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چکیده
در باب تحوالت مفهومی قدرت و فرهنگ و تأثیر این دو پدیدده اتتمدا،ی ،ملالتدات گسدتردهای در روابد بدینالملدل صدورت
گرفته است ،اما کمتر تحقیقی به ارتباط متقابل این دو در ،رصه رواب بینالملل پرداخته است؛ درحدالیکده امدروزه اهمیدت ایدن
ارتباط بهویژه با طرح نظریه قدرت هوشمند از اهمیت بسزایی برخوردار است .بر این مبندا ،پدژوهش حاضدر درصددد اسدت تدا در
چارچوب مفهومی قدرت و بر اساس روش مقایسه ،نحوه ارتباط فرهنگ و قدرت را در سه رویکرد انتقادی ،پساسداختارگرایی و
سازهانگاری مورد بررسی قرار دهد .انتقادیها ،پساساختارگراها و سازه انگاران هر کدام به ترتید نقدش ابدزاری ،قدوامبخدش یدا
گفتمانی و تکوینی برای فرهنگ نسبت به قدرت قائل هستند .دراینارتباط ،سؤال این پژوهش این است که رویکردهای سهگانده
انتقادی ،پسا ساختارگرایی و سازهانگاری چگونه ارتباط فرهنگ و قدرت را در ،رصه رواب بینالملدل تبیدین مدیکنندد .یافتدههدا
حاکی از آن است که با مقایسه دیدگاه سه رویکرد فوق در باب ارتباط قدرت و فرهنگ در رواب بینالملل ،درمییابیم که ایدن
دو پدیده در ،رصه رواب بینالملل در یک فضای سیال و پویا مرک

از مفاهیم فرهنگی ایدئولوژی ،متنا ،هویتسدازی ،هنجدار

آفرینی به شکلی متقابل به یکدیگر قوام میبخشند و در این قوامبخشی متقابل و پایانناپدییر اسدت کده تدأثیرات متقابدل قددرت و
فرهنگ در قال

امنیت ،نظم و ثبات ظهور پیدا میکند.

واژگان کلیدی :قدرت ،فرهنگ ،رویکرد انتقادی ،پساساختارگرایی ،سازهانگاری.
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Abstract
Related to the conceptual transformations of power and culture and the impact of these two
phenomena, extensive studies have been done in international relations. But less research
has been done on the interaction of these two concept in the field of international relations.
While today, the importance of this connection has become more prominent, especially
with the rising of the smart power theory. Therefore, the present research seeks to explain
the relation between culture and power in three critical, post structuralism and
constructivism approaches, with the help of the conceptual framework of power and
comparative method. Each approach of the Critical, Post-Structuralism and Structuralism
respectively consider instrumental, discursive, and evolved role for culture toward power.
In this regard, the question posed in this research is that how three critical approaches, poststructuralism and constructivism explain the relationship between culture and power in the
field of international relations? The results shows that by comparing the viewpoint of the
three approaches about relationship between power and culture in international relations,
we find that these two phenomena are mutually reinforcing each other in a fluid and
dynamic environment compound from cultural concepts such as ideology, meaning,
identity, and norms, and in this mutual and interminable relation, the interaction of power
and culture in the forms of security, order, and stability emerges.

Keywords: Power, Culture, Critical, Post-Structuralism, Constructivism.
مقدمه

دیدهای بر تامتده بدینالملدل و، نوان دو مفهوم کلیدی رشته رواب بینالملل تأثیرات،قدرت و فرهنگ به
 این دو مفهوم در طدول تداریخ دچدار تحدوالت زیدادی.نهادها و کنشگران اصلی و غیر اصلی آن داشتهاند
 ابتاد و کارکرد، متنا و مفهوم فرهنگ و قدرت،تغییر در تتامالت بین انسانها و دولتها

 بهتناس.شدهاند

 رویکردهدای مختلدا از زوایدای.آنها و همچنین نحوه ارتباط این دو مفهوم باهم دچار تغییر شدده اسدت
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متفاوت این دو پدیده اتتما،ی و نحوه ارتباط آنها باهم را موردبررسی قرار دادهاندد و هرکددام مبتندی بدر
مبانی هستیشناختی و مترفتشناختی خاص ،برداشتی متفاوتی ارائه نمودهاند .برخی ازاینرویکردهدا نقدش
فرهنگ در مدیرت قدرت را برتسته میکنند و برخی دیگر بر نقش قدرت در هدایت فرهنگ و مددیریت
فرهنگی تمرکز دارند؛ اما این پژوهش با مقایسه رویکرد تریانهای غیر اصلی رواب بینالملل درصد تبیین
رواب متقابل قدرت و فرهنگ در ،رصه رواب بینالملل میباشد.
اینکه فرهنگ چه کارکردی در حوزه رواب بینالملل میتواند داشته باشد و چگونه میتواندد در خددمت
قدرت قرار گیرد ،موضو،ی است که رویکردهای مختلا به آن توته داشتهاند .مراتته به هرکدام از ایدن
رو یکردها در تهت تبیین رابله بین قدرت و فرهندگ ،بخشدی از زوایدای زنددگی انسدانهدا و دولدتهدا و
همچنین تتامل بین آنها را روشن میکند .بررسی هرکدام از این دو مفهوم بهصورت تداگانده و مجدزا از
هم ما را از تبیین دقیق و تامع اینگونه مفاهیم و کارکردهای آنها ،دور میسازد .ازاینروست که پژوهش
حاضر درصدد است تا با مقایسه رویکردهای مختلا انتقادی ،پساساختارگرایی و سازهانگاری به چگونگی
تأثیر این دو پدیده در ،رصه رواب بینالملل بپردازد و زوایای دیدد ایدن سده رویکدرد را نسدبت بده مفهدوم
فرهنگ و رابله آن باقدرت را مورد ارزیابی قرار دهد .ازآنجاکه فرهنگ و قدرت در یک محدی سدیال و
پویا باهم در ارتباط هستند و رابله دوسویه و متقابل در ،رصه رواب بینالملل باهم دارند ،هیچکدام بددون
دیگری و بهصورت مجزا ،شایسته بررسی و ملالته نمیباشند .همانگونه که نای پس از طرح نظریه قدرت
نرم که متضمن این نکته بود« :استفاده از استراتژی اقناع ،مقبولیت و پدییرش داوطلبانه و در یککالم نفوذ
اتتما،ی ،ر وحی و متنوی در تامته هدف است تا صاح

قدرت ،حوزه نفوذ فضایی و ژئوپلیتیک خود را

گسترش دهد» ) )Hafznia, 2010, P.65به نگرش تدیدی از ترکی دو گونه قدرت نرم و سخت در قال
قدرت هوشمند روی آورد ) )Nye, 2004, P.37که موردتوته سوزان ناسل نیز قرار گرفته بود ( Yazdani

.)& Hosseini, 2015, P.169
درواقع نو،ی توته خاص به ارتباط میان فرهنگ و قددرت وتدود دارد کده بدرای ،رصده بدینالملدل حدائز
اهمیت تدی است ،اما مهمتر از آن نوع نگاه مکات

تدیدتر رواب بینالملل بده ایدن رابلده اسدت .بدراین

مبنا ،سؤال این پژوهش این است که رویکردهای سهگانه انتقادی ،پسا ساختارگرایی و سازهانگاری چگونه
ارتباط فرهنگ و قدرت را در ،رصه روابد بدینالملدل تبیدین مدینمایندد؟ فرضدیه پدژوهش کده بدر مبندای
چارچوب مفهومی قدرت و فرهنگ و با روش مقایسهای موردبررسی قرار میگیرد بیانگر آن است که این
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از طریق مفاهیم ایدئولوژی ،سوژه سازی و هنجار سازی یا هویتسازی درصدد تبیدین ارتبداط بدین

این دو مفهوم میباشند؛ ارتباطی که بیانگر نو،ی قوام بخشی متقابل میان فرهنگ و قدرت است.
پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق با توته به گستردگی منابع شامل دو بخش است:
بخش اول منابع متمرکز بر قدرت :استوارت آرکلگ در کتداب چهدارچوبهدای قددرت سده برداشدت در
مورد قدرت را ملرح میکند که شدامل ابدزاری، ،لدی و دروندی مدیشدوند .وی پدس از بررسدی و مقایسده
دیدگاههای متفکرانی نظیر پارسونز ،میشل فوکو ،گیدنز ،هابرماوس ،ماکیداول و هدابز ،مقولده قددرت را در
حوزه تامتهشناسی قدرت شرح و تبیین میکند ()Clegg, 2004؛ اما به ارتباط آن با فرهنگ توتهی ندارد.
،لی اشرف نظری نیز در کتاب سوژه ،قدرت و سیاست به بحث در پیرامون قدرت و مسائل آن پرداختده و
نظریات مختلا در هر دوره را از هابز تا دوره پستمدرن مورد بررسی قرار داده است ،امدا مقایسده مفهدوم
مدرن و پسا مدرن از قدرت و نوع نگاه آنها به قدرت را مدنظر دارد ( .)Nazari, 2012این کتاب در بحث
قدرت به پژوهش ما کمک کرده است ،اما کار ما تحلیل رابله فرهنگ و قدرت میباشد .همچندین کتداب
قدرت نگرشی رادیکال از استیون لوکس حاوی تحلیلی مفهومی از قدرت است .وی در ایدن کتداب یدک
نگرش سهبتدی از قدرت ارائه میدهد و ستی دارد تا در مقایسده بدا دو نگدرش دیگدر تحلیلدی ،میدقتدر و
رضایتبخشتر از رواب

قدرت در اختیار ما قرار دهد ).(Lukes, 1996

کتاب قدرت در ،صر اطال،ات از توزف نای به بررسی قدرت و محدودیتهای آن ،قدرت سخت و نرم
امریکا ،نقش اندیشهها و اخالق ،نیز وابستگی متقابل و تهانیشدن و حکمرانی پرداخته است .او بهصورت

خاص در بخشی از کتاب به قدرت ندرم مدیپدردازد ( .)Nye, 2008وی همچندین در کتداب قددرت ندرم بدا
تمرکز بر قدرت نرم  ،به ماهیت متغیر قدرت ،منابع قدرت ندرم امریکدا ،قددرت ندرم دیگدران ،بکدار گیدری
صحیح قدرت نرم و رابله قدرت نرم با سیاست خارتی میپردازد ( .)Nye, 2010هرچند نای در این آثدار
به قدرت نرم که در اصل امری فرهنگی است و نیز در اثدر دیگدری بدا ،ندوان رهبدری و قددرت هوشدمند
 )Nye, 2008(2به ترکی

هوشمندانه قدرت نرم با سخت میپردازد اما بحث ارتباط متقابل میان فرهنگ و

قدرت موردنظر وی نبوده بلکه به رابله یکسویه توته دارد.
مقاله منابع متمرکز بر فرهنگ در مجمو،ه مقاالت مفاهیم فرهنگ و رواب

فرهنگی ( Muko, Thompson,

 )1995به ،دم توته شایسته سیاستمداران به نقش رواب و دیپلماسی فرهنگی در رواب با سدایر دولدتهدا
اشارهشده و در مقاله تبیین تایگاه فرهنگ در نظریههای سیاست و رواب

بدینالملدل ( Rezaei & Torabi,

 )2010از بیتوتهی نظریات تریان اصلی رواب بینالملدل نسدبت بده نقدش فرهندگ انتقداد و دو رویکدرد
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موتود در مورد نقش فرهنگ بررسدیشدده اسدت :رویکدردی کده فرهندگ را زمیندهسداز تقابدل و تدنش و
رویکردی که فرهنگ را بستری برای گفتگو و تتامل در رواب بینالملل میداند.
تولی ریوز در کتاب فرهنگ و رواب بینالملل ) )Reeves, 2008با بررسی سیر تحول فرهندگ از نگدرش
انسانگرایانه به انسان شناسانه ،به بررسی دیدگاههای فرهنگی در شکلگیری تنگهای تهانی میپدردازد.
مقاله درآمدی بر سایبر دیپلماسی و قدرت نرم در ،صر تهانیشدن فرهنگ ( )Zohrehie, 2010با تمرکدز
بر پیشرفتهای ارتباطی و اطال،اتی ،استفاده ابزاری قدرتهدای بدزر

از ،ناصدر قددرت ندرم در مباحدث

تهانیشدن را موردتوته قرار داده است و در «آموزش ،الی ،فرهندگ،امده قددرت ندرم» ( & Watanabe

 )McConnell, 2008با مقدمهای از توزف نای به بررسی رواب متقابدل فرهنگدی امریکدا و ژاپدن و نفدوذ
متقابل فرهنگی از طریق ،ناصر فرهنگی در دو کشور پرداخته است.
بنا بر کتاب روند تحول قدرت نرم در سیاست خارتی امریکا ( )Mottaghi, 2012امریکا بدا بهدرهتدویی از
سیاستهای فرهنگی و مفاهیمی مانند آزادی و حقوق بشدر و اسدتفاده از برنامدههدای تبلیغداتی و فدیلمهدای
اکشن بر میزان مداخلهگرایی خود در کشورها افزوده است .در «قدرت و موازنه نرم در سیاست بینالملدل»
( )Nay, Pop, et al., 2013قدرت نرم به،نوان بخشی از دیپلماسی و سیاست خارتی کشدورها بدا تکیدهبدر
سیاست موازنه نرم ملرح شده است .در «قددرت سدخت ،قددرت ندرم :تحلیلدی واقدعگرایاندهتدر از قددرت»
) (Wilson, 2008با انتقاد به نظریههای تریان اصلی بر توته به قدرت نرم و ابتداد سدهگانده آن در روابد
بینالملل تأکید میشود .در مقاله «فرهنگ استراتژیک :از کالوزویتز تا سازهانگاری» روند گسترش اهمیت
فرهنگ در نظریههای رواب بینالملل و نقش کلیدی آن در بحث امنیت بدینالملدل موردملالتده قدرار مدی
گیرد .نویسنده با بررسی تاریخی نقش فرهنگ در مباحث امنیت و سیاستگیاری ملی نشدان مدیدهدد کده
فرهنگ چگونه در نظریههای بینالملل متحول شده و توانسته تنگها و بحرانهدای بدینالمللدی را تتبیدر و
تبیین کند) . (Lantis, 2006مایکل سی و ویلیامز نیز در کتاب فرهنگ و امنیت به بررسی نقش فرهندگ در
سیاستهای امنیتی کشورها ،شیوه تأثیرگیاری فرهنگ در تصمیمگیریها بدون توته به ارتبداط متقابدل بدا
قدرت پرداخته است ( .)Williams, 2011کتاب فرهنگ امنیت ملی اثر کتزنشتاین به تجزیهوتحلیل روابد
بینالملل میپردازد و در کل به رابله بین فرهنگ و ،ناصر فرهنگی باسیاستها ،تصمیمگیدریهدا و امنیدت
تأکید دارد؛ اما اینکه چگونه فرهنگ با،ث ا،مال قدرت میشود موردتوته نیست (.)Katzenstein, 2011

همچنین ،کتاب فرهنگگرایی ،تهانیشدن و حقوق بشر اثر حسدین سدلیمی بدا نگداهی متفداوت از تریدان
اصلی به مسائل رواب بینالملل پرداخته است .نویسنده در این اثر ،توهر انسدان را ندهفقد منفتدتتدویی،
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بلکه متنیسازی میداند؛ اما اینکه چه ارتباطی بین متنا سازی فرهنگی و قدرت هست پرداخته نشدده اسدت
( .)Salimi, 2010مقاله «فرهنگ بهمثابه قدرت در رواب بینالملدل» اثدر محمدحسدین تمشدیدی و فرزانده
نقدی به شناسایی ،ناصر فرهنگی و تحلیل رابله این ،ناصر با افزایش قدرت تأثیرگیاری دولت پرداخته و
نشان میدهد که دولتها چگونه میتوانند بهواسله هنجارهای متنایی و گفتمانهای ارزشی ،رواب خود با
دیگر دولتها را در تهت اهداف و منافع و درنتیجه افزایش قدرت نفوذ خود مدیریت نمایند ( Jamshidi
.)& Naghdi, 2017

درکل هرچند آثار فوق هرکدام به بتدی از مسئله توته داشتهاند اما اثر حاضر با شناسدایی رابلده متقابدل و
دوتانبه میان فرهنگ و قدرت ،نشان میدهد که چگونه این رابله از طریق متندا سدازی و ارزشگدیاری و
هویت بخشی و تائید به قوام بین فرهنگ و قدرت میانجامد.
چارچوب مفهومی

در بسیاری از مواقع برای درک بهتر تحوالت نظام بینالملل و پدیدههای آن ضروری اسدت از چدارچوب
مفهومی قدرت و نحوه ارتباط آن با فرهنگ مسائل را مورد کنکاش قرار داد .تحلیل پدیده قدرت و ارتباط
آن با فرهنگ میتواند کمک زیادی به فهم الیههای نهفته و زیرین روابد انسدانهدا ،طبقدات و دولدتهدا
داشته باشد .هابز در کتاب لویاتان خود قدرت را بده مجمو،دهای از خصیصدههدا و ویژگدیهدا صداحبان یدا
دارندگان آنکه در پیگیری اهدافشان کمک میکند ،اشاره دارد و قدرت را با تتریفی ساده آغاز میکند و
آن را وسایل موتود فرد برای کس

منافع متلومی در آینده تتریدا مدیکندد .گیددنز در همدین رابلده بده

نکتهای اشاره دارد که تال توته به نظر میرسد ،ازنظر وی «توانایی تبدیل» گسدتردهتدرین متندای قددرت
بهحساب میآید ( .)Hindess, 2001, PP. 28-29راسل هم قدرت را به متنای پدیدد آوردن آثدار مللدوب
تتریا مدیکندد ( .)Russell, 1988, p .55همچندین مداکس وبدر یکدی از نظریدهپدردازان در حدوزه ،لدوم
اتتما،ی تتریا مهم و تأثیرگیاری از قدرت ارائه داده است .این تتریا تا به امروز مورد قبول بسیاری از
صاح نظران و نظریهپردازان ،لوم اتتما،ی واقعشده است .تتریفی که وی از قددرت بده دسدت مدیدهدد
،بارت است از« :توانایی ا،مال ارادۀ خود در یک رابلۀ اتتما،ی متین بهرغم مخالفت دیگران ،صرفنظر
از اینکه مبنای آن توانایی چیست» (.)Sabouri, 2002, P. 33

رویکردهای مختلا با ،نایت به مبانی هستیشناختی و مترفتشناختی خدود تتریفدی گونداگون از قددرت
ارائه نمودهاند و در یک نگاه ،قدرت را بهمثابه کنترل منابع تتبیر کردهاند .قدرت اقتصادی ،قدرت نظدامی،
سرزمین ،تمتیت ،فناوری و دیگر منابع قدرت در این تتریا تای میگیرند (نگاه ملکدی بده قددرتد .در
نگاه دوم قدرت بهمثابه کنترل دیگران مالحظه شده است که ایدن تتریدا درواقدع بدا تتریدا مداکس وبدر
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ارتباط زیادی دارد (رویکرد ،لی به قدرتد .نگاه سوم به قدرت ،نگاه ساختاری است؛ اینکده چگونده ایدن
نهادها و ساختارها امتیازات یا فرصتهای را برای یکطرف بده وتدود مدیآورندد ،یدا آنهدا را در موضدع
قدرت قرار میدهند (نگاه ساختارید؛ و نگاه چهارم ،قدرت را بهمثابه کنترل رواب اتتما،ی میداندد .ایدن
نوع قدرت به توانایی گفتمان سازی ،هنجار ساز ی و تولید دانش اشاره دارد که با بتد سدوم قددرت اسدتون
لوکس همپوشانی زیادی دارد (.)Dehghani Firoozabadi, 1, 2016

فرهنگ هم به،نوان یکی از مفاهیم اصلی رواب بینالملل از دو منظر بده آن نگریسدته شدده در یدک نگداه
فرهنگ را مساوی با الگوی ،ام و تهانشمول که شامل بهترین پدیدهها مدیشدود تتریدا مدیگدردد و در
نگاه دیگر به مجمو،ه ،قاید ،باورها ،انگارهها ،قوا،د ،هنجارها ارزشها رویهها و...؛ که خاص یک ملت یا
مرزوبوم میباشد تتریا میگردد ( .)Reeves, 2008, pp. 1-15وقتی بده رویکدرد سدوم و چهدارم قددرت
توته میشود بافرهنگ و نقش آن ارتباط تنگاتنگی پیدا میکند و در بسیاری از مدوارد همپوشدانی زیدادی
دارند .ازاینروست که پژوهش حاضر درصدد است تا در چارچوب مفهومی قدرت و فرهندگ بده مقایسده
سه رویکرد انتقادی ،پسا ساختارگرایی و سازهانگداری بپدردازد .شدکل زیدر چدارچوبی از ارتبداط قددرت و
فرهنگ از نگاه مکات

تدید را نشان میدهد.
انتقادی

فرهنگ در خدمت قدرت و
ابزاری در دست طبقه باال

قدرت به مثابه کنترل منابع
قدرت به مثابه کنترل دیگران
قدرت به مثابه کنترل ساختار
قدرت به مثابه کنترل رواب
اتتما،ی
پساساختارگرایی

تریان قدرت از چارچوب
گفتمانها و فرهنگها

سازهانگاری

تتامل قدرت و فرهنگ و
ظهور هویت
شکل ( :)1ارتباط قدرت و فرهنگ از منظر سه رویکرد
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تبیین مفهوم قدرت و ابعاد آن

در باب متنا و مفهوم قدرت به،نوان یک از مفاهیم اصلی رواب بینالملل اختالف نظدرات زیدادی وتدود
دارد .برخی قدرت را بهمثابه کنترل منابع در نظر دارد و قدرت ملی را مبتنی بدر مؤلفدههدای نظیدر تمتیدت،
نیروی نظامی اقتصاد و ...تتریا مینماید ( .)Dehghani Firoozabadi, 1, 2016, p. 163در این دیددگاه،
قدرت برحس

کنترل منابع و مجمو،ه تواناییها و ابزارهای در دسترس یک بازیگر بینالمللی تتریا مدی

نماید ( .)Baldwin, 2003, pp. 181-183دیدگاه دوم با ابراز ،دمکفایدت تتریدا اول ،قددرت را بدهمثابده
کنترل دیگران تتریا میکند و قدرت ملی را به توانایی یک کشدور در واداشدتن کشدور دیگدر بده انجدام
کاری ،لیرغم میلش میداند .در این تتریا قدرت در رواب انسانی شکل میگیرد و بدهصدورت مسدتقیم
ا،مال میشود .تتریا ماکس وبر از قددرت ،بدارت اسدت از« :تواندایی ا،مدال ارادۀ خدود در یدک رابلدۀ
اتتما،ی متین بهرغم مخالفت دیگران ،صرفنظر از اینکه مبنای آن تواندایی چیسدت» .در ایدن تتریدا بدر
تتاملی بودن قدرت و توانمندی و تأثیرگیاری اشاره دارند و قدرت را به،نوان یک پدیده روانی توصدیا
میکند ( .)Sabouri, 2002, p. 33در تتریفی دیگر از قدرت را بهمثابه ساختار اتتمدا،ی فدر

مدینمایدد.

درواقع میخواهد نشان دهد چگونه این شدرای تدیدد ،نظیدر نهادهدا و سداختارها فرصدت را بدرای ا،مدال
قدرت در نظام بینالملل را برای ،دهای فراهم مینمایدد ( .)Barnett & Duvall, 2007دیددگاه چهدارم بده
قدرت بهمثابه کنترل رواب اتتما،ی نگاه مینماید .در این راستا ،لوکس و فوکدو متتقدد هسدتند کده ،ددم
تتار

منافع به متنای فقدان رواب قدرت نیست بلکه مدؤثرترین شدکل قددرت در تلدوگیری از تتدار

منافع ،یا توانایی شکل دادن به اولویتها و ترتیحات دیگران در قال

رویهها و هنجارها اسدت ( Barnett

.)& Duvall, 2007, p. 10

لوکس متناس

با تتاریفی که در مورد قدرت ارائهشده ابتاد سهگانهای را برای قددرت در نظدر مدیگیدرد.

بتد اول قدرت اشاره به تتریا دال و ماکس وبر از قدرت دارد .دال قدرت را به رابله بین دو نفر کده نفدر
دوم مجبور میشود کاری را ،لیرغم میلش انجام دهد ،تتریا مدینمایدد (.)Berenskoetter, 2007, p. 7
لوکس متتقد است که این رویکدرد تقلیدلگرایانده و تدکبتددی اسدت و ا،مدال قددرت را صدرفا تواندایی
محدودسازی حوزه کنش دیگر افراد میداند ( .)Lukes, 1996, P. 20بتد دوم قدرت بده سداختارها اشداره
دارد ،اینکه چگونه این نهادها و ساختارها امتیازات یا فرصتهای را برای یکطرف به وتود میآورند ،یدا
آنها را در موضع قدرتیابی قدرتی قرار میدهند .درواقع میخواهد نشان دهد چگونه این شرای تدیدد،
نظیر نهادها و ساختارها فرصت را برای ا،مال قدرت در نظام بدینالملدل را بدرای ،ددهای فدراهم مدینمایدد
( )Berenskoetter, 2007, p. 8بتد سوم قدرت ازنظر لوکس به هنجار سازی و شکلدهدی آن توتده دارد.
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این بتد از قدرت اشاره دارد به اینکه قدرت فق در تتار

منافع نیست که ا،مال میشدود ،بلکده تاهدای

که اقناع وتود دارد قدرت هم موتود است .ازنظر لوکس و فوکدو ،ددم تتدار
رواب قدرت نیست ،بلکه ازنظر آنها کارآمدترین قدرت تلوگیری از تتار

مندافع بده متندای فقددان
مندافع و یدا شدکل دادن بده

منافع دیگران است .ازنظر آنها یکی شیوههای کارآمد ا،مال قدرت که در توامع امروز ،توانایی تتریدا
و شکل دادن به ارزشها و منافع دیگران در بلندمدت هست ( .)Lukes, 2005, p. 91لوکس از بتدد اول و
دوم فراتر رفته و میگوید ممکن است در مواردی از ا،مال قدرت ،قربانیان حتی موفق به درک این مسدئله
نشوند که منافع واقتیشان درخلر است؛ درنتیجه هیچگونه تالشی برای دفاع از این منافع به ،مدل نیاورندد.
ازنظر وی ،بتد سوم قدرت ،شکل موذیانهتری دارد که میتواند بر افکار و امیال قربانیانش نفوذ کند بددون
اینکه آنها از این تأثیر آگاهی یابند (.)Clegg, 2004, p.181

بارنت و دوال هم در یک تقسیمبندی کلی چهار بتد قدرت در رواب بینالملل را ملدرح مدیکنندد کده بدا
تتاریا قبلی از قدرت ،همپوشدانی زیدادی دارد .آنهدا بدر اسداس روابد اتتمدا،ی و خصوصدیت روابد
اتتما،ی چهار نوع قدرت را در رواب بینالملل مترفی مینمایند - 1:قدرت اتباری :قدرتی است که یک
بازیگر در رواب اتتما،ی خود ،مستقیما شرای و خواستههای خود را به دیگر بازیگران تحمیل مدیکندد.
 -2قدرت نهادی :قدرتی که از طریق قوا،د ،رویهها و تقسیمکار بینالمللی بر دیگران ا،مال مدیشدود-3 .
قدرت ساختاری :ساختار یا تایگاه ،به ،بارتی نقش ،سوژگی ،منافع و هویدت بدازیگران مسدتقیما از طریدق
موقتیتهای اتتما،ی که آنها اشغال میکنند شدکل پیددا مدیکنندد -4 .قددرت مولدد :قددرتی اسدت کده
بهصورت غیرمستقیم ،پراکنده و مخفی است و در همه رواب اتتما،ی و همه حدوزههدا از طریدق داندش و
گفتمانها ا،مال میشود و متانی از این طریق تولید ،بازتولید و انتقال داده میشدود ( Barnett & Duvall,
.)2007

اما قدرت در ،رصه رواب بینالملل به شیوههای مختلفی ا،مال میگردد .برخی مواقدع قددرت بدهصدورت
مستقیم و از راه اتبار و پاداش ا،مال میگردد؛ یتنی کشور الا ،کشور ب را مجبور میسازد که ،لیرغم
میلش ،مل نماید .در این حالت قدرت در قال

سخت و بدهصدورت مسدتقیم ا،مدالشدده اسدت .تهدیدد و

نیروی نظامی کاربرد زیادی دارد .نمونه بارز آن به حملده ایداالتمتحدده بده ،دراق در سدال  2003و سداق
نمودن حکومت صدام است؛ اما شیوه دیگری از ا،مال قدرت بهصورت غیرمستقیم و غیدر اتبدارآمیز و در
قال

قدرت نرم صورت میگیرد .این نوع از قدرت در برابر قدرت سخت به کار میبرد (Nay, 2010, pp.

 .)150-153درواقع ،وقتی قدرت رابلهای مبتنی بر رضایت و غیرمسدتقیم ا،مدال گدردد در قالد
هنجارها یا به ،بارتی در قالد

نهادهدا و

قددرت ندرم صدورت مدیپدییرد؛ یتندی تواندایی هددایت دیگدران از طریدق
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شکلدهی به ارتحیتها و منافع آنان .در بسیاری از مواقع کشورها برای دسترسی به اهداف و مندافع خدود
بهتای زور و اتبار درصدد هستند تا بدا شدکلدهدی بده رویدههدای و هنجارهدای بدینالمللدی اولویدتهدا و
ترتیحات دیگران را ساماندهی نمایند ( .)Nay, 2010, p. 43امروزه منابع قددرت دچدار تحدوالت زیدادی
شده است .قدرت در دنیای امروز محدود به اقتصاد و نیروی نظامی یا به ،بارتی ،وامدل مدادی نمدیگدردد.
بلکه در اثر فرایند تهانیشدن دایره شمول منابع قدرت گستردهتر شده است .گسترش شبکههای تهدانی و
انقالب اطال،ات بستر تتامالت اتتما،ی را متحول نموده ،بلوریکه در این بستر تتدامالتی ندوین ،داندش و
اطال،ات به،نوان منابع مهم اطال،اتی در کنار دیگر منابع سنتی و تدید نقش برتسدته در سیاسدت تهدانی
ایفا میکنند و در پارهای از موارد از اهمیت تغرافیا ،تمتیت و مواد خام و نیروی نظامی کاسته شده است.
امروزه کشوری در سیاست تهانی موفق است که توانایی بیشتری در تبدیل مندابع بده فرصدتهدا و ترکید
انواع مختلا منابع قدرت داشته باشد

).(Nay, 2008, pp. 148-153

تبیین مفهوم و کارکرد فرهنگ در روابط بینالملل

انسانشناسان فرهنگ را مجمو،ه پیچیدهای از شناختها ،باورها و ا،تقادات ،هنر ،اخدالق ،آدابورسدوم و
هرگونه ،اداتی که انسان به،نوان ،ضوی از یک تامته کس

میکند .فرهنگ مرک

از مؤلفههدای نظیدر

چون تصورات ،متانی ،ارزشها ،اهداف دانشها و باورها اخالقیات و رواب گوناگونی است که انسان بتد
از تولدد مدیآمدوزد ( )Dehghani Firoozabadi, 1, 2016, pp. 158-159ادوارد تیلدور فرهندگ را یدک
مجمو،ه کلی میداند که شامل دانش، ،قیده ،هنر ،اخالق؛ قانون و دیگر تواناییها و ،اداتی است که فدرد
به،نوان ،ضوی از تامته تحصیل میکند ()Pour ahmadi, & Roohalamin, 2011, p. 149؛ اما در متنای
دیگر فرهنگ را مساوی باشتور و خرد تمتی مشتمل بر تفسیر و خلق مشترک متنا توسد یدک گدروه یدا
تامته است که ا،ضای آن را قادر می کند تدا در کندار هدم بده شدیوه خاصدی زنددگی نمایندد ( Dehghani

 .)Firoozabadi, 2, 2016, pp. 158-159همان گونه کده مالحظده مدیشدود فرهندگ در دو قالد

،دام یدا

تهانشمول و خاص یا محلی به کار میرود .فرهنگ در مفهوم ،ام ،اشدتراکات و مشدابهتهدای انسدانی و
الگوهای ،ام زندگی است که همه مردم آن را میآموزند؛ اما گاهی فرهنگ بر تندوع و تمدایز اشداره دارد.
در این قال

فرهنگ به یک سبک زندگی خداص و ندوع نگدرش و تفکدر خداص کده بده گروهدی خداص

اختصاص پیدا میکند و وته تمایز آن با گروهی دیگر یا تامته دیگر میگردد.
در باب تحول مفهوم فرهنگ تولی ریوز دو نگرش انسانگرایانه و انسان شناسانه از فرهنگ ارائه میکند.
فرهنگ قبل از رواج تفکر انسان شناسانه (ما فرهنگمدان هسدتیمد بده بهتدرین پدیددههدا اشداره داشدت .هندر،
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موسیقی و ادبیات یا هر چیزی که تیابیت و متتالی بود را شامل میشد .بنا به گفته آرنولد ،فرهنگ تتقی
کمال مللق بهوسیله کس

دانش در تمامی موضو،اتی بود که در مورد،القه ما هستند و بهترین امدوری را

شامل میشوند که به آن فکر شده و در مورد آن سخن گفتهشدده اسدت .وی متتقدد بدود کده فرهندگ هدر
چیزی را شامل نمیشود بلکه بهترینها را دربرمی گیرد و ما را از آشفتگی فکری و متنوی ناشی از فرایندد
صنتتی شدن نجات خواهد داد .ملابق این دیدگاه ،فرهنگ شامل بهترینها در حوزه هنر ،ادبیات ،موسیقی
و...است که خود مشروط به آموزش است؛ اما با ظهور تفکدر انسدانشناسدانه فرهندگ بده مجمو،ده آداب،
رسوم ،هنجارها ،ارزشها ،ا،تقادات و باورها و بهطورکلی سبک زندگی یک تامته خاص اشاره دارد کده
با،ث تمایز با دیگر توامع میشود .طبق این دیدگاه همه ملتها دارای یک فرهنگ خاص هستند که آنها
را از دیگران متمایز میکند (.)Reeves, 2008, pp. 1-15
فرهنگ از مجمو،ه الگوهای ریزتری تشکیلشده است که میتوان آن را قوا،د ،باورها و ارزشهدا نامیدد.
انسانها ،گروهها و دولتها برای اینکه بتوانند باهم همکاری داشته باشند ،مدیبایسدت در چدارچوب یدک
سری قوا،د و هنجارها حرکت کنند و در قال

آنها کنشهای خود را تنظیم نمایند .توامع در سلح خرد

و کالن در چارچوب این قوا،د هدایت میشوند .این قوا،د (رسدوم ،قدوانین ،اخدالق ،شدیوههدای ،مدل و
انتظارات غیررسمید برای افراد ،گروهها و دولتها مهم تلقی میشوند .آنها به کنشگران نشان میدهند که
چگونه رفتار کنند و به آنها یاد میدهند که دیگران از آنها انتظار چه رفتاری دارند و همچندین بده آنهدا
میگویند که از دیگران انتظارات چه رفتاری داشته باشند .این قوا،د به کنترل کنشگران کمک مدیکندد و
کنترل و همکاری را در ،رصه توامع مختلا میسر میسازد .بده ،بدارتی از طریدق تنظدیم رفتدار کنشدگران
پایندگی و دوام سازمانها و توامع مختلا را با،ث میشدود ( .)Charon, 2001, p. 83گیشدته از قوا،دد،
ارزشها یکی دیگر از ،ناصر فرهنگی است که توافق بر سر آنها امکان کدنش بدازیگران و همکداری بدین
آنها را میسر میسازد .برای مثال توامع ممکن است که مادیگرایی ،فردگرایی و سرمایهداری را ارج نهد
و در صدد ترویج و تشویق آنها برآید .این ارزشها با،ث میشود تدا کنشدگران رفتدار خدود را بدر اسداس
آنها تنظیم نماید و بر رفتار آنها تأثیر بسزایی داشته باشد .کنشگران متموال از طریق ارزشهای اتتمدا،ی
در تهت دستیابی به اهداف خود میکوشند .همینطور ،ارزشهای مشترک درک کدنش متقابدل را بدرای
کنشگران آسانتر میسازد و همکاری را تسهیل میکند ( )Shibutani, 1986, p. 68فددرهنگ همچندین از
باورهای مشترک تشکیلشده است .مهم نسبت که این باورها درست باشند یا نه بلکه آنها باورهایی هستند
که در تامته هستند و بخشی از فرهنگ تامته را تشکیل میدهند و کنشگران در توامع مختلا بهتناسد
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آن را فرامیگیرند و آن را میپییرند ...اینگونه باورها و ا،تقادات مشدترک بدر رفتدار و افکدار گدروههدا و
سدازمانهدای و دولدتهدا تدأثیر مدیگیارندد و برقدراری نظدم و همکداری را بدرای آنهدا میسدر مدیسددازند
).)Ritzer, 2009

در باب کارکرد فرهنگ با ،نایت به مفروضههای هستی شناختی و مترفتشناختی ،نظریات متفداوتی ارائده
گردیده است .به نظر میرسد این پدیده اتتما،ی (فرهنگد در تمامی الیههای زیست انسدان مدؤثر و نافدی
است .فرهنگ هم محصول و هم شاکله بخش ،مل انسدان اسدت ( Vijayendra, & Malanton, 2008, p.

 .)2تقریبا یکی از دغدغههای اصلی فیلسوفان سیاسی و تامته شناسان این بوده است که نظم چگونه پدیدد
میآید؟ یا پرسشی که هابز در قرن هفدهم ملرح میکند که نظم چگونه ایجاد میشود؟ یا چه ،دواملی در
ایجاد و پایندگی تامته دخالت دارد؟ و دهها پرسش دیگدر .تامتده شناسدان متتقدندد کده در کندار کدنش
متقابل اتتما،ی ،الگوهای اتتما،ی شکل میگیرد که بر کنش آنها تأثیر قابلمالحظدهای دارد و آنهدا را
در یک قال

و نظم خاص هدایت میکند .در سایه این الگو اتتما،ی است که کنش اتتما،ی مدنظم مدی

گردد و ثباتی حاصل میشود که درنتیجه آن کنشگران مختلا اتتما،ی (سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و...د
میدانند در رابله با یکدیگر چه نوع رفتاری انجام دهندد .در پرتدو ایدن کدنش اتتمدا،ی اسدت کده قوا،دد
دیدگاهها، ،ادتها ،نقشها و ارزشهای مشترک شکل میگیرد .تامته شناسان متموال الگوهای اتتما،ی
را تحت ،ناوین فرهنگ ،ساختارهای اتتما،ی و نهادهدای اتتمدا،ی مدیآورندد (.)Charon, 2001, p. 82
تریانهای اصلی رواب بینالملل ،هرچند بهطور صریح به مقوله فرهنگ نپرداختهاند اما بهطدور ضدمنی بده
مقوله فرهنگ اشاراتی داشتهاند .واقعگرایان با توته به مبانی فکری خود برای فرهنگ نقش ابزاری نسدبت
به قدرت قائل هستند و فرهنگ را ابزاری برای پیشبرد منافع کشورها در ،رصه سیاست بینالملل مدیدانندد.
ازنظر آنها ،کشورها از فرهنگ به،نوان نقابی برای تأمین منافع ملی خدود اسدتفاده مدیکنندد ( Dehghani

 .)Firoozabadi, 2, 2016, p. 161در دیدگاه مارکسیستی از رواب بینالملدل ،فرهندگ بده،ندوان یکدی از
اشکال روبنا برحس

شدرای تداریخی در خددمت مندافع نظدام سدرمایهداری تهدانی ،مدل مدیکندد .نظدام

سرمایهداری تهانی با تولید فرهنگ خاص ،ذهنیت تامته بینالمللی را شکل میدهد .همچنین بایدد گفدت
نظام سرمایهداری تهانی از طریق رسانههای گروهی به انتقال فرهنگ و مشرو،یت بخشیدن به ثروت خدود
میپردازد (.)Turner, 1990, p. 26
لیبرالها و نو لیبرالها برای فرهنگ به،نوان مجمو،های از ارزشها و هنجارها لیبرالدی نقدش تنظدیمکنندده
رفتار قائل هستند .درواقع از منظر آنها فرهنگ رفتارهای خوب و بد تامته را تنظیم میکند .سازه انگارهدا
برخالف دیدگاه قبلی ،نقش قوامبخش و تکوینی بدرای فرهندگ در روابد بدینالملدل قائدل مدیباشدد کده
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به،نوان یک ساختار انگارهای متشکل از متانی و مترفت مشترک هویت و مندافع بدازیگران را برمدیسدازد
(Dehghani Firoozabadi, 2, 2016, pp. 161-2د .در یدک تمدعبنددی کلدی ،مزرو،دی اسدتاد دانشدگاه
میشیگان هفت کارکرد را برای فرهنگ مترفی میکند:
 -1فرهنگ چگونگی نگرش به تهان را تتیین میکند.
-2فرهنگ گرایشهای مختلا رفتاری را تتیین میکند.
 -3فرهنگ متیارهای ارزیابی را تتیین میکند.
 -4فرهنگ پدیدآورنده بنیاد هویت ملتها و گروههای مختلا است.
 -5فرهنگ یکگونه یا مدل ارتباطی است.
 -6فرهنگ با،ث تقسیمبندی اتتما،ی میشود.
 -7فرهنگ نظام تولید و مصرف را تبیین میکند.
وی فرهنگ را به ،نوان یک منبع قدرت در ،رصه داخلی و رواب بینالملل مترفی میکند .منبع قدرتی که
تأثیرگددیاری زیددادی در توامددع بشددری و شدیوهای ا،مددال قدددرت دارد .فرهنددگ بددر مبددانی تفکددر و نحددوه
تصمیمگیری کنشگران در قبال توامع خود و دیگری تأثیر دارد .همچنین بر ارزشها و گرایشهای حاکم
بر رفتار فردی و تمتی و یا متیارهای درستی یا نادرستی یک فتالیت و یک ،مدل اتتمدا،ی و بدینالمللدی
تأثیر بسزایی دارد (.)Salimi, 2010, pp. 92-94
تبیین کارکرد فرهنگ در مدیریت قدرت در روابط بینالملل
رویکرد انتقادی :فرهنگ بهمثابه ایدئولوژی

از دید بسیاری از نظریهپردازان انتقادی ،فرهنگ را بیشتر ایدئولوژی یا ،قاید و انگارههدای کده در خددمت
وضع موتود و کمک به نابرابری قدرت و امتیازات در سلوح توامع است میدانند .از منظر آنها فرهنگ
با،ث مشرو،یت بخشی به بسیاری از این امتیدازات و ندابرابریهدا مدیشدود و همچندین با،دث مدیشدود تدا
ساختارها و نهادهای شکلگرفته شده در تامته که تجلی نابرابری هست بهصورت ذاتی و طبیتی تلوه کند
( .)Billington, 2001, p. 60گرامشی میگوید که فرهنگ درواقع توسد طبقده حداکم در راسدتای مندافع
خود به سلح پایین تامته تزریق میشود تا از این طریق شرای و وضع موتود – که مللوب طبقده حداکم
هست -حفظ شود .ایدهها و انگارهها که فرهنگ نامیده میشود درواقع ایدئولوژی هستند که به نظم تامته
کمک میکند و این نظم شرای را فراهم میکند تا نابرابریهای موتدود در تامتده را طبیتدی تلدوه کندد.
قوا،د ،ارزشها و هنجارها متموال اغراقهایی هستند که از طرف قدرتمندان در تامته حمایت میشدوند و
بدینسان به برقراری نظم در اتتماع کمک میکنند ( .)Strainati, 2001, p. 224در همین راستا ،گرامشی
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فرهنگ را کثرت تریان متنایی میداند که گسترهای از ایدئولوژی و اشکال فرهنگی را دربرمیگیدرد .وی
فرایند ساختن ،حفظ کردن و بازتولید این مجمو،ه مقتدرانه متنایی و ،ملکردی را هژمونی میداند .ازنظدر
وی ،هژمونی را ترکیبی از ا،مال زور و رضایت قابلدسترسی است ( .)Jones, 2006, p.58ایدئولوژیها بدا
ارائه قوانین و مقررات ،رفتار ،ملکردی و رفتار اخالقی را در اختیار کنشگران مدیگدیارد و از ایدن طریدق
نظم موردنظر و مللوب خود را ا،مال میکند .کنشگران در چارچوب هژمونی یاد مدیگیرندد کده چگونده
رفتار کنند و چگونه منافع خود را تتریا و پیگیری نمایند (.)Jones, 2006, pp. 59-60

از طریق اتماع فرهنگی ،ارزشهای طبقه باالی تامته موردپییرش ،امه مردم واقع میشدود و بدا پدییرش
چنین ارزشهایی توس ،امه مردم ،نظدم اتتمدا،ی حفدظ و بازتولیدد مدیشدود .از ایدن بده بتدد اسدت کده
ساختارها و نهادهای موردقبول طبقه حاکم در تامته نهادینه میشود .گرامشی برای ا،مال قدرت در قالد
هژمونی دو حوزه تامته مدنی و تامته سیاسی را ملرح میکند و تامته مدنی را سرچشدمه ا،مدال قددرت
در قال

هامونی را میداند .وی میگوید «از این طریق است که یک اقتدار اتتما،ی تام شکل میگیدرد و

به سایر نقاط تامته تسری پیدا میکند ».درواقع وی اظهار میدارد که ا،مال قددرت صدرفا از روش زور و
خشونت انجام نمیشود  ،بلکه فرهنگ ،اتزا و نحوه ،ملکرد آن در ا،مال قدرت اهمیت بسدزایی مدیدهدد
( .)Mehdi Zadeh, 2000, p. 27گرامشینها بهطدورکلی در ایدن تدالش هسدتند تدا مارکسیسدم را از ورطده
تبرگرایی اقتصادی رهانیده و بر قدرت تبیین آنها از رهگیر ،نایت به نقش روبندا بیفزایندد .آنهدا ضدمن
توته به پیوندهای میان سیاست ،فرهنگ استدالل میکنند که بقای حاکمیت تنها قدائم بده پشدتوانه اقتصداد
نیست بلکه به مؤلفههای ،مده سیاسی و فرهنگی نیز بستگی دارد .آنها فرهنگ را به،نوان ابزار طبقه حاکم
برای حفظ هژمونی خود – یتنی قدرتی که مبتنی بر رضایت بوده و از زور تنها در حاشیه استفاده میکند-
تتریا میکند .به نظر گرامشی ،فرهنگ با شکل دادن به آگاهی طبقه حاکم و طبقه تحت سلله ،انسجام و
هویت را در درون بلوک تاریخی حفظ میکند (.)Pour Ahmadi & Saidi, 2011, p. 155

در این نگاه ،قدرت دیگر صرفا مبانی زیربنایی در قال

سلله و سرکوب نیستند کده تدداوم و ماندایی یدک

تریان را ثبات میبخشند ،بلکه نهادهایی چون مدرسه ،کلیسا ،ملبو،ات و نهادهای دیگر فرهنگی پرکننده
اوقات فراغت ،خانواده و تمامی بستر زندگی روزمره مقر تداوم قدرت هستند که سوژه در آنهدا قدرار مدی
گیرند و ساخته مدی شدود .در ایدن تفسدیر ،قددرت تدا خصوصدیتدرین زوایدای زنددگی رسدوی مدیکندد و
محرمانهترین تاهای زندگی را در برمیگیرد .نهادهای موتود در تامته به افراد یاد میدهند تا رفتار خدود
را تنظیم کنند و در تنظیم رفتار خود منافع ،منویات و ارزشهای دیگدران را در نظدر بگیرندد .تامتده مددنی
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به،نوان مقر تداوم قدرت ،سوژه را در بردارد و هویت آن را میسازد و همچنین مندافع و ارزشهدای آن را
تتریا و مشخص میکند .طبقه حاکم با کنترل بر این نهادهدا رابلده ندابرابر اتتمدا،ی را در سدوژه نهادینده
میکند بهنحویکه این نظدم موتدود الگوهدای حسدی و رفتداری و یدا سدیاقهدای ،داطفی ،رواندی و حتدی
ناخودآگاه تامته را کنترل میکند و شکل میدهد تا سوژه ایددئولوژی حداکم را بپدییرد و آن را اصدیل و
طبیتی فر

نماید و واقتیت نابرابر اتتما،ی را درونی کند و از سلله اطا،ت کند ( Khaleghi, 2003, pp.

.)228-230
آدرنو و هورکهایمر در همین راستا اشاره دارند که روشنگری بهتای ایجاد تامته هوشدمند و همدهتانبده،
تهانی را پدید آورده است که با شیوه و روش تنگنظرانه اداره مدیشدود و شدامل یدک تامتده تدودهای و
منفتل هست که متشکل از مصرفکنندگان یکپارچه است .آنها با آوردن کلمه صنتت در کندار فرهندگ
درصدددد هسددتند تددا نشددان دهنددد کدده نددو،ی ،قالنیددت رسددمی وبددری و آمیختدده شدددن آن بددا سددرمایهداری
حکم فرماست که سکان آن توس شرکتهای ،ظیم سرمایهداری و تولیدکنندگان محصوالت تفریحدی و
رسانهها اداره مدیشدوند ( .)Horkheimer, & Adreno, 2011, pp. 35-37از منظدر آنهدا ،قددرت صدنتت
فرهنگ بهقدری است که یکسانی و یکرنگی را تانشین هوشمندی مدیکندد .ایدن صدنتت بده خداطر گدره
خوردن با منافع یک طبقه خاص به دنبال رسیدن به واقتیت و حقیقت نیست ،بلکه با دروغها و یدا نیازهدا و
راهحلهای کاذب به نفع یک طبقه خاص ،مدل مدیکندد و مسدائل را فقد در ظداهر حدل مدیکندد نده در
حقیقت  .قدرت در صنتت فرهنگ نهفته است و محصدوالت آن مدردم را بده پدییرش تمتدی کده متضدمن
فرایندی از مظاهر قدرت و ثبات نظام سرمایهداری است ،تشویق میکنندد .آنهدا متتقدندد قددرت صدنتت
فرهنگ در تضمین تسل و تداوم سرمایهداری و قابلیت آن برای شکل دادن و خلدق پیدام گیدران ضدتیا،
وابسته ،منفتل و خدمتگزار نهفته است (.)Horkheimer, & Adreno, 2001, pp. 38-41
از منظر این دو اندیشمند فرهنگ دیگر بهصورت خودتوش در میان مردم تولید نمیشوند ،بلکه آن حاصل
فتلوانفتاالت نظام سرمایهداری است .صنتت فرهنگ ایفاگر نقش ،مدهای درباز تولید نظدام سدرمایهداری
و ارزشهای آن است .این صنتت مصدرفکننددگانی بدیخاصدیت و راضدی را بده وتدود مدیآورد کده از
هرگونه تفکر انتقادی بیبهره هستند .این نوع فرهنگ بهصورت برنامهریزیشده و آگاهانه از باال تولید می
شود و صرفا ابزار سلله و استیال است و هیچ نوع نسبتی با مقاومت در مقابل قدرت ندارد و نهایتا سرنوشت
آن با سرنوشت سرمایهداری سازمانیافته و گرهخورده است .فیلمها ،سینماها ،رادیو ،مجدالت ،نمادهدا و ...
همه ارزشها و هنجارهای یک طبقه خاص و مسل

را تشویق و ترویج میکنند (Ahmadi, 2001, pp. 73-

 .)78درواقع آنها ستی دارند تا با درونی کردن و نهادینه کردن ارزشهای طبقه حاکم در سلوح تامتده
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منافع و خواسته ها یا منویات ،ام مردم را تتریا نمایند و از این طریق هرگونه مقاومت و ایستادگی را ،لیه
ارزشهای حاکم و مسل را در نلفه خفه نمایند .از نظر آدرنو کل تهدان بدهناچدار از صدافی فرهندگ مدی
گیرد .آدورنو و هورکهایمر با در نظر گرفتن رابله میان فرهنگ و ایدئولوژی چنین استدالل میکنندد کده
فناوری ،بهویژه فناوری رادیویی ،خودشان درباره تایید خود تصمیم میگیرند .به،ندوانمثدال ،رادیدو ،امدل
ارتباط یکسویهای است که امکان پاسخگویی به آن محددود اسدت ،سدمتی آمرانده بده خدود مدیگیدرد و
توصیههایش حالت یک دستور و فرمان میگیدرد و تهیدهکننددگان ایدن برنامدههدای رادیدویی کده خدود را
مبشرین آزادی بشریت میدانند بده دسدتوردهندگانی صدرف تبددیل مدیشدوند (Nozari, 2007, pp. 310-

 .)311در کل ا،ضای مکت

فرانکفورت بر این ،قیده هستند که فرهنگ،امده ابدزاری اسدت بدرای شدکل

دادن و پروراندن ا،ضای تامته که تحت مدیریت کالن و تمامیتخواه قرار دارند .این صنتت به سدلیقه و
اولویتهای توده شکل میبخشید و برای آنها منافع و ارزشهایی تتریا میکند کده در راسدتای مندافع و
ارزشهای طبقه حاکم قرار دارد .بهاینترتی

با تلقین مللوب بودن نیازهای غیرواقتی ،ناخودآگاه مردم را

سازماندهی میکند بهطوریکه مردم هرگز پی نمیبرند که چه اتفاقی افتاده است.
پساساختارگرایی :فرهنگ ،گفتمانی برای تولید سوژهها

پساساختارگرایان متتقدند که گفتمانها همهکاره هستند و سوژهها همگدی از دل گفتمدان بیدرون مدیآیدد.
آنها هستند که موقتیت افراد یا کنشگران را مشخص میکنند و از طریق همدین گفتمدان درکدی از تهدان
بیرون پیدا میکنند .در این رابله فوکو میگوید :قوا،د و قوانین گفتمانی کنشگران را محددود و محصدور
میکنند و آنها را در قال

نظم خاصی هدایت میکنند .گفتمانها (سدیاق منظمدی از فکدر کدردن ،حدرف

زدن و ،مل کردند که زمینه ظهور و باز ظهور سوژهها از طریق قدرت فراهم میکنندد .تنسدیت بده لحدا
تاریخی و فرهنگی خاص هست .این موضوع به متندای آن نیسدت کده بتدوان بدهسدادگی تنسدیت را از دل
اتتماع حیف کرد ،بلکه این افراد هستند که با کمک قدرت آن را تحت قا،ده درمیآورند و تنسدیت را
با گفتمانهای قا،دهمند تولید میکنند ( .)Simouz, 2011, pp. 77-78وی در بررسیهای خدود نشدان مدی
دهد که گفتمانهای چندشکلی از طریق مواردی نظیر پزشکی ،روانکاوی ،برنامه آموزشی و کلیسا تکثیر و
منتشر میشوند .این گفتمان ها از طریق آوردن تنس به صحنه گفتمانی مانند پزشکی ،روانکاوی و...سدوژه
بودگی خاصی برای آن تولید میکنند .اینها به طبقهبندی و قا،دهمند کردن تنسیت به شیوهای میپردازند
که سوژههای تنسی را ایجاد کرده و تنسیت را بهمثابه سنگ بندای سدوژه بدودگی مدیپییرندد ( Simouz,

.)2011, pp. 79
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سؤال اساسی که برای وی ملرح است این است که در تامته امروز ،قددرت چگونده و بدا چده مکانیسدمی
ا،مال میشود؟ چگونه ما وادار میشویم درتایی خاص و به شکلی خاص زندگی کنیم و رفتدار و ،دادات
متین و برنامهریزیشدهای داشته باشدیم؟ بدرای پاسدخ بده ایدن پرسدشهدا مسدئله اسدتراتژیهدای قددرت در
اندیشههای وی ملرح میشود .استراتژیها ،شبکهای از سازوکارها و فنونی است که هر تصمیمی به کمک
آنها پییرفته میشود و هیچ تصمیمی خارج از این شبکهها و سازوکارها گرفته نمدیشدود ( Pholadvand,

 .)1997, p. 63وی همچنین به مکانیسمهایی اشاره دارد که در پی قرار دادن افراد در تای متین و محصور
کردن آنها به انجام بتضی رفتارها و ،ادات مشخص و محدود است .وی در بس و گسدترش فندون ملیدع
سازی به پیدایش نو،ی نظام تأدی

اشاره دارد و میگوید :ما شاهد نو،ی نظام به شکل پادگانها هستیم که

پیش از قرن شانزدهم وتود نداشتند ( .)Foucault, 1979نو،ی مدارس شبانهروزی از نوع مدارس مدیهبی
که هنوز در قرن هفدهم نبودهاند .در قرن هیجدهم کارگاههای بزرگی به وتود آمدهاند که صدها کدارگر
در آن مشغول هستند؛ بنابراین شاهد پیدایش و شکلگیری فنونی برای تأدید

انسدان از طریدق تتیدین تدا،

محبوس کردن و مراقبت و نظارت مستمر بر رفتار و نحوه انجاموظیفه یا به ،بارتی فن اداره کدردن هسدتیم.
زندانها تنها یکی از مظاهر این فرایند و نتیجه تتمدیم ایدن فندون ،بده حدوزه کیفدری اسدت ( Pholadvand,
.)1997, P. 64

ازنظر فوکو ،لوم و دانش تدید در راستای تحکیم قدرت اتتما،ی ،مل مدینمایدد و از طریدق تکنیدک و
فنون تدید درصدد تحدید هر چه بیشتر آزادی انسانها اقدام میکند .ازنظدر وی متخصصدین تدیدد نظیدر
پزشکان و روانشناسان افرادی هستند که در خدمت ،داملین و کدارگزاران قددرت بدا فنداوری و روشهدای
تدید درصدد نظارت همهتانبه انسانها میباشند .این افراد ستی دارند تا در چدارچوب قدوانین و مقدررات
خاصه نظارت خود را بر توامع گسترش داده و آزادی آنها را در چارچوب همین قدوانین محددود سدازند
( .)Ritzer, 2009, p. 592در تهانی که ما در آن زیست میکنیم شاهد نظمهای مختلا و متفاوتی هستیم
که اصیل و ذاتی نیستند .پشت همه نظمهای موتود در تهان قدرتی نهفته هست .ازنظر فمینیستها یکی از
ساختارها یا نظمهایی که در طول تاریخ شکلگرفته و آن را بهصورت ،ام و ازلی تلقی میکنند ،تنسیت و
هویت هست .موضع ضد ذاتگرایانه آنها حاکی از آن است که مردانگی و زنانگی مقوالتی ذاتی و ازلی
نبوده ،بلکه برساختههای گفتمانی هستند که در طول تاریخ شکلگرفتهاند .مردانگدی و زندانگی ،خدودی و
غیرخودی و ...همگی شیوههای منضب کردن و نظم بخشیدن به سوژههای انسانی است که از دل اتتماع و
تتامالت اتتما،ی و فرهنگی بیرون آمدهاند ( .)Moshirzadeh, 2005, pp. 306-312الکوف متتقدد اسدت
سیستم فرهنگی از طریق اتزاء و مؤلفههای خود ،شامل ارزشها ،ا،تقادات ،باورها و نمادهدا زمینده و بسدتر
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الزم را برای اصیل بودن اینگونه تفکرات را فراهم نموده است .چندین شدیوه تفکدری بدهصدورت باورهدا،
ا،تقادات و نمادها اصیل و ذاتی در سلح اتتماع ظاهرشده است ،فارغ از اینکه اینها موضو،ات فرهنگدی
و اتتما،ی هستند که در طول زمان شکلگرفتهاند (.)Barker, 2012, p. 516
همچنین کاترین مک کینان به شدت ایده فرهنگ زنانه و مترادف دانسدتن آن بدا ا،مدال و فتالیدتهدای در
خانه را به باد انتقاد گرفته است .ازنظر وی به حاشیه راندن زندان و کدماهمیدت تلدوه دادن نقدش آنهدا در
زندگی اتتما،ی باقدرت اتتما،ی ناشی از زور و سلله مردان در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد .کماهمیدت
قائل شدن به نقش زنان و فرودستی ا،مال و فتالیتهای آنها را ناشی از تسدل فرهندگ غیدر ذاتگرایدانِ
مردانگی میداند که درگیر زمان به یک ارزش اصیل و مسل تبدیلشده است .وی ملرح مدیکندد زندان
هم بهمانند مردان توانایی انجام کارها و مدیریت امورات زندگی را دارا هستند .وی تنهدا راه احیدا موقتیدت
زنان در اتتماع را کنار زدن فرهنگ موتود حاکم بر زندگی اتتما،ی (فرهنگ مردانه – زنانهد میداند .بنا
به ا،تقاد آنها ا،تقادات ،باورها ،ارزشها اتتما،ی ،شرای تمایزات بین زن و مرد و همچندین تندزل نقدش
آنان در اتتماع را فراهم میکند (.)Barker, 2012, p. 517
سازهانگاری :هویت بخشی فرهنگ

سازهانگاری نقش قوامبخش و تکوینی را برای فرهندگ بده متندای مجمو،دهای از ارزشهدا و هنجارهدای
مشترک و متانی بینا ذهنی در رواب بینالملل قائل است .فرهنگ بهمثابه یک ساختار انگدارهای متشدکل از
متانی و مترفت مشترک بازیگران بینالمللی ،هویت و منافع آنها را برمیسازد .هویتها و مندافع برسداخته
شده در چارچوب فرهنگهای متفاوت به رفتار بازیگران بینالمللی شکل میدهند .درواقع ،فرهنگ مبندا و
اساس تتامالت کشورها و زیربنای رواب بینالملل است .ازاینرو ،ناصر بنیادی و قوامبخش سداختار نظدام
بینالملل هنجارها ،ارزشها ،ایدهها و باورهای مشترک بین واحدهاست که به هویت ،منافع و رفتدار شدکل
مدیدهدد و آنهدا را هددایت مدیکندد ( .)Dehghani Firoozabadi, 2, 2016, pp. 162-163آنهدا بدر
تأثیرگیاری هنجارها در مناسبات اتتما،ی رواب بینالملل تأکیددارند .از منظر آنها هنجارها نو،ی ،قاید
و افکار بینا ذهنی در محی اتتما،ی هستند که از دل رویهها و تتامالت اتتما،ی کنشگران بیرون میآیند
و بر تتامالت کنشگران تأثیر میگیارند و آنها را محدود و مقید میسازند .در فرایند این تتامالت متقابدل
و دوسویه بین ساختار و کارگزار است که هویت بازیگران ،موقتیتها و احتماالت مربوط به اقدامات آنها
تتریا میگردد (.)Wendt, 1992, p. 406

هنجارها و ارزشهای اتتما،ی قدرت خاصی در تنظیم تتامالت اتتما،ی بدین کنشدگران بدازی مدیکنندد.
آنها زمینه و بستر مناسبی فراهم میکنند تا کنشگران در درون نقشها و موقتیتهای متفاوتی قرار بگیرند،
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در،ینحال خود آنها در فضای تریانها تولید و بازتولید میشوند .مضاف بر ایدن در طدول ایدن فراینددها
«خوب و بد بودن» و «درست و نادرست بودن» را به کنشگران مختلا (افراد ،گروهها و دولتهاد در مسیر
رواب خود با دیگران آموزش داده میشود و از این طریق است که رفتار آنها را کنترل و تنظیم مدیکنندد
( .)Wendt 1995, p. 83کنشگران در فرایند تتامالت خود با دیگران تددای از اینکده تحدت تدأثیر ا،مدال
مستقیم قدرت باشند ،یاد میگیرند که با دیگران چگونه رفتار کنند ،چگونده قوا،دد و هنجارهدا را ر،ایدت
کنند ،از دیگران انتظار چه رفتاری داشته باشند و یا از خود چه تصدوری در اتتمداع داشدته باشدد .در طدی
تتامالت اتتما،ی است که از طریق هنجارها ،ارزشها و قوا،دد ،برخدی ا،مدال و رفتدار ،ممکدن و برخدی
دیگر ناممکن میشوند.
هنگامیکه ارزشها ،هنجارِ و باورها در تامته بینالملل نهادینه شدند ،کنشگران دولتی و غیردولتی محدود
و محصور میشوند -اما این حدوحصر با توته بده توانمنددیهدای بدازیگران متفداوت هسدت -و همچندین
بستری برای ظهور آنها فراهم میشود که در فرایند هویتیابی آنها تأثیر تتیینکنندهای دارد .با توتده بده
این شرای است که گفته میشود که هنجارها و ارزشها بده،ندوان پدیدده اتتمدا،ی بدر روابد کنشدگران
حکمفرما هستند ،تأثیرات قابلمالحظه برساخت هویت و مندافع آنهدا دارد ((Reus-Smit, 1999, pp. 35-

 .36به،نوانمثال روند رو به رشد هنجارها و قوا،د در نیمقرن اخیر درزمینه حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه،
منع گسترش سالحهای هستهای و...بستر شکلگیری فتالیتهای قانونی و مشروع دولتها و دیگر بازیگران
بینالمللی در ،رصههای مختلا را فراهم نموده است و همچنین موانع و محدودیتهدای رفتداری آنهدا را
مشخص و تتریا کرده است .به ،بارتی ،قوا،د و هنجارها بدهطدور خداص و فرهندگ بدهطدور ،دام با،دث
شکلگیری نو،ی نظم اتتما،ی میشود که در این نظم ،محدوده رفتاری دولدتهدا و گدروههدا و موقتیدت
آنها ،همچنین هویت و منافع آنها مشخص میشود .با شکلگیری هنجارها و هویدتهدا ،رفتدار دولدتهدا
تابع آن چیزی میشود که فکر میکنند و مناس

تشخیص میدهند (.)Hasenclever 1997, p. 177

به همین تهت بسیاری از نظریهپردازان خصوصا سازه انگاران بده بررسدی رابلده بدین هنجارهدا و امنیدت و
همینطور شیوه ا،مال قدرت و فرهنگ میپردازند و بین آنها را ارتباطی تنگاتنگ میبینند و در این رابله
به بررسی تبیین ،لی میان هنجارها و واکنش دولتها میپردازندد .از منظدر آنهدا ،هنجارهدا و ارزشهدا در
رواب میان کنشگران اتتما،ی تأثیر قابلمالحظدهای و تتیدین کنندده برخدوردار هسدتند ،امدا ایدن قددرت و
تأثیرگیاری یکسان ،مل نمیکنند .تفری لگرو چند متیار را برای سنجش قدرت هنجارها ملرح میکندد:
آنها تا چه حد تدوینشدهاند (مشخص بودن هنجارهاد ،چه مدت مؤثر بوده و تا چه حد در برابر چالشهدا
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دوام آوردهاند (تداوم هنجارهاد و یا در گفتمان موردنظر تا چه حد موردقبول واقعشدهاند ( Khani, 2010,

 .)p. 160برای سازه انگاران سازههای تمددنی و ،وامدل فرهنگدی ندو،ی تهدانبیندی ایجداد مدیکنندد و بدر
الگوهای تتامل بینالمللی اثر میگیارند .بنا به نظر آنها ،نهادهای بینالمللی و رژیمهای بینالمللی همچون
رژیمهای تسلیحاتی ،حقوق بشر و هنجارهای بینالمللی ،کنشگران را به سمت تتریا و بازتتریا مندافع و
حتی هویتهایشان سوق میدهند ( .)Onuf,1998, p. 145آنها بر این باور هستند که بین فرهنگ حاکم بر
نظام بینالملل و نظام بینالملل ارتباط مستقیمی وتود دارد .ازاینروست که بر مبنای فرهنگ و مؤلفدههدای
فرهنگی رواب بین دولتها را در چارچوب رواب هابزی ،الکی و کانتی تقسیم مینمایند.
تحت این شرای است که در سالهای اخیر – فارغ از استثناهای ریداده شده  -کشورها ستی میکنند تدا
اقدامات و ،ملکرد خود را در بستر هنجارها و ارزشهای بینالمللی ،ملی سازند .بهطور مثال ایاالتمتحده
بتد از فروپاشی نظام دوقلبی و از بین رفتن نظام دوقلبی نسبت به دیگر قدرتهای نظام بینالملل از تفدوق
مادی بیشتری در طول این دوران برخوردار بوده است؛ اما این کشور بداوتود برتدری و تفدوق در بسدیاری
تنبهها در طیا وسیتی از حوزههای موضو،ی تالش میکند تا این تفوق مادی را به نفوذ سیاسی پایدار بدا
برآیندهای سیاسی آگاهانه تبدیل کند ()Biliss, et al., 2004, p. 302؛ زیرا با تغییدر شدرای بدینالمللدی و
ظهور رژیمها و نهادهای نوین و همچنین رشد سلح آگاهی ملدتهدا ،فضدا بدرای ا،مدال قددرت سدخت و
رویکرد یکتانبهگرایی دولتها تنگتر نمود است و آنهدا سدتی دارندد تدا اهدداف و مندافع خدود را در
چارچوب هنجارها و ارزشهای بینالمللی بیان نموده و یا را پیگیری کنند.
نتیجهگیری

دو پدیده فرهنگ و قدرت در ارتباط باهم ،تأثیر گستردهای در سرنوشت بشدر داشدته اسدت .از همدین رو،
تبیین این ارتباط متقابل بهویژه از منظر نگرشهای تدید که توته خاصی به این ارتباط دارند ،حائز اهمیت
است .در تبیین بحث دریافتیم که نگرش انتقادی نگاه ابزاری به فرهنگ دارد .اگر واقدعگرایدان فرهندگ را
ابزاری برای تحصیل منافع ملی دولتها میدانند ،در مقابل ،انتقدادیهدا فرهندگ را وسدیلهای بدرای تثبیدت
حفظ وضع موتود و سلله طبقه سرمایهداری در سلوح مختلا داخلی و بینالمللی میدانند تدا ندابرابری و
امتیازات موتود تامته را طبیتی تلوه نماید و بهنو،ی ساختار موتود را مشروع سازند .پستمدرنها برای
فرهنگ نقش قوامبخشدی قائدل هسدتند و آن را در چدارچوب یدک مدتن تصدور مدیکنندد کده پدیددها در
چارچوب آن متنا پیدا میکنند .قدرت از طریق فرهنگ یا به ،بدارتی گفتمدانهدا و مدتنهدا زمینده تولیدد و
بازتولید سوژهها را فراهم میآورد .رویکدرد اخیدر سدازهانگداری نیدز فرهندگ را مجمو،دهای از ارزشهدا،
هنجارها و انگارههای مشترک میداند که هویت و منافع کنشگران را شکل میدهد .درواقدع ،آنهدا بدرای
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 ازنظر آنها در کندار.فرهنگ در ارتباط با قدرت در رواب بینالملل یک نقش تکوینی و قوامبخش قائلند
دد نقش تتیین کننده در هویت بخشی و، هنجارها و قوا، ساختارهای غیرمادی (ارزشها،ساختارهای مادی
 بیانگر یک هستیشناسی، ارتباط فرهنگ و قدرت باهم، درنتیجه در نگاه ما.اولویت سازی کنشگران دارند
رصه رواب بینالملل در یک فضای سیال و پویا به،  بدین متنا که این دو پدیده در.رابلهای و متقابل است
شکلی متقابل به یکدیگر قوام میبخشند و در این قدوامبخشدی متقابدل و پایدانناپدییر اسدت کده فرهندگ و
 قوامبخشی این دو مفهوم در کنار هم و در ارتباط باهم در یک گسدتره زمدانی و.قدرت ظهور پیدا میکند
 فرهنگ میتواند بستر مناسبی برای ظهور قدرت و هویتهای تدید در.مکانی سیال در حال اتفاق میباشد
دد، ارزشها و قوا،رصه بینالمللی باشد؛ همینطور قدرت در بسیاری از موارد میتواند از طریق هنجارها،
 این دو پدیده درواقع در یک رابله دوسویه و متقابل باهم به سر میبرند و در بسدیاری مدوارد.مال گردد،ا
 ازاینروست که شدناخت ایدن دو مفهدوم و تبیدین ارتبداط آنهدا بداهم بددون.باهم همپوشانی زیادی دارند
. بسیاری از مسائل بینالمللی را بیتواب میگیارد،مالحظه یکی از آنها
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