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  چکیده
 رو امریکا تصویر ترامپ، دوران در ویژه به که است آن بیانگر امریکا نرم قدرت بررسی

 کاهش موجب خارجی و داخلی ۀعرص دو در ترامپ هاي سیاست. است نهاده افول به
 این به گویی پاسخبه دنبال  مقاله این. است شده المللی بین ۀعرص در امریکا نفوذ

 پیامدهایی چه وضعیت این و نهاده افول به رو امریکا قدرت چرا که است پرسش
 کاامری نرم قدرت افول بر زا برون و زا درون عوامل است معتقد نگارنده است؟ داشته
 گرایانه، درون رویکردهاي برگزیدنِ ،زا درون عوامل ۀزمر در. است گذاشته تاثیر

 هاي سیاست ،زا برون عوامل ۀزمر در و انحصارگرایانه و گرایانه نظامی محور، منفعت
 هايتهدید افزایش آنتاگونیستی، و جویانه مداخله ماجراجویانه، گرایانه، یکجانبه
 برآمدن و شرق به غرب از قدرت جایی هجاب ولتی،غیرد مسلح بازیگران نامتقارن
 قرار توجه مورد »چندقطبیـ  دو نظام« گیري شکل امکان و شرقی نوظهور بازیگران
 نخبگان، مهاجرت کاهش مانند پیامدهایی امریکا نرم قدرت افول. است گرفته
تربیشرواجِ  ضدامریکایی، احساسات افزایش اروپا، و چین افزایش به رو جذابیت 
  .استبه همراه داشته  را محور اسالم هاي بدیل جذابیت و تروریسم

  .خارجی سیاست داخلی، سیاست افول، نرم، قدرت امریکا،: واژگان کلیدي
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  پیشینه تحقیق. مقدمه و 1
 دونالد ترامپاز سوي  امریکاجمهوري  در پی تصدي منصب ریاست امریکاموضوع افول قدرت نرم 

مورد توجه پژوهشگران  ،دامن زده است امریکابه نوعی نوانزواگرایی  ،»نخست ؛امریکا«که با شعار 
منابع بیشترِ دهد  مختلف نشان می هاي هها و مقال الملل قرار گرفته است. بررسی کتاب روابط بین

اند و کمتر به  یا ابعاد قدرت نرم از زاویه ایجابی پرداخته امریکاموجود به بررسی دیپلماسی عمومی 
  اند. مبادرت ورزیده امریکال افول قدرت نرم د�ی

ها و  دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوند«در مقاله  ،)1386خوانی ( آشنا و جعفري هفت
به طور با بیان تعاریف متعدد نظري و کاربردي دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی، » اهداف
ابراهیم کنند.  متحده را بررسی می کارگیري دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایا�ت به خاص

 امریکاروند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی «در کتاب  ،)1391چی ( متقی و زهره پوستین
، امریکاگرایی و کاربرد قدرت نرم در  به مباحثی از جمله فرایند تحول مداخله »)1792- 2012(

گرایی ساختاري و رویکرد  همداخل ،از جنگ جهانی اولپس گرایی لیبرال  ویلسونیسم و مداخله
گرایی و قدرت نرم  دهی نهادهاي جنگ، مداخله در سازمان امریکا، قدرت نرم امریکاایدئولوژیک 

پژوهی جنگ نرم سیاست خارجی  در اقمار اتحاد جماهیر شوروي، آینده امریکا، جنگ نرم امریکا
و ، 21در قرن  امریکا جنگ نرم ،از جنگ سردپس  امریکاگرایی و قدرت نرم  ، مداخلهامریکا
  پردازند. هاي رنگی می دهی انق�ب سازمان

به چرایی و » امریکادیپلماسی عمومی راهبردي و سیاست خارجی «)، در کتاب 1390( مانهایم
هاي کسب موفقیت در ارتباطات راهبردي براي مقاصد دیپلماسی  چگونگی استفاده از فنون و فناوري

)، در مقالۀ 1390پیشانیان ( پردازد. ایزدي و ماه سی ایا�ت متحده میسازي سیا عمومی در نظام تصمیم
 11پس از  امریکابه ساختار دیپلماسی عمومی » در خاورمیانه؛ تداوم یا تفاوت؟ امریکادیپلماسی عمومی «

با پیروي از الگوهاي سنتی دیپلماسی عمومی و  امریکارسند که  پرداخته و به این نتیجه می 2001سپتامبر 
ابزاري براي تبلیغات سیاسی  به شکل، همچنان از این مقوله 2001سپتامبر  11سویه پس از  ارتباطات یک

  کند. تأمین منافع و اهداف سیاسی، اقتصادي و امنیتی خود استفاده می به منظورو اقناع افکار عمومی جهان 
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 امریکایا�ت متحده جایگاه فرهنگ در دیپلماسی عمومی ا« ۀدر مقال ،)1393محمدي و محبوبی (
افزایش نفرت جهان اس�م نسبت موجب  2001کنند که حم�ت یازده سپتامبر  بیان می» در خاورمیانه

دادن به دیپلماسی  در قبال مسلمانان شد و ایا�ت متحده کوشید با اولویت امریکاي ها سیاستبه 
  خشد.عمومی و فرهنگی، تصویر خود را نزد افکار عمومی مسلمانان بهبود ب

در موج  :تاکنون سه موج را طی کرده است امریکادر واقع، مباحث مربوط به افول قدرت نرم 
و با استقبال شایان توجه از کتاب  1980از دهه  امریکانخست، مباحث مربوط به زوال قدرت جهانی 

ه به زوال آغاز شد. در این کتاب، کندي با اشار 2»هاي بزرگ فراز و فرود قدرت«با عنوان  1پل کندي
در جهان و  امریکا، افول آن ناشی از گسترش استی�جویانه و نظامی نیروهاي امریکانسبی قدرت 

زمان منابع قدرت به همگی  و امکان تخصیص هم امریکا ۀخودخواند فقدان توازن بین منافع جهانیِ
  ).9: 1392بروکز، ولفورث،  ؛1385(کندي، شده است ها  آن

 که شد مطرح یهای نظریهبرهه،  این گردد. در سپتامبر بازمی 11از حادثه موج دوم به تحو�ت پس 
 سقوط طبیعی زوال روند همانندبه دلیل درگیري فزاینده در مناطق مختلف،  امریکامعتقد بودند سلطه 

 :Kurlantzick, 2006( گرفته استدر سراشیبی سقوط قرار  و شده تزلزل دچار بزرگ هاي قدرت

، افراط واشینگتن در جنگ علیه تروریسم، 2003به عراق در سال  مریکاا ۀحمل .)419-424
وسیع از شکنجه علیه مظنونین به تروریسم و نیز علیه زندانیان گوانتانامو و ابوغریب، و  ۀسوءاستفاد

 ۀنقض عملی حقوق بشر از جمله اصل ممنوعیت کاربرد شکنجه و هنجارها و نهادهاي چندجانب
در  امریکایی و افول قدرت نرم امریکاهاي  ش مشروعیت و مقبولیت ارزشموجب کاه ،المللی بین

در برقراري توسعه در داخل به جاي داشتن نفوذ در  امریکا، رویکرد 3استفن والتجهان شد. از نظر 
 11در دوران پسا  .)Walt, 2006(موجب کاهش قدرت نرم آن شد  ،خارج از منطقه پیرامونی خود

به  5و تصویر دیگران از این قدرت 4از خود امریکاباین و تفارق بین تصویر نوعی ت ،2001سپتامبر 
و با توجه به زیادي دارند ها اهمیت  ها و ذهنیت ازآنجاکه برداشت .)Mitchell, 2010وجود آمد (

از قدرت خویش  استفاده سوءدرصدد ایجاد دشمنان از طریق  ،به جاي یافتن دوستان امریکااینکه 

                                                      
1. Paul Michael Kennedy 
2. The Rise and Fall of the Great Powers 
3. Stephen Walt 
4. Image in Visu 
5. Image ex Vertu 
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 ۀشدن فزایند ع�وه، سیاسی الملل افزایش یافت. به در سیاست بین امریکامنفی از نقش  برآمد، برداشت
تضعیف به  ،عنوان تریبونی براي توجیه جنگ در عراق استفاده شد که از آن به 1»امریکاصداي «

  .)Kurlantzick, 2006: 419-424(انجامید  امریکادیپلماسی عمومی 
در پی  .یکم مرتبط است و دوم سده بیست ۀبه ده ،امریکا مربوط به افول هاي هموج سوم نظری

و همچنین در لیبی  امریکامداخله وقوع تحو�ت موسوم به بهار عربی و نیز جنبش وال استریت، 
رو به  امریکاقدرت نرم  ،از سوي باراك اوباما 2»چرخش به سوي آسیا«خیزش چین و طرح دکترین 

گرایی، دیپلماسی و همکاري  اوباما براي رشد چندجانبههایی از سوي  ت�ش هرچند ؛افول نهاد
در  امریکاالمللی، افزایش مقبولیت نقش  ي بینها سازمانشدن نقش بیشتر براي  المللی، قائل بین

الملل به عمل  نظام بین هاي ها و همخوانی بیشتر با واقعیت الملل از سوي سایر قدرت ساختار نظام بین
 هیاهوها ۀهم هایش، با یینما قدرت ۀهم با امریکا«عظم رهبري اظهار داشتند: در این برهه، مقام مآمد. 

 خود در استریت وال تسخیر است... جنبش متزلزلی موضع و ضعف موضع در هایش، امروز جنجال و
 تغییر حا� تا هم بد وضعیت است؛ آن بد کنونی .. یعنی وضعیت.است افتاده راه به امریکا شهرهاي

 نظام مخالف هاي رژیم«). 1391 اي، فروردین خامنه( »است گرفتار امریکاابراین ؛ بناست نکرده
 ضد مردم، حرکت فراوان، فشار فراوان، قرض بودجه کسري... بحرانند درگیر اس�می جمهوري

اي،  خامنه( »است مهمی حوادثها  . ایندرصدي نُه و نود ـ خودشان قول به ـ استریت، حرکت وال
  ).1391 مرداد

زدایانه و  ي جهانیها سیاستآمدن دونالد ترامپ و اتخاذ  کار با روي امریکاد افول رون
جمهوري ترامپ، با توجه به افزایش اهمیت  در دوران ریاست. گرایانه شدت بیشتري یافت یکجانبه

هاي اقتصادي و نظامی  توانایی و داخلی سیاسی، افزایش میزان اعتبارات هاي گرایی و اخت�ف ملی
 ،امریکاعنوان بازوهاي حمایت از منافع  هاي نرم (دیپلماتیک، گفتمانی و فرهنگی) به به توانایینسبت 

الملل و عدم پایبندي به تعهدات خود در قبال جامعه  فشار بر سایر بازیگران و ساختار نظام بین
است در معرض خطر قرار گرفته شدت  به امریکاموضوعات کلیدي، قدرت نرم  ۀالمللی دربار بین

)Betley, 2017(. مهاجرت همراه با  ۀآمیز دونالد ترامپ در زمین ع�وه، گفتارهاي خصومت به
المللی  در حوزه مبادله بین امریکاموجب ضعف قدرت  امریکاآمیز سفر مهاجران به  ممنوعیت مشاجره

                                                      
1. Voice of America 
2. Pivot to Asia 
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را  یی جایزه نوبلامریکادرصد از برندگان  30شده است. این در حالی است که مهاجران حدود 
روند. رویکرد  یی به شمار میامریکاکمپانی  500درصد از سرمایه  90گذار  دهند و بنیان تشکیل می

هاي  ها و دانشگاه از کالجدرصد  40حدود  ،در فضاي سیاسی جدید است تا ترامپ موجب شده
ا ب امریکا .)Daalder, 2017شاهد کاهش تقاضاي تحصیل از سوي متقاضیان خارجی باشند ( امریکا

پرهیز از اعطاي ویزاي دانشجویی، کاري و توریستی به متقاضیان، تصویر خود را نزد نخبگان علمی 
  .)Kurlantzick, 2006: 419-424(و فرهنگی مخدوش کرده است 

مشاهده است. کاخ  در رویکرد دونالد ترامپ به بهداشت جهانی نیز قابل ،امریکاافول قدرت نرم 
مبارزه با  ۀکه از کارویژداد یی ها سازمانکمک به  ی درتوجه قابل  کاهشسالیانه خود  ۀسفید در بودج

عنوان  به امریکاتنها موجب افول نقش  ها نه اند. قطع این کمک هاي واگیردار برخوردار بوده بیماري
در سراسر جهان را یی امریکابلکه تهدید مراکز بهداشتی شهروندان  ،رهبر بهداشت جهانی شده است

سري جدید هاي م و این نهادها را در وضعیت فقدان آمادگی براي مقابله با شیوع بیماري ایجاد کرده
  .)Daalder, 2017قرار داده است (

المللی تجدیدنظرطلب،  هاي بین آفرینی قدرت هاي سیاسی فزاینده و نقش در عصر چالش
المللی  جماع سیاسی بیناز ا گزینی دورياز معاهدۀ تغییرات اقلیمی پاریس موجب  امریکانشینی  عقب

ویژه  در سازمان ملل به امریکا). قدرت سیاسی Betley, 2017در موضوعات حساس کنونی شده است (
است، کاسته شده در سازمان ملل  امریکاحمایت کشورها از مواضع و از مجمع عمومی کاهش یافته 

). اتخاذ Mitchell, 2010دازد (پر هاي سیاستی می زیرا کمتر به مشاوره با متحدان خود دربارۀ گزینه
گرایی،  الملل گرایی و بین توجهی به چندجانبه گرایانۀ تهاجمی از سوي ترامپ و بی هاي یکجانبه سیاست

المللی، نظم  کنندۀ موازنه بین زدنِ مبانی ایجاد ها شده و با برهم پیمانان و سایر دولت موجب نارضایتی هم
تحو�ت ساختارشکنانه هدایت کرده است. رویکردهاي المللی را به سمت تعارض قوا و  بین

گري و  گرایی تهاجمی، اتکا به نظامی محورانه و مرکانتالیستی ترامپ به افزایش نقش یکجانبه منفعت
حمایت از ساختارهاي وابسته به هژمون انجامیده است و نوعی نوانزواگرایی در کنار همکاري 

ات مشترك سایر بازیگران جهانی، رشد فرایند گذار از ساختار محورانه، نپذیرفتنِ تقویت اقدام منفعت
  المللی را سبب شده است. هاي بین قطبی و افزایش ابهام در سیاست قطبی به چند نظام تک ـ چند

 ,Daalderماهیت قدرت آن سیال شده است ( ،امریکادر حال حاضر، به دلیل افول وجهه سیاسی 
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آمیز و  بینی توهم خودبزرگ« ،ورخ یونانی هشدار داده بودم 1تویسیدیدزگونه که  همان .)2017
ترامپ نیز موجب تسریع روند افول  ،»کند سقوط آن را تسریع می ،افول حال در خودخواهی قدرت

ي ها سیاستدر این رهگذر، دونالد ترامپ به دلیل  .)Betley, 2017شده است ( امریکاقدرت نرم 
تفاوت نسبت به دیگران براساس  ی و خارجی و رویکرد بیسیاست داخل ۀبانه در دو عرصآتبخترم

را در سراشیبی قرار داده است. رویکرد ترامپ در قبال  امریکادرکی محدود از منافع ملی، قدرت نرم 
آن  3اي و قدرت جاذبه 2بخشی زده و توان الهامآسیب  این کشورشدت به تصویر  هاي سیاسی به ارزش

  .)Betley, 2017است (فروکاسته را 
از پیمان ناتو، سازمان تجارت جهانی، شوراي  امریکااقدامات دونالد ترامپ در تهدید به خروج 

المللی  حقوق بشر سازمان ملل، و جنگ تجاري با چین و اتحادیه اروپا بیانگر آن است که نفوذ بین
هانی قدرت بندي ج را از جایگاه نخست در رتبه امریکا ، تا جایی کهدر حال افول است این کشور
است پایین آورده  2018و رتبه چهارم در سال  2017به رتبه سوم در سال  ،2016ها در سال  نرم ملت

)Bach, 2018(. در امریکاگرا، تضعیف منابع دیپلماتیک و افول قدرت نرم  با اتخاذ رویکرد درون ،
 ,Daalderست (عمل نفوذ این قدرت در نظم جهانی و در نتیجه منافعش رو به کاهش گذارده ا

 ،المللی و سیاست خارجی در عرصه سیاست داخلی، نهادهاي بین امریکارفتارهاي حکومت  .)2017
  .)Nye, 2018المللی آن را فراهم آورده است ( و نفوذ بین ها سیاستکاهش جذابیت  ۀزمین

 مانند کاهش ورود نخبگان، جذابیت رو به فراوانی پیامدهاي عملی امریکاافول قدرت نرم 
هاي  یی، تسهیل جذب نیرو از سوي گروهامریکاافزایش چین و اروپا، افزایش احساسات ضد

افزون بر  .را در پی داشته است امریکاشدن تصویر  و مخدوش ،تروریستی، کاهش توان متقاعدسازي
 هاي تهدیدآمیز موجب براي توسل به زور، تهدید به زور یا توسل به تحریم امریکا ۀاین، ت�ش فزایند

هاي مرکز  براساس داده .)Kurlantzick, 2006: 419-424(شده است این کشور افول تصویر 
رو به افول  امریکاقدرت  ،ها بر این باورند که در دوران ترامپ درصد از اروپایی 52 ،4تحقیقاتی پیو
ي أر ،براي اقدام صحیح در قبال امور جهانیوي توانایی  ۀدرصد مردم جهان دربار 75است. حدود 

  .)Betley, 2017اند ( اعتمادي داده بی
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 افول قدرت نرم امریکا؛ دالیل و پیامدها

 ،المللی بین ۀدوجانبه و چندجانب هايبسیاري از ابتکار دربارۀناپذیر ایا�ت متحده  رویکرد آشتی
تنها به خرد، هوش، حکمرانی و میراث  کرده است. مردم جهان نه شاین بازیگر را مشو ۀچهر

خشم خود را نسبت به حکومت و حتی د بلکه نگرن احترام یا تحسین نمی ۀبه دید امریکافرهنگی 
به میان آورده  امریکاسخن از افول تصویر  1کیث رینهاردکنند. در این زمینه،  پنهان نمی امریکاتجارت 
معیارهاي دوگانه در مباحث حقوق بشري و تمایل به  برگزیدنِدر واقع،  .)Leopold, 2007است (

دادن حمایت کشورهاي مختلف و افول  دست موجب از ،نهگرایا هاي یکجانبه گیري رفتارها و تصمیم
  .)Metla, 2015(شده است  امریکاقدرت نرم 

ي �تین، این قدرت نفوذ و امریکادر خاورمیانه و  امریکاهاي  معتقد است به دلیل سیاست 2والري مت�
نظامی  قدرت نرم خود را در دیگر کشورها از دست داده است. جنگ در عراق، موجب تضعیف توان

. با )Metla, 2015(هاي این کشور و اشاعه بیشتر تروریسم در خاورمیانه شده است  ، افزایش بدهیامریکا
و اروپا موسوم به  امریکاتوجه به عملکرد نظامی ناموفق در سوریه و عراق و تهدیدهاي داعش در 

آنکه افول قدرت نرم آن  در عمل عرصه دیپلماسی عمومی را باخته است؛ ضمن امریکا، 3»هاي تنها گرگ«
  گرا شده است. هاي اس�م و جذابیت بدیل 4ییامریکادر خاورمیانه موجب افزایش روند ضد

 و المللی همچون چین بین بزرگ هاي قدرت ظهور، خارجی و داخلی بسیار مشک�ت امروزه
است،  المللی ینب سطح در بازیگران همکاري نیازمند که جهانی هاي بحران آمدن وجود بهو نیز  روسیه،
 راتواند آن  شود، می گذار حال المللِ در نظام بین در قدرت توازن در تغییر موجبتواند  که میبر این ع�وه 

 الملل بین سیاست و جهانی عرصه در امریکا حضور موقعیت و قدرت روند که دهد سوق سمتی به
می در بیانات خود در آستانۀ سیزدهم رهبر فرزانۀ انق�ب اس�دچار گشتار نزولی شود. در این زمینه، 

، این افول »در دنیا، رو به افول و زوال است امریکاقدرت و اقتدار و هیمنۀ «با تأکید بر اینکه  1397آبان 
شدن اقتدار معنوي و  افزاري دانستند. ایشان با تبیین فرسوده افزاري و سخت را در دو عرصه نرم

اقناع و قبو�ندن نظر خود به «در هایی همچون ناتوانی  توجه به نشانهبا و  امریکارفتن قدرت نرم  بین از
هاي اروپا،  ها و دولت و مخالفت صریح ملت» دموکراسی لیبرال«شدن بنیادهاي  ، سست»کشورهاي دیگر

بودن عوامل افول شیطان  ، بر بلندمدتامریکاهاي  ي �تین با تصمیمامریکاچین، روسیه، هند، افریقا و 
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  ).1397اي،  در طول تاریخ، تأکید کردند (خامنه امریکاطلبانۀ  ی از عملکرد سلطهبزرگ ناش
برد که  می رنج داخلی و خارجی عرصه در زیادي هاي دشواري از امریکاواقعیت آن است که 

دانند  زا می افول قدرت نرم این بازیگر شده است. برخی این مهم را ناشی از عوامل درون ساز زمینه
 بدانزا  عوامل دروندارد. براي معناسازي حاکمه  و ت�ش هیئت امریکاهاي داخلی  بحران که ریشه در

 اصولی مبناي و شود می اساسی هايایراد و ها اشکال دچار داخلی نظر از جو سلطه بازیگر که معناست
 سیاسی، مشروعیتی، عدب در تزلزل شامل تواند می امر دهد. این می دست از را خود زیربنایی و

 وزندادن  دست از دلیل به صورت، قدرت هژموناین  در. باشد هویتی و اجتماعی حتی و فرهنگی
اي  . عدهماند می باز مسلط و مطلوب نقش عمالا توان ساز، از ممقو داخلی قدرت معناي به المللی بین

ي تهاجمی ها ستسیاویژه  زا به گرفته از عوامل برون نشئت امریکادیگر بر این باورند که افول قدرت 
 1افتادنِ که این مهم موجب گیر استدر مناطق مختلف جهان  امریکا ۀگسیخت لجام هاي هو مداخل
موجب زا  عوامل برونانجام داده است.  نظامی ۀمداخل ها هایی شده که در آن در بات�ق سرزمین امریکا

 نرم و سختهاي  تقابل با وشده  تهدید نزدیک و دور ۀوابستهاي  حلقه سوي از سلطه نظامشود  می
  .شد خواهد محدود آن ۀسلط عمالا توان نیز صورت این شود که در رو روبه

در سراشیبی سقوط  امریکاگرفتن  شود د�یل و عوامل قرار حاضر ت�ش می ۀدر مقال ،بر این مبنا
بیینی براي ت اي روشی مطالعه نظرمبناي این مقاله، پژوهشی است که از افزاري بازشناسی شود.  نرم

است روش تحقیق گفتنی اي و اسنادي و از نظر هدف کاربردي است.  واکاوي علت از نوع کتابخانه
د�یل افول  ۀزا در زمین زا و برون یابی یا واکاوي عوامل درون حاضر با هدف علت ۀتبیینی بوده و مقال

ود نخست افول قدرت ش حاضر ت�ش می ۀبه رشته تحریر درآمده است. در مقال امریکاقدرت نرم 
در این . شوددر معناي خاص تشریح  امریکاسپس افول قدرت نرم  در معناي عام تبیین و امریکا
بررسی  چهارچوب مفهومی مربوط به قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ،در مبحث نخست راستا

قدرت افول  دربارهپردازان غربی  دیدگاه اندیشمندان و نظریه ،. سپس در مبحث دومخواهد شد
عنوان  به امریکاقدرت نرم  افول چراییبه شود و سرانجام در مباحث سوم و چهارم  بررسی می امریکا
 .پرداخته خواهد شد زا برون و زا درون بعد دو در سلطه نظاممظهر 
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 افول قدرت نرم امریکا؛ دالیل و پیامدها

  چهارچوب مفهومی: قدرت نرم و دیپلماسی عمومی. 2
مرز رهبري، ماهیت «کتابی با عنوان  استاد دانشگاه هاروارد در ناي جوزف قدرت نرم توسط مفهوم 

خود با عنوان دیگر اثرِ جوزف ناي در  .مطرح شد 1990در سال » امریکاقدرت  در حال تغییرِ
قدرت «با عنوان دیگري و در کتاب  2004سال در » قدرت نرم؛ ابزار موفقیت در سیاست خارجی«

  .پرداخت ی قدرت نرممفهوم ۀمفصل به بسط و توسع به طور )2008(» رهبري
دستیابی به نتایج دلخواه کشور  به منظورقدرت نرم به معناي توانایی تأثیرگذاري بر دیگران 

المللی و تعیین  آن است. قدرت نرم یک کشور بر جذابیت آن، توان تعیین دستور کار بین ۀگیرند کار به
 ؛مبتنی است ،از آن کند پیرويهایی که دیگران را متقاعد به  ها، قواعد و معیارها و ارزش چهارچوب

ممکن است گاهی  .)Nye, 2009: 94(به جاي اینکه بر سیاست اجبار یا چماق و هویج استوار باشد 
ها،  مندي از ابزارهاي نرم همچون ارزش این امر در قالب استفاده از ابزار نظامی و سخت و یا بهره

توان رفتارهاي  شد. ناي اشاره دارد میها با ها و همچنین عناصر مادي مرتبط با آن ها، انگاره فرهنگ
ها (پاداش)  ها و پرداخت دیگران را با سه روش اصلی تحت تأثیر قرار داد: تهدید اجبار (تنبیه)، انگیزه

  ).Ibid( خواهید، بخواهند شود دیگران چیزي را که می می سبباي که  و جاذبه
 ،داند. از دیدگاه ناي نتایج مطلوب می دیگران براي رسیدن به ناي قدرت را توانایی نفوذ در رفتار

هایی که براي  تواند از سه منبع پدید آید: فرهنگ آن کشور (بخش نرم در یک کشور می  قدرت
هاي سیاسی (در مواردي که در داخل و خارج کشور مورد  ارزش ،جذابیت است)داراي دیگران 

نظر برسد). قدرت نرم ه سئو�نه بم که قانونی و توجه باشند) و با�خره سیاست خارجی (درصورتی
هاي آن، پیروي از الگوي آن و  یک کشور منوط به توانایی متقاعدسازي دیگران به تمجید از ارزش

 .)Nye, 2004: 16-20(ت�ش دیگران براي دستیابی به سطح سعادت و گشودگی آن کشور است 
تواند ناشی  بیت قدرت نرم میجذا .شود قدرت نرم با جذابیت فرهنگی، سیاسی و مردمی سنجیده می

فرهنگ مردمی، دیپلماسی عمومی و خصوصی، چگونگی مشارکت در مجامع و مانند از ابزارهایی 
 .)Kurlantzick, 2006(ارزشی و نهادي باشد  بخشیِ المللی و توان الهام بین ۀي چندجانبها سازمان

هایی از  زیرا هر دو جنبهقدرت سخت و نرم با یکدیگر در ارتباطند  ،از دیدگاه جوزف ناي
ها در ماهیت  از رهگذر تأثیرگذاري بر رفتار دیگران را دارا هستند. تمایز آن ،قابلیت دستیابی به هدف
از دیدگاه وي، قدرت نرم نه استفاده از  .)46- 51: 1389بودن منابع است (ناي،  رفتار و غیرمحسوس
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ها، واداشتن دیگران به انجام آنچه  له سرمشقشود و نه چماق؛ بلکه هدایت به وسی هویج را شامل می
هاي دیگران است. خاصیت کلیدي قدرت نرم،  دهی به اولویت خواهید و توانایی شکل شما می

  شود. به موافقت منجر میاغلب کردن است، زیرا جذابیت  توانایی جذب
 )؛Nye, 2009: 96(قدرت نرم بر اقناع و جذب مخاطبان خود به صورت نرم توجه دارد 

پذیر است. ازآنجاکه همکاري امري نسبی و از  سادگی دگرگشت اي شکننده و به مقوله ،باوجوداین
قدرت نرم  .)Nye, 2018( دارد 2یا دافعه 1آن بستگی به میزان جاذبه ۀدرج ،تشکیک است ۀمقول
ساز تواند تداوم داشته باشد بلکه بقاي آن به کاربست سازوکارهاي مطلوب متقاعد تنهایی نمی به

المللی و سرانجام اقدامات  رفتار یک حکومت در عرصه داخلی، در نهادهاي بین شیوۀمرتبط است. 
نفوذ الگوي آن حکومت و  ۀاز رهگذر توسع ،آن در عرصه سیاست خارجی بیانگر قدرت نرم آن

  .)Nye, 2018(تأثیرگذاري بر رفتار سایر کنشگران است 
است که کشورها را غیرمستقیم و » وجه دوم قدرت«اي به تعبیري دیگر، قدرت نرم از دیدگاه ن

به نتایج مورد  ،هاي اقتصادي با استفاده از ابزاري غیر از تهدید به استفاده از نیروي نظامی یا تحریم
هاي  با داراییتا  هاست ). قدرت نرم توانایی تعیین اولویت42: 1387سازد (ناي،  نظرشان رهنمون می

هاي نهادي و سیاسی مرتبط و همسو  هاي فرهنگی، شخصیتی و ارزش ذابیتداشتن جمانند ناملموس 
قبول و داراي اعتبار معنوي پدید آورد. در حقیقت، قدرت نرم یکی از  ي قابلها سیاستباشد یا اینکه 

 به منظورعمال قدرت توانایی یک کنشگر براي او ارکان اصلی سیاست جهانی در عصر کنونی، 
خود بدون استفاده از قدرت نظامی  ۀسازي و ترغیب دیگران به انجام خواست سازي، همرنگ هماهنگ

  قهري یا فشار اقتصادي است.
ذهنی، نامحسوس و ناملموس است، بدون استفاده از نیروي نظامی و زور اعمال  ْقدرت نرم

ه است منابع یابد. شایان توج شود، با اذهان و افکار سروکار دارد و در رابطۀ بین بازیگران معنا می می
ها، نهادها وغیره است. در واقع هر عنصري  ملموس و شامل فرهنگ، ایدئولوژي، ارزش قدرت نرم غیر

که بتواند عامل جذابیت کنشگري را در نظام جهانی فراهم آورد تا بدون اعمال قدرت سخت، سایر 
ی از منابع قدرت نرم خواهد مندي از آن عنصر تابع خود کند، آن عنصر یک واحدها و بازیگران را با بهره

تواند شامل مواردي  تر، از منظر ناي منابع قدرت نرم یک کشور می حال به صورت مشخص بود؛ بااین
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  .)Nye, 2009: 96هاي سیاسی و سیاست خارجی باشد ( چون فرهنگ آن کشور، ارزش
را توانایی ، قدرت »تحول طبیعت قدرت جهان« اي با عنوانِ در مقاله 1990جوزف ناي در سال 

کند و معتقد است  ها تعریف می انجام امور و نیز کنترل دیگران براي دستیابی به اهداف و خواسته
توانایی کنترل بر سایر بازیگران وابسته به میزان منابع قدرت تحت مالکیت ماست، اما مسئله اساسی 

و ظرفیت تبدیل قدرت بالقوه  داند را تبدیل این منابع به عامل مؤثر در جهت تغییر رفتار دیگران می
گیري با میزان تغییر رفتار سایر  گیري با میزان منابع) به قدرت بالفعل (قابل اندازه (قابل اندازه

. ناي با بیان دو مسئله مهم، پیچیدگی شمارد برمیهاي تحول قدرت  بازیگران) را یکی از پیچیدگی
 ی و ملموس مانندشته تنها منابع کمنخست اینکه اگر در گذ :کند طبیعت قدرت را آشکار می

شدند، در عصر حاضر منابع غیرملموس  نیروي نظامی منابع قدرت شناخته می و جمعیت، سرزمین
ایجاد تحول در منابع قدرت شده است. دوم،  سببها افزوده شده و  قدرت اقتصادي نیز به آن مانند

باید میان اعمال مستقیم قدرت به روش  تحول در صورت قدرت است. ناي در این مقاله تأکید دارد
از تشویق،  نخست،تفاوت قائل شد. در روش  ،آمرانه و اعمال غیرمستقیم قدرت به روش اقناعی

شود که همان قدرت سخت شناخته  تهدید و اجبار براي تغییر رفتار سایر بازیگران استفاده می
همچنین توانایی تعیین دستورکار سیاسی  ها و شود ولی در روش دوم، از جذابیت عقاید و ارزش می

آن شود که  ها استفاده می آن، تغییر رفتار آن در پیهاي دیگران و  و اولویت ها دهی تمایل براي شکل
  ).Nye, 1990b: 177-181(نهد  نام میقدرت نرم را 

، تنها دارد اثبات قدرت ، بیان می»قدرت نرم«دیگري با عنوان  ۀدر مقال 1990جوزف ناي در سال 
 ,Nye(وابسته است  ها دولتدر گروي منابع قدرت نیست بلکه به توانایی ایجاد تغییر رفتار سایر 

1990a: 155(. هاي چندملیتی،  وي با برشمردن تحو�تی از جمله رشد بازیگران غیردولتی و شرکت
تعام�ت شدن  ونقل و همچنین گسترش فناوري و جهانی تحو�ت عظیم در زمینه ارتباطات و حمل

کند و معتقد  اشاره می نوینهاي آینده در قبال توزیع قدرت  گذاري اقتصادي، به پیچیدگی سیاست
در  ،به تحقق خواست یک کشور ها دولتها با اتکا به منابع سنتی قدرت و اجبار  است توانایی قدرت

قدرت بر این اساس، جوزف ناي قدرت نرم یا  .)Nye, 1990a: 156(باختن است  رنگ حالِ
توانایی یک کشور در ایجاد شرایطی که در آن سایر : کند گونه تعریف می متقاعدکنندگی را این

کشورها منافع و ع�ئق خود را به صورتی تعریف و دنبال کنند تا با منافع و ع�ئق آن کشور 
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راي هاي یک کشور ب تواند از طریق جذابیت فرهنگ و ارزش همخوانی داشته باشد. این مکانیسم می
یا اینکه بتواند دستورکار  ،از آن کشور کند پیرويسایرین صورت گیرد که دیگران را ترغیب به 

  پیش ببرد. المللی را منطبق بر خواست و هنجارهاي کشور خود  جهانی و هنجارهاي بین
افتد که یک کشور یا دولت کاري کند تا کشورهاي دیگر  طبق نظر ناي، قدرت نرم زمانی اتفاق می

شدن به امري کمتر قهرآمیز،  قدرت در حال تبدیل طورکلی بهخواهد.  ن چیزي را بخواهند که او میهما
ها و  پذیر است و بنابراین منابع نوین قدرت مانند فرهنگ، ایدئولوژي، ارزش کمتر ملموس و کمتر انتقال

در  2002در سال جوزف ناي سپس  .)Nye, 1990a: 166-168( اند یافتهنهادها نقش بسیار پراهمیتی 
هاي عصر  ، ضمن برشمردن ویژگی»قدرت سخت و قدرت نرم در عصر اط�عات«اي با عنوان  مقاله

هاي جمعی و فردي براي انتقال و تبادل سریع و ارزان اط�عات، معتقد  اط�عات و گسترش رسانه
اي و تکنولوژیک،  هاي توسعه المللی و کشورها در زمینه است به دلیل تفاوت گستردۀ بازیگران بین

متفاوت ـ وجود  ۀهمچنان ترکیبی از قدرت سخت، قدرت اقتصادي و قدرت نرم ـ البته با میزان و درج
تواند در مدیریت سیاست  دارد و کشوري که در این سه جنبه از ابعاد قدرت، داراي توانمندي باشد می

 2014مبحث، جوزف ناي در سال در همین  ).Nye, 2002: 151-153( جهانی نقشی تأثیرگذار ایفا کند
اساسی این عصر را که از اوایل قرن  ۀ، مشخص»انق�ب اط�عات و قدرت«اي با عنوان  در مقاله
شود، سرعت تبادل اط�عات و ارتباطات  ویکم آغاز شد و روز به روز بر گسترۀ آن افزوده می بیست
باطات در سراسر جهان را ویژگی بارز این داند، بلکه کاهش بسیار زیاد هزینۀ تبادل اط�عات و ارت نمی

  داند. ها می ایجاد تحو�ت گسترده در منابع قدرت و اهمیت آن ساز عصر و سبب
المللی به  در حال حاضر، اط�عات و ارتباطات یکی از منابع بسیار مهم قدرت نرم در فضاي بین

قویت قدرت و درنتیجه ورود تواند سبب ت آیند و کنترل جریان اط�عات و مدیریت آن می شمار می
. جوزف ناي همچنین )Nye, 2014( هاي جهانی شود بازیگران تازه و غیردولتی بسیار به صحنۀ معادله

ترین آثار خود پیرامون قدرت نرم، به صورت ساختارمند و دقیق به ابعاد  در یکی از مهم 2004در سال 
قدرت نرم؛ روشی براي موفقیت در سیاست «مختلف این نظریه پرداخته است. وي در کتابی با عنوان 

هاي باارزش ولی ناملموس  ها به وسیله دارایی دهی ع�ئق و اولویت ، آن را توانایی شکل»جهانی
هاي مشروع و  هاي سیاسی و نهادها و همچنین سیاست همچون شخصیت جذاب، فرهنگ، ارزش

برداري بهینه از قدرت  ی را نیز براي بهرهها و ابزارهای کند. در این زمینه، ناي روش اخ�قی معرفی می
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  کند که رسانه، سرگرمی، تباد�ت دانشجویی و نهادسازي از آن جمله است. نرم مطرح می
 وعمومی یکی از ابزارهاي کلیدي قدرت نرم است   جوزف ناي معتقد است دیپلماسی

و نه صرفاً ـ گر ) و ارتباط و جذب مردم کشورهاي دیقدرت نرمها براي بسیج منابع ( حکومت
عمومی اثربخش مانند   یک دیپلماسی ،کنند. از دیدگاه جوزف ناي ها استفاده می از آنـ ها  حکومت

قدرت گیرد؛ بنابراین کارایی  می بر در نیزدادن را  گفتن، گوش دوطرفه است که ع�وه بر سخن یخیابان
 .)199: 1389خاطبان برسانیم (ناي، به این بستگی دارد که بدانیم چگونه پیام خود را به گوش م نرم

هاي قدرت نرم توجه بسیار دارد و  ترین شیوه عنوان یکی از مهم جوزف ناي به دیپلماسی عمومی به
کند که شامل ارتباطات روزانه با مردم، ارتباطات استراتژیک  سه مؤلفه اساسی را براي آن بیان می

 :Nye, 2004-bشود ( در کشورهاي هدف میو گسترش روابط بلندمدت با افراد کلیدي  ،موضوعی

دادن تصویري مثبت از کشور، دیپلماسی عمومی در گام نخست باید در پی  نشانبراي  .)107-118
 ،در گام بعدي و شناخت تصویر مورد نظر از خود، برداشت دیگران از کشور و شنیدن نظر آنان باشد

ها  آن هاي . شناخت مخاطبان و ادراكکند میاص�ح با تهیه و انتقال پیام مناسب از خود، آن تصویر را 
اي که  به هر شیوه هانظر ریزي دیپلماسی عمومی موفق است. تبادل نقطه از کشور خود، شرط پایه

  ممکن است، نقش اساسی در طراحی و اجراي دیپلماسی عمومی دارد.
ل است و به جاي در حال افو امریکاکشد که قدرت نرم  جوزف ناي این فرضیه را به چالش می

 و کسی صرفاً منابع سنتی قدرت مانند توانایی نظامی، ثروت اقتصادي چنانچه کند میآن استد�ل 
تر  مراتب جامع از اینکه مشهود بوده، به امریکااندازه جغرافیایی و جمعیتی را بررسی کند، قدرت 

روزافزون، منابع قدرت سخت  بر وابستگی متقابلِ دنیاي مبتنی کلیدي ناي این بود که در ۀاست. نکت
هاي  پذیري کمتري در مقایسه با دوره هاي نظامی و اقتصادي از سودمندي و کاربرد از جمله دارایی

در عصر مدرن  يرشد حال الملل برخوردارند. طبق نظر ناي، قدرت نرم از اهمیت در اولیه سیاست بین
هایی که مورد نظر  ها به خواسته تن آنمرتبط با جذب دیگران و واداش برخوردار است؛ یعنی قدرت

تعریفی  ۀکردن مفهوم قدرت نرم، توسع ناي در روشن ۀت�ش اولی ۀنتیج .)Nye, 2008: 95(شماست 
عمال سازوکار جذابیت ا ۀمحور از قدرت است که به واسط عنوان شکلی عامل از قدرت نرم به

 .)69- 73: 1390کاکس،  و شود (پارمر می
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  امریکاالملل و افول قدرت  ن روابط بینپردازا نظریه. 3
دوران خاصی از مراحل رشد، بلوغ و  فالملل همانند سایر بازیگران سیاست بین امریکاایا�ت متحده 

ها و مشک�ت داخلی و خارجی  با بحران ،کند که با توجه به شرایط مختلف محیطی سقوط را طی می
 است پردازان را به این دیدگاه رهنمون ساخته از نظریهبسیاري  که طوري به؛ رو شده است روبهفراوانی 

المللی،  هایی و همچنین ظهور برخی بازیگران قدرتمند در عرصه بین که با توجه به چنین بحران
در این دادن است.  افول قدرت ایا�ت متحده در حال رخ در پی آن،نوعی تغییر توازن قدرت و 

از دیدگاه  امریکاافزاري افول قدرت  افزاري و سخت شود به بررسی د�یل نرم مبحث ت�ش می
  ه شود.تالمللی پرداخ پردازان بین نظریه

 . والتز3- 1

ها را به  تر، سایر دولت شدن دولت قوي گرایی ساختاري، قدرتمند پرداز واقع نظریه کنث والتزاز دیدگاه 
انجامد  تی�طلبی به موازنۀ متقابل میکند و طی قرون متمادي، اس برقراري موازنۀ متقابل علیه آن تحریک می

سازي روند تحو�ت تاریخی با  در متوقف امریکا). از نظر والتز، آرزوي 30: 1392(بروکز، ولفورث، 
چندان دور، این وظایف از  قطبی محکوم به شکست است. در آیندۀ نه ت�ش در حفظ نظام جهانی تک

راتر رفته و ت�ش در حفظ موقعیت هژمونی، همان ف امریکاتوان اقتصادي، نظامی، جمعیتی و سیاسی 
 امریکا). از منظر والتز، به دو دلیل امکان برتري 19: 1385کشد (کرمی،  عاملی است که آن را به نابودي می

طلب  با چالش مواجه خواهد شد: نخست به دلیل سیستم آنارشیک و تقابل سایر بازیگران با قدرت هژمون
المللی  که مسائل بین شدن فزاینده براي این کشور به همراه دارد؛ درحالی ه درگیرو دیگري هزینۀ بسیاري ک

  تواند همه را مدیریت کند. تنهایی نمی به امریکامتنوع، متفاوت و پیچیده شده است و 
ي در حال امپراتور، این کشور را یک امریکامنتقد برجستۀ سیاست خارجی ، نوآم چامسکی

سازي  ، اما ظرفیت پیادهاست تغییر کرده امریکا، اگرچه تسلط امپریالیستی داند. به نظر وي سقوط می
ایا�ت متحده هم در داخل و هم در  ،ي کاهش یافته است. از دیدگاه ويا م�حظه آن به شکل قابل
هاي حاصل از افزایش قدرت چین و چالش آن در  بر نگرانیاست. چامسکی  افولخارج در حال 

که در اروپاي شرقی شکل خواهد گرفت،  نوینی، جنگ سرد »نظم جهانی« برابر ایا�ت متحده و
  .)Chomsky, 2016( کند تأکید می امریکاجنگ جهانی علیه تروریسم و کاهش هژمونی 
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  جان ایکنبري. 3- 2
ظهور چین و «، در مقاله امریکاالملل و سیاست خارجی  پردازان روابط بین یکی از نظریه ایکنبري

شک ظهور چین یکی  بیاشاره دارد که به این موضوع  1»؟ماند سیستم لیبرال باقی میغرب، آیا  ۀآیند
 و دیپلماسی فعال ،چین ۀالعاد یکم خواهد بود. رشد اقتصادي خارق و هاي بزرگ قرن بیست از درام

در آینده خواهد این کشور حضور روزافزون در آسیاي شرقی موجب افزایش بیشتر قدرت و نفوذ 
تغییر «و  »نزول غرب«معتقد است در قرن بیستم شاهد مورخ  2نیل فرگوسن ،از ایکنبرينقل  . بهشد

خورد که  به سوي شرق خواهیم بود. در حقیقت این تغییر در عرصه جهانی به چشم می »مسیر جهان
به المللی  از قدرت و اثرات رو به رشد خود، براي تغییر قوانین و نهادهاي نظام بین کوشد میچین 
کشورهاي موجود در رو  ازهمینو  کندبرداري بهتر و دستیابی به منافع خود استفاده  بهره رمنظو

د گرفت. در این ندر نظر خواه يرا تهدید امنیتی رو به رشدآن  ـویژه قدرت هژمون  به ـسیستم 
 ،ستکه در حال نابودي ا ایا�ت متحدهشود و  اي قدرتمند می فزاینده به طوردیدگاه، ظهور چینی که 

  .),Ikenberry 2008( المللی ایجاد خواهد کرد قوانین و رهبري نظام بین را بر سرِنوعی نبرد 

  جوزف ناي. 3- 3
 سال بحران اقتصادياز ، امریکاانداز سقوط قدرت  پرداز قدرت نیز در ترسیم چشم جوزف ناي، نظریه

ط نسبی خواهد بود. ناي در سقواین حال معتقد است  ؛ بااینکند عنوان نقطۀ آغاز یاد می به 2008
به نظر وي،  .اشاره دارد امریکاهاي جدید و امکان تغییر قدرت  ، به ظهور قدرت»قدرت ۀآیند«کتاب 

بست سیاسی با مشک�ت  بنو بدهی، آموزش در مقاطع راهنمایی،  مانندهایی  ایا�ت متحده در حوزه
  ).306: 1390روست (ناي،  جدي روبه

  3فرید زکریا. 3- 4
موقعیت کوشد  می 4»ییامریکا جهان پسا«یی، در کتاب امریکاـ هندي  ۀ، متفکر و نویسندزکریا فرید
را به اثبات برساند.  »ظهور کنشگران دیگر«و  امریکاگرفتن از تسلط  حاکم بر جهان یعنی فاصله ۀتاز

                                                      
1. The Rise of China and the Future of the West; Can the Liberal System Survive? 
2. Niall Ferguson 
3. Fareed Rafiq Zakaria 
4. Post-American World 
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است طلوع دیگران و دگرگونی بزرگی که در سراسر جهان در حال وقوع  ۀالبته وي بیشتر دربار
کشد که در آن  . او در این کتاب جهانی را به تصویر میامریکاگوید تا غروب ایا�ت متحده  سخن می

عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد  یکی آن را برژئوپلیتنه رهبري اقتصادي و  امریکا
 و بسیاري دیگر ـ به معناي رشد کشورهایی چون چین، هند، برزیل، روسیه »خیزش دیگران«بود. او 

عنوان با داند که جهان را در قالبی نو خواهد ریخت. وي از این تحو�ت  می یرا تحول بزرگ ـ
  کند. یاد می »جایی بزرگ جابه«

جایی ساختاري در قدرت بوده  سال گذشته شاهد سه جابه 500زکریا معتقد است جهان ظرف 
 ،جایی نخستین جابه. را دگرگون کرده است المللی و سیاست، اقتصاد و فرهنگ آن است که حیات بین

العاده  پیدایش جهان غرب بود. فراگردي که در قرن پانزدهم آغاز و در اواخر قرن هجدهم شتابی خارق
را به وجود آورد و موجب تسلط سیاسی ملل غربی و تداوم آن شد. دومین  »مدرنیته«یافت و 

بود که ب�فاصله پس  امریکااد، ظهور ایا�ت متحده هاي پایانی قرن هجدهم رخ د جایی که در سال جابه
شدن، به قدرتمندترین کشور پس از امپراتوري روم و احتما�ً قدرتمندتر از مجموع کشورهاي  از صنعتی

جایی بزرگ قدرت در عصر مدرن به سر  دیگر مبدل شد. به اعتقاد او، اینک جهان در سومین دورۀ جابه
از نظر سیاسی ـ  امریکادهد که اگرچه  نامید. او توضیح می »یزش دیگرانخ«توان آن را  برد که می می

برد، اما در سایر ابعاد صنعتی، مالی، آموزشی، اجتماعی و  نظامی، در جهانی با یک ابرقدرت به سر می
  ها برتري ندارد. در آن زمینه امریکافرهنگی، توزیع قدرت در حال تغییر است و دیگر 

 زکریا ،ایجاد خواهد کرد اما این تحلیلآنان براي را اي  کننده دورنماي نگران ،امریکادنیاي پس از 
 »ییامریکاپسا«یی خواهد شد. او بیشتر جهان را امریکاکشاند که فکر کند دنیا ضد را به این سمت نمی

رقیب و  هاي ایا�ت متحده و دو کشور چینِ ضعف ها و بیند. وي تحلیل خود را با بررسی قوت می
طرفدار بازار آزاد  نفس و ، این بار با کشوري تازهاي تازهجنگ سرد  آغازدهد و از  متحد ادامه می هند

  آن نیست. ۀآماد امریکازیادي اندازۀ کند که تا  با بیشترین جمعیت جهان، یاد می
 جهان« در زکریا فرید که است اي چاره راه ،کنونی شرایط در امریکا نرم قواي و توان افزایش

پیامدهاي بلندمدت  ،در اثر خود وي). 1388از: زکریا،  برگرفته( کند می اشاره آن به »ییمریکااپسا
کشورهایی چون هند  برافراشتنِ گیرد قد دهد و نتیجه می تغییرات جدید معاصر را مورد توجه قرار می

وارد  ،خواند می »امریکاپس از «دهنده دوران  و چین، نظام جهانی را به آنچه خودش با تعبیري تکان
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الملل نخواهد بود (نوسال،  جهانی که در آن دیگر ایا�ت متحده بازیگر مسلط نظام بین ؛خواهد کرد
جهان را زیر  ،دهد که ایا�ت متحده ). در حقیقت کتاب وي خبر از فرارسیدن دورانی می132: 1393

  ).133: 1393ت (نوسال، سامریکاافول  دربارۀراستی، کتاب زکریا، کتابی  سلطه نخواهد داشت. به

  برژینسکی. 3- 5
دارد اگرچه طیف  اظهار می 1»انتخاب رهبري جهان یا سلطه بر جهان«در کتاب  زبیگنیو برژینسکی

در را موقعیت خود توانند  که میکردند  یی احساس میامریکاکار  هاي محافظه اي از گروه گسترده
این کشور پذیري  نشان داد آسیب 2007، بحران اقتصادي حفظ کننداقتصاد و سیاست جهانی 

به  ؛داند می »قدرت در ضعف«. برژینسکی چنین فرایندي را فراتر رودقدرتش  ۀتواند از حوز می
هاي  استفاده نکند، زمینه اي شده مؤثر و محاسبه ۀعبارت دیگر، اگر هر بازیگري از قدرت خود به گون

هاي  اعتقاد است که گرایش گروه آورد. برژینسکی بر این ضعف ساختاري را به وجود می
گري را باید بخشی از واقعیت ضعف در سیاست جهانی دانست  خواه به سمت نظامی جمهوري

  ).67: 1386(برژینسکی، 

  2رابرت پیپ. 3- 6
راهبرد « :کند پردازد و تأکید می می امریکادر قالب نظریه موازنه تهدید به بررسی موقعیت  پیپ

طینتی را دستخوش تغییر  رفته اشتهار دیرینۀ این قدرت به خوش رفته ریکاامگرایی تهاجمی  یکجانبه
اکنون در  هاي بزرگ هم سازد... قدرت هاي بزرگ را نسبت به خود بیمناك می کرده و دیگر قدرت

). از نظر پیپ، Pape, 2005: 9( »هستند امریکامراحل آغازین رفتار براساس موازنه متقابل علیه 
شود؛ به این  اي در برابر سیاست امنیتی ایا�ت متحده می ز محدودیت عمدهاین پویش سبب برو

هاي جهانی را دربارۀ قدرت خود دامن  اي عمل کند که دغدغه شکل که اگر ایا�ت متحده به شیوه
 امریکاطینتی را تضعیف کند، ت�ش براي موازنۀ متقابل علیه  اش به خوش زند و شهرت دیرینه

اي در انزوا قرار خواهد گرفت (بروکز،  فزاینده به طورو ایا�ت متحده افزایش خواهد یافت 
  ).100: 1392ولفورث، 

                                                      
1. The Choice: Global Domination or Global Leadership, c2004.  
2. Robert A. Pape 
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 1کوي آلفرد مک. 3- 7

 امریکایی، بر این باور است که مرگ ایا�ت متحده امریکا، استاد دانشگاه و مورخ کوي آلفرد مک
کند. به نظر او، ممکن  ور میتر از آن است که هر کسی تص مراتب سریع عنوان ابرقدرت جهانی، به به

اي این مرگ تا  گرایانه باشد، اما به صورت واقع 2050یا  2040 ابرقدرتاست سال پایان و مرگ این 
شود و جهان انتقال ثروت و قدرت اقتصادي را از غرب به شرق شاهد خواهد بود.  کامل می 2025سال 

کم  رسد. این امر تدریجی، دست پایان می شک زمانی سلطۀ واشینگتن در نهایت به از دیدگاه وي، بی
آورد و این در حالی است که ضعف اقتصاد، درجه  یک نسل از نابرابري اقتصادي را به ارمغان می

هاي اقتصادي،  داده. شود دهد و اغلب موجب ناآرامی جدي داخلی می حرارت سیاسی را افزایش می
 2020دهد که این روند تا سال  ده را نشان میروند منفی قدرت جهانی ایا�ت متح ،آموزشی و نظامی

، شوراي ملی 2008شود. در سال  بحرانی تبدیل می وضعیتیبه  2030سرعت متراکم و احتما�ً پس از  به
مسیري در حال زوال است.  امریکابار اعتراف کرد قدرت جهانی  ایا�ت متحده براي نخستین 2اط�عات

چنین آمده است که انتقال قدرت و  ،2025آیندۀ جهان در سال هاي شورا در مورد  در یکی از گزارش
سابقه در تاریخ مدرن، در حال حرکت از غرب به شرق  ثروت جهانی در حال حاضر در روندي بی

است و این عامل اصلی در کاهش قدرت نسبی ایا�ت متحده حتی در قلمرو نظامی است. وي 
  .)Mccoy, 2010داند ( ن در جهان میگري آ را نظامی امریکاترین عامل سقوط  بزرگ

، 2024تا  2020هاي  این است که بین سال یک احتمال براي نظم جهانی آینده کوي معتقد است مک
هاي دیگر مانند چین، روسیه، برزیل و هند باشیم که با هم همکاري خواهند داشت  شاهد ظهور قدرت
نشینی و افول خواهند کرد و اتحاد  عقب امریکاهایی مانند انگلیس، آلمان، ژاپن و  و در مقابل، قدرت

کوي، احتمال دیگر براي نظم جهانی آینده، نظم جهانی  دهند. از دید مک خود را از دست می
اي ایجاد خواهند شد و هر هژمونی بر منطقۀ خود  هاي منطقه است که در آن هژمون» نووستفالیایی«

ي شمالی، هند در امریکاي جنوبی، ایا�ت متحده در امریکاتسلط خواهد یافت. براي مثال، برزیل در 
جنوب آسیا، چین در آسیاي شرقی، روسیه در قفقاز، و افریقاي جنوبی در افریقا. در این شرایط، فضا، 

خارج خواهد شد و جوامع جهانی  امریکایعنی  »سابق پلیس«فضاي مجازي و اعماق دریاها از کنترل 
توجه به سناریوهاي آینده به مسائلی چون تنزل و بحران اقتصادي،  کوي در شوند. مک نوینی تأسیس می

                                                      
1. Alfred McCoy 
2. National Information Council (NIC) 
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ها تنها  که این هاي نظامی و جنگ جهانی سوم اشاره کرده است. درحالی هاي نفت، آسیب شوك
دهد، ولی نباید نادیده گرفت  رخ می امریکاهایی هستند که در صورت کاهش یا حتی فروپاشی  ممکن

  ).Mccoy, 2010دهند ( خشن و پرتنش را نشان می اي اندازي از آینده که چشم

  میشل کاکس. 3- 8
رود و سیستم  سرعت از بین می یکم دنیاي غرب به و که در قرن بیستبر این باور است  کاکس

شامل برزیل، روسیه،  بریک اصط�ح شود که از طریق کشورهاي به المللی جدیدي جایگزین می بین
براي تغییر و کاهش  ناپذیري تحملحقیقت، جهان شاهد مقاومت  شود. در هند و چین، پشتیبانی می

هنوز ایا�ت متحده قدرت بسیار دارد،  ،قدرت غرب و ایا�ت متحده خواهد بود. به زعم کاکس
تواند روزي بر جهان حکومت  بسیار بیشتر از کشورهاي دیگر، ولی این باور وجود دارد که چین می

مبارزه خواهد کرد  ،بیند ولی با آن در هر جایی که ضروري باشد نمی با اینکه جایگزینی امریکاو کند 
راحتی موجب افزیش تنش خواهد شد. در حقیقت، امکان بروز انق�ب در سیاست  و این امر به

ناپذیر شده است که در آن بخشی از جهان سقوط و بخشی دیگر ظهور خواهد کرد  جهانی اجتناب
)Cox, 2012.( شود و به کشورهاي نامبرده روزه در قالب بریکس شناخته میاست بریک ام گفتنی ،

بخش نرم بریکس در تقابل قدرت نرم با  افریقاي جنوبی نیز اضافه شده است. ائت�ف توازن
. این ائت�ف از آغاز بر سازد میخواهد بود و توازن قدرت جهانی را متحول  امریکاطلبی  هژمونی

گرفت و در ادامه همکاري و تعامل خود را در سطوح مختلف مبناي اهداف و منافع اقتصادي شکل 
اي،  ي منطقهها سازمانمالی، سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی گسترش داده و ضمن حضور در نهادها و 

ي سیاسی و اقتصادي جهانی، درصدد نفوذ در تمام ها سازمانالمللی در  و افزایش حضور بین
  ت.الملل برآمده اس هاي روابط بین حوزه

 ظهور در حوزه اقتصادي هاي درحال در حقیقت، بریکس یک نهاد همکاري متشکل از قدرت
کننده تبدیل  و از کشورهاي بدهکار و ضعیف به کشورهاي کمک اند داشتهرشد سریعی  است که

. اعضاي بریکس از اند کردهافزایش توان سیاسی را در سطوح مختلف تجربه  ،آن در پیو  اند شده
ادشده توسط سیستم غربی در دوران پساجنگ سرد ناراضی بودند و با اع�م لزوم اص�ح ساختار ایج

خواستار افزایش میزان  ،و ایجاد تحول در ساختار سیاسی و اقتصادي و در نتیجه تغییر چیدمان قدرت
با افزایش رو  ازاین ؛ظهور بودند حال توسعه و در سهم قدرت اعضاي بریکس، کشورهاي درحال



 قدرت نرمه علمی ـ پژوهشی مطالعات فصلنامدو ۵۴

 

 1397پاییز و زمستان ، نوزدهم، شماره هشتمسال 

خود را در تا ترض خود از نظم ساختار موجود و بیان لزوم اص�ح آن، درصدد برآمدند صداي مع
. اعضا با ایجاد نهادهاي گوناگون کنندرا براي خود تعریف اي  تازهو هویت  کردهنظام جهانی نمایان 

و تعریف هویت مشخص تمایل دارند الگوي تعامل واحدها و بازیگران را تغییر داده و جهان را به 
  پیش ببرند. امریکاقطبی  گرایی قدرت در مقابله با نظام تک سمت کثرت

  1پاتریک بوچانان. 3- 9
 امریکاوي،  ۀمطرح کرده است. به نوشت امریکاخواه ع�ئمی را از افول  مدار جمهوري سیاست بوچانان

ین به اي دست یافته، چ شمالی به س�ح هسته اکنون جهانی را به ارث گذاشته است که در آن کره
 تنهاحریم هوایی ناتو کرده و  ۀقدرتی بزرگ تبدیل شده، روسیه ناوگان و هواپیماهاي خود را روان

ها در لیبی، سوریه، عراق، یمن، نیجریه و  تروریست ،دیگر اي از ناتو باقی مانده است. ازسوي سایه
 ـ تواند با جهان دیگر نمی امریکاسومالی، با مصونیت کامل در حال فعالیت هستند. به نظر وي، 

آنچه  امریکابراي برخورد کند و ـ  شد با قدرت مواجه می ریگانو  آیزنهاورگونه که در زمان  آن
امروزه نیاز دارد  امریکاتمام شده است.  ،نامید می 2»هژمونی خیرخواه جهانی«قدرت یکجانبه یا 

. بوچانان کندتناسب با آن عمل به رسمیت بشناسد و م ،رو است را که با آن روبه اي تازههاي  واقعیت
داند، از جمله ت�ش روسیه براي بازسازي نیروهاي  چند عامل مهم را در تحول جهانی مؤثر می

سازي آن با ناتو، حضور در کریمه و سوریه و تثبیت قدرت در غرب آسیا و سپس  استراتژیک، مواجه
اقتصادي براي ایا�ت متحده،  ظهور چین با مازاد تجاري وسیع در قالب رقیب ژئواستراتژیک و

  .),Buchanan 2017شدن کره شمالی ( اي گرا، تکفیري و هسته ها با مهاجران قبیله درگیري اروپایی

  3گیدون راشمن. 3- 10
هاي اجتماعی و  یی است که چالشامریکاهاي  گران سیاسی مجله یکی دیگر از تحلیل راشمن

را عامل ضعف و سقوط موقعیت جهانی  امریکامی�دي در  2008اقتصادي ناشی از بحران سال 
دانسته و رشد اقتصادي و نظامی چین را یکی از تهدیدهاي جدي و بلندمدت براي هژمونی  امریکا
ژاپن و روسیه تلقی کرده است. به عقیدۀ راشمن، امروز رقابت میان چینِ  هايدر کنار تهدید امریکا

                                                      
1. Patrick Joseph Buchanan 
2. Benevolent global hegemony 
3. Gideon Rachman 
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گیرد و قدرت اقتصادي چین این امکان را  ورت میص یي ضعیف، در ابعاد گوناگونامریکانوظهور و 
، امریکادر مقابل ضعف  از نظر راشمن،. کندرا در سراسر دنیا تهدید  امریکا تابه آن داده است 

هاي سیاست  با توجه به اولویت ،هاي نوظهور از جمله چین، برزیل، ترکیه، هند و ایران قدرت
  ).Rachman, 2011کنند ( نظام جهانی را محدود میه بدهی  براي شکل امریکاخارجی خود، توانایی 

  و گیلپین 1ارگانسکی. 3- 11
گانۀ انتقال  دهد. وي با اشاره به مراحل سه بیشتر تمرکز خود را روي انتقال قدرت قرار می ارگانسکی

ها،  شدن در روند رشد قدرت قدرت یعنی استعداد قدرت، رشد قدرت و بلوغ قدرت و تأکید بر صنعتی
د است جنگ میان قدرت مسلط و قدرت مبارز هنگامی که میزان قدرت مدعی به پایه قدرت برتر معتق

رسد. به عبارت دیگر، ایجاد  نزدیک شده باشد، اما هنوز از آنجا جلو نیفتاده باشد، بسیار محتمل به نظر می
دولت مبارز  دیگر، خطر جنگ زمانی که افزاید. ازسوي موازنۀ تقریبی قدرت، بر خطر بروز جنگ می

آمیز با دولت  شود، زیرا این امر (تحول سریع قدرت)، هم سازش مسالمت سرعت قدرت یابد، بیشتر می به
  شود. بر میل به کشورگشایی می سازد و هم سبب ایجاد فشارهایی از داخل، مبنی مسلط را دشوار می

ت و روند تغییر یتبیین ماهرابرت گیلپین از دیگر اندیشمندانی است که با رویکرد نورئالیستی به 
هاي عمده پرداخته است. او معتقد است در طول زمان،  المللی و احتمال بروز جنگ در سیستم بین

دهد و  ها را تغییر می تحو�ت اقتصادي، تکنولوژیکی و غیره، منافع بازیگران و توازن قدرت میان آن
آورند،  تغییر سیستم اجتماعی به دست می ۀدر نتیجه بازیگرانی که بیشترین سود و قدرت را از ناحی

که کشورهاي  سیستم را در جهت اهداف خود تغییر دهند. از نظر گیلپین، درصورتی کوشند می
المللی تعادل خود  تمندتر از ترتیبات اقتصادي، سیاسی و ارضی موجود راضی باشند، سیستم بینرقد

و اساسی  دوبارهاي مختلف سیستم، توزیع را حفظ خواهد کرد، اما با رشد متغیر قدرت میان کشوره
بحران در سیستم خواهد شد و توزیع ایجاد تعادل و  حذفاین امر موجب یابد.  میقدرت ضرورت 

  ).139-140: 1391زاده، شفیعی،  (قلیدهد  میقدرت را در میان کشورهاي سیستم تغییر 
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مراتبی و امکان قدرت مشروع، نسبت به  است. بازیگري که نتواند در بعد داخلی با توجه به نظام سلسله
 الملل داراي اقتدار مرکزي و ایفاگر تواند در صحنه بین ایجاد ثبات، انسجام و رفاه عمومی اقدام کند، نمی

نفس را  نقش مؤثر و نافذ باشد. در واقع، اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در داخل، حس اعتمادبه
کند. در این صورت، قدرت هژمون ضمن توجه  الملل ایجاد می براي بازیگر هژمون در عرصه بین

در بعد  دهد. قدرتی که فزاینده به افکار عمومی داخلی، اهداف و منافع عمومی را مد نظر قرار می
تنها امکان اعمال نقش مؤثر  داخلی از انسجام ملی �زم برخوردار نبوده و با تنش مواجه باشد، نه

تواند هویت جمعی آن را در  زا می المللی مطلوب و کارآمد را نخواهد داشت بلکه مشک�ت درون بین
و از بعد داخلی دچار بحران ج المللی با تهدید مواجه سازد. در این صورت، اگر بازیگر سلطه عرصه بین

توسعه را  به شود و نتواند آن را مدیریت کند یا بحران داخلی براي مدتی هرچند کوتاه روند معمولی رو
عنوان  . در این رهگذر، مواجهۀ ایا�ت متحده بهشود با چالش مواجه سازد، زمینۀ افول آن فراهم می

گري آن را دچار  هاي داخلی، روند سلطه محدودیتها و  بازیگر اصلی نظام سلطه با مشک�ت، بحران
  گیري نظرهایی دربارۀ د�یل افول آن در محافل آکادمیک شده است. مشکل کرده و موجب شکل

تهدید شد، در اکتبر سال  امریکااي  پس از حادثه یازده سپتامبر، زمانی که قدرت افسانهدر این زمینه، 
اظهار داشت پنج مشکل » پدرسا�ر«تیج در گزارشی به نام کارشناس بنیاد هری 1میخائیل هاجز 2001

را در سراشیبی سقوط قرار داده است. از میان این مشک�ت، یک مورد به قدرت نرم و  امریکااساسی 
، مشکل اساسی ایا�ت امریکامرتبط است. از منظر افول قدرت نرم  امریکاچهار مورد به قدرت سخت 

درصد  75هاجز،  شی این کشور است. براساس گزارشمتحده کاهش شاخص بازدهی آموز
چهار  .)Hodges, 2002: 2(قادر به رعایت استانداردهاي خواندن و نوشتن نیستند  امریکاآموزان  دانش

توان  افزاري قدرت است که در این زمینه می هاي سخت مربوط به جنبه امریکاعامل دیگر افول قدرت 
عنوان  هاي بخش دولتی به ه میزان بیش از بیست درصد و رشد هزینهبه افزایش سلطۀ دولت بر اقتصاد ب

ها،  ، افزایش وابستگی به دیون و بدهکاري همگانی اعم از خانوادهامریکانوعی بیماري مهلک در اقتصاد 
عنوان مسبب رکود اقتصادي و رشد  المللی به انفجار بدهی بین ،)Hodges, 2002: 3جامعه و دولت (

و بحران انرژي با توجه به افزایش مصرف روزانۀ نفت ) Hodges, 2002: 4-5( ازرگانیمنفی در تراز ب
  اشاره کرد.) Hodges, 2002: 6(و کاهش ذخایر نفتی و گاز طبیعی آن 
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اشاره دارد که  2»و بحران قدرت جهانی امریکاانداز استراتژیک  چشم«در کتاب  1برژینسکی
شدن با مشک�ت داخلی است. وي با بیان بدهی  مواجه در خارج وابسته به توانایی امریکاقدرت 

هاي  و نظام مالی معیوب در این کشور معتقد است این نظام زیان امریکافزایندۀ دولتی و عمومی 
در پی دارد و تشدید معض�ت  امریکااي را در داخل  هاي خشمگینانه اخ�قی جدي و واکنش

کند. افزون بر این، نابرابري فزایندۀ  فروغ می هان کم، جذبۀ این کشور را در سطح جامریکااجتماعی 
درآمدها همراه با کاهش تحرك اجتماعی، در درازمدت خطري جدي براي وفاق اجتماعی و ثبات 

را به شکلی مؤثر، با مشکل  امریکادموکراتیک ایجاد خواهد کرد. این مهم، تداوم سیاست خارجی 
ا در ردیف کشورهاي داراي با�ترین میزان نابرابري درآمد ر امریکاکند. ادامۀ این روند،  مواجه می

یافتۀ عمدۀ  و ثروت قرار داده و آن را صاحب با�ترین میزان نابرابري در بین کشورهاي توسعه
کند. افزایش میزان نابرابري درآمدها اگر با تحرك اجتماعی همراه نباشد و منجر به رکود  جهان می

در بر خواهد داشت  امریکاباري را براي قدرت  هاي زیانو سکون در جامعه شود، پیامد
  ).53-55: 1392(برژینسکی، 

اط�عات بسیار اندك مردم این کشور در مورد جهان است.  ،داخلیدر عرصه  امریکامشکل دیگر 
جغرافیاي جهان،  ۀاط�عات اندکی دربار اي کننده ها به شکل نگران ییامریکاحقیقت آن است که 

نظام دلیل واقعیتی که تا حدودي به  ؛تاریخ جهان دارند ۀکنند تعیین هاي هو حتی لحظمسائل روز، 
به واسطه  امریکااط�عی مردم  ست. از دیدگاه برژینسکی، میزان بیامریکاآموزشی عمومی ناکارآمد 

، در دسترس عموم قرار گیرد باید المللی که مسائل بین ۀمفید دربار هاي حاوي اط�عات نبود گزارش
اط�عی گسترده آن است که عموم مردم را مستعد  این بی ۀتشدید شده است. تأثیر فزایند

سازد. این مسئله به نوبه  ویژه هراس ناشی از حم�ت تروریستی می خوردن به واسطه ترس به فریب
دهد. در  افزایش می امریکادر عرصه سیاست خارجی را بار  هاي زیان خود احتمال ماجراجویی

ایجاد فضایی در عرصه سیاست خارجی شده  سببسطح پایین اط�عات عمومی مردم،  مجموع،
هاي  انگارانه مساعد است؛ امري که براي گروه هاي افراطی ساده است که بیشتر براي ظهور دیدگاه

  ).55- 60: 1392شود (برژینسکی،  گران، مطلوب قلمداد می نفع و �بی ذي
آن با مسائل،  ۀست که برخورد متعصبانامریکایاسی دیگر، تصلب روزافزون نظام سموضوع 
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ها  بدین خاطر است که رسانه اي اندازهمصالحه در عرصه سیاسی را دشوارتر ساخته است. این امر تا 
هاي متعصب و  روز بیشتر در اختیار گفتمان به روز ،هاي سیاسی ویژه تلویزیون، رادیو و وب�گ به

نسبت داراي اط�عات اندکی هستند، در برابر  عموم مردم که بهحال آنکه  ؛گیرند خصمانه قرار می
در نتیجه، رخوت سیاسی اغلب مانع از اتخاذ  ؛دهند پذیر نشان می فریب آسیب ایدئولوژي عوام

 ۀآمدن بر مشک�ت داخلی شده است. این مسئله به نوب راهبردها و راهکارهاي مطلوب براي فائق
حیاتی  در مواجهه با مسائل اجتماعیِ امریکاآورد که  ه وجود میخود این تصور را در سطح جهانی ب

  ).55-60: 1392خود ناتوان است (برژینسکی،  ۀجامع
بحران اقتصادي و کاهش نقش قدرت نخبگان  ،طور که اشاره شد هاي داخلی همان بحران ۀدربار

 ،دیگر است. ازسوي هاي این کشور ها وغیره از جمله بحران مالی و تجاري، مشک�ت آموزشی، بدهی
هاي آن  در ساختاري سیستمی قرار گرفته که مجبور است درون آن و با توجه به محدودیت امریکا
هاي  بارها از ناکارآمدي سیستم سیاسی و نفوذ گروه ،اش هاي انتخاباتی . ترامپ در سخنرانیکندعمل 

به وضع مردم توجهی ندارد. سخن گفته و اذعان داشته است نظام حاکم  امریکاامور  ۀخاص در ادار
ها در تداوم قدرت  نقش مخرب رسانهو پوستان،  رنگین ياز آرا استفاده سوءنقش پول در انتخابات، 

ها اشاره کرده است. یکی از پیامدهاي  نفوذ از دیگر مسائلی است که ترامپ به آن هاي ذي گروه
اع کشورشان است. طبق آمارهاي ، کاهش رضایتمندي مردم از اوضامریکاناکارآمدي سیستم سیاسی 

 87ها از اوضاع کشورشان راضی هستند، اما در مقایسه، چین با  ییامریکادرصد  33تنها  ،2014سال 
حدود  ،مندي جهان را در اختیار دارد که این میزان رضایت نخست ۀمندي مردمی، رتب درصد رضایت

به جامعه  1). در واقع، بیماري نومیدي1395است (دارابی،  ویکم قرن بیستدرصد بیشتر از اوایل  40
با  امریکادائمی  يبه گفته برژینسکی، با توجه به درگیر .)Mitchell, 2010تزریق شده است ( امریکا

غیرممکن  امریکا، اص�حاتی صورت نگیرد، سقوط شده گفتهمشک�ت داخلی، اگر در برابر مشک�ت 
 ).62- 64: 1392نخواهد بود (برژینسکی، 
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قدرت نرم، سیاست خارجی یک کشور است. قدرت نرم براي  ۀیکی از عناصر اصلی متشکل

 ها در چهارچوب بخشی به حیطه ائت�ف سازي و گسترش حکمرانی مؤثر جهانی نیازمند اجماع
 امریکااین در حالی است که سیاست خارجی کنونی  .المللی است بین ۀجویان روندهاي همکاري

شده  امریکارفتن اقتدار اخ�قی  دست رو ساخته و موجب از هاي دیپلماتیک آن را با چالش روبه اهرم
ردهاي رویک برگزیدنِنژادپرستانه،  ي اع�میِها سیاستروست که با توجه به  آن است. این مهم از
نتوانسته است قدرت نرم خود  امریکاآفرین و ناکامی در مقابله با نفرت و هراس،  آنتاگونیستی و تنش

  .)Gasana, 2015(را برسازد 
از ابعاد مختلف سیاسی و ارزشی  ،جویانه در خارج از کشور ي مداخلهها سیاستبا طراحی  امریکا

را  امریکاهاي زوال و افول  جویانه زمینه مداخله رویکردهاياین که  اي گونه به ؛پذیر شده است آسیب
در مناطق مختلف که مظهر نوعی امپریالیسم  امریکاهاي دخالت  از جمله نمونهفراهم ساخته است. 
توان به مداخله در امور  می ،منفی براي حیثیت آن داشته است پیامدهاییرود و  تنبیهی به شمار می
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را فراهم  امریکاکه موجبات زوال قدرت نرم کرد سپتامبر اشاره  11عراق و افغانستان پس از حادثه 
). سیاست دخالت و نفوذ در کشورها و 147: 1390؛ شور، 11: 1392آورده است (شفیعی و دیگران، 

کند مانند  ایجاب می امریکاویژه مناطقی که منافعی را براي  شدن فزاینده در مناطق مختلف به درگیر
ویژه در  طلبی، معمو�ً به توسعه ۀجویی و تداوم روحی غیره با هدف برتريخلیج فارس، غرب آسیا و

بلکه  ،مثبت در بر نداشته ۀتنها نتیج جغرافیایی نه ۀمناطقی با تفاوت دینی، ایدئولوژیک و فاصل
مادي  ۀهزین امریکافراجهانی را افزایش داده است که این امر براي  هايالمللی و تهدید هاي بین تنش

یی در افغانستان و عراق امریکانیروهاي  ۀداشته است. حضور پرهزینبه دنبال دي بسیاري را و غیرما
مداران داخلی شده است، بلکه چون  گوناگون از سوي نخبگان و سیاست هاي تنها موجب اعتراض نه

اي جز ناامنی بیشتر و تضعیف و تحلیل  نتیجه کرده است،استراتژي نامشخص و متغیري را دنبال 
  .)Anthony, 2011: 1ت سیاسی این کشور در بر نداشته است (قدر

زا از جمله افغانستان،  در مناطق و کشورهاي آشوب امریکانیروهاي نظامی  ۀحضور و مداخل
هاي مادي و  هاي امنیتی، هزینه عراق و سوریه، و نیز ایجاد صدها پایگاه نظامی در سراسر دنیا به بهانه

هاي قومی براي افزایش  گاه از تنش امریکاداشته است. در این رهگذر،  اامریکبراي  فراوانیحیثیتی 
نفرت  ۀساختن زمین کند که با توجه به فراهم ثبات حمایت می تنش و آشوب و منازعه در مناطق بی

. ایجاد کرده استرا براي این قدرت بسیاري هاي حیثیتی و اعتباري  هزینه ،ها مردم و قومیت
آسیا یا خلیج فارس   ویژه در مناطقی چون غرب اي و مذهبی به اي قومی، قبیلهه توجهی به تفاوت بی

هاي ضد  سري حرکات و تنش ساز ایجاد یک تواند زمینه و دیگر مناطق حیاتی براي ایا�ت متحده می
  دار کند. را خدشه امریکاالمللی  سلطه یا تروریستی شود و اعتبار بین

سازي فرهنگی  یی و یکسانامریکاهاي  ژي و ارزشایا�ت متحده با هدف صدور ایدئولو
به  مختلف، هاي اقتضایی در مناطق به تفاوت یتوجه با حضور در مناطق مختلف و بی ،المللی بین

نخست شاید ایجاد  ۀدر وهل .استشده تنش در این مناطق  ساز سبباعمال قدرت پرداخته و 
وه تروریستی القاعده بتواند براي مدتی منافع هایی مانند گر در برخی مناطق و زایش گروه ییها تنش

هاي  ها و فعالیت این گروه ،ولی ممکن است در مرحله بعد کندرا در مناطق مختلف تأمین  امریکا
مدت ضمن تهدید منافع حیاتی  طو�نی يدر روند ،قومی، نژادي و حتی مذهبی هايبرخاسته از تمایز

عد جغرافیایی خود مورد تهدید قرار دهند و ور را در بدر مناطق مختلف، منافع و امنیت کش امریکا
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هاي  ها در عرصه را به دلیل ایجاد، حمایت و حتی ناتوانی در نابودي آن امریکاالمللی  اعتبار بین
  .کنندتضعیف  ،مختلف داخلی و خارجی

مدت و گسترده در نقاط مختلف جهان  هاي طو�نی به سمت جنگ امریکاافزون بر این، گرایش 
المللی شده است. در حقیقت،  در اذهان عمومی بین امریکادادن مشروعیت هژمونی  دست موجب از
آن قدرت  ۀنظامی نافرجام، به تضعیف شدید وجه ۀاز جمله مداخل امریکاي ها سیاستشکست 
 3»آرام غول نا«در کتاب خود موسوم به  2، کارشناس مرکز نیکسون1پیتر ردمناست.  انجامیده

شدن نفوذ این قدرت بر وقایع جهان شود، قائم  منجر به نهادینه امریکااینکه توان فیزیکی «نویسد:  می
ها  این عوامل عبارت است از: تداوم برتري قدرت، مشروعیت عملکرد .ملموس است به چند عامل نا

. »کردن یا توانایی دفع خطرات و جلب اعتماد سایر ملل جهان و اقدامات خارجی، آمادگی براي خطر
هاي ردمن را به  سپتامبر راهکار 11از  پسنیز براي حفظ هژمونی سیاسی ایا�ت متحده  بوش جورج

آنکه ردمن  ؛ ضمنغافل از اینکه جلب اعتماد سایر ملل جهان با تداوم جنگ دشوار است ؛کار گرفت
نیز  مریکااست و امروز حتی دوستان امریکا ۀالمللی یکی از مشک�ت عمد بود انزجار بین کردهبیان 

کنند (بنیاد فرهنگی پژوهشی  جویی قلمداد می طلبی و منفعت اي از قدرت این حکومت را آمیزه
  ).33: 1380شناسی،  غرب

ع�وه بر تراشیدن دشمنان عینی و حتی ذهنی، در صدد نوعی  امریکاسپتامبر،  11از  پس
رویکرد در این امر خ�صه  گرایی برآمد. مبناي ساختاري این گرایی در مقابل چندجانبه یکجانبه

هاي درجه دوم متحد  قطب محوري جهان به جاي پذیرش نقش قدرت در مقام تک امریکاشد که  می
اي از اهداف،  ها را به مجموعه آن تا یا غیرمتحد (همچون اروپا، چین و روسیه) در صدد برآمده

اي مختار  جهانی به گونه رصهدر ع مقابل،اي محدود سازد و در  هاي منطقه مشغولی یا دل هاامتیاز
و معتقد بود دیگران تنها  کردگرایی، این سیاست را اجرا  هیکجانبعمل کند. بوش با تأکید بر راهبرد 

را بازي کنند  امریکاي ها سیاستتوانند نقش حامی  گرایی نمادین می در قالب نوعی چندجانبه
  ).45: 1394(بهرامی، 

به دلیل ارائه الگوي تهاجمی در عرصه خارجی و اعمال سیاست  امریکا، شده بیانموارد  ع�وه بر
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المللی با مشک�تی مواجه  هزینه نظامی و اعتبار بیننظر خارجی خشن در برخی مناطق جغرافیایی، از 
از جانب این کشور هاي عراق و افغانستان مشاهده شد. همچنین  آن در جنگ ۀشده است که نمون

د و بسیاري از تدابیر سیاسی و امنیتی آن در برخی مناطق از جمله بر تهدیدهاي نامتقارن رنج می
توان مدیریت بحران را در  امریکاسوریه، عراق و افغانستان با شکست مواجه شده است. در حقیقت، 

که کند مسئله را حل  ،م نظامی یکجانبهجها از دست داده و ت�ش کرده است با تها بسیاري از حوزه
  موفق نبوده است.

در مناطق مختلف جهان آن بوده که ضربه  ایا�ت متحدهسیاست حضور و نفوذ بیشتر  ۀیجنت
در اذهان عمومی، این کشور مطمئن از  سازي نا وارد کرده و منجر به تصویر امریکانهایی را به خود 

دوگانگی معیارهاي سیاسی و تضعیف هژمونی و سلب رضایت جهانی از رهبري این کشور  چالش
سقوط  امریکابا اع�م اینکه  والرشتاین). در این زمینه، 9: 1383 ،الملل شده است (امیري یندر نظام ب

 ۀساختن سلط ایا�ت متحده در حال حاضر فاقد قدرت �زم براي محقق«معتقد است:  ،خواهد کرد
  ).50: 1390(شور، » خویش است

عمال نفوذ بر اتوانی آن در اهاي سیاست داخلی و خارجی و ن در عرصه امریکاهاي  تداوم ناکامی
ناکامی در  .)Metla, 2015(منجر به کاهش توانایی آن در هدایت نظم جهانی شده است  ،جهان

را تحت تأثیر قرار  امریکادر اختیار، رهبري جهانی  کاربست راهبردي ابزارهاي نظامی و دیپلماتیک
نظامی در عراق،  ۀویژه پس از مداخل هاي اعتماد شده است. این مهم به داده و مانع از ایجاد پل

  .)Gasana, 2015(افغانستان، لیبی و دیگر کشورهاي مسلمان از اهمیت بیشتري برخوردار شده است 
ویژه در منطقه غرب آسیا و  هاي مختلف جهانی به در بخش امریکادخالت  ۀدربار اي امام خامنه

واقعیت دیگر این است که «رمایند: ف شکست تدابیر آن که منجر به تضعیف قدرتش شده است، می
تر شده است؛ یعنی اگر ما دو نماد اصلی این جبهه را  ها ضعیف مقابل ما در طول این سال ۀجبه

تر  ها ضعیف ها بدانیم، واضح است این و رژیم صهیونیستی بدانیم، و غرب را دنبال سر این امریکا
بیست سال قبل و سی سال قبل است. بعد از  تر از مراتب ضعیف هاند. امروز رژیم صهیونیستی ب شده

شدت تضعیف شده است؛ هم از درون دچار  مصر، رژیم صهیونیستی به حوادث شمال افریقا و مسئله
ي زمان ریگان نیست؛ امریکاي امروز هم امریکانهایتی دارد.  مشکل است، هم از بیرون مشک�ت بی

شان بدتر  روز وضع جوري شد؛ در افغانستان روزبه شان آن مراتب عقب رفتند. در عراق وضع هها ب این
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شان که  روزه، عامل وسه شان شکست خوردند؛ در جنگ سی اي ي خاورمیانهها سیاستشده است؛ در 
شان که رژیم صهیونیستی  روزه، عامل دو و رژیم صهیونیستی است، شکست خورد؛ در جنگ بیست

هاي  ها واقعیت دفاع کاري از پیش ببرد. این بی در مقابل یک میلیون و اندي انسانِ است، نتوانست
  ).1391اي، مرداد  خامنه( »اند ها ضعیف شده خیلی مهمی است؛ بنابراین این

دچار ضعف شده است. هم ضعف اقتصادي و  امریکادر جهان هم اوضاع، اوضاع غریبی است. «
اي خودش شکست  انهدر سیاست خاورمی امریکامالی، هم ضعف سیاسی. این هم یک واقعیتی است. 

خواستند عراق  ها می ییامریکاعراق شکست خورد.  فلسطین شکست خورد، در قضیه خورد، در قضیه
نشانده  را مستقیم خودشان اداره کنند، نتوانستند. ملت عراق ایستاد و نگذاشت. خواستند دولتی دست

راق اجازه ندادند. امروز دولت عراق بیاورند، نتوانستند؛ خواستند با کاپیتا�سیون بمانند، دولت و ملت ع
ها بدون  ییامریکایک دولت مردمی است، ملت عراق یک ملت زنده و بیدار است و همین موجب شد 

  ).1390اي، بهمن  (خامنه» خواستند، نشد، از عراق خارج بشوند هیچ دستاوردي، آنچه می
در  امریکااین است که  ۀدهند نما نشا ۀهاي منطق واقعیت ۀهم«فرمایند:  در جاي دیگري میایشان 

در سوریه شکست  امریکااهداف خود در این منطقه و در بیرون این منطقه شکست خورده است. 
فلسطین  در قضیه امریکادر لبنان شکست خورد،  امریکادر عراق شکست خورد،  امریکاخورد، 

سائل افغانستان و در تسلط بر م امریکادر غزه شکست خورده است،  امریکاشکست خورده است، 
طور  ها منفور است؛ در خارج از این منطقه هم همین پاکستان شکست خورده است، در بین آن ملت

هاي  در اوکراین شکست خورده است؛ شما هستید که دچار شکست شدید؛ سال امریکااست؛ 
  ).1393اي، اسفند  خامنه( »متمادي است شکست پشت سرِ شکست

هایش افشا شده و معلوم است دنبال  روز رو به ضعف بیشتر است. نقشه در منطقه روزبه امریکا«
جور هم نیست که فقط با ما  خواهد دخالت کند. این چه کاري است، در کشورهاي مختلف می

] هنوز به نظر ما  دشمن باشد و با دیگران دوست باشد؛ نه، شما م�حظه کردید در کشور ترکیه؛ [البته
 هام قوي وجود دارد که این کودتایی که در ترکیه رخ داد، با تدبیر و تهیهاثبات نشده است، اما ات

ست. ترکیه کشوري بود که روابط خوبی امریکاها بود. اگر ثابت بشود، رسواییِ بزرگی براي  ییامریکا
است؛ اما حتی با ترکیه هم حاضر نیستند بسازند،  امریکاايِ  گفت متحد منطقه داشت و می امریکابا 

ک گرایش اس�می آنجا وجود دارد؛ با اس�م مخالفند، با گرایش اس�می مخالفند؛ بنابراین چون ی
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اندازند، البته سرکوب شد، مغلوب شدند و در چشم مردم ترکیه هم منفور  آنجا هم حتی کودتا راه می
جور است؛ هم در عراق، هم در سوریه، هم در مناطق گوناگون  شدند؛ در جاهاي دیگر هم همین

  ).1395اي، مرداد  خامنه( »روز رو به ضعفند یگر بحمداهللا روزبهد
شما را نترسانَد؛ دشمن ضعیف شده است. دشمن اس�م که استکبار است، امروز از  امریکا هیمنۀ«
هاي استعماري اروپا را  تر است. دولت سال ضعیف 150سال و  100این  هاي گذشته دوران همۀ
ادي، گرفتار مشک�ت سیاسی، گرفتار مشک�ت امنیتی. انواع و اقسام بینید: گرفتار مشک�ت اقتص می

ها؛ دچار مشک�ت اخ�قی،  بدتر از این امریکاهاي استعماري اروپا دارند.  مشک�ت را امروز دولت
دنیا؛  دچار مشک�ت سیاسی، دچار مشک�ت شدید مالی و پولی، دچار ضعف حیثیت ابرقدرتی در همه

، امریکاکنند  برخی خیال می« .)1394اي، آذر  (خامنه» دنیا ] در همۀ س�م، [بلکهنه فقط در دنیاي ا
ها در پانزده  ییامریکاهاي مکرر  که این تصور، خطایی بزرگ است و اشتباه ناپذیر است درحالی شکست

  ).9513اي، آبان  (خامنه» گیر و درمانده کرده است شدت زمین ها را در منطقه به سال گذشته، اکنون آن
توجهی  قابل هاي با چالش امریکارغم اینکه  افزون بر این، دیدگاه دومی معتقد است که به

خاطرِ عقبگرد قدرت نهادي، هنجاري و چندجانبۀ آن است  روست، آنچه موجب افول آن شده نه به روبه
د که امکان ویژه چین و روسیه خواهد بو بلکه ناشی از افزایش قدرت بازیگرانی چون اعضاي بریکس به

المللی به سمتی خواهد رفت که  کنند. در این صورت، فضاي بین سلب می امریکاگرایی را از  یکجانبه
کنند ولی در تقابل سخت با  ویژه روسیه و چین نیز در عرصه جهانی نقش فعال ایفا می ها به سایر قدرت

ها  است که ممکن است نصیب آندانند هزینۀ این کار بیش از سودي  برنخواهند آمد، زیرا می امریکا
تعدیل شده و آرایش  امریکاهایی همچون روسیه و چین، قدرت  رو در عمل با ظهور قدرت شود؛ ازاین

 امریکادرونی نظام سلطه تغییر یافته است. در این صورت، آنچه در حال وقوع است کاهش قدرت 
ها از جمله  در برخی حوزه نیست، بلکه افزایش قدرت بازیگرانی است که ممکن است در آینده

ها به ایجاد توازن در برابر آن بپردازند و در  دست یابند، در برخی حوزه امریکااقتصادي به برابري با 
المللی  احساس افکار عمومی بین شدنِ تر را تعدیل کنند. مطلوب امریکاگرایی  نهایت قدرت یکجانبه

اي، تعامل فزاینده با  هاي توسعه آن، افزایش کمکنسبت به چین با توجه به ارتقاي دیپلماسی عمومی 
میلی براي تسلط بر منطقه  هاي چندجانبه مانند آ.سه.آن، ارتقاي ایدۀ نظام چندقطبی و اظهار بی سازمان

اعتنایی واشینگتن به منافع کشورهاي آسیایی، منجر  و بی امریکاگرایانه  هاي یکجانبه زمان با سیاست هم



  ۶۵  محمدرضا دهشیري/  افول قدرت نرم امریکا؛ دإلیل و پیامدها

 

 افول قدرت نرم امریکا؛ دالیل و پیامدها

 ).Kurlantzick, 2006: 419-424شده است ( ریکاامبه افول قدرت نرم 

از منظر  امریکاچرخش قدرت جهانی از غرب به شرق منجر به افول  1کریستوفر �یناز دیدگاه 
به سر آمده  2»شدن غربی«در واقع، عصر  .)Layne, 2012( جهانی شده است ۀکاهش نفوذ و سلط

 3»شدن شرقی«سخن از  راپوزابرخی چون  ،اامریکاست تا آنجا که با توجه به خیزش آسیا و افول 
، با توجه به وي. از نظر کند می 5»جهان پساغربی«سخن از  4گیدئون راچمناند.  جهان به میان آورده

در ابوغریب، گوآنتانامو، لیبی، عراق و سوریه و با  یدر پی اقدامات امریکاشدن قدرت نرم  مخدوش
شدن سوق یافته است. در این  ها، جهان به سوي شرقی نیاز سوي چی دنیا 6»کردن هیبریدي«به  توجه

جهان را با برآیند  ۀآیند 8»آینده با حاصل جمع صفر«با کاربست عبارت  7مورگان استانلیفرایند، 
کند تا  بینی می پیش 10»ساخت امریکاجهانی که «در کتابی با عنوان  9رابرت کاگانکند.  صفر ارزیابی می

پیشی خواهد گرفت. از نظر راچمن،  امریکاید ناخالص داخلی از چین از نظر تول 2050سال 
 11»همپایگی قدرت خرید«به  که اي گونه به ،پیامدهاي سیاسی خیزش اقتصادي چین عمیق خواهد بود

  .)Kagan, 2012( خواهد رسید امریکادر مقایسه با 
، ایا�ت متحده در 12امریکااز سوي شوراي اط�عات ملی  2030براساس تحلیل روندهاي جهانی در 

ها از اهمیت بیشتري  هاي جهانی و ائت�ف جایگاه ابرقدرتی خود را از دست خواهد داد، شبکه 2030سال 
شوند و با توجه به اینکه هیچ کشوري به جایگاه ابرقدرتی دست نخواهد یافت، جهان به  برخوردار می

سازي بهتري  شود آسیا دموکراسی بینی می دیگر، پیش سوي نظام چندقطبی گرایش پیدا خواهد کرد. ازسوي
هاي  خیزش سایر قدرت .)Metla, 2015را تجربه کند و از نفوذ بیشتري در امور جهانی برخوردار شود (

را در پی  امریکابزرگ مانند چین، هند، برزیل، روسیه و اتحادیه اروپا ع�وه بر اینکه کاهش رهبري جهانی 
  .)Metla, 2015رایی پیش خواهد برد (گ دارد، دنیا را به سوي چندقطبی
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  گیري نتیجه. 6
قرار توجه زا مورد  زا و برون توان از ابعاد درون را می امریکابه آنچه گذشت افول قدرت نرم  توجهبا 

سازي خود با شرایط محیطی فیزیکی  در منطبق امریکاناشی از ناتوانی آن را توان  میدیگر  ازسوي داد.
و مدیریت جهان ذهنی و عینی در دو بعد هنجاري و ساختاري، ل، ضعف در المل و غیرفیزیکی بین
ها و عناصر نوین و  به تحول موقعیت توزیعی و آرایشی قدرت و پدیده گویی ناکامی در پاسخ

الملل آن  سلطه بر نظام بینعمال دانست. پیامد ضعف در ا نوظهور در شرایط زمانی و مکانی متحول
شود، زیرا قدرت برتر براي ایجاد برتري، تداوم این  وان استی�یی آن کاسته میتدریج از ت است که به

برتري و امکان اعمال آن، نیازمند برتري در ساختار توزیع قدرت و همچنین برتري در ایجاد گفتمان 
طلبانۀ آن را  تواند قدرت مسلط، اهداف و منافع سلطه غالب است و هر مانعی در این رهگذر می

  ند.تهدید ک
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