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چکیده
پرسش اساسی مقاله حاضر این است که سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر «خوشبختی و شادکامی مردم»
را چگونه میتوان صورتبندی مفهومی -نظری کرد؟ به نظر میرسد با بازاندیشی انتقادی در مبانی
نظری سیاستگذاری امنیتی با توجه به شرایط جهانی ،تحول در ارزشها و هنجاریهای سیاسی–
زیستگانی ،تغییر ماهیت تهدیدات ملی و همچنین تغییر در ماهیت «نیازها» و «خواستهها»ی مردم در
عصر شبکهایشدن مناسبات ،میتوان ایده سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم را صورتبندی
کرد .در این مقاله که به لحاظ روشی توصیفی– تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی -نظری انجام
گرفته است ،تالش شده با بهرهگیری از مفاهیم نظریه فلسفی -اجتماعی انتقادی ،نظریه انتقادی روابط
بینالملل ،نظریه انتقادی امنیت ،امنیت انسانی و طرح شادکامی ،چارچوبی مفهومی برای تعیین الزامات
سیاستگذاری امنیتی در شرایط امروزی تشریح شود .مسئلهای که نقطه اصلی نوآوری و سهم پژوهشی
این مقاله در حوزه سیاستگذاری امنیتی به حساب میآید.
واژگان کلیدی :شادکامی و خوشبختی ،نظریه انتقادی ،سیاستگذاری امنیتی ،امنیت انسانی.
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مقدمه
در عصررر جهانی شرردن و ردرت ،تطبیم میزان کارامدی حکمرانی ها از سرروی شررهروندان و
انتظارات جامعه و شررهروندان از دولت شررکلی جدی تر به خود گرفته اسررت .عده ای این
افزایش انتظار را ناشرری از برخی گفتمان های بین المللی مانند گفتمان های حقوق بشررری و
عده ای دیگر حاصررل تقویت ی

طبقه بین المللی یعنی طبقه متوسررط شررهری با انتظارات

روزافزون از دولت می دانند .در این میان سرریاسررت امنیتی به واسررطه پیوند روزافزون امر
داخلی و بین المللی ،یکی از حوزه های مورد توجه شرهروندان بوده اسرت .شرهروندان با اتکا
به تجربه جهانی دولت هایی که در رلمرو آنها شهر وندان رضایت بیشتری از عملکرد داخلی
و بین المللی شران دارند ،باور بیشرتری به امکان رسریدن به شررایط مطلوب در سریاسرتگذاری
امنیتی و در نتیجه ارتقای کیفیت امنیت پیدا کرده اند .بر اسرراا این باور یعنی امکان تجربه
حس رضرایت ،خوشربختی و شرادکامی بیشرتر با سریاسرت گذاری مناسر

امنیتی مطالباتی ایجاد

کرده است.
در کنار رشرد مطالبات گفتهشرده ،در شررایط متحول و پویای ی مناسربات جهانی ،بخشهایی که
تحت فرضری وار گرایانه پیشتر به شرکلی مسرتقل و بیارتباط دیده می شرد ،پیوندی ییررابل
اجتناب پیدا کرده اند .برای مثال امروز هر گونه تهدید زیسرتمحیطی داخلی می تواند تهدیدی
منطقه ای و در عین حال جهانی برای همه سراکنان زمین باشرد .تهدید زیسرتمحیطی میتواند
در عین حال که ی

تهدید ارتصررادی ،سرریاسرری و هویتی اسررت ،با مهاجرت و جابهجایی

جمعیت (خالی کردن آن زمینه نفوذ و تهدید سررزمینی را ایجاد کنند یا افزایش حاشریهنشرینی
تا مرز مدیریت بحران اجتمراعی یا ایجراد زمینره منرازعه رومی و بینشرررهری ،تهردیدی در ابعراد
امنیرت ملی براشرررد .این مسرررئلره در ابعراد خرارجی نیز می توانرد برا ایجراد مو هرای مهراجرتی بره
کشرورهای همسرایه یا سرایر مناطم ،زمینه تهدیدات سریاسری ،ارتصرادی و هویتی برای سرایر
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کشورها و مناطم به مانند آنچه امروز در اروپا و همسایگانش می بینیم ،باشد .بنابراین میتوان
افراد ی

جامعه می تواند مسررئولیتی جهانی برای تیمین

گفت امروزه شرررایط زیسررتی ت ت

امنیت و صرلح تلقی شرود .موضروعی که سرب

شرده روزبه روز به شرکل بیشرتری شراهد طرح

پرسش هایی بر این مبنا باشیم که با توجه به تغییر شرایط و تجربه های جهانی ،سیاستگذاری
امنیتی بر اسراا چه معیارها و شراخ

هایی باید انجام شرود .متغیرهای داخلی جهانیشرده،

چه تغییراتی در شکل سیاستگذاری امنیتی ایجاد کردهاند؟
شراید تا پیش از این ورتی از اهمیت عناصرر داخلی در سراخت و سریاسرتگذاری امنیتی گفته
میشد فقط به مواردی چون فرهنگ ،گروههای خاص ذینفود ،گروهها و جنبشهای اجتماعی،
افکار عمومی و رسررانهها اشرراره شررده اسررت یا اینکه امنیت فیزیکی و نبود تهدید و خشررونت
مسررتقیم را به عنوان مبنای س ریاسررتگذاری امنیتی تلقی میکردند اما در این پژوهش منظور از
تیثیر محیط داخلی چیزی فراتر از این موارد اسررت .به عبارتی دیگر بنا به فرض اسرراسرری این
مقاله ،منظور از بازاندیشری در مبنای سریاسرتگذاری سریاسرت امنیتی ،با توجه به انتظارات مردم
ی

کشررور ،توجه به رفاه ذهنی و حس شررادکامی در میان ت ت

انسررانهای سرراکن در ی

کشرور اسرت که بخشری از اختیار خود را با پذیرفتن حقوق و تکالیفی به دولت داده تا بر اسراا
آن حس شادکامی و نی زیستیشان تیمین شود .برای مثال در بوتان این احساا ،نهاد یا مفهوم
سریاسری «شرادی ناخال

ملی» به دور از اینکه صررفا کلمات یا کلیشره باشرد ،در رال

توسرعه مرکزی دولت رابل لمس اسرت .مفهوم شرادی ناخال

ملی در این کشرور ایل

مفهوم
با چهار

ستون آن یعنی حکمرانی خوب ،توسعه پایدار اجتماعی -ارتصادی ،حفظ فرهنگی و حفاظت از
محیط زیسرت توضریح داده میشرود .مواردی که همه در جهت ارتقای کیفیت امنیت شرهروندان
این کشرور اسرت و صررفا به حفظ امنیت به معنای نبود تهدید در نظر گرفته نشرده اسرت ،بلکه
عالوه بر سراخت ی

جامعه امن ،بر جنبه حمایتی و اعتمادزابودن آن نیز تیکید شرده اسرت .این
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گزاره نشراندهنده این اسرت که منظور از سریاسرتگذاری مبتنی بر شرادکامی مردم بر جنبه ایجاد
شرررایط برای زیسررت رضررایتمند و نه صرررفا ایجاد رضررایت لحظهای و موردی در ت ت
شهروندان است.
به عبارتی می توان گفت در شررایط رابل تطبیم حکمرانی و سیاست گذاری امروز که حاصل
شررایط متحول و پویای بین المللی اسرت ،سریاسرت امنیتی بیشرتر از هر زمان دیگری بر «نیاز»
و «خواسرته» مردم متکی اسرت .این دو معیار در ی

پیوند و همبسرتگی رابل فهم هسرتند و

مردمی که خواهان بازاندیشری سریاسرت گذاری سریاسرت امنیتی برای شرادکامی و کرامتشران
هسرررتند ،این مسرررئله را به اشرررکال مختلب در مطالبات جدید خود به شرررکل برجسرررته
مطرح می کنند.
با توجه به طرح مسرررئله فوق و با پذیرش مفروض مطلوبیت ارتقای معیارهای کیفیت امنیت و
سریاسرتگذاری امنیتی بر اسراا آن ،پرسرش اسراسری مقاله حاضرر این اسرت که سریاسرتگذاری
امنیتی مبتنی بر «خوشربختی و شرادکامی مردم» را چگونه میتوان صرورتبندی مفهومی -نظری
کرد؟ به اعتقاد نگارنده با بازاندیشری انتقادی در مبانی نظری سریاسرتگذاری امنیتی با توجه به
شررایط جهانی ،تحول در ارزشها و هنجاریهای سریاسری -زیسرتگانی ،تغییر ماهیت تهدیدات
ملی و همچنین تغییر در ماهیت «نیازها» و «خواسرتههای» مردم در عصرر شربکهایشردن مناسربات،
میتوان ایده سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم را صورتبندی کرد.
این مقاله به لحاظ روشررری توصررریفی– تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی -نظری انجام
گرفته اسرت و مناب به شرکل کتابخانهای گردآوری شرده اسرت .در پژوهشهای بنیادی– نظری
برای طرح و اکتشرا

ی

چارچوب مفهومی -نظری میتوان به طرح پرسرش معطو

به مسرئله

پژوهش اکتفا کرد .در این مقاله برای تشریح فرضیه ،پس از ذکر ادبیات پژوهش ،تالش میشود
با کم

ابزارهایی مفهومی ،ی

چارچوب مفهومی ارائه شررود .برای این منظور با بهرهگیری از
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مفاهیم نظریه فلسررفی -اجتماعی انتقادی ،نظریه انتقادی روابط بینالملل ،نظریه انتقادی امنیت،
امنیت انسررانی و طرح شررادکامی ،امکان و گسررتره امنیت ذهنی و عینی ت ت

افراد جامعه به

عنوان زمینه ضرروری تغییر در سیاستگذاری امنیتی تشریح خواهد شد .سپس برای فهم چرایی
تغییر انتظارات فردی و اجتماعی در سرریاسررتگذاری امنیتی ،به شرررایط متحول جهانی پرداخته
میشرود .در بخش آخر نیز الزامات سریاسرتگذاری امنیتی مبتنی بر شرادکامی با اتکا به مصرادیم
این حوزه تشریح خواهد شد.

الف) ادبیات پژوهش
جیگمی تینلی نخسرتوزیر بوتان به عنوان اولین کشروری که سریاسرت شرادکامی ناخال
طرح کرده ،در کنفرانسری با همین مضرمون میگوید« :ما سریاسرت شرادکامی ناخال
عنوان ی

ملی را
ملی را به

رویکرد منطقی و انسرانیتر برای توسرعه میبینیم .اینکه سریاسرت شرادکامی ناخال

ملی مخفب نیازهای کلنگر انسرران از جمله سررالمت جسررمی و روانی اوسررت .در حالی که
اردامات توسررعه مادی به طور ییررابل انکاری به افزایش رفاه فیزیکی کم

میکند ،وضررعیت

ذهنی که شرراید مهمتر از جسررم اسررت ،مشررروط به شرررایط مادی به تنهایی نیسررت .از این رو
سریاسرت شرادکامی ناخال

جسرتجوی آگاهانه و درونی برای شرادی و

ملی به دنبال ترویج ی

مهارتهای الزم اسررت که باید با مدیریت سررودمند و توسررعه شرررایط بیرونی هماهنگ باشررد.
ممکن اسررت تیکید شررود که جامعه به عنوان ی
افراد برای آن به هر ریمتی ،در ی

کل نمیتواند به خوشرربختی دسررت یابد ،اگر

بازی با مجموع صرفر ررابت ییرمسرئوالنه داشرته باشرند .از

این روسررت که در پادشرراهی بوتان ،مشررروعیت ی

دولت باید بر اسرراا تعهد آن به ایجاد و

تسرهیل توسرعه شررایطی که تالش شرهروندان را در تعقی

مهمترین هد

میسرازد ،تثبیت شرود .برای این منظور ،سریاسرت شرادکامی ناخال

زندگیشران رابل اجرا

ملی تیکید میکند که شرادی

12

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  96تابستان 1401

جمعی باید مسررتقیما از طریم س ریاسررتهای عمومی مورد توجه ررار گیرد و شررادکامی به ی
معیار صریح در پروژهها و برنامههای توسعه تبدیل شود (.)Thinley, 2005
کنت اشررودر در کتاب «سریاسرت شرادکامی ناخال

ملی» به بررسری شریوههای حکمرانی در

بوتان و چگونگی شرکلگیری اجرای اسرتراتژی توسرعه شرادی ناخال

ملی میپردازد .نویسرنده

به دنبال پاسرخ به این پرسرش اسرت که آیا چارچوب حاکمیتی نوآورانه شرادکامی ناخال

ملی

بوتان با موفقیت ،پویایی ررابت در عرصره ردرت را هدایت میکند و نتایج توسرعه انسرانی مورد
نظر از شررادی ناخال
توسرعه شرادکامی ناخال

ملی را ایجاد میکند؟ این تحلیل حول مقایسرره اجرای چهار س ریاسررت
ملی و پیامدهای بزرگتر آنها بر ردرت ،حکومت و الگوی توسرعه

انسانی در بوتان و فراتر از آن ساخته شده است (.)Schroeder, 2014
الکسرراندر هوموالر در مقاله «معیارهای امنیت انسررانی :حکمرانی بهزیسررتی انسررانی از راه دور»
توجه را از ویژگیهای رهاییبخش و توانمندی که معموال به امنیت انسانی نسبت داده میشود،
به نقش خاص معیارگذاری در دسررتور کار وسرری تر امنیت انسررانی معطو

میکند .از این رو

تمرکز اصررلیاش بر روشهایی اسررت که از طریم آنها زندگی انسرران عملیاتی ،اندازهگیری و
طبقهبندی شرده اسرت تا شراخ

هایی ایجاد شرود که رضراوت در مورد امنیت و ناامنی فردی را

امکانپذیر میسرازد .وی اسرتدالل میکند که اگرچه ی
هنوز ایجاد نشرده اسرت ،اما شراخ

معیار جهانی واحد برای امنیت انسرانی

های اصرلی که به عنوان معیارهای عملکرد ناامنی انسرانی

اسرتفاده میشروند ،درک محدودی از معنای زندگی امن ایجاد کردهاند و دولت را به عنوان نقطه
اصررلی حاکمیت امنیت بینالمللی تقویت کردهاند ( .)Homolar, 2015دیوید وب و همکارانش
در کتراب «شرررادکامی ذهنی و امنیرت» بر این مسرررئله تیکید دارند که امنیت یا عدم درک آن ،بر
کیفیت زندگی در سطوح مختلب تیثیر می گذارد .از این رو مهم است این مسئله مورد پژوهش
ررار بگیرد که چگونه امنیت باید به بهترین شرررکل درک شرررود .نقطه آیاز پژوهش در این اثر،
مفروضگرفتن این مسرئله اسرت که ابهامی جدی در تعاریب از چگونگی درک امنیت انسرانی و
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سرررنجش امنیرت وجود دارد .پژوهشرررگران این کتراب معتقردنرد امنیرت را میتوان از منظرهرای
مختلفی از جمله امنیت شرخصری ،امنیت ارتصرادی ،امنیت سرالمت ،امنیت سیاسی ،امنیت سایبری
و ییره مورد تجزیه و تحلیل ررار داد (.)Web & Herrera, 2012
پپرشرروک و آلن در کتاب «شررادکامی ی

کشررور» معتقدند مسررائلی مانند آلودگی ،کمبود مناب

طبیعی و کاهش تنوع زیسررتی نه تنها بر رفاه اکوسرریسررتم بلکه بر کیفیت زندگی مردم تیثیرگذار
خواهد بود .بنابراین ،رفاه عمومی اکوسرریسررتم و مردم در هم آمیختهاند و به عنوان ی
پایدار و توسرعه آن نیازمند نه تنها شرادی مردم بلکه همچنین نیازمند ی
و ینیاند .آنها برای اندازهگیری رفاه ملتها از شررراخ
سرازمان ملل متحد ،شراخ

جامعه

اکوسریسرتم انعطا پذیر

هایی مانند گزارش توسرررعه انسرررانی

پایداری زیسرتمحیطی ،مناب جهانی شراخ

فشرار محیط زیسرت

اسرتفاده کردهاند .چارچوب مشرترکی از ابعاد به دو بخش ابعادی بشرری و اکوسریسرتم تقسریم شرده
اسرت .در ابعاد بشرری ،از جمله سرالمت و جمعیت ،ثروت ملی و خانوادگی ،آموزش و پرورش
و فرهنگ ،جامعه و سررمایه اجتماعی و عدالت مدنظر ررار دارد و در ابعاد اکوسریسرتم زمین و
جنگرل ،کیفیرت آب و هوا ،گونره و تنوع ژنتیکی و اسرررتفراده از انرژی و منراب مردنظر ررار دارد
(.)Prescott-Allen, 2001
درک باک نیز در کتاب سریاست شادکامی تالش دارد با صورت بندی دریم از مفهوم شادکامی،
شراخ

های دریقی از این مفهوم ارائه دهد .باک می نویسرد تحقیقات فراوانی نشران دادهاند که

شراخ

ذهنی نی زیسرتی که نشران دهنده ارزشگذاری خود انسران ها از زندگیشران اسرت،

به شدت در کیفیت زندگی انسان ها تیثیر دارد .بنابراین ،این تحقیقات جدید به ما می گویند که
روایتهایی از نی زیسررتی و شررادکامی که بر شرراخصرره های ذهنی مبتنی اند ،باید نهتنها در
زندگی فردی و شرخصری جدی گرفته شروند ،بلکه حکومتها و سرازمانهای بینالمللی نیز
برایرد آن روایرتهرا و شررراخصررره هرا را لحراظ کننرد .براک در ادامره نتیجره می گیرد رویهم رفتره
روایت هایی از شرادکامی که مبتنی بر شراخصرههای عینیاند به سریاسرتگذاران کم

میکنند تا
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با لحاظ کردن شرقوق بدیل ،تصمیمات بهتر و مدبرانه تری را اتخاذ کنند و شهروندان نیز کم
می کننرد ترا در زمینره انتخراب هرایی کره بر زنردگی شررران تریثیرات چشرررمگیری می گرذارنرد علم و
شناخت بهتری داشته باشند (باک. 1395 ،
تیلور اوئن در مقاله «امنیت انسرررانی مفهومی مورد منارشررره» تالش دارد بیسرررتوی

تعریب

ارائهشرده از امنیت انسرانی را صرورتبندی کند .تعاریب توسرعهمحور ،فردمحور ،خشرونتمحور
و ابزار ارزیابی نمونههایی از این صررورتبندیهاسررت .در این میان تالش سرراباین الکایر که
پژوهشرگر اصرلی کمیسریون امنیت انسرانی سرازمان ملل بوده ،مورد توجه نویسرنده ررار دارد.
الکایر هد

امنیت انسرانی را «پاسرداری از هسرته حیاتی جان و زندگی همه انسرانها در برابر

تهدیدات مهم و شرای به ترتبیبی که با شرکوفایی بلندمدت انسران سرازگار باشرد» تعریب میکند.
در این تعریب «پاسرداری» یعنی اینکه امنیت انسرانی به طرزی آگاهانه حفاظتی اسرت« .هسرته
حیاتی» مفهوم امنیت انسررانی را روی شرردت مشررخ

تهدید متمرکز میکند که متوجه حقوق

بنیادی بشرر ،تواناییهای اسراسری و نیازهای مطلقش اسرت .عبارت «جان و زندگی» این مفهوم را
روی انسرانها و نه دولتها متمرکز کرده و از هرگونه تمایزبخشری مانند نژاد ،مذه  ،رومیت یا
ترابعیرت دور میسرررازد .سررررانجرام حفراظرت از امنیرت انسرررانی توسرررط افراد یرا نهرادهرا برایرد برا
درنظرداشرتن «شرکوفایی بلندمدت» و پیامدهای منفی بالقوهای صرورت گیرد که سریاسرتهای
تسررکینبخش کوتاهمدت به بار میآورند .کمیسرریون امنیت انسررانی ضررمن پذیرفتن کلیت این
تعریب ،مفهوم «کرامرت» را بره تعریب الکرایر افزود زیرا معتقرد بودنرد زنردگی انسررران از حرد بقرا
فراتر میرود و «مسائل عشم ،فرهنگ و باور» را نیز در برمیگیرد (اوئن. 91 :1396 ،
آپریتی در مقاله «خوشبختی ناخال

ملی و سیاست خارجی بوتان» ،مینویسد سیاست خارجی

ابزار مهمی برای ارزیابی خوشرربختی ناخال

ملی اسررت .بر این اسرراا برای مدل جایگزین

توسرعه که بوتان در دو دهه گذشته دنبال کرده است ،ی
دسرتیابی به اهدا

سریاسرت شرادکامی ناخال

رویکرد سیاست خارجی متعادل برای

ملی مورد نیاز اسرت .در سریسرتم جهانی امروز،

برای هیچ کشررروری امکران نردارد کره خود را از دنیرای بیرون جردا نگره دارد .برای مثرال بوتران بره
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دلیل کمبود مناب نیاز به همکاری خارجی دارد اما چالش سریاسرت خارجی بوتان این اسرت که
نمیتوانرد اجرازه همکراری نرامحردود و نرامتعرار
اسرت که هد

خرارجی را بردهرد و توجیره این محردودیرت این

بهحداکثررسراندن خوشربختی اسرت نه صرر

پیرامردهرای همکراری نرامتعرار

رفاه مادی .از این منظر یکی از

و نرامحردود ،مخراطرات مرتبط برا بحر

حفظ هویرت فرهنگی این

کشرور اسرت .بنابراین مسرتلزم سریاسرتگذاری سریاسرت خارجی به گونهای محدود و خاص اسرت
که تیثیرات خارجی بر بافت فرهنگی سرررنتی این کشرررور تیثیر مخربی بر جای نگذارد .در این
راسرررتا این کشرررور سرررعی کرده با تشرررویم گروههای رومی مختلب به پیروی از ارزشها و
ویژگیهای فرهنگی ملی بوتان ،جامعهای یکپارچه بسرررازد و این امر باع

درگیری آن با مردم

نپالی سرراکن بوتان شررد .این امر منجر به اخرا گسررترده نپالیهای بوتانی شررد .بنابراین بوتان
روابط پیچیردهای را برا کشرررور همسرررایره خود بره ریمرت حفظ هویرت فرهنگی خود ایجراد کرده
اسرت .نویسرنده در پایان نتیجه میگیرد بهریم محدودیتهای تاریخی ،جغرافیایی و اجتماعی-
فرهنگی ،رهبران بوتان باید اجازه دهند این کشرور در معرض دنیای بیرون ررار گیرد

( Upreti,

.)n.d.
لوکوتین و همکارانش در مقاله «شادکامی به مثابه ی

فاکتور امنیت ملی روسیه» در مورد امکان

و ضرررورت درنظرگرفتن و اسررتفاده از پدیده شررادکامی به عنوان عاملی مسررتقل برای تقویت
امنیت ملی روسریه مدرن میپردازند .چنین تفسریری مبتنی بر تحلیل تیثیر سرایر عوامل (مثبت و
منفی بر توسرررعه آن ،توجه به مبانی نظری نهاد امنیت ملی و اولویتهای آن و نتایج تحقیقات
خرارجی و روسررری در زمینره امنیرت و شرررادکرامی اسرررت ..چنین دیردگراهی در زمینره ارتبراط و
ویژگیهای رویکرد سررعادتمندانه برای درک و دسررتیابی به نقش اسررتراتژی  ،اهدا
کاربردی دولت روسیه در رال

و اهدا

آموزش عالی در نظر گرفته می شود .در این میان ،خود آموزش

و پرورش نه تنها بهعنوان ابزاری برای سریاسرتگذاری دولت ،بلکه بهعنوان حوزهای مؤثر برای
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مدرنسررازی آن همگام با تقاضررای توسررعه انسررانی بهعنوان معیاری برای شررادکامی و بهروزی
وارعی و امنیت جامعه و دولت تلقی میشود (.)Nikolayevich & etal, 2021
وینهوون در مقاله «شرادکامی در ملتها ،در جسرتجوی شرادکامی بزرگتر برای تعداد بیشرتری از
شرهروندان» به این مسرئله میپردازد که خوشربختی به شردت به «شرخصریت ملی» وابسرته اسرت که
ریشره در شررایط تاریخی دارد .در این شررایط ،اولین چیزی که دولتها باید بدانند این اسرت که
آیا متوسرط حس شرادکامی و بهزیسرتی در کشرورها تغییرناپذیر اسرت یا خیر؟ ورتی مشرخ

شرد

که میانگین حس شرادکامی در کشرورها میتواند تغییر کند ،ردم بعدی تخمین شانس ایجاد حس
شرادکامی بیشرتر در کشرور اسرت .سرپس دولتها میتوانند ببینند که ملتشران چگونه شرادی را در
محردودهای بین براالترین و پرایینترین سرررطوح در نظر میگیرنرد .از نظر نویسرررنرده ،برای مثرال
«امنیت» یکی از شرررایط شررادکامی اسررت که دولتها بر آن کنترل دارند .بر همین مبنا ،میتوان
گفت میزان مرگ و میر ناشری از تصرادفات با میانگین حس شرادکامی در کشرورها بیشرتر از میزان
رتل مرتبط اسررت یا در مثال دیگری میتوان گفت در نگاه اول ،همبسررتگی مثبتی بین میانگین
شادکامی و امنیت اجتماعی در کشورها وجود دارد .با این حال ،زمانی که تولید ناخال

داخلی

کنترل شررود ،این همبسررتگی از بین میرود .نمیتوان گفت مردم در دولتهای رفاه شررادتر از
ملتهایی -به همان اندازه ثروتمند -هسرتند که در آن دولت دسرت کمتری در ارتصراد و تنظیم
منراسررربرات توزی منراب عمومی دارد .هر چنرد در یر

مقرایسررره اخیر در طول زمران ،هیچ تغییر

متناظری در شرادکامی در کشرورهایی که هزینههای رفاه اجتماعی را کاهش دادهاند یا هزینههای
خود را افزایش دادهاند ،مشرراهده نشررده اسررت و البته این به معنای رهاکردن ایده دولت رفاه به
خاطر شادکامی نیست

(.)Veenhoven, 2018

ادبیات مطرحشرده در این بخش نشراندهنده تالشهای پژوهشری تجربی و نظری با اتکا به مفهوم
شرادکامی و امنیت برای صرورتبندی ارتباط میان شرادکامی و سریاسرتگذاری کالن ملی در حوزه
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امنیتی اسرررت .سرررهم پژوهشررری هر یر

از پژوهشهرای گزیرده فوق میتوانرد رهنمونی برای

صورتبندی جدید مفهومی -نظری بازاندیشی در سیاستگذاری امنیتی باشد.

ب) مبانی مفهومی– نظری بازاندیشیی در سییاسیتگذاری سییاسیت رار ی و امنیت
ملی
پیونددادن «رفاه ذهنی و شادکامی» به الزام اصلی طراحی سیاستگذاری امنیتی نیازمند ارائه ی
مبنرای مفهومی -نظری اسرررت که در ادامه تالش خواهرد شرررد به ترتیر

با اتکرا به مبرانی نظریه

انتقرادی در بخش فلسرررفی و اجتمراعی ،نظریره انتقرادی روابط بینالملرل ،نظریره انتقرادی امنیرت،
نظریه امنیت انسانی و رویکردهای شادکامی ارائه شود.
سیاست رهاییبخشی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی نظریه انتقادی روابط بینالملل ربل از هر
چیز معطو به آزادسازی افراد و گروهها از رید و بند و ساختارهایی است که آنها را از دستیابی
به فرصتهای موجود در زندگیشان بازمیدارد .از این منظر میتوان هد
کم

نظریه انتقادی را

به فهم انسان برای آیاز یادگیری رهایی از این ساختارها و در نتیجه زیستن بدون درد و

رنج دانست .نظریه انتقادی با نقد و رد دولت به مثابه تنها شکل طبیعی «اجتماع سیاسی» ،از
اخالق جهان وطنگرایی با تمرکز بر اصول اخالری مشترک بشری به عنوان ی

بدیل برای

دولت دفاع میکند تا بستری برای زیست جمعی «فضیلتمحور» ایجاد کند.
اکسل هونت یکی از نظریهپردازان نسل جدید نظریه انتقادی که پروژه شناسایی (بهرسمیت
شناختهشدن از طریم بررسی تجربه اخالری را دنبال میکند به دنبال نظریهای است که هویت
افراد و احترام آنها در ی

اجتماع در فرایند شناسایی متقابل پیگیری میشود .هونت با رراردادن

تجربه اخالری -عملی ،به نوعی به دنبال پایهای برای نظریه انتقادی در وارعیت اجتماعی است
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تا رهایی بخشی به عنوان مفهومی متعالی در این نظریه پابرجا بماند .در همین راستا با نگاه به
تجربه اخالری افرادی که هویتشان نقض شده ،سعی در توسعه نظریه هنجاری خود دارد.
از نظر هونت ،محدودیت افراد بشر از به رسمیت شناختهشدن حم و هویتشان در اجتماع
ناشی میشود .یعنی وضعیتی اجتماعی که در آن حقوق دیگران به رسمیت شناخته شود و مورد
احترام ررار بگیرد .هونت از جامعه ایدئالی دفاع میکند که در آن عشم ،برابری ،همبستگی و
اعتماد به نفس بین تمام افراد تقسیم شده باشد .از دید وی بیاحترامی یا بیعدالتی اخالری زمانی
رخ میدهد که در ی

جامعه از به رسمیتشناختن آنچه سزاوار افراد است ،سر باز زده شود و

احساسات آنها در نظر گرفته نشود (.)Honneth, 2014
برای امر شناسایی (بهرسمیت شناختهشدن  ،سه فضای مختلب وجود دارد .هونت این فضاها را
به ترتی

رلمرو عشم ،رلمرو حقوق و سرانجام رلمرو ارزشگذاری اجتماعی میخواند .در این

میان عواملی که میتوانند فضای عشم و حقوق و همبستگی اجتماعی را خدشهدار سازند ،اهانت
و بیاحترامی به ساحت انسان است .تجاوز ،پایمالی حقوق و بیحرمتی عوامل این اهانت و
باع

و بانی کشمکش اجتماعی است .به عبارتی دیگر تالش برای بهرسمیت شناختهشدن مبارزه

انسان برای رسیدن به هویت خود ،نیاز به ایجاد نهادی در سیاست عملی بوده است .اصول این
نهاد ،بر پایه نیاز به آزادی شکل گرفته است .بنابراین خواسته بهرسمیتشناسی در اجتماع ،حاصل
احترام ذهنیتهای مختلب به یکدیگر است .کمبود چنین عواملی که افراد را از رسیدن به هویت
و احترام اجتماعی دلخواه محروم کند ،باع

تنش اخالری و در نتیجه کشمکش اجتماعی و از

دسترفتن حس خوشبختی و شادکامی میشود (استعدادی شاد. 302-303:1398 ،
هر فرد به دنبال شناسایی خود ،به عنوان «انسانی برابر با همه دیگر انسانها» در جامعه است.
ماهیت این «بهرسمیت شناسی» ،اساسا حقوری است و در رابطه فرد با جامعه متبلور میشود.
اگر فرد در جامعه خود ،از حقوق اساسی خود بهره مند باشد و برای او به عنوان ی

انسان،
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احترام و ارزش رائل باشند ،وی به شهروندی تبدیل خواهد شد که در ربال جامعه خود،
مسؤولیت پذیری اخالری پیدا میکند .اگ ر حقوق سیاسی و مدنی فرد ،از سوی جامعه نادیده
انگاشته شود و او از سوی نیروهای اجتماعی ،به حاشیه رانده شود ،احساا خواهد کرد که
در جامعه به عنوان ی

انسان ،احترامی ندارد .در این شرایط هر انسانی برای جبران این نق

راهحل های ممکن گوناگونی را در پیش دارد .از مبارزه حقوری و سیاسی برای کس

،

اعتبار و

احترام در جامعه تا دستزدن به بزه کاری برای انتقامگرفتن از جامعه ای که وی را به حاشیه
رانده است.
هونت ،معتقد اسرت فرد هنگامی که از احترام جامعه به خود آگاه میشرود ،دیدیه ایجاد هویتی
خاص خود را در سرر میپروراند که منشری خودباوری و خودشرکوفایی او خواهد بود .حال اگر
جامعه به این خودشرکوفایی ،به دیده تحقیر بنگرد و تواناییهای فرد در همبسرتگی اجتماعی را
پراا نردارد ،فرد توانرایی برازپروری امکرانرات خود در عرصررره اجتمراعی را از دسرررت میدهرد و
اندکاندک از صحنه اجتماعی ،طرد میشود (مالعباسی. 1400/11/10 ،
در مسئله شناسایی اگر شخصی یا گروهی از مردم در آینه مردم یا جامعه پیرامون خود تصویری
محدود ،فرومایه و پست از خویش بیابند ،دچار آسی

جدی خواهند شد و از اینکه دیگران

تصویری تحریبشده از آنها را باور دارند ،رنج خواهند برد .بدینترتی

«شناسایی» مسئلهای

صرفا مربوط به احترام و ادب نیست ،بلکه نیاز حیاتی بشر است که محقمنشدنش منجر به
شکایت و رنج جدی میشود و میتواند به درگیریهای سیاسی هویتمحور بیانجامد .نزد هونت
مبارزه برای شناسایی ،شکلی از زندگی اخالری و الگویی برای جوامعی است که با مطالبه
بازشناسایی مواجه میشوند .زندگی اخالری در اینجا به «وضعیت بیناالذهانی کامل اشاره دارد
که میتواند به مثابه پیششرط الزم برای خودتحقمبخشی فرد عمل کند» .در شرایط ایدهئال،
افراد خود را در شرایط مثبت اعتماد به نفس ،احترام به خود و عزتنفس مییابند که ناشی از
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«بازشناخت تحریبنشده و بدون محدودیت» توسط دیگران است .در جایی که این اتفاق نیافتد،
احتمال توهین و بیحرمتی میرود و پتانسیل درگیری اجتماعی ایجاد میشود (هکلی و پائولینا
کالیو. 4 :1396 ،
اندروز لینکلیتر از نظریهپردازان انتقادی روابط بینالملل نیز استدالل میکند که رهیافت انتقادی
در روابط بینالملل حول محور فهم فرایندهای درونگذاری (شمول و بیرونگذاری (حذ
سامان مییابد که به ی

معنا همواره دیدیه اصلی این رشته بوده است .این درونگذاریها و

بیرونگذاری ها همواره در جهت استثنا و حذ

افراد بر پایه نژاد ،طبقه و جنسیت عمل کرده

است .در نتیجه این نظریه به دنبال ارائه طرح مفهومی شکلی از ی
آن این درونگذاری (شمول و بیرونگذاری (حذ

جامعه سیاسی است که در

به شکل کمتری مشاهده شود .بدیلهای

دولت که در این نظریه مدنظر ررار گرفته در همین راستا تعریب میگردد .به عبارتی پیشنهاد
اول از منظر این نظریه ،بازاندیشی در مفروضگرفتن دولت در شکل سنتی آن به عنوان زمینه
کنشگری شهروندان و مردم است .وی با اشاره به فهم فرایندهای دورنگذاری (شمول و
بیرونگذاری (حذ

در جامعه سیاسی به نوعی مسئله بهرسمیت شناختهشدن را برجسته میکند.

این درونگذاریها و بیرونگذاریها همواره در جهت استثناکردن یا حذ

افراد بر پایه نژاد،

طبقه و جنیست عمل کرده است .در نتیجه وی به دنبال ارائه طرح مفهومی از شکلی از ی
جامعه سیاسی است که در آن شاهد شکل کمتری از درونگذاری (شمول و بیرونگذاری
(حذ

باشیم .بدیلهای دولت که در آثار وی مدنظر ررار گرفته در همین راستا تعریب میشود.

از منظر این نظریه ،بازاندیشی در مفروضگرفتن دولت در شکل سنتی آن زمینه کنشگری
شادمانهتر شهروندان جهان را فراهم خواهد آورد.
در کنار تالش برای صورتبندی نظری شکل جدیدی از سامان سیاسی ،نظریه انتقادی امنیت که
از سرچشمه فکری همین نظریه در مبانی و معرفتشناسی تغذیه میکند ،به امکان تدوین و

21

درآمدی نظری بر سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم

توسعه ی

نظریه امنیتی اشاره دارد که به دیدیههای امنیت وارعی مردم جهان حساسیت و توجه

داشته باشد .در نظریه انتقادی امنیت بر این نکته تیکید میشود که امنیت به ایده رهایی بشر پیوند
دارد .به تعبیر کن

بولدینگ« ،امنیت به معنای فقدان تهدیدات است و رهایی عبارت است از

آزادسازی مردم از آن دسته از محدودیتها و رید و بندهای فیزیکی و انسانی که آن را از انجام
آنچه که آزادانه انتخاب میکنند ،بازمیدارد» .این رهیافت ،افراد را به عنوان نقطه تیکید و تمرکز
امنیت ررار میدهد ،در حالیکه به شکلی سنتی دولت هد

مرج امنیت بوده است .البته در

طیفی دیگر از نظریهپردازان انتقادی امنیت ،جامعه به جای افراد و دولت به عنوان هد

مرج

امنیت مطرح و صورتبندی شده است .از این منظر جامعه به معنای روابط اجتماعی بین افراد
و گروه های اجتماعی است که در درون آن مطالعه روابط نهادهایی چون دولت معنادار میشود
(ن.ک :شیهان . 206 :1388 ،از سویی دیگر و به گفته وین جونز به عنوان یکی از نظریهپردازان
اصلی نظریه انتقادی امنیت« ،امنیت به معنای احساا نبود تهدید ،درد ،ترا ،گرسنگی و فقر
ناخواسته ،عنصری اساسی در مبارزه برای رهایی است( ».ویلیامز175 :1390 ،
مفاهیم اتخاذشده از سنت نظریه انتقادی در زمینه اجتماعی ،روابط بینالملل و امنیت ،پتانسیل
طرح و مفهومپردازی اشکال جدیدی از مسائل امنیتی را برای سیاستگذارانی که میخواهند با
فهم ماهیت متحول «نیاز» و «خواست» افراد و اجتماعات سیاستگذاری کنند ،فراهم خواهد
کرد .این رابلیت مفهومی در حوزه صورتبندی مسائل فردی و اجتماعی ،نشاندهنده سهم
مفهوم پردازی این نظریه در حوزه امنیت است که تا پیش از این به این شکل کامل ،کمتر مورد
توجه ررار گرفته است.

22

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  96تابستان 1401

مبانی هستیشناسانه و معرفتشناسانه
دیالکتیکی برای نگاه چندسطحی به
امنیت

احترام ،بهرسمیت شناختهشدن به
لحاظ فردی و اجتماعی به همراه

نظریه انتقادی

عشق ،همیستگی و اعتماد به نفس

رهاییبخشی و طرحهایی بدیل
برای اجتماعات سیاسی با
محوریت انسانها و شهروندان

نقد سیاستهای مبتنی بر
دورنگذاری و برونگذاری
انسانها و شهروندان

شکل  .1مبانی مفهومی نظریه انتقادی برای چار وب مفهومی

حال اگر برداشت فوق از نظریه انتقادی امنیت را در کنار محور مشترک تعاریب مفهومی و
اهدا

مرتبط با امنیت انسانی ررار دهیم که در آن بر «پاسداری از هسته حیاتی جان و زندگی

همه انسانها در برابر تهدیدات مهم و شای به ترتیبی که با کرامت و شکوفایی بلندمدت انسان
سازگار باشد» تیکید دارد میتوان به چشمانداز نظری مدنظر این پژوهش تا حدی نزدی

شد

زیرا طبم صورتبندی امنیت انسانی که بر برداشتی حقوری (طبیعی /رانونی و بشردوستانه با
دامنهای گسترده از تهدیدات شامل صدمات ارتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و دیگر انواع
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صدمات وارد بر معاش و رفاه کلی افراد استوار است ،میتوان عناصر مهم برای بسترسازی حفظ
کرامت و شکوفایی استعدادهای تمام انسانهای ساکن در ی

رلمرو دارای ارتدار و حاکمیت را

برجسته کرد.
امنیت انسانی مدنظر برای این چارچوب مفهومی میتواند سه کارکرد داشته باشد :اول ،میتواند
بهعنوان ی

فلسفه فراگیر ،که هد

آن اولویتدادن به ارتقای آزادیهای انسانی (آزادی از

ترا ،آزادی از نیاز و آزادی زندگی با عزت و تحقم انسانی در سراسر سیاستهای دولت
است ،مورد استقبال رهبران سیاسی و شهروندان ررار بگیرد .دوم ،میتواند به عنوان ی

مفهوم

سیاستگذارانه برای سیاستگذاران در سطوح دولتی و نهادی در جهت توسعه سیاستهایی که
به هر فرد کم

میکند تا بتواند از فرصتها استفاده کند و برای تحقم پتانسیلهای خود

انتخابهایی کند ،استفاده شود .در نهایت ،امنیت انسانی میتواند ابزاری برای هدایت برنامهریزی
با هد

کاهش مناب آسی پذیری پیش روی افراد ،جوام و نهادها ،کاهش تیثیر تهدیدات بر

زندگی ،معیشت و منزلت آنها و ایجاد تابآوری در برابر تهدیدات آینده باشد

(Korc & etal,

).2016

با توجه به نکات طرحشده فوق ،امنیت انسانی هم ی

اصطالح استاندارد در فرهنگ سیاست توسعه

و هم نقطه مرجعی برای درک وسی امنیت است که در عین حال به عنوان ی

عنصر تشکیلدهنده

حکومت بشردوستانه جهانی ظاهر شده است .یکی از عوامل مهم در محبوبیت مستمر مفهوم امنیت
انسانی و اصطالحات مرتبط ،میراثی است که نشان میدهد چگونه نگرانی در مورد امنیت ،افراد
انسانی را به مسائل صلح و ثبات بینالمللی مرتبط میکند ( .)Homolar, 2015: 846این مفهوم در
بیستوپنج سالی که از پیدایش آن میگذرد ،تبدیل به مفهومی ردرتمند برای توصیب چالشهای
پیچیدهای شده است که افراد و جوام برای دستیابی به ایمنی و رفاه در دنیای ناامن با آن مواجه
هستند .در این میان برخی کشورهای توسعهیافته مانند نروژ ،ژاپن ،کانادا و کشورهای عضو اتحادیه
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اروپا و همچنین سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل و بان

جهانی؛ و سازمانهای ییردولتی،

به ویژه آژانسهای کم رسانی و سازمانهای حقوق بشر امنیت انسانی را به عنوان بخشی از دستور
کار و برنامه سیاست خود گنجاندهاند.
برای مثال در ژاپن تومیچی موریاما ،نخستوزیر ورت در ی
ملل متحد در اکتبر  ،1995از امنیت انسانی به عنوان ی

سخنرانی در مجم عمومی سازمان
استراتژی جدید برای سازمان جهانی

حمایت کرد .به گفته وی« ،اگر ررار بود سازمان ملل نقش مهمی را ایفا کند ،الزم است که نگرانی
خود را به سطح دولت -ملت محدود نکنیم ،بلکه تالشهای خود را نیز بر رفاه هر ی

از آنها

متمرکز کنیم».
هیساشی اوادا ،یکی دیگر از تصمیمگیرندگان کلیدی سیاست خارجی ژاپن ،درباره وضعیت پیش
روی کشورها در دنیای امروز بر این نکته تیکید کرده بود که رویکرد جدیدی به تهدیدها ،یعنی
رویکردی مبتنی بر مفهوم امنیت انسانی مورد نیاز است .با گسترش دامنه مفهوم سنتی امنیت
ملی ،مفهوم امنیت انسانی باید این حقیقت نوظهور را منعکس کند که موضوع امنیت از نظر
انسانی را دیگر نمیتوان به اندازه کافی با تمرکز بر موضوع امنیت ملی در شرایط حاکمیتی
بررسی کرد .یعنی امنیت ی

ملت به دست ی

دولت تیمین شود .به طور فزایندهای ،شرایط

پیچیده اجتماعی ایجادشده در عصر جهانیشدن میتواند وضعیتی را ایجاد کند که این شرایط
میتواند امنیت مردم را از نظر انسانی تهدید کند ،بدون اینکه لزوما امنیت ملی ی

ملت را از

نظر حاکمیتی به خطر بیندازد (.)Edstrom, 2003: 210
در ژوئن1997نیز ،ریوتارو هاشیموتو ،جانشین مورایاما ،در ی

سخنرانی در جلسه ویژه مجم

عمومی برای بررسی و ارزیابی کلی اجرای دستور کار امنیت انسانی تیکید کرده بود:
«میخواهم بر دو نکته تیکید کنم :مسرئولیت ما در ربال نسرلهای آینده و امنیت جهانی بشرر .با
در نظرگرفتن این نکرات ،الزم اسرررت کره هر یر

از مرا هوشررریراری روی داشرررتره براشررریم و
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مسرئولیتهای خود را به دوش بکشریم .ما باید سرب

زندگی خود را تغییر دهیم .عالوه بر این،

توسرعه فناوریهای نوآورانه زیسرتمحیطی و ترویج انتقال آنها به کشرورهای در حال توسرعه به
منظور تقویت توسعه پایدار ضروری است».

()Edstrom, 2003: 213

همچنین کیزو اوبوچی یکی دیگر از نخستوزیران ژاپن در ی
کرد که ررن بیستویکم باید «ی
من در فعالیتهای دیپلماتی

سخنرانی در دسامبر  1998اعالم

ررن انسانمحور» باشد .به گفته وی «این همیشه ایده اصلی

بوده است» .همانند مورایاما و هاشیموتو ،اوبوچی مفهوم امنیت

انسانی را به گونهای به کار برد که بیشتر به سیاستهای توسعهای تعلم داشت تا به سیاست
امنیتی به معنای سنتی و نظامی .او اعالم کرد که ررن بیستویکم برای آسیا باید «ررن صلح و
رفاه بر اساا کرامت انسانی» باشد .برای تحقم این دیدگاه ،باید در سه زمینه تالش کرد :اول
«تالش برای احیای آسیا» ،دومی «تیکید بر امنیت انسانی» و سوم« ،ترویج بیشتر گفتگوی فکری».
به گفته وی ،امنیت انسانی «مفهومی است که نگاهی جام به تمام تهدیدات برای بقا ،زندگی و
کرامت انسان دارد و بر نیاز به پاسخگویی به چنین تهدیدهایی تیکید میکند»

( Edstrom,

.)2003:214

کانادا یکی دیگر از کشورهایی است که به شکل رسمی بر ارتباط میان پیگیری امنیت انسانی و
تعامالت خارجی تیکید داشته است 1.طبم گزارش منتشرشده از سوی وزارت خارجه کانادا در آوریل
 ،1999تعدادی پیامد کلیدی برای ارتقای امنیت انسانی در پیگیری و سیاستگذاری وجود دارد:
اول ،زمانی که شرایط ارتضا کند ،اردام شدید در دفاع از اهدا

امنیت انسانی ضروری خواهد

بود .تضمین امنیت انسانی میتواند شامل استفاده از اردامات رهری ،از جمله تحریمها و نیروی
نظامی باشد.
 .1هر چند بنا به یک ارزیابی عملی و بی طرفانه این کشور خود درباره بحرانها و مسائل بینالمللی دستور کار یکسانی
نداشته است و تقاوت هایی در شیوه عملکرد در برابر مهاجرین ،جنگها ،مداخالت خارجی و همچنین تحریمها داشته
است.
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دوم ،هزینههای انسانی استراتژیهای ارتقای امنیت دولتی و بینالمللی باید به صراحت ارزیابی
شود .این خط استدالل به جنبش ررن نوزدهم برای ممنوعیت استفاده از سالحهای ییرانسانی
برمیگردد ،اما همانطور که در کمپین اخیر برای ممنوعیت مینهای ضدنفر دیدهایم ،همچنان از
اهمیت امروزی برخوردار است .سایر سیاستهای امنیتی ،مانند تحریمهای ارتصادی همهجانبه،
باید تیثیر آن بر مردم بیگناه را در نظر بگیرند.
سروم ،سریاسرتهای امنیتی باید با اسرتراتژیهایی برای ارتقای حقوق بشرر ،دموکراسری و توسرعه
ادیام شروند .حقوق بشرر ،حقوق بشرردوسرتانه و حقوق پناهندگان چارچوب هنجاری را فراهم
میکند که رویکرد امنیت انسانی بر آن استوار است (.)Summit-americas.org, 1999
کانادا در سال  2003در گزارشی دیگر با عنوان «رهایی از هراا :سیاست خارجی کانادا برای
امنیت بشر» پنج اولویت سیاست خارجی را مشخ

کرد که امنیت عمومی ،حفاظت از

ییرنظامیان ،پیشگری از درگیری ،حکمرانی و پاسخگویی و صلح و عملیات پیشتیبانی را شامل
میشد (اشمیت. 173 :1396 ،
بنابراین میتوان گفت در اهدا

امنیت انسرانی نه تنها بقا بلکه باید حمایت و حفاظت از هسرته

حیاتی تمامی آزادیهای انسران مدنظر باشرد .این حمایت و حفاظت بسرترهای متعددی دارد که
هم جنبه عینی و هم جنبه ذهنی دارند .به عبارتی دیگر بهریم پیشرگامی شراخ

ها و متغیرهای

امنیت انسرانی ،وضرعیت مطلوب تجویزشرده برای سریاسرتگذاری امنیتی در این پژوهش درجات
و متغیرها و شرراخ

های نزدی

به زندگی و حس شررادکامی ت ت

افراد جامعه را شررامل

میشرود زیرا حتی برخی کشرورهایی که به شرکل رسرمی و با اسرتناد به برنامه عمران سرازمان ملل
تعریب امنیت انسانی را مدنظر ررار داده بودند ،همچنان کرامت و شکوفایی استعدادها و رهایی
از درد و رنج را مدنظر ررار ندادهاند .به عبارتی دیگر شراخ

ها مسرائل مدنظر این پژوهش در

طرح «امنیت برای شادکامی مردم» نیازمند نگاه نظری و طرح شاخ

های عینی و ذهنی دریمتر

برآمده از شررایط متحول زیسرت سریاسری جهانی اسرت .اینجاسرت که شراخ

های «شرادکامی»
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میتوانرد بره مرا در تشرررریح دریمتر شررررایط الزم برای مردل نظری جهرت اصرررالح مسررریر
سیاستگذاری کم

کند .به عبارت دیگر ،توجه به شاخ

ها و اهدا

طرح شادکامی در کنار

مؤلفههای امنیت انسرررانی میتواند به سررریاسرررتگذار امنیتی مسررریری را ارائه دهد تا در فرایند
سرریاسررتگذاری از تمرکز صررر
شکوفایی تمام استعدادهای نی

بر بقا به سرروی تمرکز بر حس شررادکامی ،ایجاد بسررتر برای
و در نهایت کرامت انسانی حرکت کند.

کاهش منابع آسیبپذیری
افراد با صلح و حکمرانی
خوب

پاسداری از هسته
حیاتی جان برای
شکوفایی در
بلندمدت

امنیت انسانی

ارتقای آزادی انسانی،
آزادی از ترس ،آزادی از
نیاز

نقد مرجیت دولت در امنیت و
توجه به امنیت بشری برای
زندگی

شکل  .2مبانی مفهومی امنیت انسانی برای چار وب مفهومی

با اتکا به ادبیات نظری و مفهومی ،شرادکامی را میتوان ایجاد حس رضرایت و خشرنودی از زندگی
و رضررایت از زیسررتن از سرروی شررهروندان در ی

محدوده جغرافیایی تحت ی

نظام سرریاسرری

تعریب کرد .شررادکامی امری ذهنی و عینی اسررت و به فضررای مطلوب برآمده از ترکی
«خواسررت» ت ت

افراد ی

ملت در زیسررت جمعی یا به تعبیری شررادکامی ی

«نیاز» و

ملت و مردم
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اشرراره دارد .پرسررش اینجاسررت که در رالبی فردی و ملی ،افراد ی

اجتماع شررادکامی را چگونه

تعریب میکنند؟ به نظر میرسرد احسراسرات و ارزشهای مرتبط با مفهوم شرادکامی و نی زیسرتی
در اثر سررنتهای تاریخی ،فرهنگی و خصرروصرریت ملی ،روندهای متحول و پویایی جهانی که تا
خصروصریترین «نیاز» و «خواسرت» افراد جامعه را تحت تیثیر ررار میدهد .نکته رابل تشرریح در
پاسرخ اولیه این اسرت که در ارزیابی از احسراا شرادکامی و نی زیسرتی بایسرتی بسرتر تاریخی و
فرهنگی ی

اجتماع را در کنار ی

افم جهانی با یکدیگر تحلیل کرد .توجه به تفاوت در شررایط

و زمینه حس شرادکامی و نی زیسرتی به نوعی در پرسرش اسراسری نخسرتین روز اجالا داووا
سرال  2018خود را نشران داد .در این اجالا از رهبران و نخبگان جهان پرسریده شرد که جوام
مختلب چه درکی از شررادکامی دارند و سررازوکار شررکلدهنده به احسرراا شررادکامی و تعیین
شرراخ

های شررادکامی در نزد ی

ملت چگونه رابل تحلیل اسررت .حکومتها چگونه میتوانند

معیار شادکامی را ارتقا دهند و شادکامی

را به جامعه انتقال دهند؟ (Weforum, 2018/03/18

بنابراین جوام مختلب بنا به شررایط فرهنگی و تاریخی و همچنین خصروصریت و روحیه ملی و
همچنین درکی که از پویایی روندهای مهم جهانی مانند ارتصرراد ،سرریاسررت و ارتباطات دارند،
نگاه متفاونی به شراخ

های شرادکامی خواهند داشرت .برای مثال در چین ردیم شرادکامی برابر

بوده با وجود مقدمات الزم برای خدمت به خدا ،ولی اکنون در چین شررادکامی وجود شرررایط
الزم برای دسرتیابی به رشرد و پیشررفت فردی و ملی تعریب میشرود .چینیها معتقدند داشرتن
روابطی آرام و بردون تنش برا جهران کره در آن نظم جهرانی مبتنی بر هرارمونی در جریران براشرررد،
میتواند فضرای الزم برای افزایش شرادکامی مردم چین فراهم کند .بر همین اسراا تیکید دارند
که بهدنبال فضررایی کمتنش در نظام بینالملل هسررتند تا بتوانند مناف خود را بهراحتی پیگیری
کننرد« :مرا از نظم موجود راضررری هسرررتیم چون منراف چین را برهخوبی تریمین میکنرد ،بنرابراین
بهدنبال تغییر نظام جهانی حاکم نیسرتیم» .به تب حاکمان چین بر همین اسراا سریاسرت شرادکامی

29

درآمدی نظری بر سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم

را ایجراد فضرررای کمتنش و آرام (هارمونی برای تیمین مناف مردم چین میدانند

( Lanteigne,

 .)2013در آلمان نیز یکی از معیارهای تعیین احسراا شرادکامی برای سریاسرتگذاری بهتر امنیت
ملی ،میزان مشرارکت مردم و ارشرار مختلب در تعیین مطلوبیتهای امنیتی ازطریم گفتگوی ملی
اسرررت ( .)Thelocal, 2015/06/09در این کشرررور ،عالوه بر فراینرد معین و مشرررخ

فهم

مطلوبیتها ،سرازوکاری برخط برای ارزیابی دریم خواست و نیاز افراد جامعه در هر حوزهای از
امنیت از جمله امنیت اجتماعی و سریاسری وجود دارد .ضررورتی که با توجه به ظهور شربکههای
اجتماعی و گسترش ابزارهای ارتباطاتی برای توجه به تغییر ماهیت مطولبیتهای جوام باید از
سوی سیاستگذاران در نظر گرفته شود.
توجه به نیازها(عینی) و
خواستها(ذهنی) مردم

کرامت انسانی همه
آحاد مردم

شادکامی

حس رضایت و افتخار
برای زیستن در اجتماع
سیاسی

بستر الزم برای پرورش
توانمندیها و شکوفایی
استعدادهادی فردی

شکل  .3مبانی مفهومی شادکامی برای چارچوب مفهومی
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مفهومی و معرفتی سه چارچوب فوق ،مبانی الزم برای بازاندیشی در صورتبندی

مفهومی -نظری سیاست امنیتی با محوریت «امنیت برای شادکامی مردم» و نیز وظیفه جامعه
بینالمللی در زمینه حمایت و ترویج این شکل از امنیت نیز برجسته میشود و میتواند در کنار
اصالح روندهای سیاستگذارانه داخلی ،الهامبخش تالشهای بینالمللی برای تعمیم و تقویت
حقوق بینالمللی فرد و جوام از سوی نهادها و سازمانهای بینالمللی باشد.
صورت بندی برآمده از ترکی

نظریه انتقادی ،امنی ت انسانی و شادکامی ،عالوه بر اشتراک

مفهومی ،دیدیه همسویی را برای ایجاد بستری در جهت تهدیدزدایی ،رهاییبخشی ،جستجو
و پیگیری نی زیستی و خوشبختی آماده می کنند .این سه نگاه نظری به مسئله زیست انسانی،
در عین حال محدودیت های معرفتی و مفهومی یکدیگر را نیز میپوشانند .تیکید بر سطح
تحلیل فردی در امنیت انسانی که پشتوانهای هستی شناسانه و معرفتشناسانه دارد ،در
نظرداشت مبانی عینی و ذهنی مسائل مطرحشده از سوی طرح شادکامی و نی زیستی ،در کنار
نگاه دیالکتیکی نظریه انتقادی ،زمینه نگاه چندسطحی طرح نظری را برای تعیین دستور کار
سیاستگذارانه هموار میکند.
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امنیت انسان و شهروندان برای
حس خوشبختی و شادکامی در
اجتماع با تاکید بر ارتباط
دیالکتیکی با سایر سطوح ملی و
بینالمللی
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اولویت شکوفایی استعدادها و
حفظ کرامت و احترام انسانی
برای تامین بهتر امنیت افراد،
جامعه و دولت

وجود یک حکمرانی خوب برای
درک ضرورت اصالح سیاستگذاری
امنیتی با توجه به تحوالت و پویایی
جهانی

شکل  .4پیوندهای مفهومی برای سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم

ج) شرایط متحول هانی و لزوم بازاندیشی در نگاه سنتی
شررررایط دگرگونشرررده بینالمللی مورد ادعرای این پژوهش چره ویژگیهرایی دارد و چگونره
مناسربات سریاسرتگذارانه داخلی از جمله سریاسرتگذاری امنیتی را تحت تیثیر ررار داده اسرت؟
جهانیشردن زمینه پیوندهای تجاری و ارتصرادی و به تب دگرگونیهای ارتصرادی و اجتماعی را
شرتاب بخشریده اسرت .در این شررایط نه تنها کاال و سررمایه بلکه اطاعات اندیشرهها و انسرانها نیز
مرزهایی را در مینوردند و نیروهای جهانیشردن ارتصراد و ابزارهای ارتباطاتی رشردیافته در این
شررررایط ،در حال دگرگونسررراختن نظم و نظام بینالملل و رال ریزی دوباره مناسررربات میان
دولتها و مردمان هسرتند .امری که پیامدهای جدی در حوزه شریوه حکمرانی و کشرورداری از
ی

سررو و رابطه مردم با دولت دارد .به عبارتی دیگر ،شرررایط بینالمللی کنونی در ی

معنای
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شربکهای ،همه ابعاد فردی ،محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی مناسربات زیسرت سریاسری انسرانی را به
هم متصرل کرده اسرت 1.تحوالت و روندهای گفتهشرده نهتنها جنبههای ذهنی ،بلکه ابعاد عینی
زندگی فردی و جمعی انسانها را متیثر ساخته است.
در روندهای جهانی مانند آنچه حرکت به سررمت آسری پذیری زیسررتمحیطی ،گرمایش زمین و
کمبود آب آشرررامیردنی و یرذایی بره عنوان رونردهرای منفی و رونردهرایی چون ارتصررراد درهمتنیرده،
ظهور و توسرعه امکانات و فناوریهای ارتباطی ،امکان سرری تر تبادل ایدهها ،اطالعات ،ارزشهای
فرهنگی ،سررمایه و کاال بین جوام  ،افزایش سرازمانها و رژیمهای حقوری ،سریاسری ،رشرد جامعه
مدنی ،رشرد طبقه متوسرط ،رشرد شرهریشردن ،تغییر مناسربات تولید و شرکلگیری مفاهیمی مانند
شررهروند جهانی ،توانسررته بر شررکل «نیاز» و «خواسررت» و نحوه فهم و بهکارگیری آن در عرصرره
سریاسرتگذاری امنیتی تیثیراتی را برجای بگذارد .در این شررایط فشرار افکار عمومی ،افکار جهانی
و شرهروندان جهانیشرده به واسرطه دسرتیابی به ابزارهای ارتباطاتی نوین ،با عبور از شرکل سرنتی و
کانالیزهشردن انتقال به حوزه تصرمیمگیری و سریاسرتگذاری ،بر روی شرکل و شریوه حکمرانی برای
فهم نیازها و خواسررتهای مردم تیثیری دوچندان خواهد داشررت .بدون شرر

در این شرررایط،

دولرتهرای ییردموکراتیر  ،ارتردارگرا ،دولرتهرای ضرررعیب و نرامشرررروع یرا این تحوالت را درک
نخواهند کرد یا اگر درک کنند فرایند درک و بعد یادگیری برای اصرالح فرایند سریاسرتگذاری به
کندی صرررورت میگیرد و در نتیجه شرررکافی دردناک و تهدیدزا از مناسررربات دولت با جامعه و
شررهروندان را شررکل خواهد داد .این شررکا
سریاسرتهای کالن ی

دردناک و آسرری زا خود را در رال

عدم تبعیت از

کشرور ،کاهش سررمایه اجتماعی ،افزایش جنبشهای اجتماعی ،اعتراضرات

خشونتبار و حتی جنبشهای گسترده انقالبی نشان خواهد داد.
 .1این مسئله به ما اجازه میدهد از فرضیه انتقادی محور خود مبننی برای گره خورد امنیت انسانی به امنیت جهانی به
صراحت دفاع کنیم بدون آنکه تناقض تحلیلی در این ارتباط رخ بدهد.
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در شررایط گفتهشرده فوق دیگر امنیت ملی تنها شرکل شناختهشده از امنیت تلقی نمیشود .همراه
با ظهور بازیگران مؤثر جهانی ،شررهروندان و افراد جایگاهی تیثیرگذار در سرریاسررتگذاریها از
جمله در حوزه سریاسرت خارجی و امنیت کسر

کردهاند .تحول در نگاه به سریاسرتگذاری به

سریاسرت امنیتی بر اثر تغییر در روندهای جهانی میتواند با مصرادیقی توضریح داده شرود که در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

د) الزامات سیاستگذاری «امینت مبتنی بر شادکامی مردم»
با توجه به روندهای جهانی و تغییر شررایط و درهمتنیدهشردن ابعاد داخلی و خارجی حکمرانی
و سرریاسررتگذاری ،دیگر امنیت در شررکل کالسرری
جغرافیا با مرزهای مشررخ

آن با محوریت تهدید مسررتقیم علیه ی
و ییرمتعار

برای

به شررکل حمله نظامی با سررالحهای متعار

تهدید سررزمینی و انسرانی تعریب نمیشرود .به عبارت دیگر فهم امنیت جنگ سررد که ی

فهم

عینی و سرررلبی از امنیت بود و در آن تنها مرج امنیت دولت بود ،دیگر مدنظر نیسرررت (ن.ک:
عبدالهخانی1386 ،
اگرچه در شررایط گفتهشده همچنان سیاستگذاری امنیتی هر کشور بر اساا اهدا
سیاسی و در رال

آرمررانها ،ارزشها و مناف (حیاتی و مهم  ،اهرردا

اسرتراتژیها (کالن و خرد و ردرت (انواع و مناب

کالن نظام

(اسرراسی ،ملی ،فردی ،

خالصره میشرود (راضریزاده، 122 :1398 ،

اما در مصادیم و مفاهیم و مناب آن تغییراتی ایجاد میشود.
دول .1وارد شدن معیارهای شادکامی به گزارشها و ارزیابیهای هانی برای سنجش عملکرد کشورها
ردیف

کشور

رتبه

1

فنالند

7/89

2

ایسلند

7/58
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ردیف

کشور

رتبه

3

دانمارک

7/52

4

سوئیس

7/51

5

هلند

7/50

6

سودان

7/31

7

آلمان

7/31

8

نروژ

7/29

9

نیوزینلد

7/26

10

استرالیا

7/21

11

آمریکا

7/03

12

اوکراین

6/80

بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی ،حمایت اجتماعی ،سالمتی و امید به زندگی ،آزادی انتخاب ،سخاوتمندی ،ادراک
از فساد /منبع  :گزارش جهانی شادکامی

همان طور که امروزه شاهدیم مصادیم این محورها با توجه به شرایط متحول جهانی دگرگون
شده است .اگر سیاستگذاری امنیتی ی

کشور بدون توجه به ابعاد و زمینههای تغییریافته در

این حوزه انجام شود ،زمینه الزم برای شکوفایی استعدادهای فردی از بین رفته و به نوعی تهدید
امنیت ملی تبدیل میشود و زمینههای تهدید امنیت ملی میتواند باع

ازبینرفتن زمینه و فرصت

الزم برای توجه بیشتر به امنیت انسانی شود .در دیدگاه امنیت مبتنی بر حس شادکامی مردم ادعا
میشود که امنیت دولت به خودی خود ی

هد

نیست ،بلکه وسیلهای برای تضمین امنیت

برای مردمش است .در این زمینه ،این دو پشتیبان یکدیگر هستند .ساختن ی
دموکراتی
ی

دولت مؤثر و

که برای مردم خود ارزش رائل باشد و از حس کرامت و شادکامی محافظت کند،

استراتژی اصلی برای ارتقای کیفیت امنیت برای شادکامی است.
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در عین حال ،ارتقای امنیت مبتنی بر شادکامی مردم ،مشروعیت ،ثبات و امنیت ی
تقویت میکند .به عبارتی دیگر ،بر خال

دولت را

برخی ادعاها ،این دو نوع امنیت متقابل نیستند و بر

این اساا تصمیمات اتخاذشده برای حفظ امنیت کشور در روابط خارجی و روابط بینالملل
تیثیر مستقیمی بر امنیت انسانها داشته است .در ابعاد فردمحورانه نیز فرض بر این است که
انسان در جستجوی شادکامی ،خواهان خوشبختی دیگری هم خواهد بود اما باید تیکید کرد که
صر

اشاره به وابستگی شادکامی ت ت

افراد جامعه به یکدیگر منجر به حل مشکالت بشری

و محدودیتهای اخالری انسانها نمیشود.
در ارتباط با نگاه متعامل فوق ،کنفوسیوا به عنوان فیلسوفی که هد

حکومت را پدیدآوردن

موجبات رفاه و سعادت کل مردم میدانست ،بر این باور بود که انسانها ذاتا موجوداتی
اجتماعی اند و به میزان بسیار زیادی محصول جامعه هستند .از سوی دیگر ،از آن جا که جامعه
چیزی بیش از کنش متقابل انسانها نیست ،جامعه هم برساخته آحاد افرادی است که آن را
تشکیل دادهاند .از اینرو وی منطم ضرورت درجهای از آموزش و پرورش همگانی را به عنوان
ی

شالوده اساسی اصالح جامعه چنین تعریب میکند.

«اگر کسی بکوشد که به وسیله روانین مردم را راهنمایی کند و به واسطه مجازاتها و کیفرها نظم را
برررار سازد ،مردم تنها در پی اجتناب از جرائم خواهند بود ،بدون آنکه تصوری از وظیفه اخالری
داشته باشند ،اما اگر کسی مردم را به وسیله فضایل اخالری هدایت کند و برای حفظ نظم به

لی1

متکی باشد ،مردم جهت اصالح خویش به وظایب اخالریشان رجوع میکنند( ».کریل59: 1393 ،
سیسال بوک نیز در کتاب در جستجوی خوشبختی با اشاره به تجریه یونان باستان به نوعی به
باور دیرینه به این گزاره اشاره میکند:

 . 1قواعد آداب دانی اجتماعی
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«با درهمشکستن دولت -شهر یونانی و رشد ناامنی برای حتی برخوردارترین افراد ،مکات
فلسفی مختلب بر نیاز به استقالل از خیرهایی که در کنترل خود فرد نیستند ،تیکید کردند .از
جمله رواریون یونان و روم به دیرپاترین سنت نصیحت اخالری برای مردمانی که میپرسیدند
چگونه می توانند با وجود شرایط ییررابل اعتماد و پرآشوبی که ممکن بود خود را در آن بیابند
از خوشبختی فردی اطمینان حاصل کنند ،کم

میکردند( ».بوک70-69 :1396 ،

بنابراین در سریاسرتگذاری مبتنی بر شرادکامی مردم ،شراهد شرکلی از سریاسرتگذاری هسرتیم که
انسران به دلیل رهایی از مرحله بقا و رفاه مادی ،وارد مرحله نوینی از زیسرت جمعی خود شرده
اسرت .مرحلهای که در آن به دلیل پیوند خوشربختی فردی با خوشربختی جمعی ،میل به فضریلت
بیشرررتری در تر ت

افراد جامعه رشرررد خواهد کرد .در چنین مرحلهای ،احترام به فردیت ،به

کرامت و جایگاه اجتماعی انسران بسریار ارزشرمند خواهد بود .شررایطی که در آن سریاسرتگذار
امنیتی میبایست با درنظرگرفتن معیارهای ذهنی امنیت ،به گونه فرایند دریافت انتظارات (نیازها
و خواسرتهها مردم را اصرالح کند که نتیجه آن اصرالح سریاسرتگذاری امنیتی ی

کشرور برای

بهزیسرتی شررایط کلی زندگی مردم آن کشرور در شرکل فردی و زیسرت جمعی باشرد .شررایطی که
در آن ت ت

مردم ی

کشرور صرادرانه باور داشرته باشرند که نیازهای اسراسری آنها به انداز کافی

برآورده شده است.
در این شررایط ،دیگر موضروع تهدید در سریاسرتگذاری امنیتی صررفا از مسریر دولت و در رال
حل رفاه مادی فهم نمیشرود .امنیت مبتنی بر شرادکامی مردم یعنی سریاسرتگذار امنیتی جنبههای
ذهنی و ارضرای حس خوشربختی و شرادکامی شرهروندان از اینکه میتوانند تمام اسرتعدادهای
خود را به واسرطه وجود زیرسراختهای نرمافزاری و سرختافزاری در ی

کشرور پیگیری کنند

–یعنی تنها مان بر سررر این شررکوفایی چیزی جز بیمیلی و کاهلی افراد نیسررت ،-در فرایند
سریاسرتگذاری مدنظر ررار میدهد .بر این اسراا حس وجود اراده برای گرامیداشرت کرامت
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مردم و شرهروندان ی

کشرور در عرصره داخلی و خارجی روزبهروز بیشرتر خواهد شرد .حس

فهم و درک «نیاز» و «خواسرت» در حال تحول مردم درک میشرود .هیچ عاملی نمیتواند زمینه
حذ

و شرمولهای محرومیتزا برای مردم ی

کشرور شرود .بنابراین سریاسرتگذار امنیتی بایسرتی

الزامات الزم را برای رسیدن به سطح کیفی مورد اشاره مدنظر ررار دهد.
برای مثال ژاپن و بریتانیا اردام یه تیسیس وزارت تنهایی کردهاند .دولت ژاپن نقش جدید وزیر
تنهایی را تعیین کرده است .تتسوشی ساکاموتو ،وزیر ترویج مشارکت پویای همه شهروندان ،که
وزیر مسائل تنهایی ژاپن نیز شده است ،در نشستی در مورد چگونگی درک دولت ژاپن از «تنهایی»
گفت« :نمیتوان گفت افرادی که به فعالیتهای انفرادی عالره دارند ،مانند رفتن به کارائوکه یا
کمپینگ به تنهایی ،تنها یا منزوی هستند .تنهایی ی
همراه است .تنهایی ی

احساا ذهنی است که با احساا کسالت

احساا منفی است که توسط افراد منزوی تجربه میشود .ضروری است

که ماهیت وارعی تنهایی و انزوا را بررسی کنیم و ی

برنامهریزی برای اردامات سیاسی مرتبط در

هر حوزه اداری ایجاد کنیم ،به عنوان پیششرط برای این امر ،الزم است تنظیمات خاصی در نحوه
درک تنهایی و انزوا انجام شود .اینکه دریقا چه کسی باید به عنوان ی
گرفته شود باید به ی

فرد تنها و منزوی در نظر

سؤال اصلی تبدیل شود )Mainichi, 2021/05/03( ».ایجاد خدمات مشاوره

شبانهروزی از طریم تلفن و رسانههای اجتماعی برای افراد تنها و منزوی و خانوادههایشان و دعوت
به همکاری از بخش خصوصی و سازمانهای ییرانتفاعی برای همکاری نزدی تر از جمله اردامات
دولت ژاپن داشته بوده است .عالوه بر این ،دولت هیئتی متشکل از کارشناسان تشکیل داده تا در
مورد فلسفه اساسی این حمایت و حفاظت فردی و جمعی بح
مناس

و نتیجه را برای سیاستگذاری

در اختیار دولت ررار دهند (.1)Japantimes, 2021/12/28

1.https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/28/national/loneliness-isolationmeasures/28 Dec2021
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برای بررراری تصرررویر درسرررت میان مفهومسرررازی وضرررعیت مطلوب گفتهشرررده با الزامات
سیاستگذاری ،مصداری مواردی از کیفیت سیاستگذاری امنیتی مورد اشاره ررار میگیرد:
در الزامات سرریاسررتگذاری مبتی بر شررادکامی مردم ،هر عاملی که باع
هویت و ملیت شررهروندان ی

هراا «دیگری» از

کشررور شررود ،ناامنی تلقی میشررود ،زیرا حس کرامت و اعتبار

شرهروندان آن کشرور را مخدوش سراخته اسرت .از این رو ایجاد تصویر مطلوب بینالمللی با اتکا
به سریاسرتگذاری دیپلماتی  ،ارتباطاتی و فرهنگی برای ایجاد حس اعتبار و احترام بینالمللی
ناشی از وجهه معتبر هر کشور باید مدنظر باشد.
در الزامات سررریاسرررتگذاری مبتی بر شرررادکامی مردم ،هرگونه سررریاسرررتگذاری که موج
بیاعتبارشردن پاسرپورت شرهروندان ی
آنها شرود،ی

کشرور شرده و زمینه خدشرهدارشدن حس اعتبار و کرامت

ناامنی محسروب میشرود .بنابراین باید فرایند سریاسرتگذاری به گونهای اصرالح

شررود که حس خوشرربختی از زیسررت در درون مرزهای ی
ت ت

کشررور و داشررتن تابعیت آن برای

شهروندان فراهم شود.

در الزامات سرریاسررتگذاری مبتی بر شررادکامی مردم ،هرگونه سرریاسررتگذاری که مان ورود
تجهیزات پزشرکی پیشررفته برای تسرری در بهبود و کاسرتن از درد و رنج مردم و شرهروندان ی
کشرور شرود ی

نوع ناامنی خواهد بود .از این رو سریاسرتگذار امنیتی میبایسرت در راسرتای

حفاظت و تیمین نیازهای شرهروندان ،به دنبال تیمین وسرایل و داروهای مورد نیازشران باشرد .در
بخش حفراظرت نیز برا توجره بره مو هرای رونردی تنهرایی در جهران ،تریسررریس نهراد یرا گسرررترش
میموریت نهادهای پیشررین برای ارائه خدمات مبتنی بر حفاظت از شررهروندانی که به هر دلیلی
تنها شرده و امکان مراربت را ندارند ،مدنظر اسرت .عالوه بر این الزام ،طبم اعالمیه حقوق بشرر،
«کوشررش برای تیمین امنیت در صررورت بیماری و ناتوانی یا کمبود وسررایل معیشررت کافی به
دالیلی خار از کنترل شخ

است» از جمله حقوق اولیه هر انسان است.
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در الزامات سریاسرتگذاری مبتی بر شرادکامی مردم ،پیرشردن جمعیت و از دسرترفتن نیروی
جوان ماهر و نیمهماهر برای جهش ارتصرادی و همچنین پشرتوانه چانهزنی بینالمللی کشرور ی
ناامنی جدی تلقی میگردد .در این شررایط سریاسرتگذاری برای تشرویم مردم با اتکا به خدمات
عینی و در دسرترا برای فرزندآوری به شرکلی که احسراا امنیت ،اطمینان و اعتماد ایجاد کند
و محرکی برای رشد جمعیت باشد ،میتواند اولویت و مبنای سیاستگذاری امنیتی باشد.
در الزامات سریاسرتگذاری مبتی بر شرادکامی مردم ،هرگونه سریاسرتگذاری که مان شرکوفایی
دانشرجویان نخبه ،پژوهشرگران یا اسراتید ی
شرود ی

کشرور در رال

حضرور در عرصرههای علمی معتبر

ناامنی تلقی خواهد شرد .از این رو سریاسرتگذاری امنیتی میبایسرت هر گونه موان

بروکراتی  ،دیپلماتی

و حفاظت شرخصریتی از دانشرجویان ،پژوهشرگران و نخبگان خود برای

دسررررتررسرررری برره شرررررایرط ایرردئررال پرژوهرش در مرحریرطهررای عرلرمری و مرعرتربرر را
فراهم کند.
در الزامات سریاسرتگذاری مبتی بر شرادکامی مردم ،هرگونه سریاسرتگذاری که مان از ورود
سرررمایهگذاری خارجی برای بهبود وضررعیت اشررتغال و در نتیجه خوشرربختی مردم ی

کشررور

شرود ،به نوعی ناامنی محسروب میشرود .بر اسراا تجربه جهانی ،پیگیری شرغل مورد عالره و در
حوزه تخصرصری بنا به تقسریم کار جهانی از عهده ی

کشرور خار اسرت اما این امر نمیتواند

بهانهای برای تیخیر در ایجاد شرررایط الزم برای شررهروندان شررود .در نتیجه برای جلوگیری از
مهاجرت نخبگان و در عین حال تیمین حداکثر مناف ملی ،بایسررتی شرررایط الزم برای حضررور
شرررکتهای خارجی و اسررتخدام نیروهای ماهر و نیمهماهر هر کشررور در آن شرررکتها که به
نوعی ایجاد حس رضرایت از تالش برای متخصر

شردن و ایجاد امید برای نسرل دانشرجویان و

پژوهشررگران اسررت ،دنبال شررود .حتی اگر تیمین این شرررایط و تطبیم آن با مناف ملی نیازمند
عملیات اطالعاتی باشد باید به عنوان ی

اولویت مدنظر ررار بگیرد.
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در الزامات سریاسرتگذاری مبتی بر شرادکامی مردم ،هرگونه سریاسرتگذاری زیسرتمحیطی که
شررایط آبرسرانی سرالم ،هوای پاک و زیسرتمحیط پایدار را فراهم کند ،بایسرتی در اولویت ررار
بگیرد .موارد گفتهشرده عالوه بر حس امنیت ،زمینهسراز ارتقای کیفیت زیسرت شرهری شرهروندان
شده و در ابعاد سلبی مان جابهجایی جمعیت از شهر با مرکز یا از روستا به شهر ،از دسترفتن
اشتغال بومی و حفظ سالمت و امنیت زیستی ت ت

مردم خواهد شد.

در الزامات سریاسرتگذاری مبتی بر شرادکامی مردم ،هر شرکل از سریاسرتگذاری که زمینهسراز
اختالل در دسرترسری به امکانات و تجهیزات نوآورانه برای ارتقای کیفیت زندگی و امنیت یذایی
شرررهرونردان یر

کشرررور براشرررد ،نوعی نراامنی تلقی خواهرد شرررد .تریمین امنیرت یرذایی یعنی

سریاسرتگذاری در این حوزه نه تنها باید بر مزیت نسربی کشور در زمینه آب و هوایی و کشاورزی
یا جلوگیری از افت کیفیت مواد یذایی بر مبنای کشراورزی تراریخته متمرکز باشرد ،بلکه بایسرتی
ارتقای کیفیت مواد یذایی مصرفی و در نتیجه امنیت یذایی شهروندان را به همراه داشته باشد.
در الزامات سریاسرتگذاری مبتی بر شرادکامی مردم ،هرگونه سیاستگذاری منجر به برهمخوردن
تعرادل میران هزینرههرای نظرامی برا هزینرههرای زیرسررراختی مراننرد تریمین آب ،برق و گراز و حتی
بهداشتی -آموزشی بهخصوص در عصر احتمال بروز اختالل در امنیت زیستی یعنی بیماریهای
همهگیر و ...که امنیت روانی جامعه را تحت تیثیر ررار میدهد ،خود نوعی ناامنی تلقی میشرود.
از این رو سریاسرتگذار بایسرتی شررایط الزم برای بررراری توازن در همه حوزهها را به عنوان ی
امر تیثیرگذار در تغییر کیفیت امنیت مردم مدنظر ررار دهد.
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در پایان اینکه شررایط متحول حوزه سریاسرتگذاری امنیت برای شرادکامی مردم منعکسکننده
این وارعیت اسرت که اهدا
ارتقای شراخ

اصرلی سریاسرت خارجی و داخلی هر کشروری بایسرتی در جهت

ها و مؤلفههای دخیل در سریاسرتگذاری امنیتی باشرد .شررایطی که در آن ناامنی

ذهنی و عینی شررهروندان از جمله در ارتباط با مسررائلی مانند احسرراا بیهویتی ،بیاحترامی و
بیاعتمادی ،خدشررهدارشرردن حس کرامت ،احسرراا انزوا ،بیاعتباری ملی و بینالمللی ،حس
سررخوردگی ناشری از فقر ،کمبود مواد یذایی ،افزایش صردمه ناشری از بیماری ،تبعیض جنسریتی،
تبعیض رومی– نژادی و مذهبی و سررایر اشررکال نابرابری میتواند منجر به ناکارآمدی در حوزه
سیاستگذاری امنیتی شود.

• حذف و یا اصالح ساختارهای نابرابر اجتماعی و اقتصادی مانند قوانین خاص و خألهای
قانونی آموزشی یا اقتصادی ،اصالح فرایند سیاستگذاری برای فهم پویایی شاخصهای
ضروری سیاستگذاری از جمله در حوزه امنیت فردی و انسانی
•بهرسمیت شناختهشدن و شناساییشدن افراد به لحاظ فردی و اجتماعی فارغ از تفاوتهای
زبانی ،قومیتی و ...و حفظ احترام و کرامت انسانی آنها از طریق فرصت برابر
• سیاستگذاری مطلوب برای اشتغال و امنیت شغلی به مثابه پشتوانه سیاست زندگی و تشکیل خانواده

• کمک به رسیدن به استانداردهای حکمرانی خوب مبتنی بر شفافیت ،پاسخگویی ،ضد
فساد ،کاهش فقر و حاکمیت قانون
• همبستگی اجتماعی ناشی از نوعدوستی در مقاطع بحرانهای انسانی و طبیعی،
• دسترسی به آزادیهای رسانه و مطبوعات برای مطالبه نیازهای زندگی روزمره،
• کمک به رشد فضیلت اخالقی افراد و در نتیجه جامعه با قوانین و اشاعه هنجارهای زیست
جمعی ،ایجاد وزارت تنهایی برای سالمندان مجرد و متاهل ،نهادهای خدمات انسانی

• بستر الزم برای رشد استعدادهای فردی مانند آموزش در تمام سطوح با دسترسی مساعد به
امکانات و تجهیزات ،زیرساخت بهداشتی الزم برای پیگیری مطلوب سالمت جسم و
روان ،بیماریهای خاص ،در مان فراسرزمینی
• بستر الزم برای حس افتخار و رضایت از تابعیت یک حاکمیت با اعتیار و تصویر مطلوب بینالمللی،
• سیاستگذاری مطلوب در حوزه زیستمحیطی برای امنیت ،زیست پایدار و امید به زندگی.

مصادیق سیاستگذاری
امنیتی مبتنی بر
شادکامی مردم

مصادیق سیاستگذاری
امنیتی مبتنی بر
شادکامی مردم

مصادیق سیاستگذاری
امنیتی مبتنی بر
شادکامی مردم

شکل  .5مصادیق سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم
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نتیجهگیری
برای مدت طوالنی ،ملتهای درحالتوسعه به کشورهای توسعهیافته با رشد ارتصادی رابل
توجه نگاه میکردند و در برنامهریزی و سیاستگذاری خود ،رسیدن به تولید ناخال
و تولید ناخال

ملی در آن حد و اندازه را به عنوان اهدا

داخلی

راهبردی خود تعیین میکردند،

اما اکنون که در نظرسنجیهای بزرگ و معتبر بینالمللی پرسشهای مربوط به شادکامی و حس
رضایت از زندگی مکرر طرح و دنبال می شود .بر طبم این استاندادرها ،جامعه ایدهئال جامعهای
است که در آن شهروندان حس شادکامی و خوشبختی داشته باشند و از زیست در ی

رلمرو

سیاسی احساا رضایت کنند و زندگی خود را معنادار ببینند .در این شرایط عمده
سیاستگذاریهای ی

کشور باید با این تحوالت منطبم شوند .یکی از حوزههای

سیاست گذاری متیثر در این شرایط سیاست گذاری امنیتی است .در این مقاله تالش شد با
درنظرگرفتن ماهیت امنیت ،به مانند دیگر تالش های نظری ،مبانی نظری و هنجاری برای
ارتقای کیفیت امنیت تشریح شود تا مبنای روشنی جهت سیاستگذاری شود .هرچند این امر
زمانبر است و ایده های دانشگاهی و تحقیقاتی به سرعت وارد حوزه عملیاتی و سیاستگذاری
نخواهد شد .هد

نهایی سیاستگذاری امنیتی باید افزایش رفاه ذهنی و عینی شهروندان باشد.

از اینرو مانند بسیاری از شاخ

های ارتصادی (به عنوان مثال ناخال

داخلی رفاه ذهنی

شهروندان باید به طور منظم برای سیاستهای عمومی سنجیده شود.
امروز متر و معیار اندازهگیری رفاه ،شرادکامی ،خوشربختی ،امنیت و حفظ صرلح با فضرای جنگ
سرررد و دوران پیش از یوتیوب ،توئیتر و اینسررتاگرام متفاوت اسررت .امروز تجارت بینالمللی با
زنجیرههای جهان– محلیشررده ،باع

ایجاد فرصررتهایی برای بهبود شرررایط کار و زندگی در

همه کشرورها شرده اسرت .موضروعی که اهمیت احترام به افراد ،اجتماع ،حقوق بشرر را به عنوان
ی

مطالبه جدی پیش روی سرریاسررتگذاران ررار داده اسررت .شرررایطی که تیمین آن ررار اسررت
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باع
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حس شرادکامی و خوشربختی بر اسراا در دسرترابودن بسرتر الزم برای شرکوفایی تمام

اسرتعدادهای انسرانهای سراکن در ی

رلمرو سریاسری باشرد .شررایطی که انسرانها بتوانند زندگی

خالرانهای داشرته باشرند ،بدون اینکه بقای آنها تهدید شرود یا حیثیتشران خدشرهدار شرود .از
اینرو ایده «امنیت برای نی زیسررتی و شررادکامی مردم» که وجه نوآورانهاش ارائه چشررمانداز،
شراخ

و الگوی سریاسرتگذاری برای ارتقای سرطح کیفیت امنیت اسرت ،الزامات تعییر در شریوه

حکمرانی و بازاندیشی در شیوه سیاستگذاری امنیتی را مطرح کرد.
در شرایط فوق دولتهای حاضر در جغرافیای توسعهیافته یا درحالتوسعه بدون درنظرگرفتن پویایی
روندهای جهانی که بر اثر فراگیری شبکههای ارتباطاتی که بیشتر سطوح «نیاز» و «خواست» شهروندان
را متحول میکند و همچنین بدون انجام اصالحات فرایند سیاستگذاری در ارتقای احساا شادکامی
و نی زیستی انسانها و اجتماعات ناتوان خواهند بود .دولتها باید متوجه باشند که پیگیری و
سیاستگذاری امنیتی مبتنی بر «نیاز» و «خواست» مردم با محوریت معیارهای شادکامی منافاتی با
استقالل ،ارتدار و امنیت سیاسی دولت ندارد زیرا میزان رضایت از زندگی تحت ارتدار ی

حاکمیت،

هسته اصلی شادکامی را تشکیل داده است .به عبارتی دیگر ،زندگی در امنیت و آزادی ی

از مهمترین

مناب شادکامی در درون ی

جغرافیای سیاسی تحت ارتدار دولت مرکزی است.

همانطور که اشاره شد ،نقطه نوآورانه این مقاله طرح مفهومی– نظری برای ترسیم وضعیت
مطلوب سیاستگذاری امنیتی بود .این طرح نظری– مفهومی برای موس کردن مفهوم امنیت
ابعادی هنجاری به همراه داشت .ابعاد هنجاری این طرح نظری ارتباطی مستقیم با تجویز
توصیههای سیاستی برای سیاستگذاران ،رانونگذاران و تصمیمگیران در جهت افزایش شادکامی،
حس احترام ،یرور و افتخار و همچنین کاهش درد و رنج مردم دارد .بر این اساا میتوان مبنای
الزامآور اصالح سیاستگذاری امنیتی را ایجاد بستر الزم برای بیشترین احساا شادکامی و
خوشبختی فردی و جمعی در ی

اجتماع سیاسی دانست .گزارهای که عالوه بر مبنای دینی و

انطباق با آموزههای الهی ،مبنایی بر اساا سنتهای فلسفه حکمرانی و فلسفه اخالق نیز دارد.
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