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  ؟متحدة امريكااياالت  ةقدرت يا آيند ةآيند

  *حاكم قاسمي

  دهكيچ
المللي، انواع قدرت را توضيح  با بررسي تحوالت بين ،اثر جوزف ناي ،قدرت آيندةكتاب 

هـاي   سازد محدوديت ميمؤثر دهد و ضمن بررسي شرايطي كه كاربرد انواع قدرت را  مي
مريكا ااز بررسي انواع قدرت، وضعيت قدرت  پس ،كند. در اين كتاب مي ها را نيز تبيين آن

كارگيري هريك از انواع قدرت را بـراي   ه. نويسنده بشود مي هاي آن ذكر ارزيابي و ضعف
انواع هوشمندانة همة ها را تلفيق  داند و راه كارسازشدن آن كارساز نميامريكا حفظ قدرت 

د را بـراي حفـظ برتـري    برد قدرت هوشمن كند. ناي راه مي و منابع مختلف قدرت معرفي
كند. اين كتـاب   مي از آن دعوت  تبعيت  بهرا امريكا مداران  در جهان ارائه و سياستامريكا 

 ةقـدرت و ماهيـت آن باشـد دربـار    آيندة  ةكه دربار ازآن و بيش است محور مريكااشدت  به
بـراي  دستورالعملي سياسي مجموعة مند آينده است. اين ويژگي كتاب را به  كشور قدرت

كنـد و   مـي  مريكـا تبـديل  اجهت حفظ قدرت و موقعيت جهاني امريكايي مداران  سياست
مـداران و   كنـد كـه البتـه بـر سياسـت      مـي  گرايشات و آمال سياسي نويسـنده را مـنعكس  

  ثير عميق داشته است.أها ت هاي آن ها و سياست كراتوويژه دم همريكا باهاي  سياست
  مريكا.ا، قدرت هوشمند، جوزف ناي، قدرت نرم، قدرت سخت ها: كليدواژه

  
 مقدمه. 1
در سـال   ،)Joseph S. Nye( نـاي  .قلم جوزف اس به ،)The Future of Power( قدرت ةنديآ

) در ايـران توسـط احمـد    2013( 1392منتشـر شـد و در سـال    امريكا ) در 1390( 2011
                                                                                                 

  ghasemi20@yahoo.com، (ره) المللي امام خميني گروه علوم سياسي، دانشگاه بيندانشيار  *
 20/07/1396رش: يخ پذي، تار10/05/1396افت: يخ دريتار
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انتشـار يافـت.   صفحه  360و در  1000عزيزي به فارسي ترجمه و توسط نشرني در تيراژ 
تالش شده اسـت تـا    ،به چاپ دوم رسيد. در اين كتاب 1393سال بعد در  اين كتاب يك

. نويسـنده تحـوالت مختلـف را    شـود قدرت در پيش چشم مـا ترسـيم   آيندة تصويري از 
بر قدرت توضيح داده و سعي كرده است تغييروتحـول در  را ها  ثيرات آنأبررسي كرده و ت
. نويسنده با بررسي تغييرات در منابع و عناصر توليـد  كندا تبيين آن رآيندة قدرت و شكل 

را موردارزيابي قرار دهد. ناي هـدف از تـدوين كتـاب را    امريكا قدرت سعي كرده قدرت 
تركردن اين مقـال (مفهـوم قـدرت)     اميد من اين است كه با شفاف«چنين بيان كرده است: 

بسـا همـان قـدرت     چـه ايـن منظـر    ؛باشـم  بـردي  هاي راه منظري فراگيرتر به افقگشايندة 
  ).20: 1393ناي » (هوشمند باشد

را امريكـا  هـاي   اسـت ضـعف   21قدرت برتر در اوايل قرن امريكا كه  ناي با فرض اين
 ارائهامريكا ها را براي جلوگيري از افول قدرت  كار مقابله با اين ضعف شود و راه مي يادآور

كه  شود. اين برد قدرت هوشمند مي نهاد راه نوآوري ناي و پيشكاري كه منتهي به  راه؛ كند مي
ند؟ و چگونه به توليد قدرت سخت و نرم ا قدرت چه تغييري كرده؟ منابع توليد قدرت كدام

هايي است كه نويسنده تالش كـرده بـا    شوند؟ و قدرت هوشمند چيست؟ پرسش مي منتهي
بـه   باتوجـه امريكا  ،. ازنظر نويسندهكند ها تغيير وضعيت قدرت كشورها را تبيين پاسخ به آن

تواند قدرت و موقعيت خود  مي از قدرت هوشمند  استفاده عناصر و منابع قدرتي كه دارد با
يكم با تمركـز  و جايي قدرت در قرن بيست هبحث گذار و جاب«نويسد:  مي را حفظ كند. ناي

). وي بـا معرفـي قـدرت    271: همـان » (كننده است راه در آن نادرست و گمامريكا بر فرود 
هـاي   شـيوه ويكم منـوط بـه بازكشـف     بيستدر قرن امريكا ظفرمندي «نويسد:  مي هوشمند

برد قـدرت هوشـمند را بـه     راه ،رو ازاين)؛ 310: همان» (شدن به قدرتي هوشمند است مبدل
هـا و دولـت    كراتوبردي كه عمل به آن در دستوركار دم كند. راه مي نهاد پيشامريكا دولت 

  اوباما قرار گرفت.
 

  اثر ةمعرفي نويسند .2
 ةدانشـكد اسـتاد  وي شـود.   مـي  الملـل شـناخته   روابـط بـين  حـوزة  پرداز در   ناي يك نظريه

الملـل   روابـط بـين  زمينـة  آثار مختلفي در است و  هاروارد  داري كندي در دانشگاه حكومت
از:  نـد ا ها عبارت آن قدرت و امنيت است. برخي ازدربارة تر آثارش  منتشر كرده است. بيش

 Presidential Leadership and the Creation( امريكايي عصر خلق و جمهور رؤساي رهبري
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of the American Era) (2013( ،جهاني سياست در موفقيت ابزار: نرم قدرت )Soft Power: 

The Means to Success in World Politics( )2004 ،( قـدرت  بـازي )The Power Game( 
 فهـم )، The Paradox of American Power( )2002( امريكـا  قـدرت  در تنـاقض  ،)2004(

 Power in theجهـاني  اطالعـات  عصـر  در قـدرت  ةمجموعـ و  ،)1993( المللـي  بين منازعات

Global Information) Age( )2004.(  
ي ئاعتنـا  عنوان كسي كه نظريات قابـل  بهناي در محافل سياسي و اجرايي اياالت متحده نيز 

: معـاون وزيـر   از هايي كه بر عهده داشت عبارت است شود. ازجمله مسئوليت مي دارد شناخته
 Assistant Secretary of Defense for) International Securityالملـل  بـين دفاع در امور امنيـت  

Affairsرئيس شوراي اطالعات ملي ،( )National Intelligence Council( نـع  مبرنامة ، مسئول
راه  و رئيس مشترك (هـم  ،)1980 - 1976( اي در دولت جيمي كارتر هستههاي  سالحاشاعة 

سيون دوحزبي قدرت هوشمند يجورج بوش پسر) كم ةمعاون وزيرخارج ،با ريچارد آرميتاژ
هـاي دانشـگاهي و اجرايـي     المللي. ناي ضـمن مسـئوليت   بينبردي و  در مركز مطالعات راه

نظـر و  ارائـة  عـالوه از وي بـراي    هرسمي ايفاي نقش كرده است. بعنوان مشاور مقامات  به
  ).Profile of Josep Nye( شود المللي دعوت مي  مشورت در جلسات سياسي داخلي و بين

اي دعوت شد دعوت وي به شوراي فرهنگي  نظر به جلسهارائة از مواردي كه ناي براي 
ع بحـث جلسـه قـدرت نـرم و     بـود. موضـو  ) 1390فروردين ( 2010ژوئن  20انگليس در 

بود. در جلسه موضوع ايـران و چگـونگي مقابلـه بـا آن نيـز       21ديپلماسي عمومي در قرن 
برد قدرت سخت و اقـدام نظـامي ضـدجمهوري اسـالمي     رمطرح شد. ناي باصراحت با كا

فشـارقراردادن نظـام     تحـت ترين راه براي  مناسبايران مخالفت كرد و كاربرد قدرت نرم را 
بـه   ). نـاي باتوجـه  1389(ناي  يران معرفي و از تحريم اقتصادي ايران حمايت كردسياسي ا
در مـؤثر  نفوذ و  صاحبشخصيتي  امريكاي رسماي مقامات  رهمشاوهاي اجرايي و  مسئوليت

  .متحدة امريكاستگيري اياالت  سازي و تصميم يندهاي تصميمافر
  

  استقبال از نظرات ناي در ايران .3
 1387) منتشر شـد. چهـار سـال بعـد در سـال      2004( 1383ناي در سال  نرم قدرتكتاب 

 هـم يـك   قـدرت  آيندة) به فارسي ترجمه شد و موردتوجه زياد قرار گرفت. كتاب 2008(
هـاي نـاي در ايـران و     به چاپ دوم رسيد. با انتشار كتاب 1393سال بعداز ترجمه در سال 

رواج پيدا كرد و موردتوجه قرار گرفت. ناي  سرعت در ايران بهها نظريات ناي  استقبال از آن
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) معروف smart power( قدرت نرم و قدرت هوشمند ةپردازي دربار نظريه دليل بهازهمه    بيش
و محافل سياسي ايران نظرات ناي را موردتوجـه   ،هاي سياسي، مراكز قدرت شخصيتشد. 

متحـدة امريكـا   عنوان سياست رسمي دولـت ايـاالت    بهقرار دادند و در موارد زيادي آن را 
قدرت نـرم و قـدرت   نظرية موردنقدوبررسي قرار دادند. مجامع دانشگاهي ايران نيز به نقد 
ايـن نظريـه و   ارائـة  در مؤثر هوشمند پرداختند و ضمن بررسي محتوا و ماهيت آن، عوامل 

باره  ند. درايندلل توضيح داالم آن را در سياست خارجي كشورها و در روابط بين يمدهاآ پي
هايي با اين نام منتشـر شـد و    نامه فصل و تحرير درآمد ةرشت بههاي متعددي  مقاالت و كتاب

هاي زيادي به اين موضوع اختصاص يافت. توجه به نظريات و آثار نـاي در ايـران    نامه پايان
  علل مختلفي دارد:

هـايش نظريـاتي    الملل است كـه ديـدگاه   پردازان روابط بين نظريهآن يكي از نويسندة  .1
آثار ناي در محافـل   ،منظر آيد. ازاين حساب مي بهالمللي  اتكا براي شناخت تحوالت بين قابل

هـا و مقـاالت در    گيرد و در نگـارش كتـاب   مي علمي و دانشگاهي همواره مورداستناد قرار
  شود. ها ارجاع داده مي هاي مرتبط به آن زمينه
هاي رنگي در برخـي از كشـورها    چاپ رسيد كه انقالب بهدر فضايي هاي ناي  كتاب .2

 29نـوامبر تـا    17در » انقالب رنگي«نمونة نخستين وقوع پيوست و يا درحال وقوع بود.  به
اي در  شـكل زنجيـره   بـه در چكسلواكي واقع شد و با وقوع تحوالت مشابهي  1989دسامبر 

و قرقيزسـتان   ،)2004)، اكـراين ( 2003()، گرجسـتان  2000و  1997مرحلة صربستان (دو 
قـدرت نـرم و انتشـار كتـابي     ارائـة نظريـة   زماني اين تحـوالت بـا    ) ادامه يافت. هم2005(

نظـر برسـد و    سو آثار ناي تبييني دقيق از تحوالت جـاري بـه   باره موجب شد تا ازيك دراين
ند. اين ديدگاه بـا  در مناطق مختلف جهان جلوه كامريكا هاي  ديگر بياني از سياست ازسوي

كه بر ايجاد تغييرات در خاورميانه بدون كـاربرد  امريكا، بزرگ توسط خاورميانة اعالم طرح 
و  ،مـداران، انديشـمندان، مخاطبـان    اسـاس سياسـت   داشت، تقويت شـد. بـراين  تأكيد زور 
ت اين آثار گرايش يافتند تا هـم تبيـين دقيقـي از تحـوال    مطالعة سمت  بهمندان ايراني  هق عال
  مريكا آشنا شوند.اهاي جديد  دست آورند و هم با سياست هب

 ةدربـار  قدرت آيندةو كتاب  نرم قدرتهاي ناي ازجمله كتاب  برخي از آثار و كتاب .3
الملل است.  در روابط بينمؤثر عنوان يك ابرقدرت بازيگري  به . كشوري كه اوالًامريكاست

اي دارد و همواره با بدبيني  ويژهروابطش با جمهوري اسالمي ايران وضعيت خاص و  و ثانياً
تنها مناسبات دوجانبه بلكه مناسبات ايران با ساير كشورها را  نهراه بوده است. روابطي كه  هم

امريكا اين آثار در كسب شناخت بهتر از مطالعة  ،جهت قرار داده است. ازاينتأثير نيز تحت 
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گذار بر سياست خارجي ايران و مناسباتش بـا سـاير   تأثيرعنوان بازيگر  بههاي آن  و سياست
  است.مؤثر كشورها بسيار 

گيـري در   سازي و تصميم يند تصميمافرگذار بر تأثيرناي و افرادي نظير وي افرادي  .4
سياسـي و  يندهاي افرها و  شدت بر سياست بهنظرياتش  ،رو ازاين ؛شوند مي شناختهامريكا 

ـ امريكـا  گـذاري در   سياسـت  آثـار وي منبعـي بـراي شــناخت     ،گــذارد. بنـابراين  مـي  ثيرأت
  .امريكاستهاي  سياست

  
  قدرت ازمنظر ناي ةآيند .4

گفتار نويسنده  پيشگيري دارد. در  گفتار، سه بخش، و يك نتيجه يك پيش قدرت آيندةكتاب 
يكم، استفاده از قدرت هوشمند را براي و در قرن بيستامريكا اي به وضعيت قدرت   با اشاره

 :نويسـد  كند. ناي مي نهاد و داليل نگاشتن اين كتاب را مطرح مي پيشامريكا حفظ موقعيت 
اي عملـي   به شيوه امريكاقدرت آيندة سعي من اين بوده كه مفاهيم را ضمن كندوكاوي در «

بـه تحـوالت    توجـه ). وي با20: 1393نـاي  » (براي ديگر كشورها نيز بسط و تفصيل دهـم 
براي حفظ قدرتش بايد بـه ايـن تحـوالت    امريكا كيد دارد كه أيكم تو قدرت در قرن بيست

  توجه كند.
  
  انواع قدرت 1.4

است تا قدرت  دهيكوش سندهيدارد. نو نام »قدرت انواع«و  داردبخش اول كتاب چهار فصل 
 و قـدرت  تيـ ماه »قدرت يستيچ«عنوان  ريدهد. در فصل اول ز حيو انواع قدرت را توض

 از واحد فيتعر فقدان و موجود يها ابهام سندهينو. است شده نييتب قدرت اعمال يچگونگ
 و يكار انجام تيظرف«: كند يم ارائه نيچن را قدرت از خود فيتعر و شده ادآوري را قدرت

). 26 :همـان » (ديگران در راستاي كسـب نتـايج مطلـوب    بر ياثرگذار ياجتماع طيشرا در
تواننـد   مـي  ثير بگذارند و منابع متعددي كـه أتوانند بر توانايي ما ت مي نويسنده به عواملي كه

هـا   كوشد آن داند و مي گانه مي كند و قدرت را داراي وجوه سه مي منشاء قدرت باشند اشاره
وجـه دوم  ؛ شـود  وجه اول وجهي است كه از تهديد و پـاداش اسـتفاده مـي   : را معرفي كند

هـاي   انتخاباي تنظيم كنيم كه طرف مقابل را در  گونه بهخود را برنامة ست كه ا اينقدرت 
هاي طـرف   ها، و خواسته وجه سوم آن است كه باورها، برداشت؛ و بردي محدود سازيم راه

  ثير قرار دهيم.أمقابل را شكل داده و تحت ت
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ه اول قدرت و كـاربرد  الملل كه بر وج نويسنده با اشاره به مكتب رئاليسم در روابط بين
المللــي و ظهــور بــازيگران جديــد و بــروز  نويســد بــا تحــوالت بــين مــي داردتأكيــد زور 

اي از مناسـبات فراملـي ديگـر شـرايط      تنيده درهمشبكة گيري  شكلهاي متقابل و  وابستگي
موردنظر رئاليسم معناي خود را از دسـت داده و تنهـا كـاربرد زور كارسـاز      ةگون ومرج هرج

الملـل   بـين كارگيري قدرت نرم را در روابط  هقدت نرم اشاره و بدة زاييوي به رفتار  نيست.
دو قدرت  كند و استفاده از هر نميكاربرد قدرت سخت را نفي  ،حال سازد. درعين مي مطرح

معنـاي   بهمفهوم قدرت هوشمند  ،شمارد. بنابراين مي المللي ضروري بينبه شرايط  را باتوجه
) 48 :همـان بردهايي كارگشا ( يابي به راه منابع قدرت سخت و نرم براي دستتوانايي تلفيق 
؛ 1387(ناي  مفهوم قدرت هوشمند را در آثار خود مطرح كرده بود نهد. ناي قبالً را پيش مي
Nye 2007(و چگـونگي   ،هـا، الزامـات   ضـرورت  دهـد و  مـي اما در اين كتاب آن را بسط  ؛

  ).51 - 23: 1393ناي دهد ( مي كارگيري آن را توضيح هب
كه چگونـه ابزارهـاي نظـامي     اين ةهاي قدرت نظامي تبيين و دربار ويژگيدر فصل دوم 

تواند منبع قدرت باشد و كشورها را به اهدافشان برساند توضيح داده شـده اسـت. نـاي     مي
و تهديد است كه در مواقعي  ،قدرت سخت، جنگزاييدة داند كه  مي قدرت نظامي را منبعي

بـه   ناي معتقد اسـت باتوجـه   ،همه بااين؛ يابند مي ديگري نباشد اهميت خاصچارة كه هيچ 
هـاي   زرادخانـه مندي نيروهاي نظامي كاسته شده است. وجـود   فايدهتغييرات و تحوالت از 

نيـروي  هاي داخلي كاربرد  هاي نيروهاي نظامي متعارف، محدوديت اي، افزايش هزينه هسته
كنـد   هاي متقابـل كـه كـاربرد زور را محـدود مـي      نظامي، و ظهور شرايط ناشي از وابستگي

  مندي نيروهاي نظامي است. ازجمله داليل افت فايده
هاي مسلحانه از بين نرفته و از اهميت قدرت نظـامي كاسـته    كند درگيري كيد ميأناي ت

توانـد   شكل سنتي نمـي  بهكاربرد نيروهاي نظامي  ،اند. بنابراين ها متحول شده نشده، اما جنگ
منبع قدرت باشد. ناي تالش براي كاربرد نيروي نظامي و استفاده از قدرت سخت را چندان 

تواند نيروهاي نظامي را به منبع قدرتي كارساز تبديل كند توانايي  مي چه داند. آن نميكارساز 
عنـوان قـدرت    بـه ت. ناي بين قدرت نظامي تبديل منابع نظامي به نتايج رفتاري موردنظر اس

صـورت   بـه داند كه  مي ثرؤها را در صورتي م كند و آن مي سخت با قدرت نرم ارتباط برقرار
 ديگر مورداستفاده قرار گيرند. وي تركيب موفق اين دو نوع از قدرت را نمـودي از  مكمل يك

 رغم تغييرات، بر وجوه مختلف به ،داند. ناي با اين ديدگاه كه قدرت نظامي مي قدرت هوشمند
يكـم  و گيرد در قرن بيست مندي شود نتيجه مي ثير بگذارد و باعث افزايش توانأتواند ت مي قدرت

  ).83 - 51: همان( عنوان منبع اصلي قدرت باقي خواهد ماند بهچنان  قدرت نظامي هم
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اقتصـاد و  متقابـل  رابطـة   سـنده ينو دارد نـام  »ياقتصاد قدرت«در فصل سوم كتاب كه 
دهد. ناي منابع اقتصادي را هم قدرت سخت و هم قدرت نرم معرفـي   مي قدرت را توضيح

ثيرگذار توصيف أشدت بر قدرت ت بهكند. وي به وابستگي متقابل اقتصادي اشاره و آن را  مي
شود. كشوري كـه وابسـتگي    پذيري مي كند. وابستگي متقابل موجب حساسيت و آسيب مي
معنـا نيسـت كـه كشـوري كـه       بـدان پـذيرتر اسـت، امـا     آسـيب تر و  حساستري دارد  بيش

اي اسـت كـه گـاهي     گونـه  بـه پذير نيست. وابستگي متقابـل   آسيبتر است  ش كما وابستگي
موازنـة  شـود. نويسـنده بـه مفهـوم      مـي  پذير آسيبكشوري كه وابستگي چنداني هم ندارد 

كند كـه در آن   اي تشبيه مي ستههوحشت موازنة كند و آن را شبيه به  مي وحشت مالي اشاره
زدن به ديگري را دارند اما از ترس اقدام متقابل از  آسيبكه توان  آن رغم بهها  طرفهريك از 

  كنند. از هرگونه اقدامي عليه رقيب خودداري مي
عنـوان منبـع قـدرت     بهپردازد. منابع طبيعي  مي نويسنده به معرفي منابع قدرت اقتصادي

شـود.   منابع مهمي مانند نفت و گـاز توضـيح داده مـي    ةدربار ،ميان دراينشوند و  مي معرفي
هـا از قـدرت    بـه نيـاز ديگـران بـه آن     كشورهايي كه اين منابع را در اختيـار دارنـد باتوجـه   

شود.  هاي تشويق و تنبيه استفاده مي عنوان اهرم بهبرخوردارند. از منابع اقتصادي تأثيرگذاري 
هـا و   ثير گذاشت. تشويقأتوان بر ديگران ت مي ها نه با اين اهرمدهد كه چگو ناي توضيح مي

هـايي   ، اما با وابسـتگي شودكمك  ةكنند دريافتتواند موجب قدرت  مي هاي اقتصادي كمك
تـرين شـكل تنبيـه را نويسـنده كـاربرد       . مهمشود مي پذيري آسيبكند موجب  مي كه ايجاد
كند. نويسـنده كـاربرد تنبيـه صـرف را      مي اشارهها  هاي آن داند، اما به محدوديت مي تحريم
عنـوان يـك اهـرم     بـه چنـان   يكم هـم و كند كه در قرن بيست مي بيني پيشداند. اما  نميمؤثر 

دانـد و   مـي مـؤثر  جا را در تشـويق و تنبيـه    همورداستفاده قرار گيرد. ناي كاربرد متناسب و ب
  .)121 - 83: همان( كند مي باره را توصيه هوشمندي دراين

به كاربرد مفهـوم قـدرت نـرم در     سندهي. نواست »نرم قدرت« كتابعنوان فصل چهارم 
نويسد قـدرت نـرم    كند و مي مي ي اشارهاسيس رهبران يسوو از ،كيآكادم محافل ها،رسانه

يابي به نتايج موردنظر است و تعارضي با رئاليسم نـدارد. نـاي    شكلي از قدرت براي دست
رود و بازيافـت آن   مـي  زيـرا آسـان از دسـت    ؛كند مي دشوار توصيفكاربرد قدرت نرم را 

نويسـد   داند و مـي  روست كه قدرت نرم را بر اعتبار و باور استوار مي ازاين؛ هزينه نيست بي
توانـد موجـب    مـي  هـا  تبليغ و هياهو ازسوي دولتلفافة فريبي و پيچيدن اطالعات در  عوام

بـدان پرداختـه در ايـن فصـل مـرور       نـرم  قـدرت چـه را در كتـاب    زوال آن شود. نـاي آن 
نـد از: فرهنـگ،   ا كنـد كـه عبـارت    مـي  و براي قدرت نرم سه منبع بنيادي ذكر )1387  (ناي
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هاي سياسي  ارزش فرهنگ وقتي گيرايي داشته باشد؛ هاي سياسي، و سياست خارجي ارزش
كـه   صـورتي باشند و سياسـت خـارجي در   چه كشورها در درون و بيرون به آن وفادار چنان

توانند موجـب قـدرت نـرم     مي ديگران آن را مشروع بدانند و مرجعيت اخالقي داشته باشد
كه منابع اقتصـادي و حتـي    شوند. البته منابع قدرت نرم محدود به اين سه منبع نيست، چنان

  توانند منبع قدرت نرم شوند. منابع نظامي نيز مي
برتـري ايـن    امريكـا به منابع قدرت نرم  اتكا كند و با مي را تبيينامريكا ناي قدرت نرم 

گونـه   ايـن  قـدرت نـرم را   ةيديدهد. نويسنده رفتارهاي زا در اين زمينه توضيح ميرا كشور 
قـدرت  ؛ بردهاي بازيگران ديگر ثيرگذاري بر راهأتنظيم دستوركار با هدف ت كند: توصيف مي

ازطريق ديپلماسـي   را نيز رماعمال قدرت ن .توانايي ترغيب ساير بازيگرانو  ؛جذب ديگران
كـه   بر ايـن  كيدأت ضرورت و اهميت ديپلماسي عمومي پرداخته و با  بهدهد. ناي  توضيح مي

منبع حياتي قدرت نـرم اسـت اقـداماتي ماننـد بلـوف و اغـراق را كـه         باورپذيري و اعتبار
ديپلماسـي   ،ياعتقاد نا بهكند.  مي قدرت نرم معرفي ةكنند مختلكنند  باورپذيري را مختل مي

دليل ارتباطات روزانه، ارتباط استراتژيك، و توسعه و گسترش مناسبات پايدار بـا   بهعمومي 
و قدرت نرم توليد كند. نـاي   كند تواند تصويري گيرا از يك كشور ايجاد مي كليدي عناصر
كه در عصـر اطالعـات همـواره نرمـي اثرگـذارتر از سـختي اسـت بـه          كيد بر اينأت  ضمن

و هوشمندي را براي اسـتفاده   كند مي هاي كاربرد قدرت نرم اشاره ها و دشواري محدوديت
  ).159 - 121: 1393(ناي  كند از اين قدرت مهم معرفي مي

  
  جايي قدرت هجاب 2.4

نام دارد و داراي دو فصل پنجم و ششم است. در  »قدرت يهاييجاجابه« كتاببخش دوم 
ـ  ،فصل پنجم شـود. نويسـنده بـه انقـالب      توضـيح داده مـي  ثيرات آن ا أقدرت سايبري و ت

جـايي و انتقـال اطالعـات،    هو ويژگي آن را سرعت جاب كند مي اطالعاتي و اثرات آن اشاره
گيري اشـكال   شكلجايي اطالعات و هو جاب ،ارتباطاتهزينة حجم وسيع اطالعات، كاهش 

تبديل شده و در اختيار اطالعات به منبع قدرت  ،اعتقاد ناي بهكند.  مي مختلف ارتباطات ذكر
هـا خـارج شـده اسـت.      سياسـت جهـاني از تيـول دولـت     ،مردم قرار گرفته است. بنابراين

و بـر قـدرت    شـده  با انقالب اطالعاتي از قدرت كشـورهاي بـزرگ كاسـته    ،ديگر ازطرف
هـاي قـدرت سـايبري و امكـان      بـه ويژگـي   كشورهاي كوچك افزوده شده اسـت. باتوجـه  

شدن قدرت را  پراكندهنويسنده  و افراد از اين قدرت ،ولتي، غيردولتيبرخورداري بازيگران د
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از ايـن قـدرت     اسـتفاده  دهد چگونه افراد و بازيگران كوچك بـا  كند و توضيح مي تبيين مي
  ها را تهديد كنند. ترين قدرت توانند بزرگ مي

را موجـد هـم   كنـد و آن   سايبري اشـاره مـي  دامنة ثيرات استفاده از فضا و أنويسنده به ت
هـاي تروريسـتي از    برداري افراد و گروه بهرهداند. ناي به  قدرت نرم و هم قدرت سخت مي

 ،رو ازايـن  ؛شـود  مـي  هاي بزرگ را يـاد آور  پذيري قدرت آسيبپردازد و  مي قدرت سايبري
اعتقـاد   بـه ها نيازمند همكاري با ساير بازيگران هستند.  ترين قدرت كند حتي بزرگ كيد ميأت

المللي را فـراهم كـرده اسـت.     عرصة بينشدن قدرت در  زمينة پراكندهقدرت سايبري  ،ناي
چنـان موقعيـت    ها مانند دريا، هـوا، و فضـا هـم    حوزههاي بزرگ در برخي از  گرچه قدرت

اند. كثـرت   كردهاما در فضاي سايبري رقباي كوچك و بزرگ فراواني پيدا  ،انحصاري دارند
سايبري موجب شده است قدرت بازيگران نسبي باشـد. گرچـه   بازيگران در دامنه و فضاي 

 تـر  بيش دليل تسلط بر جغرافيا و برخورداري از برخي از امكانات و منابع قدرت بهها  دولت
توانند از فضاي سـايبري اسـتفاده كننـد، امـا پراكنـدگي قـدرت بـين بـازيگران دولتـي،           مي
  ).209 - 159: همان( پذير ساخته است آسيبها را  دولت ها، و افراد دولتي، شركترغي

امريكـا  . در اين فصل افول قـدرت  است »كايآمر فرود ةمسئلقدرت:  گذار« ششمفصل 
بررسي شده است. ناي افول قدرت را به دو شكل مطلق و نسـبي موردتوجـه قـرار داده و    
ظهور قدرت جديد، فساد داخلي، و يا يك هجوم خارجي را از عوامل افول قدرت كشورها 

افول قدرت امريكا ارائه شده ارزيابي كـرده و برتـري    ةهايي را كه دربار داند. ناي ديدگاه مي
 ،داند. نويسنده آن را موردمناقشه ميادامة اما  ،كند ييد ميأت 21را در اوايل قرن امريكا قدرت 

هـا را   هـاي آن  مندي را معرفي و توانامريكا به توزيع منابع قدرت در جهان، رقباي   اشاره با
تـرين   (برزيل، روسيه، هند، و چـين) مهـم   كشورهاي بريك و دهد. اروپا، ژاپن، توضيح مي

چالش بكشند. ناي ضـمن اشـاره بـه عوامـل      بهرا امريكا توانند قدرت  مي رقبايي هستند كه
هـا   گرفتن از آن بهرهبا امريكا شمارد و معتقد است  ميها را بر هاي آن ضعفقدرت اين رقبا 

  برتري خود را حفظ كند.تواند  مي
كند  اشاره ميامريكا ها و انحطاط داخلي  ، نويسنده به آسيبامريكادر كنار رقباي بيروني 

امريكـا  داند. ناي معتقـد اسـت مشـكالت داخلـي      مي مريكااو آن را از عوامل فرود قدرت 
مردم معتقدند وضع بسـيار خـراب اسـت. مشـكالت ناشـي از      عامة اما  ،چندان حاد نيست

منـدان، ضـعف نهادهـاي     مهاجرت، مشكالت مالي و اقتصادي، شكاف بين فقـرا و ثـروت  
كنـد مـردم    مـي  كيـد أ. نـاي ت امريكاستمشكالت داخلي  سياسي، و افت اعتماد عمومي از

اما نسبت به دولت و عملكرد  ،به قانون اساسي و نظام سياسي كشورشان اعتماد دارندامريكا 
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دي و داوري عمومي موجب كاهش قدرت نرم و قدرت سخت اعتما بياعتمادند. اين  آن بي
امـا ايـن    ؛رو هسـتيم هروبامريكا هاي افول قدرت  نشانهكند با  مي كيدأ. ناي تشود مي مريكاا

قـدرت  آينـدة  وضعيت  ةوارفته نيست. نويسنده احتماالت دربارامريكا و  نيست افول مطلق
امريكـا  كيـد بـر فـرود قـدرت     أنويسـد ت  مـي  دانـد و  مي را به عوامل مختلفي وابستهامريكا 

ـ امريكا كننده است.  راه گم امـا تركيبـي از اصـالحات داخلـي بـا       ،روسـت هبا مشكالت روب
  ).279 - 209: همان( را حفظ كندامريكا تواند برتري قدرت  مي شمند بردهايي هو راه

  
  قدرت هوشمند 3.4

 قـدرت «كه شامل فصـل هفـتم بـا عنـوان      داردسياست نام  قدرت ةآيندبخش سوم كتاب 
بـرد اسـتفاده از آن را    وشـمند را معرفـي و راه  ه قـدرت  كوشديم سندهينو. است »هوشمند

بردهـا و   هاي ناي اسـت كـه در طراحـي و تـدوين راه     نهاد كند. اين مفهوم از نوآوري پيش
كيـد  أنويسـنده ت  ثير زياد داشته اسـت. أمريكا در دولت اوباما تامداران  ها بر سياست سياست

كننده است. ناي عوامل قدرت را كه  امريكا گمراهو افول  امريكادو قرائت برتري  كند هر مي
كنـد اگـر    گيـري مـي   معرفي و با اتكا به مفهوم قدرت هوشمند نتيجـه امريكاست در اختيار 
توانـد موقعيـت خـود را در سـاختار قـدرت       درستي از اين منابع استفاده كند مـي  امريكا به

نهادهاي خـود را بـه    برد قدرت هوشمند را معرفي و پيش المللي حفظ كند. نويسنده راه بين
كند ايـن   كيد ميأكند. ناي ت براي حفظ قدرت اين كشور عرضه ميامريكايي مداران  سياست

گيـري از آن منـابع در    بهـره نيست و كشورهاي مختلف بـا  امريكا نوع از قدرت منحصر به 
گيري از قدرت هوشـمند   نيز با بهرهامريكا كنند.  مي به قدرت و اقتدار اختيار خود را تبديل

بـرد   هاي دروني فائق آيد. ناي پنج گام اساسي را براي موفقيت راه تواند بر رقبا و ضعف مي
  ند از: ا كند كه عبارت قدرت هوشمند ذكر مي

 ؛بودن هدف مشخصروشن و  .1
 ؛تغيير شرايط ةنوسانات اين منابع درساياي از منابع و ارزيابي  سياهه ةتهي .2
 ؛ها ارزيابي منابع و ترجيحات اهداف براي اثرگذاري بر آن .3
كـه   نحوي بهها  تاكتيكمدار در شرايط گوناگون و نيز تعديل  انتخاب رفتارهاي قدرت .4

 ديگر منجر شود، به تقويت و نه تضعيف يك
هـم در سـطح اسـتراتژي و هـم     ارزيابي دقيق احتمال موفقيت در حصـول اهـداف    .5

  ).310 - 279: همان( هاي اثرگذاري و نفوذ لحاظ تاكتيك به
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گيـري آمـده    گيري خود را بيان كرده است. در نتيجه جوزف ناي نتيجه ،در مبحث نهايي
گرايي و ليبراليسم با  كردن اختالف ديرين واقع گزين جايبرد قدرت هوشمند  كه اقتضاي راه

نامـد.   ) مـي liberal realism( گرايـي ليبـرال   واقـع اي از اين دو است كه ناي نـام آن را   آميزه
  كند:  گرايي ليبرال را ناي چنين بيان مي مشخصة واقع

 ؛باشدامريكا اصلي آن درك قوت و قيود اقتدار . دغدغة الف
بندي به اهميت استراتژي كالن و منسجمي كه قدرت سخت و قدرت نرم را در  پاي. ب

 ؛ها به قدت هوشمند تركيب كند تبديل آنيند افر
مند در سطح داخلي و جهـاني،   پايايي اقتصادي قدرت ،و متحدانشامريكا امنيت . تأمين ج

  معقول.  اي هزينهكراسي و حقوق بشر با وترويج ليبرال دمو آمادگي دربرابر بالياي محيطي، 
هـا را در   نظر و مقابلـه بـا آن  برد قدرت هوشمند بايد پـنج چـالش را مـد    راه ،ازنظر ناي

  ند از:ا اولويت قرار دهد. اين پنج چالش عبارت
 ؛اي هستهتالقي تروريسم و مواد . 1
 ؛بسط آنشيوة اسالم سياسي و . 2
 ؛خيزش قدرتي مسلط و متخاصم. 3
 ؛ركود اقتصادي. 4
وهـوايي   ناخواسـتة آب گيـر و تغييـرات    شناختي ازقبيل امـراض عـالم   بوماختالالت . 5

  ).315 - 310  :همان(
  

  قدرت ةثر در تدوين آيندؤعوامل م .5
هـاي عينـي    هاي عيني بپرسيم آيا تحوالت و واقعيـت  واقعيتبه نسبت انديشه و  اگر باتوجه

هاي افـرادي ماننـد نـاي     كه انديشه هاي كساني چون جوزف ناي را شكل داده يا آن انديشه
تحـوالت بيرونـي و محيطـي موجـب     هاي بيروني را رقم زده اسـت؟ بايـد گفـت     واقعيت
آن شده است. اما ايـن  آيندة قدرت و  ةاش دربار نظريهناي و  يها ديدگاهارائة گيري و  شكل
دادن  شـكل و  ،ها، اقدامات، رويدادها ديدگاهثيرگذاري بر تصورات، أها با ت نظريهها و  ديدگاه

  . اند ثير قرار دادهأها و تحوالت را تحت ت برخي از روندها سياست
آن آينـدة  قدرت و  ةاش دربار نظريهناي و  يها ديدگاهارائة ترين عواملي كه موجب  مهم

گـردد. در ايـن    ويك بازمي بيستند به تغيير و تحوالت اواخر قرن بيست و اوايل قرن ا شده
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بر  جهان شاهد فروپاشي نظام دو قطبي و خروج جهان از فضاي امنيتي مبتني ،مقطع تاريخي
(متعارف و غيرمتعارف) عصر جنگ سرد بود. به موازات اين تحول با  يحاتيهاي تسل رقابت

ويژه با هاي ب هاي مختلف منطقه هاي متقابلي كه بين جوامع ايجاد شد ظهور اتحاديه وابستگي
اروپا بود. اتحادية گيري  شكلهاي اقتصادي قوت گرفت. نماد اين وضعيت  هدف همكاري

هـاي اقتصـادي در جهـان در     گيري همكاري شدن و شكل جهانيگيري روند  ويژه با شكل هب
هـاي نظـامي و امنيتـي بـه      عرصههاي جهاني از  ارچوب سازمان تجارت جهاني، رقابتهچ

  هاي اقتصادي و تجاري كشيده شد. عرصه
راه بـود. در چنـين    اين تحوالت با روند شتابان گسترش ارتباطات و اطالعات نيـز هـم  

هـاي   هـا، و گـروه   يابد افراد، شـركت  مي و فعاليت در آن اهميتمحيطي كه فضاي سايبري 
المللي شكل  يابند و تروريسم بين اي مي المللي نقش برجسته عنوان بازيگران بين بهغيردولتي 

امريكـا  هاي بزرگ ازجمله  هاي قدرت گيرد. اين وضعيت با ناكارآمدي برخي از سياست مي
دادن نظـم   شـكل در امريكا كه  چنان؛ شود مي راه بر تفكر عصر جنگ سردي بود هم مبتنيكه 

عنوان تك قطب جهان و ايجـاد صـلح در خاورميانـه در     امريكا بهنوين جهاني با محوريت 
ها بـه منـافع    هاي تروريستي و جلوگيري از حمالت آن ناكام ماند. در مهار گروه 1990دهة 

كنيـا و نـايروبي و سـپس     درامريكـا  هـاي   خانه نيز شكست خورد. حمله به سفارتامريكا 
سپتامبر نماد اين شكست بود. فشارهاي نظـامي ايـن كشـور بـر عـراق بـراي        11حمالت 

كـرة  هاي اقتصادي ضدكوبا، ايران، عراق، و  كردن حكومت صدام نتيجه نداد و تحريم ساقط
صـراحت بـه كـاهش نفـوذ و      بـه مفهوم قدرت هوشمند ارائة اثر ماند. ناي هنگام  شمالي بي

كنـد و قـدرت هوشـمند را راهـي بـراي       مي ويكم اشاره بيستدر اوايل قرن امريكا تصوير 
  ).Nye 2007( داند جبران آن مي

طور عمده بر قدرت سخت و قدرت  هاين تحوالت موجب شد عوامل سنتي قدرت كه ب
عوامـل   ،حـال  ثيرگذاري خود را از دست بدهند و درعينأنظامي متكي بود كارآيي و توان ت

هـا و   و اقتدار ظهور كنند. در اين فضا نظريـه  ،عنوان عوامل و منابع قدرت، نفوذ بهجديدي 
بر قدرت سـخت و داراي ماهيـت نظـامي و امنيتـي تـوان تبيـين و         هاي سنتي مبتني ديدگاه

 ،دهند. لـذا  مي كار براي مقابله با مشكالت را از دست راهارائة المللي و   توضيح تحوالت بين
المللـي كـه قـدرت     هاي متناسب با محيط و فضاي جديد بـين  ا وديدگاهه طرح نظريهزمينة 

ها بـراي تعقيـب اهـداف و منافعشـان      توضيح اين تحوالت را داشته باشد و بتواند به دولت
  .شود فراهم مي كندكار ارائه  برد و راه راه
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بيسـتم  سـدة  پايـاني  دهـة  تحـوالت  « :الملـل معتقدنـد    بسياري از متفكران روابـط بـين  
نوعي دگرديسـي اسـت كـه بـا گـذار از نظـام قـرون وسـطي بـه نظـام           نشانة ساز و  دوران
. اما اين مفسران تفسيرهاي بسيار متفـاوتي  »شباهت دارد مهفدهميانة سدة هاي نو در  دولت

جهـاني  بالنـدة  هـاي متبـايني بـراي نظـم      دست داده و ويژگـي  بهاز سرشت اين دگرديسي 
هاي مختلف كه  نظريهروست كه در اين فضا  ازاين)؛ 24: 1390 اُهيگن (فراي و اند برشمرده

هـا را در   كوشند دست دولـت  مي شوند و مي ديگر هستند ارائه گاه متعارض و متضاد با يك
ايـن  تـأثير  جوزف نـاي نيـز تحـت    نظرية كار بگيرند.  برد و راه تحليل شرايط و انتخاب راه

 ،بگـذارد. بنـابراين  امريكـا  پاي دولت  پيشِاز اين فضا مطرح گرديد تا راهي متأثر شرايط و 
يكم است. اما ايـن  و المللي اواخر قرن بيست و اوايل قرن بيست ثر از محيط بينأشدت مت به

كه مطرح شد در موارد بسياري مبناي عمل قرار گرفت  برد منبعث از آن بعدازآن نظريه و راه
  ثير قرار داد.أي را تحت تها و محيط سياس و سياست

  
  قدرت ةآيندنقد و ارزيابي كتاب  .6

  نقد و ارزيابي شكلي اثر 1.6
، ي، كيفيت چاپ، صحافييآرا ، صفحهينگار (حروفاثر فني و ظاهري  تيفيازنظر شكلي، ك

قدرت بر ساية  ةكنند تداعينوعي  بهو قطع كتاب) خوب و مناسب است. طرح جلد ساده و 
واقسام قـدرت و ابعـاد مختلـف آن     انواعمحتواي كتاب يعني  ةكنند منعكسجهان است. اما 

نيست. متن اثر در انتقال مفهوم گوياست، اما ازلحاظ ويرايشي و نگارشي اشكاالتي دارد كه 
اي از اشكاالت ويرايشي و نگارشي در  هاي بعدي مرتفع شود. نمونه شايسته است در چاپ

  :جدول زير منعكس شده است

  يشيرايواشكاالت نگارشي و  .1جدول 

  صحيح  صفحه  نكات ويرايشي و نگارشي  رديف

  قرن  31  قر  1
  نياز به توضيح در زيرنويس  62  هاي پيوندي جنگ  2
  صحيح كدام است؟كلمة   63و  25  63جوحيتستو در ص 25جوجيتسو در ص   3

4  
قدرت اقتصادي، قائم به وجوه رفتاري زاييدة 

توليد و مصرف ــ  اقتصادي حيات اجتماعي است
  .پذير با پول سنجشثروتي 

  قدرت اقتصاديكلمة كاما بعداز   84
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 تري است كه غالباً بزرگيند رشد اقتصادي، كيك آبر  5
  رشد اقتصاديكلمة كاما بعداز   84  .كند قدرت نسبي مشخص مي تر را سهم بيشبرندة 

  جنگيدن را ...كه  گونه بسياري همان  105  گونه جنگيدن را ... بسياري همان  6

ها  تر ميان انسان بيشها هرچه  ارزش  127  ها مشترك ... تر ميان انسانپيشها هرچه  ارزش  7
  مشترك ...

نامتقارن است و حجم و بزرگي مسئله،  توجه غالباً  8
  كاما بعداز بزرگي مسئله  132  تر را ... بيشتوجه  جلب

  135  .... در هريك از سه مدل متفاوت است داوري برسرِ  9
اما است، مدل اشاره شده  در متن به دو

در اين جمله از سه مدل صحبت 
  .شود مي

  كاما بعداز منطق  135  از منطق، دلبسته ... اشخاص ثالثي كه بيش  10

گاه محتاج اندك تالشي  آنقدرت نرم ميوه جاذبة   11
  نامفهوم  135  .نيز هست

 ... در اروپا، روسيه و چين افزايش، اما در چين  12
مشخص نيست در چين افزايش يا   141  .است هتافكاهش ي

  كاهش يافته؟؟؟
  ... جهان ترمتمدنانه و مدرن نمود...   158  ... تر جهان متمدانه ... نمود مدرن و  13
  ميانه قرون بعداز كاما  164  ... تربيش ميانه، قرون دستپخت تجارت قانون  14
  .آوردند پديد تازه هاينگرش...   164  .آورند پديد تازه هاينگرش...   15
  مرتبط سياسي لحاظبه...   191  تبطرم سياسي لحاظبه...   16
  .زائد است اندك بعداز كاماي  197  ... است اندك، شاندرآمدزايي يت... كه قابل  17

باور به فرود قدرت،  جاكهازآن امريكاييان برخي  18
  قدرت فرود بعداز كاما  208  ... حساس اينقطه بر گذاشتندست

 مقامات به نيز نادزه شوارد ادوارد بعد سالي  19
 به نيز نادزه شوارد ادوارد بعد سال  226  ... بود زدگوش كشورش

  .بود كرده زدگوش كشورش مقامات

 ديگريك دست در امريكا يهعل يو شورو ين... چ  20
 امريكا يهعل يو شورو ين... چ  229  .اندگذاشته

  .اندگذاشته ديگريك دست در دست
  كارشناس بعداز كاماي  243  ... چين سياسي نظام كارشناس، يك باوربه  21

 در هاتروريست توفيق بر...   299  .است افزوده يادگيري در هاتروريست توفيق بر...   22
  .است افزوده يارگيري

 و روان چنـدان  امـا  اسـت  خـوب  مفهوم انتقال ازنظر فارسي به انگليسي از اثر اندبرگر
 هـا ترجمـه  در فارسي جمالت با انگليسي جمالت متفاوت ساختار بهتوجهبا. نيست سليس
 در اما. شود برگردانده فارسي جمالت ساختار به نيز جمالت ساختار شود يم تالش معموالً
 از نوع اين. است شده حفظ چنانهم ينساختار جمالت الت يادياثر در موارد ز ينا ةترجم
 جمـالت  موارد برخي در شده موجب حتي و رسانده آسيب متن رسايي و رواني بر ترجمه
  .بماند باقي نامفهوم
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  يفارس ةترجم در نيالت جمالت ساختار حفظ .2 جدول
  اشكال  صفحه  عبارت و جمله

 و ملموس افتيهيراست و  يتچون قابل يطي... بسته به احراز شرا
  اي  ترجمه ساختار  79  .مفهوم

  اي ترجمه ساختار  83  .نرم و سخت از اعمــ  اندقدرت يادينبن منابع زمرة..... در 
  اي ترجمه ساختار  127  .ترتازه است فراگردي اما آن پراكندگي

  اي ترجمه ساختار  158  .مهارپذير دشواري به و بينند يم هميشه از تر متراكم..... صحنه را 
 بسيار اما ايهسته هايسالح گسترش ... اندكاركشته كارتبه هايسازمان

و  ايترجمه ساختار  197  .ترآسان
  نامفهوم جملة

 جهاني سياست شاخصةنمود و  يقدرت يپراكندگ بارز نشانة... و خود 
و  ايترجمه ساختار  204  .حاضر قرن در

  نامفهوم جملة
  نارسا و نامفهوم جملة  227  بازار مناسبات در اعتمادسازي براي الزم...  روسي داريسرمايه... و 

  نامفهوم جمله  263  .دانند يم قدرت ميوه نتايجي به كشور اين قدرت منابع... 
  
  اثر  ىيمحتوا يابيارز و نقد 2.6
 فصـل  به ورود براي ايمقدمه فصل هر كهايگونهبه ؛دارد مناسبي انسجام و منطقي نظم اثر

 كـار راه ارائةو  ،گيرينتيجه بندي،جمعتا به  كنند يم كامل را ديگريك فصول و است بعدي
و  ينظـم منطقـ   يزاثر) ن جةينت با ونديو پ يجزئ نيعناو(تسلسل  فصل هر درون در. رسد يم

 بـه  منطقـي  نظمـي  در مطالب ارائةدر هر فصل با  يسندهانسجام مطالب حفظ شده است. نو
 يـادي در موارد ز شده استناد هاآن به اثر در كه هم منابعي. رسدمي گيرينتيجه و بنديجمع
 ،همهاينبا ؛اثر شده است يمستند است كه موجب غنا كامالً جديدبودن و روزآمدي ضمن

  :است توجهقابل يرنكات ز ييمحتوا نظراز
 دربارة يكه با اثر كنديم يتهدا يذهن را به سمت قدرت ةآيندبه عنوان كتاب  نگاهي. 1
  مشخص را قدرت آيندة تتحوال بهباتوجه دارد سعي كه هستيم روهروب آن ماهيت و قدرت
 مـاهيتي  چـه  چيست؟ آينده در قدرت ناي ازنظر دريابد شود يم ذهن آماده ،روايناز ؛سازد
 ةآينـد امـا كتـاب    يـد؟ را به خود خواهد د تغييروتحوالتي چه ماهيت اين آينده در و دارد؟
و  ينـده آ منـد قـدرت  ةبـار است در يقدرت كتاب يندهآ ةدربار باشد كتابي كهازآنيشب قدرت
 ةعرص در آينده(قدرت  آينده مندقدرت كشور كه سؤال ينبه ا دادنپاسخ ياست برا يتالش
در آغـاز قـرن    منـد قـدرت  كشـوري  عنـوان بـه  مريكـا ااسـت؟ و   ي) چه كشـور الملليبين

  كند؟يم يداپ يتيچه وضع يندهدر آ ويكم بيست
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 بررسـي  را امريكاقدرت  يتمختلف، وضع يگرانقدرت باز يتوضع بهتوجهبا ،نويسنده
 بررسي را ملي قدرت به هاآن شدنتبديل چگونگي و قدرت عناصر و عوامل راه در. كندمي

 آينـده  در را امريكـا قـدرت   يتوضع كشورها ساير وضعيت با امريكا وضعيت مقايسةو با 
 امريكـا صحبت از افـول قـدرت    كهكساني به شود يم يسع ،فيتوصبااين. كند يم توصيف

 المللـي بـين  عرصـة  در امريكـا نگران افول قـدرت و نقـش    كه امريكاييو مقامات  كنند مي
 هوشـمندانه  قدرت منابع از اگر و است جهان اول قدرت امريكا چناناثبات كند هم اند شده

 بهتوجهبا ،بنابراين ؛ماند خواهد باقي آينده در مندقدرت كشور عنوانبه چنانهم كند، استفاده
  .است مخدوش محتوا با عنوان انطباق نظركتاب از آن محتواي و اثر عنوان
چگونـه   كـه  امريكاست مدارانسياست براي دستورالعملي و است محورامريكا كتاب. 2

. مسائل مختلـف  يابدقدرت اول جهان از خطر نجات  عنوانبه امريكا يتعمل كنند تا موقع
 يتشده است كه وضع دهيسامان ايگونهبهشده، اما همه  يمتعدد بررس يگرانو قدرت باز

قـدرت   يـك  عنوانبه امريكابه  ناي عالقةو  يشكتاب گرا ين. در اشود تبيين امريكاقدرت 
ـ ملـي  گرايشـات  حديمشهود است و تا كامالً تأثيرگذار . سـازد  يمـ  را مـنعكس  يو ةگرايان

دانشگاه تالش كرده موضوع تحـوالت قـدرت    يعلم تأهي عضو و انديشمند يك عنوان به
 جامعـة كـه   اشگرايانـه ملـي  تمايالت اما دهد، قرار موردبحث علمي صورتبهكشورها را 

 بـراي  و شـود مـي  بيان عريان صورتبه شناسدمي مطلوب را امريكا سلطةتحت  المللي بين
 مـداران سياسـت  بـه  را هوشمند قدرت بردراه و زندمي بردنگاريراه به دست آن به رسيدن
  .كندمي نهادپيش امريكا
فراوان دارد  ثيرأت هايشيدگاهد ةارائ در ناي جوزف سياسي گرايش و حزبي وابستگي. 3

با مشـاركت در   ،وي. امريكاستكمك به دولت  يبرا ياز تالش و يكتاب حاك يو محتوا
حل مشكالت  يخود را موظف به تالش برا ،امريكادر  گيريتصميم و سازيتصميم يندافر
 سـاختار  در امريكـا  يـت حفـظ موقع  يبرا ،روازاين ؛داندمي يالملل بين عرصةكشور در  ينا

 تعيـين  سياسـي  مشـي خـط و  ،دهـد  يم ارائه دستورالعمل كند،مي طراحي بردراه المللي بين
 بـرد راه شـدن مطـرح  بـا . گرفـت  قرار نيز عمل مبناي وي هايدستورالعمل و بردراه. كند مي

 بـه  اوباما ورود ابتداي از. گرفت قرار امريكا دولت ةمورداستفاد بردراه اين هوشمند، قدرت
كاربرد قدرت سخت  با امريكا هايسياست ناكارآمدي بهباتوجه و 2008 سال در سفيد كاخ
 قـرار  عمـل  مبناي امريكا سويكاربرد قدرت هوشمند از خاورميانه در ويژهبهقدرت نرم  يا

 ايـن  كاربرد از نمادي هم ايران با برخورد در ميز روي هايگزينهمكرر بر  كيدهايأت. گرفت
  .است بوده بردراه
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در  يعلمـ  يطرفـ  يب تيرعا زانيم ةباردر نويسنده گرايشات و هاوابستگي بهباتوجه. 4
 گيـري جهـت  كتـاب  نويسندة كهاين معنايبه يعلم طرفيبي گفت بايد اثر نيا يها ليتحل

 ياسيس هايجريان از يكي به وابسته نويسنده. ندارد وجود اثر اين در باشد نداشته سياسي
 يسـع  ،لـذا . دارد نقـش  گيريتصميم و سازيتصميم فراينددر  كه امريكاستدر  يو فكر

 ايـن  اختيار در امكانات و هاو فرصت مريكااراه  برسرِ موجود تهديدهاي و هاكرده ضعف
 يـا نـاظر   نويسـنده . كنـد ارائـه   كـار راه امريكـا حفظ قدرت  يكند و برا زدگوش را كشور
 يكرده موضع دارد و اثـر  يكه بررس ينسب به موضوع كامالً. نيست طرف بي گري يلتحل

 رفـع  و شناسـايي  بـراي  راهـي  يـافتن  هـدفش  كه كرده تدوين را مشخصي گيريبا جهت
  .امريكاست هايضعف
 سـاختار  موجـود  وضـع  حفـظ  براي تالش و كارانهمحافظه شدتبه ينا رويكرد. 5
 وضـع  امريكـا را كه در آن  الملليبين قدرت ساختار موجود وضع ناي. است المللي بين

 و دارد وقـوع  احتمـال  كـه  اسـت  تغييراتـي  نگـران  و داند يم مطلوب وضع دارد مسلط
 خود نهادهايپيش با كنديتالش م ،روازاين ؛بزند آسيب امريكابه وضع مسلط  تواند مي
و  يريبكشـد جلـوگ   زيـر به را امريكا تواند يم كه قدرت ساختار در احتمالي تغييرات از

  .كندوضع موجود را حفظ 
 ياررا بسـ  يطكشـور شـرا   يـك منابع قدرت به قدرت و اقتدار  شدنتبديل در ناي. 6
 سياسـي  تحـوالت  و شـرايط  براسـاس  نيـز  كشورها قدرت از وي ارزيابي. داندمي مؤثر
 ازسـوي  سخت قدرت كاربرد ناكارآمديشاهد  كهزماني. است گرفته صورت المللي بين

 2003و حمله به عـراق در سـال    2001در حمله به افغانستان در سال  پسردولت بوش 
نگـارش كتـاب و علـل     ةبـار در نـرم  قدرتدر كتاب  يبود قدرت نرم را مطرح كرد. نا

 يشنمـا  2003 بهـار  در عـراق  چهـارهفتگي  جنـگ «: نويسـد  يتوجه به قـدرت نـرم مـ   
 درمقابـل  را مـا  پـذيري آسـيب  يـروزي پ يـن ... اما ا بود امريكاقدرت سخت  ةكنند خيره

 »داشـت  دربـر  ما نرم قدرت براي هم را هايي هزينه كهاينضمن ؛نكرد برطرف تروريسم
 خاورميانـه  طـرح  ارچوبهـ كه در چ ،نرم قدرت كاربرد كه هم زماني). 26: 1387 ناي(

 يو افكـار عمـوم   يمـدن  ةجامعـ  با ارتباط ازطريق كشورها در تغييرات ايجاد و تربزرگ
 قـدرت  بـرد راه نشد واقع مؤثر چندان امريكاقدرت نرم  شدنضعيف علتبهمطرح شد، 

قـدرت   يـابي ارز يبـرا  يمشخصـ  يـار مبنا و مع ينا ،جهتازاين. كرد مطرح را هوشمند
 عناصر و عوامل همة يدبا ها دولت و دارد بستگي شرايط به چيزهمهو  دهدنمي دست هب
قـدرت هـر    ،بنابراين. دهند قرار موردتوجه برند يم سربهكه در آن  يطيشرا بهباتوجه را
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) سـخت  نـوع  از چـه  و نـرم  نـوع  از(چـه   قدرت عناصر و عوامل به كهازآنيشكشور ب
 مـداران سياست شناسي موقع و هوشمندي و شرايط دقيق شناخت به باشد داشته بستگي

 ايـن  اما باشد موجود عناصر همةمنابع و عناصر قدرت وابسته است. اگر  كارگيريهب در
 و ارزيـابي  ديـدگاه  ايـن  بـا . رسـد نمي ظهوربه يقدرت ،نباشد شناسيموقع و هوشمندي
  .شودمي دشوارتر كشورها قدرت سنجش

 بـه  منجـر  كـه  اسـت  الملليبين تحوالت و شرايط به پاسخي هوشمند قدرت بردراه. 7
بـر قـدرت    چنـان هـم  اگرچه. شود يم هم موازات به متعارض روندهايي و هاجريان ظهور

 و ينـدها افراما جهان امروز با  شود، يم كيدأت مندقدرت و اساسي عنصر يك عنوانبهسخت 
بـا ظهـور    ،مثال عنوانبه. سازد يم دشوار را سخت قدرت كاربرد كه روستهروب روندهايي
 هـا آن عليه زور كاربرد الملليبين عرصةافراد در  ثيرگذاريأت و شدنو فعال يبريقدرت سا

 المللـي بـين  محـيط  در هـا آن پراكنـدگي  و تروريسـتي  هايگروه شدنفعال با يا. ندارد ثيرأت
 كـاربرد  كـه  گرفته شكل ييروندها و يندهاافر ،ديگرازسوي. نيست مؤثركاربرد زور چندان 

 هـاي وابستگي ايجاد و اطالعات و ارتباطات گسترش روند. سازد يم ضروري را نرم قدرت
و تحوالت كشـورها   هاملت بر ثيرگذاريأت براي شرايط شدنفراهم و شدنجهاني و متقابل

 كـاربرد  بـر  صـرف  كيـد أت ،بنابراين ؛يندهاستافر يناز ا يبدون كاربرد قدرت سخت نمود
 بـا  هـا آن تركيـب . نيسـت  مـؤثر و  يحصح وجههيچبه نرم قدرت كاربرد يا و سخت قدرت
 قـدرت  بردراه كه لذاست. بود خواهند ديگريك ةكنندخنثيو  يرممكنغ عمالً هم ديگر يك

. يسـتند ن نيـاز بـي از انواع قـدرت   يكهيچكشورها از  معناكهينبد ؛كندمي پيدا معنا هوشمند
و  يهوشمند آيد يم هاآن كمك به چهآن. كنند تركيب هم با را هاآن توانندينم ،حالدرعين

 اسـت  وضعيتي چنين به پاسخ در. است قدرت منابع و عناصر انواع از كردناستفاده موقعبه
  .نهدمي پيش را هوشمند قدرت بردراه ناي كه

 يمجـدد  كيدأت را آن بايد اما. شودمي محسوب ناي نوآوري »هوشمند قدرت بردراه«. 8
 ناي. آورد حساببهقدرت  يرملموسدر استفاده از عناصر ملموس و غ يمياصل قد يكبر 

كه  موضوعي ؛داندمي نرم و سخت قدرت منابع از موقعبهو  جاهب ةاستفاد را هوشمند قدرت
 قدرت عناصر از استفاده كيفيت و دانش، مندي،توان مانند ديگر بياني با پيشين پردازاننظريه

 كيفيـت  و ديپلماسـي  كيفيـت  بـه  مورگنتـا . انـد كرده مطرح قدرت ناملموس عنصر عنوانبه
 قدرت منبع را عوامل همةمتناسب و متوازن  كارگرفتنهب و تركيب و كند يم اشاره حكومت

 عوامـل  آن همـة دولـت   يـك  يپلماسـي د كيفيت«: نويسد يم )246: 1374( مورگنتا. داندمي
 وزن هـا بـه آن  ،كنـد مـي  تركيـب  منسجم ايمجموعه صورتبه(عوامل قدرت) را  متفاوت
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 بيـدار  را هـا آن خفتـة امكانـات بـالقوه و    هـا آن در بالفعـل  قدرت روح دميدن با و دهد، يم
 كارگيريهو ب يريتمد يعناصر قدرت چگونگ يدر بررس جهان سياستكتاب  در. »كند مي

در  ،يرانـي محقـق ا  ،زادهسـيف  .)1348 ارگانسـكي ( اسـت  شـده  معرفي قدرت عامل منابع
 يتو هـدا  يرهبـر  يـزان و م يتاز عناصر ناملموس را ظرف يكي يعناصر قدرت مل يبررس
 مندكردنقدرت به قادر نظامي و صنعتي يا انساني نيروي هيچ« :نويسدمي و شناسد يم ملت
ـ  حـداكثر  بـا  را منـابع  ايـن  رهبـري  كـه آنمگـر  ،شد نخواهد ملت  جهـاني  صـحنة در  ثيرأت

آن اسـت كـه قـدرت     ينـا  ي). تنهـا نـوآور  154: 1368 زادهيف(س »دهد قرار مورداستفاده
 قدرت از جديدي چهرة عنوانبهقدرت و  يگرمجزا و مستقل از ابعاد د شكليبههوشمند را 

 در و قـدرت  عناصـر  ديگر از عنصري را آن ديگر نويسندگان كهحاليدر ،است كرده مطرح
  .اندكرده مطرح قدرت عناصر ديگر كنار

 قدرت موجب كه عناصري آن ماهيت و قدرت معرفي جايهب قدرت آيندةكتاب  در. 9
 ذات و ماهيـت  اندشده مطرح كه عناصري همة. اندشده معرفي يكبهيك شوند يم كشورها

 را يكـي  معناكـه بـدين  ديگـري  جـاي به هاآن از هركدام دادنقرار ،بنابراين. ندارند سانييك
 يكياز منابع و عناصر  يكي ي. اگر كشورمعناستيب كامالً بكنيم ديگري گزينجاي بتوانيم

 بهرهكم يا بهرهبيقدرت  يگرداشته باشد اما از منابع و عناصر نوع د وفوربهاز انواع قدرت را 
 قدرت مفهوم به درپايان نويسنده كه روستازهمين. كند گزينجاي را هاآن تواندنمي باشد

 مطرح را قدرت منابع و عناصر اين از هريك كارگيريبه در هوشمندي و رسد يم هوشمند
 ياركه در اخت يبا اشاره به عناصر يسنده. نوداند يم قدرت عامل را هوشمندي اين و كند مي

 حفظ و امريكاحفظ قدرت  يبرا عامليعناصر  ينا كارگيريهب در را هوشمندي امريكاست
 يينتب يتالش برا ،بنابراين. كندمي توصيف آينده در الملليينب ةعرص در آن جايگاه تداوم و

  .شودمي  منتهي آينده در امريكاقدرت  يتوضع يينبه تب قدرت آيندة
 اسـتفادة اول جهـان اسـت و بـا     قـدرت  امريكـا اسـت كـه    يـن ا يسندهنو مفروض. 10

خواهد مانـد. البتـه    يتموقع يندر ا يزن بينيپيشقابل آيندةكه دارد در  ياز منابع هوشمندانه
 در را هـا يـت واقع و كنـد عمـل   يعلمـ  صـورت بـه مسئله تالش كرده  يينتب يبرا يسندهنو
 ياثر با مبان يو پژوهش يعلم ي. اما محتواكند زدگوش امريكابه مقامات  يعلم ارچوبيهچ
ناسـازگار اسـت.    كـرده  مطـرح  امريكـا  قـدرت  آيندة ةدربار نويسنده كه ييها فرضپيشو 
 مجموعـة امـا بـا    دانـد،  يمـ  اول قـدرت  را امريكـا  چنانهم بينيپيشقابل آيندةدر  يسندهنو

 مطـرح  قدرت مختلف ابعاد اثرشدنيتحول انواع و منابع قدرت و ب ةدربار كه هايياستدالل
  .باشد سازگار و منطبق تواندنمي بينييشپ ينبا ا كندمي
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هم با قدرت و انواع و اقسام  الملليينخواننده را هم با تحوالت ب قدرت آيندةكتاب  ةمطالع

از  يكـي  آن نويسـندة  جاكـه ازآن. سـازد مـي  آشنا امريكاو نقاط ضعف  هايبآن و هم با آس
در  گيريتصميم و سازيتصميم يندافردر  ثيرگذارأت افراد از و المللبين روابط نظرانصاحب

 امريكا هايسياست و الملليبين تحوالت كوشند يم كه است كساني رجوع محل امريكاست
 در. دارد مشـتري  ايـران  كتـاب  بـازار  در است حاكي آن تجديدچاپ و فروش. بشناسند را

  است. يكتاب توجه به اشكاالت آن ضرور ةمطالع
كتـاب بـه    يضـعف شـكل   اطنقـ . است محتوايي و شكلي دستةكتاب در دو  اشكاالت

 ازپس ناشر توسط آن تجديدچاپ و مترجم توسط اشكاالت اين رفع. گرددميبر آن ترجمة
 ايـن  بـه  بايد كتاب خوانندة ييمحتوا نظراما از ؛بود خواهد سودمند بسيار اصالحات اعمال
 كهازآنبيش و است محورامريكا شدتبه يكتاب قدرت ةآيند كتاب كه باشد داشته توجه نكته
. آينـده  منـد كشـور قـدرت   ةباراست در يآن كتاب يتو ماه ،قدرت آيندة ةدربار باشد كتابي

بـا   نهايـت امـا در  ،گذاردمي بحثبه و كند يم ذكر را قدرت عناصر و قدرت اقسام نويسنده
 ؛كنـد مـي  ارائـه  امريكاحفظ قدرت  يبرا ياسيس يدستورالعمل هوشمند قدرت بردراه ارائة

 آيندة كتاب چهآن. گرفت قرار عمل مبناي اوباما جمهوري رياست دورةكه در  يدستورالعمل
 يـن و عناصر و منـابع قـدرت ا   ،سوازيك ،امريكا ضعفنقاط و هايبكرده آس يمترس قدرت
دولـت   يـد داد تـا بگو  نهـاد پـيش  را هوشمند قدرت بردراه ياست. نا ،ديگرسوياز ،كشور
بـر   هـا آن از موقـع بـه  و جـا به استفادةعناصر قدرت و  ينا يقبا تلف تواند يم چگونه امريكا

 روپيشِقدرت برتر جهان در قرن  عنوانبهخود را  يتو موقع كند غلبه هاضعف و هايبآس
 عناصر قدرت، فهم در داده نهاديشپ قدرت ةآينددر كتاب  يرا نا چهآن ،روازاين. كند حفظ
بـه   تعمـيم قابـل  لزوماً آن مريكامحوريا بهتوجهاما با ؛است ثرؤم آن كاربرد چگونگي و آن،
 و هاكراتودم هايسياست ويژههب امريكا هايسياست با را ما تواندمي. نيست كشورها همة

 هـاي گـرايش  و مدارانسياست همةعمل  يمبنا اما لزوماً ،كند آشنا دارند هاآن كه تصوراتي
  .نيست مريكاا يمختلف درون
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