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.1مقدمه
نظام بينالملل کنوني واجد ويژگيهايي است که با نظام بينالملل دهههاي پيا از خود يعني
دوران جنگ سرد و حتي پساجنگ سرد ،تفاوتهاي بسياري دارد؛ ويژگيهايي همچون تشديد
رقابتها و ناپايداري در توازنها و ائتالفها ،کاها سطح ،گستره و عمق امنيت و افزايا
بيثباتي و توليد گرههاي امنيتي ،گسترش ايدئولوژيکگرايي ،افراطگرايي و تروريسم ،محيط
منطقهاي و بينالمللي را با بحرانهاي گستردهاي روبهرو ساحته که ويژگيهاي متمايزي با
گونههاي پيا از خود پيدا کرده است.
اگرچه در قرن بيستم و به واسطه نگاه سيستماتيک و کلنگر ،نظام بينالملل درکانون توجه
تحليلي قرار ميگرفت اما پس از جنگ سرد ،نظام منطقهاي و حتي نقا و قدرت تاثيرگذاري
آن در شکلدهي به ساختار کالن نظام بينالملل مورد توجه اغلب راهبردشناسان و پژوهشگران
قرار گرفت .به نحوي که در قرن بيستم و به تبع آن قرن بيست و يکم وضعيت و دگرديسيهاي
مناطق مهمترين عامل تاثيرگذار بر بحرانهاي جهاني شناخته شد(.)Salimi et al,2017:2

اما وراي بحرانهاي پسيني ،بحرانهاي کنوني که بيشتر در حوزههاي منطقهاي و به ويژه در
منطقه ژئواستراتژيک خاورميانه به عنوان نماد تمرکز بحران نمود پيدا کرده ،واجد ويژگيهايي
مانند تداوم و تغيير مدام ،نظم و انتظام توامان ،پيچيدگي ،موازنه و ناموازنه ،درهم آميختگي
رخدادها ،تناقض و تداخل ،پوياها و ديناميکهاي متنوع قدرتافکني و در نهايت تداوم
بحرانها و به بيان روشنتر بحرانهاي مزمن است که پژوهشگران و ناظران حوزه روابط بينالملل
را به اين نتيجه رهنمون ميکند که چنين فرايند و وضعيتي فراتر از مفهوم «بحران» 1و خود بحران
به نوعي زاييده شرايط جديد است.
وقوع تحوالتي پيشيني مانند فروپاشي اتحاد جماهير شوروي(پايان جنگ سرد) ،تحوالت فناورانه
و دگرديسي در ماهيت و سرشت نظام بينالمللي ،نظمهاي منطقهاي و نظمهاي امنيتي و در
سالهاي پسيني ظهور گروههاي افراطي و تروريستي با بسامد داعا باعث شد تا همپاي تحوالت
پس اجنگ سرد و سپس تحوالت پسايازدهم سپتامبر ،حمله آمريکا به افغانستان و عراق ،وقوع
1.Crisis
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تحوالت موسوم به «بهار عربي» 1در خاورميانه عربي و شمال آفريقا ،ما شاهد نوعي دگرديسي
در مفاهيم گذشته باشيم.
در اين چارچوب هريک از نظريهپردازان به بررسي اين دگرديسيها پرداختند؛ محمدرضا
حافظنيا استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس در چارچوب پارادايم رقابت
استراتژيهاي بحري و برّي اين موضوع را مورد بررسي قرار ميدهد ،حافظنيا بر اين باور است
که امروزه دو گسل بزرگ ژئواستراتژيک در مقياس کروي و در غرب و شرق اوراسيا شکل
گرفته است که بهنظر ميرسد سرچشمه سياستهاي کنوني در جهان ميباشند .در واقع سطح
تقابل ژئواستراتژيک جهاني در طرفين خشکي اوراسيا(خاورميانه) قرار دارد .اين تقابلها از
يکسو در شرق و بر سطح گسل خشکي اوراسيا با اقيانوس آرام و از سوي ديگر در غرب و بر
سطح گسل قارههاي اوراسيا با اروپا و آفريقا قرار دارد(.)Hafeznia,2017:2

به نظر ميرسد در تعريف حافظنيا فشارهاي سيستمي و جغرافيايي کليدواژه دگرديسيهاي
تئوريک و عملي از بحران به «آشوب» 2است .براين مبنا ،هدف کالن حفظ امنيت ملي و مقابله
با تهديد ،پژوهشگران را مجاب ميکند تا الگومندي را جهت مديريت چنين روندهايي در
سرلوحه برنامهريزيهاي خود قرار دهند(.)Ahmadi Khoy et al,2018:86

اگرچه بسياري از پژوهشگران حوزه نظريهپردازي روابط بينالملل معموال براي تبيين رخدادها
و تحوالت نظام بين المللي از رهيافتهاي موسوم به «جريان اصلي» 3استفاده ميکنند اما با تکامل
در نظريهپردازي ،نياز به رهيافتهاي جايگزين و بهرهگيري از جريانها و حوزههاي ديگر علوم
به ويژه علوم طبيعي در ميان پژوهشگران و متفکران حوزه ژئوپليتيک ،سياست و روابط بينالملل
بيا از پيا احساس شد .براي پاسخ به اين مشکله نظري ،از دهه  70ميالدي برخي تالشهاي
دانشگاهي در حوزه پيوند ميان دو حوزه علوم طبيعي و حوزههاي محتلف علوم انساني به ويژه
در تبيين مفهوم و پارادايم «آشوب» انجام شد.

1.Arab Spring
2.Chaos-Turbulence
3.Mainstream Approach

206فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هفدهم ،شماره دوم ،تابستان ________________________ 1400

«ادوارد لورنز» هواشناس آمريکايي در سال 1979ميالدي تالش کرد تا براي نخستين بار
سيستمهاي آشوب را در حوزه هواشناسي با نظريه «چرخا پروانه اي» 1و تاثيرات آن مورد
واکاوي قرار دهد .در اين تحليل ،لورنز به ويژگيها و مدلي از شرايط آبوهوايي اشاره ميکند
که ويژگيهايي همچون پيابيني ناپذيري ،فرايندهاي کم شدت با تاثيرگذاري پرشدت را
داراست.
اما نخستين پژوهشگري که تالش کرد تا سيستم آشوب را با بسامد ژئوپليتيکي بسنجد« ،جورج
مادلسکي» 2بود؛ مادلسکي در دهمين اجالس انجمن بينالمللي علوم سياسي در سال 1976م،
نظريه «چرخه هاي طوالني قدرت در سياست جهاني» 3را مطرح ساخت .مادلسکي چرخه را
يک الگوي برگشتکننده موجوديت يا کارکرد يک نظام ميداند .منظور وي از به کار بردن اين
مفهوم آن است که نظام پس از يک دوره مشخص زماني به نقطه حرکت خود باز مي گردد.
مادلسکي تکامل قدرت و چرخه نظام در طول دورههاي زماني مشخص را ايجادکننده آشوب
ميداند.
«ديانا ريچاردز» از ديگر متفکراني است که با پژوها «يک مدل آشوب محور از تمرکز قدرت
در نظام بينالملل» تالش کرد تا پوياها و ديناميکهاي آشوب را که در سياست و نظام
بينالمللي وجود دارد از طريق مدلهاي رياضي مورد بررسي قرار دهد.
شايد بتوان گفت مهمترين کتاب درباره سيستم آشوب با يک پيکربندي تازه در حوزه سياست
بينالمللي ،توسط «جيمز روزنا» با عنوان «آشوب در سياست جهاني؛ تداوم و تغيير» نوشته شد.
اگرچه تمامي اين نظريه پردازان با رويکردهاي مختلف به مفهوم آشوب و چرايي پديدآيي و
تاثيرات آن بر ماهيت و روندهاي نظام بينالمللي پرداختهاند اما به نظر ميرسد که با وجود
تفاوتهاي رويکردي ،دال مرکزي و خروجي همه اين نظريهها ،پارادايم «آشوب» است.

1.Butterfly Wings
2.George Modelski
3.The Long Cycle of Global Politics
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چنين وضعيت و فرايندهايي اين پرسا اساسي را به ذهن متبادر ميکند که مدل و الگوي
مديريت روندهاي آشوبناک در حوزههاي ژئوپليتيکي چيست؟ با وجود اينکه حوزههاي
دانشگاهي و پژوهشي به چرايي رخداد آشوب پرداختهاند ،اما به تحليل مديريت فرايندهاي
آشوبناک در حوزه نظري توجه کمتري شده است .از اين رو ،در اين پژوها تالش خواهد شد
تا افزون بر تبيين چرايي و ابعاد روندهاي آشوبساز ،الگوهاي مديريت راهبردي در فضاي
آشوب مورد بررسي قرار گيرد.
.2روش تحقيق
پژوها حاضر از نوع تحقيق توصيفي -تحليلي بوده و روش گردآوري اطالعات کتابخانهاي ـ
اسنادي است .در بخا گردآوري از منابع کتابخانهاي کتاب ،مقاالت ،نشريه و غيره در هر دو
بخا داخلي و خارجي استفاده شده است و همچنين جهت گردآوري دادههاي جديد در ارتباط
با تحليل نظري آشوب به سايتهاي معتبر که حاوي اسناد و اطالعات درباره آشوب در حوزههاي
ژئوپليتيکي ،مراجعه شده است .از آنجا که دادههاي مربوطه فراوان و گسترده بود ،مطالعاتي که
متغيرهاي تحقيق را مورد ارزيابي قرار ميداد مورد استفاده قرار گرفت و در نهايت با روش کيفي
و در شکل مدل سادهسازي و بازنمايي شد.
 .3چارچوب نظري
اگرچه بنيانهاي نظري «پارادايم آشوب» به علم فيزيک و علوم طبيعي بازميگردد اما اين نظريه
به تدريج در حوزه هاي مختلف علوم انساني و به ويژه مديريت ،اقتصاد و علوم اجتماعي نفوذ
پيدا کرد .پارادايم آشوب وراي مفاهيمي که از علوم طبيعي برگرفته شده است به آرامي به
نظريهاي سياسي ،ژئوپليتيکي ،مطالعات منطقهاي و روابط بينالمللي تبديل شد.
در ادامه اين پژوها تالش خواهد شد تا ضمن بررسي بنيانها و شاکله نظري آشوب ،رويکرد
برخي نظريهپردازان روابط بينالمللي در پسزمينه ژئوپليتيکي ،در مدلهاي مفهومي بررسي،
تحليل و بارنمايي شود.
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 .3-1نظريه آشوب :بنيانها و مفاهيم

يکي از تغييرات عمده در جهان متحول امروز ،تغيير در مفروضات و روش علمي است؛
مفروضات و روشهايي که براي چهارصد سال تا نيمه اول قرن بيستم ثابت باقي مانده و روش
عمل حوزههاي علمي را شکل داده بود .مفروضاتي شامل ايستايي ،ثبات جهان و پديدههاي
آن( ،)Toulmin,1972قطعيتگرايي( ،)Friedman and Hoefer,2016خطي بودن و عليت خطي
(،)Northrop,2010

تقليلگرايي(Lucas,2016

;،)Nagel,1998

قابل

پيابيني

بودن

( )Morison,2008; Chappell,1989که با شکاف دکارتي شکل گرفته و سپس با فعاليتهاي
علمي ايساک نيوتن تبديل به پارادايم «نيوتنيسم» 1يا مدرنيسم علمي شد(.)Hosseini,2017:176

براساس اين پارادايم ،جهان و سيستمها يا پديدههاي موجود در آن با يک نظم نهايي و ايستا ،به
صورتي مادي ،عيني و مستقل از افرادي که آن را به وجود آورده يا مشاهده ميکنند ،آفريده
شدهاند؛ جهاني که در آن هر رخدادي نتيجه اجتنابناپذير رخدادها و شرايط قبلي آن بوده و
تمام چيزها علت يا علل معيني دارند.
همچنين ارتباط بين سيستمها يا پديدهها ارتباط خطي ،سيستمها از اصل برهم نهي(تداخل)
تبعيت ميکند و رابطه علت -معلولي ،علت کوچک -معلول کوچک؛ علت بزرگ -معلول بزرگ
بين سيستمها يا اجزاي آنها حاکم است .مسلماً مطالعه چنين سيستمهاي ايستايي ،يک راه دارد
و آن کاها سيستم به اجزاء و عناصر آن و مطالعه اين اجزاء و عناصر است(.)Hosseini,2016:2

اما نيوتنيسم و مفروضات آن در قرن بيستم ،با نقدهايي اساسي مواجه شد؛ نقدهايي چون
غيرمنطقي بودن ،ايستايي يا ثبات جهان ،ابهام در عينيتگرايي ،ابهام در قطعيتگرايي ،رد خطي
بودن و عليت خطي ،تقليلگرايي و غيرممکن بودن پيابيني که اثربخشي اين پارادايم را زيرسؤال
2

برد .با ايجاد ترديد و در چارچوب تکاملي انقالبهاي علمي کوهن« ،پارادايم -علوم پيچيدگي»
ظهور کرد(.)Shu-yun-Ma,2007:67

1.Newtonianism
2.Complexity Science-Paradigm
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از مهم ترين مباني فکري در علم پيچيدگي ،خودساماندهي سيستم پيچيده و آشوبي است که بر
زايا ،شاخهاي شدن ،خود فعلوانفعالي و تکامل همزمان تاکيد دارد .در اين نوع سيستمها ،نظم
از درون آشوب پديدار مي شود و به همين سبب برخي انديشمندان اين حوزه از مفهوم نقطه
آستانه پيچيدگي بهره ميبرند(.)Ghasemi,2017:1009

نظريه پيچيدگي و نظريه آشوب در الگوهاي نظري و مفروضات بنيادين،ارتباط نزديکي باهم
دارند؛ برخي از انديشمندان معتقدند که نظريه آشوب نظريه عمومي پوياييهاي غيرخطي و نظريه
پيچيدگي بخشي از پارادايم آشوب است .برخي ديگر اعتقاد دارند اين دو نظريه هرکدام دو روي
يک سکه هستند و برخي ديگر براين باورند که تفاوت قابل تمايزي بين اين دو نظريه مشهود
نيست.
اين دو نظريه صرفنظر از برخي تفاوتها ،جهاني بس پيچيدهتر و غيرقابل پيابينيتر از آنچه
علوم نيوتني از جهان تفسير مي کند ،ارايه مي دهند و به نظر ميرسد که آشوب زاييده تغييرات
ايجاد شده در دانا بشري ،ماهيت علوم و روابط آن باشد(.)Mehri,2002:22

بنيان پارادايم آشوب به وسيله رياضيداناني چون ادوارد لورنز و جيمز يورک در دهه هاي 1960
و  1970ميالدي شکل گرفت .فرايند آشوب محصول يک سيستم غيرخطي پوياست؛ چنين
سيستمهايي در طبيعت و همچنين در رفتارهاي انساني مشاهده شدهاند .براي نمونه ،ضربان قلب،
حرکت پاندولي ساعت و نوسانات اقتصادي همه به نوعي يک رفتار غيرخطي پويا را نشان
ميدهد.
سيستمهاي غيرخطي پويا مانند «سيستمهاي ديناميکي» 1هستند که اين نوع از سيستمها ،ضمن
نشان دادن بينظمي ،حاوي نوعي نظم نهفته در درون خود و بيانگر رفتارهاي نامنظم ،غيرخطي،
پيابيني نشده و پيچيده در سيستمها و قائل به وجود يک الگوي نظم غايي در تمام اين
بينظميهاست( .)Maan,1992:58همچنين به دليل غيرخطي و پيچيده بودن ،ارايه مدل از اين
گونه سيستمها فرايندي پيچيده را طي ميکند.

1. Dynamic System
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پارادايم آشوب پس از تبيين در علوم هواشناسي،به آرامي روبه گسترش نهاد و در نوشتهها و
تحقيقات «هنري پوانگاره»« ،بنوا مندلبروت» 1و «فايکن باوم» 2انعکاس يافت.
انگاره کليدي نظريه آشوب اين است که در هر بينظمي ،نظمي نهفته است به اين معنا که نبايد
نظم را تنها در يک مقياس جست وجو کرد ،پديدهاي که در مقياس محلي کامال تصادفي و
پيابينيناپذير به نظر ميرسد ،چه بسا در مقياس بزرگتر پايا و پيابينيپذير است؛ در اين معنا
آشوب عبارت است از مطالعه رفتار غيرتناوبي در سيستمهاي ديناميکي معين( Heidari et
.)al,2002:211

همچنين هائو بايلن فيزيکدان چيني ،آشوب را نوعي نظم بدون حالت تناوبي ميداند و بروس
اسنوارت رياضيدان کاربردي نيز آن را «رفتار تکرارشونده به ظاهر تصادفي در يک سيستم
ساعتگونه معين» تعريف ميکند(.)Moradi and Shafiee,2011:101

رودريک جنسن فيزيکدان دانشگاه ييل و پژوهشگر آشوب کوانتومي ،آن را «رفتار نامنظم و
پيابيني نشدني سيستمهاي پوياي معين و غيرخطي» تعريف ميکند(.)Hashemi,2009:15

در چارچوب اين تعاريف ،آشوب داراي ويژگيهايي همچون اثر پروانهاي ،خودسازماندهي،
خودهمانندي(فراکتال) ،شاخهاي شدن نظم ،عدم قطعيت و تداخل است که در حوزههايي مانند
ژئوپليتيک ،علوم سياسي و روابط بينالملل نيز براي تفسير و تحليل رخدادها و رويدادها با کمي
تفاوت مورد استفاده قرارگرفته و در در شکل مدل بازنمايي مي شود.
 .3-2تحليل ژئوپليتيكي سيستم آشوب

با پيچيده شدن پوياهاي ژئوپليتيکي و بينالمللي ،چارچوبهاي تحليلي پديدهها و تحوالت
ژئوپليتيکي در سطوح جهاني و منطقهاي با تغييرات مهمي روبهرو گرديد و به همين سبب
بهره گيري از ابزارهاي نوين تحليلي به ويژه در حوزه نظري به عنوان يکي از مهمترين
ضرورتهاي رشته علمي ژئوپليتيک و روابط بينالملل از اهميت ويژهاي برخوردار
است(.)Ghasemi,2011:162

1.Benoit Mandelbrot
2.Mitchel Feigenbaum
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همچنين با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ،اعتبار نظريههاي روابط بينالملل در پيابيني
رويدادهاي ژئوپليتيکي و بينالمللي از سوي برخي محافل علمي و دانشگاهي مورد ترديد قرار
گرفت؛ وقوع چنين تحوالت پيابيني ناپذيري اين پرسا را مطرح ميسازد که چگونه
انديشمندان علوم سياسي نتوانستهاند برخي رويدادهاي بينالمللي را پيابيني کنند؟ در پاسخ به
اين پرسا ،برخي بر نقصان نظريههاي ژئوپليتيکي و روابط بينالمللي تاکيد دارند و بر اين
باورند که اين نظريهها از قابليت کمي براي پيسبيني رخدادهاي آينده برخوردارند و به نوعي
آيندهنگر نيستند.
بنابراين ،طرح نظريههاي نوين از جمله نظريه سيستمهاي آشوب ميتواند با توجه به تمرکز
نظري آن بر وضعيت و فرايند آشوب ،بر کارآمدي تحليلها در حوزه رفتار سيستمي در حوزههاي
ژئوپليتيکي و روابط بين الملل بيافزايد .از اين منظر ،نظريه آشوب به عنوان نظريه روندها،
وضعيتها و پديدههاي پيابيني ناپذير و پيچيده خواهد بود.
اما هر نظريه داراي مفروضات بنياديني است که ميتواند بنيانهاي تحليلي آن نظريه را پيريزي
کند( )Waltz,1979:913و نظريه آشوب نيز به مانند هر نظريهاي بنيانها و مولفههاي کاربردي
دارد که قادر است کارکرد آن را در مدل نظري بازنمايي کند.
نظريه آشوب داراي پنج اصل زيربنايي است ،اين پنج اصل عبارتند از:
.1پيابيني ناپذيري؛ مولفه بنياديني است که در پارهاي از رفتارهاي سيستمهاي ديناميکي ساده
جبري ديده شده اما مي توان ماهيت و نحوه تغيير رفتار آن را تدوين کرد.
.2حساسيت؛ برخي سيستمها در برابر تغييرات اندک بعضي متغيرها حساسيت گستردهاي نشان
مي دهند؛ به نحوي که ايجاد تغييري ناچيز در شرايط اوليه ،منجر به تغييرات و تحوالت بزرگي
در کل سيستم ميشود که در بيان لورنز رياضيدان آمريکايي «اثر پروانها ي» 1
است(.)Ramesht,2003:16

.3نظم و انتظام؛ رفتارهاي تعاملي که نتيجه تعامل دو اصل باال است ،خود داراي نوعي نظم است
و مطالعه الگوهاي چنين بينظميهايي حقايق فيزيکي را روشن ميسازد.
1.Butterfly Effects
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. 4منظور از آشوب ،اتفاقي بودن امور نيست و منظور نيروهايي اتفاقي نيست که باعث رفتار
تصادفي ميشوند.
 .5آشوب ناشي از شرايط قابل شناخت است که موجب ظهور رفتارهايي ميشوند که با وجود
اختالل ظاهري(پيا بيني ناپذيري ،پيا بينيپذير هستند(.)Mousavinejad,2014:48

در چارچوب اين  5اصل و مولفه بنيادين ،آشوب ،يک رفتار بلندمدت غيرمتناوب در يک سيستم
دترمينيستيک است که وابستگي حساس به شرايط اوليه را نشان ميدهد(.)Shi et al,2015:60

برآيند اين پنج اصل پارادايم آشوب منجر به سه مولفه بنيادين در حوزههاي ژئوپليتيکي و روابط
بينالمللي ميشود که سطوح ،ماهيت و الگوي رفتار منطقهاي و بينالمللي کشورها را نشان
ميدهد.
مولفه نخست ،ماهيت نظام بينالملل آشوبناک است؛ اين مفروض از سنت نظري نظام بينالملل
بسيار دور است ،در چارچوب نظريه آشوب سياست بينالملل ،مفروض اصلي اشوب در درون
ماهيت نظام بينالملل است .اما ماهيت آشوب بسيار متفاوت از «آنارشي» 1در نظام بين الملل
عمل ميکند(.)kissane,2007:93

مولفه دوم ،هريک از بازيگران در يک نظام آشوبزده همواره در جستجوي امنيت هستند ،در
اين چارچوب هر بازيگر به صورت متفاوت و جداگانه امنيت خود را پيگيري ميکند( lergo
.)and moravcsil,1999:13-16

مولفه سوم ،امنيت تعاملي؛ بازيگران در جستجوي امنيت با يکديگر تعامل ميکنند ،در يک فضاي
آشوبناک ،بازيگر نميتواند به طور مستقل عمل کند .در نظريه آشوب ،بازيگران تالش ميکنند
امنيت را در تعامل با ديگر واحدها به دست آورند و اين تعامل ،کنا واکنا حد فاصل ميان
موازنه امنيتي و ماهيت آشوبزده نظام بينالمللي است(.)kissane,2007:94

ماهيت رفتار دولتها و ديگر بازيگران بينالمللي نيز منجر به ايجاد کنا ،واکنا و اندرکناهاي
جهاني و به بيان ديگر سياست جهاني ميشود که در ادامه ماهيت آشوب در سياست جهاني
مورد بررسي قرار ميگيرد.
1.Anarchy
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 .3-3آشوب در سياست جهاني

والتر ريستون نظريهپرداز حوزه فناوري اطالعاتي در مقالهاي با عنوان «تکنولوژي اطالعات و
حاکميت دولتها» مي نويسد :هنگامي که موجهاي بزرگ دگرگوني ،جهان را در مينوردد
ساختارهاي قدرت تقريبا همواره اين انديشه را که جهان به راستي درحال دگرگوني است رد
ميکنند و همچنان به باورهاي ديرين خود ميچسبند(.)Riston,2000:179

اين سخن و گزاره که جهان در حال دگرگوني است تقريبا از دهه  90ميالدي و همزمان با سقوط
اتحاد جماهير شوروي به بحث نظري و سياستگذاري بسياري از محافل علمي ،دانشگاهي و
حکومتي تبديل شد .سيل شتابان و کوبنده تحوالت و دگرديسي در حوزههاي مختلف نظري و
سياست جهاني به گونهاي نشان داد که سرشت امور جهان دگرگون شده است و پاراديمهاي
رايج براي تبيين و تفسير اين امور ديگر کارايي الزم را ندارند.
«جيمز روزنا»( )1990استاد آمريکايي روابط بينالملل و سياست خارجي از جمله نظريهپردازاني
است که تالش کرد تا با توجه به مشاهده تحوالت شتابان دهه  80ميالدي تصويري متفاوت از
تحوالت قرن بيست و يکم ارايه دهد .روزنا بر پايه روششناسي خاص خود موسوم به
«مشاهدهپذيري بالقوه» 1به دنبال آن بود نشان دهد که چگونه ساختارهاي کالن سياست جهان
به واسطه دگرگوني در درون ساختارهاي خرد پديد آمده است( .)Rosenau,1990:11ايده اصلي
تبيين تحوالت و دگرديسيهاي جديد در عرصه جهاني اين فرضيه است که پارادايمهاي حاکم
بر روابط بينالملل متاثر از تحوالت قزاينده کامال تغيير يافته و صورتبندي و پيکربندي تازهاي
براي تبيين و واکاوي اين دگرديسيها با نام «پاردايم آشوب» نياز داريم(.)Haji Naseri,2019:26

روزنا تالش ميکند تا از مفهوم دهه هفتادي «آشوب»( )Chaosبراي بررسي تحوالت سياست
جهاني بهره بگيرد ،هرچند وي معنقد است بايد حصارهاي مفهومي را شکست و در ادامه با نقد
نظري خود از مفهوم  ،Choasمفهوم  Turbulenceرا به کار گرفت که بيانگر دو واقعيت متفاوت
اما مکمل يکديگر است.
 Potentioal Observabality.1در اين روش هرگام براي ساختن يک مدل تنها پس ازآن بردا شته مي شود که م شخص
شود مولف هاي مدل مورد بحث دست کم از لحاظ نظري قابل مشاهده هستند
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در بيان روزنا ،آشوب نخست حکايت از «بينظمي» و «پيچيدگي» دارد؛ پديدهاي که وضعيت
آتي را پيابينيناپذير ميسازد .دوم آنکه اين تحوالت در نمود ظاهري پديدهها جاري است و
ماهيتها را مي توان همچنان تابع اصول ،قواعد و محاسباتي خاص ارزيابي کرد .جمع اين دو
گزاره در بيان تحليلگران سياسي به ايده «نظم و بينظمي»« ،انتظام در عين بينظمي» رهنمون
شده که براين مبنا مي توان براي اين تحوالت فراگير و مستمر ،فرمولهاي محاسباتي طراحي
کرد( .)Eftekhari,2006:72در اين چارچوب ،آشوب وضعيتي است که هر نوسان کوچکي به
سرعت به مرجع تحولي بزرگ در کل مجموعه نظام تبديل ميشود و بدينسان آن پديده ،پيوسته
و به طور عميق متحول ميشود .بنابراين ،مفهوم آشوب در سياست جهان به منزله باال بودن درجه
پيچيدگي و پويايي را بايد در بستر تناها و بحرانهايي مورد مالحظه قرار داد که ميان دگرگوني
و استمرار وجود دارد( .)Rosenau,2005:103روزنا دست به مقايسه ميان سرچشمههاي آشوب
در علوم هواشناسي و آشوب در سياست جهاني زده و از ميانه آن سرشت آشوب در سياست
جهاني را بازنمايي کرده است .جدول ( )1به خوبي تفاوت آشوب در دو حوزه علوم طبيعي و
سياست جهاني را نشان ميدهد.
جدول ( :)1سرچشمههاي آشوب جوي و آشوب سياسي در جهان
آشوب جوي

آشوب سياسي

اصطکاک جريان هوا با سطح زمين و تشکيل تابع سرعت باد با شيب

فشار بنيادگرايي به سمت برون و واکنا حکومتهاي محافظهکار

عمودي در اليه پاييني جو
گرمايا نابرابر مناطق محتلف سطح زمين و پاگرفتن جريانهاي

مداخله ابرقدرتها در موضوعات و بخاهاي مختلف جهان

همرفتي انتقال گرما
فرايندهاي تشکيل ابر که با آزادسازي گرماي ناشي از تبلور ابرها و

تالش سياستگذاران براي اتحراف افکار عمومي به سمت مسايل خارجي

تغيير سرشت ميدانهاي دمايي همراه است
همگرايي و تعامل تودههاي هواي برخوردار از ويژگيهاي گوناگون

ناهمساني منابع و فدرت توليد کشورهاي مختلف

از دست رفتن ثبات جوي به واسطه امواج شکل گرفته در اليه هاي

تحرکات و آشوب اقليتهاي قومي در تمامي نقاط جهان

دچار وارونگي
از شکل افتادن جريانهاي هوا به دليل برخورد با کوهها

فناوريهاي نو در عرصه تسليحات ،کشاورزي ،بيولوژيک و ارتباطات

()Source: Rosenau,2005:92
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از اين بررسي تحليلي-مقايسهاي ميتوان به اين نتيجه رسيد که آشوب پديدهاي محدود و
منحصربه فرد نيست بلکه نظام بينالملل از دهه پنجاه تاکنون در همه ابعاد با آن روبهرو بوده
است .روزنا براي تاييد اين مدعا به سه پارامتر «خرد»« ،کالن» و «تلفيقي» در حوزه نظام بينالملل
اشاره و چنين نتيجه مي گيرد که جهان در سطوح ملي ،فروملي و جهاني در هر سه پارامتر
دستخوش تحول بوده است .جدول( )2نشان مي دهد که چگونه پارامترهاي خرد ،کالن و تلفيقي
چگونه آشوب به دگرديسيها و تغييرات در دو سطح خرد ،کالن و خرد-کالن ميانجامد.
جدول( :)2دگرگوني پارامترهاي خرد،کالن و تلفيقي
پارامتر

از

به

کالن

نظام آنارشيک دولت -ملتها

دوگونگي نظام آنارشيک به خرده

خرد

افراد با مهارتهاي تحليلي و شايستگي

افراد با مهارت تحليلي و شايستگي

کم

زياد

ساختارهاي اقتدار سنتي

ساختارهاي اقتدار در بحران

نظام هاي دولت-چندمرکزي

تلفيقي(خرد-کالن)

()Source:Rosenau,2006:12

نتيجه چنين تحوالتي مي تواند به نهادينه شدن وضعيت آشوب بيانجامد و همچنين منجر به
دگرديسيهاي ژئوپليتيکي شود که به نظر ميرسد لزوم مديريت چنين روندهايي از سوي
دولتها ميتواند به الگومندسازي و کنترل اين روندها کمک کند.
 .4يافته هاي تحقيق
 .4-1تحليل نظري مدل آشوب در ژئوپليتيک جهاني

جورج مادلسکي با طرح نظريه چرخه طوالني قدرت ،به عنوان الگوي رفتاري برگشتپذير که
شکلگيري آن با پيشراني يکي از قدرتهاي بزرگ جهاني منطبق است ،نشان ميدهد که در
طول تاريخ ،بازيگراني که توان نوآوري و حرکت به جلو را در جهت ارتقاي نظام جهاني داشتهاند
از ظرفيت بيشتري براي رهبري و مديريت ژئوپليتيکي برخوردار بودهاند( Shafiee and
.)Gholizadeh,2012:140
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بايد گفت اين الگو و نظريه به درک سياستهاي جهاني و همچنين چارچوبي براي تحليل
وضعيت قدرتهاي بزرگ در بازي ژئوپليتيکي کسب قدرت جهاني ،کمک شاياني ميکند .اما
در مراحل مختلف چرخه طوالني قدرت ،افول و ظهور قدرتهاي بزرگ داراي چالاها و
چالشگراني است که منجر به آشوب خواهد بود.
در اين چارچوب اين پرسا اساسي مطرح مي شود که وضعيت نظم بينالملل با وجود
چالاهاي اساسي سيستمي چه شکلي به خود خواهد گرفت؟ اين پرسا ميتواند چشمانداز
نظم در ژئوپليتيک جهاني را روشن سازد .در پاسخ ميتوان گفت روندهاي صعودي و افولي ،دو
روند عمده محسوب ميشوند که تعيين کننده شرايط نظم سيستمي و ژئوپليتيکي است.
دوره «صعود» 1و دوره «افول» 2مراحل چرخه طوالني قدرت به حساب ميآيند که دوره صعود،
در بينظمي و پراکندگي ريشه دارد و جنگهاي جهاني نيز ناشي از آن است .با پايان جنگها،
مرحله صعود مدتي ادامه پيدا ميکند ،پس از آن نظم جهاني رو به کاها ميگذارد و با ظهور
مشکالت و چالشگران جهاني ،سرانجام اين صعود سقوط مي کند .در مرحله صعود ،چهار روند
الف) دستورکار ب) ائتالفسازي پ) تصميمات کالن ج) اجرا و د) رهبري مخالفان به صورت
يک فرايند بازگشتپذير تکرار ميشود(.)Modelski,1995:426

دو روند دستورکار و ائتالفسازي در واقع بنيانهاي اوليه براي ظهور يک سيستم و رهبري
جديد ژئوپليتيکي ايجاد و در بخا سوم يعني تصميمات کالن ،ما با دورهاي از جنگهاي جهاني
روبه رو هستيم که رهبري نظام جهاني را به سمت يک وضعيت سياسي تغيير ميدهد .بخا
چهارم ،با تثبيت رهبري نظاممند قدرتهاي بزرگ ،فرايندهاي قدرتساز قوام يافته و نظم
بينالمللي جديد شکل ميگيرد .اما در ادامه ،رهبري جهاني با دو روند «فقدان مشروعيت» 3و
«کاها ظرفيتها» 4روبهرو شده و در سياستها ،قواعد ،چشمانداز و نظم چالا ايجاد ميشود.
جدول( )3به خوبي اين وضعيت را در چارچوب دورههاي تاريخي مورد بررسي قرار داده است.
1.Ascending Period
2.Descending Period
3.De-Legitimation
4.Capability De-Concentration
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جدول( :)3مولفهها و دورههاي چرخهاي قدرت در ژئوپليتيک جهاني
مولفه ها و دوره ها
رقبا و چالشگران

اجرا

تصميمات کالن (جنگهاي

ائتالفسازي

(قدرتهاي

جهاني)

(ائتالفها)

دستورکار(نوآوري)

جهاني)
دوران اروپاي غربي
پرتغال و اسپانيا

پرتغال

1609

هلند

هلند و فرانسه
1714

بريتانيا()1

بريتانيا-فرانسه
1815

بريتانيا()2

1494

1460

1430

جنگهاي اقيانوس هند

اتحاد توردسيالس

اکتشافات

1580

1560

1540

جنگهاي آلمان و اسپانيا

کاليوينيست بينالمللي

يکپارچگي

1688

1660

1640

جنگهاي ائتالف بزرگ

ائتالف آنگلو-آلمان

چارچوب سياسي

1763

1740

1792
جنگهاي ناپلئوني

بريتاني-آلمان

انقالب صنعتي

دوران فرا اروپاي غربي
آمريكا

آمريکا

1914

1871

1850

جنگهاي جهاني اول و دوم

روابط ويژه آمريکا-

انقالب علمي

انگليس

)(Source: Modelski,Thompson,1995: 54

با تنظيم دستورکار(حفظ وضع موجود يا تجديدنظرطلبانه) هريک از قدرتهاي بزرگ ميتوانند
تبديل به يک قدرت جهاني شوند .در مرحله ائتالفسازي ،قذرت جديد در چارچوب دستورکار
و فرايندهاي قدرتآفرين خود ،سازوکارهاي ائتالفي و بسط جهاني را آغاز ميکند .اين ائتالفها
با هدف حفظ نظم جهاني انجام ميگيرد(.)Modelski,1995:431

در اين ميان ،جنگها تصميمات کالني محسوب ميشوند که نظام جهاني را وارد يک چرخه
طوالني قدرت مي کند .نمونه مهم اين نوع تصميم کالن را ميتوان به جنگهاي جهاني اول و
دوم( )1945-1914اشاره کرد .جنگها در واقع ،بحرانهاي ساختاري در نظام ژئوپليتيکي
محسوب ميشود که قابليت ايجاد بحران در ژئوپليتيک جهاني را افزايا ميدهد
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دوره اجرا دوره «پساجنگ» 1يا «قدرت جهاني» خوانده ميشود؛ زماني که وزن و نفوذ رهبري
جهاني به نقطه بيشينهاي خود ميرسد و به بيان ديگر زمان «ماه عسل» 2قدرت فرا ميرسد،
رهبري جهاني با شيب ماليمي ،تاثيرگذاري خود را از دست ميدهد.
روند تحوالت تاريخي جهان انعکاس يافته در جدول( )3بيانگر آن است که چرخههاي قدرت،
نظام جهاني را مستعد نوسان کرده اما سازوکارهاي تنظيمي و نهادهاي تاسيسي توسط رهبري
جهاني در هر دوره تاريخي براي ايجاد نظم در حوزههاي ژئوپليتيکي تاسيس شده است.
مادلسکي اعتقاد دارد که هر نظم ژئوپليتيکي رو به نابودي دارد ،ساختارها به تحليل ميروند و با
کاها نظام سازگاري در سيستم ،ايجاد نوسانات موضوعي ،کاها نظم و تزلزل در ساختارهاي
ژئوپليتيک جهاني ،آشوب در نظام حادث ميشود ،به نوعي که ميتواند با حضور يک چالشگر
قدرتمند جديد ،نظم ژئوپليتيکي را تا مرز فروپاشي پيا ببرد.
اما عليرغم چنين روندهايي ،نبايد نتيجه گرفت که همه نظامهاي جهاني تابع آشوب سيستمي
هستند اما بررسي روندهاي غيرخطي تاريخي نظام سياسي جهاني نشان ميدهد که بازيگران
جهاني ،بازيگراني انتخابکننده محسوب ميشوند که فرايند قدرتسازي ژئوپليتيکي را انتخاب
ميکنند.
در شکل( ،)1فرآيند آشوبناک سيستم و مراحل ظهور و افول قدرتهاي ژئوپليتيکي بازنمايي
شده است.

1.Post War
2.Honeymoon
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شكل( :)1مدل اينفوگرافيک آشوب در ژئوپليتيک جهاني

در مدل آشوب همان طور که در شکل( )1ميتوان مشاهده کرد دو دوره ابتدايي و انتهايي چرخه
طوالني قدرت ،آشوب در ژئوپليتيک جهاني پديدار ميشود .در دورهاي که نظام بينالمللي با
جنگهاي جهاني روبه روست اولويت نظم در سطح بااليي از سوي نظام دنبال ميشود اما ميزان
دسترسي به نظم جهاني در سطح پاييني قرار دارد .اما همزمان با ظهور يک قدرت جهاني،
اولويت نظم ارتقا يافته و امکانپذيري آن نيز افزايا مييابد .همچنين ،در مرحله نامشروعسازي
قدرت و رهبري جهاني ،نظم به اولويت پايينتري در اولويتبندي جهان تبديل شده اما همچنان
نظام داراي نظم هدايتگر و از آشوب به دور است.
در پايان نيز زماني که نظام با افول قدرت رهبري جهاني توسط دولت چالشگر يا دولتهاي
چالشگر روبهرو ميشود ،نظم در دو سطح اولويتها و دسترسي به پايينترين نقطه خود سقوط
ميکند .الگويي که مادلسکي از چرخه قدرت در يک دوره تاريخي بيان ميکند ،الگويي از سقوط
و افول نظم و ظهور آشوب در نظام بينالمللي است.
در ديگر سو ،اما ديانا ريچاردز استاد علوم سياسي دانشگاه مينه سوتا در مقالهاي تحت عنوان
«يک مدل آشوب از تمرکز قدرت در نظام بينالملل» به بررسي الگوهاي چرخهاي در توزيع و
تمرکز قدرت در حوزه بينالمللي پرداخته است.
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به نظر ريجاردز تمرکز قدرت سيستميک پس از 1941م برخالف ديدگاه مادلسکي چرخهاي
نيست و «آشوبناک» است .اين استاد دانشکاه مينه سوتا بر اين باور است که هيچ زماني يک
چرخه دقيق قدرت در نتيجه الزامات ساختاري پديدار نشده و نظم در نتيجه انتقال الگومند
قدرت يا روندهاي جبرگرايانه ايجاد نشده است .ريچاردز بر اين باور است که تکامل قدرت
يک فرايند آشوبناک است؛ فرايندي که در آن تکامل قدرت ميان دولتها نتيجه چرخههاي سطح
کالن نيست و در عوض نتيجه و برون داد تاثيرات تصادفي است که اين تاثيرات در نتيجه يک
فرآيند ديناميکي غيزخطي ايجاد ميشود(.)Richards,1993:56

با وجود تحليل هاي نظري که مادلسکي و ريچاردز درباره نحوه آشوبناکي نظام بينالملل و
ژئوپليتيک جهاني ارائه دادهاند ،اما هنوز الگوهاي مديريت آشوب در حوزههاي ساختاري و
ژئوپليتيکي به معماي نظري بسياري از پژوهشگران تبديل شده است و اساساً راهبردشناسان
نتوانستهاند الگومندي ثابتي براي فرآيندهاي گذار سيستمي در دوران آشوب طراحي کنند .اما
پژوها حاضر تالش کرده در ادامه با مدلسازي نظري در معناي چارچوبمندي و سادهسازي
مفاهيم و متغيرها ،ويژگيهاي محوري مديريت آشوب را پيکرتراشي و صورتبندي کند.
 .4-2مدلسازي مديريت آشوب در ژئوپليتيک جهاني

مدلها تالش ميکنند تا تصويري از جهان واقعي نشان دهند؛ در علوم انساني ،مدلسازي به
عنوان نماد فهم و درک علمي مورد استفاده قرار ميگيرد .از اين رو ،هر نظريه علمي دستگاهي
از قاعدهها را براي خود تعيين ميکند .آنچه مدلها و مدلساري را در حوزه علم با اهميت
ساخته ،شکلدهي به واقعيتها و شکلبندي روندها و واقعيتها در چارچوب مدل جهت
بازنمايي مفاهيم علمي است .براي ايجاد و فرموله کردن فرآيند مدلسازي در حوزه آشوب نيز
ما نيازمند تعيين ويژگيهاي کارکردي اين نظريه در حوزه ژئوپليتيکي هستيم.
نظريه آشوب در حوزه ژئوپليتيکي اين فرضيه را مطرح ميسازد که بسياري از سيستمها با رفتار
تصادفي به طور کامل از يک رابطه رياضي غيرخطي تبعيت ميکنند و در نتيجه غيرقابل قابل
پيا بيني هستند در اين چارچوب ،زماني که يک نظام بازخورد غيرخطي از حالت آرام تعادل
پايدار خارج گردد به تعادلي بيقرار و ناپايداري شديد ميل ميکند به نحوي که از مرحله
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«ناپايداري مقيد» 1عبور ميکند و در آن رفتارهاي بسيار پيچيده مشاهده ميشود( Hashemi
.)Gholpaygani,2009:20

اين مرحله را مي توان ناحيه مرزي بين تعادل پايدار و تعادل ناپايدار ناميد؛ در اين ناحيه دو
نيروي متضاد و متناقض ثبات -بيثباتي و نظم -بينظمي باهم به طور همزمان عمل ميکنند و
سيستم را به جهات مختلف ميکشانند .اين شکل از عملکرد در سيستم متشکل از نيروهاي
متضاد بينظمي و انتظام الگوهاي رفتاري و کناهاي ويژه اي را نيز در ميان بازيگران ايجاد
ميکند که وضعيت غيرقابل پيابيني را در سيستم پديد ميآورد؛ به نحوي که اگر زماني در يک
سيستم پايدار آينده کوتاهمدت و بلندمدت قابل پيابيني بود ،در نظام آشوب تنها ميتوان آينده
کوتاهمدت را پيابيني کرد.
از ويژگي هاي ديگر سيستم آشوب دور بودن پيوندهاي علت و معلول از نظر زماني و مکاني
است؛ در يک فضاي آشوب درک علت يا علتهاي رفتارهاي رخ داده در يک فاصله زماني و
در يک مکان دشوار است .اگر در يک منحني با ويژگيهاي زماني و مکاني بخواهيم تحليلي
دقيق از علتها و دالها ارايه دهيم ،پيابيني وقايع در يک ظرف زماني و مکاني ما را به نتيجهاي
مبهم هدايت خواهد کرد .ويژگي سوم يک فضاي آشوب «الگوي نهفته» آن است که روزنا در
کتاب آشوب در س ياست جهاني تالش کرده تا با بررسي نيروهاي متضاد ،آينده سياست جهاني
را در بستر الگوهاي نهفته آن مورد بررسي قرار دهد؛ الگوهايي که خود در قامت نيروهاي
شکل دهنده و شکل يابنده ،نيروهاي ثبات ،بي ثباني ،نظم ،انتظام و تغيير را ايجاد و شکل ميدهند.
اما با توجه به چنين ويژگيهايي ،پرسا اساسي اين است که چگونه ميتوان يک سيستم آشوب
را مديريت کرد؟ در يک سيستم آشوب مديريت نظم -بينظمي با چه مولفهها و ابزارهايي انجام
ميگيرد؟
درک اين معنا که مديريت اشوب در سطوح و اليههاي ژئوپليتيکي نيازمند مولفهها و ابزارهاي
متفاوتي است ،بسياري از پژوهشگران و محققان حوزههاي علوم سياسي ،روابط بينالملل،
مطالعات منطقهاي و ژئوپليتيک را با اين پرساها مواجه ميسازد که آشوب چه تاثيري بر الگوي
1.Bounded Instability

222فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال هفدهم ،شماره دوم ،تابستان ________________________ 1400

رفتاري دولت ها دارد ،سيستم آشوب چه تاثيري بر وضعيت ثبات و نظم داشته؟ و دولتها در
يک نظام آشوب چه راهبردهايي را ميتوانند در سياست خارجي پيگيري کنند؟ برخي از
پژوهشگران از دهه  70ميالدي با رويکردهاي متنوع و از زواياي مختلف به اين پرسا مهم
پاسخ دادهاند که آشوب چيست و چه تاثيري بر حوزههاي ژئوپليتيکي و سياست بينالمللي
ميگذارد و برخي نظريهپردازان نيز از نظم و بينظميهاي جهاني سخن گفتهاند اما آنچه لزوماً
ميتواند در معناي «مديريت آشوب» 1در سياستگذاري راهبردي کشورها مطرح باشد ،هنوز
توجه ويژه و متمرکزي بر آن وجود ندارد و سياستگذاري راهبردي دولتها در چارچوب
اصول ذاتي و بر بستر تغييرات ناشي از فضاي آشوب شکل ميگيرد.
وراي پارادايم آشوب ،نظريه پردازاني همچون روزنا و ريچاردز در حوزه روابط بينالملل ،اين
مفهوم را از منظر چيستي ،ماهيت و فرايند آشوب مورد بررسي قرار داده و الگوهاي برخاسته از
يک نظام آشوبزا را نيز به طور مبسوط تشريح کردهاند .اگرچه نظريه آشوب مدلها و پاسخهاي
متعددي به نحوه مديريت آشوب در حوزه ژئوپليتيک و سياست بينالملل داشته است اما آشوب
با ويژگيهاي غيرخطي مجموعه ذهني خاصي را شکل ميدهد که خود ميتواند تغييردهنده
مفاهيم و سياستها باشد .در اين معنا ،اگر به دو حوزه نظم و آشوب به عنوان مولفههاي اصلي
سيستم ژئوپليتيکي توجه کنيم پارادايمهاي نظم و آشوب هريک به الگوهاي مشخصي ميانجامد
که در چارچوب مديريت آشوب ميتواند مورد توجه قرار گيرد .جدول( )4به نوعي الگوهاي
نظم و آشوب را در برابر الگوهاي خطي و غيرخطي مورد همسنجي قرار داده است.
جدول( :)4الگوهاي نظم و آشوب در پارادايم خطي و غيرخطي
نظم

آشوب

الگوي خطي

الگوي غيرخطي

.1عقالنيت

.1عدم عقالنيت

.2پيابينيپذيري

.2پيابينيناپذيري

.3جبرگرايي

.3ابهام در عليتها

.4شناخت پذيري

.4شناختناپذيري

()Source:Ghesemi,2011:138
1.Chaos-Turbulence Management
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جدول فوق نشان ميدهد که نظم و آشوب به عنوان دو پارادايم متفاوت ،الگوهاي متفاوتي براي
مديريت سيستمي ارايه ميدهند .از اين رو ،مديريت آشوب در حوزه ژئوپليتيکي ،برخي سازههاي
نظريه آشوب کاربرد خواهند داشت که مهمترين آنها عبارتنداز:
 انطباق و تداخل تعديل که جزيي از انطباق ميباشد و تالش براي گذار و مديريت محسوب ميشود. مديريت دوران گذار گه در ان ويژگيها و اصول قديمي کنار گذاشته مي شود ،اما هنوز اسلوبتازهاي براي درک وضعيت جديد يافت نميشود.
 خودسازماندهي :فرآيندي است که در ان انطباق و تغيير به طور همزمان مديريت ميشود.مديريت چرخه پروانهاي :در چرخه پروانهاي تغييرات کوچک ميتوانند تاثيرات بنيادين در
فواصل دور داشته باشند ،براي مديريت چنين چرخهاي نيازمند مديريت حوادث و رخدادهاي
کوچک خواهيم بود.
 انشعابات :به معناي ايجاد و خلق احتماالت جديدي که در گذشته تصور نميشد يا انتظار براين راهحلها نبود.
 ايجاد ساختارهاي انطباقي پيچيده :اين سيستم داراي ساختارهاي خودسازماندهي شدهاي استکه براي پايداري و ثبات سيستم به انطباق سيستم کمک ميکند.
 مديريت مجذوب کننده :اين بخا شامل مديريت تناوب الگوهاي رفتاري گذشته و الگوهايرفتاري جديد و تصادفي ميشود.
مديريت شبکه هاي ژئوپليتيکي :مديريت ارتباط ميان يک واحد و ديگر اجزا به هم پيوسته سيستم
ميباشد.
آشوب همچنين ،پوياهاي سببساز و دگرگونسازي است که ميتواند به واهمگرايي در سطح
نظام دولتها و مناطق ژئوپليتيکي بيانجامد .روزنا اين پوياها را همچون آتازنهاي ميداند که
قادر است ساختارهاي خرد ،کالن ،خرد-کالن و کالن-کالن را تحت تاثير خود قرار دهد و
انقالبي در انسجام نظام ژئوپليتيکي ايجاد نمايد؛ چنين فرآيند و وضعيتي حوزههاي تغيير و ثبات
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را نيز دچار دگرديسيهاي ساختاري -سازهاي ميکند .اين پوياها همچنين پيامدهايي را بر
ساختار ژئوپليتيکي و ثبات نظام به همراه خواهد داشت(.)Rosenau,2001:135

از اين منظر فضاي آشوب ژئوپليتيکي را بايد در دو سطح راهبردي و اجرايي ،مديريت کرد :در
بخا راهبردي اين مديريت بايد از طريق الف) محدودسازي تهديدات مشترک ب) افزايا
شبکههاي اطالعا تي ج) عمليات سريع و تصاعديابنده و در نهايت د)پيوند فراساختارها انجام
گرفته و در حوزه اجرايي به واسطه؛ الف) ارائه دستورکار موقت و ميانمدت ب) مديريت بحران
ج) اولويتدهي به نيازها و ضرورت ها شکلبندي شود.
شکل( )2مجموعه مفهومي مديريت سيستم آشوب که دربرگيرنده ،نظريهپردازان ،مولفهها و
ويژگيهاي آشوب در قالب يک سيکل دروني و بيروني و مديريت فرآيندهاي آشوبناک بازنمايي
و سادهسازي شده است.
شكل( :)2مدل سيكلي مديريت آشوب در ژئوپليتيک جهاني
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 .5جمعبندي
در ادبيات مطالعات راهبردي و ژئوپليتيکي مفهوم آشوب زماني اهميت يافت که در بازههاي
مختلف زماني فضاي منطقهاي و بينالمللي و در حوزههاي ژئوپليتيکي مختلف دچار مناقشات
پي در پي منجر به منازعه و جنگ شد .درچنين فضايي نظريهپردازان و تحليلگران راهبردي
تالش کردند تا درچارچوب دگرديسيهاي بنيادين و ساختاري پيا آمده ،روندها را مورد بررسي
قرار دهند .نظريه آشوب که در سال 1970م از حو زه علوم طبيعي وارد بحثهاي ژئوپليتيکي
شد را ميتوان برآيند چنين دگرديسيهايي دانست .اما پارادايم آشوب در دهه  90ميالدي بار
ديگر در نوشتههاي جيمز روزنا و ريچاردز مورد استفاده و بازنمايي شد.
در ا ين چارچوب ،مفهوم آشوب در معناي فقدان هرگونه ساختار معين ،غيرقابل پيابيني بودن
وعدم قطعيت است .از اين رو ،شناخت آشوب و نحوه مديريت آشوب در حوزه راهبردي ،براي
سازمانهاي تصميمگير و سياستگذار اهميت گستردهاي يافت؛ به نحوي که مديريت مولفهها و
روندهاي آشوبناک سياستگذار را وادار کرد تا راهبردها و تاکتيکها و سناريوهاي احتمالي را
جهت کاها منازعات و بحران ،باثباتسازي ،صلحسازي و حفظ منافع امنيتي در وضعيت
آشوب درنظر بگيرد.
از اين زاويه ،سيستمهاي آشوب در ارتباط با محيط ژئوپليتيکي همچون موجودات زنده عمل
ميکنند؛ هنگامي که سيستم به تعادل سازگار نزديک ميشود ،نياز به تغييرات اساسي دروني دارد
که اين تغييرات به جاي سازگاري و تطبيق با محيط ،به سازگاري پويا منجر ميگردد .از اين رو
مهمترين نتايج اين سيستمها را ميتوان در اين موارد خالصه کرد:
 ايجاد يک ساختار و الگوي رفتاري پويا در سيستم آشوب. سيستمهاي آشوب صرفنظر از هزگونه بينظمي ،برمبناي نظم قرار گرفتهاند. در اين نوع سيستمها ،رويدادهاي کوچک و کم اهميت گاهي ميتوانند باعث بروز رخدادهاو شرايط پيچيدهاي شوند.
در مديريت محيط ژئوپليتيکي آشوبناک و با نگرش نظريه آشوب ،بايد ارتباط اجزاء به نحوي
باشد که هر جزء بتواند ضمن انجام وظايف خود بطور مستقل ،با اجزاي ديگر ارتباطي همافزا و
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پوينده داشته باشد .هر جزء ژئوپليتيکي بايد از جهت اهداف داراي يک نگرش مشابه با ساير
اجزاء باشد ،اما از جهت رفتار عملياتي اجراء در مجموعههاي متشکل به هدفهاي متفاوتي
جامه عمل ميپوشانند و با يکديگر متفاوت ميشوند.
در اين چارچوب مدارهاي مديريت آشوب در يک محيط ژئوپليتيکي آشوبناک را ميتوان در
موارد زير خالصه کرد:
 در مديريت آشوب مبنا بايد مديريت ثبات و حفظ ثبات باشد. نقا رهبري براي ايجاد تعادل در سيستم از اهميت گستردهاي برخوردار است. ايجاد رويههاي تصميمگيري کوتاهمدت به جاي بلندمدت همراه با برنامهريزي انعطاف پذير ايجاد رويهها و فرايندهاي نظمساز ،تعادلي و موازنهساز تصميمگيرندگان بايد با توجه به مهارتهاي ادراکي و با احاطه بر محيط و عوامل سازندهشناخت ساختار ،فرآيندهاي ژئوپليتيکي و ساختاري ،قوت و ضعفها ،محذورات و مقدورات
با تغيير تاکتيکها ،فرايندهاي آشوبناک را مهار کنند.
 مديريت يک وضعيت متناقض در ژئوپليتيک جهاني که اوج وضعيت پارادوکسيکال ،غيرقابلپيابيني ،پيچيدگي و بيثباتي است ،نيازمند يک فرآيند ديپلماتيک هوشمندانه است.
 يک وضعيت آشوبناک ،تصميمگيري را غيرقابل پيابيني يا حداقل پيابيني قطعي را بادشواري مواجه ميسازد .در چنين وضعيت و فرآيندي تعيين روشن اولويتها و شرح ساختار
علت و معلولي ميتواند به ايجاد يک همکاري جمعي در تصميمسازي منجر شود.
 در مديريت آشوب اجماع رويکردي و اجرايي از اهميت نمادين و کارکردي برخوردار است. .6قدرداني
پژوها حاضر برگرفته از رساله دکتري با موضوع «مدلسازي مديريت آشوب در سياست
خاورميانهاي جمهوري اسالمي ايران( »)96-1392در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
است .نويسندگان از معاونت آموزشي دانشگاه آزاد تهران شمال که بستر اجراي اين پژوها را
فراهم کرد ،قدرداني مينمايند.
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