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مقدمه

جهانی شدن بهعنوان روندی اجرنابناپذیر ،دارای جنبههای گوناگونی است ه از جهات
مفرل

وسط صاحبنظران مورد بتث و بررسی قرار گرفره استی لیکن آنچه مهم است

این است ه بیشرر این صاحبنظران در مورد توالت ار باطا ی و فناوری بهعنوان یکی از
ریشههای اصلی جهانی شدن وافق نظر دارندی البره ا مدتها برخی از صاحبنظران ،به نقش
بنیادین فناوریهای نوین و ار باطات اعرقادی نداشرند؛ اما توال ی ه در نریهه فناوریهای
نوین و ار باطات در جهان به وجود آمد قریب بها فاق دانشمندان را به نقش بنیادین آنها
معرقد ساخت (ناجیراد،4831 ،

)474ی اهمیت بادل ار باطی ازاینرو است ه بازی ران

را قادر میسازد ا باورهای ذهنی وجهان بینی شفصی را به اطالعات عمومی بدل نندی زیرا
یك باور و فکر شفصی نها زمانی می واند عمومی شود ه از طریق ار باطات به اطالعات
عمومی ییر شکل دهد ()Mattern, 2007, pp.106 -107ی
توالت ار باطا ی ه در دنیای امروز مشاهده میشود خود معلول ییرا ی است ه در
فناوریهای اطالعا ی به وجود آمده است (غفاری،4810 ،

)410ی بر همین اساس است

ه امانوئل اسرلز در راب مشهور و ارزشمند خود تت عنوان «عصر اطالعات» توالت
جهانی را در حوزههای اقرصاد ،جامعه و فرهنگ ،بر اساس وسعة فناوری اطالعات و
ار باطات بیین می ند (ناجیراد ،4831 ،صص)478-471ی
در مورد اریخ ورود فناوریهای نوین اطالعا ی یا به عبیر ساندرا فرافناوری به دنیای
بشر باید گفت ه از دهه  10وارد و با ایهاد ف اهای اجرماعی فراجهانی ،باعث گسرردگی
ار باطات جهانی و سایر فعالیتهای جهانی شده است (شولت،4831 ،

)443ی در واقع

ییرات سریع در فناوری اطالعات و ار باطات ،ف ا را به سمت یك «انقالب ار باطا ی»
شانده است (سورین و انکارد،4831 ،

 )11ه از میان همه انقالبهایی ه در قرن

بیسرم رخ داده است ،هیچیك در اریخ بشری ر یری به ماندگاری انقالب جاری در فناوری
نوین اطالعات و ار باطات نداشره استی این ر یرات بهصورت همهجانبه وارد زندگی انسانها
شد و در واقع انقالب اطالعا ی و ار باطا ی ،سبب بروز تولی عمده در مفاهیم مفرل
جمله مفهوم قدرت گردیده است (هیبلزگری،4834 ،

)31ی

از

دگرگوني مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطالعاتي –ارتباطي 71

در خصو

مفهوم قدرت و منابع آن اخرالفات زیادی وجود داشره است و اندیشمندان

گوناگونی مانند افالطون ،ارسطو ،هابز ،مورگنرا ،راسل ،السول وییی را نام بردی هابز قدرت را
در ظرفیت به دست آوردن اهدال در روابط اجرماعی را معنا می ند و برخی دی ر معرقدند
قدرت در بازی حاصل جمع جبری صفر معنا مییابد و عاری

دی ر ه در این مقاله مهال

پرداخرن به آن نیست ()Parsons, 1963, p.232ی مورگنرا نیز از سانی است ه وجه زیادی به
موضوع قدرت دارد و آن را رابطة روانی میان واحدهای اعمال ننده و اعمال شونده قدرت
مطرح رده است (مورگنرا،4871 ،

)17ی در دوران نوین ،قدرت از مفهوم صرفاً السیك

و سفت خارج شده و قدرت اطالعات یا به عبارت رایج ر قدرت نرم اهمیت یافره استی یا
به بیان ساده ر؛ قدرت از جنبة سفتافزاری به نرمافزاری بدیل شده استی در فاوت این
دو نوع قدرت گفرنی است ه قدرت سفت به دنبال تمیل ا ر از طریق ابزارهای نظامی یا
اقرصادی بود ،قدرت نرم به دنبال به دست آوردن نفوذ از طریق ابزارهایی غیرنظامی و
غیراقرصادی است ()Colin, 2011, p.15ی
از طرفی دی ر با ظهور و گسررش روزافزون فناوریهای اطالعا ی -ار باطی ،طبیعت
سیاستها و ال وی اعمال قدرت را مرتول رده است؛ اما مس له نوع و یفیت ر یرگذاری
این پدیده بر مفهوم قدرت استی بر همین مبنا این سؤال مطرح میشود ه فناوری اطالعات
چه ر یری بر تول مفهوم قدرت داشره است و چ ونه آن را دگرگون ساخره است؟ فرضیه
مطرح در این گفرار عبارت از این است ه با بدیل فرافناوری و فناوری اطالعات بهعنوان
ابزاری اجرماعی و گسررده برای قدرت ،مفهوم قدرت هنهاری و فرهن ی شده و از حالت
سفتافزارگرایی به نرمافزارگرایی سوق داده شده استی نوع تقیق این نوشرار ،بنیادی و
نظری است و روش تقیق موردنظر آن ،روش تقیق علّی است ه بر اساس آن رابطه میان
دو مر یر اصلی یعنی فناوریهای نوین اطالعا ی و مفهوم قدرت ،و چ ون ی این رابطه در
قالب ر یرگذاری یکی بر دی ری مورد وجه قرار میگیرد؛ درنریهه متققان ،درصدد ش
چ ون ی و تلیل متروایی روابرط بین مر یرهای مورد بتث یعنی فناوری اطالعات و مفهوم
قدرت میباشندی هدل تقیق نیز رسیدن به ن رشی نظری در باب ر یر فناوری اطالعات بر
مفهوم قدرت استی با وجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه ،جمعآوری دادهها با اسرفاده از
روش رابفانهای و اسنادی صورت گرفره استی در همین راسرا ابردا ادبیات پژوهش در
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جهت شناسایی وضعیت مس له و عیین نوآوری آن ،سپس بررسی مفهومی و چارچوب نظری
تقیق و در ادامه تول مفهومی و نظری قدرت و چ ون ی ر یر فناوری اطالعات بر مفهوم
قدرت و ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفره استی
 .3ادبيات تحقيق

موضوع قدرت در حوزه سیاست و ر یرگذاری چشم یر آن ،از جمله مواردی است ه نظر طی
مرنوعی از اندیشهگران را به خود معطول داشره استی منابع و پژوهشهای صورت گرفره در این
عرصه زیاد و چشم یر استی ما این پژوهشها را به لتاظ متروایی به سه دسره لی قسیم رده
و در اینها از هر دسره نها به یکی دو نمونه  -برای رعایت اخرصار -اشاره می نیمی
دسره اول آ اری است ه در یك قالب لی و با کیه بر قدرت سفت به بررسی مفهوم
قدرت و ابعاد گوناگون آن پرداخرهاند ،مانند قدرت ا ر بر راند راسل ه نویسنده در این ا ر
با ن رشی فلسفی به بررسی مفهوم قدرت در یك ن رش لی و با کیه بر قدرت سفت به
ابعاد گوناگون قدرت پرداخره ولی وجهی به سیر مفهومی یا تول معنایی آن تت ر یر
عوامل معرفری یا فناورانه نداشره است (راسل)4817 ،ی آنا ومی قدرت ا ر نوشره جان نت
گالبرایت نیز با کیه بر مفهوم قدرت در ن رش سنری آن به بیین منابع قدرت و ار باط آن با
پدیدههای گوناگون پرداخره است (گالبرایت)4874 ،ی هرچند نویسنده در ا ر خود به تول
مفهوم قدرت تت ر یر نظام سرمایهداری وجه رده است ولی توالت بعدی قدرت در
این ا ر نیامده استی قدرت فر انسانی یا شر شیطانی ویراسره اسریون لو س نیز دراینار باط
ا ر دی ری است ه با ن اه به مفهوم سنری قدرت به ابعاد گوناگون آن پرداخره است ولی
وارد بتث تول و دگرگونی مفهومی آن در پر و جهانی شدن و فناوریهای نوین نشده
است (لو س)4870 ،ی
دسره دوم آ اری است ه با کیه بر یك تول اساسی در عرصه درک قدرت ،یعنی
طرح بتث قدرت نرم به بررسی مفهوم قدرت روی آوردهاندی در این میان منابعی چون قدرت
در عصر اطالعات؛ از واقعگرایی ا جهانی شدن وجود دارد (نای)1001 ،ی جوزل نای در
این راب با نوآوری خویش به مفاهیمی چون وابسر ی مرقابل و قدرت نرم میپردازدی در
واقع نویسنده این راب ،با کیه بر چارچوب نظری لیبرالیسم به دنبال کامل فکرات خود
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در مورد قدرت استی در این زمینه هرچند مفاهیم جدیدی چون قدرت نرم ،وابسر ی مرقابل،
وابسر ی مرقابل پیچیده ،رژیمهای بینالمللی و چندجانبه گرایی موردبررسی قرار گرفره است
اما در این راب نه توالت فنّاورانه مورد وجه قرار گرفره است و نه به مس له چ ون ی
ر یر آن بر مفهوم قدرت پرداخره شده استی مقاله مبانی و ویژگیهای اربردی قدرت نرم
در سیاست خارجی نیز به بتث در مورد چارچوب نظری قدرت نرم و منابع آن ،ابزارها و
در نهایت اربرد دیپلما یك این قدرت در عصر نوین سفن راندهاند (خلهی و حسین،
 ،4814صص)411-401ی در این مقاله در مورد اینکه قدرت نرم ابزاری در دست قدرتهای
بزرگ بهمنظور اینکه صویری مثبت از خود ارائه داده و از شکلگیری صورات منفی ممانعت
نند ،پرداخره میشود؛ اما نکرهای ه در مورد این مقاله وجود دارد این است ه مر یر میانی
ه در واقع به بتث در مورد چ ون ی ر یر قدرت نرم بر اقدامات شورها میپردازد مورد
وجه قرار ن رفره استی
دسره سوم آ اری است ه با ن رش نو ری به دو بعد مهم جدید قدرت یعنی قدرت
هوشمند و قدرت نرم پرداخرهاند؛ برای مثال ،راب قدرت نرم؛ ابزارهای موفقیت در سیاست
بینالملل ا ر جوزل نای ه در آن قدرت نرم و قدرت هوشمند بهعنوان دو مفهوم جدید در
روابط بینالملل مطرح شده است (نای،4837 ،

)133ی نویسنده در این راب به بررسی

مر یرهای قدرت ،منابع قدرت ،بدیل منابع به قدرت میپردازد و ضمن وجه به قدرت نرم،
عناصر و ار ان اصلی موجود در این مفهوم را مورد بازشناسی قرار میدهدی هرچند این راب
نیز مانند دی ر رابهای این نویسنده از قوت تقیقی باالیی برخوردار است اما از نقدهای
مهمی ه به آن میشود ،بتث ابهامی است ه در برخی از مفاهیم مورد اسرفاده دیده میشود،
مانند مفاهیمی چون اقناع ،نارضایری ،راهکارهای مدیریری وییی بهعالوه در آن بتث دگرگونی
مفهوم قدرت در پر و فناوریهای نوین موردنظر نیستی
ا ر دی ر در این خصو

 ،راب رهبری و قدرت هوشمند است (نای،4837 ،

صص)171-17ی این راب دوینی است از این نظریه ه ر یب مناسب ویژگیهای قدرت
نرم و سفت در یك رهبر ،می واند از او فردی با وانمندی اسرثنایی و اقردار هوشمند بسازدی
وی معرقد است ه هم قدرت و هم رهبری در جهان امروز در حال ییرند؛ اما این راب
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بیشرر در راسرای ارائه راهکارهای مدیریری به قدرتهای بزرگ استی به همین دلیل به بررسی
مفهوم قدرت در راسرای توالت فنّاورانه نمیپردازدی
بنابراین ،با وجه به پیشینه ادبیا ی مر بط با این پژوهش ه در اینها نها به چند نمونه
اشاره شد ،درمییابیم ه منابع موجود هرچند به بتث در مورد ر یرات جهانی شدن و
ییرات در نظام بینالملل و ر یرپذیری قدرت در قالب قدرت نرم یا قدرت هوشمند
میپردازند؛ اما در واقع هیچیك از منابع موجود در پی بررسی چ ون ی ر یر فناوری اطالعات
بر مفهوم قدرت نبودهاندی درحالی ه ن ارندگان این پژوهش با ر ید بر اجزای مفهوم قدرت
و ر یر فناوری اطالعات بر آنها به دنبال یافرن این چ ون ی و دالیل آن استی بهعالوه بتثی
ه آ ار دی ر در این زمینه انهام دادهاند بیشرر حول متور یك رابطة علّی در خصو

تول

قدرت بوده است اما اینکه همین رابطه علی چ ونه و در چه ابعادی ا فاق افراده است و دالیل
آن چیست ،بیینی صورت ن رفره استی در نریهه در این خصو

 ،خأل پژوهشی آشکاری

وجود دارد ه این نوشرار در پی بررسی آن استی در نریهه در این مقاله با ر ید بر بتث
چ ون ی ،حلقه مفقوده میان دو مر یر ظهور فناوری اطالعات و ییرات در مفهوم قدرت
دنبال میشودی ضمن اینکه در خالل این بتثها ،رابطه میان دو مر یر نیز با کیه بر ابعاد
قدرت ،مورد بررسی قرار میگیردی
 .9بررسي مفهومي
 .5-9قدرت

قدرت یکی از مفاهیم اصلی در روابط بینالملل است ه دارای مفاهیم چندگانه استی با
وجود مر زیت مفهوم قدرت ،هنوز درک افی از آن صورت ن رفره است

( Arendt, 1972,

)p.68؛ ازاینرو شناخت قدرت همواره یکی از دلمش ولیهای اساسی متققان این رشره بوده
است (قربانی و دی ران،4810 ،

)417ی بهعالوه قدرت ،مفهوم اساسی نظریه جدید سیاسی

است و به عقیده برخی متققان ،علم سیاست ،سب و حفظ قدرت سیاسی است (دودینگ،
،4830

)1؛ اما الزم به ذ ر است ه از دوران ن رش سنری به قدرت ه مربوط به دوران

ماقبل از جنگ سرد است ا بعد از آن ،نظام بینالملل شاهد تول مفهومی در حیطة
موضوعات مفرل

از جمله قدرت است و به همین علت عاری

مرعددی در این زمینه
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عنوان گشره است ه در نریهه باعث شده است طیفی از مفاهیم قدرت در قالب ن رشهای
سنری و السیك و مدرن مطرح گرددی بر این اساس باید گفت مفهوم قدرت در نظام بینالملل
سه برهه زمانی را با ماهیتهای گفرمانی مرفاوت پشت سر گذاشرهاند ه شامل موارد زیر
میشود :قدرت اجبار ،قدرت چانهزنی و قدرت هماهن ی ه در ادامه بهاخرصار به بیان
هر دام میپردازیمی
 .3-9قدرت اجبار

قدرت اجبار یا قدرت قهرآمیز ( )Colin, 2011, p.15به قدر ی گفره میشود ه طرل قوی با
وجود مفالفت طرل ضعی

اراده و خواست خود را بر آن تمیل می ندی قدرت در معنای

اجبار به معنای وانایی بر دی ران ،نررل بر منابع ،وانایی بر نرایج وییی عری
واقع زمانی ه بازی ر ال

میشودی در

خواست و اراده خود را بر دی ر بازی ران ،فارغ از منفعت طرل

مقابل ،تمیل ند این قدرت تت عنوان قدرت اجبار وصی

میشودی در واقع رابطه

نزدیکی میان قدرت اجبار و زور ،وانایی و خشونت وجود دارد ( )Connolly, 1974, p.98و
به بیانی زور شالوده حا میت است (لو س،4870 ،

)810ی

 .9-9قدرت چانهزني

قدرت چانهزنی یا قدرت مبرنی بر مذا ره ار باط نزدیکی با قدرت اجبار دارد چون در واقع
کیه زیادی بر ابزار و منابع ایهاد ننده قدرت دارد؛ اما فاو ی ه در این راسرا وجود دارد
این است ه در این نوع قدرت بازی ر ب چنان قوی است ه بازی ر ال

نمی واند بهصورت

یكجانبه خواست خود را بر آن تمیل ندی در نریهه «از طریق پاداش و یفر بهعنوان ان یزه
عمل ،مثل دادن ش ل یا خودداری از آن» (لو س،4870 ،

 )80صورت میگیردی شاید نفوذ

بر عقیده دی ری را بروان صور ی دی ر از این قدرت دانستی درنریهه شاید بروان گفت
وابسر ی مرقابل در این مفهوم نکره لیدی فاوت این دو نوع قدرت استی در این وضعیت
دو بازی ر در قدرت به هم وابسره یا مشابه هسرند؛ بهطوری ه نررل نرایج غیرممکن میشود
و هیچیك از طرفین نمی وانند دی ری را مهبور به اری نند بدون اینکه امریازی بدهندی این
است ه گائرانوموسکا میگوید :طبقات حا م قدرت خود را منتصراً از طریق ملك «بالفعل»
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آن وجیه نمی نند؛ بلکه می وشند برای آن بنیانی حقوقی و اخالقی بیابند و آن را بهعنوان
پیامد منطقی و ضروری و آموزهها و معرقدا ی معرفی نند ه برای هم ان شناخره شده و
مورد قبولاند ()Mosca, 1939, p.20ی
 .7-9قدرت هماهنگي

این قدرت مبرنی بر رابطة افقی میان بازی ران استی در واقع در این نوع قدرت وجه به
ارزشهای مشررک و اهدال مشررک مهم است و به همین علت نیاز به میزانی از عهد و
اعرماد دارد ()Petersen, 2012, p.6ی در این نوع قدرت « شویق ،رغیب ،آموزش ،یا عهد
اجرماعی نسبت به چیزی ه طبیعی ،صتیح یا بهحق است موجب سلیم فرد در برابر
خواست دی ری یا دی ران میشود (گالبرایت،4874 ،

)44ی

 .7چارچوب نظری

چارچوب نظری مورد بتث در این نوشرار برای بیان ر یر فناوری بر مفهوم قدرت و سیر
تول آن ،فرانظریه استی بر اساس دیدگاه فرانظریهای قدرت ،قدرت بعدی معنایی و
ساخراری دارد و امری است ه برساخرهای اجرماعی متسوب میگردد ه در عامالت و
روابط میان نش ران برای چ ون ی ار باط و عامالت آنها شکل میگیردی لذا مفهوم قدرت
بر مبنای عامالت مفهومی مر یر و دگرگون شونده استی بر همین اساس فناوریهای نوین
با دگرگون ردن نوع عامالت و ار باطات ،مفهوم قدرت را دگرگون ساخرهاند؛ مثالً از قدرت
سفت به قدرت نرم یا از قدرت نظامی به قدرت فرهن ی و یا از قدرت اجبار به قدرت
چانهزنی و هماهن ی وییی درعینحال باید دانست ه هرچند در ن رش فرانظریه نیز یکدسری
دیده نمیشود؛ اما شکل جدید قدرت و گفرمان حا م بر آن گفرمانی است ه مرناسب با
فرانظریه و دیدگاههای پساساخرارگرایی استی این گفرمان ،گفرمان نرم و فرهن ی یا اقناعی
و هماهن ی استی
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 .5-7قدرت و نظریات جریان اصلي

یکی از اصول موجود در نظریات جریان اصلی بتث خردگرایی در آنهاستی قدرت در
جریان خردگرایی مبرنی بر مادیگرایی است (عیوضی و پارسا،4811 ،

)404؛ البره

مادیگرایی موجود در دیدگاههای واقعگرایانه بیشرر حول متور قدرت نظامی و در
دیدگاههای لیبرالیسری حول متور قدرت اقرصادی میچرخدی بر اساس نظریات موجود در
جریان اصلی دو گفرمان اصلی شکل میگیرد ه گفرمان اجبار بر طبق دیدگاههای واقعگرایانه
و گفرمان پاداش و نبیه بر دیدگاههای لیبرالیسری مبرنی استی
گفرمان اجبار :اولین عاری

در مورد قدرت در قالب عاری

سنری شکل گرفت ه

مربوط به دوران قبل از سده بیسرم بوده است؛ در واقع این رویکرد مرکی بر «عناصر ملی است
ه میزان قدرت شورها را برحسب عواملی همچون جمعیت ،سرزمین ،رفاه مادی ،نیروی
نظامی و قدرت دریایی متاسبه می ندی این عری

بر اساس مکرب واقعگرایی شکل میگیرد

ه به بعد اجبار و عوامل مادی همچون قدرت نظامی اهمیت زیادی میدهد» ( رمی،4814 ،
)411ی در این برداشت ،قدرت بیشرر مفهومی كبعدی است و به نررل مسرقیم و بیواسطه
یك بازی ر بر شرایط وجودی یا نشهای بازی ر دی ر وجه دارد ه بیان ر قدرت اجباری 4یا
قهرآمیز 1است ()Colin, 2011, p.15ی قدرت اجباری گاهی یا قدرت سفت 8نیز خوانده میشود،
و با چهره نفست قدرت قرابت و حری همپوشی داردی بر اساس این برداشت غالب ،قدرت
بهصورت وانایی یك بازی ر در واداشرن بازی ران دی ر به انهام یا انهام ندادن اری ه در
غیر این صورت انهام نمیداد یا انهام میداد ،عری

میشودی

 -1گفرمان پاداش و نبیه« :این گفرمان مبرنی بر اعمال قدرت از طریق اعطای پاداش و
یا اعمال متدودیتهای سیاسی و اقرصادی ( تریم) است» (واعظی،4831 ،

 .)117در

واقع هرچند گفرمان حا م در این دوران نیز بر اساس قدرت سفت قابلیت تلیل دارد اما
صرفاً از طریق هدیدات با ابزارهای نظامی اعمال نمیشودی بلکه مهازات و پاداشهای
اقرصادی نیز مؤ ر واقع شده و قدرت به معنای تمیل ا ر از طریق ابزارهای نظامی یا اقرصادی
است ()Colin, 2011, p.15؛ اما آنچه در مورد دو دسره اول گفرمان قدرت وجود دارد این
است ه این دو گفرمان در قالب گفرمانهای السیك هسرند و بر اساس منابع مادی نظامی
و اقرصادی قابلیت تلیل دارندی درحالی ه در عصر نوین با افزایش روند ار باطات و قویت
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فنّاوری و فرافناوری بهعنوان منابع مهم و اصلی قدرت ،مفهوم قدرت نیز از حالت اجبار،
نبیهی و شویقی ه ا حد زیادی منابع سفتافزاری نظامی و اقرصادی را در دل خود جای
داده بود ،به مفهوم قدرت در قالب نرم میل پیدا رد و سومین گفرمان تت عنوان قدرت
اقناعی ایهاد شدی
 .3-7قدرت و فرانظریه

بر اساس این دیدگاه قدرت سه ویژگی اساسی دارد )4 :قدرت دارای ابعاد معنایی و ساخراری
استی  )1قدرت امری است ه برساخرهای اجرماعی استی  )8قدرت به این معنا در عامالت و
ار باطات نش ران شکل میگیرد؛ بنابراین قدرت امری معنایی ،برساخره ،ار باطی و لذا بر مبنای
نوع ار باطات نش ران مرتول میگرددی البره در مکرب فرانظریه نیز یکدسری دیده نمیشود؛ مثالً
نظریات پستمدرنی و انرقادی به بعد هنهاری قدرت وجه دارد ،دیدگاه سازهان ارانه این نظر
را ندارد (ابراهیمی فر و منوری،4810 ،

)41؛ اما در ل این نظریه یا مکرب با کیه بر تول

قدرت تت ر یر ار باطات نش ران گفرمانی از قدرت را مطرح میسازد ه مرناسب با فرانظریه
و دیدگاههای پساساخرارگرایی است و آن گفرمان نرم یا فرهن ی استی
گفرمان نرم یا اقناعی بهشدت بر قدرت رابطهای و نوع ار باطات و وسایل ار باطی وجه
داردی در واقع بر اساس این ن رش ،قدرت نرم بهعنوان یك مفهوم جدید پرورش یافت ه
جوزل نای از دانش اههاروارد آن را مطرح رده است ()Nye, 2009, p.230ی بر همین مبنا،
«گفرمان قدرت در نظام بینالمللی موجود گفرمان فرهن ی ،ار باطی و اقناعی است ه
مهم رین ابزار آن ار باطات و وجه به افکار عمومی است» (واعظی،4831 ،

)117ی البره

الزم به ذ ر است ظهور چنین گفرمانهایی به این مفهوم نیست ه گفرمانهای اجبار ،شویق
و نبیه دی ر اربرد ندارند بلکه به این مفهوم است ه گفرمان اقناعی در عصر حاضر با وجه
به رشد اندیشههای بشری و ار باط لتظهای از اربرد بیشرری برخوردار استی
 .1تحول مفهومي و نظری قدرت :حرکت سختافزار به نرمافزار

مرناسب با توالت بعد از جنگ سرد ،جریانهای اصلی وسط جریانهای پسامدرنیره زیر
سؤال رفرند و به چالش شیده شدندی در واقع نقد حا م بر نظریات اصلی بیشرر حول متور
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خردگرایی ،مدرنیره ،مادیگرایی ویییبود و بر همین اساس بسیاری از مفاهیم نیز از حالت
سنری خارج شد (رکی واعظی،4810 ،

)1ی یکی از این مفاهیم نیز مفهوم قدرت است ه

بهطور لی گذاری از حالت سفتافزار به حالت نرمافزارگرایانه داشره استی
با وجه به نظر د رر اص ر افرفاری ،می وان این گذار را در جدول زیر مشاهده رد
جدول شماره  .5مقایسه ویژگي قدرت در زمان جنگ سرد و بعد از آن

قدرت قبل از جنگ سرد :السیك

قدرت بعد از جنگ سرد :مدرن

دارای ساخراری هرمی با منطق از باال به
پایین

ساخرار روی و با منطق دیالکریك مرن-
بازی ر

قدرت به آمریت عبیه شده است و
گسست میان عامل و موضوع قدرت

با عنصر اقناع عری میشود و عامل و
موضوع بر یکدی ر ا ر مرقابل دارندی

مسرقل از مؤلفههای متیطی

مر بط با مؤلفههای متیطی و قدرت یك
پدیده اجرماعی استی

قدرت ماهیری مرصلب دارد

قدرت چهره ژال ینی دارد

قدرت مرمایل به سکون است

قدرت مرمایل به تول است

اسروار بر سرمایة مادی بازی ر

اسروار بر سرمایة اجرماعی بازی ر
(هرسیج)4810 ،

در واقع قدرت نرم 1یا قدرت اقناعی 1یکی از جلوهها و هلیات نررل غیرمسرقیم شرایط
و نشهای دی ران از طریق به ارگیری نهادهای رسمی و غیررسمی است ه مابین دو یا
چند شور قرار میگیرندی بهگونهای ه یك شور با اسرفاده از قواعد ،قوانین و ر یبات و
رویههایی ه این نهادها را عری

می ند ،نشها یا عدم نشها و شرایط وجودی دی ران

را جهتدهی ،هدایت ،متدود و مقید می ند (دهقانی فیروزآبادی ،4837 ،صص)11-11ی
نای ،وانایی رسیدن به اهدال دلفواه ،بهوسیله ایهاد جذابیت و جلب دی ران را همان قدرت
نرم میداند ه «با به ارگیری ابزاری چون فرهنگ ،آمال و یا ارزشهای اخالقی بهصورت
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غیرمسرقیم بر منافع یا رفرارهای دی ر شورها ا ر میگذارد ( رمی،4814 ،

)414ی گفرنی

است ه مباحث نای راجع به قدرت نرم ،عمد اً مربوط به روابط بینالملل و رابطه یك واحد
سیاسی با سایر واحدهای سیاسی در سیاست بینالملل است (افرفاری،4837 ،

)141ی

بر اساس ن رشهای مدرن و گفرمانهای اقناعی بهصرل وجود منابع و ظرفیتهای
بالقوه ،نمی وان شوری را قدر مند دانستی به همین علت است ه روزنا معرقد است منابع
متسوس قدرت نها یك جنبه از قدرت است و بهعنوان شرط الزم است و نه افیی آنچه ه
به همین اندازه اهمیت دارد ،بدیل این سرمایه و منابع در فرآیندها و نفوذ و ر یر حقیقی بر
نرایج ،عوامل مهمی است ه نرایهی را به وجود میآورد ه بر اساس وزیع شاخصهای سنری
قدرت ،پیشبینیهای غلطی خواهد داشتی ازاینرو بهمنظور درک نرایج سیاسی ،وجه به فرآیند
ار باطی (معامال ی ،قراردادی) حائز اهمیت است ه در آن منابع قدرت همان آ ار مثبت بر نرایج
است؛ بنابراین می وان منابع را یکی از ویژگیهای ساخراری دانست ،درحالی ه قدرت ماهیری
پویا ر و پروسهای دارد (رینولد ،4831 ،صص)11-11ی
نکرهای ه در این راسرا وجود دارد این است ه مهم رین عاملی ه این گذار را عامل
شده است ورود فناوریهای اطالعا ی بهخصو

شبکههای اجرماعی است یکی از مهم رین

ویژگیهایی ه فناوری اطالعات در این راسرا ایهاد رده است اجرماعی ردن و هنهاری
ردن مفهوم قدرت استی در واقع فناوری اطالعات با ایهاد دو مفهوم اجرماعی شدن و
هنهاری شدن ،بر ابعاد قدرت ر یر گذاشره و آن را از حالت سفتافزارگرایانه به
نرمافزارگرایانه سوق داده استی
 .7بررسي تأثيرات فناوری اطالعات بر مفهوم قدرت :با تأکيد بر چگونگي
 .5-7تأثير مفهومي :فناوری اطالعات و اجتماعي شدن و هنجاری شدن قدرت

همانطور ه در بفش قبل گفره شد ،فناوری اطالعات بهعنوان یك ابزار مهم قدرت اجرماعی
شده استی خود این اجرماعی شدن ،بر هنهاری و اجرماعی شدن مفهوم قدرت ر یرگذار
بوده است ه در ادامه به بتث در مورد این دو جنبه از قدرت پرداخره میشودی
فناوری اطالعات و ار باطات باعث افزایش روابط ،فشردگی زمان و مکان شده استی
به همین علت امروز افراد با ایهاد ار باط و نفوذ بر اذهان یکدی ر به دنبال غلبه بر هم هسرندی

دگرگوني مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطالعاتي –ارتباطي 91

بر این اساس دو ییر اساسی در نظام بینالملل در نریهة این توالت به وجود آمده است
ه هنهاری شدن و اجرماعی شدن قدرت از آن حاصل میگرددی این دو ییر شامل شبکهای
شدن و گسررش شبکه ار باطی میشودی
 .3-7فناوری اطالعات و اجتماعي شدن قدرت

یکی از ر یرات فناوری اطالعات بر روابط اجرماعی است ه منهر به شبکهای شدن روابط
اجرماعی استی به عبیر «مانوئل اسرلز» جوامع مدرن چنان ییر ماهیت دادهاند ه شبکهای
شدهاند و لذا نمی وان در ساخت شبکهای بهجز از قدرت شبکهای ه مؤلفههای آن اجرماعی
هسرند ،سفن گفت ( اسرلز،4830 ،
یك رابطة اجرماعگونه عری

)441ی در نریهة این شبکهها ،روابط قدرت بر اساس

میگردد و خاسر اه اجرماعی قدرت اهمیت مییابدی از این

منظر همه قدرتها حری قدرت نظامی در صور ی ر یرگذار خواهد بود ه از پشروانه و
سرمایه اجرماعی باالیی برخوردار باشد؛ هم ی حکایت از آن دارد ه قدرت نرم طرح
اجرماعی ردن قدرت را در سطح و اندازهای مرمایز از مکا ب پیشین مطرح ساخره و از این
حیث ارزشی منتصربهفرد داردی شاید بروان نظریه جوزل نای را مصداق بارز ،پیشبینی
آلوین افلر ارزیابی رد ،آنها ه از بروز رخنهای اساسی در نظریه قدرت خبر میدهد ه به
بروز «جابهجایی در ماهیت قدرت» 1منهر خواهد شدی «ا نون یك ساخرار قدرت اساساً
مرفاوت در حال شکل گرفرن استیییی رخنهای در قدرت نوع هن در زندگی هاری و
زندگی روزمره پدید آمده استی هدید ساخرار گسررده روابط قدرت یکی از نادر رین
رویدادها در اریخ بشر را به ارم ان میآورد ،یك انقالب در ماهیت قدرت ،یك جابهجایی
قدرت» (افرفاری،4873 ،

)47ی

 .9-7فناوری اطالعات و هنجاری شدن قدرت

گسررش شبکة روابط بر مس له فرهنگ نیز ر یر گذاشره استی در واقع آنچه در فرهنگ
بهعنوان قدرت متسوب میشود ،ایدئولوژی و هنهارهای موجود در هر فرهنگ خا

است

ه امروزه بهعنوان یکی از منابع نوین قدرت متسوب میگرددی بر این اساس همة بازی ران،
اخیراً قدرت را در حا م ردن فرهنگ ،ایدئولوژی خود میدانندی به همین علت می وان گفت
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قدرت ،هنهاری شده است و هنهارها بهعنوان منبع نوین قدرت متسوب میشودی با تلیل
7

دیدگاه نویسندگانی چون راسل ،وبر ،هابرماس ،فو و و لو س مشفص میشود ه هنهارها

نسبت به ابزارها 3بهمرا ب ر یرگذار ر و مؤ ر ر در ولید قدرت هسرند و این ایده بهشدت
فراگیر و اجرماعی شده است (لو س،4870 ،

)87ی

با این فسیر رابطه سنری ایدئولوژی و قدرت نیز نقد شده و مرجعیت ایدئولوژی در
فهم قدرت پذیرفره میشودی رهیافتهای نوین در قدرتشناسی ،حری در حوزههای
واقعگرایانه ،این موضوع را مدنظر داشره و بهنوعی اعربار آن را گردن نهادهاند ،اآنها ه
«اسروارت لگ» آن را از اصول و مبانی گفرمان نوین قدرت دانسره و معرقد است:
«بسیاری از مباحث قدرت بر شیوههای عمل ایدئولوژی از انال مفاهیم هژمونی
مر ز دارندی وجه به مفهوم ایدئولوژی به یکی از این دو بینش اسروار است :بر
اساس دیدگاه نفست؛ مشفصه مار سیسم و جامعهشناسی معاصر ،وجه
غیرضروری به ز ایدئولوژی مسلط استی به نظر حامیان دیدگاه دوم بهجای آنکه
ایدئولوژی یا هژمونی را حالری ذهنی بدانیم ،بهرر است آن را مهموعه اعمالی
بدانیم ه منشر گفرمانی داشره و مررصد آناند ه به شیوههای جبری ،امکانات
بیپایان عناصر داللت ننده و روابط آنها را از بین ببرندی متروا و مفاد اصلی
نظرگاه دوم برگرفره از دیدگاههای پساساخرارگرایانه ،خصوصاً ایدههایی است ه
فو و با بیان بتثی جامع دربارة قدرت ،بهصورت آشکار با هرگونه برداشری از
ایدئولوژی قطع رابطه می ند» ( لگ ،4838 ،صص)70-11ی
بر اساس مطالب مطرحشده ،با اجرماعی شدن قدرت و اهمیت نقش ار باطات و بازی ران
فروملی و هنهاری شدن قدرت و ر یر آن بر منبع قدرت و پرا نده شدن قدرت ،این مفهوم از
حالت السیك و سنری خود خارج شده و مفهومی نوین به خود گرفره استی در واقع ییرات
بر مفهوم قدرت بر ابعاد مفرل

آن چون واحدها ،مرزهای ج رافیایی ،منابع قدرت و گروههای

هدل قدرت اعمال شده است (رکی قاسمی،4833 ،

)11؛ به همین علت در ادامه به بررسی

ر یر فناوری اطالعات بر هر یك از این اجزا پرداخره خواهد شدی
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 -7تأثير کاربردی :تأثير فناوری اطالعاتي بر موضوعات و مسائل قدرت :ابعاد قدرت
 .5-7تأثير فناوری اطالعاتي بر بازیگران و مرزهای جغرافيایي قدرت

تول در ار باطات و رسانههای نوین و افزایش اطالعات موجب ظهور بازی ران جدیدی و
ماهمیت شدن مرزهای ملی در جهان معاصر گردیده استی افزایش ار باطات سبب پرا نده
شدن قدرت دولتها و حر ت آن بهسوی بازی ران خصوصی شده است؛ به همین علت قدرت
در درون جوامع و نظام بینالملل مرالشی و پرا نده میشود (رکی سلیمی،4811 ،

)17ی

ا پیش از این دولت بهعنوان اصلی رین انون صمیمگیری و صمیمسازی در درون
جامعه به شمار میرفت؛ لکن با پیشرفت فنّاوریهای اطالعا ی و ار باطا ی شکلهای بزرگ
بینالمللی ایهاد شد ه آنها خود را در متدوده ج رافیایی خا
ج رافیایی عری

و یا در یك مرزبندی

نکرده و خود را متدود نمیساخرند؛ به همین خاطر این بن اهها و

شر تهای چندملیری سبب شدند ا در صمیمگیریهای داخلی هر جامعه مؤ ر باشندی پس
به همین میزان نقش دولتها بر ملتها اسره شد و حوزههای فرادولری و فراملیری بر جوامع
ر یرگذار شدند (رکی دبیری مهر ،4831 ،صص)11-13ی
در واقع پیشرفت فنّاوریهای اطالعا ی و ار باطا ی باعث شده است ه روابط قدرت
در یك ف ای مهازی با متوریت سایبرنریك شکل ب یرد و فرد بهعنوان مهم رین بازی ر این
شبکه مطرح شودی «افراد در ف ای مهازی درعینحال ه می وانند در گروههای مفرل

و

گاه مر اد با هویت حقیقی خود ح ور داشره باشند؛ می وانند خود را جدا از دی ران و نها
نیز حس نندی نبود مرا ب قدرت در ف ای مهازی باعث میشود ،فردیت افراد در جمع حل
نشودی در جهان واقعی قدرت انرفاب افراد ،همواره تت ر یر عواملی چون جبر مکان ،زمان،
فرهنگ ،حکومت وییی متدود بوده است؛ اما در جهان مهازی مرزهای متدود ننده از میان
برداشره میشود و شفص در مقیاس جهانی با گزینههای فراوانی برای انرفاب

روبهروست.

اجرماعی شدن و فردی شدن دو روی سکه هدد و دوره مدرن هسرند؛ یعنی دوره مدرن
دارای یك دوگان ی در ساخرار اجرماعی است ه از یك طرل به اجرماعی شدن افراد منهر
میشود و از طرل دی ر فردی شدن را قویت می ند» (نورمتمدی،4833 ،

)84ی
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از طرل دی ر در ا ر وسعه فنّاوری اطالعات و ار باطات الکررونیك ،فشردگی و را م
جهان و قویت خودآگاهی جمعی در میان انسانها شکل گرفره شده است و زمان و مکان به
هم نزدیك شدهاند ( اسرلز ،4831 ،صص)77-71ی یکی از پیامدهای وسعه فناوری اطالعا ی
نفوذپذیر شدن مرزهای ملی است ه خود دارای پیامدهای مفرلفی استی
نفوذپذیر ردن مرزهای ملی ،وان و قابلیت نهاد دولت را اهش میدهد ،شکل و ساخرار
آن را دگرگون و اسرقالل آن را مفدوش می ند و از اقردار و مشروعیرش می اهد؛ در این
راسرا اوهمای از نفسرین مرفکرانی بود ه زوال دولت -ملتها و شکلگیری دریهی جهان
بدون مرز را در ابردای دهه  4110مطرح ساخت (فرای و اُهی ن ،4810 ،صص)18-11ی
 .3-7تأثير فناوری اطالعاتي بر منابع قدرت

در حقیقت با وجه به در هم نوردیده شدن مرزهای ج رافیایی و اسره شدن از اهمیت
ج رافیایی دولتها بهعنوان نها منبع قدرت ،منابع نامتسوس نیز از اهمیت بیشرری برخوردار
شدندی در واقع در این دوران دانش و اطالعات بهعنوان منبع مهم قدرت متسوب میشوند و
همین منابع هسرند ه در مدیریت و سازماندهی منابع متسوس باید به ار گرفره شوندی در
همین راسرا باید گفت ه رابرت وهین 1و جوزل نای 40معرقدند ه انقالب اطالعا ی و
ار باطا ی بهعنوان پدیدهای ملموس ،فراگیر و ا رگذار ،ر یر بسزایی بر منابع قدرت میگذارد
(هیبلزگری،4834 ،

)31ی آنچه مهم است این است ه عالوه بر اینکه مهارت منرج شده از

فناوریهای نوین اطالعا ی خود بهعنوان منبع قدرت متسوب میشود ،از طرل دی ر وانایی
بدیل قدرت بالقوه به قدرت بالفعل را داردی مقصود از قدرت بالقوه ،منابع قدرت و مراد از
قدرت بالفعل ،آن چیزی است ه از راه رفرار ییریافره دی ران ،اندازهگیری میشود؛ بنابراین
برای پیشبینی دقیق نرایج قدرت یك شور الزم است هم از مهارت آن در زمینه بدیل قدرت
و هم از منابع قدر ی ه در اخریار دارد ،آگاه بودی
با وجه به اهمیت قدرت نرم در دوران اخیر باید گفت ه جوزل نای معرقد است
قدرت نرم یك شور در نریهة داخل سه منبع اصلی یعنی فرهنگ ،ارزشهای سیاسی و
سیاست خارجی به وجود میآید و «این قدرت متصول و برآیند سب اعربار بینالمللی و
ر یرگذاری غیرمسرقیم همراه با رضایت ،بر دی ران است» (هرسیج و ویسر انی،4833 ،
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)470ی برعکس قدرت سفت ه «در اربرد ابزارهای نظامی ،اعمال زور ،بازدارندگی،
هدید و ارعاب ،جنگ و سیاست زورمدارانه جلوه می ند یا در اعمال قدرت اقرصادی ،تت
فشار مالی گذاشرن ،تریم اقرصادی ،رشوه دادن ،مكهای مالی و شویق و هدید اقرصادی
خود را نشان میدهد ،قدرت نرم ،سرشت دی ری دارد و خود را از راه جذابیت ،فریبندگی،
برنامهریزی فرهن ی ،رویج رشرهای از ارزشها به میانهی رسانه و نیز دیپلماسی عمومی و
چندجانبه آشکار میسازد» (هرسیج و ویسر انی،4833 ،

)478ی

اگر بهاخرصار بفواهیم منابع نوین قدرت ه در مفهوم قدرت نرم نهفره است مورد
بررسی قرار داد ،می وان به موارد زیر اشاره رد:

 .9-7تأثير فناوری اطالعاتي بر گروههای هدف قدرت

ا قبل از پایان جنگ سرد ،دوسری و دشمنی بر اساس روابط دولت با دولت نظیم میشد
زیرا بازی ران اصلی نظام بینالملل نیز دولتها بودند (رکی رضایی،4837 ،

)431؛ اما بعد
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از جنگ سرد و با پیشرفت شبکههای اجرماعی و گسررده شدن روابط بینالملل ،نقش افراد
و گروههای غیردولری بهعنوان عوامل مؤ ر بر قدرت شکل گرفت (رکی رضایی،4831 ،
)414ی با وجه به اجرماعی شدن قدرت و نیاز شورها برای ابراز وجود در عرصه نظام
بینالملل به پشروانههای اجرماعیشان مانند گروههای داخلی ،احزاب ،افراد ویییگروههای
هدل قدرت از صرل دولری بودن خارج شد و به سطوح خرد و میانه رسوخ پیدا ردی به
همین علت امروزه شورها ،شر تها ،گروهها ،افراد وییی به دنبال ر یرگذاری بر افراد و
گروههای مفرل

در شورهای دی ر از طریق نظیم روابط و شکل دادن به افکار عمومی

آنها هسرندی در مورد اینکه ر یرگذاری بر افکار عمومی در جهت حمایت یا مفالفت با
دولت مدنظر باشد ،بسر ی به ار باط میان آنها داردی
مهم رین گروههای هدل را می وان گروههایی چون دانش اهیان از طریق رغیب به
جنبشهای دانشهویی ،نفب ان ،قشرهای مؤ ر بر عوام نام بردی در واقع از طریق ر یر بر افکار
این گروهها ،افکار وده مردم نیز ییر مییابد و از این طریق اپوزیسیون یا گروههای حامی
را قویت می نند؛ برای مثال ،می وان در این راسرا به نقش  BBCو  VOAدر الش برای
ییر افکار عمومی مردم شورهای مفرل

اشاره رد ه به دنبال ر یر بر افکار ودة مردم

استی امروزه سبك زندگی غربی در شورهای جهان سوم و نظیم ردار و رفرار آنها بر
اساس فرهنگ غربی از فیلمهای هالیوودی و شبکههای اجرماعی گسررده نش ت میگیرد؛ و
در واقع اینکه فرهنگ ،رفرار و ردار یك شور را ییر داده و فرهنگ دی ری را حا م ردن
بهعنوان منبعی برای قدرت شورها متسوب میشودی
به بیان بهرر می وان گفت گروههای هدل قدرت برخالل قبل از فروپاشی جنگ سرد
ه مسرقیماً دولتها بودند ،بعد از آن بهصورت غیرمسرقیم دولتها را نشانه رفره است و جنگ
قدرت از حالت رویارویی مسرقیم خود خارج شده است و به جنگ نرم یا غیرمسرقیم بدیل
شده استی با وجه به مباحث مطرحشده ،مدل نهایی مقاله به شکل زیر استی
جمعبندی

انسان ذا اً موجودی مدنی است و از همان آغاز زندگی خویش به دنبال ار باط با متیط و
همنوعان خویش و ر یر بر آنها یا ر یرپذیری از آنها بوده استی به همین علت همیشه به
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دنبال ایهاد ابزارهایی در جهت افزایش و سهیل روابط خود با دی ران بوده است ه بهصورت
مرحلهای پیشرفت ردهاندی در مرحله اول با آغاز عصر رابت ،خط و ن ارش بهعنوان اولین
وسیله ار باطی اخرراع شد و با ر یر بر حواس بینایی افراد ،به سهیل ار باطات مك رد؛ اما
در مراحل بعدی الش برای درگیر ردن بقیة حواس انسان از طریق ساخت رادیو ،لویزیون
وییی صورت گرفتی
با ورود به عصر جدید و ظهور ماهوارهها ،امپیو ر ،اینررنت و شبکههای اجرماعی مانند
وییرر ،فیسبوک ،یو یوپ ،ویچت ویییروابط میان انسانها از طریق درگیری امل حواس
دی ر انسان بسیار آسان و سریع شده استی اسرفادة افراد از این فناوریها روزبهروز افزایش
مییابد ،بهطوری ه نظریهپردازان در حوزههای مفرل

به این مس له وجه دارندی یکی از

حوزههایی ه دانشمندان آن به این مس له وجه ردهاند ،روابط بینالملل استی بهطور لی
در رابطه با موضوع ار باطات از یك طرل و قدرت از طرل دی ر در حوزه روابط بینالملل
نظریات مرعددی وجود دارد ه می وان به نظریات ارل دویچ ،مكلوهان و اسرلز در این
راسرا وجه ردی ارل دویچ از نظریهپردازان ار ردگرایی در حیطه علوم سیاسی و روابط
بینالملل است و از سانی است ه بهشدت بر مس لة ار باطات مردمی و اقوام با یکدی ر و
گسررش شبکه ار باطی میپردازد (حافظنیا و وردیزاده،4831 ،

)11ی مكلوهان نیز با یك

دیدگاه جامعهشناسانه به بتث ار باطات میپردازد و معرقد است ه جای اه رسانه و
فناوریهای ار باطا ی در زندگی بشر متوریت دارد (گلمتمدی،4834 ،

)18ی نظریهپرداز

دی ر ه به ا ر وسعه فنّاوری اطالعات و ار باطات الکررونیك بر نظام بینالملل میپردازد،
امانوئل اسرلز استی از نظر اسرلز ،وسعة فناوریهای اطالعا ی -ار باطا ی موجب فشردگی
و را م جهان و قویت خودآگاهی جمعی در میان انسانها میشود ،مرزهای ملی را
درمینوردد ،زمان و مکان را میفشرد و به هم نزدیك می ند ( اسرلز ،4831 ،صص)77-71ی
بر این اساس قدرت نوین ،بیش از آنکه صب ه و هویری نظامی و سفتافزار داشره باشد،
اجرماعی بوده و در شبکة روابط اجرماعی معنا و مفهوم مییابدی به عبیر «امانوئل اسرلز»
جوامع مدرن چنان ییر ماهیت دادهاند ه شبکهای شدهاند و لذا نمی وان در ساخت شبکهای
بهجز از قدرت شبکهای ه مؤلفههای آن اجرماعی هسرند ،سفن گفت ( اسرلز،4830 ،
)441ی هرچند هر یك از این نظریهپردازان به بتث در مورد ار باطات و شبکههای ار باطی
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میپردازند اما هیچیك از آنها بتث ار باطات و ابزارهای آن را با قدرت مر بط ندانسرندی به
همین علت در این مقاله ضمن بررسی چارچوب مفهومی قدرت ،به بتث در مورد قدرت
نرم جوزل نای (به علت وجه همزمان وی به ار باطات و قدرت) پرداخره شدی
با فرهن ی شدن ابزار ،قدرت نیز فرهن ی و هنهاری گردیده استی به این معنا ه پشروانة
فرهن ی افراد ،نقش خود افراد و ایدئولوژی و هنهار بهمثابه منبعی برای قدرت متسوب
میشودی در نریهة این مس له ر یرا ی بر ابعاد مفهومی قدرت شکل گرفره است ه این مس له بر
منابع قدرت ،بازی ران قدرت ،گروههای هدل قدرت و مرزهای قدرت مؤ ر است و در قالب
قدرت نرم هزیه و تلیل میشودی در حقیقت سیمای قدرت آنچنان تول اجرماعی یافره
است ه گزارههای سنری و فیزیکی آن همانند گذشره بیین نندة مام مفهوم تولیافرة قدرت
نیسرندی این تول در دهههای اخیر با چهرهها و سرعت صعودی خویش الیههای دیرین
حا میتها را درنوردیده و حری بر روند مشار ت جوامع در قدرت سهیم بوده استی
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