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 چکیده         

هلیی رصیلی   ت رط لط    الملل  فرارلر اا امنیلت و راه   هسته مرکزی روابط بین

المللی، مربطط به حطاه جنگ، رهدید به جنلگ و راهرردهلیی ادافنلدی    بیایگرات بین

الملللی  لییه    رو، بصث جنگ و اشکیل متنطع  ت بر مصیط بلین علیه  ت ا ت. اا این

ای  را رصت رأثیر قرار داده ا ت، به گطنه« نیتام»افکنده و عنیصر و مفیهیمی همچطت 

هلی هسلتند.    هیی ژانط ی جنگ مییت دولت که امنیت و مشتقیت  ت رصت رأثیر چهره

ار ش ا ی ی دراین نطشتیر این ا ت که رصطل جنگ اا رویکرد کال یک به رویکرد 

یس، افزاری و نطین چه رأثیری بر رصطل گفتمینی امنیت داشته ا ت؟ بلر ایلن ا ل    نرم

هلیی  هیی جنگ اا  خت به نرم، بسلتر فرضیه اژوهش که عریرت ا ت اا رغییر شیطه

رغییر امنیت اا کال یک به  طی امنیت نرم را  رب شده و دگرگلطنی ا ی لی را در   

افزارانله   هیی نرم  حطاه امنیتی فراهم  ورده ا ت و این حرکت بی رطجه به منطق جنگ

هیی نطین، دامنه  یهش گرایش نظیمی در جنگشطد. ک یک ضرورت و الزام مصسطب می

ای که رأمین امنیت  رهدیدات امنیتی علیه کشطر هدف را فزونی بخشیده ا ت به گطنه

اجتمیعی ضروری گشته ا ت و به همین  -هیی  یی ی، اقتییدی و فرهنگی در عرصه

خیطر رطجه به امنیت نرم در قریل جنگ نرم کله رهدیلداری در رملیمی  لططر  یلر      

دهی  هی و ای خ می را به همراه دارد الزامی ا ت. در این اژوهش برای اثریت فرضیهنظی

 به  ؤاالت، اا روش ا نیدی و بی رویکردی اژوهشی و رصلیلی بهره گرفته شده ا ت.
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 مقدمه

منجر به طررح شمرا انردار نروینی در       2سوی جوزف نایاز  1طرح مفهوم قدرت نرم

رگرایی قدرت تعبیرر نمرود    توان از آن به نرم افزاامنیتی گردید که می -مطالعات سیاسی

تحولی بزرگ که نه تنها اهداف، بلکه ابزارهای اعمال قدرت را تحرت تریریر قررار داد  برا     

ی سرری    ارگرایی، شاهد توسعهعنایت به اهمیت مفهومی و کاربرد علمی اصطالح نرم افز

های متفاوتی از دانش و عمل سیاسری هسرتیا کره نتیجره آن را در تولیرد      آن در بخش

ای همچون تهدید نرم، امنیرت نررم، اسرتراتژی نررم، سیاسرت نررم و  یرره،        هیا تازهمفا

است که افرزون برر    3توان مماهده نمود  از جمله مفاهیا جدید تولید شده، جنگ نرم می

 نظررری، از حساسرریت بررابی کرراربردی نیررز بر رروردار اسررت     -ات مفهررومیمالحظرر

لی ممتقات جنرگ، همرواره برا میزانری از       البته این مفهوم و به طور ک(9: 1390)افتخاری،

ابهام همراه هستند  از یک سو، رویکردهای متفاوت امنیت ملی، هر کدام حسب مبرانی و  

-ماهیت آن دارند و از سروی دیررر مری   اصول  ود، برداشت و تعریف  اصی از تهدید و 

وانرایی و  های مختلف امنیتی، جنس تهدید، همواره با میزانی از تتوان گفت که در نظریه

 باشد های حریف را به شالش بکمد، توأم میقدرت که بتواند مناف  و ارزش

ی پیونرد دهنرده و   ای برای استحکام فیزیک  ود نیازمند یک ایدههر دولت و جامعه

دئولوژی سازمان دهنده است و اگر فاقد این اتصال دهنده باشد، در شرایط رقابت آمیرز  ای

هرای  ی موجودیت برا ممرکل مواجره  واهرد شرد  ایردئولوژی       بین المللی از لحاظ ادامه

توانند در  دمت ایدۀ دولت قررار گیرنرد و بره    سیاسی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی می

دینر  دولرت مررتبط گردنرد  در بر ری از اوقرات یرک        طور تنراتنری با سرا تارهای نها 

ر آن عواقرب شردید و   ایدئولوژی سازمان دهنده، عمیقاً در دولت جا افتاده است که تغییر 

هرای  هرای اساسری و ارزش  کند ترا ایرن بنیران   ای دارد  جنگ نرم تالش میویران کننده
                                                           
1 . Soft Power 

2 . Joseph  Nye 

3 . Soft  War 
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تا به جایی پریش   دهند، هدف قرار دهد،و اص هر نظام که ایدۀ دولت آن را تمکیل می

رفته که در عصر کنونی بدون لمکر کمی، کمور گمایی را امکران پرذیر نمروده و بررای     

ز طریق فرهنگ سازی و همسان سازی فرهنرری، امکران شرکل دهری و     صاحبان قدرت ا

ی امنیرت ملری و    مدیریت افکار عمومی را فراها نماید و در این مسیر، تحرول در نظریره  

و نقش پیدا کردن ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسری، فرهنرری و    موسّ  شدن ابعاد امنیت

اجتماعی در امنیت نیز زمینه را برای تحول تهدید فراها نموده است  این وضعیت تحول 

ها با افزایش ایفای نقش ابعاد فرهنری، اجتماعی و سیاسی در در جنس تهدیدها و جنگ

ری ارتباطرات از سروی دیررر،    ی امنیت ملی از یک سو و پیمرفت و توسرع  فنراو   عرصه

های بزرگ، اعمال قدرت نرم به منظور شرکل دادن بره جنرگ    سبب شده است که قدرت

بنابراین بر  الف گذشرته و   (120 -122: 1390)مرادیان،  یرر مقابل را دنبال کنند  علیه باز

نمود، امروزه با گسرترش تهدیردات و   های پیمامدرن که امنیت سخت را الزامی میجنگ

نگ نرم، اتخاذ راهبردهای امنیتی نرم یک ضرورت برای بازیرران عرصه ملی محسرو   ج

هرای  های امنیت ملی و فرهنرگ دنبال تخریب ارزش شود  از آنجایی که جنگ نرم بهمی

های نرم بررای تریمین امنیرت    رایج است، امنیت نوین ها باید به فکر کاربست استراتژی

 ها باشد   دولت

 امنیتی -بییت  یی یگفتمیت نرم در اد

مایه و مبنای گفتمان نرم را اطالعاتی شدن جامعه یا ورود جامعه جدید بره عصرر    بن

-دهد  عصر اطالعات که از رب  آ ر قرن بیمتا آ از شده است دوره کیل میاطالعات تم

هرای نروین    ای است که دسترسی به اطالعات از راه عمومی شدن و به کارگیری فنراوری 

-های نوین اطالعاتی و ارتباطی به فناوریرتباطی تسهیل شده است  فناوریاطالعاتی و ا

ل، ذ یره، بازیابی، پرردازش، انتمرار و نمرایش    شود که در گردآوری، انتقاهایی گفته می

گرایری   تروان نقطره هرا   هرا را مری  گیرنرد  ایرن فنراوری   اطالعات مورد استفاده قررار مری  

دوربرد دانست که بیش از هر شیرز بیرانرر فنراوری    ها و ارتباط  الکترونیک، پردازش داده

براطی همچرون   باشند و از  الل مجموعر  وسری  و متنروعی از مجراری ارت    اطالعات می

-های  انری و ویدئو معنرا مری  های کابلی، رایانهاینترنت، ماهواره، تلفن همراه، تلویزیون

به معنای تحولی است که  یابند  گذار از جامع  صنعتی به جامع  فرا صنعتی بر این مبنا،

فناوری جدید ارتباطی در میزان تولید و نمر اطالعات و سهولت دسترسی بره آن ایجراد   

شود  بر این مبنرا مفراهیمی شرون     است که به عنوان انفجار اطالعات از آن یاد میکرده 
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صنعت، امنیت، جنگ، صلح، قدرت، راهبررد و سرازمان بایرد در شرارشوبی توضریح داده      

  (34: 1389)پورسعید،  نام دارد  « گفتمان نرم»ه شوند ک

ه مطررح بروده   افزاری در علرا سیاسرت همیمر    البته باید توجه داشت که مباحث نرم

ی ممخص ی بیستا، انقال  اسالمی به مثابه انقالبی فرهنری، نمونه است  در اوا ر سده

ی مطالعرات   هطرح ایده به جای زور اسرت کره مبنرایی کرامالً اسرالمی داشرت  در حروز       

گرردد کره    بر مری  (Nye, 1990راهبردی این برداشت به مفاهیا مطروحه جوزف نای )

شود که مربوط می« برای راهبری: ماهیت متغیر قدرت امریکا جهش»اولین بار در کتا  

به سرعت به مذهب مختار در این حوزه بدل گردیرد و کمرورهای مختلرف را بره سروی      

( واژگان سرخت  82: 1388زندی،  ان سوق داد  ) رایاقبازتعریف نقش  ود در سطح جه

نررم  رویی تعریرف     هایی شرون زور و هنجرار،  مرونت و    و نرم عمدتاً به واسطه دوگانه

در مطالعات سیاسی و امنیتری در دهره پایرانی     1شوند  در عین حال رواج گفتمان نرم می

تمراعی و راهبرردی   قرن بیستا به مثابه گمایش افق جدیدی در فها و تبیین مسائل اج

الملل بود و به اندیممندان کمک کرد ترا علرل افرول و برآمردن      به ویژه در مطالعات بین

ها را در افقی نوین فها کرده و توضریح دهنرد  از دل    المللی و یا استراتژی نهای بی قدرت

این گفتمان مفاهیا بسیاری سرا ته شرده و هنروز هرا در حرال سرا ته شردن اسرت          

افزارگرایری و   قدرت نرم، جنگ نررم و امنیرت نررم  همچنران کره نررم       مفاهیمی همچون

گذاری مورد توجره قررار گرفرت و     افزارگرایی به عنوان رویکرد سیاستی یا سیاست سخت

(  البته بقرا  136: 1388ی دا لی جوام  نیز تسری  یافت )پورسعید،  کاربرد آن به عرصه

سیاسی جدید، همرام برودن برا زمران و    گیری زبان  و پایداری این گفتمان نیازمند شکل

باشد  به عبارتی دیرر، امنیت، جنگ و تهدیرد   گیری از فضاهای ایجاد شده جدید می بهره

هرای   افزارانه در محیط ملی و جهانی هسرتند و همرین مالحظره    های نرم بر پای  مالحظه

راهبردهرای   های نرم بر تحوبت گفتمانی مفاهیا اساسی سیاسری و  افزارانه و گفتمان نرم

های نرم بر تحوبت گفتمانی مفاهیا اساسی و سیاسری و راهبرردی    افزارانه و گفتمان نرم

 (159، 1389)نائینی،  تیریرگذار بوده است  

گفتمان نرم و بستر برآمدن آن یعنی عصر اطالعات، ناشی از تحولی نروین و انقرال    

و وجروه محریط راهبرردی تریریر     تواند بر همه ابعاد های ارتباطی است که میدر فناوری
                                                           
1 . Soft  Discourse 
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گذارد  تیریر عمده این انقال  نوین فناورانه، متوجه میزان انطباق محیط روانی سیاسرت  

هرای آنهرا در شرارشو  آن    گذاری و تصمیا گیران با محیط فیزیکی است کره سیاسرت  

 شود  شنان شه عملیاتی بتواند ارتباط این دو محیط را با ا تالل مواجه کنرد و اعمال می

ها ها را به کمترین میزان کاهش دهد، قادر  واهد بود از تحقق هدفیا میزان انطباق آن

های آن را افزایش دهد  عصر اطالعرات بره   و مناف  ملی حریف جلوگیری کند و یا هزینه

توانرد برا افرزایش دانرش و     ای به نام انفجار اطالعات است و مری دلیل آنکه موجب پدیده

رها و یا انتظارات تصمیا گیران را تغییر دهد، بیمرترین تریریر را برر    ها، باوآگاهی، ارزش

شرود  گذارد  بر این اساس گفتمان نررم موجرب مری   محیط راهبردی جامعه اطالعاتی می

محیط راهبردی واجد شش ویژگی جدید شود که در گفتمان سخت یا واق  گرا، قابلیرت  

ای شردن،  اطالعراتی شردن، شربکه    هرا عبارتنرد از   و امکان تحقق نداشتند  این ویژگری 

 های کوشک،  مونت پرهیرزی و هویرت محروری     ناملموس شدن، امکان بازیرری قدرت
  (51 – 52: 1389)پورسعید، 

 جنگ نرم در ادبییت  یی ی

،  جنگ ابزار عقالنی سیاست ملی است  سه کلمه عقالنی، ابرزار  1به تعبیر کالوزوتیس

هستند  از این نراه، تصمیا به مبادرت به جنرگ بایرد   و ملی مفاهیا کلیدی این پارادایا 

هرا و دسرتاوردهای حسرا  شرده،      عقالنی باشد یعنی بزم است این تصمیا برای هزینره 

اتخاذ گردد  همچنین جنگ باید وسیله باشد به این مفهوم که مبرادرت بره آن بایرد بره     

تی، راهبررد و  منظور نیل به هدفی بوده و هرگز به  راطر  رود جنرگ نباشرد بره عبرار      

تاکتیک نیز باید تنها به سمت یک هدف یعنی به سمت پیروزی هدایت شوند  در نهایت 

جنگ باید ملی باشد یعنی با هدف پیمبرد مناف  یک حکومت ملی، تمام تالش ملرت در  

 دمت هدف نظامی بسیج شوند  برر ایرن اسراس کالزورتریس جنرگ را شنرین تعریرف        

ری است به قصد این که دشمن را واداریا به ارادۀ مرا  با جنگ عمل  مونت»کند که   می

های تحمیل اراده اسرت   از منظری دیرر معیار تفکیک و تعریف، ابزار و شیوه«  گردن نهد

که جنگ را فراتر از تعریف کالزویتس به تبعیت از مناف  سخت و نرم قردرت بره جنرگ    

خت، از ارکان و ابزارهرا،  کند  جنگ نرم در مقایسه با جنگ س بندی می سخت و نرم طبقه

هرا و   باشرد کره حامرل آسریب     های رفتاری مخصوص  ود بر وردار می مخاطبان و نمانه
                                                           
1 . Clausewitz 
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هرای   مجموعه نقصان موجرود و شکسرت    (191: 1390)سلیمانی  پیامدهای متمایزی است 

المللی، بازیرران را مجا  کرد که به سمت جنرگ   متوالی تهدیدات سخت در محیط بین

پرور و   )ضرابط  ها، تلفات مادی و معنروی را بکاهرد    ها، شالش ارند تا هزینهجدیدی گام برد

ای و    جنگ نرم در حقیقت شامل هر گونه اقدام روانی، تبلیغراتی رسرانه   (92: 1390قربی، 

گیرد و بدون درگیری نظامی و اعمرال   فرهنری است که جامعه و گروه هدف را نمانه می

 دارد  بنابراین جنگ نرم عبارت است:  ت وا می مونت، رقیب را به انفعال یا شکس

مجموعه تحوبتی که موجب دگرگونی در هویت فرهنری و الروهای رفتراری مرورد   »

ی  قبول نظام سیاسی گردد  جنگ نرم، سرلطه کامرل و همره جانبره در ابعراد سره گانره       

هرا و  حکومت، اقتصاد و فرهنگ است که از طریق استحال  الروهای رفتاری در این حوزه

  (75، 76: 1390)نائینی،  « شود جایرزینی الروهای رفتاری مهاجا محقق می

ی  روشری مرنظا و دقیرق، بره وسریله      به طور کلی در جنگ نرم فریب دشمن بره    

تبلیغات و با بهره گیری از ابزار مختلف و با هدف کمرک بره سیاسرت  رارجی دولرت و      

های جنرگ   شود  سا تار و شیوهانجام میافزایش شهرت و اعتبار آن و دست یابی اعتبار 

زی، نرم علیه کمور هدف عبارت است از مردم انریزی، عوام فریبی،  تبلیغاتی، بحران سرا 

شایعه پراکنی و  یره  البته باید به این نکتره مهرا توجره کررد کره در جهران امرروز برا         

و میرزان  های جدید و گسترده در جهان و افرزایش نقرش افکرار عمرومی      پیدایش رسانه

ها در منازعات، پویایی و  ها و گروه ها و رفتار دولت تیریرگذاری بسیار آن در تصمیا گیری

گذاری جنگ نرم به شدت افزایش یافته است  مسئله دیرر این کره، برا پایران جنرگ      ارر

ی جنگ نرم نیز تغییرات مهمری   سرد و اهمیت یافتن تضادهای هویتی و فرهنری، جبهه

هرا در عملیرات روانری بره مالحظرات  یرر ایردئولوژیک،         یجه توجه دولتپیدا کرد  در نت

ها، بره منظرور تیریرگرذاری برر      ای از دولت هویتی، اجتماعی توسط یک دولت یا مجموعه

طررف، در   هرای دوسرت، دشرمن یرا بری      ها و رفتار گرروه  گیری نظرات، احساسات، موض 

)انعرامی  داف آنهرا  واهرد برود     های مزبور و اه های دولت یا دولت راستای تحقق سیاست

 (244: 1390علمداری  
تروان آن  لی، میای و بین الملهای منطقههای جنگ نرم در محیط با توجه به نمانه   

ی سیاست بین الملل دانست  جنرگ   های ایجاد شده را انعکاس فضای نامتقارن در رقابت

هرای  یاسی و شکل بندینرم مانند هرگونه منازع  دیرری در محیط اجتماعی، شرایط س

هرای  ی ارگانیرک میران نروا، ابرزار و محریط      آید و رابطهژئوپلیتیکی  اصی به وجود می
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د که در این میان، جنگ نرم نوعی واکنش نسبت به فضای ژئروپلیتیکی  منازعه وجود دار

بحران ساز، کنش در جوام  سیاسری پیچیرده و همچنرین فراینردهایی در فضرای عردم       

  (442 -445: 1390)متقی،  ت تعادل امنیتی اس

 ابعید جنگ نرم

اند، ولی سه بعد اصرلی آن بره شررح زیرر     برای جنگ نرم ابعاد گوناگونی بر شمرده   

 است: 

 . بُعد فرهنگی1

ترین بعد جنرگ نررم، جنبره فرهنرری آن اسرت  شررا کره تهراجا فرهنرری،          مها   

ی آن هستند تا با اسرتفاده  آید و عامالن جنگ نرم در پی جنگ نرم به شماره می مقدمه

هرای پایره،    هرای بنیرادی جامعره، نرررش    های فرهنری، برر ارزش از ساز و کارها و روش

، آدا  و رسوم، منش و رفتار اجتماعی تیریرگذارنرد و آن را دسرتخوش   ترجیحات اساسی

تغییر قرار دهند  به تعبیر روشن تر، عامالن جنگ نرم در پی آن هستند کره شرهروندان   

را وادار به نافرمانی مدنی نمایند ترا برر اررر آن، رفترار حکومرت و یرا حتری نروا          جامعه

 حکومت را به تدریج دستخوش تغییر قرار دهند 

 .  بعد  یی ی2

نمایند تا نروا نرررش، موضر  گیرری، کرنش و واکرنش       عامالن جنگ نرم تالش می

ری نماینرد و آن  شهروندان یک جامعه را در برابر حکومت و نهادهای سیاسی آن، دستکا

های اعتراض آمیز، مانند راهپیمایی، تظراهرات، اعترراض و   را برای دست یازیدن به کنش

نرد  بره عبرارتی دیررر، عرامالن جنرگ نررم در پری آن هسرتند کره           جزء آن، تر یب کن

شهروندان جامعه را وادار به نافرمانی مدنی نمایند تا بر ارر آن، رفتار حکومت و حتی نوا 

ه تدریج دستخوش تغییر کننرد و ممرروعیت، مقبولیرت و کارآمردی نظرام      حکومت را ب

سیاسی حاکا را مورد تردید قررار دهنرد و حتری بر ری از آنران جنرگ نررم را اقردامی         

 دانند   سیاسی می

 . بعد اجتمیعی3

های اجتماعی، روابرط و تعرامالت،   های بعد اجتماعی جنگ نرم، کنشاز جمله مؤلفه 

رهای جمعی است  عامالن جنگ نرم در پی آن هستند تا برر هویرت   آدا  و رسوم و رفتا
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، الروهرای رفتراری،   مردم جامعره، انسرجام اجتمراعی، روحیر  ملری، سررمایه اجتمراعی       

دلبستری ملی و  یره تیریر برذارند  بر ی از صاحب نظران، ابعاد اجتماعی جنگ نررم را  

نش شنا تی، بعد اجتمراعی و  شامل بعد شنا تی یا ذهنی، بعد عاطفی و هیجانی، بعد م

  (494 -495: 1390)قاضی زاده،  دانند  بعد معنوی و اعتقادی می

 امنیت و مریحث ایرامطنی

شرود  ایرن نیراز از    ترین نیازهای جامعه بمری محسو  مینیت از اولین و ضروریام

-زمانی که بمر قدم به عرصه حیات نهاد، پدید آمده است  حکمای یونان باسرتان، اصرلی  

هرا قلمرداد   ها را تحقق عدالت به منظرور تریمین امنیرت انسران    ی حکومتترین کارویژه

-یز امنیت را پایه و اساس زندگی بمر و مستحکااند  اندیممندان عصر روشنرری نکرده

 (11: 1384)قالیباف،  اند  ترین بستر دوام و بقای جوام  بمری محسو  کرده

های متعرددی  ای که محمولر لغزنده، به گونهبا این وجود امنیت مفهومی است بسیا

منیت امرری  شود  در این صورت پرسش از اها را شامل می را اعا از افراد، جامعه و دولت

ی مفهومی امنیت و طرح مراج  متفراوتی بررای ایرن واژه،     ی حوزه ضروری است  توسعه

یرد آیرد کره مران  از     ها از امنیت پدمنجر شده تا امروزه طیف متنوعی از تعاریف و تلقی

و همین امر سبب گمته است کره براری    (24-25: 1384)افتخاری،  شود کاربرد عام آن می

متذکر شود که مفهوم امنیت ها شنان به عنوان یک ارزش مناقمره   (1381)بوزان،  بوزان 

)رجبری پرور،    ای از ابهام شرفافیت براقی مانرده اسرت      هالهآمیز سیاسی تکامل نیافته و در

1384 :88) 

 بر ی از تعاریف امنیت به شرح زیر است:  

لره  امنیت عبارت اسرت از حفاترت از یرک ملرت، از جم     1«هافمناستانلی»از دیدگاه 

هرای ویرران   هرای اقتصرادی آن از جریران   فیزیکی و مصرون و محفروظ داشرتن فعالیرت    

مردم و هرر  ی بیرونی  امنیت کسب احترام و اعتبار جهانی، تیمین مناف  اقتصادی  کننده

امنیرت   2«ریچرارد کرویر  »سازد  از دیدگاه شیز دیرری است که شان و حیات ملت را می

 هرای  رود     ی حفظ و بهره گیرری از فرهنرگ و ارزش  عبارت است از توان یک جامعه برا
  (25-26: 1390)کریمی و بابایی، 

                                                           
1 . Stanly  Hofman 

2 . Richard  Copper 
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 امنیتی   -رویکردهیی کلی امنیت در مطیلعیت  یی ی

ت امنیت، در بستر دو گفتمران اصرلی سرلبی و ایجرابی یرا      نظریات در  صوص ماهی

دارند و ساز  اند که هر یک بر وجه  اصی از امنیت نظرگفتمان سنتی و مدرن طرح شده

اندازهای کنند و از شماو کارهای گوناگون را برای تحقق امنیت و استمرار آن تجویز می

  (25: 1388)نویدنیا  گیرند مختلفی بهره می

 امنیت  لری گفتمیت 

در این گفتمان امنیت جنبه سلبی دارد و با نبود عامل دیرری که از آن به تهدید،    

ایرن گفتمران از پیمرینه تراریخی بلنردی       (14: 1380)کرین بی و لیترل،   گردد  تعریف می

ی بارز آن تیکید بر بعد نظامی در مقام تحلیل وضرعیت امنیتری    بر وردار است و شا صه

سیاست امنیتی متوجه دست یابی به حداکثر توان نظامی برای تفروّق برر    است  بنابراین

از وجروه گونراگونی از    دشمنان  ارجی و کسب امنیت است و امنیت بره عنروان رهرایی   

 طرات تلقی شده است  این تعریف از امنیت مبتنی بر نرررش عینری و واقر  بینانره از     

موضروعات ملمروس و     طرات فیزیکری و مرادی  رارجی اسرت یعنری  طررات شرامل       

  (26 -27: 1388)نویدنیا،  ممخصی شون جنگ،  مونت، آشو  و  یره هستند 

 گفتمیت امنیت ایجیبی

این گفتمان در پی نقد جدی مبانی و اصرول گفتمران امنیرت سرلبی پرا بره عرصره        

وجودگذاشت  اگرشه گفتمان امنیت سلبی از حیرث سرازواری برا سریر تراریخ تحروبت       

های فراوانی دارد که در نهایت راه را بررای  شود اما کاستیه ارزیابی میبمری واق  گرایان

شکل گیری گفتمان تازه امنیتی هموار کرد  در گفتمران ترازه، امنیرت بره نبرود تهدیرد       

تعریف نمی شود بلکه افزون بر نبود تهدید، وجود شرایط مطلو  بررای تحقرق اهرداف و    

دیدگاه امنیت شامل توانایی و شرایط عینی های جمعی نیز مد نظر است  در این  واست

 توان به مناف  همرانی دست یافت   شود که در آن بستر میمی

ا باید گفتمانی تازه در حوزه مطالعات امنیتی به شرمار آورد کره   گفتمان امنیت ایجابی ر

-بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد  با این حال، همین زمان کوتراه بررای طررح دیردگاه    

مختلف در این گفتمان با توجه به سرعت شممریر تحوبت فکرری و اجتمراعی کرافی     های

گیررد  پرس  طررات، شرامل     در برر مری   های گوناگون مطالعاتی و تحقیقاتی رااست و حوزه

شود کره مران  ترقری و پیمررفت     مواردی شون اجبار و تحمیل، تبعیض و هر آن شیزی می

   (27-28: 1388)نویدنیا،  کندوارد میاست و به تحقق آرامش و اطمینان لطمه 
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 جنگ نرم )رهدیدات نطین( و رصطالت مفهطمی امنیت  

گرردد  به مردلولی  راص و رابرت منتهری نمری     در اصطالح زبان شناسان، دال امنیت 

-یعنی هیچ رابطه ذاتی، ماهوی و سدیدی بین دال و مدلول امنیتی وجود ندارد  گفتمان

هرای  هستند و در واقر  از آنچره وینرنمرتاین آن را برازی     های زبانیها برآمده از هویت

ول عدم ربرات و  گردند  لذا گفتمان نیز به صورت مستمر ممم واند، متمایز میزبانی می

هرر گفتمرانی مبتنری برر      (109: 1384)مؤذن جرامی،   ماهوی  واهد شد   -سیالیت شکلی

پل »باشد  به بیان تبار آنها میهنجارهایی است که قوام و اعتبار آن گفتمان، به میزان اع

توان برای تولید هنجارهای امنیتی یک گفتمان ، سه مبنا را می«جفری لررو»و « کاورت

 ر تمییز داد  فرایندهای بوم شنا تی، فرایندهای اجتماعی، فراینردهای دا لری    از یکدیر

را ارزیرابی   توان تحروبت گفتمرانی امنیرت   براساس این سه مبنا می (33: 1380)افتخاری، 

کرد  بدون تردید، سادگی جوام  گذشته در تولیرد و امرور نظرامی و انتظرامی و فقردان      

الء نهادهای آموزشی و تربیتری و  صوصراً نهادهرای    های پیمرفته از یک سو و  فناوری

ای بر مفهوم امنیت و سیاست داشته اسرت  ترالش   ارتباطی از سوی دیرر، تیریرات عمده

کسب قدرت و اعمال بری قیرد و شررط آن، عردم توجره بره افکرار         انحصاری دولت برای

از هرا و نیرز فقردان نهادهرای رقیرب در کسرب قردرت سیاسری         عمومی و فرهنگ تروده 

ی امنیرت در طرول و    ترین ممخصات قدرت در دوران گذشته بوده است  اگرشه واژه مها

توان بره  ه از آن میبستر زمان باقی ماند اما مفهوم آن از اساس دگرگون شد، به نحوی ک

هرای    مررور اجمرالی نظریره   (71: 1384)صرادقیان،   عنوان انقال  در مفهوم امنیت نام برد 

-ی روندی پر فراز و نمیب است که در آن نظریه تی نمان دهندهمطرح در مطالعات امنی

ها از ساده سازی بدیهی انراری و یکجانبه گرایی بره سروی تلقری پیچیرده برودن امرور       

بر ورداری امنیت از سطوح و ابعاد گوناگون  یر مادی و اجتماعی برودن امنیرت   امنیتی 

بینانه و واق  گرایی بدبینانره بره    های امنیت از آرمان گرایی  وشاند  نظریهمتحول شده

ها امنیت دارای مصداقی عینی سرشت انسان و جوام  انسانی شروا شده است که در آن

درک اسرت و بردون پرسرش در قالرب دولرت ملری و       و بدیهی است که برای همه قابرل  

-های آنها فراها میها و به طب  برای افراد و شرکتحداکثر در سطح جهانی برای دولت

د و در این رویکرد، دولت، محور مطالعات امنیتی است و این موجودیت برای برقراری شو

ی  مرکیل دهنرده  امنیت به وجود آمده و امنیت آن بدون پرسش امنیت افراد و اجرزای ت 

ی بین الملل و افول  آن نیز معنادار است  این تردیدها با تحوبتِ به وجود آمده در عرصه
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موقعیت جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کمورها، افزایش سود اقتصرادی صرلح   

های مردم سابر در جهان و حرکرت  و پیدایش وابستری متقابل میان کمورها، رشد نظام

مردم سابرانه در دوره پس از جنگ سرد تقویت شد و ابعاد جدیدی بررای   به سوی صلح

  به ایرن صرورت کره    (117 -118: 1388)یزدان فام،  امنیت و تهدیدهای امنیتی مطرح شد 

درگذشته جنگ سخت میان کمورها حکا فرما بود و ماهیت تهدیدات،  مرن و سرخت   

کرد اما با ورود به عصرر نروین   می افزاری بود و همین امر ضرورت امنیت سخت را توجیه

های ارتباطی و اطالعاتی رو به گسترش هستند و از ابزارهرای نروین   که ابزار و تکنولوژی

هرای  شود  به عبرارت دیررر عرصره و حروزه    رهای  یر همسو به کار گرفته میعلیه کمو

و  انرد اجتماعی، ارزشی و علمری مرورد تهدیرد قررار گرفتره      -سیاسی، اقتصادی، فرهنری

همین امر سبب گمته است که کمورهای هدف به سوی تیمین امنیت نرم حرکت کنند  

جتمراعی، ارزشری و  یرره موجرب     جنگ نرم و تهدیدات ناشی از آن در عرصه فرهنری، ا

گردید تا امنیت یکجانبه جای  ود را به یک امنیت همره جانبره دهرد یعنری عرالوه برر       

 ها را تیمین نماید   ری، نیازهای سایر بخشتیمین نیازهای امنیتی در بعد سخت افزا

 رویکرد نرم افزاری امنیت؛ امنیت نرم  

بر الف رویکرد کالسیک که بر  استراه  ارجی تهدیدات و ماهیت صرفاً نظامی آن 

تیکید داشت، در برداشت نرم افزاری، ضمن توجه به بعد نظامی، بر نقش عوامل دا لری،  

ی، علا و دانایی، کارآمدی و تروان سیاسرت سرازی،    شامل عوامل اقتصادی، زیست محیط

-روابط دولت و ملت )ممروعیت سیاسی(و توان یکپارشه سازی )ملت سازی( تیکید مری 

هرای  ی فعالیت ارتباط بین سا تارهای پراکنده سیاسی از یک طرف و موج فزاینده شود 

بره   هرای ممرترکی ایجراد کررده و     های مختلف از طررف دیررر سرنوشرت   متقابل بخش

ی وسیعی از مسائل منتهری شرده اسرت و در شنرین      وابستری متقابل امنیتی در گستره

-های آن به تدریج نرامطلو  مری  تژیهای محدود از امنیت ملی و استراشرایطی دیدگاه

با بیان اینکه هدف از مفهوم گسترده امنیرت، کراهش گررایش نظرامی از     « بوزان»شوند  

هاست، با احصای مصادیق تهدیردات نروین   سایر بخشطریق تعمیا دستور کار امنیت به 

ی امنیرت بایرد حراوی ابعراد      گیرد که دیدگاه گسترده یر نظامی )جنگ نرم( نتیجه می

بررای   (92: 1389)کریمری و دیررران،    یاسی، اجتمراعی، اقتصرادی و نیرز نظرامی باشرد       س

تواند این تعبیر می پردا تن به وجه نرم امنیت باید به سه نکته توجه کرد: اول آنکه یک

باشد که امنیت نرم و امنیت سخت، دو گونه پردا تن به امنیت است  پس باید بین آنهرا  
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ظر گرفت  در نکته دوم، امنیت نرم و امنیت سخت دو نرراه  تمایز روشن و ممخصی در ن

به موضوعات امنیتی است، بنابراین تفکیک آنها کمکری نمری کنرد بلکره در عمرل و در      

ی نیز تمایز و تمخیص آنها بسیار ممکل است  سروم آنکره، امنیرت نررم بره      جهان بیرون

 عنوان ماهیت، وجود ندارد بلکه تنها کاربرد وجه نرم امنیت سخت است  

تروان ایرن گونره فهرسرت کررد:  یرر       امنیت نرم و امنیت سرخت را مری   از منظر اول

در قابرل فیزیکری    مونت آمیز بودن در مقابل  مونت آمیز بودن   یر فیزیکری برودن   

بودن   یر نظامی بود در مقابل نظامی بودن  تیریر گذاری بر اراده به جای تریریر گرذاری   

بر عمل  احساس ایمنی داشتن در مواق  مختلف فارغ از ایمن بودن یا نبودن  استفاده از 

مناب   یر ملموس در قبال مناب  ملموس  مواجه  یر مستقیا و سایبری به جای مواجره  

یا  تیکید بروجه فریبایی به جای هراس انریزی  اولویت پذیرش به جرای تحمیرل    مستق

انتزاعی بودن تا انضمامی بودن  ا القی و وتیفه گرا بودن تا نتیجه گرا برودن  تریریر برر    

ادراک و اذهان و تصویر سازی به جای قابلیت رفتار عینی و برآورد مادی  نمرادین برودن   

 بودن تا عینی بودن  اولیت وجه فرهنری بر اقتصادی   به جای واقعی بودن  ذهنی 

ی امنیت دبلت بر مجموعه موضوعاتی دارد که به تعبیرر براری    اگر واژه از منظر دوم،

بوزان در جایی بین قدرت و صلح است ایرن موضروا در بسریاری از مروارد برین امنیرت       

  هرر دو جنبره   سخت و نرم یکسان است و هر دو دارای وجوه ایجرابی و سرلبی هسرتند   

دا لی و  ارجی دارند  در عین حال مطلق نیستند و تنها در وجه نسبی قابرل پیریرری   

 هستند و به این تعبیر، در دو نوعی نراه یکسان به بحث دارند   

کند: یکری  نیز امنیت نرم از دو حیث به پرورش امنیت سخت کمک می از منظر سوم

آن  امنیرت سرخت قبرل آنکره اعمرال       در شکل گیری امنیت سخت و دیرری در ترداوم 

گردد، باید در مورد نحوه، شرونری، مجری، ابزار، نیات و نتایج آن توافق صورت گیرد  در 

گیرد باید مورد ارزیابی قررار گیررد ترا    عین حال، هرگاه این قدرت مورد استفاده قرار می

ر سره وجره   تروان گفرت امنیرت نررم د    ماندگاری  ود را حفظ کند  به لحاظ اهداف، می

 مقاصد، ابزار و نتایج به دنبال شهار هدف است: 

 الف( توجه به تهدیداتی که راه حل نرم دارد 

  ( تبدیل تهدید سخت به نرم  

 پ( رسیدن به اجماا و نقاط ممترک در یک موضوا 

: 1388) رایاق زنردی،  نیست  ت( و در نهایت ایجاد آراممی که از راه زور قابل دسترسی
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86-85 ) 
منیت نرم اصطالحی است که در مطالعات امنیتی متی ر  الباً به مثابه وابسرته و یرا   ا 

در توضیح علل توسرعه  « بوزان»ه بیان گیرد  بممتقی از قدرت نرم مورد بررسی قرار می

نیافتری مفهوم امنیت، این سطح از وابستری بین مفهوم امنیت نرم برا مفراهیمی شرون    

شود و یکی از دبیرل  یده  فلت از مفهوم امنیت مربوط میقدرت نرم و تهدید نرم، به پد

بررای   دانرد  امنیرت نررم   آن را وجود دامنه ممترک بین این مفهوم و مفهوم قردرت مری  

و در تضاد با مفهوم امنیت سخت به کار رفرت    1نخستین بار توسط راسمسون و جانسون

ی عردم  مرونت یرا     مروزه به بیان دیرر امنیت نرم در نظر آنها در شرارشو  پیرروی از آ  

)پورسرعید،   یابد و ساز و کار جروهری آن متقاعرد کرردن اسرت      مونت پرهیزی معنا می

در  (Rasmusson  and  Jansson, 1996) اسمسررررون  جانسررررون و ر(138 -139: 1388

 نویسند:  های نوین امنیتی این شنین میی پارادایامجموعه

-ها صیانت مری ردم در مقابل د د هوقتی به صورت تدریجی و نامحسوس ادراک م»

-ای ا القی از بروز ا رتالل ممانعرت مری   شود یا هنرامی که اعضای جامعه بسان شبکه

سرازند،  گیر ماشین، اقدام دزدادنه را افماء و عمل دزدی را پرهزینه مری کنند و مانند دزد

ی، در جامعه نوعی امنیت نرم برقرار است  در واقر  برر الف امنیرت سرخت کره کنترلر      

دستورالعملی، جنجالی و از باب به پائین اسرت، امنیرت نررم متضرمن تر یرب بره جرای        

هرای  جای جنجالی است و از بیه کنترل،  یر رسمی به جای دستورالعملی و  اموش به

 .(166: 1388نصری، ) « شودپائین جامعه صادر می

سروی امنیرت    جدا از عوامل و روندهای جهانی و دا لی مؤرر در گرایش کمورها بره 

نرم،  ود این نوا امنیت واجد مختصرات و ممخصراتی اسرت کره آن را برترر از امنیرت       

هرا و  ازد  اگر تهدید نظامی از سروی دولرت  ستر می نماند و اهمیت آن را فزونسخت می

بازیرران دیرر علیه دولت به عنوان تهدید سخت در نظر گرفته شود، تهدید علیه امنیرت  

-ر مطرح است که در حوزه تهدید اقتصادی و تهدید نرم ارزیابی میهای زیاز سوی حوزه

شندان ممخص  شود و تمرکز اصلی آنها در دا ل کمورها است  در امنیت نرم، تهدیدگر

های فراگیر، رشد جمعیرت، کراهش تولیرد مرواد     نیست  بالیای طبیعی، گسترش بیماری

هرای  بزم بررای انجرام فعالیرت    هرای ها در فراها آوردن زیر سا ت ذایی، ناتوانی دولت

توانند بسرتری بررای افرزایش آسریب پرذیری جامعره در برابرر        مفید برای شهروندان می
                                                           
1 . Rasmusson And  Jansson 
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ه را از درون تهدیرد کنرد  از ایرن منظرر، تمرایزات موجرود برین        دیرران باشد و یا جامع

ها اعا از دولتی و شود  در امنیت نرم همه بخشتهدیدگری و آسیب پذیری کا رنگ می

صی، امنیتی و  یر امنیتی، در تیمین امنیت نقرش دارنرد  در امنیرت نررم برقرراری       صو

هرا  ی دولرت در سرایر زمینره   های درسرت و اصرول  امنیت اساساً به موازات اجرای سیاست

ها کارشناسان هر حوزه وتایف  ود را بره نحرو مناسرب و    گیرد  در این بخشصورت می

رود در رشته ها در این زمینه است و انتظار میدهند  آموزش و تجار  آنممکن انجام می

هرای گونراگون    ود بهترین باشند  در همین حال توجه به رف  نیازهای جامعه در حروزه 

ر امنیتی عموماً بدون ایجاد حساسیت به رف  نیازهای امنیتری جامعره منجرر شرده و      ی

 (26: 1388زدان فام  )ی دهد های دولت را در جامعه برای برقراری امنیت کاهش میهزینه

هرای  در این الروی رفتاری، کارشناسان امنیت از متصدیان و مدا له گران در بخش  

-ی  ود بازگمته و به ناتران حوزه امنیت تبدیل مری دیرر  ارج شده و به حوزه تخصص

شوند که به هنرام ضرورت وارد شده و در دراز مدت، بسترهای ضروری بررای امنیرت را   

آورند  باب ره و مها تر از همه اینکره، تهدیردگر   ای تخصصی فراها میهبه کمک بخش

له علیه کمور دیررر  های دیرر و اقدامات نظامی آنها در تدارک حمامنیت سخت به دولت

هرای گونراگون دولرت و    گردد، در حالی که امنیت نرم ریمه در اقردامات و برنامره  بر می

ی که در قدرت سخت کمورها عالوه بر ترالش  روابط آن با مردم کمور  ود دارد  در حال

کوشند با ایجاد ائتالف و اتحاد برا  برای افزایش و تقویت عناصر قدرت در دا ل کمور می

ای دیرر توان  ود را تقویت کنند  در این نرررش، بخمری از قردرت کمرورها در     کموره

)یرزدان فرام،      شود عرصه بین المللی و در ایجاد ائتالف با کمورهای دیرر جست و جو می

با این وجود در عصری کره تهدیردات فرهنرری و سیاسری در حرال رشرد و        (127: 1388

ها و گردد و کار ویژهامی و ضروری تلقی میتکوین هستند، کار بست امنیت نرم امری الز

 های آن نسبت به امنیت سخت، بر اهمیت آن افزوده است مزیت

 ت نرمبیارطلید امنیت نرم در بستر ارکیت قدر

موضروعات مرجر    »طور کلی از دید کارشناسان امنیت نرم از شهار بخش اساسری   به

« افزاری نراامنی  های نرم پدیده»و « جنگ نرم دشمن»و « قدرت نرم کمور»، «امنیت نرم

اجتمراعی و    رر   شود  حاکمیت ملی، هویت ملی، روش زندگی، انسجام سیاسی تمکیل می

ترین موضوعات مرج  امنیت نرم هستند  بنرابراین نروا    االمللی از مه تصویر و وجه  بین
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ها و تکالیف بنیادین رژیا، نهادهرای اساسری حاکمیرت، احسراس امنیرت از       رژیا، ارزش

ها و هنجارها در نزد مردم، وفاق ملی میان مردم، نیروهرای سیاسری و نظرام     جانب ارزش

ی، تعامرل مناسرب برا    های مرتبط با منراف  و تهدیردات امنیرت ملر     لهیسیاسی بر سر مس

ترین عوامل مرجر  در امنیرت    المللی از مها المللی و وجهه و آبروی بین های بین سازمان

قدرت نرم در تولید امنیت نرم نقرش بسریار مهمری دارد  قردرت نررم، بره آن        .نرم است

شود که برا بره کرارگیری ابرزاری شرون       های کمور اطالق می ها و توانایی دسته از قابلیت

صورت  یرمستقیا بر مناف  یرا رفتارهرای دیررر     های ا القی به آمال و یا ارزش فرهنگ،

واسرط  ممرروعیت     قردرت نررم در بعرد دا لری بره      ،این بر  عالوهد  گذار کمورها ارر می

یابرد  ژوزف   ایجاد و با افزایش اعتماد، وفاق و همبستری ملی افزایش مری  ،سیاسی دولت

کند: قدرت نررم، توجره ویرژه     عنوان می 1989سال  نای از پیمرامان طرح قدرت نرم در

به اشغال فضای ذهنی کمور دیرر، از طریق ایجاد جاذبه است و نیز زمانی یک کمور بره  

را بره منظرور پایران دادن بره     « اطالعرات و دانرایی  »یابد که بتوانرد   قدرت نرم دست می

هرا   سریا کنرد کره از آن   ای تر موضوعات مورد ا تالف به کار گیرد و ا تالفات را به گونه

های عمروم   امتیاز بریرد  قدرت نرم، تبلیغات سیاسی نیست بلکه مباحث عقالنی و ارزش

  شود و هدف قدرت نرم، افکرارعمومی  رارج و سرپس دا رل کمرور اسرت       می را شامل 

)حکومرت(،   کارآمردی  توان معنرا کررد:   طور کلی قدرت نرم را با شهار رکن اساسی می به

  (Nye, 2002)ت جذابی ، اقتدار وسرمایه اجتماعی

 کیر مدی حکطمت

که یکی از عناصر و ارکان اصلی قدرت نرم اسرت، ارتبراط وریرق و     کارآمدی حکومت

مؤرری با امنیت نرم دارد  کارکردهای اصلی این بازوی امنیت نررم در مهرار جنرگ نررم،     

و  هکننرد  هرا و حفاترت   پرذیری  کننردۀ آسریب   افرزاری نراامنی و ترسریا    هرای نررم   پدیده

هرای دولتری در انجرام     کنندۀ موضوعات مرج  امنیت نرم است  توانرایی دسرتراه   تقویت

هرای   لهیدرست و مؤرر وتایف قانونی و مورد انتظار جامعه، توانایی حکومت در حرل مسر  

هرا یرا اجررای     لهیها در حل مسر  مردم، توانایی حکومت در بسیج مناب ، امکانات و ترفیت

های جام ، منسرجا و اسرتوار از سروی     گیری ممخص، توان تصمیا ها و تصمیمات برنامه

پذیر، قاط ، مستمر و سری  حکومرت، از معیارهرای مهرا      حکومت و توان اجرایی انعطاف

 .سنجش میزان کارآمدی حکومت است
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  رمییة اجتمیعی

ای هنجارهررا و  سررمای  اجتمرراعی برره عنرروان دومررین رکررن قرردرت نرررم از مجموعرره 

های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنری و سیاسری   در سیستا های موجود ارزش

ها حاصل تیریر نهادهای اجتماعی واقتصادی  شود و این هنجارها و ارزش جامعه منتج می

ما است که دارای ویژگی اعتمراد متقابرل، تعامرل اجتمراعی، احسراس هویرت جمعری و        

ضایت و حساسیت سیاسری از  گروهی و  یره است  اعتماد اجتماعی، ممارکت سیاسی، ر

اعتماد اجتماعی هرا از انتظرار    .شوند ترین مراکز رقل سرمایه اجتماعی برشمرده می مها

ها دارای  شود و به تناسب نوا مجموعه ها ناشی می رفتار معتدل و صادقانه میان مجموعه

رم دهندۀ قدرت نر  های تمکیل ترین جنبه سیاسی یکی از مها اعتماد ت ابعاد مختلفی اس

است  اعتماد سیاسی یعنی اعتماد به حکومت، که در ارر رضایت مردم از  دمات دولتری  

شرنا تی   تری که عوامل فرهنرری، سیاسری و جمعیرت     اص ایجاد شده و با حمایت عام

گیررد  اعتمراد سیاسری مرردم سربب افرزایش        شوند، مورد مقایسه قرار مری  سبب آن می

زان ممرارکت و ممرروعیت سیاسری نظرام     میر  ،ها شده و بره تبر    حساسیت سیاسی آن

باید  در تعریف حساسیت سیاسی باید به ایرن نکتره توجره داشرت کره ایرن        افزایش می

مفهوم تا حد بسیار زیادی با تیریرگذار بودن فرد در فرایند سیاسی کمرور مطابقرت دارد    

بر رورد   هرا  و نظرات  ود با آن ءاگر افراد یک جامعه معتقد باشند که در صورت بروز آرا

هرا از   هانر  آن  تفاوت شده، وفاداری و حمایت آگا کا نسبت به نظام حاکا بی شود، کا می

دولت کاهش یافته و آراء و نظرات  ود را به صورت انزوای سیاسری، اعترراض، اعتصرا ،    

ربراتی   توانرد بری   دهد  این شرکل از بیران افکرار مری     ا تماش، شورش و جنگ نمان می

توانرد   بنابراین ممرارکت سیاسری کره مری    د  برای دولت بیافرین سیاسی و بحران امنیتی

وجود بیراورد بایرد بره صرورت داوطلبانره، آگاهانره،        زمین  ممروعیت سیاسی دولت را به

های عمومی، ادارۀ امور عمومی یرا   نهادمند، مستمر و برای تیریرگذاری بر انتخا  سیاست

ز محلی و یا ملی، با اسرتفاده از  گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعا ا

  (223-245: 1388)ماه پیمانیان، د های قانونی صورت پذیر روش

 اقتدار

نفوذ بر رفتار دیرران است به عبارت دیرر اقتدار قدرت ممرروعی اسرت کره رهبرری     

جامعه یا طبقه فرادست با تکیه بر این قدرت ممرروا دارای آمریرت هسرتند و رهرروان     
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ودست به واسطه پذیرش قلبی و عقلی آن قردرت ممرروا برا رضرایت     جامعه یا طبقه فر

ی که این نفوذ آگاهانره و برا مطلوبیرت و محبوبیرت     انهند به گونه اطر بر آن گردن می

 یمنمر  همراه باشد و قبول آن از سوی افراد تحرت نفروذ ارادی اسرت، نره از روی اجبرار      

نیت و ممروعیت است و تجلی حرق  حرکت، حقا یبه واق  در اقتدار منم  اقتدار حق است

   هررای مبتنرری بررر آن اسررتدر اقترردار، قررانون پذیرفترره شررده از سرروی جامعرره و نقررش

اقتدار سومین رکرن قردرت نررم اسرت کره از ترکیرب سرلط         بنابراین،  (14: 1391)عبدی،

صرورت حضرور     شود  اقتردار بره   ساز ناشی می اطالعاتی و سلط  روانی بر بازیرران ناامنی

 شود  ساز تاهر می س عامل مقتدر در نزد بازیرران ناامنینامحسو

 جذابیت

شهارمین رکن قدرت نرم جذابیت کارگزار قدرت نرم است  جذابیت، احترام و منزلت 

ها و نهادهای مررتبط برا آن،    بنابراین دولت  شود کارگزار و امنیت نزد مخاطب تعریف می

رین بازیرران عرصه امنیرت نررم هسرتند     ت المللی اصلی مردم و نهادهای مدنی ملی و بین

سه بازیرر اصلی هستند  در ایرن  « شهروند»و « جامعه مدنی»، «حکومت»در امنیت نرم 

کند  بر ایرن اسراس،    شارشو  جامع  مدنی نقمی واسط میان حکومت و شهروند ایفا می

منتقرل  های شهروندان را ا ذ کرده و آن را بره حکومرت    ها و تقاضا  جامع  مدنی  واسته

تررین   سا ته و پیریر مطالبات آنان  واهد بود  در این میان رسانه به عنوان یکی از مهرا 

تواند نقش بسیار مهمری در افرزایش قردرت نررم یرک کمرور        مناب  سرمایه اجتماعی می

داشته باشد  از سوی دیرر حکومت نیز مسئول اصلی برقراری نظا و امنیت است با ایرن  

تواننرد هرا از دولرت حمایرت      قدرت سیاسی بر وردار بروده و مری  تیکید که مردم نیز از 

های  ود را مطررح کننرد  رابطر  دیررر       ها آن را مورد نقد قرار داده و در واست ،کنند

شده از سوی حکومت به مردم از طریق جامع  مدنی  میان بازیرران، انتقال وتایف تعیین

دو بازیرر اصلی، دارای مفاهیمی برا   است  در امنیت نرم شهروند و جامعه مدنی به عنوان

 بار معنایی گسترده هستند  با توجه به نوا رابطه میان موضوعات مرج ، انسجام سیاسی

دهنده، دارای نقش اساسی است و هرگونره ا رتالل در    عنوان مرج  پیوند ر اجتماعی به  

ایه با عنوان موضوا مرج  دولت پ  موضوا مرج  باعث گسست اساسی میان حاکمیت به

کننردۀ نهرایی    موضوعات مرج  جامع  پایه  واهد شد  بنابراین موضوعات مرج ، تعیرین 

بخمری و   وضعیت کمور در شارشو  امنیت نرم بوده و مبنرای قردرت نررم در مصرونیت    

حفاتت و همچنین جنگ نرم در حملره و ایجراد  طرر اسرت  ضرمن آنکره ر ردادهای        
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افرزاری   گ نرم در واق  مجموعه تهدیدات نرمامنیتی نیز دارای همبستری با آن است  جن

دهد که آماج اصلی آن موضوعات مرجر  امنیرت نررم     را در الروی امنیت نرم تمکیل می

ها یک رابطره   پذیری اساس میان جنگ نرم و تهدیدات مرتبط با آن با آسیب است  بر این 

بررداری از   بال بهرره دن که تهدیدات نرم صرفاً به  طوری همبستری سطح باب وجود دارد  به

پررذیری اسررت   هررای آن ایجرراد آسرریب هررای موجررود نیسررت بلکرره یکرری از آمرراج آسرریب

ها بدون واسطه مرتبط با موضوعات مرج  امنیت نرم است و بر ارر ا رتالل،   پذیری آسیب

کرانون اصرلی    د شرو  ناکارآمدی و ضعف ناشی از موضوعات مرج  امنیت نررم ایجراد مری   

سو و مردیریت نراامنی از    مت در تولید و مهندسی امنیت از یککارآمدی حکو ،قدرت نرم

هرای   ها و پدیده پذیری اساس میان قدرت نرم، جنگ نرم، آسیب بر این ت  دیرر اس  سوی

افرزاری  سرر برازکردن     هرای نررم   افزاری ناامنی، یک رابط  متقابل وجرود دارد  پدیرده   نرم

قدرت نرم در جلوگیری از تهرور و برروز    ها، عالمت ناتوانی اولی  پذیری تهدیدات و آسیب

  دیرر میان قدرت نرم و جنگ نرم نیز رابط  همبستری وجرود دارد   آن است  اما از سوی

دهنردۀ افرول    تواند نمان ای که تصعید جنگ نرم می گونه به (223-256: 1388)ماه پیمانیان،

قردرت نررم  رودی    تواند ناشی از تصعید  قدرت نرم باشد و یا افول جنگ نرم دشمن می

 د باش

 نتیجه گیری

بعد از مطرح شدن قدرت نرم از سوی جوزف نای، مباحث نررم افرزاری در مطالعرات    

امنیتی مطرح شد، هر شند قدمت این مباحث در سیاست دارای سابقه تاریخی است امرا  

هرای نروین برر دامنره آن افرزوده شرده اسرت         در عصر جهانی شدن و گسترش فنراوری 

ای شدن، اطالعاتی شردن، نراملموس شردن  طررات، برازیرری      ون شبکههایی شویژگی

های کوشک،  مونت پرهیزی، هویت محروری و مبراحثی از ایرن دسرت، ماهیرت      قدرت

ای کره جنرگ نررم وارد محریط     ها را دگرگون سرا ته اسرت بره گونره    یدها و جنگتهد

ی دارای بعرد  هرای نروین در پنراه ابعراد نررم افرزار      راهبردی و امنیتی گمته است  جنگ

هرا نمران دهنرده    فرهنری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشری اسرت و ایرن   

ه برر الف رویکررد یرک جانبره و     گسترش دامنه تهدیدات در عرصه بین المللی است کر 

های کالسیک و سنتی، به ابعاد مختلف جامعره هردف توجره دارد و    سخت افزارانه جنگ

گردانرد  بره   های گونراگون را بزم و ضرروری مری   جنبه همین امر بزمه تیمین امنیت در
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عبارتی دیرر، امنیت به صورت کالسیک و سنتی آن که فقرط مربروط بره حروزه سرخت      

و در عصر نوین نمی تواند کارایی زیادی داشته باشد و اتخراذ رویکرردی همره     افزار بوده

نرراه در رویکررد    تواند کمرورها را صریانت نمایرد و ایرن نروا     جانبه در حوزه امنیت می

باشد  تضعیف پارادایا واق  گرایری و بره تبر  آن    گفتمان ایجابی امنیت قابل احساس می

هرای تحرول گفتمرانی امنیرت را فرراها      زمینهکاهش استفاده از قدرت سخت در جنگ، 

نمود و امروزه شاهد گذار از امنیت سخت به یک امنیت همه جانبه و نرم افزاری هستیا  

ن از امنیت، به جای توجه بر  استراه  ارجی تهدیردات و ماهیرت نظرامی    در این گفتما

ا و دانایی، آن بر نقش عوامل دا لی مثل مباحث اقتصادی، سیاست دا لی، فرهنری، عل

شود  با این تفاسیر امنیت نرم اشاره به امنیتی دارد که ها و  یره توجه میسیاست سازی

ای الملل در قبرال صردمات و  طررات بره گونره      از بازیرران سیاسی در عرصه روابط بین

کند  در یک جم  بندی باید اذعران داشرت کره گسرترش     مالیا و ناملموس حراست می

های نوین و تهدیدات نرم، اتخاذ یک امنیرت متناسرب برا    وسیله جنگدامنه تهدیدات به 

 شود شنا ته می« امنیت نرم»ماهیت این تهاجمات را ضروری سا ته است که با عنوان 
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