
 

 

 

 

 غرب ينظام شهیاند فکریمباني تبیین مقاله پژوهشي: 
 

3جواد سلطانیان، 2علی فاطمی نسب، 1اسدی مجید  

 12/60/2062 :مقاله پذیرش                                                                      21/60/2062: مقاله دریافت

  چکیده

 از بیشذتر  آگذایی  و شذناخ   لذاا  و شودمی شناخته اسالمی انقالب یک درجه دشمن غرب، تفکر و تمدن

 کذه  ازآنجذایی . برخوردار اس  ایویژه ایمی  از مقوله این به پرداختن و استعماری یایقدرت نظامیاندیشه

 اندیشذه  آن تبذ   به و سیاسی اندیشه گیریشکل در مهم یای مؤلفه از ای جامعه یر بر حاکم فکری مبانی نقش

دینذده آن را   یذای تشذکیل   ارکذان و ویژگذی  برای شذناخ  ماییذ  و حقیقذ  غذرب بایذد       .اس  آن نظامی

 کذه  اسذ   ای مسذلله  نظامی غذرب  اندیشه در فکری تبیین مبانی موردبررسی، تحقیق و شناسایی قرار داد. لاا

 مبذانی فکذری   تحقیق، عبارت از این اس  کذه   این اصلی سؤال اساس یمین بر. پردازدمی بدان حاضر مقاله

 دیذدگاه بامطالعذه   و کیفذی پذژویش بذا رو     ،مسذلله  ایذن  بذه  پاسذ   منظور به کدامند؟ غرب نظامی اندیشه

شذده   انجذام نرم افزار مکذ  کیذودا    با استفاده ازو  مکتوب آثار از برگرفته شناسانغرب و غربی اندیشمندان

 جهذ   نظذامی  مداخله» ،«جهان رایبردی نقاط و مناب  بر تسلط » که اس  این مبین پژویش یاییافته اس .

درصذد از   15باشند..به عنوان مبانی فکری اندیشه نظامی غرب که منبعث از ماتریالیسم می،.«مناف  از حفاظ 

اندیشذه   مبذانی فکذری   اساسذی  اصل  اند که مبین این اس  کهدادهرا به خود اختصاص  مضامین احصاء شده

 جذویی  مداخلذه » ،« دموکراسذی  گسذتر   بهانذه  بذه  جنذ   تحمیل»گرایی اس . از سوی دیگر، غرب، مادی

 کذه  غذرب  نظذامی  اندیشذه  فکذری  بخش دیگری از مبذانی   عنوان به ..«دستانه پیش جن  و دفاعی بازدارنده

انذد، کذه ایذن    داده اختصذاص  خذود  بذه  را شذده  احصاء مضامین از درصد 94 و ندباشمی اومانیسم از منبعث

 موضوع دالل  بر ایمی  مبانی فکری اومانیستی در اندیشه نظامی غرب دارد.

  غرب ،نظامی اندیشه ،مبانی فکری  واژگان کلیدی: 

                                                           
 m.tehran.93@gmail.com    )نویسنده مسلول(ملی  دفاع عالی دانشگاه رایبردی دفاعی علوم یادکتر - 5

 ملی فاعد عالی دانشگاه رایبردی دفاعی علوم یادکتر - 2

 ملی دفاع عالی دانشگاه رایبردی دفاعی علوم یادکتر - 3

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک
1091 ، زمستان09سال بيستم، شماره   

05 - 110م، از صفحه نجپمقاله   
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 مقدمه 

  ه را از ضذروریات  منظذور تفذود در ایذن زمینذ     بسیاری از بزرگان ایمی  توجه به امور دفاعی به

و  کذرده  تأکیذد  عدفذا  یچگذونگ  میتعلذ  لذزوم  بر(هیعل …ا رحم )خمینی امامدانند بر یمین اساس می

 کذه  سذ  ین طذور  ایذن  شذود   لعم دیبا یم عدفا مقدمات شد، واجب یمه بر عدفا اگر  دیفرما یم

مقذدس   نظام (7  22ج امام، فهیصح) میکنع دفا جورچه میندان و میکن عدفا که ما بر باشد واجب

 یسذو  از یمذواره  ا یزیسذت ظلذم  و خذوایی  عذدال    یذ مای علذ   بذه  رانیا یاسالم یجمهور

 گذر ید یسذو  از. دارد و داشذته  قذرار  سذخ   و نذرم  داتیذ تهد  عانوا معرض در عالم مستکبران

 . اس  داده شیافزا را داتیتهد نیا عمق مرورزمان به یا فناوری گستر 

منظذور  بذه متوجذه کشذور بذوده اسذ .      ،در ایران میجمهوری اسال این تهدیدات، از بدو تشکیل

گذردد.  در این بریه از زمان بیشتر احساس می شناسیلزوم دشمنمقابله به موق  با این تهدیدات 

بذوده  مسذلولین نظذام   مورد تأکید یمواره  آشنایی با اندیشه نظامی دشمن نیزشناسی و دشمنلاا 

 بشناسد، را دشمن دیبا مل  کی ...»د نفرمایمی )مدظله العذالی( یبریاس ، در این رابطه مقام معظم ر

 دیذ با بعذد  شذناخ ،  دیذ با را دشمن اول. کند مجهز آن مقابل در را خود و بداند را دشمن نقشه

در )مدظلذه العذالی(  قذوا  معظم کذل  یفرماندی)بیانات  «.میبشناس را او اس یس دیبا. دانس  را او نقشه

گیذری انقذالب   از یمان نخستین روزیای شذکل  غربرفتاریای خصمانه بروز  (5/25/69تاری  

یای اخیر، نیز به یمین دلیل اس . از یمین رو تمدن یا در سالاسالمی ایران و تشدید خصوم 

شود و لاا شناخ  و آگایی بیشذتر از  انقالب اسالمی شناخته می کی درجهو تفکر غرب، دشمن 

ای و پرداختن به این مقوله در این بریه از زمان ایمی  ویژهاستعماری  یاینظامی قدرتاندیشه

گیذری  شذکل  در ی مهذم یذا  مؤلفذه ی از ا جامعذه  یرحاکم بر  فکریمبانی  نقش که ییازآنجادارد. 

لاا برای شناخ  مایی  و حقیق  غرب باید  .اس آن اندیشه نظامی آن  تب  بهاندیشه سیاسی و 

وردبررسی، تحقیق و شناسایی قرار داد. بر یمذین اسذاس در   دینده آن را م ارکان تشکیل و مبانی

، مبذانی  کیفذی  کمذک رویکذرد  یدف پژویش، به مایی  و به توجه بر آن شدیم تا بااین پژویش 

 اس  یا مسلله غرب نظامی اندیشهفکری  مبانی لاارا بررسی نماییم.  غرباندیشه نظامی  فکری

یدف پژویش تبیین مبانی فکری اندیشه نظامی  اساس بریمین و پردازدمی بدان حاضر مقاله که

 .اس  «؟غرب کدامند نظامی اندیشه فکریمبانی » ،پژویش اصلی سؤال باشد و متناظر با آن،غرب می
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 مباني نظری 

اس  ولی با  دهیگرد ریتحرو مقاالت زیادی  کتب ،غربسیاسی اندیشه خصوص در شناسي:پیشینه 

 موردتوجهرا  غربنظامی تعدادی معدود، مبحث اندیشه جز بهبررسی نگارنده مشخص گردید که 

 موردتوجه، غرب اندیشه نظامی فکریمبانی توان گف ، موضوع اخص می طور بهاند و قرار نداده

کتب و مقاالت  غربدر اندیشه سیاسی  در باب این موضوع، اس . ولی نگرفته قرار گرانپژویش

پژویشگر سعی نموده در انجام این پژویش به مواردی که بسیاری به رشته تحریر درآمده اس ، که 

اند مراجعه نماید، لاا در ادامه به برخی از و اندیشه نظامی( پرداخته مبانی فکری)فهولمبیشتر به دو 

 گردد.اشاره می یا آنترین بارز

رین  آشنایی با مبانی فکری و فلسفی فای تح  عنوان  در مقاله 5364در سال غفاری، ابوالحسن

، به صورت بسیار مختصر به بیان بعضی از مبانی 72مجله معرف ، شماره چاپ شده در غرب

فکری غربی پرداخته اس  نویسنده در این نوشتار برخی از مبانی فکری و فلسفی غرب را بیان 

نموده از جمله  غلبه کمی  بر کیفی ، اصال  عقل، اصال  قدرت، اصال  انسان، انسان یمانند 

آوری نظر تعدادی معدود از نویسندگان با توجه به نحوه انجام این نوشتار که صرفاً جم  ابزار.

 برداری گردید.از مطالب آن بهره باشد، نتایج ارائه شده قابل استناد نبود ولی در مبانی نظری پژویش حاضر می

با توجه به  (، مؤلف این کتاب5362یای سیاسی در غرب نوشته ابوالقاسم طایری)تاری  اندیشه

یا در تکوین و توسعه فکر انسانی قائل  نقش مهمی که برای اندیشمندان سیاسی و تفکرات آن

گردیده اس ، نسب  به معرفی نظرات این دانشمندان و یمچنین بیان مفاییم و اصطالحات و 

یای سیاسی غرب ایتمام ورزیده اس . مطالب نخستین اثر، به معرفی شناسانیدن اندیشه

مندانی یمچون سقراط، افالطون، ارسطو، اپیکور...و نظرات و تفکرات این اندیشمندان در اندیش

شده اس  و در ادامه به بررسی یمین موارد در خصوص  حوزه سیاس  و اختصاص داده

اندیشمندان دوره رنسان  یمچون ماکیاولی، توماس مور، ژان بدن و توماس یابز و... و 

شده اس . با   منتسکیو، روسو، برگ و ... ، پرداخته نوزده از قبیلیای یجده و اندیشمندان سده

توجه به اینکه یدف اصلی نویسنده، آشنایی دانشجویان )خوانندگان( با نظرات دانشمندان و 
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یای سیاسی غرب بوده اس ، یمچنین با مفاییم، اصطالحات و تفکر آنان و شناسانیدن اندیشه

صورت تحلیلی به بحث پرداخته نشده  یین گردیده اس  و بهمطالب این نوشتار در یمین حد تب

اس . در ادبیات این پژویش با توجه به بازه زمانی از مطالب پایانی این کتاب)از دوران ماکیاولی 

گونه اشاره مستقیمی به یدف اصلی پژویش  به بعد( استفاده خواید شد. یرچند در این اثر ییچ

ه نظامی غرب اس  نگردیده اس  ولی در ادبیات پژویش از اندیش فکریحاضر که تبیین مبانی 

 مطالب آن استفاده خواید شد.

( 5377عبدالرحمن عالم در کتاب تاری  فلسفه سیاسی غرب )عصر جدید و سده نوزدیم()

اجتماعی و  -نویسنده در این کتاب اندیشه فیلسوفان برجسته غربی و برخی تحوالت سیاسی

و سده  5764تا  5942یا در دوره تاریخی عصر جدید اروپا، از  یای آنهاقتصادی برانگیزنده اندیش

نوزدیم را بررسی و تبیین نموده اس . این کتاب با توضیحاتی درباره جنبش نوزایی در سده 

شود و با بررسی اندیشه برخی فیلسوفان سیاسی یمچون ماکیاولی، مور،  پانزدیم میالدی آغاز می

رسد. با توجه به قلمرو  جان الک،....آگوس  کن  وگرین  به پایان میلوتر، بدن، توماس یابز، 

زمانی مطالب این کتاب، کلیه مطالب با عنوان پژویش حاضر مرتبط اس ، با توجه به اینکه یدف 

اصلی نویسنده، آشنایی دانشجویان )خوانندگان( با نظرات دانشمندان و یمچنین با مفاییم، 

یای سیاسی غرب بوده اس ، مطالب این نوشتار نیز سانیدن اندیشهاصطالحات و تفکر آنان و شنا

ای به نقش تفکرات و آثار اندیشمندان صورت تحلیلی اشاره در یمین حد تبیین گردیده اس  و به

 فکریذکرشده در اندیشه نظامی غرب نگردیده لاا بایدف اصلی این پژویش که تبیین مبانی 

 پوشانی ندارد ولی در ادبیات تحقیق از مطالب آن بهره خواییم برد.اندیشه نظامی غرب اختصاص دارد یم

کتابی را تح  عنوان مبانی و تاری  اندیشه نظامی در جهان  5363محمدحسین جمشیدی در سال 

-عنوان اولین اثر، از معدود آثار انگش  توان به به رشته تحریر درآورده اس   این کتاب را که می

تقیماً به بحث اندیشه نظامی در جهان پرداخته و در چهارده فصل شمار فارسی دانس  که مس

تدوین گردیده اس . در فصول یفتم و یشتم اندیشه نظامی در غرب باستان)یونان، مقدونیه، روم، 

وسطی  کارتاژ و...( تبیین گردیده اس . و فصول یازدیم و دوازدیم به مقوله اندیشه نظامی در قرون
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ن قرن یجدیم پرداخته اس . در فصل بعدی این کتاب به اندیشه نظامی از و دوره رنسان  تا پایا 

آغاز قرن نوزدیم میالدی تا جن  جهانی اول موردبحث و بررسی قرارگرفته اس  و فصل 

پردازد. یرچند یا و آرای نظامی در قرن بیستم میچهاردیم و فصل پایانی نیز به بررسی اندیشه

 یبررسصورت تحلیلی به  انی کتاب بیشتر جنبه تاریخی دارد و بهشده در سه فصل پای مطالب مطرح

، نپرداخته اس . ولی مرتبط با یا آن یمبنا بر ینظام شهیاند یریگ شکل یچگونگ و اصول و یمبان

موضوع پژویش بوده و از آن در ادبیات تحقیق استفاده خواید شد. یدف پژویش حاضر تبیین 

صورت مختصر و  لیکن این موضوع در کتاب موصوف به مبانی فکری اندیشه نظامی غرب اس 

سده نوزدیم و اصول و مبانی  تح  عناوین مبانی نظری اندیشه و تحوالت نظامی قرون جدید و

صورت مشروح  عنوان الگوی تبیین، به یای نظامی قرن بیستم تبیین گردیده اس  که بهاندیشه نظری

 . گیرد می قراردر پژویش حاضر مدنظر 

ای تح  عنوان سیاس  دفاعی و ماینامه نگاه، با مقاله 39در شماره  5362نقیب زاده در سال احمد 

ضعف فقدان قدرت  مسائل نظامی اتحادیه اروپا، به بررسی سیاس  دفاعی اروپا با توجه به نقطه

ای نظامی مؤثر کشوریای اروپایی در برابر آمریکا پرداخته اس  و به بررسی اندیشه دفاعی اروپا بر

رسیدن به ساختار مناسب دفاعی مستقل اشاره نموده اس  و با برشماری تعدادی از وقای  نظامی 

خوایی از آمریکا گشته اس  یمچون جن  جهانی که اروپا با آن درگیر بوده و مجبور به کمک

ه دوم، به چگونگی احساس نیاز به تشکیل پیمان آتالنتیک شمالی برای اروپا پرداخته و با توجه ب

یافته که  مسائل دفاعی اروپا در دو دوره جن  سرد و دوره پ  از جن  سرد به این  نتایج دس 

ماندگی طوالنی  ازآن موجب عقب وابستگی دفاعی نظامی اروپا به آمریکا از جن  جهانی دوم و پ 

ظامی و ماندگی را در تمایل آمریکا به چیرگی ن اروپا از آمریکا در این حوزه شده اس . و این عقب

داند. این مقاله با توجه به پرداختن به سیاس  دفاعی حفظ سوپر امپریالیسم خود از این طریق می

 اروپا، با موضوع پژویش مرتبط اس . و از کلیات بحث آن در ادبیات پژویش استفاده خواید شد. 

 برخی ، بهغرب فرین  و تمدن فلسفی - فکری مبانیسیری در  ای تح  عنوانمقاله مهین عرب در

 اشاراتی( رنسان  از بعد) اخیر سده چند در غرب تمدن و فرین  خصایص و ارکان نیتر مهم از
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 و عقیده دارد که اس  اومانیسم غربی، تمدن ارکان نیتر مهم از یکی موده اس . به نظر وین

 صاًخصو و رنسان  از بعد که اس  جهان این در انسان خودمحوری و خودخوایی تظایر اومانیسم،

گوید . وی میاس  کرده پیدا بیشتری بروز و ظهور امکان غرب، در دینی اعتقادات تضعیف از پ 

 موجب به و قوانین وض  طریق از خود بشر را آن امور تدبیر که اس  چنان غرب در کنونی زندگی

 مراج  و آسمانی احکام از را خود مورد این در و اس  گرفته برعهده قراردادیا و معایدات

 آن عملی فایده لحاظ به بلکه نیس  مطلوب بالاات زیچ  چیی جدید عصر در .داندمی نیازبی قدسی

 در و اس  یسمیپراگمات بیشتر جدید تمدن دیدگاه گرید  عبارت به  ردیگ یم قرار توجه و نظر مورد

 و اس  دهش تبدیل دیگر اشیای میان شیلی به نیز انسان خود حتی که شده افراط آنقدر دیدگاه این

مبانی فکری و فلسفی تمدن  به پرداختن به توجه با مقاله . ایناوس  بودن مفید او بودن انسان میزان

 .شد خواید استفاده پژویش ادبیات در آن بحث کلیات از و اس  مرتبط پژویش موضوع با غرب،

    :مفهوم شناسي 

 ریشه و پایه اساس، بنیان، شالوده، بنیاد، معنی به مبنا جم  را مبانی شناسی، ازلحاظ لغ  :مباني

. شده اس   شمرده مترادف ضابطه قاعده، اصل، یمچون کلماتی واژگان، با یمچنین این. اند دانسته

واژه مبنا اندکی "کند  ناصر کاتوزیان به گستردگی معنای مبنا در کتاب مبانی حقود عمومی اشاره می

یا و منشأ پنهانی کننده دلیل الزام   یعنی، تنها بیانکاررفته اس  تر از معنای فلسفی آن به گسترده

و در توضیح قلمرو و  پردازد یای اصلی حقود عمومی نیز می تکالیف حقوقی نیس ، بلکه به ستون

 به مبنی جم  را مبانی شناسان ( لغ 4  5377،کاتوزیان) .کوشد ای خارجی می حاکمی  در آن نموده

 یر اولیه الزامات و اصطالح زیرساخ  در و اند دانسته ریشه و پایه س،اسا بنیان، شالوده، بنیادی، معنی

 (99  5391گویند.)طریحی، مبانی را دانشی یر کلی اصول و مفاییم دیگر  عبارت  به .گویند را علمی

پاتری  ژوردن در کتاب خود مبانی را دالیل حقوقی و جستجوی دالیل نظری قواعد حقوقی معنا  

تعریف مبنا صرفاً به دالیل نظری یک قاعده یا علم توجه دارد. و در مقابل، برخی در این  .کرده اس 

شایان مهر، ) .اند یای موردنظر منحصر کرده از محققان این کلمه را به تبیین در مورد مایی  پدیده

یا مبانی جم  مبنا و به معنای اصل و بنیان یر چیز اس . منظور از مبانی اندیشه، بنیان ( 123  5374

http://hamgambavahy.rozblog.com/Forum/Post/5#_ftn3
http://hamgambavahy.rozblog.com/Forum/Post/5#_ftn3
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یا نشات  و اصول فکری و نظری یا فرینگی یا سیاسی و اجتماعی اندیشه یس  که اندیشه از آن 

 (12  5362دیند.)جمشیدی،پایرد. اصول و مبانی یک اندیشه زیربنا و شالوده آن اندیشه را تشکیل میمی

شناسی، مبنا داری اس . منظور از مبنا، اصل یا اصول  یای یک اندیشه به لحاظ معرف ازجمله مشخصه

 ( 92  5361گردد.)جمشیدی،یا بنا می اولیه عقلی، تجربی، علمی، وحیانی و عرفانی اس  که اندیشه بر آن

  شوند،می مطرح یابینیجهان قالب در ولی باشندمی متنوع و متعدد یااندیشه مبانی مباني فکری:

 به نسب  بینش و نگر  را اندیشه یر مبنای یا زیربنا  که اس  معتقد جمشیدی خصوصدراین

 یا آنکه از   (92  5361جمشیدی، .) دیدمی تشکیل(بینی جهان)نگری جهان نوع یا....و انسان و جهان

 .شود یمتعبیر به مبانی فکری 

 فکر یمعنا به مصدر اسم شهیاند واژهدارد که  آقای مهاجرنیا بیان می در تعریفی از اندیشه :اندیشه

 به معلوم از دنیرس ندیفرا از اس  عبارت تفکر. اس  تفکر یمعنا به دنیشیاند آن مصدر. اس  کردن

 در. شودیم شروع او تفکر عمل رد،گییم قرار مبهم  یموقع و سؤال برابر در یوقت انسان. مجهول

 و سؤاالت به یابیپاس  یبرا مؤلف و محقق کار. س ین کردن فکر به یازین معلوم  یموقع

 به معلوم ندیفرا از تا اس  تأمل و تدبر تعقل، ازمندین تفکر چون شود یم دهینام تفکر مجهوالت

 ،یسازمسلله ،((مبهم  یموقع طرح)) یمان تفکر  یغا. برسد مطلوب یسو به معلوم از و مجهول

 و تدبر تعقل، از بعد که او کار ندآیبر و محصول اما اس  گرفتن قرار یاندانسته رابرب در ،یابیمجهول

 به دنیرس ای باشد خود  یذین یایتراو  محصول خواه اس   شهیاند و فکر د،یآیم دس  به تأمل

 (22  5349 ،ایمهاجرن) .اس  شده حاصل و معلوم یامر شهییم شهیاند پ . باشد نید یایآموزه و دگاهید

 اندیشه اصطالحی کند که  معنایسالمی، در تعریفی که از نجار آورده اس ، بیان می یمچنین حسین

 شناخ  برای که اس  داشتن تفکر عقالنی و تأمل و کردن فکر که اس  آن لغوی معنای یمان با برابر

 شده اطالد شهاندی ،ابدی یم دس  بررسی بدان از پ  عقل که ایعقیده به یمچنین .اس  کاررفته به

دارد.)سالمی  یبستگ دل یا آن به نسب  که شخص اس  باوریایی و اعتقادات نیز عقیده از مراد اس .

داند و ( و در آخر آقای جمشیدی اندیشه را کنش ذینی انسان صاحب عقل می52  5349،و یدالهی

 ذین خاص اعمال یورکلط به و کردن تفکر کردن، تأمل ، اندیشیدن لغ  در اندیشهدارد که  اشاره می
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 فعال یذین کنش نوع یر بیانگر "فکر" و "اندیشه" نیز یمنطق و یشناس وجود لحاظ به. اس  انسان

 (26   5363 یدیجمش) .اس  عقل صاحب انسان

 انسجام با توأم و مندقاعده صورت به که اس  یتفکر ی،نظام اندیشهبه بیان آجرلو  ي:نظام اندیشه

 و خطرات برابر در را آن تا پرداخته جامعه یک یمعنو و یماد یبقا مسلله یبررس به یگفتمان درون

 یجویچاره  به آن مناف  تأمین و امنی  به حصول جه  در و نماید ایمن یخارج ینظام تهدیدات

جمشیدی نیز در کتاب )اندیشه نظامی در جهان( دو تعریف عام و خاص  (3  5366 آجرلو،.)بپردازد

 یرأ و امر درباره تأمل و تفکر ونهگیر ینظام اندیشه  عام تعریفاند  ارائه نمودهاز اندیشه نظامی 

 و مهم ،یاصول موجه، منسجم، یتفکر ،ینظام اندیشه" شناسانه معرف  یا و خاص تعریف ی.نظام

 یمعنو و یماد یبقا ۀمسلل یبررس به که ینظام یرأ و امر ۀدربار  یباایم و ینظر چارچوب یدارا

 و امنی  به نیل جه  در و سالح و قهریه یقو به توسل با تهدیدات و خطرات مقابل در جامعه یک

 اجزای و عناصر مجموعه به اندیشه نظامی، اشاره( 24  5363،یجمشید) ".پردازدیم آن مناف  تأمین

 لهمقاب به امنی  مفهوم تعریف راستای در اند وآمده یم گرد منسجم منظومه یک در که دارد مندی نظام

 (29  5925پردازد.)اسدی،می  ناامنی عناصر و شرایط با

 با مکتب یک بلکه تکنولوژیک، و صنعتی یا جغرافیایی موقعی  یک نه غرب مفهومی، ازنظر غرب:

مفهومی از غرب که در این پژویش مدنظر  اس  لاا خود خاص تاریخی کنش و نگر  تفکر، نحوه

غرب اس  بدین شرح که جمشیدی در اثر  ییایجغراف فراشود، مفهوم  بوده و بر آن تأکید می

طورکلی  ای و بهیای فکری و اندیشهخود بیان داشته  ازلحاظ شناخ  مفهومی غرب و بنیان

شود که محور آن را نگر  مادی و این  کلیتی واحد دیده می مثابه غرب به بینی،...نگر  و جهان

یا صنع  و تکنولوژی اس  و  ه برجستگی آندید، نه جوامعی ک جهانی یا سکوالریسم تشکیل می

یا نظامی سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد  چه تمام این جوام  در نگر   یرکدام از آن

 (54  5363)جمشیدی،.و فردگرایی مشترک یستند یطلب سودجهانی، گرایانه، این سکوالریستی، ماده

توان دید  در راستای  کن و یاوارد نیز میاین نوع معرفی غرب را در کتاب سراشیبی سقوط اثر ریفی

مفهومی، غرب نه یک موقعی  جغرافیایی یا صنعتی و تکنولوژیک، بلکه یک مکتب با نحوه تفکر، 
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نگری اومانیستی و سکوالر و نگری این مکتب جهان نگر  و کنش تاریخی خاص خود اس . جهان 

 دیدی با پژویش این در ( لاا97-39  5379دید حاکم بر آن دید مکانیکی اس .)ریفیکین و یوارد،

 حدودوثغور بحث از خارج و مکتب یک مثابه به را غرب و نگریسته غرب به یستی شناسانه و مفهومی

 اس . خود خاص ایدئولوژی و بینیجهان دارای که، گیریممی نظر در جغرافیایی

 اس  عقایدی و اصول دئولوژی،ای از ایمجموعه غرب های فکری اندیشه نظامي غرب:بررسي تاریخي ریشه

 داکردهیپ جهانی جنبه امروزه و گرفته شکل تدریج به وسطی قرون از بعد ویژه به و زمین مغرب در که

 نمونه عنوان به. رسد می باستان یونان فرین  به غرب نظری و فکری اصول از برخی یای ریشه .اس 

 برخی میان این در. یستند آدمیان رقیب خدایان که داش  وجود تلقی این باستان یونان فرین  در

  . نامندمی قدیمی اومانیسم را یا آن که دادندمی یا انسان به را اصال  برخی و خدایان به را اصال 

 این. اس  یونانی فرین  یاینگر  از یکی نیز مداری،انسان یا خودمحوری اگوسانتریسم نظریه

 در و گااش  جدید غرب بر مستقیم یریتأث و دگردی جدید غرب وارد رنسان  طریق از مفهوم

 باستان، روم نقش به غرب گیریشکل در البته. گردید ظایر نفسانیات بر هیتک با و ترروشن قالب

 اسالمی تمدن غربیان اعتراف به....داش  توجه باید نیز وسطی قرون تحوالت نیز و یهودی  مسیحی ،

 در بزرگی عطف نقطه صلیبی یایجن . داش  بغر تمدن گیریشکل بر عظیمی راتیتأث نیز،

 کلیسایی یعقل ضد دیرین سن  شکستن دریم باعث موضوع این و کرد جادیا مسیحی دنیای فرین 

 شدن آلوده و کلیسا فشاریای با یمراه چندجانبه راتیتأث این. گردید وسطی قرون در غرب دنیای در

 و گردد جدید تحولی وارد رنسان  دوره رد غربی انسان تا شد باعث پاپ حکوم  و مسیح مایب

 در (21 -29  5363جمشیدی،. )یازد دس  خود اطراف دنیای و خود از ایتازه کامالً تصور به

 بدین. گش  تلقی کائنات یمه دائرمدار عنوان به نشسته، خدایی مصدر در انسان اومانیستی بینیجهان

 سلطه، آن تب  به و مداری قدرت ترتیب بدین ...سازد خویش مسخر را عالم باید و تواندمی سبب

 عالم و آدم مایی  و معنی رییتغ با استیال و سلطه این. گردد یم محسوب اومانیستی دیدگاه طبیعی نتیجه

 (2  5366)عرب،.یابدمی گستر  تکنولوژی یعنی آن فرآورده و جدید علوم بسط با و شود یم آغاز

 اساس بر خصوصاً.اس  یشیآزاداند و آزادی یا،بیغر ادعای به غرب فرین  خصایص از یکی



 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال بيستم، شماره 09، زمستان 1091  529

 
 یاینحله اکثر و شودمی تلقی مختار و آزاد موجودی عنوان به انسان اومانیستی، یایدیدگاه

 را خود ینوع به گردد،می غربی جدید یایو ایسم مکاتب تمام شامل باًیتقر که اومانیستی

 وض  به را خود توجه حداکثر غربی تمدن (57  5319)داوری،.کنندمی معرفی آزادی دار پرچم

 که نتایجی و  یعنا و توجه یمین اما اس  داشته معطوف او معا  بهبود و بشر مادی زندگی

 استیال و تصرف با پندارد یم که آنجا تا اس  کرده اشتباه و ویم دچار را بشر شده، عاید آن از

   (9  5366عرب،.)کند حل را مسائل تمام تواند یم طبیع  بر

 یهویش بر اساس نظرژچارچوب مفهومی این پ مند این پژویشانجام نظام منظور به چارچوب مفهومي:

مسائل اس ، وی معتقد اس  که  شده یطراحجمشیدی در کتاب مبانی و تاری  اندیشه نظامی جهان، 

مان مسائل اندیشه و ... ی اندیشه نظامی، یعنی امور نظامی از قبیل جن ، صلح، پیمان نظامی و تسلیحاتی

باشند. به یمین جه  اس  که در بیان رابطه بین سیاسی اس  و امور نظامی، بخشی از امور سیاسی می

اند. کالوزویت  در دانسته جن  و سیاس ، اغلب متفکران، جن  را ادامه سیاس  و یا بخشی از آن

افزاید  روشن اس  دیگر و می گوید  جن ، تنها ادامه سیاس  اس ، اما با وسایلای معروف میجمله

قبل از نظامی  تنها نهکه جن ، تنها یک کنش سیاسی نیس ، بلکه یک ابزار سیاسی واقعی اس . جن  

یا یا، تشکیل بلوکصلح، پیمان، قرارداد، اتحادیه بودن یک مسلله سیاسی اس  بلکه مسائل مربوط به

توان رابطه اندیشه نظامی با اندیشه سیاسی را میمسائل سیاسی یستند... بنابراین  مراتب به و...، یمه

 (92  5363)جمشیدی، زیر نشان داد. صورت به

 
  (92  5363جمشیدی،)رابطه اندیشه نظامی با اندیشه سیاسی   5نمودار

نظامی غرب و نتایج  اندیشه بنیادین عناصر و گاش ، پژویشگر با توجه به مفاییم آنچهبا توجه به 

شکل زیر طراحی  چارچوب مفهومی به قالب در ی اندیشه نظامی غرب راحاصله، مبانی فکر

 نموده اس 



 

 غرب ینظام شهیاند تبيين مبانی فکری  521

 

 
 چارچوب مفهومی پژویش)منب  محقق ساخته(  2نمودار

 تحقیق شناسي روش
مسذلح   نیرویای مسلولین و مدیران سوی از برداری بهره بایدف نظر به اینکه این پژویش  نوع پژوهش:

 شذه یاند اتیادب توسعه موجب تا کند می که تال  جه  ازآنکاربردی اس  و  نوع اس  از انجام شده

   ای اس .توسعه -لاا پژویش از نوع کاربردی اس  ای توسعه گردد کشوردر  ینظام

کیفی اسذ .   یای مورداستفاده در این پژویشبنیاد و داده پژویش داده این رو  اجرای روش پژوهش:

 ،بنذدی جم  یا داده موجود، اسناد تفسیری تحلیل و خبرگی رو  از ادهاستف با ابتدا در پژویش این در

نسب  به احصذاء مبذانی    پژویشگر صورت گرف ، سپ  یا آنروی  بر دقیق ییا یکدگاار و  انتخاب

صذح  و   نذه یزم دردر آزمذون و پرسذش از خبرگذان     .اقدام نمذوده اسذ    غربنظامی اندیشه فکری

   یای متعدد استفاده شده اس .ء شده، از پرسشنامهیای احصادرستی استنباط از داده

تبط بذا اندیشذه   پذژویش شذامل  کتذب و نشذریات مذر      این در موردمطالعه جامعهجامعه آماری پژوهش: 

یذا و آثذار اندیشذمندان سیاسذی و نظذامی در ایذن       سذخنرانی  و دفذاعی  اسذناد  ،سیاسی و نظامی غرب

 نظذری،  گرف . در این راه، مبذانی  قرار موردبررسی نظران و ....بوده کهخصوص و مصاحبه با صاحب

 کتذب  اسذ  و از  شذده  گردآوری اسنادی رو  و ایکتابخانه رو  بر مبتنی پژویش پیشینه ادبیات و

مباني فکری و 

 فلسفي غرب

مباني فکری 

اندیشه سیاسي 

 ربغ

مباني فکری 

اندیشه نظامي 

 غرب
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 یابانک در جستجو مرتبط، یای نامه پایان مطبوعات، و دولتی رسمی نشریه خارجی، مقاالت، و داخلی

 اس . شده گرفته هرهب اینترن  اطالعاتی نظیر یایپایگاه و

 پذیش  از یذا نمونذه  تعداد شیوه، این شد. در استفاده نظری گیری نمونه از پژویش این در :گیری نمونهروش 

 نظذری،  گیری نمونه» کند.می پیدا ادامه نظری اشباع به رسیدن مرحلۀ تا یا آن به افزودن و نیس  مشخص

 تذرین آگذاه  دانذش  و نظذرات  از گیذری  بهره با کند می سعی پژویشگر که اس  یدفمند گیری نمونه نوعی

 دیگذر   عبذارت  بذه  بپذردازد،  موردنظر پدیده و رویداد موشکافی و واکاوی به پژویش موضوع دربارۀ افراد

 «  اس  قضاوتی و تعمدی بلکه نیس  تصادفی گیری، نمونه نوع

 اسذ   شده تال  ،یرآما جامعه بودن محدود و پژویش نیا یدف و موضوع  یمای به توجه با نیبنابرا

-داده آنذان،  نظذرات  از برداریبهره و یخبرگ جلسات لیتشک و نظران صاحب و کارشناسان به مراجعه با

 .  ردیگ قرار وتحلیل  تجزیه مورد و یگردآور موضوع رامونیپ الزم یای

 فرآینذد  بذه  دادن خاتمذه  دربذارۀ  گذر پژویش آن اساس بر که اس  معیاری نظری که اشباع ازآنجایی

 منظور اخا حساسی  نظری تا حذد اشذباع نظذری، فرآینذد     کند بهمی گیری تصمیم یاداده گردآوری

 خلذق  یذا داده گذردآوری  ینگذام  در جدیذدی  مفهوم ییچ که یاف  ادامه زمانی تا نظری گیرینمونه

نظران این حوزه، این امر نگردید و درنهای  پ  از مصاحبه با نفر یفدیم از متخصصین و صاحب

 منظذور  بذه در این پژویش استفاده از رویکردیای کیفی اسذ  و   لیوتحل هیتجزق گردید. شیوه محق

اسذتفاده شذده    غرباندیشه نظامی  فکری یا، از رو  داده بنیاد برای تبیین مبانیوتحلیل داده تجزیه

سذازی   میذا بذرای مفهذو   یا به معنی مقایسه مستمر دادهوتحلیل داده در تلوری داده بنیاد تجزیه. اس 

شود. در ایذن  بندی و کدگااری را شامل میاس  و یمه مراحل مربوط به تحلیل داده ازجمله دسته

عنذوان   رویذدادیا و وقذای  و حذوادا بایذد بذه     ....وتحلیل یسذتند.  تلوری، مفاییم، واحدیای اصلی تجزیه

یا مفاییم ساخته شذود.   وتحلیل قرار گیرد و از آن یای بالقوه مرتبط با پدیده موردبررسی و تجزیهشاخص

   (559  5367،استراوسیا یکی از نکات اصلی در تلوری داده بنیاد اس . )سازی از داده درنتیجه مفهوم

یذای مطالعذات    بر اسذاس یافتذه   ای نامه در یر مرحله از پژویش، ابتدا پرسش ها:آوری دادهروش جمع

آن بذه اسذاتید و برخذی از افذراد       ارائذه  تنظیم و پذ  از  ، متناظر با مبانی اندیشه نظامی غربنظری

نظر و خبره مرتبط با موضوع و مشورت و اخا نظرات آنان، اصالحات الزم به عمل آمذد و   صاحب

نظر و خبره، در قالب تعذداد سذؤال    اصالحی با لحاظ نمودن نظرات افراد صاحب  نامه سپ  پرسش

 گردید.  صاءموردنیاز بسته و سؤال بازطراحی، توزی  و نظر خبرگان اح
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صذح    یبذر رو  شذتر یب یذی پژویش، روا نیبودن ا یفیه کببا توجه  ها:آوری دادهروایي و پایایي ابزار جمع 

حاضذر بذه    پذژویش رود. در یبه کار مذ  یکه در مطالعات کم ییدارد تا معنا دی( تأکیدرون روایی) یاداده

 یبذرا  ینذ یگزواژه پذژویش اعذم از   ییانذد یفرا مراحذل و  هیخبرگان در کل ازنظرمستمر  یمندبهره  لیدل

 خذوبی  بذه مذورد انتظذار   و روایذی   ییایذ پا ،یا داده ازمحقق  رداش ب یینها یابیارز انتخاب متون مرتبط و

یذا توسذط اسذتادان    ید اولیذه گویذه  تائپ  از  روایی، تعیین وجود برای بااین برآورد شده اس . و نیمضت

خبرگذان و نظردینذدگان کذه بذرای ایذن ارزیذابی        نفذر از  32 ای تنظذیم و بذه  راینما و مشاور، پرسشنامه

یذای اسذتخراجی )از اسذناد و    تذک گذزاره  شده بودند ارائه گردید. در این پرسشنامه بذرای تذک   بینی پیش

باشذند یذا   یا مذورد تأییذد مذی   یا گویهآشده که  سؤالمدارک و ادبیات پژویش( در یر بخش، از خبرگان 

 ،)برابذر فرمذول زیذر(   5اسذکات  پی پایایی د پایایی، در این پژویش از ضریبمنظور تائی خیر؟ یمچنین به

 .اس  کیفی تحلیل اعتبار گیریاندازه برای استفاده شد که معیاری

 
تذر باشذد، پایذایی    مقدار این ضریب بین صفر و یک قرار دارد. یرچه میزان این شاخص به یذک نزدیذک  

به دس  آید، بیانگر اطمینان بذاال بذین    4/2شاخص باالی  کدگااری در تحلیل کیفی بیشتر اس . اگر این

بذرای   .اسذ   7/2ضریب پایایی پی اسکات، بذاالی   قبول قابلاس . اما در حال  کلی، میزان  کدگاار دو

، ضذریب قابلیذ    پذژویش یذای   آگایی یافتن از میزان دق  کدگااری و اطمینان داشتن از صح  مقوله

برای این کذار، پذ  از   . کات، محاسبه شد تا مؤید پایایی تحقیق باشداعتماد، بر اساس فرمول ضریب اس

 مضذمون( 93مضذامین) درصد نمونذه  22کدگاار دوم، عنوان به یدیگر پژویشگرپایان عملیات کدگااری، 

در  آمذده  دس  بهو مورد انتظار،  شده مشایدهدرصد توافق با  وتصادفی دوباره کدگااری کرد  صورت بهرا 

   قبول ابزار سنجش اس . دینده پایایی قابل و نشان 7/6شده برابر  ب اسکات محاسبهباال، ضری فرمول

  های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
  از  اند عبارت شناختی جمعی  متغیریای پژویش، این در  :پژوهش ي جامعهشناخت تیجمعهای  ویژگي

 رایبردی،  مشاغل  در خدم  سابقه -3  نهنمو جامعه تحصیلی رشته -2نمونه  جامعه تحصیالت میزان-5

 

 

                                                           
1
 - Scott’s pi 
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 پژویش جامعه شناختی جمعی  یای ویژگیفراوانی    5جدول 

میزان 

 تحصیالت

 در خدم  سابقه درصد  فراوانی رشته تحصیلی درصد  فراوانی

 رایبردی  مشاغل

 درصد  فراوانی

کارشناسی 

 ارشد

 32 4 سال 1تا  5 22% 9 علوم سیاسی 57% 1

 97 59 سال 52تا  1 72% 25 علوم  رایبردی %63 21 دکتری

 23 7 سال به باال52 %52 3 الملل نیبروابط    -

 %522 32  %522 32  %522 32 جم 

جامعه آماری دارای مدرک تحصیلی دکتری و  گویانپاس  درصد 63آن اس  که  دینده نشان فود جدول

رشته  ازنظر افزاید.یای احصاء شده میر دادهدرصد کارشناسی ارشد دارند. که این امر خود بر اعتبا57

 72 درصد در رشته علوم سیاسی،22شامل موردمطالعهیای تحصیلی جامعه پراکندگی رشتهتحصیلی نیز 

 گویانپاس  درصد 32یمچنین اند.الملل بودهدرصد روابط بین52رایبردی و دفاعی درصد در رشته علوم 

درصد دارای  23سال و  52تا  1درصد  97 ،سال یستند 1تا  5رایبردی دارای سنوات خدم  در مشاغل 

 مثب  داشته اس . اثر شده دادهی یا پاس سال به باال یستند که این امر بر اعتبار  52سنوات 

 یآور جم ومان  از اطالعات اسنادی  جام  برداری مناسب ومنظور بهره به :هاآوری داده جمع فرآیند

یا و الفاظی که بیشترین  یدواژهکلنظران، اولیه و با مشورت صاحب اییبررسی ، ابتدا ضمن شده 

ارتباط را با موضوع پژویش داش  احصاء شد درنهای  بعد از نفر یفدیم نظرسنجی به دلیل تکرار 

یا و الفاظ مرتبط تعیین گردید. با توجه به تعداد زیاد  یدواژهکلنظر خبرگان، به اشباع نظری واصل و 

بندی الفاظ اقدام و جه  تحدید حله بعد و با توزی  پرسشنامه نسب  به اولوی الفاظ، در مر

گرایی، فرین ، اقتصاد، مادی آزادی، )برتری، قدرت،کلیدواژه به ترتیب اولوی  59پژویش، تنها 

نظر انتخاب و از بقیه صرف اومانیسم( و الملل مناف ، جن ، دفاع، نفوذ، تروریسم، لیبرالیسم، بین

سپ  برای سنجش حساسی  نظری، فرم مصاحبه و نظرسنجی بین خبرگان، توزی  و نظرات  گردید.

اندیشه نظامی فکری یا بر مبانی  آیا این کلیدواژه  احصاء گردید. در پرسشنامه اولیه سؤال شده بود که

نظرات پیشنهادی  دالل  دارد یا خیر؟ چنانچه دالل  دارد میزان شدت آن چقدر اس ؟ غرب

  ی در این خصوص چیس ؟جنابعال

کاوی اطالعات اسنادی برای داده گردید. دیتائ نظران،تمامی صاحبتوسط  شده نییتع یایکلیدواژه

صورت  جستجو ،شده یای انجامشده و مصاحبه آوری شده، با محوری  این الفاظ، در متون جم  تهیه
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وپیش و بعضاً پاراگراف  له پ کاربرده شده بود، حداقل یک جم گرف . از متونی که این الفاظ به 

یای اولیه تعیین گردید. عنوان داده عنوان پایه داده، انتخاب و در یک بانک گردآوری و به مربوطه به

 یا،سخنرانی و متون از شده انتخاب یایمیان  پاراگراف صفحه گردید. از 932جم  کل متن حدود

پاالیش گردید که از میان  5کیودا مک  ارافز نرم کمک به پژویش موضوع با مرتبط یایپاراگراف

به دلیل محدودی  که  گردید، احصاء غرباندیشه نظامی فکری با مبانی  مرتبط مفهوم 357 یا، آن

 اس . شده انیبنمونه به شرح جدول ذیل  عنوان به یا آناز  بخشی صفحات مقاله،

 غرب نظامی اندیشه فکری مبانی با مرتبط مضامین   2 جدول

 مقوله مفهوم مونمض ردیف

شده برای مناطق مختلف  یای اعالم یا و برنامه مجموعه سیاس  5

حراس  از شأن یژمونی و سلطه جهان، در جه  حفاظ  و 

 آمریکا، ملی امنی  استراتژی )سند .آمریکا قرار دارد یطلب

 (5343 بهمن 56 نیوز، مشرد  از ترجمه

حفاظ  و 

حراس  از 

 یسلطه طلب

 آمریکا

 هجایگا کسب

برترجهانی بایروسیله 

 وسیله به ممکن حتی

 جن    و نزاع

آید،  در چنین نظامی اگر مثالً از اخالد سخن به میان می 2

مقصود مراحل متعالی سیر و سلوک آدمی و مبارزه با یوا و 

یوس و جهاد اکبر نیس ، بلکه نظام اخالقی غرب نظام سود 

د حرام، به اس  و این سود و نف  مادی از یر طریقی، یرچن

 (553  5396دوران ،) .دس  آید مجاز اس 

  

سود و کسب 

از یر  نف  مادی

 طریقی

 مادی مناف  کسب

 عامل تریناصلی

 یایسیاس  تدوین

 دفاعی

      یای توتالیتر و یا غیر دموکراتیک، صلح و ثبات وجود رژیم 3

 (292  5464یانگتینتون،)د.سازرا با مشکل مواجه می المللیبین

 جن  اعیهد

 دموکراسی  برای

 بهانه به جن  تحمیل

 دموکراسی گستر 

در اندیشه نظامی آمریکا کسب حداکثر مناف  برای ایالت متحده از  9

یای اساسی اس . منفع  محوری در این اندیشه اصلی اولوی 

یای دفاعی و امنیتی  یای سیاس  اساسی و از یمان ابتدا یکی از پایه

 (32  5342فیروزآبادی، دیقانی) . آن را تشکیل داده اس

 اصلی پایه  سود

یای  سیاس 

  و امنیتی دفاعی

 مادی مناف  کسب

 عامل تریناصلی

 یایسیاس  تدوین

 دفاعی

  ای صورت توجیه ورودآمریکا به جن  بااستدالالت ویژه 1

 یای فود را باتوجیه دفاع ازفعالی  اینکه، نخس  پایرد.می

 (292  5464انگتینتون،ی). دید خویش انجام می

تجاوز  توجیه

 جن  دفاعی با

 جویی مداخله

 و دفاعی بازدارنده

    دستانه پیش جن 

تروریسم و وجود تسلیحات کشتارجمعی در  نکهیازا بو  پ  9

کند  بهترین  داند، بیان می برخی کشوریا را تهدید اصلی می

لزوم جن  

برای حفظ 

 فشار و جن  اعمال

 بهانه به نظامی

                                                           
1 - MAXQDA 
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 نی)دیقا .یا اس  دفاع ما در برابر تهدیدات، جلوگیری از آن

 (977 5363فیروزآبادی،

 حفظ و دستیابی صلح

   صلح

ماحصل این حوادا برای مردم خاورمیانه به راه افتادن  7

مبارزه با تروریسم، با حمای   منبردیایی بود که به نا

یا در منطقه  کشوریای غربی و با حضور مستقیم نظامیان آن

 (96  2223کل گرف .)بارکر،ش

 

 

 

استفاده از سوء

مبارزه با 

 تروریسم

 

 

مبارزه با تروریسم 

ای برای نفوذ و بهانه

یا و تحمیل سیاس 

 کسب مناف 

تح  عنوان مبارزه با تروریسم نظیر آنچه انگلستان در قرن  6

داد، نوزدیم تح  عنوان مبارزه با دزدان دریایی انجام می

غانستان، عراد و پاکستان کشته، حقود اساسی یا را در اف انسان

 (32   5364. )الهی،کندکشوریا را نقض می

 معرفی جهان کشور آزادترین را خود آمریکا جامعه امروز 4

 کشوریا دیگر در آزادی از که دارد تأکید اصل این بر و کند می

  از ترجمه آمریکا، ملی امنی  استراتژی سند. )کند می دفاع

 (5343 بهمن 56 وز،نی مشرد

 از دفاع داعیه

 حقود و آزادی

 بشر

 به جن  تحمیل

 گستر  بهانه

 دموکراسی

 جه  مستقیم مسلحانه مداخله موض ، این با جانسون درواق  52

 برای بود متحد ملل منشور برخالف که را مناف  از حفاظ 

 خارجی سیاس  وارد دوم جهانی جن  از پ  بار اولین

 ( G. Rabe, 2006:48) .کرد آمریکا

 مستقیم مداخله

 حفاظ  جه 

 مناف  از

 مادی مناف  کسب

 عامل تریناصلی

 یایسیاس  تدوین

 دفاعی

 تحقق برای شرایط بهترین شد.... موجب سپتامبر یازده واقعه 55

. آید پدید گرایانه جهان و گرایانه مداخله یای دکترین

 (53  5365خلیلی،)

گستر  نفوذ 

به بهانه مبارزه 

 تروریسم با

مبارزه با تروریسم 

نفوذ و تحمیل  بهانه

 یا و مناف سیاس 

متحده در خصوص دسترسی به  در جای که مناف  مهم ایاالت 52

بازاریای جهانی، انرژی و مناب  استراتژیک محدود شود باید 

 ,clinton, January) .از مداخله نظامی نیز بهره گرف 

000:27) 

 مناف  کسب

 وجایگاه

 و نزاع لهوسی به

 جن 

 جایگاه کسب

 بایر برترجهانی

 وسیله به حتی وسیله

   جن  و نزاع

در حوزه یمکاری نظامی و امنیتی با اروپا، توانایی موشکی  53

عنوان یک تهدید علیه این منطقه  بالستیک و کروز ایران، به

یای موشکی  عنوان و تال  شده اس  تا استقرار سامانه

 ملی امنی  استراتژی سند)دتوجیه شوآمریکا در اروپای شرقی 

 (5343بهمن 56 نیوز، مشرد  از ترجمه آمریکا،

 جه  زایی تنش

 فرو 

 تسلیحات

 مادی مناف  کسب

 عامل تریناصلی

 یایسیاس  تدوین

 دفاعی

  دکترین آیزنهاور براین استراتژی قرار داش  که آمریکا منافعی  59
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ارضی کشوریای در خاورمیانه دارد و حفظ استقالل و تمامی   

این منطقه را برای افزایش و حفظ امنی  خود امری حیاتی 

کند و در این زمینه آماده اس  برای حفاظ  از  قلمداد می

، از گیرند میالمللی قرار  کشوریایی که موردحمله کمونیسم بین

 (Eisenhower, 1957. ) نیرویای نظامی خود استفاده کند

 

 نقاط بر تسلط

 جهان رایبردی

 

 و مناب  تسلط بر

   جهان رایبردی نقاط

  ی سؤال پژویشیا افتهی

  مبانی فکری اندیشه نظامی غرب کدامند؟-5

ترین مبانی فکری اندیشه نظامی غرب که منبعث از مبانی یای پژویش مبین این اس  که مهمیافته

 باشد عبارتند از فکری اندیشه سیاسی و به تب  آن مبانی فکری فلسفی غرب می
 غرب نظامی اندیشه فکری مبانی   3جدول 

 اولوی  درصد فراوانی مبانی فکری ردیف

 9 6.6 26  لیبرالیسم گری در حمای  از گستر نظامی 5

 6 6.2 29   اعمال جن  و فشار نظامی به بهانه دستیابی و حفظ صلح 2

 3 55 31 تحمیل جن  به بهانه گستر  دموکراسی 3

 7 6.1 27 یای دفاعیترین عامل تدوین سیاس کسب مناف  مادی اصلی 9

 9 52.9 33  مناف  از حفاظ  جه  نظامی مداخله 1

 5 53.4 99   جهان رایبردی نقاط و مناب  تسلط بر 9

 1 4.2 24   داخلی مرزیای ورای مناف  حفاظ  7

 4 7.4 21 جن    و نزاع وسیله به برترجهانی بایروسیله ممکن حتی جایگاه کسب 6

 2 55.9 37 یا و کسب مناف نفوذ و تحمیل سیاس  ای برایمبارزه با تروریسم بهانه 4

 9 52.9 33    دستانه پیش جن  و دفاعی بازدارنده جویی مداخله 52

  522 357 جم 

با  «جهان رایبردی نقاط و مناب  کنترل» مضمون احصاءشده 357از تعداد برابر اطالعات حاصله،

 نفوذ برای ایبهانه تروریسم با مبارزه»  دارد قراردر اولوی  اول  ون(مضم99)درصد59اختصاص

 برای جن  داعیه»در اولوی  دوم  مضمون(37)درصد مضامین52با تخصیص نزدیک به  «

جایگاه سوم مبنای فکری اندیشه نظامی مضمون( 31درصد مضامین)55با  «دموکراسی گستر 

یای سایر مبانی احصاء شده نیز در رتبهه اس . غرب را در این پژویش به خود اختصاص داد

 .دارند قراربعدی 
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  : پیشنهادو  گیری نتیجه 

 نتیجه گیری-الف

 ایمی  از که اس  آن مهم ابعاد از غرب نظامی اندیشه فکری مبانی، آمده دس  بهبا توجه به اطالعات 

 عنوان به لاا. اس  برخوردار جهان یکشوریا سایر قبال در کشور این رفتار تحلیل برای ایویژه استراتژیک

 در ریشه و غرب سیاسی فکری مبانی از گرفته نشأت مبانی این. شد پرداخته بدان پژویش این یدف

 شده گااشته بنا ماتریالیسم و اومانیسم محور دو بر غرب فلسفی اصلی مبانی دارد، غرب فلسفی مبانی

دینده این اس   اطالعات حاصله نشان .دیدیم تشکیل را غرب فکری اندیشه اصلی ساختار که اس 

 ورای مناف  حفاظ »، «مناف  از حفاظ  جه  نظامی مداخله»، «جهان رایبردی نقاط و مناب  بر تسلط»که 

 عامل تریناصلی مادی مناف  کسب » و«  لیبرالیسم گستر  از حمای  در گرینظامی » ،«داخلی مرزیای

باشند مبانی فکری اندیشه نظامی غرب که منبعث از ماتریالیسم می عنوان به« دفاعی  یایسیاس  تدوین

 اند که این امر مبین این اس  کهرا به خود اختصاص داده از مضامین احصاء شده مضمون(595درصد )15

 گرایی درمادی خصوص گرایی اس . در، مادیغرب اندیشه نظامی اولیه مبانی فکری و اساسی اصل 

 ترینمهم دنیوی و... از و مادی ایداف حداکثری، اولوی  سود باید گف ، کسبنظامی غرب،  اندیشه

 راه این در و گرفته شود نظر در غرب برای مناف  کسب تنها تا شده سبب گرایآن یستند. مادی مصادیق

 شوند. گرفته دس  نادیده ازاین مواردی و بشر رستگاری عدال ، انسانی، کرام  ازجمله معنوی یایارز 

 و کشانده مختلف جهان نقاط در ماجراجویی به را یاآن که اس  جایی تا گرایی جامعه غربیمادی یدگاهد

  .اندکرده پایمال را یامل  حق سایر به راه حقود این در

 جن  تحمیل» ،« مناف  کسب و یاسیاس  تحمیل و نفوذ برای ایبهانه تروریسم با مبارزه »از سوی دیگر، 

 فشار و جن  اعمال » ،«دستانه شیپ جن  و دفاعی بازدارنده جویی مداخله» ،« دموکراسی  گستر بهانه به

 وسیله به حتی ممکن وسیله یر با یجهان برتر جایگاه کسب » و « صلح حفظ و دستیابی بهانه به نظامی

 باشندمی اومانیسم از منبعث که غرب نظامی اندیشه فکری بخش دیگری از مبانی  عنوان به « جن  و نزاع

اند، که این موضوع دالل  بر داده اختصاص خود به را شده احصاء مضامین از (مضمون519) درصد 94

 در آن گستر  و آزادی غرب، دموکراسی و ایمی  مبانی فکری اومانیستی در اندیشه نظامی غرب دارد.

 قرار خود بردیایرای تثبی  مخالف و در کشوریای سلطه و نفوذ برای دستاویزی را مختلف مناطق

 سراسر بلکه دید نمی را نشان آزادی مسیر تنها نه یای دنیای غرب سیاس  باطن در اما اس . داده

اس .  مسلمانان برخورد با در ویژه به جهان نقاط اقصی در نژادی و مایبی یای تبعیض از برگرفته
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 تغییر چیزی جز المی،اس یای دول  در آن به زدن دامن و جنسی یای آزادی ترویج طریق از حتی 

 جریانات تمامی حامی را یمواره خود غرب. ندارد یا آن فرین  تضعیف و کشوریا ملی یای یوی 

خود  غربسردمداران براین اساس اس  که  و دانسته غیره و بهداشتی زیستی، محیط ،سمیترور ضد

 یا آنیای ا که صرفاً با سیاس مخالفان بلکه کسانی ر تنها نهو نمایند می معرفیعنوان نیروی خیر را به

را نیرویای شر و دشمن لحاظ «( یا با ما یا علیه ما»کنند)جمله معروف جرج دبلیو بو  یمرایی نمی

مبانی نشات گرفته از  غرب اندیشه سیاسی و نظامی توان چنین گف  کهمی با تمام اوصافنمودند. 

حق بودن و برتری داشتن به یمراه داعیه عقیده به بر لاا شاید آن یستیم که. اس  یا آن فکری

، باعث اس  غربحاکم بر جامعه فکری و فلسفی اصالح جهان که منبعث از مباحث  الهیمسلولی  

ای را با توجیهاتی از این قبیل، حق مسلم خود یمواره شروع یر جن  و منازعه غربگردیده تا 

ن  و تجاوز به کشوریای یدف ازگر جالمللی، آغیای بینسازمان در پوششدانسته و حتی گایی 

دانند، با توجه حق خود می را آنبرای رسیدن به نظم نوین جهانی که مدنظرشان اس  و  یا آن باشد.

دیده  کرات به یا آندر سیاس  خارجی  موردگزینند که این راه دیپلماسی را برمی یبه شرایط، گای

در تجاوزات نظامی چند  وضوح بهکه این امر نیز  شوندنیز می زور بهنیاز متوسل  صورت در، و شده

 .اس الخصوص خاورمیانه کامالً مشهود مختلف جهان علی نقاط دردیه اخیر 

   ها پیشنهاد -ب 

مسلوالن، مدیران و فرماندیان با اندیشه نظامی  آشنایی منظور بهتوان الف( از نتایج این پژویش می

 ، بهره گرف .شناسی دشمندر راستای ، غرب

آشنایی با  منظور بهتوان در تهیه متون آموزشی در سطوح مختلف ( از نتایج این پژویش میب

 اندیشه نظامی غرب استفاده نمود.

 قرار داد.  موردپژویشموضوعی مستقل  عنوان بهتوان را می شده بیانگانه  52یای ج(یر یک از مقوله
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 :منابع فهرست 

 22ج امام، صحیفه -

 اندیشه باشگاه ،سای (5366) علی آجرلو، -

 و یارویه مبنایی، نظریه کیفی، تحقیق رو  اصول ،(5367)جولی  کوربین، و آنسلم استراوس، -
 دوم چاپ فرینگی، مطالعات و انسانی علوم پژویشگاه تهران، محمدی، بیوک ترجمه یا،رو 

متحده   االتی  ایمطالعه مورد)غرب ینظام شهیو اصول اند یمبان نییتب (5925اسدی، مجید)  -
 (، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملیکایآمر
 فرماندیی دانشکده -تهران-ایران در نظامی اندیشه تاری  و مبانی(5362)محمدحسین جمشیدی، -

 جن  عالی دوره-اسالمی انقالب پاسداران سپاه ستاد و

 دانشکده تشاراتان تهران، جهان، در نظامی اندیشه تاری  و مبانی ،(5363)محمدحسین جمشیدی، -
  جن  عای دوره اسالمی، انقالب پاسداران سپاه ستاد و فرماندیی

 یای سیاسی، کلبهاندیشه شناخ  شناسیرو  اندیشه، رخ(5361)محمدحسین جمشیدی، -
 معرف 

 حکم  انتشارات اتوپی، عصر (5319رضا ) داوری، -

 سرو  انتشارات بهزاد، ودمحم ترجمۀ سقوط، سراشیبی در جهان ،(5379)یوارد تد و جرمی ریفکین -

 امام حضرت یایاندیشه بر حاکم دفاعی الگوی ارائه( 5349) یدالهی، رضا و حسین سالمی، -
 94 شماره پانزدیم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه (العالی مدظله)ایخامنه

 کیهان همؤسس انتشارات اجتماعی، علوم تطبیقی المعارف دائره( 5374)علیرضا، مهر، شایان -

 قوم  نشر  تهران غرب، در سیاسی یایاندیشه تاری ( 5362)ابوالقاسم طایری، -

 ،تهران،( نوزدیم سده و جدید عصر) غرب سیاسی فلسفه تاری ( 5377)عبدالرحمن عالم، -
 اول چاپ- خارجه امور وزارت انتشارات و چاپ مرکز

 9 شماره صادد، ندای مهغرب، فصلنا تمدن فلسفی  فکری مبانی در سیری (5366عرب،مهین) -
 72 مجله معرف ، ، آشنایی با مبانی فکری و فلسفی فرین  غرب (5364،)ابوالحسن غفاری، -

 پائیز اول، چاپ تهران، دادگستر، نشر عمومی، حقود مبانی( 5377)ناصر، کاتوزیان، -

 .اسالمی اندیشه و فرین  پژویشگاه  تهران. اسالم دفاعی اندیشه ،(5349)محسن ،مهاجرنیا -

 حقود دانشکده مجله وستفالی، معایدات از برخاسته نظم بازخوانی(5363) احمد، زاده، نقیب -
 91شماره تهران دانشگاه سیاسی علوم و

 


