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یا ايتكاع سياسي» و در پسااستعكارگرایي« ،فرودستان ينوبي» هستند
كلیدواژهها :امنيت ،مطالعات امنيتي ،مكتب انهليسي ،مكتب پاری  ،مكتب ول  ،نظریه
پسااستعكاری

* استادیار گرو روابط بينالكلل دانشها تربيت مدر،

Ebrahimiir@modares.ac.ir

فصلنامه مطالعات راهبردی  سال هفدهم  شكار چهارم  زمستان   3131شكار مسلسل 66

 8ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  66زمستان 39

مقدمه
هدف اصلي این مقاله ،بررسي مقایسهای مفهوم امنيت در مكاتب متتأخر امنيتتي استت در واقت ،
مكاتب يدید امنيتي هكتون مكتب انهليسي ،نها  ،ول  ،پتاری

و پسااستتعكاری وايتد ایتن

مداقه در مقوله امنيت هستند روابط بينالكلل در مقام نظمدهند  ،نظریههای متعددی در خصوص
مفهومسازی امنيت به عنوان پدید ای در حال تحول مطرح ميسازد بر این اسا ،،نویسند مبنای
مقایسه مكاتب را بر معيار «مري امنيتت» قترار داد و بتر ایتن مبنتا بته مقایسته هستتيشناستي،
معرفتشناسي و روششناسي این مكاتب در حوز امنيت پرداخته است مطتاب فر تيه مقالته و
در مقام مقایسه ،مري امنيت ،به ترتيب در مكتب انهليسي« ،فرد /دولت»؛ در مكتتب ولت « ،فترد/
مردم»؛ در مكتب نها « ،دولت /ايتكاع»؛ در مكتب پاری « ،يامعته یتا ايتكتاع سياستي» و در
پسااستعكارگرایي« ،فرودستان ينوبي» هستند
امنيت را به صورت لي ميتوان آزادی از تهدید یا خطتر تعریتک ترد ،تكن اینكته برختي از
نخستين نهاشتهها امنيت را مفهومي گری ان معرفي مي نند این پدید به عنوان رشته مطالعاتي در
سير فكری واق گرایي گسترش یافته ،نظریهای ه تهدید واقعي را عامتل نظتامي و مو توع آن را
دولت ،یعني تنها نشگر اصلي در سياست بينالكلل تلقتي متي نتد و بتر تناستب مستتقيم بتين
توانایيهای نظامي و مناب و ظهور تهدید تأ يد دارد از این رو ،برنامههای پژوهشتي بته صتورت
گسترد  ،بر حوز اربرد زور و بررسي مو وعات خل سالح و عدم اشتاعه متكر ت متيگتردد
این رویكرد ،تعاریک امنيت در دوران ينگ سرد را به تصویر مي شيد ))Reus-smit, 2002
در مراحل پایاني عصر دوقطبي ،تكاملیافتن مطالعات امنيتي به درک گسترد تر و عكي تری
از مناب تهدید و ابعاد امنيت منجر شد در این برهه زماني ،اهكيت عوامل غيتر نظتامي تهدیتد
هكتون عومل زیستمحيطي ،اقتصادی ،سياسي ،ايتكاعي و

مورد نياز واق گردیتد از ایتن

رو ،با بريستهشدن ارتباط دیهر حوز ها با سياست امنيتي ،مفهتومي بتا عنتوان امنيتت انستاني
مطرح شد این مفهوم بيانهر تغيير مري امنيت از دولت به فرد بود

)(Davi, 2009: 5-6

در دور ينگ سرد ،مطالعات امنيتي به طور عكد ای مطتاب واقت گرایتي سياستي مطالعته
ميشد در دور پساينگ سرد ،مطالعات امنيتي پساينگ سرد پيشفرضهتای واقت گرایانته از
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امنيت را به چالش شيد این تالشها در ورای آثار مكاتبي هكتتون مكتتب نهتا  ،مكتتب
ول  ،آثار فكينيستي و پساساختارگرایان مشهود است
پ

(.(Karacasulu and Uzgören, 2007: 2

از ينگ سرد ،نوعي بازنهری ریشهای در تفكر امنيتي صورت گرفت و دليل آن نياز به

مطالعه سير و تحول امنيت از يانب دولت و يامعه بود این مسئله هكتنتين نشتانهر افت ودن
مو وعات يدید به برنامههای امنيتي حكومتها نبود ،بلكه تصویر غنتيتتری از امنيتت ارائته
گردید ه دربردارند تكام مسایل مسبب ناامني (ايتكاعي ،سياسي و محتدودیتهتای نظتامي)
بود از این رو ،در این دور  ،شناسایي امنيت در راستای تهدیدات متنوع زندگي بشتر صتورت
گرفت ه نكي توان آن تهدیدات را در سطح دولت تصور رد ،بلكه باید تكام ستطوح زنتدگي
افراد و گرو ها را مد نظر قرار داد

)(Bilgin, 2007: 31-32

در گفتكان ينگ سرد ،امنيت به مفهوم حفاظت از ارزشهای اساستي ،هنجارهتا ،قواعتد و
نهادهای يامعه است این تعریک ،نظام دولتها و اصول ،ارزشها و هنجارهای ناشي از آن را
در بر ميگيرد به عالو  ،شامل حكایت از متردم و تأسيستات و اصتول حقتوقي آنهتا در برابتر
تهدیدات نظامي و غير نظامي و تضكين ال امات اساستي و آزادیهتای بنيتادین استت و نقتش
نيروی نظامي در تحق امنيت ،بريسته و اصل تلقي

ميشود ).(Makinda, 2008: 329

اید مطروحه و مقبول در دهه  ،3331ایجاد تحول و دگرگوني در مفهوم امنيت و بته بيتان
دیهر ،توسعه این مفهوم است ه به اشكال مختلفي پدیدار شد است :بستط مفهتوم از امنيتت
ملتها به امنيت اشخاص و گرو ها ،گسترش مفهوم از امنيت شورها بته ستوی امنيتت نظتام
بين الكلل و در واق  ،محيطي فراملي ،مطرحشتدن مفتاهيكي چتون امنيتت سياستي ،اقتصتادی،
ايتكاعي ،زیستمحيطي و انساني در نار امنيت نظامي و در نهایت ،توسعه مستئوليت سياستي
برای تضكين امنيت ه عالو بر دولتهای ملي به سكت نهادهای بتينالكللتي ،حكومتتهتای
منطقهای و محلي گسترش یافته است

(.(Rothschild, 1995: 55

هكين تحول و دگردیسي از مفهوم امنيت باعت

شتد مكاتتب نظتری روابتط بتينالكلتل و

مطالعات امنيتي ،به این تحول شهرف و اساسي نها ویژ ای ننتد ایتن نهتا و منظتر يدیتد،
بيانهر تغيير گفتكاني يدید در باب مقوله امنيت و پویشهای دروني و بيروني آن استت بترای
نكونه ،مكتب انهليسي به ویژ متأخرین آن تالش گسترد ای برای این تحول انجام داد اند
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الف .گفتمان امنیتی در مكتب انگلیسی
مكتب انهليسي وايد چه قرائتي از امنيت است؟ آیا ایتن مكتتب روابتط بتينالكلتل متيتوانتد
نهرش در باب امنيت را تو يح دهد؟ در ل ميتتوان در مكتتب انهليستي نظرگتاهي يدیتد
راي به مقوله امنيت یافت و استخراج رد در درون مكتب انهليسي ،دو خط فكتری مشتاهد
ميشود ه هر دو ويود يامعه بينالكللي متضكن ارزشها ،قواعد و تأسيسات مشتترک متورد
تواف را ميپذیرند ،اما راي به امنيت و مفهوم آن اتفاق نظر ندارند در واق  ،رویكترد امنيتتي
این نظریه درگير تنش بين ترييجات امنيتي دولت از یک سو و ترييحات مربتوط بته افتراد از
سوی دیهر

است ).(Bellamy, 2010: 308

ثرتگرایان با تأ يد بر امنيت دولت ،بر این باورند ه امنيت يامعه بينالكللي در صتورت
امنيت دولتها ،حكایت از حا كيت ،احترام به اصل عتدم مداخلته و در نتيجته برقتراری نظتم
بينالكللي محق ميشود دیدگا این گرو در نظریههای هدلي بول و يكسون قابتل مالحظته
است بول معتقد است در فقدان مخاصكه بينالكللي ،ترييحات امنيتي پتيششترطي تروری
برای تعقيب عدالت در درون مرزهای دولت است او عناصری هكتون توازن قتدرت ،حقتوق
بينالكلل ،دی لكاسي ،ينگ و قدرتهای بت ر

را عوامتل برقتراری نظتم بتينالكللتي معرفتي

مي ند از این رو ،هدلي بول تأ يد بيش از انداز بر ارزشهای سياسي را مويب بيثبات ردن
نظم بينالكللي و در نتيجه ایجاد مشتكل در برقتراری امنيتت بترای شتهروندان توستط دولتت
ميداند

)(Bellamy, 2010: 312

در عين حال ،تفسير امنيتي نوین ثرتگرایان در اید يكسون منعك

متيشتود بتر استا،

نظر او ،سياست يهاني بر پيكاني يهاني مبتني است ه يامعه ثرتگرا را تشكيل متيدهتد و در
برخي موقعيتها بين سياست قدرت ما ياولي و يامعه بشری انت قرار ميگيرد پيكتان يهتاني
در بر دارند هنجارهای احتياطي و رویه ای استت ته حتول محتور شناستایي متقابتل حا كيتت،
تكاميت ار ي دولتها و اصل بنيادین عدم مداخله ميچرخد امنيت مسئله اب اری نيستت ،بلكته
مو وعي اخالقي است به تعبير او ،در فقدان امنيت ملي نكيتوان به سب دیهر آمتال هكتتون
امنيت اقتصادی و امنيت زیستمحيطي اميدوار بود

)(Bellamy, 2010: 313-314
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در مقابل ،هكبستهيگرایان بر این باورند ته امنيتت افتراد در اولویتت قترار دارد در بيتان
نظریههای این گرو مي توان به آراء نيكال ،ویلر و اندرو لينكليتتر ريتوع ترد ویلتر تكن
حكایت از حقوق اساسي شهروندان توسط دولتها ،اشار مي نتد ته رویته در حتال توستعه
مداخله بشردوستانه در دهه  3331دغدغه مشروعي راي به رفا يامعه نشان ميدهتد اگرچته
او به دولت به عنوان عامل اصلي [تحق ] امنيت متعهد است ،اما افراد بته ویتژ ستاني ته در
معرض نقضهای سيستكاتيک قرار دارند را مري اوليه تلقي مي ند او معتقد استت بته دليتل
عدم رعایت تعهدات اخالقي دولتها نسبت به شهروندان در بيشتر موارد ،اصرار بر حكایت از
حا كيت دولت و ترييح امنيتش در تكام موارد و به صورت مطل  ،مشكلستاز خواهتد بتود
مفهوم عكي امنيتي هكبستهيگرایان را در نظریههای لينكليتتر نيت متيتتوان مشتاهد ترد او
تالش مي ند افراد را به عنوان تاب اخالقي و عضو سازند يامعه بينالكللي يتایه ین نتد و
در مطالعه امنيت ،به طور اصولي تكر را بر افراد قرارمتيدهتد ()Bellamy, 2010: 315- 316
این تغيير مري در مطالعات امنيتي باع

شد موجهای دوم و ستومي از مطالعتات امنيتتي بته

ويود آید ه مطالعات امنيت انتقادی از این دست به شكار ميآیند در تل ،مكتتب انهليستي
مري امنيت را هم فرد و هم دولت دانسته و در مقایسه با رویكردهای واق گرا و ليبترال ،نهتا
تكثرگراتری به امنيت دارد

ب .مكتب ابریستویت (ولز)
مكتب ابریستویت ،3یكي از مهمترین حوز های تحتول مطالعتات امنيتتي انتقتادی بتود استت
( )Booth, 19991: 312-327از ميان سه مكتب پاری  ،نها

و ابریستویت ،مطالعات امنيتتي

انتقادی ،مكتبي است ه به طور مشخص ،ينبش گسترد و در حال ظهور در بستياری از آثتار
اروپایي امنيت و مشخصاً فراسوی آن بود استت مطالعتات امنيتتي انتقتادی بخشتي از دانتش
ا تشافي و تجربي نوپایي است ه به باور اشلي و وا ر «از محدودیتهتای خودسترانه تخطتي
رد  ،گر های ور را باز و قادر به ساخت و اشاعه طرق يدیدی از شناخت و ايرای سياست
1. Aberystwyth
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رد است» ) (Ashley and Walker, 1990: 264چالش امنيت انتقتادی ،بتازبيني در برختي از
اساسيترین مباح

هستيشناسي ،معرفتشناسي و سنتهای سياسي حوز روابتط بتينالكلتل

است به گفته ریستن سيلوستر« ،3تالشهای ما اغلب بر خالف روابط بينالكلل ه مردم هتي
يایي در آن ندارد ،نيست» ()Sylvestor, 1994: 193
از هكه مهمتر اینكه مطالعات امنيتي ،به مويب مباني هستيشناسي و معرفتشناستي بترای
تعكي حوز خود تالش وافری مي ند برای نكونته ،پيونتد ميتان امنيتت و ادعاهتای رایت آن
مربوط به دانش و اشكال واقعيت ،در این چارچوب قرار دارد نظریهپتردازی امنيتت در ستطح
فرانظری به پرسشهای عكلي در مورد هویت ،چشمانداز رهایي ،تغيير ،عدالت ،اقتدار سياستي
و خصيصه علوم انساني ،دامن زد است در هكين رابطه ،امنيت نته بته عنتوان بازتتاب آشتكار
مناف ملي (تعریک موس ) یا حقتوق و وظتایک شتهروندان ،بلكته بته عنتوان ست هر گفتكتاني
مشاير و مناقشه مطرح است به گفته سيكون دبلي «امنيت انتقادی ذاتاً مفهومي مناقشهبرانهيت
است ( )Krause and Williams, 1997از منظر انتقادی ،امنيتت متيتوانتد بته مثابته حتوز یتا
س هری برای تحول ارزشها ،مشروعيت ادعاهای مربوط به دانش و توليتد و بازتوليتد اشتكال
هویت يكعي تلقي شود اگر ریشههای تر ،و برداشت از تهدید در بستر ايتكاعي آن بررسي
شود ،آنها نقش نشگران ني متحول ميشود از ایتن رو ،تارگ ار و خصيصته امنيتت قتادر
نيست با دولت به مثابه نهادی انت اعي ارتباط برقرار ند دولت را بایتد از نظتر تتاریخمنتدی و
متنبودگي ني بررسي رد

)(Krause and Williams, 1997

به عبارتي ،عوامل تعيين نند امنيت به عنوان نظریته و عكتل بته مؤلفتههتای اقتصتادی،
ايتكاعي ،دیني و ملي بستهي دارد مطالعات امنيت انتقادی وامدار منتاظرات يامعتهشناستي
علم و رشته های متنوعي هكتون يامعهشناسي ،انسانشناسي ،روان شناسي ،مطالعات فرهنهي
و مطالعات زنان است این حوز ها هكهي در نتيجته نفتوذ اندیشته چتی يدیتد از 3361م،
نظریه فكينيستي ،ساز انهاری و پساساختاگرایي از  3391م ،تحوالتي ژرفي داشتتهانتد البتته،
ن قطه عطک مطالعات امنيتي انتقتادی مرهتون آثتار نظریته پترداز ايتكتاعي آلكتاني ،یتورگن
1. Christine Sylvestor
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هابرما ،و نویسند مار سيست ایتاليایي آنتونيو گرامشي است البته ،مطالعات امنيتي انتقادی
با یك ارچهي پژوهش تجربي مربوط به رهایي انسان شناخته مي شود مفهوم رهایي برگرفتته
از اثر نت بوث راي به امنيت است ه در درآن پيشنهاد ميدهد « :امنيت باید بتا مشتار ت
آزاد افراد و گرو ها خارج از محدودیتهای انساني و في یكي و با عنایت به انتخاب آزادانته
آنها صورت گيرد» ))Jacoby and Sasley, 1983: 7-8
در هكين رابطه ،دو شخصيت اصلي دانشها ول  -ابریستویت ،-یعنتي تن بتوث 3و ریتتارد
وین يون

2

شارحان اصلي این مكتباند اثر مكتب فوق ،هستيشناسي مطالعات امنيتتي انتقتادی،

در واق به وسيله دو انادایي ،ي

روی ( 1ژنو) و مک ویليام ( 4پورتلند) ،ویرایش شد البتته،

مک ویليام در سال  3339به ابریستوت نقل مكان ترد ( )Jacoby and Sasley, 1983: 11نهتا
این محققان این است ه دولت یک «مشكله» در بررسيهای امنيت است
نخستين حر ت تحليلي محققان مكتب ول در بررسي های انتقادی امنيت ،عكي ترساختن
شناخت ما از امنيت است بدین ترتيب ،سياست مويود در ورای مفاهيم تحقيقتي و دستتور
ارهای سياستگذاری آشكار ميشود و تحليلگران امكان ميیابنتد دولتتهتا را از يایهتا
محوریشان خارج سازند و مو وعات دیهری را در سطوح باالتر و پایينتر از دولت در نظر
بهيرند حر ت دوم ،گسترد ترساختن شن اخت ما از امنيت برای در نظر گترفتن مجكوعتهای
از ناامني هاست ه در برابر رشته ای از مو وعات امنيت قرار دارند از این يهتت ،محققتان
مطالعات انتقادی امنيت ،مسائل را «امنيتي نكي ننتد» ،بلكته «امنيتت را سياستي متيستازند»
()Bilgin, 1999: 31-32
مكتب ول این ار را با هدف برمال ردن سرشتت سياستي و ستاخت اندیشته امنيتت و
اشار به « تجربيات زنان و مردان از تهدید» انجام ميدهد تا بدین ترتيتب بتوانتد تهدیتدهای
نظامي و دولتنهری را ه بر دستور ار سنتي امنيت سيطر دارنتد ،از يایهتا محوریشتان
خارج سازد این مو

گيری با مكتب نها

ه خواستار «غير امنيتي ردن» مسائل ميشود،
1. Ken Booth
2. Richard Wyn Jones
3. Keith Krause
4. Mike Williams
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ناسارگار است مكتب نها

از این مسئله بتيم دارد ته مستائلي ته نهرانتيهتای امنيتتي

خواند ميشود ،به چنگ نخبهان دولتي بيفتد ه شاید ل وماً به رف ناامنيهتای بشتر كتک
نكند محققان انتقادی و مكتب ول  ،كن اظهار هكدردی با این نهرانيها ،ترييح ميدهنتد
هكتنان امنيت را مفهومي برای مطالعات محققانه در نظر بهيرنتد و در عتين حتال ،تاربرد
عكلي آن را امنيتي نند (بيلهين)372 :3131 ،
در خور یادآوری است ه برخي اوقات ،مكتب ول  3به عنوان مكتب ابریستویت نيت خوانتد
ميشود مكتب ابریستویت ،در يهت توسعه و تحول نظری خود پذیرای هككاران غير غربي نيت
بود است مكتب فوق ،استدالل مي ند ه ما به عنوان پژوهشگران بایستي دنيا را از دریته نهتا
دولت ،به ویژ در باب امنيت ملي نبينيم دولت اغلب مشتكل بتود استت تتا را حتل بنتابراین،
هدف از ايرای پژوهش در ارتباط با انسان است

نه نهاد دولت ((Smith, 2003: 321-40

بهترین شيو مفهومپردازی امنيت مسيری است ه بته يتای دولتت بتر متردم تأ يتد و در
شرایط رهایي تعریک شود تلقي امنيتت و رهتایي بته عنتوان «دو روی یتک ستكه» پتروژ ای
آرمانگرایانه یا ام ریاليستي نيست ،بلكه بر اندیشهها و مبارزات مردم و گرو های ايتكتاعي در
بخشهای مختلک يهان تأ يد دارد به گفته يون  ،امنيت به معني احستا ،نبتود تهدیتد درد،
تر ،،گرسنهي و فقر ناخواسته ،عنصری اساسي در مبارز با رهایي است» مفهوم امنيت دیهتر
در برداشت نسبتاً سنتي به صورت محافظه ارانه و حفظ و
موس شدن ،امنيت به ویژ در مو

مويتود تعریتک نكتيشتود بتا

عكل ،تنهتا بترای آن ترورت دارد ته بتا مبتارزاتي ته

پيشاپيش در يهان ويود دارد ،هكسو شویم و دست یاری به سویشتان دراز نتيم (عكتل) در
این رابطه ،مطالعات امنيتي انتقادی گاهي اوقات درباب مفهوم امنيت و تهدیدات ،به طور نسبي
عكلگرا شد و حتي در دستور العكلهای سياسي خود به پژوهشهای انتقادی صلح گالتونتگ
در دهه 3371م در اروپای شكالي و اسكاندیناوی ن دیک شد است

((Smith, 2003: 321-40

مكتب مطالعات امنيتي انتقادی ،بدون روشنساختن مرز خود با مكتتب نهتا  ،برداشتت
وسي خود از امنيت را نشان ميدهد ( )Walker, 1998: 204-225محققان مكتب ولت ته در

1. Welsh School

بررسی مقایسهای مفهوم امنیت در مكاتب متأخر امنیتی ــــــــــــــــــــــــــــــ 01

سال  3339قلم ميزدند ،رویكرد خودشان را به عنوان «مرحله بعدی» بررسيهای امنيتت ارائته
ردند شكار ف ایند نوشتههایي ه با اتخاذ این رویكرد به رشته تحریر درآمد اند ،گوا هكتين
استعداد است (بيلهين )376 :3131 ،این مكتب زمينه نقد یعني ساختگشتایي و بازستازی در
مطالعات انتقادی امنيت را داراست در ل و در بررسي مقایسهای ،مكتب ولت  ،مريت اصتلي
امنيت را فرد یا هكان مردمان يوام ميداند ه مشكله آنها دولت است

ج .مكتب كپنهاگ
آنته به عنوان مكتب نها در مطالعات امنيتي خواند ميشود ،بر سه انهار اصتلي متكتي استت:
 )3امنيتي ردن )2 ،بخشها )1 ،مجكوعههای امنيتي منطقهای امنيتتي تردن ،3بته صتورتي مجت ا ،در
برداشتي فرانظری تعریک ميشود با این حال ،دست م از این نظر ه تعتامالت و تتنشهتای ایتن
سه انهار باع

پویایيهای تحول نظری شد  ،اهكيت متقني دارد ()Buzan, 2003

بخشها ،2ارياعي به تكایر ميان امنيت ايتكاعي ،نظامي ،زیستمحيطتي ،سياستي و اقتصتادی
است مفهوم مجكوعههای امنيتي 1ني به اهكيت ستطح منطقتهای در تحليتل امنيتت متيپتردازد و
اینكه؛ چهونه نهرانيها و دغدغههای امنيتي با یكدیهر در بافتار یک «منطقه درهم تنيتد » بررستي
ميشوند ) )Buzan, 2003امنيتي ردن ني نظریهای است ه از ستال  3331م بته بعتد در مكتتب
نها

توسعه یافته است هكانطور ،ه الي ویور معتقد است« :هدف نظریه امنيتي ردن ،ستاخت

و ارائه نوعي تج یه و تحليل امنيت نومتعارف است ه هسته ستنتي مفهتوم امنيتت (بقتا ،تهدیتد
ويودی) را مورد تردید قرار داد و به طور غير ي متي در دو بختش غيتر نظتامي و غيتر دولتتي
اربرد دارد» ( )Waever, 1996: 110بر طب نظر مكتب نها  ،فهم و درک روندهای فرهنهتي
امنيتي ردن روری است از این رو ،نش گران مستائل را بته مثابته تهدیتدات بترای امنيتت بتر
ميسازند محيط امنيتي معاصر ،به طور عكيقي از منظر این مكتب ،به سياسي ردن 4یک مسئله در

1. securitisation
’2. ‘Sectors
’3. ‘security complexes
4. politicizing

 06ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  66زمستان 39

پيوند است سياستهای امنيت ،صرفاً در مورد تهدیدهای از پيش تعيينشد نيست ،بلكته عكلتي
بريسته است و مسائل مشخصي را به مثابه تهدید آشكار مي

ند ).(Williams, 2003: 38

در این زمينه ،امنيت به مفهومي ارياع داد شد ه يامعته یتا متردم چيت ی را بته عنتوان
تهدید ،تعيين مي نند یا نه؟ این مشخصه ،روندی است ه تهدیدها در آن ساخته ميشود ایتن
طرز تلقي ،تعریک امنيتي ردن را بته عنتوان «رونتدهای گفتكتاني ته از طریت آن یتک فهتم
بيناذهني درون يامعه سياسي برساخته شد و برخي چي ها را به مثابه نتوعي تهدیتد ويتودی
عليه مري مورد ارزش قلكداد ميشتود» ،در نظتر متيگيترد از ایتن رو ،امنيتتي تردن؛ بترای
فراخوان فوری و فوق العاد به منظور اخذ اقدامات الزم بترای مقابلته بتا تهدیتد ،تاربرد دارد
( (Buzan and Waever, 2003: 491تهدید ميتواند در نتيجه « نش سياسي» مشروع باشد ته
از طرف سایرین مشروع دانسته نشد و مورد استتفاد قترار متيگيترد

).)Williams, 2003: 38

بخش عكد پ زمينه مكتب نها  ،در واق مناظر ای در باب مطالعات سياسي و امنيتي دهه
 3371به ویژ 3391م در مقابل برداشتي تنگنظرانه از امنيت بود برای سنتگراهتا هكته چيت
دغدغه امنيت محسوب ميشد ،ولي ميبایست مسائل امنيتي را از مسائل غير امنيتي يتدا ترد
در مقابل ،گفتكان امنيتي به مو وع به عنوان نكاد تهدید ويودی نها مي رد تعيين تهدیتد بته
مثابه امری ويودی ،استفاد از اب ارهای فوقالعاد را توييته متي نتد ( )Buzan, 2003ابتكتار
امنيتي ،ليدی برای مشروعيتبخشيدن بته تاربرد و استتفاد از زور استت و بته طتور لتي،
مسيری برای دولت ،در يهت بسي و قبضه قدرت متيگشتاید تاربرد پنهتان تاری ،ختدمت
ايباری و نظائر آن ،تنها زماني مشروع است ه در مقابل مو وعات امنيتي به ار گرفته شتود
امنيت بدین ترتيب ،در نتيجه حر تي فراتر از قواعد سازمانیافته بازی و عينک سياست وحتتي
سياست رسكي تلقي ميشود ))Waever, 2007
مكتب نها  ،ل وماً به ارزیابي تهدیدهای عيني نكيپردازد ،بلكه فهتم رونتدهای ستاخت
معاني مشترک را در نظر گرفته و نهاهي ساز انهارانه ني دارد روند امنيتي ردن به نوعي مثابته
نش گفتاری است این مسئله نشانهر چي های واقعيتر است ه مد نظر نيستت ،بلكته نتوعي
اظهار و سخنگفتن خود است ه عكل مي ند بتا گفتتن ایتن لكتات ،برختي مستائل انجتام
ميشود (هكتون ،وعد دادن ،شرطبندی و )Wheatsheaf, 1983( )..در ل ،انهار امنيتي ردن
به مثابه روندهای برساختهي امنيت ،تويه به پيوند نكادین ميان امنيتي ردن و شكل هویتهای
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سياسي يكعي را ترسيم مي ند ) (Williams, 2003: 518بنابراین ،امنيتي تردن ایجتاد فضتای
بين االذهاني و توييه تهدید ويودی با شاخصهای افي دريهت نتای قابل توييته سياستي
است ) (Waever, 2007از ویژگي اساسي و محرز مكتب نها  ،شتکگرایتي آن بته امنيتت
است این مسئله دارای پ امدهای د دمو راتيک و د خالقانهای است مضافاً راهبرد اصتلي
و معكول گسترش امنيت با فر يه رویكرد يریان اصلي ه ميگوید «امنيت بيشتر بهتر استت»،
به نوعي در تناقض است ،چرا ه امنيتي ردن محيط زیست ،هویت و دین ،این حوز را تحتت
عقالنيت بغرن  ،رد بندی و استنتاج مي ند ()Wheatsheaf, 1983
در ل ،مكتب نها  ،به امنيت به مثابه مسئله منفي نها

رد و از آن به عنوان نوعي شكستت

در مقابل مسائل مربوط به سياستهای عكومي مينهرد در حالت مطلوب ،سياست باید قتادر باشتد
با تويه به رویههای معكول ،بدون اف ایش تهدیدی خاص به یک مستئله فتوری بتا تنش سياستي
پاسخ دهد از این رو ،غير امنيتي ردن ،3گ ینه دوربرد تلقي ميشتود ،زیترا نبایتد بتا عبتاراتي بغترن
مسئلهای را به مثابه تهدیدات و اقدام متقابل تبدیل رد ،بلكه ميتوان با اقدام متقابل به سوی دفتاع از
تهدید سوق پيدا رد و امنيت را به حوز های عكومي عادی هكتون فرهنگ ،دین و اقتصاد شتاند
( )Laustsen and Wæver, 2000: 705-739در نهرش حل منازعه ،مسير پتيش رو ،در واقت نتوعي
غير امنيتي ردن است تا توليد بيشتر امنيت ()Doty, 1996: 235-55
مكتب نها

بر خالف مكتتب ولت  ،بته دولتتمحتوری ختود پایبنتد استت و از لحتا

روششناسي به دو سطح ارگ ار و ساختار متعهد بود و نسبت و قرابت آن با يامعتهمحتوری
هكبستهيگرایان مكتب انهليسي مشهود است

د .مكتب پاریس
مكتب پاری

باع

واقعيشدن و ايتكاعيشدن هرچه بيشتر مقوله امنيت شد است متوج ستوم

نظریهپردازی در مورد امنيت پ

از نظریههای متقدمي هكتون واق گرایي و ليبراليستم و ست

مكاتب متأخری هكتون نها و ول  ،با مكتب پاری

،

وارد مرحله يدیدی شد استت مكتتب

پاری  ،حوز اصلي تحول نظتری مشخصتي استت ته عكتدتاً الهتامگرفتته از بوردیتو و دیهتر
1. De-securitisation
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يامعهشناسان است مكتب پاری

با تأستي از فو تو بته رویتههتای مترتبط بتا دانتش و امنيتت

ميپردازد اشكال امنيت در چهونهي دانتش و ارتبتاط آن با تارگ اران مختلتک؛ تارگ اراني ته
اغلب روندها و الهویهای آنان متفاوت از ارگ اراني استت ته در گفتكتان رستكيانتد ،مطالعته
ميشود دیدیه بيهو ،3شخصيت اصلي این تحول نظری ،در فصلنامه منازعات و فرهنتگ ،2برختي
از آثار مهم در ارتباط با این برنامه پژوهشي را به چاپ رساند هكتنتين ،يتک هویستكن  ،1بته
طور گسترد ای ،مكاتب يدید مختلک را بته رشتته تحریتر درآورد و اهكيتت پتيشفترضهتا و
پيامدهای مكتب پاری

را به طور روشن و شفاف بيان رد ()Huysmans, 1998

نظریه روابط بينالكلل ،با شيدن خط فاصلي ميان قلكرو امور داخلتي و بتينالكللتي ستاخته شتد
است روابط بينالكلل با مقابل هم قراردادن این دو يهان ،خودش را از نظریه سياسي و يامعتهشناستي
سياسي يدا ساخته و این رشتهها به صورت رشتههایي يك ناپذیر ساخته و پرداختته شتد انتد از ایتن
رو ،امنيت را نكيتوان تنها و تنها از منظر روابط بينالكلل بته مطالعته گذاشتت يامعتهشناستي سياستي
امنيت ،این مسئله را امكانپذیر ساخته است (بيهو)213-333 :3131 ،
مكتب پاری
نها

ملهم از مباح

يامعهشناسانه و پستمدرن است و در مقایسته بتا مكتتب

ه بر ويه گفتكاني امنيت تكر

مي ند ،تويه بيشتر ختود را بته ويته پرا سيستي

امنيت معطوف مي ند بال اک ،نظریته امنيتتي تردن مويتود در مكتتب پتاری

را رهيافتت

عكلگرا ميخواند ه به اندیشههای يامعتهشناستانه ميشتل فو تو و آراء پتيیتر بوردیتو در
خصوص اربرد نكادین زبان وابسته است (فيروزآبادی و قرشي)21 :3133 ،
ریشههای مكتب پاری  ،نه به روابط بينالكلل ه به نظریه سياسي و يامعهشناسي مهتايرت
و پليسيسازی در اروپا برميگردد بدین ترتيب ،دومين حر ت انتقادی ،نارگذاشتن سوژ امنيتت
و بررسي گفتكان امنيت بود مكتب پاری

با تأسي از فو و به طور ف ایند ای بسترهای سياستي و

دانشي امنيت را مورد تويه قرار داد اند از منظر بيهو ،باید مفهوم سياست امنيت را يدی گرفت،
آن هم نه به معنای بح

امنيت در عرصه سياسي صرف ،بلكه به معني بازشناسي مبارزاتي ته بته

1. Didier Bigo
2. journal Cultures & Conflicts
3. Jeff Huysmans

بررسی مقایسهای مفهوم امنیت در مكاتب متأخر امنیتی ــــــــــــــــــــــــــــــ 03

مفهوم امنيت شكل ميدهد این مبارزات ميتواند در نتيجه مبارز و شتككش ميتان ميتدانهتای
متخصصين و نشگران امنيت

باشد ((Bigo, 2005; Huysmans, 2006

در مكتب پاری  ،دو مؤلفه حياتي ،مفهوم امنيت را تغيير ميدهند؛ یكي امنيتتي تردن و دیهتری
غير امنيتي ردن 3امنيتي ردن متأثر از عادتوار های مختلفي استت ته بته طتور ف اینتد ای توستط
ميدانهای مختلک ايتكاعي

تعریک ميشود ).(Bigo 1994; Bigo and Tsoukala, 2008b

طب این دیدگا  ،نكيتوان نتيجه این روند را از منظر خواست یک نشگر حتي نشگر مستلط
تلقي رد نشگران هرگ نتای نهایي حر تي را ه دارند انجام ميدهند ،نكيدانند ،زیترا نتيجته بته
تأثير ميداني بسياری از دیهر نشگران بر سر تعيين نوع امنيت بستتهي دارد بته عبتارتي ،از طریت
گفتكانهای اطكينانبخش یا تكنيک های خاص حكایت استت ته هكيشته تاهش عتدم امنيتت یتا
اف ایش اطكينان در امر سياسي معنا ميباید امنيت در تعارض با عدم امنيت نيست چهتونهي امنيتت
در شرایطي ه به عنوان (عتدم امنيتت -خطتر و تهدیتد) در نظتر گرفتته شتد  ،تعریتک متيشتود
پليسي ردن عدم امنيت ،حالتي از حكومتگری است ،یعني ترسيم خطتوط تتر ،و ناخرستندی در
دو سطح فردی و يكعي )(Bigo, 2005; Huysmans, 2006

دومين عنصر ،ظهور و تثبيت شبكههای حرفهای مربوط به تارگ ارن امنيتتي استت ته تتالش
دارند حقيقت خطر و ناامني را از طری رابطه قدرت -دانش به انحصار خود در آورند ایتن مفهتوم
از امنيت به سكت فهمهای متفتاوت از امنيتتي تردن بته عنتوان توانتایي مرزهتای نتترل ،متدیریت
تهدیدات ،تعریک هویتهای در معرض خطر و ترستيم حتوز هتای نظتم ،متكر ت استت مكتتب
پاری  ،به يای تعریک تحليل امنيت به عنوان مفهوم اساسي ،ذاتي و مورد بح  ،ترميم امنيت را بته
مثابه تكنيک حكومت پيشنهاد ميدهد ( (Foucault, 1994و به يای تحقي در مورد نيتهای پشتت
پرد قدرت ،بر بازیهتای قتدرت متكر ت
مكتب پاری

متيشتود ).(Bigo & Guild, 2003; Huysmans, 2006

به يای تكر بر نش المي ،بر رویهها ،مخاطبتان ،و بستترهایي ته قادرنتد توليتد

شكلهای خاص حكومتمندی را محدود نند ،متكر متيشتود

( ;Balzacq, 2005; Bigo, 2000

)Bonditti, 2004, 2005: 131–154; Ceyhan, 1998

1. Desecuritization
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در نتيجه ،این رویكرد استدالل مي ند امروز حوز امنيت نه تنها بته وستيله قتدرت فائقته
برای طرد حریک و نابودی آن تعيين ميشود ،بلكه به مويب قابليت گفتكاني ،توليد تصتویری
از دشكن ه با آن مخاطتب را مشخصتاً تعيتين ترد استت ،تار رد دارد تكتامي رونتدهای
امنيتي ردن به یک حوز از امنيت ه از سوی گرو ها و نهادهایي ه خود مجاز به بيتان اینكته
امنيت چيست ،مرتبط

است )(Bigo, 2000: 195

بنابراین ،مطالعه امنيتي ردن ،نيازمند تويه به چهونهي خل شبكههایي از متخصصين امنيتت،
یعني سامانهای از معاني است ه قدرت و رویههای آنها را توليد و بازتوليد متي نتد شتاید ایتن
استدالل برخاسته از این واقعيت باشد ه مكتب پاری
(ول ) ،بح

بر ختالف مكتتب نهتا و ابریستتوت

را از زاویه متفاوتي آغاز مي ند ه كتر مرتبط با امنيتت بتينالكلتل استت و بيشتتر

عالقكند به امنيت «داخلي» و ادغام آن در امنيت «خاريي» است ) (Bigo, 2000: 195این مكتب،
ارزیابي فو ویيتر از امنيت را ارائه ميدهد ه به نوعي مبتني بر حكومتتپتذیری استت نته بقتا
مكتب پاری

بر آزادی مهايرت افراد در داخل اتحادیه اروپا و بتيثبتاتشتدن حا كيتت ملتي و

مرزها به عنوان انون نترل و ني رابطه آزادی و امنيت انهشت گذاشته است این مكتب از رونتد
د امنيتي ردن به عنوان حر تي در يهت نترل يكعيتتهتای مهتاير از طریت دنبتال تردن و
پيدا ردن آنها یاد مي ند (بيهو)232 :3131 ،

 .0میدان به مثابه روششناسی تحلیل امنیت
سابقه نظری مفهوم ميدان 3به نظریه ميدان در في یتک بتاز متيگتردد مطتاب ایتن نظریته،
ميدانهای متفاوتي نظير ميدان الكتریكي ،ميدان مغناطيسي و ميدان ياذبه در يهان في یكي
ويود دارند ه رفتار ذرات مختلک با تويه به آنها تو يحپذیر است ،اگرچه نظریه ميتدان
شكل اساسي خود را از مكانيک ستياالت در قترن هجتدهم اختذ ترد ،امتا تارایي آن در
ميدانهای غير سيال ني تأئيد گردید و نظریه نسبيت اینشتين به گونه واقعي و تكنيكي با این
نظریه سازگار است (يكشيدی ها و پرستش)35 :3191 ،

1. field
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بدین ترتيب ،تبيين ميداني نش را برآینتد متنش و موقعيتت آن در ميتدان متيدانتد و پدیتد
ايتكاعي را نه به علتهای بيروني و نه به دالیل دروني تقليل ميدهد .برای نكونه ،اعضتای ميتدان
هنری ویژگيهایي دارند ه به لحا آنها تحت تأثير این ميدان واق ميگردنتد ،حتال آنكته هكتين
اعضا اگر ویژگيهای اعضای ميدان ورزش را نداشته باشند ،تحت تأثير آن ميدان واق نكتيشتوند
در نظریه بوردیو ني ميدان نوعي ساختار مرد به حساب نكيآید ،بلكه فضای بتازی تنشگرانتي
است ه با پذیرش قواعد بازی تحت تأثير نيروی آن عكل متي ننتد مفهتوم ميتدان در مقایسته بتا
مفهوم طبقه این خصوصيات را به گونه دیهری انعكا ،مي دهد .ميدان فضای نسبتاً مستقلي استت
ه محكل تكوین هویت در قالب منش به حساب ميآید ()Louis, 1996: 177-186
به بيان دیهر ،مفهوم ميدان قائم به قواعدی است ه بتر آن حا كيتت دارنتد و قلكترو آن را
تعيين مي نند هكتنين ،هكه نشگراني ه در این قلكرو به فعاليت ميپردازند ،به تب باید ایتن
قواعد را رعایت نند سازو ار این تبعيت در يامعهپذیری نشگران و درونتيشتدن قواعتد در
منشهای آنها نهفته است از این رو ،هكه نشگراني ه در ذیتل یتک ميتدان ايتكتاعي ختاص
فعاليت مي نند ،دست م از نوعي منش مشترک ،هكاننتد هویتت مشتترک اعضتای یتک طبقته،
برخوردارند هكه نشگراني ه در ذیل یک ميدان فعاليت مي نند ،از نوعي سرمایه برخوردارند
ه بنا به مورد كيت و يفيت آن متفاوت است ،اما آنته ح التورود ميتدان شتكرد متيشتود،
هكانا پذیرش قواعد خاص آن ميدان ميباشد (بوردیو)214 :3191 ،
بدین ترتيب ،مفهوم ميدان بوردیو برای آن دسته از ساني ه به رویكرد يامعتهشناستانه از
امنيت عالقه داشتند ،نقطه عطفي بود ميدان به عنوان فضای ايتكاعي مج ایي است ه مشتكل
بر موقعيتهای متكای و مستقلي بود به عبارت دیهر ،ميتدان شتبكه یتا پيكتر ای از مناستبات
عيني ميان موقعيتهاست

)(Bourdieu, 1992: 72–73

از منظر اربست روششناسي ميدان برای درک بهتتر امنيتتي تردن ،ارشناستان در تتالش
برای درک مناسبات ميان ارگ اران امنيت ،فعاليتها ،نقشها و موقعيت آنها برآمدنتد ،چرا ته
ارگ اران بر فرض ما ،در شككشهای ميدان درگيرند نخست ،فضای ايتكتاعي متخصصتين
حوز امنيت به عنوان «ميدان قدرت» یا ميدان مغناطيسي عكل مي نتد دوم ،فضتای ايتكتاعي
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فوق الذ ر ،ميداني از شككشهاست  3البته ،ذ ر این نكته اهكيت دارد ه بازیهران این ميتدان
ني هكيشه در بازیای ه انجام ميدهند ،آگاهي چنداني ندارند (منش یا عادتوار )  2در هكين
راستا ،ميدانها مككن است اثرات نامطلوبي بر يتای بهذارنتد ستوم آنكته ،فضتای ايتكتاعي
متخصصين امنيتت ،ميتدان ستلطه 1استت البتته ،ایتن ميتدانهتا ،نفوذپتذیر و عر تي بتود و
شككشها بيان نند رسوخپذیری این مرزهاست

)(Bigo, 2000: 195

 .1میدان به مثابه كنش :امنیت داخلی و خارجی
ميدان تنها زماني ه تأثيرات ميداني را به ويود آورد ،شكل ميیابد بيهتو تلفيت هتمزمتان
امنيت داخلي و خاريي را با روایتهای واقت گرایانته و نوواقت گریانته از امنيتت ارائته داد
بنابراین ،واق گرایان و نوواق گرایان تكایلي به اربرد مفاهيكي هكتون معكای امنيت به نف
سياست داخلي ندارند در مقابل ،مكتب پاری

به پيامدهای مهم گسترش فعاليتهای امنيتي

داخلي ،صادرات روش های پليسي به سياست يهاني و در عوض ،عادیسازی عكلياتهتای
نظامي در حوز داخلي اهتكام دارند ) (Bigo, Guittet & Smith, 2004: 5–34بيهو به طتور
تجربي نشان داد ه چهونه دو حوز امنيت داخلي وخاريي به مثابه رقابت ميان ارگ اران
ادغام شد و این ادغام در يهت سرزمينزدایي از وظایک پلي  ،آداب و رسوم و نظام سنتي
است هكتنين آنها به طور مشترک مدام تصویر تهدید يدیدی را با ترور ،مهايرت و يرایم
سازمانیافته ،توليد مي نند از این رو ،امنيت تا حد زیادی محصتول گفتكتانهتای امنيتت و
سياست امنيتي

است )(Bigo, 2000: 208

طرح بودریویي در مكتب پاری  ،در واق برای اصالح مشكالت پتيشآمتد در مكتتب
نها

در خصوص نش المي ارائته شتد بتر ایتن استا ،،تنش المتي در مقایسته بتا

نشهای قدرت ،غير تخصصي و بيش از انداز گسترد بود البته ،راهبرد مكتب پاری
مصون از اشتبا نبود ،هكان گونه ه بوث م عتقد است ،تكر

مكتب پاری

نيت

بر شككشهای

1. a field of struggles
2. habitus
3. field of domination
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درون ميدان ،مناف بسياری از غير متخصص ين ه شامل گرسنهان و مظلومان است را نادیتد
ميگيرد در نتيجه ،نش های مقاومت درون یک ميدان یا ميدانهای متفاوت شكل ميگيترد
به عنوان نكونه ،قضات در برابر متخصصين امنيت متخصصين امنيتت بتا واژگتاني هكتتون
مردمساالری ،برابری و آزادی بيهانه اند و ساني ه با این فرهنگ یا واژگان متأنو،انتد ،بتا
تويه به فقدان سرمایه افي به ميدان امنيت را داد نشد اند از این رو ،آنها ميتوانند با این
واژگان صدای مقاومت باشند

( (Booth, 1997: 114

بيهو ،از مفهوم «ميدان» 3و نشگران آن و اینكه آنها چه انجام ميدهند ،شروع متي نتد اگتر
به سادگي این مسئله انجام شود ،رویكرد مبتني بر نشمحوری ،به راحتي ميتواند چي ی شبيه به
نظریه توطئه فهم شود مكتب پاری  ،در حال حا ر این ار را با شيو های بسيار استادانه و غيتر
منتظر ای مهيا و به طور قابل تويهي در سطح خرد توسط سازمانهای مختلتک درگيتر در ميتدان
امنيتي بررسي مي ند م یت مهم این رویكرد این است ه بهتر از سایر شيو های معكول انت اعتي
بود و كتر مبتني بر گفتكان است رویه مكتب فوق ،بر تكامي رویتههتای تارگ اران اتكتا دارد
وا ح است ه این ار شكا را مجبور به نفوذ در ارگ اریها و ارگ اران مختلتک از پلتي

تتا

بور راسيهای دیهر گرفته تا شر تهای خصوص امنيتي و آنهایي ه م وبيش مخفتي هستتند،
هكتون شبكههای فراملي ميسازد این تار تنهتا بتا تخصتصمحتوری ،عقالنيتت فنتي و درک
موقعيت خاص ايتكاعي مكتاز در رابطه با انجام و

نشهای امنيتي عكلتي استت )(Bigo, 2005

هكين تهدیدات مشترک به نوعي پدیدآورند همگرایي ارگ اریهای امنيت ني شد است .البتته،
این به معنای همپوشاني ميان ميدانهای مختلک امنيتي نيستت ) (Bigo, 2005مكتتب پتاری

تتا

حد زیادی سویهای بدبينانه و شکانهارانه به امنيت داشته و با زبان فو ویي تا حد زیادی سوژگي
فترد را در تعریتک امنيتتت نادیتد متتيگيترد در مكتتب پتتاری  ،ستوژ امنيتتت قربتاني دسيستته
سياستهای دولت ميشود به نظر ميرسد مكتب پاری

به خوبي توانسته رویكرد يامعهشناستي

سياسي امنيت را ایجاد و تقویت ند و دو سطح امنيت داخلي و خاريي را در باب امنيت توستعه
دهد ،ولي به نوعي در دام اروپامحوری در برداشت از مفهوم امنيت افتاد است این نهتا توستط
نظریهپردازان امنيت پسااستعكاری مورد نقد واق شد است
’1. ‘field
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هـ .امنیت در نظریه پسااستعماری روابط بینالملل
نظریه پسااستعكاری نه تنها و نه عامل غالب در تحق سنتهای بدیل در روابط بينالكلتل استت
با این حال ،پسااستعكارگرایي بعد و ينبه خاصي را به مناظر های روابط بينالكلل ا افه مي نتد،
یعني هویت و نقش مفاهيم هكان طور ه بر طب يهانبيني پسااستعكاری ،شترق زائيتد تصتور
اروپا از دیهری است ) ،(Said, 1979گفتكان دربار يهان غير غربي به اب ار شكلگيری هویت بتر
پایه رویههای گفتكاني ادغام و حذف تبدیل شد است با تأستي از مفهتوم چيرگتي یتا هژمتوني
گرامشي ،مطالعات پسااستعكاری ،غالب مفاهيم تعریکشد از يانب قدرتهای پيشترو در امتور
يهاني را محكوم رد و خواهان چارچوب یك ارچه و ثرتگترا در روابتط بتينالكلتل هستتند
نظریه پسااستعكاری روابط بينالكلل ،روند تدوین نظریه روابط بينالكلتل بتا ادغتام صتداهای بته
اصطالح يهان سومي را پيشنهاد ميدهد برای توييه این تالش ،دانشپژوهان پسااستتعكاری بتر
ناسازگاری نظریه غربي و بنيادهای سياسي -فلسفي غير غربي تأ يد دارنتد ()Noesselt, 2012: 8
امنيت ني یكي از مفاهيم ليدی این نظریه متأخر است
امنيت و مطالعات امنيتي اغلب متكي بر نهترش واقت گرایانته استت اروپتامحوری و امنيتت
واق گرایانه یا آمریكایيگرایي و امنيتت نوواقت گرایانته ،هستته اصتلي مطالعته امنيتت در روابتط
بينالكللاند مطالعات امنيتي متعارف به مثابته شتاخهای از دانتش ،محصتول قتدرت غربتي و در
راستای حفظ امنيت گفتكان غربي است از این رو ،توليد دانش به ویژ در حوز امنيت ،ختارج از
این گفتكان حتي برای مشتریان خود نتامكفي استت ایتن نهترش كتتر بته دغدغتههتای تعفا
ميپردازد ،عفایي ه بيشتر سا نان این ر خا ي را تشكيل ميدهند ()Ayoob, 1999
نها پسااستعكاری به امنيت ،به نقد اروپتامحوری پت

از ينتگ يهتاني دوم از مطالعتات

امنيتي ميپردازد امنيت امروز متضكن تناقضها ميان منط های امنيت قتدیم و مستائل امنيتتي
يدید است به طور سنتي ،مطالعتات امنيتتي بتا روابتط ميتان قتدرتهتای بت ر

در ستامانه

بينالكللي در ارتباط بود است بنابراین ،تتاریخ روابتط بتينالكلتل ،بته طتور عكتد در قالتب
شككشهای موفقيتآمي ميان قدرتهای ب ر

و ظهور و افول دولتهای قتوی بته روایتت

درآمد است این نها پسااستعكاری از هكين زاویه به نقد مطالعات امنيتي و روابط بتينالكلتل
ميپردازد ( )Barkawi, 2006: 329مطالعات امنيتي بر ارگ اری قدرتهای ب ر

تأ يتد دارد
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این در حالي است ه مطالعات منطقهای اغلب بر مؤلفههای منطقتهای تأ يتد داشتته استت در
مقابل ،دیدگا پسااستعكاری مایل است بر اهكيت روابط بين فضاها و يكعيت و نقش آنهتا در
هدایت رویدادها و روندها تأ يد ند و در وهله نخست ،به ساخت فضاهای به ظتاهر گسستته
تويه مي ند ()Said, 1993
از منظر نظریه پسااستعكاری ،امنيت در قامو ،رابطهای درک مي شود این برداشت روایتي
د اروپامحوری دربار امنيت است هكان طور ه سيدني ميتنت معتقتد استت« :تكنيتکهتای
توليد شرقي شكر ،نيروی ار آفریقایي ،سرمایه انهليسي و زمين ارائيب ،هكهتي بتا یكتدیهر،
اروپا و يهان يدید را خل

رد اند این نشاندهند این است ه يهتان ايتكتاعي متشتكل از

روابط است تا ابژ های يدا از هم مطالعات امنيتي ني نكيتواند تنها از دل روایت قدرتهتای
ب ر

تريكان شود و رابطه عيک و قوی و شكال و ينوب ،هكهي در درک امنيت رابطتهای

سهيماند » در ل ،نقد اروپامحوری از امنيت ،شالود لي نظریه پسااستتعكاری مطالعته امنيتت
است ( )Barkawi, 2004: 41نها پسااستتعكاری ،مريت امنيتت را مردمتان زیردستت یتا بته
عبارتي ،محذوفان يامعه بينالكللي دانسته ه به دليل سياستهتای ليبرالتي از ستوژگي امنيتت
نار گذاشته شد اند نها پسااستعكاری بر خالف مكتب پاری

و مكتب نها  ،غير غربي و

وايد گفتكانهای شرقي و ينوب از امنيت است

نتیجهگیری
هدف اصلي این مقاله بررسي مقایسهای مفهوم امنيت در مكاتب متتأخر امنيتتي بتود در واقت ،
مكاتب يدید امنيتي هكتون مكتب انهليسي ،نها  ،ول  ،پاری

و پسااستعكاری ،وايد ایتن

مداقه در مقوله امنيت هستند در مكتب انهليسي ،شارحان متقدم ایتن مكتتب بته طتور عكلتي
وايد گفتكان امنيتي هستند مفهوم عكي امنيتي ،هكبستهيگرایان این مكتب هكتتون ویلتر را
متناظر با لينكليتر رد است او تالش مي ند افراد را به عنوان تتاب اخالقتي و عضتو ستازند
يامعه بينالكللي يایه ین سازد و در مطالعه امنيت ،تكر را بر افراد قرار دهد
محققان مكتب ول

ه در سال  3339قلم ميزدند ،رویكرد خودشان را بته عنتوان «مرحلته

بعدی» بررسيهای امنيت ارائه ردند شكار ف ایند نوشتههایي ه بتا اتختاذ ایتن رویكترد بته
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رشته تحریر در آمد اند ،گوا هكين استعداد است (بيلهين )376 :3131 ،این مكتب زمينه نقتد
یعني ساختگشایي و بازسازی در مطالعات انتقادی امنيت را داراست دستور خوانش موس از
امنيت ،راهبرد مشخص این مكتب فكری است تتالشهتای محققانته آنتان را را بترای ورود
حاشيههای مطالعه امنيت به ویژ در يهان سوم هكوار ساخته است
در مقابل ،مكتب نها

به امنيت به مثابته مستئلهای منفتي نهتا ترد و از آن بته عنتوان

شكست در مقابل با مسائل مربوط به سياستهای عكومي مينهرد در حالت مطلوب ،سياستت
باید قادر باشد با تويه به رویههای معكول ،بدون اف ایش تهدیدی خاص ،یتک مستئله فتوری
سياسي را مدیریت ند از این رو ،غير امنيتي ردن ،گ ینه دوربرد تلقي ميشود
طرح بودریویي در مكتب پاری  ،در واق بترای اصتالح مشتكالت پتيشآمتد در مكتتب
نها

در خصوص نش المي ارائه شد بر این اسا ،،نش المي در مقایسه با نشهتای

قدرت ،غير تخصصي و بيش از انداز گسترد بود البته ،راهبرد مكتب پتاری
اشتبا نبود است هكان گونه ه بوث معتقد است ،تكر

مكتتب پتاری

نيت مصتون از

بتر شتككشهتای

درون ميدان ،مناف بسياری از غير متخصصين ه شامل گرسنهان و مظلومتان استت را نادیتد
ميگيرد در نتيجه ،نشهای مقاومت درون یک ميدان یا ميدانهای متفاوت شكل ميگيرد؛ بته
عنوان نكونه ،قضات در برابر متخصصين امنيت
در نهایت ،نها پسااستعكاری از امنيت به نقد اروپامحوری پ

از ينگ يهاني دوم از مطالعتات

امنيتي ميپردازد امنيت امروز متضكن تناقضات ميان منط های امنيت قدیم و مسائل امنيتتي يدیتد
است به طور سنتي ،مطالعات امنيتي با روابط ميان قدرتهای ب ر در سامانه بينالكللي در ارتبتاط
بود است بنابراین ،تاریخ روابط بينالكلل ،به طور عكد در قالبهای شككشهتای موفقيتتآميت
ميان قدرتهای بت ر و ظهتور و افتول دولتت هتای قتوی بته روایتت درآمتد استت ایتن نهتا
پسااستعكاری از هكين زاویه به نقد مطالعات امنيتي و روابط بينالكلل ميپردازد
مطالعات امنيتي چونان یكي از رشتههای فرعي روابط بينالكلتل ،هرگت ایستتا نبتود و نيستت،
بلكه هكوار پویاست این رویه به خل معاني و روایتها مختلفي از امنيت كک ترد استت ایتن
تحوالت از بررسي تحول امنيت نشاندهند خوانشهای متكثر از مقوله امنيت استت بته طبت  ،ایتن
مقوله مهم نكيتواند از منظر نظریههای صرف غربي مطالعه شود و را بترای مطالعته و تحليتل آن از
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منظرهای گوناگون ينوب و شرق باز شد است این نوع نها  ،متضكن بررسي تحول امنيت و ابعتاد
آن است بررسيهای انتقادی از امنيت را گشای چنين در ي است معضالت قترن يدیتد و ظهتور
شد نها فرامرزی و پيونتد ميتان دو ستطح ختاريي و

شبكههای يدید از متخصصين امنيت باع

داخلي از امنيت اهكيتت یابتد ایتن پيونتد در مكتتب پتاری

بته ختوبي شتكل گرفتت و بتا نهتا

پسااستعكاری ميتوان پيوند يهان غربي و غير غربي امنيت را تعریک رد دنيتای نتاامن متا نيازمنتد
ترميم اشكال دستيابي به امنيت پایدار است این تترميم از دل نظریتهپتردازی در خصتوص امنيتت و
مطالعات امنيتي شروع ميشود در پایان و بترای ارائته فهتم پایتدار از بررستي مقایستهای امنيتت در
مكاتب متأخر ،يدول ذیل ترسيم شد است
جدول :بررسی مقایسهای امنیت در مكاتب متأخر امنیتی
مكتب انهليسي

مكتب ول

مكتب نها

مكتب پاری

پسااستعكارگرایي

مري امنيت:

مري امنيت:

مري امنيت:

مري امنيت :يامعه

مري امنيت:

فرد /دولت

فرد /مردم

دولت /ايتكاع

یا ايتكاع سياسي

فرودستان ينوب

هستيشناسي:

هستيشناسي :امنيت

امنيت يامعه

مردمان (امنيت

هستيشناسي:

هستيشناسي :امنيت

بينالكلل

انساني)

امنيت دولت

يامعه

معرفتشناسي:

معرفتشناسي:

معرفتشناسي:

معرفتشناسي:

معرفتشناسي:

تاریخگرا و

گفتكاني

تاریخگرا و

دانش -قدرت

انتقادی/

تفسيری

(دانش -قدرت)

تفسيری

( بوردیویي)

فرهنگمحور

روششناسي:

روششناسي :تحليل

روششناسي:

تكثرگرا

انتقادی گفتكان

امنيتي ردن

روششناسي :ميدان

هستيشناسي:
امنيت در يوام
حاشيهای

روششناسي:
تكثرگرا /بومنهار
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