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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

ی کیمتعاقب آن، همواره ی الملل نیبی ها بزرگ و کشمکشی ها رشد و افول قدرت
الملل  بلوده    نینظران رشته روابط ب شمندان و صاحبیاز موضوعات مورد توجه اند

  یل ت، دالیح ماهیمنظور توض گوناگون بهی ها افتیها و ره هیاز نظری عیو دامنه وس
ند رشد و یفرای مزبور در بررسی ها هیاز نظری اریاند. بس جاد شدهیآن ای امدهایو پ

ی هلا  از جنل  ی ا ا چرخله یل و ی خیتاری ک الگوی، یبزرگ جهانی ها افول قدرت
هملراه اسلت   ی اسلت جهلان  یک در سیسلتم یر و تحلوالت س ییل گسترده را که با تغ

ی الگوهلا ی بلا بررسل   1«یکمدلسل »مثلال  ی . بلرا (Zhu, 2006: 10) اند ص دادهیتشخ
را در حدود هلر صلد   ی ک  طوالنی، پنج س1494جهان از سال ی کشمکش و رهبر

آغلاز  ی ک جنل  بلزرگ جهلان   یهمواره با آنها  ک ازیکه هر کند مییی شناسال سا
 ها نامه یمانپکند، با  یظهور می عنوان قدرت جهان  آن به از  که پسی شده است دولت

را وضل  و بله تقلوو خلود     ی دیل بات جدیپس از جن ، قواعد و ترت های و توافق
داده و   دسلت  تش را ازیمشروعی بخشد؛ اما با گذشت زمان که رهبر یت میمشروع

 کنلد  یظهور مل ی گریدی و قدرت جهانی شود، جن  جهان یمتمرکز م ریقدرتش غ
(Modelski, 1978). 

ن بلاور  یل نوظهلور بلر ا  ی ها نظم و رشد قدرت ۀبا تمرکز بر مسئل 2«یکنبریا»
ی هلا  ها همواره به رقابت در قدرت دولتی است که در طول قرون گذشته دگرگون

ی روز نهادهلا را بلرا  یل بزرگ، قلدرت پ ی ها جن ی منجر شده و در پی تیبزرگ امن
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: 1393مقلد،،   )سیمبر و بهراملی  کار گرفته است بهی الملل نیمجدد نظم بی سامانده
ز معتقلد  ینی نظا، جهان ۀست برجستیپرداز نومارکس هینظر «نیامانوئ  والرشتا» (.21

مدرن رخ داده و از ی خیطور مرتب در طول دوره تار بهی جهانی ها است که جن 
کننلد   یمی رویب پیرقی ها یک و صعود هژمونیک، افول هژمونیمراح  بلوغ هژمون

  (.18: 1394،ی)نا
ن رفتلار  یلی تبی برای ح نسبتاً متقاوتیان توضین میکه در ایی ها افتیاز رهی کی

بلزرگ در منازعلات و   ی هلا  قلدرت ی ریل علل  درگ ی و بررسل ی المللل  نیبی اسیس
فلراهم    هلا  دوللت ی در بستر صلعود و افلول قلدرت نسلب    ی الملل نیبی ها کشمکش

ی نسبدگاه، قدرت ین دیارچوب اهک  قدرت و نقش است. در چیس ۀیکند، نظر یم
تلا  آنهلا   کنلد و رفتلار   یدر طول زمان حرکلت مل  ی ا چرخهی ک الگویها در  دولت
 :Cashman, 2014) ح اسلت یک  قدرت قاب  توضیتشان در سیموقع ۀلیوس  بهی حد

عبلور  ی متعلدد ی ر نقاط بحرانل یر قدرت از مسیک دولت در امتداد خط سی. (446
از نظلر سلرعت و جهلت     اش یت ملل یل رشلد قابل ی ن نقاط، منحنیای کند که ط  یم
 ن موضوع بله یرد. ایگ ین قرار میشیوارونه شده و در تقاب  با روند پی طور ناگهان به
گیرنلدگان، پیاملدهای    تصلمیم ی هلا و مقروضلات قبلل    ر در نگرشییخود با تغ ۀنوب 

 دارد.ی در پ  دولتی است خارجیسی ای برا ویژه
ی ن نقلاط بحرانل  یل وقوع ان یا بیآ»که  شود این پرسش مطرح می به این منظور

وجلود  ی بلزرگ ارتبلاط معنلادار   ی هلا  ان قدرتیک  قدرت و وقوع جن  میدر س
ه اسلت کله   ین فرضل یل آزمون ای عنوان پاسخی موقت نوشتار حاضر در پ به «.دارد؟

ی ناشی   شوک ناگهانیبه دلی بحرانی ها احتمال وقوع جن  گسترده در طول دوره
نللان، یعللد، اطمی ت فضللایللو حاکم در موازنلله قللدرت و نقللش ی از دگرگللون

شلتر  یر مواقل  ب یگیرندگان، نسبت به سلا  ان تصمیمیسوءبرداشت و محاسبه اشتباه م
 است.

ی هلا   ه بلر داده یو با تکی نییتب _ یقیکرد توصین پژوهش با استقاده از رویدر ا
کله سلبب بلروز    ی ن است تا عوامل  اساسل  ی، تالش بر ایقات تجربیو تحقی آمار
ق یل شلود، از طر  یمل ی الملل نیستم بیبزرگ در سی ها ان قدرتیمناقشه مو ی ریدرگ
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 ۀیل ارچوب نظرهل در چ  ارائه مدل جدیدی از سنجش و ارزیابی قدرت نسبی دولت
ن یل ن است که اگر ایرد. فرض بر ایوتحلی  قرار گ ک  قدرت اصلی مورد تجزیهیس

ی ت الز، را بلرا رندگان قادر خواهنلد بلود اقلداما   یگ میشوند، تصمیی عوام  شناسا
ی ن منظلور پلس از معرفل   یای انجا، دهند. برای ریپیشگیری از وقوع مناقشه و درگ

ی هلا  یژگل یو وی ک  قدرت، نقاط بحرانیه سینظری عنیپژوهش ی نظرچهارچوب 
هلای مختللد در    آن مورد بحث واق  خواهد شد. سپس با مروری گذرا بر دیدگاه

شده توسط سلینگر و همکلاران در     سنجش قدرت ملی، مدل ارائه  خصوص امکان
گیلری   های موردتوجله وی جهلت انلدازه    و شاخص« های جن  پروژه همبستگی»

سلیک  قلدرت نیلز بلدان اسلتناد شلده        ۀیقدرت که توسط بسیاری از محققان نظر
دوللت  نُله  ک  قدرت مربوط به یتشریح و در ادامه ضمن نقد مدل مزبور، منحنی س

 یزملان  ۀآن بر اساس مدل جایگزین در طلول بلاز  موجود در ی اصلی و نقاط بحران
م خواهلد شلد. در   یون ترسل یو بر اساس خط روند رگرس 2012تا  1816 های سال

 گیرد. پژوهش موردبحث قرار میی اصلی ها افتهیز ینی ریگ جهیبخش نت

 نه پژوهشيشي. پ1

  کیه سیده جن  از منظر نظری  پدیاکنون با هدف تحلتمحدودی  های هآثار و مقال
ر و یانداز متقلاوت بله تقسل    ها گرچه از چشم ن پژوهشی. انوشته شده استقدرت 
د یل ئأتی ه مشاهدات نظریبر پاآنها اند، درمجموع اغلب  ن موضوع پرداختهی  ایتحل
بلزرگ دارد. در  ی هلا  با آغاز جنل  ی ک  قدرت، ارتباط علّیر در سییه تغککنند  یم
 شود: ها اشاره می ن پژوهشین ایتر ر به چند نمونه از مهمیز

ک  قلدرت  یجن  و س»ای تحت عنوان  ( در مقاله1978)« پارسونز»و  «دوران»
ی هلا  ن سلال یهای بزرگ در طول دوره ب آغاز جن  توسط قدرتی با بررس« نسبی
گسلترده در طلول   ی هلا   دهند کله احتملال وقلوع جنل      ی، نشان م1965تا  1816
ی اند، نسلبت بله زملان    کرده یعبور می نمزبور از نقاط بحرای ها که دولتیی ها دوره
ن یل شتر بلوده اسلت. بلر اسلاس ا    یار بیاند، بس ط معمول قرار داشتهیدر شراآنها  که

ی که تحرک کمتر   آنی، به دل19ان قرن یتا پا 1815بعد از ی ها مطالعه در طی سال
چ یبلاً هل  یستم وجود داشلت ، تقر یک  قدرتشان در سیگران در طول سیاز سوی باز
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سلتم ازآنجاکله   یمله اول قلرن ب  یوست. در مقابل  در ن یبه وقوع نپی ا گستردهجن  
ن دوره بودنلد،  یل در ای هلا در حلال عبلور از نقلاط بحرانل      از دوللت ی ادیل تعداد ز
ن رویلداد  یکه ا طوری رخ داد؛ بهی الملل نیب ۀدر عرصی بار فاجعهی جهانی ها جن 
متحول ی صورت اساس را بهستم یها در س گر دولتید  و نقشی قدرت نسب  تیموقع
 نمود.
  بله  یل ک  قلدرت، تما یسل »بلا عنلوان   ی ا ( در مقاله2004)« چان»و « تسمان»

 نُله  ک  قلدرت مربلوط بله   یسل ی با بررسل « های بزرگ ریسک و بازدارندگی قدرت
دهند کله عبلور کشلورها از     ینشان م 1995تا  1816ی ها ن سالیب دردولت عمده 
ش یک مواجهله بازدارنلده افلزا   یل را بله ورود بله   آنها    رهبرانی، تماینقاط بحران

ر قلدرت، بلر   یرات در خلط سل  ییل ن بر اساس مطالعه آنها، وقوع تغیدهد. همچن یم
 گذارد. یر میبزرگ تأثی ها ن قدرتیمواجهه بازدارنده بی امدهایوقوع و پ
هلای   آزملون تئلوری  »( در پژوهش خود با عنلوان  2007و همکاران) «هبرون»

هلای سیاسلت خلارجی و     زعه: سیک  قلدرت، انتقلال قلدرت، بحلران    دینامیک منا
ای  ا فعالیلت منازعله  یل ن سلاال کله آ  یل بلا طلرح ا  « دولتی نظامی نیهای ب کشمکش
ر، عملکلرد  یل ا خیابد ی ش مییهای بزرگ هنگا، نزدیکی به نقاط بحرانی افزا قدرت

هلای   قلدرت ای  ت منازعهی  فعالیدو نظریه سیک  قدرت و انتقال قدرت را در تحل
( در طول MID) 1دولتی نظامی های مربوط به اختالفات بین بزرگ با استقاده از داده

نشلان  آنهلا   ج پلژوهش ینلد. نتلا  کن گر مقایسله ملی  یبا یکد 1991تا  1816 های سال
وجود بلا ؛ گذارنلد  ای دولت تأثیر ملی  دهد هر چهار نقطه بحرانی بر رفتار منازعه می
هلای   تی نسبت به نقاط عطد روند حرکت قلدرت نقاط تحول به شک  متقاو این،

کله جمل     سندگان ضمن تأکید بر اینیسازند. نو بزرگ بر سیک  قدرت را متأثر می
ار خطرنلاک اسلت،   یان دو مالقه برابلری قلدرت و علد، رضلایت، ترکیبلی بسل      یم

بزرگ را در مواقل   ی ها ان قدرتیخطرات ناشی از احتمال وقوع جن  و مناقشه م
 د.کنن بحرانی گوشزد می عبور از نقاط

برداری از قدرت تغییر  بهره»( در پژوهش خود با عنوان 2009)« میجاکوب ه»

                                                                                                                                 

1. Militarized Interstate Disputes 



 1399بهار♦1شماره♦12سال♦روابطخارجی12

گیری در ملورد امنیلت    عنوان ابزاری برای تصمیم ک  قدرت بهیساختاری: نظریه س
ی ربحرانل یجن  را نسبت بله مقلاط  غ  ی ا نقاط بحرانین ساال که آیبا طرح ا« ملی
تلا   1820ی هلا  سلال  یقدرت بلزرگ را طل   نُهر؟ رفتار یا خیکنند  یمی نیب شیبهتر پ
نُله  ن یل ملورد از ا  شلش  کله  یدهد هنگلام  یبررسی قرار داده و نشان م مورد 1997

ک یل متحلده و ژاپلن( از    ا، آلمان، ایلاالت یتالیمجارستان، ا _ شی)فرانسه، اتر شورک
بلودن   درصلد و بلا فلرض ثابلت     95نان یاند، با سطح اطم عبور کردهی مقط  بحران

 بوده است.ی د و طوالنیار شدیک جن  بسیجه یر عوام ، نتیسا
ن عل  بلروز  ییمقیدی برای تبچهارچوب  کیهای ذکرشده اگرچه هر  پژوهش

سو محدوده زملانی   از یک وجود این کنند، با جن  از منظر سیک  قدرت فراهم می
تم را پوشلش  انی قلرن بیسل  یل های پا های یادشده صرفاً تا سال  مطالعه پژوهش مورد
سلو دچلار    ویژه بعد از جن  سرد به ایلن  های قدرت به دهد، حال آنکه دینامیک می

هلای مورداسلتقاده     گر برخی از شلاخص یدگردیسی اساسی شده است و از سوی د
هایی مواجه بوده و بله   برای محاسبه قدرت، در حال حاضر با نقایص و کاستیآنها 

های عمده در  ان قدرتیتوزی  قدرت نسبی مشود که  هایی منجر می استنتاج منحنی
ن اسلت  یل کند. نوآوری پژوهش حاضر در ا درستی منعکس نمی شرایط کنونی را به

روزرسانی شلده، دامنله    د و بهیهای آماری جد استقاده از داده رایبش که ضمن تال
نیاز برای  های موثق و مورد )تا زمانی که داده 2012ک  قدرت را تا سال ی  سیتحل
 ح وسترش دهد، در پی آن است تا با جرهای تحت بررسی وجود دارد( گ خصشا

 دی از محاسلبه قلدرت در  یل های موردنظر در قالب مدل جد برخی شاخص تعدی  
ک  یتلری از منحنلی سل    بینانله    اصلی، به نمای واقنظریه سیک  قدرت چهارچوب 
و بروز مناقشه ان نقاط بحرانی یزان همبستگی می  میهای عمده و تحل قدرت دولت

 های مزبور دست یابد.  ان قدرتیم

 كل قدرتيه سی: نظرینظرچهارچوب  .2

بلا عنلوان   ی چلارلز دوران در کتلاب  ، 1971ن بار در سال یاول را ک  قدرتیه سینظر
ایلن  (. Hurtig, 2011:5) دکلر ارائه « آنی امدهایو پی : هژمونیساز است همگونیس»

کال صلعود و افلول   یکلیک سل یل نامیق دیل طرک را از یستمیتکام  ساختار س نظریه
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ن رویکلرد،  یل . از ا(Belopolsky, 2000: 24) دهلد  یح مل یقدرت نسبی دوللت توضل  
ی رویل منظم صعود، بللوغ و افلول پ  ی ک الگویها از  دولتی رات در قدرت ملییتغ
 دهلد  یبزرگ را بازتاب می ها مرتبط با قدرتی ها ، رقابت1رهایس ن خطیکند و ا یم

گونلاگون توسلعه   ی هلا  ن الگلو معللول نلرخ   یل ا (.142: 1391شلقیعی، زاده و  )قلی
 شلود  یگران مختللد تجربله مل   یبلاز  به وسیلهاست که ی داخلی اسیو سی اقتصاد

(Doran, 1980: 946)، از ی اریک ، بسل ین سل یل ها از ا ت همه دولتیاما با وجود تبع
ود ک خل یسلتم یرا در کل  دوره تجربله س  ی از منحنل ی ها صرفاً بخش کوچک دولت

رو بله   نلد؛ ازایلن  یمایپ یستم مل یتر در س یمیقدی ا اعضاید و یجدی نسبت به اعضا
ت یل قابلی عملوم ی منحنل ی هلا  کینامیاب فهم دیدر غی اعتقاد دوران، برازش منحن

 . (Doran, 1980: 949) کننده باشد ار گمراهیتواند بس یمی نسب
نقلش  ی قلا یاو ی المللل  نیاسلت بل  یبلر س ی رگذاریتأثی ک دولت برایی یتوانا

ت آن در یل له مراحل  تکامل  و موقع  یوسل  بله ی ادیل عمده تا حد زی است خارجیس
ملوازات   ن اسلاس بله  یل بر ا (.Doran, 1971: 193)شود ین مییتعی ت نسبیک  قابلیس
تأثیرگلذاری بلر   ی آن بلرا یی ن، توانلا یریسه با سایک دولت در مقایش قدرت یافزا
زان نقوذ آن دوللت کاسلته   یقدرت، از م افته و با کاهشی شیافزای الملل نیاست بیس
ک  متحلول شلده و   یکله سل  ی زانین به میبنابرا (.Hebron & et al, 2007: 3) شود یم

خواهد ی ستم ضروریدولت و سی توجهی از سو الت قاب یابد، تعدی یر میینقش تغ
 بود.

آن دوللت  ی ت ملل یل ک  قدرت، قابلیه سیدگاه نظریشالوده قدرت دولت در د
 ,Kohout) باشلد  ین مل یک زمان معل یستم در یها در س ر دولتیت سایقابلنسبت به 

ک ی یل ( دارایا سلتم منطقله  یک سیل ا یل ) یستم مرکلز ی. هر دولت در س(59 :2003
ن اسلت و هرگونله   یستم در زمان معل یدرصد مشخصِ سهم از ک  قدرت در آن س

 ,Hülser) شود یگر میک دولت، منجر به کاهش قدرت دولت دیش در قدرت یافزا

کله   کننلد  یرقابت مل ی سهم قدرت نسبی ستم برایها در س ن دولتیبنابرا(. 8 :2013
ها و سطوح متقلاوت رشلد قلدرت مطللق      به نرخی سهم بستگی در آن، رقابت برا

                                                                                                                                 

1. Trajectorys 
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 ستم در آن زمان دارد. یدهنده س  یتشکی ها ان دولتیم
کسلب  ی پکه در یی ها رند و نقشیگ یخود در نظر می ها برا که دولتی منافع

ی رات در قدرت نسلب ییتعدی  تغی برای لیشود تا تما یهستند، سبب مآنها  ا حقظی
ن اخلتالف در  یل رو ا ایلن  متناسب از خود نشان ندهنلد؛ از ی زان و سرعتیخود به م

ک  یه سل یل گلردد. نظر  یمل ی الملل نیبی ها تنشی برای   به منبعیعملکرد، خود تبد
 از روندی خاصی ها مناف  در مح   قش وها بر سر ن ن تنشیقدرت معتقداست که ا

ن مقلاط  خطرنلاک   یشوند. دوران ا د مییک  قدرت خود تشدیحرکت دولت بر س
 (.Doran, 1991: 104) نامد یم 1یرا نقاط بحران

 یبحران  . نقاط3

ی ک نقطله بحرانل  یل شلده اسلت. در    بنای ک  قدرت بر مقهو، نقاط بحرانیه سینظر
ا از آن کاسلته  یل افتله  ی یگران به ناگاه فزونل یباز گریگر بر قدرت دیک بازیقدرت 

در نظلر   (.164: 1374، )اخوان زنجانی گردند یها متحول م شود و درنتیجه نقش یم
ی هسلتند کله فضلا را بلرا    ی طیواجد شلرا ی ک  قدرت، نقاط بحرانیگران س  یتحل
 :3و چان 2ده تسمانیسازند. به عق یآمیز م نگر ابها، ندهیو آی منطقی ها یریگ میتصم
هلای دشلواری را بلرای تلدوین سیاسلت       هریک از نقلاط بحرانلی موقعیلت   »

 4کنند. در این مقاط  زمانی رهبران کشلورها بلا نلوعی وارونگلی     خارجی ایجاد می
شود تا در مقروضاتی  شوند که باعث می غیرمنتظره در روند حرکت خود مواجه می

نمایند. ...، نظریه سیک  قدرت کرد تجدیدنظر  که قبالً تصمیمات آنها را هدایت می
کند که رهبران کشورها در معرض بیشترین محاسبات اشتباه در نقلاط   بینی می پیش

حساس یا بحرانی باشند... خطر جن  گسترده زمانی بیشتر است که چندین دولت 
 «وسیله نقاط بحرانی ایجادشده، تجربه نماینلد  زمان شوکی را که به طور هم بزرگ به

(Tessman & Chan, 2004: 133.) 

                                                                                                                                 

1. Critical point 

2. Brock. F Tessman 

3. Steve Chan 

4. Inversion 
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ی ک  قلدرت تحلولی اسلت کله بلرا     یه سل یل د علت جن  در نظریدر واق  کل
 دهلد  یرخ مل ی بحرانل ی هلا  ک دوللت در طلول دوره  یل ت و نقلش  یل انتظارات امن

(Kohout, 2003: 60.) نلده  یگر و از آیکلد یگران از ین نقاط، ادراکات بازیدر طول ا
داده  خود را ازدستی اعتبار رفتارشود. مقروضات گذشته  یخود ناگهان دگرگون م

گلر  ین مرحلله د یل ستند. در اینی نیب شیگر قاب  پیها د ها و واکنش رو کنش این و از
قواعلد  ی اعتبلار  ی  بل یست و به دلیستم مشخص نیگر درون سیگاه و نقش بازیجا

گران چلراغ  ید، بلاز یل جدی ن رفتاریقواعد و قوانی ریگ گذشته و عد، شک ی رفتار
: 1374)اخلوان زنجلانی،   انلد  را از دسلت داده ی است خلارج یسی الز، برای راهنما
165.) 

ناموزون ی ها تیدرک واقعی ط سراسر تناقض، برایک محیها در  اساساً دولت
خ، یان تلار یل ر جریی  تغیکه به دل آنجا ، ازیاتین لحظات حیاما در ا ،کنند یتالش م

هلا ذاتلاً نلاقص و     یاستراتژ وجود ندارد، ی ک انتخاب عقالنی یبرای عناصر ضرور
ن اسللاس اسللت کلله  ی. بللر هملل(Doran, 1991: 25-33) وب خواهنللد بللود یللمع

ی تلر  یمنطقل  ریل مات غیمعملوالً تصلم  ی بحرانی ها رندگان در طول دورهیگ میتصم
 :Doran, 1991) کننلد  یشلود اتخلاذ مل    یانجا، می عادی ها نسبت به آنچه در دوره

110). 
ب ین نقاط به ترتیدارد ا ک دولت وجودیک  قدرت یبر سی چهار نقطه بحران

و نقطله   3ی، نقطله تحلول فوقلان   2، نقطه عطلد اول 1نییاند از: نقطه تحول پا عبارت
ی ن نقلاط بلر منحنل   یک از ایت هر ی، موقع1 . در شک (Doran, 2012) 4عطد دو،

 شده است.  ک  قدرت نشان دادهیس

                                                                                                                                 

1. Low Turning Point(L) 

2. First Inflection Point(I1) 

3. High Turning Point(H) 

4. Second Inflection Point(I2) 
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منحنیعمومیقابلیتنسبیونقاطبحرانی.1شکل

(sources: Doran, 1980: 948) 

 

ک ی یل ت نسلب یل ک  قدرت است که در آن موقعیدر سی ا ن مرحلهیینقطه تحول پا
ک قلدرت در حلال صلعود تغییریافتله و     یل ک قدرت در حال افول بله  یدولت، از 

از ی ن نقطله آگلاه  یل کند. در ا یش میگران شروع به افزایآن نسبت به دی ها تیقابل
ی اسللت خللارجیو رفتللار سی ریللگ ممکللن اسللت جهللتی ت نسللبیللش موقعیافللزا
را ی ا نقطله عطلد اول نقطله   (. Hebron et al, 2007: 8) د کنلد یل را تولی تر یتهاجم
کله   یدرحلال _ک دوللت  ی یل نسلب ی ها تیش قابلیدهد که در آن نرخ افزا ینشان م

دهنده آن اسلت کله    شود که نشان یکندتر م _دهد یش خود ادامه میهمچنان به افزا
ابلد. نقطله   یصورت نامحلدود تلداو،    تواند به یه نمی  اولیسری انباشت قدرت نسب

ی هلا  تیل ک دولت نسبت به قابلی یها تیاست که در آن قابلی ا نقطهی تحول فوقان
ک قدرت در حال صلعود  یستم شروع به کاهش نموده و دولت از یسی ر اعضایسا
ن مرحلله ممکلن   یدهد. درک افول در ا ر جهت میییفول تغک دولت در حال ایبه 

ی ت بعدیک دولت و موقعینده یاست شبهات نامعقول و اضطراب در مورد نقش آ
ز یل نقطله عطلد دو، ن   (.Doran, 1985: 303) جلاد کنلد  یالملل  را ا  نیآن در نظا، بل 

  بلود، شلروع بله کنلد     یدولت که در آغاز سلر ی است که در آن افول نسبی ا نقطه
ی ت کنلون ینده ممکلن اسلت نسلبت بله وضلع     یدهد که آ یکند که نشان م یشدن م

 (.Cashman, 2014: 447) تر باشد دبخشیام
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ک قلدرت  ی یل ا ت منازعهیبر فعالی ک از چهار نقطه بحرانیرود هر  یانتظار م
ز از یل رات نییستم به تغیسی ر اعضایان واکنش ساین میر بگذارد؛ اما در ایبزرگ تأث

ی ر اعضلا یها سا یاشتباه و نگرانی ها برخوردار است. برداشتی ادیر زایت بسیاهم
ستم قادرنلد در  یها در س همه دولتی ط عادیکند. در شرا یر میگ ز دامنیستم را نیس

ک یل کله  ی ن اقدا، در زمانیاما ا ،ندینمای زیر برنامهی تحول در قدرت نسبی راستا
شلدت دشلوار    هلا بله   همه دوللت ی کند برا یرا تجربه می ر بحرانییقدرت بزرگ تغ

 (. Hebron et al, 2007: 8) شود یم
هلم  ی ر در بردارنده استلزامات رفتلار ین تقسیک  قدرت با ایه سین نظریبنابرا

سلتم  ین دوللت در س یکله چنلد   یسلتم اسلت. هنگلام   یهلا و هلم س   در سطح دولت
مسئله ن یکنند، ا یعبور می ک  قدرت نسبیدر سی زمان از نقاط بحران صورت هم به

راملون موازنله   یر توقعلات پ ییو تغی است خارجیمنظور تحول نقش س بهیی فشارها
سلتم شلده و   یدی در سیشدی ت ساختاریکند که منجر به عد، قطع یجاد میای نسب

سلتم را  ین عد، تعلادل، س یکاهد. ا یر مییت تغیریمدی ستم برایسی اعضایی از توانا
مکن است سرانجا، بله تحلول در   گسترده که می ها در معرض جن ی ادیتا حد ز
 (.Cashman, 2014: 448) دهد ینجامد قرار میبی الملل نیستم بیخود س

 ت ملیيگيری قابل . سنجش و اندازه4

ها در  ر حرکت دولتین خط سییبه تبی ک  قدرت با استقاده از روش کمیه سینظر
به منلاب   که با ارجاع ی بر اساس قدرت نسبآنها سه یک  قدرت خود و مقایطول س
ا یل . منلاب   (Kissane, 2005b: 108) پلردازد  یشود مل  ید میتعری مادی ها تیو قابل

نقلوذ  ی برای عنوان ابزار تواند به یاست که می ا ذهنی یکیزیز فیقابلیت مادی هر چ
 Bت آن را دارد تلا بله دوللت    یل ظرف Aها استقاده شود. اگر دوللت   گر دولتیدر د
را  Aتواند دولت  ینم Bکه دولت  ید، درحالیتجارت نمای نیوه معیکند در ش  کتهید

قلدرت  ی دارا Aتوان گقلت کله دوللت     ید، میوه عم  نمایملز، کند تا به همان ش
 (. Holsti, 1988: 141)است. Bنسبت به دولت ی شتریب

ی دوللت مشلکالت بزرگل   ی و سنجش قدرت واقعل ی ریگ حال در اندازه بااین
ار یل کله در اخت ی قل یا کیل ک و یپلماتینجش مناب  دسی وجود دارد. عالوه بر دشوار



 1399بهار♦1شماره♦12سال♦روابطخارجی18

ن یل در ای سنجش قلدرت ملل  ی دگیچیپ .(Holsti, 1988: 145) ک دولت قرار داردی
ن کار وجود نلدارد.  یانجا، ای ای برا شده چ روش پذیرفتهیت نهقته است که هیواقع

قدرت یک ساختار تحلیلی است و نه یک امر فیزیکلی کله   »، «یتیلیپاراس»طبق نظر 
هلا بلرای    تالش «مویر». (Parasiliti,1988: 28«)گیری کرد بتوان آن را مستقیماً اندازه

تلرین حاللت    بینانله  کردی پوزیتویستی در خلوش یمحاسبه قدرت ملی را بیانگر رو
گیلری کلرد، زیلرا قلدرت بلا       توان دقیقاً اندازه داند و معتقد است قدرت را نمی می

شلود   و موقعیتی که قدرت در آن اعملال ملی   توجه به گستره متغیرهایی نظیر مکان
پیتلر  »و  «جقلری هلارت  »جوزف فرانکل ،   (.273: 1379)مویر،  امری نسبی است

گرانی هستند که امکان سنجش قدرت و قابلیلت مللی    گر تحلی یاز جمله د «تایلور
   (.155: 1387)زرقانی،  کنند ا بسیار دشوار تلقی مییک دولت را ناممکن ی

 1«کلالوس نلور  »گلر همچلون   ینظلران د  صلاحب ی دگاه، برخیدن یدر مقاب  ا
ی هلا  تیل تلوان قابل  یست، در عوض مل یقدرت ممکن نی ریگ معتقدند اگرچه اندازه

کلرد  ی ریل گ شلود انلدازه   یمل ی ک دولت را که از مناب  در دسلترس آن ناشل  ی یکل
(Knorr, 1956: 41)توان  یک دولت را می یت ملیز معتقد است قابلی. چارلز دوران ن

ار یل ک معیل ق یل از طری آن قلدرت نسلب  ی که بر مبنلا   یطور کرد، بهی شاخص بند
  (.Doran, 1991: 20) ردیقرار گی ش تجربیشده و تحت آزمای ریگ استاندارد اندازه
ان یللز میللک کشللور نیللت یللقابلی هللا نش شللاخصیگللر، در گللزیاز سللوی د

ت مللی و  یل گیری قابل اندازهنظر وجود دارد. در واق  محاسبه و  گران اختالف  یتحل
های قدرت ملی کشورها را موردسنجش قلرار   طرح فرمولی که با آن بتوان شاخص

کلی  یک جهانی مشخص نمود، همواره یتیداده و جایگاه هر کشور را در نظا، ژئوپل
الملل    اسی و روابلط بلین  ینظران علو، س های فکری دانشمندان و صاحب از دغدغه

ن مورد صورت گرفته اسلت. مجموعله   یمتعددی نیز در ا های بوده و تاکنون تالش
تلک متغیلره   ی کردهلا یتوان به دو دسته کلی تقسیم کلرد: در رو  ها را می ن تالشیا
شلده اسلت.    و سنجش قدرت استقادهی ابیارزی طورمعمول از شاخص واحد برا به
فقلط  هلا   دولتی ها تیها و ظرف ییتوانای ابیسه و ارزیمقای برای مثال مدلسکی برا

                                                                                                                                 

1. Klaus Knorr 
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بلر شلاخص    1«روسِلت »(، Modelski, 1987: 214) ییایچون قدرت دری به شاخص
ی ها تیصرفاً به ظرف «یارگانسک» و( Russett, 1968: 293) یمصرف سوخت و انرژ

 (.436: 1348)ارگانسکی،  د داردیتأکی و سطح توسعه اقتصادی مال
ی را بلر مبنلا   قلدرت ی ابینه ارزین زمیها در ا افتیگر از رهیدی در مقاب  برخ

توجله قلرار    کلرد چنلدمتغیره ملورد   یزمان و بلا رو  طور هم ب چند شاخص بهیترک
ی ک شاخص قلدرت ملل  ی 1960 سال در 2«قورد جرمنیکل»مثال   عنوان دهند. به یم

ان یل ت، بنیل ن، جمعی، سلرزم یا ت هستهیدهد: قابل یشنهاد میر را پیبر پنج متغی مبتن
قلدرت  ی ریگ . چارلز دوران در اندازه(German, 1960: 139) یو اندازه نظامی صنعت
وسعت  .1کند: یمی بند طبقهی را در دو دسته کلآنها  از پنج شاخص استقاده وی مل
توسعه  .2ارتش وی روهایت ک  و اندازه نید آهن و فوالد، جمعیا اندازه شام  تولی

ساکن ت ی)سهم جمع ینیسن ( و شهرنش د زغالیتولی )بر مبنایشام  مصرف انرژ
ملز و  ینگر، هبلرون، ج یرها توسط سین متغیمشابه ا(. Doran, 1991: 48) در شهرها(
 ۀمورداسلتقاد ی هلا  از شلاخص ی ا دهیگز ،1شوند. در جدول  یز استقاده میتسمان ن

ی بلر مبنلا    و نحلوه محاسلبه آن    سنجش قدرت ملی دولتی گران برا  یبرخی تحل
 شده است.  مربوط نشان داده ۀمعادل
 

مربوطبهآنۀگرانبرایسنجشقدرتومعادلاستفادهتحلیلهایموردبرخیازشاخص.1جدول
گرانت ليلاستفادهموردمعادله مالحظات

Tpop:جمعي کل 

Upop :جمعي شهرنشين 

Cp :سنگتوليدتغال 

Mp :پرسنلنظامی
Me :مخارجنظامی 

Sip:توليد هنوفوالد 

power =
tpop + upop + cp + mp + me + sip

6
 

سينگر،برمرواستاکی
(1972) 

Sip:توليد هنوفوالد
Tpop:جمعي کل 

Cp:سنگتوليدتغال 

Mp:پرسنلنظامی 

Upop: جمعي شهرنشين

power =
sip + tpop + cp + mp + upop

5
(1980.1991)دوران 

C: Ctitical mass ( جمعي(Power=(C+E+M)×(S+W) (1975)کلين

                                                                                                                                 

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

power =
tpop + ft + gdp + me + eng

5
(2003)کمار 

N:ایقابلي هسته 

L:سرتمين 

P:  جمعي 

I: بنيانصنعتی 

M:انداتهنظامی 

Power = N(L+P+I+M) (1960)جرمن

(Source: Hurtig, 2011: 13-14) 

 سنجش قدرت ملیی ها مدل .4-1

ی نسبت به قلدرت نسلب  ی ا چرخهی ها الگو ا دولتیکه آ پرسشن یپاسخ به ای برا
م. یمحاسبه قلدرت داشلته باشل   ی چگونگی برای ا د معادلهیر، بایا خیدهند  ینشان م
که در تحقیقات پیشلین  ی نگر، برمر و استاکیسشده توسط   ، مدل ارائهین تحلیدر ا

و سلپس ضلمن   ی شلده بررسل   مربوط به نظریه سیک  قدرت نیز از آن بهره گرفتله 
تعلدی  در برخلی از   ح و ن بلا جلر  یگزیح نقاط قوت و ضعد آن، ملدل جلا  یتشر
 گردد. یهای موردنظر ارائه م مالقه

 ینگر، برمر و استاکيمدل س .4-1-1

ا یل ارائه شلد، شلش مالقله و     1963نگر و همکاران در سال ین مدل که توسط سیا
چهارچوب  و دری ت نسبیسنجش قدرت کشورها در موقعی را برای شاخص اصل

 :(Singer et al, 1972) دهد یقرار می ابیر مورد ارزیمعادله ز
power =

tpop + upop + cp + mp + me + sip

6
 

محاسبهقابلیتملیبراساسمدلسینگروهمکاران.1معادله

 
ی بنلد  طبقله ی و نظلام ی ت شلناخت یل ، جمعیمزبور در سه گروه اقتصلاد ی ها مالقه

 شده است: ر به آن اشارهیشوند که در جدول ز یم
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هایارزیابیقدرتملیشاخص.2جدول
نظامیجمعي شناختیاقتصادی

مخارجنظامیجمعي کلتوليد هنوفوالد
پرسنلنظامیجمعي کل(عنواندرصدیاتجمعي شهری)بهمصرفانرژی

(Source: Greig & Enterline, 2017: 7) 

 

ستم محاسبه و از لحلا  وزن  یاز ک  سی عنوان درصد ها به ک از شاخصینمره هر 
سلپس در   ذکلر شلده  ی هلا  انلد. مالقله   شلده  کسان در نظر گرفتله یت یو درجه اهم

ک یل ن سهم سلاالنه  یانگیم ۀدهند  ( که نشانCINC) 1«یت ملیقابلی بیشاخص ترک»
. (Greig & Enterline, 2017: 8) شلوند  یسلتم اسلت گنجانلده مل    یکشلور از کل  س  

ی ریل گ انلدازه ی ن روش مورداسلتقاده پژوهشلگران بلرا   یتلر  گسترده CINCشاخص
ش ین شاخص تاکنون در بیک برآورد، از ایکه بر اساس  یطور است، بهی قدرت مل

 (.Heim & Miller, 2020: 5) شده است پژوهش بهره گرفته 1000از 
از پللروژه  ذکللر شللده ت یللشللش شللاخص قابل ی موردنیللاز بللرا ی هللا داده
2جن ی ها یهمبستگ

(COW)  معتقلد  3«و چلان یاسلت »طور که  همان ،شده است اخذ 
صلعود و  ی ابیو ردی ابیارزی ن مجموعه داده برایتر کیستماتین و سیتر قیاست دق

 شلود  یسلو محسلوب مل    بله ایلن   1815ن در سال یها از زمان کنگره و افول دولت
(Chan, 2005: 689). 

ستم بله  یت در سیشاخص قابل 6ک از یها، جم  ک  هر  دادهی پس از گردآور
محاسبه جم  کل  شلاخص   ی مثال برای شود. برا یهر سال محاسبه می ک برایتقک

ن شلاخص بلا   یل ستم در ایعضو سی ها ، نمرات مربوط به همه دولتیپرسن  نظام
د. سلپس سلهم هلر    یآ یستم به دست میک  شاخص مزبور در سهم جم  و مقدار 

ها بلر   ک از شاخصیگر در هر یم نمره آن بازیق تقسیگر در هر شاخص، از طریباز
 .(Greig & Enterline, 2017: 8)شود  یستم محاسبه میجم  ک  آن شاخص در س

آمده با هم جم   دست گر در هر شاخص، نمرات بهین سهم هر بازییپس از تع

                                                                                                                                 

1. Composite Index of National Capability (CINC) 

2. Correlates Of War Project(COW) 

3. Steve Chan 
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د نملره  یل آ یگردد. آنچه بله دسلت مل    یگر محاسبه میهر بازی ن برایانگیمقدار مو 
CINC دسلت  ر بله یستم است. سپس مقلاد یگر موردنظر از ک  سیا سهم ساالنه بازی 

)کله در آن   ک نملودار یموردمطالعه در ی ها گر موردنظر در ک  سالیبازی آمده برا 
 ,Kissane) گلردد  یم مل یاست( ترسها  تیانگر قابلیب Yانگر زمان و محوریبX محور 

2008: 18). 
نش یشللود مربللوط بلله گللز ین مللدل مطللرح مللیللکلله بلله ایی از نقللدهای کللی

ت یقابلی ریگ اندازهی است که برای نیو شهرنشی همچون پرسن  نظامیی ها شاخص
فلوو بلا توجله    ی ها ا انتخاب شاخصیشده است. آ بزرگ استقادهی ها قدرتی نسب
سلو در   نیل سلتم بله ا  یمه دو، قلرن ب یژه از نیو که بهی ریر و تحوالت چشمگییبه تغ

 الز، برخلوردار اسلت؟  ی لل یداده اسلت، همچنلان از اعتبلار تحل    رخی عرصه جهلان 
(Kissane, 2008: 6). 

توجه  هوشمند موردی ها ش از داشتن سالحیمسلح بی روهاین اندازه نیهمچن
دارنلد قلدرت اتحلاد      یتما CINCها نمرات  ن دغدغهیگرفته است. به علت ا قرار
  افلول  یل زملان در تحل  آن نشان دهند و همی ازاندازه واقع را بیشی ر شورویجماه

ر یدهلد کله اتحلاد جملاه     ین نمرات نشان میند. در واق  ایمتحده اغراو نما االتیا
، بلا  1988گرفتله و تلا اواخلر سلال     ی شیپ 1971متحده در سال  االتیاز ای شورو

 قدرتمنلدتر  ،%13.7متحلده بلا    االتیل ، از ایجهان از ک  قدرت %17برخورداری از 
 (.Chan, 2005: 691) مانده است یباق

ننللد، ک یق مللیتصللد CINCدهنللدگان  ه توسللعهکللطللور  تللر از آن، همللان مهللم
ی تل یجمعی هلا  بلر انلدازه  ی ملل ی ملاد ی هلا  تیل برآورد قابلی برای آنها ها شاخص

)چه در تعلداد کل ،    ها کشوری نبوه برخت ایرو امکان دارد جمع نیا تأکیددارند. از
  شلوند،  یج تحلید نتایمسلح(، موجب تحری روهایا برحسب نیو ی ن شهریساکن
سله بلا   یرا در مقایی ازات بلاال یل ه امتین، هند و روسیر چینظیی که کشورها یطور به
ن موضلوع  یل مثال، اگرچه ا  عنوان . به(Chan, 2005: 691) آورند ین به دست میریسا
ه هنلوز انتقلال قلدرت در رهس هلر،     کل شلده    پذیرفتهی عا، در سطح جهان طور به
ن و یدو کشلور چل  ی سله قلدرت نسلب   یرخ نلداده اسلت، مقا  ی المللل  نیاست بل یس
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داده و  ن اتقلاو رخ یل ه قلبالً ا کدهد  ینشان م CINCمتحده بر اساس شاخص  ایاالت
سلال  در « بلزرگ ی هلا  قلدرت ی سلتم مرکلز  یس»گر در  عنوان قدرت چالش ن بهیچ

 .(Baptista, 2012: 30) گرفته استی شیا پیکاز آمر 1996
بلزرگ بلر اسلاس    ی هلا  قلدرت ی ت ملل یل سه قابلیر که مقایبا نگاه به شک  ز

وضلوح   دهلد، بله   یرا نشلان مل   2012تلا   1980ن یدر طول دوره ب CINCشاخص 
ی صلنعت  _ ممکن است موازنه قدرت در دوره پسلا  CINCافت که چرا یتوان در یم

 (.Heim & Miller,2020: 5) منعکس نکندی درست  را به

 

 
 CINCبراساسشاخص2012تا1980هایموازنهقدرتدرطولسال.2شکل

(Source: Heim & Miller, 2020: 5) 

 

ن قدرت دوللت و  یبی م همبستگیترس COWگر اگرچه هدف از پروژه یاز طرف د
ی در درجله اول ابلزار   CINCاسلت، شلاخص   ی الملل نیستم بیدر سی ریبروز درگ

ان وقلوع  یمی توان همبستگ یآن می ها که از مجموعه داده یحال است و دری قیتوص
چ ارتبلاط عللت و   یرا استخراج نمود، در عمل  هل  ی است خارجیمناقشه و نقش س

ی المللل  نیبل  ۀک دولت و رفتار آن در عرصیقدرت  ۀشد  مین نمودار ترسیبی معلول
توانلد آنچله را    یفقط مل  CINCن شاخص ی. بنابرا(Kissane, 2005: 29) وجود ندارد
نده یآنچه دولت در آ بارۀدری چ رهنمودید و هید نمایداده است توص که واقعاً رخ

 کند. یممکن است انجا، دهد ارائه نم



 1399بهار♦1شماره♦12سال♦روابطخارجی24

 شنهادی ي. مدل پ4-1-2

جنل ، بلرآورد کلامالً    ی هلا  یموجود در پروژه همبستگی ها ازآنجاکه برخی مالقه
ن یدر ا دهد، یعمده به دست نمی ها ن قدرتیبی   قدرت نسبیح توزاز سطی قیدق

شلود کله در آن    یک  قدرت ارائه مل یس ۀینظرچهارچوب  بخش مدل پیشنهادی در
ستم بله  یمه دو، قرن بیت آن از نی  کاسته شدن از اهمیبه دلی شاخص پرسن  نظام

ت یل هوشلمند حلذف و شلاخص جمع   ی هلا  و سلالح ی سله بلا فنلاور   یبعد در مقا
  یل شلود. دل  ین مل یگزیسلرانه جلا  ی د ناخالص داخلل یز با شاخص تولین نیشهرنش

 ۀمل ین است کله از ن ین مدل ایسرانه در ای د ناخالص داخلیاستقاده از شاخص تول
در ی اعتملاد  قابل  ی هلا  ها، داده از دولتی اریسو در مورد بس نیستم به ایدو، قرن ب

ت را یل جمعی ت رفلاه یوضلع ن شلاخص  یگر ایدی نه وجود دارد و از سوین زمیا
 دهد. ینشان می نیبهتر از شاخص شهرنش

power =
sip + tpop + cp + me + (

gdp
capita

)

5
 

هابراساسمدلپیشنهادیمحاسبهقدرتملیدولت.2معادله

 

استثنای تولید ناخالص داخللی سلرانه همچلون     ها به های مربوط به همه شاخص داده
شلده اسلت. تحقیقلات     ( اخلذ COW) هلای جنل    مدل نخست از پروژه همبستگی

اشلاره  COW هلا بله بانلک اطالعلاتی      مربوط به سیک  قدرت تقریباً در تما، گزارش
مجموعله   هلای جنل    همبسلتگی  پروژه»که دوران و پارسونز معتقدند   طوری دارد. به
بلرای  (. Doran & Parsons, 1980: 956) «ای با باالترین کیقیت در نوع خود اسلت  داده

رو  ایلن  وجلود دارد و از  2012تلا   1816ها از سال  های فوو، داده صهرکدا، از شاخ
های مربلوط بله شلاخص     تحلی  پیش رو محدود به این بازه زمانی خاص است. داده

تولید ناخالص داخلی سرانه نیز که بر مبنای شاخص برابری قلدرت خریلد محاسلبه    
 وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا اخذشده است. "Penn World Tables"شده، از پروژه 

 مدلی جامعه آمار .4-1-2-1

ستم را در یعضو سی ها که همه دولت CINCکرد یک  قدرت برخالف رویه سینظر
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 باشلد  بزرگ ملی ی ها ستم قدرتیدهد، محدود به س ی  خود موردتوجه قرار میتحل
(Kissane, 2005: 32 ؛)از ی اسل یاقدا، و کلنش س  زانین میشتریبی خیرا از نظر تاریز

 :Doran & Parsons, 1998) بزرگ اتقاو افتاده استی ها ن قدرتیجمله مناقشه در ب

ای در سیاسلت   دولتی که نقش عملده »عنوان  قدرت بزرگ را به 1«یجک لو». (901
 ,Levy) کنلد  ید مل یل تعر «نمایلد  المل  در حوزه مسائ  مرتبط با امنیت ایقا می بین

ش از یاسلت کله بل   ی د دوران، قدرت بزرگ دولتین بنا به تعریهمچن (.282 :1982
د یل ن دولت مزبور بایار دارد. عالوه بر ایستم را در اختیپنج درصد از ک  قدرت س

 داشته باشلد ی اصلی ها گر قدرتیبا دی توجه روابط قاب ی است خارجیاز لحا  س
(Doran, 1991: 55.) 

قلدرت بلزرگ    نُله مطالعه،  وردمی زمان ۀفوو، در طول بازی ارهایبر اساس مع
هلر قلدرت   ی مورد استناد برای ها ه، دادهین نظرین در ایاست. همچنیی شناسا قاب 

شلده   مطالعله وارد  موردستم یموردنظر است که قدرت مزبور به سی بزرگ از زمان
ر ییل بلزرگ در طلول زملان تغ   ی ها ن قدرتیای ت در باشگاه انحصاریاست. عضو

بلزرگ  ی ها ر، زمان ورود و خروج قدرتیدر جدول ز (.Chan, 2005: 689) کند یم
 ستم آمده است:یدر س
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ژاپنچين
ایاالت
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روسيه
فرانسه لمان

بریتانيای
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2012-
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2012-
1898
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1861

1918-
1816

2012-
1816

2012-
1816

2012-
1816

2012-1816

(Source: Kissane, 2005b: 108) 

 سيكل قابليت نسبیی منحن ۀمحاسب. 4-1-2-2

کنلد   یر مل ییتغی نرخ رشد قدرت نسبی که چه زمانرا ن مسئله یم اینکه بتوانیای برا
، از خلط  حاسلبه کنلیم  دهلد م  یر جهت مل ییروندها تغی گر چه زمانید  عبارت  ا بهی

خط ی آمده بر رو  دست آنکه همه نقاط به وجود کنیم. با ون استقاده مییروند رگرس

                                                                                                                                 

1. Jack Levy 
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بله ملا   ی روند کلل ی از چگونگی ر نسبتاً روشنیون تصویرند، خط رگرسیگ یقرار نم
 دهد. ینشان م

محاسبه ی استقاده دوران و پارسونز، برا ر با استقاده از روش موردیدر مدل اخ
شلاخص   پنجک از یستم در هریقدرت بزرگ در س نُهک از یساالنه هر ی سهم نسب

سلتم بلر طبلق    یبر جم  ک  آن شاخص در سt در زمان  A (، نمره دولتPi) تیقابل
 & Doran)شلود   یضلرب مل   100م و در علدد  یصورت جداگانه تقس ر بهیمعادله ز

Parson, 1980: 954): 
𝑃𝐴𝑖 =

𝑃𝑖𝐴

∑ 𝑃𝑖𝑘
𝑁
𝐾=1

∙ 100 

به شلک    Aدولت ی آمده برا  دست ن ارقا، بهیانگین نمره هر شاخص، مییپس از تع
 گردد: یآمده بر روی نمودار ترسیم م  دست ر محاسبه و نقاط بهیز

𝑃𝐴 = 1/5 ∑ 𝑃𝐴𝑖

5

𝑖=1

 

 برازش منحنی .4-1-2-3

ی بزرگ، الز، است منحنل ی ها ق صعود و افول قدرتی  دقیمنظور تحل  در ادامه به
ن یک که نخستیلجست 1«رشدی منحن»از  ن منظوریای برا آمده برازش شود.  دست به

ستم کشد شلد  یمه اول قرن بیدر ن 2«موند پرلیر»شناس  ستیبار توسط دانشمند ز
شود.  یکنند استقاده م یخود به آن استناد می قات تجربیو دوران و پارسونز در تحق

کند تا به نقطه  صورت نمایی رشد می پرل نتیجه گرفت که جمعیت انسانی تقریباً به
ت کاسته شده و به یلک سلطح اشلباع    یطد برسد. در ادامه از سرعت رشد جمعع

ت مناب  را موردتوجه یشود. ازآنجاکه مدل منحنی لجستیک پرل، محدود نزدیک می
ت نسلبی یلک قلدرت عملده در سیسلتم      یل )مشابه با رشلد سلهم قابل   دهد قرار می

انلی در منحنلی رشلد    ای کامالً کاربردی برای شناسایی نقلاط بحر  المللی(، شیوه بین
 .(Doran & Parson, 1980: 954) سازد ک دولت فراهم مییت ملی یقابل

 
                                                                                                                                 

1. Growth Curve 

2. Raymond Pearl 
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𝑝(𝑡) =
𝑘

1 + 𝑚. exp [𝑓(𝑡)]
+ 𝑑 

 )منحنیرشدلجستیک(برازشمنحنیقدرتنسبی.3معادله

 
کله  ی ا ن نملره یبلاالتر  t  ،kستم در زمانیدولت از قدرت سی سهم نسب ptکه در آن 

دوره موردمطالعله کسلب نملوده    ی بلرا ی قلدرت نسلب  ستم در یک دولت عضو سی
است که در ی ونیر رگرسیمتغ mآمده در طول دوره و  دست ن نمره بهیکمتر dاست، 

ی رخطل یغی ا ز تاب  چندجملهین  F(t)(.Kissane,2005:39) شود ین مییطول دوره تع
 باشد: یر میبه شک  ز

F(t)  = b1t+b2t
2
+b3t

3
 

ون حلداق  مربعلات محاسلبه    یبا استقاده از رگرس b3تا  b1ب ی، ضراهر کشوری برا
 tک دولت در زملان  ی ید قدرت نسبیآ یق به دست مین طریکه از ای شود. تابع یم

 .(Heim & Miller, 2020: 23) دهد یرا نشان م

 یمحاسبه نقاط بحران. 4-1-2-4

ک  در ی)نقاط تحول و نقاط عطد( در طول س ی، نقاط بحرانیپس از برازش منحن

ی بلرا ی دهد. محاسبه نقاط بحران یر جهت مییرند که خط روند تغیگ یقرار میی جا

ه مزبلور را  یل نظری ن نقاط سلودمند یاست. در واق  ای ک  قدرت ضروری  سیتحل

بلزرگ در  ی هلا  ان قلدرت یل با وقلوع مناقشله م  ی را به لحا  آماریز ؛کنند یاثبات م

𝑑𝑦=0از ح  معادله ی نیو پائی نقاط تحول فوقان(. Kissane, 2008: 9) ارتباط هستند

𝑑𝑥
 

 =0ز از حل  معادلله  یل و نقلاط عطلد اول و دو، ن   1()مشتق اول
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2  ،2()مشلتق دو 

ر یل صلورت ز  )درجه سو،( بله  یمکعبی مثال اگر معادله منحنی شود. برا یحاص  م

  باشد:
y =3.56x3-2.34x2+345x-19254 

 شود: یان میر بیبه شک  زی آنگاه مشتق منحن
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 = 10.68x2 - 4.68x + 345 

                                                                                                                                 

1. First-Derivative 

2. Second-Derivative 
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 گردد: ین معادله محاسبه میز با ایمشتق دو، ن
 
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 = 21.36x - 4.68 

، 1شمارۀ  در شک آنها ن نقاط در خط روند قرار دارند و نحوه محاسبه یکه ایی جا
محلور مختصلات   ی نقاط تحلول بلر رو   شرح شده است. با محاسبه نقاط عطد و

ز یل ک  قلدرت خلود و ن  ین روند حرکلت کشلورها بلر سل    ییبه تب م بودیقادر خواه
 ,Kissane) میبپلرداز ی المللل  نیو بروز مناقشات بی بند ان زمانیمی همبستگی بررس

2008: 18). 

 های تجربی بزرگ و سيكل قدرت نسبی: یافتهی ها . جنگ قدرت5

وجود نلدارد، بلا    1«بزرگی ها جن  قدرت«  واژهی بر روی قیچ توافق دقیاگرچه ه
ن مقهو، ارائه شود. بنلا  یاز ای د حداقلین پژوهش الز، است تعریتوجه به هدف ا

ی ا مخاصلمه « بلزرگ ی هلا  جنل  قلدرت  » ، یل ن تحلید مورداستقاده در ایبه تعر
ا چنلد قلدرت بلزرگ اسلت کله      یل افتله دو  ی سازمانی نظامی روهایان نیمسلحانه م
 داردی را در پل ی میک سلال تقلو  یل کشته ملرتبط بلا جنل  در طلول      هزارحداق  

(Singer & Small, 1972 .)کله حلداق    ی اللدول  نیبل ی ها د صرفاً جن ین تعریدر ا
محاسلبه  ک قلدرت بلزرگ باشلد    یل ر در هر دو طرف جنل   یاز اطراف درگی کی

ره شلمول آن  یل از دای و اسلتعمار ی ، امپراتوریداخلی ها ن، جن یو بنابرا شود می
 (.Levy, 1983: 74) شوند یمی مستثن

جنل    هشلت درمجملوع   2012تلا   1816 یهلا  ن اساس، در طول سلال یبر ا
ی هلا  (. داده4 )جلدول  اسلت یی شناسا طرف متخاصم قاب  32بزرگ با ی ها قدرت

و سلال  ی زان تلقلات جنگل  یر، می، اطراف درگین دولتیبی ها مربوط به شمار جن 
شلده   ( اخلذ COW) پروژهی دولت نیبی ها جن   مجموعه داده چهار وقوع از نسخه

 (.Sarkees & Wayman, 2010) است

 
 
 

                                                                                                                                 

1. Great Power War 
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2012-1816هایبزرگازجنگقدرت.4لجدو
اطرافدرگيرهایبزرگجنگقدرت)حضوردرسيستم( دورهتمانیردیف
فرانسه،انگليس،روسيهجنگکریمه11856-1854
مجارستان-اتریش فرانسه،جنگات ادایتاليا21859-1859
مجارستان،ایتاليا- لمان)پروس(،اتریشجنگاتریشوپروس31866-1866
 لمان)پروس(،فرانسهجنگفرانسهوپروس41871-1870

جنگجهانیاول51918-1914
مجارستان،روسيه، لمان،ایتاليا،-فرانسه،انگليس،اتریش
مت ده،ژاپنایاالت

ژاپنروسيه،جنگروسيهوژاپن61939-1939
مت ده،ژاپنفرانسه،انگليس،روسيه، لمان،ایتاليا،ایاالتجنگجهانیدوم71945-1939
مت ده،چينانگليس،فرانسه،ایاالتجنگکره81953-1950

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

(1982)) 

 

 ها ل دادهيوتحل هی. تجز6
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 2012تا1816هایسالیمنحنیسیکلقدرتنُهقدرتبزرگدربازهزمان.3شکل

(Source: Data Sourced from CoW National Material Capabilities v5.0 and Penn World Tables v7.0 

(2011)) 

 

  قلدرت  نُله  یمربوط به قدرت نسبی ها بر دادهی ون را که مبتنی، خط رگرس3 شک 
موجلود در  ی ز نقاط بحرانل ین ده ویمحاسبه گرد 2012تا  1816ی ها ن سالیبزرگ ب

شلود،   یطور کله مشلاهده مل    دهد. همان یمزبور را نشان می ها ک  قدرت دولتیس
R) 1نییب تعیضر

متحلده   ا و ایلاالت یتالیمربوط به ای جز منحن موارد بهی ( در تمام2
ن معناسلت در ملدل   یل دهد کله بله ا   ی( را نشان م0.97تا  0.64)ییمقدار نسبتاً باال

از ی نتیجه منحنتر و در کیشده به خط برازش شده نزد  ر مشاهدهی، مقادیونیرگرس
ه، از یروسل  ءهلا بله اسلتثنا    ونیبرخوردار است. همه رگرسی مناسبی نیب شیت پیقابل

ه بلا روش درجله   ی  محاسبه روند روسیباشند. دل یدرجه سو، می ا جملهد نوع چن
ی دو نقطه تحول فوقلان ی است که دارای ه تنها قدرت اصلین است که روسیچهار ا

انلد رونلد    هستند که توانسلته یی ا تنها کشورهایتالیه به همراه این روسیاست. همچن
د رشد قدرت خلود را آغلاز کننلد. از طلرف     یرا معکوس نموده و دوره جدی نزول
دهد که سلهم   یمجارستان نشان م _ شیس و اتریفرانسه، انگلی   منحنیگر، تحلید
صلورت   در طلول دوره بله  ی خیهمسو با رونلد تلار  ی ن سه کشور از قدرت نسبیا
 (.Doran, 1980: 955) در کاهش بوده است وستهیپ

                                                                                                                                 

1. Coefficient of Determination 
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R2=0.95 
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ان یل ن کشور تلا پا یای متحده، قدرت نسب االتیک  قدرت ایسی منحنی بر مبنا
بلا گلذر از نقطله تحلول     _ ن دوره بله بعلد  یل افته و از ای  شیدو، افزای جن  جهان

ن کله از زملان ورود بله    ی  چل یزش سری  خینزولی را عمدتاً به دلی ریس _یفوقان
خلود  ی ش قدرت نسبی( دائماً در حال افزا1949)در سال  بزرگی ها ستم قدرتیس

کنلد.   یک  قدرت خود است تجربه میدر طول سی ن فاقد نقاط بحرانیبوده و بنابرا
نله چنلدان   ی ا ندهیز در آین کشور نیک  قدرت، ایه سی  نظریهرچند بر اساس تحل

ن نقطه عطد خلود  یبه اولی ت سهم نسبیستم و ماهیسی ر مرزهای  تأثیدور، به دل
 .(Doran, 2012: 80) آن کاسته خواهد شدی شده و از شتاب رشد قدرت نسب وارد

سلتم  یاست که ژاپن و آلمان پس از خارج شدن از س گقتنین نکته ین ایهمچن
ی هلا  ستم قدرتیبه س 1990دو،، دوباره در سال ی از زمان شکست در جن  جهان

بلزرگ  ی ها عنوان قدرت را بهآنها توان  یکه می ا حال دوره این اند. با بزرگ بازگشته
را هر دو کشلور از نقطله اوج خلود در    یرسد، ز یان میبه پای زود در نظر گرفت به

ی را طل ی نزولل ی اکنون رونلد ی آنها ک  قدرت عبور کرده و قدرت نسبیسی منحن
 کند. یم

 فوو و مشاهدات صلورت گرفتله،  ی ها ی  منحنین با توجه به تحلیعالوه بر ا
 نُله ان یل وجود دارد که در م (2012-1816) در طول دورهی مقط  بحران 24در ک  

را نشلان  ی آنهلا  زملان  ۀن نقاط، نلوع و دور یا 5 اند. جدول شده میتقسی قدرت اصل
 دهد: یم

هایبزرگونقاطبحرانیقدرت.5جدول
قدرتبزرگدرسيسمدورهحضورنلطهت ولپایيننلطهعطفاولنلطهت ولفوقانینلطهعطفدوم
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در ی از نقاط بحرانی ریمشاهده کرد که تعداد کث توان  یجدول فوو می ها طبق داده
مقابل  در طلول    داده اسلت. در   اول رخی ستم و مقارن با جن  جهلان ی  قرن بیاوا
داده   رخی دو، تنها دو نقطه بحرانی و مقارن با جن  جهان 1940و  1930 های دهه

 .  1944متحده در سال  االتیو ا 1937 سال ه دریاست که عبارتند از روس
ژه در ملورد  یل و هستند و اطالعات بله ی ها چندبعد دولتی ها تیازآنجاکه قابل

ک نقطله  یل در رونلد در  ی ا وارونگل یل ر یل یاز تغی ست، آگاهیر کشورها کام  نیسا
ن همواره یو بنابرا( Hebron & James, 1997: 149) شود یجاد نمیباره ا کی بهی بحران

منظلور   رو بله  این وجود دارد. ازی ک فاصله زمانیو پاسخ آن  کنشگرک ین درک یب
)سه سال قب  و شش سلال   ساله 10 ک مقط ی  از یمحاسبه، در تحلی کاهش خطا

شده است. مشلاهدات    استقادهی د دوره بحرانیتعری ( برایک نقطه بحرانیپس از 
اند که از آن  شده  در نظر گرفتهی عادی ها عنوان دوره ، بهین مقاط  زمانیخارج از ا

جله  یشلود. نت  یاستقاده مل ی بحرانی ها سه با دورهیمنظور مقا  عنوان گروه کنترل به به
 شده است. نشان داده 4 سترده در شک و جن  گی بحرانی ها ن دورهیسه بیمقا
 

 
محاسبهرابطهمیاننقاطبحرانیوجنگهایگسترده.4شکل

 رهايان متغيروابط می ريگ اندازه .6-1

منظور سنجش رابطه بین دو متغیر جن  و نقاط بحرانی و تعیین اینکله آیلا     اکنون به
این ارتباط از نظر آماری معنادار است، باید آزملون مناسلبی انجلا، شلود. بلرای ایلن       

χشود که طی آن مقداری بله نلا،    استقاده می 1«کی دو یا مرب  کای»منظور از آزمون 
2 

)آذر و  آیلد  دیر مورد انتظار بله دسلت ملی   شده و مقا از طریق محاسبه مقادیر مشاهده
 (.275: 1385مامنی،

                                                                                                                                 

1. Chi-Squared Test 

 
 جنگ

 خیر بلی 

 نلاطب رانی
21 بلی 13 34 

 83 75 8 خير

 29 88 117 

Kendall's tau-b= 0.548 
  𝑋2 = 32.4 
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آزمونکیدو.4معادله

 
 ه در آن:ک

O= شده مشاهدهی ها یراوانف 
E= مورد انتظاری ها یراوانف 

ی ابیل ارزی و از نوع ناپارامتری است که برای آماری ها دو از آزمونی آزمون ک
 :McHugh, 2013) رود یبه کلار مل  ش از دو مقوله یبا بی اسمی رهایمتغی همقوارگ

رنلد  یگ یقرار می   موردبررسین تحلیدر ا ق آزمونیکه از طریی ها هیفرض (.143
 اند از: عبارت
H: و جن  وجود ندارد.ی بحرانی ها ن دورهیبی چ ارتباطیه 

H1و جن  ارتباط وجود دارد.ی بحرانی ها ن دورهی: ب 
ز یل نی کله مقلدار بحرانل    حاصله بلا مقلدار    محاسبه، مقدار پس از

رد. اگر یگ یسه قرار مید، مورد مقایآ یبه دست م   شود و از جدول یده مینام

ک سلطح  ی یل باشلد کله در جلدول بلرا    ی شتر از مقدار بحرانیآمده ب دست مقدار به
ن ین همچنل یل توان رد کلرد. ا  یه صقر را میشده است، فرض ن مشخصیمعی معنادار
وجلود  ی دار یمعنل ی و جن  رابطه آماری بحرانی ها ن دورهیست که بای بدان معن

آملار و  ، از کتلاب  یر بحرانیسه با مقادیشده در مقا  محاسبه ریدارد. جدول مقاد
 ( اخذ شده اسلت 2001) 3«گ یک ریدر»و  2«ک سالواتورهینیدوم» اثر 1اقتصادسنجی

(Salvatore & Reagle, 2001). 

بلر  ی شود مبتنل  یمشاهده م 5 طور که در شک  همانپس از انجا، آزمون فوو، 
را نشان یی ( رقم باال32.4) آمده دست به  یج آزمللون، مقللدار بحرانلل  ینتللا

 ر جللدولیسلله بللا مقللادیدهللد. در مقا یملل  مشلاهده ی ن فراوانل یتلوان بل   یم

                                                                                                                                 

1. Statistics and Econometrics 

2. Dominick Salvatore  

3. Derrick Reagle  
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ی ن معنل یبلد و مشاهده نمود ی دار یمعنی مورد انتظار، تقاوت آماری شده و فراوان
گر مسلتق  در نظلر   یکدیرها از یه صقر را که بر اساس آن متغیم فرضیتوان یم: است

 م.یشوند رد کن یگرفته م
 

 Value df 
Asymptotic Significance 

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

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 35.154a 1 .000   

Continuity Correctionb 32.413 1 .000   

Likelihood Ratio 33.167 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 34.853 1 .000   

N of Valid Cases 117     

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 

دوتحلیلهمبستگیمیاننقاطبحرانیوجنگبرمبنایآزمونکی.5شکل

 
ی تلا » بیر، ضلر یان دو متغیمی )و شدت( همبستگ زانیمنظور سنجش م در ادامه به

ک آزمون ناپارامتریلک اسلت کله    یکندال ی رد. تایگ یمحاسبه قرار م مورد 1«کندال
 رود یبلله کللار ملل ی تصللادفر یللان دو متغیللمی آمللاری سللنجش همبسللتگی بللرا
(Hazewinkel,1988 .)ب کنلدال  یر است؛ اگر ضلر ی+ متغ1و  -1ن یب کندال بیضر

 ک رابطه کلامالً مثبلت وجلود دارد،   یاست که ی ن معنیرا نشان دهد، به ا 1مقدار 

رهلا  یاست که متغی ن معنیبه ا 0و مقدار ی ک رابطه کامالً منقی یبه معنا -1مقدار 
 .(Esaiasson et al, 2004: 396)گرندیکدیمستق  از 
ن جنل  و  یکله بل   کلرد توان مشلاهده   یز میکندال نی ج آزمون تاینتای بر مبنا

( وجلود دارد،  0.548به مقدار  tau-b بی)با ضر مثبتی ، همبستگیبحرانی ها دوره
ن معنلا اسلت علالوه بلر     یل که به ا( tau-b =1) ستین رابطه کامالً مثبت نیهرچند ا

بلزرگ را در  ی هلا  ز وجود دارند که قلدرت ینی گریدی م  اساسعوای مقاط  بحران
 (.6 )شک  دهند یبه سمت جن  سوو می نقاط بحران

                                                                                                                                 

1. Coefficient Kendall's tau-b 
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 Value 
Asymptotic 

Standard Errora 
Approximate Tb 

Approximate 
Significance 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b .548 .087 5.220 .000 

N of Valid Cases 117    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 کندالتحلیلشدتهمبستگیمیاننقاطبحرانیوجنگبرمبنایآزمونتای.6شکل

 
ی ها   موردمحاسبه قرارگرفته است، احتمال وقوع جن  در دورهین تحلیآنچه در ا

. بلر   شده است  که در هر دوره شروعیی ها است و نه درصد جن ی و عادی بحران
ق یل )از طر درصلد  62ین محاسبه، احتملال وقلوع جنل  در دوره بحرانل    یاساس ا
درصد است. در مقاب  احتمال علد، وقلوع    10ی ( و در دوره عاد34بر  21م یتقس

جه یدرصد است. نت 90ی عادی ها درصد و در دوره 38ی بحرانی ها جن  در دوره
در نظلر  ی دوره بحرانل ی بلرا ی تلر  یطلوالن ی بازه زمانی دهد وقت ین نشان میهمچن

 (.Doran, 1980: 959) شود یتر م یر قویان دو متغیمی زان همبستگیگرفته شود، م
سلت، ممکلن   یدرصد ن 100ی بحرانی ها نکه چرا خطر جن  در دورهیعلت ا

ک  یسل ی شده توسط تئلور   ارائهی نظرح ین عام  باشد. توضیاست منبعث از چند
ان قلدرت  یل جاد تعادل میق ایتوانند از طر یبزرگ می ها ن است که قدرتیقدرت ا

دهد، خطر بلروز جنل  در    یستم به آن نسبت میکه سی ک دولت نوظهور و نقشی
وضلوح    ک دولت بهیان قدرت و نقش یآن شکاف می که ط_را ی بحرانی ها دوره

 (.Castro, 2010: 198) کاهش دهندی ادیزان زیتا م _سازد یان میخود را نما

 یريگ جهينت

  را بله ی المللل  نیستم بیدر سی   قدرت نسبیوجود دارند که توزی اریبسی ها هینظر
ک  قلدرت بلا   یه سیان نظرین میدهند. در ا یوند میبزرگ پی ها احتمال وقوع جن 
ک تعادل یانداز  ها از چشم   رفتار دولتیروابط قدرت و تحلی تمرکز بر ابعاد طول

بلزرگ  ی ها ن قدرتین عل  وقوع جن  بییتبی برای ح نسبتاً متقاوتیک، توضینامید
ه معتقلد اسلت در   یل ن نظریل کند. ا یک فراهم میستمیسی ثبات ی  عل  بروز بیو تحل

ی هلا  ، دورهیالملل نیستم بیک کشور در سی یت ساختاریخی موقعیطول تکام  تار
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ا سلرعت  یدر جهت ی رات اساسییکرد که طی آن تغیی ناساتوان ش یرا می مشخص
 دهد. یک کشور رخ می ینسبی ها تیرشد قابل

 بله ی هلا  ا دورهی یل رخطل یغی ن نلوع از رفتارهلا  یر ایک  قدرت، تأثیه سینظر
مات دولت در ملورد رفتلار   یرگذار بر تصمیک تأثینامیک دیرا در ی اصطالح بحران 
سلتم از  یگر و سیدهلد کله چگونله بلاز     یح مل ینشان داده و توضل ی است خارجیس

ی ت خطل یماهاز نظر ی رات ساختارییکه در آن، تغیی ها دورهی عنی یعادی ها دوره
ی عنل ی، یبحرانل ی های زملان  است، به دورهی نیب شیقدرت قاب  پی و جهت روندها

ر ییل ک  قدرت دولت را تغی، ناگهان روند سین ساختاریریزی ها انیکه جری مقاطع
را درهلم  ی اسلت خلارج  ینلده و س یت آیل انتظارات بلندملدت دربلاره امن  دهند،  یم
 کنند. یدهند حرکت م ش مییشدت افزا  ری را بهیا درگیشکنند و احتمال جن   یم

ک  قدرت مربوط به ی  سیکرد فوو، با تحلیروچهارچوب  پژوهش حاضر در
ی هلا  ورهن دیرابطه بی و بررس 2012تا  1816ی قدرت بزرگ در طول دوره زمان نُه

ستم از آن یمزبور در طول مدت حضور خود در سی ها ک از دولتیکه هر ی بحران
ده اسلت تلا   یگسلترده، کوشل  ی هلا  ورود به جن ی براآنها  شیاند و گرا عبور کرده
ن منظلور، از  یل ای دهلد. بلرا   ک  قدرت را گسترش یه سی  نظریتحل ه ویدامنه تجز

ک  یسل ی م منحنل یترسل ی ( بلرا COW) «جن ی ها یهمبستگ»پروژه   مجموعه داده
قلدرت   ۀدر چرخل ی نقاط بحرانی بند شده و زمان  مزبور استقادهی ها قدرت دولت

ملوردنظر  ی بلزرگ در طلول دوره زملان   ی هلا  ن قلدرت یهر کشور با وقوع جن  ب
گانله   شلش ی هلا  از شلاخص ی جه گرفت که برخیتوان نت یده است. میسه گردیمقا

  قلدرت  یل از سطح توزی قی  برآورد کامالً دقجنی ها یهمبستگ ۀموجود در پروژ
رو بلا هلدف    ایلن  دهلد. از  یارائله نمل  ی ط فعلیعمده در شرای ها ن قدرتیبی نسب
  شلاخص تعلداد   یل ن تحلیل ، در ایرها متناسب با تحوالت کنلون یمتغی روزرسان به

ز بلا  ین نیت شهرنشیک منب  قدرت حذف و شاخص جمعیعنوان  بهی پرسن  نظام
ک کشلور را  یل ت توسعه و رفاه در یسرانه که وضعی ناخالص داخلد یشاخص تول

 است.  ن شدهیگزیدهد جا یمراتب بهتر نشان م به
مطالعله بلا    موردی بزرگ در طول دوره زمانی ها قدرتی ت نسبیمحاسبه قابل
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ن یبی منظور سنجش همبستگ  دهد.به یرا به دست می نقطه بحران 24روش جدید، 
ن پلژوهش از آزملون   یل بزرگ، در ای ها آمده و جن  قدرت  دست بهی نقاط بحران

( در 32.4)با رقم  حاصلهج آزمون، مقداریشده است. با توجه به نتا دو استقاده یک
تلوان   یرو مل  ایلن  دهد، از یرا نشان میی رقم باال جدولی سه با مقدار بحرانیمقا
وجلود  ی دار یمعنل ی آملار  ۀو جنل ، رابطل  ی بحرانی ها ن دورهیجه گرفت که بینت

دهلد.   ین ارتبلاط ارائله نمل   یل در مورد شدت ای زیدو چ یحال، آزمون ک نیدارد؛ باا
دهد که  یانجا، م (0.54) ن عملکرد را با نشان دادن مقدار مثبتیکندال ا یآزمون تا

برقلرار اسلت.   ی و جن  ارتباط نسبتاً محکمل ی ن نقاط بحرانیب ،استی ن معنیبه ا
ه وجود دارد ین فرضیت از ایتوان اظهار داشت حما یم جین نتاین بر اساس ایبنابرا

 گذارد. یر میبر احتمال وقوع جن  تأثی بحرانی ها که دوره
انتظلارات  ی ر ناگهلان یی  تغین موضوع به دلیک  قدرت، علت ایه سیطبق نظر

شلتری وجلود دارد   یاحتملال ب ی بحرانل ی هلا  ک دولت است؛ در طول دورهینده یآ
شلود.   اتخاذ کنند که منجر به وقوع جن  میی رمنطقیغ یتمایرندگان تصمیگ میتصم
طلرف و   یلک  ک دوللت از ی یل هلا  ن مناف  و آرملان ی، تضاد بین مقاط  زمانیای ط

کله    یطلور  شود، به یآشکار می ریگر، به طرز چشمگیدی آن از سوی واقعیی توانا
، ایلن بلا وجلود   سازد؛  یمی ن مقط  ضروری  در معادله قدرت و نقش را در ایتعد
ا یل کسلب  ی کله در پل  یی ها رند و نقشیگ یخود در نظر می ها برا که دولتی منافع

رات در قلدرت  یی  متناسب با تغیمزبور را به انجا، تعدی ها حقظ آن هستند، دولت
آورد کله   ید مل یل را پدی تیخود ملوقع  ۀنوب ت بهین وضعیزاند. ایانگ یشان برنم ینسب

تلوان گقلت جنل  گسلترده از      ن مییبنابرا است.ی الملل نیبی ها مستعد بروز تنش
یی در توانلا ی ر گسلترده و ناگهلان  ییل ق بلا تغ یل تطبی ک دوللت بلرا  یناموفق ی تقال
سرچشلمه  ی المللل  نیسلتم بل  یاعملال قلدرت و نقلوذ در س   ی اش برا شده  بینی پیش
 رد.یگ یم

ان یل ا میل ن است کله آ یت دارد ایکه اکنون اهمی ا جه، مسئلهین نتیبا توجه به ا
قلرار دارد؟ اگلر پاسلخ    ی در تعادل واقعآنها  با قدرتی بزرگ فعلی ها قدرتنقش 
ن نقطله  ین بله اولل  یچلون چل  ی ک شدن قدرت در حال ظهلور یاست، با نزدی منق
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ن یان قدرت و نقش ایک  قدرت و تداو، شکاف می)نقطه عطد اول( بر س یبحران
ار محتمل   یک بسل یل نده نزدیموجود در آی الملل نیستم بیدر سی ثبات یکشور، بروز ب

بلکله  ؛ نده موردتوجه واقل  شلود  ید در آیست که باین نیخواهد بود. فقط مسئله چ
زملان بلا      هلم یل ستم به هند و برزیتوسط سی که چه نقش  نیهمچون ای موضوعات

ی شلرو فعلل  یپی هلا  ا قلدرت یشود؟ آ ین کشورها، نسبت داده میقدرتمندتر شدن ا
ت در حال تحول و رو بله افلول خلود در    یموقعکنند با  یمی متحده سع ر ایاالتینظ
های در حلال صلعود در    دولتی برای تر سازگار شده و نقش گستردهی ط نسبیشرا

دفلاع از وضل  موجلود و حقلظ تعهلدات و      ی ن کشلورها بلرا  یل ا ایل رند، ینظر بگ
رانه متوس  یشگیاز جمله جن  پی و فراتر از توان خود به هر اقدامی فعلی ها نقش

 خواهند شد؟
ی هلا  بلزرگ از دوره ی هلا  طور که قبالً اشاره شد عبور قدرت ت همانیدر نها

بلکله خطلر بلروز     ؛کند ین نمین کشورها را تضمین ای، لزوماً وقوع جن  بیبحران
ی نل یب شیک  قلدرت پل  یسل  ۀیل طور واضح، نظر دهد. به یش میرا افزای رین درگیچن
دهند. در عوض نشان  یپاسخ می بحرانی ها ن دورهیکند که رهبران چگونه به ا ینم
هلا و   زهیل هسلتند کله درک، انگ  ی مهمل ی طیعوام  محی بحرانی ها دهد که دوره یم

ط یتواننلد رهبلران و محل    ین عوامل  مل  یل دهنلد. ا  یافلراد را شلک  مل   ی ها انتخاب
ی ن در صللورت آگللاهیر قللرار دهنللد. بنللابرا یرا تحللت تللأثی آنهللا ریللگ میتصللم
و عوام  ی نده وقوع جن  در طول نقاط بحرانیرندگان از وجود خطر فزایگ میتصم
ای متقاوت رفتلار   ، ممکن است به شیوهین مقاط  زمانیش خطر در ایساز افزا نهیزم
 کنند.ی رینده جلوگیک جن  گسترده در آیق از وقوع ین طریند و از اینما
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