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 مقدمه

 ،ماناایی واحادها  . مانایی روبرو هستند یبا چیست ،الملل و واحدهای آن سیستم بین
های قدرت بستگی دارد که در محیط درونی یاا   مایه به بن آنهابه میزان دست یافتن 
با تنگنای  ،کرامند بودن به دلیل ،الملل سیستم بین. یافتنی باشند بیرونی سیستم دست

، آنهاا های سیستم، همراه باا نیااو واحادها باه      مایه کمیابی بن. ها روبروست مایه بن
 ،و اینجاست که داور پایاانی ا. کند سوی هماوردی و ستیز رهنمون می  واحدها را به
 نبود چناین داوری، واحادها را باه   . ضروری استها  گری این ستیزش جهت چاره

الملل، قدرت  در درون سیستم بین. سوی قدرت بیشتر و بیشتر رهنمون خواهد کرد 
شود که برآماد   های روابط میان واحدها نمایان می پویایی ۀکنند عامل تعیینبه عنوان 

میاان واحادها    ،یکساانی  ۀقدرت به شیو. محور است گیری سیستم قدرت شکل ،آن
در  ،سیسااتمی ۀشااود و ایاان موضااوی او دیاادگاه اندیشاامندان حااوو  توویاان نماای

ساب  ایساتایی سیساتم     ،برابری قادرت . امری طبیعی است ،های آنارشیک سیستم
یات ایان   نابودی چنین سیستمی است ولی واقع ،الملل خواهد شد که برآمد آن بین

دهاد   ای او انباشت آن را شکل می ترین نابرابری در قدرت، چرخه است که کوچک
ویژه در  ، بهنابرابری قدرت. کند جایی قدرت رهنمون می یکبه سوی که سیستم را 

 .ای و غیرخطی بر انباشت آن دارد اثر پروانه وضعیت پیچیدگی،
دو گوناه   ،ویان آن الملال و ناابرابری در تو   اروشمندی قدرت در سیستم باین 

مبتنی بار قطبیات را شاکل     مراتبی  بندی قدرت و سلسله مبتنی بر الیه ساختار افقی
الملل، تولید و باوتولیاد قادرت،    با افزون شدن سطح پیچیدگی سیستم بین. دهد می

الملال   های قدرت، در درون سیساتم باین   مایه بن. شود سیستمی تبدیل می ۀبه پدید
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ها، به بروندادی، ویر نام قادرت، تبادیل    مایه یابی و تبدیل بندست. باشند پراکنده می
هاایی اسات    مایاه  یکی او بن ،در این میان جغرافیا. گردد به پویایی اصلی سیستم می

پارامترهای سیستمی است که هم  ۀجغرافیا او دست. که توان تبدیل به قدرت را دارد
واهد شد و هم عااملی جهات   گذاری خ او قدرت تأثیر پذیرفته و بر پایه آن، اروش

یکای او  باه عناوان   هاای ئووپلیتیاک،    او اینجاسات کاه سااوه   . تولید قدرت اسات 
الملل مطرح بوده و همچنان نیز  ساووکارهای تولید و باوتولید قدرت در روابط بین

پارداوی رواباط    در کاانون نرریاه  ئووپلیتیاک  به دلیل چناین اهمیتای،   . خواهد بود
تیاک،  یساووکارهای تولید و باوتولید قدرت، او راه ئووپل. تالملل قرارگرفته اس بین

مشاغولی عملای در میاان     الملال و د   نرری در ادبیات روابط بین ۀتبدیل به دغدغ
 .کشورها شده است

عناوان   باا مکاان   _ ای او دو متغیر برجسته شامل جغرافیا در این راستا معادله
گیارد کاه موردتوجاه     ل شکل میالمل و قدرت در سیاست بینئووپلیتیک های  ساوه

هاای   سااوی سااوه   پرسمان اصالی، بار محوریات قادرت    . باشد پژوهش حاضر می
هاا،   ها، منطق و الگاوریتم حااکم بار ایان سااوه      شکل ساوه. گیرد یادشده شکل می

، تولیاد یاا ووا  و ناابودی    آنهاا پایاانی   ۀدهند کاه نقطا   مسیرهای علی را شکل می
اناد  بناابراین شاکل و     تغییر و تکامل را طی نموده ها، مسیر این ساوه. قدرت است

شاید بتاوان مراحلای او چناین تکااملی را در     . نیز تغییر کرده است آنهاهای  پویش
ای اسات کاه    نخسات، دوره  ۀمرحلا . کارد ساوی  های متمایز مفهوم چارچوب دوره

لاه،  در ایان مرح . اجتماعی پراکناده وجاود دارناد    _ های انسانی ای او گروه انباشته
های بسیاری شکل گرفتند کاه   گیرد  بنابراین سیستم سیستم به مفهوم خرد شکل می

ی خرد و ناهمسان، ویژگی این ها ناجه. های درونی خود بودند بیشتر درگیر پویش
هاای بیرونای    ، پاویش آنهاهای اجتماعی و بزرگ شدن  با تکامل گروه. مرحله است

تاوان در نمایاان شادن     وضاعیتی را مای  شوند و برآمد چنین  افزایی فعا  می قدرت
ای بیشاتر   که پیوناده  کردیی مشاهده ها ناقدرت و کاربست وور در روابط میان جه

هااای ساارومینی بکاار و  رقاباات باارای دسترساای بااه گسااتره. بااا یکاادیگر یافتنااد
ناهمساانی در افازایش   . ای اسات  نخورده و افزایش قدرت، نمود چنین پدیده دست
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 ۀادشده افازایش داد و در دور یهای  جهانمرات  را در میان  قدرت واحدها، سلسله
. مراتاا ، ویژگاای بنیااادین آن بااود   بعاادی سیسااتمی را شااکل داد کااه سلسااله  

مرات ، تبدیل باه اصال بنیاادین در افازون نماودن انباشات قادرت، او راه         سلسله
ای  هنده به چنین چرخاه د هایی بود که خود انگیزاننده و سرعت دستیابی به سرومین

پرداوی در ایان   های خشکی و نرریه حکمرانی بر دریاها و سرومین. شد انگاشته می
 ۀدهناد  بخاش و سارعت   گسترش و پیشرفت فناوری نیز یاری. گستره رونق گرفت

مراتبای،   بعادی، سیساتم سلساله    ۀدر دور. های قدرت افزایی او این راه باود  پویش
هاای اضاافی    ای شد که واحادهای آن باه سارومین    تهتبدیل به سیستم کرامند و بس

سااو، باا    متغیر قدرتبه عنوان دسترسی، ئووپلیتیک و ئووپلیتیک . دسترسی نداشتند
هاا   ها، جایگزین اشغا  گستره پس نفوذ در گستره  این او. چالش بزرگی روبرو شد

. گردیدیتیک ئووپلشد و پایگاه ساوی تبدیل به متغیر بنیادین در تولید قدرت او راه 
مراتبای   های سلسله الملل، ساوه با گسترش فناوری ارتباطات و پیچیدگی سیستم بین

ای شاده   الملل، تبدیل باه شابکه   سیستم بین. اند با ناکارآمدی روبرو شدهئووپلیتیک 
. متاداخل و تودرتاو را در درون خاود دارد    یهاا  ای او شبکه است که خود انباشته

الملال تحمیال نماوده     ای را بر سیستم بین نوین شبکه های وضعیت پیچیدگی، ساوه
هاای مرباوب باه تولیاد      محور بنیادین در پژوهشبه عنوان حا  این پرسمان . است

در وضاعیت پیچیادگی، چگوناه    ئووپلیتیک شود که  مطرح میئووپلیتیک قدرت و 
 حلای بارای   تواند ساووکاری برای تولید و افزون نموده قدرت و به عباارتی راه  می

 .معادله قدرت باشد
الملل، پژوهش را باه ایان فرضایه     سیاست بین ۀهای نوپدید در گستر واقعیت
ی رهیافات  هاا  اناو اصاو  و بنیا  ئووپلیتیاک  قادرت و   ۀساود که معادل رهنمون می

ای باه عناوان    شابکه ئووپلیتیاک  به همین سب  . دکن پیچیدگی و آشوب پیروی می
های برآمده او چنین  ساوی در ساوه لی قدرتمسیرهای ع ۀکنند مفهومی نوین، تبیین

ای، پژوهش بر کاربسات رهیافات    برای یافتن پاسخ به چنین معادله. وضعیتی است
ساوی دساتگاه   شناختی مفهوم ترین بعد روش برجسته. پژوهشی ابداکشن تأکید دارد

گیاری او الگاوی اباداکتیو،     در وضعیت پیچیدگی، بهرهئووپلیتیک تحلیلی قدرت و 
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آشاوب، در   _ پیچیادگی  ۀهاای نرریا   مندی او پیش انگاره استنتاج نرری و بهرهدر 
ابداکشان، باه    .الملال پیچیاده اسات    ساوی آن در رواباط باین   علم و مفهوم ۀگستر

ابداکشان باه   . استدال  تبیینی در برپایی فرضیه و استنتاج بهترین تبیین اشااره دارد 
 طاور  به. ستمی کمابیش ناشناخته استدنبا  دستیابی به بهترین تبیین، در شرایط سی

در . باشاند  کلی سه نوی استدال  استقرایی، قیاسی و ابداکشن او یکدیگر متمایز مای 
کلی وجود دارد که یک پدیاده بار اساان آن قاعاده تبیاین       ۀاستدال  قیاسی قاعد

در . به عبارتی قاعاده، ماورد و نتیجاه او مراحال چناین اساتنتاجی اسات       . شود می
شاوند و در ابداکشان    تقرایی، مورد، نتیجه و قاعده به ترتی  مطرح مای استنتاج اس

  (Svennevig, 2001). ترتی  قاعده، نتیجه و مورد مهم هستند
هاای   بر اسان روش یادشده و مراحل آن، در پژوهش حاضر، ابتادا واقعیات  

علمی ی ها انمعماها و یا چیست ۀدهند ها، نشان این واقعیت. شوند مینوپدید بررسی 
. کنناد  هاای ناهمساان او گذشاته را طلا  مای      در این گستره است که نیاو به پاسخ

توانند مبناای   گیرند که می دوم، شناسایی قواعد نوینی در دستور کار قرار می ۀمرحل
هاای   پاژوهش در ایان مرحلاه، مساتلزم انطبااع واقعیات      . های یادشده باشند پاسخ

باا  . اناد  توجه قرار نگرفتاه  ر آن گستره موردهایی است که تاکنون د نوپدید با نرریه
مناد   های نوپدید را او بعد تبیینی قاعاده  توان واقعیت هایی، می کاربست چنین نرریه

باه  منادی او راه حرکات    هایی، قاعاده  در صورت موجود نبودن چنین نرریه. نمود
و گوناه ا  در هر حالت بر این اسان ایان . گیرد پرداوی نوین صورت می نرریهسوی 

در  وهااای آینااده دارنااد  ساااوی باارای پاژوهش  هااا، بیشااتر نقاش فرضاایه  پاژوهش 
علمی با خأل نراری روبروسات، امار بسایار اروشامندی       ۀهایی که گستر وضعیت

ی هاا  ناهای نوپدیاد، بنیا   بنابراین پژوهش حاضر، پس او نشان دادن واقعیت. است
رت و قاد  ۀسااوی بارای حال معادلا     نرری پیچیادگی و آشاوب را جهات قاعاده    

ساوم، چگاونگی و مسایرهای     ۀدر مرحلا . دهاد  مورداستفاده قارار مای  ئووپلیتیک 
باا توجاه   . شاود  سااوی مای   تیک، مفهاوم یساوی در وضعیت پیچیدگی ئووپل قدرت

ضرورت و اهمیت موضوی برای سیاست خارجی ایران، راهنماای پژوهشای بار     به
 .شود ه میوهای این معادله ارا حل اسان راه
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 دینوپد یها تیو واقع الملل نیط برواب اتیادب .1

کاار اصالی، بارای     الملل، قادرت همچاون راه   به دلیل ماهیت آنارشیک سیستم بین
شود  بنابراین قدرت به پویش و پویاایی   معمای امنیت و مانایی واحدها انگاشته می

باه عناوان   ایان موضاوی،   . شده است الملل و واحدهای آن تبدیل اصلی سیستم بین
 ,Baldwin).گذاری شاده اسات   الملل، اروش حاکم بر روابط بین ووارۀالگگاه  گشت

2012; Car, 1939; Gilpin, 1988; Harkavy, 2013; Mahan, 2011; Mearsheimer, 

2001; Morgenthau, 1985; Organski, 1958; Snyder, 1960; Waltz, 1979) . او سوی
گزینی قادرت را   الملل است که مکان او مکات  کهن در روابط بینئووپلیتیک دیگر 

باه عناوان    ،بر عوامل محیطیئووپلیتیک . در دستور کار اصلی خود قرار داده است
تیاک،  یئووپل (Dittmer, 2014: 385). ها تأکید دارد المللی دولت رفتار بین ۀکنند تعیین
الملال را در دساتور    سرومین در روابط بینهای همیشگی و پایدار قدرت و  پویایی

. (Fettweis, 2000; Mackinder, 1904, 1942)کاار پاژوهش خاود قارار داده اسات      
هاایی دارد   نیاز کوشاش در الگوسااوی چناین پاویش      (S. Cohen, 1973)« کاوهن »
(Dittmer, 2014: 385). «تکااملی   فرایناد بر این باور اسات کاه جهاان در     «مکیندر

سارومین قلا  و    ۀدر این میان پندار. شده است به سیستم جهانی بسته تبدیل، خود
نبارد   ۀجایگااه برتار در پهنا    تبدیل به راهبردی جهت دساتیابی باه   ،دسترسی به آن
برای  ،ترین گستره جغرافیایی برجسته ،ین قل سروم .(Fettweis, 2000)خواهد شد 

هاای دریاایی    سااوه  «ماهاان ». جهاان اسات   ۀگزینی قدرت و اعما  آن بر هم مکان
 ،گیرد که پیرو آن اثرگذارترین عامل در نرر میبه عنوان  ،جهان را در دراوای تاریخ

 .(Mahan, 2011)ها بسیار اروشمند اسات   قدرت دریایی برای افزایش قدرت دولت
شود  به جنگ منجر می ،ها مایه ناهمسانی و هماوردی در دسترسی به بن ،او دید وی

هاایی هام کاه باه علال گونااگون        فرجام جناگ  ،و او سوی دیگر کنتر  بر دریاها
هاای   گاروه  «راتاز  » .(Mahan, 2011: 1)دهناد، تغییار خواهاد داد     رخ می دیگری

بارداری او   نیاو به بهره ،داند که برای وندگانی ای می ونده ۀمانند ساووار  انسانی را به
های محیطی دارند و دولت، ابزاری است که دسترسی باه سارومین را بارای     مایه بن

سااوی دولات، او دو راه شادنی     او دیادگاه وی اساتوار  . دکن ها فراهم می این گروه
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بندی سرومین ملی و دوم دستیابی به فضای حیااتی اسات    شکل ،است  راه نخست
(Costachie & Damian, 2010). «بند مکیندر، او قدرت دریاایی و   ترجین «هاوسهوفر

به هارت لناد را   درون رفت ۀدرواوبه عنوان سرومینی و اروشمندی اروپای شرقی، 
 را در مقایساه باا سارومین قلا  باا      ریملند «اسپایکمن». (Owens, 1999)پذیرد  می

امکاان آمیختگای قادرت    ،به باور وی ، ایان منطقاه    جهت ، اواین داند تر می اروش
تواناد اثرگاذار باشاد     و در هر دو بعد، می کند سرومینی و دریایی را بهتر فراهم می

(Owens, 1999: 68). بارای کنتار     ،هاا  سیستم جهانی نیز او سوی دولات  ۀدر نرری
 ،ئووپلیتیاک به همین دلیل، . گیرد های مادی جهان کوشش صورت می مایه تووین بن

 ;Hopkins et al., 1996; I. Wallerstein, 1991) نقش بنیادی در سیستم جهاانی دارد 

Wallerstein, 1993, 2011; I. M. Wallerstein, 1991) . او ئووپلیتیاک   ،0991 ۀاو دها
گرایاناه را در خادمت    ماادی ئووپلیتیاک  بررسی قرارگرفتاه و   دیدگاه انتقادی مورد

 Bassin, 1987; Dodds) ه اسات نقد کشاند ۀرگ دانسته و آن را به بوتهای بز قدرت

& Atkinson, 2000; Kearns, 2009; Smith, 2004; Tuathail & Toal, 1996) .  اما ایان
 .های علمی، کاربست عملی ندارد مانند دیگر گستره  بهئووپلیتیک دیدگاه در 

ورای مروهاای   ،سااوی توویان قادرت    را مفهاوم ئووپلیتیاک  کادهای   «تیلور»
کادهای  . داناد  مای  آنهاا طراحای سیاسات خاارجی     ۀومین پیشبه عنوان کشورها و 

 ,Taylor)آیند  شمار می هالملل ب سیستم بینپلیتیک ئووهای  بلوک ۀیادشده، ایجادکنند

هاای راهباردی و    گستره ۀسیستم جهانی را بر پایئووپلیتیک کوهن ساختار . (1993
. (Saul Bernard Cohen, 2003: 11)کناد   تعیین می آنهاهای  و گونهئووپلیتیک مناطق 

را اراواه  ئووپلیتیاک  هاای ئوواساتراتژیک و منااطق     مراتبی حووه وی الگوی سلسله
کند که در وضعیت تعاد  پویا با یکدیگر قرار دارند، هرچناد کاه وی دروماانی     می

 Saul B)دهاد   پذیری بیشتری پیشنهاد میرا با نرمش مراتبی گرایی سلسلهدیگر، هم

Cohen, 1990) .«روند مکان گزینای قادرت   «دوراند»گیری او دیدگاه  بهره با «اگنیو ،
وور و  ۀناهمسان ، حووهای  جهانای او  تاریخی، شامل مجموعهۀ را به چهار مرحل

 کناد  تقسایم مای   جهاانی  ۀجامعا  ۀمراتبای و ومانا   های سلساله  اجبار، وجود شبکه

(Agnew, 2003: 132). 
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هاای   دگرگاونی  ،او بعاد تجربای   ،اگنیاو  ٔوسایله  های صورت گرفته باه  بررسی
را در دراوای تاریخ ئووپلیتیک های  وی دگرگونی ساوه. دهد را نشان میلیتیک ئووپ

ناهمسان و کوچک آغاوشده و تا های  جهانها، او  دهد که تکامل این ساوه نشان می
شاود، اداماه    بندی اجتماعی تعریا  مای   گروه ۀجهانی که بر پای ۀگیری جامع شکل
 . (Agnew, 2003: 132) یابد می

ای قابل انگاشات اسات     انداو دوگانه و قدرت، چشمئووپلیتیک درباره دیدگاه 
رافیاا  جغ ،او این دیدگاه. کارایی جغرافیا بر قدرت است ۀانداو، دربار نخستین چشم
قادرت در نرار گرفتاه     ۀسرچشام به عنوان قدرت است  بنابراین  ۀخود ایجادکنند

 ،تار او آن  نیرویی است که پایش  ۀانداو دیگر، جغرافیا باوتولیدکنند او چشم. شود می
 یدگیا چیالملل در قال  پنیب ستمیتحو  س .گرفته است براثر عوامل گوناگون شکل

 ساتم یدر س یسااو قادرت  هام  و داده رییا را تغ کیتیئووپل یها ساوه هم ، آشوب و
 .است کرده ینینو قواعد تابن را نینو

هاا و   هاا، پاویش   های نوپدیادی او بعاد سااوه    واقعیت ،در وضعیت پیچیدگی
 ۀالملال وجاود دارد کاه الگاوی ناوینی او باوگفات درباار        های سیستم باین  پویایی

این موضاوی کاه قادرت    . کند ساووکارهای تولید و باوتولید قدرت را ضروری می
چنین سیساتمی،   ۀویژئووپلیتیک های  چگونه خود را در وضعیت پیچیدگی و ساوه

سااووکارهای قادرت و    ۀای، درباار  تواند باه دیادگاه نوآوراناه    کند، می باوتولید می
 .شودای منجر  شبکهئووپلیتیک باوتولید آن در وضعیت 

الملل را ماورد کنکااش    های سیستم بین تیک، ساوهیهرچند ادبیات حووه ئووپل
های پژوهشی  نیرومندی بسیاری دارند و یکی او حووه ،قرار داده و در این موضوی

گیری وضعیت پیچیدگی  با شکل، الملل است روشمند و قاعده محور در روابط بین
هاای نوپدیادی    دشاده، باا دگرگاونی   الملل، حووه علمی یا و آشوبی در سیستم بین

سانتی، محوریات بخشایدن باه     ئووپلیتیاک  های  یکی او ویژگی. روبرو شده است
الملال،   های سیساتم باین   گسترهئووپلیتیک اروش . های بزرگ بود هماوردی قدرت

تعیاین   آنهاا های بازرگ، بار روی ایان پهناه و راهبردهاای       چینش قدرت ٔوسیله به
ئووپلیتیاک  هاای   نرم امپراتوری بود و نرم ۀسیطر درتیک ئووپلیای  به گفته. شد می
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آن را در آثاار   ۀجهانی داشتند که نمون گری سلطههای بلند  مستقیمی با سیکل ۀرابط
و  یسانت  کیا تیدر ئووپل گار یداو ساوی  . (Taylor, 1993: 35)تاوان دیاد    تیلور مای 

 نیساروم  یمحاور و اروش یکاارگزارمحور  ۀقاعاد  هیپا بر یساو قدرت کیکالس
و  کیا تیئووپل یهاا  هم سااوه  ،المللنیب ستمیس یدگیچیاما پ ،قرار داشته است ژهیو

 . روبرو ساخته است نیادیبن راتییرا با تغ کیکالس یساوهم قواعد قدرت
 نیای اناد کاه تب   شاده  انیا نما الملل نیروابط ب ۀدر گستر یدینوپد یها تیواقع

آنهاا را   نیتار  برجساته . ناد کن یطل  م یساوو قواعد قدرت کیتیرا او ئووپل ینینو
 افتنیا  تیا اهم ،یالملال، انقاالب در اماور نراام    نیب ستمیدر بسته شدن س توان یم

 شادن  یکار یو چناد پ  یاشااخه  ستم،یس یافق یو ساختارها یاهیال مرات  سلسله
چندگاناه ،   یهاا  کلیبزرگ به سا  یها بلند متشکل او قدرت یها کلیس ریی، تغنرم

 . دیدآشوب  ۀو کارکرد نرم در لب یاتعاد  چند نقطه
 ۀپیچیادگی و آشاوب در حاوو    ۀهای نوپدید ارتباب نزدیکی باا نرریا   واقعیت
هاای پیچیاده و آشااوبی    سیساتم  ۀناوین داناش بشاری، بار پایا      ۀدور. علمای دارد 

ای در  ، جایگاه ویژه«شبکه»پیچیدگی و پیرو آن، نرریه  ۀنرری. شود ساوی می مفهوم
 & Augier & Simon, 2003; Bernstein) دانش به خود اختصاص داده اسات  ۀحوو

Vazirani, 1997; Brandes, 2005; D'Agostino & Scala, 2014; Huberman, 1992; 

Katz & Shapiro, 1994; Pippenger, 1978). هااای فیزیکاای  سیسااتم ۀدر حااوو
روو ایان   شاده و هار    یکی سااده های مکان های هوشمند، جایگزین سیستم ،سیستم

انساانی نیاز کاربسات ایان       هاای داناش   در برخی او حاووه . کند روند پیشرفت می
الملال نیاز    اباط باین  رو ۀدر حاوو  .(Byrne, 1998) دیدگاه در حاا  فزونای اسات   

اماا دارای   ،گونه نگارش، در حاا  نمایاان شادن اسات      های روشنی برای این کرانه
 ,Bousquet & Curtis, 2011; Clemens Jr, 2013; Dittmer) ماندگی جدی است واپس

2014; Farhad, 2008; Harrison, 2012; Kavalski, 2007, 2008, 20150991، ،قاسمی ،
الگاو   ۀبار پایا   درا بایا ئووپلیتیاک  هاای پیچیادگی ،    نرریاه  ۀبر پای. (0991، 0991

ای او  یعنی نرم ئووپلیتیک که ساوه آن را شابکه   ای آشیانه ۀپیچیدگی در شکل شبک

                                                                                                                                 

1. Nested network 
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باه   کیا تیئووپل یعباارت باه .  کارد ساوی  دهد، مفهوم تنیده شکل می های درهم شبکه
 یها قدرت انیم روابط بر یمبتن یگیپاشده و او حالت جفت لیتبد یستمیس ۀدیپد

در قالا  پیچیادگی   ئووپلیتیاک  سااوی او دیادگاه    قدرت .بزرگ خارج شده است
در ایان راساتا   . الملل است ادبیات روابط بین ۀشد محور فراموش ،سیستم بین الملل

نوپدیاد و  هاای   ای مفهاومی ناوین بارای تبیاین واقعیات      شابکه ئووپلیتیاک  مفهوم 
شاود کاه در    مطرح می ای این پرسش پایهحا   .باشد ساوی در این حووه می قدرت

 شود؟  قدرت چگونه باوتولید می ،ها این ساوه

 و قدرت کیتی، ژئوپلیدگیچیپ: ینظر یها شالوده. 0

هاا،   پایانی، موضوی پیچیدگی و آشوبی بودن سیساتم  ۀویژه دو ده هرچند دهه و به
ادبیاات  در  ،ایان موضاوی  . گرفته اسات  های گوناگون علمی قرار موردتوجه حووه

ها، در حا  رشد است، هرچند نسابت باه    الملل هم همچون دیگر حووه روابط بین
نراری   یپیچیدگی، دیادگاه . های فراوانی است ماندگی ها، دارای واپس دیگر دانش

الملال و قادرت فاراهم     روابط باین  ۀاست که ومینه را برای انقالب علمی در حوو
بیناد    را برای این حاووه فاراهم مای    پیچیدگی، بنیادهای علمی اروشمندی. کند می

 ی ماورد ها نابنی ۀبر پای ،و ساووکارهای تولید قدرتئووپلیتیک بنابراین پیوند میان 
  پیچیادگی اسات   ۀغیرخطی بودن، شارب بایسات  . قبو  پیچیدگی مورد تأکید است

منطاق پیچیادگی و غیرخطای باودن، در     . هرچند شروب دیگاری نیاز وجاود دارد   
ای  ، پیچیدگی مبتنی بار مجموعاه  «آشوب»، «فاجعه»، «سایبرنتیک»هایی چون  نرریه
باه   ساتم یس: چون یاصول. کوچک و شبکه موردتوجه قرارگرفته استهای  جهاناو 

 تیا اهم ،یرخطا یمنطاق غ  نااهمگون،  یواحدها انیها م او کنش یاعنوان مجموعه
 انطبااع  ،یاهیا سلسله مراتا  ال  ،یخودسامانده کنتر ، در یباوخوران یساووکارها

 یهاا نایا ، او بن ساتم یس یاو منطاق شابکه   یما وگذار دابودن نرم یاشاخه ،ییگرا
 ;Augier & Simon, 2003) اساات مربوطااه اتیاادر ادب یدگیااچیپ ۀشااد رفتااهیپذ

Bezuidenhout, Bodhanya, Sanjika, Sibomana & Boote, 2012; Bousquet & 

Geyer, 2011; D'Agostino & Scala, 2014; Gershenson & Heylighen, 2005; 

Harrison, 2012; Kavalski, 2007, 2015)  
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ها  ی دینامیکساختاری، پیچیدگ _ ای سه گونه پیچیدگی، شامل پیچیدگی ساوه
پیچیاادگی در . تااوان او یکاادیگر باوشااناخت نمااود و پیچیاادگی محاسااباتی را ماای

یی چون وابستگی حسان سیساتم باه شارایط نخساتین،     ها انها، بر پرسم دینامیک
ای شدن و مروهای آن، الگوی گذار فااوی، کنتار     نبود اطمینان در وضعیت شاخه

توجاه   رگزاران نامنساجم را ماورد  خودسامان ده، در وضعیت کنش متقابل میان کاا 
دهنده این است که شناخت کامال و دقیاق    یی، نشانها ناچنین پرسم. دهد قرار می

ای شدن سیستم تأکیاد دارد و پیچیادگی    پیچیدگی درساوه، بر شبکه. ناشدنی است
پاذیری   بینای  در رخدادها و مسالله پایش   آنهامحاسباتی بر اروش پارامترها و نقش 

 .کند تأکید می
با تأکید بر ساووکارهای تولید قادرت نیااو   ئووپلیتیک میان پیچیدگی و  ۀرابط

قادرت برآماده او منطاق و سااوه پیچیادگی سیساتم        .باه باوسااوی مفهاومی دارد   
  یک کل نیسات به عنوان قدرت برآمده او نیروهای بیرونی سیستم . الملل است بین

های آن، مطاابق باا    مایه ری بنتبدیل و فرآو ۀداخلی سیستم و بر پای فرایندبلکه در 
 . شود سیستم تولید می ۀمنطق ویژ

  یدگیچیپ تیو قدرت در وضع کیتیژئوپل یقواعد عموم. 3

و قادرت را باه سامت پیچیادگی و قواعاد      ئووپلیتیک  ۀهای نوپدید، حوو واقعیت
و ئووپلیتیاک  ای شادن   بنیادین، شبکه ۀقاعد نخستین. دهد استنتاجی او آن سوع می

غیرماادی و او راه   _ هاای ماادی   مایاه  ها او راه ترکی  بن شبکه. قدرت استتولید 
ای شادن تولیاد قادرت،     شابکه . نمایند ، قدرت تولید میآنهاارتباطات و الگوبندی 

سارآغاو تولیاد قادرت در شابکه،     . ای اسات  های ویاژه فرایندقواعد و  ۀدربرگیرند
ایجااد   ۀد تعااد ، باه هزینا   واحدهای شبکه، برای ایجا ۀهم. تعادلی در آن است بی
بسات راهباردی    تعاد  شبکه، منجر باه بان  . کنند تعادلی دیگر واحدها تالش می بی

در ایان صاورت   . دهاد  خواهد شد که در آن قدرت کارایی خاود را او دسات مای   
هاایی قاادر باه     الملل دچار ایستایی و مرگ خواهد شد  بنابراین شابکه  سیستم بین

بست راهباردی ناشای او تعااد  یاا ثباات       ند که به بنتولید و باوتولید قدرت هست
الملال اماری اروشامند     به همین سب  ثباات در سیساتم باین   . پایدار نرسیده باشند
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 .باشند اما همیشه کشورها در پی یافتن راهی برای فرار او آن می ،است
هاایی بارای    مایاه  ساوی و وجاود بان   قدرت ساوی، توان خوشه ۀدومین قاعد
ها او گونه بادون سانجه    الملل، شبکه روابط بین ۀدر پهن. هدف است رسیدن به این

 این. های ناهمسان او یکدیگر هستند باشند  به این معنی که شدیداً دارای خوشه می
آن، واحدها گارایش باه    ۀکنند که بر پای ها او قانون قدرت پیروی می گونه او شبکه 

 ۀهای ناهمسان دومین قاعد خوشه. دان هایی دارند که بیشتر به هم مرتبط شده خوشه
او . باشاند  می  های مرک  کشورها به دنبا  ایجاد شبکه. ای است ساوی شبکه قدرت
. های آبشاری است در برابر شکست آنهاها، استحکام  گونه او شبکه  های این ویژگی
افزایای   دهند و هم های قدرت را در اختیار واحدهای خود قرار می مایه ها بن خوشه

 .شوند ثبت را سب  میم
ای، تولیاد قادرت او راه سااووکارهای     سومین قاعده در قدرت سااوی شابکه  

ی باوخورانی درون و ها انقدرت او راه پیوندساوی و یا قطن جری. باوخورانی است
ای و  چیرگای بار بااوخوران داخلای، مرکزیات خوشاه      . شود بیرون شبکه تولید می

ها را به دنباا    وران بیرونی، مهار دیگر شبکهشود و باوخ ای را سب  می شبکه درون
 .دارد

 ,Gao, Zhang)ای اسات   قدرت ساوی شبکه ۀشکست آبشاری چهارمین قاعد

Li, & Chen, 2018; Xia, Fan, & Hill, 2010)    هاای   و بهمان  کاه برآماد آن توفاان
ی  های شابکه ا  های قدرت، به آبشاری نمودن شکست مایه تبدیل بن. ای است شبکه

ورهای قادرت تهااجمی بارای کشا     ۀباه گونا   ، سب  تولید قادرت و شاکل دادن  
شکست آبشاری ،در تولیاد قادرت بسایار مهام      ۀدر اینجا آستان. شود ساو می شبکه
درپی شبکه و ناکارآمدی در تولیاد قادرت    پایین بودن آن ،سب  شکست پی. است
ی ساایرین را در پای دارد و عماالً    تتفااو  شکست نیاز بای   ۀباال بودن نقط. شود می

 . کند را اثرگذار نمیکند یا قدرت آن  قدرتی برای واحد تولید نمی
ای  و شبکه (Liebowitz & Margolis, 1994)گرایی  برون ،قدرت ۀقاعد نیپنجم

کاه   درصاورتی . تواند به تولید یا کااهش قادرت منجار شاود     که میشدن آن است 

                                                                                                                                 

1. Multiplex Network 
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توانناد   های قادرت مای   مایه ای همراه شود، بن گرایی شبکه برونشکست آبشاری با 
به این صورت کاه واحادهای متاأثر او    . ای به قدرت تبدیل شوند در سیستم شبکه
تواند مانن یا عامل فشااری بارای انجاام کانش او ساوی واحاد یاا         این جریان، می

 .واحدهای خاص باشند
 ,Meerow & Newell) ) یا شاابکه یجهناادگ قاادرت، دیااتول ششاام ۀقاعااد

واحاد  . این ویژگی، سب  تولید قدرت دفاعی یاا قادرت منفای اسات    . است2015
کناد کاه    ای مادیریت مای   گونه به ها را تووین ارتباطات بین واحدها و خوشه ۀشبک

شکست آبشاری برآمده او حمالت هدفمند یا ناگهانی در شبکه در برابار آن فعاا    
راهبردی واحد مهااجم را نیاز افازایش     های او سوی دیگر قدرت و گزینش. نشود
 .دی و رشد قدرت تهاجمی خواهد شدندهد و او این راه سب  توانم می

. اسات  ای شادن شابکه و کاارایی آن اساتوار     مربوب به خوشه هششمین قاعد
. دهاد  ای شدن و جهندگی برآمده او آن، توانایی مانور کشورها را افزایش می خوشه

، آنهاا های گونااگونی وجاود دارد کاه هرکادام او      مایه تیک، بنیهای ئووپل در شبکه
ها، شکست  جداساوی خوشه. های ناهمسان شوند گیری خوشه تواند سب  شکل می

دهاد و باه هماان میازان جهنادگی آن را در برابار        میآبشاری در شبکه را کاهش 
 .حمالت احتمالی افزایش خواهد داد

دارد، طارف اعماا     هاعما  شاوند که قدرت دو طرف اعما  کننده و  آنجا او
ای است کاه او راه آن، فشاارها و قادرت     کننده، خواهان افزایش یکپارچگی شبکه

شود، خواهاان   خود را اعما  نماید، او سوی دیگر طرفی که قدرت بر آن اعما  می
صورت فعا  عمل کند  بناابراین   ای است که در آن، شکست آبشاری به ایجاد شبکه

ای نماودن، دو گارایش    خوشاه به سوی ساوی و گرایش  پارچهیکبه سوی گرایش 
ایان قاعاده   . ومان، با آن روبارو هساتند   صورت هم ای است که کشورها به وائگونه
. دهد که در شبکه، دو خط تولید قدرت مثبت و قدرت منفای وجاود دارد   نشان می

قدرت منفی، توانایی کشاورهای دیگار را در حملاه، باه دلیال تارن او شکسات        
دهد و خط دیگر مربوب به تولید قدرت مثبت است که تواناایی   شاری کاهش میآب

همااهنگی میاان ایان دو در    . فعا  نمودن شکست آبشاری را ایجااد خواهاد کارد   
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 .ترسیم راهبرد کشورها اساسی است
ای شدن قدرت، ساب  اروش یاافتن قادرت متمرکاز      دیگر اینکه شبکه ۀقاعد

 ۀجاای آن در شابک   جهاانی وجاود نادارد  باه     ای، قدرت در سیستم شبکه .شود می
توانند برای ایجااد رهباری در هار پیکار،      مرک  و چند پیکری جهانی، واحدها می

شاود کاه    هاای قادرت ساب  مای     مایاه  گوناگونی نیروهاا و بان  . کنندریزی  برنامه
هاا   هاا، شابکه   به دلیل وجود این کاانون . ایجاد شوند های گوناگونی در شبکه کانون

 .باشند تولید قدرت متمرکز را در سطح باالیی دارا میتوانایی 

 یاتیعمل یو کدها یا شبکه کیتیژئوپل ییفضا _ ییایجغراف انیبن. 4

ئووپلیتیاک  نهفتاه در  ( جغرافیاا )مکاان   ای، دارای دو بنیان اساسیِ شبکهئووپلیتیک 
مکاان  . الملال اسات   ای سیساتم باین   کالسیک و فضای برآمده او ارتباطاات شابکه  

ئووپلیتیاک   ۀکنناد  صورت آلیائی خواهند بود که تعریا   افیایی و ارتباطات، بهجغر
بر اسان رقابت و ستیز قدرت میان باویگران، کاارکرد کادهای   . باشند ای می شبکه

ای دوساتان و دشامنان    باه گفتاه  . شود عملیاتی بر روی جغرافیا تعیین و ترسیم می
بعد،  ۀدر مرحل. باشند الملل می سرومینی سیستم بین ۀدارای مکان مشخص بر گستر

. شاوند  عملیات در نرر گرفته می ۀصحنبه عنوان تیک، یهای میان نقاب ئووپل گستره
تاوان در قالا     یی مطارح اسات کاه مای    ها اندر این مرحله، دسترسی به چنین مک

الملل، به دلیال ثابات    بسته بودن سیستم بین. ساوی شود دسترسی مفهومئووپلیتیک 
هاای انهادام    های بزرگ به دلیل سالح بست راهبردی میان قدرت بن شدن مروها و

دسترسای باه   به ساوی  های سیستم را  نرامی به گستره _ جمعی، دسترسی فیزیکی
ئووپلیتیاک  ساوی و مهار ارتباطات، کاارکرد اساسای    پایگاه. دهد ارتباطات تغییر می

 ایان   باه . شد خواهدئووپلیتیک ای شدن  دسترسی است که سب  طرح مفهوم شبکه
فضا و مهاار  ، ترتی  هرچند ئووپلتیک، دارای کارکرد مربوب به مکان جغرافیا است 

ارتباطی است، موضوعی که مورد تأکید علام ساایبرنتیک و پیچیادگی     ۀآن، او گون
 .است

نخست، مربوب به تشخیص دوستان  ۀکدهای عملیاتی بر دو گونه هستند  گون
مرباوب باه کادهای     ،دوم ۀگونا . سیساتم جهاانی اسات    ۀو دشمنان بر روی نقشا 
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در ایاان راسااتا . باهاادف کنتاار  اساات آنهاااگیااری  شناساااننده ارتباطااات و سااوی
 :عبارتند او آنهاترین  برجسته
نقاب حسان در تولید ارتباطات مطارح هساتند در   به عنوان هایی که  کانون. 0

 کجای شبکه قرار دارند؟

توانناد تولیاد    ای را می هایی او ارتباطات شبکه هها، چه گون هرکدام او کانون. 1
 نمایند؟

 اند؟ ی ارتباطی کدمها انهای ترابرد اطالعات و جری راه .9

اناد و در کجاای سیساتم قارار      مای ارتباطات کدها انهای ترابرد جری پایگاه. 4
 توان آن را ایجاد کرد؟ داشته و یا می

نرامی و اقتصادی در کجاا   _ یسه کد فرهنگی، سیاس ۀپایگاه ساوی بر پای. 5
 شدنی هستند؟ئووپلیتیک های ارتباطی در شبکه  یک او راه و یا کدام

 دهای ارتباطی به چه میازان بایا   یک او راه رحجم و چگالی ارتباطات در ه. 1
 باشد؟

 در مسیر و جریان ارتباطات قرار گیرند؟ دچه واحدهایی بای. 7

 شود؟ یستم، چگونه تعری  میجهندگی در تغییر وضعیت ارتباطات س. 1

ارتبااطی شادنی    ۀبرقرار ساوی و یا قطن جریان ارتبااطی در کجاای شابک   . 9
 است؟

 اند؟ و ابزارهای آن کدم( قطن کننده ارتباطات)قدرت ویرانگر . 01

 کیتیژئوپل یها قدرت در شبکه. 2

در . قادرت، سرچشامه و سارآغاو آن اسات     ۀترین موضاوعات درباار   یکی او مهم
الملال سااده، قادرت برآماده او      هاای باین   قدرت و در درون سیستم دیدگاه سنتیِ

ای، قدرت بر  به گفته. گیرد های فیزیکی است که در اختیار باویگران قرار می مایه بن
باه هماین ساب  جغرافیاا،     . شاود  هاای آن تعریا  مای    مایه واحد پایگی و بن ۀپای

های  شاخصبه عنوان صفات مربوب به جمعیت، نیروی نرامی و اقتصاد،  جمعیت،
هایی که بین قدرت نارم و   حتی دیدگاه. توجه بوده است قدرت مورد ۀکنند تعری 

توجاه   قادرت هوشامند ماورد   به عنوان را  آنهاسخت تمایز قاول شده و یا ترکی  
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های پیچیده و آشوبی،  مدر سیست. حاکم است آنهادهند، باو واحد پایگی بر  قرار می
های  با تکامل سیستم. ضمن اروش نسبی واحد پایگی، قدرت پدیده سیستمی است

. پیچیدگی، اروش سیستم پایگی قدرت نیز فزونای یافتاه اسات   به سوی المللی  بین
های فرایند، (ساختار _ه پیچیدگی ساو)قدرت برآمده او کنش متقابل اجزاء سیستم 

هااا و  و همچنااین روابااط متقاباال ساااختارها، ساااوه( یفرایناادهااای  پیچیاادگی)آن 
اصاو  و منطاق حااکم بار      ۀبر پای( علی _ پیچیدگی محاسباتی)های سیستم فرایند
الگوی تووین ارتباطاات  . درون سیستمی است ۀترتی  قدرت پدید  این  به. ستآنها

، ی ارتبااطی ها نادر درون سیستم، توانایی دسترسی به ارتباطات و مرکزیت در جری
میانگی در انتقا ، ایجاد نزدیکی در دسترسای باه نقااب تولیاد تاا مصارف        ۀبر پای

 .دهند ارتباطات و حجم ارتباطات، ساختار شبکه را شکل می
قدرت . آن است ۀکنند یکی دیگر او موضوعات مربوب به قدرت، ابعاد تعری 

ئووپلتیاک، ایان ابعااد     ۀکه در شابک  (Baldwin, 2012)دارای ابعاد گوناگونی است 
"قادرت  ۀگستر"نخستین بعد، مربوب به . های خاصی هستند دارای ویژگی

. اسات   
منرور این است که قدرت ال ، کدام بعد او رفتار باویگر دیگر را تحت تأثیر قارار  

تیاک، باه دلیال ارتباطاات و برقاراری      یای شادن ئووپل  در وضعیت شابکه . دهد می
آن، میزان پیوند میاان ساطوح    ۀدهند یان اجزاء تشکیلساووکارهای باوخورانی در م

هاای   ای، قادرت دارای دامناه   شابکه ئووپلیتیاک   ۀدر ساو. موضوعی بسیار باالست
ومان، الگوهای رفتاری گونااگون   صورت هم  ومان است که در آن به گوناگون و هم

ایت در این وضعیت، توان و شدت سار . دهد باویگران شبکه را تحت تأثیر قرار می
موضوعی بسیار باالست، به همین سب  قدرت متمرکز، دارای اروش بسیار بااالیی  

قادرت در  . دیگار بااویگران باشاد    ۀقادرت گساترد   ۀکنناد  تواند خنثی است که می
شبکه محور، او بعد سرچشمه متمرکز ولی او بعد تأثیرگاذاری گساترده   ئووپلیتیک 

 .است

"ای قادرت شابکه   ۀدامنا " ب باه مربو تیک،یئووپل ۀعد قدرت در شبکدومین بُ
  

                                                                                                                                 

1. Scope of power 

2. Domain of networked power 
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منرور تعداد بااویگرانی اسات کاه تحات تاأثیر قادرت یاک بااویگر قارار           ت اس
در شابکه، او  شاان  جایگاه  ای، باویگران بسته باه  در دیدگاه قدرت شبکه. گیرند می

 آنای  قدرت بااویگر، باه مرکزیات شابکه     ۀدامن. بعد تأثیرگذاری، گوناگون هستند
"وون قادرت "د قادرت، مرباوب باه    سومین بعا . بستگی دارد

اسات کاه ارتبااب      
تیاک،  یئووپل ۀدر شابک . گونه کلی اعتباار اثرگاذاری آن دارد   مستقیمی با میزان و به

 فرایناد  ۀتر او همه، گون و مهم آنهااثرگذاری قدرت، به حجم ارتباطات، اروشمندی 
افزایای مثبات و منفای بساتگی دارد کاه در درون شابکه        باوخورانی و الگوی هام 

تیک، با حجم و یای، قدرت ئووپل در بسیاری او شرایط شبکه. دهی شده است سامان
آن، باه دلیال نباود سیساتم      ۀاما برای واحد دارند ،انترار اثرگذاری باال وجود دارد

 ۀی حساان در درون شابکه، نتیجا   ای و تووین نامناس  وابساتگ  باوخورانی شبکه
برخوردارناد،  ئووپلیتیاک  امرووه بسیاری او واحدهایی که او قدرت . معکون دارد

سارانجام  . باشند بسیار شدید روبرو می هایبه دلیل نبود چنین ساووکاری، با تهدید
کارکردهای مورد انترار او قدرت، ابزارهای  ۀبر پای. مطرح است "ابزارهای قدرت"

 ۀاولین گونبه عنوان ای،  شبکه ۀدر این راستا قدرت ساوند. مطرح هستندگوناگونی 
را ئووپلیتیاک   ۀهای گونااگون شابک   گونه او قدرت، خوشه این. قدرت مطرح است

گونه او قدرت،  این. را به دنبا  دارد آنهاای میان  شود و ارتباطات و پیونده سب  می
هناگ اسات و بساتر مناسابی را بارای      فر و مانند جغرافیا، اقتصاد یدارای ابزارهای

 ۀدوم قادرت، او گونا   ۀگونا . کناد  هاای آن فاراهم مای    گیری شبکه و خوشاه  شکل
سرانجام قادرت  . ها هستند ها و کانون ترین ابزار آن، پایگاه پیونددهنده است که مهم

ی ارتباطی بسایار  ها انگر است که در آن، ابزارهای نرامی و توانایی قطن جری ویران
 .باشند مهم می

 یو دسترس یا شبکه کیتیژئوپل. 0

المللای را شادنی    تیک، دسترسی کشورها به نقاب حسان سیستم باین یئووپل ۀشبک
هاای ارتبااطی،    کاناا   کردنبه این سب  نخستین کارکرد این شبکه، فراهم . کند می

باه عناوان   دسترسای   .برای پایدار ساختن جریانی است که برآمد آن قدرت اسات 
                                                                                                                                 

1. Weight 
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نخساتین و  . شاود  پنج کد عملیاتی تعریا  مای   ۀهای قدرت، بر پای ایهم یکی او بن
ایای او    قدرت، در چه گستره ۀکنند های ایجاد مایه ، این است که بنکدترین  برجسته

های    (For example see: Harkavy, 2013: 309) شاوند؟  الملل یافت مای  سیستم بین
محادود   ۀهای قدرت، در درون گساتر  مایه تمامی بن  تواند به تنهایی نمی کشوری به

هاای   صورت پراکناده و در بخاش   ها به مایه بن. ترسی داشته باشدسرومینی خود دس
هاا، بارای رشاد و ماناایی      مایه دسترسی به این بن. شوند گوناگون سیستم یافت می

های یادشده، نقاطی هساتند کاه    مایه نقاب پراکندگی بن. است واحدها و سیستم نیاو
 کنند نوین آن عمل می های یا خوشهئووپلیتیک  ۀگیری شبک های شکل پایهبه عنوان 

دوماین کاد   . کارد و سرانجام پیوند میان این نقاب است که شبکه را پدیدار خواهد 
ایان  . هاایی اسات   مایاه  های جغرافیایی دسترسی به چنین بن عملیاتی، مربوب به راه

 ۀکنناد  های یادشده، ترسیم راه ۀنقش. یا هوایی باشند خشکیتواند دریایی،  ها، می راه
. اسات ئووپلیتیک  ۀهای آن، در درون ساوه یا شبک ای ارتباطی و کانا ه شبکه ۀنقش

سومین کد . های آن نهفته است ها و بخش ای، در ارتباطات میان اندام بنیاد هر شبکه
الملل  سیستم بین ۀدهند ها یا واحدهای شکل هماوردی میان قدرت ۀعملیاتی، بر پای

 ۀبر پایا . ف بسیاری او واحدها هستندهد ۀهای یادشده، نقط مایه بن. شود تعری  می
گیرد که دینامیک شبکه  ها شکل می ای او روابط ستیزشی و هماوردی این کد، شبکه
هاای قادرت،    مایاه  های بزرگ، برای دسترسی به بن رقابت قدرت. دهد را شکل می
رقابات یادشاده،   . اسات ئووپلیتیاک   ۀگیاری شابک   های اصلی شاکل  آغاوگر کانون

 ۀهرکادام، در اناداو  اگرچاه  جهانی هستند ئووپلیتیک های شبکه  خوشه ۀدهند شکل
چهارمین کد عملیاتی، تعری  دشامنان  . آیند حساب می ای جدا به تر، شبکه کوچک
منرور او دشمنان، واحدهایی هستند که افزون بر تمرکز . استئووپلیتیک  ۀدر شبک

حدهای دیگر دارناد  ای هموند، تعارض شدید منافن نیز با واحد یا وا بر نقاب شبکه
شاود کاه    این پرسش مطرح مای . که در این وضعیت حتی جنگ نیز ناشدنی نیست

هایی او شبکه، یاری بخاش واحاد در    ستیز نمود، چه گستره آنهاتوان با  چگونه می
ای همااورد یاا    هاای شابکه   های یادشاده، خوشاه   گستره. ای است چنین رویارویی

در شبکه، برآمده او تعری  چناین کادی    رقابت راهبردی. دهند دشمن را شکل می
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 .است
. هایی است که هماهنگی منافن با یکدیگر دارناد  پنجمین کد، مربوب به گستره

ومان، دو دینامیک همکاری و ساتیزش مشااهده شادنی     صورت هم در هر شبکه، به
هایی خواهند شد کاه   گیری خوشه های همکاری، سب  شکل وجود دینامیک. است

ساو درون رفت  چگونگی پشتیبانی او این گستره، خود سب . دارندهماهنگی منافن 
ششامین کاد عملیااتی، مرباوب باه محایط       . شاود  های اضافی به شبکه مای  گستره

عملیات واحدهای هماورد  ۀاین محیط پهن. هایی است جغرافیایی میان چنین خوشه
 یاا  ومینیتواناد دریاایی، سار    این محیط، مای . خواهد بود آنهاوورآومایی  ۀو گستر
دسترسی، او های  راه. تولید قدرت در این گستره نهان است. باشد ییفضا _ هوایی

. دهناد  را شاکل مای  ئووپلیتیاک  گذرد کاه محایط درونای شابکه      ها می این گستره
هاای   مایاه  کنند که او راه چیرگی بر این محیط، بان  های هماورد، کوشش می قدرت

های بایسته بارای رشاد    مایه بن ۀانایی عرضآن تو او  بایسته را به دست آورده و پس
 .خود را افزایش دهند و او این راه، کنتر  را بر سیستم عملی کنند ۀشبک

ای، کادهای   شابکه ئووپلیتیاک  در »شود که  حا  این پرسش اساسی مطرح می
در پاساخ  . «شادنی اسات   عملیاتی و دسترسی به دوستان و دشمنان چگوناه انجاام  

تیاک،  یدسترسی به اطالعات و ارتباطاات، در ایان الگاو او ئووپل   توان گفت که  می
ای، یکای او کادهای عملیااتی کنتار ،      شابکه ئووپلیتیاک  در . بسیار بااروش اسات 

دسترسای، او  ئووپلیتیاک  برخالف گذشته کاه  . المللی است های بین مربوب به رئیم
د صاورت  المللای نراامی همااور    هاای باین   راه پایگاه ساوی و اتحادهاا و اواتالف  

المللاای، او  هااای بااین ای، دسترساای او راه رئیاام شاابکهئووپلیتیااک گرفاات، در  ماای
گوناه او    همونادی در ایان  . آیاد  حساب می ترین ساووکارهای دسترسی به برجسته
در وضاعیت  . شود همگی واحدها، هم دوست و هم دشمن می ۀها، دربرگیرند رئیم

ات، سرنوشات نرام نامتقاارن را    نرم نامتقارن، دسترسی و نبود دسترسی به اطالعا 
در نرم نامتقارن، رئیم با فراهم سااختن مجاا  دساتیابی واحادهای     . کند تعیین می

هاای گونااگون، ساب      تر، در بخاش  نیرومندتر نرامی به اطالعات واحدهای ناتوان
بارای  . خواهاد باود   آنهاشوند، نرمی که به سود  تبدیل این نرم، به نرم متقارن می
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کناد تاا کشاورهای ناهمساو مانناد       مثا  ود که کوشش می را آمریکا توان نمونه می
او ساوی دیگار خاود او      المللی درگیر نمایاد  های بین ای او رئیم ایران را در شبکه

ای، دسترسی او راه  شبکهئووپلیتیک توان گفت در  می. شود ها خارج می برخی رئیم
ی همچنااان او راه المللاای شاادنی اساات، البتااه بخشاای او دسترساا هااای بااین رئیاام

 .ساووکارهای سنتی است

 یا شبکه تیاز راه مرکز یسازقدرت. 3

 ,Brandes, 2005; Frank) ای است در نگرش شبکه، مرکزیت دارای جایگاه برجسته

بار ایان   . بستگی دارد تیک، به مرکزیت در آنیئووپل ۀقدرت ساوی در شبک .(2002
ای قادرت   و تولیاد شابکه   دهنده به قادرت واحادها   پایه، عناصر گوناگونی، شکل

جایگاه واحاد یاا گاره شابکه و موقعیات آن       اولین محور تولید قدرت ، به. هستند
هاای   باوده و راه  ها در سیستم پراکناده  مایه گونه که گفته شد، بن همان. بستگی دارد

موقعیات واحاد ، او بعاد داشاتن     . وجاود دارد  آنهاا باه  گوناگونی برای دسترسای  
تواند بارای   ، میآنهاهای ارتباطی دسترسی به  ها و همچنین قرار داشتن درراه مایه بن

کنندگی  های ارتباطی و نزدیک راه میانگی در. قدرت باشد ۀچنین واحدی،تولیدکنند
واحدهایی اسات کاه   قدرت برای  ۀها، تولیدکنند مایه بن ی دسترسی بهها انراه جری

 . دارای چنین موقعیتی هستند
، باه دلیال   آنهاتیک، نقاب حساسی وجود دارند که اروش یهای ئووپل در شبکه

سااوی نراامی و اقتصاادی یاا      ست که مواد اولیه در قدرتآنهاتولیدی  یها مایه بن
هاای ذاتای و مااهوی شابکه محساوب       این نقااب، کاانون  . حتی ئووکالچری است

. گیرناد  های هادف، ماورد شناساایی قارار مای      کانونبه عنوان ن نقاب، ای. شوند می
هاای پیوندسااو،    کاانون . سات آنهاای، عامل تولید قدرت بارای   ساوی شبکه مایه بن

دسترسای  ئووپلیتیاک  ای هستند که اروش آن در چارچوب  های شبکه دومین کانون
جاای آن اروش   د بهای ندارن گونه او واحدها، اروش ذاتی شبکه این. شود تعری  می

ایان  . ای اسات  های ذاتای شابکه   در دسترسی به کانون آنها، برآمده او موقعیت آنها
 .فضایی باشد _ های دریایی، خشکی و یا هوا تواند برآمده او راه موقعیت می

ئووپلیتیک  ۀی ارتباطی درون شبکها انساو، مربوب به جری دومین عامل قدرت
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گاذرد،   ارتباطی که او راه و واحدهای موجود در آن راه میی ها انجری ۀانداو. است
، آنهاا ساو بودن  میزان قدرت ۀعامل ایجاد قدرت است  وانگهی موضوی دیگر دربار

موضوی دوم یگانه بودن راه ارتبااطی و نباود جاایگزین    . ستآنهامیزان اروشمندی 
 .ستآنهابرای 

 یا شبکه یقدرت بازخوران. 8

تارین سااووکارهای تولیاد     ئووپلتیک، او بااروش ۀدر شبکساووکارهای باوخورانی 
در این فرماو ، اروش کاانونی باودن یاک گاره، برآماده او       . ای است قدرت شبکه

چنانچه ساووکارهای بااوخورانی میاان همگای    . های شبکه است اروش همگی گره
 ۀقدرتی اسات کاه او گونا    ۀهماهنگ پایدار باشد، شبکه، تولیدکنند ۀها، به گون گره

گرفتاه و آن   جدا او آن، نابرابری قدرت در درون شبکه شکل. مشارکتی خواهد بود
در وضعیت باوخورانی، پیامادهای اعماا    . دهد مرات  سوع می  سلسلهبه سوی را 

در این راه، برخای او واحادها باه    . شود قدرت، به واحد اعما  کننده نیز منتقل می
ای  آن، ایجاد قدرت اسات، باه گفتاه    شوند که برآمد مرکزیت باوخورانی تبدیل می

 .کانونی برای پخش پیامدهای رفتار واحدها و کل شبکه است
ای بودن و وجود سطوح متماایزی او سااووکارهای    شبکه، الیه های او ویژگی

تاوان آن را باه سااووکارهای بااوخورانی      باوخورانی است که در نخستین گام، مای 
ای  ای و برون شبکه شبکه  ن سب  تولید درونبه ای. کردبندی  درونی و بیرونی گونه
چهاار ساطح ناهمساان     منراور،  نیهما  باه . اسات  زیتماا   قابلقدرت، او یکدیگر 

که  کرد ییشناسا توان یرا م یا قدرت شبکه دیچهار خط تول آن، رویو پ یباوخوران
 . است یاشبکه انیو م یاخوشه انی،میا درون خوشه ،ییشامل باوخوران دو دو

 قدرت دیو تول یا شبکه یساز گاهیپا. 1

الملال   ی مربوب به قدرت و کنتر  در رواباط باین  ها انپایگاه ساوی، اوجمله پرسم
هاای کالسایک و    هاا در دو گوناه سیساتم    پایگااه . (Harkavy, 2005, 2013)اسات  
درگذشته، پایگاه در . ناهمسانی هستنددارای تعری   آشوبی، _ های پیچیده سیستم

اماا در   ،شد که معماوالً بخشای او خااک یاک کشاور باود       پیکر نرامی تعری  می
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ای  هاای شابکه   هاا، گاره   الملل، پایگاه وضعیت پیچیدگی و آشوبی بودن سیستم بین
 .دهناد  ای را به یکادیگر پیوناد مای    های شبکه یا چند شبکه یا خوشه هستند که دو

 نیترهستند که مهم یکارکرد اساس نیچند ی، داراکیتیئووپل یها شبکه در ها گاهیپا
 کیا نامیآنها بر د یرگذاریشبکه، تأث یها خوشه انیم یساو وندیدر پ توان را می آنها

 ایا فراوان بر رشد و  ریتاث شبکه، در قدرت نیکارکرد آن، توو کردن یقدرت و شدن
 .جستجو نمود یا شبکه یباودارندگ کردن یقدرت کشورها و شدن ۀچرخ یفروپاش

هاا در   های بسیار پایگاه ها و قدرت، مربوب به گونه پایگاه ۀموضوی دیگر دربار
د ویژگای اقتصاادی،   نا توان مای  ها  این پایگاه. است ،ای شده المللی شبکه سیستم بین

سااماندهی  ئووپلیتیاک   ۀنرامی و فرهنگی داشته باشند که در چارچوب یک شابک 
کنند کاه   ی ارتباطی را شدنی میها انها، تنها برپایی جری بسیاری او پایگاه. شوند می

کنناد و در   برای واحد یا واحدهای ویژه، قدرت ارتبااطی و ساایبری را تولیاد مای    
هاای شابکه،    دیگاری او پایگااه   ۀگون. دسترسی قابل باوگفت استئووپلیتیک پیکر 
ویاژه،   فرایناد آن و در یاک   او  هایی هستند که در مراحال پاس   مایه بن ۀکنند عرضه

هاایی دانسات کاه     پایگاه دها را بای سومین گونه او پایگاه .شوند تبدیل به قدرت می
توانناد   کنناد کاه ساویه نراامی دارناد و مای       ای را شدنی می گر شبکه  قدرت ویران

هاای   سارانجام پایگااه  . فضاایی داشاته باشاند    _ ویژگی دریاایی، خشاکی و هاوا   
ای، تاوان تبادیل    جانشاینی هاای   که با توجه به اروش ساتیزش ئووکالچری هستند 

ای را  گار و او آن راه باه قادرت جانشاینی     های ئووکالچری، به قدرت ویران مایه بن
دارند  افزون بر آنکه سب  تولیاد قادرت باودارناده در شاکل باودارنادگی مثلثای       

ناام   باا هاا   هناوینی او پایگاا   ۀهای ئووپلتیاک، گونا   سرانجام در شبکه. خواهند شد
ی هاا  اناما مهاار جریا   ،اند که سویه سرومینی ندارند شده المللی مطرح های بین رئیم

 ۀها، مهاار و پخاش ارتباطاات در شابک     گونه پایگاه  این. شوند ارتباطی را سب  می
 .و کنتر  آن را بر عهده داردئووپلیتیک 

 متداخل و قدرت کیتیژئوپل یها شبکه. 12

تیک، نگرش واحد پایگی به افزایش یالملل، ئووپل و روابط بینهای سنتی ا در دیدگاه
هاای   مایاه  های خود و یاا بان   مایه قدرت دارد، به این مفهوم که هر واحد بر پایه بن
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رواباط و عناصار   . کناد  موجود در ورای مروهای خود، به افزایش قدرت اقدام مای 
توجاه قارار    ردشاود یاا کمتار ماو     مایه قدرت پنداشت نمای  بنبه عنوان سیستمی، 

گر نگرش واحاد   سرومین قل ، فضای حیاتی، مناطق حسان، همگی بیان. گیرد می
در . (Fettweis, 2000; Mackinder, 1904, 1942; Owens, 1999)پایه به قدرت اسات  

سیساتم دارای  . سیستمی است ۀتیک، افزایش قدرت، پدیدیای به ئووپل نگرش شبکه
. تواند برآمد آن قدرت برای واحد یا واحدهای ویژه باشاد  هایی است که می ویژگی

هاست کاه   ایی او شبکه شبکهصورت  الملل، به افزون بر موضوی یادشده، سیستم بین
های چند ساطحی   پویش قدرت در درون آن فعا  است، نرم چند سطحی، با ساوه

هاای موجاود در درون    تداخل شابکه . های آن است ای و متداخل، او ویژگی شبکه
چگونگی تولید قدرت در  ۀقدرت است  اما پرسش دربار ۀجهانی، تولیدکنند ۀشبک

 ۀهاا، حاوو   تداخل شبکه. الملل است روابط بین ای واحدهای وضعیت تداخل شبکه
شاود   المللی چند پیکری رهنمون می های بین تحلیلی را به پویش قدرت در سیستم

(Chaudhary & Saha, 2008). 
افزا کننده و کاهنده  های قدرت هم دو گونه پویش ۀای، ایجادکنند تداخل شبکه

هاای   سااوه . متداخل خواهاد باود   ۀشبک ۀتعارض میان این دو، موتور محرک. است
. دارناد  را در پی آنهاومانی  رت و ناهمای، با خود گوناگونی سیکل قد متداخل شبکه

هاای   ، کاانون آنهاا های گوناگونی است که در درون  شبکه متداخل، برآمده او شبکه
هرکدام او واحدهای کانونی، دارای سیکل قدرت ناهمساان و  . نیرومند وجود دارند

گیری، رشد و فروپاشی قدرت باویگر یاا   جدای او یکدیگر هستند که مراحل شکل
وونای سااختاری و    ، هام آنهاسطح همبستگی میان . دهد را نشان می آنهااو گروهی 

افزا کننده و کاهنده قادرت را   ها در میان این واحدها، نوی پویش هم وونی نقش هم
 .کند در شبکه کل ایجاد می

ای اسات کاه او دو بخاش     متداخل ئووپلتیک، دارای سیکل کالن شبکه ۀشبک
مربوب به قدرت باویگران در حاا  رشاد    ،تگرفته است  بخش نخس اساسی شکل

بلاو  قادرت    ۀشاده اسات کاه باه رد     است و بخاش دوم او کشاورهایی تشاکیل   
ای، مرباوب باه چناین     ای در چاارچوب مرکزیات شابکه    قادرت شابکه  . اند رسیده



 8931 پاییز ♦ وموس چهلشماره  ♦م یازدهسال  ♦ روابط خارجی     44

فروپاشی قرار دارند و یاا   ۀگروه سوم واحدهایی هستند که در پل. واحدهایی است
ساختار روابط میان این سه گروه او واحدها، پویش . اند یدهای رس به پایان چنین پله
جهات    ایان  کشورهای در حا  رشد، او. دهد متداخل را شکل می ۀقدرت در شبک

 ۀافازا کنناد   شود، دارای پویش هام  را مانن می آنهایابی  نقش فرایندکه نرم موجود، 
گاروه دوم او  . قدرت با یکدیگر برای او میان برداشتن چنین موانعی خواهناد باود  

مادیریت و   فرایناد کامل شده است و در  آنهایابی  باویگران، به بلو  رسیده و نقش
منراور    پویش قادرت ایان گاروه او بااویگران نیاز باه      . کنتر  نرم همکاری دارند

 .افزا کننده است پاسبانی وضن موجود، با یکدیگر هم
های گونااگونی او تاداخل ایان     و متداخل، وضعیتئووپلیتیک کالن  ۀدر شبک

ای، تاداخل سایکل قادرت     تاداخل شابکه  . گیارد  سه گروه او واحادها شاکل مای   
تواند منجر به گاذار   ها، می تداخل سیکل. واحدهای شبکه را با یکدیگر در پی دارد

افزایای قادرت    گوناه گاذار، هام    ایان . گروهی در میان باویگران در حا  رشد شود
ای، در صورت همراه شادن باا    او سوی دیگر تداخل شبکه. ا در پی داردواحدها ر

شود که برآمد آن رقابات   افزایی منفی می نقش یابی متعارض باویگران، منجر به هم
ای  شبکه _گرایی انطباقی  گیری منطقه ای، سب  شکل تداخل شبکه. و دشمنی است

ممکان اسات،    هرچناد . هموند خواهاد شاد کاه برآماد آن، تولیاد قادرت اسات       
ای  گرایی شابکه  او اینجاست که جُستار نوین منطقه. های هماورد را ایجاد کند شبکه

 .و تولید قدرت مطرح خواهد شد

 یا شبکه کیتیژئوپل یالگو یۀبر پا رانیا یخارج استیدستور کار س. 11

ای کوشش  ایران اوجمله کشورهایی است که برای دستیابی به موقعیت نوین منطقه
 یالگاو . روش اسات او بنابراین ساووکارهای تولید قدرت برای آن بسیار با کند می

ای، دساتورکارهای ناوینی را در گساتره سیاسات خاارجی ایاران        شبکهئووپلیتیک 
 :اند بر این پایه آنهاترین  کند که برجسته مطرح می
سنتی باه شابکه   ئووپلیتیک گیری سیاست خارجی ایران، او  دگرگونی سوی. 0

ای او  ارچوب شابکه ها هاای سارومینی ناهمساان، در چ    آن، گستره ۀر پایمحور که ب
گوناه نگارش، همبساتگی و     تارین ویژگای ایان    باااروش . یابناد  ها سامان می شبکه
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  ای است افزایی مثبت شبکه هم یالگو ۀها، بر پای پیوندساوی میان خوشه

 قواعاد  ۀای خاود، بار پایا    منطقاه  ۀاستوار ساوی دینامیک قادرت در شابک  . 1
  ای ای، اوجمله پایدارساوی و جهندگی شبکه شبکه

ای باه   نگارش شابکه   ۀتعری  دامنه، گستره، وون و ابزارهای قدرت، بر پای. 9
 قدرت 

هدف سیاست خارجی و جاایگزین سااوی باا    به عنوان ای  مرکزیت شبکه. 4
 قطبیت سیستمی 

 ای  دسترسی بر محوریت شبکهئووپلیتیک . 5

آن  ۀدسترسی کاه بار پایا   ئووپلیتیک  ۀالمللی بر پای های بین نگرش به رئیم .1
سانتی بارای   ئووپلیتیاک  جاایگزین سارومین قلا     به عناوان  المللی  های بین رئیم

هاای باومی و رویاارویی     ریزی رئیم باشند  بنابراین پی کشورهای بزرگ دشمن می
در  دی بازرگ و دشامن، بایا   هاا  قدرت ٔوسیله شده به المللی ساخته های بین با رئیم

 دستور کار کشورهای خواهان دگرگونی نقش  اوجمله ایران قرار گیرد 

سااووکار  باه عناوان   خود، ئووپلیتیک  ۀافزایی در شبک طراحی الگوهای هم. 7
  ای ایجاد قدرت باوخورانی شبکه

ای و پیوندسااوی میاان    ایجاد مرکزیت شبکه ۀای، بر پای پایگاه ساوی شبکه. 1
هاای   های نرم هماورد در برابر دولات  ویژه باهدف ایجاد شاخه های شبکه، به نکانو

  دشمن

گرایاای متااداخل، بااا  هااای همونااد و ناهمسااان در منطقااه تعریاا  گسااتره. 9
های سطوح نرم بااالیی شابکه در    پذیری منرور کاهش آسی  واحدهای مربوطه، به

  برابر تعارضات احتمالی

منرور پایدارساوی و  تیک، بهیای ئووپل منطقه ۀافزایش سطح جهندگی شبک. 01
 .ایجاد کنتر  خودسامان ده

 یریگ جهینت

هاای اصالی    ای همیشگی در وندگی بشر بوده است و یکی او پرسش قدرت پدیده
چناین نیااوی    ۀوادئووپلیتیک . ن استآنیز ساووکارهای تولید، افزایش و نگهداری 
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اما تأکیاد   ،همزاد قدرت در روابط انسانی دانست توان  ای که آن را می گونه به  است
آن با پدیده قدرت، تحوالت گوناگونی را طی  ۀبندی آن و رابط بر سرومین و شکل

باا پیچیادگی   »پژوهش حاضر نیز این موضوی بوده است کاه   ۀاست و دغدغ کرده
اووکار تولیاد قادرت او راه   ای شادن آن، سا   المللای و شابکه   سیساتم باین   ۀفزایند

پژوهش بر این نکتاه تأکیاد    ۀترین یافت مهم «چگونه قابل باوگفت است؟ئووپلیتیک 
وایای، باه    قادرت باه عناوان   او وضاعیت گساترش سارومینی    ئووپلیتیاک  دارد که 

سااووکار تولیاد   باه عناوان   ای و  شابکه ئووپلیتیک گیری او ارتباطات در قال   بهره
عاد سارومینی،   الملال، او بُ  با بسته شدن سیستم باین . ستقدرت تغییر جهت داده ا

بناابراین    هاای ناوین وجاود نادارد     امکان گسترش سرومین یا تسلط بار سارومین  
گیری خود را او گسترش سرومینی، به مهار ارتباطاات درون سیساتم    واحدها سوی

 .اند الملل تغییر داده الملل و او این راه به کنتر  سیستم بین بین
ای، تمایز آشاکاری باا مراحال قبلای      شبکهئووپلیتیک قدرت ساوی در قواعد 
تیک، هرچند بر تعری  و تشخیص دوستان یکدهای عملیاتی ئووپل. داردئووپلیتیک 

دسترسای، قواعاد ناوینی را در وضاعیت شابکه      ئووپلیتیک  ،و دشمنان تأکیددارند
رومین ویاژه  برخالف گذشته دسترسی صرفاً او راه اساتیالی بار سا   . کند مطرح می

ترین عامل دسترسی به دوساتان   المللی مهم های بین بلکه رئیم  حاصل نخواهد شد
دسترسای مطارح   ئووپلیتیاک  درگذشته سارومین قلا  در   . د بودنو دشمنان خواه

جغرافیا همچناان  . کنند الملل چنین نقشی را ایفا می های بین اما امرووه رئیم ،شد می
 ۀهاا و شابک   اما تسلط بر خوشاه  ،دهد ا نشان میها ر بندی شبکه مهم است و خوشه

او سوی دیگر قواعد ناوینی  . المللی شدنی است های بین ، او راه رئیمآنهابرآمده او 
ای، پایگااه   ای، شکست آبشااری در شابکه، جهنادگی شابکه     چون مرکزیت شبکه

و سااووکارهای بااوخورانی و    ها انای، جری ویژه پایگاه ساوی میان خوشه ساوی به
سااوی و سااووکارهای    تارین قواعاد قادرت    ها اوجملاه مهام   ای بودن شبکه آشیانه

 باشند باوتولید آن می
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