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قدرت مهدسط  ۀعناصر سازند نییتع در سمیبرالیل هبکم. دارد رکتمر هامادی دولت
ی اسی در پرتد اقهصاد سینئدگرامش دگاهید. دارد نظر هادولت رفهار بر عمدهطدر به

. پاردازدی مهدساط مایهاقدرت نقش به برالنئدلی ۀجهانی و تبانی نخبگان در پروژ
ی دارد، تاربرجساهه تی قابلیانظار نیایتب تادان ثیاح از هکا ری نیبکیتر ردیکرو
 گار،ید عباارت باه. زنادیم دندیی قدرت مهدسط را پبرالیی و لیگرای واقعارهامعی

ی بارر  و هااقادرت انی آن در میاهاایتدانمناد هست کای دوله مهدسط قدرت
 هشادد کا دهیانام مهدساط قادرت تدانادک قرار دارد. دولهای مایدچی کهاقدرت

  یاتعر نی باشد. همچنیای دارای اسهقلال قابل ملاحظهجهان حدزه در آن اقدامات
ی رفهاار بُعد ،یماد قدرت هیپا سط  گاه،یجا نییتع اری مهدسط شامل معیهاقدرت

 (.Hassan, 2020: 186ی است )اشهیاند بُعد تمفروض و در نهای
نظار قارار  دری قدرت مهدسط پاند اتیادب لیتحل در تداندیم هی کگربُعد دی

 نیاا درپیشینه مطالعاات ی است. ای مهدسط در سط  منطقههای قدرتبررس ردگی
 سلساله سااخهار در گااهیجا نی ایامادع هدارد کا ریی تمرکهاتنها بر دولت حدزه
ی در ای منطقاههاامراتاب سلساله هنگرش کا نی قدرت هسهند. ایالمللنیب مراتب
در یاک  جادارهامی هادولت نی بیمحل روابط به ردیگیم دهیناد را المللننظا  بی

ی را مانناد ایی بی تدجه اسات. سااخهارهای سلساله مراتاب منطقاهامنطقه جغرافی
دهناده باه واحادها، ی اصدل نظاممبنا بر تدانی میالمللنساخهار سلسله مراتب بی

 در اسااس، نیا بر. ردک  یتعر آنها انیم در هایتدانمند عیتدز و آنها ردکارک نتعیی
 و بارر  قادرت مقاا  باه آمادن نائال انی امکاای سلسله مراتب منطقهساخهارها
 ی مدجدد در یک منطقه خاصهای دولتبرا مهدسط قدرت گاهی از جایبرخدردار

ی مهدساط های از قدرتای مهدسط منطقههاوجدد دارد. آنچه باعث تفاوت قدرت
: 1951)پاا،، ی قدرت نار  و ساخت آنهاا اسات هایتدانمند گرددی میالمللنبی

 فاقاد هکی وجادد دارناد کادچی کاهاادولات ردادعاا کا تدانیم ،نابراینب(. 121
قادرت مهدساط ی قدرت نار  و ساخت بارای نائال آمادن باه مقاا  هایتدانمند

 یفای اساهیبارا آنها لیتما سازنهی زمیای و منطقهداخل طاما شرای ،ی هسهندالمللنبی
 ی قدرت است.امنطقه مراتب سلسله در تری مؤثرگاهیجا


