
 

 

 

 فرهنگ، نبرد نويني در عملیات رواني و قدرت نرم دشمن

 1عزيز اله محبي گرگري 

 24/07/99:مقاله پذیرش                                                                       13/05/99: مقاله دریافت

 چكيده

قدرت نرم، توانااایی  چراکهشود؛ قدرت نرم یاد می  عنوانبهالملل  از فرهنگ در قاموس و عرف سیاست بین

امروزه این قرائاات از قاادرت   کهنحویبهدهی به ترجیحات دیگران است و جنس آن از نوع اقناع است.  شکل

رود. اخیاارا  در مقابل قدرت سخت )قدرت نظامی و تسلیحاتی( که توأم با اجبار و خشونت است به کااار ماای

، کسااو وج ااه و روازایاانی و هویتی قاارار دارد.  الملل، به شدت، تحت تأثیر عوامل فرهنگعرصه روابط بین

المللی و نفوذ در افکار عمومی و به عبارتی، دسترسی به قدرت نرم، از جمله اهداف م م و در عین اعتبار بین

الملل است که این م م، بااه تناسااو موق یاات، ی سیاست بینحال، تصریح نشده دیپلماسی کشورها در حوزه

های مختلاات ت قیااو ها و مکانیساامهای فرهنگی هاار کشااور بااه شاایوها و ظرفیتهجایگاه، امکانات، فرصت

ه از الگوهااای باگذشااتیابی و کسو و تولیااد قاادرت در دنیااای جدیااد در مقایسااه  گردد. از سویی، قدرتمی

کند و به نوعی، متغیرهای جدیدی را ج ت تولید و اعمااال قاادرت و نیاال تحلیاال مسااائل متفاوتی پیروی می

، این مقاله در صدد بررسی جایگاه و نقش قدرت روازاینالملل نموده است.  ی، وارد حوزه روابط بینالمللبین

فرهنگی در سیاست خارجی کشورها و تأثیر آن بر روند تحوالت ج انی، به ویژه پس از حادثه یازده سااپتامبر 

 است.

فرهنگ مقاومت.  قدرت فرهنگی )قدرت نرم(، سیاست خارجی، سیاست ج انی،واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
یابی بااه الملل، حاکی از اهمیت مقوله فرهنگ در دساات های اخیر در حوزه روابط بینتحوالت دهه

های ها است؛ به نحوی که امروزه شاهد ظ ور و تشااکیل اتحادیااهاهداف و ب بود روابط میان دولت 

رف و المللی، برطهای بینی ج انی بوده تا از این طریق، زمینه تنازعات و چالشفرهنگی در عرصه

المللی و نفوذ در افکار کسو وج ه و اعتبار بین  روازاینها گردد.  ها و ملت گرایی دولت موجو هم

عمومی و یا به ت بیری، دسترسی به قدرت نرم از جمله اهداف م م و در عین حال تصااریح نشااده 

الملل است کااه ایاان م اام بااه تناسااو موق یاات، جایگاااه، دیپلماسی کشورها در حوزه سیاست بین

های مختلاات، ت قیااو ها و مکانیساامشاایوههای فرهنگی هر کشور به  ها و ظرفیت امکانات، فرصت 

هااا و ساز و حامی روابط رساامی میااان دولت تواند زمینهگردد. فرهنگ زبان مالیمی است که میمی

هااا درصاادد ، دولت روازایاانالملل گردد.  بار در عرصه روابط بینهای خشونت نیل مانع بروز بحران

هااای تولیااد شااده بااه هااا و نگرشا، دانشهاا های م رفتی فرهنگ خود و ت میم ارزشتحکیم بنیان

تا یکی از ابلارهااای اعمااال قاادرت را در کنااار قاادرت   باشندفراسوی مرزهای جغرافیایی خود می

سیاسی و نظامی )قدرت سخت( همراه خود نموده و با است انت از مکانیسم اقناع فرهنگی به جای 

 منافع و اهداف خود هم سو نمایند.کاربرد زور، اذهان و افکار عمومی ج انیان را در راستای  

ساااز حرکاات جوامااع و الگوهااای رفتااار ی توساا ه، زمینهموتور محرکااه  عنوانبهاز سویی فرهنگ  

 عنوانبااههای ایدئولوژیکی، نقش آن  سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که با فروکش کردن چالش

های فرهنگی گوناااگونی بااا هاادف ، نظریهروازاینپارادایم جایگلین به تدریج، اهمیت یافته است.  

توضیح و تفسیر جایگاه فرهنگ در سیاست داخلی و خارجی و نیل در سطوح ج انی ظ ور نمودند 

های انسااان در های فرهنگی، آن است که رفتار و کنش(. پیش فرض اساسی نظریه1382)توحیدفام،

الگوهااای روابااط اجتماااعی و   زندگی ف ال و پویای اجتماعی و برقراری رابطه با دیگران، متااأثر از

گیری و بااروز ها، فراینااد شااکلها بااه دنبااال شااناخت زمینااههای فرهنگی است. این نظریهگرایش

ما در زندگی اجتماعی هستند؛ بنابراین، م تقدنااد  ترجیحاتها، اعتقادات و الگوهای رفتاری، ارزش

(. این نوع نگرش به سیاست 1386توان رفتار سیاسی انسان را شناخت )تاجیک،که از این طریق می

گااردد کااه )سیاست فرهنگی( استللامات نظری و عملی خاصی به همراه دارد؛ از جمله موجااو می

ای در ای به نام دولت، بلکه بااه مبابااه پدیاادهت ریت سیاست، نه منحصر در سطح و محدوده پدیده

یااک   عنوانبااهیاساات  تلقاای س  چنااینهمها و ن ادهای اجتماااعی ت ریاات شااود.  همه روابط، جلوه
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هاار چیاالی، فرهنگاای اساات؛ بنااابراین   کااهاینو باور به    حساسیت فرهنگی تا یک ف الیت ن ادمند

گیاارد و باااز تولیااد شود، مورد مخالفت قاارار میهمواره، نظم اجتماعی از طریق فرهنگ ساخته می

ابلارهااا و (. بر این اساس، چ ره زشت سیاست و قدرت، بااه وساایله 8، ص1379شود )بشیریه،  می

هااای های فرهنگی، موجو سامان دادن بااه ف الیت شود و زیرساخت های فرهنگی، تلطیت میروش

 گردد.سیاسی در سطح سیاست داخلی و سیاست ج انی می

های فرهنگی آن، از پردازی و تحلیل انتقادی درباره فرهنگ، تمدن و فرآوردهدر دوره م اصر، نظریه

هااای ای را به وجود آورده است که عواملی چون: م اجرتات گستردهاندازهای گوناگون، ادبیچشم

ای و های ماهوارهگسترده و ارتباطات فرهنگی، آمیختگی فرهنگ با سیاست، اقتصاد، گسترش شبکه

های فرهنگی و ظ ور اشکال مختلت فرهنگ، ضرورت ها در ترویج فرآوردهارتباطی با نقش رسانه

هااایی ود؛ تا جایی که گسترش موج ج انی شدن فرهنااگ، مقاومت مطال ات فرهنگی را مضاعت نم

هااای ها به همراه داشت. این م م، موجو شد رابطه میان فرهنااگ و حوزهرا از سوی خرده فرهنگ

المللی هویاادا شااده و در کااانون توجااه محققااان مختلت، از جمله قدرت و سیاست، در سطح بین

 گیرد.  قرار المللبینالملل و سیاست  روابط بین

ها و مکاتو فکری جدید و تأثیر آن باار کند، طرح برخی نظریهاهمیت موضوع را مضاعت می  آنچه

ها، ساایالیت فرهنگاای و تماادن  گفتگااویها،  ی برخورد تمدنسیاست ج انی است. از جمله، نظریه

بااه نحااوی بااا توجااه بااه  هرکاادامنگرش پست مدرنیستی به مقولااه هویاات و فرهنااگ اساات کااه 

کنااد. بااا ایاان حااال، بساایاری از رفتی خود چ ارچوب کنشی خاصاای را توصاایه میچ ارچوب م 

کلاای مااورد   طوربهکشورها اهمیت و استفاده از این نوع قدرت نرم را در سیاست خارجی خود، یا  

جاادی، اسااتفاده  صورتبهکه صرفا  در ساحت اندیشه و نظر، باقی مانده و یا غفلت قرار داده یا این

، پرسش اساسی، این است که: جایگاااه و نقااش فرهنااگ )قاادرت ناارم( در رواینازنگردیده است.  

ای سیاست خارجی چیست و چه تأثیری بر روند تحوالت ج ااانی داردد در پاساا  بااه آن، فرضاایه

هااای هااا، ایسااتارها و طاارز تلقیشود که تالش در تولید، تااأمین و اقناااع ارزشگونه مطرح میاین

یابی به اهداف و منااافع گی و در نتیجه، موجو تس یل در دست مشترک، موجو کسو قدرت فرهن

ملی کشورها و نیل موجو ارتقاء و کارآمدی سیاست خارجی کشورها و از سااویی کاااربرد قاادرت 

گااردد. ج اات آزمااون گیری فرهنگ مقاومت در عرصه سیاست ج ااانی ماایفرهنگی، موجو شکل

گااردد. وامل تشکیل دهنده قدرت نرم اشاره میفرضیه، ابتدا برخی از مفاهیم کلیدی، ت ریت و به ع
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گیاارد. در ادامااه، کوشااش سپس چگونگی و تأثیر آن بر سیاست خااارجی، مااورد بررساای قاارار می

آماادهای م طااوف بااه آن بااه شود جایگاه و نقش قدرت فرهنگی بر روند تحوالت ج انی و پیمی

 رد.ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر مورد تجلیه و تحلیل قرار گی

 مبانی نظری

 مفهوم فرهنگ 

فرهنگ از جمله واژگانی است که به دلیل تنوع و تکبر نگرش و رویکردهای م طوف به آن دارای 

ت اریت زیادی است. هر کس با توجه به نگرش خود به موضوع، ت ریت خاصی ارائه نموده است.  

میروازاین اشاره  ت اریت  از  برخی  به  مف وم،  در  آشفتگی  این  رفع  م تقدند  ، ج ت  برخی  گردد. 

مجموعهفرهنگ یافته،  سازمان  ارزشی  هنجارها،  از  م تقد ای  تایلر  ادوارد  سر  است.  قواعد  و  ها 

ها، اعتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین، رسوم و هرگونه  ی دانش است فرهنگ، عبارت از مجموعه

(.  1367روشه،  عضو جام ه، اکتساب شود )گی  عنوانبهتوانایی و عادت دیگری که به وسیله انسان  

انسانی است که در مقابل فرایندها و  تر شامل همه فرآوردهفرهنگ در م انی وسیع تولیدات  ها و 

گیرد. برخی دیگر از فرهنگ شناسان و تمدن شناسان، دو واژه فرهنگ و  تولیدات طبی ت قرار می

(.  9، ص1379کنند )بشیریه،  تمدن را یکی تلقی نموده، در حالی که برخی دیگر، این دو را جدا می

فرهنگ    چنینهم  وی،  نظر  به  است.  توجه  قابل  نیل  فرهنگ  از  ویلیامل  ریموند    عنوانبهت ریت 

و  " زیباشناختی  و  م نوی  فکری،  توس ه  و  تکامل  عمومی  زندگی   عنوانبهفرایند  خاص  شیوه 

های ف الیت فکری  فرآورده  عنوانبهکلی،    طوربهشود یا  ت ریت می  "مردمی خاص یا دورانی خاص

رسد این ت ریت، شامل کل فلسفه، اندیشه، هنر و خالقیت  گردد که به نظر مینری ت ریت میو ه

آداب، عادات و رسوم و مناسک اقوام و ادبیات و هنرهای    چنینهمفکری یک عصر یا کشور و  

از مف وم فرهنگ در این مقاله، مدنظر است، ت ریت   آنچهبنابراین  ؛  (1382شود )نای،  مختلت می

از نرم   خاصی  بخش  شامل  که  است  میفرهنگ  تمدن  یک  دانشافلاری  مجموعه  که  ها، شود 

آگاهانه یا ناآگاهانه توسط    صورتبهها، آداب و رسوم که  ها، هنجارها، طرز تلقیاعتقادات، ارزش

 گیرد. شود را در بر میانسان اکتساب می

 قدرت نرم 

 آنچه شود و  قدرت نرم یاد می  عنوانبه  المللاساسا  از واژه فرهنگ در قاموس و عرف سیاست بین

آید این است که قدرت  از محتوای کلمات متفکران و اندیشمندان در توضیح واژه قدرت نرم، برمی
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نرم، محصول و برآیند تصویرسازی مببت، ارائه چ ره موجه از خود، کسو اعتبار در افکار عمومی  

طوری  باشد. بهغیرمستقیم توأم با رضایت بر دیگران و غیره میداخلی و ج انی، قدرت تأثیرگذاری 

که امروزه، این قرائت از قدرت در مقابل قدرت سخت، قدرت نظامی و تسلیحاتی که به نحوی  

توان گفت قدرت نرم، توانایی بنابراین می؛  رودکار میهای فیلیکی است بهتوأم با اجبار و خشونت 

به ترجی ات دیگران  شکل اقناع است؛ در حالی که چ ره زشت و  دهی  نوع  از  آن  است و جنس 

سخت قدرت از نوع وادار و اجبار کردن است. جوزف نای از پیشگامان طرح قدرت نرم، در کتاب  

ای به اشغال فضای ذهنی کشور بر این عقیده است که قدرت نرم، توجه ویژه  "کاربرد قدرت نرم"

نیل   و  ایجاد جاذبه است  از طریق  نرم دست میدیگر  به قدرت  بتواند زمانی، یک کشور  که  یابد 

)اطالعات و دانایی( را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختالف به کار گیرد و اختالفات را 

چنین قدرت نرم، مباحث عقالنی و (. هم1377ها امتیاز گیرد )شیلر،ای ترسیم کند که از آنبه گونه

میارزش شامل  را  عمومی  است.  های  داخل  سپس  و  خارج  عمومی  افکار  آن،  هدف  و  شود 

اما غیرمحسوس است. در ، میروازاین با جذابیت قابل رؤیت،  توأم  نرم، رفتار  توان گفت قدرت 

یا قدرت فرهنگی، بر روی ذهنیت  نرم  ایجاد  گذاری میها سرمایهقدرت  از جذابیت برای  شود و 

انداز، قدرت نرم به آن دسته از  جوید. از این چشمیها سود مها و همه خواست اشتراک بین ارزش

تواناییقابلیت  و  میها  گفته  بهها  با  که  ارزششود  یا  آرمان  فرهنگ  ابلارهایی چون  های  کارگیری 

می  صورتبهاخالقی،   اثر  کشورها  دیگر  رفتارهای  یا  منابع  بر  نظر غیرمستقیم  به  بنابراین،  گذارد. 

فرهنگی( )قدرت  نرم  قدرت  می  نای،  اعمال  دارد  زمانی  وا  را  کشورها  کشور، سایر  که یک  شود 

می خود  که  بخواهند  را  به  چیلی  تأثیرگذاری  توانایی  می  آنچهخواهد.  کشورها  با  دیگر  خواهند، 

 (.1369منابع نامحسوس مبل فرهنگ، ایدئولوژی و ن ادها ارتباط دارد )نای، 

 عوامل ايجاد قدرت فرهنگي )قدرت نرم( 

ملی که تولید کننده یا تقویت کننده قدرت نرم هستند عبارتند از ترویج زبان و ادبیات،  برخی از عوا

آرمان ارزشتبلیغ  و  گسترده،  ها  و  مناسو  دیپلماتیک  ارتباط  ایدئولوژیکی،  موق یت  مت الی،  های 

ب ره خود،  از  مطلوب  تصویر  ارائه  فرهنگی،  مبادالت  و  و  مناسبات  اطالعات  از  مناسو  گیری 

اتخاذ  فرهنگ د های مقبول، زدودن و سیاست   ها استراتژیر راستای مقاصد دیپلماتیک، طراحی و 

فنذهنیت  و  پیشرفته  علمی  جایگاه  کسو  منفی،  تاریخی  توانآوریهای  تکنولوژیکی،  مندی  های 

شکل قدرت  باال،  نگرشاقتصادی  و  باورها  در  نفوذ  قدرت  عمومی،  افکار  کنترل  و  ها،  دهی 
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ای متنوع به های خبری ج ان گستر و قدرت تولید و توزیع محصوالت رسانهبرخورداری از شبکه

برخورد مناسو و اتحاد مواضع    چنین هم(.  1386المللی )مشفق،های بینکشورها و نفوذ در رسانه

المللی، ارائه خدمات بشر دوستانه، رعایت استانداردهای حقوق  های بینمقبول در برخورد با بحران

های صلح طلو و نیروهای  های سبل و محیط زیست، مشارکت در جنبشجنبش  بشر، حمایت از

های دوستی با کشورهای مختلت، حضور گسترده در جوامع فرهنگی  حافظ صلح، تشکیل انجمن

رایلنی از  و  برخی  مؤثرند.  فرهنگی  قدرت  تقویت  و  ایجاد  در  وسیع  سطح  در  فرهنگی  های 

مؤثر دیگری را در تولید و تقویت قدرت نرم و سخت   الملل، عواملنویسندگان حوزه روابط بین

اند که عبارتند از وض یت جغرافیایی )آب و هوا، وس ت خاک، موق یت ژئوپولیتیکی،  ذکر نموده

ابتکارات،   اختراعات،  علمی،  است دادهای  ارتباطات،  صن تی،  ظرفیت  انسانی(،  نیروی  و  جم یت 

ا ایدئولوژی و اخالق  دولتی،  اداری و  آگاهی، خرد رهبری و سازمان  و سطح  اطالعات  جتماعی، 

 (.6،ص 1382زاده، روحیه ملی )نقیو 

توان گفت از جمله ممیلات قدرت نرم، مردمی بودن و غیر رسمی بودن آن است. به  در مجموع می

تواند تولید گفتمان سازگاری با افکار عمومی نماید که مستللم  عبارت دیگر، قدرت نرم، زمانی می

های قدرت سخت، در شرایط و  ها و امر و ن یسخت نباشد و بتواند به دور از محدودیت قدرت  

منطقه محلی،  گفتمان  تولید  آزاد،  افکار  فضای  به  را  پیام خود  س ولت،  با  و  نماید  ملی  فرا  و  ای 

از این طریق حاصل می شود را  عمومی ج انیان برساند. نکته قابل توجه، آن است که قدرتی که 

ب به نباید  )قدرت فرهنگی(  نرم  قدرت  بلکه  گرفت،  اشتباه  گفتمان،  تولید عوامانه  و  گرایی  ا عوام 

زاده،  هاست )نقیو ن و عقالنی نمودن حوزه قدرت در همه عرصهکرد میم نای تخصصی کردن، عل

 (. 6-8و14،ص1382

 المللی نظام بین ی فرهنگ و سیاست در عرصهرابطه

،  "ایوشومی"نخستین بار    کهاینمورد غفلت واقع شده بود تا  ها  ی فرهنگ با سیاست، مدترابطه

جام ه شناس فرانسوی اعالم کرد که فرهنگ، یک ب د سیاسی نیل دارد؛ زیرا فرهنگ، خود را در  

کنش تمام  همانپشت  و  نموده  پن ان  اجتماعی،  و  فردی  اثر  های  اجتماعی،  رفتار  بر  که  گونه 

سیاسی  می رفتار  بر  میتأثیرات    همگذارد  جا  بر  را  )تراسبی،  م می  حال،  1382گذارد  این  با   .)

ها بر یکدیگر در حوزه روابط ها طول کشید تا چگونگی رابطه سیاست و فرهنگ و تأثیر آنسال

در دههبین تن ا  نظر عدهالملل طرح شود و  که  بود  بیستم میالدی  قرن  هفتاد و هشتاد  از  های  ای 
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بین روابط  نکمتخصصین  این  به  و  الملل  رفتار  روی  بر  فرهنگ  اساسا   که  گردید  م طوف  م م  ته 

گذارد.  المللی کشورها در عرصه سیاست ج انی اثر میها در سیاست خارجی و رفتارهای بینکنش

شکل گیرد تا    "المللجام ه شناسی روابط بین"ای از دانش با عنوان  این مسئله موجو شد شاخه

الملل و سیاست ج انی مورد  یاسی در عرصه روابط بینتأثیر فرهنگ و سیاست را در رفتارهای س

، محققانی چون ریمون آرون، مارسل مرل، استانلی  روازاین(. 291،ص1384مطال ه قرار دهد )قوام، 

های  ها و نقش هنجارها و ارزش هافمن تالش نمودند تا فرضیاتی پیرامون تأثیر خلق و خوی ملت 

به تدریج، این موضوع در بین محققان روابط   ؛ ورار دهندملی و فرهنگی را مطرح و مورد بررسی ق

تأثیر فرهنگ و بین باورند که  این  بر  از محققان حوزه فرهنگ  استقبال مواجه شد. برخی  با  الملل 

چنین نحوه اثرگذاری فرهنگ ملی، نه تن ا بر سیاست خارجی و  ها و همخلق و خوی اقوام و ملت 

رسند  ها به این نتیجه میجنگ و دفاع هم تأثیرگذار است. این نظریهالمللی، بلکه بر نحوه  رفتار بین

ی نی در نحوه  ؛  ها حتی در جنگیدن نیل فرهنگ و سبک و سیاق خاص خود را دارندکه همه ملت 

دیگر   فرهنگ  با  ملتی  هر  و  قوم  هر  خاص  روش  استراتژی،  یک  تدوین  چگونگی  در  جنگیدن، 

است که فرهنگ و خلق و خوی هر ملتی بر رفتار سیاسی    متفاوت است. استانلی هافمن نیل م تقد

سیاسی  آن  رفتار  از  مبالی  با  را  دیدگاه  این  وی  است.  تأثیرگذار  ج انی،  سیاست  عرصه  در  ها 

میامریکایی ت قیو  ج انی،  سیاست  عرصه  در  اصلی  ها  علت  که  است  عقیده  این  بر  وی  کند، 

امریکایی در مسائل ج انی، ریشهدخالت  فرهها  امریکاییای  زیرا  دارد؛  در مسائل ج انی، نگی  ها 

می احساس  دوش خود  بر  را  آنمسئولیتی  جلیرهکنند.  یک  روی  را  میها خود  هیچ  ای  که  بینند 

هایی در حال غرق شدن هستند که دست نیاز به  ها انسانخطری متوجه آن ا نیست و در اطراف آن 

آن کردهجانو  دراز  امها  مداخله  بنابراین،  از  ریکاییاند.  جلئی  بلکه  طینت،  خبث  روی  از  نه  ها 

آن آنفرهنگ سیاسی  در مسائل سیاسی ج ان شرکت  ها وظیفه اخالقی خود میهاست.  که  دانند 

(. بنابراین،  123،ص1384کنند )قوام،  های ج ان تلقی میکنند و این دخالت را لطفی به حال ملت 

می بامروزه  را  سیاست  اهل  توجه  فرهنگ،  که  این بینیم  به  نه  امر  این  است.  نموده  ه خود جلو 

ابلار    عنوانبهاند. بلکه به این م ناست که فرهنگ هم  م ناست که سیاستمداران همیشه اهل فرهنگ

یک امر مطلوب اجتماعی که وظیفه دولت، ترویج و ارتقای   عنوانبهسیاست، شناخته شده و هم  

 (. 1384بوش، آن است )هینه
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رئاسلطه رویکردهای  بینی  سیاست  مطال ات  بر  واق یت لیستی  بر  آن  تأکید  و  بیرونی،  الملل  های 

تر موضوعات و مسائل ج انی شده است. تحت این شرایط، حوزه فرهنگ  مانع از مطال ات عمیق

که به الیه م ری قرار گرفته است؛ زیرا  پردازد، مورد بیهای درونی و عمیق م رفتی میو هویت 

ج انی سیاست  مسائل  و    عمده  تشریح  تبیین،  امنیتی،  و  سیاسی  اقتصادی،  عالئق  چ ارچوب  در 

برداشت تفسیر می مواقع،  اکبر  در  ارزیابیها، شناخت شود، ولی  که  ها و  ملموس  صورتبهها  های 

تجلی می امنیتی  و  ارزشاقتصادی، سیاسی  از یک سلسله  نشأت  یابند  اعتقادات،  ها و هنجارها و 

به نظر میمی و تحلیل مسائل ج انی، توجه اندکی با اب اد    پردازینظریهرسد در فرایند  گیرند که 

زیگران مورد غفلت  هویتی و فرهنگی شده و در نتیجه، اب اد فرهنگی و هنجاری الگوهای رفتاری با

می  نظر  به  ج ت  این  از  است.  شده  نگاهواقع  جایگلین  عام،  هنجارهای  که  زمانی  تا  های  رسد 

نگردیده فرهنگی  گرایانه  میخاص  دیپلماسی  منطقی  انتخاب  الگوی  برای  اند،  پوششی  تواند 

جدید،    هایالملل به شمار رود. حال، برخی از نظریهت ارضات هنجاری و ارزشی در سیاست بین

یابیم فرهنگ، نه تن ا  اند که در این صورت در میمقوله فرهنگ را در کانون توجه خود قرار داده

های فرهنگی  باشد، بلکه اصوال  بدون توجه به زیرساخت الملل نمیبخش فراموش شده روابط بین

اسطوره هنجاری،  ارزشی،  عناصری همچون  نمیو  ایدئولوژیک  و  اراای  به  مبادرت  نظریه توان  ئه 

بدون   پردازان  نظریه  موارد،  اکبر  در  اساس،  این  بر  ایدئولوژی  کهآن نمود.  از  فرهنگ  ذکری  و  ها 

ناخودآگاه بر مبنای این متغیر، سیاست ج انی را تبیین و    صورتبهخاص به عمل آورند، عمال  و  

 (.1029،ص 1383کنند )بیلیس و اسمیت،  تفسیر می

 فرهنگ و رفتار سیاست خارجي 

ها، آداب و رسوم، اخالقیات و اعتقادات از  ای از هنجارها، ارزشمجموعه  عنوانبهاسا  فرهنگ  اس

میطریق جام ه منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از  در حوزهپذیری،  مطال ات  فرهنگ سیاسی،  شود.  ی 

حاکی از تأثیرپذیری فرهنگ از سیاست و بال کس است. این مطال ات در مرحله ب د به تجلیه و  

میتح خارجی  سیاست  و  فرهنگ  میان  رابطه  چون  لیل  محققانی  نمونه،  برای  گابریل  "پردازند. 

گیری به سوی توزیع خاص الگوهای ج ت   صورتبه، فرهنگ سیاسی را  "سیدنی وربا"و    "آلموند

کرده ت ریت  جام ه،  یک  اعضای  میان  در  سیاسی  اسمیت،  موضوعات  و  )بیلیس  ،ص 1383اند 

این1036-1035 در  میج(.  سیاسی  موضوعات  نقشا  نیل  و  ساختارها  ن ادها،  شامل  و  تواند  ها 

یکنواختی   و  همگونی  موضوع  به  کمتر  که  حالی  در  شرایط،  این  تحت  شود.  سیاسی  رفتارهای 
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میگیریج ت  عنایت  سنت ها  ان کاس  به  م طوف  توج ات  بیشتر  عمال   ارزششود،  ها،  ها، 

فرهنگ اعتقادات  و  رسوم  و  آداب  و  اخالقیات،  متغیرها  میان  رابطه  است.  خارجی  سیاست  در  ی 

میانگاره را  خارجی  سیاست  و  فرهنگی  نخست،  های  داد.  قرار  مطال ه  مورد  طریق،  سه  از  توان 

های تاریخی مردم یک کشور و رهبرانش و نیل شود که به تجربههایی میشامل اعتقادات و اسطوره

به نقش و جایگاه جاری کشنگرشی که آن پیدا  ها نسبت  ارتباط  ور خود به عرصه ج انی دارند، 

هایی که نخبگان علمی و سیاسی و حتی عامه  کند. دومین رابطه، م طوف به تصاویر و برداشت می

ملت  سایر  به  نسبت  ن ادهای  مردم،  مانند  خارجی  سیاست  عرصه  بازیگران  سایر  و  کشورها  ها، 

سومین مورد فرهنگی، عادات و ایستارها و  پرورانند و در ن ایت،  خود می  المللی در پس ذهن بین

تلقی  مشکالت  طرز  حل  به  نسبت  بین  طوربه ها  منازعات  و  اختالفات  با  برخورد  و  المللی  اعم 

 (.1381باشد )سجاپور،اخص می طوربه

های فرهنگی با سیاست خارجی کشورهاست  بنابراین موارد فوق، حاکی از چگونگی ارتباط انگاره

ها و سیاستمداران هوشمند به این ساحت از چ ره قدرت، ی نی قدرت رسد دیپلماتکه به نظر می

ها توجه خاصی دارند. در بسیاری از  ها و برداشت ها در شکل دادن به ادراک فرهنگی و نقش آن

یابد.  الملل تجلی میها که از طریق سیاست خارجی در سیاست بینارد، الگوهای رفتاری دولت مو 

از  با توجه به مختصات و ویژگی نظر گرفتن میلان برخورداری  با در  های هنجاری و فرهنگی و 

تواناییقابلیت  و  الزم، صورتها  گوناگونی  های  پیچیده  همکاری،   صورتبههای  تساهل،  استیال، 

آشتیخود میبسندگی،  خود  به  غیره  و  دولت پذیری  و  کشورها  اساس،  این  بر  دارای  گیرد.  ها 

های دیپلماتیک گوناگونی در ت امالت و مناسبات خود با دیگران هستند. در نتیجه،  ها و زبانروش

و   مشترک  و فصول  هنجاری  کنندهارزش  غیرمشترک مبادالت  دیپلماتیک  ها، مشخص  موق یت  ی 

باشد. اهمیت رابطه فرهنگ و سیاست خارجی و سیاست  الملل میی سیاست بینعرصهها در دولت 

میبین مضاعت  زمانی  مطال ه  الملل،  به  بخواهیم  که  مقایسهسیاست "شود  روی    "ای های خارجی 

بندی سیاست  تواند به درک در طبقهای میآوریم؛ زیرا توجه به مسائل هنجاری، ارزشی و اسطوره

گرا و جل  پراگماتیک، ایدئولوژیک، اسالمی، مسیحی، دموکراتیک، کبرت صورتبهها  خارجی دولت 

های فرهنگی بر سیاست خارجی و ان کاس  ها کمک کند. چه تحت این شرایط، آثار و ویژگیاین

می یکدیگر  با  سیاسی  واحدهای  و  رفتاری  ت امالت  در  روشنآن  تصویر  سیاست  تواند  در  تری 

تبین دهد.  به دست  برداشت الملل  و  دولت صورات  که  انگارههایی  از  هنجاری ها  و  فرهنگی  های 
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دارند، می گوناگون  از  جوامع  لذا درک صحیح  باشند؛  متفاوت  آن فرهنگ  دارندگان  نگاه  از  تواند 

 تواند در نحوه ت امل با آن در سیاست خارجی، مؤثر واقع گردد. فرهنگ یک کشور می

 المللي و سیاست خارجي فرهنگ بین 

بین ارزشفرهنگ  از  پذیرش  المللی، عبارت است  زمان، مورد  در طول  که  ها و هنجارهای عامی 

توان در  باشند. تجلی این فرهنگ را میالملل قرار گرفته و دارای عملکردهای خاصی میجام ه بین

رژیم عملکرد  کنوانسیونالمللبینهای  چ ارچوب  و  قوانین  مقررات،  هنجارها،  قالو  در  و  های  ی 

کرد.  بین مشاهده  غنی  آنچهالمللی  را  فرهنگ  میاین  ارزشتر  و  هنجارها  بین کند،  مشترک  های 

المللی، خود  جوامع است که از طریق دستگاه سیاست خارجی کشورها در مناسبات و ت امالت بین

می نشان  )ونت،  را  تا  1384دهد  است  تالش  در  کشورها  خارجی  سیاست  دستگاه  بنابراین،   .)

های  و هنجارهای داخلی خود را که سازنده هویت جام ه خود است به هنجارها و ارزشها  ارزش

نمود   دلیل  به  صورت  این  در  شوند.  س یم  ج انی  فرهنگ  در  تدریج  به  و  نموده  تبدیل  ج انی 

توان اهداف و منافع خود را  تر میتر و کم هلینههای فرهنگ داخلی در فرهنگ ج انی، س لارزش

توان سه  کلی در زمینه سیاست خارجی و چگونگی ارتباط آن با قدرت نرم می  طوربهت قیو نمود.  

 وظیفه اساسی برای دستگاه سیاست خارجی تصور نمود: 

الملل، مشروعیت نظام، ریشه ( ارتقای میلان مشروعیت نظام سیاسی در دیدگاه افکار عمومی بین1

بایست مواظو رفتارهای سیاسی خود  یدر ساز و کارهای داخلی آن دارد، اما واحدهای سیاسی م

های کشورهای دیگر نسبت به تصمیمات سیاسی خود  ال ملها و عکسدر سطح ج انی و واکنش

بین ن ادهای  و  مؤسسات  ظ ور  شاهد  امروزه،  دغدغهباشند.  با  عموما   مبل  المللی،  فرهنگی  های 

های ض یت هستیم. با  تأمین صلح و امنیت. حفظ حقوق بشر، حفظ حقوق زنان و تقویت کشور

بین مؤسسات  و  ن ادها  چنین  میافلایش  کشوری  هر  غیردولتی،  و  دولتی  آنالمللی  گونه  بایست 

رفتار نماید که از رهگذر ت امل با این مراکل و ن ادها بر مشروعیت خویش در امور انسانی و بشر  

کش  خارجی  سیاست  دستگاه  م م  وظایت  از  یکی  بنابراین،  بیفلاید.  میلان دوستانه  ارتقای  ورها، 

 المللی است. مشروعیت خود در سطح بین

بین2 پرستیژ  کسو  کسو  (  کشور،  هر  خارجی  سیاست  دستگاه  وظایت  از  دیگر  یکی  المللی: 

المللی است که خود، موجو افلایش و توان قدرت نرم پرستیژ، حیبیت، اعتبار و آبرو در صحنه بین
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و موق یت یک کشور در نظام ج انی در پیشبرد اهداف   گردد. به این م نا که جایگاهیک کشور می

 و منافع ملی آن کشور مؤثر است. 

در 3 خارجی  سیاست  وظایت  از  دیگر  یکی  عمومی،  افکار  مدیریت  عمومی:  افکار  مدیریت   )

های نرم و  تواند با اتخاذ روشچ ارچوب قدرت نرم است. دیپلماسی عمومی، بخشی است که می

هایی همچون  کار عمومی را مدیریت نماید. دیپلماسی عمومی، شامل برنامه، افبه دور از خشونت 

فیلم پخش  و  ساخت  کتاب،  برنامهانتشار  مستند،  و  سینمایی  به  های  تلویلیونی  و  رادیو  های 

بینزبان رایج  همایشهای  برگلاری  و  کنگرهالمللی  و  بینها  نمودن  های  نلدیک  ج ت  المللی، 

اندیشهایده افکار،  سیاست هها،  و  مؤلفها  این  است.  ج انی  عرصه  در  چ ارچوب ها  در  عمدتا   ها 

گیرد که به  های قدرت نرم و به دور از هرگونه ساز و کارهای قدرت سخت صورت میمکانیسم

 رسد متولی دولتی آن، دستگاه سیاست خارجی کشورهاست. نظر می

 های قدرت فرهنگي در تحلیل سیاست خارجي مؤلفه

به نحوی   هرکدامذکر شد عوامل مت ددی در ایجاد قدرت نرم کشورها مؤثر است که  گونه که  همان

های قدرت سخت، موجو ارتقای حیبیت و جایگاه یک کشور در عرصه  به دور از ابلارها و مؤلفه

 شود. الملل و نظام ج انی میسیاست بین

ده قدرت نرم در یک ها: بخش عمده از عوامل تولید کننده یا تقویت کننفرهنگ و نظام ارزش  (1

ها و هنجارهای فرهنگی است. مانند زبان  واحد سیاسی، م طوف به حوزه فرهنگ و نظام ارزش

های مت الی و انسانی، اخالقیات، قدرت نفوذ و ادبیات، موق یت ایدئولوژیکی و مذهبی، ارزش

که جملگی  های ملی  کلی، منش ملی، روحیه ملی، باورها و ارزش  طوربهها و  باورها و نگرش

می فرهنگ جای  مقوله  ذیل  به  در  دیگران  توانایی جذب  م نای  به  نرم  قدرت  که  گیرد. حال 

پول است و   یا  ترین منبع قدرت  م م  عنوانبهفرهنگ    ازآنجاکهسوی خود، بدون کاربرد زور 

یگاه و موق یت قدرت نرم )قدرت فرهنگی( یک کشور و با توجه  آنجاتو شود مینرم، تلقی می 

های فرهنگی آن، مورد سنجش و ارزیابی قرار دارد. های انگارهها و جذابیت مندیان توانبه میل

اهمیت موضوع    آنچهتواند برای دیگر کشورها منشأ جذابیت باشد.  زیرا فرهنگ یک کشور می

ها، هنجارها، اعتقادات کند این است که فرهنگ، شامل نظام ارزشرا در این مؤلفه، مضاعت می

ها را برای  های فرهنگی، نظام ترجی ات و اولویت ها و ارزششود. این انگارهت میو اخالقیا

و از سویی، دستگاه سیاست خارجی کشورها هنگام    سازدزندگی فردی و اجتماعی، م ین می
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کنند؛ در نتیجه، میلان  های فرهنگی، عمل میها عمدتا  براساس ترجی ات و اولویت گیریتصمیم 

انگارهپتانسیل   در  میموجود  فرهنگی  ج ان  های  عمومی  افکار  در  را  خاصی  جذابیت  تواند 

راحتی می به  آن طریق، دستگاه سیاست خارجی  از  نموده و  ملی  ایجاد  منافع  اهداف و  تواند 

 خود را بدون کاربرد زور با کمترین هلینه، ت قیو نماید.

کننده قدرت   هایمؤلفههای سیاسی: یکی دیگر از  ها و مطلوبیت ارزش (2 کننده یا تقویت  تولید 

تواند های سیاسی یک کشور است. این م م میها و مطلوبیت نرم یک کشور، جذابیت ارزش

در ارائه تصویرسازی مببت و مطلوب از یک کشور در سطح افکار عمومی ج ان، مؤثر واقع  

به آن، جذب و یا تواند دیگران را نسبت  های سیاسی یک کشور میآلکلی، ایده  طوربهگردد.  

های سیاسی اسالمی آل غرب یا ارزشهای لیبرالی مطلوب و ایده دفع نماید. برای نمونه، ارزش 

می اسالمی  کشورهای  در  داف ه  مطلوب  یا  جاذبه  ایجاد  سیاسی،  واحدهای  سایر  برای  تواند 

سیاسی    هایآل و مطلوبیت در این مؤلفه، حائل اهمیت است میلان هم سویی ایده  آنچهنماید.  

بین جام ه  با  کشور  است.  یک  توانایی  چنینهمالمللی  ارزشمیلان  این  در  های  سیاسی  های 

های خود را  المللی است که تا چه حد توانسته مطلوبیت های حقوقی و قانونی بینساختن رژیم

 الملل نماید. ج انی و تبدیل به قوانین و مقررات بین

در ایجاد و تقویت قدرت نرم کشورها، بسیار مؤثر    مشروعیت نظام سیاسی: مشروعیت سیاسی، (3

است. هر چه مشروعیت سیاسی یک کشور در اذهان و افکار عمومی ج ان افلایش یابد، میلان  

المللی، به تناسو، توس ه خواهد یافت. زیرا واحدهای سیاسی، تن ا از طریق  های بینهمکاری

ست که منافع و اهداف یک کشور را مورد مابین اها، مناسبات و مبادالت فرهنگی فیهمکاری

می قرار  مشارکت شناسایی  میلان  انتخاباتدهند.  در  مردمی  تصمیمهای  و گیریها،  ها 

نشانراهپیمایی است ها،  سیاسی  نظام  یک  مقبولیت  و  مشروعیت  میلان  خود،   گر  س م  به    که 

باطات بیشتر در عرصه  تأثیر زیادی در نگرش افکار عمومی ج ان داشته و در نتیجه، موجو ارت

 گردد. ج انی می

حال با توجه به مباحث نظری مطرح شده، جایگاه و نقش فرهنگ در سیاست ج انی مورد تجلیه  

ها و هنجارها در سیاست ج انی  گردد که آیا ارزشگیرد و این مسئله، بررسی میو تحلیل قرار می

گیردد در پاس  به این  ای قرار میاشیهاز جایگاه محوری و کانونی برخوردار است یا در موق یت ح 

ها در عرصه تئوری و عمل، م تقدند  های مختلفی وجود دارد. برخی، مبل رئالیست پرسش، دیدگاه
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که فرهنگ، جایگاه خاصی در عرصه سیاست خارجی کشورها و سیاست ج انی ندارد. این دیدگاه  

های جدید، ها و نظریهالی که دیدگاهخورد. در حهایی چون مورگنتا به چشم میدر آثار رئالیست 

جایگاه   فرهنگ،  م تقدند  و  داده  ارتقا  عمل،  و  نظریه  ساخت  در  را  آن  تأثیر  و  فرهنگ  موق یت 

ها در عرصه سیاست داخلی  گیریسازی و تصمیمدهی به رفتارهای سیاسی، تصمیمحیاتی در شکل

های  فرهنگی، مکتو انتقادی و نظریهانگاری، هژمونی هایی چون سازهو سیاست ج انی دارد. نظریه

از طرف در عرصه سیاست ج انی میداران جدی دیدگاهپست مدرن  فرهنگی  این  های  از  باشند. 

منظر، برخی، فرهنگ را از جنس واگرایی در عرصه سیاست ج انی تلقی نموده و بر این باورند که 

کنش تأثیر  دلیل  ارزشبه  از  بازیگران  سیاسی  رفتارهای  و  فرهنگی،  ها  متفاوت  هنجارهای  و  ها 

بینهم  نظام  در  مقاومت،  گرایی  که  است  فرهنگ  ناحیه  از  تن ا  زیرا  است؛  مشکل  بسیار  الملل، 

می همصورت  موجو  عمدتا   اقتصاد،  حوزه  که  حالی  در  میگیرد؛  میگرایی  بنابراین  توان  گردد. 

شه )نظریه( و عمل برخوردار گفت در ج ان م اصر، ابتدا فرهنگ از جایگاه خاصی در ساحت اندی

های رئالیستی و  گرفت. زیرا سیاست ج انی امنیت محور و عمدتا  نظریهنبوده و در حاشیه قرار می

ای  نورئالیستی در کانون توجه قرار داشت. در حالی که در دو سه دهه اخیر، فرهنگ از جایگاه ویژه

گف ج انی،  سیاست  بر  گفتمان حاکم  چه  است.  و  برخوردار شده  ت امالت  و  است  فرهنگی  تمان 

 ای فرهنگی دارد. مناسبات جدید در سیاست ج انی، ریشه

  ، روازاینالملل، به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی و هویتی قرار دارد.  امروزه، عرصه روابط بین

ای در سطح  کوشش برای نگ بانی از هویت، جایگاه ویژه  چنینهمتبادالت و مناسبات فرهنگی و  

در ساحت عمل به خود اختصاص داده است. تا جایی    چنینهمپردازی و  ث تئوریک و نظریهمباح 

از   بلکه بیش  کار سیاست خارجی و مطال ات راهبردی،  نه دستور  از هویت،  تبدیل پاسداری  که 

منظر می  این  از  است.  فراملی و ج انی  آن،  پ نه عمل  که  از موجی است  ناشی  توان گفت: همه، 

متفاوتی،  یابی، کس قدرت الگوهای  از  قبل  با دوران  مقایسه  در  دنیای جدید  در  تولید قدرت  و و 

اعمال آن در سطح ج انی، مبتنی بر قدرت سخت و نظامی برتر شکل گرفته   هرچندکند.  پیروی می

است و کماکان غلبه دارد، لکن با تحوالتی که ب د از جنگ ج انی دوم و به ویژه دهه هفتاد به ب د 

دیشه و عمل به وجود آمد به نوعی، متغیرهای جدید را ج ت تولید، اعمال قدرت و  در ساحت ان

ها و هویت،  الملل و سیاست ج انی نمود. اهتمام به نقش ایدهکسو نفوذ، وارد حوزه روابط بین

انگاری مشاهده کرد.  توان در آثار مکتو سازهرا می  المللبینکلی فرهنگ در عرصه روابط    طوربه
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کسا چون  آثار  بارنت "نی  سازه  "میشل  منظر  از  خاورمیانه  مورد  در  دیگران  توجه  و  قابل  گرایی، 

کتاب   در  بوش  هنیه  ریموند  مبال،  برای  بین"است.  خاورمیانهروابط  کشورهای  نشان    "المللی 

دهد که چگونه جریان پان عربیسم، افول کرد و اسالم به موق یتی مشابه فراملی یا ابرملی دست  می

(. به عبارت دیگر، اگر چه در سده بیستم، شاهد ظ ور  1032،ص  1383لیس و اسمیت،  یافت )بی 

گرایی در منطقه خاورمیانه و حتی در عرصه ج انی بودیم، لکن در های پان عربیسم و اسالماندیشه

اندیشههویت قرن بیست و یکم،   بر  افکنده و  های قومی و مذهبی  بیستم، سایه   عنوانبههای قرن 

نظریهمتغیر ج ظ ور  موجو  در عرصهدیدی،  ج انی  های جدیدی  مسائل  ویژه  به  گوناگون،  های 

 شده است. 

 قدرت فرهنگي در دوران جنگ سرد

الملل و سیاست  کلی، در گذشته و نیل در دوران جنگ سرد، گفتمان حاکم بر سیاست بین  طوربه

ها و رویکردهای گوناگون امنیت را در کانون توجه ج انی، امنیت محور بوده است. عمده تئوری

های فرهنگی در مقایسه با مبارزه ژئوپولتیک ج انی  دادند. در طول جنگ سرد، تفاوتخود قرار می

ن الگوهای  بین  بلوک،  دو  قرار داشت و هر  در جایگاه دوم  امریکا و شوروی سابق  قطبی  دو  ظام 

نمایند.   تا ج انیان، یکی را گلینش  ارائه نموده  از هر ج ت،    روازاینخود را    "غیر "بلوک مقابل 

آثار، نوشتهتلقی می نتیجه  بنابرایها و نظریهگردید؛ در  ناچیل است.  این مقطع،  ن  های فرهنگی در 

بالطبع، قدرت فرهنگی، نقش حاشیهمی ای در تحوالت فکری و سیاسی در  توان گفت فرهنگ و 

عرصه سیاست ج انی داشت و عمده کشورها در منازعات و مناسبات خود، بر قدرت سخت و  

گونه که این ساحت از  کردند همانقدرت نظامی، ج ت پیشبرد اهداف و منافع ملی خود تکیه می

یاست داخلی کشورها، حاکمیت داشت، بالطبع در سیاست ج انی نیل کشوری  قدرت در حوزه س

قدرت اقناع  در  تغییر  توان  بود،  بیشتری  قدرت  و  مادی  ابلارهای  دارای  ذرهکه  به  های  نیل  را  ای 

همراه داشت و همواره، قدرت نظامی و تسلیحاتی را به رخ کشیده و اهداف امپریالیستی خویش را 

 نمودند.ت قیو می

 قش فرهنگ در سیاست جهاني پس از جنگ سرد ن

نامرئی و مدفون بود، زبانه کشید. ملت  قبال   که  از جنگ سرد، نقش منازعات فرهنگی  ها در  پس 

می منازعه  هم  با  محلی  گستردهسطح  تنش  اما  وجود  کردند،  محلی  و  ج انی  نیروهای  بین  تری 

رسید در پی به نحوی که به نظر می  داشت. فرهنگ غرب، نیروی غالو در فرایند ج انی شدن بود؛
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،  چنینهم تجربه بشری است. این مسئله، سبو بروز تضادها و منازعات فرهنگی شد.    سازییکسان

پایان جنگ سرد، شاهد تغییر بنیادین نیروهایی بود که ت یین کننده سیاست ج انی بودند. پیروزی 

و ارتباطات شد. الگوهای در حال آوری اطالعات  غرب نیل موجو سرعت بخشیدن به انقالب فن

ساخت. در نتیجه، به تدریج، شاهد تر میتغییر سیاست ج انی و ملی، درک فرهنگی را نیل ضرروی

از شکل نرم  قدرت  آن، فرهنگ و  در  که  در عرصه سیاست ج انی شدیم  فرهنگی  گفتمان  گیری 

مناسب  ت امالت و  گفتمان فرهنگی،  در  برخوردار شد. چه  بین کشورها، ریشه  جایگاه محوری  ات 

های سیاسی در عرصه  های فرهنگی، توضیح و توجیه کننده رفتارها و کنشفرهنگی دارد و تئوری

بین نظریهسیاست  طرح  است.  )الملل  فوکویاما  تاری   پایان  نظریه  همچون  نظریه  1992هایی  و   )

تمدن )برخورد  هانتینگتون  د1996های  را  نرم  قدرت  و  فرهنگ  نقش  و  جایگاه  و (  مناسبات  ر 

نظام سرمایه به سلطه  توجه  با  مقطع  این  در  داد.  افلایش  نوین م ادالت ج انی  نظم  لیبرال،  داری 

سابقه گیری است. میلان نفوذ فرهنگی ن فته در هژمونی جدید، بیج انی، مطرح و در حال شکل

مق در  و  کشید  چالش  به  را  جوامع  بیشتر  اجتماعی  نظم  و  فرهنگ  هژمونی،  این  ابل،  است. 

ظ ور  مقاومت  غنی  تمدن  و  فرهنگ  کشورهای صاحو  برخی  از سوی  فرهنگ  در ساحت  هایی 

کرد. این امر، موجو منازعات جدیدی از سن  قدرت نرم در عرصه ج انی شد که خود ابلارها، 

ترکیبی   "لیبرال  ایده"فوکویاما در نظریه پایان تاری ، آن را    آنچهکرد.  امکانات خاصی را مطالبه می

ز دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار نامید، به منلله خط پایان تاری  توس ه سیاسی و اجتماعی بود  ا

 (؛ که این ایده نیل از سوی محققان به چالش کشیده شده است. 1370)کاظمی،

 گیری ادبیات جديد در سیاست جهانيها و شکل نظريه برخورد تمدن 

تمدن برخورد  هانظریه  از سوی ساموئل  که  سال  ها  در  با  مقاله  صورتبهابتدا    1993نتینگتون  ای 

و سپس در کتابی دیگر، پارادایم جدیدی ارائه کرد که در آن فرهنگ و   "هابرخورد تمدن"عنوان  

کنند. وی بر این عقیده است  المللی را ت یین میدر ن ایت تمدن، الگوهای منازعه و همکاری بین

های غربی، کنفوسیوسی، ژاپنی، اسالمی، کنند تمدنن میهایی که سیاست ج انی را ت ییکه تمدن

استار، و  )راست  هستند  آفریقایی  احتماال   و  التین  امریکای  ارتدوکس،  اسالویک  (.  1381هندو، 

، سطح تحلیل در نگرش هانتینگتون، تمدنی شد و به سرعت این نظریه در محافل علمی و روازاین

ها  جنگ سرد، سرآغاز دوران جدیدی بود که غیر غربی  آکادمیک گسترش یافت. به نظر وی، پایان

دیگر پذیرندگان ناتوان قدرت غرب نبودند، بلکه در زمره متحول کنندگان ساختار نظام   پساز آن  
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بین الملل و سیاست بین نظام  پیدایش سیاست تمدنی در    صورتبهالملل  های ج انی خواهند بود. 

( شکوفایی اقتصاد آسیا و اعتماد 2( افول نسبی غرب؛  1:  چ ار روند بلند مدت است که عبارتند از

ترین قدرت در رسد چین در آینده به بلرگای که به نظر میگونهبه نفس فرهنگی ناشی از آن به

شود؛   تبدیل  بشر  اسالمی؛ 3تاری   احیاگری  روند  آن  همراه  و  اسالم  ج ان  در  انفجار جم یت   ) 

 های ارتباطی. یآورتأثیرات ج انی شدن و گسترش فن(4

بیناین صورت نوین  نظم  چ ارگانه،  مطرح ساخت.  های  را  تقویت    آنچهالمللی  این ساحت،  در 

می جدید  سیاست  ارزشکننده  احیای  آگاهی  باشد،  افلایش  سبو  م م،  این  است.  فرهنگ  و  ها 

های موجود در فرهنگ غرب، عقاید و ارزش  ازآنجاکههای فرهنگی گشت.  ها درباره تفاوتانسان

میلان گسترده است،  به  مواجه شده  ناکامی  با  وروازاینای  دارای فرهنگ  در    ، جوامع  تمدن غنی 

جست  به صدد  را  خود  جای  ناسیونالیسم،  و  سوسیالیسم  برآمدند.  خود  فرهنگی  تبار  وجوی 

گرایی داد. تمدن غربی، اندیشه لیبرال دموکراسی را ج انی ت ریت گرایی، هندوئیسم و روسیهاسالم

مؤلفه اما  مبل خردگرایی،نمود،  آن  در  موجود  اساسی  د  های  پلورالیسم،  و سکوالریسم،  موکراسی 

فرهنگ برای  چندانی  جاذبه  غربی،  نوع  از  بشر  و  حقوق  بودایی  هندو،  چینی،  اسالمی،  های 

تمدن بین  اختالف  هانتینگتون،  نظر  به  نداشت.  اختالف، ارتدوکس  این  و  است  عمیق  بسیار  ها، 

ار و  مربوط به رابطه انسان و خدا، مرد و زن، فرد و حکومت و مسائل مربوط به حقوق، اختیار، اجب

های  های اساسی در خصوص زندگی است که در طول قرنعدالت است و فرهنگ، درباره دیدگاه

(. بر طبق نظر هانتینگتون، هژمونی غرب را، 123،ص1384بندی شده است )قوام،  متمادی، صورت

اند؛ یکی تمدن اسالمی و دیگر تمدن کنفوسیوسی یا  دو تمدن قدرتمند غیر غربی به چالش کشیده

تصمیم  چینی توجه  کانون  در  تدریج  به  مسئله  این  گرفت.  که  قرار  غرب  سیاستمداران  و  گیران 

مقاومت روازاین تالش ،  و  گرفت  شکل  غرب  برابر  در  ترویج هایی  و  م رفی  برای  غرب  های 

اشکال جدید امپریالیسم جدید مطرح شد.    عنوانبهدموکراسی و قرائت خاص خود از حقوق بشر  

مخالفان زیادی را در غرب و شرق در ساحت اندیشه به همراه داشت، لکن    هر چند، این نظریه،

بحرانمی و  ج انی  م م  مسائل  از  بسیاری  نمود.  توان  تحلیل  چ ارچوب،  این  در  را  موجود  های 

نظریه برخورد تمدن  ها ممکن است تمامی داستان ج انی  نکته قابل توجه، آن است که هر چند، 

توان گفت واژگان جدیدی را وارد حوزه تحلیل مسائل ماید، اما می پس از جنگ سرد را بازگو نن

هایی چون فرهنگ،  الملل شکل داد. مقولهج انی نمود و ادبیات تئوریک جدیدی را در سیاست بین
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کلی، جایگاه قدرت نرم یا قدرت    طوربهها و  ها، نگرشها، هنجارها، ایستارها، نمادها، هویت ارزش

المللی امروزه را  ی که بسیاری از منازعات بینطوربهج انی ارتقا بخشید.  فرهنگی را در سیاست  

 ها توضیح و تحلیل نمود. توان با توجه به این نظریهمی

 سپتامبر  11تأثیر قدرت فرهنگي بر روند تحوالت جهاني پس از 

در    را  "قدرت نرم  "الملل که خود، نخستین بار، اصطالح  جوزف نای، محقق برجسته روابط بین

قدرت نرم، ابلاری برای موفقیت در سیاست  "کتاب    2004به کار برد، در سال    1980اواخر دهه  

ایده  "ج انی کتاب،  این  در  نمود. وی  منتشر  متن را  در  را  نرم  قدرت  به  مربوط  استدالالت  و  ها 

گیری سیاست خارجی امریکا پس از حمالت یازده سپتامبر و به خصوص، جنگ عراق مورد  شکل

سیاست بررس در  موفقیت  نای،  نظر جوزف  از  است.  داده  قرار  از  ی  استفاده  مستللم  ج انی،  های 

که توجه کافی به    اندموفقباشد. لذا کشورهایی در این زمینه  قدرت نرم به همراه قدرت سخت می

دست  برای  کشور  یک  توان  نرم،  قدرت  چه  باشند.  داشته  نرم  قدرت  و  کاربرد  اهداف  به  یابی 

رسد این جذابیت، از باشد؛ که به نظر می ها و نه اجبار یا تنبیه میطریق ایجاد جذابیت مناف ش از  

گردد. الملل ناشی میهای یک واحد سیاسی در عرصه نظام بین های سیاسی و سیاست فرهنگ، ایده

هدایت   ازآنجاکه و  است، بازیگر  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست  دستگاه  تحوالت،  این  اصلی  گر 

بررسی سیاست خارجی امریکا، حاکی از اهمیت قدرت فرهنگی )نرم( در تکوین تحوالت جدید  

 است. 

های داخلی به عرصه نظریه های نظریه سازه انگاری، بازگردانیدن فرهنگ و سیاست یکی از وعده

گردد تا مختصات فرهنگ، سیاست و جام ه داخلی ا  ل است. در این روند، س ی می الملروابط بین

می پیدا  ارتباط  ج انی  سیاست  در  دولت  رفتار  و  هویت  با  گیرد.  که  قرار  بررسی  مورد  ا  کند 

اندازه تا  ج انی  سیاست  در  دولت  هویت  نوع  هر  رویکرد،  این  عملکردهای  براساس  برایند  ای، 

 شکیل هویت در داخل شده است. اجتماعی است که باعث ت

بدین ترتیو، سیاست هویت در داخل، برای هویت و منافع و رفتارهای دولت در خارج، امکانات  

، دولت نیازمند است تا از طریق یک نوع هویت  روازاینآورد.  هایی را فراهم میو نیل محدودیت 

ملی در داخل، برای مشروعیت بخشیدن به اقتدار استخراجی که روی هویت آن در خارج، تأثیر  

کند )میلل،  گ می به  1383ذارد عمل  انگاری، توجه  نظریه سازه  از مختصات عمده  بنابراین یکی   .)

گونه به  است؛  مادی  عنصر  کنار  در  هنجاری  و  فرهنگی  شرایط،  ساختارهای  این  در  حتی  که  ای 
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و  انگاره بخشیده  م نا  تسلیحات، سرزمین و جم یت،  مانند  مادی قدرت،  به عناصر  که  ها هستند 

در این حوزه اهمیت دارد این است که   آنچهای هستند. ر تشکل منافع، دارای نقش عمدههنجارها د

المللی تناقض وجود دارد. بنابراین، نظریه سازه باید دید تا چه اندازه، میان هنجارهای داخلی و بین

ها و هنجارهای داخلی و  انگاری، چ ارچوبی برای ف م و درک این تناقضات هنجاری بین ارزش

رجی است که دستگاه سیاست خارجی را موظت به نلدیک کردن این هنجارها و تبدیل آن ا به  خا

 کند.فرهنگی مشترک، ج ت ایجاد ت امالت و مناسبات دوستانه در عرصه ج انی می

سال در  امریکا  نرم  رسانهقدرت  طریق  از  ج ان  مردم  اذهان  بر  کشور  این  نفوذ  بر  اخیر،  ها  های 

های  های خبری امریکایی، نفوذ قابل توج ی در اکبر نقاط ج ان دارند. برنامهاستوار است. رسانه

امپراتوری رسانه از  هالیوود، بخشی  به ویژه  این کشور  تلویلیون و سینمای  را  رادیو و  امریکا  ای 

اشتیاق  تشکیل می در همه کشورها،  تقریبا   امریکاست.  نرم  دیگر قدرت  منبع  آموزش عالی،  دهد. 

میلان ثبت نام    چنینهمهای هاروارد. کالیفرنیا، استانفورد و غیره وجود دارد.  ه دانشگاهبرای رفتن ب

یله نوبل، میلان انتشار کتو و مقاالت علمی پژوهشی و  جا ان  از دانشجویان خارجی، میلان برندگ 

را   پژوهشی  و  آموزشی  موارد  از  دیگر  بر   عنوانبهبسیاری  تأثیرگذار  نرم  قدرت  منبع  یک 

ها و اعمال قدرت در اختیار دارد. سومین بخش از منابع قدرت نرم ایاالت متحده در  یریگ تصمیم 

آوری اطالعات و ارتباطی امریکا، که بخشی از آن در استفاده از سیستم آوری است. فنبخش فن

دهد و انتشار  ای همچون ویندوز وجود دارد، به نوعی، سلیقه کاربران را تغییر میهای رایانهعامل

در حوزه ورزش و صنایع غذایی امریکا از   چنینهمهای امریکایی را برع ده دارد. ها و سلیقهارزش

رسد امریکا بیشترین امکانات و منابع  ابلارها و امکانات الزم، برخوردار است. بنابراین به نظر می

ارزش انتشار  ج ت  را  نرم  حاصل  قدرت  تغییرات  لکن  دارد.  اختیار  در  امریکایی  در  های  شده 

می تغییرات  این  که  تأثیری  و  متحده  ایاالت  دست جذابیت  بر  بگذارد، تواند  سیاسی  آوردهای 

سلطه   موجو  م م،  این  که  است.  شده  منجر  را  ج ان  در  ستیلی  امریکا  بروز  و  ظ ور  موضوع 

امریکا شده است و   به آن در سیاست خارجی  ابلارهای م طوف  منابع    رغمعلیقدرت سخت و 

برای عراق،    بالقوه  مناطق  در  گسترده  ت اجمات  دنبال  به  ج انی،  عرصه  در  امریکا  جاذبه  ایجاد 

 سوریه، افغانستان تا حد زیادی از جذابیت آن کاسته شده است. 

شود. به نحوی که  الملل و سیاست ج انی محسوب مییازده سپتامبر، سرفصل نوینی در روابط بین

احدهای سیاسی را پدید آورد. از جمله تأثیرات بستر تکوین گفتمان جدیدی در سیاست خارجی و
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در   عبارتی،  به  است.  فرهنگ  و  هویت  مبنای  بر  امنیتی  جدید  مرزبندی  بروز  سپتامبر،  یازده  م م 

ارزش  را،  جدید  مرزبندی  تمدنی،  جنگ  هانتینگتونی  تفکر  تکامل  و  ت یین تداوم  هنجارها  و  ها 

مطور بهکنند؛  می در  هویت  مرزبندی،  این  در  که  دارد.  ی  قرار  ثقل  روازاینتن  مرکل  خاورمیانه،   ،

قدرت از حادثه  سیاست خارجی  امریکا پس  به ویژه  بلرگ،  امریکا،    چراکهسپتامبر شد؛    11های 

ت ارض  ارزش در  را  هویتی خود  ایاالت    باارزشهای  است.  یافته  منطقه  این  مردم  هنجارهای  و 

ها و هنجارهای لیبرال نمود.  عه و انتشار ارزشمتحده برای ایجاد نظم لیبرال در ج ان، س ی در اشا 

های خود  یک ضرورت حیاتی در رأس برنامه  عنوانبهبر این اساس، مبارزه با تروریسم را ب انه و  

قرار داد. هدف امریکا از ایجاد نظم لیبرالی، م ندسی هویتی سیاست ج انی، به ویژه در خاورمیانه 

باشد. حال با توجه به دیدگاه م نا محور و سازه انگارانه  یها و هنجارهای خود مدر راستای ارزش

توان دریافت که ایاالت متحده با اتکا به حادثه یازده سپتامبر، ساختار فرصت  در سیاست ج انی می

پیوند گفتمان ایجاد  با  ایجاد  م نایی الزم را  امریکا در ج ت  بنیادین هویتی سیاست خارجی  های 

، اهداف و منافع ملی  "غیر"  عنوانبه  "تروریسم"با مطرح ساختن پدیده    نظم لیبرال فراهم ساخت و

 خویش را در عرصه ج انی ت قیو نمود. 

سپتامبر، حاکی از آن است که سیاست هویت، مبنای تفاوت رفتار کشورها و    11تحوالت ب د از  

رفتار در   های ارزشی، الگوهایهای هویتی و چ ارچوبشود و بر اساس قالو بازیگران تلقی می

در سیاست    آنچهگیرد. برای مبال،  الملل شکل میخارجی واحدهای سیاسی در سطح بین  سیاست 

مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی اسالمی مورد توجه نومحافظه کاران قرار    عنوانبهخارجی امریکا  

ها   کاس ارزشتلقی نمودند در حقیقت، ان  "غیر"عنوان  های اسالمی را بهگرفته و برخی از جنبش

تابد. بنابراین امریکا  های اسالمی را بر نمیو هنجارهای لیبرالی است که به نوعی، گسترش ارزش

ایجاد نماید.    "دیگران"های جدیدی را بین خود و  سپتامبر، مرزبندی  11توانست پس از تحوالت  

تلقی    "غیر"  عنوانبهدر دوران جنگ سرد، شوروی سابق و کمونیسم در سیاست خارجی امریکا  

میمی بازسازی  را  خود  هویت  غیر،  این  کمک  به  امریکا  و  و  شد  سرد  جنگ  از  پس  اما  نمود. 

مواجه   از خود  ت ریت  در  م نا  بحران  و  بحران هویت  نوعی  با  متحده  ایاالت  فروپاشی شوروی، 

یی از فقدان هاگشت. هانتینگتون در مطال ات خود، مشکل عمده فراروی امریکا را براساس نشانه

انجام هر مجموعههویت، مورد تحلیل قرار داده است. وی می بر اساس وجود دیگری  گوید:  ای 

سپتامبر(   11ترین ضرورت امنیت ملی امریکا را )پس از  ، وی اصلیروازاینگیرد.  )غیر( شکل می



 
 1399 تابستانفصل  پنجم،شماره  دوم،سال  - جنگ فصلنامه مطال ات    90

است   دانسته  گرایی  تمدن .  (Thompson et.al,1990)تقابل  برخورد  نظریه  برای هبنابراین،  ا 

هویت  نوعی  امریکا،  خارجی  سیاست  است.  دستگاه  اهمیت    آنچهسازی  جدید  سیاست،  این  در 

ها و هنجارهاست که سازنده قدرت نرم یک کشور است. امریکا پس از دارد، مقوله فرهنگ، ارزش 

می  11 قرار  شناسایی  مورد  را  ت دیدات  از  اشکال  سپتامبر، شکل جدیدی  که  م تقدند  آنان  دهد. 

ی از ت دیدات و به عبارتی، شکل جدیدی از جنگ سرد، ایجاد شده که امریکا باید برای حفظ  نوین

نماید.   مبارزه  آن  با  حادثه  روازاینخود  مقوله    11،  سیاست    "تروریسم"سپتامبر  ثقل  مرکل  به  را 

نوعی،   به  تبدیل و  امریکا  امریکا می  سازهویت خارجی  اثرات  سیاست خارجی  از   11باشد. یکی 

المللی، وارد کردن گفتمان هویت و امنیتی شدن آن در سراسر ج ان است. چه  امبر بر محیط بینسپت

به چالش کشید.  این حادثه، ارزش لیبرالی را  در  "، عبارت م روف بوش  روازاینها و هنجارهای 

با ما هستند یا ضد ما یا دیگران  با تروریسم،  به    "جنگ  نگاه هویتی  از  نشأت گرفته  تا حدودی، 

 .(Huntington,1997)سیاست امریکا است  

آغاز هلاره   امریکا در  با تروریسم آسیای غربی، مرکل ثقل سیاست خارجی  این اساس، مبارزه  بر 

ها و هنجارهای هویت  کند وجود ارزشاهمیت خاورمیانه را مضاعت می  آنچهسوم قرار گرفت.  

ی لیبرالی مورد نظر امریکا است. هاباارزشبخش حاکم بر این منطقه است که به شدت در ت ارض  

امریکایی ارزشی در قالو طرح  بدین روی،  ها، یک دگرگونی اساسی را در ساختارهای فکری و 

خاورمیانه بلرگ، ضروری دانسته و در صدد ایجاد نظم لیبرال در این منطقه هستند. این نظم لیبرال 

شود. چه نظم در  تروریسم، پیاده میهای امریکایی در قالو گفتمان مبارزه با  در چ ارچوب ارزش

ایدئولوژیک شکل میصحنه بین ارزشی و  گیرد و عمدتا  المللی در چ ارچوب مضامین هنجاری، 

المللی، بر این باور  المللی، شکل دهنده نظم هستند. بازیگران برتر نظام بین بازیگران برتر نظام بین

بین رفتار  که  بازیگرانهستند  ایده  المللی  از  متأثر  زیادی،  حد  آنتا  هویت  و  ت بیر  ها  به  هاست. 

بین رفتار  ونت،  است.  الکساندر  اجتماعی  یادگیری  فرایند  بازتاب  محیط    پسالمللی،  بتوان  اگر 

سو خواهند شد و به اشاعه  های یکسان به وجود آورد. پس رفتارها هم اجتماعی، مبتنی بر ارزش

شد  ارزش خواهد  منجر  لیبرال  شکل  (wendt,1999)های  ارزشی  بستر  سیاست که  های  گیری 

یکپارچه میبین امریکاییالمللی  بنابراین،  از حوادث  شود.  ب د  به   11ها  تا  یافتند  سپتامبر، فرصتی 

به   مادی قدرت  منابع  راه و  مقوله  سازیج انیکمک  عبارتی،  به  های شکل دهنده هویت خود و 

ارزش تمامی  با  امریکایی  زندگی  فرایند   هایرسم  طریق  از  آن ا  بپردازند.  ج انی  عرصه  در  آن 
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دموکرانیله کردن مناطق مختلت ج ان، به ویژه خاورمیانه، در صدد مشروعیت بخشیدن به اندیشه 

 لیبرالیسم برآمدند. 

در واقع، روند تحوالت از آغاز هلاره سوم تاکنون، حاکی از تأثیر قدرت فرهنگی و نرم در عرصه  

ل قدرت در قلمرو سیاست ج انی است. تأثیر و اعمال قدرت فرهنگی بر روند  گیری و اعماتصمیم 

گیری فرهنگ مقاومت در نظام ج انی  آمد عمده به همراه داشت. یکی شکلتحوالت ج انی، دو پی

ترین ابلار اعمال قدرت نرم که به اختصار به  م م  عنوانبهها  و دیگری، دیپلماسی فرهنگی و رسانه

 پردازیم.توضیح آن ا می

 آمد اعمال قدرت فرهنگی در سیاست ج انی گیری فرهنگ مقاومت، پیالت( شکل

فرهنگ  ازآنجاکه تمدنتمدن غربی، سایر  را  ها و  ، ج ت کسو هویت  "غیر"  عنوانبههای ج ان 

هاست گریبان آنان را گرفته  های م نا و هویت که سالخویش اعالم کرد تا از این طریق بر بحران

فائق حوزه    است،  که  آورد  وجود  به  ج انی  عرصه  در  را  مقاومتی  فرهنگ  مسئله،  این  لکن  آید، 

پیرامون   بحبی  آسیا،  در  داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  آسیاییارزش"سیاست ج انی  و    "های  آغاز شد 

نخبگان تجاری و حکومتی، ایده لیبرال را در رأس آن قرار داده و استدالل کردند که فردگرایی و  

 کند.عمال  موفقیت اقتصادی را نفی می پلورالیسم،

لیبرال،  سیاست  سکوالر،  حکومت  علیه  پروتستان،  بنیادگرایان  صدای  متحده،  ایاالت  در  حتی 

مقاومت جنینسقط و  شده  واقع  توجه  مورد  گرفت  ،  صورت   Almond and)هایی 

verba,1980) . در مواج ه  ها در ج ان اسالم از سوی برخی کشورهای اسالمی، بیشترین مقاومت

با تمدن و فرهنگ غرب به وجود آمد. در ایران و برخی دیگر از کشورهای اسالمی تالش کردند  

تلویلیون از اشاعه اخبار، فیلمهای ماهوارهاز طریق ممنوعیت  نوارهای موسیقی و گسترش  ای  ها، 

نمایند؛  ارزش جلوگیری  غربی  هنجارهای  و  نمادها  موج   رو ازاینها،  ظ ور  شاهد  تدریج،  به 

نحلهاسالم و  اشکال  با  جدیدی  که  گرایی  شدیم  ج انی  سیاست  عرصه  در  گوناگون    طور بههای 

ها، قواعد جدید و  بحران  چنینهمالملل را به چالش کشید.  جدی، ساختار و کارکردهای نظام بین

همگیمکانیسم که  کرد  ظ ور  ج انی  سیاست  عرصه  در  نوینی  مبارزاتی  پی های  گیری آمد شکل، 

باشد. برخی در  فرهنگ مقاومت در مقابل هژمونی و سلطه غرب در ساحت فرهنگی و ارزشی می

تالش هستند حمله امریکا به عراق و افغانستان را در این مقوله، تجلیه و تحلیل نمایند. آنان بر این 
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ارزش انتشار  دلیل  به  غربی،  آسیای  منطقه  در  امریکا  حضور  که  لیبرالی،  هباورند   همچونای 

 دموکراسی، حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و مبارزه با تروریسم است. 

دهد بین قدرت سخت و قدرت نرم،  این م م، از منظرهای مختلفی، قابل تحلیل است و نشان می

طوری که هر دو در خدمت هژمونی و سلطه ج انی است. غرب برای  رابطه وثیقی وجود دارد. به

کند با ابلارهای نرم از طریق حوزه فرهنگ، هژمونی خود را با اقناع و  م تالش می کسو قدرت نر

ابلار با  صورت،  این  غیر  در  و  نماید  ایجاد  کند.  رضایت،  ج انی  را  خویش  سلطه  سخت،  های 

بنابراین، غرب دو چ ره قدرت را از طریق هژمونی فرهنگی )در ساحت قدرت نرم( و سلطه )در  

 کند.و میساحت قدرت سخت( ت قی

فرهنگ ج انی شده، یک نظام چند فرهنگی است. این نظام هر چند در غرب شکل گرفت، لکن از 

 ناپذیرپایانچندین ب د تأثیر پذیرفت. در واقع، ایده لیبرال تا حدودی، چند فرهنگی است. تالش  

در التقاط  داران ج انی و محلی برای سرگرم نمودن مردم و فروش کاال، نقش بسیار م می  سرمایه

منابع   کرد. ج انی شدن،  ایفا  غذا و غیره  تلویلیون،  فیلم،  هنر،  لباس،  مقوله  در  به ویژه  فرهنگی، 

 آمد.مشترکی ایجاد کرد و ج ان، یکسان به نظر نمی 

های  های قومی، مذهبی در کنار فرهنگ ج انی شده به حیات خود ادامه دادند و مقاومت فرهنگ

چ ارگ در  آن  مقابل  در  محیطزیادی  گرفت.  شکل  ج ان  هویت وشه  فرهنگی،  چند  های  های 

فرهنگچندگانه نمادهای  رو،  ازاین  آورد.  وجود  به  که  ای  کسانی  از  برخی  منافع  و  موجود  های 

ت دد فرهنگی، گرایش   کهاینتر،  کنند را مورد چالش قرار داد. م مها زندگی میبراساس آن فرهنگ

شود ا  چ ل تکه ا که خود موجو بحران هویت و م نا می  هایبه این دارد که به تدریج، هویت 

های ج انی شکل گیرد. بنابراین، هویت و فرهنگ، دغدغه اساسی نظریه پردازان در عرصه سیاست 

ها و کند. براساس نظریه سازه انگاری، کنش شد؛ زیرا فرهنگ، هویت جام ه و فرد را مشخص می 

شود. ساخت  بندی می، صورتآن جام هو فرهنگ    رفتارهای سیاسی فرد و جام ه براساس هویت 

ای مختلت است. برای مبال، در کشوری که فرهنگ دینی، از غنای  هویت در هر کشوری، به گونه

های سیاسی آن کشور در  دهی به رفتارها و کنشخاصی برخوردار است، هویت دینی، مبنای شکل

تأثیر دین هنوز  زیرا  داخلی و خارجی است،  نتیجه    عرصه سیاست  در  دارد و  بر فرهنگ  اساسی 

اندازهای چند فرهنگی را در سراسر ج ان، ترویج نمود که خود،  توان گفت ج انی شدن، چشممی

 آمدهای م می در حوزه فرهنگی، سیاست ج انی به همراه دارد. پی
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در حوزه فرهنگی، سیاست هر کشوری که با فرهنگ ج انی به ویژه فرهنگ لیبرال ا که سلطه و 

برخیلد،   مقاومت  به  ا  است  افکنده  سایه  ج ان  بر  را  خود  عصر   عنوانبههژمونی  انقالب  ضد 

شود. مقاومت در مقابل فرهنگ لیبرال دموکراسی  ج انی، سنتی، ضد بشر و ضد توس ه م رفی می

بندوباری و  تمدن غربی به دلیل فرهنگ بی  ازآنجاکهشود  به مبابه خصومت نسبت به غرب تلقی می

گرفت. لکن استبمارگر و دارای بحران اخالقی، مورد انتقاد قرار می  عنوانبه داری لیبرال آن  سرمایه

شد. این مسئله، سیاست ج انی را  مخالفت با ج انی شدن آن تا حد زیادی، کوته بینانه تلقی می

هنگ و  های غربی تالش نمودند با ابلارهای نرم قدرت به مبارزه با فرتحت الش اع قرار داد. دولت 

اختیار تمدن  در  را  نرم  ابلارهای قدرت سخت و  تا  ادامه دهند  دارند  که غنا و عیار خاصی  هایی 

باشند. کشورهای غربی، تحت عنوان   داشته  فرهنگی"خود  آموزه  "انقالب  بر  کردند  های  کوشش 

ذیرش  فرهنگی ملل شرق و از جمله، ج ان اسالم، فرهنگ و تمدن خود را برتر و آنان را وادار به پ

های غربی از  های ارزشی و هنجارهای غربی نمایند؛ زیرا هدف ن ایی، ج انی نمودن ارزشآموزه

مکانیسم بر ج ان طریق  را  و سلطه خویش  هژمونی  راه،  این  از  تا  بود  قدرت  نرم  و  های سخت 

 تداوم بخشد. 

 

 انی ترین ابلار اعمال قدرت نرم در سیاست ج  ها، م مب( دیپلماسی فرهنگی و رسانه

بین روابط  توس ه  همکاریبا  و  ت امالت  افلایش  و  بینالملل  منطقههای  و  زمینهالمللی  های  ای، 

مسالمت  رفع  برای  دولت نوینی  میان  منازعات  و  مناقشات  ملت آمیل  و  و  ها  گشت  پدیدار  ها 

  رغم علیالملل،  یک راه حل منطقی، جایگلین توسل به زور گردید. سیاست بین  عنوانبهدیپلماسی،  

الملل یا جنگ و خونریلی را که  ترین مشکل روابط بینتوس ه و تکامل خود، هنوز نتوانسته قدیمی

طور کامل م ار کند و صلح و امنیت را به  ها در طول تاری  بوده است، بهها و دولت دغدغه ملت 

المللی، همواره  آمیل حل ت ارضات و اختالفات بین، دیپلماسی شیوه مسالمت روازاینارمغان بیاورد.  

سو ها از یکها و دولت طوری که با افلایش مناسبات و ت امالت ملت با اقبال مواجه بوده است. به

آگاهی سطح  افلایش  بینو  سطح  در  سیاسی  شیوههای  کاربرد  عمومی،  افکار  رشد  و  های  الملل 

روا و  دیپلماسی  طبی ت  تحول  با  که  است  آشکار  است.  یافته  افلایش  دیپلماتیک،  دیپلماتیک،  بط 

الملل، به نحو محسوس و ملموس  ایام و تجربه تحوالت و انقالبات در عرصه نظام بین   باگذشت 

دستخوش   نیل  دیپلماسی  رفتارهای  و  کارکردها  و  ابلارها  آن،  موازات  به  و  است  شده  دگرگون 
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دیم، تن ا  (. زیرا روابط دیپلماتیک در چ ارچوب سنت ق1383تغییرات بنیادین گردیده است )میلل،  

همکاری ضرورت  و  نیست  سیاست  و  اهداف  ابلارها  فنی،  و  علمی  فرهنگی،  اقتصادی،  های 

های جدیدی را در حوزه دیپلماسی پدید آورده است. بنابراین، دیپلماسی فرهنگی، امروزه  نگرش

بین مناسبات  صاحو در  از  برخی  اعتقاد  به  که  است  برخوردار  خاصی  جایگاه  از  نظران  المللی 

م مافلا فرهنگی،  بین  ارتباطات  تس یل  و  است یش  جدید  دوره  در  دیپلماسی  وظیفه  ترین 
(Almond and verba,1980) . 

این م م را در عرصه سیاست ج انی،    آنچه تأثیر  اهمیت موضوع را مضاعت نموده و سرعت و 

رسانه حضور  است  بخشیده  سیستمارتقا  و  نظریه  ها  به  توجه  با  است.  جدید  ارتباطی  های 

رسانهسازه امروزه،  که  نقشی  و  انگاری،  هنجارها  انتشار  و  ج ان  عمومی  افکار  ساختن  در  ها 

ها در تولید و  ، نقش ن ادها و رسانهروازاین انیان دارد قابل انکار نیست.  های فرهنگی به ج ارزش

دولت  اساسا   است.  اهمیت  حائل  ایستارها  و  هنجارها  بینتوزیع  سیاست  عرصه  در  الملل،  ها 

نگاه برداشت  از  است  ممکن  که  دارند  جوامع  ارزشی  و  فرهنگی  مختصات  از  گوناگونی  های 

ها و هنجارهای عامی است که  المللی، ارزشاشد. مراد از فرهنگ بیندارندگان آن فرهنگ متفاوت ب

بین جام ه  پذیرش  مورد  زمان،  طول  می در  قرار  این  الملی  تجلی  دارد.  خاصی  عملکرد  و  گیرد 

می را  رژیم فرهنگ  عملکرد  چ ارچوب  در  بینتوان  مقررات،  های  هنجارها،  قالو  در  و  المللی 

 (.1384بوش، وجو کرد )هینهللی جست المهای بینقوانین و کنوانسیون

آموزه  ازآنجاکه و  ایستارها  رفتارهای  هنجارها،  الگوهای  ارزیابی  و  سنجش  در  اخالقی  های 

فقدان استانداردهای الزم اخالقی در عرصه سیاست ج انی،    روازاینالمللی حائل اهمیت است  بین

وجود به  مختلت  اشکال  در  را  مت ددی  تفاهمات  سوء  و  م م،  می  منازعات  این  چند،  هر  آورد. 

های گوناگون و مبانی م رفتی و فرهنگی خاصی است که از ساختارهای برآیند و محصول خاستگاه

می بر  کشور  هر  کنش  هرکدامکه    خیلدفرهنگ  و  رفتارها  مبانی،  آن  به از  را  های سیاسی خاصی 

نمی  سادگی  به  لذا  دارد؛  آن همراه  میان  توان  قدرت  روابط  در  را  سیاست  دولت ها  عرصه  در  ها 

ج انی توجیه نمود. هر چند دیپلماسی در درون فضاهای فرهنگی و هنجاری، عمل نموده و محیط  

نیل جنبه ارزشی دارد. لکن عمال  مورخان دیپلماسی به نفع قدرت و منافع، توضیحات فرهنگی را  

نسبت در درجه دوم اهمیت قرار داده آگاه،  از سیاستمداران  فرهنگی و  به ارزش  اند. بسیاری  های 

اند. آن دسته از عناصر فرهنگ ملی  ها آگاهی داشتهها و برداشت ها در شکل دادن به ادراک نقش آن 
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سیاست  مطال ه  در  بینگذاریکه  میهای  توجه  مورد  که المللی  هستند  عناصری  م موال   باشند 

ها، ایستارها و  نصر ارزشکنند. فرهنگ سیاسی از سه عن ادها در نظام سیاسی عمل می  صورتبه

های سیاسی عبارتند از هنجارهای آرمانی شده شود. ارزشرفتارهای سیاسی در کشورها تشکیل می

های افراد  گیریدهی و عملکرد نظام سیاسی و منظور از ایستارهای سیاسی، ج ت از لحاظ سازمان

و   است  فرایند سیاسی  رفتار سیاسی شیوه  چنین هم به سوی  از  و    ای مراد  افراد  آن  که طی  است 

 گیرند.های بسیار غنی به کار میها و ایستارهای خویش را در وض یت ها، ارزشگروه

دولت  رفتاری  الگوهای  موارد،  از  بسیاری  ج انیدر  سیاست  عرصه  در  سیاست    ها  طریق  از  که 

ملی در سیاست بینخارجی و شیوه تبیین منافع  بهالملل تجلی میهای  با توجه  های  ویژگی  یابد، 

قابلیت  از  برخورداری  میلان  گرفتن  نظر  در  با  و  فرهنگی  و  صورتهنجاری  و  پیچیده  ها  های 

، با توجه  روازاینگیرد.  استیال، تساهل، همکاری و آشتی ناپذیری به خود می  صورتبهگوناگونی  

ت ج انی،  ها در عرصه سیاس های فرهنگی و هنجاری باید این انتظار را داشت که دولت به ویژگی

 دارای زبان دیپلماتیک گوناگون در ت امالت خویش با دیگران باشند.

روابط   نوع  این  در  کنند  ت قیو  را  خاص  ادبیات  با  فرهنگی  دیپلماسی  نوعی  دیگر،  عبارت  به 

و   مشترک  فصول  و  هنجاری  مبادالت  میلان  کننده    ،هاارزش  غیرمشترک دیپلماتیک،  مشخص 

دولت  دیپلماتیک  در  موق یت  بر  ها  تأکید  است،  ممکن  بنابراین  است.  ج انی  سیاست  عرصه 

اسطورهآموزه ارزشی،  هنجاری،  طبقههای  درک  به  دولت ای  خارجی  سیاست  مسائل  بندی  در  ها 

کبرت  صورتبهج انی   دموکراتیک،  مسیحی،  اسالمی،  ایدئولوژیک  کمک  پراگماتیک،  غیره  و  گرا 

هر دولت بر سیاست خارجی خود و ان کاس آن در های فرهنگی  کند. بر این اساس، آثار و ویژگی

ارائه    آن جام هتری از محتوای فرهنگی  تواند تصویر روشنت امالت رفتاری در سیاست ج انی می

کند. منش ملی،  نماید؛ که این م م از طریق روابط دیپلماتیک، به ویژه دیپلماسی فرهنگی تجلی می

دیپلماسی از جمله عوامل کیفی مربوط به قدرت  روحیه ملی، کیفیت حکومت و جام ه و کیفیت  

گونه که روحیه  توان گفت دیپلماسی فرهنگی، مغل تفکر قدرت ملی است همانملی هستند که می

 ملی، روح آن است. 

می نظر  یا  به  یابد  کاهش  فرهنگی،  دیپلماسی  ویژه  به  دیپلماسی،  دید  قدرت  که  در صورتی  رسد 

ا اشکال شود،  دچار  آن  داوری  تولیدات  قدرت  جغرافیایی، خودکفایی،  موق یت  از  ناشی  متیازات 

 آنچهکلی، چ ره سخت قدرت، تأثیر زیادی نخواهد داشت. حال    طوربهصن تی، آمادگی نظامی و  
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می ج انی  عرصه  در  فرهنگی  تولیدات  توس ه  رسانهموجو  تکنولوژیشود،  و  جدید  ها  های 

دیپلماسی فرهنگی هستند. برای مبال، برخورداری    ها یکی از ابلارهای م م درارتباطی است. رسانه

رسانه عظیم  امکانات  از  امریکا  مبل  کشورها  از  در  برخی  آن ا  متنوع  ویژه  کار  به  توجه  با  ای 

دیپلماسی فرهنگی، نقش بسیار م می در تأمین قدرت نرم برای این کشورها به دنبال داشته است؛  

های جم ی امریکایی، تقویت  آموزش ج انی با سلطه رسانهی که اثرات نقش برتر امریکا در  طوربه

می  تشدید  واکنشو  موجو  گاهی  امریکا  فرهنگ  گسترده  سایه  چند،  هر  ت اجمی  گردد.  های 

شود، اما این عنصر قدرت نرم ایاالت متحده، یک سالح توانا و غیر ت دیدآمیل در کوشش برای  می

پلماسی فرهنگی، زمانی مؤثر است که بخشی از تسلط بر قلوب و اذهان نخبگان خارجی است. دی

یک برنامه تبلیغاتی صریح نبوده و اگر قرار بود دولت امریکا، اثرات اجتماعی آموزش خارجیان در 

تطابق منظور  به  را  به شکل صریح، سازماناین کشور  آنان  نابود و    کردمیدهی  پذیری  اثرات  این 

 (. 1383شد )میلل، محو می

توان بر گردد. میلان قدرت و اقتدار فرهنگ را میآن ت یین می   نفوذمیلان تأثیر و  قدرت فرهنگی با  

ارزش  به  مت  د  اعضای  ت داد  کرد،  ت یین  م م،  م یار  دو  به  حسو  ت  د  میلان  نیل  و  غالو  های 

کند توافق در میان افراد در اهمیت به باورها و های غالو. در ادامه، فرهنگ قوی مشخص میارزش

ها و باورهای موجود داشته  ی فرهنگ است. اگر رضایت و توافق در مورد اهمیت ارزشهاارزش

باشد، آن فرهنگ، قوی و اگر توافق وجود نداشته باشد، آن فرهنگ، ض یت است. این وظیفه م م  

فرهنگی ف ال به کمک رسانه از طریق دیپلماسی  انجام میرا کشورها  بنابراین دیپلماسی  ها  دهند. 

و   میرسانهفرهنگی  تلقی  ج انی  سیاست  در  نرم  قدرت  اعمال  ابلار  دو  دید  ها  باید  حال  شوند. 

می قرار  تحت چه شرایطی  دوره ج انی شدن،  در  فرهنگ  در   ازآنجاکهگیرد.  قدرت  بارز  ویژگی 

ها گیری ج ان مجازی است، نقش و اهمیت رسانهدوره ج انی شدن، گسترش ارتباطات و شکل

قدرت  بیدر  یا  م مقدیابی  از  یکی  دوره،  این  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  فرهنگ  ترین رتی 

توان  اتفاق است.  رسانه  حوزه  خود  از  فراتر  اثر،  این  است.  فضا  و  مکان  زمان،  فشردگی  ها 

با  رسانه  تأثیرگذاری را  ب تر خود  که سریع و  فرهنگی  نتیجه،  در  گذشته شده است و  از  بیش  ها 

امکانات آن استفاده کند، بازیگر مؤثرتری بوده و قدرت بیشتری در    شرایط جدید، وفق داده و از

بین می عرصه  نظر  به  کرد.  خواهد  کسو  می الملل،  نرم  و  قدرت سخت  بین  ت امل  به رسد  تواند 

های قدرت؛ هم چون  توس ه و نفوذ هر دو چ ره قدرت، منجر شود؛ به عبارت دیگر، سایر مؤلفه
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تواند در توس ه و نفوذ قدرت فرهنگی یک واحد سیاسی در یقدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی م

 الملل تأثیر فراوانی داشته باشد. سطح نظام بین

 گیرینتیجه

قدرت  ارتباط  چگونگی  مفاهیم،  از  برخی  عملیاتی  ت ریت  از  ب د  گردید  س ی  مقاله  ابتدای  در 

ررسی نماییم. سپس های تحلیلی قدرت فرهنگی بفرهنگی و سیاست خارجی را با توجه به مؤلفه

نتیجه   این  به  گردید و  اشاره  در دوران جنگ سرد  در سیاست ج انی  فرهنگی  به جایگاه قدرت 

الملل در دوران جنگ سرد امنیت محور بوده و قدرت که گفتمان حاکم بر سیاست بین  یافتیمدست  

می قرار  حاشیه  در  جایگاه  فرهنگی  از  فرهنگی  گفتمان  سرد،  جنگ  از  پس  لکن  خاصی  گرفت. 

تأثیر  و  نقش  ادامه،  در  گیرد.  شکل  ج انی  سیاست  در  جدیدی  ادبیات  شد  موجو  و  برخوردار 

سپتامبر مورد مطال ه قرار گرفته    11قدرت فرهنگی بر روند تحوالت ج انی، به ویژه پس از حادثه  

پی دو  ج انی،  سیاست  در  گفتمان  این  حاکمیت  که  رسیدیم  نتیجه  بدین  همراه  و  به  عمده  آمد 

اینت: یکی شکلداش دیگر  در سیاست ج انی و  مقاومت  و  گیری فرهنگ  فرهنگی  دیپلماسی  که 

تأثیر شگرفی بر  عنوان م مها بهرسانه نرم )فرهنگی( در سیاست ج انی،  ابلار اعمال قدرت  ترین 

 پیشبرد اهداف و منافع ملی کشورها دارد.
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