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Abstract 

In West Asia, order, oil, and arms have always been the three main factors 
in determining the equations, which has led to the continued presence of 
major supra-regional powers in West Asia. Despite significant differences 
between China and the European Union, both are strategic partners. Given 
the presence of China and the European Union in the West Asian region, 
the question arises as to what effect the economic interests of China and the 
European Union in this region have on Iran's national security? The main 
hypothesis is: that: Since China and the European Union have no security 
competition and at the same time both are important economic players in 
the world; In the context of extensive US sanctions against Iran, the 
intersection of the interests of these two supra-regional powers in West 
Asia and its alignment with the interests of Iran's regional rivals will be a 
challenge to Iran's national security. This article seeks to answer the 
question of the article with a comparative view, based on the Copenhagen 
School of Security. 
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  ی الملل ن ی ب   ی ها ستم ی در س   ی بازدارندگ   ی الزامات ن ر 
ی بازدارندگ   ن ی نو   ه ی ن ر   ی به سو   ی : گام ی آشوب -ده ی چ ی پ 

 ی رخط ی غ 

 چکیده
بين با تحول در سيستم  یافته و شکل همگام  نيز تکامل  بازدارندگی  نوینی تجربه کرده  الملل، سيستم  های 

چالش با  رویارویی  غيرقابل است.  تهدیدپيش  های  با  همراه  آینده  سازوکار  بينی  یک  در  نامتقارن  ات 
بازسازی و  بازدارندگی  از  تحليلی جدیدی  دستگاه  طراحی  را ضروری   غيرخطی،  آن  نظری  و  مفهومی 

توان در این الگو از سيستم این است که چگونه می  پرسش   دهد.نموده و هدف این پژوهش را شکل می 
گيری از روش استنتاج  این نوشتار با بهره  الملل، بازدارندگی را از نظر مفهومی و نظری بازسازی کردظبين

ای و غيرخطی بودن ویژه اصول بنيادین آن مانند شبکه های پيچيدگی و آشوب بقياسی و تمرکز بر نظریه
کند. این پژوهش  سيستم، وابستگی حساس و شکست آبشاری به بازسازی مفهومی و نظری آن اقدام می 

تبدیل آن به تهدید، از راه منطق و سازوکارهای غيرخطی  ضمن تمرکز بر دیناميک قدرت و سازوکارهای
پيچيدگی  نظریه  تاکيد  مورد  اصول  و   و  اقدام کرده  بازدارندگی  نظری  و  مفهومی  بازسازی  به  و آشوب 

شبکه ارائه بازدارندگی  راهبردی  مطالعات  حوزه  به  نوین  و  نوآورانه  مفهومی  بعنوان  را  غيرخطی  ای 
باشد. از سوی دیگر می  الملل می برای موج ششم بازدارندگی در روابط بيننماید. این الگو سرآغازی  می 

 . کندی برای طراحی بازدارندگی ایران ارائه تواند الگوی نوین
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 مقدمه

بویژ تامين آن، دیرینهامنيت  و  مانایی  پيکر  بوده ه در  بشر  تاریخ  ترین چيستان در درازای 
اف گروهاست.  دولتراد،  و  ها،  دست  موضوع  این  با  همگی  کشورها،  سرانجام  و  شهرها 

ترین کنش راهبردی آنها معطوف به حل این مسئله بوده است.  پنجه نرم نموده و برجسته
تهدیدات با  همزاد  نيز  بعبارتی  بازدارندگی  است.  بوده  روبرو  آن  با  بشر  که  است  بوده  ی 

اند. در این ميان  ای دانست که در هم عجين شدهپدیده تهدید و بازدارندگی را بایستی دو  
تحول تهدید، تحول بازدارندگی را به دنبال داشته و تحول بازدارندگی نيز خود سرآغاز  

بازدارندگی را سب  نوینی است که نوآوری در  بنابراین میب میتهدیدات  توان این  شود؛ 
به نوآوری در سيستم تشخيص    گزاره اساسی را مطرح ساخت که امنيت و مانایی کشورها

تهدیدات و نوآوری در سيستم کنترل و حذف تهدیدات یعنی بازدارندگی بستگی دارد.  
بين واقعيت سيستم  قدرت  دیناميک  در  نوپدید  نظریالملل  های  برای  آشوبی  و  ه  پيچيده 

ب مهمبازدارندگی  از  یکی  بنيادیعنوان  و  روابط  ترین  دانش  در  تحليلی  نوآوری  ترین 
پژوهش الملل  بين  پایه  و  دوم  از جنگ جهانی  این زمانه چالش پس  راهبردی  جدی    های 

 شود. انگاشته می
هم  کنترل  برای  ابزاری  همچون  بازدارندگی  پنداره  کشورها  بکارگيری  ميان  کنشی 

شلينگ  های هستهبویژه قدرت به  یانگ(Schelling, 1958)ای،   ،(Young, 1968)  ،
 ,Morgan)مورگان،   (Snyder, 1970)، گلن اچ اسنایدر(Fink, 1965) ف. فينک   ج.

جرویس  (1983 رابرت   ،(Jervis, 1978)  می اندیشبر  این  بعنوان  گردد.  مندان 
می انگاشته  بازدارندگی  نظریه  در  بنيانگذاران  را  بنيادی  موج  سه  جرویس  رابرت  شوند؛ 

فراگشت بازدارندگی مطرح می کند؛ نخستين موج مربوط به زمانه پس از جنگ جهانی  
و   هستهدوم  افزارهای  جنگ  دههپيدایش  در  دوم  موج  است.  ایجاد   60و    1950ای  ای 

هست، از    1970ها تأکيد دارد. در موج سوم که مربوط به دهه  ازیگردید که بر نظریه ب
پژوهش  شد  روش  گرفته  بهره  بازدارندگی  نظریه  آزمون  برای  آماری  و  موردی  های 

(Jervis, 1979)  .می  اونف مطرح  را  چهارم  از  موج  پس  زمانه  به  مربوط  که  کند 
های موج چهارم بر محيط راهبردی رو به  فروپاشی اتحاد جماهير شوروی است. پژوهش 

متمر قدرتدگرگونی  آن  در  که  است  و  کز  گوناگون  تهدیدات  با  را  خود  بزرگ  های 
های  ترین گونه نوین از تهدیدات را از ناحيه دولتبينند. یکی از برجستهنوینی مواجه می

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fa&u=https://scholar.google.com/citations%3Fuser%3DkWOQMX0AAAAJ%26hl%3Den%26oi%3Dsra


( 1400) زمستان|  39شماره  | 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 144

آنها سرکش و تروریسمبه یاد میهسته  اصطالح  به  پریورکنند.  ای  عنوان  نيز جهندگی را 
پ امنيتی و نقطه آغاز موج   ,Knopf, 2010; Prior)  کندنجم مطرح میاساس سياست 

2018.)  
در  پایان نوینی  موج  نشانگر  سرد  را    جنگ  آن  ریشه  که  است  بازدارندگی  بررسی 

الملل   و همچنين گسترش نظریه پيچيدگی در روابط بين  توان به جدال پنجم و پيدایش می
. با  (Kavalski, 2007)پيشنهاد شده است    2007نسبت داد که توسط کاوالسکی در سال  

دگی را  ی، بازدارندگی پيچي المللآغاز سده بيست و یکم، به دليل دگرگونی در سيستم بين 
کرد پيچيده  .تجربه  به  توجه  پيدایش  با  و  آن  نامتقارن  ویژگی  جهانی،  نظم  شدن  تر 

منطقههاقدرت جدید  سلسلهی  نظم  کشيدن  چالش  به  باعث  که  شدهای  اند، مراتبی 
است یافته  بيشتری  برجستگی   ;Godehardt & Nabers, 2011)بازدارندگی 

Stewart-Ingersoll & Frazier, 2012)ای خود  های بزرگ هسته. از یک سو قدرت
اند که بازدارندگی کالسيک قادر به پاسخگویی به آنها  های نوینی مواجه دیدهرا با چالش 

قدرت دیگر  سوی  از  و  شرایط  نيست  در  سيستمی  نوین  وضعت  نيز  رشد  حال  در  های 
های نوینی را برای بازدارندگی در برابر  کنند که  برای آنها، فرصتمی  پيچيدگی را تجربه

 نماید. هم میقدرت بزرگ و سایرین فرا
شده است. سيستم  ای تبدیل سيستم جهانی به یک شبکه چندپيکری و تودرتو یا آشيانه

همالمللبين  راه  از  پيچيده  مؤلفهی  ميان  در  شبکهکنشی  و  میها  فعاليت  فرعی  کند.    های 
نماید. از دیدگاه بارابسی،  رویکرد شبکه دریافت بهتری از سيستم پيچيده جهانی ارائه می

دارند  هشبک قرار  پيچيده  سيستم  قلب  در  های  دگرگونی(Barabási, 2016: 23). ها 
ناپذیری نابآینده در بررسی نظم جهانی و بازدارندگی بعنوان بخشی از آن، به گونه اجت

سيستم    .عنوان یک شبکه جهانی داردهای بين المللی پيچيده و آشوبی بهبستگی به سيستم
ت؛ در این  ی در مرحله جابجایی و گذار از ساده و خطی به پيچيده و آشوبناک اسالمللبين 

بين زمينه سيستم نظم  ی چندپيکری غيرخطی، چالش المللهای  برای توضيح  نوینی را  های 
نظریه  سيستمی راه  از  بازدارندگی  استو  کرده  ایجاد  قدیمی  روابط    .های  ادبيات  در 

ی  الملل، نظم و بازدارندگی از دیدگاه ساده و کالسيک بررسی شده و سيستم بين المللبين 
ک سيستم خطی شناسایی شده است، این در حالی که سيستم از گونه پيچيده و  همچون ی

در   نظمی  جدید  الگوی  است.  نظریهآشوبناک  که  است  پيدایش  در  حال  موجود  های 
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شناختی  قادر به بازگفت آن نيستند. بر این اساس با بکارگيری مبانی هستی  المللروابط بين 
معرفت شاخهو  نظم  پيچيدگی،  انگاشته    –ی  اشناختی  برتر  نظم  الگوی  بعنوان  پراکنشی 

ترت  شود.می و  ساختاری  بعد  از  بازدارندگی  آنها  یافتن  اهميت  شدهبا  پيچيده  اند. يبات، 
زمان باشند که به صورت همهای بازدارندگی دربرگيرنده واحدهای گوناگونی میسيستم

هم در  غيرخطی  دیناميکو  دارای  و  هستند  یکدیگر  با  فرآیندهای  ها،  کنشی  و  رفتارها 
در   که  است  ترکيبی  شبکه  گونه  سيستم،از  این  فرآیندی(.  )پيچيدگی  هستند  گوناگونی 

ها و همچنين کنشگران غيردولتی با انواع گوناگونی از روابط به یکدیگر پيوند  تآن، دول
پيچيده کماند. شبکهیافته همه جنبههای  بين وبيش در  می المللهای سيستم  پدیدار  وند  شی 

((Takes, Kosters, Witte, & Heemskerk, 2018 چالش از  .  برآمده  نوین  های 
سيستم در  قدرت  دیناميک  بي کارکرد  مفهومی  ن های  بازسازی  آشوبی،  و  پيچيده  المللی 

می ضروری  نوین  راهبردی  محيط  در  را  بازدارندگی  همسيستم  غيرخطی،  کنشنماید.  ی 
عوامل   جمعی  پویایی  و  سازگاری  نامتقارن،  نظم  غيرتعادلی،  نظم  غيرمتمرکز،  کنترل 

درباره جنگ اندیشيدن  شيوه  که  هستند  نشان  بنيادینی  را  آینده  بازدارندگی  دهند.  می  و 
های نوین که بازدارندگی با آن روبروست بررسی دوباره سيستم بازدارندگی را در  چالش 

 نماید. ین بایسته میمحيط راهبردی نو
بينی آینده، با تهدید نامتقارن در یک پيش   های ناپایدار و غيرقابلرویارویی با چالش  

دا جدید  تحليلی  دستگاه  طراحی  به  نياز  غيرخطی،  جنگهنگامی رد.سازوکار  و  که  ها 
شوند، باید الگوی کنترل و دفاع نيز تغيير کنند. انگاره خطی بودن  تهدیدها دگرگون می

بخش  بين  روابط  بين در  سيستم  از  مانند  هایی  کالسيک  کنترل  سيستم  و  المللی 
دیدگاه از  بازدارندگی  سيستم  بررسی  به  منجر  کاهش بازدارندگی،  و  های  قطعی  گرا، 

شده است. بر این اساس، نظریه بازدارندگی که در سده بيستم برپا شده است،گرا  تعادل
در سده بيست و یکم، سيستم بين الملل  ی غيرخطی   .ستاساساً بر پایه همين بنيادها بوده ا 

غيرقابل غيرمنتظره،  رفتارهای  نمایش  پيش   غالباً  به  پيچيده  یا  آشوبناک  ناگهانی،  بينی، 
د می واژگان  این  سيستمگذارد.  بررسی  بين ر  دیناميک  المللهای  گستره  از  غيرخطی  ی 

حساس وابستگی  بودن،  غيرخطی  که  است  شده  پدیدار  و    غيرخطی  نخستين  شرایط  به 
آنها استخودسازمان بنيادین  از گونه سيستماین سيستم  .دهی سه ویژگی  پيچيده  ها  های 

داخل و  خارجی  محيط  تهدیدات  به  پاسخ  در  که  هستند  میانطباقی  سازگاری،  ی  توانند 
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سيستم این  دهند.  نشان  را  خود  بازسازی  و  تکامل  تهدیدات  دگرگونی،  به  پاسخ  در  ها 
های خود را تغيير خواهند داد. ، راهبرد ها و حتی سازهانطباق با شرایط نوین راهبردی و

به بنيادین بازدارندگی  این عنوان  در  بين ترین سيستم کنترل  از سيستم  از  المللگونه  باید  ی، 
هم بهراه  محيط  با  کند.کنشی  تجدید  و  پاسداری  را  خود  پياپی  این،  طور  بر  افزون 

الگوهای جدید نده توانایی شکلخودسازی هميشگی دربرگير گيری ساختارهای جدید، 
خودسازمان که  است  جدیدی  سازوکار  و  میرفتاری  ناميده  موضوعات    .شوددهی  این 

شگفتنشان چرایی  شدهنده  بين زده  روابط  پژوهشگران  ناکارآمدی   المللدن  از 
ین پرسش را  کند که بخشی از پاسخ به ابازدارندگی کالسيک است. این نوشتار ادعا می

پژوهش می یافت که هنوز هم رویکردهای  الگوهای عليت خطی  های راهبردی  توان در 
 کنند.برتر را تغذیه می

بين   سيستم  دگرگونی  بر  افزون  دیگر  سوی  سيستم  از  غيرخطی،  به  خطی  از  الملل 
ادبيات غربی مفهوم سازی شده است، صرفا دارای کارکردی  بازدارندگی آنچنان که در 

ای  های بزرگ تدارک دیده شده است که به قدرت هستهدی و برای مانایی قدرتبعتک
یافته بين دست  سيستم  شدن  غيرخطی  سطوح  اند.  در  که  را  کشورها  مانور  قدرت  الملل، 

گرفتهگو قرار  قدرت  هرم  است.ناگون  کرده  دگرگون  ارائه    اند،  برای  نویسنده  تالش 
ارندگی غيرخطی، تالش برای خروج از وضعيتی  نظریه نوینی از بازدارندگی زیر نام بازد

های  شود که توسط قدرتاست که در آن بازدارندگی صرفا بعنوان سيستمی انگاشته می
رد. هدف، ارائه نظریه بازدارندگی با گستره کاربردی  ای قابليت کاربرد دابزرگ و هسته

می چگونه  که  است  این  اساسی  پرسش  است.  بجامع  را  بازدارندگی  اساس  توان  ر 
سازی نمود که جامعيت الزم، هم از بعد گستره و هم از منظر های نوپدید مفهومواقعيت

کارکردی بدست آوردظ 
بنياد نهاده شده است: نخست اینکه    ادعای اصلی این پژوهش بر چندین جستار اساسی 

بين  سيستم  المللسيستم  یک  بعنوان  بازدارندگی  اینکه  دوم  است،  آشوبی  و  پيچيده  ی 
بنيانکن  پایه  بر  مفهومی  بازسازی  مستلزم  عليت  ترل،  اینکه  سوم  و  است  پيچيدگی  های 

یک  هایی است. چهارم تبدیل قدرت به  غيرخطی و برگشتی، ویژگی برجسته چنين سيستم
باارزش پایهتهدید،  برای  سازوکار  قاعده  ترین  تحت  که  است  بازدارندگی  سيستم  ریزی 

می عمل  راستا    .کندغيرخطی  این  بازدارندگی  در  که  است  این  پژوهش  اصلی  فرضيه 
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هایی است که فعال شدن آن کارکرد بازدارندگی را  بعنوان یک سيستم، دارای دیناميک
می چنشدنی  اصلی  فرآیند  است.  نمایند.  نهفته  تهدید  به  قدرت  تبدیل  در  دیناميکی  ين 

های  سایر سيستم  فرآیند یاد شده ویژگی برجسته سيستم بازدارندگی و متمایز کننده آن از
بندی این فرآیند، الگوهای متمایزی از  کنترل همچون موازنه قدرت است. بر اساس گونه

ا این فرآیند،  تغيير  با  پدیدار خواهند شد.  نموده بازدارندگی  تغيير  نيز  بازدارندگی  لگوی 
های مرتبط با آن از یک سو و  است. با تغيير منطق و حاکم شدن منطق غيرخطی و بنيان

خود  سا نوین  شکل  در  بازدارندگی  دیگر،  سوی  از  تهدید  به  قدرت  تبدیل  زوکارهای 
می مفهومظاهر  غيرخطی  بازدارندگی  قالب  در  را  آن  نویسنده  که  میشود  نماید. سازی 

برد. بر  پژوهش با توجه به ماهيت مسئله و فرضيه خود، از الگوی استنتاج قياسی بهره می
سي  دادن  قرار  مفروض  با  آن،  بين اساس  و آشوبی،  ستم  پيچيده  بعنوان یک سيستم  المللی 

سيستمنظریه چنين  با  متناسب  دستگاه  های  بعنوان  آشوب،  و  پيچيدگی  نظریه  یعنی  هایی 
واقعيت نوپتحليلی  بازدارندگی گزینش میهای  با  دید در حوزه  بعدی  مرحله  در  و  شود 

الملل نوین از  در سيستم بين   های یاد شده، بازدارندگیگيری از قضایای تحليلی نظریهبهره
 بعد مفهومی و نظری بازسازی خواهد شد. 

 چارچوب نظری: دستگاه تحلیلی پیچیدگی و نظم
گيرد. نظم نيز خود دارای پنج  نظم شکل میالملل بر محوریت  دستگاه تحليلی روابط بين 

دیناميک منطقی(،  و  فيزیکی  نظم )شامل دو سازه  است که شامل سازه  اساسی  ی  ها جزء 
دیناميک بعنوان  )که  مینظم  شناسایی  سيستم  چرخه  های  )شامل  راهبردی  چرخه  شود(، 

الملل  بين راهبردی سيستم و واحدها(، الگوهای رفتاری )الگوی رفتاری واحدها و سيستم  
می مدیریت  و  کنترل  و  کل(  یک  دیگر 1392قاسمی،  (باشد  بعنوان  سوی  از   .)

الملل روابط ميان اجزای شکل دهنده نظم  بين   سازوکارهای علی و منطق حاکم بر سيستم
کند. توجه به دو الگوی اساسی بازگو کننده نظم در درون دستگاه تحليلی  را بازگفت می

ت. نخست الگوی تبيينی است که سازوکار روابط علی ميان  الملل ضروری اسروابط بين 
اعد و قوانين الزم دهد ودوم الگوی تجویزی است که قو اجزای پنجگانه نظم را نشان می

بنيان هر دو الگوی   برای مدیریت و کنترل نظم را ارائه خواهد داد. منطق حاکم بر نظم، 
یاد شده است. 
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پدیده   تحليلی  دستگاه  راستا  این  بين در  روابط  و  های  منطق خطی  دو  اساس  بر  الملل 
قابليت نظریهبازگفت    غيرخطی  بين دارد.  روابط  سيطره  های  تحت  موجود  منطق  الملل 

به این شکل    ،خطی قرار دارند. بنيان منطق خطی در همسانی تغيير در علت و معلول است
ت تغيير در علت آن  ميزان  از  مطالعه  پدیده مورد  تغيير در  ميزان  پيروی میکه  کند و غيير 
الملل  دهد. روابط بين تناسب در رابطه یاد شده، اساس دستگاه تحليلی خطی را شکل می

زندگانی خود تا حال حاضر بر اساس چنين دستگاهی تحليل شده است.  در طول دوران  
الملل محسوب  های روابط بين ترین نظریهنظریه موازنه قوای کالسيک که یکی از قدیمی

با    شود، می نيز  بازدارندگی  نظریه  دیگر  سوی  از  است.  بوده  منطقی  چنين  سيطره  تحت 
سال  پيدایش  دليل  به  تاریخ  طول  در  آن  قدمت  از  حوجود  یکی  بعنوان  اتمی  های 

نظریهبرجسته بين ترین  روابط  نظریههای  دنيای  در  بين الملل  روابط  غربی  الملل  پردازی 
نم پيروی  منطقی  چنين  از  است،  بين نمایان شده  روابط  منطق خطی  در  است.  الملل،  وده 

سازه ميان  ارتباطی  شبکه  یعنی  نظم  عناصر  ميان  دیناميکروابط  دها،  از جمله  یناميک  ها 
های سيستمی و واحدها، الگوهای رفتاری و کنترل، پيرو سازوکارهای علی  قدرت، چرخه

بين  سيستم  پيچيدگی  با  اما  است  اهمان  الملل،خطی  کاوالسکی  که  است  طور  کرده  دعا 
می چالش  به  را  متعارف  اندیشه  پيچيدگی،  روابط  (kavalski, 2007)کشد  نظریه  در   .

نظریهبين  میسيس   های الملل،  ریشه  آن  کالسيک  مکتب  از  که  دربرگيرنده تمی  گيرند 
عقالنيت،  ویژگی منفی،  بازخوران  خطی،  عليت  ایستا،  تعادل  جمله  از  اساسی  های 

جبرگرایبينیپيش  در  پذیری،  است.  انسان  پيشرفت  و  دانش  در  ذاتی  محدودیت  و  ی 
دارد. نظریه موازنه  الملل سيطره  گرایی و ادبيات موجود آن، منطق خطی بر سيستم بين واقع

بعنوان سيستمی  الملل  در اینجا روابط بين  .قدرت سنتی، بارزترین نمونه از این درک است
به که  میاست  پيدا  گرایش  تعادلی  نقطه  یک  توسط  سوی  انحرافی  هرگونه  و  کند 

 .(kavalaski, 2007)شود سازوکارهای بازخوران منفی )تعادل پاندولی( کنترل می
خطی،   عليت  سيستم    در  وضعيت  و  ساختار  دگرگونی  و  علت  بين  مستقيمی  ارتباط 

این  دارد.  پدیدهوجود  ميان  روابط  از  میگونه  ایده  این  به  منجر  شرایط  ها  در  که  شود 
به روش و راهبرد یکسانی واکنش نشان میمشابه، س قابل پيش يستم  بينی  دهد. همگنی و 

ویژگی از  بين بودن  سيستم  اساسی  خطی  المللهای  مانند سيستم هستند.ی  کنترل  های 
.کنندبازدارندگی و توازن قدرت در این شرایط کار می
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، دیوید سينگر   (Kaplan, 1957)شده توسط کاپالن  المللی ارائهالگوهای سيستم بين  
 ,Gilpin)، گيلپين  (Rosecrance, 1973)، روزکرانس  (Waltz, 1979)(، والتز  1961)

و کوچک    (1981 وولفورت  این  (Wolfers, 1965)و  بر  مبتنی  قواعد ،  یعنی  دیدگاه 
است خطی  بين   .سيستم  روابط  حوزه  کاوالسکی  چالش اما  با  را  روبرو الملل  نوینی  های 

 ,Kavalski)به حل آن اقدام کنند  توانند نسبت  بيند که نظریه پيچيدگی و آشوب میمی

وی    .(435 :2007 دیدگاه  از  این،  بر  میافزون  کار  آشوب  لبه  در  جهانی  کند  سيستم 
(Kavalski, 2015). که    س يکورت   موني سو    بوسکت  آنتوان و  "معتقدند  زبان  مفاهيم، 

 & Bousquet)روند  الملل پيش میچيدگی به آرامی در روابط بين های نظریه پيروش

Curtis, 2011)  .ا  سونیهر زندگی  پژوهش  برای  را  پيچيدگی  پيشنهاد  الگوی  جتماعی 
بين (Harrison, 2012)کند  می روابط  در  را  نظم  و  پيچيدگی  مارتين  واکاوی  .  الملل 

الملل را توسعه  شناسی اجتماعی از روابط بين . واگنر هستی(Martin, 2017)کرده است  
. (Wagner, 2016)تئوری پيچيدگی است دهد که پایه آن بر مبنای تفکر و می
ویژگیمهم  بين ترین  روابط  تحليلی  دستگاه  در  شده  یاد  تحول  غيرخطی  های  الملل، 

بين  سيستم  ساخت  )شبکهبودن؛  شبکه  شکل  به  شبکهای  المللی  در  از  گوناگونی  ها(، 
چرخهدیناميک است.ها،  کنترل  و  رفتاری  الگوهای  ویژگی ها،  از  دیدگاه برخی  های 

المللی در چارچوب پيچيدگی و آشوب به شرح زیر است:م بين جدید درباره سيست 
المللی جدید بعنوان یک سيستم پيچيده و آشوبی مبتنی بر منطق غيرخطی  سيستم بين  .1

می د عمل  آبشاری،  کند،  شکست  حساس،  وابستگی  چون  نظری  اصول  منطق  این  ر 
 شود؛ گذاری مطرح میگرایی و تعادل از گونهبرون 

بين   .2 برخوردار است که میاز ساختار شبکه  المللیسيستم  بعنوان شبکهای  از  تواند  ای 
پندارهشبکه آشيانهها  شبکه  پيکر  در  نظم  فيزیکی  سازه  بنابراین  شود؛  و  سازی  ای 

های آن بازگفت خواهد شد؛ميکدینا
بين   .3 نشانالمللی و عناصر تشکيلساختار سيستم  از قطبيت که  توزیع  دهنده آن  دهنده 

به مرکزیت منتقل شده است. این ویژگی نشانقدرت سنتی   دهنده توزیع قدرت و  است 
ارتباطات هوشمند است؛ 

وجود دارد؛ المللی پيچيده و آشوبی های سيستم بين وابستگی حساس بين بخش  .4
کند؛ دور از تعادل و در لبه آشوب عمل میالمللی بجای تعادل پایدار، بهسيستم بين   .5
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به ایجاد شاخهثبافشارهای سيستميک و بی  .6 منجر  شود،  سازی میای شدن و منطقهتی 
پراکنشی بسيار مهم هست؛  –ای در این شرایط الگوی نظم شاخه

بين   .7 سيستم  غيرقابل  رفتارهای  ویژگی  پيش الملل  دارای  آن  در  نظم  و  است  بينی 
نوپدیدگی است؛

وان ظهور خود  تدهی را مییافته است. خودسازمانسيستم کنترل پيچيده، خود سازمان  .8
کنشی محلی دانست. این روند از گونه جمعی است و  های کنترل از همبه خودی سيستم

شود؛همه سطوح سيستم را شامل می
و همهماهنگ  .9 دیناميکزمانسازی  بين سازی  مهمهای گوناگون سيستم  ترین  المللی؛ 

مسئله در طراحی سيستم کنترل مانند بازدارندگی است؛ 
شوند.از راه سازوکارهای علی غيرخطی به تهدید تبدیل میدیناميک قدرت  .10

 امواج بازدارندگی و ادبیات موجود
ام  س یجرو کرد.  مشخص  را  بازدارندگی  نظریه  تکامل  در  مرحله  دوم سه  و  اول  واج 

شدهبه نامگذاری  کالسيک  بازدارندگی  نظریه  کشورهای  عنوان  بين  روابط  بر  که  اند 
موج سوم نظریه   پایان یافت.  1970وم آن در اوایل دهه  که موج د ای متمرکز استهسته

این موج با تمرکز بر   بازدارندگی بر زمان و چگونگی شکست بازدارندگی متمرکز است.
دولت واهداف  اساسیزمينه  ها  سياسی   عنصر  آنها،  رفتار  میهای  معرفی  را  کند تری 

(Jervis, 1979).  نشان  یس   یلوپوو را  بازدارندگی  چهارم  اینجا  می  موج  در  دهد. 
الملل مانند تروریسم، کشورهای سرکش و  تهدیدات نوپدیدی در ادبيات غربی روابط بين 

قرار میدرگيری تاکيد  مورد  قومی  استدالل    وری  یپر  (Lupovici, 2011).  گيرندهای 
انعطاف که  است  جهندگی،  کرده  یا  بازدارندگی  پذیری  تکامل  در  پنجم  موج  شاخصه 

. (Prior, 2018)است 
عطف    نقطه  نگارنده  نوین،  تحوالت  و  بازدارندگی  به  سيستمی  رویکرد  به  توجه  با 

بازدارندگی و تکامل آن تحت عنوان بازدارندگی غيرخطی تشخيص داده و   نوینی را در
توان سرآغازی برای این موج دانست. شروع داند. این پژوهش را میآن را ضروری می

شود که غيرخطی بودن به حل معادله تبدیل  ای از زمان پدیدار میج یاد شده در نقطهمو
شکل نتيجه  در  و  تهدید  به  سيستقدرت  خودسامانگيری  و  کارآمد  بازدارندگی  یافته  م 
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دهد. در موج  طور مؤثر در برابر تهدیدات نامتقارن پاسخ میکند و همچنين بهکمک می
تحليلی   الگوی  نویسنده  بازدارندگی شبکهششم،  عنوان  بازدارندگی تحت  از  های  جدید 

 .کندسازی میچندالیه غيرخطی مفهوم
بازدارندگی    نظریه  علمی زیادی  در زمينه تحول  آثار  بازدارندگی،  بطور کلی سيستم 

 ,Arie, 2016; Chilton & Weaver, 2009; Gartzke, Lindsay)ارائه شده است  

& Nacht, 2014; Kahen, 2010; Lewis, 2010; Paul, Morgan, & Wirtz, 

این  (2009 با  بازد.  ایده  نویسنده  شبکهوجود،  چندالیهارندگی  و  غيرخطی  بر  ای  را  ای 
اند. به  الملل به آن توجه نکردهنهد که ادبيات روابط بين فرضيات نظریه پيچيدگی بنيان می

سازی  الملل در پنج موج نظری مفهومدگی در ادبيات موجود روابط بين طور کلی بازدارن
بازدا  پيکر  در  را  بازدارندگی  سيستم  مقاله  این  است.  شبکهشده  و  رندگی  چندالیه  ای 

مفهوم میغيرخطی  برایسازی  شروعی  که  بازدارندگی    نماید  نام  زیر  ششم  نظری  موج 
مفهوم با  بود.  خواهد  آن،غيرخطی  از  نوین  انحصار    سازی  از  بازدارندگی  سيستم 

هستهقدرت بزرگ  در  های  که  شد  خواهد  مطرح  کنترلی  سيستم  بعنوان  و  خارج  ای 
پيچيدگی و نظم نامتقارن توسط تمامی کشورها قابليت کاربست دارد. در موج    وضعيت 

به گونه بازدارندگی  نویسنده،  ادعای  بعنوان یک  ششم مورد  بازسازی خواهد شد که  ای 
گيرد.می و در دسترس تمامی کشورها مورد توجه قرار میکاالی عمو

 بازدارندگی خطی: متغیرهای کلیدی 
مانند همه سيستم از دبازدارندگی  و بخش سازه فيزیکی و الگوی منطقی تشکيل شده ها 

کند. منطق  است. بازدارندگی کالسيک یک ساختار ساده دارد که با منطق خطی کار می
مبتنی   بازدارندگی  آگاهنظریه  هزینهبر  که  است  واقعيت  این  از  دشمن  های  سازی 

فعالکنش  بازدارندگی هنگامی  بيشتر است.  آنها  احتمالی  مزایای  از  خواهد شد    های آن 
که دستاورد مورد انتظار برای انجام یک اقدام معين، کمتر از هزینه مورد انتظار آن باشد  

(Wilner, 2011: 5-8) بع قدرت  بازدارندگی خطی،  در  بعنوان  .  تهدید  و  نوان ورودی 
سيستم قوانين  تحت  سيستمی،  قرار  یک خروجی  تناسب  و  همگونی  از جمله  های خطی 

 xدهنده رابطه مستقيم بين ورودیهمگن بودن نشان  .(Tripathi, 2007: 26)گيرد  می

شرط الزم دیگر برای وجود سيستم    .بعنوان یک تهدید است y بعنوان قدرت و خروجی
استبازدارندگی   تناسب  خاصيت  خطی    .خطی،  بازدارندگی  سيستم  در  خاصيت  این 
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ستم تناسب و  سي  و خروجی )تهدید( حاکی از آن است که ميان ميزان ورودی )قدرت(
های  المللی به نظمدر درک کالسيک، سيستم بين (. (Tripathi, 2007: ch2برقرار است  

تقسيم میای جداگانهمنطقه قای  یا  هژمون  که توسط  پيوند درتشود  به هم  بزرگ  های 
سيستمی   یابند.می بازدارندگی  سيستم  و  است  گونه چندسطحی  از  نظم جهانی  اینجا  در 

م آغاز  در  که  قدرتاست  نظميان  سطح  در  دوم  و  متقابل  الگوی  در  بزرگ  های  های 
 کند.صورت یکجانبه و گسترده عمل میای بهمنطقه

دگی، منطق و فرمول اصلی آن به شرح زیر  بر اساس ادبيات کالسيک در زمينه بازدارن 
:شودنشان داده می

 ,Tripathi)نهی است منطق و قانون اصلی: تبدیل قدرت به تهدید بر تناسب و هم .1

 (؛2007
هدف اصلی: جلوگيری از جنگ و اقدامات نامطلوب؛   .2
سود و عقالنيت ابزاری. -تبدیل قدرت به تهدیدات بر اساس قانون هزینه  .3

ر   از یکتهدیدات  دارد.  قرار  بازدارندگی  سيستم  قلب  در  دشمن  اهبردی  تهدید  سو 
تهد  ارزیابی  دیگر  از طرف  و  به خود  از حمله  آنها  برای جلوگيری  با  مقابله  برای  یدات 

مقوله با  سيستم  این  است.  اساسی  مستقيم،  بسيار  تهدید  بویژه  تهدید  مختلف  های 
تهدی سطوح  است.  همراه  شرطی  و  نهانی  زیر غيرمستقيم،  شرح  به  نيز  بازدارندگی  در  د 

است:
سطح پایين: تهدید مبهم و غيرمستقيم است؛  .1
تر از سطح پایين؛  سطح متوسط: مستقيم .2
.(O'Toole, 2000: 8-9)اال: تهدید مستقيم، خاص و قابل قبول است سطح ب .3

:شودسرانجام، بازدارندگی کالسيک در چهار مرحله به شرح زیر تشکيل می 

سازی؛ قدرت  .1
 تبدیل قدرت به تهدیدات؛   .2
بين   .3 سيستم  تحت  تهدیدات  ارزیابی  الگوی  تهدید؛  بر  ارزیابی  مبتنی  خطی  المللی 

هستهجنگ پایداری  ایافزارهای  و  راهبردی  برابری  اعتبار،  تالفی،  جمعی،  نابودی   ،
(؛(Deng, 2015راهبردی است  
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عقالن  .4 خطی،  عليت  متقارن،  نظم  قانون  شامل  تهدید  ارزیابی  رفتارهای  قوانين  و  يت 
بينی و پاسخگوی طرفين؛ قابل پيش 

اعتبارسنجی تهدیدهای راهبردی. .5

ی آن بازدارندگی غیرخطی: بازاندیشی در الگو منطق
بين  سيستم  از  بیبرداشت  دليل  به  خطی  سيستمی  بعنوان  نوین  پویایی  المللی  به  توجهی 

راهبر محيط  باید  بازدارندگی  است.  اساسی  اشتباهی  راهبردی،  بعنوان  محيط  را  نوین  دی 
کند. درک  غيرخطی  و  پویا  پيچيده،  محيط  دارای   یک  غيرخطی،  بازدارندگی  سيستم 

ویژه علي خصوصيات  جمله  از  حلقهای  بازگشتی،  حساس،  ت  وابستگی  بازخورانی،  های 
غيرقابل   خودسامانپيش نوپدیدگی،  بودن،  شاخهبينی  نظم  تکاملی،  تغييرات  ای،  دهی، 

سيستم  بودن  چندالیه  چندپيکری  شبکه  ساخت  استو  رابطه  .ای  الگوی  از  در  ای 
د قدرت است. بازدارندگی غيرخطی، تأکيد بر سه پرسمان از جمله توليد، گذار و کاربر

یکی از مباحث اساسی در این الگو نحوه عملکرد آن است. قدرت و تبدیل آن به تهدید،  
 گونه از بازدارندگی است.  دیناميک اساسی در این 

نظریهبازدا  بر  مبتنی  این فرض وجود دارد که  رندگی کالسيک  های ساختاری است. 
با ترس از جنگ از وقوع جنگ میاافزارهای هستهتوازن تهدیدات مرتبط  مانع  شود.  ی، 

تئوری   در  است.  ساختار  تعریف  و  قدرت  مسئله  است،  مشهود  پرسمان  این  در  آنچه 
بين  روابط  در  متف پيچيدگی  قدرت  پنداره  تعریف  الملل،  کالسيک  سبک  از  شده  اوت 

بين  سيستم  در  را  ساختار  و  قدرت  تعریف  که  است  مفهومی  مرکزیت،  المللی  است. 
است.   داده  قدرت  گسترش  با  آن  جایگزینی  و  ملی  قدرت  پنداره  دگرگونی  با  امر  این 

میشبکه تأثير  سيستم  ساختار  بر  شبکه  گذارد.ای  شبکه  قدرت  در  واحد  موقعيت  بر  ای 
این ميان درجه ورودی و خروجی ارتباطات، ميانگی و نزدیکی واحدها   ت.مبتنی اس در 

 دارای اهميت زیادی است. 
ها برآمده کند. قدرت دولتصورت سيستمی کار میرت بهبر این اساس، دیناميک قد 

کنشی آنها با دیگران و موقعيتی است که از چنين  از انزوا نيست. این امر ناشی از نحوه هم
فرصت شود.ناشی میروابطی   محيط ساختاری شبکه،  و  آنها  بين  ارتباطی  را  پيوند  هایی 

یا تنگناهایی برای اقدامات فردی آبرای دولت به  .کندنها ایجاد میها  عنوان یک  ساختار 
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الگوی چندجانبه نسبتاً مداوم از روابط بين بازیگران، اصل اساسی در دیدگاه شبکه است 
.(H. M. Kim, 2007: 68) 

پنداره قدرت با دو پنداره دیگر یعنی عقالنيت و محاسبه ترکيب شده است. قدرت در   
سبه مقاومت نقطه هدف بستگی دارد. در حالت  شود که به محانهایت به کنترلی تبدیل می

تجربه   را  اساسی  مقاومت کنترل شونده، دگرگونی  محاسبه سطح  و  پيچيدگی، عقالنيت 
جمله منطق غيرخطی که در الگوی قدرت کالسيک از  کرده است. متغيرهای اساسی از  

می گرفته  نظر  در  قدرت  از  پيچيدگی  الگوی  در  است  شده  غفلت  منطق  آن  شود. 
های آن  گيرد و بنابراین رفتار سيستم و گرهها را در نظر میيک سود مادی و هزینهکالس 

ستم حاکم است و بينی است. در شرایط جدید، الگوی نظم نامتقارن بر رفتار سي قابل پيش 
نظر میپيش های آن غيرخطی و غيرقابل  رفتار بخش  به  با  بينی  بازدارندگی  اکنون  رسند. 

غيرخط  رفتارهای  غيرقابل  کنترل  و  کنترل  پيش ی  برای  پيچيده  سيستم  است.  مواجه  بينی 
زمينه خطی در  متمایز خصوصاً  راهبردهای  با  بازدارندگی جدید  به سيستم  سازی  رفتارها 

 کارهایی برای جلوگيری از ظهور رفتارهای نامطلوب نياز دارد.کنترل شونده یا راهسيستم 
و  مرکزیت  محاسبه  به  چندسطحی  نظم  در  بستگی  قدرت  شبکه  در  موجود  احدهای 

به الگوی ارتباطات و کنترل در    چیدو  کارل گيرد.دارد که بر پایه عنصر ارتباط شکل می
و اطالعات  از  و  پرداخته  سياست  بازسازی    گستره  در  اساسی  مفاهيم  بعنوان  ارتباطات 

نتيک برای های سياسی بهره برد و از سایبرطورکلی نظریهالملل و بههای  روابط بين نظریه
افقپنداره و  کرد  استفاده  سياسی  نظام  گشود  سازی  زمينه  این  در  را  جدیدی  های 

(Deutsch & Deutsch, 1963).   شده    روزکزانس متمرکز  ارتباطات  و بر  سطح  و 
بين  سيستم  در  ارتباطات  مهمميزان  از  یکی  بعنوان  را  در  المللی  سيستماتيک  عوامل  ترین 

 .  Rosecrance, 1973)) کند لح مطرح میگيری جنگ یا صارتباط با شکل
در این ميان   .(Kavalski, 2007)کند  های غيرخطی تأکيد میکاوالسکی بر سيستم 

کند و بجای  سازی میالمللی را پندارهبين   با تکيه بر نظریه پيچيدگی، ساختار سيستم  مي ک
فقط روی قطب میاینکه  متمرکز  و سيستم  مرکزیت  بر  او  تمرکز کند،   ,Kim)شود  ها 

1991: 8) . 
بين   هولرو    یمونتگومر،  براون  سيستم  ساختار  نظر نيز  در  شبکه  دیدگاه  از  را  الملل 
توصيف  می در  و  ویژگیگيرند  توضيح  درونو  روابط  توزیع  که  معتقدند  شبکه  های 

تقسيم و  مرکزیت  شامل  ساختاری  ویژگی  دو  دارای  زیرگروه شبکه،  به  ها  شبکه 
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ها( است. مرکزیت همچنين شامل درجه، نزدیکی و ميانگی واحدهای موجود در  )خوشه
 .(Hafner, Kahler, and Montgomery, 2009)شبکه است 

استمرار    مفهوم جدید  در  به همه اعضای سيستم،  بر مرکزیت، توجه  تأکيد  قدرت و 
هم و  عملکرد  نحوه  بر  تمرکز  و  بعنوزمان  دیگران  با  اعضا  تعيين کنشی  عناصر  کننده  ان 

که ساختارگرایی بر   است   . این در حالی(Kim, 1991: 8)شود  ساختار در نظر گرفته می
. (De Silva & May, 1991) های آنها تأکيد دارد ها و قابليتسيستم، شمار قطب

شکل  برای  تهدید  به  قدرت  بازدارنتبدیل  سيستم  دو  گيری  هر  در  کارآمد،  دگی 
صورت   فرآیندی  درون  در  قدرت  تبدیل  است.  مهم  بسيار  غيرخطی  و  خطی  وضعيت 

یکی گيردمی از  قدرت  آن  در  سيستم  که  قوانين  پایه  بر  خود  اشکال  از  از  پيچيده  های 
ای به  جمله شکست آبشاری، وابستگی حساس )حساس به شرایط اوليه( و نوسانات دوره

شوند.  در این فرایند، قدرت سازنده و ویرانگر به تهدید تبدیل می .شودتهدید تبدیل می
خوشه در  هم  با  همکاری  و  شبکه  ساخت  در  سازنده  گرفته  منطقههای  قدرت  بکار  ای 

شد.می خواهد  شبکه  ایجاد  به  منجر  پایان  در  که  قدرت  این  شود  به  قدرت  از  گونه 
، قدرت ویرانگر با قدرت سخت  شود. از طرف دیگردادوستدی و ادغام کننده تبدیل می

ویران اقدامات  دیگر  یا  نظامی  هدف  به  دستيابی  برای  و  است  است.  همراه  مفيد  گر 
کند که  زمان در تخریب آن، تهدیدی را برای دشمن ایجاد مینایی همسازی و تواشبکه

غيرخطی  می بازدارندگی  به  منجر  برای  تواند  شبکه  با  قدرت  ترکيب  بعبارتی  شود، 
 .ندگی غيرخطی اساسی خواهد بودبازدار

ترین  سازوکارهای تبدیل کننده قدرت به تهدید در سياست بين الملل، یکی از برجسته 
در  شکل  تحوالت  برای  سرآغازی  که  است  بازدارندگی  ششم  سيستم  موج  گيری 

دیرینه ریشه  تهدید،  به  قدرت  تبدیل  بود.  خواهد  به  بازدارندگی  دارد.  بشر  تاریخ  در  ای 
س گروه همين  و  افراد  ميان  روابط  بر  حاکم  الگوهای  از  نيز  بازدارندگی  انسانی  بب  های 

رهای راهبردی قدرت، فرصت تبدیل قدرت  الملل بویژه در ابزابوده است. تحول سيتم بين 
گونه به  است،  بخشيده  شدت  را  آن  فرآیند  و  تهدید  تهدید به  بر  مبتنی  روابط  که  ای 

تهدید –های اتمی و نابودی جمعی معادله قدرت  حای دارد. پيدایش سال برجستگی ویژه
الگوریتم اصلی در کنترل و سيستم بعنوان  نرا  برای  و  مربوطه مطرح ساخت  خستين  های 

بار، بازدارندگی خود را بعنوان سيستم کنترل مسلط، جایگزین سيستم موازنه قدرت نمود.  



( 1400) زمستان|  39شماره  | 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 156

ینی را برای تبدیل قدرت  ای شدن آن، سازوکارهای نو الملل و شبکهپيچيدگی سيستم بين 
شبکه،   قواعد  اساس  بر  و  راستا  این  در  است.  داده  قرار  کشورها  اختيار  در  تهدید  به 

برای فرآیند تبدیل قدرت به تهدید در اختيار کشورها قرار داده است    سازوکارهای نوینی 
ترین آنها عبارتند از: که برجسته

سازه .1 بر  مبتنی  شبکهسازوکارهای  سياسسازی  در  بين ای  سازهت  این  که  ها  الملل 
بين انتقال سيستم  در  ارتباطات  میپذیری  شدنی  را  سرایت الملل  موضوع  این  کنند. 

تم به  بخش ارتباطات  راه  امی  از  کنترل  قاعده  آن  دنبال  به  و  نموده  را شدنی  های سيستم 
 ارتباطات تحقق خواهد یافت؛ 

سيستمی   .2 در  شبکه  –سازوکارهای  قدرت  دیناميک  نمودن  بين ای  و  سيستم  الملل 
شبکه سازنده  و  ویرانگر  قدرت  حجم  و  چگالی  نمودن  افزایش  فعال  راه  از  ای 

خوشه کننده  ایجاد  شبکههاسازوکارهای  اصل ی  پایه  بر  آنها  ميان  پيوندسازی  و  ای 
بخشی به کشور مورد نظر؛مرکزیت

ای؛ سازی شبکهرژیم .3
ای  گر، قدرت سازنده، شبکهسازی و انواع مختلف قدرت از جمله قدرت ویرانقدرت  .4

ای؛ و قدرت چندسطحی شبکه
ویژگی .5 پایه  بر  قدرت  قابپویاسازی  پایه  بر  که  مرکزیت  جمله  از  شبکه  ليت های 

های  ها، بازخوران در ميان جریانهای ارتباطی، اساسی بودن جریاندسترسی، ميزان جریان
هم نهایت  در  و  ارتباطات  بخش ارتباطی،  ميان  در  مافزایی  ارتباطی  های  سيستم  ختلف 

شود؛ تعریف می
1های غيرخطی؛ های سيستمقوانين تبدیل قدرت به تهدید بر پایه ویژگی  .6

 2ند آن با اعتبار تهدیدات؛ شکست آبشاری و پيو .7
ای. گرایی شبکهبرون   .8

1. D'Agostino & Scala, (2014); Harrison, (2012); Jervis, (1998); Lane, (2006);

Martin, (2017); Moffat, (2003); Simon, (1991); Whitfield, (2005). 

2. About Cascading Failure see Cai, Cao, Li, Huang, & Zhou, (2015); Chen, Du,

Cao, & Zhou, (2015); Gao, Zhang, Li, & Chen, (2018); Xia, Fan, & Hill, (2010). 
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 بازدارندگی غیرخطی: سازه فیزیکی
بين اغلب سيستم  پيچيده میها در سياست  د و در همين راستا  باشن الملل نوین از گونه 

المللی پيچيده های بين باشند. سيستمهای آنها نيز در پيکر پيچيدگی قابل بازگفت میسازه
کليت  میبعنوان  تصور  قابل  تشکيلی  اجزای  از  بيش  که  کل  باشند  این  هستند.  دهنده 

بينی نيستند.  بازگوکننده رفتار نوپدیدی هست که با پژوهش در مورد اجزای آن قابل پيش 
شبکهسازه شبکههای  تحليل  هستند.  کلی  چنين  بيانگر  بر ای  نخست  وهله  در  ای 

از جمله چندسطحیویژگی بعنوان یک کل  شبکه  آن    های  بودن  غيرخطی  و  نظم  بودن 
آشيانه چندسطحی  شبکه  دارد.  سيستمتأکيد  طرح  سبب  و ای  چندپيکری  های 

های پيچيده  سيستم  لري س  پل.  شودالملل میهای آن در پژوهش در مورد نظم بين دیناميک
می تصور  سيستمی  بعنوان  بهرا  زیادی  عناصر  آن  در  که  و  کند  غيرخطی  پویا،  صورت 

های  های پيچيده معموالً سيستمسيستم د کوتاه در همکنشی با یکدیگر هستند.معموالً با بر
سازه در  که  اطالعاتی  به  فقط  آنها  عناصر  و  هستند  دسترس  باز  در  چندسطحی  های 

 .  (Andriani, 2004: 23-25)دهند هاست، پاسخ میآن
کند  صيف میها آن را توای از شبکههای شبکهآن را در مدل نويداگست  طور کههمان 

.(D'Agostino & Scala, 2014)  شامل    یبارابسو    وات شبکه  از  کلی  الگوی  سه 
بی و  کوچک  جهان  میتصادفی،  توصيف  های  شبکه (Barabási, 2016). کندسنجه 

معموالً   بهپيچيده  که  هستند  مرکب  و  ناهمگن  ساختارهای  شبکهدارای  های  صورت 
مفهومبی میسنجه  شبکهاین (D'Agostino & Scala, 2014). شوند  سازی  ها  گونه 

گرهخوشه راه  از  را  میبندی  پيوند  یکدیگر  به  مختلف  سطوح  در  که  تجربه  هایی  یابند، 
متمایزکننده سطح شبکه، عملکرد همکنند. وجود محورهای هماه می زمان  نگ کننده و 

اط کانونی  های چندسطحی و وجود نق نيروهای متضاد، ترکيب بين واحدهای سيستم، نظم
جریان سطح،  هر  از  در  سطوح  ميان  در  بازخورانی  سازوکارهای  و  ارتباطی  های 

است. خوشهویژگی از شبکه  الگو  این  مهم  در ساختار شب های  مهمی  نقش  که جهانی  ها 
بعنوان شبکه دارای خوشهایفا می ميان  کنند. سيستم جهانی  پيوندهای گوناگونی در  و  ها 

را آن  ساختار  که  است  می  آنها  خوشهتعيين  نظمکنند.  با  منطقهها  مقایسه  های  قابل  ای 
زیر خوشه از  آنها  از  هرکدام  که  تشکيل  هستند  نظمشدههایی  آنها  به  که  محلی  اند  های 
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انباشتهگفته می از  متشکل  محلی  نظم  هر  سرانجام،  و  از گره شود  پيوسته  ای  به هم  های 
است.

را   بازدارندگی  سيستم  پایه،  این  شبکهیم   بر  بعنوان  جهانی  شبکه  در  ای  توان 
زنجيره مانند  بسياری  الگوهای  دارای  که  نمود  انگاشت  ای،  چرخه  -ای چندسطحی 

الگستاره در  است.  ترکيبی  یا  درختی  زنجيرهای،  دارای  چرخه  -ایو  سيستم  این  ای، 
. گيرندهای جدا از یکدیگر در اطراف یک نقطه مرکزی قرار میترتيباتی است که حلقه

حلقهگره آنها در کل شبکه،  و جایگاه  پيوندها  مرکزیت،  پایه  بر  را  ها  متمایز شبکه  های 
می حلقهتشکيل  وجود  اصلیدهند.  پيرامونی،  و  مرکزی  ویژهای  سيستم  ترین  گی 

.بازدارندگی غيرخطی است

ستارهشبکه  شدههای  تشکيل  کانون  یا  مرکزی  گره  یک  از  بازدارندگی  که  ای  اند 
بازدارندگی عمل میبعنوان سي  منطقهستم  از سوی دیگر شبکه  بعنوان سيستمی  کند و  ای 

می پيوند  آن  به  دارد  قرار  کنترل  فرآیند  تحت  بلوککه  ویژگی  از  درختی  شبکه  ی  یابد. 
ها  )ماژوالر( بودن باالیی برخوردار است. در این الگو نقاط کانونی وجود دارند که شاخه

این کانونروی آن رشد می بازدارندگی ضروری هستند. مهمکنند.  برای تکامل  ترین  ها 
 خصوصيات آن عبارتند از:

یا   محلی  قدرت  بزرگ،  قدرت  هژمون،  بعنوان  حال  واحد،  گره  یک  با  بازدارندگی   *
شکلم به  شروع  میرکزی  شکلگيری  اصلی  ریشه  گره  این  بازدارندگی  کند.  گيری 

 ای است؛ شبکه
گره خوشه*  بعنوان  دیگر  ش های  گرههای  به  ریشهبکه  خواهند های  پيوند  مرکزی  و  ای 
یافت؛

یابد؛ای پيوند میهای ریشه* هر گره اضافه شده نوین به خودی خود به همه گره
ای، سه گونه ارتباط و پيوند وجود دارد که شامل پيوند  ه و آشيانههای چندالیدر شبکه 

.  (D'Agostino & Scala, 2014: 55)حداکثری مثبت، منفی و بدون همبستگی است  
الیه و  چرخ سطوح  نظم،  کارگزاران  انواع  مختلف  و  ههای  چندسطحی  دیناميک  های 

بههمبه تعادل  و  کنترل  نقاط  و  راهبردها  چندسطحی،  ساختارهای  و  از  همپيوسته  پيوسته 
شبکهویژگی آشيانههای  در  های  هستند.  بازدارندگی  ای  سيستم  ساختارهای  آن،  داخل 

شوند.باهم تالقی دارند و با یکدیگر همپوشانی داشته و همچنين در شبکه توزیع می
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شبکه  چندپيکری،  الگوی  در  بازدارندگی  خوشهسيستم  دارای  که  است  یا ای  ها 
ارتباط  زیرشاخه در  یکدیگر  با  مختلف  الگوهای  و  سطوح  در  که  است  زیادی  های 

های آن صورت  کنشی پویا ميان زیرسيستمند. الگوسازی از بازدارندگی بر پایه همباشمی
بازدارندمی از  الگویی  نخست،  الگوی  بخش گيرد.  که  است  بهگی  آن  صورت  های 

بایکدیگر در ارتباط می باشند. در چنين وضعيتی حذف یک راه ارتباطی باعث  دودویی 
زیرمجموعهنمی تمامی  پيوند  که  از  شود  بين ها  سيستم  دوم،  برود.  المللی چندپيکری  بين 

بين   داخلی  وابستگی  مقدار  دارای حداکثر  ساختاری،  زیرمجموعه  آن یک  که در  است 
بقيه ساختارها  های خوشهگره با  پيوند خارجی  از  و فقط شمار محدودی  های خود است 

بهدارد. تمام گره بهای یک خوشه  تأثيرگذارخواهند  بر یکدیگر  مستقيم  الگوی  طور  ود. 
ای  صورت نقطهها بهها یا خوشهای است که در آن زیرشبکهالملل پيچيدهسوم، سيستم بين 

اند. سرانجام، الگوی چهارم شامل حلقه بازخورانی است که در آن  به یکدیگر پيوند یافته
بين  خوشهسيستم  دارای  پيچيده  زیرشبکهالمللی  یا  سلسلهها  آن  در  که  است  مراتبی  هایی 

های پایينی کشيده  گيرد که زنجيره وابستگی از گره باالیی شروع شده و به گرهمی  شکل
میمی باالیی  گره  یا  زیرشبکه  بهتوانشود.  که  کند  ایجاد  را  آثاری  به  د  آبشاری  صورت 

 های پایينی سرایت نماید.گره
ای،  ای آشيانهاز دیدگاه شبکه، بازدارندگی در چارچوب یک شبکه تودرتو و به گفته 

های ضعيف در  دولت شود.دارای نظم نامتقارن با الیه چندگانه و به هم پيوسته ظاهر می
زمينه اینهمه  نيستند،  قابليت  ها ضعيف  دارای  اتخاذ  واحدها  هستند که در صورت  هایی 

می نامتقارن  قدرتراهبردهای  نظمتوانند  در  را  کالسيک  بزرگ  منطقههای  و  های  ای 
جهانی محدود کنند. 

سازه  ترتيب  بين بدین  جدید  سيستم  پيچيده  بازدارندگی  های  از  را  ما  درک  المللی 
زوکار تبدیل قدرت به تهدید و سرایت آن ای و جهانی، ساشبکه منطقه دهند.گسترش می

دشمن   عليه  سيستمی  تهدید  توليد  به  منجر  آن  پيرو  و  کرده  فراهم  مختلف  سطوح  به  را 
يت بازدارندگی است. گيری وضعشود که برآمد آن شکلمی
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 دینامیک قدرت و بازدارندگی: دگرگونی از قطبیت به مرکزیت 
راهبردی هر کشور انتخاب  بر  با چه    دیناميک قدرت  اصل همکاری، همکاری  در مورد 

می تأثير  سطحی  چه  در  و  بن کسی  توزیع  ميان مایهگذارد.  در  نامشهود  و  ملموس  ها 
بين  سيستم  راهب بازیگران  که  است  همالمللی  بر ردهای  مبتنی  راهبردهای  یعنی  کنشی 

تعيين می را  تعارض  یا  اینهمکاری  از  بخشی  بعنوان  قدرت  دیگر چرخه  از طرف  کند. 
دیناميک، نقاط عطف مهم در چرخه قدرت و نقش نسبت به دیگر کشورها و دگرگونی  

منطقه سيستم  در  ستيزشساختاری  و  جهانی  و  راتحليل ای  آنها  کنترل  و  مربوطه  های 
آشيانه  .کندمی و  تودرتو  شبکه  داخل  تعریف در  گره  مرکزیت  شکل  به  قدرت  ای، 
گرهمی اهميت  بعنوشود.  آن  از  بعضاً  که  میها  یاد  مرکزیت  محاسبه  ان  با  اغلب  شود، 

میانباشته مشخص  نزدیکی  و  ميانگی  درجه،  یعنی  شاخص  سه  از  گردد ای 
(Martínez‐López, Perez, & Sánchez‐Vizcaíno, 2009: 110).   سوی از 

سه  بازدارندگی شبکه دیگر  عمومی، شبکهگونه  بازدارندگی  نخست  دارد:  وجود  ای  ای 
توانند نسبت به حمله و تهاجم  کدام از واحدها نمینهاده شده که هيچ  که بر این پایه بنيان

اندیشه کنند به صورت سيستمی کار می به دیگری  دیناميک قدرت  بازدارندگی  و  کند. 
ای که در آن تهدیدات و اقدام در برابر آن جنبه فوریت داشته و نياز به کنش  بکهفوری ش 

قدرت در  (See: Lupovici, 2011)بازدارنده فوری است   دیناميک  این وضعيت  . در 
می ادامه  خود  کارکرد  به  پيچيدگی  منطقه  در  بعبارتی  یا  آشوب  بازدارندگی  لبه  دهد. 

بازدارنشبکه از  الگو  سومين  جمعی  شبکهای  گره دگی  تمامی  آن  در  که  است  های  ای 
ناميک  طور متناسب با تهدیدات راهبردی یکسانی روبرو هستند. بر این اساس دیشبکه به

کند.جمعی عمل می -قدرت نيز عمومی، فوری و شبکه ای
همان     به  و  متصور  تهدیدات  اهميت  و  اعتبار  تعيين  برای  روشی  تهدیدات  ارزیابی 

عملی   امکان  میميزان  ناشی  قدرت  دیناميک  از  که  است  تهدیداتی  بعد  شدن  از  شود. 
 ای، مهمترین پارامترهای چنين ارزیابی عبارتند از:شبکه

راهحفره  -فال انواع  و  شبکه  گرههای  بين  ارتباطی  میهای  که  تهدیدهای  ها  تواند 
 راهبردی عليه واحدها را افزایش یا کاهش دهد؛ 

ساختاری و فرآیندی شبکه؛  هایپذیری سطح و ميزان آسيب -ب
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ها را تقویت کرده یا  تواند درگيریسازوکار بازخوران منفی و مثبت در شبکه که می  -پ
دیگر از شدت آنها بکاهد؛از سوی 

 .ها و مزایای ایجاد یا پایان روابط در داخل شبکه توسط کارگزاران آنهزینه  -ت
کند. در این راستا این شبکه  میدر شبکه، سيستم کنترل جریان ارتباطات را مدیریت   

و گذار چنين جریان استقرار  توليد،  در  مهمی  فعاليتنقش  آن  دارد که هدف  های  هایی 
است.کنترل  فشارهای شبکه ی  ایجاد  پيوندی،  نقاط  یا  مراکز  این  و کل  نقش  اعضا  بر  ای 

آسيب ایجاد  هدف،  اگر  آنهاست؛  تهاجمی  کنش  از  جلوگيری  برای  فوری  شبکه  های 
ی است که حذف آن فورا کل شبکه را با  ایک شبکه باشد؛ نقطه مفصلی درآن، گره برای

 ,Tian, Bashan)دف احتمالی حمله هستند.این نقاط اولين ه کند.فروپاشی روبرو می

Shi, & Liu, 2017).
ها از انسجام باالیی برخوردار  المللی بعنوان یک شبکه، برخی از خوشهدر سيستم بين  

شوند. کليدها و سطح پيوند بين آنها، نقش اساسی  بعنوان یک کليد تعریف میهستند که  
های واحد کليدی به  ن دارد. ویژگیدر استحکام شبکه و ارزیابی ریسک توسط مهاجمي

 شرح زیر است: 
خوشه کليدی  *  باالییهای  چگالی  و  متراکم  ارتباطات  زیادی    دارای  انسجام  و  هستند 

 دارند؛
واح دارای  کليدها  کوتاهی  *  مسيرهای  از  و  بوده  نزدیک  هم  به  کامال  هستند  دهایی 

توانند به یکدیگر پيوند یابند؛ می
.(Brandes, 2005: 114)دی زیادی هستند * کليدها دارای بهم پيون

از آن    یا خروج  به شبکه  آنها  توانایی ورود  با  به شبکه  نسبت  انقياد واحدها  و  انطباق 
می سازندسنجيده  قدرت  از  شبکهشود.  استفاده  ه  واحدها  ميان  پيوندسازی  برای  ای 

درت تخریبی  ای هستند. قهای کنترل شبکهگونه از قدرت سنگ بنای سيستمشود. این می
می بين  از  را  آنها  و  داده  قرار  هدف  را  شبکه  مرکزی  گره نقاط  یک  فروپاشی  با  برد. 

گره  میمرکزی،  سقوط  ترتيب  به  دیگر  منجرهای  نهایت  در  که  کل    کنند  فروپاشی  به 
ها، بر معادله ارزیابی ریسک توسط واحدهای مهاجم  شود. شکست آبشاری گرهشبکه می

گرایی در شبکه و تحت  گيری بروند. از جمله پيامدهای آن شکلگذارو مدافع تأثير می
گره تمامی  گرفتن  قرار  ميان  تأثير  در  بازخورانی  سازوکار  به  توجه  با  است.  آن  های 



( 1400) زمستان|  39شماره  | 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 162

و خوش خود  هواحدها  همسایگان  همه  به  اصلی  گره  یک  توسط  منفی  اقدام  هرگونه  ها، 
می شآسيب  توسط  جمعی  اقدام  با  مهاجم  بنابراین  میرساند؛  روبرو  دليل  بکه  به  و  شود 

 .وجود این سازوکار، نوعی خود بازدارندگی ایجاد خواهد شد

 خودساماندهی و بازدارندگی
حوزه در  خودساماندهی  مخاصطالح  علمی  میهای  بکار   ,Krippendorff)رودتلف 

2019; Lepskiy, 2018; Umpleby,   Medvedeva, & Lepskiy, 2019؛)
الملل زمانی  کنترل درونی بدون دخالت از بيرون دارد. سيستم بين   خودساماندهی داللت بر

اند که  یافتهای سازمان  گونههای آن بهخودسامانده است که در آن، واحدها و دیگر بخش 
همر و  میفتار  تعيين  را  سيستم  عملکرد  نحوه  آنها  جهانی  کنشی  سيستم  هرچه  کند. 

میپيچيده پيچيدهتر  نيز  بازدارندگی  بازدارندگی،  شود،  گستره  در  شد.  خواهد  تر 
قابليت    "کالسيک "رویکردهای   خاص  وضعيت  یک  در  تنها  اما  هستند  مفيد  هم  هنوز 

د پيچيدگی  افزایش  با  همزمان  دارند.  بين کاربست  سيستم  که  ر  است  الزم  الملل، 
بق  های کنترل پویا بتوانند سيستم را با تغييرات در محيط راهبردی سازگار نمایند. طسيستم

بازدارندگی  طبقه بازدارندگی عمومی و فوری وجود دارد. در  بندی مورگان، دو الگوی 
طور کلی  هفوری، روابط بين کشورهای دشمن در آستانه بحرانی و حمله شدید است و ب

آماده  خود،  روابط  ساماندهی  برای  که  است  دشمنی  »کشورهای  برابر  در  بازدارندگی 
 .   (Morgan, 1983: 30)« استفاده از نيروهای مسلح هستند 

سيستم  روشدر  آشوب،  و  پيچيده  وجود  های  پيچيدگی  با  مقابله  برای  مختلفی  های 
می که  رادارد  بازدارندگی  از  الگو  دوگونه  این  ترکيب    توان  خودساماندهی  ویژگی  با 

سيستم این  در  است.  کرد.  بازخورانی  گوناگون  فرآیندهای  از  برآمده  بازدارندگی  ها، 
حساس بر تمامی جریانات حاکم است که در آن تغييرات در هر یک از بخشوابستگی  

بخش  دیگر  در  تغييراتی  به  منجر  سيستم  میهای  سيستم  نهایت  های  در  که  شود 
رتصميم میگيری  تغيير  میا  اتفاق  بطور خودکار  تغييرات  این  بازخوراندهند.  های  افتد. 

کند و منجر به تهدیدهای دیگری  می  های شبکه را تقویتمثبت یا تقویت کننده، آسيب
قدرتمی معادله  در  آن  برآمد  که  خواهد  تهدید شکل  -شود  بازدارندگی  سيستم  گيری 
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شبکه پيوندهای  و  آبشاری  شکست  دوبود.  سيستم    ای  شرایط  که  هستند  اساسی  متغير 
 کنند. بازدارندگی خودسامانده را فراهم می

شکست آبشاری و بازدارندگی
ا آبشاری  برجستهشکست  جمله  را  ز  تهدید  به  قدرت  تبدیل  که  است  سازوکاری  ترین 

گيری رابطه مبتنی بر تهدید و در نتيجه بازدارندگی است.  سبب شده که برآمد آن، شکل
درون   شکست در و  شبکه  یک  در  موجود  عناصر  از  شمارکمی  حتی  آبشاری شکست 

باعث ایجاد طوفانی از وقایع شود که در سراسر سيستم پخش    یک سيستم، ممکن است 
ای با رفتارها و  الملل شبکهسيستم بين  .(D’Agostino and Scala, 2014: 7)  شود می

و در صورتی که ش کنش  است  روبرو  تهاجمی گوناگونی  برابر حمله  های  در  نتواند  بکه 
و  دفاع کند، چرخه خسارت امنيتی  باری رخ خواهد داد که تهدیدات و خسارات شدید 

به ه پنهان  مراه خواهد داشت. پدیده اقتصادی را  ای وجود دارد که در پشت این رویداد 
بازدارندگی خودسامانده   در  ویژگی  این  از  است.  آبشاری  موفقيت شکست  آن  و  است 

م بين یاستفاده  سيستم  مستعد شکستشود.  پيچيده  آن، المللی  در  که  است  آبشاری  های 
خرابی باعث  گره  یک  دیدن  پیآسيب  گره های  قسمت  ها درپی  شبکه  و  دیگر  های 

های گوناگونی را  تواند در پيکر سازوکار دومينو، خسارتشود. از این طریق جنگ میمی
آسيب سرایت  آن  برآمد  که  کند  کل  ایجاد  به  یعنی  ها  پرسمان  این  بود.  خواهد  شبکه 

با   آبشاری  شکست  است.  جنگ  از  جلوگيری  و  پيروزی  کليد  بعنوان  آبشاری  شکست 
در معادله هزینه و سود از راه دگرگونی در محاسبه راهبردی و ارزیابی    ایجاد دگرگونی

یل  تواند بعنوان محور شکل دادن به بازدارندگی خودسامانده تبدریسک بازیگر مقابل، می
 . (D'Agostino & Scala, 2014: 7)شود 
بنيان  شبکه  به ستون و  پيچيده از راه شدنی نمودن شکست آبشاری  ها در یک محيط 

بازدارندگی خود سازمانس نيز حاکی  اند. نظم چندسطحی شبکهشدهیافته تبدیل  يستم  ای 
نظم شبکه،  کل  و  گره  یک  بين  که  است  آن  همچن از  و  دارد  وجود  زیادی  ين  های 

است   ممکن  این سطوح، شبکه  از  هر یک  است. در  برقرار  آنها  ميان  متفاوتی  پيوندهای 
ا ارائه دهد.  متمایز  و  متفاوت  انباشتهرفتاری  بعنوان  شبکه  زیر شبکهین  از  تصور  ای  هایی 

.(Mesarovic, and Takahara, 2000: 35)شوند که بر یکدیگر اثرگذار هستند می
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پذیری از یک سطح  های کنترل و آسيب، اهداف، الگوریتمدر شبکه چندالیه، اصول 
می گسترش  سرایت(  و  آبشار  )منطق شکست  پایين  یا  باال  الگو،  یابندبه سطوح  این  در   .

هم صورت  به  خوشهبازدارندگی  خوشه،  داخل  گره،  شامل  الیه  پنج  در  بين  زمان  ها، 
متمایزخوشه و  کننده  هماهنگ  اصلی  محور  دو  با  شبکه  کل  و  میها  کار  کند. ساز 

پيوند میمحورهای هماهنگ به یکدیگر  نظم را  بازدارندگی ساز، سطوح  و  دهند. کنترل 
شود؛ بنابراین یک عمل بازدارنده در هر نقطه یا سطح از  یع میدر کليه سطوح شبکه توز

شود. نظم، سرانجام در کل شبکه پخش می
چ   شبکه  در  بازدارندگی  سيستم  مبنای  اساسی،  اصل  شامل ندالیه چهار  که  است  ای 

هماهنگ  هم تثبيت،  سيستم زمان سازی،  دیگر  با  قدرت  دادوستد  و  است. سازی  ها 
ها با ها یا شبکه سازی دقيق کارکرد بسياری از سيستم برای هماهنگ زمانسازی فرآیندی،  هم 

خرده  ميان  در  زمانی  تأخير  کاهش  بر  اصل  این  است.  ضروری  های سيستم یکدیگر 
های تأخير زمانی )بدون هماهنگی( باعث نقص عملکرد در بخش   .أکيد دارد بازدارندگی ت 

می  غيرهم سيستم  کارکردهای  بن شود.  راهبر زمان،  می بست  را  بی دی  به  و  ثباتی شکنند 
می  جنگ  و  آشيانه راهبردی  و  تودرتو  شبکه  بازدارندگی  سيستم  ایجاد انجامند.  با  ای 

بر می ها و کل شبکه را  ساختاری چندالیه، خوشه  از واحدها گيرد. در شبکه در  برخی  ها، 
ها را سبب الیه ای ميان  کنشی پيچيده گيرند و هم بعنوان نقاط پيوندی مورد شناسایی قرار می 
»کنترل  که  معتقدند  برخی  شد.  چندالیهخواهند  کشویی  این   "کننده  با  از متناسب  گونه 

دهنده ، شکست آبشاری نشان (Qian, Yi, & Zhao, 2006)المللی است  های بين سيستم 
پایه آسيب  برابر هر دوی شکست و حمله است و یک  پذیری شبکه و سطوح نظم آن در 

بازدارندگ  برای  نظری  مهم  و  می ضروری  فراهم  غيرخطی  بررسی شکست ی  در  های کند. 
ی است:ای، تحليل پارامترهای زیر ضروری غيرخطی وآشيانه آبشاری در بازدارندگی شبکه 

دهد در صورت  بار اوليه و ظرفيت گره، با توجه به درجه یا فاصله آن که نشان می  -الف
 يرند؛ گها، به چه ميزان آنها تحت تأثير قرار میحمله به سایر گره

 پذیری شبکه؛ تأثير ضریب تأثير مرکزیت گره بر آسيب  -ب
های  تسهيل شکست  ها، بر قابليت شبکه در مقاومت یاتأثير ضریب مرکزیت گره  -پ

آبشاری؛
سازوکارهای زیرساختی )بعنوان مثال، دسترسی به شبکه و پيکربندی شبکه(؛  -ت
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 پيوندسازی و سازوکارهای سرایت؛ -ث
نهایی روابط ميان شکست آبشاری و بازدارندگی غيرخطی بسيار ساده  در نتيجه فرمول  

شده و به کل شبکه  است. سازوکار شکست آبشاری با شکست یک گره در شبکه فعال  
فعال میگسترش می برابر یابد. تمامی شبکه عليه تهدید  بازدارندگی در  نتيجه  شود و در 

گيرد.واحد تهدید کننده شکل می

 و بازدارندگی غیرخطی ایمقیدسازی شبکه 
ای صورت  در بازدارندگی غيرخطی، مقيدسازی واحدها به امنيت شبکه و دیگران به گونه

واحدمی که  بين گيرد  سيستم  قواعد  از  تخطی  فرصت  شبکهها  نخواهند  الملل  را  شده  ای 
گونه به  سيستم  این  امنيت  یا  و  میداشت  اهميت  واحد  یک  برای  به  ای  توجه  با  که  یابد 

های نامطلوب عليه  انگاری امنيت واحد دیگر یا سيستم، از کنش ت پيامدهای نادیدهسرای
فر مقيدسازی،  شد.  خواهد  خودداری  واحد  گرهآن  پيوند  سطوح  ایند  در  شبکه  های 

ای که منجر به الزام آنها به  گونههای ارتباطی بين آنها است، بهمختلف برای ایجاد جریان
می شبکه  امنيت  به  غيرخطی،  ش پایبندی  دیناميک  تدوین  برای  مقيدسازی  پرسمان  ود. 

ميان سطوح    کنشییافته اساسی است. همجهت دستيابی به سيستم بازدارندگی خود سامان
می برقرار  بازخورانی  سازوکار  راه  از  شبکهشبکه،  مقيدسازی  ميان  شود.  روابط  به  ای 

یابند  ای به یکدیگر پيوند میهگونها بهشود. آنکل شبکه مربوط میو    ها یا واحدهاخوشه
های  گذارند. هرکدام به الزامات شبکه و گرهای را به نمایش میکه الگوی رفتاری ویژه

توانند برخالف امنيت شبکه  کنند. در این شرایط، هيچ یک از واحدها نمیتوجه میآن  
یا گره واحدها  از  هيچکدام  توسط  رفتاری  این، چنين  بر  کنند. عالوه  قبول  هرفتار  قابل  ا 

بازدارندگی   یا  اقدام جمعی  به  منجر  از واحدهای شبکه،  عليه هر کدام  نيست. تهدیدات 
شود که  ای و جمعی ایجاد میوعی از ثبات راهبردی شبکهجمعی عليه آن خواهد شد. ن

هيچ واحدی در معرض خطر حمله دیگری نخواهد بود. 
بازدارندگی غيرخطی، دو گونه شرایط از ج  مله مقيدسازی کامل و ناقص  در سيستم 

میشبکه شکل  سيستمای  از  برخی  در  برقرار  گيرد.  کامل  مقيدسازی  بازدارندگی،  های 
نتيجه  در  و  می  است،  شد  خواهد  حاکم  قدرتمند  راهبردی  ثبات  که  کرد  ادعا  توان 

ای، در  های آشيانهباشد. البته ميزان پيوند بين سطوح در شبکهبازدارندگی نيز کارآمد می
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ها یا  گذارد. ممکن است شرایطی شکل گيرد که خوشهای تأثير مییجاد مقيدسازی شبکها
گونه از  ای زیادی وجود داشته باشند. این های شبکهفرهپيوسته نبوده و حهمها کاماًل بهگره

بیسيستم با  بازدارندگی  خوشهثباتیهای  میهای  روبرو  دیناميک  ای  نتيجه،  در  و  شوند 
آبشاری   نمیبهشکست  کار  کارآمد  آن شکلصورت  برآمد  که  سيستم  کند  گيری یک 

 بازدارندگی ناکارآمد خواهد بود.
بازد  از  الگو  دو  اینجا  میدر  نمایان  ميان  ارندگی  پيوند  نخست،  الگوی  در  شود؛ 

شوند. این  ای منتهی میهای گوناگون شبکهها ناقص است که این موضوع به حفرهخوشه
ای و گاهی بحرانی روبرو خواهد شد. از طرف دیگر در برخی  های دورهثباتیسيستم با بی

جفت میشرایط  محقق  کاماًل  پيوند  و  مقيدسازی  گره  شود سازی،  همه  فرایند  و  در  ها 
بازدارندگی خودسامانکنند، بهکنترل شرکت می به یک  شود.  یافته می طوری که منجر 
شبکه سمقيدسازی  در  را  واحدها  مانور  قدرت  میای،  کاهش  بازدارندگی  دهد،يستم 

(Choi, 2001: 351-366)کند و به سيستم  . این پيچيدگی رفتار جمعی را دگرگون می
می  بازدارندگی کمک  سازمانغيرخطی  شيوهای  به  تا  محيط  یافتهکند  کند.  رفتار  تر 

های دیگر را در درون خود دارد؛ توجهی از زیرشاخهبازدارندگی غيرخطی، شمار قابل  
این تغييرات  دگرگونی هر یک از آنها دیگر زیر شبکه های همسایه را تغيير خواهد داد. 

شود و سرانجام رفتار بازدارنده  های دیگر میرشاخهنوبه خود باعث ایجاد تغييرات در زیبه
دهد.جمعی را شکل می

 ایران و الزامات بازدارندگی غیرخطی
به دليل    تاریخی   ایران از جمله کشورهایی است که  جایگاه ژئوپليتيک در درازای دوران 

برجسته  از  است.  بوده  روبرو  بسيار گوناگونی  راهبردی  با تهدیدات  های ترین ویژگی خود 
های بزرگ سيستم بين الملل  باشند. ایران بيشتر با قدرت چنين تهدیداتی کارگزاران آن می 

است. تهدیدات عليه ایران از جنس ای روبرو بوده  و راهبردهای آنها در نظم جهانی و منطقه 
صورت پایدار با ساختاری و وابسته به کارگزاران اصلی چنين ساختاری بوده است. ایران به 

سازی در روابط های بزرگ روبرو بوده است. دوره پيش از انقالب، موازنه یدات قدرت تهد 
اسقدرت  بوده  تهدیدات  با  رویارویی  در  ایران  راهبرد  بنياد  بزرگ،  به های  توجه  با  که  ت 

قدرت  چنين  و  ایران  ميان  قدرت  جنگ نابرابری  است.  نداشته  چندانی  کارایی  های هایی، 
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سازی دارد. پيروزی های بسيار از ایران، حکایت از ناتوانی موازنه پياپی و جدا شدن سرزمين 
های بزرگ از عراق نشان انقالب اسالمی و جنگ عراق عليه ایران و پشتيبانی همه قدرت 

خورده در تأمين امنيت ملی ایران است. واقعيات نوینی سازی، سياستی شکست داد که موازنه 
ه است که نياز به بازگفت نوینی دارد. این واقعيت گرفت در پهنه سياست خارجی ایران شکل 

توان به مانایی رسيد، تبدیل به واقعيت کامال آشکاری شده های بزرگ نمی که از راه قدرت 
توان شاهد بود که در برابر ایران و راهبردهای امنيتی آن های نوپدیدی را می است. واقعيت 
می  واقعيت خودنمایی  چنين  جمله  از  ر کند.  می هایی  بين ا  سيستم  پيچيدگی  در  الملل توان 

می  ضروری  را  بازدارندگی  از  نوینی  کنترل  سيستم  که  نمود  به نماید.  مشاهده  توجه  با 
الگوی   و  غيرخطی  بنيان بازدارندگی  پژوهش،  این  در  آن  از  شده  و ارائه  منطقی  های 

 ود:ی نم ز توان پندارسا صورت زیر می های فيزیکی بازدارندگی ایران را به سازه 
گرایی   ای بعنوان سازه زیربنایی بازدارندگی: تغيير الگوی منطقهگرایی شبکهمنطقه  -الف

ای بویژه در پيکر مدل ی شبکهگرایکالسيک ایران مبتنی بر ژئوپلتيک و جغرافيا به منطقه
 گرایی انطباقی؛ منطقه

شبکه  -ب قدرت  شبکهدیناميک  نامتقارن  )قدرت  اصلی ای  دیناميک  بعنوان  ای( 
به   متقارن  قدرت  معادله  بر  مبتنی  راهبردی،  سياستگذاری  مرجع  مدل  تغيير  بازدارندگی: 

شبکه نامتقارن  قدرت  پمعادله  سطوح  در  قدرت  دیناميک  به  توجه  و  شبکه  ای  ایينی 
ای که درای به سياستگذاری چندالیهالیهای و بعبارتی حرکت از سياستگذاری تکمنطقه

 گيرند؛تحت قوانين متمایز سياستگذاری قرار می الگو، هر الیه از شبکه این 
ای که در  سازی و پيوندسازی شبکهای: تاکيد بر محوریت شبکهشبکه  -* منطق غيرخطی 

سازی دارند؛ در این ميان مهمترین متغير در  غيرخطی قابليت فعالآن، سازوکارهای علی  
ایران، توانایی فعال کردن سازوکار شکستسازی منطقهشبکه آبشاری در شبکه عليه    ای 

 دشمنان احتمالی است؛ 
ای تبدیل قدرت به تهدیدات غيرخطی در برابر دشمنان احتمالی؛ دیناميک شبکه -ت
ای بعنوان علت اصلی تبدیل قدرت به  گرایی شبکهرون سازوکار شکست آبشاری و ب  -ث

تهدید عليه دشمنان؛ 
ای؛ شبکه -ای راهبرد تهاجمی غيرخطی بر پایه مقاومت منطقه -ج
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ای، نيروافزایی نظم غيردولتی شبکه منطقه  ای،سازی شبکهتوازنراهبرد تدافعی از راه    -چ
ای؛ نوین منطقهزایی شاخه ،ایچندالیهای  ، دفاع شبکهشکست آبشاری

ای به صورت عمومی و خودسامانده؛بخشی به بازدارندگی شبکهاولویت -ح
ای ایران. سازی بازدارندگی شبکهای بعنوان محور پایدارجهندگی شبکه -خ

 گیرینتیجه
نظریه بشر،  تاریخ  در  دیرینه  بسيار  سابقه  وجود  با  با  بازدارندگی،  آن  مورد  در  پردازی 

سالح ناپيدایش  هستههای  یعنی  جمعی  شد.  بودی  همراه  نظریهای  نياز   این  با  همزاد 
هستهقدرت بزرگ  دیگهای  و  یکدیگر  عليه  جنگ  از  جلوگيری  برای  آنها ای  عليه  ران 

های بزرگ به مانایی و تامين  بوده است. آنچه در این نظریه محوریت داشت، نياز قدرت
ج آن  تحليلی  دستگاه  در  کشورها  سایر  بود.  ملی  سيستم  منافع  تحول  نداشتند.  ایگاهی 

مانور بين  قدرت  آن،  بر  غيرخطی  نظم  شدن  حاکم  و  آشوبی  و  پيچيده  سيستم  به  المللی 
نامتقارن  ن را در کنش کشورهای گوناگو بر نظم  مبتنی  های راهبردی در محيط سيستمی 

 ها ایجاد نموده است.  افزایش داده و چالشی عليه کنشگری انحصاری این قدرت
مندی از آن  زدارندگی تبدیل به سيستمی شده است که همه کشورها توان بهرهامروز با 

کارب دامنه  گسترش  زمينه  موضوع  این  داشت.  خواهند  فراهم  را  را  شده  یاد  نظریه  ردی 
نوین   سيستمی  محيط  در  را  بازدارندگی  نظریه  بازسازی  دیگر  سوی  از  و  است  ساخته 

این محور شکل گرفته است که چگونه  سازد. مسئله اساسی پژوهش، بر روی  ضروری می
واقعيتمی برابر  در  را  نظریه  این  بين توان  سيستم  نوپدید  گونههای  به  بازسازی  الملل  ای 

گونهم به  را  آن  کارکردی  دامنه  هم  و  افزود  آن  کارآمدی  بر  هم  که  نمود  ای  فهومی 
بتوانند از آن در طراحی سياست امنيت ملی و المللی  بين   افزایش داد که تمامی کشورها 

پيچيدگی بنيان نظری الزم را برای چرخش نظری و عملی در  خود بهره برند. در این راستا 
نظریهپژوهش  به  مربوط  می  های  فراهم  سيستمبازدارندگی  نظریه  که  چرا  های  نماید، 

برای  قدرت  برابری  و  ميزان  آن  در  که  دارد  تاکيد  غيرخطی  نظم  بر  آشوبی  و  پيچيده 
ساخ  بر  گونه  اثرگذاری  بودن  دارا  بلکه  نيست  ضرری  سيستم  کنترل  و  فرایندها  تارها، 

اثرگذار قدرت، حياتی است. 
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و آشوب، برنامه پژوهشی نوین در مورد بازدارندگی    با پایه قراردادن نظریه پيچيدگی 
می نظریه شکل  این  قضایای  از  قياسی  استنتاج  اساس  غيرخطی،  بر  رفتار  شامل  که  گيرد 

گذاری در شکست  گيری برای سرمایهدهی و تصميمای، خودسامانيانهشبکه تودرتو یا آش
پيوند شبکه بای  آبشاری و  ابزارهای اصلی تشکيل یک  ازدارندگی خودسامانده و بعنوان 

به است.  نظریه  غيرخطی  و  پيچيدگی  که  است  شده  نمایان  موضوع  این  فزایندهای  طور 
تواند بينش  گی ایفا کند. این روش میتواند نقش مهمی در بازآفرینی بازدارندآشوب می

تر از همه پویایی بازدارندگی سبب شود و استفاده از این  اساسی را درباره ماهيت و مهم
نظریه اميدواری بسياری را برای بازسازی بازدارندگی در پی دارد. این پژوهش نشان داد 

 ن استفاده کند.تواند در بازسازی مفهومی خود از اصول آکه بازدارندگی چگونه می
می   ارائه  را  نوینی  بازدارندگی  پژوهش سيستم  در این  موج جدیدی  نماید که سرآغاز 

ترین ویسنده آن را بازدارندگی غيرخطی ناميده است. مهم های راهبردی است که نپژوهش 
تفاوت از امواج گذشته، تغيير تمرکز از روابط متقارن و خطی به محيط راهبردی نامتقارن و 

این غيرخط است.  وی   ی  دارای  بودن،  ژگی سيستم  غيرخطی  است.  جدیدی   غيرقابلهای 
ای از عليت بازگشتی و ساخت شبکه ای با نقاط تعادل مختلف،  بينی بودن و نظم شاخه پيش 

توصيف  را  آن  متقابل  و  متقارن  روابط  که  خطی  بازدارندگی  برخالف  است.  جمله  آن 
ی تغييرات اساسی را در منطق، سازه، دیناميک و کند، در بازنمایی غيرخطی، بازدارندگمی 

.کند الگوریتم قدرت و تبدیل آن به تهدید تجربه می 

له نخست بر شبکه بعنوان سازه فيزیکی اصلی و شکست  بازدارندگی غيرخطی در وه 
آبشاری بعنوان منطق اصلی تمرکز دارد. مسئله اصلی بازدارندگی تبدیل قدرت به تهدید 

های شبکه و ایجاد ثبات راهبردی است. از این  تهدید توسط گره  -تهدیدو ایجاد معادله  
کارآمدی شکست آبشاری    تواند باعثنظر، ساخت شبکه بسيار ارزشمند است چراکه می

شود، در این چارچوب،  ای، قدرت بر پایه مرکزیت تعریف میشود. در یک محيط شبکه
ای است که  قدرت سازنده، اولين گونهتواند به تهدید تبدیل شود؛  سه گونه از قدرت می

این  های جدید را ایجاد میخوشه پيوندسازی ميان آنها را شدنی خواهد کرد. در  کند و 
شوند و نادیده گرفتن این موارد توسط هر  ها به قوانين خاص شبکه ملزم می، گرهصورت

می  آن  برابر  در  شبکه  تهدید  باعث  این گره،  دفاشود.  قدرت  به  قدرت  گرهگونه  ها  عی 
کند.تبدیل خواهد شد و راهبرد دفاعی را در سيستم بازدارندگی تقویت می
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به کنش که میقدرت ویرانگر، دومين گونه از قدرتی است    تبدیل  هایی  تواند از راه 
مفصلی شبکه هدف نقاط  بر  به  گيری شدهکه  راه  این  از  و  نماید  نابود  را  اند، کل شبکه 

ای از  ن تبدیل شود. راهبردهای تهاجمی، نمودی از چنين گونهتهدید راهبردی عليه دشمنا
-در معادله دفاع   قدرت هستند. ترکيب قدرت سازنده و ویرانگر منجر به ثبات راهبردی

هم برآمد  و  کارکرد  بازدارندگی  خود  و  تنظيمی  خود  شد.  خواهد  سازی  زمانتهاجم 
بازدارندگی غيرخطی، ماهيت    مسئله اساسی دیگر در   ها است.گونه از قدرتعمليات این 

آشيانه و  تودرتو  شبکه  و ساخت  نظم  بين چندسطحی  سيستم  آن  در  که  است  المللی،  ای 
:ترین خصوصيات آن به شرح زیر استطورکلی مهمبه ها است.ای از شبکهشبکه

ای است که در سطوح گوناگون عمل  * سيستم بازدارندگی از گونه سيستم چندالیه
کند؛ می

های بازدارندگی در سطوح مختلف قابل مشاهده سازی و همپوشانی سيستم، النه* تالقی 
است؛ 

رندگی غيرخطی است؛ ترین منطق بازدا * شکست آبشاری بعنوان اصلی
این  از  یک  هر  که  چندگانه  تعادلی  نقاط  وجود  یک  *  تشکيل  برای  شروعی  نقطه  ها، 

ت؛ اسای سيستم فرعی بازدارندگی به نام بازدارندگی خوشه
ای شده است؛ های بازدارندگی خوشه* سازوکارهای بازخورانی در ميان سيستم

ها به قوانين شبکه؛ * انقياد واحدها و خوشه
های بازدارندگی؛ ها یا سيستمایجاد ارتباط از راه سازوکار بازخورانی در ميان خوشه* 

به* سيستم ناقص و کامل  مقيدسازی  با  بازدارندگی غيرخطی  اصلی  عنواهای  ن دو گونه 
.سازی دارندبازدارندگی قابليت مفهوم

رک است، فرآیند بازدارندگی غيرخطی که از راه الگوهای پيچيدگی و آشوب قابل د 
می  عمل  آشوب(  و  پيچيدگی  )منطقه  تعادل  از  حاکم دور  آن  بر  پراکنشی  فرآیند  و  کند 

ازمانده عمل خواهد کرد. با است. در اینجا بازدارندگی بعنوان یک سيستم انطباقی و خود س
بازدارندگی در یک  بعنوان دستور کار اصلی سيستم  واقعيت، خودساماندهی  این  به  توجه 

و  پيچيده  به   محيط  قدرت  تبدیل  اصلی  سازوکار  آبشاری  شکست  است.  مطرح  آشوبی 
بازدارندگی  سطوح  بين  همکنشی  و  شبکه  ایجاد  باعث  بازخورانی  سازوکار  است.  تهدید 

می  شبکه غيرخطی  مقيدسازی  سپس  و  آبشاری  شکست  راه  از  سيستم  این  کار شود.  ای 
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دگی غيرخطی را بعنوان آغازگر کند. پژوهش با ارائه این دستگاه تحليلی، نظریه بازدارن می 
  . نماید موج ششم در مطالعات بازدارندگی و بعنوان نوآوری نظری ارائه می 
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