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چکیده
در تاریخ روابط بینالملل بازدارندگی بهعن ان یکی از لهمترین سیستمهتای
لدیریت نظتم و حدت النیتت لطترح بت ده استت .التا بتا تحت ل سیستتم
بین الملل ،راهبردها و سازههای ن نیز لتح ل شد .در این لیان شکلگیری
سیستمهای پیچیده و ش ب سبب تیییر راهبردهای انین سیستمی شتده
است؛ به همین سبب این پرسک اساسی لطرح لی ش د که تح ل سیستتم
جهانی و شبکه ای شدن ن در االتب سیستتمهتای پیچیتده و شت ب اته
تأثیری بر اص ل لنطقی و فیزیکی (سازه فیزیکی) راهبترد دفتاعی سیستتم
بازدارندگی برجای لیگذارد؟ در همین راستا با شکلگیری نظتم نالتقتارن،
راهبرد های دفاعی سیستم بازدارندگی تیییر خ اهد کترد و لقالته استتدالل
لیکند که راهبرد دفاع جال بهعن ان الگ ی حاکم در بازدارندگی در انین
نظمی لطرح لی ش د و اصل ت ازنسازی ،همپایانی؛ همزلانسازی ارتباطاخ
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و همافزایی؛ برونگرایی در سیستم؛ شبکهای کتردن سیستتم؛ اندستطحی
نم دن شبکه؛ شاخهای نم دن سیستم بهعن ان اص ل لنطقتی دفتاع جتال
لطرح و دفاع شبکهای سیبرنتی

بهعنت ان شتکل فیزیکتی انتین دفتاعی

لطرح لی ش د .برای پاسخ به پرستک اصتلی و بررستی فرضتیه نیتز ضتمن
بهرهلندی از لدلسازی ایاسی ابتتدا اتارا ب نظتری و لدهت لی لطالعته
راهبرد دفاع جال در نظم نالتقارن لطرح لی ش د .در استمت دوخ عناصتر
تحلیلی نظم نالتقارن در سیستمهای پیچیده و شت ب لت رد بررستی اترار
لیگیرد .در بفک س خ اارا ب تحلیلی عناصر بازدارندگی در نظم نالتقان
ترسیم لیش د.

واژههای کلیدی :سیستم پیچیتده ،سیستتم شت ب ،نظتم نالتقتارن ،دفتاع
جال  ،سیستمهای سیبرنتی

مقدمه
تاریخ روابط بیبالملل با معمای نظم و امنیت عجیب شده است و دورههای تالاریخی
آن مملو از جنگها و بحرانهالای مختلالف بالیب واحالدهای تشالکیلدهنالده سیسالتم
بیب الملل بوده اسالت .بسالیاری از کشالورها درنتیجاله چنالیب جنالگهالایی از گسالتره
سرزمینی سیستم حذف شده و یا بخشهالای مهمالی از سالرزمیب خالود را از دسالت
دورانی هویت و ع

ملی خود را خدشهدار دیالدهانالد .باله همالیب سالبب کشالورها

بهدنبال یافتب راهوروشهایی بودهاند که از بروز جنگ علیه خود جلالوگیری کالرده و
بروز چنیب جنگی کمتریب خسالار

در صور

را متحمالل شالوند .چنالیب عتقاله و

ضرورتی منجر به شکلگیری سیستمهای مدیریتی مختلفی مانند موازنه قوا ،اتحالاد و
ائتتف ،پیمان های نظامی دوجانبه و چندجانبه ،شکل دادن به کنفدرالی از دولتها و
بازدارندگی شد .در ایب میان بازدارندگی و موازنه بهعنوان دو سیستم اصلی مقابله با
تهدیدا

مدنظر قرار گرفت؛

هرچند موازنه با خطرا

مختلفی روبهرو بوده و در معرض آسیبهالای جالدی

قرار دارد ،اما بازدارندگی ازجمله سیستمهای کارآمدی است که بهدلیل ویاگالیهالای
راهبردی آن ،امنیت بیشتری را برای کشورها در سیستم آنارشالیک در پالی دارد .ایالب
سیستم هرچند ریشه تاریخی به قدمت بشر دارد اما بعد از جنالگ جهالانی دوم و بالا
پیدایش اب ارهای راهبردی نویب که تهدید به مقابله را بهعنوان عنصر اساسی مطالرح
نمود ،از اهمیت فراوانی برخوردار شد .ایب سیستم و ویاگیهای آن ازجمله راهبالرد
دفاعی ،ارتباط مستقیمی با محیط راهبردی سیستم جهانی

دارد.

در ابتدا تهدید نظامی به عنوان اب اری برای پیشگیری از بالروز جنالگ و بحالران
مدنظر ادبیا
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دادهاند و یا مجبور به تحمل استیت و سلطه قدر های قویتر بالودهانالد و در چنالیب

روابط بیبالملل بوده است .بالهعبالارتی راهبالرد دفالا نظالامی یکالی از

مهمتریب راهبردهای سیستم بازدارندگی مورد نظر ادبیا مالذکور بالود و مالدلهالای 091

انتخاب عقتیی بهعنوان شرط بنیادیب در موفقیت یا شکست بازدارنالدگی محسالوب
میشد .توازن نظامی یکی از شرایط موفقیت مورد تأکیالد ایالب نظریاله بالود .پیالدایش
ستح های اتمی ،دفا راهبردی کاله جنباله نظالامی داشالت را باله دلمشالغولی عمالده
کشورهای هستهای تبدیل کرد .ایب درحالی بود که سایر کشورها بهدلیل خارج بودن
از حوزه کشورهای هستهای عمت با دفا ناقص راهبردی روبهرو بوده و بهنوعی بالا
نقصان دفاعی و درنتیجه پیامدهای منفی آن مواجه بودند .باله همالیب سالبب سیسالتم
دوقطبی و دوبلوکی و حمایت بلوکی بهعنوان جایگ یب سیستم بازدارندگی با راهبرد
دفا بومی عمل میکرد .با تحالول سیسالتم جهالانی و هامونیالکشالدن آن ،موضالو
بازدارندگی و دفا راهبردی به یکی از جدیتریب معضت

امنیتی کشورها بالهویالاه

کشورهای ضعیف و یا کشورهایی که خواهان استقتل عمل در کنشهای راهبالردی
خود بودند ،تبدیل شد .در ایب میان بازدارندگی یک جانبه و گسترده هامالون ،عمالت
امنیت تمام کشورها را در معرض خطر قرار داد .بنابرایب یالافتب سیسالتمهالایی بالرای
مقابله با چنیب تهدیداتی بهعنوان یکی دیگر از معضت

امنیتی کشالورها در عمالل و

معمایی برای نظریهپردازی در حوزه سیاست بیبالملل و منطقهای متجلی شد.
در ایب میان یکی از مهمتریب اتفاقالاتی کاله در عرصاله سیسالتم جهالانی رخ داد،
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تحول در فرایندهای سیستمی و شبکهای شدن سیستم است .ویاگیهای یک شالبکه
می تواند راهبردهای بازدارندگی را با تغییرا

بنیادیب روبه رو سازد .از ویاگالیهالای

نظم شبکهای ،نامتقارن بودن نظم و اصول نوینی مانند هالمزمالانی و تنالو تهدیالدا
و ...است که ایب ویاگیها راهبردهای دفاعی سیستم بازدارندگی را بهشالد

تحالت

تأثیر قرار می دهد و سالبب تحالول در مفالاهیم بازدارنالدگی ماننالد راهبالرد دفالاعی و
جایگ ینی دفا جام بهجای آن میشود.
ادبیا

موجود در حوزه روابط بیب الملل بیشتر بر بازدارندگی تأکید داشته و راهبالرد

دفاعی آن نی در قالب دفا راهبردی موشکی و نظامی مورد تأکید قرار گرفته اسالت.
اما پیچیدگی سیستم جهانی و شبکهای شالدن نظالم و شالکلگیالری نظالم نامتقالارن و
پیامدهای نظری چنیب نظمی بر راهبرد دفا در بازدارندگی مورد توجه جالدی قالرار
نگرفته است .به همیب سبب ایب حوزه فاقد چارچوب نظری منسجمی در ایب زمینه
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می باشد .لذا پاوهش حاضر از دو بعد ،دارای اهمیت و ضرو

است .نخست اینکاله

از بعد نظری بازدارندگی و راهبردهای آن در سیاست بیبالملالل ،بالهدلیالل تحالوال
سیستم جهانی و شبکهای شدن آن با تحوال
راهبرد دفا در بازدارندگی با تحالوال

نوینی روبهرو می باشد .در ایالب میالان

بسالیار بیشالتری نسالبت باله سالایر راهبردهالا

روبه رو است .به ایب سبب نظریههالای موجالود باله وجاله شالبکهایشالدن سیسالتم و
پیامدهای آن بر راهبرد دفاعی توجه چندانی نداشته و یا دستکالم سالعی در فالراهم
نمودن بنیانهای نظری مستحکم در قالب مدلهای نظری برای آن نداشتهاند.
پاوهش حاضر میتواند مدلی نظری را برای راهبرد دفالا سیسالتم بازدارنالدگی
در وضعیت سیسالتم هالای پیچیالده و آشالوب فالراهم کنالد .از سالوی دیگالر از منظالر
کاربردی ،پاوهش می تواند مدل طراحی راهبرد دفاعی در قالب دفا جام نالویب را
دهد .به طورکلی هدف و نقطه تمرک پاوهش بالر طراحالی راهبالرد دفالاعی در مالدل
جام سیستم بازدارندگی است .اصوال سیسالتم بازدارنالدگی در قالالب نظالری دارای
چهار راهبرد تهاجم ،دفا  ،اطمینانسازی ،و سازش میباشد ،اما هدف ایالب پالاوهش
بررسی راهبرد دفا و خرده سازه فی یکی آن است.
در حوزه ادبیا

نظری روابط بیبالملل ایب پرسش اساسی مطرح میشود که تحالول

در سیستم جهانی و شبکهای شدن آن در قالب سیستمهالای پیچیالده و آشالوب چاله
تأثیری بر اصول منطقی و فی یکی (سازه فی یکی) راهبرد دفاعی سیستم بازدارنالدگی
برجای میگذارد؟
در پاسخ به پرسش اصلی ،ایب فرضیه مطرح میشود که با شکلگیالری سیسالتمهالای
پیچیده و آشوب ،نظم نامتقارن بهعنالوان مهالمتالریب الگالوی نظالم سیسالتمی مطالرح
می گردد .در همیب راستا با شکل گیری نظم نامتقارن ،راهبردهای دفاعی بازدارنالدگی
تغییر کرده و راهبرد دفا جام بهعنوان الگوی حاکم در بازدارندگی در چنیب نظمی
مطرح میشود و اصل توازنسازی ،همپایانی؛ همزمانسازی ارتباطا

و هالماف ایالی؛

برون گرایالی در سیسالتم؛ شالبکه ای نمالودن سیسالتم؛ چندسالطحی نمالودن شالبکه؛ و
شاخهای نمودن سیستم بهعنوان اصول منطقی دفا جام  ،و دفالا شالبکه سالیبرنتیک
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در اختیار طراحان حوزه راهبردی ازجمله طراحان سیاست خالارجی کشالورها قالرار

بهعنوان شکل فی یکی چنیب دفاعی مطرح میشود.

با توجه به ابعاد نویب در حوزه سیسالتمهالای پیچیالده و آشالوب ،ایالب پالاوهش دارای 091

مفاهیم چندی است .نخستیب مفهوم ،بازدارندگی شالبکهای اسالت کاله مالیتالوان آن را
روابط مبتنی بر تهدید از طریق استیت بر جریان ارتباطی موجود در شبکه تعریف کالرد.
ایب استیت از طریق کنترل مرک و کانون توزی ارتباطا

و کنترل نقاط پیونالد در درون

شبکه تحقق مییابد .مفهوم دوم ،بازدارندگی مثلثی است که بالر بازدارنالدگی از طریالق
تهدید متحدان واحد متخاصم بهمنظور منحرف کردن آن از حمله به خود میباشد.
سومیب مفهوم ،مجذوبکننده های ناآشناست .ایب مفهوم در قالب سیسالتمهالای
پیچیده و آشوب مطرح میشود که داللت بر وجود یک الگالوی رفتالاری در مراحالل
خاصی از چرخه رفتاری سیستم دارد .بهعبالارتی بالهرغالم پیچیالدگی و نوسالانا

در

رفتار سیستم در مکانهای خاصی رفتار مشخصی از خود نشان میدهد و بالهعنالوان
مکانهای فازی سیستم نامگذاری میشود.
چهارمیب مفهوم پاوهش ،شبکه است که براساس منظوماله ارتباطالا

در سالطح

سیستم تعریف میشود .بهعبارتی شبکه سازهای فی یکی است کاله از مجموعالهای از
واحدها و خوشه ها که چگالی ارتباطی مشخص و متمای ی را از محیط پیرامالون باله
نمایش میگذارند تعریف میشود .در ادامه پنجمیب مفهوم ،شبکه متداخل مالیباشالد
که منظور شبکهای است که در آن تداخل مرزهای مختلالف شالبکههالای مختلالف را
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میتوان مشاهده کرد .بهعبارتی نوعی همپوشانی بیب شالبکههالای مختلالف در قالالب
یک شبکه واحد مشاهده میشود.
پاوهش حاضر مبتنی بر مدلسازی نظری در حوزه مطالعالا

راهبالردی اسالت و بالر

همیب اساس از روش قیاسی برای دستیابی به مدل مذکور بهره میبرد.
به منظور پاسخ به پرسش اصلی و کنکاش علمی فرضالیه پالاوهش ،ابتالدا چالارچوب
نظری و مفهومی مطالعه راهبرد دفالا جالام بازدارنالدگی در نظالم نامتقالارن مطالرح
میشود .در قسمت دوم عناصالر تحلیلالی نظالم نامتقالارن در سیسالتمهالای پیچیالده و
آشوب مورد بررسالی قالرار مالیگیالرد .در بخالش سالوم چالارچوب تحلیلالی عناصالر
بازدارندگی در نظم نامتقان مورد توجه خواهد بالود .در بخالش بعالدی ویاگالیهالای
راهبرد دفا جام بازدارندگی در نظم نامتقارن بیان شده و سالرانجام اصالول منطقالی
سیستمی در ترسیم مدل منطقی دفا جام بازدارندگی در نظالم نامتقالارن و عناصالر
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فی یکی در بازدارندگی نامتقارن منطقهای مورد کنکاش علمی قرار میگیرد.

 .0چارچوب نظری و مفهومی مطالعه راهبرد دفاع جامع سیستم بازدارندگی
در نظم نامتقارن
به طورکلی سیستم جهانی نویب در قالب سیستم های پیچیده و آشوب قابالل بررسالی
است .در چنیب سیستمی تنها نظریه پیچیدگی و آشوب است که توان تحلیالل چنالیب
سیستمی را داراست .نظریه پیچیالدگی و آشالوب سالامان و سالازه سیسالتمی را دربالر
میگیرد که بهدلیل تنو در اج ای آن با اینکه بهنظر میرسد نوعی بالینظمالی بالر آن
حاکم است ،اما دربردارنده نظم مشخصی است.چنیب سامانه سیستمی دارای الگوی
رفتاری نامنظم ،غیرخطی ،و غیرقابل پیشبینی مالیباشالد (قاسالمی1411 ،؛

Erika and

) Hobden, 2010; Tilebein, 2006و عقتنیت به مفهالوم کتسالیک بالر آن غیرقاباللحمالل
پدیده های روابط بیبالملل ازجمله جنگها و تهدیدا

نی ویاگی غیرقابلپیشبینی،

غیرخطی ،فاقد قطعیت ،غیرمعمول خواهند داشت .در همیب راستاست که مالیتالوان
نظم نامتقارن را بهعنوان نظم حاکم مطرح و دفالا نامتقالارن را از راهبردهالای چنالیب
سیستمی مدنظر قرار داد .به همیب سبب دفا نی دارای ویاگیهای چنیب سیسالتمی
است .در ایب میان سیستم آشوبی هرچند دربرگیرنده مجذوبکنندههای ناآشنا اسالت
اما چنیب مجذوبکننده هایی بدون الگو نخواهند بالود؛ و درنهایالت الگالوی رفتالاری
خاصی را نمایان خواهند ساخت.
بازدارندگی در وضعیت عدم تقارن قدر

و راهبردهای گونالاگون آن ازجملاله

راهبرد دفا بهویاه دفا جام  ،از ویاگیهای سیستمهای پیچیده و آشوبی است کاله
در حوزه روابط بیبالملل شکل گرفتهاند .به همیب سبب تحلیل و طراحی کالاربردی
چنیب مدلی مستل م شناسایی متغیرهای مختلفی است که آنهالا را مالیتالوان در قالالب
مدل زیر نشان داد:
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است؛ بنابرایب سیستم ها را از ایب منظر مورد مطالعه قرار می دهالد .در همالیب راسالتا
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شکل شماره ( .)3مراحل نظری طراحی مفهومی مدل بازدارندگی در وضعیت عدم تقارن قدرت

عدم تقارن در سیستمهای پیچیده و آشوب
مجذوبکنندههای ناآشنا غیرقابل پیشبینی

غیر قابل محاسبه از طریق متعارف خود ساماندهی

انطباق پویا

مفروضات و دستگاه منطقی نظم نامتقارن
واکاوی منطق نظمهای نامتقارن
الگوهای تهدید در نظمهای نامتقارن
ویژگیهای سیستم پیچیده و آشوب و موازنه تهدید
بازدارندگی در وضعیت عدم تقارن
راهبردهای بازدارندگی

تهاجمی

دفاعی

اطمینانسازی

سازش
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بازدارندگی فعال در قالب ممانعت (بازدارندگی ممانعتی)

بازدارندگی مثلثی

بازدارندگی شبکهای

سامانه دفاع مثلثی

سامانه درونی دفاع شبکهای

طراحی دفاعی همهجانبه

 .1چارچوب تحلیلی عناصر نظم نامتقارن
یکی از مهمتریب ویاگیهای سیستم نویب بیبالملالل ،شالبکهای شالدن آن و پیالدایش
مفهوم نظری مرتبط با آن ،یعنی نظم نامتقارن است .در همیب راستا جنگهای نالویب
نی در قالب نامتقارن تعریف میشود

)297-309

 .(Mello, 2010:ایب مفهوم بهدلیل نویب

بودن ،چندان مورد کنکاش علمی قرار نگرفته و عتوهبر آن به همیب دلیل پیامالدهای
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آن نی مورد توجه قرار نگرفته است .بهطورکلی با توجاله باله عناصالر تشالکیلدهنالده
مفهوم نظم در روابط بیبالملل ،یعنی چالارچوب سیسالتمی ،چرخالههالای سیسالتمی،
الگوهای رفتاری و ساماندهی الگوهای رفتاری می توان به کالبدشکافی چنیب نظمالی
از منظر نظری اقدام کرد .نخستیب عنصر شکلدهنالده باله نظالم نامتقالارن مربالوط باله
تحلیل شبکه به عنوان چارچوب چنیب نظمی است .نظم نامتقارن در مقابل نظم سنتی
قرار دارد .نظم سنتی در قالب سیستم سنتی و سادهای تعریف مالیشالد کاله تعریالف
پارامترها و روابط بیب آنها بسیار ساده مینمود .از ویاگیهای چنیب سیستمی تقالارن
قالدر

بالیب بالازیگران و اهمیالت آن در تعریالالف فراینالدها و نتالایج سیسالتمی بالالود.

بهعبارتی در ایب نو از سیستمها نوعی سلسلهمراتب بیب موضوعا

سیستمی محسوب مالیشالود .باله

ایب دلیل برابری فی یکی توان بهعنوان بنیان مفهومی تحلیل مسائل سیستمی پذیرفتاله
می شود .اما شبکه به عنوان چالارچوب نظالم ،چنالیب بنیالانی را باله چالالش کشالیده و
بنیانهای نوینی را مطرح میسازد که ازجمله و یکی از مهالمتالریب آنهالا ،باله چالالش
کشیدن قدر

نظامی و برابری قدر

بهعنالوان بنیالان تحلیلالی سیاسالت بالیبالملالل

جهانی و منطقهای است .در ایب دیدگاه قانون سیبرنتیک تنو حاکم است کاله در آن
تنو واحالدها ،قواعالد ،مرزهالا و روابالط متقابالل مشالاهده مالیشالود و تنالو خالود،
شکل دهنده به نظم نامتقارن است؛ زیرا تنو منجر باله شالکلگیالری سالامانه و سالازه
خاصی از سیستم خواهد شد که در آن عناصر متفاو

و متمای در کنار و یالا مقابالل

یکدیگر قرار می گیرند .به ایب سبب اصل جدایی ،کمرنگ و بهجای آن اصالل پیونالد
شکل میگیرد.
دومیب بنیان تحلیلی نظم نامتقارن ،وجود چرخههای سیستمی متفاو

و متمای

ولی همزمان است .در سیستمهای سنتی مبتنیبر نظم متقارن ،تنها چرخه موجالود در
سیستم و یا دست کم از منظر تحلیلی مهالم ،چرخاله قالدر

نظالامی بالود و بنالابرایب

جایگاه کشورها در آن براساس برابری و یا نابرابری در ایب چرخه تعریف مالیشالد.
در شبکهها ،بهصور

همزمان چرخههای متعالدد موضالوعی وجالود دارد کاله در آن
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عنصر خاصی به نام قدر

نظامی حتل مشکت

برقرار بود کاله

کشورها و یا واحدهای شبکه درگیر هستند و باله همالیب دلیالل واحالدها بالهصالور

هم زمان به تتش راهبردی در آن میپردازند .نتیجه تنو چرخه ،شالکلگیالری عالدم 099

تقارن در چرخه راهبردی نهایی است .برای نمونه ممکب اسالت واحالدی در چرخاله
نظامی رتبه  1در چرخه اقتصادی رتبه  3و فرهنگی  4را به خود اختصا

دهالد .در

همیب زمان واحد دیگر رتبه  4نظامی 1 ،اقتصادی و  3فرهنگی را به خود اختصا
داده باشد و قرار گرفتب واحدهای مذکور در کنالار و یالا مقابالل یکالدیگر تنالوعی از
جایگاهها را ایجاد خواهد کرد که خود را در مفهوم عدم تقارن نشان میدهد.
سومیب بنیان تحلیلی نظم نامتقارن ،مربوط به چرخه راهبردی واحدها و عناصر
آن خواهد بود .در چنیب شرایطی تنو تهدیدا

هم از نظر موضوعی و هالم از نظالر

مکانی مشاهده میشود .در ایب نو از نظم واحدها ممکب است با گونههای متفاو
و متمای ی از تهدیدا

روبه رو شوند و ال اما و صالرفا چنالیب تهدیالداتی ،تهدیالدا

نظامی نخواهد بود .بنابرایب تنو واحدها با تنو تهدیدا
ال اما تهدیدا

مشالاهده خواهالد شالد و

آنها یکسان نمی باشد .در همیب راستا تنالو نقالاط هالدف راهبالردی،

تنو اب ارها و تنو قواعد کنترلی تهدیدا
سرانجام الگوهای رفتاری متفاو

مشاهده خواهد شد.

و متمای ی در شبکه مشاهده خواهد شد کاله

ممکب است از ناحیه واحدها و یا شبکه بهعنوان یک کل شکل گیالرد امالا درنهایالت
کارکرد شبکه به اصل همزمانی رفتارها و اصل هماف ایی آنهالا بسالتگی دارد ،اصالولی
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که به عنوان زیربنای ساماندهی چنیب شبکههالایی مطالرح خواهنالد شالد و در بخالش
بعدی به آن پرداخته می شود .بهطورکلیچارچوب تحلیلی عناصر نظالم نامتقالارن را
میتوان بهصور

زیر نشان داد:

شکل شماره ( .)٣عناصرنظم نامتقارن شبکهای

چارچوب نظم نامتقارن

شبکه به عنوان چارچوب نظم
نامتقارن
تنوع واحدهای تشکیلدهنده تنوع در روابط متقابل درون شبکه
شبکه

قواعد سیبری

سیالیت مرزبندی

چرخههای سیستمی در نظم نامتقارن
تنوع چرخه سیستمی

چرخه راهبردی
منافع واحدها و تنوع در منافع

تنوع تهدیدات

قواعد در قالب قدرت هوشمند

تنوع و عدم تقارن ابزارهای راهبردی

درهم تنیدگی اهداف

ناهمگونی نقاط هدف راهبردی

تعریف نیازهای راهبردی براساس کارکرد بازخورانی شبکه

الگوهای رفتاری در چرخههای نظم نامتقارن
الگوی رفتاری سیستمی

الگوی رفتاری واحدها

الگویی مبتنیبر همافزایی
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چرخه قدرت :عدم تقارن در جایگاه

چرخه اقتصاد :عدم تقارن در جایگاه

چرخه فرهنگ :عدم تقارن در جایگاه
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 .3عناصر راهبرد دفاعی بازدارندگی در نظم نامتقارن :چارچوب تحلیلی
براساس نظریه بازدارندگی ،بازدارندگی مستل م توجاله باله چهالار عنصالر ارتباطالا ،
تهدید ،توانایی و اعتبارسازی تهدیالدا

اسالت) .(Zagare, 2004از دیالد ایشالان نظریاله

کتسیک از بازدارندگی یا مکتب تتفی مبتنیبر مجالازا  ،اندیشاله رایالج در روابالط
بیب الملل و میراثی از نظریه موازنه قوا است .ایب نظریه ثبا

بعالد از جنالگ سالرد را

تبییب می کند .در همیب راستا وی باله بالازبینی اصالول سیسالتم بازدارنالدگی ازجملاله
فرضیههای آن اقدام میکند ).(zagar, 2004: 117
جدول شماره ( .)3فرضیه بازدارندگی در دیدگاه کالسیک بازدارندگی و تمامعیار زاگار

فرضیه

از دیدگاه کالسیی

از دیدگاه زاگار

وضع موجود
بازدارندگی هستهای
روابط بین هزینه تعارضات و موفقیت بازدارندگی
روابط مبتنیبر قدرت نامتقارن
روابط برابر
اعتبار

غیرمهم
قوی
دقیقا مثبت و همسان
بیثبات
بسیار باثبات
کافی برای بازدارندگی

عدم توجه به اهمیت آن
شکننده /محتمل
ناهمسان
بالقوه بسیار باثبات
بالقوه بیثبات
الزم ولی ناکافی

زاگار در قالب بازدارندگی تمام عیار به فرضیه روابط و برابری و یالا عالدم تقالارن در
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بازدارندگی و پیامدهای آن توجه نموده است ،موضوعی کاله شالاید در قلالب نظریاله
سیستم های پیچیالده و آشالوبی قالرار دارد .در ایالب میالان و در قالالب نظالم نامتقالارن
سیستم های پیچیده و آشوب ،ارتباطا

و نفوذ از جایگاه خاصی برخوردار میباشالد

) .(Warren and Rose, 2011بهطورکلی عدم تقارن در عناصر مالذکور موازنالهبخشالی باله
تهدیدا

را بهعنوان عنصر اساسی مطرح میسازد .الگوی ارتبالاط در نظالم نامتقالارن

شبکه های پیچیده و آشوب ،ویاگی شبکهای دارد .در شبکه توزی ارتباطا

در کالل

گستره سیستم ،خوشه ای شدن ،زوجی بودن آن ،و برونگرا بودن بهوضوح مشالاهده
است .تنالو و هالمزمالانی تهدیالدا

می شود .دومیب عنصر بازدارندگی ،تهدیدا

ویا گی اصلی چنیب تهدیداتی است .توانایی تهدید و توانایی مقابله با تهدیالدا

از
نیال

سیاسالی ،اقتصالادی ،نظالامی و فرهنگالی

از کثر

برخوردار خواهد بالود .تهدیالدا

بهصور

همزمان مشاهده میشوند و به همیب سبب مقابله با چنالیب تهدیالداتی نیال

تنو اب ارهای راهبردی را در درون خود دارد .سرانجام موضو اعتبارسالازی اسالت
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که ایب موضو از طریق موازنهبخشی تهدیدا

صور

مالیگیالرد ،کاله بالهطالورکلی

چارچوب تحلیلی آن را میتوان بهصور

زیر مطرح ساخت:

شکل شماره ( .)1راهبرد دفاع جامع در نظم نامتقارن

بازدارندگی در نظم نامتقارن
الگوی ارتباطات

الگوی تهدید

الگوی توا نایی

الگوی اعتبارسازی تهدید

الگو تهدید در نظم نامتقارن
تهدیدات نظامی

تهدیدات سیاسی

موازنه بخشی به تهدیدات از طریق ویژگیهای سیستم پیچیده

همزمان سازی ارتباطات و
همافزایی؛
برونگرایی در سیستم؛
شبکهای نمودن سیستم؛
چندسطحی نمودن شبکه؛
شاخهای شدن سیستم

ترسیم سیستم دفاع جامع

نظم نامتقارن سیستمهای پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی  .فرهاد قاسمی

 .1عدم تقارن در توان تهدید
 .8عدم تقارن در نوع و منشاء تهدیدات
 .3همزمانی در گونههای مختلف
تهدیدات
 .9عدم تقارن درهدف تهدیدات
 .5ابزار نامتقارن درتهدیدات
 .9عدم تقارن در گستره تهدیدات
 .1عدم تقارن در شدت تهدیدات
 2عدم تقارن در نقطه هدف تهدیدات
 .4عدم تقارن در توان تحمل تهدیدات

تهدیدات اقتصادی
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 .1ویژگیهای راهبرد دفاع جامع بازدارندگی در نظم نامتقارن
بهطورکلی دفا سازوکارهای طراحیشده توسط یک دولت در حالوزههالای مختلالف
برای مقابله با تهدیدا
حیا

امنیتی است که از محیط بیرونالی سرچشالمه گرفتاله و بقالا و

آن را هدف قرار دادهاند .ایب تعریف در نظم نامتقارن از ویاگیهالای خاصالی

برخوردار میشود .نظم نامتقارن با ویاگیهای خا

خالود ،تنالوعی از تهدیالدا

را

بههمراه دارد که بازدارندگی بهعنوان سیستم مدیریت نظم در چنالیب وضالعیتی دارای
راهبردهایی است که هرچند در همان قالالب کتسالیک قابالل گالروهبنالدی تهالاجمی،
دفاعی ،اطمینان سازی و سازش است ،اما از بعد محتوایی عناصر تحلیلی نوینی را در
درون خود جای داده است .در ایب میان راهبرد دفاعی در نظم نامتقارن سیستمهالای
پیچیده و آشوب براساس اصل تنو که خا

سیستمهای سیبرنتیک اسالت توضالیح

داده میشود؛ بهعبارتی بهدلیل تنو تهدیدا  ،تنو راهبردها ضالروری اسالت و ایالب
تنو خود را در هرکدام از راهبردها نی نشان خواهد داد .بهایبترتیب راهبالرد دفالا
در قالب دفا جام توضیح داده میشود و بر همیب اساس دفا جام دارای عناصالر
تعریفی زیر خواهد بود:
 .1رفتار واحدها بیشتر ناشی از منظومه ای از روابط متقابلی است که آنها در آن
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درگیر میباشند؛
 .3در تج یهوتحلیل ،باید تأکید بر روابط متقابل بیب واحدها متمرکال شالود تالا
واحدها یا ویاگی ذاتی آنها ،بهعبارتی هیچ امری در ان وا قابل درک نیست؛
 .4روش های تحلیلی نباید بر محور مفهالوم متعالارف وابسالتگی متقابالل شالکل
گیرند .اصوال شبکه براساس ویاگی روابط نسبی تعریف میشود تا قطعی؛
 .3درک و فهم سیستم مستل م توجه به بیش از روابالط زوجالی اسالت .جریالان
اطتعا

و مناب بیب دو واحد صرفا وابسته به روابط آن دو با یکدیگر نیست بلکاله

به روابط آنها با سایر واحدها نی بستگی دارد؛
 .1سیستمها دارای مرزهای فازی هستند تا ثابت؛
 .1تنو و همزمان بودن عناصر دفا در سیستم ،امری محتوم است؛
 .7تنو در راهبرد دفاعی و چندوجهی بودن مکالانی و موضالوعی آن از اصالول
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مسلم وضعیت پیچیدگی و آشوبی است.

 . 2اصول منطقی سیستمی در ترسیم مدل منطقی دفاع جامع بازدارندگی
در نظم نامتقارن
براساس ویاگیهای سیستم های پیچیده و آشوب و الگوی نظم نامتقالارن حالاکم بالر
شبکهها و همچنیب ویاگی تهالدا

در نظالم نامتقالارن ،مهالمتالریب اصالول منطقالی و

بهعبارتی مدل منطقی طراحی راهبرد دفا جام در بازدارندگی عبارتند از:
 .1توازنسازی؛
 .3هم پایانی؛
 .4همزمانسازی ارتباطا

و هماف ایی؛

 .3برونگرایی در سیستم؛
 .1چندسطحی کردن شبکه؛
 .7شاخهای کردن سیستم.
 .2-0توازنسازی

دفا جام بر پایه معادلهای سهوجهی بنیان نهاده میشود که تنالو تهدیالدا  ،تنالو
راهبردها و همزمانی در وقو تهدیدا

و یا پاسالخهالا از آنجملاله اسالت (در مالورد

تعادل ساختاری رجو شود باله .(Maoz, Kuperman, Terris and Talmud, 2006 :در ایالب
راستا بازدارندگی و راهبرد دفاعی آن با پدیده توازنسازی روبهرو اسالت .تهدیالدا
نامتقارن ازیکسو و پاسخها یا راهبردهای نامتقالارن نیالاز باله تالوازنسالازی در برابالر
یکدیگر دارند .در ادبیا

کتسیک بازدارندگی تهدیالدا

و راهبردهالا از تنالو و یالا

همزمانی برخوردار نبوده و بنابرایب توازنسازی بسیار ساده تلقی میشد .برای نمونه
توازن دفا ال تهاجم از طریق تسلیحا

نظامی تحقق مییافالت ،زیالرا تهدیالد بسالیار

ساده و در یک قالب کلی یعنی نظامی تعریف مالی شالد .امالا در دوره نالویب سیسالتم
بازدارندگی بهصور

همزمان با تنو تهدید روبه رو است .بنابرایب توازنسالازی بالر

پایه تنو شکل میگیرد .تهدیدا

همزمان در قالبهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی ،و

فرهنگی بروز می کنند .از سوی دیگر با توجاله باله کثالر

ارتباطالا

درونشالبکهای

مقابله با نو خاصی از تهدید ال اما راهبرد همجالنس را طلالب نخواهالد کالرد .بالرای
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 .1شبکهای نمودن سیستم؛
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نمونه تهدید نظامی را میتوان با راهبرد اقتصادی و ئواکونومیک پاسخ داد .باله ایالب
سبب اصل تالوازنسالازی از ویاگالیهالای منحصالربهفالردی در راهبالرد دفالا جالام
برخوردار خواهد بود.
مفهوم توازن ،اصل تعریف کننده راهبرد دفاعی نویب در سیستمهالای پیچیالده و
آشوبی است .همانگونه که بیان شد ،عدم تقارن از ویاگیهای خالا

سیسالتمهالای

بیبالمللی و منطقهای نویب است؛ بنابرایب توازنسازی از عناصر نامتقارن اما همزمان
ازجملالاله شالالرایط بنیالالادیب در راهبالالرد دفالالا جالالام بازدارنالالدگی اسالالت .ایالالب تالالوازن
دربرگیرنده موارد مختلفی است که مهمتریب آن عبارتند از:
 .1توازنسازی در توان تهدید در مقابل دشمب؛
 .3توازنسازی براساس نو تهدیدا ؛
 .4توازنسازی براساس کارگ اران تهدید؛
 .3توازنسازی براساس فرصتها؛
 .1توازنسازی براساس آسیبپذیریها؛
 .1توازنسازی براساس سطوح موضوعی؛
 .7توازنسازی براساس اب ارهای راهبردی؛
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 .3توازنسازی براساس مناب ؛
 .1توازنسازی براساس اهداف راهبردی؛
 .11توازنسازی براساس عنصر زمان؛
 .11توازنسازی براساس عنصر توان تحمل.
 .2-1اصل همپایانی

یکی از مهمتریب اصول منطقی در سیستمها ،اصل هالمپایالانی اسالت .براسالاس ایالب
اصل ،سیستمها میتوانند از راههای مختلف به نتیجه یا نتالایج واحالدی برسالند .ایالب
اصل ازجمله اصول مورد نظر برتیاالننی اسالت (برتالاالنفی .)14 :1411 ،ایالب اصالل
بیانگر انعطافپذیری سیستمها در برابر شالرایط و موقعیالتهالای متفالاو

و متمالای

محیطی است که ممکب است در دورههای مختلف و یا حتی دوره زمالانی واحالد بالا
آن روبه رو شوند .در حوزه بازدارندگی نی ایب اصل بیانگر ایب نکته خواهد بود کاله
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و متمای قرار دارند و بنابرایب راههالای مختلفالی بالرای

کشورها در وضعیتی متفاو

رسیدن به وضعیت بازدارنده در اختیار خواهند داشت .یکی از ایب وضالعیتهالا نیال
برختف تصور ،بازدارندگی کتسیک در سیستمهای ساده ،عدم تقارن قدر

اسالت.

در چنیب وضعیتی معموال سیستم بازدارندگی یکجانبه و گسالترده از جانالب قالدر
برتر طراحی می شود .از سوی دیگر تفاو

در وضعیتها ،تفاو

در مسالیر حیالاتی

رسیدن به بازدارندگی را مطرح خواهد ساخت .حال ایب پرسش مطرح خواهالد شالد
که چنیب مسیرهایی در وضعیت عدم تقارن قدر

کدامند؟ در پاسخ به ایب پرسالش

دو مسیر حیاتی اصلی برای رسیدن به بازدارندگی وجود دارد که عبارتند از:
 .1بازدارندگی از طریق ممانعت (بازدارندگی فعال)؛
دومیب پرسش مربوط به عناصر مرثر بر هرکدام از مسیرهای حیالاتی اسالت کاله
در همیب راستا مبحث امکانسنجی مسیرها در بازدارندگی نامتقارن مطرح مالیشالود.
از ایب منظر مهمتریب عناصر مرثر بر مسیر حیاتی ممانعت عبارتند از:
 .1وجود سیستم دفاعی مستحکم؛
 .3تعادلسازی قدر

در شبکه منطقهای.

در آن سوی معادله ،بازدارندگی از طریق مجالازا
قابلیت و توان تحمیل خسار

طالرف قالرار دارد .در اینجالا

بر طرف مقابل مطرح میشالود .امالا بالهدلیالل برتالری

قدر ا یکی از طرفیب ،مسیر مجازا

بهسمت متحدان منطقهای چنالیب قالدرتی سالیر

خواهد کرد؛ بنابرایب مهمتریب عناصر ایب مسیر حیاتی عبارتند از:
 .1وجود متحدان منطقهای قدر

برتر؛

 .3در دسترس بودن متحدان منطقهای قدر

متخاصم؛

 .4نقشه پایگاههای راهبردی متخاصم در منطقه؛
 .3می ان دسترسی به پایگاههای متخاصم؛
 .1وجود گروههای پیوند در منطقه و نقشه توزی آنها در منطقه؛
 .2-3همزمانسازی ارتباطات و همافزایی

در دیدگاه شبکه ای ،نخستیب مسئله برقراری روابط درونشبکهای بیب واحالدها و یالا
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 .3بازدارندگی از طریق مجازا

(بازدارندگی غیرفعال).
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حلقههای شبکه است که در ایب مورد مکاتب نظری زیر مطرح میشوند:
 .1مکتب منفعت طلبی فردی :روابط زوجی و گروهی برای تأمیب و به حالداکثر
رساندن اولویتها و آرزوهای شخصی است؛
 .3مکتب مبادله :ر وابط بالا واحالدهایی برقالرار خواهالد شالد کاله بتواننالد منالاب
ارزشمند را مبادله کنند و پایداری چنیب روابطی به حفظ چنالیب دسالتاوردی وابسالته
خواهد بود؛
 .4مکتب مبتنیبر مناف متقابل و اقدام جمعی؛
 .3مکتب شناختی؛
 .1مکتب مبتنیبر شباهتها ).(Katz, Nancy and ets, 2004
از سوی دیگر هماف ایی به اقالدام چنالد سیسالتم تابعاله بالهصالور

مشالارکتی و

همزمان اشاره دارد .در اینجا ممکب است ارتباط ،همکاری و یالا هماهنالگسالازی در
میان سیستم های تابعه یا کارگ اران در درون سیستم وجود داشته باشالد .هالماف ایالی
اشاره به هارمونی و هم سانی در ارتباطالا

ارگانیالک ،همکالاری و هماهنالگسالازی

مرلفه های گوناگون در درون یک سیستم دارد .هماف ایی فرایندی را تبییب میکند که
سیستم از بینظمی بهسمت نظم حرکت میکند و در آن سیستم بالهعنالوان یالک کالل
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توانی را بهدست میآورد که هیچکدام از اج اء بهتنهایی دارای چنالیب تالوانی نیسالتند
(زاهدی .)11 ،به ایب سبب همزمانسازی و هماف ایی بالهعنالوان دو مالورد از اصالول
مهم راهبرد دفاعی بازدارندگی در وضعیت عدم تقارن مطالرح مالیباشالند .در حالوزه
شبکههالای منطقالهای و بازدارنالدگی و مسالیرهای حیالاتی آن ابتالدا هالمزمالانسالازی
ارتباطا

و فرایند های سیستم و پالس از آن هالمزمالان کالردن آن بالهعنالوان یکالی از

راهبردهای اساسی بازدارندگی در وضعیت عدم تقارن مطرح می شود .از ایب طریالق
فرایندهای نامتقارن بهگونهای پیوند خواهند یافت کاله ضالمب ایجالاد نتیجاله خالا
برتری قدر

متخاصم را خنثی میکنند .بهطورکلی اصل هالمزمالانسالازی از طریالق

پیوندهای بازخورانی امکانپالذیر مالیشالود .ایالب موضالو از طریالق شالبکهسالازی و
پیوندهای حلقهها و خوشههای موجود باله یکالدیگر در درون ایالب شالبکه از طریالق
پیوند کالارکردی ارتبالاطی در قالالب فراینالد بالازخورانی صالور
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،

مالیگیالرد .فراینالد

بازخورانی ،خروجیهای یک خوشه را تبدیل به ورودی خوشه دیگر مالیکنالد و باله

همیب ترتیب خروجی خوشه دوم نیال تبالدیل باله ورودی خوشاله سالوم و بالالعکس
خواهد شد و به همیب ترتیب ادامه خواهد یافت و درنهایت خروجالی خوشاله آخالر
خود میتواند به ورودی خوشه اول و یا حتالی سالایر خوشالههالا تبالدیل شالود .ایالب
موضو سبب خواهد شد که هرگونه تغییری در یکی از خوشهها بهسرعت و بالدون
تأخیر زمانی ،تغییر در سایر خوشهها و درنتیجاله شالبکه را بالهدنبالال داشالته باشالد و
بهعبارتی اصل همزمانسازی تحقالق مالییابالد .بالهطالورکلی ایالب هالمزمالانسالازی و
هماف ایی در دو قالب اصلی زیر امکانپذیر میباشد:
 .1شبکه سازی ارتباطی در قالالب ارتبالاط سالازی نظالامی ،سیاسالی ،اقتصالادی و
فرهنگی؛

 .2-1برونگراسازی

برون گرایی یکی از دیگر اصول مهم راهبرد دفا جام بازدارندگی در وضعیت عدم
تقارن قدر

است .در قالب شبکه مبادلهای ،برونگرایی در چارچوب نتایج مسالتقیم

اعم از مثبت و یا منفی مبادله ها برای رفاه بازیگرانی که مستقیما در چنالیب مبادلالهای
درگیر نیستند ،تعریف میشود .از ویاگیهالای سیسالتمهالای پیچیالده و آشالوبی ،اثالر
پروانهای و غیرخطی آنهاست .ایب ویاگی میتواند در قالب اصل برونگرایالی بالرای
ایجاد وضعیت دفاعی مورد اسالتفاده قالرار گیالرد .از مهالمتالریب کالارکردهالای چنالیب
وضعیتی ،درگیرسازی طرف های سوم در بازدارندگی است .در ایب حالت بهرهمندی
از توان طرف یا طرفها بالرای بهبالود وضالعیت چانالهزنالی در دیپلماسالی دفالاعی و
بازدارنده استفاده خواهد شد .به عبارتی به نوعی شبکه دفاعی منجر خواهد شالد کاله
در ایب شبکه الگوی ارتباط ،سبب شکلگیری قدر

نو ارتباطی میشالود ،باله هالر

می ان که بر گستره و چگالی چنیب ارتباطاتی اف وده شود به همان میال ان و البتاله در
قالب وضعیت غیرخطی به می انی غیرقابلپیشبینی بر توان دفاعی واحد یالا واحالدها
اف وده و در مقابل از قدر

تهاجمی متخاصم کاسته خواهالد شالد .انالوا گونالاگون

چنیب برونگرایی را میتوان بهصور

زیر نشان داد :در وضالعیت  1و  3بالا وجالود

برقراری ارتباط بیب  4و یا چهار واحد عمالت بالرونگرایالی مشالاهده نخواهالد شالد؛
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 .3ادغام رسمی در قالب فرایند همگرایی و ادغام.
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بنابرایب دفا در چنیب وضعیتی مبتنی بر تالوان داخلالی اسالت .در وضالعیت  4شالبکه
مبادلهای چهارخطی شکل میگیرد که در آن روابط موجالود خالالق روابالط ناشالی از
برونگرایی است و عمت شبکه دفاعی را شکل خواهد داد.
شکل شماره ( .)٠برونگرایی در شبکه
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Jacob Dijkstra (2009) Theories of Exchange Networks Externalities in Exchange
Networks: An Adaptation of Existing Rationality and Society, 21: 395

 2.-2شاخهای شدن

شاخه ای شدن یکی از مفاهیم مرتبط با غیرخطالی و سیسالتمهالای غیرخطالی اسالت.
درحقیقت شاخهای شدن نقطه عطف بی ثباتی اسالت و نقطاله عطفالی در مسالیرگاه و
خط سیر یک سیستم می باشد .در ایب نقطه تغییر مهمی در ویاگیهالای سیسالتم رخ
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خواهد داد .یکی دیگر از ویاگیهای نقطه یا نقاط شاخهای شدن در ایالب اسالت کاله
تغییرا

بسیار کوچک در پارامترهای کنترلی سیستم مسیر آینده آن را تعییب خواهالد

کرد .به عبارتی غیرخطی عمل کردن سیستم بسالیار آشالکار خواهالد بالود و تغییالرا
کوچک ،نتایج و پیامدهای زیادی را در پی دارد .عتوهبر ایب نقالاط شالاخهای نشالان
میدهد که سیستم می تواند در بیش از یک خط سیر تحول یابد و پالیشبینالی مسالیر
بسیار مشکل خواهد بود .نقاط مذکور تغییر در سیستم و یالا تغییالر سیسالتم را نشالان
میدهالد .از پیامالدهای خوشالهای شالدن نظالم در سیسالتمهالای پیچیالده بالیبالمللالی
شکلگیری حلقههای متمای در درون شبکه جهانی و یا منطقهای است .ایب موضو
تأثیر زیادی بر راهبرد دفا در بازدارندگی برجای خواهد گذاشت .وجود حلقههالای
پیوند بیب نقاط ،تبدیل به معضلی جدی در راهبالرد دفالا جالام خواهالد شالد و در
اینجاست که گره و یا حلقه های پیوندی که در حوزه روابط بیبالملل ممکالب اسالت
یک گروه یا گستره جغرافیایی در قالب کشور باشد ،نقش اساسی خواهد یافالت .باله
ایب سبب ایجاد ،حفظ و اف ایش کارایی گرههای پیوندی تبدیل به یکی از مهمتالریب
اقداما

راهبردی در سیستم دفا جام در مقابل سیستم جام بازدارندگی میشود.

 .2-٦چندسطحی شدن سیستم شبکه

بهطورکلی نظریه شبکههای چندسالطحی اصالول چنالدی

(Moliterno , and Douglas M.

) Mahony 2010ازجمله موارد زیر را مطرح میکنند:
 .1روابط متقابل متناظر در سطوح سیستم متشکل از شبکههای متداخل؛
 .3تبییب پیامدهای بیبسطحی که در آن سطوح فوقانی شبکه بر سالطوح پالایینی
اثرگذار خواهند بود؛
 .4بیانگر حوزهها و مکانهایی هستند که پیامدهای بیبسطحی شالرو و پایالان
مییابند؛
 . 3بیانگر تغییر روابط متقابل و ساختارها در یک سالطح بالر اثالر کالارکرد تغییالر
ساختار سطوح باالتر و یا پاییبتر است.
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متمای  ،دفا را با نقاط تعادلی متعددی در شالبکه مواجاله خواهالد سالاخت؛ بنالابرایب
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Nancy Katz, David Lazer (2004), Network Theory and Small Groups Small Group
)Research 2004 35: 318(PP307-332
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فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره اول  بهار 3131

فرصتهای نوید پیوند به صورت فردی

فرصت پیوند به صورت فردی

فرصتهای پیوند بهصورت گروهی

پیوند سطح گروهی با سطح فردی شبکه متداخل

Moliterno, Thomas p and Douglas M. Mahony (2011), Network Theory of
Organization: A Multilevel Approach, Journal of Management 2011 37:
443 Originally Published Online 21, p: 452.
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 .2-7خودساماندهی نمودن سیستم بازدارندگی در وضعیت عدم تقارن و مراحل
آن

خودساماندهی بیانگر سیستمی است که طی فرایند دستیابی به اهالداف خالود اعالم از
اهداف فضایی ،مادی و یا کارکردی خود نیازی به مداخله خارجی ندارد .کارکردهالا
و ساختارهای توسط بیرون بر سیستم تحمیل نمیشود و همچنیب تأثیرگذاری دنیالای
خارج بهصور

نامعیب است .نظریه خودساماندهالی از نظریاله سیسالتمهالا منشالعب

میشود ) (jun , L Chuan, 2010: 89و نتیج گذار نظریاله سیسالتم باله دانالش پیچیالدگی
است و شامل مجموعهای از نظریهها خواهد بود ازجمله:
 .1نظریه ساختارهای پراکنده که محیط رشدونمو و شرایط خودسالاماندهالی را
 .3نظریه هماف ایی که سازوکارهای درونی شکلگیری خودساماندهی را بیان میکند؛
 .4نظریههای مربوط به ریختشناسی که مسیر تکالاملی خودسالاماندهالی را نشالان
میدهند؛
 .3نظریه چرخههای فوقانی که شکل خاصی از خودساماندهی و تکامالل آن را
نشان میدهد؛
 .1نظریه فرکتال که شباهت بیب بخش و کل سیستم را نشان میدهد؛
 .1نظریه آشوب.
شکل شماره ( .)٨مراحل تکامل و خود ساماندهی شدن شبکه

برگرفته از:

)(jun , L Chuan, 2010: 89
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نشان داده و پایههای نظریه خودساماندهی را بنیان مینهد؛
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فرایند تکامل سیستم خودسامانده ،فرایندی است که سیستم از سادگی باله پیچیالدگی
و از بینظمی به نظم حرکت میکند .در حوزه طراحی بازدارندگی منطقهای در قالب
نظم نامتقارن ابتدا شرایط بازدارندگی منطقالهای نامتقالارن مطالرح مالیشالود .در ایالب
مرحله سیستم منطقهای و جهانی در الگوی نظم بیساختار قرار دارد .از ویاگیهالای
ایب نو از نظم منطقهای خوشهای بودن سیستم منطقهای و پراکندگی ایب سالاختارها
و همچنیب عدم پیوند منطقهای بیب چنیب بخشهایی است .در قالالب نظریاله شالبکه،
منطقه در ایب مرحله در قالب شبکه های تصادفی و یا حداکثر در مرحله شبکه فاقالد
معیار قرار دارد .وجود حوزه های متمای در درون شالبکه یالا منطقاله از ویاگالیهالای
چنیب مرحلهای است .ویاگی دیگر ،وجالود تعارضالا

فالراوان در شالبکه منطقالهای

اسالالت کالاله بالالیب واحالالدهای موجالالود رخ خواهالالد داد .ویاگالالی سالالوم فقالالدان سیسالالتم
سامان بخش برای مدیریت درونی تعارضا

خواهد بود .هرکدام از تعارضا

دارای

ویاگی و طرف های خاصالی اسالت کاله در بسالیاری از مواقال ابهالام در طالرفهالای
تعارضا

بهعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در روند و مدیریت تعارضا

مطالرح

خواهد شد .به سبب چنیب ویاگیهایی نهتنهالا بازدارنالدگی بالومی منطقالهای توسالط
واحدها در مقابل قالدر
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مداخلاله گالر شالکل نمالی گیالرد ،بلکاله بازدارنالدگی بالومی

واحدهای منطقهای در مقابل یکدیگر هم شکل نخواهد گرفت.
 .2-1پیوندهای نامرئی درون سیستمی :سیستم شبکهایشده

روابط و پیوندهای نامرئی ،نقشی اساسی در ایجاد همگرایی و ادغام شالبکه و ایجالاد
شبکههای درهم تنیده دارد .ایب ایده براساس ایب گ اره تجربی قرار دارد که شبکههالا
دارای دو ویاگی اساسی هستند؛ نخست اینکه شالبکههالا متشالکل از مجموعالهای از
واحدهای درحالتعامل و کنش متقابل می باشند و دوم اینکه واحدهای تشکیلدهنده
شبکه با یکدیگر گروه های متعددی را شکل میدهند که مجموعهای از سالاختارهای
درهمتنیده را پدیدار میسازند .درحقیقت سیستم را میتالوان بالهعنالوان یالک گالراف
تصور نمود که هرکدام از نقاط موجود در آن خود بهعنوان گرافالی دیگالر محسالوب
میشوند.

نتیجهگیری
بدیبترتیب و با بهره گیری از اصول و مبانی سیستمهای پیچیده ،بهطورکلی میتالوان
گفت که نظم نامتقارن ازجمله مهمتریب ویاگیهای سیسالتمهالای پیچیالده و آشالوب
است .نظم نامتقارن نیالاز باله منطالق و سالازههالای فی یکالی خاصالی بالرای مالدیریت
آنتروپیهای موجود در آن خواهد داشت ،اما مهمتریب موضو اینکه اصالول مالذکور
دفا سنتی را به دفا نویب و یا دفا جام و همهجانبه تغییر میدهد .بهعبارتی دفا
سنتی کاربردی در سیستمهای پیچیده نخواهد داشت؛ به همیب سبب بهطور ختصاله
مهمتریب ویاگیهای آن در قالب توازنسازی؛ همپایانی؛ همزمانسازی ارتباطالا

و

هم اف ایی؛ برون گرایی در سیستم؛ شبکهای نمودن سیستم؛ چندسطحی نمودن شبکه؛
اصول منطقی خواهد بود .اما در ایب میان سازه سیستمی دفا جام است .ایب سالازه
از نو سیستمهای سیبرنتیک نسل سوم و یا هوشمند خواهد بود که در آن کنتالرل از
طریق ارتباطا

و ترکیب قدر

سخت و نالرم در قالالب قالدر

هوشالمند ارتبالاطی

تحقق خواهد یافت .بهایبسبب شکل بخشیدن به سیستمهای سالیبرنتیک و طراحالی
آن و پیوند بیب سیستمهای مختلف در قالب فرایند بازخورانی ،مهالمتالریب اقالدام در
طراحی دفا جام است .بهعبارتی در ایب نو سیستمها ،قط یا تقویالت ارتباطالا
بیب سیستمهای تابعه مختلف بهعنوان مهمتریب سازوکار کنترل دشمب و خنثیسازی
اقداما

تهاجمی آن است و درحقیقت معادله دفا تهالاجم بالهعنالوان اسالاس شالکل

دادن به ثبا
ارتباطا

راهبردی و درنتیجه آن خنثیسازی اقداما

و معادله ارتباطا

راهبردی دشالمب براسالاس

بیب سیستمهای مختلف سیبرنتیک امکانپذیر مالیشالود.

در مجمو مدل تحلیلی دفا جام در چنیب سیستمهایی را بهصور
نشان داد:

زیر مالیتالوان
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و شاخهای نمودن سیستم تعریف میشود .تحقق چنیب دفاعی مستل م تحقالق چنالیب
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شکل شماره ( .)٧سیستم پیچیده و آشوب
نظم نامتقارن
تنوع راهبردها

تنوع تهدیدات

نامتقارن بودن راهبردها

نامتقارن بودن تهدیدات
اصل همزمانی

همزمانی تهدیدات

همزمانی راهبردها

مدیریت نظم نامتقارن
بازدارندگی

تنوع راهبردها
تنوع تواناییها

تنوع ارتباطات

تنوع تهدیدات
فقدان محاسبه پذیری (غیرخطی عمل کردن سیستم)
تنوع در روشهای اعتبارسازی

فضایی شدن گستره بازدارندگی(تداخل ارتباطی مکانهای جغرافیایی)

راهبرد دفاع جامع

راهبرد تهاجمی همه جانبه

اطمینان سازی چند چانبه

مدل منطقی دفاع جامع
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 .3توازن سازی؛
 .٣هم پایانی؛
 .1همزمانسازی ارتباطات و همافزایی؛
 .٠برونگرایی در سیستم؛
 .٥شبکه ای نمودن سیستم؛
 .4چند سطحی نمودن شبکه؛
 .٨شاخهای نمودن سیستم.
مدل فیزیکی دفاع جامع
قلمرو و گستره دفاع جامع
قلمرو دفاع
=3قلمرو جنگ =٣قلمرو حساس -1قلمرو کارکردی دفاع(اقتصادی،تجاری  -٠قلمرو شناختی
دفاع(گستره قدرت نرم)

قلمرو اختصاصی
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قلمرو مشترک دوجانبه

قلمرومشترک چند جانبه قلمرو متداخل

سیستمهای سیبری با فرآیند بازخورانی

شکل شماره ( .)3سیستم بازخورانی سلسلهمراتبی شبکه ای
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شکل شماره ( .)3٤سیستم بازخورانی موازی شبکهای (دفاع مثلثی)
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