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  المللرات دراز مدت در روابط بینتغیی

  

  سیدمحمود هاشمی

  هیئت علمی عضو 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد محالت

  

  

  چکیده

 مقاله این در تغییر از منظور. بود خواهند و هستند و بوده تغییر حال در پیوسته بشري جوامع

   سیاسـی  هـاي نظام سقوط و ظهور به و داشته مدت دراز پیامدهاي که است اساسی تغییرات

 رویکردها که است بحث مورد ايمسئله شوندمی تغییر دچار جوامع چگونه و چرا. انجامدمی

 ذکـر  بـه  تا است آن پی در مقاله این. اندداده آن به متفاوتی هايپاسخ مختلف هايدیدگاه و

 .بپردازد هادیدگاه و رویکردها این از برخی

   سـاختارگرایی،  گرایـی، واقـع  اي،چرخـه  هايمدل ،سیاسی هاينظام تغییر: کلیدي هايواژه

  . گراییکثرت

  

  

  مقدمه

و متعاقباً تجزیه یوگسالوی و از زمان پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

ی تغییرات دراز مدت های جدید در اروپای شرقی بار دیگر چگونگی و چرایگیری دولتشکل

نظران این های سیاسی مورد توجه صاحبی ظهور و سقوط نظامعبارتالملل و یا به در روابط بین

  یندی همیشگی است، این تغییرات البته تغییر در جوامع بشری فرا. رشته قرار گرفته است

یراتی کالن و دارای تاثیرات توانند جزیی و محدود بوده و تاثیراتی کوتاه مدت داشته و یا تغیمی
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رات کالن است که گاه سبب پیدایش و نابودی اینجا تغیی منظور از تغییر در. مدت باشنددراز

ات را از نگاه این مقاله بر آن است تا علت و چگونگی وقوع این تغییر. شودها میامپراطوری

مورد بررسی قرار ...)  گرایی، تکاملی وواقع گرایی، ساختارگرایی، کثرت(رویکردهای مختلف 

  .دهد

  

  دراز مدت و تغییرات (Realism)گرایی واقع

ر و محو -  شوند که دولتهایی دچار تغییر میگرایی کالسیک معتقد است نظاممکتب واقع

ت نظارت بر عملکرد این کامه این است که هیچ دولت جهانی جهمنظور از خود. خودکامه باشند

های بازیگر اصلی است و بر تمامی جنبههایی دولت در چنین نظام. ها وجود نداردگونه دولت

  المللی نظام بین. ط داردلندگی مردم از سیاست گرفته تا اقتصاد و فرهنگ و غیره تسز

ها طراحی شده ه به منظور رفع نیازهای این دولتها و نهادهایی است کای از دولتمجموعه

تا کنون چنین بوده  1648در سال  (Westphalia)فالیا ی وستحداقل از زمان معاهده( .است

  .)است

  اند و هر یک از آنها ها پیوسته با یکدیگر در رقابتگرایی کالسیک دولتواقعاز نگاه 

ی بنابراین تغییر در نتیجه. ت آوردکوشد تا امتیازاتی کسب کرده و جایگاه برتری را بدسمی

اند و ع در بیشتر مواقع با هم در تعارضدهد که این منافها روی میرقابت ناشی از منافع دولت

گرایی واقع. السیک منتقدین بسیاری داردگرایی کامروزه واقع. شوندسو و همگرا میهم گاه نیز

گرایی و عناصری از ساختارگرایی ای از جوهره واقعکه آمیخته (neo Realism)نو 

(structuralism) است یکی از این منتقدین است.  

  :است که معتقد است (Gilpin)گیلپین گرایان نویکی از واقع

المللی چه دو قطبی باشد و چه چند قطبی دارای عناصری از ناپایداری است و دراثر بیننظام  

  1.شودبروز تغییراتی کوچک در بافت آن دچار نوسانات می

 -Cost)(  المللی مقرون به صرفه بودن های اصلی تغییر در نظام بینبه نظر او یکی از علت 

benefit المللی که منافع حاصل از تغییر نظام بینهند ها تشخیص دیعنی اگر دولت. آن است

ی مبنای دیدگاه گیلپین درباره. نندکد در انجام چنین تغییری درنگ نمیهای آن باشبیشتر از هزینه

به نظر او . کنده بر تاثیر عوامل بازار تاکید میاست ک (rational choice) »انتخاب عقالنی«تغییر 
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های اما اگر هزینه. ماندهایش باشد پایدار میفعش بیشتر از هزینهکه منا المللی مادامینظام بین

. گیرداقتصادی ثبات سریعتر و بیشتر از حد معمول باال رود این نظام در معرض تحول قرار می

البته گیلپین . ثباتی به تغییر خواهد انجامیدثباتی نظام شده و این بیها باعث بیافزایش هزینه

گذار بر هر تغییری را کند اهمیت عوامل سیاسی تاثیربر عوامل اقتصادی میعلیرغم تاکیدی که 

کند یکی از این عوامل که نقش اساسی در تحوالت سیاسی در جهان ایفا می. نیز مد نظر دارد

  .جنگ است

ی ظهور و سقوط گیلپین از اقتصاد برای ارایه یک چارچوب یا ساختار چرخه ای درباره

ی تاریخ غرب را مورد ساله 2400ی او برای ارایه این ساختار یک دوره. کندها استفاده می دولت

ی تحوالت سیاسی و اقتصادی یک چرخه متشکل از به نظر او نتیجه. بررسی قرار داده است

 Sای از یک الگوی ی توسعه، تعادل، رویارویی و زوال است و فرایند رشد هر جامعهچهار دوره

  های بزرگ دائماً تکرار سقوط قدرتی ظهور و نگاه گیلپین چرخه در. کندمانند پیروی می

ی تاکید بر عوامل اقتصادی و نقش هژمونی در تحوالت سیاسی دیدگاه گیلپین از جنبه. شودمی

ها و رقابت بین ی اهمیتی که برای نقش دولتاما از جنبه. به دیدگاه ساختار گرایان شبیه است

  . گرایان شبیه استشود به دیدگاه واقعایل میآنها و مهمتر از همه جنگ ق

. پرداز دیگری است که دیدگاهی تقریباً شبیه به گیلپین داردنظریه (Modelski)مدلسکی 

های بین مدلسکی اهمیت زیادی برای جنگ به عنوان یک عامل کلیدی  در تحوالت سیاست

   المللی اساسهای بینستاو نیز چون گیلپین معتقد است که سیا. شودالمللی قایل می

به نظر . داند یالمللی نوین ممیالدی را به عنوان مبداء نظام بین 1500مدلسکی سال . اندایچرخه

المللی وجود داشته که در هر یک از چهار مرحله در تاریخ سیاسی بین«او از آن زمان تا کنون 

  2.این مراحل یک کشور غالب بوده است

ی دیگر جنگ بوده است که ذر از هر یک از این مراحل به مرحلهکننده در گعامل تعیین

ها مبنای این چرخه. المللی را به نفع خود تغییر داده استکشور پیروز در این جنگ نظام بین

های غیرقابل تحمل این های غالب در مواجهه با رقبای جدید و هزینهمشکالت پیش روی دولت

ها بر اساس عوامل سیاسی و بنابراین دولت. سیستم است رویارویی برای حفظ جایگاه خود در

 .کنندها جهت کسب برتری ظهور و سقوط میابت بین دولتقاقتصادی و ر
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 »تمدنی«شود رویکرد دولتی قایل میهمیت بسیار زیادی برای عوامل غیررویکرد دیگری که ا

(civilization ) که دوران پس از جنگ سرد هانتینگتون معتقد است . ساموئل هانتینگتون است

ها این شکاف. های عظیم فرهنگی و مذهبی در جهان سیاست خواهد بودشاهد بروز شکاف

 The clash of)»برخورد تمدنها«هند داد که آخرین فصل از  زمینه تعارضاتی را تشکیل خوا

civilizations) خواهد بود.  

  

  و تغییرات دراز مدت (pluralism)گرایی کثرت

رود به کار می (Neo liberalism)ایی که امروزه بیشتر برای اشاره به لیبرالیسم نو گرکثرت

ها از قبیل های نئولیبرالبسیاری از نظریه. دهدهای دگرگونی میای به نظریهاهمیت ویژه

و پیروزی اقتصاد   (Regime Theory) »نظریه رژیم« ،(interdependence) »وابستگی متقابل«

گرایان کثرت. ملت، مبتنی بر تفسیرهای تاریخی است ـو دموکراسی و زوال دولت  و بازار آزاد

الملل ممکن است در طول زمان های بینمعتقدند که سرعت تغییر و پارامترهای اصلی سیاست

  .تغییر کند

ی اولین نکته ای که باید در مورد رویکرد نئولیبرال درباره ی تغییر در نظر گرفت مسئله

البته در بین آنها بر سر اینکه آیا پیشرفت یک فرآیند دائمی و پیوسته است یا خیر . تپیشرفت اس

و همچنین اینکه پیشرفت واقعاً در عمل وجود دارد یا صرفاً یک مسئله بالقوه است اختالف نظر 

ی زماندار و دراز مدت است اتفاق وجود دارد، اما همگی آنها بر سر اینکه پیشرفت یک مسئله

ها بر سر پیشرفت شکل یک نظریه توسعه جهانی به خود گرفته که تاکید نئولیبرال. رندنظر دا

این . های لیبرالیسم و دموکراسی در حرکت استاعتقاد دارد تاریخ بشر در مسیر پیروزی ارزش

این . فوکویاما مشاهده کرد (The end of history) »پایان تاریخ« یتوان در نظریهموضوع را می

دار در طول تاریخ بشری که بیانگر پیروزی لیبرال دموکراسی است وجود یک تغییر جهتپایان 

  .داندرا مسلم می

هـا، تغییـر را بـا عوامـل اقتصـادی از قبیـل رشـد        گرایان، به ویژه نئولیبرالدر مجموع کثرت

آنهـا از  . داننـد ها بسیار مـرتبط مـی  های متقابل بین دولتاقتصادی، پیوندهای فراملی و وابستگی

های رژیم برای درک و توضیح چگونگی وقوع تغییر در روابـط  مفاهیم وابستگی متقابل و نظریه

بالهـا  «معتقد است که  (krasner)بعنوان مثال کراسنر . گیرندالمللی معاصر بهره میاقتصادی بین
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مللـی جدیـد   الهای بـین گیری رژیمها می توانند باعث ایجاد تغییراتی شوند که به شکلو بحران

هـای نئـولیبرال   های اقتصادی نسبت به تغییر نقش مهمی را در نظریـه بنابراین دیدگاه. 3»بیانجامد

) هـا رئالیسـت (گرایـان  ها بیشتر از واقعاما نئولیبرال. کنندالمللی ایفا میبین هایی سیاستدرباره

المللـی در نظـر   ای بـین هـ یک نقش علتی و کلیدی برای عوامل ذهنی در ایجاد تغییر در سیاست

 Epistemic)جوامـع معرفتـی   «ای را بـرای نقـش   گویند که باید اهمیت ویژهآنها می. گیرندمی

communities) در ایجاد تحول سیاسی در نظر گرفت.  

ی تغییـر توسـط   گرا دربارهترین بررسی و تحلیل رویکرد کثرتشاید بتوان گفت که معروف

او معتقد است که پیونـد روشـنی بـین کـنش مقیـاس خـرد       . شدانجام شده با (Rosenau)رزنو 

(small- scale)  و تغییر مقیاس بزرگ(large- scale) رزنـو بـا اسـتناد بـه نظریـه      . وجود دارد

المللـی را بـا   هـای سیاسـی بـین   در ریاضیات و فیزیـک نظـام   (complexiy theory)پیچیدگی 

مللـی هـم   الهـای بـین  سیاسـت «اسـت کـه     او معتقـد . کندهای آب و هوایی مقایسه میسیستم

  4».شودمی) نقاط گسست(و هم تغییرات ناگهانی ) تدریجی(دستخوش تغییرات تکاملی 

هـای  هر دو آنها از پیشرفت. رویکردی تقریباً مشابه با رویکرد رزنو دارد (Gaddis)گدیس 

  لی اسـتفاده  شناسـی تکـام  جدید در نظریه پیچیدگی در ریاضی، و تغییـرات اساسـی در زیسـت   

  .کنندمی

  

  مدتساختارگرایی و تغییرات دراز

. الگوی ساختارگرا یک رویکرد واحد نبوده و در نتیجـه بـه سـادگی قابـل تعریـف نیسـت      

هایی هستند که اوالً یک مقیاس جهانی را برای تحلیـل  رویکردهای ساختارگرا گروهی از دیدگاه

  هـای کـنش نقـش مهمـی در     تارها یـا چـارچوب  گیرند، و ثانیاً اعتقاد دارند کـه سـاخ  به کار می

هـای مارکسیسـتی و غیـر    ایـن رویکردهـا شـامل دیـدگاه    . کننـد های جهانی بـازی مـی  سیاست

  تـرین رویکـرد   معـروف . باشـند های دیگـر مـی  های مبتنی بر اقتصاد و زمینهمارکسیستی و نظریه

ت کـه توسـط والرشـتاین    اس (world systems analysis)»های جهانیتحلیل نظام« ساختار گرا

(wallerstein) ی هـای مارکسیسـتی دربـاره   این رویکرد پیوند نزدیکی با نظریه. ارایه شده است

در عین حال والرشتاین بیشترین اهمیت را برای . تغییر دارد اگر چه خود او منکر این پیوند است

بـه نظـر او   . شودل میهای جهانی قایهمزمانی عوامل سیاسی و اقتصادی در ظهور و سقوط نظام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  .شماره هشتم. سال سوم. فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ      

 

148

آیند، امـا  های جهانی اساساً الگوهای اقتصادی هستند که بوسیله عوامل اقتصادی بوجود مینظام«

این الگوها همچنین ابعاد سیاسی داشته وبه عنوان عوامل علتی در ایجـاد تغییـرات سیاسـی دراز    

تارهای اقتصـادی  والرشتاین معتقد است که از طریـق تغییـر شـکل سـاخ     5.»مدت عمل می کنند

شوند، و این الگـوی  ی پیرامونی با نظام جهانی رانده میبسیاری از کشورها به سوی نوعی رابطه

داری پیرامون تکرار شونده است، و تنها راه تغییر این رابطه تغییـر نظـام سـرمایه    ـی مرکز  رابطه

هـای جهـانی   های نظامبرخی طرفداران والرشتاین به وجود این نوع رابطه حتی در اقتصاد. است

پیش از تاریخ، دوران کالسیک، قرون وسطی در اروپا و در منطقـه مدیترانـه و آسـیا نیـز اعتقـاد      

  .دارند

رویکـرد  « الملـل ارایـه شـده   ی تغییرات دراز مدت در روابـط بـین  دیدگاه دیگری که درباره

هـای زمـانی   مقیـاس  ها دری تمدناین دیدگاه به مطالعه. است (Wilkinson)ویلکینسون »تمدنی

ای از شهرهاست که از نظر سیاسی بـا  منظور ویلکینسون از تمدن مجموعه. پردازددراز مدت می

این الگوهای . ای ارزشی فرهنگی استیکدیگر تعامل دارند، این تعامل بدون احتساب هر گونه 

شوند که نوع منتج میهایی آورند که به ایجاد نظامهایی از ارتباطات را به وجود میتعاملی شبکه

  .دهدپیرامونی را از خود بروز می ـی مرکز رابطه

را به عنوان مبنایی برای تحلیل تغییرات  »ماتریالیسم تاریخی«رویکرد  (Halliday)هالیدی 

رویکرد هالیدی آشکارا رویکردی تاریخی است و . گیردالملل به کار میدراز مدت در روابط بین

هـای جهـانی   اقتصادی سیاسـت  -هالیدی بر بافت اجتماعی. کندتاکید میبر کلیت تاریخ بشری 

او نقـش تضـاد طبقـاتی و    . شـود تمرکز کرده و اولویت علتی را برای عوامل اقتصادی قایل مـی 

انقالب را در تحلیل علت دگرگونی مهمتر از همه دانسته و فرایند تغییر را حاصل کارکرد عوامل 

  .دانداقتصادی می

  ی تغییـرات دراز مـدت شـباهت بسـیار زیـادی بـا       دربـاره  (Rosenberg)برگ نظریه رزن

این نظریه نیز آشکارا ماتریالیستی است و بر مفاهیمی . ی تاریخ داردهای مارکسیستی دربارهنظریه

سـاختارهای   »به نظر رزنبـرگ . اقتصادی تاکید می کند -طبقه و شیوه ی تحلیلی اجتماعی«چون 

  کننـــده ای بـــر عملکـــرد نظـــام هـــای بـــین اللملـــی دارنـــد و   اجتمـــاعی تـــاثیر تعیـــین

یعنی توضیح سیاسـت هـای   . مارکسیسم توضیح داده شوند »نظریه ارزش«می بایست بر حسب 

  6.جهانی بر حسب روابط اجتماعی و اقتصادی و در نظر داشتن موقتی بودن اشکال سیاسی
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  قتصـادی فراملـی و   اهمیـت زیـادی را بـرای عملکـرد عوامـل اجتمـاعی و ا       (Cox)کاکس

تواننـد یـک   این گروهها به نظر کـاکس مـی  . شودهای فراملی دارای منافع مشترک قایل میگروه

. المللی در جهت تامین منافع خود تاثیر بگذارنـد بلوک سیاسی تشکیل داده و بر ساختارهای بین

قتصادی باعث تغییـر  آید که این منافع تغییر کنند یا عوامل ابه نظر کاکس تغییر هنگامی پیش می

  ها شودبندیاین گروه

  

  مدتشناسی و تغییرات درازجامعه

به دنبال یـافتن قـوانینی    (Comte) ُکنت. ه مسئله تغییر پرداخته استشناسی از ابتدا بجامعه

مسـئله تغییـر را کـه بـه عنـوان یـک        (Durkheim)دورکهیم . شوندبود که سبب ایجاد تغییر می

شناسی در قرن بیستم در واقع جامعه. گرفت مورد توجه بسیار قرار دادیحرکت تکاملی در نظر م

  .تا حد زیادی به مطالعه چگونگی تغییر پرداخته است

شناسی مفاهیم داروینی تکامل را به عنوان مبنایی بـرای  جامعه (Spencer)از زمان اسپنسر 

هـای آنهـا بـه کـار گرفتـه      های اجتماعی انسانی و سازمانتفسیر تغییرات صورت گرفته در گروه

یک نکته کلیدی در این دیدگاه این است که سراسر تاریخ بشـری در حـال پیشـرفت بـه     . است

شناسـی  البته دو استثناء مهم بر این گرایش عمومی در جامعـه . سوی پیچیدگی فزاینده بوده است

دهـایی اسـت کـه    های تکاملی و ماتریالیسم تاریخی رویکردر مورد تفسیر تغییر بر اساس نظریه

از نظر سوروکین هر تغییر . به کار گرفته شده است (Pareto)و پارتو  (Sorkin)توسط سورکین 

. دارای یک الگوی مشخص است و در مطالعه هر گونه تغییر بایـد ایـن الگـو را در نظـر داشـت     

ی قـرار  ی زمانی از قرن هفتم قبل از میالد تا قرن بیستم میالدی را مـورد بررسـ  سوروکین گستره

بـه  . گیـرد را به کار مـی  (World analysis scale)داده و در این کار یک مقیاس جهانی تحلیل 

های اصلی وجـود دارنـد کـه در طـول تـاریخ      تعداد محدودی از انواع نظام«باور سوروکین فقط 

د در به نظر او علت تغییر را بای 7.»های اصلی استشوند و تغییر حاصل تغییر این نظامتکرار می

بنـابراین  . کنندها جستجو کرد و عوامل انسانی نقش ناچیزی در این تغییرات بازی میدرون نظام

هـا دانسـت، و اینکـه تغییـرات دراز     ای ذاتی و درونی در تمامی نظامتغییر را باید به عنوان پدیده

  .های اصلی استای معدودی از نظاممدت تکرار چرخه
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ی روانشناسی نخبگـان  ر مورد تغییر اتخاذ کرده و آن را نتیجهشناختی دپارتو دیدگاهی روان

او بـا اسـتفاده از   . داند که تحت حکومت نخبگـان هسـتند  ی آن با روانشناسی کسانی میو رابطه

به نظر . بیندبر هم خوردن این تعادل می ها، تغییر را نتیجهمفهوم تعادل به عنوان عامل حفظ نظام

  .ادل در یک نظام سیاسی چرخش انواع مختلف نخبگان استپارتو عامل کلیدی حفظ تع

بنظـر  . دانـد تغییر را نتیجه تعارض می (Darendhorf)شناس آمریکایی بنام دارندورف جامعه

این تعارضات به باور او ناشـی  . ای هستندتعارض و تغییر از عناصر ذاتی و درونی هر جامعه« او

بنـابراین    8.»یعنی امکان بر آوردن نیازها و منافع اسـت  (life chances)«فرصت های زندگی »از

شناختی دیگر دیدگاه جامعه. گیری منافع و نیازها دانستی عوامل درونی و پیتغییر را باید نتیجه

پارسون معتقد اسـت کـه هـر جامعـه     . ارایه شده است (Parson)ی تغییر توسط پارسون درباره

او بـا بـه کـارگیری    . باشـند نه سازی راهبردهای خود مـی متشکل از افرادی است که در پی بیشی

مفهوم تعادل را مطرح سـاخته تـا    (Functionalism)مفاهیم تکاملی و انسان شناسی کارکردگرا 

  .ها و در نتیجه تغییر را در طول زمان شرح دهدمسئله حفظ اصالح سیستم

یکـی از  . ی تکـاملی نیسـتند  ی تغییر رویکردهاهای جامعه شناختی دربارهالبته تمامی تحلیل

ی است که نظریـه  (Giddens)منتقدین معروف رویکردهای تکاملی و مارکسیستی آنتونی گیدنز 

در هر جامعه «گوید که این نظریه می. او طرفداران بسیاری دارد (Structuration)مندی ساختار

دهند تا دسـت بـه   ان میکنند اما به ما امکساختارهایی وجود دارند که آزادی عمل را محدود می

بنظر گیدنز زنـدگی  . بردنام می »دوگانگی ساختار«چیزی که گیدنز از آن به عنوان  9.»کنش بزنیم

. اجتماعی در درون این ساختارها جریان دارد، اما فرد در جامعه صرفاً یک عنصر منفعـل نیسـت  

گرایـی  به جای تاکیـد بـر جبر  بنابراین . دکندر واقع فرد تغییر را آغاز کرده و در آن مشارکت می

گیـری و  های بوم شناختی، ساختارمندی اهمیت بیشـتری را بـرای تصـمیم   ماتریالیستی یا دیدگاه

  .شوددانشوری کنشگران قایل می

اسـت   »کنشگر راهبردی آگـاه «نکته اصلی در دیدگاه گیدنز این است که فرد در جامعه یک 

» باز تولید اجتمـاعی «بنابراین . کندخود اتخاذ میی تجارب و دانش که تصمیمات خود را بر پایه

بـا  . ی تکرار ساختارهای در حال فعالیت اسـت ی ساختار در طول زمان نتیجهیعنی تولید دوباره

تواند کمک به تغییر ساختارها و در نتیجه تغییر منطق و مبانی خود جامعـه  این حال نقش فرد می
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ای ند، بلکـه رابطـه  زها را ممکن و یا محـدود سـا  انند کنشتوبنابراین ساختارها نه تنها می. باشد

  .کنندگان در آن ساختارها دارندبازتابی با مشارکت

بوجود آمدن ساختارها و ساختارمندی از تعامل بین افراد و سـاختارهایی کـه در درون آنهـا    

در نتیجـه در  . شودزندگی می کنند، و بین افراد با یکدیگر و تغییر شکل این ساختارها ناشی می

  شـوند، آنهـا همچنـین     توانند بـاز تولیـد  های اجتماعی ساختارها میکه به منظور بقاء نظام حالی

چنـین دیـدگاهی    . های اجتماعی جدیدی را بوجود آورندتوانند تغییر شکل یافته و چارچوبمی

قبیـل موقعیـت   تواند سـاختارهایی از  شود، بنابراین میهم دنیای مادی و هم انسانی را شامل می

پیامدهای غیر  ی دیگر نظریه گیدنز شناخت اهمیتجنبه. شودجغرافیایی و منابع را نیز شامل می

هـای اجتمـاعی   ها و نظرات افرادی کـه در ایـن فعالیـت   او بر اهمیت دیدگاه. منتظره کنش است

و یـا  هـای عمـدی   ی کـنش بنـابراین تغییـرات مـی تواننـد نتیجـه     . کندکنند تاکید میشرکت می

  .عمدی افراد در جریان باز تولید و تغییر شکل ساختارها باشندغیر

  
  تاریخ و تغییرات دراز مدت

هـای  هـای مارکسیسـتی و دیـدگاه   توان به دو گروه دیـدگاه نگاه تاریخ به مسئله تغییر را می

ار گـروه کالسـیک،   تـوان بـه چهـ   هـای مارکسیسـتی را مـی   دیـدگاه . مارکسیستی تقسیم کردغیر

مارکسیسم کالسیک علت اصلی تغییر را عوامل . بندی کردگرا و انتقادی تقسیمکی، ساختارگرامس

شـوند و تغییـر از یـک الگـوی مشـخص      داند که به عنوان زیر بنا در نظر گرفته میاقتصادی می

نگـاری مارکسیسـتی   در تـاریخ . رسدکند که با گذر از مراحلی به هدف نهایی خود میپیروی می

مل ذهنی و همچنین تعامل نقش مهمتری داشته و بر نقش هژمونی که در اینجا بـه  گرامسکی عوا

هـای سـاختارگرا از عوامـل    مارکسیسـت . شودی بالمنازع ایدئولوژی است تاکید میمنظور سلطه

تری را برای عوامل ذهنی و کنترل اطالعات در ایجـاد تغییـرات   اقتصادی فراتر رفته و نقش مهم

هایی را مورد پرسش قرار داده و های چنین دیدگاهاه انتقادی اهداف و روشدیدگ. شوندقایل می

  .کوشد تا تاثیراتی را که این رویکردها و تفسیرها بر جامعه دارند مشخص کندمی

بنـدی مشـخص   اند و در یـک دسـته  ی تغییر بسیار متنوعهای غیر مارکسیستی دربارهدیدگاه

دل ودر ایـن زمینـه بـه نظـرات او اشـاره کـرد فرنانـد بـر         توانیکی از کسانی که می. گنجندنمی

(F.Braudel)  هـای  ای از مقیـاس است که بر اهمیت تجزیه و تحلیل تغییر بر اساس مجموعـه
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ــد مــی      ــا هــم تاکی ــرتبط ب ــانی م ــانی و مک ــدزم ــرو  . کن ــر ب ــه نظ ــاس ب ــن مقی   هــا دل ای

ست که فرایندهایی که در ایـن  او معتقد ا. میان مدت و یا دراز مدت باشند توانند کوتاه مدت،می

تواننـد در  اند اما انـواع فراینـدهای مجـزا مـی    کنند بالقوه با هم مرتبطهای زمانی عمل میمقیاس

  هـای متفـاوت، توضـیحات متفـاوتی     در مقیـاس . های زمانی یا مکانی متفاوتی عمل کنندمقیاس

قتصـادی یـا محیطـی    رگرایـی ا اما این مسئله به معنـی روی آوردن بـه جب   .تواند مفیدتر باشدمی

شـناختی و  هـای بـوم  کنند و بافتها عمل میعوامل ذهنی در تمام مقیاس«دل به نظر برو. نیست

در تجزیـه و تحلیـل    10.»عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در ایجاد تغییرات اهمیت زیـادی دارنـد  

هـا فراینـدها   م مقیـاس های زمانی و مکانی اهمیـت دارنـد، و در تمـا   ای از مقیاستغییر مجموعه

  .کندیکسان نیستند، و هر فرایند لزوماً در یک مقیاس عمل نمی

گرایـی تـاریخی   خـاص «یکی از رویکردهای غیر مارکسیسـتی در بـین مـورخین رویکـرد     

(historical particularist) ای از رویـدادهای  بنابراین رویکرد تاریخ صـرفاً از مجموعـه  . است

ایـن مجموعـه رویـدادها را    . اندرویدادها به عنوان روایت قابل درک ناهمگن تشکیل شده و این

توانند بر رویدادهای سیاسی، این رویدادها می. بندی کردتوان از نظر زمانی یا موضوعی دستهمی

های اجتماعی و یا اقدامات اقتصادی متمرکز باشند، اما همگی آنها مبتنی بر مفاهیم نظری روایت

گونه فرایند یا ساختار در حال فعالیتی در تـاریخ  دیدگاه معتقد است که هیچ این. یکسانی هستند

  .وجود ندارد، و هیچ گونه قوانین کلی و جهان شمولی نیز در تاریخ وجود ندارد

گرایی تاریخی و ماتریالیسم تـاریخی را بـا   های خاصدیدگاه )(Paul Kennedyیپاول کند

توانند با استفاده از ی آن رویدادهای ناهمگن میاده که بر پایهای را ارایه دهم تلفیق کرده و نظریه

ای از ظهـور و سـقوط   او با بررسـی مجموعـه  . اصطالحات و تعابیر اقتصادی توضیح داده شوند

رابطـه نزدیکـی بـین رشـد     « رسـد کـه  های بزرگ از قرن شانزدهم به بعد به این نتیجه میقدرت

هایی که موقعیت ممتازی در بین معاصرین دارد، دولتهای بزرگ وجود اقتصادی و زوال قدرت

های حفظ برتری به به نظر کندی این ارتباط نزدیک یا حلقه پیوند به عنوان هزینه 11.»خود دارند

ی همبستگی بین برتری اقتصادی و نظامی است که عوامل اقتصادی را به عوامـل سیاسـی   اضافه

  .دهدپیوند می
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  رات دراز مدترویکردهاي ریاضی و تغیی

ها مثل زیمـن  دانبرخی ریاضی. ی تغییر داردریاضیات نیز نظریه های خاص خود را درباره

(Zeeman) توان در مـورد جوامـع انسـانی نیـز بـه کـار بـرد       ها را میعقیده دارند که این نظریه .

: نـد از شود به تحلیل تغییر در جوامع بشری مربوط باشند عبارترویکردهای ریاضی که تصور می

  .»پیچیدگیریاضیات «و » نظریه سیستم ها«، »نظریه فاجعه«، »تحلیل شبکه«، »تحلیل تصمیم«

  گیـری در ایجـاد تغییـرات سیاسـی ابتـدا بـه تحلیـل چگـونگی         با توجه به اهمیت تصـمیم 

تحلیل : توان به دو روش اصلی مورد بررسی قرار داداین موضوع را می. پردازیمگیری میتصمیم

هـای ممکـن کـه در یـک زمـان      گیریای از تصمیمگیری، و بررسی مجموعهیند تصمیمخود فرا

ممکن است ادعا شود که در هـر موقعیـت   . مشخص در پیش روی یک فرد یا سازمان قرار دارد

تواند به ها در مقابل یک فرد وجود دارد که اتخاذ هر یک از آنها میای از تصمیمخاص مجموعه

  .ودنتایج متفاوتی منجر ش

تواند به یک ی دیگر تصمیم گیری همیشه میاز یک جنبه این نظر درست است، اما از جنبه

که انتخاب با اتخاذ چنین رویکرد دوتایی باید پذیرفت . انتخاب ساده بین بلی و خیر تقسیم شود

. شـود و تعویق، و همچنین انکار مسـتقیم را شـامل مـی   ) کسب اطالعات(گزینه خیر زمان تفکر 

ایـن  . گیـری شـوند  ی تصـمیم های مختلفـی دربـاره  توانند باعث طرح نظریههایی میتقابل چنین

  .شوندگیری میو ارزیابی منطقی مراحل تصمیم شامل تحلیل احتماالت نتایج ممکن هانظریه

شناسی وسیعاً مورد استفاده قرار گرفتـه مبنـای   شناسی و انسانتحلیل شبکه هم که در جامعه

ایـن  . گیـرد حلیل شبکه روابط اجتماعی را به عنوان یک سری پیوندها در نظر مـی ت. ریاضی دارد

تر و پویاتر بوده، و یا هایی در جریان روابط پیچیدهتوانند بیانگر روابط ایستا، یا لحظهها میشبکه

درک . به منظور تحلیل الگوهای موجود در اشکال مختلف در طول زمان مورد استفاده قرار گیرند

ی هـای ریاضـی دربـاره   تواند با هر یک از نظریـه ان اجتماعی و سیاسی به عنوان شبکه میسازم

ها هـر  نظریه سیستم. ها، نظریه فاجعه و نظریه پیچیدگی ترکیب شوددینامیک یعنی نظریه سیستم

هـای  ی آن که سیسـتم دهندهتر تشکیلهای کوچکبخش از یک سیستم بزرگتر را بالقوه با بخش

های درون این سیستم فرعـی در نظـر   تغییر به عنوان جریان. داندشود مرتبط میده میفرعی نامی

و آنهایی کـه باعـث    »بازخورد مثبت« شوندهایی که باعث تقویت تغییر میجریان. شودگرفته می
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در رویکردهـای سیسـتمیک   . شـوند نامیـده مـی   »بازخورد منفـی « شوندتقویت ثبات سیستم می 

بنـدی  شوند، و این امـر بـه دسـته   یاری برای تعادل یا ثبات سیستمیک قایل میمعموالً اهمیت بس

  .هایی منجر شده که ممکن است تعادل در یک سیستم پویا به خود بگیردانواع شکل

  ای از تغییـرات کـه توسـط یـک نظـام در طـی زمـان انجـام         الگو یا مجموعه(مفهوم مسیر 

فرعی این رویکرد را با دیدگاه ریاضی دیگری نسبت  هایو مفهوم ارتباط متقابل سیستم) شودمی

ی تغییـرات  نظریه فاجعـه یـک نظریـه ریاضـی دربـاره     . زندبه تغییر یعنی نظریه فاجعه پیوند می

نظریـه  . ناگهانی است که در مورد نهادها و سازمانهای انسانی وسیعاً به کـار گرفتـه شـده اسـت    

تواند به تغییرات تدریجی عوامل به ظاهر جزیی میفاجعه بر این دیدگاه استوار است که انباشت 

نظریه فاجعه با اهمیت دادن به عوامل جزیی در ایجاد تغییرات اساسـی  . منفی ناگهانی منتج شود

  .مکمل مفیدی برای توضیحات تدریجی تغییر بوده است

دهد تـا حتـی   ای دنبال می شود به ما امکان میهای فاجعهمسیر مشخصی که توسط سیستم

دهد نظریه فاجعه به ما امکان می. های ریاضی نوع تغییر را تشخیص دهیمبدون استفاده از تحلیل

تواند اتفاق و شکل دیگر آن می) دولت(سریع را که بین یک شکل از نظام تا چگونگی تغییرات 

  .بیفتد بشناسیم

ییـر شـکل   گیـری و تغ کند تا مفاهیم ریاضی را در مورد مدل شکلنظریه پیچیدگی سعی می

ی وم در محـدوده هـای پیچیـده بـه ایـن مفهـ     نظـام . های مختلف اما ساختارمند به کار ببنددنظام

) گازهـای داغ ( شکل کـه شـکل ثـابتی ندارنـد    و ساختارهای بی) کریستال ها(ساختارهای ثابت 

  بنـابر نظـر اندرسـون    . های پیچیده توسط اندرسـون ارایـه شـده اسـت    تعریف نظام. وجود دارند

دهند که صـرفاً  اند و رفتاری از خود بروز میهای پیچیده آنهایی هستند که بزرگ و پیچیدهامنظ«

ی ویژگی ظرفیـت  های پیچیده بواسطهشود که نظامها نیست همچنین گفته میمجموع اجزای آن

تواننـد  های پیچیده همچنـین مـی  سیستم 12».اندها متمایزحفظ و ذخیره اطالعات از دیگر سیستم

  .دهی کنندود را سازماندهی و ساختخ

  

  نتیجه

مکاتب مختلف مسئله تغییردر جوامع بشری را با رویکردهای مختلفی نگریسته و هر یک از 

شوند اما آنچه همگی بر سر آن توافق دارند اصل وجود پدیده دید خود دالیلی برای آن قایل می
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ل درونـی وبرخـی دیگـر در عوامـل     برخی علت اصلی را در عوام. تغییر و دائمی بودن آن است

حتی در بین افرادی هـم  . دانندای از عوامل درونی و بیرونی میبیرونی و گروهی نیز در مجموعه

ای علت تغییر گرایی عدهدر رویکرد واقع. که به یک رویکرد تعلق دارند نظر واحدی وجود ندارد

لمللی قوی جهت نظارت بـر رفتـار   اها وعدم وجود یک نهاد بینگریزی برخی دولترا در قانون

در همـین  . بینـد ها و همچنین رقابت بین آنها و مهمتر از همه عوامل اقتصادی میاین گونه دولت

  هـا را مهـم   حال گیلپین بر انتخاب عقالنی تاکید میکند و مدلسکی عامل جنـگ و بـروز بحـران   

ای از عوامل را در این مورد ههای نو در حالی که مجموعگرایان و بخصوص لیبرلکثرت. داندمی

هـای دموکراسـی و   دانند بر نقش عامـل انسـانی و پیشـرفت و پیـروزی نهـایی ارزش     دخیل می

علـت تغییـر را وجـود    ) غیر مارکسیسـتی ( گرا برخیدر رویکرد ساختار. کنندلیبرالیسم تاکید می

یخی و تضـاد طبقـاتی   بر جبر تار )مارکسیستی(ها و برخی دیگر پیرامون بین دولت ـرابطه مرکز

تکـاملی اشـاره   جود دو دیدگاه عمده تکاملی و غیرتوان به وشناسی نیز میدر جامعه. تاکید دارند

اند امـا  های تاریخی نیز در مورد مسئله تغییر بسیار گستردهرویکرد. که نظرات متفاوتی دارند کرد

که این دو گروه نیز خود به  میتوانند به دو گروه عمده مارکسیستی و غیرمارکسیستی تقسیم شوند

ــز. شــوندهــای دیگــری تقســیم مــی بنــدیگــروه ــای ریاضــی نی ــر را مســئله رویکرده   ای تغیی

  ناپذیر دانسته و عمدتاً بر این باورند که عوامل بـه ظـاهر کوچـک هرگـاه انباشـته شـوند       اجتناب

توان گفت کـه بـا   میبندی مسائل مطروحه در باال با جمع. توانند منشاء تغییرات اساسی شوندمی

باره اصل در جوامع بشری وجود دارد اما در وجود اختالف نظرهای مهمی که در باره علت تغییر

  .وجود آن هیچ شکی نیست
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