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تاریخ دریافت1931/12/1:
تاریخ پذیرش1935/5/2 :
چکیده
امنیت شافت هستهای و منسوب به اصل علم روابط بینالملل است .نظریههای روابط بینالملل ،بینشهای متفااوی را رر بااره
چیست  ،چرای و چگونگ ایجار وضعیت ایمن یا بروز ناامن عرضه م کند .بادین سا

 ،طار ررساماا امنیات مهولاهای

است که ذهن بسیاری از اندیشهورزاا امنیترژوه را به خور مشغول ساخته است .رر یحهیق حاضر ،این سؤال به بویه آزماوا
گذاشته م شور که :چه همگون ها و ناهمگون های بین رست مدرنیسم و نئورئالیسم رر حیطة امنیت وجور رارر؟ رر راسا
به این سؤال ،این فرضیه مطر م شور که نئورئالیسم و رست مدرنیسم با ص غة به یریی اث ای و رساااث ای خاویش سایما و
شمایل به نس ت متفاوی از امنیت نمورار م سازند .جستار کنون بر آا اسات یاا باا روششناسا یط یها باه بحا

ررباار

امنیت از منظر نئورئالیسم و رستمدرنیسم ررراخته و از گزارههای همساا و ناهمسااا ایشااا راررهبارراری نمایاد .یافتاههاای
یحهیق ،گویای این حهیهت است که نئورئالیسم ررصدر یحکیم منزلت -ابر -رولت رر عرصة امنیت برآمده اسات .ایان رر
حال است که محور مشترک کلیة اقوال رست مدرنیسم ،رر نهد رولت بهمثابة بازیگری اصال و انحصاارگر گفتمااا امنیتا
اث اتگرای شکل راره؛ هیچ چارچوب مشخص را ارائه نم رهد؛ همچنین ،خواهاا بازیعریف امنیت م شور.
واژههای کلیدی :اث اتگرای  ،رولت-ملت ،رسااث اتگرای  ،امنیت بینالملل ،رکترین امنیت  ،مهایسة یط یه

 .1استادیار روابط بینالملل گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا aghareb@iaush.ac.ir
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد روابط بینالملل از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

 / 631فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 72تابستان 6315

مقدمه

امنیت بهمثابة حوزه ای از پژوهش ،تاریخی به بلندای حیات آدمی دارد .اثباتگراییی و پسیا
اثبات گرایی هر یک به شیوة خود این مهم را وارسی میکنند .نئورئالیسم 1بیهمثابیة یییی از
شاخههای پوزیتیویسم 2همه توجهات را به ویژگیها و مختصات ساختاری نظام بینالیدو
معطوف میسازد .علیرغم اندک تفاوتهایی با رئالیسم 9کالسیک نظیر طرد توجه ییجانبیه
به بعد نظامی امنیت یا تاکید بر ساختار ،به دیگر اصو اساسی سلف خیود میؤمن و پایبنید
مانده؛ ریشة نابرابری را در قدرت میبیند و ذیحی تیرین مرجیت تیامین امنییت را دولیت
میپندارد .ایین در حیالی اسیت کیه پسیتمدرنیسیم 1بیهعنیوان تنیدروترین شیاخة پسیت
پوزیتیویسم 5با به چالش کشیدن هرگونه برداشت سنتی از امنیت ،ضربات مهلیی بر امنییت
دولت محور و حاکمیت انحصاری مورد ادعای دولت های ملیی وارد آورده؛ معتقید اسیت،
پوزیتیویسم در یک دور باطل برای امنیتسازی به ساختن نهادهیا و سیاختارهایی مبیادرت
ورزیده که خود امنیتزداست .در واقت ،اندیشمندان پستمدرن با روییردی سلبی به جیای
یینواختی و جریانهای ییسانساز ،بر ناهمگونیهیا ،حاشییههیا ییا اصیطالحان کنارگذاشیته
شدهها تاکید دارند .زیرسؤا رفتن مشروعیتِ تفیرات امنیتی مدرنیسیم بیهدسیت رویییردِ
اخیر ،اندیشمندان و محققانِ امنیتکاو را با پرسشهای فراوانی روبهرو ساخته است .از این
روی ،پرسش اصلی که پژوهشِ حاضر درصدد یافتنِ پاسخ آن است ،عبارت اسیت از :چیه
همگونیها و ناهمگونیهایی بین پستمدرنیسم و نئورئالیسم در حیطة امنیت وجود دارد؟
تصییور سیییمای امنیتییی دوران پسییتمییدرن بییا همییة نییاپختگی ،متنییاق

نمییایی یییا

اغواکنندگیاش و مقایسة آن با ییی از نظرگاههای با پیشینهای سالدیده و نیرومند در حیوزة

1. Neo-Realism
2. Positivism
3. Realism
4. Post-Modernism
5. Post-Positivism
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روابط بینالملل ،به ییی از مهمترین کانونهای مباحثه و تحلیلِ انجمنهای علمپیشه تبدیل
شده است .در مبحث حاضیر ،بیه اختصیار درونماییة مویمون امنییت کالبدشییافی شیده؛
انگارههای اثباتگرایی و پسا اثبیاتگراییی تشیریم مییشیوند .سی ب بیی هیید مقدمیه و
موخرهای تفاضل و افتراقات امنیتی پستمدرنیسم و نئورئالیسم با توجه به صبغة بیهترتیی
پسااثباتی و اثباتیشان تبیین شده ،و به این سؤا پاسخ مییدهییم کیه« :چیه همگیونیهیا و
ناهمگونیهایی بین پستمدرنیسم و نئورئالیسم در حیطة امنیت وجود دارد؟» .در این رابطه
به سه پرسش «چرایی»« ،چه کسی» و «چگونگی» مطروحیه توسیط اصیغر افتخیاری بیرای
استقرار امنیت نیز پاسخ داده میشود .سرانجام در تیمیل بخش حاضر نتیجیهگییری تحرییر
خواهد شد.
 -1چیستی امنیت نئورئال و پست مدرن

مطمئنان قرائتهای متنوع و متفرقی از واژة امنیت 1و نمودهای آن؛ بسته به اینییه اثبیاتگیرا
باشید یا فرااثباتگرا ،طرفدار جریان نئورئا باشید یا پستمیدرن ،وجیود دارد .تفحیصِ در
پیشبنا به دالیل امنیتی از ارائة تعریفی جامت و مانت از این واژه خیودداری نمیوده ،تنهیا بیه
تشریم امنیت از منظر دو دیدگاه مورد بحث میپردازد .محققان و نظریهپردازان برای دههها
در علوم سیاسی آن چیزی را علمی میپنداشتند که به مطالعة هستها ب ردازد .اثباتگراییی
یا پوزیتیویسم به مثابة متدولوژیِ بنیادینِ علم میدرن ،تنهیا راه معرفیتشناسیی و تجزییه و
تحلیل پدیدهها را ،تجربهای میداند که از طری روشهیای عقلیی حاصیل شیده باشید .در
مقابل ،محققان پسااثباتگرا به مطالعة بایدهایی میپردازند که عینیی و قابیل لمیب نیسیتند.
بدین وسیله ،ایشان اثباتگرایی را فاعل اساسی در اسارت انسیان دانسیته ،بیا نقید گفتمیان
سلبی به تلقی نوینی از امنیت نائل آمدهاند.
1. Security
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نئورئالیسم و پستمدرنیسم بهترتی

اعقاب سنت اثبیاتی و پسیااثباتی هسیتند .اگیر

دستهبندی واکر 1از واقت گرایی را اساس و مبنای تحقی قرار دهیم ،میتوان گفت منظیور از
نئورئالیسم یا نوواقتگرایی در این مجا  ،واقتگرایی ساختاری نوع دوم اسیتععبدالهخیانی،
 .)53 :1933این گونة جدید از واقتگرایی را میتوان در تالیفات و دسیت نبشیتجات کنیت
والتب 2کندوکاو کرد .یقینان سنت واقیتگراییی نییز دسیتمایة الزم بیرای شییلگییری آنهیه
نوواقتگرایی به نظریة روابط بینالملل در بیاب امنییت خوانیده شیده ،فیراهم آورده اسیت.
مسأله اصلی که برای والتب اهمیت دارد و بنیان نظریة او بهشمار میرود ،این است که چرا
دولتها در نظام بینالملل بهرغم تفاوتهایی که از نظر سیاسی -ایدئولوژیک دارنید ،رفتیار
مشابهی را در سیاست خارجی بیه نمیایش مییگذارنید؟ بیدیهی اسیت شیناخت نیروهیای
سیستمیک ،کمک شایان کنت والتب به نظریهپردازی در روابط بینالملل بوده است .والیتب
نظامها را تشییل یافته از یک ساختار 9و واحدهای متعامل میدانید .سیاختار سیاسیی ،سیه
عنصر یا رکن دارد :الف -اصل نظم دهنده -اقتدارگریزی یا نظمدهنده؛ ب :تشابه کیارکردی
اجزاء  -با کارویژههای مشابه یا متفاوت؛ ج :توزیت توانیاییهیاعقوام 912 :1931 ،؛ Waltz,

 .)1979, 88-101نبود اقتدار فائقة مرکزی بدین معنی است که اصل نظمدهنده اقتدارگریزی
است؛ و اصل خودیاری 1نیز همسانی کارویژههای همة بیازیگران را باعیث مییشیود؛ تنهیا
عنصر متغیر توزیت تواناییهاست که از این نظر تفاوت اصلی مییان نظیامهیای چنیدقطبی و
دوقطبی وجود داردعگیریفیتب .)13 :1931 ،سیاختار کیه هیاهران قابیل مشیاهده نیسیت ،از
تعامالت دولتها سر بیرون آورده ،س ب آنها را بیرای انجیام اقیدامات خیا

در تنگیا و

فشار قرار داده؛ به سمت و سوی خاصی هدایت میکند .در این چشیمانیداز دولیتهیا بیه

1. R.B.G. Walker
2. Kenneth N. Waltz
3. Structure
4. Self Help
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عنوان کلی واحد و خردمند در صحنة جهانی مفروض داشته شدهانید؛ و بیه تعبییر روگیی

1

نئورئالیسم نهادها و ارگانهای بین المللی را با حالتی هریف و متمدنانه نفی نموده ،کشورها
و دولتها را تنها بازیگران صحنة سیاست جهانی میخواندع .)Ruggie, 1996: 135-138به
زعم ما ساختار طراحی شده توسط والتب در باطن چیزی مستقل از  -اَبَر -بازیگران نبیوده
و ایشان عامل تعیینکنندة مهمی در ماهیت اقدامات است .به دیگر سخن ،تعدد قدرتهیای
بزرگ – بهویژه از نوع دو قطبی آن -در نظام بینالملل ،ساختار را شیل میدهد و نه جمیت
دولتهاع .)Waltz, 1979: 210همهنین ،فرجام توصیفات والتب از صحنة سیاست جهیانی
به نتیجهای میانجامد که پیشتر واقتگرایی  -حتی لیبرالیسم -2بدان نیل یافته؛ و آن عبارت
است از «توازن قوا» .9او صراحتان اشاره داشته اگر تنها یک نظریة شاخص سیاست بینالملیل
داشته باشیم ،آن نظریه همان نظریة موازنة قدرت استعسیفزاده.)119 :1931 ،
برخالف نئورئالیسم در ادبیات و معارف پست مدرنیسم کمتر تیوجهی بیه موضیوع
امنیت معطوف داشته شده است؛ حتی شناخت ،بازیافت یا ژرفکاوی مفهیوم پسیتمیدرن
کاری بب دشوار است .پیهیدگی و غام

بودن تعریف پسیتمیدرن بیهحیدی اسیت کیه

ارزندهترین مسیر برای فهم و هوم مفهوم امنیت را در تامل و تخیل به یک جناسِ همه فن
حریف میپنداریم .جناس در لغت به معنی همجنب بودن و در اصطالح بیه معنیای آوردن
دو یا چند کلمه که در تلفظ شبیه به هم یا همجنب؛ امّا در معنی مختلف باشند .از منظیری
کل گرایانه این چارچوب نظری در تالش است تا با پیرداختن بیه عوامیل متفیاوت هنیری،
معماری ،ادبی و غیره ،احتماالن در وهلة نخست از مسائل و موضوعهای امنیتی ،امنیتزدایی
نموده؛ س ب مورد بیازتعریف و بیازبینی قیرار دهید .در چشیمانیدازی اجمیالی مییتیوان
گزاره های امنیتی ایشان را در عناوینی چون ذهنی بودن امنیت ،گفتمانسازی امنییت ،انسیان
1. John Ruggie
2. Liberalism
3. Balance of power
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پستمدرن و نقش متولیان آموزشی ،توجه به گروههیای حاشییهای :برآینید نفیی مرجعییت
دولتی ،شیاف از گفتمان رسمی موجی

بیروز نیاامنی :چراییی سیرزنش دولیتمحیوری،

تینولوژی و اطالعات :ستونهای دوگانة مجیازیسیازی امنییت؛ نسیبیگراییی :زمانمنید و
میانمند بودن امنیت خالصه نمود .یقینان بسط و تشریم هر یک از موارد یادشیده نوشیتاری
جداگانه را طل

میکند؛ لیین همانگونه که مشاهده میشود ،نظریة مورد بحث در مفهیوم

امنیت رشد چندانی نداشته است؛ به همین نسبت با مطالعات بهغایت معتنابیه بیرای تحلییل
خط به خط آثار ایشان نیز نمیتوان الگویی یی ارچه با نام مشخصی نماییان سیاخت؛ زییرا
معیارها و ضوابط ییسانی برای تشخیص این الگو توسیط منیابت و شیارحان موسیت وضیت
نشده است .اغل

دردریان 1و به نسیبت کمتیری کمبیل 2و بیودریالرد 9نییز بیا اسیتفاده از

کارهای دیگران تدقی بیشتری در توسعة مفهوم امنیت مبذو داشتهاند؛ لیین آن نیز محتاج
کاوش و دقت فزایندهای است .بدین ترتی  ،عناوینی که در ادامه بخصو

از سمت پست

مدرنیسم مطرح میشود ،مطل نبوده؛ زیرا بهدرستی گفتهاند« :پسیتمدرنیسیم  ...در مقابیل
تعریف مقاومت میکند»عهومر در مشیرزاده.)252 :1931 ،
 -2همگونیها و ناهمگونیها

آگاهی و معرفت از ابتدا و انتهای آیین و مسلکهای فیری ،با شییوة زنیدگی بشیر ارتبیا
مستقیمی دارد .تعریف و تبیین امنیت در نظرگاههیای گونیاگونی میورد مداقیه قیرار گرفتیه
است .اینک نوبتی هم باشد ،نوبت بررسی وجوه اشتراک و افتراق این دو کیش نسبتان جیوان
غربی است .پیش از آن نیتهای که شایان تذکر اسیت ،در خصیو

متنیاق

بیودن قییاس

امنیت از منظر دو دیدگاه است .شاید اگر گفته میشد ،تفاوت و شباهت این دو جوان ناکام

1. James Der Derian
2. David Campbell
3. Jean Baudrillard
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بدون تاکید بر حیطة موضوعی خا

بیان شود ،میتوانستیم میوارد متعیددی را برشیمریم؛

مواردی نظیر :نئورئالیسم روییردی کنشگرا و پستمدرنیسم روییردی واکنشگراست؛ هر
دو جزو جریانهای نوههور محسوب میشوند؛ نوع نگاه به حقیقت و در پی آن تاکید ییی
بر ذهن و مجاز ،و تاکید دیگری بر عینیات؛ نگرش ییی نشان از غیرتاریخی بیودن اوسیت؛
در حالی که دیگری تاکید بر اهمیت تاریخ دارد؛ خاستگاه و سرچشمة فییری هیر ییک در
غرب و جوامت توسعه یافته بوده؛ ولی تاثیراتی هرچند محدود در کشورهای شیرق و کمتیر
توسعه یافته بهجا گذاشته است؛ هر دو دیدگاهی کالن و استقرائی بیه موضیوعهیای حیوزة
علوم انسانی و جماعات بشیری دارنید؛ و میواردی از ایین قبییل .بیه هیر روی ،الگوهیای
روییردی که در نفی هستیشناسی ،معرفتشناسی و به تناس

روششیناختی تجیدد ،زییر

گفتمان و فراگفتمانهای ازلی تعریف میشود ،تا انسجام درونی خود ،دشوارکنندة پژوهشی
است که بخواهد اوالن ماهیت و ابعاد آن را با دادههای پراکنده تبیین کند و سی ب تفاضیالت
و یا حتی مشابهتهای آن را با نمایندة تجدد -یا اثبیاتگراییی -در ییک دامنیة موضیوعیِ
مشخص پی گیرد .بنابراین ،گزارههایی که بخصو
یک بیان میشود ،در کنه مطل

بهعنوان مشابهت و همسیانیهیای هیر

همهنان دارای تواد است؛ کیه در خیال مباحیث ،آن نییز

شرح داده میشود.
 .1-2همگونیها

 .1-1-2شیوة نگرش حقیقت در نظریسازی امنیتت :از وجیوه بیههیاهر مشیترک فییمیابین
نوواقت گرایی و پستمدرنیسم ،جهد و کوشش هر یک در علمیسازی تفیر خویش اسیت؛
احیانان علم و نظریهای موجه که باید در دانشیگاههیا نییز تیدریب شیود .والیتب بییتردیید
علمگراست و چون خود را مقید به الزامات روششناختی علمی میداند ،اهتمام وییژهای در
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ارائة یک نظریة منسجم و ییدست داشته است .بهعالوه تحقیی نظیری را فعیالیتی رهیا از
ارزش و از نظر سیاسی بیطرف میداندع .)Griffiths, 1992: 78او مینویسد:
وقتی سیاست بینالملل بلص رل یک نل

لام نلا سلااتای زال اق ققی لا

تعرنفشدهاق قیک ش ق ،انن وضعیت سرآغازق براق رنلصپلرقازق یوابل
بینالمل  -و طة ع نمت از یئالیسم سنتی تل ی -زیگلرقق(والتس قی قل ام،
.)868 :7831

همهنین ،در انتهای مقالهای با نیام «اندیشیة واقیت گراییی و نظرییة نوواقیتگراییی» پیب از
توضیحاتی پیرامون نظریة سیاست بینالملل و جهان پساواقتگرا ،بیان میدارد:
قصد زن ا کای ایتباطاک بسیایق کص زیان واقعگرانی کهلن و ل و ل ق قایق،
ب ق؛ بلکص زی ا استم یوق زهم ترنن قگرگ ی هاق رق ا گشت گلاایم کلص
واقعگرانی بصو

ق آویقه است(لینکلیتر.)83 - 92 :7836 ،

والتب بهخوبی به بیطرفی علوم از خال آن معترف است؛ البته ،با تاکید بیر تفیییک قائیل
شدن میان نظریه و قانون .قانون به تعبیر او حاکی از وجود رابطة ثابت است؛ امیا نظرییههیا
عبارات تبیین کنندة قوانین هستند .از این جهت ،وی برای شناخت نظریه از دیگر متیون در
کتاب خود ویژگیهایی را مدون میسازد؛ با این امید که به تعبیر مشیرزاده بتوانید نظرییهای
تبیینی در باب سیاست خارجی ارائه دهدعمشیرزاده .)111 :1931 ،بیه همیین سیب

اصیوال

والتب نظریه را برای درک رویدادها و رفتارهای بینالمللیی ضیروری قلمیداد مییکنید .از
دیدگاه این صاح

اندیشة روابط بینالملل ،نظرییه 1سیاختمانی ذهنیی اسیت کیه طیی آن

کنشگر واقعیات را انتخاب و دستهین نموده ،به تفسییر آنهیا مبیادرت مییکنید؛ همهنیین
میتوان از طری نظریه رفتارها را تشریم و پیشبینی کردع.)Waltz, 1979: 1-18

1. Theory
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تاکید روییرد پستمدرن نیز بر رهیافتهای چندرشتهای ،فرارشتهای ،درونرشیتهای
و تیثرگرایی ،مغل نویسیِ چندگانه ،آیا دا بر وجود توجه به ییک پدییدة نظیری و کتیابی
نیست؟ نه تنها پیشوایان پستمدرنیسم ،عصر حاضر را بیه تیدوین نظرییات نیوین دعیوت
مینمایند؛ بلیه ارزشها و نگرشهای ایشان تعریفی را برای روییردها ایجاد میکند کیه در
قال

آن میتوان نظریهپردازی نمودعامام جمعهزاده و صیادقی .)33 :1933 ،تاکیید بییش از

حد بر نظریه بدان سب

است که معتقدند بیدون روح نظیری ،هرفییتِ خالقییت و ابتییار

علمی بهوجود نمیآید« .نظری» هم عنوانی است کیه لیوتیار بیر گفتیار دربیارة مشیروعیت
گفتمان علمی نهاده است .لیوتار اههار میدارد:
تنها یاه زعتبر براق ا قِ زلت-قولت کص بت ا د زرقم یا بص سلنن آویق ،طرنلِ
شناات رق است  ...و قا شگاه همانط ی کص از ازش برزیآند ،هاق زنحصر
بصفرق زبان رق است (لی تای قی که ن.)731 :7837 ،

عالوه بر این ،پستمدرنیسمِ پب از سا های .1313م نیز وقتیی خیود را نیاتوان از نیابودی
ساختارهای قدرت دولت دید ،درصدد برآمد ساختار زبان را تحت سیطرة خود در آورد که
نهایتان به سوی طرح گفتمان 1هدایت شدعسیارا .)111 :1932 ،،اهتمیام بیه گفتمیانسیازی
نشأتگرفته از نوع نگاه ایشان به حقیقت است؛ به دیگرسخن ،تمام نتایجی که میا اسیتنبا
میکنیم ،به لحاظ تاریخی وابسته به شرایط معینی هستند؛ یعنیی بیه زمیان و مییان خاصیی
وابسته بوده ،ادعاهیای شیناختی از نظیر ارزشیی ییا اصیو مفیروض ،بییطیرف و خنثیی
نیستندعنوذری .)202 :1913 ،در این خصو

 ،رورتیی 2بیهصیراحت مییگویید« :حقیقیت

ساختنی است ،نه یافتنی»ع )Rorty, 1989: 3به تعبیر باب بیرد 9نیز« :ما هرگز نمییتیوانیم از

1. Discourse
2. Richard Rorty
3. Bob Baird
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قبیلة خودمان بیرون برویم تا از تصیاویر قیرن هفیدهمی فرانسییب بییین 1اسیتفاده کنییم.
بنابراین ،نمی توانیم مدعی شناخت حقیقت باشیم»عبیرد نوذری )202 :1913 ،و زبان ،متن و
تصویر عمیقان در ساخت اجتماعی واقعیت دخیل هستند؛ گویی با ییک جامعیة میتن شیده،
مصور و مجازی روبهروییم .بنابراین ،حقیقتِ نظامیافته یا تولیدی  -و نه کشف شیدنی -از
دادههای مجازی و کنشهای شیمیایی ذهنی ،امنیت را نیه جلیوة مسیتقیم تهدییدات عینیی؛
بلیه کنشی انتزاعی تلقی نموده؛ و با کمک نظریة زبان آن را به عنوان اقدامی گفتمانی مورد
توجه قرار میدهدععبدالهخانی .)901 :1933 ،همهنین ،کالینگ وود 2خطاب به پژوهشگران
اههار میدارد :برای درک معنای مقوالت اجتماعی الزم است آنقدر به فاعیل و بسیتر عمیل
نزدیک شویم که امیان فهم برای ما حاصل آید .احتمیاالن عبیارت پژوهشیگر شیامل تمیامی
جوامت انسانی میشود؛ زیرا انسان شئ شده و اسیر شده در عهد مدرن به انسیانی خردمنید،
معناکاو و فرهیخته در دوران پستمدرن تصویر شده است .حا که این عالمان انسیانی بیه
احساسی مشابه با احساس بازیگر مورد مقابل دست یافتیه و مییتواننید معنیای عمیل او را
درک کنند ،دیگر حب ناامنی به خود راه نداده ،چه بسا از وی حمایت میکنند.
 . 2-1-2جهاننگری امنیت :جدای از تعاریفی که از امنیت موجود اسیت ،مییتیوان امنییت
نئورئا را ترکیبی از بستة امنیت ملی و امنیت بینالملل؛ و پستمدرنیسم را اگر نظریهای بیا
سازوکار امنیتی یکدست منظور کنیم ،بایید بیه مخلیوطی از امنییت فیردی ،9اجتمیاعی- 1
جامعهای -و بین المللی اشاره کنیم .موردی که در هر یک مشترک بهنظیر مییآیید ،نگیرش
جهان گرایانه به پدیدة امنیت است .در ایین مفهیوم ،فراینید جهیانیشیدن امنییت بیهسیب
پیشرفت تینولوژی و فناوریهای نوههور ارتباطی عاملی مثبت محسیوب و بیه فیا نییک

1. Francis Bacon
2. Coling Wood
3. Personal Security
4. Social Security
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گرفته میشود .اکنون بماند که ییی آگاه یا ناآگاهانه در آرزوی تحیییم منزلیت و سیروری
دولت؛ و دیگری به دنبا سرنگونی و تیرهبختی آن است .بنیابراین ،نگیرش جهیانی امنییت
فینفسه یک فرصت  -و نه تهدید -بهسمت برقراری و توسیعة روابیط همییاریجویانیه و
احتماالن صلمگرایانه درنظر گرفته میشیود .هرچنید والیتب در تشیریم سیاختار نظیامهیای
داخلی کمتر رغبتی نشان داده؛ ولی اشیارة او در کتیاب انسیان ،دولیت و جنیگ 1بیه تمثییل
گوزن» روسو 2نه تنها تاکید متقنی است بر اهمیت اتوریتیهای 9مسیلم در مرزهیای داخلیی؛
یعنی پذیرش چارچوب دولت -ملت و تصدی امنیت ملیی؛ بلییه نشیان نهیانی اسیت بیر
بازیگری او در نظام بینالملل .تالش و تشریم بیوقفة او از ساختار نظام بینالملل و طیرح
بدیل موازنة قوا نیز مصداق هویداتر از خورشید استع.)Waltz, 1959: 168-167
در نگرش پستمدرن مسألة جهان گرایی نیز بهخوبی قابل مشاهده است .باید مجددان
بیفزاییم که این نظریه در مفهوم امنیت هنوز رشد چندانی نداشته است؛ منتهیای مراتی

بیه

نظر میرسد هدف از بنیانافینی -شالوده شینی -و برانیدازی هرگونیه نهیاد انحصیارگری
همهون دولت یا حتی فراتر از آن ،اقبا بر فناوریهای ارتباطی ،تیثراندیشی ،نسیبیگراییی
و توجه به کمتر شنیده شدهها یا اصطالحان کنارگذاشته شیدههیا ،تاکیید بیر علمییسیازی و
متنشدگی جامعه یک وضعیت جهانوطنگرایانه را بهتصیویر مییکشید نهیاییشیدن ایین
فرایند ترکیبی احتماالن چندمرحلهای با عبور از چارچوب دولت -ملیت در وضیعیت نهیایی
خود به چارچوب جهان -انسانی 1میل مییابد .بر طب انگارههای ایشیان ،منظیور از امنییت
ملی یا بینالمللی مورد تاکید نوواقتگرایی ،امنیت دولت است ،تا امنیت شهروندی یا حقوق
انسانی .مقصود از تثبیت وضعیت ایمن ،سرکوبی کسانی است کیه بیه مخالیت بیا گفتمیان

1. Man, the State and War
2. Jean-Jacques Rousseau
3. Authority
4 Human-World
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حیومت برخاستهاند .دولت حتی مجالی بیرای مخالفیت علنیی و قیانونی بیا سیازوکارهای
مسالمت آمیز را اگر نخواهد ،نداده و مخالفان خود را هماره با عنوان «دشمنان امنییت ملیی»
یا نامهای دیگر سرکوب نموده ،از صفحة روزگار محو میکند .شایان ذکر است که بن نگرة
جهانی مدّنظر در این گزاره با آنهه جهانیشدن نامیده مییشیود ،متفیاوت اسیت .در میورد
جهانیشدن بسته به اینیه نئورئا باشید یا پست مدرن ،معنیای متفیاوتی بیه اذهیان متبیادر
میشود.
 . 3-1-2توجه به همگرایی :با عنایت به منش جهانبینی هر یک که در مؤلفة پیشیین اشیاره
شد ،توجه به همگرایی به عنوان میثاق مشترک هر دو روییرد جل

توجه مییکنید؛ لییین

همهنان تفاوتها در درون شباهتها رخ مینمایانید؛ بیه عبیارتی ،همگراییی کیه ماحصیل
جهاننگری هر دو ایشان است ،با دو هدف کامالن متفاوت دنبا میشود :یییی همگراییی را
از طری وابستگی امنیتی میان دولتهیا در رژییم تیوازن قیوا جسیتجو مییکنید و دیگیری
همگرایی را در نادیده انگاشتن امنیت ،زدودن وجهة مشروعیت از دولت و کنیار زدن او بیه
گوشهای پی میگیرد .در مورد نئورئالیسم دوجنبة هاهری و باطنی قابل تأمیل اسیت؛ منتهیا
آنگونه که تاکید داریم ،دیدگاه نئورئالیسم درباره سیاست بین الملل همهنیان دولیتمحیور
است .در اینجا روح و باطن همگرایی؛ همگرایی مییان دولیتهاسیت .نئورئالیسیم هماننید
اسالف رئالیست سنتی خود سیاست خارجی را تحت تأثیر موضوعاتی مانند امنییت ملیی و
بقا دانسته؛ و زور یا تهدید به استفاده از آن را مؤثرترین ابزار حیومتداری برمیشمرد .بیه
بیان نئورئالیستها تمام دولتها به صورت خودخواهانه در پیی ارتقیای ارزشهیای خیود
هستند؛ اما دولتمردان طی فرایندی نامعلوم جامعهپذیر شیده ،مییکوشیند مییزان مناسیبی از
قدرت را در اختیار داشته باشند .این دقیقان یعنی همان تصمیمات عقالنی در تیمییل فراینید
خودکار شیلگیری موازنه به منظور افزایش منافت.
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این در حالی است که در گفتمان پستمدرن امنیت نه بیه کسی

قیدرت و توانیایی

میان دولتی؛ بلیه به همیاری و همگرایی بینالمللی و جهانی بر اساس آرمانهیای مشیترک
انسانی تعریف میشود.عخلیلی .)191 :1939 ،به عبارتی دیگر ،گمان میشود پیامید جهیانی
اندیشی که فینفسه ریشهای پستمدرن دارد ،بهطور کامل نظم ناعادالنه ،مولید خشیونت و
جنگافروزِ مبتنی بر دولت و سلسله مرات

مورد پیشینی را به مبیارزه فراخوانیده ،آن را بیه

سویی کنار می نهد تا همگرایی و همیاری را تومین کند .پژوهندگان این منظرگاه بیر ایین
باورند که توسعة تینولوژی های ارتباطی ،تاسیب نهادهای فراملی و پیهیده شدن و خردمند
شدن انسانها ،انتظارات تازهای را در جوامت دامن زده که دولتهای ملی بهتنهایی قیادر بیه
برآورده ساختن آنها نیستند .اینان به مثا هایی از اقتصاد ،معماری و هنر جهانی شده اشاره
میکنند و اههار میدارند مشارکت جهانی میان انسان پستمدرن نه تنهیا بیه تزلیز مفهیوم
سنتی از حاکمیت منجر میشود؛ بلیه دا بر نوعی همگرایی و تومین صلم نیز هست کیه
تا حدودی اغواگر است.
 . 2-2ناهمگونیها

 . 1-2-2نوع نگرش به پدیدة امنیت :امنیت در نگاه نوواقتگرایی پدییدهای اسیت عینیی؛ بیا
عنایت به تییة بینش ایشان بر تعاریف مسلم اثبات گرایی در شیوة تعرییف قیدرت مشیهود
است .نخست اینیه قدرت مفهومی ارتباطی اسیت؛ هیید کیب قیدرت را در خی بیهکیار
نمیگیرد؛ بلیه در ارتبا با موجودیتی دیگر آن را اسیتفاده مییکنید .دوم قیدرت مفهیومی
نسبی است؛ نه تنها دربارة تواناییهای قدرت خود؛ بلیه دربارة قدرتی که در اختییار دیگیر
بازیگران کشوری ا ست ،باید محاسباتی صورت گیرد .برآورد دقیی قیدرت دولیتهیا نییز
بسیار پیهیده مینماید ،و اغلی

بیه شیمارش تعیداد نظامییان و ادوات جنگییشیان ماننید

تانکها ،هواپیماها و کشتیهای نظامی یک کشور محدود میشود .بنابراین ،نخسیت امنییت
هدف است؛ به این اعتبار که میخواهیم با یک سلسله اقدامات و تیالشهیای پییاپی بیه آن
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دست یابیم .به عبارتی ،در سایهسار امنیت بینالملل دولت -ملیتهیای جدیید در آسیایش
خیا زندگی میکنند و به کار و تالش میپردازند؛ دوم امنییت ایجیاد شیدنی اسیت؛ سیوم
اینیه ایجاد امنیت به تعاد و موازنة فیزییی در قدرت منو میشیود .بیا برقیراری موازنیة
عینی قوا در صحنة عمل مواف بر اینیه از پدیدة جنگ جلوگیری به عمیل مییآیید ،نیوع
دوستی ،همیاری و صلم نیز تومین میشود.
در مقابل؛ امنیت پستمدرن در وضعیت انتزاعی قرار دارد .اینجا بهجای ابعاد امنییت
تاکید بر ماهیت است .ایشان با نوع شناخت شناسانة حقیقت اطمینان دارد استقرار امنیت ییا
بروز ناامنی ناشی از یک حالت ذهنی و روانی بوده ،با برداشتها و نگرش شهروندان ییک
اجتماع پیوند مستقیمی دارد .طبیعی است که افراد و انسانهیا نسیبت بیه آن نظیر واحیدی
نخواهند داشت؛ یعنی حب و تخیل وضعیت امن با نیرویی که یک مجتمت شهری به تنهایی
یا احیانان به اتفاق متحدان خود برای جلیوگیری از تهدیید دشیمن مییتوانید تیدارک ببینید،
ارتبا نزدیک دارد .اعتماد یا بیاعتمادی که پدیدة نامرئی بوده ،به فعیل و انفعیاالت مغیزی
وابسته است نیز برای خود سهم مهمیی داردعروشیند  .)15 :1911 ،ایین احسیاس ممیین
است حاصل شناخت و اطالعات کم و بیش قابل اعتماد باشید ییا از نقصیان اطالعیات ییا
شناخت نادرست ناشی شود؛ به همین دلیل ،پستمدرنیسم نیادانی انسیان را مسیب

تلقیین

حب ناایمن به خویشتن برشمرده و با برافراشتن عَلَم خیرد و دانیشِ برگرفتیه از ایین نیوع
ذهنیت معتقد است ،آگاهی و علم بشر ،محیطی را متصور و خل میکند که میتواند ثبیات
بخش باشد؛ برای مثا  ،فوکو همانند دیگر شارحان با اتخاذ برداشیت تبارشناسیی نیهیهای،
همة ادعاها و فراروایتهای حقیقتمدار را به عنوان محصیوالت ارادة معطیوف بیه قیدرت
فراگیر در زبان ،گفتمان یا تصاویر تلقی میکندعسارا .)101 :1932 ،،الزمیة جوشیش ایین
نگرش در مدار حقیقت های نوین و ههور گفتمانی امنیت ،بهرهمندی از دانیش و اطالعیات
است .برخورداری از دانش در عین اینیه قدرت است ،امنیتساز هم هست .از نگاه ایشیان
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آن چیزی که تولیدکنندة جنگ و نزاع بوده ،دانش و اطالعات نیست؛ «ناآگاهی و جهالیت»،
انسان مدرن را دچار تشویش و اضطراب کرده؛ مولود واکنش هراسناک او از کوچیکتیرین
رخدادی بهمنزلة یک تهدید شده؛ و نهایتان بییثبیاتی و تویارب وضیعیت ایمین را حاصیل
میکند .بنابراین ،اوالن امنیت وسیله است ،موضوعهایی مهمتر از امنیت بیرای تفییر ،صیرف
وقت و فسفرهای مغزی وجیود دارد؛ زییرا مییخیواهیم بیا عیدم خلی و تصیویر امنییت،
ارزشهای مهم دیگری مانند تامین رفاه و برجستهسازی هویتی انسان و نظیایر آن را حفیظ
کنیم .دوم امنیت وجود دارد؛ و سوم وجود آن متیی است به تصور و جهان بینش استقرایی
یک یک آدمیان نسبت به محییط پیرامیونی و جهیانی؛ لیذا تنهیا کیافی اسیت علیم و ذهین
مخصو

به آن  -انسان پستمدرن -پرورش داده شود.

 . 2-2-2گسترة اجرای امنیت :دستهبندیهای مختلفی در تعریف وسعت اجراییشدن امنیت
می توان ارائه نمود .فارغ از تشریم آن باید گفت که نوواقتگرایی و پسیتمدرنیسیم حیوزة
نگرش خود را در دامنة جهانی گسیترانیده انید .در برخیورد او گمیان مییرود در گسیترة
اجرایی ،این دو متشابه ییدیگر عمل میکنند .این چنین که نوواقتگرایی با کیمتیوجهی بیه
نقش دولت و کنار زدن ایشان در جایگاه بیازیگری توانیا ،همهنیین مطیرح نمیودن مؤلفیة
ساختار با ویژگیهای ذاتان درونیاش از یک سو؛ و پستمدرنیسیم بیا قییام علییه میأواگری
دولت در عرصة امنیت و اقبا به حوزة مجازی و فناوریهای پیشرفته به سییاقی فرامیرزی
از سوی دیگر با هم تراز میگردند؛ لیین در واقتِ امیر ،تفیاوت اسیت مییان دامنیة جهیانی
مدنظر نوواقت گرایی ،با آنهه مقصود پژوهش های پست مدرن است .نوواقتگرایی هییدگیاه
منیر موضت دولت محوری امنیت در عرصة داخلی نشده است .با تمایز قائل شدن بیین دو
سطم درون مرزی و بینالمللی در اسلوب مطالعات نوواقتگراییی ،امنییت صیرفان در سیطم
بین الملل معنا یافته؛ در حالی که در مطالعات امنیتیی پسیتمیدرن مییان سیطم خیارجی و
داخلی پیوندی محسوس برقرار شده؛ بهگونهای که این دو از هم جدا نبوده و تا ابد هم باید
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این گونه باشد .بینش فرامرزی یا بینالمللی هم با تیثرگرایی ،چندمحوری و توجیه بیه امیر
عرضه نشده منافاتی ندارد؛ زیرا توسعة روزافزون تینولوژی و روی خیوش نشیان دادن بیه
محیط مجازی و وسایل ارتبا جمعی که وطن را به وسعت گیتی  -جهان وطنی -گسیترده
ساخته ،خود مسب

عمدة تیثراندیشی تعبیر میشود .جهانوطنی که یقینان با برخی تعیاریف

اولیه از دنیای پستمدرن نیز در تواد است؛ بخصو

زمانی که خود بهعنوان یک کلییت،

یک امر مطل  ،یا یک فراروایت عمل کند .این که کدام حوزة اجراییی در حیطیة مطالعیات
امنیتی موف و کاربردیتر است ،محل بحث نیست؛ منتها هریک دارای نقا ضعف و قیوت
جداگانهای هستند .بنابراین ،به نظر مؤلف میتوان چنین نتیجه گرفت که پستمدرنیسیم بیا
قرار دادن امنیت در حوزة بینالملل ،بسیاری از مسائل امنیتی را از دستور کار خارج میکند؛
در مقابل روییرد نوواقتگرا با تییه بر ساختار بینالمللی ،در جهیت مشیروعیتبخشیی بیه
کنش ابرکنشگر و تاکید بر مفهوم امنیت گام برمیدارد.
« . 3-2-2چراییِ» ناامنی؛ دولت یا ساختار :ییی دیگر از وجوه افتیراق ،شناسیایی علیت ییا
چرایی بروز وضعیت ناامن است .دیدگاه اینان در پاسخ به سؤا چرایی بروز نیاامنی کیامالن
متفاوت است .نوواقتگرایی آنارشی 1را عامل اصلی بروز نیاامنی برمییشیمرد کیه بیه نیوع
ساختار نظام بستگی دارد .این هرجومرج نه ویژگی نظام ،که تعریفکنندة آن است .در ایین
زمینه ،دو تفسیر میتوان ارائه نمود :نخسیتین اسیتنبا کیه برداشیت اثیر پییشرو از متیون
نوواقت گراست ،عبارت است از این نیته که هرجومرج ،دولتها را به تفیر درباره منیافت و
قدرت نسبی وادار می کند و ثمره ای جز همیاری با دیگر دولیتهیا بیهبیار نخواهید آورد.
پدیدة فزونیسازی قدرت در مسیر استحصا امنیت مطل  2و صد درصدی نیز امری نسیبی
تلقی شده و دست پنهانِ ساختار ،مجددان از نوع دو قطبی بیار دیگیر کیار خیود را بیهطیور

1. Anarchy
2. Absolut Security
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خودکار انجام داده ،دولتها را به سمت محیط صلمآمیز و همییاریجویانیهتیری در نظیام
جهانی مورد اشارة والتب سوق میدهد .دوم؛ وجه غال

دیگر که نوواقتگراییی ،خویشیتن

بدان اهتمام ویژهای دارد ،این است که عامل حادث شدن وضعیتی است که نیاامن خوانیده
میشود؛ زیرا ساختاری بودن هرجومرج ،جنگ را اجتنابناپذیر نمیکند؛ بلیه بیشتر بییانگر
آن است که وقوع جنگ ماجرایی محتمل در محیط هرجومرج است .بنابراین ،ایین نظیام -
حتی اگر دولتمردان بهدنبا صلم و وضعیت امن باشند -کشورها را بهسیوی جنیگ سیوق
میدهدع.)Butterfield, 1951: 21
در ضمیر تطورطل

و منقل

پستمدرن ،مفاهیم اساسی امنییت نوواقیتگیرا کیه از

روش اثباتی ملهم است ،اهمیت و قطعیت خود را از دست داده است .در واقت ،دولیتهیای
ملی ضمن شقه شقه نمودن مصنوعی و غیرطبیعی مردم جهان به کشورهای مختلف از طری
ایجاد مرزهای خیالی از یک سوعسلیمی در دیوتیاک و دردریان )91 :1930 ،و جستجوگری
امنیت ،افزایش توانمندی و قابلیتهای قدرت محور ،و خصیومت ایین دولیتهیا بیاهم از
سوی دیگر ،به تنهایی عامل صدها جنگ و خونریزی پرشماری بوده که در طو تاریخ غییر
نظامیان بسیاری را در کام مرگ فرو برده؛ رنجها و مصائ

بسیاری را بر بشریت ،طبیعت و

دیگر موجودات به ارمغان آورده است .در تمثا پستمدرن دولت مسب

ناامنی اسیت؛ نیه

تومین کنندة آن؛ به تعبیر دیگر ،پستمدرنیسم برخالف نوواقتگرایی که ریشة بروز نیاامنی
را در نوع سیاختار میی بینید ،دولیت و جوامیت سیاختگی پوزیتیویسیتی را سیازندة اصیلی
نابرابریها قلمداد میکند .نه تنها دولت در قامت سیاختاری انحصیارگر؛ بلییه هیر نهیاد و
ساختاری که از قدرت بهرهمند است ،میتواند دردسرساز باشدععسگری.)93 :1932 ،
 . 4-2-2کارگزار برقراری امنیت «چه کسی» است؟

مهمترین وجه تمایز در معرفی کارگزار برح یا مرجت تیامین امنییت مربیو مییشیود .در
نظریه های نوین سیاسی دربارة نهادهای جدید ،تنها دولت اسیت کیه حی کیاربرد مشیروع
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نیروهای پلیب و ارتش را برای کاربست اقتدار خود و ایجاد امنیت دارد .نوواقتگرایی تافتة
جدابافتهای از چنین نظریاتی که وارث دوران وستفالیاییاند ،1نیسیت .نیتیه حیائز اهمییت،
عبارت است از مشروعیت دولت در بیهکیارگیری از قیدرت و توانمنیدی .چیه کسیی ایین
مشروعیت را به دولت اعطا نموده اسیت؟ مشییت الهیی قیرارداد اجتمیاعی ؟ مشیروعیت،
جزئی اساسی از کاربست ابزارهای اقتدار است؛ یعنی حاکمییت هنگیامی حقنیانی و پاییدار
می شود که اصلی مشترک میان فرمانروا و فرمانگذار توجیهکننیدة آن باشدعآشیوری:1932 ،
 .)123بدین سوی ،همیاریهای بینالمللی در جنبههای گوناگون خاصه امنیت ،بدون اقدام
و ارادة دولتها نمیتواند بهوقوع ب یوندد .با این پشتوانه والتب میپذیرد کیه جهیانیشیدن
چالشهای جدیدی را برای رهبران ملی بهوجود آورده است؛ اما او نمیپذیرد که دولت بیه
وسیله بازیگران جدید جهانی به حاشیه رانده شدهاند و همانگونه که از ذات نابرابر جهیانی
شدن پیداست ،اغل

دنیا از این فرایند دور ماندهاندع.)Waltz, 2000: 46-56

در مقابل ،مدعای اصلی مؤلفان پستمدرن در این حوزه آن است کیه دولیت دیگیر
توانایی و منزلت پیشین در امنیت را نداشته و ضروری است تا مورد بازتعریف قیرار گییرد
عمک کین الی و لیتل .)10 :1930 ،گروههای سیاستگذاریِ دولتیی بخصیو
ملی معموالن گروههای کوچیی هستند و موقعیتهای پرفشار امنیتیی موجی

در سیطوح
مییشیود کیه

تصمیماتِ این گروه کوچک -دولت -آثار فاحش و جبران ناپذیری بیرای گیروه بزرگتیر -
شهروندان -به ارمغان آوردعنوریان .)35 :1933 ،نظرگاه پستمدرن در پاسخ به ایین سیؤا
که «:چه کسی از ح برقراری ثبیات در جماعیات انسیانی برخیوردار اسیت؟ را بیا انیدک
تفاوتهایی میبایست در زمرة «کثرتگرایی» امنیتی تلقی کنیم .کثرتگرایی نظرییههیایی را
دربرمی گیرد که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعیه و مشیروعیت منیافت آنهیا بیاور
دارند و در بارگاه امنیت در لوای آسایش ذهنی و احساسِ قرار گیرفتن در وضیعیت ایمین،
1. Westphalian
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ابزار فراهم آوری وضعیت مذکور را نه در دست شخص ،گروه و نهادِ به خصوصی ،بل کیه
آن را در دستان توانمند ییایک افرادِ  -متخصص ،اندیشیمند و خیردورز -تشیییل دهنیدة
اجتماعات انسانی مشروع می پندارد .نیته اینجاست که در اندیشة پسیت میدرن دولیت بیه
طور کامل مومحل نشده ،بلیه بر تقدمِ افراد ،گروهها ،یا نظریات به حاشیه رانده شده و ییا
آنهه امر غیر قابل عرضه خوانده میشود ،نسبت به دولت تاکید میگردد؛ و بر آن است کیه
نخست قدرت دولت نباید انحصاری باشد ،میتواند نقشی نظارتی ایفا نموده؛ در عین حیا
سایر بسیج های مردمی ،نهادهای اجتماعی و محلیِ مقدم بر دولت نیز باید استقال و قدرت
خود را حفظ نمایند.
« . 5-2-2چگونگیِ» برقراری امنیت؛ تفاوت در دکتتری امنیتتی :در نظرگیاه نوواقیتگراییی
گفتیم جستجو و استحصا قدرت تا جایی مشروع شمرده میشود که در راسیتای برقیراری
امنیت باشد ،نه اینیه خود به پدیدهای ضدّ امنیتی دگرگون شیود .شییوة تیدافعی ،بیه هیاهر
عادالنه و صلمجویانیة نوواقیتگراییی از دو الییه؛ یعنیی «جلیوگیری از جنیگ» و «توسیعة
همگرایی» منبعث است .لذا از یک سو بازدارنگی عاملی نهان در این مد محسوب میشود
که از طری ایجیاد اتحیاد ،ائیتالف ،کنسیرتهیا بیا اسیتفاده از «گسیترش میدیریت شیدة»
سالحهای هستهای قابل پیگیری خواهد بود؛ حتی در صیورت بیروز نیزاع نظیامی ،قیدرت
تخریبی این سالحها نیز موج

میشود که جنگها محدود گیردد .از سیوی دیگیر ،تعبییر

استعارة شیار گوزن نه تنها توجیهی برای تاسیب دولیت فیراهم مییآورد؛ بلییه مبنیایی را
برای فهم مسألة موازنه ایجاد مینماید .در این موازنه ضمن متمیایز شیدن نقیشهیا از هیم،
دیگر کشورها  -ی ضعیف -به طور منفرد اجزای اصلی نظام تلقی نمیشدند .بیازیگران بیه
دستههای م تفاوتی از جمله رهبران اردوگاه کشیورها ،اعویای اردوگیاه ،اعویای بییرون از
اردوگاه و سازمانهای بینالمللی در کنار اینها تقسیم شدهعروشند  )111-112 :1911 ،که
در این بین اولویت با ابر بازیگر اتحاد است.
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این درحالی است که اگر پستمدرنیسم را جرییان مببیین امنییت بیدانیم ،بایید بعید
فیزییی آن را در مد تهاجمی و خانهافینِ جهانی متشیل از اجتماعات محلی تفسیر کنیم؛
یعنی افزایش امنیت تا سیرحد بیی نهاییت و امنییت مطلی کیه مبتنیی بیر خیود اتییایی و
بازدارندگی از طریی سیالح هیای غیرمتعیارف و جنیگافزارهیای کشیتار جمعیی ،چیون:
سالح های اتمی ،شیمیایی و مییروبیولوژیک و با بهرهمندی از دانش ،اطالعات ،تینولیوژی
ی
ت اثبیات ِ
و حوزة مجازی قابل اجرا و پیاده سیازی خواهید بیود .اگیر بناسیت رژییم حقیقی ِ
نوواقتگرا تغییر کند ،به اعتقاد فوکو ،لیوتار و دیگران باید از طری شورش و انقالبیی باشید
که برآیند آن تغییر ،بازتولید حقیقت جدیدی شودعفوکو در گری530 :1931 ،؛ Foucault,

 .)1980: 133چنانهه پستمدرنمنشانه قواوت شود ،باید از اساس ،اصیلِ ارائیة بیدیلی را
که به تحصیل وضعیت ایمن منجر شود ،نفی کنیم و یا در اطراف ذهنیت و متنشدگی ایین
گزارة مغل و مجهو را توسعه دهیم .یادمان نرود هید پدیدة مطلقی وجود نداشیته و همیة
امور نسبی است« .دوران پست مدرن دوران ناباوری به فراروایتهاست»علیوتیار در کهیون،
 .)509 :1931بهتر است بگوییم پب مدرنیسم قائل به یک مرجت امنیتیی ثابیت و مشخصیی
نیست.
 . 6-2-2استراتژی امنیتی؛ حفظ وضع موجود یا تغییر و تحول آن :اکنون سؤا این است کیه
آیا راهیار و دستورالعمل استراتژیک برای دکترین هیای عرضیه شیده وجیود دارد؟ ناگفتیه
پیداست پاسخ هر یک کامالن متفاوت خواهد بود؛ حفظ وضت موجود و تغییر وضت موجیود.
نوواقت گرایی راهیار را بر حفظ و تداوم وضت فعلی نظام قرار میدهد .این در حیالی اسیت
که پستمدرنیسم به چییزی فراتیر از تغیییر؛ یعنیی شیالوده افینیی مییاندیشید .بییشیک
نئورئالیسم بیشتر بر پیوستگیها تمرکز دارد تا تغییر در سیاست جهانی .نئورئالیسم الگوهای
تعامالت جهانی را که طی قرون متمادی پایدار ماندهاند  -مثل جنگ ،موازنه قیوا ،ههیور و
سقو قدرتهای بزرگ و غیره -مورد توجه قرار مییدهید و بررسیی آن جنبیه از جوامیت
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سیاسی که شاید در حا تغییر باشند یا باید در آینده تغییر کنند ،از دییدگاه ایشیان اولیویتی
نداردعلینیلیتر در بیلییب و اسیمیت .)1911 :1932 ،نوواقیتگراییی دسیتورالعملی را بیرای
اصالح عمده یا تحو اساسی نظام بینالملل ارائه نمیکند؛ بلیه نظریهای برای حفیظ نظیام
است .برای ایشان مهمترین مسأله برای پژوهش این است که چگونه میتوان در ایین نظیام
موازنه را حفظ کرد ،نه اینیه توضیم دهد چرا ،چگونه و با چه ابزاری میتوان نظیام حیاکم
را در جهت مطلوب تغییر داد .از این روی ،نئورئالیسم به تحلیل وضت موجود میپیردازد و
کمتر به پیشبینی د خوش میکند؛ حتی در جایی که والتب به مفهوم تغییر احتجاج کیرده،
منظور تغییر کل نظام نیست؛ بلیه استفادة او از واژة تغییر در این معنا بهکار گرفته شیده کیه
رفتار یک بازیگر متاثر از ساختار نظام بینالملل بهنوبة خود میتواند موج
سایر بازیگران شود؛ نه موج

تغییر در رفتیار

انقالب در سرتاسر سیستم گردد.

در نقطة مخالف؛ روییرد جدیدی چون پستمدرنیسم در قبا روابط بیینالملیل بیه
این موضوع عالقه نشان میدهد که چگونه روند جهانیشدن و تجزییه مییتوانید بیه بیروز
شیل یا اشیا جدیدی از جامعه سیاسی منجر شوند .طبیعی است ایین نظرییه بسییاری از
شالودههای ثباتبخش نظم اجتماعی برآمده از قیرارداد .1113م را زییر سیؤا ببیرد .سیازو
کاری که ماخذ پستمدرن پیوسته بر آن پای میفشرد ،عبارت است از تغییر مستمر و ابیدی
وضت موجود؛ گرچه این نیز امری نسبی است .ایشان با عنایت بیه مبیانی اجتمیاعی دانیش،
قدرت و ارزشها درصدد است نظریات بینالمللی و شالودهساز را تا آن حد رها سیازد کیه
طی آن بیعدالتیها و نابرابریهایی را که در چارچوب نظیم حیاکم بنیا شیدهانید ،برطیرف
سازد .این بحران اندیشگی ناشی از دو علت است :نخست کنه انتقادی و تحو خواه پسیت
مدرنیسم؛ دوم اعتقاد بر اینیه روندهای مسلط اندیشههای ترقییخواهانیة قیرون نیوزدهم و
بیستم میالدی نه تنها به رهایی انسان منجر نشد؛ بلییه بیرعیب تجلیی شییل جدییدی از
بردهداری و شیءشدگی انسان را پدیدار ساخته است.
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نتیجهگیری

در این کنیاش تالش شد بیه واشییافی و بحیث پیرامیون امنییت نئورئیا و پسیتمیدرن
پرداخته ،به این سؤا پاسخ دهیم که چه همگونیها و ناهمگونیهایی بین پستمدرنیسم و
نئورئالیسم در حیطة امنیت وجود دارد؟ در این قاعده ،نئورئالیسم و پستمدرنیسم با صیبغه
بهترتی

اثباتی و پسااثباتی خویشسیما ،شمایل بهنسبت متفاوتی از امنیت نمودار میسازند.

جملگی پب از همسنجی و قیاس ادراک امنیت توسط هر کدام از این روییردهیا نتیجیه در
دو بخش تنظیم شد .در بخش همگونیها سه مؤلفه و در قسمت ناهمگونیها شیش مؤلفیه
استنتاج و حاصل شد؛ که بهترتی

عبارت بودند از :نظریسازی امنیت ،جهاننگری امنییت،

توجه به همگرایی ،نوع نگرش به پدیدة امنییت ،گسیترة اجیرای امنییت« ،چرایییِ» نیاامنی،
دولت یا ساختار ،کارگزار برقراری امنیت« ،چگونگیِ» برقراری امنییت ،تفیاوت در دکتیرین
امنیتی؛ و نهایتان استراتژی امنیتی ،حفظ وضت موجود یا تغییر و تحو آن.
در بررسی اجمالی از سواب امنیت محور ایشان ،نوواقیتگراییی والیتب بیا پیذیرش
چارچوب دولت-ملت و طرح نظریة سیاست بینالملل در قالی

ییک نظرییةای علمیی بیه

گونهای محتاطانه در کالبد گفتمان سلبی ،سازمانهای بینالملل و ییا مجیامت میردم نهیاد را
بازیگری دست دومی برشمرده؛ اهداف دولت را در سطحی وسیتتر دنبا میینمایید .بیدیل
«توازن قوا» آن هم از نوع دو قطبیاش سرانجامِ توصیفات والیتب از صیحنة سیاسیت بیین
الدولی ،ساختار و ویژگیهایش است .با ارائة این نتیجه ،برداشت اثر حاضر بر ایین اسیاس
قرار میگیرد که والتب با زیرکی تمام ضمن مفروض داشتن مفهوم قدرت ،نظرییة سیاسیت
بینالملل را محل مشروعیتبخشی به عزم ،اراده و پویشهای کنشگرانی سیاخته کیه سیوار
بر اصل داروینیسم امنیتی نام اَبَر را به دوش میکشند .بر طب زبان قرای ایشان «مسیأله ایین
نیست که بگوییم جهان را باید چگونه اداره کرد؛ بلیه باید بگوییم چگونیه بیا تغیییر ییافتن
نظامها امیان ادارة سازندة امور بینالمللی توسط قدرتهای بزرگ تغییر مییابد».
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در مقابل ،پستمدرنیسم علیرغم برخی شباهتهیای هیاهری ،تحقیقیان و عمیالن بیا
نوعی پراکندگی و بیتیلیفی امنیتی مواجه است و بهسادگی میتوان در قواوتهای منتهیی
به نفی اندیشههای پوزیتیویستی و یا حتی در اینیه پستمدرنیسم چیست ،مشیاهده نمیود؛
لیین با توجه با الزامات شالوده شینی ،پلورالیسماندیشی ،نسبیگرایی و حیب شیهودگرایی
ایشان ،الگویی جهان-انسانی قابل استخراج بوده که احتماالن با پذیرش گفتمان ایجابی امنیت
در تالش است با ماهیت متغیر و تحو خواهانیة خیود بیه بازتولیید و بیازتعریف نیوینی از
امنیتِ چندوجهی یا چندمرکزی نائل آید .محور مشترک کلیة گزارههیای میذکور از جانی
پستمدرنیسم در نقد دولت بهمثابة بازیگر اصلی و انحصارگرِ گفتمان امنیتی نوواقیتگراییی
شیل میدهد .از آنجایی که بر اساس بطن اندیشهای خود بدیلی را معرفی نمیسیازد ،بایید
گفت ایشان به تعریف خاصی از امنیت بسنده نمیکند ،هیید چیارچوب مشخصیی را ارائیه
نمیدهد و ضمن ردّ حقیقت اثبات گرا و وارد کردن بعد ذهنی ،خواهیان بیازتعریف امنییت
میشود.
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