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 خارجیسیاست در نرمقدرت بازتولید قدرت؛ در نوپدیدگی 
  *پاندمیپسا در هالیوود سینمای بر تاکید با آمریکا

 
 پیمان زنگنه -احسان مزدخواه -سمیه حمیدیدکتر 

              4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license/(.چکیده       

عنوان ابزاری کارآمد خارجی آمریکا بههای رفتاری سیاستنرم در الگوسازی از قدرتمفهوم
نرم مفهومی انتزاعی است که دارای . اساساً قدرتاستخارجی این کشور در اجرای سیاست

هایی است که آمریکا ازجمله کشورمتحده. ایاالتتاسای های اشاعهابزاری در رویکردتنوع
برد. های رفتاری سیاست خارجی بکار میهای قدرت نرم را در عملیاتی شدن الگوترین ابزارمتنوع

عنوان یک صنعت فرهنگی نقش مهمی در دستیابی دستگاه حکمرانی در این بستر سینمای هالیوود به
مبنا، سینمای هالیوود در مللی کمک کرده است. بر همینالمتحده در تأمین منافع بینایاالت

سازی، مندی اسلکتیویستی ضمن روایتگیری کرونا ویروس( با تاکید بر کنشپسابحران)همه
حاضر این پژوهش ،د را اعمال خواهد کرد. پرسشنرم در دوران پساکویدید از قدرتالگویی نوپ

است که الگوی اسلکتیویستی در نوپدیدگی قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با عطف به نهاد 
نرم سنجی الگوی احیا قدرتهالیوود در پساپاندمی چگونه خواهد بود؟ هدف پژوهش حاضر فهم

دهد که سینمای یکلی مقاله نشان مپاندمی با تاکید بر سینمای هالیوود است. نتیجهآمریکا در پسا
مندی اسلکتیویستی متحده بر محور کنشای در اشاعه قدرت نرم ایاالتعنوان ابزار رسانههالیوود به

این نوشتار  نرم در دوران پساکوید اعمال خواهد نمود.سازی الگویی نوپدید از قدرتضمن روایت
 .اشتتحلیلی درصدد پاسخ به سؤال اصلی گام بر خواهد د –با روش توصیفی 
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 مقدمه
الملل در چارچوب ی نظام بینها در عرصهدر بیان مسئله پژوهش بیان تاکید نمود که کشور

اساساً در کنند. قدرت برداری میعنوان ژانوس بهرههای سیاست خارجی خود از قدرت بهکنشگری
-ی قدرت سختای منفی که بر پایهالملل همواره دارای دو چهره است. نخست، چهرهروابط بین

. قدرت استسازی ای مثبت)نرم( یعنی تعامالت فرهنگی و اقناعافزارانه  بنا شده است  و دوم، چهره
ه، مشروعیت ها استوار و بر قدرت جاذبملت –نرم همواره در جهت محافظت و حفظ منافع دولت 

المللی تواند موقعیت بینشده است. استفاده از قدرت نرم می سازی مخاطب خود بناسازی و اقناع
ی تعامالت فرهنگی را گسترش الملل تقویت کند و عرصهی سیاست بینرا در عرصه یک کشور

دیگر استفاده از بیاندهد و از پرتو آن بر هژمونی و چیرگی فرهنگی کشور اعمال کننده بیفزاید و به
نماید رسیدن به اهداف ترسیمی سیاست خارجی راهنمایی و رهنمود می قدرت نرم کشورها را در

پاندمی چه آمریکا با تاکید بر هالیوود در پسازند به مانند آنالمللی مثبتی برای آنان رقم میو نتایج بین
حاضر این است ؤال اصلی پژوهشبرای باتولید قدرت نرم بهره خواهد گرفت. بر همین اساس، س

که الگوی اسلکتیویستی در ایجاد نوپدیدگی قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با عطف به نهاد 
ی افزارانهدر نظر گرفته شده این است که بر مبنای چهره نرم یههالیوود چگونه خواهد بود؟ فرض

سازی از آمریکا در پی گسترانیدن ندساز ضمن برقدرت، آمریکا با استفاده اشاعه قدرت نرم روایت
ای در پساپاندمی است. روش رسانه –نرم فرهنگی و اساساً احیا قدرت چتر هژمونی فرهنگی خود

تحلیلی بوده است و هدف پژوهش فوق واکاوی کنشگری قدرت  –تحقیق مقاله کنونی توصیفی
 ید قدرت نرم خواهد بود.آمریکا با تاکید بر هالیوود در پساپاندمی برای بازتولایرسانه

 
 پیشینه -۱

توان با بررسی آثار تحقیقی در منابع فارسی و منابع التین به گونه پیشینه پژوهش اثر حاضر را می
 بندی کرد.زیر تقسیم

می با کرونا: قدرت نرم؛ نقش و وکارکرد رسانه  افکار عمو پاندمی»ی ( در مقاله۱۳۹۹فرد )کریمی
ترین های جمعی مهمدارد رسانه(، بیان میKarimifard, 2020: 77-113)«آمریکاتأکید بر ایران و 

الملل در نظام بین ۱۹گیری کویدکند که همهابزار نمایش قدرت نرم هستند به این نکته مهم اشاره می
هایی مانند آمریکا از این عاملیت ای شده و کشورهای رسانهمنجر به اهمیت یافتن نقش پویش

سازی رسانه در اند در این اثر نویسنده اساساً به رویکرد قدرتاستفاده کرده سازیان تصویرعنوبه
ای مطالعه مقایسه» ( در پژوهش ۱۴۰۰حسینی )این مقاله توجه جدی نکرده است. وکیلی و کیوان

گریز زارافنرم –گرای سوی واقعافزارگرا اوباما بهگرای نرمراهبرد سیاست خارجی آمریکا از واقع
تا  ۲۰۰۹های سال دارد که در فاصلهاشاره می (،Keivan Hoseini and Vakili, 2021: 1-34«)ترامپ
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گرایی ازموازنه برون بوم به ناموازنه های قدرت نرم آمریکا دچار تحول پارادایمیاستراتژی ۲۰۲۰
 ر آینده ندارد. نرم د آفرینی قدرتبر نقش یتاکید نویسنده امااست  شد گریز افزارنرم

 کننده در روابطهای جذبنرم: نیروی قدرت» در کتاب  (۲۰۲۰)۱هندریک اونسورگ
تا  ۲۰۰۹های سال کند که در فاصله(، به این نکته اشاره می ,2020Ohnesorge :247)  «۲المللبین

افزاری های قدرت نرم آمریکا دچار تغییراتی شده است به طوری که استراتژی نرماستراتژی ۲۰۲۰
اما نویسنده به این مسئله  محور تغییر یافته استافزارگرایی نرمآمریکا از فراموازنه به عدم موازنه

( در ۲۰۲۰جوزف نای ) اند.های بر چه مبنایی گزینش شدهاساساً این استراتژینپرداخته است که 
به تکامل مفهومی قدرت نرم  ،( ,2020Nay :6«)۳قدرت نرم: تکامل یک مفهوم» ای با عنوان مقاله

جهانی برای ها را در نظمتواند توانایی دولتافزاری میسازی قدرت نرمپردازد که متنوعمی
 .استسازی چه کنشگری افزایش دهد اما به این نکته نپرداخته است که ابزار تنوع

(، 2020ley, Rawns :19«)5دسترسی فرهنگی: سینما و قدرت نرم»ی ( در مقاله۲۰۲۱) ۴گری راونزلی
ای باالیی دارند همسویی هایی که قدرت رسانهنرم کشور کند که ابزار سینما در اشاعه قدرتبیان می

سازی هژمونیک و دسترسی فرهنگی به تواند در نظمخارجی آنان دارد و می متوازنی با سیاست
سازی  است که اساساً نظم ای نکردهجوامع دیگر مثبت عمل نماید اما این اثر به این بحث اشاره

در انتها باید به این نکته اشاره کرد که نوآوری این هژمونیکی فرهنگی چگونه قابل تحقق است. 
نرم خواهد بود و این مفهوم را در ارتباط با سیاست پژوهش ارائه خوانشی جدید از مسئله قدرت

عنوان الگوی نوپدید در عصر  خارجی آمریکا یعنی سینمای هالیوود و رجوع به آثار سینمایی به
 پاندمی به کار خواهد گرفت.پسا

 
چارچوب نظری -۲   

 شود، مبانی نظری برای مقاله فراهم آید.در این بخش از مقاله، تالش می
 قدرت نرم -۲-۱

سازی امور و نفوذ بر دیگران  توان بیان نمود که توانایی عملیاتیدر تعریف و تبیین قدرت می
الملل و سیاست تغییر در جهت تغییر مطلوب در رفتار دیگران ازجمله مفاهیم حوزه سیاست بین

که تغییر رویکرد طوری. امروزه قدرت دچار بسط پارادایمی شده است، بهاستها خارجی کشور
توجه است. ئل قابلنظامی از مسا ها و ابعاد فرای قدرت و گسترش آن به حوزهدر مسئله

                                                           
1. Hendrik W. Ohnesorge  
2. Soft Power: The Forces of Attraction in International Relations  
3. Soft Power: The Evolution of a Concept  
4. Gary Rawnsley  
5. Cultural Outreach: Cinema and Soft Power 
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هویتی  –سازی در یک سیستم فرهنگی سازی و سبکدیگر، قدرت نرم بر محوریت ایدهعبارتبه
. (Ohnesorge, 2020: 2)شودبرای سیاست خارجی مؤثر واقع می سازیکند و در الگوعمل می

رفتاری  هایگرایانه قدرت توسط جوزف نای تئوریزه گشت و در فهم الگوهای نرم افزارالگو
جایگاه  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱ی الخصوص پس از حادثهمتحده آمریکا علیسیاست خارجی ایاالت

منظور اشاعه و بسط رهبری برداری از قدرت نرم بهنوینی را به خود اختصاص داد. بدین منظور بهره
ر متحده آمریکا برای کنشگری هژمونی خیرخواهانه بسط مفهومی پیدا کرد. دجهانی ایاالت

هایی مانند تهدید، پاداش، جذب و متقاعد ساختن تأثیرگذاری قدرت نرم بر رفتار دیگران شیوه
: ۱۴۰۰شود)مرادی و دیگران، ی قدرت انتظار دارد، تفسیر و تحلیل میمطابق با آنچه اعمال کننده

لیستی مبتنی لیبراهای نئواساساً بر رویکرد . قدرت نرم(Moradi et.al., 2021: 121-120)؛(۱۲۱-۱۲۰
؛ و بر (Ney, 2020: 200)کنداصولی اشاره می –های فرهنگیای از شاخصاست و به مجموعه

یی مانند ترویج دموکراسی در سطح جهان، گسترش حقوق بشر، اشاعه تفکر اقتصاد بازار، هامؤلفه
 است.  استوارشدهیی گراخاصداری و سرمایه

 در مفهوم قدرت نرم ۲نوپدیدگی ۱؛قدرت نرم در خوانش اسلکتیویستی -۲-۲
های های فرهنگی جوامع هدف، سلطه بر بازاراین روایت از قدرت نرم در پی تغییر مرز

. (Layne, 2010: 76ی گفتمان دیگری در برابر گفتمان خودی است)کنشگرالمللی و کاهش بین
خودی و تضعیف  سازی گفتمان یگر، قدرت نرم در روایت اسلکتیویستی یعنی تقویتدعبارتبه

ی کنشگرگفتمان دیگری. به همین دلیل قدرت نرم اسلکتیویستی در پی کاهش هرچه بیشتر قدرت 
کوشد با بازنمایی ای است، به همین دلیل میای و فرامنطقهرقیب گفتمانی خود در سطوح منطقه

را مطمح نظر دارد تا اساساً پروژه  ۳گرایی فرهنگیی، تخریبنوعبهزا های تخریبورودی
یگر، خوانش دعبارتبه(. Lutter, 2015: 100شدن فرهنگی خود را به سرانجام برساند)جهانی

توان در آثار تولیدی هالیوود مشاهده و تبیین کرد. در اکثر این اسکلتیویستی از قدرت نرم را می
در  یر و... است کهناپذشکست، مند بودنقدرتیافتگی، تولیدات دال مرکزی گفتمان خودی، توسعه

طلب، غیرمتمدن، زدا، خشونتهایی مانند عامل امنیتگفتمان رقیب دارای ویژگیمقابل 
ای نهاد رسانه سازی از سوی یک. بر همین اساس باتوجه به چنین روایت است خوردهشکست

ای است؛ درصدد رامنطقهای و فهای منطقهقدرتمند که هدف آن کاهش مشروعیت رقیب در بستر
و به همین دلیل  استسازی هویت لیبرال دموکراسی غربی)گفتمان بازنمایی شده خودی( جایگزین

ای توانایی جذب کند چون اساساً قدرت رسانهین این منافع استفاده میتأماز ابزار سینما در پی 

                                                           
 .باشدگری یک گفتمان خاص برای مقابله با گفتمان رقیب میکه به معنای انتخاب استاز جمله مفاهیم حوزه رسانه . 1

2. Emergence 
3. Culture Vandalism  
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سازی گفتمانی کمک د بر برندتوانهای جهانی را دارد و میبر بازار مؤثرترگذاری و اثر مخاطب
ای هایی که از توانایی و دانش رسانهی، دولتطورکلبه(. Rough, 2019: 101-109فراوانی کند)

کنند که ای حرکت میسازی رسانهسازی و گفتمانباالیی برخوردار هستند اساساً درصدد قدرت
المللی بیفزاید ای و بینملی، منطقهها در سطوح افزایی گفتمانی آنتواند بر مشروعیتاین مسئله می

طلبی آنان گسترده ها افزوده گردد و چتر هژمونگذاری جهانی آنی بر قدرت اثرنوعبهتا 
(. اساساً یکی از مراحل فنی Ejazi et.al., 2020: 27-29؛ ) (۲۷-۲۹: ۱۳۹۹شود)اعجازی و دیگران، 

فارغ از مباحث  .شودمراحل فنی یک اثر محسوب می ازجملهکه  است ۱در تولیدات سینمایی، تقطیع
هایی است که از قبل در ذهن او روایت باکالنکننده اثر نوعی ارتباط تولید ۲سازیفنی، تقطیع

تواند ریشه در هایی که میی اثر با روایتیدکنندهتولی این امر واسطهبهبندی شده است. مفصل
عی، امنیتی و حاکمیتی داشته باشد به اثر تولیدی جهت اجتما –مسائل فرهنگی، هویتی، سیاسی 

مثال، در بسیاری  طوربهنماید. دهد و میزانی از جدایی را میان فرهنگ خودی و دیگری ترسیم میمی
های ی اثر با روایتیدکنندهتولیدشده هالیوود که درصدد تنزل گفتمانی رقیب هستند، تولاز آثار 
سازی گفتمانی است که ی تقطیعنوعبهها است و این کالن روایتحاکمیتی درگیر شده  –سیاسی 

یدشده رنگ و بوی ایدئولوژیکی تولی به آن محتوای نوعبهکند و مسیر روایتی آن را مشخص می
 های حاکمیتی است. بخشد که در راستای روایتهویتی و سیاسی می –

شوند و درصدد های جمعی اساساً منجر به توسعه ایدئولوژی حاکمیت مطبوع خود میرسانه
های جمعی مانند سینما رسانه»دارد در همین جهت واتکینز بیان می استبسط و اشاعه فرامرزی آن 
ای خود، سلطه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را های رسانهاز طریق تحمیل استراتژی

را در جوامع هدف  جویانهورزی اسلکتیویستی، قدرت نرم سلطهدهند و با توجه به کنشمیگسترش 
ساً در راستای به حاشیه راندن گفتمان رقیب و (، هدفی که اساWatkins, 2015: 6-7«)دهندبسط می

ت جهانی صنایع فرهنگی دیگر، در حاکمییانببهشود. سازی فرهنگی میبسترساز سلطه و تقطیع
ا به سازی این اجازه رآید. اساساً صنعت فیلممی حساببهدهنده به روابط قدرت متغیر شکل عنوانبه

یرگذاری تأثالمللی و فوذ بیننورزی جهانی خود برای تقویت دهد تا در کنشها میکشور –دولت 
ار در نظم های جهانی استفاده کنند تا به یک وضعیت فعال و پایدبر نقاط هدف استراتژیک و بازار

 فرهنگی برسند.  –سیستمی 
 سازی قدرت نرمروایت اسلکتیویسم در پدیدار -۲-۳

فرهنگی و اجتماعی دارد و  –های سیاسی ای نقش مهمی را در ساخت نظمارتباطات رسانه
های فرهنگی موثر سازی الگوبردن و برجسته تواند در به حاشیهاصوالً چنین دیالکتیک ارتباطی می

ای توسط شناسان حوزه هنر، سینما و سیاست معتقدند که دیپلماسی رسانهباشد. بسیاری از جامعه
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تواند در پردازش و ساخت گفتمان میآمریکا،  هایی که دارای سبک و قدرت هستند از جملهکشور
های فرهنگی در که با عطف به رویکرد بازتاب ایدهطوریمورد نظر حاکمیت عمل نماید؛ به

ای های پربازده رسانهفرهنگی یک کشور است در بستر –گری که منبعث از بافتار اجتماعی کنش
راتی ساختاری، برای اشاعه به خارج ای با تغییشود و در نظام رسانهبه عنوان یک گفتمان وارد می

پذیر از هایی که اثر. ساخت و تدوین چنین گفتمان(Lee, 2020: 17-23گردد)ها تدوین میاز مرز
پردازی که دارند درصدد به های پنهانی و روایتسیاسی هستند در الیه –بافتار و ساختار اجتماعی 

سازی و بازتولید خود به عنوان ساخت غالب عیسازی، طبیهای رقیب و برجستهبردن گفتمانحاشیه
سیاسی در جهت بازتولید قدرت  –اجتماعی  ۱ای را اسلکتیویسمباشند که اساساً چنین پروسهمی
نرم در خوانش اسلکتیویسم و با تاکید سینما، ساخت اثر هنری  های قدرتنامند. از دیگر ویژگیمی

سازی تواند به تدریج در هژمونینین ساختی میسیاسی است. چ –در بافتار یک نظم اجتماعی 
، منجر شود که این فرآیند را «رقیب»راندن تفکر و گفتمان و به حاشیه« عامل»گفتمان مورد تاکید 

. فرضیه اصلی الگوی ( ,2015Cammaerts :1026- 1029قدرت نرم نامید) ۲دهیتوان ساختمی
سازی آثار نرم اسلکتیویستی آن است که خالقیت محتوایی در آثار تولید شده و تقویت قدرت

تواند در حفظ یکپارچگی گفتمان خودی به عنوان الملل میگری دولت در نظام بینمتناسب با کنش
گیرد که رار مییک سازه غالب کمک کند و این ساخت در یک رابطه منطقی با تفکر حاکمیتی ق

خارجی و حفظ مراتب ورزی در سیاستسینمایی با الگوی کنش –ای همسویی این تولیدات رسانه
 ۳سازی مثبتشود و نهایتاً تداوم چنین موجب رگرسیونسازی نوین را موجب مینرم، جهان قدرت

ی ونه آثار تولید شدهآورد. از جمله مفاهیم قابل تبیین در این گیعنی بازگشت به قدرت را فراهم می
اشاره  5«فرد استثنایی»و  ۴«نگریجهان»توان به نرم هستند می سینمایی که به عنوان ابزار اشاعه قدرت

هایی از بافتار و ساختار کرد. این مفاهیم بدین معنا است که تولیدات سینمایی با بازنمایی ویژگی
بودن را به عنوان یک قابلیت و استثنایی نگریفرهنگی، هویتی، سیاسی و ایدئولوژیک خود، جهان

 دهند.برجسته نشان می
؛ است 6گرایی تکوینیای هم راستای ساختنرم در ادبیات رسانه الگوی اسلکتویسیتی از قدرت

ای مانند سینما اجتماعی و فرهنگی توسط سیستم رسانه -های سیاسی  بینیبه این معنا که اشاعه جهان
های های سیاسی و رویکردبخشی میان رهیافترت نرم کمک نماید و در انسجامباید به بازتولید قد
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ای ی یک نوع از مدل حکمرانی در دورهفرهنگی موثر باشد که این انسجام درونی، نمایش دهنده
به تغییر رویکرد و بازیابی قدرت  استجدید است یعنی عاملیت معطوف به کنش که اساساً دولت 

پردازد. همین مسئله باعث گسترش قدرت نرم اسلکتیویستی شده است و اصل نرم از دست رفته می
ساز یک نظم و ساختار جدید و های جایگزینکه با ارائه بدیل استاساسی در چنین مدلی آن 

شود و احیا قدرت نرم در دستورکار قرار گیرد.  سینمایی بازگو –ایای بهتر در تولیدات رسانهآینده
هدف از اعمال چنین رفتاری در الگوی قدرت نرم »دارد که با این مسئله بیان می در ارتباط ۱فریمن

تواند در توسط یک کشور سوق دادن گفتمان مدنظر خود در نظام جهانی است، که این فعالیت می
المللی دارند به بازتولید دوباره بین هایی که فروش گیشههایی مانند: سینما با تولید فیلمبستر رسانه

(. این نکته قابل Foreman, 2018: 1995«)المللی آنان کمک نمایدگذاری آن کشور و پذیرش بیناثر
دار با گفتمان بیان است که قدرت نرم اسلکتیویستی کنشی در راستای قدرت سازی و تقابل معنی

. چنین فعالیتی یک ژست تکانشی در راستای یک هدف استسازی دارد غیرخودی که داعیه جهانی
یابد؛ یعنی خاص سیاسی است مانند: هدف آمریکا در پساپاندمی که بازیابی رهبری است معنا می

افزاری به شیوه جدید است که در این کنش و عملکرد توسط یک دولت جهت بازتولید قدرت نرم
 .استنرم  شناختی و نوپدیدگی در قدرتراستای امنیت هستی

، به استسازی راهبردی ی، قدرت نرم در خوانش اسلکتیویستی، برخوردار از روایتطورکلبه
فرا زایی المللی، مشروعیتی پیشران قدرت نرم، نفوذ بینهامؤلفهها و این معنا که با استفاده از ابزار

اسی روایی تبدیل گیرد و به دیپلمای صورت میهای رسانهسازیی روایتواسطهبهی امنطقه
توسط گفتمان خودی،  شدهپردازشهای دیگر، در این مسیر روایتیانببه. (Seib, 2012: 98شود)می

 -های تقابل جویانه و کاهش سطح مشروعیت گفتمان رقیب در نظم فرهنگیسازیموجب روایت
راهبردی در پرتو قدرت نرم اسلکتیویستی به منظور  سازیشود. اساساً روایتاجتماعی جهانی می

تواند ی مینوعبهدهد که ها علیه گفتمان رقیب را مدنظر قرار میسازیسازی عمومی و ائتالفاقناع
المللی بدل سیاسی بین -افزارانه به اکوسیستم ارتباطی جدید در نظم فرهنگیورزی نرماین کنش

تواند منجر به افزایش قدرت سیاسی عاملیت ای میرسانه -سازی راهبردیی، روایتطورکلبهشود. 
(. Ney, 2019: 10یابی نظم جدید فرهنگی شود)آن و تسخیر بازارهای جهانی به منظور شکل

ای ه( روایت۱است:  استوارشدهای خود بر سه محور ی رسانهکنشگرسازی راهبردی در روایت
محور. در مورد اول، نظم سازی مسئله( روایت۳سازی هویتی و ( روایت۲المللی(، ای)بینفرامنطقه

شود. به یابی و بازنمایی میالملل و نوع روایت و گفتمان حاکم بر آن ساختموجود بر نظام بین
های دهعنوان نمونه در گفتمان ایاالت متحده آمریکا، تروریسم و مبارزه با آن، گسترش ای

آید که با می حساببهسازی دارانه و لیبرال دموکرات از مبانی سازنده این نوع روایتسرمایه
: ۱۴۰۰بهرام و دیگران، شود)نژادسازی آن در حوزه رسانه در بستر هالیوود بازنمایی میشبکه
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کنشگر سازی از هویت است، (. در مورد دوم که روایتNejadbahram et.al, 2021: 229)؛(۲۲۹
کنند مانند های مطلوب خود را به عنوان یک ارزش متعالی بسط و توصیف میسیاسی هویت

یافته و... طلبانه، هویت متمدن و توسعهسازی آمریکا بر محور هویت آمریکایی، هویت صلحهویت
مین (. سوMiskimmon, 2017: 4دهد)را به عنوان امتیاز هویتی خاص مورد توجه و بازنمایی قرار می

های خاص را توصیف و تا تنش استمحور است درصدد آن سازی مسئلهمورد که روایت
 مؤلفهسازی راهبردی به عنوان یک ی، روایتطورکلبههایی متناسب با آن تدوین نماید. حلراه

هایی قوی مانند)سینما(، با تلفیق جذابیت ای به وسیله رسانهورزی رسانهکارآمد با عطف به کنش
تواند کارکردی دوگانه داشته باشد، یعنی درصدد پذیرش گفتمان سازی عمومی میو اقناع بصری

و قدرت نرم خود را برای تشکیل یک اکوسیستم  استخود در خارج و مقابله با گفتمان دیگری 
 آورد.ارتباطی جدید و نوین به وجود خواهد می

 ساز. شماتیک قدرت نرم در دیالکتیک روایت۱شکل
Figure1. Schematic of Soft Power in the Dialectic Narrative Maker 

Source: (Writers, 2021)  
 

به خود را در سیاست جهانی به طرق مختلف  موردنظرها ممکن است نتایج ی، کشورطورکلبه
ی ی سیاست و ارتباط همبسته حوزه سیاسسازی نشانگان خود به عرصهآوردند. رسانه با وارد دست

کند تا ها و نتایج تدوین میها، پیامکنندگی فرآیندمحور را در جهت تعیینهای شبکهو رسانه بستر
-Rugh, 2019: 34ای بازنمایی و گاهاً تامین شود)به نوعی اهداف کارگزار سیاسی در محیط رسانه

توان به عنوان یک کنش و سیستم سیاسی قلمداد کرد، بستری که می (. در این راستا رسانه را37
ی این رسانه نقش کاربردی در کنترل نوعبهی قدرت، حاکمیت و فرهنگ است و ناظر بر رابطه

مندی آن در حوزه های ارتباط میان رسانه و کنشهای اجتماعی دارند. اساساً یکی از استراتژیباور
ها با اتخاذ . این استراتژی به این معنا است که دولت۱پین استسیاست خارجی، استراتژی اس

های تر را در حوزهتصمیماتی هوشمندانه در بستر سیاست خارجی، اعمال قدرت بهتر و موثر
کنند و اساساً به سمت گر استفاده میای به عنوان یک دستگاه تسهیلای و فرامنطقهمنطقه

(. در این راهبرد، Szymanski, 2020: 83-90کنند)ی پیدا میهای رسانه ای چرخش راهبرداستراتژی
ی خود کنشگرسازی در محیط های قدرتمند به گفتمان سازی و قدرتها با همراهی رسانهدولت

 برد.را به حاشیه می« دیگری»ی گفتماننوعبهکنند و اقدام می
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 بیت هژمونیتثمنظور بازیابی و نرم؛ الگویی نوین به قدرت نوپدیدگی در -۲-۳-۱
سازی عنوان یک گفتمان جایگزین در جهت امنیتخودی به المللی فرهنگ و هویتتوسعه بین

. استافزاری ی قدرت نرمنفوذ از دریچهالمللی مسیری برای اعمالجهانی و تثبیت هژمونی بین
ای، هویتی، رسانه –های فرهنگی نوپدیدگی قدرت نرم یعنی استفاده یک واحد سیاسی از مؤلفه

 –های ایدئولوژیکی کنندهالمللی که تحت عنوان مجذوباجتماعی و اقتصادی خود در سیستم بین
محور جهانی را به سمت هدایت و تثبیت نظم . با بازنمایی چنین نشانگانی نظم آشوباستهویتی 

های ی الگوواسطهالمللی خود را بههای پذیرش بینکشاند و بسترهژمونیک به رهبری خود می
های بزرگ از طریق اعمال یک . قدرت(Bojala et.al., 2020: 120)آوردرفتاری نوین به وجود می
ی المللی را از دریچهتوانایی شکل دادن به نظم بین ۱«گذارقدرت هنجار»رویکرد جدید مبتنی بر 

سازی در نظام سازی و قدرتنوعی به الگوآورند و بهدست می مسائل فرهنگی، هویتی، اجتماعی به
واسطه ورود متغیرهای مختلف همواره المللی بهطورکلی، سیستم و نظم بینپردازند. بهالملل میبین

آمریکا متحدهالمللی مانند ایاالتهای بینهای سیستمی بوده است بر همین اساس قدرتدر آشوب
. به این معنا استهای رفتاری خود لهای نوپدید در مددرصدد نوپدیدگی ساختاری بر محور الگو

های مقابله با آن را تدوین حلساز راهزا با متغیرهای درگیرکه این کشور ضمن شناسایی نظم آشوب
سازی های ساختاری کارکردی مناسب از خود نشان دهد و بتواند به نظمنماید تا در این آشوبمی

محور یعنی اعمال های تغییررویکرد وسیلهاساً بهجدید برای تغییری ساختاری بپردازد. این مهم اس
های تثبیت قدرت در حوزه سازی فرایندمندزمانگرایی راهبردی، جانبههای چندستسیا

 Keivan)(؛ ۷۱: ۱۴۰۰حسینی، آید )کیوانمیدست  ای بهژئوکالچری در پرتو قدرت رابطه
Hosseiny, 2021: 71 گردد.قدرت نرم و بازیابی آن می( و نهایتاً منجر به نوپدیدگی در 

تواند سازی با رهبری جدید است، میدیگر، نوپدیدگی ساختاری که شامل نظمعبارتبه 
های رفتاری جدیدی را هم ایجاد نماید که به نوپدیدگی کنشگری رفتاری معروف خواهد شد. الگو

های جمعی نمایی آن در سیستمهای هویتی و بازاساساً این مدل با عطف به مسائل فرهنگی و گفتمان
هایی مانند رسانه باتوجه به تکثر رفتاری خود این گفتمان را بدین معنا که سازه ؛استقابل بسط 

نرم اشاعه و عنوان دینامیک قدرتسیاسی، آنان را بهکند و ضمن درک اهداف سیستمبازتولید می
 ۲ی مواجهه جدی و راهبردی با آشفتگینرم در پدیگر، این خوانش از قدرتبیاندهد. بهبسط می

نرم و گذار های اعمال سیکل قدرتتواند منجر به رشد روندالملل است که میسیستمی در نظام بین
های ها با تقویت سازوکاراز وضعیت عدم تعادل به وضعیت تعادل شود، به همین دلیل دولت

ردد شرایط نوپدیدگی قدرت نرم را به تواند در بستر رسانه تقویت گبازخورانی مثبت خود که می

                                                           
1. Normative Power  
2. Entropy  
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 نرم، عاملهای اعمال قدرتوجود آورد. اساساً در این مرحله ضمن انباشت و بازاندیشی در الگو
سازی دهی به نظم نوین موردنظر خود خواهد بود که با افزایش و متعادل)کارگزار( درصدد شکل

ایجاد  ایی رسانههاللی با عطف به ابزارالمنرم را در سیستم بینقدرت در امر نوپدیدگی ،قدرت
 خواهد کرد.

وابستگی را در میان کنشگری بازیگران  –تواند، تئوری قدرت نرم مینوپدیدگی قدرت
سازی گر با توجه به چنین رویکردی به قدرتالمللی به وجود آورد. به این معنا که کشور اعمالبین

سازی فرهنگی از هویت و ایدئولوژی خود وشهسازی و خآورد و با برجستهفرهنگی روی می
محض یابد به همین دلیل آن نقاط بهها در نقاط هدف استراتژیک میهایی برای پذیرش آنبستر

دهند و همواره خود را وابسته و نزدیک به مواجهه با چنین بازخورانی آن را موردپذیرش قرار می
المللی خواهد قدرت و وابستگی در نظم بیننوعی پیوند بین بیند که این رویکرد بهآن می

دید متحده در دوران جنرم ایاالتطورکلی، نوپدیدگی قدرت(. بهBalzacq et.al., 2020: 321بود)
نوع در تخواهد بود. این مدل به این معناست که ضمن توجه به « سلسله مراتبی»بر مبنای مدل

با گفتمان مدنظر آمریکا به  ارتباطیو پیوند سازی فرهنگی های جهانی راهی برای یکپارچهسیستم
نرم و ارتباط آن با سینما ها بپردازد. نوپدیدگی قدرتسازی کنشگریآید تا به هماهنگوجود می

مکانی،  –یعنی این مسئله توانایی کاهش فواصل زمانی  تواند منجر به بازتولید هویت شود،می
 فرهنگی را دارد. هایها و برخوردها، باورایده حرکت سریع

 
 انداز ارتباطی از منظر تاریخیمخارجی آمریکا؛ چش الیوود و سیاسته -۳

میالدی فرانکلین روزولت به عنوان رهبر آمریکا متوجه این مسئله شد که  ۱۹۳۰ی از اواخر دهه
ای هالیوود برای اشاعه رسانه خارجی آمریکا نیاز مبرمی به قدرتسازی به سیاست برای مشروعیت

 سازی سیاست خارجی آنانو به نوعی مسیری برای روان استهای دولت مطبوع خود دارا سیاست
(. Doagooyan, 2020: 117-119؛ ) (۱۱۷-۱۱۹: ۱۳۹۹المللی بوده است)دعاگویان، در حوزه بین

ها مورد بازنمایی قرار دهد از جمله اساساً ساخت آثاری که بتواند قدرت نظامی آمریکا را در فیلم
عنوان های تعریف شده برای پیوند ارتباطی بین سیاست خارجی آمریکا و سینمای هالیوود به مسیر

قدر به سوی تولیدات هالیوودی آن ۱۹۳۰دیگر ، در دهه ساز بوده است. به بیانیک متغییر تسهیل
راستای سیاستگزاری خارجی آمریکا هم ای روی آوردند تا بتوانند همطلبی و مشی مبارزهجنگ

د: جزیره توان به آثاری ماننبه بعد می ۱۹۴۰های های این دهه و سالقدم باشند از جمله فیلم
 ( اشاره کرد که بر تکثرگرایی فرهنگی آمریکا در سیاست۱۹۴۳)۲(، مقصد توکیو۱۹۴۲)۱ویک

                                                           
1. WakeIsland 
2. Destination Tokyo 
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های رفتاری آن تاکید دارد. در دوران جنگ سرد هم آمریکا با ساخت آثاری خارجی و تنوع الگو
( از ضرورت مقابه با دیگری ایدئوولوژیک خود یعنی کمونیسم ۱۹۷۲)۱مانند: حکومت نظامی

از مقابله با   (۲۰۱۳)5۲میالدی با تولیداتی چون جان سخت ۲۰۰۰کند؛ و یا در دهه برداری میهپرد
انداز خارجی آمریکا رونمایی کرده است. با توجه به این چشم تروریسم شرقی با تاکید بر سیاست

ت اشاره تاریخی از ارتباط میان هالیوود و سیاست خارجی آمریکا در ادامه به پیوند رسانه و سیاس
 خواهد شد. 

 
 های بقای هالیوود در پسا کرونا؛ الگوی بازتولید قدرت نرماستراتژی -۴

ای خارجی آمریکا در دوران جدید و با تاکید بر ابزار رسانه های سیاستاز جمله استراتژی
تجمعی سازی، مقابله گرایی، هویتجانبههایی چون عدالت، برابری، چندتاکید بر مولفه هالیوود،

خارجی آمریکا، قدرت نرم این کشور به واسطه  در برابر تهدیدات خواهد بود. به باور تیم سیاست
های لیبرال دموکراسی، های نامناسب در دوران دونالد ترامپ و عدم توجه به ارزشگزینش راهبرد

هبرد و استراتژی . با توجه به این نکته، راگرایی فرهنگی و حقوق بشر رو به افول گذاشته استتکثر
ساز مانند هالیوود در های قدرتبقای آمریکا در سیستم جهانی استفاده هوشمندانه از پیشران

گیر با توجه به همه» کند کهاشاره می ۳پساپاندمی خواهد بود. در همین خصوص لوکان گودفری
آمریکا در ای آمریکا و خلل در قدرت نرم این کشور، کرونا و تضعیف بخشی از توان رسانه

بدیل هالیوود کنشگری سازی جدید از قدرت نرم خود با تاکید بر نقش بیپساپاندمی برای چهره
(. باتوجه به این نکته آثار تولید شده هالیوود در پساپاندمی ضمن Godfrey, 2020«)خواهد کرد

این کشور از توجه به بازیابی قدرت نرم جهانی آمریکا این مفهوم را بازنمایی خواهند که رقیب 
سازی استفاده کرده است به همین منظور، آمریکا برای مقابله با های غیرانسانی برای قدرتشیوه

ساز معرفی خواهد کرد. از جمله مصادیق هالیوود چنین وضعیتی خود را به عنوان یک الگوی بدیل
به دو محور یعنی توان نرم می و سیاست خارجی آمریکا در عصر پساپاندمی به منظور احیا قدرت

سیاسی  زایهای آشوبمولفه سازی، ب( از بین بردنسازی که شامل: الف( امنیت( دیالکتیک نظم۱
اجتماعی که در  –( الگو بخشی فرهنگی ۲گرایی و همچنین جانبهاجتماعی و  فرهنگی، ج( چند –

دهی ش برای شکلسازی از آمریکا به عنوان یک نمونه مطلوب، ب( تالی: الف( تصویربرگیرنده
 سازی جمعی اشاره داشت.فرهنگی به جهان و ج( هویت

دیگر، قدرت نرم آمریکا در پساپاندمی به سوی معماری امنیتی و تغییر هوشمند چهره بیانبه
در بسیاری از آثار تولیدی هالیوود در بطن روایتی  کهطوریالمللی گذار پیدا خواهد کرد، بهبین
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سازی و مدیریت شناسانه، دیپلماسی، هویتهستیسازی، امنیتکایی، صلحهای آمریآنان ارزش
سازی جهانی مورد مطلوب آمریکایی و مفاهیم نوپدیدی مانند: اقتصاد دیجیتال در جهت سیستم

(. Ivanovo, 2020: 58- 59)استافزاری آمریکا خارجی نرمهای سیاستتوجه هالیوود و راهبرد
خواهد بود. این راهبرد بدین  ۱د آمریکا در پساکرونا سازش ژئوپلیتیکیکلی، استراتژی جدیطوربه

معنا است که آمریکا با یک الگوی فناورانه و گذر از منطق سرزمینی به رهیافت دیجیتالی و همچنین 
گرایی، همراهی با متحدان را برای مقابله با جانبههای قدرتمندی چون هالیوود، چنداستفاده از ابزار

 –گانه آمریکا های سهاستراتژیاساساً از مصادیق و ت در پیش خواهد گرفت. تهدیدا
گری آمریکا و هالیوود توان الگوی کنشخارجی و هالیوود به عنوان یک مثلث ارتباطی میسیاست

تعریف کرد. قطبیت یعنی آمریکا و هالیوود برای اعمال یک  ۴و رهبری ۳، امنیت۲را بر محور قطبیت
های هایی که در قالبهای جدید را تعریف خواهند کرد نقشالمللی ایفای نقشبینخارجی سیاست
ساز است سازی، و نظمالملل جدید دولت امنیتبین. امنیت بدین معنا که آمریکا در نظاماستهویتی 
ز گرایی جهان را برای گذار اجانبهمتحده با استفاده از رویکرد چند ی رهبری یعنی ایاالتو مولفه

 مشکالت مدیریت خواهد کرد. 
 خارجی آمریکا د برای بازتولید قدرت نرم در سیاستبررسی آثار تولید شده هالیوو -۱-۴

های ی این نکته هستند که الگوبیان کننده ۲۰۲۱بسیاری از آثار تولیدی هالیوود در سال
المللی هستند به همین بیندد بازتولید قدرت نرم این کشور در سطح خارجی آمریکا درصسیاست

 شود.منظور در ذیل به تعدادی از این آثار اشاره می
گیرد توجه به الزمانی جای میدر این اثر که اساساً در ژانر آخر 5:فیلم یک مکان ساکت  -۱
متحده در نظم جهانی مدنظر است و به به عنوان یک ضرورت راهبردی برای ایاالت فناورانه امنیت

مدیریتی آمریکا به عنوان یک ضرورت جهانی رونمایی  کالن روایت این اثر از قدرت عبارتی در
در آمریکا به  6شود به بیان دیگر این اثر تولید شده انطباق میان حوزه سیاستگذاری و سیاستمی

 عنوان نمونه مطلوب حکمرانی جهانی است.
بخشی به توانایی آمریکا در شکلدر این فیلم  ۷:فیلم کسانی که آرزو دارند من بمیرم -۲

هایی از های پنهانی این اثر راهبردشود. در الیههای دیگران از راه اقناع بازنمایی میها و باورترجیح

                                                           
1. Geopolitical Compromises 
2. Polarity 
3. Security   
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5. A Quiet Place Part II (2021)  
6. Policy and Politic   
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کند که قدرت که این مفهوم را بازگویه می خارجی آمریکا قابل فهم است به طوری سیاست
سازی و تامین منافع همگانی از طریق ارزشساختاری به خود فهمی دیگران و نظام تفسیری آنان 

ی چارچوب قدرت در آینده است. در همین ورزی تعیین کنندهبستگی دارد بنابراین این کنش
های فرهنگی های ارزشی و ایماژجذابیت» دارند بیان می ۱راستا، مایکل بارنت و ریموند دوال

سازی شود و در قدرتسوب میآمریکا توسط هالیوود به عنوان یک برساخته اجتماعی مح
که  است(. این گفته بدان معنا Dienstag, 2020: 81-86«)المللی این کشور نقش پررنگی دارد بین

بایست سازی آن استوار است که میالمللیراهبرد بازتولید قدرت نرم اساساً بر هویت اجتماعی و بین
 ی به پیش رود. خارجراستای اصول سیاستپاندمی این رهیافت همدر پسا

سازی جهانی بر مبنای تعامل در این اثر آمریکا درصدد فرهنگ ۲:فیلم یهودا و مسیح سیاه  -۳
های فرهنگی و ایجاد یک مثلث پایدار فرهنگی که شامل: پذیرش تنوع فرهنگی، توجه به ساختار

ان این نکته را توپردازد. در این فیلم میاالذهانی و ساخت یک نظم جهانی پایدار است میبین
فرهنگی برای  –های ایماژی افزایی ساختاربازفهمی کرد که چنین برساختی از هویت آمریکا، هم

المللی است یعنی روش اعمال قدرت به طور کارگذار در سطح بین –ساختن روابط متقابل ساختار 
کارگزاران انتقال  مدنظر است و این کشور به عنوان ۳ی قدرتغیر مستقیم یا رفتار متقاعد کننده

المللی ساز پذیرش بینشود تا به نوعی بسترفرهنگی، پذیرش تنوع فرهنگی بازنمایی نشان داده می
 های مختلف باشد.این کشور را به عنوان مهد تنوع فرهنگی و پذیرش فرهنگ

دارد که در این اثر سینمایی، کالن روایت فیلم این نکته را بیان می ۴:فیلم ماهی کوچک -۴
الملل است به همین منظور این کشور با پیوند امنیت انسانی به مثابه غایت نهایی آمریکا در نظام بین

ی تغییرات نظام بین امر پزشکی و امر سیاست، راهبرد هتروتوپیک شدن نظم جهانی را به واسطه
کند. این ناموزن شدن گیر برای گذار از چنین وضعیتی دنبال میهای همهپرتو بیماری الملل دربین

ها جمعی موثر و حفاظت از انسان الملل برای احیای کنشبه این معناست که امر موجود و امر بین
یابی . به عبارت دیگر روایت این اثر سینمایی اساساً در قالب ساختاستدر دستور کار آمریکا 

بندی شده است و در پی بازنمایی متفاوت آمریکا در پساپاندمی و همچنین به لکتیویستی مفصلاس
 . استالمللی آمریکا حاشیه بردن رقبای بین

توان این نکته را بازنمایی کرد که در فهم روایت سازی فیلم فوق می 5:خارج از حصار -5
هبری یک قدرت خاص و مدیریت شدن یک وضعیت به رمحور و امکانسازی جهانی بدیلنظم

                                                           
1. Michael Barnett & Raymond Dual   
2. Judas and Black Messiah (2021)  
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4. Little Fish (2021) 
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پاندمی خواهد بود. به جز الزامات سیستم جهانی در پسا  استالمللی آن کشور که اساساً آمریکا بین
هایی مانند هوش مصنوعی، علم کوانتوم سازی نوپدید در بخشاین معنا که آمریکا با توجه به قدرت

سازی دنبال خواهد کرد. به عبارتی دیگر پلیتیکپایدار را در جهان برای ژئو، صلحاقتصاد دیجیتالو 
است به این معنا که تدبیر و  ۱گرایی مترقیسازی این اثر بر محور رویکرد واقعخوانش و روایت

 ی آرمان آمریکایی باشد.تغییر در جهان اساساً باید از طریق اعمال قدرت و اراده
گرایانه به عنوان سیکل سازی جهانئوپلیتیکدر بسیاری از این آثار نام برده شده آمریکا در پی ژ

فرهنگی بازتولید قدرت نرم است و به عنوان یک سیستم کنترلی در ساخت یک نظم فرهنگی جدید 
؛  (۱۲۱: ۱۳۹۲یابی یک گفتمان هژمون کمک فراوان کند)قاسمی، موثر باشد و برساخت

(Ghasemi, 2013: 121نیرو .) یابی به سیکل قدرت نرم در شکل عنوانبههای ژرف فرهنگی
ی این فرآیند نوعبهانجامد که می« دیگری»و « خود» ساز یعنی جدایی بین فرهنگهای متمایزفرآیند

آمریکا همواره فرهنگ خود را به متحدهخوانشی اسلکتیویستی از قدرت نرم خواهد بود. ایاالت
های نوینی مانند رسانه ری کرده است و با ابزارالمللی پیگیعنوان بستر اشاعه قدرت نرم در سیستم بین

 پیش برده استبه های پیرامونی و فراپیرامونی سازی را در بسترسازی و متمایزدگر فرآیند
(Surowiec and Manor, 2021: 10-15 این سیکل فرهنگی .)تواند ضمن زوال دیگری ی مینوعبه

گذاری قدرت نرم کشور مبدع آن نهایتاً بر اثربستر ظهور یک فرهنگ جدید را  به وجود آورد که 
دهد تا بتواند در افزاید. آمریکا با استفاده از هالیوود، حوزه نفوذ استراتژیک خود را گسترش میمی

(. به طور خالصه، هالیوود با Rawnsley, 2021: 188تر عمل نماید )ی سیاست خارجی موفقعرصه
شده برای دسترسی فرهنگی به جوامع  های ابژهرا در قالب ۲گرایانههای ذهنیتتاکید بر رویکرد

سازی برای پذیرش خود به فرهنگی را در محور مسئله –کند و التقاط فکری دیگر را ایجاد می
 سازی خود را به پیش ببرند.وجود می آورد تا با پیوند زبان فرهنگی و زبان سیاسی پروژه هژمونیک

 شناسانههستی و امنیت« قدرت نرم»ی برای بازتولید کنشگرپاندمی؛ الیوود در پساه -۲-۴
های جهانی از المللی به عنوان یک مؤلفه آشوب زا تمامی بسترگیری کرونا در سیستم بینهمه

دچار  ۱۹ی پاندمی کوییدواسطهبههایی که حوزه فرهنگ تا اجتماع را در برگرفت. یکی از بخش
نرم  است و یکی از  ها به عنوان نیروی ژرف قدرتتعارضات شدید شد حوزه فرهنگی کشور

گیری در حوزه فرهنگ و رسانه تاثیرات مخربی داشته است، ایاالت هایی که به دلیل این همهکشور
 ۱۹یدگسترش پاندمی کو»دارند که بیان می ۳به همین منظور هال و پاسکوینی استمتحده آمریکا 

در  گیری جهانی عمالً بخش فرهنگ و رسانهستم تصمیمزا  به سیو اثر مخرب این متغییر آشوب

                                                           
1. Progressive Realism 
2. Subjectivism  
3. Hall and Pasquini 
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های جمعی در (. همانطور که بیان شد رسانهHall and Pasquini, 2020« )آمریکا دچار گسست کرد
که آمریکا با استفاده از قدرت یطوربهاند، ای همبسته بودهحوزه سیاست آمریکا در رابطه

ی این نهاد با حاکمیت در پیشبرد قدرت نرم فرهنگی خود سازمراههایی مانند هالیوود و هرسانه
های هالیوود روبه کاهش تولید، توزیع و مصرف فیلم ۱۹استفاده برده است. اما با پدیدار شدن کوید

 آمریکا در سطح جهانی کاسته شده است.  قدرت نرمیرگذاری تأثگذاشته و به همین دلیل از ضریب 
نرم تعریفی دارد در پساپاندمی در جهت بازتولید قدرت تآمریکا ضرورمتحدهبرای ایاالت

دهنده های نظمالملل، الگوبینجدید از محیط راهبردی ارائه دهد. این محیط راهبردی، ساختار نظام
؛ به همین منظور در چنین محیطی اشاعه فرهنگ راهبردی استیابی شده آن ساختو نوع هویت

هایی چون هالیوود های تکنولوژیکی مانند رسانهتوانمندی های سیاسی،ی سنتکه دربرگیرنده
راهبردی آنان بر محوریت ارائه چهره جدید از قدرت به عنوان مکانیسم  ضرورت دارد و کنش

نرم توسط آمریکا در پساکوید درصدد توجه به نوپدید خواهد بود. الگوی نوپدید از قدرت
های سازیز خود به عنوان یک بازیگر متحول، کدسازی جدید اشناختی یعنی تصویرهستیامنیت

های متنوع مانند هالیوود به منظور بازتولید قدرت ها با ابزارخارجی و اشاعه آننوین در سیاست
کنند به شناسی خود از دو راه استفاده میها برای افزایش امنیت هستیخواهد بود. اساساً دولت

( یا به سمت ۱به افول است را داشته باشد که قدرت آنان روزمانی دولتی این ادراک که، هرطوری
افزاری در محیط مگری قدرت نر( با تغییر چهره و کنش۲رود و یا ایجاد تنش و معمای امنیت می

افزاید. اساساً یکی از طرقی که شناختی خود میهستیالمللی خود بر ضریب امنیتراهبری بین
سیاسی و همچنین  -ندمی  به احیا و بازتولید قدرت نرم فرهنگیآمریکا خواهد توانست در پساپا

عدم گذار از چتر هژمونی آمریکایی به چتر هژمونی چینی، علیرغم تقویت حوزه اقتصاد سیاسی، 
الخصوص تولیدات هالیوود خواهد بود. بر این اساس، برای تقویت بخش فرهنگ و رسانه و علی

دیجیتالی خود در  -ایبازتولید قدرت نرم رسانه آمریکا واجب و ضروری است تا در جهت
های محور بپردازد که در آن آثار آمریکا نمونه موفق در حوزهپساپاندمی به ساخت آثاری جهان

های سینمای هالیوود به منظور یگر، یکی از استراتژیدعبارتبه(. Johnson, 2021: 3-6) استمتنوع 
های دیجیتال نوین به منظور دسترسی سازیپساکوید، ظرفیتبازتولید قدرت نرم آمریکا در دوران 

اینترنتی برای  -های جدید ارتباطیاندازی نسلآزاد و سریع مخاطبین، گسترش پنهای باند، راه
ها در جهت بازتولید قدرت نرم یدشده هالیوود به خارج از مرزتولتر آثار گسترش هرچه سریع

 (. Lobato, 2019: 73-83) خواهد بود
ای در پساپاندمی خواهد توانست در بازتولید چهره های نمایندگی و رسانهاساساً گسترش شبکه

های دولت آمریکا و گفتمان افزاری آمریکا موثر باشد. به همین دلیل یکی از استراتژیقدرت نرم
سازی متحده بر محور آثار هالیوودی افزایش جذابیت بصری، اقناعیاالتاای رسانه –فرهنگی 
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ی جهانی خواهد بود تا بتواند های پر بازدهیدشده به درون بازارتولعمومی به منظور پذیرش آثار 
ای با عطف به آثاری که بافتاری جدید و نوین ارائه رسانه-سازی اکوسیستم سینماییضمن ایجاد

ای را در شامل شود که بیان المللی و جامعه مصرفی گستردههای بیناتی که مارکتکند مانند تولید
هستند و ظرفیت الزم برای تجدید و  ۱(پر مخاطب)دیگر چنین تولیداتی معروف به آثار پرفروش 

 باشند. بازیابی قدرت نرم را دارا می
 

 گیرینتیجه
ی در سیاست خارجی نقش بسیار اثرگذاری دارند و در گذارقانونها در تمام مراحل رسانه

المللی در سطح ها، اطالعات بینرسانه واسطهبهگذارند. سطح مدیریت سیاست خارجی تأثیر می
گیرند. حضور های متفاوت مورد بازنمایی و بازتولید قرار میاز کانال سیاست خارجی کشور،

سازی توانایی به سازی و قدرتتواند ضمن گفتمانخارجی میهای قدرتمند در بستر سیاسترسانه
دیگر، سیاستی یانببهشود که ورزی آنان میگذاری بر کنشحاشیه بردن گفتمان رقیب و مانع

شود. مطابق با فرض مقاله، بیان شد که آمریکا در دوران مدیریت پاندمی اسلکتیویستی نامیده می
خارجی یدات سینمایی هالیوود ضمن اشاعه مبانی سیاستکرونا و دوره پساپاندمی با تاکید بر تول

 ۲۰۲۱خود به بازتولید قدرت نرم خواهد پرداخت؛ به طور مثال آمریکا با تولیدات هالیوود در سال
اند و یا خواهند داشت. نهایتاً آمریکا با ساخت المللی فروش بسیار باالیی داشتههای بینکه در مارکت

المللی باالیی دارد درصدد پیوند بین دیپلماسی و هالیوود وش گیشه بیناین تولیدات که اکثرا فر
هویتی خود را در جهت منافع سیاسی ارتقا دهد.  –است تا ظرفیت الزم را برای کنشگری فرهنگی 

خارجی در عصر سیاسی هالیوود و پیوند آن با بستر سیاست –دستگاه فرهنگی  یگر،دعبارتبه
محور روی خواهد آورد تا بتواند نوپدیدگی فرهنگ –افزارگرایی سیاست رمپساپاندمی به رویکرد ن

به منظور احیای قدرت نرم  ۲۰۲۱نرم را ایجاد نماید. در بسیاری از آثار هالیوود در سال در قدرت
سازی سازی و انگارهآمریکا معرفت دوسویه انسان و جامعه به صورت اجتماعی برساخته

های جهان اجتماعی دارای روایتی آثار، این است که داده ۲و منطقانگارانه شده است سازه
توانند در پیوند خود و دیگران به ساختاربخشی هایی است که مردم در جوامع مختلف میگزاره

محوری میان امر موجود و امر آینده که بازتولید قدرت بپردازند و اساساً چنین ارتباط دیالکتیک
است به این معنا  ۳سازی ناموزونآمریکا برای بازیابی قدرت نرم و نظم ی تالشدهنده است، نشان

                                                           
1.  Blockbuster  
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به وسیله رسانه در پدیدار ساختن باهم بودن  ۱تواند با پیوند اجتماع مدنی مجازیکه این کشور می
 -سازی فرهنگی را به عنوان یک رهبر به تمامی جهان بسط دهد و الگو ۲اجتماعی جدید جهانی

 بازنمایی نماید. ساحتی راهویتی تک
 

 فارسیمنابع
خارجی آمریکا در قبال های اصلی ایاالت متحده  بر سیاست(. تاثیر رسانه۱۳۹۹اعجازی، ا. و دیگران. ) .۱

 :DOI. ۱۱۷ -۱۳۸(، ۴)۱6 المللی،فصلنامه مطالعات بین(. ۲۰۰۷-۲۰۲۰) ایران
10.22034/ISJ.2020.120609 . 
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