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چکیده
اصوال جهانی شدن به عنوان یک فرایند اجتماعی ،محدودیتهای خاصی را بر تحلیل

7

واقعیتهای اجتماعی تحمیل میکند .افزایش پیچیدگی سیستمهای اجتماعی کاهش فهم پدیدهها
را به دنبال دارد .همزمان ابزار مفهومی روابط بینالملل نیز هم در سطح تحلیل و هم در حوزه
عمل ناقص و ناکافی است ،که تأیید کننده ناکارایی چارچوب مفهومی ،برای عمل در پیچیدگی

سیاست جهانی

فزاینده واقعیتهای اجتماعی میباشد .از این رو مقاله حاضر با مفروض قرار دادن پیچیدگی در
حادث از پیچیدگی شدن سیستم بینالملل را دارد؟ ماحصل پژوهش حاضر اشاره به این دارد که
غیرخطی بودن ،ذاتی پدیدههای سیاسی است و مفروضات خطی کمک زیادی به فهم و تحلیل
پدیدههای غیرخطی جهان واقعی نمیکنند .بنابراین با توجه به پیچیدگی حاکم بر سیاست
بینالملل و پدیدههای جهان واقعی به نظر میرسد تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده قدرت
تبیین تحوالت حادث از پیچیدگی شدن سیستم بینالملل را دارا باشد.
واژگان کلیدی؛ پیچیدگی ،سیستمهای انطباقی پیچیده ،دینامیکهای غیرخطی ،شاخهای شدن
نظم ،وابستگی حساس

 .1دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه گیالن
نویسنده مسئولmfaraji62@yahoo.com :
 .2دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران
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جهان واقعی این پرسش را مورد بررسی قرار داده است که کدام تئوری قدرت تبیین تحوالت

مقدمه
در آغاز هزاره جدید روابط بینالملل در وضعیت یک رشتهای که از نظر مفهومی عقب
مانده میباشد ،ظاهر گردید .دولت – ملت که زمانی نقطه ثقل پارادایم حاکم در روابط
بین الملل بود ،در حال حاضر به عنوان یک مفهوم ناکافی برای توصیف جهانی که
فرایندهای شتابان جهانی شدن را تجربه میکند ،مطرح میباشد .مرزهای کشورها بیشتر
و بیشتر نفوذپذیر میشوند و تقریبا حاکمیت مطلق کشورها بر مرزها رو به فرسایش
میرود و قدرت نظامی به تنهایی فراهمکننده بقای یک کشور نمیباشد .بنابراین با
8

پیچیدگی و آشوبی شدن سیستم بینالملل ،چارچوب کارکردی نظم نیز متحول میشود.
واحدها دیگر دولت – ملتها نیستند بلکه شاهد تکثر در واحدهای بینالمللی هستیم.

س ی ا س ت ج ها ن ی

موضوعات نیز متکثر میباشند و دیگر موضوعات نظامی به تنهایی مطرح نمیباشند بلکه
در کنار آن موضوعات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ارتباطی نیز مهم میباشند و سلسله
مراتب در موضوعات نیز وجود ندارد .کانالهای ارتباطی نیز متعدد میباشند .بر این

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

اساس با تغییر در پارادایم نظم ،قواعد حاکم بر سیستم تغییر کرده است .بنابراین
پدیدههای موجود در روابط بینالملل صرفا از رابطه علت و معلولی کالسیک تبعیت
نمیکنند .به عبارتی پدیدهها در حوزه علوم اجتماعی به طور عام و روابط بینالملل به
طور خاص تابع منطق خطی نمیباشند بلکه غیرخطی میباشند .بر همین اساس بود که
وقوع بعضی از پدیدهها در سیاست بینالملل مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یا
فرو ریختن دیوار برلین توسط هیچ تحلیلگری پیشبینی نشد .در اینجا این سؤال مطرح
میباشد که با توجه به مفروض قرار دادن پیچیدگی در حوزه بشری کدام تئوری قدرت
تبیین تحوالت حادث از پیچیدگی شدن سیستم بینالملل دارد؟
معموال در پژوهشهای اجتماعی به محاسبه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته
پرداخته میشود .حتی به محاسبه نسبت میزان تغییر در یک متغیر به متغیرهای دیگر
میپردازیم .با این منطق همبستگی متقابل میان عناصر و متغیرها و واقعیتی که آنها منجر
به ظهور پدیدههای جدید میشوند ،نادیده گرفته میشود .در سیستمهای پیچیده بایستی
به مفاهیم به عنوان علت یا تأثیر کمی با شک و تردید نگریست .در فیزیک اصل عدم
قطعیت که توسط هایزنبرگ مطرح شد اشاره به مشکالتی در اندازهگیری دقیق پدیده

مشخصی دارد ،هر عمل اندازهگیری مشروط به تبادل انرژی بین شیء و ابزارهای
اندازهگیری میباشد .این تعامل ذهن– عین سنجش کامال دقیق را برای همیشه با
اشتباهاتی که در حوزه فیزیک کوانتم وجود دارد ،غیرممکن میسازد .قانون مربوط به
رابطه دوطرفه بین ذهن و عین در علوم اجتماعی نیز وجود دارد .اصل عدم قطعیت
اجتماعی ریشه در عقالنیت و خودآگاهی افراد دارد .یک نظریه فیزیکی در رابطه با
روشی که ذرات رفتار میکنند یا درست است و یا غلط ،آن هیچگونه تأثیری بر رفتار
واقعی ذرات ندارد .در علوم اجتماعی آگاهی انسان یک فاکتوری است که امکان
پیشبینیهای دقیق را کاهش میدهد .عقالنیت و خودآگاهی در رفتارهای بشری همراه
با تراکم اجتماعی امکان پیشبینی را کاهش میدهد .قیاس بین فرایندهای اجتماعی و
شیمیایی نوعی ساده کردن مسئله است .برخالف انسان ،مولکولها و مواد فاقد حافظه،
آگاهی یا توانایی در یادگیری میباشند .با غیرخطی شدن و عدم قطعیت در رفتارهای
برای این منظور تئوری سیستمی در ابتدا و در ادامه با افزایش پیچیدگی مسائل تئوری
سیستمهای انطباقی پیچیده مطرح گردید

.

در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش این فرضیه مطرح میباشد که به نظر میرسد تئوری
سیستمهای انطباقی پیچیده با ویژگی دینامیک غیرخطی ،قدرت تبیین تحوالت حادث از
پیچیدگی شدن سیستم بینالملل را داشته باشد .به طور خالصه دو دلیل اصلی برای
کاربرد رویکرد سیستمهای پیچیده در روابط بینالملل وجود دارد :اول؛ این رویکرد
میتواند به درک واقعیتی که به دلیل ماهیتش بسیار پیچیده است ،کمک کند .پیچیدگی
ذاتی حوزه تعامل بشری ارائه یک پارادایمی که پیچیدگی را در همه سطوح میپذیرد،
برای تحلیل و تبیین پدیدهها میطلبد .دوم؛ همانگونه که بیان گردید پیچیدگی جهان
معاصر رو به افزایش است و مفروض پیچیدگی قادر به ارائه یک بینش جدیدی در رشته
میباشد.

سیاست جهانی
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اجتماعی تحلیلگران تئوریهای موثرتری را به منظور تحلیل بهتر جامعه ارائه دادند.
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 .1سیستمها و ادبیات روابط بینالملل
مطالعه علمی سیستمها با تئوری عمومی سیستمهای لودویگ ون برتالنفی 3در اوایل دهه
 81آغاز و سپس در دهه  01رایج گردید ( .)Bertalanffy,1968مطالعه سیستمها منجر
به توسعه روشهای مصنوعی در تکمیل تحلیلها گردید ( .)Steels,1993در یک روش
تحلیلی ،یک مدل انتزاعیتر از مشاهدات است .سپس مدل به پیشبینی میپردازد که با
مشاهدات بیشتر کارایی مدل ارزیابی میشود .در یک روش مصنوعی نیز یک مدل
انتزاعیتر از مشاهدات است .اما این مدل در ایجاد یک سیستمی به کار میرود که باید
11

با مشاهدات تأیید شود .روشهای مصنوعی نه فقط فراهمکننده یک رویکرد برای درک
وقایع میباشند بلکه آنها همچنین قادرند سیستمهایی را مهندسی کنند که بیانگر

س ی ا س ت ج ها ن ی

ویژگیهای سیستم مورد مطالعه باشند .ادبیات مربوط به سیستمها خود شامل دو دسته
ادبیات مربوط به نظم سیستمهای کالسیک و ادبیات مربوط به نظم سیستمهای پیچیده و
آشوبی میباشد .در حوزه سیستمهای کالسیک و ساده ادبیات چندی به رشته تحریر

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

درآمده که در جدول ذیل بیان میگردد.
جدول ( )3ادبیات مربوط به نظم سیستمهای کالسیک و ساده
سال

پژوهشگر

عنوان پژوهش

نتایج

انجام
پژوه
ش
3128

فرهاد

تأأأثیر سأأاختار

به بررسی تأثیر سأاختار نظأام بأین الملأل و همچنأین قأدرت

قاسمی

هژمونیأأأأأأأک

مداخلهگر بر نظم منطقهای خلیج فارس میپردازد.

سیسأأأأأأأأأتم
بأأینالملأأل بأأر
پدیأأده نظأأم در
سیسأأأتم تأأأابع
خلیج فارس
3133

فرهاد

رهیافتی نظأری

به بررسی جایگاه دیپلماسی در سیسأتم بأینالملأل پرداختأه و

قاسمی

بأأر دیپلماسأأی

این موضوع را مطرح می کند که چرخه سیستمی قدرت همراه

2- Ludwig Von Bertalanffy.

منطقأأأأأأأهای:

با الگوهای نظم و نقاط عطف موجود در آن چه فرصأتهأا و

واحأأأأأأدهای

محدودیت هایی را برای کشأورهای تجدیأد نظرطلأب در پأی

تجدیدنظرطلب

داشته و پیامدهای آن بر دیپلماسی چنأین کشأورهایی چگونأه

در گذار چرخه

اسأأت؟ و در نهایأأت ایأأن مقالأأه مأأدل دیپلماسأأی شأأبکهای

سیستمی قدرت

دولت های تجدید نظرطلب را در مراحل گذار چرخأه قأدرت
ترسیم میکند.

3312

برتالنفی

3311

ریچارد

کنش و واکنش

روزکرانس

در سیاست های

به تحلیل وقایع بینالملأل بأین سأالهأای  3401تأا  3311بأا

جهان

رویکرد سیستمهای کالسیک و ساده دارد.

مورتون

سیسأأأأأأأتم و

به تحلیل سیاسأت بأین الملأل از منظأر سیسأتمهأای سأاده و

8

فراینأأأأأدها در

کالسیک می پردازد و برای تحلیل وقایع بینالملل شأش مأدل

سیاسأأأأأأأأت

سیستمی ارائه میدهد.

3

3318

کاپالن

تئوری عمأومی

تئوری عمومی سیستم ها را برای تجزیه و تحلیل تحأوالت در

سیستمها

حوزه بینالملل مطرح کرد.
سیستم بین الملل را از لحاظ تاریخی بررسی می نماید و سأعی

3302

واینر

1

سایبرنتیک

8111

0

نظم و تغییر در

بأأه بررسأأی عوامأأل نظأأم و ثبأأات و همچنأأین بحأأرانهأأا و

سیستم معاصأر

چالش های موجود در سیستم بینالملل میپردازد و دورههأای

بینالملل

گذار و تغییر سیستم را مطرح میکند.

واینر در این کتاب نظریه ارتباطات و کنتأرل را بنیأان گأذاری
نمود .وی از مفهأوم سأایبرنتیک بأرای تبیأین نظریأه موجأود
استفاده کرد که این نظریه در خصوص انتقال پیامها ،همراه بأا
ایده هایی است که فرد با ارسال پیامها ،آن هأم در قالأب یأک
سیستم ،برای کنترل محیط پیرامون به کار میبرد.

راما

3- Richard Rosecrance.
4- Morton Kaplan.
6- Wiener.
7- Rama.

سیاست جهانی
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بینالملل

11

همانگونه که مشخص میباشد ادبیات مربوط به حوزه سیستمهای ساده اگر چه از منظر
سیستمی به تحلیل سیاست خارجی میپردازند ولی مبتنی بر تفکر کالسیک و رویکرد
تک علتی به تحلیل سیاست خارجی میباشند و صرفا کنترل و ارتباطات سیستمی را
ساده فرض میکنند که با چند تغییر ساده در فرایند کنترل میتوان نتایج دلخواه را به
دست آورد .به طور کلی همه این ادبیات مبتنی بر مفروضات منطق کالسیک از جمله؛
تقلیلگرایی ،جبرگرایی ،انطباق دانش یا پیشبینی پذیری و عقالنیت محوری میباشند.
اما در ادامه در حوزه سیستمهای پیچیده و آشوبی نیز ادبیاتی هر چند بسیار محدود به
12

رشته تحریر در آمدند که سعی در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی با توجه به تحوالت
نوین دارند .در زیر به بررسی این ادبیات پرداخته میشود.

س ی ا س ت ج ها ن ی

جدول ( )8ادبیات مربوط به نظم سیستمهای پیچیده و آشوبی
سال

پژوهشگر

انجام

نتایج

عنوان
پژوهش

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

پژوه
ش
3131

فرهاد

نظریأأههأأای

به بررسی و تحلیل سیاست خارجی از منظر سیستمهای پیچیده و

قاسمی

روابأأأأأأأأط

آشوبی میپردازد.

بأأأینالملأأأل:
سأایبرنتیک و
سیاسأأأأأأت
خارجی
3138

فرهاد

شأأبکههأأا و

از منظر شأبکههأا بأه بررسأی سیاسأت خأارجی مأیپأردازد کأه

قاسمی

سیاسأأأأأأت

پژوهشی در حوزه نظم در سیستمهای پیچیده و آشوبی میباشد.

خارجی
3

3351

اشبی

8131

آلبرت

مقدمأأهای بأأر

فرایند ارتباط و کنترل را بررسی مأیکنأد و بأا توجأه بأه اصأول

سایبرنتیک

سیستم های پیچیده و آشوبی قانون الزمه تنوع و انطباق پذیری در
سیستمهای پیچیده را مطرح میکند.

لو
7- Ashby.

3

سیسأأتمهأأای
غیرخطأأأی و

به سیستمهای غیرخطی و پیچیده میپردازد.

پیچیدگی
3338

جان

سیسأأتمهأأای

8

انطبأأأأأأأاقی

هلند

به مباحثی پیرامون سیستمهای انطباقی پیچیده میپردازد.

پیچیده
8111

ریچارد
دیانا

1

پیچیأأأأأدگی

به مباحث غیرخطی در دنیای سیاست میپردازد.

سیاسأأأأأأی:
مأأأدلهأأأای
غیرخطأأأأأی
سیاست

11

در تمامی دوره های تحول نظریأه سأایبرنتیک و دیأدگاههأای اندیشأمندان آن ،کنتأرل و
مدیریت نظم به عنوان یکی از اجزاء محوری تمامی سیستمها ،چأه در حأوزه فیزیکأی و

سیاست جهانی

مکانیکی و چه در سایر حوزهها از جمله حوزه انسانی تصور شده اسأت .ایأن جأزء بأه
هدف خواهند بود و دقیقا چنین ویژگی است که کنترل و مطالعه آن را ضروری میسازد.
کنترل سیستم در حقیقت برای هدایت سیستم به سوی اهداف مأورد نظأر مأیباشأد .بأه
عبارتی هر سیستمی دارای کارکردی است و این کارکردها نیز در راستای تحقق اهأدافی
است که برای آن تعریف شده است .در این میان سیستمهای سأایبری دارای گونأههأای
مختلفی میباشند .این گونهها بر اساس گونهبندی کنترل و هأدفسأازی در آنهأا شأکل
میگیرند (قاسمی .)11:3131،به طور کلی سیستمهای سایبری را میتوان بر اساس میزان
پیچیدگی و نحوه کنترل و قدرت تعریف اهداف ،به انواع زیر دستهبندی نمود:
 .3سیستم های ساده و نسل اولی که کنترل از بیرون صورت میگیرد؛ (سیستمهای
مکانیکی).

8- Albert Luo.
9- John H. Holland.
10- Richards Diana.
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عنوان شرط وجودی هر سیستمی محسوب میگردد .در این میان سیستمها معطأوف بأه

 .8سیستمهای حفظ کننده هدف که این نأوع سیسأتمهأا فقأط قأادر بأه پیگیأری
اهدافی هستند که برای آنها تعریف شده میباشد .بنأابراین از ایجأاد تغییأر در
سمتگیری و سازههای درونی خود ناتوان میباشند.
 .1سیستمهای تغییر دهنده هدف که این نوع سیستمها قادر بأه تغییأر اهأداف در
فازها ی مختلأف خواهنأد بأود ،بنأابراین در ایأن نأوع از سیسأتمهأا ،انطبأاق
ساختاری صورت میگیرد؛ (سیستمهای خودسازنده).
 .0سیستمهای تعریف کننده هدف کأه از نأوع سیسأتمهأای پیچیأده و هوشأمند
11

می باشند .در این نوع از سیستمها فرایند بازخورانی از نوع یادگیری و اصأالح
کنندگی حاکم میباشد؛ (قاسمی( )13:3131،سیستمهای شناختی).

س ی ا س ت ج ها ن ی

شکلگیری سیستم های شأناختی و تغییأر دهنأده هأدف ،مفهأوم انطبأاق را وارد عرصأه
مطالعات سیستمی روابط بینالملل مینماید .تغییر هدف و دسأتیابی بأه اهأداف جدیأد،
مستلزم تغییر و تحول سازههای داخلی شبکه و انطباق بأا وضأعیتهأای نأوین تعریفأی

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

است .در همین راستا سیستمهای انطباقی پیچیده شکل میگیرند.
 .2مبانی نظری رویکرد کالسیک و پیچیده
 .2-1منطق کالسیک
اکثر مدلهای علمی به طور ضمنی مبتنی بر تفکر سنتی یا روش دکارتی از علم
میباشند ،که به صراحت در مکانیک کالسیک یا نیوتونی که تا آغاز قرن بیستم حاکم بر
دیدگاه علمی جهان بود ،ریشه داشت .منطق کالسیک متمایز از منطق شهودی میباشد.
در منطق کالسیک که مبتنی بر این قانون میباشد که هر گزاره یا درست است یا غلط
حد وسط نادیده گرفته میشود ( .)Licata,2008:1آن مبتنی بر مفروضات زیر میباشد:
• تقلیل گرایی :برای فهم کل یک سیستم بایستی آن را به عناصر تشکیل دهنده و
خواص اساسی آن فرو کاست ،به عبارتی فهم کل سیستم از طریق اجزاء آن امکان پذیر
است و سیستمها جدا از اجزای خود هویت مستقلی ندارند.
• جبرگرایی :هرگونه تغییری در سیستم پیرو قوانین علی ثابت میباشد .منطق کالسیک،
پیرو قوانین ساده علت و معلولی  A Bمیباشد .یعنی زمانی که  Aداللت بر  Bدارد هر
گونه تغییری در  Aمنجر به تغییر در  Bمیشود و میزان تغییرات در  Bوابسته به میزان

تغییرات در  Aمیباشد .این قوانین باعث پیشبینی حوادث در آینده میشود .به عبارتی
بهتر تغییر در سیستمها جدا از قوانین آنها وجود نداشته و به همین دلیل پیشبینی
تغییرات در سیستم بسیار سهل و راحت است.
• دوگانگی :اجزاء نهایی هر سیستمی ذرات هستند ،به عنوان مثال قطعات ساختمان،
مواد آن هستند .از آنجایی که مواد توسط قوانین مکانیکی تعیین میگردند ،هیچ گونه
آزادی در تفسیر یا مداخله ندارند .به عبارتی بهتر اجزاء سیستم بعد از ادغام با یکدیگر و
تشکیل سیستم جدید هویت خود را از دست داده و هیچ گونه استقالل عملی ندارند.
• تئوری انطباق دانش :از طریق مشاهده میتوان به شناخت کاملی از یک سیستم دست
یافت و به مقایسه سیستم موجود با سیستم مطلوب پرداخت و سپس یک سیستم منطقی
را که اجزاء آن منطبق با سیستم فیزیکی باشد ،ترسیم کرد .به عبارتی بهتر؛ با شناخت
بهتر سیستم موجود بایستی استراتژی برای تطبیق با سیستم موجود که بهترین مطلوبیت
• عقالنیت :با توجه به دستیابی به شناخت کامل در تعامل با سیستم ،یک کارگزار همیشه
گزینهای را که بیشترین مطلوبیت به دنبال داشته باشد انتخاب میکند .بر این اساس
فعالیتهای ذهن تعیینکننده یا پیشبینی پذیر در مواجه با یک سیستم و سازههای آن
میباشد ( .)Gershenson and Heylighen,2004:1-3به طور کلی علم کالسیک با ایجاد
تمایز دقیق بین اجزاء ،ویژگیها و حاالت سیستم تحت مشاهده آغاز میشود .این
تمایزات برای همه مشاهدهگران مطلق و عینی فرض میشود .آنها از اصول منطق
ارسطویی پیروی میکنند :یک پدیده به دسته الف تعلق دارد یا ندارد .آن نمیتواند
همزمان به هر دو تعلق داشته باشد .دانش چیزی بیشتر از حفظ چنین تمایز نگاشتی از
عین به ذهن نیست ،درحالی که عمل یک نگاشت برعکس از ذهن به عین است.
این تفکر و اعتقاد به این که تمام قضیههای منطقی یا صادق هستند و یا کاذب نشأت
گرفته از اعتقاد ارس طویی به جهان سیاه و سفید است .منطق ارسطویی در نهایت به
حکمی بنیادی تقلیل مییابد« :الف» یا «ضد الف» ،درست یا غلط .در منطق ارسطو
نمیتوان در آن واحد «الف» و «ضد الف» داشت .منطق دوتایی ارسطو به قانون اساسی
اندیشه تبدیل شد .تمامی مکاتب بعدی از این منطق بهره جستند .بسیاری از این مکاتب
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را برای واحد به دنبال داشته باشد ،ترسیم کرد.
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فقط بر پایه ارسطو بنا نهاده شد و منطق «الف» یا «ضد الف» مدت دو هزار سال حاکم
مطلق جهان بود (خیام .)533:3143،این قانون اندیشیدن در زبان ،آموزش و افکار ما
رسوخ کرده است .منطق ارسطویی دقت را فدای سهولت میکند (ساروخانی و صادقی
پور.)03:3131،
 .2-2ناکارایی منطق کالسیک
اگر چه منطق ارسطو ،تأثیر بسیاری در پیشرفت علم در بخش وسیعی از تاریخ علم
داشته است و شماری از دانشمندان بزرگ از اقلیدس 3و ارشمیدس 8گرفته تا برخی از
11

متفکرین عصر حاضر ،اطالعات ریاضی خود را با استمداد از اصول منطق دو ارزشی
ارسطو تبیین کردند ،اما به دلیل بروز نتایج مختلف از قوانین واحد ،اعتبار آن به کرات

س ی ا س ت ج ها ن ی

مورد تردید قرار گرفته است .از این رو در نیمه دوم قرن نوزدهم عدهای از ریاضیدانان
و فالسفه همچون دمورگان ،1فرگه ،0شردر ،5راسل ،1تارسکی 4و دیگران به تنقیح علم
منطق با استمداد از اصول ریاضیات همت گماردند و بدین سان نگرش جدیدی در

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

منطق به وجود آمد (حق بین .)83:3121،اصوال دنیایی که در آن زندگی میکنیم دنیای
عدم قطعیت و دنیای پدیدههای مبهم است .مغز انسان عادت کرده که در چنین محیطی
فکر کند و تصمیم بگیرد و این قابلیت مغز که میتواند با استفاده از دادههای غیردقیق و
کیفی به یادگیری و نتیجهگیری بپردازد ،در مقابل منطق ارسطویی که الزمهاش دادههای
دقیق و کمی است ،در خور تأمل مینماید (ساروخانی و صادقی پور .)53:3131،در
دنیای ما غالب چیزهایی که درست به نظر میرسند «نسبتا» درست هستند و در باب
صحت و سقم پدیدههای واقعی همواره درجاتی از «عدم قطعیت» صدق میکند .به
عبارت دیگر ،پدیدههای واقعی صرفا سیاه و سفید نیستند ،بلکه تا اندازهای خاکستری
هستند .اما علم مبتنی بر منطق کالسیک ،واقعیتهای خاکستری یا فازی را با ابزار سیاه و
سفید ریاضی به نمایش میگذارد و این چنین است که به نظر میرسد واقعیتها نیز
11-Euclid's.
12-Archimedes.
13-De Morgan.
14- Frege.
15-Shredder.
16- Russell.
17- Tarski.

صرفا سیاه یا سفید هستند (ساروخانی و صادقی پور .)03:3131،ریاضیات قدیم به
شفافها مشغول بود .نهایت امر اینکه در کارهای پالنک ،3انیشتین ،8هایزنبرگ 1و گودل

0

مشخص شد که «سفید صد در صد» و «سیاه مطلق» وجود ندارد .نمیتواند وجود داشته
باشد .امروزه شاخه اصلی ریاضیات به خاکستریها ،مبهمها و گنگها میپردازد.
ریاضیات و منطق فازی از بحثهای مربوط به طیف آغاز میشود .قبل از فازی ما با
مقوله صحیح و ناصحیح سروکار داشتیم

(خیام.)538:1379،

 .2-3ظهور علم جدید

17

 .2-3-1پیچیدگی
پیچیدگی بر گرفته از کلمه التین پلکسوز ( )Plexusکه به معنی در هم آمیخته است
میباشد .این به آن معنی است که اجزاء به هم وابسته هستند .بنابراین در سیستمهای
پیچیده تمرکز اصلی بر تعامالت میباشد ( .)Gershenson,2013تعامالت در سیستمهای
میزان پیچیدگی یک سیستم بستگی به تعداد عناصر و اجزاء سیستم ،تعداد تعامالت
سیستم با محیط درونی و بیرونی خود ،میزان پیچیدگی عناصر و اجزاء سیستم و
همچنین میزان پیچیدگی تعامالت سیستم دارد .برای مثال تعامالت بین دو کشور
میتواند بسیار پیچیدهتر از تعامالت بین چند کشور باشد .یکی از چالشهای پیچیدگی
یافتن نقطه تعادلی مناسب در سیستم است .پیچیدگی خودش نیز یک مفهوم پیچیده
میباشد به گونهای که قادر به ایجاد یک تمایز غیرمبهمی بین سیستمهای ساده و پیچیده
نمیباشیم .حتی از آنجا که مفهوم پیچیدگی معانی متفاوتی در بسترهای مختلف به
خودش میگیرد یک تعریف کلی از مفهوم پیچیدگی وجود ندارد (.)Edmonds,2000
میتوان گفت یک سیستم زمانی پیچیده است که دارای چندین عناصر تعاملی باشد
( ،)Simon,1996به گونهای که استنباط رفتار سیستم از رفتار اجزاء مشکل خواهد بود.
این زمانی روی میدهد که بخشهای بسیاری در سیستم وجود دارد و یا هنگامی که

18- Planck.
19- Einstein.
20- Heisenberg.
21- Godel.
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پیچیده تعیینکننده آینده سیستم و در نتیجه محدودکننده پیشبینی در سیستم میباشد.

سیاست جهانی

تعامالت زیادی بین بخشها وجود داشته باشد .با افزایش تعامالت حالت هر عنصر
بیشتر وابسته به حالت عناصر دیگر میشود که تفکیک و جدا کردن عناصر را از یکدیگر
مشکل میسازد .بنابراین روشهای تحلیلی که با جدا کردن اجزاء سعی در شناسایی
سیستم دارند از آنجا که رابطه بین آنها را نادیده میگیرند ،اجازه درک پیچیدگی را
نمیدهند .عناصر متقابال به یکدیگر وابسته میباشند به گونهای که هر تغییری در یک
عنصر از طریق تعامالت به سایر عناصر شیوع پیدا میکند .این درک رفتار سیستم جهانی
را بسیار مشکل میسازد .برخالف «مدل توپ بیلیارد» سیستمهای ساده ،که مبتنی بر
18

منطق کالسک است ،سیستمهای پیچیده بیشتر قانون استثنائات هستند.
در رابطه با پیچیدگی سه مکتب اروپایی ،آمریکایی و ترکیبی وجود دارد؛ مکتب اروپایی

س ی ا س ت ج ها ن ی

که از آن به عنوان لبه نظم نیز یاد میشود .به بحث پیرامون ساختارهای اتالفی میپردازد
و معتقد است که انرژی وارده به سیستم یک تنش انطباقی را در سیستم به وجود
میآورد و وجود ساختارهای اتالفی در سیستم منجر به حفظ نظم و تعادل سیستم
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میشود .اما مکتب آمریکایی که لبه آشوب نامیده میشود .به وجود مجذوبکنندهها در
سیستم میپردازد و معتقد است انرژی وارده سیستم را از یک مجذوبکننده به سمت
مجذوبکننده دیگر سوق میدهد ( .)Mckelvey and others,2010:3-5دیدگاه ترکیبی
که قانون قدرت را به عنوان هسته خود ساماندهی سیستم میداند به بحث پیرامون
ساختارهای فرکتال میپردازد .در ساختارهای فرکتال که بر اساس تئوری فاقد معیار
تعریف میشوند باور بر این است که فقط تنوع میتواند تنوع را خنثی کند
( .)Ashby,1956به منظور انطباقی بودن یک سیستم نیاز به تنوعی از نظم داخلی در برابر
محدودیتهای خارجی میباشد .میتوان قانون اشبی (ضرورت تنوع) را به شرح ذیل در
جهان پیچیدگی به روز کرد:
-

فقط تنوع میتواند تنوع را خنثی کند.

-

فقط درجات داخلی آزادی میتواند درجات خارجی آزادی (محدودیتهای
محیطی) را خنثی کند.

-

فقط پیچیدگی داخلی قادر است پیچیدگی خارجی را خنثی کند.

-

فقط فرکتال داخلی میتواند فرکتال خارجی را خنثی کند.

به طور کلی دیدگاه ترکیبی مبتنی بر قانون قدرت میگوید؛ ظهور هر مرحله در سیستم
وابسته به مرحله قبلی است و از آنجایی که هر مرحله از مرحله قبلی ظاهر میشود،
احتمال دستیابی به مرحله قبلی همیشه بیشتر از احتمال دستیابی به مرحله بعدی است
( .)Mckelvey and others,2010:5-7اصوال اصطالح پیچیدگی فقط تحلیل یک نوع از
رفتار سیستم نمیباشد؛ آن به معنای مجموعهای از ویژگیها که در اکثر سیستمهای
طبیعی قابل شناسایی است ازجمله سازه و فرایندهای آن نیز میباشد .یک سیستم پیچیده
دارای قوانین بسیاری میباشد که بر رفتارهای آن تأثیرگذار و همچنین از پیچیدگیهای
متعددی برای مواجه شدن با یک محیط آشوبگونه برخوردار میباشد .معموال قوانین
طبیعی یک محیط آشوبگونه را نمیتوان کنترل و خنثی کرد اما میتوان آنها را به سمت
تح قق اهداف هدایت و راهنمایی کرد .تئوری آشوب سعی در درک روابط بین آشوب و
نظم دارد .در این مسیر آن ممکن است ،از هر دو جهت گیری از نظم به آشوب و از
محیط سنتی مقایسه شده است.
شکل ( )1مقایسه بین رویکرد سنتی با رویکرد پیچیده
رویکرد سنتی

رویکرد پیچیدگی

خطی؛

غیرخطی؛

پیشبینی حالتهای آینده سیستم یا رفتار آن از

تناسبی در روابط علت– معلول وجود ندارد ،آینده

طریق یک معادله علت و معلولی ساده امکان پذیر

نامعین ،واکنشهای سیستم غیرقابل پیشبینی و

است.

تکامل مداوم و پیوسته نمیباشد بلکه گسسته و
ناگهانی است.
تقلیل گرایی؛

کل سیستم؛ مجموع اجزای آن میباشد.

فرکتال؛

3

کل سیستم از تعامالت  Nمیلیون الگوی واحد که
در مقیاسهای متفاوت تکرار شدهاند تشکیل شده
است.

کنترل؛

آشوب؛

آشوب مترادف با بینظمی است ،بایستی از آن تا

رابطه قوی بین آشوب و نظم وجود دارد به گونهای

حد امکان از طریق سیستم کنترل اجتناب کرد.

که در فرایندهای دینامیک یکی منجر به دیگری

22- Fractal.
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آشوب برای دستیابی به نظم استفاده کند .در جدول زیر پارامترهای محیط آشوبگونه با
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میشود .نمیتوان از آشوب پرهیز کرد؛ در عوض
میتوان آن را برای خود سازماندهی سیستم از
طریق مکانیسم مجذوبکننده به کار برد.
ناگهانی؛

پیوستگی؛
سیستم در یک روش ناگهانی تغییر نمیکند ،اگر

یک اثر کوچک میتواند علت ناگهانی تغییرات

این امر به وقوع پیوندد آن به دلیل اشتباهاتی بوده

انفجاری درون سیستم باشد.

است که در سیستم کنترل رخ داده است و آن به
خوبی مدیریت نشده است.
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منطق فازی؛

منطق ارسطویی؛
یک عنصر نمیتواند متعلق به مجموعهای از

رابطه بین عناصر و مجموعهای از عناصر بله یا خیر

عناصر و همزمان متعلق به دو مجموعه باشد.

نیست بلکه یک مسئله بیشتر و کمتر است.

Source: Dolan and Others,2001:3-4.

در مرحله اول؛ نظم آشوب ،سیستم از یک دورهای از نظم به دورههای نوسان و به
اغتشاش و آشوب عبور میکند تا اینکه نهایتا خودسازمانده میشود .در مقابل آشوب

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

یک عنصری به نام مجذوبکنندههای ناآشنا وجود دارد ،یک پدیدهای که حالتهای
نهایی نظم سیستمی را جذب یا به خود میگیرد .اهمیت مجذوبکنندههای ناآشنا در
آشوب است که غیرقابل پیشبینی به نظر میرسد .یک مجذوبکننده ناآشنا دارای دو
الگوی رفتاری است؛
 -3آن قطعی است زیرا آن رفتار سیستم را تعریف میکند .در اصطالحات ریاضی
مجذوبکنندهها وسعت سیستم هستند.
 -8آن آشوب است زیرا چنین رفتارهایی غیرقابل پیشبینی هستند .دانستن وسعت
حرکت سیستم در هر زمان و مکان غیر ممکن است.
یک وضعیت تصادفی کامال غیرقابل پیشبینی است ،در حالی که در یک وضعیت
آشوبگونه مجموعهای از رفتارهای احتمالی آینده سیستم را میتوان پیشبینی کرد.
 .2-3-2عدم قطعیت
ترک کردن منطق کالسیک به معنای رهایی یافتن از اصول حفظ تمایز است .این داللت
بر این موضوع دارد که نمیتوان برای مدت زمان طوالنی تمایز را ثابت فرض کرد :یک
تشخیصی که توسط یک مشاهدهگر در یک بستر ایجاد میشود ممکن است برای زمان

طوالنی– یا حتی ممکن است -برای مشاهدهگران دیگر و یا در بسترهای دیگر معنی دار
نباشد .به همین دلیل است که در علوم اجتماعی برخالف علوم طبیعی قانون نداریم .در
علوم طبیعی پژوهشگران با قوانینی سروکار دارند که مقبولیت عمومی دارد ولی در علوم
اجتماعی به دلیل عدم قطعیت با قواعد سروکار دارند.
اصوال عدم قطعیت ریشه در فقدان شناخت و فقدان تعریف دارد .فقدان شناخت مربوط
به آگاهی و دانش بشری در شناخت پدیدهها میباشد و فقدان تعریف به این معنی است
که امکان تعریف دقیقی با توجه به عدم صراحت و عدم شفافیت مربوط به پدیده یا
ویژگی خاص وجود ندارد (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کوره پزان .)8:3120،از
آنجایی که امکان شناخت مطلق پدیدهها وجود ندارد .بنابراین شناخت نسبی برای
زمینهها و اهداف متفاوت مناسب است ( .)Beer,1966با روش تفکر کالسیک
استراتژیستها تمام تالش خود را صرف شناخت چیستی سیستم میکنند .از طرف دیگر
سیستم میدهد .از این رو در مواجهه با مسائل میتوان طرحی را که مناسبترین برای
آن زمینه خاص است انتخاب کرد ،به خوبی واضح است که یک مشکل متفاوت ممکن
است تغییر بنیادی را در طرحها فراهم کند.
 .2-3-3غیرخطی و آشوب
غیرخطی و آشوب اجزایی از یک موضوع دینامیک میباشند .از آنجایی که سیستمهای
انطباقی پیچیده دینامیک میباشند و در گذر زمان دستخوش دگرگونی و تغییر و تحول
میشوند بنابراین آنها نیز همانند تمام سیستمهای دینامیک دارای ویژگیهای غیرخطی،
آشوب و فرکتال میباشند .اصوال فهم و تحلیل سیستمهای غیرخطی مشکلتر از
سیستمهای خطی میباشد زیرا سیستمهای خطی را میتوان درون اجزای خود
فروکاست و از طریق تحلیل اجزاء به تحلیل سیستم پی برد .در این مفهوم یک سیستم
خطی دقیقا برابر با مجموع اجزای آن است .اصوال یک سیستم زمانی خطی است که
خروجی آن متناسب با ورودی آن باشد .اما بسیاری از پدیدههای جهان واقعی از این
روش پیروی نمیکنند .از آنجایی که اکثر پدیدههای جهان واقعی دینامیک میباشند از
اصول غیرخطی پیروی میکنند ( .)Strogatz,1994:9سیستمهای دینامیکی ،غیرخطی
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منطق پیچیده اجازه اندیشیدن هم زمان به طرحهای متفاوت را به منظور درک بهتر
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هستند که نسبت به شرایط اولیهشان بسیار حساساند و تغییری اندک در شرایط اولیه
چنین سیستمهایی باعث تغییرات بسیار در نتایج آنها خواهد شد.
آشوب برای اولین بار توسط ادوارد لورنز 3در اوایل دهه  11مطرح گردید .وی هم به
بحث در مورد نوسانات نامتناوب معین پرداخت و هم وابستگی حساس به شرایط اولیه
را کشف کرد .در دهه  41و  21تئوری هرج و مرج و آشوب برای توصیف
پیچیدگیهای جهان واقعی مطرح شد .دیوید روئل 8و فلوریس تاکنس 1اصطالح
«مجذوبکننده ناآشنا» را برای توصیف ساختارهای پیچیده آشوب در سال  3343ابداع
22

کردند .به تدریج اهمیت دینامیکهای غیرخطی در جهان واقعی آشکار گردید و نگرش
نقطه تعادل سیستم به نقاط دور از تعادل تغییر یافت ( .)Kendall,2001:1نظریه آشوب
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به سیستم هایی اشاره دارد که حاوی روابط غیرخطی ،پیچیده و رفتار آشفته هستند .رفتار
آشفته دو ویژگی مهم دارد به طوری که اینگونه رفتار از یک نظر غیر قابل پیشبینی ولی
از منظر دیگر دارای الگوی نهفته در درون خود است .آشفتگی در مفهوم علمیاش

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

اغتشاش مطلق نیست بلکه بیشتر نوعی ناپایداری محدود است تا ناپایداری شدید و
خارج از کنترل ،و در واقع مبیأأن تأأرکیبأأی از نظم و بینظمی است که در آن الگوها
به طور مستمر در اشکال بینظم اما با یک نوع الگوی مشابه و دارای نظم غایی آشکار
میشوند .هیلز در سال  3331بینظمی را اینگونه تعریف کرد :بینظمی و آشوب نوعی
بینظمی منظم یا نظم در بی نظمی است .بی نظم از آن رو که نتایج آن غیرقابل پیشبینی
است و منظم بدان جهت که از نوعی قطعیت برخوردار است .طبق این نظریه ،رویدادها
در جهان چنان پیچیده و پویا هستند که به نظر بینظم میرسند اما در حقیقت نظام
آشوبگونه دارای نظم زیربنایی و مکنون است که شناسایی این نظم زیربنایی و نهفته
اگرچه غیرممکن نیست ولی مشکل است زیرا عوامل و پارامترهای متعددی در تعامل
پویا و غیرقابل پیشبینی رفتار پدیدهها را شکل داده و الگأأأأأوی رفتأاری آینأده آن را
به وجأود مأیآورند .در نظریه آشوب یا بینظمی اعتقاد بر آن است که در تمامی
پدیدهها ،نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آنها باعث تغییرات عظیم خواهد شد و
23- Edward Lorenz.
24- David Ruelle.
25- Floris Takens.

در این رابطه سیستمهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و سازمانی ،همچون سیستمهای
جوی از اثر پروانهای برخوردارند و تحلیلگران باید با آگاهی از این نکته مهم به تحلیل
و تنظیم مسائل مربوطه بپردازند (مهری.)1-7:1394،
با توجه به مطالب ذکر شده باال میتوان عنوان کرد که محیطهای آشفته یک قاعده در
این جهان میباشند نه یک استثناء ،بنابراین بهترین روش برای مواجه با محیط آشوب،
فهم ویژگیهای آن میباشد .امکان کنترل قوانین طبیعی حاکم بر محیط آشوبگونه
وجود ندارد اما امکان مدیریت آن به سوی اهداف وجود دارد.
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 .3تطبیق با پیچیدگی
با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن ذاتی سیستمهای پیچیده ،در اینجا این سئوال مطرح
میباشد که چگونه میتوان به طراحی ،ساخت یا به طور کلی با سیستمهای پیچیده
مواجه شد؟ اول بایستی پذیرفت که هرگز قادر به کنترل یا پیشبینی رفتار سیستمهای
همیشه وجود دارد .اما همیشه سعی به مقابله با وقایع غیرمنتظره با انطباق رفتارمان با
وضعیتهای جدید داریم ( .)Holland,1975اصول و روشهای متفاوتی برای انطباق در
وضعیتهای مختلف؛ در سایبرنتیک ( ،)Heylighen and joslyn,2001هوش مصنوعی
( ،)Russle and Norvig,1995شبکههای عصبی (،)Rumelhart and otheres,1986
سیستمهای چند  -عامل ( ،)Schweitzer,2003الگوریتم ژنتیک (،)Mitchell,1996
کنترل هرج و مرج ( ،)Chen and Yu,2003و بسیاری از دیسیپلینهای دیگر بررسی شده
است .در انطباق با هر گونه تغییری چه پیشبینی شده و یا پیشبینی نشده ،سعی در
جبران انحراف از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب داریم .این روش اساسی
بازخوران کنترل است؛ اصالح اشتباهات پس از درک واقعیت (

Heylighen and

 .)Joslyn,2001اگر واکنش سریعا قبل از اینکه مسئله فرصت رشد داشته باشد ،صورت
گیرد ،تنظیمات مبتنی بر بازخوران میتواند بی نهایت مؤثر باشد.
بازخوران کنترل نیاز به این است که یک مجموعه گستردهای از تعامالت را در اختیار
داشته باشیم (تنوع الزم) و بدانیم کدام اقدام را در کدام شرایط انجام دهیم (دانش الزم)
( .)Heylighen and joslyn,2001قانون سایبرنتیکی الزمه تنوع ( )Ashby,1956بیان
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پیچیده به طور کامل نخواهیم بود .این طبیعی است که دگرگونیها ،خطاها و مشکالت

سیاست جهانی

میکند که انواع اختالالتی که سیستم ممکن است با آنها مواجه شود بزرگتر از انواع
واکنشهایی است که سیستم نیاز به باقی ماندن در کنترل دارد (.)Rosen,1985
 .4رویکرد سیستمیک در حوزه علمی
اصوال رویکردهای سیستمیک قبل از شکل گیری تئوری عمومی سیستمها نیز در
تحلیلهای اجتماعی و سیاسی کاربرد داشته است .اما از زمانی که رویکرد سیستمیک
توسط برتالنفی ( )3312مطرح گردید ،سریعا تبدیل به پارادایم برتر برای بسیاری از
متخصصان بویژه به دلیل انطباق باالی آن در وضعیتهای مختلف چه در مسائل تکنیکی
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یا زندگی اجتماعی گردید .هم شکلی بین سیستمهای اجتماعی و تکنیکی ،امیدواری
عبور از دیسیپلینهای افراطی که منجر به تکه تکه شدن علوم میگردید را فراهم کرد .از
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طرف دیگر تحلیل واقعیتهای طبیعی و اجتماعی ،با تفکر سیستمیک به استراتژیستها
و تئوریسینها اجازه طراحی ،طرحهای تکنیکی قابل پیشبینی را نیز میدهد
( .)Cindea,2006:51-52زمانی که برتالنفی اشاره به تئوری عمومی سیستمها داشت

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

( ،)Bertalanfy,1968:38هدفش برجسته کردن تمایل ادغام بین علوم طبیعی و اجتماعی
و کمک به تنظیم دقیق (به عنوان مثال ریاضی گونه) تئوریها در رشتههای علمی
غیرفیزیکی بود .بعالوه انتظار بر این است که این تئوری وحدت دیسیپلینهای علمی را
در پی داشته باشد .بهرحال نیاز به یک تئوری که جوامع بشری را به سمت عقالنیت
سوق دهد احساس میگردد و به نظر میرسد تئوری سیستمها ابزار نظری بسیار مناسبی
برای این فرایند میباشد ( .)Cindea,2006:51-52گزارههای اصلی تئوری عمومی
سیستمهای برتالنفی عبارتند از:
 -3همشکلی بین ساختارهای ریاضی در دیسیپلینهای علمی متفاوت میتواند
منجر به ادغام و یکی شدن علوم گردد.
 -8سیستمهای باز نیاز به توجه به جریان انرژی ،مواد و اطالعات بین سیستم و
محیطشان دارند.
 -1در سیستمهای باز حالت نهایی سیستم ممکن است از شرایط اولیه متفاوت و
از طریق مسیرهای مختلف به دست آید.

 -0نیاز به یک تئوری سیستمی برای محاسبه کلیت ،رشد ،تمایز ،نظم سلسله
مراتبی ،کنترل و رقابت میباشد.
 -5تئوری عمومی سیستمها میتواند پایهای برای آموزش مهارتهای عمومی
علمی را فراهم کند.
دغدغه اصلی برتالنفی اتحاد بین علوم بود و وی به انتقاد از رویکردهای تقلیلگرا در
علوم پرداخت .برتالنفی مسئله ظهور و سلسله مراتب در سیستمها را مطرح کرد.
اندیشمندان بعدی از جمله بولدینگ به بررسی ماهیت سلسله مراتبی در سیستمها
پرداختند .بولدینگ سطحهایی را برای توضیح سلسله مراتب در سیستمها مطرح کرد که
در جدول ذیل آمده است.
شکل ( )0سلسله مراتب در سیستمها از دیدگاه بولدینگ
سطح
 -3ساختار

ایستا

کریستال ،نقشه زمین

هر دیسیپلین

 -8کارهای  -ساعتی

حرکت از قبل تعیین

ماشینها ،سیستمهای

فیزیکی ،شیمیایی

شده

خورشیدی

حلقه کنترلی بسته

ترموستات،

 -1مکانیسمهای کنترل

سایبرنتیک ،تئوری
در

مکانیسمهایی

کنترل

سازمانها
 -0سیستمهای باز

ساختارهای

خود

سلولهای بیولوژیکی

حفاظتی
 -5ارگانیسمهای

بیولوژی (متابولیسم)

کل با اجزای اساسی

پایینتر (سیستمهای

سازماندهی ،رشد و

تکاملی)

بازتولید میشود

 -1حیوانات

مغز کل رفتارها را

(سیستمهای

هدایت میکند ،قادر

حیوانی)

به یادگیری

 -4موجودات بشری

تئوری

اطالعات،

خودآگاهی ،دانش

گیاه شناسی

گیاهان

پرندگان و جانوران

انسانها

جانور شناسی

روانشناسی،
بیولوژی انسانی

 -2سیستمهای فرهنگی
و اجتماعی

قوانین،

ارتباطات،

انتقال ارزشها

خانوادهها،

گروهها،

سازمانها و ملتها

جامعه شناسی ،مردم
شناسی
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ویژگیها

مثالها

دیسیپلین مربوطه

21

 -3سیستمهای متعالی

ناشناختههای گریز

خداوند

متافیزیک ،الهیات

ناپذیر
Source: Ryan, 2008:11.

اندیشمندان بعدی نیز به مطالعه سیستمها به دلیل کارآیی آن در موضوعات علمی
پرداختند .بنابراین مطالعه سیستمها در تمام موضوعات و رشتههای علمی از جمله رشته
علوم سیاسی و روابط بینالملل حائز اهمیت گردید .در ادامه و با گسترش فرایندهای
ارتباطی و به پیروی از تئوری عمومی سیستمها علم سایبرنتیک مطرح گردید.
21

س ی ا س ت ج ها ن ی

سایبرنتیک ،که توسط واینر معرفی گردید ( )Wiener,1948علم مطالعه کنترل و
ارتباطات در حیوان و انسان میباشد .اشبی در مقدمهای بر سایبرنتیک ( )3351نوشت که
علم سایبرنتیک باید تشابهات بین ماشین ،مغز و جامعه را مشخص کند.
 .4-1گذار از سیستم به سیستمهای پیچیده
در سال  3331کافمن ظهور علم «پیچیدگی جدید» را اعالم کرد .وی ابراز امیدواری کرد

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

که علم جدید منجر به تحول هم در حوزه علوم اجتماعی و هم در حوزه علوم
بیولوژیکی گردد ( .)Cindea,2006:54افزودن صفت پیچیده به یک سیستم از نظر معنایی
کار بسیار سادهای نیست .برتالنفی سیستم عمومی را به عنوان «یک مجموعهای از عناصر
تعاملی» ،تعریف میکند ( .)Bertalanfy,1968:55با این تعریف وی سیستم را مقدم بر
پیچیدگی فرض میکرد ،اما در این مورد پیچیدگی ویژگی سیستم نمیباشد؛ آن بیشتر از
ساختارها و سلسله مراتبها و معنایی که آنها به پیچیدگی میبخشند منتج میشود .یک
ماشین شامل تعداد زیادی از تعامالت و بخشهای سلسله مراتبی سازماندهی شده
پیچیده فرض میگردد ،چرا که اجزاء در یک روش دترمینیستی شدیدی در ارتباط با
یکدیگر میباشند .به عبارت دیگر سیستمهای پیچیده نه فقط تعداد زیادی از اجزاء را
شامل میشوند بلکه همچنین تعامالت غیرخطی را نیز در بر میگیرند
( .)Cindea,2006:54این ایده همچنین توسط جرویس 3بیان گردید ،زمانی که وی عنوان
کرد «ما زمانی با یک سیستم مواجه هستیم که یک مجموعهای از واحدها یا عناصر به
گونهای در ارتباط متقابل با یکدیگر باشند که تغییر در بعضی عناصر یا روابط آنها با

13- Jervis.

یکدیگر تغییراتی را در بخشهای دیگر سیستم ایجاد کند ،و سیستم ویژگیها و
رفتارهای کلی که متفاوت از آن اجزاء هستند به نمایش بگذارد.)Jervis,1998:570( ».
تمایز بین سیستمهای «کالسیک» و «پیچیده» یک موضوعی است که بخش قابل توجهی
از مباحث معرفت شناسی ما را بر میانگیزد .اولین تالشها در کاربرد رویکرد
سیستمهای پیچیده مربوط به مدل واکنشهای شیمیایی و یا ایجاد پیشبینیهای دقیق
جوی بود .چنین شرایط آشوب و هرج و مرج گونهای در حوزه علمی بینظمی و
غیرقابل پیشبینی بودن را به دنبال دارد ،این امر منجر به شکل گیری یک روش قابل
قبول علمی و پاسخگو در پدیدههای غیرخطی و همچنین یک روش مشابهای در حوزه
علوم بیولوژیکی یا اجتماعی میشود .تمایزی که سیستمهای پیچیده در تحلیلها در پی
دارد مربوط به ویژگی انطباقی بودن جوامع اجتماعی یا بیولوژیکی میباشد ،که توانایی
آنها را در دستیابی به اهداف معین ،و همچنین توانایی آنها (بویژه جوامع بشری) در
توصیف آن ،مفهوم سیستمهای انطباقی پیچیده به کار میرود .پیچیدگی یک ارتقاء
پارادایمی میباشد ،رویکرد کالسیک سیستمی محدودیتهایی در تحلیل نهادهای
اجتماعی داشت .مفهوم پیچیدگی ،اشاره به تکامل سیستمها دارد که در آن تاریخ نقش
مهمی را در رفتار آنها بازی میکند ( .)Nicolis and Prigogine,1989:36شکل ذیل
تفاوت سیستمهای پیچیده را با تئوری عمومی سیستمها و سایبرنتیک نشان میدهد.
شکل ( )5مقایسه سیستمهای ساده و سایبرنتیک با سیستمهای پیچیده
تئوری عمومی سیستمها و سایبرنتیک

سیستمهای پیچیده

وحدت علم از طریق همریختی

ارتباط علم از طریق لبهها

ظهور

ظهور

سازمانی

خود سازمانده

پیچیدگی سازمانی

پیچیدگی

انطباق

انطباق /تکامل

تعادل و نامتعادل

آشوب و ضد آشوب

رفتار معطوف به هدف

عوامل مستقل

ماشینهای خودکار

ماشینهای سلولی خودکار

سلسله مراتبی

شبکهای
Source: Reyan,2008:24.
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ایجاد ابزارهای تکنیکی برای انطباق خودشان با محیط بیرونی را افزایش میدهد .در

27

مفروض ساده ثابت ماندن شرایط ،که پایه روابط علی در علوم اجتماعی است ،اغلب
حلکننده واقعیتها در جنبش و تحول مستمر نمیباشد .تحلیلگران انتظار دارند که از
طریق علیت که یادآور قوانین مکانیکی و طبیعی است قادر به تحلیل همه چیز باشند
( .)Allen,1989رابطه علت و معلولی کالسیک (علیت کالسیک) قادر به تبیین بسیاری از
وقایع میباشد اما از تحلیل تحول ناتوان است .واقعیتهای اجتماعی اغلب تأیید کننده
مدل ایستا و قیاسی تحلیلگران نمیباشد و فهم این واقعیتها احتماال یکی از مهمترین
اهداف تئوری پیچیدگی است .در سیستمها هرگز نمیتوان یک عامل را در نظر گرفت
28

( )Jervis,1998:570و درستی این ادعا اگر به سیستمهای اجتماعی توجه کنید ،اثبات
میشود.

س ی ا س ت ج ها ن ی

اصوال تمایزات کیفی مهمی بین سیستمهای فیزیکی با سیستمهای اجتماعی وجود دارد.
یکی از تمایزات اشاره به درجه تعادل سیستمها دارد .سیستمهای فیزیکی گرایش به
تعادل دارند که حالتها توسط سطوح باالیی از احتماالت یا درجات پایینی از

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

سازماندهی (حداکثر آنتروپی) توصیف میشوند .عنصر مهم دیگری که در سیستمهای
بیولوژیکی ،فیزیکی یا شیمیایی قابل تمیز است ،در رابطه آنها با محیط پیرامونی خود و
روش تغییر در رفتارهای آنها میباشد .سیستمهای فیزیکی یا شیمیایی به عنوان
سیستمهای بسته تحلیل میشوند ،به این معنا که رابطه آنها با محیط خارجی نامربوط
میباشد .در این سیستمها تبادل با محیط فقط یک مسئله تبادل انرژی است .در
سیستم های بسته حالت نهایی توسط شرایط اولیه تعیین شده است ،و تکامل سیستم
مطابق با دومین اصل ترمودینامیکی 3به سمت حالت حداکثری آنتروپی میباشد .از طرف
دیگر سیستمهای دینامیک در حالت تبادل دائمی مواد و انرژی با محیط میباشند ،اما آنها
قادر هستند در بین محدودیتهای معین و مشخص ،مستقل از تغییرات در محیط خود
عمل کنند .در یک محیط ذاتا خصومتآمیز ارگانیسمها نیاز به تعادل درونی برای حفط
فرایندهای حیاتی ثبات خود دارند .برای مثال حیوانات درجه بدن خود را ثابت نگه
میدارند حتی در شرایطی که درجه محیط بیرونی متغیر میباشد .مکانیسمهای ضد
آنتروپی که در ارگانیسمهای زنده عمل میکنند ،فرایندهای منفی واکنشهای سایبرنتیکی
27- Thermodynamic.

میباشند که انرژی را توسط فرایندهای متابولیکی حفظ میکنند .حتی زمانی که حالت
تعادل بسیار دور از دسترس باشد ،سیستمهای دینامیک دارای ثبات نسبی در رابطه با
محیط خود میباشند (.)Cindea,2006:56
 .5سیستمهای انطباقی پیچیده
در جهان واقعی سیستمهایی کامال پیچیده میباشند که دارای تعداد زیادی از تعامالت
متقابل و بخشهای متداخل میباشند .بنابراین سیستمهای انطباقی پیچیده دارای تعداد
زیادی از تعامالت متقابل و اجزای متداخل میباشند .سیستمهای انطباقی پیچیده
میتوانند در هر جایی یافت شوند .به عبارتی کل جهان واقعی پیچیده است.
سه بنیاد تحقیقی اصلی که در حوزه سیستمهای انطباقی پیچیده فعالیت میکنند عبارتند
از :موسسه معروف سانتافه 3موسسه سیستمهای پیچیده نیوانگلند 8و نهادی برای مطالعه
سیستمهای پیچیده 1بنیاد سانتافه پیشگام فعالیت در این حوزه میباشد .باید عنوان کرد
جدیدی نیست و سیستمهای پیچیده برای مدت زمان طوالنی وجود دارند .دانشمندان در
رشتههای بیولوژی ،پزشکی ،اقتصاد ،تاریخ ،روانشناسی و جامعه شناسی سیستمهای
پیچیده را مورد مطالعه قرار میدادند .یکی از اندیشمندان پیچیدگی ویور میباشد وی
معتقد است که علم پیچیدگی با توسعه کامپیوتر در ارتباط میباشد و بر این اساس است
که مؤسسات تحقیقی در حوزه پیچیدگی نوپا میباشند (.)Fromm,2004:11-14
استروگاتز معتقد است که در هر دههای یک تئوری بزرگ برای توصیف وقایع مطرح
گردید .از دیدگاه وی در دهه  11سایبرنتیک در دهه  41تئوری هرج و مرج در دهه 21
تئوری آشوب و در دهه  31تئوری پیچیدگی مطرح گردید« .تئوری آشوب آشکار کرد
که سیستمهای غیرخطی ساده میتوانند دارای بینهایت روشهای پیچیده باشند .تئوری
پیچیدگی بیانگر این است که تعامل واحدهای بسیار ساده مطابق با قوانین ساده میتواند
ایجاد کننده نظم غیرمنتظره باشد» (.)Fromm,2004:16-17

28- Santa Fe Institute.
29- The New England Complex systems Institute.
30- The Institute for the Study of Complex Systems.
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که هیچ کدام از این سه موسسه قدیمی نیستند .هر چند که پیچیدگی یک پدیده کامال

29

ویور پیچیدگی را به دو نوع سازمانیافته و غیرسازمانی تقسیم میکند .وی معتقد است
که پیچیدگی غیرسازمانده میتواند در یک سیستم با جفتهای بسیار بیقانون یافت
شود ،در این سیستمها عناصر با یکدیگر برابر اما غیرسازمانده میباشند .چنین سیستمی
میتواند توسط تکنیکهای قرن نوزده :ریاضیات ،معادالت دیفرانسیل ،تکنیکهای آماری
یا روشهای ترمودینامیکی توصیف گردد.
پیچیدگی سازمانیافته را میتوان در یک سیستمی با جفتهای بسیار قوی یافت ،در این
سیستم عناصر متفاوت اما سازمانیافته میباشند .چنین سیستمی نمیتواند به خوبی
11

توسط تکنیکهای قرن نوزدهم توصیف شود .تکنیکهای قرن بیستم در توصیف آنها
مناسبتر میباشد .بنابراین محاسبات ریاضی توسط شبیهسازی کامپیوتری جایگزین
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میشود (.)Fromm,2004:17-18
سیستمهای انطباقی پیچیده در بسیاری از ویژگیها با تئوری آشوب مشترک میباشند.
چهار ویژگی تئوری آشوب عبارتند از:
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 -3اثر پروانهای؛ یعنی یک تغییر جزئی منجر به تغییری اساسی در نتایج میشود.
 -8سازگاری پویا؛ نوعی سازگاری و انطباق پویا بین سیستم و محیطش برقرار
است.
 -1خودنمایی؛ هر جزء از الگو مانند و مشابه کل است.
 -0مجذوبکنندههای ناآشنا؛ الگویی که به بینظمی معنی و مفهوم میبخشد.
به طور کلی رفتارهای آشوبگونه همه از وجود نظمی غایی خبر میدهند .رفتارهای
آشوبگونه تصادفی نیست؛ بلکه نظمی در درون بینظمی و قاعدهای در درون بی
قاعدهگیهاست و هنر سیاستمدار و استراتژیستها یافتن این نظم از بطن بینظمیها
برای تحقق هدفهای بازیگر است (رحمان سرشت و نوبری .)0:3121،اصوال بر اساس
نظریه پیچیدگی و آشوب ،سیستم پیچیده مجموعهای از کارگزارانی است که از نقطه
تعادلی فاصله دارند و از طریق بازخورانهای مثبت و منفی با یکدیگر در تعامل بوده و
بهم وابسته میباشند و ضمن پویایی به صورت شبکههای تکاملی متجلی میگردند.
عالوه بر آن به صورت هندسی مشخص سامان یافتهاند ،رفتارهای آنها ناگهانی و
تغییرات آنها دفعی است و در نهایت اینکه از قانون توزیع قدرت پیروی میکنند

(قاسمی .)15:3138،به طور کلی سیستمهای انطباقی پیچیده در قالب تئوری آشوب
دارای ویژگیهای دینامیک غیرخطی ،حلقههای بازخوران ،وابستگی حساس ،عدم تعادل
سیستم ،مجذوبکنندهها ناآشنا ،شاخهای شدن نظم و خود انطباقی میباشند که در زیر
به آنها میپردازیم.
 .5-1دینامیک غیرخطی سیستم
بهترین روش برای فهم دینامیک غیرخطی سیستم ،مقایسه رفتار سیستمهای غیرخطی با
سیستمهای خطی میباشد .در سیستمهای خطی روابط در میان متغیرها ثابت و پایدار
میباشد و از قانون علیت پیروی میکند .در سیستمهای غیرخطی روابط بین متغیرها در
همه زمانها ثابت و پایدار نمیباشد .سیستمهای خطی به تغییرات در یک روش ثابت و
پایدار پاسخ میدهند .دینامیکهای غیرخطی دلیلی برای رفتار آشوبگونه سیستم
میباشند .اگر یک سیستم در حالت تعادل یا نزدیک به تعادل باشد دینامیکهای آن
حاکم بر آن غیرخطی میباشد ( .)Choi,2002:5دو ویژگی از تعامالت غیرخطی اهمیت
ویژهای برای تئوریهای تغییر در روابط بینالملل دارند .اول؛ آنها میتوانند ایجاد کننده
حلقههای بازخورانی مثبت 3باشند که در آن یک علت و معلول یکدیگر را متقابال
تقویت میکنند .نمونههای رایج بازخوران مثبت در سیاست بینالملل شامل؛ مسابقه
تسلیحاتی ،گسترش بحرانهای مالی یا ناکارایی ادغام منطقهای میباشد.
دوم؛ ویژگی غیرشهودی تعامالت غیرخطی است که یک علت میتواند هم ایجادگر
دینامیکهای خود تقویت کننده و هم ایجادکننده دینامیکهای خود تعدیلگر باشد .در
نتیجه ممکن است مکانیسمهای تحلیلی نتایج ظاهرا متفاوت یا حتی متضادی را در بر
گیرد .برای مثال هم گیلپین )3323(8و هم کندی )3324(1استدالل میکنند که گسترش
امپراتوری توسط قدرتهای بزرگ در ابتدا مجموعه شرایطی را برای گسترش بیشتر
توسط افزایش تواناییهای مادی دولت فراهم میکند – یک فرایند بازخوران مثبت .اما
بعد از رسیدن به یک نقطه معین ،عواقب گسترش منجر به یک امپراطوری بسیار وسیع
31- Loops of Positive Feedback.
32- Gilpin.
33- Kennedy.
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خطی میباشد اما اگر یک سیستم در حالت دور از تعادل یا آشوب باشد دینامیکهای
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میشود که ایجاد کننده بازخوران منفی از طریق رکود داخلی و ظهور چالشگران خارجی
میباشد 3.اگر چه گسترش و کاهش ممکن است مانند پدیدههای کیفی متفاوتی ظاهر
گردد آنها در واقع عناصر یک فرایند میباشند .بنابراین ظهور و سقوط امپراتوریها
می تواند به عنوان یک چرخه عملیاتی درونی توصیف گردد که توسط فعل و انفعال
بازخوران مثبت و منفی شکل میگیرد (.)Gunitsky,2013:03
 .5-2اصل وابستگی حساس
یکی دیگر از ویژگیهای سیستمهای انطباقی پیچیده ،شکل گیری مدل وابستگی حساس
12

در چنین سیستمهایی است .وابستگی حساس که به آن اثر پروانهای نیز گفته میشود به
این معنی است که تغییر جزئی در شرایط اولیه میتواند به نتایج وسیع و پیشبینی
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نشدهای در ستادههای سیستم منجر شود و این سنگ بنای تئوری آشوب است .در نظریه
آشوب یا بینظمی اعتقاد بر آن است که در تمامی پدیدهها نقاطی وجود دارند که
تغییری اندک در آنها باعث تغییرات عظیم خواهد شد و در این رابطه سیستمهای سیاسی

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

نیز همچون سیستمهای جوی از اثر پروانهای برخوردارند و استراتژیستها باید با آگاهی
از این نکته مهم به تحلیل و تنظیم مسائل مربوطه بپردازند (الوانی و دانایی
فرد .)30:3124،بنابراین در اینجا حداقل تغییر در نرخ رشد و انرژی وارده میتواند
تغییرات شدید رفتاری را در پی داشته باشد (قاسمی.)14:3138،
 .5-3عدم تعادل سیستم
تمامی سیستمها چه طبیعی یا اجتماعی دارای چهار حالت میباشند که عبارتند از؛ حالت
تعادل ،نزدیک به تعادل ،دور از تعادل و حالت آشوب.
حالت تعادل و نزدیک به تعادل مربوط به سیستمهای خطی میباشد اما حالت دور از
تعادل و آشوب مربوط به سیستمهای انطباقی پیچیده میباشد .به عبارتی بهتر سیستمهای
انطباقی پیچیده در وضعیت عدم تعادل و آشوب قرار دارند.

 -43دینامیکهای مشابهای در تعدادی از تئوریهای عمومی جنگها و چرخههای بلند مدت ظهور و سقوط هژمونها وجود دارد؛ از
جمله  Wallerstein,1974; Modelski,1978; Doran,1991هرچند به طور واضح زبان بازخوران مثبت و منفی را به کار
یبرند.
نم 

 .5-4مجذوبکنندهها؛
سیستمهای غیرخطی پیچیده توسط یک مجموعهای از فازها ،که هر کدام از آنها بیانگر
محدودیت رفتار سیستم میباشند شناخته میشوند .چنین فازها و مجذوبکنندههایی را
میتوان به مراحل رشد بشری تشبیه کرد :نوزادی ،کودکی ،نوجوانی و غیره .هر مرحله
دارای ویژگیهای خاص خودش میباشد .رفتارها ،وظایف ،الگوهای شناختی،
موضوعات عاطفی و نگرشها در هر مرحله متفاوت از مراحل دیگر است .در بستر
بینالملل نیز کشورها در مکانهای فازی مختلف رفتارهای متفاوتی از خود بروز
میدهند .بر این اساس تغییر در ساختار سیستمی بیان کننده شکلگیری مکانهای فازی
است که در آن تغییرات رخ خواهد داد .اما آستانه مشخصی از تغییرات ساختاری
میتواند به عنوان ایجاد کننده مکان فازی تصور گردد .از اینجاست که فرض نظری
دیگری شکل میگیرد و آن اینکه تغییر و تحول ساختاری به صورت فازهای متعدد در
مکانهای فازی متعددی در سیستم میباشد (قاسمی.)22:3138،
به طور کلی یک مجذوبکننده میتواند محدود کننده رفتار سیستم باشد که بیانگر این
است که سیستمها چگونه درون یک محیط ویژه (داخلی و خارجی) عمل میکنند.
دینامیکهای سیستم و همچنین شرایط سیستم میتواند تعیین کننده مجذوبکنندههای
سیستم باشد .زمانی که مجذوبکنندهها تغییر میکنند رفتار سیستم نیز تغییر میکند زیرا
اصول حاکم بر سیستم تغییر میکند .تغییر مجذوبکنندهها شاخهای شدن سیستم را به
دنبال دارد .نتایج شاخهای شدن زمانی که تغییر در پارامترهای محوری سیستمها را به
دنبال داشته باشد منجر به آستانهای شدن سیستم میگردد( .برای مطاله بیشتر رجوع شود
به؛ ).Goldstein,2008,2-4; Cindea,2006,56-62
 .5-5اصل شاخهای شدن نظم
اصل شاخهای شدن نظم در این سیستمها بر این فرض میباشد که چنین سیستمهایی با
انبوهی از انرژیهای ناشی از محیط روبرو میباشند .انرژیهای مذکور سیستم را
میتواند به سمت شاخهای شدن نظم یعنی شکلگیری نظمهای فرعی پیش ببرد .در این
مدل با ورود انرژی به سیستم ،بی ثباتی در آن افزایش خواهد یافت .به این ترتیب تعامل
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قالب چرخه قدرت تحقق مییابد .به این سبب چرخه سیستمی قدرت بیان کننده
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با محیط و مبادله انرژی میتواند سبب ساز بیثباتی در سیستم به شمار آید و تغییرات را
در پی داشته باشد .عالوه بر آن ،این تغییرات میتواند در نقاط خاصی به حداکثر ممکن
برسند در این نقطه سیستم مجبور به بازسازی خود خواهد بود .لذا در همین نقطه
سیستم با شاخههای جدیدی از نظم مواجه خواهد شد (قاسمی .)15:3138،در حقیقت
شاخهای شدن نقطه عطف بیثباتی در سیستم است (قاسمی .)335:3131،همچنین نقاط
شاخهای بیانگر این است که سیستم میتواند در بیش از یک خط سیر نماید و اینکه
پیشبینی مسیر آینده سیستم بسیار مشکل خواهد بود.
11

 .5-6خود انطباقی
شاید مهمترین عنصر کج فهمی سیستمهای پیچیده خود انطباقی بودن آنهاست .اوتینو
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میگوید سیستمهای انطباقی پیچیده سیستمهایی هستند که خود سازمانده میباشند .از
دیدگاه وی سیستمهای تکنولوژیکی ،مصنوعی و فرهنگی توسط انسانها سازمان داده
میشوند اما سیستمهای انطباقی پیچیده توسط فرایندهای داخلی خودشان سازمان داده

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

میشوند .وی خودسازماندهی را تمایل سیستمهای دینامیکی برای سازمان دادن
خودشان در یک حالت سازمانی باالتر تعریف میکند ( .)Fromm,2004:21-22در روابط
بینالملل ،تکامل و انطباق اغلب مترادف به کار میروند (برای مطالعه بیشتر رجوع شود
به؛  .)Modelski,1987; Modelski and Thompson,1988; Clemens,2006درحالی که
تکامل داللت بر بیشینهسازی مکانی و موضعی و انطباق داللت بر بازیگران استراتژیک
دارد .در یک فرایند انطباقی بازیگران از تجربه ،اقدامات دیگران و طرحها و
برنامهریزیهای قبلی میآموزند .تکامل از طریق تقابل و تضاد هرگز استراتژیک نیست؛
آن هرگز رویکرد یک گام به عقب ،دوگام به جلو را به خود نمیگیرد ،آن هیچ حافظهای
از گذشته و هیچ بینشی نسبت به آینده ندارد ( .)Elster,1986:50-51از آنجایی که تکامل
توسط بیشینه سازی مکانی محدود شده است ،موضوع تعادل گروهای سطح پایین است.
استراتژیک نیز داللت بر این ندارد که بازیگران عقالنی ،دانای مطلق و یا حتی کارآمد
میباشند .آنها ممکن است احمقانه ،وحشیانه در گروه ،کورکورانه به دنبال دیگران و یا
جسورانه بازده اقدامات خود (نتایج احتمالی) را تعقیب کنند .اما این کار را با آگاهی از
35- Ottino.

تالشهای گذشته و پیشبینی اینکه چگونه رفتار آنها توسط بازیگران دیگر در سیستم
درک میشود انجام میدهند .فرایندهای اجتماعی برخالف فرایندهای بیولوژیکی به
ندرت تکاملی و اغلب انطباقی میباشند .بعالوه در فرایندهای تکاملی مکانیسمهای
بیولوژیکی بازتولید و وراثت گسسته میباشند -آن از نسلی به نسل دیگر پیشرفت
میکند .اما در انطباق ،مکانیسمهای اجتماعی بازتولید و وراثت پیوسته میباشند .در
فرایندهای انطباقی که انتخاب از طریق مکانیسمهای پیوسته عمل میکند تا گسسته،
نابودی وجود ندارد اما تهدید همیشه حاضر نابودی که به عنوان مکانیسم بازخوران عمل
میکند و به اقدام سیاستگذاران فشار وارد میکند ،همیشه وجود دارد .این استدالل که
میزان حالت نابودی بایستی برای نیروهای سیستمیک باال باشد مبتنی بر مفروضات غلط
قدرتمندی است که در آن حلقههای بازخوران از طریق مکانیسم تکامل به جای انطباق
عمل می کنند .یک دولت در مکانیسم انتخابی فشار از آنجایی که آنارشی تضمین کننده
بعالوه سیستمهای پیچیده فقط انطباقپذیر نیستند بلکه انطباقکننده نیز میباشند .این
بدان معنی است که بازیگران فقط توسط سیستم شکل داده نمیشوند بلکه میتوانند،
همچنین خودشان به سیستم شکل دهند .در جهان بیولوژیکی محیط بر تکامل حیوانات
درون آن تأثیر میگذارد ،اما حیوانات خودشان نیز میتوانند به محیط خود شکل دهند
( .)Jervis,1997:48-49در علوم اجتماعی ،نفوذ بازیگران قدرتمند بر روی سیستمها
اغلب به عنوان یک منبع تحوالت سیستمیک عمل میکند .برای مثال دولتها در یک
جهانی سرشار از هنجارهای بین المللی ،هنجارهایی که در بعضی مواقع محدود کننده
حوزه رفتارهای قانونی و مشروع دولتها است ،قرار دارند اما بازیگران نیز میتوانند
گامهایی در جهت تغییر شکل این محدودیتها یا ایجاد قوانین جدید بردارند .اصوال
هنجارهای ایجادی از طریق اقناع و اجتماعی کردن میتوانند حوزه هنجاری موجود را
تغییر دهند .تسهیل این فرایند بستگی به قدرت نسبی (مادی یا ایدئولوژیکی)
ایجادکنندگان آن دارد (.)Gunitsky,2013:01
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سیاستها میباشد ،فقط میتواند شدت آن را کاهش دهد.
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نتیجه گیری
اصوال با تغییر و تحوالتی که در حوزه علم و تکنولوژی به وقوع پیوسته است شاهد
پیچیده شدن مسائل در جهان واقعی و سیاست بینالملل میباشیم .با پیچیدگی مسائل
مفروضات خطی با رویکرد منطق ارسطویی قدرت تبیین تحوالت جهان واقعی را
ندارند .از این رو نیاز به یک تئوری برای تبیین تحوالت حادث از پیچیدگی ضروری
میباشد و به نظر میرسد تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده قدرت تبیین تحوالت
حادث از پیچیده شدن سیستم بینالملل را داشته باشد .سیستمهای انطباقی پیچیده دارای
11

ویژگی دینامیک غیرخطی میباشند که این کامال منطبق با وضعیت پیچیده و آشوبی
شدن سیستم بینالملل میباشد .ویژگی دیگر این سیستمها اصل وابستگی حساس
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میباشد که با ورود انرژی به سیستم شاهد تغییرات شدید رفتاری میباشیم وتناسبی بین
میزان انرژی وارده با میزان خروجی وجود ندارد .ویژگی دیگر این نوع از سیستمها که
کامال منطبق با وضعیت غیرخطی پدیدههای واقعی میباشد اصل عدم تعادل سیستم

تئوری سیستمهای انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیطهای پیچیده و آشوب

میباشد .شاخهای شدن نظم دیگر ویژگی سیستمهای انطباقی پیچیده میباشد که
پیشبینی مسیر آینده سیستم را مشکل میسازد و سرانجام این سیستمها داری قدرت
انطباق با محیط و تحوالت پیرامون خود میباشند.
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