
 پوزیتیویستی نگرشی به مفهوم امنیت با رهیافتهای پُست 
 گونه چیزها     امنیت، ناامنی و از این

 سلیمان ارجمند رشیدی: نویسنده

 چکیده 

اامنيت مفهوم آرمانی بشر در طول تاريخ بوده است؛ اما به موازات اين  رنرايب بنشردر در  نر           

دورۀ زمانی و حوزۀ جغرافيايی برداشتهاد متنوعی از مفهوم آن ارائه شده و را ی موجب سنردرریی      

پنیير از تناريخ  ینراه بنا         آميز  و غيريت   توان با تعبيرد رُسستاي  تنوع مفهومی را می. نيز شده است

مندرن بنا دو     آلودری و ساختارمحورد آنر در جوامع بَدودر کالسيکر مدرن و پُنست    پیيرش  بافت

در کننار تعابينر     .  ردينابی نینود   (  نبود تهديد و توجه بنه نيناز     )و مثبت (  نبود تهديد)رويکرد کلی منفی 

بدودر انديشیندان فضاد کالسيک و مدرنر فلسفۀ وجودد دولتها را دفاع در برابنر تهديندات عيننی          

و عليرغم اشاراتی کوتاه به ساير جنبه  ناد امنينت و نياز ناد اننسان مندرنر ت کيند                شهروندان دانسته

با اي  رويهر رفتیان امنيتی مدرن شکل ررفته و موجنب تنشوي       .  اندزيادد بر ابعاد نظامی امنيت داشته

دولتها در به انحصار کشيدن مرجعيت امنيت و توسل به ابزار نظامی علينه آنهنه خنود تهديندات علينه          

مندرنر  امنيت ملی دانسته اندر شده است؛ امّا در عصر حاضر و اسنتيالد تندري ی بافنت امنينتی ُپنست           

در چنارچو    «  امنيت»اي  نوشتار حول مفهوم   .رويکرد اد امنيتی مزبور به چالب کشيده شده است



مدرن متیرکز است و با ت کيد بر ناکامی مطالعات ریشتهر پرسشی را مطرح نیوده  رفتیان امنيتی پُست

 اد رفتیان امنيتی مدرنر موجب کا ب قدرت تبييننی آن ننسبت بنه مُعنضالت         است که کدام مؤلفه

تبارشناسنی و چنارچو      /  شناسیامنيتی عصر حاضر شده است؟ اي  پرسب با اتکاء به روشهاد ديرينه 

مدرنر به اي  صورت پاسخ داده شده است کنه نسنستر مفهنوم امنينت در            نظرد رفتیان امنيتی پست

يی از ابهنام و اختنال         ینشينی با بافت اجتیاعی و درزمانی با ساختار قدرت حاکمر کیاکان در  اله  

برانگيز و متنناق  اسنت؛ دومر دو عامنل عینده در ناتواننی                 به سر ميبرد و مبحثی نارسا و ما يتاً جدال 

شدن دخيل بوده است؛ يکیر تعريف ذاتنی و    تبيينی رفتیان امنيتی مدرن در مسايل امنيتی عصر جهانی

در مقام بدينل    .   اد نظامی آن  بُعدد و ت کيد صر  بر جنبهستيزد از امنيت و ديگرد نگاه تکانگاره

و «  شندن امنينتی »حل رفتیانیر دو ررايب مسنالف اين  رويکنردر تحنت مفنا يم             پارادايیيک و راه

رران امنينتی را    ارائه شده است که در کنار نقد اساسی بر رفتیان مدرنر نگاه تحليل« منشوردامنيت»

 .  اد معاصر وسعت خوا د داد در تبيي  پديده

شدن، امنیت  پوزیتیویزم، امنیتیشناسی، پُستامنیت، تبارشناسی، دیرینه:  مفاهیم اساسی

 . منشوری

 مقدمه

يکی از مفا يم آرمانی است که بشر در طول تاريخ  یواره به دنبال آن بوده و بنراد بنه     امنیت  

بنه منوازات    (.  061:  0931يزدانی  و خدابنندهر      ) اد زيادد را متقبل شده است  آوردن آن  زينهدست

اي  ررايب بشردر در  ر دورۀ زمانی و حوزۀ جغرافيايی برداشتهاد متفناوتی از مفهنوم امنينت ارائنه              

پنیير از تناريخ  ینراه بنا پنیيرش             آميز  و غيريت شده است؛ تنوع مفهومی امنيت را با تعبيرد رُسست

مندرن بنا دو     توان در جوامع بَدودر کالسيکر مندرن و پُنست    آلودری و ساختارمحورد آنر میبافت

؛ 2:  0911مهرنينار   )رديابی نینود    (  نبود تهديد و توجه به نياز  )و مثبت (  نبود تهديد)رويکرد کلی منفی 

 (.                                          .                                          .      01-22: 0919خليلیر 

)کنت جاننسون                      ( T. Hobbes)در کنار تعابير بدودر انديشیندانی؛ چون توماس  ابس 

K. Johnson)   ر راست  بوتول(G.Boutwell  )      و منار  سنامر(M. Sommer)       ر بنا توسنل بنه

ساختار و بافت انديشۀ کالسيک و مدرنر فلسفۀ وجنودد دولتهنا را دفناع در برابنر تهديندات عيننی                    

شهروندان دانسته و عليرغم اشاراتی کوتاه به ساير جنبه  ناد امنينت و نياز ناد اننسان مندرنر ت کيند               

در (.  061:  0931؛ يزدانی و خدابندهر   9-1:  0911مهرنيار )اند عیيقی بر ابعاد عينی و نظامی امنيت داشته
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پيرامون موضوعات    -عیل نيز از آغاز پيدايب دولتهاد ملیر بسب مهیی از رفتار اد را بردد دولت 

در سايۀ انديشۀ اي  متفکري  بوده که با اي  روند چارچو  کلی رفتیان امنينتی مندرن شنکل       -امنيتی

م تا دوسه د ۀ قبنلر اکنثر رفتار ناد        0611ررفته است؛ چنانهه از زمان تشکيل پيیان وستفاليا در سال 

جهنت     - اد نظنامی محور و مؤلفه اد سياسی و را برددر حول مباحث امنيتیَ دولتدولتی در محيط

؛ امّا در عنصر حاضنر و       (061: 0931يزدانی و خدابندهر )در نوسان بوده است    -ملی دستيابی به امنيت

. مدرنر رويکرد اد امنيتی مزبنور بنه چنالب کنشيده شنده اسنت              استيالد تدري ی بافت امنيتی پُست

 اد فکرد مدرن راجع به امنينت ررديندر از ينک سنو         بدون شک آنهه باعث به چالب کشيدن نحله

و از سنود    (  د کندۀ جهنانی   )پايان جنگ جهانی دوم و رسترش فنون ارتباطی در جهانَ به  م پيوسته   

ديگر فروپاشی اتحاد جیا ير شورود ساب  که موجبات ورود به دنياد جديد را شدت بسنشيدر بنوده         

-توان به منشکالت محينط     از جیله مشسصات عصر پساجنگ جهانی و پايان نظام دو قطبیر می . است

فرامنرزدر شنيوع بيیاريهناد فرارنيرر جنگهناد نامتقنارنر               زيستیر بحران جیعيتر رسترش تروريزم 

لیا ميباينست تنیکر داد کنه رفتینان           (.  21-23:  0916 نديانیر  )اشاره نیود  ...  برخورد اد سايبرد و

ر ينافتیر  به عنوان طيف عظيیی از رويکرد اد انتقادد و مينان  (   پوزيتيويستپُست)مدرن امنيتی پُست

الیلنل و علنوم سياسنی ارائنه          اد مطالعاتی امنيت را در رشتۀ روابنط  بين          تري  نحلهتري  و جامعمهم

باکانه بر پيکنرۀ رفتینان امنينتی مندرن             اد فرارود و نقدد بی  تواند پاسسگود چالباند که میداده

           .                                                                                                                            باشد

مندرن متیرکنز اسنت و بنا         در چارچو  رفتیان امنيتی پُنست   «  امنيت»اي  نوشتار حول مفهوم 

 ناد رفتینان    طور مطرح اسنت کنه کندام مؤلفنه        ت کيد بر ناکامی مطالعات ریشتهر پرسب اصلی اي 

امنيتی مدرنر موجب کا ب قدرت توضيحی و تبيينی آن نسبت به مُعضالت امنيتی عصر حاضنر شنده    

بنندد نظنردَ    است؟ در پاسخ به اي  پرسبر در ابتدأ تالش خوا ند شند طنی ينک نینودارر صنورت              

مدرن م  حيث چارچو  نظنرد اين          رفتیانهاد امنيتی مستلف ترسيم و جايگاه رفتیان امنيتی  پست

شناسی و تبارشناسیر ضنی  اشناره بنه رسنستر           نوشتار مشسص شود؛   سپس با توسل به روش ديرينه

فنر  تعريفنی      محورد مفهوم امنيتر استدالل خوا د شد کنه پينب        قدرت/  تحول چندخطی و بافت

-ثابت و مورد اجیاع از امنيت میک  نيست و ميبايست صرفاً به تحوالت امروزد بشر که عصر پنست     

و «  شندن امنينتی »مدرن را از ماقبل آن متیايز ميکندر توجه شود؛ در  نهايت  نيز با ت کيد بر دو مفهوم     
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-انگارد و تک  توان با نگرشهاد ذاتینشان داده خوا د شد که امروزه نیی«  (موسع)امنيت منشورد»

 .     ر چالشها و معضالت امنيتی را توضيح مناسبی داد”نسبت به مفهوم امنيت ”نگردبُعدد

 های امنیتی  بندی نظریَ گفتمانصورت -1

 چارچوب نظری

مشیول پوزيتيوينستهاد اولينه      –رفتیان امنيتی منفی  یراه با مطالعات مدرنَ رفتیان امنيتی مثبت

نکنات  عينی بنودن مباحنث امنينتی        شناسی مشترکی  ستند و تقريباً  یه بر سر داراد مبانی  ستی  -و نو

نزد متفکنري  مطالعنات مندرن در ابعناد           (   Positivist)مشتر  فراوانی دارند؛ اما ررايشهاد اثباتی   

معرفت شناختی و روش شناختیر تا حدودد جريانهناد سننتی  و کالسنيک را از پوزيتيوينستها جندا               

با آنهم می توان رفت که امروزه تبلور نسبی  یۀ اين  نحلنه  ناد فکنرد در بدننۀ ليبرالنزم و                   .  ميکند

« رفتیان امنيتی پُست مدرن   »در مقابل  «رفتیان امنيتی مدرن»رئاليزمر دليل مناسبی است بر تفکيک 

(پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  1395ر ت2ش 28    



 28 سال پن م 

                                                                                                .                                                                                                                            که  شامل طيف وسيعی از انديشه  اد انتقاددر پست مدرن و ميان ر يافتی ميشود

با در نظرداشت اي  تفکيک کلیر در اي  نوشتار ابتداء روشهاد ديرينه شناسی و تبار شناسنی در      

در اين  نگنرشر بنرخال  روش        .  نگرش مفهومی به مبحث امنيت مورد استفاده قرار خوا ند ررفنت        

شناسيهاد مدرن که نگا ی تک خطی و حقيقت جويانه به تحنول مفنا يم داشنته انندر بنر رسنست و                

ت کيند    -«امنينت »از جیلنه مفهنوم        -قدرت محورد مفا يم علوم اجتیناعی    /تحول چندخطی و بافت

ميشود؛ سپس با توجه به اشترا  نظرد اکثر مکاتب پست مدرن بر ا یيت انگاره  ا و جنبۀ اجتیاعنی      

کنه بنه نحنود از اين  دو           «  امنينت مننشورد   »و    «امنيتی شدن »و بيناذ نی مفا يمر دو مفهوم اساسی 

مفهوم امنيت   -نگرش نیايندری ميکنندر انتسا  و در چارچو  آنها عليه مواضع ذاتی انگارد مفا يم  

 .      و تک بُعدد نگرد به پديد  اد امنيتی  استدالل خوا د شد -

 گُسست مفهومی امنیت                                                                                                            -8  

در مقام مفهومی آرمانی و قابل حسر امّا غيرشفا ر دير   (  Security)از بدو پيدايی بشرر امنيت 

ر در  ینشينی با فنراز و        (Saussure F.d)ادرا  و تو م زا وجود داشته و اي  ابهام به تعبير سوسور 

مهرنينار  )درآميستنه اسنت       «  ابهنام »نشيبها و تغيير و تحوالت پيهيدۀ تاريخ حيات بنشرد بنا مفهنوم            

بوده باشد؛ چرا که عالی تنري  درخواسنت ود در       «زندری ام »شايد نسستي  تیناد بشر (. 2: 0911

در  نر   .  مقام ُاولويت بسشی به تینّياتب و متن ثر از تنصور حن  آزاددر مفهنوم امنينت را زاده اسنت                      

لنیا در اين نا ترجيعنًا بنه دو           .  صورتر نیی توان از قطعيت تاريسی و ذات مفا يم حرفی به ميان آورد 

در روش شناسنی    «  عندم قطعينت تناريسی     »مفهوم تبارشناسی و ديرينه شناسی رجوع شده و استدالل 

                                  .                                                                                                                            مرور خوا د شد( M. Foucault)ميشل فوکو 

دو مفهنوم اساسنی در اندينشۀ        (  Genealogy)و تبارشناسی   (  Archaeology)ديرينه شناسی 

است؛ آثار فوکو را می توان    (  F.Nietzsche )ميشل فوکو و ساير متفکري  پست مدرن  یانند نيهه 

م تقسيم بندد نیود و از جیله مهم تري  آثار ود می توان بنه    0391به دو بر ۀ زمانی قبل و بعد از د ۀ 

نظنم  « »ديريننه شناسنی پزشنکی     :  تولندَ درمانگناه   « »تاريخ ديوانگی در عصر عقنل :  جنون و تیدن»

 .                                                                                                                            اشاره کرد... ديرينه شناسی علوم انسانی و: اشياء

در رويکرد تبارشناسانهر فوکو بر کنب  اد سازمانی و ساختار  ناد ننا ر بنر تعرينف رفتیانهنا          

در اي  رويکرد بر خال  ديرينه شناسی که در آن فوکو بر طبيعت خودمستنار رفتیانهنا      .  ت کيد ميکند
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لنیا  .  متیرکز استر رفتیان بيشتر به مثابۀ يک ابزار براد کنشهاد سازمانی است تا يک نيرود منستقل   

؛ (2:  0911مهرنينار   ) ر نوع رفتیانی به رونه يی عیي  ررفتار ساختار اجتیاعی برآمده از قدرت است  

محور است و اي  استيالد قدرت و کارکرد روابنط   (  Context)به عبارتی ديگرر تبارشناسی موقعيت 

آن است که از ر گیر تعريف و تحیينل پراکنندری در وحندت و اننس امر موجنب شنکل رنيرد                        

شده و شرايط امکان  هور و شکل ريرد دانب    (  Discursive Formation)صورتبندد رفتیانی 

تبارشناسیر پيدايی علوم و   (.  90:  0999نيههر )و اخالقی خاص در وضعيت تاريسی معي  فرا م ميشود 

شرايط امکان آنها را به نحو جدايی ناپیيرد با تکنولوژيهاد قندرت حناکم در کردار ناد اجتیاعنی             

در اي  نگرش آنهه در بنياد دانب و  ويت ما نهفته اسنتر حقيقنت نينست؛ بلکنه تننوع             .  پيوند ميد د

فوکنو  (.  Foucault  011-019 :0392,)رويداد اد است که خود حول روابط قدرت معنی يافته انند    

علت  ینۀ امنور و خنال   ینه چنيزر از              «  قدرت»نيز مانند نيههر عاقبت بر اي  نکته ت کيد داشت که    

کل دانبر ابزارد است براد     »: نيهه معتقد بود. است( حقيقت)جیله انواع معرفت و نيز مفهوم صدق 

انتزاع کردن و ساده سازد امورر اي  ابزار در راستاد کسب معرفت جهنت  ينرد ننشده اسنت؛ بلکنه                 

واقعينت رار قلینرو     :  جهت آن در راستاد تیلک چيز ا است؛ در واقعر قدرت  یه چيز را خل  ميکند   

 (.                                       .                                                 22: 0992پايار )« اشياء و چيز ا را و نحوۀ کاربرد مفهوم صدق را

مس له اصلی فوکو در تبارشناسی اي  است که چگونه اننسانها بنه واسنطۀ قنرار رنرفت  در درون              

؛ مثنالً   (,Foucault  266 :0392)شبکه يی از روابط قدرت و دانبر به عنوان سنوژه و ُابن ه درمينينند       

 د  نهايی از بحث فوکو پيرامون زندان و م ازاتر رديابی روند تکوي  تکنولنوژد جديند قدرتنی           

است که به واسطۀ آن انسان  ا به صورت سوژه و اُب ه درآمده اند؛ بنابراي  به طور کلی علنم و داننب       

نیی تواند از ريشه  اد ت ربی خويب جدا شود تا به تفکر نا  تبنديل شنود؛ بلکنه عیيقنًا بنا روابنط                

قدرت آميسته و  یپاد پيشرفت در اعیال قدرتر پيب ميرود و  رجا قدرت اعیال ميشودر دانب نينز     

بناءً سوژۀ شناختر اب ۀ شناخت و شيوۀ شناختر  یگنی  (.  ,Foucault  262 :0392)توليد خوا د شد 

 .                                                   .                                                            اثرات و دست آورد اد روابط دانب و قدرت  ستند

در ديرينه شناسی فوکو در برابر تارينخ    .  فوکو در کنار تبارشناسی به ديرينه شناسی نيز توجه دارد

نگارد می ايستدر او تاريخ را تک خطنی و تکناملی نیيدانند؛ بلکنه اين  سنير تحولنی را نامنستیر و                          

فوکور اتفاقی را که امروز حادث ميشودر لزوماً پيشرفته   (.  63-31:  0996پوسترر )رسستنی تفسير ميکند 
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تر از اتفاقی که ديروز واقع شده است نیيداند؛ بلکه معتقد است  نر دوراننی رفتینان خناص خنود را            

: 0996پوسنترر   )داراست و  ر حادثه يی در درون رفتیان خودش قابل تحیيل و داراد  وينت اسنت       

؛ بنابراي  در ديرينه شناسی ت کيد فوکو بر طبيعت خودمستار رفتیان است و می توان رفت بافنت      (31

(Co-text  ) به صورت کلر در بحث ديرينه شناسی از قواعند تنشکيل     (.  9:  0911مهرنيار )محور است

شيوه  اد تفکر و بعضی روابط رفتیانی بحث ميشود و در نتي ه کردار ناد غيررفتینانیر اجتیناعیر       

سياسی و نهادد و نقب آنها در تشکيل رفتیان  ا مغفول می ماند؛ امّا در تبارشناسی بحث روابط مينان  

 (.                                                                            6: 0911مهرنيار ) اد غيررفتیانیر کانون اصلی را تشکيل ميد د  صورتهاد رفتیانی و حوزه

با توجه به اي  چارچو ر معتبر يا نامعتبر و جدّد يا غيرجندّد بنودن مفنا يم امنينتی من  حينث                  

پديده  اد درزمانی و بافت آلود به رابطۀ قدرت و دانب مسلط بر خوا د رشت؛ پس با اين  نگنرشر     

 د  از تباريابی و ديرينه شناسی مفا يیی؛ چون امنيتر تهديد و نيازر کشف معناد نهفته ينا حقيقنت       

عیي  در آنها نيست و سسنی از يافت  ذ   بنيانگیار به ميان نیينيد؛ بلکنه  ند ر ننشان دادن شنرايط            

لنیا رفتیانهناد امنينت بنه عننوان موضنوعی             .  وجود رفتیان امنيتی و حوزۀ کاربرد و انتشار آن اسنت  

میک  شناخته شده و اي اد و  ا ر ميگردند و در تحليل آنها نيزر شرايط امکان تشکيل در در ادوار و         

 .حوزه  اد جغرافيايی مدنظر قرار  ميگيرد

ر نسستي  رفتیان مفهومنی     «تهديد»پيرامون تولد رفتیانهاد امنيتی و  هور پديدۀ تحت عنوان   

ارنر فوکنو بنه پزشنکی بنه عننوان             .  در مورد سالمت فردد و بعد ا  یراه با سالمت جامعه بوده است   

تهديند سنالمت    )نسستي  رفتیان علیی دربارۀ فرد اشاره داردر اي  اراده معطو  به ت سيس درمانگاه     

است؛ در روند شنکل رنيرد رفتینان پزشنکی کنه فنرد بنه عننوان موضنوع معرفنت اثباتنی                            (  فردد

و تضیي  امنينت جنسیی      (  Pathology) ا ر رشتر تالش در جهت آسيب شناسی   (  پوزيتيويستی)

لنیا پيندايی مفهنوم و       (.   Foucault  21 :2119 ,)انسان به عنوان سوژه و اب ۀ معرفت مطنرح ررديند      

 .  ذ نيت امنيت و در امان بودنر قدمتی به کهنسالی حيات و تیدن بشرد دارد

عليرغم قدمت و منزلت محورد مفهوم امنيت در درازناد حيات بشردر کیاکان  اله يی از ابهام   

و اختال  حول اي  مفهوم حاکم است و موضوعی مبهنمر نارسنا و ما يتنًا جندال برانگنيز و متناقن                 

مينیايد؛ به تصريح بنوزانر  نر کوشنشی بنراد در  مفهنوم امنينتر بندون آرنا ی از تناقنضات و                          

امروزه اي  تنناق  و     (. 01: 0991بوزانر )ساده انديشانه است ... نارساييهاد موجود در خود اي  مفهوم
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نارسايی مفهومی به نزديکیر َخلط موضوع و را ی  یپوشانی بسيارد از مفا يم رفتیان  ناد متعندد         

بر ميگردد؛ بدي  ترتيب مفهوم امنيت در  ر  يک از رويکرد اد مدرن و پست مدرنر دچار تغينير در     

تعريف و يا حتی ما يت ررديده است؛ به عنوان مثال در حالی که مطالعات رياليستیر کیاکان امنينت      

ينزدان فنامر    )را در نبود تهديدات نظامی عليه دولت و ليبرالها آن را در وجود صلح جنست و مينیاينند       

ر متفکران ُپست پوزيتويست و ميان ر يافتیر متیرکز بر شرايط و چالنشهاد امنيتنی          (992-923:  0916

در ضی  بايد تیکر داد که عنالوه بنر اختنال  نظنر        .  عصر جهانی شدن و فضاد ارتباطات م ازد اند

پيرامون مفهوم و موضوع امنيتر تکثر نظريه  ا و مطالعات مستلف موجب شنده اسنت تنا در مباحنث           

پيرامونی آن نيزر چه به لحاظ مرجعيت يا ابعاد امنيت و چه به لحاظ مرکز ثقل آنر ررايشهاد متنوعنی     

مطرح رردد؛ چنانهه توجه به  ر يک از سطوح تحليل ملیر منطقه يی و بين  الیللنی را منی تنوان از                 

بنا وجنود اين ر تقريبنًا منی تنوان رفنت کنه                 .  جیله موارد اختالفی در مباحث پيرامونی امنيت دانست  

امنيت به معناد ر نايی از تهديد نا       »اکثريت ديدراه  اد عصر حاضرر حداقل بر سر اي  موضوع که 

در قبال جسمر ارزشهاد بنيادي  فردد و ررو ی و دسترسی به نياز اد اننسان امنروزد اسنتر نوعنی            

 (.  291: 0919بيليس و اسیيتر)« اتفاق نظر دارند

  نقص گفتمان امنیتی مدرن در تحلیل پدیده های نوین -8
جايگاه واالد رفتیان امنيتی مدرن در مطالعات امنيتیر پس از آن رو بنه افنول نهناد کنه پاينان                  

جنگ جهانی دوم و تحوالت جديد در عرصۀ نظام بي  الیللر به خصوص پيشرفتهاد اقتصاددر رشند      

جیعيتر نياز بيشتر به انرژد و منابع جديد آنر شيوع بيیاريهاد بی سابقه يی؛ چون ايدز و نيز تغينيرات   

زيست محيطیر مشسص ساخت که ديگر نگاه سنتی بنه مقولنۀ امنينتر کارسناز نبنوده و لنزوم ارائنۀ                     

به موازات اي ر بر م ريستن  نظنام    .  تعريفی جديد از مباحث و تهديدات امنيتی ضرورد ررديده است

به دليل رقابت تنسليحاتی و عندم توجنه بنه               -م0330دو قطبی و زوال اتحاد جیا ير شورود ساب  در  

کم توجهی به ديدراه امنيتی رياليستها در توضيح اين  منس له        -ساير ابعاد امنيتی از ناحيۀ اي  ابر قدرت

 (.  200: 0912لينکليترر )را سرعت بسشيد 

امروزه در کنار موج فزاينندۀ تحنوالت پنس از جننگ دوم جهنانی و فروپاشنی نظنام متنصلب                      

دوقطبیر شا د رسترش روند جهانی شدن و فرورينزد مرز ناد ملنی بنا تعنابير جديندد از  وينتر                   

 ستيم که با سيل عظيیی از تهديدات انسانی جهان شیول  یراه است و بندون شنک    ...  امنيتر منافع و
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لنیا در واکننب بنه ناکنامی رفتیانهناد سناب ر              .  تير خالصی است بر پيکر رفتیان  اد سناب  امنينتی     

رفتیانی و توسل به انديشه  ناد پنست پوزيتيوينستی مطنرح شنده                 / ملزومات جايگزينی پارادايیيک

است که در اي  قسیت با بهره ريرد از روشه  اد از رفتیان امنينتی پنست مندرن و بنا تکينه بنر دو                

و   «(Securitization)امنيتی شدن  »}(  Copenhagen Schoo)مفهوم اصلی مکتب کوپنهاگ 

ننشان داده خوا ند شند کنه امنروزه نینی تنوان بنا                  {  «(Expanded Security)امنيت منشورد  »

کنه دو جهنت رنيرد نادرسنت           -نگرشهاد ذاتی انگارد و تک بُعدد نگرد  نسبت به مفهوم امنينت     

 .   چالشها و معضالت امنيتی را توضيح مناسبی داد -انديشه  اد قبلی را به نیايب ميگیارد

مکتب کوپنها  منحيث جريانی ميان ر يافتی در مطالعات امنيتیر بنا نوشنته  ناد بنارد بنوزان                       

(B. Buzan  )-   م شکل ررفت و در آراء خنود      0311از جیله کتا   مردمر دولتها و  راس  در سال

در (.  02:  0912حناجی ميننهر     )تالش نیود تا مطالعات امنيتی را از روابط نظنامی کنشور ا فراتنر بنبرد         

ر و بنراد    (Buzan, 1998: 7)ارتباط با اي  امرر انديشیندان اي  مکتب حوزۀ امنيت را وسعت داده     

را مطننرح کردننند                          «  امنيننتی زدايننی »و    «امنيننتی شنندن   »تحليننل و تبيينن  امنيننتر مفننا يیی؛ چننون         

(McDonald, 2008: 4-5-6  .)       در اين ا دو مفهوم اساسی اي  مکتب را در برابنر مواضنع دوراننۀ

رفتیان مدرن قرار داده و بدي  ترتيب نشان داده خوا د شد که امروزه ميبايست اي  سبک اندينشه در   

 .      تحليل موضوعات امنيتی مد نظر قرار ريرد

               امنیتی شدن                                                                                                                    -8.1 

بنر    - یکار بارد بوزان    -(O. waiver)به اُلی وَيور «  امنيتی شدن»اساس و مبانی نظرد بحث 

ميگردد؛ ود که  م اکنون استاد دانشکدۀ علوم سياسی دانشگاه کوپنهاگ در دانیار  اسنتر بحنث       

: 0930د قنانی فنيروز آبنادد و قرشنیر        )م خود مطرح نیود 0313مزبور را اولي  بار در سسنرانی سال 

قبل از ورود به مبانی نظنرد امنينتی شندنر ابعناد فلنسفی آن منرور خوا ند شند تنا جنبنه  ناد                             (.  02

َويور زيربناد رفتنارد امنينتی شندن را اندينشه         .   پساساختارررايی و پست مدرن بحث مشسص رردد

 .C)و کنارل اشنیيت      (  J. Derrida)ر ژا  دريندا     (J. L. Austin) اد جنان النگنشاو آسنتي        

Schmitt ) (. 3: 0930د قانی فيروز آبادد و قرشیر)دانسته است 

جان النگشاو آستي ر زبان شناسر استاد فلسفۀ اخنالق در داننشگاه آکنسفورد و چهنره برجنستۀ             

کننب  »ر نظرينۀ    «با کلینات چنه منی تنوان کنرد؟           »فلسفۀ زبان روزمره  در کتا  خود تحت عنوان    
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را به تفصيل شرح داده است؛ نظريۀ مزبور را منی تنوان در واکننب بنه سنه اصنل معنرو                     «رفتارد

اي  سه اصنل عبنارت      (.  01:  0930د قانی فيروز آبادد و قرشیر )دانست  «حلقۀ وي »پوزيتيويستهاد 

کاربرد اصنلی زبنان اطنالع دادن از          (  2جیالت خبردر رونۀ اصلی جیالت زبان  ستند؛   (  0:  بودند از

مسالفنت آسنتي  بنا      .  صدق يا کی  معنی پاره رفتار ا را می توان تعيي  کرد (  9طري  جیالت است؛ 

آراد اي  دسته از منطقيون بر اي  پايه استوار بود که زبان تنها براد اطالع دادن به کار نیيرود و تعيين       

د قنانی فنيروز آبنادد و       ؛    :Austin, 0362  0)صدق يا کی  بسيارد از جیالت زبان میک  نيست    

آستي  اي  جیالت را که مربوط به کنب يا رفتار و واکنب  ستندر پاره رفتار ناد  (.  01:  0930قرشیر

مينامد و مدعی است که در اي  نوع رزاره  ار کاربرد  ر نوع آن  یزمنان بنا      (  tterance U)انشايی 

د قاننی  )ان ام کنب و وقوع عیل است که اي  امر را می توان در رخداد اد اجتیاعی مشا ده نینود    

ود در اي  زمينهر مثالهاد آورده اسنت از قنرارداد ازدواج و شنرط           (.  00: 0930فيروز آبادد و قرشیر

 «شنرط ميبنندم   »به واسطۀ عروس و داماد و اصطالح    «بله»بندد و ا هار داشته است که کاربرد لفظ 

در شرط بنددر من ر به نوعی کنب و رفتار خاص ميگردد و عیالً قرارداد ازدواج و عیل شرط بنندد    

بر اي  اسناسر بنه      .  به وقوع خوا د پيوست؛ يعنی اي  که روينده صرف  در پی بيان يک رزارش نيست  

جاد درستی يا نادرستی يک رزارهر ميبايست از به جا يا نا به جا بودن آن سس  رفت که رزارۀ من ر   

؛؛ د قانی فيروز آبادد    Austin, 0362: 1)به عیل را به جا و به عکس آن را می توان نا به جا دانست 

 (00: 0930و قرشیر

از  مت  اي  مباحثر می توان اي  طور برداشت نیود که ُالی َويور با تکيه بنر اين  نظرينه و عندم            

قطعيت در درستی و نادرستی رزاره  ار بيانات سياست مداران و کنشهاد تبعی آن را بر محور منسايل      

امنيتی و امنيتی ساخت  پديده  ار به دو رروه به جا و نا به جا تقسيیبندد نیوده و بنا اين  روشر رونند          

امنيتی شدن را از مسايل ِصر  نظامیر قطعی و  یه شیولر به حالتی بيننا ذ ننی و چنند بُعندد تغيينر                 

 .مفهومی داده است

خاسننتگاه ديگننر بحننث امنيننتی شنندنر انديننشه  نناد ژا  درينندار فيلننسو  و نظريننه پننرداز                   

توشنيح روينداد    »دريندا در دسنت نوشنتۀ خنود تحنت عننوان               .  پساساختاررراد فرانسود بوده است   

ود معتقند   .  ر نظرات آستي  در خصوص پارۀ رفتار اد انشايی را مورد بررسی قرار داده اسنت    «بافتار

است که  رچند نظريۀ کنشهاد رفتارد آستي  واضح است؛ امنا اين  نظرينه بنه لحناظ ثابنت و اينستا                
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از نظر دريندار  نر     (.  09:  0930د قانی فيروز آبادد و قرشیر )پنداشت  رفتار ار نظريه يی ناقص است 

. پاره رفتاردر تیايل به چندمعنايی داشته و تابع شرايط است؛ بننابر اين ر رفتنار نیيتوانند اينستا باشند                 

پويايی رفتار سبب ميشود ديگر نتوان موفقيت يک کنب  رفتنارد را  ینواره تنضیي  شنده داننست            

؛ به بيانی ديگرر موفقيت کننب  رفتنارد مننوط بنه بنستر و             (09:  0930د قانی فيروز آبادد و قرشیر)

شرايط فر نگی و اجتیاعی است؛ عالوه بر اي ر از منظر دريدا تنها مت  از ا یينت برخنوردار اسنت و            

. تفسير آن ا یيتی ندارد؛ اي  امر دريدا را جهت فهم مت ر به سیت تحلينل رفتینان سنوق داده اسنت             

توسل ود بر تحليل رفتیانر مبناد روش شناختی در تحليل فرايند امنيتی شدن يک پديده قرار ررفتنه   

د قنانی فنيروز آبنادد و       )و به واسطۀ آنر معنا و منظور کنب رران دررير اي  فرايندر فهم منی شنود         

 (.         01: 0930قرشیر

دانر فيلنسو  کاتولينکر       م در پلتننبرگ آلینانر حقنوق       0111ژوئينه     00کنارل اشنیيت زادۀ       

ر يکی ديگر از ت ثيرریاران بر مبحث    (Ejdus, 2113: 3)پرداز سياسی و استاد حقوق قرن بيستم  نظريه

به منظور فهم بحث امنيتی شدن از نگاه اشیيتر ابتدا ميبايست سياست عادد و     .  امنيتی شدن بوده است

از اينرور امنيت را نبايد تنهنا کننب          ؛  (Ejdus, 2113: 02)سياست غير عادد را از  م تفکيک نیاييم 

رفتارد معیولی حاصل از ساخت يا نتي ۀ رفتار اجتیاعی دانست؛ بلکه امنيت رونه وي ه يی از کننب        

 ,Williams)  است که الزمۀ آن ان ام اقدامات فوق العاده و فراتر از کار ناد روزمنره خوا ند بنود       

؛ بنابر اي  می توان رفت که يکی از مفا يم مهم انديشۀ اشیيت کنه از ا یينت زينادد        (514 :2003

 Experimental)«  تهدينندات وجننودد »در نظريننۀ امنيننتی کننردن نننيز برخننودار اسننتر مفهننوم            

Threats )           است؛ اشیيت بر آن است که کشور ا براد مواجهه و مقابله با تهديدات وجنودد و مهينا

سننننازد امنيننننتر دسننننت بننننه تفکيننننک سياسننننت عننننادد از سياسنننننت غيرعنننننادد                                                                            

 (. Williams, 2003: 514)ميزنند 

جنبۀ ديگر انديشۀ اشیيت که مکتب کپنها  در تدوي  نظريۀ امنينتی کنردن از آن بهنره بنرده             

بنر پاينۀ اين  نظرينهر حاکیينت تنهنا دلينل و                .  اسنت «  حاکیيت مبتنی بر تصیيم ريرد »استر نظريۀ 

محر  کشور ا براد ان ام اقدامات فورد و ضرورد ميباشد؛ بنابراي ر دولت مردان بنه بهاننۀ تهديند        

حاکیينننننت و بنننننا اسنننننتفاده از اقتننننندار خنننننودر قنننننواني  و مقنننننررات را نادينننننده                                                                                

 (.  Williams, 2003: 516)ميگيرند 



 نا و   با اتکاء به اي  پيشينۀ فلسفیر َويور مدعی است که در يک جامعهر طيف وسيعی از پدينده        

مسايل باا یيت و کیتر مهم را می توان نشان داد که شیار انبو ی از آنها امور غيرسياسی و شیار نسبتاً    

اندکی امور امنيتی  ستند و جايگاه امور سياسی نيز در ميانۀ اي  دو نوع مسايل خوا د بود؛ جناد دادن    

- اد مزبور در طيف جامعهر بسيار دشوار اسنت و اساسناً نینی      و تشسيص دقي  و عدم انحطا  پديده

 Buzan and)توان ا یيت و جايگاه  ر کندام را بنه راحنتی تعيين  و از آن سنس  بنه مينان آورد                      

Others, 1998: 23      .) 

کنندر وَينور امنور      از آن ا که مکتب کپنهاگ نيز بسشی از امنيت را در نبود تهديد تعريف منی      

امنيتی را در تنا ر با تهديد ارزيابی نیوده و معتقد است که  ر موضنوع زمنانی در داينرۀ امنينت قنرار             

تهديد وجودد زمنانی رُ  ميد ند     (.  Taureck, 2006: 2)رر شود ميگيرد که تهديد وجودد جلوه

 :Buzan and Others, 1998.)که موجوديت و بقا به خطر افتاده و بازيگر احساس خطنر نیايند        

به باور َويورر  رچند در امور امنيتی به تهديد وجودد استناد ميشود؛ امنا لزومن  تهديندد وجنود           (.  23

رر ميشود؛ بدي  ترتيبر يک موضنوع زمنانی امنيتنی       ندارد؛ بلکه يک موضوع به صورت تهديد جلوه

آيد که آثار اساسی سياسنی را        يی درشده است که در اجتیاع به صورت چنان تهديد وجودد برجسته

 ,Taureck)توان رفنت کنه امنينت و امنينتی شندن جنبنۀ اجتیناعی دارد                    لیا می .  داشته باشددر پی

اي  به معناد اي  است که تهديد  یواره عينی و ثابت نيست؛ بنرعکس رفتیانهناد قبلنی        (.  2 :2006

 . که آن را پيب فر  ميگرفته و بر اساس آن امنيت را تعريف و تبيي  ميکرده اند

در مرحلۀ بعددر فرايند امنيتی شدن مطرح شده است؛ ويور معتقد است که کنبر خودر رفتنار     

بر اي  اساسر کنب    (.  McDonald, 2111: 3) ار کار ان ام خوا د شد  است و با بر زبان راندن واژه

و مساطب کنب رفتاردر دررير در فرايند امنيتی شدن  ستندر به نحود کنه  ( بازيگر امنيتی کننده)رر 

اُلنی وينور تعندادد شنرط را         .  موفقيت يا شکست اي  روندر بسته به شرايط اي  دور متغيير خوا د بنود   

او اي  شنرايط را   .  مشسص نیوده که وجود آنها الزامی است و کنب رفتارد را رضايت بسب ميسازد

در دو بُعد درونی و بيرونی دسته بندد نیوده که اولی مربوط به جنبۀ زبانی و دومی در ارتباط بنا جنبنۀ     

به باور ويورر با ا یينت تنري  شنرط دروننی  نر کننب                (.  McDonald, 2111: 01)اجتیاعی است 

رفتاردر پيرود از قالب امنيتی يا دستور زبان می باشد که در بردارندۀ امنيت است؛ پنيرود از دسنتور         

زبان امنيتر متضی  در انداخت  طرحی است که در بردارندۀ عناصرد چون تهديد وجوددر نقطۀ بنی      
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در مورد جنبۀ بيروننی کننب رفتناردر          (.  Taureck, 2006: 2)بازرشت و راه حلی برون شد باشد 

ُالی َويور دو موضوع را مطرح نینوده اسنت؛ اولر اين  کنه سنرمايۀ اجتیناعیر بنازيگرد اسنت کنه                          

ود بر آن است که بازيگر امنيتی کنننده بايند در موضنع اقتندار باشند تنا                  .  موضوعی را امنيتی ميسازد

پیيرش مساطب به آسانی صورت ريرد؛ چرا که ارر بنازيگر امنينتی کنننده در موضنع مناسنب بينان                  

د قنانی فنيروز آبنادد و       )نباشدر سس  او نا به جا تلقی ميشود و بر مساطنب تن ثيرد نسوا ند داشنت           

دومي  موضوع در اي  ارتباطر مربوط به شرايطی است که به لحاظ پيشينه با ينک تهديند         (.  09قرشیر 

 یراه  ستند؛ بر اي  مبنار بازيگر امنيتی کننده  نگامی ميتواند مدعی وجنود تهديند امنينتی باشند کنه               

د قنانی فنيروز    )اشياء و امور خاصی وجود داشته باشند و از طري  آنها بتوان تهديد را م سم سناخت        

؛ مانند تانکهاد نظامیر احساسات دشینیر آبهاد آلودهر جیعيت معتادين      (09:  0930آبادد و قرشیر 

 ...               به مواد مسدرر افزايب نياز ا در برابر کیبود منابع و

بناًء با در نظرداشت مباحث باالر بايد رفت که  ر پديده يی لزومن  امنينتی نينست و بايند فراينند            

امنيتی شدن ر  د د و چه بسا در اي  رده بنددر بازيگران امرد را که امنيتی باشندر منشیول منصادي       

 یهنين  در   .  امنيتی ندانند که در اي  صورتر لزوم بازنگرد فرايند امنيتی شندن مطنرح خوا ند شند            

چارچو  اي  مفهومر به اي  پرسب نيز جوا  داده خوا د شد که اساسًا چنه کنسی در منورد پدينده             

 اد امنيتی و غير امنيتی تصیيم ريرد مينیايد و تشسيص ميد د که تحت چه شرايطیر در چنه زميننه       

يی و چرا ميبايست يک و يا م یوعی از امنور را تحنت داينرۀ امنينت و چنارچو  امنينتی قنرار داد                        

در پاسخ رفته ميشود که در اي  تنصیيم رنيردر بنازيگران          (.  1:  0930د قانی فيروز آبادد و قرشیر )

امنيتی کننده نه صرفاً دولتهار بلکه شبکه يی از بازيگران مستلفر دررير فراينند امنينتی کنردن منسايل           

 ستند؛ چنانهه میک  است سازمانهاد مردمی در داخل مرز ا و در سطح جهانیر پديدۀ را تهديدآميز   

يا غيرتهديدآميز بدانند؛  یانند سازمانهاد سبز محينط زينستی کنه حنتی توسنعۀ صننعتی را تهديندد                 

در اي  رابطه بوزان ابراز داشته است که امنيت مس له ينی بيننا ذ ننی اسنت کنه            ...  وجودد دانسته اند و

مبتنی بر تصیيم بازيگران مستلف خوا د بود؛ بدي  ترتيب میکن  اسنت برداشنت امنينتی مستلنف و              

متفاوتی از سود بازيگران مستلف حتی در مورد پديده و موضوعی خاص رود د د؛ از سود ديگنرر    

برداشت و ارزيابی ديگران در مورد امنيتی ساخت  يک پديده توسط يک بازيگر ا یيت می يابد؛ زيرا   

اي  برداشت و ارزيابی آنها در نهايت بر نحوۀ تنصیيم رنيرد و واکننب آنهنا نقنب خوا ند داشنت                     



بر  یي  اساس درحالی که يک پديده نزد بنازيگرد منی توانند بنه        (.  096-099:  0919عبداهلل خانیر )

عنوان تهديدد امنيتی قلیداد شودر  یان مس له ميتواند نزد بازيگر ديگر مس له يی عادد تلقنی رنردد؛       

؛ بنه   (096-099:  0919عبنداهلل خنانیر     )ياد شده است  «دورا ی امنيت»يا  «تنگناد امنيت»اي  بحث 

عنوان مثال در حالی که يک کشور افزايب قدرت نظامی خود را براد مقاصند دفناعی مند نظنر قنرار          

ميد در اي  مس له از سود قدرت  یسايه يا رقيب به عنوان تهديند علينه امنينت ملنی خنود و موضنع                   

ر و ينا بنراد ينک جامعنهر بحنران             (096-099:  0919عبداهلل خنانیر    )تهاجیی رقيب تلقی خوا د شد    

 ويت ملی در اثر جهانی شدن و کم رنگی مرز اد ملیر شايد تهديدد امنيتی باشند و در مقابنل آنر         

. رروه  اد فروملی و فراملیر مرز اد متصلب را تهديدد امنيتی در برابر  ويت مشتر  خود بداننند     

لیا مفهوم امنيتی شدن در برابر امنيت عينی و نظامی رفتیان مدرن قرار ميگيرد و بنا توجنه بنه شنرايط            

جهانی شدن و رسترش تهديدات مستلفر ميتواند تبيي  مناسب ترد ارائه و راه  ناد مقابلنه بنا آن را             

 . مشسص سازد

          امنیت منشوری                                                                                                                  -8. 8 

 .H. J)  «موررنتنننا.   نننانس جنننی »مطالعنننات سننننتی امنينننت در اندينننشۀ افنننرادد؛ چنننون           

Morgenthau  )بر محور نظامی و مدل وستفاليايی دولت به عننوان تنهنا رزيننه در بُعند امنينت                 ...  و

متیرکز بوده است؛ اما در چارچو  مفا يم پست مدرن و ميان ر يافتیر نگاه تک بُعندد و منضي  بنه       

امنيت علتی اساسی در تضعيف مطالعات ریشته است؛ چنانهه فروپاشنی شنورود سناب  و تهديندات            

لیا امروزه بايد کشور ا و ساير بنازيگرانر  . امروزد امنيتی با نگرشهاد آنها قابل تبيي  و تحليل نیيباشد

را برد اد امنيتی خود را  در جهت ابعاد غير ملی امنيت سوق داده و آن را در تعريف چند بُعندد آن      

؛ به بيانی ديگرر شناخص اصنلی اين  طنرز اندينشهر در                 (02:  0939طباطبايی و فتحیر )پيگيرد نیايند 

تیايز مطالعات امنيتی دوران پسا جنگ سرد از دوران جنگ سنردر وسنعت دامننۀ امنينت و شنیوليت               

تروريستی فراملی و فروملیر  کر اد سايبردر محينط      -موضوعاتی مانند مهاجرتر سازمانهاد جنايی

زينننست و رفننناه اقتنننصادد کنننه قبننناًل در تعننناريف امنينننتی لحننناظ نیينننشدر نهفتنننه اسنننت                                                             

 (. 02: 0939طباطبايی و فتحیر )

در رابطه با شیوليت مفهوم امروزد امنيتر بارد بوزان بنا انتقناد از آنهنه آن را برداشنت سناده               

انگارانه از مفهوم امنيت مينامدر ا هار داشته است که بر خال  اعتقاد واقع ررايان به کنسب امنينت از       
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طري  برخوردارد از قدرت و يا اعتقاد ليبراليستها به ت مي  امنيت از طرين  صنلحر اکننون ارائنۀ ينک                  

به عننوان     -ديدراه جديدد که در کنار مفا يم قدرت و صلحر ساير پديده  ا را نيز در خود جاد د د

در اي  راسنتار ود     (.  :Buzan, 1984  )021ضرورد است     -بهتري  تعريف براد تبيي  مسايل امنيتی

بسشهاد امنيت را در ابعاد متنوع نظامیر اقتصاددر سياسیر اجتیاعی و زيست محيطی مورد توجه قرار   

و در نگرش چند بُعدد امنيتر ت ثير فر نگر جغرافينار      ( others,1998: 7-8) Buzan andداده  

در (.  02:  0939طباطبنايی و فتحنیر      )تیدنر می ب و از  یه مهیترر  ويت را نيز الزامی دانسته اسنت        

واقع ود با اي  رويکردر چارچو  تنگ و محدود دامنۀ امنيت در ديدراه مطالعات قبل را بنه چالنب          

ود .  قنرار داده اسنت    (  امنينت تنک بعندد     )را در برابر امنيت مضي     ( منشورد)کشيده و امنيت موسع 

در ارتباط بنا مرجعينت      -معتقد است که با مطرح شدن تهديدات نوي  امنيتیر جايگاه انحصارد دولت

 نا    رو به افول است و مراجع متعددد در اي  امنر دررنير فراينند امنينتی کنردن پدينده                -امنيتی سازد

 (.                                                                                       02: 0939طباطبايی و فتحیر )ميباشند 

در تعبير منشورد امنيتر بُعد نظامی  یراه با ننيرود قهرينه و اجبنار اسنت کنه در اين  بسنبر                      

مرجعيت دولت  یراه با زور ينا تهديند تبلنور خوا ند يافنت و ميتوانند روابنط سياسنیر اقتنصادد و                       

در بسب سياسیر موضوع سنس ر حاکیينت و شناسنايی اسنت و              .  اجتیاعی را تحت الشعاع قرار د د

در بسنب اقتنصادر     .  مرجع امنيت در اي  بُعدر حاکیيت و نهاد ايی که نینود آن  نستندر خوا ند بنود        

مطرح است؛ در اي  بُعدر تشسيص مرجنع بنسيار دشنوار       (  ذات بازار)موضوعاتی چون ت ارت و توليد 

؛ اغلب اوقات تهديدات اقتصادد در بازار رقابنت آمنيزر جنزو امنور            (M. Stone, 1991: 5)است 

عادد  ستند و به راحتی نیی توان آنها را در چارچو  امنيتی قرار داد؛ اما دو فاکتور اساسنی ميتوانند         

تهديدات بسب اقتصادد را به تهديدات وجودد تبديل کند؛ اولر آنکه اي  تهديداتر بقاد جیعينت    

کشور را مورد تهديد قرار د د و دومر آنکه ت ثيرد بر بسب نظامی يا ساير بسشهاد امنيت داشته باشد   

در بسب  اجتیاعیر ميبايست از  ويت جیعی سس  بنه مينان آورد و مرجنع            (.  0931اسد  26نوردر )

امنيت در اي  بسبر  ويت است؛ دو عامل اساسی در تبديل مسايل  ويتی به تهديد وجودد و امنيتنی    

شدن نقب دارند؛ نسستر مس لۀ تصورات صاحبان  ويت است و اينکه حساسيت آنها به چه باشد؛ بنه      

طور مثالر میک  است براد برخی از  ويتهار مهاجرت و اختالط ن ادد بنسيار مهنم و تحرينک آمينز         

اجتیناعی اش انکنارر مهنار ينا           -باشد و يا  رراه ررو ی احساس کنند بناور و روينه  ناد فر نگنی              



دستکارد ميشودر احساس ناامنی خوا د کردر تا جايی که آن را به يک موضنوع امنينتی تبنديل کنند           

؛ دومر آنکه تهديدات اجتیاعی من ر بنه دامن  زدن  کنشیکب و منازعنه مينان                 (011:  0931نصردر)

دولتها رردد؛  یانند دو افغانستان و پاکستان که خلط  ويت مردم مرزد اي  دو کشورر موجنب ننزاع      

 ,M. Stone)توان با ابعاد نظامی و سياسی ننيز پيونند زد         شده است؛ پس اي  بسب از امنيت را می

نهايتاً در بُعند زينست محيطنی امنينتر رابطنۀ اننسان و محينط                 (.  0931اسد  26؛ نوردر  5-6 :1991

پيرامونی طبيعی مطرح خوا د بود؛ اي  رابطه و تهديدات ناشی از آن را می توان به دو قسیت کننترول  

شونده  یانند ت ثير انسان بر محيط که مصداق آن ررمايب زمي  در اثر صنعت رايی اسنت و کننترول     

 .M)ناشونده که انسان در آن نقب زيادد ندارد؛  یانند زمين  لنرزه و آتنب فنشانهار تقنسيم نینود                  

Stone, 1991: 6 (   ؛ بنابر اي ر بسب زيست محيطیر مرجع مشسصی ندارد و صاحب نظران مکتنب

کپنهاگ در جايی ت کيد می نیايند که تهديدات زيست محيطی بزرگ با اشکال وسنيع در چنارچو      

امنيت ملی قرار ميگيرند و در جايی ديگر به علت رسترۀ جهانی تهديدات زيست محيطی آن را خارج   

الزم به ذکنر اسنت کنه جرينان فکنرد            (.  0931اسد  26نوردر )از چارچو  منط  امنيت ملی ميدانند 

مکتب سبز در مقام منتقد نظام بي  الیلل و رفتیان امنيتی مدرنر مدعی است که خود دولنت يکنی از         

لنیا نیيتوانند    .  عوامل اصلی تسريب محيط زيست و اي اد بحران به وسيلۀ توسنعۀ صننعتی بنوده اسنت        

 .  مرجع امنيتی تلقی رردد و اي  کار به دوش صاحب نظران غير دولتی خوا د بود

 نتیجه و بدیل پارادایمیک 

به  ینراه لنزوم توجنه بنه         (  مفهوم امنيتی شدن  )ا یيت يافت  بُعد ذ نی امنيت و يا احساس امنيت 

در ابعاد اقتصاددر سياسیر فر نگیر زيست محيطی و به خصوص امنيت اجتیاعنی     «  امنيت منشورد»

ر تحوالت اساسی  ستند کنه در پيونند بنا           (امنيت موسع در مقابل امنيت مضي )در مقابل امنيت نظامی 

عواملی چون رسترش تکنولوژد در عرصه  اد رونارونر افزايب جیعيتر تعدد بنازيگران سياسنیر      

افزايب خطنرات زينست محيطنی و مهنم تنر از  ینه رنسترش فقنر و تبعين  بنه  ینراه فروپاشنی                                

اين  تحنوالتر شکنسته      .  سپتامبرر مطرح شده اند     00اتحادجیا ير شورود و اخيرأ حوادث تروريستی 

شدن حاکیيت انحصارد دولت به واسطۀ ساير بازيگران را نيز به دنبال داشته و اي  نکتۀ مثبنتی اسنت؛      

چرا که رسترری دامنۀ جهانی امنيت در عصر پست مدرنر ناامنيهاد يک نقطه از جهان را ميتوانند بنه          

لیا انحصار دولت در روند امنيتی شدن و تیرکز آن بر ابعاد ملی و    .  سرعت بر کل جهان رسترش د د

(پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  1395ر ت2ش 88    



 88 سال پن م  ...پوزیتیویستی امنیت، نا امنی و نگرشی به مفهوم امنیت با رهیافتهای پُست

نظامیر ميتواند عاملی ديگر بر ف ايع انسانی باشد؛ اما امروزه با فروريزد رفتیان امنيتی مدرنر مراجنع     

 . امنيتی  ساز نيز رسترش يافته و ديگر بحثی از امنيت ملی صِر  نسوا د بود

در اي  نوشتار ضی  ت کيد بر ناکامی رفتیان امنيتی مدرن در تبيي  منسايل امنينتی معاصنرر اين             

پرسب که کدام مؤلفه  اد رفتیان امنيتی مدرن موجب تضعيف قدرت تبييننی آن ننسبت بنه پدينده             

 اد امنيتی عصر حاضر شده استر اينگونه پاسخ داده ميشود که نسستر امکان ارائنۀ تعريفنی عنام و             

کلی از مفهوم امنيت به دليل نقب قدرت و بافت اجتیاعی در اي اد رفتیانها میکن  نينست؛ دومر دو         

نقطۀ کور در رفتیان امنيتی مدرن وجود دارد که از جیلنه عوامنل تنضعيف کننندۀ قندرت تبييننی و                  

استداللی آن نسبت به فضاد امنيتی پست مدرن شده است؛ يکیر تیرکز صر  بر جنبۀ عيننی مفهنوم         

امنيت در کنار ذاتی و  یه شیولی پنداشت  آن و ديگردر تیرکز بر جنبۀ نظامی صر  که اين  دو بنه       

لنیا  .  خودد خود ت ييدد است بر موقعيت انحصارد دولت در مرجعيت و تشسيص پديده  اد امنينتی   

امنيتی »در مقام بديل پارادايیيک و راه  حل رفتیانیر دو ررايب مسالف اي  رويکردر تحت مفا يم    

ارائه شد که در کنار نقدد اساسی بر رفتیان مدرنر نگناه تحلينل رنران            « امنيت منشورد»و « شدن

 . امنيتی را در تبيي  پديده  اد معاصر وسيع خوا د نیود

الزم به ذکر است که نحله  اد اصلی رفتیان امنيتی پنست مندرن بنه دلينل تفناوت در                        

رويکرد اد  ستی شناختیر معرفت شناختی و روش شناختی منحصر به فنردر بعنضی از آراء مکاتنب          

لنیا در برابنر     .  ميان ر يافتی اي  رفتیان را نيز مشیول  یي  کج فهیيهاد رفتیان امنيتی مدرن داننسته    

اي  جريانهاد فکرد مسالف  ررونه توسل به فراروايتر نظريۀ دايینیر  .  آنها نيز ايستادری خوا د شد

انحصاَر مفهومی و مرجعيت استدالل در ابعاد نظريه پردازد و  یهني  تعيي  مرجعيت امنينتی سناز در         

لیا نیيتوان چارچوبی منشسص و غيرقابنل تغينير را        .  ابعاد رفتارد و کنب ررد بازيگران سياسی است

در اي  دو عرصه ترويج نیود و در عو  تالش خوا د شند تنا پراکنندری مرجعينت امنينتی سنازدر             

توجه به ابعاد مستلف امنيت و ناامنی و  یي  طور رسترش نگاه بيناذ نی به نگرانيهاد بشر امنروزد در   

 .   کنار نگاه عينی و قابل لیس آنر ترويج و مورد توجه وي ه قرار ريرد
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