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 Abstract

Due to the importance of crises, they have been at the center of theorizing by 

International Relations and states' policy-making. The evolution of the 

international system has led to the development of the theoretical, analytical 

apparatus of crises. In this regard, the international system's change and 

transformation into a complex-chaotic model have confronted the crisis 

analytical device with new foundations and rules. Accordingly, given the 

existing literature's inefficiency in addressing this issue, the fundamental 

question arises of "how the causal mechanism of crisis formation in a complex 

and chaotic international system works?" This article focuses on the theory of 

complexity and chaos. The author emphasizes the modern global system's 

nonlinear logic and presents the crisis analysis system based on cognitive, 

causal, and law emergence. The article introduces the two models of heterarchy 

and Panarchy as the leading models shaping of emergence in international 

relations. Crises arise from the tendency of complex and chaotic global systems 

and their power dynamics to emergence and functions in two separate regions of 

complexity and adaptation that which lead to the activation of nonlinear 

mechanisms in such areas and then will cause a crisis.  
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 مقدمه

ی عله  پردازنظریههدر کانون  سطوح گوناگون به دلیل اهمیت و تکرار در هابحران
. نهداو مدیریت آنها قرار داشههه بینی، پیشتبیین، به منظور توصیف المللبینروابط 

باشهد  دوره مهی در سهه دوره زمهانی قابهل بازگ هت تکامل دسهگاه تحلیلی بحران
علّی  سازوکار عنوانبهندگان گیرهای تصمی سطوح تحلیلی خرد و ویژگی ،نخست

بها ااکمیهت نگهر   زمهانه  ،دوره دوم. بهوده اسهت تأکیهددر رخداد آن مورد 
بهه  ییگراواقه و تحهو  پهارادی   الملهلبینروابهط های سیسهمی در تحلیل پدیده

سهاخهار آن  ویژهبهو  المللبینسیسه  های یسمت الگوی ساخهاری است که ویژگ
علاوه بر آن دیدگاه نظری وابسههگی . در تحلیل بحران مورد توجه قرار گرفهه است

. دکهربحهران  ۀوارد دسهگاه تحلیلی مطالع های سیسهمی رافرایندمهقابل پیچیده نیز 
 پیچیدههای و تبدیل آن به سیسه  المللهای بینمربوط به تکامل سیسه  ،موج سوم

نوینی در نگهر  سیسههمی بهه های در این دوره بنیان. است غیرخطیآشوب و  _
با تغییهرا   دسهگاه تحلیلی آن به همین منظور،. شودمی این عل  مطرحهای پدیده
 ایهن عله  در آغهاز راه، شده است که با توجه بهه نهوین بهودن آنهها روروبهژرفی 
کننهده دانهش پیچیهدگی فهراه . باشهدهها مهیاندر مورد بحر ویژهبهی پردازنظریه
 نوپدیهدگیغیرخطی بهودن و . ضروری برای تحقق چنین منظوری استهای بنیان

ین مبانی تحلیلی مورد توجه نظریهه پیچیهدگی و آشهوب در اهوزه ترمه یکی از 
 .  باشدها میمطالعا  بحران

های تحلیل پدیهدهای در از جایگاه ویژه، در دانش پیچیدگی نوپدیدگیپنداره 
قهرار نگرفههه  مورد توجههالملل ولی در دانش روابط بین، سیسهمی برخوردار است
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بها  صهور  جهدیبه یک سیسه  پیچیده و آشوبی عنوانالملل بهسیسه  بین. است
های گوناگون در آن و کوشش بحران وجود. بوده است روروبه نوپدیدگیموضوع 

ای برجسههه در دانهش روابهط را به دسهمایه یدگیآنها، نوپد برای گردانش و کنهر 
، هها در سهطوح گونهاگونبحران، الملهلدر سیاسهت بین. دکنهالملل تبدیل مهیبین

های بزرگهی به جنگ آنها آیند و بسیاری ازشمار میوبیش همیشگی بهای ک پدیده
های سیسههه در . اندههها انسههان را بههه کههام مههر  کشههاندهاند کههه میلیونشههدهتبدیل
سهادگی به ههاآغهاز بحرانعلّهی  تشهخی  سهازوکارهای، المللی ساده و خطیبین

ای چون موازنه قهدر  و اتحادهها سازوکارهای ساده، شدنی بود و به همین انگیزه
پهر از ، الملهلروابهط بین ۀگذشهه. شهدگرفهه می کاربههایی برای مهار آن یا ائهلاف

. بخشی است که سعی در مهار بحران داشهندموازنههای ها و کوششاتحاد و ائهلاف
اتحاد و ، «دلکسه»و  «بیسمارک»های اتحادی بخشی چون سیسه های موازنهسیسه 

چون ، هایی رسمیریزی رژی پی. هایی استای از چنین کوششنمونه، ات اق مثلث
 .  قابل ارزیابی است به همین منظورجامعه ملل و سازمان ملل مهحد نیز 

در نهاموزونی  هادر پدیداری بحرانعلّی  ترین سازوکارهایگذشهه برجسهه در
الملهل پها از جنهگ دگرگونی سیسه  بین. شددینامیک قدر  نظامی جسهجو می

ها ویژه گونه تسلیحا  نظامی را در بروز بحرانبه سازوکارهای نظامی، جهانی دوم
شهمار بهآن  ۀکننهدای مهارهای ازجملهه سیسهه برجسهه نمود که بازدارندگی هسهه

شد که زیر  روروبهدیگری  ۀالملل با پدیدسیسه  بین، در دوران جنگ سرد. آمدمی
، های این زمانهترین ویژگیاز برجسهه. شدسازی نام وابسهگی مهقابل پیچیده م هوم

پذیری و اساسهیت مهقابهل وااهدهای پیدایش سطوح موضوع گوناگون و آسهی 
ها تنها در سطح نظهامی ر  نخواهنهد بحران، در این زمانه. استسیسه  به یکدیگر 

ههای الگیری بحهران وجهود دارد کهه راهدیگری نیز برای شکلعلّی  هایراه  داد
ههای ویهژه و بحران، سطوح ناهمسهان، ایبه گ هه. کندناهمسانی را درخواست می

فروپاشهی . سهتاهای پرسمان بحران در این زمانهه از ویژگی های ناهمسانالراه
نخسهت ، در ایهن زمانهه  شودها را سب  میدوره سوم در پژوهش بحران ،شوروی

تحت رهبهری هژمهونی پارچه، یکگیری سیسه  هژمونیک و نظ  انگاشت بر شکل
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مراتبی و گیری سیسههه  سلسههلهشههکل، هههای ایههن سیسههه از ویژگی. آمریکهها بههود
بهه . باشندها تحت کنهر  هژمون میبحران های مهمایز است که در آنمرات هسلسل
ای از سهطح سهاخهار کلهان بهه سهاخهارهای منطقهه رخداد بحرانعلّی  راه، ایگ هه

. شهودای تصهور میهای منطقههبحران گرگشایشعنوان ترابردِ گردیده و هژمون به
باشهند ای میکرد آن در سهطح منطقههبرآمده از دینامیک قدر  و کار، هااین بحران

تهوان ایهن زمانهه را می. که ممکن است نظ  هژمون جهانی را نیز به چالش بکشند
ای دانست کهه هژمهون و دینامیهک قهدر  در های منطقهروزگار برجسهگی بحران

 . ستروروبهبا آن  شکل مهمرکز
الملهل نآن را بایهد دوره پیچیهدگی و آشهوبی شهدن سیسهه  بی از پا ۀزمان
ههای نهوینی ماننهد فعها  شهدن الملل بها ویژگیسیسه  بین، در این زمانه. دانست
پیچیهدگی راهبهردی در ، های آناز برجسههگی. شد روروبههای غیرخطی دینامیک

خود به پرسمان نوپدیهد ، هاای بحرانبه گ هه. هاستبروز بحرانعلّی  سازوکارهای
در ایهن زمانهه . طحی از سیسه  آغاز شوندممکن است در هر س شوند کهتبدیل می

گیری و پایهان همهه، تشهدید، تهداوم، گیریدگرگونی بنیادین در چگهونگی شهکل
تشخی  نیسهت و بهه قابل آنها گیریدر شکلعلّی  هایراه. داده استها ر بحران
پیهرو قهوانین نوپدیهدی اسهت کهه آنها  گیریتشدید و همه. ای نوپدید هسهندگ هه

تصهور نخواههد پایانی قابل، هاییبرای چنین بحران. از گذشهه خواهد بودناهمسان 
همیشهگی ، ای آنالملل در لبه آشوب قرار دارد که از ویژگهی پایههسیسه  بین. بود

. در همگهی سهطوح نظه  جهاری اسهت نوپدیهدگیای به گ هه. هاستبودن بحران
 رخهداد، الملهل نهوینهای بینگرچه در سیسه ، ستاهای بحران فوریت از ویژگی

نبهود اممینهان و ، بینی بهودنپیش انقلابی و غیرقابل. نیز ناگهانی و دفعی است آنها
ای از رویهدادها هها بیشههر انباشهههبحران  های بحهران هسههنددگرگونی از ویژگی

 ههاهای بنیهادین دولتاز چیسهان هارسد گردانش و مهار بحراننظر میبه. باشندمی
در  نوپدیههدگیهههایی امکههان در چنههین نظ . ای اسههتهههای منطقهههنظ ویژه در بههه

الگوههای ، های راهبهردی سیسهه چرخه، هاازجمله سازه  های گوناگون نظ بخش
های کنههر  المللی و سرانجام سیسهه الگوهای رفهاری سیسه  بین، رفهاری واادها
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ی بر عدم قطعیهت و از راه ایجاد محیط راهبردی مبهن . نوپدیدگیو مهار وجود دارد
تواند بهه فروپاشهی نظه  کشهیده هایی است که میسرچشمه بروز بحران، ناشناخهه
، ازجمله دینامیک قهدر ، های نظ  در وضعیت پیچیدگیدینامیک، از سویی. شوند

امنیهت و مانهایی . آن بحهران دارددنبا  بههو  نوپدیهدگیبیشهرین نقش را در ایجاد 
، نبود مهدیریت نوپدیهدگی. بسهگی دارد نوپدیدگی آنها ها وکشورها به مهار بحران
کنهد کهه نمونهه آن را در می روروبهههای نوپدیهد ای از بحرانکشورها را با چرخه

از سهوی دیگهر کشهورهایی ماننهد . توان مشاهده کردای غرب آسیا میشبکه منطقه
های نوپدید رنج و بحران نوپدیدگیسخهی از ازجمله کشورهایی است که به ،ایران
گیههرد و آن یههافهن از اینجاسههت کههه دغدغههه اصههلی پههژوهش شههکل می. بههردمی

در . باشهدو بحهران می ، نوپدیهدگیسازوکارهای نوین در اوزه دینامیهک قهدر 
الملل و پیهرو آن یعنهی دینامیهک توان گ ت عملکرد غیرخطی سیسه  بینپاسخ می
الملل است و پاسخ به این ران در نظ  بینو رخداد بح نوپدیدگیساز سب ، قدر 
سزاوار نمایاندن دسهگاه تحلیلی نوینی است کهه سهازوکار ارتبهامی میهان ، پرسش

ههای برآمهده از آن را الملهل و بحراندر سیسهه  بین ، نوپدیهدگیدینامیک قهدر 
وری از نظریه پیچیهدگی و آشهوب برای این منظور پژوهش بر بهره. بازگ ت نماید

الملهل و نقهاط در سیسهه  بین ، نوپدیهدگیگیری از این نظریهبا بهره. است اسهوار
شهده و سهازوکارهای آن ارائهه های برآمده از این نقهاط مشخ بروز آن و بحران

. هسهت «ابداکشهن»پاسخ به چنهین پرسشهی نیازمنهد کاربسهت رو  . خواهد شد
کند کهه ا مطرح میای در منطق اکهشاف رسه بخش پایه «هانسن»، این رو  دربارۀ

انگهاره تبیینهی و ای نگاشههن گونهه، دربرگیرنده پرداز  رویدادهای خلاف قاعهده
اسهدلا   .(Hanson, 1965, pp. 47-65) ستاای از م اهی  یافههنمایاندن الگوی سامان

ید فرضیه و یها کوشهش بهرای یهافهن بهههرین بازگ هت نیهز ازجملهه تبیینی در تأی
، در ارائه چنین دسههگاه تحلیلهی از بحهران. آن خواهد بود ۀکنندهای تعریفمحور

در  نوپدیدگیهای نظری شالودهآنها،  هایضمن اشاره به ادبیا  موجود و ناکاسهی
در روابهط  دیهدگینوپهای گونهه، در گهام دوم. شهودبررسهی میالملهل روابط بین

مهورد واکهاوی قهرار  نوپدیهدگیمراال  ،در گام سوم. الملل مطرح خواهد شدبین
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شهود و بررسهی می نوپدیهدگیدینامیهک قهدر  و ، در گام چهارم. خواهد گرفت
در . گهرددسهازی میمنطقهه پیچیهدگی و بحهران م هوم، سرانجام دینامیک قهدر 
کار پژوهشی بهرای سیاسهت خهارجی دسهور ، پژوهشهای نهایت با توجه به یافهه

 .  ه خواهد شدئایران ارا

 پژوهش دبي تا .4

بهه تعریهف  های گونهاگوندر رشههه ای از ادبیا  مربوط به بحهرانبخش گسهرده
نقطهه آغهازین بحهران محسهوب ، های یهک سیسهه تهدید بنیان. اندبحران پرداخهه

در بخشهی از ادبیها  بهر غیرعهادی بهودن  .(Pauchant & Mitroff, 1992) شهودمی
ههای ا  سری  و عدم امکهان اهل آن از راه رو وضعیت رخدادی و ایجاد تغییر

، سرانجام بخشی نیهز بهر (Booth, 2015; Sawalha et al., 2013)دارند  معمولی تأکید
کنهر  بهودن آنکهه عملکردههای عهادی را مخههل و یها مهان   غیرمنهظره و غیرقابل

 ,Alexander)گیرنهد کننده بحران در نظهر میهای تعریفعنوان شاخ شود، بهمی

، بحران سیسهمیک، تغییر وضعیهی اسهت کهه بها افهزایش «برچر»از دیدگاه  .(2005
میان بازیگران سیسه  همهراه بهوده و همچنهین تغییهرا   شد  تعاملا  آش هه در

دههد. تعریهف المللهی را نشهان میاولیه در یک یا چند ویژگی ساخهار سیسه  بین
 _ابهاتی و تعهاد  بی _ د دارد کهه در م هاهی  ابها بحران بها م ههوم تغییهر پیونه

تغییهر وضهعیت یها تغییهرا  که  و قابهل  . عهدمتعادلی نیز قابل جسهجو اسهتبی
باشد. تغییرا  سهاخهاری و فراینهدی که  کهه دهنده م هوم ابا  میبازگشت نشان

ود. شهتعادلی نشان داده میالملل شود در قال  م هوم بیمنجر به تحو  سیسه  بین
الملل اما به تحو  سیسه  بین ،تغییرا  ساخهاری و فرایندی که قابل بازگشت بوده

سهازی اباتی را به همراه داشهه باشند در قال  تعهاد  م هوممنجر نشوند هرچند بی
بازگشت که منجر  . وجود تغییرا  ساخهاری و فرایندی زیاد و غیرقابلخواهد شد

دهنده ابا  و تعهاد  جدیهد خواههد بهود. از نشانالملل شود، به تحو  سیسه  بین
ههای دهنده نقطه عط ی است که در آن دوره، شد  کنشعد فرایندی بحران نشانبُ

بحهران  .(Brecher & Yehuda, 1985, pp. 21-23)گیهرد شهد  میمهقابل سهیزشهی 
توانهد نیادین ساخهاری را در پی داشهه و از سوی دیگر این تغییهرا ، میتغییرا  ب
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، تبارمنهدی، جغرافیها، «ویلکنهد»و  «برچهر». تغییرا  فرایندی سیسه  را سب  شود
مد  را دربهاره مولانیهای مداخلا  مرف سوم و سهیز ، خشونت، سالاریمردم

. (Brecher & Wilkenfeld, 1997)انهد دادهبحران در دسهور کار پژوهشی خود قهرار 
کنههد کههه ههها برجسهههه میبرچههر مهغیرهههای سههه سههطح تحلیلههی را در آغههاز بحران

خهار سیسهه  و سهطوح مسهلط و تابعهه آن، سهطح میهان دربرگیرنده مهغیرهای سا
ههای مهرفین درگیهر، فاصهله هها، رژی بازیگران ازجملهه محهیط تعهارت، توانایی

جغرافیا، سطح بازیگر ازجمله دیرینگی بازیگر )کهنهه روزی(، گسههره سهرزمین و 
بحهران  کند کهرا مطرح می برچر این گزاره .(Brecher, 2013)ست ااباتی درونی بی

سهنهریک و در شود که در درون سهاخهار پلهیهنگامی تسری  می، در میان واادها
یک سیسه  تابعه با تعارضا  دیرپا فوران نموده و ناهمسانی قدر  میهان مهرفین 

های سیاسی آنها غیردموکراتیک بوده باشد و افزون بر آن رژی درگیر وجود نداشهه 
دینامیهک . (Brecher, 2017)باشهند جواری جغرافیایی یکدیگر قرارگرفههه و در ه 

 & Doran)قرارگرفههه اسهت  «دوران»قدر ، نقش، تعاد  و بحهران مهورد تأکیهد 

Doran, 1991). زمهان و تهدیهدها در بحهران بهر پایهه نشان دادن مد  رفهار دولت ،
های تحلیلی است که مورد تأکید برچهر بهوده اسهت ااهما  جنگ، ازجمله گسهره

(Brecher, 1979). جهانی، بخهش دیگهری از ادبیها  های درک تهدیدا  در بحران
در  «لبههو». (Cohen, 1978, 1980; Shesterinina, 2016)دهههد بحههران را شههکل می

الملل، میان الگوههای خطهی و غیرخطهی بازگ ت دگرگونی و جنگ در روابط بین
را در دگرگهونی،  شود و محورهای علّهی چندگانهه و زنجیهره علهلتمایز قائل می

. برخهی بهر نقهش روابهط دودویهی (Lebow, 2000)داند بحران و جنگ کارساز می
. سیاسهت (Bremer, 1992; Hewitt, 2003)دارنهد  بازیگران در آغهاز بحهران تأکیهد

ملهل را تشهکیل الالمللی نیز بخشهی از ادبیها  روابهط بینهای بینداخلی و بحران
ها شههامل نظریههه میههان سههه گههروه از نظریههه «اسههنایدر» .(Smith, 1998)دهنههد می
کنهد برای بازگ ت بحران پیونهد برقرارمی «هاسیسه »و  «زنیچانه»، «گیریتصمی »
(Snyder & Diesing, 2015). 

شهود هایی تصهور میازجمله پدیده، المللبحران در ادبیا  موجود روابط بین
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این ادبیها  . بینی دارندگرفهه و قابلیت پیش که توسط علل مشخ  و معین شکل
 کوشش در بازگ هت سهازوکارهای، های گوناگون آنافزون بر درنظر گرفهن بخش

برخهی بهر سهطح ، برخی بر سطوح سیسهمی، در این راه. انددر آغاز آن داشههعلّی 
خرد و برخی نیز سطوح میان بازیگران را برجسهه نموده و نویسندگانی چون برچر 

از  المللی پیچیده و آشهوبیهای بینسیسه  .داشهه است آنها آمیخهن نیز کوشش در
بهر  آنهها، تأکیهد تریننگرنهد کهه یکهی از برجسهههها میدریچه نوینی بهه سیسهه 

دهنده رخهداد این اصهل نشهان. است نوپدیدگیبازگشهی واصل علّی  سازوکارهای
ها در کهارکرد آور و ناآشنایی است کهه سیسهه های ناآشنا و شگ تکنندهمجذوب
 .شوندمی روروبهویژه در لبه آشوب با آن خود به

 _ یکی از م اهی  نوینی است کهه نظریهه پیچیهدگی نوپدیدگیاز سوی دیگر 
مور خلاصه این موضوع را به نوپدیدگینظریه . آشوب بر آن بنیان نهاده شده است

مورکلی بهه. باشهدکند که کل مه او  و مهمهایز از مجمهوع اجهزایش میمطرح می
یک نوع از راه پیوسهن به یکدیگر  یواادها  سطوح گوناگونی است هسهی دارای

 ,Ablowitz)باشهد تر نیز میدهند که پیچیدهجدیدی را شکل میوااد نوع دیگر و 

1939, p. 2) . برخهی از ادبیها  موجهود، نوپدیهدگی را بهر اسهار تغییهر توضهیح
وع نخسهت، تغییهرا ، ات هاقی در ن:سه نوع تغییر وجود دارد زمینهدهند. در این می

تغییری است کهه در  ،توان در نظر گرفت. دوماست که برای آن هیچ قانونی را نمی
نوپدیهدگی برآمهده از  ،شهود و سهومیک ویژگی، جایگزین ویژگهی دیگهر می آن

های دیگر ااک  ها بر ویژگیای از ویژگیتغییرا  انباشهی است که در آن مجموعه
 .Pepper, 1926, p)آورنهد ح، رخداد نهوینی را بهه وجهود میشوند و در آن سطمی

کنند مطرح می نوپدیدگیو به ه  مرتبط را برای  . برخی ه ت ویژگی اساسی(241
 که عبارتند از:

 بر اسار رخداد نظ  سطوح بالاتر  نوپدیدگیتعریف . 1

 کنند واادهای نوپدید از قوانین سطوح بالاتر پیروی می. 2

 بینی هسهند پیشغیرقابلهای نوپدید کاملاً نو و هویت. 3

 اند واادهای نوپدید از ترکی  واادهای سطوح پایینی به وجود آمده. 4
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 کافی نیسهند  نوپدیدگیواادهای سطوح پایینی برای . 5

 سازی علیت از بالا به پایین هسهند قادر به فعا ، های نوپدیدبرخی هویت. 6

 ,Peterson)قهق هسههند های گوناگون قابهل تحهای نوپدید به شکلهویت. 7

2006, p. 695). 

های پیچیهده و ههای پیچیهدگی و سیسهه عنوان یکهی از ویژگیبه نوپدیدگی
 ,Christen & Franklin, 2002; Elder-Vass) قرارگرفههه اسهت تأکیهدآشهوبی مهورد 

2005; Fromm, 2004; Gregersen, 2006; Hardjono & van Kemenade, 2021; 

Lanhoso & Coelho, 2020; Pariès, 2006; Zheng, 2021) در ادبیهها  روابههط .
الملل رابطه قدر ، نوپدیدگی و بحران مهورد توجهه قهرار نگرفههه اسهت ایهن بین

های ناآشهنا در کننهدههها برآمهده از نوپدیهدگی و مجذوبدراالی است که بحران
سو الملل از یکهای سیسه  بینهسهند. گوناگونی درونی دینامیک المللسیسه  بین

ای از مسهیرهای علّهی و پیهرو آن هایی، انباشهههو پیوندهای بیرونی چنین دینامیک
تهوان در ای از چنهین مسهیرهایی را سهب  خواههد شهد کهه برآمهد آن را میآمیزه

یچیهده و آشهوبی الملهل پهای نهوین سیسهه  بینگیری بحرانمسیرهای علّی شکل
مشاهده کرد. بازگشهی و بازخورانی بودن چنین سازوکارهایی نیز خود نوپدیهدگی 

کنهد. شناسهایی سهازوکارهای گونهاگون و ترکیه  ها تحمیل میبیشهری بر بحران
ااهمالی آنها، نیاز به دسههگاه تحلیلهی نهوینی دارد کهه در ادبیها  موجهود یافهت 

میک قدر ، نوپدیدگی و بحران در ارائه دسهگاه نخواهد شد  بنابراین توجه به دینا
بخهش نظهری بهه ادبیها  تواند یهاریالملل میتحلیلی پدیده بحران در سیسه  بین

 . باشدموجود 

 المدلدر روابط بين نوپدیدگیه ک نظرک ش لوده. 6

ههای گیری رفهارههای گروههی اشهاره دارد کهه بخشبه وجود یا شکلنوپدیدگی 
برآمهده از ، این رفهارهها. دهندمهقابل با یکدیگر از خود نمایش میکنش  سیسه  در

رفهارهای موجود در هر سهطح ، عبارتیبه. باشندالملل میسطوح پایینی سیسه  بین
. برآمده از تعاملا  موجود در میان اجزاء سطوح پایینی هسهند، المللاز سیسه  بین

وپدیههد از سهههازوکارهای هههای نالگوههها و ویژگی، سههاخهارها، افههزون بههر آن
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. (Lanhoso & Coelho, 2020, p. 3)گیرنهد میدههی سیسهه  سرچشهمه خودسهامان
شرایط پیشین، نمایان شدن در می بینی بودن، عدم توانایی اسهنهاج از پیش غیرقابل

 باشندهای نوپدیدگی میزمان و بروز ناگهانی الگوها و ساخهارهای نوین از ویژگی
(Lanhoso & Coelho, 2020, p. 35). برآمهده از تعاملها ، ههااین ویژگی مورکلیبه 

 .  باشنداجزاء یک کل میعلّی 
و علّهی  بهه سهازوکارهای کهه هایی اسهتگرایی انهقادی ازجمله دیهدگاهواق 

شناخت واقعیت آزاد از ادراکها  انسهانی، . پردازددر عل  می آنها چگونگی کارکرد
شهناخهی توضهیحا  و گلچینهی رو های باز و تمرکز بر دیدگاه علیت در سیسه 

گرایی انهقادی، پهژوهش دربهاره دهد. واق گرایی انهقادی را شکل میواق  بنیادهای
 .دههددر دسهور کار پژوهشی خهود قهرار میها را مسیرهای علّی در رخداد پدیده

(Clark et al., 2008) . گرایانه انهقهادی مهورد توجهه پنداره نوپدیدگی در نظریه واق
. نوپدیدگی برآمده از تعاملا  اجهزاء سیسهه  (Elder-Vass, 2005)قرارگرفهه است 

شود و از راه کمی قابل ی تعریف میناب بودن کی  یک کل است که بر پایهعنوانبه
 .(El-Hani & Emmeche, 2000)بازگ ت نیست 

شهود. گرایی ناشی میگرایی جبرگرایانه از دو دیدگاه ژنهیکی و یا ساخهارذا 
ها لزومهاً در افزون بر آن، جبرگرایی ژنهیکی یا نهادی به این معنی نیست که انسهان

چراکهه   بینهی نماینهدتواننهد آنچهه ر  خواههد داد را پیشجایگاهی هسهند که می
ممکن است املاعا  و شناخت بایسهه نداشهه باشهند. ههر دو ارائهه از جبرگرایهی 

ها ناگیرنهد. در االهت نخسهت انسهت فردی را نادیهده میتوانایی گزینش سرنوش
زنند و در وهلهه د که سرنوشت آنها را رق  مینشوهایی دیده میعنوان اامل ژنبه

هسهند که توانایی اندیشه یا کنش در بیهرون از آن  یعنوان زندانی ساخهارهایدوم به
هایی را نشهان را ندارند. ممکن است چنین برداشت شود کهه جبرگرایهی، سهاخهار

انهد یها درواقه  باعهث گذشهه تعیین کرده دهد که رفهارهای فردی خاص را درمی
و بها توجهه بهه  _منجهر شهده اسهت y درگذشههه بهه x یعنهی_اند وقوع آنها شهده

ای مشابه از این امکان برخوردارند که در آینده نیز همهین تهأایر را داشههه مجموعه
ت کهه زنهدگی بشهر در برابهر هرگونهه تغییهری گرایی بر این باور اسهباشند. ذا 
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شناسی شناخهی و هسهیسازی کمی از نوپدیدگی معرفتمقاومت خواهد کرد. مد 
 .A. Sayer, 1997, 2009; R. A)کنهد غ لهت میهای باز و بسهه و تمایز بین سیسه 

Sayer, 1992).  د  نخست اینکهه بهه های بسهه دارای دو ویژگی اساسی هسهنسیسه
کنند و دوم اینکه شرایط و محهیط خهارجی را اابهت رو  اابت و پایدار عمل می

های باز این دو مهغیر وجهود نخواهنهد داشهت. بنهابراین، ایهن دانند. در سیسه می
های گوناگون، نمودهای مخهلهف ااهما  وجود دارد که باگذشت زمان و در مکان

 .(Scott, 2005)لیت باشند و ناهمسانی از علل در اا  فعا

دهند یها آن را ارائه می نوپدیدگیبرخی از پژوهشگران تنها تعاریف گنگی از 
کنند تا اینکه شرایط بایسهه و بسنده را بهرای کهاربرد آن فهراه  با نمونه تعریف می

در . توان در ادبیها  یافهتزگار را میو البهه ناسا نوپدیدگیفراوانی م اهی  . نمایند
 نوپدیهدگیبه سه گروه قابل بخش است که دربرگیرنده  ، نوپدیدگیبندیگونه یک

ههای سهطح کلهان بهر ویژگی، اسمی نوپدیدگیدر . سست و نیرومند است، اسمی
 نوپدیهدگیدر . تحلیهل اسهتقابل، موجود در سطح خرد یاسار سازوکارهای علّ

وانگههی دریافهت تیزبینانهه از   ای همچنهان شهدنی اسهتهمایچنین دست، سست
در . صهور  ویهژه خواههد بهودسهزاوار در نظهر گهرفهن ههر وضهعیت به، رخداد

علّهی  های کلان سیسهمی از راه توسل بهه سهازوکارهایویژگی، نیرومند نوپدیدگی
بهر پایهه . بینی نیز نخواهنهد بهودسطح خرد قابل بازگ ت نیسهند و اهی قابل پیش

بندی سست و نیرومند دسهه، جهندگی نیز به جهندگی اسمینوپدیدگی،  بندیگونه
ابهاتی از پایداری و بی هاییسیکل، المللی پیچیده و آشوبیهای بینسیسه . شودمی

 وتازهای ااهمالی نیز باابها  هسههنددر برابر تاخت با وجود این .کنندرا آزمون می
 «سههنجه بارابههازیبههی»های ماننههد شهبکه، هاههایی از شههبکبنههدیگونه. )جهنهدگی(

دههد در برابهر هسهند که نشان می «ساخهار مودولار»دارای صور  گرفهه است که 
سهخهی ولهی در برابهر آفنهدهای هدفمنهد به ،گاهی پایهدار هسههندبههتهدیدا  گاه

های گونههه «ینفههرانکل»و  «ریسهههنک». (Pariès, 2006, pp. 41-44)پذیرند آسههی 
 ند:کنبندی میها را به شرح زیر دسههنوپدیدگی

ههایی اسهت نوپدیدگی پدیدار شناخهی ناب، دربرگیرنده رفهارهها و ویژگی. 1
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 قابل شناسایی هسهند بینی بیشهر در آنها ولی با ژرف ،که در آغاز غافلگیرانه هسهند

ههای سهطوح بالهاتر و نوپدیدگی شناخت که دربرگیرنده رفهارها و ویژگی. 2
 کاربست آنها برای بازگ ت سطوح پایینی است 

  دهکارکردی به رو  خودسامان، های کلان ساخهاریویژگی نوپدیدگی. 3

گیری برخهی قهوانین در سهطوح نظری که رهنمودی بهر شهکل نوپدیدگی. 4
 مانند قوانین تکامل ، بالایی هسهند

 صهور هایی است که بهبنیان که دربرگیرنده ویژگیسستنوپدیدگی علّی . 5
علّهی  ولی به میزانی نیست کهه جایگهاه ،بر سطوح پایینی اارگذار خواهند بودعلّی 

 اجزا را از میان ببرد 

هایی اسهت کهه بهر سهطوح یرنده ویژگینیرومند که دربرگنوپدیدگی علّی . 6
  دهدسطوح پایینی را تغییر میعلّی  پایینی اارگذار بوده و جایگاه

ها و قوانین سطح کل قابل تبیین نیسههند نوپدیدگی رازدار که در آن ویژگی. 7
(Christen & Franklin, 2002). 

 المدلو روابط بين نوپدیدگی. 3

خهوانی داشههه و قابهل های ناآشنا نیهز ه کنندهبا م هوم مجذوبنوپدیدگی پنداره 
روزگاری از پایهداری ، تناوببه المللی پیچیده و آشوبیهای بینسیسه . تبیین است

زمانی کهه . در لبه آشوب قرار داردآنها  اریالگوهای رفه. کننداباتی را می میو بی
وارد منطقهه ، شوندفعا  می آنها هایگیرند و یا برخی از دینامیکزیر فشار قرار می

دهنهد رفهاری خواهند شد که در آن الگوهای رفهاری ناآشنایی را از خود نشهان می
اصهو  . شدسازی خواهند آور م هومهای ناآشنا یا شگ تکنندهکه زیر نام مجذوب
کهارکرد ، شکست آبشاری، وابسهگی اسار، ازجمله گوناگونی، بنیادین پیچیدگی
. باشهندالملهل و سیاسهت خهارجی میدر روابط بین نوپدیدگیساز غیرخطی سب 

در روابهط  نوپدیدگی ۀهای برجسهازجمله گونه، و قوانین، علّی شناخهی نوپدیدگی
 .باشندالملل میبین

 شن ختینوپدیدگی  .3-4
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 های آنها و روابط میان انهدامفرایندالملل و دریافت شناخت پیچیدگی سیسه  بین
، های کنهونیدر دههه. الملهل بهوده اسهتهمواره یکی از اهداف دانش روابهط بین

ه اسهت کهه شهددر علوم گونهاگون ارائهه آنها  ۀبررسی این روابط و پژوهش دربار
، های واپسهین سهده بیسهه در دههه. ها را نشهان دههدفراینهدتوانسهه سرشت این 

در پیکهر دیهدگاه آشهوب و  هاپژوهش درباره رفهارهای غیرخطی و پویای سیسهه 
. جهان شهده اسهت تری از قوانین ااک  برپیچیدگی ارائه و منجر به شناخت ژرف

بیشههر م هاهی  ، واسطه پیوند تنگاتنگ بها توهوری آشهوبپیچیدگی به ،در این میان
برخلهاف پنهدارهای  در این رویکهرد. ن نظریه را گسهر  داده استشده در ایارائه

توانند با گسههر  و می، شود که قوانین یا رفهارهای سادهچنین انگاشهه می، پیشین
 اها  رفهارههای پیچیهدهدرعین. منجر به بروز رفهارهای بسیار پیچیده شوند، تکرار
. شهوندتعاملها  میهان سیسهه  پیچیهده و محهیط پیرامهون آن سهاخهه می ۀدرنهیج

عد بنیادین است کهه دارای ده بُ، المللپیچیدگی و آشوبی شدن نظ  بین، مورکلیبه
 باشند: نوپدیدگی ۀتوانند ایجادکنندهرکدام می

دهنده توزیه  وااهدها و الملل کهه نشهانفضایی در سیسه  بین نوپدیدگی. 1
الملهل و الگوههای در گسههره سیسهه  بین آنهها آمده از روابهط میهانهای برخوشه
  ستآنها آوردی یا همکاری میانه 

هایی است کهه در ها و پیچیدگیدهنده دگرگونیزمانی که نشان نوپدیدگی. 2
 گیری هسهند گرفهه و یا در اا  شکلزمانی شکل فرایندمی 

مله ساخهار برآمده از توزیه  ازج، المللساخهاری در سیسه  بین نوپدیدگی. 3
ای و الگوی کهنش مهقابهل های مندرج در ساخهارهای عمودی و افقی و لایهکانون
  آنها میان

 الگوهای رفهاری  نوپدیدگی. 4

 الملل کارکردی در سیسه  بین _ عملکردی نوپدیدگی. 5

 دهنده سازه برآمده از قرار گرفهن اجزاء سیسه هندسی که نشان نوپدیدگی. 6
 است  در کنار یکدیگر

های دهنده این واقعیهت اسهت کهه در سیسهه دینامیک که نشان نوپدیدگی. 7
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گیرند که هرکهدام ها یا سطوح گوناگونی شکل میلایه، المللی پیچیده و آشوبیبین
ای از انباشههه، گوناگونی سهطوح. اما به ه  پیوندی خواهند بود ،دارای نظ  مهمایز

اصههل گونههاگونی و . دهههدرا در برابههر یکههدیگر قههرار میهههای سیسهههمی دینامیک
 چنین رویارویی است  ۀبازگ ت کنند، بازخوران

های گونهاگون دهنده وجود چرخههای سیسهمی که نشانچرخه نوپدیدگی. 8
 ست آنها پایانی میانی یا ه زمانه نا، یزمانه و همچنین 

بهه یکهدیگر و  آنهها تبهدیل فرایندگوناگونی و  بیانگرکنهر  که  نوپدیدگی. 9
 گیری شبکه کنهرلی است شکل

بازگشههی میهان پهنج بخهش علّی  بازگشهی که برآمده از القه نوپدیدگی. 11
های راهبههردی چرخههه، ههادینامیک، هاسههازه ۀبنیهادین نظهه  اسهت کههه دربرگیرنهد

صهور  ج ههی یها به این پهنج بخهش. الگوهای رفهاری و کنهر  است، هادینامیک
ای را شهکل تنیهدهدره علّهی  کنش مهقابل با یکدیگر بوده و مسیرهای در گروهی

های گونهاگون ت سهیر نمهود کهه در توان در قال  کانا این مسیرها را می. دهندمی
ای شهبکه. های سازنده یا ویرانگر نظ  جریان دارنهدجریان، هاهرکدام از این کانا 

 توان سهرایت بهه، های هر کانا ریانبه معنای این است که جعلّی  بودن مسیرهای
از سهوی دیگهر تحهت تهأایر تمهامی   های شهبکه را خواهنهد داشهتتمامی کانا 

شهناخت محورههها و . هها نیهز قههرار خواهنهد گرفهتههای موجهود در کانا جریان
را شهکل علّی  ایدسهگاه پیچیده، تنیدگی سازوکارهاو دره  آنها یسازوکارهای علّ

 .شناخهی را تبیین خواهد کرد نوپدیدگیز دهند که بخشی امی

 قوانين نوپدیدگی. 3-6

مربههوط بههه ، الملههلدر روابههط بین نوپدیههدگی ۀکننههدیکههی دیگههر از ابعههاد تعریف
منطهق ، قهوانین. گیرنهدالملل قهرار میقوانینی است که زیربنای نظ  بین نوپدیدگی

های نهوینی ساخهار و سهازهآنها،  الملل را شکل داده و کارکردکارکردی سیسه  بین
وجهود ههایی بههاین سازه از ترکی  قوانین سابق و با ویژگی. را سب  خواهند شد

سهب  ، ویژه پیچیدگی زمانابعاد پیچیدگی به. گذشهه ندارند ای درآید که سابقهمی
وابسهگی ، شکست آبشاری، قانون غیرخطی. در بخش قوانین شده است نوپدیدگی
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ازجملههه  ،گیری و انهشههار غیرخطههیهمههه، ایکنهههر  چرخههه، افزایههیه ، اسههار
ازجملهه ، الملهلهای این بخش هسهند که دسهگاه تحلیلی عل  روابط بیننوپدیدگی

 .  اندساخهه روروبهاوزه پژوهشی بحران را با تغییرا  بنیادین 

 یعدّ نوپدیدگی. 3-3

 د کهه در هرکهدام ازگیرنهای گوناگونی شکل میلایه، ایالملل شبکهدر سیسه  بین
ای مراتبی بهانظ  لایههنظ  سلسهله. باشندناهمسانی فعا  میعلّی  سازوکارهای آنها

ای صهور  شهبکهبهعلّی  سازوکارهای، ایجایگزین شده است  در وضعیت شبکه
به دیگهر سهازوکارها دسهرسهی علّی  به این صور  که هر سازوکار، کنندعمل می

تمامی سهازوکارها نیهز بهه آن  رو از سوی دیگ ترکی  شودتواند با آن داشهه و می
به این م ههوم کهه فرصهت ترکیه  بها آن فهراه  اسهت  ، دسهرسی خواهند داشت

جایگزین م هوم علت در قال  سنهی آن ، توان گ ت که م هوم وضعیتبنابراین می
گونهاگونی را مشهاهده کهرد کهه علّهی  توان سازوکارهایمی، در وضعیت. شودمی
 نوپدیهدگیبهه همهین سهب  . دام با سههمی مه هاو  در آن مشهارکت دارنهدهرک

به دلیهل . الملل خواهد بوددر روابط بینعلّی  سازوکارهای ۀبازگ ت کنند، وضعیهی
امری رایهج اسهت کهه ، وضعیهی ، نوپدیدگیالملل در لبه آشوبکارکرد سیسه  بین

، وضهعیت پیچیهدگی در. خواههد بهودعلّهی  در سازوکارهای ، نوپدیدگیبرآمد آن
تمهایز از یکهدیگر نخواهنهد گیرند که قابلشکل میعلّی  ای از سازوکارهایزنجیره

افهزون بهر آن در ههر سهطح از ، شهدنی نیسهت آنها بود و به همین سب  شناسایی
شوند که ممکن است اسهقلا  سهازوکارهای قبلهی سازوکارهایی نمایان می، سیسه 

 . را از بین ببرند

 المدلدر سيستم بين پدیدگینومراحل . 1

در برخی از ادبیا  مربهوط بهه پیچیهدگی، نوپدیهدگی و مرااهل آن مهورد تأکیهد 
نوپدیهدگی دارای  ،کلهی موربه .(Lichtenstein & Plowman, 2009)قرارگرفهه است 

 شش مراله بنیادین است که عبارتند از: 
الملل و آمیز  آن با عوامل یها در سیسه  بینعلّی  فعا  شدن سازوکارهای. 1



 604     المللی پیچیده و آشوبیهای بینو بحران در سیستم ، نوپدیدگیقدرت

در . سهتاالملل در سیسه  بین نوپدیدگینخسهین مراله در  که مهغیرهای وضعیهی
وجهود دارد  آنهها ای از سازوکارها و بازترکی امکان فعا  شدن انباشهه، این مراله

برای نمونهه . دکرکه زمینه را برای خروج سیسه  از وضعیت تعادلی فراه  خواهد 
ههای اقهصهادی یها آمیهز  قهدر  آمیزی آن با دینامیکه  سازوکارهای قدر  و

دگرگهونی . ویژه را سب  شودعلّی  تواند فعا  شدن سازوکاررده میمهمرکز با گسه
رفهارهها یها کنههر  و ، هاچرخهه، هادر محیط و عناصر نظ  مانند تغییر مقادیر سازه

در ایهن میهان . باشهندعلّهی  سازوکارهای ۀکنندتوانند فعا ها میآمیخهگی دینامیک
رشهد و »و یها  «زده کاهنهدهقهانون بها»چهون ، ها و قوانین سیسههمینقش آنهروپی

 ست االملل برجسهه در سیسه  بین «روندهای سیکلی

المللی با انباشت قدر  در درون خود های بینوضعیت عدم تعاد : سیسه . 2
، لبه (Prigogine, 1955; Prigogine & Stengers, 2018)دور از نقطه تعادلی  ۀدر منطق
 (Maguire & McKelvey, 1999)منطقه پیچیدگی  و یا (Osborn et al., 2002) آشوب
شود و درنهیجه گیرند. در این منطقه، رفهار سیسه  دچار آش هگی بزر  میقرار می

های سیسه  برپاداشهن رژی  نوینی ضروری خواههد بهود. برای ساماندهی کُنشگری
هها و د در سطوح سیسه ، آمیخهگی آنها با دینامیکموجو یکارکرد سازوکارهای علّ

ههای برآمهده از راهبهردی، بحران هایمندی از فرصتعوامل وضعیهی سیسه ، بهره
 ،ههای درون و بهرون سیسههمی یها نوسهانا  ااهمهالیمحیط سیسههمی یها بحران

 الملل باشند گیری عدم تعاد  در سیسه  بینتوانند آغازگاه شکلمی

الگههوی وابسهههگی اسههار و سههازوکارهای بههازخورانی  اههاک  شههدن. 3
گیری نوپدیدگی است. در این وضعیت، سیسهه  کننده، ازجمله شرایط شکلتقویت

های خود اساسهیت بالهایی نشهان الملل نسبت به دگرگونی مقادیر یا دینامیکبین
شهوند. الملهل اهاک  میالگوهای رفهاری کاملاً غیرخطی بهر سیسهه  بین دهد ومی
المللی پایدار، گرایش به کاهش نوسانا  دارند، این دراالی اسهت های بینسه سی

گی اسهار، وابسهه الگوی کارکرد شد  و میزانکه در وضعیت غیرخطی بر پایه 
مطهرح  «دالهی»گونهه کهه دهنهد. همانهای سیسهمی بزر  یا کوچک ر  میپر 
کند در وضعیت عدم تعاد ، املاعا  با سرعت بالهایی در کهل سیسهه  جریهان می
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. به عبارتی نبود تعاد ، زمینهه را بهرای گسههر  فعالیهت (Dooley, 1997)یابد. می
سرعت بهه سهمت منهامق هالملل فراه  خواهد کرد. قدر  بقدر  در سیسه  بین

 دارای خلأ گسهر  خواهد یافت 

الملل باز آمیخهگی و خودسامان دهی، سومین مراله در کارکرد سیسه  بین .4
رفههاری بالهایی یها  ۀالملل به آسهانکه سیسه  بیندر تولید نوپدیدگی است. هنگامی

گی در زیرین خود برسد در این وضعیت یا با نوپدیهدگی در واژگهونی یها نوپدیهد
رو خواهد شد. آسههانه اسهار رفههاری، رخداد الگوی نظ  یا ترتیبا  نوین روبه

رسهد. رین ظرفیت خود میهجایی است که سیسه  به بیشهرین یا از سوی دیگر کم
 دارد  دهی دوباره وجودیعنی فروپاشی یا سازمان  در این مراله دو سناریو

زا ههای ابها اربست بازخورانالملل مهوجه کدر مراله چهارم، سیسه  بین. 5
رو باشهد، شود. در این مراله، چنانچهه کهه سیسهه  بها انباشهت قهدر  روبههمی

بخش، قدر  وارده یا میزان انباشهت قهدر  را کهاهش های بازخورانی نظ سیسه 
جهایی قهدر  را کهاهش ای کردن نظه ، یهکخواهند داد. برای نمونه از راه شاخه

سیسهه   کهاهش تمرکهز و انباشهت قهدر  در دروندهند. از سهوی دیگهر بها می
بخشی و انباشت انرژی به میهزان بایسههه الملل، سیسه  بازخورانی وظی ه توازنبین

گیهرد. را بر دو  دارد. در ایهن وضهعیت، ترکیه  در درون سیسهه  صهور  می
ای شدن، دو راهبرد اساسی در فعا  شدن سهازوکارهای درمجموع ترکی  و شاخه

 مراله بروز نوپدیدگی است  زا درابا 

گیری نظ  نوین اسهت. آخرین مراله در رخداد نوپدیدگی مربوط به شکل. 6
الملهل بها نهوآوری در در این مراله با افزایش یا کاهش تمرکز قدر ، سیسه  بین

 دهد.ترکی  یا تجزیه مقادیر قدر ، نظ  نوینی را شکل می

 نوپدیدگیدین ميک قدرت و . 9

اصهلی رخهداد علّهی  سهازوکارهای هایی است کهازجمله دینامیک ،دینامیک قدر 
دو الگهوی خطهی و غیرخطهی بهر . شودالملل را سب  میها در سیاست بینپدیده

، در الگوی خطی. الملل ااک  استهای روابط بیندینامیک با پدیده رابطه میان این
الملهل را روابط بینهای پدیده، بینیصور  مسهقی  و قابل پیشبه، دینامیک قدر 
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. باشهندکننده یا مان  اارگهذاری آن میمهغیرهای وضعیهی تنها تسهیل. کندایجاد می
، دینامیههک قههدر  از راه ترکیهه  بهها مهغیرهههای گونههاگون، در وضهعیت غیرخطههی

امها پرسهش  ،شودبینی را در قال  منطق غیرخطی سب  میپیش پیامدهای غیرقابل
سهاز ااکمیهت منطهق مهغیرههایی اسهت کهه سب اساسی در مورد چیسهی چنهین 
محورهای اساسی ، سازی نظریدر یک م هوم. شودغیرخطی بر دینامیک قدر  می

 باشند:گیری چنین منطقی میشکل ۀکنندزیر تبیین
بهر پیونهد میهان بهازیگران  «وابسههگی _ قدر »وابسهگی: نظریه  _ قدر . 1
قهدر  یعنهی . شهودزونی آن تعریف میتوازن و نامو، دارد که بر پایه قدر  تأکید

 (الف)و میزان چیرگی بازیگر  (الف)های در برابر کنش )ب( میزان پایداری بازیگر
های آن در چههارچوب میهزان شهاخ ترین برجسههه. ها اسهتبر این ایسههادگی

 ,Emerson) سهازینشینی از رابطه قهدر   گسههر  شهبکه ارتبهامی  ائهلافعق 

1962, pp. 32-38) شود. میزان وابسهگی روابط به قهدر  سازی تعریف میخوشه و
گیری تواند بر شهکلقدر  می چگالی و نحوه توزی  آن در میان مرفین و همچنین

اساسهیت وااهدها بهه در اینجا دو م ههوم . الملل مؤار باشدهای روابط بینپدیده
قهرار  یهدتأکمهورد  پذیری برآمهده از چنهین روابطهیمیزان آسهی و  روابط قدر 

دینامیک قهدر  غیرخطهی ، وابسهگی اسار به روابط قدر  و درنهیجه. گیردمی
 . جانبه شکل گیردصور  مهقابل یا یکتواند بهمی

نخست اینکه شهبکه  :ستاجایگاه بازیگر در شبکه که به دو دلیل برجسهه . 2
ای بادلههم ۀرفهارهها در یهک شهبک ۀکنندکند و دوم اینکه تعیینپیچیده را تحلیل می

شهود کهه سب  برقراری یا قطه  جریهان ارتبامها  شهبکه می، این موقعیت. است
گیری رفهار وااد و شهبکه مهؤار خواههد بر شکل توانایی کنهر  بر چنین ارتباماتی

پذیری شهبکه را آسهی ، گی و نزدیکهیهمیان، عد مرکزیتبود  موقعیت بازیگر از بُ
ذیری ااهمالی وااد نسبت بهه محهیط و پهای راهبردی یا آسی نسبت به سیاست

در صور  عهدم انطبهاق و خهروج شهبکه از . املا  ااهمالی افزایش خواهد داد
 بر دینامیک قدر  شبکه منطق غیرخطی ااک  خواهد شد  رفهاری خود ۀآسهان

 هایی کهه دریعنهی شهبکه  ای من هیهای مبادلهکانونیت ساخهاری در شبکه .3
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 ۀدهندمیهان وااهدهای تشهکیل ارز  مندرج در دادوسههددسهیابی به هرگونه  آنها
زمینه را برای فعها  شهدن سهازوکارهای ، به هزینه دیگری تحقق خواهد یافتآنها 
، ای فهراه  خواههد سهاخت کهه برآمهد آنگرایی و شکست آبشهاری شهبکهبرون

 غیرخطی شدن دینامیک قدر  خواهد بود 

بخشهی توانهد سهب  توانمی، افزایش چگهالی و تمرکهز قهدر  در شهبکه. 4
، در این وضعیت. واادهای خاص شود ۀدینامیک قدر  مهمرکز و گسهرد زمانه 

های گونهاگون )سهاخهار دینامیهک قهدر  در لایهه زمهانه زمینه برای فعا  شدن 
الملهل و درنهیجهه کهارکرد مرات  )ساخهار عمهودی( سیسهه  بینای( و سلسلهلایه

 شود یغیرخطی آن فراه  م

های سیسهه  افزایی مثبت یها من هی میهان سهازهساخهار ارتبامی و مد  ه . 5
بهرای   رابطه مسهقیمی با غیرخطی شدن دینامیک قهدر  دارد، ایالمللی شبکهبین

، اقهصهادی، های ارتباماتیای شبکه نسبت به جریانپذیری سازهنمونه میزان آسی 
 واند رفهارهای غیرخطی را سب  شوند تمی های بازیگران کانونیسیاسی و کنش

  هاگیری انواع پیونهد میهان گونههگوناگونی درونی دینامیک قدر  و شکل. 6
مهقهارن و نامهقهارن زمینهه را ، مهمرکز و گسههرده، مانند پیوند قدر  مثبت و من ی

 د کنبینی فراه  میپیش برای رفهارهای غیرقابل

الملل که های سیسه  بینسایر دینامیک پیوندهای بیرونی دینامیک قدر  با. 7
 افزایی غیرخطی را فراه  خواهد کرد ه  ۀزمین

 ۀوجود سازوکارهای بازخورانی درونی و بیرونی در سیسه  قدر  که زمین. 8
 کند تمامی یا بخشی از شبکه را ایجاد میسرایت قدر  به

مقهادیر هرکهدام های گوناگون و آمیخهگی کارکرد دینامیک قدر  در سازه. 9
یکهی دیگهر از عوامهل غیرخطهی شهدن ، ای با دینامیهک قهدر های شبکهاز سازه

، یافههسهامان، سهنجههای بهیای ماننهد سهازههای شبکهسازه. دینامیک قدر  است
های ناهمسهانی را بهرای دینامیهک قهدر  و فرصهت...  مراتبی وسلسهله، ایسهاره
گیری ای در برابهر همهههای خوشههسهازه. کنهدگیری یا کارکرد آن فهراه  میهمه

سهخهی که در برابر دینامیک قدر  مهمرکهز بهدراالی، پذیرندها کمهر آسی بحران
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  کنندپذیری و غیرخطی عمل میآسی 

توانهد می کهه آمیخهگی دینامیک قدر  با ساخهار روابط سهیزشی سیسه  .11
سهاخهار و چگهالی . شودها افزاکننده در سهیز گیری سازوکارهای ه سب  شکل

سهب  کهارکرد آن در لبهه آشهوب و یها منطقهه ، الملهلدر سیسهه  بینهها سهیز 
 شود پیچیدگی می

های کنههر  موجهود در سیسهه  آمیخهگی دینامیک قدر  با انواع سیسه . 11
بهرای . الگوههای رفههاری غیرخطهی اسهت ۀازجمله عوامل ایجادکنند که المللبین

ههای ای و یا آمیخهگهی آن بها رژی مقادیر قدر  در بازدارندگی شبکهنمونه تغییر 
. داشهههه باشههددنبا  بهههای شههدن دینامیههک قههدر  را توانههد شههبکهمی، المللههیبین

کند و اصولاً یکهی از شهرایط ای فعا  در آسهانه اسار عمل میبازدارندگی شبکه
مهد چنهین وضهعیهی برآ. ای اسهتکهارکرد در چنهین آسههانه، عملکرد بازدارندگی

 ساز ااکمیت منطق غیرخطی قدر  بر سیسه  کنهر  بازدارندگی خواهد بود سب 

ماننهد ، الملهلآمیزی دینامیک قدر  با وضعیت کارکردی سیسهه  بینه . 12
الملهل و وضعیت لبه آشوب یا منطقه پیچیدگی از رفهار غیرخطی را بر سیسهه  بین

دارای دو منطقهه ، المللی پیچیدههای بین کند  سیسهدینامیک قدر  آن تحمیل می
تطابق دو منطقه با یکدیگر یعنی . باشدشامل منطقه پیچیدگی و انطباقی می، کارکرد

زمینه را بهرای رشهد تکهاملی و انطبهاقی آن فهراه  ، میزان آشوب و انطباق سیسه 
کنههر  و مهدیریت ، در این وضعیت پیامدهای غیرخطهی دینامیهک قهدر . دکنمی
ضهمن فعها  ، از سوی دیگر عدم تطابق و ناهماهنگی میهان دو ناایهه. هد شدخوا

دنبا  بههگرایهی را ای و برونهای شهبکهشکسهت، کردن دینامیک غیرخطی قدر 
 .  دارد که برآمد آن عملکرد غیرخطی سیسه  است

 دین ميک قدرت و بحران. 0

الملل یسه  بینپیچیدگی است که سب  کارکرد س ۀدینامیک قدر  دارای پنج منطق
این پهنج منطقهه برآمهده از پهنج   از نقطه تعادلی خواهد شد دوردر لبه آشوب و به

الگوی نخست بهر کهارکرد دینامیهک  .الگوی کارکردی چنین دینامیکی خواهد بود
آمیهزی دینامیهک ه ، در این الگو. بنیان نهاده شده است ،قدر  در وضعیت تمرکز
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، های سیسهمی انباشت)انباشت سرمایه( و چرخه قدر  )انباشت قدر ( و اقهصاد
دهد که نسبت به آن خود را در نوپدیدی چون نظ  تمرکزگرای هژمونیک نشان می

ها از کالاههای همگهانی تولیدشهده که در آن همگی دولتدو دیدگاه خیر جمعی )
و نگر  امنیههی  (Kindleberger, 1986, p. 205) رند(بمی بهره یادشده نظ وسیله به

منطقهه دوم کهه بهر الگهوی نظه   .(Webb & Krasner, 1989, p. 184)وجهود دارد 
در این الگو، منطقه پیچیدگی، برآمده از قانون بازده کاهنده،   مهارکننده مبهنی است

ست. در اینجا فشارهای قهدر  اهزینه فزاینده جنگ، خدماتی شدن اقهصاد هژمون 
و از سهوی دیگهر شهد   یافههه سیسهمی افزایشهژمون در چهارچوب فشارهای 

عنوان چالشگران به، در این روند. جایی و چگالی قدر  نیز رو به کاهش استیک
گرایش بهه ، در این وضعیت الگوی نظ . کنندهای نوپدید خود را مطرح میقدر 
های اما شد  فشارهای هژمون و میزان رشد قهدر  ،ای شدن خواهد داشتشاخه

برخهی ، نظه  هژمونیهک. ای نیست که چنین رخدادی صور  گیردگونههنوپدید ب
 در .کنهدازجمله تغییر کنهر  به مدیریت و مههار را تجربهه می، های نوپدیدویژگی

گیهرد کهه بهر اسهار الگهوی نظه  ادامه این روند منطقه سوم پیچیدگی شهکل می
  جههانی های بهزر  در نظهدر این منطقه مهغیر مشهارکت قهدر . کنسرتی است
نوایی تبدیل بهه الگوی ه . پذیر  هژمون ضعیف شده خواهد بود افزایش و مورد

الگوهههای رفهههاری ، در منطقههه پیچیههدگی چهههارم. الگههوی مشههارکهی خواهههد شههد
سهو از یک، در ایهن منطقهه. گیهردای معکور شکل مینوپدیدی چون نظ  موازنه

در ناایهه . بخشی خواهد شدزنهتبدیل به الگوهای موا ،نوایی با هژمونالگوهای ه 
سیسهه  بهه ، شوند کهه در ایهن وضهعیتساخهارهای آشوبی نمایان می، آن از پا

. ایهن مرالهه اسهتههای جنگ ازجمله نوپدید  کندساخهاری ارکت میسمت بی
 . پدیدها خواهد بودوبرآمد تمامی این ن، الگوی نظ  نوین
را تجربهه  نوپدیدگیالملل دو گونه از سیسه  بین، عد پیچیدگیاز بُ، درمجموع

ای اسهت الملل شهبکهبرآمده از تمرکز در سیسه  به بین نوپدیدگیکند  نخست می
مراتبی اسهت و از سهوی ههای سلسهلهگیری نظ شکل، ترین ویژگی آنکه برجسهه

 پنهداره. ستاای شدن کنهر  عد آن چرخهترین بُدیگر پراکندگی قدر  که برجسهه
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داد که به تنوع روابهط نشان  1«شیرارهیه»توان در را می نوپدیدگیکننده چنین تبیین
میان عناصر موجود در یک سیسه  پرداخهه و راهی برای اندیشه دربهاره دگرگهونی 

دهد. این م ههوم، تهوان سیسهه  را بهرای در ابعاد مکانی، زمانی و شناخهی ارائه می
مراتبی نشهان د دیهالکهیکی بها پنهداره سلسهلهدگرگونی و گونهاگونی و پیونهایجاد 
بنیهادی  ۀگونه شناخت معماری سیسه  پیچیهده، چههار .(Crumley, 2015)دهد می

، 3، چندکانونی2شدهبندی دهد که دربرگیرنده هیهرارشی شبکهنشان می هیهرارشی را
های یادشهده، پیامهدهای ناهمسهانی بهر ست. هرکدام از گونها 5و فردگرایانه 4هرمی

صهور  تواننهد بههای هیهرارشی میپذیری سیسه  دارند. سیسه کارکرد و انعطاف
جا شههده و تغییههر شههکل جابههه ،های گونههاگون یادشههدهناگهههانی، میههان سههازه

ای پویها بهوده و در میهان ها، قهدر  پدیهدهدر این سهازه  (Cumming, 2016).دهند
جا شهده و بنهابراین در چههارچوب یهک سهازه الملل، جابههواادهای سیسه  بین

در ایهن وضهعیت،  .(Aime et al., 2014)بهود مراتبی پایدار پابرجها نخواههد سلسله
های گوناگون، میزان مه هاوتی الملل براس  وضعیتواادها در درون سیسه  بین

سههمی از هیهرارشهی، سی دیگهر دهنهد. از سهویاز قدر  را به خود اخهصاص می
پراکنههدگی  .(Birkinshaw & Morrison, 1995)اسههت  6نامهمرکزهههای مهمرکههز

ها بهر سهازی کُنشهگریرد و هماهنگهای خهتصمیما ، روابط جانبی میان سیسه 
 ,Birkinshaw & Morrison)است های سازه هیهرارشی از ویژگی گوناگون ابعادپایه 

1995, p. 737). ها م هاهی  دیگهری نیهز گونهه از سیسهه از دیدگاه برخی، برای این
سهاخهار  .(Birkinshaw & Morrison, 1995, p. 750)قابل املهاق اسهت  ،مانند شبکه

لهاً مشهخ  توصهیف کام مرات سلسلهتوان تنها بر پایه یک سیسه  پیچیده را نمی
پیچیدگی، بیشهر در شهکل فراکهها  این موضوع به این دلیل است که ساخهار   کرد

                                                                                                                                 

1. Heterarchy 

2. reticulated 

3. polycentric 

4. pyramidal 

5. individualistic 

6. Centralized decentralization  
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ها، ساخهار وجود دارد. پیوند مهقابل دهد. در همه سطوح و مقیارخود را نشان می
بسها بخشهی از سهازگاری و چه  ها ناگههانی و تصهادفی نیسهتمرات میان سلسله

های ارتبامی گوناگون و مهمهایزی بهرای آید. راهاساب میپذیری سیسه  بهنرمش
ازاد مسلط و یا تبدیل بهه مراتبی وجود دارد که ممکن است بیشسلهبراندازی سل

ها وجود دارد و اگرچهه ممکهن مرات مان  شده باشد. پیوندهای هَمبُر میان سلسله
در برخهی از ، ها، پیامدهای این نوع پیوندها، پنههان باشهداست در بسیاری از زمان

هههای بخشههی از تواناییشههرایط، ااهمهها  کُنشههگری ناگهههانی آنههها وجههود دارد. 
د. کهرها جسههجو مرات الملل را بایسهی در تبهدیل سلسهلهپایدارسازی سیسه  بین

خود بهوده و  ۀبلکه هرکدام دارای ساخهار ویژ ،اندتنیدهتنها دره ها نهمرات سلسله
 .(Cilliers, 2001, p. 7)در می زمان نیز مهحو  خواهند شد 
ی از یهاهههای قهدر  درمجموعهای از دینامیکدر وضعیت پیچیدگی، انبوهه

 _ باشههند کههه از راه سههازوکارهای ارتبههامیهای ناهمسههان فعهها  میمرات سلسههله
الگهوی فرکهها  و مودولهار از  ،ایبازخورانی در پیوند با یکدیگر هسهند. بهه گ ههه

های گوناگون با دینامیک قدر  ویهژه گیرد. مدو فعالیت دینامیک قدر  شکل می
خود در پیوند ارتبامی غیرخطی قرار دارند. در چنهین وضهعیهی، ههر مهود  دارای 

باشد که برآمده از فعا  شدن دینامیک قدر  اسهت. منطقه پیچیدگی ویژه خود می
تر با دینامیهک قهدر  وااهد شهکل وند دو مود ، مود  بزر در سطح دیگر با پی

گیرد که در این وضعیت نیز این مود  دارای منطقه پیچیهدگی ویهژه اسهت. بها می
تر بها منطقهه های پیشین، مود  بزر ورود هر مود  به ساخهار ارتبامی میان مود 

مایهان شهدن ها و نگیرد. این موضوع تا پیوند همگی مود پیچیدگی ویژه شکل می
یابد. بر این اسهار گیری منطقه پیچیدگی ویژه ادامه میکل با شکل ۀسیسه  پیچید

ای از منهامق ههای قهدر ، همهراه بها انبوهههای از دینامیکتوان گ ت، انباشهههمی
الملهل را پیچیدگی وجود دارند که هرکدام توان آفرینش نوپدیدگی در سیسهه  بین

 شهده نههاده بنیان غیرخطی پیونده بط میان آنها بر پایکه روا آنجا خواهند داشت. از
 .، این نوپدیدگی شد  خواهد یافتاست

ای دارای منطقهه زمهانهای پیچیهده و آشهوبی، ه سیسهه  ۀاز سوی دیگر هم
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پههذیری هسهههند کههه در آن، سیسههه  بیشهههرین تههوان تحههت عنههوان منطقههه انطباق
های گوناگون سیکل ۀکنندین توانایی تبیین. ا1پذیری خود را نشان خواهد دادانطباق

 «ایگناتهایف»الملل در مهو  زمهان خواههد بهود. از دیهدگاه و پایداری سیسه  بین
وضعیت بحرانی، زمانی است که میان منطقهه یادشهده و وضهعیت ااضهر سیسهه  

کهنش مهقابهل میهان سیسهه   هرگونهه .(Ignatyev, 2012)شهود فاصله زیادی ایجاد 
پذیری آن دارد. الملل پیچیده با محیط دراا  دگرگونی، بسهگی به میزان انطباقبین

پهذیری بینهیمیهزان پیشازجملهه  ،پذیری نیز از اصو  آشهوب و پیچیهدگیانطباق
، پهذیری نظه انشهعاب، وابسهگی اسار به شرایط اولیهه، روندها و وقای  سیسه 

وغریه   های عجیبهو جاذبهها فراکها ، نوپدیدگی، دهیسازوکارهای خودسازمان
 .  کندیا ناآشنا پیروی می

المللی پیچیده و کارکرد دینامیک قهدر  های بیندر بررسی بحران در سیسه 
 نیازمند توجه به دوازده اصل بنیادین زیر است:

اند  دینامیهک قهدر  در شدههای پیچیده از عناصر گوناگون تشکیلسیسه . 1
شود کهه بها کُنشهگر شهدن در سهطح روابهط میهان   میابهدا در سطح واادها فعا

 کند گذشت زمان، سیسه  را دگرگون می واادها و با

کنند و تعاملا  برآمده از دینامیک قدر ، نخست در سطح محلی عمل می .2
گونه ترتی  هماناینپله به سطوح بالاتر سرایت خواهند کرد. بهصور  پلهسپا به

اسههت دارای برجسهههگی زیهادی  2اصههل مجهاور  د،کنهمطهرح مههی «کههافمن»کهه 
(Kauffman, 2000, p. 142) جوار سرایت های ه ها به کرانهو بر این پایه، دگرگونی

دینامیهک . (Cilliers & Spurrett, 1999)و تبدیل به تغییهرا  بهزر  خواهنهد شهد 
الملهل سهرایت خواههد ای سیسه  بینهای به همگی بخشصور  مرالهقدر  به

 کرد 

الملهل های مهقهابلی را میهان وااهدهای سیسهه  بیندینامیک قدر ، کنش .3
شهوند. پذیر نمایهان میدهد که در پیکر یک سازوکار بازخورانی بازگشتشکل می

                                                                                                                                 

1. maximum adaptability zone 

2. adjacent possible 
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ایهی بهازخورانی، غیرخطهی بهودن آن را سهب  زافسازوکارهای یادشهده از راه هه 
  شوندمی

کند ده عمل میصور  خودسامانهای پیچیده بهمیک قدر  در سیسه دینا. 4
د. دینامیهک قهدر  از دو راه کنهتکامهل مهیو در می زمان، اجزاء سیسهه  را هه 

شود  نخست از راه ایجهاد فشهارهای سیسههمی، وااهدها را تکاملی را سب  میه 
به آسهانه اسهار  الملل کرده و آن راناچار به کنش در منطقه پیچیدگی سیسه  بین

یا لبه آشوب وارد خواهد کرد. در این منطقه، هرگونه ناهمهاهنگی کهارکردی میهان 
ای شهدن نظه  کند. در این ناایهه، شهاخهرو میاجزاء، سیسه  را با فروپاشی روبه
تکاملی است. راه دوم، فعا  شدن دینامیهک قهدر  سیسهمی، از سازوکار اصلی ه 

المللی است که کارکرد آن، تغییر الگوههای رفههاری و ندر منطقه انطباقی سیسه  بی
سازی برای فعا  شهدن ست. در اقیقت فرصتاسازی آنها با محیط مهحو  انطباق

تکاملی اجزاء، ازجمله کارکردههای دینامیهک قهدر  دینامیک انطباق در جهت ه 
 است 

ملی تکهادرپی در وضعیت هه صور  پیدینامیک قدر  ناپایدار بوده و به .5
الملهل نیهز اباتی در دینامیک قدر  بهه سهایر اجهزاء سیسهه  بیناست. هرگونه بی

صور  غیرخطی عمهل خواههد سرایت خواهد کرد. در این وضعیت ه  قدر  به
اند کهه منطهق ای شهدهای شهبکهگونههای آن بهالملل و سازهکرد و ه  سیسه  بین

یعنهی وضهعیت   غیرخطی غیرخطی بر آن ااک  خواهد شد. آمیخهگی دو وضعیت
های درونی قدر  و همچنین ترکی  این دینامیک برآمده از ترکی  خرده دینامیک

 الملل، منطق آشوبی را بر آن ااک  خواهد ساخت های سیسه  بینبا سایر دینامیک

منطهق غیرخطهی، زمینهه بازترکیه  درونهی دینامیهک قهدر  و همچنهین  .6
هها، ازجملهه دینامیهک ارتبامها  را ر دینامیکبازسازماندهی روابط بیرونی با دیگه

نوردید و تبهدیل  ای را درخواهدنماید و از این راه مرزهای سیسه  شبکهفراه  می
گیری مرزههای . برآمد چنهین وضهعیهی، شهکلای سیا  در آن خواهد شدبه پدیده

عبارتی شکست آبشهاری ها و بهگیری شکستست که همهان وذپذیر و نامشخ  
 .ها را در پی داردجایی بحرانگیری و همهگرایی و درنهیجه همهسیسه  و بروندر 
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ای مراتبی و چندلایههکلی با تأکید بر ترکی  شبکه با اصل نظ  سلسهله موربه
های آنارشی، دینامیک قهدر  دو گونهه از نوپدیهدگی، تحهت عنهوان نظه  سیسه 
ترکیه   ۀیدگی هیهرارشی برپایشود. نوپدای هیهرارشی و پانارشی را سب  میشبکه

گیهرد. از مرات  و ساخهار عمهودی سیسهه  شهکل میدیدگاه شبکه با اصل سلسله
رارشی بر اسار ترکی  دیدگاه شبکه و سهاخهار افقهی و یهسوی دیگر نوپدیدگی ه

آنارشی هسهند و  ۀالمللی از گونهای بینوجود خواهد آمد. سیسه ای سیسه  بهلایه
الملل همراه است ایش دارند، این تمایل با پیچیدگی سیسه  بینگر به سمت تمرکز

گیری های شبکه، شکلای شدن سیسه  را در پی خواهد داشت. از ویژگیکه شبکه
های زیهادی از باشهد کهه برآمهد آن، برقهراری گونههساخهار ارتباما  تودرتهو می

واههد بهود. الملهل خسهه  بینیهای سسازوکارهای بازخورانی میان سطوح و بخش
دنبا  یهک نوپدیهد بهه عنوانای، هیهرارشهی را بههتلاقی این دو الگوی نظه  شهبکه

دنبا  دارد، امها روابهط میهان آنهها خواهد داشت. الگوی نظ  یادشده، تمرکز را بهه
های بهه شهکل همهالینامهمرکز است. این نوپدید خود بر اسار الگهوی روابهط اا

 گوناگون نمایان خواهد شد. 

های نوپدیدگی است کهه برآمهده از کهنش مهقابهل شی یکی دیگر از مد پانار
الملل به سطوح نظمهی مهمهایز ماننهد محلهی، ای است. سیسه  بینمیان سطوح لایه

در هرکهدام از  شهود کهه در آن تصهمیما  اتخهاذیجهانی تقسهی  می و ایمنطقه
 بر سایر سطوح بالایی یا تحهانی اارگذار خواهد بود.  سطوح

 منطقه پيچيدگی و بحران. 7

در وضهعیت   کنهدای شدن را آزمهون میتمرکز و شاخه ۀدینامیک قدر  دو مرال
شهی اسهت. سهاخهارهای رمراتبی بهودن، سیسهه  دارای مهد  هیهراتمرکز و سلسله

های عنوان نقطه هدف دینامیک قدر  خواهنهد بهود. در سیسهه ها بهمرات سلسله
های . جریاناست برقرار زمانصور  ه ارتبامی به المللی هیهرارشی دو جریانبین

شهوند. صور  مسهقی  از سطوح فوقانی به سطوح پهایینی برقهرار میارتبامی که به
شهوند. از سهوی های ارتبامی دور زده میسطوح میانی سیسه  از راه چنین جریان

حههانی های ارتبهامی نیهز از راه سهطوح میهانی بهه سهطوح تدیگر برخی از جریان
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الملل خطی و کلاسیک، های بینسیسه  انهقا  خواهند یافت. برای نمونه در سیسه 
ها وجود دارد که تحهت سهیطره قهدر  مرکهزی قهرار مرات ای از سلسلهمجموعه

صهور  گیرند. این دراالی است که در وضعیت هیهرارشی، سهطوح فوقهانی بهمی
گیهرد. علهاوه بهر آن، تباط قهرار میای در ارتک واادهای نظ  منطقهمسهقی  با تک

ههای مشهخ  و از راه پیونهدهای ای با کانون یا کانونهای منطقهممکن است نظ 
مراتبی مبهنهی بهر کنهرلی در ارتبهاط بهازخورانی قهرار داشههه باشهند. نظه  سلسهله

باشهد. در نظه  بازارگونهه وااهدها از یکهدیگر وابسهگی واادها به وااد برتر می
اما در نظ  هیهرارشی وااهدها در وابسههگی مهقابهل بهازخورانی بها  ،مسهقل هسهند

ههای بهازخورانی در درون سیسهه  سو برقهراری جریانیکدیگر قرار دارند. از یک
 ،دههدالملل، نوعی توزی  قدر  را در پی دارد و تجانا سیسه  را افهزایش میبین

یچیهدگی را افهزایش های بازخورانی در سیسهه ، پاما در همان اا  افزایش چرخه
سو وابسهگی الملل است. از یکدهد که برآمد آن سخهی در مدیریت سیسه  بینمی

امها در همهان اها  نیهاز بهه  ،یابهدمراتبی کاهش میبه وااد مرکزی و نظ  سلسله
سازی واادهایی است که دارای خودمخههاری بالهایی هسههند. مدیریت و هماهنگ

فرایندها و روابهط اساسهی اسهت.  زمانکنهر  ه هایی، مدیریت و در چنین سیسه 
ههایی اسهت کهه مهدیریت چنهین بینی بودن از ویژگیپیش عدم اممینان و غیرقابل

باشند. در منطقه پیچیدگی و یها لبهه آشهوب، چگهالی رو میهایی با آن روبهسیسه 
ل نزدیهک اما از سوی دیگر بهه دلیه ،یابدها افزایش میمرات ارتباما  میان سلسله

های سیسه  بسهیار بخش زمانالملل به آسهانه رفهاری، مدیریت ه شدن سیسه  بین
 سخت خواهد بود. 

رشهی را آزمهون اای شهدن نظه ، سیسهه ، پاندر وضعیت پراکندگی و شهاخه
های درون سیسههمی و میهان سهطوح موجهود در درون آن کند که در آن جریانمی
هایی اسهت رشی هر سیسه  دارای لایهابود. در مد  پانعنوان نقطه هدف خواهند به

تر قهرار دارد و لایهه نههایی تمهامی تر در درون لایه بزر که در آن هر لایه کوچک
های قبلی را در درون خود خواهد داشت. فعها  شهدن دینامیهک غیرخطهی در لایه

تواننهد می ههاونیدههد. ایهن دگرگمد  پانارشی، سازه درونی سیسهه  را تغییهر می
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سب  شوند که برآمده از گسست یا افزایش چگالی ارتباط  را های ناهمسانیبحران
 .هاستمیان لایه

های شان در سهیکلیهای دینامیک قدر ، درگیراز سوی دیگر یکی از ویژگی
ای تودرتو تحقهق الملل پیچیده با ساخهار لایهانطباقی است که در درون سیسه  بین

  ، این سیکل دارای دونقطه ناهمگون با یکهدیگر«هولینگ» یدگاهخواهد یافت. از د
آن را دربرگیرنده چههار « واکر»و  (Holling, 2001)ابا  و گوناگونی  _شامل رشد 

دانهد می 4و بازسهاماندهی 3، انهشهار2، نگههداری1برداری شههابانرشد و بهره ۀمرال
(Holling, 1985; walker, 2006) . 

ها و نقطه شروع چرخه بوده و دربرگیرنده فرصت، یا رشد شهابان ریبردابهره
صهور  ههای سیسهه  بهها و بلوکانهدام، در ایهن مرالهه. های نوین استمایهبن

آرامی روی بهه ترابرد از مراله رشد شهابان به نگهداری. پیوند دارند ضعی ی به ه 
های بایسههه گهردآوری مایههبن، شهودقهدر  اندوخههه می، در این مراله. دهدمی

بهه مرالهه  ترابهرد از مرالهه نگههداری. گردنهدخواهد شد و پیوندها تقویهت می
هرچه مرالهه نگههداری ، افزون بر آن. دهدتواند بسیار شهابان ر  میمی رهاسازی
ریخهگی ه تکانه کمهری برای گذار سیسه  به مراله آشهوب و بهه، تر باشدمولانی

دههد و شهاید سهرآغاز با شههاب ر  میبازسازماندهی  مراله. تساخهاری نیاز اس
سیکل نوین، همراه با رشدی شهابان باشد. در این مراله، رویهدادهای کوچهک در 

هههای بزرگههی ایجههاد کننههد. پایههان مرالههه تواننههد در آن دگرگونیسیسههه ، می
کننهده توان با پیدایش یک مجهذوببازسازماندهی و آغاز مراله رشد شهابان را می

الملل به پایهان برسهد و نوین بازشناسی کرد. زمانی که آسهانه جهندگی سیسه  بین
تهوان فرایندهای آن تغییر کنند، بازسازماندهی ر  خواهد داد و سهرانجام آن را می

نوین مشاهده کهرد های نمایی رژی المللی موجود و ر های بیندر دگرگونی رژی 
(Allen et al., 2014; walker, 2006, p. 78)ای تعامل انبوهه ۀکنند. مد  پانارشی تبیین

                                                                                                                                 

1. rapid growth/ exploitation 

2. conservation 

3. release 

4. reorganization 
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 ;Folke et al., 2010; Garmestani et al., 2009)های انطباقی تودرتو اسهت از چرخه

Holling & Gunderson, 2002). 

 
 .2شکل 

گیری بحران هسهند کهه در آن رخهدادهای تغییر و شکلهای پایینی اولین مسیر لایه
فشار قهرار داده و  شده و سطوح بالاتر را تحت ه  انباشههسری  و کوچک بر روی

ههای . نظ (Holling & Gunderson, 2002)براندازی آنها را در پی خواهنهد داشهت 
دهند. یعنی جهانی را شدیداً تحت تأایر قرار می ای، نظ  بالاییملی، محلی و منطقه

تر، سطوح بالایی را با تغییر بنیادین در این مسیر، فرایندها و ساخهارها سطوح پایین
توانهد در سهطوح بالهایی منجهر بهه رو کرده کهه ایهن موضهوع میو براندازی روبه

یعنی نظ  جهانی   وح بالاییزمانی که سط شود. درفرایندها و ساخهارهای جدیدی 
در مرالههه ا ههع وضهه  موجههود قههدر  و شههروع زوا  باشههد از میههزان تههوان و 

شهود و بنهابراین در برابهر فشهاری سهاخهاری شهدیداً پذیری آن کاسههه میانعطاف
. دومین مسیر تر استاین وضعیت، وقوع بحران محهمل پذیر خواهد بود. درآسی 

ط به زمانی است که یکی از سطوح نظ  با مشکل و در تغییر و رخداد بحران، مربو
شود. در این وضعیت سطوح بالاتر بر اسار اافظه خهود بهه رو میفروپاشی روبه

نوساماندهی آن اقهدام خواههد کهرد. فقهدان توانهایی کنشهگری سهطح یادشهده در 
 دیده، بحران سیسهمی را در پی خواهد داشت. ساماندهی نظ  آسی 
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 نوپدیدگی و بحران: دسهور کار سیاست خارجی ایرانقدر ،  دینامیک. 8
مد  نظری نوین مربوط به معادله دینامیهک قهدر ، نوپدیهدگی و بحهران در 

 هئسیاست خارجی ایران ارارا برای ای الملل، دسهور کار پژوهشی ویژهسیاست بین
 ترین محورهای آن عبارتند از:د که برجسههکنمی

اسهار دینامیهک   سیاست خارجی ایران بهر شناسایی و مراای مد  مرج. 1
 ای ویژه در اوزه شبکه منطقهقدر ، گوناگونی درونی و بیرونی آن، به

 و جهانی ای ایران در شبکه منطقه سازوکارهای علّی دینامیک قدر  ج.ا.. 2

 ج.ا. ایران ای سازوکار غیرخطی شدن دینامیک قدر  در شبکه منطقه. 3

 پدیدگی در سیاست خارجی ایران دینامیک قدر  و نو. 4

 های نوپدیدگی در سیاست خارجی ایران  مد . 5

 ایران ای منامق پیچیدگی و انطباق در شبکه منطقه. 6

 ایران ای ها در سیسه  منطقههای نوپدیدگی و بحرانمد . 7

های انطبهاقی در شهبکه مد  پانارشی، دینامیک قدر ، نوپدیدگی و سیکل. 8
    ایرانای منطقه

 مد  هیهرارشی، دینامیک قدر  و بحران در سیاست خارجی ایران  . 9

مد  مرج  سیاست خارجی ایران بر اسار دینامیهک غیرخطهی قهدر ، . 11
 .نوپدیدگی و بحران

 گيرکنتيجه

الملهل ها به دلیل تأایرگذاری بهر نظه  در کهانون ادبیها  نظهری روابهط بینبحران
نظری مربوط نیز بر اسار سطوح تحلیل گوناگون و نوع اند. الگوی تحلیلی و بوده

الملهل بهه شده اسهت. تکامهل سیسهه  بینهای آن ارائهالملل و دینامیکسیسه  بین
سیسه  پیچیده و آشهوبی، دسههگاه تحلیلهی نهوینی را بهرای بازگ هت ایهن پدیهده 

کهه ند کنها بر اسار منطق غیرخطی عمل میگونه از سیسه سازد. اینضروری می
هها و سهازوکارهای به این م هوم که پیچیدگی، دینامیک  برآمد آن نوپدیدگی است

رو هایی روبههالملل را با پدیهدهعلّی و گوناگونی درونی و بیرونی آنها، سیسه  بین
 باشهند کهه درههایی را دارا میبینی بهودن، ویژگیپیش کند که افزون بر غیرقابلمی
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گیری هها پیهرو قواعهد شهکلتهوان یافهت. بحراننمی ای از آنههاگذشهه هیچ سابقه
الملل مسهلزم می مرااهل نوپدیدگی و رخداد آنها در سیسه  بین  ها هسهندنوپدید

عنوان ترین آنهها، فعها  شهدن دینامیهک قهدر  بههگوناگونی هسهند کهه برجسههه
گر آمیزی دینامیک یادشده با مهغیرهای وضعیهی و همچنین کُنشهی، ه سازوکار علّ

، اهاک  شهدن بیرونی و درونی گوناگونیه و بازترکی  دینامیک قدر  بر پای شدن
گیری منطقه پیچیدگی، دور از نقطه تعهادلی یها لبهه آشهوب، منطق غیرخطی، شکل

منطقه انطباقی و آسهانه اسهار آن،  ،ایفعا  شدن سازوکارهای انطباقی یا به گ هه
دینامیهک قهدر ، گهذار و نوپدیهدگی  بازترکی  و بازسازماندهی درونی و بیرونی

المللهی پیچیهده و آشهوبی و های بینها، برآمده از گهرایش سیسهه باشد. بحرانمی
های گونهاگون و بخش دینامیک قدر  در درون آنها به زایش نوپدیدگی در عناصر

باشد. با فعا  شدن دینامیک قدر  و گونهاگونی منهدرج در آن، مسهیرهای نظ  می
 ترین آنها عبارتند از:گیرد که برجسههی شکل میعلّی گوناگون

 های نظ  نوپدیدگی مندرج در رابطه میان دینامیک قدر  و سازه. 1

دینامیههک قههدر  و نوپدیههدگی سههاخهارهای قههدر  در قالهه  الگوهههای . 2
 هیهرارشی و پانارشی 

های انطبهاقی تودرتهو ها و ایجاد چرخهدینامیک قدر  و نوپدیدگی چرخه. 3
 قال  نظ  پانارشی در 

ماننهد  ،دینامیک قدر  و نوپدیدگی الگوهای رفههاری وااهدها و سیسهه . 4
 همکاری  و هاها، جنگنوپدیدگی سهیز 

 دینامیک قدر  و نوپدیدگی کنهرلی . 5

نظه  و  یمسیرهای علّی بازخورانی میهان دینامیهک قهدر  و سهایر اجهزا. 6
نظ  )نوپدیدگی برآمهده  یانی میان اجزاپایو ه  نیزماهای برآمده از ه نوپدیدگی

 .نظ ( یاز سازوکارهای بازخورانی و بازگشهی میان اجزا
هههای نوپدیههدگی در سیسههه  ترین ویژگیگیری راهبههردی از برجسههههغافههل

مجهزا در کهارکرد سیسهه   ۀگیری دو منطقهباشد  بنابراین سب  شکلالملل میبین
لبهه آشهوب و انطبهاقی خواههد شهد.  _الملل تحت عنهوان منطقهه پیچیهدگی بین
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 ۀکننهددرمجموع دو مد  نوپدیهدگی مبهنهی بهر نظه  هیهرارشهی و پانارشهی تبیین
الملهل پیچیهده و آشهوبی های بیندینامیک قدر ، نوپدیدگی و بحهران در سیسهه 

است. وجود منامق کارکردی پیچیدگی و انطباق در دو مد  یاد شده، نشان دهنهده 
الملهل در ایجهاد بحهران و از سهوی سازوکارهای سیسه  بینمیزان غیرخطی بودن 

بینی بودن، تکهرار و پیش هایی است. غیرقابلدیگر توانایی انطباق با چنین وضعیت
عنوان ویژگی بنیهادی سیسهه  توان بهها را میهمیشگی بودن ااهما  رخداد بحران

گیری رهایی از غافهلده راه الملل نوین دانست. سازوکارهای کنهرلی خودسامانبین
 .های نوپدید است که نیازمند بررسی مسهقل خواهد بودراهبردی و بحران
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