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Abstract
Despite great progress in theorizing on the causes of war during the second half
of the 20th century, our understanding of international conflicts remains at an
elementary level. However, Power Cycle Theory, compared to other related
approaches, has raised hopes for a clear and methodical causal explanation. This
theory puts decision-making about wars in the context of the rise and decline of
the relative power of states and tests the effect of long-term nonlinear changes or
critical points in the relative power of a state on its tendency toward large-scale
wars experimentally. The question is whether there is a significant correlation
between the occurrence of these critical points on the power cycle and the
occurrence of war between the great powers? The research hypothesis is that the
probability of a major war is higher in critical periods than it is otherwise,
because of sudden shock caused by the changes in the balance of power and the
role and dominance of uncertainty, as well as misunderstanding and
miscalculation among the statesmen. In this study, the statement will be tested.
The relative capabilities of the great powers have been assessed using the
updated data from the “Correlates of War Project” (COW) during the interval
1816-2012. Moreover, the timing of critical points on each countries power
cycle is compared with the occurrence of war between the major powers. The
findings support the hypothesis that war is more likely to occur during critical
periods than it is during normal periods.
Keywords: Great Power War, Critical Points, Power Cycle, Great Power
System
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مقدمه
رشد و افول قدرتهای بزرگ و کشمکشهای بینالمللی متعاقب آن ،همواره یکی
از موضوعات مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران رشته روابط بینالملل بلوده
و دامنه وسیعی از نظریهها و رهیافتهای گوناگون بهمنظور توضیح ماهیت ،دالیل
و پیامدهای آن ایجاد شدهاند .بسیاری از نظریههای مزبور در بررسی فرایند رشد و
افول قدرتهای بزرگ جهانی ،یک الگوی تاریخی و یلا چرخلهای از جنل هلای
گسترده را که با تغییلر و تحلوالت سیسلتمیک در سیاسلت جهلانی هملراه اسلت
تشخیص دادهاند ( .)Zhu, 2006: 10بلرای مثلال «مدلسلکی» 1بلا بررسلی الگوهلای
کشمکش و رهبری جهان از سال  ،1494پنج سیک طوالنی را در حدود هلر صلد
سال شناسایی میکند که هریک از آنها همواره با یک جنل

بلزرگ جهلانی آغلاز

شده است دولتی که پس از آن به عنوان قدرت جهانی ظهور میکند ،با پیماننامهها
و توافقهای پس از جن  ،قواعد و ترتیبات جدیلدی را وضل و بله تقلوو خلود
مشروعیت میبخشد؛ اما با گذشت زمان که رهبری مشروعیتش را از دسلت داده و
قدرتش غیر متمرکز میشود ،جن

جهانی و قدرت جهانی دیگری ظهور ملیکنلد

(.)Modelski, 1978
«ایکنبری» 2با تمرکز بر مسئلۀ نظم و رشد قدرتهای نوظهلور بلر ایلن بلاور
است که در طول قرون گذشته دگرگونی در قدرت دولتها همواره به رقابتهلای
بزرگ امنیتی منجر شده و در پی جن های بزرگ ،قلدرت پیلروز نهادهلا را بلرای
1. George Modelski
2. John Ikenberry
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ساماندهی مجدد نظم بینالمللی بهکار گرفته است (سیمبر و بهراملی مقلد:1393 ،،
« .)21امانوئ والرشتاین» نظریهپرداز نومارکسیست برجستۀ نظا ،جهانی نیز معتقلد
است که جن های جهانی بهطور مرتب در طول دوره تاریخی مدرن رخ داده و از
مراح بلوغ هژمونیک ،افول هژمونیک و صعود هژمونیهای رقیب پیروی میکننلد
(نای.)18 :1394،
یکی از رهیافتهایی که در این میان توضیح نسبتاً متقاوتی برای تبیلین رفتلار
سیاسی بینالملللی و بررسلی علل درگیلری قلدرتهلای بلزرگ در منازعلات و
کشمکشهای بینالمللی در بستر صلعود و افلول قلدرت نسلبی دوللتهلا فلراهم
میکند ،نظریۀ سیک قدرت و نقش است .در چهارچوب این دیدگاه ،قدرت نسبی
دولتها در یک الگوی چرخهای در طول زمان حرکلت ملیکنلد و رفتلار آنهلا تلا
حدی به وسیلۀ موقعیتشان در سیک قدرت قاب توضیح اسلت (

Cashman, 2014:

 .)446یک دولت در امتداد خط سیر قدرت از مسیر نقاط بحرانلی متعلددی عبلور
میکند که طی این نقاط ،منحنی رشلد قابلیلت مللیاش از نظلر سلرعت و جهلت
بهطور ناگهانی وارونه شده و در تقاب با روند پیشین قرار میگیرد .این موضوع بله
نوبۀ خود با تغییر در نگرشهلا و مقروضلات قبللی تصلمیمگیرنلدگان ،پیاملدهای
ویژهای برای سیاست خارجی دولت در پی دارد.
به این منظور این پرسش مطرح میشود که «آیا بین وقوع ایلن نقلاط بحرانلی
در سیک قدرت و وقوع جن

میان قدرتهلای بلزرگ ارتبلاط معنلاداری وجلود

دارد؟» .بهعنوان پاسخی موقت نوشتار حاضر در پی آزمون ایلن فرضلیه اسلت کله
احتمال وقوع جن

گسترده در طول دورههای بحرانی به دلی شوک ناگهانی ناشی

از دگرگللونی در موازنلله قللدرت و نقللش و حاکمیللت فضللای عللد ،اطمینللان،
سوءبرداشت و محاسبه اشتباه میان تصمیم گیرندگان ،نسبت به سلایر مواقل بیشلتر
است.

در این پژوهش با استقاده از رویکرد توصیقی _ تبیینی و با تکیه بلر دادههلای

آماری و تحقیقات تجربی ،تالش بر این است تا عوامل اساسلی کله سلبب بلروز
درگیری و مناقشه میان قدرتهای بزرگ در سیستم بینالمللی ملیشلود ،از طریلق
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ارائه مدل جدیدی از سنجش و ارزیابی قدرت نسبی دولت در چهلارچوب نظریلۀ
سیک قدرت اصلی مورد تجزیهوتحلی قرار گیرد .فرض بر این است که اگر ایلن
عوام شناسایی شوند ،تصمیمگیرندگان قادر خواهنلد بلود اقلدامات الز ،را بلرای
پیشگیری از وقوع مناقشه و درگیری انجا ،دهند .برای این منظلور پلس از معرفلی
چهارچوب نظری پژوهش یعنی نظریه سیک قدرت ،نقاط بحرانی و ویژگلیهلای
آن مورد بحث واق خواهد شد .سپس با مروری گذرا بر دیدگاههلای مختللد در
خصوص امکان سنجش قدرت ملی ،مدل ارائه شده توسط سلینگر و همکلاران در
«پروژه همبستگیهای جن » و شاخصهای موردتوجله وی جهلت انلدازهگیلری
قدرت که توسط بسیاری از محققان نظریۀ سلیک قلدرت نیلز بلدان اسلتناد شلده
تشریح و در ادامه ضمن نقد مدل مزبور ،منحنی سیک قدرت مربوط به نُله دوللت
اصلی و نقاط بحرانی موجود در آن بر اساس مدل جایگزین در طلول بلازۀ زملانی
سالهای  1816تا  2012و بر اساس خط روند رگرسیون ترسلیم خواهلد شلد .در
بخش نتیجهگیری نیز یافتههای اصلی پژوهش موردبحث قرار میگیرد.
 .1پيشينه پژوهش
آثار و مقالههای محدودی تاکنون با هدف تحلی پدیده جن

از منظر نظریه سیک

قدرت نوشته شده است .این پژوهشها گرچه از چشمانداز متقلاوت بله تقسلیر و
تحلی این موضوع پرداختهاند ،درمجموع اغلب آنها بر پایه مشاهدات نظری تأئیلد
میکنند که تغییر در سیک قدرت ،ارتباط علّی با آغاز جنل هلای بلزرگ دارد .در
زیر به چند نمونه از مهمترین این پژوهشها اشاره میشود:
«دوران» و «پارسونز» ( )1978در مقالهای تحت عنوان «جن
نسبی» با بررسی آغاز جن

و سیک قلدرت

توسط قدرتهای بزرگ در طول دوره بین سلالهلای

 1816تا  ،1965نشان میدهند کله احتملال وقلوع جنل هلای گسلترده در طلول
دورههایی که دولتهای مزبور از نقاط بحرانی عبور میکردهاند ،نسلبت بله زملانی
که آنها در شرایط معمول قرار داشتهاند ،بسیار بیشتر بلوده اسلت .بلر اسلاس ایلن
مطالعه در طی سالهای بعد از  1815تا پایان قرن  ،19به دلی آنکه تحرک کمتری
از سوی بازیگران در طول سیک قدرتشان در سیستم وجود داشلت  ،تقریبلاً هلیچ
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گستردهای به وقوع نپیوست .در مقابل در نیمله اول قلرن بیسلتم ازآنجاکله

جن

تعداد زیلادی از دوللتهلا در حلال عبلور از نقلاط بحرانلی در ایلن دوره بودنلد،
جن های جهانی فاجعهباری در عرصۀ بینالمللی رخ داد؛ بهطوریکه این رویلداد
موقعیت قدرت نسبی و نقش دیگر دولتها در سیستم را بهصورت اساسی متحول
نمود.
«تسمان» و «چان» ( )2004در مقالهای بلا عنلوان «سلیک قلدرت ،تمایل بله
ریسک و بازدارندگی قدرتهای بزرگ» با بررسلی سلیک قلدرت مربلوط بله نُله
دولت عمده در بین سالهای  1816تا  1995نشان میدهند کله عبلور کشلورها از
نقاط بحرانی ،تمای رهبران آنها را بله ورود بله یلک مواجهله بازدارنلده افلزایش
میدهد .همچنین بر اساس مطالعه آنها ،وقوع تغییلرات در خلط سلیر قلدرت ،بلر
وقوع و پیامدهای مواجهه بازدارنده بین قدرتهای بزرگ تأثیر میگذارد.
«هبرون» و همکاران( )2007در پژوهش خود با عنلوان «آزملون تئلوریهلای
دینامیک منازعه :سیک قلدرت ،انتقلال قلدرت ،بحلرانهلای سیاسلت خلارجی و
کشمکشهای بیندولتی نظامی» بلا طلرح ایلن سلاال کله آیلا فعالیلت منازعلهای
قدرتهای بزرگ هنگا ،نزدیکی به نقاط بحرانی افزایش مییابد یا خیلر ،عملکلرد
دو نظریه سیک قدرت و انتقال قدرت را در تحلی فعالیت منازعهای قلدرتهلای
بزرگ با استقاده از دادههای مربوط به اختالفات بیندولتی نظامی )MID( 1در طول
سالهای  1816تا  1991با یکدیگر مقایسله ملیکننلد .نتلایج پلژوهش آنهلا نشلان
می دهد هر چهار نقطه بحرانی بر رفتار منازعهای دولت تأثیر ملیگذارنلد؛ بلاوجود
این ،نقاط تحول به شک متقاوتی نسبت به نقاط عطد روند حرکت قلدرتهلای
بزرگ بر سیک قدرت را متأثر میسازند .نویسندگان ضمن تأکید بر اینکله جمل
میان دو مالقه برابلری قلدرت و علد ،رضلایت ،ترکیبلی بسلیار خطرنلاک اسلت،
خطرات ناشی از احتمال وقوع جن

و مناقشه میان قدرتهای بزرگ را در مواقل

عبور از نقاط بحرانی گوشزد میکنند.
«جاکوب هیم» ( )2009در پژوهش خود با عنوان «بهرهبرداری از قدرت تغییر
1. Militarized Interstate Disputes
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ساختاری :نظریه سیک قدرت به عنوان ابزاری برای تصمیمگیری در ملورد امنیلت
ملی» با طرح این ساال که آیا نقاط بحرانی جن

را نسبت بله مقلاط غیربحرانلی

بهتر پیشبینی میکنند یا خیر؟ رفتار نُه قدرت بلزرگ را طلی سلالهلای  1820تلا
 1997مورد بررسی قرار داده و نشان میدهد هنگلامیکله شلش ملورد از ایلن نُله
کشور (فرانسه ،اتریش _ مجارستان ،ایتالیا ،آلمان ،ایلاالتمتحلده و ژاپلن) از یلک

مقط بحرانی عبور کردهاند ،با سطح اطمینان  95درصلد و بلا فلرض ثابلت بلودن
سایر عوام  ،نتیجه یک جن

بسیار شدید و طوالنی بوده است.

پژوهشهای ذکرشده اگرچه هر یک چهارچوب مقیدی برای تبیین عل بلروز
جن

از منظر سیک قدرت فراهم میکنند ،با وجود این از یکسو محدوده زملانی

مورد مطالعه پژوهشهای یادشده صرفاً تا سالهای پایلانی قلرن بیسلتم را پوشلش
میدهد ،حال آنکه دینامیکهای قدرت بهویژه بعد از جن

سرد به ایلنسلو دچلار

دگردیسی اساسی شده است و از سوی دیگر برخی از شلاخصهلای مورداسلتقاده
آنها برای محاسبه قدرت ،در حال حاضر با نقایص و کاستیهایی مواجه بوده و بله
استنتاج منحنیهایی منجر میشود که توزی قدرت نسبی میان قدرتهای عمده در
شرایط کنونی را بهدرستی منعکس نمیکند .نوآوری پژوهش حاضر در ایلن اسلت
که ضمن تالش برای استقاده از دادههای آماری جدید و بهروزرسانی شلده ،دامنله
تحلی سیک قدرت را تا سال ( 2012تا زمانی که دادههای موثق و مورد نیاز برای
شاخصهای تحت بررسی وجود دارد) گسترش دهد ،در پی آن است تا با جرح و
تعدی برخی شاخصهای موردنظر در قالب مدل جدیلدی از محاسلبه قلدرت در
چهارچوب نظریه سیک قدرت اصلی ،به نمای واق بینانلهتلری از منحنلی سلیک
قدرت دولتهای عمده و تحلی میزان همبستگی میان نقاط بحرانی و بروز مناقشه
میان قدرتهای مزبور دست یابد.
 .2چهارچوب نظری :نظریه سيكل قدرت
نظریه سیک قدرت را اولین بار در سال  ،1971چلارلز دوران در کتلابی بلا عنلوان
«سیاست همگونسازی :هژمونی و پیامدهای آن» ارائه کلرد ( .)Hurtig, 2011:5ایلن
نظریه تکام ساختار سیستمیک را از طریلق دینامیلک سلیکلیکال صلعود و افلول
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قدرت نسبی دوللت توضلیح ملیدهلد ( .)Belopolsky, 2000: 24از ایلن رویکلرد،
تغییرات در قدرت ملی دولتها از یک الگوی منظم صعود ،بللوغ و افلول پیلروی
میکند و این خطسیرها ،1رقابتهای مرتبط با قدرتهای بزرگ را بازتاب میدهلد
(قلیزاده و شلقیعی .)142 :1391،ایلن الگلو معللول نلرخهلای گونلاگون توسلعه
اقتصادی و سیاسی داخلی است که به وسیله بلازیگران مختللد تجربله ملیشلود
(1980: 946

 ،)Doran,اما با وجود تبعیت همه دولتها از ایلن سلیک  ،بسلیاری از

دولتها صرفاً بخش کوچکی از منحنلی را در کل دوره تجربله سیسلتمیک خلود
نسبت به اعضای جدید و یا اعضای قدیمیتر در سیستم ملیپیماینلد؛ ازایلنرو بله
اعتقاد دوران ،برازش منحنی در غیاب فهم دینامیکهلای منحنلی عملومی قابلیلت
نسبی میتواند بسیار گمراهکننده باشد (.)Doran, 1980: 949
توانایی یک دولت برای تأثیرگذاری بلر سیاسلت بلینالملللی و ایقلای نقلش
سیاست خارجی عمده تا حد زیلادی بلهوسلیله مراحل تکامل و موقعیلت آن در
سیک قابلیت نسبی تعیین میشود( .)Doran, 1971: 193بر ایلن اسلاس بلهملوازات
افزایش قدرت یک دولت در مقایسه با سایرین ،توانلایی آن بلرای تأثیرگلذاری بلر
سیاست بینالمللی افزایشیافته و با کاهش قدرت ،از میزان نقوذ آن دوللت کاسلته
میشود ( .)Hebron & et al, 2007: 3بنابراین به میزانی کله سلیک متحلول شلده و
نقش تغییر مییابد ،تعدیالت قاب توجهی از سوی دولت و سیستم ضروری خواهد
بود.
شالوده قدرت دولت در دیدگاه نظریه سیک قدرت ،قابلیلت مللی آن دوللت
نسبت به قابلیت سایر دولتها در سیستم در یک زمان معلین ملیباشلد (
59

Kohout,

 .)2003:هر دولت در سیستم مرکلزی (یلا یلک سیسلتم منطقلهای) دارای یلک

درصد مشخصِ سهم از ک قدرت در آن سیستم در زمان معلین اسلت و هرگونله
افزایش در قدرت یک دولت ،منجر به کاهش قدرت دولت دیگر میشود (

Hülser,

 .)2013: 8بنابراین دولتها در سیستم برای سهم قدرت نسبی رقابت ملیکننلد کله
در آن ،رقابت برای سهم بستگی به نرخها و سطوح متقلاوت رشلد قلدرت مطللق
1. Trajectorys

14روابطخارجی♦سال12♦شماره1♦بهار1399

میان دولتهای تشکی دهنده سیستم در آن زمان دارد.
منافعی که دولتها برای خود در نظر میگیرند و نقشهایی که در پی کسلب
یا حقظ آنها هستند ،سبب میشود تا تمایلی برای تعدی تغییرات در قدرت نسلبی
خود به میزان و سرعتی متناسب از خود نشان ندهنلد؛ از ایلنرو ایلن اخلتالف در
عملکرد ،خود تبدی به منبعی برای تنشهای بینالمللی ملیگلردد .نظریله سلیک
قدرت معتقداست که این تنشها بر سر نقش و مناف در مح های خاصی از روند
حرکت دولت بر سیک قدرت خود تشدید میشوند .دوران این مقلاط خطرنلاک
را نقاط بحرانی 1مینامد (.)Doran, 1991: 104
 .3نقاط بحرانی
نظریه سیک قدرت بر مقهو ،نقاط بحرانی بنا شلده اسلت .در یلک نقطله بحرانلی
قدرت یک بازیگر بر قدرت دیگر بازیگران به ناگاه فزونلی یافتله یلا از آن کاسلته
میشود و درنتیجه نقشها متحول میگردند (اخوان زنجانی .)164 :1374 ،در نظلر
تحلی گران سیک قدرت ،نقاط بحرانی واجد شلرایطی هسلتند کله فضلا را بلرای
تصمیمگیریهای منطقی و آیندهنگر ابها،آمیز میسازند .به عقیده تسمان 2و چان:3
«هریک از نقلاط بحرانلی موقعیلتهلای دشلواری را بلرای تلدوین سیاسلت
خارجی ایجاد میکنند .در این مقاط زمانی رهبران کشلورها بلا نلوعی وارونگلی

4

غیرمنتظره در روند حرکت خود مواجه میشوند که باعث میشود تا در مقروضاتی
که قبالً تصمیمات آنها را هدایت میکرد تجدیدنظر نمایند ،... .نظریه سیک قدرت
پیشبینی میکند که رهبران کشورها در معرض بیشترین محاسبات اشتباه در نقلاط
حساس یا بحرانی باشند ...خطر جن

گسترده زمانی بیشتر است که چندین دولت

بزرگ بهطور همزمان شوکی را که بهوسیله نقاط بحرانی ایجادشده ،تجربه نماینلد»
(.)Tessman & Chan, 2004: 133
1. Critical point
2. Brock. F Tessman
3. Steve Chan
4. Inversion
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در واق کلید علت جن

در نظریله سلیک قلدرت تحلولی اسلت کله بلرای

انتظارات امنیلت و نقلش یلک دوللت در طلول دورههلای بحرانلی رخ ملیدهلد
(2003: 60

 .)Kohout,در طول این نقاط ،ادراکات بازیگران از یکلدیگر و از آینلده

خود ناگهان دگرگون میشود .مقروضات گذشته اعتبار رفتاری خود را ازدستداده
و از اینرو کنشها و واکنشها دیگر قاب پیشبینی نیستند .در ایلن مرحلله دیگلر
جایگاه و نقش بازیگر درون سیستم مشخص نیست و به دلی بلیاعتبلاری قواعلد
رفتاری گذشته و عد ،شک گیری قواعد و قوانین رفتاری جدیلد ،بلازیگران چلراغ
راهنمای الز ،برای سیاست خلارجی را از دسلت دادهانلد (اخلوان زنجلانی:1374،
.)165
اساساً دولتها در یک محیط سراسر تناقض ،برای درک واقعیتهای ناموزون
تالش میکنند ،اما در این لحظات حیاتی ،از آنجا که به دلی تغییر جریلان تلاریخ،
عناصر ضروری برای یک انتخاب عقالنی وجود ندارد ،استراتژیهلا ذاتلاً نلاقص و
معیللوب خواهنللد بللود

(1991: 25-33

 .)Doran,بللر همللین اسللاس اسللت کلله

تصمیمگیرندگان در طول دورههای بحرانی معملوالً تصلمیمات غیلر منطقلیتلری
نسبت به آنچه در دورههای عادی انجا ،میشلود اتخلاذ ملیکننلد (

Doran, 1991:

.)110
چهار نقطه بحرانی بر سیک قدرت یک دولت وجود دارد این نقاط به ترتیب
عبارتاند از :نقطه تحول پایین ،1نقطه عطلد اول ،2نقطله تحلول فوقلانی 3و نقطله
عطد دو،

4

(2012

 .)Doran,در شک  ،1موقعیت هر یک از این نقلاط بلر منحنلی

سیک قدرت نشان دادهشده است.

)1. Low Turning Point(L
)2. First Inflection Point(I1
)3. High Turning Point(H
)4. Second Inflection Point(I2
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شکل.1منحنیعمومیقابلیتنسبیونقاطبحرانی 
)(sources: Doran, 1980: 948

نقطه تحول پایین مرحلهای در سیک قدرت است که در آن موقعیلت نسلبی یلک
دولت ،از یک قدرت در حال افول بله یلک قلدرت در حلال صلعود تغییریافتله و
قابلیتهای آن نسبت به دیگران شروع به افزایش میکند .در ایلن نقطله آگلاهی از
افللزایش موقعیلت نسللبی ممکللن اسللت جهللتگیلری و رفتللار سیاسللت خللارجی
تهاجمیتری را تولیلد کنلد ( .)Hebron et al, 2007: 8نقطله عطلد اول نقطلهای را
نشان میدهد که در آن نرخ افزایش قابلیتهای نسلبی یلک دوللت _درحلالیکله
همچنان به افزایش خود ادامه میدهد_ کندتر میشود که نشاندهنده آن اسلت کله

انباشت قدرت نسبی سری اولیه نمیتواند به صورت نامحلدود تلداو ،یابلد .نقطله
تحول فوقانی نقطهای است که در آن قابلیتهای یک دولت نسبت به قابلیلتهلای
سایر اعضای سیستم شروع به کاهش نموده و دولت از یک قدرت در حال صلعود
به یک دولت در حال افول تغییر جهت میدهد .درک افول در این مرحلله ممکلن
است شبهات نامعقول و اضطراب در مورد نقش آینده یک دولت و موقعیت بعدی
آن در نظا ،بلینالملل را ایجلاد کنلد ( .)Doran, 1985: 303نقطله عطلد دو ،نیلز
نقطهای است که در آن افول نسبی دولت که در آغاز سلری بلود ،شلروع بله کنلد
شدن میکند که نشان میدهد که آینده ممکلن اسلت نسلبت بله وضلعیت کنلونی
امیدبخشتر باشد (.)Cashman, 2014: 447
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انتظار میرود هر یک از چهار نقطه بحرانی بر فعالیت منازعهای یلک قلدرت
بزرگ تأثیر بگذارد؛ اما در این میان واکنش سایر اعضای سیستم به تغییرات نیلز از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .برداشتهای اشتباه و نگرانیها سایر اعضلای
سیستم را نیز دامنگیر میکند .در شرایط عادی همه دولتها در سیستم قادرنلد در
راستای تحول در قدرت نسبی برنامهریزی نمایند ،اما این اقدا ،در زمانی کله یلک
قدرت بزرگ تغییر بحرانی را تجربه میکند برای همه دوللتهلا بلهشلدت دشلوار
میشود (.)Hebron et al, 2007: 8
بنابراین نظریه سیک قدرت با این تقسیر در بردارنده استلزامات رفتلاری هلم
در سطح دولتهلا و هلم سیسلتم اسلت .هنگلامیکله چنلدین دوللت در سیسلتم
بهصورت همزمان از نقاط بحرانی در سیک قدرت نسبی عبور میکنند ،این مسئله
فشارهایی بهمنظور تحول نقش سیاست خارجی و تغییر توقعلات پیراملون موازنله
نسبی ایجاد میکند که منجر به عد ،قطعیت ساختاری شدیدی در سیسلتم شلده و
از توانایی اعضای سیستم برای مدیریت تغییر میکاهد .این عد ،تعلادل ،سیسلتم را
تا حد زیادی در معرض جن های گسترده که ممکن است سرانجا ،بله تحلول در
خود سیستم بینالمللی بینجامد قرار میدهد (.)Cashman, 2014: 448
 .4سنجش و اندازهگيری قابليت ملی
نظریه سیک قدرت با استقاده از روش کمی به تبیین خط سیر حرکت دولتها در
طول سیک قدرت خود و مقایسه آنها بر اساس قدرت نسبی که با ارجاع به منلاب
و قابلیتهای مادی تعرید میشود ملیپلردازد

(2005b: 108

 .)Kissane,منلاب یلا

قابلیت مادی هر چیز فیزیکی یا ذهنی است که میتواند بهعنوان ابزاری برای نقلوذ
در دیگر دولتها استقاده شود .اگر دوللت  Aظرفیلت آن را دارد تلا بله دوللت

B

دیکته کند در شیوه معینی تجارت نماید ،درحالیکه دولت  Bنمیتواند دولت  Aرا
ملز ،کند تا به همان شیوه عم نماید ،میتوان گقلت کله دوللت  Aدارای قلدرت
بیشتری نسبت به دولت  Bاست.)Holsti, 1988: 141(.
بااین حال در اندازهگیری و سنجش قدرت واقعلی دوللت مشلکالت بزرگلی
وجود دارد .عالوه بر دشواری سنجش مناب دیپلماتیک و یلا کیقلی کله در اختیلار

18روابطخارجی♦سال12♦شماره1♦بهار1399

یک دولت قرار دارد

(145

 .)Holsti, 1988:پیچیدگی سنجش قلدرت مللی در ایلن

واقعیت نهقته است که هیچ روش پذیرفتهشدهای برای انجا ،این کار وجود نلدارد.
طبق نظر «پاراسیلیتی»« ،قدرت یک ساختار تحلیلی است و نه یک امر فیزیکلی کله
بتوان آن را مستقیماً اندازهگیری

کرد»(28

« .)Parasiliti,1988:مویر» تالشهلا بلرای

محاسبه قدرت ملی را بیانگر رویکردی پوزیتویستی در خلوشبینانلهتلرین حاللت
می داند و معتقد است قدرت را نمیتوان دقیقاً اندازه گیلری کلرد ،زیلرا قلدرت بلا
توجه به گستره متغیرهایی نظیر مکان و موقعیتی که قدرت در آن اعملال ملیشلود
امری نسبی است (مویر .)273 :1379 ،جوزف فرانکل « ،جقلری هلارت» و «پیتلر
تایلور» از جمله دیگر تحلی گرانی هستند که امکان سنجش قدرت و قابلیلت مللی
یک دولت را ناممکن یا بسیار دشوار تلقی میکنند (زرقانی.)155 :1387 ،
در مقاب این دیدگاه ،برخی صلاحبنظلران دیگلر همچلون «کلالوس نلور»

1

معتقدند اگرچه اندازهگیری قدرت ممکن نیست ،در عوض ملیتلوان قابلیلتهلای
کلی یک دولت را که از مناب در دسلترس آن ناشلی ملیشلود انلدازهگیلری کلرد
( .)Knorr, 1956: 41چارلز دوران نیز معتقد است قابلیت ملی یک دولت را میتوان
شاخص بندی کرد ،بهطوری که بر مبنلای آن قلدرت نسلبی از طریلق یلک معیلار
استاندارد اندازهگیری شده و تحت آزمایش تجربی قرار گیرد (.)Doran, 1991: 20
از سللوی دیگللر ،در گللزینش شللاخصهللای قابلی لت ی لک کشللور نی لز می لان
تحلی گران اختالفنظر وجود دارد .در واق محاسبه و اندازهگیری قابلیلت مللی و
طرح فرمولی که با آن بتوان شاخصهای قدرت ملی کشورها را موردسنجش قلرار
داده و جایگاه هر کشور را در نظا ،ژئوپلیتیک جهانی مشخص نمود ،همواره یکلی
از دغدغههای فکری دانشمندان و صاحبنظران علو ،سیاسی و روابلط بلینالملل
بوده و تاکنون تالشهای متعددی نیز در این مورد صورت گرفته اسلت .مجموعله
این تالشها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کلرد :در رویکردهلای تلک متغیلره
به طورمعمول از شاخص واحد برای ارزیابی و سنجش قدرت استقادهشلده اسلت.
برای مثال مدلسکی برای مقایسه و ارزیابی تواناییها و ظرفیتهای دولتهلا فقلط
1. Klaus Knorr
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به شاخصی چون قدرت دریایی (« ،)Modelski, 1987: 214روسِلت» 1بلر شلاخص
مصرف سوخت و انرژی ( )Russett, 1968: 293و «ارگانسکی» صرفاً به ظرفیتهای
مالی و سطح توسعه اقتصادی تأکید دارد (ارگانسکی.)436 :1348 ،
در مقاب برخی دیگر از رهیافتها در این زمینه ارزیابی قلدرت را بلر مبنلای
ترکیب چند شاخص بهطور همزمان و بلا رویکلرد چنلدمتغیره ملورد توجله قلرار
میدهند .بهعنوان مثال «کلیقورد جرمن» 2در سال  1960یک شاخص قلدرت مللی
مبتنی بر پنج متغیر را پیشنهاد میدهد :قابلیت هستهای ،سلرزمین ،جمعیلت ،بنیلان
صنعتی و اندازه نظامی ( .)German, 1960: 139چارلز دوران در اندازهگیری قلدرت
ملی از پنج شاخص استقاده و آنها را در دو دسته کلی طبقهبندی میکند .1:وسعت
یا اندازه شام تولید آهن و فوالد ،جمعیت ک و اندازه نیروهای ارتش و .2توسعه
شام مصرف انرژی(بر مبنای تولید زغالسن ) و شهرنشینی (سهم جمعیت ساکن
در شهرها) ( .)Doran, 1991: 48مشابه این متغیرها توسط سینگر ،هبلرون ،جیملز و
تسمان نیز استقاده میشوند .در جدول  ،1گزیدهای از شلاخصهلای مورداسلتقادۀ
برخی تحلی گران برای سنجش قدرت ملی دولت و نحلوه محاسلبه آن بلر مبنلای
معادلۀ مربوط نشان داده شده است.
استفادهتحلیلگرانبرایسنجشقدرتومعادلۀمربوطبهآن 

برخیازشاخصهایمورد

جدول.1
ت ليل گران 
معادله  مورد استفاده 
مالحظات
:Tpopجمعي کل
 :Upopجمعي شهرنشين
سينگر،برمرواستاکی
توليدتغالسنگ

:Cp
tpop + upop + cp + mp + me + sip
= power
()1972
 :Mpپرسنلنظامی 
6
 :Meمخارجنظامی
:Sipتوليد هنوفوالد
Sip:توليد هنوفوالد 
Tpop:جمعي کل
sip + tpop + cp + mp + upop
دوران( )1980.1991
توليدتغالسنگ

Cp:
= power
5
Mp:پرسنلنظامی
Upop:جمعي شهرنشين 
کلين( )1975
( (C: Ctitical massجمعي 
)Power=(C+E+M)×(S+W

1. Russett
2. Clifford German.F
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وسرتمين 
E:ظرفي اقتصادی
M:ظرفي نظامی
S:اهدافاستراتژیم
W:ارادهملی 
Tpop:جمعي کل
Ft:تجارتخارجی
Gdp:توليدناخالصداخلی
Mp:مخارجنظامی
Eng:انرژی 
N:قابلي هستهای
L:سرتمين
P:جمعي
I:بنيانصنعتی
M:انداتهنظامی

tpop + ft + gdp + me + eng
5

= power

کمار( )2003

جرمن( )1960

)Power = N(L+P+I+M

)(Source: Hurtig, 2011: 13-14

 .1-4مدلهای سنجش قدرت ملی

برای پاسخ به این پرسش که آیا دولتها الگوی چرخهای نسبت به قلدرت نسلبی
نشان میدهند یا خیر ،باید معادلهای برای چگونگی محاسبه قلدرت داشلته باشلیم.
در این تحلی  ،مدل ارائهشده توسط سینگر ،برمر و استاکی که در تحقیقات پیشلین
مربوط به نظریه سیک قدرت نیز از آن بهره گرفتلهشلده بررسلی و سلپس ضلمن
تشریح نقاط قوت و ضعد آن ،ملدل جلایگزین بلا جلرح و تعلدی در برخلی از
مالقههای موردنظر ارائه میگردد.
 .1-1-4مدل سينگر ،برمر و استاکی

این مدل که توسط سینگر و همکاران در سال  1963ارائه شلد ،شلش مالقله و یلا
شاخص اصلی را برای سنجش قدرت کشورها در موقعیت نسبی و در چهارچوب
معادله زیر مورد ارزیابی قرار میدهد (:)Singer et al, 1972
tpop + upop + cp + mp + me + sip
6

= power

معادله.1محاسبهقابلیتملیبراساسمدلسینگروهمکاران 

مالقههای مزبور در سه گروه اقتصلادی ،جمعیلت شلناختی و نظلامی طبقلهبنلدی
میشوند که در جدول زیر به آن اشارهشده است:
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اقتصادی 
توليد هنوفوالد 
مصرفانرژی 

شاخصهایارزیابیقدرتملی 

جدول.2
جمعي شناختی 
جمعي کل 
جمعي شهری(بهعنواندرصدیاتجمعي کل) 

نظامی 
مخارجنظامی 
پرسنلنظامی 

)(Source: Greig & Enterline, 2017: 7

نمره هر یک از شاخصها بهعنوان درصدی از ک سیستم محاسبه و از لحلا وزن
و درجه اهمیت یکسان در نظر گرفتلهشلدهانلد .مالقلههلای ذکلر شلده سلپس در
«شاخص ترکیبی قابلیت ملی» )CINC( 1که نشان دهندۀ میانگین سهم سلاالنه یلک
کشلور از کل سیسلتم اسلت گنجانلده ملیشلوند (.)Greig & Enterline, 2017: 8
شاخص CINCگستردهتلرین روش مورداسلتقاده پژوهشلگران بلرای انلدازهگیلری
قدرت ملی است ،بهطوریکه بر اساس یک برآورد ،از این شاخص تاکنون در بیش
از  1000پژوهش بهره گرفتهشده است (.)Heim & Miller, 2020: 5
دادههللای موردنیللاز بللرای شللش شللاخص قابلیللت ذکللر شللده از پللروژه
همبستگیهای جن  (COW) 2اخذ شده است ،همانطور که «اسلتیو چلان» 3معتقلد
است دقیقترین و سیستماتیکترین مجموعه داده برای ارزیابی و ردیابی صلعود و
افول دولتها از زمان کنگره وین در سال  1815بله ایلنسلو محسلوب ملیشلود
(.)Chan, 2005: 689
پس از گردآوری دادهها ،جم ک هر یک از  6شاخص قابلیت در سیستم بله
تقکیک برای هر سال محاسبه میشود .برای مثال برای محاسبه جم کل شلاخص
پرسن نظامی ،نمرات مربوط به همه دولتهای عضو سیستم در ایلن شلاخص بلا
هم جم و مقدار ک شاخص مزبور در سیستم به دست میآید .سلپس سلهم هلر
بازیگر در هر شاخص ،از طریق تقسیم نمره آن بازیگر در هر یک از شاخصها بلر
جم ک آن شاخص در سیستم محاسبه میشود (.)Greig & Enterline, 2017: 8
پس از تعیین سهم هر بازیگر در هر شاخص ،نمرات بهدست آمده با هم جم
)1. Composite Index of National Capability (CINC
)2. Correlates Of War Project(COW
3. Steve Chan
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و مقدار میانگین برای هر بازیگر محاسبه میگردد .آنچه بله دسلت ملیآیلد نملره
 CINCیا سهم ساالنه بازیگر موردنظر از ک سیستم است .سپس مقلادیر بلهدسلت
آمده برای بازیگر موردنظر در ک سالهای موردمطالعه در یک نملودار (کله در آن
محور  Xبیانگر زمان و محور Yبیانگر قابلیتها است) ترسیم ملیگلردد

( Kissane,

.)2008: 18
یکلی از نقللدهایی کلله بلله ایلن مللدل مطللرح ملیشللود مربللوط بلله گللزینش
شاخصهایی همچون پرسن نظامی و شهرنشینی است که برای اندازهگیری قابلیت
نسبی قدرتهای بزرگ استقادهشده است .آیا انتخاب شاخصهای فلوو بلا توجله
به تغییر و تحوالت چشمگیری که بهویژه از نیمه دو ،قلرن بیسلتم بله ایلنسلو در
عرصه جهلانی رخداده اسلت ،همچنلان از اعتبلار تحلیللی الز ،برخلوردار اسلت؟
(.)Kissane, 2008: 6
همچنین اندازه نیروهای مسلح بیش از داشتن سالحهای هوشمند مورد توجه
قرار گرفته است .به علت این دغدغهها نمرات  CINCتمای دارنلد قلدرت اتحلاد
جماهیر شوروی را بیشازاندازه واقعی آن نشان دهند و همزملان در تحلیل افلول
ایاالتمتحده اغراو نمایند .در واق این نمرات نشان میدهلد کله اتحلاد جملاهیر
شوروی از ایاالتمتحده در سال  1971پیشی گرفتله و تلا اواخلر سلال  ،1988بلا
برخورداری از  %17از ک قدرت جهانی ،از ایلاالتمتحلده بلا  ،%13.7قدرتمنلدتر
باقیمانده است (.)Chan, 2005: 691
مهللمتللر از آن ،همللانطللور ک له توسللعهدهنللدگان  CINCتصللدیق م لیکننللد،
شاخصهای آنها برای برآورد قابلیلتهلای ملادی مللی بلر انلدازههلای جمعیتلی
تأکیددارند .از این رو امکان دارد جمعیت انبوه برخی کشورها (چه در تعلداد کل ،
ساکنین شهری و یا برحسب نیروهای مسلح) ،موجب تحرید نتایج تحلی شلوند،
بهطوریکه کشورهایی نظیر چین ،هند و روسیه امتیلازات بلاالیی را در مقایسله بلا
سایرین به دست میآورند ( .)Chan, 2005: 691بهعنوان مثال ،اگرچه ایلن موضلوع
بهطور عا ،در سطح جهانی پذیرفته شلده کله هنلوز انتقلال قلدرت در رهس هلر،
سیاست بلینالملللی رخ نلداده اسلت ،مقایسله قلدرت نسلبی دو کشلور چلین و
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ایاالتمتحده بر اساس شاخص  CINCنشان میدهد که قلبالً ایلن اتقلاو رخداده و
چین بهعنوان قدرت چالشگر در «سیسلتم مرکلزی قلدرتهلای بلزرگ» در سلال
 1996از آمریکا پیشی گرفته است (.)Baptista, 2012: 30
با نگاه به شک زیر که مقایسه قابلیلت مللی قلدرتهلای بلزرگ بلر اسلاس
شاخص  CINCدر طول دوره بین  1980تلا  2012را نشلان ملیدهلد ،بلهوضلوح

میتوان دریافت که چرا  CINCممکن است موازنه قدرت در دوره پسلا _ صلنعتی
را به درستی منعکس نکند (.)Heim & Miller,2020: 5

موازنهقدرتدرطولسالهای1980تا2012براساسشاخصCINC

شکل.2
)(Source: Heim & Miller, 2020: 5

از طرف دیگر اگرچه هدف از پروژه  COWترسیم همبستگی بین قدرت دوللت و
بروز درگیری در سیستم بینالمللی اسلت ،شلاخص  CINCدر درجله اول ابلزاری
توصیقی است و در حالیکه از مجموعه دادههای آن میتوان همبستگی میان وقلوع
مناقشه و نقش سیاست خارجی را استخراج نمود ،در عمل هلیچ ارتبلاط عللت و
معلولی بین نمودار ترسیم شدۀ قدرت یک دولت و رفتار آن در عرصۀ بلینالملللی
وجود ندارد ( .)Kissane, 2005: 29بنابراین شاخص  CINCفقط ملیتوانلد آنچله را
که واقعاً رخداده است توصید نماید و هیچ رهنمودی دربارۀ آنچه دولت در آینده
ممکن است انجا ،دهد ارائه نمیکند.
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 .2-1-4مدل پيشنهادی

ازآنجاکه برخی مالقههای موجود در پروژه همبستگیهلای جنل  ،بلرآورد کلامالً
دقیقی از سطح توزی قدرت نسبی بین قدرتهای عمده به دست نمیدهد ،در این
بخش مدل پیشنهادی در چهارچوب نظریۀ سیک قدرت ارائه ملیشلود کله در آن
شاخص پرسن نظامی به دلی کاسته شدن از اهمیت آن از نیمه دو ،قرن بیستم بله
بعد در مقایسله بلا فنلاوری و سلالحهلای هوشلمند حلذف و شلاخص جمعیلت
شهرنشین نیز با شاخص تولید ناخالص داخللی سلرانه جلایگزین ملیشلود .دلیل
استقاده از شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه در این مدل این است کله از نیملۀ
دو ،قرن بیستم به اینسو در مورد بسیاری از دولتها ،دادههلای قابل اعتملادی در
این زمینه وجود دارد و از سوی دیگر این شلاخص وضلعیت رفلاهی جمعیلت را
بهتر از شاخص شهرنشینی نشان میدهد.
gdp
)
capita

( sip + tpop + cp + me +
5

= power

محاسبهقدرتملیدولتهابراساسمدلپیشنهادی 

معادله.2

دادههای مربوط به همه شاخصها بهاستثنای تولید ناخالص داخللی سلرانه همچلون
مدل نخست از پروژه همبستگیهلای جنل

( )COWاخلذ شلده اسلت .تحقیقلات

مربوط به سیک قدرت تقریباً در تما ،گزارشهلا بله بانلک اطالعلاتی

COW

دارد .بهطوری که دوران و پارسونز معتقدند «پروژه همبسلتگیهلای جنل

اشلاره

مجموعله

دادهای با باالترین کیقیت در نوع خود اسلت» ( .)Doran & Parsons, 1980: 956بلرای
هرکدا ،از شاخصهای فوو ،دادهها از سال  1816تلا  2012وجلود دارد و از ایلنرو
تحلی پیش رو محدود به این بازه زمانی خاص است .دادههای مربلوط بله شلاخص
تولید ناخالص داخلی سرانه نیز که بر مبنای شاخص برابری قلدرت خریلد محاسلبه
شده ،از پروژه " "Penn World Tablesوابسته به دانشگاه پنسیلوانیا اخذشده است.
 .1-2-1-4جامعه آماری مدل

نظریه سیک قدرت برخالف رویکرد  CINCکه همه دولتهای عضو سیستم را در
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تحلی خود موردتوجه قرار میدهد ،محدود به سیستم قدرتهای بزرگ ملیباشلد
()Kissane, 2005: 32؛ زیرا از نظر تاریخی بیشترین میزان اقدا ،و کلنش سیاسلی از
جمله مناقشه در بین قدرتهای بزرگ اتقاو افتاده است

(Doran & Parsons, 1998:

« .)901جک لوی» 1قدرت بزرگ را بهعنوان «دولتی که نقش عملدهای در سیاسلت
بینالمل در حوزه مسائ مرتبط با امنیت ایقا مینمایلد» تعریلد ملیکنلد (

Levy,

 .)1982: 282همچنین بنا به تعرید دوران ،قدرت بزرگ دولتی اسلت کله بلیش از
پنج درصد از ک قدرت سیستم را در اختیار دارد .عالوه بر این دولت مزبور بایلد
از لحا سیاست خارجی روابط قاب توجهی با دیگر قدرتهای اصلی داشته باشلد
(.)Doran, 1991: 55
بر اساس معیارهای فوو ،در طول بازۀ زمانی مورد مطالعه ،نُله قلدرت بلزرگ
قاب شناسایی است .همچنین در این نظریه ،دادههای مورد استناد برای هلر قلدرت
بزرگ از زمانی موردنظر است که قدرت مزبور به سیستم مورد مطالعله وارد شلده
است .عضویت در باشگاه انحصاری این قدرتهای بلزرگ در طلول زملان تغییلر
میکند ( .)Chan, 2005: 689در جدول زیر ،زمان ورود و خروج قدرتهای بلزرگ
در سیستم آمده است:

چين 

ژاپن 

-2012
 1950

-2012
 1894

جدول.3دورهزمانیحضورقدرتهایبزرگدرسیستم 
شوروی/
اتریش-
ایاالت
فرانسه 
لمان 
ایتاليا 
مجارستان  روسيه 
مت ده 
-2012
-2012
-2012
-1918
-1943
-2012
 1816-2012
 1816
 1816
 1816
 1816
 1861
 1898
بریتانيای
کبير 

)(Source: Kissane, 2005b: 108

 .2-2-1-4محاسبۀ منحنی سيكل قابليت نسبی

برای اینکه بتوانیم این مسئله را که چه زمانی نرخ رشد قدرت نسبی تغییر ملیکنلد
یا به عبارت دیگر چه زمانی روندها تغییر جهت ملیدهلد محاسلبه کنلیم ،از خلط
روند رگرسیون استقاده میکنیم .با وجود آنکه همه نقاط بهدست آمده بر روی خط

1. Jack Levy
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قرار نمیگیرند ،خط رگرسیون تصویر نسبتاً روشنی از چگونگی روند کللی بله ملا
نشان میدهد.
در مدل اخیر با استقاده از روش مورد استقاده دوران و پارسونز ،برای محاسبه
سهم نسبی ساالنه هر یک از نُه قدرت بزرگ در سیستم در هریک از پنج شلاخص
قابلیت ( ،)Piنمره دولت  Aدر زمان  tبر جم ک آن شاخص در سیسلتم بلر طبلق
معادله زیر بهصورت جداگانه تقسیم و در علدد  100ضلرب ملیشلود (
:)Parson, 1980: 954

& Doran

𝐴𝑖𝑃
𝑁 = 𝑖𝐴𝑃
∙ 100
𝑘𝑖𝑃 ∑𝐾=1

پس از تعیین نمره هر شاخص ،میانگین ارقا ،بهدست آمده برای دولت  Aبه شلک
زیر محاسبه و نقاط بهدست آمده بر روی نمودار ترسیم میگردد:
5

𝑖𝐴𝑃 ∑ 𝑃𝐴 = 1/5
𝑖=1

 .3-2-1-4برازش منحنی

در ادامه به منظور تحلی دقیق صعود و افول قدرتهای بزرگ ،الز ،است منحنلی
به دست آمده برازش شود .برای این منظور از «منحنی رشد» 1لجستیک که نخستین
بار توسط دانشمند زیستشناس «ریموند پرل» 2در نیمه اول قرن بیستم کشد شلد
و دوران و پارسونز در تحقیقات تجربی خود به آن استناد میکنند استقاده میشود.
پرل نتیجه گرفت که جمعیت انسانی تقریباً بهصورت نمایی رشد میکند تا به نقطه
عطد برسد .در ادامه از سرعت رشد جمعیت کاسته شده و به یلک سلطح اشلباع
نزدیک می شود .ازآنجاکه مدل منحنی لجستیک پرل ،محدودیت مناب را موردتوجه
قرار میدهد (مشابه با رشلد سلهم قابلیلت نسلبی یلک قلدرت عملده در سیسلتم
بینالمللی) ،شیوهای کامالً کاربردی برای شناسایی نقلاط بحرانلی در منحنلی رشلد
قابلیت ملی یک دولت فراهم میسازد (.)Doran & Parson, 1980: 954

1. Growth Curve
2. Raymond Pearl
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𝑘
𝑑+
])𝑡(𝑓[1 + 𝑚. exp

= )𝑡(𝑝

معادله.3برازشمنحنیقدرتنسبی(منحنیرشدلجستیک)

که در آن  ptسهم نسبی دولت از قدرت سیستم در زمان  k ،tبلاالترین نملرهای کله
یک دولت عضو سیستم در قلدرت نسلبی بلرای دوره موردمطالعله کسلب نملوده
است d ،کمترین نمره بهدستآمده در طول دوره و  mمتغیر رگرسیونی است که در
طول دوره تعیین میشود ( F(t) .)Kissane,2005:39نیز تاب چندجملهای غیرخطلی
به شک زیر میباشد:

F(t)= b1t+b2t +b3t

3

2

برای هر کشور ،ضرایب  b1تا  b3با استقاده از رگرسیون حلداق مربعلات محاسلبه
میشود .تابعی که از این طریق به دست میآید قدرت نسبی یک دولت در زملان

t

را نشان میدهد (.)Heim & Miller, 2020: 23
 .4-2-1-4محاسبه نقاط بحرانی

پس از برازش منحنی ،نقاط بحرانی (نقاط تحول و نقاط عطد) در طول سیک در
جایی قرار میگیرند که خط روند تغییر جهت میدهد .محاسبه نقاط بحرانی بلرای
تحلی سیک قدرت ضروری است .در واق این نقاط سلودمندی نظریله مزبلور را
اثبات میکنند؛ زیرا به لحا آماری با وقلوع مناقشله میلان قلدرتهلای بلزرگ در
ارتباط هستند ( .)Kissane, 2008: 9نقاط تحول فوقانی و پائینی از ح معادله =0
2

𝑦𝑑
𝑥𝑑

(مشتق اول) 1و نقلاط عطلد اول و دو ،نیلز از حل معادلله( 𝑑𝑑𝑥𝑦2 =0مشلتق دو)،

2

حاص میشود .برای مثال اگر معادله منحنی مکعبی (درجه سو )،بلهصلورت زیلر
باشد:
y =3.56x3-2.34x2+345x-19254

آنگاه مشتق منحنی به شک زیر بیان میشود:
= 10.68x2 - 4.68x + 345

𝑦𝑑
𝑥𝑑

1. First-Derivative
2. Second-Derivative
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مشتق دو ،نیز با این معادله محاسبه میگردد:

= 21.36x - 4.68

𝑦𝑑2
𝑑𝑥 2

جایی که این نقاط در خط روند قرار دارند و نحوه محاسبه آنها در شک شمارۀ ،1
شرح شده است .با محاسبه نقاط عطد و نقاط تحلول بلر روی محلور مختصلات
قادر خواهیم بود به تبیین روند حرکلت کشلورها بلر سلیک قلدرت خلود و نیلز
بررسی همبستگی میان زمانبندی و بروز مناقشات بینالملللی بپلردازیم (

Kissane,

.)2008: 18
 .5جنگ قدرتهای بزرگ و سيكل قدرت نسبی :یافتههای تجربی
اگرچه هیچ توافق دقیقی بر روی واژه »جن

قدرتهای بزرگ» 1وجود نلدارد ،بلا

توجه به هدف این پژوهش الز ،است تعرید حداقلی از این مقهو ،ارائه شود .بنلا
به تعرید مورداستقاده در این تحلیل « ،جنل

قلدرتهلای بلزرگ» مخاصلمهای

مسلحانه میان نیروهای نظامی سازمانیافتله دو یلا چنلد قلدرت بلزرگ اسلت کله
حداق هزار کشته ملرتبط بلا جنل

در طلول یلک سلال تقلویمی را در پلی دارد

( .)Singer & Small, 1972در این تعرید صرفاً جن های بلیناللدولی کله حلداق
یکی از اطراف درگیر در هر دو طرف جنل

یلک قلدرت بلزرگ باشلد محاسلبه

میشود و بنابراین ،جن های داخلی ،امپراتوری و اسلتعماری از دایلره شلمول آن
مستثنی میشوند (.)Levy, 1983: 74
بر این اساس ،در طول سلالهلای  1816تلا  2012درمجملوع هشلت جنل
قدرتهای بزرگ با  32طرف متخاصم قاب شناسایی اسلت (جلدول  .)4دادههلای
مربوط به شمار جن های بین دولتی ،اطراف درگیر ،میزان تلقلات جنگلی و سلال
وقوع از نسخه چهار مجموعه داده جن های بیندولتی پروژه ( )COWاخلذ شلده
است (.)Sarkees & Wayman, 2010

1. Great Power War
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جدول.4جنگقدرتهایبزرگاز 2012-1816
اطرافدرگير 
ردیف  دورهتمانی (حضوردرسيستم)  جنگقدرتهایبزرگ 
فرانسه،انگليس،روسيه 
جنگکریمه 
 1854-1856
1
فرانسه ،اتریش-مجارستان 
جنگات ادایتاليا 
 1859-1859
2
لمان(پروس)،اتریش-مجارستان،ایتاليا 
جنگاتریشوپروس 
 1866-1866
3
لمان(پروس)،فرانسه 
جنگفرانسهوپروس 
 1870-1871
4
فرانسه،انگليس،اتریش-مجارستان،روسيه ،لمان،ایتاليا،
جنگجهانیاول 
 1914-1918
5
ایاالتمت ده،ژاپن 
روسيه،ژاپن 
جنگروسيهوژاپن 
 1939-1939
6
فرانسه،انگليس،روسيه ،لمان،ایتاليا،ایاالتمت ده،ژاپن 
جنگجهانیدوم 
 1939-1945
7
انگليس،فرانسه،ایاالتمت ده،چين 

جنگکره 
 1950-1953
8
(Source: Data Drawn From CoW Inter-State War Data set v4.0, Sarkees & Wayman (2010) & Levy
))(1982

 .6تجزیهوتحليل دادهها
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سالهای1816تا2012
شکل.3منحنیسیکلقدرتنُهقدرتبزرگدربازهزمانی 
(Source: Data Sourced from CoW National Material Capabilities v5.0 and Penn World Tables v7.0
))(2011

شک  ،3خط رگرسیون را که مبتنی بر دادههای مربوط به قدرت نسبی نُله قلدرت
بزرگ بین سالهای  1816تا  2012محاسبه گردیده و نیز نقاط بحرانلی موجلود در
سیک قدرت دولتهای مزبور را نشان میدهد .همانطور کله مشلاهده ملیشلود،
ضریب تعیین )R2( 1در تمامی موارد بهجز منحنی مربوط به ایتالیا و ایلاالتمتحلده
مقدار نسبتاً باالیی( 0.64تا  )0.97را نشان میدهد کله بله ایلن معناسلت در ملدل
رگرسیونی ،مقادیر مشاهده شده به خط برازش شده نزدیکتر و درنتیجه منحنی از
قابلیت پیشبینی مناسبی برخوردار است .همه رگرسیونهلا بله اسلتثناء روسلیه ،از
نوع چند جملهای درجه سو ،میباشند .دلی محاسبه روند روسیه بلا روش درجله
چهار این است که روسیه تنها قدرت اصلی است که دارای دو نقطه تحول فوقلانی
است .همچنین روسیه به همراه ایتالیا تنها کشورهایی هستند که توانسلتهانلد رونلد
نزولی را معکوس نموده و دوره جدید رشد قدرت خلود را آغلاز کننلد .از طلرف
دیگر ،تحلی منحنی فرانسه ،انگلیس و اتریش _ مجارستان نشان میدهد که سلهم

این سه کشور از قدرت نسبی همسو با رونلد تلاریخی در طلول دوره بلهصلورت
پیوسته در کاهش بوده است (.)Doran, 1980: 955
1. Coefficient of Determination
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بر مبنای منحنی سیک قدرت ایاالتمتحده ،قدرت نسبی این کشور تلا پایلان
جن

جهانی دو ،افزایش یافته و از ایلن دوره بله بعلد _بلا گلذر از نقطله تحلول

فوقانی_ سیری نزولی را عمدتاً به دلی خیزش سری چلین کله از زملان ورود بله
سیستم قدرتهای بزرگ (در سال  )1949دائماً در حال افزایش قدرت نسبی خلود
بوده و بنابراین فاقد نقاط بحرانی در طول سیک قدرت خود است تجربه میکنلد.
هرچند بر اساس تحلی نظریه سیک قدرت ،این کشور نیز در آیندهای نله چنلدان
دور ،به دلی تأثیر مرزهای سیستم و ماهیت سهم نسبی به اولین نقطه عطد خلود
وارد شده و از شتاب رشد قدرت نسبی آن کاسته خواهد شد (.)Doran, 2012: 80
همچنین این نکته گقتنی است که ژاپن و آلمان پس از خارج شدن از سیسلتم
از زمان شکست در جن

جهانی دو ،،دوباره در سال  1990به سیستم قدرتهلای

بزرگ بازگشتهاند .با اینحال دورهای که میتوان آنها را بهعنوان قدرتهای بلزرگ
در نظر گرفت بهزودی به پایان میرسد ،زیرا هر دو کشلور از نقطله اوج خلود در
منحنی سیک قدرت عبور کرده و قدرت نسبی آنها اکنون رونلدی نزوللی را طلی
میکند.
عالوه بر این با توجه به تحلی منحنیهای فوو و مشاهدات صلورت گرفتله،
در ک  24مقط بحرانی در طول دوره ( )2012-1816وجود دارد که در میلان نُله
قدرت اصلی تقسیمشدهاند .جدول  5این نقاط ،نلوع و دورۀ زملانی آنهلا را نشلان
میدهد:
قدرتهایبزرگونقاطبحرانی 

جدول.5
نلطهعطفدوم  نلطهت ولفوقانی  نلطهعطفاول  نلطهت ولپایين  دورهحضوردرسيسم 
 1816-2012
 1980

 1826
 1903
 1816-2012
 1976

 1842
 1909
 1816-1945

 1860
 1913.1995

 1991-2012
 1816-2012
 1893
 1937
1970و 1832
 1864
 1816-1918
 1915


 1867
 1860-1943
 1917

 1867
 1892
 1898-2012


 1944
 1986
 1895-1945
 1904
 1926
 1990

 1991-2012
 1950-2012




 24
6
3
9
6

قدرتبزرگ 
بریتانيا 
فرانسه 
پروس /لمان 
روسيه /شوروی 
اتریش-مجارستان 
ایتاليا 
ایاالتمت ده 
ژاپن 
چين 
مجموع 
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طبق دادههای جدول فوو میتوان مشاهده کرد که تعداد کثیری از نقاط بحرانی در
جهلانی اول رخ داده اسلت .در مقابل در طلول

اوای قرن بیستم و مقارن با جن

دهههای  1930و  1940و مقارن با جن

جهانی دو ،تنها دو نقطه بحرانی رخ داده

است که عبارتند از روسیه در سال  1937و ایاالتمتحده در سال .1944
ازآنجاکه قابلیتهای دولتها چندبعدی هستند و اطالعات بلهویلژه در ملورد
سایر کشورها کام نیست ،آگاهی از تغییلر یلا وارونگلی در رونلد در یلک نقطله
بحرانی بهیکباره ایجاد نمیشود ( )Hebron & James, 1997: 149و بنابراین همواره
بین درک یک کنشگر و پاسخ آن یک فاصله زمانی وجود دارد .از اینرو بلهمنظلور
کاهش خطای محاسبه ،در تحلی از یک مقط  10ساله (سه سال قب و شش سلال
پس از یک نقطه بحرانی) برای تعرید دوره بحرانی استقاده شده است .مشلاهدات
خارج از این مقاط زمانی ،بهعنوان دورههای عادی در نظر گرفته شدهاند که از آن
بهعنوان گروه کنترل به منظور مقایسه با دورههای بحرانی استقاده ملیشلود .نتیجله
گسترده در شک  4نشان دادهشده است.

مقایسه بین دورههای بحرانی و جن

جنگ
34
83
117

خیر
13
75
88

بلی
 21
8
29

بلی
خير

نلاطب رانی

Kendall's tau-b= 0.548
𝑋2 = 32.4

شکل.4محاسبهرابطهمیاننقاطبحرانیوجنگهایگسترده 

 .1-6اندازهگيری روابط ميان متغيرها

اکنون به منظور سنجش رابطه بین دو متغیر جن

و نقاط بحرانی و تعیین اینکله آیلا

این ارتباط از نظر آماری معنادار است ،باید آزملون مناسلبی انجلا ،شلود .بلرای ایلن
منظور از آزمون «کی دو یا مرب کای» 1استقاده میشود که طی آن مقداری بله نلا،

χ2

از طریق محاسبه مقادیر مشاهدهشده و مقادیر مورد انتظار بله دسلت ملیآیلد (آذر و
مامنی.)275 :1385،
1. Chi-Squared Test
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معادله.4آزمونکیدو 

که در آن:
 =Oفراوانیهای مشاهدهشده
 =Eفراوانیهای مورد انتظار
آزمون کی دو از آزمونهای آماری و از نوع ناپارامتری است که برای ارزیلابی
همقوارگی متغیرهای اسمی با بیش از دو مقوله به کلار ملیرود (
 .)143فرضیههایی که از طریق آزمون

McHugh, 2013:

در این تحلی موردبررسی قرار میگیرنلد

عبارتاند از:

 : H هیچ ارتباطی بین دورههای بحرانی و جن

 :H1بین دورههای بحرانی و جن
پس از محاسبه ،مقدار
نامیده میشود و از جدول

وجود ندارد.

ارتباط وجود دارد.
کله مقلدار بحرانلی نیلز

حاصله بلا مقلدار

به دست میآید ،مورد مقایسه قرار میگیرد .اگر

مقدار بهدستآمده بیشتر از مقدار بحرانی باشلد کله در جلدول بلرای یلک سلطح
معناداری معین مشخصشده است ،فرضیه صقر را میتوان رد کلرد .ایلن همچنلین
بدان معنی است که بین دورههای بحرانی و جن
دارد .جدول مقادیر

رابطه آماری معنلیداری وجلود

محاسبه شده در مقایسه با مقادیر بحرانی ،از کتلاب آملار و
2

3

اقتصادسنجی 1اثر «دومینیک سالواتوره» و «دریک ریگ » ( )2001اخذ شده اسلت
(.)Salvatore & Reagle, 2001
پس از انجا ،آزمون فوو ،همانطور که در شک  5مشاهده میشود مبتنلی بلر
نتللایج آزمللون ،مقللدار بحرانللی
م لیدهللد .در مقایسلله بللا مقللادیر جللدول

به دست آمده ( )32.4رقم باالیی را نشان
میتلوان بلین فراوانلی مشلاهده
1. Statistics and Econometrics
2. Dominick Salvatore
3. Derrick Reagle
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شده و فراوانی مورد انتظار ،تقاوت آماری معنیداری مشاهده نمود و بلدین معنلی
است :میتوانیم فرضیه صقر را که بر اساس آن متغیرها از یکدیگر مسلتق در نظلر
گرفته میشوند رد کنیم.
Exact Sig.
)(1-sided

.000

Asymptotic Significance Exact Sig.
)(2-sided
)(2-sided

df

Value

.000

1

35.154a

.000

1

32.413

.000

1

33.167

.000

Pearson Chi-Square
b

Continuity Correction
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test

1

.000

34.853

Linear-by-Linear Association

117

N of Valid Cases

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.43.
b. Computed only for a 2x2 table

شکل.5تحلیلهمبستگیمیاننقاطبحرانیوجنگبرمبنایآزمونکیدو 

در ادامه بهمنظور سنجش میزان (و شدت) همبستگی میان دو متغیر ،ضلریب «تلای
کندال» 1مورد محاسبه قرار می گیرد .تای کندال یک آزمون ناپارامتریلک اسلت کله
بللرای سللنجش همبسللتگی آمللاری میللان دو متغیللر تصللادفی بلله کللار مللیرود
( .)Hazewinkel,1988ضریب کندال بین  -1و  +1متغیر است؛ اگر ضلریب کنلدال
مقدار  1را نشان دهد ،به این معنی است که یک رابطه کلامالً مثبلت وجلود دارد،
مقدار  -1به معنای یک رابطه کامالً منقی و مقدار  0به این معنی است که متغیرهلا
مستق از یکدیگرند(.)Esaiasson et al, 2004: 396
بر مبنای نتایج آزمون تای کندال نیز میتوان مشلاهده کلرد کله بلین جنل
دورههای بحرانی ،همبستگی مثبت (با
هرچند این رابطه کامالً مثبت نیست

ضریبtau-b

(=1

و

به مقدار  )0.548وجلود دارد،

 )tau-bکه به ایلن معنلا اسلت علالوه بلر

مقاط بحرانی عوام اساسی دیگری نیز وجود دارند که قلدرتهلای بلزرگ را در
نقاط بحرانی به سمت جن

سوو میدهند (شک .)6
1. Coefficient Kendall's tau-b

ابیخطرجنگقدرتهایبزرگدرنقاطبحرانی 37

مدلهایسنجشقدرتملیارزی

Approximate
Significance

Approximate Tb

Asymptotic
Standard Errora

.000

5.220

.087

Value
Kendall's tau-b .548
117

Ordinal by Ordinal

N of Valid Cases

a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

تحلیلشدتهمبستگیمیاننقاطبحرانیوجنگبرمبنایآزمونتایکندال

شکل.6

آنچه در این تحلی موردمحاسبه قرارگرفته است ،احتمال وقوع جن

در دورههای

بحرانی و عادی است و نه درصد جن هایی که در هر دوره شروع شده است .بلر
اساس این محاسبه ،احتملال وقلوع جنل

در دوره بحرانلی 62درصلد (از طریلق

تقسیم  21بر  )34و در دوره عادی  10درصد است .در مقاب احتمال علد ،وقلوع
جن

در دورههای بحرانی  38درصد و در دورههای عادی  90درصد است .نتیجه

همچنین نشان میدهد وقتی بازه زمانی طلوالنیتلری بلرای دوره بحرانلی در نظلر
گرفته شود ،میزان همبستگی میان دو متغیر قویتر میشود (.)Doran, 1980: 959
علت اینکه چرا خطر جن

در دورههای بحرانی  100درصد نیسلت ،ممکلن

است منبعث از چندین عام باشد .توضیح نظری ارائه شده توسط تئلوری سلیک
قدرت این است که قدرتهای بزرگ میتوانند از طریق ایجاد تعادل میلان قلدرت
یک دولت نوظهور و نقشی که سیستم به آن نسبت می دهد ،خطر بلروز جنل

در

دورههای بحرانی را _که طی آن شکاف میان قدرت و نقش یک دولت به وضلوح

خود را نمایان میسازد_ تا میزان زیادی کاهش دهند (.)Castro, 2010: 198
نتيجهگيری

نظریههای بسیاری وجود دارند که توزی قدرت نسبی در سیستم بینالملللی را بله
احتمال وقوع جن های بزرگ پیوند میدهند .در این میان نظریه سیک قلدرت بلا
تمرکز بر ابعاد طولی روابط قدرت و تحلی رفتار دولتها از چشمانداز یک تعادل
دینامیک ،توضیح نسبتاً متقاوتی برای تبیین عل وقوع جن

بین قدرتهای بلزرگ

و تحلی عل بروز بیثباتی سیستمیک فراهم میکند .ایلن نظریله معتقلد اسلت در
طول تکام تاریخی موقعیت ساختاری یک کشور در سیستم بینالمللی ،دورههلای
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مشخصی را میتوان شناسایی کرد که طی آن تغییرات اساسی در جهت یا سلرعت
رشد قابلیتهای نسبی یک کشور رخ میدهد.
نظریه سیک قدرت ،تأثیر این نلوع از رفتارهلای غیرخطلی یلا دورههلای بله
اصطالح بحرانی را در یک دینامیک تأثیرگذار بر تصمیمات دولت در ملورد رفتلار
سیاست خارجی نشان داده و توضلیح ملیدهلد کله چگونله بلازیگر و سیسلتم از
دورههای عادی یعنی دورههایی که در آن ،تغییرات ساختاری از نظر ماهیت خطلی
و جهت روندهای قدرت قاب پیشبینی است ،به دورههای زملانی بحرانلی ،یعنلی
مقاطعی که جریانهای زیرین ساختاری ،ناگهان روند سیک قدرت دولت را تغییلر
میدهند ،انتظارات بلندملدت دربلاره امنیلت آینلده و سیاسلت خلارجی را درهلم
میشکنند و احتمال جن

یا درگیری را به شدت افزایش میدهند حرکت میکنند.

پژوهش حاضر در چهارچوب رویکرد فوو ،با تحلی سیک قدرت مربوط به
نُه قدرت بزرگ در طول دوره زمانی  1816تا  2012و بررسی رابطه بین دورههلای
بحرانی که هر یک از دولتهای مزبور در طول مدت حضور خود در سیستم از آن
عبور کردهاند و گرایش آنها برای ورود به جن هلای گسلترده ،کوشلیده اسلت تلا
دامنه تجزیه و تحلی نظریه سیک قدرت را گسترش دهلد .بلرای ایلن منظلور ،از
مجموعه داده پروژه «همبستگیهای جن » ( )COWبلرای ترسلیم منحنلی سلیک
قدرت دولتهای مزبور استقاده شده و زمانبندی نقاط بحرانی در چرخلۀ قلدرت
هر کشور با وقوع جن

بین قلدرتهلای بلزرگ در طلول دوره زملانی ملوردنظر

مقایسه گردیده است .میتوان نتیجه گرفت که برخی از شلاخصهلای شلشگانله
موجود در پروژۀ همبستگیهای جن

برآورد کامالً دقیقی از سطح توزیل قلدرت

نسبی بین قدرتهای عمده در شرایط فعلی ارائله نملیدهلد .از ایلنرو بلا هلدف
بهروزرسانی متغیرها متناسب با تحوالت کنلونی ،در ایلن تحلیل شلاخص تعلداد
پرسن نظامی بهعنوان یک منب قدرت حذف و شاخص جمعیت شهرنشین نیز بلا
شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه که وضعیت توسعه و رفاه در یلک کشلور را
بهمراتب بهتر نشان میدهد جایگزین شده است.
محاسبه قابلیت نسبی قدرتهای بزرگ در طول دوره زمانی مورد مطالعله بلا
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روش جدید 24 ،نقطه بحرانی را به دست میدهد.به منظور سنجش همبستگی بین
نقاط بحرانی به دست آمده و جن

قدرتهای بزرگ ،در ایلن پلژوهش از آزملون

کیدو استقادهشده است .با توجه به نتایج آزمون ،مقدار حاصله (با رقم  )32.4در
مقایسه با مقدار بحرانی جدول

رقم باالیی را نشان میدهد ،از ایلنرو ملیتلوان

نتیجه گرفت که بین دورههای بحرانی و جنل  ،رابطلۀ آملاری معنلیداری وجلود
دارد؛ بااینحال ،آزمون کیدو چیزی در مورد شدت ایلن ارتبلاط ارائله نملیدهلد.
آزمون تایکندال این عملکرد را با نشان دادن مقدار مثبت ( )0.54انجا ،میدهد که
به این معنی است ،بین نقاط بحرانی و جن

ارتباط نسبتاً محکملی برقلرار اسلت.

بنابراین بر اساس این نتایج میتوان اظهار داشت حمایت از این فرضیه وجود دارد
که دورههای بحرانی بر احتمال وقوع جن

تأثیر میگذارد.

طبق نظریه سیک قدرت ،علت این موضوع به دلی تغییر ناگهلانی انتظلارات
آینده یک دولت است؛ در طول دورههلای بحرانلی احتملال بیشلتری وجلود دارد
تصمیمگیرندگان تصمیماتی غیرمنطقی اتخاذ کنند که منجر به وقوع جن

میشلود.

طی این مقاط زمانی ،تضاد بین مناف و آرملانهلای یلک دوللت از یلکطلرف و
توانایی واقعی آن از سوی دیگر ،به طرز چشمگیری آشکار میشود ،بهطلوری کله
تعدی در معادله قدرت و نقش را در این مقط ضروری میسازد؛ بلا وجلود ایلن،
منافعی که دولتها برای خود در نظر میگیرند و نقشهایی کله در پلی کسلب یلا
حقظ آن هستند ،دولتهای مزبور را به انجا ،تعدی متناسب با تغییرات در قلدرت
نسبیشان برنمیانگیزاند .این وضعیت بهنوبۀ خود ملوقعیتی را پدیلد ملیآورد کله
مستعد بروز تنشهای بینالمللی است .بنابراین میتلوان گقلت جنل

گسلترده از

تقالی ناموفق یک دوللت بلرای تطبیلق بلا تغییلر گسلترده و ناگهلانی در توانلایی
پیشبینی شدهاش برای اعملال قلدرت و نقلوذ در سیسلتم بلینالملللی سرچشلمه
میگیرد.
با توجه به این نتیجه ،مسئلهای که اکنون اهمیت دارد این است کله آیلا میلان
نقش قدرتهای بزرگ فعلی با قدرت آنها در تعادل واقعی قلرار دارد؟ اگلر پاسلخ
منقی است ،با نزدیک شدن قدرت در حال ظهلوری چلون چلین بله اوللین نقطله
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بحرانی (نقطه عطد اول) بر سیک قدرت و تداو ،شکاف میان قدرت و نقش این
کشور ،بروز بیثباتی در سیستم بینالمللی موجود در آینده نزدیلک بسلیار محتمل
خواهد بود .فقط مسئله چین نیست که باید در آینده موردتوجه واقل شلود؛ بلکله
موضوعاتی همچون این که چه نقشی توسط سیستم به هند و برزیل هلمزملان بلا
قدرتمندتر شدن این کشورها ،نسبت داده میشود؟ آیا قلدرتهلای پیشلرو فعللی
نظیر ایاالتمتحده سعی میکنند با موقعیت در حال تحول و رو بله افلول خلود در
شرایط نسبی سازگار شده و نقش گستردهتری برای دولتهای در حلال صلعود در
نظر بگیرند ،یلا ایلن کشلورها بلرای دفلاع از وضل موجلود و حقلظ تعهلدات و
نقشهای فعلی و فراتر از توان خود به هر اقدامی از جمله جن

پیشگیرانه متوس

خواهند شد؟
در نهایت همانطور که قبالً اشاره شد عبور قدرتهلای بلزرگ از دورههلای
بحرانی ،لزوماً وقوع جن

بین این کشورها را تضمین نمیکند؛ بلکله خطلر بلروز

چنین درگیری را افزایش میدهد .بهطور واضح ،نظریلۀ سلیک قلدرت پلیشبینلی
نمیکند که رهبران چگونه به این دورههای بحرانی پاسخ میدهند .در عوض نشان
میدهد که دورههای بحرانی عوام محیطی مهملی هسلتند کله درک ،انگیلزههلا و
انتخابهای افلراد را شلک ملیدهنلد .ایلن عوامل ملیتواننلد رهبلران و محلیط
تصللمیمگیللری آنهللا را تحللت تللأثیر قللرار دهنللد .بنللابراین در صللورت آگللاهی
تصمیمگیرندگان از وجود خطر فزاینده وقوع جن

در طول نقاط بحرانی و عوام

زمینهساز افزایش خطر در این مقاط زمانی ،ممکن است به شیوهای متقاوت رفتلار
نمایند و از این طریق از وقوع یک جن

گسترده در آینده جلوگیری کنند.
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