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چکیده
هاي تکاملی یا فَرگشتی در خصوص جنگ آینـده داراي یـک وجـه مشـترك هسـتند و آن      طور کلی نظریهبه

که تغییر شکل جنگ را طی یک فرایند تکوینی و براساس نقاط عطف مهم در تاریخ و تمدن بشري مورد بررسی این
بندي سـیر  ها داراي مبناي خاصی براي مرحلهطور که در پی خواهد آمد، هر یک از این نظریها هماندهند. امقرار می

سـازد. اساسـاً در   تکامل جنگ هستند که همین امر توصیف آنها را از جنگ آینده تـا حـدي از یکـدیگر متمـایز مـی     
کـه عبارتنـد از: جنـگ نسـل     2ادبیات نظامی امروز سه نظریه تکاملی اصلی در خصوص جنـگ آینـده مطـرح اسـت    

5و جنگ دوره چهارم.4جنگ موج سوم،3چهارم،
اندازي متفاوت ـ و نـه لزومـاً متضـاد ـ از جنـگ، نظـام        ي چشمهاي فوق با ارایهاز آنجایی که هر یک از نظریه

دهند، الزم است توصیفی اجمالی از هر یک ارایه شود.ادراکی ما را تحت تاثیر قرار می

:گانکلید واژ
جنگ دوره چهارم–جنگ موج سوم –جنگ نسل چهارم –هاي تکاملی جنگ نظریه

آجا.هاي تخصصی زمینی رئیس گروه آموزشکارشناس ارشد مدیریت دفاعی، عضو هیئت علمی و -1
ششـم جنـگ و ده انقـالب ي روسی نسلهاي تکاملی جنگ که کمتر شناخته شده هستند عبارتند از: نظریهـ دیگر نظریه2

ها مراجعه کنید به:درخصوص این نظریهنظامی. براي مطالعه بیشتر 
Mary C. Fitzgerald, “The Russian Military’s Strategy for Sixth Generation Warfare” 1994,
pp. 457-76, Andrew F. Krepinevich, “Cavalry to Computer: The Pattern of Military
Revolution”, the National Interest, 1994, pp. 30-42.
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4- Third – Wave War
5- Fourth – Epoch War
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مقدمه:
جنگ مالزم دائمی بشر در طول تاریخ بوده است و انسان همواره با نوع کـار و فعالیـت خـود    

هاي ایرانیان، مصـریان، یونانیـان و   آن را تحت تاثیر قرار داده است. از دوران باستان، از زمان جنگ
هاي آن بوده است و همواره جوامعی پیـروز  ها تا به امروز بشر مشغول مطالعه جنگ و ویژگینیچی

انــد براســاس فرهنــگ اســتراتژیک، محــیط و ماهیــت تهدیــدات، و انــد کــه توانســتهو غالــب شــده
هاي در دسترس، یک تصویر جامع و دقیق از جنگ زمان خود ترسیم کنند و بـر آن اسـاس،   قابلیت

شـان را توسـعه دهنـد. تـاریخ جنـگ سراسـر مـواردي اسـت کـه          ترین و سازمان رزمـی فناوري، دک
هاي بزرگ گاه با عدم درك صحیح از شکل تغییـر یافتـه جنـگ در زمـان خـود و بـه رغـم        قدرت

تري که با وجود قلـت کمـی   اند و چه بسیار حریفان ضعیفتفوق در عده و عده به شکست تن داده
هاي نوظهور جنگ به پیروزي رسـیده یـا حـداقل    با شناخت دقیق ویژگیو کیفی توان رزمی، صرفاً

اند. در تاریخ معاصر جنگ، ویتنام، سومالی، افغانسـتان، چچـن، عـراق و ...    مانع از انهدام خود شده
هـا  آیند. به بیـان دیگـر، گـاه کشـورها، جوامـع و حتـی تمـدن       هایی از این دست به حساب مینمونه

به نقاط عطفـی کـه سـبب بـروز نسـل، مـوج، یـا دوره تـاریخی نـوینی از جنـگ           توجه خبر یا بیبی
اند هاي گذشته بسنده کرده و در شرایطی با دشمن مواجه شدهاند، مصرانه به تجربیات و آموزهشده

هاي نسبی شان ـ بر خالف گذشته ـ دیگر پاسخگوي مقتضیات شکل جدید جنـگ نبـوده     که مزیت
طـور  اند. براي مثـال، همـان  دیدي که دشمن با آنها منطبق شده، بیگانه بودهو اساساً با قواعد بازي ج

هـاي مطلـق خـود در نسـل سـوم      آمریکـا سرمسـت از برتـري   2003که در پی خواهد آمد، در سال 
باشد به عراق حمله کرد و در عـرض سـیزده روز   جنگ که عمدتاً مبتنی بر قدرت آتش و مانور می

کیلومتري پایتخت عراق رسید و دولت صـدام را سـرنگون کـرد، امـا از     به فرودگاه بغداد در بیست 
آن زمان تا به امروز در تحکیم اهداف خود در عراق نه تنها پیشـرفتی نداشـته، بلکـه مـدام از سـوي      
جناح رقیب در کنگره متهم به شکست در جنگ شده است. به اقرار کارشناسان علـوم اسـتراتژیک   

) گـرد آمـده، نیروهـاي    2003ــ 2010امی انبوهی که در این هفت سال (آمریکا و به گواه ادبیات نظ
اند که به نسل چهـارم جنـگ تعلـق دارنـد و از هـر نظـر خـود را بـا         غرب در عراق با دشمنان مواجه
نظامی غـرب اساسـاً بـا ماهیـت ایـن جنـگ       که اندیشهاند، در حالیشرایط این جنگ سازگار کرده

شان نیز از کارایی الزم برخوردار نیست.هاي فناورانهتريبیگانه است و در این میدان بر
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اگر قرار است از تاریخ پند بگیریم و تهدید حضـور دشـمن اصـلی یعنـی آمریکـا را در کنـار       
مـان تبـدیل   ي رفتار نظامی وي و ارتقاي سطح آمـادگی ملـی  مرزهاي خود به فرصتی براي مشاهده

مستحکم، الگویی از جنگ آینده ارایه دهیم که ضـمن  کنیم، باید بتوانیم براساس یک مبناي نظري
ي جنگ، تصویري واضح از جنگ آینده ارایه دهد. هاي گذشتهبیان دقیق شکل

موج سوم جنگنظریه 
جـاي بررسـی حـوادث    ي موج سوم جنگ مبتنی بر تحلیل اجتمـاعی تـاریخ اسـت و بـه    نظریه

داند. فرض اصلی این اسـت کـه   و تحول میصورت مجزا و مقطعی، جنگ را امواج متوالی تغییربه
هـاي مختلـف شـده    تکوین اجتماعی بشر، سراسر ابداعات و نقاط عطفی است که سبب بـروز مـوج  

است. براساس این رویکرد، موج اول کشاورزي از چند ده هزار سال پیش آغـاز شـد و تـا انقـالب     
اي کمتـر توسـعه یافتـه بـه چشـم      صنعتی ادامه داشت، هر چند هنوز بقایایی از این مـوج در کشـوره  

خورد. موج دوم صنعتی طی دو سه قرن گذشته زندگی بشر را در ابعاد مختلـف متحـول سـاخته    می
باشـد در  اما هنوز به پایان خود نرسیده است. این موج که تا حد زیادي متکی به انـرژي فسـیلی مـی   

باشـد. البتـه   اي ما مشخص نمیطور کامل برحال جایگزینی به موج سومی است که پیامدهاي آن به
آینـد، بلکـه بـا یکـدیگر هـم      ها به صورت متوالی و پشت سر هـم مـی  منظور این نیست که این موج

اند.زیستی داشته و پیامدهاي آنها به صورت هم زمان قابل مشاهده
هـا قابـل توضـیح هسـتند،     براساس این رویکرد تحلیلی به تاریخ اجتماعی، تغییر شـکل جنـگ  

نا که هر گاه نیروي هر موج به انباشت کافی رسیده، جنگ تغییر شکل داده است.بدین مع

هاها و جنگموج
هاي داراي سـازماندهی، تجهیـزات و فرمانـدهی    ها مبتنی بر ارتشاین نوع جنگ: موج اول جنگ

هاي شفاهی، پرداخـت غیـرمنظم   یافتند. فرمانهاي فصلی حضور میضعیف بوده است که در جنگ
تـوان طیفـی   هـاي مـوج اول را مـی   موالً غیرنقدي و ماهیت جنگ نیز بیشتر تن به تن بود. تمدنو مع

هـاي  هنـگ وسیع از یونان باستان تا اروپاي فئودال و چین باستان دانست. در چارچوب ایـن مفهـوم   
روند.امپراتوري روم یک استثناء به شمار می

هـایی انبـوه،   هسـتند داراي ارتـش  ن صنعتی ها که متناسب با تمداین نوع جنگ:موج دوم جنگ
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هاي بـی حـد   باشند که درگیر جنگمجهز به تسلیحاتی استاندارد و ساخته شده در خطوط تولید می
هـا بـه صـورت    هاي جنگی آموزش دیده و فرمانشوند. فرماندهان در دانشگاهو مرز و فرسایشی می

هـاي کـامالً جدیـد شـدند.     عث خلـق تاکتیـک  گردد. مسلسل و نیروهاي مکانیزه، بانوشته منتقل می
کـرد. ایـن نـوع    ها ظهور میملت–جنگ به جاي کشمکش بین حاکمان، بین مردم در قالب دولت 

هـا) بـه اوج خـود    اي عظیم (توسط ابـر قـدرت  هستههاي ها با تلمبار تسلیحات در زرادخانهاز جنگ
رسید.  

وم جنگ این است که اقـدامات نظـامی   ترین پیش فرض مربوط به موج سمهم: موج سوم جنگ
افـزاري در حـال گـذار    افـزاري بـه نـرم   هاي اقتصاد جهـانی، از زیرسـاخت سـخت   نیز همپا با فعالیت

هـاي پیچیـده نظـامی هسـتند، تـا      هستند. به عبارتی، سربازان موج سوم جنگ بیشتر اپراتـور فنـاوري  
گیرند تا خـود از  هاي مختلفی به کار میها را براي ماموریتجایی که به دور از منطقه خطر، روبات

آسیب مصون بمانند. بدین ترتیب، نقش و جایگاه سنتی انسان در جنگ که محور اصـلی بحـث مـا    
در این فصل است، دستخوش تغییر خواهد شد. هواپیماهـاي بـدون سرنشـین و خودروهـاي زمینـی      

عبیـه شـده، جنـگ را بـه یـک      قابل کنترل از راه دور کـه حسـگرها و تجهیـزات مختلفـی بـر آنهـا ت      
اند. هر چند عملیات نظـامی جـاري در عـراق و افغانسـتان بیـانگر نقـش       ي فناورانه بدل ساختهتجربه

هاي زیادي در حال انجـام اسـت کـه بـراي مقابلـه بـا       اصلی نیروي انسانی در جنگ است، اما تالش
یبر کوچـک بـه کـار گرفتـه     هاي مجهز به مسلسل کالشبه نظامیان معارض در این دو کشور، روبات

تـوان بـراي گشـت زدن در منـاطق پرخطـر، شناسـایی منطقـه، پدافنـد         هـا را مـی  این روبـات 1شوند.
به هر حـال، بـه   2وري و دیگر کارکردهاي رزمی و غیررزمی مورد استفاده قرار داد.پیرامونی، دیده

سـازد، شـبیه بـه خلبـان     یي خطر را میسـر مـ  کارگیري این تجهیزات امکان عملیات به دور از منطقه
نمایـد.  ي کیلومترها از هدف اقدام به شلیک مـی هواپیماي دورپروازي که در کابین خود و با فاصله

در واقع، چه بسا درگیري مستقیم و حتی مشاهده دشمن نیز به اتفاقی بعید تبدیل شود.
، جنـگ غربـی در   اي که از موج دوم آغاز شـد توان گفت که در پی روند فزایندهبنابراین می

سازي نیز تا حد قابل توجهی بر غیرفردي موج سوم بیش از پیش غیرفردي شده است. پدیده جهانی

1- BBC News, Sunday, 23 Janvary, 2005, “US Plans Robot Troops for Iraq
2- Wried News, 12 October, 2004, “More Robot Grunts Ready for Duty”
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کردن ماهیت جنگ تاثیرگذار بوده است، بدین توضیح که با انتقـال قـدرت نظـامی و اقتصـادي بـه      
هـایی  و بـه شـیوه  هایی ناآشـنا  بازیگران غیردولتی، امکان مواجهه غرب با دشمنانی ناشناس در مکان

سـازي اسـت،   نامشخص بسیار زیاد شده است. انجـام عملیـات چنـدملیتی کـه خـود معلـول جهـانی       
دهد، یعنـی نقـش کشـور بـه     سربازان را عمالً تحت امر فرماندهانی غیر از مقامات ملی خود قرار می

موج دوم کـه  شود. در نتیجه، بر خالف سربازانتر میدر این سربازان کم رنگ1عنوان منبع هویت
هـا چنـدان   دیدنـد، مـوج سـومی   جنگیدن خود را در مستقیماً خدمت به منافع سیاسی کشورشان مـی 

تعلقی به اهداف سیاسی جنگی که در آن شرکت دارند احساس نخواهد کرد.
ي مـوج سـوم جنـگ، غـرب بـیش از      جاست که به سبب ماهیت فناورانـه یادآوري این نکته به

ها بیش از حریفان خـود  یگر به این موج تعلق دارد و بدیهی است که غربیهمه و بیش از هر زمان د
کنند. در واقع، هر چه هوش مصنوعی و روبـاتیکس بیشـتر   مفهوم غیرفردي شدن جنگ را حس می

تـر  شود، حس فردي و اگزیستنشیالیستی به جنـگ کـم رنـگ   جایگزین وظایف انسان در جنگ می
هـاي عـاطفی و روانـی    هایی خواهند بـود کـه بـا جنبـه    ن تکنیسینسربازا”شود و به قول فرد رید، می

2“اند.جنگ متارکه کرده
شـور و  طور که گفته شد سربازان موج سوم یا همان اپراتورهاي فناوري پیشرفته، بجاي همان

ویژه نیازمندند، ایـن امـر بـه سـبب حجـم توجـه       هاي تخصصیمهارت، به منطقیا حتی احساس
ر رفته در سیستم تسلیحاتی و دیگر تجهیزات میـدان نبـرد آینـده اسـت. بـه بیـان       هاي به کاریزتراشه

هـاي تحلیلـی و ظرفیـت    دیگر، انتقال فناوري نظامی از حالت سخت و غیرهوشمند مسـتلزم مهـارت  
هـاي قدرتمنـد فنـاوري    هـاي شـناختی انسـانی و شـبکه    فکري قابل توجهی است که بایـد از قابلیـت  

ها که به ترکیب و انسـجام  افزایی حاصل از پردازش و انتشار هم زمان دادهاطالعات تأمین شود. هم
تـاکنون  1990ي هاي تسلیحاتی انجامیده، دستاوردهاي نظامی بزرگـی را از دهـه  حسگرها و سیستم

بنابراین، اپراتورهاي مذکور به منظور مواجهه با این پیچیدگی که در بعد درونـی و  3رقم زده است.

1- Charles B. Miller: Enhancing the Strategic Application of Effects – Based Operation Cencepts,
U.S.ArmyWarCollege, 2002.
2- Fred Reed: Robotic Warfare Drawing Neares, Internet Accessed.
3- Michael O’Hanlon: Technolgical Change and the Future Warfare, Brookings Institution Press,
2000, p. 67.
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ثبـاتی در جنـگ   شود ـ در صورتی که پیچیدگی ذاتی حاصل از ابهام و بی ا تحمیل میبیرونی به آنه
را به حساب نیاوریم ـ باید نسبت به سربازان معمولی، از قواي ذهنـی بـاالتري برخـوردار باشـند. بـه       
همین سبب است که حدوداً از یک دهه پیش، مراکـز علمـی و تحقیقـات دفـاعی بـه دسـتاوردهاي       

هـاي  اند و پروژهمند شدههاي ذهنی سربازان در همه سطوح عالقهراي ارتقاي قابلیتعلوم شناختی ب
بسیاري توسط دانشمندان علوم شناختی در مراکز تحقیقاتی نظامی در دست انجام است. 

هاي جنگنسل
توان به شکل یک پیوستار مسـتمر و در حـال تکـوین مشـاهده کـرد، امـا       جنگ را همواره می

دار نسـل  توان نقاط عطفی را در این حوزه بر شمرد که هر یـک طلیعـه  ي مدرن میهحداقل در دور
ي صـلح وسـتفالیا در   ي مدرن یعنـی از معاهـده  آیند. منظور از دورهجدیدي از جنگ به حساب می

ي پـیش از خـود پایـان داد و جنـگ را منحصـر بـه       اي که بـه جنـگ سـی سـاله    ، معاهده1648سال 
هـا، قبایـل، مـذاهب،    هاي مختلف و متعدد ـ مانند خانواده از این تاریخ، هویتکشورها نمود. تا قبل 

شهرها و مؤسسات تجاري ـ به شیوهاي متفاوت و خـاص خـود بـا یکـدیگر در حـال جنـگ بودنـد         
ِي متداول آن زمان بود که در روزگار حاضر نیز همچنان جریان دارند). بـه  (ترور و ارتشاء دو شیوه

ها مشخصاً بـه  ها گردیدند و ارتشدار جنگي وستفالیا کشورها رسماً عهدههدههر حال، پس از معا
عنوان مجریان جنگ در تاریخ مدرن ظاهر شدند.

و جمعـی از افسـران نیـروي    1بندي جنگ به عنوان یک نظریه، اول بار توسط ویلیام لینـد نسل
یخ مـذکور، ایـن نظریـه بـه     مطـرح گردیـد. در تـار   1989زمینی و تفنگدار دریایی آمریکا در سـال  

بـا عنـوان   Marine Corps Gazetteو Millitary Reviewي صـورت مقالـه در دو نشـریه   
شـود نیروهـاي   ، منتشر گردید. گفته مـی »ي در حال تاریخ جنگ: گذار به جنگ نسل چهارمچهره«

رهـاي تـارابورا   آمریکایی در تعقیب افراد القاعـده در افغانسـتان، چنـد نسـخه از ایـن مقالـه را در غا      
2یافتند.

ي هاي چهارگانهتز، به این معنا که هر یک از نسلاین نظریه مبتنی است بر دیالتیک تز و آنتی

1 William Lind
2- William S. Lind: “Understanding Forth Generation War”, Military Review, September – October,
2004, p. 1.
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جنگ، با تاکید بر یک فناوري و یا تدبیر نظامی نوین، در پاسخ به نسل قبلی خود پـا بـه میـدان رزم    
سـاز بـراي   یـا سـالح، مزیتـی سرنوشـت    ي تاکتیک تر، نوآوري چه در حوزهاند. به بیان روشننهاده

1994طرفی از درگیري است که اولین بار آن را به کار بنـدد. بعـدها، لینـد و همکـارانش در سـال      
هـاي نظـامی، جنـگ آینـده را در     ي خود اعالم کردند که تدابیر و نـه فنـاوري  ضمن تاکید بر نظریه

بندي جنگ از منظـر  مختصر به نسلبراي درك این ادعا الزم است نگاهی 1سیطره خواهند گرفت.
لیند و همکارانش داشته باشیم.

آیـد.  ترین شاخص جنـگ نسـل اول بـه حسـاب مـی     تاکتیک خط و ستون مهم: جنگ نسل اول
ي این تاکتیک تا حدي وابسته به عوامـل فناورانـه بـود (بـراي مثـال، آرایـش خطـی نیروهـا،         توسعه

داد) و نیـز پاسـخی بـه    زمان متداول بود افزایش میهاي بدون خان را که در آن قدرت آتش سالح
هاي انبـوه ارتـش انقالبـی    گردید (براي نمونه، ستونتفکر و شرایط اجتماعی آن دوره محسوب می

فرانسه با شور انقالبی و کثرت نیروها که براي اولین بار بـه صـورت سـربازان وظیفـه بـه میـدان رزم       
ي فنـاوري قـدرت آتـش ـ مـثالً      ک نسـل اول بـا توسـعه   آمده بودند تناسب داشت). اگر چـه تاکتیـ  

هـایی از ایـن   هاي بدون خان ـ منسوخ گردید، اما نشانه  دار به جاي تفنگهاي خانجایگزینی سالح
2تاکتیک همچنان تا به امروز باقی است.

ند سازند ـ مان در واقع بیشتر عالئمی که امروزه نیروهاي نظامی را از مردم غیرنظامی متمایز می
رود؛ ي نسـل اول بـه شـمار مـی    بندي دقیق افراد و ... ـ محصول اندیشه یونیفرم، احترام نظامی، درجه

ي یـک فرهنـگ   مایـه چون و چراي سـربازان در میـدان نبـرد بـن    بدین معنا که انضباط خشک و بی
هــاي کالســیک جهــان نظــامی سلســله مراتبــی بــود کــه برخــی از آثــار هنــوز در بســیاري از ارتــش

طـور  میالدي دانسـت و همـان  1648ـ 1860هاي داست. طول عمر این تاکتیک را باید بین سالهوی
ي رزم، تاکتیـک خـط و سـتون    دار، ته پر و مسلسـل بـه عرصـه   هاي خانکه ذکر شد با ورود سالح

نوعی خودکشی تلقی گردید. با منسوخ شدن این تاکتیک، از نظم و انضباط دقیق میدان نبرد تا حد 

1- Robert J. Bunker, “The Transition to Forth Epoch War, Marine Corps Gazatte, September, 1994, p.
20.
2- William S. Lind and Co-authors, “The Changing Face of War: Into the Forth Generations, 1989, p.
1.
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نظمی روزافزون میدان نبـرد  کاسته شد. از آن پس، تضادي فزاینده میان فرهنگ نظامی و بیزیادي 
طوري که فرهنگ نظامی مبتنی بر نظم و انضباط شـدید بـا محـیط عملیـاتی جدیـد      به وجود آمد، به
1آمد.بیگانه به نظر می

در پاسـخ بـه   ي نسل چهارم جنگ، هـر نسـل  گونه که گفته شد، در نظریههمان:نسل دوم جنگ
شـود. نسـل دوم جنـگ نیـز در پاسـخ بـه نـوآوري        تـز آن محسـوب مـی   نسل قبلی و به نوعی آنتـی 

ي خاردار، مسلسل، و آتش غیرمستقیم پا به عرصـه دار، سیمهاي خانتسلیحاتی آن زمان یعنی سالح
ا حفـظ  نبرد نهاد. در این نسل، تاکتیک مبتنی بر آتش و حرکت بود و اساساً ماهیـت خطـی خـود ر   

شـاید بتـوان گفـت    2کرد، با این تفاوت که قدرت آتش انبوه جایگزین نیروي انسانی انبوه گردید.
نسل دوم جنگ واکنشی بود به تضاد پیش آمده میان فرهنگ نظامی و محیط عملیاتی آن زمـان. در  

ش ي کار را در قـدرت آتـ  این نسل بود که ارتش فرانسه طی جنگ جهانی اول و پس از آن، چاره
انبوه دید که عمدتاً متکی بر آتش غیرمستقیم توپخانـه بـود. فرسـایش امکانـات و نیروهـاي دشـمن       

دار نسل دوم جنـگ عبـارت   ها به عنوان طلیعهآمد. شعار دکترینی فرانسويهدف اصلی به شمار می
ف کوبد و واحدهاي پیاده سـرزمین وي رات بـه تصـر   توپخانه نیروهاي دشمن را در هم می”بود از: 
3“آورد.در می

ها و دستورات دقیـق و مشـخص بـا تحـرك نیروهـاي پیـاده و       قدرت آتش متمرکز طی طرح
گردید. عنصر هماهنگی به حدي اهمیـت داشـت کـه فرمانـدهان عملیـاتی ایـن       تانک هماهنگ می

ي سـربازان (یـا حـداقل    شـوند. نسـل دوم جنـگ بـا اقبـال گسـتره      دوره به رهبران ارکستر تشبیه مـی 
هان آنها) مواجه شد، چرا که همچنـان نظـم و انضـباط نظـامی را مـورد تاکیـد قـرار مـی داد.         فرماند

شود. در واقـع  تر تلقی میبدیهی است که در این فضا اطاعت سلسله مراتبی از ابتکار و نوآوري مهم
شود، چرا که ممکن است به این سبب هماهنگی کلی فضـاي نبـرد   حتی از ابتکار نیروها ممانعت می

ه خطر افتد. جالب است بدانیم نیروي زمینـی و تفنگـداران دریـایی آمریکـا بـه تاسـی از تاکتیـک        ب

25ص 1387، جنگ شناختی، مرکز آینده پژوهی موسسه تحقیقاتی صنایع دفاع وزارت دفاع سیدحسین،محمدي نجم-1
26همان منبع، ص -2
26همان منبع، ص -3
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ي جنـگ آمریکـایی انتخـاب    ها در حین و پس از جنگ جهانی اول، آن را به عنوان شـیوه فرانسوي
کردند و در دو جنگ افغانستان و عراق این تاکتیـک را عمـالً بـه کـار بسـتند، بـا ایـن تفـاوت کـه          

ي آن زمان گردیده است.اي هواپایه جایگزین سکوهاي زمین پایهسکوه
هاي هاي نظامی، مرهون فناوريدر نهایت باید گفت که تاکتیک نسل دوم جنگ بیش از ایده

ي سـنگین و  نظامی و به ویژه، قدرت آتش بـوده اسـت کـه بـه دو صـورت کیفـی ـ ماننـد توپخانـه         
قتصــادي کشــورهاي صــنعتی در تولیــد انبــوه ایــن  افکــن ـ و کمــی، یعنــی تــوان ا  هواپیمــاي بمــب

ي ظهور رسید.افزارها به منصهجنگ

هـا  تز نسل دوم به حساب آورد. این بار، آلمـان نسل سوم جنگ را نیز باید آنتی: نسل سوم جنگ
ي ظهـور نسـل بعـدي    یـا جنـگ مـانوري زمینـه    (Blitzkrieg)آسا بودند که با ابداع حمالت برق

دند. نسل سوم جنگ بر خالف نسل پیشین به قـدرت آتـش و فرسـایش متکـی     جنگ را فراهم آور
نبود، بلکه در عوض سرعت، غافلگیري و سردرگمی فیزیکی و ذهنی دشـمن را مـورد تاکیـد قـرار     

ي دشمن و قطـع ارتبـاط وي بـا عقبـه و در     داد. به لحاظ تاکتیکی، حمالت براساس نفوذ به عقبهمی
ي مسـتقیم  گردید؛ یعنی به جاي مواجهـه خط مقدم هدایت و اجرا مینهایت از هم پاشیدن نیروهاي 

گرفـت. در  با عمده قواي دشمن، تاکتیک دور زدن و از هم گسیختن دشمن مورد استفاده قرار مـی 
ي ي پدافندي کشیده شده و سـپس ارتبـاط آنهـا بـا منطقـه     پدافند نیز نیروهاي رزمی دشمن به منطقه

گردید.عقب قطع می
سل سوم جنگ را باید تاکتیکی غیرخطی دانست که تا حـد قابـل تـوجهی فرهنـگ     تاکتیک ن

نظامی نسل دوم را دچار تغییر و تحول کرد؛ بـا ایـن توضـیح کـه بـر خـالف نسـل دوم جنـگ کـه          
نگاهش به روندها و فرآیندهاي درونی نیروهاي خودي بوده، نگاه تاکتیک نسل سوم به بیرون بـود  

1داد.قدامات بر میدان نبرد را مورد توجه قرار میو موقعیت، دشمن، و پیامد ا
این امر تا حدودي ناقض نظم و انضباط شدید حاکم بر فرهنگ نظامی نسـل دوم جنـگ بـود.    

هاي جنگ قرن نوزده به این نتیجه رسیدند که حل هاي نظامی و بازيافسران ارشد آلمان در تمرین

27ص1387، جنگ شناختی، مرکز آینده پژوهی موسسه تحقیقاتی صنایع دفاع وزارت دفاعسیدحسین،محمدي نجم-1
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ن نبرد مستلزم سـرپیچی از دسـتورات اسـت؛ بـه     و فصل بسیاري از مشکالت به وجود آمده در میدا
تر از اطاعت صرف از دستورات است، به ویژه جایی که بـه روش و نـه   این معنا که ابتکار عمل مهم

هـاي نظـامی آن زمـان، اشـتباهاتی کـه بـه سـبب        شود. در نتیجـه، در تمـرین  ي کار مربوط مینتیجه
گرفت، اما اشتباهات غیـر مـرتبط بـا    ماض قرار میگردید، مورد اغالعاده ایجاد میهاي فوقنوآوري

ها ایـن بـود کـه بـه جـاي اعمـال       ي دیگر این تمرینگرفت. نتیجهابتکار عمل مورد مواخذه قرار می
یک انضباط بیرونی، باید خود انضـباطی در فضـاي رزم حـاکم شـود. بـا ایـن حـال، ارتـش آلمـان          

گیرد و قربانی انضباط بیش از حد خود شد. ها را به کار هیتلري نتوانست در عمل این یافته
توان گفت که نسل سوم جنگ، بیش از فناوري، از تدابیر نظامی تـاثیر گرفتـه   به هر ترتیب می

ي نسل سوم است. البته نباید در این میان نقش فناوري را دست کم گرفت، زیرا هر چند شکل اولیه
نگ جهانی دوم بـود کـه بـا پدیـدار شـدن یـک       پدید آمد، اما تنها در ج1918جنگ در پایان سال 

ي بلـوغ خـود نزدیـک    عنصر جدید فناوري (تانک) در سطح عملیاتی، این نسل از جنگ به مرحلـه 
هـا در همـین جنـگ، تمرکـز     شد. در واقع، به کارگیري تانک و خودروهاي رزهی از سوي آلمـان 

ل یعنـی اضـافه شـدن زمـان بـه      هاي عملیاتی را از مکان به زمان معطوف کرد. ایـن تحـو  ریزيطرح
شـود کـه بعـدها دسـت     عنوان بعد چهارم جنگ نقطه عطف مهمی در تـاریخ جنـگ محسـوب مـی    

2گردید.1ي معروف جان بوید،ي تحقیقات بسیاري، از جمله نظریهمایه
هـاي  هاي جنگ، به ویژه از نسل دوم به سوم، اهمیت و تاکید بر برخـی از مولفـه  در تغییر نسل

ورود بـه  ي مناسـبی اسـت بـراي   هامقدمهمولفهاز اینبرخیفزاینده داشته است. بررسیجنگ روندي
جنگ.چهارمنسل

: نسل چهارم فناوري محور
هاي نوین نظامی قرار دهیم، با شـکل جدیـدي از   هاي کلی باال را در کنار فناورياگر ویژگی
با حجم محدود، قابلیت حمله بـه  ي دقیق شویم. براي نمونه، مهمات هدایت شوندهجنگ مواجه می

کنند که با مهمات متعارف با حجم انبوه قابـل انهـدام نیسـتند. بـه عـالوه، رشـد       اهدافی را فراهم می

1- Col John Boyd Theory: OODA (Observation – Orientation – Dedision – Action)

27ص1387اع وزارت دفاع، جنگ شناختی، مرکز آینده پژوهی موسسه تحقیقاتی صنایع دفسید حسین،محمدي نجم-3
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فناوري روباتیـک و هـوش مصـنوعی، خودروهـاي بـدون سرنشـین، و ارتقـاي آگـاهی وضـعیتی و          
فـاع متفـاوت سـبب بـروز     تر فضاي نبرد از طریق سکوهاي فضـا پایـه بـا سـطوح ارت    ي عمیقمشاهده

تغییرات ژرفی در فضاي رزم شده است. همچنین، واحدهاي نظامی کوچک و متحرك، متشکل از 
هاي با فناوري پیشرفته قار خواهند بود در جستجوي اهداف سربازان آموزش دیده و مسلح به سالح

بیشـتر  حیاتی، مناطق وسـیعی را بـه سـرعت طـی کننـد. از آنجـایی کـه ممکـن اسـت ایـن اهـداف           
ي هدف ـ غیرهـدف   ي خط مقدم ـ عقبه به منطقه بندي سنتی منطقهغیرنظامی باشند تا نظامی، تقسیم

نیروهاي مسلح را به کلی متحول سـازد. واحـدهاي   تواند سازمان و ساختار یابد. این امر میتغییر می
تواند کارکردهاي شناسایی و ضربه به اهداف را در هم ادغام کنند. تسلیحات نظامی مورد بحث می

ریزي هستند نقـش مهمـی   هوشمند و قابل کنترل از راه دور، که از طریق هوش مصنوعی قابل برنامه
رتیب، پنهان شدن از دیـد و تیـر ایـن تسـلیحات و گمـراه      کنند. بدین تدر میدان نبرد آینده بازي می

شود.هاي دفاعی مهم آینده محسوب میکردن آنها از جمله توانایی
به عالوه باید گفت از آنجایی که زیرساخت سیاسـی و جامعـه غیرنظـامی دشـمن بـه اهـداف       

1گر مشکل اسـت. شوند، متمایز کردن سطوح استراتژیکی و تاکتیکی از یکدیمیدان نبرد تبدیل می
کارگیري توأمان هنر جنـگ  در این فضاي پیچیده و پرابهام، فرماندهان باید از مهارت کافی براي به

و فناوري برخوردار باشند. ادغام این دو با یکدیگر اگر نگوییم دو تفکر نظامی متضاد، امـا حـداقل   
ارتند از:هاي اصلی فرماندهان در نسل چهارم جنگ عبطلبد. چالشمتفاوت را می

(به ویژه این که این اهداف ممکن است فراتر از اهداف نظامی عینی، انتخاب دقیق اهداف 
توانـایی تمرکـز سـریع و ناگهـانی نیروهـا از حالـت       ماهیتی سیاسی یا فرهنگی داشته باشند)؛ 

متغییـر  ترین رد پا و با استفاده از غافلگیري، محـیط  انتخاب واحدهایی که بتوانند با کم، پراکندگی
ي اضـافه وزن  و اجتنـاب از عارضـه  پـردازش بـه موقـع اطالعـات    عملیات را مدیریت کننـد؛ و  

تواند مقاصد عملیاتی و استراتژیکی را مخدوش سـازد. البتـه نبایـد از نظـر دور     اطالعاتی که گاه می
اي هـ بداریم که وابستگی نسل چهارم فناوري محور (کشورهاي غربی و به ویژه آمریکـا) بـه شـبکه   

هـاي  ي ویـروس شناسی نیـز قابـل تامـل اسـت و چـه بسـا حملـه       اي از منظر آسیباطالعاتی و رایانه

28ص1387تحقیقاتی صنایع دفاع وزارت دفاع، جنگ شناختی، مرکز آینده پژوهی موسسهسیدحسین،محمدي نجم-1
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هاي نظامی و غیرنظامی متعددي شود.اي باعث اختالل سیستمرایانه
هـا بـراي تحـت تـاثیر قـرار دادن      عالوه بر موارد باال، جنگجویان نسل چهارم ماهرانه از رسـانه 

نی بهره خواهند بـرد، تـا جـایی کـه گـاه اجـراي دقیـق عملیـات روانـی          افکار عمومی داخلی و جها
سازد.ضرورت استفاده از نیروهاي نظامی را منتفی می

:نسل چهارم ایده محور
هاي تاکتیکی عامـل  ران اصلی نسل دوم جنگ بود، ایدهگونه که اشاره شد، فناوري پیشهمان

ي ظهـور  م نیز با محوریـت فنـاوري بـه منصـه    بنیادین ظهور نسل سوم محسوب گردید، و نسل چهار
رسید. اکنون به جاست نسل چهارم را از منظري متفاوت، یعنی با محوریت ایـده و تـدابیر تـاکتیکی    

تشریح کنیم.
هـاي حـاکم بـر جنـگ را تعریـف کـرده       حدوداً از پانصد سال گذشته تاکنون، غرب پـارادایم 

یر غربی نیز تاثیر و کارایی اقدامات خـود را در  هاي کشورهاي غطوري که گاه حتی ارتشاست، به
هـا  شود، غربـی اند. در واقع چون نقطه قوت غرب در فناوري خالصه میتبعیت از این پارادایم دیده

مایلند نسل چهارم جنگ را فناوري محور تعریف کنند. اما امروزه صرفاً پـارادایم غـرب بـر فضـاي     
هـاي  توانـد از سـنت  اهیم دید، نسل چهارم جنـگ مـی  طور که خوجنگ آینده حاکم نیست و همان

فرهنگی غیرغربی متولد شود؛ شاید به این سبب که کشورهاي غیر غربی کـه غالبـاً تـوان رقابـت بـا      
فناوري نظامی غرب را ندارند، در تالشند تا جنگ آینده را به سمت ایده محوري هدایت کننـد. از  

جنگی نامتقارن بـه حسـاب آورد. جنگجویـان نامتقـارن     توان نسل چهارم ایده محور رااین منظر می
هـاي منحصـر بـه    هاي منتقل شده از نسل سوم به نسل چهارم، داراي ویژگـی عالوه بر برخی ویژگی

فردي نیز هستند. براي مثال، بدون وجود یک سازمان رزم مشخص بـه صـورت پراکنـده در فضـاي     
د اتکـا و غیرمتمرکـز هسـتند و بـا بـر هـم زدن       کننـد، غالبـاً از نظـر لجسـتیکی خـو     نبرد عملیات مـی 

باشـند. بـه عـالوه، آنهـا از     فروپاشی روانـی دشـمن مـی   ي مقدم ـ عقبه، در پی مرزبندي سنتی منظقه
قابلیت مانور باال برخوردار بوده و آتش محدود خود را در زمان و مکان مناسـب علیـه مراکـز ثقـل     

گیرند.اصلی در عمق سرزمین دشمن به کار می
ي مقدم و نیروهاي رزمی دشـمن  ِي عملیاتی و تاکتیکی بر منطقهنسل اول جنگ از هر دو جنبه
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متمرکز بود. نسل دوم جنگ تمرکز تاکتیکی خود را بر خط مقدم حفـظ کـرد، امـا بـه تـدریج ـ از       
ي دشـمن  اي ـ بـر عقبـه   هاي پروس ـ تمرکز عملیاتی خود را ـ از طریق مانورهاي احاطه  زمان جنگ

ي دشـمن گردیـد. جنگجویـان    داد. نسل سـوم از نظـر عملیـاتی و تـاکتیکی معطـوف بـه عقبـه       قرار
نامتقارن نسل چهارم در یک گام به جلوتر، از مواجهه بـا تـوان نظـامی حریـف احتـراز کـرده و بـه        
منظور فروپاشی روانی دشمن، در پی ضربه زدن به مراکز ثقل وي هستند. ایـن مراکـز ثقـل ممکـن     

.دشمن (مثالً در مورد غرب، مظاهر فناوري) باشنداست نقاط قوت

کننـد بـراي مشـکلی کـه در پـی      در واقع باید گفت جنگجویان نامتقارن نسل چهارم تالش مـی 
حلـی بیابنـد. ایـن مشـکل عبـارت      هاي گذشته مطرح گردیده، اما به آن پاسخی داده نشـده، راه نسل

نظـامی سـنتی. ایـن فرهنـگ نظـامی ـ شـامل        است از تضاد میان ماهیت میدان نبرد مدرن و فرهنـگ 
درجه، احترام، یونیفرم، و رژه نظامی ـ عمدتاً محصول نسل اول جنـگ محسـوب شـده و مبتنـی بـر       
نظم و انضباط صرف است. این فرهنـگ متناسـب بـا فضـاي نبـرد زمـان خـودش (قـرن هفـدهم تـا           

کاري شـده تصـور   ن روغنآل همانند یک ماشینوزدهم) تکوین یافت. در آن زمان یک ارتش ایده
1رفت.گردید و از فرهنگ نظامی تولید چنین ماشینی انتظار میمی

تردیـد فرهنگـی غیرغربـی خواهـد بـود.      تـري دارد بـی  این فرهنگ نظامی جدید که ابعاد وسیع
ي نسل چهارم جنگ را در عراق و افغانستان شاهد هستیم. در واقـع کسـانی ماننـد    امروز ظهور اولیه

معتقدند شکل مدرن شورش در عراق و افغانستان همـان نسـل چهـارم ایـده محـور      2مستوماس ها
گیـرد. بـر ایـن اسـاس،     است که در ادبیـات نظـامی روزگـار حاضـر فـراوان مـورد اشـاره قـرار مـی         

کوشند به رهبران سیاسی دشمن ثابـت کننـد کـه یـا اهـداف      جنگجویان ایده محور نسل چهارم، می
هـاي آن اهـداف بـیش از منافعشـان اسـت. در ایـن       فتنی است و یا هزینـه استراتژیک ایشان دست نیا

توانـد  ي برتر سیاسـی اگـر خـوب بـه کـار گرفتـه شـود مـی        دیدگاه فرض اصلی این است که اراده
تر را شکست دهد، چـرا کـه درنهایـت هـدف پیـروزي سیاسـی       هاي سیاسی و اقتصادي قويقدرت

28ص 1387، جنگ شناختی، مرکز آینده پژوهی موسسه تحقیقاتی صنایع دفاع وزارت دفاعسیدحسین،محمدي نجم-1
ي مطالعات استراتژیک ملی وابسته بـه گر ارشد مؤسسهتحلیل(Thomas X. Hammes)ـ سرهنگ توماس ایکس هامس2

دانشگاه دفاع ملی آمریکا.
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زیرا غـرب خـود   1زي در این جنگ بسیار دشوار است.است تا موفقیت نظامی. از منظر غرب، پیرو
تر، رجعت انسان را در سطح فناوري بسیار تقویت کرده اما در درك نقش انسان یا به عبارت روشن

هایی تاریخی متنوعی مانند شکست آمریکـا  ي جنگ تا حد زیادي ناتوان بوده است. نمونهبه صحنه
آیند. عراق گواهی بر این ادعا به حساب میدر ویتنام، لبنان، سومالی، افغانستان، و

هاي تاریخی جنگدوره
توسط صاحبنظرانی مانند دکتر لیندسی مور و دکتر 1987از سال 2ي دوره چهارم جنگنظریه

مطرح گردیـد و امـروزه یکـی از مـواد درسـی مطالعـات امنیـت ملـی محسـوب          3رابرت جی بانکر
ي علوم سیاسـی بـه تحلیـل تـاریخی تمـدن      اس این نظریهي چهارم جنگ براسشود. مفهوم دورهمی

پردازد که تغییر ماهیت نیروي اجتماعی در هر مقطع زمـانی همـواره   سال گذشته می2500غرب در 
بر شکل حکومت جوامع و ساختارهاي اقتصادي و نظامی آن مؤثر بوده است. این نظریـه بـر اسـاس    

کنـد. هـر دوره براسـاس    به چهـار دوره تقسـیم مـی   نوع و ماهیت نیروهاي اجتماعی، تمدن غرب را 
گیري آزمایشی یا نهادینه شده از نیروي اجتماعی موردنظر، شکل منحصر به فرد جنگ خود را بهره

4داراست (براي مثال، نیروي انسانی، جانوري، ماشینی و فراموتوري)
هـایی هسـتند کـه بـه     هها و ایدهاي نظامی در هر دوره حاصل سنتز فناورياز این منظر، سیستم

هـاي  گردانند؛ به این معنا که انقـالب هاي مختلف جنگ را از یکدیگر متمایز میلحاظ کیفی شکل
اي از انرژي و نیروي اجتماعی دسـت یابـد.   دهند که تمدن بشري به شکل تازهنظامی زمانی رخ می

اجتمـاعی در هـر دوره و آغـاز    با استفاده از این رویکرد تحلیلی به تاریخ تمدن بشر که اتمام نیروي 
ي هـاي تـازه  هاي سیاسی و نظامی و نیـز شـکل  ي دیگر را دلیل اصلی انقالبنیرویی جدید در دوره

هـاي آینـده   هاي امروز جنگ در عراق و همچنین جنـگ توان بسیاري از واقعیتداند، میجنگ می
امنیت قابـل فهـم نیسـتند و بـاز     هاي سنتی ازها با برداشترا توجیه کرد. واضح است که این واقعیت

ناپــذیر تعریـف مفــاهیمی ماننـد پیــروزي، شکسـت، تهدیــد، و فضـاي رزم یــک ضـرورت اجتنــاب     

1- Strategic Forum, No. 214, January 2005, http://www.ndu.edu/inss.
2- Fourth – Epoch War
3- Dr. Lindsay Moore and Dr. Robert J. Bunker
4- Robert J. Buncker, “The Transition to Forth Epoch War, Marine Corps, Cazette, 1996.
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کنند که دشمنان غرب با به چـالش کشـیدن نظـام    ها همچنین بیان میشود. این واقعیتمحسوب می
جدید منطبق کرده و به يافزاري دورهي غرب، خود را با ماهیت نرمسیاسی و اجتماعی تثبیت یافته

به عنـوان  (RMA)جنگند. در این حالت بدیهی است که انقالب در امور نظامی اي جدید میشیوه
ي چهـارم  نمایـد. اکنـون پـیش از ورود بـه دوره    ابزار تفوق غرب براي سرکوب آنها ناکارآمـد مـی  

هاي اول تا سوم بیندازیم.جاست نگاهی گذرا و اجمالی به دورهجنگ، به

ي اول جنگ (نیروي انسانی)دوره
ایـن  1ي کالسیک، یعنی پیش از قرون وسطی سراغ گرفت.ي اول جنگ را باید در دورهدوره

گیري از نیروي انسانی بود. دو شکل بارز جنگ در این دوره عبـارت بـود   دوره عمدتاً مبتنی بر بهره
طوري که سپرهاي آنها ي فشرده، بههاهاي یونان باستان مبتنی بر آرایش سربازان در صفاز: جنگ

بـزرگ سـربازان بـا نـام     هاي روم باسـتان براسـاس قشـون   کرد؛ و جنگیک دیوار زرهی ایجاد می
داري حـاکم  داري محسوب شده و اقتصاد بـرده لژیون. طی این دوره، دولت شهرها مبناي حکومت

گان بخشی از پارادایم ایـدئولوژیک  هاي طبقاتی مانند روابط میان اربابان و بردهبود. همچنین مزیت
2آمد.آن زمان به حساب می

ي دوم جنگ (نیروي جانوري)دوره
ي دوم در دنیاي قرون وسطی اتفاق افتاد. در این دوره سه شکل از جنگ مشـاهده  جنگ دوره

گیري از نیـروي جـانوري هسـتند. بربرهـایی کـه بـه مرزهـاي اروپـا         شود که هر سه مبتنی بر بهرهمی
ِ آن سـقوط امپراطـوري روم و آغـاز    تند، قشون انبوه سواره نظام را به خدمت گرفتند کـه نتیجـه  تاخ

روم بـه  جاي دولـت شـهرها در نیمـی از امپراطـوري    هایی که بهي بربریت غرب بود. حکومتدوره
ن ي نیروهاي سواره نظام روي آوردند. بعدها در زمـا وجود آمدند، در پاسخ به این تهدید به توسعه

مـزدي بـه   ي تمـدن، اقتصـاد دسـت   ها تغییر یافتند. در این دورهحاکمان فئودال، این نیروها به شوالیه
الهـی  داري، و مشـیت ي رایج حکومـت عنوان الگوي غالب اقتصادي، دولت فئودالی به عنوان شیوه

ي کالسیک به قرون وسطی از ربع اول قرن چهارم تا ثلث اول قرن هشتم انجام پذیرفت. رجوع کنید به: گذار از دورهـ 1
Parameters, U.S. Army College Quarterly, Summer 1997, p.2
2- Robert J. Bunker, “The Generations, Waves, and Epochs, 1995, p.5.
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1یافت.واجگردید به عنوان مبناي اصلی ایدئولوژي رکه به شکلی افراطی از سوي کلیسا ترویج می

ي سوم جنگ (نیروي مکانیکی)دوره
ي تـاریخ نهـاد.   ي مدرن با پارادایم نیروي مکانیکی پا به عرصـه دوره سوم جنگ یا همان دوره

این پارادایم به ترتیب شامل دو شکل نیرو، یعنی نیروي ماشین و نیروي موتور اسـت. در شـکل اول   
هاي پادشاهی هستیم کـه بـه   ي حکومتدر دورههاي مزدور (سربازان اجیر شده)شاهد ظهور ارتش

ي ظهـور جنـگ گسـترده    بعدها به صورت نهادیه شده درآمد. شکل دوم، یعنی نیروي موتور، زمینه
ي نـاپلئونی و  ي اقشار جامعه را به وجـود آورد: ابتـدا بـه صـورت ابتـدایی در فرانسـه      با شرکت همه

تر توسـط آلمـان در قالـب حمـالت     شده و مدرنسپس با اختراع موتور درون سوز به شکل نهادینه 
برق آساي لشکرهاي موتوري و زرهی در جنگ جهانی دوم.

ي چهارم جنگ (نیروي فرامکانیکی)دوره
ي چهارم بیانگر ظهور جنگ در جهان پسامدرن است. براساس نیـروي فرامکـانیکی، دو   دوره

فنـاوري پیشـرفته. جنـگ    شکل اصلی از جنگ در حال ظهور اسـت: جنـگ غیرغربـی و جنـگ بـا     
هاي نامتقارن اسـت کـه بـا هـدف بـه چـالش       غیرغربی غالباً متکی بر درگیري کم شدت و تاکتیک

گیرد. بسیاري از صاحبنظران، نسل چهارم ایده محور جنگ ي غرب انجام میگرفتن برتري فناورانه
2پندارند.تر بررسی گردید، با این نوع جنگ مترادف میرا که پیش

وه، گسترش مناطق شهري در کشورهاي در حال توسعه، خـود عـاملی اسـت در مقابـل     به عال
ي هاي محدود و پیچیـده هاي مدرن، بدین معنا که در محیطي امروز غرب در جنگبرتري فناورانه

ها و مختلط بودن جنگجویان با مردم عادي شهري ـ به سبب عوارض متعدد مصنوعی نظیر ساختمان 
یابد.پیشرفته تا حد قابل توجهی کاهش میـ کارایی تسلیحات 

ي هـاي هـدایت شـونده   هاي نظامی جدید ماننـد سـالح  جنگ با فناوري پیشرفته بیانگر فناوري
افزارهـاي  دقیق، جنگ اطالعاتی، تسـلیحات غیرمرگبـار، واحـدهاي رزمـی روباتیـک و نیـز جنـگ       

باشد.ي انرژي میکنندههدایت
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6همان منبع ص -2



91......................................................................................................................هاي تکاملی جنگنظریه

شـود.  ي غربی و غیر غربـی جنـگ هـر روز بیشـتر نمایـان مـی      بدین ترتیب چالش بیان دو شیوه
هایی که غرب در آینده با آنها مواجه خواهد بـود ـ ماننـد آنچـه امـروز در عـراق و       تردید جنگبی

ي هاي سنتی از امنیت نخواهد بود. نگرش چنـد صـد سـاله   افغانستان شاهد هستیم ـ مبتنی بر برداشت 
گرفـت،  ن آنها که بر سر حفظ یا گسترش حاکمیت ملـی در مـی  هاي ملی یا متحدانزاع میان دولت
انداز جنگ آینده ندارد و طبیعتاً تعاریف فعلی پیـروزي، شکسـت، تهدیـد و فضـاي     جایی در چشم

ي ایـن مفـاهیم اصـلی،    کنـد. بـا تعریـف دوبـاره    رزم دیگر تکافوي مقتضیات جنـگ آینـده را نمـی   
اي بـین نظـم و   شـود، چرخشـی نوبـه   ونی مواجه مـی شناسی جنگ بار دیگر با گذار و دگرگمعرفت

انـد کـه   آشوب که حداقل از هزار سال پیش وجود داشته و در هـر چـرخش جـوامعی توسـعه یافتـه     
در واقـع از زمـان   1انـد بـا نیـروي اجتمـاعی نوظهـور زمـان خـود سـازگاري بیشـتري یابنـد.          توانسته
گیـري و  و قـوانین اجتمـاعی باعـث شـکل    فراینـد روزافـزون نظـم    1648ي وستفالیا در سال معاهده

شکوفایی بسیاري از کشورها، نهادها و جوامع غربی گردیده است اما در روزگار حاضر این فراینـد  
زدگی در حال تغییر است، به این معنا که الگوي دولـت ملـی در حـال    از نظم مداري بسوي آشوب

وامع بشري بـا چـالش جـدي مواجـه     اي است که کارایی آن جهت سازمان دادن به جورود به دوره
بنا به نظر 3ي انسان است.روي غرب تعریف دوبارهي رالف پیترز، چالش پیشبه گفته2شده است.

نظمی ویژگی بارز آن ي یک گذار پسامدرن است که آشوب و بیوي، تاریخ غرب در حال تجربه
سیاسـی و اجتمــاعی  هـاي رایــج نهادهـاي   ي جدیــد، شـکل تردیـد در دوره شــود. بـی محسـوب مـی  

شوند.هاي جدیدي جایگزین آنها میفروریخته و شکل
هــا در امــور نظــامی و سیاســی در پــی دارد انقــالبي چهــارم جنــگ بیــان مــیي دورهنظریــه

اند، بدین نحـو کـه هرگـاه نیـروي اجتمـاعی یـک دوره بـه پایـان         گذارهاي تاریخی به وجود آمده
هـاي رایـج نهادهـاي سیاسـی و     آغـاز گردیـده اسـت. شـکل    اي دیگر با نیرویی جدید رسیده، دوره

شود. ي عصر آشوب است که مبتنی بر تغییرات ژئوپلیتیکی بیان میي انسانی به کلی متفاوت از نظریهاین فرآیند توسعهـ 1
براي اطالعات بیشتر رجوع کنید به:

Chris Morris, “Weapons of Mass Protection: Non Lethality, Information Warfare, and Air Power in
the Age of Chaos”, Airpower Journal, Spring 1995, pp. 15-29.
2- Robert J. Bunker, “Epochal Change: War Over Social and Political Organization”, p.1
3- Ralph Peters, “After the Revolution, Parameters, Summer 1995, p. 1.
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ي هر دوره که ناتوان از انطباق با منافع و منـابع نیـروي در حـال    نظامی در نظام اجتماعی تثبیت شده
دهند.  هاي جدیدتر میظهور هستند، جاي خود را به شکل

گیري:نتیجه
ي چهارم جنگ بیـان شـد،   دورهگونه که در بررسی سه نظریه موج سوم، نسل چهارم، و همان

هـاي علمـی در هـر مقطـع     هاي نوظهور نظامی که منبعث از تغییر یا تکمیل پارادایمها و فناوريایده
انـد، ابعـاد جدیـدي بـه فضـاي رزم افـزوده و در نتیجـه        مفروض زمانی به میدان جنـگ پـا گذاشـته   

، نقش پارادایم علمی حاکم بـر هـر   اند. بنابراینهاي متداول رزم آن روزگار را دگرگون کردهشیوه
جنگیدن آن بسیار تاثیرگذار است.ي روزگار بر شیوه
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