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دریافت-7934/77/3:پذیرش7931/4/2:


چکیده

گیریسیستمهایپیچیدهوآشوبی،

تکاملسیستمهایبینالمللخطی -سنتیوشکل
الگویگذارقدرتسنتیراتغییردادهاستواینتغییردرگذارسیستمینیازبهدستگاه
تحلیلینوینیدرقالبنظریهپیچیدگیوآشوبداردکهادبیاتموجوددرروابطبینالملل
بهآننپرداختهاند.ازسویدیگرایراننیزازجملهکشورهایاستکهبهدلیلکانونیت در
نظمهایمنطقهایوپویشهایدرونی،تحتتأثیرمستقیمالگوهایگذارقراردارد.بههمین
سبباینپژوهشبرمحوریتاینپرسشاساسیشکلگرفتهاستکهگذاردرسیستم
بینالمللیپیچیدهوآشوبیوایرانبهعنوانیکموردچگونهتبیینمیشود؟درپاسخبه

پرسش پژوهش ،نویسنده بر این باور است که گذار ،پیوند مستقیمی با ویژگیهای
پیچیدگی،ازجملهشاخهایشدننظمداردودراینراستاگذارشاخهایراویژگیاصلی
گذاردرچنینسیستمهاییمیداندومدلگذارشاخهایرابهعنوانمفهومتحلیلینوین،به

ادبیاتروابطبینالمللپیشنهادمیدهد.روشاینپژوهشبابهرهگیریازرئالیسمانتقادی
مبتنی بر استنتاج و ترکیب است و بر این اساس ابتدا قواعد سیستمهای پیچیده-آشوبی
استخراجوباترکیبآنها،مدلگذارشاخهایارائهمیشود.


واژگان کلیدی :پیچیدگی ،سیستمهای بینالمللی پیچیده-آشوبی ،گذار قدرت ،گذار
شاخهای،ایران
.7دانشیارروابطبین المللدانشگاهتهران

faghasemi@ut.ac.ir
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مقدمه
گذاردرسیستمبینالمللبهمانندسایرسیستمها،ازجملهپدیدهرایجیاست کهپیامدهای
گوناگونیرابرایکشورهابهعنوانواحدهایآنوهمچنینسیستمبهعنوانکلدرپیداردواز
پردازیدرروابطبینالملل

قواعدروشنینیزپیرویمینماید.بههمینسببگذار،موضوعنظر 
یه

قرارگرفتهاست.درمرحلهآغازیناز نظریهپردازیدرموردگذار،اینموضوعازبعدپویش
قدرتبررسیشدهاست.ازاینبعدقدرتپدیدهایپویابودهوبنابراینمراحلگوناگونیمانند

مرحله نهفته ،رشد ،بلوغ و فروپاشی را طی میکند .شکلگیری چرخه قدرت ،رهآورد چنین
پویشیاست.درچنینچرخهای،کارگزارانگوناگونیمشارکتدارندوجابجاییکارگزاران،

موضوعیرایجدرچنینپویشیاست.
در گستره نظری روابط بینالملل و در چارچوب پاردایم واقعگرایی ،شاخههای نظری
آمدهاند .پرداختن به پویش قدرت ،یکی از
گوناگونی برای تبیین چنین پدیدهای به وجود  
برجستهترینشاخههاینظریدرمطالعهسیستمبینالمللاست.دردروناینشاخهنظری،یکیاز
برجستهترین خطوط تمایز ،مربوط به کارزار نظری میان موازنه قدرت ،موازنه تهدید
(بازدارندگی)ونظمسلسلهمراتبیمبتنیبرتمرکزقدرت(ثباتهژمونیک)است.دراینگستره،
گذارقضایایتحلیلینوینیدربارهسیاستبینالمللوکارکردسیستم


نظریهگذارقدرت،بنیان
بینالمللیاست.

نظریهگذاردرسیستمبینالملل،برپایهقاعدهبنیادین«گرایشسیستمهابهرویشوسرانجام

فروپاشی» و همچنین پویایی قدرت شکل گرفته است .شکلگیری چرخههای بلند سیستمی،
برآمدهازچنینقواعدیاست.دراینراستاچرخههایبلندسیستمیوفازهایگذاردردرون
چنینسیکلیوافزونبرآنجایگزینیواحدهادردرونآنودگرسانیبنیادیدربخشکنترل،
مهمترینمباحثگذاردرنظریههایسیکلیراشکلمیدهد.
بهطورکلیدرسیستمبینالملل،گذاردردو سطحرخمیدهد.درسطحنخست،واحدها
دورانگذارراطیمیکنندکهدراینپویش،قدرت،منزلتونقشآنهاتغییرمییابد.ازسوی
دیگردرسطحدوم،سیستمبینالمللنیزدورانگذارراطیمیکندکهمهمترینبخشنمایاننده
گذارسیستمیک،تغییردربخشکنترلکنندهآناست.سرانجامگذارممکناستدرکلسیستم
رخدهد.بهعبارتیسهنوعگذار،یعنیگذاردرواحدهایسیستم،گذارسیستمیکیعنیگذار
دربخشکنترلکنندهوگذارسیستمییعنیگذاردرکلسیستمرامیتوانشاهدبود.
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در سرآغاز بحث گذار درحوزه علمی روابط بینالملل ،تمرکز بر گذار واحدها در درون
سیستمبینالمللبودهاست.بنابراینبرجفت– واحدهایدرحالستیزوگذارآنهادردرون
سیستمتأکیدمیشد.ستیزمیانچالشگرانومدافعانوضعموجودوگذاردرچرخهقدرت،
مرکزثقلمباحثنظریگذارراشکلمیداد.ایندرحالیاستکهشاخهایازمباحثگذار،بر
گذاردررهبریسیستممتمرکزبودهوچرخههایبلندرهبریدرسیستمجهانیرادردستورکار
پژوهشیخودقراردادهاست.
اماسیستمبینالمللدرفرآیندزمانیتحولیافتهوازگونهخطی (ساده)بهگونهغیرخطی
(پیچیده)تبدیلشدهاستوبههمینسببموضوعگذارنیزدرچارچوبنوینوبراساسقواعد
شود.بهگفتهایدوگونهگذارخطیوغیرخطیباویژگیهایمتمایزقابلطرح


متمایزیتبیینمی
هستند.پیچیدگیوآشوبیشدنسیستمبینالملل،موضوعگذارودستگاهتحلیلیآنراتغییر
دادهاست.درایننوعازسیستمها،هرچندگذارهمچناندارایارزشاساسیاستامادارای
ویژگیهاینوینیازجملهویژگیسیستمیاست.بهعبارتیهرچندگذارممکناستدرسطح
واحدهاوهمچنینسیستمکنترلیرخدهداماگذارتبدیلبهپدیدهسیستمیشدهاستکهبه
همینسببتابعیازقواعدموردنظرنظریهپیچیدگی–آشوبقرارمیگیرد.
ایران نیز از آنگونه کشورهایی است که به سبب جایگاه آن در نظمهای منطقهای ،بویژه
مناطقحساسوژئوپلتیک،درمعرضپیامدهایگذاردرسیستمبینالمللقرارداشتهاستواز

هایمنطقهایوتغییرموقعیت

سویدیگربهدلیلپویشهایدرونی،خودنیزدرگیرگذاردرنظم
است؛بهعبارتیایرانباهرسهنوعگذاریادشدهروبروست.بنابراینمدلگذاربرایاینکشور،
دارایاهمیتاساسیاست.دراینبارهنیزادبیاتموجود،توجهچندانیبهمعمایگذارایران،در
اییاجهانینداشتهاند.


هایمنطقه
نظم
هایاساسیدرگسترهنظریهپردازیروابطبینالملل،مربوطبه

بهاینسببیکیازپرسش
چیستیوچگونگیگذاردرسیستمهایغیرخطی،پیچیدهوآشوبیاست.اینموضوعچندان
موردتوجهادبیاتنظریروابطبینالمللقرارنگرفتهاست.تالقیویژگیهایپیچیدگیوسیستم

کارهایمدیریتآن،الگویویژهای


الملل،بهگذار،شیوهوراه

رمتعارفدرسیستمبین
کنترلغی
بستراهبردیدرسیستمبینالملل مبتنیبر


رسدکهبهدلیلبن
میبخشد.بهاینسبببهنظرمی

کنترل نامتعارف و نرمشپذیری و شاخهای شدن سیستمهای پیچیده ،گذار شاخهای از جمله
هاینوینبینالمللیاستومیتوانآنرابهعنوانمفهومینوین

ویژگیهایگذاردرسیستم
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افزاکنندهوهمستیزانه

المللنمود.اینمدلبیانگرپویشهایهم


واردعرصهادبیاتروابطبین
برایایراناست.
اینپژوهشبهمنظورپاسخبهپرسشیادشدهباتمرکزبرروشهایموردنظررئالیسمانتقادی
وبهرهگیریازاستنتاجوترکیب،مدلگذارشاخهایدرسیستمبینالمللیپیچیدهوآشوبیرا

ارائهمینماید.دراینراستاابتدابهاستنتاجواستخراجقضایاینظریپیچیدگیوآشوباقدام
میگرددوپسازآنباترکیبقضایاینظرییادشده،بهارائهمدلگذار شاخهای،بهعنوان
مفهومینویندرروابطبینالمللمیپردازد.سرانجامبراساساینمدل،گذارایران،درقالبمدل
گذارشاخهای،تجزیهوتحلیلمیشود.
نظریه گذار از دیدگاه ادبیات موجود روابط بینالملل
اهوموقعیتکموبیشواالیی

نظریهگذاردردرونادبیاترئالیستیروابطبینالملل،ازجایگ
برخورداراست.ارگانسگی درکتاب"سیاستجهان"،نظریهگذارقدرترامطرحمیکند .بر
المللراسیستمیسلسلهمراتبیمیداند.مراحلرشدقدرت،در


خالفنظریهموازنه،سیستمبین
چارچوبمرحلهنهفته،رشد،بلوغوزوالوهمچنینسازههرمیسیستمموردتأکیدایشاناست.
ارگانسکی،برایننکتهتأکیدداردکهگذار،بردگرگونیقدرتوستیزبینملتهاتأکیددارد
(.)Organski, 2014: 207
دیسیکوولوی،درنوشتاربرنامهپژوهشیگذارقدرت،مفروضاتیماننددولتمحوری،
درونیدولتهارامطرحکردهوآنهارا

عقالنیترهبران،نظمسلسلهمراتبی،رویشوپیشرفت
آبشخور نخستین تغییرات بینالمللی دانسته و به عنوان ابزار اولیه قدرتمندسازی دولتها مورد
توجهقرارمیدهد). (DiCicco & Levy, 2014:120


حلقهمفقودهگذار:تجزیه و تحلیلانتقادینظریهگذارقدرت" به

لبوووالنتینو،درنوشتار"
پردازند.چیرگیقدرتیواحدبرسیستمبینالملل،تحمیل


نظریمی
بیانرهنمودیهایتجربی -
نظم بر پایه امنیت و آسایش مادی خود تا دیگران ،رخداد گذار قدرت در میان قدرتهای
گیریگذار،تالشدولتهایهژمونوقدرتهای


بزرگ،تأثیرناهمسانیرشداقتصادیبرشکل
درحالرشد،برایدفاعازنظمموجودیااصالحآنوجنگبهعنوانحلستیزشهایایجادشده
توسطگذار،ازجملهچنینرهنمودهاییاست(.)Lebow & Valentino, 2009: 392
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لمکدرکتاب"مناطقجنگوصلحالگوسلسلهمراتبیچندگانه"7ازگذارراارائهمیکند
(.)Lemke, 2002: 48کیمدرنوشتار"گذاردراتحادوجنگقدرتبزرگ"بهنقشاتحادهاو
بهگونهبندیقدرتالبتهدر

گذارتوجهمینماید.اوولینوروتمندرنوشتار"قدرتدرگذار"

4
،قدرتویرانگر9؛قدرتسازنده؛2

رابطهباعنصرتغییرمیپردازندوپنجگونهقدرتنوآورانه


رامطرحمینماید(Avelino & Rotmans, (Kim, 1991: 833

قدرتتحولسازوقدرتسیستمی


.)2009
بهتعمیمبخشی

افرید وجننا،درنوشتار"ازجنگتاهمگرایی:تعمیمنظریهگذارقدرت" 
گذارقدرتمیپردازند.شرایطساختاریکهسببآغازستیزشهاویا

دینامیکمطلوبنظریه
ینمایند.ازدیدگاهایندو،پیوندمتقابلمیاندگرگونیدرقدرت
همکاریمیشودرابررسیم 

نسبی ،ساختارهای سلسله مراتبی و خوشنودی مشترک ،از آنگونه مواردی هستند که شرایط
ساختاریستیزشوهمکاریرابیانمیکنند(.)Efird, Kugler, & Genna, 2003: 2
از دیدگاه لمک و کوگلر ،نظریه گذار قدرت ،مفروضات نظریه موازنه قدرت از جمله
آنارشی،نرمشپذیریاتحادهاوقدرتنسبییاثابتدولتهارابهچالشمیکشد( & Kugler

،رابطهمیانتجهیزاتنظامیوگذاررابررسینمودهاند ( Werner

.)Lemke, 1996ورنروکوگلرنیز

 .)& Kugler, 1996چان نیزبراینباوراستکهجنگهایبزرگ،بیشترازسویطرفسومو
شودوازاینراه،گزارهدیگریبرایننظریهمیافزاید

گسترشآنبهقدرتهایبزرگآغازمی
(2007

 .)Chan,واسکونز ،بر توزیع کاالی خصوصی ،بهوسیله قدرت بزرگ تأکید دارد

،معتقدندکهدربارهنفوذدولتهای رهبر،همدرنظریهثبات

(.)Vasquez, 1996باسمن وانل
هژمونیکوهمدرنظریهگذارقدرتاغراقشدهاست(.)Bussmann & Oneal, 2007
لوی،به نقش انگیزههایبازدارنده ،دربروز جنگ اشارهدارد ( .)Levy, 1987لی استدالل
میکندکهراهبردنظامیدولتدرحالزوال،تأثیرتعیینکنندهدراینکهتغییرقدرتبهجنگ

منتهیشودیاخیرخواهدداشت( .)Lee, 2006سابکوول،ازدیدایندو،منطقنظریه برکنش
متقابلهژموندربرابرچالشگردرحالپیدایش ،متمرکزاست.ازایندیدگاه،نظریهگذار،بر
جفتهاتأکیدداشتهوروابطآنهاراتبیینمیکند(.)Sobek & Wells, 2013
1. The Multiple Hierarchy Model
2.Innovative Power
3. Destructive Power
4.Constructive Power
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کوگلر وزاگار برپایهنظریهگذارقدرترابطهمیانبرابریوجنگرادروضعیتگذار
مطرحمیکنند(.)Kugler & Zagare, 1990

،بابهرهگیریازنظریهسیکلبلندرهبری،بهتبیینوتفسیرکشمکشهایبلندمدت

تامپسون
دربارهموقعیت،سرزمینوبازارمیپردازد( .)Rapkin & Thompson, 2003: 319

کوپچان درارائهنظریهتغییرقدرتبهصورتسیستمیکوصلحآمیزکوششداردوبراین
باوراستکهگذارقدرت،بهدلیلپیشرفتسالحهایاتمی،درتغییراتسیستمیک،صلحسرد
برگذارصلحآمیزتاکید

محتملتراست(.)Kupchan, Davidson, & Sucharov, 2001: 7کنگ 
دارد(.)Khong, 2001: 38ادلربریادگیریاجتماعیوتغییربدونجنگپرداختهاست( Kupchan

.)et al., 2001: 138-158
یکی از برجستهترین پرسمانهای فراموش شده در ادبیات موجود ،بیتوجهی به انواع
یستمهایبینالمللیبه
هاییمیباشد.س 

هایبینالمللی،گذارومدیریتآندرچنینسیستم

سیستم
سیستمهایمکانیکی– خطی،سایبری-غیرخطی(پیچیدهوآشوب)تقسیممیشوند؛بنابرایندو
گونهگذارکامالمتمایزازیکدیگر،یعنیگذار خطیوگذار سایبریوپیچیده-آشوبیمطرح
میشوند.تحولسیستمهایبینالمللیوشکلگیریسیستمهایپیچیده-آشوبی،پدیدهگذاررا

بهگونهایکهموردتوجهادبیاتیادشدهاستتغییردادهومتغیرهاینوینیرامانندغیرخطی
عمل کردن سیستم ،ویژگیهای نوظهور سیستم ،مجذوبکنندههای ناآشنا ،وابستگی حساس،
شاخهایشدننظم،اهمیتیافتنسامانهبازخورانوارتباطات،علیتبازگشتی،خودساماندهبودن
سیستموارددستگاهتحلیلیپدیدههایروابطبینالمللازجملهپدیدهگذارنمودهاست.درهمین
راستاهدفدراینپژوهشارائهوتبییندستگاهتحلیلیپدیدهگذاردرسیستمهایپیچیدهو
آشوبیاستکهباتوجهبهویژگیهایچنینسیستمهایی،مفهومنوین"گذارشاخهای"7بهعنوان

مفهومتبیینکنندهگذاردروضعیتپیچیدگیارائهمیشود.


گذار در سیستمهای بینالمللی کالسیک و خطی
طرحگذاردرسیستمبینالمللخطیوکالسیک،کهبرپایهدیدگاهکشورهایاستیالطلبو

سازیشدهاند،دارایمحورهایبنیادینزیراست:

توسطنظریههایموجودمفهوم
صورتچرخهایاست.دراینگستره،گذارصرفاًجابجایی


هایکالسیک،به

گذاردرنظریه
*
1. Bifurcated Transition
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قدرتاست؛دراینجاجنگامریرایجوحتیبهعنوانراهحلیدلخواهپنداشتشدهاست؛به
گفتهایجنگسرنوشتگذارراتعیینمیکند()Gilpin, 1988; Modelski & Morgan, 1985؛
*نوآوریدرنظمهایسیاسی،اقتصادی،فرهنگیونظمجهانی()Rosecrance, 1987: 289
برای رویارویی با کشورهای تحولخواه و چالشگر ضروری است؛ عالوه بر آن قدرتهای
نوظهورنیزبرایشروعچرخهجدید،نظمنوآورانهایراارائهمینمایند؛
*دربرنامهگذارمربوطبهکشورهایهژمون،سازههاینظم،برپایهافزایششمارواحدهای
المللوخردکردنهرچهبیشترآنها،براینیروبخشیوپایدارسازیهرمقدرتاست؛

سیستمبین
هایمنطقهای ودگرگونیسازههاومنطقآنها(برپایه


هاونظم
* هدفقراردادن کانون
دستانهوپیشگیرانهوجنگهاینوین(،)Levy, 1987از


هایپیش
منطقپیچیدگی)درپیکرجنگ
جملهراهبردهایاساسیدرگذارمحسوبمیشود؛
* قدرتهای بزرگ نظام بینالملل ،در جهت کارآمد نمودن پویش چیرگی و هژمونی،
قهایپیرو()Katzenstein, 2005رادردستورکارخود
شبکهسازیوطراحیالگوهاینظممنط 

قرارمیدهند؛
سازیبویژهپایگاهسازیدرگسترهژئوپلیتیکدریایی(،)Modelski, 1978ازجمله

* 
پایگاه
راهبرداساسیدرگذارقدرتخواهدبود؛
هایبینالمللیوبویژهدرپهنهامنیتیوکنترلتسلیحاتوخلعسالح،در


طراحیرژیم
*
دستور کار امنیتی قدرتهای بزرگ قرار دارد که نتیجه آن ،جلوگیری از افزون شدن شمار
هایبزرگ،مؤثروتحولخواهاستوازاینطریقازافزایشقدرتهایچالشگردر

قدرت
سطوحمختلفسیستمبینالملل،جلوگیریبهعملمیآید؛
* نظمهایملی،بهعنوانگسترهکنش قدرتهژمونمحسوبشدهوهماهنگکردنچنین
نظمهایی،بانظمدلخواهخود،موضوعیاساسیمحسوبمیشود؛
* رژیمهایبینالمللی،ازجملهرژیمهایامنیتی،یکیازابزارهایمهمکنترلنظم،توسط
هژموندرحالزوالاست،ایننوعرژیمهافاقدضمانتاجرابوده( ;Grieco, 1988; Lake, 1996

)Powell, 1994ومیتوانندبرایواحدهایدرحالرشدتهدیدسازباشند.
گذار کالسیکو خطی،پیوند مستقیمی بابازدارندگی دارد .بهعبارتی کارگزاران سیستم
بینالملل،برایمقابلهباتهدیداتناشیازتغییرقدرتواحدهایرقیب،بهسیستمبازدارندگی
متوسلمیشوند .کارکرد سیستمبازدارندگی،واحدهایاصلی سیستمبینالمللرا دروضعیت
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بنبستوثباتراهبردیقرارخواهدداد.بههمینسبباینپرسشاساسیمطرحمیشودکهآیا
درچنینوضعیتیگذارامکانپذیرهست؟کوگلزوزاگارپیوندبینبازدارندگیهستهایوگذار
رابهصورتزیرنشانمیدهند(:)Kugler & Zagare, 1990: 260

شکل  :1گذار و بازدارندگی


اینگزارهکهگذارپیوندمستقیمیبابازدارندگیداردگزارهدرستیاستولیبیثباتیدر

ایبسیارخطرناکاست.دروضعیتبازدارندگیهستهای،تسلیم


بازدارندگینامتعارفوهسته
یدروضعیتبیثباتیراهبردیبسیارمشکلخواهدبودوشایدبتوان

شدنویااجبارسازی،حت
گذارقدرترادروضعیتیادشده،ناشدنیدانست.بههمیندلیلسیستمبینالمللوواحدهای
باشند.بهرهگیریازویژگیهایسیستمهایپیچیده


هاینوینیبرایگذارمی
آنبهدنبالیافتنراه
نراهحلیمحسوبمیشود.

وآشوب،بخشیازچنی
مبانی نظری الگوی گذار شاخهای در سیستمهای پیچیده -آشوبی
برخالفگذاردرسیستمهایبینالمللیکالسیکوسنتیکهدرآنهاگذارپدیدهایمیان
جفت-واحدهایدرحالستیزبایکدیگراست،سیستمیبودنازمهمترینویژگیهایگذاردر
سیستمهایپیچیدهوآشوبیاست.باتوجهبهشاخهایشدنسیستمدروضعیتفشارهایسیستمی
و همچنین گذار به عنوان بخشی از ضرورت پاسخ به چنین فشارهایی ،مفهوم گذار شاخهای
تبیینکنندهچنینالگوییازگذاراست.مفهومگذارشاخهایبیانگراینموضوعاستکههرگونه
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گذاریمستلزمشاخهایشدنبیشترسیستموهمچنینانتقالفشارهایگذاربهشاخههاینویناز
نظماست.ضرورتهمافزاییوبسیجمنابعموجوددرشاخههاینویندرجهتکسبتوانو
همچنینفرارازتلهبنبستراهبردیدرسطحکالنسیستمی،قاعدهزیربناییچنینمفهومیاست
کهامروزهباپیشرفتفناوریهاینوینبویژهفناوریهاینظامیباقدرتنابودکنندگیجمعی
بنبستراهبردیدرمیانبازیگراناصلیشکلگرفتهاست.بنابراینتوجهبهقواعدنظموگذار

شاخهایبسیارمهماست.درسیستمبینالمللینوین،شبکهایبودن،چندکانونیبودن،شاخهای
شدن،خودساماندهیوخودهمانندیو...ازجملهویژگیهاییهستندکهدرمفهومسازینوین
ازگذارمورداستفادهقرارمیگیرند.

ثبات ،بیثباتی و شاخهای شدن نظم
الگوی گذار بر اساس یکی از مهمترین ویژگیهای سیستمهای پیچیده و آشوبی ،یعنی
شاخهایشدن،قابلبازتعریفاست.براساساینویژگی،سیستمهاییادشده،دورانیازثبات
راطیمیکنندکهانرژیهایگوناگونیواردآنهاخواهدشد.انباشتانرژیوفشارهایناشیاز
آن،تاآستانهخاصیتحملمیشودامادرصورتیکهسیستمدرآستانهرفتاریخودقرارگرفته
باشد،کوچکترینورودیانرژی،میتواندپیامدهایزیادیرادرپیداشتهباشد.دراینمرحله،
یکیازویژگیهایسیستم،شاخهایشدننظموانتقالفشارهابهاینشاخههااست.سیستمپساز
شاخهای شدن ،دوره نوینی از ثبات را طی خواهد کرد و مجدداً دوره شاخهای شدن ،تکرار
خواهد شد .فیچر و وایتمیر این موضوع را به صورت زیر نشان میدهند (

& Fichter, Pyle,

:)Whitmeyer, 2010: 76


شکل  :2فشارهای سیستمی و شاخهای شدن
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فشارهای دوران گذار در سیستمهای سایبری و پیچیده ،تحت تاثیر حلقههای باز خورانی
هامیباشند.بههمین
هستند.ایننوعازحلقههانشاندهندهپیوندارتباطیمیاندینامیکهاوچرخه 
سبب گذار در هرکدام یک از دینامیکها ،به سایر دینامیکها سرایت میکند .این موضوع
میتواند زیربنای گذار شاخهای باشد که در آن سیستم برای فرار از تله بن بست راهبردی به

هایجدیداقداممیکند.


هاینظمموجودمتوسلشدهویابهایجادشاخه
شاخه
یکی ازبرجستهترینویژگیهایسیستمهای بینالمللیپیچیده وآشوب،پیوندمیانسلسله
مراتبهاوپرسمان فشارهایسیستمی در هرکدام ازسطوح وپاسخبه چنین فشارهاییاست
).(Dingjun, Xian, Deming, & Maoan, 1997; Troger & Steindl, 1991براینمونهگذار در
قهای و یا محلی رخ میدهد و رخداد گذارها میتواند به صورت موازی با
سطح جهانی ،منط 
یکدیگرباشند.ازسویدیگرمیانهرکدامازایننوعگذارها،باسایرگذارهایرخدادیدر
سطوحدیگر،پیوندبازخورانیبرقراراست.
درسیستمبینالمللنوین،دومسیرگذاریشکلمیگیرد؛مسیرنخست،ایناستکهفشارهای
سیستم ،سبب دگرگونی کمی و کیفی شاخههای نظم میشود .برای نمونه کشور الف از راه
اینظم،الگوینظمجهانیخودراتحمیلمیکند.مسیردوموجود


هایمنطقه
دگرگونیشاخه
چرخهباز خورانیمیان شاخههاینظموسیستمبهعنوانیک کلاست.رسیدنبه "منزلتها و
نقشهاینوین) " (Doran, 1989; Walker, 1987ازطریقپیوندسازیبیننظمهایمنطقهایبانظم
پذیراست.ثباتوبنبستراهبردی()Hillas, 1990برآمدهازآن،مایهانباشتنیروها

جهانیامکان
وشکلگیریفشارهایگوناگونشدهودرنتیجهتالشبراییافتنمسیرهاینوینانتقالآنها،از

جملهشاخههاینظمضروریاست،موضوعیکهمیتواندشاخهایشدنگذارراسببشود.به
طور روشنتر اینکه گذار برخالف گذشته که از کارزار مستقیم میان قدرتهای بزرگ شکل
میگرفت،درسیستمنوین،شاخهایشدننظمشرطموفقیتگذارسیستمیاست.بههمینسبب

امروزهبسیاریازجدالهایمربوطبهگذار،درشاخههایمنطقهایوملیرخمیدهند.


شبکهای و چند کانونی بودن سیستمهای بینالمللی
شبکهایازشبکههایبههموابسته" ( D'Agostino & Scala,
سیستمبینالمللنوین،بهعنوان" 

)2014: 3است.شبکههادرجهانواقعی،شدیداً خوشهایهستند(

D'Agostino & Scala, 2014:
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.)25ایننوعازسیستمها،بهعنوانشبکهچندالیهمرکب 7موردبررسیقرارمیگیرند.ازسوی
هایبینالمللی،


هایسیستم
دیگردرقالـبنظریـهسـایبرنتیکوشـبکه،یکیازمهمترینگونه

سیستمبازخورانیاست( Ashby, 1956; Heylighen & Joslyn, 2001; Nechansky, 2009; Pask,

سیستمنوینبینالملل،دردیدگاهشبکهای،مجموعهایازخوشههارادردرونخوددارد

.)1968
که هرکدام از این خوشهها دارای واحدهای کانونی یا کانونهای ارتباطی هستند .پیوند میان
کانونهاییادشده،میتواندنشاندهندهانتقالفشارهاوتوزیعآندرشبکهیاسیستمبینالملل
باشد.بههمینسببفشارهایگذار،متوجهشبکههایفرعیوواحدهایکانونیآنخواهدبود.
واحدهایبزرگتر،ازطریقاینگونهازفشارها،سعیدرموازنهسازیویابازدارندگیطرفیا
طرفهایمقابلخواهندداشت.
در همین راستا درسیستمهای پیچیده& Vaio, 2005( ،

 )Bertugliaگذار میتواند به نقاط

تعادلیگوناگونمنجرشود.درگذار،سیستمدرتمامینقاطتعادلیفرعیخود،باتغییرمواجه
)وجودحلقهبازخورانیمیانبخشهایسیستم،زمینهرابرای

میشود؛(Tessman & Chan, 2004

ایفراهممینماید.دروضعیتگذارسیستم،چالشگریامدافع،ازاینراهبرد


ایشاخه
گذاره
درچنینسیستمهایی،چالشگرانومدافعاننظمموجود،ازطریقتغییرویا

بهرهمندمیشود .

فشاربرکانونهایسیستمجهانی،سعیدرتغییرنظمموجودویاحفظآندارند.بهعبارتیگذار
هایمنطقهایصورتمیگیرد.

ازگذرگاهتغییرکانونهاونظم
میباشد.برجستهترین
سیستمپیچیدهبینالمللی،سیستمیچندکانونیباشاخههاینظمیبسیار 
شاخصه بازشناخت شاخههای نظم در درون سیستم بینالملل چندکانونی ،اصل سلسله مراتب
درونیوبیرونیسیستموتعددشاخههاینظمیاست.دومینشاخصهبازشناختشاخهها،سطوح

هایآنمیباشد.بهاینسببنظم

موضوعیموجوددردرونسیستم،برپایهفضا-مکانوویژگی
سیستمی موجود ،دارای سه شاخه اصلی شامل نظم ژئوپلیتیک ،ژئواکونومیک و ژئوکالچری
است.سومینشاخصه،ازپیوندمیاناصلسلسلهمراتبیبودنسیستموسطوحمکانی–موضوعی
توانازشاخههاینظمیمانندژئوپلیتیکجهانی -منطقهایویا


گیرد.بهاینسببمی
شکلمی
محلیسخنبهمیانآورد( Amīn, 2006; Shambaugh, 2013; Simes, 1999; Tammen & Kugler,

.)2006; Zhu, 2006

1.Multiplex Network

161

پژوهشهایراهبردیسیاست،سالششم،شماره،42بهار(79پیاپی)42

فصلنامه


خود ساماندهی و گونههای گذار شاخهای
هایبینالمللیپیچیدهوآشوب،گذارباپرسمان"خودساماندهی" دارایپیوند

درسیستم
7

نزدیکیاست.خودساماندهی،بیانگرتواناییسیستمپیچیده،بهایجاداشکالنوینازخود،بر

پایههدایتگرهایدرونیاست ) (Mathews at al 1999: 447نظریه پیچیدگی،دوگونهازخود

ساماندهی ،یعنی تطبیق و هم تکاملی را ارائه مینماید (2002

 .(Guastello,انطباق ،توانایی

یادگیری،برایهمخوانیبادگرگشتمحیطدرونیوخارجیاست). (Axelrod, 1997: 153این
انطباق،شاملسیستمبهعنوانیککلواجزایآنخواهدشد). (Cederman, 1997: 50دراینجا
کوشش سیستم ،در جهت حفظ ساختارهای ماهوی خود است که آن هم در درون گستره
مشخصی صورت میگیرد

)(Rosenau, 2003: 214

 .همتکاملی ،به توانایی سیستم جهت

دگرگونیبامحیطاشارهدارد.دراینوضعیت،دردرونمحیط،سیستمهایگوناگونیوجود
دارند.اینسیستمهابریکدیگراثرگذارهستندودرکنشمتقابلبایکدیگرتکاملیافتهویابا
محیطهای جدید انطباق مییابند .همتکاملی و تطبیق ،مکمل یکدیگر بوده و در بیشتر موارد
همزمان هستند ((Walby 2007, Rihani 2002: 236; Rosenau 1999: 174

 .در وضعیت خود

هاخواهدرفتونیازیبهمداخلهمهندسیشدهازبیرون

ساماندهی،سیستمخودبهدنبالراهحل
نیست.افزونبرآن،سیستم،بازومنعطفاستوچنانچهدگرگونیغیرمنتظرهرخدهد،میتواند

باشرایطنوینانطباقپیداکند.
با توجه به اصل خود ساماندهی در سیستمهای بینالمللی پیچیده و آشوبی (
1989

& Feistel

 ،)Ebeling,سهگونه گذار ،قابل تشخیص است؛ گونه نخست ،گذار انطباقی است .در

عنوانیککل،وضعیتجدیدیراتجربهمیکندامابا

اینگونهازگذار،سیستمبینالمللیبه

توجه به ویژگی محافظهکارانه ،گذار سیستمی و همچنین گذار واحدها ،بهصورت صلحآمیز
است .گذار تکاملی ،دومین گونهگذاری است .در این گونه از وضعیتگذاری ،سیستمهای
گوناگونموجوددرسیستمکل،باتأثیرگذاریمتقابلبریکدیگر،بهسمتتکاملساختاریو
هایبیثباتیوتعارضی،

تکاملی،یکیازبنمایه

ایحرکتمیکنند.دروضعیتگذارهم

سازه
میانسیستمهاست.گونهسوم،گذارانقالبیاستکهمعطوفبه

ناهمزمانیفرآیندتکاملیدر

جایگزینسازی ساختارها و دگرگونی بنیادین در سیستم است .بروز ستیزشهای شدید ،از
ویژگیهایچنینگذارهاییاست.

1.Self-organization
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1

الگوی گذار شاخهای و خود همانندی
ایدربخشهاوشاخههاتکرارمیشوند.اینگذاربر پایهبنیانخودهمانندی،


گذارشاخه
دارای ویژگیهایی است که الگوی فرکتالی گویای آن است (& Ebeling, 1989

 .)Feistelبه

هاوگذاردرآنها،دارایالگوهاوقواعدیهستندکهباسیستمبهعنوانیککلو

عبارتیشاخه
همچنیندیگرشاخههاهمانندهست.دروضعیتپیچیدگی،سیستمبینالمللهرچنددورانگذار
راطیمیکندوشاخههاینوینیازنظمراتجربهمیکندامااینشاخهدارایویژگیهاییهمانند
سیستمقبلیاست.شکلزیربیانگرگذارباویژگیفرکتالیاست(:)Érdi, 2007: 15


شکل  :3تحول فرکتالی


مدیریت گذار
مدیریت گذار در سیستمهای پیچیده و آشوبی یکی از مهمترین مباحث در نظریهپردازی
حوزه یاد شده است که دستگاه تحلیلی آن ،بر اساس اصول  و مبانی نظریه پیچیدگی شکل
میگیرد.بابهرهگیریازدیدگاهلرباخوروتمن()Rotmans & Loorbach, 2009مهمتریناصول

مدیریتگذاردرسیستمهایپیچیدهوآشوبیرامیتوانبهصورتزیربیاننمود:
 مشخص کردن گستره گذار بر اساس ایجاد فضا جهت توسعه و پیشرفت بخشهایتخصصیشبکه؛
 تالشبراییافتنمجذوبکنندههایجدیدبرایسیستم؛ ایجادائتالفوشبکههاینوین،براساسدستورکارگذارومسیرهایگوناگونآن؛ ایجادگوناگونیدرمسیرهایگذاروگوناگونیهدایتشدهوگزینشازمیانآنها؛ همتکاملیوتقویتبخشهایتخصصیشبکه؛ تأکیدبرکنشهایمتقابل،بازخورانورهیافتهایچندسطحی.در سیستمبینالملل،گذارهمراهباالزاماتیاستکهبخشیازآنرامیتواندراصولیاد
1. Self-similarity
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شده به آن پرداخت .عالوه بر آن تهدیدات گذار و کنترل آنها در سیستم بینالملل ،مستلزم
طراحیسیستمهایکنترلاستکهوظیفهآنجلوگیریازرخدادتهدیداتویامدیریتآنها
برای ایجاد موفقیت در گذار است .در این مسیر بهرهگیری از سیستمهای کنترل بازدارنده در
مدلهایمختلف،مانندبازدارندگیشبکهایخودساماندهویاسیستمهایکنترلچندبازیگری
(که بر اساس دینامیک همافزاکننده و یا کاهنده در سطوح گذار انتخاب میشوند) ،ضروری
است.

مفهومسازی گذار در سیستمهای بینالمللی پیچیده
با توجه به ویژگیهای سیستم پیچیده و آشوبی ،گذار در این نوع از سیستمها ،بر خالف
سیستم بینالملل سنتی و کالسیک ،پدیدهای سیستمی است .سیستمی بودن گذار ،مستلزم این
موضوعاستکهواحدهایسیستمبرایگذارودستیابیبهموقعیت ،منزلتونقشهاینوین
میبایستیکنشهایسیستمیاتخاذنمایند.ازسویدیگرگذارسیستمیمیتواندبرتغییروضعیت

سیستم ورسیدنبه نقطه تعادلینوینداللت داشته باشد.سیستم بینالمللدارایدینامیکهای
گوناگون،ازجملهدینامیکقدرتهستندکهایندینامیکها،گذاردرآنراتبدیلبهپدیدهای
دائمیمینمایند.بهاینسببکارگزارانوبهعبارتیواحدهایچنینسیستمی،دائماباوضعیت
گذارروبروهستند.
نخستین پرسش ،در مورد چرایی گذار است .در پاسخ ،میتوان کارکرد آنتروپیها و
شکلگیری فشارهایسیستمی وضرورتدینامیک رشدناشیاز آنرا ،بهعنواننقطه شروع

مکانیزمهایعلّیگذارسیستمیمطرحنمود.فشارهایسیستمیسببرخدادبیثباتیهادردرون
سیستمبینالمللخواهدشد.شاخهایشدنسیستمبینالملل،پاسخیبهچنینفشارهاییاست.به
همینسببگذارباشاخهایشدنسیستمهمراهاست.کارگزارانسیستمبینالمللبرایمقابلهبا
بیثباتیهایسیستموهمچنینپاسخبهفشارها،ملزمبهشاخهسازیوورودبهشاخههاینوین
نظمیهستند.
شکلگیریشاخههاینظمییادشده،شبکهایبودنگذاروشبکهسازیدروضعیتگذاررا
برایواحدهامطرحمیکند.شبکهایشدنگذار،کانونهایموجوددرشبکهرابهعنوانمرکز
ثقل گذار واحدها در سیستم بینالملل مطرح خواهد کرد .واحدها برای گذار سیستمی ،با
کانونهایموجوددرخوشههاوستیزوتعارضباآنهاروبرومیشوند.ازسویدیگرستیزو
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جدالکارگزارانسیستم،دروضعیتگذار،بهکانونهایشبکهمنتقلمیگردد.دراینمرحله،
کارگزاراندرگیردرگذار،بادودینامیکهمافزاکنندهوکاهندهروبروخواهندبود.برخیاز
گسترههای شبکه ،همراه با واحدهای آن ،از نظم موجود سیستمی ناراضی بوده و در جهت
تسریعبخشی به گذار تالش مینمایند .دینامیکهای سیستمی میان چنین واحدهایی از نوع

همافزاکننده است .این درحالی است که برخی از کارگزاران ،تداوم وضع موجود را ترجیح
میدهند و بنابراین در برابر واحدهای تجدید نظرطلب ،صفآرایی مینمایند .دینامیکهای

سیستمیمیانایننوعازواحدهاباواحدهایتجدیدنظرطلب،ازنوعکاهندهاست.واحدهااز
طریقستیزشهاییادشدهبهتکاملشبکهمنطقهایخوداقداممیکنند.شکلگیریشبکهنوین،
هایتعادلسازینوینرامطرحمیکند.دراینوضعیتکارگزاریاکارگزارانگذار،برای

کانون
ایجادثباتراهبردیدرشبکهنوین،تعادلسازیمیانکانونهایشبکهرادردستورکارخودقرار
میدهند.

سرانجاممدیریتگذارمطرحمیشود.گذارسیستمیوگذارواحدهادرسیستمپدیدآورنده
تهدیداتراهبردیشدیدیعلیهواحدهااست.اینتهدیدات،همدرسطحسیستمیوهمازناحیه
سایرواحدهاشکلمیگیرد.بهاینسببیافتنراهبردهاییبرایمقابلهباتهدیداتیادشده،در
دستورکارواحدهایدرگیردرگذارقرارمیگیرد.طراحیسیستمبازدارندگیومدلهایکنترل
برنامهایوچندمتغیری،ازجملهچنینراهبردهاییاست.


ایران و گذار شاخهای
ایراندرفرآیندتاریخیخودفرازونشیبهایفراوانوگذارهایتاریخیچندیراتجربه
کردهاست.دردورهنوینازچرخهقدرتخود،ایرانباآنتروپیهایسیستمیموجوددرمحیط
پیرامونیخودروبروبودهاستوفشارهایسیستمیبرآنافزایشیافتهاست.وضعیتسیکلبلند
درسیستمجهانی،وضعیتگذاردرسطوحفوقانیسیستمجهانی،جایگاهایراندرسازههاینوین
والبته در حال گذار ژئوپلتیک ،ژئواکونومیک ،ژئوکالچر و ژئوسایبری ،میزان آنتروپیها و
فشارهایسیستمیرابرآنافزوننمودهاست.ازسویدیگردینامیکهایداخلیرشدآننیز
صورتگرفتهاست،براساسشاخصههای

فعالگردیدهاست.درمطالعهایکهدرسال 7934
قدرت مورد نظر اندیشمندان گوناگون ،ایران پس از ترکیه ،رتبه دوم جهان اسالم را به خود
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اختصاصدادهاست(زرقانی.)47:7934،دینامیکرشدقدرتایرانووضعیتگذار،برپایهسه
گونه از قدرت هوشمند ،یعنی قدرت سازنده ،نوآورانه و ویرانگر بازتعریف میشود .قدرت
هایمنطقهایاستوازجایگاهاینکشور،در

سازنده،بیانگرتوانایراندرشکلدادنبهشبکه

گرفتهاست.قدرتنوآورانهآن،رهآورد


الملل،شکل
گسترهفیزیکی-فضایارتباطاتسیستمبین
توانپیشینهایاز

هاینوینسیستمیاستکهتابهحالنمی


شکلدادنومشارکتدرساختسازه
گرتوانبازدارندهایراندرشکلگیری


یافتوسرانجامقدرتویرانگرکهبیان
چنینسازههاییرا
هایکنترلینوینیاویرانکردنسازههایفیزیکیموجوداست.

سازههاوسیستم
برپایهالگوهایژئوپلیتیک،میتوانبخشیازقدرتسازندهآنرابازشناسیکرد.ایران،
کهژئوپلتیکدرحالظهورسیستمبینالمللاستکهاینشبکه،

یکیازواحدهایکانونیدرشب
ازرقابتقدرتهایمشارکتکنندهدرچرخهجهانیقدرتناشیشدهاست.اینگستره،فضای
میانچین،روسیهوامریکاراشاملمیشود(

Chan, 2007; Lai, 2011; Rapkin & Thompson,

)2003; Shambaugh, 2013; Simes, 1999; Tammen & Kugler, 2006; Zhu, 2006کهگستره
اصلیآندراسیایمیانه،قفقاز،بخشهاییازاقیانوسهند،دریایعمان،خلیجفارسوغرب
اسیا است که ایران از جمله گرههای پیوندی و قدرت کانونی در آن است .در این گستره،
موقعیت ژئوپلتیک ایران (،)Fuller, 1991قدرتسازنده و نوآورانهبهآن بخشیده استکهبر
اساسآنقادربهطراحیمدلهاینوینشبکهایاست.
دومین بعد قدرت سازنده ایران ،در کانونیت ژئوکالچری آن در جهان اسالم نهفته است
(.)Amidror, 2007; Maloney, 2008پیوندایرانباگروههایاسالمی،چهشیعهویاسنیوحمایت
ازآنها،بهایرانقدرتنوعمتمرکزوسازندهبخشیدهاست.ایرانقدرتکانونیدرجهاناسالم
بهشمارمیآیدوازاینبعد،توانشبکهسازیآنقابلمالحظهاست.ازبعدژئواکونومیکنیز
ضمنجایگاهمهمآندرحوزهانرژی،ازبعدسرزمینینیزدرکانونمنطقهانرژیجهانقرار
گرفتهاست()Coşkun, 2009وازسوییدیگرموقعیتارتباطیآن،وجودنقاطحساسارتباطی
ای،میتواندپویشهمافزاکنندهدر


هایمهمشبکهمنطقه
ازیکسووقرارگرفتنمیانخوشه
درونسیستمراسببشود.بهاینترتیبایرانباگذارشاخهایناشیازپویشهایسطحجهانیو
پویشهایداخلیخودروبروست.
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دینامیک رشد و الگوی فشارهای گذار بر ایران
ایروبرواست.همانگونهکهجاناگنومطرحمیکند،


ایرانبامدلژئوپلیتیک،ازنوعشبکه
ژئوپلیتیک در فرآیند تاریخی ،الگوهای گوناگونی ،مانند الگوی جهانهای جدا از یکدیگر،7
الگوی دربرگیرنده انبوه دولتهایی که از زور در برابر یکدیگر استفاده مینمایند ،4الگوی
شبکههایسلسلهمراتبی9والگویجامعهجهانی2تجربهنمودهاست(.)Agnew, 2003: 132ایران

درگسترهژئوپلتیکزورقرارگرفتهاست.با فعالشدندینامیکرشدایران،اینکشوروارد
گسترههایی از ژئوپلتیک میشود که قدرتهای رقیب در ستیز با یکدیگر قرار دارند .در
ژئوپلیتیکشبکهمحور،ایراندربخشیازشبکهمنطقهایخود،بادوکانوناصلیوبومی،یعنی
چینوروسیهمشارکتدارد.بهعبارتی،دارایگونهایازشبکهمتداخلباروسیهوچین،بویژه
در گستره اسیای مرکزی و قفقاز و گستره نوین شانگهای است (

& Noi, 2006; Norling

)Swanström, 2007و بههمین سبب نوعیبازیهایراهبردی چندسطحی درمیانآنها شکل
گرفتهاست.ایندرحالیاستکهامریکاباکانونهایشبکهیادشده،یعنیچین،روسیهوایران
درگیراست.بنابراینبرپایهمنطقشبکهمتداخلوچندسطحی،ایرانبامعمارینوینیازامنیت
ایروبرواستکهبرجستهترینپایههایآنعبارتانداز:

منطقه
*شبکهمحوربودنمناطقژئوپلتیکپیرامونی؛
* قرار گرفتن ایران در کانون شبکه راهبردی – عملیاتی هموند میان کانونهای اصلی-
محورینظمشبکهجهانی،یعنیامریکا-روسیهوچین؛
بنبست راهبردی میان سه کانون یادشده( ،چین ،روسیه و امریکا) به سبب بازدارندگی
* 
عنوانسیستمکنترلاصلیمیانآنها،

متقابلونامتعارف،به
قرارگرفتنسیستمبینالمللیدروضعیتگذاراماناممکنویامشکلبودنچنینگذاریبه

*
روشهایسنتی:بهدلیل وجود وضعیت بنبستراهبردیناشیازسالحهاییباقدرتانهدام
جمعیمیانسهقدرتروسیه،چینوامریکا؛
*شاخهایشدننظمجهانی،برپایهفشارهایحاصلهازدینامیکگذارمیانچین،روسیهو
امریکا؛
منطقهای شدن نظم ،در سیستم نوین بینالملل و درگیر شدن ایران در چنین
* شبکهای  -
1. Ensemble of Worlds
2. Field of Forces
3. Hierarchical Networks
4. World Society
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شبکههایی؛

عنوانسازهاصلینظمنوین(سازههایچندالیه)؛


ای،به
*شبکههایمتداخل-منطقه
شبکهمنطقهایایران -روسیه وایران -چین ،بهعنوان سازه بنیادیننظممنطقهایایرانبا

*
قاعدههمکاری؛
قدرتمداخلهگروهژموندرحالفروپاشییعنیامریکا،

شبکهمنطقهایمتداخلایران–

*
باقاعدهتعارضی.

فشارهای سیستمی و گذار شاخهای ایران
فشارهایسیستمیودینامیکهایرشد،ایرانراواردفرآیندگذارشاخهاینمودهاست.از
یک سو فشارهای گذار در سطح جهانی ،سبب شاخهای شدن نظم سیستمی ،بویژه از ناحیه
کارگزاراناصلیشدهاست.ایراندردرونچنینشاخههاییقراردارد.ازسویدیگردینامیک
رشدایران،سببشکلگیریشاخههاینویننظمشدهاست.مجموعهایازایندومسیر ،گذار
شاخهایایرانراشکلدادهاست.ایرانازبعدژئوپلتیک،بینخوشههایمختلفیقرارگرفتهکهبه
اینکشور،قدرتازنوعمرکزیتکهنوعیازقدرتشبکهایاست،اعطاکردهاست.ازیک
سومحیطپیرامونیایران،بهدلیلحضورچین،روسیهوامریکاورقابتراهبردیآنهادردوران
گذارچرخهقدرت،تبدیلبهصحنهراهبردیگردیدهاست.بخشیازاینمحیط،شاملشرق
ایرانوحوزهدرحالظهورشانگهایاست،غربایرانوبویژهحوزهشامات،بخشدیگریاز
شبکهمتداخلایرانرادربرمیگیردوایندرحالیاستکهحوزهشمالیایرانوحوزهدریایی
جنوب ،شاخههای ژئوپلتیک نظم در حال گذار را شکل میدهند که به دلیل قرار گرفتن در
کانوننظمژئوپلتیک،تحتفشارهایسیستم،دروضعیتگذاراست.باتوجهبهالگویگذار
ترینشاخصهآن،یعنیانتقالفشارهایسیستمیبرآمدهازبنبستراهبردی

شاخهایوبرجسته
میانواحدهایرأسهرمقدرت،گذاردرسیستمپیچیدهوآشوبی،متوجهشاخههاینظمیاست
که در درون شبکه راهبردی و عملیاتی ایران قرار دارند .به این سبب از دو مسیر ،فشارهای
سیستمیدرحالگذار،متوجهایراناست.پویشهایداخلیرشدازیکسو،اینکشورراوارد
فرآیندگذاردرچرخهمنطقهایقدرتنمودهاستواینپویش،فشارهایمنطقهایراسببشده
استوازسویدیگرانتقال فشارهایگذاردر چرخه جهانی ،متوجه شبکهمنطقهایآنبوده
است.
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بهاینترتیب سیستم بینالمللی که ایران در درون آن عمل میکند ،متشکل از انبوههای از
سیستمهای بینالمللی خرد است که در پیوند با یکدیگر قرار دارند که به دلیل انتقال جریان
هایگوناگونآنمنتقلخواهندشدوگذاربهعنوانبخشی


ارتباطات،فشارهایسیستمیبهبخش
توانددردامنههاوبخشهایگوناگونآننمودیافتهوایرانراتحتتأثیرقرار


ازاینفشارها،می
دهد.
دراینراستاایران باسهنوعگذاردر شبکههایمنطقهایپیرامونیخودروبرواست.گذار
انطباقی و تکاملی را در شاخه شرقی شبکه منطقهای خود تجربه مینماید .عضویت ناظر در
شانگهای و همکاریهای گوناگون در پیکر کریدور شمال – جنوب ،بیانگر این نوع ازگذار
است.دراینالگو،ایرانسعیدرتکاملبخشیدنبهسازهها،ساختارهاوفرآیندهایسیستمی-
شبکهایدارد.درشاخههایغربیشبکهمنطقهای،گذارازنوعانقالبیاست.الگوهایگوناگون

جنگهاازجملهجنگهاینیابتیبیانگراینگونهازگذارخواهندبود.

تهدیدات راهبردی ایران در گذار شاخهای
ایرانازدوگذرگاه،باگذارشاخهایودینامیکهایآنروبرواست.اولینگذرگاهمربوط
المللپیچیده،دروضعیتگذاراستکهبهسببوجودبنبستراهبردی


بهفشارهایسیستمبین
درروابطمیانکانونهایاصلیآن،بهشاخههاینظمجهانیمنتقل شدهاست؛حوزهژئوپلتیک

سرزمینیاوراسیایکیازگذرگاههایجابجاییفشارهایدورانگذار است.دراینحوزهکنترل
چینوروسیه،توسطامریکامطرحاست،دراینحوزهدوقدرتچینوروسیه،حضورپویا
دارندکهدرالگوژئوپلیتیکمکیندر ()Mackinder, 1904نیزاهمیتاینحوزهموردتوجهقرار
گرفتهاستودیگریفشارهابرشاخههایدریاییسازههایژئوپلیتیکجهانیاستکهدرالگوی
)نیزمدنظرقرارمیگیرند.دراینجااقیانوسهندودریایمکران

سیکلهایبلند(Modelski, 1978
در زمره نواحی هستند که فشارهای گذار را تحمل مینمایند .در همین حال چین نیز در
گسترههایدریاییباچنینفشارهاییروبرواست(.)Schofield & Storey, 2009
اسیایغربی،یکیدیگرازشاخههاینظمیزیرفشاراست()Anderson, 2013کهبهدلیلبن
مایههایانرژیوهمچنینصحنهعملیاتبودن،کانونیاستکهشکنندگیوکنترلآن،میتواند
درسرنوشتگذاردررأسهرمقدرتجهانی،کارسازواقعشود.جایگاهایران،بهعنوانیکیاز

برجستهترینکانونهایاینخوشه)Rubin, 2006(،میتواندبرسرنوشتگذارتأثیرگذاشتهو
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بنبست برآمده از بازدارندگی میان قدرتهای بزرگ را بگشاید .در همین زمینه ژئوپلیتیک

یابد.نمونهنوینآنرامیتواندرنقشفضایهواییایراندررویاروییبا


هواییایراناهمیتمی
تکفیریدرغرباسیابهوسیلهروسیهنشانداد.

گروههایتروریستی-

یکی دیگر از برجستهترین فشارهای گذار ،در پیکر تهدیدات راهبردی متجلی میشودکه
برآمدهازپیوندمیان فشارهای سیستمیبا شاخههاینظممنطقهای ایران وفشارهایبرآمده از

وددرشبکهمنطقهایایرانبایکدیگراست(

شاخههاینظمیموج
Ramazani, 1987

Hinnebusch & Ehteshami,

; .)2002نمونه آن را میتوان در فشارهای سیستمی قدرت مداخلهگر ،یعنی

امریکا،ازطریقگروههایضدسیستمی-تروریستییاجنگهاینیابتیوهیبریدیدرغرباسیا
هایشبکهمنطقهایایران

مشاهدهکرد.ایندرحالیاستکهبهدلیلدخالتهاییادشده،خوشه
نیزبایکدیگردررقابتهایراهبردیدرگیرشدهاند.
هایبزرگوشبکهمنطقهایایران نیز

هایمنطقهای قدرت

ازسویدیگرپیوندمیانشبکه
بخشدیگریازفشارهایسیستمیدورانگذارراسببمیشود( ;Harkavy, 2013; Mead, 2014
& Kugler, 2006

 .)Tammenسازههای باز خورانی میان چنین شبکههایی ،میتواند پیچیدگی

دینامیکگذار،درسطحجهانیومنطقهایایرانرانمایانسازد.


ایران ،کانونهای تعادل در سیستم بینالملل و گذار
المللیبهعنوانیک

براساسالگوینظمسلسلهمراتبیچندگانه)Lemke, 2002(،سیستمبین
هایگوناگونیاستکهاینکانونها،رهبریومدیریتجریانهایارتباطی

شبکه،دارایکانون
اینیزبهعنوانکانونهای

این میانبرخیازشبکههایمنطقه
رادردرونآن،بردوشدارند.در  
دروضعیتتعادلشبکهای،حفظتعادلاستواین

تعادلعملمینمایند.کارکرداینکانونها،

درحالیاستکهدروضعیتگذار،بهوسیلهکارگزاران،برایحفظیادگرسانینقطهتعادلی
هایتعادل،برپایهویژگیهایخشکی،دریاییو

شبکه،موردبهرهبرداریقرارمیگیرند.کانون

هوا -فضایی قابل شناسایی هستند .در حال حاضر بر پایه چرخه جهانی ،شبکه جهان اسالم،
هایمنطقهایآنشاملغرباسیا،

ترینپهنهخشکیدرکانونهایتعادلیاستکهشاخه

برجسته
اسیای میانه و قفقاز ،بخشی از اروپا و شرق اسیا است .در وضعیت گذاری موجود ،فشارهای
سیستمیمتوجهچنینکانونهاییخواهدبود.ازدیدگاهجغرافیایسیاسی،جهاناسالمبهچهار

بخشتقسیممیشودکهدرهرچهاربخش،ایرانباآنمرزبندیمشترکدارد:
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)7بخشمرکزجهاناسالمکهدربرگیرندهبخشجنوبغربیاسیااست؛
)4بخششمالجهاناسالمکهدربرگیرندهاسیایمرکزیوقفقازاست؛
)9بخشغربیجهاناسالم،کهدربرگیرندهکشورهایشمال،شمالشرقوبخشهایدیگر
افریقاست؛
 )2بخش شرقی جهان اسالم ،که از مرزهای شرقی ایران آغازشده و تا کرانههای غربی
اقیانوسآرامگسترشمییابد.

مرکز جهان اسالم ،شبه جزیره بزرگی است که نقاط حساس ژئوپلتیکی دریاهای سیاه،
مدیترانه ،سرخ ،عرب ،عمان و خلیج فارس در درون آن قرار گرفته است .پهنه خلیج فارس،
گستردهتریبهخودگرفتهاست،تاجاییکه

حکمقلبمنطقهرادارد.اینتوجه،روزبهروزابعاد

هایخلیجفارسودریایمکران،بهعنوانمحورراهبردهای


درسدهبیستویکم،گسترهآب
جهانی ،مورد تأکید بوده است ،از این دیدگاه در دوران گذار ،نقاط یاد شده ،برجستهترین
هایدریاییزیرفشارراشکلمیدهند.

گستره
ترینکانونها،درنظمچندسطحیشبکهیادشده،درپهنههای

ایرانبهعنوانیکیازبرجسته

رقی،تحت

شبکهایخود،ازجملهغرباسیا،پهنهدریاییاقیانوسهندوخلیجفارس،نواحیش

فشارهایشدیدقراردارد.ایندرحالیاستکهبخشیازاینفشارها،متوجهشبکههایمنطقهای
استکهچینوروسیهنیزدرآنقراردارند.
شاخهاسیاپاسیفیک ،یکیدیگراز شاخههای نظمی زیرفشار است .چینبهعنوانیکی از
کارگزاراناصلیدورانگذار )Rapkin & Thompson, 2003(،کرانههاینوینیرابرایقدرت
خود ایجاد مینماید .در چنین شرایطی ،امریکاییها ،کوشش بسیاری در جهت محدودسازی
قدرتنظامیچینانجامدادهاند.واشنگتندرژاپنوکرهجنوبیدارایپایگاهدریایی،هوایی
استکهنیروهایهواییودریاییامریکادرآنمستقر هستندودرفیلیپینوسنگاپورنیزدارای
پایگاههاینیرویدریاییاست.پشتیبانیازژاپندرکشمکشچینوژاپنبرسرجزایر«سنکاکو»
و یا «دیائویو»،یک منطقه دفاع هوایی از سوی چین و سپس واکنش واشنگتن و ورود
بمبافکنهای این کشور به این منطقه ،اقدامات امریکا در دریای جنوبی ،همگی بیانگر

سرآغازیبرفشارهایدورانگذاراست.واشنگتنخواهانبرهمزدنتعادلوتوازنقدرت،به
سودخودومحدودسازیراهبردیچین،درمنطقهشرقاسیااست(
.)1994; Segal, 1996

Christensen, 2006; Roy,
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دردورانگذار،ایاالتمتحدهامریکا،بهعناصرژئوپلیتیکمندرجدرنظریههارتلندمکیندر
(،)Mackinder, 1904ریملند اسپایکمن توجهویژهدارد( .)Wilkinson, 1985دیدگاهمکیندر این
بودکهپهنهدرونیاوراسیا،منطقهمحوریدرسیاستجهانیاست .مکیندر براینباوربودکه
هارتلند ،ارزش پایهای در اوراسیا دارد ( .)Mackinder, 1904, 1919نیکالس اسپایکمن 7نیز در
نظریهخود،بهسرزمینهایحاشیهایاروپا،خاورمیانه،اسیایجنوبیوخاوردوراهمیتبسیار
دادهاستوآنهاراهمچونکلیدهایامنیتایاالتمتحدهامریکاتلقیمیکند( ;Spykman, 1942

.)Wilkinson, 1985
ازسویدیگربخشیازنظریههایژئوپلیتیک،برنقشدریا،درشکلدادنبهقدرتجهانی
تأکید دارند .آلفرد ماهان از آن دسته است (2001

 .)Connery,از این دیدگاه ،دریاها نقش

پیونددهنده میان بخشهای گوناگون سیستم بینالملل را بر دوش دارند که توسط مرزهای
سرزمینیازیکدیگرجداشدهاند.چیرگیبردریاها،میتواندهمسایگیباهمگیکشورهاییکه

مسافتهایجغرافیاییآنهارایکدیگرجدانمودهاست،درپیداشتهباشد.بدینرودریاهاو
اقیانوسهاورقابتبرایتسلطبرآنها،میتواندنقطهانتقالفشارهایگذاربهشاخههاینظمو
کشورهایموجوددراینشاخهها،ازجملهایرانمحسوبشوند.


ایران و دینامیک قدرت همافزاکننده 2و همستیزانه 3در گذار
دروضعیتگذارموجوددرسیستمبینالملل،دوگونهازدینامیکقدرت،یعنیدینامیک

قدرت هم افزاکننده و دینامیک قدرت همستیزانه شکل میگیرند .در دینامیک همافزاکننده،
ازیکدیگرپشتیبانیمیکنندوباپیوستنبهیکدیگرهمافزامیشوند.دردوران

گونههایقدرت
الملل،دینامیکهمافزاکنندهمیانایران،چینوروسیه،درنقاطفشارسیستم


ذارسیستمبین
نوینگ
گرفتهاست.ایندرحالیاستکهدرنظممنطقهای،دینامیکقدرتهمستیزانهنیزازیک


شکل
میانهژمونروبهزوال،یعنیامریکاومتحدینآن،باقدرتهایروبهرشد،یعنیچین و

سو
روسیهازسویدیگروهمچنینایرانجریاندارد.
شکلگیریدینامیکهاییادشده،برآمدهازنوعپیوندمیاننظمهایمنطقهایاستکهسه
کشورچین،ایرانوروسیهدرآنعضویتدارند.تداخل درایننظمها،سببشکلگیریپیوند
1. Nichols Spykman
2. Synergetic Power Dynamic
3. Antagonistic power dynamic
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میانآنها،ازراهصحنهعملیاتمشترکشدهاست.هرچهار نظممنطقهایاینواحدها(،نظم
منطقهای ایران ،چین ،روسیه ،امریکا) دارای چنین صحنه مشترک عملیاتی شدهاند .این صحنه
عملیات ،محل زورآزمایی آنان است .در این میان چین ،ایران و روسیه به عنوان چالشگر و
خواهانتغییردرنظمموجود،دارایمنافعمشترکیهستند،ایندرحالیاستکهامریکابهعنوان
مدافعوضعموجود،سازوکارهایحفظچنیننظمیراطراحیمینمایدیادرصددبهینهسازیآن
است.دراینراستاشبکهمنطقهایمتداخلشکلگرفتهازکنشهایراهبردیاینواحدها،به
حالتخوشهایتبدیلمیشودکهدوخوشهباراهبردچالشگریومدافعشکلمیگیرند.رابطه
میانایندوخوشه،همستیزانهاستایندرحالیاستکهخوشهچالشگرکهمتشکلازسهواحد
ایران،روسیهوچیناستدربرابرامریکاقرارداشتهوبنابرایندینامیکآنازنوعهمافزاکننده
است.
7
میانایران،چینوروسیهوجودداردکهمیتوان

سوگونهایدینامیکقدرتنوآورانه

ازیک

مایههای نوینی از قدرت دست یافت؛ از سوی دیگر محیط
از راه آن ،در دوران گذار ،به بن 
مشترکسیستمیموجوددرمیاناینسهواحد،زمینهکارکرددینامیکقدرتتحولساز 4را
فراهم نموده است .نوآوری و شکل دادن به نهادها و ساختارهای نوین از جمله کارکرد این
دینامیکاست.ازسویمقابلدینامیکقدرتویرانگر9وسیستمی2هژمونروبهزوال،درسطوح
ها،سمتگیریشدهاست.

منطقهایوجهانی،دربرابراینقدرت

مفهومسازی مدل گذار شاخهای ایران
ایران و مدیریت گذار

مدیریت گذار ،گونهای از الگوی کنترل است که هدف آن بازگشودن دشواریها و
مشکالتیاستکهدرچنیندورانی،سیستموواحدهایآن،باآنروبرومیشوند.درچنیندوره
زمانی،الگوی کنترل چندبازیگری 4از جملهالگوهای رایج ومورداستفادهواحدهایسیستم
بینالمللاست.درگذارسیستمی،کنترلبرنامهاینیزازجملهبرجستهتریناشکالکنترلیاست

هاوراهبردها،برایرسیدنبهوضعیتنوینطراحیوترسیممیگردند.مهمترین

کهدرآنبرنامه
1. Innovative Power Dynamic
2. Transformative Power Dynamic
3. Destructive Power Dynamic
4. Systemic Power Dynamic
5. Multi-actor Control
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اجزایتشکیلدهندهچنینکنترلیازسویایرانوبرپایهالگوکنترلچندبازیگری،عبارتنداز:

طراحیالگویتغییرسیستمبینالملل،برپایهاصلتحولوتکاملخواهیبرآمدهازدینامیک

قدرت؛تأکیدبرنظمهایمنطقهایوژئوپلیتیکروبهپیدایش،بویژهنظمهایمتداخلژئوپلیتیک
ایران،روسیهوچین؛
پویشهایفرهنگی،اقتصادیوژئوپلیتیک،بویژهژئوپلیتیکدریادر

بهرهبرداریازتوانهاو
جهاناسالم،برایرسیدنبهنظمپایداروهمبسته؛کاهشانشقاقهایساختاریوتبدیلجهان

اسالمبهالگوینظممنطقهایکموبیشهمبسته؛
طراحیالگوی بومیازبازدارندگی،یعنی بازدارندگیمبتنیبرقدرت هوشمند ،شبکهای،
گذارودگرسانینظامبینالملل،بویژه

منطقهمحوروجمعیبرایرویاروییباتهدیداتدوران 
گرایانهامریکایاهژمونروبهزوال؛

رویاروییباتهدیداتمداخله
تأکیدسیستمدفاعیایران،بربهرهمندیازالگوهایبازدارندگیجمعیواستواربررژیمهای


وبهپیدایش،مانندشانگهای(تأکیدبردفاعهمهجانبهوبویژهدفاعغیرعاملدرسطوح

جمعیر
گوناگون،امریبایستهواجتنابناپذیربرایکارآمدیچنینالگوییاست)؛

المللیچندکانونی،استواربرمرکزیتنظمهایمنطقهای؛


طراحیسیستمبین
ازنظمسلسلهمراتبیدولتمحوربهنظمجهانی

دگرگونینظاممدیریتینظمجهانیآینده ،
منطقهمحور؛
برداشتمبتنیبرکنترلچندبازیگریانتخابی7بویژههمکاریباچینوروسیه؛
تأکیدبرنوآوریسیستمیدروضعیتگذار،بویژهشبکهسازی.

نتیجهگیری
سیستمبینالمللبهمانندتمامیسیستمها،باپدیدهگذارروبرواستوبههمینسببگذاربه
عنوانیکیازمهمتریندستورکارهایپژوهشی،درحوزهروابطبینالمللونظریههایمرتبطبا
هادرگسترهنظریهپردازیروابط


تریندگرگونی
آنمطرحبودهاست.بنابراینیکیازبرجسته
بینالمللکهبرآمدهازدگردیسیسیستمبینالمللاست،پرسمانگذاروچگونگیوویژگیهای

آناست.اینپرسمانتابعیازنوعسیستمبینالملل،یعنیخطیبودنویاپیچیدگی– آشوبی
(غیرخطی)بودنآناست.دروضعیتخطی،نظریههایروابطبینالمللبهابعادگوناگونآن
1. Selective Multi Actor
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توجهنمودهانداماپیچیدگیوگذارپدیدهایمغفولدرروابطبینالمللاست.
بینالمللی،تبدیلبهسیستمیپیچیدهوآشوبیشدهاستکهبرآنها
دردورهنوین،سیستم  

ایشدن،شاخهایشدن،


قواعدنظریهپیچیدگیبرآنهاحاکماست.ازجملهاینقواعد،شبکه
چندکانونیبودن،خودساماندهیوخودهمانندی نظمدرچنینسیستمهاییاست.ویژگیهای
یاد شده،دستگاه تحلیلی نوینی رابرای تبیینگذارضروری مینماید.مهمترینویژگیگذار،
تغییرنقطهتعادلیسیستمووضعیتهایآناست.دردستگاهتحلیلیمبتنیبرپیچیدگی،گذار
ناشیازدینامیکهایرشدسیستموفشارهایناشیازآناست.عالوهبرآنگذار،پدیدهایچند
سطحی است که در سطوح موضوعی و مکانی سیستم رخ میدهد .واحدها و سیستم ،تحت
فشارهایناشیازکارکردآنتروپیهایسیستمیقرارمیگیرند.بنابراینبرایجلوگیریاززوالو
نابودی خود ،محکوم به رشد هستند .مجموعهای از تالش واحدها برای رشد از یک سو و
کارکرد آنتروپی در درون سیستم به عنوان یک کل از سوی دیگر گذار سیستمی را شکل
میدهند.

دررابطهباگذاردوپرسشمطرحاست؛پرسشنخستمکانیزمعلّیگذاروپرسشدوم
چگونگیگذاراست.درنظریهپیچیدگیوآشوب،مکانیزمعلیگذارناشیازدینامیکرشدهم
درسطحواحدهاوهمدرسطحسیستمبینالمللبهعنوانیککلاست.اینموضوعبخشدوم
مکانیزمعلیرا شکل میدهد کهمربوطبهفشارهایسیستمی وبیثباتیهایراهبردی درآن
است.آنتروپیهافشارهایمتعددیرادرسطحسیستمیوواحدهاایجادمیکنندکهشاخهای
شدننظمپاسخیبهچنینفشارهاییاست.بنابراینشاخهایشدننظم،بخشدومدستگاهتحلیلی
گذاردروضعیتپیچیدگیراشکلخواهدداد.بخشسومشبکهسازیازخوشههاوشاخههای
نظماستکهواحدهادروضعیتگذاریبهآنمتوسلمیشوند.تعادلسازیمیانکانونهای
شبکهبخشچهارمدستگاهتحلیلیگذارراشکلمیدهدوسرانجامپایانگذاروایجادنقطه
ثباتراهبردیجدیدآخرینبخشدستگاهتحلیلییادشدهاست.
یکیدیگرازموضوعات،تهدیداتراهبردیدروضعیتگذارسیستمیاست.کارگزارانبا
دینامیکهای همافزاکننده و کاهنده روبرو هستند .به همین سبب کارگزاران برای طی دوران
گذاربهکنترلبرنامهایوچندمتغیری–چندبازیگریوبویژهبازدارندگیمتوسلمیشوند.
به طور کلی گذار در سیستم بینالملل ،فرآیندی بایسته و دوری ناگزیر است .ولی
گیریبنبستراهبردیدرسیستمکنترلمرکزی،بهدلیلکارکرد


ترینموضوع،شکل
برجسته
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بستیادشده،هرچندجنگراناشدنیمینمایداماتحمیل


سیستمبازدارندگینامتعارفاست.بن
ارادهوکنترلنظمتوسطقدرتهایبزرگراباناکارکردیروبرومینمایدوبههمینسبب
مطلوبقدرتهایاصلیسیستمکنترلنیست.ازسوییدیگرفشارهایسیستمیبرایگذارشکل
خواهند گرفت .فشارهای سیستمی برای گذار ،با ویژگیهای پیچیدگی بهویژه شاخهای شدن
ترکیب میشود و به همین سبب سیستم از راه شاخههای موجود در نظم ،وارد فرآیند گذار
میشود.

به این سبب گذار شاخهای را میتوان بهعنوان موضوعی نوین وارد گستره نظریهپردازی
روابط بینالملل نمود .در همین راستا ایران نیز مشمول چنین گذاری خواهد بود .از یک سو
پویشهای درونی این کشور ،گذار در نظم منطقهای را برای آن ،تبدیل به موضوعی بنیادین
نمودهاستوازسویدیگربهدلیلقرارگرفتندربخشهایکانونیودرگیردرفرآیندگذار،
در معرض تهدیدات راهبردی آن قرارگرفته است .به این سبب کنترل بر پایه رهیافت چند
تواندبهعنوانبرجستهترین


وهمچنینکنترلمبتنیبربازدارندگیمی
بازیگریبویژهروسیهوچین
راهبردگذارشاخهایایرانانگاشتهشود.
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