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 .مقدمه1

الملل  با ستم بينسي  با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، نظم دوران جنگ سرد تغيير نمود و

  توانيميي را هاتيواقعنمود برجسته چنين  ي نوپديد بسياري رو به رو شده است.هاتيواقع

يستم ون س، افزايا سطح و چگالي ارتباطات در دري شدن آناشبکهي نظم  و هاسازهدر 

رفتارها،  اگونيگون و سازوکارهاي بازخوراني دروني و بيروني، هاانيجري ريگشکلالملل و بين

و ند ي سيستمي و همبهاديناميکراهبردها و کنترل مشاهده نمود.  از سوي ديگر پيچيدگي 

قي بودن و غيرخطي و انطباالملل بين، گذار پايدار درسيستم هاآنزمان بودن همچنين هم

ل الملبيني روابط پردازهينظر گسترهي کنترل، الگوي کنترل نظم را تغيير داده است. هاستميس

 ي نوپديدي روبروست. هاتيواقعي از چنين اانباشتهبا 

و پيدايا  ي نظمهاسازهي در دگرساني حاضر، هاچالا نيتربرجستهي از کدر اين ميان ي

ه ب ،کالسيک يهاستمياز نمودهاي پيچيدگي و گذار س که است پيکريچند يهاستميس

ي قدرت و کنترل، هاديناميک، هاستميساز  گونهنيادر  .باشديپيچيده و آشوبي م يهاستميس

پيامدهاي  که باشديمکالسيک  يالمللبيني هاستميساز  ناهمسان، يابرجستهبسيار  به گونه

ي نظم سيستمي هايدگرگون نظم سيستمي به دنبال داشته است. در تبييننظري و کارکردي را 

 جا گرفتنو الملل بيندن سيستم پيچيدگي و آشوبي ش پندارهدر  توانيمرا الملل بيندر روابط 

  ي نمود.سازمفهومي پيچيدگي هاهينظردر چارچوب تحليلي  ،آن

شناسانده ي آن هاديناميکو  هاسازهميان و پيوند سطوح نظم  1تمايز اديدو بن هيپيچيدگي بر پا

رت قد يهايبندقطب هيکه بر پا نيشين، برخالف الگوهاي پينو المللنينظم ب ي. الگوشوديم

ي جدا يهاستميها و درهم تنيدگي ساندام يپيچيدگي و گوناگون هيامروزه بر پا ،اندشده فيتعر

همبسته  يهاستمياز س ياانباشته ،المللني. در چنين الگويي، سيستم بشونديم تبيين از هم

ستند. ه گرانيدبا  ي پيونديهاچرخه داراي ،خود ژهينظم و بودن دارا است که هرکدام افزون بر

 گرييک سيستم به د کننده نظميبي نظم بخا يا هاانيامکان حرکت جر در چنين وضعيتي،

يک  لهيوسبه ديشا ،پيکرها نيوجود دارد. ا نياديبن بستبنروبرو شدن با بدون  ،هاستميس
                                                           

1.Differentiation 
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ي و يا و مکانبا يکديگرتداخل موضوعي به يکديگر پيوند يابند و يا ممکن است  ،پيونددهنده

 نبودبه مفهوم  ي،رخطيصورت غبه ،هاستمياز س گونهنياينکه ا آخرباشند. در ي داشتهکارکرد

الگوي نظم نوين را  تواني. درمجموع مندينمايعمل م ،ي آنهايخروجتناسب در ورودي و 

 ي،الحاظ سازه صورت الگوي نظمي تعريف کرد که از صورت ناهمسان از گذشته و بهبه

هاي و از بعد ديناميک 1، پراکنشيداراي فرآيند غيرخطي ،هاديناميک پيکري است، از بعدچند

. الگوهاي شونديتعريف م 2ياصورت چرخهاست. فرآيندهاي آن نيز به يرخطيغ رفتاري،

 3نقاط مجذوبي در و نوپديدالگوي  کريو در پ ينيبايپ رقابليغ ،آن يهارفتاري سيستم و بخا

در  ،د شد و از بعد کنترلننمايان خواه ،نين الگوهايي هستندگيري چدهنده نقطه شکلکه نشان

، که سايبرنتيک مبتني بر سطح دوم و سوم نظم ، يعنيسايبري نوين کنترلچارچوب الگوي 

، سازوکارهاي بازخوراني ملي، محلي از گوناگوندهنده کنترل بازخوراني و سطوح نشان

 است. شدنيفيتعر ،ستها آني و جهاني و همچنين پيوند ميان امنطقه

 جمله از ،کنترلي آن به ابزار تبديلديناميک قدرت و  ،المللنيدر پهنه روابط ب گريداز سوي 

 تبديلآن،  يريگچيستي قدرت، فرآيند شکل ي،ا. به گفتهشوديانگاشته مي راهبردي جستارها

در  ،ظريي نهاجستار ازجمله، ستهيالگوي نظم شا يزيريپ آخر کنترل و در يهاآن به گونه

 .ستا آن بازيگران يگذاراستيسکاربردي  پهنهو  المللنيبروابط  دانا گستره

و افزايا پيچيدگي در آن، گروهي از ادبيات روابط  المللنيبي ســيســتم  ســيدگردبه دنبال   

ــاخت که  المللنيب ــارا پديدار س ــر ديگري  پرداختندر  کوش  المللنيبنظم  در پهنهبه عناص

ي برخوردار است   ارزش ، از چنان المللنيبپيچيدگي و آشوبناک بودن سيستم     پرسمان  .اندداشته 

ي  رخطيغي خطي و هاستم يس ميان  کارزار هيبر پارا  المللنيبپنجم در روابط  کارزارکه برخي 

ي  امنطقه ي بر اژهيو دي تأک ادبيات موجود،   در اين ميان   (Kavalski,2007:2015)کنند يممطرح 

ــتم   ــيسـ ــدن نظم سـ ها را در چارچوب   که آن  (Van Langenhove,2016)دارند  الملل نيبشـ

                                                           

1.Dissipative Process 

2.Circularity 
3.Attractor 
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 توان بررسي نمود. شدن نظم جهاني، ميايشاخه

ــاي، انيپا دو دهه، در  المللبيني نظري روابط هاانيجر ــازي  کوش مفهومي خود در در بازس

 Bousquet and)اندداشته سيستمي و عملياتي نظم    گستره ي هايدگرگونبخشي خود با  همسان 

Curtis,2011; Geller,2011; Harrison,2012; Juntunen and Virta,2019; Kavalski,2007, 

، به الگوي نظم نوين جهاني و چيستي آن توجه   مللالبينبخشي از ادبيات روابط   .(2008,2015

 ;Cox,1996; Ghasemi,2013; Holm,2019; Nye,1992; Stephen and Zürn,2019)اندنموده

Van Langenhove,2016).  ــترهدر ــازهي تحليلي هاگس يي نوين در برابر گرامنطقهي نظم، هاس

 ;Fawcett,2004; Fukuyama,1989; Hettne,1999,2006)يي سنتي رشد نموده است   گرامنطقه

Hettne and Söderbaum,1998; Huntington,2000; Söderbaum,2016; Söderbaum and 

Shaw,2003; Väyrynen,2003). 
 آوردهمهاي ديناميکل گرفته اســت که برخي نظم نيز ادبيات نويني شــک هايديناميک دامنهدر 

ــته   ;Adler,2005; Geyer,2003; Hopf,1998)اندنمودهرا در برابر پويايي قدرت نظامي برجس

Spandler,2015; Wendt,1999).   يات روابط لل بينبرخي از ادب خه نيز بر تغيير  الم ي  ها چر

شار جهاني  قدرت در نظم  DiCicco and Levy,1999; Lemke,2002; Lemke)ندينمايمي پاف

and Tammen,2003).  ي هاســتميســبه  وابســتهي هاتيواقع المللبينگروهي از ادبيات روابط

 Arie,2016; Feng)انددادهي آن را در دستور کار پژوهشي خود قرار   هايدگرگونکنترل نظم و 

and He,2017; Filippidou,2020; Frantzen,2020; A. S. S. m. M. H. J. F. Ghasemi, 

2019; Ghasemi 2011,2013,2018,2019; Knopf,2010; Lebow,2020; Moffat,2003; Paul 

and et al,2009; Wilkinson,2020)ي در روابط پنجم کارزاري نوين هاتيواقعه . در پاســخ ب

اســـت که پيچيدگي را در کانون اصـــلي نظري خود قرار داده اســـت   گرفته شـــکل المللبين

(Kavalski,2007,2008,2015).   يات روابط لل بيندر ادب قه     الم عات منط طال اي ايران نيز هر و م

ــتم بين ــيس ــتچند س ــکل مناطق گوناگون، مورد مطالعه قرار گرفته اس  Mousavi)الملل در ش

Shafaee and Naghdi,2016) ــتم ــيسـ هايي مورد توجه قرار نگرفته  اما مباني نظم در چنين سـ

ــت. کل     اسـ ــ قدرت در شـ ــت      هر چند   Shamiri and)هاي جديد آن مورد توجه بوده اسـ

Shahandeh,2018).  شکل سل يا به  شکل گيري گ هاي نوين را در گيري نظمهاي ژئوپلتيک که 

  .(Hafezni,2017)پي دارد نيز توجه شده است
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ــان واکاوي در ميپارادامجموعه ادبيات موجود، تغيير   بهين تغيير، ا کانون. دندهيمي نظم را نش

ستره  گريد مانند شري، هاگ ستم بين   سو بهگرايا  ي علوم ب سي ي  ريگشکل الملل و ي پيچيدگي 

ــت. در علم روابط   ــوبي اس ــکلنظري نظم در حال  تبيين، المللبيننظم پيچيده و آش ي،   ريگش

ــت. ادبيات موجود،   نيادي بني ها يماندگ  واپسدچار   ــتگاه تحليل در ايران،  ژهيوبه اسـ ي  از دسـ

سجم در تحليل پديده نظم بي  شند يمبهره من سکي،   هرچند. با شا يي از هاکرانهکاوال براي   کو

ست و با      زيريپ شان داده ا ستگاه تحليلي را ن صري از آن را  پنجم کارزار شنهاد يپي اين د ، عنا

ستره ي ولمطرح کرد  ست.       هاگام، المللبينعلمي روابط  گ شته ا ستا بردا ي لنگاني را در اين را

ــوع در ادبيات روابط ا ارتباط با اين رشــته  ايران که آلوده به موضــوعات بي المللبينين موض

در  المللبيناز دانا روابط  گفتگو رســديمي که به نظر اگونهبهباشــد، بســيار جدي اســت مي

ست. روابط بي مفهوميبايران امر  سي    ي ا سيا شه  شر و  ن الملل ايران ، با اندي ، حقوق  و حقوق ب

ست. در مجموع با توجه به واقعيت  شده آلوده غيره هاي نوپديد در و از منطق خود دور مانده ا

، پرسمان نظري و اصلي که   ادبيات موجود هايآمدي در پاسخ رو ناکا المللبينگستره سياست    

ــت المللبينپردازان روابط روي نظريهپيا ــازي چنين نظمي چگونگي مفهوم ،قرار گرفته اس س

ــت. هدف و  ــرنيز اس ــلي پژوها حاض ــازمفهومدغدغه اص ــت که دوران س ي چنين نظمي اس

شدن را طي مي  ستره ي اخير، در هادههي علمي هاانيجرکند. حرکت هماهنگ با پديدار ي هاگ

شوب که  دگيچيپي هاهينظر ژهيوبهگوناگون،  ي علوم در تکامل  ريگسمت به  دهندهشکل ي و آ

نظري پيچيدگي، ما را به ســمت   گســترهي از مندبهره .، بســيار ضــروري اســتباشــنديمخود 

ستم نوين    واکاوي نويني براي هاهيپا سي ستگاه  زيريپ. شود يمرهنمون  المللبيني نظم در  ي د

ضروريات رويارويي با  المللبينتحليلي نظم نوپديد در علم روابط  ،  بر پايه منطق پيچيدگي از 

 .هستچنين موضوع نوپديدي 

 ي پژوهششناسروش .2

سته  ستگاه تحليلي نظم نوپديد،    ي مفهومشناخت روشبعد  نيتربرج ي از الگوي  ريگبهرهسازي د

ستنتاج ، ويابد اکت  گستره در آشوب،  –ي نظريه پيچيدگي هاانگارهي از پيامندبهرهنظري و  در ا

ــازو مفهومعلم  ــد يمپيچيده   الملل بيني آن در روابط سـ با      .باشـ ــب  ناسـ بداکتيو، م روش ا
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ابداکشن به استدالل تبييني در    .باشد يماطمينان و قطعيت همراه  نبودايي است که با  هوضعيت 

ستدالل تبييني در توجيه       برپا شاره دارد. ا ستنتاج بهترين تبيين ا ضيه و ا ض يي فر ساس   هاهيفر ، ا

ــد يممفهوم دوم از آن  ــعيت پيچيدگي در روابط    .باشـ بازخوراني و   الملل بينوضـ ، بر عليت 

شتي   ست بازگ ست که اين   وارا ستار ا ي  ريگشکل ، در ي علي گوناگونهاگذرگاهسبب ايجاد   ج

. از ســوي ديگر گوناگوني در ابعاد يک واقعيت يا در همان شــوديم المللنيبي روابط هادهيپد

اطمينان   نبودرا در وضــعيت  المللبيني همبند، علم روابط ولي گوناگون هاتيواقعحال وجود 

و سرانجام کنترل و   شناسايي درست واقعيت، تبيين نظري درست از آن     .دهديمو قطعيت قرار 

ــته ، دلخواهنظم  نايآفر، به منظور  مديريت بهينه    در  الملل بينالزامات کارآمدي روابط     از دسـ

ست        شن به دنبال د ست. ابداک ضعيت پيچيدگي ا ستمي      و سي شرايط  يابي به بهترين تبيين، در 

 ناشناخته است. ايکماب

باشــند. در ســه نوع اســتدالل اســتقرايي، قياســي و ابداکشــن از يکديگر متمايز مي به طور کلي

شود. به عبارتي  استدالل قياسي قاعده کلي وجود دارد که يک پديده براساس آن قاعده تبيين مي

ــتن ــتقرايي،  قاعده، مورد و نتيجه از مراحل چنين اس ــتنتاج اس ــت. در اس مورد، نتيجه و تاجي اس

يب         به ترت عده  ند و د  مطرح ميقا ــو جه و مورد مهم          شـ عده، نتي قا يب  ــن ترت بداکشـ ر ا

ستند)  ستا چنين مي  .(Svennevig,2001ه ستم  در اين را سي هايي که توان مطرح نمود که تمامي 

ــتند از نوع پيچيده خواهند بود الف ههاي از گونداراي ويژگي ــتم  هس ــيس نوپديد   المللبين. س

هاي پيچيده است. به نوين تابع قواعد سيستم المللبينم هاست. بنابراين سيستداراي اين ويژگي

يب پژوها  حل ها اين ترت يت ي مبتني بر اين روش، داراي مرا ــي واقع يد و     ، بررسـ پد هاي نو

ها با قواعد کلي و تشخيص قرار گرفتن پديده در هاي آن، تشخيص و انطباق اين واقعيتداللت

شکافي مورد مطالعاتي است.   و سرانجام کالبد  کنندبندي ويژه که قواعد آن را مشخص مي گروه

شـــاهده  ســـاز دانســـت. بنابراين ابداکشـــن با متواند فرضـــيهبر اين پايه اين نوع روش را مي

ها هاي همراه شوند که آن توانند با فرضيه شود. اين مشاهدات مي  هاي نوپديد شروع مي واقعيت

 کند.اي منتسب ميرا به قواعد ويژه
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 المللبيننوپديد در سياست هاي واقعيت.3

شوروي،     شي اتحاد جماهير  ست. اين     هاتيواقعفروپا شته ا سياري را به نمايا گذا ي نوپديد ب

ــاهده      ها تي واقع ــ يم، در ابعاد گوناگون نظم قابل مشـ ــتين واقعيت نوپديد را در    دن باشـ . نخسـ

شکل     توانيمي نظم هاسازه  شي،  ي  امنطقهي جديد هاسازه گيري شاهد بود. اولين نتيجه فروپا

ــت؛ هرچند که منطقه واقعيتي پايدار در زندگي اجتماعي و بين ــتاس ي  هانظم، المللي بوده اس

ست که در آن،   اهيالسطحي و  شتري يافته و در قالب نظم چند ي نمود بيامنطقه شده ا ي نمايان 

يستمي متشکل از   ، به س المللبين. سيستم   انددادهگرايي را در اولويت خود قرار منطقه کشورها، 

سته  هانظم شده امنطقهي متمايز اما به هم پيو ستم       ي تبديل  سي ست.  شارهاي     المللبينا از ف

، يي يافت. بنابراين ســازه دوبلوکيســاختاري ناشــي از رقابت هاي راهبردي ميان دو قطب رها

ــازه نويني داد که برخي آن را به جهاني ــازه نظم ترجمه نمودندجاي خود را به سـ ــدن سـ . شـ

هاي نوين نظم شده است. باقي   گيري جدال در مورد سازه فروپاشي سازه ياد شده سبب شکل      

سازه جايگزين         سازه هژمونيک را به عنوان  سرد،  صور پيروزي در نظم جنگ  ماندن آمريکا و ت

ــي از تالش براي جايگزين نمودن مطرح نمود. جنگ خليج فارس و نظم نوين آمريکايي، بخشـ

، المللبينهاي سيستم   شود. فعال شدن ديناميک  جاي سازه قديمي تصور مي   اي، بهچنين سازه 

صاد از جمله ديناميک سان هاي مربوط به اقت سازه   ، فرهنگ و ارتباطات، يک اي را با مانع  سازي 

 بنيادين روبرو ساخت. 

 و المللبينواقعيت نوپديد، مربوط به افزايا سطح و چگالي ارتباطات در درون سيستم  نيدوم

شد يمافزايا چريان هاي بازخوراني در آن  ستم       ،. اين واقعيتبا سي به  المللبينسبب تبديل 

اين  .باشديمهم تنيده ي درهاسازهگيري ، شکل ي آنهايژگيوي شده است که از   اشبکه سيستم   

تغيير داده است و سلسله مراتب اليه ايدو   المللبينموضوع، مفهوم سلسله مراتب را در سيستم      

 اي را به عنوان مفهوم نوين مطرح کرده است.چنين ساختارهاي چرخههم

را  هاکيناميد. پيچيدگي باشـد يمي سـيسـتم   هاکيناميدسـومين واقعيت سـيسـتمي، مربوط به    

شته، با وجود     ستي به عنوان متغيري جديد مطرح نمود. در گذ ي گوناگون، نوعي  هاکيناميدباي

شــد. در وضــعيت موازي، نوعي  ها  مشــاهده مييان آنم عملکرد موازي يا ســلســله مراتبي در
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شکل         ستيالي يکي بر ديگري  سله مراتب، ا سل شته و در  گيرد. در يمانزواي ديناميک وجود دا

ــعيت پيچيدگي، ميان     ــبب      ، نوعي رابطه عل ها کي نام يدوضـ ــت که سـ ــتي برقرار اسـ ي بازگشـ

ــکل ــود. امروزه ديناميکها ميي ميان آناچرخهگيري رابطه ش ــتم   ش ــيس ، به المللبينهاي س

شتي صورت هم  سازوکارهاي بازخوراني مثبت و منفي به  زمان و همچنين بازگ ، در چارچوب 

ته      ياف ناميک        يکديگر پيوند  ند. تداخل و پيوند هم زمان چنين دي ــکل    ا ــبب شـ گيري  هايي، سـ

 هم تنيده شده است.  هاي متمايز اما درشبکه

ستي در گوناگون  نيچهارم ضور آن واقعيت را باي ستم    هاکيناميدها در ي کارگزاران و ح سي ي 

ي  هاگروهي اقتصادي يا هاکيناميدهاي چند مليتي در جستجو نمود. براي نمونه حضور شرکت  

ــلح غير ــازمان ي نظامي يا   ها کي نام يددولتي در مسـ ي  ها کي نام يددولتي در حوزه ي غيرها سـ

ــت. گوناگوني کارگهاتيواقعگر چنين فرهنگي، بيان ــتمي را براي    يي اس ــيس ــرايط س زاران، ش

شکل   المللبينهاي روابط گيري پديدهشکل  ست.  هاي  گيري جنگ، از نوع نيابتي فراهم نموده ا

 نيابتي در غرب آسيا، نمونه گوياي چنين واقعيتي است.  

، به عنوان  المللبينپنچمين واقعيت نوپديد در حوزه گوناگوني رفتارهاي واحدها و ســـيســـتم 

. واحدها و ســـيســـتم، در يک حوزه ويژه، اين توانايي را دارند که الگوهاي  شـــدبايميک کل 

ــان دهند. براي نمونه در حوزه جنگ، امروزه الگوهاي گوناگوني،         گوناگوني از آن رفتار را نشـ

ــايبري و.. وجود  هاجنگمانند  ــادي، س ي تمام عيار، محدود، نامتقارن، ترکيبي، هيبريدي، اقتص

ــورت    با کارگزاران غير   ها جنگ دارد. حتي امروزه ،  ــورت نيابتي صـ   .دن ريگيمدولتي و به صـ

، بيشتر از  نوين کنترل. باشد يمششمين واقعيت، مربوط به کنترل و تمايز آن از گذشته     سرانجام 

. بازدارندگي از حالت اوليه و متقابل خارج و به باشد يمي و به صورت خودسامانده   اشبکه نوع 

ي نوع نامتقارن  هايبازدارندگ. بازدارندگي متقارن جاي خود را به ندکيمي عمل اشبکه صورت  

 داده است.

 آشوبي -هاي پيچيدهو سيستمالملل بينهاي نوپديد در سياست واقعيت.4

ــتم بينواقعيت ــيس را به ســمت رهيافت   المللبينالمللي، حوزه علمي روابط هاي نوپديد در س

ــوب رهنمون مي  ــازد.نظري پيچيدگي و آشـ ــباهت زيادي با         واقعيت  سـ ــده، شـ هاي ياد شـ
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يت  ــع يدگي، افق        وضـ فت پيچ يا فت علمي دارد. ره يا نويني براي   هاي هاي مورد نظر اين ره

 .نمايداي نوپديد فراهم ميپردازي در مورد نظم، به عنوان پديدهنظريه

 آشوب -نظم در الگوي پيچيدگي.1-4

ستم    صول و مباني م   سي شوبي، داراي ا شند که مهم تعددي ميهاي پيچيده و آ ها، در ترين آنبا

شاخه چارچوب ويژگي ساس    هاي غيرخطي بودن،  ستگي ح شدن نظم، واب   هاي فازيمکان ،اي 

ست        به معناي مکان صي ا شخ ستم داراي الگو رفتاري م سي شنا هايي که  )به  ، مجذوب کننده ناآ

تاري نوپديد و پيا      مع ــده( بينيناي الگوهاي رف کاملي نشـ بات  بودن، ت قارن      ، ث نامت پويا، نظم 

که  باشند هاي مختلفي ميداراي گونه ،هاي مذکوراز سوي ديگر سيستم   شوند.  مي سازي مفهوم

ستم   سايبري از آن جمله  هاي چندسي  Auyang,1999; D'Agostino)هستند پيکري، ارگانيک و 

and Scala,2014; Ghasemi,2015) .ــيســتم ــبکه  تمامي س هاي پيچيده، در چارچوب مفهوم ش

بندي  ها، داراي شکل هر چند که اين شبکه  .(Brandes,2005; Ghasemi,2011)شوند متجلي مي

اي  )خوشه سنجه ، بي)بدون طرح و برنامه مشخص( هاي تصادفي هاي مختلفي مانند شبکه و گونه

ستحکم ميان آن    سامان ها(شده بدون پيوند م -Ghasemi,2011:154 )ديافته و غيره خواهند بو، 

 گيرد:هاي زير شکل ميو بنيانبر اصول  پيچيده و آشوبي،هاي سيستم .(160

ــبکــه بــه.1 ، خطي بودنرغي هــايمبتني بر پيچيــدگي بــا ويژگي، عنوان چــارچوب نظم شـ

و الگوهاي   کننده ناآشــنامجذوب، هاي فاريمکانوجود  ،وابســتگي حســاس، شــدنايشــاخه

 ؛نظم نامتقارنو  ثبات پويا، بودنتکاملي رفتاري نوپديد،

 هاي نوپديد؛شدن نظمآغازگاه نمايانپديده هميشگي و سيستمي به عنوان  فشارهاي.2

سيستم حتي به    کارکرد سيستم در لبه آشوب، به اين مفهوم که هرگونه تغيير در شرايط اوليه     .3

نظمي  ت و ورود به منطقه آشوبناکي و بيتواند باعث خروج سيستم از آستانه ثبا   ميزان ناچيز مي

 شود؛

به عنوان ز    .4 مل  کا نا يت نا   نيتأم  يرب ــع ييما که تغييرات    دگي چيپ تي در وضـ به اين مفهوم  ي، 

 شود ؛تدريجي، انطباقي و نوآورانه جايگزين تغييرات انقالبي در سيستم مي

ستم مي      ي که بياناتيعمل يکدها هيبر پا، شدن نظم  ياشاخه .5 سي ست که  سيري ا تواند به گر م
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 دست يابد. هاف آنگويي به فشارهاي سيستمي و حذهاي الزم براي پاسخمايهبن

ها بر روي ها و فرصت دهنده توزيع موقعيتاي هستند که نشان  کدهاي عملياتي به مانند نقشه .6

 هاست؛و مسير دسترسي به آن المللبينگستره سيستم 

شه  يريگشکل .7 شه  ،هاخو ص    ،يتعدد نقاط تعادل، نظم يتعدد الگو ،هاتعدد خو ص شدن   يتخ

 ؛ هاخودمختار در هرکدام از آن اتيچرخه ح يريگها و شکلخوشه

شه  انيم ونديپ.8 شکل خو شه  انيم ييافزاهم وها آن انيواحد در م کيناميد يريگها و  ها در خو

 ،تکامل نديفرآ

ستم پيچيده مي    ،هااي شدن و ترکيب آن .خوشه 9 سي باشد و در  به عنوان پديده تکرارشونده در 

 .هاي سياسي مورد توجه استنظمهاي انطباقي و نوآورانه در چارچوب سيکل

شاخه  شدن نظم در اين ميان  ستم       ،اي  سي سته  صول برج ست.   از ا شوبي ا صل    هاي پيچيده و آ ا

ي پيچيده، بر اين فرض بنيان نهاده شــده اســت که چنين هاســتميســي شــدن نظم در اشــاخه

توانند  ، ميهادشد رو هستند. فشارهاي ي  يي با انبوهي از فشارهاي ناشي از محيط روبه  هاستم يس 

. در اين مدل،  ي فرعي پيا بردهانظمي ريگشکل ، يعني ي شدن نظم اشاخه سمت  سيستم را  به  

برآمده از ثباتي در آن افزايا خواهد يافت. عالوه بر آن تغييرات با ايجاد فشارها به سيستم، بي   

مجبور به  ســيســتم ،ي، به حداکثر ممکن برســند. در اين نقطهخاصــدر نقاط  توانديم فشــارها،

شاخه    سازي خود خواهد بود.  شدن را مي باز ستم        توان به اي  سي سي در  سيا عنوان نوآوري 

شاخه     بين ست. نتيجه  شارهاي گوناگون محيطي دان سخ به ف شکل  الملل در پا شدن نيز  گيري  اي 

برقراري   هفرعي و گوناگوني اســت که هر کدام با داشــتن الگوي نظم ويژه، از را هايســيســتم

ــعي در تامين نيازمنديجريان ب ــوع، به ازخوراني و پيوند، س هاي فزآينده خود دارند. اين موض

شبکه               ستم را به  سي شد و  ستم کل منجر خواهد  سي شي در  شکل از  ساختارهاي پراکن اي مت

ــبکه ــات   کند.هاي گوناگون تبديل ميش ــبب مفروض ــتناد قرار  نظري به اين س نويني مورد اس

 :  ازها عبارتندترين آنبرجستهکه  گيردمي

ها قابل باشد که هرچند بسياري از آن  راي ساختارهايي بنيادين و ژرف مي الملل داسيستم بين  .1

 ها مشاهده پذير هستند؛  مشاهده نخواهند بود اما پيامدهاي آن
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. يکي باشندسيستم جهاني و ترتيبات موجود در آن،  بر اساس قوانين بنيادين، روبه تکامل مي.2

اي شدن فزآينده سيستم، در برابر فشارهاي سيستمي است.         ترين قوانين، قانون شاخه از برجسته 

شورها يا نظم  صحبت از جهاني    اي،هاي منطقهافزايا تعداد ک ست هنگامي که  ست،     در شدن ا

  گوياي چنين واقعيتي است؛  

ست که به صورت غيرخطي             .3 صور ا شوب مت ستم پيچيده و آ سي ستم جهاني به عنوان يک  سي

باشد.   اسب بودن ورودي و خروجي سيستم مي   گوياي نامتن ،کردنغيرخطي عمل نمايد؛مل ميع

  تواند پيامدهاي بسيار شديدي را در پي داشته باشد و بالعکس؛ورودي هرچند ناچيز، مي

ــتم .4 ــيس ــوب، ديناميکهاي بيندر س محلي مهم خواهند بود و بخا   هايالمللي پيچيده و آش

 ؛  استها ني، نتيجه کارکرد اين ديناميکجهااي از نظم عمده

ست         .5 سي ا سا ستمي بر واحدها ا سي شارهاي  ستم بين      ف سي شفتگي در  سبب آ المللي ، چرا که 

دهند، کارکرد در لبه آشوب، به دليل وابستگي شود که در لبه آشوب به کارکرد خود ادامه ميمي

س        ست که هرگونه تغيير حتي به ميزان ب شرايط اوليه ا ساس به  سبب بروز  يار کم، ميح تواند 

 ؛ المللي شودنظمي در سيستم بينآشوب و بي

ستم   .6 سي صورت هم    المللي بين هايادغام و تجزيه در  شوب، به   زمان وجود دارد؛پيچيده و آ

شاخه      ستم  سي شد و در نتيجه آن نظم هم  ضعيتي  هاي محلي و منطقهاي خواهد  اي به عنوان و

هاي  هاي برآمده از شــاخهتر، از ادغام خرده شــبکههاي بزرگهدهند و هم شــبکنوپديد رخ مي

    .شوندنوين نظم نمايان مي

 ياشاخه -نوين نظم پراکنشي الگوي سوبه :ها و تجزيه و تحليليافته.5

سب با دوران پيچيدگي نظم     شوب که متنا ست  گرفتهشکل علم پيچيدگي و آ ،  ريفراگ به گونه، ا

صور   هاستم يس ي نويني را براي هايژگيو شي از اين  .  الهامکنديمت ستره بخ ما را به  علمي، گ

 دربارهي نظري پراکنده موجود هادگاهيدتبيين جايگزين  عنوانبهي، اشــاخهســمت الگوي نظم 

شده و  الگو هيبر پا. سازد يمنظم جهاني رهنمون  در  ،عام به گونه، نظم ي از آنمندبهرهي ياده 

ــازهابعاد   ــتم بينيناميک  ي فيزيکي، دهاسـ ــيسـ ها،  ي برآمده از ديناميک  هاچرخهالملل،  هاي سـ

و راهبردهاي   هاســازهدر ســيســتم بين الملل و همچنين  هاآني ريگســمتالگوهاي رفتاري و 
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 .کنديمالگوي پراکنشي عمل  هيبر پاو  کنديم آزموني شدن را اشاخهکنترلي، 

 المللنيپيكري در روابط بسازه چند يبندشكل.5-1

شديداً نظم در وضعيت پيچيدگي و آشوب،   نظم ست اشاخه  ي   ;Dingjun and et al,1997)ي ا

Sun and Luo,2006; Yu,2006;)   ــازهچارچوب  در که  Chaudhary and)پيکريي چند ها سـ

Saha,2008)  براي افزايا  هاستم يس از  گونهنياشود.  ي ميساز مفهومي پراکنشي  هاستم يس و ،

ي خود درونم ، نظراهقرار دارند و از اين  رامونيپ متقابل پويا با محيط درکنانظم دروني خود، 

 .  دندهيمزايي افزايا شاخه از راهرا 

ستم چند    ستم    هاختير ازجملهپيکري، سي سي ست  المللنيبي نوين  ،  هاستم يس از  گونهنيا. ه

ند که هر کدام داراي ورودي و خروجي و      ها بلوکي از اانبوهه  رنده يدربرگ ــت ي  ها قه حلهسـ

شند يموناگون ي گبازخوران سازوکارهايي گذرگاه . از با ستم    ، بلوکچنين  سي از ، المللبينهاي 

ــر  راه ــاز، اعمالونديپعناصـ ــامانسـ يوند  دهنده جريان ارتباطي، به يکديگر پکننده قدرت و سـ

ــ .(Schiehlen,2013:25)ابندييم ــتميسـ ــ ،چندپيکري يالمللنيب يهاسـ   -اختارياز دو بعد سـ

ــازه ــاخه ،و فرآيندي ياس ــنديم ياش ــان ولي امنطقهي هانظم. وجود باش  بامبند و هي ناهمس

شکار مانور  درتق کارکردي   ونقطه  –، پيوندهاي نقطه هاآن، مدارهاي ارتباطي گوناگون ميان آ

يي در پهنه  هاستم يس ي چنين هايژگيوها، از و تداخل ديناميک ناهمسان ي اشاخه ي هانظمميان 

 .  باشنديم المللبينروابط 

 پيكريي چندالمللنيبي هاستميسشدن نظم و ياشاخه.5-2

ــ تبيين ــدن يااخه شـ ــعيت پيچيدگي، به    شـ قرار   1يدي نوپد  نام ريزي رتريفراگ ادي بننظم در وضـ

يک  عنوانبهشناسانه، بر اين پايه استوار است که سيستم        بعد هستي  از، شدن ياشاخه  .رديگيم

شک اجزاي  از جداکل،  ست  دهندهليت سانه   معرفت. از بعد ا ستم     شنا سي و ساختارها   از راهنيز 

سطح کل،  موجود د قواعد سا  قابلر  ست  افتيدريي و شنا  ;Bedau,2008; Goldstein,1999 )ا

Tanaka,2017:84). 

                                                           

1.Emergentism 
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ــتم   ــيس ــت 1ييهاآغازگاهداراي  المللنيبس از جمله  ،ي نوپديديهايژگيواز آن به بعد،  که اس

در  يک وضعيت نوپديد خواهند بود که  ،نينوي نظمي هاشاخه . کنديم آزمونرا شدن  ياشاخه 

  کمدست ، سيستم   شدن ياشاخه در فرآيند  کنند.يرمييتغو...  نقاط تعادلي شمار  آن، نقطه تعادلي،

وي  رپيا يهايير شاخه، يکي از توانا ه. (Dubitzky and et al,2013)شود يم بخا کريدوپبه 

در  نياديبن گذرگاهدو  ي، ســيســتمالمللنيبي پيچيده هاســتميســدر  .دهديمنشــان تم را ســســي

ســيســتم براي کاها   ،که در آن اســت مثبتيي افزاهمنخســت  ؛کنديمرا طي شــدن ياشــاخه

ــاخه  ي دروني،نظميب  با يي اروي روقدرت دروني خود را براي   ،راهکه از اين   دي نما يمزايي شـ

زايي  شاخه ،نديي منفي است. در اين فرآيافزاهم، مربوط به گذرگاهي افزايا دهد. دومين نظميب

ي راهبردي است. سيستم بين الملل در    هايهم آورديي و گرابرونفرآيندهاي  برآمده ازسيستم،   

ــارهاي دروني يا بيروني قرار       به  رديگيمزماني که زير فشـ ياز دارد،  ها هي ما بن،  ــتري ن ي بيشـ

شي براي  شاخه  ست. اين   نينوي هاهيمابني از مندبهرهزايي رو سازه به ويژه د ،سخن ا هاي  ر 

 نمود بسيار آشکاري دارد.  ،ي اقتصاديمندبهرهنظم، يا گسترش بازارها براي  کيتيژئوپل

شدن اشاخه  سمان سبب پيچيدگي   ،ي  ساختاري   پر ستم داراي ثبات    شود يمثبات  سي . زماني 

 Dingjun)تغيير ساختي سيستم نشود     هيماسيستم،    نينخست که تغيير در شرايط   ساختاري است  

and et al,1997:14) . فشـارهاي سـاختاري دارد. سـيسـتم      پيوند مسـتقيمي با   ،تاريثبات سـاخ

ــاختاري قرار دارد و  برابرپايدار، در  به گونهالملل پيچيده،  بين ــارهاي سـ ي در لبه ابه گفتهفشـ

ي  اشـــاخهيي دارد که به هاهيمابننياز به  ،دلخواهثبات و نظم  نايآفرآشـــوب قرار دارد. براي 

ي المللنيبي هاستم يس ريخت و سازه   ،ا فشارهاي ساختاري  . با افزايشود يم دهيکش شدن آن  

شان اين تغيير،  هرچند. کنديمنيز تغيير  ست  ثباتيب دهندهن ستم    ولي ا سي ي از همين المللنيبي 

بات  وارد   چرخه ، به  گذرگاه   ــوديمنويني از ث ي  امنطقه . تداخل کارکردي دو يا چند نظم       شـ

شاخه اي(  سن ي هانظم، يا ترازمند) ثبات، هاي با بينظم با ترازمندي هانظمو يا برخي از  گناهم

. اگر فشارهاي   شود يمي شدن  اشاخه يي براي هاآغازگاهي فشارها ونمايان شدن   ريگشکل سبب  

  شدن ياشاخه شود،   پنداشت ي شگ يهم، پديده ر وضعيت پيچيدگي سيستم بين الملل   سيستمي د  
                                                           

1.Nodal Points 
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 نظم نيز پديده دايمي است.

ستم    ساختاري هاي چندپيکرسي ستند.     ي، از بعد  شي ه ساختارهاي پراکنده و پراکن ، داراي مدل 

باشند. هرشاخه    هاي فرعي با ساختارهاي ويژه خود مي هاي نظم، شکل دهنده به سيستم   شاخه 

ــاختارمادي اســت که مبادله قد نظم رت در درون و از طريق آن صــورت  ، مســاوي با وجود س

هاي متمايز را در درون ناگون، انباشــته اي از ســاختارهاي گوگيرد. با توجه به وجود شــاخهمي

ها برقرار است  جريان قدرت هم در درون هر کدام از آن .توان تشخيص دادالملل ميسيستم بين

ساختارهاي گوناگون    ها، چنين جرياني مبادله ميو هم در ميان آن شود. چنين الگويي از وجود 

الملل ازي نمود. از سوي ديگر سيستم بينسه مفهومچارچوب ساختارهاي پراکند را مي توان در

سترسي و زوال قدرت  ، داراي ساختار پراکنشي است. ساختار پراکنشي بر توليد، د  با اين ويژگي

ست. مد و جريان شبکه        هاي مرتبط با آن متمرکز ا ستم  سي شي، در  ساختار پراکن شده ل  اي  اي 

اي متمايز بخشي  است. هر اليه به عنوان شبکه   شده  اي اليهشود که ساختار آن شديداً   نمايان مي

ــت مياز قدرت خود را از طريق مبادله با اليه ــب قدرت،   آورد. تالش برايهاي ديگر بدس کس

شــود که جريان قدرت در قالب ســازوکارهاي بازخوراني مثبت و منجر به شــبکه تودرتويي مي

 گردد.ها مبادله ميمنفي ميان آن

  زبا يالمللنيپيكري بچند يهاستميديناميک قدرت در س.5-3

ــت که هاديناميکاز جمله  ،ديناميک قدرت ــتخوشيي اس ــاخه دس ــدنياش ــت. قدرت،   ش اس

اي براي اعمال فشارهاي سيستمي است. ترازمندي قدرت، آغازگاه      همچنين پايانه سرچشمه و  

شده و      راه ستم منجر  سي ست که به پايداري  ترازمندي   .بدياي کارکردي آن پايان ميدگرگوني ا

شده،  اشاخه ي هاستم يس قدرت در  ي  سامانده پيوند ميان پيکرها، الگوهاي پيوند و  هيبر پاي 

. ثبات راهبردي ســيســتمي، برآمده از پيوندهاي  شــوديمتبيين  هاشــاخهجريان بازخوراني ميان 

ــاخهي ميان کارکردي و انقطه ــازوکارهاي بازخوراني  هاش ميان و چگالي ارتباطات در درون س

ي  ســازمفهومراهبردي بازخوراني  بســتبنثبات بازخوراني و يا  چارچوبکه در  هاســتآن

ست      ثباتبي ، قدرتکه در آن واحدها شود يم ستم را از د سي . معادله قدرت و دهنديمکردن 

ــوعي بنيادين در نظم ســيســتم بين  ثبات راهبردي،  اي  الملل اســت. ثبات هر چند پديدهموض
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ود اما بسياري از واحدها، خواهان ماندن در چنين وضعيتي نيستند، چرا که    ش مطلوب تصور مي 

ستم و واحدهاي آن    سي ست مي  قدرت تحميل اراده خود بر  ثبات مانع  دهند. به عبارتي را از د

ظم سيستمي، راهي براي فرار    ي نمودن ناشاخه هاست. در اين راستا   افزايا قدرت نسبي واحد 

 .از چنين ثباتي استاهبردي برآمده بست راز بن

ــعيت قدرت  ــبکهدر وض ــتگاه گبر  ،بودن روابطياش ــبکهبودن کانونيش ــکل م ياش  رديگيش

(Hafner-Burton and et al,2009). ي  هاانيجري در چگال بودن يناميک قدرت بر پايه کانوني  د

. ديناميک  رديگيمشــکل  ازين تيدر وضــعاز شــبکه  رفتبرون، توانايي ارتباطي، پيونددهندگي

س  ش  يهاستم يس  گريمانند د به ي،المللنيب يهاستم يقدرت در  تمرکز   يسو گرايا به ي،آنار

ــمان تمرکز قدرت  ــبب پرس ــتره پژوها قدرت   از م ،دارد. به همين س ــته در گس باحث برجس

ــته م ــوديانگاش  در تبيين ،پنداره تحليلييک مفهوم يا عنوان قطبيت را به يي،گرا. ادبيات واقعش

برخي  در حال حاضر .(De Keersmaeker,2016)دهديمقرار  قدرت و نظم موردتوجه ديناميک

ــه که به  (,2016De Keersmaeker)اندرا مطرح نموده 1 ياافزون بر پنداره قطبيت، قطبيت خوش

سه عنصر تحليلي     ،قطبيت يي. در شناسا  است  ترکينزديي قدرت در وضعيت پيچيدگي  شناسا  

   هاشه يها و اندپيرامون قطب، برخورد ميان گروه يبندساختاري، گروه  موضوعي عنوان قطب به

 (De Keersmaeker,2016:16-17)شده است بهره گرفته

ــتم  ــيسـ کانوني بودن ي چند المللنيبدر سـ بارت   2پيکري،  به ع يا  حدها در      ،  يت وا کانون ي ميزان 

ــاير واحدها  در برابرتهديدي  ،هاي ارتباطيجريان ــتهس ــوديم انگاش ــکل. بنابراين ش ي  ريگش

 افزون بر آنيي با آن مهم اســت. ارويروي آن و دوم راهبردهاي آگاهانه ازوکارهاســکانونيت و 

ــازوکارها   ــيگزي الگوها  و نوعيي افزاهمي مربوط به  سـ يي، در درون پيکرها و يا   افزاهمي نشـ

 کاها يا افزايا دهند.  تمرکز را تواننديم، هاآندرميان 

ي  ساختارهاي ريگشکلي قدرت و شدگخاپشدن و ياشاخهبودن در جريان ارتباطات، کانوني

ــه  ــي قدرت، س ــتم  نيدر چني ديناميک قدرت ژگيو پراکنش ــيس ــت.س از  گونهنيادر  هايي اس

                                                           

1.Cluster Polarity 

2.Centrality 
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سا  در  ،يالمللنيبي هاستم يس  شد.     بودنکانوني يي قدرت،شنا ستم خواهد  سي   جايگزين قطبيت 

 ,Brandes,2005; Montgomery)کانونيت مورد توجه برخي از ادبيات مربوط به شــبکه اســت

2015).   
ــامانهدر چنين  قدرت ــعيتي گونهيي، از هاس ــت 1وض ــتن بن اس ــعيت پايگي)داش هاي  مايه. وض

ــکل ــرفو ميزان  دهندگيي، پيونددهندگي، انتقالدکنندگيتولدهنده به قدرت(، شـ   يگکنندمصـ

ــکل ــتدهندگي به قدرت واحدها جريان ارتباطي از عوامل ش بودن ويژگي قدرت  . ارتباطياس

 از راه، هاخواسته . تالقي شود يميکي بر ديگري يا ديگران تحميل  خواست  آن، از راهکه  است 

ــورت    ــوديمعملي  هاي ارتباطي  مدارها يا کانال      از راه وند يپ. اين رديگيمارتباطات صـ . در شـ

  کدام هردر درون  دهندهانتقالنخست مدارهاي   مدار ارتباطي؛ دو گونهپيکري، ي چندهاستم يس 

.  دارند  عهده دهندگي قدرت را بر   از پيکرها و دوم مدارهاي ارتباطي ميان پيکرها، جريان انتقال        

ــرف قدرت از اين      ها گاه يجا  ي  ها حلقه پيوند خواهند يافت.      راهي توليد قدرت، انتقال و مصـ

مدارهاي    بازخوران  به  يد.   اچرخه ي قدرت، ويژگي  ترابردي  ــ حدها،    ي خواهند بخشـ  از راهوا

جريان قدرت ديگران    ريتأث و هم تحت   کنند يم ترابردِارتباطات، هم قدرت خود را به ديگران     

 .  رنديگيمقرار 

نخست بازخوران دروني است    ؛مشاهده است  در اينجا دو گونه سازوکار بازخوراني قدرت قابل 

ستم   خر که سي ستم    ،وجي  سي ساز  ،در درون مرزهاي  ستم م    يباز سي . در شود يو دوباره وارد 

ــکل م  يهااني جا دو نوع از جراين ــت ؛رنديگيبازخوراني دروني قدرت شـ   يهااني جر ،نخسـ

ــتپيکربازخوراني درون  ــاز  ،در درون پيکر ،که اين جريان   ي اسـ همان  و دوباره وارد   يبازسـ

ين دوم .سرتاسر سيستم است      در جريان بازخوراني دروني رندهيرگدرب گونه ديگر، .شود يمپيکر

 بيروني اســت که در دو ســطح پيکرها و کل ســيســتم قابل    ، از گونهجريان بازخورانيگونه 

سا    ست شنا س به ،قدرت مربوط به يک پيکر يخورانبازجريان  ،. در اين الگويي ا ي  پيکرها لهيو

شد. حالت  نيش يپ نياديشتگاه بن گدوباره وارد  و يبازساز  ديگر مربوط به محيط   ديگر، خواهد 

. شــوديم ياين محيط بازســاز درون در ي،رونيســيســتم اســت که جريان بازخوراني ب يرونيب

                                                           

1.Situational Power 
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 هاي نوع نخســت روبرو اســت.بيشــتر با بازخوران ،به دليل گســتره جهاني ،المللنيســيســتم ب

ــ ــازوکارهاي بازخورني، ديناديناميک قدرت بر اس ــت.   اس گوناگوني س ــطحي اس ميکي چندس

 المللي است.، زيربناي نظم و ترازمندي قدرت در نظم بينديناميک قدرت بازخوراني

ي ديناميک  گختيآمي پيچيده و آشـــوبي، المللنيبي هاســـتميســـي نوپديد در هايژگيويکي از 

ستمي   هاديناميک قدرت با ديگر سي ضعيتي، برآمده     ي  ست. قدرت در چنين و ش ا ي  از همجو

ستا      ي گوهاديناميک ست. در اين را ستمي ا سي شامل موازنه ناگون  بخشي   چهار الگوي رفتاري، 

شي  و موازنه نامتقارن )نهادي(،نظامي(، نرم)سخت  توان مطرح کرد. ي)پيچيده( را مياشاخه بخ

  پردازانهينظربخشي از  موردنظري بازخوراني، زمينه موازنه قدرت خودکار که سازوکارهاوجود 

ــت گراواقع ما يما فراهم ر اسـ ــ. در دي ن ــتميسـ ن  ي چند ها سـ بازخوراني، مواز ه داراي  پيکري 

سامان زخوراني گوناگون بوده  و از نوع سازوکارهاي با  ست  دهخود ي بازخوراني و هاشاخه . ا

 ي چنين سيستمي است.دهخودسامان نياديبن، ابزار هاآنپيوند ميان 

 1ياشاخهموازنه  .4-5

شي امروزه موازنه سبب نگارنده موازنه       در چارچوب ،بخ سي ندارد. به همين  سنتي قابليت برر

ــاخه ــتم  اي را به عنوان مفهوم و همچنين الگوي جديد موش ــيس ــعيت پيچيدگي س ازنه در وض

ــتالملل ارائ  بين ي  الگوي و پيچيدگ  داناي از ريگبهرهبا   .(Ghasemi,2018,2019)ه نموده اسـ

شوب   ستم موازنه  مي، (Lorenz,1963)زلورنآ سي شوب    ،توان گفت که  داراي دو منطقه ثبات و آ

ست. در   ستم    ا سي ي پايدار قرار دارد و ترازمند، در وضعيت  وضعيت ثبات، ورودي و خروجي 

ي نيست که سيستم را در آستانه رفتاري بااليي خود قرار داده اگونهبهارتباطات  شدت ناموزوني

ي رفتار آن قابل ااندازه تاي افزايا ارتباطات را دارد و آورتابباشــد. در اين وضــعيت، موازنه 

شدت ارتباطات   نيبايپ ست . افزايا  ستانه         ي ا ضعيت آ ستم را در و سي ، ورودي و خروجي 

ستانه رفتار      دهيي قرارميباال ستم در آ سي ضعيت کارکرد    رديگيمي قرار رخطيغد و  که همان و

ي سيستم کنترل و رفتارهاي کنترلي  و   هايورودتغيير در  هرگونهدر لبه آشوبي است. در اينجا   

ندازه همچنين تغيير  ــتمها ا ــيسـ يامدهاي غيرخطي روبرو       ي سـ با پ ند يم، موازنه را  . در اين ک

                                                           

1.Bifurcated Balancing 
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ــعيت،   ــتم موازنهي نوپدي هايژگيووضـ ــيسـ برخورد ميان دو نوع متمايز رفتار     برآمده از ،د سـ

ــبانواحدهاي  ــع موجود و واحدهاي  پاس ــت. رفتارهاي واحدها نيز به  دنظرطلبيتجدوض اس

ستگي حساس ميان    پخاي بندگونه ستگي دارد.      هاآنواب ستم موازنه ب سي   پخاو همچنين به 

و موازنه به دو يا چند شاخه    دهديمايا نامتناسب وابستگي حساس، فشارهاي سيستمي را افز      

 گســســت (Thom,1975)تام موردنظرنظريه فاجعه  هيبر پا. از ســوي ديگر شــوديم بخا جدا

شــدن نظم، زمينه را براي تغيير ســاختار ســيســتم موازنه قوا فراهم   ياشــاخه برآمده ازرفتاري 

ــاني موازنه قدرت را  هايآنتروپ برآمده ازي ترازمند نبود. دينمايم ــتم موازنه، نظم نوس ــيس ي س

سان، نقا       شد که اين نو ستم موازنه قدرت  از راه موازنه      نياديبنسبب خواهد  سي در تکامل 

ساني دارد.  ساني   1نو صلي در  الگوموازنه نو شمار        ياشاخه ي ا ستم موازنه قدرت به  سي شدن 

 . ديآيم

ستم پايه   اشاخه موازنه  سي ست ي، از نوع  ي درجه کاردست ي و بندجفت بر ي،اشاخه . موازنه ا

و مرزهاي يک ســيســتم، بخشــي از راهبردهاي  تغيير گســتره  دارد. ديتأکســيســتم  2آزادي عمل

شد.    قائلي شدن دروني و بيروني تمايز  اشاخه انيم توانيمدر اين راستا   ي است. اشاخه موازنه 

مرزهاي شبکه تغيير    در آني آن بوده و هاخوشه شدن دروني، مربوط به درون شبکه و   ياشاخه 

خواهد   آزمونيک کل، آن را  عنوانبهشدن بيروني، وضعيتي است که شبکه      ياخوشه . کندينم

 .  کنديمکرد و در آن مرزهاي شبکه تغيير 

 ياشاخهي شبكه و موازنه هاديناميکتداخل .5-5

  ســـبب کردن نظم،ياشـــاخه از راهپيکري، ديناميک قدرت، ي چندالمللنيبي هاســـتميســـدر 

به  يدبنگر يپراکنش  يهايستم )در مورد س شود يمپراکنشي   ي موازنه قدرتهاستم يس ي ريگشکل 

:Barrett,2019; Brogliato and et al,2007; Lozano and et al,2000).  در اين راســتا موازنه

ستمي، با نقطه يا نقاط              هيبر پاقدرت،  سي شارهاي  سخ به ف ستم، و درجهت پا سي صر  تغيير عنا

ي  هانهيگزوضعيتي است که موازنه بايستي از     دهندهنشان ، ادشده . نقطه يشود يمتقارني روبرو 

                                                           

1.Order by Fluctuation 

2.Degree of Freedom 
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ــاخه ها نه يگزاين  ازجمله کند.   نايگزي افزايا ثبات دروني، يکي را  برارو و پيا زايي و ، شـ

افزون .موازنه،  شود يم دهيکش ي ساختارهاي پراکنشي   ريگشکل که به  است نمودن نظم ياشاخه 

 .  دينمايمزايي فرآيندي نيز شاخه پهنهدر  ساختاري، گسترهزايي در شاخه بر

، براي  هاستميساز  گونهنياي روبرو هست. نظميبسيستم موازنه پراکنشي، با دو موضوع نظم و    

ــري برن بهره مي آني ها هي ما بنافزايا نظم دروني، از محيط بيروني و  براي   ها هي ما بند و کسـ

ضعيتي،   در .کننديم هبرآوردمحيط بيروني  از راهيي موازنه را برپا يي و افزايا نظم برپاچنين و

ــتي در محيط بيروني همراه نظميبدروني، با ايجاد يا افزايا     تواند يمي خود نظميب. اين اسـ

سبب      سرايت و  ستم موازنه قواي       آني نابودسرانجام به نظم دروني  سي شود. به اين جهت در 

ــي، يکي از  ــتهپراکنش ــتانيچ نيتربرجس ي بيروني يا نظميب، معادله نظم دروني و يي امنيتهاس

ست.   ضوع، در   راهکارمحيطي ا ستم    دروني بازخوراني محيط سامانده اين مو سي ي و بيروني 

 .  شوديميافت 

ي ساختارها و فرآيندهاي پراکنشي آن، تبديل به يکي ساماندهي موازنه، هاستميساز  گونهنيادر 

  هماهنگو ساختارهاي  هاسازهي از قدرت، نياز به شود. هر نوع فرآينداز موضاعت محوري مي

ي گوناگون نظم، به ميزاني از هاشــاخه، همراه با اريبســيي با گســتره هاســازهدارد. براي نمونه 

از قدرت، بايســـتي توانايي کنترل و  گونهنيانياز دارد.   گســـتردهاز نوع قدرت  هم آنقدرت، 

  ديشــاي اين نوع از ســيســتم موازنه، ول باشــد را داشــته هاشــاخهســازي قدرت متمرکز خنثي

 وجود با نکهيا نديبرآ، نتواند آن را تحت پوشا قرار دهد، ابدييمي که محيط گسترش ااندازهبه

به  يدبنگر ي)در مورد نظم و آنتروپافزايا پيچيدگي و نظم دروني، از محيط بيروني عقب بماند   

:Brooks and et al,1988)  ،شاخه   شخور آب. اين موضوع شارهاي بعدي و  خواهد  دوبارهزايي ف

 بود. 

 پراکنشي   –اي سازي نظم شاخهگيري و مفهومنتيجه .6

شمکا نظم در کانون  ست  المللنيبي علمي در روابط هاک س . ا نظري، مربوط به  کارزار نيواپ

ست.   درباره کارزار ستم     افزون برنظم خطي و غيرخطي ا سي ر قرار  در دوران گذا المللنيبآن 

ستم         درحرکتي نينوي ايترازمندي نقاط سو بهدارد که  سي شدن  شوبناک  ست. پيچيدگي و آ ا
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ــتنوين  الملل نيبي روابط ها تي واقع ازجمله ، الملل نيب نويني را در  کارزار ي که  اگونه به ، اسـ

ي  هاسازه ي ريگشکل ي پيچيدگي، امدهايپ از ي در اين گستره سبب شده است.    پردازهينظر پهنه

شبکه  چند ستم    تودرتوپيکري و  سي ست  المللنيبيي از  ستا  ا ،  پيکريي چندهاسازه . در اين را

ازجمله ديناميک      ها ؛ درجه آزادي و قدرت مانور پيکرها؛ ديناميک      ميان پيکرها  پيوند   يالگوها 

س  سته  حلقه و باز از نوع حلقهپيکري چند يهاستم يقدرت در  سمان  کنترل ازجملهو  ب ي  هاپر

سته   ست نوين و برج ست. براي    صورت به المللنيبکه ادبيات روابط  ا جدي به آن نپرداخته ا

ــر  ــيي پيوند ميان نظريه برپا از راهاين منظور پژوها حاض ــتميس پيکري و پيچيده،  ي چندهاس

نموده اســـت. نظم  ارائهي شـــاخهنظم پراکنشـــي و  چارچوبرا در  چارچوب مفهومي نويني

 :باشديمزير  نياديبني هايژگيوي داراي اشاخه –پراکنشي 

شده ي فيزيکي، نظم يهاسازه از بعد .1 ست که  هاسازه داراي  اد همبند  افزون بري چند پيکري ا

سان ي هايژگيوبودن با يکديگر، داراي  ستند. از  ناهم سته ي ه ي،  اسازه ويژگي چنين  نيتربرج

ست که در آن،       ستم بازخوراني دروني ا سي ستم باز عمل     مانندبهاز پيکرها،  هرکداموجود  سي

از پيکرها    هرکدام ي ابه گفته  . برند يمکه در آن براي افزايا نظم دروني از محيط بهره   کنند يم

ــيله     زاننده يانگدر افزايا ثبات خود،   ــتند. در همان حال بوسـ بي نظمي ديگري يا ديگران هسـ

  باتي راهبردي خواهندسازوکارهاي بازخوراني، از محيط بيروني تاثير پذيرفته و خود دچار بي ث 

اي  هم تنيدههاي تودرتو و درگيري شــبکهشــد. ســازوکارهاي بازخوراني دروني، ســبب شــگل

 گيرند؛در کنا متقابل با يکديگر قرار ميهاي فرعي شوند که در آن، نظممي

شود که از نوع پراکنشي است. اين    الملل، در درون سيستمي متجلي مي  سازه فيزيکي نظم بين .2

ال هســتند و به دليل المللي، به دور از نقطه تعادلي و در لبه آشــوب فعهاي بينز ســيســتمنوع ا

ــت زمان کاها مي     ها، قدرت آن  وجود آنتروپي ، بنابراين براي بازتوليد قدرت      يابد  ها، با گذشـ

 هاي الزم هستند؛مايهها و کسب بنسيستمر به ارتباط با محيط و ساير خردهمجبورخود،

نظم است    يهااز شاخه  يتنوع  ي، دارادهيچيپ ستم يبه عنوان س  المللبين ستم يس گو، ال نيدر ا.3

  ياسازه يريگشکل کند. برآمد آن، يعمل م زيمتما ستم يس  کيبه عنوان ها، که هر کدام از شاخه 

هاي گوناگون اي از شبکه ، شبکه المللبينت. بر اساس نگرش پيچيدگي، سيستم    اس  يکريپچند
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گرفته  تر قرار وم که هر اليه در درون اليه بزرگ، به اين مفهاي استساختار اليه است که داراي 

ارد و به عنوان شــبکه، هم از هاي ديگر قرار ددر پيوند با اليه ،اســت. هر اليه ضــمن نظم ويژه

الملل به ها اســت.  به اين ســبب ســيســتم بينکننده آنکند و هم تغذيههاي ديگر تغذيه مياليه

 ک کل، تنوعي از ساختارهاي متمايز را در درون خود جاي داده است؛عنوان ي

شاخه 4 ستم     اي. سي شوبي شدن به عنوان ويژگي  را بر تمامي اجزاء نظم  ، خودهاي پيچيده و آ

ــازه فيزيکي، ديناميک     المللي پيچکند. بنابراين نظم بين  تحميل مي  هاي   ها، چرخه  يده از بعد سـ

 اي است؛ شاخهشديداً ي رفتاري واحدها و سيستم و کنترلهاراهبردي کشورها و سيستم، الگو

خرد  يهاستم يس  زاست که در آن هر کدام ا  ياز گونه پراکنش آن،  کليساختار  گريد يسو از .5

ها، توان و قدرت الزم را کسب ستميس ريسا يعني ط،ياز راه ارتباط با محکل،  ستميموجود در س

هم تنيده  اي از سازوکارهاي بازخوراني در پراکنشي، انباشته   الملل با ساختار سيستم بين   کنند. يم

 را در درون خود جاي داده است؛

شکل      .6 سي براي  سا شرط ا ساختارها دو  شامل باز    گيري و مانايي  شي وجود دارد که  ي پراکن

 المللي است؛بودن و وضعيت عدم تعادل در سيستم بين

ــن .مفهوم نظري ثبات راهبرد 7 ــبت به ديدگاه سـ در الگوي نظم نوين، . دينمايمتي تغيير ي، نسـ

. در اين باشد يمشده  ياشبکه و  تودرتوي بازخوراني هاستم يس ، برآمده از کارکرد ثبات راهبردي

بات راهبردي بازخوراني و    ــتبنالگو، مفهوم ث ــتره روابط بين   بسـ الملل و  بازخوراني به گسـ

ست   مدت و لحظهبعد زماني، کوتاه اني ازثبات بازخور ؛شود يمه ي راهبردي ارائهاپژوها اي ا

 گذاري است؛و در لبه آشوب، سيستم داراي ثبات

اي است. در  نظم نوين شاخه  کنندهنييتباز جمله مفاهيم نظري  تودرتو و ياهيالسلسه مراتب   .8

ــامل   جايگزين قطبيت مياين الگو کانونيت  ــت که ش ــود. نظم داراي دو ويژگي هم زمان اس ش

سه    بودنايچرخه سل سله مراتب    مراتب مبتني بر کانونيو  سل ست؛   اهيالبودن يا  ي و تودرتو ا

ــت درحالي       بودن با مفهوم مديريت و    که کانوني  قطبيت با مفهوم کنترل و فرماندهي همراه اسـ

اي  که کانونيت افزايا بيا از اندازهســازي نظم نزديکي بيشــتري دارد. در صــورتي  هماهنگ

ــد، مي  ــت باش ــازوکارهاي بازخوراني کارآمد مانع    تواند بهداش ــود، وجود س قطبيت تبديل ش
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 گيري چنين وضعيتي است؛شکل

ستمي و ويژگي    هاديناميکتداخل همگاني .9 سي شي آن نيز از ديگر مفاهيم   اشاخه ي  ي و پراکن

ــديمنظري نوين  ــتم بين هاديناميک. باش ــيس ــ به گونهالملل، ي س ه  ختيآمي با يکديگر هَمجُوش

 جاي سيستم پخا خواهند شد؛   همهي و پراکنشي در اشاخه به گونهاز سوي ديگر و  شونديم

ناگوني  .10 خه گو يک    ها چر نام مده از دي کل     ي برآ يک  نام چارچوب مفهوم    ،هاي جز و دي در 

ي، از جمله مفاهيم نظري نوين ديگري است که الگوهاي رفتاري سيستم و    اشاخه ي هاديناميک

 ؛  دهنديمواحدها را شکل 

شي بر پايه بنيادي  –ي اشاخه ي هاکنترل.11 ستم، مفهوم      هاشاخه بودن نقا پراکن سي در کنترل 

 ،باشديمنويني در تبيين نظم 

سته يکي از .12 شي، معادله نظم دروني و     هاستان يچ نيتربرج ستم کنترل پراکن سي ي امنيتي، در 

ــت. اين نوع از نظميب ــي بيروني يا محيطي اس ــتميس ي از مندبهرهفزون بر ي کنترل نظم، اهاس

نا  ــاخه يي برپا با محيط و   وند يپيي برپا ي، از راه دروني ها ييتوا به   ها شـ ياز خود را  ي نوين ن

، به عبارتي نظم خود را از راه بي نظمي در ساير سيستم ها يا    کننديمبرآورده  نينوهاي مايهبن

 دهند؛محيط بيروني افزايا مي

 ي است.  شدنموازنه نوساني  راهي از اهشاخي اموازنهي هاستميستکامل .13

 قدرداني .7

ــر         ــگاه تهران که زمينه انجام پژوها حاضـ ــت، قدرداني    نگارنده از دانشـ را فراهم نموده اسـ

  .نمايدمي
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