
  
  
  

 هاي قدرت در جنگ نرم فناوري
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  ∗سيد جالل دهقاني فيروزآبادي

  چكيده
هاي  هاي اعمال قدرت در قالب فناوري  واكاوي چگونگي و شيوه،هدف اين مقاله

 . مبتني بر قدرت مولد است،اين جنگ بيش از هر چيز. قدرت در جنگ نرم است
 فرد انساني ها،آناعمال هاي خاصي است كه در فرآيند  قدرت مولد نيز متضمن فناوري

 به طوري كه قدرت در قالب ،شود  خلق، كنترل، و منقاد مي،به صورت سوژه و ابژه
از اين رو، بر خالف تعاريف . گردد شده بيناذهني بر فرد اعمال مي هاي پذيرفته شيوه

 از خشونت است كه خشونت ساختاري و نمادين رايج، جنگ نرم متضمن نوع خاصي
 به جاي جسم انسان، ذهن او به انقياد در آمده و ،در اين جنگ. شود خوانده مي

يعني  ،زمان اين امر طي سه مرحله هم. گردد  استعمار و تسخير مي،جهان انساني زيست
طريق  از ،هاي ديگري و تبديل دومي به اولي هاي خودي، تخريب ارزش تثبيت ارزش

و سازي  سازي، فرهنگ سازي، گفتمان مرجعيت. يابد  تحقق مي،ي قدرت مولدها فناوري
 .هاي قدرت در جنگ نرم هستند ترين فناوري مهماز جملهسازي،  سوژه

سازي، فهم   جنگ نرم، قدرت، فناوري قدرت، سوژه، خشونت نمادين، طبيعي:ها كليدواژه
 .گفتمان مشترك، بيناذهنيت،

                                                                                                                   
  الملل دانشگاه عالمه طباطبايي روابط بين استاد ∗
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  مقدمه 
ايـن  . دهـد  مـي آميز سياسي است كه بين گروههاي انساني رخ           منازعه خشونت  نوعيجنگ  

 به انواع مختلفـي تقـسيم       ، اجتماعي با توجه به ماهيت، اهداف و ابزارهاي آن         –منازعه سياسي   
متمـايز  انـواع  يكي از اشكال جنگ كه بر مبناي ابزار و ماهيت قـدرت در آن از ديگـر         . شود مي
 مـصداق و تجلـي روابـط قـدرت و           ،اين، همه اشكال جنگ    با وجود . شود، جنگ نرم است    مي

رو، مهمترين وجه تمايز انواع مختلـف جنـگ، ماهيـت             از اين  .باشند ميمتضمن اعمال قدرت    
 سـخت و نـرم قابـل تـصور و           جنگ  به طوري كه دو نوع       ،قدرت و چگونگي اعمال آن است     

ي دارد كـه بـه صـورت قهرآميـز،          افـزار   در جنگ سخت، قدرت ماهيتي سخت      .باشد ميتحقق  
افزاري است كه     نرم ، در حالي كه در جنگ نرم، ماهيت قدرت        ،گردد مياعمال   مستقيم و آشكار  

  .شود ميقهرآميز، غيرمستقيم و نهان اعمال به شيوه غير
 جنـگ سـخت متفـاوت    بـا ، سازوكارها و ابزار اعمال قدرت در جنگ نرم   ها بنابراين، شيوه 

افزاري دارد كه بسيار خفـي        ماهيتي نرم  ،ي قدرت در جنگ نرم    ها فناوري ،به سخن ديگر  . است
ي قـدرت در آن     هـا  اي كه مهمترين وجه مميزه جنگ نـرم، فنـاوري           به گونه  د،باش ميو پيچيده   

 واكـاوي   ،رو، هـدف ايـن مقالـه        از اين . گردد مياست كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و تبيين          
  بـراي  .ي قـدرت در جنـگ نـرم اسـت         ها ت در قالب فناوري   ي اعمال قدر  ها چگونگي و شيوه  

خـشونت   شناسي، مفاهيم جنگ نرم، قدرت، تحقق و تأمين اين هدف، نخست، در بخش مفهوم 
ي مختلـف   هـا   در دومـين قـسمت، فنـاوري       ،سپس. شود ميي قدرت توضيح داده     ها و فناوري 

 مـورد   ،رود مـي كار  ه   ب قدرت كه در جنگ نرم براي اعمال قدرت و دستيابي به اهداف مطلوب            
شود تا   ميبندي   گيري جمع  هاي منطقي بحث نيز در نتيجه      استنتاج .گيرد ميبحث و بررسي قرار     

  .ي پيچيده و مخرب باشدها سازي و مقابله با اين فناوري ساز ارائه راهكارهاي خنثي زمينه
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 شناسي مفهوم. الف

  جنگ نرم. 1
 اسـت   يالملل و مطالعات امنيتـ     فته در روابط بين   نيا مفهوم جنگ نرم از جمله مفاهيم توسعه      

جنگ نرم را برحسب     بعضي، بر اساس مصاديق و ابزارها،     . شود ميكه به صور مختلفي تعريف      
اي، جنگ فرهنگي، جنگ ايدئولوژيك، جنـگ اطالعـات و جنـگ             عمليات رواني، جنگ رسانه   

ـ   ه  برخي ديگر، جنگ نرم را ب     . كنند ميسرد تعريف    دهـي بـه     رم بـراي شـكل    كارگيري قدرت ن
 گـروه   ).Nye, 2004: 3( كننـد  ميتعريف ها  ملت ي افراد وها ، انتظارات و خواستهها ارجحيت

، باورها و الگوهاي رفتاري افـراد و        ها براي تغيير ارزش  را  آميز   خشونتديگر، هرگونه اقدام غير   
  ).4-8: 1389نائيني، (نامند  مي جنگ نرم ها، ملت

و مفاهيم، يكي از ابعاد و وجوه جنگ نـرم را مـورد توجـه و تأكيـد                  هريك از اين تعاريف     
شـناختي جنـگ نـرم تمركـز         شناختي و معرفت   بعضي بر ماهيت و محتواي هستي     . دهد ميقرار  
ـ ورز مـي كيد أبرخي از تعاريف بر كاركرد و هدف جنگ نرم ت . دنكن مي در حـالي كـه دسـته    . دن

يـك از     هـيچ  در عين حال،  . دنده ميد توجه قرار    سوم، ابزارها و سازوكارهاي جنگ نرم را مور       
 سياسـي  - جامع و مانع و در برگيرنده كليه ابعـاد و وجـوه ايـن پديـده اجتمـاعي           ،اين تعاريف 

علت ايـن امـر     . ورزند ميآميز جنگ نرم غفلت       اين تعاريف از ماهيت خشونت     ،به ويژه . نيست
 خشونت نمادين و ساختاري است      گرفتن نيز محدودكردن خشونت به نوع فيزيكي آن و ناديده        

از اين رو، بايد تعريفـي از جنـگ نـرم ارائـه داد كـه ضـمن                  . دارد كه در كانون جنگ نرم قرار     
  .آميز آن را نيز مد نظر قرار دهد جامعيت، ماهيت خشونت

اعمـال قـدرت نـرم بـراي     «: توان ايـن گونـه تعريـف نمـود       مياين اساس، جنگ نرم را       بر
 و  هـا  ، انتخـاب  هـا  ، هنجارها، افكار، ادراكات، انتظارات، ارجحيت     ها رزشدهي به باورها، ا    شكل

سازي، تنظيم، كنترل و تغيير هويت سوژه انساني       هم به منظور  ،الگوهاي رفتاري فردي و جمعي    
ايـن تعريـف، ابعـاد، وجـوه،        . »و جهان ذهني در راستاي تأمين اهداف و تحقق نتايج مطلـوب           

 اوالً و بـر اسـاس آن، جنـگ نـرم،            گيـرد   مي جنگ نرم را در بر    سطوح، مراحل، ابزار و ماهيت      
  . گانه ثبوتي، سلبي و انتقالي است داراي ابعاد سه
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، ترديـد،   ) و الگوهـاي رفتـاري خـود       ها باورها، ارزش (، طي سه مرحله توليد و ترويج        ثانياً
اورهـا،  ب(و تغييـر و تبـديل       )  و الگوهاي رفتاري ديگـري     ها ارزش باورها،( تضعيف و تخريب  

  . شود  عملياتي مي) و الگوهاي رفتاري ديگري به خوديها ارزش
و الگوهـاي    )خـود و ديگـري    (هـا    ، ارزش )خود و ديگري  ( گانه باورها  ، در سطوح سه   ثالثاً
  . گيرد ميصورت ) خود و ديگري(رفتاري 
آميز دارد و متضمن و مستلزم اعمال خـشونت سـاختاري و نمـادين               ، ماهيتي خشونت  رابعاً

هـدف مرجـع   . شـود  مـي ي نرم اعمال ها در جنگ نرم، قدرت از طريق ابزار و فناوري    . باشد يم
 .گيرندگان هستند قدرت نيز توده مردم، نخبگان و تصميم

  
  نرم و مولد: قدرت. 2

افـزاري اعمـال قـدرت تأكيـد          عموماً بر قدرت نرم و ابزارهـاي نـرم         ،در تعريف جنگ نرم   
كند، عبارت از توانايي جـذب و اقنـاع          مي جوزف ناي تعريف     گونه كه   قدرت نرم، آن  . شود مي

، هـا  ، انگـاره  هـا  اين نوع قـدرت بـر هنجارهـا، ارزش         . همدستي و همكاري است    برايديگران  
). Nye, 1990: 153-154( ايدئولوژي، نهادهاي سياسي، اعتبار، اخالق و فرهنـگ متكـي اسـت   

رد، تعريف و توصيف ديگري از قـدرت        دا ميچهره سوم قدرت، همانگونه كه خود ناي اذعان         
همچنـين،   ).Lukes, 1975( بندي كرده بود ها پيش از او مفهوم نرم است كه استيون لوكس سال

كه ميـشل   رود ميچهره چهارم قدرت يا قدرت مولد نيز مصداق ديگري از قدرت نرم به شمار     
  ).1376 فوكو،( فوكو آن را در آثار خود تبيين كرده است

 و آگـاهي    هـا  گيـري ارجحيـت     بـر چگـونگي شـكل      ،يا مفهوم راديكال قـدرت    چهره سوم   
 شرايط و   رچهره سوم قدرت ناظر ب     .كند ميگران، بدون خودآگاهي آنان تأكيد       بازيگران و كنش  

 ، از طريق ايجاد خودآگاهي كاذب در بازيگر يا كـشور ديگـر            ،يا كشور  روابطي است كه بازيگر   
شكل دهد كـه وي همـان چيـزي را          را  ، انتظارات و منافع او      اه ، خواسته ها اي ارجحيت  به گونه 

از ايـن رو، در ايـن چهـره از    . و انتخاب كند كه مطلوب بازيگر اول باشد        بخواهد، ترجيح دهد  
 ناخودآگاه و ناخواسته همان خواسته و ارجحيتي        ، كسي كه در معرض قدرت قرار دارد       ،قدرت
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، نيازي بـه  بنابراين. كننده قدرت است طلوب اعمالكند كه م مياي انتخاب  كند و گزينه ميطلب  
  ). ;277Lukes, 1975: 24 -281: 1385اي، ن(اجبار فيزيكي، تشويق و تطميع نيست 
 معطوف به چگونگي خلق سوژه و ابژه انساني از طريق ،قدرت مولد يا چهره چهارم قدرت

، ي عام و پراكنده است    قدرت مولد مستلزم و متضمن فرآيندهاي اجتماع      . استروابط اجتماعي   
اجتماعي ها از طريق روابط       و هويت  ها  و ابژه  ها اي كه ناظر بر شيوه توليد و خلق سوژه         به گونه 

 قـدرت مولـد عبـارت اسـت از تكـوين و             ،رو  از ايـن  . باشد ميواسطه  پراكنده، غيرمستقيم و با   
 از طريـق  ،متعـدد ي اجتمـاعي متنـوع و     هـا  ي انـساني بـا قـدرت      ها  و ابژه  ها تأسيس كليه سوژه  

، قـدرت مولـد     بنابراين. ي گفتماني با دامنه فراگير و گسترده اجتماعي       ها ي دانش و رويه   ها نظام
شـوند، ولـي سـاختار       مـي ي داللت و معنا كه ساختارمند       ها رود و به نظام    ميفراتر از ساختارها    
  .) (Barnett and Duvall, 2005: 55-56 پردازد مي نيروها و عوامل اجتماعي  نيستند و به شبكه

قدرت نوعي فناوري و راهبرد است كه پيوند عميقي با دانش، صالحيت و امتيازات دارد و                
از طريـق آن،   روش و تكنيكـي اسـت كـه         ، راه ،قـدرت . گردد ميبه صورت غير مستقيم اعمال      

  . دهند مي را محدود ساخته و تغيير ها آناده، د برخي اعمال به گستره اعمال ديگر شكل 
شود، بلكه  ميواسطه بر ديگران اعمال ن درت وجهي از عمل است كه به طور مستقيم و بي         ق

اعمالي كه ممكن اسـت در زمـان حـال يـا آينـده              . گردد ميبر عمل بازيگران و كشورها اعمال       
 و منافع   ها ، ارجحيت ها در چهره چهارم قدرت، به جاي تأكيد بر انگيزه        بنابراين،  . پديدار گردند 

سـاز    به عنوان آثار اعمال قدرت ابـژه ها  و فناوري تكوين سوژهها  بر فرآيندها، تكنيك  ،بازيگران
  ).343: 1376دريفوس و رابينو، ( گيرد ميمورد توجه قرار 

 يعنـي خلـق سـوژه    ،دو وجـه آن  بر اين اساس، در تعريف و تبيين قدرت نرم بايد بـه هـر            
دو وجه، قـدرت بـه       در هر . و توجه كرد  ، ادراكات و اذهان ا    ها دهي به ارجحيت   انساني و شكل  

  وتـر   نامحـسوس ، تـر   خفـي ، ولـي قـدرت مولـد    ،گـردد  ميصورت پنهان و نامحسوس اعمال      
  .كنند تا در برابر آن مقاومت نمايند مي آن را احساس ن،اي كه قربانيان  به گونه،تر است ظريف
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  ساختاري و نمادين:  خشونت.3
 بيانگر اين واقعيت است كـه جنـگ         ، و چهارم قدرت   تعريف قدرت نرم بر پايه چهره سوم      

 خشونت در جنگ نـرم،      در عين حال،   .نرم به معناي اعمال قدرت نرم، متضمن خشونت است        
بر خالف جنگ سخت، فيزيكي ، ملموس و مستقيم نيـست، بلكـه بـه صـورت نامحـسوس و                    

ن دارد كه در بافت  ماهيتي ساختاري و نمادي  ،خشونت در جنگ نرم   . گردد ميمستقيم اعمال    غير
  . فرهنگي نهفته است–تر فرآيندها و ساختارهاي اجتماعي  گسترده

 يك طرف قادر است     ، نوعي رابطه اجتماعي و فرهنگي است كه در آن         ،خشونت ساختاري 
 در حـالي كـه طـرف ديگـر، از           ،عيـار اعمـال كنـد      سلطه و سيطره خود را به طور كامل و تمام         

ي ها  و ظرفيت  ها بخشيدن به قابليت   ودفهمي، انتخاب و فعليت   هرگونه خوديابي، خودسازي ، خ    
  . وجودي خود ناتوان است

انـد كـه در      ي خشونت سـاختاري   ، از جمله بارزترين نمودها    امپرياليسم و استعمار فرهنگي   
رو، خـشونت سـاختاري در        از اين . اند  نهادينه شده  ،ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي    

ايجاد فرآيندها و ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و فكـري اعمـال            جنگ نرم، از طريق     
  ).83: 1382دهقاني فيروزآبادي، ( كند  مين را سلب آشود كه قدرت مقاومت در برابر  مي

ايـن نـوع   . شود، خشونت نمادين اسـت  مينوع ديگري از خشونت كه در جنگ نرم اعمال         
ت در سـاختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي شـكل            به عنوان امكان و قابليت اعمال قدر       ،خشونت

مـستقيم و نامحـسوس اعمـال       ، بـه طـور غير     گرفته و از طريق سازوكارهاي فكري و فرهنگـي        
اي اسـت كـه       بـه گونـه    ،ي معـاني و نمادهـا     ها خشونت نمادين به معناي تحميل نظام      .گردد مي

ن عمـل   آچـارچوب    آنها را مـشروع و مقبـول بپندارنـد و در             ،گران اجتماعي  بازيگران و كنش  
ـ        ميگونه كه بورديو تبيين       خشونت نمادين، آن   ،به بيان ديگر  . نمايند ه كند، خشونتي است كـه  ب

 ولي چون اين تـسليم و  ،شود مي تعهد اطاعت و انقياد گرفته       ، از افراد با زور و اجبار      ،وسيله آن 
ريشه دارد، انقياد   شده جمعي    اطاعت در انتظارات جمعي و اعتقادات اجتماعي تلقين و پذيرفته         

. سـازي اسـتوار اسـت      خشونت نمادين بر بـاور و عقيـده       . دشو مينقلمداد  اجباري و خشونت    
گران داراي الگوهـاي درك      فرآيند ايجاد عقايد جمعي و اجتماعي براي خلق كارگزاران و كنش          
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عيت سازد تا دستورات نهفته در يك گفتمان يـا وضـ   ميكه آنها را مهيا و مستعد است و داوري  
  ).255: 1380بورديو، (  و از آن تبعيت نمايندهرا دريافت

اعتقادات در اينجا به معناي تمايالت ناخودآگاه و بدون تفكر و انقياد و اطاعـت مبتنـي بـر                   
باورهاي شايع و رايج در سطح جامعه و فهم متعارف نسبت به الزامات و  القائات يك گفتمان                  

ـ     زيرا، ساختارهاي فكري افراد م     ،است  ،كارگرفتـه شـده در ايـن گفتمـان        ه  نقاد با ساختارهاي ب
 به طوري كـه اطاعـت از ايـن فـرامين و دسـتورات نهفتـه در                  ،سازگاري و انطباق معنايي دارد    

  ). 256: 1380بورديو، ( شود مي لمداد تنها انتخاب معقول و گزينه بديهي ق،گفتمان مقبول
كننده خشونت   ي و فهم مشترك كه اعمال     فرد مطيع و منقاد، در حقيقت به انتظارات اجتماع        

 پاسخ مثبت داده و خود را با آن وفق داده و برپايه آن عمـل  ،نمادين تبيين و تعريف كرده است 
 به طوري كه وي بدون      ،گر است  ، متضمن سلب اراده كنش    رو، خشونت نمادين    از اين . كند مي

 اين باور كـه علـم لزومـاً      ال،مثاي  بر.  عمل كند  ،آميز تفكر و تأمل در ماهيت اين رابطه خشونت       
  .باشد مي بهترين نوع حكومت و تنها نظام سياسي مشروع ،دمكراسي سكوالر است، يا ليبرال

بنابراين، خـشونت نمـادين معلـول سـازگاري و انطبـاق سـاختارهاي فكـري و باورهـا و                    
گـران    سـلطه  شده بر آنان توسـط     پذيران با ساختار رابطه قدرت و سلطه اعمال        هاي سلطه  عادت
گر و   زيرا ساختارهاي فكري و فرهنگي، درك و داوري، نظام ترجيحات و انتخاب سلطه            ،  است
روابط خشونت نمادين تنها در پرتو همدسـتي قربانيـان و           .  بايد بر هم منطبق باشند     ،پذير سلطه

بـه  دهي   رو، خشونت نمادين از طريق شكل       از اين . گردد مياستثمارشدگان آن دروني و طبيعي      
هـا،   دهـي بـه انتخـاب      يـك سـو و شـكل        از ،شعور متعارف يا عقـل سـليم و باورهـاي رايـج           

: 1380بورديـو،   (شـود    مـي  از ديگـر سـو اعمـال         ،، انتظـارات و نظـام بـاور افـراد         هـا  ارجحيت
 ).269و286

  
  فناوري نرم. 4

توسـعه  اي كه بدون توليـد و         به گونه  ،كند مياي در جنگ نرم ايفا       كننده فناوري نقش تعيين  
در ايـن مـورد     .  امكان پيشبرد و پيروزي در جنگ نرم بسيار سخت اسـت           ،ي پيشرفته ها فناوري

هـاي    فنـاوري  ،ي سـخت يـا در بهتـرين حالـت         ها الً بر نقش و اهميت فناوري     امنيز، بيشتر يا ك   
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كارگيري دانـش  ه  و ابزارهاي ناشي از بها  يعني قواعد، روش،شود ميافزاري تأكيد و تمركز   نرم
 سيـستم دانـش عملـي و       نـوعي  ،رو، فناوري   از اين . وم طبيعي در حل مشكالت توليد مادي      عل

 تغيير، تطبيق   برايها، ابزارها و قواعد      كاربردي منتج از علوم طبيعي است كه به صورت مهارت         
  . )Zhouying, 2001: 1-2( شود ميكار گرفته ه و مديريت طبيعت براي بقاي بشر و توسعه ب

 كمتر در ادبيات جنگ نرم مورد توجه و تجزيـه و تحليـل              ،ي نرم ها فناورينقش و اهميت    
دهند و بدون  مي اساس جنگ نرم را تشكيل ها، كه اين فناوري است  در حالي   اين  . گيرد ميقرار  
اوري، دانـش ناشـي از      اساس تعريف سنتي از فنـ      بر.  آغاز، ادامه و انجام آن ناممكن است       ،آنها

براي حل مسائل و مشكالت عملي و        مي   غيرعل اًطبيعي و معرفت سنت   ، علوم غير  علوم اجتماعي 
ـ        . شود ميكاربردي مختلف، فناوري نرم ناميده       كـارگيري و اسـتفاده     ه  فنـاوري نـرم از طريـق ب

شـود كـه بـه       مـي ي انساني و اجتماعي حاصـل       ها آگاهانه قوانين يا تجارب مشترك در فعاليت      
دهد كه به توسـعه و       مييي شكل   ها  و رويه  ها ، شيوه ها شقواعد، سازوكارها، ابزارها، نهادها، رو    

از اين رو، فناوري نرم   ). ibid( كند ميترقي، انطباق و تنظيم يا كنترل جهان عيني و ذهني كمك            
 تغييـر، همـسازكردن و مـديريت سـوژه     بـراي  و قواعدي اسـت    ها ، ابزارها، روش  ها نيز مهارت 

نخست، توليـد سـوژه انـساني يـا         : رود ميكار  ه  ه ب اين فناوري در دو سطح و دو مرحل       . انساني
كردن اين سوژه در راستاي اهداف مطلـوب و           تغيير، همساز و اداره    ،دوم تبديل انسان به سوژه؛   
  . ايجاد نتايج مورد نظر

 يعني هم بايـد فنـاوري باشـد و          ،فناوري نرم بايد داراي دو ويژگي و خصوصيت عام باشد         
 نظام دانش كاربردي از ابزار، وسـايل و قواعـد بـراي             نوعي بايد   الًبه عنوان فناوري، او   . هم نرم 

ثانيــاٌ، هــدف عملــي و كــاربردي بــراي . حـل مــسائل و مــشكالت انــساني و اجتمــاعي باشــد 
از طرف ديگر، به لحـاظ  . آوردن خدمات الزم براي تغيير اجتماعي و فرهنگي داشته باشد          فراهم
   :ار باشدبودن نيز بايد از چهار ويژگي برخورد نرم

 فعاليـت   ، اسـت كـه در آن      »جهان ذهن «نخست، هدف و غايت عامل معطوف و مربوط به          
  . شود ميخودآگاه انسان هدايت 
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ي فعاليـت اجتمـاعي     هـا  ي ذهن و نظام   ها ي اجرا و عمل شامل فرآيند فعاليت      ها دوم، حوزه 
اي مختلـف انـساني،     ، پارامترها و عوامل تكنيكي عمده و اصلي، فاكتوره        بنابراين. گردد ميبشر  

  . باشد مياجتماعي و فرهنگي 
ي مشترك تهيه خـدمات فاقـد اشـكال فيزيكـي           ها ، شيوه ها سوم، جز محصوالت و فرآورده    

  . مانند خدمات، فرآيندها، قواعد و نهادها هستند
ثيرگـذاري بـر تغييـرات از طريـق         أدهـي و ت    چهارم، فناوري نرم بايد قادر به ايجـاد، شـكل         

  ).Zhouying, 2005: 6(ي انسان در جهان عيني و ذهني باشد ها كنششناخت و ادراك 
انـساني،   اين اساس، فناوري نرم عبـارت از فنـاوري فكـري معطـوف بـه افـراد، تفكـر                   بر

ماني و جامعه انساني بـراي      بيني، رفتار انساني و ساز     ايدئولوژي، احساس، نگرش ارزشي، جهان    
گر، فناوري نرم دانـش چگـونگي آفـرينش و ابـداع در            به بيان دي  .  ابداع و ابتكار است    آفرينش،
، ايدئولوژي، رفتارهاي فردي و سازماني و اجتمـاع بـشري           ها ي تفكر، احساس، ارزش   ها عرصه
ي هـا   نمونه ، و فرهنگ  ها استانداردسازي، پردازش و تنظيم و تدوين افكار، ادراك، ارزش        . است

  ).Zhouying, 2001: 3-4(بارز فناوري نرم هستند 
  
  ي قدرت ها  فناوري.ب

،  انسانيترين انواع فناوري نرم است كه براي خلق سوژه هاي قدرت، يكي از خفي فناوري
 ها،  اين دسته از فناوري.شود منضبط، مطيع و منقادسازي افكار و اذهان او به كار گرفته مي

وم و چهارم هاي س كارگيري ماهرانه چهرهه كاربرد و كاركرد اساسي در جنگ نرم دارد كه بر ب
هاي جزيي است   و تكنيكها هاي قدرت، كردارها، رويه منظور از فناوري. قدرت مبتني است

  . شود كه روح، فكر، ذهن، رفتار و شيوه زندگي انسان از طريق آنها شكل داده مي
 دارد كه فوكو آن را به صورت عقالنيت موضعي و 1تر از تخته ي گستردهيانتكنولوژي، مع
اي  به گونههمچنين، گرچه وي فنون و فناوري را . كند دف آگاهانه تعريف ميجزيي داراي ه

تري از فنون خاص و   مجموعه عامها،  فناوري،گيرد، ولي در بسياري از مواقع كار ميه مترادف ب
از اين رو، فناوري قدرت، فراتر از معناي محدود و متعارفش، ناظر و معطوف . موضعي هستند

                                                                                                                   
1 . Techne 
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ها، اداره نفس توسط نفس، اداره نهادهاي  ها و نفس  و تدبير افراد، روانبه خلق سوژه انساني
 اشكال واقعي ،هاي قدرت اي كه فناوري  به گونه،شود اجتماعي و مديريت افكار عمومي مي

  ).330 ـ 353: 1376فوكو، (اشند ب اعمال قدرت مي
رهنگي، جنگ بنابراين، فناوري قدرت از سه جهت از مفاهيمي چون جنگ رواني، جنگ ف

   :شود ايدئولوژيك و عقايد متمايز مي
دهي به افكار و اذهان  چگونگي شكلدر آنها، گفته كه  اول، بر خالف موارد مشابه پيش

  . كيد بر چگونگي خلق سوژه انساني استأ ت،ي قدرتها  در فناوري،مخاطب موضوعيت دارد
مين أرت تعقيب و تي قدرت، اين هدف از طريق ميكروفيزيك قدها دوم، در فناوري

اي وجود دارد كه در   سوژه، به طوري كه در مواردي چون جنگ رواني و فرهنگي،شود مي
  .شود ي قدرت آفريده ميها  وي در فرايند فناوري، ولي در اينجا،گيرد معرض قدرت قرار مي

  .تضمن خشونت ساختاري و نمادين استي قدرت مها  سوم، فناوري
كار ه هاي قدرت متفاوتي ب  فناوري،، مراحل و ابعاد جنگ نرمبر مبنا و متناسب با سطوح

ها و الگوهاي  اي كه در بعد ثبوتي و مرحله توليد و توجيه باورها، ارزش  به گونه،شود گرفته مي
در بعد سلبي و مرحله . شود هاي توليد و توزيع قدرت استفاده مي  از فناوري،رفتاري خودي
هاي   از فناوري،ها و الگوهاي رفتاري ديگري ورها، ارزشو تخريب با تضعيف ،ايجاد ترديد

هاي تبديلي قدرت در بعد انتقالي و مرحله  سرانجام، فناوري. شود تخريبي قدرت سود برده مي
از اين . گيرد  مورد استفاده قرار مي،هاي خودي هاي ديگري و تبديل آنها به ارزش تغيير ارزش

هاي توليد، ترويج، تخريب و تبديل  اي از فناوري رو، در فرآيند جنگ نرم، چرخه و بسته
 جايگزين ،ها و الگوهاي رفتاري جامعه مبدأ شود تا باورها، ارزش كار گرفته ميه قدرت ب

 . ها و الگوهاي رفتاري جامعه مقصد گردد باورها، ارزش

  
 سازي و اعتباريابي مرجعيت. 1

ها و الگوهاي رفتاري خودي   ارزشاولين بعد و گام در جنگ نرم، توليد و توجيه باورها،
شود  هايي استفاده مي  از فناوري،در اين بعد و مرحله. هاي مولد قدرت است از طريق فناوري

ها و الگوهاي رفتاري به عنوان عناصر قدرت نرم  كننده باورها، ارزش كه توليد، توجيه و تثبيت
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توليد و تحكيم مرجعيت و اعتبار  ،مهمترين فناوري قدرت در اين مرحله .باشد جامعه مبدأ مي
ها و الگوهاي رفتاري   توليد باورها، ارزش، زيرا اولين گام در جنگ نرم،فرهنگي است

شمول، عام و كلي در سطح جامعه بشري است كه براي كسب مشروعيت و اعتبار به آن  جهان
لت و تكليف  برتري فرهنگي، رساياين هدف نيز از طريق ايجاد و القا. شود ميارجاع داده 

  .گردد انساني و ادعاي حقايق و فضائل مطلق تأمين مي
 

  القاي برتري فرهنگي . 1-1 
الزمه آغاز جنگ نرم كه  اصالتاً ماهيتي فرهنگي و ارزشي دارد، ادعا و القاي برتري 

ها، آداب و رسوم،  ها، افكار و انديشه  فرهنگي كه داراي ارزش،فرهنگي بر ديگران است
ها تفوق و برتري   زندگي و نظام باورهايي است كه بر ساير فرهنگ  ري، شيوهالگوهاي رفتا

 از منظر ،جويي فرهنگي، نوعي ايدئولوژي سياسي است كه در چارچوب آن برتري. دارد
  . شود ها  نگريسته شده و در مورد آنها قضاوت مي فرهنگ خودي به ساير فرهنگ

ها  تار، نظام باورها، آداب و رسوم، افكار، انديشهها، زبان ، رف اساس ارزش اين داوري نيز بر
ها و  گذاري نيز همواره ارزش در مقام ارزش. گيرد هاي فرهنگ مهاجم صورت مي و انگاره

اي كه   به گونه،يابد  مي ها ارجحيت و اولويت عناصر فرهنگ خودي بر ساير فرهنگ
گرايي و  چندفرهنگانگاري فرهنگي، نفي و طرد  جويي فرهنـگي متضمن مطلق برتري

ها از منظر و  بنابراين، ديگر فرهنگ . )The Columbia Encyclopedia, 2007 (استثناگرايي است
اي كه   به گونه،شود ها، باورها و الگوهاي رفتاري خود درك و تفسير مي برحسب ارزش

بايد آنچه  ،»تخريب خالق«بر مبناي منطق بنابراين، . شود هاي ديگر نادرست انگاشته مي فرهنگ
  .  تضعيف و تخريب گردد،هاي خود است متفاوت و متمايز از فرهنگ و ارزش

  
  ادعاي حقيقت . 2-1

انگاري ارزشي، ديگر فناوري قدرت، ادعاي حقيقت  جويي فرهنگي و مطلق اساس برتري بر
 كنند كه آنان به همه حقايق نهايي در جنگ نرم، صاحبان قدرت نرم چنين ادعا و القا مي. است

 باورها و ،ها از اين رو، مالك و معيار درستي و نادرستي حقايق انساني، ارزش. اند دست يافته
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شمولي چون حقوق بشر، آزادي،  هاي فراگير و جهان ارزش. موازيني است كه در نزد آنان است
  . باشند  از جمله اين فضائل مي،دموكراسي، خوشبختي، رفاه، امنيت و سعادت

شود، بلكه كليه وجوه و ابعاد  ه خاصي از زندگي بشر محدود نميادعاي حقيقت به وج
 »حقايق مطلق«خواه،  در قالب ايدئولوژي تماميت. گيرد حيات فردي و اجتماعي انسان را فرا مي

هاي حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  شود كه تمامي ساحت  شمولي تعريف مي و جهان
 با توجه به تالزم قدرت و ،بدين ترتيب. دهد ها را شكل مي فرهنگي و حتي مذهبي انسان

دانش، صاحبان قدرت نرم به عنوان مراجع علمي و معرفتي مشروع كه دانش صادق و مشروع 
 در اين  وكنند  شيوه عمل و الگوهاي رفتاري مشــــروع را نيز تعيين مي،را در اختيار دارند

  . )Held and Macgrew, 2001: 45(  پــــردازند ها مي  به ارزيابي ديگر فرهنگ،جايگـــاه
  

  ادعاي رسالت انساني . 1- 3
هاي اعمال قدرت در مرحله ثبوتي جنگ نرم، ادعا و القاي   فنون و تكنيك ازيكي ديگر

انسان غربي به عنوان سوژه خردمند . احساس تكليف و مسئوليت در قبال بشريت است
 دموكراسي و نظام سياسي و ،خودمختار و متمدن كه صاحب حقايق مطلقي چون آزادي

 ،داند از طريق گسترش و جهانگيرساختن آنها  خود را موظف و مكلف مي،اقتصادي برتر است
  ).  Harrison, 2003 (مند سازد  ديگران را نيز از اين موهبت و نعمت بهره

  
  سازي  فرهنگ. 2

شود تا  ميف افزاري تعري  به صورت نرم، بيشتر ولي امروزه،فرهنگ معاني مختلفي دارد
 توليد و مبادله معاني در بين اعضاي ر فرهنگ ناظر ب،)Hall, 1997: 2(ل ها به نظر. افزاري سخت

نيز فرهنگ را عبارت از ) cited in Weber, 2005: 3 ( رتليها  جان. باشد جامعه يا گروه مي
 فرهنگ به از اين رو،. كند توليد و بازتوليد اجتماعي احساس، معنا و خودآگاهي تعريف مي

 فرهنگ مربوط و معطوف به ،همچنين. رود كار ميه معناي فرآيند معناآفريني و نمادسازي ب
يكي از . ستان آچگونگي درك و احساس جهان و چگونگي توليد، بازتوليد و انتشار 

 از منظر ،به همين علت.  روايت و حكايت آنهاست،ي ترويج اين درك و احساسها شيوه
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اين . كنند ميها در مورد خود نقل  يي است كه انسانها  رشته روايت،هنگكليفورد گيرتز، فر
هاي  ها هميشه آگاهانه و عمدي نيستند، بلكه شامل باورهاي خودآگاه و راه و روش روايت

 درك و فهم شاملي فرهنگي ها  روايت.) (Geertz, 1975: 448دنشو ميناخودآگاه نيز 
درك مشترك يا عقل سليم آن . شود مي) ناخودآگاه(و شعور مشترك يا عقل سليم ) خودآگاه(

  .كنيم مي ولي راجع به آن فكر ن،دانيم چيزي است كه مي
 شعور و خرد جمعي و مشترك يا حوزه مسلم و غير قابل انكار مشتمل بر نوعيفرهنگ 

 فرهنگ معاني بيناذهني را در جهان ،همچنين. تفسير و خلق مشترك واقعيت توسط گروه است
بر اساس آن  ، تفسير و ارزيابي كرده ودهد واقعيت را درك مي امكان صاحبانشده و به خلق كر

سازي به عنوان فناوري  رو، فرهنگ  از اين). 171: 1387بادي، آدهقاني فيروز( اقدام نمايند
هاي داللت و معناداري، نقل  ي قدرت معناسازي و ايجاد رويهها  شامل ريزفناوري،قدرت
سازي،  سازي، هنجارسازي، نهادسازي، واقعيت سازي و بيناذهنيت زي، ذهنيت، نمادساها روايت

ايجاد نظام اخالقي، ايجاد نظام باورهاي فردي و جمعي، ايجاد نظام دانايي و ساختارهاي 
  .شود مي مبدأ و مقصد هفكري و ايجاد فهم متعارف يا عقل مشترك در سطح جامع

  
  سازي  گفتمان. 3

ي دانش كه از طريق آنها معنا ها فرايندهاي اجتماعي و نظام فتماني،ي گها ، رويهها گفتمان
 فناوري قدرت است كه نقش و جايگاه كانوني در نوعيشود،  توليد، تثبيت، تجريه و منتقل مي

ها، قواعد و معاني در بستر زباني است كه داراي  گفتمان به معناي ارزش. كند ميجنگ نرم ايفا 
افكند و  ميقل بوده و بر كليه ابعاد و جوانب حيات اجتماعي سايه خودمختاري و تأثيرات مست

  .كنند  خود و جهان را درك، تفسير و تعريف مي،گران اجتماعي از طريق آن كنش
كند، بلكه چون ماهيت تكويني و تأسيسي دارد،  ميگفتمان تنها معنا را بازنمايي و حمل ن

رو، گفتمان امر ممكن و غيرممكن، مشروع و   از اين. كند  را توليد و بازتوليد ميها معنا و ارزش
 پايگاه و ها در حقيقت، گفتمان. كند نامشروع، طبيعي و غير طبيعي را تعريف و تعيين مي

ي عادي حيات را تعيين ها آنها جايگاه و منزلت رويه. باشند ميخاستگاه روابط اجتماعي قدرت 
  .)Hayward, 2000 (كنند  ميكن را تعريف ي اجتماعي كنش متصور و ممها  و حوزهها و عرصه
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 و روابط اجتماعي، ها ، رويهها  به عنوان نظام معنايي تكويني فراگير، فرآيندها گفتمان
از . آفرينند ميي آنان را از طريق معنابخشي به آنها ها  و ظرفيتها ي اجتماعي، سوژهها هويت

 از يك طرف ،سازي  طريق سوژه و ابژهد ازكن ميرو، گفتمان توليدكنندگان خود را قادر   اين
خود را به عنوان صاحبان قدرت و صالحيت و از سوي ديگر، ديگران را به مثابه موضوعات 

براي مثال، تثبيت و توسعه گفتمان حقوق بشر، دموكراسي، .  توليد و بازتوليد نمايند،قدرت
  وآزادي و برابري، دو گروه از افراد و كشورهاي حافظ و ناقض حقوق بشر، دموكرات

دهقاني (كند  ميفريند كه در سايه آن، دسته اول بر دسته دوم اعمال قدرت آ خواه را مي آزادي
  ).166-168 :1388بادي، آفيروز

 ديدگاههاي نهفته در آن را ،شود كه گروه بيشتري از مردم و جامعه ميگفتمان زماني مسلط 
را تبيين و تعريف   مراجع اقتدار خوداين نظام،. رك بپذيرندبه عنوان نظام باورها و دانش مشت

رستي رفتار يي در مورد درستي و نادها در چارچوب چنين نظام باور يا گفتماني، انگاره. كند مي
 امور عادي و غير عادي يا طبيعي و غيرطبيعي را نيز ها، اين ايده. گيرد ميو اعمال نيز شكل 

ها  ، كنشها انديشهگروهي از در درون اين گفتمان و نظام باور خاص، . دنكن ميتبيين و تعريف 
ن حقايق  كه به عنواها اين پندارها و انگاره. شوند مي ناممكن ، ممكن و گروهي،و اعمال

. دنكن ميبيني و شيوه نگرش و فهم جهان را تعريف   جهاننوعيشوند،  مي قلمدادقابل انكار  غير
  .شود مي عادي و بهنجار ، شيوه زندگي خاص نهفته در اين حقايق، طبيعي،به تبع آن

 ي و هنجارهاها ، ارزشمي، مفاهي از معانتي با اطاعت و تبع،ي اجتماعگرانيافراد و باز
 يها  مؤلفهني از ايرويپ. كنند ي مدي، آنها را بازتولي معانهاي ها و نظام  گفتماننيدر امستتر 

 ديشود و آن را مجدداً بازتول مي يري و خودتسخي منجر به خودانضباط،قدرت منقادكننده
. روند مي انواع و اشكال قدرت به شمار ني از مهمتريكي ،ي گفتمانيها هيرو ،نيبنابرا. كند مي

 ي نهفته است كه ساختارهايناذهني بي معاندي آن در بازتوليي در تواناي گفتمانيها هيوقدرت ر
 خود عمل تي طبق هوستي كه فرد قادر ني به طور،سازد ميمان وأ را تگراني و بازياجتماع

  .  بشناسدتي به رسميدر بستر گفتمانرا  آن تي مشروع،جي رايي نظام معنا،نكهي ار مگ،كند
 ،ييقدرت نها.  استي در ساختار اجتماعيناذهني بي معنادي تولي گفتمانيها هي رو،قدرت

 در اعمال ها هي روني، اگرچه ابنابراين. باشد مي يناذهني بيها تي و كنترل واقعدي بازتوليها هيرو
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 نيا. دنبخش مي را وحدت ياديز  فراتر از آن رفته و تعداداري بسيابند، ولي مي ي تجليفرد
 صرف فروكاست يثار و اعمال فردآتوان به سطح  ميند و قواعد مستمر را نم  قاعدهيها هيرو

)Foucault, 1974(.  
  

  سازي  سوژه.4
 ممكن و ،سازي  فناوري خرد قدرت است كه در چارچوب گفتماننوعي ،سازي سوژه
بر اساس تكنولوژي قدرت گفتماني، گفتمان با تكيه بر نيروها و عوامل . دشو اعمال مي

 ود كن ميي حقيقت را تأسيس ها  رژيم،و معرفتي مي ماعي تحت عنوان عينيت علقدرتمند اجت
رو، سوژه يا   از اين. سازد ودي كه فرد از آن آگاه است را برمي سوژگي، به معناي خياسوژه 

  .)Digester, 1992: 977-1007( استي گفتماني ها  و رويهها  تابع و معلول گفتمان،هويت افراد
ي گفتماني هستند كه ها اين رويه. ، سازه گفتماني يا مواضعه زباني است سوژه، در حقيقت

 ،ي گفتمانيها  نيز از طريق تبعيت از اين رويهها انسان. كنند ميسوژه انساني را توليد و خلق 
  .كنند مي و جعل هدآفري  ود را خ

ن، يعني سوژه به هر دو معناي آ. كند مياين تكنولوژي قدرت، انسان را به سوژه تبديل 
 به ،و همچنيناو  بهوابستگي  و ديگرياز سوي تحت انقياد ديگران درآمدن به علت كنترل 
است شده توسط ديگري بر اثر خودآگاهي كاذب  معناي مقيد و محدودشدن به هويت ساخته

هر دو حالت، شكلي از سوژگي و اطاعت از ديگران . باشد ميكه دال بر قدرت منقادكننده 
ترين شكل و فناوري قدرت است كه از طريق   خفي،ها  و ابژهها خلق سوژه رو،  از اين. است
دادن و   امري كه از طريق شكل،گردد مي اعمال ها دهي به كيستي و چيستي افراد و ملت شكل

گفتن ديگران  كردن و سخن اي كه به انديشيدن، عمل  به گونه،شود خلق گفتمان غالب حادث مي
سازي و  توانايي كه از راه عادي. دهد ميل مختلف شكل در مورد موضوعات و مسائ

 به مثابه حقيقت مسلم ،آيد و مواضعه گفتماني ميي گفتماني به دست ها كردن سازه طبيعي
  ).172:1377دهقاني فيروزآبادي، (شود  ميپذيرفته 
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  تعريف اخالقيات و اصول اخالقي. 5
 سياست نفس به معناي نوع رابطه  اخالقيات به معناي تدبير و،سازي چوب سوژهدر چار

را به عنوان  به چهار صورت ممكن است خود فرد. دشو ميشخص با خودش نيز تعريف 
   :ي خود قوام بخشدها سوژه اخالقي تعريف كرده و به كنش

شود كه به عنوان كانون سلوك و رفتار اخالقي  مي، مربوط به جزيي از انسان وجه اول
، معطوف به نيرو و عاملي است كه فرد را به تشخيص وظايف وموجه د. كند مياقدام و عمل 

شود كه افراد از  مي ناظر به ابزار و وسايلي ،وجه سوم. سازد مياش قادر  و تعهدات اخالقي
 ناظر به آن است كه ،وجه چهارم. شوند مي دچار تغيير و تحول دروني و استحاله هاطريق آن

دهي به چگونگي  بنابراين، شكل. خواهد بشود  و ميتواند  سوژه اخالقي ممكن ميكدام ،فرد
قدرت است كه به صورت پنهاني در   فناوري خردنوعيتدبير نفس يا اخالقيات فردي نيز 

  .شود ميجنگ نرم اعمال 
فناوري قدرت نيز در قالب ديگر ، به عنوان ها تعريف و تعيين اصول و نظام اخالقي سوژه

 و قواعد براي ها اي از ارزش  اخالق به عنوان مجموعه.گيرد ميسازي گفتماني صورت  سوژه
اين اصول و . گردد ميوسيله گفتمان غالب تعيين ه  بخشي از سوژگي فردي است كه ب،كنش

 به وسيله نهادها و مراجع مشروع اقتدار همچون خانواده، نظام آموزشي، ،موازين اخالقي
مل مستمر به آنها مشروعيت يافته و به شود كه در اثر ع مي عرضه و ترويج ،مدرسه و دانشگاه

 ،هاي جنگ نرم از اين رو، يكي از تكنيك. گردد ميصورت امر اخالقي و پسنديده تثبيت 
  .دهي به نظام اخالقي جامعه از طريق نهادهاي اجتماعي است شكل
  

  تعريف نظام دانايي. 6
ت است كه در جنگ ي قدرها  يكي ديگر از فناوري،تعريف و تبيين نظام معرفتي و دانايي

مي  پارادايم عل،نظام دانايي يا اپيستمه يا به تعبير ديگر. گردد ميي انساني اعمال ها نرم بر سوژه
 به معناي ساختارهاي ناخودآگاه منظم و منضبط است كه پايه و مبناي توليد دانش ،و شناختي 

اين دايره و . گيرد ميو معرفت مشروع و معتبر در زمان و فضاي مشخص و معيني قرار  مي عل
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 دهد ميگستره معرفتي است كه به شرايط امكان دانش و معرفت معتبر در فضاي خاص شكل 
)Der Derian, 1989: xiv( .معتبر در خارج از اين نظام معرفتي و   ميشناخت و توليد عل

امر به اين . شود يشمرده ماعتبار  نه معتبر و مشروع و نادرست و بيو  نه ممكن است ،پارادايم
 كنترل قدرت ابداع ،دهي غيرمستقيم به تفكر و ساختارهاي فكري فرد و به تبع آن معناي شكل

 تعريف علم تجربي ،براي نمونه. دلخواه است مي و خالقيت وي در چارچوب فكري و عل
معتبر و مشروع، متضمن آن است كه معارف غيرتجربي و   مي به عنوان تنها معرفت عل،اثباتي
  .بوده و باورهاي مبتني بر آن نيز كاذب و نادرستند مي معني و غيرعل  بي،ديني

  
   تعريف عقالنيت.7

 فناوري قدرت ديگري است كه در جنگ نرم ،دهي به عقالنيت فردي و جمعي شكل
 تعريف و معناي خاصي از عقل ،در چارچوب گفتمان حاكم. كننده دارد كاربرد فراگير و تعيين

 غيرعقالني و ، از اين رو، هرگونه تفكر و عملي خارج از اين تعريف.شود ميو عقالنيت ارائه 
 به عقل ابزاري محدود شد كه صرفاًبراي نمونه، در مدرنيته، عقل . شود نشان داده مينادرست 
 فايده و انتخاب بهترين ابزار براي تأمين سودمندترين – عقالنيت يعني تحليل هزينه ،بر پايه آن

  .) Best and Kellner, 1991: 165( هدف
 و رفتارهاي خارج از ها بودن كليه كنش رواج و غلبه عقالنيت ابزاري به معناي غيرعقالني

 سوژه عاقل كسي است كه بر مبناي عقل ،پس.  فايده و سود شخصي است-مبناي هزينه
 به صرفاًعقل . دآي ميب احسبه عقل   بي،از اين رفتار نمايد ابزاري عمل كند و هر كس غير

شايد بتوان ادعا كرد . ندارد ميگردد و عقل معاد معنا و مفهو ميل معاش محدود و منحصر عق
 .شود ميترين فناوري قدرتي است كه در جنگ نرم اعمال  اين خفي

    
  سازي غيريت/  هويت.8

سازي  يكي ديگر از سازوكارهاي اعمال قدرت در جنگ نرم كه ارتباط تنگانگي با گفتمان
، ها سازي گفتمان با توجه به قدرت سوژه و ابژه. سازي است و غيريتبخشي  دارد، هويت

بر مبناي اصل . رود مي يكي از مهمترين كاركردهاي آنها به شمار ،سازي سازي و غيريت هويت
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، تقسيمات و ها محوري در انديشه و فلسفه غرب، تقابل  كالم بنيادي متافيزيك حضور و
در  .همواره يكي بر ديگري ارجحيت و برتري داردآن، در كه  گيرد ميتضادهاي دوگانه شكل 

چارچوب گفتمان غيريت، از يك طرف هويت خودي كه همواره خوب و مثبت است و 
هر كس توان تعريف و  .شوند مي تعريف و تعيين ،ديگري كه متمايز، متفاوت و منفي است

 ،رو  از اين. ساني است قادر به تعيين سرنوشت و كنترل سوژه ان،كنترل هويت را داشته باشد
  .)Vasques, 1997: 220-23( هويت امري مبتني بر قدرت است

  
  سازي نامشروع/  مشروع.9

چارچوب  در  والمللي  در عرصه بينها  و كنشها سازي بعضي هويت مشروع و طبيعي
  . رود ميكار ديگري است كه در جنگ نرم به كار گفتمان حاكم و غالب، سازو

كردن آنها، بعضي از انواع   و خاص و عملياتي»ي حقيقتها رژيم« ايجاد  از طريقها گفتمان
  آنها،.سازند ميمشروع و برخي ديگر را نامشروع را  اجتماعي -وجود، هويت و رفتار سياسي

. كنند مي تعريف ،كردن بر مبناي آن را دارند گفتن و عمل يي را كه مشروعيت سخنها سوژه
 ها شده نيز در قالب گفتمان ي برساختهها  با ابژهها ل سوژه چگونگي برخورد و تعام،همچنين

رو، در جنگ نرم، آغازگر جنگ براي اقدامات و اعمال سلطه خود بر   از اين. گردد ميتعيين 
به تبع آن، آنان ساختارهاي سلطه و سركوب و . كند ميزايي   مشروعيتها، كشورها و ملت ساير

اي كه هرگونه مقاومت و مخالفت با اين  د، به گونهسازن ميروابط قدرت مذكور را طبيعي 
  . نامشروع و غير طبيعي جلوه كند، قدرت و ساختارهاي سركوب،مناسبات

 رفتارها و عملكردهاي ،سازي سازي، هويت و غيريت مريكا از طريق گفتمانآبراي نمونه، 
رو،   از اين. زدسا ميجويانه خود نسبت به ديگر كشورها را مشروعيت بخشيده و طبيعي  سلطه

 به اجراي ،صالح سازد به عنوان تنها مرجع مشروع و ذي ميمريكا را قادر آگفتمان حقوق بشر، 
دمكراسي   ليبرال، از يك سو،گفتمان دمكراسي. آن بپردازد و ناقضان آن را مجازات و تنبيه كند

 و متمايز با آن را ي متفاوتها كند و از سوي ديگر، نظام ميرا تنها نظام سياسي مشروع معرفي 
 صالحيت و مشروعيت ،مريكا و غربآ در پرتو گفتمان تروريزم، ،همچنين. سازد مينامشروع 
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بر . كن گردند كه بايد ريشه سازند مي را بر ها  تروريست،كنند و در مقابل ميمبارزه با آن را پيدا 
  .دنشو ميطبيعي و تثبيت ي گفتماني نيز اين رفتارها، ساختارها و روابط، ها اثر استمرار رويه

  
  جهان   استعمار زيست.10

 يكي ديگر از به عنوانجهان مشترك   زيست،ايجاد فهم متعارف يا عقل سليم و سپس
 .كار ديگري است براي اعمال قدرت در جنگ نرمهاي گفتمان، سازو كاركردها و كارويژه

 امكان مقاومت ،د و از اين طريق را توليد و بازتوليها ي متعارف جوامع و ملتها  فهمها، گفتمان
 به ، ايجاد فهم متعارف،همچنين. دنكن ميساير كشورها در مقابل آن را محدود و سركوب 

 مسلم و طبيعي را توليد و ، موجه،بخشد و روابط سلطه مجاز ميكننده قدرت، مشروعيت  اعمال
جهان  گيري زيست يكي از تجليات يا پيامدهاي ايجاد فهم متعارف، شكل. كند ميبازتوليد 

 ،ري قدرت يا سازوكار اعمال سلطهاوبرماس از اين فنها  .مشترك يا واحد در سطح جهان است
بر اثر غلبه  .) Habermas, 1984: 306-310( كند ميياد » جهان استعمار زيست«با عنوان تسخير يا 

ريق ايجاد فهم گفتمان هژمونيك مبتني بر مناسبات قدرت در شرايط جنگ نرم، قدرتمندان از ط
اين هدف به صورت جهانگير و . ورزند ميجهان مبادرت   به استعمار زيست،متعارف ديگران

  . شود ميسازي فرهنگ جهاني حاصل  مريكايي از راه همسانآفراگيركردن شيوه زندگي 
هاي الزم را براي انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات در عصر حاضر، سازوكارها و ابزار

 به ها، وسايل ارتباط جمعي و رسانه. سازد ميپذير  از قدرت فراهم و امكانن شكل اعمال اي
معناي كليه ابزارهاي انتقال پيام،  اعم از راديو و تلويزيون، مطبوعات، سينما و غيره است كه 

 فراتر ها رسانه. كنند ميالمللي ايفا  جهان بين بيشترين نقش و كاركرد را در تأمين استعمار زيست
گونه كه در   آفرينند و جهان را آن مي را ها  انتقال و اشاعه پيام در سطح جهاني، واقعيتاز

 نوعي در حقيقت، در ها انسان. كنند مي بازنمايي ،شود ميمونيك تفسير و برساخته ژگفتمان ه
در اختيار آنها دانش و معرفتي كه . كنند ميشده گفتمان زندگي  شده و برساخته جهان ترجمه

ي رفتاري و گفتاري است كه در گفتمان ها  و شيوهها ، انگارهها اي از ايده  ملغمه و آميزه،دارند
  . اند  پذيرفته شده،خاصي خلق و به عنوان حقيقت مسلم و طبيعي
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 و اقدامات صاحبان قدرت ها ساختن سياست  تنها ابزاري براي توجيه و طبيعيها رسانه
 و ها آنها تصاوير، پيام .بخشند ميرا خلق و حقيقت  ها  واقعيت،نيستند، بلكه فراتر از آن

 رغم آنكه مستقل و حتي مخالف با بهدهند كه  ميايماژهايي را توليد، بازاريابي و گسترش 
مردم . آيند ميتجربيات زندگي روزمره عموم مردم است، ولي به صورت منابع نمادين آنها در

يي مستقل از تجربيات ها ا، اميال و عقالنيتكنند كه احساسات، آرزوه مييي زندگي ها در جهان
ها از تجارب منفك و منقطع  ه و انگارها  به طوري كه ايده،شود ميآنان توليد و توزيع 

ي راهبري خود ها  و خط مشها گيرد كه نشانه مياي شكل  رو، جهان و جامعه  از اين. گردند مي
ره، از جوامع و فضاهاي اجتماعي و  و فضاهاي زندگي روزمها را، حداقل در بخشي از فعاليت

  ). Best and Kellner, 1991: 118-125( نمايد ميجغرافيايي بيروني و خارجي كسب 
 يكي از وجوه جنگ نرم، كشمكش و تقال براي حفظ دسترسي و كنترل ،اين اساس بر

به  توليد و  تجر،در جوامع ديگر مي تعامالت و روابط اجتماعي است كه در سطوح محلي و بو
 آن گونه زندگي كنند كه ها  و ملتها شود انسان ميدر فضاي جنگ نرم، تالش . شوند مي

خواهند، به آن عادت  ميطور كه خود   گويند، نه آن ميخواهند و  ميكنندگان قدرت  اعمال
 بيشترين نقش را در ايجاد چنين تصوير و ،تلويزيون و سينما. باشد مينفعشان به اند و  كرده

ليوود تجسم و تجلي ها  صنعت سينما و فيلم كه در. كنند ميجهان امروز ايفا تفكري در 
صنعت . دهد ميجهان را تشكيل  رين اركان و سازوكارهاي استعمار زيستتيابد، يكي از مهم مي

سازي فرهنگي و شيوه زندگي يكسان در سراسر  و موسيقي نيز ركن ديگر همسان مي سرگر
  . جهان است

  
  جارسازي ناهن/  هنجار.11

يكي ديگر از سازوكارهاي اعمال قدرت در جنگ نرم، هنجارسازي در چارچوب 
ي ها  و ارجحيتها دهي به اولويت صاحبان قدرت براي شكل. باشد ميساختارهاي نهادي 

 حاصل توافق ،هنجارها. پردازند مي به هنجارسازي در نهادهاي اجتماعي و تثبيت آنها ،ديگران
 همواره ، اين وفاق و توافقدر عين حال،. ، گروهي و تخصصي استو اجماع در سطح عمومي

 ،آيد ميدست نه  بوامعگيري مستقيم و خودآگاهانه افراد و ج و لزوماً از طريق اجماع و تصميم
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 به هااي در تكوين و تأسيس هنجارها و تبديل آن كننده  نقش تعيين،بلكه قدرت و قدرتمندان
با تعريف و تعيين هنجارها، .  هنجارسازي، نابهنجارسازي استروي ديگر. ندنك ميباورها ايفا 
و رفتار  به تبع آن، اعمال، افكار. گردد مي و رفتارهاي نابهنجار نيز تعريف ها نابهنجاري

 زيرا آنچه نابهنجار ،)330: 1376 فوكو،( شود ميمعين  غيراخالقي و خطرناك نيز مشخص و
  .ود غيراخالقي و خطرناك نيز خواهد ب،باشد

مريكا در آمريكايي، گستراندن قانون آبه موازات جهانگير و فراگيرساختن شيوه زندگي 
داري در  اقتصادي سرمايه - چون گسترش نظام سياسي ،يابد ميسراسر جهان نيز ضرورت 

يي كه ها  كشورها و ملتبنابراين،. پذير نيست  بدون قواعد و مقررات آن امكان،الملل سطح بين
. پذيرند، به ناچار قوانين و مقررات مربوط به آن را نيز بايد پذيرا شوند ميور را ي مذكها نظام

بسياري از اين كشورها فاقد اين قواعد و قوانين هستند، معموالً آنها را در عين حال، چون 
  . زنند مي در جامعه نشاء شان اقتصاديبدون توجه به بافت و بستر اجتماعي، فرهنگي و 

مهمترين . رود ميي جنگ نرم به شمار ها  يكي از زيرساخت،نين و قواعدرو، قوا  از اين
 كه ها رسانه.  هستندها جويانه نيز رسانه سازي حقوقي و گسترش قوانين سلطه ابزار همسان

ي حقوقي ها  با پيام،كنند  مي را استعمار و تسخيرها  و انسانها جهان ملت خودآگاهي و زيست
كنند تا آنها را به عنوان  مي القا ها ي حقوقي و قانوني را به ملتها آنها پيام. شوند مياشباع 

  . قوانين طبيعي و مهم  بپذيرند و اجرا نمايند
  

 سازي   ايدئولوژي.12
منسجم كه شرايط اجتماعي را تبيـين و         ي نسبتاً جامع و   ها ايده«ايدئولوژي عبارت است از     

 اي برنامـه   درك كنند و طرح و     ، را در جامعه   شانند جايگاه نك ارزيابي كرده و به افراد كمك مي      
   . )Ball and Dagger, 1995: 9( »دهد براي كنش سياسي و اجتماعي تهيه و ارائه مي

كند جهان    معاني و تفاسير مشخص و معين است كه به افراد كمك مي            مجموعه ،ايدئولوژي
  .را درك كرده  و در رابطه با آن عمل نمايند

 به صـورت خودآگـاه بـراي افـراد جامعـه            ها  آن است كه ايدئولوژي     اين تعريف حاكي از   
.  از ايـن قبيلنـد     ،كاري ي سياسي مانند ليبراليسم و محافظه     ها بسياري از ايدئولوژي  . وجود دارند 
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توانند از آنها تبعيت يـا        به راحتي و سادگي قابل شناسايي بوده و افراد مي          ها اين نوع ايدئولوژي  
. باشـند   ناخودآگـاه مـي    هـا  بـسياري از آن    . آگاهانه نيستند  ها همه ايدئولوژي اما  ،  سرپيچي نمايند 

ايـدئولوژي  .  بـه سـادگي قابـل شناسـايي نيـستند          و نام و نـشانند     بي ،ي ناخودآگاه ها ايدئولوژي
 جهـان را درك و      ،بيني افراد است كـه از طريـق آن          بنياد و مبناي فهم مشترك جهان      ،ناخودآگاه
  ).Weber, 2005: 4-5( دهند آن شكل ميكنند و سپس به  فهم مي

اگـر  . كند شده را به واقعيت و حقيقت تبديل مي        ايدئولوژي، معاني به صورت فرهنگي خلق     
پندارد و بر اين باور است       بيني آن را عين حقيقت مي       ديدگاه و جهان   ،كسي پيرو ليبراليسم باشد   

ي فرهنگي ها ترتيب، ديدگاه بدين. رددا كه جهان واقعاً آن گونه هست كه اين ايدئولوژي بيان مي 
انتقـال    تبديل و  هايبسياري از اين فرآيند   . كند خود راجع به جهان را به امري طبيعي تبديل مي         

  .گيرد ي ناخودآگاه و ناشناس صورت ميها  با استفاده از ايدئولوژي،امر فرهنگي به امر طبيعي
عنـوان فنـاوري قـدرت اسـتفاده         به دو صـورت از ايـدئولوژي بـه           ،بنابراين، در جنگ نرم   

نخست، تعريف و تعيين ايدئولوژي، مانند ليبراليسم، به عنـوان تنهـا روايـت واقعـي و           : شود مي
دوم، زيـر   .  كه بشر به آن دسـت يافتـه اسـت          اي جهان و بهترين نظام فكري و انديشه       صادق از 

 اصـول،   ي رقيـب و ايجـاد شـك و ترديـد در مـورد             ها سؤال بردن صدق و صحت ايدئولوژي     
 ايـدئولوژي ناخودآگـاه تـضعيف و        ،در اين فرآيند، به ويـژه     . ها و باورهاي نهفته در آن     ها ارزش

  . بيني افراد جامعه است گردد كه مبناي فهم مشترك و جهان تخريب مي
  

  سازي  اسطوره.13
سازي و ايجاد باورهاي كـاذب        از طريق اسطوره   ،فرآيند تبديل معناي فرهنگي به امر طبيعي      

 امر جزيي و خـاص فرهنگـي و         ، فرآيندي است كه ازطريق آن     ،سازي اسطوره. گيرد ت مي صور
سازي معاني   اين طبيعي . شود طبيعي و تجربي تبديل مي     شمول،  به امر عام و جهان     ،ايدئولوژيك

كـاركرد   .ي فرهنگـي اسـت    هـا   و كردار  ها  حاصل رويه  ،و تبديل آنها به شعور و دانش مشترك       
 امـر   بهتبديل امر فرهنگي    . فسير فرهنگي به واقعيت مسلم و طبيعي است        تبديل يك ت   ،اسطوره
قـدرت از طريـق      .بندي و فناوري قدرت مبتني و متكي اسـت          بر انواع مختلف صورت    ،طبيعي
 زيرا امري كه طبيعـي      ،كند امر سياسي را از امر ايدئولوژيك جدا سازد          تالش مي  ،سازي اسطوره
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در حـالي   ايـن   . شـود  ه امر غيرسياسي غير قابل مناقشه تبديل مي        ب ،و غير قابل تغيير به نظر آيد      
  .ي مبتني بر اعمال قدرت هستندها ترين روايت  سياسي،ي طبيعيها كه اين نوع روايتاست 

ي قـدرت و ايـدئولوژي از طريـق         هـا  بنـدي   اشـكال و صـورت     ،رو، در جنـگ نـرم       از اين 
يي هـا  اسـطوره . صادق و حقيقي جلوه كند    شود كه    اي روايت و ارائه مي      به گونه  ،سازي اسطوره

 بنابراين،. دموكراسي بهترين نوع نظام سياسي است      مانند اينكه جامعه آمريكا آزاد است يا لبيرال       
 بايـد   ،سـازي فرهنگـي     و برمالسـاختن فراينـد اسـطوره       ها كردن مجدد اسطوره   طريق سياسي  از

  ). Weber, 2005: 6-7 (  را آشكار ساختهابودن واقعيت و حقيقت آن جعلي
  
  گيري  نتيجه

 ،هـا   بـاور  ،شـود تـا از يـك سـو         ي قدرت مختلفي در جنگ نرم به كار گرفته مي         ها فناوري
ها  ، ارزش ها  باور ،ترويج شده و از سوي ديگر      ها و الگوهاي رفتاري خود توليد، توجيه و        ارزش

، ســازي مرجعيــت.  دچــار ترديــد، تــضعيف و تخريــب گــردد ،و الگوهــاي رفتــاري ديگــري
سازي، تعريـف اخالقيـات و نظـام اخالقـي، نظـام دانـايي،               سازي، سوژه  سازي، فرهنگ  گفتمان

سـازي و    جهان، هنجارسازي، ايدئولوژي   سازي، استعمار زيست   سازي، مشروع  عقالنيت، غيريت 
. نـد ي قدرتند كه در اين مقاله مورد بحث و برسي قـرار گرفت       ها رين فناوري ت مهم ،سازي اسطوره

ي قدرت در جنگ نـرم ارائـه        ها  مقابله با فناوري   براينتايج زير را    توان   مي ،روحهاز مباحث مط  
  :داد

ي قـدرت در    ها  اولين گام در راه مقابله با جنگ نرم، كشف و برمالساختن ريزفناوري            .يك
  .روند يي كه مشهود و ملموس نبوده و آشكارا به كار نميها فناوري. آن است
ي فكـري و ناخودآگـاه افـراد        هـا  رم معطوف به سـاختار    ي قدرت در جنگ ن    ها  فناوري .دو

تحكـيم مبـاني فكـري و اصـول         و  سازي آن مستلزم تقويت      ، خنثي بنابراين. جامعه مقصد است  
  .ايدئولوژي ناخودآگاه افراد است

 بـه ويـژه     ، تقويت عناصر قدرت نرم ملّي     ، مهمترين ابزار و سازوكار مقابله با جنگ نرم        .سه
 يعني توسل به بازدارنـدگي نـرم از راه ايجـاد مـصونيت         ،باشد مولد مي توسعه و تحكيم قدرت     

  .فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك
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سازي فرهنگي، سـازوكار ديگـري        ايجاد و تقويت خودآگاهي ملي از طريق اسطوره        .چهار
  .دارد ي قدرت نرم مصون و محفوظ ميها است كه جامعه را در برابر فناوري

ي هـا   بايد از ريزفناوري   ،ي كالن فرهنگي  ها ير در كنار فناو   ،گ نرم  در راه مقابله با جن     .پنج
ي اجتماعي و فرهنگي مانند خانواده، مدرسه       ها قدرت مشرف بر حيات سود برد كه در ساختار        

  .شوند پذير مي  نهادينه و جامعه،و نهادهاي آموزشي
. نرم قـدرت دارنـد    ي  ها اي در توليد فناوري    كننده  نقش تعيين  ، نظام دانايي و عقالنيت    .شش

 و مباني عقالنيت و نظام دانايي بومي را تعريف          ها  براي مقابله با جنگ نرم بايد بنياد       ،رو  از اين 
  .و تقويت كرد

در .  ولي بـه شـدت سياسـي اسـت         ، و اهداف فرهنگي دارد    ها  گرچه ابزار  ، جنگ نرم  .هفت
 مجـدداً آن را بـه عرصـه    و مقابله با آن بايد ماهيـت سياسـي آن را بـرمال سـاخت        براي ،نتيجه

  .گرداندسياسي باز
. كردن امور سياسي و فرهنگـي اسـت         طبيعي ، مهمترين فناوري قدرت در جنگ نرم      .هشت
زدايـي و     مـشروعيت  ،تبـع آن  بـه   كـردن و     طبيعـي ثرترين راه مقابلـه بـا آن نيـز غير          مؤ بنابراين،

  .باشد ي فرهنگي و سياسي آن ميها اعتبارزدايي از ارزش
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