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چکيده
هژمونی ،مهمترین کلیدواژه معرفِ قدرت آمریکا در نظام بینالملل از زمان پایان جنگ سرد تاکنون بوده است .در
این میان ،افولگرایان بهعنوان منتقدین تداوم قدرت هژمونیک آمریکا در سیاس .جهتانی ،بتا تأکیتد بتر ماتا لی نظیتر
تضعیف مؤلفهها و شاخصهای مقوّمِ هژمونی آمریکا ،منطق افول و صعود قدرتهای بزرگ و دیگر مشکالت بنیتادین
اقتصادی و اجتماعی داخلی این کشور معتقدند که آمریکا هماکنون دوره سرازیری ابرقدرتی در جهان را طی میکنتد و
باید از دوره پااهژمون سخن گف .از سوی دیگر ،طرفداران بازسازی ،با تکیه بر اختتالف فتا ق قتدرت اقتصتادی،
نظامی و فنّاورانه آمریکا با سایر قدرتهای بزرگ ،توانمندی ویژه آمریکا در ا یای قدرت خویق و تجربه چرخههتای
افول و بازسازی در تاریخ هژمونی آمریکا ،شرایط کنونی را صرفاً نشانگر دورۀ گذار و تداوم عصر آمریکتایی در نظتام
بینالملل میدانند این مقاله میکوشد با تمرکز بر این سؤال که تضعیف شاخصهای قدرت سخ.افزاری و نرمافتزاری
آمریکا ،چه چشماندازی را از افول یا تجدید یات مؤلفههای قدرت این کشور نشان میدهد ،به بررسی استتدللهتای
دو دیدگاه مذکور بپردازد فرضیه این پژوهق که به روش توصیفی  -تحلیلی موردبررسی قرار گرفتته ،نشتان متیدهتد
برخالف تجربه چرخههای افول و بازسازی در تاریخ هژمونی آمریکا در نظام بینالملتل و دیتدگاه اندیشتمندانی نظیتر
هانتینگتون ،آمریکا فاقد توان بازسازی هژمونی خود بوده و وارد افول غیرقابل بازگش .شده اس.
کليدواژهها :افول؛ بازسازی؛ هژمون؛ ایالت متحده آمریکا
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مقدمه
آمریکا پس از جنگ دوم جهانی و با ویرانی اروپا ،به قدرت هژمون در نظام بینالملل تبددیل ددد
این کشور توانست در عرصه سیاسی با پایهگذاری سدازمان ملدل و در زدوزق اقدصدادی بدا نظدام برتدون
وودز ،پشدوانه الزم برای تثبیت قدرت هژمونیک خود را فدراهم کندد بدا ایدن زداز ،از اوایدل دهده 70
میالدی ،با وقوع برخی رخدادهای بین المللی همچون ناکامی در جنگ ویدنام و آسیبپذیری در برابدر
تحریم نفدی ساز  ،1973قدرت آمریکا در عرصه های گونداگون توسدر رقبدای بدینالمللدی بده لدال
کشیدق ددق است این مهم ،از آن زمان تاکنون ،تحلیلگران را به واکاوی ریشهها و آینددق پدی

روی

قدرت هژمونیک واد نگدن وادادده است دائم یا موقت پنداددن نقاط ضعف نسبی آمریکا ،محققدان را
در دو رویکرد «افوز» 1یا «بازسازی» 2نسبت به این پدیددق جدای دادق اسدت افدوزبداوران بدا تمرکدر بدر
عناصر سازندق قدرت هژمونیک آمریکا و مقایسه آن نسبت به سایر رقبای آمریکا ،از پایان دورق صدل
آمریکایی 3در نظام بین الملل و ورود به عصر پسداآمریکایی 4سدخن گفددهاندد (زکریدا)1 -5 :2008 ،
هرلند که میان آنان در مورد لگونگی و زمان افوز و کم و کیدف آن ،اخددال نظدر وجدود دارد امدا
همگی بر قطعیت این پدیدق و تدریجی بودن آن با عباراتی نظیر افوز موریاندهوار 5تأکیدد دارند(الینده،
 )203 - 213 :2012از جانب دیگر ،بازسازیگرایان با پدذیر

کداه

قددرت هژمونیدک آمریکدا در

برخی زوزقها ،آن را پدیدقای موقدی و محدود مدی دانندد و بدا اددارق بده برخدی ادددباهات موجدود در
اسددالزهای افوزباوران ،بر ویژگیهای منحصربهفرد قددرت آمریکدا در بازسدازی قددرت هژمونیدک
خوی

تأکید میکنند ،لنانکه هاندینگدون در این زمینه به پنج موج تاریخیِ افوز و بازسازی هژمدونی

در تاریخ آمریکا تا ابددای دهه  1990ادارق میکند (هاندینگدون)76 - 96 :1989 ،
در این میان ،با توجه به اینکه از یک سدو مسدلما غفلدت از انگدارق افدوز و تفدعیف نسدبی قددرت
آمریکا در قرن  21و یا اغراق و بررگنمایی غیرعلمی و ژورنالیسدی آن موجب تحلیل غیر واقد بینانده از
ساخدار توزی قدرت در نظام بین الملل خواهد دد و از سوی دیگر ،نادیدقانگاری واقعیتهای موجدود
در مورد تفعیف داخصه های قدرت آمریکا ،دناخت اهدا

آتی سیاست خدارجی ایدن کشدور را بدا

مشکل مواجه میسازد ،نوددار زاضر درصدد تبیین نظری آرای این دو دیددگاق اسدت در ایدن راسددا،
1 Decline
2 Renewal
3 Pax Americana
4 Post American age
5 Termite decline
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مقاله جاری با تمرکر بر این سؤاز که تفعیف داخصههای قدرت سختافراری و نرمافدراری آمریکدا،
له لشماندازی از افوز یا تجدید زیات مؤلفههای قدرت ایدن کشدور را نشدان مدیدهدد ،بده اصدوز و
باورهای دو رویکرد افوز و بازسازی در باب افوز آمریکا میپردازد

پيشينه پژوهش
مناب مرتبر با کاه

توان هژمونیک آمریکا بدا وجدود اخددال نظدر پیرامدون سرنوددت تفدعیف

قدرت آمریکا ،در دو دسده کلی جای میگیرند:
 -1منابعی که قائل به افول هژمونی آمریکا هستند :مناب فارسدی و التدین موجدود در ایدن زدوزق از
غنای مناسبی برخوردار هسدند این اسناد با بردمردن مصادیق کاه

قدرت سخت و ندرم آمریکدا ،بدر

افوز غیرقابل بازگشت آن تأکید دارند جدوز زیر به مهم ترین مناب موجود در این زمینه اددارق کدردق
است
جدول  1منابع مربوط به رویکرد افولباوری

ردیف
1

2

نام اثر

نگارندگان

معرفی اجمالی

افول قدرت نرم آمریکا؛

علی آدمی

بررسی ریشهها ،شاخصهها و

شاخصها و مؤلفهها

سیده مهدیه قریشی

پیامدهای افول قدرت نرم آمریکا

افول هژمونی آمریکا و چهل

یونس خداپرس.

سالگی انقالب اسالمی ایران

امراهلل اندرزیان

تحلیل گفتمانی افول هژمونی
آمریکا در سطوح ملی ،منطقهای و
بینالمللی
بررسی ساختار توزیع قدرت در

افول هژمونی آمریکا :معنای
3

انتقال قدرت در نظام جهانی و
الزامات سیاس.گذاری

مهدی آهویی
دیاکو اینی

نظام بینالملل در دوران پاا افول و
ارا ه اقدامات پیشنهادی و
دستورات سیاس.گذاری برای ج ا ا
در این مایر
بررسی روند تاریخی ظهور و

4

The Rise and Fall of the
Great Powers

پا ول کندی

سقوط دول.های هژمون و آینده
هژمونی آمریکا
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ردیف

نام اثر

نگارندگان

5

The Post-American World

فرید زکریا

معرفی اجمالی
بررسی چالقها و بحرانهای
درونی و بیرونی آمریکا و علل
رشد رقبای جهانی ایالت متحده
بهویژه در دو دهه اخیر

 -2منابعی که قائل به بازسازی هژمونی آمریکا هستند :آثدار موجدود در ایدن زمینده ،اغلدب بده زبدان
التین نگادده ددق و فاقد عمق نظری در مطالعات بومی هسدند نویسندگان این اسناد با اعدقاد بده گدذرا
بودن روند افوز داخص های قدرت آمریکا و با اسدناد به دواهد تاریخی لرخدههدای افدوز در زیدات
قدرت هژمونیک آمریکا ،قائل به توان ایاالت مدحدق در ازیای قدرت هژمونیک خود در ابعاد سیاسی،
اقدصادی ،اجدماعی و فرهنگی هسدند جدوز زیر به مهمترین مناب موجود در ایدن زمینده اددارق کدردق
است
جدول  2منابع اصلی مربوط به رویکرد بازسازی

ردیف

نام اثر

نگارندگان

1

The United States:
?Decline or renewal

سامو ل هانتینگتون

2

The End of History and
the Last Man

فرانایس فوکویاما

3

The Future of American
Power: Dominance and
Decline in Perspective

جوزف نای

معرفی اجمالی
بررسی موجهای افولباوری و پیقبینی
تجدید یات هژمونی آمریکا در رقاب .با
سایر کانونهای قدرت در نظام بینالملل
نگاه تکاملی به تاریخ و پیقبینی غلبه
اید ولوژی لیبرال به رهبری آمریکا بر
سایر اید ولوژیها و تداوم تالط آن بر
نظام جهانی در تمامی ابعاد
پیقبینی تداوم هژمونی و برتری ایالت
متحده ناب .به دیگر ابرقدرتها به رغم
کاهق قدرت نابی این کشور در مقایاه
با سه دهه اخیر
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نویسندگان در این آثار سعی در پیشبینی روند نوسازی قدرت آمریکا داشتهاند ،اما پاسخ آنها
عمدتاً واکنشی به استداللهای افولباوران بوده است .بدین منظور مقاله حاضر تالش دارد تا در یک
فضای مناظره افولگرایی  -بازسازی ،استداللهای هر کدام از طرفین را ارائه دهد.

مبانی مفهومی و نظری
بهمنظور دناخت دقیق موضوع ،باید منظور از مفاهیم کلیدی در این نوددار بدرای خواننددق روددن
گردد که این کار با تعریف واژگان زیر صورت میگیرد:

 -1ترمينولوژی (واژهشناسی)
 -1-1هژمونی:1
هژمونی واژق ای یونانی است که در دوران مدرن برای نخسدین بار توسر رابدرت کدوهن بدهمنظدور
تشری نق

آمریکا در نظام جهانی وارد ادبیات روابر بینالملل دد و بهمعندای سدلطه و رهبدری یدک

کشور در نظام بینالملل است مکاتب نظری روابر بینالملل تعریف مدفاوتی از هژمونی دادددهاندد در
رویکرد سندی که مبدنی بر قدرت سخت است ،بهرقمندی از زور و اجبار ،کندرز ساخدار نظام بینالملدل
و توان جهتدهی به رفدار وازدها مساوی با قدرت هژمونیک بود و دولت هژمون بررگترین قددرت
جهان با برتری نظامی و اقدصادی تعریف میدود آندونیو گرامشدی مارکسیسدت ،هژمدونی را در سدط
داخلی «سلطه» طبقه زاکم و کسب رضایت سایر نیروهای اجدماعی و در سدط بدینالمللدی بدرهم زدن
نظم موجود و کسب برتری اقدصادی جهت کسب رهبری سیاسی و اجدماعی در نظام بینالملل تعریف
میکند (گرامشی )20 :1999 ،ایکنبری هم با تأکید بر مؤلفده رضدایت ،هژمدونی را در تدوان ابرقددرت
برای ایجاد و زفظ نظم بینالمللی مطلوب با اسدفادق از نهادها و قواعد مشروع بینالمللدی مدیداندد کده
تعریف مخدار مقاله جاری است (ادمیت)3 :2019 ،
 -1-2افول:
رابرت گیلپین در نظریه ثبات هژمونیک ،افدوز را کداه

نسدبی قددرت هژمدون مدیداندد کده بدا

تفعیف نهادها و هنجارهای بین المللی مطلدوب ابرقددرت همدراق اسدت بدر اسداا نظریدات «جانشدینی
هژمونیک» هم افوز هژمون عالوق بر تفعیف نسبی قدرت هژمون ،محصوز افرای

قدرت رقبدا اسدت
1 Hegemony
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که توان رهبری نظام بینالملل را دارند (کالرک )20 :2011 ،در پدژوه
کاه

زاضدر هدم مدراد از افدوز،

نسبی توان ابرقدرت بدرای رهبدری نظدام بدینالملدل اسدت کده در آینددق کوتداقمددت ،از تدوان

بازگرداندن هژمونی مطلق خوی

و بسر یکجانبه رژیمهای بینالمللی برخوردار نیست

 -1-3بازسازی:
این مفهوم با واژگانی لون «اصالح»« ،جبران» و «نوسازی» مدراد
نوددار آن است که کاه

است مراد از بازسازی در ایدن

قدرت آمریکا ،پدیدق ای موقدت اسدت و بده سدبب برتدری نسدبت بده رقبدا،

همچنان عوامل سختافراری و نرمافراری الزم برای زفظ موقعیت هژمونیک خود را داراست

 -2مبانی نظری
صعود و افوز ابرقدرتها پدیدقای رایج در تاریخ سیاست بینالملل بودق است توسیدید با تشدری
مناسبات سیاسی دولت-دهرهای یونان باسدان در کداب جنگهای پلوپونری ،به ویژگیهدای هژمدونی
آتن ادارق کردق است در نظام دولت-ملت محور معاصر پس از معاهدق وسدفالیا هم گرله زاکمیدت،
اسدقالز و برابری دولت ها به رسمیت دناخده ددق ولی تدوان داخلدی و نقد آفریندی بیروندی آنهدا از
یکدیگر مدفاوت است بدهمنظدور بحد

از افدوز هژمدونی آمریکدا ،الزم اسدت پدس از عناصدر قددرت

هژمونیک ،به تشری نظریه صعود و افوز قدرت های بررگ بپردازیم تا بدوان افدوز نسدبی قددرت ایدن
کشور را در لارلوب فوق تبیین کرد
 -1-2عناصر قدرت هژمونيک
اندیشمندان تاکنون عوامل گوناگونی را در پیدای

یا تثبیت هژمونی یک قدرت برتر نام بردقاندد

امروزق توان نظامی گرله میتواند قدرت لانهزندی کشدورها در نظدام بدینالملدل را افدرای

دهدد و از

خطرهای بالقوق بکاهد ولی درط الزم و نه کافی برای تبدیل ددن به قدرت هژمون است قددرتهدای
منطقهای و فرامنطقه ای برای رسیدن به توان هژمونیک باید دارای برخی ویژگیها در عرصده داخلدی و
بیرونی بادند سه مؤلفه سخت و نرم که یک کشور را مدصف به قدرت برتر در نظام بینالملل میکند،
عبارتاند از:
الف) برتری نسبی قدرت هژمون :نخسدین ویژگی هژمون ،داددن مریدت و برتدری نسدبت بده سدایر
کشورها در عرصههای اقدصادی ،هرینه های نظدامی ،قددرت سیاسدی ،نفدود ایددئولوژیک ،اجدمداعی و
فرهنگی است؛ بنابراین ،دولت هژمون در کلیه عناصر قدرت ملی اعدم از سدخت یدا ندرم دارای برتدری
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است و قادر است تا برتری خود را دو سط درونی و بیرونی اعماز کند میران فاصله هژمدون بدا سدایر
کشورها بهاندازقای است که آن را قادر به تغییر توازن قوای جهانی ،جهتدهی به تحوالت بینالمللی و
ایجاد نظم نوین جهانی در راسدای مناف ملی خود میسازد و هرینه-فایدق 1رفدار سایر کشورها در نظدام
بینالملل را با اتکا به قدرت خوی

تعیین میکند (ادمیت)2 ،

ب) پذیرش بینالمللی قدرت هژمون :در نگاق لیبراز ،برتری هژمون بی

از آنکه مبدنی بر سلطه و

اجبار و قدرت فیریکی بادد ،بدر رضدایت و اقنداع فراملدی ،مدکدی اسدت بده همدین جهدت« ،دناسدایی
اجدماعی» 2یکی از ویژگیهای هژمون اسدت کده نقد هدا ،کارکردهدا و ویدایف مدناسدب بدا جایگداق
رهبری در نظام بینالملل را برای آن کشور ایجاب میکند «صنعت فرهنگ» 3ابراری در دسدان قددرت
برتر بهمنظور اداعه ایدئولوژی مطلوب خود در نظدام بدینالملدل اسدت کده مشدروعیت بهدرقبدرداری از
قدرت سخت را هم برای آن کشور فراهم میکند از سوی دیگر ،دولت هژمون بدا اسددفادق از قددرت
«نهادسازی» خود اقدام به وض رژیدمهدا و قواعدد رفدداری مدیکندد و زمدین بدازی را بدرای کنشدگران
بینالمللی میلیند در رویکرد مارکسیسددی گرامشدی نیدر هژمدونی بدر ابدرار فرهنگدی و ایددئولوژیک
مدمرکر است که بهواسطه آن ،گروق زاکم سلطه خود را با تفمین رضایت خودجو

گروقهای تاب ،

زفظ میکند (گرامشی)145 ،
به عبارت دیگر ،دولت هژمون از طریق تأثیرگذاری بر نظام باورهای سایر بازیگران ،رفدار آندان را
دگرگون و کنشگران عرصه بینالملل را مطی نظدم مطلدوب خدوی
 )35 :2020این جنبه ،همان وجه دوم قدرت است کده جدوز

مدیسدازد (دوتکدویر و دیگدران،

ندای اصدطالح «قددرت ندرم» را بدر آن

اطالق میکند؛ بنابراین ،هژمون برای اعماز قدرت ،نیازمندد پدذیر

اسددیالی خدود از سدوی دیگدران

بدون مقاومت است و می توان رضایت اکثریت را از دروط عمدق پیدای

هژمونی و قبوز جهدانبیندی

آن در سط فراملی دانست
ج) اراده ملی هژمون :دولت هژمون برای ایفای نق

هژمونیک باید عالوق بر داددن قدرت ملی و

اعماز آن در سط بینالمللی ،از اجماع داخلی برای کنشدگری فراتدر از مرزهدای خدود نیدر برخدوردار
بادد قدرت هژمون برای ادارق نظام جهانی نیازمند پشدیبانی عمومی در داخدل اسدت در واقد  ،قددرت
هژمون باید مناب اقدصادی و انسانی الزم را از محیر داخلی به صحنه بینالمللی مندقل نماید و این مسئله
به توجیه افکار عمومی و محافل تأثیرگذار و وجود توان مازاد قابلاندقاز نیداز دارد (کرمدی)7 :1385 ،
1 Cost-benefit
2 Social recognition
3 Culture industry
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بده سدرعت در سیسددم بدینالمللدی

وقدیکه هژمون ،اجماع داخلی خود را از دست مدیدهدد ،بازتداب

ازساا میدود لذا سیاستهای داخلی هژمون تا زد زیادی سیاست خارجی و وجهۀ بینالمللی آن را
تعیین میکند (کوالیی و نیکنام)164 :1393 ،

عناصر قدرت هژمونیک

پذیرش بینالمللی

برتری نسبی

اراده ملی

شکل  1عناصر هژمونی ابرقدرت

کنشگری بیرونی کشورها در طوز تاریخ و تبدیل ددن آن ها به قدرت هژمون هموارق مبدنی بر سه
عامل فوق بودق اسدت تکدرار ایدن روندد ،افدرای

یدا کداه

تدوان ابرقددرتهدا در دوران زاکمیدت

امپراتوری ها و پس از آن در دورق زاکمیت نظم وسدفالیایی بدر نظدام بدینالملدل ،سدبب دددق اسدت تدا
اندیشمندان روابر بین الملل الگوی عامی را در این راسدا تدوین کردق و آن را در قالب روند «صعود و
افوز قدرتهای بررگ» تشری کنند در این زمینه تاکنون اندیشمندان زیادی همچون کنت والدر ،جان
مردایمر ،رابرت گیلپین و آندونیو گرامشی به نظریهپردازی در بداب هژمدونی ،ویژگدیهدای آن و سدیر
صعود و نروز قدرت هژمون پرداخدهاند
یکی از مشهورترین نظریات در این بارق ،نظریه «لرخه بلندمدت رهبری جهانی» 1جورج مدلسدکی
است که با اسدناد به وجود هژمون در دورق هدای تداریخی گونداگون بندا گردیددق و نظدم تدکقطبدی را
باثباتترین نوع ساخدار توزی قوا میداند در نظریه مدلسکی که از بهدرین لارلوبهای نظری جهت
تحلیل ساخدارهای ژئوپلیدیک در نظام بینالملل محسوب میدود ،رابطه لرخدههدای جندگ ،هژمدونی
اقدصادی و در نهایت رهبری و سلطه ابرقدرت در نظام بینالملدل بده خدوبی تبیدین دددق اسدت وی در
نظریه خوی

افوز یک هژمون و یهور هژمون دیگر را پس از یک جهان فراگیر جهانی پی

میکندد

که بر اساا تجربه های تاریخی از قرن پانردهم 70 ،تا  100ساز به طوز میانجامدد و در پایدان لرخده،

1 Long-cycle theory of world leadership
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دولت هژمون ،سلطه نظامی و اقدصادی خود را بر نظام بینالملل از دست میدهدد مدلسدکی در نظریده
توصیفی خود لهار مرزله را برای افرای
1

و افوز قدرت دولتهای هژمون ترسیم میکند:

مرزله جنگ جهانی :در این مرزله ،یک کشور پس از جنگ جهانی و فراگیر بهعنوان نیدروی
مسلر جهانی یاهر میدود و با اسدفادق از توان نظامی خود بهویژق نیروی دریایی (در گذددده)
و نیروی هوایی جایگاق خود را در نظام بینالملل زفظ میکند مدلسکی جنگهای جهدانی را
منازعاتی میداند که ماهیت نظام سیاسی زاکم بر جهان را مشخص میکند

2

مرزله قدرت جهانی :در این مرزله آن کشور به علت عدم توان پرداخت هرینههدای هژمدونی
1

مدناسب با جایگاق خود ،دلار افوز ددق و به نوعی از آن «مشروعیتزدایی» صورت میگیرد
3

مرزله سلب مشروعیت :در این مرزله رقبای دولت هژمون ،قدرت آن را که رو به افوز است،
به لال

4

میکشند بدین ترتیب ،منازعات دوجانبه و لندجانبه افرای

مییابد

مرزله تمرکر زدایی :در این مرزله ،با جنگ جهانی ابرقدرتها ،لرخه جدیدی از هژمونی بده
وجود می آید و با جایگرین ددن دولت هژمون ،این لرخه مجدد تکدرار مدیددود (مانسدبا،،
 287-288 :2008و مدلسکی)222-224 :1978 ،

مدلسکی در نظریه «لرخه بلندمدت رهبری جهانی» معدقد است وقوع جنگهای جهانی و مدعاقب
آن قدرتگیری هژمون همزمان با نوآوری و اکدشا

بودق است همزمانی انقالب صدنعدی و هژمدونی

انگلسدان صحت مدعای مذکور را تأیید میکند از نگاق ایشان ،قدرت دریایی ،زفور در اقیانواها و
تسلر بر داهراقهای دریایی وجه اددراک دولتهای هژمدون از سداز  1494تدا قدرن بیسددم بده زسداب
میآیدد (تامپسدون و مدلسدکی 210 :1994 ،و  )217هژمدونی پرتغداز در قدرن پدانردهم ،هلندد در قدرن
دانردهم ،بریدانیا در قرون هفدهم و هیجدهم و آمریکدا در قدرن ندوزدهم وابسدده بده تدوان نظدامی ایدن
کشورها در دریا بودق است و نوآوری نظامی یک دولت رقیب ،رهبدری جهدانی هژمدونی زداکم را بده
لال

کشدیدق و سداخدار جدیددی را در نظدم بدینالملدل پدیدد آوردق اسدت (مدلسدکی)1 ،؛ بندابراین،

تفعیف قدرت نظامی افوز هژمونی آن ابرقدرت و در نهایت تغییر توازن قوا در ساخدار نظام بینالملدل
و ایجاد نظم نوین و لرخه جدید در رهبری جهانی را به دنباز دارد (مدلسکی)2 :2012 ،

1 Delegitimation
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 -3تاریخچه شکلگيری هژمونی در نظام بينالملل
مفهوم قدرت دارای ماهیدی نسبی است و ابعاد قدرت ملی یک کشور در تناسب با سدایر دولدتهدا
موردسنج

قرار میگیرد از دیدگاق رئالیستها ،بهطور طبیعی ،از آنجدا کده سیاسدت ،عرصده رقابدت

است و دولتها در تال

برای کسب ،افرای  ،زفظ و تقویت قدرت خوی

نرم هسدند و دیگر دولت ها هم در تال

در کلیه سطوح سخت و

برای کسدب ،افدرای  ،زفدظ و نمدای

(ارگانسکی 329 :1355 ،به نقل از کرمی ،)13 ،تغییر ساخدار توزید قدوا و افدرای

قددرت خدود هسددند
یدا کداه

قددرت

آنها ،امری محدمل و ممکن به زساب میآید در این مسیر ،افوز قدرت هژمون صرفا مدأثر از عوامدل
درونی خود نیست بلکه توان فنّاورانه ،قدرت اقدصادی و مریتهای بدالقوق دولدتهدای رقیدب موجدب
ددق است تا قدرت دولت هژمون به نسبت کشورهای رقیب خدوی

دلدار ضدعف دددق و از جایگداق

پیشین خود فاصله بگیرد
لرخه صعود و افوز قدرتهای بررگ در تاریخ روابر بینالملل موردتوجه مدفکران بدودق اسدت
اندیشمندان اغلب به هژمدونی سده ابرقددرت هلندد ،بریدانیدا و آمریکدا از قدرن ددانردهم تداکنون اددارق
میکنند که هر یک بدهطدور میدانگین بدین  25تدا  50درصدد از قددرت هژمونیدک در نظدام بدینالملدل
برخوردار بودند نکده زائر ا همیت آن است کشوری لون پرتغاز که از اوایل تا اواسر قدرن ددانردهم
دارای قدرت برتری نظامی و اسدعماری بود ،بهعنوان دولدت هژمدون ددناخده نمدیددود لراکده در آن
دوران داهد زاکمیت نظامهای منطقه ای و فقدان تمرکر قدرت در عرصده جهدانی هسددیم کده امکدان
نفود فراسرزمینی در نقاط گوناگون را برای آن کشور نفی میکرد برخی کاردناسان نظیر پل کنددی،
لرخه های تغییر هژمون را از ویژگیهای بنیادین تاریخ مددرن نظدام بدینالملدل و نظدم معاصدر جهدانی
میدانند (کندی )xvi-xix :1989 ،دورق هژمونی هلند در اواسر قرن هفدق ( ،)1620-1672بریدانیا در
اواسر قرن نوزدق ( )1815-1873همراق با انقدالب صدنعدی و نیدروی دریدایی و در نهایدت ،آمریکدا در
اواسر قرن بیسدم ( )1945-1967همراق با جهانیددن و انقالب فناوری و ازدماال لین در قرن بیسدم و
یکم مهمترین دورقهای گذار هژمونیک هسدند (دوتکویر و دیگران )7 ،برخی دباهتهدا را در آغداز
هر سه دورق میتوان یافت همه آنها با وقوع جنگی فراگیر آغاز ددقاندد کده آخدرین نمونده آن روی
کار آمدن هژمونی آمریکا پس از دو جنگ جهانی قرن بیسدم است همچنین ،هر سه قدرت با اتکدا بده
برتری نظامی بهویژق نیروی دریایی ( بیشدر در گذدده) و هوایی خود به هژمون تبدیل ددقاند؛ لراکه با
این ابرار ،امکان تعریف و زفایت از نظم مطلوب آن کشور پدید میآید عالوق بر آن ،ایدن کشدورها

تأملی بر ديالکتیک افولگرايی و بازسازیِ هژمونی آمريکا

129/

همگی در مقایسه با رقبای خود دارای برتری بالمنازع بودقاند که در یک دورق زمانی میانمددت مانندد
زداقل بیست ساز تداوم دادده بادد مطام اسدعماری جهت تدأمین مدواد خدام موردنیداز بدرای توسدعه
اقدصادی خود و نوآوری در عرصه فناوری مثل ساخت بمب اتمی از دیگر ویژگیهدای دورق پیددای
هژمونی در طوز تاریخ بودق اند که زکایدت از تکدرار روندد صدعود و افدوز هژمدون در دوران پدی

و

پساوسدفالیایی دارد (کوون)598-599 :2011 ،
با توجه به روند فوق جایگرینی ابرقدرتها از ساز  1500تا  ،1945دانشمندان به این باور رسیدقاند
که توان هژمونیک یک کشور پایدار نخواهد ماند و مدأثر از عوامل درونی و بیرونی طی فرآیندی نسبدا
طوالنی دلار افوز ددق و جای خود را به قدرت رقیب خواهد داد افوز قدرت پرتغاز در اواسر قدرن
دانردهم و یهور آمریکا پس از جنگ دوم جهانی زکایت از جاودانه نبودن هژمونی دارد
ایاالت مدحدق پس از جنگ دوم جهانی که با ویرانی اروپا همراق بدود ،توانسدت آلمدان را در سداز
 1945به لحاظ سیاسی و اقدصادی مغلوب و با اتکا به تدوان نظدامی و اتمدی خدوی  ،بسدر ایددئولوژی
ل یبراز و ایجاد نظم اقدصادی جدید در قالب نظام برتون وودز به قدرت هژمون تبدیل دود با این زاز،
دکست آمریکا در جنگ ویدنام در اواسر دهه هفداد میالدی نقطه عطفی در آغاز روندد افدوز قددرت
این کشور بود با این زاز برتری آمریکا پس از پایان جنگ سرد به ددت فرونی گرفت و به اندازقای
فراگیر دد که به تعبیر فرید زکریا ،جهان از دوران امپراتوری روم تا کنون به خود ندیددق بدود زدذ
بلوک درق ،جهان را به غرب محدود و ضعف دولت های اروپایی تنها گرینده ممکدن را وابسددگی بده
آمریکا قرار میداد (زکریا)10-16 :2019 ،
بحرانهای اقدصادی اواخر دهه  1990و اوایل قرن جدید ،زادثه  11سپدامبر و یکجانبدهگرایدی در
زمله به عراق بر افوز دیگر عناصر قدرت ملی آمریکا هم کارساز دد اکنون ما دداهد فروپاددی نظدام
مالی برتون وودز ،تفعیف مریتهای اقدصادی نسبی ،بیاعدباری لیبرالیسم و تصویرسدازی ندامطمئن از
آن در نظام بینالملل هسدیم که بدا تفدعیف تدوان آمریکدا در مددیریت جهدان دهندی و عیندی در ابعداد
هنجداری و سداخداری و کداه

قددرت مشددروعیتبخشدی بده سیاسدتهددای فراملدی و نیداز بده کسددب

مشروعیت جمعی توسر این کشور همراق بودق اسدت تفدعیف دداخصهدای قددرت آمریکدا در قدرن
جاری هم ادامه یافده است و زفور ازدمالی رقبای جهانی آمریکا بهویژق لین در رأا نظام بینالملدل
به بحثی دائمی در مبازثات بدز ددق است؛ بنابراین ،بدا رددد مدغیدر قددرت میدان کشدورهای مخدلدف
سیسدم ،توزی اساسی قدرت ضرورت پیدا میکند و این امر موجب عدم تعادز و تغییر سداخدار توزید
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قدرت میان کشورهای عفو سیسدم خواهد دد (قلدیزادق و ددفیعی )140 :1391 ،بدا ایدن زداز ،نگداق
وازدی در باب تفعیف نسبی داخص های قددرت آمریکدا وجدود نددارد دو رویکدرد افدوزگرایدی و
بازسازی قائل به دو دیدگاق مدفاوت در این عرصه هسدند که در ادامه با بررسی آنها ،به اسدددالزهدای
هر کدام ادارق میدود
 -4رویکرد افولباوری
رویکددرد افددوزبدداوری ریشدده در ادبیددات اقدصدداد سیاسددی بددینالملددل اواسددر دهدده  1980دارد کدده
مدأثر از کسری تجاری و بودجهای آمریکا ،فروپاددی برتدون وودز ،افدرای

تدوان رقبداتی اقدصدادهای

اروپددا و دددرق آسددیا در رأا آنهددا آلمددان و ژاپددن پدیددد آمددد (کددولی و نکسددون)143-156 :2020 ،
بر اساا ایدن نگداق ،تفدعیف دداخص هدای قددرت آمریکدا همچدون فروپاددی برتدون وودز و دیگدر
تحوالت پس از جنگ ویدنام هدمزمدان بدا بحدران سداخداری نظدام سدرمایهداری و ادامده ایدن روندد در
قرن  21با بحران مالی ساز  2008بیانگر زرکت بهسوی جهان لندقطبی یا در نظر برخی ،بیقطبی است
کدده آسددیا و آمریکددای التددین از کنشددگران فعدداز آن خواهنددد بددود بددر ایددن مبنددا ،قدددرت هژمددونی
ایدداالت مدحدددق در تمددامیهددا عرصددههددا دلددار ضددعف نسددبی ددددق اسددت و بددا جهدد

اقدصددادی

دولددتهددای رقیددب و ارتقددای ددداخصهددای اجدمدداعی در آن کشددورها ،آمریکددا در آیندددق ندده
ابرقددددرت بلکددده بددده یکدددی از قددددرتهدددای بدددررگ در جهدددانی مدکثدددر تبددددیل خواهدددد ددددد
رواج برخددی اصددطالزات همچددون سیسدددم اندشددار قدددرت ،1تغییددر قدددرت ،2جهددان پسدداآمریکایی،3

Transition of power 1؛ جان ایکنبری در مقاله «آینده نظم جهانی ليبرال» تغيير کيفيت توزیع قدرت در نظاام باينالملال را
تشریح می کند .از دیدگاه وی ،جهان در حال گذار از نظم تکقطبی پس از جنگ سرد است و قدرتهای رقيا

آمریکاا باه

ویژه چين در حال به چالش کشيدن هژمونی این کشور هستند؛ به گونه ای که نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربای
شده است.
 Change of power 2؛ رابرت کاکس در کتاب قدرت توليد و نظم جهانی :نقش نيروهای اجتماعی در ساختن تاریخ به بحث
از رابطه سه مؤلفه توليد ،قدرت و نظم جهانی پرداخته و تغييرات قدرت در دوران پساجنگ سرد را که در نهایت به ناابودی
نظم تکقطبی و تضعيف هژمونی آمریکایی میانجامد ،تشریح نموده است.
The Post-American World 3؛ فرید زکریا در کتاب جهان پساآمریکایی به افزایش قدرت کشوررهای رقي

آمریکاا نظيار

چين ،روسيه و برزیل اشاره می کند که قدرت بالمنازع آمریکا را به چالش کشيدهاند .از نگاه زکریا ،افول سياسی مهامتارین
چالش کنونی هژمونی آمریکا محسوب میشود.
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افوز موریانهوار ،1سقوط مهندسیددق آمریکا 2و پایان نفود آمریکدا 3همگدی بدر تغییدر سداخدار توزید
قدرت داللت دارند که توان هژمونیک ایاالت مدحدق را فرو کاسده و آن را غیرقابدل بازگشدت سداخده
است در این میان ،اندیشمندان در رویکرد افوزباوری هر یک به بخشی از تنرز دداخصهدای قددرت
ایاالت مدحدق پرداخدهاند که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم
 -1-4افول آمریکا با تضعيف قدرت اقتصادی
این رویکرد ،افوز اقدصادی را از سه جنبه مورد مداقه قرار میدهد:
1

افوز اقدصاد آمریکا در مقایسه با سایر کشورهای دارای بازار آزاد بهویژق ژاپن و اروپا؛

2

تأثیر افوز اقدصاد بر تفعیف دیگر ابعاد قدرت ملی آمریکا؛

3

نق

هرینهکردهای نظامی در افوز اقدصادی آمریکا (هاندینگدون)63 ،

ایاالت مدحدق به دنباز آن بود تا پس از جنگ جهدانی دوم و بدا همراهدی ددرکای خدود در غدرب
اروپا ،ساخدار کینری را در عرصه اقدصاد بینالملل زاکم و به تصمیمسازی در این لدارلوب بپدردازد
از این جهت ،تفعیف این ساخدار و بحرانهای مالی پیداپی در ددرق آسدیا ،آمریکدای التدین و غدرب،
مشروعیتزدایی از قدرت جهانی آمریکا و جایگرینی دیدگاقهای اقدصادی نئدوکینری ،پسدتکیندری،
رادیکاز را به دنباز دادت ،بهگونهای که مردم جهان مولدترین و مدرنتدرین اقدصداد جهدان را اکندون
بیثباتترین اقدصاد آن میبینندد (قلدیزادق و ددفیعی )152 :1391 ،آمریکدا اکندون بدهواسدطه کسدری
تجاری و بودجه از بررگترین طلبکار جهان به بررگترین بدهکار دنیا تبدیل ددق است پل کندی با
ادارق به کاه

سهم کل تولید ناخالص ملی ایاالت مدحدق از بازدهی تولید جهانی ،بر این بداور اسدت

که گرله کاه

سهم این کشور از تولید ناخالص جهانی پس از  1945امری طبیعی بود ولدی سدرعت

Termite decline 1؛ کریستوفر لين نظریه اقول موریانهوار را در مقالهای با عنوان «این بار واقعی است :پایاان تاکقطبای و
پکس آمریکانا» مطرح کرده است .بر اساس این نظریه و همزمان با افول هژمونی آمریکا ،تغيير نظم جهاانی آغااز گردیاده و
قدرت در حال انتقال از غرب به شرق جهان است.
America's Engineered Decline 2؛ ویليام نورمن گریج در کتابی با عنوان افول مهندسیشده آمریکا به تحوالت داخلی این
کشور نظير شاخصهای سياسی و اجتماعی میپردازد و افول ایاالت متحده را از این منظر به بحث میگذارد.
 The End of Influence 3؛ کوهن نظریه خود را در کتابی با عنوان پایان نفوذ تبيين کرده و افول اقتصادی آمریکاا را مقدماه
تضعيف هژمونی این کشور میداند .بنابراین ،نظریه مذکور افول هژمونی اقتصادی آمریکا را در نظم موجود به خوبی تشاریح
کرده است.
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آن اخیرا رو به فرونی گذادده است ادارق بودجه کنگرق همچنین نگران است میران بدهی دولت فدراز
آمریکا در ساز  2023به  100درصد تولید ناخالص داخلی کشور برسد

شکل  2روند افزایق بدهی دول .فدرال  ،1970-2020منبع)Macrotrends, 2020) :

در این میان ،نهادهای ساخدار برتون وودز لون بانک جهانی و صندوق بینالمللدی پدوز برآمددق از
هژمونی آمریکا گرای

زیادی به بردادت افراطی از رویکرد بازارگرا دارند و مشداورقهدای نادرسدت،

تبدیلددن به ابرار فشار سیاسی آمریکا ،تصمیمگیری بر مبندای مشدارکت مدالی اعفداب و بحدرانهدای
اقدصادی آنها را در معرض نقدهای ددید قرار دادق است (دیندی ترکمدانی )206 :1391،و مشدروعیت
اجماع وادینگدنی را خدده دار کردق است امروزق دولت هدا هرلده بیشددر بدا فاصدله گدرفدن از اقدصداد
کینری ،سیاست های مداخلهگرایانهتری در عرصه اقدصادی اتخاد میکنند که در تفاد با نظم اقدصادی
مطلوب آمریکا است
یکی دیگر از مؤلفه های قدرت اقدصادی کشورها ،تولید ناخالص داخلی است بر اساا آمار بانک
جهانی ،تولید ناخالص داخلی سه اقدصاد بررگ جهان ساز  ،2019آمریکا  ،21/374اتحادیه اروپا 15/5
و لین  14/342تریلیون دالر بودق است در صورتی که اروپا را یک کل وازد به زسداب نیداوریم ،بدا
صعود لین به رتبه دوم ،ژاپن با  5/081تریلیون دالر سومین اقدصاد بررگ جهان لقب خواهد گرفت و
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آلمان ،هند ،انگلسدان ،فرانسه و ایدالیا در رتبههای بعدی قرار خواهندد گرفدت (باندک جهدانی)2020 ،
لین در این ساز ،نسبت به دو قطب اقدصادی دیگر ،ردد اقدصادی بیشدری را تجربه کردق است

شکل  3رتبهبندی کشورها بر اساس ارزش تولید ناخالص داخلی  ،2019منبع)Knoema, 2020) :

برآوردها زکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی اقدصادهای مهم در دهدههدای 2030-2050
تغییر اساسی خواهد کرد و لین ،اتحادیه اروپا ،آمریکا و هند لهار اقدصاد بررگ جهان برزسب معیار
تولید ناخالص داخلی خواهند بود جمعیت انبوق لین و هند ،رکن مهمی در تبدیل ددن آنها به مراکر
اقدصادی جهانی ایفا میکند و تحقق این ردد اقدصادی به معنای خیر

مجدد اقدصادهای غیراروپایی-

آمریکایی بهویژق در درق است (دینی ترکمانی)201-203 ،

شکل  4پیقبینی تولید ناخالص داخلی چهار اقتصاد برتر جهان تا سال  ،2050منبع( :هاکاورث و چان)11 :2015 ،

سال  ،1شماره  ،1بهار 1400
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آلفرد مک کوی هم با توجه به برآوردهای اقدصادی فوق ،مرگ ایاالت مدحدق بهعندوان ابرقددرت
جهانی را به علت نظامیگری سری تر از زد اندظار مدی داندد بده اعدقداد وی ،سداز مدرگ و پایدان ایدن
ابرقدرت در  2040یا  2050خواهد بود ولی مرگ واق گرایانه آن تا ساز  2050کامل میدود و دداهد
جابجایی قدرت اقدصادی از غرب به درق خواهیم بود؛ بنابراین ،دادقهای اقدصادی ،آموزدی و نظامی
روند منفی قدرت جهانی آمریکا را نشان میدهد که تا ساز  2020به سرعت مدراکم و ازدمداال پدس از
 2030به وضعیدی بحرانی تبدیل میدود (دهشیری 52 :1397 ،به نقل از مککوی )52 :2010 ،از نظدر
والردداین هم از زمان جنگ ویدنام تا  11سپدامبر از ردد توسدعه اقدصدادی آمریکدا کاسدده دددق و ایدن
کشور با از دست دادن برتری ایدئولوژیک خوی  ،تنها از برتری نظامی برخوردار است
کاه

نق

دالر در نظام پولی بینالملل ،وجه دیگری از تفعیف توان اقدصادی آمریکا را تشکیل

می دهد ایاالت مدحدق با اتکا به رواج دالر در مبادالت بینالمللی بهعنوان مهمتدرین وسدیله پرداخدت،
توانسده است کسری بودجه خود را با اندشار گسدردق آن جبران و از بحرانهای مالی همچون فروپاددی
برتون وودز رهایی یابد با این زاز ،ردد اقدصادی کشدورهای اروپدایی و اندشدار یدورو در سداز 1999
میالدی ،گام نخست تفعیف تدریجی به زساب می آید پس از این تاریخ ،بسیاری از کشدورها ،نفدت
خود را با ارزی به غیر از دالر قیمتگذاری و به فرو

میرسانند که تحدولی مهدم در تفدعیف رابطده

نفت و دالر است علت را باید در بازار مالی نیرومند یورو و زجم نقدینگی قابلتوجه آن جسدجو کرد
که به آلدرناتیوی برای موقعیت انحصاری دالر تبدیل ددق است ایدن امدر ،موقعیدت دالر بدهعندوان ارز
بین المللی و ارز دخیرق جهانی را به خطر انداخده و پدی بیندیهدا زداکی از آن اسدت کده اسددمرار آن،
کدداه

 20تددا  40درصدددی ارز

دالر را در پددی خواهددد دادددت (سددیف 59-62 :1389 ،و )70

موافقتنامه های دو و لندجانبه برای تبادالت تجاری با پوز ملی بهویژق میان کشورهای درقی و ایجاد
سیسدم مسدقل نقلواندقاز مالی در برابر سوئیفت جلوق دیگری از افدوز جایگداق دالر در عرصده اقدصداد
بینالملل و افرای

نگرانیها در باب خطر سقوط و تبدیل گسدردق آن است

 -2-4تضعيف توان اتحاد و ائتالفسازی
یکی از ویژگیهای هژمون ،نظمبخشی به نظام بینالملل در مسدیر مصدلحت عمدومی و در زقیقدت
ترسیم قواعد بازی و هنجارها و رژیم ها با اتکا به قدرت برتدر خدود اسدت دولدت غالدب مدیتواندد بدا
اتحادهای منطقهای و فرامنطقه ای ،این مهم را در لارلوب معاهددات و نهادهدای فراملدی دنبداز کندد
آمریکا هم پس از جنگ دوم جهانی بدین امر همت گمادت برتری اقدصادی آمریکا موجدب ددد تدا
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این کشور با اقداماتی لون طرح مارداز اقدام به بازسازی اروپای غربی و گسدر

دایرق هژمونی خود

در این منطقه کند با این زاز ،تفعیف اقدصاد آمریکا در سازهای اخیر نقد آفریندی فراملدی ایداالت
مدحدق طی سازهای اخیر تحت تأثیر قرار دادق است
مجموعه رخدادهای بینالمللدی در اواخدر دهده  1990مدیالدی و پدس از آن ،زکایدت از تفدعیف
قدرت آمریکا در ایجاد «اجماع بینالمللی» 1دارد آمریکا برای ایجداد تدرا در دهدن جهانیدان و نشدان
دادن تحکیم قدرت خود که بینیاز از سایر دولت ها از جمله بریدانیا است ،به عراق زمله کرد ولی این
سیاست ،بیانگر ضعف توان اتحادسدازی آمریکدا بدود (والرددداین )11 :1393 ،در نقطده مقابدل بدا ایدن
رویکرد یکجانبه بو  ،اوباما گرله در مسیر ازیای اتحاد فدرا آتالندیدک همدت گماددت ولدی عددم
مداخله آمریکا در بسیاری از تحوالت بینالمللی بهویژق ناکامی در سرنگونی اسد در سوریه که ویژگی
الزم برای دولت غالب است ،زکایت از تداوم روندد افدوز آمریکدا داددت خدروج دولدت ترامد

از

بسیاری از سازمانها و معاهدات بینالمللی همچون دورای زقدوق بشدر و یونسدکو ،یدکجانبدهگرایدی
نسبت به برجام ،گسدر

دکا

با اروپا و تفعیف اتحاد فراآتالندیکی ،رهبری آمریکا در ائدال هدای

فراملی را دلار خدده کردق است پیوسدن هند به سازمان دانگهای و افدرای
عرصه بینالمللی از تال

رقبا بهویژق لین برای گسدر

قددرت ایدن سدازمان در

نفود خود در سازمانهای فراملی دارد

 -3-4تضعيف قدرت نرم آمریکا در نظام بينالملل
از وجوق تمایر سلطه و هژمونی از نگاق گرامشی آن است که در سلطه ،اعماز قدرت بدون رضایت
بر افراد تحت زکومت صورت می گیرد در زالی که هژمونی ،نوعی رهبری فکری و اخالقدی اسدت و
اصوز اخالقی را برای توجیه کاربرد زور مطرح میکند قدرت هژمون سعی دارد ارز های فرهنگی،
اخالقی و سیاسی خود را به هنجار مدعار

و جهانبینی خود را بهعنوان «عقدل مدعدار » 2مطدرح کندد

(دوتکویر و دیگران )38-39 ،رویکردهای درونگرایانه ،منفعتمحور و مرکاندلیسدی ،نظامیگرایانه و
انحصارگرایانه بهعنوان عوامل درونزا و سیاستهای یکجانبهگرایانه ،مداخلهجویانده ،رددد تغییدرات
نامدقارن بازیگران غیردولدی ،برآمدن بازیگران نویهور درقی و امکان دکلگیری نظام «دو-لندقطبی»
در زمرق عوامل برونزای افوز قدرت نرم آمریکا هسدند (دهشیری )35 ،روند صعودی ایدن عوامدل بدا
وقوع زادثه  11سپدامبر و لشکرکشی هدای نداموفق بده خاورمیانده ،مدوج آمریکاسددیری در خاورمیانده و

1 International Consensus
2 Common Sense
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تداوم بحران اقدصادی تشدید ددق است تظاهرات ضدجنگ علیه نظامیگدری آمریکدا بدهمثابده کدن
فراگیر اجدماعی به لکهدار ددن اعدبار دموکراتیک آمریکا منجر ددق است
از نگاق جوز

نای ،دعار «اوز آمریکا»ی ترام

که بر سیاسددی انرواگرایانده و یدکجانبدهگرایانده

اسدوار بود ،اصلی ترین علت افوز قدرت نرم ایداالت مدحددق طدی دوران ریاسدتجمهدوری وی اسدت
راق اندازی جنگ تجاری با لین ،اتحادیه اروپا و زدی کانادا ،خروج از توافقنامههدای بدینالمللدی نظیدر
دورای زقوق بشر ملل مدحد ،معاهدق پاریس ،توافقنامه مشارکت ترانس-پاسیفیک 1،یونسدکو و عددم
پایبندی به تعهدات بینالمللی همچون برجام از عوامل اصلی فرسودق ددن قدرت نرم آمریکا به زساب
میآیند (نای )2018 ،ردد ملی گرایدی ،افدرای

اخدالفدات داخلدی سیاسدی ،افدرای

میدران اعدبدارات

نظامی و اقدصادی نسبت به توانایی های ندرم همچدون فرهندگ و دیپلماسدی ،فشدار بدر مدحددان و سدایر
بازیگران دولدی و نژادپرسدی قومی و دینی نظیر قانون ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا نقد

مهمدی

در خددهدار ددن تصویر دهنی آمریکا و سبک زنددگی آمریکدایی مبدندی بدر ارز هدای لیبدراز ندرد
جهانیان داددهاند (دهشیری )38 ،ندایج نظرسنجی مؤسسده گدالود در سداز  2018کده در  134کشدور
جهان انجام دد ،زکایت از آن دارد کده کمددر از  30درصدد مدردم نگداق مثبددی بده آمریکدا در دوران
ریاستجمهوری داددند و این رقم تا  20درصد نسبت به دوران ریاستجمهوری اوباما کداه

داددده

است زمایت از رهبری آمریکا که در ساز  2009به  49درصد رسیدق بود ،یک ساز پس از روی کار
آمدن ترام

در ساز  2017به کمدر از  30درصد رسیدق است (ری)2020 ،

شکل  5میزان پشتیبانی جهانی از رهبری آمریکا در بازۀ زمانی  ،2007-2019منبع)Ray, 2020( :

1 Trans-Pacific Partnership Agreement
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امروزق با بروز تغییرات در سیسدم زکومت های جهان و به وجود آمدن آگاهی نسدبی در برخدی از
مناطق ژئواکونومیک و ژئواسدراتژیک از منظر آمریکا ،قدرت نرم آمریکا با موان جدی برای نفدود در
افکار عمومی روبرو ددق است دگرگونی در سداخدار سیاسدی زکومدتهدا و ایجداد نداامنی در ففدای
عمومی ،تصویری مداخلهگر و نه لهرقای بشردوسدانه و زقمدار از آمریکدا در ادهدان ،سداخده اسدت
رویکرد منفی به سیاست های فراملی آمریکدا در کندار تفدعیف نفدود دیپلماسدی عمدومی آن در افکدار
عمومی دیگر کشورها ،سدبب کداه

اعدمداد و پدیدد آمددن انرجدار بدینالمللدی بده ایداالت مدحددق و

سیاستها و رهبران این کشور در میان ملتها و گسدر

روزیده آمریکاسددیری گشدده اسدت (بدارون،

):2020

شکل  6افول جایگاه آمریکا نزد مردم سایر کشورها در سال  2018ناب .به پایان دوره اوباما ،منبع)McCarthy, 2018( :

نکده مهمی که در این زمینه باید موردتوجه قرار بگیرد این است که داخصهای مؤثر در افوز هدر
کشور از جمله آمریکا دارای تأثیر مدقابل هسدند و کاه
این کشور خواهد کاست و کداه

قدرت اقدصادی آمریکا ،از جادبه بینالمللی

قددرت ندرم آن را در پدی دارد از سدوی دیگدر ،بحدران اقدصدادی

آمریکا و ناکارآمدی نهادهای برآمدق از برتون وودز ،کداه

مشدروعیت الگدوی مطلدوب زکمراندی

غربی و لیبراز دموکراسدی را بده دنبداز دارد در ندیجده ،زیربندای قددرت نظدامی آمریکدا یعندی قددرت
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اقدصادی آمریکا طی دو دهه اخیر دلار افوز ددق است و ضعف نظامی ایاالت مدحدق موجب گسدر
لال های ژئوپولیدیک این کشور خواهد دد

شکل  7ارتباط متقابل عناصر افول هژمونی آمریکا

از سوی دیگر ،اندیشمندان در کنار لال های اقدصادی ،برخی داخصهای اجدماعی ،فرهنگدی و
سیاسی همچون البیگری در فرآیند تصمیمگیری ،دکا
مانند جنب
افرای

سیاسی ،جنب هدای اعدراضدی و اجدمداعی

سیاهان ،لهاردرصدی و وازاسدریت ،بیاعدمادی به نخبگان سیاسی ،معفالت خانوادگی،

بی خانمانی ،گسدر

خشونت خانگی و خشونت علیه زنان ،مشکالت آموزدی ،عدم ددمولیت

فراگیر بیمه درمان ،نبود ثبات دغلی ،بحران مهاجران غیرقدانونی را دیگدر دداخصهدایی مدیدانندد کده
زداقل در اثبات «افوز نسبی» آمریکا قابل اسدناد هسدند

 -5رویکرد بازسازی
این نگاق فکری ،واکنشی به دیدگاق افوز باوری در ادبیدات اقدصداد سیاسدی و روابدر بدینالملدل بده
زساب میآید مدفکرانی لون هاندینگدون -پی

از جنگ سرد -و برژینسدکی گرلده بدر افدوز برخدی

داخصهای اقدصادی و اجدماعی آمریکا مهر تأیید می زنند ولی این روند کاهشی را موقدت و محددود
به ابعادی مشخص میدانند از نگاق آنها ،موجهای افوزباوری از میانه دهه  1950امواج کادبی هسددند
که در اواخر عمر دولتها در آمریکا رواج می یابند عالوق بر آن ،بعفی طرفداران این رویکدرد مانندد
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دنیل بل معدقدند زدی افوز تعدادی از داخص های اقدصادی ایاالت مدحدق همچون تولیدات صنعدی نه
نشانه ضعف و افوز آن بلکه داز بر زرکت از جامعه صنعدی به جامعه پساصنعدی و پیشگامی آمریکا در
این عرصده اسدت کده تدا سداز  2020بده توسدعه کامدل خواهدد رسدید (گیبسدون )148 :1993 ،و تدوان
رقابتپذیری اقدصاد آمریکا را افرای

خواهد داد

شکل  8قدرت رقاب.پذیری اقتصاد آمریکا ناب .به رقبا در فاصله 2007-2017
منبع)The World Bank, Global Competitiveness Index( :

این رویکرد ،بر توان داخلی یک جامعه در بازسازی خدود

تأکیدد دارد پدی فدرض ایدن بیدن

نظری آن است که یک جامعه زمانی دلار افوز میدود کده دداهد یدک نظدام اداری بددون تحدرک،
انحصار ،تمایر طبقاتی ،نظام طبقاتی  ،انعطا ناپذیری اجدماعی و عریض و طویل بودن سدازمان اداری
در آن کشور بادیم و تشدید این اوضاع ،هرگونه نوآوری و تعادز را ددوار یا غیرممکن میسازد زل
این ادکاز در گرو رقابت ،تحرک ،انعطا پذیری ،تکثرگرایی و آزادی در جامعده اسدت از دیددگاق
طرفداران بازسازی ،ازدماز افوز قدرت آمریکا دقیقا به دلیل ساخدار مدمایر و ویژق آن ،بسدیار کمددر از
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دیگر قدرتهای بررگ است آنان معدقدند که آزادی اقدصادی ،سیاسی و اجدماعی وجه تمایر ایاالت
مدحدق است سه عنصر رقابت ،تحرک و مهداجرت منداب داخلدی قددرت آمریکدا و لنددوجهی بدودن
قدرت ملی ،قدرت نرم و جایگاق محوری در سیاست جهانی هم منداب بدینالمللدی قددرت ایدن کشدور
هسدند این دو دسده از منداب قددرت ملدی ،موتورهدای بازسدازی ایداالت مدحددق بده زسداب مدیآیندد
(هاندینگدون )72-74 ،در این میان ،نکده زائر اهمیت این است که از منظر رویکرد بازسازی ،ندابرابری
اجدماعی و اخدالالت ساخداری در آمریکا را نمیتوان پیامد افوز ایاالت مدحدق دانست بلکه باید آن را
ویژگی داتی ادکاز جدید ردد اقدصدادی در لدارلوب اقدصداد اطالعدات اسدت کده اعفدای جامعده
آگاهی فراگیری نسبت به مسائلی لون اخدال

طبقداتی پیددا مدیکنندد آنهدا مشدکالت آموزددی و

فرهنگی آمریکا را هم نقاط ضعفی میدانند که با اتخاد راهبردهای مدناسب قابل اصالح اسدت (پدراوز،
)34-45 :1992
از سوی دیگر ،این رویکرد معدقد است تنها تحوز مهم نظام بین الملل ،یهدور قددرتهدای لدین و
هند است ولی این دولتها راق طوالنی برای صفآرایی مقابل آمریکدا پیشدرو دارندد (ابطحدی)1387،
سهم آمریکا از بازار جهانی در زاز بهبود است و داخصهایی لون دسدمرد کارگران و اسدداندارهای
باالی زندگی زکایت از این فاصله دور دارد بازسازیگرایان تحوالتی همچدون دکسدت ایددئولوژی
رقیب یعنی مارکسیسم و اداعه جهانی لیبرالیسدم ،فروپاددی ددوروی و افدرای
کاه

وابسددگی بده آمریکدا،

قدرت اقدصادی آلمان و ژاپن در دهه نود میالدی ،لشکرکشی یکجانبه بده خاورمیانده پدس از

 11سپدامبر و سیاست خارجی یکجانبه بو

را دواهد زاکمیدت هنجارهدا و قواعدد سیاسدت ایداالت

مدحدق در عرصه بینالملل میدانند در این نظم تک قطبدی غدرب بده مرکریدت آمریکدا بدا ایددئولوژی
لیبرالیسم تنها منب تأمین امنیت ،پشدیبانی سیاسی و اقدصادی و مشروعیت نظام سیاسی تعریف مدیددود
این گروق مدعای خوی

را با اسدناد به تجارب تاریخی توجیه و تمرکر خدود را بده تشدری مدوجهدای

افوزباوری ،نقد آنها و برتری نسبی آمریکا در عناصر قدرت ملی معطو

میکنند

به اعدقاد این اندیشمندان  ،ردد باثبات اقدصادی ،سلطه بر نهادها و هنجارهای بدینالمللدی ،پیشدرفت
علم و فناوری ،قدرت بالمنازع نظامی ،نفود سیاسی و قدرت نرم و جادبه فرهنگی همچنان ایدن کشدور
را بر اریکه قدرت جهانی نگه دادده است (ایکنبری )133 :2005 ،از آنجا کده اقدصداد و ددرکتهدای
آمریکایی پس از جنگ جهانی بر جهان تسلر پیدا کردند ،رواج افوزباوری نه به سبب ضعف آمریکدا
بلکه نادی از افرای

توان رقابتپذیری کشورهای صنعدی است اقدصداد آمریکدا همچندان در بسدیاری
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عرصهها دامل بیوتکنولوژی ،برنامهنویسی و فناوری ففایی دارای مریت نسبی است دالر آمریکدا هدم
با نجات یافدن از بحران مالی ساز  2008نق

خوی

را در عرصه پولی بینالمللی زفدظ کدردق اسدت؛

بنابراین ،بحران های اقدصادی طی سالیان اخیر محدود به آمریکا نبودق بلکه با لال های پدولی و مدالی
رقبا ،موقعیت هژمونیک ایاالت مدحدق در عرصه اقدصاد بینالملل زفظ ددق است
جان مردایمر با ادارق به ثروت و جمعیت بهعنوان دو رکن بنیادین هژمونی ،آمریکا را از این منظدر
برخوردار از مریت نسبی می داند این اندیشمند رئالیست تهاجمی ،معدقد است ردد جمعیت آمریکا تدا
پنجاق ساز آیندق ادامه خواهد دادت و ایاالت مدحدق با  409میلیدون نفدر (نسدبت بده  285میلیدون سداز
 )2000ردد جمعیدی  44درصدی خواهد دادت ،درزالیکه رقبدای بدالقوق ایدن کشدور بدهویدژق ژاپدن،
آلمان و روسیه با ردد اندک یا زدی منفی روبرو هسدند لین تنها رقیدب قدرتمندد واددینگدن در ایدن
زوزق است که ردد جمعیدی  9درصد تا ساز  2050دارد (مردایمر ،)2004 ،ولی از نگاق نای ،لدین بدا
لال های جدی نظیر ردد طبقه مدوسر و دموکراسیخواهی آن ،نگرانی هدای امنیددی هندد و ژاپدن از
توسعه طلبی لین ،نابرابری اقدصادی ،فقر در روسداها و نژادپرسدی قومی روبرو است همچنین ،بودجه و
توان نظامی پکن هم فرسنگها با قدرت آمریکا فاصله دارد و فرهنگ نهلندان جذاب کنفوسیوا هم
مان از افرای

قدرت نرم لین است (نای)3-4 ،

در همین راسدا ،هاندینگدون بنیان نگاق افوز باوران را به لال

مدیکشدد طرفدداران رویکدرد افدوز

معدقدند هرینه های نظامی ایاالت مدحدق سبب ددق تا سرمایهای برای ردد اقدصادی باقی نماند و رکود
اقدصادی پدید بیاید؛ بنابراین ،ریشه افوز را باید در امپریالیسم و نظامیگری جسدجو کرد به باور او ،در
آمریکا تقریبا اجماع همگانی وجود دارد که نباید بخ
مناب در زوزق مصر

دفاعی را رها کرد و لذا با اخدصاص بخشی از

و نه با زدن از بودجه دفاعی ،میبایست بده گسددر

سدرمایهگدذاری در کشدور

کمک کرد؛ بنابراین ،مصر گرایی و نده نظدامی گدری تهدیددی بدرای هژمدونی آمریکدا اسدت کده بدا
اقداماتی لون اصالح سازوکارهای مالیاتی می توان بدا آن مقابلده و بده تدداوم هژمدونی ایداالت مدحددق
اندیشید (هاندینگدون)71 ،
از جانب دیگر ،لیبراز دموکراسی بهعنوان مبندای ایددئولوژیک و عامدل بسدر هژمدونی آمریکدا از
مشروعیت جهانی برخوردار است و بهنوعی میتوان آن را «نقطه پایانی تکامل ایدئولوژیک بشر» نامید
عدم کامیابی سایر ایدئولوژیها و نظام های سیاسی نظیر فادیسم ،لیبراز دموکراسی را به ساخت سیاسی
در جهان تبدیل نمودق و تداوم آن بقای هژمونی آمریکا را در پی دارد (فوکویاما)xi-xii :2006 ،
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بنابراین ،طرفداران این رویکرد قائل به آن هسدند آمریکا در تمامی مناب قدرت ملی از جمله اندازق
جمعیددت ،تددوان نظددامی ،گسدددردگی سددرزمینی ،مندداب طبیعددی ،جددذابیت ایدددئولوژیک ،ائدددال هددای
دیپلماتی ک ،مشروعیت فراملی گفدمان لیبراز و دسدداوردهای آموزددی و فناورانده دارای مریدت نسدبی
است یک کشور بهتنهایی نمیتواند قدرت هژمونیک وادینگدن را در عرصدههدای مدذکور بده لدال
بکشد در مقابل ،رقبای این کشور همچون اتحادیه اروپا با مشکالتی نظیر بحران مهاجران ،جداییطلبی
و نژادپرسدی ،روسیه با لال

دولت تمامیتخواق و ردد پایین جمعیت ،اتحادیه اروپا با بحران مهاجران

و جداییطلبی ،برزیل با ندر ،پدایین سدرمایه گدذاری ژاپدن بدا بحدران جمعیدت و لدین و هندد بدا فسداد
سیسدماتیک روبرو هسدند

نتيجهگيری
افوز را میبایست فرآیند و نه پدیدقای تدریجی و کند دانست که نمایان گشدن نشدانههدای آن در
مؤلفه های قدرت هژمون در فرآیندی میان مدت محقق خواهدد ددد بده همدین جهدت برخدی معدقدندد
جابه جایی در ساخدار توزی قوای جهانی به زداقل لند دهه زمان نیداز دارد و کریسددوفر لدین از افدوز
موریانهای آمریکا سخن به میان آوردق است درواق  ،تحوز و اندقاز قدرت در نظام بینالملل وابسده بده
تفعیف نسبی داخصه های قدرت هژمون و ردد دیگر کشورها یا بده تعبیدر زکریدا «خیدر
بودق و جرب ماهیت ساخدار نظام بینالملل است زکریا معدقد اسدت جهدان یدر

سدایرین»

1

پانصدد سداز گذددده

داهد سه جابهجایی ساخداری در قدرت بودق که زیات بین المللی و سیاست ،اقدصداد و فرهندگ آن را
دگرگون کردق است نخسدین جابه جایی پیدای

غرب ،مدرنیده ،ردد آن در قدرن پدانردهم و مدعاقدب

آن انقالب صنعدی و کشاورزی بود دومین تحوز خیر

جهان غرب و یهور آمریکدا در اواخدر قدرن

نوزدهم بهعنوان بررگترین قدرت صنعدی و دولت هژمون بود سومین دورق جابجایی قددرت هدم در
عصر مدرن با «خیر

دیگران» بهویژق در آسیا در رأا آنها هند و لین در زاز وقوع اسدت (زکریدا،

 )1-3این مهم بیانگر بازگشت آسیا به صحنه سیاست جهانی اسدت آسدیا کده در سداز  1750نیمدی از
جمعیت و بازدهی اقدصاد جهانی را در اخدیار دادت ،پدس از انقدالب صدنعدی و رددد اروپدا و آمریکدا
دلار افوز دد و سهم آن به یکپنجم کاه

پیدا کرد تحلیلگران پدی بیندی مدیکنندد آسدیا تدا سداز

 2050این سهم تاریخی خود را مجدد به دست آورد (نای )2 ،از این رو است که زکریدا جهدان را در
1 Rise of the Rest
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زاز زرکت از قرن آمریکایی به قدرن پسداآمریکایی و نده ضددآمریکایی مدیداندد کده در آن آمریکدا
رهبری سیاسی و اقدصادی خود را از دست خواهد داد و سلطه فرهنگی ایاالت مدحدق کاه

مییابد

بر این اسداا ،اگرلده آمریکدا بدا توجده بده هرینده کردهدای نظدامی ،مشدروعیت نسدبی لیبرالیسدم،
دموکراسی و زقوق بشر در عرصه جهانی و فاصله قددرت اقدصدادی آن بدا رقبدای آسدیایی و اروپدایی
ازدماال بدواند هژمونی سیاسی و نظامی خوی

را طی دهه های آتی زفدظ کندد ولدی لرخده صدعود و

افوز قدرتها و تفعیف داخصهای اقدصادی و توان ائدال سازی این کشدور ،افدوز ایداالت مدحددق
طی دهههای آتی را تسری نمودق است در این درایر ،آمریکا به ازدماز زیاد از ابرار نظدامی و گرینده
جنگ تمامعیار جهت تداوم قدرت هژمونیک خود بهرق نمیگیرد بلکه راهبرد خود را از یدک سدو بدر
تصویرسازی آرمانی از لیبرالیسم و ارائه لهرق دموکراسی طلب از ایاالت مدحددق و از جاندب دیگدر بدر
ازیای نظم بین المللی لیبراز و تال

برای هفم لین در آن معطو

خواهد کرد با این وجود ،نشانهها

و داخصهای افوز قدرت آمریکا نشان می دهد که این راهبرد نیر نخواهد توانست مدانعی بدرای آغداز
قرن اقیانوا آرام 1به جای قرن آمریکایی بادد
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ABSTRACT

Abstracts of articles

A An Investigation of Decline and Reconstruction Dialectic of
American Hegemony

Hegemony has been the most important concept to American power in the
international system since the end of the Cold War. Pro-decline approach who
criticize continuity hegemonic power of the United States in world politics, are
emphasizing on issues such as the weakening of US hegemonic components, the
logic of the rise and fall of great powers, and other fundamental domestic
economic and social problems. They believe that the world is now going
through a period of superpower decline and we must speak of a posthegemonic era. On the other hand, the proponents of reconstruction approach,
relying on the stark difference between US economic, military and technological
power with other major powers, US special capacity to restore its power and
experiencing diverse cycles of decline and reconstruction in the history of US
hegemony, believe the current situation reveals the continuity of the American
age in the international system. The article attempts to examine the arguments
of decline and reconstruction approaches and perspective of American era,
focusing on the question of what is the influence of weakening US hard and soft
power on the prospect of decline or revival of the components of US power. The
hypothesis of this research, which has been tested descriptively-analytically,
shows that despite the experience of cycles of decline and reconstruction in the
history of American hegemony in the international system and the views of
thinkers such as Huntington, the United States has no ability to rebuild its
hegemony and has entered an irreversible decline.
KeyWords: Decline, Reconstruction, Hegemon, United States of America
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