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و جنگ در  المللروابط بیننظریه  تحوالت مفهومی قدرت دربررسی تطبیقی 

 های نظامینظریه
 

  1*عبداله مرادی

 2خیراتیعباس 
       

 چکیده 
شکل گرفته و همچنین کاربست « قدرت» الملل مبتنی بر مفهوم محوریط بینتأمالت نظری در دانش رواب

قدرت در شدن، دوران جهانی با ورود به حالهاست. بااینسیاست خارجی دولت در ترین رفتارقدرت، عینی

نیز در « جنگ»تحول شده است. متناظر با این روند، ها دچار مفهوم، ابعاد، ابزارها، حتی مبانی و گفتمان

رسد مطالعه تطبیقی میان دو و ... شده است. لذا به نظر می در ابزارها، هدفهای نظامی دچار تحوالتی نظریه

فضای  ازتواند ضمن توسعه دانش نظری، درک راهبردی مفهوم قدرت و جنگ در رویکردهای مربوطه، می

بررسی تطبیقی تحول مفهوم جنگ »هدف این پژوهش  با ارتقا دهد. بر این اساس  نیز رارو  دفاعی پیش-امنیتی

و روش « ایتوسعه»هش پژونوع  انجام شد.« المللدر نظریات نظامی با تحول در مفهوم قدرت در روابط بین

قدرت و جنگ، در تحول مفهومی  که دادپژوهش نشان  است. نتایج« ایمقایسه-تبینی»ترکیبی از  مورداستفاده

در تناظر با مفهوم « جنگ هیبریدی» طی آن توان یک خط سیر انباشتی و متناظر را شناسایی کرد کهمی

قدرت »توان تناظر دیگری را میان در یک تحول پارادایمی نیز می. شودیمسازی مفهوم« قدرت هوشمند»

 نظامی، ترسیم کرد. هایدر نظریه« جنگ شناختی»الملل و در نظریه روابط بین« پسامدرن

 های کلیدی:واژه
 .المللهای جنگ، روابط بینقدرت، جنگ، امنیت، نظریه 
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 مقدمه 
مفاهیمی  شود، که در پیوند بامی سیاسی محسوب مفاهیم تریناساسی از یکی قدرت مفهوم

و مسئله  ترینمهم چراکه. استالملل بین روابطدانش  قوام دهنده ،جنگ، صلح و امنیت چون:

هدف دانش روابط  ترینمهمو همچنین تحقق صلح الملل، نروابط بیتاریخ در عامل تحول 

در سال  نخستین بارالملل نیروابط ب)رشته  بوده است یک رشته دانشگاهی عنوانبه المللبین

در  لسونیوودرو و یکرس در یرشته دانشگاه کی عنوانبه م، پس از جنگ اول جهانی1۹1۹

شدن سیاست، الملل و با جهانی. اما در مسیر تحول دانش روابط بین(شد سیسدانشگاه ولز تأ

اقتصاد و ارتباطات، نحوه برداشت از قدرت، منابع آن و سازوکارهای اعمال آن نیز متحول و 

، ابزار و راهبردهای جنگ نیز با تغییراتی اهداف ؛ادشدهیاست. در این تحوالت  پیچیده شده

ار تغییر پارادایم قدرت و تحول آن از فضای سخت تا نرم و قدرت مواجه بوده است. در کن

های اند، دستخوش دگرگونیها نیز که از دیرباز مالزم دائمی بشریت بودههوشمند، قالب جنگ

ای جدید سیاست جهانی، توانمندی معطوف هاند. آنچه مشخص است ظهور جنبهاساسی شده

تر در قالب ا برای مشروعیت و کسب نتایج مطلوببه زور را متحول و مفهومی نو از قدرت ر

های جنگ نیز قدرت هوشمند ایجاد نموده است. روندی که در فرآیند تغییر پارادایم

های های جنگ و ورود به فضای جنگها و نسلنظریه در پی تغییرِ درواقعشناسایی است. قابل

دستیابی به  یز تغییر کرده است.ن هانیابتی و هیبریدی، امروزه ماهیت و هدف اصلی در جنگ

افزاری ناشی از تاکتیک تأثیر گیری از فضای نرمساز با بهرهجنگی کوتاه، آسان و سرنوشت

 جنگ یهاهینظر متأخرنسل  یهایژگیو ازجمله محوری برای نفوذ به حوزه شناختی انسان

 است.

الملل با تحول جنگ و ینو موضوعات مرتبط با قدرت در نظریه روابط ب بررسی تطبیقی مفاهیم

تری از مناسبات تواند تصویر روشنهای متأخر، میکاربست ابزارهای نوین در عرصه جنگ

دست دهد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش  جهانی برای ترسیم روند تحوالتی آتی به

بررسی تطبیقی تحول مفهوم جنگ در نظریات نظامی با تحول در مفهوم قدرت در روابط »

 تحول تطبیقی بررسی»گردد که؛ مطرح می گونهنیا. بر این مبنا پرسش اصلی است« المللینب

سازی هایی مفهومدر چه قالب نظامی، هاینظریه در جنگ و المللبین روابط در قدرت

ای از سؤاالت فرعی نیز طرح و مورد جهت پاسخ به این پرسش الزم است، مجموعه« گردد؟می

الملل، را بر مبنای کدام الگوهای تحول قدرت در روابط بین»؛ ازجملهد، موشکافی قرار گیر

های جنگ چگونه های نظریهادوار و نسل»، «توان مطالعه نمود؟هایی مینظری و چه قالب

تحول دو مفهوم اساسی این  :شوداز منظر این دو پرسش تالش می درواقع« گردد؟تبیین می
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بررسی »شود که گذاشته شود. سپس این پرسش مطرح می پژوهش به شکل جداگانه به بررسی

از تحوالت عینی آینده  راهبردی درک به تواندمی ای مفهوم جنگ و قدرت، چگونهمقایسه

توان ضمن اشباع نظری در موضوع چه اینکه با ارائه یک چارچوب تطبیقی، می« نماید؟ کمک

یدات نوظهور با نگاهی به آینده مورد موردپژوهش، آثار راهبردی این تحوالت را در عرصه تهد

 تحلیل قرار داد.
 

 پیشینه پژوهش

توان متون موجود های نظامی میالملل و جنگ در نظریهناظر بر موضوع قدرت در روابط بین

بندی و تقسیم 2و  1موردبررسی در این مقاله را به دو دسته اصلی و در قالب جداول شماره 

 ها را بیان نمود.نتایج آن

 
 الملل پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع قدرت در روابط بین (1) جدول شماره

 های پژوهشیافته عنوان پدیدآور

حسین فتاحی 

اردکانی و 

 همکاران

 منابع و قدرت مفهوم تحلیل»

 دیدگاه از آن دهندهتشکیل

نای)سخت، نرم و  جوزف

 «هوشمند(

 

هوشمند  قدرت دارای سه وجه سخت، نرم و« جوزف نای»در نظر 

است. حرکت جریان قدرت از منابع سخت آن شامل اجبار، تهدید و 

استفاده از ابزارآالت نظامی به سمت اقناع، تولید جذابیت و استفاده از 

های سیاست های سیاسی و مطلوبیتابزارهای نرم مانند فرهنگ، ارزش

ن خارجی و در نهایت استفاده از راهبردی بهینه از منابع قدرت که از آ

 شود، بوده است.به قدرت هوشمند تعبیر می

علی محسنی و 

 همکاران

 

 مفهوم پارادایمی تحول»

 عصر در امنیت و قدرت

 بر آن تأثیر شدن وجهانی

 اسالمی جمهوری ملی امنیت

 «ایران

 رویکرد از شدنجهانی در عصر تهدید و امنیت قدرت، ماهوی تحول

 زمینه فراملی، و انیانس ایجابی، رویکرد به محوردولت و سلبی

 تحول به توجه عدم که است،نوینی  هایفرصت ها وچالش یریگشکل

 سنتی، تعاریف مبنای بر امنیت ملی راهبردهای پیگیری و مفاهیم این

 شدنجهانی عصر در ایران اسالمی جمهوری ملی منافع کنندهینتأم

 بود. نخواهد

طاهره 

فر و ابراهیمی

سید علی 

 منوری

 

بر بازشناسی  درآمدی»

مفهوم قدرت در روابط 

اندازها و الملل: چشمبین

 «هاگونه

سو و ساختاری گرایی از یکگرایی و معنامقوله قدرت بر مبنای مادی

شده است. بدین قرار بندیبودن و کارگزاری بودن از سوی دیگر طبقه

-گراشده است: مادیبندی چهاروجهی از قدرت حاصلنوعی طبقه

  کارگزاری.-ساختاری و معناگرا-کارگزاری، معناگرا-گرامادیساختاری، 

 

ارسالن قربانی 

نشین، شیخ

کامران کرمی 

 و هادی

قدرت هوشمند؛ تحول »

نوین قدرت در عصر 

 «شدنجهانی

هایی شدن، واقعیت قدرت دیگر در مکاندر پرتو موج اثرگذار جهانی

شود، بلکه روابط تجربه میمستقیم  طوربهها قدرت نیست که در آن

شدن ریشه دارد. این تحوالت قدرت، عمیقاً در پویایی جهانی

تأثیرگذاری بیشتر قدرت هوشمند نسبت به قدرت سخت و 

ها را در های دولتگیریهای قدرت نرم را بر روند تصمیممحدودیت



 1400، پاییز 57فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفدهم، شماره                                                                  58

 

 های پژوهشیافته عنوان پدیدآور

 زادهعباس

 

 راستای دستیابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده است.

الرضا موسی

 حیدیو

  

و تحول  یتکنولوژ فرا»

مفهوم قدرت در روابط 

 «المللبین

رغم تاریخ طوالنی تحلیل مفهوم قدرت، اجماع الملل بهدر روابط بین

الملل ایجاد نشده محققین در خصوص طبیعت و نقش آن در روابط بین

گرا به علت درک محدود از قدرت، بر قدرت اجباری است. رویکرد واقع

، تأکید داشت. اما با تغییر استنظامی  نابع مادی و قدرتکه متکی بر م

، نحوه برداشت هایتکنولوژ فراالملل، به دلیل توسعه عرصه سیاست بین

 تر شده است.های اعمال آن نیز متحول و پیچیدهاز قدرت و مکانیسم

 
 های نظامیپیشینه تحقیق مرتبط با موضوع جنگ در نظریه (2)جدول شماره 

 نتیجه عنوان پدیدآور

 یعقوب زهتاب 

 
 «های تکاملی جنگنظریه»

های تکاملی در خصوص جنگ آینده دارای یک وجه مشترک نظریه

هستند و آن اینکه تغییر شکل جنگ را طی یک فرآیند تکوینی و بر 

اساس نقاط عطف مهم در تاریخ و تمدن بشری موردبررسی قرار 

آینده تا حدی از یکدیگر  ها را از جنگدهند. همین امر توصیف آنمی

 سازد.متمایز می

کیومرث 

حیدری و 

 فریدون عبدی

 

های آینده و جنگ»

مشخصات آن با تحلیلی بر 

نظران دیدگاه برخی صاحب

 «نظامی غرب

افزاری و فضای جنگ آینده بیشتر فضایی خواهد بود مجازی، سیال، نرم

نامید. در این  ذهن آن راتوان خارج از حواس انسان که به استعاره می

ها تمرکز بر عقبه نه با مرزبندی مشخص، بلکه با نوعی فروپاشی جنگ

ی استوار محوردانشیه یا پااطالعات صورتبهاز درون با حمله از راه دور 

پردازان نظامی غرب، خواهد بود. همچنین مطابق دیدگاه برخی از نظریه

ملیات تأثیر محور و اندازی ائتالف، انجام ععملیات سریع و قاطع، راه

 باشند.های آینده میغیرخطی، عملیات روانی و ... از مشخصات جنگ

 یستارعلی 

و  خواه

 همکاران

 

ماهیت صحنه جنگ »

ی احتمالی ترکیبی آینده

علیه جمهوری اسالمی ایران 

 «1404در افق 

احتمالی علیه جمهوری اسالمی  ماهیت صحنه جنگ ترکیبی آینده

محور و دریا(، نیابتی دولت-زه تهاجم نظامی )هواایران؛ در هشت حو

سازی داخلی، تنش ثباتجانبه، بیغیردولتی، براندازی نرم، تحریم همه

بندی است. که در آن مقطعی و نافرمانی، نفوذ و استحاله قابل دسته

های نوین و فضای مجازی، ها شامل استفاده از سالحویژگی ترینمهم

ز نوع هوشمند )ترکیبی( و عرصه آن متمرکز بر نوع و ابزار تهدیدات ا

 امنیتی، فرهنگی و قومی و مذهبی است.-جنگ اطالعاتی
 

توانند با تحقیق حاضر مرتبط باشند، لیکن صرفاً یکی نوعی میتحقیقات مذکور علیرغم اینکه به

اط و اند. لیکن علیرغم ارتبصورت مستقل موردبررسی قرار گرفتهاز مفاهیم قدرت و جنگ به

کوشد تا ضمن کمک این تحقیقات به ادبیات نظری، اما پژوهش حاضر از این منظر که می

ها با یکدیگر بپردازد تا ضمن ایجاد اشباع بررسی این دو مفهوم نسبت به بررسی تطبیقی آن
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الملل را تبیین کند، نوآورانه نظری، آثار راهبردی این تحول بر مناسبات کالن آینده بین

 گردد.محسوب می
 

 پژوهش مبانی نظری
 المللمفهوم شناسی قدرت در سیاست و روابط بین

 اینکه الملل است اما بایکی از مفاهیم کلیدی و نقطه محوری در سیاست و روابط بین« 1قدرت»

)دئورتی و  (16۹ :1381زاده، سیف) اند،قدرت دانسته کسب برای ایمبارزه را سیاست

اعمال کنندگان و شیوه اعمال آن  ،قدرت از تعریف ارائه سر بر ( اما143: 1372فالتزگراف، 

 و مترادف بودن توانمند معنای به عام معنای در قدرت .دارد وجود زیادی نظرهایاختالف

: 13۹1، و عابدینی قانونی است. )مرندی اختیار فرمان، تسلط، اقتدار، کنترل، چون؛ مفاهیمی

 هایفرضپیش از ایمجموعه با تعریف واسطه اینکه هربه قدرت،( اما در فرایندهای کاربست 45

 «ماکس وبر»مثال عنوانآید. بههایی به وجود میتفاوت (40 :1381 صادقی،) خورده گره ارزشی

 هایواقعیتقدرت را همچون امری نسبتاً عینی و ملموس در میان ، شناختیجامعهاز منظر 

قدرت را اعمال قهر  «کارل مارکس»( 4۹ :1388، )نبوی .گذاردمیاجتماعی به بحث 

از طریق  قدرت «راسل برتراند»از منظر  ویک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر  یافتهسازمان

  .(1384)راسل،  است گیریاندازهقابلسنجش مطلوب یا نامطلوب بودن آثار یک کنش 

های ... به شیوه پذیری وگیری، ساختار، مشاهدهواسطه قابلیت اندازهتعاریف قدرت را به

. کندمی ارائه را قدرت از تعریف متفاوت دسته دو «کالین های»کنند. بندی میگوناگونی تقسیم

 و معرفی شخصی بین شأن دارای و شدن عملیاتی قابل و محدود ساده، را قدرت اول دسته

-می ختاریسا و اجتماعی شأن دارای و گیریاندازهغیرقابل تر،پیچیده را قدرت که دوم دسته

به « ریموند دوال و میکائیل بارنت»دیگر  بندیدستهدر یک  (52-45: 1۹۹7، هایپندارند. )

و « 4ساختاری»، «3نهادی»، «2قدرت اجباری» کنند:وجه و شکل مختلف قدرت اشاره می چهار

  .(2005برانت و دوال، )« 5مولد»

                                                           
1: Power 
2: Compulsory 

3: Institutional 
4: Structural 

5: Productive 
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آن، هدف یا ابزار بودن، بازیگران  المللی نیز تعاریف از قدرت با توجه به منابعدر عرصه بین

 مبتنی منابعی که بر وسیله یک»قدرت را « هالستی»اند. لذا هرچند و ... متفاوت کننده اعمال

اما درباره هدف/وسیله  (252-251: 1373 هالستی،)« است روند و رابطه یک است و شامل

 عنوانبه را قدرت «1مورگنتا هانس»بودن قدرت، منابع آن و ... توافقی وجود ندارد. چه اینکه 

کنت » نگاه اما در .یابدمعنا می ابزار عنوانبه خارجی سیاست آن در که گیردمی نظر در هدف

موردتوجه است. متقابالً  امنیت کسب جهت در نوعاً هدف عنوانبه قدرت از تلقی «2والتز

 یحد تاو  نظامی درتسخت )ق الیة دو دارای نیز قدرت را 3«جوزف نای»پردازانی چون نظریه

 دیگران است. مواضع دانند که ابزاری جهت تغییرنرم می و اقتصادی(

 مفهوم جنگ

است که هر یک بیانگر  شدهبیانهاى مختلفى درباره جنگ نیز، همانند سایر مفاهیم، تعریف

 یافتهسازمانجنگ را خشونتى  4«هدلى بال»، مثالعنوانبهبه جنگ است.  نگرش خاصى

معتقد است  5«کالوزوتیس» همچنین دهند.که دو یا چند کشور علیه همدیگر انجام مى داندمى

: 1384)شیرودی، حد اعالى خشونت در راه خدمت به دولت یا کشور است.  کارگیریبهجنگ، 

آمیز دانست که به شکل توان جنگ، را اقدامی معموالً خشونت( بر این اساس می25

و تحقق امنیت از طریق براندازی آشکار، حذف دفعی، اشغال و  یافته برای رفع تهدیدسازمان

های خاص این کنش سخت، از ویژگی اهداف برایپذیرد. جنگ ها، صورت میالحاق سرزمین

 برتری اراضی، تصرف صورتبه که است ایتجربی هایواقعیت معنای به اینجا در سخت است و

 سختی. یابدمی تجلی امنیتی معادالت در لقبی این از مواردی یا دشمن کردن ساقط نظامی،

 تمامی تغییر به قادر اینکه جنگ. هاستآن تجربی بودن ملموس و محسوس به اهداف این

 نظر همین سازد، ازمی خود تابع را چیزهمه و است کشور یک در راهبردها و هااولویت

 کاربست هنر و انشد را، نظامی رهنامه( بر این اساس 32: 2006، شارپاست. ) درکقابل

 قدرت، اعمال به تهدید یا قدرت اعمال راه از ملی کالن اهداف تأمین منظوربه مسلح نیروهای

 (76: 1388 حسنلو،. )اندکرده تعریف ابزار و منابع روش، هدف، شامل

                                                           
1: Hans Morgenthau 
2: Kenneth Neal Waltz 

3: Joseph Nye 

1: Hedley Bull 

2: Clausewitz 
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و  انسانمنفی  تسرش بهجنگ را  هایریشه ،نانهیبدب یبا نگاه طورکلیبه یسنت رویکردهایدر 

سه سطح فرد، دولت  در جنگ ةشیر دادند. اما در نگرش مدرنبی زورمندان ارجاع میطلقدرت

، گاز جن یریوگراه جلگیرد که موردبحث قرار می المللنظام بین یآنارشویژه وضعیت به و

( رویکردهای لیبرال نیز جلوگیری از جنگ 1۹۹0، والت. )شودمی یمعرف یا تهدید درتق هموازن

جهت  داخلی سیاسی نظام در بخش مشروعیت المللی، کاربست اصولینرا در نهادسازی ب

 (56: 2013، بورچیل و دیگراندانند. )روابط خارجی و ... می در زور کاربرد تمایل کاهش

 المللتحول قدرت در روابط بین

ه الملل از منظر مفهوم، منابع، مصداق، سطوح و .... دچار تحول بسیاری شدقدرت در روابط بین

این تحول در چهار بخش؛ ساخت مفهومی، جابجایی در ست. جهت ارائه یک تصویر منسجم، ا

ارائه شده  1توزیع، تحول نظری و تحول پارادایمی موردبررسی قرار گرفته و در نمای شماره 

در تحول « قدرت هوشمند»الملل، برآمدن مفهوم است. مبتنی بر مناظرات دانش روابط بین

قدرت دو « پسامدرنیستی»قدرت و نیز تحول پارادایمی با ارائه نظریه  درون پارادایم مدرن

 نتیجه این تحوالت هستند.
 تحول در ساخت مفهومی قدرت

گردد که تحوالت ابعاد مختلف قدرت نظیر؛ تحول در ساخت مفهومی قدرت زمانی آشکار می

منابع قدرت ار گیرد. و ... موردبررسی قر« ساختار»، «چهره»، «شیوه اعمال»، «هدف»، «منابع»

توجه به  ترشیپشوند. به دو دسته کلی منابع محسوس یا سخت و نامحسوس یا نرم تقسیم می

منابعی که استعداد و توان رزمی بازیگر شکل داده و  مثابهمنابع محسوس و سخت قدرت به

ها آن هایی چون سالح، نیروی نظامی، منابع اقتصادی و... شده و ویژگی محوریشامل مؤلفه

متأثر اما  ؛(2000،  کرمن و دووالآ) ها زور است، موردتوجه بودتولید اجبار و شکل عمومی آن

 و تکثر، پراکندگیبرخوردار شده و  بیشتری اهمیت از نامحسوس شدن، منابعاز تحوالت جهانی

 ده استرخ دا( سیاسی و دولتی، اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سازمانی، نظیر) قدرت منابع تنوع

 دهدمی شکل را بازیگر جذب توان و استعداد در این میان منابع نرم که .(384: 1384)نظری، 

توانایی  چه اینکه شده، محسوب قدرت منبع عنوانبه خود اطالعاتی نوین هایو نیز فناوری

 در تحول .(88: 13۹5نژاد و دیگران، )سلطانی دارند را بالفعل قدرت به بالقوه قدرت تبدیل

های ها تعبیر به چهرهآن که از «دوال و بارنت»ساختاری و روابط درونی قدرت نیز طبق نظرات 

« قدرت نهادی»در روابط فردی،  با تحمیل مستقیم« اجباری قدرت»شکل؛  4شود قدرت می

که در « قدرت ساختاری»شود، های اجتماعی اعمال میرویه قواعد و واسطهکه غیرمستقیم به

آخر شود و دستر مبنای جایگاه و نقش بازیگران در چارچوب کالن تعریف میآن روابط ب
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و  دانش روابط اجتماعی و از طریق همه در پراکنده غیرمستقیم، صورتبه که «مولد قدرت»

مثابه ( قدرت مادی به2005، بارنت و دوالشود. )می داده انتقال و بازتولید تولید، هاگفتمان

همچون کاالیی  را قدرتسخت، رویکرد غالب پیشین بوده است که هدف با کاربست ابزار 

سازی آن تمرکز کرد. )جونز و دیگران، بر بیشینه و را تصاحب آن توانمی که کردمی تعریف

مثابه ابزاری برای نیل به اهدافی گرفتن قدرت به نظر درواسطه ( اما این رویکرد به7:1386-5

 نیز نخستین بعد قدرت را در تحمیل« استیون لوکس» همچنان که دیگر تعدیل شده است.

و در بعدِ سوم  ساختارها و نهادها قدرت دومِ کند، ولی در بعدِنفر تعریف می دو رابطه سلطه بین

در . (36: 13۹7)جمشیدی و شامیری،  پردازدمی قدرت دهیشکل هست که به سازی هنجار به

مرور چهره ساختاری اجباری فردی آن، بهروند تحولی قدرت، مشخص است که قدرت از شکل 

قدرت نظامی وجود دارد، ولیکن به  و نهادی پیدا کرده است. لذا هرچند همچنان اعمال سخت

های نرم فرهنگی یا های اعمال قالبهای غیرمستقیم در همچنان که شیوهرسد شیوهنظر می

 یت برخوردار است.اقتصادی مبتنی بر جلب رضایت یا منفعت دیگر بازیگران از اولو
 جابجایی در توزیع قدرت )تمرکززدایی از قدرت(

تغییر در توزیع قدرت میان بازیگران جهانی و نیز سطوح آن، دیگر شاخصه تحول قدرت است. 

 هایقدرت هنگامی که ویژهاست به «قدرت انتقال»ترین شکل این تغییر در توزیع قدرت، ساده

، یکنبریادرگرفته ) المللیبین نهادهای و قواعد سر بر ایمبارزه و باشند افول حال در بزرگ

 هایقدرت حد به قدرت، در برابری لحاظ به ظهور حال در های( و طی آن قدرت36: 2006

: 13۹8، گیلپین) شود المللی فراهمبین نظم در تغییر برای الزم شرایط ارتقاءیافته و نظم حافظ

یا عدم افول قدرت کشوری چون آمریکا و جایگزینی به همین جهت بحث درباره افول  ؛(72

. (75: 13۹2زاده، چگینی) الملل استمباحث مهم در سیاست بین ازجملههای دیگر قدرت

 دوران چه اینکه در هاست.ی ابرقدرتیر در توزیع قدرت جهانی، فراتر از جابجایحال تغیبااین

 ساختاری یعنی تغییر یکی ؛است داده رخ المللیبین نظم در تغییر از گونه دو سرد، جنگ پسا

 بازیگران به هادولت از قدرت انتقالبا بازیگران  تغییر دیگری المللی وبین قدرت کانون تغییر

های جهانی تمرکز بندیدر تغییر ساختاری قدرت بر قطب (73: 2012، نای). غیردولتی

است  قطبیتکست، نظامی سیا سطح در حداقل المللبین شود، چه اینکه هرچند نظاممی

 تهدیدهای وها چالش تواندنمی ییتنهابه حال آمریکا(، اما بااین386: 2000، بوزان و لیتل)

 یک قدرت، توزیع وضعیت این در (۹66-۹68: 1388کند. )گریفیتس،  حل را خود رویاروی

 را آن توانمی و یچندقطب نه و است قطبیتک کامالً نه که؛ کرده ایجاد را المللیبین نظام

این توزیع ( 84 :1378هانتینگتون، )و  (103: 1383 کرمی،) دانست. «چندقطبی -تک» نظامی
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رخ  داده است  ماهیتی گسستی نیز خوانده شده است، چه اینکه «قطبییب» قدرت جهانی حتی

 بازیگر نوع چندین نفوذ تحت بلکه بزرگ، قدرت معدودی سلطه در نه آینده جهان که طی آن

-12: 2008، هاس). شد خواهد داده شکل هستند، قدرت مختلف انواع از برخوردار که ختلفم

 اطالعاتی انقالب و شدنجهانی فرآیند پیامد غیردولتی، بازیگران درواقع توزیع قدرت میان (14

موازات تضعیف اقتدار دولت و برآمدن بازیگران غیردولتی، به .(76: 13۹2زاده، )چگینی است

ها، ادیان، هویت قومی و ... نیز در حال برجسته های محلی، تمدنیی مبتنی بر فرهنگجوهویت

-28: 1۹۹6، هانگتینتون) نیز شده است.« هابرخورد تمدن» شدن که منجر به نظریاتی مانند

ای و اهمیت فراتر آن نسبت به سطح ( بر این دو تحول، باید توزیع قدرت در سطوح منطقه2۹

 چند قطبی، یجابه را المللبین نظام بتوان شاید دیگر، تعبیر به یز افزود.المللی را نبین

زده تبیین با عنوان سیاست در جهان آشوب« جیمز روزنا»این موضوع را دانست.  ایمنطقه

الملل را های بزرگ نقش محوری خود در سیاست بینقدرت»نموده است بر این اساس که؛ 

)متقی،  .«استای گرفته که مبتنی بر ظهور بازیگران منطقهلداده و فرآیند جدیدی شکازدست

13۹2 :165). 
 تحول نظری قدرت

الملل، در طول تاریخ خود واجد مناظراتی بوده است، که از تحت قالب مناظره دانش روابط بین

 ،«گراییسنت» مقابل در «ییرفتارگرا»، مناظره «گراییواقع»در مقابل  «گراییآرمان»اول؛ 

های و جریان« ییخردگرا» مناظره تاًی، و نها«هابرالیلنو»و « گرایانواقع نو» میان ه سومرمناظ

را تعیین حدود مناظرات توان نمیمطلق طور ، به آنان پرداخته شده است. هرچند به«انتقادی»

گرایی و ویژه در تقابل واقعها را بهای درباره منابع قدرت و کاربست آنتوان مناظرهکرد، اما می

های ای مبنایی درباره قدرت میان خردگرایی و جریانلیبرالیسم مشاهده نمود، همچنین مناظره

چه  .(7۹: 1384)قوام،  شودمی یاد قدرت مثابه سیاستِبه گراییهای واقعاز نظریه انتقادی.

« یاریخود»المللی صرفاً بایستی از طریق بین یآنارشاینکه امنیت و منافع ملی، در شرایط 

ها منابع سخت که ویژگی آنسازی قدرت مبتنی بر دنبال شده و این امر اساساً بدون بیشینه

در لذا ( 137: 13۹7. )فتاحی اردکانی و همکاران، نیست پذیرامکانعریان و نمایان بودن است، 

 ها،اتحادها و ائتالف نظامی، دکترینگسترش تسلیحات نظامی،  چون؛ مواردی گرایی برواقع

فر و منوری، ابراهیمی. )شودمی تخاصمی تمرکز دیپلماسی تعقیب و خارجی اقتصادی سیاست

شیوه اعمال های قدرت آمد و نیز گرایی، بر مبنای آنچه درباره چهرهدر واقعقدرت ( 18 :13۹1

(، در حوزه چهره نخست قدرت و از نوع قدرت اجباری و بعضاً 13: 1386قدرت )نصری، 

 رشد جهانی، تحوالت با متناسب مرور( اما به6۹۹: 1386گیرد. )وحیدی، یساختاری قرار م
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 کاربست قدرت، ترغیبی اعمال بر تأکید با لیبرالیسم اقتصادی، متقابل وابستگی و ارتباطات

 زده پردازینظریه به دست نظامی قدرت اعمال ویژهبه قدرت محدودسازی هدف با و نرم قدرت

در چارچوب نگرش لیبرالی، ( 16: 1375 لوکس،. )است قدرت به گراکثرت نگرشی که است

کشوری که واجد سه نوع سازد. از نظر او، را مطرح می« قدرت نرم»موضوع  «جوزف نای»

در تغییر و شکل دادن به )همراه با ابزارهای ارتباطی « ایده سیاسی»، «فرهنگ»جذابیت 

د بر کشورهای دیگر تأثیر و اراده خود را توانباشد، می« سیاست خارجی»( و جهانی هایگفتمان

رسد که تأکید بر ( چنین به نظر می6: 2004، نایها تحمیل کند. )به شکل غیرمستقیم بر آن

جذابیت و قدرت نرم، واحد و ناظر بر تحول منابع قدرت است. ابزارهای معطوف به قدرت نرم 

آن را از شبکه ذهن مخاطب عبور نیز از مواجهه مستقیم قدرت با فیزیک هدف پرهیز نموده، 

به گفته نای، اگر بازیگری موفق شود ( چراکه 67: 2006، کورترایتنمایند. )داده، اعمال می

قدرت خود را در نگاه دیگران مشروع جلوه دهد و نهادهایی تأسیس کند که دیگران عالیق خود 

او که متکی بر منابع لگوی دیگران از ادرواقع را بر اساس ضوابط آن نهادها هماهنگ نمایند، 

پیروی کرده و ترجیحات خود را بر اساس آن شکل  قدرت نرم و ابزارهای اشاعه آن است،

 گیریشکل چگونگی بر قدرت است سوم ( این همان چهره44: 13۹5)عباسی، دهند. می

 اشکال نهادی و ساختاری قدرت به شمار ازجملهو  تأکید گران، کنش و های بازیگرانارجحیت

 .(8: 13۹0دهقانی فیروزآبادی، ) آیدمی
 تحول درون پارادایمی: برآمدن قدرت هوشمند در رهیافت خردگرایی

در  گرایی و نولیبرالیسم شکل گرفته است کهدر تداوم بحث پیشین، نوعی امتزاج میان نوواقع

جود ، وخردگرا توجه به امر مادی اندازشود. چشممعرفی می« خردگرایی»قالب پارادایم 

فر و دهد، )ابراهیمیارائه میالملل بین استیاز س یخیرتاریغ رییتصو وبوده  یکنشگران عقالن

متناظر به همسویی فوق و تحوالت « 1قدرت هوشمند»( در حوزه قدرت نیز 8: 13۹1منوری، 

مفهوم قدرت هوشمند را سپتامبر طرح شده است.  11ویژه پس از الملل بهعینی نظام بین

به معنای ترکیب هدفمند و خردمندانه قدرت نرم و سخت در  2«سوزان ناسل»ار نخستین ب

 (13۹: 13۹0نشین، د. )قربانی شیخمقابله با تهدیدات به کار بر

ابزاری برای دستیابی به اهداف مثابه یک راهبرد و جعبهنیز قدرت هوشمند را به« جوزف نای»

، نای و آرمیتراژ) شودمل قدرت سخت مینمایند که هم شامل قدرت نرم و هم شاتعریف می

                                                           
1: Smart Power 

2: Suzanne Nossel  
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کند، بر ائتالف، همکاری و ضمن اینکه قدرت نظامی تولید می لذا قدرت هوشمند، ؛(2008

کارکرد نهادها در تمامی سطوح برای افزایش نفوذ و نهادینه کردن مشروعیت در سطح جهانی 

رت است که مبتنی بر قد یدهسازماننیز توجه دارد. درواقع قدرت هوشمند شکل جدیدی از 

( 141:13۹0نشین،سازی جامعه باشد. )قربانی شیخپذیری و الگوهای متقاعدمشارکت، انعطاف

 جنگ تهدید بازگشت سازیمفهوم برای هوشمند، قدرت مفهوم طرح از پس «نای جوزف»

 فادهنیز به معنای است را «1زیرکانه قدرت» مفهوم آمریکا، علیه چین و روسیه سوی از اطالعاتی

 قدرت از ارتقاءیافته نوعی کند، کهمی تعریف آمیزخصومت اهداف برای اطالعات از آمیز فریب

 .(2018، نای) شودمی محسوب سخت
 مدرنیستی قدرتتحول پارادایمی؛ نظریه پست

الملل، نظریاتی که در مناظره چهارم در مقابل خردگرایی قرار دارد را در دانش روابط بین

و  یشناختی در انتقادات هست ها،نظریه این مشترک وجهاند. و ... خوانده« انتقادی»، «گراتأمل»

محور و ساخت معنااندازی چشمطورکلی بر و به است ییبه خردگرا نسبتها آن شناختیمعرفت

تمرکز دارند. این تحول پارادایمی در  رویکرد خردگرا( ییگراینیعاجتماعی واقعیت )در مقابل 

در  قدرت سنجشقابلیت  و پذیریدهد که؛ در برابر آزمونت این را نشان مینگرش به قدر

 «یبخشیی رها» با طرح مفهوم و پراکندهو  یفیکقدرت اساساً  هاخردگرایی، اما پسامدرنیست

ارزش درواقع ( ۹: 13۹1 منوری، و فرابراهیمی) هستند.جاری  قدرت ج از مناسباتوخواهان خر

نگرش پسامدرن در برابر  کهیدرحال شد،نیسم محوری تلقی میدر مدرقدرت  نبودو هدف

 .(32: 1376 )منوچهری، زندیمچنین نگرشی دست به تقبیحِ قدرت 

 ماهیت و بر مفهوم را فلسفی توجه ، بیشترین«فوکو میشل»پسامدرن،  اندیشمندان میان در

 تبارشناسى در «ستمرارا» خط او را نقطه عطف در پایانای که گونهداده است، به قرار قدرت

کرد.  آغاز را «دوم سیر خط»از دوران مدرن،  پارادیمیک گسست که با دانندیم قدرت مفهوم

ماهیت قدرت و  رب دوران مدرن،های نظریهدهد که؛ این گسست نشان می (12: 1380)کلگ، 

 است تربه که؛ کندمی تأکید فوکوتمرکز داشته، اما در تحول پارادایمی حاضر  چیستی آن

 فوکو نزد لذا قدرتپرسش شود.  «شود؟می و چگونه اعمال ایوسیله چه به قدرت»درباره اینکه 

 و هاانسان که است اىشبکه نیست، بلکه دستوری و پایین به باال از ابالغی ساده مفهوم یک

 تتعامال مختلف هایالیه در ریشه مفهوم این در قدرت. اویند مجرى همه ساختارها و نهادها

                                                           
1:Sharp Power 



 1400، پاییز 57فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفدهم، شماره                                                                  66

 

 است. چه اینکه قدرت قدرت گفتمان، مجرای اعمال داشته و( مفاهیم) زبانی و اجتماعی

 های عامتاکتیکبا  را های سرکوبگر خودو کنش بدون سرکوب، متقاعدکننده بوده گفتمانی

کند. می ایجاد« حبس دائم»حوزه رفتاری اعمال و نوعی  احساسات و روی روی سازیمطیع

فهم بر اثر این ساختار قدرت، در میان مخاطبان، یک  (26-1۹: 1378رابینو،  و )دریفوس

و  بخشدمیقدرت، مشروعیت  اعمال کنندهِ بهشود، فهمی که خلق میمتعارف یا عقل سلیم 

این « یورگن هابرماس». کندمیبازتولید  روابط سلطه مجاز، موجه، مسلم و طبیعی را تولید و

سازی یکسان»از راه این رویکرد به قدرت،  .نهدنام می «ناستعمار زیست جها»فناوری قدرت را 

انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات در عصر حاضر، سازوکارها شود و میحاصل  «فرهنگ جهانی

 (1)نمای شماره  .سازدمی پذیرامکاناعمال این شکل از قدرت فراهم و  و ابزارهای الزم را برای
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چارچوب تحول مفهوم قدرت: ساخت مفهومی، نظری، توزیع قدرت و برون داد نهایی  (1)شماره  شکل

 آن
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 های نظامیتحول مفهوم جنگ در نظریه

و  شناختیجامعه یهامؤلفه ،یهمگام با تکامل فناور یانسانهای پدیده ریاس دمانن زین گجن

. لذا با گذر زمان نیاز به بازنگری قرار دارد یتکامل یدر روندو...  انسانی ومعل یاهمیاراداپ یحت

و همکاران،  خواه یستاریابد. )های قدیمی مربوط به جنگ و بازشکافی آن ضرورت میدر انگاره

های نیروهای اجتماعی یا نظران مختلفی متأثر از نوع، ماهیت و ویژگیصاحب( 30: 13۹5

ها اقدام بندی آنها و چگونگی دستهصوصیات جنگتحول فناوری و ... نسبت به معرفی خ

توان بر اساس؛ منابع و ابزار کاربردی در جنگ، تحول ادواری جنگ اند. بر این اساس مینموده

باره نظریات نسل تقسیم و دراین 5را در چهار دوره، بر مبنای راهبردهای صحنه نبرد 

 بندی نمود.نظران نظامی را دستهصاحب
 جنگ تحول ادواری

شود، موضوع تحول ادواری پیش برده میواسطه کدام نیروی بنیادین بهبر مبنای اینکه جنگ به

جنگ با « دوم دوره»جنگ بر مبنای نیروی انسانی، « یکم دوره»شده است. جنگ مطرح

در « دوره چهارم»با به میان آمدن نیروی مکانیکی، و « دوره سوم»کاربست نیروی جانوری، 

یکم جنگ را  اند. دورهشدن، مطرح شده یکیمکان فراسوی ها بهبه توسعه فناوریحال حاضر 

گیری از وسطی سراغ گرفت که عمدتاً مبتنی بر بهرهباید در دوره سنتی، یعنی پیش از قرون

مانند های طبقاتی داری و مزیتشهرها مبنای حکومت-نیروی انسانی بود. طی این دوره، دولت

)زهدی و  آمد.می حساببهگان بخشی از چارچوب ایدئولوژیک آن زمان ان و بردروابط میان ارباب

 روم و نیز یامپراتورهای جنگ در مواردی چون دوم دورههای ( جنگ38: 13۹5کالنتری، 

نجم، )محمدی ندری بودگیری از نیروی جانومبتنی بر بهره وسطی اتفاق افتاد کهنجهان قرو

تاریخ نهاده و جنگجویان  با چارچوب نیروی مکانیکی پا به عرصه سوم جنگ دوره. (33: 13۹3

شده درآمد. این های ملی نهادینهصورت ارتشهای پادشاهی پیشین، بهمزدور در دوره حکومت

شده و ناپلئونی و سپس با پیشرفت صنعتی به شکل نهادینه دوره صورت ابتدایی را در فرانسه

آسای لشکرهای موتوری و زرهی در جنگ جهانی حمالت برق تر توسط آلمان در قالبپیشرفته

چهارم بیانگر شکل جنگ در  دوره .(3۹: 13۹5)زهدی و کالنتری،  توان مشاهده نموددوم، می

، دو شکل اصلی از جنگ در حال ظهور است: فرا مکانیکیجهان معاصر است. بر اساس نیروی 

با  ،شدترغربی غالباً متکی بر درگیری کمیجنگ غیرغربی و جنگ با فناوری پیشرفته. جنگ غ

های نامتقارن است با هدف به چالش گرفتن برتری و تاکتیکمحوریت بازیگران غیردولتی 

های نظامی جدید مانند گیرد. جنگ با فناوری پیشرفته بیانگر فناوریغرب انجام می فناورانه
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، واحدهای رزمی روباتیک و نیز شونده، جنگ اطالعاتی، تسلیحات غیرمرگبارهای هدایتسالح

 .(138۹)زهتاب،  استانرژی  کنندهافزارهای هدایتجنگ
 های جنگنسل

م( را با توجه به راهبردهای جنگی 1648) ایتفالوس لحص از دورهجنگ مدرن  «ندیل امیلیو»

« نسل یک»در ( 14-12: 2004، لیندکرده است. ) یشاخص بند های جنگنسل صورتبه

آید. توسعه این تاکتیک تا حدی حساب میشاخص به ترینمهمتیک خط و ستون جنگ، تاک

وابسته به عوامل فناورانه بود و نیز پاسخی به تفکر و شرایط اجتماعی آن دوره محسوب 

همچنین بیشتر عالئمی که امروز نیروهای نظامی را  .(25: 13۹5)زهدی و کالنتری،  گردیدمی

بندی دقیق افراد و ... سازند مانند؛ یونیفرم، احترام نظامی، درجهاز مردم غیرنظامی متمایز می

جنگ نیز در پاسخ به نوآوری « نسل دوم» .(138۹)زهتاب،  رودمحصول نسل اول به شمار می

خاردار، مسلسل و آتش غیرمستقیم پا به عرصه نبرد دار، سیمهای خانتسلیحاتی نظیر؛ سالح

ی بر آتش و حرکت بود و اساساً ماهیت خطی خود را حفظ نهاد. در این نسل، راهکنش مبتن

کرد؛ با این تفاوت که قدرت آتش انبوه جایگزین نیروی انسانی انبوه شد. )زهدی و کالنتری، 

افکن سنگین و هواپیمای بمب ویژه توپخانههای نظامی و به( این نسل مرهون فناوری26: 13۹5

پیشین به قدرت آتش و فرسایش متکی نبود، بلکه بر جنگ برخالف نسل « نسل سوم» و ... بود.

مبنای تجربه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در عوض سرعت، غافلگیری و سردرگمی فیزیکی 

 .(20: 13۹3)محمدی نجم،  دادر میو ذهنی دشمن را مورد تأکید قرا

آهنگ عملیات، کاهش دارای خصوصیاتی نظیر؛ افزایش سرعت و ضرب جنگ «نسل چهارم»

تر، جنگیدن غیرخطی تر و چابکوابستگی به پشتیبانی مرکزی، استفاده از واحدهای کوچک

توصیف  1«انقالب در امور نظامی»که در قالب  استبدون وجود جبهه نبرد مشخص و ... 

 هایشبکهاز همه  استفادهشود که؛ با ریف میتع گونهنیاپیروزی در جنگ شوند. چه اینکه می

 که متقاعد کرد را دشمن یاسیرهبران س یامو نظ یاعاجتم ،یاقتصاد ،یاسیدر دسترس س

ولن و ک). است شتریب شدتبهآن  یایآن از مزا هایهزینهو  نبوده دستیابیقابلها آن فدااه

 ندیکه به دنبال فرآتفاوتی است  دیگرمحور نسل چهارم  شبکه تیماه( 4: 2017، ریچبورن

های سلسله ها و سازماندولت-انحصار جنگ در دست ملت گرفته و طی آنشکلشدن جهانی

                                                           
-1  Revolution in Military Affairs (RMA) 
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آن به  یاشبکه شکل در یردولتیکنشگران غ یرزم ازمانسو مراتبی نظامی رسمی درآمده 

 .(62: 13۹6)قاسمی،  اندوجود آمده

 دهیاو نسل چهارم  محور یفناوراست؛ نسل چهارم  ها به دو تعبیر یاد شدهاز نسل چهارم جنگ

 یفناورهاست. در نسل چهارم . تفاوت نیز در کاربست منبع اصلی قدرت در این جنگمحور

 شوندهشوند، برای نمونه مهمات هدایتها با محوریت فناوری وارد نبرد می، عمدتاً دولتمحور

کنند که با مهمات متعارف با حجم اهم میدقیق با حجم محدود، قابلیت حمله به اهدافی را فر

: با محوریت ایده محور دهیا( اما نسل چهارم 23: 13۹3انهدام نیستند. )محمدی نجم، انبوه قابل

های فرهنگی از درون سنت ازقضاو تدابیر تاکتیکی قابل تشریح است. این تعبیر از نسل چهارم، 

توان نسل چهارم ده است. از این منظر میغیرغربی و با محوریت کنشگران غیردولتی متولد ش

 .(24: 13۹3 نجم، محمدی) حساب آوردایده محور را جنگی نامتقارن به

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (63: 1396های اول تا چهارم جنگ )منبع: قاسمی، بررسی نسل (2) شماره کلش

 کاربست عینی؛ جنگ هیبریدی

الت ساختاری )ورود بازیگران جدید، تغییر تحو تبعبههای جنگ مطابق با آنچه درروند نسل

ساختار، ماهیت، پویش جنگ و ...( ذکر شد، روش جنگ نیز متحول و در راستای درک ماهیت 
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: 13۹6طرح شده است. )قاسمی،  1«جنگ هیبریدی»ای تحت عنوان ، پدیده21منازعات قرن 

عنوان ها بهاً بین دولت( چه اینکه جنگ در مفهوم هیبریدی لزوم44: 13۹7نژاد، ( )صبوری52

نبردهای نوین  گردان صحنهدهد، بلکه بازیگران جدید بازیهای مستقل رخ نمیموجودیت

ترکیبی از ابزارهای متعارف، نامنظم و « جنگ هیبریدی»توان گفت: در تعریف میباشند. می

سترس دیپلماتیک، متقارن و شامل استفاده یک بازیگر دولتی یا غیردولتی از همه ابزارهای در د

( 52: 13۹6ثباتی در کشور هدف است. )قاسمی، اطالعاتی، نظامی، اقتصادی با هدف ایجاد بی

پذیر اهداف به پیگیری غیرمستقیم و انعطاف« جنگ هیبریدی»نیز در تعریف « اندرو کوریبکو»

اتی و های جنگ نامتقارن، مداخالت اطالعنظامی، از طریق کاربست تغییر رژیم سیاسی، روش

کند. را رویکرد آمریکا در پیشبرد نزاع با دشمنانش ارزیابی می نیروهای نیابتی اشاره و آن

قدرت  ابزار سازی( در جنگ هیبریدی، مهاجم بایستی توان باالیی در هماهنگ2015، کوریبکو)

 ها به اهداف خود داشته باشدو تشدید آن اطالعاتی غیرنظامی و اقتصادی، سیاسی، نظامی،

هر نیروی متخاصمی که بتواند  شودبه همین سبب گفته می .(3: 2017، ولنت و ریچبورنک)

های نامنظم، های متعارف، تاکتیکسالح: پذیر، ترکیبی از چهار عنصرو تطبیق زمانهمصورت به

گیرد، به تروریسم و رفتار مجرمانه را در فضای جنگی برای حصول اهداف سیاسی خود بکار می

های لذا روش جنگ هیبریدی شامل تالش ؛(72: 13۹6)قاسمی،  جنگدهیبریدی میروش 

ثباتی کشور هدف و قطبی کردن منابع قدرت را در جهت بی یخوببهای است که چند الیه

تمرکز مهمی بر وضعیت افکار عمومی ناظران و اراده  کهیدرحالکند، جامعه آن را دنبال می

سرنوشت جنگ هیبریدی را در « جان مک کوئن»همین دلیل  مقاومت در مخاطبان دارد. به

نتیجه جنگ در صحنه نابرابری »داند چه اینکه؛ ای میکاربست مؤثر عملیات روانی و رسانه

گر و افکار عمومی در گردد که از سه بخش؛ مردم منطقه نبرد، مردم کشور مداخلهتعیین می

ویژه این رویکرد در جنگ به .(112: 2008، مک کوئن« )المللی تشکیل شده استجامعه بین

های نامتقارن، تنوع ابزار و مدیریت غیرمتمرکز آشکارا در جهت نسل چهارم کاربست روش

 دهد.نوعی بلوغ نسل چهارم جنگ را نشان میها قرار دارد و بهجنگ
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 مثابه تحول پارادایمیجنگ شناختی به

محور علیرغم اشراف کامل بر نسل چهارم فناوریمبتنی « ایجنگ شبکه»ناکارآمدی الگوهای 

 اتکا و فرهنگی آگاهی فقدان دلیل به (زمان، سایبر زیردریا، هوا، دریا، و زمین) جنگ ابعاد بر

اطالعات در اشغال عراق توسط آمریکا، گویای ضرورت تغییر در  الکترونیکی به پردازش صرف

« ذهن انسان»اقعیت باعث گردید تا این و (35: 13۹3 نجم،محمدی)نگرش به جنگ بود. 

عنوان بُعد جدیدی به جنگ اضافه گردد که در آن توجه مبتنی بر حوزه شناخت است. این به

 ماهیت بررسی صورت گرفته است که در آن به« 1علوم شناختی»واسطه توسعه دانش رویکرد به

 ممکن را هافعالیت ینا انجام که فرایندهایی و بندیطبقه تفکر، مانند؛ ذهنی هایفعالیت

 ادراک زمینه در پژوهش رشته این اصلی اهداف ازجمله ترمشخص صورتبه. پردازدمی کندمی

 ریزی،برنامه قضاوت، تفکر، و استدالل زبان، یادگیری، و حافظه توجه، بازشناسی، و

 .(2018، اگاردت) است...  و گیریتصمیم

 دانند که در آن؛ شناختمی« نگ شناختیج» تکوین سرآغاز را جنگ در ششم بعد ظهور

 و تحرکات تاکتیکی نظامی، هایقابلیت دکترین، تصمیم، رفتار، اندیشه، فرهنگ، و فلسفه

 گیرد. بهسطوح، موردبررسی قرار می تمامی در دشمن و خود مادی و ذهنی عوامل همه خالصه

 رفتار مخاطبان هدف، بلکه غییرت فقط برایابزارها نه همه از بعد ششم جنگ، در تر،ساده عبارت

 است تاثیرمحور عملیات متعادل حِد امر این. شودمی استفاده هاآن شناخت حوزه به نفوذ برای

 .(38: 13۹3 نجم،محمدی) دارد قرار شناخت در قلمروی آن اصلی خاستگاه که

 سطح دو در را نظامی حوزه در شناختی علوم توان در کاربردهایبعد دیگر جنگ شناختی را می

 سطح در. نظامی تجهیزات سطح در دوم، و انسانی نیروهای سطح در اول، کرد؛ بررسی توانمی

 افزایش سربازان، بدن در انرژی تولید بازده افزایش چون؛ مواردی به توانمی انسانی نیروی

 سیستم در درد حس و ترس میزان کاهش جنگی، جراحات از ناشی هایآسیب ترمیمسرعت

 تشخیص سیستم گسترش بدن، عصبی سیستم با فنّاوری ادغام رفتار، و ذهن کنترل عصبی،

DNA، کاربرد همچنین. نمود اشاره...  و بدن بافت احیای پروژه نما،انسان هایربات فناوری 

 اسکلت ساز،ناتوان شناختی هایسالح گسترش: شامل نظامی تجهیزات حوزه در شناختی علوم

 جاویدی، و احمدی) گردد.می...  و پرنده ربات سایبری، حشرات ،سالمت هایردیاب کمکی،

، «2شناسایی و نظارت اطالعات،» در را ترکیبی از؛ تالش« جنگ شناختی»بنابراین  (12: 13۹۹
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 نیاز طورکلیبه دانست که «سایبری عملیات» و «1شناختیروان عملیات»، «الکترونیکی جنگ»

( با توجه به این 2018، اینونو و دیگرانبدهد. )می افزایش را اطالعات جریان کنترل به

های آینده است نوعی تحول پارادایمیک در جنگ« جنگ شناختی»توان گفت توضیحات، می

های معمول آن به عرصه شناخت، ادراک و ذهن انسان تغییر داده و که ابعاد جنگ را از حوزه

گیری است که در اینجا خالل در نظام تصمیمها، ساخت ذهن و اابزار آن مبتنی بر انتقال ایده

 آید.فناوری اطالعات و الکترونیک نیز به کمک بازیگر متخاصم می
 

 های پژوهشیافته
 انطباق روند تحول قدرت و جنگ

دچار یک  ،از خود یهای زمانی/گفتمانی مختلف با ارائه اشکال متفاوتقدرت و جنگ در دوره

دستیابی به  هر دو یکسان و هدف اصلی از اعمال قدرت و جنگ هرچند ،اندتفکیک و تمایز شده

منجر به  قدرت و جنگکارگیری نحوه چگونگی اعمال و محل به درواقع است.اهداف مشخص 

توان به شکل قدرت و جنگ شده است. این تحول را می هاینظریهمختلفی از  ایجاد انواع

تواند ین امر در یک روند تاریخی، میانطباقی میان قدرت و جنگ موردبررسی قرار داد. ا

توان میان این مقاطع تصویری از تحول دو مفهوم را نشان دهد، هرچند به لحاظ تاریخی نمی

 خطوط روشنی را ترسیم کرد.

دوران سنتی مقطعی تاریخی است که در فضای گفتمانی آن، قدرت سخت بر مبنای توان 

های که جنگ نیز در نسل است. همچنانگردیده بعدی و مستقیم اعمال مینظامی، تک

آمده است. به لحاظ نخستین آن، صرفاً کاربست قدرت نظامی در فتح سرزمینی به شمار می

توان در چارچوب نگاه حاکم تاریخی، تحوالت قدرت تا بعد از جنگ جهانی دوم را می

و عُده نظامی بازیگران افزارانه از قدرت در نظر گرفت که میزان عِده گرایانه و تفسیر سختواقع

توان از نظر آمد. این مقطع زمانی را میها به شمار میشان سنگ محک قدرت آنو توان نظامی

 های اول تا سوم جنگ تطبیق داد. همچنانکارگیری آن با نسلابعاد، چگونگی اعمال قدرت و به

درت و جنگ از طریق ها تنها بازیگران دارای قکه در بررسی تحوالت قدرت و جنگ آمد، دولت

 آمد.ساختارهای رسمی نظامی الگوی غالب به شمار می

های با تغییر مناسبات جهانی پس از جنگ جهانی دوم، هرچند همچنان قدرت نظامی در رقابت

های رقابت واسطه توسعه ارتباطات، ضرورتراهبردی نظام دوقطبی تداوم یافت، اما به

                                                           
1 :PSYOPS 



 1400، پاییز 57فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال هفدهم، شماره                                                                  74

 

های تکثر منابع قدرت و گوناگونی شیوه ،نظری و ... ایدئولوژیک شرق و غرب، توسعه دانش

شود. این دوره جنگ پدید آمد، که از آن به دوران/گفتمان مدرن و پارادایم خردگرایی تعبیر می

های نسل چهارم جنگ تطبیق داد. چه توان با ویژگینوین در تغییر رویکرد اعمال قدرت را می

نجر به طرح موضوع نسل چهارم و دوره چهارم اینکه کاربست فزاینده فناوری در جنگ م

یر درون یآمد، درنتیجه تحوالت دوران مدرن با تغ 1ها گردید. چنانچه در نمای شماره جنگ

ارائه شده است که ترکیب هدفمند قدرت « قدرت هوشمند»پارادایمی )خردگرایی( در مفهوم 

گویای بلوغ « نگ هیبریدیج»سازی رود. در عرصه جنگ نیز مفهومسخت و نرم به شمار می

هایی با کاربست طیف زیادی از ابزارهای نگرش راهبردی به جنگ در دوران مدرن است. جنگ

عنوان رویکردهای به مکانیکیفراگیری از نیروی سیاسی، نظامی، اطالعاتی، اقتصادی و ... با بهره

 شوند.اصلی در قالب جنگ هیبریدی محسوب می

گردد و اساساً شیوه نگرش و ن، قدرت دچار تحول پارادایمی میدر دوران/گفتمان پسامدر

نیز آمد؛ گفتمان قدرت  1گردد. چنانچه در جدول شماره ها درباره قدرت دچار تغییر میپرسش

ها هایی فراتر از چیستی منابع قدرت مطرح و درباره چگونگی و فناوریپسامدرن، اساساً پرسش

را نه در حوزه تغییر اجبارآمیز یا اقناعی  قدرت پسامدرن. گفتمان کنداعمال قدرت بحث می

 جنگ یک قالب در فرایند ایندهد. رفتار انسان، بلکه به ساخت دانش و هویت انسانی ارجاع می

نیز  جنگ این ؛که است واقعیت این بیانگر قدرت، چهارم و سوم چهره پایه بر شناختی-نرم

  ،اعمال یرمستقیمغ و نامحسوسصورت هب که اما خشونتی. است خشونت اعمال متضمن

متناسب با  پنهان است. فرهنگی-اجتماعی بافت در عمدتاًداشته و  نمادین-ساختاری ماهیتی

های تهاجم نیز متحول های نبرد، طرفین آن و شیوهاین تحول گفتمانی در قدرت، عرصه

ثار فیزیکی را به آثار که با عبور سریع از حوزه فیزیکی، بتواند آ های جنگیشیوهگردد. می

جنگ «. جنگ شناختی»شناختی تبدیل و باعث تغییر فهم و ادراک شود، یعنی همان -روانی

در  سرباز ابرشناختی مبتنی بر فناوری اطالعات تمرکز بر ذهن است تا از طریق بازتولید نوعی 

نظر جبهه خودی و تخریب ایده مقاومت در جبهه دشمن، به پیروزی دست یافت. لذا به 

قدرت »در نظریات جنگ و « جنگ شناختی»کارکردی نیز میان -رسد نوعی تناظر مفهومیمی

این تناظرهای مفهومی در یک بررسی  الملل وجود دارد.ظریه روابط بیندر ن« پسامدرن

 ارائه شده است. 3ای از تحول مفهوم قدرت و جنگ در نمای شماره مقایسه

 

 

 



 75                               های نظامیظریهو جنگ در ن المللروابط بیننظریه  تحوالت مفهومی قدرت دربررسی تطبیقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هابررسی تطبیقی مفاهیم جنگ و قدرت و روند تحوالت آن (3) مارهش کلش

 

 نتایج راهبردی ناشی از تحول مفهومی قدرت و جنگ

های گوناگون و در یک سیر با توجه به تحول مفهومی و کارکردی قدرت و جنگ در نظریه

اینکه در  توان در سطح راهبردی نیز تأثیرات تحوالت فوق را مشاهده نمود. چهتاریخی، می

روز هایی بهدرباره تهدیدات امنیتی با کاربست ابزارهایی نوین، نقاط آماج متفاوتی را با شیوه
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دهند که در رقابت قدرت جهانی، فهم این تغییرات راهبردی برای حصول مورد هدف قرار می

 امنیت و تحقق منافع ملی بسیار حائز اهمیت است.

ی هاجنگبیشتر مفهوم امنیت در جهان پسامدرن با  پیچیدگی :تکثر افقی و عمودی امنیت

آثار راهبردی تحوالت جنگ و قدرت است. امنیت در یک فرایند  ترینمهم ازجملهشناختی، 

ی سیاسی، هاحوزهی ابعاد مختلف امنیت در سوبهمستمر از امنیت مبتنی بر قدرت نظامی، 

اجو و .... گسترش یافته است، اما فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، غذایی، حقوقی، فر

و  هاگفتمانمتأثر از  است. در نتیجهحال بعد ذهنی امنیت بر بعد عینی تفوق یافته یندرع

مراجع  و تهدیدات همچنان که ،دشوبه شکلی متکثر تعریف می، امنیت و ناامنی هافرهنگ

 یکاربرد ابزارها یرگذاریتأثنیز جذابیت و در مقام عمل . اندشده، متکثر و متنوع نیز امنیت

برای نیل هر دو دسته اهداف نرم و « معطوف به فیزیک» ی ابزارهایجابه« معطوف به ایده»

معادالت محاسباتی پیشین در ارزیابی یابد. بر این اساس سخت امنیتی نیز افزایش می

 زد.ریکامالً به هم میو حتی تفاوت امنیت و ناامنی نیز  امنیتی،« تهدید»و « فرصت»

ی هاجنگبه کاربست  هاقدرتبه جهت میل شدید  :گسست ناپذیری میان جنگ و صلح

ارتباطی و ... -نظامی یهایفناوررشد  واسطهبهپذیری سهل این موضوع هیبریدی و امکان

ی کم شدت، پردامنه در هاجنگبازد. چه اینکه یممیان جنگ و صلح نیز رنگ  هاتفاوت

ی، تهاجم بیولوژیک و ... در کنار گسترش ارسانهصادی، جنگ ی مختلف رقابت اقتهاحوزه

 ی اقتصادی و ...هایوابستگی محیط زیستی، هایهمکارهای مدرن، یفناورارتباطات جهانی، 

ی مرسوم و اوهیشبه  زمانهمی از جنگ و صلح به شکل ازهیآمگردد، جهان آینده باعث می

 ها باشد.الگوی معمول رفتار دولت

متأثر از تحوالت قدرت و  هادولت :یرگذاری نامتقارنتأثبازیگران متکثر با توان تولید 

دیگر منبع اصلی  وند، بلکهشمینتنها مسئول اولیه حفظ امنیت شهروندان تلقی نهدیگر  جنگ،

شهروندان هویت خود را در طیف  چراکهنخواهند شد. خود نیز تلقی  بخشی به شهروندانهویت

قومی،  یهاگروهی انگاری، وطنجهانی اجتماعی، هاجنبشجع نظیر؛ ی از مرااگسترده

کنند. در این شرایط بازیگران متکثری نیز همچون؛ ی زندگی و ... جستجو میهاسبک

فراملی تروریستی، باندهای  یهاسازمانالمللی، نهادهای غیردولتی جهانی، ی بینهاسازمان

 یکنشگرها به تماعی و ... در کنار دولتی اجهاجنبش، یتیچندمل یهاقاچاق، شرکت

پراکندگی  واسطهبه نیز بخش ارائه و به منابع قدرتیتهوپردازند، در حالیکه ایده/گفتمان یم

تروریستی با تمرکز بر  یهاگروهویژه این بازیگران متکثر به .اندپیدا کردهفناوری دسترسی کافی 

ی، ظرفیت فنّاوریری هدفمند از گبهرهی و نیز محور جنگ نسل چهارم و جنگ شناختوجوه ایده
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یس تأسها دارند. این تروریسم نوین با باالیی در ایجاد تهدید و حتی موازنه نامتقارن با دولت

 ی ملی خواهند بود.هادولتچالش امنیتی  ترینمهم« دولت مجازی»

 هر در ودموج هنجارهای و ایدئولوژی :رقابت جهانی بر سر خلق ایده، تصویر و سوژه

آیند، که از طریق کاربست رسانه، یم شمار به قدرت منابع تریناصلی عنوانبه فرهنگ

اساس  نیبر همگردند. یمدیپلماسی عمومی، گفتمان سازی سیاسی، تولید دانش و ... بالفعل 

ها و ، تصویرسازی از آنو گفتمانی بزرگ، سلطه و منافع خود را بر پایه تولید ایده هاقدرت

بخشند. این فرایند فراتر از قدرت نرم، صرفاً بر یم، تحقق شمولجهانی هاانگارهدیل آن به تب

 موردنظری انسانی در زیست جهان هاسوژهپایه تبلیغ، جذابیت و اقناع نیست، بلکه به خلق 

 یزرسازی فرهنگی دارد، در مقابل گفتمان قدرت که تالش بر یکسان زمانهمپردازد. اما می

محلی در برابر سرکوب شکل -های بومییتروای مقاومت نیز برای حراست از هانگفتما

گیرد. لذا بخش مهمی از رقابت آینده جهانی بر سر تولید معنا و گفتمان خواهد بود. این می

ی متکثر کوچک هارسانهی بزرگ جمعی در برابر هارسانهرقابت در عرصه ابزار خود را در مواجه 

 دهد.ان میدر فضای مجازی نش

آمد توزیع قدرت در گستره جهانی،  کهچنانآن :ی نوظهورهاقدرتتوزیع قدرت و برآمدن 

ی یا دوقطبی منحصر شده بود، قطبتکی گذشته که قدرت در شرایط هانظمجهان کنونی را از 

بدر آورده است. همچنین تکثر منابع قدرت باعث گردیده است تا دسترسی همگان به قدرت 

و  ترسهلهای جدید، یفناورایده محور شدن و گسترش  واسطهبهردد و کاربست آن تسهیل گ

در جهت احقاق  یالمللنظم موجود بیندر مقابل  هاچالشتر گردد. بر همین اساس ینههزکم

افزایش و تقاضا برای  جهانی زورمنداناز سوی  و محدود کردن اعمال قدرتهمگان حقوق 

ی این امر بازیگران جدید بایستی بتوانند استانداردهایی را در حوزه است. برا شکل گرفتهتغییر 

 تیموقع ت،یقدرت همچون جمع یسنت یهااست که مؤلفه روشن قدرت احراز نمایند.

نقش در روند متحول هندسه  فاییشرط الزم برای اتواند میو ...  یتوان نظام ،منابع ،یتیکژئوپل

 نیعناصر نو انیمؤلفه در م ترینمهمن کافی نیست. عنوایچهبهاست، ولیکن  یقدرت جهان

داخلی و نیز جامعه  ازیاز دولت در استخراج منابع موردن کی تی، قابلعنوان شرط کافیبه قدرت

 است. در عرصه خارجی گرانیقواعد بازی د نییتعو  دهی به ترجیحات دیگرانشکل
 

 یریگجهینت

تأمالت اما  است.گرفته هوم مرکزی قدرت شکلالملل مبتنی بر مفدانش سیاست و روابط بین

قدرت از  چراکهشده است.  این دانشمنجر به تحوالتی در  ،های عینی قدرتنظری و کاربست
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های مفهوم متکثر با چهرهپردازد، به یک یک رابطه اجبارآمیز مستقیم که به کنترل رفتار می

ان به شکل غیرمستقیم، توسعه پیدا های دیگرمؤثر بر ترجیحات، انتظارات و انتخابمتعدد، 

های عنصر تحول تاریخ و نظام ترینمهمعنوان بهنیز کرده است. متناظر با این روند، جنگ 

جهانی نیز دچار تحول و گوناگونی در ابزارها، آماج و ... شده است که در فرآیند تغییر 

ها دستیابی به اصلی در جنگای که امروزه هدف گونهشناسایی است. بههای جنگ قابلپارادایم

ها و های جدید در سالحگیری حداکثری از فناوریپیروزی در جنگی کوتاه، کم شدت با بهره

افزاری با تاکتیک تأثیرمحوری برای نفوذ به حوزه شناختی فضای نرم زمانهمنیز کاربست 

رسد ه نظر میهای مختلف نظامی منعکس شده است. بر این اساس بدشمنان است که در نظریه

های الملل و نظریهو تطبیقی میان دو مفهوم قدرت و جنگ در دانش روابط بین زمانهممطالعه 

رو  دفاعی پیش-خوبی فضای امنیتیتواند ضمن توسعه دانش نظری در این حوزه، بهنظامی، می

ژوهش هدف اصلی این پلذا الملل ترسیم نماید. را در امتزاج با تحوالت عرصه سیاست بین

بررسی تطبیقی تحول مفهوم جنگ در نظریات نظامی با تحول در مفهوم قدرت در روابط »

 روابط در قدرت تحول تطبیقی بررسی»گردید که؛ بوده و این پرسش اصلی مطرح « المللبین

جهت پاسخ « گردد؟سازی میهایی مفهومدر چه قالب نظامی، هاینظریه در جنگ و المللبین

الملل، با توجه به الگوهای نظری موردبررسی قرار ابتدا تحول قدرت در روابط بینبه این پرسش 

 در جابجایی ،...( و ابزار منابع، اهداف،) مفهومی ساخت در تحول قالب؛ 4 در تحول گرفت. این

 پارادایمی درون تحول شامل قدرت درباره نظری تحول جهانی، عرصه در قدرت توزیع

 تحول و شده هوشمند قدرت سازیمفهوم به منجر که لیبرالیسم به سمرئالی از مدرن خردگرایی

 جنگ مفهوم سپس تحوالت .شد گذاشته بحث به قدرت مدرنیستیپسا نظریه طرح با پارادایمی

 در جنگ در کاربردی ابزار و منابع اساس؛ جنگ را بر نظامی به بحث گذارده و هاینظریه در

 مفهومی توسعه روند در. نمود تقسیم نسل 4 به نبرد نهصح راهبردهای مبنای بر دوره، چهار

 سیاسی، دسترس در هایشبکه همه کاربست توانمی آن «چهارم نسل» در ویژهبه جنگ

 مشاهده دشمن محاسبات تغییر برای را محور فناوری رویکرد با نظامی و اجتماعی اقتصادی،

 نظر در با دیگر سوی از. است شده «هیبریدی جنگ» از سازیمفهوم به منجر تحول این. نمود

 پارادایمی تحول مثابهبه «شناختی جنگ» مفهوم جنگ، ششم بعد عنوانبه انسان ذهن گرفتن

 .است گردیده مطرح

 روابط در قدرت تحول تطبیقی بررسی»سپس به پرسش اصلی پژوهش پرداخته شد که؛ 

این بررسی « گردد؟سازی میمهایی مفهودر چه قالب نظامی، هاینظریه در جنگ و المللبین

 گونهنیاعنوان فرضیه اصلی به ،منعکس گردیده است 3تطبیقی که نتایج آن در نمای شماره 
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توان یک خط سیر متناظر را در تحول مفهومی قدرت و جنگ، می»گردد که؛ بندی میجمع

و شناسایی کرد که طی آن جنگ از نسل/دوره اول تا چهارم در جهت توسعه فناوری 

افزارگرایی حرکت کرده است که در انتها با همه ابزارهای اجبارآمیز در کنار نرم یریکارگبه

، استالملل که متناظر با مفهوم قدرت هوشمند در دانش روابط بینجنگ هیبریدی 

الملل نیز در تحول ساخت مفهومی قدرت است. چه اینکه در روابط بین است.سازی شده مفهوم

بخشی به ابزارهای قدرت و کاربست ی از رئالیسم به لیبرالیسم، گرایش به تنوعو نیز تحول نظر

های الملل و نظریهمشاهده است. همچنین در هر دو دانش روابط بیناجبار و اقناع قابل زمانهم

، ینظر فرانظامی، تحولی پارادایمی با عبور از گفتمان مدرن به وجود آمده که طی آن؛ مبانی 

و کنش در جنگ و قدرت دچار تحول بنیادین شده است. این تحول  ، ساختار، چهرهآماج، ابزار

الملل و مفهوم جنگ توان در تناظر میان قدرت پسامدرن در نظریه روابط بینپارادایمی را می

گرایی های نظامی، ترسیم کرد. چه اینکه هردوی این مفاهیم، با عبور از مادیشناختی در نظریه

اجبار و اقناع  جهتجنگ هیبریدی و قدرت هوشمند( بجای کنش ترکیبی گفتمان مدرن )

کنند که طرف مقابل، کنشی تولیدی مبتنی بر ساخت سوژه انسانی و کنترل ذهن را دنبال می

وابط سلطه و پیروزی مطلق را  ر ،شناختی-از طریق ساخت زیست جهان با ابزارهای فناوری

گردد تا درک در مفاهیم قدرت و جنگ باعث می این تحول متناظر« کنند.گذاری میهدف

توان امنیتی به وجود آید که برخی از ابعاد آن را میتری نسبت به تحوالت آتی راهبردی روشن

بازتولید بازیگران »، «گسست ناپذیری میان جنگ و صلح»، «تکثر افقی و عمودی امنیت»در؛ 

توزیع »و « ی بر سر خلق ایده، تصویر و سوژهرقابت جهان»، «متکثر با توان تأثیرگذاری نامتقارن

 بندی نمود.صورت« های نوظهورقدرت و برآمدن قدرت

 

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

ه است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفت

 بسیار سپاسگزاریم.
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