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 چكيده

اي افزايش قدرت يک دولت در سطوح محلي، منطقه اند.درتقالي افزايش قدرت پيوستهها دولت

هاي کمتر مقابلهواکنشگاهي نيز با  و يانهجوشدت مقابلههاي بگاهي با واکنش المللي،يا بين

هاي يکساني از سوي هاي در حال رشد با محدوديتدولت .استمواجه  هاولتديگر د جويانه

 ؟آميز استها، مخاطرهچرا و چه هنگامي رشد دولت .وندشهاي مسلط بيروني مواجه نميقدرت

م چه هنگا ؟المللي وجود داردهاي بينکشمکش ها وتوندي بين افزايش قدرت ملي دولپيچه 

 اين پژوهش به شيوه ؟شودهاي بيروني بيشتري مواجه ميوديتيک دولت در حال رشد با محد

دريافته آميز  ه، اگرافزايش قدرت يک دولت تهديدني به بررسي اين فرضيه پرداخته است کيتبي

هاي وديتها بر محدقابله جويي خواهد شد و ديگر دولتها به مشود سبب تحريک ديگر دولت

اليستي، ئهاي رزايي رشد از منظر نظريهحساسيتمقاله در اين  .افزاينددولت در حال رشد مي

گرايي و مکتب انگليسي مورد بررسي قرار گرفته و سرانجام رهيافت تلفيقي ليبراليستي، تکوين

-دارد مطرح شده است. يافته المللپلين روابط بينيبه نسبت نو در ديسرشد صلح آميزکه ادبياتي 

هاي هاي محيط بيروني عليه دولته محدوديتئلمس بر خالف باور رايجکه دهد نشان ميها 

هايي ساختاري براي المللي محدوديتو سرشت سيستم بين ي سيستميک دارددرحال رشد داليل

هاي نوظهور، تهديد آميزتر دريافته شود، کند و هر چه رشد قدرتها ايجاد ميرشد دولت

 .  شودبه مقابله جويي بيشتر مي هاسبب تحريک ديگر دولتکند و حساسيت بيشتري توليد مي

 .المللي، رشد صلح آميزل قدرت، تهديد، هنجارها، نظم بينانتقاكليدي: هايژهاو

                                                             
 الملل دانشگاه گيالناستاد روابط بين -1

 الملل دانشگاه گيالندانشجوي دکتري روابط بين -2
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 مقدمه

تاريخ  ها و مناطق مختلف است.افول دولتتاريخ سياست بين الملل داستان ظهور و 

ني هاي جهاهاي اروپايي و قدرتهاي يونان، دولتشاهد ظهور و افول دولت شهر

افزايش قدرت دولت  توبعنوان يک بررسي تاريخي هرود در عصر مدرن بوده است.

 است.يونان باستان را توصيف کردهافول دولت شهرهاي قدرتمند شهرهاي ضعيف و

توسيديد بين افزايش قدرت دولت شهرهاي هاي پلوپونزي، در بررسي ريشه جنگ

 غالبا که چگونه دهدو توضيح مي استان و وقوع جنگ پيوند برقرار کردهيونان باست

 است. درشدهشهر سبب ترس ديگري و آغاز جنگ ميافزايش قدرت يک دولت 

اسپانيا، هلند و سوئد وضعيت  1111تا  1461قاره اروپا در فاصله  عصر مدرن در

فرانسه، بريتانيا، روسيه، اتريش در طول قرن نوزدهم قدرت بزرگ را ازدست دادند و 

 کردند و از اواخر اين قرن،درت بزرگ را حفظضعيت انحصاري قآلمان وسپس و

هر  هاي بزرگ پيوستند.خارج از قاره اروپا به جمع قدرت ژاپن در اياالت متحده و

بود که اوايل قرن بيستم از  بودند و هاي متوالي در انزوا رشد کردهدو دولت براي دهه

 گذارشدند.هاي غربي تاثيربر معادالت قدرت

قدرت بزرگ جهاني دست  هيچ دولت جديدي به وضعيت 1311اوايل دهه ز ا    

اواسط نيمه از  ن يکي از دو ابرقدرت فروپاشيد.تا پايان قرنيافته است، فراتر از آن 

هاي گذشته به جمع دولتاي متفاوت از آلمان اين بار به شيوهدوم قرن بيستم ژاپن و

رن بيستم شاهد رشد شماري از اواخر ق هاي نزديکتر، ازقدرتمند پيوستند. در دهه

ايم. چين فقير سه دهه پيش، هم اکنون ا از جمله چين، هند و برزيل بودههدولت

هاي جهاني است و قدرت نوظهور دولت براي پيوستن به جايگاه قدرتمستعدترين 

 شدترين اقتصادهاي جهان محسوب ميگذشته يکي از بحرانيتا چند دهه که برزيل 

 . ترين اقتصادهاي نوظهور درآمده استون در زمره موفقهم اکن

 هاي کوچک نيز بهبود يافته است. دروضعيت نسبي شماري ديگر از دولت

رزي سنتي و از يک جزيره با اقتصاد کشاو طول نيمه دوم سده بيستم سنگاپور
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هاي ثروتمند پيوسته است وکره جنوبي از يک کشور عقب ماهيگيري به جمع دولت

-فته تبديل شده است. برخي از دولتهاي توسعه ياترين دولته به يکي از موفقاندم

اند. مسکو از وضعيت شان را از دست دادهيز در طول قرن گذشته  منزلت نسبيها ن

يافته است. برخي از اي تنزلگر منطقهابرقدرت جهاني به جايگاه يک چالشيک 

هاي بيشتر محيط بيروني براي رشد و محدوديت قات شديدتريها نيز با تضيدولت

هاي تحليل برنده در انجام پس از بيش از يک دهه تحريممواجه شده اند. عراق سر

اي و به حوزه ايش را در خليج فارس از دست دادهيک جنگ نابرابر جايگاه منطقهپي

شمالي مورد شديدترين کره ،براي نفوذ همسايگان تبديل شده است. در خاور دور

هاي بيروني واقع شده است و با اندک پيوندهايي با جهان بيروني به يتمحدود

مشغول شده است. ايران بعنوان يک  هاي نظاميتيلسختي و درانزوا به افزايش قاب

نمونه ديگر در طول دهه گذشته با موانع بيشتري از سوي غرب و شوراي امنيت 

ان قدرتمندترين دولت گيتي سازمان ملل متحد مواجه شده است و اياالت متحده بعنو

 ست. هايش را در دستور کار قرار داده ايل بردن قابليتانزواي ايران و تحل

هاي تنزل قدرت ياهاي بزرگ و رشد هور و سقوط قدرتتاريخ شاهد ظ

هاي المللي با امکانات و محدوديتها در محيط بينکوچکتر بوده است. اما دولت

بيروني کمتر و برخي با  يهابا محدوديتشوند. برخي يکساني مواجه نمي

هاي ها با محدوديتچرا برخي از دولت اند.هاي بيروني بيشتر مواجهمحدوديت

 شوند؟ بيروني بيشتري براي رشد مواجه مي

اگرافزايش قدرت  سش پژوهش اين فرضيه مطرح شده است که،در پاسخ به پر

جويي قابلهها به مر دولتدريافته شود سبب تحريک ديگيک دولت تهديد آميز 

افزايند. اين هاي دولت در حال رشد مير محدوديتها بخواهد شد و ديگر دولت

الملل نهاي روابط بيمصاديق تاريخي، برکنکاش در نظريهپژوهش بيش از بررسي 

-سياست بين در هاي در حال رشدهاي بيروني قدرتجهت تبيين مسئله محدوديت

براليستي، ي، ليرئاليستهاي ها از منظر نظريهزايش قدرت دولتلي متمرکز است. افالمل
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نهايت به رهيافت  ي، مکتب انگليسي مورد بررسي قرارخواهد گرفت و درگرايتکوين

 الملل خواهيم پرداخت.لفيقي رشد صلح آميز در سياست بينجديد ت

 ادبيات پژوهش. 2

جنگ همراه بوده  ا با مخاطرهالمللي غالبانتقال قدرت در سيستم بيندر طول تاريخ، 

 مسئلهجابجايي قدرت و  بين در کتاب بحران بيست ساله، به پيونداست. اي اچ کار 

-هاي بزرگ از دل جنگو بر اين باور است که غالبا قدرتجنگ اشاره کرده است 

هاي بزرگ توام بوده انتقال قدرت پيوسته با رخداد جنگخيزند و هاي بزرگ برمي

آميز قدرت از هژمون مسلط به هژمون نوظهور را انتقال صلح لهمسئکار  است.

، اما به تبيين و تشريح آن استالملل خواندهي در قلب سياست بينمعمايي اساس

چگونگي  هئلنسکي در کتاب سياست جهان، به مسارگا (Carr, 1964). نپرداخته است

ت که در عرصه جهاني المللي پرداخته و بر اين باور اسانتقال قدرت در نظام بين

 جابجايي قدرت مسلط با يک قدرت نوظهور همواره با جنگ همراه بوده است

.(Organski,1953)  يک چشم انداز تاريخي، توين بي در جنگ و تمدن، بر اين  از

و سپس کشمکش هايي از صلح الملل شاهد چرخهتاريخ سياست بينباور است که 

  ت.المللي اسبينبر سر تسلط بر نظام

 اي ازالمللي سبب شکل گيري دورهونه که تسلط يک دولت بر نظام بينگبدين

اي از کشمکش مابين اي نوظهور دورههشود. سپس در پي رشد قدرتصلح مي

-ود. کشمکشي که به يک جنگ بزرگ ميشقدرت نوظهور و قدرت مسلط آغاز مي

يابد و نگ ادامه ميشود کشمکش و جتا هنگامي که نظم جديد مستقر مي انجامد و

 شود.اي از صلح جهاني آغاز ميپس از آن دگر باره دوره

 (Wright, 1965). کوينيسي رايت نيز در کتاب مطالعه جنگ، چنين باوري دارد

اي غير الملل از طريق مکانيزم جنگ و به شيوهين اساس انتقال قدرت در نظام بينابر

هاي هاي نوظهور و افول قدرتد قدرتپذيرد. چارلز دوران رشتحقق ميصلح آميز 

 داند.الملل ميهاي بزرگ در نظام بينرا سبب جنگمسلط 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID00 

 

 سیاست جهانی

 

 

فصلنامه علمی پژوهشی 

 سیاست جهانی،

 دورة سوم، شمارة اول،

 3131بهار

المللي پرداخت و تاکيد کرد بررسي چشم انداز آينده سيستم بينبه  1331دوران در 

هاي بزرگ همراه بوده است. دوران بر الملل غالبا با جنگدر سياست بينر يکه تغي

چگونگي اما وي به بررسي آميز باشد.تواند صلحينده تغيير مين باور است که در آاي

پردازد. از الملل نميبينآميز در جابجايي قدرت در نظام مسالمت پذيري تغييرامکان

منظر وي تغيير از سيستم دوقطبي به سيستم تک قطبي يک تغيير اتفاقي بوده است که 

 توام نشده است.  با يک جنگ بزرگ

بر اين باور است که تغيير ، ر در سياست جهانيجنگ و تغين در اثرش گيلپي        

شود. از منظر وي انجام ميهاي هژمونيک المللي از طريق جنگسيستم بيندر 

هژمون مسلط پيشاهنگي در رشد اقتصادي وفناوري را از دست بدهد در که  هنگامي

هاي و در نتيجه هزينه يابديير ميتغ بلند مدت توازن قدرت به نفع هژمون نوظهور

يابد و انتقال قدرت از هژمون مسلط ز نظم براي هژمون مسلط افزايش ميحفاظت ا

د، سپس شوبه يک جنگ بزرگ هژمونيک تکميل ميبه هژمون نوظهور با توسل 

 بخشديده و قواعد نظم جديد را سامان مالمللي مسلط شهژمون نوظهور در نظام بين

.(Gilpin, 1981)   
مهم در جابجايي قدرت در نظام عاملي  اين اساس اختالف در نرخ رشدر ب

يير با توسل به که  منفعت تغ ون نوظهور هنگامي که محاسبه کندالملل است. هژمبين

ن هژمون مسلط و جايگزين کردهاي آن است براي واژگون جنگ بيش از هزينه

هاي سلط به جنگهاي مرود. گاهي نيز هژمون، به سوي جنگ هژمونيک ميشدن

گيلپين، کنند. بنابراين به باورهاي نوظهور مبادرت مير عليه هژمونپيشگيرانه ب

انجامد که درت ميانتقال قاي از سعه اقتصادي، تکنولوژيکي به چرخهنابرابري در تو

 .شودبا جنگ کامل مي

قوط س دل مشغول بررسي ظهور و سه دهه بيش از نيز که برايکندي پال

هاي بزرگ، اقتصاد سياسي سقوط قدرتاست. درکتاب ظهور وي بزرگ بودههاقدرت

رات يهاي بزرگ برگزيده است و از منظر وي تغيرشد قدرت براي مطالعه را

-هاي بزرگ در سياستساز دگرگونييکي، دمگرافيکي و رشد اقتصادي سبتکنولوژ

هاي دريجي هزينهرا ناشي از افزايش ت هاي بزرگالملل هستند. وي سقوط قدرتبين
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ز نظم ا حفاظت  (Kennedy, 1987).داندفراسوي درياها مي اقتصادي و نظامي آنها در

هاي اقتصادي ونظامي حفاظت از نظم به تدريج بر مزاياي هزينهجهاني هزينه دارد و 

کند. از اين ي که حافظ نظم جهاني است افول ميآن پيشي گرفته و قدرت مسلط

در طول هاي بزرگ از ظرفيت همواره سبب سقوط قدرت جهاي خارمنظر هزينه

سياست جهاني، نظريه چرخه هاي بلند در چرخه در کتاباست. مدلسکي تاريخ شده

را ارايه داده است که بر اساس آن الگوهاي کشمکش و رهبري جهان را از طوالني

ده است. کربلند حدودا يکصد ساله را شناساييتوضيح داده است و پنج چرخه  1636

که در نتيجه آن  شوديک جنگ جهاني آغاز ميدر ديدگاه وي هر چرخه طوالني با 

شود و با معاهدات وتوافقات بعنوان قدرت جهاني جديد ظاهر مي يک دولت مجرد

-جهاني را مشخص کرده و مشروعيت ميپس از جنگ قواعد وترتيبات نظم جديد 

رود و به ننده از دست ميکدر طول زمان مشروعيت دولت رهبري سپس بخشد

همراه عدم تمرکز قدرت به يک جنگ جهاني ديگر و ظهور يک قدرت مجرد مسلط 

 . Modeleski,1987)انجامد)د ميجدي

-تقال قدرت را به جنگ در بين قدرتان 1311در ارگانسکي در سياست جهان 

، درتهاي انتقال ق. وي بر اين باور است که در دورههاي بزرگ پيوند داده است

هاي بزرگ افزايش مي يابد. نظريه انتقال قدرت ارگانسکي احتمال وقوع جنگ

 بوده است. هاي انتقال قدرت راي ساير نظريهاساسي ب

پيشوايي هژمونيک  نظريه ،ثبات هژمونيک کوهن نظريه انتقال قدرت دوران،

، همگي پس از نظريه انتقال قدرت طوالني رهبري مدلسکي خهچر گيلپين،

اند. نظريه انتقال قدرت بطور کلي اختالف در نرخ رشد کي مطرح شدهسارگان

در سيستم بين المللي  تغييرروي اقتصادي کشورها را در بلند مدت اساسي ترين ني

يابد سهم هژمون يک ملت جديد و نوظهور افزايش مي همان گونه که قدرت داند.مي

گرفته هژمون مسلط به چالش ه همان ميزانيابد و بميمسلط از قدرت جهاني کاهش 

ظهور و قدرت مسلط و شود و چنين چالشي نهايتا به جنگي بزرگ ميان قدرت نومي

انجامد. بنابراين کشمکش هژمونيک در پي تقالي براي بازتوزيع متحدينشان مي
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سلط براي حفظ وضعيت خويش ظاهر قدرت در نظام بين الملل و تقالي هژمون م

ي مختلف هاآمد و محصول نرخقدرت در عرصه جهاني پيع شود. که اين بازتوزيمي

-که سيستم بينهاي انتقال قدرت باور دارندظريهن. هاسترشد اقتصادي در ميان ملت

يک دولت مجرد بر سلسله مراتب المللي سلسله مراتبي است  و در هر برهه تاريخي 

ها يرد و ديگر دولتگري نظم بين المللي را بر عهده ميالمللي مسلط شده و رهببين

رخ باالتر از نظم موجود راضي هستند اما در طول زمان بر قدرت يک ملت ديگر با ن

شود و زوال نسبي هژمون مسلط آغاز مي شود. افزايش رشد اقتصادي افزوده مي

-ميقدرت دولت نوظهور و زوال نسبي هژمون مسلط در نهايت به يک جنگ بزرگ 

شود. مي جايگزين قدرت مسلط پيشينوررت نوظهانجامد و طي يک جنگ بزرگ قد

ن قدرت ها اين است که هنگامي که شکاف قدرت، بيمفروضه اساسي اين نظريه

يابد و در پي آن احتمال وقوع جنگ افزايش مي يابدنوظهور و هژمون مسلط کاهش

توازن وبرابري قدرت ميان هژمون نوظهور و هژمون مسلط به وقوع جنگ و 

 انجامد.المللي ميبيندگرگوني نظم 

هاي هاي وقوع جنگنارضايتي از وضع موجود را نشانه برابري قدرت ونا اين نظريه

در دهه گذشته هاي کالسيک انتقال قدرت، فراتر از نظريه .نمايندبزرگ تلقي مي

و بويژه چين فريقاي جنوبي هاي نوظهور از قبيل هند، برزيل، آباتوجه به رشد قدرت

 ابط بين الملل آثار ارزشمندي در اين زمينه نگاشته شده است.در حوزه رو

کتاب جابجايي قدرت: دگرگوني صلح آميز نظم بين المللي به کوبچان دررلزچا

-ميز در سيستم بين المللي پرداختهبررسي امکان انتقال قدرت به شيوه صلح آ

مي براي کوبچان در اين کتاب به ارايه يک چارچوب مفهو (Kupchan, 2000).است

  .پردازدمي ن رشد صلح آميزيتبي

با طرح اين پرسش  المللي،چين در جامعه بينوهشي با عنوان بري بوزان در پژ 

از منظر مکتب انگليسي به بررسي رشد چين  ؟که آيا رشد صلح آميز امکانپذير است

ي المللي اين گونه ارزيابه نگرش چين به نهادهاي جامعه بينپرداخته و با توجه ب

دهه  هاي بيشتري نسبت به سهسال پيش رو با چالشکه رشد چين در سي کند مي
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رد نقد و بررسي ديدگاه بوزان سپس مو (Buzan, 2010).شد گذشته مواجه خواهد

گرفته، بوزان در برابر ياکينگ بر چالش برانگيز بودن رشد چين کوين ياکينگ قرار

به مقايسه تطبيقي رشد  مشترک وهشپژ کند. ميشل کاکس  و بوزان در يکتاکيد مي

 امريکاو رشد  اندپرداختههاي بزرگ جهاني قدرت وضعيته به چين و اياالت متحد

هاي بزرگ مورد يکا و بريتانيا را به عنوان قدرتو چگونگي جايگزين شدن امر

هاي ساختاري نظم کنوني و چگونگي و سپس به بررسي ويژگي انددادهار بررسي قر

رشد و زواياي  ختهت از اياالت متحده به چين در سده بيست ويکم پرداانتقال قدر

  (Cox and Buzan,2013).اندچين را مورد بررسي قرار داده

يک از منظر  ،هاي بزرگشايمر در کتاب تراژدي سياست قدرتجان مر

يدگاه را ارايه کرده پردازد و اين داي ميهاي منطقهتهاجمي به ظهور هژمون اليستئر

طابق نيازهاي امنيتي شان را منيهاي بزرگ در درجه اول محيط پيراموست که قدرتا

از ترک منطقه مجاورشان ها را ناگزير ها، ديگر قدرتدهند و هژمونخويش شکل مي

ژمون رقيب در ديگر هايي را براي ممانعت از ظهور يک ه. سپس استراتژيکنندمي

هايي که در زمينه ظهور اثر و ديگر پژوهشمرشايمر در اين  .گيرندمناطق بکار مي

چين نگاشته است باور دارد که ظهور چين به طرز غير قابل اجتنابي غير صلح آميز 

احتمال باالي جنگ خواهد بود و به کشمکش و رقابت امنيتي با اياالت متحده با 

 يهاچالشاليستي به بررسي ئندل شولراز ديگر نظريه پردازان ررانجاميد . خواهد

هاي متفاوتي را که المللي پرداخته و استراتژيهاي در حال رشد  براي نظم بينتقدر

هاي در حال رشد در دسترس دارند مورد هاي بزرگ در مواجه با دولتقدرت

 (Alastair and Ross, 2004). بررسي قرار داده است

سپس ديگر همکاران به بررسي امکان رشد صلح آميز چين در پيوند با   

اند. عالوه بر آثار مذکور آثار ديگري در اين زمينه به نگارش ان پرداختههمسايگ

سسه درآمده است از جمله جان آيکنبري و همکاران در پژوهشي که با حمايت مو

هادينه غربي هاي نوظهور و ظرفيت نظم نهاي قدرترند انجام شده به بررسي چالش

جين به کسينجر و روزکرانس يا زنگ بيويا اند ها پرداختهبراي پذيرش اين قدرت
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پرداخته اند. اما اين آثار بين الملل ن ظهور مسالمت آميز چين در سياستبررسي امکا

مفهومي در ديسپلين  اييها را به مثابه مسئلهافزايش يا رشد قدرت دولت ئلهمس

ند. در امورد بررسي قرار نداده نظرياز چشم اندازهاي گوناگون  روابط بين الملل و

الملل م اندازهاي مختلف نظري روابط بينه رشد از چشئلتبيين مس بهاين پژوهش 

المللي، يد را در سطوح بينهاي جدزيم تا زواياي مخاطرات ظهور قدرتپردامي

اي و محلي مورد کنکاش قرار داده و سپس امکانپذيري رشد صلح آميز را منطقه

 . مورد بررسي قرار دهيم

 هاانه به افزایش قدرت دولتگرایواقع پاسخ. 1

 رئاليسمکالسيک و نئو رئاليسمليسم در روابط بين الملل، در يک تقسيم بندي به ئار

تهاجمي  رئاليسمتدافعي و نئو رئاليسمنيز بر اساس نئو رئاليسمتقسيم شده است. نئو

اليسم کالسيک منافع يک دولت در درجه ئاست. بر طبق ربندي و متمايزگريدهدسته

 هاسم کالسيک ريشه افزايش قدرت دولتاليئشود رول بر اساس قدرت تعريف ميا

قدرت مورگنتا و راينهلد نيبور   .(Morgenthau,1967:143) داندرا در سرشت بشر مي

: 1113داند)ليتل و اسميت،طلبي را زاده ميل غريزي بشر به مسلط شدن بر ديگران مي

اليسم کالسيک اين ئباور است که در رين مارتين وايت در اين خصوص بر ا (.112

که با يک مانع همسنگ ت که ميل به گسترش دارد وتا جايياس سرشت قدرت

گيري به باور مورگنتا پي. دهدود به رشد و توسعه طلبي ادامه ميبيروني مواجه نش

اي سيري ناپذير در في نفسه هدف است  و آنها به شيوهها، قدرت براي دولتکسب 

ناپذيري براي ها تمناي سيريش قدرت هستند بر طبق اين ديدگاه دولتزايپي اف

قدرت يک  هطلبي است و هنگامي کدرت دارند و قدرت مترادف با سلطهافزايش ق

ها بر ها سلطه يابد. ديگر دولتدولتدولت به ميزاني افزايش يابد که بتواند بر ديگر 

زنند و يا اينکه منابع جويانه ميابلههاي مقدست به اتحاد در حال رشد،يه قدرت عل

ها در برابر دولتي که قدرتش در حال بخشند. لذا ديگر دولتشان را ارتقاء ميدروني

. توازن قوا به معناي حالتي از امور، به کننداست به توازن قوا مبادرت ميافزايش 

ي نيست که داراي تفوق باشد يتصورتي است که هيچ قدرت واحدي در وضع
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هاي دروني و توازن به دو شيوه افزايش قابليت .تواند براي ديگران قانون وضع کندبتا

اليسم ئبنابراين در ر (Bull, 1968:32). پذير استپيوستن به اتحادهاي بيروني امکانيا 

 تغييرها ريشه در سرشت اليز منظر مورگنتا افزايش قدرت دولتا ، بويژهکالسيک

سلطه همراه است و ديگر دولت در برابر دولتي که بشر دارد و افزايش قدرت با 

مقابله جويي ديگر دولت ها با . زنندحال افزايش دست به توازن قوا مي قدرتش در

قاعده بنيادين در سياست دولتي که قدرتش بيش از سايرين افزايش يافته است يک 

  (Morgenthau, 1967:115-127).  هاستملتميان 

داند. ها براي افزايش قدرت ميدر آنارشي را محرک دولت بقاانگيزش  رئاليسمنئو

نارشيک است بدين معنا که فاقد يک حکومت آالمللي يک سيستم ا که سيستم بينچر

ها در مواجه با مرکزي مشروع است که از بقاي دولتجهاني و يا يک اقتدار 

ها تنها دولتن ها، حفاظت کند. بنابراير دولتنشات گرفته از ديگ مخاطرات احتمالي

-امنيت ملي خود در عرصه سياست بينتوانند از تکاء به ميزان قدرتي که دارند ميبا ا

المللي، از آنجا که تنها قدرت، ارشيک سيستم بينالمللي دفاع کنند. تحت ساختارآن

اما چه ميزان از قدرت . نداضامن بقاي دولت هاست، آنها ناگزير از افزايش قدرت

 داند و ميزان ضروري آن را درافعي قدرت را نسبي ميليسم تدائ؟ رکافي است

اليسم تهاجمي قدرت را ئو ر کندها تعريف ميمقايسه با ميزان قدرت ديگر دولت

 هاي بزرگ  نيل به هژموني جهاني دارندداند و بر اين است که قدرتلق ميمط

(Mearsheimer,2003: 6)ت و بقاي خويش . تا از اين طريق بتوانند نسبت به امني

دست توانند به هژموني جهاني ها نميمع شوند. اما در جهان واقعي دولتخاطر ج

کنند مانع از به يک هژمون شده و سعي مي شان تبديليابند لذا در منطقه پيراموني

 .هاي رقيب در ديگر مناطق شوندرشد هژمون

که ميزان ثروت  کنندهاي بزرگ سعي مياليسم تهاجمي، قدرتئر از چشم انداز 

اي سانند. چرا که ثروت اقتصادي پايهتحت کنترل خود را در جهان به حداکثر بر

هاي ثروتمندتر امکاناتي بيشتر براي بر اين اساس دولت .درت نظامي استبراي ق

پويايي  هاي بزرگ به رونق وقدرت .شان دارندليد تسليحات و افزايش توان نظاميتو
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تا از اين طريق ميزان قدرتشان را بيش از هر رقيبي افزايش  ،اقتصادشان توجه دارند

ال براي هر دولتي آن است که در حالي که وضعيت ايده .(Sampson,2002:438)دهند

 کنندکندي و به سختي رشد  خودش رشد اقتصادي بسيار سريعي دارد، رقبايش به

ها يگر دولتن سريعتر است با واکنش دشاهايي که رشد افزايش ثروت مليدولت

-دولتي که ثروت اندوزي اقتصادي ميها نسبت به مواجه مي شوند اما واکنش دولت

تر از دولتي است که توليد و افزايش تسليحات نظامي را در دستور گيرانهکند سهل

اي براي قدرت نظامي و ثروت اقتصادي نيز در نهايت پايه کار قرار داده است. گرچه

 توان جنگاوري است. 

ها نسبت به افزايش قدرت اليسم تهاجمي مرشايمر دولتئداز رابراين از چشم انبن

ها نسبت ها تحت آنارشي است و دولتنگرند. حيات دولتر با حساسيت مييکديگ

هايي بيش وکم کشنده ن هستند. بعالوه آنها تواناييئمطمبه نيات واقعي يکديگر نا

مي نسبت به بقاي خويش لت تنها هنگازدن به يکديگر دارند. لذا يک دوبراي صدمه

ت ها نسببر اين اساس دولت المللي سلطه يابد.يابد که بر کل سيستم بيناطمينان مي

مقابله با رشد  هايشان را براينگرند و آنها تواناييبه رشد يکديگر با حساسيت مي

قدرت يش افزا رئاليسماساس نئوبر .(Mearsheimer,2001:16) گيرندرقبايشان بکار مي

قدرت ها به مقابله جويي با  ها شده و ديگر دوليک دولت موجب ترس ديگر دولت

صيانت ها براي دولت رئاليسمنابراين بر اساس نئوب .کننددر حال رشد مبادرت مي

-هاي بيروني ايجاد ميهاي در حال رشد محدوديتنفس است که براي ديگر دولت

از پديده جهان شمول است که، خطاست اگر جان هرز در اين باره بر اين . کنند

ميل براي رقابت بر سر قدرت نتيجه بگيريم که چيزي به نام غريزه مادرزادي و ذاتي 

در دور باطل قدرت و سلطه وجود دارد. بلکه تنها غريزه صيانت نفس وجود دارد که 

: 1113)ليتل و اسميت،انجامدمعماي امنيتي به رقابت براي قدرت هرچه بيشتر مي

تهديداتي بيروني براي  که افزايش قدرت يک دولت فشارها و والتز باوردارد (.112

ها ترس دولتو عدم قطعيت و معماي امنيتي بر شدت  کندها ايجاد ميديگر دولت

ها موجد پيامدهايي رفتار دولتبر اين است که  زوالت(Waltz, 1979:87). افزايدمي
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ي صيانت از خود، توام با پيامدهايي براي ديگر ها براو تالش دولت ناخواسته است

 با آرزوها به کنار گذاشتتوان هاي ساختاري را نميهاست، و محدوديتدولت

والتز، عالوه بر قدرت  الت در فرمول بندي مجدد نظريهو. (114-111: 1132والتز،)

 را هاو نيات و مقاصد تجاوزگرانه دولت ، قابليت تهاجميسه مولفه ديگر مجاورت

ها داند و تهديد آميزترين دولت ديگر دولتمي ن آنهاشد جب تهديد آميزتر جلوهمو

کند. بنابراين تحريک انه بر عليه خويش تحريک ميرا به ايجاد اتحادهاي مقابله جوي

ايرين دريافته شوند و لذا هايي است که تهديد آميزتر از سآميزترين رشد، رشد دولت

  (Walt,1987:126). شوندها مواجه مياز سوي ديگر دولت هاي بيرونيترينبا سخت

ها در احساس ترس از روني دولتکه ريشه رشد د گيلپين باور داردروبرت

ر توزيع نرخ رشد اقتصادي در بلند مدت، يعرصه بيروني نهفته است. در پي تغي

-ن ميايدار بر قدرت ملي کشورهايشااقتصادهاي مترقي با نرخ رشد باال و نسبتا پ

. به کندمي ريالمللي تغيع قدرت در بلند مدت در سيستم بينافزايند و در پي آن توزي

المللي ضرورتا دولتي است که پويا مندترين دولت در سيستم بينگيلپين، قدرتباور

-نرخ رشد اقتصادي کشورها تغيير ميترين اقتصاد را داشته باشد. اما در طول زمان 

ها به مرور از نرخ رشد اقتصادي در برخي از ديگر دولتشد اقتصادي يابد. نرخ ر

 درنتيجه قدرت، و رفته رفته بر ميزان ثروت وگيرد مندترين دولت پيشي ميقدرت

ل رشد به هژموني نوظهور تبديل و کشور در حاکشور در حال رشد، افزوده شده 

روز يک مخاطره ب ،شود. رشد هژمون نوظهور و تنزل نسبي هژمون مسلط پيشينمي

هاي دهد. قدرتميالمللي افزايش سيستم بين کشمکش بزرگ را بر سر هژموني در

نظم موجود برايشان بيش  هاي دگرگونيهور هنگامي که احساس کنند که مزيتنوظ

که نظم بين المللي را واژگون کنند. تقالي براي کنند هاي آن است تقال مياز هزينه

هژمون مسلط است. که در طول  ي به چالش کشيدنالمللي به معناواژگوني نظم بين

هاي بزرگ امنيتي را شدت بخشيده و توام با خشونت بوده تاريخ، غالبا رقابت

 . (Gilpin,1981:35)است
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-غالبا به جنگ ،هاي نوظهور در مقياس جهانيگيلپين باور دارد که رشد قدرت

از آنکه هژمون  ، پيشهاي مسلطگاهي نيز هژمون انجاميده است هاي هژمونيک

هاي پيشگيرانه مبادرت ي نيرومند شود بر عليه اش به جنگنوظهور به اندازه کاف

ها را به دو دولت ،رئاليسمهاي شناخته شده نئو. رندل شولر از ديگر چهرهاندکرده

کند و اي حافظ وضع موجود تقسيم ميهطلب و دولتنظرهاي تجديددسته دولت

د نظر طلب با اهداف هاي تجديدولتبه دو دسته  را هاي تجديد نظر طلبدولت

        هاي تجديد نظر طلب با اهداف نامحدود تقسيم کرده استمحدود و دولت

.(Schweller,2006:76) هايي ديد نظر طلب با اهداف محدود دولتهاي تجولتد

آنها هستند که افزايش قدرتشان به هزينه قواعد و هنجارهاي نظم موجود نيست بلکه 

هاي تجديد نظر طلب با اهدافم موجود در حال رشد هستند و دولتدر درون نظ

پذيرند و در هاي نظم موجود را نميهايي هستند که قواعد وهنجارنامحدود دولت

هاي شديدي همراه ها با حساسيتوني نظم هستند. رشد اينگونه دولتصدد واژگ

   (Schweller, 1993:13).است

هاي اين گونه هايي براي تحليل قابليتوضع موجود استراتژيهاي حافظ دولت

متحده بر عليه شوروي در عصر الت. استراتژي مهار اياگيرندها در پيش ميدولت

دهه گذشته بر اين اساس تالش جنگ سرد و سياست تحريم ايران از سوي غرب در 

نقالبي با هاي حافظ وضع موجود براي ممانعت از رشد بيشتر دولت هاي ادولت

بطور خالصه از  (Schweller, 1992:34). اهداف تجديد نظر طلبانه نامحدود است

، خواه رشد ريشه در غريزه ها حساسيت زاستش قدرت دولتاليسم افزايئرمنظر

ميل براي قدرت داشته باشد يا اينکه تقاليي براي صيانت از نفس در يک جهان 

د نا امني و در محيط بيروني  تولي زاست آنارشيک باشد. از اين منظر رشد حساسيت 

هاي در هاي بيروني بر عليه دولتکند، بنابراين محدوديتهاي امنيتي ميو رقابت

 المللي هميشگي است. ، در سياست بينحال رشد
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 المللي ماهيت متحول نظام بينهاي نوظهور وقدرت. 9

-هاي بينرکز باشد به همکاهاي بين المللي متمرليبراليسم بيش از آنکه بر کشمکش

. ها توجه داردرجيحات دروني دولت. ليبراليسم در درجه اول به تکندالمللي توجه مي

مبتني است  رئاليسمنئو هايئوليبرال که بطور غالب بر مفروضهبه جز نهادگرايي ن

. کنندالملل و بازيگران توجه ميهاي ليبراليستي به تحول ماهيت روابط بينديگر نحله

 المللي باورسم به ترقي و پيشرفت در عرصه بيناليئليبراليسم بر خالف ر

ي يک محيط المللبين بر اين است که محيطليبراليسم  .(Latham,1993:158)دارد

قدرت نيست. جان ايکنبري المللي درام هميشگي سياست متحول است و روابط بين

 هاي نوظهور توجه کردهرشد قدرتنظم و  مسئلهبه  پرداز برجسته ليبرال،يک نظريه

گ قواعد و هاي بزرهاي گذشته همواره قدرتاست. وي باور دارد که در طول قرن

المللي ها در درون نظم بيناند و ديگر دولت المللي را شکل دادههنجارهاي نظم بين

چشم از (Ikenberry, 2002:237). اندهاي نظم رشد يافتهو بر اساس قواعد و هنجار

واعد، هنجارها هاي مختلف به مثابه پشتوانه قهاي بزرگ در دورهاز ايکنبري قدرتاند

-ها به رقابتکرده اند و دگرگوني در قدرت دولتالمللي عمل و نهادهاي نظم بين

را  نهادها ز،هاي بزرگ، قدرت پيروشده و در پي جنگهاي بزرگ امنيتي منجر مي

هايي که در گرفته است وهمواره دولتکار ميالمللي بدهي مجدد نظم بينبراي سامان

با  اند،يافتهقر رشد المللي و بر اساس قواعد و هنجارهاي مستدرون نظم بين

 .(Stubbs and Geoffrey,1994:134) اندهاي بيروني کمتري مواجه شدهمحدوديت

 پس از جنگ جهاني دوم اياالت متحده بعنوان موثرترين و قدرتمندترين دولت، نظم

 (Ikenberry,2001:117).را حول نهادها و قواعد و هنجارهاي ليبرال شکل داده است

-در نيم قرن گذشته بر سياست بينامريکا بنابراين نهادهاي جهاني امروز بازتاب غلبه 

-به مثابه قدرت پيروز، نظم بين  حده پس از جنگ جهاني دوماياالت مت. الملل هستند

 المللي پول،صندوق بين دها بويژه سازمان ملل متحد،المللي را حول آرايشي از نها

و  يا گات و سپس سازمان تجارت جهانيبانک جهاني، توافق تعرفه و تجارت 

اي بنا نهاده است و پايان جنگ سرد سبب تحکيم اين نظم اتحادهاي امنيتي منطقه
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نظم  هايي که خارج از اينهبري اياالت متحده شده است. دولتنهادينه غربي به ر

شان هاي اقتصادي و ژئوپلتيکيافزوني به موازات افزايش قابليت بطور روز  ،هستند

 . در طول نيم قرن گذشتهکنندزون با نظم موجود منطبق ميخود را بگونه اي روز اف

 و اتحاد جماهير اروپاي شرقي مثلاند يا هايي که خارج از اين نظم زيستهدولت

چون ژاپن و آلمان از آغاز دوره پس از جنگ جهاني هماند و يا شوروي فروپاشيده

ي ماهيتي باز و پويا دوم به نظم پيوسته و در درون آن رشد يافته اند. نظم نهادينه غرب

به پيوستن به خويش ترغيب ها را د که ديگر دولتهايي دارها و مشوقدارد و مزيت

هايي که ين است. دولتواژگوني اين نظم سنگاز طرفي هزينه مقابله جويي و کند.مي

 خارج از نظم نهادينه غربي در حال رشد هستند صرفا با اياالت متحده مواجه نيستند

داري، نهادها و اتحادهاي يافته سرمايههاي توسعهاي شگرف از دولتبلکه با مجموعه

تن به اين نظم به مراتب کم هاي در حال رشد پيوسبراي دولت.  امريکايي مواجه اند

ماهيتي ليبرال از سويي نظم نهادينه غربي  تر از تالش براي ويراني آن است.هزينه

هاي نوظهور ظرفيت و قابليت پذيرش قدرتت که اسگي برخورداردارد و از اين ويژ

  (Ikenberry, 2005:11). را دارد

هايي که هم چون چين و روسيه خارج از اين نظم نهادينه غربي در حال رشد دولت

 هايي برايبلکه آنها چالشندازه کافي توانايي واژگون کردن نظم را ندارند. هستند به ا

هاي ظم ليبرال وابسته است و از بنيانرشدشان به ن المللي ليبرال هستند کهنظم بين

هاي نوظهور يابند. ديگر قدرتو مدرنيته غربي است که توسعه ميتکنولوژيکي 

به اين نظم  وبي رغبت بيشتري براي پيوستنبرزيل وافريقاي جن هند، کنوني از جمله،

در وضعيت هاي در حال رشد در خارج از نظم نهادينه غربي اند. دولتنشان داده

يافته غربي ساختاري بسيار سازمان ها قرار دارند. نظم نهادينهبسيار متفاوتي از گذشته

وان دولت عنمتحده بموقعيت هژمونيک اياالت ته دارد که در آنهاي گذشتر از نظم

که به رغم تنزل نسبي  تراستهاي گذشته تثبيت يافتهحافظ نظم نسبت به هژمون

هاي يا تنش بين قدرت 2111هايي چون بحران مالي و بحران وضعيت اياالت متحده

منطق عميق خاورميانه،  هاي تروريستي درو يا رشد گروه غربي بر سر بحران عراق
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که نظم نهادينه غربي به مثابه موجودي ري باور داردنده و پوياست. ايکنبز ،اين نظم

ها هاي ديگر دولتها و استراتژيالملل وجود دارد و بر سياستنزنده در سياست بي

تر از به چالش کشيدن ها پيوستن به اين نظم آسانگذارد و براي ديگر دولتتاثير مي

عه يافته اروپايي، توس  هاي. اين نظم نهادينه غربي شامل مجموعه دولتآن است

، اقتصاديامريکاي شمالي، کشورهاي توسعه يافته آسيا و اقيانوسيه بعالوه نهادهاي 

و اتحادهاي امريکايي است. رشد و افزايش قدرت براي  الملليهاي بينرژيم ،سياسي

-اياالت برال هستند پرهزينه و دشوار است.المللي ليهايي که خارج از نظم بيندولت

چرا که بهترين  کندنظم نهادينه غربي حفاظت مي ثابه يک قدرت بزرگ ازمتحده به م

شيوه ممکن براي تامين منافع اياالت متحده و يا هر قدرت بزرگ ديگري در پويايي 

 (Ikenberry, 2012:24).  شده جهاني نهفته است نهادها، هنجارها و قواعد نهادينهو دوام 

توانند آسانتر را بپذيرند مي رهاي نظم ليبرالهايي که قواعد و هنجادولت بنابراين

نجارهاي هايي که قواعد و هشان را ارتقا دهند و دولت درون نظمرشد يابند و در 

شتري همراه خواهد بود هاي بيپذيرند رشد آنها با حساسيتنظم نهادينه غربي را نمي

ن المللي تري در عرصه بيهاي مقابله جويانه و محدوديت زاي بيشو با سياست

 .شوندمواجه مي

الملل ال باور دارد که ماهيت روابط بينروزکرانس از ديگر نظريه پردازان ليبر

ها در قرن بيست و يکم ضرورتا با رشد دولتيرکرده است و بر اين اساس تغي

در قرن نوزدهم زمين مهمترين  هاي گذشته مواجه نيست.هاي بيروني قرنمحدوديت

ها لذا فتح قلمرو بيشتر براي دولت ها بود.ه قدرت ملي دولتع ثروت و در نتيجمنب

شد. در پي تحوالت تکنولوژيکي زمين اهميت گذشته را از يک مزيت محسوب مي

دست داده است و سرمايه انساني در قالب خدمات فوق تخصصي با استانداردهاي 

-اي نظاميهذشته ثروت و قدرت شده است به طوريکه هزينهباال جايگزين منابع گ

شود ها حاصل ميي که از طريق صلح جويي براي دولتهايگري به نسبت مزيت

  (Rosecrance, 2000:22).  يافته استبيشتري  افزايش 
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توانند با تمرکز بر توسعه داخلي معطوف به اقتصاد جهاني ها ميدولت راين اساسب

جويي شوند. به مقابلهها بدون اينکه موجب تحريک ديگر دولتبر قدرتشان بيفزايند 

 ,Rosecrance). آميز جايگزين توسعه طلبي نظامي شده استبنابراين رشد مسالمت

ها از جمله ژاپن و آلمان در نيم رانس باور دارد که برخي از دولتوزکر  (1986:112

بزرگ از تحول در ماهيت هايي اند. که نشانهر را در پيش گرفتهقرن گذشته اين مسي

به  هابطور اساسي ماهيت دولتروزکرانس باور دارد که  المللي است.روابط بين

داري متحول مايهيافته سرالمللي در جوامع توسعهبين مثابه واحدهاي اساسي نظم

داري، يعني حوزه آتالنتيک و سرمايهاي که در جوامع پيشرفته به گونه است.شده

هاي لتها از دوو دولتها دگرگون شده است جنوب شرقي آسيا، ماهيت دولت

هايي تجاري و يا مجازي تبديل هاي گذشته به دولتگرايانه قرنسرزميني و نظامي

و حتي نيمه اول قرن بيستم  هاي هيجدهم و نوزدهماند. که بر خالف قرنشده

قدرت به تجارت و و بيش از سياست  گرايانه را ترک کردهگذشته نظاميهاي سياست

ها بر تجارت و اند. اين نوع از دولتوردهروي آ ي اقتصاديهاوريافزايش بهره

راين شکوفايي اقتصادي تمرکز دارند و نه بر سياست قدرت و انباشت تسليحات. بناب

ها ايجاد شده است که ناشي از تحول در ماهيت روابط مسيري نوين براي رشد دولت

هايي که سياست لتاي رقم خورده است که دوالملل است. اين تحوالت بگونهبين

هايي که دهند به مراتب از دولتتسليحات را در دستور کار قرار ميقدرت و توليد 

و  کردهايي کمتر کسب خواهند هستند، مزيت در تکاپوي افزايش ثروت اقتصاديشان

-ها مياز اين منظر دولت   (Rosencranc,1977:113).شد خواهندرفته رفته ضعيف تر

گرفتن هدف توسعه اقتصادي و اجتناب از تمرکز بر توليد و توانند با در پيش 

رشد نمايند. عالوه  ،ها به مقابله جوييشت تسليحات بدون تحريک ديگر دولتانبا

-يري جامعه امنيتي ليبرال دمکراسيگت ايکنبري و روزکرانس رهيافت شکلبر نظريا

فصل است. بر اين اساس جنگ بعنوان يک ابزار حل و  ابل بررسيها در اين زمينه ق

جامعه ها منسوخ شده است و رقابت قدرت و در مسايل در بين لبيرال دمکراسي
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افزايش قدرت هر کدام از اعضاي اين جامعه  تالنتيک از بين رفته است، بنابراينآ

 (.  (Adler,1998:36شوداعضاء نمي موجب ترس ديگر

گرا را و جامعه امنيتي ادغام شده و کثرتوامع امنيتي دکارل دويچ در بررسي ج

ايست که تحت يک جامعه است. جامعه امنيتي ادغام شده،از هم متمايز کرده

 هايگرا، جامعه متشکل از دولتي يابد و جامعه امنيتي کثرتحاکميت واحد شکل م

ست. از اين شده اجنگ بعنوان يک ابزار ناپديد  مستقل است که در روابط بين شان،

که يکديگر را تهديداتي  گرا از آنجاها در درون جامعه امنيتي کثرتمنظر دولت

آنها  بلکه هاي يکديگر حساسيت ندارند.دانند، نسبت به افزايش مزيتوجودي نمي

المللي کنوني از چشم ند. در عرصه بينشواز کشمکش بر همکاري متمرکز مييش ب

هاي اروپايي، اياالت متحده و کاناداست ه شامل دولتيچ، جامعه اتالنتيک کانداز دو

 .شود که حوزه محدود داردگرا محسوب مييک جامعه امنيتي کثرت 

 تعارض و همكاري  هاي نوظهور و تكوین معنایيقدرت. 4

اين د و ها به خودي خود فاقد معنا هستنگرايي بر اين باور است که فکتتکوين

هاني دنياي الذااي بينبخشيم و به شيوهه آنها معنا ميفاعل شناسا يا ما هستيم که ب

اما اين بدين معنا نيست که يک فرد  (Guzzini,1993:43). سازيممان را مياجتماعي

االذهاني هستند که ها و معاني بينعي را به تنهايي بسازد بلکه ايدهبتواند دنياي اجتما

 (Adler,2002:67).  ندبخشابند و دنياي اجتماعي را معنا مييقوام مي

-گرايي آنارشي به خودي خود فاقد معناست و اين واحدها يا دولتبر اساس تکوين

بخشند. در اين خصوص ونت االذهاني آنارشي را معنا مي ها هستند که بصورت بين

است. فرهنگ کانتي، فرهنگ الکي و  هنگ متفاوت آنارشي را توصيف کردهسه فر

باور دارد که آنارشي به خودي خود  تون(Wendt.2000:132-138). فرهنگ هابزي

هاي متفاوت . بلکه فرهنگسببي براي تعارض در عرصه سياست بين المللي نيست

المللي مي بخشند. در فرهنگ مايز به ساختار آنارشيک محيط بينهرکدام معنايي مت

نگ فرهکنند. نمونه اين بعنوان دوستان همديگر شناسايي ميها همديگر را کانتي

  کنيم. آنارشي را در اروپا مشاهده مي
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اساس  خاورميانه برند که شوها رقيب يکديگر محسوب ميدر فرهنگ الکي دولت

ها براي همديگر دشمن اين فرهنگ قابل توصيف است و در فرهنگ هابزي دولت

ها نسبت به رشد يا افزايش قدرت دولتشوند. در نتيجه درفرهنگ الکيمحسوب مي

ها رقبايي امنيتي براي يکديگر نگرند، چرا که دولتو حساسيت مي ر با ترسيکديگ

حساسيت بيشتري به رشد  ها به مراتب بافرهنگ هابزي دولتدر  شوند.ميمحسوب 

-عليه رشد يکديگر ايجاد مي نگرند و تحديدات بيروني  بيشتري را بريکديگر مي

دهند که در آن ه امنيتي را شکل ميواقع يک جامع ها درکنند. در فرهنگ کانتي دولت

اين به همکاري با بين المللي از سيستم رخت بر بسته است بنابر هايانتظار جنگ

ها سبب ط کانتي رشد يا افزايش قدرت دولتآورند. لذا در يک محييکديگر روي مي

 ها نخواهدشد.ترس ديگر دولت

شد ناهاي بيروني براي رها و تنگها در تقالي افزايش محدوديتبنابراين دولت 

هايي که خارج در محيط کانتي نسبت به ديگر دولتها دولتين يکديگر نيستند. اما ا

نگرند. بر اساس فرهنگ شتري مياز فرهنگ يا محيط کانتي هستند با حساسيت بي

المللي امکان پذير . تحول محيط بينکننداي که ونت از آنارشي تصوير مينهگاسه

هاي جايگزين فرهنگ هابزي شود همکاري آنارشيالکيکه فرهنگ است و هنگامي 

شود و ها نسبت به يکديگر کاسته ميشدت ترس دولت بين المللي افزايش يافته و از

مراتب المللي به هاي بيني جايگزين فرهنگ الکي شود همکارياگر فرهنگ کانت

خواهد باخت. گرچه  ها رنگهاي امنيتي در بين دولتافزايش خواهد يافت و رقايت

، ايانهگردگي رخ نخواهد داد. در سنت تکوينچنين تحولي در فرهنگ آنارشي به سا

هاي تعارض آميز بين بر جنبهگرايان بدتکوين ونت به بدبيني شناخته نشده است.

ها ها و ايدهاي معنايي تاکيد بيشتري دارند، آنها باور دارندکه هويتها و ساختارهايده

ها وجود دارد به کندي هاي عميقي که بين دولتکنند و بدگمانيير ميتغيسختي  هب

هاي دوستي را امل دولت نمي تواند ضرورتا زمينهشود لذا افزايش تعمتحول مي

 (Adler, 1997:88). افزايش دهد
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يک نظريه ساختارگرايانه نظريه اجتماعي سياست بين الملل ونت هم چنين   

است. در سنت تکوين  المللي پرداختهنارشيک بينتار آشود که به ساخمحسوب مي

گرايي روابط بين الملل به تحليل سياست بين المللي بر اساس سطح تحليل واحدها 

نارشيک بر اساس آن دولت ها و نه ساختار آکه است يا دولت ها نيز پرداخته شده

. اي گرفته استها جالمللي در تمرکز پژوهشنوان نقطه آغاز درک رفتارهاي بينبع

هاي امنيتي و سياست دهوف از اين منظر به بررسي سياستکاتزنشتاين و يا ت

. در سطح واحدها باور تکوين (Sampson,2002:432)اندها پرداختهدولت خارجي

-ن دولت را در عرصه بيروني شکل ميگرايان بر اينست که هويت هر دولت، رفتار آ

به يکديگر به ارض دارند در رفتارشان نسبت هايي متعهايي که هويتدهد و دولت

هايي مشابه و مشترک دارند هايي که هويتآورند و دولتتنش و خصومت روي مي

 نسبت به يکديگر دوستانه رفتار خواهند کرد.

-ها با دولتش قدرت يک دولت سبب افزايش خصومتبنابراين رشد يا افزاي       

گرايان ولت در حال رشد دارند. تکوينبا دهايي خواهد شد که هويتي متعارض 

هاي خصمانه کمک ها به دگرگوني نگرششبين باور دارند که تعامالت دولتخو

ها کمتر گيرد که دولتهايي شکل ميهاي مشترک زمينهبا توسيع ارزشکند و مي

بدبين گسترش  گرايانقدرت يکديگر باشند از سويي تکويننگران رشد يا افزايش 

ند که دانند، باور دارها نميمللي را نه تنها سبب گسترش دوستيالنتعامالت بي

عارض دارند سبب بروز بيشتر هايي متهايي که هويتگسترش تعامالت در بين دولت

-Guzzini and Leander, 2001:32). المللي خواهد شدها و تعارضات بينکشمکش

ها و هويت ي بر اساس ارزشالمللس ساختار اجتماعي نظم کنوني بيناين اسا بر (38

هويت غير ليبرال با  هايي باو قوام گرفته است ولذا رشد دولت ليبرال تکوين يافته

 . و بويژه اياالت متحده مواجه خواهد شد هاي غربيحساسيت قدرت

 الملليبين نوظهور و نهادهاي موسس جامعههاي قدرت. 5

سي جاي دارد. هدلي بال جامعه گليالمللي در مرکز توجه مکتب انايده جامعه بين 

لمللي نظم اخواند و بر اين است که جامعه بينرا يک جامعه آنارشيک ميالمللي بين
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المللي به نهادها هد. هدلي بال در بررسي جامعه بيندرا، تحت آنارشي شکل مي

 شود. نهادهاي اوليه و نهادهايل ميئدو دسته از نهادها تمايز قاتوجه دارد و بين 

-قش تاسيسي در شکل گيري جامعه بينثانويه. نهاد هاي اوليه نهادهايي هستند که ن

اند از المللي را بوجود آوردهرتي نهادهايي هستند که جامعه بينالمللي دارند. به عبا

-جنگ از نهادي اوليه محسوب مي چشم انداز مکتب انگليسي، دولت، ديپلماسي و

هاي نهاد اند.المللي داشتهگيري جامعه بين سيس کننده در شکلند.که نقشي تاشو

و  اندالمللي بوجود آمدهيري جامعه بينگويه نهادهايي هستند که پس از شکلثان

اند. در چشم گيري اين نهادها داشتهکننده در پيدايش و شکلها نقشي تعيندولت

-مي تغييرکندي در تطور تاريخ و به انداز مکتب انگليسي نهادها چه اوليه و يا ثانويه 

کنند. نهادهاي اوليه هم موسس بازيگران هستند و هم موسس قواعد بازي يعني هم 

هاي مشروع و نامشروع را و رفتار کنندايجاد ميبازيگران و هم قواعد بازي را 

زن قوا، الملل، توااوليه از قبيل حاکميت، حقوق بين اين نهادهاي کنند.تعريف مي

هاي امل رژيمالمللي هستند و نهادهاي ثانويه از جمله شينجنگ، سنگ بناي جامعه ب

  شوندها ايجاد ميشوند که توسط دولتمللي و سازمان هاي بين حکومتي ميبين ال

( .(Xuetong and Qi, 2012:22ممکن است با يکديگر تعارض داشته باشند.  نهادها

ر يها نيروي محرک تغيالمللي و تحول کند آنزعه ميان نهادهاي موسس جامعه بينمنا

المللي است. نهادها در طول زمان ممکن است سبب تقويت يا تضعيف در نظم بين

 يکديگر شوند.

منسوخ شده است  هانهاد بردگي پس از قرنشته به مرور در طي چند سده گذ         

نهادهاي  و يا نهاد استعمار که تا ميانه سده بيستم نامشروع و سپس منسوخ شد.

نيز در طي چندين قرن از جمله نهاد اقتصاد بازار و نهاد حقوق بشر و جديدي 

گليسي ميان گرفته اند. گويا حول اين تعارضات، مکتب انيافته و شکلدمکراسي قوام

  (Yongjinand Buzna2012:16). گرايي تقسيم شده استکثرت گرايي و همبستگي

يت بر نهادهاي سنتي ن وامارتي گراياني چون هدلي بال وحالي که کثرتدر

 ،بشر و دمکراسيجديدتري جون حقوق گرايان بر نهادهايهمبستگي اندکردهتاکيد 
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در  المللي نخست در غرب پيدايش يافته و سپسعه بيناقتصاد بازار تاکيد دارند. جام

. (Bull and Watson,1984)گسترش يافته استطول چندين قرن به سراسر جهان

ن که از المللي تجديد نظر طلب هستند و يا ايين جامعه بينها يا نسبت به اولتد

-که جامعه بين المللي را متشکل ميهايي را وضعيت موجود رضايت دارند و شيوه

ال اعضاء  يا بر اعتقاد ايدهالمللي تشکل جامعه بينيکي ازين سه شيوه است.  کنند.

 واجبار است که پايدار ماندهدخواهانه و يا بر زور . يا بر محاسبه منافع خومبتني است

اعد و هنجارهاي المللي نيز به معني پذيرش و رعايت قوينپيوستن به جامعه ب .است

-هاي تجديد نظر طلب دولتدولت اندازاز اين چشم المللي است.رفتاري جامعه بين

بين الملل يا نهادهاي ثانويه د و باوري به نهادهاي موسس جامعههايي هستند که اعتقا

نها در پيوند با شيوه حضور آ هاا برخي از آنها ندارند. رشد و افزايش قدرت دولتي

-نسبت به نهادهاي غالب جامعه بين هايي کهگيرد. دولتالمللي قرار ميبيندر جامعه

اند، رشد و ال يافتهالمللي را ايدهمعه بينالمللي اعتقاد يافته و نهادهاي غالب جا

هاي بيروني مواجه خواهد شد. رشد و رين محدوديتشان با کمتافزايش قدرت

اند با المللي پيوستهبينهايي که از سر محاسبه به جامعهزايش قدرت دولتاف

ها را المللي بيشترين محدوديتامعه بينهاي بيشتري مواجه خواهد شد و جدشواري

 .يوسته باشندالمللي پکرد که از سر اجبار به جامعه بينبر دولت هايي تحميل خواهد 

ها حساسيت توليد خواهد کرد و موجب افزايش رقابت هاي رشد اين گونه دولت

المللي اعتقاد بينها به نهادهاي جامعهدولت راگ(Buzan, 2010:13). امنتيتي خواهد شد

حريک آميز نخواهد بود و اگر تها ال داشته باشند رشد اين دولتيدهو باوري ا

را بر اساس محاسبه خودخواهانه و ابزاري پذيرفته باشند ها نهادهاي موجود دولت

هاي امنيتي خواهد شد و اگر تنها از روي زايش قدرت آنها سبب افزايش رقابتاف

آنها با حساسيت بيشتري ه باشند رشد کرداجبار به پذيرش نهادهاي کنوني مبادرت 

خصوص چين مراه خواهد بود. براي مثال در هاي حافظ وضع موجود هبراي دولت

بوزان باور دارد که چين باور يا اعتقادي به اقتصاد بازار يا حقوق بشر ندارد وبر 

ر را پذيرفته لذا رشد چين در ست که اقتصاد بازاا حسب محاسبه و منافع ابزاري
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المللي امعه بينهايي براي جو با چالش همراه خواهد بود. چالشهاي پيش ردهه

چين بعنوان يک قدرت نوظهور که در حال رشد و هايي براي غرب محور و چالش

هاي بطور کلي از منظر نظريه (Buzan and Cox, 2013:23). افزايش قدرت است

ها شود ولت هنگامي که سبب ترس ديگر دولتالملل افزايش قدرت يک دروابط بين

هايي بيروني بر عليه دولت در حال رشد ها به تقالي اعمال محدوديتديگر دولت

، از جمله هاي مقابله جويانه استاتژياسترها شامل د. اين محدوديتکننادرت ميمب

، اعمال تحريم و يا استراتژي شناخته شده موازنه قدرت، جنگ پيشگيرانه، مهار

-ها براي وادار کردن قدرت در حال رشد به همگرايي با نظم بينترکيبي از استراتژي

ي گوناگوني در دسترس دارند که هااستراتژيها بنابراين دولت المللي مستقر است.

-د. نظريهتوانند با بکارگيري آنها مانع از رشد فزاينده يک دولت تهديد آميز شونمي

هاي دولت يا ترکيب آن با ديگر مولفه اليستي صرف افزايش قدرت يکئهاي ر

به تحوالتي هاي ليبرال دانند. نظريهها ميجويي ديگر دولتتهديد آميز را عامل مقابله

ديد ديگران رشد يابند. اين نمايند که به دولت ها اجازه داده است بدون تهتوجه مي

ها به زايش تسليحات حساسيت زاست و دولتها براين باورند که تمرکز بر افنظريه

شان قرار دهند و جاي آن مي توانند اهداف توسعه اقتصادي را در صدر سياست هاي

ش خوي هاي جهاني براي توسعه داخليتمالي از فرصتهاي احفارغ از محدوديت

اليسم نيز به رونق اقتصادي کشورها به مثابه يک ئبهره برداري نمايند، گرچه نور

-هاي دولتها و هويتگرا ارزشهاي تکويننگرد. نظريهضرورت امنيتي براي بقا مي

-ها و هويتزشها را هنگامي که با اررد توجه قرار مي دهند و رشد دولتها را مو

ي به نهادها و دانند و مکتب انگليسميهاي متعارض همراه است حساسيت زا 

در حال رشد نسبت به آنها توجه گيري دولت المللي و جهت هنجارهاي جامعه بي

داند که بر حسب اعتقاد يا زا ميهايي را حساسيت و افزايش قدرت دولت کندمي

  (Hagström, 2010:33 ).  اندرا نپذيرفتهاي جامعه بين المللي ايده ال نهاده

ها و پردازيم. دگرگونيي رهيافت تلفيقي رشد صلح آميز ميدر ادامه به بررس

ير رشد صلح آميز را هموارتر تحوالتي در جهان معاصر ما بوجود آمده است که مس
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الملل بين روابط هايفهوم رشد صلح آميز و سپس دگرگونياست. نخست به م کرده

 .هاي رشد صلح آميز پرداخته خواهد شدپس به مشخصهو س

 المللي در سياست بين رشد صلح آميز. 6

  ا يکي از سه پيامد، جنگ، صلح سرد و ياافزايش قدرت يک دولت ممکن است ب

صلح گرم  همراه باشد. جنگ به معناي جنگ بين دولتي است. صلح سرد به معناي 

گي متقابل است و صلح گرم براساس ثبات بر اساس رقابت قدرت و بازدارند

هاي مطالعه رشد قدرت(Kupchan, 2001:23).  متقابل استوار است همکاري واعتماد

ارتاريخي است و جنگ يک هنجدهد که بزرگ در تاريخ روابط بين الملل نشان مي

ها بويژه انتقال قدرت درسيستم بين المللي غالبا با جنگ همراه افزايش قدرت دولت

ماه يک بار يک جنگ  11بطور متوسط هر  1361تا  1461ست بگونه ايکه از بوده ا

   (Holsti,2004:7). المللي رخ داده استدر سيستم بين

رشد صلح آميز به معناي افزايش قدرت يک دولت است به شيوه اي که با صلح       

د بدون رت در حال رشد بتوانگرم همراه باشد. رشد صلح آميز به اين معناست که قد

-المللييت بينهاي بزرگ و همسايگان جايگاه و وضعتهاي عمده با قدرخصومت

که درآن يک دولت در  د صلح آميز يک فرايند دوگانه استرشاش را ارتقاء دهد. 

سازد و در همان المللي منطبق ميقواعد جامعه بينرا با هنجارها و  حال رشد خود

آورند و ر اين قواعد و ساختارها بوجود ميد اتيتغييري مستقرهاهنگام ديگر قدرت

در جهان  . کنندساختارهاي نظم را تعديل ميبراي پذيرفتن قدرت جديد قواعد و 

در تکنولوژي نظامي ومنابع ثروت رقابت هاي امنيتي  ريتغيکنوني به نظر مي رسد که 

سطح  ح آميز قدرت را دراست وامکان رشد صلح آميز و انتقال صل را تلطيف کرده

  (Sørensen, 2009:23). استللي نسبت به گذشته آسان تر گرديده المسيستم بين

از جنگ رات سيستمي در توزيع قدرت را فارغ يشانس تغياي هسته هايسالح

هاي بزرگ ي که شاهد شکل گيري عصر صلح قدرتابه گونه افزايش داده است

هاي تمال اجتناب هژمون وقدرتاي احتههاي هسهاي بکارگيري سالحهزينه هستيم.

 .ش داده استنوظهور را از تعارضات سخت بر سر قدرت افزاي
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است و خويشتن  اي را محتاط تر کردهي بزرگ هستههااي قدرتهاي هستهسالح

بر در منابع تغي .هاي بزرگ انجاميده استدارتر و لذا به کاهش احتمال وقوع جنگ

المللي ي در سيستم بينهاي شديد امنيتش رقابتها نيز از احتمال افزايقدرت دولت

از باالتر ز بسيارهاي فتح و اشغال ديگرها امروهزينهاز طرفي  .کاسته است

آوريهاي تفوق اقتصادي امروزه از فنSørensen, 2006:16). ) است دستاوردهاي آن

ين و هاي هجدهم و نوزدهم از زمو برخالف قرن گيردپيشرفته و ارتباطات نشات مي

المللي و تسهيل گذاري بينح باالي تجارت وسرمايهسط شود.نيروي کار ناشي نمي

را تيکي يهاي ژئوپولهاي رقابتهزينهتوليد و صادرات معطوف به اقتصاد جهاني 

است که امکان  ها يکي ديگر از عوامليها و سياستدر رويهتغييرافزايش داده است. 

از سويي جنگ بعنوان يک  است. کرده ها را تقويتآميز دولت رشد صلح

هنجارتاريخي مشروعيت خود را از دست داده است و هزينه هاي مادي و غير مادي 

المللي رخ داده اين اساس تحوالتي که در عرصه بينبر  جنگ افزايش يافته است.

  .شده استاست امکان رشد صلح آميز تقويت 

ها در سه زمينه تصور خيرخواهانه اساس در جهان معاصر چنانچه دولت بر اين

اي و منطقه ،المللي در سطوح محليسر نظم بيناز يکديگر، مشروعيت و توافق بر 

است. در مقياس سيستم امکان رشد مسالمت آميزشان بيشتر المللي مشابه باشندبين

المللي اگر بين هاي حافظ نظمدر حال رشد و دولت هاينوني دولتالمللي کبين

و بر  روعيت نظم بين المللي را پذيرفته، مشخواهانه از يکديگر داشتهخيرتصوري 

داشته باشند، رشدشان م توافق هاي حافظ نظسر قواعد و هنجارهاي نظم با قدرت

 .نيست هاجوييموجد مقابله

 خيرخواهانهتصور . 2-6

يت آن مها و نهادگرايان نئوليبرال باور دارند که کيفيت قدرت و نه صرف کاليستئر

هاي هاي دولتها به ارزيابي نيات و قابليتاست که حساسيت زاست. دولت

رين دولت است پردازند. در بررسي والت دولت ها بر عليه تهديد آميزتمجاورشان مي

و نه صرف قدرتمندترين  کننداي مقابله جويانه ايجاد ميهکه موانع و محدوديت
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اي تجديد نظر هفظ وضع موجود و دولتهاي حادولت اليسم کالسيک بينئدولت. ر

و فرض بر اين دارند که اليسم و نهادگرايي نئوليبرال هردئر .کردطلب تمايز ايجاد مي

نارشيک است ي دارند و فشارهاي ساختار آتغييريهاي الها خصوصيتهمگي دولت

-را ناگزير از جستجوي قدرت مي و نه عوامل دروني است که دولت ها

تغيير در ميزان قدرت پيامد رشد دروني دولت ها و يا اتحادهاي . (Jervis,1978:3)کند

هاي کند و خصوصيتير ميبيروني است و تنها ميزان قدرت دولت هاست که تغي

ر است. نهادگرايان نئوليبرال باور دارند که نهادها رقابت بر سر ياساسي واحدها اليتغي

که براي افزايش منافع به  نماينديمي نمايند و دولت ها را قادر م قدرت را تلطيف

هاي دولتالمللي در بين ي مبادرت نمايند. اما همکاري بينالمللهاي بينهمکاري

ماند. اين توضيحات نارشيک پايدار نميپرست و اتميستيک تحت ساختار آ خود

روابط اياالت متحده و . الملل کافي نيستراي تبين تحوالت کنوني سياست بينب

روپا برغم عدم تقارن درقدرت و فقدان يک تهديد مشترک پايدارباقي مانده اتحاديه ا

-ي و سياست قدرت کار مي کند. دولتاست و دور از يک سيستم مبتنني بر خوديار

هاي امريکاي شمالي و اروپايي نه تنها از افزايش قدرت يکديگر بيمناک نيستد بلکه  

هاي خيرخواهانه هوم خصوصيتيگر دارند. مفنگرشي مثبت به افزايش قدرت يکد

و براي توضيح اين که چه چيزي در  مسئلهبهترين ياري گر ماست براي تبين اين 

پس اين همکاري هاي عميق نهفته است. دگرگوني در هويت هاي اين دولت ها 

راديکال در فهم دولت هاي اروپايي و امريکايي از قدرت يکديگر  تغييرموجب يک 

 . (Acharya,1997:328) شده است

ها هنگامي که تصوري خيرخواهانه از يکديگر داشته باشند نسبت به دولت

بر شکل گيري تصور خير خواهانه نگرند. چهار مکانيزم متقابل مي يکديگر با اعتماد

دولت ها نسبت به يکديگر تاثير مي گذارد. وجود يک تهديد مشترک که همکاري 

. دوم محدوديت هاي مي کندپرجذبه  بين هژمون و دولت در حال رشد را تسهيل و

استراتژيکي هستند که به دولت ها اجازه مي دهند که نيات يکديگر را تهديد آميز 

سوم وجود هويت مشترک و عاليق عاطفي است که تکوين متقابل نيات  نکنندتصور 
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هاي مشترک است که . چهارم فرهنگ و ارزشکندير ميخيرخواهانه را امکان پذ

تصور  لت ها را نسبت به يکديگر شکل مي دهد. اين چهار مولفه برنگرش هاي دو

 (Kupchan, 2010:44) گذارددولتها از يکديگر تاثير مي

 توافق برسر نظم. 1-6

 بايد ،ات با صلح همراه باشدتغييرهاي در حال رشد بخواهند که اگر هژمون و دولت

 ورد چشم انداز نظم آيندهبرسر اصول و قواعد نظم بايکديگر به توافق برسند ودر م

المللي اگر برآمده از چانه زني و توافق اصولي بر اجماع نظر داشته باشند. نظم بين

ابرقدرت و با  سر هنجارها و نهادها باشد بادوام تر از نظمي است که از سوي يک

افزايش ها صرف ه همواره براي دولتئلها تحميل مي شود. مساجبار برديگر دولت

هاي موجود که شناسايي اين ايده از سوي قدرتهايي دارند آنها ايده قدرت نيست

نظم  .الملل استمند در دروابط بينلگوالمللي به مثابه رفتار انظم بين .اهميت دارد

المللي گيرد بلکه نظم بينر اساس سلسله مراتب قدرت شکل نميالمللي صرفا ببين

ها و توزيع نهادها، هنجارها، ايده (Adler,1997:43). يک بعد هنجاري قوي دارد

نقشي اساسي دارند. هژمون و  الملليقدرت در چگونگي شکل گيري نظم بين

ي، سلسله مراتبي و هاي در حال رشد چنانچه در خصوص ابعاد هنجاري ،معنايدولت

ا هاي نوظهور بفق داشته باشند افزايش قدرت دولتالمللي توانهادي نظم بين

ها با تصوير همراه خواهد بود و اگر اين مولفهمراتب کمتري هاي به حساسيت

و  رشد قدرت نوظهور مشروع تلقي  برقرار کندخيرخواهانه از نيات يکديگر پيوند 

  (Kupchan, 2001:68).شود، افزايش قدرت صلح آميز خواهد بود

 مشروعيت. 9-6

و توافق بر سر آن و  الملليبين رشد و انتقال صلح آميز قدرت عالوه بر شناسايي نظم

هاي حافظ نظم از نيات خواهانه  دولت در حال رشد و قدرتهم چنين تصور خير 

اع در خصوص يکديگر هم چنين به مشروعيت نظم بستگي دارد. مشروعيت اجم

دامنه و گستره و  (Kupchan, 200:68). کندو نظم را بادوام مي کندنظم را تسهيل مي

 پذيرش مشروعيت .المللي اهميت داردوعيت نظم بينرهم چنين سطح نهادينگي مش
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-ها براي کسب قدرت در پيش ميهايي که دولتالمللي بر نوع استراتژينظم بين

 بايدرشد و يا يک دولت کوچکترچرا يک هژمون در حال  گذارد.گيرند تاثير مي

 المللي را هدف کالن خود تصور کند. پاسخ به اينويران کردن نظم مستقر بين

توجيه  ها گاهي برايالمللي بستگي دارد. دولتبه مسئله مشروعيت نظم بينپرسش 

هاي بزرگ جهاني است که مشروعيت نظم را به چالش هاي مخالفت با قدرتهزينه

هاي ناراضي بر اين باورند که نظم را اگر خودشان طراحي کنند، غالبا دولت کشند.مي

-هايش خواهد بود و هم اينکه بهتر ميرزشنظمي بهتر خواهد بود که هم بازتاب ا

حال  هاي دردولت .(Jonston,1996:251-254)المللي را سامان ببخشدبينتواند امور

-شوند، ايننظم مستقر گاهي به ريا متوسل مي هايرشد براي برخورداري از مزيت

واعد و هاي نظم موجود براي رشد، قفرصتمند شدن از براي بهرهگونه که 

مسئله اين کنند بدون آنکه اعتقادي به آنها داشته باشند. رهاي نظم را رعايت ميهنجا

هاي مخالفت صريح دارد. که همواره با اين مخاطره مواجه است که ريشه در هزينه

هاي مشروع، به تدريج سبب جامعه ن توسل قدرت در حال رشد به کانالدر طول زما

شود که گامي حاصل ميمشروعيت هنود. المللي شقر بيندر متن نظم مستپذيريش 

هاي در حال رشد نه تنها بر سر قواعد و سلسله مراتب نظم توافق هژمون ودولت

ارند و اصول هنجاري ريشه در دارند بلکه بر سر اصول هنجاري نظم نيز اجماع د

لمللي ااي نظم بينهاي ريشهکه ارزش هنگامي  (Finnemore, 2009:60).داردها ارزش

هاي در حال رشد باشد رشد حساسيت زايي خود را از آل هژمون و قدرتر ايدهباو

بگيرد و به . مشروعيت موجب مي شود که يک حس ما بودگي شکل دهددست مي

 .(Kupchan,2010:232)رات جديد منطبق شوديدهد که با تغينظم اين قابليت را مي

ب فراتري براي نظم رچوهاي اجتماعي نظم را گسترش مي دهد و چامشروعيت پايه

 . کندتقال آرام قدرت را تسهيل ميو ان کندايجاد مي
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 گيرينتيجه

زايي رشد يا افزايش قدرت اندارهاي تئوريک بيانگر حساسيتمشواهد تجربي و چش

نت همراه بوده المللي غالبا با خشوبينانتقال قدرت در سطح سيستم  .هاستدولت

حلي نيز رشد يا افزايش قدرت هاي ماي و حوزهههاي منطقاست. در سطح سيستم

ثباتي وجه غالب رشد . جنگ و بي ثياتي شده استلبا موجب جنگ و بيها غادولت

ي و يا در الملل بوده است اما برخي از دولت ها درسطح سيستم جهاندر سياست بين

انتقال  اند.اي صلح آميز رشد يافتهاي و محلي به شيوههاي کوچکتر منطقهمقياس

اي صلح آميز انجام گرفت و رشد متحده به شيوهقدرت از بريتانياي کبير به اياالت 

آلمان و ژاپن در نيمه دوم قرن بيستم بر خالف نيم قرن پيش از آن بدور از جنگ 

انجام گرفت. در مقياس هاي محلي رشد کره جنوبي در قياس با رشد کره شمالي دو 

ها در محيط اند. رشد برخي از دولتيش گذاشتهماالگوي متفاوت از رشد را به ن

هاي کمتري مواجه خي نيز با دشواريالمللي به مراتب دشوارتر است و رشد بربين

ي بزرگ که از وضع موجود هاها هنگامي که رشد آنها براي قدرتاست. دولت

بيشتر بيروني براي افزايش هاي تهديد آميز باشد با محدوديت کندحفاظت مي

شود که افزايش قدرت هايي که موجب ميتغييرشوند. مهاي خويش مواجه ميبليتقا

روني يک دولت حساسيت زايي بيشتري داشته باشد و يا اين که با حساسيت بي

مولفه هاي هويتي، معنايي و  هاي ميزان قدرت نسبي،کمتري مواجه شود شامل مولفه

قواعد، هنجارها و نهادهاي ها و کيفيت جهت گيري قدرت نوظهور نسبت به ايده

هايش را در مقياس تاوليه و ثانويه نظم بين المللي است. يک دولت هنگامي که قابلي

دهد اگر از سوي اي يا محلي افزايش ميالمللي و يا يک سيستم منطقهبين سيستم

شود با  هاي بزرگ حافظ وضع موجود تهديد آميز تصورها بويژه قدرتديگر دولت

هاي حافظ وضع موجود و قدرتتري مواجه خواهد شد. مقابله جويانههاي واکنش

اي و يا محلي منطقه ،جهانيديگر دولت هايي که خود را با تهديد قدرت نوظهور 

ها بيفزايند. رشد هاي بيروني اين دولتکنند که بر محدوديتبينند سعي ميمواجه مي

هاي ارتي به ترس قدرتبه عب هنگامي فاقد حساسيت است که صلح آميز باشد.
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 هايهاي حافظ وضع موجود استراتژيقدرت حافظ وضع موجود منجر نشود.

شود و ند که رشد آنها تهديد زا تلقي ميگيرهايي در پيش ميمتفاوتي نسبت به دولت

مه اي در مجالي هايي که رشد آنها تهديد زا نيست اين پژوهش به مثابه مقددولت

سياست بين الملل نگاشته شد. تجزيه و تحليل بيشتر زواياي رشد در  کوتاه بر مسئله

ها زايي افزايش قابليت تافزايش قدرت دولت ها و درک چرايي و چگونگي حساسي

هاي ممکن م چون جمهوري اسالمي ايران وشيوههاي يک دولت خاص هو ظرفيت

نياز  براي غلبه براين محدوديت ها و موانع بيروني به پژوهش هاي تفصيلي تري

هاي بيروني خود ها مي بايست محدوديت. آنچه روشن است اين است که دولتدارد

 هايي موثر و موفق براي رشد برگزينند. را به خوبي بشناسند تا بتوانند استراتژي
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