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هــا و توســعه  فنــاوريفرا، وابســتگی متقابــل اقتصــادي
سیاست جهانی که ناشـی  از اي است 

بـه مثابـه   ، توانمندي معطوف بـه زور 
مـورد نقـد   ، شدن متأثر از فرایندهاي جهانی

هـدف  . جدي قرار گرفته و تحول نوینی در مفهوم و کاربرد قدرت ایجاد شده اسـت 
هاي ایجـاد شـده در    بررسی مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگونی

و توسعه چارچوبی مفهومی است که ابعـاد ایـن تحـول را نشـان     
در آن هنجارهاي قدرت نرم با 

آورنـد کـه نقـش     وجود مـی 
، کسـب نتـایج مطلـوب   ، ینـد ایـن نـوع قـدرت    

 .است
قدرت نرم و قدرت ، المللی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چکیده
وابســتگی متقابــل اقتصــادي، ظهــور بــازیگران غیردولتــی

اي است  نشانگر دوران تازه، هاي هوشمند ارتباطی شبکه
توانمندي معطوف بـه زور ، چنین وضعیتی در. شدن است از اثرات جهانی

متأثر از فرایندهاي جهانیگرایانه  رکن اصلی قدرت در مکاتب واقع
جدي قرار گرفته و تحول نوینی در مفهوم و کاربرد قدرت ایجاد شده اسـت 

بررسی مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگونی، این نوشتار
و توسعه چارچوبی مفهومی است که ابعـاد ایـن تحـول را نشـان      یالملل سیاست بین

در آن هنجارهاي قدرت نرم با مفهومی نو از قدرتی است که  تحولی که بیانگر. دهد
وجود مـی  همنابع قدرت سخت ترکیب شده و قدرت هوشمند را ب

ینـد ایـن نـوع قـدرت    ابر. ثرتري در اعمال قـدرت دارد ؤم
استمشروعیت در کاربرد قدرت و جلوگیري از اتالف منابع 

المللی سیاست بین، تحول قدرت، شدن جهانی :کلیدي هاي هواژ
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هـا را   بسـیاري از حـوزه  ، ناپذیر دوران کنـونی 
 این روند .هاي اصلی را تحت تأثیر خود قرار داده است

دگرگـونی و تحـول در بسـیاري از    
عناصـر پایـه و   از قـدرت یکـی   

رو شـناخت قـدرت و    از ایـن 
. تهاي اساسی محققان ایـن رشـته بـوده اسـ    

هایی در مفهوم قـدرت   دگرگونی
بیانگر چنین تحـولی اسـت کـه نمـود آن در     
شـناخت ایـن نـوع قـدرت و پاسـخ بـه       

رو در بسـتر و   از این. باشدتواند بخشی از این دغدغه را پاسخگو 
بازنگري و اتخاذ رویکردي جدید از مفاهیمی همچون قـدرت  

در این نوشتار سعی خواهیم کرد به بررسی قدرت هوشمند به عنوان تحـول نـوین   
ــن رابطــه  ــا، هــدف از بررســی ای هی از آگ
هـایی چـون    هاي اشکال سنتی قدرت در عصر کنونی است که در پرتو مؤلفـه 

قـدرت  ، هـا و ظهـور بـازیگران غیردولتـی    
هـا   هوشمند به عنوان شکل نوینی از تحول قدرت بروز کرده که در آن هنجارها و ارزش

مزایـاي  ، سـازي از قـدرت   ایـن نـوع مفهـوم   
                                                                
1. Globalization 
2. Smart power 

 

  مقدمه
ناپذیر دوران کنـونی  به عنوان واقعیتی اجتناب 1شدن جهانی

هاي اصلی را تحت تأثیر خود قرار داده است درنوردیده و مفاهیم و پدیده
دگرگـونی و تحـول در بسـیاري از    ، دهشـ وارد گفتمـان سیاسـی    پیشکه از چندي 

قـدرت یکـی   . مفاهیم از جمله مفهوم قدرت را سبب شده اسـت 
از ایـن . المللی اسـت  بنیادین در اندیشه سیاسی و سیاست بین
هاي اساسی محققان ایـن رشـته بـوده اسـ     تحوالت آن همواره یکی از دلمشغولی

دگرگونی، ویژه در عصر کنونی و در پرتو انقالب ارتباطات به
بیانگر چنین تحـولی اسـت کـه نمـود آن در     ، 2پدیدار شده که طرح قدرت هوشمند

شـناخت ایـن نـوع قـدرت و پاسـخ بـه       . جدیـد قـدرت نمایـان شـده اسـت       چهره
تواند بخشی از این دغدغه را پاسخگو  هاي آن می پرسش

بازنگري و اتخاذ رویکردي جدید از مفاهیمی همچون قـدرت  ، عرصه چنین عصري
  . بیش از همیشه ضرورت پیدا کرده است

در این نوشتار سعی خواهیم کرد به بررسی قدرت هوشمند به عنوان تحـول نـوین   
ــانی ــدرت در عصــر جه ــردازیم ق ــن رابطــه . شــدن بپ هــدف از بررســی ای

هاي اشکال سنتی قدرت در عصر کنونی است که در پرتو مؤلفـه  محدودیت
هـا و ظهـور بـازیگران غیردولتـی     فرافناوري، انقالب ارتباطات، وابستگی متقابل

هوشمند به عنوان شکل نوینی از تحول قدرت بروز کرده که در آن هنجارها و ارزش
ایـن نـوع مفهـوم   . روند ا به کار میدر ترکیب با منابع و ابزاره

                         



هـاي شـکل    چراکه مـا را از محـدودیت  
سازد و چارچوبی پویاتر براي درك تحوالت جدیـد در اختیـار مـا    

شـدن چـه تـأثیري بـر      انیسؤال اصلی مقاله این است که جه
قدرت هوشمند بیانگر چه تغییراتـی در  
کاربرد و اعمال قدرت است؟ استدالل نویسندگان در پاسخ به این پرسش این اسـت کـه   

بـه  ، جهانی شدن سبب شده تا قدرت بیش از آنکه بر عوامل ثابـت مـادي متمرکـز شـود    
بـدین   .شـود  هاي جدید برکنش و رفتار سیاسی متوجـه مـی  

، 1جانبـه قـدرت سـخت    مشـروعیت اعمـال یـک   
  مخدوش شده و بدون همراهی با دیگر اشکال قدرت که متکـی بـر کـاربرد هوشـمندانه    
، ن نوشتار تأکید بر قدرت هوشـمند اسـت  

توانایی ترکیب و مدیریت ماهرانـه هنجارهـا و منـابع قـدرت     
اي که این دو متقابالً تقویت شده و اهداف مورد نظر به شکل مؤثر و کـافی  

وسـیله   ها و کاربسـت قـدرت هوشـمند بـه    
هاي اعمال قدرت را کـاهش داده و از  

بـراي تحقـق و تـأمین ایـن     . کاربرد قدرت را با نتایج بهینه تري همراه سازد
شـدن بـر تحـول ایـن      دو برداشت مطرح شده از قدرت و تأثیر جهـانی 

ضرورت و کارکرد قدرت هوشمند بـه  
  .المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

اسـت کـه    2»قـدرت عناصـر ملـی   
، رفـاه مـادي  ، زمینسـر ، میزان قدرت کشورها را بر حسب عـواملی چـون جمعیـت   

این تعریـف مبتنـی بـر درك مکتـب     
از جملـه قـدرت نظـامی اهمیـت     
در برداشـت از قـدرت نیـز تـأثیر     

                                                                
1. Soft power 
2. Elements of national power

چراکه مـا را از محـدودیت  ، تواند داشته باشد متعددي براي پژوهشگران می
سازد و چارچوبی پویاتر براي درك تحوالت جدیـد در اختیـار مـا     سنتی قدرت آگاه می

سؤال اصلی مقاله این است که جه، بر این اساس. دهد قرار می
قدرت هوشمند بیانگر چه تغییراتـی در  ، تحول مفهوم قدرت داشته است و در این فرایند

کاربرد و اعمال قدرت است؟ استدالل نویسندگان در پاسخ به این پرسش این اسـت کـه   
جهانی شدن سبب شده تا قدرت بیش از آنکه بر عوامل ثابـت مـادي متمرکـز شـود    

هاي جدید برکنش و رفتار سیاسی متوجـه مـی   هاي نوین و ارزش ایدهتأثیر 
مشـروعیت اعمـال یـک   ، شدن هاي جهانی معنا تحت تأثیر مؤلفه

مخدوش شده و بدون همراهی با دیگر اشکال قدرت که متکـی بـر کـاربرد هوشـمندانه    
ن نوشتار تأکید بر قدرت هوشـمند اسـت  از آنجا که در ای. تواند اثرگذار باشد نمی، است

توانایی ترکیب و مدیریت ماهرانـه هنجارهـا و منـابع قـدرت     ، مراد ما از قدرت هوشمند
اي که این دو متقابالً تقویت شده و اهداف مورد نظر به شکل مؤثر و کـافی   گونه به، است

ها و کاربسـت قـدرت هوشـمند بـه     شناخت این دگرگونیرو  از این. محقق شود
هاي اعمال قدرت را کـاهش داده و از   سیاست خارجی هزینه  تواند در عرصه ها می دولت

کاربرد قدرت را با نتایج بهینه تري همراه سازد، سویی دیگر
دو برداشت مطرح شده از قدرت و تأثیر جهـانی ، نخست، اهداف

ضرورت و کارکرد قدرت هوشمند بـه  ، سپس مفهوم، اهد شدها توضیح داده خو برداشت
المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت عنوان مفهوم نوین قدرت در سیاست بین

  برداشت سنتی از قدرت .1
قـدرت عناصـر ملـی   «متکی بر ، رویکرد سنتی مربوط به تحلیل قدرت

میزان قدرت کشورها را بر حسب عـواملی چـون جمعیـت   
این تعریـف مبتنـی بـر درك مکتـب     . کند نیروي نظامی و قدرت دریایی محاسبه می

از جملـه قـدرت نظـامی اهمیـت     ، گرایی است که به بعد اجبار و عوامل مـادي  واقع
در برداشـت از قـدرت نیـز تـأثیر     ، این توجه زیاد به نیروي نظـامی . دهد فراوانی می
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بـه  ، تئوري سـنتی و حتـی در برخـی مطالعـات معاصـر     
این درك محدود موجب . عنوان مطالعه توانایی براي شروع جنگ تعریف شده است

شده تا دیگر ابعاد قدرت نادیده گرفتـه شـده یـا بـه آن اهمیـت کمتـري داده شـود        
، شـیوه ناکارآمـدي اسـت   ، شیوه نگاه به قدرت به شکل سـنتی 

داند که در همه عناصر قدرت با هم ترکیب شده و 
هاي ناشـی از سیاسـت جدیـد    
گرایی در مورد قدرت مطـرح اسـت   
ن قضیه تفاوت میان قـدرت  

منـابع مـادي را   ، عبارت دیگر
دیگر آنکه این قضیه بـا نسـبت دادن قابلیـت اقـدام     
این مشکل را نادیده گرفتـه کـه   
که این نیز توجـه مـا را بـه نکتـه سـوم جلـب       

به دیگر اشکال غیـر  ، گرایانی که به قدرت مادي توجه دارند
مادي قدرت توجهی ندارند؛ اشکالی که ممکن است در زمینـه موضـوعات مختلـف    

بنابراین اشـکال مـادي   قابل تعریف و حتی جایگزینی با منابع سخت قدرت باشد و 

رهیافت قبلی را با چـالش مواجـه   
رفتـار بـازیگر   ، شـود کـه در آن  

بـه عنـوان   ، تغییر رویکرد از مفهوم قدرت
  هـاي قـدرت شـد    موجـب تحـول در تحلیـل   

برخی محققان معتقدند که قدرت را باید رابطه بـالقوه  
. انـد  مخالفت کرده، برخی نیز با این نوع تفکر

. هاسـت  بلکه در رفتار تغییر یافتـه ملـت  

                                                                
1. Relational power 
2. Joseph Nye 

تئوري سـنتی و حتـی در برخـی مطالعـات معاصـر     گذاشته و مطالعه قدرت در 
عنوان مطالعه توانایی براي شروع جنگ تعریف شده است

شده تا دیگر ابعاد قدرت نادیده گرفتـه شـده یـا بـه آن اهمیـت کمتـري داده شـود        
(Baldwin, 2003: 182).  شیوه نگاه به قدرت به شکل سـنتی

داند که در همه عناصر قدرت با هم ترکیب شده و  راکه قدرت را مفهومی کلی میچ
هاي ناشـی از سیاسـت جدیـد     تواند دگرگونی آورد و نمی یک شاخص کلی پدید می

گرایی در مورد قدرت مطـرح اسـت    سه نقص در قضیه سنت. جهانی را پوشش دهد
ن قضیه تفاوت میان قـدرت  ای، ویژه مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست اینکه که به

عبارت دیگر به، دهد را نشان نمی) بالقوه و بالفعل(واقعی و احتمالی
دیگر آنکه این قضیه بـا نسـبت دادن قابلیـت اقـدام     . سازد با تأثیر بر نتایج مختل می

این مشکل را نادیده گرفتـه کـه   ، منابعی همچون پول و سالح، صرف به منابع مادي
که این نیز توجـه مـا را بـه نکتـه سـوم جلـب       ، هم نهفته است» موضوع«در قدرت 

گرایانی که به قدرت مادي توجه دارند کند؛ یعنی آنکه سنت می
مادي قدرت توجهی ندارند؛ اشکالی که ممکن است در زمینـه موضـوعات مختلـف    

قابل تعریف و حتی جایگزینی با منابع سخت قدرت باشد و 
  ).53-52: 1389، رینولد( قدرت را تکمیل کنند

  برداشت نوین از قدرت .2
رهیافت قبلی را با چـالش مواجـه    1»اي قدرت رابطه«رویکرد ، به تدریج از اواخر قرن بیستم

شـود کـه در آن   اي به عنوان نوعی علیت توضیح داده مـی  قدرت رابطه. کرد
تغییر رویکرد از مفهوم قدرت. شود می» ب«تغییر در رفتار بازیگر  موجب» الف«

موجـب تحـول در تحلیـل   ، به قدرت به عنوان نوعی رابطـه ، منابع مادي
 (Baldwin, 2003: 185). برخی محققان معتقدند که قدرت را باید رابطه بـالقوه  ، در این شیوه

برخی نیز با این نوع تفکر. نه دارایی آنان و بالفعل میان عوامل دانست و
بلکه در رفتار تغییر یافتـه ملـت  ، گواه قدرت در منابع نیست: گوید می 2جوزف ناي

                         



توانـد   نمـی » قدرت بـه مثابـه منبـع   
که بـراي اولـین بـار     3و کاپالن

تنها یـک جنبـه از   ، گوید که داشتن منابع
تنها تا زمانی دارایی ارزشمندي اسـت کـه عوامـل دیگـر     
، مادي یک کشور که داراي نقـش اسـت  

تبدیل ایـن سـرمایه و   ، آنچه به همین اندازه اهمیت دارد
منابع در فرایندها و نفوذ و تأثیر حقیقی بر نتایج و فاکتورهاي مهمی است که نتـایجی را بـه   

اي غلطـی خواهـد   ه بینی پیش، 
معـامالتی و  (توجـه بـه فراینـد ارتبـاطی     

. منابع قـدرت همـان آثـار مثبـت بـر نتـایج اسـت       
مـاهیتی  ، در حالی که قدرت، هاي ساختاري دانست

بپذیریم که قدرت رابطه میان کارگزاران اسـت و نـه دارایـی    
قدرت قابل تفسـیر  ، تصریح این مفهوم که در آن

 رمـز ورود بـه قـدرت   ، شـود کـه تـأثیر بالفعـل دارد    
) بـه مفهـوم سـنتی   (موضوع این نیست که قدرت به چه میزانی است

وقدرت دولت براي حل یک مشکل چقدر است؛ بلکـه موضـوع ایـن اسـت کـه از      
در . قدرت موجود به شکل مناسب و مطابق با موضوع و شرایط جدید استفاده شـود 

بـه  ، انـد  یقاً تعیین شدهمفاهیم قدرت تنها زمانی مفیدند که براي شرایطی که دق
تـوان تحـول قـدرت را در     بنابراین پرسش واقعی این است که چطور مـی 

پردازي کرد تا اشکال مختلف قدرت که قابل تبدیل در 
هـاي   تـوان گفـت کـه مؤلفـه    

تا برداشت سنتی از قدرت که بر عوامل ثابت مـادي متمرکـز   
 .پویاتر و اثرگذارتر باشد) ترکیب هنجارها و ابزارها

                                                                
1. James Rosenau 
2. Lasswel 
3. Kaplan 

قدرت بـه مثابـه منبـع   «کند که شیوه  نیز به شکلی مشابه تأکید می 1جیمز روزنا
و کاپالن 2ا توجه به نظر السولب. حلی براي معماهاي تجربی باشد راه

گوید که داشتن منابع روزنا می، اند را مطرح کرده» قدرت ارتباطی«قضیه 
تنها تا زمانی دارایی ارزشمندي اسـت کـه عوامـل دیگـر     ، قدرت است و قدرت یک کشور

مادي یک کشور که داراي نقـش اسـت  ها و توان  بنابراین توجه به قابلیت. بدان پاسخ دهند
آنچه به همین اندازه اهمیت دارد. ولی کافی نیست، شرط الزم است

منابع در فرایندها و نفوذ و تأثیر حقیقی بر نتایج و فاکتورهاي مهمی است که نتـایجی را بـه   
، هاي سنتی قدرت آورد که بر اساس توزیع شاخص وجود می

توجـه بـه فراینـد ارتبـاطی     ، رو به منظـور درك نتـایج سیاسـی    از این. داشت
منابع قـدرت همـان آثـار مثبـت بـر نتـایج اسـت       ، حائز اهمیت است که در آن) قراردادي

هاي ساختاري دانست توان منابع را یکی از ویژگی بنابراین می
  ).55- 54: 1389رینولد، (اي دارد  پروسه پویاتر و

بپذیریم که قدرت رابطه میان کارگزاران اسـت و نـه دارایـی    ، اگر بنا به تعریف
تصریح این مفهوم که در آن. ایم وجود آورده مفهومی را به، آنان

شـود کـه تـأثیر بالفعـل دارد     اي تبدیل می است و به سرمایه
موضوع این نیست که قدرت به چه میزانی است. هوشمند است

وقدرت دولت براي حل یک مشکل چقدر است؛ بلکـه موضـوع ایـن اسـت کـه از      
قدرت موجود به شکل مناسب و مطابق با موضوع و شرایط جدید استفاده شـود 

مفاهیم قدرت تنها زمانی مفیدند که براي شرایطی که دق، واقع
بنابراین پرسش واقعی این است که چطور مـی . کار روند

پردازي کرد تا اشکال مختلف قدرت که قابل تبدیل در  دوران تغییریافته جدید مفهوم
تـوان گفـت کـه مؤلفـه     رو مـی  از این .وجود آید به، موضوعات مختلف هستند

تا برداشت سنتی از قدرت که بر عوامل ثابت مـادي متمرکـز   شدن سبب شده  جهانی
ترکیب هنجارها و ابزارها(تحول یابد و کنش قدرت ، بود
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اهمیـت  ، مثل جهانی شدن و انقالب اطالعـات 
ایـن  ، آنچـه امـروز تـازگی دارد   

اي در یـک   طـور فزاینـده   تر و ستبرتر هستند و ما به
هـاي متفـاوت    همان روابط هسـتند و گونـه  

در عصر ، قدرت است، شدان
ها یـک منبـع مهـم قـدرت اسـت و      

خود منبـع مهمـی   ، اطالعات و دانش
، امـروزه فنـاوري  ، رو مهم است که بـدانیم 

سیاسی را تغییر داده و موجب سرعت و دگرگونی در ماهیت 
، المللـی در ابعـاد اقتصـادي   

موفقیـت در  ، بنابراین در عصر جهانی شدن
اشـکال  هـوش محیطـی و   ، 

شـاهد  ، قرن بیسـت و یکـم بـه طـور قطـع     
هـم در  ، افزایش نقش اطالعاتی و سازمانی قدرت خواهد بود؛ بزرگی اندازه اقتصـاد 

حجم اطالعـات  ، همچنان اهمیت خواهد داشت
و نیـروي نظـامی همچنـان بـه عنـوان      

توانایی سازمانی بـراي  ، اما در این میان
به منبعی عمده و مهم براي قدرت تبـدیل خواهـد شـد    

شـدن بـر تحـول مفهـوم      توان اثرگـذاري جهـانی  

پویش مربوط به تغییرات عمده در توزیـع قـدرت میـان    
زمـانی کـه در ارتبـاط بـا منـابع قـدرت       

برخـی کشـورها در   . کنـد  به عنوان مشکلی عمده بـروز مـی  
                                                                
1. Conversion power 

  تأثیر جهانی شدن بر تحول مفهوم قدرت .3
مثل جهانی شدن و انقالب اطالعـات ، روندهاي بلندمدت اقتصاد و جامعه

آنچـه امـروز تـازگی دارد   .دهنـد  زمینه قدرت را تغییر می ها را افزایش و شبکه
تر و ستبرتر هستند و ما به هاي جهانی سریع است که شبکه

همان روابط هسـتند و گونـه  ، ها شبکه. کنیم اي زندگی می جهان شبکه
دان. کنند هاي متفاوتی از قدرت را ایجاد می شکل، ها شبکه

ها یـک منبـع مهـم قـدرت اسـت و       اطالعات امروز کنترل اطالعات جاري در شبکه
اطالعات و دانش. تواند ایجاد قدرت کند ها می مرکزیت در شبکه

رو مهم است که بـدانیم  از این. رود شمار می براي اعمال قدرت به
سیاسی را تغییر داده و موجب سرعت و دگرگونی در ماهیت فرایندهاي اجتماعی و 

المللـی در ابعـاد اقتصـادي    تعامل و ارتباطات و شتاب تغییرات نهادي در عرصه بین
بنابراین در عصر جهانی شدن. فرهنگی و اجتماعی شده است، سیاسی

، به اسـتعداد ، هاي عمومی و خصوصی  مدیریت این شبکه
قرن بیسـت و یکـم بـه طـور قطـع     ). 1387، ناي(نوین قدرت وابسته است 

افزایش نقش اطالعاتی و سازمانی قدرت خواهد بود؛ بزرگی اندازه اقتصـاد 
همچنان اهمیت خواهد داشت، ارتباط با بازارها و هم منابع طبیعی

و نیـروي نظـامی همچنـان بـه عنـوان       افزایش بیشتري پیدا خواهد کرد، در دسترس
اما در این میان. عاملی در کنار سایر عوامل باقی خواهد ماند

به منبعی عمده و مهم براي قدرت تبـدیل خواهـد شـد    ، پذیر واکنش سریع و نرمش
توان اثرگـذاري جهـانی   بنابراین می). 60-57: 1388، لنون(

  :را در چهار مؤلفه تبیین کردکه عبارتند ازقدرت 

  پراکندگی قدرت .3- 1
پویش مربوط به تغییرات عمده در توزیـع قـدرت میـان    ، تحلیلگران سیاسی تالش دارند
زمـانی کـه در ارتبـاط بـا منـابع قـدرت       . شـده درك کننـد   کشورها را در دنیـاي جهـانی  

به عنوان مشکلی عمده بـروز مـی  ، 1تبدیل قدرت، اندیشیم می
                         



بـه  ، تبـدیل قـدرت  . کننـد  بهتر از دیگران عمل می
منـابع قـدرت   ، مقصود از قدرت بالقوه

. اسـت ، شـود  گیري می اندازه، 
الزم اسـت هـم از مهـارت آن در    

یکـی دیگـر از   . آگـاه باشـیم  ، 
بهتـرین  ، از منابعکدام یک ، تعیین این مسئله است که در هر شرایطی

هـاي متعـدد و    تجزیـه سیاسـت جهـانی بـه حـوزه     
کمتري پیدا کنند؛ بدین معنـا کـه   

بـا ایـن حـال در    . اي دیگر کمتر شده است
هـاي بـزرگ    توسل مستقیم به زور براي کسب منافع اقتصادي براي قـدرت 

از آنجا که قدرت نوعی رابطه است؛ به طور قطع متضمن وجود نـوعی شـرایط   
بـدین معناسـت کـه در    ، پذیري قدرت

بـراي بـرآورد قـدرت    ، زمینـه قـدرت  
. اهمیتی فزاینده یافته است، دست آورد

هـاي   الزم است ابزارها و استراتژي
این حال باید توجه داشـت  با 

عناصر جدیدي در حال پراکنـده کـردن و دور کـردن قـدرت از     
بایـد هـم مسـئله    ، بنابراین هر نـوع اسـتراتژي موفـق   

بایـد گفـت   ، بـه طـور کلـی   
شـود   پذیري آن کمتر می تدریج قابلیت تبدیل

امـروزه همچنـان   . یابـد  و در عین حال جنبه ملموس و اجبارآمیز آن نیز کـاهش مـی  
عمومـاً در  ، ممکن است گاه عامل زور نقش پیدا کنـد؛ امـا ابزارهـاي سـنتی قـدرت     

و در ترکیـب بـا   کارایی پیشین را ندارنـد  
برخورد بـا بسـیاري از مسـائل    
                                                                
1. Fungible 
2. Context 

بهتر از دیگران عمل می، تبدیل منابع قدرتشان به عواملی مؤثر
مقصود از قدرت بالقوه. معناي توانایی تبدیل قدرت بالقوه به بالفعل است

، ته دیگرانآنچه از راه رفتار تغییریاف، و مراد از قدرت بالفعل
الزم اسـت هـم از مهـارت آن در    ، بینی دقیق نتایج قدرت یک کشـور  بنابراین براي پیش

، زمینه تبدیل قدرت و هم از منابع قدرتی که در اختیار دارد
تعیین این مسئله است که در هر شرایطی، موارد در این زمینه

تجزیـه سیاسـت جهـانی بـه حـوزه     . کنـد  زمینه را براي قدرت فراهم می
کمتري پیدا کنند؛ بدین معنـا کـه    1پذیري تبدیل، سبب شده است تا منابع قدرت، مختلف

اي دیگر کمتر شده است اي به حوزه امکان انتقال و تبدیل آنها از حوزه
توسل مستقیم به زور براي کسب منافع اقتصادي براي قـدرت ، زدنیاي امرو

  .(Nye, 2010: 8)بسیار پرهزینه و خطرناك شده است 
از آنجا که قدرت نوعی رابطه است؛ به طور قطع متضمن وجود نـوعی شـرایط   

پذیري قدرت کاهش قابلیت تبدیل. نیز هست 2زمینه یا پیش
زمینـه قـدرت   مشخص کردن پـیش ، شده امروز نیدنیاي جها

دست آورد توان از منابع مختلف قدرت به بالفعلی که می
الزم است ابزارها و استراتژي، شده امروز براي سنجش قدرت در دنیاي جهانی

با . توازن قدرت الزم براي یک سیاست موفق را شناخت
عناصر جدیدي در حال پراکنـده کـردن و دور کـردن قـدرت از     ، که در دنیاي امروز

بنابراین هر نـوع اسـتراتژي موفـق   . هاي بزرگ هستند همه قدرت
بـه طـور کلـی    .(Nye, 2010: 150-151)استمرار و هم تغییر را در بر گیرد 

تدریج قابلیت تبدیل کند که به حرکت میقدرت در مسیري 
و در عین حال جنبه ملموس و اجبارآمیز آن نیز کـاهش مـی  

ممکن است گاه عامل زور نقش پیدا کنـد؛ امـا ابزارهـاي سـنتی قـدرت     
کارایی پیشین را ندارنـد  ، برخورد با معضالت جدید سیاست جهان

برخورد بـا بسـیاري از مسـائل    ، با این تفاسیر .توانند اثرگذار باشند عناصر جدید می
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133  

جمعـی و همکـاري    نیازمنـد اتخـاذ اقـدامات دسـته    

هـاي   یسـه بـا شـیوه   از شیوه گیراتر دیگري از اعمال قـدرت در مقا 
یک دولت ممکن است نتـایجی را کـه در   

دست آورد که دیگـران   به این علت به
یا اینکه درباره شرایطی به توافق رسیده باشند که آن 
تنظیم دستور کار و ساختار شرایط در سیاست 

 ,Kay)اهمیـت دارد  ، ها در ایـن مـوارد  

از آن بـا   گـاه در ارتباط با قدرت چیزي وجود دارد که 
تـوان قـدرت    بعـد دیگـر قـدرت را مـی    

تواند بر مبنـاي گیرایـی    این قدرت می
اي باشد  گونه هاي یک کشور یا توانایی آن در تنظیم دستور کار سیاست جهان به

: تـوان گفـت   مـی . که در ترجیحات دیگر کشورها اثر گذاشته و آنهـا را شـکل دهـد   
     هاسـت بـه اهمیـت قـدرت

هـا بـه    هاي گیرا یا توانایی تنظیم دستور کار سیاسی و تعیین چارچوب بحـث 
توانایی در تأثیرگـذاري بـر   . 

ابع غیرملمـوس قـدرت همچـون    
به همان اندازه قـدرت  ، کننده

در صورتی که یک کشور کـاري کنـد کـه قـدرتش در چشـم      
هـایش بـا ایسـتادگی کمتـري     
گیـري از قـدرت اجبـارآمیز یـا قـدرت      

بـا  ). 100-101: 1387، نـاي 
چهره جدیدي از قدرت نمایان شده کـه  

                                                                
1. The second face of power
2. Co-optive power behavior

نیازمنـد اتخـاذ اقـدامات دسـته    ، شـدن  جاري مرتبط بـا جهـانی  
  .المللی است بین

  تنظیم و مهندسی ترجیحات .2-3
از شیوه گیراتر دیگري از اعمال قـدرت در مقا ، روندهاي جدید

یک دولت ممکن است نتـایجی را کـه در   . کنند سنتی آن در عصر جدید حکایت می
به این علت به، عرصه سیاست جهانی برایش ارجحیت دارند

یا اینکه درباره شرایطی به توافق رسیده باشند که آن ، هم بخواهند از آن پیروي کنند
تنظیم دستور کار و ساختار شرایط در سیاست ، در این حالت .کنند نتایج را ایجاد می

ها در ایـن مـوارد   به اندازه تغییر دادن رفتار دیگر دولت، جهانی
در ارتباط با قدرت چیزي وجود دارد که ، باید توجه داشت .(11 :2004

بعـد دیگـر قـدرت را مـی     این .شود مییاد  »1قدرت دومچهره «عنوان 
این قدرت می. نامید 2کننده قدرت  غیرمستقیم یا رفتار جذب

هاي یک کشور یا توانایی آن در تنظیم دستور کار سیاست جهان به ایده
که در ترجیحات دیگر کشورها اثر گذاشته و آنهـا را شـکل دهـد   

هاسـت بـه اهمیـت قـدرت      هـاي اهـل اندیشـه نیـز مـدت      بران سیاسی و انسـان ره
هاي گیرا یا توانایی تنظیم دستور کار سیاسی و تعیین چارچوب بحـث  اندیشه
. اند پی برده، اي که ترجیحات دیگران را شکل دهد شیوه

ابع غیرملمـوس قـدرت همچـون    معمـوالً بـا منـ   ، کننـد  ها طلب می آنچه دیگر دولت
کننده قدرت جذب. ایدئولوژي و نهادها همراه است، فرهنگ
در صورتی که یک کشور کـاري کنـد کـه قـدرتش در چشـم      . اهمیت دارد، اجباري

هـایش بـا ایسـتادگی کمتـري      در مسیر پیگیري خواست، دیگران مشروع جلوه نماید
گیـري از قـدرت اجبـارآمیز یـا قـدرت       حالت به بهـره  رو خواهد شد و در این روبه

نـاي (نیاز کمتري پیدا خواهد کـرد  ، سخت که پرهزینه است
چهره جدیدي از قدرت نمایان شده کـه  ، توجه به تغییرات در عرصه سیاست جهانی

                         
. The second face of power 

optive power behavior 



  .دهی به ترجیحات دیگران استوار است

، اغلب نیازمند در اختیار داشتن منـابعی ویـژه اسـت   
، منـابع طبیعـی  ، سرزمین، سیاستمداران عموماً قدرت را در چارچوب میزان جمعیت

در دنیـاي  . کننـد  تعریـف مـی  
ع قدرت عموماً در حال تغییرند؛ بدین صورت که به تدریج تأکید کمتري 

عـواملی همچـون فنـاوري    . 
انـد و   اهمیت بیشتري یافتـه ، 
، شـارپ (سـته شـده اسـت    جمعیـت و موادخـام کا  

اي  آثار درخور مالحظـه ، روندهاي امروزي و تغییرات در مسائل سیاسی
بـا عنایـت بـه تغییـرات در عرصـه      

کـم در میـان کشـورهاي     شود که توسل به قدرت دست
هاي غیر ملموس قـدرت   در اینجا جنبه

منابع جدید قدرت همچون توانـایی ایجـاد ارتباطـات مـؤثر و ایجـاد      
تري در ایـن میـان ایفـا خواهنـد     

ند بـه  قادر، هر چند منابع سنتی قدرت همچون کمک اقتصادي و نیروي نظامی
امـا بـا ایـن    ، کمک کنند.. .تکثیر سالح و

، حال توانایی هر قدرت بزرگ در کنتـرل محـیط پیرامـونی و دسـتیابی بـه اهـدافش      
اغلب در تحقـق ایـن   ، هاي مربوط به قدرت از نوع سخت

تغییر سیاست نیز سبب اهمیت بیشـتر  
تنظیم دستور کار و سـامان دادن بـه وضـعیت    

در ، به همـان انـدازه اهمیـت دارد کـه کـاري کنـیم دیگـر کشـورها        
هـاي   تواند بر مبناي گیرایـی ایـده  

اي باشـد کـه در    گونـه  ایی آن در تنظیم دستور کار سیاست جهان به
توانـایی در رسـمیت   . ترجیحات دیگر کشـورها اثـر بگـذارد و آنهـا را شـکل دهـد      

ایـدئولوژي و  ، با منابع غیرملموس قدرت همچـون فرهنـگ  

دهی به ترجیحات دیگران استوار است جذب و شکل، بر اقناع

  تغییر در منابع سنتی قدرت . 3- 3
اغلب نیازمند در اختیار داشتن منـابعی ویـژه اسـت   ، از آنجا که توانایی کنترل کردن

سیاستمداران عموماً قدرت را در چارچوب میزان جمعیت
تعریـف مـی  ، حجم نیروهاي نظامی و ثبـات سیاسـی  ، اندازه اقتصاد

ع قدرت عموماً در حال تغییرند؛ بدین صورت که به تدریج تأکید کمتري مناب، امروز
. گیـرد  به عنوان منبع قدرت صورت می، بر نیروي نظامی

، المللی آموزشی و رشد اقتصادي در ارتباط با قدرت بین
جمعیـت و موادخـام کا  ، در عین حال از اهمیت جغرافیا

روندهاي امروزي و تغییرات در مسائل سیاسی). 64: 1389
بـا عنایـت بـه تغییـرات در عرصـه      . بر منابع و سرشت قـدرت ایجادکننـده آن دارد  

شود که توسل به قدرت دست مشاهده می، سیاست جهانی
در اینجا جنبه. کند دا میسرشت اجبارآمیز کمتري پی، بزرگ

منابع جدید قدرت همچون توانـایی ایجـاد ارتباطـات مـؤثر و ایجـاد      . اهمیت دارند
تري در ایـن میـان ایفـا خواهنـد      احتماالً نقش مهم، گیري از نهادهاي چندجانبه بهره
هر چند منابع سنتی قدرت همچون کمک اقتصادي و نیروي نظامی. کرد

تکثیر سالح و، شدن همچون تروریسم حل مسائل جهانی
حال توانایی هر قدرت بزرگ در کنتـرل محـیط پیرامـونی و دسـتیابی بـه اهـدافش      

هاي مربوط به قدرت از نوع سخت چندان باال نیست و نشانه
تغییر سیاست نیز سبب اهمیت بیشـتر  سرشت در حال . اهداف کارایی چندانی ندارد

تنظیم دستور کار و سـامان دادن بـه وضـعیت    . اشکال غیرملموس قدرت شده است
به همـان انـدازه اهمیـت دارد کـه کـاري کنـیم دیگـر کشـورها        ، سیاست جهان

تواند بر مبناي گیرایـی ایـده   می، کنندگی قدرت جذب. شرایطی ویژه تغییر کنند
ایی آن در تنظیم دستور کار سیاست جهان بهیک کشور یا توان

ترجیحات دیگر کشـورها اثـر بگـذارد و آنهـا را شـکل دهـد      
با منابع غیرملموس قدرت همچـون فرهنـگ  ، بخشیدن به ترجیحات
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گرفـت کـه در   توان با عنوان قدرت نـرم در نظـر   
ــرار دارد ــز ق ــاي( آمی ). 132-130: 1387، ن

المللـی را   ترکیب منابعی کـه قـدرت بـین   
ایـن منـابع قـدرت در سیاسـت جهـانی      

حـالتی ایسـتا   ، گـاه  منابع قـدرت هـیچ  
 .کنند ندارند و در دنیاي امروز نیز همچنان تغییرات را تجربه می

و تغییرات عمده در  شاهد استمرار تفوق قدرت مبتنی بر دانش و اطالعات
در زمینـه  ، اي بـراي همـه کشـورها   

دلیـل قـدرت   ، وجـود منـابع  
. دهنده قدرت خواهد شـد  نشان

کنتـرل فضـاي   ، حاکی از آن هستند کـه در آینـده  
مشـکل عمـده   ، در ایـن میـان  

پراکنده شدن قدرت و جابجایی در شرایط سیاست جهانی پیچیده اسـت  
هاي بزرگ جهان بـراي دسـتیابی بـه اهدافشـان را کـاهش      
، در صورتی که بخواهیم آنچه را که در دنیاي امـروز در حـال وقـوع اسـت    

اعمال قدرت بر دیگر کشـورها و اعمـال قـدرت بـر نتـایج      
واکنش مناسب در برابـر تغییراتـی کـه در عرصـه سیاسـت      
جهان در جریان است؛ کنار گذاشتن توجه سـنتی بـه قـدرت نظـامی نیسـت؛ بلکـه       

بینـی دربـاره    روشـن هـاي آن بـا   
تنهـا  ، هـا  دولـت ، در نگـرش سـنتی  

آیند و واقع امر این اسـت کـه   
، بـا ایـن حـال   . اهمیـت دارنـد  

هـاي   شـرکت ، امـروزه . انـد  فزاینده اهمیت پیدا کرده
.  مندند اما از منابع اقتصادي عظیمی بهره

در ، تـري از بـازیگران   هـاي پیچیـده  

عد را می. نهادها مرتبط است توان با عنوان قدرت نـرم در نظـر    این ب
ــدرت ســخت و تحکــم  ــل ق ــرار دارد نقطــه مقاب ــز ق آمی

ترکیب منابعی کـه قـدرت بـین   ، گونه که در گذشته بارها اتفاق افتاده همان
ایـن منـابع قـدرت در سیاسـت جهـانی      . همواره در حال تغییر است، دهند شکل می

منابع قـدرت هـیچ  . در حال کسب اهمیت بیشتري هستند، امروز
ندارند و در دنیاي امروز نیز همچنان تغییرات را تجربه می

  جابجایی عمده در قدرت .3- 4
شاهد استمرار تفوق قدرت مبتنی بر دانش و اطالعات، قرن آتی

اي بـراي همـه کشـورها    مشکالت تـازه ، منابع قدرت خواهد بود؛ این امر
وجـود منـابع  ، در این زمـان . دستیابی به اهدافشان ایجاد خواهد کرد

نشان، ها نخواهد بود؛ بلکه توانایی تغییر دادن رفتار دولت
حاکی از آن هستند کـه در آینـده  ، برخی روندها در سیاست جهانی
در ایـن میـان  . شوارتر خواهد شـد د، سیاسی براي هر قدرت بزرگی

پراکنده شدن قدرت و جابجایی در شرایط سیاست جهانی پیچیده اسـت  ، پیش روي
هاي بزرگ جهان بـراي دسـتیابی بـه اهدافشـان را کـاهش       که توان هر یک از دولت

در صورتی که بخواهیم آنچه را که در دنیاي امـروز در حـال وقـوع اسـت    . دهد می
اعمال قدرت بر دیگر کشـورها و اعمـال قـدرت بـر نتـایج      ، ابتدا الزم است، بفهمیم

واکنش مناسب در برابـر تغییراتـی کـه در عرصـه سیاسـت      . امور را از هم جدا کنیم
جهان در جریان است؛ کنار گذاشتن توجه سـنتی بـه قـدرت نظـامی نیسـت؛ بلکـه       

هـاي آن بـا    هاي این کار و تکمیل نارسـایی  پذیرفتن محدودیت
در نگـرش سـنتی  . وابستگی متقابل در وادي جهـانی شـدن اسـت   

آیند و واقع امر این اسـت کـه    بازیگران قابل توجه در سیاست جهانی به حساب می
اهمیـت دارنـد  ، هاي بزرگ در این عرصـه  تنها شمار اندکی از دولت

فزاینده اهمیت پیدا کردهبازیگرانی دیگر به طور ، امروزه
اما از منابع اقتصادي عظیمی بهره، چندملیتی از قدرت نظامی برخوردار نیستند

هـاي پیچیـده   ائـتالف ، مسئله مهم اینجاست که در عصر امروز



، ان سیاسـت جهـان  بـه مـوازات تغییـر در بـازیگر    

پذیري افزایش پیدا کرده است و به طور معمـول  
هـاي مختلـف تـوازن برقـرار     

منـافع دوجانبـه   اي از  بخـش عمـده  
بایـد  . توان از راه همکاري به آنها دست یافـت 

هـاي متفـاوتی از    نمایانگر شـیوه 
توان از سـاختارهاي متفـاوت قـدرت سـخن     
با یکدیگر متفاوت بوده و در عـین حـال   
هاي مختلف نیـز همـین وضـعیت را داراسـت     

، در عصـرهاي گذشـته   :معتقد اسـت 
 ولـی در حـال حاضـر   ، اند به ترتیب زور و پول ابزار اصلی دسترسی به قدرت بوده

و همـین مفهـوم جابجـایی اسـت کـه      
، شکل جدید جابجـایی در قـدرت سیاسـی   

ایـن جابجـایی نیـز همچـون قـدرت      
ایی در جابجـایی در قـدرت   
در گذشـته زور و ثـروت نقـش زیـادي در تغییـر      
جابجایی در قدرت سیاسی نیز 

جهانی شـدن و مـوج اثـرات آن موجـب شـده تـا نگـرش و        
برداشت سنتی از قدرت با محدودیت و عدم مشروعیت همراه شـود و زمینـه بـراي    

هـا   ظهور رسانه، رو تأثیر انقالب ارتباطات
موجبات گـذار  .. .افزایش نقش بازیگران غیر دولتی و

اي را  طرح قدرت نرم افق تـازه 
با مراجعه بـه طیـف متنـوع آثـار     

                                                                
1. Alvin Toffler 

بـه مـوازات تغییـر در بـازیگر    . گذارنـد  ها تأثیر می نتایج سیاست
  ). 123-121: 1387ناي، (کنند  اهداف نیز تغییر می
پذیري افزایش پیدا کرده است و به طور معمـول   اشکال آسیب، در دنیاي امروز
هـاي مختلـف تـوازن برقـرار      میان سیاسـت ، هاي مختلف پذیري در مواجهه با آسیب

بخـش عمـده  ، امـروزه مسـائل متعـدد   ، در عین حال. گردد می
توان از راه همکاري به آنها دست یافـت  گیرند که تنها می کشورها را در بر می

نمایانگر شـیوه ، هاي مختلف سیاست جهانی توجه داشت که حوزه
توان از سـاختارهاي متفـاوت قـدرت سـخن      می، بر این اساس. توزیع قدرت هستند

با یکدیگر متفاوت بوده و در عـین حـال   ، مین اساسها نیز بر ه قدرت دولت. گفت
هاي مختلف نیـز همـین وضـعیت را داراسـت      اهمیت بازیگران غیردولتی در عرصه

(Nye, 2008: 96-98).  معتقد اسـت  1سویی دیگر آلوین تافلراز
به ترتیب زور و پول ابزار اصلی دسترسی به قدرت بوده

و همـین مفهـوم جابجـایی اسـت کـه       اسـت ترین ابزار قدرت  برترین و مهم، دانایی
شکل جدید جابجـایی در قـدرت سیاسـی    .گیرد تحوالت جهان معاصر را در بر می

ایـن جابجـایی نیـز همچـون قـدرت       .مقتضیات و شرایط خاص خود را دارد، لوازم
ـ  ایی در جابجـایی در قـدرت   اقتصادي تحت تأثیر شدید دانایی قرار دارد و میزان دان

در گذشـته زور و ثـروت نقـش زیـادي در تغییـر      . سیاسی دولت نقش بسزایی دارد
جابجایی در قدرت سیاسی نیز ، ولی با ظهور دانایی در عرصه زندگی، قدرت داشت

  ).114: 1370، تافلر( دچار دگرگونی شد
جهانی شـدن و مـوج اثـرات آن موجـب شـده تـا نگـرش و        ، چنانکه ذکر شد

برداشت سنتی از قدرت با محدودیت و عدم مشروعیت همراه شـود و زمینـه بـراي    
رو تأثیر انقالب ارتباطات از این. برداشت نوین از قدرت فراهم شود

افزایش نقش بازیگران غیر دولتی و، هاي هوشمند ارتباطی و شبکه
طرح قدرت نرم افق تـازه . ده استاز قدرت سخت به قدرت نرم را فراهم آور

با مراجعه بـه طیـف متنـوع آثـار     ، به عبارت دیگر. در بحث از قدرت مطرح ساخت
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اي را شـکل   شود که قدرت نرم مفهوم تـازه 
منابع قدرت و حتی ابزارهـاي اعمـال قـدرت    

اي تـازه از قـدرت مطـرح     چهـره 
اجتماعی بوده و در شبکه روابط 
جوامـع مـدرن چنـان تغییـر     

اي بجـز از   توان در سـاخت شـبکه  
: 1389، کاسـتلز (سـخن گفـت   

، هاي قدرت نرم در اعمـال قـدرت غافـل شـد    
در کاربرد ، هاي غیررسمی سیاست است

کـارگیري ایـن نـوع قـدرت     
هـا   زیرا بسیاري از منابع مهم قدرت نـرم خـارج از کنتـرل حکومـت    

بـه عـالوه منـابع    . هستند و اثرگذاري آنها به شدت بستگی به پذیرش مخاطبان دارد
جهـت پـذیرش    به، طور غیرمستقیم و براي شکل دادن به محیط
دلخواه را به دست   انجامد که نتیجه

تـر از منـابع قـدرت سـخت هسـتند و هـم       
گیـران   شناسـان و تصـمیم   از سوي دیگر سیاست

داراي ... نظرسـنجی و ، محبوبیت
ــد در سیاســت خــارجی نقــش     ــیچ وجــه نبای ــه ه ــذر اســت و ب ــذاري زودگ اثرگ

توان از راهبرد  با این اوصاف می
ترکیب منابع قدرت اجبار و هنجارهاي قدرت اقناع یا همان قـدرت هوشـمند بهـره    
قدرت سخت تا حدود زیادي جاذبه و بازدارندگی پیشین خـود را از  

هـاي قـدرت سـخت را     تواند محـدودیت 
در ادامه به بررسی این راهبرد نوین در اعمـال قـدرت در دسـتور کـار     

                                                                
1. Manuel Castells 
2. Network power 

شود که قدرت نرم مفهوم تـازه  مشخص می، نگاشته شده در باب قدرت
منابع قدرت و حتی ابزارهـاي اعمـال قـدرت    ، دهد که در قالب آن؛ نظریه قدرت می

چهـره ، نی و بازتولید واقع شـده و در نتیجـه  مورد بازخوا
اجتماعی بوده و در شبکه روابط ، شود که بیش از آنکه ماهیتی سخت داشته باشد می

جوامـع مـدرن چنـان تغییـر     ، 1به تعبیر مانوئل کاستلز. یابد اجتماعی معنا و مفهوم می
توان در سـاخت شـبکه   نمی اند و بنابراین اي شده اند که شبکه ماهیت داده
سـخن گفـت   ، هاي آن اجتماعی هسـتند  که مؤلفه 2اي قدرت شبکه

هاي قدرت نرم در اعمـال قـدرت غافـل شـد     با این حال نباید از محدودیت). 119
هاي غیررسمی سیاست است چراکه قدرت نرم از آنجا که مبتنی بر حوزه

کـارگیري ایـن نـوع قـدرت      بـه . هایی مواجه شـود  است با محدودیتو اجرا ممکن 
زیرا بسیاري از منابع مهم قدرت نـرم خـارج از کنتـرل حکومـت    ، دشوارتر است

هستند و اثرگذاري آنها به شدت بستگی به پذیرش مخاطبان دارد
طور غیرمستقیم و براي شکل دادن به محیط قدرت نرم اغلب به

انجامد که نتیجه ها به طول می کنند و گاه سال ها عمل می سیاست
تـر از منـابع قـدرت سـخت هسـتند و هـم        تر و دیـر بـازده   چراکه هم پراکنده، دهند

از سوي دیگر سیاست. کارگیري آن طاقت فرساتر است به
محبوبیت، بر افکار عمومی سیاست خارجی معتقدند که تکیه

ــد در سیاســت خــارجی نقــش     ــیچ وجــه نبای ــه ه ــذر اســت و ب ــذاري زودگ اثرگ
با این اوصاف می). 184-183: 1387، ناي(اي داشته باشد  کننده تعیین

ترکیب منابع قدرت اجبار و هنجارهاي قدرت اقناع یا همان قـدرت هوشـمند بهـره    
قدرت سخت تا حدود زیادي جاذبه و بازدارندگی پیشین خـود را از   چراکه، گرفت

تواند محـدودیت  دست داده و قدرت نرم هم به تنهایی نمی
در ادامه به بررسی این راهبرد نوین در اعمـال قـدرت در دسـتور کـار     . پوشش دهد
  .پردازیم الملل می سیاست بین

                         



  هاي قدرت نرم ناکامی قدرت سخت و محدودیت
قدرت به معناي امکان تأثیرگذاري بر رفتار دیگـران بـه منظـور دسـتیابی بـه نتیجـه       
کارایی هر منبع قدرت در وهلـه نخسـت بـه    
تـر اینکـه منـابع قـدرت در طـول      
توانـایی همسـو کـردن افـراد بـا      

هـا   تواند مخالفت ضمن اینکه مشروعیت می
اطاعـت و  (کارگیري قدرت سخت را در صورت لزوم کـاهش دهـد   

عنوان مکمل قدرت نرم مطرح 
کاربرد قدرت نرم در عمل نشـان داد کـه بهتـرین    
سیاستی است که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت سـخت باشـد و   
قـدرت هوشـمند پاسـخی اسـت بـه      
نرم و قدرت سخت در گـذار و گـذر زمـان تجربـه     

شـدن و انقـالب    و امروزه در پرتو موج اثرگذار و دگرگون کننده جهـانی 
هـاي سیاسـت جدیـد     ارتباطات به راهبردي کلیـدي بـراي تبیـین و درك پیچیـدگی    

هاي ضـروري امـروز    لفهؤتوان ترکیبی قدرت هوشمند از م
تـوان ترکیبـی در امتـزاج و آمیختگـی     
رویکرد قدرت هوشمند مستلزم انعطـاف  
بـردن تـوان ذهنـی کـارگزاران و     

آید  رایند به حساب میکننده در این ف
در تبیین اسـتراتژي   ها کانونترین 

قـدرت  . گیـرد  نـرم و سـخت در آن شـکل مـی    
 بـه  تر به ژرفاي استراتژي ارائـه شـده و  

عملکـرد و   داردکند و تـالش  
شـده همگـام کنـد و تبیـین بهینـه و کارامـدتري از       

ناکامی قدرت سخت و محدودیت قدرت هوشمند؛ پاسخی به. 4
قدرت به معناي امکان تأثیرگذاري بر رفتار دیگـران بـه منظـور دسـتیابی بـه نتیجـه       

کارایی هر منبع قدرت در وهلـه نخسـت بـه    . مطلوب است و نه لزوماً قدرت نظامی
تـر اینکـه منـابع قـدرت در طـول       و از همه مهم، شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد

توانـایی همسـو کـردن افـراد بـا      : امروزه قدرت عبارت است از. کنند مان تغییر میز
ضمن اینکه مشروعیت می. بدون توسل به اقدامات نظامی، خودمان
کارگیري قدرت سخت را در صورت لزوم کـاهش دهـد    هاي به و هزینه
عنوان مکمل قدرت نرم مطرح  از جمله مفاهیم جدیدي که به). 237: 1390، رضائی

کاربرد قدرت نرم در عمل نشـان داد کـه بهتـرین    . طرح قدرت هوشمند است، شده
سیاستی است که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت سـخت باشـد و   ، انتخاب یک کشور

قـدرت هوشـمند پاسـخی اسـت بـه      . اقنـاع نیـز بـه کـار رود    ، همراه با اعمـال زور 
نرم و قدرت سخت در گـذار و گـذر زمـان تجربـه      لفه قدرتؤهایی که در م ناکامی

و امروزه در پرتو موج اثرگذار و دگرگون کننده جهـانی  شده است
ارتباطات به راهبردي کلیـدي بـراي تبیـین و درك پیچیـدگی    

توان ترکیبی قدرت هوشمند از م. جهانی تبدیل شده است
تـوان ترکیبـی در امتـزاج و آمیختگـی     ایـن  . شـود  جهان محسوب می یدجدسیاست 

رویکرد قدرت هوشمند مستلزم انعطـاف  . آید دست می قدرت نرم و قدرت سخت به
بـردن تـوان ذهنـی کـارگزاران و      البته افزایش کیفـی در بـاال   .در ماهیت تغییر است

کننده در این ف ترین عامل تعیین مهم، مل کردن آناناي ع حرفه
کانونترین  و اساسیترین  مهم، هاي خالق و پردازشگر و ذهن

نـرم و سـخت در آن شـکل مـی     کـه قـدرت  ، هستند قدرت هوشمند
تر به ژرفاي استراتژي ارائـه شـده و   هایی عمیق تر و گام هوشمند با اهدافی وسیع

کند و تـالش   ري جهان پیرامون خود توجه میثیرگذاأدامنه نفوذ و ت
شـده همگـام کنـد و تبیـین بهینـه و کارامـدتري از        دنیـاي جهـانی  راهبرد خود را با 

  .تحوالت سیاست جدید جهانی داشته باشد
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بـه معنـاي ترکیـب هدفمنـد و     
: وي معتقـد بـود  . مندانه قدرت سخت و نرم در مقابله با تهدیدات بـه کـار بـرد   

فرهنگـی و  ، اقتصادي، هاي نظامی
ایدئولوژیک باید در یک جهت هماهنگ شوند تا برایند آن تداوم برتري یک کشـور  
قـدرت هوشـمند اصـطالحی بـود کـه      
تا آن را در برابر این باور اشتباه قرار دهد کـه  

همچنین در سال . ثر باشدؤتواند راهنماي سیاست خارجی م
ریاســت ، خارجــه معــاون ســابق وزارت

بر عهـده داشـت    5المللی و حزبی را در مرکز مطالعات استراتژیک و بین
. (Wilson, 2008: 111) که در جهت شناساندن مفهوم قدرت هوشمند تشکیل شده بـود 

بــه اهمیــت و ضــرورت ، نــاي و آرمیتــاژ در گــزارش مفصــل خــود در ایــن مرکــز
مند بـه معنـاي   قدرت هوش، 

پایگاه منابع و در واقـع جعبـه ابـزاري بـراي دسـتیابی بـه       
نـاي در  . شـود  اهداف است که هم شامل قدرت نرم و هم شامل قدرت سـخت مـی  

نیز بر همراه بودن این دو نـوع قـدرت بـا یکـدیگر بـه      
رهبران موفـق در آینـده کسـانی هسـتند کـه      

، واعظی و احـدي (کارگیري دو قدرت را به صورت هوشمند داشته باشند 
طبعـاً  . توان تحول مشهودي در موضوع قدرت دانسـت 

نفـوذ و نهادهـاي    هـاي ذي  گروه
هـر یـک از   ، کنـد  دهند؛ زمانی که قدرت ماهیتی پیچیده پیدا می

  .(Nye, 2004: 124)دبازیگران و ابزارهاي یاد شده نیز باید چنین وضعیتی پیدا کنن
                                                                
1. Suzanne Nossel 
2. Coercing 
3. Convincing 
4. Richard Armitage 
5. Center for Strategic and  International Studies
6. The power to Lead 

  مفهوم قدرت هوشمند .4- 1
بـه معنـاي ترکیـب هدفمنـد و      1مفهوم قدرت هوشمند را نخستین بار سوزان ناسـل 

مندانه قدرت سخت و نرم در مقابله با تهدیدات بـه کـار بـرد   خرد
هاي نظامی ها و برتري شامل توانایی 3و اقناعی 2منابع اجباري

ایدئولوژیک باید در یک جهت هماهنگ شوند تا برایند آن تداوم برتري یک کشـور  
قـدرت هوشـمند اصـطالحی بـود کـه       از سوي دیگـر  .(Nossel, 2004)را تضمین کند

تا آن را در برابر این باور اشتباه قرار دهد کـه   داد نهادپیش 2003جوزف ناي در سال 
تواند راهنماي سیاست خارجی م قدرت نرم به تنهایی می

ــاژ ، 2007 ــه همــراه ریچــارد آرمیت معــاون ســابق وزارت 4، او ب
و حزبی را در مرکز مطالعات استراتژیک و بینکمیسیونی د

که در جهت شناساندن مفهوم قدرت هوشمند تشکیل شده بـود 
نــاي و آرمیتــاژ در گــزارش مفصــل خــود در ایــن مرکــز

، در این گزارش. کارگیري این نوع قدرت تأکید کردند به
پایگاه منابع و در واقـع جعبـه ابـزاري بـراي دسـتیابی بـه       ، توسعه استراتژي منسجم

اهداف است که هم شامل قدرت نرم و هم شامل قدرت سـخت مـی  
نیز بر همراه بودن این دو نـوع قـدرت بـا یکـدیگر بـه       6»هاي رهبري قدرت«کتاب 

رهبران موفـق در آینـده کسـانی هسـتند کـه      ، به عقیده وي. عنوان مکمل تأکید دارد
کارگیري دو قدرت را به صورت هوشمند داشته باشند  مهارت به

توان تحول مشهودي در موضوع قدرت دانسـت  نظریه ناي را می). 46: 1389
گروه، نخبگان سیاسی، ها مخاطبان اصلی قدرت را دولت

دهند؛ زمانی که قدرت ماهیتی پیچیده پیدا می شکیل میحکومتی ت
بازیگران و ابزارهاي یاد شده نیز باید چنین وضعیتی پیدا کنن

                         

Center for Strategic and  International Studies 



ایده قدرت را بـر اسـاس   ، پردازانی همانند بارنس
بارنس از واژه . مطالعه قرار دادند

صرفاً در شـرایطی  ، وي بر این باور بود که تأثیرگذاري
هاي مختلف براي اعمال نفـوذ  

ار که به جاي اجب، براي مثال
از . ارائـه شـد  » هاي نـوین  ضرورت

در چنین روندي؛ موضوع قـدرت  
ماهیت قـدرت تغییـر یافـت و سـاختار     
تـوان پیچیـده شـدن فضـاي اجتمـاعی و      
رو قدرت هوشـمند شـکل جدیـدي از    

پــذیري و الگوهــاي  انعطــاف
اي  دهـد کـه ماهیـت قـدرت بـه گونـه      

گیري از الگوهاي مبتنی بر الـزام و اجبـار   

هـا و معیارهـاي تکثـر     قدرت را با توجه به شاخص
ي مختلف را مورد کنکاش قـرار داده  

. (Barness, 1998: 37) و با یک مطالعه تطبیقی به قدرت مطلوب خـویش دسـت یابنـد   
ــدها      ــه تهدی ــخی ب ــد پاس ــمند را بای ــدرت هوش ــوم ق ــاطرات و ، مفه مخ

از آنجا کـه تهدیـدها در   . شود
براي مقابله با چنـین  ، فراگیر و سازمان یافته دارند

اي کـه اشـکال و    الگوهاي کاربرد قدرت نیز باید تغییر یابند؛ به همان گونه
 توان می. گیرند سازي قرار می

ها و موضوعات قدرت سیاسی و 

                                                                
1. Complex power 
2. Attraction 

پردازانی همانند بارنس نظریه، همچنین در این دوران
مطالعه قرار دادنددهنده آن مورد  هاي تشکیل ها و شاخص تنوع نشانه

وي بر این باور بود که تأثیرگذاري. بهره گرفت 1»قدرت مرکب«
هاي مختلف براي اعمال نفـوذ   شود که یک بازیگر از ابزار و نشانه ایجاد و اعمال می

براي مثال. هاي جدیدي ارائه شد به عبارت دیگر؛ واژه. بهره گیرد
ضرورت«، شد تلقی می» انعکاس قدرت«تر به معناي  پیش

در چنین روندي؛ موضوع قـدرت  . اشاره کرد 2»جاذبه«توان به  ها می جمله این مؤلفه
ماهیت قـدرت تغییـر یافـت و سـاختار     ، افزاري از اهمیت بیشتري برخوردار شد نرم

تـوان پیچیـده شـدن فضـاي اجتمـاعی و       مـی  علت این امر را. تر شد قدرت منعطف
رو قدرت هوشـمند شـکل جدیـدي از     این از .(Barness, 1998: 31) المللی دانست بین

انعطــاف، ســازماندهی قــدرت اســت کــه مبتنــی بــر مشــارکت
دهـد کـه ماهیـت قـدرت بـه گونـه       این امر نشـان مـی  . متقاعدسازي جامعه باشد

گیري از الگوهاي مبتنی بر الـزام و اجبـار    بهره، بنابراین. شود ر میت پیچیده، اي مرحله
  .تواند نتایج مؤثري را به وجودآورد به تنهایی نمی

  ضرورت قدرت هوشمند .2-4
قدرت را با توجه به شاخص، هاي اخیر پردازان در دهه نظریه

ي مختلف را مورد کنکاش قـرار داده  یافته آن مورد بررسی قرار دادند تا بتوانند زوایا
و با یک مطالعه تطبیقی به قدرت مطلوب خـویش دسـت یابنـد   

ــرح ــدها      ط ــه تهدی ــخی ب ــد پاس ــمند را بای ــدرت هوش ــوم ق مفه
شود هایی دانست که در کاربرد قدرت ایجاد می محدودیت

فراگیر و سازمان یافته دارند، پیچیده ماهیتی، شدن عصر جهانی
الگوهاي کاربرد قدرت نیز باید تغییر یابند؛ به همان گونه، شرایطی

سازي قرار می بازسازي و بهینه، ابزارهاي قدرت نیز در وضعیت تغییر
ها و موضوعات قدرت سیاسی و  فهیافته مؤل قدرت هوشمند را به عنوان شکل تکامل
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اي در  کننـده  توانند نقش تعیـین 
قـدرت نـرم مکمـل    ، در چنین روندي
تواند قدرت سـخت را   توجهی به قدرت نرم می

قدرت هوشـمند  . نحو محسوسی تضعیف کند
بـراي  ، گرایانه مبتنی بر منـابع و ابزارهـاي مناسـب   

بـر  ، کنـد  تحقق اهداف در قرن جدید است؛ ضمن اینکه قدرت نظامی را تولیـد مـی  
همکاري و کارکرد نهادها در تمامی سطوح بـراي افـزایش نفـوذ و نهادینـه     

هـا   دهد که دولـت  این امر نشان می
گیري از قدرت هوشمند براي مقابله با تهدیدهاي متنوع و 

هایی دانست که  اي از دولت
براي  امریکارسد دولت جدید 

نسبت به تلفیق قدرت سخت و نرم 
در شـرایطی کـه دولـت بـوش بـا      

المللی یا نپیوستن به  گرایی و خروج از برخی معاهدات بین
، المللی هاي بین و به حاشیه راندن سازمان ملل متحد در قبال چالش

رفـت اسـتراتژي تغییـر بـاراك اوبامـا      
ی و اعمالی واشـنگتن نشـان داد کـه    
بـاراك اوبامـا در مجلـه فـارن     
چـاپ کـرد و در آن خطـوط کلـی     
بر اساس این مقالـه و همچنـین دیگـر    

المللی را در  حرف اصلی و اساسی آنها در مناسبات بین
هاي جرج بوش اشـتباه بـود   
ظرفیت و موقعیت رهبري جهـانی را دارد و  

در همراهـی بـا    امریکااي پایان یافته نیست و سوم آنکه رهبري 
کار بردن ابزارهاي مختلف براي تحقـق رهبـري   
                                                                
1. Foreign Affairs 
2. Renewing American Leadership

توانند نقش تعیـین  ها می هر یک از این مؤلفه .استراتژیک در نظر گرفت
در چنین روندي .(Hinen, 2008: 28)رفتار بازیگران داشته باشند 

توجهی به قدرت نرم می قدرت سخت است؛ به طوري که بی
نحو محسوسی تضعیف کند  ده و استراتژي قدرت را بهتضعیف کر

گرایانه مبتنی بر منـابع و ابزارهـاي مناسـب    به معناي توسعه یک راهبرد عمل
تحقق اهداف در قرن جدید است؛ ضمن اینکه قدرت نظامی را تولیـد مـی  

همکاري و کارکرد نهادها در تمامی سطوح بـراي افـزایش نفـوذ و نهادینـه     ، ائتالف
این امر نشان می. کردن مشروعیت در سطح جهانی نیز توجه دارد

گیري از قدرت هوشمند براي مقابله با تهدیدهاي متنوع و  زیادي براي بهره   از انگیزه
اي از دولت توان نمونه یرا م امریکادولت . پراکنده برخوردار هستند

رسد دولت جدید  به نظر می .گیري از قدرت هوشمند است درصدد بهره
نسبت به تلفیق قدرت سخت و نرم ، وهاي کنونی و آینده پیش ر رویارویی با چالش

در شـرایطی کـه دولـت بـوش بـا      . براي ایجاد قدرت هوشمند تالش خواهـد کـرد  
گرایی و خروج از برخی معاهدات بین جانبه رین یکپیگیري دکت

و به حاشیه راندن سازمان ملل متحد در قبال چالش معاهدات برخی
رفـت اسـتراتژي تغییـر بـاراك اوبامـا       انتظار می، بیشتر بر قدرت سخت تکیه داشت

ی و اعمالی واشـنگتن نشـان داد کـه    هاي اعالم اما سیاست. مبتنی بر قدرت نرم باشد
بـاراك اوبامـا در مجلـه فـارن     . رویکرد جدید ایاالت متحده اسـت ، قدرت هوشمند

چـاپ کـرد و در آن خطـوط کلـی     » 2امریکـا احیاي رهبري «اي با عنوان  مقاله 1افرز
بر اساس این مقالـه و همچنـین دیگـر    . حرکت سیاست خارجی خود را روشن کرد

حرف اصلی و اساسی آنها در مناسبات بین، یم اواظهار نظرهاي وي و ت
هاي جرج بوش اشـتباه بـود    آنکه سیاست نخست :توان خالصه کرد چند موضوع می

ظرفیت و موقعیت رهبري جهـانی را دارد و   امریکادوم آنکه ، و نباید آن را ادامه داد
اي پایان یافته نیست و سوم آنکه رهبري  پدیده امریکارهبري 

کار بردن ابزارهاي مختلف براي تحقـق رهبـري    در به، دیگران میسر است و چهارم
                         

. Renewing American Leadership 



اعتقـاد  . دیپلماسی نیز مورد توجه خواهد بـود 
 هسـتیم کـه در آن   نیازمنـد راهبـردي  

طـور   انتظـامی را در کنـار اقتصـاد بـه    
اید توجه داشت که اوباما در سیاست خـارجی  
، نظیر بحـران جهـانی اقتصـاد   

، له کـره شـمالی  ئمسـ ، فرایند صلح خاورمیانه
وضـعیت دشـوار بـراي اوبامـا چگـونگی مـدیریت ایـن        
به تدوین یک نگـرش جدیـد درخصـوص    
اینها مسائلی است کـه بایـد دیدکـه چگونـه راهبـرد قـدرت       

با توجه به تفـاوت  . در دولت اوباما به مدیریت این مسائل خواهد پرداخت
موضـوع کـاربرد   ، قـدرت هوشـمند  
قـدرت در چنـین    .محتواي تهـاجمی و تـدافعی قـدرت در شـرایط مختلـف اسـت      

هـا را پیـدا    و قابلیـت الزم بـراي مقابلـه بـا تهدیـد     
توان روح قدرت و کاربرد آن در محیط پرتالطم عصـر جدیـد   

ترکیـب  . نیازمند تلفیق قدرت سخت و قدرت نرم است
در جهت موفقیـت بسـیار   ، تر

هـاي قـدرت تـا حـد زیـادي      
 اتتغییـر  ی چـون مسـائل ، اقتصادي و مسائل فراملی اسـت 

هـایی کـه    و مطرح شدن بعضـی چـالش  
هـاي صـرف نظـامی     و هنوز تعداد اندکی پذیراي راه حـل 

تنها راه دست و پنجه نرم کردن با این مسائل از طریق مشارکت بـا  
نیازمند قدرت هوشمند است که جاذبه  قـدرت نـرم را بـا اجبـار     

 

پردازان قدرت هوشمند آن است که شـرایط و ماهیـت   
هـاي بـزرگ بـه     اي است کـه قـدرت  

دیپلماسی نیز مورد توجه خواهد بـود ، در کنار تقویت نیروي نظامی، امریکا
نیازمنـد راهبـردي  اوباما بر این است کـه بـراي کسـب موفقیـت     

انتظـامی را در کنـار اقتصـاد بـه    ، اطالعاتی، دیپلماسی، همگرایی و توان نظامی
اید توجه داشت که اوباما در سیاست خـارجی  ب. (Obama, 2007) گیریم ماهرانه به کار

نظیر بحـران جهـانی اقتصـاد   ، وارث یک سري موضوعات از پیش تعیین شده است
فرایند صلح خاورمیانه، اي ي هستهها رژیم منع گسترش سالح

وضـعیت دشـوار بـراي اوبامـا چگـونگی مـدیریت ایـن        . افغانسـتان و ایـران  ، عراق
به تدوین یک نگـرش جدیـد درخصـوص     یدکه همزمان با درحالی، مشکالت است

اینها مسائلی است کـه بایـد دیدکـه چگونـه راهبـرد قـدرت       . مسائل جهانی بپردازد
در دولت اوباما به مدیریت این مسائل خواهد پرداخت هوشمند

قـدرت هوشـمند  ، بسیار مهم کاربرد قـدرت تهـاجمی و تـدافعی   
محتواي تهـاجمی و تـدافعی قـدرت در شـرایط مختلـف اسـت      

و قابلیـت الزم بـراي مقابلـه بـا تهدیـد      شتهثرتري داؤماهیت م، شرایطی
توان روح قدرت و کاربرد آن در محیط پرتالطم عصـر جدیـد    این امر را می. کند می

نیازمند تلفیق قدرت سخت و قدرت نرم است، یک سیاست موفق. دانست
تر تا ضعیف شوندبیشتر تقویت که   طوري هاین دو ابزار ب

هـاي قـدرت تـا حـد زیـادي       جهـان امـروز زمینـه    در .(Nye, 2009)کننده است  تعیین
اقتصادي و مسائل فراملی اسـت ، متفاوت از قدرت نظامی

و مطرح شدن بعضـی چـالش  ، گیر تروریسم فراملی و جهان، و هوایی آب
و هنوز تعداد اندکی پذیراي راه حـل  هستیم امروز با آن مواجه

تنها راه دست و پنجه نرم کردن با این مسائل از طریق مشارکت بـا  رو  این از .هستند
نیازمند قدرت هوشمند است که جاذبه  قـدرت نـرم را بـا اجبـار      نیز و بودهدیگران 

  . (Nye, 2008: 1353) کند قدرت سخت ترکیب می

 کارکرد قدرت هوشمند در سیاست جدید جهانی .4- 3

پردازان قدرت هوشمند آن است که شـرایط و ماهیـت    نظریهیکی از ادعاهاي اصلی 
اي است کـه قـدرت   گونه سیاسی و اقتصادي جهان به، مسائل امنیتی
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بنابراین نیازمند کسـب همکـاري بـا سـایر     
للـی آن از  الم قدرت هوشمند بر اساس کـارکرد سیاسـی و بـین   

افزاري داراي نقـش و کـارکرد   
عامـل ایـن   . گـذارد  گرایی عینی را به نمایش مـی 

درصدد وادارسازي دیگـران بـه پـذیرش    
کشـوري کـه از ابزارهـاي    ، 

، بینـی و شـرایط بحرانـی    در برابر تهدیدهاي غیرقابل پـیش 
در چنـین  . دهنـد  گري را از دست مـی 

هـاي قـدرت    اي مطرح شد که بتواند حوزه
به جاي مقابله با تهدیـدهاي  

این امر به مفهوم آن است . درصدد کنترل و رویایی با تهدیدهاي آینده برآیند
قـدرت هوشـمند رویکـردي    

شـکل مطلـوب   ، فضاي اجرایی باشد
تناسـب  ، پذیري انعطاف، سرعت عمل
قـدرت هوشـمند   . دهـد  بین اهـداف و منـابع قـدرت و مشـارکت فعـال شـکل مـی       

از . کنـد  اي غیرمسـتقیم تـأمین مـی   
شود تـا قـدرت هوشـمند در فضـاي     
، جدید کارآمدي و اثرگذاري مطلوب را نسبت به دیگر اشکال قـدرت داشـته باشـد   

هـاي نظـامی    کارگیري نیرو و سازمان
، گیري از قدرت هوشمند نیز تحـت تـأثیر فضـاي هنجـاري    

سـازي قـدرت    هـا در فعـال  
هـاي   کنند؛ زمـانی کـه انتقـال مفـاهیم توسـط سیسـتم      

هاي مختلـف تحـت تـأثیر    ذهنیت و ادراك شهروندان کشور
کننـده   هـا نقـش تخریـب    رسـانه 

بنابراین نیازمند کسـب همکـاري بـا سـایر     ، تنهایی قادر به حل مسائل جهانی نیستند
قدرت هوشمند بر اساس کـارکرد سیاسـی و بـین   . بازیگران نیز هستند

افزاري داراي نقـش و کـارکرد    قدرت سخت. شود هاي قدرت تفکیک می سایر نشانه
گرایی عینی را به نمایش مـی  هایی از مداخله نظامی است و جلوه

درصدد وادارسازي دیگـران بـه پـذیرش    ، قدرت از طریق الگوهاي معطوف به اجبار
، از سوي دیگر. هاي خود است منافع و مطلوبیت، اهداف

در برابر تهدیدهاي غیرقابل پـیش ، گیرد قدرت نرم بهره می
گري را از دست مـی  گیري شده و توان الزم براي کنش دچار غافل

اي مطرح شد که بتواند حوزه گونه موضوع قدرت هوشمند به، شرایطی
به جاي مقابله با تهدیـدهاي  ، سخت را با یکدیگر ترکیب کند و از سوي دیگرنرم و 
درصدد کنترل و رویایی با تهدیدهاي آینده برآیند، جاري

قـدرت هوشـمند رویکـردي    ، وجود آمده در عرصه جهانی که با توجه به تغییرات به
فضاي اجرایی باشد گرا داشته و به جاي آنکه درصدد تخریب آینده

سرعت عمل، مسیریابی، خود را از طریق هوشیاري محیطی
بین اهـداف و منـابع قـدرت و مشـارکت فعـال شـکل مـی       

اي غیرمسـتقیم تـأمین مـی    گونه کارکردهاي متنوعی دارد و اهداف خود را به
شود تـا قـدرت هوشـمند در فضـاي      دي را که موجب میهاي کارکر رو شاخص این

جدید کارآمدي و اثرگذاري مطلوب را نسبت به دیگر اشکال قـدرت داشـته باشـد   
  :توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد می

  اي رسانه سازوکارهاي. 4- 1-3
کارگیري نیرو و سازمان گونه که ابزار محوري قدرت سخت بر به همان
گیري از قدرت هوشمند نیز تحـت تـأثیر فضـاي هنجـاري     بهره، ز شده استمتمرک

هـا در فعـال   به طور طبیعی رسـانه . گیرد انگیزشی و ایستاري قرار می
کنند؛ زمـانی کـه انتقـال مفـاهیم توسـط سیسـتم       نقش مؤثري ایفا می، هوشمند

ذهنیت و ادراك شهروندان کشور، گیرد اي انجام می رسانه
رسـانه ، افزاري در فضاي قدرت سخت. قرار خواهد گرفت



هاي رقیب را به عهده دارنـد؛ در حـالی کـه در فضـاي قـدرت      
کارکرد خود را از دست خواهد 

دیپلماسـی  ، اي هایی مثـل جنـگ رسـانه   
. گرفـت  در پیش قرار خواهـد 

به جاي تخریب ساختار سیاسی و همچنین موجودیت فیزیکـی  
متنـوعی  بنابراین از ابزارهاي 

هایی اشاره کرد  توان به رسانه و مجموعه
سوي  از. محور را به عهده دارند

، و از ایـن طریـق   دهنـده افکـار عمـومی باشـند    
موسـوي و  (جی را در نیل به موفقیت همراهـی کننـد   

. توان کنترل افکار عمـومی دانسـت  
امـا  ، از جمله واینر و دویچ ارائه شده بود

. نست موضوع افکار عمومی را در چارچوب قدرت نـرم تبیـین کنـد   
، پـردازان ارتباطـات   هاي مشهودي بین رویکرد دویچ و ناي وجود دارد؛ نظریه

الگـوپردازي در جهـت   ، کننـد؛ در حـالی کـه نـاي    
یکـی از  ). 32: 1382، روزنـا 

است کـه بـر ضـرورت     1دیپلماسی عمومی
گسـترش دانـش و اطالعـات و    
رو باز شدن عرصه مناسـبات قـدرت بـر    
رورتی غیر قابل انکار در تحول ماهیت قدرت 
بر این باورند که افکـار عمـومی در شـرایط    
امکان مدیریت افکار عمومی وجود 

. ددهـ  هاي اجتماعی را در جهت معادله قدرت قرار می
                                                                
1. Public diplomacy 

هاي رقیب را به عهده دارنـد؛ در حـالی کـه در فضـاي قـدرت       چهره سیاسی دولت
کارکرد خود را از دست خواهد ، اي تدریجی گونه اي به چنین نقش و نشانه، هوشمند

هایی مثـل جنـگ رسـانه   سازوکار، ن راستادر ای .(Calin, 2008: 301)داد
در پیش قرار خواهـد ، تبلیغات سیاسی و فرهنگی، عملیات روانی، اي رسانه

به جاي تخریب ساختار سیاسی و همچنین موجودیت فیزیکـی  ، در قدرت هوشمند
بنابراین از ابزارهاي . شود گیري می اراده و هویت آنان هدف، نیروي انسانی
توان به رسانه و مجموعه شود؛ از جمله این ابزارها می بهره گرفته می

محور را به عهده دارند کننده هنجارهاي روایت که نقش تولیدکننده و تثبیت
دهنـده افکـار عمـومی باشـند     تواننـد شـکل   هـا مـی   رسـانه ، دیگر

جی را در نیل به موفقیت همراهـی کننـد   گیرندگان سیاست خار تصمیم
  ).24: 1390، دیگران

  افکار عمومی مدیریت .4- 2-3
توان کنترل افکار عمـومی دانسـت   هاي اصلی قدرت هوشمند را می یکی از کارویژه

از جمله واینر و دویچ ارائه شده بود، پردازان ارتباطات این امر قبالً توسط نظریه
نست موضوع افکار عمومی را در چارچوب قدرت نـرم تبیـین کنـد   جوزف ناي توا

هاي مشهودي بین رویکرد دویچ و ناي وجود دارد؛ نظریه تفاوت
کننـد؛ در حـالی کـه نـاي     بر فرایند کنش ارتباطی تأکید می

روزنـا (دهـد   مهندسی افکار عمومی را در اولویـت قـرار مـی   
دیپلماسی عمومی، هاي کنترل و ارتباط با افکار عمومی راه

گسـترش دانـش و اطالعـات و    ، هاي دسترسی به افکار عمـومی جهـانی   تقویت راه
رو باز شدن عرصه مناسـبات قـدرت بـر     از این. کند  تأکید می.. .تبادالت دانشگاهی و

رورتی غیر قابل انکار در تحول ماهیت قدرت روي خواست و آراي شهروندي را ض
بر این باورند که افکـار عمـومی در شـرایط    ، پردازان قدرت هوشمند نظریه. دانند می

امکان مدیریت افکار عمومی وجود ، شود؛ بدون سازماندهی بحران بحران حاصل می
هاي اجتماعی را در جهت معادله قدرت قرار می ذهنیت، فضاي بحرانی. ندارد
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گیـرد و   مهندسی افکار عمومی به موازات کنترل معادلـه قـدرت انجـام مـی    
  .تواند باعث انزواي یک کشور شود

المللی افول  چهره سیاسی کشورها نزد افکار عمومی بین
المللـی آن کشـور    اي و بین کشورهاي مختلف در مورد نقش منطقه

حاصـل انعکـاس فضـاي تعـارض فراگیـر و گسـترده بـا        
هاي جدید بر ضـد آن کشـور   

مبــانی تفکــر سیاســی و ، در چــارچوب قــدرت هوشــمند
شود که معطـوف بـه تغییـر چهـره و بازسـازي وجهـه       

اندیشـمندان قـدرت   ، در این میـان 
رسند که به موازات قدرت سخت باید از ابزارهـاي متنـوع   

یاسـی و ایجـاد تصـویر    هاي الزم بـراي تغییـر چهـره س   
در عصـر کنـونی چگـونگی    

توانـد   المللـی کـه مـی    ها و رفتارهاي بـازیگران بـین  
از . داراي اهمیـت بسـزایی اسـت   

توانـد   اي مناسـب از خـود در جهـان مـی    
واعظـی و  (هاي مناسبی را براي پیشرفت اقتصادي و سیاسی آنان فراهم کنـد  

ایجاد تصویر مطلوب و بازسـازي چهـره تخریـب    
به معناي آن است که کشورها احسـاس همکـاري بیشـتري در فضـاي کـنش      

پـذیر خواهـد بـود کـه از      ایفاي نقش جهانی توسط یک کشـور در شـرایطی امکـان   
پـردازان قـدرت    نظریـه . هنجارهاي الزم براي بازسازي سـاختاري برخـوردار باشـد   

تـوان بـه موفقیـت الزم در اداره امـور     
بر اصل ، ها رسید که همگام با ایجاد تصاویر مطلوب از هنجارها و نرم

مهندسی افکار عمومی به موازات کنترل معادلـه قـدرت انجـام مـی    ، بنابراین
تواند باعث انزواي یک کشور شود توجهی به ارزیابی افکار عمومی می بی

  ایجاد تصویر مطلوب .4- 3-3
چهره سیاسی کشورها نزد افکار عمومی بین، در فضاي تخاصم و تهدید

کشورهاي مختلف در مورد نقش منطقهیابد و ذهنیت  می
حاصـل انعکـاس فضـاي تعـارض فراگیـر و گسـترده بـا        ، این امر. منفی خواهد شد

هاي جدید بر ضـد آن کشـور    موج، در چنین فضایی. کشورهاي مختلف جهان است
در چــارچوب قــدرت هوشــمند. بــه وجــود خواهــد آمــد

شود که معطـوف بـه تغییـر چهـره و بازسـازي وجهـه        یک جدیدي ایجاد میاستراتژ
در این میـان . تخریب شده و ایجاد تصویر مطلوب خواهد بود

رسند که به موازات قدرت سخت باید از ابزارهـاي متنـوع    هوشمند به این نتیجه می
هاي الزم بـراي تغییـر چهـره س    دیگري استفاده شود تا زمینه

در عصـر کنـونی چگـونگی    ). 176: 1383، تلـیس و دیگـران  (وجود آیـد   مطلوب به
ها و رفتارهاي بـازیگران بـین   ارزیابی مخاطبان عام از سیاست

داراي اهمیـت بسـزایی اسـت   ، موجب تضعیف یا تقویت جایگاه کشـورها شـود  
اي مناسـب از خـود در جهـان مـی     ئـه وجهـه  رو توانـایی بـازیگران در ارا   این

هاي مناسبی را براي پیشرفت اقتصادي و سیاسی آنان فراهم کنـد   فرصت
ایجاد تصویر مطلوب و بازسـازي چهـره تخریـب    ، به طور کلی). 48: 1389، احدي
به معناي آن است که کشورها احسـاس همکـاري بیشـتري در فضـاي کـنش      ، شده

  .ته باشندداوطلبانه داش

  حکمرانی موفقاندیشه   .3-4- 4
ایفاي نقش جهانی توسط یک کشـور در شـرایطی امکـان   

هنجارهاي الزم براي بازسازي سـاختاري برخـوردار باشـد   
تـوان بـه موفقیـت الزم در اداره امـور      هوشمند بر این اعتقادند که در شـرایطی مـی  

رسید که همگام با ایجاد تصاویر مطلوب از هنجارها و نرم سیاسی جهان



هـاي تشـویقی و ترغیبـی     به اتخاذ روش
زمینه پـذیرش  ، هاي اقناعی کارگیري روش

 .(Calin, 2008, 298)شـود   مـی 
هاي کلیـدي کـاربرد قـدرت هوشـمند در     
شـود و مـدیریت حـوزه داخلـی را بـه      

 .دهد

. رسـد  بدون توجه به اصل مشارکت میسر به نظر نمی
در حالی کـه قـدرت هوشـمند مبتنـی بـر      
المللی در زمـره کـارگزاران و بـازیگران    

یاسی و این امر به مفهوم آن است که براي ایفاي نقش س
، بنـابراین . ناپـذیر اسـت   اجتناب

بـه عنـوان   ، افـزاري تلقـی شـده   
زمینه اتصال متحدان بـه یکـدیگر در   

اي و  مشــارکت بــا متحــدان منطقــه
بلکـه  ، شـود  گرایانـه مـی   هـاي مداخلـه  

 (Walt, 2005, 119.   همکـاري
تواند فضاي مشـترکی را بـه وجـود    

توانـد   ایـن عوامـل مـی   . استراتژیک است
بهبـود  ، المللی همچـون عملیـات صـلح بـانی و بازسـازي     

هـاي زیسـت محیطـی و غیـره را شـامل      
، به هر میزان الگوهاي ارتباطی از تنوع و مشـارکت بیشـتري برخـوردار شـوند    

  .کند گیري مؤثر از فرایندهاي قدرت افزایش مؤثرتري پیدا می

                                                                
1. Good governance 

به اتخاذ روش، تأکید و از این طریق 1»حکمرانی مطلوب«
کارگیري روش از طریق به، به عبارت دیگر. مبادرت کرد

مـی جویانه با کشورهاي مختلـف فـراهم     الگوهاي همکاري
هاي کلیـدي کـاربرد قـدرت هوشـمند در      موضوع زمامداري خوب یکی از شاخص

شـود و مـدیریت حـوزه داخلـی را بـه       هاي تصاعدیابنده محسوب می فضاي بحران
دهد المللی تسري می اي و بین هاي منطقه مشارکت در عرصه

  همگراییو مشارکت  .4- 3- 5
بدون توجه به اصل مشارکت میسر به نظر نمی، اصالح ساختار رسمی قدرت

در حالی کـه قـدرت هوشـمند مبتنـی بـر      ، افزاري بر اجبار تأکید دارد قدرت سخت
المللی در زمـره کـارگزاران و بـازیگران     نهادهاي بین، از سوي دیگر. مشارکت است

این امر به مفهوم آن است که براي ایفاي نقش س. قدرت هوشمند قرار دارند
اجتناب، المللی ضرورت مشارکت با نهادهاي بین، المللی بین

افـزاري تلقـی شـده    هاي قدرت نرم در زمره نشانه، همکاري و مشارکت
زمینه اتصال متحدان بـه یکـدیگر در    .ناپذیري از قدرت هوشمند است بخش اجتناب

مشــارکت بــا متحــدان منطقــه، ركراســتاي همگرایــی و تحقــق اهــداف مشــت
هـاي مداخلـه   نـه تنهـا منجـر بـه توزیـع هزینـه      ، المللی بین

(119.کنـد  هاي بیشتري را نیز از سوي آنان جذب می حمایت

تواند فضاي مشـترکی را بـه وجـود     اي می هاي منطقه ها و پیمان در چارچوب ائتالف
استراتژیک است  آورد که انعکاس قدرت هوشمند در حوزه

المللی همچـون عملیـات صـلح بـانی و بازسـازي      هاي بین شرکت در تالش
هـاي زیسـت محیطـی و غیـره را شـامل       مقابله با بحران، سالمت و بهداشت جهانی

به هر میزان الگوهاي ارتباطی از تنوع و مشـارکت بیشـتري برخـوردار شـوند    . شود
گیري مؤثر از فرایندهاي قدرت افزایش مؤثرتري پیدا می امکان بهره

  

                         

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
 س
ال
س

® 
رم 
چها

ره 
شما

 ®
ن 
ستا
زم

13
90

146 



نی
جها

صر 
ر ع
ت د
در
ن ق
نوی

ول 
تح

د؛ 
شمن
هو

ت 
در
ق

 
دن
ش

 
 ® 

یخ
 ش
نی
ربا
ن ق
سال
ار

 
س
عبا

ي 
هاد

 و 
می
کر

ن 
مرا
 کا
ن،
شی
ن

 
ه  
زاد

147  

المللـی   ت ملـی و بـین  ناپـذیر امنیـ  
جهت مقابلـه بـا   ، هرکشوري نیازمند سازماندهی نیروهاي نظامی خود

یافتـه   شکل جدیدي از اقـدامات سـازمان  
سـازد و   هاي الزم را براي کـاربرد نیـروي نظـامی فـراهم مـی     

هاي اعتبـار و اقتـدار در نظـام    
امکـان  ، در این شرایط و بدون لحاظ قدرت سخت اجبـار 

چگــونگی کــاربرد نیــروي نظــامی و 
 هـیچ کشـوري  . هاي قدرت هوشمند پیونـد خـورده اسـت   

از ایـن  . هـاي مناسـب دسـت یابـد    
ســازي و  ائــتالف، ضــرورت قــواي نظــامی همگــام بــا مشــارکت متحــدان

کارگیري تمامی ابزار و اقدامات ممکن براي گسـترش نفـوذ و کسـب مشـروعیت     

هـاي اقتصـادي و اسـتراتژیک    
کشوري که واجد ابعـاد و اشـکال مختلـف قـدرت اسـت؛ از تـوان و قابلیـت        

ایـن امـر   . هاي قدرت برخوردار است
هـاي مختلـف قـدرت     وزهگیـري بـین حـ   

موضوعات مختلـف قـدرت بـه    
گرفـت؛ در حـالی کـه در فضـاي     

کشـورها تـرجیح   ، هایی از قدرت هوشـمند ایجـاد شـده اسـت    
هـاي مختلـف و متنـوع     در عرصـه 

هـاي   به هر میزان کـه امکـان پیونـد بـین حـوزه     
قدرت هوشـمند نیـز فـراهم خواهـد     

  نظامی  کارایی نیروهاي. 6-3-4
ناپـذیر امنیـ   سازي ساختار نظامی به عنوان فرایند اجتناب فعال

هرکشوري نیازمند سازماندهی نیروهاي نظامی خود. شود تلقی می
شکل جدیدي از اقـدامات سـازمان  ، قدرت هوشمند، طور کلی به. تهدیدهاست

هاي الزم را براي کـاربرد نیـروي نظـامی فـراهم مـی      شود که زمینه تلقی می
هاي اعتبـار و اقتـدار در نظـام     است که یک کشور از مؤلفهقدرت نرم زمانی کارآمد 

در این شرایط و بدون لحاظ قدرت سخت اجبـار . الملل برخوردار باشد بین
چگــونگی کــاربرد نیــروي نظــامی و . یابــد گیــري از قــدرت نــرم کــاهش مــی بهــره

هاي قدرت هوشمند پیونـد خـورده اسـت    هاي آن با نشانه استراتژي
هـاي مناسـب دسـت یابـد     هایی به مطلوبیـت  تواند بدون چنین شاخص نمی

ضــرورت قــواي نظــامی همگــام بــا مشــارکت متحــدان، دیــدگاه
کارگیري تمامی ابزار و اقدامات ممکن براي گسـترش نفـوذ و کسـب مشـروعیت      به

  .ضروري است

  هاي اقتصادي و استراتژیک افزایش قابلیت .4- 3- 7
هـاي اقتصـادي و اسـتراتژیک     ي قابلیـت  آثار و پیامدهایی در حوزه، قدرت هوشمند

کشوري که واجد ابعـاد و اشـکال مختلـف قـدرت اسـت؛ از تـوان و قابلیـت        . دارد
هاي قدرت برخوردار است مؤثرتري براي ارتقاي جایگاه در تمامی حوزه

گیـري بـین حـ    شود که امکان بهره در شرایطی حاصل می
موضوعات مختلـف قـدرت بـه    ، در نگرش سنتی نسبت به قدرت ملی. وجود آید به

گرفـت؛ در حـالی کـه در فضـاي      صورت تفکیکی مورد محاسبه و توجـه قـرار مـی   
هایی از قدرت هوشـمند ایجـاد شـده اسـت     مدرن که جلوه پست
در عرصـه  هاي اقتصـادي و اسـتراتژیک   دهند تا از حوزه می
به هر میزان کـه امکـان پیونـد بـین حـوزه     ). 195: 1387، متقی( مند شوند بهره

قدرت هوشـمند نیـز فـراهم خواهـد     زمینه تحقق ، مختلف قدرت وجود داشته باشد
  .شد
  



هـاي   شـدن و انقـالب ارتباطـات و ظهـور و توسـعه شـبکه      
وجود آمـده   اي در سیاست جهانی به

، ظهـور بـازیگران غیردولتـی   ، 
اي شدن ارتباطات و تغییر مفاهیم شـده کـه در ایـن میـان پدیـده قـدرت دسـتخوش        

شـدن را حـاکی از    اگـر جهـانی  
از ایـن  ، شود دهی و اجرا می مقیاس در حال گسترشی بدانیم که قدرت بر اساس آن سازمان

دهی روابط قدرت در میان و در سراسر مناطق دنیـا  
، شـود  کسانی که قدرت بر آنان اعمـال مـی  

، واقعیت قـدرت ، شدن معاصر تحت شرایط جهانی
بلکـه روابـط   ، شـود  طور مستقیم تجربـه مـی  

قـدرت را بیشـتر   ، ینمحقق، هاي قبل
گرایـی مطالعـه و بررسـی     هاي ساختاري و یا اجبـاري تحـت تـأثیر مکتـب واقـع     

موجـب شـد تـا    ، این درك محدود از قـدرت 
امـا بـا توجـه بـه     . یـا بـه آن اهمیـت کمتـري داده شـود     

به چارچوبی مفهـومی نیـاز اسـت کـه     
هایی که در اعمال قـدرت وجـود داشـت را    
تحوالت نظام جهانی با ایجـاد تغییـر در ماهیـت و اشـکال قـدرت بـه       

تأثیرگـذاري بیشـتر   ، ان در نظـام جهـانی  
هـا   هاي قدرت نرم را بر روند سیاست

ها را در راستاي دستیابی به اهداف و منـافع ملـی ارتقـا بخشـیده     
، خت و نـرم آن البته به موازات انـواع سـ  

هـر  . کننـد  تر دنبال می کارامدتر و متنوع
بـرداري   کشوري که نتواند از راهبرد قدرت هوشمند در پیشبرد اهداف و منـافع خـود بهـره   

هاي سنگین قدرت سخت به همراه عدم موفقیت کامل قدرت نـرم در نیـل   
بنابراین فهم قدرت هوشـمند و کـاربرد آن   

  ù.در سیاست خارجی در بستر تحوالت جدید نظام جهانی ضرورتی انکارناپذیر است

  گیري نتیجه
شـدن و انقـالب ارتباطـات و ظهـور و توسـعه شـبکه       در پرتو موج اثرگـذار جهـانی  

اي در سیاست جهانی به دوران تازه و پیچیده، اي الکترونیکی و رسانه، اطالعاتی
، المللی افزایش تعامالت بین، که موجب شتاب تغییرات نهادي

اي شدن ارتباطات و تغییر مفاهیم شـده کـه در ایـن میـان پدیـده قـدرت دسـتخوش         شبکه
اگـر جهـانی  . ابعاد و کاربرد قرار گرفتـه اسـت  ، مهایی در مفهو دگرگونی

مقیاس در حال گسترشی بدانیم که قدرت بر اساس آن سازمان
دهی روابط قدرت در میان و در سراسر مناطق دنیـا   شدن متضمن تجدید سازمان نظر جهانی

کسانی که قدرت بر آنان اعمـال مـی   هاي اصلی قدرت و اي است که جایگاه به گونه
شدن معاصرتحت شرایط جهانی، به تعبیر دیگر. شوند دستخوش تغییر می

طور مستقیم تجربـه مـی   هایی نیست که در آنها قدرت به دیگر در مکان
هاي قبل تا سال. شدن ریشه دارد عمیقاً در پویایی جهانی، قدرت

هاي ساختاري و یا اجبـاري تحـت تـأثیر مکتـب واقـع      در شکل
این درك محدود از قـدرت . کردند و به دیگر وجوه آن توجه نداشتند می

یـا بـه آن اهمیـت کمتـري داده شـود     ، دیگر ابعاد آن نادیده گرفته شـده 
به چارچوبی مفهـومی نیـاز اسـت کـه     ، یجاد شده در عرصه سیاست جهانیهاي ا دگرگونی
هایی که در اعمال قـدرت وجـود داشـت را     هاي قدرت را پوشش دهد و ضعف تمام شکل

تحوالت نظام جهانی با ایجـاد تغییـر در ماهیـت و اشـکال قـدرت بـه       . کارآمدتر دنبال کند
ان در نظـام جهـانی  کننده جایگاه بـازیگر  ترین مؤلفه تعیین عنوان اصلی

هاي قدرت نرم را بر روند سیاست قدرت هوشمند نسبت به قدرت سخت و محدودیت
ها را در راستاي دستیابی به اهداف و منـافع ملـی ارتقـا بخشـیده      هاي دولت گیري و تصمیم

البته به موازات انـواع سـ  ، عمدتاً با تکیه بر قدرت هوشمند، بازیگران. است
کارامدتر و متنوع، تر اي بسیار گسترده اهداف و منافع خود را در حوزه

کشوري که نتواند از راهبرد قدرت هوشمند در پیشبرد اهداف و منـافع خـود بهـره   
هاي سنگین قدرت سخت به همراه عدم موفقیت کامل قدرت نـرم در نیـل    یقیناً هزینه، کند

بنابراین فهم قدرت هوشـمند و کـاربرد آن   . کارگیري را متحمل خواهد شد به اهداف این به
در سیاست خارجی در بستر تحوالت جدید نظام جهانی ضرورتی انکارناپذیر است
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