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چکیده
مطالعــات امنیتپژوهــی پــس از دوران جنــگ ســرد اهمیــت ویــژه داشــته اســت .مکاتــب
اروپایــی هــر یــک بــا رویکــردی خــاص مســائل امنیــت را بررســی میکننــد .مکتــب کپنهــاگ و
اســام ،بســتری مناســب بــرای تحقیــق بــا رویکــردی مقایسـهای را ایجــاب میکنــد .بازخوانــی
مبانــی امنیــت در نــگاه اســام و مقایســۀ آن بــا مکتــب کپنهــاگ ،و همچنیــن توجــه بــه
یشــود.
اختــاف دو مکتــب در هــدف و غایــت امنیــت ،بهعنــوان امــوری مهــم محســوب م 
ً
نــگاه بــه ســعادت و شــقاوت اخــروی بهعنــوان غایــت نهایــی اســام و در مقابــل نــگاه صرفــا
مــادی مکتــب کپنهــاگ بــه امنیــت کــه ناشــی از مبانــی آن اســت ،میتوانــد در مصادیــق و
عرصههــای مختلــف ،هویــت جدیــدی بــه امنیــت و ابعــاد آن داشــته باشــد.
بــرای فهــم نظریــات امنیــت ،نیازمنــد دقــت در مبانــی بــوده و بایــد ابعــاد چهارگانــۀ
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هستیشناســی ،معرفتشناســی ،روششناســی و انسانشناســی بررســی شــود .اختــاف
نظریــات امنیــت ناشــی از مبانــی بــوده و در ایــن پژوهــش بــا رویکــرد توصیفــی -تحلیلــی ،بــا
نــوع تحقیــق تطبیقــی و روش تحلیــل نظریــۀ مبنــا بــرای تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده اســت.
واژگان کلیدی :مکتب کپنهاگ ،اسام ،امنیت ،تهدید ،باری بوزان ،الی ویور .
مقدمه
بیــان مســ�له :پایــان جنــگ ســرد اثــرات قابلتوجهــی در حــوزۀ امنیــت بینالملــل داشــته
اســت کــه ازجملــۀ آنهــا میتــوان بــه تقویــت گفتمــان نرمافزارانــه در حــوزۀ امنیتپژوهــی و
مدیریــت امنیتــی در نظــام بینالملــل اشــاره داشــت .از ایــن منظــر شــاهد ظهــور دو مــوج
مطالعاتــی مهــم هســتیم کــه اگرچــه هــر دوی آنهــا ریشــه در گفتمــان نرمافزارانــه امنیــت دارنــد،
امــا از حیــث ماهیــت ،مبانــی و الگوهــای امنیتســاز بســیار بــا هــم متفــاوت هســتند .ایــن
دو رویکــرد عبارتانــد از  :رویکــرد اجتماعــی بــه امنیــت کــه بهطــور مشــخ� توســط مکتــب
کپنهــاك تبییــن و ترویــج میشــد؛ و رویکــرد ارزشــی بــه امنیــت کــه متعاقــب پیــروزی انقــاب
اســامی و بــا آبشــخورهای شــیعی شــکل گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس مســئلۀ نوشــتار حاضــر
تحلیــل ایــن دو رویکــرد و شــناخت وجــوه شــباهت و افتــراق آنهــا در حــوزۀ امنیتپژوهــی
اســت.
اهمیــت :بازخوانــی دوبــارۀ مبانــی امنیــت در نــگاه اســام و مقایســۀ آن بــا مکاتــب اروپایــی
مطــرح همچــون مکتــب کپنهــاگ ،و همچنیــن توجــه بــه اختــاف دو مکتــب در هــدف و
غایــت امنیــت بهعنــوان امــوری مهــم محســوب شــده و میتوانــد در مقــام عمــل ،اختافــات
قابلتوجهــی را بــه دنبــال داشــته باشــد .نــگاه بــه ســعادت و شــقاوت اخــروی بهعنــوان غایــت
ً
نهایــی اســام و در مقابــل نــگاه صرفــا مــادی مکتــب کپنهــا گ بــه امنیــت کــه ناشــی از مبانــی
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آن اســت ،میتوانــد در مصادیــق و عرصههــای مختلــف )اقتصــادی ،نظامــی ،سیاســی،
اجتماعــی( ،هویــت و ماهیتــی جدیــد بــه امنیت و ابعاد آن داشــته باشــد .همچنین از حیث
نظــری دارای اهمیــت اســت؛ چراکــه مســتند بــه مبانــی گفتمــان اســامی ،از شــکلگیری
معنایــی متمایــز از امنیــت ســخن میگویــد کــه میتوانــد در ترویــج رویکــرد بومــی بــه ایــن
موضــوع کمــ� نمایــد.
�ــر�رت :بررســی تطبیقــی مبانــی امنیــت در دو رویکــرد اســامی و کپنهاکــی از آن حیــث
کــه مانــع از حاکمیــت نگــرش امنیتــی غربگــرا بــر حــوزۀ مطالعــات امنیتــی ایرانــی -اســامی
میشــود ،دارای ضــرورت راهبــردی اســت .بهعبارتدیگــر عــدم توجــه بــه ایــن مبانــی باعــث
میشــود تــا اصالــت و خلــوص نظریــۀ امنیتــی اســام مخــدوش گــردد کــه نتیجــۀ آن انحــراف
جریــان مطالعــات بومــی و کاهــش اثرگــذاری الگوهــای امنیتــی برآمــده از آن خواهــد بــود.
اهــداف :هــدف اصلــی ایــن پژوهــش کمــک بــه کارشناســان حــوزۀ امنیــت در خصــوص
تحلیــل امنیــت و همچنیــن عملکــرد مناســب جهــت حفــظ و ایجــاد امنیــت اســت .در ایــن
ارتبــاط ،از مباحثــی همچــون تفــاوت و نقــاط اشــتراک اســام بــا نگــرش امنیتــی کپنهــاگ
در حیطــۀ مبانــی و تأثیــر آن بــر حــوزۀ نظــری بحــث شــده و در قــدم آخــر نقــاط اشــتراک و
اختــاف ایــن دو مکتــب مقایســه شــده اســت.
سؤالها:
سؤال اصلی :نسبت میان دو گفتمان کپنها گ و اسام پیرامون امنیت چگونه است؟
ســؤاالت فرعــی :چهارچــوب امنیتــی بــر اســاس چــه اصــول و بنمایههــای ترســیم و تبییــن
میشــود؟
مکتب کپنهاگ بر اساس چه مبانیای ،نظریات خود را ترسیم و تبیین مینماید؟
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روش :رویکــرد نویســنده توصیفــی -تحلیلــی ،نــوع تحقیــق تطبیقــی ،و روش گــردآوری دادههــا
اســنادی اســت .همچنیــن از روش تحلیــل نظریــه مبنــا بــرای تحلیــل دادههــا اســتفاده
میشــود .بــر ایــن اســاس ،طراحــی و کاربســت چهارچــوب تحلیلــی دارای اهمیــت و یــژهای
میباشــد کــه در بخــش مبانــی نظریــه مقالــه بــه آن بهصــورت مســتقل پرداختــه شــده اســت.
�-۱یشین� ت�قی�
ادبیات علمی موجود پیرامون این موضوع را میتوان در دو بخش تقسیم و بررسی کرد:
 .۱-۱ادبیات علمی موجود �یرام�ن مک�ب ک�نهاگ
در میــان دو مکتــب اروپایــی امنیــت بینالملــل تنهــا مکتــب کپنهــا گ میــان پژوهشــگران
رشــتهی روابــط و امنیتپژوهــی شــناخته شــده اســت و مکتــب پاریــس ) (1عمــ� مطــرود
واقــع شــدهاند و منابــع کمتــری در ایــن رابطــه موجــود اســت .شــاید بتــوان گفــت از علــل توجــه
بــه مکتــب کپنهــا گ و شــخ� بــری بــوزان در ایــران ،ســفر ایــن دانشــمند مطالعــات امنیتــی
بــه ایــران در ســال  1379اســت.
بــوزان ) (1389ضمــن تبییــن نگرشــی ســنتی از امنیــت و حوزههــای ســنتی مطالعــات
امنیــت ،نگــرش متفــاوت و نویــن خــود در بــاب مطالعــات امنیتــی ،نحــوۀ تأمیــن امنیــت،
عرصههــای جدیــد امنیــت و تقابــل امنیــت دولــت و جامعــه را تبییــن کــرده اســت .بــوزان،
ویــور و پــاپ دویلــد ) (1392در اثــری جامــع بــه دنبــال پاســخ بــه اشــکال ســنتگرایان نســبت
بــه توســعهدادن بررســیهای امنیتــی اســت .بــوزان و ویــور ) (1388در ایــن کتــاب ارتبــاط
پویشهــای امنیتــی را بــا نحــوۀ شــکلگیری مناطــق بهخوبــی نشــان داده و بــر ایــن باورنــد کــه
پایــان جنــگ ســرد اهمیــت ســط� منطقــهای را در امینــت بینالمللــی افزایــش داده اســت.
بــوزان در اثــر حاضــر کوشــیده اســت مفهــوم امنیــت را بــا دنبالکــردن ســرنخهای آن درک
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کــرده و آن را بــرای مخاطــب تشــری� کنــد .ایــن ســرنخها از جامعــۀ جهانــی آغــاز میشــود و بــا
تمرکــز بــر نهادهــا و چهارچــوب نظــری کلــی تفکــر انگلیســی بــه پایــان میرســد.
افتخــاری و نصــری ) (1384در اثــر مشــترک خــود در حــوزۀ امنیــت و مســائل آن ،کتابــی در
قالــب دو مبحــث روشهــا و نظریههــا در حــوزۀ امنیتپژوهــی شــامل مباحثــی همچــون
روششناســی تفســیری در مطالعــات امنیتــی ،روششناســی انتقــادی در مطالعــات امنیتــی،
روششناســی مکتبهــای رئالیســم ،ایدئالیســم ،جامعهگرایــی و لیبرالیســم اســت .در
بخــش مقــاالت میتــوان بــه آثــار ذیــل اشــاره کــرد:
عبداهللخانــی ) (1385در مقالــۀ خــود بــه دنبــال تبییــن مفهــوم امنیتــی ســاختن در منظومــۀ
امنیــت کپنهــا گ اســت .وی بــه پرســشهایی همچــون چیســتی امنیــت ،کیســتی بازیگــر
امنیتیســاز  ،چیســتی شــرایط موفقیــت در امنیتیکــردن و زمــان مناســب بــرای امنیتیکــردن
پدیدههــا پرداختــه و درصــدد پاســخگویی بــه آنهــا اســت.
 .۱-۲ادبیات علمی در ارتباط اسام و امنیت��وهی
غرایــاق زنــدی ) (1392اشــاره کــرد .ایــن کتــاب مجموعــهای از مقــاالت اندیشــمندان اســامی
در حــوزۀ امنیــت اســت کــه بــه مباحــث نظــری امنیــت در اســام ،رویکــرد تاریخــی بــه مفهــوم
امنیــت در اســام میپــردازد.
جهــان بزرگــی ) (1388در کتــاب خــود بــه بررســی اصــول و مؤلفههــای امنیــت در اســام
میپــردازد .اخــوان کاظمــی ) (138۶نیــز کتابــی در راســتای کتــاب جهــان بزرگــی )(1388
نوشــته و میتــوان ایــن دو کتــاب را در یــک راســتا معرفــی کــرد.
در بخــش مقــاالت میتــوان بــه ایــن آثــار اخــوان کاظمــی ) (1385ایــن مقالــه بــه بررســی
تعریــف ،جایــگاه ،ابعــاد و مرزهــای امنیــت در اســام مبتنــی بــر اصــول ثابــت تحصیــل شــده
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از قــرآن کریــم پرداختــه و تــاش کــرده تمــام ابعــاد امنیتــی موجــود در قــرآن را موردبررســی قــرار
دهــد.
بــا توجــه بــه پیشــینۀ مطرحشــده ،پژوهــش حاضــر درصــدد تعریــف ،غایــت و مبانــی
امنیــت در مکتــب اســام و کپنهــا گ بــوده و بــا توضیــ� مبانــی امنیــت در چهــار عرصــۀ
)هستیشناســی ،معرفتشناســی ،روششناســی ،انسانشناســی( اشــتراکات و اختافــات
ایــن دو را تبییــن کــرده اســت .خــ� موجــود در پیشــینۀ مذکــور را میتــوان رویکــرد تکبعــدی
بــه هــر یــک از ایــن دو مکتــب و همچنیــن عــدم توجــه کافــی بــه مبانــی امنیــت در دو مکتــب
مذکــور دانســت کــه ایــن مســئله در پژوهــش حاضــر موردبررســی قــرار گرفتــه و بــا رویکــرد
تطبیقــی بهنحــو شایســته مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
-۲مبانی مفهومی
 .۲-۱مک�ــب ک�نهــاگ :عنــوان مکتــب کپنهــا گ نامــی اســت کــه بیانکننــدۀ مجموعــۀ
ُ
تفکــرات و نوشــتههای متفکرانــی چــون بــاری بــوزان ،ال ویــور و پــاپ دو ویلــد اســت کــه
بــرای نخســتینبار توســط بیــل مــک ســوئینیبــه همیــن منظــور مورداســتفاده قــرار گرفــت.
بررســی مطالعــات امنیــت در دوران پــس از جنــگ ســرد و تبییــن گســترۀ امنیــت و تهدیــد
بــه عرصــهای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی نشــانۀ جامعیــت ایــن مکتــب بــوده
اســت .توجــه بــه مت�یرهایــی همچــون هویــت ،هنجارهــا و ســایر عوامــل ملــی و فراملــی در
تعریــف مفهــوم امنیــت و تهدیــد و ابعــاد بــه عنــوان چهارچــوب ایــن مکتــب معرفــی شــده
و نــگاه درونذهنــی بــه دولــت و فــرد و باالخــره مرجعیــت هویــت و خــرده هویتهــا بــرای
امنیــت اســتوار اســت ).(McSweeney,1996,35
 .۲-۲امنیــت :در تعریــف اصطاحــی واژۀ امنیــت اجمــاع کارشناســی وجــود نــدارد ،امــا
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میتــوان در قالــب دو الگــوی تحلیلــی ایجابــی و ســلبی ،ارائــه کــرد .امنیــت در گفتمــان
ایجابــی بــه وضعیــت مبتنــی بــر رضایتمنــدی تحلیــل میشــود؛ درحالیکــه در گفتمــان
ســلبی ،وضعیــت مبتنــی بــر نبــود تهدیــد و یــا وجــود توانمنــدی در مدیریــت تهدیــدات اســت
)افتخــاری ،1391 ،ص.(90
 .۲-۳تهدیــد :مفهــوم تهدیــد نیــز مثــل مفهــوم امنیــت فاقــد تعریــف اجماعــی اســت؛ امــا
میتــوان در اصطــاح آن را اینگونــه تعریــف کــرد :بیــان و ابــراز قصــد آسیبرســاندن ،نابــود
یــا تنبیهکــردن دیگــران از روی انتقــام یــا ارعــاب اســت )افتخــاری ،1385 ،ص .(40مســائلی
همچــون هویــت تهدیــد ،قریبالوقــوع بــودن یــا نزدیکــی آن ازلحــاظ فاصلــه ،شــدت احتمــال
وقــوع ،میــزان عواقــب احتمالــی و ســابقۀ تاریخــی تشــدیدکننده ازجملــه مؤلفههــای مهمــی
اســت کــه میتــوان در تعریــف تهدیــد مؤثــر بــوده و موجــب تضییــق یــا توســیع آن شــود.
 .۲-۴مبانــی :مبانــی بــه مجموعــهای از مباحــث اولیــه و ریشــهای در ارتبــاط بــا پدیــدهای
خــاص اطــاق میشــود کــه ماهیــت پدیــده را شــکل میدهنــد .در بحــث حاضــر تعر یــف
عملیاتــی نویســندگان از مبانــی ،دربردارنــدۀ مباحــث زیــر اســت:
 .۲-۴-۱هستیشناسی:
هستیشناســی کــه بهطورکلــی متــرادف بــا متافیزیــک در نظــر گرفتــه میشــود ،شــاخهای
از فلســفه اســت کــه بــه زمــان ارســطو برمیگــردد و آن را فلســفۀ نخســت مینامیدنــد .ایــن
مفهــوم در اصطــاح بــه معنــای مطالعــۀ ماهیــت وجــود و واقعیــت ،مقــوالت وجــود و روابــط
بیــن آنهــا اســت .در حــوزۀ علــوم اجتماعــی ،ازجملــه روابــط بینالملــل مســئله و ســؤال
اساســی ایــن اســت کــه آیــا جهــان اجتماعــی -در اینجــا روابــط و نظــام روابــط بینالملــل-

واقعیتــی مســتقل از شــناخت انســان در خــارج از ذهــن وجــود دارد؟ ازایــنرو موضــوع اصلــی
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هستیشناســی ،بررســی سرشــت واقعیــت اجتماعــی روابــط بینالملــل و اجــزا و عناصــر
تشــکیلدهندۀ آن اســت.
اگــر انســان در ذاتــش هــم فطــرت فــردی دارد و هــم فطــرت اجتماعــی ،پرســش اساســی دیگــر
در چهارچــوب مســئلۀ ســاختار و کارگــزار  ،آن اســت کــه کدامیــک از فــرد و اجتمــاع اصالــت
دارنــد؟ در علــوم اجتماعــی ،ازجملــه روابــط بینالملــل ،ســه دیــدگاه فردگــرا ،ســاختارگرا و
تعاملگــرا بــه معنــای تعامــل ســاختار و کارگــزار در پاســخ بــه ایــن ســؤال ارائــه شــده اســت.
فردگرایــی در هــر ســه ســط� ارزشــی هستیشــناختی و معرفتشــناختی بــرای فــرد اصالــت
قائــل اســت؛ بهگونــهای کــه هــم حقــوق و منافــع فــردی را بــر منافــع و حقــوق جامعــه ،مرجــ�
مــیدارد ،هــم وجــود فــرد را بــر وجــود جامعــه مقــدم مــیدارد و هــم تبییــن رفتــار اجتماعــی را
قابــل تحویــل بــه قواعــد و قوانیــن رفتــار فــردی میپنــدارد .در ســاختارگرایی برعکــس جامعــه
در هــر ســه بعــد ،بــر فــرد مقــدم و مرجــ� اســت .تعاملگرایــی نیــز بــر تأثیــر و تأثــر مقابــل
ســاختار و کارگــزار و چگونگــی تعامــل اجتماعــی کنشــگران تأییــد میکنــد )ســروش،137۶ ،
.(35
 .۲-۴-۲م�رفتشناســی :در ســادهترین تعریــف ،معرفتشناســی را میتــوان چگونگــی
کســب علــم و علــم یافتــن بــه اینکــه چیــزی را میدانیم دانســت؛ یعنی اینکه چگونــه میدانیم
و چگونــه درمییابیــم کــه چیــزی را میدانیــم .معرفتشناســی شــامل دو گــروه عمــده اســت
گــروه اول کــه خردگــرا نامیــده میشــوند کــه بــر خــرد انســانی و منطــق در فهــم تأ کیــد دارنــد
ً
و گــروه دوم کــه تجربهگــرا نامیــده میشــوند کــه صرفــا شــناخت حاصــل از تجر بــه را معتبــر
میداننــد ) .(Weaver,1997,73-75اصطــاح معرفتشناســی ،از واژۀ یونانــی اپیســته ،بــه
معنــای دانــش و معرفــت مشــتق شــده اســت .معرفتشناســی فلســفه معرفــت و دانــش
اســت کــه بــه توضیــ� امــکان و چگونگــی شــناخت انســان میپــردازد .در معرفتشناســی
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ایــن ســؤاالت اساســی مطــرح شــده و جوابهــای هــر طیــف ،بــه عنوانــی مکتبــی خــاص
تعریــف میشــود .خردگرایــی )عقلیــون( ،تجربهگرایــی )حســیون( و شــهودگرایی ســه طیــف
اصلــی هســتند کــه بــرای ایــن ســؤاالت اساســی معرفتشناســی ،جوابهایــی متناســب بــا
مبانــی خــود مطــرح میکننــد .ایــن ســؤاالت عبارتانــد از :
آیــا امــکان شــناخت و حصــول قطعیــت و اطمینــان بــرای انســان وجــود دارد؟ آیــا علــم و
دانــش نهفتــه در هــر نظریــه ،تکامــل و توســعه مییابــد؟ چــه رابطــهای بیــن عیــن و ذهــن یــا
نظریــه و عمــل وجــود دارد؟
 .۲-۴-۳روششناســی :روششناســی نیــز ماننــد معرفتشناســی بــه چگونگــی شــناخت
و معرفــت انســانی میپــردازد ،امــا ماهیــت عملــی و کاربــردی دارد .روششناســی بــر
روشهــا ،شــیوهها و ســاز و کارهایــی کــه انســان میتوانــد بــرای شــناخت جهــان ،اعــم از
طبیعــی و اجتماعــی ازجملــه روابــط بینالملــل ،اســتفاده کنــد ،تأ کیــد میکنــد .ازایــنرو
معرفتشناســی و روششناســی درنهایــت بــه هــم مرتبــط میشــوند و تفکیــک بیــن ایــن دو
دشــوار اســت .لــذا قســمتی از مباحــث معرفتشناســی ،در اینجــا نیــز جــاری اســت و مــا
بــه جهــت پرهیــز از تکــرار از ذکــر آن خــودداری میکنیــم .پرســش اساســی در روششناســی
ایــن اســت کــه روشهــا و ســازوکارهای کشــف واقــع کدامانــد؟ بــا توجــه بــه اعتبــار هــر یــک از
ســه منبــع معرفتــی حــس ،عقــل و وحــی در حوزههــا و شــاخههای مختلــف علــوم مختلــف
ممکــن اســت از هــر یــک از ایــن روشهــا اســتفاده شــود )دهقانــی فیروزآبــادی ،1389 ،ص
 .(1۶بــا توجــه بــه اعتبــار هــر یــک از ســه منبــع معرفتــی حــس ،عقــل و وحــی در حوزههــا و
شــاخههای آن در علــوم مختلــف ،ممکــن اســت ازهــر یــک از ایــن روشهــا اســتفاده شــود.
 .۴-۴-۴انسانشناسی :نگاههای مختلف به جایگاه ،هویت و ماهیت انسان در جهان
هستی ازجمله مبانی مهم است که مکتبهای مختلف دراینباره چهارچوبی را ترسیم
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میکنند .میتوان در بیان ساده این دیدگاهها را به دو دیدگاه اومانیستی )عدم اعتقاد به
وجود خداوند بهعنوان خالق هستی( و دینی )اعتقاد به خدا بهعنوان محور نظام هستی(
تعریف کرد .در دیدگاه اول فلسفه خلقت انسان و جهان هستی تنها برای کسب لذتها
است؛ لذا همه موجودات ،حسن و قب� افعال و رفتار  ،در راستای لذتهای شخصی
انسان تعریف و توجیه میشود .البته این لذتها نباید در راستای مخالفت با مصال�
عمومی جامعه قرار بگیرد .در نگاه دوم که مخت� دیدگاه اندیشمندان دینی است ،انسان
جزئی از جهان هستی است و بهعنوان اشرف مخلوقات معرفی شده و درعینحال در
تمامی ابعاد وجودیاش به خداوند بهعنوان خالق هستی محتاج و نیازمند است.
مبانی امنیت
(الگوی تحلیل )

هستیشناسی

چیستی جهان اجتماع

ساختار و کارگزار

روششناسی

معرفتشناسی

خردگرایی

شهودگرایی

حس و تجربه

غیردینی

عقل و خرد

دینی

شهود و وحی

تجربهگرایی

شکل 1

انسانشناسی
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 .۳مبانی امنیت )بر اساس الگ�ی ت�لیل(
 .۳-۱مک�ب ک�نهاگ:
 .۳-۱-۱هستیشناسی :در اندیشههای بنیانگذاران مکتب کپنهاگ ،بحث هستیشناسی
بهصراحـت مطـرح نشـده اسـت ،امـا میتـوان بـا توجـه بـه مطالعـات و اسـتنادات مکتـب
کپنهـا گ ،چهارچـوب هستیشناسـی ایـن مکتـب پیرامـون امنیـت را اسـتخراج کـرد.
یکــی از بحثهــای هستیشــناختی مکتــب کپنهــا گ ،جایــگاه و اهمیــت دولــت و فــرد
در مســائل امنیــت هستیشناســانه اســت؛ بــه ایــن بیــان کــه دولــت بهعنــوان یــک ویژگــی
جمعــی میتوانــد یــک ســط� تحلیــل خــاص و مشــخ� بــرای مطالعــه امنیتــی باشــد،
ولــی امنیــت فــردی نیــز خــود میتوانــد بهصــورت مســتقل در ایــن نگــرش مــورد ارزیابــی
قــرار گیــرد؛ چراکــه تنهــا موضــوع و محــور مــا ،دولــت بهتنهایــی نخواهــد بــود .لــذا در نگــرش
امنیتــی ســاختن ،الــی ویــور و بــوزان یــک فاکتــور مهــم اجتماعــی درونذهنــی را کــه بــا دو
رویکــرد فردمحــور و جمعمحــور مطــرح اســت ،میســازند .درواقــع تفکیــک ایــن دو رویکــرد و
نقــش و تأثیــر خــاص هــر یــک از ایــن دو رویکــرد ،موردتوجــه ایــن دو اندیشــمند قــرار گرفتــه و
مشــخ� میکننــد کــه رویکــرد فردمحــور بهتنهایــی قــادر نیســت امنیتــی ســاختن را توضیــ�
داده ،کمــا اینکــه جمعمحــور )دولتمحــور ( بهطــور مســتقل نیــز محدودیتهــای خــاص
خــود را دارد ).(Waver, Ole, 1995,p89
از دیگــر مباحــث مهــم هستیشــناختی مکتــب کپنهــاگ ،نــگاه تاریخــی ایــن مکتــب بــه
پدیدههــای اجتماعــی و تأ کیــد بــر نقــش و تأثیــر هنجارهــا ،قواعــد و فرهنــگ اســت .بــوزان
و ال ویــور بــر ایــن باورنــد کــه امنیــت همیشــه بــر پایــۀ ارجــاع عینــی نیســت؛ بــه ایــن بیــان کــه
ً
نــگاه مــا بــه امنیــت نبایــد نــگاه تکبعــدی صرفــا عینــی بــوده و توجهــی ویــژه بــه مت�یرهایــی
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همچــون ارتباطــات انســانی و نقــش هنجارهــا داشــت .بــوزان و ویــور بــرای درک امنیــت
معتقدنــد کــه ابتــدا بایســتی دولــت را بررســی کــرد؛ چراکــه دولــت امــری اســت کــه در اجتمــاع
شــکل گرفتــه و ماهیتــی تأسیســی داشــته کــه ناشــی از تصــور و فهــم ناقــ� انســانها اســت.
ماهیــت تأسیســی )غیرطبیعــی( دولــت نشــانگر آن اســت کــه دولــت بهعنــوان یــک کنشــگر
مرجــع امنیــت ،بــر پایــۀ بــاور و تصــور انســانها ســاخته میشــود )ابراهیمــی ،138۶ ،ص.(7
بــوزان و ویــور بــر ایــن باورنــد کــه عنصــر هویــت بایــد در مطالعــات امنیتــی وارد شــده و نبایــد
نگاهــی مــادی بــه توزیــع قــدرت داشــته باشــیم ،بلکــه مؤلفههــای فرامــادی نیــز مهــم بــوده و
نقــش اساســی دارنــد .بــا ایــن مقدمــه آنهــا بــه ایــن مطلــب اشــاره میکننــد کــه هو یــت افــراد
در اجتمــاع مشــخ� میشــود؛ چراکــه جوامــع بــه تهدیــدات عکسالعمــل نشــان میدهنــد؛
یعنــی هویــت خویــش را انتخــاب و از آن دفــاع میکننــد .درواقــع در مکتــب کپنهــاگ بــا
امنیــت هستیشناســانه ،هویــت را در موقعیتهــای خــاص بهعنــوان یــک موضــوع امنیتــی
و بهعنــوان یــک امــر قابلت�ییــر محســوب کــرده و نشــان میدهــد کــه هویــت در اجتمــاع
ســاخته میشــود )مثــل دولــت ماهیــت تأسیســی دارد(.
 .۳-۱-۲م�رفتشناســی :در مکتــب کپنهــا گ میتــوان گفــت مهمتر یــن بحــث
شناختشناســی ،روششــناختی در مــورد مکتــب کپنهــاگ اســت کــه موضعــی میانــه را
انتخــاب کــرده اســت .از انتقــادات مهــم بــوازن بــه اثباتگرایانــی همچــون مورگنتــا و نیــز
پســااثباتگرایان ایــن اســت کــه آنــان یــا بــر عنصرهــای مــادی امنیــت تأ کیــد میکننــد و بــا
ً
در مباحــث انتزاعــی غیرقابلفهــم )مســائلی کــه ماهیــت عینــی نداشــته و صرفــا بــا مقایســۀ
نســبتها درک میشــود( غوطــهور شــدهاند ).(Buzan and Ole Waver,2000,p 4
نــگاه تفســیرگرا ،تاریخــی و ایدئوگرافیــک یعنــی تأ کیــد بــر جنبــۀ منحصربهفــرد و پدیدههــای
اجتماعــی و همچنیــن توجــه بــه ابعــاد هنجــاری در کنــار ابعــاد توصیفــی تحلیلــی را میتــوان
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از مشــخصههای شناختشناســی مکتــب کپنهــا گ معرفــی کــرد .نــوع نــگاه خــاص ایــن
مکتــب بــر آن اســت کــه شــناخت مــا در جمــع شــکل میگیــرد و ایــن شــناخت مــا واقعیــت
تاریــخ را میســازد؛ برخــاف اثباتگرایــی رئالیســتی کــه تعامــل انســانها و واحدهــای
ً
سیاســی را صرفــا مــادی میدانــد .اندیشــمندان کپنهــا گ بــر ایــن باورند که تجربه و مشــاهده،
روش مناســب و درســتی بــرای تحلیــل رفتــار انســانها نیســت؛ چراکــه ت�ییــر موقعیــت
آزمایــش ،پیشفرضهــای آزمایشگــر  ،ارادهمنــد بــودن انســانها و محدودیــت ابزارهــای
ً
آزمایــش ،مانــع از اعتمــاد بــه دســتاوردهای تحلیلــی صرفــا عینــی و مــادی اســت .اثبــات
مطلــب مذکــور بدیــن معنــا نیســت کــه بایــد بــه تحلیلهــای انتزاعــی و ذهنــی روی آور یــم؛
ً
چراکــه ادراک آنهــا نیــز قابــلدرک ،تعمیــم و تطبیــق بــا واقعیــات نبــوده و صرفــا تصــورات
و تخیــات ذهنــی انســان در حــوزۀ ذهنــی خــود اســت .رویکــرد طرفینــی بــه محاســبات و
مشــاهدات مــادی در قــدم نخســت ،ســپس تحلیــل ذهنــی گزارههــای تاریخــی ،ج�رافیایــی
و اجتماعــی روش مقبــول مکتــب کپنهــاگ اســت.
درواقــع در بحــث معرفتشناســی مکتــب کپنهــاگ بایــد اینطــور بگوییــم کــه بــا رد
مفروضــات اثباتگرایــان بــر جایــگاه آ گاهــی و شــناخت تأ کیــد دارنــد؛ بدیــن معنــی کــه
او� واقعیــت یــا حقیقــت عینــی موردادعــای اثباتگرایــان وجــود نــدارد ،بلکــه اینهــا بــر
اســاس اســتعداد ،حافظــه و اقتضــای محیــط خــود بــا واقعیــات ،تعبیــر و تفســیر میشــوند
ً
)عــدم وجــود حقیقــت ثابــت قابلدســترس( .ثانیــا بیــن مشــاهدهگر و موضــوع مــورد مشــاهده
میتــوان تفکیکــی قائــل شــد .همچنیــن نمیتــوان واقعیــات را بــه شــکل ثابــت فــرض
کــرد ،بلکــه ایــن واقعیــات میتواننــد حقیقــی یــا تصــوری باشــند؛ بنابرایــن تجربهگرایــی از
ً
نــوع مشــاهداتی را نمیتــوان تنهــا روش شــناخت دانســت ،بلکــه بســیاری از امــور اساســا
مشــاهدهپذیر نیســتند یــا فقــط بعضــی از آنهــا قابلمشــاهده و کمیتپذیــر هســتند.
در مقــام جمعبنــدی میتــوان گفــت نــگاه اندیشــمندان کپنهــاگ بیشــتر نــگاه تاریخــی و
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تفســیری اســت کــه بــر ابعــاد فرهنگــی ،هویتــی و اجتماعــی مطالعــات امنیتــی تأ کیــد داشــته
و بــا مبانــی هستیشناســی آنهــا ســازگاری دارد )ابراهیمــی ،138۶ ،ص.(8
 .۳-۱-۳روششناسـی :در مکتـب کپنهـاگ بـا منحصـر دانسـتن روشهـای معرفتـی در دو
حـوزه عقـل و حـس ،مطالـب تحلیـل و بررسـی شـده و عقـل را بهعنـوان مکمـل حـس و تجربه
محسـوب میکنـد .اندیشـمندان مکتـب کپنهـاگ بـر ایـن باورنـد کـه نبایـد مفهـوم امنیـت و
ً
ابعـاد آن را صرفـا در حـس و تجربـه خاصـه نمـود؛ همچنیـن نـگاه انحصارانـه بـه امنیـت در
بعـد نظامـی )امنیـت در دوران جنـگ سـرد( کامـ� اشـتباه اسـت .درواقـع بـا توجـه بـه تأثیـر
عواملـی همچـون اقتصـاد ،سـازمانهای ملی و فراملی ،رسـانه ،فرهنـگ و هویت و همچنین
وجـود عقـل و خـرد بهعنـوان منبـع مکمـل میتوانـد مفهـوم امنیـت را در حوزههـای گونا گـون
توسـعه داده و معنایـی گسـتردهتر از امنیـت نظامـی )دوران جنـگ سـرد( را اراده کـرد.
 .۳-۱-۴انسانشناسـی :مکتب کپنها گ با تعریفکردن زندگی و خوشـبختی انسـان به دنیا
و امـور مـادی و همچنیـن معرفـی دیـن بهعنـوان یـک امر شـخصی و عدم توجه بـه نقش دین
بهعنـوان مت�یـر مهـم و اساسـی در تعریـف مفهـوم امنیـت و ابعـاد ،جایـگاه دیـن را بسـیار
کمرنـگ نمـوده و یـا حتـی میتـوان گفـت نقشـی بـرای آن قائـل نشـده اسـت .لـذا بـا حـذف
دیـن در حوزههـای علـوم غیردینـی و انحصـار آن در حـوزۀ دینـی و معرفـی آن به امر شـخصی
و خصوصی ،عم� نسـبت به بعد روحانی انسـان غفلت شـده اسـت .درواقع انسانشناسـی
در مکتـب کپنهـا گ بـر محوریـت بعـد مـادی انسـان و رفـع نیازهـای مـادی منحصـر شـده و
بالتبـع امنیـت و تهدیـد هـم تنهـا در ایـن چهارچـوب تبییـن و توضیـ� داده میشـود .اگرچـه
اندیشـمندان کپنهـا گ توانسـتند امنیـت را پـس از دوران جنـگ سـرد ،عمومیـت بخشـیده
ً
و از نـگاه صرفـا نظامـی ،بـه سـایر امـور تسـری دهنـد ،امـا همچنـان تمـام ابعـاد ناظـر بـه ابعـاد
مـادی و دنیـوی انسـان بـوده و توجهـی بـه بعـد روحانـی انسـان نداشـتهاند.
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 .۳-۲مبانی مک�ب اسام:
 .۳-۲-۱هستیشناســی اســامی :در هستیشناســی ســؤال اساســی بــر ایــن اســت کــه آیــا
جهــان اجتماعــی -روابــط و نظــام بینالملــل -واقعیتــی مســتقل از شــناخت انســان در خارج
از ذهــن وجــود دارد؟ بهبیاندیگــر  ،آیــا در خــارج از عالــم ذهــن و تصــورات انســان میتوانیــم
واقعیتــی بــرای نظــام بینالملــل فــرض کــرده تــا درنتیجــه سرشــت واقعیــت اجتماعــی روابــط
بینالملــل و اجــزا و عناصــر تشــکیلدهندۀ آن را بررســی کنیــم یــا ماهیتــی مســتقل از ذهــن
قابلتصــور نیســت .بــا مطالعــۀ متــون اســامی میتــوان مبانــی هستیشناســی اســامی را در
پنــج اصــل بــه ترتیــب خاصــه کــرد:
-1اصــل واقعیــت یــا اصالــت واقــع :بــه ایــن معنــی کــه جهانــی واقعــی مســتقل از شــناخت و
معرفــت مــا از آن ،در خــارج از ذهــن وجــود دارد.
-2اصــل علیــت :ایــن اصــل در واقعگرایــی انتقــادی اســت .در جهانبینــی اســامی ،جهــان
هســتی ،اعــم از طبیعــی و اجتماعــی ،بــر اســاس قانــون علیــت تنظیــم شــده اســت کــه بیانگــر
حاکمیــت نظــام علــی بــر جهــان هســتی اســت .در چهارچــوب اصــل علیــت ،ســه نــوع علــت
تشــکیکی ،عرضــی و طولــی قابلتصــور اســت .اصــل علیــت بــر جهــان هســتی بــر چنــد امــر
داللــت دارد:
ّ
الــف :نظــام هســتی ،یــک نظــام ذاتــی اســت؛ یعنــی یــک رابطــۀ علــی ذاتــی و واقعــی بیــن
اشــیا ،پدیدههــا ،عناصــر و اجــزاء تشــکیلدهندۀ جهــان هســتی وجــود دارد.
ب :جهــان هســتی یــک انــدامواره اســت کــه رابطــۀ همبســتگی ،پیوســتگی و انداموارگــی
بیــن اجــزاء آن برقــرار اســت.
ج :بــر جهــان هســتی ،اعــم از طبیعــی و اجتماعــی ،قوانیــن و قواعــد ثابــت و ت�ییرناپذیــری
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حاکــم اســت کــه در گــذر زمــان ،دســتخوش ت�ییــر و تحــول نمیشــوند.
-3بــر اســاس جهانبینــی دینــی ،جهــان هســتی یــک کل واحــد اســت کــه مبــدأ و مقصــد آن
خداونــد متعــال اســت؛ بهطوریکــه ارتبــاط و هماهنگــی کلــی بیــن اجــزاء تشــکیلدهندۀ
جهــان وجــود دارد کــه بهســوی مقصــد واحــدی در حرکــت اســت.
-4خداونــد متعــال بهعنــوان وجــود مطلــق و بیعیــب و نقــ� ،جهــان هســتی را اداره و امــور
کائنــات را تدبیــر میکنــد؛ بهگونــهای کــه اراده او در جهــان هســتی جــاری و ســاری اســت.
اســام در مبانــی هستیشناســانه ضمــن تأ کیــد بــر وجــود واقعیــت مجــزا از درک انســان
و ثابتبــودن ایــن واقعیــت در برابــر ادراکات و گفتمانهــا از واقعیــت دووجهــی ســخن
میگویــد .درواقــع اســام جهــان واقعــی را در دو بعــد مــاده و روح تقســیم میکنــد کــه جهــان
مــادی همیــن جهــان واقعــی و ملمــوس اســت و جهــان روحانــی وجــه معنــوی و غیرمــادی
مبتنــی بــر هســتی واجبالوجــود اســت .بــر ایــن اســاس انســانها دو زندگــی و دو دنیــای
متوالــی دارنــد کــه دنیــای مــادی مقدمــۀ دنیــای دیگــر اســت .ایــن تفــاوت در مبنــای
هستیشناســی )هستیشناســی مبتنــی بــر دنیــای مــادی و هستیشناســی آخرتبــاور (
باعــث جدایــی مســیر اســام در زیربناهــای امنیــت از نگــرش کپنهــا گ شــده اســت .اســام
بــا اســتفاده از نــگاه دوســاحتی خــود انســان را دارای هــدف بزرگتــر از بقــاء در نظــر میگیــرد.
ً
پــس امنیــت و بقــاء دنیــوی صرفــا از بــاب طریقیــت بهعنــوان عاملــی بــرای دســتیابی بــرای
اهــداف اصلــی خلقــت )ســعادت اخــروی( موردتوجــه قــرار میگیــرد.
در جهانبینــی و هستیشناســی اســامی ،هی�یــک از فــرد و جامعــه یــا کارگــزار و ســاختار
بهتنهایــی اصالــت ندارنــد ،بلکــه هــر دو از اصالــت وجــودی برخوردارنــد .اصالتداشــتن
جامعــه بــه معنــای نفــی اصالــت فــرد یــا کارگــزار نیســت؛ چــون قائلشــدن اصالــت صــرف
بــرای جامعــه ،متضمــن و مســتلزم جبرگرایــی ســاختاری و نفــی آزادی و اختیــار ذاتــی انســان
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اســت کــه در قــرآن بــر آن تأ کیــد شــده اســت .همچنیــن ،خداونــد پیــش از آنکــه وارد جامعــه
شــود ،در ذات و سرشــت او قــرار داده اســت کــه تبدیلپذیــر نیســت .ازایــنرو  ،گرچــه در
جامعــه در اثــر تأثیــرات و شــرایط اجتماعــی ،فطــرت انســانی و گرایشهــای فطــری انســان
تقویــت و توســعه مییابــد یــا تضعیــف یــا تحریــف میشــود ،ولــی چیــز دیگــری جایگز یــن آن
نمیگــردد .ازایــنرو  ،ازآنجاکــه افــراد و کارگــزاران ،بهعنــوان اجــزای تشــکیلدهندۀ جامعــه در
وجــود جامعــه مســتحیل نمیشــوند و جامعــه وجــودی واحــدی نمییابــد ،دال بــر اصالــت
فــرد اســت )مطهــری.(159 ،137۶ ،
لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه او� ،انســان موجــودی هــم ماقبــل اجتماعــی اســت و هــم
ً
اجتماعــی کــه در ارتبــاط بــا افــراد دیگــر و جهــان ،هویتــش شــکل میگیــرد .ثانیــا انســان
ً
محکــوم بــه جبــر اجتماعــی و جامعــه نیســت .ثالثــا در عرصــۀ زندگــی اجتماعــی بشــر ،
ســاختار و کارگــزار و روابــط اجتماعــی در تأثیــر و تأثــر متقابــل قــرار دارنــد کــه بــه نقطــۀ تعــادل
میرســد .مســئلۀ مهمتــر از تعامــل ســاختار و کارگــزار در هستیشناســی اســامی ،تبییــن
چگونگــی قوامبخشــی متقابــل ایــن دو در عرصــۀ حیــات اجتماعــی ،اعــم از داخلــی و
بینالمللــی اســت.
 .۳-۲-۲م�رفتشناســی اســامی :در شــناخت و معرفــت اســامی قائــل بــه امــکان شــناخت
بــوده و انســان میتوانــد بــه حقیقــت اشــیاء و پدیدههــا دســت یابــد و یقیــن حاصــل نمایــد.
بااینوجــود ،در معرفتشناســی اســامی ،برخــاف خردگرایــی و تجربهگرایــی ،شــناخت بــه
یکــی از دو معرفــت عقلــی یــا تجربــی محــدود و منحصــر نمیشــود؛ چراکــه نهتنهــا دو نــوع
شــناخت عقلــی و تجربــی معتبــر اســت ،بلکــه عــاوه بــر ایــن دو  ،معرفــت شــهودی و وحیانی
نیــز از اعتبــار و اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .ازآنجاکــه امــکان تأثــر نظریهپــردازی و
شــناخت نظریهپــرداز یــا فاعــل شناســا ،از عایــق ،ســایق ،نیازهــا ،باورهــا ،پیشدانســتهها،
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مفروضــات و تجربههــا اســت و از طرفــی محیــط طبیعــی و اجتماعــی فاعــل شناســا و
نظریهپــرداز نیــز تأثیرگــذار اســت ،نمیتــوان منبــع معرفــت را در حــس و عقــل محــدود کــرده و
بایــد قســم دیگــری بــه نــام معرفــت شــهودی و وحیانــی را در نظــر بگیریــم.
عالیتریــن و برتریــن درجــه و مرتبــۀ معرفــت شــهودی ،وحــی الهــی یعنــی شــهود کلــی پیامبــر
اکــرم)ص( اســت .ازایــنرو  ،وحــی بهعنــوان یــک منبــع شــناخت از مرجعیــت و اعتبــار
معرفتــی برخــوردار اســت .وحــی ازآنجهــت کــه بهصــورت دریافــت و تلقــی حضــوری اســت،
از خطــا و اشــتباه مبــرا بــوده و یقیــنآور اســت؛ بهگونــهای کــه وحــی مطمئنتریــن و یقینیتر یــن
راه کشــف حقیقت اســت .پس اگر علم ،عبارت از کشــف واقعیت و حقیقت باشــد ،وحی
تنهــا راهــی بــرای حصــول بــه شــناخت و علــم معتبــر نیســت؛ بلکــه باالتریــن درجــه و مرتبــه
علــم معتبــر نیــز میباشــد .در جمعبنــدی میتــوان گفــت مکتــب اســام بــا اضافهکــردن
وحــی بهعنــوان یــک منبــع معرفتــی معتبــر  ،بــرای تعریــف مفاهیــم از آن اســتمداد میجو یــد؛
لــذا وحــی را بهعنــوان یــک منبــع درســت و قطعــی معرفــی میکنــد .درواقــع مفهــوم امنیــت
بایــد ناظــر بــه وحــی بــوده و طبــق آن معنــی شــود .لــذا تجربــه ،خــرد و عقــل نمیتوانــد مســتق�
در ایــن زمینــه ســخنی مطابــق بــا حقیقــت مطــرح نمــوده و بتوانــد تمــام نیازهــای روحــی و
جســمی انســان را پوشــش دهــد.
 .۳-۲-۳روششناســی :مکتــب اســام بــا در نظــر گرفتــن منبــع ســوم )وحی و شــهود( موضعی
متفــاوت داشــته و مفهــوم امنیــت را تنهــا محــدود بــه امــور دنیــوی )اعــم از مــادی و غیرمــادی(
ندانســته و امنیــت اخــروی )ســعادت اخــروی( را مقــدم بــر امنیــت مــادی و دنیــوی میدانــد؛
ً
لــذا در زمانــی کــه تضــادی بیــن ایــن دو صــورت گیــرد ،امنیــت اخــروی قطعــا تقــدم دارد.
توجــه بــه آیاتــی همچــون )بقــره ،2 :عنکبــوت ،۶9 :مؤمــن (2) (34 :دال بــر حجیــت و رجحــان
وحــی و شــهود بــوده و آن را بهعنــوان منبــع خطاناپذیــر معرفــی میکنــد .در ایــن آیــات ،قــرآن
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کریــم و پیامبــر اکــرم )ص( بهعنــوان بهتریــن و موثقتریــن منبــع معرفتــی و تبعیــت از آنهــا
را بهعنــوان یگانــه راه ســعادت بشــریت معرفــی کــرده اســت .نتیجــۀ حجیــت و رجحــان
وحــی بــر دو منبــع دیگــر  ،موجــب تعریــف جدیــدی از مفهــوم امنیــت از لحــاظ روششناســی
شــده و حــوزۀ امنیــت را گســتردهتر میکنــد .درواقــع امنیــت اخــروی )ســعادت اخــروی(
بهعنــوان غایــت نهایــی امنیــت در چهارچــوب اســامی تبییــن میشــود و امنیــت دنیــوی
مقدمــه و فــرع بــر آن بــوده و در تزاحــم بیــن آن دو  ،امنیــت اخــروی مقــدم و مطلــوب اســت .در
مکتــب اســام بــا ایــن انحصــار مخالفــت کــرده و امــکان خطــا در روشهــای خــرد و تجر بــه
را روا دانســته و آن دو را بــه منبعــی دیگــر بــه نــام وحــی محتــاج و نیازمنــد میدانــد .وحــی
بــه عنــوان منبــع ســوم میتوانــد بــه معرفتهــای حســی و تجربــی جهــت داده و آنهــا را در
مســیر صحیــ� راهنمایــی بکنــد.
 .۳-۲-۴انسانشناســی :انســانها بهرغــم تفاوتهــای جنســی ،قومــی ،نــژادی ،زبانــی و ملــی
از طبیعــت ،ذات و فطــرت مشــترکی برخوردارنــد کــه حاکــی از وحــدت نــوع بشــر اســت.
تعاریــف و تعابیــر مختلفــی از فطــرت وجــود دارد .نفــس و ذات انســان ،بــر اســاس فطــرت
الهــی خــود بالقــوه واجــد کلیــۀ معــارف و ملــکات حســنه اســت .بهگونــهای کــه انســان بــه
حکــم فطــرت الهــی و سرشــت معنــوی خــود گرایشهــای معنــوی ،انســانی و خدایــی کــه وی
را فــارغ هرگونــه مرامــی بهســوی حقیقتجویــی ،حقطلبــی ،عدالتخواهــی ،آزادیخواهــی،
ً
ظلمســتیزی ســوق میدهــد .اســام فطرتــا بــرای انســان ،گرایــش ذاتــی بــه ملــکات حســنه و
فطریــات ،قائــل اســت و اصالــت انســان و شــخصیت و انســانیت او را فطریــات و فطــرت او
میدانــد؛ امــا بااینوجــود ،امــکان انحــراف و ســقوط از فطــرت انســانی و الهــی وجــود دارد؛
زیــرا خداونــد انســان را مختــار و آزاد آفریــده اســت کــه از اختیــار و آزادی الزم بــرای پیــروی از
فطــرت و غریــزه خــود برخــوردار اســت.

128

فقه حکومتی

شماره پازدهم

بهارو تابستان 1400

توجــه بــه ابعــاد جســمانی و روحانــی انســان ،همچنیــن تقــدم بعــد روحانــی بــر جســمانی در
نــگاه اســام ،موجــب ت�ییــر و تحــول در مفهــوم امنیــت و تهدیــد میشــود .هنگامیکــه امــوری
بهعنــوان تهدیــد بــرای امنیــت روحانــی انســان تلقــی شــوند ،میبایســت تمــام امکانــات را
بــه کار گرفــت تــا آن موانــع برطــرف شــود .درواقــع بــا نگاهــی دوبــاره بــه آیــات قــرآن کر یــم و
روایــات میتــوان بهخوبــی اهمیــت جایــگاه نفــس و روح انســان را فهمیــد .همچنیــن تقــدم
امــر خــدا و امــور دینــی بــر امــور مــادی و دنیــوی بهعنــوان نشــانههای شــخ� دیــندار و
مؤمــن توصیــف شــده اســت .در ســورۀ طــاق 12 :و هــود (3) ،118 :هــدف خلقــت انســان و
آفرینــش ،عبودیــت و معرفــت خداونــد معرفــی شــده و ایــن معرفــت در ســایۀ توجــه بــه بعــد
روحانــی انســان و رفــع نیازهــای آن اســت .در بخــش روایــات نیــز  ،اخبــار متعــددی م� یــد ایــن
مطلــب بــوده کــه میتــوان بهعنــوان نمونــه بــه حدیــث شــیخ صــدوق )طباطبایــی،1374 ،
ج ،18ص  (4) ،(5۶8اشــاره نمــود .ایــن روایــات کــه تحــت عنــوان روایــات تفســیری معرفــی
میشــوند ،در ذیــل آیــات شــریفه مذکــور  ،بــه تبییــن و تفســیر محتــوای آیــات پرداختهانــد.
توجــه انسانشناســی اســام بــه هــدف و فلســفۀ خلقــت و ماهیــت و ابعــاد وجــودی انســان،
میتوانــد مفهــوم امنیــت و ابعــاد آن را تحــت تأثیــر قــرار داده و ایــن بحــث را بــه حــوزۀ اخــروی
)ســعادت اخــروی( تســری داده و توجــه بــه عوامــل امنیــتزدا و تهدیــدزا در حــوزۀ اخــروی
موردتوجــه قــرار داد .البتــه ایــن نکتــه قابلتوجــه اســت کــه امنیــت جســمانی و مــادی
تأثیرگــذار بــوده و میتوانــد بــر امنیــت روحانــی تأثیرگــذار باشــد ،امــا ایــن بدیــن معنــی نیســت
کــه شــرط حصــول امنیــت روحانــی ،امنیــت جســمانی اســت ،بلکــه تنهــا بهعنــوان علــت
مؤثــر تلقــی میشــود.
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خداوند بهعنوان واجبالوجود ،محور
هستی بوده و فطرت بهعنوان فصل
متمایز انسان از سایر موجودات است.
فرد و جامعه هر دو دارای اصالت بوده و
موجب جبرگرایی و فردگرایی نمیشود.

دولتمحوری در کنار فردمحوری
باید در مطالعات امنیت لحاظ شده
و بهعنوان امر درونذهنی است.
ماهیت دولت تأسیسی و از درون
اجتماع درست میشود .هویت افراد
در اجتماع شکل گرفته و متأثر از
مت�یرهاییهمچونفرهنگ،هویت،
فرهنگ ،ج�رافیا ،مذهب و تمدن
است؛ لذا امنیت در ابعاد نظامی،
سیاسی،اجتماعی،اقتصادی
قابلطرحاست.

معرفت شهودی و وحیانی بهعنوان
معرفتی بنیادی برای تعریف و تشخی�
نیازهای ُبعد روحی ،وجود خطا و اختاف
در معرفت تجربی و عقانی در تعریف
مفاهیم و مصادیق امنیت است .درواقع
تشخی� و تعریف مبانی امنیت متأثر از
معرفت شهودی و وحیانی است.

روششناسی

شریعت الهی ،بهعنوان مت�یر مهم در
تعریف هویت انسان ،دولت و جامعه
بوده و بر تعریف و مفهوم امنیت تأثیرگذار
است .بدین بیان که هدف از تحقق
امنیت ،برقراری قوانین الهی در سط�
فردی و اجتماعی است.

معرفتشناسی

هستیشناسی

مبانی امنیت
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امکان وجود خطا در عقل و حس
نیاز به عقل بهعنوان ابزار معرفت
بهعنوان ابزارهای معرفت است؛ لذا نیاز
برای تعریف مبانی امنیت ،مستلزم
به وحی و شهود بهعنوان ابزاری مطمئن
مخالفت با انحصار بر حس و
برای تعریف مبانی امنیت امری ضروری
تجربه است.
است.

توسعۀ ابعاد امنیت و نیاز به
معرفت عقلی ،برای تعریف امنیت
و تشخی� غایت است؛ لذا
ناکارایی معرفت حسی پس از
دوران جنگ سرد امری واض� و
روشن است.
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مکتب اسالم

ذات انسان مرکب از روح و جسم است.
ً
حقیقت انسان ،وجود صرفا مادی
در مقام تعارض ،ابعاد روحانی مقدم
بوده و مبانی امنیت در ابعاد
است .بر این اساس مبانی امنیت در بعد
جسمانی تعریف میشود.
روحانی اولویت دارد.

نتیجه :تعریف مبانی
امنیت

مکتب کپنها گ

انسانشناسی

مبانی امنیت
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رهایی از تهدید بهعنوان امری
رهایی از هرگونه تهدید یا آسیبپذیری چندبعدی که مقولههایی همچون
که مانع از رسیدن به هدف غائی خلقت فرهنگ ،ج�رافیا ،محیطزیست،
تمدن ،مذهب و هویت نقش
)سعادت اخروی( میشود.
اساسی در آن دارند.
شکل ۲
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نتیجهگیری:
اختــاف مبانــی مکتــب کپنهــا گ و اســام بهقــدری مهــم اســت کــه میتــوان اثــرات آن
را در نظریــات امنیــت مشــاهده کــرد .چهــار عرصــۀ هستیشناســی ،معرفتشناســی،
روششناســی و انسانشناســی محوریــت بحثهــای ایــن پژوهــش بــوده و دیــدگاه دو مکتــب
در ایــن چهــار حــوزه موردبررســی قــرار گرفــت .در حــوزۀ هستیشناســی ،در نــگاه کپنهــاگ در
موضــوع جایــگاه و اهمیــت دولــت و فــرد ،نگاهــی درونذهنــی بــه آن شــده اســت و بــا دو
رویکــرد فردمحــور و جمعمحــور نســبت بــه ایــن موضــوع توجــه دارنــد و تفکیــک بیــن فــرد و
دولــت را عمــ� ناکارآمــد توصیــف میکننــد .همچنیــن نســبت بــه پدیدههــای اجتماعــی بــا
تأ کیــد بــر نقــش هنجارهــا ،قواعــد و هویــت ،نــگاه چندبعــدی را توصیــه کــرده و بــه مت�یرهــای
موجــود توجــه دارنــد .درواقــع هویــت تأسیســی دولــت موجــب توجــه بــه نقــش هنجارهــا و
هویــت بــوده و میتوانــد در نحــوۀ نــگاه بــه توزیــع قــدرت تأثیرگــذار باشــد .هو یــت و نقــش آن
در امنیــت و دولــت موجــب عــدم نــگاه مــادی بــه امنیــت و مســائل آن خواهــد شــد.
اســام بــا نــگاه دو ســاحتی خــود بــه انســان )دنیــا و آخــرت( ،او را دارای هــدف بزرگتــر از
ً
بقــاء حیــات دنیــوی میدانــد و تحصیــل آن را صرفــا طریــق و مقدمــهای بــرای هــدف اصلــی
خلــق )ســعادت اخــروی( میدانــد .همچنیــن در موضــوع فــرد و جامعــه ،کارگــزار و ســاختار
قائــل بــه اصالــت هــر دو بــوده و اصالــت هــر یــک بــه معنــای نفــی دیگــری نبــوده و هر یــک
جایــگاه خــاص خــود را دارد .درواقــع هویــت انســان بــا توجــه بــه ســاختار و کارگــزار و روابــط
اجتماعــی متقابــل هــر یــک بــر دیگــری موجــب رســیدن بــه نقطــه تعــادل میشــود.
در حــوزۀ معرفتشناســی ،اندیشــمندان کپنهــاگ بــا معرفــی معرفــت عقلــی در کنــار معرفــت
حســی و تجربــی ،انتقــادات جــدی بــه اثباتگرایانــی همچــون مورگنتــا و نیــز پســااثباتگرایان
وارد کردهانــد .نــگاه ایــن اندیشــمندان بــه تحــوالت پــس از دوران جنــگ ســرد و گســترش
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آن بــه حوزههــای غیرنظامــی موجــب رویآوردن آنهــا بــه معرفــت عقلــی بهعنــوان مکمــل و
معیــار تشــخی� امنیــت و هویــت اســت .در مقابــل ،اســام بــا توجــه بــه ناکارآمــدی و امــکان
خطــا در دو معرفــت مذکــور  ،قســم ســوم معرفتــی تحــت عنــوان معرفــت شــهودی و وحیانــی
معرفــی کــرده و امــکان خطــا را در آن منتفــی میدانــد .اتصــال ایــن معرفــت بــه علــم الهــی،
موجــب عــدم امــکان خطــا و اشــتباه در آن بــوده و همچنیــن از امنیــت و تهدیــد تعر یــف
جدیــدی میکنــد.
در حــوزۀ روششناســی ،اندیشــمندان کپنهــا گ بــا معرفــی عقــل و خــرد در کنــار حــس و
ً
تجربــه ،دایــرۀ روششناســی را گســترده کردهانــد .قاعدتــا امنیــت و تهدیــد و مصادیــق آن
عمومیــت بیشــتری یافتــه و عقــل و خــرد میتوانــد در ایــن موضــوع بهعنــوان مرجــع و حا کــم
معرفــی شــوند .در مقابــل ،اســام بــا طــرح ماهیــت نظــام آفرینــش و جایــگاه خداونــد و انســان
در هســتی ،وحــی و شــهود را بهعنــوان منبــع مکمــل عقــل و حــس معرفــی کــرده و جایگاهــی
واالتــر بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت .برتــری وحــی بــر دو منبــع دیگــر  ،بــر حوزههــای مختلــف
تأثیــر گذاشــته و میتوانــد هویــت جدیــدی بــه مفاهیــم و مصادیــق امنیــت و تهدیــد در
حوزههــای مختلــف اعطــا کنــد.
ً
در حــوزۀ انسانشناســی ،مبانــی انسانشناســی مکتــب کپنهــا گ صرفــا بــر بعــد مــادی و رفــع
نیازهــای مــادی انســان اســت و بررســی امنیــت و ابعــاد آن را در ایــن چهارچــوب موردبررســی
قــرار میدهــد .تســری نــگاه کپنهــاگ از امنیــت نظامــی بــه ســایر حوزههــا )اقتصــادی،
سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی( در راســتای رفــع ایــن نیازهــای مــادی اســت .در مقابل اســام
بــا نگاهــی جامــع بــه ماهیــت و هویــت انســان ،بــا در نظــر گرفتــن بعــد روحانــی و رفــع نیازهــای
آن ،دســتورات خاصــی را در نظــر گرفتــه و رفــع ایــن نیازهــای روحانــی را در اولو یــت ســعادت
و خوشــبختی انســان میدانــد .بــا توجــه بــه مبانــی مذکــور میتــوان امنیــت را در دو مکتــب
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مذکــور اینگونــه تعریــف کــرد:
مکتــب کپنهــا گ :بدیــن معنــی اســت کــه امنیــت برابــر بــا رهایــی از تهدیــد تعر یــف شــده
اســت .از نظــر اندیشــمندان کپنهــا گ بــا فقــدان تهدیــد ،امنیــت حاصــل میشــود .آنــان
معتقدنــد در دوران جنــگ ســرد تعریــف امنیــت تکبعــدی و مضیــق و مورگنتایــی بــود ،ولــی
پــس از دوران جنــگ ســرد ،بایــد بــا نــگاه چندبعــدی بــه امنیــت نگریســت و بایســتی تأثیــر
فرهنــگ ،ج�رافیــا ،محیطزیســت ،تمــدن و مذهــب و از همــه مهمتــر هویــت را فهمیــد .بــا
توجــه بــه توضیحــات مذکــور امنیــت در مکتــب کپنهــاگ ،در گفتمــان ســلبی معنــی میشــود
)نصــری ،افتخــاری ،1384 ،ص .(589بنــا بــر چندبعــدی بــودن امنیــت ،دولــت دیگــر تنهــا
مرجــع امنیــت محســوب نمیشــود ،بلکــه افــراد ،گروههــای فراملــی ،ســازمانهای ملــی و
فراملــی در وجــوه امنیــت بهعنــوان مرجــع محســوب میشــوند.
در مقابــل امنیــت در مکتــب اســام بــا تمرکــز بــر آیــات قــرآن کریــم و روایــات اهلبیــت) ع(
نگاهــی دوبعــدی دارد کــه بعــد امنیــت بعــد اخــروی بــر بعــد دنیــوی آن تقــدم دارد )توبــه:
 ، 41ذاریــات .(5۶ :بــا توجــه بــه مطلــب مذکــور  ،امینــت اینگونــه تعریــف میشــود :رهایــی
از هرگونــه تهدیــد یــا آســیبپذیری کــه مانــع از رســیدن بــه هــدف غائــی خلقــت )ســعادت
اخــروی( اســت ،تعریــف میشــود .بــا توجــه بــه تعریــف مذکــور  ،امنیــت در اســام در گفتمــان
ســلبی معنــی میشــود .البتــه ابعــاد موردنظــر در دو مکتــب کامــ� متفــاوت اســت و ایــن
تفــاوت موجــب ت�ییــر در مســائلی همچــون هــدف و غایــت امنیــت ،مرجــع امنیــت ،ابعــاد
تحصیــل امنیــت میشــود.
یادداشت:
 .1مکتــب امنیتــی پاریــس ) :(parisایــن مکتــب را میتــوان متأثــر از جامعهشناســی فرانســوی
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بهویــژه اندیشــههای بوردیــو و فوکــو دانســت کــه خــود در رویکــرد معرفتشناســی متأثــر از
نیچــه بودنــد .اســتدالل پایــۀ ایــن مکتــب ایــن اســت کــه امنیــت میانجــی و واســطۀ میــان
مــرگ و زندگــی بــوده کــه بــرای درک واقعــی امنیــت بــه تحلیــل مفهومــی آن نیازمنــد هســتیم.
َ َ
ـب ِفیـ ِـه ُهـ ًـدى ِل ْل ُم َّت ِق َ
ـاب َال َر یـ َ
ـ� ْال ِک َتـ ُ
ین» )بقــره(2 :؛ در ]وحــی بــودن و حقانیــت[ ایــن
« .2ذ ِلـ
ـاب ]باعظمــت[ هیــ� شــکی نیســت؛ سراســرش بــرای پرهیــزکاران هدایــت اســت.
کتـ ِ

َ
ذیــن َ
جاه ُــدوا فینــا َل َن ْه ِد َّین ُه ْــم ُس ُــب َلنا َو إ َّن َ
اهلل َل َم َــع ْال ُم ْح ِس َ
َ«و ّال َ
ــنین» )عنکبــوت(۶9 :؛ و
ِ
کســانی کــه در راه مــا )بــا نفــس خــود و دشــمن مــا( جهــاد کردنــد ،بهیقیــن آنهــا را بــه راههــای
)وصــول بــه مقــام قــرب( خــود راهنمایــی میکنیــم و همانــا خداونــد بــا نیکــوکاران اســت.
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً ْ َ ُ ْ َّ ُ ْ ً
ذا َلخاسـ ُـر َ
ون» )مؤمــن(34 :؛ و اگــر از بشــری ماننــد خودتان
«و ل ِئــن أطعتــم بشــرا ِمثلکــم ِإنکــم ِإ
ِ
اطاعــت کنیــد در آن صــورت بیتردیــد زیانــکار خواهیــد بــود.
ّ ّ
ْ َ ُ َّ َ َ َّ ُ ْ َ
َ
ا� ْمـ ُـر َب َین ُهـ َّـن ِل َت ْع َل ُمــوا َأ َّن َّ
َُ .3
«اهلل َالـ ِـذی َخ َلـ َـق َسـ ْـب َع َسـ َـم َ
ات َو ِمـ َـن ْا� ْ
اهلل
ض ِمثلهــن یتنــزل
ر
او
ٍ
ِ
ْ
َ ٌ َ َ َّ َّ َ ْ َ َ ُ ّ َ
ََ ُّ َ
ـیء ِعل ًمــا» )طــاق(12 :؛ خدا آن کســی اســت
ـیء ق ِدیــر وأن
اهلل قــد أ َحــاط ِبــک ِل شـ ٍ
علــی ک ِل شـ ٍ
کــه هفتآســمان را آفریــد و ماننــد آن آســمانها از )هفتطبقــه( زمیــن خلــق فرمــود؛ امــر
نافــذ او در بیــن هفتآســمان و زمیــن نــازل میشــود تــا بدانیــد کــه خــدا بــر هرچیــز توانــا و بــه
احاطــۀ علمــی بــر همــۀ امــور عالــم آ گاه اســت.
َ َ ْ َ َ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ ُ َ ْ
ـون ُمخ َت ِل ِفیـ َـن» )هــود(118 :؛ و ا گــر خــدای
احــدة وال یزالـ
«ولــو شــاء ر بــ� لجعــل النــاس أمــة و ِ
تــو میخواســت همــه )ملــل و مذاهــب( خلــق را یــک امــت میگردانیــد و لکــن دائــم بــا هــم
در اختــاف خواهنــد بــود.
 .۴در حدیثــی از امــام موســی بــن جعفــر ) ع( آمــده کــه از حضرتــش ســؤال کردنــد معنــی ایــن
ســخن پیامبــر چیســت کــه فرمــوده« :اعملــوا فــکل میســر لمــا خلــق لــه» تــا میتوانیــد عمــل
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کنیــد کــه همــۀ انســانها بــراى هدفــی کــه آفریــده شــدهاند آمادگــی دارنــد؟ امــام فرمــود« :ان
اهلل عــز و جــل خلــق الجــن و االنــس لیعبــدوه و لــم یخلقهــم لیعصــوه و ذلــ� قولــه عــز و جــل َو
َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ
ون فیســر کا لمــا خلــق لــه ،فویــل لمــن اســتحب العمــی
ـد
مــا خلقــت ال ِجــن و ِا�نــس ِإال ِلیعبـ ِ
علــی الهــدى»؛ خداونــد بــزرگ جــن و انــس را بــراى ایــن آفریــده کــه او را عبــادت و اطاعــت
کننــد ،بــراى ایــن نیافریــده اســت کــه نافرمانــیاش نماینــد و ایــن همــان اســت کــه میفرمایــد:
َّ ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ْ
َ
ون»؛ و چــون آنهــا را بــراى اطاعــت آفر یــده راه را بــراى
«و مــا خلقــت ال ِجــن و ِا�نـ َـس ِإال ِلیع ُبــد ِ
رســیدن بــه ایــن هــدف بــراى آنــان آســان و همــوار ســاخته ،پــس واى بــه حــال کســانی کــه
چشــم بــر هــم گذارنــد و نابینایــی را بــر هدایــت ترجیــ� دهنــد )طباطبایــی ،ج ،18ص.(58۶
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ک�ا�نامه:
�رآن کری�
ابراهیمــی نبــیاهلل ،تأملــی بــر مبانــی و فرهنــگ مکتــب کپنهــاگ ،فصلنامــه سیاســت
خارجــی ،تابســتان  ،138۶شــماره .82
اخــوان کاظمــی ،بهــرام )(1385؛ امنیــت و ابعــاد آن در قــرآن کریــم؛ فصلنامــه دانشــکده
الهیــات و معــارف دانشــگاه مشــهد.
افتخــاری ،اص�ــر ) ،(1391امنیــت ،از مجموعــه مفاهیــم بنیادیــن علــوم انســانی اســامی،
دانشــگاه امــام صــادق.
افتخــاری ،اص�ــر ) ،(1385کالبدشــکافی تهدیــد ،دانشــکده و پژوهشــکده فرماندهــی و
ســتاد علــوم دفاعــی ،انتشــارات ســپاه.
افتخــاری اص�ــر  ،نصــری قدیــر ) ،(1384روش و نظریــه در امنیتپژوهــی ،تهران ،پژوهشــکده
مطالعــات راهبردی.
بــوزان بــاری ،مــردم دولتهــا و هــراس ،1389 ،ترجمــه پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی،
تهــران ،پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی.
بــوزان بــاری ،ویــور الــی ) ،(1388مناطــق و قدرتهــا ،تهــران ،پژوهشــکده مطالعــات
راهبــردی.
جهــان بزرگــی ،احمــد ) ،(1388امنیــت در نظــام سیاســی اســام )اصــول و مؤلفههــا( ،قــم،
پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی.
دهقانــی فیروزآبــادی ســید جــال ،مبانــی فرانظــری نظریــه اســامی روابــط بینالملــل،
فصلنامــه سیاســت خارجــی ،تابســتان  ،1389شــماره .۶
طباطبایــی ،محمدحســین )(1374؛ موســوی محمدباقــر  ،ترجمــه المیــزان فــی تفســیر
القــرآن ،قــم ،جامعــه مدرســین ،ج ،18س.58۶
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.33  شماره، فصلنامه مطالعات راهبردی،(1385)  علی،عبداهللخانی
. مطالعات راهبردی، تهران،(1388)  داوود،غرایاق زندی
. سمت، تهران،1391 ، تحول در نظریههای روابط بینالملل،مشیرزاده حمیرا
. صدرا، تهران، چاپ نهم، فطرت،(137۶)  مرتضی،مطهری
 ترجمــه،1392 ، چهارچوبــی تــازه بــرای تحلیــل امنیــت، دو ویلــد پــاپ، بــوزان بــاری،ویــور الــی
. مطالعــات راهبــردی، تهــران،علیرضــا طیــب
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