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اجتماعی)–هاي سیاسی (تبیین واگرایی در نظامنظریه گریز
تهراندانشگاه ،استادیار جغرافیاي سیاسیـمحمود واثقدکتر

تهران، دانشگاهجغرافیاي سیاسیدکتري دانشجوي ـبیگیمصیب قره
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چکیده

ونه اي و هرگهاي منطقهگریز است. این نظریه، قابلیت تبیین رفتارهاي نظامهدف پژوهش حاضر، وضع نظریه
اي اي منطقههبینی سرانجام آنها را دارد. در خصوص نظامسیاسی و نیز پیش-نظام/سیستم/تشکل/ائتالف اجتماعی

ها ظامهاي واگرایی در این نوع نگیري چالشهاي جغرافیایی، هدف نظریه گریز تبیین فرایند شکلعنوان ائتالفبه
ي را اهاي منطقهات منطقی، الزامات و مقتضیات گریز یک عضو از ائتالفاست. این نظریه با معرفی مفروض

چوبی ها، چارها و عوامل، مقیاس تحلیل و حوزهشناسایی کرده است و با معرفی اصول، مفروضات بنیادي، شاخص
خن، دیگر ساي ارائه داده است. به هاي منطقهنظامها و وضعیت آیندهبینی کنشنظري براي مطالعه، فهم و پیش

جود واي، گسست بههاي بنیادي پاسخ داده است؛ چرا و چگونه در یک نظام منطقهگریز به این پرسشنظریه
ت ها در آینده دسرفتار آنبینی نوع و نحوهتوان به پیشاي، چگونه میهاي منطقهآید؟ با مطالعه رفتار نظاممی

تواند بسترهاي گسست و جدایی یک یا چند هایی میها، وضعیت و عرصهیافت؟ برخورداري از چه شاخص
اهد عنوان شتوان بهگریز میهاي تاریخی را در راستاي نظریهاي را محقق سازد؟ چه نمونهعضو از یک نظام منطقه

یهدست داد؟ نظرها بهاین نظامتوان درباره آیندههایی را میبینیاي موجود، چه پیشهاي منطقهذکر کرد؟ در نظام
اي هها، نهادها و سیستمتواند نوع و نحوه گسست در تشکلفردي تا جهانی، میگریز با مقیاس تحلیلی میان

بینی کند. سیاسی را تبیین و رفتارهاي احتمالی آن در آینده را پیش-اجتماعی
.پیرامون-مرکز اجتماعی، -سیاسینظاماي، نظام منطقهواگرایی، گریز، کلیدي:هايهواژ

باتدار مکاتنویسنده عهدهE-mail: m.garehbaygi@ut.ac.ir
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مقدمه -1
دلیل هبي جغرافیایی گرایی، فرایندي است که طی آن، کشورهاي واقع در یک منطقهفرایند منطقه

هاي مشترك فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی در چارچوب مجاورت سرزمینی و نیز زمینه
یابند.اهداف و منافع مشترك به انسجام و همگرائی دست می

آغازین آن، وجود یک اي، برآیند نهایی فرایند تکامل است که نقظهههر نظام و سازمان منطق
بستر و کالبد جغرافیایی است که واجد حداکثر تجانس و یکپارچگی طبیعی یا انسانی است. 

صورت بالقوه و هم در اي هم بهاي، هر نظام منطقهگر فرامنطقهنظر از واحدهاي مداخلهصرف
وه واحدهاي سیاسی است؛ گروه نخست، کشور یا کشورهایی گذار تاریخی، متشکل از دو گر

روه گیرند و گموقعیت پیشینی و محوري در مرکز و کانون منطقه جاي میدلیل بههستند که 
کشورهایی است که در موقعیت پسینی و پیرامونی قرار دارند.دوم، دربر گیرنده

ام میان اعضاي تشکیل دهنده آن اي، مقیاس و میزان انسجترین شاخصه یک نظام منطقهمهم
رود. در هر نظام مفروض، شمار میمیان اعضا بهاست که خود حاصل روابط دو یا چندجانبه

تشریک مساعی و دلیل بهسو خورد؛ از یکچشم میهمزمان دو دسته روابط میان اعضاء به
آید. از دیگر دید میهمراستایی در اهداف و منافع، نوعی روند رو به رشد همکاري و هگرایی پ

سو و در روندي معکوس، در گذار زمان رفتارهاي واگرایانه در قالب رقابت و تعارضات پیدا و 
ها هستند، رشد میهاي پیرامونی که همان سلولشود. در چنین وضعیتی، هستهپنهان ظاهر می
ند اي را به چمنطقههاي پیرامونی، نظامشوند. جداشدگی هستههاي مرکز جدا مییابند و از هسته

کند.خرده نظام مستقل تقسیم می
شود تا کشورهاي همجوار جغرافیایی همگنی و تجانس در بافت طبیعی و انسانی، سبب می

ي کنند. اها و تشکیالت منطقهبراي افزایش مقیاس و میزان تعامالت خود، اقدام به تشکیل ائتالف
انی)، هسته اصلی و امکان موجودیت ساختارهاي در واقع، اشتراکات جغرافیایی (طبیعی و انس

ه همان اي کهاي منطقهوجودي نظامرود و به سبب چنین اشتراکاتی، فلسفهشمار میاي بهمنطقه
گردد. در گذار زمان، ویژگی افزایی است، تبیین میتکامل و رهسپاري به سوي تجمیع و هم

ژئوپلیتیکی شماري از کشورهاي عضو، حالت اي با افزایش وزن افزایانه ساختارهاي منطقههم
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اي از نظرگاه وزن ژئوپلیتیک گیرد. در این وضعیت، نظام منطقهخود میمراتبی و پادگانی بهسلسله
ماري شود. در این میان، شبه دو بخش مرکز (سلطه، پیشرو) و پیرامون (حاشیه، پیرو) تجزیه می

هاي اقتصادي، سیاسی وسیاسی و واجد شاخصاز کشورهاي پیرامون که نخبگان مرکزي، بلوغ 
ضاد اي موجود را در تمنطقهوجودي ائتالففرهنگی نیرومندي باشند، فلسفه-هاي تاریخیریشه

افزایی قلمداد کرده و با پیدایش مداخالت خارجی، تب استقالل آنها از کشورهاي با تکامل و هم
موجود زنده، پیکر یکمثابهك جغرافیایی بهشود. با فرض فضاي مشترائتالف، تندتر میسلطه

رکز مها از پیکر مشترك و از سلطهها و سلولاندامتوان گفت که کشورهاي پیرامون به مثابهمی
ن نکته آید. تذکر ایاي پدید میگونه، تقسیم و گریز در پیکر یک نظام منطقهگریزند و بدینمی

ند مصورت فرایندي تدریجی و زمانئتالف، بهگیري یک اضروري است که همچنان که شکل
دهد، گسست یا تقسیم در آن ائتالف نیز به صورت دفعی و ناگهانی رخ نخواهد داد.رخ می

-عیهاي اجتماگسست در نظام«تاربنیادي در این نوشبا توجه به آنچه گفته شد، مسئله
ز واگرایی و جداشدگی در هاي برواست و پرسش بنیادي آن است که عوامل و زمینه» سیاسی

اجتماعی که به کاهش تدریجی سطح انسجام و در نهایت -ها و نهادهاي سیاسیدرون نظام
یاد شده و پاسخ به پرسش پژوهش، شود، چیست.  براي واکاوي مسئلهفروپاشی آنان منجر می

ده است. از شهاي سیستمی اقدام گریز به چارچوبی منطقی براي تبیین واگراییبا تدوین نظریه
در مقیاس سیاسی-بینی هر نوع نظام، ساخت یا نهاد اجتماعیگریز به تبیین و پیشرو، نظریهاین

پردازد.فردي تا جهانی میمیان

گریزاصول نظریه-2
اصل گسترش و گسست، بیانگر آن است که هر نظام یا سیستم اصل گسترش و گسست؛ -1-2

هاي واگرائی و جداشدگی را نیز درون و کمی، عوامل و زمینهکیفیاي به موازات توسعهمنطقه
هاي مشترك، باالترین دهد. در واقع، با گذار زمان و با پیدایش نیازها و خواستخود پرورش می

د آیاي در مدت زمانی معین پدید میسطح از انسجام و هماهنگی (گسترش) در یک نظام منطقه
ها به چند خرده نظام مستقل تبدیل ابت در میان اعضا، نظامهاي رقو سپس، به سبب وجود زمینه
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شوند. می
ها بیش از هر چیز وابسته به مبانیبر پایه این اصل، پایداري و تداوم نظاماصل پایداري؛ -2-2

توان در سه گروه عمده و اي را میهاي منطقهنظامگیري آنها است. مطابق این اصل، همهشکل
:بندي کردبه شرح زیر، دسته

هاي مبتنی بر اقتصاد)هاي اقتصاد محور (نظام) نظام1
هاي مبتنی بر امنیت)هاي امنیت محور (نظام) نظام2
هاي مبتنی بر فرهنگ)هاي فرهنگ محور (نظام) نظام3

ح اي از سطهاي منطقههاي فرهنگ محور در مقایسه با دیگر نظاماصل پایداري، نظامبر پایه
م مبتنی عنوان نظاتوان بهباشند. براي نمونه، دین را میستمرار بیشتري برخوردار میپایداري و ا

ی خاستگاه فرهنگدلیل بهشمار آورد که ماندگاري و پایداري آن در جوامع بشري، بر فرهنگ به
آن است.

اياي منطقههبنابراین دو اصل گسترش و گسست و پایداري، بیانگر این نکته هستند که نظام
اي همحور به تقسیم یا گریز از هستههاي فرهنگتر از نظاممبتنی بر اقتصاد و امنیت، شتابان

دهند.مرکزي تن در می

گریزمفروضات بنیادي نظریه-3
گریز یهشناختی نظرمقصود از مفروض فلسفی اول، تبیین هستیمفروض فلسفی اول؛ -1-3

قرار » خواهموجودي فطرتاً آزاديانسان به مثابه«فسلفهگریز، بر پایهاست. بنیاد فلسفی نظریه
خواهی و عدم تحمل سلطه از نوع فطریات دوم (میلی یا درخواستی در مقابل دارد. فطرت آزادي

یل فطري، مرود. بر اساس این فلسفهشمار میفطریات اول که شناختی و دریافتی است) به
هاي زیر است؛ي مقابله با سلطه، داراي ویژگیخواهی و درخواست ذاتی انسان براآزادي

الف) نهادي و سرشتی است؛ بدین معنا که همانند علم حصولی از بیرون نیامده است (هرچند 
تواند آنرا در درون انسان تشدید کند).شرایط بیرونی می

ن آتوان آنرا زایل کرد، گرچه ممکن است تضعیف شود یا زمان بروزب) با فشار و تحمیل نمی
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به تعویق افتد.
ج) فراگیر و همگانی (فرا تاریخی و فرا جغرافیایی) است؛ بدین معنی که حقیقت هر انسانی با 

توان یافت که چنین نباشد.خواهی سرشته شده است و هیچ انسانی را نمیواقعیت آزادي
آید شمار میبهرو، با هر آنچه مانع و رادع خواهی، تعالی و تکامل است و از ایند) جهت آزادي

آید.به ستیز درمی
ها و خواهی و عدم تحمل سلطه در انسان، سبب گریز او از نظامبنابراین، فطرت آزادي

واهی خگرایی در انسان او را به پیگیري آزاديشود. به دیگر سخن، اصل حقهاي سلطه میجریان
پندارد.ف میاي که ماندن در وضعیت سلطه را نوعی انحراگونهدارد؛ بهوا می

ر پایهبگریزمقصود از مفروض فلسفی دوم، روشن ساختن نظریهمفروض فسلفی دوم: -2-3
اعتباري،قضایايوشناسی است. بر این اساس، باید گفت که در علوممعرفتفلسفه علم و حوزه

هايهنمونشماريبیوخارجیمصادیقتعددعلمی،نظموقانونیکفراگیريوعمومیتمعیار
میانروريضارتباطقانون،یکشمولیتوعمومیتمعیارقضایا،قبیلایندربلکهنیست،عینی

د شوگفتهاگربراي نمونه. استعلینوعازمتغیردوترروشنعبارتبهومحمولوموضوع
ودمیانمنطقینظراز،»داردکشوراینملیقدرتدريمؤثرنقشایرانجغرافیاییموقعیت«

. ستاآمدهمیانبهسخنعلیوضروريرابطهیکازملی،قدرتوجغرافیاییموقعیتمتغیر
عامقاعدهیکعنوان بهباشد،در ایرانهمخارجی آنمصداقیکدارايفقطاگرحتیرابطهاین

یادزارهگتوانمییعنیبود؛کلی منطقی خواهدیک گزارهبهتعمیمقابلوشدهتلقیفراگیرو
لیمقدرتدريمؤثرنقشجغرافیایی،موقعیت«نمود: بیانشکلبدینراایرانشده درباره

خواهد محدودي که در این نوشتار بدان اشارههایینمونهوموارداساس،اینبر. »داردکشورها
هاينظامهمهدرفراگیروعامفراینديوجودازحاکیهاي گریز/تقسیم)،شد (در بخش نمونه

است؛ چراکه از لحاظ منطقی بویژه در عقالنیت انتقادي،یالمللبینهاينظامتاخانوادهازنسانیا
کثیر بدون حتی یک مثال نقض (به سبک پوزیتویسم)، دست کم هايموارد و نمونهانتظار وجود

گریز،هاي نظریهنمونهدررو،از اینعلوم انسانی غیرمنطقی و چه بسا غیرممکن است.در حوزه
مرياکهسیستمیکاعضايازهر یکطلبیاستقاللمتغیردومیانعلیرابطهوجودصرف
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نشانتااستکافیسیستم،مرکزيعضوگريسلطهمتغیروشودمیمحسوبعینیوطبیعی
.باشدیادشدهفرایندشمولیتوعمومیتدهنده

:د ازگریز عبارتنمفروضات منطقی نظریهمفروض منطقی؛ -3-3
اي در هاي منطقهدر این ساختار، اعضاي نظامپیرامون)؛ -وجود یک ساختار (مرکز-1-3-3

س هرم أگیرند که وزن ژئوپلیتیکی و توان بازیگري آنها از رمراتبی قرار مییک ساختار سلسله
یابد.به قاعده، کاهش می

ان تبی و هرمی، روابط میمراساختار سلسلهوجود روابط نسبتاً هژمونیک در ساختار؛ -2-3-3
یک عضو بر سوي نوعی هژمونی و نظم یک بر چند (سلطهاعضا را از حالت موازنه خارج و به

هايتکمیلی نظامرود. تداوم این نظم، نارضایتی را پدید آورده و اصل همدیگران) پیش می
کند.کند و روابط فراسیستمی را تولید میاي را مخدوش میمنطقه

که در تبیین مفروض فلسفی نظریههمچنانجود خواست و گرایش براي گریز؛ و-3-3-3
ها ها (که بازیگران اصلی در قالب کشورگریز گفته شد، خواست و میل به گریز از سلطه در انسان

ه هاي ساختاریافته در فضا نام نهاد) نهادینه شدتوان کشورها را انسانهستند. به تعبیري دیگر، می
اي سلطه، وجود اندیشه و میل به جداشدگی واین براي تقسیم یا گریز از نظام منطقهاست. بنابر

هاي نو و مستقل از مرکز ضروري است.نیز تولید و تقویت اندیشه
اعضاي یک سیستم براي گریز و جدا شدن از وجود ابزار، ظرفیت و امکان گریز؛ -4-3-3

هاي مختلف دست یافته باشند. ها و قابلیتدياي از توانمنمرکزي آن، باید به مجموعههسته
هاي پیرامونی فاقد منابع و سرمایه، سود خود را در ماندن در وضعیت تابع و حاشیه اساساً هسته

بینند.می
افزایش روابط با ساختارهاي بیرون از وجود مناسبات و تعامالت برون سیستمی؛ -5-3-3

گریز یا تقسیم یک عضو از یک سیستم دارد. در نظام موجود، نقش مهمی در به فعلیت رسیدن
واقع، مناسبات برون سیستمی توانمندي یک عضو براي تولید ماهیت جدید و متفاوت را افزایش 

دهد.هاي دیگر پیوند میي وجود نظام موجود جدا کرده و به نظامدهد و خود را از فلسفهمی
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ي باز و بستهها را به دو دستهیستمهمچنان که سبرانگیز؛وجود عضو باز چالش-6-3-3
توان تقسیم کرد، اعضا و اجزاي پیرامونی یک سیستم را با توجه به قابلیت یا عدم قابلیت آنها می

ي اعضاي پیرامونی باز و اعضاي پیرامونی توان به دو دستههاي مرکزي، میدر گریز از هسته
را به توانند از یک سیستم خارج شوند و آنبندي کرد. تنها اعضاي پیرامونی باز میبسته دسته

چالش بکشند.

عوامل گریز-4
عوامل گریز، آن دسته از الزامات و ضروریاتی هستند که در جداشدگی یک عضو از یک سیستم 

:گریز عبارتند ازگذار در نظریهتأثیرکنند. از جمله عوامل نقش فعال ایفا می
ز افزایش مناسبات و رابطه با سطوح بیرون ان سیستمی؛ارتباطات بروافزایش فزاینده-1-4

تم قرار دهد. بدین معنا که یک سیستأثیرهاي نیاز مشترك را تحت همؤلفتواند یک سیستم، می
گیرد و اگر عضوي بتواند با افزایش داد و ستدهاي هاي مشترك شکل میي نیازها و زمینهبر پایه

یستم هاي عضویت در یک سهمؤلفبرآوردن نیازها بپردازد، هاي دیگر بهخود با سیستم یا سیستم
شود.دچار خدشه می

م، افزایش منافع در فضاهاي بیرون از یک سیستافزایش منافع در فضاي برون سیستمی؛-2-4
دهد. به دیگر سخن، اعضاي یک سطح داده و ستانده در میان اعضاي یک سیستم را کاهش می

شند و به این کتکمیلی سیستم را به چالش مین سیستمی، اصل همسیستم با افزایش منافع برو
شود.ترتیب، زمینه براي جداشدگی یا گریز در میان سیستم مهیا می

شترك هاي متعلقات و هویتافزایش وابستگی و تعلقات در فضاي برون سیستمی؛-3-4
ایی از عضو یا اعضگیري یک سیستم است. اگرها و بسترهاي ضروري براي شکلیکی از زمینه

اعضاي یک دست آورد، مالط متصل کنندهیک سیستم در فضاهاي دیگري وابستگی و تعلق به
جاي اشتراك و همگونی آید. چنین حالتی، بیگانگی و جداشدگی را بهسیستم به گسست دچار می

د.آیکند و فضاي الزم براي تقسیم و تفکیک درونی یک سیستم پدید میتقویت می
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همچنانهاي متفاوت از سیستم موجود؛هاي جدید و دیدگاهها و اندیشهرشد هویت-4-4
- یستمگیري و تداوم سهاي مهم در شکلهاي هویتی یکی از شاخصکه پیشتر نیز گفته شد، مالط

ي هایی روها و حوزهها، دیدگاهآید. اگر یک یا چند عضو از یک سیستم به اندیشهشمار میها به
هاي سیستم موجود، متفاوت باشد، زمینه براي گسست عضو یا اعضا از سیستم با اندیشهآورد که 

تقابل هاي متفاوت و گاه مهاي متفاوت، رفته رفته به تولید هویتها و دیدگاهآید. اندیشهفراهم می
شود. در این صورت، عضو یا اعضاي داراي هویت متفاوت به تولید فعاالنه(ناسازگار) منجر می

هاي مشترك در یک سیستم را به چالش همؤلفها و آورند و زمینههاي سیستمی روي میدیگري
کشانند.می
افزایش سطح و عمق روابط سلسلهبخش؛خواهانه و رهاییرشد احساسات جدایی-5-4

ود. در حالت شمراتبی در یک سیستم، به تولید دو فضاي مرکز و پیرامون در آن سیستم منجر می
پیرامون، شماري از اعضا با ایجاد سلطه و اجبار، اعضاي پیرامون را به -مراتبی مرکزسلسله

سازند. در این میان، یک یا چند هاي خود ناگزیر میهماهنگی و همراستایی یا اهداف و خواست
هاي مطلوب برخوردار باشد، احساسات ها و شاخصعضو از پیرامون سیستم که از قابلیت

کند. با افزایش سلطه وبخش از سیستم مرکزي را تولید و تقویت میرهاییخواهانه وجدایی
مرکزي و یا خروج از سیستم در فضاي سیستم مرکز، گرایش به مقاومت در برابر سلطهاراده

هاي سیستم ناهمخوان هاي یک عضو با ستاندهشود. به سخن دیگر، دادهپیرامون تقویت می
رود.براي همگرایی، از میان میهاي مشترك شود و زمینهمی
هاي مطلوب مندي از شاخصبهرهها و سرمایه)؛رشد منابع اساسی قدرت (زیرساخت-6-4

فرهنگی نیرومند و نیز-هاي اقتصادي، سیاسی (مانند احزاب با سابقه) و بار تاریخیدر حوزه
هاي مناسب را براي هاي اقتصادي و اجتماعی، زمینهرشد کمی توسعه و برخورداري از سرمایه

سازد. گریز از یک سیستم مهیا می
لحاظ منطقی، انسجام بهانسجام درونی، خودباوري و اتکاء به منابع درونی قدرت؛-7-4

شود که یک عضو در برابر وابستگی کامل به درونی و اتکاء به منابع درونی قدرت، سبب می
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از اعضاي یک سیستم با اتکاء بر نیروي هاي یک سیستم، مقاومت کند. شماري اهداف و خواست
کوشند تا در فضاهاي درونی یا قلمرو خود، انسجام و ساز سیستم، مییکپارچه کننده و همگون

همگنی ایجاد کنند. در مقابل، شمار دیگري از اعضا به صورت منطقی و تاریخی از انسجام الزم 
اي هیابد و امکان بروز نقشم کاهش میها به سیستبرخوردار هستند. بنابراین، میزان اتکاي آن

و از اي مناسب براي گریز یک عضیابد. چنین وضعیتی، زمینهها افزایش میتر و متمایز آنفعاالنه
آید.وجود میهاي مناسب براي واگرایی بهشود و زمینهیک سیستم محسوب می

هاي تحلیلمقیاس-5
گریز در سطوحکارگیري نظریههاي بهتهاي تحلیل، مشخص کردن قابلیمقصود از مقیاس

:گریز از قرار زیر استهاي تحلیل در نظریهرو، مقیاسمختلف اجتماعی و فضایی است. از این
توان گریز را میهاي نظریهمفروضات بنیادي و شاخصهمهمقیاس فردي و خانواده؛ -1-5

رامون) براي پید کوشش فرزندان (به مثابهدر خانواده به مثابه یک نهاد یا سیستم تعمیم داد. مانن
مرکز).استقالل از والدین (به مثابه

-روابط موجود در یک محل (شهر و روستا) که واجد بارهاي فضاییمقیاس محلی؛-2-5
ر چارچوب توانند دطبیعی هستند، می-اقتصادي و فضایی-فرهنگی، فضایی-سیاسی، فضایی

هاي پیرامون براي گریز ازپیرامون و کوشش هسته-مرکزنظریه گریز بررسی شده و مصادیق 
هاي یکسان براي مرکز مشخص شوند. مانند تجمع فضایی مسلمانان در شهرهاي آلمان در محله

مسیحی.-گریز از فرهنگ غربی
امها (در نظاي در مطالعات جغرافیاي سیاسی شامل استانمقیاس ناحیهاي؛مقیاس ناحیه-3-5

هاي جغرافیایی (در نظام-هاي فرهنگیهاي فدرالی) و پیوستها (در نظامایالتهاي متمرکز) و
رامونی از هاي پیتوان به تبیین گریز هستهاي) است. بنابراین در مقیاس درون کشوري میناحیه
ي ایالت کالیفرنیا براي استقالل.هاي فزایندههاي مرکزي پرداخت. مانند کوششهسته

ها و تحلیل روابط میان توان به بررسی و شناسایی نظاماین مقیاس میدرمقیاس ملی؛-4-5
اجزاي آن در سطح کشور پرداخت. مانند عدم شرکت در انتخابات ملی (ریاست جمهوري و 
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.رفراندوم)
ها و پیرامون در ائتالف-بررسی روابط مرکزی)؛المللبیناي (فراملی یا مقیاس منطقه-5-5

کوشش شماري از کشورهاي عضو براي خروج از سیستم. مانند چالش اي وساختارهاي منطقه
.ایجاد شده از سوي قطر براي شوراي همکار خلیج فارس

کنند و کوشش هایی که در سطح جهان عمل می؛ روابط سلطه در نظاممقیاس جهانی-6-5
مقابله يهاي محیط زیست براهاي پیرامون براي به چالش کشیدن آن. مانند کوشش جنبشهسته

داري صنعتی.با اقتصاد جهانی سرمایه

هاي گریزها یا حوزهعرصه-6
تواند رخهایی است که گریز در آن میهاي تحلیل، آن دسته از میدانها یا حوزهمقصود از عرضه

توانند از آن خارج شوند. هاي پیرامون میهایی که هستهها و عرصهعبارت دیگر، حوزهدهد. به
ها در نظریهتوان در نظر گرفت، شماري از عرصههاي متعددي که میها و حوزهرصهاز میان ع

:گریز عبارتند از
؛علمی، فنی و تکنولوژیک-1
؛فرهنگی، فکري و ایدئولوژیک-2
؛اقتصادي و ژئواکونومیک-3
؛سیاسی و استراتژیک-4
؛محیطی، فضایی و اکولوژیک-5
.امنیتی و نظامی-6

هاي گریزسویهابعاد و -7
ب بهیابد، بلکه اغلصورت کامل و صد در صدي عینیت نمیاستقالل، همواره به«با فرض اینکه 

ي، هاي مرکزهاي پیرامونی از هستهتوان گفت که گریز موجودیت، می»دهدصورت نسبی رخ می
:تواند رخ دهدبه سه شکل می
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هاي پیرامونی به صورت کامل از سیستم در این بعد از گریز، هسته یا هستهگریز کامل؛-1-7
هایی که سیستم بر آن استوار است، کسب حوزهجانبه در همهشوند و استقالل همهجدا می

هاي پیرامونی از یک سیستم نیز صدق هستهتواند به خروج همهکنند. همچنین گریز کامل میمی
صورت خواهی در آن بهالل و آزادياي است که فرایند استقکند. این نوع از گریز، تنها نمونه

توان در استقالل کشورهاي عربی از تاریخی این نوع گریز را مینمونهیابد.کامل عینیت می
اي در تقسیمامپراتوري عثمانی مشاهده کرد. مداخالت برون سیستمی نقش تعیین کننده

oward,H) داشت (هاي پیرامونی آن (کشورهاي عربیامپراتوري عثمانی و استقالل هسته

شود و از نظر ابعاد نیز، گریز، فضایی و سیاسی محسوب می. در این نمونه، عرصه)69 :2017
اي است و پیامد آن، فروپاشی کامل سیستم آید. مقیاس گریز، منطقهشمار میگریز کامل به

باشد.امپراتوري عثمانی می
، مرکزي مکه، از نظر حوزه، فرهنگیسلطهدیگر، استقالل و گریز پیامبر (ص) از در یک نمونه

آید. مقیاسشمار میشود و از نظر ابعاد نیز، گریز کامل بهفکري و ایدئولوژیک محسوب می
,Schuon» (اي بود و پس از آن به مقیاس ملی و سپس جهانی تبدیل شدابتدا ناحیه«گریز نیز 

یشا پیامبر بود.. پیامد گریز نیز فروپاشی کامل سیستم عربی پ)41 :2013
ها هها و عرضهاي پیرامونی در برخی از حوزهدر این بعد، هسته یا هستهگریز چندمتغیره؛-2-7

نین مانند. همچشوند و در شماري دیگر، همچنان به سیستم موجود وابسته باقی میخومختار می
ر این صدق کند. دپیرامونی از یک سیستم نیز تواند به خروج چند هستهگریز چند متغیره می

جداشدگی ایرانیان از سلطه«بنی امیه قابل ذکر است. راستا، استقالل و گریز ایران از سلطه
)Foltz, 2013: 13» (آیدشمار میهاي سیاسی و فرهنگی، فکري بهحوزهاعراب، گریز از سلطه

، تقسیم و پیامد گریزشود. مقیاس گریز نیز ملی بوده و از نظر بعد، گریز چند متغیره محسوب می
سیستم به چند خرده ساختار مستقل و مجزا بوده است.

هاي پیرامونی تنها در یک عرصه به در این نوع از گریز، هسته یا هستهمتغیره؛گریز تک-3-7
از گریز، پردازند. این بعدمانند و یا تنها در یک عرصه با سیستم به مخالفت میسیستم وفادار می

مرکزي و یا کوشش براي ارتقاي هستههاي مرکزي از سوي یک هستهدن هستهبراي کنار ز
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مرکزي در درون سیستم موجود پیرامون و در نهایت به یک هستهنیمهپیرامونی به یک هسته
منظور ایجاد هاي مرکزي موجود، عموماً بهمرکزي براي کنار زدن دیگر هستهاست. کوشش هسته

مرکزي براي تولید نظم تک قطبی در گیرد. یکی از راهکارهاي هستهقطبی صورت مینظم تک
یک سیستم داراي نظم چند قطبی، خروج از آن سیستم است. 

ریتانیا از بمتغیرهاروپا را ذکر کرد. گریز تکتوان گریز بریتانیا از اتحادیهدر این راستا، می
امونی چند پیر-سیستمی چند مرکزياروپا، نوعی کوشش براي شکست هژمونی و نظم اتحادیه
، هاي اقتصادي، سیاسیبریتانیا با برخورداري از شاخص«اروپاست. به دیگر سخن، اتحادیه

در یک نظم چند مرکزي باقی توانست فرهنگی و روابط برون سیستمی گسترده نمی
دمرکزي مثابه گسست در نظم چنرو، خروج بریتانیا به. از همین)Peers, 2016: 36(»بماند

در اروپاهاي سیستمی اتحادیهها و عرصهحوزهشود. بریتانیا از همهي اروپا قلمداد میاتحادیه
واند به ترغیب تمرکزي، مییک هستهمثابهاي خارج شده است. پیامد گریز بریتانیا بهمقیاس منطقه

اي هکه بازتولید هستههاي مرکزي بیانجامد. از آنجا هاي پیرامون براي تبدیل به هستههسته
پذیر (حتیاروپا با توجه به وجود کشورهاي قدرتمند مرکزي در آن، امکانمرکزي در اتحادیه

توان انتظار داشت که در آینده لهستان، ایتالیا، ساله) نیست، بنابراین می40تا 30زمانی در بازه
اي شماتیک از نظریهخالصه1هارشمشکل اروپا جدا شوند.اسپانیا، بلژیک و نروژ از اتحادیه

گریز را در یک سیستم فرضی ارائه داده است.
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فرایند گریز در یک سیستم فرضی (سیستم چلیپایی باز)؛ الف) سیستم (قسمت پررنگ :1شماره شکل
؛ممرکزي سیسترنگ بخش پیرامون) ب) گریز بخش پیرامون از هستهبخش مرکز یا سلطه و قسمت کم

طه؛ ها به یک سیستم جدید بدون روابط سلهاي پیرامونی از سیستم؛ د) پیوستن پیرامونج) گریز بخش
ه) تشکیل یک سیستم جدید با نظم تک قطبی (فقط یک عنصر از قدرت و هژمونی برخوردار است و 

.وقفهباقی تابع هستند)؛ و) فروپاشی دو مینو وار سیستم؛ ز) تقسیم سلولی بی
آمده 1شمارهمهمی از فرایند گریز در سیستم واقعی (در تطبیق با آنچه در شکلنمونه

سو است. تنش میان بدین2017است)، تعارض در مناسبات قطر و عربستان سعودي از ماه می 
مرکز در ائتالف هستهپیرامون از سلطهخروج هستههاي زندهریاض و دوحه، یکی از نمونه

هاي اقتصادي، فرهنگی و روابط برون سیستمی گسترده است. قطر با دارا بودن شاخصاي منطقه
هاي ایدئولوژیک، سیاسی و ها و حوزه(با ایران، ترکیه، ایاالت متحده) توانست در عرصه

ز قطر، رسد ابعاد گرینظر میعربستان خارج شود. بهاستراتژیک و نیز نظامی و امنیتی از سلطه
تواند خروج قطر، می«شد. هرچند که ظرفیت این کشور براي گریز کامل مهیا است. چند متغیره با

) و در Westall and Finn, 2017: 3» (سیستم عربی خلیج فارس را به فروپاشی دومینویی
طر، شود که پس از قبینی مینهایت به تقسیم سلولی فزاینده دچار کند. در این راستا، پیش

عربستان خارج شوند.عربی نیز از سلطهارات متحدهکشورهایی چون کویت و ام
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پیامدهاي گریز-8
هاي مرکزي یک سیستم را هاي پیرامونی از هستهمهمترین پیامدهاي خروج عضو یا موجودیت

:گونه برشمردتوان اینمی
؛فروپاشی تدریجی یک سیستم-1
؛م)الگوبرداري توسط سایر اجزا (فرایند دومینوي فروپاشی سیست-2
؛تقسیم سیستم به دو یا چند ساختار مجزا و خودمختار-3
؛گیري سیستم جدید و مستقلشکل-4
.تقسیم سلولی به صورت فرایندي دائمی-5

وگریزفرایندکهگونههاي واقعی گریز، ذکر این نکته ضروري است که هماننمونهدرباره
کهه(همانگونکندرا طی میزمانمندوتدریجیفرایندينیست وناگهانیودفعیامريتقسیم
زمانگذاردرراتکاملو مراحلبودهمندزمانامرياروپااتحادیهمانندنظامیکگیريشکل

رو، از این. استتکاملوتدریجفرایندهمینتابعنیزهانظامفروپاشیوتقسیماست)،پیموده
درنگبیعراق، وهمکاريشورايازدستانکراقلیمیاقطرجداییبامنطقی نخواهد بود که

زمانولطدرتقسیمگردند؛ چراکه فرایندمبدلايمنطقهنظامیبهخودکردستانیاقطرکشور
نظامجدایی،مرحلهواپسیندروشوندمیجداآنازیکبهیکنظاماعضايویابدمیادامه
نطقی استدالل م. گرددمیفراهمجایگزیننظامگیريشکلبرايزمینهوفروپاشیدهعمالًقبلی

فروپاشیمنزلهبهلزوماًنظام،یکازعضودویایکجداییدیگر از آنچه گفته شد، این است که
خلیجهمکاريشورايازقطرواروپااتحادیهازانگلستانجداییبابراي نمونه،.نیستآن

اییجدرونداند؛ بلکه تداومنپاشیدهفروهمکاري خلیج فارسشورايواروپااتحادیهفارس،
پیشیننظاممحووفروپاشیبهنهایتدرزمان،طولدرآنهااستقاللواعضایکبهیک
.انجامدمی
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گیرينتیجه-9
پیرامون و کوشش اعضاء/اجزا/کشورهاي مرکزي براي تحمیل -پیدایش سلطه در روابط مرکز

آید. با این وجود، اعضاء/اجزا/کشورهاي شمار میبهها به پیرامون، سرآغاز گسست خواست
ي ایجاد شده از سوي مرکز، باید از شماري از الزامات و پیرامون براي گریز از نظام سلطه

. این تگریز پرداخها برخودار باشند. در این راستا، این مقاله به معرفی و تدوین نظریهشاخص
ها و عوامل)، مقیاس، عرصه، ابعاد و ات (شاخصنظریه با برشمردن اصول، مفروضات، الزام

پیرامون تبیین کرد. دو اصل گسترش-نتایج گریز اعضا و اجزاي یک سیستم را در حالت مرکز
ي هاهاي وجودي یک سیستم در چارچوب ساختارها و ائتالفو گسست و پایداري به ویژگی

یستم افزایش کیفی و کمی یک ساصل گسترش و گسست، توسعه واي اشاره دارد. بر پایهمنطقه
اي هکند. اصل پایداري با تقسیم ائتالفاي، ذاتاً موارد واگرا و گسست را نیز در آن تولید میمنطقه
هاي گسست در ائتالفاقتصادي، نظامی و فرهنگی، بر آن است که پدیدهاي به سه دستهمنطقه

دهد. گذشته از دو محور رخ میهاي فرهنگتر از ائتالفمبتنی بر اقتصاد و امنیت بسیار شتابان
تقسیم/مرکز بر دو مفروض فلسفی و منطقی نیز استوار است. مفروض اصل یاد شده، نظریه

ها صورت طبیعی و سرشتی در نهاد انسانخواهی انسان است که بهفلسفی نظریه، فطرت آزادي
ر گریز نیز دمنطقی نظریهشود. مفروضات وجود دارد و سبب عدم تحمل سلطه از سوي وي می

پیرامون، وجود روابط نسبتاً هژمونیک در ساختار، وجود -شش مفروض وجود یک ساختار مرکز
خواست و گرایش براي گریز از ساختار، وجود ابزار و امکان گریز، وجود مناسبات و تعلقات 

ان در تومیگریز رابرانگیز خالصه شده است. نظریهبرون سیستمی و وجود عضو باز چالش
-ها و سطوح مختلف اجتماعی از روابط میان فردي و خانواده گرفته تا مناسبات فضاییمقیاس

کار برد. با برشمردن شماري از اي و جهانی بهاي، ملی، منطقهسیاسی در مقیاس محلی، ناحیه
ط هایی در رواببینی چالشگریز، پژوهش حاضر به پیشمصادیق تاریخی در راستاي نظریه

ظر نسیستمی کشورهاي عرب خلیج فارس و اتحادیه اروپا اقدام کرده است. بر این اساس، به
رسد که در سیستم ائتالف عربی خلیج فارس، پس از قطر، گریز کویت و امارات متحده عربی می

ي مرکزي هاگریز در هستهدلیل بهعربستان مشاهده شود. همچنین عالوه بر بریتانیا که از سلطه
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-اروپا، تصمیم به خروج از این اتحادیه گرفت، در آینده و در یک فرایند تکاملیستم اتحادیهسی
تدریجی کشورهایی چون لهستان، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و نروژ نیز راه گریز و تقسیم از سیستم 

هاي مرکزي آنرا خواهند پیمود.اروپا و هستهاتحادیه
هد دصورت تدریجی و در طی زمان رخ میائتالف بهگسست و تقسیم در یک نظام/سیستم/

م باید کگریز/تقسیم، دستو هر جزء/عضوي از یک نظام/سیستم/ائتالف براي رسیدن به مرحله
کم چهار یا پنج مفروض و عامل را در خود ایجاد از میان مفروضات منطقی و عوامل گریز، دست

صرفاًریز،گتقسیم/نظریهفرضوت که مبنایا تقویت کند.در فرجام، ذکر این نکته ضروري اس
طبیعتنآواستمتکیتريعمیقمبنايبرنظریهاینبلکهنیست،تاریخیمصادیقوشواهد

هاينمونهذکراست. در این راستا،بشرياجتماعاتوهاگروهانسان،رفتارفطريعینیتو
این عمومیتوتعمیمبنابراین،. باشدمیمگریز/تقسیفرایندعینیتییدأتمنظوربهصرفاًتاریخی
طبیعیراگیرفوعامجریاننیست، بلکه بر پایهتاریخیوتجربیهايمثالاینبرمتکینظریه،

قرار دارد.واقعیو

قدردانی-7
از انجام حمایتخاطرتهران بهه گادانند از معاونت پژوهشی دانشالزم میبر خودنگارندگان 

اسگزاري نمایند.سپپژوهش حاضر
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