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چکیده
امنیت منطقهای که از جمله مفاهیم محوری مکتب کپنهاگ و مورد تاکید باری بوزان و الی ویور
را تشکیل میدهد ،مجاورت و وابستگی متقابل امنیتی در خوشههای منطقهای را بسیار حائز
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اهمیت میپندارد .بهعبارتی دیگر ،به دلیل اهمیت مولفههایی نظیر قطبش ،ساختار آنارشیک،
مرزها ،باز بودن و ساخت اجتماعی ،الگوی رفتاری مجموعههای امنیتی در مناطق مختلف و
اتخاذ رویه همکاریجویانه در میان خود و مقابله با غیر بیش از پیش برجسته گردیده است .بر
این اساس ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که امنیت منطقهای چه تاثیری
امنیت منطقهای به دلیل تاکید بر الگوی دوستی -دشمنی ،بیناذهنی بودن امنیت ،رژیمهای امنیت،
آرایش واحدها و توزیع قدرت میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب
مجموعههای امنیتی منطقهای میگردد .این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و
گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و منابع اینترنتی به بررسی تأثیر امنیت منطقهای بر
رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق پرداخته است .این مقاله به این نتیجه دست یافته است
که اهمیت حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر
مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیمهای امنیت منجر به شکلگیری
ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقهای گردیده است.
واژگان کلیدی :امنیت منطقهای ،رژیمهای امنیت ،مجموعه امنیتی کالسیک و منطقهای

 -1دانشیار دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
 -2دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبایی
نویسنده مسئول ،ایمیل؛ Mh..hossein25@yahoo.com
 -3دانشآموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
 -4دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه زنجان
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بر الگوهای رفتاری مناطق و مجموعههای امنیتی متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که
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مقدمه
با توجه به اینکه در تحلیل مسائل منطقهای و بینالمللی و چگونگی روابط بازیگران با
یکدیگر از نظریات مختلف بهره گرفته میشود ،میزان ارزیابی دقیق و چرایی تحوالت
در برخی از مواقع با ابهام مواجه میشود زیرا هر یک از این نظریات قسمتی از واقعیت
را به نمایش گذاشته و از واکاوی عمیق مسائل عاجز هستند .عالوه بر این ،در دنیای
پیچیده کنونی تدوین استراتژیها و پیشبینی تحوالت آینده از ضرورتهایی است که
دولتها برای تأمین امنیت به آن نیازمند هستند .به کارگیری استراتژی مناسب و مطلوب
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در جهت کاهش تنشها از جمله ضرورتهایی است که اهمیت فراوانی برای اثر گذاری
و تعامل سازنده و مؤثر با کشورهای منطقه دارد .در این راستا ،پژوهش حاضر با تاکید
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بر سطح تحلیل منطقهای و فارغ از هر گونه کلیگویی به دنبال واکاوی امنیت منطقهای و
بهویژه ارزیابی رفتار مجموعههای امنیتی مناطق است .اساسا ،شناخت عمیق مسائل در
سطح منطقهای از طریق مولفههای مورد تاکید مکتب کپنهاگ بهتر میتواند مورد ارزیابی

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

قرار گیرد .باید اذعان داشت مکتب کپنهاک 1که برای بیان نقطه نظرات باری بوزان ،2الی
ویور ،3پاپ دو ویلد 4و برخی دیگر از صاحب نظران امنیتی به کار برده شده است ،جزء
اولین رهیافتهایی بهشمار میرود که در راستای پایهگذاری جایگاهی مستقل برای
مطالعات امنیتی تالش نموده تا این مطالعات را از مطالعات استراتژیک تفکیک کرده و
آن را در ذیل روابط بینالملل و مطالعات استراتژیک را نیز در ذیل مطالعات امنیتی قرار
دهد .مکتب کپنهاگ که در سال  1397م .توسط جمعی از اندیشمندان شکل گرفت،3
اصوال به مطالعات امنیتی دوره پساجنگ سرد و تحوالت گستردهای که در حوزه امنیت
رخ داده ،توجه میکند .یکی از بحثهای هستیشناختی مکتب کپنهاگ ،اهمیت مطالعه
دولت و فرد در مسائل امنیت هستیشناسانه است .بهعبارتی دولت بهعنوان یک ویژگی
جمعی میتواند یک سطح تحلیل برای مطالعه امنیتی باشد ،ولی امنیت فردی نیز خود
میتواند در نگرش فوق مطالعه شود؛ چراکه دیگر دولت تنها موضوع و میدان امنیت
1. Copenhagen School
2. Barry Buzan
3. Oli Weaver
4. Pop du Wilde
 .5البته به طور مشخص در سال  5895توسط باری بوزان بنیاد گذاشته شد.

نیست .مهمترین بحث شناختشناسی ـ روششناختی در مورد مکتب کپنهاگ موضع
میانهای است که از نظر شناختشناسی میتوان در آن جستجو کرد .یکی از انتقادات مهم
بوزان به اثباتگرایی نظیر مورگنتا 1و پسااثباتگرایانی که شامل طیف وسیعی از
فمنیستها ،پستمدرنیستها و انتقادیها میشود ،این است که آنان یا بر عنصر مادی
امنیت تأکید میکنند یا در مباحث انتزاعی غیرقابل فهم غوطه ور شدهاند
( .)Buzan&waver,2003:43باری بوزان از بنیانگذاران این مکتب "خود را وابسته به
مکتب انگلیسی روابط بینالملل میداند که بر جامعه بینالملل ،جامعهجهانی ،تکثرگرایی،
اهمیت نهادها و کاربرد ایدهها در فهم سیستم بینالمللی تأکید دارند"
(ابراهیمی.)44311349،
بوزان معتقد است که مکتب کپنهاگ خود را برخوردار از روشهای رئالیستی از فهم
روابط بینالملل دانسته و پیرامون کاربرد تئوری چندبعدی و ایده جامعه بینالمللی جهت
جمله مفاهیم مهم این مکتب ،امنیتی ساختن و امنیت منطقهای است که بوزان آن را مرکز
ثقل علمی این مکتب میداند ( .)Buzan,2006:4بهطور کلی فلسفه تأسیس مکتب
کپنهاگ ،تفسیر ناامنی جهانی با توجه به ناکامی اندیشمندان سنتی در تحلیل بحرانها و
ثبات بینالمللی است .از آنجا که سنتگرایان با تاکید بر نقش بیبدیل دولت در مهندسی
سیاسی و اجتماعی موجبات وقوع جنگهای جهانی و شعله ور شدن اختالفات
بینالمللی را فراهم آورده بودند ( )Terriff,1999:29در این راستا ،این سؤال مطرح
میشود که امنیت منطقهای چه تاثیری بر الگوهای رفتاری مناطق و مجموعههای امنیتی
متشکل از آن دارد؟ فرضیه تحقیق این است که امنیت منطقهای به دلیل تاکید بر الگوی
دوستی -دشمنی ،بیناذهنی بودن امنیت ،رژیمهای امنیت ،آرایش واحدها و توزیع قدرت
میان آنها منجر به تنظیم رفتار بازیگران در چارچوب مجموعههای امنیتی منطقهای
میگردد .این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و گردآوری اطالعات به
صورت کتابخانهای و منابع اینترنتی به بررسی مفهوم امنیت منطقهای مورد تاکید مکتب
کپنهاگ و تاثیرآن بر رفتارشناختی مجموعه امنیتی مناطق میپردازد.
1. Morgenthau
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فهم ساختار معاصر جامعه بینالمللی و نقش قدرتهای بزرگ کوشش مینماید .از
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 .1واکاوی مفهوم امنیت و چارچوب نوین تحلیلی مکتب کپنهاگ
اصوال هر چند امنیت 1ریشه در تاریخ بشری دارد ،اما پیدایش آن به صورت رسمی با
پیدایش دولت-کشور در سال  1944هماهنگ است و توسعه آن در روابط بینالملل
توسط افرادی چون باری بوزان ،ریچارد لیتل 2و توماس برگر 3مورد واکاوی قرار گرفته
است .این حرکت اغلب به صورت تالش برای فراختر ساختن دستور کار امنیت با قائل
شدن شأن امنیتی برای موضوعات و مسائل اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی در کنار
مسائل و موضوعات سیاسی و نظامی که محور بررسیهای سنتی امنیت را تشکیل
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میداد ،مطرح شده است (بوزان .)1311349،با این وجود باید گفت که در زمینه مفهوم
امنیت ،اجماع نظر چندانی میان نظریهپردازان و مکاتب روابط بینالملل وجود ندارد و
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هر کدام از مکاتب بر اساس دیدگاههای خود به ارائه تعاریف متعدد در این زمینه
پرداختهاند .آثار و متون موجود در علم روابط بینالملل نیز هر کدام با تکیه بر پارادایمی
خاص به طرح دیدگاه خود در مورد امنیت پرداختهاند و برخی نیز صرفا به جمعآوری

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

دیدگاهها اقدام کردهاند ،اما هیچ کدام طرح مفهومی و تئوریک جامع برای مطالعه این
پدیده در سیاست بین الملل نوین ارائه ننمودهاند (قاسمی .)32211331،در تعریف امنیت
نیز برداشتهای گوناگونی مطرح شده است .بر این اساس ،تعریف فرهنگ لغات از
امنیت عبارت است از در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت شدن و همچنین
عبارت است از رهایی از تردید ،آزادی از اضطراب ،بیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان
موجه و مستند (میرعرب .)13311373،معنای اصلی و استاندارد امنیت به معنای ایمن
بودن و به دور بودن از مخاطرات است .این واژه بهطور تلویحی معنایی منفی دارد؛
چراکه اغلب به معنای حفاظت و دفاع در مقابل خطرات و تهدیدات مورد استفاده قرار
میگیرد تا اینکه به دنبال ارتقاء شرایط مطلوبی باشد .امنیت بر اساس توجیه نظریههای
اجتماعی امری است که باید به وسیله قدرت دولت تأمین گردد (.)walker,1988:71-82
این در حالی است که موقعیت امنیتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر با
عوامل داخلی شکل میگیرد و تهدیدات نسبت به دولتها برخاسته از مجموعهای از
1. Security
2. Richard Little
3. Thomas Berger

عوامل زیست محیطی ،اقتصادی ،نظامی ،مشکالت قومی و مسائل مربوط به جانشینی
قدرت است ( .)Azar &In moon,1984:35مصداق مفهوم «از خطر محافظت شدن» در
تحوالت منطقه خاورمیانه یافت میشود؛ چراکه هر کدام از بازیگران تالش مینمایند تا
اطمینان الزم را کسب نمایند .در این میان شورای همکاری خلیج فارس بهعنوان خوشه
منطقهای حاشیه خلیج فارس ،الگوی رفتاری خود را متناسب با تحوالت منطقه و ضریب
اطمینان و اعتماد ترسیم نموده است .با این وجود ،مفهوم امنیت معانی و ابعاد دیگری نیز
دارد که در مطالعه رفتارشناختی شورای همکاری خلیج فارس بسیار حائز اهمیت است.
از لحاظ تاریخی ،امنیت بهصورت یک ارزش حیاتی و هدف غایی رفتار دولتها
مورد توجه قرار گرفته است .بر حسب سنت در تحلیلهای مربوط به امنیت در
چارچوب سیاست خارجی ،بیشتر بر روی ابعاد نظامی آن تاکید میشود .تحت این
شرایط تهدیدات میتوانند به صورت جنگ و تعارضات نشان داده شوند .در
تسلیحاتی 2و به وجود آوردن اتحاد و ائتالفهای گوناگون بسیار متداول بودهاند
(قوام .)33311332،در یک ارزیابی کلی سه نظریه و رویکرد مهم نسبت به مفهوم امنیت
مطرح میگردد که مکتب کپنهاگ نسبت به آنها انتقاداتی را مطرح کرده است .این
نظریات عبارتند از رئالیسم ،3لیبرالیسم 4و سازهانگاری.3
در چارچوب پارادیم واقعگرایی ،امنیت در اشکال سیاسی و نظامی بهصورت
حمایت از مرزها و حفظ تمامیت ارضی و ارزشهای یک دولت در مقابل خطرهای
محیط بینالمللی متخاصم تعریف میشود .آنها امنیت را از جمله مفاهیم اصلی روابط
بینالملل قلمداد میکنند و در اندیشه آنها ناامنی همواره تهدید کننده واحدهای سیاسی
است و امنیت چیزی یا هدفی است که دولتها در پی آن هستند .قدرت نیز از جمله
عوامل بروز ناامنی است و به همین دلیل کشمکش و رقابت بر سر قدرت و ناامنی
فراگیر در سیاست بینالملل در نتیجه کنشهای بازیگران برای به دست آوردن قدرت
1. Balance of Power
2. Arms races
3. Realism
4. Liberalism
5. Constructivism
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سیاستگذاریهای امنیتی کالسیک ،راهبردهایی نظیر ایجاد موازنه قدرت ،1مسابقات
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است (بیلیتس و اسمیت .)14311343،بنابراین ،امنیت در نزد واقعگرایان به معنی نبود
تهدید امنیت فیزیکی آن هم از نوع نظامی است .در دوران جنگ سرد نیز امنیت در
چارچوب پارادایم واقعگرایی مطرح میشد (سازمند و قنبری .)411331،این دیدگاه
همچنین معتقد است ،نظر به اینکه دولتها از وارد شدن به جنگ نگرانند ،بنابراین امنیت
دغدغه اصلی آنان را تشکیل میدهد .وجود آشوب زدگی بدان معناست که دولتها
نمیتوانند بهطور کامل روی حمایت سایرین حساب کنند .از دیدگاه نوواقعگرایی 1نیز
در حالت آشوبزدگی ،تأمین امنیت عالیترین هدف تلقی میشود .دالیل چندی وجود
39

دارد که طی آن دولتها به همسایگان خویش حمله میکنند 1امکان دارد آنان به افزایش
موقعیت قدرت خود بیندیشند ،ممکن است خواهان دسترسی به منابع استراتژیک باشند
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و یا آنکه در نگرانی و اضطراب قوی شدن همسایگان خویش به سر برند و باالخره
امکان دارد علت حمله آنان یک سلسله برداشتهای نادرست از مقاصد دولتهای دیگر
باشد .از این منظر بدون توجه به انگیزههای مزبور در مجموع دولتها ذاتا احساس عدم

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

امنیت میکنند .گرچه واقعگرایان مزیتهای اقتصادی و جغرافیایی را برای تقویت
دولتها در نظر دارند ،ولی در مرحله غایی این قدرت نظامی است که میتواند برای
دولتها امنیت بیشتری به ارمغان آورد (قوام.)334-393 11332،
در حالی که مسئله عمده برای رئالیستها امنیت ملی است ،لیبرالها موضوعات
چندگانهای را همراه با مسائل اقتصادی ،اجتماعی و رفاهی در دستور کار قرار میدهند و
مطالعات امنیتی خود را بر پایه صلح استوار میسازند و اعتقاد دارند پیروزی نمیتواند
تضمین کننده امنیت باشد زیرا شکست خوردگان در صدد چالش مجدد با فاتحان
میباشند .آنها با استفاده از مفهوم عقاید بر این باورند که با تغییر در عقاید هر بازیگر،
مفهوم امنیت نیز همواره در معرض تغییر خواهد بود و بر خالف واقعگرایان وجود مرز،
حاکمیتهای جداگانه ،تصلب مرزبندیهای حقوقی و فیزیکی ،تقویت ملتگرایی و
وجود رژیمهای غیردموکراتیک را از جمله عوامل امنیتزدا و توسعه همکاری جهانی از
طریق نهادهای بینالمللی را از جمله عوامل امنیتزا میدانند (سازمند و قنبری.)311331،
سازهانگاری بهعنوان یکی دیگر از نظریههای روابط بینالملل محصول زبان شناختی
1. Neo Realism

ساختاری ،نظریه سیاسی پست مدرن ،نظریه انتقادی ،نقد ادبی و مطالعات فرهنگی
رسانهای است که ضمن تاکید بر ساختار هویت و منافع ،بازگردانیدن فرهنگ و
سیاستهای داخلی به عرصه نظریه روابط بینالملل را مطرح میسازد (قوام.)12911332،
در حقیقت سازهانگاران به دنبال ایجاد پلی میان نظامهای داخلی و بینالملل هستند و
این دغدغه سازهانگاران امنیت داخلی و خارجی را به هم مرتبط میکند .در مطالعات
امنیتی سازهانگاران ،امنیت و ناامنی از نحوه تفکر نسبت به منافع و تهدیدات سرچشمه
میگیرد و اینکه امنیت بیش از عوامل مادی قدرت بر میزان فهم و درک مشترک
بازیگران از یکدیگر متکی است ،از مهمترین گزارههای رهیافت امنیتی سازهانگاران
محسوب میشود (سازمند و قنبری.)411331،
در تفاوت میان مکتب کپنهاگ و سازهانگاری در رابطه با مسئله امنیت میتوان گفت
مکتب سازهانگاری با تعدیل خواستههای حداکثری در دو رویکرد رئالیسم و لیبرالیسم،
درک مطلوب و نزدیکتر به حقیقت را کسب نماید .مطالعات امنیتی که با رویکرد
سازهانگاری انجام گرفته است ،تالش دارد تا فرآیندهای تحول اجتماعی و بینالمللی را
در ارتباط با یکدیگر مورد ارزیابی قرار دهد .آنها بر این اعتقادند که معادله قدرت و
امنیت در شرایط موجود تغییر یافته است .در این ارتباط ،قدرت با شاخصهای متفاوتی
از دوران گذشته همراه است .آنها سرچشمه امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر بازیگران
نسبت به پدیدهها و موضوعات ،خصوصا منافع و تهدیدات میدانند و معتقدند که هر
اندازه ادراکات و منطق بازیگران نسبت به پدیدهها و موضوعات نامتجانس و متناقضتر
باشد ،میزان بیاعتمادی میان آنها نیز افزایش مییابد و دولتها بیشتر به سوی خودیاری
میروند ،اما اگر دانش مشترک ایجاد شود ،میتوان به سمت جامعه امنیتی صلحآمیزتری
رفت .از منظر سازهانگاری امنیت بیش از قدرت بر میزان درک و فهم مشترک بازیگران
از یکدیگر استوار است .بهنحوی که برخی اوقات ساختارهای اجتماعی ،عملکردها را
چنان تحتتاثیر قرار میدهند که اتخاذ هرگونه استراتژی برای تغییر آن غیرممکن
میشود .از سوی دیگر ،در تحلیل مفهومی امنیت میتوان دو نوع داللت مفهومی را برای
امنیت مطرح کرد 1نخست ،داللت عینی است که حکایت از فقدان تهدید علیه ارزشهای

سیاست جهانی
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کیفیت حیات اجتماعی ،نظامی ،اقتصادی و غیره سیستم بینالملل را بازخوانی میکند تا
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حیاتی واحد مورد نظر دارد .در این دیدگاه ،امنیت بهعنوان یک داده مطرح میشود و
محوریت در تعیین منافع ،عنصر قدرت است که میتوان از طریق شاخصهای مختلف
به آن دست یافت و بر این اساس اهداف خود را ترسیم نمود .بنابراین در اینجا وجود یا
عدم وجود تهدید به صورت واقعی مطرح است ،اما دومین داللت مفهومی بهصورت
ذهنی است که در حقیقت حکایت از وجود یا عدم وجود ترس و وحشت از حمله به
ارزشهای اساسی دارد .این دیدگاه ،امنیت را بهعنوان یک ساخته تصور مینمایند که در
ذهن گروهها و نخبگان شکل میگیرد .در این راستا گفتمانهای مختلف در عرصه امنیت
55

توسط گروهها و نخبگان درون واحد شکل گرفته و نوعی تکثر گفتمانی پدیدار میگردد
که در جدال بین این گفتمانها ،گفتمان حاکم به ترسیم حوزههای امنیت و داللتهای

س ی ا س ت ج ها ن ی

آنها در عرصه سیستم اقدام مینماید (قاسمی  .)32311331در مجموع مطالعات سنتی و
دورههای تکامل در زمینه امنیت که مولفههای آن از سوی مکتب کپنهاگ مورد انتقاد
واقع شده است را میتوان در نمودار زیر یافت1

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

نمودار شماره  :1دورههای تکامل امنیت
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سیاست جهانی

(قاسمی)33411331،

مکتب کپنهاگ نقطه نظرات کسانی که امنیت را فقط در چارچوب عینی و جدا از ذهن و
بوزان نقطه آغاز مسئله امنیت را ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران معرفی میکند .او بیان
میدارد که مسئله امنیت در اجتماع شناخته میشود زیرا بازیگران میتوانند به آن رجوع
کنند و برخی پدیدهها را به تهدید نگاه کنند و دیگران را وادار نمایند که از وضعیتی
امنیتی شده و الزامات آن پیروی نمایند .بنابراین به نظر نمیرسد که این مسائل صرفا در
ذهنهای

بسته

وجود

داشته

باشد،

بلکه

یک

ویژگی

اجتماعی

است

(عبدالهخانی .)12911332،باری بوزان با انتقاد از آنچه آن را برداشت سادهانگارانه از
مفهوم امنیتی مینامد ،معتقد است که بر خالف اعتقاد رئالیستها به کسب امنیت از
طریق کسب قدرت و یا اعتقاد آرمانگرایان به تاٴمین امنیت از طریق صلح ،اکنون نیاز به
ارائه یک دیدگاه میانه که هر دو مفهوم قدرت و صلح را در خود جای دهد بهعنوان
بهترین تعریف برای مفهوم امنیت ضروری است (بوزان .)13-19 11374،در واقع وی
هم از نگرش متعارف در روابط بینالملل انتقاد میکند و هم تالش دارد از
محدودیتهای نگرش ایدئالیستی نسبت به صلح و هم تاکید واقعگرایان بر قدرت
بگریزد تا به این ترتیب به شکل عامتری نسبت به مسائل بینالملل بیندیشد .از دیدگاه
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افکار افراد تلقی میکنند ،رد کرده و آن را بهعنوان موضوعی بیناذهنی تعریف میکند.

بوزان ،امنیت نیازمند یک موضوع مرجع است .به این معنا که چه چیزی یا چه کسی
ایمن است؛ چراکه افراد ،بالقوه توسط خطرات مختلف طبیعی یا اجتماعی مورد تهدید
قرار میگیرند (سیمبر .)71311373،وی ابعاد امنیت را در پنج بعد نظامی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و زیست محیطی گسترش میدهد که میتوان آن را واکنشی نسبت به
دیدگاه رئالیستها و لیبرالیستها نسبت به امنیت دانست .در حالی که رئالیستها در
بحث امنیت ،محوریت را به قدرت نظامی میدادند ،لیبرالها با خوشبینی ،تاٴمین امنیت
را در دستیابی به صلح میدانستند .در واقع چارچوب تنگ و محدود دامنه امنیت در
55

دیدگاه آنان در مکتب کپنهاک اصالح گردیده است .بوزان بر خالف دیدگاه رویکردهای
پیشین در مورد امنیت که آن را امری عینی و واقعی تصور میکردند ،بیان میدارد که

س ی ا س ت ج ها ن ی

«امنیت مسئلهای بیناذهنی است» و مبتنی بر تصمیم بازیگران خواهد بود .بدین ترتیب
ممکن است برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و متفاوتی از سوی بازیگران مختلف
حتی در مورد موضوعی خاص روی دهد .از سوی دیگر برداشت و ارزیابی دیگران در

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

مورد امنیتی ساختن یک موضوع توسط یک بازیگر اهمیت مییابد؛ چرا که این برداشت
و ارزیابی آنها در نهایت بر نحوه تصمیمگیری و پاسخهای آنها تأثیر گذار خواهد بود
(عبدالهخانی .)139-137 11332،در مجموع دالیل بوزان برای نیاز به گسترش مفهوم
امنیت به سه دلیل اساسی است 1نخست ،افزایش سطح روابط میان کنشگران نظام
بینالملل باعث تغییر و دگرگونی چهره تهدیدات گردیده و انواع دیگری از تهدیدات به
غیر از تهدیدات نظامی ظهور یافتهاند .دومین دلیل ،ویژگیهای سیاسی امنیت است.
بهعنوان نمونه مفهوم امنیت موسع ،باعث جلوگیری از اختالفات میان رئالیستها و
آرمانگراها میشود زیرا از یکسو باعث مهیا شدن فضای صلح برای بازیگران طالب صلح
میشود  ،اما در عین حال به آنهایی که به دنبال سلطه بر دیگران هستند ،مجال چندانی
نخواهد داد .سومین دلیل به ویژگی چند بعدی بودن امنیت از لحاظ فکری برمیگردد.
در این چهارچوب ،مفهوم امنیت بهعنوان پیوند دهنده میان تئوری و تحلیل اقدام میکند
و تئوری روابط بینالملل ،اقتصاد سیاسی بینالملل ،مطالعات منطقهای ،مطالعات
استراتژیک و سایر حوزههای سیاست بینالملل را به هم پیوند میدهد
(عبدالهخانی.)142-143 11332،

جدول شماره  :1مفاهیم اصلی امنیت از نظر مکتب کپنهاگ
امنیت به عنوان مفهومی

واکنش مختلف بازیگران مختلف در مورد یک مسئله خاص (عادی یا

بیناذهنی

امنیتی بودن موضوع)

دولت به عنوان مرجع

بوزان به عنوان یک نو واقع گرا ،محور و مرجع امنیتی را دولت میداند.

امنیت

1

امنیت موسع در برابر

توسعه نگاه تکبعدی و مضیق نظریات سنتی راجع به امنیت به پنج بعد

امنیت مضیق

امنیت نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی از سوی بوزان

غیر

امنیتی

کردن

منظور آن است که تالش شود تا از امنیتی کردن بیش از حد موضوعات و

موضوعات

گنجاندن آنها در دستور کار امنیتی پرهیز شود.

امنیت ملی به عنوان

مکتب کپنهاک امنیت را در سطوح امنیت فردی ،امنیت اجتماعی ،امنیت

مرکز ثقل امنیت

ملی ،امنیتی منطقهای و امنیت بینالمللی تقسیم مینماید ،اما اعالم میدارد
که مرکز ثقل مطالعات امنیتی از دید این مکتب مطالعه امنیت ملی است.

وابستگی متقابل امنیتی

سیاست جهانی

به رسمیت شناختن امنیت سایر بازیگران با توجه به مسئله آنارشی
میکنند) و معمای قدرت -امنیت ("کشمکش قدرت" و "کشمکش
امنیت" در سطح واحد میتواند منجر به ایجاد معمای قدرت -امنیت
گردد)
(عبدالهخانی)139-193 11332،

در مطالعه رفتار شناختی مناطق میتوان به شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد که
امنیت بهعنوان مفهومی بیناذهنی در عملکرد آن نقش بسیار مهمی ایفاء کرده است؛ چرا
که اقدامات شورا در تحوالت منطقه و بهویژه در رابطه با کشورهای بحرین و سوریه
(بعد از سال  2311م) بر مبنای ذهنیت آنان شکل گرفته و در این زمینه به وابستگی
متقابل امنیتی روی آوردهاند .این جهتگیری در چارچوب منطقه ،امنیت منطقهای و
همتافت امنیت بیشتر نمود دارد.
 .2منطقه ،امنیت منطقهای و مجموعه امنیتی
تز اصلی بوزان و همکارش ویور ،نظریه امنیت منطقهای 2است و بر این فرض استوار
است که پایان جنگ سرد ،آغاز ناامنیهای بسیار گستردهای بوده که ریشه در
 .5بدین معنا که در سطح مناطق نیز دولتها همچنان مرجع امنیت محسوب میشوند.
2. Theory of Regional Security
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معمای دفاع-امنیت (امنیت و دفاع در بسیاری از مواقع علیه هم عمل
معمای امنیت
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محدودیتهای مکاتب رئالیستی و ابعاد امنیت دارد .به این معنا که مکتب واقعگرا با
تلقی دولت بهعنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهانگرا با تلقی نظام بینالمللی به
عنوان یگانه عامل امنیت ،از کانون تکوین حرکتهای اصلی منطقه غفلت کردهاند.
بنابراین الزم است برای ارائه فهم مناسب از سرشت و سرنوشت امنیت به ساختار منطقه
و ویژگیهای کشورهایی که در منطقهای خاص قرار دارند و از معضالت امنیتی مشابهی
برخوردارند ،توجه کرد (ابراهیمی .)43111349،این رویکرد بوزان نوعی انتقاد به
اثباتگرایانی مانند مورگنتا و پسااثباتگرایان (فمینیستها ،پست مدرنها و انتقادیها)
53

که صرفا یا بر عناصر مادی امنیت تأکید کردهاند یا در مباحث انتزاعی غیر قابل فهم
غوطهور شدهاند ،میباشد (( )Buzan&waver,2003:43نصری .)34911344،از نظر بوزان

س ی ا س ت ج ها ن ی

و ویور آینده سیستم بینالمللی تابعی از شیوه قدرت در سطوح منطقهای است .بنابراین،
این مناطق هستند که منظومه قدرت را تشکیل میدهند .برداشت آنها از منظومه قدرت،
نوعی توجه محوری به نقش مناطق و اهمیت ژئوپلیتیک آنها در منظومه قدرت جهانی

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

است (یونسیان .)37-34 11344،مصداق این تئوری منطقه خلیج فارس است که از منظر
ژئوپلیتیک از پتانسیل باالیی برای پرورش قدرت منطقهای برخوردار بوده و میتواند
بهعنوان یک منطقه مهم در تحوالت شناخته شود .شکلگیری شورای همکاری خلیج
فارس در سال  1341م و انجام اقدامات فعال در تحوالت بحرین و سوریه بعد از سال
 2311م حاکی از این است که مناطق مورد نظر بوزان و ویور در عرصه عملی ابراز
وجود فراوانی مینمایند.
شناخت و درک صحیح مفهوم امنیت منطقهای مورد نظر متفکران مکتب کپنهاگ مستلزم
تعریف دقیق از واژه منطقه است .اصوال در تعریف مفهوم مذکور میتوان از نگرشهای
مختلف حوزه روابط بینالملل بهره برد .بر این اساس ،از منظر نگرش واقعگرایی مندرج
در دیدگاه ژئوپلیتیک ،منطقه ،حوزههایی از سیستم بینالمللی است که به دلیل اهمیت
استراتژیک آنها در استراتژی متقابل واحدهای اصلی سیستم بینالملل و به دلیل موقعیت
مادی و جغرافیایی آنها در افزایش تواناییهای طرفین با یکی از آنها و در مقابل کاهش
توان اقدام رقبا از موقعیت ممتازی در سیاست جهانی برخوردار خواهند شد

(قاسمی .)37311332،از سوی دیگر جان کالینز 1معتقد است که منطقه عبارت است از
یک عرصه پهناور جغرافیایی که بهلحاظ فرهنگی یا فیزیکی متجانس باشد .اما بسیاری از
دانشمندان در ارائه تعریف منطقه ،نزدیکی جغرافیایی را جزء ارکان اصلی تعریف خود
در نظر گرفتهاند .محمود عسکری از مرکز تحقیقات استراتژیک دفاعی سه الگو را برای
منطقه مطرح کرده است1
 .1منطقه را میتوان به مثابه یک نظام اجتماعی به معنی روابط فرامحلی گروههای انسانی
بهشمار آورد .در این نگرش بستر مناسبی برای پیدایش مجموعههای امنیت منطقهای (به
مفهوم در همتنیدگی امنیت واحدهای تشکیل دهنده منطقه) ایجاد میشود.
 .2منطقه را میتوان بهعنوان واحدی جغرافیایی در نظر گرفت که حدود آن کم و بیش
بر پایه مرزهای فیزیکی و مختصات اکولوژیک تعیین میشود .چنانکه گفته میشود
محدوده اروپا حد فاصل دریای آتالنتیک تا اورال را در برمیگیرد.
اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفت .در این رویکرد ،منطقه بهعنوان مجموعهای از
کشورها که اعضای رسمی یک سازمان منطقهای هستند ،تعریف میشود (نورائی و
شفائی .)22911343،نمونه این الگو را میتوان در شورای همکاری خلیج فارس یافت که
اعضاء بر مبنای مولفههای مذکور در تحوالت منطقه نظیر تحوالت کشورهای بحرین و
سوریه اقدام میکنند.
اندیشمندان دیگر نظیر تامپسون ،2میخائیل برچر ،3اشپیگل 4و کانتوری 3عوامل مختلفی را
برای شکلگیری یک منطقه عنوان میکنند .از جمله عوامل مورد نظر تامپسون عبارتند
از 1نزدیکی و مجاورت جغرافیایی ،تعامل یا الگویی از روابط و نظم ،روابط درونی بین
واحدها و تأثیر و تأثر متقابل بین آنها ،شناسایی درونی بهعنوان منطقه متمایز ،شناسایی
خارجی توسط سایرین ،وجود دو یا چند واحد ،فرو دست بودن نسبت به سیستم
مسلط ،قلمرو جغرافیایی و تاریخی ،اشتراک تاریخی و فرهنگی ،همگرایی در درون،
1. John Collins
1. Thompson
2. Mikhail Brchr
3. Spiegel
4. Cantouri
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خودمختاری درونی (قاسمی .)37711332،این شرایط از نظر برچر عبارتند از 1تحدید
حدود آن بر اساس منطقه جغرافیایی ،وجود حداقل سه بازیگر ،شناسایی دیگران،
شناسایی درونی ،ضعیف بودن واحدهای سیستم تابعه نسبت به سایر واحدهای سیستم
مسلط ،رسوخ پذیری ساختاری و بافتی در برابر سیستم مسلط ( .)Brecher,1969:117از
دیدگاه کانتوری و اشپیگل منطقه را میتوان نواحی از سیستم دانست که واحدهای
تشکیل دهنده آن از لحاظ جغرافیایی در مجاورت یکدیگر قرار گرفته و امور مربوط به
سیاست جهانی آنان به یکدیگر مرتبط است و عالیق درون منطقهای آنان بر سایر عالئق
54

سیاست خارجی خود در اولویت قرار دارد .بر این اساس شرایط ضروری شکل گیری
منطقه عبارتند از 1وجود دو یا چند واحد ،ترسیم حدود منطقه بر اساس عنصر جغرافیا،

س ی ا س ت ج ها ن ی

کنش متقابل پیچیده بین عوامل سیاسی ،جغرافیایی و اجتماعی در درون یک حوزه
جغرافیایی خاص ،زمینههای اجتماعی /تاریخی ،عنصر تضاد/همکاری ،قدرت خارجی
( .)Cantori&Spiegel,1974:3مکتب کپنهاگ در تعریف منطقه معتقد است که صرف

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

وجود اندرکنش برای ایجاد یک سیستم منطقهای کفایت نمیکند و عامل ذهنی یعنی
تصور بازیگران منطقه از اینکه در یک سیستم منطقهای قرار گرفتهاند ،حائز اهیمت است
( .)Fusfield,1988:48این تعریف منطقه از منظر کپنهاگ خود بهعنوان ذهنی و سایر
عوامل دیگر مانند فرهنگ ،تاریخ ،هویت و سرنوشت مشترک اشاره میکند که ربط
وثیقی به امنیت و در کل امنیت منطقهای دارد .بنابراین از نظر این مکتب ،امنیت منطقهای
یک نظام امنیتی است که کشورهای واقع در آن اوال دغدغه امنیتی مشابهی دارند .ثانیا از
نظر تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی دارای خاطرات یا سرنوشت نسبتا مشترکی هستند و
واحدهای تشکیل دهنده آن بر حسب نگرانیها و درک و برداشت یکسان از تهدیدات،
به منظور ایجاد و حفظ خود تن به قواعد و ساز و کارهای مشخص میدهند
(ابراهیمی .)43111349،در خصوص اهمیت امنیت در سطح منطقهای نیز معموال گفته
میشود که جنگهای جهانی از این سطح آغاز میشود؛ همانگونه که صلح مطمئن و
پایدار در مناطق میتواند نخستین گام اساسی در حرکت به سوی صلح ماندگار جهانی
باشد .باری بوزان در این زمینه معتقد است که بررسی مالحظات امنیتی کشورها در
چارچوب ملی و یا در سطح جهانی نارسا است؛ چرا که از یکسو دولتها در خأل

زندگی نمیکنند و با محیط پیرامونی خود در تعامل هستند و از سوی دیگر این منطق که
امنیت هر یک از دولتها به امنیت همه مربوط است ،پس هیچ چیز را نمیتوان بدون
درک همه چیز فهمید ،مطالعه امنیت را به صورت امری غیرواقعگرایانه در میآورد .در
این راستا او برای دستیابی به تحلیلی واقعیتر از امنیت منطقهای به روابط مبتنی بر
قدرت ،الگوی دوستی و دشمنی دولتها را افزود و تئوری مجموعههای امنیتی را مطرح
کرد که یکی از اهداف ابداع آن حمایت از سطح منطقهای بهعنوان سطحی مناسب برای
گستره وسیعی از تحلیلهای امنیتی کاربردی بود (بوزان و ویور .)3411344،الگوی
دوستی و دشمنی در رفتار مناطق و نوع نگاه آنها به دیگران نقش مهمی بازی میکند .در
این زمینه میتوان به منطقه خلیج فارس و به طور مشخص ،شورای همکاری خلیج
فارس نقش اشاره کرد؛ چرا که مبنای شکلگیری آن مؤلفه امنیت ،اعتماد نسبت به اعضاء
و بدبینی نسبت به غیر بوده است .در شرایط کنونی نیز این تقسیمبندی در عملکرد شورا
میشوند.
یکی دیگر از مولفههای مهم امنیتی کپنهاگ که در رابطه با رویکرد شورای همکاری
خلیج فارس حائز اهمیت است به نظریه سنتی مجموعه امنیتی 1مربوط میشود .خطوط
اصلی نظریه مجموعه امنیتی را نخستین بار ،باری بوزان در کتاب «مردم ،دولتها و
هراس» ترسیم کرد ( .)Buzan,1983:105این نظریه در مورد جنوب آسیا و خاورمیانه به
کار بسته شد و پس از پر و بال دادنش به شکل عمیق در مورد جنوب آسیا و جنوب
شرق آسیا به کار گرفته شد ( .)Buzan,1988:10نظریه مجموعه امنیتی همانند بیشتر
دیگر نظریههای منطقهای ناظر بر سطح تحلیلی است که بینابین واحدهای منفرد و کل
نظام بینالملل قرار میگیرد .این نظریه فرض را بر وجود خرده نظامهای منطقهای
بهعنوان موضوع تحلیل امنیت میگذارد و برای پرداختن به آنها چارچوبی تحلیلی پیش
مینهد .منطق گوهرین این نظریه ریشه در این واقعیت دارد که تمامی دولتهای نظام در
نوعی شبکه جهانی وابستگی متقابل امنیتی گرفتارند .ولی از آنجا که بیشتر تهدیدات
سیاسی و نظامی در فواصل کوتاه راحتتر انتقال مییابند تا در فواصل طوالنی ،غالبا
1. Security Complex Theory

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة اول ،بهار 6931

مشاهده میشود و کشورهای بحرین و سوریه از منظر دوست و دشمن نگریسته

54

ناامنی با مجاورت گره خورده است .بنابراین الگوی عادی وابستگی متقابل امنیتی در
نظام بینالمللی اقتدارگریزی که دچار پراکندگی جغرافیایی است بهصورت خوشههای
منطقهای است که آنها را همتافت امنیت مینامند .وابستگی متقابل امنیتی بین دولتهای
متعلق به چنین همتافتهایی به مراتب شدیدتر است تا میان دولتهای بیرون از آنها
(بوزان .)4311331،از آنجا که مجموعههای امنیتی از گروه بندیهای محلی دولتها
تشکیل میشوند نه تنها در مناسبات میان اعضایشان نقشی محوری بازی میکنند بلکه از
آن گذشته به شکلی قاطع وجود و نحوه نفوذ قدرتهای بیرونی را در منطقه مشروط
59

میسازند .پویش داخلی هر مجموعه امنیتی را میتوان بر این اساس که آیا وابستگی
متقابل امنیتی تعریف کننده آن همتافت از جنس دوستی است یا دشمنی روی یک طیف

س ی ا س ت ج ها ن ی

مشخص ساخت .در انتهای منفی این طیف ،پیکربندی ستیز

1

قرار دارد

( ،)Vayrynen,1984:121که در آن وابستگی متقابل برخاسته از ترس ،رقابت و احساس
2

تهدید متقابل اعضاء از یکدیگر است .در میانه طیف ،رژیمهای امنیت وجود دارند

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

( )Jervis,1982:224که در آنها دولتها همچنان یکدیگر را به چشم تهدید بالقوه
میبینند ،ولی برای کاهش بن بست امنیتی در میان خودشان ،ترتیباتی اطمینانزا برقرار
کردهاند .در انتهای مثبت طیف نیز همبود تکثرگرایانه امنیت 3قرار دارد (بوزان)3311331،
که در آن دولتها دیگر انتظار یا آمادگی توسل به زور را در مناسباتشان با یکدیگر
ندارند.
نمودار شماره  :2طیفهای نظریه مجموعه امنیتی

1.Conflict
2. Security Regimes
3.Pluralistic Security Complex

در مجموع میتوان گفت مجموعههای امنیتی ،خرده نظامهای مستقلی هستند و نظیر
نظامهای تمام عیار ،ساختار مستقلی دارند .از آنجا که همتافتهای امنیت ویژگیهای
ماندگار اما نه همیشگی اقتدارگریزی سراسری هستند ،تلقی آنها بهعنوان خردهنظامهایی
با ساختار و الگوی تعامل خاص خوشان معیار سودمندی به دست میدهد تا به کمک
آن ،تغییراتی را که در الگوهای امنیت منطقهای پدید میآید ،شناسایی و ارزیابی کرد.
الگوی امنیت منطقهای نشان میدهد که وابستگی متقابل امنیتی یکی از مولفههای مهم در
ارزیابی مناطق است .این وابستگی در منطقه خاورمیانه به دلیل ایجاد ناامنی از سوی
گروههای تروریستی و نیاز بازیگران به مقابله با آن بیش از سایر مناطق مشهود است.
همچنین خوشه خلیج فارس بیش از پیش به وابستگی متقابل احتیاج پیدا کرده بهگونهای
که رویکرد شورای همکاری خلیج فارس در این منطقه ،منجر به اتخاذ رفتارهای امنیتی
در میان اعضای آن گردیده است .در میان طیفهای امنیت نیز رویکرد شورا بیشتر در
دارد و برقراری ترتیبات اطمینانزا در میان اعضاء و مقابله و ایجاد ناامنی برای دیگران از
اولویت اساسی برخوردار است .مسئله دیگر به معیار ارزیابی تغییرات مهم در یک
همتافت امنیت مربوط میشود که ساختار گوهری مهمترین نقش را دارد و مولفههای سه
گانه آن در هر مجموعه امنیتی را میتوان در این شکل یافت.
نمودار شماره  :3معیار ارزیابی تغییرات مهم در یک مجموعه امنیتی

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة اول ،بهار 6931

میانه طیف قرار میگیرد زیرا رژیمهای امنیت در سیاستها و اقدامات آن نقش مهمی

58

بر اساس ساختار گوهری ،برای ارزیابی تأثیر تغییرات بر یک مجموعه امنیتی چهار گزینه
ساختار کلی وجود دارد 1نخستین گزینه ،حفظ وضع موجود است که به معنای آن است
که ساختار گوهری همتافت محلی -تمایز واحدها ،توزیع قدرت و الگوی دشمنی آن
دست نخورده باقی میماند .دومین گزینه ،دگرگونی درونی همتافت محلی است .این
مسئله زمانی رخ میدهد که ساختار گوهرین آن در دل مرزهای بیرونی موجود همتافت
تغییر میکند .چنین تغییری میتواند نتیجه جابجاییهای تعیین کننده در توزیع قدرت یا
دگرگونیهای عمده در الگوی دوستی و دشمنی رخ دهد .سومین گزینه ،دگرگونی
45

بیرونی است .این گزینه هنگامی بروز میکند که ساختار گوهرین یک همتافت به واسطه
گسترش یا کاهش مرزهای بیرونی موجود آن تغییر کند .جرح و تعدیلهای جزئی در

س ی ا س ت ج ها ن ی

مرزهای همتافت میتواند تأثیر مهمی بر ساختار گوهری آن نگذارد ،اما مسلما حذف یا
اضافه شدن دولتهای بزرگ ،تأثیری اساسی هم بر توزیع قدرت و هم بر الگوی دوستی
و دشمنی میگذارد .نهایتا چهارمین گزینه ،سایهپوشی است .به این معنا که یک یا چند

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

قدرت خارجی مستقیما در همتافت منطقهای دخالت کنند و در نتیجه پویشهای
درونزاد همتافت سرکوب شود (هتنه و همکاران.)3311331،
 .3مجموعه امنیتی کالسیک و منطقهای
دغدغه باری بوزران برای تبیین جدیـدی از مفهـوم امنیت به دهه  1343باز میگردد
یعنی زمانی که برای نخستین بار «نظریه مجموعه امنیتی کالسیک »1را در ویرایش اول
کتاب «مردم ،دولتها و هـراس» در سـال  1343مطـرح نمود .در این نظریـه ،بـوزان دو
گـام مهـم درتحلیل مفهوم امنیت برداشت 1نخست ،توجه به سطح تحلیـل منطقـهای بـر
پایـه ماهیـت رابطـهای امنیـت و درک آن بـه عنـوان یـک پدیده به هم وابسته (و نه
صرفا یـک موضـوع جـدا از هـم) و دوم با ترسـیم طیـف کـاملی از الیههای تحلیل به
موازات طرح این نظریـه ،کـاربرد آن برای تبیین تحوالت امنیتی منـاطق مختلـف جهان
نیز آغاز شـد (داداندیش و کوزهگرکالجی .)7711343،بوزان همچنین مجموعه امنیتی را
به این صورت توضیح میدهد که اگر تمام نگرانیهای امنیتی فهرست شود و نقشهای
ترسیم گردد که در آن هر موضوع امنیتی با موضوع موضوعات مرتبط با آن و بازیگرانی
1. The Classical Security Complex Theory

که به صورت مثبت و منفی در آن تهدید درگیر است ،مشخص گردد ،نتیجه آن تصویری
است که چگالی متفاوتی از تهدیدات و روابط مبتنی بر تهدیدات امنیتی را نشان خواهد
داد .در حالی که برخی از خوشههای متشکل از گرههای جدید شدیدا به هم مرتبط
هستند ،در برخی نواحی تعداد کمی از ارتباط و خطوط امنیتی از آنها عبور مینماید .از
مجموعه خوشههای پدید آمده ،منظومهای سرزمینی از امنیت به وجود میآید که در آن
سیستمهای تابعه سرزمینی (بر محور امنیت جهانی) را میتوان مشاهده کرد که به این
سیستمها مجموعه امنیتی جهانی نام نهاده میشود (قاسمی.)9311333،
منطقی که در وراء نظریه کالسیک مجموعه امنیتی وجود داشت این بود که برای بیشتر
بازیگران موجود در سطح واحدها ،امنیت نظامی -سیاسی در دسته بندیهای میان سطح
سیستمی و سطح واحدها تعریف میشود و از اینرو نظریه یاد شده مناسبترین مقیاس
را مقیاس منطقهای میدانست .نظریه کالسیک مجموعه امنیتی همچنین وجود خرده
این خرده نظامها چارچوبی تحلیلی پیشنهاد میکند .این نظریه هم به دولت به عنوان
واحد کلیدی و هم به بخشهای سیاسی و نظامی نظر دارد که هدف از اتخاذ این
چارچوب ،برجسته ساختن استقالل نسبی مناسبات امنیتی منطقهای و جای دادن این
مناسبات در سطح واحد و سطح سیستمی بوده است .نکته مورد نظر این است که چون
مجموعههای امنیتی کالسیک حاصل گروه بندیهای محلی دولتها هستند ،نه تنها در
مناسبات میان اعضاء نقش محوری بازی میکنند بلکه به شکلی قاطع تعیین میکنند که
آیا قدرتهای توانمندتر بیرون از مجموعه میتوانند به منطقه رخنه کنند یا نه و اگر بله،
چگونه (بوزان و همکاران .)33-31 11349،در مجموع ،مجموعههای امنیتی دریچه امنیتی
منطقهاند ،هر چند ممکن است از زوایای دیگر منطقه محسوب نشوند .همینطور این
مجموعه به مفهومبندیهای دیگر از منطقه بودن وابسته نیست .با این حال در صدد
نادیده گرفتن پیامدهای علی الگوهای اقتصادی یا فرهنگی بر الگوهای امنیتی نیست .بر
عکس ،تنها با تعریف مجموعههای امنیتی منطقهای از منظر کامال امنیتی است که این
رابطه علی قابل آزمون میشود (بوزان و ویور.)3311344،
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نظامهای منطقهای را بهعنوان موضوع تحلیلهای امنیتی مسلم میانگارد و برای بررسی
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با فروپاشی جهان دوقطبی و حاکم شدن شرایط جدید امنیتی ،بوزان با بازنگری در
دیدگاه پیشین خود ،در ویرایش دوم کتـاب «مـردم ،دولتهـا و هـراس» در سـال
 ،1331نظریـه «مجموعه امنیت منطقهای »1را مطـرح کرد تا قــادر باشــد تبیــین
بهتــری از تحــوالت پیچیده جهان پس از جنگ سرد ارائـه دهـد
( .(Buzan,A,1991:25نظریـه مجموعه امنیت منطقهای ،نظریهای روششناسانه با سطح
تحلیل منطقهای برای تجزیه و تحلیل امنیت بینالملل است .این روش -نظریه به علت
انتخاب سطح تحلیل بهعنوان مبنا و چارچوب خود ،در واقع نظریه محیطشناسی امنیتی
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نیز محسوب میشود (عبدالهخانی .)27411332،بنیان این نظریه بر این فرض استوار بود
که پایان جنگ سرد سبب آغاز ناامنیهای بسیار گستردهای شده است که ریشه در

س ی ا س ت ج ها ن ی

محدودیتهای دیدگاه واقعگرایانه و جهانگرایانه از ماهیت و ابعاد امنیت دارد .در واقع
این نظریه ترکیبی از رهیافتهای مادیگرایانه و سازهانگارانه است؛ چراکه زمانی که
ایدههای مربوط به وضعیت سرزمینی یک کشور و نحوه توزیع قدرت مورد توجه قرار

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

میگیرد ،به رهیافتهای نوواقعگرایانه نزدیک میشود و آن هنگام که به فرآیند امنیتی
شدن بهعنوان برآیند تعامل بیناالذهانی توجه میکند ،رهیافتهای سازهانگارانه پر
رنگتر میشود (.)Sedivy,2004:461
نکته دیگر در رابطه با این نظریه این است که میخواهد به فهم منطقهای محور از جهان
برسد و زبان مقایسهای را بدین منظور حفظ نماید .از سوی دیگر در پی ایجاد چارچوبی
نسبتا باز (نظریه حداقل) است تا بتواند امکان گسترش تفاوتها در میان مناطق را درک
نماید ضمن آنکه میخواهد مجموعهای عمومی از مقوالت را حفظ کند تا بتواند
تمایزات مناطق را تعریف کند .مجموعه امنیت منطقهای مورد تاکید بوزان در
سیاستگزینی و اتخاذ اقدامات الزم توسط شورای همکاری خلیج فارس کاربرد فراوانی
دارد؛ چرا که این نظریه با ماهیت ترکیبی خود نشان میدهد که برخی از تحوالت بر
مبنای نحوه توزیع قدرت و تصورات بازیگران شکل میگیرد .در واقع مفاهیم مورد
تاکید این نظریه را میتوان در تحوالت بحرین و سوریه یافت که مولفههای قدرت و
ذهنیت در اقدامات بازیگران به ویژه شورای همکاری خلیج فارس نقش بسزایی دارد.
1. Regional Security Complex Theory

بهطور کلی ،مجموعه امنیتی منطقهای نظریهای از پایین به باالست و میکوشد با در نظر
گرفتن ویژگیهای خاص مناطق ،تصویری جهانی را به دست دهد .ایده اصلی این نظریه
این است که چون انتقال تهدیدات در فواصل کوتاهتر به مراتب راحتتر از انتقال آن در
فواصل طوالنیتر است ،وابستگی متقابل امنیتی به شکل طبیعی به الگوی دستهبندیهای
منطقهای مجموعهای امنیتی تبدیل میشود .از سوی دیگر ،تقسیم جهان به مجموعههای
امنیتی منطقهای مشتمل و مرتبط با یکدیگر موجب میشود تا این نظریه ،چهار سطح
تحلیل متفاوت را به یکدیگر پیوند دهد و در هر سطح مشخص نماید که چه چیزی باید
برای تحلیل مبنا قرار گیرد (عبدالهخانی .)277-273 11332،از نظر بوزان این چهار سطح
که شکلبندی امنیت نامیده میشوند ،عبارتند از1
 .1سطح داخلی مربوط به دولتهایی است که در درون منطقه وجود دارند و از جمله
ویژگیهای منحصر به فرد آنها ،آسیب پذیری آنها را سبب میشود؛
 .3تعامالت منطقه با مناطق همسایه؛
 .4نقش قدرتهای بزرگ در منطقه.
از نظر بوزان توازن بین سطوح مذکور از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت است ،اما در
این میان سطح منطقهای همیشه مهم خواهد بود ( .)Buzan,B,1991:41در یک
تقسیمبندی دیگر ،سطوح تحلیل امنیتی بر مبنای نظریه مجموعه امنیتی منطقهای ،چهار
سطح ملی ،منطقهای ،بینالمللی و جهانی را در بر میگیرد که در یک خوشه امنیتی ،هر
چهار سطح همزمان عمل میکنند ،اما در این میان سطح منطقهای در هر شرایطی به ایفاء
نقش میپردازد و نمیتوان آن را در تحلیل نادیده انگاشت

(Buzan&waever,2003:28-

 .)29در کاربرد توصیفی ،نظریه مجموعه امنیتی منطقهای کسانی را خطاب قرار میدهد
که بهصورت تجربی مناطق خاص را مطالعه میکنند .این نظریه تا حد زیادی یک زبان
توصیفی ،روشی برای استخراج نظم از دادههای پیچیده و نگارش تاریخ ساختاری بوده
و این امکان را میدهد که بتوان مطالعه شرایط داخلی ،روابط میان واحدها در منطقه،
روابط میان مناطق و تعامل پویشهای منطقهای با قدرتهای عمل کننده در سطح جهانی
را به یکدیگر ربط داد .این نظریه تا حدی یک منطق ساختاری ارائه و بر این فرض
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 .2روابط دولت با دولت که پدید آورنده منطقه بهگونهای که هست ،میباشد؛
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تاکید میکند که الگوهای منطقهای منازعه خطوط مداخله قدرتهای سطح جهانی را
تعیین میکند (بوزان و ویور .)9311344،با توجه به اینکه بوزان و ویور مناطق را صرفا
در چارچوب کارکردی امنیت تعریف مینمایند ،مجموعههای امنیتی منطقهای خرده
آنارشیهایی هستند ( )Buzan,2000:4که از یکسری ویژگیهای مشخص برخودار
باشند1
 .1باز بودن 11یعنی امکان مداخله توسط قدرتهای خارجی در آنها؛
 .2مرزها 12مجموعه امنیتی را از همسایگان آن متمایز خواهد ساخت؛
43

 .3ساختار آنارشیک 13بدین معنا که مجموعه امنیتی منطقهای از دو یا چند واحد
خودمختار تشکیل شده است؛

س ی ا س ت ج ها ن ی

 .4قطبش 14ساختار و توزیع مادی قدرت در نظریه مجموعه امنیتی منطقهای را نشان
میدهد و سه سطح ابرقدرتها ،قدرتهای بزرگ و قدرتهای منطقهای را بیان میکند؛
3

 .3ساخت اجتماعی که شامل الگوهای دوستی و دشمنی میان واحدها است

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

(قاسمی.)93-99 11333،
بر اساس این ویژگیها میتوان به رفتار شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرد که
امکان مداخله قدرتهایی نظیر ایاالت متحده وجود دارد .بهطوری که میتوانند
تصمیمات و سیاستهای آن را در تحوالت منطقهای نظیر آنچه که در بحرین و سوریه
اتفاق افتاده است ،تحتالشعاع قرار دهند .مرزهای شورا نیز حاکی از این است که نوع و
مدل تصمیمگیری آن در بحرین و سوریه با دیگر بازیگران منطقه متفاوت است بهویژه
که ساخت اجتماعی و برداشت متأثر از الگوهای دوستی و دشمنی این تمایز را تشدید
مینماید .همچنین ساختار آنارشیک و قطبش که منجر به تقویت شورا گردیده است،
زمینه را برای پیادهسازی سیاستهای آن فراهم میکند .عالوه بر ویژگیهای مذکور،
مجموعههای امنیتی منطقهای که در آن دولتها و دیگر واحدها به اندازهای به یکدیگر
پیوند خوردهاند و امنیت آنها را نمیتوان جدای از یکدیگر مورد بررسی قرار داد به دو
1. Openness
1. Boundaries
2. Anarchic structure
3.Polarity
4. Social Construction

گروه مرکزدار 1و استاندارد 2تقسیم میشوند .مجموعه امنیتی منطقهای استاندارد از نظر
شکلی وستفالیایی است به شرطی که دو یا چند قدرت در آن باشند و یک برنامه امنیتی
نظامی – سیاسی بر آن غالب شده باشد .در تمام مجموعههای امنیتی منطقهای استاندارد،
قدرتهای منطقهای (نظیر ایران ،عراق ،عربستان سعودی در خلیج فارس ،هند و
پاکستان در جنوب آسیا) قطبش را تعریف میکنند که میتواند شامل یک یا چند قطب
باشد .از سوی دیگر مجموعههای امنیتی مرکزدار(3 ،بالقوه  )4شکل دارند .دو شکل اول
موارد خاصیاند که در آنها مجموعه امنیتی منطقهای تک قطبی است  tاما قدرت اصلی
یا یک قدرت بزرگ (مثل روسیه در  )CISیا یک ابرقدرت (مثل ایاالت متحده در
آمریکای شمالی) است و نه صرفا یک قدرت منطقهای .شکل سوم مجموعه امنیتی
منطقهای مرکزدار تا حد زیادی متفاوت و شامل منطقهای است که بیشتر ،نهادها آن را
همگرا کرده است تا یک قدرت واحد .اتحادیه اروپا مثال خوبی در این زمینه است که
بزرگ با ویژگیهای یک بازیگر سطح جهانی از سوی دیگر قرار دارد (بوزان و
ویور.)93-97 11344،
جدول شماره  :2مجموعههای امنیتی مرکزدار
مجموعه امنیتی

مصادیق عینی

مجموعه امنیتی با حضور یک ابر قدرت

آمریکای شمالی

مجموعه امنیتی با حضور یک قدرت بزرگ

جنوب آسیا

مجموعه امنیتی با حضور یک قدرت منطقهای

وجود ندارد

مجموعه امنیتی هدایت شونده توسط یک نهاد جمعی

اتحادیه اروپا

مجموعه امنیتی چند قطبی متشکل از قدرتهای بزرگ

اروپا قبل از  1343و شرق آسیا

ابن مجموعههای امنیتی ناشی از فرآیندهای بین منطقهای
و سر ریز شدن قدرتهای بزرگ به مناطق همجوار

شرق و جنوب آسیا

(بوزان و اولی ویور.)7311344،
نهایتا میتوان گفت مجموعههای امنیتی ثابت نخواهند بود و در طی فرآیند زمانی متحول
خواهند شد .در این مسیر سه نوع فرآیند تکاملی را میتوان تشخیص داد.
5. Centered RSC
6. Standard RSC

سیاست جهانی
فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورة ششم ،شمارة اول ،بهار 6931

در حد فاصل منطقهای با خصوصیات کامال توسعه یافته اجتماع امنیتی از یکسو و قدرتی
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جدول شماره  :3فرآیند تکاملی مجموعه امنیتی منطقهای

44

(قاسمی)9411333،
موضوع دیگر که در رابطه با مجموعه امنیتی منطقهای بسیار حائز اهمیت است به

س ی ا س ت ج ها ن ی

مولفههای اصلی و فرعی این مجموعه مربوط میشود؛ چراکه از طریق آن میتوان به
ساختار ،ماهیت سازمانها و نهادهای منطقهای نظیر شورای همکاری خلیج فارس و
نقشآفرینی آن در تحوالت منطقهای پی برد .از جمله مؤلفههای اصلی این مجموعه

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

عبارتند از 1وابستگی متقابل امنیتی ،1الگوهای دوستی و دشمنی ،2مجاورت ،3وجود
حداقل دو بازیگر مؤثر 4و استقالل نسبی .3بر طبق مؤلفه نخست ،از جملــه وظــایف
مجموعــه امنیتــی ،داوری درباره توانمندی کشورهای منطقه در زمینـه وابســتگی
متقابــل امنیتــی اســت .منظــور از وابستگی متقابل امنیتی آن است که تغییـر و
تحــوالت امنیتــی در هــر یــک از واحــدهای مجموعه بر دیگر واحدها نیز تأثیر
میگـذارد .همچنین وابستگی متقابل امنیتـی مـیتوانـد مثبت (ایجـابی) و یـا منفـی
(سـلبی) باشـد .یعنی اندرون آن همکاری امنیتی یـا منازعـه امنیتی وجود داشته باشـد و
بـه بیـان دیگـر نـاامنی در یـک مجموعـه موجـب نـاامنی در مجموعههای دیگر گـردد
(منفـی) و یـا ازدیـاد قدرت در یـک واحـد ،تـأثیر مثبـت بـر روی امنیـت واحـد
دیگـر داشـته باشـد (مثبـت) .معموال شدت وابستگی متقابل امنیتی در بین اعضای
مجموعـه در مقایسـه بـا شـدت ایـن رابطـه میـان آنهـا و دول خـارج از مجموعـه
1. Security Interdependence
2. Friendship and Enemies Patterns
3. Proximity
4. At Least Two Effective Actor
5. The Relative Independence

بیشتر است (.)Buzan,A,1991:194-195دومین مؤلفه الگوهــای دوســتی و دشــمنی
است .منظور از دوستی این اسـت کـه در روابط آنهـا ،طیفـی از دوسـتی واقعـی تـا
انتظار حمایت یا حفاظت وجود داشته باشـد .منظور از دشمنی نیز روابطی است که در
آن سوءظن و هراس حـاکم مـیباشـد .از سـویی دیگر میان الگوی دوستی و دشمنی با
تـوازن قــوا تفــاوت وجــود دارد .در واقــع ایــن الگــو میتواند از اختالفات مرزی
و ارضی ،تمـایالت قـومی یــک واحــد نســبت بــه واحــد دیگــر ،اختالفات و یا
اشتراکات ایدئولوژیک و ارتباطات مثبت یا منفی تاریخی ناشی میشود .سومین معیاری
که بــرای موجودیــت یــک مجموعــه امنیتــی منطقهای مالک عمل قـرار مـیگیـرد،
معیـار مجــاورت اســت .در واقــع از لحــاظ امنیــت« ،منطقه» به معنی شبهسیسـتم
مشـخص و مشهوری از روابط امنیتی بین مجموعـهای از دولتها است که از لحـاظ
جغرافیـایی نزدیـک یکـدیگر باشـند .بـر ایـن اسـاس ،تهدیـد بـه خصوص تهدید
احساس میشوند .بـهعبـارت دیگـر مجموعه امنیتی از دولتهایی که در مجاورت
یکدیگر قرار دارند ،پدید میآید و از جـزء بـه کل یـا از درون بـه بیـرون شـکل
میگیـرد (داداندیش و کوزهگر کالجی.)4311343،
چهارمین مؤلفه ،وجود حداقل دو بازیگر مؤثر است .مطابق بـا ایـن معیـار نمـیتـوان
یـک مجموعه امنیتی را بـدون حـداقل دو بـازیگر قدرتمند و مؤثر منطقـهای تصـور
کـرد .ایـن مالک ما را به این اصل نیز رهنمون میسازد کـه مجموعـه امنیتـی منطقـهای
نمـیتوانـد توسط تعدادی کشور ضـعیف از یـک منطقـه شکل بگیرد ،امـا شـکلگیـری
آن بـا حضـور حداقل دو قدرت منطقـهای مـؤثر و چنـدین کشور ضعیف امکانپذیر
است .در واقع چـون مجموعــههــای امنیتــی تــا حــدودی بــا واقعیتهای
جغرافیایی منطبـق هسـتند ،بـه ناچار تعـدادی از دول کوچـک را نیز شـامل میشوند.
این دولتها به دلیل قـدرت انـدک خود در مقایسه با همسایگان ،تأثیر کمـی بـر
ساختار مجموعه دارند .امنیت آنها تـا حـدود زیادی به الگوی دول بزرگتر وابسته اسـت
و فقط هنگامی میتوانند تهدیـدی بـرای یـک قدرت بزرگ باشـند کـه از مزایـای
اتحـاد بـا قدرتهای بزرگتر برخوردار شـوند (.)Buzan,A,1991:195
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سیاسـی و نظـامی وقتـی بـه حوزه جغرافیایی نزدیـک هسـتند ،بـا شـدت بیشتری
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سرانجام آخرین مؤلفه اصلی مجموعه به استقالل نسبی مربوط میشود .بـر اسـاس معیار
اسـتقالل نسـبی ،مجموعـه امنیتـی در جایی وجود دارد که روابط امنیتی ،گروهی از
کشورها را از سایرین جدا کرده و به یکـدیگر پیوند زده اسـت و بـر کـنش و
واکـنشهـای درونی شدید امنیتی و کنش و واکـنشهـای محدود و ضعیف خارجی
حاکم باشـد .اساسـا یــک مجموعــه ســطح پــایین (بــر خــالف مجموعه سطح
باالی مربوط به قدرتهـای بزرگ) متشکل از دولتهای محلی است کـه قدرتشان
چندان گسترده نیسـت و حتـی در صورت گسـترده بـودن از دامنـه کشـورهای همجوار
49

فـراتـر نمـیرود .محـدودیت قـدرت ،عامـــل مهمـــی در موجودیـــت روشهـــای
خودبسنده امنیتی محلی بین دول همسایه و در نهایــت اســتقالل نســبی یــک

س ی ا س ت ج ها ن ی

مجموعــه امنیتی است (.)Buzan,A,1991:195
در رابطه با مولفههای فرعی ،بوزان دو معیار «فرهنـگ ،نـژاد و قومیــت »1و «اقتصــاد»2
را نیــز بــهعنــوان مالکهای قابل بررسـی و تأمـل در خصـوص هســتیشــناختی

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

مجموعــههــای امنیت منطقــهای مطــرح مــینمایــد .از نظــر وی ویژگیهای
فرهنگـی ،نـژادی و قـومی باعـث توجه بیشتر کشورها بـه یکـدیگر مـیشـود و
میتواند نقش مهمی در ایجـاد سـازمانهـای محلی نظیر اتحادیه عرب و شورای
همکاری خلیج فارس ایفاء نماید و همچنین در تعیین شکل و ساختار یک مجموعه
امنیتی نیز مؤثر باشد .در خصوص معیار اقتصادی نیـز بـوزان بــا تفــاوت قائــل
شــدن میــان ایــن معیــار و پویشهای سیاسی و نظامی ،3بر این باور است که عامل
اقتصاد در ثبـات و انسـجام داخلـی کشورها نقش دارد و در نتیجه مـیتوانـد بـر
مجموعههای امنیتـی منطقـهای مـؤثر باشـد (داداندیش و کوزهگر کالجی.)4211343،
 -5امنیتی کردن
امنیت ،سیاست را به وراء قواعد جا افتاده بازی میبرد و موضوع را به صورت نوع
ویژهای از سیاست یا به شکل چیزی فراتر از سیاست در میآورد .پس ،امنیتی کردن
موضوعات را میتوان نوع حادتری از سیاسی کردن موضوعات دانست (بوزان و
1. Culture, Race and Ethnicity
2. Economy
3. Political and Military Dynamics

همکاران .)4311349،بهعبارتی دیگر امنیتی ساختن به معنای خارج کردن یک پدیده از
حوزهای عمومی و وارد کردن آن به حوزهای ویژه است (عبدالهخانی.)33911332،
مکتب کپنهاگ دارای نقطه عطف متمایزی در مفهوم امنیتی کردن است .معرفی مفهوم
امنیتی کردن تقریبا مسیر بسطدهندگان امنیت را فراهم کرد و کانون توجه را از خشونت
و موضوع نظامیگری به دستور کاری وسیعتر مبدل ساخت ،اما جدا از بذل توجه این
دستور کار به بسط صرف مفهوم امنیت ،مفهوم امنیتی کردن معطوف به نمایاندن راهی
است که از آن طریق چگونگی به نتیجه رساندن یا نرساندن دستور کار سیاسی مشخص
میشود  .بر این اساس ،امنیتی کردن بازتاب دانش علوم سیاسی با امکان توجه به اهمیت
زمینه و محیط برنامه کاری امنیت است (نادسن.)13111349،
بوزان و ویور بهصورت بسیار موجز جان کالم نظریه امنیتی ساختن را انعکاس میدهند.
بر این اساس ،این نظریه در درجه اول ،امنیت را اقدامی گفتاری میداند .این مسئله از
واژه امنیت ،وضعیت سابق تغییر میکند .بر همین اساس ،ویور نتیجه میگیرد که امنیت
نشانهای برای اشاره به واقعیت نیست بلکه بیان ،خود یک اقدام و عمل است .با رد عینی
بودن مسئله امنیت ،نظریه امنیتی ساختن ،امنیت را موضوعی بین ذهنی 1و خودمصداقی

2

میداند .موضوع میان ذهنی به این مهم اشاره دارد که امنیت میان ارتباط بازیگر
امنیتیساز و مخاطب او ساخته میشود .بنابراین ،چنانچه بازیگر امنیتیساز پدیدهای را
امنیتی نماید و مخاطب وی نیز آن را بپذیرد ،آن پدیده امنیتی شده است .از سوی دیگر
مفهوم خودمص داقی به این مهم اشاره دارد که با بیان واژه امنیت از سوی بازیگر امنیتی
ساز ،وضعیت تغییر میکند و یک پدیده از حوزه عمومی یا سیاسی وارد حوزه امنیتی
میشود و یا حداقل زمینه به واسطه اقدام گفتاری امنیتی تغییر مییابد
(عبدالهخانی .)33211332،مسئله اقدام گفتاری و بیناذهنی بودن مفهوم امنیت ساختن در
سیاستهای شورای همکاری خلیج فارس و بهویژه تحوالت بحرین و سوریه کاربرد
فراوانی پیدا میکند .بدین معنا که شورا از طریق ذهنیتسازی و جهتدهی به مخاطبان،
تحوالت را بهصورت کامال امنیتی تعریف مینماید و زمینه مداخله و مشروع جلوه دادن
1. Intersubjective
2. Self Referential
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آنجا ناشی میشود که مکتب کپنهاگ زبان را کارکردی میداند .لذا معتقد است با بیان
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اقداماتش را فراهم مینمایند .نکته دیگر در رابطه با مفهوم امنیتی ساختن این است که
باری بوزان و الی ویور ،امنیتی ساختن را در سطح تحلیل خود به فرد یا گروه و دولت
نسبت میدهند و آن را عملی اجتماعی که خود ربط وثیقی با هویت آن اجتماع دارد،
میدانند ،اما مکسوئینی در قبال موضوع امنیتی شدن ،نقش تحلیل امنیتی و نقش روندها
و همچنین جداسازی نقش تحلیل مشارکت در روندهای امنیتی ساختن را به خوبی
مشخص نمیسازد .بوزان برای تشریح نظریه امنیتی کردن ،امور سیاسی جاری جامعه را
به سه دسته تقسیم میکند که در جدول زیر قابل مشاهده است.
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جدول شماره  :4امور سیاسی جامعه از نظر باری بوزان
مؤلفه
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مفهوم
به مسائلی اطالق میشود که دولت معموال کاری به آن نـدارد و از هیچ راه دیگری

امور غیر سیاسی

موضوع بحث و تصمیم گیری همگانی قرار نمیگیرد.
به مسائلی اطالق میشود که معموال بخشی از سیاست گذاری همگـانی است و

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

امور سیاسی

مستلزم تصمیمگیری و تخصیص منابع از سوی دولت و یا به شـکلی نـادرتر،
نیازمنـد گونه دیگری از نظارت و تدبیر جمعی است.
به مسائلی گفته میشود که با بقاء و موجودیت یک مجموعه مانند کشـور سرکار

امور امنیتی

پیدا میکند یا این گونه جلوه داده میشود .این قبیل موارد مستلزم تمهیدات
اضـطراری و اتخاذ تدابیری وراء رویههای متداول است .سه وضعیت فوق
رامـیتـوان روی طیـف زیـر نشان داد 1حساسیت دولت ،اوج حساسیت دولت،
ویژه ،موردی ،عادی.

(نصری.)12911333،
بر مبنای مولفههای فوق میتوان گفت که اوال امر امنیتی همواره و بهصورت دائمی
امنیتی نیست .امر غیـرامنیتی نیز اینگونه است ،یعنی هر موضوع عادی (مانند فرهنگ و
حتی مجالس عروسـی و محـیط زیست) ممکن است بالفاصله به مقولههای امنیتی
تبدیل شود .بنابراین ،امنیتـی شـدن امـر عـادی و عادی شدن موضوع امنیتی ،بیش از هر
چیز به تصمیم نیاز دارد (نصری .)12911333،نکته دوم این است که امر امنیتی حتما به
مصالح و امور همگانی مربوط است یا اینگونـه جلـوه داده مـیشـود .سیاست امنیتی
ساختن هنگامی موفق است که بتواند تهدید علیه بقا یـا موجودیـت را بـه همگـان
بباوراند و هنگامی ناکام است که حکومت نتواند جامعه را نسبت به وجود تهدید

خطرنـاک قـانع سازد ( .)Mitzen,2008:23سوم این که امنیتی ساختن متضمن تخصیص
توجه و منابع ویژه است .بـر خـالف امور عادی و حتی سیاسی که با
سیاسـتگـذاریهـای مصـوب و بـهصـورت کـامال روالمنـد مدیریت میشوند ،امور
امنیتی متضمن اولویت مطلق است .به تعبیر بوزان ،اقدام امنیتی مستلزم نقض دلبخواه
قواعد است و محرک آن ،این هراس است که طرف دیگر به ما اجازه نخواهد داد
بهعنوان کنشگر به موجودیت خود ادامه دهیم (نصری .)12711333،نکته چهارم اینکه
امنیتی دیدن یا امنیتی سازی هر موضوع ،مستلزم ساختار سخنورانه خاص نیز است.
کاربرد عباراتی نظیر «آخرین فرصت»« ،دیگر مجال جبران وجود نخواهد داشت»« ،نه
سـبک و انتخاب که اصل موجودیت و زندگی در شرف همهسوزی است» و عباراتی از
این قبیل ،هراس بنیادی را به مخاطب القاء مینماید .این قبیل گفتارها خود نوعی عمل
یا اقدام هستند ،یعنی با بر زبان راندن واژهها ،در واقع عملی انجام میشود
نیست .در بعضی مواقـع ،ممکـن اسـت دستگاههای تبلیغی در مورد فوریت و شدت
یک خطر سخنان بسیجکننده (برای نیروهای هـوادار) و هراس انگیز (علیه بازیگران
خارجی) ،مواضـعی اتخـاذ کننـد ،اما شـکل نهادینـه و پیشـرفته امنیتی ساختن این است
که وقتی مثال از موضـوعی دفـاعی سـخن مـیگـوییم ،مخاطـب متوجـه امنیتی شدن
موضوع میشود (نصری.)12411333،
نکته دیگر به چگونگی امنیتی کردن پدیدهها مربوط میشود .از نظر مکتب کپنهاگ،
امنیتی ساختن هر پدیده شامل سه جزء است 1بازیگر امنیتیساز ،1پدیده امنیتی 2و
مخاطب .3در این چهارچوب ،موفقیت به دو عامل زبانی -دستوری و زمینهای -اجتماعی
(خارجی) بستگی دارد .عامل نخست مربوط به بازیگر امنیتیساز و توانایی وی در
استفاده از کلمات و مفاهیم است و عامل دوم به شرایط زمانی و مکانی که پدیده در آن
قرار گرفته و میزان همگونی آن با زمینه و با رفتاری که در آن پدیده آمده ،مرتبط است.
در توضیح مراحل سه گانه باید گفت که در ابتدا و زمانی که بازیگر امنیتیساز از عبارات
1. Security Actor Maker
2. Security Phenomenon
3. Addressed
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تهدیدات وجودی استفاده میکند و متعاقبا موضوعی را از شرایط سیاست عادی خارجی
میسازد  ،با وضعیت امنیتی شده مواجهیم .بنابراین نقطه آغاز فرآیند امنیتی ساختن هر
پدیده یا موضوع با شکلگیری ذهنی تهدید وجودی شکل میگیرد .دومین مرحله به
اصل پدیده به عنوان تهدید وجودی باز میگردد .در این راستا ،امنیتی ساختن صرفا بر
اساس آن دسته از تهدیدات وجودی شکل میگیرد که شکستن قوانین را مشروع
میسازد .سرانجام امنیتی ساختن زمانی کامل میشود که از سوی مخاطب مورد پذیرش
قرار میگیرد (عبدالهخانی.)334-333 11332،
45

در خصوص امنیتی ساختن ،تیری بالزاک 1در مقالهای تحتعنوان «سه وجه امنیتی
ساختن» ،معتقد است که امنیتی ساختن به کارگزار سیاسی ،مخاطبان و متن بستگی دارد

س ی ا س ت ج ها ن ی

و تئوری امنیتی ساختن یعنی طرز بیان رویههای امنیتی تهدیدآمیز امور خاص یک
دولت .بالزاک امنیتی ساختن مؤثر را بهعنوان مخاطب محور ،وابسته به متن و انباشته از
قدرت میداند .او امنیتی ساختن را طبق نظر مکتب کپنهاگ در رابطه با کنش کالمی و

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

تحلیل امنیت را یک رویه معمول و مرسوم میداند ،ولی او معتقد است که امنیتی ساختن
برای فهم بهتر بایستی بهعنوان یک کنش عملگرایانه (پراگماتیک) در نظر گرفته شود.
تیری بالزاک امنیتی ساختن را وابسته به ادبیات تئوری کنش کالمی مانند شیوه زبان
میداند که خود وابسته به ادبیات یک شخص مشخص است (ابراهیمی .)44411349،در
رابطه با چگونگی امنیتی ساختن پدیدهها و عملکرد مناطق میتوان به شورای همکاری
خلیج فارس اشاره کرد که شورا به عنوان یک کارگزار سیاسی ،تحوالت بحرین و سوریه
بعد از سال  2311را بهعنوان متن تعریف نموده و از این طریق به ذهن مخاطبان تأثیر
میگذارد تا سیاستهای خود را به راحتی پیاده سازد.
صرف نظر از مراحل و شرایط امنیتی ساختن پدیدهها ،چگونگی موفقیت در امنیتی
ساختن هر پدیده نیز بسیار حائز اهمیت است .بر این اساس مکتب کپنهاگ معتقد است
که موفقیت در امنیتی ساختن هر پدیده به کاربرد موفقیت آمیز قواعد سازنده هر اقدام
گفتاری بستگی دارد .این مسئله در درجه اول با وضعیت بازیگر امنیتیساز مرتبط است.
عامل دیگر در موفقیت امنیتی ساختن ،پرهیز از قرار دادن همه نوع اقدام گفتاری به
4. Terry Balzac

عنوان پدیده امنیتی است .بنابراین باید پدیدهها یا موضوعاتی را امنیتی ساخت که قرار
دادن آنها در قالب مفهوم تهدیدات وجودی امکانپذیر باشد و شایستگی منتسب شدن
به چنین مفهومی را داشته باشد .در مجموع مکتب کپنهاگ ،امنیتی شدن موفق را در سه
عامل خالصه میکند 1نخست ،انطباق پدیده با تهدید وجود؛ دوم ،ضرورت اقدام
اضطراری در خصوص برخورد با آن پدیده و به معنای دیگر فوریت داشتن مواجهه با
آن پدیده و سوم ،تأثیر بر روابط میان واحدها (ابراهیمی .)334-333 11349،در مجموع
میتوان گفت که یکی از ابعاد اصلی ایده امنیتی کردن ،ایجاد آگاهی از واقعیت سرشت
اختیاری تهدیدات و آگاهی از این مطلب است که مبنای سیاستگذاری امنیت ملی،
طبیعت تهدیدات نیست بلکه منافع سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان باعث انتخاب
تعریف آنها میشود .منافع مورد نظر در این خط فکری صرفا منبعث از تشکیالت نظامی
کشور نیست بلکه در قدرت و نفوذ ناشی از موقعیت ممتاز نظامی با در نظر گرفتن
کردن به فرآیند قرار گرفتن موضوعات امنیتی فراسوی سیاستها و تبدیل آن به چیزی
که غیرقابل تردید بوده و تاکنون به صورت مبهم درک شده است ،میباشد
(نادسن .)13211349،بدین ترتیب تعریف و مالک دقیق امنیتی شدن موضوعات این
است که در اذهان بهصورت چنان تهدید وجودی برجستهای جلوه کند که اثرات سیاسی
اساسی داشته باشد (بوزان و همکاران.)3311349،
نتیجهگیری
یافتههای تحقیق بیانگر این است که مکتب کپنهاگ نقطه نظرات کسانی که امنیت را فقط
در چارچوب عینی و جدا از ذهن و افکار افراد تلقی میکنند ،رد کرده و آن را به عنوان
موضوعی بین ذهنی تعریف کرده است .بهعبارتی دیگر ،نقطه آغاز مسئله امنیت را مؤلفه
ذهنی و مبتنی بر تصمیم بازیگران تشکیل داده است .بر این اساس ،صرف وجود
اندرکنش برای ایجاد یک سیستم منطقهای کفایت نمیکند و عامل ذهنی یعنی تصور
بازیگران منطقه از اینکه در یک سیستم منطقهای قرار گرفتهاند ،حائز اهمیت است .این
امر نشاندهنده این مسئله است که امنیت منطقهای یک نظام امنیتی است که کشورهای
واقع در آن اوال دغدغه امنیتی مشابهی دارند .ثانیا از نظر تاریخی ،جغرافیایی و فرهنگی
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شبکه تصمیمگیران و سیاستگذاران آن تشکیالت جای گرفته است .از اینرو ،امنیتی
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از خاطرات یا سرنوشت نسبتا مشترکی برخوردارند و واحدهای تشکیل دهنده آن بر
حسب نگرانیها و درک و برداشت یکسان از تهدیدات بهمنظور ایجاد و حفظ خود تن
به قواعد و ساز وکارهای مشخص میدهند .بنابراین ،این ویژگیها منجر به شکلگیری
معادله قدرت -امنیت و دفاع -امنیت بر مبنای امنیت منطقهای گردیده که کنشگران بر
اساس جغرافیا ،فرهنگ و سرنوشت مشترک ،ضمن افزایش قدرت در مجموعه امنیتی
خود ،زمینه دفاع را فراهم ساختهاند.
یافتههای تحقیق همچنین گویای این مسئله است که بر مبنای امنیت منطقهای ،تمامی
43

دولتهای نظام در نوعی شبکه جهانی وابستگی متقابل امنیتی گرفتارند ،ولی از آنجا که
بیشتر تهدیدات سیاسی و نظامی در فواصل کوتاه راحتتر انتقال مییابند تا در فواصل
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طوالنی ،غالبا ناامنی با مجاورت گره خورده است .بنابراین الگوی عادی وابستگی متقابل
امنیتی در نظام بینالمللی اقتدارگریزی که دچار پراکندگی جغرافیایی است به صورت
خوشههای منطقهای بوده که در همتافت امنیت جلوهگر شده و رفتار کنشگران در

تأثیر امنیت منطقهای بر رفتارشناختی مجموعههای امنیتی مناطق

مناطق را تحتالشعاع قرار داده است .بهعبارتی ،وابستگی متقابل امنیتی بین دولتهای
متعلق به چنین همتافتهایی به مراتب شدیدتر بوده است تا میان دولتهای بیرون از
آنها .عالوه بر این ،طیفهای مربوط به مجموعه امنیتی از اهمیت بسزایی در الگوی
رفتاری مناطق برخوردار بودهاند زیرا در پیکربندی ستیز ،وابستگی متقابل برخاسته از
ترس ،رقابت و احساس تهدید متقابل اعضاء از یکدیگر بوده و در رژیمهای امنیت،
دولتها همچنان یکدیگر را به چشم تهدید بالقوه میبینند ،ولی برای کاهش بنبست
امنیتی در میان خودشان ،ترتیباتی اطمینان زا برقرار کردهاند .نهایتا آنکه بر اساس همبود
تکثرگرایانه امنیت ،دولتها دیگر انتظار یا آمادگی توسل به زور را در مناسباتشان با
یکدیگر ندارند .الگوی مجموعه امنیتی همچنین نشان میدهد که وابستگی متقابل امنیتی
یکی از مولفههای مهم رفتارشناختی مناطق بوده است .این وابستگی در منطقه خاورمیانه
به دلیل ایجاد ناامنی از سوی گروههای تروریستی و نیاز بازیگران به مقابله با آن بیش از
سایر مناطق مشهود بوده است .همچنین خوشه خلیج فارس بیش از پیش به وابستگی
متقابل احتیاج پیدا کرده به گونهای که رویکرد شورای همکاری خلیج فارس در این
منطقه ،منجر به اتخاذ رفتارهای امنیتی در میان اعضای آن گردیده است .در میان

طیفهای امنیت نیز رویکرد شورای همکاری خلیج فارس بیشتر در میانه طیف واقع
شده زیرا رژیمهای امنیت در سیاستها و رفتار آن نقش مهمی دارد و برقراری ترتیبات
اطمینان زا در میان اعضاء و مقابله و ایجاد ناامنی برای دیگران از اولویت اساسی
برخوردار بوده است .نکته دیگر این است که مجموعه امنیت منطقهای تحتالشعاع فهم
منطقهای محور از جهان بوده و ایجاد چارچوبی نسبتا باز جهت امکان گسترش تفاوتها
در میان مناطق پیگیری کرده تا مجموعهای عمومی از مقوالت را برای تمایزات مناطق
حفظ کند .کاربرد و مصداق عینی این مسئله را میتوان در سیاستگزینی و اتخاذ
اقدامات الزم توسط شورای همکاری خلیج فارس در تحوالت بحرین و سوریه بعد از
سال  2313یافت بهطوری که مجموعه امنیت منطقهای با ماهیت ترکیبی خود نشان
میدهد که برخی از تحوالت بر مبنای نحوه توزیع قدرت و تصورات بازیگران شکل
گرفتهاند.
وجود بازیگر امنیتیساز ،پدیده امنیتی و مخاطب بوده و نقطه آغاز فرآیند امنیتی ساختن
هر پدیده یا موضوع با شکلگیری ذهنی تهدید وجودی و متعاقبا بر مبنای اصل پدیده
بهعنوان تهدید وجودی شکل گرفته و سرانجام امنیتی ساختن زمانی کامل گردیده که از
سوی مخاطب مورد پذیرش قرار گرفته است .بدیهی است که این مدل و نوع نگاه به
پدیده امنیت و عملکرد آن در چارچوب امنیت منطقهای و همتافت امنیت ،الگوی
رفتاری کنشگران در خوشههای مختلف منطقهای را تحت تأثیر قرار داده و بهعبارتی
مبنای بنیادی رفتار آنان گردیده است .بنابراین ،برداشت کنشگران از امنیت و متعلقات
آن زمینهساز دستیابی به موفقیت در امنیتی ساختن پدیدهها نیز گردیده است بهگونهای
که پدیدهها یا موضوعاتی در دستور کار امنیتیسازی از سوی مناطق قرار گرفته که
گماشتن آنها در قالب مفهوم تهدیدات وجودی امکانپذیر بوده و شایستگی منتسب
شدن به چنین مفهومی را داشتهاند .در مجموع این نتیجه حاصل میگردد که اهمیت
حفظ امنیت در سطح مناطق از سوی بازیگران و تصور آنان مبنی بر دفاع از خود بر
مبنای الگوی دوستی و دشمنی و همکاری در چارچوب رژیمهای امنیت منجر به
شکلگیری ذهنیت و عملکرد آنان در قالب مجموعه امنیت منطقهای گردیده

است.
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شماره .33
نصری ،قدیر« .1344.تأملی روش شناختی بر مکتب بافتار منطقهای امنیت» ،فصلنامه مطالعات راهبردی،
شماره .23
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نصری ،قدیر« .1333.تاملی نظری در یافتهها و دشواریهای باری بوزان در بررسی امنیت» ،فصلنامه
مطالعات راهبردی ،سال چهاردهم ،شماره .4
نورائی ،منوچهر و شفائی ،سعید .1343.امنیت خلیج فارس :گذشته ،حال و آینده ،تهران ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اسالمشهر.
ترجمه علیرضا طیب ،تهران 1اداره نشر وزارت امور خارجه ،مرکز آموزش و پژوهشهای
بینالمللی.
یونسیان ،مجید .1344.روابط تجاری شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا ،دو سوی یک
معامله؟ تهران 1مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ایران معاصر.
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