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 9 بررسي تحوالت مفهومي امنيت در محيط امنيتي  

چكيده
بررسي امنيت، جايگاهي محوري در بررسي روابط بين الملل دارد. هنگام انديشيدن به امنيت، معناي در امان 
بودن دولت از حمله، همراه با امكان جنگ، و پرسش هايي درباره تهديد، كاربرد عملي و مهار و مديريت 
نيروي نظامي بيش از هر چيزي به ذهن متبادر مي شود؛ اما امنيت پيچيده  تر از اين موارد است. مشكل اصلي  در 

بررسي امنيت در دوران پس از جنگ سرد اين است كه بر سر چيستي امنيت هيچ گونه توافقي وجود ندارد.
تالش براي درك نحوه تعريف امنيت دو علت دارد:

اول اينكه، بررسي هاي امنيت يكي از شاخه هاي روابط بين الملل است و بر سر انديشه هاي نظري اصلي  
اختالف نظر عميقي وجود دارد.

دوم اينكه، در قلب مفهوم امنيت، عناصري هنجاري وجود دارد كه سبب مي شود تحليلگران و سياستگذاران 
نتوانند از طريق بررسي داد  ه هاي تجربي روي تعريف واحدي به توافق برسند. بنابراين، چگونگي دريافت و 
ادراك مفهوم امنيت، بستگي به انواع قيود و چند و چون  هايي دارد كه به آن بسته مي شود. در اين مقاله برآنيم 
تا از مفاهيم امنيتي به دو منظر ثابت و سنتي و معناي عيني آن پرداخته و سپس در خصوص مفهوم مبتني بر 
امنيتي،  محيط  روابط  و  تنوع  و  بنيادين  شرايط  و  محيط  شكل  محيط،  ماهيت  قبيل  از  مسائلي  در  كه  محيط 
بررسي الزم را انجام دهيم و در پايان اين امكان فراهم مي شود كه در بررسي تحوالت مفهوم امنيت در محيط 

امنيتي و تفكيك حوزه هاي مفهوم  شناسي نتيجه الزم حاصل شود.

كليد واژه ها
امنيت (security) / امنيت ملي (Nation security) / امنيت بين المللي (National security)/ امنيت 

(Security  ) محيط امنيتي _(Global security)  جهاني

بررسي تحوالت مفهومي امنيت 
در محيط امنيتي

سرهنگ عبداهللا هندياني* 

*. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي
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فصلنامه دانش انتظامي - سال نهم - شماره سوم   10 

مقدمه
نظام  ساختاري  مختلف  تحوالت  با  همراه  تدريج  به  امنيت  مفهوم  سرد  جنگ  از  پس 
بين الملل در زمينه  هاي اجتماعي _ سياسي و ارتباطات متحول شده است. اين تحول را 

مي توان در سه مرحله بيان كرد:

مرحله اول
 اين مرحله از شروع مسابقات تسليحات هسته اي بين دو ابرقدرت شوروي سابق 
و آمريكا آغاز مي شود كه از چهارچوب نظامي به امنيت نگريسته مي شد و وجه غالب 
«امنيت ملي» بود. امنيت در دوره جنگ سرد و به طور دقيق از آغاز مسابقات تسليحاتي 
هسته اي بين دو ابر قدرت شوروي و آمريكا در قالب راهبردهايي هسته اي مورد مطالعه 
واقع مي شد. نظر به اينكه جنگ سرد خود مانع و پوششي جدي براي ظهور و بروز 
اختالف ها و تعارض ها و آشكار شدن ابعاد غيرنظامي امنيت بود؛ بنابراين توجه جدي 

به آن ابعاد بيشتر به موارد نظامي بوده است.

مرحله دوم
اطالق  بين الملل»  «امنيت  پارادايم  به  و  شروع   1980 دهه  از  تقريبًا  مرحله  اين   
مي شود كه به طور گسترده جاي پاي خود را در بين متفكران باز مي كند. در خصوص 
تحول مفهوم امنيت از قدرت هاي نظامي به ابعاد ديگر نيز «زيبگنيوبرژينسكي» كه از 

مشهورترين نظريه  پردازان امنيت ملي است مي گويد: 
«منظور من از امنيت ملي، معني محدود آن يعني امنيت نظامي صرف نيست؛ گرچه 
در  داشت  نخواهد  ديگري  بر  يكي  برتري  در  تعيين  كننده  نقش  احتماالً  نظامي  قدرت 
زمامداري  جمله  از  برمي گيرد  در  را  بيشتري  مالحظات  ملي  امنيت  كه  معتقدم  عوض 
به  نيل  براي  تالش  و  ايدئولوژيك؛  حيات  فناوري ،  نوآورِي  اقتصادي،  قدرت  سياسي، 
امنيت ملي بدون عنايت به چنين مالحظاتي چندان مؤثر نخواهد بودو احتماًال به شكست 

مي انجامد». 

مرحله سوم
تقريبًا با فروپاشي نظام دو قطبي آغاز شد. مفهوم امنيت هرچه بيشتر در اين موج 
كنار  در  «انسان ها»  حوزه  به  غيرنظامي  ابعاد  برگرفتن  در  بر  عالوه  يافته،  گسترش  
مي شود.  ياد  جهاني »  «امنيت  عنوان  به  آن  از  امروزه  كه  است  شده  كشيده  دولت ها 
با  جهاني   نوين  نظم  در  اقتصاد  اهميت  مورد  در  سيا  سابق  رئيس  ترنر»  «استانفيلد 
تهديد  كه  است  اين  جهاني   نظم  ويژه  تأثير  «آشكار ترين  است:  معتقد  مشابهي  ديدگاه 
بيشتر نسبت به امنيت ملي آمريكا (تهديد سالح هاي هسته اي شوروي) كم شده و اكنون 
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 11 بررسي تحوالت مفهومي امنيت در محيط امنيتي  

در سطح اقتصادي ديده مي شود. ما بايد دوباره امنيت ملي را تعريف كنيم و به قدرت 
اقتصادي ارجحيت بااليي اعطا كنيم». 

موضوع مهم اين است كه هر يك از اين سه مفهوم هنوز طرفداراني را دارد لكن 
امنيتي،  سازمان  هاي  ويژه  (به  بين المللي  سازمان  هاي  و  غربي  كشورهاي  به  نگرش 
سازمان  ملل، ناتو، اتحاديه اروپاي غربي و ...) و مصاديق قابل ذكر مانند جنگ خليج 

فارس، دخالت در سومالي و .... بيانگر گسترش هرچه بيشتر پارادايم سوم است.

بيان مسئله
معادل هايي  فارسي  زبان  در  است،  شده  گرفته   secure واژه  از   security واژه 
همچون امن، محفوظ، مطمئن، تأمين كردن و ... براي آن آورده شده است. به طور كلي 
امنيت عمدتًا به نوعي احساس رواني گفته مي شود كه در آن به خاطر مبرا بودن از 
ترس، وضعيت آرامش و اطمينان خاطر حاصل مي شود. به همين منظور با گذشت زمان 
و ايجاد تغييراتي در توقعات و نيازهاي انسان ها، متغيرهاي جديدي نيز تعريف مي شود. 
به عنوان مثال، محيط زيست  كه روزي اصًال مورد توجه قرار نداشته  است، امروزه به 

عنوان يكي از مهم ترين عوامل برهم  زنندة امنيت بشر تلقي شده است.
مفهوم  تحوالت  بررسي  لزوم  امروزي،  جوامع  در  امنيتي  مباحث  پيچيدگي   به  نظر 
امنيت از جنبه هاي مختلف، امري ضروري است. شناخت مفاهيم امنيتي مي تواند مديران 
تصميم  گيرنده در اين گونه امور را به سمتي راهنمايي كند كه با كمترين هزينه  بيشترين 

نتايج را از تصميمات اتخاذ شده به دست آورند. 
از آنجايي كه شرايط و فضاي ناشي از اقدامات حفاظتي در نتيجة نوع شناخت يك 
محيط امنيتي با يكديگر متفاوت است، (بعضًا تنها به مفهوم سنتي امنيت و يا به مفهوم 
محيط امنيتي توجه مي شود) اين امر باعث مي شود تا شاخص هاي متفاوت در راستاي 
آسيب هاي امنيتي مشاهده شود. تصميمات مقابله اي در جهت حفظ منافع ملي و اهداف 
ادراك  و  شناخته  درستي  به  امنيتي  مفاهيم  كه  است  امكان  پذير  زماني  تنها  موردنظر 
شود. تحول در حوزه هاي مختلف مباحث امنيتي مي تواند بخش هاي فراواني را تحت -

الشعاع قرار دهد كه از اين جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1-  تحول در پيش فرض هاي امنيتي؛

2-  تحول در شاخص هاي سنجش امنيت؛
3-  تحول در حوزه هاي مؤثر بر امنيت.

تعيين  عوامل مؤثر بر بروز اين تحوالت مي تواند ضمن ارتقاي قابليت حفظ امنيت 
باعث افزايش ميزان شناخت محيط هاي امنيتي شود. اين تحوالت مي تواند ضمن كاهش 
سطح خشونت فردي، كاركردهاي اقتدار دولت را تحت  تأثير قرار داده و باعث مي شود 

كه برنامه  ريزي دولت ها به هم بريزد.
هر  مطرح  غربي  نظريه  هاي  و  مكاتب  تمامي  امروزه  كه  است  اين  در  اصلي   مسئلة 
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كدام بر اساس معرفت  شناسي خاص خود موارد را ترسيم مي كنند. ما به منظور تدوين 
مباحث امنيتي مد نظر خود بايد با توجه به ذات و ماهيت مفاهيم امنيتي بومي اقدام نماييم 
و از آنجايي كه مفاهيم امنيتي، امروزه به داليل مختلف در تحول مي باشند. بنابراين در 

اين مقاله سؤال تحقيق اصلي  عبارت است از:
1- مفاهيم

امنيت
امنيت در زبان فارسي به معناي «آزادي، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران» 

بيان شده است، لكن در فرهنگ علوم رفتاري در معاني زير آمده است:
الف _ حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي يابد؛

ب _  احساس ارزش شخصي، اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و  پذيرش از طرف گروه.
امنيت ملي

كالينز در خصوص امنيت ملي معتقد است:
«شرايط و فضاي ناشي از اقدامات حفاظتي كه مانع از اعمال نفوذ دشمن و يا رقيب 
بر منافع و اهداف شده و امكان دارد بروز توانايي ها و قابليت ها را مسدود  سازد مفهوم 

امنيت ملي است.»
امنيت بين المللي

باري بوزان امنيت بين الملل را در ابعاد مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي 
و زيست  محيطي تفسير كرده است.

امنيت جهاني 
همه  تضمين   جهت  جهاني   اقدامات  و  اصول  از  مجموعه  اي  بر  ناظر  جهاني   امنيت 

ملت ها به طريقي كه يك سيستمي از نظم جهاني  را دارا شوند شامل مي شود.
محيط امنيتي

به محيط پيراموني ما كه داراي مؤلفه هاي امنيتي شده و اين شاخص ها در آن محيط 
كرد پيدا مي كند؛ محيط امنيتي گويند. به نوعي مي توان گفت كه چگونگي بروز و ظهور 

هر پديده امنيتي منوط به شرايطي است كه در محيط وجود دارد.
2- فرضيه و روش مورد استفاده

فرضيه  فاقد  بنابراين،  شده.  استفاده  توصيفي  روش  از  مقاله  اين  در  اينكه  به  نظر 
بوده و تنها سعي شده است با توجه به توصيف  داده هاي به دست آمده نسبت به پاسخ 

مدنظر در بيان مسئله پرداخته شود.
3- روش و ابزار جمع آوري

در اين مبحث از روش كتابخانه  اي و با ابزار فيش  برداري از كتب، مقاالت، جرايد 
www.SID.ir
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 13 بررسي تحوالت مفهومي امنيت در محيط امنيتي  

مرتبط با موضوع استفاده شده است.
چهارچوب نظري 

از جمع دو حوزة فلسفه وعلم امنيت، حوزة جديدي شكل مي گيرد كه مي توان هدف آن 
و  علّي  رابطه  ذات،  معنا،  يك  براساس  عينيت  و  پديده  هر  وجود  كه  دانست  اين  در  را 
ماهيت مستقل وجودي تعريف مي شود، يعني علوم امنيتي، علوم سياسي و همانند آن 

از اين گونه حوزه ها محسوب مي شوند.
در فلسفه علم معني و ذات مفهوم را جمع كرده و با ادراك عيني و تجربي انسان 
و نياز واقعي و قابل فهم در هم مي  آميزند و به عبارت ديگر فلسفه علم به ما دستگاه 
ارائه كرده و روش علمي و محيط قابل پياده  سازي را مي دهد در همين خصوص بين 
جوهره، شدن، بودن، حركتي است كه امكان رفع نياز صورت مي  پذيرد. بدين منظور، 

ابتدا ضرورت توجه به ويژگي هاي امنيت مطرح مي شود.
ويژگي هاي امنيت

به منظور تعيين  مفهوم تحول در انديشه ملي، ضرورت توجه به ويژگي هاي امنيت 
بسيار حائز اهميت است كه اين ويژگي ها شامل موارد زير است:

الف – نسبي بودن
با توجه به اينكه گسترة امنيت در هيچ جايي به طور كامل نيست؛ بنابراين همواره از 
«درصد» براي بيان ميزان امنيت موجود استفاده مي شود. بنابراين، اعتقاد بر اين است 

كه امنيت نسبي است.
ب – ذهني بودن

نظر به اينكه امنيت پديده اي حسي و ادراكي است و به شدت از ويژگي هاي رواني و 
ذهني جستجو گران امنيت تأثير مي  پذيرد؛ بنابراين در بسياري از موارد به صورت راه 

و رسم و شيوه زندگي جوامع در مي آيد.
آرنولد ولفرز مي گويد: «اين حقيقتي  پذيرفته شده است كه ملت ها و گروه هاي داخل 
ملت ها در قبال يك رويداد خارجي موضعي واحد اتخاذ نمي كنند، برخي در ارزيابي يك 
خطر، مبالغه و برخي ديگر آن را دسِت كم مي گيرند؛ عواملي چون منش ملي، سنت ها، 
اولويت  و پيش داوري ها در تعيين  حدي از امنيت كه به نظر يك ملت الزم است مؤثر 

است.»1
ج – تفاوت تعريف و تغيير اولويت  ها

و  شرايط  به  بسته  و  است  متفاوت  مختلف  دولت هاي  ديد  از  ملي  امنيت  تعريف 
مقتضيات آن دولت و جو بين المللي متغير است.

بدين جهت به جز موضوعاتي كه در «حفظ خود» مرتبط است نبايد انتظار داشت كه 
1. Rosl. American Den fence --- betence aeading in national security polig (new York domed 

and company T 1973 T pqq.
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تمامي دولت ها مسائل خاص و مشابهي را منافع عادي يا حياتي خود در چهار چوب 
امنيت ملي تلقي كنند. به عنوان مثال، تعريف منافع ملي براي دولت لبنان و تأمين امنيت 
كه  صورتي  در  است،  ارضي  تماميت  حفظ  و  ملي  وحدت  و  يكپارچگي  براساس  ملي 
براي ژاپن توسعه  و بسط بازار و سلطه اقتصادي بر جهان در زمرة منافع اساسي به 

حساب مي آيد.
پاي  در  آن  كردن  قرباني  يا  و  ارزش ها  تغيير  امنيت،  اولويت  هاي  در  جابجايي  اين 
ارزش هاي ديگر، گاهي به اجبار و براي ممانعت از وارد آمدن لطمات بيشتر بر پيكره 
امنيت ملي صورت مي گيرد و گاه به اختيار و فارغ از اجبار و با هدف تطبيق هرچه 
بيشتر با شرايط متحول داخلي و خارجي به منظور سهولت دستيابي به روش هاي مؤثر 

در تثبيت و تقويت امنيت ملي رخ مي دهند.
د – تأثير  پذيري از برداشت نخبگان

به قدرت رسيدن رهبران و احزاب جديد مي تواند دگرگوني  هاي عمده اي را در امنيت 
ملي  امنيت  معناي  و  حدود  و  تضمين  كنندگان  كه  آنجايي  از  باشد.  داشته   پي  در  ملي 
همچون  عواملي  بنابراين  مي دهند؛  تشكيل  كشور  آن  بر  حاكم  نخبگان  را  كشور  هر 
سنن تاريخي، زمينه  هاي سياسي، موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك، نيروهاي اقتصادي 
كشورها  راهبردي  عمدة  مشي  خط  تعيين   در  را  عمده اي  نقش  اجتماعي،  تشكيالت  و 

برعهده دارند.
هـ  - حاصل جمع جبري صفر

يكي از ويژگي هاي اساسي امنيت ملي آن است كه اغلب با اهداف كشورها در زمينه  
ملي (به ويژه در بعد نظارتي آن) با منافع ملي و امنيت ساير كشورها در تعارض است. 
به عبارت ديگر، معادله امنيت ملي، معادله اي است با جمع جبري صفر، بدين معنا كه 
افزايش ميزان امنيت ملي در يك كشور الزامًا با گسترش احساس ناامني در ميان كشور 
ديگر همراه است و آنان را به تكاپو براي رفع تعارض امنيتي خود از طريق افزايش 
توان كمي و كيفي نيروهاي نظارتي خويش تحريك مي كند. وضعيت حاكم بر كشورهاي 

اروپايي پس از جنگ اول جهاني  نمونه روشني از اين مورد است.
و – سوء استفاده از اهميت امنيت ملي

نظر به وحدت نظر كامل مردم و گروه هاي ذي نفوذ سياسي پيرامون اهميت حياتي 
امنيت ملي، برخي از كشورها (به ويژه جهان سوم) از اين مسئله سوء استفاده كرده و 
تالش مردم براي حفظ امنيت ملي را از مسير اصلي  خود منحرف و در خدمت تثبيت 
منافع فردي و گروهي خويش و تحكيم مباني حكومت خود در مي آورند. در اغلب موارد 
آن دسته از رهبران  سياسي كه امنيت داخلي و منافع هيئت حاكمه را با تهديدات ناشي 
از آشوب ها و مشكالت فزاينده روبه رو مي بينند با توسل به يك تاكتيك انحرافي بسيار 
ساده، اما مؤثر با تجاوز به سرزمينه اي ديگر و آغاز يك ماجرا جويي نظامي خارجي و 
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 15 بررسي تحوالت مفهومي امنيت در محيط امنيتي  

يا به راه انداختن جنگ تبليغاتي گسترده و پرهياهو دربارة تهديدات امنيت ملي از ناحيه 
يك كشور و گروه هاي داخلي وابسته به آنان مي كوشند مردم را حول محور مشترك 

به منظور مقابله با دشمنان خارجي و دفع تهديدات امنيت ملي گرد آورند.
ز – تأثير پذيري از بازيگران غير دولتي

توجه اي  قابل  اهميت  از  نيز  غيردولتي  وعوامل  بازيگران  موجودِ  واقعيات  امروزه 
نفوذ  قابليت  از  غيردولتي  بازيگران  از  برخي  مواردي  در  بعضًا  و  هستند  برخوردار 
ملي  امنيت  مسائل  در  كوچك  دولت هاي  به  نسبت  بيشتري  مراتب  به  تأثير گذاري  و 
برخوردارند. يكي از اشتباهات رايج در حوزه امنيت ملي اين است كه فرض مي شود 
به  مربوط  مسائل  انحصاري  و  نهايي  تصميم  گيرندگان  و  بازيگران  بيگانه  دولت هاي 

امنيت ملي هستند. اين بازيگران عبارت اند از:
تروريستي  سازمان  هاي  مانند  خاص:  سرزمين  به  متعلق  غيردولتي  بازيگران   -1
تأثير  كشور  ملي  امنيت  بر  نوعي  به  خود  اقدامات  با  كه  آزادي بخش  جنبش  هاي  و 

مي گذارند.
2- سازمان  هاي فراملي بدون تعلق به سرزمين خاص: مانند شركت  هاي چند مليتي كه 
با تكيه بر مديريت فناوري ودارايي هاي خود با اقداماتي (مداخله، كودتا و چپاول 

اقتصادي) امنيت كشورها را تحت  الشعاع قرار مي دهند.
دولت هاي  از  مستقل  حقوقي  شخصيت  داراي  اغلب  (كه  بين  الدولي:  سازمان  هاي   -3
تشكيل دهندة عضو آن هستند، مثل ناتو) اين بازيگران غيردولتي قادرند چند نقش 
را كه سياست  بين الملل و امنيت ملي كشورها ايفا مي كنند، مد نظر قرار دهند. اين 
سياست  ها مي توانند قرار دادن يك مسئله در دستور كار ديپلماتيك بين المللي، مطرح 
شهروندان،  عموم  آگاهي  افزايش  براي  منطقه  اي  يا  جهاني   مسائل  برخي  ساختن 
نفوذ گذاري در حكومت هاي ملي و سازمان  هاي بين المللي به منظور اتخاذ تصميم  

مطلوِب آنان، باشد(هاليستي، 1373: 101).
به طور كلي مي توان با توجه به ويژگي هاي فوق يادآور شد كه تا چند دهه پيش 
امنيت ملي صرفًا به معناي نظامي تعريف شده و به همين علت مهم ترين تهديد براي 
امنيت ملي، تهديد نظامي محسوب مي شد و اغلب امنيت و مملكت را معادل و مساوي 
با قدرت و امنيت نظامي پنداشته  و اِعمال قدرت نظامي يعني توسل به جنگ براي حفظ 
امنيت و كسب منافع ملي از روش هاي معمول، از بدو پيدايش سيستم دولت _ كشوري 
بود. پس از پايان جنگ جهاني  اول و اثبات نقش غيرقابل انكار مالحظات اقتصادي اندك 

اندك توجه به اين قدرت جديد در شكل گيري امنيت ملي كشورها افزايش يافت.
تجهيزات  ساير  و  هسته اي  سالح هاي  گسترش  و  اختراع  نظير  تحوالتي  بروز  با 
پيشرفته و هزينه  بر، پيشرفت فناوري و شكل گيري موج سوم، افزايش تعداد كشورهاي 
جهان و گسترش روابط اقتصادي ميان آنان، ازدياد توقعات اقتصادي و سياسي مردم 
و جوامع از دولت هاي خود، ضرروت تخصيص و تقسيم بهينه منابع محدود مالي و 
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انساني موجود ميان دو بخش اقتصادي، نظامي و ...، قدرت اقتصادي توانست در قياس 
با قدرت نظامي اهميت فزون تري كسب كند.

يكي از مهم ترين داليل در بررسي علل فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، را مي توان 
تأثير  پذيري امنيت ملي كشورها از مسائل اقتصادي دانست. زمامداران شوروي بدون 
اولويت   بين المللي  نظام  در  قدرت  تشكيل دهنده  عوامل  تحول  حال  در  ماهيت  به  توجه 
اصلي  و اساسي را به بخش نظامي داده و مي كوشيدند با تمركز امكانات مالي وانساني 
در اين بخش زمينه  تجهيز به ابزار الزم براي دفاع از امنيت ملي خويش را مهيا سازند. 
اين توجه افراطي باعث شد به همان نسبت از بودجه و امكانات مورد نياز براي تأمين 

حداقل نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كاسته  شود (برژينسكي، 1368: 5).
2-2 مفهوم ثابت و سنتي

الف- فلسفه و جوهره امنيت
در بحث شناخت امنيت بايستي ابتدا از منظر فلسفه و جوهر آن مطالبي درج شود تا 
اين امكان فراهم شود كه اين حوزه مورد درك قرار گيرد. درك يك مفهوم مستلزم آن 
است كه آن مفهوم از چه منبعي، داراي چه معاني و با چه جوهر ه اي شكل گرفته است. 
قبل از پرداختن به امنيت، بايد شناخت پيدا شود و اين شناخت زماني ميسر است كه 

درك صورت گيرد (زيرا درك، مقدمه شناخت است).
ب – شناخت

وقتي از شناخت صحبت مي شود، سؤال جديدي مطرح مي شود كه شناخت چيست؟ 
اين  روش  است،  مثبت  پاسخ  اگر  است؟  ميسر  شناخت  اصًال  آيا  دارد؟  وجوهي  چه 

شناخت چگونه است؟
بنابراين  است؛  يكديگر  از  متفاوت  مقوله  هر  براي  شناخت  ابزارهاي  اينكه  به  نظر 
پس از شناخت (حتي  شناسايي ابزار)، بايد دانست كه آيا همخواني ابزار با روش مورد 
نظر وجود دارد؟ فالسفة علم معتقدند كه تفاوت فلسفة علم با ساير علوم متعارف در 
اين است كه فلسفة علم به زيربنا مي پردازد، لكن علوم ديگر به روبنا و مسائل ظاهري 
مرتبطند. فلسفة علم راجع به چيستي و ماهيت علوم مي  پردازد. در مورد شناخت هم 
همين طور است، تعريفي كه از شناخت مطرح مي شود عبارت است از: «تصويري كه 
از پديده و موضوع در ذهن فاعل  شناسا شكل گرفته و حداقل از يك حيث منطقي يا 

كاربردي قابل توجيه است». 
با اين تعريف مشخص است كه شناخت تنها به مسائل تجربي منتج نمي شود و كليه 
مسائل را دربرمي گيرد و تنها منحصر به تجربه نبوده و خيلي از چيزهاي ديگر را نيز 

دربرمي گيرد.
نيز  عقل  ظرف  با  چون  نيست،  امكان  پذير  نيز  عقل  توسط  تنها  شناخت  سويي  از 
نمي توان همه چيز را شناخت. ظرف عقل محدود بوده و ما خيلي از چيزها را متوجه 
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نمي شويم. به همين دليل نمي توان شناخت را تنها به تجربه يا عقل مرتبط دانست. در 
همين راستا در اين تعريف كلمه كاربردي در نظر گرفته شده است كه لفظ عام است، 
معرفت از هر جا به دست آيد، متفاوت نبوده، لكن اهميت دارد كه ارزش معرفت اخذ 
شده در چه شكلي عرضه شود؛ از طريق وحي، الهام، خواب، حس ششم يا از ُطرق 
ديگر؛ بنابراين عرصه هاي شناخت بسيار متعدد و آن يك عرصة تصوير سازي در ذهن 
است كه به جاهاي مختلفي مي تواند وصل شود. اين شناخت مي تواند از راه هايي مانند، 
راه هاي  از  و  بوده  مرز  فاقد  شناخت  باشد.  شده  اخذ   ... و  وحي  الهام،  تحقيق،  تعليم، 

گوناگون حاصل مي شود؛ در صورتي كه علم بر خالف شناخت، اعتباري است.
ج – ادراك

مسئلة مهم ديگري كه در فلسفه و جوهره نقش بسزايي را دارد، ادراك است. نوع 
ادراك با شيوه هاي مختلف آن مي تواند زمينه  شناخت متفاوتي را ايجاد كند. بهره  گيري 
مؤثر  بسيار  اجتماعي  حوزه هاي  در  ادراك  شاخص هاي  از  يكي  عنوان  به  تجارب  از 
است، لكن در نظام فكري _ فرهنگي ما به جز تجربه، منبع ادراك وحي نيز مطرح است، 
اين منبع در جوهره و ذاتش قابل تجربه نيست ولي در حقيقت و معنايش قابل ادراك 

است.
وجود فطرت در درون انسان و پيوند با تفكر فرد باعث درك وحي مي شود، به همين 

منظور كساني كه از وحي درك الزم را ندارند، فطرتشان در محيط متخلخل مي شود.
قرآن كريم در خصوص فطرت انسان ها اشاره به زباني مي كند كه: «كشتي دچار 
غافل  خدا  ياد  از  مي رسند  آرامش  به  كه  زماني  و  مي  افتند  خدا  ياد  به  مي شود  طوفان 

مي شوند».
3-2 حوزه هاي مرتبط با امنيت
الف – حوزه فلسفه امنيت

كه  دريافت  بايد  چون  نيست،  امكان  پذير  مفاهيم،  درك  بدون  امنيتي  پديده  تعريف 
پديده چقدر با احساس ما همخواني دارد. در اين حوزه بايد به مسائل زير بپردازيم:

چرايي، چيستي، ارزش، غايت و موضوع امنيت كه در صورت پاسخ به اين موارد، 
اين امكان فراهم مي شود كه در حوزة معنا و حقيقت، اَشكال فلسفة امنيت در مكاتب 

مشخص شود.
ب – هستي  شناسي

هستي  شناسي را با عناوين مختلفي مطرح مي كنند كه هر يك از آن ها داراي معاني 
خاص است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1- پديدار شناسي
پديدار  شناسي هم چنان كه از نامش پيداست، پديده را مدنظر دارد. اين واژه داراي 
سير تاريخي خاص و از نظر لغوي به معناي مطالعه يا شناخت پديدار است. از ديدگاه 
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هوسرل شناخت كامل و واقعي پديده هاي اجتماعي و انساني ممكن نيست مگر آنكه به 
ذات و كنه آن ها پي ببريم. از جمله محورهاي اساسي انديشه پديدار  شناسي مي توان 
به اين نكته اشاره كرد كه چون پديده هاي اجتماعي شئ نيستند؛ بنابراين مانند شئ هم 
قابل مطالعه نيستند و شناخت و درك پديده هاي اجتماعي منوط به شناخت ارزش هاي 
جامعه است. پديدار همان چيزي است كه ظاهر و آشكار مي شود و براي آنكه پديدار 
واقعيت  و  پديدار  بين  اساس  براين  است.  الزامي  بود  يا  واقعيت  وجود  شود،  آشكار 

تمايزي خاص وجود دارد.
2- غايت  شناسي

و  هستي  كه  معتقدند  و  مي دانند  غايت  شناسي  معادل  را  هستي  شناسي  ديگر،  عدة 
غايت يكي است. اين عده افرادي معنا محور هستند كه نگاه آرمان  گرايي دارند. در اين 

حوزه مي توان به هوركي هايمر و كاستلز اشاره كرد.
3- ماهيت  شناسي

با  را  پديده ها  همة  يعني  هستند؛  علم  فلسفة  تابع  هستي  شناسي  نوع  اين  طرفداران 
شرايط خود تبديل به علم مي كنند. تفاوت ماهيت  شناسي با پديدار  شناسي در اين است 
سنت  ندارند.  قبول  را  فلسفه  پديدار  شناسان،  ولي  دارند  قبول  را  فلسفه  عده،  اين  كه 

اگوستين از جمله طرفداران اين تعريف از هستي  شناسي است.
4- نقش جهان بيني

اين نگاه همة مفاهيم هستي  شناسي را شامل مي شود، مفهوم هستي  شناسي به تعبير 
اساسي ارتباط آن با مفهوم جهان بيني است؛ يعني هر كدام نسبت به چيستي، چرايي، 

نحوة تبيين جهان و .... نظر دارند. 
در اين نگاه، هستي  شناسي همان جهان بيني است. اين نه تنها جهان مادي يا ماوراء 
الطبيعه بلكه كل جهاني  كه خلقت شده را دربرمي گيرد، پس هستي  شناسي گونه اي از 

جهان بيني است كه سعي دارد موضوع انسان را در خلقت مدنظر قرار دهد.
بنابراين هستي  شناسي يعني پاسخ به چيستي جهان؛ چرايي تحوالت در جهان، سمت 
و غايت جهان  هستي. هر پديده اي هنگام تعريف در قالب امور امنيتي بايد با اين سه 

موضوع مرتبط باشد.
4-2 ويژگي هاي معنا و ذات امنيت

معنا و ذات امنيت را بايد در پنج ويژگِي چرايي، چيستي، ارزش، غايت و موضوع 
امنيت جستجو كرد. تنها با اين ويژگي ها ، امكان بررسي هر نظريه  و مكتب ميسر است. 
با اخذ پاسخ هر يك از ويژگي هاي فوق، اين امكان فراهم مي شود كه نگاه خود را به 

امنيت شكل دهيم.
به عنوان مثال، مي توان ويژگي پنجگانه مدنظر را در سه منظر مكتب رئاليسم (نظريه  
رئاليسم در امنيت)، مكتب ايده آليسم در امنيت و امنيت از نظر اسالم مورد مقايسه قرار 
داد. اين بررسي مي تواند تا اندازه اي تفاوت اشاره شده را به نمايش گذارد. شكل زير 
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 19 بررسي تحوالت مفهومي امنيت در محيط امنيتي  

ويژگي هاي معنا و ذات امنيت را در سه نظريه  نشان مي دهد.

امنيت از منظر اسالم نظريه  ايده آليسم 
در امنيت

نظريه  رئاليسم در 
امنيت

ويژگي هاي 
معنا و ذات 

امنيت
رديف

امنيت در اسالم داراي سطوح 
مختلفي است كه امور معنوي، 
سياسي،  اجتماعي،  فردي، 
و  حقوقي  اقتصادي،  نظامي، 

... را در برمي گيرد.

امنيت به معناي 
دفع تنش است و در 
صورت رفع تنش ها 
امنيت حاصل است.

امنيت احساسي است كه 
ناشي از ناامني است و تا 
وقتي ناامني است امنيت 

كامل نداريم

چرايي امنيت

1

سياست ،  و  اخالق  پيوند 
تكليف  گرايي و قرب الهي

تأكيد بر وجدان، 
زمينه  مندي رفتار، 

قانون  گرايي، كمال  گرايي 
و  وظيفه  گرايي

ناامني است كه منافع را 
تهديد مي كند

چيستي 
امنيت

2

تعادل فطرت و غريزه- تعالي  
حيات  تمامي  در  انسان 

دنيوي و اخروي

تأمين اخالق، آزادي 
و صلح

رفع ناامني است ارزش امنيت

3

معبود  به  و  شدن  رستگار 
رسيدن يا به عبارتي قرب الهي

ادامه حيات براي 
تمامي دول

بقاست (بقاي مادي) غايت امنيت
4

عقل محور و شرع محور  عقل محور قدرت محور موضوع امنيت 5

3- مفهوم امنيت مبتني بر محيط
از  پس  محيط.  بر  مبتني  است  مفهومي  است  متصور  امنيت  از  كه  دومي  مفهوم 
بروز  چگونگي  است،  آن  معناي  و  ذات  از  برخاسته  كه  امنيتي  مفهوم  يك  شكل گيري 
زمينه   در  دارد.  وجود  درمحيط  كه  است  شرايطي  به  منوط  امنيتي  پديده  هر  ظهور  و 
تقسيم  بندي  از منظر محيط، مسائل مختلفي مي تواند مدنظر قرار گيرد، لكن آنچه را كه 

حائز اهميت است مي توان در موارد زير بيان كرد:
1-3. ماهيت محيط

هر محيط برگرفته از مكاتب و نظريه  هاي موجود در خود داراي ماهيت خاص است، 
اين  در  مدنظر  اهداف  ماهيت  دليل  به  است  برخوردار  رئاليستي  مكتب  از  كه  محيطي 
محيط، بسيار متفاوت از محيط ديگري است كه مكتب ايده آليستي يا غيره در آن شكل 
گرفته است. مفهوم امنيت تنها زماني مي تواند به آساني مورد  شناسايي در پديده هاي 
محيطي لحاظ شود كه ابتدا اصل و درون محيط آن مشخص شده باشد، به همين منظور 
تا زماني كه اين ماهيت به صورت شفاف قرار نگيرد امكان درك و فهم مفهوم امنيت در 

بستر محيط به آساني مقدور نيست.
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2-3. شكل محيط
مسئله مهم ديگر در مفهوم امنيت مبتني بر محيط، بسته به شكل محيط متغيراست؛ 
بود،  نخواهند  قادر  دارند  را  امنيتي  مباحث  از  بهره  گيري  قصد  كه  مختلفي  افراد  زيرا 
يك  شكل  در  محيطي  براي  امنيتي  پديده  يك  اگر  باشند.  داشته   آن  از  يكساني  تعريف 
برداشت  راستاي  در  كشور  آن  حياتي  منافع  است  ممكن  كند،  بروز  و  ظهور  كشور 
مفهومي امنيت مدنظر قرار گيرد و حال اگر همان پديده در شكل منطقه  اي، بين المللي 
(در  اوليه  برداشت  برخالف  بعضًا  حتي  و  گوناگون  برداشته اي  شود،  ظاهر  جهاني   و 
شكل يك كشور) ايجاد شود. به همين منظور شكل محيط مورد استفاده در مورد پديده 

امنيتي، در مفهوم مباحث امنيتي بسيار مؤثر است.
3-3. شرايط بنيادين محيط

نيز  خاصي  اهميت  از  كه  را  محيط  بر  مبتني  امنيت  مفهوم  در  مهم  عامل  سومين 
برخوردار است، بايد به شرايط بنيادين محيط اختصاص داد. هر محيط داراي نياز هاي 
(كه  است  امنيتي  مباحث  ذات  و  معنا  از  برگرفته  كه  نيازها  اين  است،  متفاوتي  خاص 
نشأت گرفته از جهان بيني هر محيط است) نقش مؤثري را در مفاهيم امنيتي داراست، 
بسياري از مسائلي كه در يك محيط مي تواند بنيادين تلقي شود، در محيط ديگر نه تنها 
در اين دسته قرار نمي گيرد بلكه ممكن است برعكس، از كم اهميت ترين سطح ارزشي 
برخوردار بوده و يا حتي توجه به آن برخالف امنيت محيط تلقي شود. به همين علت 
در  تا  كرد  خاص  توجه  نيز  محيط  از  مهم  امر  اين  به  بايد  امنيتي  مفاهيم  درك  براي 
راستاي تحليل تحوالت مفاهيم امنيتي، ابتدا نيازهاي اساسي يك محيط مشخص شود و 

سپس تحليل مفاهيم امنيتي برمبناي آن صورت  پذيرد.
4-3. تنوع و روابط محيط امنيتي

هر  شناخت  و  آن ها  تفكيك  كه  است  رابطه هايي  و  تنوع  داراي  امنيتي  محيط هاي 
يك از عوامل مؤثر در اين ارتباطات و تنوع در محيط ها مي تواند در تعيين  مفهوم يك 
پديده امنيتي در محيط مهم باشد. اگر دو محيط داراي شرايط همبستگي بااليي نسبت 
به يكديگر باشند، مسلمًا مفهوم امنيت مي تواند تا اندازه اي در برداشت نخبگان هر دو 
محيط در يك راستا منظور شود و بالعكس اگر دو محيط در تنوع زياد با يكديگر قرار 
گيرند، بالطبع مفاهيم امنيتي در آن دو محيط نيز با يكديگر متفاوت بوده و هر محيط به 

اقتضاي شرايط خاص خود از آن برداشت مي كند.

4- تحول مفاهيم امنيت در نظام بين الملل
اصوًال نظام هاي بين المللي واحد ساختار، مقيد به رشته مقرراتي كه رفتار اعضاي 
آن ها را تنظيم  كند، نيستند. براين اساس، مناسبات ميان واحد ها و نظم بين المللي، تأثير 
براي  نظام  ماهيت  و  معاصر)  بين الملل  (نظام  مراتب  سلسله  داراي  نظام هاي  ماهيت 
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سياست  خارجي مؤثر، همان اندازه ضروري است كه شناخت بازار براي كساني كه در 
آن كار مي كنند؛ بنابراين تحليل ماهيت نظام در زمان و مكان معيني براي فهم روابط 

بين الملل كه در داخل آن صورت مي گيرد، امري ضروري است (فرانكل، 1373: 202).
1-4. تحوالت اوليه

نظام بين الملل در اواخر اين قرن براي اولين بار در تاريخ، ماهيتي جهاني  به خود 
گرفته است. آلوين تافلر در كتاب خود تحت  عنوان «جنگ و ضد جنگ» در خصوص 
ماهيت جهاني  قرن بيست و يكم معتقد است: امروزه «واژه جهاني » جا و بي جا به كار 

مي رود (تافلر، 1372: 342).
توماس كوهن1 معتقد است، اساس دانش و معرفت انباشتي را مجموعه  اي از مفاهيم 
تشكيل داده  اند و اين دانش در نهايت به وسيله يك قالب فكري ديگر منسوخ مي شود. به 

نظر آرند ليپ هارت2 تكامل نظام بين الملل نيز از چنين الگويي پيروي كرده است.
سير تكويني نظام بين الملل معاصر متأثر از طرح جديد در عرصه جهاني  است. تأثير 
فرآيند به هم پيوستگي و به هم وابستگي فرامرزي به طور روز افزون دولت ها را وادار به 
سازگار شدن با تعامالت بين  المللي مي كند، اين يكي از عوامل مؤثر در تغييرات است. در 
همين راستا ديگر نمي توان امنيت را تنها به طور يك جانبه تحقق بخشيد و تأمين امنيت 

همكاري دولت ها را به جاي رويارويي ضروري مي سازد (هافندرون، 1371: 22).
ريچارد فالك3 در كتاب خود به نام «اين سياره در خطر» درباره مفهوم و ماهيت 
نظم جهاني  مي گويد: هدف از طرح مفهوم حياتي صرفًا اين است كه به نحوي بتوانيم 
و  امنيت  مورد  در  بين الملل  عوامل  ساير  و  كشورها  مختلف  صورت  هاي  ويژگي هاي 
تحول را بيان كنيم؛ بنابراين مطالعه در نظم جهاني  يعني مطالعه دربارة قدرت، انجام 
درگيري، نقش خشونت و روش هاي حل و فصل كه عوامل بين المللي در پيگيري مقاصد 

خود بدان تمسك مي  جويند، ضروري است (الريجاني، 1371: 53).
با شروع دهة هفتاد و پس از آن دهة هشتاد ميالدي، اين مفهوِم بسيار محدود از 
امنيت، جاي خود را به مفهومي وسيع تر داد كه مسائل اقتصادي، اجتماعي و زيست  
محيطي را نيز شامل مي شود. به جاي امنيت ملي و مردمي از امنيت جهاني  سخن به 
به  زيادي  حد  تا  قوي  چه  و  ضعيف  چه  كشورهاي  امنيت  ديگر،  بيان  به  و  آمد  ميان 
يكديگر گره خورد و اين تأثير مهم جهاني  شدن اقتصاد است (تاج يوسفي، 1374: 59).

اغلب كشورهاي قدرتمند براي تأمين اين امنيت به «خشونت» نيز متوسل مي شوند؛ 
زيرا تا يك مجمع داوري بين المللي به وجود نيامده است تا احكام خود را در صورت 
ندانند،  آن  به  پذيرش  ملزم  را  خود  دولت ها  و  كند  اعمال  جائره  قوه  طريق  از  لزوم 
بارز  و  مشخص  مفاهيم  از  يكي  قدرتمند  دولت هاي  توسط  زور  به  وتوسل  خشونت 

1. Tomas Kuhn   2. Arend Lijphart
3. Richard Falk
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روابط بين الملل (به ويژه نظام بين الملل معاصر) قلمداد مي شود. شرط الزم براي اين 
خشونت در نظام بين الملل «قدرت و اقتدار» است، اعم از اينكه نظامي، اقتصادي، سياسي 

و فرهنگي باشد.
خود  حد  باالترين  به  كه  وقتي  است  خشونت  همانا  «قدرت  است  معتقد  آرنت  هانا 

برسد.» و به عبارتي ديگر باالترين نوع قدرت، خشونت است (آرنت، 1359: 54).
2-4. تحول در عصر حاضر

در عصر حاضر در ميان سياستمداران به ويژه آمريكايي ها اين اعتقاد وجوددارد 
كه الزمه صلح، خشونت است و براي دستيابي به صلح مي بايست از قوه قهريه استمداد 
گرفت و اين همان مفهومي است كه تحت  عنوان «تالزم صلح  طلبي و خشونت  گرايي» به 
گونه اي فراتر از عصر جنگ سرد مورد استفاده واقع مي شود. حال چنين برمي آيد كه 
با از بين رفتن سيستم دوقطبي، برخي از مفاهيمي كه در دوران جنگ سرد رواج يافته 
بودند معاني خود را از دست داده يا به طور مشخص تغيير معاني يافته و مفاهيم جديد 
جايگزين آن ها شده است. به هرحال به رغم تحول مفاهيم عيني مذكور از قبيل امنيت، 
خشونت و صلح، مفاهيم انتزاعي ديگري همچون دايره آهنين، همزيستي مسالمت  آميز 
و توانايي ضربه اول و ضربه دوم، دكترين حاكميت محدود، توازن وحشت، عدم تعهد 

و ... كه بيشتر در چهارچوب سيستم دو قطبي مي گنجد، تحول يافته است.
3-4. تحوالت مفهومي در جهان سوم

است  باقي  همچنان  سوم»  «جهان  مفهوم  قطبي،  دو  سيستم  رفتن  بين  از  رغم  به 
لكن مفهوم «عدم تعهد» كه ناشي از كنارگيري برخي از كشورها از روند منازعات و 
رقابت هاي بين دو ابرقدرت موجود در عصر جنگ سرد بود بار ديگر در شرايط كنوني 

كاربرد الزم را ندارد.
به نظر مي رسد كشورهاي عضو بايد تغييراتي را در خود بدهند تا قادر شوند تعادل 

قدرت در سيستم نوين جهاني  را كنترل كنند.
4-4. تحول مفهوم امنيت بين الملل

با گذشت زمان و پيچيده  تر شدن ساختار اجتماعات بشري، سطح وابستگي متقابل 
امنيتي ميان انسان ها نيز باالتر رفته، به طوري كه اصطالحاتي چون امنيت ملي، امنيت 
بين المللي و امنيت جهاني  وارد مباحث مطالعات امنيتي شده  اند. پس از انعقاد قرارداد 
وستفاليا در سال 1648 ميالدي و شكل گيري نظام دولت _ ملت مفهوم امنيت ملي شكل 
ملت ها مفهوم امنيت بين الملل   _ دولت  ميان  تعامالت  تشديد  و  زمان  گذشت  با  گرفت. 
مورد توجه قرار گرفت و امروزه نيز با زير سؤال بردن ساختار امنيتي از واژه هاي 

جديدتري چون امنيت جهاني  تعريف مي شود.
باري بوزان امنيت بين الملل را در ابعاد مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي 
توانايي هاي  آثارمتقابل  به  نظامي  امنيت  در  كه  است  كرده  تقسيم  محيطي  زيست   و 
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تهاجمي و دفاعي مسلحانه دولت و نيز برداشت آن ها از مقاصد يكديگر، در بعد سياسي 
بر ثبات سازمان دهي دولت ها، سيستم هاي حكومتي و ايدئولوژي  هاي ناظر كه به آن ها 
مشروعيت مي بخشد، در بعد امنيت اقتصادي به دسترسي منابع ماليه و بازارهاي الزم 
براي حفظ سطوح قابل قبولي از رفاه و قدرت دولت توجه مي كند. در امنيت اجتماعي 
به قابليت الزم براي حفظ الگوهاي سنتي، زبان، فرهنگ، مذهب، هويت و عرف ملي با 
شرايط قابل قبول معتقد است و امنيت زيست  محيطي را در  حفظ محيط زيست  بشري 
ناظر مي داند. الزم به ذكر است كه اين پنج بخش از يكديگر جدا عمل نمي كند بلكه هر يك 
از آن ها داراي كانون مهمي در درون مسئله امنيت و روشي براي تنظيم  اولويت  ها بوده 

و از طريق ارتباطات قوي همگي به همديگر متصل هستند.
الف – درك بازيگران از مفهوم امنيت بين الملل

1- درك سنتي از مفهوم بين الملل
در اين نگرش امنيت بين الملل را به صورت مفهومي منحصر به فرد در نظر گرفته 
ملت ها تعريف مي كنند و حاكميت و استقالل  و آن را با تمركز بر امنيت ملي دولت _ 
امنيت  به  نگرش  اين  ويژگي هاي  مي دانند.  بين الملل  امنيت  ركن  مهم ترين  را  كشورها 

شامل موارد زير است:
الف) دولت ها به مثابه منشاء اصلي  تهديد و مسئول اوليه برقراري امنيت

حفاظت  صورت  به  را  ملي  امنيت  مي دهند،  دولت  به  را  محوريت  كه  رئاليست  ها 
نيز  را  تهديداتي  چنين  منشاء  و  دانسته  خارجي  تهديد هاي  مقابل  در  دولت  از  فيزيكي 

خود دولت ها مي داند.
در واقع تأمين امنيت بين الملل منوط به تأمين امنيت ملي دولت بوده و به همين علت 
نيز در تبيين جنگي بودن، وضعيت نظامي دولت ها، سرشت منازعه جو و انحصار طلب، 
تأكيد دارند، اما نئورئاليست  ها روي ساختار آنارشيك نظام بين الملل تكيه دارندو بنا بر 
استدالل آن ها به خاطر فقدان اقتدار فائقه مركزي بر نظام دولت ها، خود دولت ها ناچارند 

تا پيگير حفظ امنيت خود به عنوان باالترين منفعت ملي باشند.
ب) ماهيت نظامي تهديد و لزوم پاسخ نظامي به آن

در  تا  دهد  احتمال  بايد  دولتي  هر  بين الملل،  نظام  وضعيت  بودن  آنارشيك  به  نظر 
ابزار  تنها  رو  اين  از  دارد؛  وجود  كشورش  حريم  به  نظامي  تجاوز  امكان  لحظه  هر 
دولتي  هر  كه  آنجايي  از  است.  مناسب  نظامي  قدرت  داشتن  نظامي،  تهاجم  با  مقابله 
گيرد؛  قرار  دول  ساير  تجاوز  مورد  خود  يا  تجاوزگر  مي تواند  هم  بالقوه  صورت  به 
بنابراين بهترين روش تأمين و حفظ امنيت بين الملل، شكل گيري موازنه قدرت است. اگر 
فناوري سالح هاي هسته اي به صورت متقابل بين دولت هاي جهان تقسيم شود نوعي 

بازدارندگي فراگير به وجود مي آيد.
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ج – حفظ حاكميت و استقالل كشور به مثابه باالترين ارزش
حاكميت مطلق در عصر جديد وجود خارجي ندارد؛ زيرا دولت ها ديگر قادر نيستند 
تمامي امور شهروندان را تحت  كنترل خود نگه دارند و از سوي ديگر منافع دولت ها 
حكم مي كند كه آن ها بخشي از حاكميت خود را به نهادهاي فرادولتي واگذار كنند. نظر 
به اينكه امروزه تنها تحقق قابليت هاي داخلي كافي نبوده بلكه  شناسايي جامعة بين الملل 
نيز ضروري است؛ بنابراين اين حاكميت يك بعد خارجي نيز به خود گرفته است. با 
ديدگاه رئاليستي كه بازيگران اصلي  عرصه روابط بين الملل را دولت ها و رقابت آن ها با 
يكديگر را بقاي عالي ترين هدف مي دانند، پس حاكميت و استقالل باالترين ارزش مورد 

توجه دولت هاست.
2- ابعاد درك موسع از مفهوم امنيت بين الملل

با ورود به عصر جهاني  مفهوم درك قبلي به مرور كم رنگ شده و ارزش هاي امنيتي 
پيچيده  تر و متكثر گشته اند. در اين ديدگاه بازيگران فرو ملي و فراملي نيز منشاء تهديد 
هستند. در مقصد تهديدات نه صرفًا دولت ها بلكه بازيگران چنان به يكديگر گره مي خورند 
كه برخي از اصطالحات امنيت جهاني  و يا امنيت بشري به جاي امنيت بين الملل استفاده 
مي شود. ماهيت تهديدات نه تنها نظامي بلكه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي زيست  
گازهاي  مسري،  بيماري هاي  شيوع  مخدر،  مواد  بي رويه،  مهاجرت هاي  است.  محيطي 
گلخانه اي، سالح هاي كشتار جمعي، جرايم سازمان  يافته و تروريسم از جمله ماهيت 

تهديدات است. ويژگي هاي خاص اين ديدگاه را مي توان در مسائل زير بيان كرد:
الف) تهديدات متكثر امنيتي

در اين ديدگاه كل جامعه بشري(از فرد گرفته تا بزرگ ترين نهاد بين المللي) مي تواند 
منشاء تهديدات تلقي شوند.

رابرت ماندل ازديدگاه مفهومي دگرگوني  مزبور را سه مرحله مي داند:
مرحله اول: تهديد حاكميت ملي؛

مرحله دوم: افزايش وابستگي متقابل جهاني ؛
مرحله سوم: فزوني كشمكش هاي بي نظم و هرج و مرج گونه.

مي باشند  يكديگر  بر  مراحل، مؤثر  آن  در  و  بوده  خاص  نظم  يك  در  حالت  سه  اين 
ارزيابي  متعددي  شاخص هاي  از  متكثر  تهديدات  ديدگاه  اين  در   .(81  :1379 (ماندل، 

مي شوند كه مهم ترين آن ها را مي توان موارد زير دانست:
1- چون ماهيت امنيت در اين مفهوم، چندگانه است؛ بنابراين افراد نيز به تبع داشتن 

نقش ها و منصب هاي مختلف هر يك به نوعي مسئول حفظ امنيت جهان مي باشند.
2- گروه هاي فرو ملي با توجه به ماهيت خود در قبال امنيت جهان مسئولند (گروه هاي 

فروملي مانند احزاب، گروه هاي تروريستي، باندهاي قاچاق مواد مخدر و ....)
3- دولت ها صرفًا در بعد نظامي بررسي نمي شوند يعني در اين نگرش نه تنها امكان 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 25 بررسي تحوالت مفهومي امنيت در محيط امنيتي  

تهديد بازيگران خارجي بلكه براي شهروندان خود نيز مي توانند تهديد تلقي شوند.
4- بازيگران فراملي نيز خواسته يا ناخواسته با اقدامات خود امنيت جهان را به خطر 

مي  اندازند.
ب) ماهيت پيچيده  تهديدات و پاسخ ها

باري بوزان تهديدات امنيتي را به پنج بخش تقسيم كرده است كه عبارت اند از:
1- تهديدات سياسي

اين تهديدات در سطح داخلي به مسائلي چون فقدان دموكراسي، بي ثباتي حكومت ها 
و در سطح  بين المللي ساختار آنارشيك نظام بين الملل ايجاد كننده تهديدات تلقي مي شود 

كه به نظر مي رسد اين تهديدات در ساختار سلسله مراتبي برجسته تر باشد.
2- تهديدات اقتصادي

فقر و توسعه  نيافتگي مهم ترين چالش هاي اقتصادي مي باشند كه ممكن است ناشي 
از سوء مديريت نظام سياسي داخلي يا از تخصيص ناعادالنه ثروت جهان در سطح 

بين المللي باشد.
3- تهديدات اجتماعي

اين دسته از تهديدات اجتماعي و فرهنگي عمدتًا ريشه در تهديدات اقتصادي دارد و 
از طرف ديگر نيز با تهديدات سياسي مرتبط است. مسائلي چون مهاجرت هاي بي رويه 
غيرقانوني، بي سوادي، مواد مخدر، جرم و جنايت، بزهكاري و فساد و.... چالش هايي 
رشد  براي  قوي  پتانسيلي  اما  است،  شده  آن ها  به  كمتري  توجه  چند  هر  كه  هستند 

دارند.
4- تهديدات نظامي

مداخالت نظامي و اقدامات تجاوز كارانه بارزترين مصاديق تهديدات نظامي هستند 
لكن امروزه تكثير سالح هاي كشتار جمعي كه از پيچيدگي  هاي خاصي برخوردار است 

به سطح تهديدات نظامي افزوده است.
5- تهديدات زيست  محيطي

تدريجي  شدن  گرم  اوزون،  اليه  شدن  سوراخ  همچون  معضالتي  به  تهديدات  اين 
زمين، از بين رفتن جنگل ها و ... اشاره دارد كه در بروز بسياري از آن ها خود انسان ها 

به صورت مستقيم يا غير مستقيم نقش داشته  اند.
5- تأثير گذاري فناوري بر ماهيت منافع

1-5. هويت بازيگران
آينده  نبردهاي  روند  در  نظامي  عمليات  ساخت هاي  زمينه  ساز  مي توان  را  فناوري 
دانست. به هر ميزاني كه فناوري دگرگون مي شود، زمينه  هاي تغيير در شكل  بندي هاي 
اساسي  بسيار  نقش  هويت،  فعلي  شرايط  در  مي شود.  حاصل  نيز  امنيتي  و  دفاعي 
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مثابه  به  را  آينده  جنگ هاي  سازه  انگاران،  اساس  براين  دارد.  ائتالف ها  شكل  بندي   در 
وضعيت  در  جديد  هويت هاي  ميزان  هر  به  مي كنند.  تبيين  هويت  گرايي  از  نمادهايي 
جدال   آميز قرار گيرند، زمينه  براي ظهور جدال هاي پراكنده فراهم خواهد شد. فناوري 
ارتباطي زمينه  انتقال انديشه تعارض بين هويت ها را فراهم مي سازد. اين امر را مي توان 
به عنوان انعكاس قدرت هنجاري و هويتي در روابط بازيگران جديد دانست. امروزه 
تهديدات هويتي در بسياري از انديشه هاي راهبردي قدرت هاي بزرگ مدنظر قرار گرفته 
قابل توجهي را بر  تأثير  خواهيم بود كه  هنجارهايي  ترتيب شاهد ظهور  است. به اين 
شكل  بندي  هاي دفاعي و امنيتي به جا مي گذارند. به طور كلي، «دولت هاي هنجارگرا در 
روند ظهور جدال هاي جديد نقش مؤثري دارند.» در اين شرايط، «بحران معنا»1 ارتباط 
درصدد  بازيگري  هر  مي كند.  پيدا  بين المللي  سياست   در  بازيگران  بحران  با  تنگاتنگي 
براي  الزم  زمينه   طريق  از  و  كرده  توليد  باز  را  خود  راهبردي  انديشه هاي  تا  است 
قدرت سازي و جدال راهبردي با ديگران را فراهم آورد؛ بنابراين سستي انسجام گفتمان 
حقوق بشر نه تنها موجب پوشيده ماندن واقعيت مناقشه هنجاري مي شود، بلكه خود به 

عاملي در تشديد چنين مناقشاتي تبديل مي شود. 
هانتينگتون به صورت چشمگيري، ارزيابي خود درباره نظم آينده جهاني  را از روزنة 
احيا و تقويت اختالفات تمدني ارائه مي كند. به نظر وي «به هر ميزان كه غربي ها جهان 
را به صورت يكپارچه تر مي بينند، آن را بيشتر به مثابه يك تهديد در نظر مي گيرند». در 
يك ارزيابي ديگر نيز اين گونه گفته شده است كه اين اختالفات به اين علت بروز كرده اند 
كه جهاني  شدن خود موجب تشويق و احيا هويت هاي خاص  گرايانه شده است. عالوه بر 
اين، ادعا شده است كه جهاني  شدن با ايجاد اشكال جديدي از قدرت هژمونيك، موجب 

تهديد تفاوت هاي فرهنگي مي شود (كالرك، 1382: 276).
شواهد موجود نشان مي دهد كه جنگ هاي جديد در حوزه هويتي مفهوم مي يابند. در 
چنين شرايطي بيش از آنكه بر نشانه هاي قدرت سخت افزاري تأكيد شود، بر تمايالتي 
براي حداكثر سازي مطلوبيت هاي محتوايي و راهبردي تأكيد مي شود. فناوري مدرن نه 
تنها منجر به گسترش جدال هاي هنجاري مي شود، بلكه زمينه  را براي خودآگاهي جديد 
بازيگراني فراهم مي سازد كه از شكل  بندي  قدرت رضايت ندارند (لينك التر، 1995: 89)2.

نبردهاي هنجاري براساس فرآيندهاي موجود نظام بين الملل قابل تفسير است. اين 
فرآيند در كوتاه مدت تغيير نمي يابد. بدون نبرد راهبردگرايانه، كشورها قادر به بازتعريف 
تضادهاي هويتي خود نيستند. فناوري به همان گونه اي كه ارتباطات را افزايش مي دهد، 

زمينه  را براي گسترش تضادها و ظهور جنگ هاي جديد فراهم مي سازد.

2-5 تأثير  پذيري ماهيت نبرد از انديشه ها و ايده هاي متعارض بين المللي
انديشه داراي ماهيت تكثير شونده است. كشورهايي كه توليدكنندة انديشة راهبردي 
1. Normative States    2. Linklater,  1995:89
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هستند، طبعًا از قدرت و توانمندي بيشتري براي سازمان دهي جنگ هاي جديد برخوردارند؛ 
از  جلوه هايي  با  دارند  سرزميني  و  ابزاري  ماهيت  كه  گونه اي  همان  به  جنگ ها  زيرا 
توليدكننده  كه  كشورهايي  يافته اند.  پيوند  نيز  راهبردي  ايده  پردازي  و  آينده  نگري 
انديشه روابط بين الملل و نظريه  هاي نبرد مي باشند، از قدرت و قابليت فراگيري براي 

سازمان دهي انديشه هاي راهبردي و فرآيندهاي منازعه   آميز برخوردارند.
اين امر در دوران موجود كه حاكميت ملي تضعيف شده است از اعتبار و كارآمدي 
بيشتري برخوردار است. به اين ترتيب، سرچشمه هاي جديدي از تعارضات بين المللي 

را مي توان در انديشه هاي راهبردي متعارض مورد  شناسايي قرار داد.
جيمز روزنا در مقاله خود تحت  عنوان «امنيت در جهان آشوب  زده» بر مؤلفه هايي 
بايد  را  توجه  قابل  نكته  مي كند.  تأكيد  جهاني   ساختارهاي  برداشتن  شكاف  جمله  از 
در نقش انديشه هاي راهبردي به عنوان نيروي محركه فرآيندهاي آشوب  ساز دانست. 
در اين ارتباط، فناوري به عنوان حامل و انتقال  دهنده انديشه راهبردگرايانه محسوب 
مي شود؛ اما انديشه راهبردگرايانه نقش مؤثري در شكل  بندي  هاي دفاعي و امنيتي دارا 

است (روزنان، 1995: 199).1 
3-5 نقش ارتباطات در تحوالت مفهوم امنيتي

انقالب ارتباطات در گسترش انديشه هاي راهبردي نقش مؤثري ايفا مي كند. اين امر 
مرزهاي نفوذ   پذيري را ايجاد مي كند كه انديشه در آن شكل مي گيرد و زمينه  گسترش 
تعارضات را فراهم مي آورد. به اين ترتيب مي توان نقش انديشه راهبرد گرايانه را در 
ارتباط با انتقال تعارضات راهبردگرايانه مورد بررسي قرار داد. به هر اندازه انديشه هاي 
فوق ماهيت تعارضي پيدا كنند، ابزارهاي ارتباطي، آنان را تقويت كرده و زمينه  را براي 
ظهور جدال هاي جديد فراهم مي سازند. در اين ارتباط مي توان بيان داشت كه انقالب 
ارتباطات نيز به همين اندازه در آشوب جهان نقش محوري دارد. انديشه ها و اطالعات با 
چنان سرعت و وضوحي از طريق تلويزيون، ويدئوها، شبكه هاي رايانه اي، ماشين هاي 
نمابر، ارتباطات ماهواره اي و شبكه هاي تلفني فيبرنوري جريان مي يابند كه مرزهاي 
ملي، نفوذ  پذيرتر و سياست  جهان آسيب پذيرتر شده است. امروزه كل جهان (رهبران 
وضعيت  هر  در  آنچه  از  يكساني  توضيحات  و  تصاوير  بي درنگ  آن)  شهروندان  و 
جريان دارد، دريافت مي كنند (هرچند كه به درك يكساني از آن ها نمي رسند). با توجه 
كشورها  همه  مردم  كه  ندارد  تعجب  جاي  ارتباطات،  انقالب  اين  پيامدهاي  عظمت  به 
تحميل  جهت  در  دسته  جمعي  اقدام  براي  و  كرده  پيشرفت  تحليلي  مهارت هاي  نظر  از 
و  شده  تحريف  آنان  اطالعات  است  ممكن  يافته اند.  بيشتري  توانايي  خواسته هايشان 
برداشت شان جانب دارانه باشد، ولي در حال حاضر هميشه انگيزه اي براي اقدام مي يابند 

(طيب، 1380: 46).

1. James Rosenan, 1995: 199
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روند فوق نشان مي دهد كه قدرت راهبردگرايانه براساس نظريه  هاي آن سازمان دهي 
به  مي دهد.  افزايش  توجهي  قابل  گونة  به  را  تعارض  و  جدال  فضاي  امر  اين  و  شده 
سوي  از  و  گيرند،  قرار  يكديگر  با  تعارض  در  راهبردگرايانه  انديشه هاي  ميزان  هر 
ديگر، نيروهاي متعارض جديدي را  شناسايي كنند، به همان ميزان، زمينه  براي ظهور 

جدال هاي راهبردي فراهم مي شود.

6- نتايج حاصل از گذار مفهوم امنيت
عوامل مؤثر در تحوالت مفهوم امنيت ملي را مي توان با دو ديدگاه بيان شده مد نظر 
قرار داد، لكن دگرگوني  در مفهوم امنيت، حاصل عوامل و زمينه  هاي مختلفي است كه 
جز آشنايي با يكايك آن ها نمي توان درك صحيحي از تحوالت را به همراه داشته  باشد، 
بنابراين مسائل مهمي كه مي تواند به عنوان اصلي ترين عوامل تحول مدنظر قرار گيرد، 

به شرح زير بيان مي شود:
1-6. تحوالت ايجاد شده در ارتباط و فناوري

انفجار اطالعات و گسترش سريع آن باعث شده است كه امروزه به راحتي آخرين 
فناوري هاي موجود در اختيار همگان قرار گيرد، نقش فزاينده اطالعات در عصر كنوني 

باعث تسريع در امر جهاني  شدن نيز شده است.
حركت سريع و آسان اطالعات ضمن كمك به رشد دانش و آگاهي به طور غيرمستقيم 
مي تواند به تحول ماهيت دولت ها نيز بينجامد. اين روند باعث مي شود كه كنترل افكار 
و مكاتب مخالف براي دولت ها به آساني ممكن نشود و دولت ها شاهد چالش هاي مهمي 

در اين راستا شوند.
2-6. جهاني  شدن

به  كه  جهان  سطح  در  مختلف  الگوهاي  و  فرصت ها  موضوعات،  گسترش 
واسطه انقالب ارتباطات حاصل شده است، باعث شده است تا در كليه ابعاد از 
جمله سياسي، حقوقي، فرهنگي، فناوري، اقتصادي و اجتماعي اين رشد فزاينده 
مشهود شود. امروزه به واسطه ارتباطات، هر اقدامي بعد جهاني  مي يابد و هر 
الگويي براي اينكه  پذيرفتني باشد بايد با رقباي جهاني  چالش كند (بويب، 1999: 

.1 (56
3-6. محيط زيست 

نظر به اينكه محيط زيست  تأثير به سزايي در توسعة حقوق بين الملل در دهه 90 
را دارا بوده است. بنابراين امروزه اهميت ويژه اي بين محيط زيست  و امنيت كشورها 
مشكالت  دچار  را  دولت ها  ملي  منافع  تنها  نه  زيست   محيط  تخريب  است.  شده  ايجاد 
اين  فرامرزي  بعد  مي رود.  شمار  به  انسان ها  حيات  براي  بالقوه  تهديدي  بلكه  مي كند 
1.  boyb, 1999: 56
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مواقع  از  بعضي  در  يا  و  گذاشته  ديگر  كشورهاي  بر  مهمي  تأثيرات  مي تواند  مسئله 
معضالت ناشي از آن، كل جهان را درگير سازد.

4-6. افزايش جمعيت
مي شود،  برده  نام  آن  از  جمعيت  انفجار  با  نوعي  به  كه  جمعيت  روزافزون  رشد 
از جمله داليلي است كه تحول در مفهوم امنيت را ايجاد كرده است. مواردي همچون 
مهاجرت، بيماري، بهداشت، فقر و گرسنگي، بروز مشكالت زيادي را براي دولت ها، و 

جامعة بين المللي فراهم آورده است.
5-6. شكاف بين كشورهاي توسعه  يافته و توسعه  نيافته

وجود فاصله بين اين كشورها باعث مي شود كه انباشت سرمايه در كشورهاي در 
حال توسعه  و مشكالت موجود در كشورهاي توسعه  نيافته ايجاد شود تا در اين ميان 
كشورهاي پيشرفته با توسل به زور و قدرت خود در همه عرصه ها، به دنبال حصول 

نتايج مدنظر بوده و كشورهاي ديگر را زير سلطة خود بگيرند.
6-6. تحوالت نظام بين الملل

تغييرات ساختاري كه در توزيع قدرت در نظام بين الملل صورت مي  پذيرد و افزايش 
روز افزون كشور هاي مستقل در صحنه سياسي جهاني  و وابستگي روز افزون كشورها 
به يكديگر، باعث وجود اهرم هاي جديدي (جداي از نيروهاي نظامي سنتي) شده، كه اين 
اهرم ها قابليت تأثير گذاري بر امنيت ساير كشورها را دارند. در اين خصوص مي توان 

به تحريم هاي اقتصادي _ تسليحاتي بين الملل اشاره كرد.
7-6. تحوالت داخلي نظام هاي سياسي

تغيير ساختار هاي سياسي و قدرت در جوامع گوناگون باعث تحول مفهوم امنيت از 
داخل مي شود. هرگونه مخالفت و رقابت داخلي مبدل به مسائل ضد امنيت ملي شده و 
باعث بروز تحوالت جديدي در صحنه هاي داخلي مي شود كه در صورت عدم برخورد 

صحيح و پاسخ گويي الزم به آن ها، بي ثباتي و ناامني در كشور مشاهده مي شود.
8-6. بازيگران  غيردولتي

در  خاص  افراد  بعضًا  وحتي  چندمليتي  شركت  هاي  بين الملل،  سازمان  هاي  وجود 
عرصة فعاليت هاي خود باعث شده  تا انحصار بازيگري دولتي تحت  الشعاع قرار گيرد. 
چند  شركت  هاي  تأثير  گذاري  با  فرامرزي  تصميم  گيري هاي  امروزه  نيز  علت  همين  به 
امنيت  مفهوم  در  را  خاصي  تغييرات  تا  قادرند  خود  بازيگران  اين  است.  همراه  مليتي 

ايجاد كنند.
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