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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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همگام با تحول در سيستم بينالملل ،سيستم بازدارندگی نيز تکامل یافته و شکلهای نوینی تجربه کرده
است .رویارویی با چالشهای غيرقابل پيشبينی آینده همراه با تهدیدات نامتقارن در یک سازوکار
غيرخطی ،طراحی دستگاه تحليلی جدیدی از بازدارندگی و بازسازی مفهومی و نظری آن را ضروری
نموده و هدف این پژوهش را شکل میدهد .پرسش این است که چگونه میتوان در این الگو از سيستم
بينالملل ،بازدارندگی را از نظر مفهومی و نظری بازسازی کردظ این نوشتار با بهرهگيری از روش استنتاج
قياسی و تمرکز بر نظریههای پيچيدگی و آشوب بویژه اصول بنيادین آن مانند شبکهای و غيرخطی بودن
سيستم ،وابستگی حساس و شکست آبشاری به بازسازی مفهومی و نظری آن اقدام میکند .این پژوهش
ضمن تمرکز بر دیناميک قدرت و سازوکارهای تبدیل آن به تهدید ،از راه منطق و سازوکارهای غيرخطی
و اصول مورد تاکيد نظریه پيچيدگی و آشوب به بازسازی مفهومی و نظری بازدارندگی اقدام کرده و
بازدارندگی شبکهای غيرخطی را بعنوان مفهومی نوآورانه و نوین به حوزه مطالعات راهبردی ارائه
مینماید .این الگو سرآغازی برای موج ششم بازدارندگی در روابط بينالملل میباشد .از سوی دیگر می
تواند الگوی نوینی برای طراحی بازدارندگی ایران ارائه کند.
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مقدمه
امنيت بویژه در پيکر مانایی و تامين آن ،دیرینهترین چيستان در درازای تاریخ بشر بوده
است .افراد ،گروهها ،دولتشهرها و سرانجام کشورها ،همگی با این موضوع دست و
پنجه نرم نموده و برجسته ترین کنش راهبردی آنها معطوف به حل این مسئله بوده است.
بازدارندگی نيز همزاد با تهدیداتی بوده است که بشر با آن روبرو بوده است .بعبارتی
تهدید و بازدارندگی را بایستی دو پدیدهای دانست که در هم عجين شدهاند .در این ميان
تحول تهدید ،تحول بازدارندگی را به دنبال داشته و تحول بازدارندگی نيز خود سرآغاز
تهدیدات نوینی است که نوآوری در بازدارندگی را سبب میشود؛ بنابراین میتوان این
گزاره اساسی را مطرح ساخت که امنيت و مانایی کشورها به نوآوری در سيستم تشخيص
تهدیدات و نوآوری در سيستم کنترل و حذف تهدیدات یعنی بازدارندگی بستگی دارد.
واقعيتهای نوپدید در دیناميک قدرت سيستم بينالملل پيچيده و آشوبی برای نظریه
بازدارندگی بعنوان یکی از مهمترین و بنيادیترین نوآوری تحليلی در دانش روابط
بينالملل پس از جنگ جهانی دوم و پایه پژوهشهای راهبردی این زمانه چالش جدی
انگاشته میشود.
بکارگيری پنداره بازدارندگی همچون ابزاری برای کنترل همکنشی ميان کشورها
بویژه قدرتهای هستهای ،به شلينگ ( ،)Schelling, 1958یانگ )،(Young, 1968
ج .ف .فينک ( ،)Fink, 1965گلن اچ اسنایدر ) ،(Snyder, 1970مورگان (Morgan,

) ،1983رابرت جرویس ) (Jervis, 1978بر میگردد .این اندیشمندان بعنوان
بنيانگذاران نظریه بازدارندگی انگاشته میشوند؛ رابرت جرویس سه موج بنيادی را در
فراگشت بازدارندگی مطرح می کند؛ نخستين موج مربوط به زمانه پس از جنگ جهانی
دوم و پيدایش جنگ افزارهای هستهای است .موج دوم در دههای  1950و  60ایجاد
گردید که بر نظریه بازیها تأکيد دارد .در موج سوم که مربوط به دهه  1970هست ،از
روش پژوهشهای موردی و آماری برای آزمون نظریه بازدارندگی بهره گرفته شد
) .(Jervis, 1979اونف موج چهارم را مطرح میکند که مربوط به زمانه پس از
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی است .پژوهشهای موج چهارم بر محيط راهبردی رو به
دگرگونی متمرکز است که در آن قدرتهای بزرگ خود را با تهدیدات گوناگون و
نوینی مواجه میبينند .یکی از برجستهترین گونه نوین از تهدیدات را از ناحيه دولتهای
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بهاصطالح آنها سرکش و تروریسم هستهای یاد میکنند .پریور نيز جهندگی را بهعنوان
اساس سياست امنيتی و نقطه آغاز موج پنجم مطرح میکند (Knopf, 2010; Prior,

.)2018
پایان جنگ سرد نشانگر موج نوینی در بررسی بازدارندگی است که ریشه آن را
میتوان به جدال پنجم و پيدایش و همچنين گسترش نظریه پيچيدگی در روابط بينالملل
نسبت داد که توسط کاوالسکی در سال  2007پيشنهاد شده است ( .)Kavalski, 2007با
آغاز سده بيست و یکم ،به دليل دگرگونی در سيستم بينالمللی ،بازدارندگی پيچيدگی را
تجربه کرد .با توجه به پيچيدهتر شدن نظم جهانی ،ویژگی نامتقارن آن و پيدایش
قدرتهای جدید منطقهای که باعث به چالش کشيدن نظم سلسلهمراتبی شدهاند،
بازدارندگی برجستگی بيشتری یافته است ;(Godehardt & Nabers, 2011

 .)Stewart-Ingersoll & Frazier, 2012از یک سو قدرتهای بزرگ هستهای خود
را با چالشهای نوینی مواجه دیدهاند که بازدارندگی کالسيک قادر به پاسخگویی به آنها
نيست و از سوی دیگر قدرت های در حال رشد نيز وضعت نوین سيستمی در شرایط
پيچيدگی را تجربه میکنند که برای آنها ،فرصتهای نوینی را برای بازدارندگی در برابر
قدرت بزرگ و سایرین فراهم مینماید.
سيستم جهانی به یک شبکه چندپيکری و تودرتو یا آشيانهای تبدیل شده است .سيستم
بينالمللی پيچيده از راه همکنشی در ميان مؤلفهها و شبکههای فرعی فعاليت می کند.
رویکرد شبکه دریافت بهتری از سيستم پيچيده جهانی ارائه مینماید .از دیدگاه بارابسی،
شبکهها در قلب سيستم پيچيده قرار دارند ) .(Barabási, 2016: 23دگرگونیهای
آینده در بررسی نظم جهانی و بازدارندگی بعنوان بخشی از آن ،به گونه اجتنابناپذیری
بستگی به سيستمهای بين المللی پيچيده و آشوبی بهعنوان یک شبکه جهانی دارد .سيستم
بينالمللی در مرحله جابجایی و گذار از ساده و خطی به پيچيده و آشوبناک است؛ در این
زمينه سيستمهای بينالمللی چندپيکری غيرخطی ،چالشهای نوینی را برای توضيح نظم
سيستمی و بازدارندگی از راه نظریههای قدیمی ایجاد کرده است .در ادبيات روابط
بينالملل ،نظم و بازدارندگی از دیدگاه ساده و کالسيک بررسی شده و سيستم بينالمللی
همچون ی ک سيستم خطی شناسایی شده است ،این در حالی که سيستم از گونه پيچيده و
آشوبناک است .الگوی جدید نظمی در حال پيدایش است که نظریههای موجود در
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روابط بينالملل قادر به بازگفت آن نيستند .بر این اساس با بکارگيری مبانی هستیشناختی
و معرفتشناختی پيچيدگی ،نظم شاخهای – پراکنشی بعنوان الگوی نظم برتر انگاشته
میشود .با اهميت یافتن آنها بازدارندگی از بعد ساختاری و ترتيبات ،پيچيده شدهاند.
سيستمهای بازدارندگی دربرگيرنده واحدهای گوناگونی میباشند که به صورت همزمان
و غيرخطی در همکنشی با یکدیگر هستند و دارای دیناميکها ،رفتارها و فرآیندهای
گوناگونی هستند (پيچيدگی فرآیندی) .این سيستم،از گونه شبکه ترکيبی است که در
آن ،دولت ها و همچنين کنشگران غيردولتی با انواع گوناگونی از روابط به یکدیگر پيوند
یافتهاند .شبکههای پيچيده کموبيش در همه جنبههای سيستم بينالمللی پدیدار میشوند
( .(Takes, Kosters, Witte, & Heemskerk, 2018چالشهای نوین برآمده از
کارکرد دیناميک قدرت در سيستمهای بينالمللی پيچيده و آشوبی ،بازسازی مفهومی
سيستم بازدارندگی را در محيط راهبردی نوین ضروری مینماید .همکنشی غيرخطی،
کنترل غيرمتمرکز ،نظم غيرتعادلی ،نظم نامتقارن ،سازگاری و پویایی جمعی عوامل
بنيادینی هستند که شيوه اندیشيدن درباره جنگ و بازدارندگی آینده را نشان میدهند.
چالشهای نوین که بازدارندگی با آن روبروست بررسی دوباره سيستم بازدارندگی را در
محيط راهبردی نوین بایسته مینماید.
رویارویی با چالشهای ناپایدار و غيرقابل پيشبينی آینده ،با تهدید نامتقارن در یک
سازوکار غيرخطی ،نياز به طراحی دستگاه تحليلی جدید دارد .هنگامیکه جنگها و
تهدیدها دگرگون میشوند ،باید الگوی کنترل و دفاع نيز تغيير کنند .انگاره خطی بودن
در روابط بين بخشهایی از سيستم بينالمللی و سيستم کنترل کالسيک مانند
بازدارندگی ،منجر به بررسی سيستم بازدارندگی از دیدگاههای کاهشگرا ،قطعی و
تعادلگرا شده است .بر این اساس ،نظریه بازدارندگی که در سده بيستم برپا شده است،
اساساً بر پایه همين بنيادها بوده است .در سده بيست و یکم ،سيستم بين الملل ی غيرخطی
غالباً رفتارهای غيرمنتظره ،غيرقابل پيشبينی ،ناگهانی ،آشوبناک یا پيچيده به نمایش
میگذارد .این واژگان در بررسی سيستمهای بينالمللی غيرخطی از گستره دیناميک
غيرخطی پدیدار شده است که غيرخطی بودن ،وابستگی حساس به شرایط نخستين و
خودسازماندهی سه ویژگی بنيادین آنها است .این سيستمها از گونه سيستمهای پيچيده
انطباقی هستند که در پاسخ به تهدیدات محيط خارجی و داخلی میتوانند سازگاری،
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دگرگونی ،تکامل و بازسازی خود را نشان دهند .این سيستمها در پاسخ به تهدیدات
راهبردی و انطباق با شرایط نوین ،راهبرد ها و حتی سازههای خود را تغيير خواهند داد.
بازدارندگی بهعنوان بنيادینترین سيستم کنترل در اینگونه از سيستم بينالمللی ،باید از
راه همکنشی با محيط بهطور پياپی خود را پاسداری و تجدید کند .افزون بر این،
خودسازی هميشگی دربرگيرنده توانایی شکلگيری ساختارهای جدید ،الگوهای جدید
رفتاری و سازوکار جدیدی است که خودسازماندهی ناميده میشود .این موضوعات
نشاندهنده چرایی شگفتزده شدن پژوهشگران روابط بينالملل از ناکارآمدی
بازدارندگی کالسيک است .این نوشتار ادعا میکند که بخشی از پاسخ به این پرسش را
میتوان در الگوهای عليت خطی یافت که هنوز هم رویکردهای پژوهشهای راهبردی
برتر را تغذیه میکنند.
از سوی دیگر افزون بر دگرگونی سيستم بينالملل از خطی به غيرخطی ،سيستم
بازدارندگی آنچنان که در ادبيات غربی مفهومسازی شده است ،صرفا دارای کارکردی
تکبعدی و برای مانایی قدرتهای بزرگ تدارک دیده شده است که به قدرت هستهای
دست یافتهاند .غيرخطی شدن سيستم بينالملل ،قدرت مانور کشورها را که در سطوح
گوناگون هرم قدرت قرار گرفتهاند ،دگرگون کرده است .تالش نویسنده برای ارائه
نظریه نوینی از بازدارندگی زیر نام بازدارندگی غيرخطی ،تالش برای خروج از وضعيتی
است که در آن بازدارندگی صرفا بعنوان سيستمی انگاشته میشود که توسط قدرتهای
بزرگ و هستهای قابليت کاربرد دارد .هدف ،ارائه نظریه بازدارندگی با گستره کاربردی
جامع است .پرسش اساسی این است که چگونه میتوان بازدارندگی را بر اساس
واقعيتهای نوپدید مفهومسازی نمود که جامعيت الزم ،هم از بعد گستره و هم از منظر
کارکردی بدست آوردظ
ادعای اصلی این پژوهش بر چندین جستار اساسی بنياد نهاده شده است :نخست اینکه
سيستم بينالمللی پيچيده و آشوبی است ،دوم اینکه بازدارندگی بعنوان یک سيستم
کنترل ،مستلزم بازسازی مفهومی بر پایه بنيانهای پيچيدگی است و سوم اینکه عليت
غيرخطی و برگشتی ،ویژگی برجسته چنين سيستمهایی است .چهارم تبدیل قدرت به یک
تهدید ،باارزشترین سازوکار برای پایهریزی سيستم بازدارندگی است که تحت قاعده
غيرخطی عمل میکند .در این راستا فرضيه اصلی پژوهش این است که بازدارندگی
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بعنوان یک سيستم ،دارای دیناميکهایی است که فعال شدن آن کارکرد بازدارندگی را
شدنی مینمایند .فرآیند اصلی چنين دیناميکی در تبدیل قدرت به تهدید نهفته است.
فرآیند یاد شده ویژگی برجسته سيستم بازدارندگی و متمایز کننده آن از سایر سيستمهای
کنترل همچون موازنه قدرت است .بر اساس گونهبندی این فرآیند ،الگوهای متمایزی از
بازدارندگی پدیدار خواهند شد .با تغيير این فرآیند ،الگوی بازدارندگی نيز تغيير نموده
است .با تغيير منطق و حاکم شدن منطق غيرخطی و بنيانهای مرتبط با آن از یک سو و
سازوکارهای تبدیل قدرت به تهدید از سوی دیگر ،بازدارندگی در شکل نوین خود
ظاهر میشود که نویسنده آن را در قالب بازدارندگی غيرخطی مفهومسازی مینماید.
پژوهش با توجه به ماهيت مسئله و فرضيه خود ،از الگوی استنتاج قياسی بهره میبرد .بر
اساس آن ،با مفروض قرار دادن سيستم بينالمللی بعنوان یک سيستم پيچيده و آشوبی،
نظریههای متناسب با چنين سيستمهایی یعنی نظریه پيچيدگی و آشوب ،بعنوان دستگاه
تحليلی واقعيتهای نوپدید در حوزه بازدارندگی گزینش میشود و در مرحله بعدی با
بهرهگيری از قضایای تحليلی نظریههای یاد شده ،بازدارندگی در سيستم بينالملل نوین از
بعد مفهومی و نظری بازسازی خواهد شد.

چارچوب نظری :دستگاه تحلیلی پیچیدگی و نظم
دستگاه تحليلی روابط بينالملل بر محوریت نظم شکل میگيرد .نظم نيز خود دارای پنج
جزء اساسی است که شامل سازه نظم (شامل دو سازه فيزیکی و منطقی) ،دیناميکهای
نظم (که بعنوان دیناميکهای سيستم شناسایی میشود) ،چرخه راهبردی (شامل چرخه
راهبردی سيستم و واحدها) ،الگوهای رفتاری (الگوی رفتاری واحدها و سيستم بينالملل
بعنوان یک کل) و کنترل و مدیریت میباشد )قاسمی .)1392 ،از سوی دیگر
سازوکارهای علی و منطق حاکم بر سيستم بينالملل روابط ميان اجزای شکل دهنده نظم
را بازگفت میکند .توجه به دو الگوی اساسی بازگو کننده نظم در درون دستگاه تحليلی
روابط بينالملل ضروری است .نخست الگوی تبيينی است که سازوکار روابط علی ميان
اجزای پنجگانه نظم را نشان میدهد ودوم الگوی تجویزی است که قواعد و قوانين الزم
برای مدیریت و کنترل نظم را ارائه خواهد داد .منطق حاکم بر نظم ،بنيان هر دو الگوی
یاد شده است.
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در این راستا دستگاه تحليلی پدیدههای روابط بينالملل بر اساس دو منطق خطی و
غيرخطی قابليت بازگفت دارد .نظریههای روابط بينالملل موجود تحت سيطره منطق
خطی قرار دارند .بنيان منطق خطی در همسانی تغيير در علت و معلول است ،به این شکل
که ميزان تغيير در پدیده مورد مطالعه از ميزان تغيير در علت آن تغيير پيروی میکند و
تناسب در رابطه یاد شده ،اساس دستگاه تحليلی خطی را شکل میدهد .روابط بينالملل
در طول دوران زندگانی خود تا حال حاضر بر اساس چنين دستگاهی تحليل شده است.
نظریه موازنه قوای کالسيک که یکی از قدیمیترین نظریههای روابط بينالملل محسوب
میشود ،تحت سيطره چنين منطقی بوده است .از سوی دیگر نظریه بازدارندگی نيز با
وجود قدمت آن در طول تاریخ به دليل پيدایش سالحهای اتمی بعنوان یکی از
برجستهترین نظریههای روابط بينالملل در دنيای نظریهپردازی غربی روابط بينالملل
نمایان شده است ،از چنين منطقی پيروی نموده است .در منطق خطی روابط بينالملل،
روابط ميان عناصر نظم یعنی شبکه ارتباطی ميان سازهها ،دیناميکها از جمله دیناميک
قدرت ،چرخه های سيستمی و واحدها ،الگوهای رفتاری و کنترل ،پيرو سازوکارهای علی
خطی است اما با پيچيدگی سيستم بينالملل ،همانطور که کاوالسکی ادعا کرده است
نظریه پيچيدگی ،اندیشه متعارف را به چالش میکشد ) .(kavalski, 2007در روابط
بينالملل ،نظریههای سيستمی که از مکتب کالسيک آن ریشه میگيرند دربرگيرنده
ویژگیهای اساسی از جمله تعادل ایستا ،عليت خطی ،بازخوران منفی ،عقالنيت،
پيشبينیپذیری ،جبرگرایی و محدودیت ذاتی در دانش و پيشرفت انسان است .در
واقعگرایی و ادبيات موجود آن ،منطق خطی بر سيستم بينالملل سيطره دارد .نظریه موازنه
قدرت سنتی ،بارزترین نمونه از این درک است .در اینجا روابط بينالملل بعنوان سيستمی
است که بهسوی یک نقطه تعادلی گرایش پيدا میکند و هرگونه انحرافی توسط
سازوکارهای بازخوران منفی (تعادل پاندولی) کنترل میشود ).(kavalaski, 2007
در عليت خطی ،ارتباط مستقيمی بين علت و دگرگونی ساختار و وضعيت سيستم
وجود دارد .اینگونه از روابط ميان پدیدهها منجر به این ایده میشود که در شرایط
مشابه ،سيستم به روش و راهبرد یکسانی واکنش نشان میدهد .همگنی و قابل پيشبينی
بودن از ویژگیهای اساسی سيستم بينالمللی خطی هستند .سيستمهای کنترل مانند
بازدارندگی و توازن قدرت در این شرایط کار میکنند.
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الگوهای سيستم بينالمللی ارائه شده توسط کاپالن ( ، )Kaplan, 1957دیوید سينگر
( ،)1961والتز ) ،(Waltz, 1979روزکرانس ( ،)Rosecrance, 1973گيلپين ( Gilpin,

 )1981و وولفورت و کوچک ( ،)Wolfers, 1965مبتنی بر این دیدگاه یعنی قواعد
سيستم خطی است .اما کاوالسکی حوزه روابط بينالملل را با چالشهای نوینی روبرو
میبيند که نظریه پيچيدگی و آشوب میتوانند نسبت به حل آن اقدام کنند ( Kavalski,

 .)2007: 435افزون بر این ،از دیدگاه وی سيستم جهانی در لبه آشوب کار میکند
( .)Kavalski, 2015آنتوان بوسکت و سيمون کورتيس معتقدند که "مفاهيم ،زبان و
روشهای نظریه پيچيدگی به آرامی در روابط بينالملل پيش میروند & (Bousquet

) .Curtis, 2011هریسون الگوی پيچيدگی را برای پژوهش زندگی اجتماعی پيشنهاد
میکند ( .)Harrison, 2012مارتين پيچيدگی و نظم را در روابط بينالملل واکاوی
کرده است ( .)Martin, 2017واگنر هستیشناسی اجتماعی از روابط بينالملل را توسعه
میدهد که پایه آن بر مبنای تفکر و تئوری پيچيدگی است ).(Wagner, 2016
مهمترین ویژگیهای تحول یاد شده در دستگاه تحليلی روابط بينالملل ،غيرخطی
بودن؛ ساخت سيستم بينالمللی به شکل شبکه (شبکهای از شبکهها) ،گوناگونی در
دیناميکها ،چرخهها ،الگوهای رفتاری و کنترل است .برخی از ویژگیهای دیدگاه
جدید درباره سيستم بينالمللی در چارچوب پيچيدگی و آشوب به شرح زیر است:
 .1سيستم بينالمللی جدید بعنوان یک سيستم پيچيده و آشوبی مبتنی بر منطق غيرخطی
عمل میکند ،د ر این منطق اصول نظری چون وابستگی حساس ،شکست آبشاری،
برونگرایی و تعادل از گونهگذاری مطرح میشود؛
 .2سيستم بينالمللی از ساختار شبکهای برخوردار است که میتواند بعنوان شبکهای از
شبکهها پندارهسازی شود؛ بنابراین سازه فيزیکی نظم در پيکر شبکه آشيانهای و
دیناميکهای آن بازگفت خواهد شد؛
 .3ساختار سيستم بينالمللی و عناصر تشکيلدهنده آن از قطبيت که نشاندهنده توزیع
قدرت سنتی است به مرکزیت منتقل شده است .این ویژگی نشاندهنده توزیع قدرت و
ارتباطات هوشمند است؛
 .4وابستگی حساس بين بخشهای سيستم بينالمللی پيچيده و آشوبی وجود دارد؛
 .5سيستم بينالمللی بجای تعادل پایدار ،بهدور از تعادل و در لبه آشوب عمل میکند؛
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 .6فشارهای سيستميک و بیثباتی منجر به ایجاد شاخهای شدن و منطقهسازی میشود،
در این شرایط الگوی نظم شاخهای – پراکنشی بسيار مهم هست؛

 .7رفتارهای سيستم بينالملل غيرقابل پيشبينی است و نظم در آن دارای ویژگی
نوپدیدگی است؛

 .8سيستم کنترل پيچيده ،خود سازمانیافته است .خودسازماندهی را میتوان ظهور خود
به خودی سيستمهای کنترل از همکنشی محلی دانست .این روند از گونه جمعی است و
همه سطوح سيستم را شامل میشود؛

 .9هماهنگسازی و همزمانسازی دیناميکهای گوناگون سيستم بينالمللی؛ مهمترین
مسئله در طراحی سيستم کنترل مانند بازدارندگی است؛

 .10دیناميک قدرت از راه سازوکارهای علی غيرخطی به تهدید تبدیل میشوند.

امواج بازدارندگی و ادبیات موجود
جرویس سه مرحله در تکامل نظریه بازدارندگی را مشخص کرد .امواج اول و دوم
بهعنوان نظریه بازدارندگی کالسيک نامگذاری شدهاند که بر روابط بين کشورهای
هستهای متمرکز است که موج دوم آن در اوایل دهه  1970پایان یافت .موج سوم نظریه
بازدارندگی بر زمان و چگونگی شکست بازدارندگی متمرکز است .این موج با تمرکز بر
اهداف دولتها و زمينههای رفتار آنها ،عنصر سياسی اساسیتری را معرفی میکند
) .(Jervis, 1979لوپووی سی موج چهارم بازدارندگی را نشان میدهد .در اینجا
تهدیدات نوپدیدی در ادبيات غربی روابط بينالملل مانند تروریسم ،کشورهای سرکش و
درگيریهای قومی مورد تاکيد قرار میگيرند ) .(Lupovici, 2011پری یور استدالل
کرده است که انعطافپذیری یا جهندگی ،شاخصه موج پنجم در تکامل بازدارندگی
است ).(Prior, 2018
با توجه به رویکرد سيستمی به بازدارندگی و تحوالت نوین ،نگارنده نقطه عطف
نوینی را در بازدارندگی و تکامل آن تحت عنوان بازدارندگی غيرخطی تشخيص داده و
آن را ضروری میداند .این پژوهش را میتوان سرآغازی برای این موج دانست .شروع
موج یاد شده در نقطهای از زمان پدیدار میشود که غيرخطی بودن به حل معادله تبدیل
قدرت به تهدید و در نتيجه شکلگيری سيستم بازدارندگی کارآمد و خودسامانیافته
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کمک میکند و همچنين بهطور مؤثر در برابر تهدیدات نامتقارن پاسخ میدهد .در موج
ششم ،نویسنده الگوی تحليلی جدید از بازدارندگی تحت عنوان بازدارندگی شبکههای
چندالیه غيرخطی مفهومسازی میکند.

در زمينه تحول نظریه بازدارندگی بطور کلی سيستم بازدارندگی ،آثار علمی زیادی
ارائه شده است ( Arie, 2016; Chilton & Weaver, 2009; Gartzke, Lindsay,
& Nacht, 2014; Kahen, 2010; Lewis, 2010; Paul, Morgan, & Wirtz,
 .)2009با این وجود ،نویسنده ایده بازدارندگی شبکهای غيرخطی و چندالیهای را بر

فرضيات نظریه پيچيدگی بنيان مینهد که ادبيات روابط بينالملل به آن توجه نکردهاند .به
طور کلی بازدارندگی در ادبيات موجود روابط بينالملل در پنج موج نظری مفهومسازی
شده است .این مقاله سيستم بازدارندگی را در پيکر بازدارندگی شبکهای چندالیه و
غيرخطی مفهومسازی مینماید که شروعی برای موج نظری ششم زیر نام بازدارندگی
غيرخطی خواهد بود .با مفهومسازی نوین از آن ،سيستم بازدارندگی از انحصار
قدرتهای بزرگ هستهای خارج و بعنوان سيستم کنترلی مطرح خواهد شد که در
وضعيت پيچيدگی و نظم نامتقارن توسط تمامی کشورها قابليت کاربست دارد .در موج
ششم مورد ادعای نویسنده ،بازدارندگی به گونهای بازسازی خواهد شد که بعنوان یک
کاالی عمومی و در دسترس تمامی کشورها مورد توجه قرار میگيرد.

بازدارندگی خطی :متغیرهای کلیدی
بازدارندگی مانند همه سيستمها از دو بخش سازه فيزیکی و الگوی منطقی تشکيل شده
است .بازدارندگی کالسيک یک ساختار ساده دارد که با منطق خطی کار میکند .منطق
نظریه بازدارندگی مبتنی بر آگاهسازی دشمن از این واقعيت است که هزینههای
کنشهای آن از مزایای احتمالی آنها بيشتر است .بازدارندگی هنگامی فعال خواهد شد
که دستاورد مورد انتظار برای انجام یک اقدام معين ،کمتر از هزینه مورد انتظار آن باشد
) .(Wilner, 2011: 5-8در بازدارندگی خطی ،قدرت بعنوان ورودی و تهدید بعنوان
یک خروجی سيستمی ،تحت قوانين سيستمهای خطی از جمله همگونی و تناسب قرار
میگيرد ) .(Tripathi, 2007: 26همگن بودن نشاندهنده رابطه مستقيم بين ورودی x
بعنوان قدرت و خروجی  yبعنوان یک تهدید است .شرط الزم دیگر برای وجود سيستم
بازدارندگی خطی ،خاصيت تناسب است .این خاصيت در سيستم بازدارندگی خطی
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حاکی از آن است که ميان ميزان ورودی (قدرت) و خروجی (تهدید) سيستم تناسب و
برقرار است ) .)Tripathi, 2007: ch2در درک کالسيک ،سيستم بينالمللی به نظمهای
منطقهای جداگانهای تقسيم میشود که توسط هژمون یا قدرتهای بزرگ به هم پيوند
مییابند .در اینجا نظم جهانی از گونه چندسطحی است و سيستم بازدارندگی سيستمی
است که در آغاز ميان قدرتهای بزرگ در الگوی متقابل و دوم در سطح نظمهای
منطقهای بهصورت یکجانبه و گسترده عمل میکند.
بر اساس ادبيات کالسيک در زمينه بازدارندگی ،منطق و فرمول اصلی آن به شرح زیر
نشان داده میشود:

 .1منطق و قانون اصلی :تبدیل قدرت به تهدید بر تناسب و همنهی است (Tripathi,

)2007؛

 .2هدف اصلی :جلوگيری از جنگ و اقدامات نامطلوب؛
 .3تبدیل قدرت به تهدیدات بر اساس قانون هزینه -سود و عقالنيت ابزاری.
تهدیدات راهبردی در قلب سيستم بازدارندگی قرار دارد .از یکسو تهدید دشمن
برای جلوگيری از حمله به خود و از طرف دیگر ارزیابی تهدیدات برای مقابله با آنها
بسيار اساسی است .این سيستم با مقولههای مختلف تهدید بویژه تهدید مستقيم،

غيرمستقيم ،نهانی و شرطی همراه است .سطوح تهدید در بازدارندگی نيز به شرح زیر
است:
 .1سطح پایين :تهدید مبهم و غيرمستقيم است؛
 .2سطح متوسط :مستقيم تر از سطح پایين؛
 .3سطح باال :تهدید مستقيم ،خاص و قابل قبول است ).(O'Toole, 2000: 8-9
سرانجام ،بازدارندگی کالسيک در چهار مرحله به شرح زیر تشکيل میشود:

 .1قدرتسازی؛
 .2تبدیل قدرت به تهدیدات؛

 .3ارزیابی تهدید؛ الگوی ارزیابی تهدیدات تحت سيستم بينالمللی خطی مبتنی بر
جنگافزارهای هستهای ،نابودی جمعی ،تالفی ،اعتبار ،برابری راهبردی و پایداری
راهبردی است ))Deng, 2015؛
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 .4قوانين ارزیابی تهدید شامل قانون نظم متقارن ،عليت خطی ،عقالنيت و رفتارهای
قابل پيشبينی و پاسخگوی طرفين؛

 .5اعتبارسنجی تهدیدهای راهبردی.

بازدارندگی غیرخطی :بازاندیشی در الگو منطقی آن
برداشت از سيستم بينالمللی نوین بعنوان سيستمی خطی به دليل بیتوجهی به پویایی
محيط راهبردی ،اشتباهی اساسی است .بازدارندگی باید محيط راهبردی نوین را بعنوان
یک محيط پيچيده ،پویا و غيرخطی درک کند .سيستم بازدارندگی غيرخطی ،دارای
خصوصيات ویژهای از جمله عليت بازگشتی ،حلقههای بازخورانی ،وابستگی حساس،
نوپدیدگی ،غيرقابل پيشبينی بودن ،خودساماندهی ،تغييرات تکاملی ،نظم شاخهای،
چندپيکری بودن سيستم و ساخت شبکه چندالیهای است .در الگوی رابطهای از
بازدارندگی غيرخطی ،تأکيد بر سه پرسمان از جمله توليد ،گذار و کاربرد قدرت است.
یکی از مباحث اساسی در این الگو نحوه عملکرد آن است .قدرت و تبدیل آن به تهدید،
دیناميک اساسی در اینگونه از بازدارندگی است.
بازدارندگی کالسيک مبتنی بر نظریههای ساختاری است .این فرض وجود دارد که
توازن تهدیدات مرتبط با ترس از جنگافزارهای هستهای ،مانع از وقوع جنگ میشود.
آنچه در این پرسمان مشهود است ،مسئله قدرت و تعریف ساختار است .در تئوری
پيچيدگی در روابط بينالملل ،پنداره قدرت متفاوت از سبک کالسيک تعریف شده
است .مرکزیت ،مفهومی است که تعریف قدرت و ساختار را در سيستم بينالمللی
گسترش داده است .این امر با دگرگونی پنداره قدرت ملی و جایگزینی آن با قدرت
شبکهای بر ساختار سيستم تأثير میگذارد .قدرت شبکهای بر موقعيت واحد در شبکه
مبتنی است .در این ميان درجه ورودی و خروجی ارتباطات ،ميانگی و نزدیکی واحدها
دارای اهميت زیادی است.
بر این اساس ،دیناميک قدرت بهصورت سيستمی کار میکند .قدرت دولتها برآمده
از انزوا نيست .این امر ناشی از نحوه همکنشی آنها با دیگران و موقعيتی است که از چنين
روابطی ناشی میشود .پيوند ارتباطی بين آنها و محيط ساختاری شبکه ،فرصتهایی را
برای دولتها یا تنگناهایی برای اقدامات فردی آنها ایجاد میکند .ساختار بهعنوان یک
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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
نهایت به کنترلی تبدیل میشود که به محاسبه مقاومت نقطه هدف بستگی دارد .در حالت
پيچيدگی ،عقالنيت و محاسبه سطح مقاومت کنترل شونده ،دگرگونی اساسی را تجربه
کرده است .متغيرهای اساسی از جمله منطق غيرخطی که در الگوی قدرت کالسيک از
آن غفلت شده است در الگوی پيچيدگی از قدرت در نظر گرفته میشود .منطق
کالسيک سود مادی و هزینهها را در نظر میگيرد و بنابراین رفتار سيستم و گرههای آن
قابل پيشبينی است .در شرایط جدید ،الگوی نظم نامتقارن بر رفتار سيستم حاکم است و
رفتار بخشهای آن غيرخطی و غيرقابل پيشبينی به نظر میرسند .اکنون بازدارندگی با
کنترل رفتارهای غيرخطی و غيرقابل پيشبينی مواجه است .سيستم پيچيده برای کنترل
رفتارها به سيستم بازدارندگی جدید با راهبردهای متمایز خصوصاً در زمينه خطیسازی
سيستم کنترل شونده یا راهکارهایی برای جلوگيری از ظهور رفتارهای نامطلوب نياز دارد.
قدرت در نظم چندسطحی به محاسبه مرکزیت واحدهای موجود در شبکه بستگی
دارد که بر پایه عنصر ارتباط شکل میگيرد .کارل دویچ به الگوی ارتباطات و کنترل در
گستره سياست پرداخته و از اطالعات و ارتباطات بعنوان مفاهيم اساسی در بازسازی
نظریههای روابط بينالملل و بهطورکلی نظریههای سياسی بهره برد و از سایبرنتيک برای
پندارهسازی نظام سياسی استفاده کرد و افقهای جدیدی را در این زمينه گشود
) .(Deutsch & Deutsch, 1963روزکزانس بر ارتباطات متمرکز شده و سطح و
ميزان ارتباطات در سيستم بينالمللی را بعنوان یکی از مهمترین عوامل سيستماتيک در
ارتباط با شکلگيری جنگ یا صلح مطرح میکند (. (Rosecrance, 1973
کاوالسکی بر سيستمهای غيرخطی تأکيد میکند ) .(Kavalski, 2007در این ميان
کيم با تکيه بر نظریه پيچيدگی ،ساختار سيستم بينالمللی را پندارهسازی میکند و بجای
اینکه فقط روی قطبها تمرکز کند ،او بر مرکزیت و سيستم متمرکز میشود ( Kim,

.)1991: 8
براون ،مونتگومری و هولر نيز ساختار سيستم بينالملل را از دیدگاه شبکه در نظر
میگيرند و در توصيف و توضيح ویژگیهای شبکه معتقدند که توزیع روابط درون
شبکه ،دارای دو ویژگی ساختاری شامل مرکزیت و تقسيم شبکه به زیرگروهها
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(خوشهها) است .مرکزیت همچنين شامل درجه ،نزدیکی و ميانگی واحدهای موجود در
شبکه است ).(Hafner, Kahler, and Montgomery, 2009
در مفهوم جدید قدرت و تأکيد بر مرکزیت ،توجه به همه اعضای سيستم ،استمرار
زمان و تمرکز بر نحوه عملکرد و همکنشی اعضا با دیگران بعنوان عناصر تعيينکننده
ساختار در نظر گرفته میشود ) .(Kim, 1991: 8این در حالی است که ساختارگرایی بر
سيستم ،شمار قطبها و قابليتهای آنها تأکيد دارد ). (De Silva & May, 1991
تبدیل قدرت به تهدید برای شکلگيری سيستم بازدارندگی کارآمد ،در هر دو
وضعيت خطی و غيرخطی بسيار مهم است .تبدیل قدرت در درون فرآیندی صورت
میگيرد که در آن قدرت از یکی از اشکال خود بر پایه قوانين سيستمهای پيچيده از
جمله شکست آبشاری ،وابستگی حساس (حساس به شرایط اوليه) و نوسانات دورهای به
تهدید تبدیل میشود .در این فرایند ،قدرت سازنده و ویرانگر به تهدید تبدیل میشوند.
قدرت سازنده در ساخت شبکه و همکاری با هم در خوشههای منطقهای بکار گرفته
میشود که در پایان منجر به ایجاد شبکه خواهد شد .اینگونه از قدرت به قدرت
دادوستدی و ادغام کننده تبدیل میشود .از طرف دیگر ،قدرت ویرانگر با قدرت سخت
همراه است و برای دستيابی به هدف نظامی یا دیگر اقدامات ویرانگر مفيد است.
شبکهسازی و توانایی همزمان در تخریب آن ،تهدیدی را برای دشمن ایجاد میکند که
میتواند منجر به بازدارندگی غيرخطی شود ،بعبارتی ترکيب قدرت با شبکه برای
بازدارندگی غيرخطی اساسی خواهد بود.
سازوکارهای تبدیل کننده قدرت به تهدید در سياست بين الملل ،یکی از برجستهترین
تحوالت در سيستم بازدارندگی است که سرآغازی برای شکلگيری موج ششم
بازدارندگی خواهد بود .تبدیل قدرت به تهدید ،ریشه دیرینهای در تاریخ بشر دارد .به
همين سبب بازدارندگی نيز از الگوهای حاکم بر روابط ميان افراد و گروههای انسانی
بوده است .تحول سيتم بينالملل بویژه در ابزارهای راهبردی قدرت ،فرصت تبدیل قدرت
به تهدید و فرآیند آن را شدت بخشيده است ،به گونهای که روابط مبتنی بر تهدید
برجستگی ویژهای دارد .پيدایش سالحهای اتمی و نابودی جمعی معادله قدرت –تهدید
را بعنوان الگوریتم اصلی در کنترل و سيستمهای مربوطه مطرح ساخت و برای نخستين
بار ،بازدارندگی خود را بعنوان سيستم کنترل مسلط ،جایگزین سيستم موازنه قدرت نمود.

 | 156فصلنامه علمی پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |10شماره  | 39زمستان ()1400

پيچيدگی سيستم بينالملل و شبکهای شدن آن ،سازوکارهای نوینی را برای تبدیل قدرت
به تهدید در اختيار کشورها قرار داده است .در این راستا و بر اساس قواعد شبکه،
سازوکارهای نوینی برای فرآیند تبدیل قدرت به تهدید در اختيار کشورها قرار داده است
که برجستهترین آنها عبارتند از:

 .1سازوکارهای مبتنی بر سازهسازی شبکهای در سياست بينالملل که این سازهها
انتقالپذیری ارتباطات در سيستم بينالملل را شدنی میکنند .این موضوع سرایت
ارتباطات به تمامی بخشهای سيستم را شدنی نموده و به دنبال آن قاعده کنترل از راه
ارتباطات تحقق خواهد یافت؛

 .2سازوکارهای سيستمی – شبکهای نمودن دیناميک قدرت در سيستم بينالملل و
افزایش چگالی و حجم قدرت ویرانگر و سازنده شبکهای از راه فعال نمودن
سازوکارهای ایجاد کننده خوشههای شبکهای و پيوندسازی ميان آنها بر پایه اصل
مرکزیتبخشی به کشور مورد نظر؛

 .3رژیمسازی شبکهای؛

 .4قدرتسازی و انواع مختلف قدرت از جمله قدرت ویرانگر ،قدرت سازنده ،شبکهای
و قدرت چندسطحی شبکهای؛
 .5پویاسازی قدرت بر پایه ویژگیهای شبکه از جمله مرکزیت که بر پایه قابليت
دسترسی ،ميزان جریانهای ارتباطی ،اساسی بودن جریانها ،بازخوران در ميان جریانهای
ارتباطی ،ارتباطات و در نهایت همافزایی در ميان بخشهای مختلف سيستم ارتباطی
تعریف میشود؛
1
 .6قوانين تبدیل قدرت به تهدید بر پایه ویژگیهای سيستمهای غيرخطی؛
 .7شکست آبشاری و پيوند آن با اعتبار تهدیدات؛

2

 .8برونگرایی شبکهای.

;)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
اغلب سيستمها در سياست بينالملل نوین از گونه پيچيده میباشند و در همين راستا
سازههای آنها نيز در پيکر پيچيدگی قابل بازگفت میباشند .سيستمهای بينالمللی پيچيده
بعنوان کليتی قابل تصور میباشند که بيش از اجزای تشکيلدهنده هستند .این کل
بازگوکننده رفتار نوپدیدی هست که با پژوهش در مورد اجزای آن قابل پيشبينی نيستند.
سازههای شبکهای بيانگر چنين کلی هستند .تحليل شبکهای در وهله نخست بر
ویژگیهای شبکه بعنوان یک کل از جمله چندسطحی بودن نظم و غيرخطی بودن آن
تأکيد دارد .شبکه چندسطحی آشيانهای سبب طرح سيستمهای چندپيکری و
دیناميکهای آن در پژوهش در مورد نظم بينالملل میشود .پل سيلر سيستمهای پيچيده
را بعنوان سيستمی تصور میکند که در آن عناصر زیادی بهصورت پویا ،غيرخطی و
معموالً با برد کوتاه در همکنشی با یکدیگر هستند .سيستمهای پيچيده معموالً سيستمهای
باز هستند و عناصر آنها فقط به اطالعاتی که در سازههای چندسطحی در دسترس
آنهاست ،پاسخ میدهند ).(Andriani, 2004: 23-25
همانطور که داگستينو آن را در مدلهای شبکهای از شبکهها آن را توصيف میکند
) .(D'Agostino & Scala, 2014وات و بارابسی سه الگوی کلی از شبکه شامل
تصادفی ،جهان کوچک و بیسنجه توصيف میکند ) .(Barabási, 2016شبکههای
پيچيده معموالً دارای ساختارهای ناهمگن و مرکب هستند که بهصورت شبکههای
بیسنجه مفهومسازی میشوند ) .(D'Agostino & Scala, 2014اینگونه شبکهها
خوشهبندی را از راه گرههایی که در سطوح مختلف به یکدیگر پيوند مییابند ،تجربه
میکنند .وجود محورهای هماه نگ کننده و متمایزکننده سطح شبکه ،عملکرد همزمان
نيروهای متضاد ،ترکيب بين واحدهای سيستم ،نظمهای چندسطحی و وجود نقاط کانونی
در هر سطح ،جریانهای ارتباطی و سازوکارهای بازخورانی در ميان سطوح از
ویژگیهای مهم این الگو از شبکه است .خوشهها نقش مهمی در ساختار شبکه جهانی
ایفا میکنند .سيستم جهانی بعنوان شبکه دارای خوشهها و پيوندهای گوناگونی در ميان
آنها است که ساختار آن را تعيين میکنند .خوشهها با نظمهای منطقهای قابل مقایسه
هستند که هرکدام از آنها از زیر خوشههایی تشکيل شدهاند که به آنها نظمهای محلی
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گفته میشود و سرانجام ،هر نظم محلی متشکل از انباشته ای از گرههای به هم پيوسته
است.
بر این پایه ،سيستم بازدارندگی را میتوان در شبکه جهانی بعنوان شبکهای
چندسطحی انگاشت نمود که دارای الگوهای بسياری مانند زنجيرهای -چرخهای،
ستارهای ،درختی یا ترکيبی است .در الگو زنجيرهای -چرخهای ،این سيستم دارای
ترتيباتی است که حلقه های جدا از یکدیگر در اطراف یک نقطه مرکزی قرار میگيرند.
گرهها بر پایه مرکزیت ،پيوندها و جایگاه آنها در کل شبکه ،حلقههای متمایز شبکه را
تشکيل میدهند .وجود حلقههای مرکزی و پيرامونی ،اصلیترین ویژگی سيستم
بازدارندگی غيرخطی است.

شبکههای ستارهای بازدارندگی از یک گره مرکزی یا کانون تشکيل شدهاند که
بعنوان سيستم بازدارندگی عمل میکند و از سوی دیگر شبکه منطقهای بعنوان سيستمی
که تحت فرآیند کنترل قرار دارد به آن پيوند مییابد .شبکه درختی از ویژگی بلوکی
(ماژوالر) بودن باالیی برخوردار است .در این الگو نقاط کانونی وجود دارند که شاخهها
روی آن رشد میکنند .این کانونها برای تکامل بازدارندگی ضروری هستند .مهمترین
خصوصيات آن عبارتند از:
* بازدارندگی با یک گره واحد ،حال بعنوان هژمون ،قدرت بزرگ ،قدرت محلی یا
مرکزی شروع به شکلگيری میکند .این گره ریشه اصلی شکلگيری بازدارندگی
شبکهای است؛
* گرههای دیگر بعنوان خوشههای شبکه به گرههای ریشهای و مرکزی پيوند خواهند
یافت؛
* هر گره اضافه شده نوین به خودی خود به همه گرههای ریشهای پيوند مییابد؛
در شبکههای چندالیه و آشيانهای ،سه گونه ارتباط و پيوند وجود دارد که شامل پيوند
حداکثری مثبت ،منفی و بدون همبستگی است ).(D'Agostino & Scala, 2014: 55
سطوح و الیههای مختلف انواع کارگزاران نظم ،چرخههای دیناميک چندسطحی و
بههم پيوسته و ساختارهای چندسطحی ،راهبردها و نقاط کنترل و تعادل بههمپيوسته از
ویژگیهای شبکههای آشيانهای هستند .در داخل آن ،ساختارهای سيستم بازدارندگی
باهم تالقی دارند و با یکدیگر همپوشانی داشته و همچنين در شبکه توزیع میشوند.
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سيستم بازدارندگی در الگوی چندپيکری ،شبکهای است که دارای خوشهها یا
زیرشاخههای زیادی است که در سطوح و الگوهای مختلف با یکدیگر در ارتباط
میباشند .الگوسازی از بازدارندگی بر پایه همکنشی پویا ميان زیرسيستمهای آن صورت
میگيرد .الگوی نخست ،الگویی از بازدارندگی است که بخشهای آن بهصورت
دودویی بایکدیگر در ارتباط میباشند .در چنين وضعيتی حذف یک راه ارتباطی باعث
نمیشود که پيوند تمامی زیرمجموعهها از بين برود .دوم ،سيستم بينالمللی چندپيکری
است که در آن یک زیرمجموعه ساختاری ،دارای حداکثر مقدار وابستگی داخلی بين
گرههای خوشههای خود است و فقط شمار محدودی از پيوند خارجی با بقيه ساختارها
دارد .تمام گرههای یک خوشه بهطور مستقيم بر یکدیگر تأثيرگذارخواهند بود .الگوی
سوم ،سيستم بينالملل پيچيدهای است که در آن زیرشبکهها یا خوشهها بهصورت نقطهای
به یکدیگر پيوند یافتهاند .سرانجام ،الگوی چهارم شامل حلقه بازخورانی است که در آن
سيستم بينالمللی پيچيده دارای خوشهها یا زیرشبکههایی است که در آن سلسلهمراتبی
شکل میگيرد که زنجيره وابستگی از گره باالیی شروع شده و به گرههای پایينی کشيده
میشود .زیرشبکه یا گره باالیی میتواند آثاری را ایجاد کند که بهصورت آبشاری به
گرههای پایينی سرایت نماید.
از دیدگاه شبکه ،بازدارندگی در چارچوب یک شبکه تودرتو و به گفتهای آشيانهای،
دارای نظم نامتقارن با الیه چندگانه و به هم پيوسته ظاهر میشود .دولتهای ضعيف در
همه زمينهها ضعيف نيستند ،این واحدها دارای قابليتهایی هستند که در صورت اتخاذ
راهبردهای نامتقارن میتوانند قدرتهای بزرگ کالسيک را در نظمهای منطقهای و
جهانی محدود کنند.
بدین ترتيب سازههای پيچيده سيستم جدید بينالمللی درک ما را از بازدارندگی
گسترش میدهند .شبکه منطقهای و جهانی ،سازوکار تبدیل قدرت به تهدید و سرایت آن
را به سطوح مختلف فراهم کرده و پيرو آن منجر به توليد تهدید سيستمی عليه دشمن
میشود که برآمد آن شکلگيری وضعيت بازدارندگی است.
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دینامیک قدرت و بازدارندگی :دگرگونی از قطبیت به مرکزیت
دیناميک قدرت بر انتخاب راهبردی هر کشور در مورد اصل همکاری ،همکاری با چه
کسی و در چه سطحی تأثير میگذارد .توزیع بنمایهها ملموس و نامشهود در ميان
بازیگران سيستم بينالمللی است که راهبردهای همکنشی یعنی راهبردهای مبتنی بر
همکاری یا تعارض را تعيين میکند .از طرف دیگر چرخه قدرت بعنوان بخشی از این
دیناميک ،نقاط عطف مهم در چرخه قدرت و نقش نسبت به دیگر کشورها و دگرگونی
ساختاری در سيستم منطقهای و جهانی و ستيزشهای مربوطه و کنترل آنها راتحليل
میکند .در داخل شبکه تودرتو و آشيانهای ،قدرت به شکل مرکزیت گره تعریف
میشود .اهميت گرهها که بعض ًا از آن بعنوان مرکزیت یاد میشود ،اغلب با محاسبه
انباشتهای از سه شاخص یعنی درجه ،ميانگی و نزدیکی مشخص میگردد
) .(Martínez‐López, Perez, & Sánchez‐Vizcaíno, 2009: 110از سوی
دیگر سه گونه بازدارندگی شبکهای وجود دارد :نخست بازدارندگی عمومی ،شبکهای
که بر این پایه بنيان نهاده شده که هيچکدام از واحدها نمیتوانند نسبت به حمله و تهاجم
به دیگری اندیشه کنند و دیناميک قدرت به صورت سيستمی کار میکند .بازدارندگی
فوری شبکه ای که در آن تهدیدات و اقدام در برابر آن جنبه فوریت داشته و نياز به کنش
بازدارنده فوری است ) .(See: Lupovici, 2011در این وضعيت دیناميک قدرت در
لبه آشوب یا بعبارتی در منطقه پيچيدگی به کارکرد خود ادامه میدهد .بازدارندگی
شبکهای جمعی سومين الگو از بازدارندگی شبکهای است که در آن تمامی گرههای
شبکه بهطور متناسب با تهدیدات راهبردی یکسانی روبرو هستند .بر این اساس دیناميک
قدرت نيز عمومی ،فوری و شبکه ای -جمعی عمل میکند.
ارزیابی تهدیدات روشی برای تعيين اعتبار و اهميت تهدیدات متصور و به همان
ميزان امکان عملی شدن تهدیداتی است که از دیناميک قدرت ناشی میشود .از بعد
شبکهای ،مهمترین پارامترهای چنين ارزیابی عبارتند از:
الف -حفرههای شبکه و انواع راههای ارتباطی بين گرهها که میتواند تهدیدهای
راهبردی عليه واحدها را افزایش یا کاهش دهد؛
ب -سطح و ميزان آسيبپذیریهای ساختاری و فرآیندی شبکه؛
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پ -سازوکار بازخوران منفی و مثبت در شبکه که میتواند درگيریها را تقویت کرده یا
از سوی دیگر از شدت آنها بکاهد؛
ت -هزینهها و مزایای ایجاد یا پایان روابط در داخل شبکه توسط کارگزاران آن.

در شبکه ،سيستم کنترل جریان ارتباطات را مدیریت میکند .در این راستا این شبکه
نقش مهمی در توليد ،استقرار و گذار چنين جریانهایی دارد که هدف آن فعاليتهای
کنترلی است .نقش این مراکز یا نقاط پيوندی ،ایجاد فشارهای شبکهای بر اعضا و کل
شبکه برای جلوگيری از کنش تهاجمی آنهاست؛ اگر هدف ،ایجاد آسيبهای فوری
برای یک شبکه باشد؛ نقطه مفصلی درآن ،گرهای است که حذف آن فورا کل شبکه را با
فروپاشی روبرو میکند .این نقاط اولين هدف احتمالی حمله هستند(Tian, Bashan, .
.)Shi, & Liu, 2017

در سيستم بينالمللی بعنوان یک شبکه ،برخی از خوشهها از انسجام باالیی برخوردار
هستند که بعنوان یک کليد تعریف میشوند .کليدها و سطح پيوند بين آنها ،نقش اساسی
در استحکام شبکه و ارزیابی ریسک توسط مهاجمين دارد .ویژگیهای واحد کليدی به
شرح زیر است:
* خوشههای کليدی دارای ارتباطات متراکم و چگالی باالیی هستند و انسجام زیادی
دارند؛
* کليدها دارای واح دهایی هستند کامال به هم نزدیک بوده و از مسيرهای کوتاهی
میتوانند به یکدیگر پيوند یابند؛
* کليدها دارای بهم پيوندی زیادی هستند ).(Brandes, 2005: 114
انطباق و انقياد واحدها نسبت به شبکه با توانایی ورود آنها به شبکه یا خروج از آن
سنجيده میشود .از قدرت سازنده شبکهای برای پيوندسازی ميان واحدها استفاده
میشود .اینگونه از قدرت سنگ بنای سيستمهای کنترل شبکهای هستند .قدرت تخریبی
نقاط مرکزی شبکه را هدف قرار داده و آنها را از بين میبرد .با فروپاشی یک گره
مرکزی ،گرههای دیگر به ترتيب سقوط میکنند که در نهایت منجر به فروپاشی کل
شبکه میشود .شکست آبشاری گرهها ،بر معادله ارزیابی ریسک توسط واحدهای مهاجم
و مدافع تأثير میگذارد .از جمله پيامدهای آن شکلگيری برونگرایی در شبکه و تحت
تأثير قرار گرفتن تمامی گرههای آن است .با توجه به سازوکار بازخورانی در ميان
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واحدها و خوشهها ،هرگونه اقدام منفی توسط یک گره اصلی به همه همسایگان خود
آسيب میرساند؛ بنابراین مهاجم با اقدام جمعی توسط شبکه روبرو میشود و به دليل
وجود این سازوکار ،نوعی خود بازدارندگی ایجاد خواهد شد.

خودساماندهی و بازدارندگی
اصطالح خودساماندهی در حوزههای علمی مختلف بکار میرود (Krippendorff,

)Medvedeva, & Lepskiy, 2019 2019; Lepskiy, 2018; Umpleby,؛
خودساماندهی داللت بر کنترل درونی بدون دخالت از بيرون دارد .سيستم بينالملل زمانی
خودسامانده است که در آن ،واحدها و دیگر بخشهای آن بهگونهای سازمان یافتهاند که
رفتار و همکنشی آنها نحوه عملکرد سيستم را تعيين میکند .هرچه سيستم جهانی
پيچيدهتر میشود ،بازدارندگی نيز پيچيدهتر خواهد شد .در گستره بازدارندگی،
رویکردهای "کالسيک" هنوز هم مفيد هستند اما تنها در یک وضعيت خاص قابليت
کاربست دارند .همزمان با افزایش پيچيدگی در سيستم بينالملل ،الزم است که
سيستمهای کنترل پویا بتوانند سيستم را با تغييرات در محيط راهبردی سازگار نمایند .طبق
طبقهبندی مورگان ،دو الگوی بازدارندگی عمومی و فوری وجود دارد .در بازدارندگی
فوری ،روابط بين کشورهای دشمن در آستانه بحرانی و حمله شدید است و بهطور کلی
بازدارندگی در برابر «کشورهای دشمنی است که برای ساماندهی روابط خود ،آماده
استفاده از نيروهای مسلح هستند» ).(Morgan, 1983: 30
در سيستمهای پيچيده و آشوب ،روشهای مختلفی برای مقابله با پيچيدگی وجود
دارد که میتوان این دوگونه الگو از بازدارندگی را با ویژگی خودساماندهی ترکيب
کرد .در این سيستمها ،بازدارندگی برآمده از فرآیندهای گوناگون بازخورانی است.
وابستگی حساس بر تمامی جریانات حاکم است که در آن تغييرات در هر یک از بخش
های سيستم منجر به تغييراتی در دیگر بخشهای سيستم میشود که در نهایت
تصميمگيری را تغيير میدهند .این تغييرات بطور خودکار اتفاق میافتد .بازخورانهای
مثبت یا تقویت کننده ،آسيبهای شبکه را تقویت میکند و منجر به تهدیدهای دیگری
میشود که برآمد آن در معادله قدرت -تهدید شکلگيری سيستم بازدارندگی خواهد

الزامات نظري بازدارندگی در سیستمهاي بینالمللی پیچیده-آشوبی | ... :قاسمی | 163

بود .شکست آبشاری و پيوندهای شبکهای دو متغير اساسی هستند که شرایط سيستم
بازدارندگی خودسامانده را فراهم میکنند.

شکست آبشاری و بازدارندگی
شکست آبشاری از جمله برجستهترین سازوکاری است که تبدیل قدرت به تهدید را
سبب شده که برآمد آن ،شکل گيری رابطه مبتنی بر تهدید و در نتيجه بازدارندگی است.
در شکست آبشاری شکست حتی شمارکمی از عناصر موجود در یک شبکه و درون
یک سيستم ،ممکن است باعث ایجاد طوفانی از وقایع شود که در سراسر سيستم پخش
میشود ) .(D’Agostino and Scala, 2014: 7سيستم بينالملل شبکهای با رفتارها و
کنشهای تهاجمی گوناگونی روبرو است و در صورتی که شبکه نتواند در برابر حمله
دفاع کند ،چرخه خسارتباری رخ خواهد داد که تهدیدات و خسارات شدید امنيتی و
اقتصادی را به همراه خواهد داشت .پدیدهای وجود دارد که در پشت این رویداد پنهان
است و آن موفقيت شکست آبشاری است .از این ویژگی در بازدارندگی خودسامانده
استفاده میشود .سيستم بينالمللی پيچيده مستعد شکستهای آبشاری است که در آن،
آسيب دیدن یک گره باعث خرابیهای پی درپی گرهها و قسمتهای دیگر شبکه
میشود .از این طریق جنگ میتواند در پيکر سازوکار دومينو ،خسارتهای گوناگونی را
ایجاد کند که برآمد آن سرایت آسيبها به کل شبکه خواهد بود .این پرسمان یعنی
شکست آبشاری بعنوان کليد پيروزی و جلوگيری از جنگ است .شکست آبشاری با
ایجاد دگرگونی در معادله هزینه و سود از راه دگرگونی در محاسبه راهبردی و ارزیابی
ریسک بازیگر مقابل ،میتواند بعنوان محور شکل دادن به بازدارندگی خودسامانده تبدیل
شود ).(D'Agostino & Scala, 2014: 7
شبکه ها در یک محيط پيچيده از راه شدنی نمودن شکست آبشاری به ستون و بنيان
سيستم بازدارندگی خود سازمانیافته تبدیل شدهاند .نظم چندسطحی شبکهای نيز حاکی
از آن است که بين یک گره و کل شبکه ،نظمهای زیادی وجود دارد و همچنين
پيوندهای متفاوتی ميان آنها برقرار است .در هر یک از این سطوح ،شبکه ممکن است
رفتاری متفاوت و متمایز ارائه دهد .این شبکه بعنوان انباشتهای از زیر شبکههایی تصور
میشوند که بر یکدیگر اثرگذار هستند ).(Mesarovic, and Takahara, 2000: 35
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در شبکه چندالیه ،اصول ،اهداف ،الگوریتمهای کنترل و آسيبپذیری از یک سطح
به سطوح باال یا پایين (منطق شکست آبشار و سرایت) گسترش مییابند .در این الگو،
بازدارندگی به صورت همزمان در پنج الیه شامل گره ،داخل خوشه ،خوشهها ،بين
خوشهها و کل شبکه با دو محور اصلی هماهنگ کننده و متمایزساز کار میکند.
محورهای هماهنگساز ،سطوح نظم را به یکدیگر پيوند میدهند .کنترل و بازدارندگی
در کليه سطوح شبکه توزیع می شود؛ بنابراین یک عمل بازدارنده در هر نقطه یا سطح از
نظم ،سرانجام در کل شبکه پخش میشود.
چهار اصل اساسی ،مبنای سيستم بازدارندگی در شبکه چندالیهای است که شامل
تثبيت ،هماهنگسازی ،همزمانسازی و دادوستد قدرت با دیگر سيستمها است.
همزمانسازی فرآیندی ،برای هماهنگسازی دقيق کارکرد بسياری از سيستمها یا شبکهها با
یکدیگر ضروری است .این اصل بر کاهش تأخير زمانی در ميان خردهسيستمهای
بازدارندگی تأکيد دارد .تأخير زمانی (بدون هماهنگی) باعث نقص عملکرد در بخشهای
سيستم میشود .کارکردهای غيرهمزمان ،بنبست راهبردی را میشکنند و به بیثباتی
راهبردی و جنگ میانجامند .سيستم بازدارندگی شبکه تودرتو و آشيانهای با ایجاد
ساختاری چندالیه ،خوشهها و کل شبکه را در بر میگيرد .در شبکهها ،برخی از واحدها
بعنوان نقاط پيوندی مورد شناسایی قرار میگيرند و همکنشی پيچيدهای ميان الیهها را سبب
خواهند شد .برخی معتقدند که «کنترلکننده کشویی چندالیه" متناسب با اینگونه از
سيستمهای بينالمللی است ( ،)Qian, Yi, & Zhao, 2006شکست آبشاری نشاندهنده
آسيبپذیری شبکه و سطوح نظم آن در برابر هر دوی شکست و حمله است و یک پایه
ضروری و مهم نظری برای بازدارندگی غيرخطی فراهم میکند .در بررسی شکستهای
آبشاری در بازدارندگی شبکهی غيرخطی وآشيانهای ،تحليل پارامترهای زیر ضروری است:
الف -بار اوليه و ظرفيت گره ،با توجه به درجه یا فاصله آن که نشان میدهد در صورت
حمله به سایر گرهها ،به چه ميزان آنها تحت تأثير قرار میگيرند؛
ب -تأثير ضریب تأثير مرکزیت گره بر آسيبپذیری شبکه؛
پ -تأثير ضریب مرکزیت گرهها ،بر قابليت شبکه در مقاومت یا تسهيل شکستهای
آبشاری؛
ت -سازوکارهای زیرساختی (بعنوان مثال ،دسترسی به شبکه و پيکربندی شبکه)؛
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ث -پيوندسازی و سازوکارهای سرایت؛
در نتيجه فرمول نهایی روابط ميان شکست آبشاری و بازدارندگی غيرخطی بسيار ساده
است .سازوکار شکست آبشاری با شکست یک گره در شبکه فعال شده و به کل شبکه
گسترش مییابد .تمامی شبکه عليه تهدید فعال میشود و در نتيجه بازدارندگی در برابر
واحد تهدید کننده شکل میگيرد.

مقیدسازی شبکهای و بازدارندگی غیرخطی
در بازدارندگی غيرخطی ،مقيدسازی واحدها به امنيت شبکه و دیگران به گونهای صورت
میگيرد که واحدها فرصت تخطی از قواعد سيستم بينالملل شبکهای شده را نخواهند
داشت و یا امنيت این سيستم به گونهای برای یک واحد اهميت مییابد که با توجه به
سرایت پيامدهای نادیدهانگاری امنيت واحد دیگر یا سيستم ،از کنشهای نامطلوب عليه
آن واحد خودداری خواهد شد .مقيدسازی ،فرایند پيوند گرههای شبکه در سطوح
مختلف برای ایجاد جریانهای ارتباطی بين آنها است ،بهگونهای که منجر به الزام آنها به
پایبندی به امنيت شبکه میش ود .پرسمان مقيدسازی برای تدوین دیناميک غيرخطی،
جهت دستيابی به سيستم بازدارندگی خود سامانیافته اساسی است .همکنشی ميان سطوح
شبکه ،از راه سازوکار بازخورانی برقرار میشود .مقيدسازی شبکهای به روابط ميان
خوشهها یا واحدها و کل شبکه مربوط میشود .آنها بهگونهای به یکدیگر پيوند مییابند
که الگوی رفتاری ویژهای را به نمایش میگذارند .هرکدام به الزامات شبکه و گرههای
آن توجه میکنند .در این شرایط ،هيچ یک از واحدها نمیتوانند برخالف امنيت شبکه
رفتار کنند .عالوه بر این ،چنين رفتاری توسط هيچکدام از واحدها یا گرهها قابل قبول
نيست .تهدیدات عليه هر کدام از واحدهای شبکه ،منجر به اقدام جمعی یا بازدارندگی
جمعی عليه آن خواهد شد .نوعی از ثبات راهبردی شبکهای و جمعی ایجاد میشود که
هيچ واحدی در معرض خطر حمله دیگری نخواهد بود.
در سيستم بازدارندگی غيرخطی ،دو گونه شرایط از جمله مقيدسازی کامل و ناقص
شبکهای شکل میگيرد .در برخی از سيستمهای بازدارندگی ،مقيدسازی کامل برقرار
است ،در نتيجه میتوان ادعا کرد که ثبات راهبردی قدرتمند حاکم خواهد شد و
بازدارندگی نيز کارآمد میباشد .البته ميزان پيوند بين سطوح در شبکههای آشيانهای ،در
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ایجاد مقيدسازی شبکهای تأثير میگذارد .ممکن است شرایطی شکل گيرد که خوشهها یا
ال بههمپيوسته نبوده و حفرههای شبکهای زیادی وجود داشته باشند .اینگونه از
گرهها کام ً
سيستمهای بازدارندگی با بیثباتیهای خوشهای روبرو میشوند و در نتيجه ،دیناميک
شکست آبشاری بهصورت کارآمد کار نمیکند که برآمد آن شکلگيری یک سيستم
بازدارندگی ناکارآمد خواهد بود.
در اینجا دو الگو از بازدارندگی نمایان میشود؛ در الگوی نخست ،پيوند ميان
خوشهها ناقص است که این موضوع به حفرههای گوناگون شبکهای منتهی میشوند .این
سيستم با بیثباتیهای دورهای و گاهی بحرانی روبرو خواهد شد .از طرف دیگر در برخی
ال محقق میشود و همه گرهها در فرایند
شرایط جفتسازی ،مقيدسازی و پيوند کام ً
کنترل شرکت میکنند ،بهطوری که منجر به یک بازدارندگی خودسامان یافته میشود.
مقيدسازی شبکهای ،قدرت مانور واحدها را در سيستم بازدارندگی کاهش میدهد،
) .(Choi, 2001: 351-366این پيچيدگی رفتار جمعی را دگرگون میکند و به سيستم
بازدارندگی غيرخطی کمک میکند تا به شيوهای سازمانیافتهتر رفتار کند .محيط
بازدارندگی غيرخطی ،شمار قابل توجهی از زیرشاخههای دیگر را در درون خود دارد؛
دگرگونی هر یک از آنها دیگر زیر شبکههای همسایه را تغيير خواهد داد .این تغييرات
بهنوبه خود باعث ایجاد تغييرات در زیرشاخههای دیگر میشود و سرانجام رفتار بازدارنده
جمعی را شکل میدهد.

ایران و الزامات بازدارندگی غیرخطی
ایران از جمله کشورهایی است که به دليل جایگاه ژئوپليتيک در درازای دوران تاریخی
خود با تهدیدات راهبردی بسيار گوناگونی روبرو بوده است .از برجستهترین ویژگیهای
چنين تهدیداتی کارگزاران آن میباشند .ایران بيشتر با قدرتهای بزرگ سيستم بين الملل
و راهبردهای آنها در نظم جهانی و منطقهای روبرو بوده است .تهدیدات عليه ایران از جنس
ساختاری و وابسته به کارگزاران اصلی چنين ساختاری بوده است .ایران بهصورت پایدار با
تهدیدات قدرتهای بزرگ روبرو بوده است .دوره پيش از انقالب ،موازنهسازی در روابط
قدرتهای بزرگ ،بنياد راهبرد ایران در رویارویی با تهدیدات بوده است که با توجه به
نابرابری قدرت ميان ایران و چنين قدرتهایی ،کارایی چندانی نداشته است .جنگهای
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پياپی و جدا شدن سرزمينهای بسيار از ایران ،حکایت از ناتوانی موازنهسازی دارد .پيروزی
انقالب اسالمی و جنگ عراق عليه ایران و پشتيبانی همه قدرتهای بزرگ از عراق نشان
داد که موازنهسازی ،سياستی شکستخورده در تأمين امنيت ملی ایران است .واقعيات نوینی
در پهنه سياست خارجی ایران شکلگرفته است که نياز به بازگفت نوینی دارد .این واقعيت
که از راه قدرتهای بزرگ نمیتوان به مانایی رسيد ،تبدیل به واقعيت کامال آشکاری شده
است .واقعيتهای نوپدیدی را میتوان شاهد بود که در برابر ایران و راهبردهای امنيتی آن
خودنمایی میکند .از جمله چنين واقعيتهایی را میتوان در پيچيدگی سيستم بينالملل
مشاهده نمود که سيستم کنترل نوینی از بازدارندگی را ضروری مینماید .با توجه به
بازدارندگی غيرخطی و الگوی ارائه شده از آن در این پژوهش ،بنيانهای منطقی و
سازههای فيزیکی بازدارندگی ایران را بهصورت زیر میتوان پندارسازی نمود:
الف -منطقهگرایی شبکهای بعنوان سازه زیربنایی بازدارندگی :تغيير الگوی منطقه گرایی
کالسيک ایران مبتنی بر ژئوپلتيک و جغرافيا به منطقهگرایی شبکهای بویژه در پيکر مدل
منطقهگرایی انطباقی؛
ب -دیناميک قدرت شبکهای (قدرت نامتقارن شبکهای) بعنوان دیناميک اصلی
بازدارندگی :تغيير مدل مرجع سياستگذاری راهبردی ،مبتنی بر معادله قدرت متقارن به
معادله قدرت نامتقارن شبکهای و توجه به دیناميک قدرت در سطوح پایينی شبکه
منطقهای و بعبارتی حرکت از سياستگذاری تکالیهای به سياستگذاری چندالیهای که در
این الگو ،هر الیه از شبکه تحت قوانين متمایز سياستگذاری قرار میگيرند؛
* منطق غيرخطی -شبکهای :تاکيد بر محوریت شبکهسازی و پيوندسازی شبکهای که در
آن ،سازوکارهای علی غيرخطی قابليت فعالسازی دارند؛ در این ميان مهمترین متغير در
شبکهسازی منطقهای ایران ،توانایی فعال کردن سازوکار شکست آبشاری در شبکه عليه
دشمنان احتمالی است؛
ت -دیناميک شبکهای تبدیل قدرت به تهدیدات غيرخطی در برابر دشمنان احتمالی؛
ث -سازوکار شکست آبشاری و برونگرایی شبکهای بعنوان علت اصلی تبدیل قدرت به
تهدید عليه دشمنان؛
ج -راهبرد تهاجمی غيرخطی بر پایه مقاومت منطقهای -شبکهای؛
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چ -راهبرد تدافعی از راه توازنسازی شبکهای ،نيروافزایی نظم غيردولتی شبکه منطقهای،
شکست آبشاری ،دفاع شبکهای چندالیهای ،شاخهزایی نوین منطقهای؛
ح -اولویتبخشی به بازدارندگی شبکهای به صورت عمومی و خودسامانده؛
خ -جهندگی شبکهای بعنوان محور پایدارسازی بازدارندگی شبکهای ایران.

نتیجهگیری
بازدارندگی ،با وجود سابقه بسيار دیرینه در تاریخ بشر ،نظریهپردازی در مورد آن با
پيدایش سالحهای نابودی جمعی یعنی هستهای همراه شد .این نظریه همزاد با نياز
قدرتهای بزرگ هستهای برای جلوگيری از جنگ عليه یکدیگر و دیگران عليه آنها
بوده است .آنچه در این نظریه محوریت داشت ،نياز قدرتهای بزرگ به مانایی و تامين
منافع ملی بود .سایر کشورها در دستگاه تحليلی آن جایگاهی نداشتند .تحول سيستم
بينالمللی به سيستم پيچيده و آشوبی و حاکم شدن نظم غيرخطی بر آن ،قدرت مانور
کشورهای گوناگون را در کنشهای راهبردی در محيط سيستمی مبتنی بر نظم نامتقارن
افزایش داده و چالشی عليه کنشگری انحصاری این قدرتها ایجاد نموده است.
امروز بازدارندگی تبدیل به سيستمی شده است که همه کشورها توان بهرهمندی از آن
را خواهند داشت .این موضوع زمينه گسترش دامنه کاربردی نظریه یاد شده را فراهم
ساخته است و از سوی دیگر بازسازی نظریه بازدارندگی را در محيط سيستمی نوین
ضروری میسازد .مسئله اساسی پژوهش ،بر روی این محور شکل گرفته است که چگونه
میتوان این نظریه را در برابر واقعيتهای نوپدید سيستم بينالملل به گونهای بازسازی
م فهومی نمود که هم بر کارآمدی آن افزود و هم دامنه کارکردی آن را به گونهای
افزایش داد که تمامی کشورها بتوانند از آن در طراحی سياست امنيت ملی و بينالمللی
خود بهره برند .در این راستا پيچيدگی بنيان نظری الزم را برای چرخش نظری و عملی در
پژوهشهای مربوط به نظریه بازدارندگی فراهم مینماید ،چرا که نظریه سيستمهای
پيچيده و آشوبی بر نظم غيرخطی تاکيد دارد که در آن ميزان و برابری قدرت برای
اثرگذاری بر ساخ تارها ،فرایندها و کنترل سيستم ضرری نيست بلکه دارا بودن گونه
اثرگذار قدرت ،حياتی است.
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با پایه قراردادن نظریه پيچيدگی و آشوب ،برنامه پژوهشی نوین در مورد بازدارندگی
بر اساس استنتاج قياسی از قضایای این نظریه شکل میگيرد که شامل رفتار غيرخطی،
شبکه تودرتو یا آشيانهای ،خودساماندهی و تصميمگيری برای سرمایهگذاری در شکست
آبشاری و پيوند شبکهای بعنوان ابزارهای اصلی تشکيل یک بازدارندگی خودسامانده و
غيرخطی است .بهطور فزایندهای این موضوع نمایان شده است که پيچيدگی و نظریه
آشوب میتواند نقش مهمی در بازآفرینی بازدارندگی ایفا کند .این روش میتواند بينش
اساسی را درباره ماهيت و مهمتر از همه پویایی بازدارندگی سبب شود و استفاده از این
نظریه اميدواری بسياری را برای بازسازی بازدارندگی در پی دارد .این پژوهش نشان داد
که بازدارندگی چگونه میتواند در بازسازی مفهومی خود از اصول آن استفاده کند.
این پژوهش سيستم بازدارندگی نوینی را ارائه مینماید که سرآغاز موج جدیدی در
پژوهشهای راهبردی است که نویسنده آن را بازدارندگی غيرخطی ناميده است .مهمترین
تفاوت از امواج گذشته ،تغيير تمرکز از روابط متقارن و خطی به محيط راهبردی نامتقارن و
غيرخطی است .این سيستم دارای ویژگیهای جدیدی است .غيرخطی بودن ،غيرقابل
پيشبينی بودن و نظم شاخهای با نقاط تعادل مختلف ،عليت بازگشتی و ساخت شبکهای از
آن جمله است .برخالف بازدارندگی خطی که روابط متقارن و متقابل آن را توصيف
میکند ،در بازنمایی غيرخطی ،بازدارندگی تغييرات اساسی را در منطق ،سازه ،دیناميک و
الگوریتم قدرت و تبدیل آن به تهدید تجربه میکند.
بازدارندگی غيرخطی در وهله نخست بر شبکه بعنوان سازه فيزیکی اصلی و شکست
آبشاری بعنوان منطق اصلی تمرکز دارد .مسئله اصلی بازدارندگی تبدیل قدرت به تهدید
و ایجاد معادله تهدید -تهدید توسط گرههای شبکه و ایجاد ثبات راهبردی است .از این
نظر ،ساخت شبکه بسيار ارزشمند است چراکه میتواند باعث کارآمدی شکست آبشاری
شود .در یک محيط شبکهای ،قدرت بر پایه مرکزیت تعریف میشود ،در این چارچوب،
سه گونه از قدرت میتواند به تهدید تبدیل شود؛ قدرت سازنده ،اولين گونهای است که
خوشههای جدید را ایجاد میکند و پيوندسازی ميان آنها را شدنی خواهد کرد .در این
صورت ،گرهها به قوانين خاص شبکه ملزم میشوند و نادیده گرفتن این موارد توسط هر
گره ،باعث تهدید شبکه در برابر آن میشود .اینگونه قدرت به قدرت دفاعی گرهها
تبدیل خواهد شد و راهبرد دفاعی را در سيستم بازدارندگی تقویت میکند.
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قدرت ویرانگر ،دومين گونه از قدرتی است که میتواند از راه تبدیل به کنشهایی
که بر نقاط مفصلی شبکه هدفگيری شدهاند ،کل شبکه را نابود نماید و از این راه به
تهدید راهبردی عليه دشمنان تبدیل شود .راهبردهای تهاجمی ،نمودی از چنين گونهای از
قدرت هستند .ترکيب قدرت سازنده و ویرانگر منجر به ثبات راهبردی در معادله دفاع-
تهاجم خواهد شد .خود تنظيمی و خود بازدارندگی کارکرد و برآمد همزمانسازی
عمليات اینگونه از قدرتها است .مسئله اساسی دیگر در بازدارندگی غيرخطی ،ماهيت
چندسطحی نظم و ساخت شبکه تودرتو و آشيانهای است که در آن سيستم بينالمللی،
شبکهای از شبکهها است .بهطورکلی مهمترین خصوصيات آن به شرح زیر است:

* سيستم بازدارندگی از گونه سيستم چندالیهای است که در سطوح گوناگون عمل
میکند؛
* تالقی ،النهسازی و همپوشانی سيستمهای بازدارندگی در سطوح مختلف قابل مشاهده
است؛
* شکست آبشاری بعنوان اصلیترین منطق بازدارندگی غيرخطی است؛
* وجود نقاط تعادلی چندگانه که هر یک از اینها ،نقطه شروعی برای تشکيل یک
سيستم فرعی بازدارندگی به نام بازدارندگی خوشهای است؛
* سازوکارهای بازخورانی در ميان سيستمهای بازدارندگی خوشهای شده است؛
* انقياد واحدها و خوشهها به قوانين شبکه؛
* ایجاد ارتباط از راه سازوکار بازخورانی در ميان خوشهها یا سيستمهای بازدارندگی؛
* سيستمهای بازدارندگی غيرخطی با مقيدسازی ناقص و کامل بهعنوان دو گونه اصلی
بازدارندگی قابليت مفهومسازی دارند.
فرآیند بازدارندگی غيرخطی که از راه الگوهای پيچيدگی و آشوب قابل درک است،
دور از تعادل (منطقه پيچيدگی و آشوب) عمل میکند و فرآیند پراکنشی بر آن حاکم
است .در اینجا بازدارندگی بعنوان یک سيستم انطباقی و خود سازمانده عمل خواهد کرد .با
توجه به این واقعيت ،خودساماندهی بعنوان دستور کار اصلی سيستم بازدارندگی در یک
محيط پيچيده و آشوبی مطرح است .شکست آبشاری سازوکار اصلی تبدیل قدرت به
تهدید است .سازوکار بازخورانی باعث ایجاد شبکه و همکنشی بين سطوح بازدارندگی
غيرخطی میشود .این سيستم از راه شکست آبشاری و سپس مقيدسازی شبکهای کار
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 نظریه بازدارندگی غيرخطی را بعنوان آغازگر، پژوهش با ارائه این دستگاه تحليلی.میکند
.موج ششم در مطالعات بازدارندگی و بعنوان نوآوری نظری ارائه مینماید
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