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 چکیده
الملل در معرض تحوالتی بنیادین قرار گرفتند که مهمترین  با فروپاشی اتحاد شوروی، نظم و به تبع آن نظام بین

این تحوالت ورود بازیگران جدید به عرصۀ تعیامالت سیسیتمی، تغیییر سیاختار، ماهییت، پیویش، مرکیز ثقیل و         

بیه تبیع   . پیوستگی، پیچییدگی و آشیوبناکی در سیسیتم تشیدید شید      هم معادالت قدرت بود که در نتیجه آن به

ای تحیت   های جدید سیستم، مبیدل بیه پدییده    تحوالت سیستمی، روش جنگ نیز متحول، و تحت تأثیر ویژگی

این روش جنگ که . باشد های متداول می حلعنوان جنگ هیبریدی شد که به شدت پیچیده و مقاوم در برابر راه

ای محیط امنیتی منطقه را تحت تأثیر خیود قیرار داده   رایج جنگ در منطقه تبدیل شده، به گونه اکنون به روش

توان آن را یکی از بزرگترین تهدیدات کنونی همۀ کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسالمی ایران  است که می

لملل و مطالعات راهبردی و آثار ا های موجود روابط بیندهد که در حوزۀ نظریه ولی تداوم بحران نشان می. دانست

-به این جهت یکی از پرسمننهای اساسیی در روابیط بیین   . مربوطه تبیین قدرتمندی در این خصوص وجود ندارد

های هیبرییدی در چیارچوب نظرییۀ     الملل و مطالعات راهبردی این است که الگوهای نوین جنگ از جمله جنگ

ن چارچوب فرضیۀ تحقی  این است که چیستی و چرایی جنگ شوند؟ در ای پیچیدگی و آشوب چگونه تبیین می

های پیچیده در محیط آشوبی قابل تعریی    هیبریدی و راهکارهای مقابله با آن با استفاده از اصول نظریۀ سیستم

افزاییی و   اهداس انجام این تحقی  از لحاظ نظری دانیش . کند می تأییدهای تحقی  نیز این فرضیه را  است و یافته

کیاربردی در  -پردازی در حوزه راهبردی و از نظر کاربردی نییز کمیک بیه تیدوین میدل تحلیلیی       به نظریهکمک 

ایین تحقیی  از نیوع    . باشید  هیای هیبرییدی میی    های نوین به خصوص جنیگ  خصوص تهدیدات منبعر از جنگ

ه و تحلییل  ای، و روش تجزیی  آوری اطالعیات کتابخانیه   ای روش تحقی  به کار رفته توصییفی، روش جمیع   توسعه

 .باشد اطالعات روش تحلیل محتوا می
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 مقدمه
رسید و   های زندگی بشری و غیر قابل حذس بیه نظیر میی    مسئله جنگ به عنوان یکی از واقعیت

هیای   از سویی، یکی دیگر از واقعییت . است های بشر نیز برای حذس آن ناکام مانده تمامی تالش

الملیل و   سیستم بیین . های جنگیدن و تحول الگوهای آن است مرتبط با جنگ، عدم تداوم روش

هیای نظیامی از جملیه عوامیل      ها به ویژه فناوری های مرتبط با فناوری نوع آن از جمله دینامیزم

هیای آن در   ه بیا عوامیل و دینیامیزم   الملل همیرا  سیستم بین. تأثیرگذار بر چنین الگوهایی است

های خطیی و   مسیر تاریخی زندگی خود تغییر کرده است و امروزه در مجموع دو الگوی سیستم

اما در حال حاضر الگوهیای غیرخطیی بیر سیسیتم     . توان مشاهده کردغیرخطی یا پیچیده را می

ی و چیه در  جدید حاکم گشته و به همین سبب الگوهای رفتاری چیه در سیطح کیالن سیسیتم    

های نوین هیر چنید در    جنگ. جنگ از جمله چنین الگوهایی است. اند سطح واحدها تغییر یافته

های متمایزی  ها، راهبردها و تکنیک ها، دینامیزم ماهیت شبیه یکدیگر می باشند، اما دارای سازه

ر عرصیۀ  ای نواهیور د  این موضوع یعنی پیدایش الگوهای نوین جنگ به عنوان پدیده. باشند می

بیه همیین سیبب    . شیوند  الملل محسوب میی  الملل و به تبع آن در نظریه روابط بین سیستم بین

از . شیود  یافتن الگوهای نظری نوین در بررسی جنگ یکی از الزامات سیستم نوین محسوب میی 

و یا کنترل و مدیریت آنها نیز از جمله  7سویی دیگر تبیین الگوهای نوین جنگ، روش جنگیدن

مچنیین  نظیامی و ه  -هیای راهبیردی   گیرندگان عرصۀ سیاسیت  های واحدها و تصمیم دلمشغولی

 .سیاست خارجی است

 بیان مسئله و اهمیت و ضرورت آن
المللی بعد از فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سیرد بیه شیدت متیأثر از      محیط امنیت بین

نه و به خصوص فناوری ارتباطی و اطالعاتی است که در آن صیحنه بیرای نیوزایی    تحوالت فناورا

روشی از جنگ به نام جنگ هیبریدی مهیا شده است که راه نیل به اهیداس سیاسیی را در ایین    

میزان موفقیت این روش از جنیگ در محییط معاصیر    . دهد محیط آشوبناک و پیچیده نشان می

سو تهدید آن را بسییار  الملل از یک ولتی قدرتمند نظام بینامنیتی به حدی است که کنشگران د

انید و از سیوی دیگیر آن را بیه      جدی تلقی نموده و در پی یافتن راهی برای مقابله با آن برآمیده 

                                                                                                                                       

7 .warfare در اصل به معنای روش جنگ است، ولی با تسامح به عنوان جنگ نیز به کار گرفته شده است. 
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را به صورت آشکار ییا پنهیان در    عنوان روشی کاربردی و مؤثر در تأمین اهداس خود یافته و آن

ایران در سطوح مختلفیی در  . ا. بنابراین ج. اندود به کار گرفتهدکترین دفاعی و راهبرد نظامی خ

دهند که بیا اتکیا بیه    های معارض داخلی تشکیل میسطح اول را گروه. برابر این تهدید قرار دارد

در . یابنید  های تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی سعی دارند به اهیداس سیاسیی خیود دسیت    ریشه

که توسعه و نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگیی اییران را    ای هستندسطح دوم کشورهای منطقه

های نیابتی در محیط ای از جمله با برپایی جنگتابند و سعی دارند با هر وسیلهدر منطقه برنمی

ای امنیت داخلی و خارجی ایران مانع ایین رونید شیوند و در سیطح بعید، کشیورهای فرامنطقیه       

به دنبال تحق  اهیداس و منیافع   ( خاورمیانه)ربی هستند که هر کدام در منطقۀ آسیای جنوب غ

باشند و ایران را مانعی در این مسیر دانسته و درگیر کیردن اییران را در چنیین جنگیی     خود می

بنابراین درک ماهیت و به خصوص محیط و سیستمی کیه  . پندارندراستای با اهداس خود میهم

العاده در سلسله مراتب اولویتی فوق موجب شکوفایی این روش جنگیدن شده است، از اهمیت و

تواند به درک بهتر این محییط  باشد و این پژوهش میگذاری دفاعی کشور برخوردار میسیاست

هیای پیچییده و آشیوبی     ضمن آنکه فقدان نگرش سیستمی به ویژه سیستم. امنیتی کمک نماید

توجهی بیه ماهییت    ز بیهای ناشی ا تواند موجب افزایش هزینههای هیبریدی مینسبت به جنگ

  .های نامتناسب با آن گرددها و پیامدهای اتخاذ سیاستاین نوع از جنگ

های کالسیک مانند بازدارندگی نیز با بحیران شیناختی و تحلیلیی    در این میان، حتی نظریه

بازدارندگی در قالیب نگیرش سیسیتمی، انتخیاب عقالنیی و بیا        در این بین نظریه. اندروبرو شده

دانستن آنارشی سیستمی، مدلی عملی را برای جلوگیری از وقوع جنگ بر پاییۀ معادلیۀ    مفروض

کند که الگوهای رفتیاری بازدارنیده واحیدها در آن    دفاع و ایجاد ثبات راهبردی ارائه می -تهدید

. های سیستم و فرآیندهای درونی آن یا به عبارتی نظام و نظم موجود در آن استمتأثر از مؤلفه

بازدارندگی کالسیک خواه با محوریت سالح اتمی یا متعارس، بیا مفروضیات خیاص خیود     نظریۀ 

ها، سیستم از نوع ساده، نظیم آن متقیارن، و   الملل دولتمبنی بر اینکه بازیگران اصلی نظام بین

آمییز توانسیت از بیروز جنیگ مییان      های آن خطی هستند، به صورتی کارآمد و موفقییت  پویش

هیا نییز بیا    ای در دوران جنگ سرد جلوگیری نمایید و ابرقیدرت   سالح هستههای دارای  ابرقدرت

ای و محلیی  ایجاد چتر حمایتی برای اعضیای هیر بلیوک، فقیدان سیسیتم بازدارنیدگی منطقیه       

ولی با فروپاشیی نظیام دوقطبیی و تیالش آمریکیا بیرای       . واحدهای بلوک خود را جبران نمودند

ای عمیل  کنشگران جدییدی کیه بیه صیورت شیبکه      تثبیت جایگاه هژمونیک از یک سو و اهور
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کردند، به تدریج واحدهای کوچکتر و ییا خواهیان اسیتقالل سیاسیی آمیاج تهدییداتی قیرار         می

گرفتند که اساساً نامتقارن، غیرخطی و ترکیبی بودند و جنگ هیبریدی شاخصیۀ بیارز آن اسیت    

بات میورد نییاز سیسیتم را در    که راهبرد بازدارندگی کالسیک نتوانسته است در مواجهه با آن ث

 . چنین وضعیتی تأمین نماید

حساسیت موقعیت ایران در هر سه حوزه ژئوپلتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکیالچری در عرصیۀ   

الملل، ایران را درکانون تحوالت امنیتی منطقه قرار داده و لبۀ تیز تهدییدات جنیگ   سیاست بین

اییران در جنیگ   . ا. ولی درگیر شیدن ج . کندران میهیبریدی را به صورت بالقوه ایران متوجه ای

هیای آن در چیارچوب حفیظ محیور مقاومیت و      و عراق که به رغم تمام هزینیه  هیبریدی سوریه

هیای دفیاعی   موقعیت بسیار مناسبی را نیز در اختیار سیازمان  ،شود می بازدارندگی دفاعی توجیه

ایین موقعییت   . جنگیی روبیرو شیوند    شقرار داده است تا در محیطی خارج از کشور بیا ایین رو  

هیای   فرصتی مناسب برای شناخت تجربی و عملیاتی از روش جنگ هیبریدی است که واقعییت 

تواند بیه طراحیی    می های پیچیده و آشوبی سیستممیدانی آن با قرار گرفتن در چارچوب نظری 

حتمیالی در داخیل   احتمالی با این روش جنگیدن در آینده و حتی به صورت ا ۀمدلی برای مقابل

الملیل و مطالعیات   ی اساسی در روابیط بیین  ننهایکی از پرسم ،به این جهت .کشور منتهی گردد

هیای هیبرییدی در چیارچوب نظرییه      راهبردی این است که الگوهای نوین جنگ از جمله جنگ

 شوند؟پیچیدگی و آشوب چگونه تبیین می

 اهداف پژوهش

ۀ افزایی و کمک به حوز هدس نظری دانش. دی استپژوهش حاضر دارای دو هدس نظری و کاربر

هیم در وضیعیت پیچییدگی و     های نیوین آن  پردازی راهبردی کشور نسبت به روش جنگ نظریه

های پیچیدگی و آشوب است و های علمی نوین بر اساس استنتاجی از نظریه آشوب با ارائه گزاره

نظیری کیاربردی در خصیوص     -مهمترین هدس کاربردی آن نیز کمک به تدوین میدل تحلیلیی  

هیای  باشد که در کیانون ایران می.ا.های هیبریدی به ویژه در خصوص ج مقابله با تهدیدات جنگ

برای تحق  اهداس مذکور و پاسخ به پرسیش اصیلی و    .هایی قرار گرفته است رخداد چنین جنگ

دی بیه صیورت   الملل و مطالعات راهبیر  ابتدا جنگ در ادبیات روابط بین ،پژوهش ۀبررسی فرضی

پی بردن به نقاط قوت و ناکارآمدی ادبییات   ،هدس این بخش. شود بررسی و مطالعه میتفصیلی 

به تحوالت جنگ در  ،بعد ۀدر مرحل. استهایی  موجود و یافتن راهی برای رفع چنین ناکارآمدی
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 شیود بیا   سوم سعی می ۀدر مرحل. های متعدد آن پرداخته خواهد شد زمان و بررسی نسل ۀعرص

های  سپس جنگ. ها ارائه شود مدل نظری نوینی برای جنگ ،پیچیدگی و آشوب ۀتوسل به نظری

گییرد و ضیمن پیرداختن بیه برخیی میوارد مهیم         هیبریدی در این مدل مورد بررسی قیرار میی  

 . ها و راهبردهای پیشنهادی برای کنترل آن ارائه خواهد شد های هیبریدی سیاست جنگ

 مبانی نظری پژوهش

 مطالعات راهبردیۀ الملل و حوز در ادبیات نظری روابط بین جنگ -6
هیای   الملیل، ایین مقولیه در طیفیی از دییدگاه      با توجه به محوریت جنگ در ادبیات روابیط بیین  

، ولیی  یستآنها در این مقاله مقدور ن ۀمختل  مورد بررسی قرار گرفته است که پرداختن به هم

بنیدی کیرد کیه     نگر طبقیه  در دو دسته جزءنگر و کلرا ها آنتوان  به عنوان یک مقیاس کلی، می

در ادامه با این مقییاس  . ساختار قرار دارد ،انسان و در سر دیگر آن ،معموالً در یک سر این طی 

 :کنیم کلی، به اختصار خالصه نظریات این رشته در رابطه با جنگ را مرور می

های جنگ را مسیتقیماً در سرشیت   شهگرایی سنتی به طور کلی با نگاهی بدبینانه ریدر واقع

موازنیه قیدرت در    ،راه جلیوگیری از جنیگ   .شیود  جستجو می آنارشیو ( یا انحراس از آن)انسان 

گرایی مدرن که واکنشی دسیته جمعیی در مقابیل    ولی در واقع ،شودابعاد مختل  آن معرفی می

ز واقعیات بیه خصیوص   جنگ در فاصله گرفتن ا ۀریش، (10: 7548مشیرزاده، )آرمانگرایی است 

راه مقابله با آن نیز در کل حمایت از سیاست  .به سیاست قدرت است یتوجه بیماهیت قدرت و 

گرایی سیاختاری در  گرایی ساختاری یا واقعاما نوواقع. شودقدرت معرفی می ۀبازدارندگی و موازن

الملیل تبییین   بیین جنگ را در سه سطح فرد، دولت و نظام  ،گراییتالش برای علمی کردن واقع

در . المللی نیز در تحلیل جنیگ اسیتفاده نمودنید   نهادهای بیننموده و از مسائل اقتصادی و نیز 

بحر ساختارها، مفروض اصلی ایین دییدگاه ایین اسیت کیه در نظیام ییا جوامیع داخلیی اصیل           

ر الملل فاقد مرجیع اقتیدار مرکیزی اسیت و د     دهنده سلسله مراتبی است، ولی نظام بین سازمان

الملل، محیطی مبتنی بر خودیاری و آنارشیک است و همین امر موجبات بروز  نتیجه محیط بین

کند و در نهایت تا زمانی که آنارشی از بین نیرود، تغیییری در ایین وضیعیت      جنگ را فراهم می

قیدرت در نظیامی دوقطبیی     ایجاد نخواهد شد و بهترین حالت برای ایجاد ثبات برقراری موازنیه 
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؛ والتیز،  5975والتیز، )یا به وسیله بازدارنیدگی اتمیی   ( 755: 7010، 7والتز) (والتزتلویحاً از دید )

 5؛ گیلپیین 5999، 5کراسینر )قدرت هژمون  به وسیلۀ هژمونیکو یا از طری  ایجاد ثبات ( 7047

ثبیاتی عیالوه بیر ماهییت      گرایی نوکالسیک نیز علیت اصیلی بیی    در واقع. گردد فرض می (7045

های ذهنی رهبران از تهدید دیگران و همچنین نییات آنیان اسیت و راه     شیک نظام، برداشتآنار

 (.7009، 8والت)کنند  حل موازنه تهدید را به جای موازنه قدرت پیشنهاد می

ای عادی و ناشیی از ذات بشیر ییا محییط و      گرایی که جنگ و آنارشی را پدیدهبر خالس واقع

توان به صلح  که صلح وضعیت معمول است و حتی می دعی استداند، لیبرالیسم مساختارها می

عید سیاسیی   چه در بُ)و جنگ ناشی از نبود آزادی  (5992، 2کانت) دائمی و جاودان دست یافت

در . هیای غیردموکراتییک اسیت    ، دموکراسیی و سیلطه حکومیت   (دوی آنهیا  یا اقتصادی و یا هیر 

 ،رال دموکراسیی اسیت و بیا اسیتقرار آن    لیبرالیسم سنتی راه محتوم جامعه بشری پییروزی لیبی  

ه ، و کشورها بیا پیذیرفتن و بی   (7005، 5فوکویاما)جنگ و به تبع آن تاریخ پایان خواهد پذیرفت 

بخش در نظام سیاسی داخلی تمایل بیه حیذس کیاربرد زور در روابیط      کاربستن اصول مشروعیت

و بیدین ترتییب جنیگ از    ( 25: 5975و دیگیران   1بروچییل ) کنند میخود با دیگر کشورها پیدا 

البته به جز در مواردی کیه جنیگ بیرای دفیاع     ؛ (7045، 4دویل)بندد الملل رخت برمینظام بین

 جوامع دموکراتیک از خود یا حمایت از حقوق بشر در خارج از منطقه صیلح دموکراتییک باشید   

تی بر تعامالت میان کنشگران دولتی گذار کنشگران غیردولتأثیرفعالیت و نقش . (5997، 0راولز)

، ایجیاد وابسیتگی متقابیل و سیازوکار     (7017، 77و کیوهین 79نای) گرایی لیبرالاز منظر فراملی

، (7045، 75روزکیرانس ) ، از طری  تجارت آزاد(7011نای و کیوهین، ) پذیریحساسیت و آسیب

ز جنگ در قالیب نظرییات   هایی برای جلوگیری ا ، راه(7025، 75دویچ) تشکیل اجتماعات امنیتی

                                                                                                                                       

1. Waltz, K. N. 
2. Krasner, S. D. 
3. Gilpin, R. 
4. Walt, S. 
5. Kant, I. 
6. Fukuyama, F. 
7. Burchill, S. 
8. Doyle, M. W. 
9. Rawls, J. 
10. Nye, J. S 
11. Keohane, R. O. 
12. Rosecrance, R. N. 
13. Deutsch, K. W. 
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نولیبرالیسیم و نهیادگرای لیبیرال ضیمن قبیول       ۀدر نحلی . باشیند  همگرایی لیبرالیسم مطرح می

المللیی را در غییاب اقتیدار فراگییری کیه       های بین الملل، نهادها و رژیم آنارشیک بودن نظام بین

و دیگیران،   7پیاول )دانند بتواند رفتار میان کشورها را تنطیم نماید، برای تحق  صلح، حیاتی می

رسد کیه نولیبرالیسیم نهیادگرا بیا مفروضیات منیدرج در نظرییۀ        و در نهایت به نظر می( 7008

المللیی کیه شیامل مجیازات در صیورت      های بیننوکارکردگرایی و تأکید بر فایدۀ کارکردی رژیم

ذیری و پی  قطعیت بیا ارائیه اطالعیات درسیت، افیزایش مسیئولیت       سرپیچی از قواعد، کاهش عدم

کاهش هزینۀ مبادالت، راهکارهایی را برای فائ  آمیدن بیر معضیل امنییت و عیدم همکیاری در       

 . اندمحیط آنارشیک و بدین ترتیب جلوگیری از جنگ در دسترس قرار داده

شارحان مکتب انگلیسی معتقدند که حتی در وضعیت آنارشی و نبود مرجع اقتیدار مرکیزی   

هیا مشیاهده    م و سطح پایینی از منازعه را در روابیط مییان دولیت   توان سطح باالیی از نظ نیز می

البته این به معنای نبود منازعه در این روابط نیست، بلکه ایشان تأکید دارند که منازعه بیه  . کرد

المللیی  هیا ییا نظیام بیین    المللی متشکل از دولیت  الملل و اخالق در جامعۀ بین وسیلۀ حقوق بین

های مشترک بوده و خود را متعهید بیه رعاییت مجموعیه قواعید       ارزشدولتی که دارای منافع و 

، 5بیال )شیود   مشترک در روابط خود دانسته و در کارکرد نهادهای مشارکت دارنید، کنتیرل میی   

دانند نیه   پردازان این مکتب آنارشی را به معنای فقدان حکومت می البته برخی از نظریه(. 7011

ستیزی بر اثر نبیود فرهنیگ و    ی خود را نسبت به بروز غربفقدان نظم؛ ولی در عین حال، نگران

، 8و واییت  5نییل میک )دارنید   ها نییز ابیراز میی    قواعد مشترک میان فرهنگ غرب با سایر فرهنگ

7005.) 

جرییان اصیلی از تبییین     ۀهیر دو نحلی   ۀگرایانانگاران معتقدند که نظریات عقل سرانجام سازه

گراییان   اند؛ زیرا نوواقع سرد رخ داده است، ناکام مانده سیستمیکی که بعد از جنگتحوالت اخیر 

هیا نییز فقیط بیه سیاختارهای میادی دنییای         تنها به ساختارهای مادی موازنۀ قدرت و نولیبرال

انید و   دهی به رفتار اجتماعی و سیاسی کنشیگران توجیه داشیته   در شکل اقتصادی کاپیتالیستی

دهی به هویت و منیافع برآمیده از آن، و    که در شکلای یا معنایی را  ساختارهای هنجاری و ایده

                                                                                                                                       

1. Powell, R. 
2. Bull, H. 
3. H. McNeill, W. 
4. Wight, M. 
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؛ 705: 5975بروچییل و دیگیران،   )اند  دادهمورد غفلت قرار  ،هستند مؤثررفتار یا کنش سیاسی 

را تبییین نمیود    هیانتینگتون هیای   توان نظریۀ نبرد بین تمیدن  بر این اساس می(. 7002، 7ونت

؛ (آنارشی و توزیع قیدرت )گرایان  رد نظر واقعنه ساختارهای مو ونتاز نظر (. 5990، 5رزاسمیت)

ها؛ بیرای تبییین کینش سیاسیی در     و نهادهای مورد نظر لیبرال( تعامل و یادگیری)و نه فرآیند 

کنند، بلکه برای این منظور باید بین ایین دو نحلیه بیا گفتمیان      های ساختاری کفایت نمی نظریه

بدین ترتیب و با در نظر گرفتن بیر  (. 7005 ونت،)نمادین برکنشی پل ایجاد نمود  -ساختاریابی

کنش متقابل ساختار بر کارگزار نقش آنارشیی بیر رفتیار سیاسیی و از جملیه جنیگ ثابیت و         هم

 .توان آن را عامدانه تغییر دادشود و میالیتغیر تعری  نمی

شیود کیه در بخشیی از ایین     الملیل مشیخص میی   با بررسی اجمالی مکاتب عمده روابط بین 

ای هیای منطقیه  الملیل ییا زیرسیسیتم   مفهوم سیستم به عنوان ساختار یا نظیام بیین  ها از نظریه

استفاده شده است که این امر به درک بهتر تعیامالت و تبییین روابیط اجیزاء و     ( 5990، 5بوزان)

هیا از نیوع   در همیه آن  کند، ولی سیسیتم مفیروض   های موجود در آن کمک میعوامل، و پدیده

بیدین   ؛امالت کنشگران در آن خطی است و ساختار بیا محییط تبیادل نیدارد    لذا تع ،ساده است

و ( پیذیر  بینیی  پییش )برونیداد سیسیتم ثابیت     .باشید نتایج میی  ۀقدرت تعیین کنند ۀترتیب انداز

پیردازان سیعی    نظرییه  ،به عبارت دیگر .ها مشخص استمرزهای سیستم مورد نظر در این نظریه

به تبیین رفتار کنشگران بپردازند و اگر از مفهیوم  ( نیوتنی)ن ساده اند که با ارائه چند قانو نموده

های پیچیدگی مثالً تعدد بازیگران یا تعدد روابیط   مؤلفهفقط به یکی از  ،پیچیدگی نام برده شده

و دیگیران،   8پیاول ) پاولمانند بازدارندگی پیچیده )استیا سطوح روابط میان آنها اشاره گردیده 

رسد به همین  به نظر می. تقلیل داده شده است آنارشیشوب مسامحتاً به ، و همچنین آ((5990

الملل در این چارچوب، وضعیت کنیونی جنیگ در    بین های سیستمی روابط نظریهدلیل است که 

  .توانند تبیین نمایند نمی ،سوریه را که به شدت پیچیده است

المللیی بیه بررسیی سیه      مطالعات راهبردی برای تبیین وضعیت فعلی منازعات بین ۀدر حوز

های جنگ، رابطه جنگ با انقالب در امیور نظیامی،    حوزه شامل روند تکاملی جنگ در قالب نسل

                                                                                                                                       

1. Wendt, A. 
2. Reus-Smit, C. 
3. Buzan, B. 
4. Paul, T. V. 
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  .و جنگ در قالب پیچیدگی و آشوب پرداخته شده است

 مطالعات راهبردی ۀهای جنگ در حوز نسل -2
هیای   راهبرد نظامی معتقدند که جنیگ نییز ماننید سیایر پدییده      ۀدازان حوزپربسیاری از نظریه

تجربیی و   هیای علیوم   حتی پیارادایم شناختی و  های جامعه مؤلفهانسانی همگام با تکامل فناوری، 

 -زمیانی نییز بخشیی از فرآینید تکیاملی      ۀدر روندی تکاملی قرار دارد و در این دور.. .شناختی و

 7584 -وسیتفالیا پیس از صیلح   )جنگ مدرن  های نسل ویلیام لیند .دکن تغییری خود را طی می

 : (75-78: 5998، 7لیند)د کن بندی می به صورت زیر شاخص را( میالدی

دارای تاکتییک خطیی و سیتونی بیود؛ نبردهیا در آن شیکلی مشیخص         :نسل اول جنگ (الف

نظم در جنگ و هر آنچه باعر تمیایز نظامییان    .داشتند و در میدان نبرد نظام تابعیت حاکم بود

مانند یونیفورم، تشریفات و مراسم، نظام دقیی  درجیات و بیه طیور کلیی      ؛ شداز غیرنظامیان می

کیارگیری  ه های جمعی و ب ارتش ۀبا گسترش پدید. فرهنگ نظم، محصول نسل اول جنگ بودند

اول از هم گسیخت و جنگییدن   نظم در جنگ نسل ،پر و مسلسل در میانه قرن نوزدهمتفنگ ته

نظمی در میدان جنگ  با تاکتیک خط و ستون به نوعی خودکشی شباهت پیدا نمود و مسئله بی

نسل دوم جنگ در واقع در پاسخ به تضاد بین فرهنیگ نظیم و محییط    . تر شد روز به روز نمایان

د از جنیگ  ارتیش فرانسیه در طیول و بعی     به وسییلۀ جنگ نسل دوم که . نظامی جدید پدید آمد

 :دارای مشخصات زیر بود ،جهانی اول توسعه یافت

با استفاده از آتش غالباً غیر مستقیم توپخانیه در حجیم و تعیداد فیراوان      :نسل دوم جنگ( ب

هیا،   گرفت؛ هدس آن فرسیایش نیروهیای دشیمن و دکتیرین آن، بیه گفتیه فرانسیوی       صورت می

 نظام بود؛ قدرت آتیش در آن بیه شیدت    دهپیا به وسیلۀ توپخانه و اشغال ۀشکست دادن به وسیل

پیاده نظام، توپخانه و تانیک در مییدان نبیرد    . کنترل شده، تمرکز یافته، همزمان و هماهنگ بود

نسل دوم جنیگ بیر معضیل تضیاد     . شدند فرمانده هدایت می به وسیلۀباید به مانند یک ارکستر 

فائ  آمد و تمرکز آن بیر درون  بین فرهنگ نظم و محیط نظامی جدید، حداقل به سود افسران، 

بدین ترتیب اطاعیت   ؛قرار گرفت( از پیش تعیین شده)ها و فرآیندها  و بر مطابقت با قواعد، رویه

زیرا همیاهنگی را بیه خطیر     ؛شود بیش از ابتکار اهمیت یافت، در واقع ابتکار در آن پذیرفته نمی

                                                                                                                                       

1. Lind, W. S. 
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ه دوم جنیگ هنیوز هیم بی     ر لینید نسیل  از نظ. انضباط از باال به پایین و تحمیلی است. افکند می

زیرا به عنوان مثال ارتش آمریکا و تفنگداران دریایی این کشیور ایین روش را   ؛ شود کارگرفته می

خیود  [ الگیوی ]بیه عنیوان روش جنیگ     ،انید  هیا در جنیگ جهیانی اول آموختیه     که از فرانسوی

ین چیارچوب، جنیگ بیه مثابیه     اند که در ا کار گرفتهه اند و آن را در افغانستان و عراق ب برگزیده

 .البته در حال حاضر هواپیما جای توپخانه را گرفته است. باشد می 7ریختن فوالد بر هدس

آن  آلمیان  جنگ که محصول جنگ جهانی اول است؛ ارتشاین نسل از  :نسل سوم جنگ (پ

ایین نسیل از جنیگ بیر     . یا روش جنگ مانوری معروس است 5آسا د و به جنگ برقکرطراحی  را

بلکیه بیر سیرعت، غیافلگیری، عوامیل روانیی و همچنیین         ،قدرت آتش و فرسایش متکی نیست

از نظر تاکتیکی در حمله به دنبال تصرس عقبه دشمن و شکسیت آن   .جابجایی فیزیکی اتکا دارد

باشد؛ به جای شعار اخذ تماس کن و نابود کن، شعار گذر کن و شکست بیده   از عقب به جلو می

کنید؛ جنیگ    دهد؛ در دفاع دشمن را به درون کشییده و او را قطیع میی    می را سرمش  خود قرار

ایین نسیل از جنیگ     .شباهتی به زورآزمایی و تالش برای حفظ یا پیشروی در ییک خیط نیدارد   

یابید و تمرکیز آن بیه جیای فرآینیدها و       غیرخطی است؛ تاکتیک در این نسل از جنگ تغییر می

 ،طلبید  ای کیه وضیعیت میی    ت، بر دشمن، و بر نتیجههای درونی بر محیط بیرون، بر وضعی روش

در هنگام اجرای تاکتیک این نسیل از جنیگ، افسیران جیزء بیا مشیکالتی روبیرو         .گیرد قرار می

در واقیع فیرامین   . شدند که راه حل آن فقط در فرامینی بود که اطاعت در آن معنیا نداشیت   می

؛ ابتکیار و  5روش رسییدن بیه آن را   کنند و نیه  مشخص می ،فقط اهدافی را که باید حاصل شوند

میورد   ،اگر از روی خالقیت باشد نه کوتاهی ها اشتباه)خالقیت از اطاعت اهمیت بیشتری یافتند 

گردیید نیه انضیباط     ر اثیر انضیباط درونیی حاصیل میی     بی ؛ همه این موارد (گیرند تسامح قرار می

 .تحمیلی

افزایش سرعت و ، ر میدان نبردبیشتر د ۀتفرقدارای خصوصیاتی نظیر  :نسل چهارم جنگ (ت

بیشتر بیر میانور و    تأکید، وابستگی به پشتیبانی تمرکزی کاهش، عملیات( تمپوی) گنآه ضرب

جنگیدن غیرخطی بدون وجود ، کوچکتر و چابکتر ، استفاده از واحدهایکمتر بر عمده قوا تأکید

انقیالب در امیور    قالیب هستند که در  افزایش وابستگی به عملیات مشترک، نبرد مشخص ۀجبه

                                                                                                                                       

1. Putting steel on Target 
2. Blitzkrieg 
3. Auftragstaktik (Mission Type Tactic or Mission command Tactic)  
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RMA) نظامی
7
 .هاسیت بلکه دنیای فرهنیگ  ،ها نیستند شوند، مرجع آن فقط دولت توصی  می (

 ۀولی در ییک نقطی   ،ها بود دولت-گفته انحصار جنگ در دستان ملت در هر سه نسل جنگ پیش

از در این نوع . ها خارج شداز انحصار دولت عط  تاریخی پس از وستفالیا، در نسل چهارم جنگ

دیدنید کیه    ها در تمام دنیا خود را درگیر جنگ با کنشیگرانی غیردولتیی میی    روش جنگ ارتش

. هیا  غیردولتیی خورنید نیه   تقریباً در تمامی آنها، این کنشگران دولتیی بودنید کیه شکسیت میی     

در ایین نسیل از جنیگ،    . هیا بودنید   و اییده  فناوری لینددید این تحول تاریخی از  کاتالیزگرهای

حمله یک ارتش دولتی  ۀتواند حداقل به انداز ن میااشی از جاری شدن سیل مهاجرهای ن آسیب

ای از  بلکیه خزانیه   ،در این نیوع از جنیگ تاکتییک بیه خصوصیی وجیود نیدارد       . بار باشد خسارت

های موجود و نواهور در دسترس جنگجویان قرار دارد که بسته به شرایط یکی یا چنید   تاکتیک

دولتی در این نسل از جنگ خیود را ملیزم بیه رعاییت     رکنشگران غی. شود نوع از آنها انتخاب می

نسیل   5تامس هیامس  .(55-55: 7040لیند، ) دانند نمی( یا هیچ قانون دیگری)الملل  حقوق بین

های در دسترس سیاسی، اقتصادی، اجتمیاعی و نظیامی   استفاده از همه شبکه »چهارم جنگ را 
هیا هیم قابیل    راهبیردی آن  داند که اهیداس ن به این میبرای متقاعد کردن رهبران سیاسی دشم

(. 5995هیامس،  ) «باشید های آن از مزایای آن به شدت بیشتر میدستیابی نیستند و هم هزینه

سیازمان   ،سیازی شیکل گرفیت    محور نسل چهارم جنگ که به دنبال فرآیند جهانیماهیت شبکه

 ،های رسمی نظیامی درآورده سازمان ه مراتبیلرزمی کنشگران غیردولتی را از حالت سنتی سلس

در سیسیتم ییا   از پیچییدگی و آشیوب    متأثرای تبدیل کرد که این امر هم آن را به حالت شبکه

در شیکل زییر زمیان پییدایش و دامنیه      . افزایید الملل است و هم بر پیچییدگی آن میی   بین نظام

 :های اول تا چهارم جنگ نشان داده شده است استفاده از نسل

 

                                                                                                                                       

1. Revolution in Military Affairs 
2. Hammes, T. X. 
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یکی دیگر از عوامل تشیدیدکنندۀ پیچییدگی در قالیب فرآینید علییت       :نسل پنجم جنگ( ث

ایین نیوع از   . است( 25-21: 5995، 5و وانگ 7کیائو) بازگشتی مربوط به پیدایش جنگ نامحدود

سیازی اسیت کیه در     نتیجه تکامل روند جهانی. داند جنگ که هامس آن را نسل پنجم جنگ می

ای را پدیید   هم وابستهابتدا ساختارهای نوین اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراملی و به شدت به

شید و سیپس افیراد در درون ایین      علـت به سوی  ملتافراد از  آورد که موجب تغییر وفاداری

هیای کوچیک صیاحب قیدرتی تبیدیل       ها یا گروه آفرین توانستند به فرا انسان ساختارهای قدرت

کند، فقط عالقۀ شدید بیه علتیی اسیت کیه      شوند که تنها چیزی که آنها را به دور هم جمع می

 (.5991هامس، )کنند و این علت ممکن است هر چیزی باشد  دنبال می

 :بندی شده است جمع 7های جنگ در جدول  مختل  در باره نسلنظریات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

1. Qiao, L. 
2. Wang, X. 
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 های جنگنسل ۀمقایس :6جدول 

 اول دوم سوم چهارم پنجم
 نسل جنگ   

 خصوصیت

-دولتی

-غیردولتی

 فردی-نیابتی

-غیردولتی-دولتی

 نیابتی
 نوع کنشگران دولتی دولتی دولتی

-منافع فردی 

-سیاسی)گروهی 

  (فردی-فرهنگی

گروهی -منافع ملی

  (فرهنگی-سیاسی)

منافع ملی 

 (سیاسی)

منافع ملی 

 (سیاسی)

منافع ملی 

 (سیاسی)
 هدس

 نامحدود

انتخاب از منو 

-خطی)ها  تاکتیک

 (غیرخطی

آسا نبرد برق

 (غیرخطی)

 –ای حمله جبهه

 (خطی)خندق 

ص  و 

ستون 

 (خطی)

 نوع تاکتیک

 نامعلوم

-انبوه-خطی

هوشمند -متمرکز

همه  یا ترکیبی از

 آنها

 قدرت آتش خطی انبوه متمرکز

نظم موضوعیت 

خالقیت  -ندارد 

 محض

بر  تأکیدنهایت 

انضباط درونی و 

 خالقیت بیشتر

بر  تأکید

انضباط درونی و 

 خالقیت

بر  تأکید

انضباط بیرونی و 

 اطاعت محض

انضباط 

درونی و 

بیرونی 

ناشی از 

 اطاعت

 نظم

 ای کامالً شبکه
سلسله مراتب تخت 

 ایشبکه

سلسله مراتب 

 افقی

سلسله 

 مراتب عمودی

سلسله 

مراتبی 

 اشرافی

 سازمان

 ارتباط روش جنگیدن با انقالب در امور نظامی  -9
از تحیوالتی   متیأثر ای تغییر روش جنگیدن .ام.موضوع اصلی مبحر انقالب در امور نظامی یا آر 

الملی پدید آمده  نظام بیناست که ابتدا در ساختار فنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه یا 

هیا   نظیام . آورد ها تحوالتی را به وجود می و سپس در ابعاد فناورانه، دکترینال و سازماندهی ارتش

هیای انسیانی در    یدهالمللی ساختارهایی ساختۀ انسان هستند و مانند همۀ پد های بین یا سیستم

انید   ها در مسیر تکامل خود نقاط عطفی را پشت سر گذاشته این نظام. اند طول تاریخ تکامل یافته
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ای اوج گرفتیه کیه بشیر     زیرا در این نقاط تحوالت به اندازه ؛توان نام انقالب را بر آن نهاد می که

خط سیر تاریخی مشیخص   در بررسی این. دوران جدیدی از نظم اجتماعی را تجربه نموده است

برخیی از  . سابقه در فناوری پدیدار شیده اسیت   ر اثر پیشرفت بیبشود که این تحوالت عمدتاً  می

هیا   المللیی و شییوه جنگییدن انسیان     بیین تحیول در نظیام بیین    کنند که  پردازان ادعا می نظریه

جنیگ و ضید   »عنوان  باکتابی  در آلوین تافلر و هیدی تافلر. شود همبستگی معناداری یافت می

انید کیه    در امور نظامی را میورد بحیر قیرار داده     سه موج تکاملی جوامع با انقالب ۀرابط «جنگ

 :(7515؛ تافلر و بشارت، 7005، 7تافلر) از آن بر گرفته شده است 5جدول 

2مشخصات انقالب در امور نظامی از دیدگاه تافلر :2جدول 
 

 موج اول موج دوم موج سوم
ــه    مشخص

 دوره

 دوره زمانی پیشامدرن مدرن پسا مدرن

 نوع جامعه سنتی مدرن جهانی سازی شده

هوشمند با وابستگی متقابل 

 شدید
 نوع اقتصاد کشاورزی صنعتی

 های اطالعاتیعلم و داده
زمین، مواد خام، نیروی کار 

 ارزان و سرمایه
 زمین 

منبع تولید 

 ثروت

زدایی از تولید و انبوه

 سازی سفارشی
 به وسیله دست تولید انبوه

روش تولید 

 ثروت

 مهارت باالی تخصصی
مهارت متوسط کار با ماشین 

 ابزار

کار کشاورزی با )پایین

 (دست

مهارت 

 تولیدکنندگان

المللی بزرگ های بینشرکت

تر و های کوچکبا زیرمجموعه

 تر تخصصیمنعط 

کارخانجات بزرگ با تعداد زیاد 

بورکراتیک کارگر و دستگاه 

 گسترده

 سازمان تولید های کوچکافراد یا گروه

های ارتباطی و کنترل شاهراه دستیابی به مواد خام و منابع  به دست آوردن زمین   هدف جنگ 

                                                                                                                                       

1. A. Toffler 

تیافلر بیا    War and Anti-War Survival at the Dawn of the 21st Centuryبرگرفتیه از نظرییه کتیاب     .5

 اضافاتی از طرس نویسنده مقاله
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 بیشتر تولید اطالعاتی

ای با های حرفهارتش

تشکیالت کوچکتر، چابکتر، و 

تر با قابلیت تطاب  باال منعط 

 با محیط جنگ نوین

با سیستم  رسمیارتش 

  سربازگیری اجباری
 سازمان نظامی  موقتی 

تحصیالت نظامی و غیر 

نظامی تخصصی بسیار باال 

 برای همه نظامیان 

تحصیالت نظامی برای کادر دائم 

 و آموزش تخصصی برای سربازان
 بسیار پایین

مهارت 

 نظامی

 گرایی جهانی
-دولتی با شعار جهان -ملت

 گرایانه وطن
 ایقبیله-قومی

نوع 

 وفاداری

های متعارس ترکیبی از روش

 و غیر متعارس

راهبرد جنگ تمام عیار و نابودی 

عمده قوا و یا مردم غیر نظامی 

 دشمن

تاکتیک مبتنی بر قوای 

 جسمانی

شیوه 

 جنگیدن

اسلحه و مهمات هوشمند با 

دقت بسیار باال، قدرت 

تخریبی کنترل شده و با 

  حداقل تلفات جانبی

تجهیزات ماشینی شده اسلحه و 

 راهبردیافکن مانند تیربار، بمب

های کشتار و در نهایت سالح

 جمعی و به خصوص بمب اتمی

سالح متکی بر قوای 

 جسمانی

وسیله 

 جنگ

 6روش جنگیدن در وضعیت پیچیدگی و آشوب : جنگ هیبریدی -4
جنیگ   المللیی نسیل چهیارم جنیگ و روش     به نظر بسیاری از متخصصیان حیوزۀ امنییت بیین     

، 2؛ گیری 5992 8و آنتونیو5؛ اچِوریا،5994، 5بوبن)هیبریدی در ذات خود موضوع جدیدی نیست 

و شیاید   (7005، 0کنیزی  ؛ میک 5975، 4؛ منصیور و پیتیر  5972، 1و روژانسیکی  5؛ کافمن5975

قدمت آن به بیش از دوهزار سال و پانصد سال پیش برسد و در پس زمینه راهبرد روش جنیگ  

                                                                                                                                       

سازی شده است، ولی بیرای تأییید نییاز بیه کیار کارشناسیانه        اصطالح جنگ ترکیبی به صورت غیر رسمی برای آن معادل. 7

 .گزینی تخصص دارد واژه
2. Benbow, T. 
3. Echevarria, I. 
4. Antulio, J. 
5. S. Gray, C. 
6. Kofman, M. 
7. Rojansky, M. 
8. Peter, R. 
9. McKenzie, K. F. 
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، یا همان طور کیه  (555: 5975، 5باالن)قابل تعری  است ( 1: 5975ثو، ) 5ن ثوسا 7غیرمستقیم

، 8هیافمن )های بین اسپارت با آتن به کار گرفته شده باشید  دهد در جنگکه توسیدید شرح می

راهبیردی بیر اثیر    -، ولی بسیاری اعتقاد دارند که با توجه به اینکه محیط امنیتی(58: سی5990

سازی ارتباطیات روش جنگییدن را هیم از نظیر ماهییت و هیم از نظیر         انقالب اطالعات و جهانی

ای  تیوان آن را پدییده   ای بنیادین متحول و پیچیده شده است کیه میی  خصایص مربوطه به گونه

. قلمیداد نمیود  ( 5990سون، ویلیام)جدید و گذار از نسل چهارم جنگ به روش جنگ هیبریدی 

  :شود گ در آثار نویسندگان مختل  پرداخته میدر این راستا به بررسی ابعاد این روش جن

 هیبریدی و انقالب در امور نظامی جنگ( الف
تهدید هیبریدی القیا کننیدۀ تکامیل هنیر و تغیییر پیارادایمی       است که مفهوم معتقد  2فلمینگ 

ایین تهدیید در شیکل    . بالقوه به مثابۀ انقالبی در امور نظامی از حیر دکتیرین و سیازمان اسیت   

های تهدیدآمیز نامحدود را بنا نهیاد   ای از فعالیت پس از جنگ اول خلیج فارس ملغمهمدرن آن، 

جمعیی نامحیدود    شناسیی  مفهوم هیبرید به عنوان ییک روش . که رمزگشایی از آن سخت است

یری خشونت جمعی سازمان یافتیه  کارگه ها بختی تهدیدات سنتی را که مشخصۀ آنمرزهای شنا

 .(77: 5977گ، فلمین) درنوردیده استبود، 

 نگ هیبریدیهای جنگیدن در ج ابزارها و روش( ب
بیا   (58-52: 5972، 5ایشینگر) کنفرانس امنیتی مونیخ 5972جنگ هیبریدی در گزارش سال  

 : تعری  شده است 5توجه به عملیات روسیه در اوکراین در شکل 

 

 

 

                                                                                                                                       

1. Indirect Warfare  

5 .Sun Tzu مانند  -شود، ولی در ایران در برخی موارد سان تسو در زبان چینی سان ثو یا سان زی تلفظ می

 .شود سونامی که تسونامی به اشتباه نوشته و خوانده می
3. Balan, S. C. 
4. Hoffman. F. G. 
5. Fleming, B. P. 
6. Ischinger, W. 
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 کنفرانس امنیتی مونیخروش جنگ هیبریدی از نظر : 2 کلش
 

 بیا  مقابلیه  تیوان  بیر  خیود  یالملل نیکا همراه با متحدان بیاالت متحده آمریگذشته، ا ۀده یط»

 هیا سیال  نیهم یط اما است، افزوده یاریبس حد تا یردولتیغ گرانیباز از یناش نامنظم داتیتهد

 واسیطه  کشیورها بیه   گیر ید یحتی  و نیاتو  در کشور نیا یشرکا و کایآمر هیعل زیمتما چالش کی

 از یبی یترک با یدیبریه جنگ چالش نیا است؛ آمده وجود به نامنظم حمالت از یدیجد بیترک

 ایی  یدولتی  گریباز کی استفاده شامل یدیبریه جنگ. است نامتقارن و نامنظم متعارس، یابزارها

جیاد  یس اهید  بیا  یاقتصاد ،ینظام ،یاطالعات ک،یپلماتید دسترس در یابزارها همه از یردولتیغ

 (.7505سایت چاهاراه، ) «.است هدس کشور در یثباتیب

 :صحنه جنگ هیبریدی (پ

ثبیاتی کشیور    ای است که بی های چندالیهروش جنگ هیبریدی شامل تالش پیندژاکبه گفته  

در جنگ کالسیک مرکز ثقیل میادی اسیت، در    . کند هدس و قطبی کردن جامعه آن را دنبال می

 روش جنگیدن هیبریدی

= 

های جنگیدن  ترکیب ابزارهای چندگانه روش

 متعارف و غیرمتعارف 

نظامی  نیروی

 نامنظم

نیروی 

 مخصوص

حمایت از 

های ناآرامی

 محلی
 

روش جنگ 

اطالعاتی و 

لیغات تب

 سیاسی
 

 دیپلماسی

روش جنگیدن 

 اقتصادی

 نیروهای

 نظامی منظم

حمالت 

 سایبری
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میردم را هیدس قیرار    [ افکیار عمیومی  ]مرکز ثقل ایدئولوژیک است و  حالی که در جنگ ترکیبی

سازان کلییدی بیه    کند در سیاستمداران صاحب نفوذ و تصمیم نیروی متخاصم سعی می. دهد می

، 7پینیدژاک )هیای براندازانیه تأثیرگیذاری نمایید      و تالش( نظامی)وسیله ترکیب عملیات سخت 

  :نماید گونه تعری  میهیبریدی را اینجنگ  5جان مک کوئنولی (. 7: 5972

سرنوشیت جنیگ در    ،های متعارس اسیت جنگاز نظر شکلی مانند [ جنگ هیبریدی]اگرچه 

بلکیه در صیحنه نبیرد     ،شیود  های هیبریدی کنونی در صحنه نبرد متعارس مشیخص نمیی  جنگ

گردد که از سه صحنه نبرد مردم منطقه نبرد، مردمی کشور اعزام کننده نیرو  نابرابری تعیین می

 .(791: 594وئن، کمک) المللی تشکیل شده است و مردم در جامعه بین[ مداخله کننده]

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات روش جنگ هیبریدی از نظر مک کوئن 9شکل 

 

جنگ هیبریدی را استفاده از دو روش جنگ منظم و نامنظم در صحنه نبرد افکار  مک کوئن

داند که از سه صحنه افکار عمومی مردم بومی در منطقیه نبیرد، میردم کشیور اعیزام       عمومی می

موفقییت در ایجیاد    ،المللیی تشیکیل شیده اسیت بیه اعتقیاد وی       کننده نیرو و افکار عمومی بین

 :حقانیت در افکار عمومی مردم بومی هدس نهایی دشمن در جنگ هیبریدی نیست

زییرا   ؛البته این بدان معنی نیست که موفقیت در میان مردم بومی، میوفقیتی قیاطع نیسیت   

بیا دانسیتن ایین    . المللی، حییاتی اسیت   ایجاد حقانیت برای حفظ پشتیبانی داخلی و جامعه بین
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گر بیه  مطلب، دشمن اغلب مبارزاتش را به امید شکست یا حداقل عدم پیروزی نیروهای مداخله

ها انتظار دارند وقتی کیه افکیار   آن. کشاند المللی میو جامعه بینمیدان افکار عمومی داخلی آنان 

. دکننی  نشیینی  میه داده و عقیب  ها خات، به آنهایشان حساس شدند عمومی یک کشور به شکست

 .(775: 5994، کوئنمک) ها را به این نتیجه رسانده استشواهد جنگ ویتنام و سومالی آن

 ماهیت جنگ هیبریدی (ت
ولی منظور او از همزمانی در  ،به خصیصه همزمانی در جنگ هیبریدی نیز اشاره دارد مک کوئن

  :منظم است ای بودن انجام عملیات در جنگبرابر مفهوم مرحله

  ت مرحلیه یرسد که در آن به جای موفق ید به نظر میجد یا از آن جهت مقوله یبکیتر  جنگ

هیای   ت همزمیان در آوردگیاه  یی شتر بیه موفق یجنگ کالسیک مورد نظر است، ببه مرحله که در 

 .(5994:794کوئن،م) دارد ازین ”مناط  مردمی”گوناگون ولی مرتبط با هم 

 «میدرن  هنیر جنیگ در جنیگ   : سودمندی استفاده از زور» در کتاب 7روپرت اسمیتژنرال  
علییه  ( نییروی نظیامی  )گوید که جنگ متعیارس زور   می کوئن مکهمراستای با نظرات سرهنگ 

در واقع او معتقد است که در بسیاری از میوارد، زور نتیایجی را کیه     .زور دیگر منسوخ شده است

آورد، در عوض این میردم و بیه    به بار نمی ،یا آینده الزم است ای امروزیبرای موفقیت در نبرده

های خاصی از مردم هسیتند کیه مییدان نبیرد و هیدس اصیلی نبیرد را تشیکیل         خصوص بخش

بنیابراین  . زمان و پاییانی متصیور نیسیت    ،ها که هدس آن مردم هستندبرای این جنگ. دهند می

اسیمیت،  ) ذول دارنید های سیاسی در هرجنگیی مبی  راهبردپردازان باید توجه دقیقی را به زمینه

5994 :785). 

هیای نظیامی و    کارگیری مبتکرانیه تعیدادی نامحیدود از روش   ه جنگ نامحدود را ب 5روکروکِ

سازی چندجانبیه   با هماهنگ( زمین، هوا، دریا، فضا و فضای سایبری)ها  غیرنظامی از همه محیط

جنیگ  . داند سیاسی میالمللی و فردی به منظور حصول اهداس  کنشگران دولتی، غیردولتی، بین

هیای چریکیی،    ای از تجهیزات و عملیات نظامی و غیرنظامی، تروریسم، تاکتیک مهغهیبریدی مل

هیا و   جمیع بیین اضیداد، همگراییی روش    بیه  جنگ هیبریدی . حمالت سایبری و مجرمانه است

ها در ییک محییط میبهم عملییاتی جامیه       جوشی توانمندی جوشی تهدیدات و هم تجهیزات، هم
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  .(557-555: 5978کروکِرو، ) پوشاند میعمل 

 »سیت از ا ارتش آمریکا تهدید هیبریدی عبارت 957-اس ام( عملیات) بر اساس دستور رزمی 

ترکیبی پویا و گوناگون از نیروهای منظم، نامنظم و یا عناصر مجرمانه که همگیی بیرای حصیول    

 (7-2: 5977، 5فرماندهی)«.اند ات سودمند مشترک یکپارچه شدهتأثیر

 فرانیک هیافمن   هیای سیاسیی اسیت کیه     جنگ هیبریدی روش جنگیدن نیوین موجودییت   

انیه  چنید روشیی بیودن، مجرم    ،جوشی های آن را همزمانی، هم ویژگی (7-5: اِی5990هافمن، )

 :کند تعری  می بودن، و روش در برابر ساختار،

[ چهار عنصر] پذیر، ترکیبی همجوش از هر نیروی متخاصمی که به صورت همزمان و تطبی 

های نامنظم، تروریسم و رفتیار مجرمانیه را در فضیای جنگیی بیرای       های متعارس، تاکتیک سالح

 (بی5990هافمن، . )جنگدبه روش هیبریدی می ،گیرد کار میه حصول اهداس سیاسی خود ب

 کنشگران روش جنگ هیبریدی ( ث
 و نیروهای مخال  آمریکیا در مییادین نبیرد هنید     به وسیلۀاین روش جنگ مک کوئن به بیان  

گرفته شد و قدرت نظیامی آمریکیا را بیه     کاره چین، ویتنام، یونان، سومالی، افغانستان و عراق ب

( 745: 7540بیادالنی،  کیوچکی )، ولیی از نظیر کیوچکی    (791: 5994کوئن، مک) چالش کشید

در برابیر کشیورهای ضیعی     روش جنگ هیبریدی در واقع تهدیدی است کیه کشیورهای قیوی    

نمایند تا با هر روشی اعم از جنگ منظم، نامنظم و حتی بیا تهدیید بیه از بیین بیردن       اعمال می

پا گذاردن حقوق بشر مانند بمبیاران اتمیی هیروشییما و ناکیازاکی بیه       جمعیت غیرنظامی و زیر

 .پیروزی دست یابند

هیای   متحده در براندازی حکومیت نیز روش جنگ هیبریدی را روش ایاالت  5اندرو کوریبکو 

های مخملی یا رنگی و به خصوص  براندازی در شکل انقالب مخال  خود و به صورت آشکار روش

 . (27: 5972کوربیکو، ) داند ی سوریه و اوکراین میآنهادر بحر

، در اندیشیکده اشیراس  و بیه نقیل از    اندیشکده امنیتیی اروپیا  این روش جنگیدن به گزارش  

 :شود دیده می ..حسن نصرا سیدااهارات 
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هیوایی   ۀاهلل بیه ییک گشیتِ اسیراییلی در تالفییِ حملی       حزب ۀی غافلگیران پس از حمله

سیید  در اواخر ماه ژانویه شد، [ اهلل حزب]که موجب کشته شدن شش فرمانده [ اسراییل]

مقاومت دیگر قواعد جنگ را رعاییت نخواهید   » :اهلل ااهار داشت اهلل رهبر حزبحسن نصر

 روبیرو  دشیمن  با ای، شیوه هر به و مکان، هر زمان، هر در تا داریم را ح  این …کرد، و ما 

اختار ایین گیروه نظیامی لبنیانی     س هیبریدی ماهیت ی دهنده نشان ااهارات، این «.شویم

تواند به آسانی و به  یدهد این گروه نظامی م ها گواهی است که نشان می و این گفته است

های نامنظم را اجیرا نمایید، و در همیان حیال، شیکل و       های گوناگونِ جنگ سرعت، گونه

 (7505سایت اشراس، ) ساختار یک نیروی نظامی متعارس را حفظ نماید

اما برخی دیگر با توجه به ابعاد و ماهیت جدید روش جنگ روسیه در کریمیه ایین کشیور را    

؛ هیافمن،  5978 5و گیولتز  7ریایسیینگر ) داننید اشکال جدیید آن میی   مبدع جنگ هیبریدی در

، 4؛ ویتیر 5972، 1تیون ؛ تیورن 5972، 5؛ تیلیه 5972، 2و باچمان 8؛ ساشا5978، 5؛ فریدمن5978

داند که روسیه در بحران  روش جنگ هیبریدی را روشی می 0کیتی ابوتبه عنوان مثال  (.5975

های چنید میدلی    شامل طیفی از فعالیت»داند که میکریمه پیش گرفت و آن را شکلی از جنگ 

دولتی انجام شیود و ترکیبیی از طیی  ابزارهیای     گران دولتی یا غیرتواند توسط کنش است که می

هیای متعیارس، نیامنظم،     مالی و اطالعاتی با استفاده از روش/سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی

ی دستیابی به اهداس سیاسی است که به صورت مجرمانه برا/کنندهآمیز، تروریستی، مختل فاجعه

 . ها به شکل همزمان استفاده شد ای از همه این ابزارها و روش سابقه بی

های پیچییده،   کارگیری سریع طیفی از فعالیته ها، مشتمل بر ب در مورد کریمه مداخله روس

کیه در  تحمییل نمیود   را به ناتو ها ای از چالش ای جدید بود که مجموعهبه شدت همگرا با شیوه

نیز به ماهیت در حال  79دیویسدر همین رابطه  (5-5: 5975ابوت، )« .تاریخ منحصر به فرد بود
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 ،آورد را تهدیدی آشکار علیه ناتو به حساب می تکامل تهدیدات هیبریدی و مورد اوکراین که آن

لیی آشینا مواجیه    و ،اکنون با دشمنی جدید( ناتو)سازمان پیمان آتالنتیک شمالی »گوید که  می

هیا و ابزارهیای متفیاوت     روش ،اسیت کیه در آن طیرس ضیعی      یهای تاریخ مملو از مثال ....است

در این [ ولی.. ].گیرد کار میه هیبریدی را برای دستیابی به اهداس نهایی و شکست طرس قوی ب

علییه دولیت   های هیبرییدی   ای از ابزارها و روش سابقه طور بیه قدرتمند است که ب ۀمورد روسی

خیود   ۀییا تحمییل اراد  کند تا او را مجبور بیه متابعیت    یاستفاده م( اوکراین)تر  ضعی  یا ضعی 

جنیگ هیبرییدی را تهدییدی     7میارگرت بونید  ولی از طرس دیکر ( 70: 5972دیویس، ) «.نماید

و در واقیع ناشیی از ناکارآمیدی     5هیای ورشکسیته   تروریستی برخاسته از محیط امنیتیی دولیت  

آورد کیه بیه دنبیال     هیایی فیراهم میی    داند که مکان امنی بیرای تروریسیت  ن دولتی میکنشگرا

گسترش نفوذ عقیدتی خود بر قلمرو سرزمینی دولتی هستند و نیروهای امنیتیی داخلیی آن در   

 . (5: 5991بوند، ) برابر نفوذ خارجی ناتوان هستند

 ساختار و سازمان در جنگ هیبریدی (ج
آینیده تیرور، جناییت و    : ای هیای شیبکه   هیا و جنیگ   شیبکه »کیه در کتیاب    8و رانفلید  5آرکیوال 

ای شیده   هیای درگییر در خطیوط شیبکه     کنند که در ایین دوران طیرس   عنوان می «طلبی جنگ

هیا بیرای کنتیرل عملییاتی و ارتباطیات خیود اسیتفاده         شوند و یا اینکه از شیبکه  سازماندهی می

گیرنید، ممکین اسیت شیبیه      یفیان بیه کیار میی    هایی کیه حر  اشکال سازمانی در شبکه. کنند می

باشد کیه اگرچیه    ”زنجیرهایی“اند یا مانند  باشد که حاوی برخی عناصر تمرکز یافته ”ستارگانی“

دارد کیه در آن هیر گیره     ”هم ارتباطی“های  خطی است، ولی طراحی اصلی آن گرایش به شبکه

افیزون بیر ایین،    . میل برقیرار نمایید   تواند با هر گره دیگری ارتباط داشته و تعا اصلی سازمان می

را طراحی نمایند کیه تمیام ییا    [ ترکیبی]ای ممکن است ساختارهای هیبریدیی  کنشگران شبکه

ای  کنشگران شیبکه . های گوناگون به هم پیوند دهد برخی از عناصر طراحی یاد شده را در روش

ورانه و اجتماعی را دارا هستند های دکترینال، فنا های سازماندهی بلکه الیه قدرتمند نه تنها الیه

تواننید از فضیای سیایبری بیه شیدت       ای می کنشگران شبکه. ای تکیه دارند که بر طراحی شبکه
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هیایی فراسیوی آن    آنان در محیط –استفاده نمایند، ولی این خصیصه تعری  کننده آنان نیست 

 (.571: 5997آرکیوال و رانفلد، )نمایند  زندگی کرده و عمل می

 7تمایز روش جنگ هیبریدی با جنگ مرکب (چ
استفاده همزمان از نیروی اصلی یا منظم و نیروی نامنظم ییا  »5 توماس هوبرجنگ مرکب از نظر 

جنگ مرکب فقیط دو عنصیر   ( 7: 5995توماس هوبر و دیگران، ) «.دباش چریکی علیه دشمن می

ه سیت از بی  ا کیه عبیارت  شیود   از چهار عنصر مورد نظر هافمن در جنگ هیبریدی را شامل میی 

تمایز مهم ایین دو روش در آن  . های جنگ منظم همراه با جنگ نامنظم کارگیری همزمان یگان

است که در روش جنگ مرکب دو نیروی منظم و نامنظم با دو تاکتیک متمایز بدون آنکه با هیم  

در نبیرد   در حیالی کیه   ،جنگنید  سو می اختالط داشته باشند، در دو میدان نبرد متفاوت ولی هم

شود و میادین نبرد آن دو نیز قابیل   هیبریدی هیچ تمایزی بین نیروی منظم و نامنظم دیده نمی

موییار و  ) جنیگ ویتنیام از نیوع ترکیبیی بیود      8و کارلنید  5مویاراز دید . تمایز از یکدیگر نیستند

دانید  میی  نیز جنگ مرکب را ترکیبی از رویکردهای متعارس و نامتقارنکوروکرو  .(5995کارلند، 

-افزایی در جنگ تحت یک فرماندهی واحد میهای رزمی به منظور حصول همکه در آن نیروی

 .(555: 5978، کورکِرو) جنگند

 غلبشود که به بیان ا با بررسی ادبیات مورد اشاره در باره روش جنگ هیبریدی مشخص می

ولی در  ،گرفته است استفاده قرار میپردازان حوزه راهبرد نظامی، این روش از دیرباز مورد  نظریه

ر اثیر  بی طول زمان در ابعاد گوناگون تکامل یافته و پیچیده شده است، به زعم ایشان پیچییدگی  

هیا، کنشیگران، تسیلیحات،     تعدد کنشگران، تکامل از بعید سیاختاری و سیازمانی، اهیداس، روش    

ی اسیت کیه نظرییات ایشیان در     روند انقالب در امور نظام دینامیزم و متأثر ازمحیط راهبردی و 

 :شود خالصه می 5جدول 
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 خصوصیات روش جنگ هیبریدی :9جدول 

 شرح خصیصه

 ها یابتی، افراد و ترکیبی از همه آندولتی، شبه دولتی، غیردولتی، ن کنشگران

در  مؤثرعوامل 

 بروز جنگ

ای،  پیشرفته اطالعاتی و رسانه سازی در سایه گسترش فناوری شیوع روند جهانی

 های کشتار جمعی دسترسی آسان به سالح

 علل بروز جنگ
، مذهبی، رقابت برای دسترسی (سیاسی)وجود اختالفات قومی، فرهنگی، ایدئولوژیک

 (آب، انرژی، کاال و غذا)به منابع 

 هدس
ایدئولوژیک، سرنگونی نظام دشمن از -ثباتی به منظورحصول نتایج سیاسی ایجاد بی

 ردن قوای نظامی او، با تسلط بر اذهاندرون به جای از بین ب

 جنگ به صورت همزمان استفاده ترکیبی از هر پنج نسل  نسل جنگ 

 روش جنگ 
ای به صورت ترکیبی ای با استفاده از روش جنگ منظم، نامنظم و جنگ شبکه شبکه

  آل نامشخص و در وضعیت ایده

 ترکیبی از تسلیحات متعارس و نامتعارس  تسلیحات

جنگ  صحنه

بدون مرز )

مشخص فیزیکی و 

 (روانی

 فیزیکی شامل زمین، هوا، دریا، فضا و فضای سایبری 

گر و شناختی شامل افکار عمومی مردم بومی، افکار عمومی مردم کشور مداخله روان

 المللی  افکار عمومی بین

 المللی و یا ترکیبی از هر دو شدید داخلی، کم شدت بین سطح جنگ

نظم درون 

 سیستمی
 نامتقارن

دینامیزم و نوع 

 سیستم
 غیر خطی 

 ساختار

 ایشبکه نوع

 سازمان
در )متمرکز  -نامتمرکز غیر سلسله مراتبی

 ایشبکه( نقاط

 هم افزا ارتباطات

 محور موریتأم نوع فرماندهی
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 پذیر با محیط جنگ منعط  و انطباق ماهیت

 منعط ، سیال، سریع و چابک شکل

از دیدگاه 
R.M.A 

 ر اثر انقالب انفورماتیک ب با رویکرد فناوری

جامعه -با رویکرد تاریخی

 شناختی
 سازی از روند جهانی متأثرموج سوم 

 

هیای  رسد قریب به اتفاق این نظریات فقط به توصیی  ماهییت و خصوصییت   ولی به نظر می

بینیی  جنگ، نظریات آنان توان پییش جنگ هیبریدی پرداخته و به رغم ادعای تبیین این نوع از 

یکیی از مشیکالت    ،ایین مقالیه   نویسیندگان رفتار کنشگران درگیر در آن را نداشته باشد، از نظر 

کیه ییا از منظیر     طیور کلیی ادبییات راهبیردی در ایین اسیت       اساسی این نوع این نظریات و به

اده است و بیه همیین   اند و یا سیستم مفروض آنان از نوع س سیستمی به موضوع جنگ نپرداخته

علت پیچیدگی را فقط در تعدد کنشگران؛ یا سیطوح تعیامالت مییان آنیان؛ ییا تنیوع تهدییدات        

اند و یا به رغم توجه به ابعاد پیچیدگی، آن را در قالب نظریه پیچیدگی و آشوب بررسیی   دانسته

عد تعیداد  از بُبه همین ترتیب مسئله پیچیدگی و آشوب در محیط جنگ سوریه غالباً . اند ننموده

های درونیی سیسیتم پیچییده و     بازیگران و الگوی روابط تعاملی بین آنان و یا از بعد دیگر پویش

که در مسیر تحقیی    به مشکالتیکارین بَنِلییر برای مثال . آشوبی مورد بررسی قرار گرفته است

متعیدد و   در جنگ سوریه به علت وجود پیچیدگی حاصل از تعامالت شناسی روشعلمی از نظر 

پرداختیه اسیت    دولتیی در صیحنه جنیگ سیوریه    میان کنشگران مختل  دولتیی و غیر  متقاطع

به موضوع تعداد بازیگران و نقش آن در آرایش نظیامی بیازیگران    5شاهینو  (5: 5975، 7بَنِلییر)

اند  و به همین علت نتوانسته (5972شاهین، ) مداخله کننده خارجی در سوریه توجه کرده است

 .ر کنشگران را در اوکراین یا سوریه تبیین نمایندرفتا

های جنیگ هیبرییدی در قالیب نظرییه پیچییدگی و       مؤلفهتوان با قرار دادن  در حالی که می

. بینی نمود توان به درکی صحیح از رفتار کنشگران نائل آمده و رفتار آتی آنان را پیش آشوب می

هیبریدی از منظر نظرییه پیچییدگی و آشیوب در    در ادامه برای تشریح توان تببین روش جنگ 

آشیوبی بیه    –هیای پیچییده    های ساده و سپس جنگ در قالیب سیسیتم   ابتدا جنگ در سیستم
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 : شود اجمال بررسی می

بینی بیر   باشد، قابلیت پیش های ساده که مهمترین ویژگی آن خطی بودن آن می در سیستم 

ادیر یک متغیر در ییک طیرس معادلیه، متغییر     که تغییر مقاساس معادالت خطی با فرض بر این

نمیاد و بیدین    طرس دیگر را دچار تغییری با ضریبی ثابت و متناسب با تغییر در مقادیر اولیه می

در  یتواننیا ولی در صورت  ،توان توازن یا ثبات معادله را حفظ و سیستم را پایدار نمود وسیله می

ها روابیط سیاده    در این نوع از سیستم. دارد فروپاشی آن وجود ثبات سیستم خطرحفظ توازن و 

علت و معلولی یا روابط مکانیک نیوتنی بین متغیرها برقرار است که در یک قالب کلیی اجیزا آن   

هیای  روش جنگییدن جنیگ  . دهنید را ورودی، فرآیند پردازش، خروجی و بازخوران تشکیل میی 

، 5کالزوینز) کالزویتزی 7ام در جنگنسل اول تا سوم در راستای مقابله با دو اصل فرسایش و ابه

ولیی روش جنیگ نسیل چهیارم دارای      ،باشیند  در این سیستم قابل تبیین میی  (55-52: 7015

بیا قیرار دادن آن در    کیه های ساده قابل تبیین نیست  است که در چارچوب سیستم یهای ویژگی

با نگرش روش ) های پیچیدهدر این چارچوب سیستم. گردد های پیچیده تبیین می قالب سیستم

فراوانی هستند کیه بیا هیم از    ( 8ها گره) یهایی هستند که دارای اعضا شبکه( 5محور جنگ شبکه

ای از  شییبکه اینترنییت نمونییه. باشییند ای در تعامییل مییی طرییی  ارتباطییات درون و بیییرون شییبکه

که پیچییدگی در آن بیا توجیه بیه      (575: 5979، 5و هالوین 2کوهن)های پیچیده است  سیستم

 و پیچییدگی  در همین رابطه نظرییه . شود ها تعیین می ها و میزان ارتباطات میان گره داد گرهتع

 می نظر به اینکه با آن اجزای در تنوع دلیل به که گیرد دربرمی را سیستمی سازه و سامان آشوب

 سیسیتمی  اسیت، چنیین   مشخصیی  نظیم  دربردارنده اما است، آن حاکم بر نظمی بی نوعی رسد

باشد و عقالنیت به بینی میخطی، تطاب  خواه و غیر قابل پیشنامنظم، غیرالگوی رفتاری  دارای

 0؛ میولچ 5979 4هابدن و 1؛ کودورث7509قاسمی، )مفهوم کالسیک بر آن غیر قابل حمل است 
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گوید بیر اسیاس نظرییه پیچییدگی و آشیوب، سیسیتم پیچییده         می قاسمی. (5979 7بینو تایله

های مثبیت و  رانی است که از نقطه تعادلی فاصله دارند و از طری  بازخورانای از کارگزا مجموعه

هیای  باشند و ضمن پویایی، به صیورت شیبکه   منفی با یکدیگر در تعامل بوده و به هم وابسته می

رهیای  انید و رفتا  عالوه بر آن به صورت هندسی مشخصی سامان یافته. گردند تکاملی متجلی می

. کننید  ها دفعی است و در نهایت اینکه از قانون توزیع قدرت پیروی میتغییرات آنآنها ناگهانی و 

ای شدن نظم، اصیل   از نظر او اصول نظری حاکم بر نظریه پیچیدگی و آشوب شامل، اصل شاخه

ای  هیای آشینا، اصیل کنتیرل چرخیه      وابستگی حساس، اصل قانون قدرت، اصل مجذوب کننیده 

های پیچیده، اصل ثبات پویا، اصیل   تکامل در سیستم ، اصل(یقانون ضرورت تنوع اشببراساس )

: 7505قاسیمی،  ) باشید  سیاستگذاری در وضعیت غیرخطی و ریسک، اصل عدم تقارن قدرت می

15-57) .                

بیه   روش جنگ پیچاشوبی یا آینده سیازمان نظیامی  ای تحت عنوان در مقاله 5آنتوان بوسکت

بوسکت، ) آن در روش جنگ پرداخته است تأثیرالملل و یستم بینماهیت پیچیده و آشوبناک س

 او به چهار رژیم از نگرش علمی به جنیگ را میورد مطالعیه قیرار داده اسیت کیه      (. 071: 5994

 :آمده است 8خالصه آن در جدول 
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 7چهار رژیم نگرش علمی به جنگ: 4جدول 

 پیچاشوبی سیبرنتیک ترمودینامیک مکانیزم 

ــاوری  فنــ

 اصلی
 شبکه رایانه  موتور ساعت

ــاهیم  مفــ

 علمی

 نیرو

 حرکت ماده 

 خطی بودن

 هندسه

 انرژی

 آنتروپی

 احتماالت

 اطالعات

 آنتروپی منفی

 بازخوران منفی

 تعادل حیاتی

 اطالعات

 غیر خطی بودن

 بازخوران مثبت

 خودساماندهی

 اضطرار 

 شکل جنگ

 نظم بسته

 تاکتیک متصلب

 آرایش خطی

 

 ای بسیج توده

 موتوریزه شدن

 صنعتی شدن

 

 فرماندهی و کنترل

 اتوماسیون

 

 تمرکز زدایی

 سوارمینگ

 

 های نوین نظریه پیچیدگی و آشوب و تبیین جنگ -5
های نظامی درگیر در جنیگ هیبرییدی   اهمیت شناخت موضوع پیچیدگی و آشوب برای سازمان

زیرا بدون درک پیچیدگی و آشوب خطر اتخاذ راهبردهیای نامتناسیب بیا     ؛به شدت حیاتی است

-وضعیت موجود وجود دارد که این راهبردهای نامتناسب به نوبه خود پیچیدگی را افزایش میی 

راهبردهیای متناسیب بیا     ازیین رو الزم اسیت  . کنندای را بر سیستم بار میدهند و تبعات عدیده

 :ح گردندهای پیچیده و آشوبی تشریسیستم

در ادبیات موجود مطالعات راهبردی در باره جنگ به موضوع پیچیدگی و آشیوب بیه خیوبی    

تیأثیر  های پیچیدگی و آشیوب و   مؤلفه آنتوان بوسکتتوجه شده است و به خصوص در نظریات 

                                                                                                                                       

 ،Chaoplexic warfare or the future of military organizationبه نقل از آنتوان بوسکت در . 7
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در سیایر نظرییات   . ها در روش جنگیدن از نظر علم تجربی با دقت باالیی توصی  شیده اسیت  آن

هیا در سیطوح راهبیردی، عملییاتی و تاکتییک نظیامی        مؤلفهمربوط به جنگ هیبریدی نیز این 

رفیت از   کیدام راه حلیی بیرای بیرون     در هیچهای پیچیدگی و آشوب  ولی نظریه ،اندتشریح شده

هیای   های پیچیده و آشیوبی دارای ویژگیی   ولی سیستم. بیان نشده است گبحران این نوع از جن

دهنید چگونیه عمیالً     باشند که توضیح می متعددی به ویژه در حوزه کنترل و سرکوب آشوب می

ایین  . گیرنید  هیایی شیکل میی    الگوهای نوین جنگ در قالب راهبردهای کنترلی چنیین سیسیتم  

 :راهبردها عبارتند از

[ سیسیتم سیاده  ]در کنترل بازخورانی : ورانی در برابر کنترل بازخورانیخ کنترل پیش (الف

تفاوت میان رفتار میورد  : های خاص بازخورانی کنترل شوند مکانیزمبه وسیلۀ توانند  فرآیندها می

در حییالی کییه در کنتییرل   .نماییید انتظییار و رفتییار موجییود میییزان کنتییرل را مشییخص مییی   

راهبردهای از پیش تعیین شده بیرای نفیوذ در عملییات    [ سیستم پیچیده و آشوبی]خورانی پیش

 . شوند خورانی تجویز می داخلی سیستم از طری  مکانیزم خاص پیش

ییا  [ سیستم ساده]تواند با آگاهی کنترل می :کنترل داده پایه در برابر کنترل مدل پایه (ب

 .بدون آگاهی از مدل و داشتن آن صورت بگیرد

توانید از  آشیوب در سیسیتم میی   : ر برابر کنترل ورودی آنهای سیستم د مؤلفهکنترل (پ

درونیی آن   یهیا  مؤلفیه ییا از داخیل و بیا کنتیرل     [ سیاده  سیستم]بیرون و با کنترل ورودی آن 

 .کنترل شود[ سیستم پیچیده و آشوبی]

برای سرکوب ]زنی بر خالس کنترل، یک هدس  در راهبرد هدس :زنی در برابر کنترل هدف( ت

 .(05: 5991، 7اردی). شود میتجویز [ آشوب

تیوان از   های هیبریدی دارای ماهیت و خصوصیاتی هستند که برای کنتیرل آنهیا نمیی    جنگ

هیای سیاده اسیتفاده نمیود و بهتیرین انیواع کنتیرل در         های کنترل کالسییک در سیسیتم   روش

 :توان به شرح زیر توصی  کرد های هیبریدی را می های ناشی از جنگ بحران
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صیات بارز روش جنگ هیبریدی غیرخطی بودن آن است که در آن نظم به یکی از خصو -7

در این وضعیت کنترل بازخورانی که در حلقه بسته انجام . آید ای درمی صورت شاخه

خورانی  دهد، ولی با کنترل حلقه باز پیش شود، کارآیی خود را از دست می می

ای که در آن شاخه  مسیری و نقطهبا در نظر داشتن ( 5995، 5و فرادکوس 7آندریوفسکی)

. توان از قبل شاخه جدید را به مسیر و نقطه دلخواه ایجاد نمود شود، می جدید ایجاد می

های واگرایانۀ قومی در یک منطقۀ بحرانی  به عنوان مثال، برخی بازیگران با ایجاد تنش

دره کرده و یا ای کرده و شاخه جدا شده را به نفع خود مصا ای را شاخه خاص نظم منطقه

  .آورند می تحت نفوذ خود در

گیری آشوب در لحظه و به صورت  یکی دیگر از خصوصیات روش جنگ هیبریدی شکل -5

کند  پذیری این نوع از جنگ حکم می پذیری و انعطاس باشد و ماهیت انطباق غافلگیرانه می

از قبل تهیه شده های  توان از مدل گیری با سرعت بسیار باال انجام شود و نمی که تصمیم

اطالعات موجود در صحنه  در این وضعیت کنترل فقط از طری . کنترل استفاده نمود

توان برونداد سیستم را به نحو مطلوب تغییر  ها نیز می با دستکاری در داده. شود انجام می

 . داد

بدین معنا  ؛ها است های هیبریدی ماهیت پویای این نوع از جنگ خصوصیت دیگر جنگ -5

های سیستمی مقاومت کرده و خود را به نقاط تعادلی جدید  مؤلفهکه در برابر تغییر 

 5بوچالتی) دهد رساند و در واقع با ایجاد ثبات پویا به نفع بحران به بقای خود ادامه می می

با آگاهی از این خصوصیت بازیگران دارای قدرت بیشتر با تغییر (. 5999و دیگران، 

تر یا تحت کنترل خود  تعداد بازیگران ضعی ی موجود مانند افزایش یا کاهش ها مؤلفه

اختیار خود یا تغییر در ( از نظامی به غیر نظامی)یا تغییر ماهیت آنان ( بازیگران نیابتی)

در آن عدم تعادل به وجود آورده و آن را .. .سطح تعامالت بازیگران یا مرزهای سیستم و

نمایند که کمی با نقطه قبلی فاصله  قطه تعادلی جدید میمجبور به حرکت به سمت ن

  .باشد داشته، ولی نقطه دلخواه آنان می
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ای است که  های هیبریدی حساسیت به مقادیر اولیه یا اثر پروانه جنگ از دیگر خصوصیات -8

در این حالت با مشخص کردن  .گردد ناپذیری سیستم می موجب تشدید تعیین

که همان نقاطی هستند که در آن سیستم به رغم وجود  - ناآشناهای  کننده مجذوب

با استفاده از  -دهد آشوب دارای نظمی خاص بوده و از خود رفتار مشخصی را نشان می

باشد  تعمدی در مسیر حرکت سیستم می های کوچک زنی که ایجاد آشوب راهبرد هدس

یر سیستم را به سمت مس ،جدیدی ایجاد کردهۀ توان حوز می( 5994، 5و گربوگی 7ماکائو)

های هیبریدی با هدس قرار دادن  بازیگران جنگ ،در قالب این راهبرد. دلخواه تغییر داد

کنند که  بخش خاصی از سیستم یا حمله به هدفی خاص موجی از پیامدها را ایجاد می

باشد؛ به عنوان مثال  نماید که دلخواه ایشان می دشمن آنان را مجبور به انجام واکنشی می

توان راهبردهای فعلی دشمن  ای حساس یا با حمله با سالحی خاص می با حمله به منطقه

را از حیز انتفاع خارج کرد و راهبردی را به او اعمال نمود که در مسیر مطلوب خود 

  .باشد می

 بحران اوکراین و سوریه و روش جنگ هیبریدی 
طلبانه در کریمه و حمایت جیدی  ییهای ناشی از تحرکات جدا رفتن تنش با باال 5978در سال 

غیرخطیی  )حرکات، نظم سیستمی کشور اوکیراین دچیار بحرانیی شیدید گردیید      روسیه از این ت

هیای شیدید    ارتعاشیات ییا تکانیه   این زمان نظم سیستمی در اوکراین بر اثیر   در(. شدن سیستم

دیید نظیم از   ، کریمه به عنوان یک شاخه ج(ای شدن نظم شاخه)بحران به دو شاخه تقسیم شد 

شاخه اوکراین منشعب شد، ولی با این حال در هر دو شاخه اصلی و انشعابی ارتعاشات شیدیدی  

در حالی که دولت اوکراین به شدت درگیر این بحران بود، بیه صیورت همزمیان،    . در جریان بود

لوهانسک و دونتسک در شرق این کشور نییز کشیانده شید و نیروهیای ارتیش       بحران به مناط 

طلبان و طرفداران الحاق این مناط  بیه روسییه، در پشیت مرزهیای     از جداییه در حمایت روسی

روسیه با اوکراین مستقر شدند، این عمل حالتی شیبیه رزونیانس بیر بحیران اصیلی وارد کیرد و       

را مجدداً در معیرض   و آن( اصل وابستگی حساس)ها در شاخه اصلی گردید موجب تشدید تکانه

حفیظ کریمیه و   : روی داشتدر این زمان هیأت حاکمه اوکراین دو گزینه پیش. انشعاب قرار داد
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ادامه روند رو به تشدید بحران و روبرو شدن با انشعابات جدیید سیسیتمی کیه در نهاییت بقیای      

ایجاد ثبیات و  کرد؛ یا جدا کردن شاخه انشعابی کریمه از شاخه اصلی برای  سیستم را تهدید می

برقراری نظم و حفظ بقای باقیمانده سیستم، که اوکراین با توجه به اولویت حفظ بقا، بیه ناچیار   

عدم تناسب اندازه نیروی به کار رفتیه بیا نتیجیۀ     –اصل قانون قدرت )گزینۀ دوم را انتخاب کرد 

کمی، نتایج ییک  در اینجا شاهدیم که بر اساس اصل قانون قدرت، با صرس انرژی بسیار (. حاصله

با میرور  . جنگ بزرگ حاصل شد و سرزمینی به وسعت شبه جزیره کریمه از اوکراین جدا گردید

طرفدار روسیه طلیعه ویکتور یانوکوویچ یابیم که برکناری مجدد  اتفاقات قبل از این بحران درمی

 یوشیچنکو  عزل ویانوکوویچ در این کشور بود که طی آن  5998تکرار مجدد انقالب رنگین سال 

 نظامییان ، لیذا ورود شیبه  (هیای ناآشینا   کننده نقاط عط  در قالب مجذوب)به قدرت رسیده بود 

آنتروپیی ییا آنتروپیی    باال بردن )طرفدار روسیه به کریمه، لوهانسک، دونتسک، خارکوس و اودسا 

برای  (خورانی کنترل پیش)دستانه  به منظور ایجاد بحران در اوکراین در واقع عملی پیش( مثبت

دهی به مسیر مطلوب رویدادهای آتی در چارچوب نظریه پیچیدگی  ایجاد اثرات مطلوب یا جهت

 . شودو آشوب ارزیابی می

باشید  الملل نیوین میی   های جنگ هیبریدی در سیاست بین بحران سوریه یکی دیگر از نمونه

ت مییان آنیان از   که بارزترین خصوصیت آن تعدد، تنوع، سطح و اهداس کنشگران، و تنوع تعامال

محیطی بحیران،  های گوناگون آن، حداقل در ابعاد ژئوپلتیکی، ژئوکالچری و زیست یک سو، ریشه

هیا و   همگام با تشدید تیالش  ،به این سو 5978از سال  (.آنتروپی مثبت)از سویی دیگر است .. .و

وارد صیحنه  های مالی و نظامی برای رفیع بحیران تعیداد بیشیتری از کنشیگران       افزایش حمایت

 -اصل قانون قیدرت )ولی ماحصل آن به جز افزایش آمار تلفات جانی و مالی نبوده است  ،اند شده

حتیی در برخیی میوارد ورود بیازیگران      (.حاصیله  ۀکار رفته با نتیجه ب یعدم تناسب اندازه نیرو

بیه   ثباتی در منطقه و روانه شدن سیل مهاجرین موجب بروز موج جدیدی از بیجدید به صحنه 

اروپا و ایجاد بحران در اتحادیه اروپا گردید تا جایی که شاید بتوان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

ورود روسیه به صحنۀ (. زنی راهبرد هدسو  ای اثر پروانه)ها مرتبط دانست  را با این موج مهاجرت

با تشیدید بحیران در   . شد منازعات سوریه به احتمال زیاد منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

های نیابتی، بحیران در منیاط  شیمال     سوریه و تمرکز دولت بر حفظ پایتخت، و با فعالیت گروه

-غرب و شمال شرقی این کشور نیز به صورت همزمان شدت یافت، ولی ادامه رونیدهای تجزییه  
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اسیتمرار   کیه ( ای شدن نظم شاخه)از نظم منتهی شده است  های جدیدی طلبانه به ایجاد شاخه

سوریه را به نفع کشورهای مخال  بیا   ۀتکرار سناریوی کریمه و حتی تجزیتواند  این وضعیت می

 . سوریه به دنبال داشته باشد

 گیری نتیجهبحث و 

های تحقی  در چیارچوب نظرییه پیچییدگی و آشیوب، مفهیومی کیاربردی از       با قراردادن یافته 

در ایین  . آیید  روش جنگ هیبریدی به دست میهای نوین و به خصوص چیستی و چرایی جنگ

کنید   محوری عمیل میی   مدرنِ ایده مدل مفهومی جنگ هیبریدی جنگی است که در فضای پست

هیای اجتمیاعی    ها و شیبکه  سازی رسانه از رشد فزاینده روند جهانی متأثرکه در آن افکار عمومی 

حقیوق بشیری، نقشیی    نسیبت بیه مسیائل امنیتیی و      خارج از کنترل دولتی و به شدت حساس

هیای   های جهانی سازمان ها و سیاست های ملی و خارجی دولت دهی به سیاست اساسی در شکل

الملل در محیط پیچیده و آشوبی  نظام بین مؤلفهدر این چارچوب اولین . کنند المللی ایفا می بین

خیود را نشیان    ،ای و همچنین قانون قدرت است که همان حساسیت به مقادیر اولیه یا اثر پروانه

هیبریدی با صیرس انیرژی بسییار کیم در صیحنه عملییات       بدین معنا که کنشگر جنگ  ؛دهد می

تأکیید  )نمایید   شناختی یا افکار عمومی وارد می فیزیکی اثرات شدیدی را بر صحنۀ عملیات روان

ردن های ایدئولوژیک و بیه نمیایش درآو   های تروریستی مانند داعش بر بنیان بیش از اندازه گروه

های به شدت غیرانسیانی، بیرای ایجیاد تیرس در افکیار عمیومی بیا اسیتفاده از          جنایات با روش

 (.شود های ارتباط جمعی در این راستا ارزیابی می رسانه

بلکه سیستم آشوبی نظم خاص خیود را بیه همیراه     ،نظمی نیست ای آشوب بی از منظر شبکه

لذا کنشگر هیبریدی بیا کشی  الگیوی نظیم آشیوبی کیه دارای نقیاط عطی  و مجیذوب           ؛دارد

قطعیت خارج کیرده و آن را   ناپذیری و عدم وضعیت را از حالت تعیین ،باشد های ناآشنا می کننده

نظم سیستمی را دچار اختالل نمیوده   افزایش آنتروپی مثبتکنشگر هیبریدی با . کند کنترل می

آورد و ییا   ای شدن را به وجود می وصیت بعدی سیستم پیچیده یعنی شاخهو با فروپاشی آن خص

 هیایی از سیسیتم را جیدا کیرده و آن     شبکه، شاخه یا شیاخه های  اینکه با قطع ارتباط میان گره

نیژادی، فرهنگیی و میذهبی در     -تأکید بر تجزیه قیومی )گیرد  های جدید را در اختیار می شاخه

  (باشد آن از سیستم اصلی بدین سبب می کشور هدس و نفوذ و جدا کردن

کنشگران دولتی از آن برای . کنند کنشگران مختلفی در عمل از جنگ هیبریدی استفاده می
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ها با حضور آشکار نیروهای دولتی تنافر داشیته  که حصول آن کنندرسیدن به اهدافی استفاده می

های کمتر انسانی و مادی را بر آنان  زینهالملل تبعاتی را به دنبال دارد و یا هیا از نظر حقوق بین

یافته تحیت نفیوذ بیه صیورت نییابتی ییا        های سازمانکند و معموالً برای انجام آن از گروه بار می

کنشگران غیردولتیی بیا   . کنند یا غیر رسمی خود به صورت پنهان استفاده می کارکنان رسمی و

با انجیام عملییات روانیی    ( ردم و حکومتوجود شکاس شدید بین م)استفاده از نبود انسجام ملی 

در مردم بومی و محلی نفوذ کرده و پس از دریافت حماییت و اسیتفاده از آنهیا بیه عنیوان سیپر       

بازیگران شبه دولتیی کیه معمیوالً نماینیده میردم      . دهندانسانی خود را در موقعیت برتر قرار می

گیر خیارجی و ییا بیا      نیروهای اشغالولی قدرت کامل سیاسی را در دست ندارند و با  ،بومی بوده

از مزیت همرنگی طبیعی بیا میردم صیحنه عملییات      ،تهدید کننده امنیت داخلی درگیر هستند

 .کنندبرای پیروزی در جنگ هیبریدی استفاده می

رسد کنشگران جنگ هیبریدی بهترین راه مقابله برای رسیدن به اهیداس خیود را    به نظر می

زنیی   های سیستمی و هدس مؤلفهپایه، تغییر در  خورانی، داده ل پیشدر کاربست راهبردهای کنتر

اقیدامات پیشیگیرانه و   . انید  دسیتانه روی آورده  ین رو به اقدامات پیشگیرانه و پیشا اند و از یافته

دستانه آنان را همواره یک گام از کنشگری که به صورت ایستا منتظر کنش حریی  مانیده    پیش

 . تا الگوی رفتار خود را بر اساس آن تنظیم نمایند، جلوتر انداخته است

زییرا پیشیرفت فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات       ؛دوران کنونی، دوران جنگ هیبرییدی اسیت  

ها قرار داده است که حتیی از کنتیرل    ها و دولت اد، گروهآفرینی را در اختیار افر های قدرتزمینه

 ۀیافتیه متعیدد بیه صیحن     ورود کنشگران قدرت. آن نیز خارج شده است ۀفناوری به وجود آورند

را که چارچوبی عقالیی داشتند، تغیییر داده اسیت و    راهبردیهای الملل قواعد بازی سیاست بین

ی ایستا بود و ثبات راهبردی در آن دغدغه اصیلی  الملل کالسیک را که محیط محیط امنیت بین

ثبیاتی تعریی     به محیطی پویا مبدل کرده که منافع برخی کنشگران را در آن بی ،ران بودگکنش

دهنید کیه در    آن را طیفی از کنشگران تشکیل می آفرینانِدر چنین محیطی که نقش. نماید می

های کوچک و یا حتیی   دیگر آن گروه های دولتی با قدرت جهانی و در سوی یک سوی آن قدرت

هیا را محییط   اهیداس گونیاگون بیوده و راهبیرد آن     دهند که انیدازه، سیازمان،   افرادی تشکیل می

در چنیین محییط   . کند، هیچ مرز روشنی بین جنگ و صلح قابل وجود ندارد عملشان تعیین می

ت و بهتیرین ابیزار و   مملو از روابط نامتقارن شناخت محیط سیستمی و نظم درون آن الزامی اس
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هیای هیبرییدی داشیته باشید کیه محصیول        روشی که قدرت تبیین الزم را برای مقابله با جنگ

دهد که  های این تحقی  نشان می یافته. باشد پیچیدگی و آشوب می ۀچنین محیطی است، نظری

نمایید و   سیستمی به بهترین نحیو چیسیتی و چراییی جنیگ هیبرییدی را مشیخص میی        ۀنظری

ها با  تحقی  با توجه به تطاب  یافته ۀبنابراین فرضی. کند هایی را برای مقابله با آن ارائه میراهبرد

 .گردد می تأییداصول نظریه سیستم پیچیده و آشوبی 

 پیشنهادها

 .اسیت  اولین اصل در مقابله با تهدید هیبریدی از بیین بیردن محییط رشید رادیکالیسیم      -7

تبعیضیات قیومی، نیژادی، فرهنگیی ییا       ریشه در اختالفات و ،این محیط ۀعوامل به وجود آورند

 ۀاول از بیین بیردن ریشی    ۀبنابراین بهترین راه مبارزه با این گونه تهدیدات در وهل. مذهبی دارند

ییابی، کنتیرل،    های کوتاه، متوسط و بلندمدت به ترتیب ریشه ریزی این عوامل است که در برنامه

 .ندشو کن می درمان و در نهایت ریشه

هیای نظیامی بایید     بنابراین سازمان ؛یابد راهبرد جنگ هیبریدی در شبکه قابلیت اجرا می -5

اولیین اولوییت بیرای    . ای را در خیود ایجیاد نماینید    قابلیت تطاب  ساختار نظامی با جنگ شبکه

حصول این منظور توجه به دکترین عملیات مشترک و سیستم کنتیرل و فرمانیدهی خیاص آن    

 .هاست یستمسیستم سیعنی 

در حالی کیه   ،شبکه است برای کنترل  محور اصلی راهکار کالسیک مقابله با جنگ شبکه -5

شود که بهتیرین راه مقابلیه بیا جنیگ      های پیچیده به ما متذکر می اصل خودساماندهی سیستم

بکه نفوذ کیرد  ی ارتباطی بین نقاط شها در راهبدین منظور باید . شبکه است درای کنترل  شبکه

ای از ضیروریات  اطالعیات از روابیط درون شیبکه   . جریان آن را قطع یا به نفع خیود تغیییر داد   و

 .باشد چنین رویکردی می

. پایانی تهدیدات آن استیکی از منابع قدرت راهبرد جنگ هیبریدی تنوع، همزمانی، هم -8

راهبردهیا ییا بیه    کند که در برابر تنوع تهدیدات باید تنیوع   می حکم( اشبی)تنوع قانون ضرورت 

 . عبارتی جعبه ابزاری از راهبردهای متنوع در اختیار داشت

. باشد های باز مطرح می افزایی در جنگ هیبریدی از نوع فرکتالی است که در سیستمهم -2

مورییت محیور در رهبیری    أافزایی، بایید از شییوه م   وزن سازی در حیطه هم بدین سبب برای هم

شیود ایین    یین رو توصییه میی   ا از .این نوع از محیط جنگ تطاب  داردها استفاده شود که با  عده
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 .شیوه و الزامات آن در اولویت مطالعات راهبردی قرار گیرد

نظمیی غییر قابیل     انتروپی مثبت برای ایجاد آشوب و بیکنشگر جنگ هیبریدی از ایجاد  -5

قابیل جبیران    ا نگانتروپیاین عمل با ایجاد انتروپی منفی ی. نماید کنترل در سیستم استفاده می

بایید بیا   دهید،   این جنگ را تشیکیل میی  عملیات روانی که محور اصلی  تأثیربدین ترتیب  ؛است

 .انجام عملیات خنثی کننده متناسب از بین برد و نظم سیستمی را کنترل نمود

ناپذیری خصیصه سیستم غیرخطی است و دست برتر کنشگر هیبریدی در این  بینیپیش -1

ناپذیری، سناریوسازی است کیه بیا    بینی شود و بهترین راهبرد مقابله با پیشتعری  میچارچوب 

در واقع به هیر مییزان   . شود های ناآشنا ممکن می کننده شناخت نقاط عط  سیستمی و مجذوب

تیری   هیای قیوی   تر و به هر اندازه که سناریوسناریوسازی قوی ،که این نقاط بهتر شناسایی شوند

ناپذیری سیستم پیچییده و آشیوبی سیرکوب شیده و امکیان اسیتفاده از        بینیپیش ،تهیه شوند

  .شود ها فراهم می ها به جای بازخوران خوران پیش

تاریخ ثابت کرده است که تحوالت فناورانه به طور مستقیم در تغییر محیط امنیتی نقش  -4

ست که این انقالب نیز بیه نوبیه   گذار اتأثیردارد و تغییر محیط امنیتی بر انقالب در امور نظامی 

بنیابراین رصید   . گذارد های نظامی اثر می تاکتیک و فناوری سازمان ،خود بر دکترین، سازماندهی

. نماید تحوالت فناورانه روزآمد به تطاب  کارآمد سازمان نظامی با محیط امنیتی جدید کمک می

انه مرتبط با امور نظامی تقویت و گردد که مراکز رصد تحوالت فناور در همین راستا پیشنهاد می

 . این مراکز در سطح ملی همگرا گردند

 منابعفهرست 
-05 (4)05 یاقتصاد - یاسیاطالعات س. ها؟ تمدن ییارویرو ای خیبرخورد امواج تار(. 7515. )بشارت م ،تافلر نیالو

0.  

 :اهلل، بیییه نقیییل از  حیییزب دییییجدی اسیییتراتژی دییییبرهی جنیییگ(. 7505. )اشیییراس-تیسیییا
www.eshraf.ir/4230/اهلل حزب دیجدی استراتژی دیبرهی جنگ.html 

 :ی، بییه نقییل از نظییام  ینبردهییا نینییو  یو الگییو  یدیییبریه یهییا  جنییگ(. 7505. )راهچاهییا  -تیسییا

www.chaharah.com/News/21068501/ ینظامی نبردها نینوی الگو وی دیبریههای  جنگ 

         . زانینشر م: تهران. یا و مطالعات منطقه الملل نیروابط ب یها هینظر (.7509. )س ی،قاسم

  .زانیمنشر : تهران. یالملل نیب یها مینظم و رژ ینظر یها انیبن: الملل نیروابط ب یها هینظر(. 7505. )س ی،قاسم

http://www.eshraf.ir/4230/جنگ
http://www.chaharah.com/News/21068501/


 83/ آشوبی  -المللی پیچیده جنگ هیبریدی در سیستم بین

 

 یمطالعیات دفیاع  . از منظیر جنیگ میدرن    یبی یترک داتیی و شیناخت تهد  یبررسی (. 7540. )س ی،بادالن یکوچک
  .594-0710 (79)07 کیاستراتژ

 .سمتانتشارات  :نتهرا، (ویراست دوم. )لالمل نیروابط ب یها هیتحول در نظر(. 7548. )ح ،رزادهیمش

Abbott, K. (2016). Understanding and Countering Hybrid Warfare: Next Steps for 

the North Atlantic Treaty Organization. Major Research Paper, University of 

Ottawa.  

Andrievskii, B., & Fradkov, A. (2003). Control of chaos: methods and applications. 

I. Methods. Automation and remote control, 64(5), 673-713.  

Arquilla, J., & Ronfeldt, D. (2001). The advent of netwar (revisited). Networks and 

netwars: The future of terror, crime, and militancy, 1382, 1.  

Balan, S.-C. (2016). HYBRID WAR-OLD, BUT NEW (WHAT IS NEW AND 

WHAT IS NOT). Paper presented at the International Scientific Conference" 

Strategies XXI". 

Bannelier, K. (2016). Military Interventions Against ISIL in Iraq, Syria and Libya 

and the Legal Basis of Consent. Leiden Journal of International Law, 29(3).  

Benbow, T. (2008). Talking ‘Bout Our Generation? Assessing the Concept of 

“Fourth-Generation Warfare”. Comparative Strategy, 27(2), 148-163.  

Boccaletti, S., Grebogi, C., Lai, Y.-C., Mancini, H., & Maza, D. (2000). The 

control of chaos: theory and applications. Physics reports, 329(3), 103-197.  

Bond, M. S. (2007). Hybrid War: a New Paradigm for Stability Operations in 

Failing States. Army War Coll Carlisle Barracks PA.  

Bousquet, A. (2008). Chaoplexic warfare or the future of military organization. 

International Affairs, 84(5), 915-929.  

Bull, H. (1977). The anarchical society: a study of order in world politics. London: 

Palgrave Macmillan. 

Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Nardin, T., Paterson, M.,... 

True, J. (2013). Theories of international relations: Palgrave Macmillan. 

Buzan, B. (2009). The Middle East through English School Theory International 

Society and the Middle East (pp. 24-44): Springer. 

Cohen, R., & Havlin, S. (2010). Complex networks: structure, robustness and 

function: Cambridge University Press. 

Command, U. S. A. T. a. D. (2011). FM 3-0 Operations. Washington, DC: 

Department of the Army. 

Cruceru, V. (2014). On contemporary warfare: short review of specific concepts. 

Land Forces Academy Review, 19(3), 231-237.  

Cudworth, E., & Hobden, S. (2010). Anarchy and anarchism: towards a theory of 

complex international systems. Millennium-Journal of International Studies, 



 7505، تابستان 5مدیریت نظامی، سال هفدهم، شمارۀ  ۀفصلنام / 31

 

39(2), 399-416.  

Davis Jr, M. J. R. (2015). CONTINUED EVOLUTION OF HYBRID THREATS. 

The Three Swords Magazine, 28.  

Deutsch, K. W. (1953). Nationalism and social communication: An inquiry into the 

foundations of nationality: MIT press Cambridge, MA. 

Doyle, M. W. (1986). Liberalism and world politics. American political science 

review, 80(04), 1151-1169.  

Echevarria, I., & Antulio, J. (2005). Fourth-generation war and other myths. ARMY 

WAR COLL STRATEGIC STUDIES INST CARLISLE BARRACKS PA.  

Érdi, P. (2007). Complexity explained: Springer Science & Business Media. 

Fleming, B. P. (2011). Hybrid threat concept: Contemporary war, military planning 

and the advent of unrestricted operational art. Army command and general staff 

coll fort leavenworth ks school of advanced military studies. 

Freedman, L. (2014). Ukraine and the art of limited war. Survival, 56(6), 7-38.  

Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. New York: Simon and 

Schuster. 

Gilpin, R. (1983). War and change in world politics: Cambridge University Press. 

Gray, C. S. (2012). Another Bloody Century: Future Warfare: Weidenfeld & 

Nicolson. 

Hammes, T. X. (2006). The sling and the stone: on war in the 21st century: Zenith 

Imprint. 

Hammes, T. X. (2007). Fourth generation warfare evolves, fifth emerges. Military 

Review, 87(3), 14-23.  

Hoffman, F. (2014). On not-so-new warfare: Political Warfare vs Hybrid Threats. 

War on the Rocks, 28.  

Hoffman, F. G. (2009a). Further Thoughts on Hybrid Threats. Small Wars Journal, 

3, 1-4.  

Hoffman, F. G. (2009b). Hybrid vs. Compound War, The Janus choice: Defining 

Today’s Multifaceted Conflict. Armed Forces Journal, 15, 1-6.  

Hoffman, F. G. (2009c). Hybrid warfare and challenges. NATIONAL DEFENSE 

UNIV WASHINGTON DC INST FOR NATIONAL STRATEGIC STUDIES. 

Huber, T. M., Pearlman, M. D., Morelock, J. D., Brown, J. E., Broom, J. T., 

Bjorge, G. J., Baumann, R. F. (2002). Compound Warfare: That Fatal Knot. 

Retrieved from.  

Ischinger, W. (2015). Munich Security Report 2015: Collapsing Order, Reluctant 

Guardians?, Munich Security Conference Report. www.securityconference.de 

Kant, I. (2005). Toward perpetual peace Theories of Federalism: A Reader (pp. 87-

99): Springer. 



 36/ آشوبی  -المللی پیچیده جنگ هیبریدی در سیستم بین

 

Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). Power and interdependence: World politics in 

transition: Little, Brown Boston. 

Kofman, M., & Rojansky, M. (2015). A Closer look at Russia’s “Hybrid War”. 

Wilson Center, Kennan Institute, Kennan Cable(7).  

Korybko, A. (2015). The Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regim 

Change. Moscow: Peoples’ Friendship University of Russia. 

Krasner, S. D. (2000). State power and the structure of international trade. 

International political economy: Perspectives on global power and wealth, 19-36.  

Lind, W. S. (2004). Understanding fourth generation war. Military Review, 84(5), 12-16.  

Macau, E. E., & Grebogi, C. (2008). Controlling chaos. Handbook of Chaos 

Control, second ed., Wiley-VCH, Weinheim, 3-28.  

Mansoor, P. R., & Peter, R. (2012). Hybrid Warfare in History, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1-17. 

McCuen, J. J. (2008). Hybrid wars. Military Review, 88(2), 107-113.  

McKenzie, K. F. (1993). Elegant Irrelevance: Fourth Generation Warfare. 

Parameters, 23(3), 51-60.  

McNeill, W. H., & Wight, M. (1993). International Theory: The Three Traditions, 

The Historian, Vol. 55, No. 2, Winter, 1993, Review, 370-372. 

Moyar, M., & Carland, J. (2006). Triumph forsaken: New York: Cambridge 

University Press. 

Mulej, M., & Tilebein, M. (2006). A complex adaptive systems approach to 

efficiency and innovation. Kybernetes, 35(7/8), 1087-1099.  

Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1971). Transnational relations and world politics: An 

introduction. International Organization, 25(03), 329-349.  

Paul, T. V., Morgan, P. M., & Wirtz, J. J. (2009). Complex deterrence: strategy in 

the global age: University of Chicago Press. 

Pindják, P. (2015). Deterring hybrid warfare: a chance for NATO and the EU to 

work together? NATO Review Magazine.  

Powell, R., Keohane, R. O., & Baldwin, D. A. (1994). Anarchy in international 

relations theory: the neorealist-neoliberal debate International 

Organization, 48(2), 313-344. 

Qiao, L., & Wang, X. (2002). Unrestricted warfare: China's master plan to destroy 

America: NewsMax Media, Inc. 

Rawls, J. (2001). The law of peoples: with, the idea of public reason revisited: 

Harvard University Press. 

Reisinger, H., & Golts, A. (2014). Russia’s Hybrid Warfare. Waging War below 

the Radar of Traditional Collective Defence," NDC Research Paper", 

listopad(105).  

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=historian&refreqid=excelsior%3A637a8d64abfdc1a4513140eb8895d652
http://www.jstor.org/stable/i24440276?refreqid=excelsior%3A637a8d64abfdc1a4513140eb8895d652


 7505، تابستان 5مدیریت نظامی، سال هفدهم، شمارۀ  ۀفصلنام / 32

 

Reus-Smit, C. (2009). Constructivism Theories of International Relations (4th ed): 

Palgrave Macmillan Ltd. 

Rosecrance, R. N. (1986). The rise of the trading state: Commerce and conquest in 

the modern world (Vol. 386): Basic Books New York. 

Sascha D. Bachmann, H. G. (2015). Hybrid Wars: the 21st-Century's New Threats 

to Global Peace and Security. Scientia Militaria: South African Journal of 

Military Studies, 43(1), 77-98.  

Shaheen, K. O. (2015, 2 December 2015). Who Backs Whom in the Syrian 

Conflict. TheGuardian. 

Smith, R. (2008). The utility of force: the art of war in the modern world: Vintage 

Books USA. 

Thiele, R. D. (2015). Crisis in Ukraine–The Emergence of Hybrid Warfare. ISPSW 

Strategic Series(347), 1-13.  

Thornton, R. (2015). The Changing Nature of Modern Warfare. The RUSI Journal, 

160(4), 40-48. 

Toffler, A. T., Heidi (1993). War and Anti-War Survival at the Dawn of the 21st 

Century. London: Warner Books. 

Tzu, S. (2012). The Art of War (L. Giles, Trans.). NewYork: Barnes and Noble. 

Von Clausewitz, C., & War, O. (1976). edited and translated by Michael Howard 

and Peter Paret. On War.  

Walt, S. M. (1990). The origins of alliance: Cornell University Press. 

Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. Massachusetts: Addison - 

Wesley Publishing Company. 

Waltz, K. N. (1981). The Spread of Nuclear Weapons: More May Be Better: 

Introduction The Adelphi Papers, Volume 21, 1981 - Issue 171.  

Waltz, K. N. (2012). Why Iran should get the bomb: Nuclear balancing would 

mean stability. Foreign Affairs, 91, 2-5.  

Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: the social construction of 

power politics. International Organization, 46(02), 391-425.  

Wendt, A. (1995). Constructing international politics. International Security, 20(1), 

71-81.  

William S. Lind, C. K. N. U., Captain John F. Schmitt (USMC), Colonel Joseph W. 

Sutton (USA), and Lieutenant Colonel Gary I. Wilson (USMCR). (1989). The 

Changing Face of War: Into the Fourth Generation Marine Corps Gazette, 22-26.  

Williamson, S. C. (2009). From fourth generation warfare to hybrid war. ARMY 

WAR COLL CARLISLE BARRACKS PA.  

Wither, J. K. (2016). Making Sense of Hybrid Warfare. Connections: The 

Quarterly Journal, 15(2), 73-87. 

http://www.tandfonline.com/toc/tadl19/21/171

