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  امنيت تحليل براي تازه چارچوبيتاب كبر  ينقد

  *بهاره سازمند

  دهكيچ
گرايان كه موضـوع   سنت. 1مطالعات امنيتي وجود دارد: حوزة امروزه دو مكتب فكري در 

گروهي كه ديدگاهي موسـعي   .2 ؛كنند سياسي محدود ميـ   امنيت را فقط به مسائل امنيتي
و  ،اجتمـاعي  هـاي اقتصـادي،   از مفهوم امنيت دارند و بر اين نظرند كـه امنيـت در بخـش   

 تـازه  چـارچوبي محيطي هم وجود دارد. در اين مقاله كه به نقـد و ارزيـابي كتـاب     زيست
كـه تحليـل    بـراين  عـالوه ضمن بررسي هر دو ديدگاه،  اختصاص دارد امنيت تحليل براي

دسـت   تـري در ايـن زمينـه بـه     دستور كار وسـيع  شود، جامعي از مطالعات امنيتي ارائه مي
الملل است و  حاضر معرفي و نقد مكتب امنيتي كپنهاگ در روابط بين ةدهد. هدف مقال مي

معرفـي   ،در مبحث نخست مقاله شود. مطالب آن به شش مبحث تقسيم مي ،اساس برهمين
نويسـندگان   ةنامـ  زيسـت پـذيرد و   انجام مي امنيت تحليل براي تازه چارچوبيكلي كتاب 

؛ شـود  صورت اجمالي ارائـه مـي   بهكتاب كه همان نمايندگان فكري مكتب كپنهاگ هستند 
بـه نقـد و    ،در مبحث سـوم ؛ شود به نقد و تحليل خاستگاه اثر پرداخته مي ،در مبحث دوم

نقـد و ارزيـابي    ،ترتيـب  بـه  ،در مبحث چهارم و پنجم؛ شود ارزيابي شكلي اثر پرداخته مي
و مبحث ششـم هـم بـه نقـد و      ؛شود شناختي اثر ازمنظر دروني ارائه مي محتوايي و روش

ازمنظـر بيرونـي    ،صورت عـام  به ،و مكتب كپنهاگ ،صورت خاص به ،ارزيابي محتوايي اثر
  يابد. اختصاص مي

  اي، بري بوزان، مكتب كپنهاگ. امنيتي منطقه ةانگاري، مجموع امنيت، سازه :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
و مرجع امنيت  ،امنيت با تغييراتي در موضوع، هدف ةها نسبت به مقول نگرش 1980دهة از 

تحريـر درآمـد كـه     ةرشـت  بهاين زمينه آثار متعدد و تأثيرگذاري در تغييراتي را تجربه كرد و 
                                                                                                 

  bsazmand@ut.ac.ir، دانشگاه تهران ،اي دانشيار گروه مطالعات منطقه *
 09/06/1396 رش:يخ پذي، تار16/04/1396افت: يخ دريتار
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عنـوان كـرد.    ،اثر بري بوزان ،ها و هراس مردم، دولتترين اين آثار را كتاب  شايد بتوان مهم
امنيت بسـيار   ةاتفاق تاريخي و مهمي نيز رخ داد كه در اين تغيير نگرش به مسئل ،بين دراين

فروپاشي شوروي بود كـه تاحـدي ديـدگاه مسـلط بـر روابـط        تأثيرگذار بود. آن اتفاق مهم
الملل را با مشكل مواجه كرده بود و نيـاز بـه بـازبيني در برخـي مفـاهيم سـنتي روابـط         بين
امنيـت بـا    ةديدگاه بري بوزان به مسـئل  ،ست. در چنين شرايطيدان الملل را ضروري مي بين

مند بري بوزان كه اينك  اثر ارزش .گران اين حوزه مواجه شد استقبال انديشمندان و پژوهش
عنوان مرجع مسائل امنيتي موردتوجه قـرار   بهچاپ رسيده بود  بهبا برخي اصالحات مجدداً 

ويلد درقالب مكتب كپنهاگ نيـز در ايـن حـوزه    گرفت و انديشمنداني نظير اولي ويور و دو
  ).31: 1390 كالجيگركوزهقلم زدند (
الملـل اسـت و    حاضر معرفي و نقد مكتب امنيتـي كپنهـاگ در روابـط بـين    مقالة هدف 
در مبحث نخسـت مقالـه    ،شود. بنابراين اساس مطالب آن به چهار مبحث تقسيم مي برهمين

نامـة   زيسـت پـذيرد و   انجـام مـي   امنيـت  تحليـل  بـراي  تـازه  چـارچوبي معرفي كلي كتاب 
صورت اجمـالي ارائـه    بهنويسندگان كتاب كه همان نمايندگان فكري مكتب كپنهاگ هستند 

نقد  ،در مبحث سوم؛ شود به نقد و تحليل خاستگاه اثر پرداخته مي ،در مبحث دوم؛ شود مي
بـه نقـد و ارزيـابي     مبحـث چهـارم هـم   ؛ شـود  و ارزيابي شكلي اثر ازمنظر دروني ارائه مي
شـناختي اثـر ارائـه     روشنقـد   ،در مبحث پنجم؛ محتوايي اثر ازمنظر دروني اختصاص دارد

و مكتـب   ،صـورت خـاص   بـه  ،و مبحث ششم هم به نقد و ارزيابي محتوايي اثـر  ؛شود مي
  ازمنظر بيروني اختصاص خواهد يافت. ،صورت عام به ،كپنهاگ

  
  معرفي كلي اثر. 2

و جاپ دوويلد است  ،بري بوزان، اولي ويور ةنوشت امنيت تحليل براي تازه چارچوبيكتاب 
توسط انتشارات بولدر منتشر شده است. اين كتاب توسـط   1998كه متن اصلي آن در سال 

صـفحه   316بردي در  مطالعات راهپژوهشكدة  1386رضا طيب ترجمه شده و در سال  علي
  جلد آن را منتشر كرده است. 1500و به تيراژ 

اسـتاد   ،حاضـر  درحـال در شهر لندن بـوده و   1946آوريل  28ري جوردن بوزان متولد ب
اي است و  امنيتي منطقه ةمجموع ةاقتصاد لندن است. وي مبدع نظريمدرسة الملل  روابط بين

هاي روابط  الملل، نظريه هاي مطالعاتي وي مطالعات امنيتي، تاريخ روابط بين ترين حوزه مهم
ترين آثار  برخي از مهم .)http://www.lse.ac.ukاي است ( عات امنيتي منطقهو مطال ،الملل بين

)، 1983( و هـراس  ،هـا  مـردم، دولـت  نـد از:  ا اند عبـارت  وي كه به فارسي هم ترجمه شده
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منـاطق و  راه با اولي ويـور و پـاپ دوويلـد؛     ) هم1997( چارچوبي تازه براي تحليل امنيت
) بـا  2010( الملـل  غيرغربـي روابـط بـين    ةنظريو  ؛) با همكاري اولي ويور2003( ها قدرت

  همكاري آميتاو آچاريا.
 الملـل بـين  روابط استاد حاضردرحال و است 1960سپتامبر  17متولد  يزن يورو اولي

 يبـوزان از معمـاران اصـل    يبـر  راههمبه يدانشگاه كپنهاگ است. و ياسيگروه علوم س
بـوزان   يبـر  يآثار خـود را بـا همكـار    تربيش چنينهم. رود مي شماربهمكتب كپنهاگ 

 هسـتند  آثـار  اين تريناز مهم هاقدرت و مناطقمنتشر كرده است كه اثر حاضر و كتاب 
)www.ku-dk.academia.edu(.  

الملل و مطالعات امنيتـي در دانشـگاه    استاد روابط بين 1957مي  17جاپ دوويلد متولد 
مطالعـات صـلح كپنهـاگ     ةهاي آمستردام و مؤسسـ  ن است. وي قبالً استاد دانشگاهگرونينگ

خصوص امنيت انساني  بوده است و تمركز مطالعاتي وي بر مسائل و موضوعات امنيتي و به
  .)www.rug.nl/staff/j.h.de.wildeمحيطي است ( و امنيت زيست

 

 تحليل خاستگاه اثرنقد و . 3
هاي امنيت است. بنا به  ارچوب تحليلي جديد و فراگيري براي بررسيهگر چ اين كتاب بيان

 ةنويسندگان اثر، هدف اصـلي از تـدوين و نگـارش ايـن كتـاب روزآمـدكردن نظريـ       گفتة 
و سـازگاركردن ايـن    )regional security community complexاي ( امنيتـي منطقـه   ةمجموعـ 

كـه   ،از جنگ سرد بوده است. پرسش اصـلي  پسنظريه با دستوركار موسع امنيت در دوران 
مجموعه امنيتي را بـا   ةتوان نظري اين است كه چگونه مي ،مبناي تأليف اثر حاضر قرار گرفته

 هاي سنتي نظـامي و سياسـي، بلكـه    تنها بخش نهكه  ـ  هاي امنيت تر بررسي دستوركار موسع
درهـم آميخـت؟   ـــ   گيـرد  بر مي محيطي را هم در تو زيس ،هاي اقتصادي، اجتماعي بخش

  .)12: 1386(بوزان و ديگران 
نام دارد. در اين فصل نويسندگان ضمن اشاره به هدف اصـلي  » مقدمه«كتاب اول فصل 

هاي امنيت است به  ارچوبي جديد و فراگير براي بررسيهچ ةاز نگارش كتاب كه همان ارائ
و  ،كاررفتـه در كتـاب   شده درخصوص امنيت، مفاهيم، ساختار تحليل بـه  مطرحهاي  ديدگاه
  ).20  :هماناند ( ارتباط مناطق با سطوح تحليل امنيت پرداختهنحوة 

نـام دارد. در ايـن فصـل نويسـندگان     » تحليل امنيت: دستگاه مفهومي«فصل دوم كتاب 
كه چگونه بايد موضوع امنيتـي   تحليلي را مشخص كنند: نخست اين ةاند تا دو مسئل كوشيده
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شـدن يـك    سياسـي چگونه بايد بين  ،ديگر عبارت بهو موضوع غيرامنيتي را مشخص كرد يا 
كه چگونـه بايـد بـازيگران و موضـوعات      دوم اين. شدن آن تفاوت گذاشت امنيتيمسئله و 

شدن اين دو  روشنن بر اين نظرند كه با امنيتي را مشخص كرد و از هم تمييز داد؟ نويسندگا
توان به آن دسته از منتقدان دستوركار موسع امنيتي كه معتقدند گشودن دستوركار  مسئله مي

معناشدن كل مفهوم امنيت  چيز و بي همهشدن  امنيتيامنيت به روي ديگر موضوعات با خطر 
  ).42راه است پاسخ گفت (همان:  هم

شده در  ارائهتر مطالب  زيرا بيش ؛شود كتاب هم محسوب مياين فصل از فصول بنيادين 
بررسـي مفهـوم   بـه  ترين مباحث ايـن فصـل    آن مبنايي براي فصول بعدي كتاب است. مهم
  پردازند. كردن مي يند امنيتيافرامنيت، ابعاد آن، رويكردهاي مهم به امنيت، و 

كنند  نويسندگان سعي ميبعد  بهفصل سوم به بخش نظامي اختصاص دارد. از اين فصل 
ـ  هـاي پـنج   شده در فصل دوم كتاب را در بخش مطرحتا مسائل   و  بررسـي دامنيـت مور  ةگان

  ).85مداقه قرار دهند (همان: 
كنند  استدالل مي» موضوعات و بازيگران امنيت«نويسندگان در اين فصل در ذيل عنوان 

ها  ت و نخبگان حاكم دولتترين موضوعات امني ها مهم كه در بخش نظامي هنوز هم دولت
ـترين  مهم دهنـد   مسائل هستند. البته درادامه توضيح مي ةكنند امنيتيبازيگران ــ  تنها نهولي  ـ

انـد   از دولت مطرح بـوده  پيشالمللي معاصر، برخي از موضوعات امنيت كه  كه در نظام بين
  ).85اند (همان:  چنان فعال هم

پردازند كه نماينـدگان   به اين موضوع مي» كننده نيتيامبازيگران «در مبحث دوم با عنوان 
اما مديران نظامي در  ؛ها دارند كردن موضوع امنيتياز دولت نقش كليدي را در  نيابت بهدولت 

 ،المللـي  هـاي بـين   هاي سازمان چنين مقام تري را ايفا خواهند كرد. هم اين حوزه نقش جدي
تـر و   هـم تاحـدودي اجـازه دارنـد اصـول انتزاعـي       ،مثل دبيركل سازمان ملل متحد و ناتو

  ).94(همان:  عنوان موضوع امنيت نظامي مطرح كنند بهتري را  جمعي
در بخش نظامي هم نويسندگان بر اين نظرنـد كـه   » نقش بازيگران صاحب«درخصوص 

تعداد اين بازيگران بسيار زياد است و بسياري از اين بازيگران يا عامل زور و اجبارنـد كـه   
شود يا ابزارهاي  هاي دفاعي مي ساالري ديوانو هاي مزدور، ارتش،  ها، يگان شامل تروريست

  ).95ها صنايع تسليحاتي هستند (همان:  ترين آن كنند كه مهم زور و اجبار را فراهم مي
ها و  پذيري هم معتقد هستند كه منطق آسيب» ها پذيري منطق تهديدها و آسيب«در مبحث 

الملل تابعي از تعامل ميـان توانـايي    تهديدهاي نظامي بين هر دو واحد از واحدهاي نظام بين
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بـر توانـايي نظـامي،     عـالوه هاسـت.   نظامي هريك از واحدها و ميزان دوسـتي و دشـمني آن  
توانند در ايجاد (يا عدم ايجاد) و حفظ حالت امنيـت نظـامي نقـش     متغيرهاي ديگري هم مي

  ).99 - 98و سياست است (همان:  ،ها جغرافيا، تاريخ ترين آن ته باشند كه مهمگيري داش چشم
اي بررسي شده اسـت. نويسـندگان بـر     هاي منطقه در آخرين مبحث از اين فصل پويش

اين نظرند كه در بخش نظامي، با پايان جنگ سـرد حركـت بـارزي درجهـت دورشـدن از      
اي و محلـي صـورت گرفتـه     اي امنيتي منطقهه به نگراني  توجههاي امنيتي جهاني و  نگراني

تفصـيل در مـتن    بهاند كه  است و اين موضوع را در مناطق مختلف جغرافيايي بررسي كرده
كالسيك  ةرسند كه منطق نظري نويسندگان به اين نتيجه مي ،كتاب آمده است. در پايان فصل

  امي معتبر خواهد بود.شكلي اساسي براي بخش نظ چنان به اي هم هاي امنيتي منطقه مجموعه
نام دارد. در ابتداي اين فصل نويسندگان ذيل » بخش محيط زيست«فصل چهارم كتاب 

: كننـد  دو ديدگاه مهم در اين زمينـه را بررسـي مـي   » محيطي دستوركار امنيت زيست«عنوان 
و ديـدگاهي كـه امنيـت     ،كننـد  محيطي را امنيت بنيادين تلقي مي ديدگاهي كه امنيت زيست

  ).118 - 117دانند (همان:  شدن معناي واقعي امنيت مي مخدوش ةمحيطي را ماي زيست
اين فصل به تمايز بين دو دستوركار متفاوت در بخـش محـيط زيسـت اشـاره      ةدر ادام

  و ديگري دستوركار سياسي. ،كنند: يكي دستوركار علمي مي
نويسـندگان بـه ايـن    » بازيگران امنيـت و موضـوعات امنيـت   «در مبحث دوم با عنوان 

دو نماينـدة  پردازند كه در بخش محيط زيست دو نوع موضوع متفاوت امنيت  موضوع مي
محيطي است: خود محيط زيست و ارتباط تمدن بـا محـيط    جناح در درون جنبش زيست

لفي وجود دارد. نويسندگان بـا تكيـه   هاي مخت زيست كه درخصوص مورد اول هم ديدگاه
كننـد:   بازيگران را در اين بخـش مطـرح مـي   از ) سه دسته 1991بر ديدگاه پوتر و براون (

هاي وتوكننـده   و ائتالف ،)veto actorsبازيگران وتوكننده ( )،lead actorsتاز ( بازيگران پيش
)veto coalitions(  :همان)129 - 126.(  

شـود   اين موضوع مطرح مي» ها پذيري منطق تهديدها و آسيب«در مبحث سوم با عنوان 
تهديدهايي كه ازجانـب  . 1توان ارائه كرد:  محيطي مي كه سه دسته تهديدها در بخش زيست

لزره  فعاليت انسان نيست مثل زمينزادة محيط زيست طبيعي متوجه تمدن بشري است ولي 
زمـين  كـرة  ها يا ساختارهاي طبيعـي   تهديدهايي كه فعاليت بشر براي نظام. 2فشان؛  و آتش
ماننـد   ،رسـد  نظر مي بههايي از تمدن  كه تهديدي وجودي براي بخش شكلي بهآورد  پيش مي

تهديدهايي كه فعاليت بشـر بـراي   . 3اوزون؛ الية ها بر  اي و تأثير آن خانه انتشار گازهاي گل
راستي  بهكه تغييرات پديدآمده  رحاليد ؛آورد زمين پيش ميكرة ها و ساختارهاي طبيعي  نظام
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كشيدن منابع كافي گوناگون كه بـا كمـك    تهنظر نرسد مانند  بهتهديدي وجودي براي تمدن 
  ).130ها را برطرف كرد (همان:  توان آن هاي فناوري مي پيشرفت

را مطـرح   نويسـندگان ايـن موضـوع   » اي هـاي منطقـه   پويش«در مبحث بعدي با عنوان 
زيرا  ؛شد محيطي دوران ما در آغاز دستوركاري جهاني تلقي مي كنند كه دستوركار زيست مي

روست كه سرشـتي جهـاني    محيطي روبه اي از مشكالت زيست امروزه نوع بشر با مجموعه
كم درصد بسيار بااليي از  دستگذارند و تنها با همكاري همه يا  دارند و بر همگان تأثير مي

هـاي   شكلي مؤثر مهار كرد. نويسندگان درادامه پرسـش  بهها را  توان آن ي جهان ميها دولت
 ،كنند و درنهايت ها در بخش محيط زيست مطرح مي ها و معلول زيادي را درخصوص علت

خـوبي بـا    بـه » جهاني بينديشيم و محلي عمل كنيم«رسند كه شعار معروف  به اين نتيجه مي
اي درخصوص مقابلـه بـا    عملكردهاي محلي و منطقه آيد و بخش محيط زيست جور درمي

  ).142 - 141رسد (همان:  محيطي به نتايج بهتري مي تهديدهاي زيست
رسند كه در بخش محيط زيست هم غلبه  نويسندگان به اين نتيجه مي ،در آخر اين فصل

كـردن مسـائل    امنيتيتري براي  هاي بيش با سطح سيستمي است. در سطح سيستمي حركت
شـدن محـيط    امنيتيآميز  تر موارد موفقيت كه بيش نآاما جالب  ،شود محيطي انجام مي زيست

  شود. زيست در سطح محلي محقق مي
فصل پنجم كتاب به بخش اقتصادي امنيت اختصاص دارد. در ابتداي ايـن فصـل ذيـل    

امنيت پردازند كه موضوع   نويسندگان به اين موضوع مي» دستوركار امنيت اقتصادي«عنوان 
در دل  امنيت اقتصـادي انديشة زيرا  ؛برانگيز است اقتصادي ازجمله موضوعات بسيار مناقشه

الملـل   ارچوب اقتصاد سياسي بينهشدت سياسي و الينحلي جاي دارد كه در چ بهمباحثات 
ساختار سياسي آنارشي و ساختار اقتصادي بازار در گرفته است. پرسش  ةسرشت رابط برسرِ

شايسـتة  » امنيت اقتصادي«اندازه مفهوم  چهان در اين فصل اين است كه تاگر اصلي پژوهش
دليـل سرشـت    بـه دهند اين است كه  اين نام است؟ پاسخي كه نويسندگان به اين سؤال مي

تواند سياسي شود. آن بخشي  بخش اعظم اين مناسبات صرفاً مي اساساً رقابتي مناسبات بازار
دليل اثراتي اسـت   بهگيرد  سياسي به خود مي ةراتر از صبغاي ف از اين مناسبات هم كه صبغه

  ).157گذارد (همان:  جا مي بهها  كه بر ديگر بخش
نويسـندگان ايـن   » كننـده و موضـوعات امنيـت    امنيتيبازيگران «در مبحث دوم با عنوان 

و نظـام   ،هـا  كنند كه در بخش اقتصادي از افراد گرفته تا طبقات، دولت موضوع را مطرح مي
  ).162شوند (همان:  عنوان موضوعات امنيتي مطرح مي بهبازار جهاني پيچيدة نتزاعي و ا
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پردازند كه  به اين موضوع مي» ها پذيري منطق تهديدها و آسيب«در مبحث سوم با عنوان 
هاي امنيت پيوندهاي آشكاري وجـود دارد و در قلمـرو    بين مسائل اقتصادي و ديگر بخش

شـدن موضـوعات را بايـد     امنيتيشدن و  سياسيصادي مرز بين پرتناقض و دشوار بخش اقت
هاي اساسي حيـات در اقتصـاد بـازارمحور     كه ناامني از ويژگي اين به مشخص كرد و باتوجه

رونـد و بـه مسـائل     است چگونه موضوعات اقتصادي از سطح مسائلي صرفاً فني باالتر مي
هاي اقتصادي بر اين نظرند كـه   ديدشوند. درمورد ماهيت ته سياسي و حتي امنيتي تبديل مي

...)  و ،المللـي  هاي بين ها، بازار، سازمان اين موضوع بستگي به موضوع امنيت (افراد، شركت
يك از موارد گفته شـده باشـد ماهيـت تهديـدهاي      كه موضوع امنيت كدام اين به بستهدارد و 

  شود. اقتصادي هم متفاوت مي
است. در مبحث نخست اين فصل با عنـوان  » بخش اجتماعي«عنوان فصل ششم كتاب 

شـود كـه در بخـش امنيـت اجتمـاعي       اين موضوع مطرح مـي » دستوركار امنيت اجتماعي«
واژة كننـد كـه در ارتبـاط بـا      شود. درادامه نويسندگان تأكيد مي موضوع بر ملت متمركز مي

كه امنيـت اجتمـاعي همـان     اين نخست: رهيز كنيمبايد از دو برداشت نادرست پ» اجتماعي«
زيرا تأمين اجتماعي ناظر بر افراد است و عمدتاً سرشـتي اقتصـادي   ؛ تأمين اجتماعي نيست

مشـكل ديگـر وصـف     دوم، ؛هاست ها هويت كه امنيت اجتماعي ناظر بر جمع درحالي ،دارد
كردن  مشخصاغلب براي ) societyخانواده آن يعني جامعه ( همواژة اجتماعي اين است كه 
تواند ناظر بـر گروهـي از افـراد باشـد كـه       تر است و مي تر و مبهم جمعيت كشور كه وسيع

كـه منظـور مـا از اجتمـاعي،      ؛ درحاليرود كار مي هميشه هم هويت واحدي نداشته باشند به
  ).185 - 184: صفت اجتماعاتي است كه از هويت واحدي برخوردارند (همان

بازيگران امنيتـي و موضـوعات   «طرح اين مسئله وارد مبحث بعد با عنوان نويسندگان با 
تـرين موضـوعات امنيـت     در نظام جهـاني معاصـر مهـم    كنند كه شوند و بيان مي مي» امنيت

 ،ها، مذاهب ها)، تمدن ها، واحدهاي قومي شبيه ملت (اقليت ها، ملت ها، عشيره اجتماعي قبيله
كننده در ايـن بخـش هـم ايـن موضـوع را مطـرح        امنيتيان ها هستند. درمورد بازيگر و نژاد
ها انطباق تقريباً كاملي با دولت دارند و در اين گونه موارد غالباً همان  كنند كه گاهي ملت مي

جويند كه مواضع قدرت دولتي را در تصـرف دارنـد.    كساني به ملت و هويت آن استناد مي
جويند و در برخي موارد به  ميت استناد ميه دولت و حاكيلعدر برخي موارد رهبران دولت 

هاي محلي و مـذهبي هـم    هاي اجتماعي و فرهنگي گوناگون و گروه جنبش؛ ملت و هويت
ها هـم بـازيگر مهمـي هسـتند كـه در       كننده هستند و رسانه امنيتيديگري از بازيگران دستة 

  ).191 - 189گيري دارند (همان:  ها نقش چشم تعريف موقعيت



 1396 ، شمارة هشتم، بهمنهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   178

دارنـد   نويسندگان اذعان مي» ها پذيري منطق تهديدها و آسيب«بعدي با عنوان در مبحث 
وپرداختـه شـده باشـد     سـاخته كـه هويتشـان چگونـه     ايـن  بـه  بسـته كه در جوامع گونـاگون  

اي كـه   گانـه  بنـدي سـه   هاي متفاوتي وجود دارد و درادامه با مراجعه بـه دسـته   پذيري آسيب
اي و جهاني انواع  هاي منطقه پويشمقايسة اند به  هدرخصوص تهديدهاي اجتماعي ارائه كرد

  ).193 - 192پردازند (همان:  گوناگوني از تهديدها مي
كننـد كـه در    اين موضـوع را مطـرح مـي   » اي هاي منطقه پويش«در مبحث آخر با عنوان 

تأثير نيسـت. در ايـن    عد مكان در انتقال تهديدها بيبخش اجتماعي هم مانند بخش نظامي ب
دنبال پاسخ به اين سؤال هستند كه آيا مسائل امنيت اجتمـاعي سـبب    بهنويسندگان  ،مبحث

مطابق چه الگوهـا و در چـه منـاطقي ايـن      ،شود و اگر بله اي مي هاي منطقه پاگرفتن پويش
ترتيـب در   بـه افتد؟ براي پاسخ به اين سؤال موضوع امنيـت اجتمـاعي را    موضوع اتفاق مي

التين، امريكاي شمالي، اروپا، خاورميانه، جنوب آسيا، جنوب شرقي مناطق افريقا، امريكاي 
  كنند. هاي خود را ارائه مي كنند و يافته و اتحاد جماهير شوروي بررسي مي ،آسيا، شرق آسيا

اختصـاص دارد. در  » امنيـت سياسـي  «فصل هفتم كتاب به آخرين بخش امنيـت يعنـي   
اين موضوع را موردتأكيد قرار » سياسي دستوركار امنيت«مبحث نخست اين فصل با عنوان 

هـاي اجتمـاعي اسـت. گـوهر بخـش       دهند كه امنيت سياسي ناظر بر ثبات سازماني نظم مي
ولـي چـون تهديـدهاي     ،دهد سياسي را تهديدهاي مطرح براي حاكميت دولت تشكيل مي

نظامي متوجه حاكميت دولت در بخش فصل مربوط به امنيت نظامي مطرح شده اسـت در  
كنـيم. نويسـندگان    هـا را مطـرح مـي    فصل تهديدهاي غيرنظامي متوجه حاكميت دولت اين
تـرين و   كننـد كـه بخـش سياسـي امنيـت پيچيـده       چنين اين موضوع را هم مطـرح مـي   هم

  ).216  دهد (همان: ترين بخش امنيت را تشكيل مي بغرنج
مطـرح   ايـن موضـوع  » بازيگران امنيت و موضوعات امنيـت «در مبحث دوم ذيل عنوان 

المللي معاصر شكل غالب سازمان سياسي دولت سـرزميني اسـت و    شود كه در نظام بين مي
دولـت يـا    شبههاي سياسي  آيد. ديگر سازمان حساب مي بهموضوع اصلي امنيت سياسي هم 

هـاي   ابردولـت  شـبه مثـل   ؛عنوان موضوع امنيت قرار گيرنـد  بهتوانند  موازي با دولت هم مي
و  ،فاقـد دولـت  يافتـة   هاي اجتماعي سازمان اروپا، برخي گروهاتحادية درحال ظهوري مانند 

  ).227هواداران را جلب كنند (همان: درجة ي كه قادرند باالترين هاي فرامّل جنبش
ايـن موضـوع را   » هـا  پذيري منطق تهديدها و آسيب«درخصوص مبحث بعدي با عنوان 

اصلي بخش سياسي را تشـكيل  پيكرة كنند كه چون دولت برخوردار از حاكميت  مطرح مي
دولـت يعنـي    ةدهنـد  مؤلفة تشـكيل ها را هم بايد حول سه  پذيري دهد تهديدها و آسيب مي
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جـو كنـيم.   و آن جست ةدهند تشكيلو نهادهاي  ،بخش دولت، مبناي فيزيكي آن قوامانديشة 
بنيـان  كنندة تهديدشوند و عمدتاً  ها مطرح مي اگر مسائلي را كه در ديگر بخش ،اساس براين

هـايي كـه    مانند. انديشـه  ها و نهادها باقي مي فيزيكي دولت هستند كنار بگذاريم تنها انديشه
يا موجوديت خود دولـت   ،پارچگي سرزميني دولت بخش دولت، يك ايدئولوژي مشروعيت

  ).228آيند (همان:  حساب مي بهعنوان تهديدهاي مهم در اين بخش  بهبرند  را زيرسؤال مي
اي اختصاص دارد اين موضوع را مطرح  هاي منطقه مبحث آخر كه به موضوع پويشدر 

اي نيرومنـدي وجـود نـدارد و     هـاي محلـي و منطقـه    كنند كه در بخش سياسي گـرايش  مي
  پذير نيست. روشني امكان بهكردن مناطق در اين بخش  مشخص

ندگان ضمن نويس ،نام دارد. در اين فصل» ها چگونگي تلفيق بخش«فصل هشتم كتاب 
هـاي   گيـري  كه در آن كتـاب نتيجـه   و اين و هراس ،ها دولت مردم،اشاره به محتواي كتاب 

هـاي نظـامي و    اي در بخـش  هـاي امنيتـي منطقـه    اهميت مجموعهدربارة قطعي و روشني 
كردن موضـوعات   امنيتيدنبال بررسي اين موضوع هستند كه آيا  بهسياسي ارائه شده است 

 شـود يـا خيـر؟ و    هاي امنيتي منسجمي منجر مي گيري مجموعه شكلها هم به  ديگر بخش
سياسي نيستند؟ بـراي پاسـخ بـه    ـ   اگر پاسخ مثبت باشد آيا اين مناطق همان مناطق نظامي

اند: در مبحـث   ها نويسندگان مطالب اين فصل را به اين شرح تنظيم و ارائه كرده اين سؤال
امنيـت مطـرح كـرده و    گانة  پنجهاي  بخشة شيوة مقايسعنوان  بهسطوح تحليل را  ،نخست
بسته به وزن و اهميت سطوحي كـه مسـائل در    ،گانه را هاي پنج هاي مربوط به بخش  فصل

بـه پيونـد    ،اند. در مبحث بعدي در قالب يك جدول ارائه كرده ،شوند آن سطوح امنيتي مي
زن و اهميـت  باره كه در سطح تجميع درخصوص و ها پرداخته و دراين موجود ميان بخش

ساني شكل  هاي مختلف مناطق يك توان گفت و آيا در بخش ه ميچنسبي سطوح مختلف 
تعـامالت امنيتـي ميـان     ،كنند. در مبحـث سـوم   هايي را مطرح مي گيري گيرد يا نه نتيجه مي

كنند. مبحث چهارم به اين موضوع اختصاص  ديد بازيگران بررسي ميزاوية ها را از  بخش
هـاي جهـان سـوم، سـودان، نظـام       واحدهاي مختلف (فرانسه، ژاپن، دولـت دارد كه براي 
هاي مختلف امنيـت   كردن بخش وسنگين سبكو محيط زيست)  ،المللي ليبرال اقتصادي بين

اروپـا بررسـي   اتحاديـة  مـوردي   ةشود و در مبحث پنجم نيز مطالع به چه نتايجي ختم مي
هـا   لف انـواع مختلـف تلفيـق بخـش    نقاط مختدربارة شده است. مبحث آخر نيز به بحث 

  ).249اختصاص دارد (همان: 
گيري اختصـاص دارد. در   شود به نتيجه فصل نهم كه فصل آخر كتاب هم محسوب مي

هاي كتـاب را   نويسندگان نتايج و يافته ،طور كه از عنوان آن مشخص است همان ،اين فصل
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هاي  وتحليل مجموعه تعريفانگارانه را براي  بندي كرده و دستوركار سازه بندي و جمع دسته
  اند. كار برده امنيتي به

  
 نقد و ارزيابي شكلي اثر. 4

و  ،داراي سخن ناشر، مقدمه، فهرست تفصـيلي مطالـب   »شكلي و صوري«اثر حاضر ازنظر 
صراحت عنوان شده اسـت و درآخـر هـم     بهاز نگارش و تأليف كتاب  هدفنمودار است. 

عنـوان دسـتوركاري بـراي     بهنويسندگان  نهادهاي پيش و گيري جهينت نهمتحت عنوان فصل 
 نمايـه  فاقدست ارائه شده است. متأسفانه كتاب ها قدرت و مناطقتأليف اثر بعدي كه كتاب 

اعالم و موضوعي و فهرسـت منـابع    ة؛ اين درحالي است كه متن اصلي اثر داراي نماياست
  كند. كتاب خودنمايي مي ي جدي درئعنوان خال بهبوده و همين مسئله 

كتـاب بـا    ةتوان گفت اگرچه طرح جلد ترجمـ  اثر هم مي »ظاهري و فني كيفيت«ازنظر 
اما طرح جلد هم ازنظر رنگ و هم ازنظر شـكل بـا    ،طرح جلد متن اصلي اثر متفاوت است

نگاري كتاب هم اصالً مناسب نيست  حروف متن اصلي اثر شباهت دارد و قابل قبول است.
ها هم اصالً رعايت  ها و فاصله فاصله كه متن پر از اغالط تايپي است متأسفانه نيم ينا ضمنو 

آرايـي،   اثـر حاضـر از صـفحه    ،حـال  شدن متن شده اسـت. درعـين   مغشوشنشده و باعث 
  قبولي برخوردار است. قابلو كيفيت چاپ  ،صحافي

مـتن بسـيار    ي بايد گفت كه تعداد غلط تـايپي در پيتا واغالط يخوان نمونه درخصوص
هاي بعدي حتماً بايد ايـن مشـكل    زياد است و متن نياز به ويرايش جدي دارد كه در چاپ

  ند از:ا برطرف شود. برخي از اين اغالط تايپي عبارت
در » استحاله«جاي  به» استماله«، 22صفحة در سطر سوم » المللي بين«جاي  به »الملي بين«
» تمييـز «جاي  به» تميز«، 35صفحة  14در سطر » چين«جاي  به» چنين«، 33صفحة  21سطر 

جـاي   به» بازگيران«، 52صفحة  4در سطر » منجر«جاي  به» منحر«، 42صفحة در سطر هفتم 
، 72صـفحة   15در سـطر  » ببينـيم «جـاي   بـه » ببيـنم «، 66صـفحة  در سطر آخـر  » بازيگران«
 1در سـطر  » حاضـر «جاي  به »حاظر«، 80صفحة  4در سطر » معضالت«جاي  به» معظالت«

در » هـا  كبكـي «جـاي   به» ها ركبي«، 85صفحة  4در سطر » يقين«جاي  به» يقيين«، 85صفحة 
جـاي   به» سويس«، 96صفحة  10در سطر » جداگانه«جاي  به» جداگاه«، 91صفحة  14سطر 

» گـردد «، 101صفحة  13در سطر » تأثير«جاي  به» تأثر«، 100صفحة  10در سطر » سوييس«
صـفحة   8در سـطر  » كمونيسـم «جاي  به» كومنيسم«، 110صفحة  16در سطر » گرد«ي جا به
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 13در سـطر  » علمـي «جـاي   به» عملي«، 175صفحة  15و سطر 168 ةصفح 12؛ سطر 112
جـاي   بـه » لـرزه  نيزمـ «، 120صـفحة   5در سـطر  » بـراهين «جـاي   بـه » برامين«، 118صفحة 

، 131 ةصـفح  17در سـطر  » فراتـر «جـاي   بـه » فرارتـر «، 130صفحة  3در سطر » لرزه زمين«
 9در سـطر  » سياسـي «جـاي   بـه » سياي«، 131صفحة در سطر آخر » طوفان«جاي  به» ترفان«

در سـطر  » يگـان «جاي  به» يكان«، 133صفحة  21در سطر » قرار«جاي  به» قرا«، 132صفحة 
» ميقـو «جـاي   به» ترمي«، 139صفحة  4در سطر » مسئول«جاي  به» سؤال«، 135صفحة  20

جـاي   به» سير«، 152صفحة  9در سطر » اولويت«جاي  به» اوليت«، 146صفحة  10در سطر 
» ماننـده «، 164صفحة  10در سطر » جنوب«جاي  به» جنبو«، 155صفحة  12در سطر » اسير«
صـفحة   11در سـطر  » لنينيسـتي «جـاي   به» لنينيتي«، 169صفحة  10در سطر » مانند«جاي  به

 9در سـطر  » را«جـاي   بـه » ار«، 175صـفحة   13در سـطر  » رفيتظ«جاي  به» ظريف«، 173
، 252صـفحة   9و سـطر  176صفحة  7در سطر » پاسيفيك«جاي  به» پاسينيك«، 175صفحة 

 8در سـطر  » آن«جـاي   بـه » ان«، 179صفحة  1در سطر » هاي اردوگاه«جاي  به» هاي ارودگاه«
جـاي   بـه » اجتمـايع «، 183صـفحة   10در سـطر  » جامعـه «جـاي   بـه » جامعمه«، 180صفحة 

 5در سـطر  » گروه اجتماعي«جاي  به» گروها جتماعي«، 184صفحة  17در سطر » اجتماعي«
جـاي   به» عمومي«، 189صفحة  11در سطر » خانوادگي«جاي  به» خواندادگي«، 184صفحة 

، 194صـفحة   19در سـطر  » افريقـا و «جاي  به» افريقاو«، 192صفحة  23در سطر » عمودي«
 20در سطر » ديگر«جاي  به» ديگري«، 196صفحة  13در سطر » اجتماعي«جاي  به» اجتماي«

در » فراتـر «جـاي   بـه » فرارتر«، 198صفحة  3در سطر » توازن«جاي  به» توزان«، 197صفحة 
دهي در برخي از صفحات كتاب عوض شده  كه شيوه ارجاع اين ضمن .199صفحة  10سطر 

عنوان نمونه اين موضـوع در   بهيس آورده شده است كه پانوشيوة متني  درونشيوة جاي  بهو 
چنين در صفحات  شود. هم ديده مي 11، و 12، 21، 131، 132، 133، 134، 145 هاي صفحه

صورت فارسي  بهشده  گفتههاي  صفحهبقية صورت التين و در  بههم اين ارجاعات  12و  11
  شده ذكر شده است. ترجمهو 

رسد كه متن نيازمنـد تأمـل اسـت.     نظر مي بههم  ويرايش و نگارش قواعد رعايت ازنظر
» گردد مي«كار رفته است. مثالً در سراسر متن  بهصورت نادرست  بهنخست، برخي از افعال 

خواني نشـده   متأسفانه كار اصالً ويراستاري و مقابله كار رفته است. دوم، به» شود مي«جاي  به
شدن از اعتبار محتـوايي اثـر بـراي     كاستهريختگي متن و  هم بهاست و همين موضوع سبب 

كاربردن اصطالحاتي التين كه معادل مصـوب فرهنگسـتان    بهمخاطب هم شده است. سوم، 
عـدم  ». سـازوكار «جـاي   به» مكانيسم«يا » نظام«جاي  به» سيستم«ها وجود دارد مثل  براي آن
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در جاهـاي مناسـب در هنگـام    هـا و عـدم كـاربرد ويرگـول      ها و فاصـله  فاصله رعايت نيم
هـا و عبـارات    كردن مـتن سـبب شـده كـه نـوعي ابهـام درخصـوص برخـي از واژه         تايپ

  شود: ها اشاره مي ترين آن شده در متن شود كه درادامه به برخي از مهم كاربرده به
  ؛50صفحة در سطر آخر » شناختي ساختار نشانه«جاي  به» ساختارنشانه شناختي«

كـردن موضـوع    امنيتيآيا حركتي كه براي «در ابتداي اين عبارت:  »آيا«بودن فعل  اضافه
در » گـذارد؟  تـر مناسـبات مـي    حد بزرگ بر الگوهـاي فـراخ   گيرد تأثيري تاچه صورت مي

  ؛52صفحة 
  ؛57صفحة  6در سطر » ديد همگان«جاي  به» ديدهمگان«

  ؛67صفحة شدن نوع قلم عناوين فرعي در  عوض
  ؛92صفحة  16در سطر » رو قوي شو«منطق  جاي به» روقوي شو«منطق 

  ؛181صفحة  19در سطر » را نه«جاي  به» رانه«
  ؛220صفحة در » باهم هستند«جاي  به» ند باهم«
» هاي امنيتي، هميشه در هر بخش مجموعه«جاي  به» هاي هميشه در هر بخش مجموعه«

  .251صفحة  24در سطر 
اما  ؛است »نويسي مغلق از خالي«و  ،»روان«نسبت ساده،  البته نثر كتاب ازنظر محتوايي به

  شدن متن شده است. اثر سبب مغشوش ةشد نسخة ترجمهاشكاالت زياد تايپي موجود در 
  

 )نقد دروني اثر( ارزيابي محتوايي اثر. 5
كـه نويسـندگان    اين بايد گفت نظربه زين اثر كل در مطالب انسجام و يمنطق نظم درخصوص

الملـل محسـوب    الملل و امنيت بـين  پردازان مهم روابط بين كتاب ازجمله متفكرين و نظريه
هـا و   شوند كتاب حاضر نيز داراي انسجام الزم است و نظم منطقي بـين تمـامي بخـش    مي

 9كتاب به  بندي مطالب تقسيمنويسندگان محترم با  ،فصول كتاب رعايت شده است. درواقع
اند كه ايـن انسـجام و نظـم منطقـي را بـين مطالـب برقـرار كننـد. كتـاب           فصل سعي كرده

گيري مجزا هم دارد؛ فصـل اول كتـاب    گفتار است مقدمه و نتيجه كه داراي پيش براين عالوه
گيـري اختصـاص يافتـه اسـت.      به مقدمه و فصل نهم كه فصل آخر كتاب است بـه نتيجـه  

خوبي رعايت شده است. نويسندگان در فصل نخست هدف  بهر هم تسلسل عناوين كلي اث
ارچوب علمي و روشـي را كـه براسـاس آن    هاند و چ خود را از تأليف اين كتاب ذكر كرده

ارچوبي هـ چ«تعبير خودشـان   بهامنيت و  ةموضوع اصلي كتاب كه همان نگاه موسع به مقول
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كه در اين فصـل بـه منـاظره بـين      ناي ضمناند.  است طراحي كرده» تازه براي تحليل امنيت
ها، سطوح تحليـل،   هاي آن امنيت و استداللمقولة نگري به  نگري و مضيق داران موسع طرف
انـد. در فصـل دوم بـه تحليـل      امنيتـي پرداختـه    نظرية مجموعةو دو موج  ،ها، مناطق بخش

انـد.   اين مفهوم را موردواكاوي قرار داده ،دقت بهاند و  موضوع امنيت ازنظر مفهومي پرداخته
هـا و   بخـش و  كردن موضـوعات  امنيتيچون مفهوم امنيت،  به موضوعاتي هم ،در اين فصل

و  ،ذهنـي و بينـاذهني، بـازيگران و موضـوعات امنيـت     و  شدن امنيت، امنيت عينـي  نهادينه
چون نويسـندگان   ،اساس اند. براين هاي امنيت پرداخته بندي درنهايت مناطق و ديگر صورت

بر اين نظرند كه بايد تفسير موسعي از مفهوم امنيت داشت و امنيت فقط بـه بخـش نظـامي    
و سياسي را بـراي   ،محيطي شود، پنج بخش نظامي، اقتصادي، اجتماعي، زيست محدود نمي

صورت جداگانه بـه يكـي از ايـن     بهگيرند و فصول سوم تا هفتم كتاب را  امنيت در نظر مي
دهند و در هركدام از اين فصول دستوركار امنيت در بخش مربوطـه،   اختصاص ميها  بخش

هـاي امنيتـي را    هـا و پـويش   پـذيري  موضوعات و بازيگران امنيت، منطق تهديدها و آسيب
كنند. البته چون هدفشان رسيدن به پاسخ مشخصي بـراي هـدف اصـلي     دقت بررسي مي به

دهند تا بتوانند درآخر به اين نتيجه برسـند كـه    مياي انجام  است اين كار را با روش مقايسه
انـد و   هاي امنيتي مناطق اهميت يافته از جنگ سرد هم مناطق و پويش پسچگونه در دوران 

  هم امنيت معنايي موسع پيدا كرده است.
سـطح تحليـل   مقولـة  با اسـتفاده از  » ها چگونگي تلفيق بخش«در فصل هشتم با عنوان 

هـاي قبـل بـه پيونـد ميـان       گرفته در فصل هاي صورت سنجش ةمقايسعنوان روشي براي  به
ديـد  زاويـة  هـا را از   پردازند و ارتباطـات امنيتـي ميـان بخـش     امنيت ميگانة  پنجهاي   بخش
كنند. در فصل آخر هم  هاي عيني و تجربي را هم ذكر مي كنند و نمونه گران بررسي مي كنش

ارچوبي تازه براي هرسند كه چ به اين نتيجه مي گيري اختصاص دارد نويسندگان كه به نتيجه
  دانند. انگاري را در اين زمينه مفيد مي ارچوب نظري سازههتحليل امنيت بايد ارائه شود و چ

زيرا  ؛خوبي رعايت شده است بهنظم منطقي و انسجام مطالب اثر در درون هر فصل نيز 
رخي از فصول عنوان مقدمه و يـا  گيري است. اگرچه در ب هر فصل نيز داراي مقدمه و نتيجه

گيـري آورده شـده    اما ازنظر محتوايي مطالب با عنوان مقدمه يا نتيجه ،گيري ذكر نشده نتيجه
ديگر مرتبط هستند و ارتباط منطقي بين  عناوين جزئي ازنظر محتوايي با يك ،است. درضمن

همـة  زء در عناوين جزئي هر فصل وجود دارد. تسلسل منطقي چينش مطالب از كل به جـ 
فصول رعايت شده است و هدف از تأليف هر فصل هـم در ابتـدا مشـخص شـده اسـت.      
درمجموع بايد گفت كه مطالب هر فصل از انسجام منطقي و دروني برخوردار اسـت. البتـه   
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كه به  ،اي كه در اين خصوص بايد به آن اشاره كرد اين است كه در فصل چهارم كتاب نكته
بندي پورتر و بـراون از   تقسيمنويسندگان با استفاده از  ،اردبخش محيط زيست اختصاص د
هـا را در بخـش محـيط زيسـت      كنند اما فقط دو دسته از آن سه دسته بازيگران صحبت مي

  شود. ديده مي 129تا  126خوبي در صفحات  بهكنند و اين موضوع  بررسي مي
كـه ايـن    اين نويسندگان است. نظربه ةمورداستفاد »منابع علمي اعتبار ميزان« مبناي بعدي

شود  الملل محسوب مي الملل و امنيت بين روابط بينحوزة هاي مهم در  كتاب ازجمله كتاب
شـده در   كارگرفتـه  بهنام مكتب كپنهاگ منتشر شده است منابع  كه توسط نويسندگان صاحب

شود.  الملل محسوب مي الملل و امنيت بين هاي روابط بين اول حوزه دستمنابع جزو آن هم 
نقاط قوت كار جزو گران معتبر اين حوزه  اول از نويسندگان و پژوهش دستاستفاده از منبع 
شـده منـابع و ارجاعـات     نسـخة ترجمـه  آيد. البتـه اگرچـه در    حساب مي بهازنظر محتوايي 

فهرست منـابع و ارجاعـات در آخـر كتـاب     متأسفانه اما  ،متني هم در جاي خود آمده درون
  هاي بعدي اثر حتماً بايد اين نقيصه برطرف شود. نيامده و حذف شده است كه در چاپ

 و جديـد  منـابع « ازكه نويسندگان محترم سعي كـرده انـد تاحـد امكـان      ديگر ايننكتة 
زان دقت در استنادات و ارجاعـات  يعالوه م براي تبيين موضوعات استفاده كنند. به »موجود

در متن ترجمـه   خوبي رعايت شده است و به يعلم يده منبع اثر را ازجهت توجه به اصول
دقت نويسندگان در  ةدهند شود و اين امر نشان ميكه موردنقد قرار گرفته اين موضوع ديده 

اثـر كـه    ةشـد  نسـخة ترجمـه  طوركـه گفتـه شـد در     اما همـان  ؛استنادات و ارجاعات است
و منابع در آخر كتاب ذكر نشـده و  فهرست ارجاعات  موردنقدوارزيابي قرار گرفته متأسفانه

  حذف شده است.
شـود ونويسـندگان حتـي بـه      خوبي در ايـن اثـر ديـده مـي     به ت امانت هميت رعايفكي
هـا اسـتفاده    اند و در تأليف اين اثر از آن ها دسترسي داشته هاي زيرچاپي كه به متن آن كتاب
  اند. اند ارجاع داده و امانت را رعايت كرده كرده

وتحليل  تجزيهبه  خوبي به اين اثر توانسته هم بايد گفت كه بررسي و ليلتحدرخصوص 
كتـاب ذكـر   مقدمـة  ل موردنظر خود بپردازد. نويسندگان در ئيا مسا» لهئمس«و بررسي علمي

شـان چيسـت و    اصـلي دغدغة د. نكن اند كه از نگارش اين كتاب چه هدفي را دنبال مي كرده
اصلي نويسندگان اين دغدغة اصلي پاسخ خواهند داد. دغدغة چگونه در سراسر متن به اين 

توان با استفاده  از جنگ سرد تفسيري موسع يافته و ديگر نمي پساست كه امنيت در دوران 
وتحليـل امنيـت    تجزيههاي نظري دوران جنگ سرد به  هاي فكري و رويكرد ارچوبهاز چ
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رچوب تحليلي تازه و جـامعي  اهچارائة هدف از تأليف اين كتاب  ،ديگر عبارت بهپرداخت. 
  هاي امنيت است. براي بررسي

هاي افرادي كه تفسير مضيق از مفهوم امنيت دارند و  اين كتاب پاسخي است به استدالل
تـرين وجـه    شوند. اين گروه بر اين نظرند كه مهم گرايان تعبير مي ازنظر نويسندگان به سنت

محورنـد و امنيـت    الملـل نيـز دولـت    بين گران نظام امنيت نظامي است و ازنظر كنش امنيت
گرايـي قـرار    تـر در طيـف فكـري واقـع     دانند و بـيش  الملل مهم مي ها را در نظام بين دولت
گرايان را درمـورد مفهـوم    هاي سنت كه آرا و ديدگاه اين ضمننويسندگان  ،گيرند. بنابراين مي

مفهوم امنيت موسع شـده و  از جنگ سرد  پسكنند بر اين نظرند كه در شرايط  امنيت نقد مي
كردن  امنيتييندهاي افراند و  كننده، مسائل و موضوعات امنيتي متعددتر شده گران امنيتي كنش

رسند كه دستوركار  در آخر كتاب به اين نتيجه مي .كردن را بايد از هم تفكيك كرد سياسيو 
ينـد  افرپردازند و هم  يت ميامن ةانگارانه كه هم به ابعاد مادي و هم به ابعاد معنايي مقول سازه
تري براي تحليل امنيت  توان از آن استنباط كرد دستوركار مناسب خوبي مي بهكردن را  امنيت

  از جنگ سرد است. پسدورة در 
ن يا يها ليدر تحل )يرعلميغ يدار و جانب يري(عدم سوگ يعلم يطرف يب تيرعا زانيم
داري  اند بدون سوگيري و جانب زيرا نويسندگان تالش كرده ؛خوبي رعايت شده است بهاثر 

انگـاران از مفهـوم    انگاران و موسع هاي دو گروه مضيق صورت مستدل استدالل بهغيرعلمي، 
اند.  ها پرداخته امنيت را ارائه كنند و بعد به ارزيابي نقاط قوت و ضعف هريك از اين ديدگاه

از  پـس اند و درنهايـت   صل اول كتاب بررسي كردهخوبي در ف بهنويسندگان اين موضوع را 
رسند كـه دسـتوركاري را ارائـه     گانه به اين نتيجه مي هاي پنج بررسي مفهوم امنيت در بخش

گرايان باشد  ديدگاه سنتدربرگيرندة گرايان و هم  هاي موسع ديدگاهدربرگيرندة كنند كه هم 
هم ابعـاد مـادي و هـم ابعـاد معنـايي      انگارانه كه  و آن هم چيزي نيست جز دستوركار سازه

  از جنگ سرد مناسب است. دورة پسدهد و براي تبيين مفهوم امنيت در  امنيت را نشان مي
كـه   نخسـت ايـن  ؛ وجـود دارد  »نـوآوري « اثـر توان گفـت كـه در ايـن     از چند منظر مي

آن  انـد تـا يـك سـاختار علمـي جديـد را مطـرح كنـد و براسـاس          نويسندگان تالش كرده
د. اين سـاختار علمـي جديـد بررسـي     نهاي خود را در تمام فصول كتاب نشان ده اللاستد

محيطـي، اقتصـادي،    مفهوم امنيت و تقسيم اين مفهوم به پنج بخش نظـامي، زيسـت  دوبارة 
 از هركـدام  كـاربردن كنند تا بـه  كه نويسندگان تالش مي اين ضمنو سياسي است.  ،اجتماعي

 امنيتـي  مجموعـة  يكمفهوم كالسـ  ياييمناطق خاص جغراف درمورد گانهپنج هايبخش اين
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 مفهـوم  از جديدي تعريف و كنند نقد بودند پرداخته آن به خود قبلي آثار در كه را ايمنطقه
 كـه  دنـ ده نشـان  دنخواه يم يسندگاننو ،ديگرعبارتبهارائه كنند.  ايمنطقه يتيامن ةمجموع
 و نيسـت  محـور  دولـت  فقـط  قبلي كالسيك هاي ديدگاه برخالف ايمنطقه يتيامن ةمجموع
 ثانيـاً  و هستند تأثيرگذار موضوعات كردنامنيتيو  يتيامن هاي پويش در هم ديگر گرانكنش
  .دارد حضور و نمود هم ها بخش ديگر در و ندارد نمود نظامي بخش در فقط امنيت

 هـاي بخـش  مقايسـة  يبـرا  »اي مقايسـه  روش از گيري بهره«اثر  بودننوآورانهدوم  وجه
  .شودنمي ديده اثر اين ازقبل ةمنتشرشد آثار در كه است ديگريك با امنيت مختلف
در  »روزآمـد  علمـي  ادبيات از نويسندگان گيريبهره« همكتاب  بودننوآورانهسوم  وجه
  .است المللبين امنيت و المللبين روابط عرصة
منـابع   يكتـاب اسـت. بررسـ    يگـر د قـوت  نقطـة  »العـات اثـر  طهـا و ا  روزآمدى داده«
 كتـاب  مـتن  نگـارش  بـراي  زيـادي  جديـد  منـابع  كـه  دهد مي نشان متن در شده كاررفته به

مربـوط بـه    شدهكاررفتهبه منابعدرصد  70 ازبيشقرار گرفته است.  يسندگاننو دةمورداستفا
 كـار  قـوت  نقـاط  از ايـن  و) است 1998 اثر انتشار سال كهاينبهتوجه(با هستند 1990 دهة
 بودند نشده منتشر هنوز اثر چاپ زمان در كه زيرچاپي آثار از كهاينعالوهبه. رودمي شمار به
است.  يسندگاننو ةمورداستفاد منابع وزبودنر به ةدهندنشانخود  ينكه ا اند كرده استفاده نيز
 امنيت و المللبين روابط هايحوزه اولدست منابع جزواغلب  شدهكاررفتهبهمنابع  چنينهم
  .اند كرده استفاده خوبيبهشاخص  يسندگاناز آثار معتبر نو يسندگاناست. نو الملل بين

 در مطـرح  موردقبول هاي فرضپيشو  ياثر با مبان يو پژوهش يعلم يمحتوا سازواري«
 يجهان هاي چهره از خود نويسندگان كهايننظربه .است تأملقابل هم »الملل بين امنيت حوزة

حاضـر   اثر مطالعة) است يتيامن هاي يه(نظر كپنهاگ مكتب و الملل ينروابط ب ةشدشناخته و
 تـالش  كامالً نويسندگان كه دهد مي نشان اثر مطالعةموضوع است.  ينبر ا يگرد ييديتأ يزن

 امنيت و الملل بين روابط هاي حوزه در مطرح و موجود هاي فرض پيشو  يتا از مبان اند كرده
و  ،بدهنـد  نشان را ها آن هاي كاستي و خالءها كنند، استفاده خود كار تدوين براي الملل بين

 كتـاب  متن كل در گام به گامرا  ها اين همةرا مطرح كنند.  خود نوآورانةو  يدجد يدگاهبعد د
 مرحلـة ( اند كرده ارائه متن طول در كه را نكاتي آن همة ،درضمن. اند داده نشان و رفته پيش

آورده شده است.  گفتار يشدر مبحث پ ،ابتدادر ،)جديد ديدگاه ارائةنقد و  ي،و بررس معرفي
 گفتـار  پـيش  در كـه  ارچوبيهـ چ و اساس همان بر اند كرده يسع يسندگاننو ،ديگرعبارتبه

  .كنند ارائه و تدوين را كتاب مطالب اند كرده مطرح
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 چـارچوبي « كتاب. عنوان است منطبق كامالً آن فهرست و عنوان با اثر محتواي عالوه به
 را كتـاب  فصول محتواي عنوان همين براساس نويسندگان و است »امنيت تحليل براي تازه

  .است منطبق كامالً آن فصول و ها بخش فهرست و عنوان با اثر محتواي و اند كرده تنظيم
 طوركـه  اما همـان  ؛است شده انجام خوب تقريباً هم تخصصي اصطالحات سازيمعادل

 و مـتن  شـدن اثر سـبب مغشـوش   ةترجم متن در موجود حد ازبيش تايپي اغالط شد گفته
 در هـم  خاص هايمعادل از برخي عالوهبه. است شده متن رسابودن و بودنروان از كاستن
  :شودمي اشاره هاآن از مورد چند به ذيل در كه شده برده كاربه متن

  ؛107 ةصفح 18 سطر در »نيروزاييهم«
  ؛79 ةصفح 17 سطر در »بپيماييم مبالغه«
  ؛68 ةصفح 16 سطر در »نظام« جايبه »سيستم«
  ؛138 ةصفح آخر سطر در »افزايشيبرهم«
  .119 ةصفح 6در سطر  »يگانرا يسوار« جايبه »كشي منت«

 مطـرح  را نكته اين توان مي هم اثر اين در علمي ابزارهاي كارگيري به ةنحو درخصوص
از  يسندگاناما نو ،است نقشه و تصوير جدول، آزمون، و تمرين فاقد اثر اين اگرچه كه كرد
 و بنـدي  جمـع  تفصـيلي،  فهرسـت  مقدمـه،  گفتـار، پـيش  چونالزم هم يعلم يابزارها ةيبق

 اسـتفاده  خود جاي در و خوبيبهابزارها  ينو از ا اند بهره جسته يندهو نگاه به آ ،گيري نتيجه
 سـعي  و آورده كتـاب  مقدمـة خـود را در   كـار  نقشـة و  ،هدف  چهارچوب، كهاين. اندكرده
 يبـرا  چنينهم. است كار قوت نقاط از كنند ارائه مبنا همين بر را اثر كل مطالب كه اند كرده

ـ   صـورت بـه تا مطالب  اند كرده ذكر را گيرينتيجهمقدمه و  يزهر فصل ن رود.  يشمنسـجم پ
 و ديـدگاه  و اسـت  كرده پيدا اختصاص اثر كلي گيري نتيجه به نيز كتاب آخر فصل عالوه به

 دو در نويسـندگان  كـه  اسـت  ذكـر شايان. البته اند كرده ارائه فصل اين در را خود نهايي نظر
در آن دو فصل انجام شده است از سه نمودار (دو  ياصل ةمقايس و تحليل كه كار آخر فصل

 كـه  رسـد  مي نظربهاما  ؛اند نمودار در فصل نهم) استفاده كرده يكنمودار در فصل هشتم و 
  .هستند تريبيش توضيح نيازمند نمودارها اين

  
 اثر شناختيروش نقد. 6

 بـراي  فراگيـري  و جديـد  تحليلـي  ارچوبهـ چ گـر بيـان  كتـاب  اين شد گفته طوركههمان
 نظريـة  روزآمـدكردن  كتـاب  اين نگارش و تدوين از اصلي هدف. است امنيت هاي بررسي
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 دوران در امنيـت  موسـع  دسـتوركار  بـا  نظريـه  اين سازگاركردن و ايمنطقه يتيامن ةمجموع
 كـه  است اين گرفته قرار كتاب تأليف مبناي كه اصلي پرسش. است بوده سرد جنگ از پس

 تنها نه كه ــ يتامن هاي بررسي تر موسع كاررا با دستور يتيامن ةمجموع ةنظري توان مي چگونه
 را محيطـي يستو ز ،اجتماعي اقتصادي، هاي بخش بلكه سياسي، و نظامي سنتي هاي بخش
  آميخت؟ درهمــ  گيرد مي دربر هم

 اند توانسته محترم نويسندگان كه رسد مي نظربه كتاب اصلي سؤال به پاسخ درخصوص
 اثـر  كـل  در و انسجام مطالب ينظم منطق يراز ،يابند دست كتاب نگارش از اصلي هدف به

 و اندكتاب ذكر كرده ينا يفهدف خود را از تأل نخست فصل در نويسندگان. شودمي ديده
 بـه  موسع نگاه همان كه كتاب اصلي موضوع آن براساس كه را روشي و علمي ارچوبهچ

 اندكرده طراحي است »امنيت تحليل براي تازه ارچوبيهچ« خودشان تعبيربهو  يتامن ةمقول
  .اند درآورده تحرير رشتهبهكتاب را  ةگاننهفصول  يالگو تمام ينهم براساس و

 عـالوه بـه  .شود مي ديده اثر فصلبهفصل در اثر مطالب انسجام و منطقي نظم چنينهم
 لئمسـا  يـا  »لهئمسـ « علمـي  بررسي و وتحليل،تجزيه به خوبيبه اندتوانسته اثر نويسندگان
 كتـاب  ايـن  نگارش از كه اند كرده ذكر كتاب مقدمةدر  يسندگانخود بپردازند. نو موردنظر

 ايـن  بـه  مـتن  سراسـر  در چگونه و چيست شاناصلي دغدغة. ندنك مي دنبال را هدفي چه
در دوران  يـت است كـه امن  ينا يسندگاننو ياصل ةپاسخ خواهند داد. دغدغ ياصل ةدغدغ
 هـاي  ارچوبهـ چ از اسـتفاده  بـا  تـوان  نمي ديگر و يافته موسع تفسيري سرد جنگ ازپس
پرداخــت.  يــتامن وتحليــلتجزيــهدوران جنــگ ســرد بــه  ينظــر يكردهــايو رو يفكــر

 بـراي  جـامعي  و تـازه  تحليلـي  ارچوبهچ ةكتاب ارائ ينا يفهدف از تأل ،ديگر عبارت به
  .است امنيت هايبررسي

 در مطـرح  موردقبول هاي فرضپيشو  ياثر با مبان يو پژوهش يعلم يمحتوا سازواري
 يجهان هاي چهره از خود نويسندگان كهايننظربه .است تأملقابل هم الملل بين امنيت حوزة

اثر حاضر  ةمطالع هستند) امنيتي هاييه(نظر كپنهاگ مكتب و الملل ينروابط ب ةشدشناختهو 
  موضوع است. ينبر ا يگرد ييديتأ يزن

  
  )اثر بيروني نقد( اثر محتوايي نقد. 7

ها و انتقادات وارده بـر  يكاست يستيمكتب كپنهاگ با يمو مفاه يبه تأمل درمورد مبانباتوجه
قرار داد. مثالً درمـورد   يموردبررس است شده پرداخته آن به كتاب اين در كهرا  مكتب ينا
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بـا انتقـاد از    ،استاد دانشگاه اسـتكهلم  ،)Olavf Knudsenساختن اوالف نادسن (يتيامنمفهوم 
دوران جنگ سرد  يبردمكتب مشابه با مطالعات راه ينساختن را در ا يتيمكتب كپنهاگ امن

 يكه بر مسائل ،مكتب يندر ا يگذارياستو س نظريه ةو معتقد است كه فاصل كند يم يمعرف
نادسـن   ،راسـتا  همـين  در. اسـت مشـهود   د،قـرار دار  يشناس و شناخت يشناس چون روش

ساختن را در يتيامن مكتب ينا زيرا ،را مبهم دانسته »ساختنيتيامن«مكتب كپنهاگ از  يفتعر
  پندارد.يكنش و روندها م ةمقولدو 

 يشهشود درمورد ريوارده بر مكتب كپنهاگ كه توسط نادسن مطرح م يانتقادها يگراز د
) معتقد اسـت  2001( »پساكپنهاگ يتيمطالعات امن«تحت عنوان  يا هاست. او در مقالهجنگ

اسـت. او   يافتـه گسـترش   يـت و مفهـوم امن  يرسـنتي غ يتـي مطالعات امن 1990 ةدر طول ده
 يبـررو  يـادي ز يـد كـه تأك  يو ضـدنظام  يضـددولت  يكردرو يسازد كه نوعيمخاطرنشان 

با انتقاد از مكتب كپنهاگ  يو .تشده اس يجشدت رابهدارد  يفرهنگ هاي مؤلفهها و  يتهو
و بـه   محـور  و دولـت  يشدت فلسفبهها آن يافتبر آن است كه ره يورو شخص بوزان و و

و  ينه فلسـف  يكند كه مبحث او واقع يم يدبرده تأكتوجه است. نامكمها و افراد  مسائل گروه
 يها مبتن و دولت ،ها جوامع، گروه ياديندادن به روابط بنشكلو نقش آن در  يتبر جوهر امن

و  يشناس جامعه يخيتار يها كه بر نگرش داند يم يكانگاران نزد خود را به سازه ي. واست
در  يشـه ها ر دارد كه جنگ يم يانها ب جنگ يشةربروز  ةدرباردارند. او  يدتأك يعلوم اجتماع

خود  يتتوانند موقع يها و احزاب) نم (گروه ياسيگران سدارد كه كنش يا منازعه يروندها
  سازند. يتتثب ياسيس يگرعنوان بازبهرا 

بتوانـد   يدشود و شـا  يمكتب كپنهاگ مطرح م يهكه عل يانتقادات ينترمهماز  يگرد يكي
 يگرانبـاز  يگـر كتاب هم به د يندر ا اگرچهاست كه  ينشود ا يتلق يزبودن نيانيم با يرمغا

اسـت.   يدولتـ  يگرانبـه بـاز   نويسـندگان توجـه   عملاما در ،كنند مي اشاره ها دولت غيراز
 يد توجـه مبـذول  از جنـگ سـر  پـس دوران  يتياگرچه خود مكتب كپنهاگ به مطالعات امن

 يگرانچـون نقـش بـاز    يتر بـر مسـائل  كم يترسد كه در رابطه با امنيمنظر  به يول ،داشته
مكتـب   يـه توانـد عل يمـ كـه   يگـري د ةداشته است. نكتـ  يدتأك يسمترور يژهوبه يردولتيغ

 يـد بـوزان تأك  يخـود بـار   يـرا ز ؛بزرگ اسـت  يها آن بر قدرت يدكپنهاگ مطرح شود تأك
 بـزرگ  هـاي  قدرت نفع به اي يهبزرگ دارد و درواقع نظر يهاقدرت يمل يتبر امن يا يژهو

  .)1389(بوزان  است
 يا منطقـه  يـت بر مكتب كپنهاگ درمورد مفهـوم امن  وارد نقدهاي از ديگر يكي چنينهم

و  يتـي مطالعـات امن  ةبرجسـت  يسـندگان عنوان دو تن از محققان و نوبه يوراست. بوزان و و
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) هســتند و از اســتحكام 1388 يــور(بــوزان و و يا منطقــه يتــيامن ةمجموعــ ةيــمــدافع نظر
آن با  ةيسو مقا يهنظر ينكنند. توجه به ابعاد ا يآن دفاع م يها يو صحت داور يشناخت روش

عناصر  نقشِ يامنطقه يلِدهد كه سطح تحل يو مناسبات متداول جهان نشان م ياوضاع كنون
از حـد الزم بـزرگ   يشبرا  ياكم گرفته و عوامل منطقه دست يناامن يدرا در تول يافرامنطقه
  ).454 - 453: 1386 يميدهد (ابراهيجلوه م
  

  گيرينتيجه. 8
 بـر عـالوه  انـد توانسـته  امنيـت  تحليل براي تازه چارچوبيدر كتاب  يلدو دوو ،ويور بوزان،
 هـاي بخـش  بـه  آن بندييمو تقس يتموسع از مفهوم امن يفيتعر ةبا ارائ امنيت نوين تحليل
 سـطوح  در هـا آن يو بررسـ  ياسيو س ،اجتماعي  اقتصادي، محيطي، زيست نظامي، گانة پنج

 امنيتـي  دسـتوركار  از تـري  جـامع  يربه تصـو  ،جهاني و اي منطقه سطح خصوص به ،مختلف
 و گرايـان  نوواقـع  ديـدگاه  دو هـاي  گـزاره  تلفيـق . يابنـد  دسـت  حاضـر  عصـر  در بازيگران

. شـود  مـي  محسـوب  حاضـر  اثـر  هـاي  نـوآوري  ازجملـه  نيز خصوص اين در انگاران سازه
 دو داراي امنيـت  آن موجـب  به كه امنيت از انگارانهسازه برداشت از استفاده با كهاين ضمن

كنند مي ارائه اي منطقه يتيامن ةمجموع از جديدي تعريف است ذهني و عيني عدب.  
 يـدگاه د ينكـه مبـ   امنيت تحليل براي تازه چارچوبينقاط مثبت، كتاب  ينا رغم علي اما

 مواجـه  هم منتقدين ازسوي محتوايي جدي نقدهاي با است امنيت مقولةمكتب كپنهاگ به 
 كتـاب  سـندگان ينو در اگرچـه اسـت كـه    نيـ ا انتقادات نيتر از مهم گريد يكي .است شده

 در كـردن يتـ يامن نـد يافرمهـم در   گرانيباز عنوانبه ها دولت رازيغ گرانيباز گريد به حاضر،
اسـت   يدولت گرانيبه باز سندگانينوتوجه  درعمل كنند، يم اشاره تيامن ةگانپنج يهابخش

 يهـا گـروه  ژهيـ وبـه  يردولتـ يغ گرانيچون نقش بـاز  يتر بر مسائلكم تيدر رابطه با امن و
  است. شده ديتأك يستيترور

 يا منطقـه  يـت امنبر مكتب كپنهاگ درمورد مفهـوم   وارد نقدهاي از ديگر يكي چنينهم
و  يتـي مطالعـات امن  ةبرجسـت  يسـندگان عنوان دو تن از محققان و نوبه يوراست. بوزان و و

و صـحت   يشـناخت هسـتند و از اسـتحكام روش   يا منطقـه  يتـي امن ةمجموعـ  ةيمدافع نظر
و  يآن بـا اوضـاع كنـون    ةيسـ و مقا يـه نظر يـن كنند. توجه به ابعاد ا يآن دفاع م يها يداور

را  يانقش عناصـر فرامنطقـه   يا منطقه يلدهد كه سطح تحل يمناسبات متداول جهان نشان م
  دهد.يازحد الزم بزرگ جلوه ميشرا ب يا كم گرفته و عوامل منطقه دست يناامن يددر تول
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