرح شدن قدرت هوشمند به سال  4002بر ميگردد ،كه سووزان نوسول مقالوهاي تحوت
اين عنوان در نشريه سياست خارجي منتشر كرد ).(Nossel, Foreign Policy, 2002-01-14
جوزف ناي قدرت هوشمند 4را بوهعنووان ديودگاهي در روابوط بوينالملول تعريوف كورد كوه
«ميتواند قدرت سخت و نرم را با يكديگر تركيب كند و برايند آن دو را بهصورت يك اسوتراتژي
پيروزيآور» در آورد ).(Nye, Boston Globe, 2002-00-12
قدرت هوشمند « استفاده استراتژيك و همزمان از ديپلماسي ،ترغيب كردن ،ظرفيت سازي
و فرافكني قدرت و نفوذ است ،بهصورتيكه كم هزينه و از مشروعيت سياسي و اجتماعي
برخوردار باشد» .در واقع ،قدرت هوشم ند نيروي نظامي همراه با همه اشكال ديپلماسي را در
برميگيرد (.)Crocker et. al., 2001: 13
1- Only Those Who Liberalize Themselves are in Danger
2- Smart Power
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نوع قدرت

ابعاد بكار گرفته شده

اقدام صورت گرفته

نگاه استراتژيك

قدرت سياسي

قدرت نرم و قدرت سخت
(اقتصادي)

ديپلماسي

جنگ آخرين گزينه

قدرت نظامي

قدرت سخت

اقدام نظامي

پايان تلاشهاي
ديپلماتيك

قدرت هوشمند

ادغام قدرت نرم و سخت

ديپلماسي و اقدام نظامي
همزمان

پايان تلاشهاي
ديپلماتيك

قدرت هوشمند در سياست خارجي آمريكا در دوره باراك اوباما جايگواه ويوژهاي را بوه خوود
اختصاص داده است .گفته ميشوود ديپلماسوي مبتنوي بور قودرت هوشومند بوهصوورت نيوروي
پيشاهنگ سياست خارجي ايون كشوور در آموده اسوت .اينكوه قودرت هوشومند از مجموعوهاي
ابزارهاي ديپلماتيك ،اقتصادي ،نظامي ،سياسي ،حقوقي و فرهنگي در شورائط مختلوف يكوي از
مناسبترين يا مجموعهاي از آنها را براي اجرا بر ميگزيند .با توجه به علاقوه شوديد آمريكائيوان
به تكنولوژي ،بهنظر مي رسد كه ديپلماسوي مبتنوي بور قودرت هوشومند در ديود رهبوران ايون
كشووور بووه معنووي آن اسووت كووه تكنولوووژي جوواي بخووش عموودهاي از بيوونش سياسووتمداران و
ديپلماتهاي اين كشور را بگيرد ،همانطور كوه هواپيماهواي بودون خلبوان بخوش عمودهاي از
عمليات هوائي نظامي اين كشور در پ اكستان را به خود اختصاص داده اسوت .اسوتراتژي قودرت
هوشمند همچنين نقش بزرگتوري را بوراي نهادهواي بوينالمللوي جهوت حول و فصول مسوائل
جهاني قائل ميباشد (.)CBS News. 2002-01-13
نتیجهگیري

اين نوشتار با توجه بهوجود آثار و شواهد مرتبط با قدرت نرم در تاريب ،پيشوينه ايون قودرت را در
گذشته جستجو كرده و سپس به بررسي سواختاري آن در دوران اخيور پرداختوه اسوت .قودرت نورم
برخلاف تصور راي ،،از قرنها قبل از ميلاد پيوسته مورد توجه انديشومندان و حكمرانوان قورار داشوته
است .در قرن بيستم هم قبل از تبيين آن توسط جوزف ناي توسط انديشمندان ديگور موورد بررسوي
قرار گرفته بود ،از جملوه جوان كنوث گالبرايوث ،كوه از نظريوهاش مويتووان دريافوت كوه بردگوي و
سرمايهداري به قدرت سخت نياز دارند و دموكراسي به قدرت نرم .اين مقاله همچنين نشان ميدهود
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 در دنيواي.كه برخي اوقات منابع و كارگزاران قدرت سخت ميتوانند نقش قدرت نرم را بوازي كننود
 دموكراسوي و حقووق بشور بور اهميوت و ارزش، با توجه به تاكيود آن روي توروي،پس از جنگ سرد
قدرت نرم افزوده شده است و در اين قالب است كه ديدگاههاي جوزف ناي پيراموون آن موورد توجوه
 در، به هموين خواطر. البته محدوديتها بر سر راه اعمال قدرت نرم بسيار است.زياد قرار گرفته است
.سالهاي اخير قدرت هوشمند ابداع شده است كه برآيند قدرت نرم و سخت است
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