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چکیده

بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل بر این باورندد کده بحد درخصدو جایگداه امنیدت در
سیاست خارجی کشورها یکی از مباح مهم در درک روابط بین الملل محسوب می گردد .پایان جنگ
سرد ،شکل گیری نظم نوین جهانی ،ظهور بازیگران فراملی و فرا دولتی ،روند جهانیشدن و  ...موجب
شد تا بحثی کاوشگرانه پیرامون مطالعات امنیتی و چیستی آن مطدر گدردد .بدویهه آنکده فروپاشدی
رقابت میان آمریکا و شوروی در قالب جنگ سرد ،ضمن آنکه ادبیدات سیاسدی و امنیتدی را دگرگدون
کرد بلکه اکنون ،فرصت تازه ای به منظور بسط مطالعات امنیتی را خارج از محدوده و چارچوب تندگ
منازعه دو ابر قدرت فراهم آورده است .آگاهی و اشراف بر مبح «امنیتی» امدری ضدروری بدوده و
دانشجویان و کارشناسان روابط بین الملل که خواهان تحلیل کنش ها و واکنش هدایی هسدتند کده در
صحنه روابط بینالملل به وقوع میپیوندد را توانمندتر میسازد .در این مقاله ابتدا تعریفی از «امنیت و
جایگاه آن در مکتب کپنهاگ» ارائه و مورد بح و بررسی قرار خواهد گرفدت و سدپ اندیشدمندان
این مکتب معرفی خواهند شد .نگارنده سعی خواهد نمود با ارائه این مبح به پرورش یک چدارچوب
تحلیلی که بیانگر جامعیت «جایگاه امنیت» در اکثر مباح علوم سیاسی است و روابط بینالملل ،نائل
آید.
کلیدواژهها :مکتب کپنهاگ ،امنیت ،روابط بینالملل ،سیاست خارجی.
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مقدمه:
مکاتب گوناگونی وجود دارد که هریک دیدگاه خاصی به مسائل امنیتدی دارندد.برای مثدال واقد
گرایی نگاه سخت به امنیت دارد .در میان نظریات روابط بین الملل ،واقد گرایدان کالسدیک فقددان
تهدید را به مثابه امنیت تلقی میکنند .با توجه به اینکه واق گرایان کالسیک مساله قدرت را یکی از
دالیل توجه به نا امنی به جای امنیت میدانند و معتقدند قدرت در ذات خود همدواره ضدربه زدن بده
دیگران را میپروراند لذا تجمی قدرت در دولتها باع میشود آنها در مقام آسیب زدن بده دیگدران
جهت تحصیل مناف بیشتر تالش کنند و از آنجا که قدرت یدافتن برخدی دیگدر از بدازیگران موجدب
تضعیف دیگر بازیگران است ،پ جنگ جهت تضعیف رقیب الزم اسدت .بددین ترتیدب پایده تفکدر
رئالیستها بر ریشه قدرت نظامی استوار است و آنها کسب امنیت را به معنای فقدان تهدید میدانندد.
نئورئالیسم که در اواخر دهه  1970و اوایل دهه  1980شکل گرفت ،معتقد است که در نظام آنارشیک
بین الملل امکان همکاری بسیار محدود است .با وجود اینکه دولدتهدا ممکدن اسدت از همکداری و
همگرایی سود اقتصادی ،ببرند اما عواید اقتصادی تحت الشعاع مناف سیاسی قرار میگیرد .دولدتهدا
همواره از چگونگی توزی عواید ناشی از همکاری نگرانند و از آن میترسند که دیگران بیشتر از آنها
از همکاری سود ببرند .بنابرین به رغم آنکه ممکن است سود یا دستاورد مطلق ناشی از همکاری زیاد
باشد ،اما برای آنها آنچه اهمیت بیشتر دارد دستاورد نسبی است که اگر به زیدان آنهدا باشدد ،مدان از
همکاری یا تداومان خواهد شد(.ابراهیمی )458 :1386
پ این آنارشی است که در میزان همکاری و حوزههای آن محدودیت ایجداد مدیکندد .از نگداه
نورئالیست ها دولتها به جای اینکه به همکاری (مخصوصاً همکاریهای امنیتی) بده عندوان عداملی
جهت تأمین مناف دوطرف بنگرند,همیشه در حال مقایسه این مساله هستند که کشورمان در مقایسه
با کشوری که با آن همکاری میکنند ،چقدر بیشتر به دست میآورند .فلدذا چدون دولدتهدا همیشده
تالش میکنند مناف و دستاوردهای خود را در محیط بین الملل که سرشار از رقابت ،بدی اعتمدادی و
بی ثباتی است به حداکثر برسانند ،بنابر این دستیابی به همکاریهای خصوصی امنیتی دشدوا و حفد
آن دشوارتر خواهد بود .دولتها از این وضعیت آگاه هستند و اگرچه آنهدا بده پیمدانهدای همکداری
نظامی و موافقت نامههای کنترل تسلیحاتی امضا میکنند ولی ضمن حفد احتیدا معتقدندد کده در
نهایت باید امنیت ملی را خود آنها تأمین میکنند .لیبرالیسم اولویت آزادی بر امنیت تاکید مدیکندد.
لذا بر خالف واق گرایان ،جنگ را واقعیت انکار ناپذیر تحوالت نظام بین المل نمیداندد .هرچندد ندو
لیبرالها بر هرج و مرج گونه بودن نظام جهانی اذعان دارند و نظام بین المل را فاقد اقتددار مرکدزی
همچون نظام داخلی میدانند ،اما کانون توجه خود را روی آزادی متمرکز کردند.آنها اعتقاد دارند که
روزی جهانیان آزادی خود را فدای کسب امنیت کردهاند لذا هم اکنون باید در جهت کسب آزادی ،ندا
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امنی را پذیرفت .اما سازه انگاری نگاه اجتماعی به امنیت دارد .این مکتب بده عندوان یکدی دیگدر از
مهمترین مکاتب فکری در روابط بین الملل ،با تعدیل خواستهای حداکثری در دو رویکدرد رئالیسدم و
لیبرالیسم ،کیفیت حیات اجتماعی ،نظامی ،اقتصادی و سیستم بین الملل را بازخوانی میکندد تدا درک
مطلوب و نزدیک تربه حقیقت را کسب نماید .مطالعات امنیت که با رویکرد سازه انگاری انجام گرفته
است ،تالش دارد تا فرایندهای تحول اجتماعی و بین المللی را در ارتبا با یکدیگر مورد ارزیابی قرار
دهد(.نصیری)33 :1381 ،
اندیشمندان دیگری همانند مایکل بارنت و الکساندر ونت ،قالبهدای تحلیلدی اجتمداع امنیتدی را
طراحی نموده وبه این ترتیب از واق گرایان سنتی و همچنین واق گرایان جدید فاصله گرفتند .سدازه
انگاران بر این اعتقادند که معادله قدرت و امنیت در شرایط موجود تغییر یافته اسدت .در ایدن ارتبدا
قدرت با شاخصهای متفاوتی از دوران گذشته همراه میباشد .بر این اساس سازه انگداران سرچشدمه
امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر بازیگران نسبت به پدیدهها و موضوعات ،خصوصاً مناف و تهدیددات
میدانند .سازه انگاران معتقدند که هر اندازه ادراکات و منطق بازیگران نسبت به پدیدهها و موضوعات
نامتناجن و متناقضتر باشد,میزان بی اعتمادی میان آنها افزایش مییابد و دولدتهدا بیشدتر سدوی
خود یاری میروند ،اما اگر دانش مشترک ایجاد شود,میتوان به سمت جام امنیتی صلح آمیدز تدری
رفت .از منظر سازه انگاری امنیت بیش از قدرت بر میزان درک و فهم مشترک بدازیگران از یکددیگر
استوار است .به نحوی که برخی از اوقات ساختارهای اجتماعی ,عملکردها را چندان تحدت تدأثیر قدرا
میدهند که اتخاذ هرگونه استراتهی برای تغییر آن غیرممکن میشود .سازه انگاران به تأثیر هنجارها
در رفتارهای بین الملل اهمیت قائلند .هنجارها را نیز موضوعی بدین االذهدانی میدان جهدان طبیعدی
وجهان اجتماعی میداند .این درک و فهم مشترک و ظهور هنجارهدای خدا بنیدان گدذار مفهدوم
امنیت نوین در تعامالت بین الملی میشود .سازه انگاران جهت معظالت امنیتدی جهدان در خصدو
موازنه قدرت بح هویت و در مورد معمای امنیتی ایده هنجاری مطر میکنند تا از مسدیر حصدول
امنیت پرده گشایی میکنند.اما مکتب کپنهاگ که با نوشته اس باری بوزان از جملده کتداب "مدردم،
دولت و هراس" شکل گرفت تالش کرد تا مطالعات امنیتی را از روابط نظامی کشدورها فراتدر ببدرد.
مکتب کپنهاگ تاکید خاصی بر جنبه های اجتماعی امنیت دارد« .باری بوزان»« ،اولی ویور» و «جاپ
دو ویلد» از جمله نظریه پردازان این مکتب هستند(.گفتگوی علمی)16-9 :1379 ،
بسیاری از اعضای این مکتب در موسسه تحقیقات صلح کپنهاگ فعالیت کرده اند .برجسدته تدرین
منتقد مکتب کپنهاگ بیل مک سوینی محسوب می شود .کتاب های« :مردم ،دولت ها و هدراس» اثدر
باری بوزان« ،امنیت ،چارچوبی جدید برای تحلیل» اثر بدوزان بدا همکداری ویدور و ویلدد و «امنیتدی
ساختن و ناامنی سازی» اثر ویور از جمله مهمترین این مناب هستند.
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مهمترین موضوعات مکتب کپنهاک
این مکتب بر سه اصل استوار است:
1د سطح تحلیل آن ،جهانی نیست و بیشتر به تحلیل منطقهای گرایش دارد.
2د بخشها و ابعاد امنیت ،متعدد هستند و صرفاً نظامی گری را شامل نمیشود.
3د در خصو «امنیتی کردن» موضوعات نیز دیدگاه خاصی را دنبال کرده و باور به نفی آن دارد.
حیطه امنیت در سه سطح جهانی ،منطقهای و داخلی صورت میپذیرد .در سطح جهانی بیشتر بده
تحلیل عملکرد و سیاستهای قدرتهای بزرگ نظر داریم .در سطح منطقهای حیطده قلمدرو تحلیدل
محدود شده و روندها و قدرتهای منطقه ای بیشتر مد نظر هستند .سرانجام ،سطح داخلی است کده در
آن سیاستها و عملکرد داخلی و تأثیر آن بر امنیت در نظر است .به گمان ما این سه سطح باید همگی
مورد توجه دقیق علمی در مقام تحلیل امنیت قرار گیرد.
تعریف امنیت از دیدگاه مکتب کپنهاک
مکتب کپنهاگ نامی است که به دستور کار پهوهشی جمعی از محققان مختلف موسسه پهوهشی
صلح کپنهاگ در دانمارک گذاشته اند که محور آن را آثار بری بوزان و اوله ویور تشکیل مدیدهدد .از
اوایل دهه  ،1990جم های مختلفی از نویسندگان یک رشته اظهدار نظرهدا و اسدتدالالت را دربداره
عملکرد امنیت در اروپا مطر ساختند .این تالش همیارانه در سال 1998به انتشدار کتداب چدارچوبی
تازه برای امنیت به قلم بری بوزان ،اوله ویور و یاپ دو ویلدد انجامیدد .خدود ایدن مکتدب و مفداهیم
محوری آن در گذر زمان ،کمتر به صورت پروژه ای مشخص برای بررسی امنیت و بیشتر بده صدورت
یک رشته اظهدار نظرهدا دربداره مفداهیم و مدوارد گونداگون بسدط یافدت.مکتدب کپنهداگ یکدی از
رهیافت هایی است که صرفاً بر مطالعات امنیتی تمرکز دارد و اندیشه ها و افق های جدیدی را در بداب
این مفهوم گشود .این مکتب بر آن است تا مسائل سنتی امنیتدی را بده چدالش بکشدد و موضدوعات
تازهای بر آن بیفزاید .این نظریه بر خالف نظریههای سنتی لیبرالیسم و واق گرایدی دارای دیددگاهی
تنگ نظرانه در باب امنیت نیست و موضوعات امنیتی را بده محدور نظدامی و جندگ و صدلح تقلیدل
نمیدهد و از سوی دیگر مانند نظریه های جدید (مانند نظریه های انتقادی و پست مدرنیسم) فقدط در
پی انتقاد و چالش اندیشه های قدیمی نمیباشد(آدمی .)143 :1391 ،در ایدن راسدتا ،بدوزان امنیدت را
مفهومی «توسعه نیافته» دانسته و تالش میکند یک تعریف دوباره مفهوم سدازی شدده از امنیدت را
ارائه میدهد .بری بوزان به عنوان بنیانگذار مکتب مطالعات امنیتی کپنهداگ بدا انتقداد از آنچده آندرا
برداشت ساده انگارانه از مفهوم امنیت مینامد ،اظهار میدارد که برخالف اعتقاد رئالیستها بده کسدب
امنیت از طریق کسب قدرت و یا اعتقاد آرمانگرایان به تأمین امنیت از طریق صدلح ،اکندون نیداز بده
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ارائه یک دیدگاه میانه که هر دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جای دهد به عنوان بهتدرین تعریدف
برای مفهوم امنیت ضروری میباشد .بوزان به واسطه طر مباح ندوینی چدون فدرا شددن دامنده
مطالعات امنیتی ( (Walt،1992 :213کنش گفتاری ،معمدابودگی امنیدت ،امنیدت اجتمداعی ،مرجد
فرادولتی امنیت و باالخره ،امنیتی /غیر امنیتی دیدن ،گام های مهمدی در حدوزه مطالعدات راهبدردی/
امنیتی برداشته است.
آشنایی با تئوریها و نقد و بررسی آنها از آن حی کده زمینده مناسدب بدرای اجدرای سیاسدتهای
کارآمدتر را فراهم میآورد ،همیشه مورد استقبال قرار گرفته است .در اینجا به بررسی جایگداه امنیدت
در مکتب کپنهاگ میپردازیم.
جایگاه مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتی
با عنایت به رویکردهای جدید به امنیت صاحب نظران مختلفی بدا نقدد دیددگاه هدای کالسدیک
کوشش نمودند نظریه و تعریف جدیدی را از پویش جدید منطقه گرایی ارائه دهند که قابلیت انطبدا
بیشتری با شرایط و تحوالت پ از جنگ سرد داشته باشد .در این راستا یکی از مهمترین گامهدا در
مسیر تبیین نظری مطالعات منطقه ای (در بعد امنیتی) از سوی نظریه پردازان مکتب کپنهداگ بدویهه
چهره شاخص آن بری بوزان برداشته شد .دغدغه بوزان برای تبیین جدیدی از مفهوم امنیت به دهده
 1980باز میگردد .آن هنگام که بدرای نخسدتین بدار «نظریده مجموعده امنیتدی کالسدیک» را در
ویرایش اول کتاب «مردم ،دولتها و هراس» در سال  1983مطر نمدود .البتده اصدطال مجموعده
امنیتی منطقه ای ،نخستین بار به طور مشخص در دهه شصت در آثار افرادی چدون ویلیدام تدام و
گراید به کار رفت .این افراد ضمن به کار بردن این اصطال کوشیدند تعریفدی از آن ارائده دهندد .در
تعریف آنها ،مجموعه امنیتی منطقهای ،عبارت از مجموعهای متشکل از دولتهایی اسدت کده حفد
امنیت هریک در گرو حف امنیت دیگری و تهدید امنیت یک عضو به منزله تهدید امنیت سایر اعضا
تلقی میشود .اما این اصطال به طور مبسو و بارز در نوشته های باری بدوزان گنجاندده شدد و بده
عنوان یک مفهوم کلیدی در ادبیات روابط بین المللی وارد شد .در این نظریه بوزان دو گدام مهدم در
تحلیل مفهوم امنیت برداشت« :نخست توجه به سطح تحلیل منطقده ای بدر پایده ماهیدت رابطده ای
امنیت و درک آن به عنوان یک پدیده به هم وابسته (و نه صدرفاً یدک موضدوع جددا از هدم) و دوم
ترسیم طیف کاملی از الیههای تحلیل»). (Buzan,1983,-pp.105-115فروپاشی جهان دوقطبی
و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بر سامانه بین المللی ،بوزان را بر آن داشت تا با بازنگری در دیدگاه
پیشین خود ،در ویرایش دوم کتاب «مردم ،دولت ها و هراس» در سال  1991نظریه «مجموعه امنیت
منطقهای» را به شکلی مطر نماید که قادر باشد تبیین بهتدری از تحدوالت پیچیدده جهدان پد از
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جنگ سرد ارائه دهد « ) (Buzan,1991, chapter, 5بیان نظریه جدید براین فرض استوار بدود
که پایان جنگ سرد سبب آغاز ناامنیهای بسیار گستردهای شده است که ریشده در محددودیتهدای
دیدگاه های واق گرایانه و جهان گرایانه از ماهیت و ابعاد امنیت دارد .بدین ترتیب که مکتدب واقد
گرا با تلقی دولت به عنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهان گرا با تلقی نظام بدین الملدل بده
عنوان یگانه عامل امنیت از کانون تکوین حدکت ههای اصلی منطقه غفلت کرده اندد .بندابراین الزم
است برای ارائه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ساختار منطقه و ویهگیهای کشدورهایی
که در منطقه ای خا قرار دارند و از مطالعات امنیتی مشابهی برخوردارند ،توجده کدرد .هرچندد ایدن
رویکرد بوزان به معنی نفی کامل دیگر رهیافتها نیست .چنانچه خود به این نکته اشاره میکندد کده
نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای مکملی برای دیدگاه های نو واق گرایانه و جهان گرایانه است:11( .
 )Buzan and waver ،2003نکته شایان توجه دیگر ،رهیافت تلفیقی بدوزان در تعریدف نظریده
مجموعه امنیتی منطقه ای است که ریشه در مبانی نظری مکتب کپنهاگ دارد« .در واق ایدن نظریده
ترکیبی از رهیافتهای مادی گرایانه و سازه گرایانه است .زمانی که ایدده هدای مربدو بده وضدعیت
سرزمینی یک کشور و نحوه توزی قدرت مورد توجه قرار میگیرد ،به رهیافتهدای ندو واقد گرایانده
نزدیک میشود و آن هنگام فرایند امنیتی شدن به عنوان برآیند تعامل بین االذهانی کنشگران توجده
میکند ،رهیافتهای سازه انگارانه در آن پر رنگ میشود»(Sedivy, 2004, p. 461) .
توجه مکتب کپنهاگ به مطالعات امنیتی دوره پسا جنگ سرد و تحوالت گسترده ای که در حدوزه
امنیت ر داده ،میباشد.البته باری بوزان از بنیان گذاران این مکتب خود را وابسته به مکتب انگلیسی
روابط بین الملل میداند ،که بر جامعه بین الملل ،جامعه جهانی ،تکثرگرایی و اهمیت نهادها و کداربرد
ایده ها در فهم سیستم بین المللی تأکید دارند .بوزان معتقد است که مکتب کپنهاگ خود را برخدوردار
از روشهای رئالیستی از فهم روابط بین الملل دانسته و پیرامون کاربرد تئوری چندبعدی و ایده جامعه
بین المللی جهت فهم ساختار معاصر جامعه بین المللی و نقش قدرتهای بزرگ کوشش مینمایدد .از
جمله مفاهیم مهم این مکتب ،امنیتی ساختن و امنیت منطقه ای است ،کده بدوزان آن را مرکدز ثقدل
علمی این مکتب میداند( .بیلی و اسمیت )570 ،1383مکتب کپنهاگ اصدطالحی اسدت کده بیدل
مک سوئینی بر آثار و نقطه نظرات باری بوزان ،الی ویور و دوویلد و دیگران به کار بدرده اسدت .ایدن
مکتب با توجه به اینکه کامالً بر مطالعات امنیتی استوار گشته ،جزء اولین رهیافت هایی اسدت کده در
راستای پایه گذاری جایگاهی مستقل برای مطالعدات امنیتدی مدیباشدد .بده عبدارتی مکتدب مدذکور
مطالعات امنیتی را که از ویهگی دوران بعد از جنگ سرد میباشد از حدوزه مطالعدات راهبدردی دوران
جنگ سرد تفکیک کرده و آن را ذیل روابط بین الملل و مطالعات راهبردی را ذیل مطالعدات امنیتدی
قرار داده است .این تالش بوزان و همکارانش توجه آنان را به خارج نمودن مسدائل امنیتدی از دایدره
تنگ نظامی نشان میدهد(.تریف )92-83 :1383 ،نظریه پردازان آن به ویهه بداری بدوزان در کتداب
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مردم ،دولت ها و هراس که به عنوان جام ترین تحلیل نظری در مورد مفهوم امنیدت درروابدط بدین
الملل شناخته میشود ،به بررسی علمی موضوع امنیت توجه زیادی کرده اند .کتاب دوم بوزان هم بده
نام هویت ،مهاجرت و دستور العمل نوین امنیت در اروپا با برخورداری از چدارچوب سدازه انگداری و
توجه به مسائل هویتی ،فرهنگی و مهاجرت و نقش آنان در رابطه با امنیت ،تا حد زیادی به تحدوالت
نوظهور و چالش های امنیتی  -اجتماعی پرداخته است .البته شخصیت های دیگدر مانندد الدی ویدور و
دوویلد نیز با مقاالت خود کمک شایانی را جهت درک و تحول مفهوم امنیت از منظر مکتب کپنهاگ
مبذول داشته اند(.عبداهلل خانی )104 :1383 ،مکتب کپنهاگ بر آن است تا مسائل سنتی امنیتی را بده
چالش بکشد و موضوعات تازه ای را بر آن بیفزاید در این راستا امنیت را در ابعاد مطالعات امنیتی ایدن
مکتب را میتوان به صورت موردی این گونه شر داد.
مفاهیم و مسائل اصلی مطرح شده در مکتب کپنهاک عبارتند از:
 -1امنیت مفهومی بیناذهنی است:
امنیت به مفهوم کلی آزادی و رهائی از ترس و احساس ایمنی از هرگونه تهدید،یکی از نیازهدای
اولیه و اساسی انسان ها از آغاز زندگی اجتماعی بوده است.ایده «امنیت انسانی» که در آن آحاد جامعه
بشری ،حریم خویش را از هرگونه تعرض و تهدیدی ،آزاد ،رها و ایمن ح کنند؛ آرمان واالئی اسدت
که انسان ها همواره در انتظار نیل به آن هستند ،به طوری که از منظر امام علی (ع) امنیت بده مثابده
گواراترین نعمت ،مایه رفاه زندگی و یکی از اهداف ذاتی و مأموریتهدای اساسدی حکومدت اسدالمی
میباشد(.واثقی )13 :1380 ،از دیر باز ،مفهوم امنیتبه معنای اعم و از جنگ جهانی دوم به این طرف،
مفهوم امنیت ملی به معنای اخص ،به عنوان یکی از مفاهیم اساسی و بنیادی مورد بحد و کنکداش
اندیشمندان اجتماعی و محققان علوم اجتماعی و سیاسی و به مثابه ابزار سیاسدی در دسدت نخبگدان
سیاسی و نظامی دولت ها قرار داشته است .هر چند مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم اساسی و رایج در
علوم انسانی نظیر صلح ،عدالت و آزادی در معرض تفسیرها و تعبیرهدای گونداگون بدوده اسدت ،مد
الوصف در مقایسه با مفاهیم دیگر ،دارای ادبیاتی فقیر و عقب افتاده و مفهومی نحیف و الغر اسدت و
فاقد معنای روشن ،واضح و مورد اجماع همگان میباشد ،به طوری که بوزان امنیت را مفهومی توسعه
نیافته میداند که «دچار طاعون ابهام است» .هاگ مک دونالدکوشید ابهام مفهوم امنیت را رف کندد،
ولی در نهایت با شکست و ناکامی روبرو شد و اعالم کرد که امنیت «مفهدومی نارسااسدت»(.بدوزان،
 )17 ،1378آرنولد ولفرز در مقاله خود که به قول «بوزان» شاید مشدهورترین اثدر مکتدوب در زمینده
مفهوم امنیت باشد ،امنیت را به مثابه «نماد مبهم»تلقی مدیکندد .تعداریف لغدوی مفهدوم امنیدت در
فرهنگ های لغت عبارتند از :در امان بودن ،آرامش و آسودگی ،حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی و
مادی) ،احساس آزادی از ترس و احساس ایمنی (امنیت ذهنی و روانی) و رهایی از تردید و اعتماد بده
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دریافتهای شخصی میباشد(.عمید)1354 ،
بنابراین واژة «امنیت» به مفهوم رف تهدیدات خطر ،ترس و تردید و احسداس ایمندی و آرامدش
تعریف مبهمی میباشد که بیشتر مناسب سطح فردی است و عالوه بر این امنیت و احساس امنیدت،
دو مقولة در هم تنیده ،ولی جدا از هم هستند ،چرا که ممکن است امنیدت در واقعیدت وجدود داشدته
باشد ،اما بنا به دالئلی احساس امنیت وجود نداشته باشد و یا بالعک  ،احساس امنیدت باشدد ولدیکن،
امنیت واقعی وجود نداشته باشد و فرد در معرض بسیاری از تهدیدات ناشناخته باشد« .بوزان» در ایدن
باره اعتقاد دارد که « :احساس ایمنی ذهنی یا اعتماد به دانسته های فسرده ،به هدی روی بده منزلده
وجود امنیت واقعی یا درستی دریافت های شخصی نیست ،حتی اگر بدرای نمونده ،فدرد مرفهدی را در
کشوری مرفه درنظر بگیرید ،تصویر زندگی روزمره او هی گونه جای تردیدی بداقی نمدیگدذارد کده
امنیت در مفهوم جام آن ،به طور معقول از دایره دستیابی کامل خدارج اسدت»( .بدوزان)30 :1378 ،
چرا که هر یک از افراد جامعه اعم از غنی و فقیر به طور نسبی در معرض تهدیدات مختلفی از جملده
تهدیدات طبیعی (مانندزلزله ،قحطی ،سدیل) ،تهدیددات فیزیکدی یدا جسدمی (درد ،صددمه و مدرگ)،
تهدیدات اقتصادی (سرقت یا تخریب اموال ،عدم اشتغال) ،تهدیدات حقدوقی (زنددانی شددن ،فقددان
آزادی بیان) ،تهدیدات موقعیتی (از دست دادن شغل،تنزل رتبده) ،تهدیددات اجتمداعی (نبدود اعتمداد،
فقدان تعهد ،ترس از دست دادن آبرو و ارزش های اخالقی) و تهدیدات فرهنگی (عددم دسترسدی بده
دانش و معرفت ،تضعیف الگوهای فکری – رفتاری) قدرار مدیگیرندد(.بدوزان )33 :1378 ،لدذا وقتدی
صحبت از امنیت به میان میآید ناخودآگاه افراد تلقیهای متفاوتی از این مقوله ارائه میدهندد و گداه
ممکن است که علی رغم مطلوب بودن شاخص های امنیتی به نوعی شاهد احسداس عددم امنیدت را
میان افراد باشیم.این موضوع به ماهیت دو بعدی امنیت بر میگدردد .کارشناسدان امدر معتقدندد کده
امنیت مفهومی است که دارای دو بعد ذهنی و عینی است؛ یعنی اینکه از بعد عینی ،امنیدت اجتمداعی
به معنای ایجاد شرایط و موقعیت ایمن برای افراد جامعده اسدت و از بعدد ذهندی ،امنیدت بده معندای
احساس امنیت است .در نهایت مکتب کپنهاگ امنیت را مساوی با رهایی از تهدید می دانند و عقیدده
دارند امنیت در نبود مسئله دیگری به ندام تهدیدد درک مدیشدود .نکتده قابدل تأمدل دیگدر اینکده
اندیشمندان مکتب فو بر این باورند که یک سیستم امنیتی یکسان را نمیتوان برای همه کشورها
تجویز کرد .چه بسا کشورهایی تهدیددهای نظدامی را در اولویدت قدرار دهندد و کشدورهایی دیگدر
تهدیدهای سیاسی و اقتصادی را مد نظر قرار می دهند .از سویی دیگدر تاریخچده منداطق دنیدا دارای
تفاوتهای زیادی است .به باور بوزان "از آنجا که تهدیدها از فاصله نزدیک سری تر ح می شدوند
تا از فاصله دور ،ناامنی اغلب با نزدیکی همراه است .اغلب دولدتهدا از همسدایگان خدویش بیشدتر
واهمه دارند ،تا از قدرت های دور" .مکتب کپنهاگ همچنین بدا ارائده تفسدیری موسد از امنیدت در
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مقابل رویه های مضیق آن ،به حق اقدامی ارزشمند در شناساندن دقیقتدر مفهدوم امنیدت انجدام داده
است(.لینکلیتر)211 :1385 ،
باری بوزان بنیانگذار مکتب مطالعات امنیتی کپنهاک با انتقاد از آنچه آنرا برداشت ساده انگارانه از
مفهوم امنیتی مینامد ،اظهار میدارد که بر خالف اعتقاد رئالیستها به کسب امنیدت از طریدق کسدب
قدرت و یا اعتقاد آرمانگرایان به ٴتامین امنیت از طریق صلح ،اکنون نیاز به ارائه یک دیدگاه میانه کده
هر دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جای دهد به عنوان بهترین تعریف برای مفهوم امنیت ضروری
میباشد(.بوزان )16-15 :1378 ،وی ابعاد امنیت را در پنج بعد نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگدی و
زیست محیطی گسترش میدهد .مکتب کپنهاک را میتوان واکنشی نسبت بده دیددگاه رئالیسدتها و
لیبرالیستها نسبت به امنیت دانست .در حالیکه رئالیستها در بح امنیت محوریت را به قدرت نظامی
میدادند ،لیبرالها با خوش خیالی ٴتامین امنیت را در دستیابی به صلح میدانستند .در واق چهدارچوب
تنگ و محدود دامنه امنیت در دیگاه آنان در مکتب کپنهاک اصال گردیده است .بدوزان بدر خدالف
دیدگاه رویکردهای پیشین در مورد امنیت که آن را امری عینی و واقعی تصور میکردند ،بیان میدارد
که امنیت مسئلهای است بین ذهنی که مبتنی بر تصمیم بازیگران خواهد بود .بدین ترتیدب ممکدن
است برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و متفاوتی از سوی بازیگران مختلف حتی در مورد موضدوعی
خا  ،روی دهد .از سوی دیگر برداشت و ارزیابی دیگران در مورد امنیتی ساختن یک موضوع توسط
یک بازیگر اهمیت مییابد زیرا این برداشدت و ارزیدابی آنهدا در نهایدت بدر نحدوه تصدمیم گیدری و
پاسخهای آنها تأثیر گذار خواهد بود(.عبداهلل خانی)137-136 :1383 ،
بر همین اساس در حالیکه یک موضوع در نزد بازیگری میتواند به عنوان تهدیدی امنیتی قلمداد
شود ،همان مسئله نزد بازیگر دیگر مسئله ای عادی تلقی میشود .این مسدئله «تنگندای امنیدت» یدا
«دوراهی امنیت» نامیده میشود به عنوان مثال در حالیکه کشوری افزایش قدرت نظامی خود را برای
مقاصد دفاعی مد نظر قرار میدهد ،این مسئله از سوی قدرت همسایه یا رقیب به عنوان تهدید علیده
امنیت ملی خود تلقی میشود .بوزان با انتقاد از نگاه حداقلی به مسئله امنیت در دیدگاه سنتی در مورد
مطالعات مربو به قدرت و نظامی محوری ،امنیت را در ابعاد پنج گانده نظدامی ،سیاسدی ،اقتصدادی،
اجتماعی و زیست محیطی گسترش داده است .دالیل وی برای نیاز به گسدترش مفهدوم امنیدت بده
شر ذیل است:
 افزایش سطح روابط میان کنشگران نظام بین الملل باع تغییر و دگرگونی چهره تهدیدات گردیدهو انواع دیگری از تهدیدات به جز تهدیدات نظامی ظهور یافتهاند.
 ویهگیهای سیاسی امنیت نیز از این دالیل میباشد .به عنوان نمونه مفهدوم امنیدت موسد  ،باعدجلوگیری از اختالفات میان رئالیستها و آرمانگراها میشود زیرا از یک سو باع مهیدا شددن فضدای
صلح برای بازیگران طالب صلح میشود اما در عین حال به آنهایی که به دنبدال سدلطه بدر دیگدران
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میباشند مجال چندانی نخواهد داد.
 سومین دلیل به ویهگی چند بعدی بودن امنیت از لحاظ فکدری بدر مدیگدردد .در ایدن چهدارچوبمفهوم امنیت به عنوان پیوند دهنده میان تئوری و تحلیل اقدام میکند و تئوری روابدط بدین الملدل،
اقتصاد سیاسی بین الملل ،مطالعات منطقهای ،مطالعات استراتهیک و سایر حدوزههدای سیاسدت بدین
الملل را به هم پیوند میدهد(.پیشین)143-142 ،
با این حال برخی مانند واق گرایان بوزان را متهم میکنند که با گستراندن ابعاد امنیت این خطر
وجود خواهد داشت که دولتها در شرایط اضطراری موضوعات و اهداف امنیتی خود را به طور گسترده
تعریف نمایند و از آن بهره برداری نمایند .در پاسخ بوزان بیان میدارد که بهترین راه برای جلوگیری
از گسترش مفهوم امنیت آن است که مسائل را از دستور کار امنیتی خارج سازیم .در واق راه حل وی
برای تمایز میان موضوعات امنیتی و غیر امنیتی این است که برای این که موضوعی امنیتدی قلمدداد
شود ،دو معیار باید وجود داشته باشد :نخست اینکه مسئله مورد نظر باید به گونده ای عمدل کندد کده
حیات شهروندان جامعه را به خطر بیندازد و دوم اینکه مسئله خارج از قوانین موجود باشد بدین معندی
که نتوان با استفاده از موازین قانونی آنرا کنترل یا مهار نمود(بدوزان )12-6 :1379 ،بدوزان همچندین
اظهار میدارد که طر مکتب کپنهاک برای سیاستمداران در مواجهه با تهدیدات آن است که به جای
بح در مورد تهدیدات امنیتی به شناسایی فرآیندی توجه نمایند که در نتیجه آن تهدید امنیتی شکل
میگیرد .بدین ترتیب که امنیت پدیدهای است که در بستر یک فرایند شکل میگیدرد بددین صدورت
پیشنهاد بوزان برای سایستمداران این است که به جای اینکه بیشترین تالش و تمرکز خدود را بدرای
مقابله با آن صرف کنند ،بهتر است که به شناسایی فرآینددی بپردازندد کده باعد بده وجدود آمددن
تهدیدات امنیتی گردیده است .در باور بوزان از این طریق میتوان مان از بوجدود آمددن زمینده هدای
شکل گیری تهدیدات امنیتی گردید(.پیشین )15-14
 -2دولت به عنوان مرجع امنیت:
از آنجایی که بوزان یک نو واق گرای میباشد محور و مرج امنیتی را دولت میداندد .ندو واقد
گرایان عمدتاً بر مختصات ساختاری نظام بین الملل تاکید میکند .در واق سطح تحلیل را نظام بدین
الملل قرار میدهند و می گویند نظام بین الملل نوع و قواعد بازی را مشخص میکند .نو واق گرایان
مفهوم ساختار سیستمی را توسعه میدهند .در واق این ساختار اسدت کده روابدط سیاسدی واحددهای
متشکله را تشکل بخشیده ،تحت فشار قرار میدهد .در واق نو واق گرایدان توضدیح مدیدهندد کده
چگونه ساختارها بدون توجه به مختصاتی که به قدرت و موقعیت مربو میشود ،بدر رفتدار و نتدایج
تأثیر میگذارد .بر این اساس سیاست خارجی دولتها تحت تأثیر عوامل سیستمیک قدرار دارد و مانندد
توپهای بیلیارد از همان قواعد هندسه تبعیت میکند .نو واق گرایان می گویندد وقتدی سیاسدت بدین
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الملل به صورت یک نظام یا ساختار مجزا دقیقاً تعریف شود ،این وضعیت سدر آغدازی بدرای نظریده
پردازی روابط بین الملل و نقطه عزیمت واق گرایی سنتی میشود .نو واق گرایدان بدر خدالف واقد
گرایان کالسیک تمایلی به استفاده از زور از خودشان نشان نمیدهند .از نظدر آنهدا تمدامی دولتهدای
موجود در درون نظام بین الملل از لحاظ کارکردی به واسطه وجود فشارهای سداختاری ،در وضدعیت
مشابهی به سر میبرد همین وضعیت باع تحمیل نظم و روشی به دولتها میشود.همچنین یکی از
حوزههای مورد توجه واق گرایی جدید مسائل اقتصادی بین الملل بود .از جمله نظریه پردازان نو واق
گرایی کنت والتز و مورتون کاپالن و رابرت گیپلین و استفان کراسنر میباشد ،به دلیدل اهمیتدی کده
کنت والتر در نظریه پردازی نو واق گرایی یا به عبارتی واق گرایی ساختاری دارد .به بررسدی نظریده
او میپردازیم:
"کنت والتز"
کتاب نظریه سیاست بین الملل و انسان ،دولت و جنگ از مهمترین متون نظری روابط بین الملل
محسوب میشود .والتر بی تردید علم گراست از هر گونه قضاوت مورگنتایی درباره عقالنیت سیاسدت
خارجی پرهیز میکند ،به رغم اینکه او را اثبات گرا میدانند اما دقت در آراء او نشان میدهد کده او از
بسیاری از مفروضه های ساده انگارانه اثبات گرایی فاصله دارد و به همدین دلیدل برخدی او را از نظدر
معرفت شناختی و روش شناختی ابطال گرا و یا الکاتوشی میدانند .او بر آن است که میدان نظریده و
قانون باید تفکیک قائل شد .قانون حاکی از وجود رابطه ثابت است ،اما نظریه ها عباراتیاند که قوانین
را تبیین میکنند.در واق والتز در صدد ارائه یک نظریه تبیینی توضیح دهنده سیاست خارجی است که
بتواند به سوالهای مشخص پاسخ دهد .سوالی که بنیان نظریه او را تشکیل میدهد این است که چدرا
دولتها در نظام بین الملل به رغم تفاوتهایی که از نظر سیاسی ،ایدئولوژیک دارند ،رفتار مشابهی را در
سیاست خارجی به نمایش میگذارند؟ این بر یک برداشت سیسدتمی از سیاسدت بدین الملدل متکدی
است.از نظر او ساختار سیاسی از  3اصل تشکیل شده است:
 -1اصل سازماندهنده
 -2تفکیک کارکردها
 -3توزی توانمندیها
اصل سازمان دهنده در جوام داخلی سلسله مراتبی و در نظام بین الملل آنارشی اسدت .در نظدام
بین الملل به این دلیل که دغدغه اصلی تأمین امنیدت اسدت.جدایی بدرای تفکیدک کارکردهدا بداقی
نمیماند و همه باید به دنبال حف بقا به عنوان مهمترین کارکرد خود باشند و به علت اهمیت بقدا و
فقدان مرجعی برای تضمین بقا در سطح بین المللی ،کارکرد همه دولت ها تأمین بقای خدود و امنیدت
جویی است .در نظام بین الملل توزی توانمندیها در میان واحدها عامل تمایز آنهاست و تعیین میکند
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که هر یک تا چه حد از توانمندی الزم برای تأمین امنیت برخوردار است .او در کتاب انسدان ،دولدت،
جنگ  3سطح تبیین را برای جنگ مشخص میکند:
-1انسان:سرشت انسان را جنگ طلب میداند ،عامل جنگ را انسان میداند.
-2دولت :سرشت جنگ را در جنگ طلب بودن دولتهای خا میداند.
-3ساختار انارشیک نظام بین الملل را عامل تعا رض میداند.
البته میگوید بدون شناخت عا مل  1و  2نمیتوان به ساختار بین الملل شناخت پیدا کرد(.قدوام،
)97 :1384
واق گرایی نو کالسیک:
واق گرایی نو کالسیک عنوانی است که گیدئون رز به مجموعه ای از آثار در روابدط بدین الملدل
داده است که در تبیین سیاست خدارجی و فراتدر از آن در توضدیح روابدط بدین الملدل از بسدیاری از
بینشهای واق گرایی استفاده کرده است .نو کالسیکها برخالف نو واق گرایان تنها به عوامل سدطح
ساختار نظام توجه نمیکنند ،بلکه بر آن هستند که برداشتهای ذهنی و ساختار داخلی دولتها نیز حدائز
اهمیت اندو به نوعی بر لزوم نگاه به سطو مختلف تحلیل تاکید دارد .نو کالسیکها را مدیتدوان بدر
اساس تقسیم بندی جک اسنایدر در دو مقوله تهاجمی و تدافعی گنجاند.
واق گرایان تهاجمی:
در واق آنها معتقدند که آنارشی دولتها را وادار میکند که قدرت نسبی خود را به حداکثر رسدانده
زیرا امنیت و بقا در درون نظام بین الملل هی گاه قطعی نیست و دولت ها میکوشند قدرت خود را به
حداکثر برسانند .در واق این آنارشی وضعیتی هابزی است که در آن امنیت کم یاب است و دولدت هدا
میکوشند با به حداکثر رساندن امتیازات نسبی خود به آن نائل شوند.
از اعضای شاخه واق گرای تهاجمی میتوان به فرید زکریا و جدان مرشدایمر اشداره کدرد .فریدد
زکریا معتقد است که هنگامی که دولتها ثروتمند میشوند ،قدرت نظامی خود را افدزایش مدیدهندد و
هنگامی که تصمیم گیرندگان اصلی آنها تصور میکنند قددرت آنهدا از نظدر نظدامی افدزایش یافتده
راهبردهای تهاجمی اتخاذ میکنند .در واق از نظر نو کالسیکهای تهداجمی قددرت دولدت مهمتدر از
قدرت ملی است .زیرا بخشی از قدرت ملی را تشکیل مدیدهدد کده حکومدت مدیتواندد از آن بدرای
رسیدن به اهداف خود استفاده کند در واق از نظر زکریا هر چه قدرت دولت و قدرت ملی افزایش پیدا
کند ،به سیاستهای خارجی توسعه طلبانه منجر میشود .مرشایمر معتقد است که هدف اصدلی هدر دو
لتی آن است که سهم خود را از قدرت جهانی افزایش داده و این به معندای کسدب قددرت بده زیدان
دیگران است و به نظر او دلیل اصلی قدرت طلبی دولتها را باید در  3چیز جستجو کرد:
 -1ساختار آنارشیک نظام بین الملل.
 -2توانمندیهای تها جمی که دولتها از آن بر خوردارند.
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 -3عدم اطمینان در مورد نیات و مقاصد دشمن.
او بر خالف واق گرایان کالسیک ،سرشت قدرت طلب و جنگ طلب بشر را مهم نمیداندد و معتقدد
است این دولتهای قوی هستند که به نهادهای بین المللی شکل میدهند تا بتوانند سدهم خدود را از
قدرت جهانی را حف کنند و دو لتها باید آنچه را که وا ق گرایان تها جمی دیکتده مدیکنندد ،عمدل
کنند(.قوام)112-100 :1384 ،
واق گرایی تدافعی:
فرض آنها بر این است که آنارشی بین الملل معموالً خوش خیم است یعنی امنیت چندان نایداب
نیست و فراوان است در نتیجه دولتهایی که آنرا در می یابند رفتاری تهاجمی نخواهند داشت و تنها در
شرایطی که احساس کنند تهدیدی علیه آنها وجود دارد نسبت به آن واکنش نشان میدهند به نظدر،
تالیا فرو ،واق گرایی تدافعی مبتنی بر  4مفروضه است -1 :معضله امنیت  -2سداختار ظریدف قددرت
 -3برداشتهای ذهنی رهبران ملی  -4عرصه سیاست داخلی
از جمله نظریه پردازان واق گرایان تدافعی جک اسنایدر و استفان والت هستند .تاکیدد والدت بدر
اهمیت موازنه تهدید به جای موازنه قدرت است در واق از نظر او تنها صرف قددرت مهدم نیسدت
سایر عوامل هم مهم هستند در واق از نظر والت :برداشتهای دولت از یکدیگر مهم اسدتریا ،هدر چده
دولت تجاوزکارتر باشد ،احتمال اینکه دولت های دیگر بر علیده او موازنده را در پدیش بگیرندد بیشدتر
است .اما در مواردی که دولت های ضغیف تر تصور کنند که طرف مقابل به پیروزی نزدیک میشدود
آنها سیاست همراهی با آن دولت را در پیش میگیرند .بندا بدر ایدن هدر عملدی مبتندی بدر تصدور و
برداشتهای دولتها از یکدیگر است.
از جمله انتقادات به واق گرایان تدافعی این است که نمیتواند دولتهدای تجدیدد نظدر طلدب را
توضیح دهد و اینکه آنچه که دولت ها باید از نظام بین الملل یاد بگیرند با آنچه عمالً یاد میگیرند در
هم میآمیزد(.مشیر زاده)75 :1385 ،
 -3امنیت موسع در برابر امنیت مضیق:
بوزان نگاه تک بعدی و مضیق نظریات سنتی راج بده امنیدت را بده پدنج بعدد امنیدت نظدامی،
سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی توسعه میدهد .مطالعات سنتی امنیت بر محدور نظدامی
به عنوان تنها گزینه در ابعاد امنیت متمرکز بوده است ،لذا در این حوزه مطالعات امنیتی ،نظامی محور
است.
دیوید بالدوین ( 1983م ،).هلگا هافندورف ( 1991م ).و دیوید بالدوین ( 1995م ).اولین نقددها را
در برابر امنیت مضیق مطر کرده اند.اما باری بوزان کده یدک نوواقد گدرا اسدت ،بده شدکل بسدیار
مبسو تر و مستدلتر نقد خود را به امنیت مضیق مطر گردانیده .امنیت تک بعددی را بده  5بخدش
◊ 131

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره چهلم ،پاییز1396

زیر گسترش داد:
 -1نظامی -2 ،سیاسی -3 ،اقتصادی -4 ،اجتماعی -5 ،زیست محیطی.
کپنهاکیها معتقدند انسجام فکری در رابطه با امنیت را نه بدا محددود کدردن امنیدت بده بخدش
نظامی ،بلکه با بررسی منطقی خود امنیت باید بدست آورد .دالیلی که باری بوزان به منظور ضدرورت
موس نمودن ابعاد امنیت ارائه میدهد:
 -1افزایش شدت در روابط بین الملل و وابستگی متقابل ،تغییر چهره تهدیدات و آسسیب پذیری هدا
موجب کمرنگ شدن تهدیدات نظامی شده و منجر به آشکار شدن سایر تهدیدات گردیده است.
 -2ویهگیهای سیاسی امنیت .ضمن آنکه مهاجمان و متجداوزان را از افدرادی کده واقعداً بده دنبدال
حفاظت از خود هستند ،جدا میسازد .ضمن آنکه بهره برداری نداثواب از امنیدت و تبعدات آن موسد
نمودن آن را ضرور ساخته است.
 -3مفهوم امنیت راهی برای پیوند تئوری و تحلیل در مطالعات بین المللی است .همچنین امنیت یک
ایده سازمان دهنده در مطالعات بین الملل در بسیاری از عرصهها و موضوعات است.
با این حال مکتب کپنهاک مانند گذشته امنیت نظامی را یکی از مهمترین ابعاد امنیت میداندد و
معتقد است امنیت نظامی دارای تأثیر بسیار زیادی بر ابعاد سه گانه دولت یعنی ایده ،نهادهدا و پایگداه
مادی آن میباشد(.عبداهلل خانی)107 :1383 ،
 -4غیر امنیتی کردن موضوعات:
از جمله مفاهیم کلیدی در مکتب کپنهاک میباشد که همانطور که اشاره گردید منظور آن اسدت
که تالش شود تا از امنیتی کردن بیش از حد موضعات و گنجاندن آنها در دستور کدار امنیتدی پرهیدز
شود .مفهوم امنیتی ساختن یکی از مباح بسیار مهم در مکتب کپنهاگ میباشد و تعریف امنیت بده
عنوان کنش کالمی گرانیگاه» این بح است .ویور در همین خصو اظهدار مدیدارد« :امنیدت بده
عنوان عمل بهتر فهمیده میشود ،تا به عنوان کنش کالمی در نظر گرفته شود» .بوزان و دوویلد نیز
تأکید دارند که امنیت عملی است که سیاست را به آن سوی قوانین تثبیت شدده بدازی مدیبدرد و در
جای آنها دیگر اظهار میکنند« :کنش ،خود ارجاعی میباشد زیرا این کنش است که یک موضدوع را
به موضوع امنیتی تبدیل میسازد» برای اینکه یک کنش کالمی امنیتی موفقیت آمیدر ،یدک کدنش
کالمی دیگر را تشری میکند.در مجموع کنش کالمی موفق ترکیبدی از زبدان و جامعده اسدت ،ایدن
کنش کالمی مورد توجه مکتب تفسیری نیز میباشدد و بده نظدر مدیرسدد بدوزان و همکدارانش در
خصو امنیتی ساختن تحت تأثیر این مکتب قرار دارند .امنیتی ساختن به فرآیندی گفته میشود که
منجر به قرار دادن برخی موضوعات در چارچوب امنیت میگردد ،در حالی که قبالً در این حوزه ،قدرار
نداشته است(.نصری)89-59 :1384 ،
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باری بوزان و الی ویور ،امنیتی ساختن را در سطح تحلیل خود به فدرد یدا گدروه و دولدت نسدبت
میدهند و آن را عملی اجتماعی که خود ربط وثیقی با هویت آن اجتمداع دارد ،مدیدانندد .امدا مدک
سوئینی در قبال موضوع امنیتی شدن ،نقش تحلیل امنیتی و نقش روندها و همچنین جداسازی نقش
تحلیل مشارکت در روندهای امنیتی ساختن را به خوبی مشدخص نمدیسدازد .در چدارچوب مفهدوم
امنیتی ساختن دو شرطی که میتواند موضوعی را امنیتی سازد عبارت است از گفتمان امنیتدی سداز و
شکستن قوانین و رویه های موجود گفتمان امنیتدی سداز کده خدود شدامل کنشدگران امنیدت سداز و
کنشگران کارآمد میشود .کنشگران امنیت ساز ،فرد یا گروهی هستند که موضوعات را با اظهار این
مسأله که چیزی از لحاظ وجودی در معرض تهدید است ،امنیتی میسازند ،کنشدگران کارآمدد صدرفاً
دارای تأثیر بر تصمیمات در حوزه امنیت میباشند .از سوی دیگر کنشگر امنیت ساز تنها مرج امنیتی
ساختن یک موضوع میباشد و کنش کالمی نیز همین جا معنا می یابد و کنشگر کارآمدد مانندد یدک
مؤسسه مطالعاتی ایده پرداز در مسائل امنیتی است .دو شاخصه کنشگر امنیتی ساز و کارآمد با کدنش
کالمی طبق چارچوب مکتب کپنهاگ مسأله ای که قابل کشف به طور عینی نیست بلکه آن موضوع
امنیتی در روندها و رویه ها ساخته میشود .اگر بازیگری ،خواه دولت یا فرد ،مسأله ای را امنیتی اعالم
کنند اولین مرحله از آن انجام شده است ولی این اعالم خود به خود موضوعی را امنیتی نمدیسدازد و
آن موضوع اگر در آستانه امنیتی شدن قرار گیرد ،بایستی از مرز رویدههدا ،قواعدد ،مقدررات و قدوانین
مربو به کشور مورد نظر تخطی و عبور نماید .در خصو امنیتی ساختن ،تیری بالزاک در مقالده ای
تحت عنوان «سه وجه امنیتی ساختن» ،معتقد است که امنیتی ساختن به کارگزار سیاسی ،مخاطبدان
و متن بستگی دارد و تئوری امنیتی ساختن یعنی طرز بیان رویه های امنیتی تهدیددآمیز امدور خدا
یک دولت .بالزاک امنیتی ساختن مؤثر را به عنوان مخاطب محور ،وابسته به متن و انباشته از قددرت
میداند .او امنیتی ساختن را طبق نظر مکتب کپنهاگ در رابطه با کنش کالمدی و تحلیدل امنیدت را
یک رویه معمول و مرسوم میداند ولی او معتقد است که امنیتی ساختن برای فهم بهتدر بایسدتی بده
عنوان یک کنش عمل گرایانه (پراگماتیک) در نظر گرفته شود .تیری بالزاک امنیتی ساختن را وابسته
به ادبیات تئوری کنش کالمی مانند شیوه زبان میداند کده خدود وابسدته بده ادبیدات یدک شدخص
مشخص است.یکی دیگر از شرایط امنیتی ساختن از نظر بالزاک که برای طرز بیدان امنیدت بده کدار
میرود ابزارهای اساسی و تفسیر موقعیت بازیگر امنیتی ساز و بسدتر مناسدب بدرای شناسدایی سدوژه
تهدید میباشد .او بازیگر امنیتی ساز را وابسته به دو نوع حمایدت مدیداندد .یکدی رسدمی و دیگدری
اخالقی .بُعد اخالقی آن یک بعد نهادی و سیاست گذاری است که این به خودی خود کافی نیسدت و
بُعد رسمی مانند تصمیم یک نهاد سیاست گذاری میباشد .در مورد کارگزار نیز مطالعه امنیتی ساختن
رویههای مرتبط با یک بازیگر امنیتی ساز را روشن میکند که مخاطب را تحت ارائه تفسیر خود قدرار
داده و با تشویق و رقابتهای زبانی جایگاه خود را در مرکز تحلیل گفتمان جای میدهد .هر چند کده
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فهم کارگزار در امنیتی ساختن روند پیچیده ای دارد ولدی بدالزاک معتقدد اسدت« :امنیتدی سداختن را
بایستی به عنوان یک راهبرد یا عمل پراگماتیک شناخت» .همان طور کده مکتدب کپنهداگ امنیتدی
ساختن را به عنوان قواعد ساختی و کنش کالمی میداند ،رویکرد عمل گرایانه بالزاک امنیتی ساختن
را مربو به شکل و ظاهر شرایط میداند یعنی امنیتی ساختن بستگی به سه فاکتور ،مخاطب ،متن و
بازیگر یا کارگزار امنیتی ساز دارد.
در مجموع میتوان چند نتیجه از بح امنیتی ساختن گرفت .نخست آن که امنیتی ساختن یدک
گزینه سیاسی است .دوم آن که ،امنیت پدیده ای قابل کشف نمیباشد بلکه ساخته میشود و سوم آن
که امنیتی ساختن حاکی از نوعی ضرورت یا انتخاب جهدت دار حدل مسدأله اسدت و چهدارم آن کده
امنیتی ساختن با مفهوم امنیت ایجابی ،متفاوت است.
 -5امنیت ملی به عنوان مرکز ثقل امنیت:
مکتب کپنهاک امنیت را در سطو امنیت فردی ،امنیت اجتماعی ،امنیت ملی ،امنیتی منطقه ای و
امنیت بین المللی تقسیم مینماید .اما اعالم میدارد که مرکز ثقل مطالعات امنیتی از دید این مکتدب
مطالعه امنیت ملی می بامنیت ملی به الزامداتی اشداره مدی کندد کده بقدای دولدت ملدی را از طریدق
بکارگیری قدرت اقتصادی ،ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسدی حفد نمایدد« .امنیدت
ملی» یک مفهوم غربی و خصوصاً آمریکایی است که در سالهای پ از 1945رواج یافت.
در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده است .این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی،
دارای تعریفی واحد و مقبول تمامی یا حداقل بیشتر صاحب نظران نمی باشد .ریشه ایدن عددم اتفدا
نظر نیز به تالش افراد ،گروهها و کشورها در تلقی و برداشت متفاوت آنها از این واژه باز میگردد .بدر
همین اساس ،مثالً آرنولد ولفرزمی گوید« :امنیت ملی نماد ابهام آمیزی است که اصالً ممکن نیسدت
دارای معنای دقیق باشد ».رابرت ماندل می گوید :امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است
و اصوالً جزء مسئولیت های حکومت های ملی است ،تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ،نسدبت بده
بقای رژیم ها ،نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت بده عمدل آورند(.مانددل :1384
 )29-23والتر لیپمن در مورد امنیت ملی چنین گفته است :یک ملت زمانی امن است کده در صدورت
اجتناب از جنگ ،در معرض قربانی کردن ارزش های خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواندد بدا
پیروزی در جنگ ،ارزشهای خود را پاس بدارد(.نصری)23-12 :1381 ،
امنیت ملی در دو گفتمان سلبی و ایجابی بیان شدده اسدت .امنیدت ملدی در گفتمدان سدلبی بده
پاسداری از سرزمین ،حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشدور معطدوف اسدت و
گفتمان ایجابی ضمن حف مناف ملی به دنبال کسب فرصت ها برای توسدعه و پیشدرفت مدی باشدد.
(نویدنیا)12 :1388 ،
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بوزان و سایر اعضای مکتب کپنهاگ ،امنیت ملی را مرکز ثقل امنیت میدانند .ویور معتقدد اسدت
که مفهوم امنیت در سطح دولت شکل میگیرد چرا که به دلیل ساخت سیاسی دولتها و سیستم بین
المللی ،مهمترین زیستگاه کشورها تلقی میشود .در واق  ،ارتبا سیاسدی میدان دولدتهدا و سیسدتم
مزبور آن قدر نزدیک میباشد که بح مستقل حول آنها در معرفی اشتباهات اساسی ،قرار میگیدرد.
پ این مکتب با توجه به دولت محوری بُعد امنیت ملی را مهمترین ابعداد شدناخت امنیتدی خدود در
سطو بین امللی ،منطقهای ،دولتی و اجتماعی ذکر میکند.
 -6وابستگی متقابل امنیتی:
با وجود آنارشی در نظام بین الملل دولتها دریافتهاند که امنیت ملی همه کشدورها در ارتبدا بدا
تأمین امنیت دیگران خواهد بود بنابراین سعی دارند که امنیت بازیگران را بده رسدمیت بشناسدند .در
واق پ از فروپاشی نظام دو قطبی این مکتب کپنهاگ بود کده «تحلیدل منطقدهای امنیدت» را بده
عنوان روشی مناسب و بین تحلیل می گرایانه و تحلیل بین الملل گرایانه ،بده شدمار آورد(.یونسدیان،
 )57 :1384از نظر این مکتب امنیت منطقهای یک نظام امنیتی است که کشورهای واقد در آن اوالً
دغدغه امنیتی مشابهی دارند .ثانیاً از نظر تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی دارای خاطرات یدا سرنوشدت
نسبتاً مشترکی میباشند و واحدهای تشکیل دهنده آن بر حسب نگرانیها و درک و برداشت یکسدان
از تهدیدات ،به منظور ایجاد و حف خود تن به قواعد و سازوکارهای مشخص میدهند .البتده امنیدت
کپنهاگ با شباهتی کم و بیش یکسان به سازه انگاران معتقدند ،که بایستی منطقه را این گونه تعریف
کرد« :صرف وجود اندرکنش برای ایجاد یک سیستم منطقه ای کفایت نمیکند و عامل ذهندی یعندی
تصور بازیگران منطقه از اینکه در یک سیستم منطقهای قرار گرفتهاند حائز اهیمت است»(.عسدگری،
 )11-5 :1382این تعریف منطقه از منظر کپنهاگ خود به عنوان ذهنی و سدایر عوامدل دیگدر مانندد
فرهنگ ،تاریخ ،هویت و سرنوشت مشترک اشاره میکند که ربط وثیقی بده امنیدت و در کدل امنیدت
منطقه ای دارد .باری بوزان نظریه پردازی حول امنیت منطقه ای را دستمایه مطالعات خویش قرار داده
و معتقد است که بررسی مالحظات امنیتی کشوری در چارچوب ملی یا سطح جهانی به تنهایی نارسدا
است چرا که از یک سو دولت ها در خالء زندگی نمیکنند و بدا محدیط خدود در تعداملی هسدتند و از
سوی دیگر این منطق که امنیت هریک از دولت ها به امنیت همه مربو میشود ،پ هدی چیدز را
نمیتوان بدون درک همه چیز فهمید .او برای دست یابی به تحلیلی واقعدی از امنیدت منطقده ای بده
روابط مبتنی بر قدرت ،الگوی دوستی و دشمنی با دولت ها را افزود و تئوری مجموعههدای امنیتدی را
مطر کرد .در این نظریه دولتها مهمترین واحد تحلیل به شمار میآیند و بر بخدشهدای نظدامی و
سیاسی به مثابه حوزه اصلی روابط امنیتی تأکید میشود .سیستم های منطقه ای و چارچوب برخورد بدا
آنها از نظر امنیتی مورد توجه قرار میگیرد و استقالل نسبی روابط امنیتی منطقهای مشخص میشود.
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باالخره از دیدگاه باری بوزان به سه دلیل ،تحلیل امنیت منطقه ای در یک محیط امنیتی چند بخشدی
نیازمند رویکرد چند وجهی خواهد بود :نخست ،در هم تنیدگی طبیعی بخش هدای مختلدف (سیاسدی،
نظامی ،زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی) .دوم ،تمایدل سیاسدت سدازان بده ارتبدا موضدوعات
مختلف به یکدیگر در یک تصویر و سوم اینکه نهادهای امنیتی در یک منطقه میکوشند موضدوعات
و مسائل را در چارچوب ژئوپلیتیک خود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند .در همین راسدتا بیومدولر در
سال  2005در مقالهای تحت عنوان« :الگوهدای امنیتدی بدرای منداطق» همسدو بدا نظدرات مکتدب
کپنهاگ ،معتقد است که برای ایجاد الگوهای امنیتی مختص بده هدر منطقده بایسدتی نیازمنددی آن
منطقه را به نیروی نظامی و سیاست نظامی خارجی به حداقل رساند و نوعی مشروعیت دو طرفه بین
مردم و دولت با توجه به هویت ها ،تاریخ و فرهنگ و الگوهای حکم بر منطقه برقرار نمود .لذا به طور
خالصه باری بوزان نظر خود در خصو «مجموعه امنیتی منطقه ای» را مطر کرد و بعدها بوزان و
اولی ویور در سال  ،2003این نظریه را جر و تعدیل کرده و چارچوبی برای تحلیدل سداختار امنیدت
بینالملل در دوران پساجنگ سرد ارائده دادندد .مجموعده امنیتدی منطقدهای عبدارت از« :تعددادی از
واحدهایی است که فرایندهای عمده امنیتیشدن و غیرامنیتیشدن ،یا هر دوی آنها ،طوری با مسدائل
امنیتیشان پیوند خورده است که این واحدها نمیتوانند مسائل امنیتی خود را بددون توجده بده دیگدر
واحدهای منطقه تجزیه و تحلیل یا حلوفصل نمایند )Buzan, 2003, 141(».مجموعههای امنیتی
منطقه ای عمدتاً به وسیله الگوهای دوستی و دشمن شکل می گیرد .ایدن الگوهدا از لحداظ اجتمداعی
مبتنی بر عوامل تاریخی و فرهنگهای مشترک منطقه میباشندBuzan and Waver 2003, (.
 )41الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه بر منظومه امنیتی یک منطقه تدأثیر مدی گدذارد و براسداس
وابستگی متقابل امنیتی بین «خودی ها و دیگران» طیف های مختلفی ممکن است به وجدود آیدد .در
انتهای منفی این طیف(یعنی زمانی که وابستگی متقابل امنیتدی واحددها در کمتدرین حدد آن باشدد)
«منازعه» شکل خواهد گرفت .در انتهای مثبت آن(باالترین درجه از وابسدتگی متقابدل امنیتدی) نیدز
«جامعه امنیتی» پدیدار خواهد شد.
 -7معمای امنیت:
باری بوزان به عنوان یکی از نمایندگان فکری مکتب کپنهاگ دو نوع معمدای امنیتدی را مطدر
میکند :معمای دفاع-امنیت ،و معمای قدرت -امنیت .معمای دفاع -امنیت ناشی از هدراس از جندگ
به دلیل ماهیت امکانات نظامی و تهدید سال ها است و جنبه تخریبی دارد و معمای قددرت -امنیدت
به هراس از شکست بر اثر استفاده احتمالی دیگران از امکانات نظامی بر مدیگدردد .معمدای دفداع -
امنیت از میزان توسعه یافتگی امکانات نظامی دولتها و پویایی روابط بین آنها ناشی میشود .توسدعه
امکانات نظامی پیرو یک منطق فنی و علمی است که دائماً رو به افزایش است .امنیت و دفاع از چند
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جهت علیه یکدیگر حرکت میکنند :اول آنکه هزینههای دفاع باع کاهش توجه به سدایر تهدیددات
امنیتی میشوند و دوم به خاطر اینکه خطر دفاع از تهدیدات بیشتر باشد .افزایش میزان هزینده هدا در
امور دفاعی طبق قاعده کمیابی مناب  ،منجر به کاهش سرمایه گذاری در سایر بخشها میشدود و در
نهایت مسائل امنیتی را در این بخش ها افزایش میدهد .بدین ترتیب با کم تدوجهی بده موضدوعاتی
اساسی مانند موضوعات اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی ،توانایی رقابت با دیگران در این حوزههدا
کاهش می یابد و خطر اضمحالل رژیم افزایش میدهد .معمای دفاعی با مفهوم خود تخریبی تشددید
میشود .این مسئله که بیشتر در چارچوب سال های هستهای نمود مییابد ،ناظر بر این واقعیت است
که تجهیزات و فناوریهای نظامی درعین حالی که میتواند باع افزایش امنیت شود ،در همان حال
میتواند به بروز ناامنی و حتی تهدید علیه بقای یک دولدت بینجامدد .بازدارنددگی اتمدی بده عندوان
آشکارترین نمونه معمای دفاع ناشی از خطر به عنوان یک سیاست کلی دفاعی ارزیابی مدیگدردد .از
آنجا که تحوالت فناورانه باع شده قدرت تسلیحات تهاجمی از قدرت تسلیحات تدافعی بیشتر باشد،
تناقض جدی میان دفاع و امنیت بر اثر بازدارندگی اتمی ایجاد میشود .تهدید تخریدب عمدومی ایدن
گونه سال ها و روابطی که این گونه سال ها ایجاد میکنند بیشتر از آنکه بده امنیدت کمدک کنندد،
باع دور شدن از امنیت میشوند .بوزان در تبیین معمای قدرت  -امنیت دو نوع کشمکش قددرت و
کشمکش امنیت را عامل ایجاد معمای قدرت  -امنیت میداند.کشمکش قدرت به رقابت و خصدومت
مستقیم و آگاهانه دولتها به عنوان منب اصلی درگیریها اشاره دارد .در اینجا بازیگران یا دولتها در
بهترین حالت ،فرصت طلب و در بدترین حالت ،ستیزه جدو هسدتند و ریشده ایدن گونده رفتارهدا ،بده
عواملی چون ویهگیهای سیاست داخلی دولت ها ،الگوهای توزی قدرت و شخصدیت رهبدران برمدی
گردد .در کشمکش امنیت ،دولت ها به عنوان بازیگرانی خودخواه تلقی میشوند که طبق قاعده بدازی
با حاصل جم صفر در پی کسب امنیت به وسیله افزایش قدرت نسبی هستند .در این شرایط عواملی
مانند مسابقه تسلیحاتی ،برداشتهای متعارض و سوء تفاهمها به ناامنی میانجامند .بدوزان در بحد
انگیزههای بازیگران و رابطة آن با ایجاد معمای قدرت -امنیت ،به دولدتهدای طرفددار حفد وضد
موجود و دولت های تجدید نظر طلب میپردازد .گروه نخست بده دنبدال امنیدت و گدروه دوم در پدی
افزایش قدرت به نیروی نظامی روی میآورند و معمای قددرت -امنیدت را بده وجدود مدیآورندد .دو
معمای دفاع -امنیت و قدرت -امنیت به این واقعیت میپردازند که دفاع و قدرت بده عندوان عوامدل
تأمین امنیت در درون خود پرورش دهندة ناامنی هم میباشند و افزایش قدرت و امکاندات دفداعی در
مواردی نتایج معکوسی را نیز به دنبال خواهند داشت.
باید گفت که نظریه واق گرایی به عنوان یکی از قدیمیترین رهیافتها به مطالعات روابدط بدین
الملل ،همچنان از نفوذ و اعتبار زیادی در مطالعه روندهای گوناگون بین المللی از جمله مسائل امنیتی
برخوردار است .مفروضاتی چون سیاست قدرت ،خودیاری ،دولت محوری ،نقش اساسدی منداف ملدی
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دولت ها در تعیین سیاست خارجی و رفتار بین المللی آنها ،مفروضاتی هستند که به رغم انتقاداتی که
از طرف سایر نظریات روابط بین الملل متوجه واق گرایی اسدت و بدا وجدود تحدوالت ژرفدی کده در
کمیت و کیفیت روابط بین الملل حادث شده همچنان از قابلیت باالیی برای درک و تبیدین واقعیدات
بین المللی برخوردارند .مفاهیمی چون دولت محوری ،اهمیت افزونتر مسائل نظامی و رقابت دولتها
بر اساس قاعده حاصل جم جبری صفر ،که مورد تاکید مکتب کپنهاک اسدت از جملده مدواردی بده
شمار میروند که در پیوند نزدیک با مفداهیم و مفروضدات واقد گرایانده مدیباشدند .بدا ایدن وجدود
شاخصهای امنیت به طور مبسو از جانب مکتب کپنهاک طر و تشریح شدهاند که فراتدر از چشدم
اندازهای واق گرایانه میروند و از این منظر میتوانند در ترکیب با عناصر نظریه واق گرایی چارچوب
محکم تری را برای مطالعه روابط بین الملل فراهم آورند .مواردی چون بسط ابعاد امنیت از بعد امنیت
نظامی به سایر بخشها ،از جمله بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطدی و توجده بده ابعداد
بنیاذهنی امنیت در زمره موارد خا مورد توجه صاحب نظران مکتب کپنهداک بده شدمار مدیروندد.
)هشترودی)18 :1389 ،
مهمترین مباحث و نوآوریهای مکتب کپنهاگ
مفهوم امنیتی شدن و غیر امنیتی شدن:
مهمترین بح مکتب کپنهاگ نظریهی امنیتی ساختن میباشد که بیشتر بر پایه معرفت شناسی
سازه انگاری و واق گرایانه قرار گرفته است .امنیتدی سداختن بده معندای خدروج پدیددههدا از حدوزه
«سیاست عادی » یا «سیاست های عمومی» و وارد کردن آنها به حوزهی امنیتی است(عبداهلل خدانی،
 .)491 :1385ویور و بوزان بر اساس نظریدهی امنیتدی سداختن امنیدت را ندوعی «اقددام گفتداری »
میدانند .این مساله از آنجا ناشی میشود که مکتب کپنهاگ زبان را «کارکردی » میداند و از این رو
معتقد است که با بیان واژهی امنیت ،وضعیت سابق تغییر مدیکندد .بدر همدین اسداس ،ویدور نتیجده
میگیرد که امنیت به عنوان نشانهای که به چیز واقعی اشاره دارد نیست ،بلکه بیان ،خود نوعی اقددام
و عمل ست .به بیان واضح تر ،آنچه برای امنیت مهم و سرنوشت ساز قلمداد میشدود همدان چیدزی
است که زبان میسازد(عبداهلل خانی.)493 :1385 ،در نهایت ،امنیت نه پدیده ای عیندی و مربدو بده
خارج بلکه نتیجهی فرایند اجتماعی خدا مدیباشدد ) .(Wiliams,2003: 513-14بدا رد عیندی
بودن مقوله¬ی امنیت ،نظریهی امنیتی ساختن امنیت را موضوعی «بینداذهنی» و «خدود مصدداقی»
میداند .موضوع بیناذهنی به این مهم اشاره دارد که امنیت میان ارتبا بازیگر امنیتی ساز و مخاطدب
او ساخته میشود ) (Balzacq, 2005: 176-8فرایند امنیتی ساختن در مکتب کپنهاگ شامل سه
مرحله است )1 :شناسایی تهدیدات اساسی؛ )2اقدام اضطراری و فوری؛ و  )3ایجاد تأثیر بر روابط بدین
واحد (شامل رویههای بوروکراتیک بنا شده) به وسیله نقض قوانین .امنیتی سداختن نیازمندد :درک از
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تهدید اصلی؛ توانایی و قدرت معلق کردن قوانین وض شده برای پاسخ به تهدیدات؛ و توانایی متقاعد
کردن دیگران از احساس خطر و نیاز به نقض قوانین برای بقاسدت (Javan Shahraki, 2013:
 65-66).از نظر مکتب کپنهاگ ،مفهوم امنیت تاب روش تفسیری اسدت و معندی آن در کدارکرد آن
نهفته است و چیزی نیست که بتوان آن را از لحاظ تحلیلی یا فلسفی بر اساس آنچه که باید بهتدرین
باشد ،تعریف کرد .بدین ترتیب ،مفهوم امنیت را بر اساس روش هنجاری نیز نمیتوان توصیف نمدود.
از سوی دیگر ،مکتب کپنهاگ این گزاره را «که هر چه امنیت بیشتر باشد ،بهتر است» نمدیپدذیرد و
معتقد است که اساساً امنیت را باید به صورت منفی نگریسدت و بده عندوان شکسدتی در برخدورد بدا
مسائل در حوزهی «سیاست عادی» تلقی کرد .بنابراین ،در حالت مطلوب سیاست بایدد بتواندد طبدق
«روال عادی» و بدون باال بردن غیر معمول تهدیدات خا در حد و حدود ضرورت هدا و اسدتثناءها،
به مدیریت و کنترل پدیده ها و موضوعات بپردازد (عبداهلل خانی .)497 :1385 ،از نگداه ایدن مکتدب،
موفقیت در امنیتی ساختن هر پدیده به کاربرد موفقیت آمیز قواعد سدازندهی اقددام گفتداری بسدتگی
دارد .این مساله در درجه اول منو به وضعیت بازیگر امنیتی ساز است .در این راستا ،نظریهی امنیتی
ساختن معتقد است که امنیتی ساختن هر پدیده شامل سه جزء است :بدازیگر امنیتدی سداز ،پدیددهی
امنیتی و مخاطب .در این چارچوب ،موفقیت به دو عامل «زبانی – دستوری» (داخلی) و «زمینه ای –
اجتماعی » (خارجی) بسدتگی دارد (عبدداهلل خدانی .)498 :1385 ،عامدل دیگدر در موفقیدت امنیتدی
ساختن پرهیز از قرار دادن همه نوع اقدام گفتاری به عندوان پدیددهی امنیتدی اسدت .بندابراین ،بایدد
پدیده ها یا موضوعاتی را امنیتی ساخت که قرار دادن آن در چدارچوب مفهدوم «تهدیددات وجدودی»
امکان پذیر باشد و به بیان دیگر ،شایستگی انتساب به چنین مفهومی را داشته باشد .بر این اسداس،
هر مساله ای قابلیت امنیتی شدن را دارد به شرطی که بتوان آن را به نقطهای رسداند کده بده عندوان
تهدید وجودی پذیرفته گردد .در همین خصو  ،ویور معتقد است که در سنت کالسیک امنیت ملدی
بر بقای دولت تمرکز میشود و در نظریه امنیتی شدن نیز تمرکز روی بقاسدت؛ لدذا بقداء متدرادف بدا
تهدیدات وجودی و به بیان دیگر ،وضعیت های مربو به حداکثر خطر در نظر گرفته میشود .از نظدر
ویور ،هر بخشی (نه فقط بخش نظامی) میتواند در هر زمان مهمتدرین کدانون نگراندیهدا در مدورد
تهدیدات ،آسیب پذیری ها و دفاع باشد .در چنین حالتی منطق امنیت را میتوان بدون از دست دادن
خا بودن مفهوم آن بسط داد .سازوکاری که ایدن توسدعه را مدیپدذیرد و امکدان پدذیر مدیسدازد
عبارتسددت از شددناخت امنیددت بددا منطددق تهدیدددات وجددودی و در نهایددت ،ضددرورت اضددطرار
(Waver,1995: 29-51).در مجموع ،مکتب کپنهاگ امنیتی شدن موفق را در سه عامل خالصده
می¬نماید؛ اول ،انطبا پدیده با تهدید وجودی؛ دوم ،ضرورت اقدام اضطراری در خصو برخورد بدا
آن پدیده و به بیان دیگر ،فوریت داشتن مواجهه با آن پدیده و در نهایت ،تأثیر بر روابط میان واحددها
(عبداهلل خانی.)495-6 :1385 ،
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سرانجام ،مکتب کپنهاگ در پاسخ به این سؤال چه کسی پدیده را امنیتی میکند ،معتقدد اسدت
که هر کسی میتواند هر پدیده را امنیتی نماید .مثالً مطبوعات یا رهبدران گدروههدای سیاسدی .ایدن
نوعی برداشتی واق گرایانه است .اینکه هر بازیگری که حداقل شرایط امنیتی ساختن را داشته باشدد
میتواند پدیدهای را امنیتی نماید ،میتواند ما را به این نتیجه برساند کده احتمدال ناکدامی در امنیتدی
ساختن و امکان امنیتی شدن پدیده هایی که به شرایط اضدطرار نرسدیده و همچندین امکدان پایدان
نیافتن وضعیت امنیتی شده یک پدیده همدواره وجدود دارد .زیدرا بدازیگران امنیتدی سداز متفداوت بدا
جایگاهها و موقعیتهای متفاوت ،دارای عالیق ،مناف و ارزشهای متفاوت بوده و از این رو نداامنی بدر
اثر امنیتی ساختن های خودخواهانه همواره تهدیدی جدی برای مناف میباشد(عبدداهلل خدانی:1385 ،
 .)497با توجه به نظریه امنیتی ساختن ،از مهم ترین دستاوردهای نظری مکتب کپنهاگ را باید ارائده
نظریه «مجموعه امنیتی منطقه ای» از سوی بری بوزان دانست که با توجه به ناکارآمدی رویکردهای
سنتی و عدم توجه به شناخت شناسی مفهوم امنیت در ساخت تازه نظام بین الملل ،رویکرد جدیدی را
در حوزهی مطالعات امنیتی ارائه نمود(دادا اندیش و کوزه گر کالجی.)75 :1389 ،
مجموعه امنیت منطقهای
بوزان برای نخستین بار «نظریه مجموعه امنیتی کالسدیک» را در ویدرایش اول کتداب خدود در
سال « 1983مردم ،دولتها و هراس» مطر نمود .وی در این تحلیل دو گام مهم برداشت :نخسدت،
توجه به سطح تحلیل منطقهای بر پایهی ماهیت رابطهای امنیت و درک آن به عنوان پدیدهای به هم
وابسته ( و نه صرفاً یک موضوع جددا از هدم) و دوم ،ترسدیم طیدف کداملی از الیدههدای تحلیدل
 (Buzan, 1983: 115).به موازات طر این نظریده ،کداربرد آن بدرای تبیدین تحدوالت امنیتدی
مناطق مختلف جهان نیز آغاز شد که نخستین بار از سوی بری بوزان برای تحلیل مسائل جنوب آسیا
و خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفت .فروپاشی جهان دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی بدر
سامانه بین المللی بوزان را بر آن داشت تا با بازنگری در دیدگاه پیشین خود ،در ویدرایش دوم کتداب
«مردم ،دولتها ،هراس» نظریه «مجموعه امنیت منطقهای» را مطر نمایدد کده قدادر باشدد تبیدین
بهتری از تحوالت پیچیدهی جهان پ از جنگ سدرد ارائده دهدد .ایدن نظریده درواقد چهدارچوبی
مفهومی است که دربرگیرنده ساختارهای جدید امنیت بین المللی یعنی مناطق است و شامل مدلی از
امنیت منطقهای میشود که بر اساس آن میتوان امکان تحلیل ،تبیین و تا حدی پیش بینی تحوالت
درون هر منطقه را ایجاد کرد .در واق  ،نظریهی مجموعهی امنیتی ترکیبی از رهیافتهدای «مدادی
گرایانه» و «سازه انگارانه» است؛ زمانی که ایدههای مربو به وضعیت سرزمینی یک کشور و نحدوه
توزی قدرت مورد توجه قرار میگیرد رهیافتهای نوواق گرایانه نزدیک میشود و آن هنگام کده بده
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فرایند امنیتی شدن به عنوان برآیند تعامل بین االذهانی کنشگران توجده دارد ،رهیافدتهدای سدازه
انگارانه پررنگ میشود ( .)Sedivy, 2004: 461بنیان نظریهی جدید بر این فرض استوار بدود کده
پایان جنگ سرد سبب آغاز ناامنیهای بسیار گستردهای شدده اسدت کده ریشده در محددودیتهدای
دیدگاه «واق گرایانه» و «جهان گرایانه » از ماهیت و ابعاد امنیت دارد .بدین ترتیب که مکتب واق
گرا با تلقی دولت به عنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهان گرا با تلقی نظام بدین الملدل بده
عنوان یگانه عامل امنیت از کانون تکوین حرکتهای اصلی منطقه غفلدت کدرده اندد .بندابراین ،الزم
است برای ارائه فهم مناسدب از سرشدت و سرنوشدت امنیدت بده سداختار منطقدهای و ویهگدیهدای
کشورهایی که در منطقهای خا قرار دارند و از مطالعات امنیتی مشابه ای برخوردارند ،توجده کدرد.
البته ،این رویکرد بوزان در چارچوب مکتب کپنهاگ به معنی نفی کامل دیگر رهیافت ها نیست بلکده
تلفیقی از آنهاست .چنانچه خود به این نکته اشاره میکند که« :نظریده مجموعده امنیتدی منطقده ای
مکملی برای دیدگاههای نوواق گرایانه و جهان گرایانه است»(دادا اندیش و کوزه گر کدالجی:1389 ،
 .)77-8همچنین،مجموعه های امنیتی منطقه ای به پنج نوع کلدی تقسدیم مدیشدوند .در «مجموعده
امنیتی استاندارد» ،که مجموعه امنیتی توسط قدرت های سطح منطقه ای تشکیل میشود که میتواند
تک قطبی ،دوقطبی یا چندقطبی باشد« .مجموعه امنیتی منطقهای مرکزگرا» ،مجموعهای اسدت کده
با حضور ابرقدرت یا قدرت های بزرگ و یا نهادهای امنیتی تشکیل میشدود .ندوع سدوم« ،مجموعده
امنیتی قدرت بزرگ» است که قطب آن با بیش از یک قدرت سطح جهدانی (قددرت بدزرگ) تعریدف
میشود .در نوع چهارم یا «ابرمجموعه ها» ،چند قدرت بزرگ حضور دارند و در آن ،سدطح فرامنطقده
ای جانشین سطح بین منطقه ای میشود .آخرین حالت نیز« ،نبود مجموعه امنیتی منطقدهای» اسدت
که در آن ،منطقه بدون وجود مجموعه امنیتدی منطقدهای وجدود دارد Buzan and Waever,
)2003).
در واق  ،با بوجود آمدن وضعیتهای جدید امنیتی و اهمیت یافتن مطالعات منطقه گرایی ،مکتدب
کپنهاگ و در رأس آن بری بوزان با نقد دیدگاههای کالسیک منطقه گرایدی افدرادی مانندد ارنسدت
هاس  ،میشل برچر ،کانتوری و اشپیگل کوشش نمودند نظریه و تعریف جدیدی را از پدویش جدیدد
منطقه ارائه دهند که قابلیت انطابق بیشتری با شرایط و تحوالت پ از جنگ سرد داشته باشند.
نوآوری مکتب کپنهاک در مطالعات امنیت منطقهای
در این راستا ،از مهم ترین نوآوریهای این مکتب سطح تحلیل است .بر همین مبنا و به طور کلدی
سه دیدگاه کالن پیرامون نقش مناطق و جایگداه آن قابدل توجده اسدت .بدر اسداس اولدین دیددگاه،
بازیگران بین-المللی در هر سطح و موقعیتی که قرار دارند ،دارای رفتارهای مشخصی خواهند بدود و
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بنابراین ،سطح منطقه ای نیز جایگاه ویهه و جداگانهای نخواهد یافت .بدین ترتیب ،نظریههای امنیتی
که در سطح بین الملل وجود دارند قابلیت تطبیدق و تجزیده و تحلیدل مسدائل منطقدهای را نیدز دارا
میباشند .دومین دیدگاه مناطق را به صورت جدا از هم فرض نموده و معتقد اسدت کده مفروضدات و
متغیرهای هر منطقه ،خا همان منطقه میباشد و قابل تعمیم و تطبیق بده سدایر منداطق نیسدت.
دیدگاه سوم ،نگاهی میانه و حد وسط به دو دیدگاه قبلی دارد .از نظر این دیدگاه ،مناطق دارای سطح
تحلیل جداگانه هستند و از سطو باالتر و پایینتر خود تأثیر پذیر و تاثیرگذار میباشند .امدا از سدوی
دیگر ،هر چند مناطق از نظر ویهگیها با هم فر دارند ،اما ضرورتی برای طر معیارهای مخصدو
به هر منطقه وجود ندارد و تنها تفاوتهای مناطق در «ساختار امنیتی» آن ها میباشدد(عبدداهلل خدانی،
 .)275 :1383بوزان و ویور تأکید دارند که مناطق امنیتی به صورت سیستم های فرعی هستند کده در
آنها بیشتر تعامل امنیتی ،داخلی است .آن ها نتیجه گرفتند که طر هانتینگتون از مناطق /تمدن ها در
چندین نقطه متفاوت است چراکه آن را به عنوان بازتابی از قرابدت هدای فرهنگدی زمینده ای در نظدر
گرفتدهانددد ،درحددالی کدده مجموعدده امنیتددی توسدط الگوهددای واقعددی از شددیوههددای امنیتددی تعریددف
شدهاندد( )Mirhosseini, 2012: 23بدر اسداس ایدن بنیدان نظدری ،بدوزان مجموعدهی امنیتدی
منطقهای را این گونه تعریف میکند«:مجموعهای از واحدها با شبکهای از روابط امنیتی متمایز و مهم
که تضمین میکند اعضاء دارای سطح باالیی از وابستگی متقابل امنیتی هستند؛ یک گروه از کشورها
که نگرانیهای اولیه و اصلی آنها به اندازه ای به هم وابسته است که در واق تصور امنیت ملی آنها بده
صورت متمایز از یکدیگر ممکن نیست و مسائل امنیتی آنها به صدورت منطقدی نمدیتوانندد جددا از
یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند یا اینکه حل و فصل شوند»(داداندیش و کدوزه گدر کدالجی،
.) 78 :1389
نتیجه گیری:
تئوریهای جدید مطالعات امنیتی مانند مکتب کپنهاگ ,به رغم آنکه امنیت ملدی را مرکدز ثقدل
وگرانیگاه مطالعات خود قرار دادهاند ،معتقدند که اگر دولت نتواند امید به زندگی را در بین شدهروندان
تأمین وتضمین کند ،از لحاظ امنیت اجتماعی وعمومی فاقد کارآمدی باشد و امنیت اقتصادی و زیست
محیطی را تأمین ننماید ،فاقد هرگونه امنیت ملی است .باری بوزان به عنوان نمایندده اصدلی مکتدب
کپنهاگ معتقد است که امنیت دیگر مفهوم سنتی خود را که در چدارچوب مددل وسدتفالیایی بدود ,از
دست داده و امروزه امنیت چند بعدی شده است .بوزان معتقد است که امنیت ملی و امنیت بین المللی
به وسیله امنیت منطقهای معنا ومفهوم مییابد .در نتیجه سیاست خارجی مناسب هرکشوری با توجده
به مکتب کپنهاگ ،سیاستی است که به امنیت چند بعدی توجهی ویهه نمیاد و برای کسب امنیت ملی
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خویش ،نگاه ویههای به امنیت منطقهای خود داشته باشد .بر این اساس سیاست خارجی به این دلیلی
باید به امنیت نگاه چند بعدی داشته باشد که به عنوان مثال ،تهدیدات اقتصادی متفاوت از تهدیددات
نظامی است .تهدیدات اقتصادی خارجی ممکن است از جانب اقتصاد جهانی صورت بگیدرد ،چدرا کده
هی کشوری به تنهایی توان مقابله با اقتصاد جهانی را نددارد و تصدمیمات آنهدا ،هرچندد هدم غیدر
منصفانه باشد ،امنیت اجتماعی را متأثر میسازد .بنابراین بازیگران اقتصداد بدینالمللدی ممکدن اسدت
تصمیم بگیرند که توان یک دولت را در زمینه تأمین مایحتاج نیروهای نظامی وتهیهی نیازهای اولیده
مردمش تحت تأثیر قرار دهند و بدین وسیله به امنیدت اجتمداعی و ثبدات رژیدم حداکم صددمه وارد
میکنند .از سوی دیگر به رغم آنکه در همه کشورها ،تهدیدات اقتصادی و زیست محیطی مهمتدرین
مساله امنیتی در قرن  21به شمار میآید,با این حال دولتها فکر میکنند که تهدیدات نظامی خدارجی
مهمترین معضل است .همچنین علیرغم آنکه به عقیده رهبدران کشدورها ,ارتبدا مسدتقیممی بدین
امنیت اجتماعی ومشروعیت ی ا امنیت ملی وجود ندارد بدا ایدن حدال بایدد توجده داشدت کده امدروزه
مشروعیت موثرترین عامل در امنیت ملی هرکشور محسوب میشود .بدین ترتیب با توجه به مسدائل
فو (امنیت چند بعدی) معنا و مفهوم مییابد.
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