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  امنیت سیاسیو چرخش  تکنولوژي

  1روح اله اسالمی

  2فاطمه ذوالفقاریان

  چکیده مقاله

نیاز به بررسی روابط زمانی، مکانی، زبانی و  ،همه واژه ها در عین بدیهی جلوه کردن، براي تحلیل و پدیدار عملی شدن
و کارکردهاي نظام سیاسی  امنیت سیاسی در معناي اول حفظ رژیم. از همه مهم تر تورهاي قدرت در بستر تاریخ دارند

اینکه امنیت سیاسی هر . باشدسیاسی براي مصون نگه داشتن جغرافیا و جمعیت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی می
گیرد؟ ابزارهاي رسیدن به گویند امنیت سیاسی دایره شمولش تا کجاها را در برمیه چه معناست؟ چه کسانی میکشور ب

هاي قدرت براي سامان دهی جغرافیا، جمعیت و نظام سیاسی داراي چه نسبتی از چیست؟ تکنولوژي امنیت سیاسی
این نوشتار قصد دارد با قرار . آیندبه نظر می باشند؟ پرسش هاي بسیار مهمی است که در نگاه اول بدیهیاهمیت می

 شان دهد،در سه دوره متافیزیک، فیزیک و اطالعات ن ،دادن امنیت سیاسی کشورها در بستر تکنولوژي هاي قدرت
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  بیان مسئله

که تحرك،  ،به این معنا که بشر از ابتداي پا گذاشتن بر روي زمین قصد دارد. امنیت یکی از خواسته هاي آدمی است
تمامی پیشرفت هاي انسان ناشی از . نوسان، گذار و نسبیت حاکم بر پدیده هاي انسانی و تجربی را تبدیل به ثبات کند

ذهن انسان از حرکت هاي مداوم، تغییرات ناگهانی و فرایندهاي غیرقابل پیش بینی هراسان است . امنیت خواهی است
در  ،امنیت یعنی سکنی گزیدن آدمی. یه هاي قابل پیش بینی حرکت کندو تمایل دارد که به سمت ثبات و ایجاد رو

ها و دیگري ها را با خود ت که در آن انسان سعی دارد غیریتخودمانی سازي رویه ایس. آنچه خودش ایجاد کرده است
امون مطابق با به این ترتیب آرام ساختن محیط پیر. همساز کند و با آشناسازي و کشف منطق به رام سازي آن بپردازد

همنوایی و کشف منطق هاي تکرار شدنی بشر را در همین جاست که فرایند . کندمیل و هدف انسان ایجاد امنیت می
  .اما ایجاد شدن امنیت نیاز به مطرح شدن دو بحث قدرت و تکنولوژي دارد. دهدبه سمت امنیت فکري سوق می

قدرت . واند محیط را رام سازد و آرمان ها و اهداف خود را پیاده سازدتبه این معنا که انسان تا قدرت نداشته باشد نمی
البته اینکه انسان در چه شرایطی . سازددر ابتدایی ترین امور خود امکان عملی شدن اندیشه و اهداف انسان را فراهم می

چیست بستگی به محیط و کند و اینکه اهداف انسان براي رسیدن به غایت پس از امنیت قرار بگیرد احساس امنیت می
در این نوشتار . شوددر هر عصر بشر با توجه به نیرو و قدرتی که دارد فهمش از امنیت متفاوت می. عصر حاکم نیز دارد

شود بپردازیم که البته تمرکز اصلی بحث بر سیاست و قصد داریم به موضوعات گوناگونی که در مورد امنیت مطرح می
  .است کشورها معطوف امنیت سیاسی

. کندشود امنیت را به گونه اي تعریف میدر هر عصر بشر با توجه به جهان بینی و نگرش کلی که بر آن حاکم می
چیست آنقدر به تاریخ زندگی و دوره هاي فکري بشر ارتباط  امنیت سیاسیبحث آنقدر پیچیده است و جواب به اینکه 

امنیت قبل از پرداختن به اینکه پدیدار . کندمی امنیت سیاسی دارد که ما را وارد گونه شناسی اي از فلسفه سیاسی
در دوره هاي گوناگون فکر بشر بر چه اساسی است و چرا بشر در قرون مختلف فهم هاي متفاوتی از امنیت  سیاسی

باعث آنچه . داشته است باید به مفهوم بسیار بنیادینی در جهان بینی و نگرش سیاسی انسان ها در تاریخ اشاره شود
شود که بشر در هر عصر فهمی متفاوت و در حال گسترش از امنیت سیاسی و ملی داشته باشد به تکنولوژي هاي می

 تکنولوژي در. چسباندآورد و به واقعیت میتکنولوژي فکر را از حالت آرمانی و توهمات بیرون می. گرددقدرت برمی
از اختراعات ساده و دم دستی تا اختراعات صنعتی و الکتریکی را در هایی را دارد که عرصه طبیعت توانایی ایجاد تکنیک

ساخت سد، اتش، . سازدگیرد و توانایی بشر را براي امنیت بخشیدن به محیط پیرامون خویش چندین برابر میبرمی
ستند که بشر هایی هشخم زدن به وسیله گاو، اختراع دوچرخه، ماشین، هواپیما، تلفن، ماهواره و کامپیوتر تکنولوژي

در عرصه سیاست . گرفتن از محیط پیرامون خود با توان باالتر و عملی کردن اهداف خود به کار گرفته است براي بهره
شوند محیط سیاسی از آشوب، جنگ و خشونت به سمت صلح، توزیع قدرت و نیز تکنیک هایی وجود دارد که باعث می

ی در طول تاریخ با توجه به تعریفی که از منافع و میزان توان خود داشته زندگی سالم حرکت کند و البته واحدهاي سیاس
تکنولوژي هایی مثل آرایش نظامی، فنون جنگ، . کرده انداند به همان نسبت امنیت سیاسی را نیز براي خود تعریف می
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محدود شدن بهینه و تکنیک ها و ابزارهایی است که باعث اعمال و ... دموکراسی، دیپلماسی عمومی و تفکیک قوا، 
  . شوندعقالنی قدرت می

شود که پدیدار سیاست و در واقع پیشرفت تکنولوژي ها باعث می. تکنولوژي حلقه واسطه میان سیاست و امنیت است
امنیت مدام از شکل هاي فردي و شخصی یعنی قدرت شبانی به سمت شکل هاي سازمانی و بروکراتیک و در نهایت 

شدند که بشر جهان بینی بسیار تکنولوژي هاي دم دستی و ساده باعث می. انی حرکت کنندشکل هاي سایبري و جه
ساده اي داشته باشد و سیاست شکلی استبدادي و پاتریمونیال داشت که متناسب با آن امنیت به صورت حفظ منافع و 

یفیت رهبري و آرزوهاي او منافع ملی و سیاسی در نظام هاي سلطنتی به شخصیت و ک. شودقلمرو سلطنت تعریف می
امنیت رود و متناسب با آن متناسب با تغییر تکنولوژي، جهان بینی انسان ها به سمت علمی شدن پیش می. گرددبرمی

به  امنیت سیاسیگیرد و به جاي سلطان، بروکراسی و دستگاه اداري قرار می. گرددبه جمعیت و جغرافیا بازمی سیاسی
با تغییر تکنولوژي از شکل . )154: 1383کلگ،( شودو دفاع از قلمروي سرزمینی میمعناي حفظ جان شهروندان 

کند و وارد جهان بینی هاي مکانیکی و علمی به شکل هاي کوانتومی و سایبري جهان بینی انسان ها نیز تغییر می
یت بشري و جهانی ارجاع نیز به امن امنیت سیاسیمتناسب با قرار گرفتن در عصر اطالعات . شودسایبري و مجازي می

  .شودداده می

بنابراین پرسش مقاله این است که امنیت سیاسی چیست؟ چه عاملی باعث شده است که تبلور امنیت سیاسی در هر 
پدیداري ذهنی است که ناشی از تعریف قدرت و  امنیت سیاسی: شود کهدوره اي متفاوت باشد؟ فرضیه مقاله چنین می

بسته به اینکه انسان در چه عصري . شودتکنولوژي هاي قدرت در هر عصر متفاوت تعریف می درجه امنیت با توجه به
تعریفی متفاوت  امنیت سیاسیکند، کند و با کدام جهان بینی و تکنولوژي ها دنیاي پیرامون خود را تفسیر میزندگی می

جمعیت، غذا، بهداشت، سالمت، رفاه و تمامیت ارضی، جغرافیا، دفاع و حفظ  امنیت سیاسیخالصه . گیردبه خود می
اقتصاد، قدرت نظامی و پرستیژ ابرقدرتی، استقالل، آزادي، دموکراسی، حقوق بشر و اقلیت ها، ایدئولوژي و فرهنگ، 

حفظ قدرت شبانی سلطان و قلمرو او تا دفاع از قلمرو سرزمینی و جان  امنیت سیاسی. است قدرت نرم و هژمونی شدن
-ر دوره مدرن و در عصر پسامدرن شامل حفظ و دفاع از حقوق بشر و دموکراسی جهانی را شامل میو مال شهروندان د

 قرار گرفته در آن دارد، همینطور عصر و قرن ، تعریف سیاست و منافع ملی و يبستگی به تکنولوژ امنیت سیاسی. شود
  .گیرندکه در زیر مورد بررسی قرار می

  قدرت شبانیو امنیت  کیمتافیزهاي تکنولوژي

انسان . داددر دوران قدیم یعنی عصر باستان تا دوره مدرن تعریف سیاست و امنیت چندان شباهتی به دوره جدید نمی
، اغلب شکلی از و همین طور قرون وسطی در سرتاسرزمین در دوره باستان هاي ساکن در مصر، ایران و بین النهرین

که ناشی از برداشت طبیعی بودن زور و تغلب و حکمرانی استبداد به هر شکل موجود  ،کردندوجوه سیاست را تجربه می
اي بسیار کوچک از در عصر سنتی بستگی به نیرو و اراده دستگاه حاکمه که اغلب دایره امنیت سیاسی. بوده است

صوص دربار و داد بستگی داشت و متناسب با آن آنچه اشراف، کشیشان، نظامیان و به خخواص را تشکیل می
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که مانع رسیدن مطلوب و هر عامل داخلی و خارجی  ،کردکرد و دنیا را به کامشان شیرین میشاهزادگان را راضی می
به این ترتیب در دوران قدیم امنیت کشور به . شدتعریف می امنیت سیاسیگردید مغایر با به اهدافشان میهرم حاکمیت 

هی تکه اي از جغرافیاي کشور براي رضایت خاطر و شادي بخشیدن به پادشاه ذهنیت درباریان بستگی داشت و حتی گا
  .شدهدیه داده می

توان گفت در عصر متافیزیک سیاست به شدت کیفی و اندرزنامه اي بود و عالمان سیاست توانایی اثرگذاري در واقع می
. شداخالقی و حکمرانی بر خود تعریف میسیاست به معناي تربیت و هدایت آنهم به وجه . بر عرصه سیاست را نداشتند

دانشمندان از قدرت دور بودند و سیاست مداران اغلب بر اساس الگوهاي خونی، نژادي و قومی به این علت که معموال 
تکنولوژي هاي طبیعی و سیاسی نیز . پرداختند، ارتباط چندان محکمی میان دانش و قدرت برقرار نبودبه کشورداري می

در شکل . شد بشر نتواند امنیت ابتدایی جانی و مالی را براي خود به وجود آوردستی و ساده بود که باعث میبسیار دم د
. ها و بالیاي طبیعی پیدا کنندتوانست راهکارهایی براي مریضیغیر سیاسی و زندگی فردي بشر بسیار ناتوان بود و نمی
برد و ناامنی بسیار شدید اما به رسمیت جمعیت بشر را از بین میسیل، زلزله، وبا، خشکسالی به صورت دوره اي نیمی از 

تواند با استفاده از فرمول هاي آمد که میاصال به ذهن بشر نمی. رفتاي به شمار میشناخته و طبیعی پنداشته شده
ی و پزشکی هنوز بهداشت و علوم مهندس. جلوي برخی از متغیرهاي ناامنی را گرفت ،علمی و ریاضیات و کشف قواعد

شد بلکه در عصر متافیزیک زندگی تکنولوژي تنها به عرصه طبیعی و زیستی انسان ها مربوط نمی. وجود نداشت
  .گرفتسیاسی نیز از تکنولوژي هاي بسیار ساده و ابتدایی بهره می

امپراطوري و توانست به قلمرو دولت ملت فهمی داشته باشد بلکه قلمرو مربوط به سیاست در شکل اولیه خود نمی
هیچ گونهتکنولوژي براي محدودیت قدرت و همینطور . کردقلمروهاي سلطنتی بود که بر روي رعیت اعمال قدرت می

تکنولوژي هاي قدرت در عصر متافیزیک به شدن کیفی، قیاسی، اندرزي و به . ایجاد نشده بوددادن نقش به شهروندان 
از . ن ویژگی تقسیم نشدن کارها و همانند آن تقسیم نشدن علوم بوداصلی تری .دور از واقعیت هاي در جریان بودند

گري و امور مذهبی بپردازد و از سوي دیگر بایست همه کاره باشد و به اقتصاد، سیاست و حتی نظامییکسو هر فرد می
تمام حیات بشر  ،یکدانش ها نیز از یکدیگر مجزا نبود و در دل متافیزیک کلی قرار گرفته بود که با شاکله هاي متافیز

ن کارها به این تقسیم نشد. کردرا به شکل اسطوره اي و فلسفی جداي از واقعیات جامعه به صورت اندرزي هدایت می
ها اعتمادي به یکدیگر نداشتند و به صورت زندگی رعیت وار به دنبال آن بودند که جان و مال و علت بود که انسان

در چنین شرایطی اعتماد و سرمایه اجتماعی به هیچ . سالم نگه دارند ،علیه همهناموس خود را در فضاي جنگ همه 
در جوامع متافیزیکی . آیداش بر اساس کار جمعی است به وجود نمیگرفت و سیاست که جوهرهعنوان شکل نمی

ن برنامه ها و وقتی که سیاست به معناي حاکم شد. باستان و قرون وسطی محققان با امتناع سیاست رو به رو هستند
: 1،1389فوکو( عملکردهاي عقالنی توسط خرد جمعی و مصلحت عمومی حاکم نباشد جامعه امنیت الزم را ندارد

سفاکترین و ظالم ترین انسان ها  ،سیاست از جمله مقوله هایی در زندگی بشر است که اگر همه آن را رها کنند. )18
ی اخالقی، وابستگی و حس تحقیر شدید به همراه نابودي انسانیت را بر مردم حاکم خواهد شد و بی نظمی داخلی، آنوم

امنیت را به  ،جامعه توسط دستی نامرئی ،در عرصه اقتصاد اگر هر کس نفع خود را دنبال کند. به همراه خواهد آورد
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ا با استفاده از اقتصاد، مدیریت، بازار و منطق بسیاري از روابط فردي و اجتماعی انسان ه. داردبهترین شکل پاس می
به این معنا که اگر همه به دنبال سود و منفعت خود باشند عقالنیت حاکم . شودناخودآگاه حاکم بر متن ها هدایت می

اما عرصه سیاست چنان حقیقت زنده، واقعی و حساسی دارد که براي شکل . بازار شکل خواهد گرفتبر عرصه اقتصاد و 
توان بر اساس منفعت هاي فردي برنامه ریزي اجتماعی و تنظیم جامعه دارد و نمیگیري امنیت سیاسی نیاز به سرمایه 

سیاست مربوط به امور عمومی است و اگر همه دنبال سوار . هاي عمومی جامعه را به بهترین شکل خود انجام داد
هزینه و درآمد عقالنی مجانی خوردن باشند و شانه از زیر بار مسئولیت هاي عمومی خالی کنند و اگر مکانیسمی براي 

شود که سیاست رها شده و جنگ، خشونت، ناامیدي، ناامنی، بی اخالقی، امور عمومی تدارك دیده نشود، باعث می
براي تامین امنیت سیاسی جامعه نیاز به شناخت . استبداد و نابودي انسانیت را به راحتی همه با چشمان خود بنگرند

هاي علمی و ساختاري است که توزیع قدرت در جامعه را به شکلی تعادل آفرین بر کارپدیده هاي سیاسی و ارائه راه
شد، همین تنها عرصه اي که در سامانه هاي عملی و نظري سیاست در عصر متافیزیک به آن توجه نمی. عهده بگیرند

ی و آرمانی بدون توجه به مورد بود و به همین دلیل تنها اخالق، حکمرانی بر خود، کیفیات رهبري و هزاران اصل اخالق
جوامع . و کشوري را نیز نداشت امنیت سیاسیگردید که توانایی برقراري ضمانت اجراها و یا ارتباط با واقعیت تولید می

باستان و قرون وسطی بسیار ناامن بودند و سکوت و آرامش مبتنی بر رفتار استبدادي حکومت و قدرت شبانی بر آنها 
  .  حاکم بود

باریان به همراه نظامیان و کشیشان بر جان، مال و ناموس مردم حاکم بودند و استبداد ویژگی اصلی این شاه و در
سازوکاري ... در جهان بینی هاي متافیزیکی مثل اسطوره، فلسفه، مذهب، فقه، عرفان، حکمت و . واحدهاي سیاسی بود

تدارك داده  ی، بهداشتی و اقتصادي براي مردماهبراي محدود کردن قدرت و ایجاد سامانه اي براي امنیت دادن رف
اي ر نظر گرفته شده بود اصول اخالقیاصال سیاست به معناي تربیت بود و تنها کنترلی که براي حکمرانان د .نشده بود

البته انسان آرمانی که باید شهر آرمانی را ایجاد کند که . رفت که حاکم و سیاست مداران باید واجد آن باشندبه شمار می
سیاست . هیچ ضمانت اجرایی براي نحوه آرمانی بودن و عواملی که باعث ممانعت از آرمانی شدن باشد وجود ندارد

کنترل نفس و اخالق پسندیده ایست که فیلسوفان و مذاهب از آن یاد کرده اند و حکمرانان باید به خاطر، خداوند، 
سیاست در . افتدحال اگر از این صفت خالی بودند هیچ اتفاقی نمی. از آن داشته باشند... فضیلت، بهشت، نام نیکو و 

-سطوح اخالق و خانواده در باب وظایف پدر خانه، نقش زنان و فرزندان و نحوه برخورد با کنیزان و غالمان را در برمی
  .تی صحبت کندکرد که راجع به دربار، شاه و الزامات امر سیاسی در شکل دولتی و حکوماصال کسی جرات نمی. گرفت

همه این موارد به این علت بود که قدرت در سامانه هاي نظري و عملی متافیزیک همانند سیل، زلزله، وبا و خشکسالی 
خواست دایره قدرت تافت و نمیقدرت مشروطیت را برنمی. و تابع هیچ کنترل، نظارت، قاعده و قانونی نبودرها شده بود 

توانست قدرت را مورد مطالعه قرار دهد و اصال هیچ محقق و دانشمند سیاسی نمی. هدرا از تعداد بسیار اندك گسترش د
توان از برخورد حاکمیت با نمونه می. در مورد آن احکامی را صادر کند که مبتنی بر تکرار و پیش بینی پذیري باشد

و باز کردن ابعاد آن و مشروط  افالطون، مالصدرا، ماکیاول یا سهروردي را نام برد که به محض نزدیک شدن به قدرت
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خود را به زندان، گوشه نشینی، تبعید و حتی مرگ  ؛کردن قدرت مبتنی بر اینکه چه ویژگی هایی باید داشته باشد
  .کردندنزدیک می

شد که مدام در حال جنگ و انداختن حکومت هاي امنیت تنها از زاویه دید قبایل جنگجو و دراراي عصبیتی تعریف می
اگر امنیت به معناي رضایت . رودودند و حتی اعتقاد بر این بود که با شکل گیري امنیت حکومت رو به زوال میمستقر ب

دانستند که مرگ و انحطاطشان در باشد، به گفته ابن خلدون قبایل می... ناشی از راحتی، رفاه، تجمل، شهرنشینی و 
دیدند آنها امنیت و لذت و آرامش را در خون و جنگ می انگار. روي کردن به امنیت و گزینش زندگی شهرنشینی است

زندگی در . کردندو هر گونه سکوت و رضایت رفاهمندانه جامعه را نشانه زوال و حرکت به سمت انحطاط قلمداد می
قدرت جنگ و اخالق پدرساالرانه دلبسته ناامنی و بهم ریختن اوضاع عادي بود تا با استفاده از جلوه هاي خشونت بتواند 

داد بهره گیرند و خود را به شکل بهتري نشان دهد و از غنیمت ها و سایر امکاناتی که رانت جنگ در اختیارشان قرار می
  .بردگان و رعیت را به شکل هاي گوناگون مورد ظلم و ستم قرار دهند

م گوسفندان رام شده و بسیار مرد. مردم قدرت، اطالع، اثرگذاري و توانایی حضور در عرصه عمومی و اظهار نظر نداشتند
 ،کردخواست امنیت هدیه میآرام و راضی اي بودن که چوپانشان پادشاه بود و به آنها به هر میزان و با هر نامی که می

افتادند و از آنها مالیات، جان، نان، اما در بسیاري از مواقع گرگ و دزد و گله نیز خود چوپان بود که به جان رعیت می
امنیت به این صورت تعریف شده بود که گریزي از وجود قدرت . خواستندین و هر چه را که دارا بود را میناموس، زم

تواند حاکم عالی و حکومت نیست و هر چه حکومت به مردم ظلم کند از نبود آن بهتر است و حتی بر مسلمانان می
و هر ظلم و که پادشاه سایه و نماینده خداست کافر سلطنت برقرار کند و از سوي دیگر رعیت موظف به اطاعتند چرا 

شاه از طریق رسانه هاي . شوند گناه تلقی نشدهدارد چون آنها خودي محسوب نمیستمی که به گوسفندان روا می
مردم بسیار بی اطالع  .رساندشفاهی و دهان به دهان در سخنرانی ها و منبرها پیام هاي خود را به گوش رعیت می

به دنبال زندگی خود بود و کار سیاسی به متولیان و شاهزاده سپرده شده بود تا امور رعیت را در حال و  بودند و هر کس
  . آینده سروسامان دهند

با توجه به شکل کیفی، قیاسی و آرمانی از سوي جهان  ،در عصر متافیزیک سیاسی توان گفت امنیتبه طور خالصه می
به معناي رضایت خاطر سلطان و  امنیت سیاسی. که ارتباط چندانی به واقعیت ها نداشتند ،گردیدبینی هایی تولید می

امنیت ساخت تهدیدي براي زد و آن را آشفته میپادشاه بود و هر عاملی که به ذهنیت همایونی قدرت شبانی ضربه می
ثرگذار بر سیاست رعیت محوري استبداد، قدرت شبانی، جهان بینی متافیزیکی سه عامل ا. آمدبه شمار می سیاسی

  . دادندرا شکل می امنیت سیاسیدوران قدیم بودند که نحوه هاي فردگرایانه و یا خواص گرایانه 

  دولت ها امنیت سیاسیو  فیزیکهاي تکنولوژي

توان در نوشته هاي مغ ایران دانش سیاسی را می. هاي خود را در عصر مدرن یافته استعلم سیاست اغلب گزاره
 ،افالطون پیدا کرد اما آنچه به عنوان علم سیاست مطرح است در دوره مدرن ،تنسر و یا فیلسوف یونان باستان ،استانب
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ترین واحد به سایه سنگین مدرنیته اغلب اصلیعلم سیاست با توجه . پیونددآنهم در اواخر قرن نوزدهم به وقوع می
اتفاقی . داندولت ملی میرا د پیوندکه در آن همه موضوعات از قبیل آزادي، برابري، رفاه و امنیت به وقوع می ،سیاسی

این است که از شکل بهم ریخته ملک الطوایفی، امپراطوري، دولت  افتدکه براي امنیت سیاسی در عصر مدرن می
این تحول بعد از . کندي سیاسی دولت ملی حرکت میکند و به سمت واحدهاعبور می... شهري، ساتراپی، سلطنتی و 

گیرد و در واقع هاي فلسفی، نژادي و مذهبی شکل میها و امپراطوريخورد و جنگ میان فرقه ها، قومیت ها زد وقرن
د دانش سیاسی نیز بع. کندملت برآمده از عهدنامه وستفالیا مبناي جهانی براي سیاست در جهان را فراهم مینظم دولت

موضوعات خود را به بخش موضوعات  ،شناسداز اینکه مهمترین بازیگر و هویت سیاسی خود را به نام دولت ملی می
  .کندفراملی و فروملی تقسیم می

رسمیت اصلی عقالنیت سیاسی دیگر . در عصر مدرن تنها در قالب دولت هاي ملی قابل فهم استنیز  امنیت سیاسی
بلکه تنها مرزهاي جغرافیایی و انسان هاي قرار گرفته در دولت ملی  ،شناسدرا نمی... .انسان ها، مذاهب، فلسفه و 

در دوران کالسیک و عصر متافیزیک امنیت سیاسی به هویت، مذهب، انسانیت و یا . موضوع امنیت سیاسی هستند
مور بسیار کیفی و سلیقه بستگی به ا امنیت سیاسیمنافع شخصی و استبدادي شاه و نزدیکان او بستگی داشت و تفسیر 

توانست معین کند که گردید که هر کس با توجه به جایگاهی که در قدرت داشت فارغ از هر گونه چارچوبی میاي می
ریزد و چگونه باید از آن منافع سیاسی و امنیتی کشور بر چه اساسی است و چه عواملی امنیت شهر و کشور را به هم می

با خلق کردن واحد سیاسی دولت ملی توانستند  ،ولوژي هاي قدرت در عصر مکانیکی مدرندر حالی که تکن. دفاع کرد
با توجه به  دولت. ملی قرار دهندآن را در چارچوب دولت ز بعد کیفی و اشراقی خارج کرده و را ا امنیت سیاسیکه 

ر مشروع و عالی خود را بر همه شود و اقتدابندد اصلی ترین منبع و مرجع حکمرانی میقراردادي که با شهروندان می
اند که ند و پذیرفتهاسرزمینی و جغرافیایی قرار گرفته بر اساس قرارداد شهروندان که در یک واحد. کندتابعین اعمال می

افتد و شان به خطر میامنیت سیاسیکنند که در چه مواردي مشخص می ،دولتی را براي امنیت و رفاه خود خلق کنند
امنیت دو موضوع وجود دارد که به عنوان بدیهی ترین امور در مورد . چگونه دولت باید مداخله کند تا امنیت بازگردد

اول مربوط به جغرافیاي سرزمینی و مرزهاي مشخص شده ملی . شوددر عصر مردن به رسمیت شناخته می سیاسی
را قرار دهد و به هیچ  اظت از مرزها و حفظ تمامیت ارضیخود حف امنیت سیاسیکه دولت باید در صدر مسائل  ،است

اي از خاك سرزمین خود را در جنگ با کشورهاي خارجی یا بر اثر ادعاهاي اقلیت هاي خاص در کشور عنوان تکه
که  ،گرددبه شهروندان برمی امنیت سیاسیبعد از جغرافیا بدیهی ترین اصل . واگذار نکند و یا به تجزیه راضی نشود

کومت باید با توجه به قرارداد و قانون اساسی که با تابعان خود بسته است تمام تالش خود را به کار ببرد که از داخل ح
شهروندان هر گاه از سوي جنگ طلبان و آشوب . یا خارج از مرزها عواملی باعث به خطر افتادن امنیت شهروندان نشود

دارد و ، دیگر آن جامعه امنیت نل، جان و یا ناموسشان در خطر استگران و دزدان داخلی و خارجی تهدید شوند که ما
دولت ملی باید تمام تالش خود را جهت سرکوب و نابودي متجاوزان و به حالت اول درآوردن محیط براي شهروندان در 

صل جغرافیا و دارد که به دوا امنیت سیاسیبه این ترتیب دولت ملی دو هدف عمده در تامین . حالت دوم، به کار گیرد
  .صدر قرار گیرنددر  امنیت سیاسیگردد و باید به شکلی امنیت تامین شود که این دو هدف شهروندان بازمی



12 
 

هاي ساختاري پیدا کرد که بر اساس الگوهاي اعمال قدرت و محدود کردن قدرت در تکنولوژي  امنیت سیاسی
به این نتیجه رسیدند که براي قدرت در عرصه عمومی به این شکل که عالمان علم سیاست . مکانیکی قابل فهم است

اي دارند که به انسان ها و رفتار آنها نیاز به مبانی عقالنی و ثابت شدهو شکل هاي متعدد آن در میان اجتماعات انسانی 
مت با پایه گذاري دانش مکانیکی در علم سیاست سامانه هاي اعمال و محدود کردن قدرت به س. ربط نداشته باشند

این فهم و . بروکراسی سازي و ایجاد نهادهاي اداري حرکت کرد که جداي از راي، اندیشه و قصدیت سیاستمداران بود
داد باعث شد که جریان قدرت بر اساس قاعده و اصول ها بها میکه به جایگاه بیش از شخصیت انساندرك مدرن 

ا مبنا قرار دادن دولت ملی خشونت هاي داخلی و قابل پیش بینی به سمت تقسیم شدن در جامعه حرکت کند و ب
هاي سیاسی توانست با درت مدرن با استفاده از تکنولوژيمکانیک ق. خارجی به شکل علمی و حقوقی حل و فصل گردد

اصولی چون بروکراسی، دموکراسی، تقسیم قوا، حقوق طبیعی، تفکیک قوا، قانون اساسی، حقوق شهروندي، انتخابات، 
یري، رفاه و شادي شکلی از توزیع قدرت را در دولت شهرها ترسیم کند که به عقالنیت، پیش بینی پذ.... و  جامعه مدنی

ي متافیزیکی قدرت به شدت شخصی، در حالی که تکنولوژي ها. )88: 1386هابرماس،( تر باشدشهروندان نزدیک
جز اراده و نیات هیات حاکمه وجود  امنیت سیاسیهیچ مبنایی براي  ،شدنداسی، استبدادي و کیفی بودن و باعث میقی

هاي مکانیکی قدرت مدرن سازمان ها، ادارات، حقوق، مجلس، انتخابات، رسانه ها و سایر لوژينداشته باشد اما در تکنو
نهادهاي حزبی و صنفی اي تدارك دیده شده بود که حتی اگر فردي ظالم، فاسد و جانی نیز باشد نتواند منافع ملی را 

تکنولوژي هاي مکانیکی قدرت باعث شدند که . )Philip,2010:38( را به خطر اندازد امنیت سیاسینابود کند و 
اکنون اموري که تمامیت ارضی و جغرافیاي . دایره امنیت از سطح دربار و شاهزاده ها به سمت شهروندان حرکت کند

-انداخت عوامل امنیتی قلمداد میي دیگر به خطر میسرزمینی را از یکسو، و جان ومال و ناموس شهروندان را از سو
هاي مدرن خاك و سرزمین را براي و تاسیس دولت گراییملی. اندیشیدکه دولت ملی باید براي آنها چاره اي می ،شدند

. شهروندان داراي اهمیت ساخت و از سوي دیگر شهروندان نیز به موضوع بسیار مهم براي دستگاه حاکمه تبدیل شدند
نگار امنیت سیاسی در عصر مکانیک و فیزیک کامال متفاوت با عصر متافیزیکی بود چرا که در شکل نظام هاي ا

که امنیت حکومت و قلمروهاي متغیر آنها  ،امپراطوري هخامنشیان و یا حکومت هاي چین باستان رعیت وظیفه داشت
که از جغرافیا و جمعیت کشور خود محافظت را با جان و مال خود حفظ کند اما در عصر مدرن وظیفه حکومت است 

امنیت سیاسی مفهومی کامال علمی،  .نماید و امنیت شهروندان را به هر شکل ممکن تامین نماید تا مشروع قلمداد شود
ها نیز در توانایی به کاربردن استراتژي هایی بود که مندي حکومتعقالنی و به رسمیت شناخته شده پیدا کرد که قدرت

گرفتند و زمانی که از رسیدن به منافع ملی و دفاع از فظ قلمرو سرزمینی و رضایت شهروندان خود به کار میبراي ح
  .افتادنداصالح یا انقالب می شدند و فرایندشدند دچار بی مشروعیتی میآنها ناتوان می امنیت سیاسیشهروندان و حفظ 

جانی به رعیت هم ناتوان بودند و اغلب ثبات مرزي نیز وجود ها حتی از امنیت دادن مالی و دولت در دوران کالسیک
ها حفاظت از مرزها و شروندان ، هدف اولیه و ظاهري همه حکومتملتمدرن با به وجود آمدن دولت در دوره. نداشت

که  چرا ،البته امنیت بخشیدن به جمعیت به راحتی امکان پذیر نبود. به نحوي که امنیت آنها پاس داشته شود ،بود
رسند با توجه به قانون توقعات فزاینده جماعت هاي انسانی به محض اینکه به سطحی از امنیت، آرامش و رفاه می
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اکنون از آن توان  ،شدبرند و اموري که در قدیم باعث امنیت بخشیدن به آنها میخواسته هاي خود را باالتر می
ترین و ، یعنی ظالمکندي رژیم سیاسی در جهت عکس حرکت میبه این معنا امنیت گاهی با کارکردها. برخوردار نیست

اما به محض  .توانند به بقاي خود ادامه دهندفاسدترین حکومت ها توان مقاومت و ایستادن در برابر مردم را دارند و می
وال بردن خود اینکه حکومتی امنیت و رفاه را براي شهروندان مهیا کرد در درجه اول زمینه را براي نابودي و زیر س

نسبی بودن امنیت و حرکت کردن خواسته هاي شهروندان متناسب با  ،به علت وجود داشتن قانون. فراهم کرده است
روزگار است که عده اي امنیت را نیز مفهومی ذهنی و کامال برآمده از کارکردهاي حکومت، میزان توانایی و آگاهی 

اگر این قانون را به این شکل در علم سیاست مطرح کنیم قابل درك . دادندطور نگاه به آینده آنها میشهروندان و همین
هاي پدرساالرانه و سلطنتی در تاریخ عمر زیادي داشتند و اغلب رعیت هاي آنان قیام، ، که چرا حکومتخواهد بود

  .رسیدشورش و یا حتی اندیشه اصالح نیز به ذهنشان نمی

 ،ایستا به معناي حفظ جغرافیا و جمعیت از تهدیدات داخلی و خارجی تاکید کنندتوانند بر مفهومی دولت هاي مدرن نمی
در ابتدا دولت . باشدهر روز با توجه به عوامل بسیاري در حال تغییر می امنیت سیاسیچرا که ذات منافع، تهدیدات و 

ین امنیت در دستگاه فکري مکارکردهاي حکومت براي تا. ایت کندباید امنیت را در بعد ظاهري جان و مال مردم رع
جلوگیري . کندکند که در آن قدرت پلیسی امنیت شهرها را حفظ میفیزیکی به شکل حکومت مندي مکانیکی بروز می

البته . باشداز خشونت و ایجاد کردن دستگاه قضایی و اداري به منظور توزیع منابع قدرت در جامعه بر عهده حکومت می
کند که مرجع نهایی اعمال حکم و از سوي دیگر دفاع از بودجه و توان باال سعی می حکومت در بعد داخلی با صرف

پلیس، قوه قضاییه و ارتش وظیفه حفاظت جان شهروندان در برابر تهدیدات داخلی و . حقوق شهروندان را برعهده بگیرد
صوص البی هاي فرو و فرا ملی دولت باید از همه احزاب، اصناف، گروه هاي ذي نفوذ و بخ. دارندبرعهده خارجی را 

حرکت بعد از امنیت جانی . امنیت داخل مرزهاي دولت ملی را براي شهروندان ایجاد نماید بتواند ا، تقدرتمندتر باشد
براي برنامه ریزي سیاسی دولت مکانیکی مربوط به اقتصاد و سروسامان دادن به حیطه سود و زیان بانکی است که 

در این بعد دولت از غایت هاي جنگی . یدن به رفاه و داشتن امکانات اولیه بسیار اهمیت داردبراي شهروندان به قصد رس
به سمت غایت هاي اقتصادي در حرکت است تا شهروندان با انصاف، عقالنیت و سایر وجوه تمدن مدرن بتوانند امنیت 

-راجع به سطوح فرهنگی در جامعه می یامنیت سیاسموضوع بعد در . داشته باشند و از زندگی در کشور خود لذت ببرند
کنند که هر هویت مرکزي اي هویت ها پیرامون را به زمانی شهروندان احساس امنیت فرهنگی و هویتی می ،باشد

هر کدام از موارد باال از قبیل وابستگی سیاسی، شکست در جنگ، نابود شدن اقتصاد ملی و تحقیر . رسمیت بشناسد
که با ما از گذشتگان آموخته ایم . کشور بزند امنیت سیاسیربات بسیار هولناکی را به تواند ضشدن هویت ملی می

توان امنیت تک تک انسان ها زندگی کردن در کنار یکدیگر بدون داشتن یک خرد جمعی که متبلور در دولت شود نمی
البته هر . دانندع تمدن بشري میرا تامین کرد و شاید به همین دلیل است که داشتن دولت را برابر با عقالنیت و شرو

در دوره مدرن بعد اول امنیت . تواند به راحتی و با رها کردن امور به دست حوادث امنیت را تامین کندحکومتی نمی
اما این بعد امنیت . شدمربوط به جان انسان ها و از دست ندادن تمامیت ارضی بود که در جغرافیا و سرزمین خالصه می

آنچه عقالنیت مدرن را از . هاي سنتی نیز دارا بودندحتی بسیاري از امپراطوري کشورها و دولت هاي استبدادي و ،را
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حرکت کردن به سمت اقتصاد و کشاندن دایره امنیت از امور نظامی و جنگ به اقتصاد و فعالیت  ،کردقدیم متمایز می
اشت بلکه در کنار حل اختالف و سرکوب مهاجمان داخلی و حکومت تنها وظیفه نظامی و امنیتی ند. هاي تجاري بود

داشتن اقتصاد پویا و وابسته . کردتوانست رفاه و امنیت اقتصادي را نیز براي شهروندان خود تامین میباید می ،خارجی
ه مصرف که هر دولت ملتی به تنهایی سرمایه و توان خود را در بیراهگردید، نبودن در کاالهاي استراتژي باعث می

ها به وجود رسید که یکی دیگر از وظایف حکومتاما عالوه بر امنیت اقتصادي بشر در دوره مدرن به این نتیجه . نکند
شد و گري و حتی اقتصاد تعریف میود که به دور از فضاي جنگ، نظامیآوردن امنیت فرهنگی و رضایت خاطري ب

روندان در مدت زندگی خود آنها را خودآگاه یا ناخودآگاه آموخته مربوط به احساسات، فکرها و ایستارهایی بود که شه
کند و با استفاده از نمادها، نهاد ها و زبان در اینجا نقش دولت از شکل پلیسی به نقش شبانی تغییر جهت پیدا می. بودند

رایش، لباس تا نحوه هاي گوناگون قدرت انحصار کامل فرهنگ، ادب و بسیاري از آداب و رسوم اجتماعی از سبک غذا،آ
دولت باید سامانه هایی را تدارك ببیند که شهروندان احساس . گرددفکر کردن نیز به استانداردسازي هاي دولت برمی

غدغه امور حاکمیت آن به دست کسانی است که د ن نیزواند و اکنداخلی و خارجی را خود ایجاد کردهکنند قدرت 
  . فرهنگی و اصول دموکراسی را دارند

شود و هر کشور بر اساس فهمی که در بعد روابط میان دولت ملت ها در عصر مردن منافع ملی به رسمیت شناخته می
دولت ها توان نظامی و اقتصادي خود . باشدخود می امنیت سیاسیشود به دنبال تامین عمدتا بر واقع گرایی استوار می
محسوس و هنري فرهنگ ملی خود در قالب زبان، ادبیات، موسیقی، برند و با ترویج نارا در محیط بین الملل باال می

کنند، هویت خود را در جهان به فیلم، شعر و یا سایر کاالهاي عمومی جذاب از جهان گردي تا غذا و مذهب سعی می
یت امنبه طور خالصه در دوره مدرن . شکلی عقالنی و انسانی و داراي تعامل سازنده با سایر کشورها نشان دهند

گشت که قصد داشت با بزارهاي گوناگون از تهدیدات علیه به موضوعات سیاسی، اقصادي و فرهنگی اي برمی سیاسی
گردد که بشر مربوط به دوره مکانیکی عصر فیزیک برمی امنیت سیاسی. جمعیت و جغرافیاي دولت مدرن جلوگیري کند

ی را جدا کرده و نیروهاي سیاسی را در دولت ملی با تا اندازه اي موفق شده است مرزهاي عقل سیاسی و عمل سیاس
رویکرد بروکراتیک از باال و دموکراتیک از پایین به نحوي مراقبت و نظارت کند که توان، جسارت و قدرت نمایی 

  .کندقابلیت تحقق پیدا می ،کومت مندي مکانیکیاین مهم با کمک علم سیاست و ح .عوامل ضد ملی کاهش یابد

  در عصر جهانی شدن امنیت سیاسیهاي اطالعات و تکنولوژي

 امنیت کشورها را بر اصول بدیهی انگاشته شده دتوانعرصه تحوالت سیاسی دیگر نمی ،به باور بسیاري از پژوهشگران
و و با استفاده از تکنیک هایی چون دولت ملی، انتخابات، احزاب، رسانه هاي دولتی، موازنه قوا  در دوره مدرن ایجاد کند

اینکه امنیت در عصر جدید به لحاظ سیاسی چه . فاظت کندسازمان هاي بین الملل از امنیت شهروندان جهانی ح
اي که شهروندان جهانی به آن اعتماد دارند در واحد سیاسی ؟)Tilly,1998:394-400( شودمواردي را شامل می

توانند امنیت بشري را تضمین کنند؟ زارهایی میکجا در حال شکل گیري است؟ و از همه مهمتر چه کسانی و با چه اب
ها متن زندگی انسان. پیدا کرده است هاي معرفتی، تغییر عصر و تغییر تکنولوژي، تحولی اساسیبه علت تغییر نظام همه
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هاي متمرکز، نشسته پاي تلوزیون و یا دلخوش به خبرهاي متناسب با آن دیگر زندگی خانوادهعوض شده است و 
ها بسیار تغییر کرده است و تا طور بروکراتمنافع ملی و همینو رادیو و شرکت کنندگان در احزاب و مدافعان  روزنامه

در ... حدي برخی واژگان مثل امپریالیسم، منافع ملی، انحصارات دولتی، دولت رفاه، فرهنگ توده اي، شهروندان ملی و 
هاي سهمانطور که در کال. باشندخ اندیشه هاي سیاسی میتاری سبراي در ،حال تبدیل شدن به آرشیوهاي موزه اي

،ساختاري، ساختگرا یا پراگماتیستی از وبر، مارکس تا آلتوسر و گیدنز قرن بیستم با رویکردهاي تفهمی سیاست گذاري
-به آثار فیلسوفان و آرمان گرایانی چون افالطون، آگوستین و حتی هابز نگاهی تحقیرآمیز و غیرکاربردي می

اي و پسامدرن با ویکردهاي انعکاسی، انتقادي، سازهاث مدرنیته از منظر ر،امروزه در قرن بیست و یکم نیز میرانداختند
-ده است که بشر در حال تجربه زیستبه نحوي که براي همگان بدیهی ش ،نقدي شالوده شکنانه مواجه شده است

لیدسی اعتماد به ریاضیات و منطق فیزیک مکانیکی زیر آن نقطه اق. باشدجهانی به شدت متفاوت از دوره مدرن می
در عصر مدرن به شمار ... سوال رفته است و لویتان دولت که انحصارگر مرگ، زندگی، قانون، فرهنگ، فکر، اقتصاد و 

اکنون به دام بازنمایی هاي عرصه مجازي افتاده است که روز به روز شهروندان خود را در فضاي جهانی از  ،رفتمی
توسط دوربین هاي تلفن همراه و کلیپ هایی  ،هاي مجازيیت سیاست و رازآلودگی آن در شبکهدهد و اشرافدست می

اما دولت  ،باشندبشر در حال نزدیک شدن به یکدیگر می. شودکه سر از خصوصی ترین وجوه قدرت درآورده اند افشا می
 کننددار بر تفاوت ها و حفظ منافع ملی پافشاري می ملت ها با استدالل ها و مشروعیت هایی غایی بسیار خنده

مردم از سیاست در عصر اطالعات به  "هايکالین"، که به گفته و شاید به همین علت باشد ) 141: 1387ناي،(
، سایبري و مجازيقدرت با سامانه هاي جدید، روزمره، از پایین به باال در قالب نمادها و زبان هاي . شدت تنفر دارند

  .),2007Hoy( هنگی در حال تولید شدن است و این موارد سرشت امنیت را نیز دچار تحول بنیادینی ساخته استفر

فیزیک نیوتنی بر اساس . گرددمبناي تغییر مفهوم امنیت در بعد معرفت شناسی به الزامات فیزیک کوانتوم برمی
یابی به سعادت و فضیلت، در این دنیا وجود راه دست، ادعا داشت تنها گونه خودعاهاي پوزیتیویستی و کامال ریاضیاد

 ،تواننددارد و اگر انسان ها با روش هاي عقالنی و محسوس به کشف جهان با خلقیات تجربه و آزمایش بپردازند می
هاي مکانیکی در این روش با استفاده از تکنولوژي .بسیاري از امور ناآرام و بی قطعیت در دنیا را به رام خود درآورند

عرصه سیاسی به خلق دولت و سپس اجازه دادن به آن براي انحصارگري انجامید و پس از آن هر مفهومی براي اصالح 
هاي آرمان گرا و واقع گرایی نیز به کار گرفتن تکنیک امنیت سیاسی. در قالب شهروندان ملی، منافع ملی استوار گردید

معرفت . گري به دنبال آن بودن که جغرافیا و جمعیت دولت ملی را حفظ نمایندمیکه از راه اقتصاد، فرهنگ و نظاشد 
گشت که با شیوه هاي تفهمی، ساختاري و بروکراتیک سعی شناسی سیاست مدرن به دو سطح عین و ذهنی بازمی

عصر  اتفاقی که در. داشت با فرهنگ مشارکتی، انتقادي و تخصصی به صورت نهادي جلوي ناامنی را سطح کند
به بعد بشر با جنبه هاي جدید از وجودشناسی و هستی آشنا شده  1990این است که از سال  ،اطالعات افتاده است

است و نیروهاي غیر قابل محسوسی را به خدمت گرفته است که تاثیر بسیار زیادي بر امنیت دوران مدرن داشته اند و 
امنیت، شیوه هاي عملیاتی شدن و سیاست گذاري امنیت را به توان گفته به طور کامل تعریف امنیت، غایت حتی می

تواند عالوه بر دوگانه که چگونه می ،به لحاظ اندیشه اي عصر اطالعات به بشر جهان مجازي را آموخت. هم ریخته اند
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طب ي دیگري به نام فضاي شبکه اي و مجازي وجود دارد که جهانی، تمرکززدا، مخاانگاري هاي عین و ذهن، عرصه
که آنها را به صورت تکنیکی به  ،محور و غیرمحسوس و بی انتهاست و با این شکل از تکنولوژي ها انسان بر آن شد

 است و همین امکان باعث فرارفتن ازانسان اکنون توانایی مجاري نیز پیدا کرده . عرصه انسانی و سیاسی نیز بکشاند
  .  کندکلیشه ها و اخالق توده اي را فراهم می

سیستم هاي ارتباطی ساده و . هاي ارتباطی نزدیکی بسیار زیادي به تولید و حفاظت از امنیت در کشور دارندنیکتک
کرد و امنیت تولید شده نیز بیشتر به چارچوب ذهنی دربار شفاهی بیشتر مدل هاي سلطنتی و پدرساالري را تولید می

تار به انجام است و شبکه اي از روابط اجتماعی شکل بستگی دارد و به علت تمرکز قدرت سلطان، هر کاري را مخ
شکل سنتی و شفاهی توان ایجاد اعتماد میان مردم . که منافع و امنیت را جز در ساختار استبدادي تفسیر کنند ،گیردنمی

ه سمت در عصر مدرن تکنیک هاي ارتباطی ب. و رساندن آنها به حد اعتماد به نفس براي بیان خواسته هایشان را ندارد
شکل بروکراتیک و دموکراتیک قدرت سیاسی ریشه در روزنامه، . کتبی شدن و در نهایت تصویري شدن حرکت کرد

در حد مرزهاي ملی دور هم گرد آورد  ،هااین شکل ارتباط رسانی انسان. اشتکتاب، مجالت و بعدها رادیو و تلوزیون د
امنیت مدرن به شدت ملی . ل استبداد، استحمار و استثمار بایستندتا در مقاب ،به آنها خرد جمعی و اعتماد عمومی بخشید

،نهادها و ابزارهاي اطالع رسانی و فرهنگ سازي مثل ی دولت نیز با انحصار خاصی مراکزگرا بود و سامانه هاي سیاس
ده تر ساخت اما عصر مردن امنیت را مفهومی گستر. مدرسه، دانشگاه، انتشارات و صدا و سیما را در اختیار خود گرفتند

اول اینکه اگر چه اشرافیت علمی و مذهبی و قدرت دربار را . مکانیکی چندان اشکال عمده داشت امنیت سیاسی
شکست داده بود و قدرت را به مردم سپرده بود اما دوباره عده اي از مردم را به شکل انحصا و انقیاد بسیار بیشتري بر 

گرایانه از بعد بود که با روش هاي مارکسیستی، فاشیستی، رفاهی و ملی دولت خداي جدیدي. بقیه حاکم کرده بود
شد و به تمام بخش هاي عمومی و خصوصی زندگی شهروندان وارد پلیسی و مراقبتی به بعد شبانی و هدایتی وارد می

ده گرایی از سوي دیگر به علت تک گفتاري و مولف محوري بیش از اندازه رسانه هاي کتبی و تصویري تو. شدمی
ها را در قیت و حقوق افراد به خصوص اقلیتگردید که عقل فردي، خالعوامانه گوسفندصفتی در شهروندان ایجاد می

هاي چند رسانه اي مثل ماهواره، تلفن همراه و اینترنت در بعد ازدوره مدرن تکنولوژي. ساختغوغاي جمعی نابود می
اطالعاتی بشر را از مرزهاي دولتی شکل رایانه هاي سبک و قابل حمل ایجاد گردید که توانایی ارتباطی و تکنیک هاي 

و باعث شد بشر با استفاده از این تکنولوژي ها بدون سلسله مراتب با  )McSweeney,2004:68-72( فراتر برد
و از همه مهم تر مخاطب محور بودن و انتقادي بودن آزادانه در ) tofler,1970:137(استراتژي هاي عدم تمرکز 

موبایل در . شکل جهانی به یکدیگر اعتماد کنند و از حصار خودشیفتگی هاي گوناگون درآیند و به یکدیگر نزدیک شوند
ها و اینترنت شبکه هاي از هویت ها، جریان. اد کرده استارتباطات کالمی، خطی و تصویري انقالبی خارق العاده ایج

مفهوم امنیت . ها را ایجاد نموده است و باعث به وجود آمدن فرصت ها و امکاناتی براي عرصه سیاسی شده استجنبش
-می اطالعات کشورها به راحتی در دسترس شهروندان جهانی قرار. اکنون باید خود را در عصر اطالعات بازسازي نماید

گیرد و گروه هاي محیط زیستی و فعاالن حقوق زنان و حقوق بشر در همه جاي دنیا به صورت جنبشی فعال در مقابل 
تبادل عکس، نوشته، موسیقی، فیلم، خبر، تفسیر ، مقاله و کتاب سرعتی خارق العاده پیدا . دولت هاي ملی ایستاده اند
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مجموعه اي از کارتل ها . فرهنگ و هویت ملی زیر سوال رفته استکرده است و انحصارگري دولت ها کامال در زمینه 
و تراست هاي سیاسی، نظامی، اقتصادي و رسانه اي دنیا در کش و قوس با البی ها و شهروندان جهانی در حال تعریف 

ي است لذت مصرف گرایی و تنوع تصویري و خبر ،آنچه مبنا قرار گرفته است. استانداردهاي زندگی براي بشر هستند
: 1389بودریار،( )191: 1389آرنت،( دهدعادت می ،کم بشر را به زندگی شبیه سازي شده در جهان مجازيکه کم
 ،باعث شده است که امنیت به راحتی نتواند... سرعت، عدم قطعیت، نسبی گرایی، لذت، دایره وسیع انتخاب و . )119

یف کند و به یک معنا بشر به امنیت در عصر پسامدرن وارد خود را در ابرروایت هاي ملی، مذهبی، راست یا چپ تعر
تواند با شمع، کتاب، اخالق، تلوزیون، احزاب و سیستم هاي سنتی و مدرن برآمده از آنها شده است و به راحتی نمی

اي را هاي متعصبانههمزیستی داشته باشد چرا که چشم و گوشش باز شده است و تازه فهمیده است که چه حماقت
  .شکل داده است

به اعمال کردن و محدود کردن  ،منديتهاي حکومدر سامانه در عصر اطالعات به دو شکل ،هاي سایبريتکنولوژي
، خطرات و توانند با آگاهی از این دو حوزهگذاران امنیتی در هر کشوري میپردازند و بر این اساس سیاستقدرت می

بدترین شکل سیاست . داره بهتر جمعیت و جغرافیا از آن بهره گیري کنندهاي آن را شناسایی کنند و در جهت افرصت
گذاري امنیتی در عصر اطالعات مربوط به کشورهایی است که اصال ذهنشان فهمی از این تحول بنیادین ندارد و کشور 

روندان و ابزارهاي در حالی که شه ،باشد یا مکانیکی خودشانکه آشناي با سیاست هاي اندرزي و  ،برندرا به سمتی می
شود حتی اگر همه الزامات باعث می ،این گونه برخالف جهت تاریخ حرکت کردن. تکنیکی در عصر کوانتوم است

چون تغییر عصر و پارادایم درك نشده است با کژکارکردي هاي زیادي از جمله  ی براي کشور رعایت شده باشد،امنیت
تکنولوژي هاي . ها و نابودي سرمایه اجتماعی رو به رو شویمجایگاه بحران اخالقی، ریاکاري، فساد، به هم خوردن

حصار قبلی را از دست بدهند اما در نوع لت ها در اعمال کردن قدرت خود اندو ،ماهواره اي و رایانه اي باعث شده اند
. مدیریت باالتر رودتر کنترل و کنند درجه تخصص، شفافیت، کارآمدي، تمرکززدایی و از همه مهمقدرتی که اعمال می

امروزه اگر واحد سیاسی نتواند . )1386یعقوبی، ( توان در بحث دولت الکترونیک مشاهده کردنمونه این مطلب را می
خدمات بانک، بیمه، بهداشت، آموزش، و اغلب کاالهاي عمومی خود را به شیوه الکترونیکی و بر خط ارائه دهد با 

دولت الکترونیک با زیرساخت هاي مخابراتی و سخت . با خارج مواجه خواهد شدکاهش مشروعیت داخلی و قطع ارتباط 
افزاري و دانش نیروي انسانی و امکانات نرم افزاري کمک بسیار بزرگی به امنیت کشورها در عصر پساصنعتی کرده 

قابت و بقا ادامه است و باعث شده است که تنها کشورهاي داراي دولت الکترونیک بتوانند در محیط جهانی شده به ر
با استفاده از دولت الکترونیک بسیاري از ثبت نام ها، دادن مجوزها، نظارت ها و ارائه خدمات دولتی به شهروندان . دهند

از سوي دیگر برقراري انتخابات . دهدرا بسیار افزایش می امنیت سیاسیکند، که این امر صورتی سریع و شفاف پیدا می
شود که روز به روز جوامع در عصر اطالعات جه هاي عمومی، تلفن، اینترنت و موبایل باعث میالکترونیکی از طریق با

مشارکت سیاسی بروکراتیک قدیمی بسیار . مت دموکراسی هاي مستقیم و مشارکت حداکثري مردم حرکت کنندبه س
- ي راز و رمزگرایانه اي قرار میکند، غیرشفاف، مبتنی بر نظام حزبی و نمایندگی بود که مردم را در اشراف ساالري ها

هاي اعمال قدرت در عرصه خارجی براي از دیگر شیوه. ن و نظامیان نداشتدست کمی از قدرت دربار، کشیشا و داد
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ها، گروه ها، جنبش ها، سازمان ها و شود ارتباطات شرکتتوان به بعد دیپلماسی اشاره کرد که باعث میکشورها می
امروزه روابط خارجی و مبحث . )Kirshner,2006:321( آسان تر و بدون واسطه صورت گیردافراد و کشورها بسیار 

هاي ملی نیست، بلکه بسیاري از عناصر و بازیگران فرو و فرا ملی توانسته اند به صورت دیپلماسی تنها در انحصار دولت
هاي حقوق بشري، جنبش مثال سازمانبه عنوان . شوندهویت موثر و پراهمیت در فرایندهاي روابط بین الملل شریک 

اند در محیط بین الملل طرفداران بسیاري را خلق کنند و به یست و گروه هاي تروریستی توانستههاي صلح و محیط ز
هاي ملی را دارا عضوگیري، آموزش و کنش سیاسی در سراسر جهان بپردازند به نحوي که نقشی بیش از برخی دولت

اند با استفاده از دیپلماسی عمومی و تاثیرگذاري بر افکار عمومی منافع خود را پیش ببرند و از کشوري که بتو. باشندمی
  . )210-202: 1388پوراحمدي،( تهدیدهاي اقتصادي و نظامی و اجماع جهانی علیه کشور خود جلوگیري کنند

کشورها باید . در عصر اطالعات تنها به تحکیم قدرت در اعمال از پایین به باال ندارد امنیت سیاسیاز سوي دیگر مقوله 
فکري به حال شهروندان خود بکنند که در معرض نمادها، دال ها و فرهنگ هاي دیگر قرار گرفته اند و اغلب خود را 

گري درآمده است به صورت غارت شان جلوي ترقی آنها را گرفته است وکه دولت ملی ،شهروند جهانی قلمداد میکنند
خالقی، ( هاي چندرسانه اي و فضاي شبیه سازي شدهدر عصر تکنولوژي. که سر ستیز با شهروندان را پیدا کرده است

، شهروندان محصور در مرزهاي ملی با بمباران اطالعاتی و دامنه اختیارات بسیار وسیع دیگر )113: 1389اسالمی،
دانش و اطالعات را قبول ندارند و بسیاري به دنبال خلق هویت هاي قومی، مذهبی،  انحصارگري دولت در فرهنگ،

دولت ها و سیاست گذاران باید با درك این شرایط گذار مجموعه تدابیري را بیندیشند که جو . گردندجهانی و انسانی می
د شبکه هاي اجتماعی گسترده و عصر اطالعات شهروندان کشور را در مقابل نظام سیاسی خود قرار ندهد تا با ایجا

براي داشتن امنیتی . تبلیغ نمادها و زبان ضدیت با وضع موجود انقالب پنهانی و نرم را برضد حکومت پایه ریزي کنند
نیاز به طراحی زبان و هویت ملی به صورت خودجوش کردن فضاي ارتباطی و  ،خالق، پویا و انعطافی در عصر اطالعات

قادي داریم تا شهروندان به دور از هدایت ها و تزریق مستقیم دال هاي قدرت، از کشور و امکان فعالیت هاي انت
ایجاد سامانه هاي جامعه مدنی مجازي، دموکراسی دیجیتالی، رسانه هاي محلی منتقد،  .سرزمین خود بیگانه نشوند

ر اطالعات پناهگاه خود بدانند شود که شهروندان دولت و کشور خود را در عصحوزه عمومی فعال و مشارکتی باعث می
یکی از بزرگترین تهدیدات کشورهاي در حال توسعه . )24: 1389معتمدنژاد،( آیدکه در همه زمینه ها به یاري آنها می

تکنولوژي اطالعاتی آشنا شده اند و جوانان بیکار تحصیل کرده ایست که به ناگاه با ابزارهاي  امنیت سیاسیبه لحاظ 
بنابراین در عصر اطالعات .تواند توقعات فزاینده آنها را که از هر متنی خارج شده اند برآورده سازدنمیهیچ رژیم سیاسی 

مفهوم امنیت سیاسی با توجه به فرایند جهانی شدن، شکل گیري جنبش هاي جهانی، رواج تکنولوژي هاي اطالعاتی و 
: 1389ایگلتون هابرماس، ( شودکی خارج میرشد کردن شهروند جهانی از شکل دولت ملی و تکنولوژي هاي مکانی

تواند تنها با اقتصاد، فرهنگ و نمادهاي دولت ملی خود را بازسازي کند چرا که وجوه سازه اي نمی امنیت سیاسی. )51
امنیت تنها به حفظ جغرافیا و جمعیت دولت ملی به صورت سخت افزاري . شودو فرهنگی به تعریف امنیت وارد می

گیرد و سیاست گذاران امنیتی باید بتوانند با توجه تغییر ود بلکه دایره امنیت وجوه قدرت نرم را نیز دربرمیشمنحصر نمی
هاي جدید امنیت براي مواردي چون تروریسم، جنبش ها، فضاي مدنی پارادایمجوهره سیاست و قدرت و وارد شدن به 
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توان تغییرات امنیت به طور خالصه می. )15: 1390ن،اریکسو( هایی داشته باشندطرح.... سایبري، محیط زیست و 
  .سیاسی در عصر اطالعات را در چند بعد زیر به تصویر کشید

در عصر . کندشود که به مجازي شدن روابط، عقل و تمامی وجوه زندگی ربط پیدا میبعد اول مربوط تغییر فضایی می
شوند که اساسا امنیت به دو شاخه سخت افزاري و نرم افزاري اطالعات وجوه سایبري، و مجازي آنقدر داراي اهمیت می

که  ،کنندها در روزمره خود آنقدر به زندگی مجازي و روابط سایبري و شبیه سازي شده عادت میانسان. شودتقسیم می
که سیاست در صورتی کامل خواهد بود  امنیت سیاسی. ریزددر بسیاري اوقات مرز بین دنیاي واقعی و مجازي به هم می

شهروندان در معرض اطالعات و نمادها و . گذاران نسبت به عرصه مجازي و شبیه سازي شده آگاهی داشته باشند
فرهنگ هاي موجود در فضاي سایبر هستند و از حکومت خود توقع دارند در عین حال که باالترین زیرساخت ها و 

د از امنیت شبکه ها و روابط به صورت ضمانت ندهشان قرار میامکانات را براي بهره برداري از این محیط را در اختیار
 خواست شهروندان جهانی از دولت هاي خویش است ،کم حکومت کردن و کارآمد بودن. بخشیدن به آنها نیز بهره ببرند

)Ripsman,2010:26(  تا زمانی که حاکمیت را کامل از دست بدهند و نهادهاي بین المللی و فروملی توان
خواهد در عصر اطالعات امنیت سیاسی را به نحو متعادلی حفظ نماید دولت اگر می. دن امور بشر را داشته باشندچرخان

  .باید سیاست گذاري کارآیی در محیط مجازي داشته باشد

اکنون سطح فرهنگی نیز در عصر . بعد دوم مربوط به تقابل، رویارویی، ارتباط، تعامل و گفتگوي فرهنگ هاست
این هنر سیاست است که بتواند با توجه به باز شدن گوش و چشم شهروندان، . شودبه حیطه امنیت وارد میاطالعات 

شود و اطالعات به صورت داده در اثر تفسیر به اطالعات تبدیل می. رویکردها و جهان بینی هاي گوناگون را اداره کند
دولت ها از سوي اطالعات بی شمار و . گردددیل میتبلیغ و بارش مداوم به فرهنگ هایی با طرفداران خاص خود تب

دیگر شهروندان از نظام آموزشی، اطالعاتی و رادیو و . شوندفرهنگ هاي متنوع دچار بحران و کاهش امنیت می
بلکه اکنون رسانه ها به صورتی شهروندان را قدرتمند و تولیدگر ساخته اند  ،شنوندتلوزیون رسمی اخبار و تفسیر را نمی

از طریق تولید زبان  شهروندان. دن به دال ها باشندمخاطبی توده اي نیستند، که در انتظار آماده و ناخودآگاه گوش دا که
به  ،طبقات اشرافی و متوسط فضاي شهروندي از. امعه مطرح کنندخواهند خود را در جها و فرهنگ هاي گوناگون می

کشیده شده است که به راحتی ناخودآگاه جمعی و  ار فقیر ولی آگاه،یه اي و حتی بسیباال به سمت شهروندان پایین، حاش
 قدرت همبستگی جامعه را قبول ندارند و به دنبال آنند که کنش گري هاي زیادي انجام دهند

)Williams,2007:92-120( . دولت ها و سیاست گذاران امنیت اگر اینگونه از هویت خواهی و گسترش دامنه
گیرند و ممکن ها، اطالعات و فرهنگ هاي گوناگون و تمام نشدنی قرار میدر مقابل جنبش شهروندي را درك نکنند

فرهنگ یکی  .)196- 167: 1387کلمن،( است که وقت، هزینه و قدرت خود را با کاهش مشروعیت از دست بدهند
دایره . یر نیستشوند و حکمرانی جر با اعمال قدرت بر قلب ها امکان پذاز عرصه هاي اصلی امنیت محسوب می

که گاهی  صاحبان حق زیاد شده است و فرهنگ هاي گوناگون به شکل هاي متنوع و با تمام قوا به صحنه آمده اند
شود زمینه مداخله کشورهاي دیگر و نابودي کشورهاي جهان سوم با وجوه فرهنگی مشروع جلوه داده می

)Sandole,2007:197(.  
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بودجه بسیاري از . گرددهاي چندرسانه اي و فضاي بازنمایی ناشی از آنها بازمیبعد سوم امنیت به خاصیت تکنولوژي 
. شود که بتوانند بر ذهنیت مخاطبان خود اثر بگذارندسازمان ها و مراکز دولتی در عصر اطالعات صرف آن می

ت نرم و فرهنگی دیپلماسی عمومی در عرصه روابط بین الملل در جهت تامین امنیت کشور به صورت استفاده از قدر
بازي هاي کامپیوتري شکلی از زندگی را براي بشر قرن بیست و ماهواره، اینترنت، دوربین هاي موبایل و حتی . است

بازنمایی به معناي . )Smith,2006:32-35( دهندیکم را ایجاد کرده اند که امنیت را در مدل ها بازنمایی قرار می
آموزد که نحوه انعکاس بازنمایی به سیاست گذاران می. هاي جمعی استجدي نگرفتن واقعیت و توجه به ذهنیت 

ن نیز این دردر دوره مکانیک و عصر م. )Macdonald,2007:39-42( بیش از خود واقعیت اثر دارد ،اطالعات
اصال رفت اما در عصر پسامدرن این گزاره به این معنااست که مطلب در استراتژي هاي بازاریابی و جنگ به کار می

شود وجوهی از بازنمایی و آنچه دیده، شنیده، نوشته و به تصویر کشیده می )425: 1390نگري،( واقعیتی وجود ندارد
امنیت سیاسی باید بتواند در این محیط نوسانی، . هاي دوري و تکراري است که صورتی بسیار ناپایدار و بی پایان دارند

و واقعی را سامان دهی کند که از یکسو منافع ملی را حفظ کند و از  طوري دو فضاي مجازي ،متغیر و به شدت کیفی
  .)Geoff,2006:75-84( سوي دیگر با وجود شهروندان توانا و دانا متهم به دروغ، ریا و ناکارآمدي نگردد

  اطالعات  فیزیک  متافیزیک  عصر
  سایبري - کوانتومی   مکانیکی  دم دستی ساده  تکنولوژي

  نرم سازه اي  بروکراتیک اداري  کیفی –هنجاري   قدرت
  اطالعاتی –سایبري   تصویري - کتبی   شفاهی  رسانه

  دموکراسی جهانی   دموکراتیک - جمهوري   پاتریمونیال  نظام سیاسی
  جهانی شدن  دولت ملی  امپراطوري  واحد سیاسی

  شهروند جهانی  شهروند دولت ملی  رعیت  موضوع سیاست
 -جمعیت  –دولت ملی   اشراف –سلطنت   منافع ملی

  نظامی
  ایدئولوژي  –فرهنگ 

  فرهنگ –اطالعات   قدرت نظامی –اقتصاد   سیاست  متغیر اصلی امنیت
  اطالعاتی –نرم   مادي -فیزیکی   متافیزیکی  امنیت سیاسی

  روزنا -ناي   کانت - مورگنتا   ماکیاول - هابز  متفکر
  

  نتیجه

ها در اصلی دولت اهداف. هر چند بسیار ناکارآمد، فاسد، غارتگر و ناتوان شده اند اند،هاي ملی از بین نرفتهولتهنوز د
شدن و گسترش ایدئولوژي و  ابرقدرت، رفاه ،آزادي ،استقالل ،افتخار، رضایت .شودقالب واژگان با شکوه بیان می

گی به رسیدن به اهداف تعیین امنیت در هر کشوري بست. رودهژمونی در منطقه و دنیا از اهداف دولت ها به شمار می
شود و بستگی به رابطه دولت با واحدهاي ملی، در واحدهاي سیاسی گوناگونی دنبال می امنیت سیاسی. شده دارد
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دولت ها با . توانند رعیت، شهروندان ملی و حتی شهروندان جهانی باشندموضوع امنیت نیز می .فراملی و فروملی دارند
ن جنگ، فرهنگ، اقتصاد و سیاست هاي تشویقی، تنبیهی، اتحادي و ائتالفی به دنبال حداکثر استفاده از ابزارهایی چو

هدف اصلی این نوشتار آن .  کنندرساندن امنیت خود هستند و در این راه از روش هاي آرمانی و واقع گرا استفاده می
گردد؟ یاسی چیست؟ چگونه ایجاد میاینکه امنیت س. در هر عصر تعریف خاصی دارد امنیت سیاسیبود که نشان دهد 

شود؟ ابزارهاي ایجاد کننده امنیت و تکنولوژي هاي حکومت براي ایجاد امنیت کدامند؟ براي چه کسانی تعریف می
سه عصر به همراه سه نوع تکنولوژي قدرت مورد بررسی . شودهمه بستگی به عصري است که امنیت در آن تعریف می

مندي روش هاي خاصی را براي امنیت دهی که در هر یک تکنولوژي هاي حکومت )318: 2،1389فوکو( قرار گرفت
  .کننداستفاده می

در عصر سنتی و با وجود تکنولوژي هاي قدرت متافیزیکی امنیت سیاسی مخصوص اشراف، دربار و سلطنت بود به 
عصر مدرن و با شکل گیري  در. گردیدنحوي که رعیت و جغرافیاي سرزمینی قربانی آرمان هاي پدرساالري می

اهداف  ،جغرافیا و جمعیت ملی. امنیت در مورد شهروندان دولت ملی به کار گرفته شد ،تکنولوژي هاي قدرت مکانیکی
شهروندان را  امنیت سیاسیامنیتی ملی گردیدند که دولت با شیوه هاي بروکراتیک و دموکراتیک به دنبال آن بود که 

و با به وجود آمدن تکنولوژي هاي پسامدرن امنیت به حیطه شهروندي جهانی وارد  در عصر پسامدرن. حفظ نماید
اکنون شهروندان جهانی، محیط زیست، . گردید و با استفاده از قدرت نرم موضوع امنیت دچار تحول اساسی گردید

  .شوندد میو بسیاري از موضوعات جهانی در عصر اطالعات امنیتی قلمدا )15: 1390کانوي،(مجازي  تروریسم

سه گونه امنیت سیاسی در عصر جدید در کنار یکدیگر وجود دارند و هیچ یک برتري ذاتی و حقیقی  :پیشنهاد پایانی
مثال . باشدبسیاري از مفاهیم و تکنیک هاي امنیت متافیزیکی اکنون قابل اجرا و داراي کاربرد می. بر دیگري ندارد

ي تبلور اجتماعی سیاسی سنت هنوز شیوه هایی کارآمد در امنیت بخشی توجه به اخالق، مذهب و خانواده به معنا
تنها وجه ناکارآمد متافیزیک قرائت استبدادي و یکه ساالري بود که ناشی از حکومت مندي . آیدسیاسی به حساب می

بسیاري اط در غیر اینصورت حکومت منتافیزیکی پیامبران و ائمه و همینطور . هاي ناکارآمد شاهان و سالطین بود
به همین ترتیب الگوهاي امنیت سیاسی فیزیک نیز . باشدصالحان و نیکان در عصر اطالعات نیز قابل الگو گیري می

کارآمدي حکومت مندي . هنوز نابود نشده اند و دولت ملی و منافع ملی قدرت بسیار باالیی در عصر اطالعات دارند
اما نمیتوان وجوه . د نشده است بلکه تقویت باالیی به دست آورده استفیزیکی مکانیکی در عصر اطالعات نه تنها نابو

اطالعاتی و سازه اي ، امنیت سیاسی که در فرایند جهانی شدن عصر اطالعات شکل گرفته است، مورد غفلت قرار 
ریخ و به طور خالصه در این نوشتار سعی شد براي مبانی علم سیاست، روش شناسی علم سیاست و همینطور تا. گیرد

اندیشه سیاست ، سه گانه اي از مفاهیم امنیت سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و جایگاه هر کدام متناسب با تکنولوژي 
  .هاي هر دوره تحلیل گردید
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Technology and revolution in security politic 

Abstract 

Technology is ability human for change environment.  If change occurs in nature 
environment, instrumental technology in the field architect or medicine can design and 
construction subject about the self problem. But in the human science for example politic 
what is technology? In this article researcher focus on security politic and relation this subject 
to the change of technology. . The main question is what is impact technology and change it 
under the security politic. For answer to this question Article is divided three parts. Part one 
analysis simple technology in the ancient and classic era that produce security politic very 
relation despotism. Security describe protection system politic and king family. Part two The 
mechanic technology for example mechanism industrial caused security politic limited to 
protection civilization that available in the nation state. Part three analysis information 
technology that shape new politic world. This technology created new field the name is soft 
and cyber field. Security politic can design and implementation in this new aspect  
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Technology, security politic, change 

 

 

  


