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  سید جالل دهقانی فیروزآبادي

  چکیده

هاي  هاي اعمال قدرت در قالب فناوري  واکاوي چگونگی و شیوه،هدف این مقاله

 . مبتنی بر قدرت مولد است،این جنگ بیش از هر چیز. قدرت در جنگ نرم است

 فرد انسانی ها،آناعمال هاي خاصی است که در فرآیند  قدرت مولد نیز متضمن فناوري

 به طوري که قدرت در قالب ،شود  خلق، کنترل، و منقاد می،به صورت سوژه و ابژه

از این رو، بر خالف تعاریف . گردد شده بیناذهنی بر فرد اعمال می هاي پذیرفته شیوه

 از خشونت است که خشونت ساختاري و نمادین رایج، جنگ نرم متضمن نوع خاصی

 به جاي جسم انسان، ذهن او به انقیاد در آمده و ،در این جنگ. شود خوانده می

یعنی  ،زمان این امر طی سه مرحله هم. گردد  استعمار و تسخیر می،جهان انسانی زیست

طریق  از ،هاي دیگري و تبدیل دومی به اولی هاي خودي، تخریب ارزش تثبیت ارزش

و سازي  سازي، فرهنگ سازي، گفتمان مرجعیت. یابد  تحقق می،ي قدرت مولدها فناوري

 .هاي قدرت در جنگ نرم هستند ترین فناوري مهماز جملهسازي،  سوژه

سازي، فهم   جنگ نرم، قدرت، فناوري قدرت، سوژه، خشونت نمادین، طبیعی:ها کلیدواژه

 .گفتمان مشترك، بیناذهنیت،

                                                                                                              
 الملل دانشگاه عالمه طباطبایی روابط بین استاد  
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  مقدمه 

ایـن  . دهـد  مـی آمیز سیاسی است که بین گروههاي انسانی رخ   منازعه خشونتنوعیجنگ  

 به انواع مختلفـی تقـسیم   ، اجتماعی با توجه به ماهیت، اهداف و ابزارهاي آن      –منازعه سیاسی   

متمـایز  انـواع  یکی از اشکال جنگ که بر مبناي ابزار و ماهیت قدرت در آن از دیگـر        . شود می

 مصداق و تجلـی روابـط قـدرت و          ،این، همه اشکال جنگ    با وجود . شود، جنگ نرم است    می

رو، مهمترین وجه تمایز انواع مختلـف جنـگ، ماهیـت         از این  .باشند میمتضمن اعمال قدرت    

 سـخت و نـرم قابـل تـصور و     جنگ  به طوري که دو نوع ،قدرت و چگونگی اعمال آن است   

ي دارد کـه بـه صـورت قهرآمیـز،       افـزار   در جنگ سخت، قدرت ماهیتی سخت      .باشد میتحقق  

افزاري است که   نرم، در حالی که در جنگ نرم، ماهیت قدرت  ،گردد میاعمال   مستقیم و آشکار  

  .شود میقهرآمیز، غیرمستقیم و نهان اعمال به شیوه غیر

 جنـگ سـخت متفـاوت     با، سازوکارها و ابزار اعمال قدرت در جنگ نرم          ها بنابراین، شیوه 

افزاري دارد که بسیار خفـی    ماهیتی نرم  ،ي قدرت در جنگ نرم    ها فناوري ،به سخن دیگر  . است

ي قـدرت در آن  هـا  اي که مهمترین وجه ممیزه جنگ نـرم، فنـاوري      به گونه  د،باش میو پیچیده   

 واکـاوي  ،رو، هـدف ایـن مقالـه     از این. گردد میاست که کمتر مورد توجه قرار گرفته و تبیین        

  بـراي .ي قـدرت در جنـگ نـرم اسـت    ها ت در قالب فناوري  ي اعمال قدر  ها چگونگی و شیوه  

خشونت  شناسی، مفاهیم جنگ نرم، قدرت،     تحقق و تأمین این هدف، نخست، در بخش مفهوم        

ي مختلـف   هـا   در دومـین قـسمت، فنـاوري       ،سپس. شود میي قدرت توضیح داده     ها و فناوري 

 مـورد  ،رود مـی کار ه  بقدرت که در جنگ نرم براي اعمال قدرت و دستیابی به اهداف مطلوب     

شود تا  میبندي  گیري جمع هاي منطقی بحث نیز در نتیجه استنتاج .گیرد میبحث و بررسی قرار   

  .ي پیچیده و مخرب باشدها سازي و مقابله با این فناوري ساز ارائه راهکارهاي خنثی زمینه
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 شناسی مفهوم. الف

  جنگ نرم. 1

ـ  فته در روابط بین   نیا مفهوم جنگ نرم از جمله مفاهیم توسعه        اسـت  یالملل و مطالعات امنیت

جنگ نرم را برحسب  بعضی، بر اساس مصادیق و ابزارها،. شود میکه به صور مختلفی تعریف    

اي، جنگ فرهنگی، جنگ ایدئولوژیک، جنگ اطالعـات و جنـگ            عملیات روانی، جنگ رسانه   

ـ ه برخی دیگر، جنگ نرم را ب. کنند میسرد تعریف    دهـی بـه    رم بـراي شـکل  کارگیري قدرت ن

 گـروه   ).Nye, 2004: 3( کننـد  میتعریف ها  ملت ي افراد وها ، انتظارات و خواستهها ارجحیت

، باورها و الگوهاي رفتاري افـراد و    ها براي تغییر ارزش  را  آمیز   خشونتدیگر، هرگونه اقدام غیر   

  ).4-8: 1389نائینی، (نامند  می جنگ نرم ها، ملت

و مفاهیم، یکی از ابعاد و وجوه جنگ نرم را مـورد توجـه و تأکیـد               هریک از این تعاریف     

شناختی جنـگ نـرم تمرکـز        شناختی و معرفت   بعضی بر ماهیت و محتواي هستی     . دهد میقرار  

ـ ورز میکید أبرخی از تعاریف بر کارکرد و هدف جنگ نرم ت         . دنکن می در حـالی کـه دسـته    . دن

یـک از    هـیچ در عین حال،. دنده مید توجه قرار    سوم، ابزارها و سازوکارهاي جنگ نرم را مور       

 سیاسـی  - جامع و مانع و در برگیرنده کلیه ابعاد و وجـوه ایـن پدیـده اجتمـاعی             ،این تعاریف 

علت ایـن امـر   . ورزند میآمیز جنگ نرم غفلت   این تعاریف از ماهیت خشونت  ،به ویژه . نیست

 خشونت نمادین و ساختاري است     گرفتن نیز محدودکردن خشونت به نوع فیزیکی آن و نادیده        

از این رو، باید تعریفـی از جنـگ نـرم ارائـه داد کـه ضـمن          . دارد که در کانون جنگ نرم قرار     

  .آمیز آن را نیز مد نظر قرار دهد جامعیت، ماهیت خشونت

اعمـال قـدرت نـرم بـراي      «: توان این گونـه تعریـف نمـود        میاین اساس، جنگ نرم را       بر

 و هـا  ، انتخـاب هـا  ، هنجارها، افکار، ادراکات، انتظارات، ارجحیت ها رزشدهی به باورها، ا    شکل

سازي، تنظیم، کنترل و تغییر هویت سوژه انسانی   همبه منظور ،الگوهاي رفتاري فردي و جمعی

ایـن تعریـف، ابعـاد، وجـوه،     . »و جهان ذهنی در راستاي تأمین اهداف و تحقق نتایج مطلـوب          

 اوالً و بـر اسـاس آن، جنـگ نـرم،     گیـرد   میجنگ نرم را در برسطوح، مراحل، ابزار و ماهیت    

  . گانه ثبوتی، سلبی و انتقالی است داراي ابعاد سه
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، تردیـد،  ) و الگوهـاي رفتـاري خـود     ها باورها، ارزش (، طی سه مرحله تولید و ترویج        ثانیاً

اورهـا،  ب(و تغییـر و تبـدیل       )  و الگوهاي رفتاري دیگـري     ها ارزش باورها،( تضعیف و تخریب  

  . شود  عملیاتی می) و الگوهاي رفتاري دیگري به خوديها ارزش

و الگوهـاي    )خـود و دیگـري    (هـا    ، ارزش )خود و دیگري  ( گانه باورها  ، در سطوح سه   ثالثاً

  . گیرد میصورت ) خود و دیگري(رفتاري 

آمیز دارد و متضمن و مستلزم اعمال خـشونت سـاختاري و نمـادین         ، ماهیتی خشونت  رابعاً

هـدف مرجـع   . شـود  میي نرم اعمال   ها در جنگ نرم، قدرت از طریق ابزار و فناوري        . باشد یم

 .گیرندگان هستند قدرت نیز توده مردم، نخبگان و تصمیم

  

  نرم و مولد: قدرت. 2

افـزاري اعمـال قـدرت تأکیـد       عموماً بر قدرت نرم و ابزارهـاي نـرم    ،در تعریف جنگ نرم   

کند، عبارت از توانایی جـذب و اقنـاع    می جوزف ناي تعریف گونه که  قدرت نرم، آن  . شود می

، هـا  ، انگـاره هـا  این نوع قـدرت بـر هنجارهـا، ارزش      . همدستی و همکاري است    برايدیگران  

). Nye, 1990: 153-154( ایدئولوژي، نهادهاي سیاسی، اعتبار، اخالق و فرهنـگ متکـی اسـت   

رد، تعریف و توصیف دیگري از قـدرت      دا میچهره سوم قدرت، همانگونه که خود ناي اذعان         

همچنـین،   ).Lukes, 1975( بندي کرده بود ها پیش از او مفهوم نرم است که استیون لوکس سال

که میشل  رود میچهره چهارم قدرت یا قدرت مولد نیز مصداق دیگري از قدرت نرم به شمار               

  ).1376 فوکو،( فوکو آن را در آثار خود تبیین کرده است

 و آگـاهی    هـا  گیـري ارجحیـت     بـر چگـونگی شـکل      ،یا مفهوم رادیکال قدرت   چهره سوم   

 شرایط و رچهره سوم قدرت ناظر ب .کند میگران، بدون خودآگاهی آنان تأکید    بازیگران و کنش  

 ، از طریق ایجاد خودآگاهی کاذب در بازیگر یا کشور دیگـر          ،یا کشور  روابطی است که بازیگر   

شکل دهد کـه وي همـان چیـزي را    را ، انتظارات و منافع او     اه ، خواسته ها اي ارجحیت  به گونه 

از این رو، در ایـن چهـره از       . و انتخاب کند که مطلوب بازیگر اول باشد        بخواهد، ترجیح دهد  

 ناخودآگاه و ناخواسته همان خواسته و ارجحیتی      ، کسی که در معرض قدرت قرار دارد       ،قدرت
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، نیازي به بنابراین. کننده قدرت است   طلوب اعمال کند که م   میاي انتخاب    کند و گزینه   میطلب  

  ). ;277Lukes, 1975: 24 -281: 1385اي، ن(اجبار فیزیکی، تشویق و تطمیع نیست 

 معطوف به چگونگی خلق سوژه و ابژه انسانی از طریق ،قدرت مولد یا چهره چهارم قدرت

، ی عام و پراکنده استقدرت مولد مستلزم و متضمن فرآیندهاي اجتماع  . استروابط اجتماعی   

اجتماعی ها از طریق روابط   و هویتها  و ابژه  ها اي که ناظر بر شیوه تولید و خلق سوژه         به گونه 

 قـدرت مولـد عبـارت اسـت از تکـوین و      ،رو  از ایـن . باشد میواسطه پراکنده، غیرمستقیم و با   

 از طریـق    ،متعـدد ي اجتمـاعی متنـوع و       هـا  ي انسانی بـا قـدرت     ها  و ابژه  ها تأسیس کلیه سوژه  

، قـدرت مولـد   بنابراین. ي گفتمانی با دامنه فراگیر و گسترده اجتماعیها ي دانش و رویه   ها نظام

شـوند، ولـی سـاختار     مـی ي داللت و معنا که ساختارمند ها رود و به نظام میفراتر از ساختارها    

  .) (Barnett and Duvall, 2005: 55-56 پردازد می نیروها و عوامل اجتماعی  نیستند و به شبکه

قدرت نوعی فناوري و راهبرد است که پیوند عمیقی با دانش، صالحیت و امتیازات دارد و           

از طریـق آن،   روش و تکنیکـی اسـت کـه         ، راه ،قدرت. گردد میبه صورت غیر مستقیم اعمال      

  . دهند می را محدود ساخته و تغییر ها آناده، د برخی اعمال به گستره اعمال دیگر شکل 

شود، بلکه  میواسطه بر دیگران اعمال ن درت وجهی از عمل است که به طور مستقیم و بیق

اعمالی که ممکن است در زمـان حـال یـا آینـده           . گردد میبر عمل بازیگران و کشورها اعمال       

 و منافع  ها ، ارجحیت ها در چهره چهارم قدرت، به جاي تأکید بر انگیزه        بنابراین،  . پدیدار گردند 

سـاز    به عنوان آثار اعمال قدرت ابژه      ها  و فناوري تکوین سوژه    ها  بر فرآیندها، تکنیک   ،بازیگران

  ).343: 1376دریفوس و رابینو، ( گیرد میمورد توجه قرار 

 یعنـی خلـق سـوژه    ،دو وجـه آن   بر این اساس، در تعریف و تبیین قدرت نرم باید به هـر            

دو وجه، قـدرت بـه    در هر. و توجه کرد  ، ادراکات و اذهان ا    ها دهی به ارجحیت   انسانی و شکل  

  وتـر   نامحـسوس  ،  تـر   خفـی  ، ولـی قـدرت مولـد      ،گردد میصورت پنهان و نامحسوس اعمال      

  .کنند تا در برابر آن مقاومت نمایند می آن را احساس ن،اي که قربانیان  به گونه،تر است ظریف
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  ساختاري و نمادین:  خشونت.3

 بیانگر این واقعیت است کـه جنـگ   ، و چهارم قدرتتعریف قدرت نرم بر پایه چهره سوم    

 خشونت در جنگ نـرم،     در عین حال،   .نرم به معناي اعمال قدرت نرم، متضمن خشونت است        

بر خالف جنگ سخت، فیزیکی ، ملموس و مستقیم نیست، بلکـه بـه صـورت نامحـسوس و                  

ن دارد که در بافت  ماهیتی ساختاري و نمادی،خشونت در جنگ نرم. گردد میمستقیم اعمال  غیر

  . فرهنگی نهفته است–تر فرآیندها و ساختارهاي اجتماعی  گسترده

 یک طرف قادر است ، نوعی رابطه اجتماعی و فرهنگی است که در آن         ،خشونت ساختاري 

 در حـالی کـه طـرف دیگـر، از        ،عیار اعمـال کنـد     سلطه و سیطره خود را به طور کامل و تمام         

ي ها  و ظرفیتها بخشیدن به قابلیت ودفهمی، انتخاب و فعلیت  هرگونه خودیابی، خودسازي ، خ    

  . وجودي خود ناتوان است

انـد کـه در    ي خشونت سـاختاري  ، از جمله بارزترین نمودها    امپریالیسم و استعمار فرهنگی   

رو، خـشونت سـاختاري در     از این. اند  نهادینه شده ،ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی    

ایجاد فرآیندها و ساختارهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فکـري اعمـال   جنگ نرم، از طریق  

  ).83: 1382دهقانی فیروزآبادي، ( کند  مین را سلب آشود که قدرت مقاومت در برابر  می

ایـن نـوع    . شود، خشونت نمادین است    مینوع دیگري از خشونت که در جنگ نرم اعمال          

ت در ساختارهاي اجتمـاعی و فرهنگـی شـکل           به عنوان امکان و قابلیت اعمال قدر       ،خشونت

مـستقیم و نامحـسوس اعمـال    ، بـه طـور غیر  گرفته و از طریق سازوکارهاي فکري و فرهنگـی   

اي اسـت کـه     بـه گونـه  ،ي معـانی و نمادهـا  ها خشونت نمادین به معناي تحمیل نظام  .گردد می

ن عمـل  آچـارچوب   آنها را مـشروع و مقبـول بپندارنـد و در         ،گران اجتماعی  بازیگران و کنش  

ـ   میگونه که بوردیو تبیین   خشونت نمادین، آن،به بیان دیگر  . نمایند ه کند، خشونتی است کـه  ب

 ولی چون این تسلیم و    ،شود می تعهد اطاعت و انقیاد گرفته       ، از افراد با زور و اجبار      ،وسیله آن 

ریشه دارد، انقیاد  شده جمعی    اطاعت در انتظارات جمعی و اعتقادات اجتماعی تلقین و پذیرفته         

. سـازي اسـتوار اسـت      خشونت نمادین بر بـاور و عقیـده       . دشو مینقلمداد  اجباري و خشونت    

گران داراي الگوهاي درك     فرآیند ایجاد عقاید جمعی و اجتماعی براي خلق کارگزاران و کنش          



  11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاي قدرت در جنگ نرم فناوري

  
 

عیت سازد تا دستورات نهفته در یک گفتمان یا وضـ      میکه آنها را مهیا و مستعد       است  و داوري   

  ).255: 1380بوردیو، (  و از آن تبعیت نمایندهرا دریافت

اعتقادات در اینجا به معناي تمایالت ناخودآگاه و بدون تفکر و انقیاد و اطاعت مبتنـی بـر                   

باورهاي شایع و رایج در سطح جامعه و فهم متعارف نسبت به الزامات و  القائات یک گفتمان          

ـ  زیرا، ساختارهاي فکري افراد م    ،است  ،کارگرفتـه شـده در ایـن گفتمـان    ه نقاد با ساختارهاي ب

 به طوري کـه اطاعـت از ایـن فـرامین و دسـتورات نهفتـه در           ،سازگاري و انطباق معنایی دارد    

  ). 256: 1380بوردیو، ( شود می لمداد تنها انتخاب معقول و گزینه بدیهی ق،گفتمان مقبول

کننده خشونت  ی و فهم مشترك که اعمالفرد مطیع و منقاد، در حقیقت به انتظارات اجتماع     

 پاسخ مثبت داده و خود را با آن وفق داده و برپایه آن عمل        ،نمادین تبیین و تعریف کرده است     

 به طوري که وي بدون      ،گر است  ، متضمن سلب اراده کنش    رو، خشونت نمادین    از این . کند می

 این باور که علـم لزومـاً      ال،مثاي  بر.  عمل کند  ،آمیز تفکر و تأمل در ماهیت این رابطه خشونت       

  .باشد می بهترین نوع حکومت و تنها نظام سیاسی مشروع ،دمکراسی سکوالر است، یا لیبرال

بنابراین، خـشونت نمـادین معلـول سـازگاري و انطبـاق سـاختارهاي فکـري و باورهـا و             

گـران    سـلطه شده بر آنان توسـط  پذیران با ساختار رابطه قدرت و سلطه اعمال    هاي سلطه  عادت

گر و  زیرا ساختارهاي فکري و فرهنگی، درك و داوري، نظام ترجیحات و انتخاب سلطه،  است

روابط خشونت نمادین تنها در پرتو همدسـتی قربانیـان و        .  باید بر هم منطبق باشند     ،پذیر سلطه

بـه  دهی  رو، خشونت نمادین از طریق شکل  از این. گردد میاستثمارشدگان آن درونی و طبیعی  

هـا،   دهـی بـه انتخـاب    یـک سـو و شـکل     از ،شعور متعارف یا عقـل سـلیم و باورهـاي رایـج           

: 1380بوردیـو،   (شـود    مـی  از دیگـر سـو اعمـال         ،، انتظـارات و نظـام بـاور افـراد         ها ارجحیت

 ).269و286

  

  فناوري نرم. 4

توسـعه  اي که بدون تولیـد و         به گونه  ،کند میاي در جنگ نرم ایفا       کننده فناوري نقش تعیین  

در ایـن مـورد   .  امکان پیشبرد و پیروزي در جنگ نرم بسیار سخت اسـت    ،ي پیشرفته ها فناوري

هـاي    فنـاوري ،ي سخت یـا در بهتـرین حالـت        ها الً بر نقش و اهمیت فناوري     امنیز، بیشتر یا ک   



 51شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12

کارگیري دانش ه  و ابزارهاي ناشی از ب     ها  یعنی قواعد، روش   ،شود میافزاري تأکید و تمرکز      نرم

 سیـستم دانـش عملـی و        نوعی ،رو، فناوري   از این . وم طبیعی در حل مشکالت تولید مادي      عل

 تغییر، تطبیق برايها، ابزارها و قواعد   کاربردي منتج از علوم طبیعی است که به صورت مهارت         

  . )Zhouying, 2001: 1-2( شود میکار گرفته ه و مدیریت طبیعت براي بقاي بشر و توسعه ب

 کمتر در ادبیات جنگ نرم مورد توجه و تجزیـه و تحلیـل        ،ي نرم ها فناورينقش و اهمیت    

دهند و بدون  می اساس جنگ نرم را تشکیل ها، که این فناورياست در حالی این . گیرد میقرار 

ـ  بر.  آغاز، ادامه و انجام آن ناممکن است   ،آنها اوري، دانـش ناشـی از   اساس تعریف سنتی از فن

براي حل مسائل و مشکالت عملی و  می  غیرعلاًطبیعی و معرفت سنت، علوم غیر  علوم اجتماعی 

ـ    . شود میکاربردي مختلف، فناوري نرم نامیده     کـارگیري و اسـتفاده   ه فنـاوري نـرم از طریـق ب

شـود کـه بـه     مـی ي انسانی و اجتماعی حاصـل     ها آگاهانه قوانین یا تجارب مشترك در فعالیت      

دهد که به توسـعه و     مییی شکل   ها  و رویه  ها ، شیوه ها شقواعد، سازوکارها، ابزارها، نهادها، رو    

از این رو، فناوري نرم ). ibid( کند میترقی، انطباق و تنظیم یا کنترل جهان عینی و ذهنی کمک 

 تغییـر، همـسازکردن و مـدیریت سـوژه          بـراي  و قواعدي است     ها ، ابزارها، روش  ها نیز مهارت 

نخست، تولیـد سـوژه انـسانی یـا     : رود میکار ه ه ب این فناوري در دو سطح و دو مرحل       . انسانی

کردن این سوژه در راستاي اهداف مطلـوب و        تغییر، همساز و اداره    ،دوم تبدیل انسان به سوژه؛   

  . ایجاد نتایج مورد نظر

 یعنی هم باید فنـاوري باشـد و         ،فناوري نرم باید داراي دو ویژگی و خصوصیت عام باشد         

 نظام دانش کاربردي از ابزار، وسـایل و قواعـد بـراي    نوعی باید الًبه عنوان فناوري، او  . هم نرم 

ثانیـاٌ، هـدف عملـی و کـاربردي بـراي        . حل مـسائل و مـشکالت انـسانی و اجتمـاعی باشـد            

از طرف دیگر، به لحاظ    . آوردن خدمات الزم براي تغییر اجتماعی و فرهنگی داشته باشد          فراهم

   :ار باشدبودن نیز باید از چهار ویژگی برخورد نرم

 فعالیـت  ، اسـت کـه در آن  »جهان ذهن«نخست، هدف و غایت عامل معطوف و مربوط به        

  . شود میخودآگاه انسان هدایت 
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ي فعالیـت اجتمـاعی   هـا  ي ذهن و نظامها ي اجرا و عمل شامل فرآیند فعالیت    ها دوم، حوزه 

اي مختلف انـسانی،    ، پارامترها و عوامل تکنیکی عمده و اصلی، فاکتوره        بنابراین. گردد میبشر  

  . باشد میاجتماعی و فرهنگی 

ي مشترك تهیه خدمات فاقـد اشـکال فیزیکـی          ها ، شیوه ها سوم، جز محصوالت و فرآورده    

  . مانند خدمات، فرآیندها، قواعد و نهادها هستند

ثیرگـذاري بـر تغییـرات از طریـق         أدهـی و ت    چهارم، فناوري نرم باید قادر به ایجاد، شـکل        

  ).Zhouying, 2005: 6(ي انسان در جهان عینی و ذهنی باشد ها کنششناخت و ادراك 

انـسانی،   این اساس، فناوري نرم عبـارت از فنـاوري فکـري معطـوف بـه افـراد، تفکـر              بر

مانی و جامعه انسانی براي     بینی، رفتار انسانی و ساز     ایدئولوژي، احساس، نگرش ارزشی، جهان    

گر، فناوري نرم دانش چگـونگی آفـرینش و ابـداع در          به بیان دی  .  ابداع و ابتکار است    آفرینش،

، ایدئولوژي، رفتارهاي فردي و سازمانی و اجتمـاع بـشري   ها ي تفکر، احساس، ارزش   ها عرصه

ي هـا   نمونه، و فرهنگها استانداردسازي، پردازش و تنظیم و تدوین افکار، ادراك، ارزش       . است

  ).Zhouying, 2001: 3-4(بارز فناوري نرم هستند 

  

  ي قدرت ها  فناوري.ب

،  انسانیترین انواع فناوري نرم است که براي خلق سوژه هاي قدرت، یکی از خفی فناوري

 ها،  این دسته از فناوري.شود منضبط، مطیع و منقادسازي افکار و اذهان او به کار گرفته می

وم و چهارم هاي س کارگیري ماهرانه چهرهه کاربرد و کارکرد اساسی در جنگ نرم دارد که بر ب

هاي جزیی است   و تکنیکها هاي قدرت، کردارها، رویه منظور از فناوري. قدرت مبتنی است

  . شود که روح، فکر، ذهن، رفتار و شیوه زندگی انسان از طریق آنها شکل داده می

 دارد که فوکو آن را به صورت عقالنیت موضعی و 1تر از تخته ی گستردهیانتکنولوژي، مع

اي  به گونههمچنین، گرچه وي فنون و فناوري را . کند دف آگاهانه تعریف میجزیی داراي ه

تري از فنون خاص و   مجموعه عامها،  فناوري،گیرد، ولی در بسیاري از مواقع کار میه مترادف ب

از این رو، فناوري قدرت، فراتر از معناي محدود و متعارفش، ناظر و معطوف . موضعی هستند

                                                                                                              
1 . Techne 
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ها، اداره نفس توسط نفس، اداره نهادهاي  ها و نفس  و تدبیر افراد، روانبه خلق سوژه انسانی

 اشکال واقعی ،هاي قدرت اي که فناوري  به گونه،شود اجتماعی و مدیریت افکار عمومی می

  ).330 ـ 353: 1376فوکو، (اشند ب اعمال قدرت می

رهنگی، جنگ بنابراین، فناوري قدرت از سه جهت از مفاهیمی چون جنگ روانی، جنگ ف

   :شود ایدئولوژیک و عقاید متمایز می

دهی به افکار و اذهان  چگونگی شکلدر آنها، گفته که  اول، بر خالف موارد مشابه پیش

  . کید بر چگونگی خلق سوژه انسانی استأ ت،ي قدرتها  در فناوري،مخاطب موضوعیت دارد

مین أرت تعقیب و تي قدرت، این هدف از طریق میکروفیزیک قدها دوم، در فناوري

اي وجود دارد که در   سوژه، به طوري که در مواردي چون جنگ روانی و فرهنگی،شود می

  .شود ي قدرت آفریده میها  وي در فرایند فناوري، ولی در اینجا،گیرد معرض قدرت قرار می

  .تضمن خشونت ساختاري و نمادین استي قدرت مها  سوم، فناوري

کار ه هاي قدرت متفاوتی ب  فناوري،، مراحل و ابعاد جنگ نرمبر مبنا و متناسب با سطوح

ها و الگوهاي  اي که در بعد ثبوتی و مرحله تولید و توجیه باورها، ارزش  به گونه،شود گرفته می

در بعد سلبی و مرحله . شود هاي تولید و توزیع قدرت استفاده می  از فناوري،رفتاري خودي

هاي   از فناوري،ها و الگوهاي رفتاري دیگري ورها، ارزشو تخریب با تضعیف ،ایجاد تردید

هاي تبدیلی قدرت در بعد انتقالی و مرحله  سرانجام، فناوري. شود تخریبی قدرت سود برده می

از این . گیرد  مورد استفاده قرار می،هاي خودي هاي دیگري و تبدیل آنها به ارزش تغییر ارزش

هاي تولید، ترویج، تخریب و تبدیل  اي از فناوري رو، در فرآیند جنگ نرم، چرخه و بسته

 جایگزین ،ها و الگوهاي رفتاري جامعه مبدأ شود تا باورها، ارزش کار گرفته میه قدرت ب

 . ها و الگوهاي رفتاري جامعه مقصد گردد باورها، ارزش

  

 سازي و اعتباریابی مرجعیت. 1

ها و الگوهاي رفتاري خودي   ارزشاولین بعد و گام در جنگ نرم، تولید و توجیه باورها،

شود  هایی استفاده می  از فناوري،در این بعد و مرحله. هاي مولد قدرت است از طریق فناوري

ها و الگوهاي رفتاري به عنوان عناصر قدرت نرم  کننده باورها، ارزش که تولید، توجیه و تثبیت
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تولید و تحکیم مرجعیت و اعتبار  ،مهمترین فناوري قدرت در این مرحله .باشد جامعه مبدأ می

ها و الگوهاي رفتاري   تولید باورها، ارزش، زیرا اولین گام در جنگ نرم،فرهنگی است

شمول، عام و کلی در سطح جامعه بشري است که براي کسب مشروعیت و اعتبار به آن  جهان

لت و تکلیف  برتري فرهنگی، رساياین هدف نیز از طریق ایجاد و القا. شود میارجاع داده 

  .گردد انسانی و ادعاي حقایق و فضائل مطلق تأمین می

 

  القاي برتري فرهنگی . 1-1 

الزمه آغاز جنگ نرم که  اصالتاً ماهیتی فرهنگی و ارزشی دارد، ادعا و القاي برتري 

ها، آداب و رسوم،  ها، افکار و اندیشه  فرهنگی که داراي ارزش،فرهنگی بر دیگران است

ها تفوق و برتري   زندگی و نظام باورهایی است که بر سایر فرهنگ  ري، شیوهالگوهاي رفتا

 از منظر ،جویی فرهنگی، نوعی ایدئولوژي سیاسی است که در چارچوب آن برتري. دارد

  . شود ها  نگریسته شده و در مورد آنها قضاوت می فرهنگ خودي به سایر فرهنگ

ها  تار، نظام باورها، آداب و رسوم، افکار، اندیشهها، زبان ، رف اساس ارزش این داوري نیز بر

ها و  گذاري نیز همواره ارزش در مقام ارزش. گیرد هاي فرهنگ مهاجم صورت می و انگاره

اي که   به گونه،یابد  می ها ارجحیت و اولویت عناصر فرهنگ خودي بر سایر فرهنگ

گرایی و  چندفرهنگانگاري فرهنگی، نفی و طرد  جویی فرهنـگی متضمن مطلق برتري

ها از منظر و  بنابراین، دیگر فرهنگ . )The Columbia Encyclopedia, 2007 (استثناگرایی است

اي که   به گونه،شود ها، باورها و الگوهاي رفتاري خود درك و تفسیر می برحسب ارزش

باید آنچه  ،»تخریب خالق«بر مبناي منطق بنابراین، . شود هاي دیگر نادرست انگاشته می فرهنگ

  .  تضعیف و تخریب گردد،هاي خود است متفاوت و متمایز از فرهنگ و ارزش

  

  ادعاي حقیقت . 2-1

انگاري ارزشی، دیگر فناوري قدرت، ادعاي حقیقت  جویی فرهنگی و مطلق اساس برتري بر

 کنند که آنان به همه حقایق نهایی در جنگ نرم، صاحبان قدرت نرم چنین ادعا و القا می. است

 باورها و ،ها از این رو، مالك و معیار درستی و نادرستی حقایق انسانی، ارزش. اند دست یافته
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شمولی چون حقوق بشر، آزادي،  هاي فراگیر و جهان ارزش. موازینی است که در نزد آنان است

  . باشند  از جمله این فضائل می،دموکراسی، خوشبختی، رفاه، امنیت و سعادت

شود، بلکه کلیه وجوه و ابعاد  ه خاصی از زندگی بشر محدود نمیادعاي حقیقت به وج

 »حقایق مطلق«خواه،  در قالب ایدئولوژي تمامیت. گیرد حیات فردي و اجتماعی انسان را فرا می

هاي حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادي،  شود که تمامی ساحت  شمولی تعریف می و جهان

 با توجه به تالزم قدرت و ،بدین ترتیب. دهد ها را شکل می فرهنگی و حتی مذهبی انسان

دانش، صاحبان قدرت نرم به عنوان مراجع علمی و معرفتی مشروع که دانش صادق و مشروع 

 در این  وکنند  شیوه عمل و الگوهاي رفتاري مشــــروع را نیز تعیین می،را در اختیار دارند

  . )Held and Macgrew, 2001: 45(  پــــردازند ها می  به ارزیابی دیگر فرهنگ،جایگـــاه

  

  ادعاي رسالت انسانی . 3-1

هاي اعمال قدرت در مرحله ثبوتی جنگ نرم، ادعا و القاي   فنون و تکنیک ازیکی دیگر

انسان غربی به عنوان سوژه خردمند . احساس تکلیف و مسئولیت در قبال بشریت است

 دموکراسی و نظام سیاسی و ،خودمختار و متمدن که صاحب حقایق مطلقی چون آزادي

 ،داند از طریق گسترش و جهانگیرساختن آنها  خود را موظف و مکلف می،اقتصادي برتر است

  ).  Harrison, 2003 (مند سازد  دیگران را نیز از این موهبت و نعمت بهره

  

  سازي  فرهنگ. 2

شود تا  میف افزاري تعری  به صورت نرم، بیشتر ولی امروزه،فرهنگ معانی مختلفی دارد

 تولید و مبادله معانی در بین اعضاي ر فرهنگ ناظر ب،)Hall, 1997: 2(ل ها به نظر. افزاري سخت

نیز فرهنگ را عبارت از ) cited in Weber, 2005: 3 ( رتلیها  جان. باشد جامعه یا گروه می

 فرهنگ به از این رو،. کند تولید و بازتولید اجتماعی احساس، معنا و خودآگاهی تعریف می

 فرهنگ مربوط و معطوف به ،همچنین. رود کار میه معناي فرآیند معناآفرینی و نمادسازي ب

یکی از . ستان آچگونگی درك و احساس جهان و چگونگی تولید، بازتولید و انتشار 

 از منظر ،به همین علت.  روایت و حکایت آنهاست،ي ترویج این درك و احساسها شیوه
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این . کنند میها در مورد خود نقل  یی است که انسانها  رشته روایت،هنگکلیفورد گیرتز، فر

هاي  ها همیشه آگاهانه و عمدي نیستند، بلکه شامل باورهاي خودآگاه و راه و روش روایت

 درك و فهم شاملي فرهنگی ها  روایت.) (Geertz, 1975: 448دنشو میناخودآگاه نیز 

درك مشترك یا عقل سلیم آن . شود می) ناخودآگاه(و شعور مشترك یا عقل سلیم ) خودآگاه(

  .کنیم می ولی راجع به آن فکر ن،دانیم چیزي است که می

 شعور و خرد جمعی و مشترك یا حوزه مسلم و غیر قابل انکار مشتمل بر نوعیفرهنگ 

 فرهنگ معانی بیناذهنی را در جهان ،همچنین. تفسیر و خلق مشترك واقعیت توسط گروه است

بر اساس آن  ، تفسیر و ارزیابی کرده ودهد واقعیت را درك می امکان صاحبانشده و به خلق کر

سازي به عنوان فناوري  رو، فرهنگ  از این). 171: 1387بادي، آدهقانی فیروز( اقدام نمایند

هاي داللت و معناداري، نقل  ي قدرت معناسازي و ایجاد رویهها  شامل ریزفناوري،قدرت

سازي،  سازي، هنجارسازي، نهادسازي، واقعیت سازي و بیناذهنیت زي، ذهنیت، نمادساها روایت

ایجاد نظام اخالقی، ایجاد نظام باورهاي فردي و جمعی، ایجاد نظام دانایی و ساختارهاي 

  .شود می مبدأ و مقصد هفکري و ایجاد فهم متعارف یا عقل مشترك در سطح جامع

  

  سازي  گفتمان. 3

ي دانش که از طریق آنها معنا ها فرایندهاي اجتماعی و نظام فتمانی،ي گها ، رویهها گفتمان

 فناوري قدرت است که نقش و جایگاه کانونی در نوعیشود،  تولید، تثبیت، تجریه و منتقل می

ها، قواعد و معانی در بستر زبانی است که داراي  گفتمان به معناي ارزش. کند میجنگ نرم ایفا 

افکند و  میقل بوده و بر کلیه ابعاد و جوانب حیات اجتماعی سایه خودمختاري و تأثیرات مست

  .کنند  خود و جهان را درك، تفسیر و تعریف می،گران اجتماعی از طریق آن کنش

کند، بلکه چون ماهیت تکوینی و تأسیسی دارد،  میگفتمان تنها معنا را بازنمایی و حمل ن

رو، گفتمان امر ممکن و غیرممکن، مشروع و   از این. کند  را تولید و بازتولید میها معنا و ارزش

 پایگاه و ها در حقیقت، گفتمان. کند نامشروع، طبیعی و غیر طبیعی را تعریف و تعیین می

ي عادي حیات را تعیین ها آنها جایگاه و منزلت رویه. باشند میخاستگاه روابط اجتماعی قدرت 

  .)Hayward, 2000 (کنند  میکن را تعریف ي اجتماعی کنش متصور و ممها  و حوزهها و عرصه
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 و روابط اجتماعی، ها ، رویهها  به عنوان نظام معنایی تکوینی فراگیر، فرآیندها گفتمان

از . آفرینند میي آنان را از طریق معنابخشی به آنها ها  و ظرفیتها ي اجتماعی، سوژهها هویت

 از یک طرف ،سازي  طریق سوژه و ابژهد ازکن میرو، گفتمان تولیدکنندگان خود را قادر   این

خود را به عنوان صاحبان قدرت و صالحیت و از سوي دیگر، دیگران را به مثابه موضوعات 

براي مثال، تثبیت و توسعه گفتمان حقوق بشر، دموکراسی، .  تولید و بازتولید نمایند،قدرت

  وآزادي و برابري، دو گروه از افراد و کشورهاي حافظ و ناقض حقوق بشر، دموکرات

دهقانی (کند  میفریند که در سایه آن، دسته اول بر دسته دوم اعمال قدرت آ خواه را می آزادي

  ).166-168 :1388بادي، آفیروز

 دیدگاههاي نهفته در آن را ،شود که گروه بیشتري از مردم و جامعه میگفتمان زمانی مسلط 

را تبیین و تعریف   مراجع اقتدار خوداین نظام،. رك بپذیرندبه عنوان نظام باورها و دانش مشت

رستی رفتار یی در مورد درستی و نادها در چارچوب چنین نظام باور یا گفتمانی، انگاره. کند می

 امور عادي و غیر عادي یا طبیعی و غیرطبیعی را نیز ها، این ایده. گیرد میو اعمال نیز شکل 

ها  ، کنشها اندیشهگروهی از در درون این گفتمان و نظام باور خاص، . دنکن میتبیین و تعریف 

ن حقایق  که به عنواها این پندارها و انگاره. شوند می ناممکن ، ممکن و گروهی،و اعمال

. دنکن میبینی و شیوه نگرش و فهم جهان را تعریف   جهاننوعیشوند،  می قلمدادقابل انکار  غیر

  .شود می عادي و بهنجار ، شیوه زندگی خاص نهفته در این حقایق، طبیعی،به تبع آن

 ي و هنجارهاها ، ارزشمی، مفاهی از معانتی با اطاعت و تبع،ی اجتماعگرانیافراد و باز

 يها  مؤلفهنی از ايرویپ. کنند ی مدی، آنها را بازتولی معانهاي ها و نظام  گفتماننیدر امستتر 

 دیشود و آن را مجدداً بازتول می يری و خودتسخی منجر به خودانضباط،قدرت منقادکننده

. روند می انواع و اشکال قدرت به شمار نی از مهمتریکی ،ی گفتمانيها هیرو ،نیبنابرا. کند می

 ي نهفته است که ساختارهایناذهنی بی معاندی آن در بازتولیی در توانای گفتمانيها هیوقدرت ر

 خود عمل تی طبق هوستی که فرد قادر ني به طور،سازد میمان وأ را تگرانی و بازیاجتماع

  .  بشناسدتی به رسمیدر بستر گفتمانرا  آن تی مشروع،جی رایی نظام معنا،نکهی ار مگ،کند

 ،ییقدرت نها.  استی در ساختار اجتماعیناذهنی بي معنادی تولی گفتمانيها هی رو،قدرت

 در اعمال ها هی رونی، اگرچه ابنابراین. باشد می یناذهنی بيها تی و کنترل واقعدی بازتوليها هیرو
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 نیا. دنبخش می را وحدت يادیز  فراتر از آن رفته و تعداداری بسیابند، ولی می ی تجليفرد

 صرف فروکاست يثار و اعمال فردآتوان به سطح  میند و قواعد مستمر را نم  قاعدهيها هیرو

)Foucault, 1974(.  

  

  سازي  سوژه.4

 ممکن و ،سازي  فناوري خرد قدرت است که در چارچوب گفتماننوعی ،سازي سوژه

بر اساس تکنولوژي قدرت گفتمانی، گفتمان با تکیه بر نیروها و عوامل . دشو اعمال می

 ود کن میي حقیقت را تأسیس ها  رژیم،و معرفتی می ماعی تحت عنوان عینیت علقدرتمند اجت

رو، سوژه یا   از این. سازد ودي که فرد از آن آگاه است را برمی سوژگی، به معناي خیاسوژه 

  .)Digester, 1992: 977-1007( استي گفتمانی ها  و رویهها  تابع و معلول گفتمان،هویت افراد

ي گفتمانی هستند که ها این رویه. ، سازه گفتمانی یا مواضعه زبانی است سوژه، در حقیقت

 ،ي گفتمانیها  نیز از طریق تبعیت از این رویهها انسان. کنند میسوژه انسانی را تولید و خلق 

  .کنند می و جعل هدآفری  ود را خ

ن، یعنی سوژه به هر دو معناي آ. کند میاین تکنولوژي قدرت، انسان را به سوژه تبدیل 

 به ،و همچنیناو  بهوابستگی  و دیگرياز سوي تحت انقیاد دیگران درآمدن به علت کنترل 

است شده توسط دیگري بر اثر خودآگاهی کاذب  معناي مقید و محدودشدن به هویت ساخته

هر دو حالت، شکلی از سوژگی و اطاعت از دیگران . باشد میکه دال بر قدرت منقادکننده 

ترین شکل و فناوري قدرت است که از طریق   خفی،ها  و ابژهها خلق سوژه رو،  از این. است

دادن و   امري که از طریق شکل،گردد می اعمال ها دهی به کیستی و چیستی افراد و ملت شکل

گفتن دیگران  کردن و سخن اي که به اندیشیدن، عمل  به گونه،شود خلق گفتمان غالب حادث می

سازي و  توانایی که از راه عادي. دهد میل مختلف شکل در مورد موضوعات و مسائ

 به مثابه حقیقت مسلم ،آید و مواضعه گفتمانی میي گفتمانی به دست ها کردن سازه طبیعی

  ).172:1377دهقانی فیروزآبادي، (شود  میپذیرفته 
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  تعریف اخالقیات و اصول اخالقی. 5

 سیاست نفس به معناي نوع رابطه  اخالقیات به معناي تدبیر و،سازي چوب سوژهدر چار

را به عنوان  به چهار صورت ممکن است خود فرد. دشو میشخص با خودش نیز تعریف 

   :ي خود قوام بخشدها سوژه اخالقی تعریف کرده و به کنش

شود که به عنوان کانون سلوك و رفتار اخالقی  می، مربوط به جزیی از انسان وجه اول

، معطوف به نیرو و عاملی است که فرد را به تشخیص وظایف وموجه د. کند میاقدام و عمل 

شود که افراد از  می ناظر به ابزار و وسایلی ،وجه سوم. سازد میاش قادر  و تعهدات اخالقی

 ناظر به آن است که ،وجه چهارم. شوند می دچار تغییر و تحول درونی و استحاله هاطریق آن

دهی به چگونگی  بنابراین، شکل. خواهد بشود  و میتواند  سوژه اخالقی ممکن میکدام ،فرد

قدرت است که به صورت پنهانی در   فناوري خردنوعیتدبیر نفس یا اخالقیات فردي نیز 

  .شود میجنگ نرم اعمال 

فناوري قدرت نیز در قالب دیگر ، به عنوان ها تعریف و تعیین اصول و نظام اخالقی سوژه

 و قواعد براي ها اي از ارزش  اخالق به عنوان مجموعه.گیرد میسازي گفتمانی صورت  سوژه

این اصول و . گردد میوسیله گفتمان غالب تعیین ه  بخشی از سوژگی فردي است که ب،کنش

 به وسیله نهادها و مراجع مشروع اقتدار همچون خانواده، نظام آموزشی، ،موازین اخالقی

مل مستمر به آنها مشروعیت یافته و به شود که در اثر ع می عرضه و ترویج ،مدرسه و دانشگاه

 ،هاي جنگ نرم از این رو، یکی از تکنیک. گردد میصورت امر اخالقی و پسندیده تثبیت 

  .دهی به نظام اخالقی جامعه از طریق نهادهاي اجتماعی است شکل

  

  تعریف نظام دانایی. 6

ت است که در جنگ ي قدرها  یکی دیگر از فناوري،تعریف و تبیین نظام معرفتی و دانایی

می  پارادایم عل،نظام دانایی یا اپیستمه یا به تعبیر دیگر. گردد میي انسانی اعمال ها نرم بر سوژه

 به معناي ساختارهاي ناخودآگاه منظم و منضبط است که پایه و مبناي تولید دانش ،و شناختی 

این دایره و . گیرد میو معرفت مشروع و معتبر در زمان و فضاي مشخص و معینی قرار  می عل
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 دهد میگستره معرفتی است که به شرایط امکان دانش و معرفت معتبر در فضاي خاص شکل 

)Der Derian, 1989: xiv( .معتبر در خارج از این نظام معرفتی و   میشناخت و تولید عل

امر به این . شود یشمرده ماعتبار  نه معتبر و مشروع و نادرست و بیو  نه ممکن است ،پارادایم

 کنترل قدرت ابداع ،دهی غیرمستقیم به تفکر و ساختارهاي فکري فرد و به تبع آن معناي شکل

 تعریف علم تجربی ،براي نمونه. دلخواه است می و خالقیت وي در چارچوب فکري و عل

معتبر و مشروع، متضمن آن است که معارف غیرتجربی و   می به عنوان تنها معرفت عل،اثباتی

  .بوده و باورهاي مبتنی بر آن نیز کاذب و نادرستند می معنی و غیرعل  بی،دینی

  

   تعریف عقالنیت.7

 فناوري قدرت دیگري است که در جنگ نرم ،دهی به عقالنیت فردي و جمعی شکل

 تعریف و معناي خاصی از عقل ،در چارچوب گفتمان حاکم. کننده دارد کاربرد فراگیر و تعیین

 غیرعقالنی و ، از این رو، هرگونه تفکر و عملی خارج از این تعریف.شود میو عقالنیت ارائه 

 به عقل ابزاري محدود شد که صرفاًبراي نمونه، در مدرنیته، عقل . شود نشان داده مینادرست 

 فایده و انتخاب بهترین ابزار براي تأمین سودمندترین – عقالنیت یعنی تحلیل هزینه ،بر پایه آن

  .) Best and Kellner, 1991: 165( هدف

 و رفتارهاي خارج از ها بودن کلیه کنش رواج و غلبه عقالنیت ابزاري به معناي غیرعقالنی

 سوژه عاقل کسی است که بر مبناي عقل ،پس.  فایده و سود شخصی است-مبناي هزینه

 به صرفاًعقل . دآی میب احسبه عقل   بی،از این رفتار نماید ابزاري عمل کند و هر کس غیر

شاید بتوان ادعا کرد . ندارد میگردد و عقل معاد معنا و مفهو میل معاش محدود و منحصر عق

 .شود میترین فناوري قدرتی است که در جنگ نرم اعمال  این خفی

    

  سازي غیریت/  هویت.8

سازي  یکی دیگر از سازوکارهاي اعمال قدرت در جنگ نرم که ارتباط تنگانگی با گفتمان

، ها سازي گفتمان با توجه به قدرت سوژه و ابژه. سازي است و غیریتبخشی  دارد، هویت

بر مبناي اصل . رود می یکی از مهمترین کارکردهاي آنها به شمار ،سازي سازي و غیریت هویت
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، تقسیمات و ها محوري در اندیشه و فلسفه غرب، تقابل  کالم بنیادي متافیزیک حضور و

در  .همواره یکی بر دیگري ارجحیت و برتري داردآن، در که  گیرد میتضادهاي دوگانه شکل 

چارچوب گفتمان غیریت، از یک طرف هویت خودي که همواره خوب و مثبت است و 

هر کس توان تعریف و  .شوند می تعریف و تعیین ،دیگري که متمایز، متفاوت و منفی است

 ،رو  از این. سانی است قادر به تعیین سرنوشت و کنترل سوژه ان،کنترل هویت را داشته باشد

  .)Vasques, 1997: 220-23( هویت امري مبتنی بر قدرت است

  

  سازي نامشروع/  مشروع.9

چارچوب  در  والمللی  در عرصه بینها  و کنشها سازي بعضی هویت مشروع و طبیعی

  . رود میکار دیگري است که در جنگ نرم به کار گفتمان حاکم و غالب، سازو

کردن آنها، بعضی از انواع   و خاص و عملیاتی»ي حقیقتها رژیم« ایجاد  از طریقها گفتمان

  آنها،.سازند میمشروع و برخی دیگر را نامشروع را  اجتماعی -وجود، هویت و رفتار سیاسی

. کنند می تعریف ،کردن بر مبناي آن را دارند گفتن و عمل یی را که مشروعیت سخنها سوژه

 ها شده نیز در قالب گفتمان ي برساختهها  با ابژهها ل سوژه چگونگی برخورد و تعام،همچنین

رو، در جنگ نرم، آغازگر جنگ براي اقدامات و اعمال سلطه خود بر   از این. گردد میتعیین 

به تبع آن، آنان ساختارهاي سلطه و سرکوب و . کند میزایی   مشروعیتها، کشورها و ملت سایر

اي که هرگونه مقاومت و مخالفت با این  د، به گونهسازن میروابط قدرت مذکور را طبیعی 

  . نامشروع و غیر طبیعی جلوه کند، قدرت و ساختارهاي سرکوب،مناسبات

 رفتارها و عملکردهاي ،سازي سازي، هویت و غیریت مریکا از طریق گفتمانآبراي نمونه، 

رو،   از این. زدسا میجویانه خود نسبت به دیگر کشورها را مشروعیت بخشیده و طبیعی  سلطه

 به اجراي ،صالح سازد به عنوان تنها مرجع مشروع و ذي میمریکا را قادر آگفتمان حقوق بشر، 

دمکراسی   لیبرال، از یک سو،گفتمان دمکراسی. آن بپردازد و ناقضان آن را مجازات و تنبیه کند

 و متمایز با آن را ي متفاوتها کند و از سوي دیگر، نظام میرا تنها نظام سیاسی مشروع معرفی 

 صالحیت و مشروعیت ،مریکا و غربآ در پرتو گفتمان تروریزم، ،همچنین. سازد مینامشروع 
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بر . کن گردند که باید ریشه سازند می را بر ها  تروریست،کنند و در مقابل میمبارزه با آن را پیدا 

  .دنشو میطبیعی و تثبیت ي گفتمانی نیز این رفتارها، ساختارها و روابط، ها اثر استمرار رویه

  

  جهان   استعمار زیست.10

 یکی دیگر از به عنوانجهان مشترك   زیست،ایجاد فهم متعارف یا عقل سلیم و سپس

 .کار دیگري است براي اعمال قدرت در جنگ نرمهاي گفتمان، سازو کارکردها و کارویژه

 امکان مقاومت ،د و از این طریق را تولید و بازتولیها ي متعارف جوامع و ملتها  فهمها، گفتمان

 به ، ایجاد فهم متعارف،همچنین. دنکن میسایر کشورها در مقابل آن را محدود و سرکوب 

 مسلم و طبیعی را تولید و ، موجه،بخشد و روابط سلطه مجاز میکننده قدرت، مشروعیت  اعمال

جهان  گیري زیست یکی از تجلیات یا پیامدهاي ایجاد فهم متعارف، شکل. کند میبازتولید 

 ،ري قدرت یا سازوکار اعمال سلطهاوبرماس از این فنها  .مشترك یا واحد در سطح جهان است

بر اثر غلبه  .) Habermas, 1984: 306-310( کند مییاد » جهان استعمار زیست«با عنوان تسخیر یا 

ریق ایجاد فهم گفتمان هژمونیک مبتنی بر مناسبات قدرت در شرایط جنگ نرم، قدرتمندان از ط

این هدف به صورت جهانگیر و . ورزند میجهان مبادرت   به استعمار زیست،متعارف دیگران

  . شود میسازي فرهنگ جهانی حاصل  مریکایی از راه همسانآفراگیرکردن شیوه زندگی 

هاي الزم را براي انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات در عصر حاضر، سازوکارها و ابزار

 به ها، وسایل ارتباط جمعی و رسانه. سازد میپذیر  از قدرت فراهم و امکانن شکل اعمال ای

معناي کلیه ابزارهاي انتقال پیام،  اعم از رادیو و تلویزیون، مطبوعات، سینما و غیره است که 

 فراتر ها رسانه. کنند میالمللی ایفا  جهان بین بیشترین نقش و کارکرد را در تأمین استعمار زیست

گونه که در   آفرینند و جهان را آن می را ها  انتقال و اشاعه پیام در سطح جهانی، واقعیتاز

 نوعی در حقیقت، در ها انسان. کنند می بازنمایی ،شود میمونیک تفسیر و برساخته ژگفتمان ه

در اختیار آنها دانش و معرفتی که . کنند میشده گفتمان زندگی  شده و برساخته جهان ترجمه

ي رفتاري و گفتاري است که در گفتمان ها  و شیوهها ، انگارهها اي از ایده  ملغمه و آمیزه،دارند

  . اند  پذیرفته شده،خاصی خلق و به عنوان حقیقت مسلم و طبیعی
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 و اقدامات صاحبان قدرت ها ساختن سیاست  تنها ابزاري براي توجیه و طبیعیها رسانه

 و ها آنها تصاویر، پیام .بخشند میرا خلق و حقیقت  ها  واقعیت،نیستند، بلکه فراتر از آن

 رغم آنکه مستقل و حتی مخالف با بهدهند که  میایماژهایی را تولید، بازاریابی و گسترش 

مردم . آیند میتجربیات زندگی روزمره عموم مردم است، ولی به صورت منابع نمادین آنها در

یی مستقل از تجربیات ها ا، امیال و عقالنیتکنند که احساسات، آرزوه مییی زندگی ها در جهان

ها از تجارب منفک و منقطع  ه و انگارها  به طوري که ایده،شود میآنان تولید و توزیع 

ي راهبري خود ها  و خط مشها گیرد که نشانه میاي شکل  رو، جهان و جامعه  از این. گردند می

ره، از جوامع و فضاهاي اجتماعی و  و فضاهاي زندگی روزمها را، حداقل در بخشی از فعالیت

  ). Best and Kellner, 1991: 118-125( نماید میجغرافیایی بیرونی و خارجی کسب 

 یکی از وجوه جنگ نرم، کشمکش و تقال براي حفظ دسترسی و کنترل ،این اساس بر

به  تولید و  تجر،در جوامع دیگر می تعامالت و روابط اجتماعی است که در سطوح محلی و بو

 آن گونه زندگی کنند که ها  و ملتها شود انسان میدر فضاي جنگ نرم، تالش . شوند می

خواهند، به آن عادت  میطور که خود   گویند، نه آن میخواهند و  میکنندگان قدرت  اعمال

 بیشترین نقش را در ایجاد چنین تصویر و ،تلویزیون و سینما. باشد مینفعشان به اند و  کرده

لیوود تجسم و تجلی ها  صنعت سینما و فیلم که در. کنند میجهان امروز ایفا تفکري در 

صنعت . دهد میجهان را تشکیل  رین ارکان و سازوکارهاي استعمار زیستتیابد، یکی از مهم می

سازي فرهنگی و شیوه زندگی یکسان در سراسر  و موسیقی نیز رکن دیگر همسان می سرگر

  . جهان است

  

  جارسازي ناهن/  هنجار.11

یکی دیگر از سازوکارهاي اعمال قدرت در جنگ نرم، هنجارسازي در چارچوب 

ي ها  و ارجحیتها دهی به اولویت صاحبان قدرت براي شکل. باشد میساختارهاي نهادي 

 حاصل توافق ،هنجارها. پردازند می به هنجارسازي در نهادهاي اجتماعی و تثبیت آنها ،دیگران

 همواره ، این وفاق و توافقدر عین حال،. ، گروهی و تخصصی استو اجماع در سطح عمومی

 ،آید میدست نه  بوامعگیري مستقیم و خودآگاهانه افراد و ج و لزوماً از طریق اجماع و تصمیم
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 به هااي در تکوین و تأسیس هنجارها و تبدیل آن کننده  نقش تعیین،بلکه قدرت و قدرتمندان

با تعریف و تعیین هنجارها، .  هنجارسازي، نابهنجارسازي استروي دیگر. ندنک میباورها ایفا 

و رفتار  به تبع آن، اعمال، افکار. گردد می و رفتارهاي نابهنجار نیز تعریف ها نابهنجاري

 زیرا آنچه نابهنجار ،)330: 1376 فوکو،( شود میمعین  غیراخالقی و خطرناك نیز مشخص و

  .ود غیراخالقی و خطرناك نیز خواهد ب،باشد

مریکا در آمریکایی، گستراندن قانون آبه موازات جهانگیر و فراگیرساختن شیوه زندگی 

داري در  اقتصادي سرمایه - چون گسترش نظام سیاسی ،یابد میسراسر جهان نیز ضرورت 

یی که ها  کشورها و ملتبنابراین،. پذیر نیست  بدون قواعد و مقررات آن امکان،الملل سطح بین

. پذیرند، به ناچار قوانین و مقررات مربوط به آن را نیز باید پذیرا شوند میور را ي مذکها نظام

بسیاري از این کشورها فاقد این قواعد و قوانین هستند، معموالً آنها را در عین حال، چون 

  . زنند می در جامعه نشاء شان اقتصاديبدون توجه به بافت و بستر اجتماعی، فرهنگی و 

مهمترین . رود میي جنگ نرم به شمار ها  یکی از زیرساخت،نین و قواعدرو، قوا  از این

 که ها رسانه.  هستندها جویانه نیز رسانه سازي حقوقی و گسترش قوانین سلطه ابزار همسان

ي حقوقی ها  با پیام،کنند  می را استعمار و تسخیرها  و انسانها جهان ملت خودآگاهی و زیست

کنند تا آنها را به عنوان  می القا ها ي حقوقی و قانونی را به ملتها آنها پیام. شوند میاشباع 

  . قوانین طبیعی و مهم  بپذیرند و اجرا نمایند

  

 سازي   ایدئولوژي.12

منسجم که شرایط اجتماعی را تبیـین و       ي نسبتاً جامع و   ها ایده«ایدئولوژي عبارت است از     

 اي برنامـه   درك کنند و طرح و، را در جامعهشانند جایگاه نک ارزیابی کرده و به افراد کمک می      

   . )Ball and Dagger, 1995: 9( »دهد براي کنش سیاسی و اجتماعی تهیه و ارائه می

کند جهان   معانی و تفاسیر مشخص و معین است که به افراد کمک می   مجموعه ،ایدئولوژي

  .را درك کرده  و در رابطه با آن عمل نمایند

 به صـورت خودآگـاه بـراي افـراد جامعـه        ها  آن است که ایدئولوژي     این تعریف حاکی از   

.  از ایـن قبیلنـد     ،کاري ي سیاسی مانند لیبرالیسم و محافظه     ها بسیاري از ایدئولوژي  . وجود دارند 
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توانند از آنها تبعیت یـا    به راحتی و سادگی قابل شناسایی بوده و افراد میها این نوع ایدئولوژي 

. باشـند   ناخودآگـاه مـی    هـا  بـسیاري از آن    . آگاهانه نیستند  ها همه ایدئولوژي اما  ،  سرپیچی نمایند 

ایـدئولوژي  .  بـه سـادگی قابـل شناسـایی نیـستند           و نام و نشانند    بی ،ي ناخودآگاه ها ایدئولوژي

 جهـان را درك و  ،بینی افراد است کـه از طریـق آن    بنیاد و مبناي فهم مشترك جهان   ،ناخودآگاه

  ).Weber, 2005: 4-5( دهند آن شکل میکنند و سپس به  فهم می

اگـر  . کند شده را به واقعیت و حقیقت تبدیل می ایدئولوژي، معانی به صورت فرهنگی خلق  

پندارد و بر این باور است  بینی آن را عین حقیقت می  دیدگاه و جهان،کسی پیرو لیبرالیسم باشد   

ي فرهنگی ها ترتیب، دیدگاه بدین. رددا که جهان واقعاً آن گونه هست که این ایدئولوژي بیان می

انتقـال    تبدیل وهايبسیاري از این فرآیند. کند خود راجع به جهان را به امري طبیعی تبدیل می 

  .گیرد ي ناخودآگاه و ناشناس صورت میها  با استفاده از ایدئولوژي،امر فرهنگی به امر طبیعی

عنـوان فنـاوري قـدرت اسـتفاده         به دو صـورت از ایـدئولوژي بـه           ،بنابراین، در جنگ نرم   

نخست، تعریف و تعیین ایدئولوژي، مانند لیبرالیسم، به عنوان تنهـا روایـت واقعـی و                 : شود می

دوم، زیـر  .  که بشر به آن دست یافتـه اسـت         اي جهان و بهترین نظام فکري و اندیشه       صادق از 

 اصـول،  ي رقیـب و ایجـاد شـک و تردیـد در مـورد         ها سؤال بردن صدق و صحت ایدئولوژي     

 ایـدئولوژي ناخودآگـاه تـضعیف و        ،در این فرآیند، به ویـژه     . ها و باورهاي نهفته در آن     ها ارزش

  . بینی افراد جامعه است گردد که مبناي فهم مشترك و جهان تخریب می

  

  سازي  اسطوره.13

سازي و ایجاد باورهاي کـاذب    از طریق اسطوره،فرآیند تبدیل معناي فرهنگی به امر طبیعی 

 امر جزیی و خاص فرهنگـی و        ، فرآیندي است که ازطریق آن     ،سازي اسطوره. گیرد ت می صور

سازي معانی  این طبیعی. شود طبیعی و تجربی تبدیل می شمول،  به امر عام و جهان    ،ایدئولوژیک

کـارکرد   .ي فرهنگـی اسـت  هـا   و کردار  ها  حاصل رویه  ،و تبدیل آنها به شعور و دانش مشترك       

 امـر  بهتبدیل امر فرهنگی . فسیر فرهنگی به واقعیت مسلم و طبیعی است      تبدیل یک ت   ،اسطوره

قـدرت از طریـق    .بندي و فناوري قدرت مبتنی و متکی اسـت   بر انواع مختلف صورت   ،طبیعی

 زیرا امري که طبیعـی  ،کند امر سیاسی را از امر ایدئولوژیک جدا سازد  تالش می  ،سازي اسطوره
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در حـالی  ایـن  . شـود  ه امر غیرسیاسی غیر قابل مناقشه تبدیل می ب،و غیر قابل تغییر به نظر آید    

  .ي مبتنی بر اعمال قدرت هستندها ترین روایت  سیاسی،ي طبیعیها که این نوع روایتاست 

ي قـدرت و ایـدئولوژي از طریـق    هـا  بنـدي   اشـکال و صـورت   ،رو، در جنـگ نـرم       از این 

یی هـا  اسـطوره . صادق و حقیقی جلوه کند   شود که    اي روایت و ارائه می      به گونه  ،سازي اسطوره

 بنابراین،. دموکراسی بهترین نوع نظام سیاسی است مانند اینکه جامعه آمریکا آزاد است یا لبیرال 

 بایـد   ،سـازي فرهنگـی     و برمالساختن فراینـد اسـطوره      ها کردن مجدد اسطوره   طریق سیاسی  از

  ). Weber, 2005: 6-7 (  را آشکار ساختهابودن واقعیت و حقیقت آن جعلی

  

  گیري  نتیجه

 ،هـا   بـاور ،شـود تـا از یـک سـو     ي قدرت مختلفی در جنگ نرم به کار گرفته می         ها فناوري

ها  ، ارزشها  باور،ترویج شده و از سوي دیگر ها و الگوهاي رفتاري خود تولید، توجیه و    ارزش

، ســازي مرجعیــت.  دچــار تردیــد، تــضعیف و تخریــب گــردد،و الگوهــاي رفتــاري دیگــري

سازي، تعریـف اخالقیـات و نظـام اخالقـی، نظـام دانـایی،           سازي، سوژه  سازي، فرهنگ  گفتمان

سـازي و    جهان، هنجارسازي، ایدئولوژي   سازي، استعمار زیست   سازي، مشروع  عقالنیت، غیریت 

. نـد ي قدرتند که در این مقاله مورد بحث و برسی قرار گرفت           ها رین فناوري ت مهم ،سازي اسطوره

ي قدرت در جنگ نـرم ارائـه   ها  مقابله با فناوريبراينتایج زیر را توان  می ،روحهاز مباحث مط  

  :داد

ي قـدرت در  ها  اولین گام در راه مقابله با جنگ نرم، کشف و برمالساختن ریزفناوري           .یک

  .روند یی که مشهود و ملموس نبوده و آشکارا به کار نمیها فناوري. آن است

ي فکـري و ناخودآگـاه افـراد     هـا  رم معطوف به سـاختار    ي قدرت در جنگ ن    ها  فناوري .دو

تحکیم مبـانی فکـري و اصـول        و  سازي آن مستلزم تقویت      ، خنثی بنابراین. جامعه مقصد است  

  .ایدئولوژي ناخودآگاه افراد است

 به ویـژه    ، تقویت عناصر قدرت نرم ملّی     ، مهمترین ابزار و سازوکار مقابله با جنگ نرم        .سه

 یعنی توسل به بازدارنـدگی نـرم از راه ایجـاد مـصونیت     ،باشد مولد میتوسعه و تحکیم قدرت   

  .فکري، فرهنگی و ایدئولوژیک
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سازي فرهنگی، سـازوکار دیگـري      ایجاد و تقویت خودآگاهی ملی از طریق اسطوره        .چهار

  .دارد ي قدرت نرم مصون و محفوظ میها است که جامعه را در برابر فناوري

ي هـا   باید از ریزفناوري،ي کالن فرهنگیها ير در کنار فناو   ،گ نرم  در راه مقابله با جن     .پنج

ي اجتماعی و فرهنگی مانند خانواده، مدرسه  ها قدرت مشرف بر حیات سود برد که در ساختار        

  .شوند پذیر می  نهادینه و جامعه،و نهادهاي آموزشی

. نرم قـدرت دارنـد  ي ها اي در تولید فناوري   کننده  نقش تعیین  ، نظام دانایی و عقالنیت    .شش

 و مبانی عقالنیت و نظام دانایی بومی را تعریف  ها  براي مقابله با جنگ نرم باید بنیاد       ،رو  از این 

  .و تقویت کرد

در .  ولی به شـدت سیاسـی اسـت        ، و اهداف فرهنگی دارد    ها  گرچه ابزار  ، جنگ نرم  .هفت

 مجـدداً آن را بـه عرصـه    و مقابله با آن باید ماهیت سیاسـی آن را بـرمال سـاخت             براي ،نتیجه

  .گرداندسیاسی باز

. کردن امور سیاسی و فرهنگـی اسـت     طبیعی ، مهمترین فناوري قدرت در جنگ نرم      .هشت

زدایـی و    مـشروعیت ،تبـع آن بـه  کـردن و   طبیعـی ثرترین راه مقابلـه بـا آن نیـز غیر       مؤ بنابراین،

  .باشد ي فرهنگی و سیاسی آن میها اعتبارزدایی از ارزش
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