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 مقدمه
 بارای  چاارچوبی  و تبیاین  جهات  گاذار تأثیر فکری هاینحله از یکیعنوان به 0«آشوب نظریه»

 نظریه این است. گرفته قرار استفاده مورد مختلفی علمی هایرشته در اتیر هایدهه در ،تحلیل

 تاار،،  جهاان  در نظام  وجاود  باه  باور و شناتت و فهم جهت انسان عمیق عالقه بر اتکای با

 در ریشاه  آشاوب،  معنی به «Chaos» واژه کند. عرضه را تود شناتتیمختصات کندمی تالش

 نظام بای  ظااهر   پا   در بود مدعی که است باستان یونان در باوری بر ناظر و دارد یونانی زبان

 (.01 :0۳80 مشیری، ) دارد وجود منسجمی ارتباطات و نظم آن، درونی آشفتگی و جهان امور

 هار  ۀآیند دقیق بینیپیش امکان بر مبنی ۳الپالس ایده مقابل در 0۱11 سال در 1پوآنکاره هنری

 و شاود مای  منجر فردا بینیپیش در بزرگ هایتطا به امروز کوچک هایتطا داشت اعالم پدیده،

 اسات  غیارممکن  اماری  نیاز  بینیپیش تطاست، با توأم امروز وضعیت دقیق شناتت کهازآنجایی

 0۱3۳ ساال  از پوآنکاره، سوی از آشوب ایده طرح از پ  (.۳3 :0۳80 سالمی، و 0۳۱1 )صفری،

 کاه  یافات  اداماه  جاا بدان تا تجربی کاربرد و استقبال این یافت. افزایش نظریه این به نظری تمایل

 نظریاه  یعنای  ،فیزیک نظریات در مهم انقالب دو موازات در را آشوب نظریه دانشمندان، از برتی

 را مطلاق  فضاای  و زماان  نیاوتن  نظریاه  که حالی در گرفتند. نظر در 2کوانتومی فیزیک و 4نسبیت

 را کنتارل  درتاور  و دقیاق  یهاا سانجش  به دستیابی میکوانتو نظریه و داد قرار جدی نقد ورحم

 سااتت  مواجاه  مهمای  هاای تخصای   باا  را یقینای  هاای بینای پیش آشوب نظریه برد، سؤالزیر

(Devaney, 2003: 20- 25). و هاسیستم مطالعه سیر محاسباتی، هایابزار در پیشرفت با 

 مای علو یافت. ایمالحظه درتور رشد ،ناپذیربینیپیش و تصادفی ظاهر به و پیچیده بسیار جریانات

 ریازی برناماه  مادیریت،  اقتصااد،  پزشاکی،  مهندسای،  علاوم  فلسافه،  جغرافیاا،  هواشناسی، همچون

 (Levy, 1994 & Kiel, 1997 & Fichter, Pyle Whitemeyer, 2010) اجتمااعی  علوم آموزشی،

 نحله این تجربی هایدستاورد و تئوریک مبانی بهباتوجه که بودند تخصصی هایرشته جملهز ا

                                                                                                   
1. Chaos Theory 

2. Jules Henri Poincare 1854-1912   

3. Pierre Simon Laplace 1749-1827 

4. Theory of Relativity 

5. Theory of Quantum 
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 امکاان  و تواناایی  گیرناد.  کارهب تود مطالعات در را آن چارچوب کردند، تالش جدید، فکری

 نظریاه  مرکازی  دال رسد،می نظر به آشفته و غیرمنظم اول نگاه در کهسیستمی در نظم شناتت

دور  و آشوبناک را هارفتار گونهاین مختلف، علمی هایرشته ،هامدت که مدعایی است. آشوب

 نظریاه  دانستند.می نتیجه بدون راآنها  شناتت و فهم جهت تالش واست  کرده ارزیابی فهماز 

 جدی تحولی دچار را بینیپیش و تبیین شناتت، نحوه آشوبناک هایسیستم بر تمرکز با آشوب

 است. داده پیشنهاد مراحل این برای متفاوتی مختصات و کرده

 تبیاین  که شده تشکیل مراحلی از تخصصی، و تحلیلی حوزه از یکیعنوان به امنیت تحلیل

 تطای تاک  و اثبااتی  رویکارد  از اساتفاده  کنار در است. برتوردار ایبرجسته جایگاه از آن، در

 ایان  تبیاین  جهات  نیاز  آشاوب  نظریه از توانمی امنیتی، هایپدیده وقوع علت شناسایی جهت

 نتیجاه  در که هستیم مواجه تغییراتی با امروز جهان در سو، یک از چراکه کرد. استفاده هاپدیده

آنهاا   تبیاین  توان اثباتی، رویکرد دیگر که گذارندمی نمایش به تود از صورتی وقایع، برتی آن

 هشاداردهی  و بینای پایش  باه  منجار  ناق  یا غلط یابیعلت هرگونه دیگر، سوی از و ندارد را

 در دارد. دنباال  باه  را مساتقر  سیاسای  نظاام  غاافلگیری  نهایات در که شودمی نابجایی و اشتباه

 باا  مشاخ   ارتباطات دارای که سیستمی نگاه یک بستر در مطالعه مورد پدیده اثباتی، رویکرد

 از نااق   برشای  در پدیده دیدن بر عالوه رویکرد، این در شود.نمی دیده، است بیرونی محیط

 ایان  بار  اتکای با شود.می لحاظ متوازن اثری و وزن نیز دهندهتشکیل عناصر تمامی برای زمان،

 بلناد  افقی در مطالعه مورد پدیده آینده وضعیت و تغییرات شناتت مدعی اثباتی نگاه مقدمات،

 در سیاسای  و اجتماعی رویدادهای برتی وقوع دهد.می نوید را درازمدت بینیپیش و بوده نیز

 از آن جرقاه  کاه  تون  کشور همچون عربی کشورهای در انقالب وقوع ازجمله اتیر هایلسا

 آشاوب  نظریه است. کرده مشغول تود به را تحلیلگران هایذهن شد، زده فرد یک تودسوزی

آنهاا   پایاه  بار  که کندمی تأکید دیگری اصول بر اثباتی، رویکرد شناتتیمعرفت بنیادهای نقد با

 سیساتم  حساسایت  و دهندهتشکیل عناصر اثر بودننامتوازن بر سیستمی، نگاه بر تأکید بر عالوه

 مکان اسات  م فارد  یاک  تودسوزی آشوب، نظریه چارچوب در کند.می اشاره اولیه شرایط به

 ساایر  به نسبت بلکه ؛نیست برابر عنصر همان وزن با تنها نه که باشد داشته دنبال به عظیم اثری

 هساتند،  آن نیازمناد  امنیتای  مساائل  تحلیگران رو،ازاین است. نامتوازن نیز دهندهتشکیل عناصر
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 تاا  کنناد  مجهاز  نظاری  و پژوهشای  یهایافته آترین به را تود علمی، هایپیشرفت بهباتوجه

 مقتضای  هاای هشدار و ارائه ایبینانه واقع بینیپیش صحیح، تبیین و شناتت بر اتکای با بتوانند

 تبیین حوزه در جدید هاینظریهازجمله  آشوب نظریه کنند. منتقل مناسب زمان در را درستی و

 کند.می عرضه حوادث یابیعلت جهت را بدیعی رویکرد که است

 ؛توصایف  :شاامل  اسات  مرحلاه  چند فرایندی امنیتی، هایپدیده و مسائل وضعیت، تحلیل

 امنیات  تحلیال  قلب را آن توانمی که است مهمی گام تبیین، تفهیم. و تبیین ؛بندیطبقه ؛تجزیه

 عناصار  باه  آن شکساتن  )توصایف(،  شدهمشاهده رویداد یا پدیده جزئیات بیان از پ  دانست.

 اسات  الزم بنادی(، )طبقه جدید یهاتوشه قالب در اجزاء مجدد بندیدسته و )تجزیه( متشکله

 تحلیال  فرایناد  صاحیح،  و دقیاق  یاابی علت بدون شوند. شناتته حوادث عینی و بیرونی علت

 تاالش  رو پیش مقاله در اساس، همین بر ندارد. سیاسی -اجتماعی کارکرد و بوده ناق  امنیت

 مرحلاه  بار  تأکیاد  باا  امنیات  تحلیال  فرایناد  آشوب، نظریه تبیینی رویکرد بر اتکای با شود،می

 نظریاه  این منظر از مهم گام این نظری و میمفهو مختصات و گرفته قرار کنکاش مورد «تبیین»

 تشاریح  .0 نماود:  بیان توانمی ذیل نکات در را مقاله این مهم اهداف مبنا این بر گردد. تشریح

 تئوریاک  و میمفهو مختصات تعیین و آشوب نظریه شناتتیمعرفت هایبنیاد و اصول تفصیلی

 ضارورت  و نظاری  آورده تشاریح  .۳ و امنیات  تحلیال مای مفهاو  مادل  ارائاه  .1 و نظریاه؛  این

 تبیین. مرحله بر تأکید با فرایند این در آشوب نظریه کارگیریهب

 نخسات  شاود:  داده پاساخ  ذیل پرسش چند به شودمی سعی اشاره مورد اهداف به وصول برای

 و مای مفهاو  مختصاات » و گرفتاه  شاکل  «شناتتیمعرفت هایبنیاد» چه پایه بر «آشوب نظریه» اینکه

 «تبیاین » و اسات؟  مراحلی چه شامل «امنیت تحلیل فرایند» دوم، هستند؟ کدامین نظریه این «تئوریک

 چاه  تبیاین  جهات  آشاوب  نظریه تئوریک الزامات سوم، و دارد؟ تعریفی و جایگاه چه فرایند این در

 شود؟می تغییراتی چه دچار تبیین مرحله الزامات، این گیریکاربه صورت در و باشندمی

 

 آشوب نظریه شناختیمعرفت هایبنیاد الف.
 شاد:  تواهاد  شاناتته  نظریاه  ساه  باا  تنهاا  بیستم قرن دانش باورند، این بر دانشمندان از بسیاری

 .Ritchie, 2003: 22)و  41: 4831 یکوکار،  ن( آشاوب  نظریاه  و کوانتاوم  مکانیاک  ؛نسبیت
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 حاضار  عصار  علمای  انقالب سومین کوانتوم و نسبیت نظریه دو از پ  آشوب نظریه که نحویبه

 باه  رفتاار » پا    در که است این )آشوب( نظمیبی نظریه طرفداران اصلی ادعای شود.می معرفی

 بورس هایبازار و هاسازمان تا گرفته هواشناسی هایسیستم از مختلف هایپدیده «تصادفی ظاهر

 ناوعی باه  قائال  نظریاه  ایان  طرفاداران  (.04 :0۳84 زاده،قربانی و )نیکوکار دارد وجود نظم نوعی

 ناپاذیر بینای پایش  و پیچیده غیرتطی، نامنظم، ظاهربه هایرفتار نهان صورت در غایی نظم الگوی

 نظریاه  شاود. نمای  دیاده  آنهاا  ظاهری صورت در که (021 :0۳۱۳ نژاد،موسوی و )اکوانی هستند

 ؛اسات  گیاری انادازه  درتورآنها  ورودی اگرچه که است هاییسیستم رفتار بررسی دانش آشوب،

 .(moon, 1990: 57) رسدمی نظربه تصادفی «ظاهر در» هاسیستم این تروجی اما

 

 آشوب نظریه و گراییاثبات پارادایمی تمایزات .0

 تاود  از کاه  هاایی سیستم که بود آن علمی فضای در میعمو تصور بیستم، قرن آغاز از پیش تا

 نیساتند.  شاناتت  و درک قابال  و دارند آشوبناک کلیتی دهند،می نشان نظمبی و آشفته رفتاری

 دارای کاه  شدندمی مواجه هاییپدیده با تود مطالعات در دانشمندان که زمانی اساس، برهمین

 نظمبی و آشفته هایرفتار دارای مصادیق و مواردمثابه به را هاپدیده آن نبود، «انتظار مورد نظم»

 کردند.می روانه بشری فهم تانهتاریک به ندارد، وجود آنها شناتت امکان که

 پایاه  کاه  داشات  نیاوتنی  تفکار  فلسفی بنیان در ریشه ،هاسیستم و هاپدیده به نگاه نوع این

 1؛«تقلیال » 0؛«نظام » مفااهیم  :شاامل  هاا  پایاه  و اصاول  ایان  باود.  داده شکل را دوره آن دانش

آنهاا   نتایج و اندشده تعیین پیش از چیز، همه اول، عنصر بر مبتنی بودند. 4«جبر» و ۳«بینیپیش»

 واضاح  جهان این در معلول و علت بین روابط است؛ معین و قطعی حرکت، قوانین بر اتکای با

 را سیساتم  عملکارد  کاه  اسات  معناا  ایان  بر ناظر «تقلیل» است. پذیرکنترل چیز همه و ساده و

 در «بینای پیش» عنصر داد. توضیح سیستم آن قطعات عملکرد از ایمجموعه شناتت با توانمی

 باه  جهاانی،  ساطح  در هاا رتاداد  مشااهده  با توانمی که است مفهوم این بر ناظر پاردایم، این

                                                                                                   
1. Order  

2. Reduction 

3. Prediction  

4. Detemination 
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 امتاداد  در روند یک که داشت تأکید باور این بر نیز «جبر» مفهوم و یافت دست آینده بینیپیش

 پاذیرد مای  پایاان  روشان  و منطقای  شکلی به و کندمی حرکت پذیربینیپیش و منظم هایمسیر

 فکاری  سانت  شاناتتی معرفت اصول عناصر، این میتما (.08۱ :0۳۱1 نژاد، موسوی و )اکوانی

 داشاته  تأکیاد  پدیده دهندهتشکیل عناصر میان قطعی نظم بر که دهندمی شکل را 0«پوزیتویسیم»

 تحقاق  بر اتکای با اجزاء شناتت طریق از نظم این به دستیابی را علمی شناتت نهایی هدف و

 کناد مای  معرفی آینده بینیپیش جهت متنوع یهامکان و مختلف یهازمان طول درآنها  جبری

 (.۱۳-0۳ :0۳8۳چالمرز، و 011 -۳3 :0۳84کرایب، و )بنتون

 باود  مادعی  تعاادل،  بودنمقدس و تداوند اراده در جهان قوانین داشتنریشه به اعتقاد با ،1نیوتن

 شاده،  ریزیبرنامه صورت به و درآورد اتتیار تحت را جهان توانمی قوانین، شناتت صورت در که

 منظار  از ترتیاب،  بادین  (.۳3 :0۳83 )اعتباریان، کرد ایجاد را پذیریمحاسبه و پذیربینیپیش تغییرات

 زماان  در ایپدیاده  هار  وضاعیت  از دقیاق  و کاافی  اطالعاات  داشاتن  درصاورت  نیاوتنی،  پارادایم

 و دیاروز  مختصاات » باود:  مادعی  الپالس کرد. بینیپیش دقت، همان به را آن آینده توانمی حاضر

 مقابال،  در (.14 :0۳8۱ساردار،  و )آبراماز  «بگاویم  شما به را آن آینده تا بدهید من به را سامانه امروز

 غیرتطای  یهاسامانه و سیستم تطی، و ساده یهاسیستم کنار در که است باور این بر آشوب، نظریه

 نیسات.  پاذیر امکاان  حاضار  یهافرمول طریق ازآنها  شناتت و مطالعه که دارند وجود ایپیچیده و

 یهاا سیساتم » .1 و ۳«تطّی دینامیک یهاسیستم» .0 دارد: وجود سامانه و سیستم نوع دو کلی،طوربه

 .(Tufillaro, 1992: 22- 29) 4«غیرتطّی دینامیک

 

 خطیغیر و خطی دینامیکهای سیستم در روابط و تحول منطق .1
 بیاانگر  کاه  0«تحول قاعده» و 3«موقعیت» ،2«زمان» پارامتر سه براساس دینامیک سیستم هر

 یک تطّی، دینامیک یهاسیستم در گیرد.می شکل است، هاسیستم این دگرگونی چگونگی

                                                                                                   
1. Positivism 

2. Issac newton 

3. Linear dynamical systems 

4. Nonlinear dynamical systems   

5. time 

6. position 
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 نیاز،  هاسیستمگونه این تدریجی تکامل و است برقرار موقعیت و سرعت میان تطّی رابطه

 اجازاء  و عناصار  باه  تجزیه با توانمی را تطّی دینامیک یهاسیستم است. تطّی فرایندی

 کاه  کرد اقدامآنها  کلّی تحلیل به نتایج بندیجمع با سپ  داد قرار بررسی ورحم کوچکتر

 ،پذیربینیپیش ،هاسامانه این شود.می هاسیستمگونه این تحلیل شدنآسان به منجر امر این

 و ساادگی باه  هاا متغیار  ،هاا سامانهگونه این در هستند. شناتت قابل کاملطور به و پایدار

 بیان ساده معادله شکل به تطّی رابطه ریاضی نظر از و هستند مربوط هم به مستقیمطور به

 یهاا سیساتم  در . X = 2y + z باشند:می یک توان دارای فقط هامتغیر آن در که شودمی

 یهاا ساامانه  بارعک   و اسات  غیرتطّی موقعیت و سرعت بین رابطه غیرتطّی، دینامیک

 باه  را هریاک  کاوچکتر،  اجازاء  به سامانه تجزیه با تواننمی ،هاسیستمگونه این در تطّی،

 یهاا ساامانه  در یافات.  دسات  نهایی تحلیل به نتایج، تجمیع با و بررسی جداگانه صورت

 تجمیعای  صورت به و گرفت نظر در آن اجزاء میتما با را سیستم کلیّت بایستی غیرتطّی

 دارای و پیچیده هاسیستمگونه این در جاری تطّی غیر روابط داد. قرار تحلیل مورد را آن

 . 34C + 23B = A هستند: یک غیر توان

 رایاناه  از بایستی آن درک برای و بوده تطّی روابط از ترسخت بسیار روابطی چنین تحلیل

 رفتاار  مشاخ  طور به تناوبی، و تطّی یهاسیستم در جزء هر که حالی در شود. گرفته کمک

 سیساتم  یاک  در آونا((،  )مانند کندمی تکرار ثابت، زمان مدّت گذشت از بعد را تود گذشته

 کاه  کناد مای  رفتاار  نحوی به جزء، هر آن در که باشیممی غیرتناوبی هایرفتار شاهد غیرتطّی،

 باه  منجر و شده غیرممکن دقیق بینیپیش غیرتناوبی، رفتار این نتیجه در شود.نمی تکرار هرگز

 رساند، مای  نظر به تصادفی کاملطور به اول نگاه در که شودمی ییهاگیریاندازه از ایمجموعه

 در کاه  هاایی تیاز  و افت و توردمی تکان باد در که پرچمی کند،می چکه شیر از که آبی مانند

 ادراک (.112-083 :0۳۱1 ناژاد، موساوی  و )اکاوانی  آیدمی چشم به حیوانات جمعیت حرکت

پاذیر  امکاان  طریاق  ایان  از غیرتطّای  یا تطّی رابطه ودنب یا وجود تشخی  و هاسیستم مفهوم

 علات  یاک  بارای  .1 ؛دارناد  سااده  حال  راه یاک  .0 :تطّی معادالت مثل تطّی رابطه که است

 مشاخ   پیاماد  یاک  به منجر فقط معیّن، اقدام هر .۳ و دارد وجود معین معلوم یک مشخ ،

                                                                                                   
1. Rule of change 
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 حل راه یک از بیش .الف غیرتطّی، معادالت همچون غیرتطّی، رابطه در که حالی در شود.می

 ممکان  تغییار  هار  .، و ندارد وجودآنها  اکثر حل برای قطعی روش گونههیچ .ب ؛دارد وجود

 (.0۳84 همکاران، و )الوانی شود منجر ناپذیریبینیپیش نتایج به است

 پاارادایم  در کاه  پاردازد مای  غیرتطیهای پدیده و هاسیستم این مطالعه به آشوب نظریه

 ایان  نگااه  از شادند. مای  معرفای  نامنظم و تصادفی تود، غیرتناوبی هایرفتار دلیل به اثباتی

 اماور،  ظاهری بودن ناپذیربینیپیش و نظمیبی و نیست تصادفی دنیا این در چیز هیچ نظریه،

 دیدگاه، این در است. الپالسی -نیوتنی پارادایم شناتتیمعرفت اصول و اثباتی رویکرد نتیجه

 ماا  شناتتیعمق و درک سطح از بلکه ؛گیردنمی تئنش آنها ماهیت از هاپدیده بودنآشوبناک

 ظااهر  باه  یهاسیستم بر تمرکز با کندمی تالش آشوب نظریه اساس، برهمین شود.می ناشی

 منظار  از بخشاد.  بیشتری عمق را بشر شناتت غیرتناوبی(، و غیرتطّی یها)سامانه آشوبناک

 یهاا جنباه  نظمای بای  نیسات.  ناکاارایی  و ریختگای  درهم معنای به نظمیبی آشوب، نظریه

 نظریاه  دارناد.  را تاود  تااص  مختصّاات  و ویژگای  که پویاست یهاپدیده ناپذیربینیپیش

 نظمبی ظاهر به و غیرتطّی یهاسامانه کند،می تالش که است نظری -فکری الگوی آشوب،

 1پیچیاده  و 0ناپاذیر بینای پایش  یهاا پدیاده  بارای  سودمندی میمفهو چارچوب و بشناسد را

 .(Cartwright, 1991: 44- 56) ۳دهد پیشنهاد

 

  آشوب نظریه میمفهو و نظری مختصات ب.
 دشاوار  ب  کاری بودن، پیچیده و غیرتطّی دلیل به آشوبناک، یهاسیستم از مفهومی مدل ارائه

 یهاا سیستم از شمایی کامپیوتری، یهامدل و هامثال کمک به شده، تالش دلیل همین به است.

 و جمعای  حرکات  ،هاا سیساتم  ناوع  این برای (،0۱۱7) مورگان مثال شود. داده نشان آشوبناک

                                                                                                   
1. Unpredictable 

2. Complex 

 رساند؛ مای ی پیچیده تنها ظاهری آشوبناک داشته و ناامنظم و تصاادفی باه نظار     ها. در چارچوب نظریه آشوب، سیستم۳

رو، موضوع آشوب در ریاضایات  که در واقعیت تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخ  هستند. ازایندرحالی

و آبرامز  0۳80شود که بر پایه نظریه رشد غیرتطّی با بازتورد شکل گرفته است )مشیری: با عنوان آشوب معین مطرح می

 (.۳8: 0۳8۱و سردار،



 01  ... در «یینتب» الزامات و آشوب یهنظر

 بادون  حرکات » .0 :قاانون  ساه  براسااس  کاه  است «هاتفاش» و «هاماهی» ،«پرندگان» ایتوده

 حرکات  «یکادیگر  از زیااد  تیلی دورنشدن» .۳ و «یکدیگر جوار در حرکت حفظ» .1 ؛«تصادم

 آشاوبناک  یسیستم یا دینامیک ایتوده ۀدهندنشان که است کامپیوتری یمدل الگو، این کنند.می

 اسات  برتاوردار  نظام  یاک  از کلیات  در ولای  ناپاذیر بینیپیشآنها  حرکات جزئیات که است

 سازیمدل توانایی» را آشوب نظریه مشهور، ریاضیدان ،0«استوارت یان» (.۳7 :0۳83 )اعتباریان،

 تعریاف  «ناامنظم  شادت به هایرفتار فهم برای بافتی، درون تصادفی یهامشخصه بدون ساده،

 ظااهر باه  را تاود  کاه  یای هاا سیساتم  درون که هاییرفتار (.10 :0۳8۱ سردار، و )آبرامز کندمی

  شوند.می مشاهده دهند،می نمایش آشوبناک

 باه  بایساتی  هساتند،  برتوردار توجهی شایان اهمیت از که اتتأثیرگونه این شناتت جهت

 یاا  گرفتناد نمای  قارار  جادی  مداقاه  کاانون  یاا  این از پیش تا که داشت توجه ییهافرضپیش

 و عناصار  مای تماا  بایستی ابتدا آشوب، نظریه چارچوب در شدند.می انگاشته نادیده کلیطوربه

 نظریاه،  این در دیگر، عبارتبه گرفت. نظر در جمعی صورت به را سیستم دهندهتشکیل اجزاء

 در نبایاد  کاه  معناا  بادین  اسات.  جادی  تأکیاد  مورد سیستمی نگاه براساس جهان به نگریستن

 منفارد  صاورت باه  را هریاک  و جادا  یکدیگر از را سامانه دهندهتشکیل اجزاءِ علمی، مطالعات

 باه  یتاوجه بای  باعث هریک جداگانه مطالعه و یکدیگر از اجزاء تفکیک داد. قرار مطالعه مورد

 عناصار  تجمیع نتیجه سیستم هر مختصات نظریه، این در شود.می هم بر عناصر متقابل اتتأثیر

 یاک  ویژگای  ترتیاب،  بادین  پا   سات. آنها میان متقابل روابط گیریشکل و یکدیگر کنار در

 هماین  بار  آورد. دست به اجزاء از هریک منفرد هایویژگی جمع حاصل از تواننمی را سیستم

 درنظرگارفتن  باا  جمعای  ایساامانه  چاارچوب  را مطالعاه  ماورد  پدیده بایستی ابتدا در اساس،

 .(Devaney, 2003: 42-60) آورد نظر در اجزاء سایر متقابل اتتأثیر

 ساایر  باا  آن متقابال  ارتباطاات  باه  توجه )و سامانه در مطالعه مورد پدیده قراردادن از پ 

 و محاسبه ورحم آن مختصات و شود مبذول کافی دقت سامانه اولیه شرایط به بایستی عناصر(،

 باه  دارند. تود اولیه شرایط به یدازی حساسیت آشوبناکهای سیستم چراکه گیرد. قرار سنجش

 این در شود.می آینده در بزرگ تغییرات به منجر عنصری، هر در تغییر ترینکوچک که ایگونه

                                                                                                   
1. Ian stewart 
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 نااتوانی  به منجر که عللیازجمله  است. برتوردار ییسزاب اهمیت از نیز زمانی مقیاس سنجش،

 زماانی  باازه  شاود، مای  غیرتنااوبی  سیساتم  یاک  تغییارات  باه  الپالسای  -نیاوتنی  یهاپارادایم

 درکناار  دارد تأکیاد  آشاوب،  نظریاه  اسات.  مطالعاه  ماورد  پدیاده  شناتت جهت شده،انتخاب

 نیاز  را دیاد  مقیااس  بایساتی  ناامتوازن،  اتتأثیر قاعده پذیرش و سیستمی نگاه داشتنضرورت

 داد قارار  مطالعاه  ماورد  را پدیده مکانی، و زمانی لحاظ به تربزرگ ایگستره در و کرد تروسیع

 (.7۳-4۱ :0۳8۳ روزنا، و 38-۳۳ :0۳8۳ )گلیک،

 

 آشوبناک یهاسیستم یهاویژگی .0

 پاارادایم  بار  مبتنای  یهاا نظریه برتالف است مدعی آشوب نظریه ،شده اشاره نکات بهباتوجه

 هاا سیساتم گونه این مسیر توانمی دانستند،می ناپذیربینیپیش را آشوبناک یهاسیستم که نیوتنی

 نظار  زیار  کافی مدت برای را هاییسیستم چنین ما اگر آشوب، نظریه طبق بر کرد. بینیپیش را

 سیساتم  ذاتی نظم کنیم، ثبت زمانی گوناگون لحظات در را سامانه مختلف حاالت و دهیم قرار

 شاود. مای  حاصال  علمای  و دقیاق  صورت به مطالعه مورد پدیده شناتت و داده نشان را تود

 حرکات  معینای  هاای مارز  محادوده  در هماواره  نیز هاسیستم ترینناپذیربینیپیش حتی چراکه

 (ظااهری  ی) هاآشفتگی و نظمیبی این درون همواره و شوندنمی تار، آن از هرگز و کنندمی

 آیناده  بینیپیش جهت ضروری مقدمه که (11-08 :0۳82 )رضائیان، دارد وجود نظم از الگویی

 یهاا نظریاه  یهاا سانجی آینده با را آن که است ییهاویژگی دارای بینیپیش این است. سیستم

 گساترده  و عمیاق  تاأثیر  بار  مبنی آشوب، نظریه اصلی ایده دو براساس کند.می متفاوت نیوتنی

 باه  نسابت  سیساتم  حساسیت همچنین و نظمبی ظاهربه یهاسیستم در کوچک اجزاء و عناصر

 نتیجه هابینیپیشگونه این چراکه نیست. فراهم بلندمدت و قطعی بینیپیش امکان اولیه، شرایط

 و حاال  باه  را گذشته روند توانمی روابطی و هاسیستم چنین در است. متناوب و تطّی روابط

 از پا   آشاوبناک،  یهاا سیساتم  در کاه  درحاالی  داد. تساری  و تعمیم آینده به را حال شرایط

 کارد  بینای پیایش  را آیناده  مدت،کوتاه زمانی بازه قالب در توانمی تنها ،آنها پنهان نظم شناتت

 (.04 -0۳ :0۳78 فر، دانایی و انی)الو

 



 01  ... در «یینتب» الزامات و آشوب یهنظر

 اولیه( شرایط به )حساسیت 0ایپروانه اثر .0-0

 نشاده  بینیپیش نتایج به مکن استم اولیه شرایط در جزئی تغییر که معناست بدین ویژگی این

عناوان  باه  آن از که است نظری ارزش چنان دارای ویژگی این شود. منجر سیستم در عظیمی و

 ،هاا پدیاده میتما در که است آن بر عقیده آشوب نظریه در کنند.می یاد آشوب نظریه بنایسن(

 شاد؛  تواهاد  عظایم  تحاولی  و دگرگاونی  باعاث آنهاا،   در اندک تغییری که دارد وجود نقاطی

(Lorenz, 1996: 57 41: 0۳87 ی،و الوان).باه  نیاز  ۳«اولیاه  شرایط به حساسیت» و وابستگی 1 

 یکساان  وزن داشتن برحسب تواننمی را هارویداد و هادرونداد اجزاء، عناصر، که معناست این

 تصوری دور از اتتأثیر توانندمی اجزاء و عناصر از یک هر رفتار دیگر، بیان به کرد. بندیطبقه

-Edward, 2002: 32) کنناد  راهباری  تاص جهتی به را سامانه حرکت مسیر که باشند داشته

 4(.40 :0۳80 مشیری، و 020 :0۳۱۳ نژاد،موسوی و اکوانی و 0۱ :0۳84 نیکوکار، و 49

 

                                                                                                   
1. Butterfly effect 

 تعادادی  هماراه  باه  او است. هواشناسی زمینه در (Edvard Lorenz«)لورنز ادوارد» کشف و تحقیقات نتیجه ویژگی این. 1

 شارایط  باا  تااص ای منطقه هوای و آب مطالعه مشغول سال، دو مدت به بیستم قرن اواتر در هواشناسی، دانشمندان از دیگر

 دوم ساال  پااییز  فصال  در کردند.می ثبت دستگاهی طریق از را تغییرات میتما تود مطالعات در و بودند معتدل و ثابت جوی

 نمود. ثبت را دادمی نشان زمان آن تا آنچه از متفاوت مسیری و یافت تغییر غیرمعمولی طرز به دستگاه، ثبتی نمودار تحقیقات،

 داد.نمی نشان را تفاوتی عینی شرایط که درحالی بود؛ متفاوتی کامالً جوی شرایط دهندهنشان آشفته و غیرمعمول وضعیت این

 و عناصر میتما نظرگرفتندر و موجود شرایط بهباتوجه آینده سال پاییز در نیامد. دست به نتایجی زیاد، تحقیقات انجام رغمبه

 زدنباال  نماوداری،  تغییرات علت داد نشان دقیق سازیشبیه و تحقیقات شد. حاصل ملیأت قابل نتایج محیط، در موجود اجزاء

 گرفتاه  صاورت  یهاسازیشبیه و تحقیقات ادامه در اند.داشته حضور مطالعه محل نزدیک دریاچه در که بوده پرندگانی جمعی

عناوان  به پرندگان کهمیهنگا شد، مشخ  آنها(، زدن بال از ناشی ایجادشده فشارجوی و پرندگان حضور درنظرگرفتن )بدون

 شد؛می داده نشان داشت، وجود واقعیت در که نحوی همان به شرایط شدند،می گرفته نظر در منطقه سیستم کلیت از جزء یک

 از هکتاار  01 آن وقاوع  نتیجاه  در کاه  گرفتمی شکل بزرگی طوفان عنصر، ایننبود  صورت در دادمی نشان هامدل تروجی

 .)27 -۳۳ :0۳8۳ گلیک، و 22-21 و ۳۱ -۳8 :0۳8۱ سردار، و )آبرامز شدمی تخریب منطقه آن اراضی

3. Sensitivity to initial conditions 

 اتوبوس ایستگاه به دیر ثانیه 01 مسافری اگر کرد: مشاهدهتصوص  این در توانمی را حساسیت و وابستگی این ساده مثال. 4

 هار  آن از کاه  رودمی مترویی سمت به و گذردمی ایستگاه این از باریک دقیقه 01 هر که شود اتوبوسی سوار تواندنمی ،برسد

 و شاود می انجام پرواز یک روزی فقط مسافر، این نظر مد مقصد برای کند.می حرکت فرودگاه سوی به قطاری ،باریک ساعت

 شود.می کامل روز یک دادنازدست باعث مسافر اینای ثانیه 01 تیرأت روزاینا



 89بهار  88 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   08

 0پویا سازگاری .1-0

 ساامان  تاود  باه  تاارجی،  عوامال  به نیاز بدون پویا یهاسیستم که است آن یدؤم ویژگی این

 ادامه نهایتبی مرز تا و آیدمی وجود به اعضا تکتک رفتار واسطه به سازماندهی این دهند.می

 در قرارگارفتن  از پا   سیستم ترمیم و بازسازی توانایی به پویا سازگاری مفهوم یافت. تواهد

 نژاد،موسوی و اکوانی و Lorenz, 1996: 59) دارد. اشاره محیطی یهاتنش یا نامتعادل شرایط

 شاان، محایط  باا  ارتباط در آشوبناک یهاسیستم واقع، در (.088 :0۳۱3 حسینی، و 021 :0۳۱۳

 شاان پیراماون  وآنها  بین پویا سازگاری و تطابق نوعی و کنندمی عمل زنده موجودات همچون

 هستند: زیر یهاویژگی دارای سازگارشونده یهاسیستم است. برقرار

 آماده  پایش  شارایط  با را تود سیستم، یهامحدودیت چارچوب در جزء هر خودسامانده:

 بار  آشاوبناک  یهاا سیستم در تحول و تغییر کند.می سازماندهی سیستم کلی نظم در و سازگار

 گیرد.می انجام تودسازماندهی ویژگی همین اساس

 که معناست بدان این است. اجزاء جمع از تربزرگ کل آشوبناک، یهاسیستم در افزایی:هم

 و تار اثاربخش  بساته،  و سااده  سیساتم  یک در تصوص آزاد و باز سیستم یک در افراد تالش

 است. گذارترتأثیر

 باودن  یادگیرناده  ویژگای  بارای  را زیر اصل چهار (Morgan, 1997) مورگان یادگیرنده:

 هاای منظار  شناساایی  و نظاارت  احسااس،  توان باید هاسیستم :input .0 داند:می الزم سیستم

 باا  را اطالعاات  ایان  بتوانناد  بایاد آنهاا   :process .1 باشاند؛  داشاته  را تاود  محایط  بااهمیت

 :control and  out put .۳ سازند؛ مربوط کنند،می هدایت راآنها  رفتار که عملیاتی هایهنجار

 بتوانناد  بایاد آنها  :feed back. 4 دهند؛ تشخی  هاهنجار از را مهم انحرافات بتوانند بایدآنها 

 (.۳8 -۳7 :0۳83 )اعتباریان، کنند اصالح تطا، تشخی  با را تود عملیات
 

 

 

                                                                                                   
1. Dynamic adaptation 
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سیستم 

خودسازگار

خود سامانده

یادگیرنده هم افزایی

 رخودسازگا یهاسیستم یهاویژگی .0 شکل
 

 )خودمانایی(0 شباهتیخود .8-0

 جزئای  هر که ایگونه به است؛ دومشه کل و جزء میان شباهت نوعی آشوبناک، یهاسیستم در

 نتیجاه  در (.02 :0۳78 فار، داناایی  و الاوانی  و Lorenz, 1996: 62) است کل همانند الگو، از

 هندسه شد: معرفی و بندیصورت جدیدی هندسه آشوبناک، یهاسیستم و آشوب نظریه شکل

 صاورت باه  کاه  مساتطیل  و دایاره  مربع، مثلث، - اقلیدسی اشکال و هندسه مقابل در .1فرکتالی

 اشاکالی  دارد. اشااره  نامنظم یهاشکل از ایگونهبه که دارد قرار فراکتالی هندسه هستند، منظم

 مثلاث  در هساتند.  متشاابه  تاود  واقاع  در و شوندمی دیده صورت یک به نزدیک و دور از که

 و 47 -43 :0۳8۱ساردار،  و )آبراماز  اسات  بازرگ  مثلاث  مشاابه  کوچاک  مثلاث  هر فراکتالی،

   ۳(.43 :0۳80 عباسی، ملک و 04 :0۳84 ثقفی، و رستگاری و رستگاری

                                                                                                   
1. Self-similarity 

2. Fractal Geometry 

 این وی شد. گرفتهکاربه 0۱72 سال در (Bnoit Mandelbrot«)بروت مندل بنویت» سوی از فراکتال اصطالح بارنخستین. ۳

 است. کرده اقتباس نظم، بی و شکسته سن( معنی به (Fractus«)فراکتوس» التین واژه از را )فراکتال( واژه
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 فراکتالی مثلث .1 شکل

 

 0 بازخورد .1-0

 گذاشاته  اثر سیستم ورودی بر )نتیجه( تروجی آن در که است سامانه هر مشخصه ویژگی این

 علات باه  نوساان  دارای یهاا ساامانه  باودن آشوبناک دهد.می تغییر را سامانه عملکرد بنابراین و

 از ساامانه  کلیات  کاه  آیاد مای  وجود به زمانی آشوبناک رفتار است. ویژگی این از برتورداری

 نیاز  سامانه تود بر بیرونی، آثار بر عالوه اجزاء که معنا بدین شود.می ثرأمت نیز سیستم هاینیرو

 ؛ندارناد  اثار  تود از بیرون هایپدیده بر تنها آشوبناکهای سامانه دیگر، بیان به هستند. اثرگذار

 :0۳8۱ ساردار،  و )آبراماز  شاود می  تغییر دچار نیز تود داتلی، عناصر نیروهای نتیجه در بلکه

۳1-۳۳.)1 

                                                                                                   
1. Feedback 

 اسااس  هاا باازتورد  این منفی؛ بازتورد و مثبت بازتورد شد: متصور را بازتورد نوع دو توانمی آشوبناک سامانه هر برای. 1

 مکاانیزم » یاک  باا  کاه  دهناد مای  ارائاه  را هاایی فرایناد  مثبات،  باازتورد  یهاا حلقه دهند.می شکل را پویا یهاسیستمتمامی 
 یهاا حلقاه  کنناد. مای  ایجاد پویا یهاسیستم در کاهش یا نمایی رشد (Self-reinforcing Mechanism«)تودفشارمجدد

 هاا، فرایناد  ایان  در کناد. مای  حرکات  معینای  مقدار به تدریجبه سیستمآنها،  در که دهندمی نشان را هاییفرایند منفی بازتورد
 منفای  حلقاه  نباشند، یکسان یکدیگر با دو این که صورتی در دارد؛ وجود سیستم موجود شرایط و الئاید شرایط میان تمایزی
 یهاحلقه با هایفرایند که گفت توانمی ترتیب این به کند.می هدایت الئاید شرایط به رسیدن جهت در را سیستم و شدهفعال

 و ثباات  سامت  باه  را سیساتم  کاه  دارند (Self-correcting Mechanism«)کن تودتصحیح مکانیزم» یک منفی بازتورد
 حاکم منفی بازتورد گاهی آشوبناک، و پویا یهاسیستم در دیگر، عبارتبه (.۳1 -۳0 :0۳80 برند)مشیری،می پیش به پایداری
 تاود  عملکرد با سیستم و است ثابت تقریباً سیستم برونداد دارد، برتری منفی بازتورد که آنگاه مثبت. بازتورد گاهی و است

 فاصاله  و نشاود  همگاان  محیط تغییرات با برونداد تغییرات و باشد بیشتر کنترل اِعمال هراندازه کند.می محو را محیط اتتأثیر
 سیساتم  کاه  آنگااه  شاد.  تواهد بیشترای پروانه اثر اتفاق احتمال شود، بیشتر تواهدمی محیط آنچه از برونداد کنونی وضعیت
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 0عجیب یهاجاذبه .1-0

 نظار  باه  آشافته  و نظمبی گوناگون هایمنظر یا منظر از که است هاییالگو معنی به ویژگی این
 یافتن باشد، ترگسترده دید افق هرچه هستند. نظم دارای دیگر هایمنظر یا منظر از ولی آیندمی

 :0۳۱3 حساینی،  ،0۳78 )الاوانی،  باود  تواهاد  بیشتر بینیپیش قدرت و ترممکن عجیب جاذبه

 ایان  ای.دوره و اینقطه :دشمی تأکید جاذبه نوع دو بر نیوتنی، پارادایم در و این از پیش (.081

 مانند آنهاست. روابط و هاپدیده حرکت در ثبات با و منظم الگوی نوع دو بیانگر جاذبه نوع دو

 کاه  اسات  دایاره  شاکل  آن ۀنتیج که یکسان شعاع با تودش محور حول مداد یک دادنحرکت

 تغییار  و هاا نوساان  دارای حرکات،  ای،دوره یهاا جاذباه  در اسات.  اینقطاه  جاذبه بیانگر این
 اداماه  در لاورنز،  ادوارد میالدی، 31 دهه لیاوا در است. پذیرکنترل و شده بینیپیش یهاجهت

 جاذباه » تااکن   فاوری   و روئال  دیوید توسط که کرد کشف را دیگری جاذبه تود تحقیقات

 رفتااری  ای.دوره ناه  و بود اینقطه نه هاجاذبه این ،هاجاذبه سایر برتالف شد. نامیده «عجیب

 محصاول  عجیاب  جاذبه این کرد.نمی تکرار را تودش هرگز دهد،می نشان تود از سیستم که

 1(.14 :0۳84 )مهری، آنهاست پذیریتعامل و هاپدیده روابط بودنغیرتطّی

                                                                                                   
 کاه  چارا ؛ شاود  فایاده بای  ارتقا جهت تالش، هرگونه شد، تواهد باعث تودسازماندهی دارد. قرار منفی بازتوردتأثیر  تحت

 آنکاه  یا انجامدمی سیستم مرگ وی حرکتبی به موجود وضع حفظ نهایت،در کند.می پیگیری را موجود وضعیت حفظ سیستم
 تغییارات  دریافات  بارای  را تاود  و کناد  درک را شارایط  وجود تمام با سیستم اگر افکند.می پی را جدیدی نظم ایپروانه اثر

 اجازاءِ  حاال،  ایان  در شد. تواهدز اراح تغییر شرایط است(، سیستم در مثبت بازتورد غلبه مفهوم به این )که کند سازماندهی

 به مثبت بازتورد افزایش دیگر طرف از شود.می آغاز اجزاء از تودسازماندهی و نمایند مشارکت سیستم تعالی در باید سیستم
 (.02 :0۳84 ثقفی، و )رستگاری است آنان مابین قدرت توزیع و اجزاء بر قدرت اِعمال کاهش معنای

1. Strange Attractors  

 کنیاد  فرض مختلف(، یها)جاذبه گوناگون هایالگو سمتبه سیستم شدنکشیده و عجیب یهاجاذبه مفهوم این بهتر درک برای .1
 تاود  مثال برای اید.رفته فرو شیرین ییرویا در و ایدنشسته صبحگاهی یهازیبایی از بردنلذت برای ایوانی، در آفتابی صبح یک در

 را دریاچاه  سابز  جنگلای  کنیاد. مای  احسااس  داده، جای تود در را آبی آسمان تصویر که نیلگون هاییآب با ایدریاچه کنار در را
 سارتان  پشات  به شما توجه دلیل،به بنا بین، این در ناگهان زنند.می شیرجه آب در ایاغواکننده زیبای با هاپنگوئن و است فراگرفته
 آن از را شما ایلحظه برای اند،شده آمیخته درهم یخچال موتور صدای با کهدرحالی ساعت، تیکتیک حالت این در شود.می جلب

 ایان  در اسات.  دیگاری  جای فکرتان و ذهن ولی باشد، صحنه آن به یتانهاچشم هنوز است ممکن اگرچه کند.می تار، احساس
 از شاوید، مای  کشایده  یکای  سامت به اندازه هر برتوردارند. متفاوت کاملطور به زمینه دو از که اندشده جاذبه دو اسیر شما حالت
 تحات  دائمی صورت بهآنها  باشند.می هاتنشگونه این اسیر ذاتی، طوربه پویا و آشوبناک پیچیده، یهاسیستم شوید.می دور دیگری

 روی مکانیسامی  طای  عمال  ایان  ساازد. می آشکار را سیستم رفتار غالب، جاذب زمینه نهایتدر که دارند قرار جاذبه چندین نفوذ
 (.۳7 :0۳83 )اعتباریان، شودمی ظاهر منفی و مثبت هایبازتورد اتتأثیر درنتیجه که دهدمی
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 آشوب نظریه دریچه از آشوبناک یهاسیستم یهاویژگی .8 شکل

 

 امنیت تحلیل یندافر و تبیین مفهوم ج.
 و اصاول  شاد،  تشاریح  آشاوب  نظاری  تئوریک مختصات و شناتتیمعرفت هایبنیاد که حال

 ضاروری  آن از پیش اما گیرد؛ قرار کنکاش مورد تواندمی امنیت تحلیل فرایند در تبیین الزامات

 اقتضائات بهباتوجه نیزآنها  از هریک ،«تحلیل فرایند» دهندهتشکیل عناصر به اشاره ضمن است

 یهاا رشاته  پژوهشای  ادبیاات  در پرکاربرد بسیار ممفهو «امنیت تحلیل» شوند. تشریح مقاله این

 ایمجموعاه  شاامل » امنیت، تحلیل فرایند است. تاصطور به امنیتی مسائل و عامطور به علمی

 شاده ارزیابی یهاداده تبدیل آن از هدف که است علمی مجزای و شده ریزیبرنامه اقدامات از

 امنیات،  تحلیال  فرایناد  چارچوب در «.اندشده پردازش نظامند صورتبه که است اطالعاتی به

 ایآورده ارائاه  و مجزاباودن  عین در مرحله هر که کرد تواهد طی را مراحلی رویداد، و پدیده

 ضاروری  جهات  هماین  به آورد.می فراهم نیز را بعدی مراحل انجام جهت الزم مقدمات ویژه،

 ایان  از هادف  شاوند.  تعریاف  و معرفی فرایند، این عناصر از هریک مختصر صورت به است

 تشاریح  جهات  الزم مقادمات  آوردنفراهم و امنیت تحلیل فرایند در تبیین جایگاه تعیین دقت،

ایاثر پروانه

Butterfly effect

سازگاری پویا

Dynamic adaptation

جاذبه ها ی عجیب

Strange Attractors

بازخورد

Feedback

خود شباهتی

Self-similarity
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بیان جزئیات  

رویداد / پدیده

مشاهده شده

توصیف

discription

/ شکستن پدیده

رویداد به عناصر 

متشکله

تجزیه

Analysis

بندی عناصر دسته

ی  تجزیه شده مبتن

بر معیار جدید

طبقه بندی

Classification

(  های)بیان علت

رویداد/ وقوع پدیده

(روش کمّی)

تبیین

Explanation

تشریح داللت ها ی

فرهنگی / پدیده

رویداد

(روش کیفی)

تفهیم

vershtehen

 شاامل  تحلیل فرایند نگارنده نظر از است. آشوب نظریه اساس بر )تبیین( مرحله این چارچوب

  .2«تفهّم» /4«تبیین» ،۳«بندی طبقه» ،1«تجزیه» ،0«توصیف» است: زیر مراحل

 
 

 

 

 

 

 

 

 امنیت تحلیل فرایند .1 شکل

 

 رویاداد  پدیاده/  جزئیاات مای تماا  تحلیال،  فرایناد  از مرحله اولینمثابه به ،«توصیف» در

 موضاوع  یک انتخاب از پ  شود.می بیان و گرفته قرار توجه کزمر شدهتعیین هدفبهباتوجه

 پدیاده/  جزئیاات  شاده، تعیاین  اهاداف  با متناسب است الزم امنیتی، مسئله یا هدفعنوان به

 آن چارچوب در که است فعالیتی بر ناظر «تجزیه» شود. بیان پردازشی گونههیچ بدون رویداد

 شناسایی در دقت شوند.می منفک یکدیگر از و شناسایی رویداد، پدیده/ دهندهتشکیل عناصر

 تاود  اجازای  باه  حاداکثری  صورتبه نظر مد رویداد پدیده/ شودمی باعث متشکله، عناصر

 نباشاند.  پاذیر تفکیاک  دیگر جزئی و عنصر به عناصر از یکهیچ که ایگونهبه شود؛ شکسته

 مرحلاه  ایان  در آورد.می فراهم را «بندیطبقه» یعنی بعدی، مرحله مقدمات عناصر، شناسایی

 یهاا پشاتوانه  بار  اتکاا  با این از پیش که معیاری اساس بر شدهتفکیک عناصر شودمی تالش

                                                                                                   
1. Description/ Describe  

2. Analysis/ Analyze 

3. Classification/ Classify   

4. Explanation/ Explain  

5. vershtehen 
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 از هادف  گیرناد.  قرار هم کنار ییهادسته قالب دراند، شده انتخاب گزینشی اهداف یا نظری

 از اهاداف  براسااس  که است ییهاتوشه قالب در رویداد پدیده/ مجدد بازسازی ،بندیطبقه

 در کاه  اسات  این در «ترکیب» مفهوم با مرحله این تفاوت اند.شده مشخ  شده،تعیین پیش

 بار  عاالوه  ترکیاب،  در ولای  شاود مای  پرداتتاه  عناصار  مجدد بندیدسته به تنها بندیطبقه

 باه  نیازمناد  اقادام  ایان  کاه ازآنجاایی  شاود. مای  باازتعریف  نیز هاتوشه روابط بندی،توشه

 مرحلاه  در اقادام  این مقاله، این پیشنهادی نظری و منطقی مدل در است، نظری یهاپشتوانه

 که است مهمی بسیار مرحله است، هدف مقاله این در که «تبیین» است. شده بینیپیش بعدی،

 پاژوهش  های0«متغیر» قالب در را پیشین مرحله در شده تعیین یهادسته و طبقه میان روابط

 در دیگار  بیاان  به  کند. اثبات و بندیصورت را آنها میان منطقی روابط کندمی تالش و دیده

 ۳«عینای » و 1«منطقی» روابط آوردن دست به دنبال به امنیتی یا علمی پژوهشگر تبیین، مرحله

 قارار  طبقاه  یاک  قالاب  در تاصای  هاای( ویژگی) داشتن جهت به که است هاییمتغیر میان

 است تبیین مرحله قلب کمّی، پژوهش یهاروش بر اتکا با هامتغیر ارتباط شناتت اند.گرفته

 «تفهّام » دهاد. می قرار اتتیار در را علمی حال عین در و فردمنحصربه یهاآورده و نتایج که

 قارار  تبیاین  مرحلاه  از پ  میگاعنوان به فرایندی نگاه قالب در و داشته قرار تبیین کنار در

 4«اجتماعی بستر» بهباتوجه را رویداد پدیده/ کند،می تالش علمی پژوهشگر تفهم، در ندارد.

 رویاداد  پدیاده/  فرهنگی یهاداللت که گیردمی صورت زمانی فهم دهد. قرار فهم مورد آنها

 در گیارد.  قارار  فهام  ماورد  مکانی( و )زمانی فرهنگی اقتضائات بهباتوجه موضوع و شناتته

 طریاق  از نظاری،  یهاا چارچوب بر اتکا با هامتغیر روابط علّی کشف دنبالبه تبیین که حالی

 موضاوع  شاناتت  تفهایم،  در هادف  اسات؛  عددی صورت به نتایج ارائه و کمی یهاروش

 شارایط  باه باتوجاه  تااص،  مکاانی  و زماانی  بساتر  در محتاوایی  کنکااش  طریق از پژوهش

 اسات  تفصایلی  یهاا ماتن  قالب در آن ارائه و فرهنگی یهاداللت شناتت جهت اجتماعی،

(Cerswell, 2013: 15- 46 & Mantzavinos, 2009: 23- 65.) 

                                                                                                   
1. Variable 

2. Logical  

3. Objective  

4. Social contex 
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 آشوب نظریه چارچوب در «تبیین» الزامات د.
 ادامه در شد. مشخ  امنیت، تحلیل فرایند در «تبیین» تعریف و جایگاه پیشین، سطور براساس

 ساوم  پرسش به تا گیردمی قرار کنکاش مورد آشوب نظریه براساس مهم، مرحله این مختصات

 هاا پدیاده  علیت، اصل بر مبتنی نیوتنی پارادایم همچون نیز آشوب نظریه شود. داده پاسخ مقاله

 که دارد وجود ماهوی و چشمگیر یهاتفاوتآنها  میان شد، بیان که گونههمان کند.می تبیین را

 رویکارد  چارچوب در امنیت تحلیل گیرد. قرار مطالعه ورحم باید مجزا فکری نحله دو همچون

 از هریاک  منفارد  مطالعاه  و اجزاء به کل تجزیه» :از اندعبارت که است اصولی بر مبتنی اثباتی،

 میاان  متقابال  اتتاأثیر  باه  یتاوجه بی» ؛«ناچیز و کوچک اجزاء به یتوجهبی» ؛«سازنده عناصر

 در اتتاأثیر  و رواباط  وتحلیال تجزیاه » ؛«کناد مای  عمال  آن بساتر  در که کلیتی قالب در اجزاء

 و نااهمنوا  یاا  اساتثناء  ماوارد عناوان  باه  نقای   موارد انگاشتننادیده» ؛«تطّی روابط چارچوب

 -4۱ :0۳84 )روزناا،  «موجاود  هاای متغیار  میان وزنهم و متناظر روابط وجود تصور» ؛«نظمبی

 در تبیاین  الزاماات  آشاوب،  نظریه شناتتیمعرفت مختصات و تئوریک هایبنیان مبنای بر (.7۳

 درونی روابط به توجه» ؛«سیستمی تحلیل» :شودمی بندیمفهوم لفهؤم 4 در امنیت تحلیل فرایند

 ؛«اجازاء  اثار  میازان  باودن  متوازنناا » ؛«مناساب  جغرافیاایی  و زماانی  مقیااس  در عناصار  میان

 الزامااتی  و اصاول  هاا، لفاه ؤم این «.مدتکوتاه بینیپیش ساحت» و «اولیه شرایط به حساسیت»

 کند.می پیشنهاد امنیت تحلیل کلی فرایند در تبیین برای آشوب نظریه که هستند

 

 سیستمی تحلیل ضرورت .0
 مقابال  تازی آنتای  همچاون  آشاوب  نظریه آن، نظری مختصات تشریح و آشوب نظریه طرح با

 باه  ،0«تحلیلای  فلسفه» ذیل سیستم هر اثباتی، رویکرد در گیرد.می قرار «اثباتی تحلیلی رویکرد»

 فهام  سیساتم  کلیات  جزء، هر شناتت طریق از شودمی تالش و شده تقسیم اشسازنده اجزاء

 ایان  اسات.  آن اجازاء  تصوصیت جمعحاصل کلّ، ویژگی رویکرد، این در دیگر، بیان به شود.

 ساازنده  اجازاء  یهاا ویژگای  تجمیع از فراتر کل مختصات آشوب، نظریه در که است درحالی

                                                                                                   
1. analytical philosophy 
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 آماد.  نائال  کال  شناتت به توان،نمی دهندهتشکیل عناصر به سیستم تقلیل طریق از پ ، است.

 میازان  از )فاار   اجازاء  متقابال  رواباط  سامانه، کلیت درنظرگرفتن با است الزم رویکرد این در

 مختلفای  یهاا ساامانه  از مشتمل عالم رویکرد، این در گیرد. قرار مطالعه ورحم آنها( اثرگذاری

 از هرکادام  کناد. مای  تنظایم  را تاود  رواباط  و کرده عمل تاص قوانین ذیل که شودمی تصور

 درون متقابال  اتتأثیر و روابط دارای که اندشده تشکیل عناصری و اجزاء از مزبور یهاسیستم

 یاک  از بخشی یکمثابه به بایستی رویدادها و پدیده میتما چارچوب، این در هستند. سیستمی

 شود. نگریسته آورد،می فراهم را آن تحقق بستر که کلیت

 باه  زمانی تنها شوند،می تعریف 0«امنیتی مسئله»عنوان به که امنیتی اقدامات میتما بنابراین،

 قرار مطالعه مورد شانتحقق بستر در اقدامات این که شوندمی شناتته مناسب عمق با و درستی

 آن، کلیات  گارفتن  نظار  در بدون سازنده اجزاء به امنیتی های(رویداد) یا پدیده شکستن گیرند.

 درساتی  به زمانی تروریستی تیم یک اقدام اول، سطح در شود.می موضوعنکردن  درک به منجر

 میاان  درونی روابط نحوه سپ  شناسایی )عاملین( اجزاء و عناصر میتما ابتدا که شودمی تبیین

 تیم کلیت تصیصه مابین،فی روابط و عناصر میتما یهاویژگی بهباتوجه نهایتدر و تعیینآنها 

 محلای،  بساتر  در اشااره  ماورد  تروریستی تیم بایستی دوم، سطح در شود. مشخ  تروریستی

 گیرند. قرار تبیین موردآنها،  مقتضیات بهباتوجه و دوش دیده جهانی و ایمنطقه ملی،

 

 مناسب مکانی و زمانی مقیاس در عناصر درونی روابط فهم .1
 ایان  ویژگی دومین سوی به را آشوب نظریه منظر از تبیین مسیر مزبور، دوگانه سطوح به توجه

 نظریاه  کاه  است مهمی آورده تر،گسترده مکانی و زمانی دوره به توجه کند.می رهنمون دیدگاه

 تنهاا  رویکرد، این در کند.می محقق را تود سیستمی بندیطبقه و توصیف آن بر اتکا با آشوب

 و زماانی  یهاا محادویت  از گاذر  باا  که داشت اطمینان تود تبیین و شناتت به توانمی زمانی

 پدیاده  یاا  رویداد آن شود تالش نگرد،می محدود ایگستره در را پدیده که اثباتی تبیین مکانی

                                                                                                   
 و اقادامات مای تما به (Security problem) «امنیتی مسئله» است، داده ارائه مفهوم این برای نگارنده که تعریفی براساس. 0

 باا  را مساتقر  سیاسای  نطاام  گساترش  و تثبیات  اساتقرار،  سی ،أت که شودمی اطالقای شده سازماندهی و جمعی یهافعالیت

 کند.می اتتالل دچار یا کرده مواجه مخاطره
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 زماانی  امنیتای  تجمع یک وقوع علت آشوب، نظریه براساس د.شو مشاهده تروسیع مقیاسی در

 در آن درونای  روابط و عناصر سیستم، یکمثابه به پدیده این نگریستن با ابتدا که شودمی تبیین

 غیر در گردد. طراحی وسیع مقیاسی قالب در روابط ساتتار سپ  شود شناتته مختلف سطوح

 نارساا  است ممکن و نبوده علمی شود،می محقق صحیح شناتت از پ  که تبیین صورت، این

 شاود مای  دیده منفرد ایپدیده همچون امنیتی، تجمع یک ناق ، برشی در شود. ارائه ناق  یا

 همچون مزبور تجمع درنتیجه، گیرد.می قرار تبیین مورد محیطی عناصر سایر با ارتباط بدون که

 که حالی در است؛ رسیده اتمام به و شده حادث تاصی مقطع در که شودمی دیده جمعی اقدام

 ،کارده  عمال  آن چارچوب در امنیتی پدیده این کهسیستمی زمان، از تروسیع مقیاسی انتخاب با

 شوند.می شناتته نیز آنها رونید روابط و شناسایی

 

 اجزاء اثر و وزن بودننامتوازن .8
 اسات.  سیساتم  درونای  عناصر بودنن وزن هم بر تأکید آشوب، نظریه تئوریک مالحظه سومین

 عنصری هیچ آن در که اندشده تشکیل اجزایی از هاسامانه که معناست این بر ناظر مالحظه این

 دارای عنصاری  هار  اسات  ممکان  چراکه شود.نمی قلمداد ناچیز آن اتتأثیر و نبوده اهمیتبی

 در موضاوع  ایان  دهد. سوق تاص جهتی به را سیستم مسیر آن، نتایج که باشد بزرگی اتتأثیر

 قائال  را وزنهام  و متاوازن  یتاأثیر  متغیار،  هار  بارای  کاه  گیردمی قرار کمّی یهاروش مقابل

 باه  که هستند یهاآمارهازجمله  جزئی( و متغیره )چند 1رگرسیون و 0پیرسون ضریب شوند.می

 (.001 -81 :0۳8۳ )دواس، دهناد مای  نماایش  وارائه  تالصه را هامتغیر روابط تطّی، صورت

 سانجش  که است حاکم غیرتطّی روابط سامانه، هر عناصر میان آشوب، نظریه بنابر که درحالی

 تطاای  ضاریب  ولای  نیست غیرممکن اگرچه مذکور، یهاآماره طریق از روابط این شناتت و

 از ناشای  ییهاآماره چنین ناکارآمدی دهد.می افزایش حداکثری صورت به را تبیین و تشخی 

 در معلاول  و علات  میان تناظر و تناسب ودنب علت به بلکه ؛نیست هامتغیر میان علّی رابطه ودنب

 .است آشوبناک یهاسامانه

                                                                                                   
1. Pearson coefficient 

2. Regression analysis 
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 اولیه شرایط به حساسیت .1

 باشد داشته اثری ستامکن م «اولیه شرایط به حساسیت» علت به هاسیستم گونهاین در متغیرها

 کام  ظااهر  باه  متغیار  یاک  اثار  نیست. فهم درتور نیوتنی معلول و علت تناسب اصل بنابر که

 کلیات  در را بزرگای  تغییارات  کاه  باشد برتوردار ظرفیتی و تأثیر چنان از است ممکن اهمیت

 اثرگاذاری  میزان سنجش امکان اثباتی، یهاتبیین جریان در آنکه رغمبه کند. ایجاد سامانه مسیر

 یهاا رگرسایون  همچاون  یهاا آماره از استفاده )با مستقل هایمتغیر از یک هر فردی و جمعی

 صاورت  به اثرگذاری میزان نهایی گیرینتیجه و تحلیل در اما دارد، وجود جزئی( و متغیره چند

 تحلیال  در شاده،  باعاث  موضاوع  ایان  شاود. می استنباط و توصیف بینیپیش درتور و تطی

 انگاشاته  نادیده متغیری هیچ آنکه بر عالوه است، آشوب نظریه تأکید مورد که گونهآن سیستمی

 تبیینای  مادل  گیارد. می قرار سنجش مورد استثناء بدون نیزآنها  اثرگذاری میزان بلکه ؛شودنمی

 اثار  کاه  است درونی روابط و هامتغیر از ایمجموعه بر مشتمل رویکرد، این سوی از شدهارائه

 ایان  اسات.  شده سنجیده نهایی اثرگذاری بر مبتنی سیستمی نگاه یک چارچوب درآنها  میتما

 اثار  و شناسایی عناصر میتما عمومی، اعتصاب یک وقوع علت تبیین در شودمی باعث ویژگی

 تواناد مای  کاه  جمعی اقدام یکعنوان به میعمو اعتصاب شود. سنجیده مجزا صورتبه هریک

 در سات امکن م کند، اتتالل دچار یا بیاندازد مخاطره به را سیاسی نظام یک گسترش یا تثبیت

 از تاودرو  قطعاات  تارتی   ،أمباد  کشاور  سوی از الستیک محموله ارسال در تیرأت یک اثر

 عاوارض  درصادی 2 افزایش در تصوص سیاسی گیرانتصمیم ساده تصمیم یا گمرگ سازمان

 اعتصااب  درنتیجاه  و داده نشان واکنش کارگری اتحادیه آن واسطه به که گیرد صورت ایجاده

 شود. تتاللا دچار کشور ایجاده نقل و حمل جریان و آغاز میعمو

 

 مدتکوتاه مقیاس در وقوع بینیپیش .1

 اشااره،  ماورد  الزامات رعایت نتیجهعنوان به آشوب رویکرد تئوریک مالحظه و ویژگی آترین

 نظریاه،  ایان  مای مفهاو  یهاا گزاره و معرفتی هایبنیاد بهباتوجه است. بینیپیش ساحت بر ناظر

 یهاا چاارچوب  بار  اتکاا  باا  آشوب نظریه ندارد. وجود بلندمدت و قطعی یهابینیپیش امکان

 در کاه  اسات  بااور  این بر و داشته تأکید عناصر روابط فعلی  وضعیت شناتت بر تود میمفهو
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 ساامانه  آتای  شارایط  تاوان مای  مادت کوتااه  و احتمالی صورت به شناتت، این تحقق صورت

 متاوازن  اثرگاذاری  نباود  و اولیاه  شارایط  به حساسیت کرد. بینیپیش را مطالعه مورد غیرتطی

 جهاات  باه  مختلاف  زماانی  مقااطع  در را ساامانه  مسایر  ممکان اسات   سیستم، سازنده عناصر

 درآنهاا،   میاان  درونای  روابط و سامانه عناصر مستمر و ایلحظه شناتت دهد. سوق گوناگونی

 فاراهم  را کوتااه  بارد  باا  بینای پیش امکان ولی عمیق، تبیینی و شناتت قراردادن اتتیار در عین

آنهاا   رواباط  و هاپدیده توصیفی شرح از پ  که دارند قرار اثباتی یهاتبیین مقابل، در آورد.می

 دهناد. مای  ارائه را قطعی تقریبیطور به و بلندمدت یهابینیپیش تطّی(، روابط چارچوب )در

 هاا انقاالب  وقوع افریقا، شمال و آسیا غرب حوزه هایکشور در گسترده مطالعات انجام رغمبه

 تطای  تک یهاتبیین کرد. غافلگیر را پردازان نظریه و پژوهشگران از بسیاری ها،کشور این در

 روابط و سازنده عناصر به توجهی)بی سیستمی نگاه با منطقه این هایکشور به نگریستن عدم و

 نمودمی ارزیابی نامحتمل حدودی تا را هاکشور این در انقالب وقوع احتمال آنها(، میان درونی

 امکاان  ایان  آشوب نظری رویکرد بر اتکای با بود(. بلندمدت یهابینیپیش بر ناظر امر این )که

آنهاا،   میان درونی روابط ساتتار که شوند لحاظ ییهاسامانهمثابه به هاکشور این که است فراهم

 باه )باتوجاه  فارد  یاک  تودساوزی  آن چاارچوب  در کاه  دهاد می قرار روی پیش را سیستمی

 در انقاالب  ایجاد ضمن ممکن است تون  کشور در ای(پروانه اثر و اولیه شرایط به حساسیت

 شود. همسایه هایکشور در یادیبن تغییرات و انقالب وقوع ساززمینه کشور، همان

 

 گیرینتیجه
 امنیتای،  یهاا سازمان و راهبردی پژوهشی مراکز یهافعالیت مرکزعنوان به امنیت تحلیل فرایند

 تبیاین،  مرحلاه  در اسات.  برتاوردار  ایبرجسته جایگاه از آن در تبیین که است مراحلی شامل

 و باوده  رویاداد  پدیاده/  وقاوع  های() علت بیان دنبالبه امنیتی و راهبردی مطالعات پژوهشگر

 هاای هشادار  لازوم  صاورت  در و بینای پیش را آینده مسیر یابی،علت این طریق از دارد تالش

 بینای پایش  باه  منجر صحیح، تبیین و شناتت نبود دهد. ارائه سیاسی گیرانتصمیم به را مقتضی

 درنتیجاه  و الزم زمان در هشدار اعالم نبود حتی یا غلط هایهشدار اعالم نهایتدر و نادرست

 ایان  از پیشاگیری  منظاور  باه  شاود. می مستقر سیاسی نظام به ضربه و غافلگیری وقوع موجب
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 تبیاین  و شناتت گام ،زیاد یهاحساسیت با راهبردی مطالعاتی مراکز است الزم پرهزینه، پیامد

  بردارند. ترمتقن و ترمستدل هرچه را امنیت تحلیل فرایند در

 غیرامنیتی( و امنیتی از )اعم هاییرویداد پدیده/ وقوع شاهد امروز، جهان تغییرات بهباتوجه

 تأکیاد  متناوب و تطی روابط بر که اثباتی رویکرد طریق ازآنها  شناتت امکان دیگر که هستیم

 کنند،می حرکت آشکار و ظاهری نظم یک امتداد در که ییهاسامانه کنار در نیست. فراهم دارد،

 رویکارد  گذارناد. مای  نمایش به تود از آشفته و آشوبناک حرکتی که دارند وجود ییهاسیستم

 صورت در و ندارد را هاسامانه این شناتت جهت الزم علمی توانایی الپالسی( -اثباتی)نیوتنی

عناوان  به راآنها  یا کندمی عرضه مخدوش و ناق  تبیینی و شناتت یا رویکرد این گیری،کاربه

 باا  آشاوب  نظریاه  نمایاد. می تار، امنیتی -تبیینی یهاکنکاش دایره از شناتت غیرقابل موارد

 توجه .1 ؛پیوسته هم به کلیت و سیستم یکمثابه به رویداد پدیده/ به نگریستن لزوم .0 بر تأکید

 در ساامانه  عناصر نامتوازن اثرگذاری بر تمرکز .۳ ؛آنها درونی روابط و متشکله عناصرمیتما به

 مقیاسای  ساطح  در مکاانی  و زماانی  یهاا بارش  انتخاب .4 و نهایی یهاگیریاندازه و سنجش

 ارائاه  نیاز  را الزم علمای  یهاا تبیاین  و شناتته درستی به را هارویداد پدیده/گونه این تر،وسیع

 نظریاه  عناصار،  ناامتوازن  یهاوزن و اولیه وضعیت به سیستم یهاحساسیت بهباتوجه دهد.می

 دهدمی ارائه معینی بینیپیش مطالعه مورد موضوع )امنیتی( وضعیت از که حالی عین در آشوب

 کرد(می عرضه قطعی صورت به و بلند برد با )که اثباتی رویکرد برتالف را بینیپیش این ولی

 کند.می تدوین نزدیک آینده برای

 تاوان مای  را امنیتی، های() رویداد پدیده/ و اجتماعی یهاسیستم از بسیاری حاضر حال در

 رواباط  ذیال  کاه  یای هاا سیساتم  داد. قارار  مطالعه ورحم و تعریف آشوب نظریه چارچوب در

 شاناتت  یاا  باوده  تاار،  اثباتی رویکرد توان ازآنها  تبیین و کرده عمل غیرمتناوب و غیرتطّی

 اسات.  تار، جهان و هاپدیده به نگرش نوع تغییر تحلیل، این الزمه آورد.می فراهم را ناچیزی

 جمعای،  اعتراضاات  اجتمااعی،  یهاا جنابش  کودتاا،  عماومی،  اعتصاب تحصن، تجمع، وقوع

 نظریاه  چاارچوب  در توانمی که هستند سیاسی و امنیتی مهم موضوعاتازجمله  و... هاانقالب

آنها  وقوع علل و داد قرار تر عمیق شناتت مورد آن، تئوریک مختصات گیریکاربه با و آشوب

 کرد. تبیین را
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