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مقدمه-1

كي از ل دارد و يالملبينبس طوالني در تاريخ بشر و تاريخ روابط ايهموازنه قوا سابقاصوالً

شماربهلي الملبينلي غير رسمي كنترل نظم و مديريت امنيت در سيستم الملبيني هارژيم

محوري دولت، محوريقدرت، اين رژيم مبتني بر مفروضات خاصي از جمله آنارشي.آيدمي

حفظ و افزايش قدرت، ، است و بر اين اساس بنيان نهاده شده است كه تالش براي كسب

تالش مذكور منجر به توازني خواهد شد كه در آن بقاء .دهدميرا شكل هاحدقاعده رفتاري وا

و بر تدريجبهاما چارچوب سيستمي نظم مبتني بر موازنه قوا .گرددميتأمينو امنيت كشورها 

اثر كاركرد نيروهاي ژرف و بنيادين متحول گرديد و عناصر نويني وارد عرصه تحليلي روابط 

ل تغيير ننموده است اما الملبينهرچند باور بر اين است كه ماهيت روابط و ل گرديدالملبين

آن مفاهيم  و اصول تحليلي و نظري نيز بار دنبالبهچارچوب فيزيكي نظم تغيير كرده و 

عنوانبهل الملبينتحول در سيستم ، از جمله اين تحوالت. اندديدهخودبهمفهومي نويني 

موج گيريشكلكه تحول مذكور سبب ايگونهبهه قواست، چارچوب نظم مبتني بر موازن

ي پيچيده ناميد كه هااين دوره را دوره سيستمتوانميي سيستمي است كه هانويني از نظريه

از سوي .ي كالسيك و سنتي استهاخود داراي اصول و مباني تحليلي متفاوت از سيستم

، يكي از اين مفاهيم.اندكور تغيير نمودهاساس تحول مذگر برخي از مفاهيم تحليلي نيز بردي

كه بر اساس اصول رئاليستي، باور بر اين است كه همچنان باشدميمفهوم قدرت 

اما ضمن پذيرش ديدگاه رئاليستي، دهدميل را تشكيل الملبينمحوري اساس سيستم قدرت

در قالب  نرم وگذشته خارج وافزاريسختبايد اين واقعيت را پذيرفت كه قدرت از حالت 

.قدرت هوشمند مطرح گرديده استعنوانبهدر قالب سيستم پيچيده 

سيستم دهندهتشكيلي هابخشعنوانبهي تابعه هاي سيستمعبارتبهدر اين ميان مناطق و 

نظريه نوين تأثيرتحت شدتبهآن كه حوزه تحليليموضوعي استعنوانبهجهاني نيز

تحليل منظوربهل الملبينبه اين جهت حوزه روابط .يده قرار داردي پيچهايا سيستمهاسيستم

كارهاي مديريت وساز، نياز به چارچوب تحليلي با عناصر نوين داشته وايهموضوعات منطق

ي موازنه قوا نيز قالب جديدي هاي كنترلي آن مانند سيستمهاي سيستمعبارتبهو ايهنظم منطق
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رژيمي غيررسمي بر مديريت عنوانبها موازنه قوا هرچند همچنان لذ.خواهند گرفتخودبهرا 

ي ماهوي، اجرايي و هاي متعدد آن از جمله بخشهاحاكم است اما بخشايهنظم منطق

كننده ساخت فيزيكي ترسيمعنوانبهي نظريه موازنه قوا عبارتبه.انداش تغيير نمودهعملياتي

كنترل متحول گرديده است و به شكل كنوني قادر ايهمنطقلي و الملبينرژيم عنوانبهموازنه 

نياز به طرح لذا بر پايه تغيير و تحوالت مذكور. به تبيين و ترسيم چنين رژيمي نخواهد بود

در اين راستا متون موجود .استايهدر حوزه مطالعات منطقبويژهنويني از موازنه قوا ايهنظري

.اندكننده به اين تحوالت در رژيم موازنه قوا ارائه ننمودهي قانعل پاسخالملبيندر ادبيات روابط 

نظري و با توجه به خالءباشدمينوين در اين حوزه ايهارائه نظريدنبالبهلذا پژوهش حاضر 

در در اين راستا. شودميبهره گرفته هااز متون ساير رشته، لالملبينموجود در ادبيات روابط 

از ادبيات ، هاي سنتي سيستمهاي پيچيده و بحران در حوزه نظريههاستمسيگيريشكلدوره 

ي فاقد معيار و آخرين موج نظريه سيبرنتيك در هاشبكهبويژهنظريه شبكه در حوزه مهندسي 

مندي از آنها سازي و بهرهبه شبيهاستفاده شده است وخواه هوشمندي هدفهاقالب سيستم

سيبرنتيك اصول ي فاقد معيار وهاي از قواعد شبكهگيربهرهبا سرانجام .اقدام گرديده است

و گرددمياساسي تحليل موازنه قواي نوين در قالب مفهوم تحليلي موازنه قواي هوشمند ارائه 

مفهوم نظري توانميبه اين جهت .گرددميسازي مفهومايهالگوهاي اساسي آن در شبكه منطق

ل نمود، تا الملبينرا وارد عرصه روابط ايهاقد معيار منطقي فهاموازنه قواي هوشمند شبكه

ي سيستمي كه در هال و بويژه نظريهالملبيني روابط هاگامي در جهت رفع ناكارآمدي نظريه

براي نيل به هدف پژوهش ابتدا .محسوب گرددنمايندي خطي تحليل ميهاقالب سيستم

پس از آن .گرددميقوا مطرح موازنهتحوالت روشي و هستي شناختي در نظريه كالسيك

بخش و درشودميپيش درآمدي بر موازنه نوين هوشمند مطرح عنوانبهموازنه قواي نامتقارن 

چارچوب فيزيكي موازنه قواي نوين بهره گرفته خواهد شد و سرانجام عنوانبهبعدي از شبكه 

.ن خواهد گرديدبياايهاصول طراحي سامانه ارتباطي در موازنه هوشمند شبك
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نظري مباني-2

انه در نظريه كالسيك موازنه قواشناسهستيتحوالت روشي و - 1-2

از سابقه بسيار طوالني در حوزه روابط ، آننظريه موازنه قوا و سيستم فيزيكي مبتني بر

ل لالمبيننظريه در روابط ترين و باسابقهترينآن را كهنتوانميل برخوردار است و الملبين

انه روشني است كه چنين شناسهستيختي و شناروشاز اين منظر داراي اصول .محسوب نمود

، به قدرتافزاريسختاصولي مانند نگاه .بخش سيستم زمانه خود بوده استاصولي تجلي

همبستگي مستقيم بين ، ي استراتژيك متقارنهابازي، ي خطيهابخشي به سيستماصالت

اما با بروز تحوالت . باشدمينتايج جنگ و توازن قدرت از آن جمله ي فيزيكي و هاتوانايي

شدن آن، تحوالت اساسي در اصول سايبريسيستمي نظم جهاني و از جمله ارتباط محور و 

ي هاكه نظريه مذكور در قالبايگونهبهانه موازنه قوا نيز رخ داده است شناسهستيروشي و 

در اين راستا مهمترين تحوالت باشدميالزم برخوردار نسنتي و موجود از كارآيي و كارآمدي

:زير مطرح ساختصورتبهتوانميمذكور را 

تحول در اصل توازن قوا؛-1

تغيير نوع قدرت؛-2

ي خطي؛هاتغيير در اصل سيستم-3

ي استراتژيك؛هاتحول در بازي-4

تحول در گستره موازنه؛-5

و نتايج جنگ؛هاتغيير رابطه بين توانايي-6

.توازن تهديد از طريق ارتباطاتيگيرشكل-7

در اصل توازن قواتحول-2- 1-1

ل و اصل اساسي در چارچوب الملبينتوازن يكي از مفاهيم پذيرفته شده در حوزه روابط 

در بسياري از مواقع اين ابهام نيز ناشي از ارتباط آن با .رئاليستي است اما تعريف آن مبهم است

.از توزيع قدرت تعاريف متعددي صورت گرفته است.د بودمفهوم قدرت و توزيع آن  خواه
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والت آن را به مفهوم درك تهديدات پيوند .شودميي  نيز معاني متعددي برداشت بخشتوازناز 

منظوربهي پاسخي به تهديدات سايرين و بخشتوازندر اينجا . (walt,1985p12)زندمي

در حقيقت توازن در قالب توازن تهديد بين در اينجا . باشدميجلوگيري از استيالي آنها 

در اين . باشدميكه هدف موازنه شودميبازيگران در درون حوزه و گستره استراتژيكي تعريف 

ي را پاسخ دولت خواهان حفظ وضع موجود در برابر بخشتوازنگستره ولفر نيز 

آنرا شوئلر نيز.(WOLFERS 1962)داندمي)تهديدات مربوط به تغيير وضع موجود(تهديدات

ي را در بخشتوازنوالتز از سوي ديگر.(SCHWELLER,1994)دنمايميپاسخي به تهديد تصور 

و در آن شوندميخود تهديد محسوب هااز نظر وي قدرت واحد.كندميبرابر قدرت مطرح 

.جايگاهي نداردنيت چنين بازيگراني از چنين قدرتي و يا نحوه به كارگيري قدرت مذكور

رجوع شود (يك كل تمايل به توازن داردصورتبهاين توازن امري خودكار بوده و سيستم نابرب

تمايل به توازن هاكه سيستمشودميكلي اين اصل تحليلي پذيرفته طوربه.WALTZ,1979):به

نشان خواهند داد اما اين پرسش مطرح العملعكسدروني دارند و در برابر عوامل مخل توازن 

ود كه معني توازن چيست؟آيا عنصر كمي تعريف كننده توازن خواهد بود و يا توازن خواهد ب

؟ براي مثال آيا توازن در قدرت بر اساس كميت شودميبراساس كيفيت و نتايج حاصله سنجيده 

بر نتايج اقدام و تعادل سيستمي ناشي از تأكيديا ، ي استراتژيك سنجيده خواهد شدهاابزار

؟آيا متغير مورد نظر شودميگر اينكه توازن بر محوريت چه متغيري سنجيده آنهاست؟ نكته دي

ي آيا توازن بر اساس عبارتبهمعيار توازن سيستمي تصور كرد؟ توانمينظريه سيبرنتيك را نيز 

، مالك توازن قدرت محسوب هاچگالي ارتباطات و در نتيجه ايجاد نتيجه خاص توسط واحد

د مالك توانميخاص ايهي متعدد قدرت در قالب خاص براي نتيجترهاتركيب پارام؟شودمي

يي منجر به  طرح اصل اساسي هايابي به چنين پرسشپاسخي باشد يا خير؟بخشتوازنتوازن و 

موازنه هوشمند خواهد شد كه موازنه قدرت نوين  بر اساس تركيب پارامترها و در قالب 

تهديد و پارامترهاي متعدد ايجاد كننده ، و قدرتدگيرميارتباطات و براساس نتيجه خاص شكل 

تعادل استراتژيك ، لذا در اصل نوين موازنه قدرت.آن، قابل تفكيك از يكديگر نخواهند بود

.رقيب مفهومي قوي در كنار موازنه سنتي اهميت مي يابدعنوانبهسيستم 
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تغيير نوع قدرت-2- 2-1

ي پيچيده بر آن، سبب تغيير در ساخت هايستمپيچيده شدن سيستم جهاني و حاكميت اصول س

مباني و پايه تحليلي عنوانبهدر اين راستا قدرت .شده استايهو اصول موازنه قواي منطق

همچنان محوريقدرتاين در حالي است كه مفروض آنارشي و .موازنه قوا تغيير نموده است

ت سيستم همچنان به قوت خود باقي ي ماهيعبارتبه. مفروض اصلي پذيرفته شده استعنوانبه

توانميي جديدي از قدرت را هااست اما نوع قدرت تغيير كرده است و در اين ميان گونه

ل قدرت به سه شكل يا گونه اصلي زير تجلي الملبيندر سياست نوين در اين راستا.شاهد بود

:نمايد كه عبارتند ازمي

قدرت سخت؛-1

قدرت نرم؛-2

.(Wilson, 2008 )قدرت هوشمند-3

تحميل ارادهماديتواناييدر قالب سنتي و به معنايقدرت سخت ،لالملبيندر سياست 

ات درت سخت توانايي براي اجبار ديگري جهت انجام اقدامق.شودميتعريف ديگري بر

مجازات اقتصادي براي ، مداخله نظامي، ديپلماسي مبتني بر اجبار.باشدميمطلوب و مورد نظر 

ي هاديدگاه، لالملبيندر علم روابط . ي آن خواهد بودهاابزارداف ملي از جمله تحقق اه

Art 1996; Campbell and O’Hanlon 2006; Cooper)دارندتأكيدنورئاليستي بر قدرت سخت 

2004; Wagner2005, )     . نظريه موازنه قواي سنتي بر اين تعريف از قدرت بنيان نهاده شده

ي نظامي هاو ائتالفهااتحاد، سبب موضوع توازن در نيروهاي نظاميبه اين .است

.اندقواعد رفتاري آن تعريف شدهعنوانبهي نظامي هاجنگ، نظاميبخشيموازنه، بخشموازنه

منابع .باشدميقدرت نرم بر توانايي اقناع يا جذب ديگران براي انجام اقدامات مشخص 

 Nye:1990, Cooper)آورندوجود ميهچنين جذابيتي را بچنين قدرتي نيز منابعي هستند كه

قدرت نرم در حوزه .سيستمي استاين برداشت معنايي از قدرت، بيانگر ميزان نفوذ. (2004:

سيبرنتيكي و علم كنترل قدرت نهفته در ارتباطات خواهد بود كه از طريق آن مديرت و كنترل 

).Motaghi, 2008(اندرخي تعادل نرم را مطرح ساختهدر همين راستا ب.شودميسيستمي ا اعمال 
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توانايي بازيگران در شكل قدرت در بر گيرنده ترين جديدعنوانبهقدرت هوشمندسرانجام 

تقويت نموده و يكديگر رااست كه ايگونهبهجهت تركيب عناصر قدرت سخت و قدرت نرم 

تر از قدرت نرم د گستردهتوانمياين مفهوم .شوندهاواحدسبب تحقق اهداف و مقاصد 

بندي آن در قالب ارتباطات چارچوب، ي از قدرت سختگيربهرهقدرت هوشمند . تعريف شود

.باشدميافزايي بين آنها و بر قراري نوعي همسايبريتركيب آنها در قالب سيستم ، سيستمي

شمند تعريف ي هوهايعني سيستمسايبرياين نوع قدرت در قالب باالترين سطوح سيستم 

اما موازنه نوين شودميي ساده مكانيكي تعريف هاموازنه سنتي در قالب سيستم.شودمي

.استسايبريي پيشرفته هامستلزم طراحي نسل نويني از آن در قالب سيستم

ي خطيهاتغيير در اصل سيستم-2- 3-1

مهمترين ين راستاي خطي قابل توضيح است و در اهاموازنه قواي كالسيك برمبناي پاردايم

:مفروضات موازنه قواي كالسيك عبارتند از

ي محاسبه سود و هزينه در اقدامات عبارتبه.نمايندبازيگران بر اساس اصل عقالنيت رفتار مي-

؛باشدميقابل مشاهده هااستراتژيك واحد

بيني و محاسبه خواهند بود؛ي استراتژيك قابل پيشهاوضعيت-

استراتژي خود را ، بيني است و بر اساس وضعيت استراتژيكقابل پيشرفتار بازيگران-

انتخاب خواهند كرد؛

خواهد بود؛بينيپيشي استراتژي انتخابي قابل محاسبه و هاپيامد-

؛كنندميتمامي بازيگران داراي كاركرد يكساني هستند و براي بقا تالش -

گيرد؛ت نظامي صورت ميمحاسبه آنها بر مبناي توزيع قدرت، آن هم قدر-

در برابر آن هاوضعيتي است كه واحدترين عدم تعادل و موازنه در قدرت، مهمترين و اصلي-

پاسخ خواهند داد؛

در شرايط خاصي براي موازنه كاربرد دارند؛هاو ائتالفهااتحاد-

ف يابد اما همراه با شرايط خاصي از جمله عدم حذجنگ در ضعيت خاص ضرورت مي-
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؛)امري رايج خواهد بودبخشموازنهي جنگ عبارتبه(بازيگر اصلي

؛باشدميبخشيموازنهي استراتژيك هامسلح شدن در حوزه نظامي يكي از راه-

؛باشدميي موجود در سيستم موازنه حاكم هاعليت و جبرگرايي بر الگوهاي رفتاري واحد-

يي از هاو چنين ويژگيباشدميارن معين ومتق، در موازنه كالسيك تهديدات مشخص-

.استايهتهديدات  از جمله اصول اساسي  چنين موازن

نمايند مفروضات نويني را مطرح مي، ي غيرخطي و آشوبهااين در حالي است كه پاردايم

چارچوب اصلي موازنه قواي كالسيك عنوانبهي خطي هاكه در تقابل با مفروضات سيستم

ي غيرخطي، موازنه مستلزم برابري نيروهاي نظامي و هانوين در سيستمدر موازنه. باشندمي

بر نتايج حاصل از اقدامات تأكيديي هادر چنين سيستم.باشدميحتي توازن و تعادل بين آنها ن

.است كه چنين نتايجي حاصل خواهد شدايگونهبهبنابراين نوع تركيب نيروها .باشدمي

تنها محور موازنه عنوانبهتا قدرت نظامي و سخت شودميب سب، ييهاويژگي چنين سيستم

به كناري نهاده شود و از سوي ديگر ارتباطات و الگوي آن را وارد عرصه تحليلي خواهد كرد 

. كندميشرط موازنه موفق، خود را عيان عنوانبهاما تركيب اين دو و نوع و ميزان تركيب، 

جدول صورتبهتوانميغيرخطي و آشوب را ، يم خطيكلي تقابل اين مفروضات پارادطوربه

:نشان داد1شماره 
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خطي و آشوبغير، مفروضات پاراديم خطي:1جدول شماره

آشوب/نظميبيپيچيدگينظم

پاراديم آشوبغيرخطيپاراديم سيستمي پاراديم خطي

:قضايا

؛عقالنيت-1

؛پذيريبينيپيش-2

؛جبرگرايي-3

ود محدوديت عدم وج-4

براي شناخت انساني و 

.پيشرفت

:قضايا

؛عقالنيت محدود-1

؛پذيري محدودبينيپيش-2

؛تغيير تكاملي-3

محدوديت شناخت و پيشرفت -4

.عدم اطمينانوجودبهبا توجه 

:قضايا

؛عدم وجود عقالنيت-1

؛ناپذيري كاملبينيپيش-2

؛معني بودن عليتبي-3

.تناممكن بودن شناخ-4

:kavaski, 2007):به نقل از 438)

ي استراتژيكهاتحول در بازي-2- 4-1

ي هايكي ديگر از اصول هستي شناختي در مطالعه نظريه موازنه قواي سنتي، متقارن بودن بازي

اين .ي پيچيده وجود نداردهاوزني مذكور در سيستماستراتژيك خواهد بود اما تقارن و هم

ميزان تحمل ، اهداف، ي استراتژيكهانوع بازي، نوع نيروها، روهاعدم تقارن در ساخت ني

خود را عيان ، و اقدامات استراتژيكهاكارگيري ابزارهاهداف احتمالي از ب، هزينه توسط طرفين

اما در سيستم ،گرديددر موازنه سنتي، تقارن شرط ضروري موازنه محسوب مي.سازدمي

آنچه در اينجا .تقارن، براي موازنه ضروري نيستبا سطح هوشمندي خاص، اين غيرخطي

ي مذكور و توازن در نتايج احتمالي ناشي از ها، محاسبات نهايي از تركيب متغيرباشدميمهم 

نيز از ايهاين مفروض در حوزه مطالعات منطق.ي استراتژيك توسط طرفين خواهد بودهابازي

.جايگاه خاصي برخوردار است

با توجه به حضور قدرت ، سيستم جهاني پيچيدهدهندهتشكيلي هابخشعنوانبهدر مناطق 

در آن و جايگاه چنين واحدي در سلسله مراتب قدرت جهاني و سطح قدرت در گرمداخله

بنابراين موازنه .باشندي نابرابر ميهاي استراتژيك از نوع بازيهابازي، ي آنهامنطقه و واحد
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و هنر استراتژيست در طراحي سيستم باشدمينابرابر مطرح ي استراتژيك هادر شرايط بازي

.باشدميي موجود در منطقه هاآن هم در وضعيت نابرابري استراتژيك واحد، موازنه

تحول در گستره فيزيكي موازنه-2- 5-1

تحت عنوان مكان استراتژيك مبتني ، كاركرد نظريه موازنه قواي سنتي بر حوزه مكاني مشخص

حالي است كه در سيستم نوين و پيچيده مفهوم تحليلي فضاي استراتژيك، اين در .است

مكان در قالب محدوده مشخص سرزميني .جايگزين مفهوم مكان استراتژيك گرديده است

روست و هاين در حالي است كه موازنه نوين  با  فضاي استراتژيك روب.باشدميقابل تعريف 

يي هاموازنه نوين در سيستم.ميني نخواهد بوداين فضا قابل تعريف در قالب مشخص سرز

بنابراين قابل .نمايند كه در آن نوعي به هم فشردگي زماني و مكاني وجود داردتجلي مي

. محدود كردن در يك مكان معين جغرافيايي تعريف شده از قبل  نيست

و نتايج جنگهاتغيير رابطه بين توانايي-2- 6-1

، توسط بسياري از كندميتوانايي نظامي، نتايج جنگ را تعيين كلي اين مفروض كه طوربه

در حالي كه در مورد اين مفروض كه آيا برابري در .ل پذيرفته شده استالملبينمتون روابط 

اما هم طرفداران نظريه . توافقي وجود ندارد، و يا نابرابري در آنشودميقدرت سبب جنگ 

 ;Blainey 1973)و هم ثبات هژمونيك (Claude 1964; Waltz 1979; Wright 1965)موازنه قوا

Organski and Kugler 1980)هرچند ، دانندكننده نتايج جنگ ميبرابري قدرت را نخستين تعيين

از ديد طرفداران ثبات هژمونيك برابري قدرت . نوع نتيجه بين آنها اختالف نظر وجود دارددر

موازنه قدرت برابري قدرت عامل ثبات و نظم است در حالي كه در نظريهنظميبيعامل 

كه چنين دهدميالبته در اين ميان برخي از تحقيقات صورت گرفته نشان . شودميتصور 

برخي از ادبيات موجود . )(Maoz 1989و يا وجود ندارد (Cannizzo 1980)بودهارتباطي ضعيف 

مانند روش استقرار يي هاو متغيرنمايندرا مطرح ميي مادي هاپارامترهايي جداي از توانايي

را در توازن (Stam 1996)ي نظاميهاي مجازات و استراتژيهااستراتژي(Biddle 2004).نيروها
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 Arreguín-Toft)(اندبرخي نيز نظريه تعارضات نامتقارن را تكامل بخشيده.دانندميمؤثرقدرت 

ي نظامي غلطي را در برابر طرف هاژيو بر اين باورند كه  دولت قوي زماني كه استرات2001

در خصوص ارتباط بين اهداف جنگ و نتايج آن (شكست خواهد خورد،كار گيردهتر بضعيف

، ي نظامي و جنگي در صحنه عملياتهاييدر گذشته توانااصوالً). sulivan,2007:رجوع شود به

اين ارتباط ، ل حاضرحاغيرخطيي پيچيده و هاكننده نتايج جنگ بود اما در سيستمتعيين

رابطه مذكور ، در اين وضعيت قدرت نرم و هوشمند موجود در سيستم.ضعيف گرديده است

، كننده نتايج جنگدر چنين سيستمي بسياري از عوامل تعيين.قرار داده استتأثيررا تحت 

.خارج از صحنه عمليات سخت نظامي مشخص خواهد شد

تژيكنامتقارن بودن اقدامات استرا-2- 7-1

اصل متقارن بودن اقدامات استراتژيك طرفين در برابر يكديگر پذيرفته ، در موازنه قواي سنتي

ي العملعكس،در برابر يكديگرهااقدامات استراتژيك واحد، درسيستم نوين غيرخطي.شده بود

ي هاي نامتقارن با طرفهاجنگ، ي احتماليهاعالوه بر آن جنگ.و متقارن و مشابه نيستند

: مهمترين ابعاد اين عدم تقارن عبارتند از.متمايز و توان متفاوت خواهند بود

؛ي احتمالي در سيستم بر اساس ابعاد فنيهانامتقارن شدن جنگ-1

ميزان حساسيت منافع طرفين درگير؛، ميزان خطر، عدم توازن در منافع-2

ي عملياتي؛هاعدم تقارن در حوزه استراتژيك و تكنيك-3

فين؛پذيري طرضربه-4

انساني و عدم تقارن در اين حوزه؛ساختار نيروي-5

در اين ميان (ي آن توسط طرفينهاعدم توازن بين توان تخريبي جنگ و توان تحمل هزينه-6

در مورد اين ).(تر بيشتر باشدتر ممكن است از بازيگر قويضعيفتاب و تحمل بازيگر 

,Sullivan)اصل رجوع شود به بررسي تجربي  2007: 496-524.

موضوع اصلي، نحوه دستيابي و ، در سيستم نوين با توجه به ابعاد مختلف عدم تقارن

يجه حاصله از آنها، ايجاد نوعي برابرسازي در تاز پارامترهايي است كه نايهمحاسبه مجموع
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تا از اين طريق سيستم در حالت موازنه و ثبات ناشي از باشدميپيامدهاي جنگ براي طرفين 

.دآن قرار گير

توازن تهديد از طريق ارتباطاتگيريشكل-2- 8-1

ي هاآن تهديددنبالبهو هادر موازنه قواي سنتي، معادله اصلي، بر اساس توازن در توانايي

حال با توجه به اصول .گيردميبر نتايج مورد تصور شكل تأثيراحتمالي ناشي از آن و 

ي عبارتبه. د با عنصر ارتباطات تكميل شودانتومياين معادله ، الذكر و در سيستم نوينفوق

توزيع گردد كه كاركرد  توان و تهديدات در ايگونهبهتر ارتباطات در درون سيستم روشن

اختصاص دهد و اين موضوع از طريق انواع نوين قدرت قابل تحقق خودبهسيستم قبلي را 

.خواهد بود

بر موازنه هوشمندپيش درآمدي عنوانبهموازنه نامتقارن -2- 9-1

جايگزين مفهوم تحليلي عنوانبهمفهوم تحليلي موازنه نامتقارن ، با توجه به تحوالت مذكور

كاربرد مفهوم عدم تقارن و انتساب آن به موازنه براين اساس . گرددميموازنه سنتي مطرح 

بخشموازنه، تقارن در اقدامات و پارامترهاي غيرخطيي هاكه در سيستمگيردميصورت 

بر پايه نوع و ميزان نتايج مورد نياز جهت بقاء در سيستم آنارشي، هاواحد. باشدميضروري ن

توسط استراتژي مشابه پاسخ داده هر استراتژي الزاماً.استراتژي الزم را انتخاب خواهند كرد

ي ساخت و هدف و عنصر و ابزار دارا، بنابراين موازنه نامتقارن بر اساس نوع.نخواهد شد

داراي )طرف مقابل(ديگران تنوع زيادي است اما بر محور مقابله با سلطه و تحميل اراده بر

.باشندميوحدت 

هاگردآوري داده-3

هاچارچوب موازنه هوشمند در موج نوين نظريه سيستمعنوانبهشبكه - 1-3

ي هامبا توجه به اصول مذكور و تحوالت صورت گرفته در آن و تحول سيستم به سيست

در درون ايهچارچوب فيزيكي مطرح است كه چنين موازنعنوانبهشبكه ، و پيچيدهغيرخطي
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بر روابط و ارتباطات و الگوبندي تأكيدنظريه شبكه با .گرددميآن تحقق يافته و متجلي 

د از آن توانمينمايد كه موازنه قوا ي نويني را مطرح ميهاواقعيت، هاارتباطات بين واحد

چارچوب فيزيكي و عنوانبهبراي نشان دادن چارچوب فيزيكي مذكور.برداري نمايدهبهر

مطرح و پس از آن به ايهشناسانه تجزيه و تحليل شبكاصلي موازنه قوا ابتدا اصول روش

ايهچارچوب شبكترين مناسبعنوانبهي فاقد معيار هاي شبكه از جمله شبكههاتوضيح گونه

.شودميپرداخته ايهبراي چنين موازن

ايهسي تجزيه و تحليل شبكشناروش-1-3- 1

در برخي از .ي گوناگوني استفاده شده استهاصورتبههاي اخير از نظريه شبكههادر سال

شكلي روابط متقابل و در برخي از ابزار تحليلي با هدف ترسيم ساختارصورتبههاحوزه

 Powell and(مديريت و تدبير بهره گرفته شده استشكلي ازعنوانبهي ديگر نيز هاحوزه

Smith-Doerr 1994.(عنوانبههم ايهدر اينجا و در كاربرد آن در حوزه موازنه قواي منطق

مورد ايهنوعي از مديريت و تدبير نظم منطقعنوانبهكننده ساختار روابط و هم ترسيم

ختي در خصوص كاربرد شناروشپنج موضوع مهماصوالً.گيردميقرار برداريبهره

اصول نوين موازنه عنوانبهد توانميدر تجزيه و تحليل وجود دارد كه ايهسي شبكشناروش

.هم مدنظر قرار گيرد

ديدگاه ، ل و موازنه قواالملبيني روابط هاسي شبكه در مطالعه پديدهشناروشنخستين بعد -1

تنوعي از روابط ايهدر درون هرشبك.ستارتباطي است كه وراي تجزيه و تحليل ساختاري ا

در ديدگاه مذكور قدرت صرف دستيابي .شودميقدرت وجود دارد كه باعث پيشبرد شبكه 

.(Bridge,1997:619)باشدميبه منابع نخواهد بود بلكه قدرت ناشي از موقعيت در شبكه 

صورتبهنترل منابع  ي كعبارتبه.باشدميساختار شبكه بيانگر ماهيت كيفي روابط متقابل ن

كنترل منابع شرط الزم محسوب .خود كار نشان گر قدرت نيست مگر زماني كه اعمال شود

تمركز بر اعمال قدرت بوده و ايهدر نگرش شبك.اما شرط كافي نخواهد بودشودمي

اتي تأثيرزماني كه روابط متقابل درون شبكه .موقعيت جغرافيايي آن چندان مهم نخواهد بود

ي را قدرت علّ، داشته باشند و مجموعه آن بيش از توان فردي بازيگران باشددنبالبها ر
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؛تشخيص دادتوانمي

روابط .باشدميي شبكه هاروابط متقابل حاصل از شبكه، از جمله ديگر ديناميكبنديگونه-2

روابط ساختاري ، تركيب روابط.گردندميدركايهمذكور هم در قالب ساختاري رابط

تنظيمات و ، هاارزش، قواعدصورتبهاز سوي ديگر اين روابط .آوردوجود ميهقدرت را ب

مانند آن تجلي مي يابند؛

ي جغرافيايي در تجزيه و هاعدم كفايت معيارايهختي در نظريه شبكشناروشاصل ديگر -3

رافيايي از معيارها و سطوح جغايهآميختگي پيچيددر حقيقت نوعي در هم.باشدميتحليل 

؛گرددميي آن مشاهده هاو فرآيندبنديشكلمتفاوت در 

هادر درون سرزمينهاشبكهكهحاليكلي در طوربه. هاجايگاه پيچيده سرزميني شبكه-4

؛خاص خواهند يافتبنديشكلنيز در شبكه هادر همان حال سرزمينآيندميوجودبه

سبب همينبهو اندتقابل به يكديگر وابستهمصورتبهي شبكه هايا حلقههارفتارهاي گره-5

اعم از ها، كانال انتقال دادههاپيوند بين گرهباشند؛از خودمختاري رفتاري برخوردار نمي

در اين ميان الگوهاي پايدار ناشي از مشاركت . سازندي مادي و غير مادي را فراهم ميهاداده

كه تعريف كننده رفتارها و يا محدود كننده آنها آوردميوجودبه، ساختارهايي را هاميان گره

.(wasserman and faust,1994)شوند محسوب مي

ي فاقد معيارهاشبكهوهاشبكهبنديگونه-3- 2-1

در اين راستا .يشان يكسان نيستندهادر درون خود از بعد نوع روابط بين واحدهااصوال شبكه

نخست الگوي ). Ghasemi, 2008 & 2009(تشخيص دادنتواميرا ايهي شبكهاسه نوع از الگو

در اينجا در درون شبكه نوعي از .شوندميناخواسته درگير آن هاتصادفي است كه در آن واحد

سوي طيف روابط الگوي دوم و در آن.تشخيص دادتوانميالگوي نامنظم از روابط را 

.ستهانافع و مقاصد آگاهانه واحدناشي از م، يافته و منظم است كه اين ارتباطاتسامان

.دوگونه از روابط را در درون خود جاي داده استسرانجام الگوي تركيبي است كه شبكه هر

.دهدنشان ميرا ايهچنين الگوهاي ارتباطي درون شبك1شماره شكل
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يافتهانروابط تصادفي                      روابط تركيبي                        روابط سام

(Matthews 1998)ي تصادفي     هاافزايش پيوند

ايي شبكههاانواع پيوندگيريشكل: 1شمارهشكل

يافته و منظم و تصادفي بوده و نه كامال سامانكامالًصورتبهنه هادر جهان واقعيت، شبكه

در اين ميان مدل جهان .انديي وجود دارند كه درحدواسط بين آنها قرار گرفتههاشبكهدر نتيجه

ي كوچك وجود هاو گروههادر اين مدل برخي از مجموعه.باشدمياز آن ايهنكوچك نمو

ي موجود در هاعهوابطي با برخي از اعضاء ديگر مجمودارند كه هركدام از آنها ممكن است ر

از معدل ارتباطي بيشتري نسبت ، ي شبكههاي برخي از نقاط و گرهعبارتبه.دشبكه داشته باشن

.به بقيه برخوردارند

ند كـه بـه ماننـد    نمايمييي باز تعريف هاواتز و استروگاتز مدل جهان كوچك را در قالب شبكه

صـورت بـه شبكه تصادفي از درجه و ميزان خاصي از جدايي برخوردارند ولـي در عـين حـال    

احتمال گسترش جهـاني اقـدامات   ، از آنجا كه در سيستم ارتباط محور. اندنيز در آمدهياهخوش

لـذا ايـن نـوع از    ، ند نتايج جهاني را در پي داشته باشندتوانميكوچك وجود داشته و در نتيجه 

ي جمعـي  هـا بـراي ديناميـك  ايههـاي گسـترد  د كاربردتوانميمهم بوده و ساختار آنها هاشبكه

ي سلسله مراتبي سخن بـه ميـان   هااستوكر نيز از شبكهبرخي مانند.اني داشته باشندسيستم جه

 ,Stocker(انـد يافتـه سـامان سلسله مراتبي در شـبكه  صورتبههاگرهكه در آن نقاط و آورندمي

R.D, G.Green & d.Newth, 2001: 4 .(    وات و باربازي نيز براسـاس توزيـع ارتباطـات در درون

:دهندمينشان2شكل شماره صورتبهرا هاآن شبكهشبكه و الگوي
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ي ضعيف واتهاو پيوندايهمحوري بارابازي             مدل خوش- مدل قطبي

شبكه از ديدگاه وات و باربازي:2شماره شكل
Nick CrossleySmall-World Networks, Complex Systems and Sociology, 2008; 42;p 266.

مدل ، خاصصورتبهعام و منطقه طوربهل الملبينويژگي سياست دليلبهدر اين راستا

در مدل جهان . باشندميي فاقد معيار آن از كارايي تحليلي برخوردار هاجهان كوچك و شبكه

. ، براي رسيدن به گره ديگر فاصله زيادي نخواهند داشت)هاواحد(هاكوچك هر يك از گره

ي هافاقد معيار، ارتباطات ترجيحي است، بدين معني كه گرههاي ي شبكههاويژگييكي از

شكل (باشندميهم مرتبط بهشدتبهاكنون يي هستند كه همهاجديد خواهان ارتباط با گره

:)3شمار 

شبكه فاقد معيار: 3شماره شكل
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از قانون قدرت و توزيع قدرت پيروي ، ي فاقد معيارهاشبكه، در اين قالب تحليلي

ي فراواني وجود دارند كه همگي داراي ارتباط هاي آن، واحدهادر برخي از مدل.ندنمايمي

ي آن نيز از نظر سطح هااين در حالي است كه برخي از واحد.باشندمييكساني با يكديگر 

سطح هاي فاقد معيار برخي از واحدهابدين ترتيب در شبكه.ارتباط با يكديگر يكسان نيستند

تري با هم خواهند برخي نيز ارتباط بيشتر و يا مستحكمپاييني با يكديگر داشته وارتباطي

.داشت

ي هاحد واسط بين شبكه، ي فاقد معيار در مدل كلي جهان كوچكهاكلي شبكهطوربه

ل نوين نيز در قالب الملبيني روابط هاعرصه.باشندمييافتهساماني كامالًهاتصادفي و شبكه

معناي به(ايهو ناحيايهدر حوزه منطقبويژهاين موضوع .گيرندمياين الگو قرار در سايبري

با ايجاد تحول خاص ايهنگرش شبك.دنمايميصدق ) تر از سيستم جهانيي كوچكهاحوزه

ي كوچك فاقد معيار را از حالت هاي شبكهعبارتبهف مناطق و يل تعرالملبينخود در روابط 

ند به توانميهاشد، خارج نموده و بنابراين واحدي بزرگ تعريف ميهاتگذشته كه توسط قدر

د توانميكننده شبكه ي عامل تعريفعبارتبهي استراتژيك خود اقدام نمايند، هاتعريف شبكه

نيز بر اساس قدرت ارتباطي و هوشمند واحد هاعريف شبكهت.بومي و دروني باشد

چگالي ارتباطي دليلبهايهي منطقهاشبكه، ين قدرتيبر اساس چن.كننده خواهد بودتعريف

ي آن نيز هااز سوي ديگر چگالي روابط و قالب. ي تصادفي نخواهند بودهاشبكه، دروني

ي هاي در شبكهعبارتبه.يافته تعريف نمايدساماني هانيست كه آنها را در قالب شبكهايگونهبه

يافتگي در مقابل ايل به سمت آنارشي و تمايل به سامانيعني تم، دو تمايلايهفاقد معيار منطق

از .گرددميصريح مشاهده صورتبهتمايلي كه ، يكديگر وجود داشته و در حال مبارزه هستند

لذا بر .يكسان در درون آنها توزيع نشده استصورتبهسوي ديگر ميزان وشدت ارتباطي نيز 

ايهخوش-و مدل قطبيايهمحور، مدل خوشبند در سه مدل قطتوانمياساس پارامتر مذكور

در كهحاليدر . شوندميكانون محسوب عنوانبهدر مدل قطبي برخي از واحدها .تعريف شوند

در درون شبكه توزيع شده و ايهناحيصورتبهارتباطات و قدرت هوشمند ايهمدل خوش

خود برخوردارند و اين نواحي هم نواحيمتوازني باي شبكه از چگالي ارتباطي نسبتاًهاگره

ناحيه ، ارتباطات هرايهدر مدل قطبي خوش.اندخود با نواحي ديگر در درون شبكه پيوند يافته
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ي خاص خود با ساير هااز شبكه از طريق قطب تحقق مي يابد و اين ناحيه با قطب يا قطب

را نيز ايهخوش-ل سوم قطبيي عالوه بر مدل وات و بارابازي مدعبارتبه.يابندنواحي پيوند مي

.   تشخيص دادايهي منطقهادر شبكهتوانمي

ايهي فاقد معيار منطقهاشبكهدري موازنه هوشمندهابنيان-3- 2

چارچوب سيستمي نظم جهاني و عنوانبهبا توجه به اصول نوين موازنه قوا و طرح شبكه 

طراحي و توانميواي نوين را چگونه كه موازنه قگرددميحال اين پرسش مطرح ، ايهمنطق

مدل آن را ترسيم نمود؟ پاسخ به چنين پرسشي بر اين مفروض مبتني است كه در اين الگو 

ي دستكاري در عنصر قدرت سخت و ايجاد موازنه مادي در برابر ديگران، بايستي از جابه

ريق فرآيند بازخوراني ي ديگر در اين الگو از طعبارتبه.قدرت هوشمند و طراحي آن بهره برد

رسيدن به موازنه از طريق برقراري تعامل بين ي هوشمند و طراحي آن وهابين سيستم

را در يك وضعيت ايهشبكه منطقتوانميي موجود در شبكه، هاالگوهاي رفتاري سيستم

حفظ نمود و از اين طريق به نتيجه مورد انتظار ، باشدميخاص كه در اينجا وضعيت موازنه 

ايگونهبهرا ايهراهي بود كه بتوان ارتباطات درون شبكدنبالبهبه اين منظور بايد .دست يافت

براي حصول به اين هدف ابتدا .حاصل شودايهمديريت و تنظيم نمود كه چنين نتيج

بر تأكيددر طراحي چارچوب مذكور .گرددميچارچوب فيزيكي موازنه هوشمند طراحي 

كه بتوان از طريق باشدميخواه هدفسايبريي هاكه از طريق سيستمساماندهي دروني شب

به ثبات ، درون شبكهي فرعي موجود درهافرآيندهاي بازخوراني طراحي شده بين سيستم

با بيان اين چارچوب مفهومي، اصول بنيادين در .استراتژيك مبتني بر توازن دروني دست يافت

. گردندطراحي موازنه هوشمند بيان مي

گر ي انطباقهاترسيم چارچوب فيزيكي موازنه هوشمند در قالب سيستم-2-3- 1

،ي سيستمهاارتباطات و نقش برجسته آن در شكل دادن به فرآينددليلبهدر سيستم نوين،

در سيبرنتيك .باشدميي مذكور مطرح هاموضوع علم سيبرنتيك و نقش آن در تبيين فرآيند

نقشه توزيع ، سبب در شبكه ارتباطاتهمينبه. ت صورت خواهد گرفتكنترل از طريق ارتباطا
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ي حساس ارتباطي هانقاط و كانون، تراكم و چگالي ارتباطات در سيستم، ارتباطات در سيستم

در كنترل و مديريت ،و محتوي ارتباطاتهاكانال، ي حساس پيوندي سيستمهاكانون، سيستم

افزاريسختدر اين راستا موازنه قوا نيز از حالت .شبكه از اهميت زيادي برخوردار است

در اينجا از .محور تعريف خواهد شدو در قالب موازنه هوشمند ارتباطگذشته خارج

اختصاص خودبهخواه كه بخش مهمي از نظريه سيبرنتيك را گر هدفي انطباقهاسيستم

ي مذكور استفاده هاكه از سيستمي براي ترسيم سازه شبعبارتبه.شودميبهره گرفته ، اندداده

.شودمي

خواههدفي انطباق گر هاسيستم-2-3- 1-1

.يابدهوشمند و سيستم موازنه مبتني بر آن، در چارچوب شناختي سيبر نتيك مفهوم ميهموازن

خواه چگونه تصميم شكل هدفسايبريي هاكه در سيستمگرددميدر اينجا اين پرسش مطرح 

درپاسخ به اين پرسش قبل د؟نمايميرفتار و استراتژي آنها را تعيين ، واحدهاگرفته و توانايي 

كه تصميم گرددميو كاركرد آنها مطرح هاي بازخوراني و ساختارهاچيز موضوع شبكهاز هر

ي هادر اينجا شبكه).(Nechansky, 2006گرددميخواه را سبب به اقدام استراتژيك هدف

و در حوزه هادر علم سيستم.آيندميوجودبهي بازخوراني هااز سيستمايهانطباقي از مجموع

شكل خود داراي سلسله ترين يي هستند كه در سادههاگر، سيستمي انطباقهامهندسي، سيستم

از سوي . (Ashby, 1978; Karniel  and Inbar, 2000)باشندميمراتبي از دو سيستم بازخوراني 

از ايهمتشكل از مجموع) (Holland ,1995گر پيچيده ي انطباقهاديگر از ديد هلند، سيستم

.آورنددستبهي مختلف را هاگر است كه بايستي توانايي انطباق در وضعيتكارگزاران انطباق

: ر پيچيده را سيستمي تعريف كرد كهگي انطباقهاسيستمتوانميبر اين اساس اصوالً

؛ي مختلف را دارا باشدهاتم خارجي خاص در محيطتوانايي اقدام متنوع در برابر سيس-1

بتواند با توجه به عنصر زمان و مكان رفتار خود را نسبت به يك يا چند سيستم خارجي -2

).(Nechansky , 2010: 56تغيير دهد

ي بازخوراني است كه سلسله مراتب داخلي در درون آنها هابيشتر بر سيستمتأكيددر اينجا 

كلي ساختار اين سيستم از عناصر طوربه. انداين به يكديگر پيوند خوردهشكل گرفته و بنابر
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:زير تشكيل شده است

دهي سيستم را بر عهده دارد؛مديريت و سامانبخش مذكور:بخش كنترل كننده-

؛گيردميكننده قرار كه تحت فرآيند كنترل اعمالي از بخش كنترل:كنترل شونده-

ي گذشته هااست كه در آن تجارب و يادمانايهري متشكل از حافظي سايبهاسيستم:حافظه-

؛اندذخيره شده

منتهي سلسله مراتبي ، باشندميخواه يي هدفهاپيشرفته، سيستمسايبريي هاسيستم:هدف-

برخي قادر به تغيير هدف بوده و برخي  نيز قادر به تغيير آن .تشخيص دادتوانمياز آنرا 

؛باشندمين

شونده را بر اين بخش وظيفه دريافت اطالعات از محيط از جمله سيستم كنترل:گرحس-

عهده دارد؛

سيستم به شناسايي مسئله و رمزگشايي و تبيين آن براي سيستم اقدام اين بخش از:رمز گشا-

د؛نمايمي

يي است كه از رمزگشايي حاصل شده است هااينجا محل تالقي هدف و ورودي:گرمقايسه-

پردازد؛ي از يادمان و حافظه تاريخي به تجزيه و تحليل موضوع ميگيربهرهو با 

گيري پس از تجزيه و تحليل و مقايسه موضوعات وارد بخش تصميم:گيرندهتصميم-

؛گيرندميو تصميمات شكل شوندمي

؛گردندي مشخص و تعيين شده تبديل ميهاتصميمات به برنامه:نويسيبرنامه-

؛ي اجرايي خواهند شدهاتبديل به برنامههابرنامه:اجرا-

. گردندتصميمات بر اساس قواعد مشخص اتخاذ ميسايبريي هادر سيستم:قواعد تصميم-

ممكن است قواعد مشخص و خاص خود را داشته باشند؛سايبريي مختلف هابنابراين سيستم

در درون خود متشكل از ايهشبكه منطق، به اين ترتيب از بعد طراحي موازنه هوشمند

كه البته در قالب نظريه شبكه باشدميگر خواه انطباقي هدفهامجموعه متنوعي از سيستم

بايد از طريق فرآيند ايهسامانه داخلي شبكه منطق.ياد كردهاحلقهعنوانبهاز آنها توانمي

اين موضوع مهم .ن حفظ گرددبه يكديگر پيوند يابند كه توازن دروني آايگونهبهبازخوراني 

:كه عبارتند ازگيردمياز سه طريق صورت 
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سلسله مراتبي؛صورتبهايهطراحي سامانه داخلي شبكه منطق-1

؛ايهچرخصورتبهايهطراحي سامانه داخلي شبكه منطق-2

.ايهاسپوكي و قطبي خوش-محورصورتبهراحي سامانه ط-3

خواه فاقد معياري هدفهامتشكل از سيستمايهقسامانه سلسله مراتبي شبكه منط- 3- 2- 1- 2

.گر معروفندي انطباقهاكنترل كنندهعنوانبهيي هاي كنترل چنين ساختارهادر مهندسي سيستم

:گيردميو در قالب سلسله مراتبي دو اقدام زير صورت هادر اين سيستم

حيطي مربوط به در اين چارچوب، سيستم سلسله مراتب فوقاني، وضعيت يك چارچوب م-1

؛دهدميشونده مورد مطالعه قرا سيستم تحتاني را براي استيال بر سيستم كنترل

اقداماتي را براي منحرف شده باشد، ي هدفهااگر وضعيت چارچوب مورد نظر از ارزش-2

پس از آن سيستم فوقاني در تصميمات سيستم تحتاني ؛كندميانطباق سيستم تحتاني اتخاذ 

:)4شماره شكل(دنمايميچارچوب مداخله براي انطباق با
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گرساختار سلسله مراتبي سيستم انطباق: 4شماره شكل 

فرمول . دنمايميي بازخوراني از قواعد تصميم استفاده هااز آنجا كه تصميمات سيستم

:    ميباشدزيرصورتبهقواعد تصميم 

}روع براي اقدام در جهت هدفش{گاه آن)ارزش-هدف) (روابط) (هاداده({: قاعده تصميم

:گيردميدر اينجا به سه صورت مداخله صورت 

، هدف هابا تغيير ارزشي هدف سيستم تابعه را تغيير دهد؛هاد ارزشتوانميسيستم فوقاني -1

راه براي تغيير رفتار ترين اين آسان.كندميي تابعه تغيير هاتمامي قواعد تصميم سيستمو

؛باشدمي

د قواعد تصميم سيستم تابعه را تغيير دهد؛توانميي سيستم فوقان-2

. ي سيستم تابعه اثرگذار شودهاد بر وروديتوانميسيستم فوقاني -3

در چنين .باشندمييك سطحي ،گرانطباقسايبريي هااز سوي ديگر برخي از سيستم

تم گر داخلي وضعيت داخلي سيسحس.گر داخلي و خارجي وجود دارديي دو حسهاسيستم
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گر خارجي وضعيت از سوي ديگر حس.دنمايميدريافت و حفظ ي حياتي آن راهاو ارزش

:)5شماره شكل(كندميمحيط خارجي سيستم را بررسي و ارزيابي 

گرساختار يك سطحي سيستم انطباق:5شماره شكل 

ركيب ي از آنها نوعي از تگيربهرهگر بيولوژيكي و ي انطباقهادر همين راستا سيستم

سيستم سلسله مراتبي مغز و سلسله مراتب (ترساختار يك سطحي با سلسله مراتبي سطح پائين

):6شماره شكل (دهدميرا نشان ) تر كنترل حركتپائين
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ساختار يك سطحي بيولوژيكي:6شمارهشكل

:اين ساختار بيان گر چند نكته اساسي است

توانميگر اين نكته است كه چگونه بياناين موضوع. هاتغيير تدريجي شمار مجري-1

ساده ي اجرايي بسيار زياد با يك عمل هاكه در آن اندامرا طراحي كردي متنوعي هااختس

؛كنترل گردند

اين تغيير با اضافه نمودن يك يا چند واحد فرعي .ي اجراييهاتغيير و تكامل تدريجي اندام-2

؛گيردميي موجود صورت هاكنترل به واحد

ي اضافي هاگردر اينجا با ثابت نگه داشتن ساير اجزا، حس.گرهاتغيير تدريجي شمار حس-3

گردند؛به ساختار موجود اضافه مي

.  (Nechansky,2010: 62)هار تدريجي فرآيند پردازش دادهتغيي-4

ي هاگر، متشكل از سلسله مراتبي از سيستمي انطباقهااز سوي ديگر برخي از سيستم

):7شماره شكل (باشندميي بازخوران
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سلسله مراتب گسترده خارجي متشكل از سه سيستم بازخوراني: 7شماره شكل 
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ي بازخوراني هاي سيستمهاالذكر، برخي از ويژگيبا توجه به سامانه سلسله مراتبي فوق

:مذكور عبارتند از

-منجر به سلسله مراتب هدفالزاماً، لخواه مستقي هدفهاسلسله مراتب خارجي سيستم-1

؛گيردميرهبري شكل -بنابراين اصل قدرت.شودميارزش 

كامل بر صورتبهد توانميسيستم فوقاني در سلسله مراتب خارجي، در صورتي -2

در صورتي كه ارزش يا قواعد تصميم آن نفوذ كند؛-ي تحتاني استيال يابد كه بر هدفهاسيستم

در تمامي پذير نخواهد بود؛چنين استياليي امكان، روجي كنترل يابدبر ورودي و خصرفاً

و اين باشندميدر سلسله مراتب قابل كنترل هاي بيولوژيكي، تنها ورودي و خروجيهاسيستم

د اما تصميمات نمايميي تابعه را براي تصميم و اقدام محدود هاموضوع هرچند توانايي سيستم

د در خارج از سيستم تعيين شود؛ توانمينانتخابي و اقدامات اجرايي

محور، براي پرهيز از تعارض و ي هدفهادر سلسله مراتب خارجي متشكل از سيستم-3

فرض بر اين است كه سلسله مراتب .باشدميكننده نياز ي متحدهاارزش-ستيزش، به هدف 

ي هاارزش-ه هدفند از تعارض پرهيز نمايند كتوانميمحورري، تنها زماني ي هدفهاسيستم

ح باالتر با يكديگر هماهنگ باشند؛يني و سطويسطوح پا

ي خاص حاكم است هااز ديناميكايهمحور، مجموعي سلسله مراتبي هدفهادر سيستم-4

را براي نظارت هاگرسلسله مراتب، شمار زيادي از حس.گردندكه منجر به ثبات بلند مدت مي

.دكنميبر سيستم كنترل كننده ايجاد 

:سلسله مراتبي نيز عبارتند ازسايبريي هاي همزيستي سيستمهادر اين سامانه وضعيت

محور و اقدامات آنها؛د سيستم هدفعدم كنش متقابل بين دو يا چن-1

يي با يكديگر هستند هامحور داراي اقدامات و كنشي هدفهاسيستم:تعارض و ستيزش-2

ي متعارض دارند؛              هاكه پيامد

د؛نمايمييك سيستم هدف محور ديگران را مجبور به اقدامات خاص : سلسله مرا تبي-3

ند كه جنبه مشابه و نمايمييي تعامل هامحور با اقدامات و كنشي هدفهاسيستم:همكاري-4

.يكسان دارند

د كه در اين نمايميسامانه و اصول مذكور، ما را به اين نكته رهنمون ي مفهومي ازگيربهره
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كه ضمن باشندميسايبريي هااز سيستمايهمتشكل از مجموعايهي منطقهاوضعيت، شبكه

گرمداخلهوجود قدرت ، سلسله مراتبيايهي داخلي در تبديل آنها به شبكهاوجود پتانسيل

ايهموازن، ياهبنابراين موازنه قواي هوشمند شبك.دهدمينيز اين پتانسيل را افزايش )بيروني(

، امكان ايهاست كه با اين موضوع روبروخواهد شد كه در صورت آزاد گذاشتن شبكه منطق

با اين مشكل ايهي منطقهاالبته شبكه.سلسله مراتب هژمونيك در آن وجود داردگيريشكل

تفاوت سطح قدرت، رفتار دليلبهروبرو هستند كه در وضعيت سلسله مراتبي واحدهاي داخلي 

و بيشتر سياست همراهي دهندميرا در برابر سلسله مراتب فوقاني از خود نشان نبخشيازنهمو

اما اين پرسش . اين موضوع از جمله مشكالت موازنه قواي سنتي بوده است.ندنمايميرا اتخاذ 

ي موجود در شبكه را سامان ها، سيستمهابا وجود اين روندتوانميمطرح است كه چگونه 

موازنه و تعادل برقرار گردد؟بخشيد كه

اولين اقدام .از ساختار سلسله مراتبي داخلي و خارجي شبكه بهره بردتوانميدر اينجا 

ي بازخوراني در هابر وجود سيستمتأكيدكه در آن باشدمياز طريق بازخوران بخشيموازنه

ابل بين سيستمي در ي برقرار ساختن ارتباط و كنش متقعبارتبه.استايهدرون شبكه منطق

ي موجود در هر هادر اينجا سيستم.ي بازخوراني بين آنهاستهاو فرآيندهاقالب طراحي كانال

دومين اقدام .بخش از سلسله مراتب، بايستي داراي چنين مسير بازخوراني از سايرين باشند

منابع ، يكنترل، قرار دادن و طراحي محتواي بازخوراني است كه در قالب پيوند كاركردي

گام سوم تبديل محتواي بازخوران .يابداستراتژيك عملياتي مشترك تجلي ميمشترك و محيط 

است و در اين راستا بايستي فرآيند بازخوراني از سيستم موجود در ايهبه هدف شبكه منطق

سرانجام قواعدسازي است ، س شبكه برقرار شودي مراتب باالتر تا رأهاقاعده شبكه به سيستم

با ايجاد اين پارامترها نوعي الزام .گيردميه بر آن اساس قواعد تصميم در شبكه شكل ك

حال بايد به اين .شودميي استراتژيك يكديگر حاصل هابه كنشها، به توجه واحدايهشبك

ي هادر تعارض با يكديگرند و گامهانكته توجه داشت كه در موازنه قواي هوشمند، واحد

نظم مورد (است كه در آن نظم تعارضيايهدن به نقطه ثبات استراتژيك شبكمذكور براي رسي

آگاهانه ايهجهت موازنه قواي هوشمند، موازنهمينبهحفظ خواهد شد و ) هانظر رئاليست

خاص، داراي سه سيستم فرعي در درون ايهبراي نمونه در صورتي كه شبكه منطق.خواهد بود
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، گيردميسلسله مراتبي صورت صورتبهدهي در ميان اين سه از اين منظر سامان، خود باشد

اين فرآيند در مجموع منطقه .كه فرآيند بازخوراني بين تمامي آنها برقرار خواهد شدايگونهبه

و در اين حالت منطقه هرچند تعارضي است كندميحالت الف حفظ مثالًرا در حالت خاص 

خود را در وضعيتي مشاهده هاساس خواهد كرد و واحداما نوعي ثبات و موازنه را در كل اح

ي هرچند روابط و نظم عبارتبه.دهندميدست ند كه قدرت عمل عليه يكديگر را ازنمايمي

پذيري را تأثيرگذاري و تأثيرتعارضي است اما واحدها، وضعيت موازنه در ايهشبكه منطق

را از دست خواهند داد و اين موضوع قدرت اقدام عليه يكديگر كه عمالًكنندميمشاهده 

آن در صورت تقويت فرآيند بازخوراني بين عالوه بر.استايهنوع موازنهدف هر

بخشموازنههم وابستگي ايجاده شده، امكان رفتار بهدليلبه، ايهي درون شبكه منطقهاسيستم

، ايهكه در چنين شبكي همنوايي با آن وجود دارد، ضمن اينجابهگرمداخلهدر برابر قدرت 

بخشيموازنهاش، بيشتر به سمت باال رفتن هزينه اقدامات يك جانبهدليلبهنيز گرمداخله

. دهدميتمايل نشان 

خواهي هدفهاسيستممتشكل ازايهسامانه چرخ- 1-2-3- 3

ي هادر قالب حلقه(خواههدفي هااز تعدادي سيستمايه، شبكه منطقايهدر سامانه چرخ

ولي باشدميگونه سلسله مراتبي بين آنها برقرار ندر اين سامانه هيچ.تشكيل شده است) متعدد

هستند كه با پيوند بين آنها كاركرد كلي شبكه شكل ايههركدام داراي كاركردي در شبكه منطق

ي بازخوراني شبكه، در قالبهادر اينجا سيستم. گرفته و هركدام جايگاه خود را خواهند يافت

و هابر وروديتأكيددر اين سامانه نخست .شوندميپيوند كاركردي به يكديگر متصل 

خروجي هركدام تبديل به .استايهي درون شبكه منطقهاي هركدام از سيستمهاخروجي

يابد و سرانجام در ترتيب پيوند ادامه ميهمينبهو شودميي سيستم بعدي هاورودي و هدف

.خواهند يافتبه يكديگر پيوندهاو خروجيهااني كلي، تمامي وروديقالب يك مسير بازخور

كه نقطه ثبات آيدميوجودبه، نوعي جمعي شدن اهداف و امنيت هادر اين نوع ازشبكه

با تحقق .پيوندداستراتژيكي شكل خواهد گرفت كه در آن توازن تهديد و امنيت به وقوع مي

با تحقق اين موضوع، دو حالت .گيردميمنافع شكل شدن امنيت و ايهچنين موضوعي شبك
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ي شبكه يا هادر حالت نخست در صورت استيالي وضعيت تعارضي بين واحد، دهدميرخ 

محلي و در نتيجه بخشيموازنهامكان درگيرشدن آنها در بازي استراتژيك ، بلوكي بودن آن

رت استيال يافتن وضعيت حالت دوم درصو.سيستم محلي موازنه قوا وجود داردگيريشكل

ي بيروني را هادر برابر سيستمبخشيموازنهشبكه توان ، منافع متقابل و وابستگي متقابل مثبت

.آوردميدستبه

ايهخوش- اسپوكي و قطبي-محورسامانه-2-3- 4-1

هادر اين شبكه.استايهسومين سامانه شبكه منطقايهاسپوكي و ستار-محورسامانه

نخست برقراري . در اينجا دو نوع مسئله اساسي وجود دارد.گرددميمحلي مشاهده بندي قطب

بيرون به از همراهي و همنوازي باهاو ديگري تغيير رفتار قطبايهموازنه درون شبك

براي نيل به اين منظور و برقراري موازنه محلي .يي استهادر برابر چنين قدرتبخشيموازنه

امانه سلسله مراتبي داخلي بهره برد و پس از نيل به حداقلي از موازنه بايست از طراحي سمي

، در قالب سامانه ايه، واحدهاي محور در شبكه منطقايههوشمند ناشي از چنين سامان

اسپوكي از -ي محورهابه اين ترتيب در موازنه هوشمند شبكه.به يكديگر پيوند يابندايهچرخ

بين محورها بهره گرفته ايهو چرخهانتهي در داخل حلقهدو سامانه سلسله مراتبي مهر

. شودمي

كاربست آن در موازنه هوشمند :گرقانون اشبي و سيستم انطباق-3- 2-2

گوناگوني . (Ashby,1957, 1978)باشدميبر اساس قانون اشبي، تنوع جزء شرط ضروري كنترل 

حداقل بايستي به ميزان و گستردگي ، باشدميكننده يي كه در دسترس سيستم كنترلهاكنش

تنها در صورت تحقق چنين .رفتارهايي باشد كه در دسترس سيستم كنترل شده قرار دارد

. باشدميكننده قادر به مقابله با تنوع رفتاري سيستم كنترل شده شرطي است كه سيستم كنترل

كننده قابله با كنترلآن را قادر به م، عكس آن نيز صادق است يعني تنوع رفتاري نقطه هدف

درگير دليلبهلذا در موازنه قوا . د و تعامل مذكور شبكه را به توازن هدايت خواهد كردنمايمي

در موازنه قوا تمامي واحدها در يك لحظه هم نقش (در چنين كنترلي هاشدن تمامي واحد
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رفتاري برخوردار ، بايستي تمامي آنها از چنين تنوع)شوندهكننده داشته و هم كنترلكنترل

نتايج هر كنشي را با ، ايهدر شبكه منطقبخشيموازنهمنظوربهتوانميبر اين پايه .باشند

رار دارد، به ي آن قهايي كه در اختيار سيستم و واحدهاي مشابه يا ديگر انواع كنشهاكنش

. ستراتژيك مورد نظر موازنه هدايت نمودنقطه تعادل و ثبات ا

ي مديريت تعارض در موازنه قواي هوشمنداهروش-3- 3-2

ي مديريت تعارض در هاي هدفمند، روشهاكلي با ياري از قانون اشبي و سيستمطوربه

:عبارتند ازايهموازنه هوشمند شبك

ي تعارضي از هااولين امكان پايان بخشيدن به تعارضات، جدا كردن طرف:سازيجدا-١

آنها قادر به اقدام در بخشي از سيستم تحت كنترل در اين صورت هركدام از.يكديگر است

ند؛ در اينجا نمايمييشان تالش هاخود بوده و در اين گستره در جهت تحقق اهداف و ارزش

به ايهگردند و شبكه منطقي رقيب به دقت مشخص ميهاي نفوذ واحدهادر حقيقت حوزه

داراي قطب مشخصي است اما در تقسيم خواهد شد كه هركدامهاستمياز خرده سايهمجموع

اين مسير ، گرددميي مذكور برقرارهانهايت فرآيند بازخوراني بين تمامي خرده سيستم

د؛نمايميباخوراني سيستم را به نقطه موازنه و تعادلي مشخص هدايت 

 ,Turchin)باشدميي قوي و قدرتمند نيازمند گذار به متاسيستم هاحل تعارض بين طرف-٢

ايهي مديريت تعارضات شبكهاي طراحي ابر سيستم در شبكه، يكي از روشعبارتبه(1977

شكل موازنه نهادي راايهدر صورت موفقيت اين روش، شبكه منطق.گرددميمحسوب 

؛كاربرد داشته باشدگرمداخلهد در برابر قدرت توانميكه اين نوع از الگوي موازنه دهدمي

مراتبي سيستم، تبديل به يك ضرورت در مديريت ايجاد هماهنگي در سطوح سلسله-٣

هدف متقابل اقدام -به سمت ارزشخواههدفي هازماني كه سيستم.خواهد شدايهشبك

بيش از يك هاسيستماما معموالًشوندميوارد فرآيند همكاري خودبهآنها خود ، كنندمي

يشان را معطوف به اهداف هاتالشبنابراين آنها تنها بخشي از.ندنمايميهدف را دنبال -ارزش

.باشدميهاسازي تالشي آنها معطوف به هماهنگهالذا بخشي از تالش، متقابل خواهند كرد

يي است كه ارتباطات بين سيستمي را هاي كارآمد نيازمند ايجاد برخي از سيستمهاهمكاري
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داشتن مديريت مركزي د مستلزم بنابراين از اين منظر موازنه قواي هوشمن.هماهنگ نمايد

است؛

پايان تعارض در سلسله .ي قدرتهاگرا به سمت سيكلاقتدارحركت از سلسله مراتب -]

سلسله مراتب مذكور مستلزم مداخله دايمي .باشدميپايان داستان ناحتماالًگرااقتدارمراتب 

شد و با تا ارزش و هدف تعريفي را تحقق بخباشدميسيستم برتر در گستره سيستم تابعه 

تعارضات ممكن است سركوب گردند اما .(Nechansky, 2007)هرگونه انحراف مقابله نمايد

آمدن چرخه قدرتي است كه هدفش وجودبهنتيجه آن .احتمال بروز مجدد آنها وجود دارد

، گير ساختن چنين موضوعيهمه.باشدميحفظ و يا براندازي موقعيت برتر درسلسله مراتب 

د توانميبا برتري قدرت يا تالش واحدها براي دستيابي به استيالي سيستمي، يعني مقابله 

شبكه را به سمت موازنه سوق دهد؛

اين نوع از سلسله مراتب ممكن است براي رسيدن به نتايج : سازسلسله مراتب هماهنگ-\

ورت اين اطمينان بايستي ص.ي متقابل ايجاد شودهاگيري پروژهيآميز در يك تعارض يا پصلح

ي تعيين شده حركت هاهدف-كننده براي رسيدن به ارزشي همكاريهاگيرد كه طرف

ارزش مشترك -منحرف شده و براي تحقق هدفهادر صورتي كه يكي از طرف.ندنمايمي

در ).(Nechansky, 2007نهاد سلسله مراتبي بايستي اعتراض نموده و مداخله كند ، تالش ننمايد

.گيردخودبهد شكل نهادي توانميگر موازنه قواي هوشمند ي انطباقهااينجا و در قالب سيستم

تجزيه و تحليل-4

اصول طراحي موازنه قواي هوشمند- 1-4

سامانه موازنه گيريشكلي نظريه شبكه و تحوالت در اصول موازنه سنتي و هابا توجه به بنيان

ي هاچنين موازنه قوايي را در شبكهمهمترين اصول درطراحي سامانه ارتباطي توانمي، هوشمند

:سازي نمودزير مفهومصورتبهفاقد معيار ايهمنطق

در موازنه :در شبكه مورد نظرهاشناسايي ارتباطات موجود و پتانسيل ارتباطي بين واحد-1

ي خواههدفبا ويژگي فاقد معيار از عنصر بازخوران براي سايبريي هاسيستم، هوشمند
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لذا.كندميي ارتباطات تجلي هابازخوران نيز در قالب فرآيند.شودميسيستم بهره گرفته

ي بازخوراني براي هدايت شبكه فاقد معيار به سمت هدف خاص كه هاسلسله مراتب فرآيند

در اينجا .قرار خواهد گرفتبرداريبهرهدر اينجا موازنه قوا با ويژگي تعادلي است، مورد 

تغيير نقطه ، حفظ شبكه در يك نقطه تعادلي استراتژيكمنظوربهفرآيند ارتباطي بازخوراني 

؛    گيردميتعادلي شبكه و يا تعريف نقطه تعادلي جديد مورد استفاده قرار 

هافاقد معيار بندايهي منطقهادر شبكه، ي موجود در آنهاهاي شبكه و واحدهاشناسايي بند-2

و محل گذار ارتباطات و كانون ارتباطي شبكه يي وجود دارند كه نقش كانوني داشتههايا واحد

؛گرددميمتمركز هابر اين نوع از واحدايهموازنه هوشمند شبك. شوندميمحسوب 

ي شبكه؛هاشناسايي توانايي و استحكام بند-3

نكته ديگر در ايجاد موازنه ، گيري ارتباطات در درون شبكهتشخيص جريان و سمت-4

؛در شبكه و الزامات حفظ و يا تغيير چنين جرياني استتشخيص جريانات فعلي ارتباطات

نقشه ارتباطي : يبخشتوازنبا توجه به هدف تعادلي و ، ترسيم نقشه ارتباطات در شبكه-5

؛گرددميشبكه در قالب مدل ارتباطي آن ترسيم 

ي مورد نظر، جهت تغيير نقطه تعادل هاارتباطات به سمت واحدگيريتغيير سمت-6

؛)ي جديد ارتباطيهايم مسيرترس(استراتژيك

در برخي از مواقع ، ي خاصهاي جديد در شبكه براي كنترل واحدهاشكل دادن به بند-7

و دچار ناكارآمدي ذاتي كندميشبكه موجود براي تحقق بخشيدن به مدل ارتباطي كفايت ن

ي هاي از بندگردند و يا برخي جديد اضافه ميهاو يا كانونهااست لذا براي كارآمدي آن، بند

؛گردندحذف مي، باشندميگذشته كه در مدل جديد ارتباطي داراي كارآمدي ن

ي هايكي از ويژگي، هابندي شبكه و تغيير تعامالت استراتژيك بين خوشهتغيير خوشه-8

ي نوعي عبارتبه.باشدميو بلوكي بودن آن ايهخوش، در قالب مدل واتيبويژهشبكه فاقد معيار 

به بخشيموازنهبراي تعادل و هادر برخي از وضعيت.گيردميسپوك شكل ا-مدل محور

) ي درون شبكههاسيستم(هاجايگزيني خوشه.تغيير خواهند كردهاو بلوكهاخوشه، سيستم

هوشمند بخشيموازنهي جديد و يا تغيير نقش آنها در مدل ارتباطي، از جمله اصول هابا خوشه

؛محسوب خواهد شد



_________________________1391فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال هشتم، شماره اول، بهار 204

از بعد :ي فاقد معيارهاي بازخوراني ساده در شبكههاهمزيستي بين سيستمبرقراري -9

، از دو روش سلسله ايهي فاقد معيار منطقهابرقراري همزيستي و موازنه هوشمند در شبكه

ي هاسيستمتوانمي، ايهي فاقد معيار منطقهادر شبكه.شودميمراتبي و همكاري بهره گرفته 

.ايجاد و از طريق نوع پيوند بين آنها به توازن هوشمند دست يافتخردي را در درون آنها 

در اينجا .باشدميي شبكه هانخستين روش، ايجاد ارتباطات سلسله مراتبي بين خرده سيستم

يني را مجبور به يي پاهااز طريق فرآيند بازخوراني خود، شبكههاهركدام از خرده سيستم

ي خاص هاي پائين دستي را مجبور به كنشهاترتيب سيستمند و آنها بهنمايمياقدامات خاص 

، برقراري سلسله مراتب بين بخشتوازندر اين روش مهمترين اقدام .ندنمايمياستراتژيك 

فراهم نمودن بخشيموازنهاز سوي ديگر مهمترين اقدام .باشدميحداقل سه خرده سيستم 

ي سيستم عبارتبه.فوقاني ختم گرددكلي است كه مسير آن به سيستم جريان بازخوراني

به هاكه در آن مسيرهاي فرعي از هركدام از خرده سيستمگيردميبازخوراني چند مسيره شكل 

.شودميو در نهايت بازخوران متشكل از تمامي آنها به سيستم فوقاني ختم گرددميآن ملحق 

د مختص دوران هژمونيك سيستم اين نوع از موازنه هوشمن.يابدلذا قدرت مانور آن كاهش مي

و يا هادومين روش همزيستي در موازنه هوشمند، برقراري همكاري بين خوشه. جهاني است

و ايهدر اينجا يافتن هدف مشترك شبك. استايهي متفاوت شبكه منطقهاخرده سيستم

هوشمند خواهدبخشيموازنهمعطوف كردن كل شبكه به هدف معين مشترك، مهمترين گام 

بود؛

:فاقد معيار و در نتيجهايهي منطقهانمودن امنيت در شبكهايهشبك-10

منافع اساسي سيستم بازخوراني فوقاني و از اين طريق كاهش عنوانبهحفظ ثبات شبكه :الف

براي اعمال هژموني و درنتيجه افزايش ايهشبكه منطقگرمداخلهتوان استيالگر و ياقدرت 

؛ايهنتمايل آن به سيستم مواز

ي هاسازي توسط سيستم فوقاني؛چارچوبي تطبيق و هماهنگهاي از سياستگيربهره:ب

؛شوندميگرا ابزاري براي كاهش درك تهديد محسوب چندجانبه

موازنه نهادي در برابر بيرون؛گيريشكلكاهش هزينه مديريت شبكه و در نتيجه احتمال :ج

امنيت در شرايط تأمينبراي يافتن راهي براي يسايبري موجود در سيستم هاتالش واحد:د
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محلي در بخشيموازنهتفاوتي يا تعارض احتمالي سيستم فوقاني و در نتيجه افزايش توان بي

؛گرمداخلهقدرت ي همنوايي باجابهبرابر بيرون 

؛ ايهي درون و برون شبكبخشتوازندر شبكه وهامقابله با استيالي احتمالي برخي از واحد:ه

براي آشنايي با برخي از ابعاد (ايهشبكه منطقگرمداخلهدر برابر قدرت بخشيموازنهاز جمله 

؛)Barnathan, 2005:304-281شدن امنيت رجوع شود بهايهمنطق

تنوع ،در قالب اين قانونوايهي فاقد معيار منطقهاي از قانون اشبي در شبكهگيربهره-11

، ي شبكههاي حافظه، اهداف واحدهابخش، كنندهش كنترلي بخهابخشيدن به استراتژي

ي هارمزگشايي در قالب رژيم، ي تشخيص دهنده تهديداتهاگر در قالب رژيمحس

ي اجرايي يا هانويسيبرنامهوگيري تصميمهاو تنوع در بخشگرهامقايسهگذار وسياست

گيري در يي و قواعد متنوع تصميمي اجراهابراي شبكه و استراتژيايهي مختلف برنامهامدل

؛ايهان منطقگرمداخلهدر برابر بخشيموازنهشبكه و به اين ترتيب افزايش توان 

در برابر آن، بر اساس بخشيموازنهبه گرمداخلهاز همراهي با ايهتغيير رفتار شبكه منطق-12

:از طريقسايبريساختار سلسله مراتبي 

شبكه؛ي داخلي هاتغيير در ورودي سامانه:الف

ي شبكه؛هاتغيير در خروجي سامانه:ب

ي داخلي شبكه؛هاتغيير و تعامل ميان اهداف موجود در سيستم:ج

.تغيير در قواعد تصميم گيري شبكه:د

ايهي منطقهاالگوهاي موازنه قواي هوشمند در شبكه- 2-4

در سه توانميمعيار را فاقدايهي منطقهامهمترين الگوهاي موازنه قواي هوشمند در شبكه

.موازنه پيوندي-3موازنه ارتباطي؛ -2موازنه نهادي؛-1:سازي نمودگونه اساسي زير مفهوم

موازنه از طريق نهادها:الگوي موازنه نهادي-4- 1-2

:ي زير در محيط آنها قابل تحقق باشدهاافتد كه فرضيهيي اتفاق ميهااين الگو در شبكه

درون محيط استراتژيك آنها؛روابط اقتصادي در سطح باالي چگالي-١
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روابط نسبت به چنين چگالي؛ي در گير درهاپذيري واحدشموليت حساسيت و آسيب-٢

.توزيع قدرت سخت در شبكه-٣

قدرت سخت در قالب .در اين الگو سه نوع قدرت با يكديگر در تعامل خواهند بود

روابط اقتصادي و قدرت هوشمند در قدرت نرم در قالب چگالي ، بندي دروني شبكهقطب

آن قالب تركيب قدرت سخت و نرم و تجلي آنها در قالب  نهادهاي فراگير يا غيرفراگير از

.باشدميجمله 

در . باشدميالگوي فراگير ، الگوي اول.شودميموازنه نهادي به دو الگوي اصلي تقسيم 

ي آن كنترل شود و هاز اين طريق رفتاركننده جزئي از شبكه نهادي است تا ااينجا واحد تهديد

جمعي خواهد شد كه ماهيت درون تبديل به يك سيستم امنيت دستهبخشيموازنهاين نوع از 

كننده موجود در شبكه شكل دوم الگوي غيرفراگير است كه در آن واحد تهديد.داردايهشبك

در .آن و در برابر آن خواهد بودكنندهو نهاد، متغير كنترلباشدميآن عضو نهاد نيا بيرون از

ارتباط بين ، 2جدول شماره در اين ميان . شودميهاو ائتالفهااين الگو نهاد جايگزين اتحاد

.دنمايمينهادي فراگير و غيرفراگير ارائه بخشيموازنهوابستگي متقابل و رفتار 

He, 2008: 495ي بخشتوازنوابستگي متقابل و ، قطبي بودن: 2جدول شماره 

وابستگي متقابل اقتصادي زيادوابستگي متقابل اقتصادي  كم

قطبيتك
هاي هژمونيك و امكان جنگ(موازنه قدرت

)استعماري

) هژمون در برابر ديگران(موازنه نهادي فراگير 

3آن بعالوه .آسه

دوقطبي

جنگ بين (هاموازنه قوا بين بلوك

بين )ناممكن استنسبتاًهارقدرتبا

هابلوك

:موازنه نهادي

فراگير بين دو بلوك و غيرفراگير

چندقطبي
:موازنه قدرت در درون نهاد

آن.اي آسهچارچوب منطقه

:موازنه نهادي

)وارد ساختن نقاط هدف(فراگير 

موازنه از طريق ارتباطات:موازنه ارتباطي-4- 2-2

.گيردميرون شبكه شكل از الگوي موازنه هوشمند براساس الگوي ارتباطات، در دنوعي ديگر

گيري سمت.اين الگو بر خالف الگوي نهادي، مستلزم وجود نهاد مشترك نخواهد بود
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ارتباطات در درون شبكه براساس محاسبات استراتژيك تغيير و يا به بخش خاصي از شبكه 

هدف عمده در اين نوع از موازنه، افزايش سطح وابستگي متقابل و حساسيت و.گرددميمنتقل 

مفروض اين نوع از موازنه هوشمند بر .نسبت به يكديگر خواهد بودهاپذيري واحدآسيب

اين نوع از پيوند در صورتي قابل تحقق است .پيوند بين قدرت سخت با قدرت ارتباطي است

ي هادر شبكه وجود داشته باشد و اين ارتباطات ضمن كاهش هزينهكه پتانسيل ارتباطي

مندي كننده شوند و محاسبه بهرهي مشاركتهامندي واحدسبب بهره، جوييموجود و صرفه

ادغام .را در پي داشته باشدايهباشد كه ميل به گريز از مركز را كاهش و ادغام شبكايگونهبه

موازنه ارتباطي اصوالً. كندميرا ايجاد گرمداخلهي هانوعي موازنه در برابر قدرتايهشبك

:گردندي زير طراحي ميهاردانجام كاركمنظوربه

ي هاكه هزينه مبادالت كاهش يافته و ترس از استراتژيايگونهبهكردن منافع جمعي-١

طلبانه فروكش نمايد و ايجاد الگويي از تعامالت در آينده تسهيل گردد و ناهماهنگ و منفعت

، ي را كاهش دهدجوامع امنيتي شكل گيرد كه انتظارات متقابل را برآورده ساخته و خطر خارج

گرمداخله، اقدام منسجم در برابر قدرت ايهسازي منافع شبكدر حقيقت از طريق هماهنگ

؛گرددميپذيرامكانايهمنطق

كه واحدها از گرددميدر اينجا چارچوبي ايجاد . شدن موضوع استقالل كشورهاجمعي-٢

؛شوندميحفظ استقالل و حاكميت خود مطمئن 

نوعي از گيريشكلترتيبات متقابلي كه منجر به گيريشكلو هاشدن تقاضاجمعي-٣

اين نوع از ترتيبات امكان گسترش نيز خواهند داشت و رهبري و .ي شناختي گرددهاپاسخ

تسهيل خواهند كرد؛مديريت شبكه را

.هاشدن امنيت واحدجمعي-]
، گرمداخلهدرت حضور قدليلبهكه ايهكلي اين نوع از موازنه، در حوزه منطقطوربه

گر يعني وضعيتي كه موازنه سخت در برابر مداخله، يابدوضعيت شبكه به عدم تقارن سوق مي

.مفيد خواهد بودبسيار، شودميتبديل به يك مشكل 
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ايهي اضافي به شبكه منطقهاموازنه از طريق پيوند دادن بخش:موازنه پيوندي-4- 3-2

در اين .باشدميپذير نه در چارچوب شبكه موجود امكانازندر بسياري از مواقع برقراري مو

اين روش از طريق ارتباطي و شكل .يابدتحقق ميايهوضعيت موازنه از طريق پيوند شبك

تر خويشاوندي صورت ي گستردههاتر و ايجاد شبكهي ارتباطي گستردههادادن به شبكه

در قالب قدرت هاو ائتالفهاتحادو روابط خاص مانند اهادر روش نخست پيوند.گيردمي

اين .گيردميدر قالب قدرت نرم مورد توجه قرار ...اقتصادي و، ارتباطات حمل و نقلي، سخت

محوريت ...جغرافيايي و، ي قوميهاگسترش شبكه خويشاوندي شباهتدر حالي است كه در

درگير ساختن ،اين گسترش در جهت رفع ناكارآمدي شبكه قبلي.گيرندميگسترش قرار 

ي از گيربهرهعالوه بر آن با .شودميكار گرفته به...وخلق منافع متقابل نوين ، بازيگران جديد

براي بهبود بخشيدن به توانميي زير را نيز هاگر تركيبي راهي انطباقهاسيستمسايبرينگرش 

:دنبال نمودايهشبكه منطق

ارچوب قواعد پذيرفته و قرار دادن آن در چياهاضافه كردن واحدهاي جديد به شبكه منطق-١

شده در شبكه؛

كارهاي مذكور وي تكميل سازعبارتبه.كارهاي نوين به شبكه موجودواضافه نمودن ساز-٢

ن آن در چارچوب قواعد موجود شبكه؛و قرار داد

؛كارهاي نظارتي به سيستم نظارتي قبليوپيوند ساز-٣

:رسيم نمودت8شكل شماره زير صورتبهتوانميتالش براي اين نوع از موازنه را -]
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موازنه پيونديگيريشكلنحوه :8شماره شكل 
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ارائه مدل تحليلي -5

ل و همچنين تغيير الملبيني سيستم هابر اثر كاركرد نيروهاي ژرف و تحول در سازهاصوالً

ل تغيير شكل الملبيني موازنه سنتي قوا در روابط هاشكل قدرت بسياري از اصول و چارچوبه

گيريشكلتغير نوع قدرت و ، بر اين اساس بر پايه تحول در اصل توازن قدرت.انديافته

م خوردن هتغيير در گستره موازنه و به، غيرخطيي هاپديدار شدن سيستم، قدرت هوشمند

رت و نتايج جنگ و اهميت يافتن ارتباطات در سيستم موازنه نوين  ضروهارابطه بين توانايي

ي هالذا با مبنا قرادادن نظريه شبكه و سيستم. گرددميارائه نظريه نوين موازنه قوا احساس 

، نهاديگانهسهموازنه قواي هوشمند با الگوهاي ، سايبريي هاو سيستمايههوشمند شبك

كلي مدل تحليلي موازنه قواي هوشمند طوربهدر اين راستا .گيرندميارتباطي و پيوندي شكل 

.ترسيم نمود9شكل شماره صورتبهتوانميي فاقد معيار را هاشبكهدر

قدرداني-6

دانشگاه شيراز به جهت فراهم ساختن معاونت پژوهشي داند از بر خود الزم ميگارندهن

.تشكر نمايدفرصت انجام پژوهش حاضر
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قدرداني

به خاطر مساعدت در انجام ) ره(خميني المللي امامنگارندگان از معاونت پژوهشي دانشگاه بين

.آورندعمل ميپژوهش حاضر قدرداني به

ايهي فاقد معيار منطقهامدل تحليلي موازنه قواي هوشمند در شبكه:9شماره شكل
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