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 چکیده

مردم«    یو شادکام  یبر »خوشبخت  یمبتن  یتیامن  یگذاراستیاست که س  نی مقاله حاضر ا  یپرسش اساس

 یدر مبان  یانتقاد  یشی با بازاند  رسدی کرد؟ به نظر م  ی نظر  -یمفهوم  یبندصورت   توانی را چگونه م

به شرا  یتیامن  یگذاراستیس  ینظر ارزش   ،یجهان  طی با توجه    –یاسیس  یهایها و هنجارتحول در 

مردم در    یها«و »خواسته  ازها«ی»ن  ت یدر ماه  رییتغ  نیو همچن  یمل   داتی تهد  تیماه  رییتغ  ،یستگانی ز

  ی بند مردم را صورت   یبر شادکام  یمبتن  یتیامن  یگذاراستیس  دهی ا  توانیمناسبات، م  شدنی اعصر شبکه

انجام    ینظر  -یادیبنپژوهش    ینوع  یو بر مبنا  ینییتب  –یفیتوص  ی مقاله که به لحاظ روش  نی کرد. در ا

روابط    یانتقاد  هی نظر  ،یانتقاد  ی اجتماع  -ی فلسف  هی نظر  میاز مفاه  یریگگرفته است، تالش شده با بهره 

الزامات   نییتع ی برا یمفهوم  یچارچوب  ،یو طرح شادکام یانسان تیامن ت،یامن یانتقاد هی نظر الملل،نیب

  ی و سهم پژوهش   ینوآور  یکه نقطه اصل  یائله شود. مس  حی تشر  یامروز  طی در شرا  یتیامن  یگذاراستیس

 . دی آی به حساب م یتیامن  یگذاراستیمقاله در حوزه س نی ا

 .یانسان تیامن ،یتیامن یگذاراستیس ،یانتقاد هی نظر ،یو خوشبخت یشادکامواژگان کلیدی: 

 
   ali.ardakani@atu.ac.ir                                  یدانشگاه عالمه طباطبائ یعلم ئتی عضو ه *
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 مقدمه 

ها از سرروی شررهروندان و  شرردن و ردرت، تطبیم میزان کارامدی حکمرانی در عصررر جهانی 

ای این  تر به خود گرفته اسررت. عده انتظارات جامعه و شررهروندان از دولت شررکلی جدی 

های حقوق بشررری و  المللی مانند گفتمان های بین افزایش انتظار را ناشرری از برخی گفتمان 

المللی یعنی طبقه متوسررط شررهری با انتظارات  طبقه بین ای دیگر حاصررل تقویت ی   عده 

دانند. در این میان سرریاسررت امنیتی به واسررطه پیوند روزافزون امر  روزافزون از دولت می 

های مورد توجه شرهروندان بوده اسرت. شرهروندان با اتکا  المللی، یکی از حوزه داخلی و بین 

وندان رضایت بیشتری از عملکرد داخلی  هایی که در رلمرو آنها شهر به تجربه جهانی دولت 

گذاری به شررایط مطلوب در سریاسرت شران دارند، باور بیشرتری به امکان رسریدن المللی و بین 

اند. بر اسرراا این باور یعنی امکان تجربه امنیتی و در نتیجه ارتقای کیفیت امنیت پیدا کرده 

گذاری مناسر  امنیتی مطالباتی ایجاد حس رضرایت، خوشربختی و شرادکامی بیشرتر با سریاسرت 

 کرده است.  

هایی که  ی مناسربات جهانی، بخش شرده، در شررایط متحول و پویای در کنار رشرد مطالبات گفته 

شرد، پیوندی ییررابل  ارتباط دیده می تر به شرکلی مسرتقل و بی گرایانه پیش تحت فرضری وار  

تواند تهدیدی  محیطی داخلی می اند. برای مثال امروز هر گونه تهدید زیسرتاجتناب پیدا کرده 

تواند  محیطی می زیسرت  ای و در عین حال جهانی برای همه سراکنان زمین باشرد. تهدید منطقه 

جایی  در عین حال که ی  تهدید ارتصررادی، سرریاسرری و هویتی اسررت، با مهاجرت و جابه 

نشرینی  کردن آن زمینه نفوذ و تهدید سررزمینی را ایجاد کنند  یا افزایش حاشریه جمعیت )خالی 

بعراد شرررهری، تهردیدی در ا تا مرز مدیریت بحران اجتمراعی یا ایجراد زمینره منرازعه رومی و بین 

هرای مهراجرتی بره  توانرد برا ایجراد مو  امنیرت ملی براشرررد. این مسرررئلره در ابعراد خرارجی نیز می 

کشرورهای همسرایه یا سرایر مناطم، زمینه تهدیدات سریاسری، ارتصرادی و هویتی برای سرایر  
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توان  بینیم، باشد. بنابراین می کشورها و مناطم به مانند آنچه امروز در اروپا و همسایگانش می 

تواند مسررئولیتی جهانی برای تیمین ت  افراد ی  جامعه می امروزه شرررایط زیسررتی ت    گفت

روز به شرکل بیشرتری شراهد طرح امنیت و صرلح تلقی شرود. موضروعی که سرب  شرده روزبه 

گذاری  های جهانی، سیاستهایی بر این مبنا باشیم که با توجه به تغییر شرایط و تجربه پرسش 

شرده، هایی باید انجام شرود. متغیرهای داخلی جهانی رها و شراخ  امنیتی بر اسراا چه معیا 

 اند؟  گذاری امنیتی ایجاد کرده چه تغییراتی در شکل سیاست

گفته   یتیامن  یگذاراسرت یدر سراخت و سر  یعناصرر داخل  ت یاز اهم  یورت نیاز ا شیتا پ دیشرا

  ، یاجتماع  یهاها و جنبشگروه نفود،یخاص ذ  یهاچون فرهنگ، گروه  یفقط به موارد شدیم

و خشررونت   دیو نبود تهد  یکیزیف  ت یامن  نکهیا ایها اشرراره شررده اسررت  و رسررانه  یافکار عموم

پژوهش منظور از  نیاما در ا کردندیم یتلق  یتیامن  یگذاراسررت یسرر   یمبنا  انرا به عنو  میمسررتق

 نیا  یا به فرض اسرراسرر بن  گرید یموارد اسررت. به عبارت  نیفراتر از ا  یزیچ یداخل  طیمح ریتیث

با توجه به انتظارات مردم    ،یتیامن  اسرت یسر   یگذاراسرت یسر   یدر مبنا یشر یمقاله، منظور از بازاند

  یسرراکن در   یهات  انسررانت  انیدر م  یو حس شررادکام یذهن  هکشررور، توجه به رفا  ی

به دولت داده تا بر اسراا   یفیحقوق و تکال رفتنیخود را با پذ  اریاز اخت  یکشرور اسرت که بخشر 

مفهوم   ایاحساا، نهاد   نیابرای مثال در بوتان شود.    نیتیم  شانیستیز یو ن  یآن حس شادکام

رال  مفهوم  باشرد، در  شرهیکل  ایصررفا  کلمات   نکهیبه دور از ا ی«ناخال  مل  یشراد»  یاسر یسر 

ایل  با چهار  در این کشرور   یناخال  مل  یمفهوم شراد. رابل لمس اسرت  توسرعه مرکزی دولت 

و حفاظت از   یحفظ فرهنگ ،یارتصاد  -یاجتماع داریتوسعه پا وب،خ یحکمران یعنیستون آن  

شرود. مواردی که همه در جهت ارتقای کیفیت امنیت شرهروندان توضریح داده می  سرت یز طیمح

ت، بلکه این کشرور اسرت و صررفا  به حفظ امنیت به معنای نبود تهدید در نظر گرفته نشرده اسر 

عالوه بر سراخت ی  جامعه امن، بر جنبه حمایتی و اعتمادزابودن آن نیز تیکید شرده اسرت. این 
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گذاری مبتنی بر شرادکامی مردم بر جنبه ایجاد دهنده این اسرت که منظور از سریاسرت گزاره نشران

ت  ای و موردی در ت مند و نه صرررفا  ایجاد رضررایت لحظهشرررایط برای زیسررت رضررایت 

 دان است.شهرون

گذاری امروز که حاصل  توان گفت در شررایط رابل تطبیم حکمرانی و سیاست به عبارتی می 

المللی اسرت، سریاسرت امنیتی بیشرتر از هر زمان دیگری بر »نیاز« شررایط متحول و پویای بین 

و »خواسرته« مردم متکی اسرت. این دو معیار در ی  پیوند و همبسرتگی رابل فهم هسرتند و  

شران  گذاری سریاسرت امنیتی برای شرادکامی و کرامت خواهان بازاندیشری سریاسرت مردمی که  

 هسرررتند، این مسرررئله را به اشرررکال مختلب در مطالبات جدید خود به شرررکل برجسرررته  

 کنند. مطرح می 

با توجه به طرح مسرررئله فوق و با پذیرش مفروض مطلوبیت ارتقای معیارهای کیفیت امنیت و 

گذاری  ا آن، پرسرش اسراسری مقاله حاضرر این اسرت که سریاسرت گذاری امنیتی بر اسراسریاسرت 

نظری    -بندی مفهومیتوان صرورتامنیتی مبتنی بر »خوشربختی و شرادکامی مردم« را چگونه می

گذاری امنیتی با توجه به بازاندیشری انتقادی در مبانی نظری سریاسرت   با کرد؟ به اعتقاد نگارنده

زیسرتگانی، تغییر ماهیت تهدیدات    -های سریاسریها و هنجاریشررایط جهانی، تحول در ارزش

شردن مناسربات،  ایعصرر شربکه  در های« مردمملی و همچنین تغییر در ماهیت »نیازها« و »خواسرته

 بندی کرد.تی مبتنی بر شادکامی مردم را صورتگذاری امنیتوان ایده سیاست می

نظری انجام    -تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی –به لحاظ روشررری توصررریفی این مقاله 

نظری    –های بنیادیای گردآوری شرده اسرت. در پژوهشگرفته اسرت و مناب  به شرکل کتابخانه

رح پرسرش معطو  به مسرئله  توان به طنظری می  -برای طرح و اکتشرا  ی  چارچوب مفهومی

شود تالش می  برای تشریح فرضیه، پس از ذکر ادبیات پژوهش،در این مقاله  پژوهش اکتفا کرد. 

گیری از با بهرهبرای این منظور    ارائه شررود. ، ی  چارچوب مفهومیابزارهایی مفهومی با کم 
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ل، نظریه انتقادی امنیت،  الملاجتماعی انتقادی، نظریه انتقادی روابط بین  -مفاهیم نظریه فلسررفی

به ت  افراد جامعه امنیت ذهنی و عینی ت   گسررترهامکان و   امنیت انسررانی و طرح شررادکامی،

فهم چرایی  برایگذاری امنیتی تشریح خواهد شد. سپس ضرروری تغییر در سیاست  عنوان زمینه

جهانی پرداخته گذاری امنیتی، به شرررایط متحول تغییر انتظارات فردی و اجتماعی در سرریاسررت 

گذاری امنیتی مبتنی بر شرادکامی با اتکا به مصرادیم شرود. در بخش آخر نیز الزامات سریاسرت می

 این حوزه تشریح خواهد شد.

 
 

 الف( ادبیات پژوهش

وزیر بوتان به عنوان اولین کشروری که سریاسرت شرادکامی ناخال  ملی را جیگمی تینلی نخسرت 

را به گوید: »ما سریاسرت شرادکامی ناخال  ملی طرح کرده، در کنفرانسری با همین مضرمون می

اینکه سریاسرت شرادکامی ناخال    .مینیبیتوسرعه م  یتر برایو انسران  یمنطق  کردیرو  یعنوان  

که   یدر حال  از جمله سررالمت جسررمی و روانی اوسررت.  نگر انسررانکل  یاازهیمخفب ن ملی

  تیکند، وضررعیکم  م  یکیزیرفاه ف  شیبه افزا یانکار  ررابلیبه طور ی  یاردامات توسررعه ماد

رو  یی نیسررت. از اینبه تنها  یماد  طیشرررا اسررت، مشررروط به جسررمتر از مهم دیکه شررا یذهن

و   یشراد  یبرا یآگاهانه و درون  یجسرتجو   ی  جیدنبال تروبه  سریاسرت شرادکامی ناخال  ملی

 .هماهنگ باشررد یرونیب  طیسررودمند و توسررعه شرررا  ت یریبا مد  دیالزم اسررت که با  یهامهارت

اگر   ابد،ی دسررت   یتواند به خوشرربختیکل نم   یممکن اسررت تیکید شررود که جامعه به عنوان  

از مسرئوالنه داشرته باشرند.  ریبا مجموع صرفر ررابت ی یباز   یدر  ،یمتیآن به هر ر یافراد برا

و  جادیبر اسرراا تعهد آن به ا  دیدولت با  ی  ت یمشررروع این روسررت که در پادشرراهی بوتان،

  ا رابل اجر  شرانیهد  زندگ  نیترمهم   یکه تالش شرهروندان را در تعق  یطیتوسرعه شررا  لیتسره

 یکند که شرادیتیکید م ناخال  ملیسریاسرت شرادکامی  منظور،  نیا  یبرا .شرود  ت یتثب سرازد،یم
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  یبه   کامیشررادو   ردیمورد توجه ررار گ   یعموم  یهااسررت یسرر  میاز طر  ما یمسررتق دیبا یجمع

 . (Thinley, 2005)  شود لیتوسعه تبد  یهاها و برنامهدر پروژه  حیصر اریمع

در  یحکمران  یهاوهیشر  یبه بررسر کنت اشررودر در کتاب »سریاسرت شرادکامی ناخال  ملی« 

 سرندهی. نو پردازدیم  یناخال  مل یتوسرعه شراد یاسرتراتژ  یاجرا  یریگ شرکل  یبوتان و چگونگ

شرادکامی ناخال  ملی نوآورانه   یتیچارچوب حاکم  ایآبه دنبال پاسرخ به این پرسرش اسرت که 

مورد   یتوسرعه انسران  جیکند و نتایم ت یرا هدا در عرصره ردرت  ررابت   ییایپو   ،ت یبوتان با موفق

  اسررتیچهار سرر   یاجرا  سررهیحول مقا لیتحل نیا ؟دکنیم  جادیرا ا یناخال  مل  یشررادنظر از 

توسرعه   یها بر ردرت، حکومت و الگو تر آنبزرگ  یامدهایو پشرادکامی ناخال  ملی   توسرعه

 .(Schroeder, 2014)ت  ساخته شده اسدر بوتان و فراتر از آن  یانسان

« از راه دور یانسرران  زیسررتیبه  حکمرانی: یانسرران  ت یامن یارهایمعالکسرراندر هوموالر در مقاله »

  ، شودینسبت داده م  یانسان  ت یکه معموال  به امن یبخش و توانمندییرها  یهایژگ یتوجه را از و

. از این رو کندیمعطو  م یانسرران  ت یامن  تر یدر دسررتور کار وسرر   یارگذارینقش خاص معبه 

و   یریگ ازهاند  ،یاتیانسرران عمل یآنها زندگ   میاسررت که از طر  ییهابر روش  اشیتمرکز اصررل

را  یفرد  یو ناامن  ت یشرود که رضراوت در مورد امن جادیا  ییهاشرده اسرت تا شراخ  یبندطبقه

 یانسران  ت یامن  یواحد برا  یجهان اریمع   یکه اگرچه    کندیاسرتدالل موی .  سرازدیم ریپذامکان

 یانسران یعملکرد ناامن یارهایکه به عنوان مع یاصرل  یهانشرده اسرت، اما شراخ   جادیهنوز ا

اند و دولت را به عنوان نقطه  کرده جادیامن ا یزندگ  یاز معنا یدرک محدود  شروند،یاسرتفاده م

. دیوید وب و همکارانش (Homolar, 2015)  اندکرده ت یتقو   یالمللنیب  ت یامن  ت یحاکم  یاصررل

عدم درک آن، بر   ای  ت یامندر کتراب »شرررادکامی ذهنی و امنیرت« بر این مسرررئله تیکید دارند که  

. از این رو مهم است این مسئله مورد پژوهش گذارد یدر سطوح مختلب تیثیر م یزندگ   ت یفیک 

نقطه آیاز پژوهش در این اثر، شرررکل درک شرررود.    نیبه بهتر  دیبا  ت یچگونه امنررار بگیرد که 

و   یانسران  ت یدرک امن  یاز چگونگ بیتعار گرفتن این مسرئله اسرت که ابهامی جدی درمفروض
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 یهراتوان از منظریرا م  ت یر امنپژوهشرررگران این کتراب معتقردنرد    سرررنجش امنیرت وجود دارد.

  ی بر یسا  ت یامن  ،یاسیس  ت یسرالمت، امن  ت یامن  ،یارتصراد  ت یامن ،یشرخصر   ت یاز جمله امن یمختلف

 . (Web & Herrera, 2012) ررار داد لیو تحل هیمورد تجز  رهیو ی

  مناب    آلودگی، کمبود مانند  در کتاب »شررادکامی ی  کشررور« معتقدند مسررائلی  پپرشرروک و آلن

مردم تیثیرگذار   زندگی  اکوسرریسررتم بلکه بر کیفیت   رفاه  بر تنها زیسررتی نه  تنوع  کاهش و طبیعی

 جامعه  ی   عنوان به و  اندآمیخته هم در  مردم  و  عمومی اکوسرریسررتم  رفاه  بنابراین،.  خواهد بود

  پذیرانعطا   اکوسریسرتم  نیازمند ی  همچنین بلکه مردم  شرادی  تنها نه نیازمند  آن  توسرعه پایدار و

 انسرررانی  توسرررعه  گزارش مانند  هاییاز شررراخ   هاملت   رفاه  گیریاندازه آنها برای .اندینی و

زیسرت   محیط فشرار  جهانی شراخ   مناب  محیطی،زیسرت  پایداری شراخ  متحد،  ملل سرازمان

شرده   تقسریم  بخش ابعادی بشرری و اکوسریسرتم دو به  ابعاد از مشرترکی  اند. چارچوباسرتفاده کرده

 پرورش و  آموزش  خانوادگی، و  ملی جمعیت، ثروت و  سرالمت   جمله از  بشرری، ابعاد اسرت. در

 و اکوسریسرتم زمین  ابعاد عدالت مدنظر ررار دارد و در  و  اجتماعی  سررمایه  جامعه و  فرهنگ، و

منراب  مردنظر ررار دارد   و  انرژی  از  اسرررتفراده  و  ژنتیکی  تنوع  و  هوا، گونره  و  آب  کیفیرت   جنگرل،

(Prescott-Allen, 2001). 

بندی دریم از مفهوم شادکامی،  درک باک نیز در کتاب سریاست شادکامی تالش دارد با صورت 

اند که  نویسرد تحقیقات فراوانی نشران داده های دریقی از این مفهوم ارائه دهد. باک می شراخ  

شران اسرت،  ها از زندگی ری خود انسران گذا دهنده ارزش زیسرتی که نشران شراخ   ذهنی   نی  

گویند که  ها تیثیر دارد. بنابراین، این تحقیقات جدید به ما می شدت در کیفیت زندگی انسان به 

تنها در اند، باید نه های ذهنی مبتنی زیسررتی و شررادکامی که بر شرراخصرره هایی از نی  روایت

المللی نیز های بین زمان ها و سرا زندگی فردی و شرخصری جدی گرفته شروند، بلکه حکومت

رفتره  هم گیرد روی هرا را لحراظ کننرد. براک در ادامره نتیجره می هرا و شررراخصررره برایرد آن روایرت

کنند تا  گذاران کم  می اند به سریاسرتهای عینی بر شراخصره هایی از شرادکامی که مبتنی روایت
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شهروندان نیز کم     تری را اتخاذ کنند و کردن شرقوق بدیل، تصمیمات بهتر و مدبرانه با لحاظ 

گرذارنرد علم و  شررران تریثیرات چشرررمگیری می هرایی کره بر زنردگی کننرد ترا در زمینره انتخراب می 

  . 1395شناخت بهتری داشته باشند )باک،  

وی  تعریب تیلور اوئن در مقاله »امنیت انسرررانی مفهومی مورد منارشررره« تالش دارد بیسرررت 

محور  محور، فردمحور، خشرونت بندی کند. تعاریب توسرعهصرورتشرده از امنیت انسرانی را ارائه

هاسررت. در این میان تالش سرراباین الکایر که بندیهایی از این صررورتو ابزار ارزیابی نمونه

پژوهشرگر اصرلی کمیسریون امنیت انسرانی سرازمان ملل بوده، مورد توجه نویسرنده ررار دارد. 

ها در برابر  هسرته حیاتی جان و زندگی همه انسران الکایر هد  امنیت انسرانی را »پاسرداری از

کند. تهدیدات مهم و شرای  به ترتبیبی که با شرکوفایی بلندمدت انسران سرازگار باشرد« تعریب می

در این تعریب »پاسرداری« یعنی اینکه امنیت انسرانی به طرزی آگاهانه حفاظتی اسرت. »هسرته 

کند که متوجه حقوق دید متمرکز میحیاتی« مفهوم امنیت انسررانی را روی شرردت مشررخ  ته

های اسراسری و نیازهای مطلقش اسرت. عبارت »جان و زندگی« این مفهوم را بنیادی بشرر، توانایی

ها متمرکز کرده و از هرگونه تمایزبخشری مانند نژاد، مذه ، رومیت یا ها و نه دولت روی انسران

ط افراد یرا نهرادهرا برایرد برا سرررازد. سررررانجرام حفراظرت از امنیرت انسرررانی توسررر ترابعیرت دور می

های  ای صرورت گیرد که سریاسرت درنظرداشرتن »شرکوفایی بلندمدت« و پیامدهای منفی بالقوه

آورند. کمیسرریون امنیت انسررانی ضررمن پذیرفتن کلیت این مدت به بار میبخش کوتاهتسررکین

ن از حرد بقرا تعریب، مفهوم »کرامرت« را بره تعریب الکرایر افزود زیرا معتقرد بودنرد زنردگی انسرررا

  .91: 1396گیرد )اوئن،  رود و »مسائل عشم، فرهنگ و باور« را نیز در برمیفراتر می

  ی خارج  است یسنویسد ی بوتان«، میخارج  است یو س یناخال  مل  یخوشبختآپریتی در مقاله »

  ن یگزیمدل جا  . بر این اسرراا برایاسررت  یناخال  مل  یخوشرربخت ی ارزیابیبرا  یابزار مهم

 ی متعادل برا  یخارج  است یس کردیرو   ی ،بوتان در دو دهه گذشته دنبال کرده است توسرعه که 

امروز،   یجهان سرتمیاسرت. در سر  ازیمورد ن سریاسرت شرادکامی ناخال  ملیبه اهدا    یابیدسرت

بره برای مثرال بوتران  نگره دارد.   داجر   رونیب یایر امکران نردارد کره خود را از دن  یکشرررور  چیه  یبرا
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اسرت که  نیبوتان ا  یخارج  اسرت یچالش سر اما   دارد  یارجخ یبه همکار  ازیکمبود مناب  ن لیدل

و توجیره این محردودیرت این   را بردهرد  و نرامتعرار  خرارجی  نرامحردود  یتوانرد اجرازه همکرارینم

از این منظر یکی از .  یفاه مادصرر  راسرت نه   یحداکثررسراندن خوشربختهد  به  اسرت که

ی این فرهنگ  ت یر بحر  حفظ هو     و نرامحردود، مخراطرات مرتبط براپیرامردهرای همکراری نرامتعرار

اسرت  محدود و خاص    یابه گونه  یخارج  اسرت یسر   گذاریسریاسرت مسرتلزم    بنابرایناسرت.    کشرور

در این نگذارد.  مخربی بر جای  تیثیر   این کشرررور  یسرررنت یبر بافت فرهنگ  یکه تیثیرات خارج

ها و از ارزش یرویمختلب به پ  یروم  یهاگروه  میکرده با تشرررو  یسرررع  راسرررتا این کشرررور

آن با مردم    یریباع  درگ  و این امربسرررازد   کپارچهی  یاجامعه،  بوتان یمل  یفرهنگ  یهایژگ یو

بوتان    بنابراینشررد.   یبوتان یهایامر منجر به اخرا  گسررترده نپال نیسرراکن بوتان شررد. ا ینپال

کرده    جرادیخود ا  یفرهنگ  ت یر حفظ هو   مرت یبره ر  خود  همسرررایره  برا کشرررور ای راپیچیردهروابط  

- ی و اجتماع  ییایجغراف ،یخیتار  یهات یمحدود ریمگیرد به. نویسرنده در پایان نتیجه میاسرت 

 ,Upreti)  ردیررار گ   رونیب یایکشرور در معرض دن نید اناجازه ده  دیبارهبران بوتان ،  یفرهنگ

n.d.). 

در مورد امکان لوکوتین و همکارانش در مقاله »شادکامی به مثابه ی  فاکتور امنیت ملی روسیه« 

 ت یتقو   یمسررتقل برا  یبه عنوان عامل  کامیشرراد  دهیو ضرررورت درنظرگرفتن و اسررتفاده از پد

عوامل )مثبت و  ریتیثیر سرا  لیبر تحل  یمبتن یریتفسر  نید. چننپردازیمدرن م هیروسر   یمل  ت یامن

قات  یتحق  جیآن و نتا  یهات یو اولو  یمل  ت ینهاد امن  ینظر  یبر توسرررعه آن، توجه به مبان  یمنف

ارتبراط و   نرهیدر زم  یدگراهیر د  نیاسرررت.. چن  کرامیو شررراد  ت یر امن  نرهیدر زم  یو روسررر   یخرارج

اهدا  و اهدا      ،یبه نقش اسررتراتژ  یابیدرک و دسررت یسررعادتمندانه برا  کردیرو  یهایژگ یو

خود آموزش  ان،یم نیشود. در ا  یدر نظر گرفته م یدر رال  آموزش عال هیروس  ولت د  یکاربرد

 یمؤثر برا  یاعنوان حوزهگذاری دولت، بلکه بهسریاسرت  یبرا  یعنوان ابزارو پرورش نه تنها به
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  کامی و بهروزی شرراد یبرا یاریعنوان معبه یتوسررعه انسرران یآن همگام با تقاضررا یسررازمدرن

 .(Nikolayevich & etal, 2021) شودیم یلقجامعه و دولت ت  ت یو امن یوارع

تر برای تعداد بیشرتری از ها، در جسرتجوی شرادکامی بزرگوینهوون در مقاله »شرادکامی در ملت 

وابسرته اسرت که  «یمل ت یبه شردت به »شرخصر   یکه خوشربختپردازد شرهروندان« به این مسرئله می

اسرت که  نید بدانند ایها باکه دولت  یزیچ  نیاول  . در این شررایط،دارد یخیتار  طیدر شررا  شرهیر

مشرخ  شرد    یورت؟ ریخ  ایاسرت    ریناپذرییدر کشرورها تغ  حس شرادکامی و بهزیسرتی متوسرط ایآ

 حس  جادیشانس ا نیتخم  یردم بعد  ،کند رییتواند تغیدر کشرورها م  کامیشراد حس  نیانگیکه م

را در  یچگونه شراد  شرانملت که   نندیتوانند ببیها مدر کشرور اسرت. سرپس دولت   شرتریب  کامیشراد

از نظر نویسرررنرده، برای مثرال   .گیرنرددر نظر میسرررطوح    نیترنییو پرا  نیربراالت  نیب  یامحردوده

توان بر همین مبنا، میها بر آن کنترل دارند. اسررت که دولت   کامیشرراد  طیاز شرررا یکی  «ت یامن»

 زانیاز م  شرتریدر کشرورها بحس شرادکامی    نیانگیاز تصرادفات با م یناشر   ریو م مرگ زانیمگفت  

 نیانگیم  نیب  یمثبت یدر نگاه اول، همبسررتگ  توان گفت یا در مثال دیگری میرتل مرتبط اسررت  

  ی ناخال  داخل  دیکه تول یحال، زمان  نیبا ا  .کشورها وجود دارد  در  یاجتماع ت یو امن  یشادکام

رفاه شررادتر از   یاهمردم در دولت   توان گفت نمیرود. یم نیاز ب  یهمبسررتگ نیکنترل شررود، ا

در ارتصراد و تنظیم    یدسرت کمتر ولت که در آن د هسرتند -به همان اندازه ثروتمند-  هاییملت 

 رییتغ  چیدر طول زمران، ه  ریاخ  سرررهیمقرا   یر ر  هر چنرد ددارد.  منراسررربرات توزی  منراب  عمومی  

 یهانهیهز  ایاند را کاهش داده  یرفاه اجتماع یهانهیکه هز  ییدر کشرورها  کامیدر شراد  یمتناظر

دولت رفاه به   به معنای رهاکردن ایده نیاو البته   مشرراهده نشررده اسررت اند، داده شیخود را افزا

 (.eenhoven, 2018V)  کامی نیست خاطر شاد

های پژوهشری تجربی و نظری با اتکا به مفهوم دهنده تالش شرده در این بخش نشران ادبیات مطرح 

گذاری کالن ملی در حوزه  بندی ارتباط میان شرادکامی و سریاسرت شرادکامی و امنیت برای صرورت 
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توانرد رهنمونی برای هرای گزیرده فوق می امنیتی اسرررت. سرررهم پژوهشررری هر یر  از پژوهش 

 گذاری امنیتی باشد.  نظری بازاندیشی در سیاست   - فهومی بندی جدید م صورت 

 

گذاری سییاسیت رار ی و امنیت  نظری بازاندیشیی در سییاسیت  –ب( مبانی مفهومی

 ملی  

گذاری امنیتی نیازمند ارائه ی  الزام اصلی طراحی سیاست  « بهذهنی و شادکامی  پیونددادن »رفاه

نظریه  د شرررد به ترتیر  با اتکرا به مبرانینظری اسرررت که در ادامه تالش خواهر   -مبنرای مفهومی

الملرل، نظریره انتقرادی امنیرت،  انتقرادی در بخش فلسرررفی و اجتمراعی، نظریره انتقرادی روابط بین

 نظریه امنیت انسانی و رویکردهای شادکامی ارائه شود.

هر الملل ربل از  بخشی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی نظریه انتقادی روابط بینرهاییسیاست  

ها از رید و بند و ساختارهایی است که آنها را از دستیابی  چیز معطو  به آزادسازی افراد و گروه

بازمیهای موجود در زندگی به فرصت  این منظر میشان  از  انتقادی را  دارد.  نظریه  توان هد  

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

انتقادی با نقد و رد دولت به مثابه تنها شکل طبیعی »اجتماع سیاسی«، از   رنج دانست. نظریه 

برای  اخالق جهان وطن بدیل  به عنوان ی   اخالری مشترک بشری  بر اصول  تمرکز  با  گرایی 

 محور« ایجاد کند.کند تا بستری برای زیست جمعی »فضیلت دولت دفاع می

نظریه از  یکی  هونت  )بهاکسل  شناسایی  پروژه  که  انتقادی  نظریه  جدید  نسل  رسمیت  پردازان 

ای است که هویت  کند به دنبال نظریهشدن  از طریم بررسی تجربه اخالری را دنبال میشناخته

شود. هونت با رراردادن  افراد و احترام آنها در ی  اجتماع در فرایند شناسایی متقابل پیگیری می

ای برای نظریه انتقادی در وارعیت اجتماعی است  نوعی به دنبال پایه   عملی، به  -تجربه اخالری
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بخشی به عنوان مفهومی متعالی در این نظریه پابرجا بماند. در همین راستا با نگاه به  تا رهایی

 شان نقض شده، سعی در توسعه نظریه هنجاری خود دارد. تجربه اخالری افرادی که هویت 

شان در اجتماع  شدن حم و هویت د بشر از به رسمیت شناختهاز نظر هونت، محدودیت افرا 

شود. یعنی وضعیتی اجتماعی که در آن حقوق دیگران به رسمیت شناخته شود و مورد  ناشی می

کند که در آن عشم، برابری، همبستگی و  احترام ررار بگیرد. هونت از جامعه ایدئالی دفاع می

عدالتی اخالری زمانی احترامی یا بیه باشد. از دید وی بیاعتماد به نفس بین تمام افراد تقسیم شد

شناختن آنچه سزاوار افراد است، سر باز زده شود و  دهد که در ی  جامعه از به رسمیت رخ می

 . (Honneth, 2014)احساسات آنها در نظر گرفته نشود 

این فضاها را    شدن ، سه فضای مختلب وجود دارد. هونت رسمیت شناختهبرای امر شناسایی )به

خواند. در این گذاری اجتماعی میبه ترتی  رلمرو عشم، رلمرو حقوق و سرانجام رلمرو ارزش

دار سازند، اهانت توانند فضای عشم و حقوق و همبستگی اجتماعی را خدشه میان عواملی که می

پایمالی حقوق و بیو بی انسان است. تجاوز،  اهاحترامی به ساحت  این  انت و حرمتی عوامل 

شدن مبارزه  رسمیت شناختهباع  و بانی کشمکش اجتماعی است. به عبارتی دیگر تالش برای به

انسان برای رسیدن به هویت خود، نیاز به ایجاد نهادی در سیاست عملی بوده است. اصول این 

، حاصل  شناسی در اجتماعرسمیت نیاز به آزادی شکل گرفته است. بنابراین خواسته به  نهاد، بر پایه

های مختلب به یکدیگر است. کمبود چنین عواملی که افراد را از رسیدن به هویت  احترام ذهنیت 

و احترام اجتماعی دلخواه محروم کند، باع  تنش اخالری و در نتیجه کشمکش اجتماعی و از  

  . 303-1398:302شود )استعدادی شاد، رفتن حس خوشبختی و شادکامی میدست 

ها« در جامعه است.  دیگر انسان   عنوان »انسانی برابر با همه   به   شناسایی خود،هر فرد به دنبال  

شود. فرد با جامعه متبلور می   شناسی«، اساسا  حقوری است و در رابطهرسمیتماهیت این »به 

مند باشد و برای او به عنوان ی  انسان، خود، از حقوق اساسی خود بهره   اگر فرد در جامعه 
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ارزش   و  جامعه احترام  ربال  در  که  شد  خواهد  تبدیل  شهروندی  به  وی  باشند،  خود،   رائل 

ر حقوق سیاسی و مدنی فرد، از سوی جامعه نادیده اگکند.  پذیری اخالری پیدا می مسؤولیت

انگاشته شود و او از سوی نیروهای اجتماعی، به حاشیه رانده شود، احساا خواهد کرد که 

برای جبران این نق ،   در این شرایط هر انسانی رامی ندارد.  در جامعه به عنوان ی  انسان، احت

حقوری و سیاسی برای کس  اعتبار و   های ممکن گوناگونی را در پیش دارد. از مبارزه حل راه 

ای که وی را به حاشیه گرفتن از جامعه کاری برای انتقامزدن به بزه احترام در جامعه تا دست 

 . رانده است

شرود، دیدیه ایجاد هویتی  فرد هنگامی که از احترام جامعه به خود آگاه میهونت، معتقد اسرت  

خودباوری و خودشرکوفایی او خواهد بود. حال اگر  یپروراند که منشر خاص خود را در سرر می

فرد در همبسرتگی اجتماعی را   یهاتحقیر بنگرد و توانایی جامعه به این خودشرکوفایی، به دیده

دهرد و اجتمراعی را از دسرررت می  برازپروری امکرانرات خود در عرصررره  پراا نردارد، فرد توانرایی

  .1400/ 11/ 10)مالعباسی،   شوداجتماعی، طرد می اندک از صحنهاندک 

اگر شخصی یا گروهی از مردم در آینه مردم یا جامعه پیرامون خود تصویری    در مسئله شناسایی

خواهند شد و از اینکه دیگران محدود، فرومایه و پست از خویش بیابند، دچار آسی  جدی  

ای  مسئله  »شناسایی«ترتی   بدین.  ها را باور دارند، رنج خواهند بردشده از آنتصویری تحریب

نیست  ادب  و  احترام  به  مربوط  محقم   ،صرفا   که  است  بشر  نیاز حیاتی  به  بلکه  منجر  نشدنش 

  تنزد هون  ور بیانجامد.محهای سیاسی هویت تواند به درگیریشود و میشکایت و رنج جدی می

برای   جوامعیشناساییمبارزه  برای  الگویی  و  اخالری  زندگی  از  شکلی  مطالبه  است   ،  با    که 

االذهانی کامل اشاره دارد شوند. زندگی اخالری در اینجا به »وضعیت بینمواجه می  شناسایی باز

 ،لئادر شرایط ایده  .بخشی فرد عمل کند«شرط الزم برای خودتحقمتواند به مثابه پیشکه می

یابند که ناشی از  نفس میافراد خود را در شرایط مثبت  اعتماد به نفس، احترام به خود و عزت
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 در جایی که این اتفاق نیافتد،.  نشده و بدون محدودیت« توسط دیگران است »بازشناخت تحریب

پائولینا  و    هکلی )  شودمیرود و پتانسیل درگیری اجتماعی ایجاد  حرمتی میاحتمال توهین و بی

  . 4: 1396، کالیو 

کند که رهیافت انتقادی  الملل نیز استدالل میپردازان انتقادی روابط بیناندروز لینکلیتر از نظریه

گذاری )حذ    گذاری )شمول  و بیرونالملل حول محور فهم فرایندهای دروندر روابط بین

ها و  گذارییه اصلی این رشته بوده است. این درونیابد که به ی  معنا همواره دیدسامان می

ها همواره در جهت استثنا و حذ  افراد بر پایه نژاد، طبقه و جنسیت عمل کرده  گذاریبیرون

است. در نتیجه این نظریه به دنبال ارائه طرح مفهومی شکلی از ی  جامعه سیاسی است که در  

های     به شکل کمتری مشاهده شود. بدیلگذاری )حذگذاری )شمول  و بیرونآن این درون

گردد. به عبارتی پیشنهاد  دولت که در این نظریه مدنظر ررار گرفته در همین راستا تعریب می

گرفتن دولت در شکل سنتی آن به عنوان زمینه  اول از منظر این نظریه، بازاندیشی در مفروض 

فرای فهم  به  اشاره  با  وی  است.  مردم  و  شهروندان  دورنکنشگری  و  ندهای  )شمول   گذاری 

کند. شدن را برجسته میرسمیت شناختهگذاری )حذ   در جامعه سیاسی به نوعی مسئله بهبیرون

ها همواره در جهت استثناکردن یا حذ  افراد بر پایه نژاد، گذاریها و بیرونگذاریاین درون

مفهومی از شکلی از ی  طبقه و جنیست عمل کرده است. در نتیجه وی به دنبال ارائه طرح  

درون از  کمتری  شکل  شاهد  آن  در  که  است  سیاسی  بیرونجامعه  و  )شمول   گذاری  گذاری 

شود.  های دولت که در آثار وی مدنظر ررار گرفته در همین راستا تعریب می)حذ   باشیم. بدیل

مفروض در  بازاندیشی  نظریه،  این  منظر  کنشگاز  زمینه  آن  سنتی  شکل  در  دولت  ری  گرفتن 

 تر شهروندان جهان را فراهم خواهد آورد.شادمانه

بندی نظری شکل جدیدی از سامان سیاسی، نظریه انتقادی امنیت که  در کنار تالش برای صورت

معرفت  مبانی و  نظریه در  تغذیه میاز سرچشمه فکری همین  تدوین و  شناسی  امکان  به  کند، 

http://dialecticalspace.com/writer/%d8%ac%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%87%da%a9%d9%84%db%8c/
http://dialecticalspace.com/writer/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88/
http://dialecticalspace.com/writer/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88/
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های امنیت وارعی مردم جهان حساسیت و توجه  توسعه ی  نظریه امنیتی اشاره دارد که به دیدیه 

شود که امنیت به ایده رهایی بشر پیوند  داشته باشد. در نظریه انتقادی امنیت بر این نکته تیکید می

دارد. به تعبیر کن  بولدینگ، »امنیت به معنای فقدان تهدیدات است و رهایی عبارت است از  

رید و بندهای فیزیکی و انسانی که آن را از انجام  ها و آزادسازی مردم از آن دسته از محدودیت 

دارد«. این رهیافت، افراد را به عنوان نقطه تیکید و تمرکز  میکنند، بازکه آزادانه انتخاب می آنچه

که به شکلی سنتی دولت هد  مرج  امنیت بوده است. البته در دهد، در حالیامنیت ررار می

دی امنیت، جامعه به جای افراد و دولت به عنوان هد  مرج   پردازان انتقاطیفی دیگر از نظریه

بندی شده است. از این منظر جامعه به معنای روابط اجتماعی بین افراد  امنیت مطرح و صورت

شود های اجتماعی است که در درون آن مطالعه روابط نهادهایی چون دولت معنادار میو گروه

 پردازانهیاز نظر ی کیجونز به عنوان  ن یو به گفته و ر گید ییاز سو  . 206: 1388)ن.ک: شیهان، 

و فقر   ی درد، ترا، گرسنگ  د،یاحساا نبود تهد  یبه معنا  ت ی »امن   ت،ی امن  ی انتقاد  هینظر  یاصل

    175: 1390)ویلیامز،  «.است  ییرها یدر مبارزه برا یاساس یناخواسته، عنصر

الملل و امنیت، پتانسیل  اجتماعی، روابط بینمفاهیم اتخاذشده از سنت نظریه انتقادی در زمینه  

خواهند با  پردازی اشکال جدیدی از مسائل امنیتی را برای سیاستگذارانی که میطرح و مفهوم

افراد و اجتماعات سیاست  »نیاز« و »خواست«  کنند، فراهم خواهد  فهم ماهیت متحول  گذاری 

حوزه صورت در  مفهومی  رابلیت  این  فردکرد.  مسائل  نشانبندی  اجتماعی،  و  سهم ی  دهنده 

پردازی این نظریه در حوزه امنیت است که تا پیش از این به این شکل کامل، کمتر مورد  مفهوم

 توجه ررار گرفته است. 
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 مبانی مفهومی نظریه انتقادی برای چار وب مفهومی .1شکل 

 

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

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

ها در برابر تهدیدات مهم و شای  به ترتیبی که با کرامت و شکوفایی بلندمدت انسان همه انسان

انداز نظری مدنظر این پژوهش تا حدی نزدی  شد  توان به چشمار باشد« تیکید دارد می سازگ 

بندی امنیت انسانی که بر برداشتی حقوری )طبیعی/ رانونی  و بشردوستانه با  زیرا طبم صورت

ارتصادی، زیست دامنه از تهدیدات شامل صدمات  انواع  ای گسترده  محیطی، اجتماعی و دیگر 

نظریه انتقادی 

ناسانه  ششناسانه و معرفتمبانی هستی
حی به دیالکتیکی برای نگاه چندسط

امنیت

به شدنرسمیت شناختهاحترام، به
لحاظ فردی و اجتماعی به همراه 

فسعشق، همیستگی  و اعتماد به ن

نقد سیاست های مبتنی بر 
گذاری گذاری و بروندورن

ها و شهروندان انسان

ل هایی بدیبخشی و طرحرهایی
برای اجتماعات سیاسی با 

ها و شهروندانمحوریت انسان
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توان عناصر مهم برای بسترسازی حفظ معاش و رفاه کلی افراد استوار است، میصدمات وارد بر  

های ساکن در ی  رلمرو دارای ارتدار و حاکمیت را  کرامت و شکوفایی استعدادهای تمام انسان

 برجسته کرد. 

 تواندی اول، م داشته باشد: کارکردسه  تواندیمی مدنظر برای این چارچوب مفهومی انسان ت یامن

فراگ    یعنوان  به اولو   ،ریفلسفه  آن  ارتقات یکه هد   به  از    ی)آزاد  یانسان  یهایآزاد  یدادن 

دولت    ی هااست یدر سراسر س  یبا عزت  و تحقم انسان  یزندگ   یو آزاد  ازیاز ن  یترا، آزاد

مفهوم     یبه عنوان    تواندیم  دوم،.  ردیگبشهروندان ررار    و  یاس یمورد استقبال رهبران ست،  اس

که    ییهااست ی توسعه س  جهت در    ی و نهاد  یدر سطوح دولت  گذاراناست ی س  یبرا   انهگذاراست یس

م کم   فرد  هر  فرصت   کندیبه  از  بتواند  براتا  و  کند  استفاده  پتانس  یها  خود    یهالی تحقم 

  ی زیربرنامه  ت یهدا  یبرا  یابزار   تواندیم  یانسان  ت یامن   ت،ینها  درستفاده شود.  کند، ا  ییهاانتخاب

بر    داتیکاهش تیثیر تهد  نهادها،افراد، جوام  و    یرو  شیپ  یر یپذ  یبا هد  کاهش مناب  آس

) ,Korc & etalباشد    ندهیآ  داتی در برابر تهد  یآورتاب  جادی و منزلت آنها و ا  شت یمع  ،یزندگ 

)2016 . 
توسعه    است ی اصطالح استاندارد در فرهنگ س     ی هم    ی انسان   ت ی امن شده فوق،  با توجه به نکات طرح 

دهنده  ل ی عنصر تشک     ی به عنوان    که در عین حال   است   ت ی امن     ی درک وس   ی برا   ی و هم نقطه مرجع 

  ت ی مستمر مفهوم امن   ت ی از عوامل مهم در محبوب   ی ک ی ظاهر شده است.    ی حکومت بشردوستانه جهان 

افراد    ، ت ی در مورد امن   ی چگونه نگران   دهد ی که نشان م   است   ی راث ی و اصطالحات مرتبط، م   ی انسان 

در  . این مفهوم  ( Homolar, 2015: 846)   کند ی مرتبط م   ی الملل ن ی را به مسائل صلح و ثبات ب   ی انسان 

  ی ها چالش   ب ی توص   ی ردرتمند برا   مفهومی به    ل ی گذرد، تبد ی م آن    ش ی دا ی که از پ وپنج سالی  ست ی ب 

ناامن با آن مواجه    ی ا ی و رفاه در دن   ی من ی به ا   ی اب ی دست   ی شده است که افراد و جوام  برا   ی ا ده ی چ ی پ 

  ه ی عضو اتحاد   ی مانند نروژ، ژاپن، کانادا و کشورها   افته ی توسعه   ی کشورها   در این میان برخی  هستند. 
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  ، ی دولت ر ی ی   ی ها و سازمان   ؛ ی مانند سازمان ملل و بان  جهان   ی الملل ن ی ب   ی ها سازمان و همچنین  اروپا  

از دستور    ی را به عنوان بخش   ی انسان   ت ی حقوق بشر امن   ی ها و سازمان   ی رسان کم    ی ها آژانس   ژه ی به و 

 اند.  خود گنجانده   است ی کار و برنامه س 

سازمان    یدر مجم  عموم  یسخنران    یدر    ورت   ریوزنخست   ،تومیچی موریاما برای مثال در ژاپن  

  یسازمان جهان  یبرا  دیجد  ی استراتژ   یبه عنوان    یانسان  ت ی، از امن1995ملل متحد در اکتبر  

 ینگران  الزم است کهکند،    فای را ا  یاگر ررار بود سازمان ملل نقش مهم»  ،ویکرد. به گفته    ت ی حما

 آنها   از   یبر رفاه هر    زیخود را ن  یهابلکه تالش   م،یملت محدود نکن  -خود را به سطح دولت 

 .«میمتمرکز کن

  ش یپ  ت یژاپن، درباره وضع  یخارج   است یس  یدیکل   رندگانیگ می از تصم  ی دیگرکی  ،هیساشی اوادا

 ی عنی دها،یبه تهد یدیجد کرد یرو  بر این نکته تیکید کرده بود کهامروز  یایکشورها در دن یرو

  ت ی امن  ی است. با گسترش دامنه مفهوم سنت  ازیمورد ن  یانسان  ت ی بر مفهوم امن  یمبتن  یکردیرو

امن  ،یمل امن  قت یحق  نیا  دیبا  یانسان  ت یمفهوم  نظر    ت ی نوظهور را منعکس کند که موضوع  از 

د  یانسان کافینم  گریرا  اندازه  به  امن  یتوان  بر موضوع  تمرکز    یتی حاکم  ط یدر شرا  یمل  ت ی با 

  ط ی شرا  ،یاندهیدولت تیمین شود. به طور فزا   ی ملت به دست     ی  ت یامن یعنی  کرد.    یبررس

  ط یشرا  نیکند که ا  جادیرا ا  ی تیتواند وضعیشدن مشده در عصر جهانیجادیا  یاجتماع  دهیچیپ

ملت را از     ی  یمل  ت یامن  لزوما    نکهیکند، بدون ا  دیتهد  یمردم را از نظر انسان  ت یتواند امنیم

 . (Edstrom, 2003: 210) ندازدیبه خطر ب  یتینظر حاکم

مجم     ژهیدر جلسه و  یسخنران   یدر    اما،ی مورا  نیجانش  موتو،یهاش  وتاروی، رنیز1997در ژوئن

 ی تیکید کرده بود:  انسان  ت ی دستور کار امن یاجرا یکل   یابیارز  و یبررس یبرا  یعموم

با   .بشرر  یجهان  ت یو امن ندهیآ  یهاما در ربال نسرل  ت یخواهم بر دو نکته تیکید کنم: مسرئول»می

و   میداشرررتره براشررر   یرو   یاریر از مرا هوشررر    یر اسرررت کره هر    زمنکرات، ال  نیدر نظرگرفتن ا



 25  مردم   یبر شادکام یمبتن یتیامن  یگذاراست ی بر س  ینظر یدرآمد

 ن،ی. عالوه بر امیده  رییخود را تغ یسرب  زندگ  دی. ما بامیخود را به دوش بکشر   یهات یمسرئول

در حال توسرعه به   یانتقال آنها به کشرورها  جیو ترو یطیمحسرت ینوآورانه ز  یهایتوسرعه فناور

 (Edstrom, 2003: 213)« .است   یضرور داریتوسعه پا  ت یمنظور تقو 

اعالم   1998در دسامبر    یسخنران   یدر  وزیران ژاپن  یکی دیگر از نخست   یاوبوچ  همچنین کیزو

  ی اصل   دهیا  شهیهماین  »  ویبه گفته  .  محور« باشدررن انسان   ی»  دیبا  کمی وست یکرد که ررن ب

  تیمفهوم امن  یاوبوچ  موتو،یو هاش  امایبوده است«. همانند مورا   یپلماتید  یهات یمن در فعال

  است یتعلم داشت تا به س  ی اتوسعه  یهااست یبه س  شتریبه کار برد که ب  یارا به گونه  یانسان

»ررن صلح و    دیبا  ایآس  یبرا  کمیوست یاو اعالم کرد که ررن ب  ی.و نظام  یسنت  یبه معنا  یتیامن

تالش کرد: اول   نه یدر سه زم  دیبا  دگاه،ید  نیتحقم ا  یباشد. برا  «یرفاه بر اساا کرامت انسان

.  «یفکر  یگفتگو  شتر یب  جیو سوم، »ترو  «یانسان  تی»تیکید بر امن  یدوم  ا«،ی آس  یای اح  ی»تالش برا

و   یبقا، زندگ  یبرا داتیجام  به تمام تهد  یاست که نگاه ی»مفهوم  یانسان تیامن  ،یبه گفته و

ن بر  و  دارد  انسان  پاسخگو   ازیکرامت  چن   ییبه  م  ییدهایتهد  نیبه   ,Edstrom)  کند«یتیکید 

2003:214 .) 
انسانی و   امنیت  پیگیری  میان  ارتباط  بر  به شکل رسمی  که  از کشورهایی است  دیگر  کانادا یکی 

طبم گزارش منتشرشده از سوی وزارت خارجه کانادا در آوریل    1تعامالت خارجی تیکید داشته است. 

 : وجود دارد گذاری  برای ارتقای امنیت انسانی در پیگیری و سیاست   ی د ی کل   امد ی پ   ی تعداد ،  1999

خواهد   یضرور  یانسان  ت یدر دفاع از اهدا  امن  دیارتضا کند، اردام شد  طیکه شرا  یزمان  اول،

  ی رویها و نمیاز جمله تحر  ،ی تواند شامل استفاده از اردامات رهریم  یانسان  تیامن  نیبود. تضم

 ی باشد.نظام

 
المللی دستور کار یکسانی  ها و مسائل بینهر چند بنا به یک ارزیابی عملی و بی طرفانه این کشور خود درباره بحران. 1

ها داشته  ها، مداخالت خارجی و همچنین تحریمنداشته است و تقاوت هایی در شیوه عملکرد در برابر مهاجرین، جنگ

 است. 
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  یابی به صراحت ارز  دیبا   یالمللنیو ب  ی دولت  تیامن  یارتقا  یهایاستراتژ  یانسان  یهانهی، هزدوم

 یرانسانیی  یهااستفاده از سالح  تیممنوع  یخط استدالل به جنبش ررن نوزدهم برا  ن یشود. ا

از    مچنانه  م،یادهیضدنفر د ی هانیم  تیممنوع  ی برا ریاخ  نیطور که در کمپاما همان  گردد،یبرم

جانبه، همه  یارتصاد  یهامیمانند تحر  ،یتیامن   یهااست یس  ریبرخوردار است. سا  یامروز  ت یاهم

 .رندیگناه را در نظر بگیتیثیر آن بر مردم ب دیبا

و توسرعه   یحقوق بشرر، دموکراسر  یارتقا یبرا  ییهایبا اسرتراتژ دیبا  یتیامن  یهااسرت یسر  سروم،

را فراهم  یادیام شروند. حقوق بشرر، حقوق بشرردوسرتانه و حقوق پناهندگان چارچوب هنجار

 .(Summit-americas.org, 1999) بر آن استوار است   یانسان  ت یامن کردیکند که رویم

عنوان »رهایی از هراا: سیاست خارجی کانادا برای  در گزارشی دیگر با     2003کانادا در سال  

از   حفاظت  عمومی،  امنیت  که  کرد  مشخ   را  خارجی  سیاست  اولویت  پنج  بشر«  امنیت 

ییرنظامیان، پیشگری از درگیری، حکمرانی و پاسخگویی و صلح و عملیات پیشتیبانی را شامل  

  . 173:  1396شد )اشمیت، می

  و حفاظت از هسرته   ت یحما دینه تنها بقا بلکه با یانسران  ت یمنگفت در اهدا  ا  توانیم  نیبنابرا

دارد که  یمتعدد  یو حفاظت بسرترها  ت یحما  نیانسران مدنظر باشرد. ا یهایآزاد یتمام  یاتیح

ها و متغیرهای ریم پیشرگامی شراخ به عبارتی دیگر به  دارند. یو هم جنبه ذهن  ینیهم جنبه ع

گذاری امنیتی در این پژوهش درجات برای سریاسرت   امنیت انسرانی، وضرعیت مطلوب تجویزشرده

ت  افراد جامعه را شررامل  های نزدی  به زندگی و حس شررادکامی ت و متغیرها و شرراخ 

شرود زیرا حتی برخی کشرورهایی که به شرکل رسرمی و با اسرتناد به برنامه عمران سرازمان ملل  می

رامت و شکوفایی استعدادها و رهایی تعریب امنیت انسانی را مدنظر ررار داده بودند، همچنان ک 

ها مسرائل مدنظر این پژوهش در اند. به عبارتی دیگر شراخ از درد و رنج را مدنظر ررار نداده

تر  های عینی و ذهنی دریمطرح »امنیت برای شادکامی مردم« نیازمند نگاه نظری و طرح شاخ 

های »شرادکامی«  شراخ   برآمده از شررایط متحول زیسرت سریاسری جهانی اسرت. اینجاسرت که
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تر شررررایط الزم برای مردل نظری جهرت اصرررالح مسررریر توانرد بره مرا در تشرررریح دریممی

ها و اهدا  طرح شادکامی در کنار  گذاری کم  کند. به عبارت دیگر، توجه به شاخ سیاست 

فرایند سررریاسرررتگذار امنیتی مسررریری را ارائه دهد تا در تواند به یم  یانسررران  ت یامن هایمؤلفه

ایجاد بسررتر برای   حس شررادکامی، تمرکز بر  به سررویبر بقا صررر   از تمرکز   گذاریسرریاسررت 

 د.حرکت کنانسانی    کرامت   شکوفایی تمام استعدادهای نی  و در نهایت 

 

 
 . مبانی مفهومی امنیت انسانی برای چار وب مفهومی2شکل 

 

توان ایجاد حس رضرایت و خشرنودی از زندگی  با اتکا به ادبیات نظری و مفهومی، شرادکامی را می 

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  »نیاز« و  

فراد ی  ملت در زیسررت جمعی یا به تعبیری شررادکامی ی  ملت و مردم  ت  ا »خواسررت«  ت  

امنیت انسانی 

ری پذیکاهش منابع آسیب
افراد با صلح و حکمرانی

خوب

پاسداری از هسته 
حیاتی جان برای 

شکوفایی در 
بلندمدت

و نقد مرجیت دولت در امنیت
ای توجه به امنیت بشری بر

زندگی

ارتقای آزادی انسانی، 
آزادی از ترس، آزادی از 

نیاز
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اشرراره دارد. پرسررش اینجاسررت که در رالبی فردی و ملی، افراد ی  اجتماع شررادکامی را چگونه 

زیسرتی  های مرتبط با مفهوم شرادکامی و نی  رسرد احسراسرات و ارزش کنند؟  به نظر می تعریب می 

و خصرروصرریت ملی، روندهای متحول و پویایی جهانی که تا  های تاریخی، فرهنگی  در اثر سررنت 

دهد. نکته رابل تشرریح در  ترین »نیاز« و »خواسرت« افراد جامعه را تحت تیثیر ررار می خصروصری 

زیسرتی بایسرتی بسرتر تاریخی و  پاسرخ اولیه این اسرت که در ارزیابی از احسراا شرادکامی و نی  

ی با یکدیگر تحلیل کرد. توجه به تفاوت در شررایط  فرهنگی ی  اجتماع را در کنار ی  افم جهان 

پرسرش اسراسری نخسرتین روز اجالا داووا زیسرتی به نوعی در و زمینه حس شرادکامی و نی  

خود را نشران داد. در این اجالا از رهبران و نخبگان جهان پرسریده شرد که جوام    2018سرال 

ه احسرراا شررادکامی و تعیین  دهنده ب مختلب چه درکی از شررادکامی دارند و سررازوکار شررکل 

توانند ها چگونه می های شررادکامی در نزد ی  ملت چگونه رابل تحلیل اسررت. حکومت شرراخ  

   Weforum, 2018/03/18)  معیار شادکامی را ارتقا دهند و شادکامی را به جامعه انتقال دهند؟ 

وحیه ملی و بنابراین جوام  مختلب بنا به شررایط فرهنگی و تاریخی و همچنین خصروصریت و ر

همچنین درکی که از پویایی روندهای مهم جهانی مانند ارتصرراد، سرریاسررت و ارتباطات دارند،  

های شرادکامی خواهند داشرت. برای مثال در چین ردیم شرادکامی برابر  نگاه متفاونی به شراخ 

بوده با وجود مقدمات الزم برای خدمت به خدا، ولی اکنون در چین شررادکامی وجود شرررایط  

ها معتقدند داشرتن چینیشرود.  م برای دسرتیابی به رشرد و پیشررفت فردی و ملی تعریب میالز

بر هرارمونی در جریران براشرررد، روابطی آرام و بردون تنش برا جهران کره در آن نظم جهرانی مبتنی  

تواند فضرای الزم برای افزایش شرادکامی مردم چین فراهم کند. بر همین اسراا تیکید دارند  می

راحتی پیگیری الملل هسررتند تا بتوانند مناف  خود را بهتنش در نظام بینفضررایی کم دنبالکه به

کنرد، بنرابراین خوبی تریمین میکننرد: »مرا از نظم موجود راضررری هسرررتیم چون منراف  چین را بره

حاکمان چین بر همین اسراا سریاسرت شرادکامی  دنبال تغییر نظام جهانی حاکم نیسرتیم«. به تب  به
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 ,Lanteigne) دانندتنش و آرام )هارمونی  برای تیمین مناف  مردم چین میای کمرا ایجراد فضررر 

گذاری بهتر امنیت  در آلمان نیز یکی از معیارهای تعیین احسراا شرادکامی برای سریاسرت   .(2013

های امنیتی ازطریم گفتگوی ملی ملی، میزان مشرارکت مردم و ارشرار مختلب در تعیین مطلوبیت 

. در این کشرررور، عالوه بر فراینرد معین و مشرررخ  فهم (Thelocal, 2015/06/09)اسرررت  

ای از خط برای ارزیابی دریم خواست و نیاز افراد جامعه در هر حوزهها، سرازوکاری برمطلوبیت 

های  امنیت از جمله امنیت اجتماعی و سریاسری وجود دارد. ضررورتی که با توجه به ظهور شربکه

های جوام  باید از اجتماعی و گسترش ابزارهای ارتباطاتی برای توجه به تغییر ماهیت مطولبیت 

 فته شود.سوی سیاستگذاران در نظر گر

 
 . مبانی مفهومی شادکامی برای چارچوب مفهومی3شکل 

 

شادکامی

و ( عینی)توجه به نیازها
مردم( ذهنی)خواست ها

کرامت انسانی همه
آحاد مردم

ش بستر الزم برای پرور
ی توانمندی ها و شکوفای

استعدادهادی فردی 

ار حس رضایت و افتخ
ماع برای زیستن در اجت

سیاسی
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مبانی الزم برای بازاندیشی در صورت بندی با ترکی  مفهومی و معرفتی سه چارچوب فوق، 

نیز وظیفه جامعه   -مفهومی و  مردم«  برای شادکامی  »امنیت  با محوریت  امنیتی  نظری سیاست 

تواند در کنار شود و میاین شکل از امنیت نیز برجسته میالمللی در زمینه حمایت و ترویج  بین

المللی برای تعمیم و تقویت  های بینبخش تالشگذارانه داخلی، الهاماصالح روندهای سیاست 

 المللی باشد.  های بینالمللی فرد و جوام  از سوی نهادها و سازمانحقوق بین

امنی صورت  انتقادی،  نظریه  ترکی   از  برآمده  اشتراک بندی  بر  عالوه  شادکامی،  و  انسانی  ت 

بخشی، جستجو مفهومی، دیدیه همسویی را برای ایجاد بستری در جهت تهدیدزدایی، رهایی 

کنند. این سه نگاه نظری به مسئله زیست انسانی،  زیستی و خوشبختی آماده می و پیگیری نی  

محدودیت حال  عین  می در  نیز  را  یکدیگر  مفهومی  و  معرفتی  بر سطح پوش های  تیکید  انند. 

پشتوانه  که  انسانی  امنیت  در  فردی  هستی تحلیل  معرفتای  و  در شناسانه  دارد،  شناسانه 

زیستی، در کنار  شده از سوی طرح شادکامی و نی  نظرداشت مبانی عینی و ذهنی مسائل مطرح

کار   نگاه دیالکتیکی نظریه انتقادی، زمینه نگاه چندسطحی طرح نظری را برای تعیین دستور 

 کند.سیاستگذارانه هموار می 
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 گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم. پیوندهای مفهومی برای سیاست4شکل 

 

 

 ج( شرایط متحول  هانی و لزوم بازاندیشی در نگاه سنتی  

هرایی دارد و چگونره  المللی مورد ادعرای این پژوهش چره ویژگیشرررده بینشررررایط دگرگون

گذاری امنیتی را تحت تیثیر ررار داده اسرت؟  مناسربات سریاسرتگذارانه داخلی از جمله سریاسرت 

های ارتصرادی و اجتماعی را شردن زمینه پیوندهای تجاری و ارتصرادی و به تب  دگرگونیجهانی

ها نیز ها و انسرانت. در این شررایط نه تنها کاال و سررمایه بلکه اطاعات اندیشرهبخشریده اسر شرتاب  

شردن ارتصراد و ابزارهای ارتباطاتی رشردیافته در این نوردند و نیروهای جهانیمرزهایی را در می

ریزی دوباره مناسررربات میان الملل و رال  سررراختن نظم و نظام بینشررررایط، در حال دگرگون

مان هسرتند. امری که پیامدهای جدی در حوزه شریوه حکمرانی و کشرورداری از ها و مرددولت 

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

ها و  اولویت شکوفایی استعداد
حفظ کرامت و احترام انسانی

اد، برای تامین بهتر امنیت افر
جامعه و دولت

وجود یک حکمرانی خوب برای 
درک ضرورت اصالح سیاستگذاری 

یی امنیتی با توجه به تحوالت و پویا
جهانی

امنیت انسان و شهروندان برای 
حس خوشبختی و شادکامی در

اجتماع با تاکید بر ارتباط
ملی و دیالکتیکی با سایر سطوح

بین المللی 
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ای و جهانی مناسربات زیسرت سریاسری انسرانی را به ای، همه ابعاد فردی، محلی، ملی، منطقهشربکه

های ذهنی، بلکه ابعاد عینی تنها جنبهشرده نهتحوالت و روندهای گفته  1هم متصرل کرده اسرت.

 ها را متیثر ساخته است.زندگی فردی و جمعی انسان

و   ن ی زم   ش ی گرما   ، ی ط ی مح سررت ی ز   ی ر ی پذ   ی مانند آنچه حرکت به سررمت آسرر   ی جهان   ی روندها   در 

 ده،یر تن چون ارتصررراد درهم   یی و رونردهرا  ی منف   ی بره عنوان رونردهرا   یی و یرذا   ی دن یر کمبود آب آشرررام 

 یها اطالعات، ارزش  ها، ده ی تبادل ا   تر   ی امکان سرر  ، ی ارتباط   ی ها ی ظهور و توسرعه امکانات و فناور 

رشرد جامعه   ، ی اسر ی سر   ، ی حقور  ی ها م ی ها و رژ سرازمان   ش ی جوام ، افزا  ن ی و کاال ب   ه ی ما سرر   ، ی فرهنگ 

مانند  ی م ی مفاه   ی ر ی گ و شرکل  د ی مناسربات تول  ر یی تغ   شردن، ی رشرد طبقه متوسرط، رشرد شرهر   ، ی مدن 

آن در عرصرره   ی ر ی کارگ و »خواسررت« و نحوه فهم و به  از« ی بر شررکل »ن   توانسررته   ، ی شررهروند جهان 

  یافکار جهان  ، ی فشرار افکار عموم در این شررایط   . گذارد ب   ی را برجا  ی رات ی تیث   ی ت ی امن   ی گذار اسرت ی سر 

با عبور از شرکل سرنتی و   به واسرطه دسرتیابی به ابزارهای ارتباطاتی نوین،   شرده ی و شرهروندان جهان 

گذاری، بر روی شرکل و شریوه حکمرانی برای گیری و سریاسرت شردن انتقال به حوزه تصرمیم کانالیزه 

های مردم تیثیری دوچندان خواهد داشررت. بدون شرر  در این شرررایط،  فهم نیازها و خواسررت 

هرای ضرررعیب و نرامشرررروع یرا این تحوالت را درک ، دولرت تردارگرا ار   هرای ییردموکراتیر ، دولرت 

گذاری به  نخواهند کرد یا اگر درک کنند فرایند درک و بعد یادگیری برای اصرالح فرایند سریاسرت 

گیرد و در نتیجه شرررکافی دردناک و تهدیدزا از مناسررربات دولت با جامعه و  کندی صرررورت می 

زا خود را در رال  عدم تبعیت از  دردناک و آسرری  شررهروندان را شررکل خواهد داد. این شررکا  

های اجتماعی، اعتراضرات  های کالن ی  کشرور، کاهش سررمایه اجتماعی، افزایش جنبش سریاسرت 

 های گسترده انقالبی نشان خواهد داد. بار و حتی جنبش خشونت 

 
دهد از فرضیه انتقادی محور خود مبننی برای گره خورد امنیت انسانی به امنیت جهانی به  ازه می این مسئله به ما اج.  1

 صراحت دفاع کنیم بدون آنکه تناقض تحلیلی در این ارتباط رخ بدهد.  
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شود. همراه  نمیشده از امنیت تلقی شرده فوق دیگر امنیت ملی تنها شرکل شناختهدر شررایط گفته

ها از گذاریبا ظهور بازیگران مؤثر جهانی، شررهروندان و افراد جایگاهی تیثیرگذار در سرریاسررت 

گذاری به تحول در نگاه به سریاسرت   اند.جمله در حوزه سریاسرت خارجی و امنیت کسر  کرده

که در تواند با مصرادیقی توضریح داده شرود  سریاسرت امنیتی بر اثر تغییر در روندهای جهانی می

 ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 
 

 گذاری »امینت مبتنی بر شادکامی مردم«  د( الزامات سیاست

شردن ابعاد داخلی و خارجی حکمرانی تنیدهبا توجه به روندهای جهانی و تغییر شررایط و درهم

امنیت در شررکل کالسرری  آن با محوریت تهدید مسررتقیم علیه ی  گذاری، دیگر  و سرریاسررت 

های متعار  و ییرمتعار  برای جغرافیا با مرزهای مشررخ  به شررکل حمله نظامی با سررالح

دیگر فهم امنیت جنگ سررد که ی  فهم عبارت   شرود. بهی تعریب نمیتهدید سررزمینی و انسران

عینی و سرررلبی از امنیت بود و در آن تنها مرج  امنیت دولت بود، دیگر مدنظر نیسرررت )ن.ک: 

  1386خانی، عبداله

گذاری امنیتی هر کشور بر اساا اهدا  کالن نظام  شده همچنان سیاست اگرچه در شررایط گفته

، فردی   ملی،  )اسرراسی، اهرردا ،  )حیاتی و مهم   ها و مناف ارزش، هاآرمررانل   سیاسی و در را

 ، 122: 1398زاده،  شرود )راضری  خالصره میو مناب   )انواع ردرت  و  )کالن و خرد  هااسرتراتژی

 شود.  اما در مصادیم و مفاهیم و مناب  آن تغییراتی ایجاد می

 

 های  هانی برای سنجش عملکرد کشورها  ها و ارزیابی گزارش. وارد شدن معیارهای شادکامی به 1 دول

 رتبه کشور ردیف

 89/7 فنالند  1

 58/7 ایسلند 2
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 رتبه کشور ردیف

 52/7 دانمارک  3

 51/7 سوئیس  4

 50/7 هلند  5

 31/7 سودان 6

 31/7 آلمان 7

 29/7 نروژ 8

 26/7 نیوزینلد  9

 21/7 استرالیا 10

 03/7 آمریکا  11

 80/6 اوکراین  12

، حمایت اجتماعی، سالمتی و امید به زندگی، آزادی انتخاب، سخاوتمندی، ادراک  سرانه تولید ناخالص داخلیبر پایه 

 منبع : گزارش جهانی شادکامی /از فساد

  
طور که امروزه شاهدیم مصادیم این محورها با توجه به شرایط متحول جهانی دگرگون  همان

های تغییریافته در گذاری امنیتی ی  کشور بدون توجه به ابعاد و زمینهسیاست شده است. اگر  

این حوزه انجام شود، زمینه الزم برای شکوفایی استعدادهای فردی از بین رفته و به نوعی تهدید 

و فرصت    رفتن زمینهتواند باع  ازبینهای تهدید امنیت ملی میشود و زمینهامنیت ملی تبدیل می

ادعا    مبتنی بر حس شادکامی مردم  ت ی امن  دگاهیدرای توجه بیشتر به امنیت انسانی شود. در  الزم ب

  ت یامن  نیتضم  یبرا  یالهیبلکه وس  ،ست یهد  ن   یخود    یدولت به خود   ت یکه امن   شودیم

دولت مؤثر و     یساختن  .  هستند  گریکدی  بانیپشت  این دو  نه،یزم  نیمردمش است. در ا  یبرا

محافظت کند،   حس کرامت و شادکامیمردم خود ارزش رائل باشد و از    یراکه ب   یدموکرات

 است.  برای شادکامی ت یامن  ی کیفیت ارتقا  یبرا یاصل یاستراتژ  ی
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دولت را    ی  ت یثبات و امن  ت،یمردم، مشروع  مبتنی بر شادکامی  ت یامن  یحال، ارتقا  نیدر ع

و بر    ستندیمتقابل ن  ت ی دو نوع امناین  ادعاها،    یبر خال  برخبه عبارتی دیگر،  کند.  یم  ت یتقو 

  الملل نیو روابط ب  یکشور در روابط خارج  ت یحفظ امن   یاتخاذشده برا  مات یاساا تصم  نیا

امن  یمیمستق  ریتیث داشته است.انسان  ت یبر  این است که   ها  بر  نیز فرض  ابعاد فردمحورانه  در 

انسان در جستجوی شادکامی، خواهان خوشبختی دیگری هم خواهد بود اما باید تیکید کرد که 

ت  افراد جامعه به یکدیگر منجر به حل مشکالت بشری  صر  اشاره به وابستگی شادکامی ت 

 شود. ها نمیهای اخالری انسانو محدودیت 

نگاه متعامل فوق، کنفوسیوا به عنوان فیلسوفی که هد  حکومت را پدیدآوردن  در ارتباط با  

می  مردم  کل  سعادت  و  رفاه  انسانموجبات  که  بود  باور  این  بر  موجوداتی  دانست،  ذاتا   ها 

اند و به میزان بسیار زیادی محصول جامعه هستند. از سوی دیگر، از آن جا که جامعه  اجتماعی

متقا کنش  از  بیش  انسانچیزی  برساختهبل  نیست، جامعه هم  را    ها  آن  که  افرادی است  آحاد 

ای از آموزش و پرورش همگانی را به عنوان  رو وی منطم ضرورت درجهاند. از اینتشکیل داده

 کند.  ی  شالوده اساسی اصالح جامعه چنین تعریب می

ها و کیفرها نظم را  طه مجازات »اگر کسی بکوشد که به وسیله روانین مردم را راهنمایی کند و به واس 

برررار سازد، مردم تنها در پی اجتناب از جرائم خواهند بود، بدون آنکه تصوری از وظیفه اخالری  

  1داشته باشند، اما اگر کسی مردم را به وسیله فضایل اخالری هدایت کند و برای حفظ نظم به لی 

   59:   1393کنند.« )کریل،  رجوع می   شان متکی باشد، مردم جهت اصالح خویش به وظایب اخالری 

سیسال بوک نیز در کتاب در جستجوی خوشبختی با اشاره به تجریه یونان باستان به نوعی به  

 کند:باور دیرینه به این گزاره اشاره می

 
 قواعد آداب دانی اجتماعی .  1
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درهم دولت»با  مکات     -شکستن  افراد،  برخوردارترین  حتی  برای  ناامنی  رشد  و  یونانی  شهر 

نیاز به استقالل از خیرهایی که در کنترل خود فرد نیستند، تیکید کردند. از فلسفی مختلب بر  

پرسیدند جمله رواریون یونان و روم به دیرپاترین سنت نصیحت اخالری برای مردمانی که می

توانند با وجود شرایط ییررابل اعتماد و پرآشوبی که ممکن بود خود را در آن بیابند چگونه می

   70-69: 1396کردند.« )بوک،  اطمینان حاصل کنند، کم  میاز خوشبختی فردی 

گذاری هسرتیم که گذاری مبتنی بر شرادکامی مردم، شراهد شرکلی از سریاسرت بنابراین در سریاسرت 

انسران به دلیل رهایی از مرحله بقا و رفاه مادی، وارد مرحله نوینی از زیسرت جمعی خود شرده 

ای که در آن به دلیل پیوند خوشربختی فردی با خوشربختی جمعی، میل به فضریلت  اسرت. مرحله

ای، احترام به فردیت، به ت  افراد جامعه رشرررد خواهد کرد. در چنین مرحله بیشرررتری در تر 

انسران بسریار ارزشرمند خواهد بود.  شررایطی که در آن سریاسرتگذار    کرامت و جایگاه اجتماعی

بایست با درنظرگرفتن معیارهای ذهنی امنیت، به گونه فرایند دریافت انتظارات )نیازها امنیتی می

گذاری امنیتی ی  کشرور برای ردم را اصرالح کند که نتیجه آن اصرالح سریاسرت ها  مو خواسرته

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

ت  مردم ی  کشرور صرادرانه باور داشرته باشرند که نیازهای اسراسری آنها به انداز کافی  در آن ت 

 است.    برآورده شده

ی صررفا  از مسریر دولت و در رال   گذاری امنیتموضروع تهدید در سریاسرت شررایط، دیگر  در این

های  شرود. امنیت مبتنی بر شرادکامی مردم یعنی سریاسرتگذار امنیتی جنبهحل رفاه مادی فهم نمی

توانند تمام اسرتعدادهای ذهنی و ارضرای حس خوشربختی و شرادکامی شرهروندان از اینکه می

افزاری در ی  کشرور پیگیری کنند افزاری و سرخت های نرمجود زیرسراخت خود را به واسرطه و

، در فرایند -میلی و کاهلی افراد نیسررت یعنی تنها مان  بر سررر این شررکوفایی چیزی جز بی–

داشرت کرامت  دهد. بر این اسراا حس وجود اراده برای گرامیمیگذاری مدنظر ررار سریاسرت 
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روز بیشرتر خواهد شرد. حس داخلی و خارجی روزبهمردم و شرهروندان ی  کشرور در عرصره 

تواند زمینه شرود. هیچ عاملی نمیفهم و درک »نیاز« و »خواسرت« در حال تحول مردم درک می

زا برای مردم ی  کشرور شرود. بنابراین سریاسرتگذار امنیتی بایسرتی  های محرومیت حذ  و شرمول

 مدنظر ررار دهد.   الزامات الزم را برای رسیدن به سطح کیفی مورد اشاره

 ری وز   د ی دولت ژاپن نقش جد اند.  برای مثال ژاپن و بریتانیا اردام یه تیسیس وزارت تنهایی کرده 

همه شهروندان، که   ی ای مشارکت پو   ج یترو   ر ی ساکاموتو، وز   ی کرده است. تتسوش  ن یی را تع   یی تنها

 »تنهایی«از    ژاپن   درک دولت   یدر مورد چگونگ  ی شده است، در نشست   ز ی ن   یی ژاپن مسائل تنها   وزیر 

 ا یعالره دارند، مانند رفتن به کارائوکه    ی انفراد   ی هات یکه به فعال   ی توان گفت افرادی نم » گفت:  

است که با احساا کسالت   یاحساا ذهن     ی   یی هستند. تنها  ی منزو   ا ی تنها    ، یی به تنها   نگ ی کمپ 

است   ی ضرور. شود ی م   ه تجرب   ی ط افراد منزواست که توس   ی احساا منف    ی   ییتنها   . همراه است 

مرتبط در  ی اس ی اردامات س  ی برای  ز ی ربرنامه    ی و    می کن  یو انزوا را بررس   ییتنها   ی وارع   ت یکه ماه 

در نحوه   ی خاص  مات ی امر، الزم است تنظ   ن ی ا  ی شرط برا ش ی به عنوان پ ،  م ی کن  جاد ی ا  ی هر حوزه ادار 

در نظر   ی فرد تنها و منزو     یبه عنوان    د ی با  ی چه کس   قا ی در   نکه ی ا   . و انزوا انجام شود   یی درک تنها

خدمات مشاوره   جاد ی ا   ( Mainichi, 2021/05/03).«  شود   ل ی تبد   یسؤال اصل    ی به  باید  گرفته شود  

دعوت و    شان ی ها و خانواده   افراد تنها و منزوی   ی برا  ی اجتماع   ی ها تلفن و رسانه   م یاز طر   یروز شبانه 

از جمله اردامات   تر   ینزد   ی مکاربرای ه   ی رانتفاع یی   ی ها و سازمان   ی بخش خصوص از    به همکاری 

تا در   ه داد  لی متشکل از کارشناسان تشک  یئت ی دولت ه   بوده است. عالوه بر این،داشته    ژاپندولت  

گذاری و نتیجه را برای سیاست بح   این حمایت و حفاظت فردی و جمعی    ی مورد فلسفه اساس 

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

 
1.https://www.japantimes.co.jp/news/2021/12/28/national/loneliness-isolation-

measures/28 Dec2021 
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شرررده با الزامات سرررازی وضرررعیت مطلوب گفتهبرای بررراری تصرررویر درسرررت میان مفهوم

 گیرد:گذاری امنیتی مورد اشاره ررار میگذاری، مصداری مواردی از کیفیت سیاست سیاست 

»دیگری« از  ی که باع  هرااملهر عاگذاری مبتی بر شررادکامی مردم،  در الزامات سرریاسررت 

شررود، زیرا حس کرامت و اعتبار  شررود، ناامنی تلقی می هویت و ملیت شررهروندان ی  کشررور

المللی با اتکا رو ایجاد تصویر مطلوب بینشرهروندان آن کشرور را مخدوش سراخته اسرت. از این 

المللی  تی و فرهنگی برای ایجاد حس اعتبار و احترام بینگذاری دیپلماتی ، ارتباطابه سریاسرت 

 ناشی از وجهه معتبر هر کشور باید مدنظر باشد.

گذاری که موج   گذاری مبتی بر شرررادکامی مردم، هرگونه سررریاسرررت در الزامات سررریاسرررت 

دارشدن حس اعتبار و کرامت  اعتبارشردن پاسرپورت شرهروندان ی  کشرور شرده و زمینه خدشرهبی

ای اصرالح گذاری به گونهشرود. بنابراین باید فرایند سریاسرت د،ی  ناامنی محسروب میآنها شرو 

شررود که حس خوشرربختی از زیسررت در درون مرزهای ی  کشررور و داشررتن تابعیت آن برای 

 ت  شهروندان فراهم شود.  ت 

گذاری که مان  ورود گذاری مبتی بر شررادکامی مردم، هرگونه سرریاسررت در الزامات سرریاسررت 

زات پزشرکی پیشررفته برای تسرری  در بهبود و کاسرتن از درد و رنج مردم و شرهروندان ی  تجهی

بایسرت در راسرتای  رو سریاسرتگذار امنیتی می کشرور شرود ی  نوع ناامنی خواهد بود. از این

حفاظت و تیمین نیازهای شرهروندان، به دنبال تیمین وسرایل و داروهای مورد نیازشران باشرد. در 

هرای رونردی تنهرایی در جهران، تریسررریس نهراد یرا گسرررترش  ز برا توجره بره مو بخش حفراظرت نی

میموریت نهادهای پیشررین برای ارائه خدمات مبتنی بر حفاظت از شررهروندانی که به هر دلیلی 

حقوق بشرر،    هیاعالمتنها شرده و امکان مراربت را ندارند، مدنظر اسرت. عالوه بر این الزام، طبم 

به   یکاف  شررت یمع  لیکمبود وسررا ای  یو ناتوان  یماریدر صررورت ب  ت یتیمین امن ی»کوشررش برا

 از جمله حقوق اولیه هر انسان است.  خار  از کنترل شخ  است« یلیدال
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رفتن نیروی گذاری مبتی بر شرادکامی مردم، پیرشردن جمعیت و از دسرت در الزامات سریاسرت 

المللی کشرور ی  زنی بینجهش ارتصرادی و همچنین پشرتوانه چانهماهر برای جوان ماهر و نیمه

گذاری برای تشرویم مردم با اتکا به خدمات گردد. در این شررایط سریاسرت ناامنی جدی تلقی می

عینی و در دسرترا برای فرزندآوری به شرکلی که احسراا امنیت، اطمینان و اعتماد ایجاد کند 

 گذاری امنیتی باشد.اند اولویت و مبنای سیاست تو و محرکی برای رشد جمعیت باشد، می

گذاری که مان  شرکوفایی  گذاری مبتی بر شرادکامی مردم، هرگونه سریاسرت در الزامات سریاسرت 

های علمی معتبر دانشرجویان نخبه، پژوهشرگران یا اسراتید ی  کشرور در رال  حضرور در عرصره

بایسرت هر گونه موان  امنیتی میگذاری  رو سریاسرت  شرود ی  ناامنی تلقی خواهد شرد. از این

بروکراتی ، دیپلماتی  و حفاظت شرخصریتی از دانشرجویان، پژوهشرگران و نخبگان خود برای 

مرحریرط در  پرژوهرش  ایرردئررال  شرررررایرط  برره  را دسررررتررسرررری  مرعرتربرر  و  عرلرمری   هررای 

 فراهم کند.

 ورود گذاری که مان  ازگذاری مبتی بر شرادکامی مردم، هرگونه سریاسرت در الزامات سریاسرت 

در نتیجه خوشرربختی مردم ی  کشررور    برای بهبود وضررعیت اشررتغال و  خارجی  گذاریسرررمایه

شرود. بر اسراا تجربه جهانی، پیگیری شرغل مورد عالره و در شرود، به نوعی ناامنی محسروب می

تواند  حوزه تخصرصری بنا به تقسریم کار جهانی از عهده ی  کشرور خار  اسرت اما این امر نمی

یر در ایجاد شرررایط الزم برای شررهروندان شررود. در نتیجه برای جلوگیری از ای برای تیخبهانه

مهاجرت نخبگان و در عین حال تیمین حداکثر مناف  ملی، بایسررتی شرررایط الزم برای حضررور 

ها که به ماهر هر کشررور در آن شرررکت های خارجی و اسررتخدام نیروهای ماهر و نیمهشرررکت 

شردن و ایجاد امید برای نسرل دانشرجویان و متخصر   نوعی ایجاد حس رضرایت از تالش برای

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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محیطی که سرت گذاری زیگذاری مبتی بر شرادکامی مردم، هرگونه سریاسرت در الزامات سریاسرت 

محیط پایدار را فراهم کند، بایسرتی در اولویت ررار رسرانی سرالم، هوای پاک و زیسرت شررایط آب

سراز ارتقای کیفیت زیسرت شرهری شرهروندان شرده عالوه بر حس امنیت، زمینهبگیرد. موارد گفته

رفتن  از دست جایی جمعیت از شهر با مرکز یا از روستا به شهر، شده و در ابعاد سلبی مان  جابه

 ت  مردم خواهد شد. اشتغال بومی و حفظ سالمت و امنیت زیستی ت 

سراز  گذاری که زمینه گذاری مبتی بر شرادکامی مردم، هر شرکل از سریاسرت در الزامات سریاسرت 

اختالل در دسرترسری به امکانات و تجهیزات نوآورانه برای ارتقای کیفیت زندگی و امنیت یذایی 

شرررد، نوعی نراامنی تلقی خواهرد شرررد. تریمین امنیرت یرذایی یعنی شرررهرونردان یر  کشرررور برا 

گذاری در این حوزه نه تنها باید بر مزیت نسربی کشور در زمینه آب و هوایی و کشاورزی  سریاسرت 

یا جلوگیری از افت کیفیت مواد یذایی بر مبنای کشراورزی تراریخته متمرکز باشرد، بلکه بایسرتی  

 و در نتیجه امنیت یذایی شهروندان را به همراه داشته باشد. مواد یذایی مصرفی ارتقای کیفیت  

خوردن گذاری منجر به برهمگذاری مبتی بر شرادکامی مردم، هرگونه سیاست در الزامات سریاسرت 

هرای زیرسررراختی مراننرد تریمین آب، برق و گراز و حتی  هرای نظرامی برا هزینرهتعرادل میران هزینره

های  ل بروز اختالل در امنیت زیستی یعنی بیماریخصوص در عصر احتماآموزشی به -بهداشتی

شرود.  دهد، خود نوعی ناامنی تلقی میتیثیر ررار می گیر و... که امنیت روانی جامعه را تحت همه

ها را به عنوان ی  رو سریاسرتگذار بایسرتی شررایط الزم برای بررراری توازن در همه حوزه از این

 امنیت مردم مدنظر ررار دهد.امر تیثیرگذار در تغییر کیفیت  
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کننده منعکس گذاری امنیت برای شرادکامی مردمدر پایان اینکه شررایط متحول حوزه سریاسرت 

بایسرتی در جهت  این وارعیت اسرت که اهدا  اصرلی سریاسرت خارجی و داخلی هر کشروری  

 ناامنی ی باشرد. شررایطی که در آنامنیتگذاری  دخیل در سریاسرت  هایها و مؤلفهشراخ  ارتقای

احترامی و هویتی، بیدر ارتباط با مسررائلی مانند احسرراا بی  شررهروندان از جمله  ذهنی و عینی

المللی، حس اعتباری ملی و بیندارشرردن حس کرامت، احسرراا انزوا، بیاعتمادی، خدشررهبی

،  یجنسریتتبعیض  بیماری،  افزایش صردمه ناشری از ،  کمبود مواد یذاییفقر، سررخوردگی ناشری از 

د منجر به ناکارآمدی در حوزه  توانسررایر اشررکال نابرابری مینژادی و مذهبی و    –ض رومیتبعی

 .گذاری امنیتی شودسیاست 

 گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم . مصادیق سیاست5شکل 

های حذف و یا اصالح ساختارهای نابرابر اجتماعی و اقتصادی مانند قوانین خاص و خأل•
شاخص های قانونی آموزشی یا اقتصادی، اصالح فرایند سیاستگذاری برای فهم پویایی

ضروری سیاستگذاری از جمله در حوزه امنیت فردی و انسانی 
تفاوت های شدن افراد به لحاظ فردی و اجتماعی فارغ ازشدن و شناساییرسمیت شناختهبه•

و حفظ احترام و کرامت انسانی آنها از طریق فرصت برابر ... زبانی، قومیتی و
ندگی و تشکیل خانوادهسیاستگذاری مطلوب برای اشتغال و امنیت شغلی به مثابه پشتوانه سیاست ز•

اری مصادیق سیاستگذ
امنیتی مبتنی بر 
شادکامی مردم

خگویی، ضد کمک به رسیدن به استانداردهای حکمرانی خوب مبتنی بر شفافیت، پاس•
فساد، کاهش فقر و حاکمیت قانون

،دوستی در مقاطع بحران های انسانی و طبیعیهمبستگی اجتماعی ناشی از نوع•

دسترسی به آزادی های رسانه و مطبوعات برای مطالبه نیازهای زندگی روزمره،•

های زیست کمک به رشد فضیلت اخالقی افراد و در نتیجه جامعه با قوانین و اشاعه هنجار•
جمعی، ایجاد وزارت تنهایی برای سالمندان مجرد و متاهل، نهادهای خدمات انسانی 

مصادیق سیاستگذاری
امنیتی مبتنی بر 
شادکامی مردم

ی مساعد به بستر الزم برای رشد استعدادهای فردی مانند آموزش در تمام سطوح با دسترس•
جسم و امکانات و تجهیزات، زیرساخت بهداشتی الزم برای پیگیری مطلوب سالمت

های خاص، در مان فراسرزمینیروان، بیماری

یر مطلوب بین المللی،بستر الزم برای حس افتخار و رضایت از تابعیت یک حاکمیت با اعتیار و تصو•

.  ه زندگیمحیطی برای امنیت، زیست پایدار و امید بسیاستگذاری مطلوب در حوزه زیست•

مصادیق سیاستگذاری
امنیتی مبتنی بر 
شادکامی مردم
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 گیری  نتیجه

با توسعه  ی توسعه به کشورها درحال   ی ها ملت  ، ی مدت طوالن   ی برا  ارتصاد   یافته  رابل    ی رشد 

 یناخال  داخل   د یتول  گذاری خود، رسیدن بهریزی و سیاستو در برنامه  کردندی نگاه م توجه 

کردند، راهبردی خود تعیین می اهدا     ملی در آن حد و اندازه را به عنوان ناخال     د ی و تول 

حس و    کامی شاد   های مربوط به پرسش   ی الملل ن ی ب   و معتبر   بزرگ   ی ها ی نظرسنج   در   اکنون که اما  

 یا ل جامعه ئا دهی جامعه ا شود. بر طبم این استاندادرها،  مکرر طرح و دنبال می   ی از زندگ  تی رضا 

حس شادکامی و خوشبختی داشته باشند و از زیست در ی  رلمرو است که در آن شهروندان 

رضا   سیاسی  زندگ  تی احساا  و  بب   ی کنند  معنادار  را  عمده   . نند ی خود  شرایط  این  در 

حوزه های  گذاری سیاست از  یکی  شوند.  منطبم  تحوالت  این  با  باید  کشور  های ی  

این شرایط سیاستسیاست در  متیثر  است. گذاری  امنیتی  با   گذاری  مقاله تالش شد  این  در 

تالش  دیگر  مانند  به  امنیت،  ماهیت  برای درنظرگرفتن  هنجاری  و  نظری  مبانی  نظری،  های 

گذاری شود. هرچند این امر جهت سیاستارتقای کیفیت امنیت تشریح شود تا مبنای روشنی  

گذاری  های دانشگاهی و تحقیقاتی به سرعت وارد حوزه عملیاتی و سیاستبر است و ایده زمان

. شهروندان باشدو عینی    ی رفاه ذهن   ش یافزا   د ی با   امنیتی گذاری  سیاست  یی د  نها نخواهد شد. ه 

 یرفاه ذهنی   )به عنوان مثال ناخال  داخل   یارتصاد   ی ها از شاخ    ی ار ی مانند بس رو  از این 

  شود.   ده ی سنج   ی عموم   ی ها استی س   یبه طور منظم برا   دی شهروندان با 

ا فضرای جنگ  حفظ صرلح برفاه، شرادکامی، خوشربختی، امنیت و  گیری  اندازهامروز متر و معیار 

المللی با تجارت بینامروز   سرررد و دوران پیش از یوتیوب، توئیتر و اینسررتاگرام متفاوت اسررت.

هایی برای بهبود شرررایط کار و زندگی در باع  ایجاد فرصررت   شررده،محلی  –های جهانزنجیره

را به عنوان   حقوق بشرر  افراد، اجتماع، احترام به موضروعی که اهمیت اسرت.   شردههمه کشرورها  

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

 یها بتوانند زندگ انسران  های سراکن در ی  رلمرو سریاسری باشرد. شررایطی کهاسرتعدادهای انسران

از   دار شرود.شران خدشرهت یثیح  ایشرود    دیها تهدآن یبقا  نکهیداشرته باشرند، بدون ا  یانهخالرا

انداز، اش ارائه چشررمزیسررتی و شررادکامی مردم« که وجه نوآورانهرو ایده »امنیت برای نی این

گذاری برای ارتقای سرطح کیفیت امنیت اسرت، الزامات تعییر در شریوه  شراخ  و الگوی سریاسرت 

 امنیتی را مطرح کرد.  گذاریسیاست ازاندیشی در شیوه  حکمرانی و ب

توسعه بدون درنظرگرفتن پویایی  یافته یا درحال های حاضر در جغرافیای توسعه دولت در شرایط فوق  

« شهروندان  های ارتباطاتی که بیشتر سطوح »نیاز« و »خواست روندهای جهانی که بر اثر فراگیری شبکه 

گذاری در ارتقای احساا شادکامی  کند و همچنین بدون انجام اصالحات فرایند سیاست را متحول می 

انسان نی    و  ناتوان خواهند بود. دولت زیستی  باید متوجه باشند که پیگیری  و  ها و اجتماعات  ها 

گذاری امنیتی مبتنی بر »نیاز« و »خواست« مردم با محوریت معیارهای شادکامی منافاتی با  سیاست 

حاکمیت،    استقالل، ارتدار و امنیت سیاسی دولت ندارد زیرا میزان رضایت از زندگی تحت ارتدار ی  

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

 مناب  شادکامی در درون ی  جغرافیای سیاسی تحت ارتدار دولت مرکزی است. 

مفهومیهمان مقاله طرح  این  نوآورانه  نقطه  اشاره شد،  که  ترسیم وضعیت    –طور  برای  نظری 

سیا  نظریست مطلوب  این طرح  بود.  امنیتی  موس   –گذاری  برای  امنیت  مفهومی  مفهوم  کردن 

تجویز   با  مستقیم  ارتباطی  نظری  طرح  این  هنجاری  ابعاد  داشت.  همراه  به  هنجاری  ابعادی 

گیران در جهت افزایش شادکامی،  گذاران و تصمیم های سیاستی برای سیاستگذاران، رانونتوصیه

توان مبنای  ر و همچنین کاهش درد و رنج مردم دارد. بر این اساا میحس احترام، یرور و افتخا

اصالح سیاست الزام و  آور  احساا شادکامی  بیشترین  برای  الزم  بستر  ایجاد  را  امنیتی  گذاری 

ای که عالوه بر مبنای دینی و  خوشبختی فردی و جمعی در ی  اجتماع سیاسی دانست. گزاره

 های فلسفه حکمرانی و فلسفه اخالق نیز دارد.  یی بر اساا سنت های الهی، مبنا انطباق با آموزه
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