
  

  

  

  نظام امنیتی؛ چارچوبی بدیل براي 

  اي مطالعه سیاست مقایسه

  
  رضا خلیلی

  چکیده

هاي علوم اجتماعی دارد و کـاربرد   اي جایگاهی مهم در اغلب رشته     روش مقایسه 

تـر مـسائل    این روش در مطالعات سیاسی نیز نقش مؤثري در درك و تبیـین صـحیح              

اي، بـه دلیـل    یـج در سیاسـت مقایـسه   هاي را با وجود این، نظریه  . سیاسی داشته است  

. اند دقت و فراگیري را در کنار یکدیگر داشته باشند       گرایی، نتوانسته  گرایی یا کل   تقلیل

گرایـی و   اي، در هـر دو پـارادایم اثبـات      هاي رایج در ادبیـات سیاسـت مقایـسه         نظریه

هـاي   ظریههاي فرهنگ، ن ها، نظریه گرایی، که شامل پنج محور کلی نظریه سیستم   تاریخ

اند چارچوب نظـري   هاي طبقات و نظریه اقتصاد سیاسی است، نتوانسته     توسعه، نظریه 

دقیق و در عین حال فراگیري را ایجاد کنند که بتوان بر اساس آن بـه مقایـسه مـسائل       

شناسـی و   شناسی، معرفت در این مقاله، با نقد و بررسی مبانی هستی . سیاسی پرداخت 

بـه  » نظام امنیتـی «اي، از  و نظریات موجود در سیاست مقایسه    ها   شناسی پارادایم  روش

اي یـاد شـده و مبـانی نظـري و      عنوان چارچوبی بدیل براي مطالعه سیاسـت مقایـسه        

  .هاي مفهومی آن بررسی شده است مؤلفه

  .اي، نظام امنیتی هاي سیاست مقایسه گرایی، نظریه گرایی، تاریخ اي، اثبات  سیاست مقایسه:ها کلیدواژه

                                                                                                                                  
                   آقاي خلیلی، کارشناس ارشـد علـوم سیاسـی از دانـشگاه عالمـه طباطبـایی، محقـق گـروه مطالعـات پایـه و

  .باشد مطالعات راهبردي میشناسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده  روش

 39 شماره مسلسل  1387 بهار  اول شماره  یازدهم سال فصلنامه مطالعات راهبردي 
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  مقدمه

تـرین رویکردهـا در مطالعـات     ترین و در عین حال مهم       یکی از قدیمی   ،اي رویکرد مقایسه 

 بـر  ،سیاسی بوده است که فالسفۀ سیاسی و دانشمندان علم سیاست از گذشـتۀ دور تـا امـروز          

هـاي فلـسفی و علمـی      نتیجه این تالش.اند  به آن پرداخته   ،هاي نظري مختلف   مبناي چارچوب 

 به عنوان رشته علمی دانشگاهی سخن به 1»اي سیاست مقایسه«از   ، حال حاضر  دراین است که    

  . آید میان می

اي به عنوان روش در فلسفه یا علم سیاسـت   البته باید توجه داشت که میان رویکرد مقایسه  

.  تفـاوت وجـود دارد    ، از سـوي دیگـر،     اي به عنوان رشته علمـی       مقایسه تو سیاس از یک سو    

 مختص فلسفه یا علم سیاست نبوده، اما از زمانی کـه تفکـر در             ،2»اي قایسهروش م «رویکرد یا   

 همواره به عنوان ابزاري براي تجزیه و تحلیل آن به کـار گرفتـه شـده               ،باب سیاست آغاز شده   

 از چنـین قـدمتی   ، بـه عنـوان رشـته علمـی     ،اي که سیاسـت مقایـسه    است  در حالی   این   .است

اي از چنـان ارزش   اي و هم سیاست مقایسه   ویکرد مقایسه  هم ر  ،با وجود این  . برخوردار نیست 

محتوا  و اهمیتی برخوردار هستند که آموزش و پژوهش در مطالعات سیاسی بدون آنها بسیار کم

  .و سطحی خواهد بود

اي در مطالعات سیاسی به  اي و سیاست مقایسه یکرد مقایسهو اهمیت و ضرورت ر  ،در واقع 

اي ابـزاري ضـروري بـراي پـژوهش          روش مقایـسه  «اینکـه   هایی نظیر    حدي است که قضاوت   

سیاست زمانی از شکوفایی الزم برخوردار بوده که بـا آن برخـوردي   علم «یا ) 1(»سیاسی است 

 این اهمیـت  در عین حال، به رغم .شود چرا پذیرفته می و  بدون چون  ،)2(».اي شده است   مقایسه

اي در مطالعـات   ی که سیاست مقایـسه اي و با وجود جایگاه مهم  روش مقایسه  ،و ارزش علمی  

 از  3»اي هاي سیاسـت مقایـسه     نظریه«مطالعات دارد،   این  هاي   سیاسی و در قیاس با دیگر شاخه      

توانایی تبیین تحوالت همه کشورها برخوردار نیستند و مقایسه کشورهاي مختلـف بـر اسـاس      

  .ی مواجه استگرای  با کل،گرایی و از سوي دیگر سو با تقلیل   از یک،این نظریات

                                                                                                                                  
1 . Comparative Politics 
2 . comparative method
3 . theories of comparative politics 
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اي از قدرت تبیین بیشتري نسبت به       هم روش و هم رشته سیاست مقایسه       ،به عبارت دیگر  

اي  هـاي سیاسـت مقایـسه      هاي مطالعات سیاسی برخوردارند، اما نظریـه       ها و شاخه   دیگر روش 

چنین قدرت تبیینی ندارند و چارچوب نظري دقیق و فراگیري که هم ابعاد مختلـف تحـوالت               

تصادي، فرهنگی و اجتماعی را دربرگیرد و هم امکان بررسی تمام کشورها یا حتـی              سیاسی، اق 

هاي رایج در ادبیـات      چنانچه نظریه . تحوالت فروملی و فراملی را نیز داشته باشد، وجود ندارد         

مـورد توجـه قـرار       ٢گرایـی   و تاریخ  1گرایی اي را در هر دو سنت فلسفی اثبات        سیاست مقایسه 

، 5هاي توسـعه  ، نظریه4هاي فرهنگ نظریه ،3ها محور کلی شامل نظریه سیستم   دهیم، حداکثر پنج    

اي قابـل    در ادبیـات موجـود سیاسـت مقایـسه        ) 3(7ی و نظریه اقتصاد سیاس    6هاي طبقات  نظریه

 از توان تبیین ، در موضوع مورد بررسی خود،تشخیص است که هرچند هر یک از این نظریات     

 کامـل   ،کننـد  ناختی که هریک به صورت جداگانه ارایه مـی        کنندگی بسیاري برخوردارند، اما ش    

 امکـان ترکیـب ایـن نظریـات بـراي      نیـز شـناختی   شناختی و روش نیست و مالحظات معرفت   

  .دهد یابی به شناختی کامل را نمی دست

اي به نسبت دیگر نظریـات رایـج در مطالعـات     هاي سیاست مقایسه  هرچند نظریه  ،در واقع 

کنندگی بیشتري برخوردارند و مطالعـات سیاسـی بـدون ایـن نظریـات            قدرت تبیین سیاسی از   

 کاربرد مستقل هر یک از ایـن نظریـات       ،سو  دهد، اما از یک    هویت واقعی خود را از دست می      

هـا و حتـی       امکان ترکیب آنها با یکدیگر به دلیل تفـاوت         ، است و از سوي دیگر     8گرایانه تقلیل

هاي رایج در سیاست     نظریه ،به عبارت دیگر  .  ندارد شناختی وجود  هاي معرفتی و روش    تعارض

 نیـز  اما غیردقیق و خروج از این وضـعیت  ، یا دقیق اما غیرفراگیر هستند و یا فراگیر     ،اي مقایسه

  .مستلزم چارچوب نظري و مفهومی بدیل است

 ارزیـابی نقـاط قـوت و ضـعف          ،له اساسـی نوشـتار حاضـر      أبر اساس آنچه گفته شد، مس     

اي و تالش براي ارایه چارچوبی بدیل براي مطالعه دقیق و فراگیر در  ست مقایسههاي سیا نظریه

                                                                                                                                  
1 . positivism 
2 . historicism
3 . systems theory
4 . culture theoties
5 . development theories
6 . classes theories 
7 . political economic theory
8 . Reductionism 
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یابی به این هدف در قالب مفروضات ادبیات موجود قابـل    دستدر عین حال، .این زمینه است  

هـاي   به عنوان فلسفه وجودي تمامی افراد، جوامع و نظام        » امنیت« با فرض اینکه     .تصور نیست 

هـاي موجـود    ی، مکانی و موضوعی بیشتري نـسبت بـه موضـوع نظریـه        سیاسی از گسترة زمان   

نقـاط  «شود به این پرسش پاسـخ داده شـود کـه             اي برخوردار است، تالش می     سیاست مقایسه 

اي چیست و نظام امنیتی به عنـوان چـارچوب بـدیل     هاي سیاست مقایسه  قوت و ضعف نظریه   

  »دارد؟اي  چه مزایایی نسبت به نظریات موجود سیاست مقایسه

هـاي موجـود سیاسـت        قاعدتاً باید مروري اجمـالی بـر نظریـه         ،به این پرسش  براي پاسخ   

ها مورد ارزیابی و نقد قرار گیرنـد تـا نقـاط قـوت و         اي صورت گیرد، سپس این نظریه      مقایسه

 بـه ارایـۀ چـارچوب    ،نقاط قوت و ضـعف این  بر اساس  ،ضعفشان مشخص شود و در نهایت     

  . بدیل پرداخته شود

  

  اي هاي سیاست مقایسه شناسی نظریه گونه. لفا

گیـرد و هـر    اي را دربرمـی  عنوانی عام و فراگیر است که هرگونه مقایسه     » اي روش مقایسه «

 در ایـن مقولـه هـم      ،عنوانی خاص و محدودتر است، اما به هر حال        » اي سیاست مقایسه «چند  

. ی و مصداقی سیاست را گنجاندتوان هرگونه مقایسه در مورد هر یک از ابعاد نظري، مفهوم     می

هـاي   اي و حتـی سیاسـت   هـاي مقایـسه   شناسـی روش   مطالعه و به ویـژه گونـه   ،با این اوصاف  

هاي سیاست  نظریه«اي، اگر غیرممکن هم نباشد، کاري بس دشوار است، اما آیا در مورد  مقایسه

  اي وجود دارد؟ هم چنین دشواري» اي مقایسه

نظریـه  «تـوان   اي را نمـی    هاي مقایسه  ها و حتی همه سیاست      بدیهی است همه مقایسه    ،البته

هاي تمییز این مقوله از غیـر آن         و از این حیث تا حدي از دشواري        نستدا» اي سیاست مقایسه 

هاي تمییز نظریه از غیرنظریه، سیاست از غیرسیاسـت و            دشواري در عین حال،   .دشو کاسته می 

شناسی ایـن    وقتی سخن از گونه، حتی فراتر از این    مقایسه از غیرمقایسه همچنان وجود دارد و      

  .کند هاي بیشتري هم جلب توجه می ها و پیچیدگی  دشواري،آید نظریات به میان می

اي اوالً باید نظریه باشد، ثانیاً معطوف به پدیده سیاسی باشد   نظریه سیاست مقایسه،در واقع

اي،   در نظریـه سیاسـت مقایـسه       ،ارت دیگر به عب . اي باشد   روش استنتاج آن هم مقایسه     ،و ثالثاً 
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شناسی اسـت و      مرز روش  ،»مقایسه«شناسی و     مرز معرفت  »نظریه«شناسی،   سیاست مرز هستی  

هاي سیاسـت   توان سخن از نظریه  نمی،تا مادامی که این سه مقوله در کنار یکدیگر قرار نگیرند    

توافق وجود داشته باشد، با مطـرح   اگر تا این مرحله هم   در عین حال،  . اي به میان آورد    مقایسه

 اخـتالف  ،»مقایـسه چیـست؟  «و » نظریه چیست؟ «،  »سیاست چیست؟ «هایی نظیر    شدن پرسش 

هاي سیاست  شناسی نظریه  که گونه.اختالف نظرهاستشوند و در نتیجۀ همین  نظرها آشکار می

سـی  شنا گفـتن از گونـه      سـخن  ،بـه عبـارت دیگـر     . یابـد  اي موضوعیت و ضرورت مـی      مقایسه

اي به این دلیل است که در باب هستی سیاسـت، معرفـت نظریـه و                 هاي سیاست مقایسه   نظریه

  . اختالف دیدگاه وجود دارد،اي روش مقایسه

 ،یا به عبـارت دیگـر   1شناسی اي ابتدا باید به سطح هستی طبعاً در هر نظریه سیاست مقایسه 

طرح پرسـش   «،یز معتقد است  ن 2گونه که هیوود   همان. توجه کرد » سیاست چیست؟ «به پرسش   

مشکل سیاست ایـن  .  ممکن است بیشتر به اغتشاش فکري و ابهام منجر شود      ،سیاست چیست 

 این اصل زنیز ا» سیاسی«است که ابهام، مجادله و عدم اجماع در ذات آن نهفته است و تعریف  

د نـدارد،   به دلیل اینکه در باب هستی سیاست توافق وجـو  ،به عبارت دیگر  ) 4(».مستثنی نیست 

 یکـی از دالیـل ابهـام و        ،شناسانه در این زمینه هم متفاوتنـد و ایـن تفـاوت            دیدگاههاي هستی 

  .اي است هاي سیاست مقایسه پیچیدگی بیشتر نظریه

شناسـی نیـست، بلکـه در سـطوح       این ابهام و پیچیدگی فقط منحصر به سطح هـستی     ،البته

 شـاهد ابهـام و پیچیـدگی    ،ف نظرهـا  به دلیل وجـود اخـتال    ،شناسی نیز  شناسی و روش   معرفت

دانـیم،    به بیان دیدگاه در مـورد اینکـه چگونـه مـا چیـزي را کـه مـی                 3شناسی معرفت«. هستیم

) 5(».پـردازد   می– به ویژه اینکه چه چیزي توضیح کافی براي فرایند سیاسی است       –فهمیم   می

اي از تعمیمـات داللـت    و بر مجموعه) 6( بوده4شناسی به معنی نظریه شناخت      معرفت ،بنابراین

و اینجـا کـه موضـوع آن سیاسـت اسـت، ایـن       ) 7(کند که ارتباط منظمی با یکدیگر دارنـد        می

قلمـداد کـرد کـه    مجموعه تعمیمات درباره شناخت سیاست را باید نظریـه شـناخت سیاسـت     

  .هاي سیاسی است درصدد ارایه نظریه واحدي درباره پدیده

                                                                                                                                  
1 . ontology 
2 . Heywood
3 . epistemology
4 . theory of knowledge
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ها  پردازي این است که به نظریه واحدي در باب پدیده  یکی از اهداف اصلی نظریه،در واقع

هاي عرصـه خاصـی را       برسیم و تئوري جامع و واحدي ارایه شود که قابلیت تبیین همه پدیده            

 شناختی واحد از هستی ،هدف نظریه سیاسی هم همین است، اما از آنجا که اوالً          ) 8.(دارا باشد 

یابی نیـست، در سـطح    درباره این مقوله قابل دستاي واحد   نظریه ،وجود ندارد و ثانیاً   سیاست  

هـاي سـطح     هـاي دیگـري بـر ابهامـات و پیچیـدگی            ابهامـات و پیچیـدگی     نیزشناسی   معرفت

  .شود شناسی باز هم تشدید می شناسی افزوده و این روند با ورود به بحث روش هستی

 تا یا ترجیحـا   ه گیري  به جهت  ،شناسانه گسترده و مختلف    شناسانه و معرفت   مواضع هستی 

 در اینجـا روش    -کیـد بـر روش خـاص        أشـوند و حتـی بـا ت        شناختی مختلف منجر می    روش

 چنانچه بـه کمیـت   ،اي در روش مقایسه.  داشت آني از   یرگریز و گز  توان    هم نمی  -اي   مقایسه

 کـشورها در  1مطالعـه مـوردي  « حـداقل سـه نـوع عمـده از تحلیـل یعنـی            ،مقایسه توجه کنیم  

هاي جهانی بر پایه     تعداد معدودي از کشورها و مقایسه      دمن مطالعات نظام ي،  ا چارچوب مقایسه 

 با تنوع بسیاري در تحلیـل مواجـه        ، قابل تشخیص است که بر همین اساس       ،)9(»تحلیل آماري 

شناسـانه و     بـه دلیـل مواضـع هـستی        ،اگر بـه کیفیـت مقایـسه هـم توجـه شـود            شویم، اما    می

سـو     همـه اینهـا از یـک       .دبو خواهیم   شاهد) 10(راتري   هشناسانه متفاوت، تنوع گسترد    معرفت

 ضـرورتی بـراي   ،اي و از سـوي دیگـر   هاي سیاست مقایسه دلیلی براي ابهام و پیچیدگی نظریه  

  .بندي این نظریات بوده است شناسی و طبقه گونه

هـاي   شناسـی نظریـه   هاي بسیاري بـراي گونـه   به دلیل این ابهامات و اختالف نظرها، تالش 

هـاي   پـردازي دربـاره نظریـه     نظریـه ،اي صورت گرفته و اندیـشمندان بـسیاري        ت مقایسه سیاس

توان داراي ارزش علمـی و    را نمیآنهااند که همه  اي را در دستور کار قرار داده     سیاست مقایسه 

  .اعتبار نظري یکسان دانست

 ،یاي به صورت خاص یـا بـه تبـع حـوزه عـام علـوم سیاسـ        هاي سیاست مقایسه از نظریه 

هاي مختلفی ارایه شده که بـه دلیـل تأکیـد ویـژه هـر کـدام بـر یکـی از سـطوح                         شناسی گونه

یـک نـسبت بـه       توان گفت کـدام     به دشواري می   ،شناسی شناسی یا روش   معرفتشناسی،   هستی

شناسـی نظریـات کـالن، میانـه و خـرد بـر مبنـاي سـطح           گونه، مثال رايب. دیگري مزیت دارد  

                                                                                                                                  
1. case study 
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ویکردهاي سنتی، رفتاري و پسارفتاري بر اساس نوع نگـاه بـه رابطـه    ، تمایز میان ر   )11(تحلیل

هاي کمی و کیفی بـه دلیـل اسـتفاده یـا عـدم اسـتفاده از           ، تفکیک روش  )12(واقعیت و ارزش  

) 14(ها بندي به نظریه هنجاري و تجربی با توجه به بایدها یا هست     ، تقسیم )13(هاي آماري  داده

 ،)15(ي قیاسـی و اسـتقرایی بـر مبنـاي روش اسـتدالل     هـا  شدن به تفـاوت میـان روش     و قایل 

اي اسـت کـه بـر         مقایـسه   هاي سیاست  هاي مختلف در عرصه نظریه     شناسی هایی از گونه   نمونه

 در میـان  در عـین حـال،   .هاي بـسیاري را درك و تحلیـل کـرد    توان واقعیت مبناي هر کدام می  

شناسـی،   یـق هـر سـه سـطح هـستی       هاي موجود، مواردي هم وجود دارد که با تلف         شناسی گونه

هـا بـوده    تر و فراگیرتـر از ایـن نظریـه     درصدد ارایه فهمی دقیق،شناسی شناسی و روش   معرفت

هـاي    از نظریـه  1اي است کـه رونالـد چیلکـوت        بندي  تقسیم ،ها شناسی از جمله این گونه   . است

  .اي ارایه کرده است سیاست مقایسه

 بر مبناي تمایز میان اندیشه لیبرالیـستی و    ،اي ههاي سیاست مقایس   چیلکوت در کتاب نظریه   

 رفتـارگرایی و    ، نهایـت  درو  گرایـی    گرایـی و تـاریخ     مارکسیستی و به تبع آن تمایز میان اثبات       

آورد و سپس   یا نمونه عالی متعارف و انتقادي به میان می        2 سخن از دو پارادایم    ،پسارفتارگرایی

هاي توسعه و  هاي فرهنگ، نظریه  نظریهها، ن نظریه سیستم به تمایز میا،بر مبناي این دو پارادایم

 از نظریه اقتصاد سیاسـی  ، در پایان،ها پردازد و با نقد و بررسی این نظریه        میهاي طبقات    نظریه

  )16.(کند تر و فراگیرتر براي مقایسه سیاسی دفاع می به عنوان مبنایی دقیق

شناسی را در کنار  شناسی و روش  معرفتشناسی،  هر سه سطح هستی، اوالً،شناسی این گونه

 در تالش است تمامی ابعاد نظري و مصادیق سیاسـت  ،دهد و ثانیاً  یکدیگر مورد توجه قرار می    

هـاي موجـود از دقـت و     شناسـی  در میان گونـه   رو،   از این اي را مورد توجه قرار دهد و         مقایسه

شناسـی و نقـد و    ار دادن ایـن گونـه   با مبنا قر، در این نوشتار.فراگیري بیشتري برخوردار است   

اي پرداخته شـود و   هاي سیاست مقایسه شود به نقاط قوت و ضعف نظریه بررسی آن تالش می  

اي   از چارچوب بدیل براي مطالعـۀ سیاسـت مقایـسه   ، بر مبناي این نقاط قوت و ضعف  ،سپس

  .سخن به میان آید

  

                                                                                                                                  
1 . Ronald Chilcote 
2 . paradigm
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  اي هاي سیاست مقایسه پارادایم. 1

هاي علمی  ري کلی است که شالودة اصلی تحلیل را در تمامی عرصهپارادایم، چارچوب نظ 

 یـا  1اي نیز دو پارادایم بر مبناي اینکـه عـین      در عرصه سیاست مقایسه   . دهد و فلسفی شکل می   

 شـناخت عینـی مبنـاي سـنت فلـسفی       . شـکل گرفتـه اسـت      ، منشأ شناخت قرار گیرنـد     2ذهن

  . بوده است4گرایی یخ و شناخت ذهنی مبناي سنت فلسفی تار3گرایی اثبات

. انـد   رودرروي یکدیگر قرار داشـته     ، از گذشته  ،گرایی گرایی و تاریخ   فلسفی اثبات دو سنت   

تواند به دانـشی نـاب و عینـی از واقعیـت       طرفانه می  اي بی  گرایان معتقدند انسان با تجربه     اثبات

یت تاریخی او وابسته  دانش انسان همواره به موقع     ،گرایان  در حالی که از نظر تاریخ      ،دست یابد 

 بـرخالف  ،در واقـع . تواند از موضعی خـارج از تـاریخ بـه واقعیـت بنگـرد              است و انسان نمی   

گرایـان بـا تکیـه بـر      کننـد، تـاریخ   شـمول را جـستجو مـی    گرایان که قوانینی عام و جهان   اثبات

  )17.(کنند رد میهرگونه قانون عام و کلی را  هستی انسان، 5مندي تاریخ

 این دو سنت فلسفی را در آراي نخستین فالسفه سیاسی یعنی ،اي است مقایسه در حوزه سی  

گرایـی و   هرچنـد اصـطالح پـارادایم و حتـی تـاریخ     . توان جستجو کـرد    افالطون و ارسطو می   

اند و حتی رشـته    در فلسفه و فلسفه علم شکل گرفته و رواج یافته        ، در قرون اخیر   ،گرایی اثبات

یابی  اي مربوط به قرن بیستم است، اما در ریشه        اي سیاست مقایسه  ه اي و نظریه   سیاست مقایسه 

گرایـی را در افکـار       تـوان ردپـاي تـاریخ       به وضوح می   ،این دو سنت فلسفی در فلسفه سیاسی      

  .هاي ارسطو یافت گرایی را در اندیشه هاي اثبات افالطون و ریشه

 از همـان ابتـدا بـر مبنـاي     ،فلسفه سیاسیتر،  اي یا به عبارت دقیق     سیاست مقایسه  ،در واقع 

رویارویی این دو سنت فلسفی شکل گرفته و اگر امروزه این دو طرز فکر متفاوت را در قالب                

دار تـاریخی    هاي ریشه  شناسیم، با رجوع به همان تفاوت      گرایی می  گرایی و تاریخ   پارادایم اثبات 

یـوم و اگوسـت کنـت در    ه دیویـد هاي افرادي چـون   است که در قرون اخیر با الهام از اندیشه  

 ،گرایـی  هاي هگل و مارکس در پـارادایم تـاریخ         گرایی و با تأثیرپذیري از اندیشه      پارادایم اثبات 

                                                                                                                                  
1 . object 
2 . subject
3 . positivism
4 . historicality
5 . historicism 
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اي انجامیـده    گیري دو پارادایم متعارف و انتقـادي در سیاسـت مقایـسه            تقویت شده و به شکل    

  )18.(است

ن از یکـدیگر متمـایز     توا اي می   دو جریان فکري اصلی را در سیاست مقایسه        ،بدین ترتیب 

 لمـداد هاي فرعی این دو جریان اصـلی ق   به عنوان شاخه   ،اي هاي سیاست مقایسه   کرد که نظریه  

 در آثـار و    ،هیوم، اگوست کنت و هربرت اسپنـسر آغـاز         یک جریان فکري از دیوید    . شوند می

 تقویـت و   ماکس وبرو تو، روبرت میشلز هاي افرادي چون گائتانو موسکا، ویلفردو پاره      اندیشه

و ستون، گابریل آلموند، سیدنی وربا، رایت میلز     یتوسط افرادي چون تالکوت پارسونز، دیوید ا      

 . بـه کـار گرفتـه شـد       ،اي در قالب نظریات مختلف سیاست مقایـسه      ها و     در حوزه  ،رابرت دال 

هـاي هگـل، مـارکس و انگلـس شـکل گرفـت و در افکـار و                  جریان فکري دیگر در اندیـشه     

هاي مختلف به کار  فرادي چون کارل مانهایم و طرفداران هگل و مارکس در حوزههاي ا  اندیشه

  )19.(گرفته شد

و از سـوي    شـود    هاي تجربی و مشاهده تأکید می      سو بر داده     از یک  ،در جریان فکري اول   

 ایـن جریـان   .ها در دسـتور کـار اسـت    ها و مکان هایی کلی و عام براي تمام زمان    نظریه ،دیگر

شـود، بـا اندیـشه لیبرالیـسم رابطـه        خوانده مـی »رفتارگرایی« ،شناختی  تعبیر روش  بهکه  ي  فکر

 همنشینی قابل توجهی میان مارکسیسم ،تنگاتنگی یافته است، در حالی که در جریان فکري دوم

 دو  ،در واقع ) 20.(خورد  به چشم می   ،شناختی از سوي دیگر    سو و پسارفتارگرایی روش     از یک 

 نماد دو جریان فکـري اصـلی هـستند کـه بـه            ،انتقادي مورد نظر چیلکوت   پارادایم متعارف و    

گرایـی و رفتـارگرایی و    گرایـی و تـاریخ   واسطه آنها تمایز میان لیبرالیسم و مارکسیـسم، اثبـات    

هـا،   اي که در قالب نظریه سیـستم  هاي سیاست مقایسه  قابل فهم است و نظریه    »پسارفتارگرایی«

 از ایـن دو جریـان     ،انـد  سعه و حتی اقتصاد سیاسی عرضه شـده       هاي فرهنگ، طبقات، تو    نظریه

  .فکري اصلی متأثر هستند

  

  اي هاي سیاست مقایسه  نظریه.2

را بفهمـد، توضـیح دهـد و تفـسیر          » واقعیـت «ادین نظریه این است که تا حـدي         یهدف بن 

 .تپردازي با همین هدف صورت گرفته اسـ       اي نیز نظریه   در عرصه سیاست مقایسه   ) 21(.نماید
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توانـد همـه ابعـاد واقعیـت را بفهمـد، در سیاسـت        اي نمی که هیچ نظریه همچناندر عین حال،   

بـه  . اي توانایی تبیین تمامی ابعاد واقعیت را داشته باشـد   اي نیز نباید انتظار داشت نظریه      مقایسه

 نـه  هاي مختلف و    با نظریه  ،ها اي نیز مانند دیگر عرصه     همین دلیل است که در سیاست مقایسه      

  .نظریه واحد مواجه هستیم

 به معنی این است که    ،آید اي به میان می    هاي سیاست مقایسه    وقتی سخن از نظریه    ،در واقع 

 در عین حـال،  .هاي این حوزه توانایی تبیین همه واقعیت این عرصه را ندارند    یک از نظریه   هیچ

بنـدي    مبنـایی بـراي دسـته   کنندگی، متفاوتند و همـین تفـاوت،   ها، برحسب توانایی تبیین    نظریه

  .آنهاست

بنـدي نظریـات     پنج محـور اساسـی مبنـاي تقـسیم    ،در قالب دو پارادایم متعارف و انتقادي    

 این پنج محور عبارتند از نظام یا سیستم سیاسی، فرهنگ، طبقـه،  .اي شده است سیاست مقایسه 

اي  سیاسـت مقایـسه   پنج نظریه کـالن در  ،بر مبناي این محورها. سطح توسعه و اقتصاد سیاسی  

شکل گرفته است که ابتدا به بررسی هر کدام از آنها پرداخته و سپس با نقـد و بررسـی نقـاط                   

 زمینه پرداختن به نظام امنیتی به عنوان چارچوب بدیل را مـورد توجـه قـرار     ،قوت و ضعفشان  

  .دهیم می

  

  ها  نظریه سیستم. 1 - 2

شناسـی    در حوزه زیـست 2فون برتالنفیتوسط لودویگ  میالدي 1950 در دهه   1مفهوم نظام 

 و نگـرش   ایـن مفهـوم   . هاي دیگر مورد استفاده قـرار گرفـت        و سپس در حوزه   ) 22(ابداع شد 

 به کـار    1960 و   1950هاي    در دهه  نستویا بار با پسوند سیاسی توسط دیوید      سیستمی نخستین 

منـد زنـدگی    یل نظـام  تحل«و  ) 23(»نظام سیاسی «هاي   ون این نظریه را در کتاب     ستای. ه شد تگرف

مورد بررسی و مطالعه قرار داد و مفهوم سیاست و زندگی سیاسـی را بـا نظریـه                 ) 24(»سیاسی

  .ها تبیین نمود نظام

                                                                                                                                  
1 . System 
2 . Ludwig von Bertalanffy 
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آلمونـد بـا   . ها را تکامـل بخـشیدند    گابریل آلموند و کارل دویچ نظریه سیستم       ،پس از وي  

بـه  ) 25( در مجلـه سیاسـت     ،1956 ابتدا در سال     ،و تالکوت پارسونز   تأثیرپذیري از ماکس وبر   

بندي را با واردکردن مفـاهیم    این طبقه،هاي سیاسی پرداخت و سپس   اي از نظام   بندي ساده  طبقه

 آن را با مفاهیم و نظریات فرهنگ و توسعه نیز   ، بسط داد و در مراحل بعد      2 و کارویژه  1ساختار

  .پیوند زد

 امـا وي عمـدتاً بـا تأثیرپـذیري از     تالنفی متأثر بـود، رهاي ب کارل دویچ نیز از نظریه سیستم     

هاي سیاسی در کتاب   به ارایه مدلی سیستمی براي مقایسه نظام       3نظریه سیبرنتیک نوربرت واینر   

  .پرداخت) 26(»سلسله اعصاب حکومت«

 به آثار و افکار این افراد محدود نشد و هنوز هم یکی         ،البته نظریه سیستمی یا نظام سیاسی     

وجه مشترك تمامی این افـراد     . اي است  مالحظه در سیاست مقایسه   از رویکردهاي نظري قابل     

دانند که با محیط داخلی و بیرونی  این است که نظام سیاسی را به مثابه سازمان و تشکیالتی می      

هـدف  هایـشان   در کنش و واکنش متقابل است و اجزاي ساختاري این نظام به واسطه کارویژه           

 مبنـاي تمـایز   ،هاي خـاص   کارویژهو  خاص و ساختار    کنند و همین هدف      خاصی را دنبال می   

 ساختار هر نظام سیاسـی از چهـار   ،به عبارت دیگر. هاي سیاسی مختلف از یکدیگر است    نظام

شود   تشکیل می7در تبدیل ورودي به خروجی و بازخو6، فرایند5، خروجی4بخش اصلی ورودي

هـاي ایـن سـاختار در        یژه کـارو  ایـن در حـالی اسـت کـه         .ها مشترك است   که در تمامی نظام   

هـا باعـث تمـایز     ساختارها و کارویژهدر محتواي    و همین تفاوت     ، متفاوتند کشورهاي مختلف 

  )27.(شود ثروتمند از فقیر میو نیافته  یافته از توسعه هاي سنتی از مدرن، توسعه نظام

  

  هاي فرهنگ نظریه. 2-2

 با تأثیرپذیري از متون سنتی 1960اي نیز از ابتداي دهه  رویکرد فرهنگی به سیاست مقایسه    

هـاي فرهنـگ سیاسـی در     البته نظریـه . شناسی شکل گرفت شناسی و روان   شناسی، جامعه  انسان

                                                                                                                                  
1 . structure 
2 . function
3 . Norbert Wiener 
4 . input
5 . output
6 . process
7 . feedback 
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در نزد افرادي چون  ،هاي سیاسی مختلف ها هم بودند و سیستم ارتباطی نزدیک با نظریه سیستم

 ،به عبارت دیگر. شدند یز میهایشان نیز از همدیگر متما  به واسطه تمایز فرهنگ   آلموند و وربا،    

هـاي مفهــومی   هــاي نظـري و بنیـان   هـاي فرهنـگ از چـارچوب    رغـم تأثیرپـذیري نظریــه   بـه  

ها داشتند  ارتباط وثیقی با نظریه سیستمها  نظریهاین شناسی،  شناسی و روان  شناسی، انسان  جامعه

  .اي شکل گرفت هاي پیشین سیاست مقایسه  در چارچوب نظریهآنهاو خاستگاه 

اي  نخستین تالشی که براي مقایسه فرهنگ کشورهاي مختلف در حـوزه سیاسـت مقایـسه          

 نگـرش  ،)28(»فرهنـگ مـدنی  «این افـراد در کتـاب   .  توسط آلموند و وربا بود     ،صورت گرفت 

هـاي خودشـان     شهروندان آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و مکزیک را نـسبت بـه ملـت              

فرهنگ سیاسـی و    « در کتاب    1پاي گ سیاسی همچنین توسط لوسین    نظریه فرهن . بررسی کردند 

ــاري چــون ، و پــس از آنپیــدا کــردبــسط ) 29(»توســعه سیاســی آمــوزش و توســعه « در آث

  .تکامل یافت) 31(»ارتباطات و توسعه سیاسی«و ) 30(»سیاسی

هاي مذکور نیست و مبنایی بـراي     هاي فرهنگ سیاسی امروزه دیگر منحصر به تالش        نظریه

 در ،نظریـه ایـن   جـوهره  اماهاي سیاسی مختلف در اقصی نقاط جهان شده است،         قایسه نظام م

 آمریکـایی الگـوي   – این است که فرهنـگ سیاسـی انگلیـسی         ،گرفته هاي صورت  اغلب تالش 

یابی به توسعه، رفاه و امنیت بایـد        آرمانی فرهنگ سیاسی است که کشورهاي دیگر براي دست        

  .از آن تبعیت کنند

  

  هاي توسعه  نظریه.2-3

هاي توسعه  ها داشتند، نظریه   هاي فرهنگ ارتباط تنگاتنگی با نظریه سیستم       ه نظریه ک همچنان

هـاي    ارتبـاط بـسیاري بـا نظریـه    نیزاي  به عنوان سومین رویکرد نظري مهم در سیاست مقایسه 

تـر از دو    ه یافتـ اي تکامـل  هاي توسـعه مرحلـه    نظریه،در واقع. ندرها دا  فرهنگ و نظریه سیستم   

نـواحی در حـال   در سیاسـت  « کتـاب  ، نقطه شروع ایـن ارتبـاط  .شوند  میلمدادنظریه پیشین ق  

رویکردي بـر محـور   : اي سیاست مقایسه«در آثار دیگري چون      ،بود که پس از آن    ) 32(»توسعه

  .تداوم یافت) 33(»توسعه

                                                                                                                                  
1 . Lucian Pye 
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 بـسیار  ،انـد   قرار داده اي را بر مبناي توسعه مورد توجه       البته شمار آثاري که سیاست مقایسه     

هـا و رویکردهـاي نویـسندگان ایـن آثـار باعـث            بیشتر از دو نظریه پیشین است و تنوع روش        

 حداقل پنج محور کلـی  ،شود، اما در متون مربوط به توسعه  بندي این نظریات می    دشواري طبقه 

ــافتگی و  ، تغییــر و دگرگــونی و توســعه1ســازي، نوســازي ملــتســازي،  یعنــی دموکراســی نی

نیـافتگی و وابـستگی کـه     هاي مربوط به توسعه  قابل بررسی است که بجز نظریه  ،)34(وابستگی

کننـد و   نگرشی انتقادي به محورهاي دیگر دارند و از غرب به عنوان الگوي توسعه انتقـاد مـی             

دانند، چهـار محـور دیگـر عمـدتاً بـر       حتی آن را عامل توسعه نیافتگی کشورهاي غیرغربی می    

اند و الگوي مطلوب توسعه براي آنها کـشورهاي          کشورهاي غربی تدوین شده   اساس تحوالت   

  .صنعتی غرب است

  

  هاي طبقات نظریه. 2-4

 .شـوند  گرایانـه محـسوب مـی       نظریاتی غیرنخبه  ،ها، فرهنگ سیاسی و توسعه     نظریه سیستم 

ین نظریات  در درون ا،گرایانه دارند، اما به هر حال هاي نخبه هاي طبقات ریشه در گرایش نظریه

تـا  ) 35(هم مباحث مختلفی با مبانی نظري متفاوتی عرضه شده که از تمرکز بر ساختار قدرت           

هـاي مارکسیـستی مبتنـی بـر مبـارزه طبقـاتی را         و حتی تحلیل  ) 36(تحلیل قشربندي اجتماعی  

  .گیرد دربرمی

 در هرچند مارکس نظریه مستقلی درباره طبقه اجتماعی ندارد، امـا مفهـوم طبقـه اجتمـاعی     

گیـري    باعـث شـکل  ماننـد آن، کنار مباحثی چون زیربناي اقتصادي، شیوه تولید، ابزار تولیـد و     

این مقوالت با فرهنـگ و   رابطه  شناسی سیاسی براي تحلیل      جریانات فکري مختلفی در جامعه    

 ،البتـه . اي نیز وارد گردید  در عرصه سیاست مقایسه   ها جریانسیاست به عنوان روبنا شد و این        

هـاي    نبایـد از ظهـور شخـصیت       ،هاي مارکسیـستی   ها و تحلیل   کنار این تأثیرگذاري گرایش   در  

 ،المللی شـدند  سیاسی کاریزماتیک که باعث ایفاي نقش مؤثر در تحوالت سیاسی داخلی و بین       

به عنـوان یکـی از محورهـاي    نیز هاي طبقات  تحت تأثیر این تحوالت بود که نظریه    . غافل بود 

و آثار بسیاري در این زمینـه بـه رشـته تحریـر          ) 37(ورد توجه قرار گرفت   اي م  سیاست مقایسه 

  .درآمد

                                                                                                                                  
1 . modernization 
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هـاي جهـانی را    هاي موردي تـا مقایـسه   اي نیز از بررسی  تحلیل طبقاتی در سیاست مقایسه    

 –اي اجتماعی یـا حتـی اقتـصادي           به طبقه به عنوان مقوله     ،ها در این گونه تحلیل   . گیرد دربرمی

 تحلیلـی سیاسـی ارائـه    ، اجتمـاعی –ود، بلکه از این مقوله اقتـصادي     ش اجتماعی نگریسته نمی  

 بر همین اساس  ،)38(هاي سیاسی ملی و حتی نظام جهانی       گیري و تحول نظام    شود و شکل   می

گرایـی و   هاي طبقات به دلیل اینکـه از سـنت فلـسفی تـاریخ      نظریه. گیرد مورد بررسی قرار می   

اند،  گرایی و اندیشه لیبرالیستی تأثیر پذیرفته      فی اثبات هاي مارکسیستی بیش از سنت فلس      اندیشه

 ، به هر حـال ، ولی،تري دارند  اي نگرش انتقادي قوي    هاي سیاست مقایسه   نسبت به دیگر نظریه   

توان آنها را مبنایی دقیق  برند و نمی  این نظریات هم از مشکالت و نقایص خاص خود رنج می          

  .اداي قرار د و فراگیر براي سیاست مقایسه

  

  نظریه اقتصاد سیاسی. 5 -2

هایی با هم دارند، امـا تأکیـد عمـده       تفاوت ،ها، فرهنگ، طبقات و توسعه     هاي سیستم  نظریه

المللی در این نظریـات مـورد توجـه الزم      بر دولت است و تحوالت و فرایندهاي بین       آنهاهمه  

ابل فراینـدهاي سیاسـی و   یک از نظریات مذکور بر روابط متق       در هیچ  ،همچنین. اند قرار نگرفته 

نقاط ضعف باعث شده نظریه اقتصاد سیاسی بـه عنـوان          و همین    شود نمیاقتصادي تأکید الزم    

  .اي اهمیت یابد چارچوب نظري جدید در مطالعات سیاست مقایسه

 با ،گیرد و بنابراین گرایی مارکسیستی نشأت می    نظریه اقتصاد سیاسی از سنت فلسفی تاریخ      

 در عین حال، به رغم. اي متفاوت است هاي سیاست مقایسه گرا در نظریه  اثباتپارادایم متعارف   

اندیشه مارکسیستی بر نظریه اقتصاد سیاسی، این نظریه به دنبـال فراتـررفتن از        تأثیر بسیار زیاد    

طبقه عناصر  تلفیقی از نظریات مارکسیستی و لیبرالیستی است که هم ،اندیشه مذکور و در واقع    

 توجه ، بر اساس وابستگی متقابل،المللی د و هم به روابط متقابل بینن اهمیت داردولت در آن  و  

  )39.(دکن می

نگرانه و تاریخی است، اما از جزئیات و         گیري کل  داراي جهت نظریه اقتصاد سیاسی عمدتاً     

 بر تلفیق آنها به ، این نظریه به جاي تمایز میان اقتصاد و سیاست.کند امور جاري هم غفلت نمی

المللـی پیونـد      میان سطح تحلیل داخلـی و بـین        در عین حال،  کید دارد و    أاي دیالکتیکی ت   شیوه

هاي پیشین   نظریه اخیر از برخی نقایص و مشکالت نظریه  ،با این اوصاف  ) 40.(سازد برقرار می 
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 است کـه  یها و مشکالت خاص گیرد، اما به هر حال این نظریه هم داراي محدودیت         فاصله می 

اقتصاد (بودن این مفاهیم  گرایی و برخی دیگر به ناکافی  به تبعیت از پارادایم تاریخنهاآبرخی از   

براي اینکه از مـشکالت  . شود مربوط می اي   براي مقایسه تمام ابعاد سیاست مقایسه     ) و سیاست 

 الزم اسـت نقـد و   ،گـاهی یـابیم  آ ،شـده  و نقایص نظریه اقتصاد سیاسی و دیگر نظریات مطرح  

  .را مورد توجه قرار دهیمبررسی آنها 

  

  اي هاي سیاست مقایسه نقد نظریه. 3

 از ،اي از دو پارادایم متعارف و انتقادي یا به عبارت دیگر       هاي سیاست مقایسه   تبعیت نظریه 

هاي مذکور را متوجـه   گرایی، هرگونه نقد و بررسی نظریه  گرایی و تاریخ   فلسفی اثبات دو سنت   

هاي سیاست   هرچند نقد هر یک از نظریه   ،در واقع . کند  می مبانی و اصول این دو سنت فلسفی      

هـاي مـذکور بـه      بسیاري از نقایص و مشکالت نظریهچوناي اهمیت بسیاري دارد، اما      مقایسه

ها بایستی از نقـد دو سـنت        براي نقد جدي این نظریه     ، طبعاً .گردد بازمینقص مبانی پارادایمی    

هـاي    کرد و سپس به دنبـال نقـد هـر یـک از نظریـه               گرایی شروع  گرایی و تاریخ   فلسفی اثبات 

  .اي رفت سیاست مقایسه

هاي اثبـاتی یـا    دهد نظریه  به وضوح نشان می،اي مروري اجمالی بر ادبیات سیاست مقایسه     

هـاي    در کنار این بخش عمده، نظریه.دهند اي از این ادبیات را تشکیل می  بخش عمده  ،متعارف

اي حاصـل     ادبیـات سیاسـت مقایـسه      ،اند و در واقع    ه مطرح بوده  گراي انتقادي نیز هموار    تاریخ

 ادبیـات  ،بـا وجـود ایـن   . اسـت بوده گرایی  گرایی و تاریخ تلفیقی از هر دو جریان اصلی اثبات      

 اگر تـا پـیش از دهـه    ،در واقع. دو جریان فکري محدود کرداین توان و نباید به    را نمی  مذکور

اي قابل پذیرش بود، از آن زمـان بـه          باره سیاست مقایسه  ها در  گونه قضاوت   این ، میالدي 1980

بعد باید به نگرشی جدید که به جاي نشستن در کنار دو سنت فلسفی قبلی به دنبـال ارزیـابی               

  .آنهاست نیز توجه کرد

توان از سه منـاظره در ادبیـات سیاسـت     می ،اي  تحوالت سیاست مقایسهتر درك دقیق براي  

کنون مورد بررسـی   رد و به واسطه آنها تحول این رشته را از ابتدا تااي سخن به میان آو   مقایسه

 از زمان افالطون و ارسطو به دنبال پاسخ      ، به صورت سنتی   ،اي ادبیات سیاست مقایسه  . قرار داد 

هـاي سیاسـی بـر     هایی که از نظـام  بندي طبقه. »؟چیست مقایسه موضوع«به این پرسش بود که     

 صـورت گرفتـه را     ،کنـون   از آن زمـان تـا      مانند آنهـا،   آزادي و    مبناي شیوه حکمرانی، عدالت،   
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 مناظره اول ،در واقع. انستپاسخ به پرسش مذکور و در قالب مناظرة اول دتالش براي توان  می

شناسـانه داشـت کـه بـا      اي موضوعی بود و ماهیتی هـستی  اي مناظره در ادبیات سیاست مقایسه  

اسخ پرسش دوم که منطقاً پس از پاسـخ بـه پرسـش             پ. بودادبیات سنتی این رشته عجین شده       

اي   در قرن بیستم در دستور کار محققان سیاسـت مقایـسه  ،هژنخست قابل بررسی است و به وی  

مقایسه بر «که  پرسش این مناظره این بود.  کردلمدادتوان مبناي مناظره دوم ق     قرار گرفت را می   

شناسـانه داشـت و در آن معیارهـاي     عرفـت  ماهیتی م،پاسخ به این پرسش . »؟کدام نظریه مبناي  

سیاسی مطرح شـد   از نظام سیاسی، فرهنگ، طبقه، توسعه و حتی اقتصاد ،مختلفی براي مقایسه  

جالـب آنکـه ایـن منـاظره بـا انقـالب            . اي بوده است   هاي سیاست مقایسه   که حاصل آن نظریه   

از ادبیـات سیاسـت   اي  اي ارتباطی تنگاتنگ داشـته و بخـش عمـده          رفتاري در سیاست مقایسه   

  .دهد اي را همین مناظرة دوم یا مناظرة نظري شکل می مقایسه

اي   مبناي تحولی عظیم در ادبیات سیاسـت مقایـسه     ،گرایی است  رفتارگرایی که نتیجه اثبات   

؛ زیرا پس از اینکه به پرسـش   بودشد، اما تحول در این عرصه فقط محدود به انقالب رفتاري ن           

مقایسه «شناسانه داشت و  ش دیگري موضوعیت یافت که ماهیتی روش شد، پرسدادهدوم پاسخ 

 شناسـانه  هـستی که مناظرة اول   همچنان،در واقع . را مورد توجه قرار داد    » بر مبناي کدام روش؟   

شناسـانه   معرفـت نظر داشت و نیز به همان ترتیب که مناظرة دوم،          بود و موضوع مقایسه را مد     

در دسـتور کـار قـرار داد، منـاظره سـوم،      هـاي مختلـف،     نظریهدر قالببود و معیار مقایسه را      

 میـان ایـن سـه    ،دهد و جالب آنکـه   است و روش مقایسه را مورد توجه قرار می      شناسانه روش

سـو و    اي از یک شناسی سیاست مقایسه شناسی و روش شناسی، معرفت مناظره و سطوح هستی  

 ارتبـاط  ،اي از سـوي دیگـر   اسـت مقایـسه  نیز میان رویکرد سنتی، رفتاري و پسارفتاري بـه سی       

  .تنگاتنگی برقرار است

  اي تحوالت سیاست مقایسه

  ماهیت تحول  ها پرسش  ها مناظره

  شناسانه هستی  موضوع مقایسه چیست؟  مناظره اول

  شناسانه معرفت  مقایسه بر مبناي کدام نظریه؟  مناظره دوم

  شناسانه روش  مقایسه بر مبناي کدام روش؟  مناظره سوم
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 به  ،، اما به لحاظ تقدم و تأخر منطقی       ارندهاي زمانی خاصی ند    هرچند این سه مناظره دوره    

 الزم است ،اي  نقد دقیق و جدي ادبیات سیاست مقایسه براي،رو از ایناند و  ترتیب شکل گرفته

 بـه منظـور  محتواي هر سه مناظره را مورد توجه قرار دهیم و براي سـاختن چـارچوبی بـدیل                

  .نظر اساسی در محتواي هر سه مناظره بپردازیم  به تجدید،اي ست مقایسهمطالعه سیا

 در سـطح    ،اي یـا بـه عبـارت دیگـر         نظر باید در موضوع سیاست مقایـسه       نخستین تجدید 

 تنـوع بـسیاري میـان فالسـفه و        ،بـه لحـاظ موضـوعی     . شناسی این رشته صورت گیـرد      هستی

ست، اما همه این موضـوعات معطـوف بـه    داشته ا سیاسی براي مقایسه وجود   دانشمندان علوم 

 یهاي سیاسی مختلف بـر اسـاس معیارهـای    مقایسه نظام.اند، نه غایت آن ابزارهاي سیاست بوده  

 مبانی مـشروعیت، ایـدئولوژي، سـاخت قـدرت، نظـام            ،چون شیوه حکمرانی، شکل حکومت    

 بـه عنـوان    ،»امنیت« همگی معطوف به ابزارهاي سیاست است، در حالی که           مانند آن، حزبی و   

 مهمتـرین  ،در واقـع . هاي سیاسی قرار نگرفته اسـت   گاه مبناي مقایسه نظام     هیچ ،غایت سیاست 

 همین غفلت از ،اي وارد کرد توان به ادبیات سیاست مقایسه شناسی می نقدي که در سطح هستی

نظـر در ایـن     نخستین تجدیددر نتیجه،و توجه به ابزارهاي آن است و    ) امنیت(غایت سیاست   

 ماننـد آن  مشروعیت، قدرت، ایـدئولوژي و       ،حوزه را باید با تمرکز بر امنیت به جاي حکومت         

  .مورد توجه قرار داد

شناسی و با جایگزینی غایت سیاست به جاي ابزارهـاي      نظر در سطح هستی    البته با تجدید  

توان  یهاي سیاسی مختلف را م دهد و نظام اي رخ می  بزرگ در سیاست مقایسهیآن، طبعاً تحول

توان به امیـد   نظر در همین سطح می شان مورد مقایسه قرار داد، اما آیا با تجدید      بر مبناي امنیت  

اي بود؟ پاسخ این پرسش منفی اسـت؛ زیـرا مهمتـرین مـشکل               حل مشکالت سیاست مقایسه   

  . نهفته است،پردازي است شناسی که حوزه نظریه  در سطح معرفت،اي ادبیات سیاست مقایسه

نظریه . ارند نقاط ضعف خاصی د، هریک به صورت جداگانه   ،اي هاي سیاست مقایسه   نظریه

هـایی   هاي مفهومی و محـدودیت  کارانه، ابهام گیري ایدئولوژیک محافظه ها به دلیل جهت  سیستم

 مـورد انتقـادات بـسیاري قـرار     ،که در کاربردپذیري به ویژه در سطوح فروملی و فراملـی دارد    

گرایی  هاي فرهنگ سیاسی به دلیل نارسایی و ابهام در مفروضات، تقلیل نظریه) 41(.گرفته است

 توجـه بـسیاري از      ،)42(بـودن  فرهنگ سیاسی غرب، جزءنگـري و ایـستایی و انفعـالی          نفع  به  



  39ـــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ22

هـاي توسـعه و تمرکـز آنهـا بـر تحـوالت        گرایی نظریـه   قوم.اند جلب کردهمنتقدین را به خود   

) 43(.اي بـوده اسـت      از این نظریات در سیاست مقایسه       مهمترین عامل انتقاد   ،کشورهاي غربی 

هاي سیاسی و تقلیل سیاست به منازعه طبقاتی صرف در  نارسایی مفهوم طبقه براي مقایسه نظام

نظریه اقتصاد سیاسی ) 44(.هاي طبقات شده است  باعث انتقاد از نظریه،کنار جبرگرایی تاریخی

ام همـان  ددر اي دیگـر،    بـه شـیوه    برطرف نمایـد و      هاي پیشین را     نتوانسته مشکالت نظریه   نیز

اي جدیـد را جـایگزین     باید نظریـه نیزشناسی   در سطح معرفت،بنابراین. مشکالت افتاده است  

  .اي کرد نظریات موجود سیاست مقایسه

هاي پیـشین   هاي نظریه جایگزین و بدون مشکالت نظریه       ویژگی» نظام امنیتی «شاید نظریه   

شود و الزم است براي کاربست نظریه نظام  ا مشکل به همین مرحله ختم نمی   را داشته باشد، ام   

شناسـی نیـز    نظري اساسی در سـطح روش   به تجدید،هاي پیشین  بدون مشکالت نظریه ،امنیتی

  .دست زد

یک از دو سنت فلـسفی       شود که هیچ   شناختی از اینجا ناشی می     نظر روش  ضرورت تجدید 

اي نـه عرصـه      سیاسـت مقایـسه   . آینـد   عهـده ایـن کـار برنمـی         از ،گرایـی  گرایی و تاریخ   اثبات

هاي علـوم طبیعـی      ی و با الهام از روش     یگرا هاي عینی صرف است که بر اساس تجربه        واقعیت

گرایان اسـت، بلکـه    نظر تاریخ گرایی ذهنی به معنایی که مد قابل کشف باشد و نه عرصه نسبی    

رکیـب و تلفیـق را بـا در کنـار هـم قـرار دادن        این تدر عین حال،  .تلفیق و ترکیبی از آنهاست    

  .توان به دست آورد گرایی نمی گرایی و تاریخ اثبات

اي نیست که حقیقت آن را بتوان با اصول عام و کلی مـورد نظـر             اي عرصه  سیاست مقایسه 

گرایان کشف کرد، اما نفی هرگونه قانون عام و کلی و تأکید بر تاریخمندي هم مشکلی را  اثبات

اي  هـاي سیاسـت مقایـسه    اي و نظریـه   زیرا آنچه امروزه به نـام سیاسـت مقایـسه     ،کند یحل نم 

 خـود  ،بـه عبـارت دیگـر    .  اجتماعی غرب شـکل گرفتـه اسـت        – در متن تاریخی     ،شناسیم می

تواند مبنایی براي مقایـسه   نمیرو،   از این گرایی از بطن فرهنگ و تمدن غرب برخاسته و           تاریخ

  . غیرغربی باشدهاي منظاها و  کشورها، فرهنگ

کیـد بـر رابطـه     أگرایی پا فراتر نهاد و با ت       گرایی و تاریخ   براي حل این مشکل باید از اثبات      

نظـر    تجدیـد  ،در واقـع  .  از گفتمانی خاص سـخن گفـت       ،دانش و قدرت در هر زمان و مکان       
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چنـین  گرایی از سوي دیگر و هم   سو و کل    گرایی از یک   شناسی به معناي تردید در تقلیل      روش

جز به آن  یابی دستگرایی از سوي دیگر است که  سو و ذهن  گرایی از یک تلفیق و ترکیب عین

  .پذیر نیست روش گفتمانی امکانبه کارگیري با 

تاریخ نقطه ثقل مشخصی ندارد، بلکه عـین پراکنـدگی و فاقـد             بر مبناي رهیافت گفتمانی،     

نویـسی و گفتمـان    تاریخ حاصـل تـاریخ  نظم  «،بر این اساس. نظم و رشته درونی و ذاتی است   

هـاي گونـاگون    اجتمـاعی محـصول گفتمـان   هـاي    تاریخی است و مرکزیـت و بنیـاد واقعیـت         

شـمول   گرایی که به دنبال کشف قوانین عـام و جهـان         برخالف اثبات  ،این رهیافت ) 45.(»است

 بر تاریخمندي   گرایانه و با تکیه    یابی به واقعیت ناب و عینی است، با نگرشی تاریخ          براي دست 

 بدون اینکه در دام ، اما از سوي دیگر،)46(کند هستی انسان، هرگونه قانون عام و کلی را رد می 

  )47.(نماید کید میأهاي اجتماعی ت بودن واقعیت گرایی بیفتد، بر گفتمانی نسبی

 اي حاصـل تجدیـد   بر اساس آنچه گفته شد، چارچوب بدیل براي مطالعه سیاست مقایـسه     

در سـطح  . شناسی ادبیات این رشته اسـت  شناسی و روش معرفتشناسی،  طوح هستینظر در س 

شناسـی   ، در سطح معرفتشود میجایگزین ابزارهاي آن    ) امنیت( غایت سیاست    ،شناسی هستی

 رهیافـت  ،شناسـی  گـردد و در سـطح روش      مـی هاي موجود    نظریه نظام امنیتی جایگزین نظریه    

هـا و   لفهؤ اکنون باید به م ، با این اوصاف   .یندنش میگرایی   یخگرایی یا تار   گفتمانی به جاي اثبات   

  .مبانی نظام امنیتی به عنوان چارچوب بدیل پرداخته شود

  

   چارچوبی بدیلمثابهنظام امنیتی به . ب

شناسـی سیاسـت    شناسـی و روش  شناسـی، معرفـت   بر اساس نقد و بررسی سطوح هـستی   

 بـدیل مناسـبی   ،تی با عنایت به رهیافت گفتمـانی   این نتیجه حاصل شد که نظام امنی       ،اي مقایسه

تواند از عهده این مسئولیت برآید؟       اي است، اما آیا نظام امنیتی می       براي مطالعه سیاست مقایسه   

طبعاً پاسخ به این پرسش در این مقاله ممکن نیست و نیازمند آزمون ایـن نظریـه بـا مـصادیق                 

 در عین حال،. هاي پیشین است قیاس با نظریهمندي این نظریه در  مختلف و سپس مقایسه توان

هاي مفهـومی ایـن چـارچوب      باید مبانی نظري و مؤلفه،پیش از آنکه چنین فرایندي آغاز شود    

هـاي مـذکور توجـه      به مقولـه ، در حدظرفیت این مقاله،شود  تالش میادامه در   .گرددمشخص  

  .دگرد
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  مبانی نظري نظام امنیتی. 1

تشکیل شده که هر یک از آنها » امنیت«و » نظام« جزء مستقل یعنی  مفهوم نظام امنیتی از دو    

بـراي اینکـه از ایـن چـارچوب بـراي مطالعـه          بنابراین،. مبانی نظري و تعاریف مختلفی دارند     

 بایستی مبناي نظري و تعریف مشخـصی از هـر یـک از ایـن             ،اي استفاده شود   سیاست مقایسه 

  .نظر قرار گیرد مقوالت مد

شناسی به کار   بار در حوزة زیست     از این نیز گفته شد، مفهوم نظام نخستین        که پیش  همچنان

شاید یکـی از دالیـل اصـلی ایـن تعمـیم      . ها تعمیم یافت  به دیگر حوزه،برده شد و از آن پس    

  : امروزه،اي که به تعبیر برتالنفی کاربردپذیري و قدرت تبیین باالي آن باشد؛ به گونه ،سریع

هـاي متـداول قـرار     کـالم  ر همه مفاهیم جاري و تکیهها درصد  واژه سیستم «

هـاي علـم رواج یافتـه و در افکـار عمـومی،             این مفهـوم در همـه زمینـه       . دارد

 اندیشه  .هاي همگانی نیز نفوذ کرده است      نی و در رسانه   فنفی و   صاصطالحات  

هـاي گونـاگون از مؤسـسات صـنعتی و          اي از زمینـه    سیستمی در دامنه گسترده   

فتـه تـا قلمـرو اختـصاصی علـوم محـض، نقـشی عمـده بـازي                  تسلیحاتی گر 

  )48(».کند می
 باعث شده تعـاریف متفـاوتی از نظـام یـا            ،ها این گستردگی و رواج عمومی نظریه سیستم      

در عـین  . هاي نظري متفاوتی در این زمینه شـکل بگیـرد        و حتی چارچوب  سیستم عرضه شود    

قاط اشتراکی وجود دارد کـه بـه واسـطۀ     ن،هاي نظري در تمامی این تعاریف و چارچوبحال،  

  .توان نظام امنیتی را نیز تعریف کرد آنها می

اي از عوامل گوناگون است که به   شامل مجموعه، در تعریف عمومی و کلی،نظام یا سیستم

گذارند و براي به انجام رساندن کار و یا دست یافتن بـه   طور دینامیکی بر روي یکدیگر اثر می   

وجـود دارد، در  عناصري که در این تعریف کلی از سیستم   ) 49.(اند ن یافته هدف خاصی سازما  

مجموع عناصر «ستون نظام یا سیستم را به عنوان یا  دیوید،براي مثال. اغلب تعاریف نهفته است

) 50(»هـا و خـواص آنهـا    ها همراه با روابط میان هدف داراي کنش و واکنش یا مجموعه هدف      

 ،»چارچوبی نظري براي بررسی سیاست تطبیقی«مکارانش در کتاب آلموند و ه. کند تعریف می

اشاره به سازمان و تشکیالتی دارد که با محیط در کنش و واکنش متقابل اسـت؛          «معتقدند نظام   
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 همچنـین حکایـت از وجـود    ،ایـن واژه . پذیرد یعنی هم بر آن اثر گذاشته و هم از آن تأثیر می          

رابرت دال معتقـد اسـت هـر مجموعـه          )51(».در تعاملند اجزاي درونی متعددي دارد که با هم        

تواند به عنوان نظام یـا سیـستم    عناصري که بتوانند به نحوي متداخل با یکدیگر عمل کنند، می      

  )52.( شودلمدادق

اي از عناصـر و   گیري کرد کـه نظـام، مجموعـه       توان چنین نتیجه    می ،بر اساس این تعاریف   

یـابی بـه    ایت از نظم و ترتیب خاصی براي دسـت کآنها ح اجزاي متفاوت است که رابطه میان       

 اوالً از اجزاي متفاوتی تشکیل شده که هـر یـک از       ، نظام هر ،بر این اساس  . هدفی خاص دارد  

اي مـنظم و ارگانیـک وجـود      میان این اجزاء رابطه   ، ثانیاً . خاص هستند  یهای آنها داراي کارویژه  

اي   رابطه میان اجزاي نظام به گونـه ،ظام یاد کرد و ثالثاًتوان به عنوان ساختار ن     می آندارد که از    

 که از محیط بیرونی ارند هویتی خاص دآنکنند و به واسطه  است که هدف خاصی را دنبال می    

 یک محیط داخلی و بیرونی دارد و از سـاختار و           ، هر نظام یا سیستم    ،در واقع . شوند متمایز می 

 ،این عناصر مفهـومی . کنند دف خاصی را دنبال میههاي خاصی تشکیل شده است که   کارویژه

یابند و از آنجا که      محتواي متفاوتی می   ، باشد مانند آن بر اساس اینکه نظام سیاسی، اقتصادي و        

در این نوشتار نظام امنیتی مورد توجه است، محتواي عناصر نظام را بایـد بـا توجـه بـه مقولـۀ         

  .امنیت تعیین کرد

 دربارة مفهوم نظام با دشـواري چنـدانی مواجـه نباشـد، یـافتن               اگر پیداکردن نقاط مشترك   

 کاري بس دشوار است و هنگامی که امنیت بـه  ،تعریفی از امنیت که مورد اجماع عمومی باشد      

دهـد، ایـن دشـواري      گیرد و محتواي آن را تشکیل می       عنوان پسوند نظام مورد استفاده قرار می      

اسـت و   » فقدان تهدید «امنیت به معناي    ت امنیتی،   در ادبیات کالسیک مطالعا   . شود مضاعف می 

 استراتژي مقابله با این وضعیت هم ، بنابراین.ماهیت این تهدید هم ناظر بر دشمن بیرونی است

این برداشت از امنیت که البته هنوز هـم         ) 53.(چیزي جز آمادگی براي رویارویی نظامی نیست      

کننـد،   ی خود بـر آن تأکیـد مـی   ملتژي امنیت طرفداران بسیاري دارد و اغلب کشورها در استرا      

 نه تنهـا هـیچ     ،گرایانه است که اگر بر این اساس به تعریف نظام امنیتی بپردازیم            برداشتی تقلیل 

مـشکالت جدیـدي چـون    بـا  شـود، بلکـه    اي حـل نمـی   مشکلی از مطالعات سیاست مقایـسه    

  .مواجه خواهیم شدکردن مسائل غیرامنیتی نیز  امنیتی
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 بـر اسـاس ایـن برداشـت کالسـیک از مفهـوم امنیـت،         ،موجود مطالعات امنیتی  در ادبیات   

توان به مقایسۀ وضـعیت   شکل گرفته که بر اساس آنها میاي  هاي مفهومی  و چارچوب نظریات  

اي   امنیت را مبناي مطالعـۀ سیاسـت مقایـسه   ،امنیتی کشورهاي مختلف پرداخت و بدین ترتیب 

موازنـه  « بـوزان، نظریـۀ   1»مجموعـه امنیتـی  «توان به نظریـه       می ،از جمله این نظریات   . قرار داد 

  . تانگ اشاره کرد3»واره محیط امنیتی نظام« والت و نظریه 2»تهدید

اي و چگـونگی تعامـل    باري بوزان مفهوم مجموعه امنیتی را به منظور درك امنیـت منطقـه            

نـاي اصـلی درك    فهـم تهدیـدات مب     ،به اعتقاد وي  . کشورها در داخل این مجموعه مطرح کرد      

هاي امنیتی که بر اساس وضـعیت جغرافیـایی، نحـوه توزیـع قـدرت و       امنیت است و مجموعه 

 بایـستی بـر مبنـاي فهـم تهدیـدات بـراي تـدوین             ،گیرند الگوهاي دوستی و دشمنی شکل می     

  )54.(استراتژي مقابله اقدام کنند

وي بر این باور . طرح کرد نظریه موازنه تهدید را در مقابل موازنه قدرت م     نیز 4استفن والت 

بلکـه  کننـد،   است که کشورها موازنه قدرت را به عنوان مبناي تأمین امنیت خود انتخـاب نمـی        

هـا و   موازنه تهدید را بر اساس ارزیابی قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت حمله و درك انگیزه     

  )55.(گزینند مقاصد برمی

مندي  ید در ادبیات مطالعات امنیتی از تواناین نظریات البته نسبت به رهیافت شناسایی تهد       

بیشتري براي تبیین تحوالت امنیتی کشورها و حتی مقایسه آنها برخوردارند، اما مشکل هـر دو          

نظریه این است که بر مفهوم و برداشت خاصی از امنیـت کـه نـاظر بـر فقـدان تهدیـد اسـت                  

اي  سیاسـت مقایـسه  ایی براي مطالعه توان آنها را مبناي قابل اتک     متمرکزند و به همین دلیل نمی     

 براي حل مـشکالت ایـن   5واره محیط امنیتی که توسط شیپینگ تانگ   حتی نظریه نظام  . قرار داد 

توانـد مبنـاي مطالعـه سیاسـت       نمـی ،نظریات و به عنوان بدیلی براي آنها مطـرح شـده اسـت         

  .اي قرار گیرد مقایسه

 تعـامالت کـشور بـه کـشور، سـاختار      بر اساس نظریه اخیر، توجه به عناصـر جغرافیـایی،       

 از قابلیت بیشتري براي تبیـین تحـوالت   ،المللی و فناوري نظامی در یک چارچوب منسجم   بین

                                                                                                                                  
1 . Security Complex 
2 . Balance of Threat
3 . Systemic Theory of the Security Environment 
4 . Stephen Walt 
5 . Shipint Tang 
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 این نظریه نیز صرفاً ناظر بر محیط امنیتی بیرونی اسـت و  در عین حال،  ) 56.(ندامنیتی برخوردا 

نظریـه نیـز ماننـد دیگـر     یـن   ا،همچنـین . گیـرد  عوامل مؤثر بر محیط امنیتی داخلی را دربرنمی   

مـد  نجاهاي غیرامنیتی بیا کردن حوزه  ممکن است به امنیتی ، به دلیل غلبه نگرش نظامی     ،نظریات

ممکـن اسـت    کنـد، بلکـه      مـی اي کمکـی ن     نه تنها به مطالعات سیاست مقایسه      ،و بدین ترتیب  

  .اي را نیز به دنبال داشته باشد شدن نابجاي سیاست مقایسه امنیتی

اي از عهده تبیین دقیق و فراگیر مسائل ایـن      هاي سیاست مقایسه   که نظریه   همچنان ،در واقع 

رفت از این مشکل بـه مفهـوم امنیـت و نظریـه نظـام          آیند و الزم است براي برون      حوزه برنمی 

 هاي رایج از مفهوم امنیت و حتی نظام امنیتی هم به دلیل اینکـه اوالً            امنیتی متوسل شویم، تلقی   

هـم ماننـد سیاسـت،    کید دارنـد و ثانیـاً امنیـت را         أاز امنیت ت  ) فقدان تهدید (حدي  بر مفهوم وا  

  .آیند گیرند، از عهده حل این مشکل برنمی اي خاص در نظر می حوزه... اقتصاد، فرهنگ و

مفـاهیم  «این است که اوالً به جاي مفهوم واحـد امنیـت بـر    رفت از این مشکل      الزمۀ برون 

 و نه به عنوان حوزه در نظـر بگیـریم و   »وضعیت« امنیت را به عنوان     ،کید شود و ثانیاً   أ ت »امنیت

  . چیزي جز نگرش گفتمانی به امنیت نیست،کند آنچه این قابلیت را براي ما فراهم می

حداقل چهار گفتمـان یـا دورة خـاص         توان   می ،بر اساس نگرش گفتمانی به مفهوم امنیت      

ن نشانگر جایگاه یا وضعیت امنیتی متفاوتی است تاریخی براي این مفهوم برشمرد که هر گفتما

گفتمان سنتی امنیت مبتنی بـر حفـظ بقـا و    . و مفهوم خاصی از امنیت در کانون آن نهفته است       

موجودیت، گفتمان فراسنتی مبتنی بر فقدان تهدید، گفتمان مدرن مبتنـی بـر کـسب قـدرت و                  

ایـن چهـار گفتمـان      ) 57.(یی اسـت   مبتنی بر همکاري و همگرا     نیزتوانایی و گفتمان فرامدرن     

، تهدید  1محور گفتمان امنیتی یعنی رویکرد امنیتی هدف      بر اساس چهار رویکرد یا خرده      ،امنیتی

 در هـر چهـار گفتمـان    ،به عبارت دیگر )58.(یابند  تحول می4 و نظام محور3محور ، توان 2محور

امنیتی قابل تصور است   وضعیت   16شاهد چهار رویکرد امنیتی هستیم که از حاصل جمع آنها           

هـاي مختلـف     مبناي مقایسه تحوالت یک کشور در دوره   دتوانن هاي متفاوت می   و این وضعیت  

هـا،   هـا، سیاسـت   البتـه در صـورتی کـه بـه تنـوع اسـتراتژي      (یا کشورهاي مختلف قرار گیرند      

                                                                                                                                  
1 . Goal Base 
2 . Threat Base
3 . Capacity Base
4 . System Base
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هـاي   ع وضـعیت   تنـو  ،هاي اجرایی هم توجه کنـیم      ها، قوانین و دستورالعمل    ها، برنامه  مشی خط

  .)شود امنیتی بیشتر می

  

  

  

  

  

  

 باید به توسعۀ عرضی یا افقی آن که بـه     ،در کنار این توسعه طولی یا عمودي مفهوم امنیت        

در .  نظامی به ابعاد سیاسی، اقتصادي فرهنگی است نیـز توجـه داشـت         بعدمعناي فراتررفتن از    

هوم امنیت صورت گرفته و بـر   تحولی که در مطالعات امنیتی و به ویژه در نوع نگاه به مف    ،واقع

حاکی از توسعۀ عرضـی  ) 59(،امنیت مطرح شده استمبناي آن ابعاد نوینی در کنار بعد نظامی  

 صرفاً به همین بعد از توسعۀ مفهـومی امنیـت         نیزشده   یا افقی این مفهوم است و نظریات ارایه       

 توسعۀ افقـی  ،همچنین. ستند مبناي قابل اتکایی براي مقایسه نی   ،اند و به همین دلیل     توجه داشته 

بـر  . مفهوم امنیت هم کامل نیست و بایستی ابعاد دیگري را هم بر ابعاد نوین مطرح شده افزود        

 اوالً مبتنـی بـر تحـول در هـر سـه سـطح       ،)نظـام امنیتـی   (ل چارچوب نظري بـدی    ،این اساس 

 توسعه افقی  ثانیاً مبتنی بر،اي است شناسی سیاست مقایسه شناسی و روش شناسی معرفت هستی

 ثالثاً امنیت ،و عمودي مفهوم امنیت و تأکید بر مفاهیم امنیت به جاي مفهومی واحد از آن است      

گیرد که این وضعیت مبتنی بر گفتمـان    بلکه به عنوان وضعیت در نظر می  ،را نه به عنوان حوزه    

ـ     ی رابعاً چون گفتمان   ،و تعریف خاصی است    ست،  است و صرفاً منحـصر بـه فقـدان تهدیـد نی

از گیـرد و   المللی و جهانی امنیت را دربرمی    اي، بین  تمامی سطوح فردي، اجتماعی، ملی، منطقه     

اي  هاي سیاسی از سطح قبیله    و تمامی جوامع و نظام     دیگر منحصر به دولت ملی نیست        رو، این

بر ساختار  خامساً از آنجا که این نظام امنیتی مبتنی ،توان بر مبناي آن مقایسه کرد تا جهان را می

هایی است که محتواي آنها در هر جامعه با جامعـه دیگـر متفـاوت اسـت، در عـین                  و کارویژه 

هاي جزئی و خـاص هـر نظـام هـم توجـه       توان به تفاوت    می ،بندي و امکان مقایسه کلی     دسته

 ، الگوي امنیتی خاص آن را تجویز کرد و باالخره اینکـه ، براي هر کشور  ،داشت و بدین ترتیب   

 مفاهیم امنیت  حفظ بقا و موجودیت فقدان تهدیدکسب قدرت و توانایی  همکاري و همگرایی

 هاي امنیتی گفتمان  گفتمان سنتی گفتمان فراسنتی  گفتمان مدرن  گفتمان فرامدرن

  محور هدف

  تهدیدمحور

  محور توان
  محور نظام

  محور هدف

  تهدیدمحور

  محور توان
  محور نظام

  محور هدف

  تهدیدمحور

  محور توان
  محور نظام
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بـودن   »وضـعیت « بـه دلیـل   ،اي خاص یا به عبـارت دیگـر   ل محدودنبودن امنیت به حوزهبه دلی 

هاي موجود بـسیار بیـشتر اسـت و     امنیت، امکان فراگیري این چارچوب نظري نسبت به نظریه 

توان در قالب این چارچوب بـه عنـوان    هاي مورد نظر نظریات موجود را می       حتی تمامی حوزه  

 زمـانی  ،همه ایـن شـرایط  در عین حال،  .وامع مختلف در نظر گرفت ها و ج   مبناي مقایسه نظام  

  .هاي مفهومی این چارچوب نظري به دقت ترسیم شوند شود که مؤلفه مهیا می

  

  هاي مفهومی نظام امنیتی  مؤلفه.2

 مانند مبانی نظري آن بایستی به تفکیک بررسی شـوند و       نیزهاي مفهومی نظام امنیتی      مؤلفه

.  مـشخص گـردد  ،هـاي قابـل مقایـسه    ها و شاخصه  بر اساس مؤلفه،»امنیت «و» نظام«منظور از   

یعنـی  . هاي دیگر نـدارد   تفاوت چندانی با نظام،در نظریه نظام امنیتی   » نظام«هاي مفهومی    مؤلفه

 نظام سیاسی از پنج مؤلفۀ اساسی ورودي، فرایند، خروجی، بـازخورد و محـیط               هرکه   همچنان

هـاي    از همین مؤلفـه  ،بودنش  به واسطه نظام   نیزشود، نظام امنیتی     تشکیل می ) داخلی و بیرونی  (

ها متمایز  آنچه نظام امنیتی را از نظام سیاسی و سایر نظامدر عین حال،  .اساسی برخوردار است

  .گیرند هایی است که به دلیل پسوند امنیتی در کنار آن قرار می کند، مؤلفه می

دهنـد    تشکیل می2 و تهدیدها1ها  آسیب ها،  فرصت ا ورودي هر نظام امنیتی ر     :ورودي. 2-1

هاي محیط امنیتی  داخلی و تهدیدها ناظر بر چالشهاي محیط امنیتی  ها ناظر بر چالش که آسیب

بندي آنها به داخلی  ها از تهدیدها امري دشوار است و تقسیم     البته تفکیک آسیب  . بیرونی هستند 

تـري از ایـن    بهتـر و دقیـق  این اسـت کـه درك        به صورت قراردادي و صرفاً براي        ،و خارجی 

  .مقوالت حاصل شود

شـود    باعـث مـی  ،هاي نظـام امنیتـی    به عنوان ورودي،ها و تهدیدها  تفکیک آسیب ،در واقع 

توان مرز آسیب و   در عمل به دشواري می،شناخت بهتري از امنیت و ناامنی حاصل شود وگرنه

  :ه خوبی در جمالت زیر بیان کرده استاین پیچیدگی را بوزان ب. تهدید را مشخص کرد

ــت تهدیــدها و       « ــه درك معقــولی از ماهی ــه فــرد ب ــا پــس از اینک تنه

له أتواند امنیت ملی را بـه عنـوان مـس          هاي ذیربط دست یافت، می     پذیري آسیب

ــشناسد ــی ب ــدها و   . سیاس ــی از تهدی ــاب ترکیب ــاامنی بازت ــت و ن ــدان امنی فق

                                                                                                                                  
1 . vulnerability 
2 . threats
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ــیب ــذیري آس ــادار   پ ــاختن معن ــه جداس ــاممکن  هاســت ک ــا از یکــدیگر ن آنه

  )60(».باشد می

شود که بـه واسـطه    ها و تهدیدها، نظام امنیتی وارد فرایندي می       با بروز آسیب   :فرایند. 2-2

این فرایند خود مشتمل . ها و تهدیدها بکاهد یا آنها را به فرصت تبدیل نماید آن از میزان آسیب

هـا و تهدیـدها    یـري در میـزان آسـیب   کردن آنها تغی   بر هفت مرحله اساسی است که بدون طی       

  :شود حاصل نمی

 ،هـا   فرایند مقابله با تهدیدها و آسـیب    هر نظام امنیتی بایستی در گام نخستِ       : دکترین .یک

هـا و هنجارهـاي    ها، منافع و مصالح و ارزش      گیري کالن بر اساس اهداف و آرمان        جهت نوعی

البتـه ممکـن اسـت    . شـود   نامیده می1ی دکترین امنیت،گیري کالن  خود ترسیم کند که این جهت     

دکترین امنیتی به صورت مدون وجود نداشته باشد، امـا بـراي مقایـسه الزم اسـت نـسبت بـه                 

گانه مذکور   عالوه بر اجزاي سه    ،هاي آن اقدام شود و در این شناسایی        شناسایی عناصر و مؤلفه   

بـه  .  امنیتی هم توجه داشـت ها و رویکردهاي باید به جایگاه امنیتی هر کشور بر اساس گفتمان    

و هـم  ) 61(گیري کلـی هـر نظـام امنیتـی اسـت       هم بیانگر جهت، دکترین امنیتی ،عبارت دیگر 

گیري کلی و جایگاه   تا مادامی که این جهت،بنابراین. کند وضعیت و جایگاه آن را مشخص می   

  .ن بحث کردآامنیتی توان دربارة تحوالت  هر کشور مشخص نشود، اساساً نمییا کد امنیتی 

، پـس از ایـن مرحلـه بایـد      بـدانیم گـذاري     اگر دکترین امنیتی را نوعی هدف      : سیاست .دو

ایـن  . یابی به ایـن هـدف کدامنـد        هاي موجود براي دست    مشخص شود امکانات و محدودیت    

 2 سیاست امنیتـی  ،در واقع . گذاري امنیتی نامید   سنجی یا سیاست   توان مرحله امکان   مرحله را می  

. مدیریت و هدایت کلیه منابع جامعه براي تحقـق هـدف مـورد نظـر دکتـرین دارد            حکایت از   

  . سیاست امنیتی دومین مرحله از فرایند هر نظام امنیتی است،بنابراین

یـابی بـه     هـاي جامعـه بـراي دسـت         پس از اینکـه امکانـات و محـدودیت         : استراتژي .سه

هـا   راي تحقق ایـن سیاسـت     گیري کلی در قالب سیاست تدوین شد، الزم است روشی ب           جهت

هـا را    بـر اسـاس امکانـات و محـدودیت    ،یـابی بـه اهـداف     مشخص شود که این روش دست     

) دکتـرین (یابی به اهـداف    استراتژي بیانگر چگونگی دست،در واقع. نامند  می 3استراتژي امنیتی 

گانیـک  اي تنگاتنگ و ار  رابطه،بنابراین) 62.(است) سیاست(ها  بر اساس امکانات و محدودیت    
                                                                                                                                  
1 . Security doctrine 
2 . Security Politics 
3 . Security Strategy 
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توان شاکلۀ اصلی هر نظام     دکترین و سیاست وجود دارد و این سه عامل را می           ،میان استراتژي 

شدن آنها الزم اسـت بـه    یدر کنار این سه رکن اصلی و در واقع براي اجرای. امنیتی قلمداد کرد 

  . نیز پرداخته شود)مشی، برنامه، قانون و دستورالعمل  به خطتبدیل( چهار مرحلۀ دیگر

بخـش تـدوین شـدند،    هـر  هاي   پس از اینکه استراتژي کالن و استراتژي     :مشی  خط .هارچ

پذیر  یابی به اهداف مورد نظر را امکان اي الزم است تا دست شده راهکارهاي مشخص و تعریف 

شده که راهنماي عمومی عمل هستند و فعالیت افراد  این راهکارهاي مشخص و تعریف    . سازند

  )63.(شوند مشی امنیتی نامیده می دهند، خط یابی به هدف جهت می و نهادها را براي دست

هاي امنیتی امکان تحقق یابند، الزم است این اصول کلـی        مشی  براي اینکه خط   : برنامه .پنج

 ،1 در برنامـه امنیتـی   ،در واقع . هاي زمانی مشخص عملیاتی شوند     راهنماي عمل در قالب برنامه    

 بـر اسـاس برنامـه زمـانی و بـا      ،انـد  له قبل تعریف شـده اصول کلی راهنماي عمل که در مرح     

  .شود بندي و نحوة اجراي آنها مشخص می شوند و زمان سازي می  شاخص،هاي مشخص هزینه

ـ  تا مادامی که برنامه امنیتی از تصویب پارلمان نگذرد و مجرایی قانونی نیا             : قانون .شش  ،دب

 عبارت اسـت از تـصویب   2قانون امنیتی  ،بدین ترتیب . از ضمانت اجراي الزم برخوردار نیست     

 در اغلـب کـشورها مجـالس    ،گـذاري کـه ایـن مرجـع      اجزاء و کل برنامه توسط مرجع قـانون       

  .نمایندگان هستند

 پس از اینکه قانون در مجلـس تـصویب شـد و مراحـل تـصویب آن              : دستورالعمل .هفت

 ، است و این مرحلهتوسط مراجع ذیصالح تأیید گردید، قوه مجریه هر کشور مسئول اجراي آن

  .پذیر است  امکان3از طریق ابالغ قوانین مصوب در قالب بخشنامه یا دستورالعمل

شـود،    فرایند تبدیل ورودي به خروجی کامل مـی    ،ها  با اجراي دستورالعمل   :خروجی. 2-3

شـود    باعـث مـی  ،گـردد  اما نحوة اجراي این تصمیمات که به کارآمدي نهادهاي ذیـربط برمـی           

ها یا به افزایش آنهـا و   متفاوتی ایجاد شود که یا به کاهش دامنه تهدیدها و آسیب    هاي   خروجی

 خروجـی نظـام امنیتـی،       ،در واقـع  . انجامـد  یا حتی به کاهش یکی به بهاي افزایش دیگري می         

هـا و    ایـن کـنش  جـه گیـرد و در نتی  هـاي جامعـه را دربرمـی    گیران و واکـنش    هاي تصمیم  کنش

  .یابد فرایند نظام امنیتی اهمیت می »بازخورد«هاست که  واکنش

                                                                                                                                  
1 . Security program 
2 . Security law
3 . priscription
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ثبـاتی،    یـا بـی    ممکـن اسـت ثبـات     ،تصمیمات اتخاذ و اجراشده   خروجی  : بازخورد. 2-4

 هـر  ، بنـابراین .مشروعیت یا بحران مشروعیت را به دنبال داشته باشد    و  کارآمدي یا ناکارآمدي    

 نهادهـاي  ، گـردد نظام امنیتی براي اینکه از صحت و سقم تصمیمات اتخـاذ و اجراشـده آگـاه              

. کنـد   مسئول سنجش بازخورد اجراي آنها مـی ،نظارتی را براي میزان اجراي صحیح تصمیمات   

 فراینـد  نـوعی  ،بخش رسمی مرحله بـازخورد اسـت و عـالوه بـر آن          این صرفاً    در عین حال،  

هـا و تهدیـدها یـا افـزایش آنهـا خـود را               غیررسمی هم وجود دارد که در قالب کاهش آسیب        

  .کند  پویایی خود را حفظ می، نظام امنیتی با تکرار مراحل مذکور،د و بدین ترتیبنمایان می

 هر نظام امنیتی داراي محیط داخلی و محیط خارجی اسـت کـه ایـن               :محیط امنیتی . 5 -2

گیـري دربـاره کـاهش و     ها و تهدیدها و هم در فراینـد تـصمیم      هم در تعریف آسیب    ،ها محیط

 کشور در وضعیت و جایگـاه  هر بر مبناي محیط امنیتی است که      ،قعدر وا .  مؤثرند ،افزایش آنها 

د و حتـی  نشـو  ها و تهدیدهاي خاصی بـرایش معنـادار مـی       گیرد، آسیب  امنیتی خاصی قرار می   

عناصر نظام امنیتی و نحوه ارتباط . گیرد فرایند خاصی را براي کاهش یا افزایش آنها در پیش می

  :ه تصویر کشیدتوان چنین ب آنها با یکدیگر را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها یکسان و مـشترك       نمایی کلی از ساختار نظام امنیتی است که در همه نظام           ،تصویر فوق 

 ماننـد دیگـر   نیـز  نظـام امنیتـی   ،در واقع. است، اما نظام امنیتی محدود به این نماي کلی نیست  

 محیط امنیتی بیرونی

 محیط امنیتی درونی
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 .ي و نهـادي اسـت   بافـت نظـر  ،ور از ساختارظمن. شود ها از ساختار و کارویژه تشکیل می    نظام

بافت نظري آن همان چیزي است که در قالب پنج عنصر ورودي، فرایند، خروجی، بازخورد و         

مـشترك اسـت، امـا بافـت نهـادي ایـن       ها  محیط امنیتی به تصویر کشیده شد و در تمامی نظام   

ها و نهادهاي رسمی و غیررسمی است کـه بافـت نظـري را محقـق                ساختار عبارت از سازمان   

بـراي  (تواند متفاوت باشد   می ،هاي سیاسی  اشکال نظام تفاوت  این بافت نهادي به تبع      . کنند می

 .گـذاري  گذاري دارند و برخـی دو مجلـس قـانون       برخی کشورها فقط یک مجلس قانون      ،مثال

وزیر است و در برخـی   جمهور و نخست  قوه مجریۀ برخی کشورها متشکل از رئیس  همچنانکه

هاي مختلف در این زمینه هم بـا   اما حتی اگر نظام  ،  )یکی است  رئیس دولت و حکومت      ،دیگر

کند و رفتارهاي امنیتی متفاوتی   متمایز میدیگران نظام امنیتی را از هرهم متفاوت نباشند، آنچه  

تـأثیر از محتـواي بافـت نظـري و      هاي این ساختارهاست که البته بـی  آورد، کارویژه را پدید می  

  .نهادي هر نظام نیست

یـا جایگاههـاي امنیتـی متفـاوت        ها    حاصل وضعیت  ،هاي امنیتی  هاي متفاوت نظام   ژهکاروی

است که بر اسـاس  از امنیت  نتیجه مفاهیمی نیزها یا جایگاههاي امنیتی متفاوت    وضعیت .است

البته باید توجه داشت که ایـن      . شود چهار گفتمان سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن حاصل می        

 هستند و چنانچه بخـواهیم  امنیت مفهوم )طولی(رفاً بیانگر توسعه عمودي    ص ،مفاهیم چهارگانه 

 بایـد بـه توسـعه افقـی         ،درك کاملی از عناصر و اجزاي این مفهوم را مبناي مقایسه قرار دهیم            

 اجتماعی، نظامی   - میان ابعاد منابع محیطی، انسانی       ، بر این اساس   . هم توجه شود   آن) عرضی(

 - ایدئولوژیک و ارتباطی - تکنولوژیک، فرهنگی - حقوقی، علمی -  دفاعی، اقتصادي، سیاسی-

  .اطالعاتی قایل به تمایز شویم

 فرصـت / مفاهیم انتزاعی آسیب و تهدیـد      ورودي هر نظام امنیتی دیگر صرفاً        ،بدین ترتیب 

 شاهد بروز و ظهور ابعاد مختلفی از آسیب و تهدید هـستیم  ،نیست، بلکه به تناسب هر گفتمان    

هاي آنهـا توجـه داشـته     نظام امنیتی براي ارتقاي وضعیت و جایگاه خود باید به اولویت     که هر   

ابعاد امنیت و میان عناصر فرایندي نظام امنیتی را با جزئیات      ها و  این ارتباط میان گفتمان   . باشد

  :توان در نمودار زیر مشاهده کرد  می،بیشتر
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 ارتباط اجزاي نظام امنیتی بر مبناي توسعه عمودي و افقی مفهوم امنیت

 امنیت

ذیريپ آسیب  
 

 تهدید

 ابعاداستراتژي

مشی خط  

 گفتمان سنتی گفتمان فراسنتی گفتمان مدرن گفتمان فرامدرن

طییمح/ منابع دفاعی/ نظامی  حقوقی/ سیاسی اقتصادي  تکنولوژیک/یعلم  ایدئولوژیک/ فرهنگی  اطالعاتی/ ارتباطی  عیاجتما/ انسانی   

طییمح/ منابع دفاعی/ نظامی  حقوقی/ سیاسی اقتصادي  تکنولوژیک/یعلم  ایدئولوژیک/ فرهنگی  اطالعاتی/ ارتباطی  عیاجتما/ انسانی   

طییمح/ منابع دفاعی/ نظامی  حقوقی/ سیاسی اقتصادي  تکنولوژیک/یعلم  ایدئولوژیک/ فرهنگی  اطالعاتی/ ارتباطی  عیاجتما/ انسانی   

اطالعاتی/ ارتباطی  

 دکترین

 اهداف و آرمانها

 ارزشها و هنجارها

 منافع و مصالح

طییمح/ ابعمن دفاعی/ نظامی  حقوقی/ سیاسی اقتصادي  تکنولوژیک/یعلم  ایدئولوژیک/ فرهنگی  اطالعاتی/ ارتباطی  عیاجتما/ انسانی   

طییمح/ منابع دفاعی/ نظامی  حقوقی/ سیاسی اقتصادي  تکنولوژیک/یعلم  ایدئولوژیک/ فرهنگی  اطالعاتی/ ارتباطی  عیاجتما/ انسانی   
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اش در یکـی از    هر نظام امنیتی به واسطه وضعیت یا جایگـاه امنیتـی           ،بر اساس این نمودار   

 ،در واقـع . هـاي دیگـر قـرار گیـرد      مبناي مطالعه و مقایسه با نظـام دتوان  می ،هاي امنیتی  گفتمان

هاي   به وضعیت یا جایگاه امنیتی هر نظام در گفتمان         ، در درجه اول   ،اي این الگو   کاربرد مقایسه 

محـور، تهدیـد    ما در درون هر گفتمان امنیتی با توجه به اینکه رویکرد هدف گردد، ا  امنیتی برمی 

محور مورد توجه باشد، امکان مقایسۀ یک نظام امنیتی در ادوار زمانی             محور یا نظام    محور، توان 

اي ایـن   با وجود این، کاربرد مقایـسه . هاي امنیتی دیگر وجود دارد مختلف یا مقایسه آن با نظام  

ها و رویکردهاي امنیتی نیست، بلکه در تمامی ابعـاد سـاختاري و    محدود به گفتمانالگو صرفاً  

ز حیـث  هـم ا  را  ساختار هر نظام امنیتـی ،به عبارت دیگر.  امکان مقایسه وجود دارد    ،کارکردي

 یتـوان در ادوار زمـان    مـی هاي این سـاختار      کارویژهاز حیث    نهادي و همچنین     بافت نظري و  

  .هاي دیگر مقایسه کرد تی یا با نظاممختلف یک نظام امنی

 را نظـامی با توجه به گستردگی مفهوم امنیت که همه ابعاد سیاسی، اقتـصادي، اجتمـاعی و     

اي دارد، امـا در عـین ایـن     توان در ذیل آن قرار داد، طبعاً این الگـو قابلیـت تبیـین گـسترده       می

و عملیاتی بسیاري هـم برخـوردار    از دقت مفهومی   ، به دلیل تمایز میان ابعاد مختلف      ،فراگیري

 به دلیل اینکه بـر اسـاس مقتـضیات فرهنگـی، اجتمـاعی،              ، الگوي نظام امنیتی   ،همچنین. است

 به  ،اي هاي موجود سیاست مقایسه    گیرد، برخالف نظریه   اقتصادي هر کشور شکل می    و  سیاسی  

 از ،الگوي خاص خود به دلیل تبعیت از ،گرایی و تعمیم کلی است و هر نظام امنیتی دور از قوم 

 یـک نکتـه اساسـی را        ،با وجود این مزایا   . کارآمدي بیشتري در حل مشکالت برخوردار است      

 هرچنـد  ،در واقع. هاي غیرامنیتی است کردن حوزه نباید از نظر دور داشت و آن پرهیز از امنیتی      

رچوب نظـام   در ذیل مفهوم امنیت و در چا      مانند آن، تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و       

شوند، اما مفهوم امنیت و نظام امنیتی تنها بیانگر موقعیت و جایگاه هر کـشور      امنیتی معنادار می  

نسبت به مفاهیم و نظریات دیگر دارد، در حالی که در     یا جامعه است که قابلیت تبیین بیشتري        

 در  ،بـه عبـارت دیگـر     . حل مشکالت هر حوزه باید از منطق خاص همان حوزه استفاده کـرد            

 باید توجه داشت که تصمیمات اتخاذشده به ارتقاي جایگاه امنیتی نظـام             ،تمامی ابعاد هشتگانه  

ها و تهدیدهاي هر حـوزه در   هایی که براي غلبه بر آسیب حل   ولی راه،انجامد یا به تنزل آن   می

  . تابع منطق خاص همان حوزه است،شود پیش گرفته می
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  گیري نتیجه

 ادبیاتی گسترده و غنی است که سهم و نقـش بـسزایی در فهـم            ،اي ادبیات سیاست مقایسه  

یـا فراگیـري را بـه قیمـت     ها،  در عین حال، این نظریه .هاي سیاسی بر عهده داشته است      پدیده

 از یـک بدین ترتیـب،   و اند قرار دادهگرفتن دقت و یا دقت را بدون فراگیري مورد توجه       نادیده

  .اند گرایی افتاده  در دام کل، دیگرگرایی و از سوي سو در دام تقلیل 

شناسـی،    ارتبـاطی تنگاتنـگ بـا مبـانی هـستی      ،هـا  نظریـه ایـن   گرایـی    گرایی یـا کـل     تقلیل

تر، محدودکردن سیاست به ابعاد  به عبارت دقیق. شناسی آنها داشته است شناسی و روش معرفت

گیر  ناسی دامن ش مشروعیت که در سطح هستی    و  و ابزارهاي شناخت آن نظیر حکومت، قدرت        

پردازي بر اساس ایـن ابعـاد و ابزارهـاي شـناخت و      اي است، نظریه  هاي سیاست مقایسه   نظریه

 باعث ،شناسی شناسی و روش گرایی در سطوح معرفت گرایی و تاریخ   تبعیت از دو الگوي اثبات    

 بـه ) یا هر پدیـده سیاسـی دیگـر   ( تبیین تحوالت همه کشورها     عهده از   مذکورهاي   شده نظریه 

  .شکل دقیق برنیایند

هاي متعارف توسل جست و در درون        حل  توان به راه   سو می    از یک  ،براي حل این مشکل   

 بـه نظریـات و      ،جاکردن موضـوع یـا محـور مطالعـه         هاي با جاب   چرخۀ موجود سیاست مقایسه   

 ،هاي جدیدي رسید که ابعاد و زوایاي ناشناخته بیشتري را نمایان سازند و از سوي دیگر     روش

 بـه  ،شناسی، در کنار اصالح مبناي نظـري و روشـی          هستیتوان با اصالح موضوع در سطح        می

گرایی و  اي دست یافت که از تقلیل چارچوبی بدیل در خارج از ادبیات موجود سیاست مقایسه    

  .گرایی به دور باشد کل

ی بیـشتر   با فرض اینکه مفهوم امنیت به دلیل گستره زمانی، مکانی و موضـوع   ،در این مقاله  

 به دلیل اینکه امنیت غایـت       ،اي و همچنین   نسبت به موضوعات ادبیات موجود سیاست مقایسه      

 هـستند، در سـطح   آنسیاست است و همه ابعاد و ابزارهاي سیاست در نهایت به دنبال تـأمین        

هاي رایـج    نظریه نظام امنیتی جایگزین نظریه،کید شد و به تبع آن   أشناسی بر این مقوله ت     هستی

شناسی   در کنار این تحوالت هستی،همچنین. شناسی گردید اي در سطح معرفت یاست مقایسهس

نگـري و    شناختی، رهیافت گفتمانی که قابلیـت ترکیـب کـل          شناسی، با تغییري روش    و معرفت 

گرایـی و    اي یعنـی اثبـات      جایگزین دو پارادایم رایـج در سیاسـت مقایـسه          ،نگري را دارد   جزء
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 به عنوان چارچوبی بدیل براي ، نظام امنیتی با رهیافتی گفتمانی،دین ترتیبگرایی شد و ب    تاریخ

  .اي مطرح شد مطالعه سیاست مقایسه

گرایی  گرایی اثبات  هم به دور از تقلیل، چارچوب بدیلمثابه نظام امنیتی به     ،به زعم نگارنده  

 بـه دلیـل فراگیـري    اي است و هم هاي سیاست مقایسه گرایانۀ رایج در نظریه   گرایی تاریخ  و کل 

 امکان بررسی دقیق و فراگیرتري    مانند آن، تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و        

 ، تبیـین دقیـق و کامـل ایـن چـارچوب     ،البته. سازد اي فراهم می را براي مطالعه سیاست مقایسه 

عه عمـودي و  رایج در ادبیات موجود مطالعـات امنیتـی و توسـ   هاي  مستلزم فراتررفتن از نظریه   

شـدن مـسائل غیرامنیتـی را     هاي امنیتی له ممکن است زمینهأافقی مفهوم امنیت است که این مس  

 و هـم از اینگونـه   گـردد براي اینکه هم ابعاد و زوایاي نظام امنیتی به خوبی تبیین  . فراهم سازد 

   .یردتري در این زمینه صورت گ تر و عمیق  مطالعات دقیقبایست می ،مسائل جلوگیري شود
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