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  چکیده
. انـد  در طـول تـاریخ بـوده    الملـل  بـین رقابت و همکاري دو روي سکه روابط 

. سـازد  مـی  مـادي هـاي   ضرورت توجه را معطوف به اهمیت ظرفیت رقابت به
 مترتب به کـارگزار سـوق  هاي  مؤلفه ماهیت، نگاه را به سوي از نظرهمکاري 

اري تئوریک سـاخت  چهارچوبترین کاال در  باارزش به عنوان امنیت. دهد می
یابد کـه او در آن از جایگـاهی متمـایز     می در بطن نظمی براي بازیگر حیات

که براي او نفـوذ  اند  اي رقم خورده گونه ها به توانمندي توزیع. برخوردار است
بر اهمیت هویت کارگزار در شکل دادن بـه  تأکید  در بطن. اند را پدید آورده

بایـد حیـات یابـد کـه      الملـل  بینو حوادث، نظمی در صحنه روابط ها  پدیده
االذهـانی را حیـات    ترین شباهت بـین  فزون کمترین میزان تعارض هویتی و

ـ    . دهد ه چنین نظمی بستر مساعد براي حیات یـافتن نیازهـاي امنیتـی را ب
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مطلوب براي هر بازیگر محققاً بسـتگی بـه   
 است مقاله اینسؤال  .نیت وجود دارد

بـا درك   .اسـت  ترین چهارچوب براي شکل دادن به امنیت کدام
ی نقشـ  اجتمـاعی،  مـادي و 

تأکید دارد کـه   فرضیه مقاله
محققـاً   الترین جایگـاه بـراي بـازیگر،   

 .رقابت، همکاري، ظرفیت مادي، ظرفیت هنجاري، امنیت

مطلوب براي هر بازیگر محققاً بسـتگی بـه    الملل بینروابط . آورد می وجود0
نیت وجود داردآن دارد که تا چه حد امکان تحقق ام

ترین چهارچوب براي شکل دادن به امنیت کدام مطلوب که
مـادي و هـاي   اینکـه جنبـه   بعـدي امنیـت و  ماهیت چند

فرضیه مقاله ،شکل دادن به این مقوله دارند کننده در تعیین
الترین جایگـاه بـراي بـازیگر،   کمترین تعارض هویتی و با محیطی با
  .دهد می حیات فضاي امنیتی راترین  مناسب
رقابت، همکاري، ظرفیت مادي، ظرفیت هنجاري، امنیت: کلیدي واژگان

  
    

توانمندي و 
دو  درك : هویت

متفاوت از امنیت 
در مکتب 
کپنهاك

38



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

39  

هـاي   تـداوم جنـگ و صـلح در طـول تـاریخ از ویژگـی      
اند  امکان وقوع جنگ همیشه متوجه بوده

به همین روي بـوده اسـت   . 
دغدغـه  . انـد  که سه عنصر صلح، قدرت و امنیت مداوماً یکـدیگر را همراهـی کـرده   

 چـه مـاهیتی را کسـب کنـد کـه     
چـه نـوع   . و قابـل دسترسـی باشـد   
تـرین   ارزشی را براي شکل گرفتن امنیـت کـه پـر   

یک دیدگاه توجه را معطـوف  
که نگاه دیگـر توجـه    حالی، در

ساختارگرایان بر این باور هسـتند کـه   
میـزان  تـرین   ، فـزون نظمی که در آن بازیگر باالترین جایگاه را در اختیار داشته باشد

 درك معطوف به محیط درونی بازیگر آن نظمی را مطلـوب 
گـر کمتـرین تعـارض را بـه نمـایش      

بـراي شـکل دادن بـه     تـرین چهـارچوب  
مـادي  هـاي   اینکـه جنبـه   بعـدي امنیـت و  

تأکیـد   فرضـیه مقالـه   ،دشکل دادن به این مقوله دارن
الترین جایگـاه بـراي بـازیگر، محققـاً     

  

  مقدمه
تـداوم جنـگ و صـلح در طـول تـاریخ از ویژگـی       الملل، بیندر صحنه روابط 

امکان وقوع جنگ همیشه متوجه بودهبازیگران با توجه به . ناپذیر بوده استانکار
. ناپذیر پذیرا شداي گریز مؤلفه به عنوان که تهدید را باید

که سه عنصر صلح، قدرت و امنیت مداوماً یکـدیگر را همراهـی کـرده   
چـه مـاهیتی را کسـب کنـد کـه      الملـل  بیناصلی بازیگران این بوده است که روابط 

و قابـل دسترسـی باشـد    امنیت در برابرحجم از ترین  دائمی ترین و نفزو
ی را براي شکل گرفتن امنیـت کـه پـر   نظمی حیات یابد که استعداد باالی

یک دیدگاه توجه را معطـوف  . به معرض نمایش بگذاردکاال براي یک بازیگر است، 
، درندک می در سطح سیستم معطوفها  توانمندي به توزیع

ساختارگرایان بر این باور هسـتند کـه   . کند می را متوجه کارگزار در تعامل با ساختار
نظمی که در آن بازیگر باالترین جایگاه را در اختیار داشته باشد

درك معطوف به محیط درونی بازیگر آن نظمی را مطلـوب . دهد می امنیت را تحقق
گـر کمتـرین تعـارض را بـه نمـایش       هاي واحدهاي تعامـل  یابد که در آن هویت یم

تـرین چهـارچوب   مطلـوب  که است مقاله اینسؤال  .بگذارند
بعـدي امنیـت و  با درك ماهیـت چند  .امنیت کدامین است

شکل دادن به این مقوله دارن کننده در نقش تعیین واجتماعی،
الترین جایگـاه بـراي بـازیگر، محققـاً     کمترین تعارض هویتی و با محیطی بادارد که 
   .دهد می حیات فضاي امنیتی راترین  مناسب

  
  



تنیـده را   بایستی دو واقعیت درهم
شدت متـأثر   به بلکه ،دهند بازیگران در خأل به رفتارهاي خود شکل نمی

ــازیگران هــاي  ، مؤلفــهآنچــه بــراي ب
برآمـده از   ،باشد الملل می بین
یـا  انـد   ایفاي نقـش کـرده   اند و

. اینکه بازتاب نیروهایی است کـه عملکردشـان خـارج از کنتـرل آنـان بـوده اسـت       
، بلکـه  شـود  نمـی  در انـزوا پدیـدار  

آیـد   می وجوده است که ذهنیت ب
بیرونـی و تعـامالت   هاي  چهارچوب

غرافیایی که در آن مستقر هستند 
اقتدار خواهان توجه به گستره نفوذ و میزان 
(Buzan, 1984:  .    ایـن سـه بـا

انـد،   بـوده  الملل بینوجود اینکه مفاهیم متعارض در فهم و استدالل در حیطه روابط 
شود بازیگران تعریفـی   البته ضرورت است توجه

 کـه برقـرار   کننـد و اولـویتی  
داخلی کشـورها، شـرایط تـاریخی و ماهیـت     

اي  این نکته است که بازیگران جدا از اینکه چـه شـیوه  
هستند که هـر سـه   اي  خواهان بسته

محققـاً   ،کند می بازیگري که صلح را تجربه
در اختیـار داشـتن امنیـت    . منـد اسـت  

ممکـن  هرچنـد   قدرت. گذارد
امـا اسـتعداد وسـیعی را     ،نیـاورد 

تنیـده   شدت درهـم  به این سه مفهوم
است که بـراي هرکـدام    این بدان معنا

بایسـتی در   و مـی  چالش و فارغ از تهدید وجـود داشـته  

  تنیدگی صلح، قدرت و امنیت . 1
بایستی دو واقعیت درهم الملل می بیندر خصوص روابط  وگو گفتبحث و 

بازیگران در خأل به رفتارهاي خود شکل نمی. در بر بگیرد
ــازیگران. هســتند از فضــاي درونــی و محــیط بیرونــی آنچــه بــراي ب

بیندهنده تصویر مثبت یا منفی آنان از قلمرو روابط  حیات
اند و هبودمؤثر  نیروهایی است که آنان در قوام گرفتن آنها

اینکه بازتاب نیروهایی است کـه عملکردشـان خـارج از کنتـرل آنـان بـوده اسـت       
در انـزوا پدیـدار   ،گیـرد  مـی  شکل الملل بینتصویري که از روابط 
است که ذهنیت بفرایند  در بطن یک. دارد یافته ماهیتی کامالً تکوین

چهارچوب مستقیم و فزاینده ازتأثیرپذیري  معنايو این به 
غرافیایی که در آن مستقر هستند بازیگران بدون در نظر گرفتن حوزه ج. داخلی است
توجه به گستره نفوذ و میزان  زمانی که در آن قرار دارند و بی یا مقطع

(109 انـد   بـوده  »یتصلح، قدرت و امن«در اختیار داشتن 

وجود اینکه مفاهیم متعارض در فهم و استدالل در حیطه روابط 
البته ضرورت است توجه. اما مطلوبیت فراوان را دارا هستند

کننـد و اولـویتی   می را که از این سه مفهوم دارند، میزانی که از سه طلب
داخلی کشـورها، شـرایط تـاریخی و ماهیـت     هاي  متناسب با ویژگی، کامالً سازند می

  . الملل است بینسیستم 
این نکته است که بازیگران جدا از اینکه چـه شـیوه   است، محرزآنچه کامالً 
خواهان بسته ،ارزشی را دنبال کنند چهارچوبرا اتخاذ و چه 

بازیگري که صلح را تجربه. هیم را براي آنان به ارمغان بیاورداین مفا
منـد اسـت   از امنیت و شکلی از قدرت را بهرهبرخوردار 

گذارد می قدرت و صلح را به نمایش ،ضرورتاً در بطن خود
نیـاورد  وجـود ه است به طور اتوماتیک فضاي مطلوب را ب

این سه مفهوم. دهد که صلح و امنیت به صحنه بیایند می شکل
این بدان معنا. وار بین آنان وجود دارد هستند و ارتباط اندام

چالش و فارغ از تهدید وجـود داشـته   از این سه در شکل غیرقابل
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بلکـه   ،در ایـن حالـت انتخـابی وجـود نـدارد     
معنـا اسـت و صـلح     قدرت بدون امنیـت بـی  

پویـایی روابـط   . نیسـت  قابـل تحقـق  
اگـر قـدرت وجـود     ،تتوان امنیت داشـ 

امـا هـراس امنیتـی     ،که قـدرت در اختیـار باشـد   
امنیـت و قـدرت   . قائـل شـد  

 .آورنـد  مـی  را به صحنه ، کمترین ارزش
  .کردبخش  توان این سه را رؤیت

ی و تحوالت داخلـی در بسـیاري از   
این بـاور حیـات یافتـه    . است

. پـذیري وجـود دارد   شه ضـرورت رابطـه، وابسـتگی و جامعـه    
و هسـتند  قائـل   گرایان نقش فزاینده براي هویت در حیـات دادن بـه رفتارهـا   

تأثیرپـذیر   دارد و به همـین روي سـیال و  
. روابـط وجـود دارد  لحاظ اینکه 

 :Keohane, 1998) اسـت  خاسته از روابط

 ها از هویت ؛ چوندانند می ناپذیر
  . نگرند می

هـا   یا رژیـم ها  ارزش ها، فراوان بر نهادها چه در شکل سازمان
ایـن  . آورند که گسترش نهادها ضرورت غایی است

 پـذیرش . کننـد  مـی  نهادها هستند که نقش قاطع در حیات دادن رفتار بـازیگران ایفـا  
 ،بنـدي بـه قـوانین مسـتقر    هاي مشـترك و پای 

بلکـه   ،مطلـوب تنهـا   نـه  رایی را
کـه ماهیتـاً   هـایی   ارزش بر اقتدار نهادها و

به سوي تعامل و همکـاري  کند که بازیگران 
گرایی را فرصت  الملل بینتعامل و همکاري فضاي 

ایـن اعتقـاد هسـتند کـه بـازیگران      
                                                                
1. Relational  

در ایـن حالـت انتخـابی وجـود نـدارد     . باشـد ها  مؤلفه طه مستقیم با دیگرراب
قدرت بدون امنیـت بـی  . ی هر سه استضرورت، حضور تعامل

قابـل تحقـق   ،وار آن پذیر در شکل عـزم  بدون قدرت امکان
توان امنیت داشـ  نمی .به خاطر همین تنیدگی است الملل بین

که قـدرت در اختیـار باشـد    صورتیحال در درعین .نداشته باشد
قائـل شـد   ارزشی براي ایـن قـدرت نبایـد    ،مداوم و فزاینده باشد

، کمترین ارزشکه نتوان صلح را در آغوش کشید صورتیدر
توان این سه را رؤیت می رایطیاین است که در چه شسؤال  حال

ی و تحوالت داخلـی در بسـیاري از   الملل بیندر عصر معاصر با توجه به شرایط 
است شدهگرایی توجه فراوان  الملل بینکشورهاي جهان به 
شه ضـرورت رابطـه، وابسـتگی و جامعـه    است که بیش از همی

گرایان نقش فزاینده براي هویت در حیـات دادن بـه رفتارهـا    تکوین
دارد و به همـین روي سـیال و   1»اي رابطه«اعتقاد دارند که هویت ماهیتی 

لحاظ اینکه  کند، از می گیرد و تداوم پیدا می هویت شکل. است
خاسته از روابطچون بر ؛بودن منافع است این به معناي متنی

ناپذیر گرایی را اجتناب الملل بیناینان به همین جهت  (390
می آن را مثبت ،جهت رابطه که بین بازیگران وجود دارد

فراوان بر نهادها چه در شکل سازمانتأکید  ها که لیبرال
آورند که گسترش نهادها ضرورت غایی است می ، این اعتقاد را به صحنهدارند

نهادها هستند که نقش قاطع در حیات دادن رفتار بـازیگران ایفـا  
هاي مشـترك و پای  سازمان همسو عضویت درهاي  ارزش

رایی راگ الملل بیندهد که  می بازیگران را در مسیري حرکت
بر اقتدار نهادها وتأکید  ضرورت لیبرالیسم به. ضروري بیابند

کند که بازیگران  می شرایط را فراهم ،کراتیک هستندودم
تعامل و همکاري فضاي  .(owen, 1994: 87-88) حرکت کنند

ایـن اعتقـاد هسـتند کـه بـازیگران       گرایان ساختاري بر واقع. دهند می تبلور و حیات
                         



 امنیـت در انـزوا حیـات   . انـد 
میـزان  ترین  فزون امنیت در بطن

پذیري و رقابـت دو جنبـه    که جامعه
  یابند می مدها کاهش

 گیـرد کـه   مـی  ضـرورت هنگـامی شـکل   
  . مدیریت رسیده باشد رفتاري به شکلی قابل
واهان حیات دادن بـه  ساختاري هر سه خ

 رفتـاري هاي  ، خواهان کاهش دادن تفاوت
 نهادگرایی را شیوه مطلـوب ها 

گرایـان سـاختاري    ط و واقع
 را شـیوه مطلـوب   الملـل  بـین 

سه مفهوم صلح و قـدرت و امنیـت از تنیـدگی هنجـاري و     
تـر یکـی بـدون دیگـري وجـود نخواهـد       

د کـه در بطـن   و حیات آنها به یکدیگر مرتبط است، ولـیکن بایـد توجـه کـر    
وجـود امنیـت   . حضور امنیت محققاً اعتراف به وجود قدرت و صلح مورد نظر است

ضرورت معطوف به تجلی صلح و در 
بدون وجود صلح و قدرت امکـان تصـور امنیـت بـراي     

د چـرا امـروزه میـل    با درك این نکات بود که مطرح شـ 
منـد شـدن    همه خواهان قاعـده 

 ظـارات گروهی ایجـاد نهادهـا، برخـی حیـات یـافتن انت     
 چهـارچوب این سـه در  . کنند

کننـد کـه آن    مـی  غایت یکسانی را مطرح
 سـه دیـدگاه   چهـارچوب تعاریف بـراي امنیـت متفـاوت در    

                                                                
1. Constructivisits 

انـد  دغدغه اصلی را به سوي کسب امنیت معطـوف کـرده  
امنیت در بطن. بلکه نیازمند حضور فعال در صحنه است ،یابد نمی

که جامعهتوان بیان داشت  می پس. گیرد می قطعیت شکل
مدها کاهشه از طریق آن تنوع رفتارها و پیافرایندي هستند ک

 (waltz, 1999: 77). ضـرورت هنگـامی شـکل    گرایـی بـه   الملل بین
رفتاري به شکلی قابلد و تنوع نبه حداقل رسیده باشها  تفاوت

ساختاري هر سه خگرایان  و واقعها  یبرالل ،1گرایان تکوین
، خواهان کاهش دادن تفاوتالملل بیندر صحنه روابط  افزایش قطعیت

ها  لیبرال .هستند رساندن سوءتعبیرو ادراکی و به حداقل 
ط و واقعدر بطن روابها  همسویی هویتگرایان  تکوین یابند و می

بـین دهنـده سیسـتم    پذیري را با توجه به اصـل نظـم   جامعه
  . یابند می

  گرایی  الملل بینمتفاوت هاي  شکل. 2
سه مفهوم صلح و قـدرت و امنیـت از تنیـدگی هنجـاري و      ،دطورکه مطرح ش همان
تـر یکـی بـدون دیگـري وجـود نخواهـد        وار برخوردار هستند؛ به عبارت ساده اندام

و حیات آنها به یکدیگر مرتبط است، ولـیکن بایـد توجـه کـر    داشت 
حضور امنیت محققاً اعتراف به وجود قدرت و صلح مورد نظر است

ضرورت معطوف به تجلی صلح و در  ناي منفی و چه در شکل مثبت آن بهچه در مع
بدون وجود صلح و قدرت امکـان تصـور امنیـت بـراي     . تاس اختیار داشتن قدرت

با درك این نکات بود که مطرح شـ . هیچ بازیگري وجود ندارد
همه خواهان قاعـده . یات یافته استحگرایی  الملل بینبه سوي اي  فزاینده

گروهی ایجـاد نهادهـا، برخـی حیـات یـافتن انت     . روابط بین بازیگران هستند
کنند می پذیري را مطرح مشابه و تعدادي نیز تشدید جامعه
غایت یکسانی را مطرح، هرچند سه نظریه متفاوت بیان شده است

تعاریف بـراي امنیـت متفـاوت در    . هم کسب امنیت است
                         

توانمندي و 
دو  درك : هویت

متفاوت از امنیت 
در مکتب 
کپنهاك

42



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

43  

 ،کند که با توجه به شـرایط  می
البتـه انـواع متفـاوتی از    . شـود 
شود با در نظر گرفتن  می شود که بیشتر نیز سعی

 ,Halliday) گرایی تعریف شـده اسـت  

 اسـت کـه بـه صـحنه    ها  ارزش
و نـابودي کلیـت آن   داري  سـرمایه 
 و قطعی اسـت محرز . دهد می
اما تفاوت اساسـی وجـود    ،را هدف قرار داده است

اصـوالً دو نـوع نگـاه در    . چه ماهیتی بایـد داشـته باشـد   
 شــود در بهتــرین و مــی در رابطــه بــا اینکــه چگونــه

ایـن   1992فروپاشی نظام کمونیستی در سال 
در بطن این دو قالب است کـه  

  . و وجود دارند
مادي عامل اساسـی  هاي  ، توانمندي

نظـامی و  هاي  برگیرنده ظرفیت
بخـش   هاي آن عوامل حیات

تـاریخ بشـري   . گرفتـه شـوند  
یـا مشـیت    زامات کورکورانه

 .(Huizinga, 1973: 293)معـین و مشـخص شـده اسـت     
نـد کـه رفتارهـا بـا     گرایانه بر این باور
در سـطح  هـا   توانمندي توزیع

اینکه چرا رفتارهـاي  . است الملل
یک  چهارچوببه خاطر این است که بازیگران در 

بایستی به رفتار خود شکل دهنـد کـه خـارج از کنتـرل آنـان      
                                                                
1. Liberal Internationalism   
3. Hegemonic Interntionalism  

  . بندیا اما هر سه آن را باالترین ارزش می ،باشد می
می از آن روي امروزه مطلوب جلوهگرایی  الملل بین

شـود  مـی  مطلوبی براي تحقـق امنیـت متصـور    چهارچوب
شود که بیشتر نیز سعی می به تصویر کشیدهگرایی  الملل بین

گرایی تعریف شـده اسـت   الملل بینسه نوع . فکري مسلط باشدهاي  قالب
ارزش بر نهادها وتأکید  با 1لیبرالگرایی  الملل ؛ بین(2009:47

سـرمایه  هـدف را محـو   2انقالبـی گرایی  الملل بین .آید می
می هدف را تفوق قرار 3هژمونیکگرایی  الملل بین. داند می

را هدف قرار داده استگرایی  الملل بینکه هر سه نظریه 
چه ماهیتی بایـد داشـته باشـد   گرایی  الملل بیندارد که این 

در رابطــه بــا اینکــه چگونــهالملــل غلبــه دارد؛  بــینروابــط 
فروپاشی نظام کمونیستی در سال . حیات دادشکل امنیت را ترین  مطلوب

در بطن این دو قالب است کـه  . بالمنازع ساخته استکامالً  فکري را چهارچوبدو 
و وجود دارنداند  مجموعه شکل گرفتههاي متفاوت در شکل زیر گونه

، توانمنديگراي ساختاري چهارچوب تفکرات واقعدر 
برگیرنده ظرفیتها در توانمندي .ندشو می رفتارها محسوب در تعریف

هاي آن عوامل حیات این دیدگاه ساختار و ویژگی بر اساس. اقتصادي هستند
گرفتـه شـوند   هایی از قبیل صلح و جنگ بایـد در نظـر   تداوم پدیده

زامات کورکورانهوسیله اراده انسان یا به جهت ال هب«هدف . هدفمند است
معـین و مشـخص شـده اسـت      »الهی و تداوم عمل آفـرینش 

گرایانه بر این باور گرایان ساختاري برخالف این درك تقلیل واقع
توزیع. گیرد می توجه به جایگاه بازیگر در بطن سیستم شکل

الملل بینجایگاه در صحنه کننده  شخصسیستم معین و م
به خاطر این است که بازیگران در  ،دائم و همیشگی را شاهد هستیم

بایستی به رفتار خود شکل دهنـد کـه خـارج از کنتـرل آنـان       ها می سري محدودیت
                         

 2. Revolutionary Internationalism 



امـا   بازیگران است، ندارد و براي تمامی
هـا را دارنـد، از قابلیـت     توانمندي

محـیط  . و تعـدیل آنهـا برخـوردار هسـتند    
اسـت کـه   واضـح ایـن   نکتـه  

باالي نظامی و اقتصادي از قدرت مانور فراوانی در رابطه بـا  

متفاوتی در خصوص بهتـرین شـیوه و روش   
گروهی انباشت قـدرت را در اشـکال مـادي    

بسـیاري   ،در برابر این دیـدگاه 
 یجهان در«؛ چون استپذیر 

بـالقوه بـراي بقیـه     يتهدیـد 

در عصـر بعـد از   قطبـی   تـک 
و نـه   "لحظه تک قطبی"سقوط شوروي کردند و آن را بسیار تحسین نمودند تنها به 

(Krauthammer, 2002 .     در طـول تـاریخ بشـر بـه
یگران بـوده  استثناي چندین مقطع کوتاه همیشه شاهد تالش براي توازن بوسیله بـاز 

حیات دهنده هویت آنـان و فـارغ از عضـویت    
بـازیگران  . که توازن برقـرار باشـد  

این . باشد که قدرت نظامی در یک واحد متمرکز شود
، یـا نهادهـاي مسـتقر در آن    

خیم اسـت یـا    شود که بازیگر هژمون خوش
ایـن درك از شـرایط    ،بعد از پایـان جنـگ سـرد   

هژمـونی  در خصوص اینکه  
فزاینـده وجـود دارد کـه     هرچند امروزه نیز ایـن پـذیرش  

بـا   .(Layne, 2006: 37) »امریکا براي مدت نامحدود دوام بیـاورد 

ندارد و براي تمامیتر یا کمتر  این محدودیت میزان فزون ،است
توانمندي باید توجه شود که بازیگرانی که حجم باالتري از

و تعـدیل آنهـا برخـوردار هسـتند    هـا   تر براي مدیریت این محدودیت فزون
نکتـه   ، اماعملیاتی براي تمام واحدهاي سیستم یکسان است

باالي نظامی و اقتصادي از قدرت مانور فراوانی در رابطه بـا  هاي  بازیگران با ظرفیت
  . برخوردار هستندها  محدودیت

  شرایط یا کارگزار . 3
متفاوتی در خصوص بهتـرین شـیوه و روش   هاي  استدالل نظري، چهارچوبدر این 

گروهی انباشت قـدرت را در اشـکال مـادي    . براي حیات دادن به امنیت وجود دارد
در برابر این دیـدگاه هرچند  .دانند می براي تحقق امنیت شیوه مطلوب ،آن

پذیر  امکان بر این اعتقاد هستند که امنیت تنها در بستر توازن
تهدیـد ترین دولـت،   مستقل، همیشه قويهاي  دولت متشکل از
 .(walt, 2005: 61) »شود می محسوب

تـک  که حتی آنانی که صـحبت از  به همین روي است
سقوط شوروي کردند و آن را بسیار تحسین نمودند تنها به 

(Krauthammer, 2002-3:5). اشاره دارنـد قطبی  تک به دوران

استثناي چندین مقطع کوتاه همیشه شاهد تالش براي توازن بوسیله بـاز 
حیات دهنده هویت آنـان و فـارغ از عضـویت    هاي  ارزش بازیگران بی توجه به. ایم

که توازن برقـرار باشـد  اند  متفاوت در طلب بودههاي  سازمان در نهادها و
باشد که قدرت نظامی در یک واحد متمرکز شود می پذیرند این نمی آنچه را که

 هاي واحد هژمون ارزش ه بهواقعیت تاریخی بدون توج
شود که بازیگر هژمون خوش نکته توجه نمی به این. واحد بوده است

بعد از پایـان جنـگ سـرد   . است از ویژگی متفاوتی برخوردار
 ،از استعداد فراوان براي پذیرش برخوردار شد الملل بین

هرچند امروزه نیز ایـن پـذیرش  . امریکا شکل گرفته است
امریکا براي مدت نامحدود دوام بیـاورد هژمونی «امکان ندارد 
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 شـده  تئوریـک مطـرح  هـاي   
 تمرکز ترین شکل ممکن در بستر نبود

  . پذیر بیابیم قتصادي در یک جغرافیاي خاص امکان
(Waltz, 2000:     بـه دنبـال سـقوط

دهنده  باید توجه کرد که ماهیت اصل حیات
توان صـحبت از برقـراري    می

توان بیان داشت که این فردا چـه زمـانی   
لحـاظ مبـانی تئوریـک و تجـارب     
نبـود اطمینـان بـه انباشـت قـدرت ـ       

قـدرت  «ـ وسـیع اسـت؛ چـون    
جدا از اینکه چه کسـی آن را در اختیـار   

یابند کـه در آن   یم را مطلوب
بـه حـداقل   پـذیري   جامعـه  توازن برقرار باشد و تفاوت رفتاري به جهـت گسـترش  

هویت محـور، نهـادگرا   هاي 
در شـکل مطلـوب آن کـه     الملـل 

هـایی   مؤلفـه  افتن امنیت است بـه ضـرورت بازتـاب   
که بـه  گرایان  برخالف واقع. 

داننـد همانـا    مـی  آنچـه را مهـم  
مسویی در تعارض کمتر و ه

که همکاري تکرار  ن خواهیم بود که هدف بازیگران این است
  .(Thies, 2004: 177) یابد

ع، رفتارهـا را حیـات   براین اعتقاد هستند که منـاف 
بر . آورنده منافع است وجود ه

هـا، نهادهـا یـا     ها، انقالب هاي جمعی ـ جنگ 
بازتـاب ترجیحـات شخصـی افـراد، تصـورات یـا       

کـه در روابـط    ، همیشگی و دائمـی بـودن  

هـاي   چهـارچوب  توجه به سوابق تاریخی و با در نظر گرفتن
ترین شکل ممکن در بستر نبود مطلوب درکه امنیت را رسد  می منطقی به نظر
قتصادي در یک جغرافیاي خاص امکاننظامی و اهاي  بر توانمندي

(Waltz, 2000: 5) »...یر در سیستم و نـه تغییـر سیسـتم   تغی ...«

باید توجه کرد که ماهیت اصل حیاتبه همین روي  .شوروي به وقوع پیوست
می با توجه به نکته است که. ستا برجاسیستم همچنان پا
توان بیان داشت که این فردا چـه زمـانی    هرچند نمی .کرد الملل بینتوازن در روابط 

لحـاظ مبـانی تئوریـک و تجـارب      قطعیـت از  تـوان بـه   می اما گذارد، می پا به صحنه
نبـود اطمینـان بـه انباشـت قـدرت ـ       . دصحبت کـر  تاریخی از حیات یافتن این فردا

ـ وسـیع اسـت؛ چـون    توجه به کیفیت حیات در جامعه بازیگر هژمـون    بی
جدا از اینکه چه کسـی آن را در اختیـار    ،دسوءاستفاده شوتواند  می راحتی هژمون به

  .(Waltz, 1986,341) »دارد
را مطلوب الملل بینساختاري آن شکل از روابط گرایان  واقع

توازن برقرار باشد و تفاوت رفتاري به جهـت گسـترش  
هاي  در تمامی شکلها  لیبرال اما بر خالف اینان. رسیده باشد

الملـل  بـین و ارزش محور این اعتقاد را دارند که روابـط  
افتن امنیت است بـه ضـرورت بازتـاب   مساعدترین بستر براي حیات ی

. است که بازیگران نقش قاطع در شکل دادن به آن دارند
آنچـه را مهـم  هـا   لیبرال دارند،تأکید  جهت وجود رقابت به قدرت

در تعارض کمتر و هها  و هویتها  ارزش حال اگر. کنند می همکاري قلمداد
ن خواهیم بود که هدف بازیگران این استشاهد ای ،فزونتر باشند

یابد می از این طریق است که همکاري تداوم ؛ چونشود
براین اعتقاد هستند که منـاف ها  لیبرال و همگرایان  هم واقع

همحیطی متفاوت بنیان ب چهارچوبکه ، هرچند ندده می
هاي جمعی ـ جنگ  همه پدیده... «ها  نظر لیبرال اساس نقطه

بازتـاب ترجیحـات شخصـی افـراد، تصـورات یـا        به عنـوان  بایدزندگی فرهنگی ـ  
، همیشگی و دائمـی بـودن  (jeffrey, 1988: 266) »قلمداد شوداعتقادات 



ضـرورت برخاسـته از عملکـرد نهادهـا،     
 بـه اقـدام   بـازیگران در خـأل  

 وجـود ه هستند که ساختارها ب
در تحلیل نهایی این کارگزار است که بـه رفتارهـا و   
 نهادگرا، توجه را معطوف به نقش نهادها

هــاي  ارزش خـواه توجــه را معطــوف بــه اهمیــت 
 لـب ج ،کنـد  مـی  نگاه را به سوي هویت و نقشی که ایفا

هـاي   یا هویت وکراتیکدمهاي 
در بین اي  از اعتبار فزایندهگرایان 

هـا، رفتـار    از زاویه فکري این گـروه از لیبـرال  
بایسـتی در نظـر    مـی  است که برخاسته از هویـت او 

را هـا   دولـت  شود باید منـافع 
 شـکل  هـا در خـأل   دولـت  منـافع 

هویـت  . ودشـ  مـی  هویتی بـازیگر محسـوب  
بینی کـه   یت یعنی مهیا کردن مسیر تحقق پیش

از ماهیـت هویـت در شـکل کلـی و     
هویت بـه بـازیگر و دیگـر    . 
گوید که دیگر بازیگران کـه   می

، بـه  بـازیگر چـه کسـی اسـت    
بـا  . کند می شناختی از منافع و ترجیحات را معین
  .گیرد می یا انتخاب صورت

گیـرد و عوامـل    مـی  این دیدگاه رفتار بازیگر در بطن هویت او شکل
سـاختارگرایان اسـت ماهیـت ثـانوي و تنهـا      

در صـحنه جهـانی   امریکـا  پس اگر در خصوص سیاست 
بازتـاب هویـت   کـه  شـود  معطـوف  

                                                                
1. Social Practice  

ضـرورت برخاسـته از عملکـرد نهادهـا،      شـود، بـه   می در رفتارها مشخص الملل بین
بـازیگران در خـأل  . آینـد  مـی  کارگزاران به حسابهاي  ارزش وها  هویت
هستند که ساختارها بهایی  ها و فرصت محدودیتتأثیر  پردازند و تحت نمی
در تحلیل نهایی این کارگزار است که بـه رفتارهـا و    اما توجه باید کرد که ،آورند می

نهادگرا، توجه را معطوف به نقش نهادهاهاي  لیبرال .دهد می اقدامات حیات و جهت
خـواه توجــه را معطــوف بــه اهمیــت  هــاي جمهــوري لیبــرال کننــد، مـی 
نگاه را به سوي هویت و نقشی که ایفاگرایان  کراتیک و تکوینودم
  .کنند می

هاي  ارزش از دید اینان امنیت محصول اعتبار نهادها،
گرایان  امروزه تکوین. متعارض باید در نظر گرفته شودغیر

از زاویه فکري این گـروه از لیبـرال  . اند نحله فکري لیبرال برخوردار شده
است که برخاسته از هویـت او  1»اقدام اجتماعی«بازیگران یک 

شود باید منـافع  می این منطق است که گفته چهارچوبدر . گرفته شود
منـافع . در بطن هویت آنان ترسیم کرد و به بحث نشست

هویتی بـازیگر محسـوب  هاي  دهنده خصلت ، بلکه نشانگیرد نمی
یت یعنی مهیا کردن مسیر تحقق پیشاین قابل. کند می بینی و نظم ایجاد پیش

از ماهیـت هویـت در شـکل کلـی و      برخاسـته  ،بخش نظم است در بطن خود حیات
. دهد می اصوالً هویت سه کار را انجام. گیر آن است همه

می به شماه هستند و که شما و آنها ک گوید می بازیگران
بـازیگر چـه کسـی اسـت     گویـد  می زمانی که هویت .(Tajfel, 1981: 255) هستند

شناختی از منافع و ترجیحات را معین اي مجموعه باشد که معناي این می
یا انتخاب صورت شود می است که اقدام انجام چهارچوبتوجه به این 
این دیدگاه رفتار بازیگر در بطن هویت او شکل بر اساس

سـاختارگرایان اسـت ماهیـت ثـانوي و تنهـا      تأکیـد   بیرون از محـیط اجتمـاعی کـه   
پس اگر در خصوص سیاست  هستند؛ بازيکننده  محدود
معطـوف  امریکـا  اقدامات به باید توجه  ،شود می صحبت
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دارا اسـت کـه بـا توجـه بـه آن منـافع و بـه تبـع آن         
کننـده هسـتند یـا اینکـه      پس در اینکـه شـرایط تعیـین   

. اهمیت بازیگر غایی است، پرواضح است که شرایط اهمیت کلیدي را فاقـد هسـتند  
ت آن نیست، بلکه هنجارها، فرهنـگ، قـوانین و   
 کـارگزار عامـل الزم و ضـروري   

معنـی   سـاختار بـی  واضح است کـه  
. ا بدهنداز هنجارها وجود نداشته باشند که به آن محتو

بلکـه   ،شـود  پذیري می جامعه
کننـده   تعیـین  ،آینـد  مـی  به صـحنه 

این هویت گرایان  نظر تکوین
سیسـتم نقـش   . بخشـد  مـی  دهد و به رفتارهاي او قوام

از دیـد یـک لیبـرال    . ساختاري فاقد اسـت 
. شـود  ه اول بـدان توجـه  محتواي فرهنگی، نهادي و هنجاري است که باید در درجـ 

. بـل انتظـار بایـد باشـد    منطقـی و قا 
بزرگ است؛ پس حمله  یقدرت

. اجتماعی دانسـت کـه در بطـن ایـن هویـت حیـات یافـت       
بـازیگر در  . شـود  مـی  با توجه به هنجارها بـه آنهـا نگـاه   

و  دهـد  ن را از طریق هنجارهـا شـکل مـی   
از هـا را   هویـت  ،هنجارها. د

دیگران بـا توجـه بـه    . سازند
  . دهند می کنند و جهت
بلکـه بـر ایـن بـاور      ،کنند نمی

بر قدرت گفتمانی یعنی قـدرت دانـش،   
لیست هاي ایدئا لیبرال را ازگرایان 
ارائه این نظـر  «. باشد می آنهاي 

بـه ایـن معنـا     ،که فرهنگ و ایدئولوژي براي تحلیل سیاست جهانی ضروري هستند
تشخیص این نکتـه اهمیـت دارد   

دارا اسـت کـه بـا توجـه بـه آن منـافع و بـه تبـع آن         آن را بازیگر  اجتماعی است و
پس در اینکـه شـرایط تعیـین   . شود عملکردش مشخص می

اهمیت بازیگر غایی است، پرواضح است که شرایط اهمیت کلیدي را فاقـد هسـتند  
ت آن نیست، بلکه هنجارها، فرهنـگ، قـوانین و   آنچه مهم است توزیع قدرت و ماهی

کـارگزار عامـل الزم و ضـروري   . ندکننده برخوردار تعیین ها هستند که از اعتبار رویه
واضح است کـه  از این دید پر. عامل کافی است و شرایط و است
از هنجارها وجود نداشته باشند که به آن محتو اي مجموعه، اگر کند می جلوه

جامعه توزیع قدرت نیست که باعثگرایان  تکویننظر  نقطه از
به صـحنه ها  رابطه بازیگران با یکدیگر که در بطن آن هویت

نظر تکوینبه . (Desseler, 1995: 459) تارها هستندکیفیت و اعتبار رف
دهد و به رفتارهاي او قوام می حرکتاست که بازیگر را 

ساختاري فاقد اسـت گرایان  خالف منطق واقعکننده را بر تعیین
محتواي فرهنگی، نهادي و هنجاري است که باید در درجـ 

منطقـی و قا کامالً  نظر ، بهکند می به ویتنام حملهامریکا اینکه 
قدرت ی امپریالیستی است، از لحاظ اینکههویتامریکا داراي 

اجتماعی دانسـت کـه در بطـن ایـن هویـت حیـات یافـت        یاقدامبه ویتنام را باید 
با توجه به هنجارها بـه آنهـا نگـاه    ؛ چونیابند می رفتارها معنا

ن را از طریق هنجارهـا شـکل مـی   فهم خود از دیگرا الملل بینصحنه روابط 
دشون معنی می بی رفتارها ،بدین روي اگر هنجارها نباشند

سازند می مشخص ،طریق اینکه چه رفتارهایی باید انجام شود
کنند و جهت می آن هویت است که رفتار خود را مشخص

نمی قدرت مادي را نفیگرایان  توجه شود که تکوین
بر قدرت گفتمانی یعنی قـدرت دانـش،   تأکید  هستند که در کنار این نوع قدرت باید

گرایان  آنچه تکوین. ایدئولوژي و زبان شود گ،ایده، فرهن
هاي  یت قدرت مادي و بازتابتوجه به اهم ،کند می جدا

که فرهنگ و ایدئولوژي براي تحلیل سیاست جهانی ضروري هستند
تشخیص این نکتـه اهمیـت دارد   برعکس  ی ایدئالیستی گرفته شود،موضعنیست که 



ـ    ع قابـل  وایدئولوژي با قدرت سیاسی، نظامی و اقتصـادي کـه ن
سـت کـه از پـیش    ا این بـدان معنـا  

اینکه زمان و مکـان نبایـد بـه    
یک متغیر است کـه در بطـن تـاریخ،    

باید توجـه شـود   . کند می یابد و رشد
تأییـد   بایـد  ،یا خود بازیگر به آن اعتقـاد دارد 

درك . کنـد  مـی  و اقدامات بازیگر است که در این رابطه اهمیت پیـدا 
هـاي   امریکـا سیاسـت  یم گـوی 

امریکـا آن را بازتولیـد   بایـد اقـدامات   

چهـارچوبی   ه جهـت اینکـه بـازیگران در   
تنهـا   نـه  بازیگران. سبی هستند

ند که اطمینان صدد، بلکه درخواهان به حداکثر رسانیدن بهره خود از همکاري هستند
یا اینکه حـداقل ضـرر آنـان کمتـر از رقیـب      

 االذهـانی  گرایان همکاري را نتیجه ساختار بین
گرایان که اعتقاد دارنـد   خالف واقع

بـر  گرایـان   تکوین ،تنها یک هویت دارند و آن هم دولت خود منفعت است
طریق اقدامات گیرد و از  می 

باور است که ما مواجه با متن در حـال تغییـر   
، بلکـه  غیـر قابـل اجتنـاب    تهدیدات نه طبیعـی هسـتند، نـه   

بـا آن  هـا   دولـت  ند و به همین روي مشکالتی کـه امـروزه  
بــه آن توجــه شــود  1»امنیــت جدیــد

، امنیت در گرایان با در نظر گرفتن مفهوم هویت
خالف بـر . یتی به کمترین شکل متجلـی شـود  

ساختاري آن نظمی مطلوب نیست که بیشترین آزادي عمل را بـراي  
بلکه آن نظمی مطلـوب اسـت کـه کمتـرین تعـارض      
                                                                
1. New Security 

ـ    ها، آگاهی و که ایده ایدئولوژي با قدرت سیاسی، نظامی و اقتصـادي کـه ن
این بـدان معنـا   .(walker, 1984: 3) »تر هستند متصل هستند رؤیت

اینکه زمان و مکـان نبایـد بـه    . بکنند خواهد می مشخص نیست که بازیگران چه کار
یک متغیر است کـه در بطـن تـاریخ،    ها  دولت هویت. نیست مورد قبول ،توجه آیند

یابد و رشد می فرهنگ، سیاست و حیات اجتماعی تکوین
یا خود بازیگر به آن اعتقـاد دارد  ه هویت بازیگر که در ذهن ما استک

و اقدامات بازیگر است که در این رابطه اهمیت پیـدا ها  فعالیت. شود
گـوی  مـی  پـس وقتـی   کند؛ می االذهانی اینجا اهمیت پیدا بین

بایـد اقـدامات    ،کند می امپریالیستی را در صحنه جهانی دنبال
  .شود می آن هویت مطرحتأیید  این به معناي کند؛

ـ  گرایان  واقع ه جهـت اینکـه بـازیگران در   بر این باور هستند کـه ب
سبی هستندبهره نتأثیر  تحتشدت  ، بهکنند می گرا عمل ومرج هرج

خواهان به حداکثر رسانیدن بهره خود از همکاري هستند
یا اینکه حـداقل ضـرر آنـان کمتـر از رقیـب      ن بیشتر از دیگر بازیگران باشد بهره آنا

گرایان همکاري را نتیجه ساختار بین تکوین. (Nuruzzaman, 2008: 196)باشد 
خالف واقعبر. بند که بازتاب هویت آنان استیا می بازیگران

تنها یک هویت دارند و آن هم دولت خود منفعت استها  دولت
 تاریخی شکل چهارچوبی باور هستند که هویت دراین 

باور است که ما مواجه با متن در حـال تغییـر    پس شود؛ می تولیداجتماعی بازیگر باز
تهدیدات نه طبیعـی هسـتند، نـه   . الملل هستیم بینروابط 

ند و به همین روي مشکالتی کـه امـروزه  ا بازتاب شرایط اجتماعی
امنیــت جدیــد«چهــارچوب مفهــوم بایــد در  ،مواجــه هســتند

(Newman, 2001: 245) .گرایان با در نظر گرفتن مفهوم هویت از دید تکوین
یتی به کمترین شکل متجلـی شـود  گیرد که تعارض هو می شرایطی شکل

ساختاري آن نظمی مطلوب نیست که بیشترین آزادي عمل را بـراي  گرایان  نظر واقع
بلکه آن نظمی مطلـوب اسـت کـه کمتـرین تعـارض       ،وجود آورده مقابله با تهدید ب
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امکـان را  ترین  فزون در بطن چنین نظمی است که امنیت
هنگامی بیشترین مطلوبیت را براي بازیگر 

بـازیگران   تولید شود و ساختار بین االذهانی
 در چنین فضایی است که امنیت در تمامی ابعاد آن امکان تحقـق را 

تئوریـک،  هـاي   بستگی فراوان بـه گـرایش  
و حوادث ها  ماهیت نظم حاکم بر جهان، معادالت مسلط بر روابط بازیگران و پدیده

هـاي   تئوریک با در نظر گرفتن تحـوالت مـادي و دگرگـونی   
هـا   توانمنـدي  وهـا   ارزش نظم با توجه به توزیع

 کیفیت روابط بین بـازیگران در صـحنه گیتـی   
و درکی کـه  ها  تک بازیگران در تمامی حیطه

ها و حوادث و تعدد و کثـرت آنهـا نقـش    
ضـرورت  . کننـد  الملل دارد، بـازي مـی  

ته دهنده شـرایط صـلح، برجسـ   
هاي فراي اروپا  آیا مفهوم حاکمیت در شکل وستفالی در زادگاه آن و سرزمین

چـرا جایگـاه    دارد؟قـدرت در عصـر کنـونی چـه مـاهیتی      
 بازیگران با توجه به تحوالت تکنولوژیک، اقتصادي، سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی   
 المللی به چه نحـوي اسـت؟  

هـا را   هاي بازیگران در رابطه با این وابسـتگی 
داخلـی و خـارجی و اصـوالً در    

باید آن را همچنان برجسته  یا اینکه

هـا   گیرد و برخاسته از این نکات و جنبـه 
هـا و   بخـش ارزیـابی   قلمـرو سـنت فلسـفی کـه هنجارهـا، حیـات      

 الملـل  بـین قبول براي روابـط  

در بطن چنین نظمی است که امنیت. هویتی را به صحنه بیاورد
هنگامی بیشترین مطلوبیت را براي بازیگر  الملل بینروابط . براي تحقق خواهد یافت

تولید شود و ساختار بین االذهانیآورد که هویت او در آن باز می دسته ب
در چنین فضایی است که امنیت در تمامی ابعاد آن امکان تحقـق را . کنندتأیید  آن را
  . یابد می

  ارزش و توانمندي: نظم. 4
بستگی فراوان بـه گـرایش   ،وجود دارد الملل بینفهمی که از روابط 

ماهیت نظم حاکم بر جهان، معادالت مسلط بر روابط بازیگران و پدیده
تئوریک با در نظر گرفتن تحـوالت مـادي و دگرگـونی   هاي  گرایش. شایع دارد

نظم با توجه به توزیع. یابند می تغییر معنایی به طور مداوم
کیفیت روابط بین بـازیگران در صـحنه گیتـی   . گیرد می شکل ،سیال هستندکامالً  که
تک بازیگران در تمامی حیطه هاي تک تبه ظرفیاست متکی شدت  به

ها و حوادث و تعدد و کثـرت آنهـا نقـش     ماهیت پدیده. وجود داردها  از آن ظرفیت
الملل دارد، بـازي مـی   کلیدي در بر داشت و درکی که از روابط بین

دهنده شـرایط صـلح، برجسـ    عوامل شکل. بندي شوند است که علل جنگ اولویت
آیا مفهوم حاکمیت در شکل وستفالی در زادگاه آن و سرزمین. ندشو

قـدرت در عصـر کنـونی چـه مـاهیتی       به یکسان وجـود دارد؟ 
بازیگران با توجه به تحوالت تکنولوژیک، اقتصادي، سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی   

المللی به چه نحـوي اسـت؟   ي بینها سازمان نقش نهادها و شدت غیرثابت است؟ به
هاي بازیگران در رابطه با این وابسـتگی  و حساسیتها  سطح و حجم وابستگی
داخلـی و خـارجی و اصـوالً در    هـاي   سیاسـت  تمایز بین چگونه باید ارزیابی کرد؟

یا اینکه بیرونی از اعتبار برخوردار است محیط درونی و
  یافت؟

گیرد و برخاسته از این نکات و جنبـه  می شکل الملل بیندرکی که از روابط 
قلمـرو سـنت فلسـفی کـه هنجارهـا، حیـات      بـرخالف   است،

قبول براي روابـط   ان چهارچوبی قابلبراي اینکه بتو .هستندها  چهارچوب



کنون کـه در طـول تـاریخ تـا    
 مبـانی آن را حیـات  هـایی   و چه ارزش

بسـتگی   تحقق تنبیه یا نبود وجـود تنبیـه،  
فراوان به جایگاه بازیگر در صحنه جهانی، نوع متحدین و تعداد آنان و علت نقـض  

مطرح اسـت و   1برترين است که در گستره گیتی همچنان 
برتـري عمـق و گسـتره امنیـت را بـراي      

تري براي حیات یافتن  هرچند که به تبع برتري امکان وسیع
، محققـاً  دهد یگاه را ارتقا می

بنـدي   یافتند، اما پیامدهاي مثبت برتري در یک جمـع 
در صحنه گیتی مقبولیت دارند 
دهد و بـدون اینکـه خصـلت    
این نکته محـرز اسـت کـه جایگـاه     

تنـوع   ،کننـد  مـی  که آنان براي تحقق اهداف خود تقبل
یابنـد،   مـی  هاي خـود در برابـر  

یابی برابـر ضـرورت دسـت    ر گسـتره گیتـی در  
کـه بـازیگر بایـد بـراي عـدم تحقـق       

ت با توجه بـه ایـن واقعیـا   . د
سـهولت قابـل    بهصعود  از سوي بازیگر برتر به بازیگر درحال

شـود کـه    می مالحظهها  توانمندي
کننـده   مدهاي تقویـت جایگاه پیا

امنیـت جـدا از اینکـه ماهیـت     
الزام کلیـدي بـراي تمـامی     ، بدون استثنا

هـاي   مشـی  گرا را پیشه کند و چه خـط 
چهـارچوب حیـات دادن بـه امنیـت     
                                                                
1. Primacy  
2. Power Transition  

کـه در طـول تـاریخ تـا     ه تصدیق داشتدر ابتدا باید به این نکت ،ترسیم ساخت
و چه ارزش است نقض نظم جدا از اینکه ماهیت آن چه

تحقق تنبیه یا نبود وجـود تنبیـه،  . شوند نمی ضرورتاً منجر به تنبیه ،دهند می
فراوان به جایگاه بازیگر در صحنه جهانی، نوع متحدین و تعداد آنان و علت نقـض  

ن است که در گستره گیتی همچنان ن به معناي آای. نظم دارد
برتـري عمـق و گسـتره امنیـت را بـراي      . (Huntington, 1993: 63)داراي بازتاب است 

هرچند که به تبع برتري امکان وسیع .سازد میتر  فزون بازیگر
یگاه را ارتقا میت نبود برتري که جایابد که در صور می خطرات حیات

یافتند، اما پیامدهاي مثبت برتري در یک جمـع  نمی گیري ضرورتی براي شکل
در صحنه گیتی مقبولیت دارند هایی  ارزش جدا از اینکه چه. تر هستند توجه کلی قابل

دهد و بـدون اینکـه خصـلت     می رفتاري را حیاتهاي  چهارچوب و چه هنجارهایی
این نکته محـرز اسـت کـه جایگـاه      ،ساز نهادها مطرح شوند هاي بنیان اصول و رویه

که آنان براي تحقق اهداف خود تقبلهایی  بازیگران در میزان هزینه
هاي خـود در برابـر   که آنان براي رسیدن به خواستهایی  روش ابزارها و

ر گسـتره گیتـی در  حدود پذیرشی که واحدهاي مستقر د
کـه بـازیگر بایـد بـراي عـدم تحقـق       هـایی   و هزینه ها قائل هستند بازیگر به اولویت

دنیاب می اهمیت کلیدي ،بپردازدها  مشی ها و خط سیاست
از سوي بازیگر برتر به بازیگر درحال 2انتقال قدرتاست که 

   .(Lemke, 1996: 10-204) ذیرش نیستقبول و قابل پ
توانمندي وها  ارزش با وجود تغییرات مداوم در توزیع

جایگاه پیا. یابند می ها را مطلوب چرا بازیگران افزایش ظرفیت
امنیـت جـدا از اینکـه ماهیـت     . آورد مـی  امنیت در ابعـاد متفـاوت آن را بـه صـحنه    

، بدون استثنامحور را داشته باشد ر یا رقابتیمحو همکاري
گرا را پیشه کند و چه خـط  هاي ثبات سیاست بازیگر چه. است بازیگران

چهـارچوب حیـات دادن بـه امنیـت     تمامـاً در   ،زدا را سرمشق خود قـرار دهـد   ثبات
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آینـد کـه    می به این جهت به توجه
تفاوتی ندارد که خصـلت  . دهند

(Mastanduno, 1997: 44   یا اینکه از دیـد
بـازیگر  هستند که جایگاه یک 

اینکـه  . سـت ا در گـرو جایگـاه او  
  . رابطه مستقیم با جایگاه او دارد

انگاري هنجارها و اصول حاکم بر روابط بـازیگران  
ودیت ایجاد کـردن بـراي تعامـل بـازیگر در     

توان  می راحتی در نظر گرفته شود؛ پس به
 »شـود  مـی  آنچه سیاست است و تحت این عنوان مطرح

بایـد  . بستگی کامل بـه مفهـوم و واقعیـت جایگـاه بـازیگر دارد     
مد و یک تولید در نظر گرفته شـود کـه برخاسـته از کیفیـت و تعـدد      
جایگاه داراي ماهیت حاصل جمع جبـري صـفر   

به معنـاي کـاهش    ،یابد زمان که جایگاه یک بازیگر ارتقا
داخلـی  هاي  مؤلفه آمده ازبازیگران بر

یـت حیـات داخلـی و    جایگاه بازیگر در صحنه جهانی به ضرورت بازتـاب کیف 
. اسـت  هـاي او در رابطـه و در مقـام مقایسـه بـا دیگـر بـازیگران       

هویـت داراي  . رندآو می وجود
ارتبـاط بـا دیگـر بـازیگران     فرایند 

یابد و  می هویت هر بازیگر در رابطه با روابط با دیگر بازیگران قوام
دهنده تعامالت اجتماعی، سطح توسعه 

هسـتند  هـا   گیري و دیگر مقوله
داخلـی  هاي  مؤلفه .در حیات دادن به کیفیت حیات داخلی دارند
رو  کننـد؛ ازایـن   مـی  در قوام دادن به جایگاه بازیگر ایفا

کسـوت داخلـی اسـت کـه     . 
                                                                
1. Benign  

به این جهت به توجه نیروهاي مادي و معنایی. دارد می نظر گام برمورد
دهند می کاال امکان تحققترین  برجسته به عنوان امنیت را
(Mastanduno, 1997: 44-98)است  1خیم هاي یک بازیگر خوش ظرفیت

هستند که جایگاه یک ها  این ظرفیت کننده ترسیم شود؛ دیگر بازیگران تهدید
در گـرو جایگـاه او  کامالً  پذیري بازیگر میزان ضربه. کنند می را تعیین

رابطه مستقیم با جایگاه او دارد ،قدرت مانور بازیگر در چه حد و حدودي است
انگاري هنجارها و اصول حاکم بر روابط بـازیگران   اغماض در خصوص نادیده

ودیت ایجاد کـردن بـراي تعامـل بـازیگر در     و اجماع نظر در رابطه با ضرورت محد
در نظر گرفته شود؛ پس بهبازتاب مستقیم جایگاه باید  ،صحنه جهانی

آنچه سیاست است و تحت این عنوان مطرح«قبول کرد و بیان داشت که 
(Booth, 1996: 111)،      بستگی کامل بـه مفهـوم و واقعیـت جایگـاه بـازیگر دارد

مد و یک تولید در نظر گرفته شـود کـه برخاسـته از کیفیـت و تعـدد      پیایک  جایگاه
جایگاه داراي ماهیت حاصل جمع جبـري صـفر   . در اختیار بازیگر استهاي  ظرفیت
زمان که جایگاه یک بازیگر ارتقا به عبارت دیگر هر. نیست

بازیگران برگاه جای؛ چون باشد نمی جایگاه دیگر بازیگران
  . ی استالملل بینو معادالت 

جایگاه بازیگر در صحنه جهانی به ضرورت بازتـاب کیف 
هـاي او در رابطـه و در مقـام مقایسـه بـا دیگـر بـازیگران        یبرآمده از توانـای 

وجوده اصلی هویت بازیگر را بهاي  هاي داخلی بلوك بنیان
فرایند  هویت هر بازیگر در ؛ چونثابت استویژگی غیر

هویت هر بازیگر در رابطه با روابط با دیگر بازیگران قوام. شود می متحول
دهنده تعامالت اجتماعی، سطح توسعه  هاي ارزشی، اصول نظم ویژگی. یابد می تداوم

گیري و دیگر مقوله ساختار سیاسی، نوع سیستم تصمیمت اقتصادي، ماهی
در حیات دادن به کیفیت حیات داخلی دارندکننده  که نقش تعیین

در قوام دادن به جایگاه بازیگر ایفاکننده  بدین سبب نقش تعیین
. دشـو  می داخلی هم تصویر يعدباست که براي امنیت، 

                         



به همین روي است که مفهوم از 
(Wohlforth, 1999: 31).  

وبسـتان   دهند و اینکه آنان چگونه با یکـدیگر بـده  
دهنـد و اینکـه بـازیگران در چهـارچوب چـه معیارهـایی اختالفـات را        
. دهنـد، وابسـتگی مسـتقیم بـا نظـم حـاکم دارد      

دهـی دسـتیابی بـه     طورکه توضیح داده شـد، جایگـاه نقشـی قـاطع در امکـان     
الملـل مطلـوب بـراي هـر بـازیگر      

  . ترین جایگاه را حیات دهد
شـود کـه    الملل ترسیم مـی  به همین سبب واضح است که شکلی از روابط بین

تمـامی ابـزار و    گران بـه بـازی 
بـه همـین   . شوند تا جایگاه خود را متمایز سـازند 

کـه امکـان آن    هاي بـزرگ قـرار گـرفتن، درصـورتی    
اقدامات بـازیگران در صـحنه جهـانی غالبـاً در ایـن      
هارچوبی باشد براي آنکه آنان خـود را برجسـته سـازند؛    

اي کـرد، درواقـع    اقدام به انجام آزمایش هسـته 
الملل دیگر قابـل پـذیرش    اعالم کند جایگاهش در سیستم بین

و قابل قبـول نیسـت و ضـرورت اسـت کـه ایـن جایگـاه از طریـق همراهـی بـا           
اگـر بـه نظـر بـازیگر، روابـط      
تـرین جایگـاه را در اختیـار قـرار     
الملل مطلوب از نظر بـازیگر آن اسـت کـه    

رفتارهـا در چهـارچوب   . خشد
ها در بطن نظم مستقر فرصت تـداوم  

هـاي خـاص خـود را     هر نوع نظمـی ارزش 
دهـد و هرگونـه    وسـیله بـازیگران پـاداش مـی    

هـاي   هر نظمی اهداف و شـیوه 
هر نظمی مبـانی هـویتی و ارزشـی مخـتص بـه      
                                                                
1. Security identity  

به همین روي است که مفهوم از . دآور می دهد و آن را به صحنه می هویت را سامان
(Wohlforth, 1999: 31) شود می کار گرفتهه ب 1هویت امنیتی

دهند و اینکه آنان چگونه با یکـدیگر بـده   اینکه بازیگران چه انجام می
دهنـد و اینکـه بـازیگران در چهـارچوب چـه معیارهـایی اختالفـات را         انجام مـی 

دهنـد، وابسـتگی مسـتقیم بـا نظـم حـاکم دارد       کننـد یـا فیصـله مـی     مدیریت مـی 
طورکه توضیح داده شـد، جایگـاه نقشـی قـاطع در امکـان      همان

الملـل مطلـوب بـراي هـر بـازیگر       کند؛ پس آن شکل از روابط بین اهداف بازي می
ترین جایگاه را حیات دهد ترین و رفیع خواهد بود که برجسته

به همین سبب واضح است که شکلی از روابط بین
بـازی . آورد فرصت و امکان جایگاه بـاال را بـه وجـود مـی    

شوند تا جایگاه خود را متمایز سـازند  هاي در اختیار متوسل می ظرفیت
هاي بـزرگ قـرار گـرفتن، درصـورتی     روي است که در زمره قدرت

اقدامات بـازیگران در صـحنه جهـانی غالبـاً در ایـن      . شود فراهم باشد یک الزام می
هارچوبی باشد براي آنکه آنان خـود را برجسـته سـازند؛    شود که چ راستا انجام می

اقدام به انجام آزمایش هسـته  1998پس وقتی هندوستان در سال 
اعالم کند جایگاهش در سیستم بین«درصدد این بود که 

و قابل قبـول نیسـت و ضـرورت اسـت کـه ایـن جایگـاه از طریـق همراهـی بـا           
اگـر بـه نظـر بـازیگر، روابـط      . (Nayar and Paul, 2003: 231)» ستان تعدیل شـود هندو
تـرین جایگـاه را در اختیـار قـرار      الملل در شکل مطلوب، آن اسـت کـه رفیـع    بین
الملل مطلوب از نظر بـازیگر آن اسـت کـه     دهد، به همین ترتیب هم روابط بین می

خشدهاي موردنظر او را مشروعیت بب نظم مبتنی بر ارزش
ها در بطن نظم مستقر فرصت تـداوم   هویت. کنند نظم مستقر مشروعیت، کسب می
هر نوع نظمـی ارزش . کنند یا تهدید موجودیتی را تجربه می

وسـیله بـازیگران پـاداش مـی     کند و پذیرش آنها را بـه  برجسته می
هر نظمی اهداف و شـیوه . کند م را تنبیه میهاي مطلوب نظر نظ چالش ارزش

هر نظمی مبـانی هـویتی و ارزشـی مخـتص بـه      . کند خاصی را مطلوب قلمداد می
                         

توانمندي و 
دو  درك : هویت

متفاوت از امنیت 
در مکتب 
کپنهاك

52



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  ،دهمشماره 
  1392 زمستان

53  

بـه همـین روي پرواضـح    . کنـد 
هـدف  . است که علل و اثرات در رابطه با ماهیت نظم مستقر، متفاوت جلـوه کننـد  

تـرین بـازیگر    ترین ثبات را که خواست مطـرح 
دار سـاختن ثبـات مشـروعیت    
یابد، آن هم به این خاطر است که بازیگر مسلط در بطن نظم آن را در چهـارچوب  

قاعـدتاً در  با توجه به این نکتـه اسـت کـه هـر نظمـی      
باید که جنگ در هر سه شکل آن را یا جلوگیري کنـد یـا   

هـا و   ها و بـین دولـت   ها، درون دولت
  .(Hirst, 2002: 341)» ها هستند

ملل در شکل مـدرن آن مواجـه بـا دو شـکل     
در طی این دوران نظـم از دو جـنس متفـاوت را    

تـوان   بندي کامالً متمایز شاید سخت باشد، اما مـی 
هـاي   فرض هاي خاص خود یا پیش

به خود و دالیل متفاوت براي پاسـخ دادن بـه علـل جنـگ و صـلح را بـه       
در بطن هر نوع نظم اولویت بـراي شـکل دادن بـه امنیـت بـه      
هـاي نظـامی، سیاسـی، اقتصـادي،     

هـاي مختلـف بـه     فرهنگی و تکنولوژیک اولویت متفاوت را در چهـارچوب نظـم  
الملـل بـازیگران بـه     با توجه به اینکه هنوز در قلمرو سیسـتم بـین  

الملل در گستره جهانی هنـوز شـکل نگرفتـه اسـت،     
 :Buzan, 1993)الملـل بایـد توجـه کـرد     

توان چهار نوع شیوه حیـات  
نظـم مبتنـی بـر هژمـونی،     . الملل تشخیص داد

هـا بـراي کسـب     کند و خواهان انباشت حـداکثر ظرفیـت  
شـود و اگـر    نظم مبتنی بر هژمونی سخت حاصـل مـی  

در عصـر  . زمان دوام و بقـاي آن محققـاً کوتـاه خواهـد بـود     
تـرین بـه نظـم مبتنـی بـر       مدرن دوران پس از فروپاشی شـوروي را بایـد نزدیـک   

کنـد  خود را دارد و نوع خاصی از رفتارها را تشویق می
است که علل و اثرات در رابطه با ماهیت نظم مستقر، متفاوت جلـوه کننـد  

ترین ثبات را که خواست مطـرح  م مستقر این است که فزونغایی نظ
دار سـاختن ثبـات مشـروعیت     اگر هم ضرورت براي خدشـه . است به وجود آورد

یابد، آن هم به این خاطر است که بازیگر مسلط در بطن نظم آن را در چهـارچوب  
با توجه به این نکتـه اسـت کـه هـر نظمـی      . ترجیحات خود یافته است
باید که جنگ در هر سه شکل آن را یا جلوگیري کنـد یـا    راستاي نیازهاي خود می
ها، درون دولت جنگ بین دولت«. اینکه آنها را مدیریت کند

ها هستند بازیگران نظامی غیر دولتی سه نوع غالب جنگ
ملل در شکل مـدرن آن مواجـه بـا دو شـکل     ال گیري روابط بین به دنبال شکل
در طی این دوران نظـم از دو جـنس متفـاوت را    . ایم الملل شده متفاوت از نظم بین

بندي کامالً متمایز شاید سخت باشد، اما مـی  هرچند که تقسیم. ایم شاهد بوده
هاي خاص خود یا پیش هر نظمی ارزش. از دو نظم متمایز صحبت کرد

به خود و دالیل متفاوت براي پاسـخ دادن بـه علـل جنـگ و صـلح را بـه       مختص 
در بطن هر نوع نظم اولویت بـراي شـکل دادن بـه امنیـت بـه      . صحنه آورده است

هـاي نظـامی، سیاسـی، اقتصـادي،      ظرفیـت . شـود  شکل خاصی از نیروها اعطا مـی 
فرهنگی و تکنولوژیک اولویت متفاوت را در چهـارچوب نظـم  

با توجه به اینکه هنوز در قلمرو سیسـتم بـین  . آورند دست می
الملل در گستره جهانی هنـوز شـکل نگرفتـه اسـت،      پردازند و جامعه بین تعامل می

الملـل بایـد توجـه کـرد      الملل و جامعه بـین  به تمایز بین سیستم بین
327).  

توان چهار نوع شیوه حیـات   کانتی می در چهارچوب دو نحله فکري هابزي و
الملل تشخیص داد دادن به نظم را در صحنه سیستم بین

کند و خواهان انباشت حـداکثر ظرفیـت   امنیت را مطلق فرض می
نظم مبتنی بر هژمونی سخت حاصـل مـی  . باالترین میزان امنیت است

زمان دوام و بقـاي آن محققـاً کوتـاه خواهـد بـود      هم تحقق یابد، مدت
مدرن دوران پس از فروپاشی شـوروي را بایـد نزدیـک   



این شـیوه برقـراري نظـم    . نوع دیگر نظم را باید نظم مبتنی بر توزان قوا یافت
اینکـه چـرا   . الملل حاکمیـت داشـته اسـت   

پردازان وجود دارد، امـا اینکـه تـوازن    
گیرد، اجمـاع نظـر وجـود     اتوماتیک است یا در چهارچوب عزم بازیگران شکل می

ي دهـد، بـرا   توازن قوا به ضرورت اینکـه خطـر موجـودیتی را شـکل نمـی     
شـدت   بازیگران در مقـام مقایسـه بـا هژمـونی کـه یـک بـازیگر را در جایگـاه بـه         

(Layne, 1993: 6.  
هـاي   هاي بزرگ که در برگیرنده ائـتالف قـدرت  

ـ . مطرح است، دوران اوج خود را در قرن نوزدهم اروپـا تجربـه کـرد    راي حیـات  ب
هـاي ایجـاد    اي از نظم، نیاز مبرم به این درك اسـت کـه هزینـه   

در . (Rosecrance, 2001)نظـم فزاینــده اســت و گریــزي جــز ائـتالف وجــود نــدارد   
هـاي انقالبـی را اختیـار کنـد، ضـرورت      
گیـرد کـه بـراي بقـاي خـود و حفـظ       
جایگاه در سیستم به متصل کردن نیروها بپردازند و شکل جمعـی مـدیریت جهـان    

بـر  . سـازد  شیوه دیگر برقراري نظم توجه را معطوف بـه سیسـتم نهادهـا مـی    
المللی از این خاصـیت برخـوردار   

  . (Ikenberry, 2001)شرایط و روابط بین بازیگران باشند 
کـه   اي بر این دو شکل حیات دادن نظم دارنـد؛ درحـالی  

هـا متناسـب    هریک از این شیوه
اسـت؛ پـس اینکـه کـدامین شـیوه      

  . تحقق نظم دنبال شود بستگی مستقیم به الزامات امنیتی بازیگران دارد
الملـل مطلـوب چـه اسـت، نیازمنـد ایـن اسـت کـه بـازیگر          
مشخص کند چه شیوه برقراري نظم را مطابق نیازهاي دوگانه امنیتـی خـود، یعنـی    
بازیگر باید توجه کند کـه چـه نـوع نظمـی     
                                                                
1. Mitigate 

  .(Brooks and Wohlforth, 2008)هژمونی یافت 
نوع دیگر نظم را باید نظم مبتنی بر توزان قوا یافت

الملل حاکمیـت داشـته اسـت    روابط بین تري از تاریخ در مقطع وسیع
پردازان وجود دارد، امـا اینکـه تـوازن     نظر در بین نظریه شود، محققاً اتفاق توازن می

اتوماتیک است یا در چهارچوب عزم بازیگران شکل می
توازن قوا به ضرورت اینکـه خطـر موجـودیتی را شـکل نمـی     . ندارد

بازیگران در مقـام مقایسـه بـا هژمـونی کـه یـک بـازیگر را در جایگـاه بـه         
(Layne, 1993: 6-7)تر است  دهد، قابل قبول اي قرار می تهدیدکننده

هاي بزرگ که در برگیرنده ائـتالف قـدرت   نظم مبتنی بر کنسرت قدرت
مطرح است، دوران اوج خود را در قرن نوزدهم اروپـا تجربـه کـرد   

اي از نظم، نیاز مبرم به این درك اسـت کـه هزینـه    دادن به چنین شیوه
نظـم فزاینــده اســت و گریــزي جــز ائـتالف وجــود نــدارد   

هـاي انقالبـی را اختیـار کنـد، ضـرورت       شرایطی که یکی از بازیگران مطرح شیوه
گیـرد کـه بـراي بقـاي خـود و حفـظ        یفراوانی براي دیگر بازیگران مطرح شکل م

جایگاه در سیستم به متصل کردن نیروها بپردازند و شکل جمعـی مـدیریت جهـان    
  . را دنبال کنند

شیوه دیگر برقراري نظم توجه را معطوف بـه سیسـتم نهادهـا مـی    
المللی از این خاصـیت برخـوردار    اساس منطق حاکم بر این نوع نظم، نهادهاي بین

شرایط و روابط بین بازیگران باشند  1که  آرام کنندههستند 
اي بر این دو شکل حیات دادن نظم دارنـد؛ درحـالی   ها تأکید فزاینده لیبرال

هریک از این شیوه. سازند گرایان نگاه را متوجه دو شیوه اولی می واقع
اسـت؛ پـس اینکـه کـدامین شـیوه       هاي بعضـی از بـازیگران   ها و خواست با ارزش

تحقق نظم دنبال شود بستگی مستقیم به الزامات امنیتی بازیگران دارد
الملـل مطلـوب چـه اسـت، نیازمنـد ایـن اسـت کـه بـازیگر           اینکه روابط بین

مشخص کند چه شیوه برقراري نظم را مطابق نیازهاي دوگانه امنیتـی خـود، یعنـی    
بازیگر باید توجه کند کـه چـه نـوع نظمـی     . یابد امنیت فیزیکی و امنیت هویتی می
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نظمـی بایـد   . آورنـد  هاي امنیتی بـه وجـود مـی   
در رابطه بـا  . آورد پذیرفته شود که قدرت مانور فزاینده را براي بازیگر به وجود می

بازیگري کـه دنبـال   . گیرد الملل مطلوب شکل می
بایستی توجه کند که جایگاه رفیع و نظـم مبتنـی   
الملل مطلـوب از یـک سـو    
بخـش بـه رفتارهـا و افکـار در     

هـاي   ها و ظرفیت سطح سیستم است و از سویی دیگر جایگاه متناسب با توانمندي
در خـأل حیـات   الملـل مطلـوب   
هر بازیگري بـا  . ها و جایگاه موردنظر هستند

ها است که به تعریف روابـط  
که به این دو کیفیت توجـه شـود، امکـان    

ها تالش شـود کـه    اگر تنها با توجه به ارزش
الملل موردتوجه حیات یابد، محققاً پیامدي جز شکست حاصل نخواهـد  
الملـل مطلـوب بـه جهـت اینکـه      
برد، اما اگر تالش بـراي شـکل دادن بـه    

هـا و بـه عبـارت دیگـر      هـا و توانمنـدي  
شـود و ماهیـت    پـذیر مـی   هاي مادي و معنایی باشد، تحقق خواست امکـان 

الملل توجه را معطوف به الگوهاي توزیع قـدرت در  
ر بطن چنین منطقی، پرواضح است که حیات یـافتن امنیـت   

تأکیـد متوجـه   . کنـد  هـا پیـدا مـی   
در . شـود  هاي نظامی و اقتصـادي مـی  

در بطـن چنـین   . شـود  یک چهارچوب معطوف به کارگزار نگاه متوجه هویت مـی 
در چنین حـالتی  . کند شود، ماهیت اجتماعی پیدا می

االذهـانی   یابد و ماهیت بـین  در بستر روابط بین بازیگران است که هویت حیات می

هاي امنیتی بـه وجـود مـی    کمترین هزینه را براي تحقق هدف
پذیرفته شود که قدرت مانور فزاینده را براي بازیگر به وجود می

الملل مطلوب شکل می این دو مؤلفه است که روابط بین
بایستی توجه کند که جایگاه رفیع و نظـم مبتنـی    الملل مطلوب است، می روابط بین
الملل مطلـوب از یـک سـو     براي بازیگر، روابط بین. اي خود بیابدها را بر بر ارزش

بخـش بـه رفتارهـا و افکـار در      معیار مشروعیت به عنوانهایش  کننده ارزش متجلی
سطح سیستم است و از سویی دیگر جایگاه متناسب با توانمندي

الملـل مطلـوب    روابـط بـین  . زند مادي و معنایی را برایش رقم می
ها و جایگاه موردنظر هستند یابند، بلکه بازتاب مستقیم ارزش نمی

ها است که به تعریف روابـط   توجه به منظومه ارزشی و با در نظر گرفتن توانمندي
که به این دو کیفیت توجـه شـود، امکـان     درصورتی. کند الملل مطلوب اقدام می بین

اگر تنها با توجه به ارزش. طلوب استالملل م تحقق روابط بین
الملل موردتوجه حیات یابد، محققاً پیامدي جز شکست حاصل نخواهـد   روابط بین

الملـل مطلـوب بـه جهـت اینکـه       بعدي بودن حرکت به سوي روابط بـین  تک. شد
برد، اما اگر تالش بـراي شـکل دادن بـه     یابد راه به جایی نمی خصلتی هنجاري می

هـا و توانمنـدي   الملل مطلوب متناسب با ارزش روابط بین
هاي مادي و معنایی باشد، تحقق خواست امکـان  ظرفیت

  . یابد فلسفی نمی

  گیري نتیجه
الملل توجه را معطوف به الگوهاي توزیع قـدرت در   تحلیل ساختاري از روابط بین

ر بطن چنین منطقی، پرواضح است که حیات یـافتن امنیـت   د. کند سطح سیستم می
هـا پیـدا مـی    ارتباط نزدیـک و تنگاتنـگ بـا حجـم توانمنـدي     

هاي نظامی و اقتصـادي مـی   هاي مادي و به عبارت دیگر توانمندي قدرت
یک چهارچوب معطوف به کارگزار نگاه متوجه هویت مـی 

شود، ماهیت اجتماعی پیدا می آنچه امنیت محسوب میقالبی 
یابد و ماهیت بـین در بستر روابط بین بازیگران است که هویت حیات می



امنیت در هر دو بعد آن، یعنی جنبه فیزیکی و جنبه هـویتی آن در هـر   
در حیطـه سـاختاري   . شـود 

جایگاه بازیگر در سطح سیستم معیار، وجـود یـا نبـود وجـود امنیـت و میـزان آن       
االذهــانی آن اســت کــه  گرایانــه ماهیــت و کیفیــت بــین

امنیت در هر دو بعد آن، یعنی جنبه فیزیکی و جنبه هـویتی آن در هـر   . کند پیدا می
شـود  می چهارچوب تحلیلی محققاً باالترین ارزش محسوب

جایگاه بازیگر در سطح سیستم معیار، وجـود یـا نبـود وجـود امنیـت و میـزان آن       
گرایانــه ماهیــت و کیفیــت بــین در قلمــرو تکــوین. اســت
  .کننده این ارزش است تعیین
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