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چکیده
این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل مفهوم امنیت در تئوریهای گوناگون رئالیسم ،لیبرالیسم ،سازه انگاری و انتقاادی
در طی ادوار گذشته و سیر تکوین تئوریهای سنتی تاکنون میباشا  .ظان غالا و مسال بطاور خاا در تفکار
ان یشمن ان و سیاستم اران این میباش که مفهوم امنیت به شکل سنتی ه ف اولیه دولتها برای بقا و حفظ خود در
نهایت خودیاری میباش و رویکرد به مولفه امنیت در قال مفروضات سنتی رواب بینالملل با ماهیت نظامی ،سخت
افزاری و برداشت ب بینانه حاکم میباش  .لذا کس امنیت به شکل مطلق محوری حااکم باوده اسات .اماا نویسان ه
پژوهش حاضر برانست که با گذشت زمان و حاکم ش ن لیبرالیسم و در ادامه رش مکات ذهنیگرایان ما دیگر شاه
مفهوم ایستا و الیتغیر مفهوم امنیت به شکل تعریف ش ه سنتی و رئالیستی نیستیم هم شاه تغییر مفهاوم امنیات در
باز تعریف آن هستیم و همچنین گسترده ش ن حوزه مفهوم امنیت در قالا موضاواات ج یا و گونااگون هساتیم.
پژوهش حاضر با بررسی مباحث و آرای ان یشمن ان :چهار مکت مذکور و با بررسی دادهها و یافتهها در پی پاسخ باه
این سوال میباش که مفهوم امنیت در سیر و تکوین این مکات چه تغییراتی را شامل ش ه است؟ پاسخ موقت حاکی
از این میباش که امنیت در گذار زمان در این مکات که دارای روششناسی هستیشناسی و معرفتشناسی متفاوت
میباشن  ،حوزههای موضوای گوناگونی از موضواات ج ی با تفاسیر متفاوت را شامل میشود.
کلیدواژگان :امنیت ،رئالیسم ،لیبرالیسم ،سازهانگاری و انتقادی.

سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری روابط بینالملل ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رفسننجان،
ایران ،رایانامهshahram.askari1989@gmail.com :

 استادیار روابط بینالملل و عضو هیات علمی ،واحند رفسننجان ،دانشنگاه آزاد اسنالمی ،رفسننجان،
ایران
 کارشناس ارشد مطالعات منطقهای خاورمیانه ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
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مقدمه
بیشتر نویسندگان معتقدند که امنیت «مفهومی مورد اختالف» است .نوعی اتفنا
نظر وجود دارد که به صورت تلویحی معتقد است که امنینت بنه معننای رهنایی از
تهدیدات در قبال ارزشهای بنیادین (هم برای افراد و هم برای گروهها) اسنت .امنا
درباره اینکه توجه و تمرکز اصلی باید در سطح «فرد»« ،ملی» ،و یا بینالمللی باشند
اختالف نظرهای زیادی وجود دارد .در دوران جنگ سرد ،بیشتر نوشنتههنا پیرامنون
(امنیت( تحت سیطره دیدگاه حفظ لزوم حفنظ امنینت ملنی قنرار داشنت،که عمندتا
تعریف ان با اصالحات نظامی بیان میشد .مهمترین نکته مورد توجه نظرینهپنردازان
دانشگاهی و دولتمردان،

توانمندی نظامی بود که کشورشان میتوانست تدارک ببینند.

تا بتواند با تهدیداتی که با آنها مواجه میشود مقابلنه کنند .در سنالهنای اخینر اینن
دیدگاه نسبت به امنیت به دالیل اینکنه قنوم پرسنتانه و بسنیار تننگ نظراننه تعرینف
میشود مورد نقد قرار گرفته است .در مقابل برخی از نویسنندگان معاصنر معتقند بنه
نوعی مفهوم گسترش یافته امنیت هستند که خارج از محدوده بسته امنیت ملی بتوانند
مالحظات دیگری را نیز مورد توجه قرار دهد .بری بوزان در مطالعه خنود بنا عننوان
«مردم،دولت ها و هراس» بر این اعتقاد است که به نوعی دیدگاه نسنبت بنه مسنئله
امنیت نیاز داریم که عالوه بر جنبه های نظامی ،شامل جنبه های سیاسی ،اقتصنادی،
اجتماعی و زیست محیطی نیز باشد و با توجه بنه شنرایط گسنتردهتنر بنینالمللنی
تعریف شود (بیلیتس و اسمیت.)075 :3131 ،
مفهوم امنیت به نبود تهدیدات نسبت به ارزشهای کمیاب اشاره داشنت .امنینت
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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سال چهارم
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در اصل میتواند مطلق باشد ،یعنی مصون ماندن از هرگونه تهدیدات که این خود بنه
معنای امنیت کامل تلقی میشود .از لحاظ تجربی امنیت یک مفهوم نسبی است که در
سیاست بین الملل نیز به همین سیا میباشد .از لحاظ تاریخی امنیت به صورت یک
ارزش حیاتی و هدف غایی رفتار دولتها مورد توجه قرارگرفته اسنت .نکتنه حنازز
اهمیت این می باشد که امنیت از دید کدام گروه دسته و حنزب زینرا هنگنامی کنه
بحث امنیت ملی را از منظر حکومت مرکزی و دولت به صورت ینک نهناد مشنرو
مطرح میکنیم ،با امنیتی که توسط گروههای فرعی فرهنگی ،منههبی و نناادی وجنز
اینها عنوان می شود ،میتواند متفاوت باشد ( قوام.)03 :3135 ،
دیگر صاحبنظران معتقدند به دلیل اینکه در دهه  3115جامعه جهانی شکل گرفته
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که در مرحله جنینی است ،تأکید بر امنیت ملی و بینالمللی چندان درست نیست .این

اندیشمندان نیز مانند سایر نظریهپردازان به فروپاشی دولت کشورها اشناره منیکننند
ولی معتقدند نباید به جامعه در سطح قومی -ملی «امنیت اجتمناعی» توجنه بیشنتری
بشود ،بلکه باید هدف اصلی حفظ امنیت جهانی باشد .این نویسندگان معتقدند یکنی
از مهمترین گرایشات پایانی قرن بیستم روند گسترده جهانی شدن بود که هنم اکننون
در حال کامل شدن است .آنها میپهیرند که این روند ،تهدیدها و مخناررات خنود را
به همراه دارد این خطرات عبارتند از فروپاشی نظام پنولی جهنانی ،گنرم شندن کنره
زمین و خطرات حوادث هستهای ،این گونه تهدیدات برای امنینت در سنطح جهنانی
خارج از کنترل دولتها هستند .به نظر این افراد تنها با شکلگیری جامعنهی جهنانی
میتوان به گونه موثری به مقابله با این تهدیدات پرداخت .در عین حال ،نویسنندگان
دیگری نیز هستند که درباره جهانی شدن تاکید بر تغییر ماهیت دولنتهنا (ننه منر
آنها( دارند و معتقدند که در سالهای آغازین قرن جدید موضوعات امنیتنی جدیندی
برای کشورها پدید امده است ( بیلیس و اسمیت 075 :3131 ،و .)073
از این رو ،آنچه این پاوهش را ضروری میسازد ،این سوال میباشد که در گنهر
زمان چه تغییراتی در مضمون و محتوای مفهنوم امنینت ربنق تعرینف تئنوریهنای
چهارگانه مهکور رخ داده است فرض اصلی مقاله « اینست کنه مفهنوم امنینت در
مکاتب رزالیسم ،لیبرالیسم ،سازه انگناری و انتقنادی» دارای ماهینت پوینایی و رشند
میباشد و در تئوری رزالیسم با نگاه محدود و تنگ نظرانه و در مکتنب لیبرالیسنم بنا
نگاه خوشبینانه و گسترش حوزه های امنیت ،در مکتب سازه انگاری با تأکید شناخت
شناسی ،انگارهها و ایسنتارها در برداشنت بنین االذهنانی امنینت و همچننین مکتنب
انتقادی امنیت در رهایی و آزادی انسان از محدودیتها خالصنه منیشنود .بعبنارتی
دیگر در روند تکوین این تئوریها امنیت از بعد اولیه (نظامی امنیتی) تغییر میکنند و

مفهوم امنیت

حوزههای موضوعی گوناگونی را شامل -مسنازل)اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسنی

از منظر تئوری

و غیره

را نیز در بر میگیرد.

(رئالیسم... ،
( 19تا )913

جنبه جدید ،نوآوری و تفاوت این تحقیق با موارد مشابه در این میباشد کنه در
موارد دیگر مفهوم امنیت بطور خاص و یکجانبه مورد بررسی قرار گرفته است .امنا
نویسندگان سعی دارند در این پاوهش رشد کمی و کیفی مفهوم امنیت را بنا توجنه
به رویکرد تئوریهای محدود امنیتی (رزالیسم) و تئوریهای موسن امنیتنی (لیبنرال،
سازه و انتقادی) را مورد بحث و بررسی نمایند.
در ضمن این مقالنه بنر ربنق روش توصنیفی و تحلیلنی بنرای تجزینه و تحلینل
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ارالعات استفاده نموده است .روش گنرد آوری ارالعنات نینز اسننادی کتابخاننهای
میباشد.

بررسی و تعریف مفهوم امنیت
شورای امنیت ملی امریکا ،امنیت ملی را به معننای صنیانت از جامعنه بنه منظنور
جلوگیری از آسیب دیدن نهادها و ارزشهای اساسی تعریف میکند ( مانندل:3173 ،
.)93-03
تداگر و سیمون نیر ،امنیت ملی را در بنر گیرننده آن قسنمت از سیاسنت دولنت
میدانند که هدف آن ایجاد شرایط مطلوب سیاسی ،ملی و بینالمللی به منظور حفنظ
یا گسترش ارزشهای حیاتی ملی علیه دشمنان موجود و بالقوه .از نظر بری بوزان نیز
امنیت ملی دارای ابعاد نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیسنت محیطنی اسنت
(بوزان.)15-19 :3173 ،
مصونیت نسبی یا مطلق یک کشور از حمله مسنلحانه ینا خرابکاراننه سیاسنی ینا
اقتصادی احتمالی همراه با وارد
کردن ضربه کاری و مرگبار در صورت مورد حمله قرار گرفته امنیت ملنی بینانگر
تمام مقاصد دفاعی کشور است ،یعنی آمادگی برای مخاصمه به خارر بازداشتن آن ینا
دوری گزیدن از آن با این همه ،خود سیاستهای مربوط به امنیت ملی ممکنن اسنت
در شرایط مخصوصی )مثل مسابقه تسلیحاتی و کنترل تسلیحات( موجب ناامنی گردد
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
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و روحیه نظامی ،تعداد و هوشمندی دانشمندان ،تکنولوژی ،ویاگنیهنای رهبنران و
شخصتهای سیاسی و نظامی ،موقعیت ژزوپلتیکی و قدرت اقتصادی کشور از جملنه
عوامل موثر در امنیت ملی است (آقا بخشی و افشاری.)991 :3133 ،
هرچند مفهوم امنیت به عنوان نیناز بشنری ،از دینر بناز در اذهنان و نوشنتههنای
فیلسوفان قدیم به گونهای مطرح بوده ،اما واژه «امنیت ملی» به دنبال تشنکیل دولنت
ملتهای جدید به گونهای گسترده وارد متون سیاسی و روابط بینالملل شده است.
در این فرآیند ،امنیت از محدودیت «تک ساحتی» و «تک سطحی» به در آمده و
در مفاهیم جدید ابعاد فرهنگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیست محیطی به بعد
سنتی آن ،یعنی نظامی افزوده شده و افزون بر«دولت محوری»« ،در سطوح فنردی»،
«امنیت انسانی»« ،سطوح اجتماعی»« ،جهان گرایی»را نیز در بر گرفته است (مانندل،
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.)03 :3177

با این وجود هنوز به ساختن مفاهیم جدیدی از ایدهی امنیت ملی نیاز داریم؛ نه به
این سبب که وارد دورانی منحصر به فرد و غیرقابل پیش بینی میشویم ،بلکه بیشتر به
این علت که به دورانی بسیار متفاوت از گهشته وارد می شویم ،دورانی که نظریههای
امنیتی موجود ،دیگر نمیتوانند از عهدهی تببین تحوالت در آیند ( افتخناری:3135 ،
.)50
از دهه آخر قرن  55موضو امنیت در ارتباط با منارق خناص منورد توجنه قنرار
گرفته است .موضو تاریخ و جغرافیا بدان معناست که اکثر دولتهنا روابنط امنیتنی
خود را در یک منطقه خاص نه در چهارچوب جهانی انجام میدهنند .بندین ترتینب
همجواری ،ترس و نگرانی را به دنبال دارد.گروهی از دولتها که دغدغه امنیتی ،آنان
را به نحوی به یکدیگر پیوند میدهد ،امنیت ملی آنان به صورت واق بینانه نمیتواند
جدا از هم مورد توجه قرار گینرد .بنر اسناس اینن تحلینل در چهنارچوب سیاسنت
خارجی ،بسیاری از دولتها روابط امنیتی خویش را (منطقهای) و نه جهانی تعرینف
میکنند و زمانی با مسازل جهانی مواجه میشوند ،عمنالا چهنارچوبهنای منطقنهای
تعیین کننده خواهد بود .بدین ترتیب منطق منطقه به عننوان برداشنتی امنیتنی حناکم
خواهد شد .امکان دارد در اینجا نقش بازیگران خارج و قدرتهای بزر

در پنویش

مجمو امنیتی حازز اهمیت باشد .بوزان متهکر میشود که جننگ جهنانی دوم باعنث
ایجاد سطح باالتر مجتم امنیتی حازز اهمیت با ظهور امریکنا و شنوروی ،بنه عننوان
رهبران بلوک ،گردید و بعد از جنگ سرد نیز این احساس به وجود آمد که به تعریف
جدیدی از مجتم (مجموعه) نیاز است که همین وضعیت موضو بسنط نناتو را بنه
اروپای مرکزی و شرقی مطرح کرده است .مفهوم مجموعه اساساا نیازی اسنت بنرای
بررسی سطح تحلیل منطقه که بر حسب مسازل امنیتی عمل میکند .پایان جنگ سنرد

مفهوم امنیت

شرایطی را به وجود آورد که دستور کار امنیتی دستخوش تحول شند و در اینن رونند

از منظر تئوری

بسیاری ازجنبههای غیر نظامی امنیت بین المللی منورد توجنه قنرار گرفتنند .در اینن

(رئالیسم... ،
( 19تا )913

راستا به مسازل زیست محیطی ،اجتماعی ،قومی ،ناادی ،مههبی و زبانی و جنز اینهنا
عنایت خاص شده است .البته این بدان معنا نیست که جنبههای نظامی امنیت به کننار
رفته باشند .بلکه به موازات وجود مسازل نظامی ،موضنوعات مزبنور نینز از اهمینت
خاصی برخوردار شده اند ( قوام.)155 :3135،
البته منظور از امنیت ملنی پشنتیبانی از شنهروندان در برابنر تهدیندات داخلنی و
خارجی است .بنابراین امنیت ملی به عنوان کارویاه دولتها هم منی تواننند تهدیند
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کننده امنیت و هم پشتیبان آن باشند و این تناقض نظام دولت است که معمنوال بنه آن
معمای امنیت میگویند .به عبارت دیگر مانند هر نظام انسانی دیگر ،وجود دولنتهنا
هم باعث ایجاد پارهای مسنازل و در عنین حنال فنراهمکنننده راه حنل هنایی اسنت
(جکسون وسورنسون.)33 :3133 ،
رویکرد رئالیسم و امنیت

از دید سنت گراینان ارتندکس کنه بنینانگنهار روش شناسنی اثبناتی در حنوزه
مطالعاتیاند ،امنیت دارای جوهرهی نظامی است (افتخاری 39 :3135 ،و .)31
تفکر سنتی درباره امنیت در چارچوب مسلط رهیافت واق گرایی قرار دارند .سه
مولفه اصلی این رهیافت عبارتند از تاکید بر تهدید نظامی ،و نیاز به واکنش سری و
تاکید بر حفظ وض موجود و محوریت دولت (.)ken booth, 1991: 547-597
از زمان عهدنامه وستفالیا تنا کننون ،دولنتهنا قدرتمنندترین بنازیگران در نظنام
بینالملل دانسته شدهاند .آنها یعنی دولتها «معیار جهانی مشروعیت سیاسی بودنند»
و هیچ مرج باالتری برای تنظیم روابط انها با یکدیگر وجود نداشته است.این بدان
معنا بود که امنیت مهمترین وظیفه دولتهاست .دولتها همواره معتقند بودنند کنه
برای حفاظت و امنیت همواره باید بنه خنود متکنی باشنند و هنیچ راه دیگنری در
جهانی که مبتنی بر خودیاری است وجود ندارد.
در بحث تاریخی درباره اینکه چگونه به بهترین نحو ممکن میتوان امنیت ملنی را
تضمین کرد .نویسندگانی همچون هابز ،ماکیاول ،روسو گنرایش بنه ارازنهی تصنویر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

بدبینانه از حاکمیت ملی کشورها داشتند .نگاه سنتی به نظام بینالملل چننان بنود کنه
گویی صحنه مبارزه نسبتا وحشیانهای است .که در آن کشورها در پنی تنأمین امنینت
خود به بهای تهدید امنیت همسایگانشان هستند .به روابط بین کشورها نیز بنه عننوان
مبارزه برای بدست اوردن قدرت نگریسته میشد .به گونهای که کشورها دازماا سنعی
در بهرهکشی از یکدیگر داشتند .براساس چنین دیدگاهی ،بدست اوردن صلح دازمنی
غیر محتمل بنظر می رسید .تنها کاری که دولتها میتوانستند انجنام دهنند سنعی در
ایجاد موازنه با دیگر کشور ها بود تا از دستیابی کشور ها به هامونی فراگیر جلوگیری
شود.این دیدگاه مشترک نویسندگانی همچون ای.اچ.کار و هانس چی مورگنتا بود بنه
تدوین رویکردی پرداخته که پس از جنگ جهانی دوم رزالیسم نام گرفنت )بیلنیس و

18

اسمیت.)070 :3131 ،

به رور کلی در چهارچوب پارادایم واقعگرایی ،امنیت در اشکال سیاسی نظامی به
صورت حمایت از مرزها و حفظ تمامیت ارضی و ارزشهای یک دولنت در مقابنل
خطرهای محیط بینالمللی متخاصم تعریف میشود (قوام.)103 :3135،
بر حسب سنت در تحلیلهای گوناگون مربوط به امنیت در چهارچوب سیاسنت
خارجی ،بیشتر روی ابعاد نظامی ان تاکید میشد .تحت این شرایط تهدیدات میتواند
به صورت جنگ و تعارضات نشان داده میشود .در سیاست گهاری امنیتی کالسیک
راهبردهایی چون ایجاد موازنه قدرت ،مسابقه تسلیحاتی و به وجنود آوردن اتحناد و
ازتالف های گوناگون بسیار متداول بودهاند ( قوام.)103 :3135 ،
تفکر سنتی درباره امنیت ،درمحورمسلط واقعگرایی قرار دارد .سنه مولفنه اصنلی
این رهیافت عبارتند از :تأکید بر تهدید نظامی و نیاز به واکنش شدید ،تاکید بر وضن
موجود و محورت دولت (کن بوث)077 :3333 ،
امنیت از مفاهیم اصلی نظریه واق گرایی هست .از نظر آنها ،تحلیلها باید حنول
این مسأله باشد که دولتها چگونه مشکل ناامنی را حل میکنند و چگونه منیتنوان
روش سنتی آنان را بکار گرفت .تریف با بررسی دیدگاه واقعگرایان نتیجه میگیرد که
در رویکرد سنتی ،هر چیزی میتواند بر امنیت اثر بگهارد ،ولی امنیت درباره همه چیز
نیست .بررسی و اعمال امنیت حول تهدید و کناربرد عملنی زور و اینن مسنأله دور
میزند که دولت چگونه میتواند این منب ناامنی را مهار کند )ریب و بزرگنی:3131 ،
.)353
در رویکرد رزالیزم هدف اصلی کشور ها از امنیت نه امنیت بینالمللی یا حکومت
جهانی بلکه بقای ملی بود و نشریه مهمی که در آن زمان به مسازل امنیتی اختصاص
داشت نام «بقا» را بر خود نهاده بود)hericson.tojain,1991: 312, 311).
امنیت ملی با تمامیت ارضی رابطه مستقیم دارد و در نهایت بنه دفنا ملنی منتهنی
میشود ،استراتایهای بلند مدت اقتصادی نظامی و سیاسی میتواند مرزهنای امنینت

مفهوم امنیت
از منظر تئوری
(رئالیسم... ،
( 19تا )913

ملی را تا حد منارق با نفوذ یک کشور وسعت بخشد و ظرفینتهنای اقتصنادی ینک
کشور که سرچشمه تمام قدرتهای اوست ،بنه اضنافه وضن نمادهنای سیاسنی ینا
حقوقی کشورمیتواند در تحکیم امنت ملی بسیار موثر باشند ،از سنویی بقنول والتنر
لیپمن امنیت ملی در معنی عام کلمه همیشه با قدرت نظامی همنراه خواهند بنود .بنه
روری که بود و نبود امنیت وابسته به توانایی کشور در رف و از بین بنردن حملنه ی
نظامی است (سیف زاده.)375 :3137 ،
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هر چند در گفتمان کالسیک ،دولت به معنای مدرن آن شکل نگرفته بود و روابط
بینالملل به معنای امروزین آن مرسنوم نبنود .امنا دولنت شنهر ،امپراتنوری و نظنام
فئودالی ،نمونههای تکامل نیافته ای از دولت بودند که جنگ و صلح برای آن معنادار
بود .با اهمیت یافتن جنگ و صلح استقالل مفهوم امنیت مورد چالش قنرار گرفنت و
مفهوم امنیت که در گفتمان سنتی مقدم بر همه چیز بود در گفتمان کالسیک در ذینل
مفاهیم صلح و جنگ قرارگرفت .این روند وابستگی مفهومی امنیت به مفاهیم دیگنر
که تا به امروز نیز ادامه یافت و یکی از مهمترین عوامل ابهام و پیچیدگی آن تلقی می
شود ( تاجیک.)11 :3133 ،
ماکیاول در ذیل راهبردها و تاکتیکهای خویش محوریت امنیت را حفظ میکنند،
از نگاه وی مناب امنیت در جامعه مستقراند و این حکومت است که بایند تشنخی
درست داشته باشد تا به تأمین امنیت کمک کند ( آشوری.)97 :3170 ،
تأمین و تدارک ارامش در صلح ،امنیت و پایان دادن به ترس ،جنگ و کشنمکش
از موضوعات کلیدی هستند که مرتبا در لویاتان تکرار میشوند .به عقیده هابز آرزوی
ارامش و بهره مندی از امنیت ادمیان را برآن میدارد تا از قندرتی کنه توسنط عمنوم
انتخاب گردیده اراعت کنند .زیرا به حکم همین ارزوی امنیت آدمی از تضمین امنیت
خود به کمک اقدامات و مساعی خویش دست میکشید ( هابز.)313 :3170 ،
رویکرد سنتی امنیت با تأکید بر برنقش بی بدیل مولفنه قندرت در تنأمین امنینت،
نسبت و رابطه مستقیمی میان این دوقازل است .بنابراین ربیعی است که در هر واحند
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

سیاسی ،تکلیف برقراری امنیت بر عهدهی نهادی باشد که اهنرم قندرت را در دسنت
دارد .چرا که کاربرد زور در مواردی که قانون یا نظم عمومی توسنط متخلفنین نقنض
میگردد ،ضرورت داشته و امری بدیهی به نظر میرسد .لها که مسئولیت دولتهنا بنا
توجه به در دست داشتن قدرت بالمناز در عرصهی داخلی در تضمین امنیت امنری
پهیرفتنی است .بر همین اساس نگاه سنتی با پیشینهای به وسعت تاریخ بشری ،امنیت
بیشتر را در داشتن قدرت بیشتر نظامی ارزیابی میکند (افتخاری.)03 :3131 ،
از دید واق گرایان امنیت و بقا ارزشهای پاینهای هسنتند و بننابراین آننان بایند
هدایتگر سیاست خارجی باشند (جکسون و سورنسون.)37 :3133 ،
از دید واق گرایان تهاجمی امنیت امری کمیاب است و دولتها میکوشند بنا بنه
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حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود به آن نازنل آینند .در اینن جهنان دولنت هنای

خردورزی وجود دارند که به دنبال امنیتاند به انجام اقداماتی تمایل دارند که ممکنن
است به تعارض با دیگران منجر شود (مشیرزاده.)315 :3133 ،
در اصل حفظ تمامیت ارضی از اولویت های نخستین به شمار می رونند و سنایر
اولویتهای سیاسی تاب این هدف نخستین هستند و این اساس امنیت منیباشند .بنا
تصویری که واقعگرایان از سیاست بین الملل بطور خاص از امنینت دارنند ضنروری
است دولتها برای بقای خود از یک ارتش قوی برخوردار باشند.گرچنه واقعگراینان
مزیتهای اقتصادی و جغرافیایی را برای تقویت دولتها در نظر دارند .اما در مرحله
غایی این قدرت نظامی است که میتواند برای دولتها امنیت بیشتری به ارمغان اورد
( مشیرزاده.)155 :3133 ،
امنیت از دید نوواقعگرایان

از دید نوواق گرایی در حالت آشوب زدگی تأمین امنیت عالی ترین هندف تلقنی
میشود .دالیل چندی وجود دارد که دولتها به همسایگان خویش حمله میکنند .اما
مکان دارد به افزایش موقعینت قندرت خنویش بیندیشنند و ممکنن اسنت خواهنان
دسترسی به مناب استراتایک باشند و یا نگران قنوی شندن همسنایه خنویش باشنند
(مشیرزاده.)155 :3133 ،
پایان جنگ سرد این فرصنت را پدیند آورد تنا منا بتنوانیم حاکمینت را مجنددا
بازسازی کنیم تا بدین رریق بر عقب افتادگی ساختاری جهنانی فنایق آینیم .فضنای
جنگ سرد به گونهای بود که ما مجبور بودیم که امنیت را بر اساس ان فضنا تعرینف
کنیم ولی با تغییر این فضا امنیتی بهتر میتوانیم واقعیتهای امنیتی سیاست بینالملنل
را درک کنیم (مشیرزاده.)175 :3133 ،
محیط بینالملل خودیار است؛ به این معنا چون دولتی وجنود نندارد کنه امنینت

مفهوم امنیت
از منظر تئوری

اعضا را حفظ کند لها همه فقط می توانند به قدرت خود جهت تنأمین امنینت تکینه

(رئالیسم... ،

کنند ( جکسون و سورنسون.)335-337 :3133 ،

( 19تا )913

بر اساس این دیدگاه امنیت ملی یا ناامنی تا حد زینادی حاصنل سناختار سیسنتم
بینالمللی است و ساختار هرج و مرج بشدت پایدار تلقی میشنود .لنها ریشنههنای
تنگنای امنیت ،عدم ارمینان و ترس است .حتی زمانی کنه تصنور منیرود کشنورها
مقاصد خیرخواهانهای دارند؛ همواره بیم آن میرود که مقاصد تغییر کنند (بیلنیس و
اسمیت.)075-073 :3131 ،
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علیرغم اینکه مفهوم امنیت یکسان است امنا منشنأ آن در نئورزالیسنم نسنبت بنه
رزالیسم گوناگون هست و توجه از

سطح خرد به سطح کنالن تسنری پیندا منیکنند.

نوواقعگرایان را با توجه به دیدگاه متفاوت انان در خصوص مطالعنات امنیتنی بنه دو
گروه مهم تدافعی و تهاجمی تقسیم می کنند .والتز و جوزف گریکو معتقدند دولتها
امنیت را هدف اصلی خود میدانند و به دنبال میزان مناسبی از قدرت هستند که بقنای
آنها را تضمین کند .درحالی که از نظر نوواق گرایان تهاجمی ماننند مرشنایمر هندف
نهایی همه دولتها دستیابی به جایگاه هامونیک در نظام بین الملنل اسنت ،از ایننرو
دولتها همواره به دنبال افزایش قدرت خویش هستند حتی اگنرچنین عملنی امنینت
آنها را به خطر اندازد (دان و اشمیت.)199-197 :3135 ،
نو واق گرایان ضمن تأکید بر ساختار آشوب زده نظنام ،آشنوب زدگنی را عامنل
تعیین کننده اولیه ناامنی دولتها میپندارند .تحت این شرایط مساعی دولتها بنرای
افزایش قدرتشان و شرکت در فعالیتها مربوط به موازنه قدرت به صورت کوششنی
برای اصالح و بهبود امنیت آنان توضیح داده میشود ( قوام.)103 :3135 ،
لیبرالیسم و امنیت

امنیت اقتصادی :در این تئوری استفاده ابزاری از نیروی نظامی کمتر دیده می شود
و رفاه و نه امنیت به هدف و نگرانی اصلی دولت ها تبندیل منی شنود (جکسنون و
سورنسون.)309 :3133 ،
پایان جنگ سرد شرایطی را بوجود اورد که دستور کار امنیتی دسنتخوش تحنول
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

شده و در این روند بسیاری از جنبه های غیر نظامی امنیت بین المللنی منورد توجنه
قرار گرفتند .در این راستا به مسازل زیست محیطی ،اجتماعی ،قومی ،ناادی ،مههبی
و زبانی و جز اینها عنایت شده است (قوام.)151 :3135 ،
نظم اقتصادی لیبرال،کمک بسیاری به حفظ امنیت بینالمللی کرده است .بنر اینن
اساس اگر بازارها و مناب به صنورت ازاد و رقابنت امینز اداره شنوند،امنیت ماهینت
رفاهی و اقتصادی پیدا میکند (قوام.)105 :3135 ،
با توجه به افنزایش نفنوذ پنهیری و وابسنتگی متقابنل ماننند فقر،توسنعه،حقو
بشر،مسازل زیست محیطی ،سیاست انرژی و بیماریهنای واگینردار در دسنتور کنار
سیاست دولت قرار گرفته اند و اکنون به عنوان موضوعات امنیتی قابل توجه میباشد.
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غالباا این بحث مطرح میشود کنه نظنم اقتصنادی لیبنرال بعند از جننگ ،کمنک

بسیاری به امنیت بینالمللی کرده است .بر این اساس اگر بازارها و مناب به صنورت
آزاد و رقابتآمیز در دسترس باشند .بهرهگیری از زور به منظور بسط وابستگی متقابل
میرویم .استفاده از زور بیشتر کارایی خود را از دست میدهد .این وضنعیت منا را از
یکجانبه گرایی دور کرده و به سوی چندجانبه گرایی هدایت میکنند .بندین ترتینب
تحت این شرایط موضو امنیت از سیاستهای اعلی و نظامی به سوی سیاست ادننی
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میرسد و مفهوم امنیت ماهیت چند جانبه پیدا میکند.
بعد دیگر امنیت که در اینجا مورد توجه قرار میگینرد مربنوط هسنت بنه مسنازل
زیست محیطی ،به رور کلی محیط زیست به عنوان یک حوزه موضوعی در سیاسنت
بینالملل از لحاظ ساختاری با دیدگاه بازیگر مختلط سازگاری دارد .براساس دیندگاه
بازیگر مختلط که اورن یانگ در سال  3175آن را به کار برد .دیگر نمیتوان و اصنوال
به صالح هم نیست که تجزیه و تحلیل سیاستهای کالن را در چهارچوب یک مندل
تک بازیگر انجام دهیم .بنابراین بر پایهی این استدالل دیندگاه دولنت محنور ممکنن
نیست در سیاست بینالملل کارایی داشته باشد و پاسخگوی نیاز زمنان باشند .بندین
ترتیب مواردی مانند زمستان هستهای ،گازهای گلخانهای ،ذوب شدن یخهای قطنب،
مهاجرت زیست محیطی ،نازک شدن الیه ازن و جز اینها نموننههنای بنارزی از اینن
مطلب هستند .که چگونه دغدغههای مربوط به امنیت زیست محیطنی واقعنا جنبنهی
فراملی دارند و راهبردهای مبتنی بر دیدگاههنای محندود دولنت محنور محکنوم بنه
شکست است (قوام.)159-157 :3135 ،
امنیت ملی برای هر دولتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده ،چرا که دسنتیابی بنه
هر هدف ملی و بینالمللی همانند توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتدار ثبات و
مشروعیت و غیره ...وابسته به حصول امنیت ملی است (سناعی و همکناران:3133 ،
.)05

مفهوم امنیت
از منظر تئوری

برژینسکی تعریفی از امنیت ارازه میدهند کنه در آن منیتنوان تنداخل توسنعه و

(رئالیسم... ،

امنیت ملی را مالحظه کرد .وی میگوید منظور من از امنیت ملی ،معننی محندود آن،

( 19تا )913

یعنی امنیت نظامی صرف نیست ،اگرچه قندرت نظنامی یکنی از ابعناد مهنم رقابنت
تاریخی امریکا و شوروی است .معتقدم امنیت نظامی یکنی از ابعناد مهنم اسنت؛ امنا
امنیت ملی مالحظات بیشتری دارد .از جمله زمامنداری سیاسنی ،قندرت اقتصنادی،
نوآوری فنآورانه ،حیات ایدزولوژیک و غیره ،تالش برای نیل به امنینت ملنی بندون
عنایت به چنین مالحظاتی چندان موثر نخواهد بود و احتماال به شکست منیانجامند
(ربیعی.)355 :3137 ،
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بخش اعظم مسازل سیاسی هر کشور بر اسناس روننق و رفناه قتصنادی بنوده و
جستجوی رفاه ملی همراه با برداشت سنتی از امنیت ،یکی از مسازل سیاست عالی یا
دیپلماسی در باالترین سطح آن است (تری یف .)30 :3131،
یکی از عوامل عمده تحول امنیت از نظامی به امنیت اقتصادی ،دگرگونی در نظنام
بینالملل است .در حالیکه بعد ازجنگ جهانی دوم و در دوران جنگ سرد ،ساختار بر
تقسیم قدرت استوار بود .به رورکلی ،کاهش اهمیت قدرت نظامی نسبت بنه قبنل در
تعیین جایگاه کشور در نظام بینالملل ،تأثیر بنیادین بر مفهوم امنینت ملنی گهاشنته و
باعث شده ،شاهد اشکال متفاوتی از امنیت باشیم ،که عنالوه بنر بعند نظنامی ،در بنر
گیرنده جنبههای اقتصادی ،محیط زیستی ،فرهنگی و غیره باشد (ماندل.)50 :3173 ،
امنینت اقتصنادی یکنی از مهنمتنرین ابعناد امنینت ملنی و از اصنول مهنم و
زیرساختهای اساسی کشور برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سنطح رفناه
اجتماعی محسوب میشود ( عزتی.)7 :3137 ،
بر این اساس چنانچه پدیده ها ،وضعیت ،یا اقداماتی در بخنش اقتصنادی بقنای
جمعیت را به خطر مواجهه کند .این موضو تهدید علیه امنیت ملی شناخته خواهد
شد و در چهارچوب حوزه اقتصادی منظور از بقنا جمعینت و خطرهنای آن همنان
مسأله معیشت مردم است .یعنی مردم یک کشنور از جهنت دسنتیابی بنه مایحتناج
روزمره خود با معضالت فراوانی روبرو میشوند و یا روند اقندامات و رونندها بنه
سوی گسترش فقر در جامعه حرکت کند .چنین وضنعیتی را منیتنوان متنرادف بنا
تهدید اقتصادی علیه امنیت ملی دانست (.)Buzan, 1998:22
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درون مایه امنیت انسانی حفاظت از هستهی زندگی انسانها از تهدیدات فراگیر
اسننت .بنحننوی کننه بننه کرامننت دراز منندت انسننانی اسننتوار باشنند (

;alkire,2002

.)http;//human security.esh.orj
اصوالا نظام اقتصادی هر کشور در سایه امنیت اقتصنادی تحقنق منییابند .بنرای
کشورهای در حال توسعه اولین و مهمترین گام ،دستیابی به امنینت اقتصنادی اسنت.
اهمینت امنینت اقتصنادی در آن اسنت کنه وظیفنهاش ایجناد بسنتری امنن بنرای
سرمایهگهاری است .که یک بعد امنیت ملی از

این منظر میباشد.

لیبرالیسم و امنیت اجتماعی
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جایگاه امنیت در سلسله مراتب نیازها و انگیزههای آدمیان،

جایگاه خطیری است.

مزلو در سال  3193در نظریه خنود پنس از نیازهنای فیزیولوژینک ماننند گرسننگی،
تشنگی و غیره بالفاصله «نیاز ایمنی و امنیت» را ذکر

کرده است.

اجتماعات به انسان هستی میبخشد و ضمن ایجاد پیوند میان انسانهنا نیازهنای
آنها را برآورده میکنند .بنابراین تضنمین امنینت اجتمناعی انسنانی الزم و ضنروری
هست .چرا که حیات انسان در گرو آن است اخالل در ساز وکار ان موجب نناامنی و
پریشانی احوال انسان خواهد بود (نویدنیا.)97 :3130 ،
امنیت انسانی هم به عنوان یک ابنزار سیاسنی و هنم بنه عننوان مجموعنهای از
ارزشها و هنجارها مورد توجه هست .یکنی از مهنمتنرین کاربردهنای آن توسنعه
دمکراسننی ،حقننو بشننر و بهبننود رفنناه فننردی و اجتمنناعی درون دولننتهاسننت
( .)Fakiolas, 2011: 369ویور همسو با بوزان امنیت اجتماعی را عبارت از توان ینک
جامعه برای پاسداری از هویت جمعی افراد در مقابنل تهدیندات واقعنی ینا فرضنی
میداند.
موالر صاحب نظر دیگری است در باب امنیت اجتماعی با الهام از نظنرات بنری
بوزان و ویور اظهار نظر کرده است و آن را از باب هدف مرج امنیت (یعننی تنأمین
امنیت برای چه کسانی) و نو تهدید خطرات و آسیبهایی که مبارزه با آنهنا هندف
امنیت محسوب می شود از یکدیگر متمایز کرده است (موالر.)50 :5533 ،
در این دیدگاه همبستگی افراد یک جامعه ،عالوه بر حفظ و بقا ،نیازمند حمایت و
تقویت نیز است که این در سایهی برخورداری از امکانات صورت میگیرد .به میزانی
که افراد جامعه از امکانات مختلفی چون ،آمنوزش ،بهداشنت ،رفناه ،آزادی و غینره
بهرهمند گردند .احساس خشنودی ازتعلق به چنین جامعنهای را داشنته و همگراینی
میان آنها تقویت میشود (نویدنیا.)51 :3130 ،
تأثیر این متغیر بر احساس امنیت اجتماعی در هریک از نظریههای استفاده شده در
این تحقیق قابل مشاهده است .در نظریه پاسونز ،یکی از عوامل عمده نا هنجاریهنا

مفهوم امنیت
از منظر تئوری
(رئالیسم... ،
( 19تا )913

که مخل امنیت جامعه است ،بیکاری و نرخ افزایش آن ،عدم امنیت شغلی و ارمیننان
از تأمین مخارج زندگی است (نویدنیا.)97 :3130 ،
متغیر فو که در آرای بوزان و ویور در مباحث گوناگون بینان شنده اسنت .اینن
اندیشمندان ،اصول امنیت ملی را مبتنی بر رضایت عمومی ،عدالت اجتماعی ،تنأمین
رفاه و برآورده شدن نیازهای جامعه میدانند (ربیعی.)313 :3135 ،
بری بوزان وال ویور در نقد لیبرالیسم ،بر وجود فاصله ربقاتی بین افراد و جوام
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تأکید نموده و معتقدند که ناامنی اقتصادی از ره آوردهای لیبرالیسم است که هم اصنل
ناامنی و هم احساس ناامنی را در حیات بشری افنزون کنرده اسنت (بنوزان و وینور،
.)15 :3333
بی تردید در ایجاد و احساس امنیت ،عوامل گوناگونی دخالت دارنند کنه فقندان
آنها برقراری امنیت را کند کرده یا مان از تحقق آن شنده اسنت .ضنرورت مطالعنه و
تحقیق در خصوص مسأله مطرح نیز از آنجا ناشی میشود که تهدیدات داخلی بالغعل
و بالقوه در کشورهای کمتر توسعه یافته ،اغلب امنیت اجتماعی این جوام را به خطر
میاندازد (خوشفر.)13 :3137 ،
امنیت و ناامنی فقط به عوامل نظامی بستگی ندارد ،بلکه امروزه مسازل اجتمناعی،
فراتر از عوامل نظامی ایفای نقش میکننند و دولنتهنا صنرفاا تنأمین کنننده امنینت
نیستند ،بلکه نیروهای اجتماعی نقش برجستهای دارند ( افتخاری و نصنیری:3131 ،
.)513
با تکیه برآرای صاحب نظران مکتب کپنهناک )بنوزان ،وینور ،منوالر) کنه نقطنه
آغازین امنیت را ذهنی )احساس فرد از وجود یا فقدان امنینت( و مبتننی بنر تصنمیم
کنشگران معرفی میکند ،احساس امنیت اجتماعی به فقدان هراس از تهدید شدن ینا
به مخارره افتادن و یاگیهای اساسی وارزشهنای انسنانی و نبنود تنرس از تهدیند
حقو و آزادیهای مشرو گفته میشود (افشار.)53 :3130 ،
به تعبیر دیگر میتوان گفت که فنآوری ارالعات و ارتبارات امنیت دولتها را
با تهدید و فرصتهایی مواجهه کرده است .که به تب آن تعریف از مغهوم امنیت را
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

با تهدید و فرصتهایی مواجهه کرده است که به عنوان متغیری وابسته از تحنوالت
محیطی تغییر یافت .بنابراین در جهت تطابق مفهوم امنیت بنا واقیعنتهنای امنیتنی
تالشهایی صورت گرفت و مفهوم امنیت به امنیت افراد انسانی ،امنیت اجتمناعی و
امنیت سیستمی تغییر یافت (.)Nesadura, 2004: 462
امنیت اجتماعی موضوعات داخلی زیادی را شامل میشود از جمله :امنیت کنار و
شغلی ،بهداشت ،تغهیه ،مسکن ،بیمه ...،این موارد اگر بررسی و ترمیم بنیادین نشوند
چه بسا در بلند مدت امنیت ملی کشور را با خطر مواجهه میکنند .این موارد از امنیت
لیبرالیسم و اجتماعی نسبت به مفهوم سنتی امنیت در بلندمدت به نحنو شندیدتری و
پیچیدهتری میتواند یک کشور را با خطرات جدی خأل مشروعیت مواجهه کند و به
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تضعیف امنیت ملی منجر شود.

امنیت و سازه انگاری

فرض مشترک میان تمامی دیدگاههای سازهانگارانه به امنیت ،تلقی آن بنه عننوان
برساختهی اجتماعی است .توهدپف ،به عنوان یک برساز معتقند اسنت .کنارگزاران
سیاسی دولتها بر اساس برداشتهای که از هویت دارند دیگر دولتها را به عننوان
دوست یا دشمن مشخ

میکنند .اذعان سازهانگاری به موضوعیتی که هویت بنرای

امنیت دارد منجر به فرض مشترک در آنها شده است.که عوامل غیرمادی یا اندیشگانی
مانند هنجارها ،جایگاهی محوری در برسازی امنیت و رویههنای امنینت در سیاسنت
جهان دارند (مک دونالد 355 :3133 ،و .)333
سازهانگاران سرچشمه امنیت و ناامنی را در نحنوهی تفکنر بنازیگران دربنارهی
پدیدهها و موضوعات خصوصاا منناف و تهدیندات منیداننند و معتقدنند هرانندازه
ادراکات و منطق بازیگران درباره پدیدهها و موضوعات نامتناجستنر و متنناقضتنر
میباشد .بی اعتمادی میان آنان افزایش مییابد و دولتها بیشتر به سمت خودیناری
و خودمحوری حرکت میکنند .اما چنانچه ساختاری از دانش مشترک ایجناد شنود.
آنگاه میتوان کشورها را به سوی جامعه امنیتی صلح آمیزی هدایت نمنود .بننابراین
امنیت بیش از عوامل مادی بر میزان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر متکی
است ( عبدا....خانی.)303 :3133 ،
به هرحال در کنار مسازل مزبور عوامل فرهنگی نقش عمدهای در بروز خشنونت
دارند .زیرا برداشتهای گوناگون از الگوهنای رفتناری مسنبب ایجناد ینک سلسنله
سوتفاهمات شده که در مراحل بعد چالشهای متعددی را میان گنروههنای مختلنف
ایجاد میکند ،تحت این شرایط در فرآیند پیچیده جامعه پنهیری مجندد منیتنوان از
شدت خشونتها کاست و عوامل امنیتزدا را به عوامل امنیتزا

تبدیل کرد.

در حقیقت در دنیای بدون هویت دنیایی هرج و مرج ،به مراتنب خطرنناکتنر از
حالت آشوب زدگی است .هویت ما را به خود و دیگران و نیز سایرین را به ما معرفی

مفهوم امنیت
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(رئالیسم... ،
( 19تا )913

میکند .یک دولت سایرین را بر اساس هویتی که او بنه آنهنا نسنبت منی دهند درک
کرده ،در حالی که به رور همزمان از رریق اعمال اجتماعی روزانه به بازتولید هوینت
خویشتن مبادرت میکند .در هر صورت داور نهایی معنا و ساختار بین االذهانی است
و همچنین سازهانگاران در ریف دیگری مبالغه آمیزی روی انگارهای ذهننی و داننش
تأکید میورزند (قوام.)555-553 :3135،
ونت معتقد بود که هویتها و مناف به رور بین االذهانی ساخته و از راه رویهها
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و کنشها انجام میشوند .به همین دلیل ،رویکرد او به ساختارها که بر کنشها تأثیر
میگهارند ،بین االذهانی است تا مادی گرایانه .ساختارهای بنین االذهنانی را معنانی
جمعی میسازند و کنشگران با توجه به تعریفی که از خود دارند ،هویتشنان را منی
سازند و هویتها اساس مناف  ،و مناف کنشها را شکل میدهند و بر اساس روابنط
میان خود و دیگران محیط امنیتی را پدید میآورند که هویت هسته رویکرد فو به
شمار میآید

(and Hander,2006,90

 .)Guzziniلها انگنارههنا ،ننرمهنا ،ایسنتارها و

ادراکات بین االذهانی نقش تعیین کننده در هویت و هویت نقشی اساسی در ایجناد
موضوعات امنیتی و غیر امنیتی ایفا میکند.
لها امنیت برساخته ذهن دولت هاست از دیدی سازه انگاران بعبارتی دیگر چنون
انگارها و ایستارها نقش اساسی در تأمین هویت دارند .هویتها نیز امنیت را تعریف
میکنند .که مفهوم امنیت چیست آیا ما درامنیت هستیم یا خیر
سازهانگاران معتقدند که امروز امنیت دیگر به شرایط مادی بیرونی داللت نمیکند
و تبدیل به مفهومی اجتماعی ،بین االذهانی و معنایی شده که از بعد هنویتی و هسنتی
شناختی برخوردار است .از نظر میتزان به عنوان ینک سنازهانگنار ،بنر خنالف آنچنه
واق گرایان میگویند دولتها تنها در پی به دست آوردن و حفظ امنیت فیزیکی خنود
نیستند ،بلکه در صدد کسب امنیت هستی شناسانه و یا هویتی هستند (آقایی و رسولی
ثانی ابادی 359 :3135،و .)351
علیرغم اعتقاد همه برسازان به محوریت هویت در ساخته و پرداخته کردن امنیت،
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ولی انوا سازه انگاری ،یعنی متعارف و انتقادی ،نظرات کامال متفاوتی دربناره رابطنه
میان هویت و امنیت دارند .از نظر الکساندر ونت مسئله اساسی این است که چگوننه
هویت ملی به تعیین محتوی مناف یک دولت و بننابراین شنیوه عمنل آن در سیاسنت
جهان کمک میکند .در اینجا هویت ذاتاا ناپایندار ،مشنروط و کنانون رقابنت مسنتمر
است .ازاین جهت بازنماییهایی صورت گرفته از تهدید و امنیت منیتوانند اهمینت
محوری داشته باشد ( مک دونالد.)351-359 :3133 ،
رویکرد سازهانگاری اجتماعی که بیشتر در آثار وننت دینده منیشنود ،بنرخالف
نوواق گرایان معتقدند ساختارهای بنیادین سیاست بینالملل محصول روابط اجتماعی
است نه مادی ،از این تعبیر و تفکر ما در خصوص روابط بینالملل منجنر بنه فنراهم
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شدن زمینه امنیت بیشتر بینالمللی میشود ،زیرا ساختارهای اجتمناعی تنا حندودی

بوسیله ادرکات ،انتظارات یا دانش مشترک تعریف میشود ( بیلیس و اسمیت:3131،
 033و .)033
سازهانگاران سرچشمه نناامنی و امنینت را در نحنوه تفکنر بنازیگران نسنبت بنه
پدیدهها و موضوعات ،خصوصاا مناف و تهدیدات منیداننند و معتقدنند هنر انندازه
ادراکات و منطق متقابل بازیگران نسبت به پدیندههنا وموضنوعات ،نامتنناجستنر و
متناقضتر باشد .بی اعتمادی میان آنان افزایش بیشتری مییابد و دولتها بیشنتر بنه
سمت خودیاری و خودمحوری (تکیه صرف بر توانایی خود) حرکت می نمایند .اما
چنانچه بتوان ساختاری از دانش مشترک ایجاد نمود آنگاه میتنوانیم کشنورها را بنه
سوی جامعهی امنیتی صلح آمیزتری رهنمون نمازیم .بنابراین امنیت بیش از آنکه بنر
عوامل مادی قدرت متکی باشد .بر میزان فهم و درک مشنترک بنازیگران از یکندیگر
قراردارد )عباسی اشقلی.)050-093 : 1383،
سازهانگاران منشأ امنیت و ناامنی را در شیوه تفکر بازیگران نسبت به فرصتها و
تهدیدها جستجو میکنند و معتقدند که هر انندازه ادراک و نحنوه نگنرش بنازیگران
نسبت به پدیدهها نامتناجستر و متناقضتر باشد به همان اندازه درجه بنی اعتمنادی
میان آنان افزایش مییابد و دولتها بیشتر به سمت خودیاری و خود محوری تماینل
پیدا میکنند .اما اگر بتوان میان دولتها ،ساختاری از دانش و بیننش مشنترک ایجناد
نمود ،میتوان آنها را به سوی جامعهی امنیتی صلح آمیزتری هدایت کرد ( بنروس و
هاروی.)575 :3133 ،
از دید سازه انگاران ،امنیت ،صرفاا در عرصه بینالمللی و بدون ارتبناط بنا جامعنه
شکل نخواهد گرفت ،از این دیندگاه ،امنینت در چهنارچوب مضنیق قندرت نظنامی
مردود است .این تأکید نشان میدهند کنه صنرفاا امنینت نظنامی و مصنون مانندن از

مفهوم امنیت

تهدیدات خارجی مالک نیست .بلکه امنیت در داخل اجتما و دیگر ابعناد و سنطوح

از منظر تئوری

نیز مدنظر آنهاست .آنها کسب امنیت را از رریق موازنه قنوا و بازدارنندگی نامناسنب

(رئالیسم... ،
( 19تا )913

میدانند و در مقابل برارمینان ،اعتماد و همکاری برای تحصیل امنیت تأکید دارند .که
این امر ناشی از اعتقاد آنها به بستر اجتما است ( عبدا....خانی.)335 :3135 ،
امنیت در نظریه انتقادی

در حنوزه امنینت نظرینه انتقنادی خواهنان شناسنایی اینن مسنأله اسنت کنه
سرچشمههای عدم امنیت بشر به مراتب دامنهدارتر از آن چیزی است که از دیرباز در

28

حوزه عالزق صاحب نظران راهبردی قرار داشته است  .برای نظریه پردازان انتقنادی،
این پاوهش مطرح است که با حهف دیگر مسازل از دستور کنار امنینت ،منناف چنه
کسانی براورده می شود فراخ نگری و ژرف اندیشنی ،آشنکار خواهند سناخت کنه
بررسیهای امنیتی دوران جنگ سرد ،چیزی جز ایدزولوژی انگلیسی آمریکایی دولت
مدار دمکراتیک و نظامی گرا نبوده است

).)Booth,1991: 344,345

یک نو دیدگاه افراری در مورد امنیت وجنود دارد کنه بیشنتر دغدغنه آن حفنظ
کرامت انسانی است .براین اساس موضو امنیت انسانی ما را بر آن وا میدارد تنا بنه
جای تأکید صرف بنر جنبنههنای نظنامی ،روی نیازهنای فنردی از قبینل :رهنایی از
گرسنگی ،فقر ،منرض و سنرکوب ،تمرکنز کننیم در اغلنب منوارد بحنث امنینت در
چهارچوب رهایی مطرح میشود؛ رهایی افراد از فقر ،سنرکوب ،بیسنوادی ،جهنل و
جز اینها .تحت این شرایط امنیت و رهایی دو روی یک سکهاند .بر اساس این تحلیل
امنیت واقعی زمانی حاصل میشود که ما دیگران را از داشتن آن محروم نکننیم بندین
رریق و بر مبنای این دیدگاه با انسانها باید به عنوان هدف برخورد شود .نه به عنوان
یک وسیله .تحت این شرایط دولت هدف نیست .بلکه وسیله است .اگر رهنایی ینک
اصل هدایت کننده باشد .در این صورت آن مفهوم کلیدی جامعه خواهد بود .زیرا در
ایجاد روابط جامعه نه تنها باید به دنبال ایجاد روابط مثبت مبتنی بر تعهدات متقابنل و
مناف دوسویه بود ،بلکه باید بر نوعی وفاداری و تعهد اخالقی نیز تاکیند کنند (قنوام،
.)175-171 :3135
کن بوث بنیانگهار رویکرد انتقادی امنیت ،با چالش کشنیدن رویکنرد رزالیسنتی
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

دولت محور امنیت ،خود این دولت دارای حاکمیت ملی مطلق را به عنوان یکنی از
عوامل اصلی ناامنی شهروندان معرفی کرد .او بشدت تحت تأثیر نظریات کاننت در
مورد مردم محور بودن امنیت در یک نظام جهان ورنی قرار داشته است .بنه همنین
دلیل بهترین مرج تأمین امنیت را خود مردم میداند (.)TERRIF, 1999: 18
به هر حال از دید تئوری انتقادی ،صلح و امنیت واقعنی زمنانی در سنطح جهنان
ظهور مییابد که تناقضات سرمایهداری که به پیدایش بحرانهای اقتصادی و بیثبناتی
منجر می شود ،ازبین رفته ،با انسانها به صورت ابزار برخورد نشود ،هندف از تولیند
صنرفاا سنود نباشند و نظنام بنینالملنل شنکل اسنتعماری خنود را از دسنت بدهند
(قوام.)311 :3135،
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معیار امنیت از نظر ارنولد ولفرز در بعد عینی فقندان تهدیند در قبنال ارزشهنای

اکتسابی و از لحاظ نبود ترس از مورد هجوم قرار گنرفتن اینن ارزش هاسنت .بناری
بوزان براین باور است که در «ذهنی» تجریدی مسنئله امنینت ،بحنث اصنلی دربناره
رهایی از تهدیدات و وقتی این بحث در عرصهی نظام بنینالملنل مطنرح منیشنود،
امنیت به معنای توانایی کشورها و جوامن بنرای حفنظ هوینت مسنتقل و اسنتحکام
عملکرد خود است (جهانی شدن سیاست.)075 :3131 ،
نظریهپردازان انتقادی در مقابل دیدگاههای جریان اصلی واق گراینی نسنبت بنه
صلح و امنیت موض گیری کرده و آنها را مورد نقد قرار دادند .بر اساس این تحلیل
سازمانها و نهادهای بینالمللی به میزان قابل توجهی مناف دولتهای هامونینک را
منعکس میسازند .تا بدین ترتیب بازارهای جهانی را ثبات بخشند .در این راستا بنا
هرگونه مخالفتی نسبت به تأمین مناف دولتهای مزبور برخورد میشنود .در چننین
شرایطی ،صلح و امنیت زمانی حاصل میشود .که بتوان تناقضات سنرمایهداری کنه
باعث بروز بیثباتی و بحرانهای اقتصادی میشود فازق آمد :یعنی در منوقعیتی کنه
دیگر با انسانها به صورت ابزار برای رسیدن به هدف تولید جهت کسنب سنود در
یک نظام کامال استثمار گرایانه و از خود بیگانه ،برخنورد نشنود ( .)COX,1986بنه
عبارتی دیگر نظر بر این است که از منظر تئوری انتقنادی بایند سنعی شنود تنأمین
امنیت در راستای امنیت انسانی باشد و انسان تبدیل به ابنزاری نشنود بنرای دیگنر
موضوعات.......و این رویکرد ابزاری تغییر کند.
نقطه عطف مطالعات امنیتی انتقادی مرهون آثار نظریهپردازان اجتمناعی ،ینورگن
هابرماس و نویسنده مارکسیست ایتالیایی انتونیو گرامشی است .البته ،مطالعات امنیتی
انتقادی با یکپارچگی پاوهش تجربی مربوط به رهایی انسان شناخته می شود .مفهوم
رهایی برگرفته از اثر کنت بوث راج به امنینت اسنت کنه در آن پیشننهاد منیدهند

مفهوم امنیت

«امنیت باید با مشارکت آزاد افراد و گروههنا خنارج از محندودیتهنای انسنانی و

از منظر تئوری

فیزیکی و بنا عناینت بنه انتخناب آزاداننه آنهنا صنورت گینرد» (

JACOBY AND

(رئالیسم... ،
( 19تا )913

.)SASELY, 1393: 7, 8
امنیت از دید رهیافت انتقادی تئوری انتقادی به سطح فردی تقلیل پیدا میکند بنر
این مبنا که به انسان و رهایی انسان از ساختار مدرنیته و پنروژه خردگراینی چنرا کنه
هدف این بوده است این موارد به آزادی و رهایی انسان منجر بشنود .لنها توجنه بنه
انسان به عنوان هدف اولیه و تأمین نیازهای بنیادین انسان شامل نیازهنای بیولوژینک،
بهداشت ،تأمین امنیت اقتصادی و باال بردن شناخ

توسنعه انسنانی ،رفناه نسنبی و
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ایجاد حداقل نیازهای حیاتی اولیه انسانی بندون دغدغنه زنندگی کننند .اینن منوارد
همواره در بازتعریف مغهوم امنیت در تئوری انتقادی مورد تأکید واق شده است.
نتیجه
همان گونه که مطرح شد امنیت از دیرباز دغدغه اصلی حکومتهنا بنرای حفنظ
خود و بقا بوده است .در دوران گهشته بعد از قرارداد وستفالی و تشکیل دولنت ملنی
حکومتها امنیت را در مفهوم نظامی آن تعرینف کردنند بنا دیند رزالیسنتی و حفنظ
ماهیت ساختار دولت .اما در گهر زمان و استقرار حکومتها مسازل جدیند سیاسنی،
اقتصادی ،و فرهنگی و اجتماعی در کنار امنینت از نگناه تئنوری لیبنرال بناز تعرینف
شدند .در ادامه با مطرح شدن رهیافت (نظریات رتبه دوم بازتابگرایان) سازه انگناری
که بر نقش انگارهها و ایستارها در تعیین هویت تأکید منیکردنند .تعرینف از هوینت
خودی و دیگران نقشی اساسی در بازتعریف و تعیین مفهوم امنیت داشنتهانند .بندین
معنی که در امنیت نیز در یک رابطنه بنین االذهنانی و شنناخت شناسنی بناز تعرینف
میشود.

در تعریف مفهوم امنیت در تئوری انتقادی امنیت در رهایی انسنان از سناختارها و
محدودیتهای مدرنیته باز تعریف می شنود و امنینت از مفهنوم کالسنیک و نظنامی
تسری پیدا کرده است به حوزه زنندگی خصوصنی افنراد در جامعنه ،چنون مدرنیتنه
علیرغم مدعیان روشنگری به آزادی و رهایی انسان منجر نشد در این شرایط اگر رتبه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره یازدهم
بهار 9316

امنیت یک کشور را اندازه گیری کنیم باید بنا توجنه بنه رونند روبنه رشند و پوینای
سیاست بین الملل امنیت را نیز از تعریف کالسیک و صرف نظامی خارج کننیم ،چنرا
که اگر افراد در جامعه احساس تأمین بیولوژیک ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی
نداشته باشند در آن صورت امنیت بی معناست .اساس و بنیاد مفهوم امنیت در عصنر
حاضر باید با هدف بودن امنیت انسانی بازتعریف شود و ضمن توجه به مفهوم امنیت
کالسیک و مدرن شاهد رشد چندجانبه مفهوم نوین امنیت باشیم.
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