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 چکیده

به تحوالت  پوا ای یوایسه سوبتام ر ی اای واه       است؟ دهیرس انیبه پا کایآمرقرن  ایآکتاب 
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صوالر   سیلتی ذکرشده سرپی حل معضال  مورت   بوا امنیوت ملوی ی امنیوت اهوانی بوه       

 ندود  ینداان ه تالش کنند. ندد شکلی ی ریشی سرکنار ندد محتالایی سرقالب سوه شواخ   
موونظو ی  ای ای ندودهای مجمالعوه ی ندود مههوالم قوودر     رسواختاریر ندود پوالیش قوودر    

حاضوور بحوو  ی  ةدالووهووا سر منآ سهنوود کووه هریوو  ایشووده را تیووکیل مووی بنوودی سسووته
 اند. هشدبررسی

ر االیف نایر ندد شکلیر ندد ساختاریر ندد پوالیش قودر ر   آمریکاپایان قرن  ها: کلیدواژه
 .ندد مههالم قدر 

                                                                                              

 سانی اه شهید بهیتی تهرانر تهران راقتصاس ی علالم سیاسی ةسانیکد رالملل استاس ریاب  بین *
h_pourahmadi@sbu.ac.ir 

 khoshkar1392@yahoo.com رمسئالل( ة)نالیسند سانی اه تهران رالملل سانیجالی سکتری ریاب  بین **
 16/04/1398: پذیرش تاریخ ر17/11/1397: سریافت تاریخ

Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article 

distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 

download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose 

mailto:h_pourahmadi@sbu.ac.ir
mailto:h_pourahmadi@sbu.ac.ir
mailto:khoshkar1392@yahoo.com


 1398سال نوزدهم، شمارة هفتم، مهر  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   24

 مقدمه. 1

الملل ی یضعیت سواختار  پیچیدگی ی سشالاری تالصیف ی ت یین تعامال  حاکو بر ریاب  بین
بوه ابهوام ی    2001سوبتام ر سوال    یوایسهو ساسهوای   طالر خاص پوا ای ریی الملل بهنظام بین

الملول   سطح کالن ی سطح خرس سر ریاب  بینهای ن تنالع تحلیلآسن ال سرسرگمی فکری ی به
  تر تحوالت یی برای ت یین ی فهو سقیقآمریکای سیاست خارای منجر شد. متهکران غربی ی 

سنود توا بوه تودیین تصوالیر      کرثار قلمی بسیاری اقودام  آالملل به انتیار پرشتاب سیاست بین
ریی سیاسوت   های پویش یالشن سست یابند. آالملل ی مناس ا  حاکو بر تر ای نظام بینسقیق

هوای برخوالرس بوا معضوال      ای ی ابقارها ی تکنیو  سر سطح اهانی ی منطده آمریکاخارای 
گرفتوه   یی را سربور آمریکوا ها ی مدات  اندییومندان غربوی ی   ی ای کتابری محالر بسیارپیش

صوالر   سلیل تمرکق ی تجمیع عناصر مهو قدر  نقس خوالس بوه  مریکا بهآ ةاست. ایات  متحد
هوای  پرسایی ی تصالیرسوایی گر کانالن نظریهی سیلت مداخله رگرسیلت هژمالنر سیلت سلطه

غربوی تیوکیل ساسه اسوت. نوقس محددوان ریابو        نظری ی سیاسی را سر محافول سانیو اهی   
 سبتام ر برم نای تالییوع قودر  عمودتا    یایسهو انگ سرس ی تحالت  پا ای  ةسیر رالمللبین

 مالاالس ارییابی شده است. ة  پیچیدمریکا به معاستآماسی ی یاکنش غرب ی 
لملول ی  اریاب  بوین  ةالملل ایامله محددان حالیاالیف نای متهکر ی سانیمند ریاب  بین

تور   فهو سقیقسر   نرم ی قدر  هالشمند سن مههالم قدرکربا مطرح کهسیاست خارای است 
بر مههوالم  ن تالش نظری بسیاری کرسه است. نای عالیهآالملل ی معضال  حاکو بر نظام بین

اوایی قودر  سر عصور پسواانگ سورس سارای      همعاست  ساختاری ی اابو  ةقدر  سر حالی
سر هموین   اسوت؟  یدهرسو  یوان بوه پا  آمریکاقرن  آیااری است. کتاب مهو ی اثرگذ های سیدگاه

 ةقلوو اوالیف نوای ی ترامو    بوه  را کتاباین انتیارا  اختران اریالب نالشته شده است. هی
. کتاب سر ههوت بخوش   کرسه استیاپ  1395صهحه سر سال  125 بابایی سر علیغالمرضا 
گیوری قورن   شوکل  :انود ای ع وار  ترتیوب  های کتاب بهسهی شده است. عنالان بخشسایمان
ماننود ریم   آمریکایا آگران ی افالل نس یر ظهالر یینر افالل مطلق: ر یالشآمریکار افالل آمریکا

هووا. محووالر م احوو  ی ی نتیجووه رهووای قوودر  ی پیچیوودگی اهووانی اوواییاسووت؟ر اابووه
الی کوه محتوالای اصولی    ؤن استالار است. سو آال ی پاسخ به ؤهای کتاب بر ی  سبندیبخش

سرحوال افوالل    آمریکوا یا قودر   آن شکل گرفته است این است که آکتاب سراهت پاسخ به 
س هرم قدر  خالاهند گرفت؟ پاسخ نوای بوه   أمریکا را سر رآ  اهها اایاست ی سایر قدر 

ی تدالیوت   آمریکوا هوای  ضوعف  بوایاالس است که ال مذکالر منهی است. یی بر این بایرؤس
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یندتیوه هنوالی هوو    ی شده  پیچیدهسیاییر این کیالر سر اهان آای اریپایی ی قدر  سایر رق 
 .سارستیی بسیار با اای اهیالن گذشته ثرگذاری بر معاست  اهانی هواسر 

. سارسمتمایل به حقب سمالکرا  بوه سیاسوت   فلسهی لی رال ی رییکرسی های نای گرایش
 ةثوار مختلهوی سر یمینو   آیارس است ی ساری کندی سر سانی اه هارحکالمت ةیی استاس سانیکد

اسوت. برخوی ای   قودر  ی امنیوت   ةسربار ثار ییآتر الملل منتیر کرسه است. بیشریاب  بین
 ابوقار : نورم  قودر  (ر 2013) آمریکاعصر  خلق ی امهالر سایؤر ره ری :ند ایاها ع ار نآ

 مریکوواآسر قوودر   تنوواق (ر 2004) قوودر  بووایی(ر 2004) اهووانی سیاسووت سر مالفدیووت
 اهوانی  اطالعوا   عصور  سر قودر   مجمالعوه ی  ر(1993) المللیبین منایعا  فهو(ر 2002)
هووا ی مدووات  سی وور کووه بووه یوواپ رسووانده اسووت. ایاملووه  ( ی تعووداسی ای کتوواب2004)

توالان بوه معواین یییور سفواع سر اموالر امنیوت        هایی که یی برعهده ساشته است میمسئاللیت
ای سر سیلوت  هوای هسوته  سوالح  ةملیر مسئالل منع اشواع  المللر رئیا شالرای اطالعا بین

ی رئویا میوترک کمیسویالن سیحقبوی قودر  هالشومند سر مرکوق مطالعوا           رایمی کارتر
 سر مدوام هوای سانیو اهی ی اارایوی    المللی اشاره کرس. نای ضومن مسوئاللیت  برسی ی بینراه

نظور ی میوالر  سر    ةعالیه ای یی برای ارائهمیایر مداما  رسمی ایهای ندش کرسه است. ب
 .(277: 1396 شالس )قاسمیالمللی سعال  میالسا  سیاسی ساخلی ی بین

 کتاب خالاهیو پرساخت. بخوش سیم ندود  ای ای ری سر بخش ایل به خالصه پیش ةسر مدال
 ندود گیرس. بخش سالم به ندد محتالایی کتاب سر سه بخوش  می شکلی ی ریشی کتاب را سربر
بنودی مدالوه   پرسایس. سر پایوان بوا اموع   ندد مههالم قدر  میی  رساختاریر ندد پالیش قدر 
هووا یری ساسهآرسوود. ریش گوورس گیووری مدالووه بووه پایووان مووی   سرقالووب بخووش نتیجووه  

 انتداسی است.و  ری ت یینی نالشتار پیش ةرساستهاسای ی ریش تحلیل مالخانهکتابواسناسی
 

 معرفی کتاب. 2

 ةبوا ترامو   1395صوهحه سر سوال    125سر اسوت؟   یدهرسو  یوان بوه پا  آمریکوا قرن  آیاکتاب 
مود. نوای سر   آانتیارا  اختران بوه بوایار کتواب     ایسالیبابایی سر ههت بخش  علیغالمرضا 

نموایی   قودر  غوای  آگیوری ی  تاریخ شوکل  آمریکاگیری قرن بخش ایل کتاب با عنالان شکل
مریکوا ای  آن تاللید ناخوال   آتر ای ساند. نای بر این بایر است که ق لمی 1930 ةمریکا را سهآ

غوای  آن مدطع را آتالان نمی آمریکا ةهای انقیاطل انسلیل سیاستاما به رسی ر کیالرها باتتر بالس
 کند.گالنه تالصیف میرا این آمریکاغای قرن آنامید. نای سر همین بخش  آمریکاقرن 
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سسوت   1917ل باید تالاه ساشت که ییسری ییلسالن سر سا رگالیی را کنار نهیواگر گقافه
بوه حوال عواسی     آمریکوا بار سربایان به یطن برگیتند شکنی یس ی برای نخستینبه سنت

اهانی قدر  بوالس سر   ةسر این یمان عاملی مهو سر مالاین هبایگیت. اگریه ایات  متحد
ن اسوت کوه شوریع قورن را ای     آتر شد  انقیاطلب شد. ای همین ری سقیقبه 1930 ةسه

 .(15: 1395 انگ اهانی سیم بدانیو )نای ةریییلت به صحنیمان ییسری فرانکلین 

 آمریکوا هژموالنی   یموه نسلیل یاالس بلالک شورق بایود سیران   به را نظر نای سیران انگ سرسبه
 س.کرقلمداس

همییوه   آمریکوا شناسوی سیاسوی هژموالنی    کننود کوه سر اسوطالره   منتددان خاطرنیان می
بلکوه   ریاقع هرگق نه ی  نظو اهوانی  بهمیخته شده است ی آخیات  بسیاری با یاقعیا  

ی اریپوای غربوی    آمریکوا رکقیوت  بوا م  فکور عمودتا   هوای هوو  تر گریهی ای سیلوت بیش
هنوری   ةگهتو ثیر مث توی بور سی وران ننهواسه اسوت. بوه      أساشته ی این گریه همییه تیاالس

ااکوه کیوالرهای بوقر     نآاهانی یاالس نداشته اسوت. ای  کیسینجر هرگق نظمی حدیدتا 
 آمریکوا ی بلالک شالریی خارج ای این حلده بالسند نظو اهوانی   ریینر هندر اندینقی سنیا

نظوامی اهوانی    ةمریکا ایلحاظ مالاینآگرفت ی می تر ای نیمی ای اهان را سربرسریاقع کو
ی  رنهاسهوار قالاعود   آمریکوا اقتصواس نیوق ره وری     ةی  قدر  هژمالنیو  ن والس. سر یمینو   

 رن. بنوابراین آاما فد  بر نیموی ای   رتصاس اهان حاکو شدیرس که بر اقآیاالس هایی بهریال
 .(19: هژمالنی بنامیو )همان نیمهن است که حالت مقبالر را نالعی آتر سقیق احتمات 

هوای مکینودرر مدلسوکیر    با بررسی نظریوه  آمریکانای سر بخش سیم کتاب با عنالان افالل 
هوای بوقر    اایی قدر هرا سر ااب هانآ( قطعیت 27 -25: ی هانتین تالن )همان ریالراشتاین

بررسوی ستیول بدوای     ةمریکا یعدآها ی پذیرش افالل نس ی نآبرس ی ضمن ندد ال میؤس ییر
گوران  سهود. سر بخوش سوالم یوالش    های بعودی موی  را سر بخش آمریکا ةطل انقدر  برتری

ژاپونر   مریکا بح  شده اسوت. اریپوار  آها سر تضعیف قدر  برتر نآاحتمالی ی ائتالف میان 
هوا ممکون اسوت بوه     نآتنهایی یا ائتالفی ای ند که بها ی برییل نامقسهای احتمالی رریسیهر هند

پایان سهند. منابع قدر  مالرسبررسی نای برای ارییوابی رفتوار ی    آمریکای قرن  آمریکابرتری 
امعیوتر قودر  نظوامیر قودر  اقتصواسیر       هوای بوقر    اایی قدر  میوان قودر   هااب

تکناللالژی ی سای ری سر تعیوین   ةقدر  نرم است. االیف نای اریپا را سر حالی ی رتکناللالژی
ی  یی پژیهیو  راما به ستیل امعیتیر اقتصواسی  رسانداستاندارسهای اهانی صاحب قدر  می

ل امعیتویر ریسویه   ئسلیول مسوا  بیند. ژاپن ی ریسیه بهمریکا نمیآرقیب ادی برای  یمالیشآ
سلیول اقتصواس   ی هند ی برییل به رهای فسیلیخام ی سالخت سلیل یابست ی به صاسرا  مالاسبه
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 آمریکوواالانووایی رقابووت بووا مووالیش ی پووریرش ضووعیف ای تآفاقوود کیهیووت تکناللووالژیکی ی 
 .(45 -31: نیستند )همانبرخالرسار

تالانوایی سواختاری یوین سر     بخش یهوارم کتواب بوا عنوالان ظهوالر یوین بوه ارییوابی        
اختصاص سارس. نای عمق بایارهای مالی ی سطح پوایین  مریکا آکییدن برتری قدر  یالشبه

مریکوا سر  آساند کوه یوین را نسو ت بوه     های صنعتی را عامل مهمی مییریآتکناللالژی ی نال
 سهد.تر قدر  قرار میطالح پایینس

راسوتی قوالی   ن هستند که کیالرشان هنالی باید به ی  کیالر تجاری بوه آها ن ران یینی
رمق است. بسویاری ای صواسرا  ای اریش   خدما  بی ةمینییرا تجار  سر ی رت دیل شالس

هوای تجواری معوریف سر مدایسوه بوا      پایینی برخالرسارنود ی یوین فاقود موارک     ةافقیس
موارک   25موارک معوریف ای    19لمان است )آی  ههای تجاری نظیر ایات  متحدقدر 

برتور   شرکت 500سرصد ای  46های فراملی یی است(. سرمالرس شرکتآمریکابرتر اهان 
یلوی نسو ت    رتر استسی ر تجار  یین بقر سخنهاست. بهییآمریکااهان متعلق به 

 .(50: تری سارس )همانلمان پییرفت ی کوآیا  هبه اقتصاس ایات  متحد

ای ی اهانی ای ستیول ضوعف   متحدین منطده ةمریی ی ش کهای نظامی برینفددان پای اه
ای ی موریی یوین بوا    هوای منطدوه  اسوت. سرگیوری  یین سر ابعاس سیاسی ی نظامی ذکر شده 

گیرس. نای ایون  را می آمریکاهمسای انش مانع سی ری است که الالی برابری قدر  یین با 
 :کندینین عنالان می اینکتاب  61 ةها را سر صهحسرگیری

تر نظیر ییتنوام  هند ی ژاپن ی نیق همسای ان کالی  ةسیا مالرسمناقیآظهالر قدر  یین سر 
یرس. اتحاس ایات  آقدر  پدید می ةسر یمین هاین امتیایی مهو برای ایات  متحداست ی 
سویا  آاساس ث وا  شورق    ةمنقلبه رنآکلینتالن ی هاشی مالتال بر  ر1996 سر ی ژاپن همتحد

هوای یوین    هاس سدی مهو سربرابر بلندپریاییکید مجدس نأسر سیران پا ای انگ سرس ت
 .(61:هند )همانی هند ی ریاب  ژاپن ی آمریکااب  ی نیق ینین است به الس ری است

احتموال کواهش    آمریکوا ساران افالل کییدن نظر طرفیالشنای سر بخش پنجو ضمن به
ل ساخلوی هور سی قودر  سر    ئینده را با افالل ریم سرقالب مدایسه سر مسوا آسر  آمریکاقدر  

کند. نای ستیل افوالل ریم را سر  ی نهاسهای سیاسی بررسی می رابعاس اامعه ی فرهنگر اقتصاس
ریم یمانی ای سرین پالسید کوه مورسم اعتمواس خوالس را بوه فرهنوگ ی       »ساند. ل ساخلی میئمسا

 رسی ور برخاسوتند  نخ  ان بر سر کنترل قدر  به انوگ بوا یو     رنهاسهاییان ای سست ساسند
عه ی فرهنوگ  ل اامئمسا ةسر حالی .(67: ی اقتصاس ای رشد بایماند )همان رفساس فقینی گرفت

 :ین بایر است کهنای بر ا
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طوالر   رسد این میکال  بهنظر نمیما بها رمیکال  ااتماعی بسیاری سارس هایات  متحد
ل ااتماعی حتی ری به کاهش اسوت نظیور اورم ی    ئبعدی بدتر شالند. بعضی ای مسات 

ج ی نرخ بارساری سر نالاالانی. اگریوه بور سور مسوائلی نظیور ایسیا      رنرخ طالق رانایت
هوا بور   نظرخوالاهی  رهوایی فرهن وی سرگرفتوه اسوت    گرایان ی سد  انین نقاعاناهو

 .(68: سهد )همانی مدارا گالاهی میافقایش عمالم

تکناللوالژی ی تدالیوت منوابع فسویلی      ةسر حوالی مدی آسور  آمریکوا رشد اقتصاسی باث ا  
هوای فسویلی ایاملوه عناصور برتوری      منظالر صاسرا  ی خالسکهایی سر مصورف سوالخت  به

ای فیورسه  تکناللالژی ی اقتصاسی نس ت به سایر رق اسوت. نوای سر خالصوه    ةسر حالی آمریکا
 :کندگالنه تیریح میبرتری را ایناین 

یری خالس را با کواربرس  آتری سارس نالمریکا اگریه نس ت به گذشته رشد کوآاقتصاس 
فرینی آسوو ب فرهنووگ کووارکنوود ی ایوون بووهکوورسن تکناللووالژی حهوو  موویی تجوواری
ی سونت ریابو  نقسیو  میوان صونعت ی       ری سنجیده سر صنعتر سرمایهخطرپذیر
ره ری تحدیوق ی تالسوعه را سر اهوان     ههای برتر اهان است. ایات  متحدسانی اه

گام است ی انرژی پیش رهای ادید سای ریر ناتالر بیالسر سست سارس ی سر تکناللالژی
 .(84: )همان

نظور  ه شده است. بهئبخش شیو ارا اایی قدر  سرهبندی نای سر م ح  کالن اابامع
 اایی قدر  سرحال یقالع است.هبنای سر قرن کنالنی سی اا

هوا ی انتیوار   ها ای غرب به شرق ی سیرشدن قدر  ای حکالمتانتدال قدر  میان سیلت
تور گهوتو نخسوتین    گران غیرسیلتی براثر اندالب اطالعواتی اهوانی. پویش   ن میان کنشآ

سر تالاین اهوانی   آمریکابه مرکقیت  ها احتمات میان سیلت اایی یعنی انتدال قدر اابه
 .(85: )همان ای یارس نخالاهد کرسینده خدشهآ قدر  سر سی سال

ی تکناللوالژیکی   رهای اقتصاسیر نظامیر امعیتوی کید بر عدم برابری شاخ أنای ضمن ت
کاتهوا   ئةسر اراها را فاقد تالانایی مریکا ی رق ایش سر قسمت سیم استدتل خالس سایر قدر آ

سانود. یی بوا ذکور مثوال بحوران      های عمالمی برای بدای ث وا  ی نظوو اهوانی موی    ی سارایی
 :نالیسدمی 2008اقتصاسی سال 

ت ئو ارالملول بواقی خالاهود مانود ی بوه     ترین کیوالر سر نظوام بوین   بقر  هایات  متحد
هوای امعوی اهوانی را    سارایوی  سهوی تاللیود  تورین کیوالری اسوت کوه سوایمان      بقر 
بسوا  های نظوامی ی اقتصواسی یوه   سرمالرس برخی ای سارایی آمریکاکند. ره ری میره ری
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ساری ای قوانالن  سر پواس  آمریکوا گال باشد. برای نمالنه نیوریی سریوایی   تاحد ییاسی پاسخ
فودرال   ةسیودیو ذخیور   2009توا    2008طالرکه سر بحران سریاها ندیی مهو سارس ی همان

 .(98: امنیت ی اطمینان است )همان ةایسهنده ی میام ةیاپسین پیتالان

کنالنی اذعوان بوه برتوری     ةالملل سر سیربرسپرسای نای ای نظام بینسر تصالیر نهایی ذهن راه
حل میکال  کنالنی را سر تعوامال   اما راه رن استآهای رقیب نس ت به سایر قدر  آمریکا

 :نالیسدساند. یی میگرایی میینداان ه ی پرهیق ای ی  اان ه

تر که پیشگالنههمان راهمیت سارس آمریکال فراملی ادید اگریه ره ری ئاما سرمالرس مسا
نیان ساسیو مالفدیت نیایمند همکاری سایر کیالرهاست. بدین اعت وار قودر  بوه بوایی     

حسوب  اساموه یابود اندییویدن بر    آمریکوا ن شالس. اگر قرار است قرمجمالع مث ت بدل می
ینین به کواربرس قودر  بورای رسویدن     ست. باید هوریی سی ران کافی نی آمریکاقدر  

به اهداف میترک اندییید که متضمن میارکت سر قدر  با سی ران اسوت. سر بسویاری   
مندسوایی سی وران ممکون اسوت ایوات  متحوده را سر ااورای        ل فراملی توالان ئای مسا

مود  آرها ی ارت اط سر این اهان به من ع مهمی بورای قودر  کا  اهدافش یاری سهد. ش که
اعت ار مرکقیت ایات  متحوده سر توالاین قودر  ی ره ریوت     به آمریکاشالس. قرن بدل می

یوه  نآاما با ظاهری متهوای  بوا    رهای عمالمی اسامه خالاهد یافتمریکا سر تاللید ساراییآ
 .(99: پایانی قرن گذشته شاهد بالسیو )همان ةسر نیم

 
 نقد شکلی و روشی. 3

ها اشواره  نآشالس که به تعداسی ای خالصه ی بررسی می ندد شکلی ی ریشی سر یند شاخ 
کوه شوامل    را کیهیوت فنوی ی ظواهری اثور     نخسوت خالاهد شود. سر ندود شوکلی ی ریشوی     

س. کور ی قطع کتاب است بیوان خوالاهیو    رکیهیت یاپر صحافی راییرآن اریر صهحه حریف
سارس ی بوا   ی قطع کتاب سر یضعیت بسیار خوالبی قورار   رراییر کیهیت یاپر صحافیآصهحه
مستمر کتاب سیار گسیخت ی ی کاهش کیهیت ظواهر کتواب نخالاهود شود. ایلحواظ       ةمطالع

هوای رایوا اسوت ی بورای خالاننوده      های ییرایش ی ن ارشر کتاب فاقد غل رعایت تکنی 
برگورسان   رکند. سرکنار مالارس مث وت فوالق  یحمت قرائت ی یاسگیری بهتر مطالب را ایجاس نمی

سه است توا موتن را بوا    کرامتیای باتیی برخالرسار است ی متراو اثر سعی فارسی کتاب نیق ای 
 بنوابراینر الملل ترامه کنود.  مطالعا  ریاب  بین ةاستهاسه ای مهاهیو کلیدی ی تخصصی حالی

ی مطالعوا    رمللر علوالم سیاسوی  الریاب  بین ةن ی سانیجالیان رشتامتن کتاب برای متخصص
 الاهد بالس.مالینده خآید ی ای بسیار مه منطده



 1398سال نوزدهم، شمارة هفتم، مهر  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   30

ی نام متراو با سی رنگ سهید ی یرس نالشته شده است ی سر ن واه   رلفؤعنالان کتابر نام م
شالس ی بورای خالاننوده ای ایون لحواظ     شده خالانده میصالر  صحیح ی براستهبه ایل سریعا 

ظواهر   بوه بینویو کوه   اما سر طرح ریی الد کتاب سوربایی را موی   رکندسشالاری را ایجاس نمی
 ةنالیسوند س شده است. این طورح بوا مودعای    أاست ی سیار سرماندگی ی ی شکست خالرسه

 بنوابراینر خالانی نودارس.  ییکو هوسیم قرن بیست ةسر سه آمریکابر استمرار قدر  کتاب م نی
کند ی سیگان ی را میان محتالا ی طورح  طرح ریی الد کتاب محتالای کتاب را نمایندگی نمی

سوایس. نظوو منطدوی ی ارت واط     ذهن خالاننده مت واسر موی  کتاب به  ةریی الد سر پایان مطالع
سی ر ایامله امتیایا  مث ت سی ری است که قلو نای به خوالس اختصواص ساسه   فصالل با ی 

کنود ی سر   موی ن شوریع آاوایی قودر  ی ندود    هی ااباریالب نظرهاست. االیف نای با ی
 ةینود آمحتمول   ی قودر  نورم رق وای    رفصالل بعدی با ندد قدر  نظامیر سیاسیر اقتصواسی 

نهواساتی بوه   سهد ی سر پایان با طورح پویش  الملل استدتل خالس را اسامه میسر نظام بین آمریکا
ها بوه اسوتهاسه ای   نآسرقالب ترغیب  آمریکابرس سیاست خارای مداران ی طراحان راهسیاست
صالر  فصل بوه  برس. منابع ی ارااعا  سر پایان کتاب بهگرایی کتاب را به پایان میینداان ه
موار ی ارقوام ای ضوعف فدودان نموالسار ی      آکید بور  أسلیل تاما کتاب به رشده استیرسه آفصل 

 رمثوال  راینیستند. بو شده سارای ارااعا  سقیقای ارائهمارهآبرس ی تعداسی ای ادیل رنا می
موار سسوت یسه   آبور  های م تنوی  مهااران خارای به قضای  ةی سربارکتاب نا 70 ةسر صهح
 ای نکرسه است.ماری اشارهآمنابع ی به است 

اموا ای محتوالای کتواب     رکورسه اسوت  ریش خاصی اشواره ن  االیف نای سر این کتاب به
گرایی ی رفتارگرایی اسوت. یی ای  یی تجربه ةشالس که ریش مالرساستهاسگالنه برساشت می این
ح  کتاب بهوره  های ماسی سر اغلب م اصالر  اثرگذاریمار ی ارقام ی ت یین ماسی قدر  بهآ

 ةسلیل عدم استهاسه ای رییکرسهای انتدواسی ی تهسویری بوه پدیود    برسه است ی ای این اهت به
شالس که به رییکورس اریوان   الملل میمالل نددهایی میقدر  ی مناس ا  حاکو بر ریاب  بین

 ده است.مآکار یارس گرایی محافظهالملل ی تجربهاصلی ریاب  بین
 

 نقد محتوایی. 4

 ن سرآضور سر  هوای حا ندد محتالایی سه شاخ  را بورای محتوالای کتواب ی ایوده     سر بخش
شاخ  سیم ندد پالیش قودر  ی شواخ     رایو. شاخ  ایل ندد ساختاری است گرفتهنظر

 .استسالم ندد مههالم قدر  
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نقدساختاري1.4
الملول بور سور    نظام سیقط وی اامواع محددوان ریابو  بوین      ةپا ای پایان انگ سرس ی خاتم

یوا   قط وی  بور سور تو     ایالملل شکل ن رفوت ی م احو  فکوری گسوترسه    ار نظام بینساخت
نوای   اسوت؟  یدهرس یانبه پا آمریکاقرن  آیاالملل سرگرفت. سر کتاب بالسن نظام بینیندقط ی

الملول را  مریکوا را پذیرفتوه اسوت ی نظوام بوین     آقدر  برتری  آمریکابالسن ضمن رس هژمالن
تور اسوت ی بوا    هوا بوقر    قودر  ای سایر  آمریکاساند که سر آن های بقرگی میسارای قدر 
به تحالت  سواختاری سر نظوام   س هرم قدر  قرار سارس. این مدعای نای باتالاهأفاصله سر ر

گرایانوه اسوت. سوامالئل    گیوری ملوی  ساری سیاسوی ی سارای اهوت  الملول نوالعی اانوب   بین
ان یندقط ی یاقعی سانسته اسوت.  اهان پساانگ سرس را اه (Huntington 1999)هانتین تالن 

( 1383 ای میوابه هوانتین تالن سارس. ایکن وری )ایکن وری    عدیوده  (Kagan 2012)رابر  کاگان 
هوای  صوالر  سوهام  سانود کوه قودر  بوه    صالر  متکثر ی اهانی پراکنده میاهان را به

 شالس ی ابرقدرتی باقی نخالاهود مانود. نیوال فرگالسون    پراکنده سست به سست ی تکثیر می
(Ferguson 2004،)   برژینسوکی(Brzezinski 2012)،   ی هواس(Hass 2008)    نیوق بوه اهووان

گرایی ساختاری پوا ای انوگ   یاقع» ةمدالیندقط ی یا بدین قطب بایر سارند. کنت یالتق سر 
قط وی اسوت   تو  لملل پا ای انگ سرس ی  ساختار ابر آن است که ساختار نظام بین «سرس

قط وی ای  نظور یی نظوام تو    بوه  اموا  راسوت قدر  بالمنوایع   آمریکا ةن ایات  متحدآکه سر 
اوالیی سربرابور قودر  هژموالن خالاهود      هاست که سر پایان به ی  مالاینوه ترین نظامث ا بی

شوالس. ایل  بنودی موی  قط ی به سی سلیل تدسویو ث اتی نظام ت انجامید. سیدگاه یالتق سرمالرس بی
تری است کوه سر سرایمود    های بیشی مسئاللیتکه سیلت هژمالن مایل به تد ل یظایف این
نارشوی اسوت کوه ایون     آالمللی  که اصل حاکو بر نظام بیننآ. سیم ن را تضعیف خالاهد کرسآ

ینوان  سایر کیالرها هوو  کندگرسس که اگر کیالر هژمالن حتی با مالیمت رفتار خالس باع  می
 .(55: 1383  ریبرند )ایکن می سر مهارنیدنی قدر  متمرکق به سر هراس ای نیریی

قط ی بایر سارنود. ییلیوام سوی یلهوالرث سر     ای ای محددان مانند یلهالرث به نظام ت عده
نظوام   منقلوة المللوی بوه  ظوام بوین  ضومن تالصویف سواختار ن    «قط یث ا  سر اهان ت » ةمدال
نظور  قالاست. بوه  ةمریکا مانع ای بایگیت به حالت مالاینآکامل  ةن است که غل آقط ی بر  ت 

میوق را  آبتالانود یو  سیاسوت تهوالق    یی هیچ قدر  عظیو سی ری سر موالقعیتی نیسوت کوه    
ت ندارنود  ئو یو  ار اهت انگ یا رقابت سرایمد  با ایات  متحده پویش ب ورس ی هویچ   سر

 علوت نود. بوه هموین    کنرا متالاوه خوالس    آمریکوا عملی انجام سهند که رییارییی ی سشومنی  
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قط وی یو  نظوام باث وا  اسوت. ای      اندیید که نظام ت برخالف یالتق ای به این استدتل می
هوای یو  سیلوت ای ایجواس مالاینوه      ن تالانوایی آسانود کوه سر   بالسن را ساختاری موی قط یت 

قط وی   تمیق میان امبراتالری اهانی ی ت  شایان اهمیت سر سیدگاه یی ةکند. نکتالالگیری می
تمرکوق سر سسوت یو  سیلوت     ینوان م نآقط ی قودر   است. ای معتدد است که سر نظام ت 

اما بسیاری ای محددوان بوا افوالل     ر(9: 1999 نیست که به امبراتالری اهانی بینجامد )یلهالرث
گور  انود. کی وان تحلیول   سمت نظوام ینودقط ی یوا بودین قطوب مالافوق      ی حرکت به آمریکا

نیوق  ن را آی علوت   اسوت  را ییسهن ام قلمداس کرسه آمریکایی اعالم افالل آمریکاکار نالمحافظه
اعتداس یی نالعی انتدال قودر  اقتصواسی ای غورب بوه شورق      ساند. بهای به گذشته میاسطالره

ن السه ی سهو این کیوالر ای تاللیود    آمریکااما این انتدال یندان به ییان  رصالر  پذیرفته است
یابی اقتصواسی  گذشته تدایم ساشته است. یان هی قدر  ةناخال  ساخلی اهان سر یهار سه

 اهوان الیوعاع قورار ساسه اسوت. یی سر کتواب     مالقعیت ژاپن ی اریپوا را تحوت   یین عمدتا 
تودایم یافتوه ی هویچ ملتوی حتوی       آمریکامعتدد است قدر  نظامی ی اقتصاسی  ساختهآمریکا

 .(Kagan 2012)ن پییی ب یرس آتالاند ای یین نمی
الس اطلوا بوه   ریاج مهاهیمی مانند اهان یندقط یر انتدال قدر  ای اقیوان  آمریکابا افالل 
ی اهان پسواغربی سر اسبیوا     رییآمریکاالمللر اهان پساسیایی نظام بینآرامر عصر آاقیانالس 

یافوت  اایی میان سی رهسیاست اهانی ای این یاقعیت نالظهالر حکایت ساشت. نالسان ی اابه
کوه بایتواب   نآموالایا    بوه الملول  بینانه ی بدبینانه سر اهان غرب نس ت بوه نظوام بوین   خالش
های اقتصاسی ی ژئالپلتیکی بالس مالاب شد که اسبیوا   های تاریخی نالپدید سر عرصهیاقعیت

اریالب بحران موالی ی  هالملل نیق سیار تحالل شالس. سر همین یی فضای حاکو بر ریاب  بین
گیوالس.  ظهوالر  نموایی بوایی ران سرحوال   قودر  اقتصاسی اهانی فصول ادیودی سر رینود    

سی ور  ین بحوران بوا تیودید همکواری سیاسوی بوا یو        های عضال بریکا ای فرسای اقدر 
گقینوی غیررسومی   یموان اوای  اند. هوو مدهآسرصدس اثرگذاری بر سیاست ی اقتصاس اهانی بر

مود  آالمللوی پوی  ترین نهاس همکاری اقتصاسی بینمهو منقلةاای گریه ههت بهگریه بیست به
در  ای اریپوا ی اقیوانالس   هوای قو  اایی ژئالاکالنالمیکی شاخ اابه ةبحران اقتصاسی ی نیان

ن بوه  آسان بحران اقتصاسی ی ریندهای پیواپی   بدینرام بالسه است. آسیا ی اقیانالس آاطلا به 
سر  .(Renard 2009)اسووت ههووای نالظهووالر شووتاب بخیوویدشوودن اای وواه قوودر نهاسینووه
تریلیوالن ستر بوالسه    6/13برابر با  2013تاللید ناخال  ملی یین سر سالماری آهای یاقعیت

 رمریکا سر همان سوال اسوت. بور ایون اسواس     آسرصد ای تاللید ناخال  ملی  9/80که معاسل 
سرصود سر سوال    4/15بوه   1990سرصود سر سوال    7/3سهو یین ای تاللید ناخال  اهوانی  
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 3/24ی که سهو ایات  متحوده ای تاللیود ناخوال  اهوان ا    افقایش یافته است. سرحالی 2013
کووواهش ساشوووته اسوووت    2013سرصووود سر سوووال   19بوووه  1999سرصووود سر سوووال  

(http://www.worldbank.org, Accessed on: 2015/3/11).
ل بوه افوالل   ئو الملل است که قاای سی ر محددان ریاب  بین (Wallerstein 2003)یالراشتاین 

سارس. ایون سوه   بیوان موی   آمریکوا گیری ی افوالل  ست. یی سه مدطع یمانی را برای ایجآمریکا
 ةسیر 2001توا   1970ر ای آمریکوا برتوری هژموالن    ةسیر 1970توا   1945نود ای  امدطع ع وار  

حاضور را   ة. یی سیرآمریکوا افالل  ةتاکنالن اسام 2001ی ای سال  رآمریکاکاهش قدر  ی افالل 
 ساند.می آمریکا ةشدهژمالن سابدا امتداس نقیل قدر  



و2014مریکادرسالآةمتحدنرخرشدواقعيتولیدناخالصداخليچینوایاالت.1نمودار

(www.worldbank.org, Accessed on: 2015/3/11)2050اندازچشم

نقدپویشقدرت2.4
بوارة  کتواب سر  ةسراغ مدعای نالیسندسر شاخ  سیم ندد محتالایی یعنی ندد پالیش قدر  به

سلیول  رییو. نوای بوه   میسر قدر  ای براهانی ی منطده های بقر تعامل قدر  ةنالع ی نحال
 ةمنظالر حهو  ی بسو  سولط   الملل برای همکاری بههای لی رالی ی اقتصاسی به ریاب  بینن اه

تورایح   «سی وران قدر  با سی ران را بر قدر  بور »ل است. یی ئبرسی قاایلالیت راه آمریکا
بر ایون مودعای نوای یارس سانسوت بوه ستیول همکواری ی میوقان         تالان سهد. نددی که میمی

 ةگرسس. نای سلیول همکواری را بورای اسوتمرار سولط     ها بایمیی سایر قدر  آمریکاهمکاری 
نظر ن ارندگان سلیل همکاری نوه ای  اما به رساندن ضریری میآی حل معضال  امنیتی  آمریکا

سر مالضع ضعف اسوت. یقوایع بعود ای     آمریکاسلیل قرارگرفتن بلکه به رمریکاآمالضع برتری 
طل وی ریسویه سر شورق اریپوا ی     سر عوراق ی تالسوعه   2003مریکا پا ای سال آهای شکست
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سومت سوایر   را سر مالضع ضعف ی سست سیستی این کیوالر بوه   آمریکاگرفتن ایکراین قرار
ن همکواری  سهد. سرکنار سلیل همکاری بایستی به میوقا ن نیان میآای ن غربی ی منطدهامتحد
س. نای بوا رییکورسی لی ورال بورای     کرای اشاره های غربی ی منطدهی سایر قدر  آمریکامیان 

اهانی ایون   ةاما تحالت  حاضر سر صحن ربین استسارشدن همکاری خالشبرقراری ی اسامه
طالر خاص با رییکرس ترامپ بوه سیاسوت ی   ری ساخته است. بهمدعا را با یالش ادی ریبه

 آمریکوا نای به همکاری متعارض با سیاسوت خوارای عملوی     ةی ن اه متساهالناقتصاس اهان
 نماید.اله میال

کنود  یوه نوای بیوان موی    نآای تور   بغورنا مریکوا بوا معضوال     آ رل ساخلیئمسا ةسر حالی
 ه اسوت سکرمنتیر  اکالنالمیست ةخرین بررسی شاخ  سمالکراسی که مجلآاست. سر ری ریبه

اعتمواس عموالمی بوه نهاسهوای سیاسوی سر ایون کیوالرر عنوالان         رفوتن  ایسست سلیلبه رآمریکا
هوای معیوالب اوای گرفتوه اسوت.      سمالکراسوی  ةسمالکراسی کامل را ای سست ساسه ی سر سست

گرایوی سمالکراسوی   ای سر سیران ترامپ تضعیف شوده ی یاپوا  یاسی رسانهآحدالق مدنی ی 
موار فدورر میوکال     آبوالسن  بوات  رساریسرعت باتیی ساشته است. بحوران سر نظوام سورمایه   

ی گسوترش   راسوتریت  یالهوای ااتمواعی ادیود ماننود     رشد ان ش رااتماعی ی خانالاسگی
گور افوالل تودریجی قودر      سر کیالرهای یاقوع سر خایرمیانوه بیوان    ستیقی خصالصا آمریکا
 ییال ی نظوو های خوالس کتواب   ساسن تغییر ایدهبرای نیان 2014ست. فالکالیاما سر سال آمریکا

ی ظهووالر  آمریکووارا نالشووت ی بووه تحووالتتی یووالن انتخابووا  ریاسووت امهووالری  سیاسووی
یال هوایی ای ی نیوانه  منقلوة سیاسوی کیوالر بوه    ةهایی یالن بالش ی کلینتالن سر عرص خانالاسه

 استناس کرس. آمریکاسمالکراسی 
ل ئاالیانه مودنظر نوای بوا مسوا    ل سیاست خارایر پالیش قدر  همکاریئمسا ةسر حالی
توری را بوه   ل شوکل پیچیوده  ئظهالر ی خیقش قدر  یین مسوا بارة سرری است. یندی ریبه

کوان سر محوی  ی فضوایی کوه نظوام      ها بر این بایرنود کوه یوین کما   خالس گرفته است. لی رال
ی بوه   اسوت  میوق ظهوالر یافتوه   آصولح  ةشویال الملل برای این کیالر ایجاس کورسه اسوت بوه    بین
 الملول مالاوالس پوی بورسه    ننظوام بوی   میق خالاهد پرساخت. یین به مقایایآییستی مسالمتهو

الملول بودیل نخالاهود    المللوی ی ایجواس نظوام بوین    مراتب بینگری با سلسله ی به یالش است
هوا  نآبایر اند. بهیرسهآن ها اما ای رقابت فیرسه میان سی طرف سخن به میاپرساخت. رئالیست

به سهو خوالس سرصودس    آمریکارایش نظامی یین تیدید شده ی آبا  آمریکاهای امنیتی  سغدغه
 رانوالبی  ةکر رگذر تدالیت ریاب  مالاالس با ژاپنتضمین نهالذ استراتژی  خالس سر منطده ای ره

 .(Glaser 2011)ریاب  با هند پرساخته است  ةمده ی به تالسعآی تایالان بر
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هنوگ رشود اقتصواسی ی قودر  موالی      آسرصالر  حهو  نورخ ی    رهاایسیدگاه رئالیست
ناپوذیر خالاهود بوالس. حتوی     ااتنواب  آمریکارقابت امنیتی معناسار بین یین ی  رالمللی یین بین

معمای امنیتی این رقابت بوه اهوان سیقط وی سی وری      ةبرخی بر این بایرند که برم نای نظری
هوای منطدوه نیوق    ی سوایر سیلوت   آمریکوا بر یوینر  منجر خالاهد شد. سر این یضعیت افقین

ایون منظور سلیلوی یاوالس نودارس کوه یوین میوی ی          مد. ایآقدر  برخالاهند  ةسرصدس مالاین
هوا ی  های بقر  را سر پیش گیرس. رفتار یوین سرق وال بحوران   رفتاری متهای  ای سایر قدر 

هوا  پیرامالنی این کیالر گالیای این یاقعیت است که یینی ةمالضالعا  سیاسی ی امنیتی حالی
نوالعی  تالانود سورانجام بوه   نهالذ خالس هستند ی این رفتار می ةسرصدس اعمال حاکمیت بر حالی

محوالر  های سیاسوت قودر   مالیهآیابی یین را سرقالب ها قدر منایعه منجر شالس. رئالیست
قودر  ی مهوار سر رییوارییی بوا ایون       ةهای مالاینو ی خالاهان اتخاذ سیاست اند بررسی کرسه

تصواسی ی  سلیل یابسوت ی متدابول اق  کنند که بهها یین را بایی ری تلدی میاما لی رال رکیالرند
های سنتی پیالسته ی تمایلی بوه ییال نظوو   المللی اقتصاسی ی تجاری به قدر تدسیو کار بین

کنود. بور هموین     موی سایی نظو مالاالس کم ه نهاسینهن بآاقتصاسی مالاالس ندارس ی تعامل با 
عیوار ای ظرفیوت نظوامی امکانوا  ی      االیی تمامنیق طیهی بهره گذاریسیاست ةسر عرص رم نا

ی طیهوی سی ور    انود  را خالاهوان  های نالظهالر ایامله یوین برای مهار قدر  آمریکا مالقعیت
بور  اایی قدر  اهانی را فرصتی برای ایجاس م نوایی ادیود بورای نظوو اهوانی م تنوی      اابه

 .(Zakaria 2008)کنند همکاری تلدی می
ی  اسوت ری سیستمی سرق ال یین ریبوه رینسیستمی ی بهای متعدس سرینبا یالش آمریکا

کاران ای ایج قدر  خالس یاپا نیسته اسوت. پیودایی فضوای بودبینی سر     ای سیران نالمحافظه
 رسر تاللیود ناخوال  اهوانی    آمریکوا این کیالر نیق حاصل این تحالل اسوت. کواهش سوهو    

نهوالذ موالی اهوانی     رافقایش میکال  اقتصاسی مانند نورخ بواتی بیکواریر کواهش اعت وار     
مودهای  آی پوی  رسوامان هگسوترش اسوتراتژی  نابو    رملی ةساکسری بال رپذیرشدن سترسیبآ

ینود.  آحساب موی  های ادی این کیالر بهمتدابل یالششدن ایامله تیدید یابست ی اهانی
های اهوان ایاملوه یوین    را بیش ای گذشته به سایر قطب آمریکاها رفاه ی امنیت این یالش

بورس سیاسوت تجدیودنظرطل ی سر    ای پویش  آمریکااین شرای  س ب شد تا  یابسته کرسه است.
المللوی خوالس   المللی بایماند ی سیاست حه  یضع مالاالس را سر کانالن تحرکا  بیننظام بین

ی  آمریکوا  2008غای بحوران اقتصواسی سوال    آقط ی ی های ت های سیاستقرار سهد. یالش
هوای  اهان غرب بار سی ر مالضالع افالل نس ی قدر  این کیالر را به مضمالن اصلی منواظره 

 الملل ت دیل کرسه است.سیاست بین
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هوای مختلوف   سر حوالیه  آمریکوا ر اوالیی سربرابو  هوا بورای مالاینوه   حرکت سایر قودر  
 ةتالان تحت مههوالم مالاینو  را می آمریکاهای بقر  برای مهار برس اغلب قدر سارس. راهیاالس

تور  ای  سوخت کند با ایجاس شرنرم سعی می ةسهنداریالب مالاینههس. سر این یکرنرم خالصه 
هوای حهو  یضوع مالاوالس     برای سیلت سرحال ره ری یا ائتالفش ایطریوق افوقایش هقینوه   

تدالیوت  ( ج رسیبلماسی گیرانوداختن ( عدم پذیرش سریمینیر ب( د: الفکنایطریق ییر اقدام 
نورم سارای سی   ةمالاینو  .(286: 1387 عقم راسوخ بورای مالاینوه )رضوایی    ( س رقدر  اقتصاسی

هوای  ینوین توالش  ی بیرینی است. سر شکل سرینی به بسیا منابع سرینی ی هو یشکل سرین
ی نظامی ی  سیلت با هدف افقایش تالانایی برای رییارییی با تهدیودهای   راقتصاسی رسیاسی
شالس. تدالیت قدر  اقتصاسی سر این سوطح بررسوی   کید میأشده ایسالی قدر  برتر تمطرح
بور  هوای سیبلماتیو  ایق یول اقوداما  م تنوی     توالش  که سر شکل بیرینی بور شالس. سرحالیمی

یسایوی ی  المللی ایطریق ابقارهای میوریعیت های مالقت ی همکاری سر نهاسهای بینهمکاری
تالانود بوه   شالس. سر همین قالب یین با کم  بوریکا موی  عدم یاگذاری سریمین متمرکق می

اهوانی   ةس را سر صحنایپیش قدر  خالرسی ندارس سست یابد ی بیشتمامی نداطی که سست
د کوه سرحدیدوت ایون امور     کنو شدن نظو اهانی حرکوت  گسترش سهد ی سراهت یندقط ی

اای واه یوین ی بوریکا سر     یتالاند به کاهش تنشر افوقایش همکواریر تث یوت ی ارتدوا    می
قطوب اهوانی بوا یوالش مالااوه      مدعی ت  سراای اهرا  آمریکاگرسس ی منجر اهانی  ةعرص
ای ای ی فرامنطدوه هوای منطدوه  ینی یین ی ظهالر سوایر قودر   یانه ییرا افقایش قدر  ردکن

 ةظهوالر را سر صوحن  هوای سرحوال  ی مد اللیت اهانی قودر   کند میرا محدیس  آمریکاقدر  
 .(53: 1394 بخید )سهییری ی بهرامی میبه الس  آمریکاالملل سرمدابل بین

 

نقدمفهومقدرت3.4
را سر نظوام   آمریکوا کنوالنی   ةاالیی ی سلطبرتری ةن االهرآمده ای آمراتب برقدر  ی سلسله

بوه   آمریکوا قرن  یاآ سهد. نددی که به مههالم قدر  مالرساستهاسه سر کتابالملل تیکیل میبین
صوالر   مضیق ی اغلب ماسی ای مههوالم قودر  بوه    ةشالس استهاسیارس می است؟ یدهرس یانپا
بوار اصولی    رن اشاراتی سارسآهمیت است. هریند نای به قدر  نرم ی ا «منابع ةمثابقدر  به»

محاس ا  مواسی   ةبر قدر  سر نظام اهانی برعهدبح  ی استدتل خالس را ای تعامال  م تنی
اریالب تحلیول نوای قودر  سرقالوب منوابع نظوامیر اقتصواسیر        هگذارس. سر یای قدر  می

بایستی ندود   رنآبالسن قدر  ی ندد به شالس. سرکنار ماسیبندی میی نرم سسته رامعیتیر علمی
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ن این است کوه نوای قودر  را    آسیمی را نیق به رییکرس نظری نای به قدر  یارس سانست ی 
 کند.را به منابع قدر  محدیس می نآبیند ی ارت اطی نمی

هوای مههوالمی متنوالعی بحو  ی     باریالهو الملول سر ی قدر  نقس محددان ریاب  بین
 یاسوت س ةعرصو  سر قودر  کتواب  سر  شده است. ریمالند سیال ی میکائیل بارنوت بررسی

انود. ایموق   ی ماللد را شناسایی کرسه ریهار نالع قدر  اا اریر نهاسیر ساختاری الملل ینب
به قدر  نرم ی سخت اشاره کرسه است ی لیهین ی برخی سی ور   نرم قدر ریینا سر کتاب 

قدر  اهانی بر اهمیت فراقدر  سر عصر  ةهای اطالعاتی ی تغییر سامنسر کتاب تکناللالژی
ای ی قودر   به قدر  رابطه المللبین ریاب  نمایراهاند. بالدیین سر کتاب کید کرسهأکنالنی ت

ارگانسوکی قودر  را سرقالوب سی بعود      .(711: 1386 عناصر ملی اشاره کرسه است )یحیدی
. کنود موی منهی را مطرحسی نالع قدر  مث ت ی کند ی بر این اساس مث ت ی منهی تعریف می

کوه سر  سرحوالی  راستارساختن ملت سی ر به اقدامی خاصقدر  مث ت تالانایی ملت سر یاس
ن ع وار  اسوت ای   آالملل صالر  کلی قودر  سرقالوب قودر  منهوی اسوت ی      امالر بین

نمایود.  نظر ملت ایلی نوامطلالب موی  تالانایی ملتی سر بایساشتن ملت سی ر ای اقداماتی که به
هر کیالری بایستی ای حداقل قدر  منهی برخالرسار باشد که بدین یسیله کیالرهای  غال ا 

کوه ای قودر     یموانی  رادی سر امالر ساخلی خالس بایسارس. بر این اساس ةسی ر را ای مداخل
ی شوامل قودر  مث وت     اسوت ید هر سی بعد قدر  مدنظر آمیان می بهی  کیالر صح ت 

 اسوت بایی ر سر اعمال نهالذ بر سی ری ی قدر  منهی یعنی الالگیری ای نهالذ ملت سی ور  
 .(144 :1354 )ارگانسکی

( بین یهار نالع قدر  تمایق مههوالمی ی عملوی یاوالس    1374براساس سیدگاه مالرگنتای )
ی قودر  میوریع    راستهاسهاستهاسه ی غیرقابل قابلدر  سارس. قدر  ی نهالذر قدر  ی ییرر ق

منودی  ای قودر  توالان   است ع ار  (Aron 1973)ی نامیریع. قدر  ایسیدگاه ریمالن ارین 
کننود مههوالم   سی ران اعمال می ةبرای اقدام یا نابالسساختن. یقتی افراس قدر  خالس را سر رابط

ساند کوه  قدر  را نالعی اعمال ییر می (Dohl 1957)یابد. رابر  سال یاقع سیاست تجلی می
A  برB  که صالرتیسر ریرس تا کاری را انجام سهدآمییارسB      به میل خوالس ایون کوار را انجوام

کیود سارس گواهی ایقوا  منوابع قودر  را بوا       أساس. رییکرسی که بر عناصر قدر  ملوی ت نمی
یوه کوارکرس قودر  سر یو      نآاسوت کوه   گیرس. میکل این رییکرس اینان میسقدر  ی 

کن است استعداس قدر  سر مالقعیت سی ور فورض شوالس. بورای     شالس مممالقعیت ارییابی می
یموان  شالس ممکن است هوو مثال ذخایر نظامی که مالاب بایسارندگی سرمدابل ی  کیالر می

صوح ت سرموالرس قودر      رتسلیحاتی با کیوالر سی ور شوالس. بنوابراین     ةمالاب شریع مسابد
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معنوی  ن بوی آقلموری  کرسن سامنوه ی  کیالرها برحسب منابع ی تالانایی بدین تالاه به میخ 
 .(700: 1386 است )یحیدی

شدن قدر  ی مناس ا  حاکو بور نظوام   ایهای اطالعاتی ی ش کهگسترش ش که ةسر سیر
تور شوده ی ای ییژگوی    قدر  به مههالم تحمیل اراسه سر سیستو نالین بسیار پیچیوده  رالمللبین

افوقاری ایطریوق   سوخت است. به این مههالم که بدین نیای به قودر   ده شارت اطی برخالرسار 
خوالس   ةها را به پذیرش اراسنآاثرگذار بالس ی ن سی راتالان بر رفتار افقاری نیق میهای نرمشیاله

هوای  ی سیسوتو  است سهی قدر  نیق پیچیده شدهع ارتی سر سی رپلتی  سامان. بهسکرمج الر 
سی ور   ةبالس ی نکتو یی یندانی برخالرسار نخالاهند آقالای سنتی ای کار ةاتحاس ی ائتالف ی مالاین

کسوانی سارای قودر     بنوابراین یاوال کورس.   که ماهیت قدر  را باید سر ارت اطا  استاین
های مختلف ارت اطی استیال ی برتوری یابنود ی   های مالاالس سر کانالشالند که بر پیامتصالر می

 رپلتی  ع ارتی مههوالم سوی  به ؛بتالانند کنترل را ایطریق کنترل بر فرایند ارت اطا  عملی سایند
.(Rothkopf 1998: 359)پلتی  شده است  رئالگقین اای

 

 گیری نتیجه. 5

یی ی آمریکوا ثوار قلموی محددوان    آایاملوه   اسوت؟  یدهرسو  یوان بوه پا  آمریکوا قرن  آیاکتاب 
الملل نالشوته شوده اسوت.    سر ساختار نظام بین آمریکامنظالر ت یین یضعیت است که بهغربی

صوالر   پسوا یوایسه سوبتام ر بوه     ةالملل سر سیرساختار نظام بیناالیف نای سر این کتاب ای 
س هرم قودر  قورار سارس.   أسر ر آمریکان آسه است که سر کرهرمی تصالیرسایی نظری ارائه 

 آمریکوا هوا بوا قودر     نآابوری  بر اهوت هوا را سر نای سر کتاب خوالس تهدیود سوایر سیلوت    
صوالر   الملل را بهقدر  سر نظام بینبیند. نای تالییع اما خطر را نقسی  نمی رگیرس میادی

بورسن ای مههوالم   مطالب خالس ضمن بهره ةاسام سر بنابراین ؛بیندمی آمریکان آس أهرمی ی سر ر
س هورم قودر    أسر ر آمریکابرسهایی را برای بدای منابعر راه ةمثابصالر  قدر  بهبه رقدر 
ب ماسی ی سرقالب قودر   صالر  اغلاریالب مههالمی نای بههکند. قدر  سر ینهاس میپیش

 شالس.تاحدیسی قدر  نرم تعریف میی  رنظامیر اقتصاسیر امعیتیر علمی
ی ندود مههوالم    رقودر   پوالیش  ندد ساختاریر ندد شاخ  سه سر کتاب به محتالایی ندد

 قودر   تالییع به که المللبین ریاب  محددان سی ر ثارآبه  یقدر  انجام شد. سر ندد ساختار
 یش. سر ندود پوال  یوپورساخت  رساشوتند  اشاره المللبین نظام بالسنفاقد قطب یا یندقط ی برم نای
را  یمطوال   آمریکوا  یبقر  ی معضوال  ساخلو   هایقدر  یانم یمالانع همکار سربارةقدر  
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 بوایاالس  آمریکوا ی  ینیو  یوان م یتوی ی امن یکه رقابوت اقتصواس   یوی استدتل کرس سیوکر هئارا
 ی قودر   مههوالم  ندود  سر. اسوت  ریریبوه  بسیاری مالانع با هالی رال االیانههمکاری هاین اه
 تحلیول  ای رفتنفورا  ی المللوی بوین  مناس ا  شدنایش که عصر سر قدر  بالسنیارت اط ةان 

مههوالم   سربوارة  ینوا  یکورس را به ری ییقدر  نددها یمنابع ماس یابیاری برم نای قدر  مههالم
 بورای  ذکرشده نددهای کنارسر است؟ یدهرس یانبه پا آمریکاقرن  آیا. کتاب یوکرس یانقدر  ب
 بوا  شونایی آ منظوالر بوه  الملول بوین  ریابو   ی سیاسوی  علوالم  نای متخصص یانسانیجال ةمطالع
 .است مالیندهآی  یدمه المللبین  ریاب سر لی رالیستی هایسیدگاه

 یدهرسو  یانبه پا آمریکاقرن  آیاها ی هنجارهای اسالمی ی ایرانی کتاب سید اریش ةای یایی
تالصیهی این اه محددوی اسوت کوه کیوالرش سرمدوام قودر  بوقر  اهوانی          یمن ع است؟
را سر سور سارس ی بوا    آمریکوا  ةابدوا ی تودایم سولط    ةسغدغکتاب  ةافالل است ی ن ارندسرحال

های نای با رییکورس اسوالمی   گیریها ی اهتهمین سغدغه صهحاتی را ن اشته است. اریش
ینوین  رام به حدالق برابر کیالرهای مستدل ی آیاس اهان ی هوالملل سر ابعاس احتبه ریاب  بین

نوابالسی ی   ةپذیر منافا  سارس. بدای قدر  یو  کیوالر بوه هقینو    گر ی سلطهسلطه ةنهی رابط
هوای سیاسوت اسوالمی سر تضواس     ها بوا هنجارهوا ی اریش  ساسن سایر سیلتتحت سلطه قرار

شوناخت رییکورس محددوی ای کیوالر      ةیسر حوال  فد اثر مذکالر  ربنابراینمحتالایی قرار سارس. 
 تالاند مهید ی پرثمر باشد.اال میسلطه
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