
 

 

 

 

 نامتقارن یهاجنگ درای نوین شیوه کارگزارمحور ینظامنیدکتر
 2اصغر آقاباالزادهعلی، 1سید علی مرتضویان فارسانی

 81/89/06:مقاله پذیرش                                                                       90/90/06: مقاله دریافت

 چكیده 

های نظامی در سطوح مختلف )راهبرد، عملیات و تاکتیک( نقش بسیار مهمی را در دکترین

در نحوه بسیج و پشتیبانی نیروهای درگیر، شرح و توصیف و تبیین رویکرد نظامی کشورها 

کنند. در این های هدایت نیروها ایفاء میتصویرسازی از صحنه نبرد و همچنین تبیین بهترین شیوه

های کارگزارمحور و نقش شناختی به پدیده دکترین تا از منظر هستی مقاله محقق تالش نموده

 نامتقارن بپردازد. های فرهنگی در جنگ های اجتماعی وعوامل ایدئولوژی و انگاره

 وسوی پژوهش سؤاالت ذیل را مطرح نموده است: محقق برای روشن نمودن سمت

 های نظامی کارگزارمحور چگونه است؟کارکرد عامل ایدئولوژی در دکترین -

 نظامی کارگزارمحور چگونه است؟ هایفرهنگی در دکترین -های اجتماعیکارکرد عامل انگاره -

مبتنی بر علم پدیدارشناسی، خبرگی و  صورت ترکیبی کیفی و کمی محقق برای انجام این پژوهش به

 برده است. های مرتبط و پرسشنامه جهت تائید نهایی بهرهنظران حوزه توزیع پرسشنامه صاحب

گیکری  دکترین نظامی کارگزار محور، عوامل شککل  در انتها محقق توانسته است ضمن معرفی پدیده

گکر بکه پیامکدهای ناشکی از آن و     های موجود، بسکترها، عوامکل مداخلکه   راهبردهای گذار از پارادایم

 سازی آن بپردازد.راهکارهای ایجاد و یا خنثی
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 مقدمه
رخدادهای تاریخ بشکریت همکواره موردتوجکه کارشناسکان      ترینقدیمیعنوان یکی از  جنگ به

ها موجب تحوالتی شکگر  در جوامکع   های نظامی و غیرنظامی قرار داشته است. وقوع جنگحوزه

هکای صکنعتی و تحکوالت اجتمکاعی     توان بین جنکگ و پیشکرفت  که می انسانی بوده است، تا جایی

 تصور نمود.ای متقابل رابطه

ای نکو بکه خکود    ها نیکز چهکره  با آغاز انقالب صنعتی در اروپا و ورود انسان به دوران مدرن، جنگ

انکد، ککه   کارگیری فناوری روز، رویدادهای عظیمی را طکی صدسکاله اخیکر رقکم زده     گرفتند و با به

هکا نفکر انسکان در ایکن ککره خکاکی تغییکر در        عالوه بر تلفات سنگین و آوارگی میلیکون  آن حاصل

دنبال کسب اهدا  سیاسکی   بوده است. جنگ در دوران مدرن همواره به کشورهاجغرافیای سیاسی 

در  عنوان  ابزار خشونت به مقابل، طر  پس از شکستِ روند دیپلماتیک و در جهت تحمیل اراده به

 اختیار سیاستمداران بوده است.  

ها احتمال عدم توازن نیروهای درگیر از حیث عکده و فنکاوری   جود در جنگهای مویکی از چالش

ها درصکحنه درگیکری )سکطا تاکتیکک(     تجهیزات بوده است، که این امر اغلب موجب تغییر روش

نامتقکارن شکناخته   های های نبرد تحت عنوان جنگشود. امروزه این شیوهتر میتوسط طر  ضعیف

با توجه بکه تعکاریف موجکود را     در عصر حاضرمتقارن نا هایه جنگی کاربرد شیونمونه .شوندمی

های نظامی فرانسکه و در  بار را برای نیرو ، که شکستی فاجعهمشاهده نمودتوان  در جنگ ویتنام می

های چریکی متقارن درگذشته تحت عناوین جنگهای ناپی آن آمریکا به همراه داشت. مفهوم جنگ

های تجارت جهانی در یازده سپتامبر شد، که پس از حمله به برجشناخته میو میلیشیایی)گریالیی( 

پکردازان آمریککایی وارد    هکای نامتقکارن توسکط نظریکه    ها تحت عنوان  جنگگونه جنگ، این2001

 نظامی جهان گردید. -ادبیات سیاسی

-تنی بر شکیوه ا... لبنان و رژیم صهیونیستی، مبپیامدهای شگر  حاصل از جنگ بین نیروهای حزب

ها و نتایج حاصکله از آن در سکطا    گونه از درگیری های نبرد نامتقارن، نظر کارشناسان نظامی به این

 کننده و شکل  درگیری را به خود جلب نموده است. نیروهای عمل

-انسکانی و انگیکزه  »کننده بکه عامکل   ازپیش نیروهای عمل بیش های نامتقارن تکیهنکته بارز در جنگ

های کالسکیک و مکدرن   های پیچیده در ارتشبندیدر مقایسه با ساختارهای رایج و صورت «هایش

های ماهوی آن، ازجمله قابلیت انجام دلیل ویژگی ها، بهگونه جنگ باشد. محوریت انسان در اینمی

ای را درصکحنه نبکرد پدیکد    بینی، فضایی دینامیک و پیچیده پیش اقدامات و اعمال نوظهور و غیرقابل
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های فرماندهی و کنترل مجهز آورد که انجام محاسبات و ارائه راهکارهای متقابل از سوی سامانهمی

سکازد. در حقیقکت   های نظامی را نیز با چالش و مشکالت جدی روبرو می ترین ابررایانهبه پیشرفته

ا قکدرت  ی اوج درگیری ماشین)ساختارهای مدرن و مکانیکی(، در تقابل بک های نامتقارن نقطهجنگ

اصکلی صکحنه   عنکوان  ککارگزار و عامکل     و سرعت تفکر انسان ) قدرت هوشمند و هوشیار نرم( به

 باشد.می درگیری

تر  درگیر، نخست شده توسط طر  ضعیف های کسبهای نبرد نامتقارن و موفقیتگیری شیوهشکل

بعضکی مکوارد بکا    شد و حتی در عنوان  یک عملیات ایذایی برای کارشناسان نظامی محسوب می به

-منظم و عملیات تروریستی، یکسان شمرده میهای ناتر در فرهنگ نظامی، مانند جنگمفاهیم رایج

ها را برای نیل  به یک هد  گونه جنگ شدند. به همین جهت متخصصان علوم نظامی استفاده ازاین

هکای مکنظم و   ری ارتکش کارگی پنداشتند و لذا تحقق این مهم را فقط از طریق بهسیاسی ناکارآمد می

های صورت گرفته در دهه اخیر میالدی و دانستند. نتایج سیاسی و نظامی حاصل از نبردمنسجم می

های نظامی مرسکوم را  های نامتقارن، عکس نظریههای ضعیف از شیوهآمیز طر گیری موفقیتبهره

ها در  توجه آن اثرگذاری قابلهای نامتقارن نشان از که ماحصل  جنگ نحوی به اثبات رسانده است، به

هکای نظکامی از   رو امروزه شاهد لزوم تغییر در پکارادایم  های رایج نظامی دارد. ازاینتقابل با رویکرد

هکای  بخشی هر چه بیشکتر توسکط گکروه   محوریت سازمان به محوریت انسان و روابط انسانی و اثر

هکا بکه جهکتِ    خت آن برای دولکت نظامی کوچک و حتی بسیار بزرگ هستیم، که لزوم درک و شنا

های اجتماعی، سیاسی و نظامی در مسیر حفظ ثبات ایجاد فهم بهتر و رصدِ روند تغییرات در عرصه

 نماید.امنیت داخلی و خارجی امری ضروری می

-ترین رخدادهای تاریخ بشریت همواره موردتوجه کارشناسان حکوزه قدیمیعنوان یکی از  جنگ به

ها موجب تحوالتی شگر  در جوامع انسانی امی قرار داشته است. وقوع جنگهای نظامی و غیرنظ

ای های صکنعتی و تحکوالت اجتمکاعی رابطکه    توان بین جنگ و پیشرفتکه می بوده است، تا جایی

 متقابل تصور نمود.

ای نکو بکه خکود    ها نیکز چهکره  با آغاز انقالب صنعتی در اروپا و ورود انسان به دوران مدرن، جنگ

انکد، ککه   کارگیری فناوری روز، رویدادهای عظیمی را طکی صدسکاله اخیکر رقکم زده     تند و با بهگرف

هکا نفکر انسکان در ایکن ککره خکاکی تغییکر در        حاصل آن عالوه بر تلفات سنگین و آوارگی میلیکون 

دنبال کسب اهدا  سیاسکی   جغرافیای سیاسی کشورها بوده است. جنگ در دوران مدرن همواره به
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در  عنوان  ابزار خشونت طر  مقابل، به تِ روند دیپلماتیک و در جهت تحمیل اراده بهپس از شکس

 اختیار سیاستمداران بوده است.  

ها احتمال عدم توازن نیروهای درگیر از حیث عکده و فنکاوری   های موجود در جنگیکی از چالش

ی )سکطا تاکتیکک(   ها درصکحنه درگیکر  تجهیزات بوده است، که این امر اغلب موجب تغییر روش

نامتقکارن شکناخته   های های نبرد تحت عنوان جنگشود. امروزه این شیوهتر میتوسط طر  ضعیف

متقارن در عصر حاضر با توجه بکه تعکاریف موجکود را    نا هایی کاربرد شیوه جنگشوند. نمونهمی

ای نظامی فرانسکه و در  هبار را برای نیرو توان  در جنگ ویتنام مشاهده نمود، که شکستی فاجعهمی

هکای  متقکارن در گذشکته تحکت عنکاوین جنکگ     های نکا پی آن آمریکا به همراه داشت. مفهوم جنگ

هکای تجکارت جهکانی در    شد، که پس از حمله بکه بکرج  چریکی و میلیشیایی)گریالیی( شناخته می

پکردازان   هکای نامتقکارن توسکط نظریکه    ها تحکت عنکوان  جنکگ   گونه جنگ، این2001یازده سپتامبر 

 نظامی جهان گردید. -آمریکایی وارد ادبیات سیاسی

-ا... لبنان و رژیم صهیونیستی، مبتنی بر شکیوه پیامدهای شگر  حاصل از جنگ بین نیروهای حزب

ها و نتایج حاصکله از آن در سکطا    گونه از درگیری های نبرد نامتقارن، نظر کارشناسان نظامی به این

 درگیری را به خود جلب نموده است. کننده و شکل  نیروهای عمل

-انسکانی و انگیکزه  »کننده بکه عامکل   ازپیش نیروهای عمل بیش های نامتقارن تکیهنکته بارز در جنگ

های کالسکیک و مکدرن   های پیچیده در ارتشبندیدر مقایسه با ساختارهای رایج و صورت «هایش

های ماهوی آن، ازجمله قابلیت انجام یژگیدلیل و ها، بهگونه جنگ باشد. محوریت انسان در اینمی

ای را درصکحنه نبکرد پدیکد    بینی، فضایی دینامیک و پیچیده پیش اقدامات و اعمال نوظهور و غیرقابل

های فرماندهی و کنترل مجهز آورد که انجام محاسبات و ارائه راهکارهای متقابل از سوی سامانهمی

سکازد. در حقیقکت   نیز با چالش و مشکالت جدی روبرو می های نظامی را ترین ابررایانهبه پیشرفته

ی اوج درگیری ماشین)ساختارهای مدرن و مکانیکی(، در تقابل باقدرت و های نامتقارن نقطهجنگ

عنکوان  ککارگزار و عامکل اصکلی صکحنه       سرعت تفکر انسان ) قدرت هوشمند و هوشیار نکرم( بکه  

 باشد.های نظامی کارگزار محور میبیین چیستی دکترینباشد و لذا این مقاله به دنبال تدرگیری می

تر  درگیر، نخست شده توسط طر  ضعیف های کسبهای نبرد نامتقارن و موفقیتگیری شیوهشکل

شد و حتی در بعضکی مکوارد بکا    عنوان  یک عملیات ایذایی برای کارشناسان نظامی محسوب می به

-منظم و عملیات تروریستی، یکسان شمرده میهای ناتر در فرهنگ نظامی، مانند جنگمفاهیم رایج
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ها را برای نیل  به یک هد  گونه جنگ شدند. به همین جهت متخصصان علوم نظامی استفاده ازاین

ککارگیری   پنداشتند و لذا کارشناسان نظامی نیل به این مهم را فقط از طریکق بکه  سیاسی ناکارآمد می

های صورت گرفتکه در  نتایج سیاسی و نظامی حاصل از نبرد دانستند.های منظم و منسجم میارتش

-های نامتقارن، عکس نظریکه های ضعیف از شیوهآمیز طر گیری موفقیتدهه اخیر میالدی و بهره

هکای نامتقکارن نشکان از    ککه ماحصکل  جنکگ    نحوی های نظامی مرسوم را به اثبات رسانده است، به

رو امکروزه شکاهد لکزوم     های رایج نظامی دارد. ازایکن رویکرد ها در تقابل با توجه آن اثرگذاری قابل

بخشی هر های نظامی از محوریت سازمان به محوریت انسان و روابط انسانی و اثرتغییر در پارادایم

های نظامی کوچک و حتی بسیار بزرگ هستیم، که لزوم درک و شکناخت آن  چه بیشتر توسط گروه

هکای اجتمکاعی، سیاسکی و    بهتر و رصدِ روند تغییرات در عرصه ها به جهتِ ایجاد فهمبرای دولت

 نماید.نظامی در مسیر حفظ ثبات امنیت داخلی و خارجی امری ضروری می

هکای نامتقکارن چیسکت و ککارکرد عوامکل      نظکامی ککارگزارمحور در جنکگ    دکترینپرسش اصلی:

 فرهنگی در آن چگونه است؟   -های اجتماعیو انگاره ایدئولوژی

 های نظامی کارگزارمحور چگونه است؟( کارکرد عامل ایدئولوژی در دکترین1) هایِ فرعی:پرسش

 نظامی کارگزارمحور چگونه است؟ هایفرهنگی در دکترین -های اجتماعی( کارکرد عامل انگاره2)

 های تحقيق: فرضيه

-نظامی کارگزارمحور با تأکید بر کارکرد عوامل ایدئولوژی و انگکاره  هایدکترین ( فرضيه اصلی:9)

 آیند.نامتقارن بشمار می های فرهنگی، هسته اصلی جنگ -های اجتماعی

نظککامی سککاختارمحور بککا تأکیککد بککر کککارکرد عوامککل فنککاوری و   هککایدکتککرین( فرضییيه ییی ي :6)

 آیند.بشمار میهای نامتقارن های سازمانی، هسته اصلی جنگ بندی صورت

 :اه اف 

نظامی کارگزار محور با شناختی دکتریندنبال تبیین هستی در این مقاله، محقق به ه ف اصلی: -الف

 های اجتماعی و فرهنگی است.  تأکید بر عوامل ایدئولوژی و انگاره

نظککامی هککای ( تبیککین چگککونگی کککارکرد عامککل ایککدئولوژی در دکتککرین 1)اهیی اف فرعییی:  -ب

 .ارمحورکارگز

 نظککامیهککای هککای اجتمککاعی و فرهنگککی در دکتککرین(تبیککین چگککونگی کککارکرد عامککل انگککاره2)

 کارگزارمحور.
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 مبانی نظری 

 :الف ـ پیشینه 

ها، مجالت و همچنین اینترنت و  بر اساس جستجوی به عمل آمده از منابع خارجی همچون؛ کتاب

ای در خصکو  تبیکین   گونکه سکابقه  باشکد هکی   با توجه مقاله ککه در حکوزه هسکتی شکناختی مکی     

 کارگزارمحوری در جنگ در داخل و خارج از کشور انجام نپذیرفته است. 

 ب ـ مفهوم شناسی : 

ی های خودآگاه و ناخودآگاه گویند که سازندهآلها و ایدهای از ایده: به مجموعه9اي ئولوژی

های های رویکردها و نظریهپایه دهنده باشد و باألخص تشکیلها میاهدا ، انتظارات و انگیزه

  .( High,2008:12) سیاسی و اقتصادی است

سازی آماده ها و دانش نظامی که در آن ماهیت نبرد، شیوهای از تئوری: مجموعه6دکترين)نظامی(

شود و نیروهای مسلا برای نبرد و شیوه درگیری در نبرد برای دستیابی به پیروزی مشخص می

 (.18: 1344وری باشد، توصیفی است و در زمان اجرا نیاز به تفسیر دارد)آشتیانی،که دست بیش از آن

ها، تجربیات و معیارها که هر ای از مفروضات، ارزش: مجموعه3فرهنگی -های اجتماعی انگاره

مجموعه که به آن عادت کرده تحلیل و توصیف  جامعه واقعیات پیرامون خود را در چارچوب این

 (. Vygotsky, 1978: 8)کندمی

ها در ها و فرصت: ساختار،  به قرارها و توافقات مدل شده که انتخاب 7ساختار و کارگزار

ها( که شامل ای از اجزاء)نقش دیگر به مجموعه عبارتی و یا به گیرندمحدوده و تأثیر آن قرار می

شود  هدافی ویژه اتالق میها باهم و جهت برآوردن ا نحوه تعامالت آن محدوده وظایف، تکالیف و

) های آزادانه گویندکه در مقابل، کارگزاری به توانایی فردی برای رفتار و کنش مستقل و انتخاب

 (.1313،هی

های درگیر، در ماهیت و همچنکین  ای از جنگ گویند که در آن منابع طر گونه: به 5جنگ نامتقارن

 .مشخصه یکدیگر متفاوت است هایبرداری از ضعفنوع درگیری و تالش برای بهره

                                                           
1- Ideology 

2- Military doctrine 

3- Social-cultural context 
4- Agent & Structure 

5- Asymmetric warfare  
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 (Robert,2006:10) لزومکا  نکه   وهایی نامرسکوم  ها اغلب شامل راهبردها و تاکتیککه این درگیری  

هکای  داشتتر با روی آوردن به این شیوه، درصدد جبران کمطر  ضعیف که در آن باشندمی نظامی

 (. Stepanova, 2008: 17)آید کیفی و کمی خود برمی

 های نامتقارن:شناسی کارگزاری و جنگمروری یر مفهوم 

 جنگ نامتقارن جنگکی اسکت ککه در آن طکرفین درگیکر ازلحکاس دسترسکی بکه          :جنگ نامتقارن

طرفکه   تناسبی نداشته و در سطا یکسان قرار ندارند، لذا احتمکال ککاربرد یکک    باهمامکانات رزمی 

هکای  . در جنگ(21: 2831مکنزی،  نیروی نظامی از سوی قدرت برتر بر ضد دیگری وجود دارد)

 ای غیرمنتظکره اقدامات نامتقارن برخال  رویکردهای متقارن، ویژگی تهدیدات نامتقارن دربردارنده 

نامتقارن آثکار   حمالتباشد. منطبق بر یک سری اصول و برآورد منطقی نمی ها آنکه پاسخ به است 

ایجکاد  های دفاعی طکر  مقابکل   ها و سازمانو مدیریتی دستگاهفرماندهی  سامانهدر  ای دهنده تکان

میکزان   عنوان بکا  هی  بهآورد  وارد می موردنظرند. میزان خسارتی که عملیات نامتقارن بر هد  نکمی

نبوده چراکه علیرغم تاکتیکی بودن صکحنه عمکل دارای تبعکات    زمان متناسب  بعدمهاجم در  هزینه

 .(ibid:1391: 22) باشد میراهبردی در سطا  سنگینی

 :صکورت   که به باشد ، نظر یا قواعد بنیادین معتبر میاندیشه ،دکترین تفکردکترين جنگ نامتقارن

مشکی   ، اقدامات و خطواژه بعدها به مجموعه تفکراتشود. این ای خا  ارائه میرهنمود در حوزه

 بککار بکردن  که  گرفت، مورداستفاده قرار ها سیاسی و نظامی برای دستیابی به اهدا  و یا پیشبرد آن

 .(Boyd, 1982:20 )است یمنطقگیری صحیا و  آن مستلزم درک مقتضیات و تصمیم

ککارگیری اصکول آن دارا    ذاتی زیر را به هنگام بهدکترین نامتقارن باید توانایی ایجاد چهار خصیصه 

عکدم   :باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای عملیاتی نیروها در یکک محکیط و فضکای نامتقکارن گکردد     

 (.17: 1341،کرفلد)8انطباق -8ابتکار -1غیرمترقبه بودن -2قطعیت

اسکت ککه رویکدادهای    ای ساختار اساسا  به معنای بستر و معطو  بکه زمینکه  ساختار و کارگزاری:

یابند. ولی دانشمندان علکم  گیرند و معنا میاجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن شکل می

ویژه بکه ماهیکت    ها به سیاست با توسل به مفهوم بستر یا زمینه، چیزهای بیشتری را در نظر دارند. آن

هکا، اعمکال، امکور روزمکره و     منظم روابط اجتماعی و سیاسی اشاره دارند، به این واقعیکت ککه نهاد  

                                                           
1-Uncertainty 

2 -Unexpectedness 
3- Initiative 

4- Adaptation 
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کنند. پس توسل به مفهوم بستر سیاسی بر ورسوم، در طول زمان، نوعی نظم یا ساختار پیدا می آداب

 (.Hay,1995: 44)این فرض استوار است که رفتار سیاسی به منظم بودن گرایش دارد

برای کنش آگاهانه و از  عنوان توانایی یا قابلیت یک کنشگر صورت ساده، به توان بهکارگزاری را می

گونکه ککه مفهکوم    این طریق تالش برای رسیدن به اهدا  یا نیات خود تعریکف ککرد. البتکه همکان    

ساختار دقیقه معادل بستر نیست، مفهوم کارگزاری نیز دربرگیرنده چیزی بکیش از ککنش یکا رفتکار     

بکه ایکن معنکا ککه      اسکت،  ارویژه دربرگیرنده اراده آزاد، انتخاب یا اختیک  سیاسی است. این مفهوم به

های بالقوه کنش، نتیجکه تفککر   توانسته متفاوت رفتار کرده باشد و این گزینش میان شیوهکنشگر می

توانسته چنین باشد. در این صورت مفهکوم ککارگزاری بکا    کم می آگاهانه بازیگر بوده است یا دست

دار )توانایی کنشگر به بازاندیشکی و  خورد، ازجمله با بازاندیشی پایرشته مفاهیم دیگر پیوند می یک

هکایی از رفتکار ککه بکا     گزینش شیوه تأمل درباره پیامدهای کنش پیشین( عقالنیت )قابلیت کنشگر به

ای ککه  کنکد( و انگیکزش )میکل و انگیکزه    ها را عملی مکی حداکثر احتمال، شماری معین از خواست

 .(00همان:  ن برسد()کند به مقصود یا هدفی معیواسطه آن بازیگر تالش می به

در گذار از ساختارگرایی به پساساختارگرایی، فوککو نقشکی بسکزا داشکت. او در      يی:پساساختارگرا

به تعبیری ساختارگراست، چون اپیسکتمه شکبیه سکاختار اسکت. ولکی در تبارشناسکی        یشناس نهیرید

. از دیکدگاه  دهکد  یشود، چون به قدرت و کردارهای غیر گفتمانی نیکز اهمیکت مک   فراساختارگرا می

شود تکا نیکاز حکال حاضکر را برطکر  کنکد. قکدرت از        فوکو، تاریخ همیشه از منظر حال نوشته می

سکاختارگرایان بکه مخالفکت برخاسکت: اول آنککه       مقولکه وی بکا دو  .دیدگاه فوکو شکل ربطی دارد

تمکان درک  ککه بکدون گف   توانند شرایط انسان را تبیین کننکد. و دوم آن ساختارهای قطعی پنهان نمی

ککه   طور علمی ناممکن است. دریدا هم در این راستا ساختارشکنی را مطرح کرد. واسازی شرایط به

وسکیع   یا روشکنفکری پیشکتاز در گسکتره    یها ترین جنبش یکی از مهم عنوان بهدر فرانسه و آمریکا 

 و یککک جنکبش فکککری پساپدیدارشناسککانه  اساسکا  مکورد شناسککایی و تصکدیق قککرار گرفتکه اسککت،    

پساساختارگراست. پساساختارگرایان در جریان انتقادهای به ساختارگرایان به مبانی اندیشه و روش 

 . (33 :1370 کار خودشان شکل دادند )بیتس،

 نظکامی،  حکوزه  نظران صاحب و دانشمندان توسط که ییهایتئور از استفاده بام ل مفهومی تحقيق:

 و هکا  مؤلفکه  ابعکاد،  هکا، دگاهیک د از یفهرسکت  ،اسکت  شکده  مطکرح  های نظامی کارگزار محوردکترین
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 شکده  ارائکه  ریک ز مکدل  در که  است دهیگرد مشخص مقاله ینظر  چارچوب به مربوط یهاشاخص

 .است

 

 
 

 : یشناس روش
-موضوع این پژوهش در خصو  معرفی دکترین نظامی کارگزارمحور در جنکگ  که نیابا توجه به 

فرهنگی بوده است، لکذا  -های اجتماعیی و انگارهدئولوژیاهای نامتقارن و الگوی کارکردی عوامل 

باشکد. جامعکه    کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی تحلیلی، پیمایشکی مکی   -نوع تحقیق بنیادی 

نظران و نخبگان  نفر( از صاحب 11خبرگی) جامعه ونفر( 03عه آماری)؛ جامقسمت دوآماری شامل 

باشند ککه بکا توجکه بکه      های مرتبط با موضوع می اندرکاران حوزه های نامتقارن و دستحوزه جنگ

 اند. تمام شمار انتخاب شده صورت بهمحدودیت 

-صل از مصاحبه صاحبهای حااول و برداشت گیری از مدارک عمدتا  دستهای تحقیق با بهرهداده

اساس اصول هرمنوتیک مورد تحلیل قرار گرفته است و جهت باال بردن روایی و اعتبار  نظران و بر

برای محاسبه میزان پایایی پرسشنامه از آلفای گیری گردیده و از پرسشنامه جهت سنجش نتایج بهره

 .محاسبه شده است. SPSSافزار  کرونباخ و از طریق نرم

شناختی دکترین نظامی کارگزارمحورمدل  مفهومی هستی  
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 های تحقیق ها و یافتهداده لیوتحل هیتجز
 یخش اول تحلي  محتوايی: 

باشد پیونددهنده نظرات، تجربه، علم و نظامی که موردبحث این مقاله می طورکلی مفهوم دکترین به

 -فناوری، آموزش، سازمان و ساختار و نحوه پشتیبانی نیروها با در نظر گرفتن عوامل اجتماعی

های کالن راهبردی تا ریزیباشد که جهت دهنده و راهنمای طرحمیفرهنگی، سیاسی، دیپلماسی و ... 

های نظامی که به جهت باشد و یا به عبارتی روح حاکم بر سازمانترین سطا نیروهای نظامی میپایین

آید، ضمن اینکه با تغییرات علم و های نظامی درمیصورت پارادایم در سازمان احاطه معنایی خود به

گیرد، لیکن اساس و جوهر آن سخت ارب تاریخی مورد تجدیدنظر و اصالح قرار میفناوری و یا تج

باشد و های نظامی مبنا و منشأ شهودی آن میتوجه در خصو  دکترین مقاوم و پایدار است.نکته جالب

نماید، دکترین لذا نحوه تفکر و دستگاه فکری و اندیشه ایده پردازان، در آن نقش اساسی بازی می

موجود مولود عصر مدرن و نگاه عقالنی به رویدادهای اجتماعی بوده و دیدگاه خطی به روند نظامی 

هایی روبرو شده ولی با تغییرات جزئی اساس های اخیر با پارادوکسامور نظامی دارد و اگرچه در دهه

شمن یا ها وجود دگونه از دکترین های اجتماعی حفظ نموده است. در ایننگاه مادی خود را به کنش

بندی و در طور کامل فهرست های آن بهبخش دکترین بوده که رفتار و توانایی همان دیگری هویت

آنچه خارج از این  شوند)در اصطالح تهدیدمحور( ولذا هرمقابل رهنمودهای نیل به موفقیت ارائه می

آنکه عموما  در تهدیدات تشخیص نبوده و راهکارهای مقابله با عنوان تهدید قابل ها قرار بگیرد بهمقوله

دلیل عدم درک صحیا با سردرگمی مسئولین همراه است،  اند به شده بینی متعار  و خطی از قبل پیش

العمل حاکمان استفاده از های سیاسی امروز تنها عکسشاید به همین دلیل است که در زمان بحران

  مند از تسلیحات و ادوات سنگین بوده است.نیروهای نظامی بهره

 نیدکتر در این تحقیق، تالش شد تا با بازخوانی پدیده جنگ تشریا ابعاد و عوامل گوناگون پدیده

های نامتقارن معرفی شود که در  حال رشد پاردایمی نوین در حوزه جنگ عنوان بهی کارگزارمحور نظام

درآورده و شکل  های سنتی کالسیک نظامی را به لرزههای پارادایمو توسعه روزافزون بوده و پایه

دهد که دیگر تنها تهدید محوری و انعطا  در نیروهای مقابل کافی ی تغییر میا گونه بهها را درگیری

 خواهد بود. پذیری کلید چارهمحوری و انطباقنبوده بلکه قابلیت

در مند از سوابق علمی و آموزشی نظامی سعی شناسانه بهرهبه همین منظور با نگاهی ژر  و پدیدار

چه چیزی وجود دارد؟  سؤاالتپاسخ به  گرید انیب بهی کارگزارمحور یا نظام نیدکتربیان چیستی ماهیت 

ی نظام نیدکتر دهنده لیتشکهای نامتقارن چگونه است؟، اجزای رهیافت کارگزارمحوری در جنگ
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 که آنونی با یکدیگر چگونه است؟، اصول عمومی حاکم بر عملکرد و دگرگ ارتباطشان وکارگزارمحور 

چه  ها آنانگیزد و آیا علی هستند؟ و اگر هستند، ماهیت علیت چیست؟، چه چیزی کنشگران را برمی

های ایدئولوژیک و انگاره -های ذهنی دارند؟، نقش ترجیحات فردی و نهادهای سیاسیقابلیت

پارادایم عام تاریخی و فرهنگی، آیا این  ازلحاسگیری آن چگونه است؟ و فرهنگی در شکل -اجتماعی

 (.33: 1313است، یا بسترمند؟)هی،  شمول جهانو 

شود به ماهیت پدیده و برای تبیین آن در این حوزه خطوط فاصل شناسی مربوط میخالصه آنکه هستی

ی تبیین روشن بهمابین ی موضوع  و روابط فیها مؤلفههای دیگر، ابعاد و وجه تمایز آن با پارادایم که آن

 (. 84 همان:شده است)

 ها:یخش دوم تحلي  کمی داده

صورت  (تم) مضمون 1 و بعد 03 ، تولید جزء مرتبط کدخط  بیش از هزار باز یکدگذار مرحلهدر این 

 مند تنظیم گردید.قضایای تئوریک بر اساس مدل نظام تیدرنهاگرفت و 

 های نظامی کارگزار محورپیشنهادی بر اساس دکترین 1قضایای تئوریک -

های نامتقارن شامل پیچیده شدن ساختارها، عدم قطعیت، نگاه نامنظم به جنگ، : محیط جنگ1قضیه

های نامتقارن، ساختارهای نامتقارن، غیرخطی مثابه هنر، ابهام درصحنه جنگ آشوبناکی، جنگیدن به

نامنظم  هایها و شکل نوین و سیال جنگها، عدم یکنواختی جنگبودن، تأکید بر اقتضایی بودن کنش

 عنوان شرایط علی بر طبقه محوری تأثیرگذار است.  که به

-: ایجاد و اشاعه عملیات ایده محور، بهبود اجرای عملیات، توسعه تعاملی افقی و عمودی شبکه2قضیه

های مختلف، ایجاد و ارتقاء عملیات، کنترل سهل و آسان، ارگانیک و اقتضایی های عملیات بین رده

بر خالقیت فردی، انضباط خودآیند و  ی بودن دستورات، فاقد کنترل سازمانی، تکیهبودن سازمان، ضمن

بینی، تمرکززدایی، ابتکاری بودن و سپردن عملیات به  پیش خودانگیختگی، احتمال گرایانه، غیرقابل

 ها مؤثر خواهد بود.های تعامل و کنشها  بر استراتژیکارگزار در تمام رده

عنوان عوامل  ها و آماد و پشتیبانی بههای اجتماعی و رسانهت و ارتباطات شبکه: فناوری اطالعا3قضیه

 ها مؤثر خواهند بود.های تعامل و کنشگر بر استراتژیمداخله

سازی و ایجاد های نامتقارن، اسطوره: توسعه رهبری، در جنگ، نظام آموزشی منطبق بر جنگ8قضیه

ها مؤثر خواهند های تعامل و کنشساز هستند که بر استراتژیعنوان بستر و زمینه مرجعیت  نهادها به

 بود.

                                                           
1- Theoretical propositions 
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های نظامی کارگزارمحور پیامد و نتیجه ایجاد طرح مانور ایده محور، : محیط دکترین0قضیه

ها، ایجاد اراده مشترک حاصل های ایده محور، وجود نیروی انسانی تعامل محور بر پایه انگاره مأموریت

اساس حس  وضعیتی کارگزار درصحنه، وحدت هد  و فرماندهی بر از حس مشترک و آگاهی

-گیریریزی و تصمیمفرهنگی، ذهنی شدن طرح -های اجتماعیمشترک منبعث از ایدئولوژی و انگاره

ها، ناپایداری و نامتقارن شدن ساختارها)فراکتال(، دینامیسم باالی عملیات، اقتضایی شدن زمان و مکان 

سازی نیروهای گیری و اجرای عملیات)زمان کیفی(، ناتواننگ باالی تصمیمآه اجرای عملیات، ضرب

یابی ذهنی و ایده محور مبتنی بر ساختار در تشخیص، تعیین و مقابله با اقدامات کارگزار محور، هد 

 باشد.بدیل و ایده محور می های بیدرصحنه عملیات و تاکتیک

عنکوان عوامکل بسترسکاز هسکتند ککه بکر        اجتمکاعی فرهنگکی بکه   هکای  : ایده، ایدئولوژی و انگاره1قضیه

 .ها مؤثر خواهند بود.های تعامل و کنشاستراتژی

   :و پیشنهاد یریگ جهینت

 گیری نتیجهالف ـ 
شود که نگکاه کلکی بکه جنگیکدن را     عنوان عامل اصلی محسوب می مدرن کارگزار بههای پستدر جنگ

واحکوال   صورت اقتضایی و بر اساس شکرایط و اوضکاع   نبرد را به نماید، صحنهتفسیری و ایدئالیستی می

ها را گیری نمایند و کلیه تصمیمکند. کارگزارها خارج از ساختارها و اقدام میتشکیل و سپس منحل می

هکای تکاکتیکی در راسکتای تحقکق     دهند، تعیین هکد  با محوریت خود و در هنگامه کارزار صورت می

گیکری   بینکی بکوده و لکذا شککل     پکیش  صورت ککامال  غیرقابکل   اجتماعی فرهنگی بههای ها و انگارهآرمان

باشد طکرح مکانور و سکازمان رزم ایکده     ریزی، هدایت و اجرا ایده محور می مأموریت طی مراحل طرح

، فاقد فرماندهی و کنترل باالدستی و کامال   آزاد درصحنه بوده که در بحث پشکتیبانی  1محور و خودآیند

 خا  و ثقلی برای آن متصور نیست.  نیز الگوی

های ایکدئولوژیک بکوده و ایکده محکور     هد  راهبردی سازمانی در عملیات کارگزار محور همان آرمان

 ها(، هندسه )شکل( سکازمان اصلی و مبنای فرماندهی و سبک رهبری، نظامات حاکم )فرآیندها و روش

 باشد.اجرا میمراتب در مرحله  ها و سلسلهو نحوه ارتباطات بین رده

بعدی  توان  یک مدل تخت و یکگیری و اقدام درصحنه عملیات دیگر نمی در خصو  فرآیند تصمیم

هکای  ابژه و سوژه را از یکدیگر جدا نمود و بکه نسکبت   اصطالح را برای فرآیند مذکور ترسیم نمود و به

-گیری چندبعدی مکی  صمیمدر کارگزار محوری مدل فرآیند ت. ها را با یکدیگر مخلوط نمودمختلف آن

                                                           
1-Initiative 
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فرهنگی، شناخت دشکمن،   –های اجتماعیهای ایدئولوژی، انگارهرانباشد.ذهنیت کارگزار که تابع پیش

در یک مواجهه و چالش دیالکتیک و  مارپی  گونکه بکا عینیکات     اطالعات با تعامل بین دیگر کارگزارها

شکود و بکا   تعکاملی ممکزوج مکی    صکورت  صحنه نبرد شامل مشاهده و اطالعات دشکمن قرارگرفتکه، بکه   

گیری و محاسبه در واحد زمان کمی تصکمیمات خکود را منبعکث از     اندازه آهنگی کیفی و غیرقابل ضرب

رسکد ککه   نظکر مکی   شده و تحلیل آن چنکین بکه   از بیان مباحث مطرح. نمایدایده اتخاذ و آنگاه اقدام می

باشکد، مولکود   شکناختی آن مکی  بال تبیکین هسکتی  دن نظامی کارگزارمحور که این مقاله به پارادایم دکترین

محکیط ککه موجکب     2و آشکوبناکی  1قطعیت تقارن منفی و موجب عدم های نامتقارن و قبول عدمجنگ

هکای  های ایدئولوژیک و انگارهذهن کارگزار درصحنه عملیات بوده که با بسترسازی 8و پیچیدگی 3ابهام

سازی در راستای تحقکق راهبردهکای آرمکانی در    تماناجتماعی فرهنگی حاصل از فرآیندهای پیچیده گف

های ارتباطی سخت و نرم و عامل اطالعات جهت گر شبکه کارگیری عوامل مداخله ذهن کارگزار و با به

گیری و آگاهی وضعیتی و آماد رسانی شکل و شیوه جدیدی از عملیکات   یابی و ناوبری، جهتموقعیت

ای اجرا، رهبری، روابط کارکنان و انتخاب هکد  بکر اسکاس ایکده     هزده و با پیامدهایی در حوزه را رقم

واحوال را جایگزین عواملی کمی زمان  شود، به عبارتی عوامل کیفی شرایط اقتضایی و اوضاعپدیدار می

 نماید.گرایی می و مکان تعین

و انکدازه   سبب ایده محوری کارگزار تمامی پیامدهای ذکرشده ناپایدار بوده و به همین جهت، شککل  به

طور ناپایدار برساخت شده و در پایان عملیات نیز منحکل   واحوال به ساختارها بر اساس اقتضاء و اوضاع

صکورت   ماند خود کارگزار است.نگاه به این شکیوه عملیکات بکه   شوند و آنچه از ابتدا تا انتها باقی میمی

دیکک ککه همکان فضکای تکاکتیکی      نمای دور و نزدیک کامال   مغایر و معکوس است چراکه در نمای نز

تکوان  باشد ولی در نمای دور که میباشد وضعیت کامال   آشوبناک و پیچیده و نامنظم میصحنه نبرد می

سطا راهبردی محسوب نمود، نظم و استواری بر آن حاکم است که حاصل راهبردهای دقیق و فضکای  

 باشد. فرهنگی می -عیهای اجتماسازیسازی شده مسلط ایدئولوژیک و انگارهگفتمان

                                                           
1-uncertainity 

2- Chaotic 
3- Ambiguity 

4- Complexity 
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مختلککف مککدرن و  1در دو بافتککار رودرروشککود تککا چنانچککه طککرفین  موجککب مککی ذکرشککدهعوامککل 

شوند، علیرغم برخکورداری نیروهکای نظکامی در    پسامدرن)متقارن و نامتقارن( وارد درگیری با یکدیگر 

مند از امکانات و فناوری و عده بیشتر در مقایسه با طر  دیگر بکه جهکت سکیالیت در    بافتار مدرن بهره

عملیات کارگزار محور نتوانند مرکز ثقل نیروهای فوق را تعیین و پیامدهای ناشکی از عملیکات خکود را    

-منجر به سردرگمی و ناکارآمدی ایشکان مکی   تیدرنهابر روی طر  مقابل بررسی و برآورد نمایند که 

 .شود

های نظامی کالسیک نگاه رئالیستی به صحنه نبردها داشته و توان نتیجه گرفت که دکترینی میطورکل به

هکای  عدم قطعیت صحنه نبرد را حاصکل اطالعکات نکاقص خکود از تجهیکزات، امکانکات و توانمنکدی       

قیکت  در فضای نامتقارن کارگزارمحور عدم قطعیت حاصل خال که یدرحالدانند دشمن)تهدیدمحور( می

 ی است.ستیدئالیاو نگاه به صحنه نبرد  باشد یمتولید  درصحنهذهن ایده پرداز کارگزار 

و طراحی راهبردهکای اصکلی و فرعکی دکتکرین      های نظامی کارگزارمحورپس از تدوین الگوی دکترین

هکای  گیرد که پیامدهای ذیکل حاصکل از ککارکرد عوامکل ایکدئولوژی و انگکاره      شکل می کارگزار محور

 اجتماعی و فرهنگی در آن را به دنبال خواهد داشت: 

 های اجتماعی و فرهنگی وجود نیروی انسانی تعامل محور بر پایه انگاره -

 ابزار روابط تعاملی و محوریت کارگزار عنوان بهاثربخشی سیستم  -

 درصحنهایجاد ارده مشترک حاصل از حس مشترک و آگاهی وضعیتی کارگزار  -

هکای اجتمکاعی و    و فرماندهی بر اساس حس مشترک منبعث از ایکدئولوژی و انگکاره   وحدت هد  –

 .فرهنگی

 ب ـ پیشنهادها

کارگزارمحور و پیچیدگی، عدم قطعیکت و   نظامی دکترینبا توجه به نقش محیط نامتقارن در  -الف

درک مشترک از مسائل و ایجاد نگاه و فهم مشکترک   منظور بهآشوبناکی در این محیط اقدامات الزم 

هکای امنیتکی و دفکاعی صکورت     های مناسب در حوزهبین مسئولین نظامی و سیاسی، تدوین راهبرد

 پذیرد. 

کارگزارمحور نگکاه عمیکق بکه اهمیکت عوامکل بسترسکاز ایکده         نظامی دکترینتقویت  منظور به -ب

هکای مختلکف و   تعکاملی بکین رده   -اعی و فرهنگکی های اجتمک محوری، اهدا  ایدئولوژی و انگاره

 موردتوجکه رهبری نظامی به جهت تقویت انسجام درونکی، پویکایی و اثربخشکی نیروهکای مسکلا      

                                                           
1-Context 
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هکا و اسکناد فرادسکتی امنیتکی و دفکاع       فرماندهان و مسئولین سیاسی در تدوین راهبردهکا، سیاسکت  

 قرار گیرد.   موردتوجه

-شامل فناوری اطالعات و ارتباطات و آماد و پشکتیبانی، شکبکه   گربا توجه به عوامل مداخله -پ  

ککارگزارمحوردر   نظکامی  دکتکرین سکازی  گیری و یا خنثیها در جهت شکلهای اجتماعی و رسانه

 قرار گیرد. موردتوجههای دفاعی و امنیتی تدوین سیاست

-کارگزارمحور در جنگ نظامی دکترینگیری از بودن بهره صرفه به مقرونبا توجه به اثربخشی،  -ت

های توسعه سبک رهبری، شکل سازمانی، نظام آموزشی، تجهیزات، ابزارهکا  ها  راهبردها و سیاست

 و منابع سازمانی نیروهای مسلا کشور تدوین گردند.

 نظککامی دکتککرینگککذاری در نیروهککای مسککلا کشککور مبتنککی بککر عوامککل راهبردهککا و سیاسککت -ث

هکای وحکدت هکد  و فرمانکدهی،     قرار گیرد تا ویژگکی  دتوجهمورکارگزارمحور بایستی به شکلی 

اقتضکایی، طکرح    صکورت  بکه ریزی و اجرای عملیکات  ذهنی شدن  تصمیمات، ایده محوری و طرح

ایکده عملیکات اقتضکایی و امککان اراده      برحسکب دهکی رزمکی فراکتکالی    محور و سازمانمانور ایده

   نبرد محیا شود. درصحنهمعطو  به آزادی کارگزار 
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