
 

 

 

 

 

 کپنهاگ مکتب هایآموزه بر تأکید با امنیتی بحران سازیمفهوم
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 چکيده
ستتت حالی در این شود،می گرفته نظر در مفروض موارد اغلب در که است موضوعی امنیتی بحران  ا

کتتاوی در اینکه به توجه با. است ماندهباقی ناشناخته زیادی حدود تا آن ابعاد و مفهوم که هتتوم وا  مف

 پرداختن نظری چهارچوب است نیاز است، مدنظر بحران موضوع در امنیتی دیدگاهی امنیتی، بحران

یتتن بتترای «کپنهاگ مکتب» روازاین گردد، بررسی امنیتی مطالعات قالب در نیز آن به متتر ا ختتاب ا  انت

تتتب بر تأکید با امنیتی بحران مفهوم واکاوی پژوهش این از هدف. است گردیده هتتا مک ستتت گکپن . ا

هتتوم کتته سؤال این به پاسخ در. است تحلیلی – توصیفی آن انجام روش و کاربردی پژوهش نوع  مف

هتتاگ مکتب هایآموزه بر تأکید با امنیتی بحران ستتت  کپن عتتد چی متت  از ب یتتات یآورج یتت  ادب  و تحق

 یهتتابحران از یتت  هتتر کتته شویممی رهنمون نتیجه این به شدهآوریجم  اطالعات وتحلیلتجزیه

ستتت و نظامی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،)امنیتی ستتا  بتتر تتتوانمی را( محیطیزی  شتتاخ  ستته ا

 کتتامالً و ظهورنو بطئی، ویژه، انعکاسی، عمدی، عادی، اداری، طبقه 8 در غافلگیری، و زمان تهدید،

 .نمود بندیطبقه بحرانی

 .کپنهاگ مکتب امنیتی، بحران بحران،: هاليدواژهک
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 مقدمه

تتی  زابحرانران خود ی  مفهوم فهومی، بحاظ مبه لح شتر روای و بحران زی است. اگرچه تاریخ ب

شتفافی پ هابحراناز بازی  بالانقطاعمستمر و  حتد و  متون آن است، لیکن تاکنون گفتمان و ادبیات وا یرا

قتات نتاگون تحقی ی، شکل نگرفته است. به بیان چارلز م  کالیند، در پنجاه سال گذشته از منظرهای گو

شتفاف یی نههاتالشطالعات بسیاری درباره بحران انجام گرفته، اما چنین م تنها موجب پیشنهاد تعریفی 

بته 47: 1379تاجی ، .)اندنموده تردهیچیپی آن را بس هاداللتاز این مفهوم نشده، بلکه  (. در نگاه اول 

فتراد وارد فهم که معنای آن برای همگان قابل رسدیمبه نظر  "بحران امنیتی"مفهوم  تتی ا متا وق ستت، ا ا

جتود  شوندیمینی مصادی  ع ی هادگاهیتدبا انبوهی از ابهامات روبرو خواهند شد. این حالت به دلیل و

دیگر با توجه به اینکه برای مفهوم بحران عبارتی. بهدیآیم ی بحران و امنیت به وجودهاواژهمتفاوت به 

ستی، هاجنبهمفهوم امنیت رای و از طرفی ب شودیمتعاریف مختلفی ارائه  ی سلبی و ایجابی و ابعاد سیا

بترو  جتدی رو متات  اقتصادی، سیاسی و ... متصور است. تعریف بحران امنیتی نیز به همان مقدار با ابها

شتاهده هانهیشیپاست. با بررسی  تتی، م حتران امنی متورد ب ی موجود در رابطه با تحقیقات انجام شده در 

و بیشتر به بیان رابطه  اندکردهی  مفروض تلقی  عنوانبهامنیتی را  بحران ومفهم هاآنکه اغلب  شودیم

بهامات جدی خود مفهوم بحران امنیتی اساساً با ا آنکه. حال اندپرداختهسایر موضوعات با بحران امنیتی 

بتا ابهامروبرو است. نبود تعریف مناسب باعث می متی  ای هتشود که از طرفی این مفهوم در مجام  عل

بتا وناگون روبرو شود و از طرفی ارگانگ ستتند،  ستئولیت ه تتی دارای م هایی که در مقابله با بحران امنی

یت   مسئلهرو گردند. ازاینر حوزه عملکردی مواجه میسردرگمی د یتن تحق حتران ا هتوم ب کتاوی مف وا

 امنیتی قرار گرفته است. 

 چهارچوب نظری تحقیق:

مکاتب  ها وع امنیت و ابعاد مختلف آن، رهیافتموضوبرای بررسی و تحلیل مطالب در قالب 

ساختارگرایان، انتقادی و ...  مختلفی ازجمله مطالعات امنیتی رئالیستی، لیبرالیستی، سازه انگاران، فرا

ها مورد بررسی قرار دهند. اما »مکتب توانند مسائل را در چارچوب آنققان میوجود دارد که مح

هایی صرفاً مبتنی بر مطالعات امنیتی بوده و همچنین جزو اولین رهیافتکه  کپنهاگ« تنها رهیافتی است

ی مستقل برای مطالعات امنیتی، تالش نموده است. مکتب گذاری جایگاهاست که در راستای پایه
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اصطالحی است که بیل م  سوئینی برای آثار و نقطه نظرات باری بوزان، ال ویور، دو ویلد و  کپنهاگ

( بر اسا  دیدگاه مکتب کپنهاگ، امنیت به بقا 34: 1383برده است)عبداله خانی،  کار برخی دیگر به

هدیدی شود که همچون تشت، زمانی امری به ی  موضوع امنیتی مبدل میگردد. مطاب  این بردابازمی

اساسی)وجودی( برای ی  موجود جلوه کند. مفهوم تهدید وجودی، ناظر بر تهدیداتی است که 

اندازد و آن را با خطر اضمحالل و یا آسیب جدی روبرو موردنظر را به مخاطره میضوع موجودیت مو

ها آن العاده را برای مهارص تهدیدات امنیتی، توسل به تدابیر فوق( سرشت خا143سازد)همان: می

 سازد. استناد به امنیت، کلید مشروعیت بخشیدن به کاربرد زور است)بوزان؛ ویور؛ دوویلد،موجه می

داند یا (. مکتب کپنهاگ مخالف دیدگاهی است که هسته مطالعات امنیتی را جنگ و زور می46: 1386

ی با جنگ و زور باشد. های نزدی  و معنادارکند که دارای ویژگیعاتی را مطالعه میها و موضوپدیده

بررسی تهدیدات  ا باتری از مطالعات امنیتی ربوزان و همکاران به دنبال آن هستند تا دیدگاه رادیکال

تحمیل شده به اهداف مرج  و امنیتی کردن آن تهدیدات مطرح نمایند. این مکتب، امنیت را از 

ا بیشتر متمرکز شده و بعضاً مبتکر و طراح ههای گوناگون مورد مطالعه قرارداده، اما در برخی جنبهنبهج

منظور توسعه ابعاد امنیت که به است آن نیز بوده است. طرح موس  در برابر مضی  یکی از این موارد

 (.141: 1383مطرح شده است)عبداله خانی، 

 ابعاد مختلف امنیت از دیدگاه مکتب کپنهاگ:

گزینه در ابعاد امنیت متمرکز بود و تمرکز بر  عنوان تنهامطالعات سنتی امنیت بر محور نظامی به

که مطالعات طورینیتی گذاشته بود، بهت امبعد نظامی امنیت تأثیر عمیقی بر نظامی محور شدن مطالعا

یل شده بود. این وض  تا اواخر هم در حوزه مطالعات استراتژی  تبدامنیتی عمدتاً به مطالعه جنگ، آن

این رویکرد  1980لعات استراتژی  و امنیتی بود. اما از اوایل دهه رویکرد مسلط در مطا 1970دهه 

وسط ریچارد »اولمان« و سپس »هافندورن« و در ادامه توسط دا تمورد چالش قرار گرفت. این نقدها ابت

تر و گرا به شکل بسیار مبسوطواق  نو عنوان ی »دیوید بالدوین« صورت گرفت و »بوزان« به

  را زیر سؤال برد. مکتب کپنهاک برای بیان تهدیدات وجودی در گستره امنیت، تر، امنیت مضیمستدل

محیطی تقسیم به پنج بعد نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیسترا  ابتدا امنیت اجتماعات بشری
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دارد و به تبیین مراج  و موضوعات ج بعد را بیان مینماید. سپس تهدیدات وجودی هر ی  از پنمی

 ( 34: 1378پردازد)بوزان، ز ابعاد مدنظر میهر ی  ا

 مرجع امنیت از دیدگاه مکتب کپنهاگ:

»مرج  امنیت« مطرح خواهد  مییبرآ»امنیت برای چه کسی«  سؤالبه  پاسخاگر بخواهیم در مقام 

که مالحظه شد مکتب کپنهاک دیدگاهی موس  به امنیت دارد، از همین رو برخالف  طورهمانشد. 

به امنیت که به امنیت نظامی تأکید دارد، بر سایر ابعاد امنیت یعنی سیاسی، اقتصادی، دیدگاه مضی  

نماید. حال اگر سؤال فوق را برای هر ی  از ابعاد امنیت نیز توجه می حیطیماجتماعی و زیست

لف برای پنج بعد موردنظر مکتب کپنهاگ خواهیم پرسیده شود، شاهد بروز پنج مرج  مخت

شده در مورد هر ی  از ابعاد (. این مراج  از بطن تعاریف و ادبیات مطرح26: 1391بود)مرادیان، 

 طرح است:ه شکل زیر قابلکه بآید امنیت به دست می

 
 بحران:

این  پژوهاندانشبحران اصطالحی عامیانه است که در پی یافتن معنایی علمی است. برخی 

و  برندیمی به کار احتمالبال، خشونت یا خشونت  اصطالح را به همان معنای فشار، اضطراب، فاجعه،

ی، بحران ریگمیتصموتحلیل تجزیهدر  ( است.272: 1388آشفتگی)عمید،  از لحاظ لغوی به معنای

هجدهم، بحران معانی شناخته  ی رخداد است. در گفتمان سیاسی اواخر قرناگونهنوعی وضعیت یا 

( 51-52: 1379به خود گرفت.)تاجی ،  "سیاسیتحول "و  "وقت برای تصمیم"ی از قبیل اشده

طورکلی بحران تعریف است. بهاکی تغییر حالت و ازنظر امنیتی به معنی ستیزش و جنگ ادر بحران،
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مشخ  پس از جنگ دوم جهانی در ادبیات علوم سیاسی  طوربهبحران،  واحد و مشخصی ندارد.

ی در تبیین شرایط سیاسی شناسجامعهسیاست و ای برای خود باز کرد و اندیشمندان علم جایگاه ویژه

تشریح شرایط حاکم بر جامعه و به  جامتعته از جهتات مختلتف توسعه »فرهنگی، اقتصادی و سیاسی«

وقوع رویدادی است که روال  بحران،ی طورکل(. به13:  1380علل بروز بحران پرداختند)دبلیوپای، 

یا محیط مختل ساخته و رسیدگی به آن در اولویت عادی کار و چرخش زندگی را در ی  سازمان و 

نست که از قبل حد  و وان وضعیتی داتمیبحران را همچنین،  .گیردقرار می نیمسئولسایر اقدامات 

پاسخی فوری الزم دارد، زمان برای مقابله  ،انتظاری برای وقوع آن نبوده و در ی  پروسه زمانی سری 

بحران حاکمیت موقعیت عدم اطمینان  های نظام را تهدید نماید.ارزشتواند با آن بسیار کم بوده و می

مجموعه عواملی که حکومت را در یکی  ،نسطح کالر د و استبر محیط داخلی و خارجی سازمان 

از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی دچار آشفتگی نموده و امنیت ملی کشور را دچار مخاطره 

 (.151-153: 1390ه درودی، )ساوبحران گویند را سازد

 ی بحران:هاشاخصو  هایژگیو

ی عمومی و قابل تعمیم آنان امید بست، هاخ اشصرفاً به شناخت  توانینم، هابحراندر تدبیر 

ی هاشاخ بلکه باید پا پس نهاده و از رهگذر ورود به نهانکده هر بحران و کالبدشکافی دقی  آن به 

ی شناختجامعهی و شناختروانو ایسکو بر اسا  مطالعات  فردش دست یافت. میلرمنحصربه

 :اندهودنمم ی بحران را به شرح زیر اعالهایژگیوو  هاشاخ 

ی طوالنی، اگرچه ابرههو حاد است تا  مدتکوتاهی  وضعیت بحرانی، موقعیتی  -1

 طول مدت آن همواره نامشخ  است.

ی تیکفایبت. نظیر احسا  آسیب شناسانه اس غالباًبحران موجد رفتاری است که  -2

 و یا به دنبال مقصری واهی گشتن.

 .سازدیممواجه دید ی درگیر در آن را با تههاطرفبحران، اهداف  -3

 حساببهبرای ی  حزب یا ی  شخ  بحران  آنچهبحران امری نسبی است،  -4

 ، ممکن است برای طرف دیگر بحران نباشد.دیآیم

 در ارگانیسم است. بحران موجد تنش)تنش فیزیکی و اضطراب( -5
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 :از داندیمی ی  موقعیت بحرانی را عبارت هاشاخ م  کارتی، 

 ی.ریگمیتصمواحد  دارتیلووابه خطر افتادن اهداف  -1

ی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضای دهپاسخزمان موجود برای  -2

 .داردیوامی را به تعجب و حیرت ریگمیتصمواحد 

 .طلبدیمرا  العادهفوقمناب   -3

ی را اناشناختههمگرایی رویدادهایی هستند که شرایط جدید و  نهیزمشیپ -4

که  بخشدیمو این احسا  را قوت  سازدیمی را اعتمادیبسرشار از  حیطی. این امر، منندیآفریم

 دیگر کنترلی بر رویدادها و شرایط وجود ندارد.

با اتکای بر اطالعات  ی تحت شرایط وخیم و در زمان محدود،ریگمیتصمنیازمند  -5

 ناق  هستند.

 (72-73: 1379ماهیت و آثاری طوالنی و استهالکی دارند.)تاجی ،  -6

و یا نظام سیاسی را با  اندازدیمنی است که اجتماع و عناصر انسانی را به خطر بحراص، ن خابحرا

 ی زیر است:هایژگیوی خاص دارای هابحران. سازدیمخطر مواجه 

متزلزل که در چهارچوب آن، تغییر قطعی)بهتر یا بدتر( در وضعیت ناپایدار و  -1

 شرف وقوع است.

 اسی منجر شود.ت اسی که به  تغییراثباتیبهر نوع  -2

 شرایط، اوضاع یا دوران خطرناک و فاقد اطمینان. -3

منظم جریان نیابد، حالتی از نابسامانی ایجاد شود یا نظمی  طوربهی ادهیپدهرگاه  -4

 غیرطبیعی پدید آید. یا حالتی گردد ومختل 

یا غیرمتعارف در جریان حرکت ی  سیستم یا  رمعمولیغبه وجود آمدن شرایط  -5

 (14: 1392 ومی،نظام.)مظل

 شرایط بحرانی

این شرایط را از میان تعاریف و نظریات بیان  توانیمبرای ارائه تعریفی جام  از شرایط بحرانی، 

 شده به شرح زیر به دست آورد.
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 های شرایط بحرانیها و شاخ نظریه (1جدول)

محق / نظریه 

 دهنده

ی هاشاخ  هاشاخ 

 شرایط بحرانی

ز رج اخاشرایط  آشفتگی عمید

 ثباتیب، وضعیت عادی

 و ناشناخته

 

رویداد از   ی و کارای که ی  پیچیده مرحلهبه  امیرکبیری

 کند و خارج شدن از آن مشکل است.آن عبور می

 و جدید طهایی هستند که شرایتموقعی اهبحران کالهچیان

 آورند.پدید می را یاناشناخته

مانعی روبرو  م بامهافراد وقتی در برابر اهداف  کاپالن

 مسئلهی معمول حل هاروششوند که نتوانند از 

 رندیگیماستفاده کنند، در موقعیت بحران قرار 

Burnett  بحران شرایطی خارج از وضعیت عادی است که

مدیریتی متداول به هنگام اوج آن کارایی الگوهای 

 .دهندیمخود را از دست 

ی و اضطراب( در یزیکف بحران موجد تنش)تنش میلر و ایسکو

 است.ارگانیسم 

و اهداف  هاارزشیی)تحمیل تهدید( به زا دیتهد گادسون

 ملی

همگرایی رویدادهایی هستند که  نهیزمشیپ م  کارتی

. این امر، نندیآفریمی را اناشناختهشرایط جدید و 

و این  سازدیمی را اعتمادیبمحیطی سرشار از 

نترلی بر گر کدیکه  بخشدیماحسا  را قوت 
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 ویدادها و شرایط وجود ندارد.ر

وضعیت ناپایدار و متزلزل که در چهارچوب آن،  مظلومی

 تغییر قطعی)بهتر یا بدتر( در شرف وقوع است.

ییرات اساسی منجر ی که به  تغثباتیبهر نوع 

 شود.

 شرایط، اوضاع یا دوران خطرناک و فاقد اطمینان.

 نیابد. حالتییان جرمنظم  طوربهی ادهیپدهرگاه 

یا  گردد واز نابسامانی ایجاد شود یا نظمی مختل 

 حالتی غیرطبیعی پدید آید.

یا غیرمتعارف  رمعمولیغبه وجود آمدن شرایط 

 در جریان حرکت ی  سیستم یا نظام.

ی پیش از انتقال دهپاسخزمان موجود برای  م  کارتی

 یریگمیتصمتصمیم را محدود کرده و اعضای واحد 

 .داردیوامحیرت  تعجب و ها بر

 .طلبدیمرا  العادهفوقمناب  

ی تحت شرایط وخیم و در ریگمیتصمنیازمند 

 زمان محدود، با اتکای بر اطالعات ناق  هستند.

  یدهپاسخ مستلزم

ی سری  و ریگمیصمتو 

ی مناب  ریکارگبه

 العادهفوق

هایی هستند که مستلزم موقعیت اهبحران کالهچیان

 العاده داردآنی و اختصاص مناب  فوق دهیسخپا

بحران در اثر وقوع ناگهانی و غیرمنتظره حادثه و  مینتز برگ

آید که توجه فوری به آن برای یا اتفاقی به وجود می

 ی، ضروری استاخذ تصمیم فور

مدت و حاد ی  وضعیت بحرانی، موقعیتی کوتاه میلر و ایسکو

دت آن همواره ل مطو هرچاگی طوالنی، ابرههاست تا 
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 نامشخ  است.

Crandal مسائلبه معنای بروز خطر در مورد  بحران 

 سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است

ایجاد خطر برای 

 ابعاد حیاتی

هنگامی باید با بحران روبرو دانست سازمان را  ایگور انسف  

که در اثر تغییر و تحوالت، بقاء و حیات آن به مخاطره 

 افتد.

واحد  دارتیاولوبه خطر افتادن اهداف  ارتیک م 

 ی.ریگمیتصم

 ی زیر است:هاشاخ ، شرایط بحرانی شامل شودیم( مشاهده 1آنچه در جدول) بنا بر 

 و ناشناخته ثباتیبشرایط خارج از وضعیت عادی،  -1

 العادهفوقی مناب  ریکارگبهی سری  و ریگمیتصمو  یدهپاسخ مستلزم -2

 ی  سازمان / نظام / جامعهای ابعاد حیاتی ر برخطایجاد  -3

 هابحرانسطوح و طبقات 

یعنی درک و احسا  آنان از  رندگانیگمیتصم رفتار بحران واکنش، –بر اسا  مدل تحری  

دیگر، در این الگو عبارت. بهشودیمدر مقابل تحری  انجام شده، مربوط  اکنششانوعالئم محرکه و 

 که: عیتیوضبحران عبارت است از 

 .کندیمرا تهدید  رندهیگمیتصمی عالی و حیاتی واحد هاهدف -1

 زمان واکنش برای اتخاذ تصمیم محدود است. -2

. این سه عامل مهم در کندیمود غافلگیر را با بروز ناگهانی خ رندهیگمیتصمعناصر و عوامل  -3

، زمان، غافلگیری. : تهدیددارند یاعمدهی نقش ریگمیتصمتعریف و تشخی  بحران از دیدگاه روش 

بحرانی، نوظهور، بطئی، ویژه)موردی(،  کامالًهشت وضعیت  توانیمسه عامل،  بر اسا  این

 (52-53: 1390)غرایاق زندی،  ذیل است:انعکاسی، عمدی، عادی و اداری را تصور کرد که به شرح 

 هابحران( سطوح و طبقات 2جدول)

غافلگیری/ ن زامیمیزان نوع 
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 شدهینیبشیپ انزم تهدید وضعیت/سطح

 غافلگیری کوتاه شدید بحرانی کامالً

 غافلگیری بلند شدید نوظهور

 غافلگیری بلند ضعیف بطئی

ویژه یا 

 موردی

 غافلگیری کوتاه ضعیف

 شدهینیبشیپ کوتاه شدید انعکاسی

 شدهینیبشیپ بلند شدید عمدی

 شدهینیبشیپ بلند ضعیف عادی

 شدهینیبشیپ تاهوک ضعیف اداری

(، بحث اطالعات است. در چهار مورد اول آگاهی در سطح پایین 2نکته حائز اهمیت در جدول )

درواق  به علت نداشتن آگاهی قرار داشته و سازمان/ نظام حکومتی با بدترین حالت مواجه است. 

 قرار، مگر اینکه شانس را مورد توجه شودیمقوی با شکست مواجه احتمالی بهریگمیتصمهرگونه 

این امر در اصول مدیریتی پذیرفتنی نیست. در چهار مورد دوم به علت اینکه سازمان از  دهند که

کان کنترل بحران فراهم است.)ساوه ام است، برخوردار – نباشد کافی هم شاید که –اطالعات الزم 

ی و توان مقابله با نیبشیپاطالعات، امکان  (. در چهار حالت اول به علت نبود306: 1390درودی، 

رو سازمان/ نظام حاکم در این حالت هر لحظه در معرض سقوط و بحران وجود ندارد، ازاین

مورد اول است؛ چرا که در این وض  سرنگونی قرار دارد. در چهار حالت دوم وضعیت بهتر از چهار 

 بهای اداره امور داشته و در وضعیت مناسبی سازمان به علت داشتن اطالعات کافی، شناخت خوبی بر

 ( 137-138: 1392.)ساوه درودی، بردیمسر 

 های مکتب کپنهاگ(بحران امنیتی، ابعاد و سطوح آن )بر اسا  دیدگاه

هایی را که م بهتر توضیح دهیم، ضروری است مفروضبرای اینکه موضوع این بخش را بتوانی

ها استوار است را موردبازنگری قرار دهیم. این سطوح آن بر آن تبیین مفهوم بحران امنیتی، ابعاد و

 ها اشاره شده است.های قبلی به آنآمده از مباحثی است که در قسمتدستها بهمفروض
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گردد. سا  دیدگاه مکتب کپنهاگ، امنیت به بقا بازمیطور که قبالً گفته شد بر ا: همان1مفروض 

شود که همچون تهدیدی ه ی  موضوع امنیتی مبدل میمطاب  این برداشت، زمانی امری ب

اساسی)وجودی( برای ی  موجود جلوه کند. مفهوم تهدید وجودی، ناظر بر تهدیداتی است که 

ا با خطر اضمحالل و یا آسیب جدی روبرو اندازد و آن رموجودیت موضوع موردنظر را به مخاطره می

انی که مراج  امنیتی با مشکل روبرو شوند ما با بحران توانیم بگوییم زمسازد. از این دیدگاه میمی

 امنیتی مواجه خواهیم بود.

ی، طیمحستیزهای مکتب کپنهاگ، امنیت به پنج بعد نظامی، : بر اسا  دیدگاه2مفروض 

شود که هر ی  از این ابعاد دارای مراجعی هستند. مرج  بعد تقسیم می اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

رج  بعد سیاسی، ایده حاکمیت، ساختار و فیزی  دولت؛ مرج  بعد اقتصادی، نظامی، دولت؛ م

زیست محیطی، محیطدسترسی به مناب  مالی و بازار؛ مرج  بعد اجتماعی، هویت و مرج  بعد زیست

 محلی و جهانی است. 

: بر اسا  تحلیل انجام شده بر روی تعاریف مختلف ارائه شده از بحران، هرگاه با 3 مفروض

و  یدهپاسخ مستلزمشرایط  -2و ناشناخته،  ثباتیبشرایط خارج از وضعیت عادی،  -1های خ شا

ایجاد خطر برای ابعاد حیاتی مرج  امنیت  -3و  العادهفوقی مناب  ریکارگبهی سری  و ریگمیتصم

 شویم، درواق  با شرایط بحرانی روبرو هستیم. روبرو

 هر غافلگیری و زمان تهدید، عامل سه اسا  بر و واکنش –: بر اسا  مدل تحری  4مفروض 

در هشت طبقه اداری، عادی، عمدی، انعکاسی، ویژه، بطئی،  توانیمی امنیتی را هابحران از ی 

توان به شکل طور خالصه میبیان شده را به هایی نمود. مفروضبندطبقهبحرانی  کامالًنوظهور و 

  جدول زیر به نمایش گذاشت.

   امنیت و سطوح بحران( مراج3جدول)

ابعاد 

 امنیت

سطوح  شرایط بحراني مراجع امنیت

 بحران

شرایط خارج از وضعیت  -1 دولت نظامي

 و ناشناخته ثباتیبعادی، 

کامالً 

 بحرانی
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و   یدهمستلزم پاسخ -2 میتایده حاک سیاسي

 یریکارگو به  یسر یریگمیتصم

 العادهمناب  فوق

ابعاد  یخطر برا جادیا -3

 یاتیح

 نوظهور

 بطئی ساختار دولت

 ویژه فیزی  دولت

دسترسی به مناب   اقتصادی

 مالی و بازار

 انعکاسی

 عمدی هویت اجتماعي

مزیست

 حیطي

زیست محلی، محیط

 جهانی

 عادی

 اداری

 

آنچه گفته شد، اگر مراج  امنیت در هر ی  از ابعاد پنجگانه امنیت)نظامی،  بر اسا 

ی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( با شرایط بحرانی روبرو شوند، بحران امنیتی به وجود طیمحستیز

گردد، بحران امنیتی نظامی، بحران امنیتی آید. بنابراین بحران امنیتی خود به پنج نوع تقسیم میمی

محیطی. سطح این بحران امنیتی اقتصادی، بحران امنیتی اجتماعی و بحران امنیتی زیست سیاسی،

نمایند، های امنیتی بر اسا  تعاریفی که مسئوالن امر بر اسا  معیارهای نظام مربوط ارائه میبحرآن

تقسیم تواند به هشت سطح)کامالً بحرانی، نوظهور، بطئی، ویژه، انعکاسی، عمدی، عادی و اداری( می

ه شاخ  بیان شده مرج  امنیت اجتماعی با شرایط بحرانی)س عنوانبهمثال اگر هویت عنوانشود. به

( مواجه گردد، آنگاه نظام با بحران امنیتی اجتماعی روبرو است. این بحران امنیتی اجتماعی 3در جدول 

سطح کامالً بحرانی  تواند در قالب هشت سطح مختلف، ازبر اسا  معیارهای هر نظام و کشوری می

تواند در سطح اداری تا سطح عی میدیگر بحران امنیتی اجتماعبارتیبندی شود، بهتا سطح اداری سطح

 کامالً بحرانی باشد.

 ی:ریگجهینتوتحلیل و تجزیه

های مختلف و با نگاه به جنبه مفهوم بحران امنیتی همانند مفهوم امنیت امری سهل و ممتن  است

ومان  بسیار سخت شود که ارائه ی  تعریف جام قدر مفهوم امنیت گسترده میی، آنزندگی انسان

ماید. مفهوم بحران امنیتی نیز در بسیاری مواق  امری بدیهی و مفروض انگاشته شده است، نمی
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های بحران امنیتی شود به بیان مصداقکه واقعیت آن است که وقتی از متصدیان امر خواسته میدرحالی

ق  هر کس بر کنند. درواهای نسبتاً متفاوتی برای بحران امنیتی اشاره میه کنند، هر ی  به مصداقاشار

پردازد. اسا  دیدگاه، تخص  و نگاه خود به موضوع امنیت و شرایط بحرانی به ارائه مصداق می

ضای کند، ممکن است از بین رفتن پایبندی اعمتخصصی که در بخش اجتماعی ی  جامعه فعالیت می

ه در بخش جامعه به آداب، رسوم و فرهنگ اصیل جامعه را مصداق بحران امنیتی بداند و فردی ک

عنوان المللی را بههای اقتصادی و دسترسی نداشتن به بازارهای بینکند، تحریماقتصادی فعالیت می

به سمت  نظران نیز تنها جنگ، کودتا، حرکت جامعهمصداق بحران امنیتی بداند. برخی از صاحب

دانند. با ران امنیتی میبراندازی حکومت، به خطر افتادن هیئت حاکمه و مواردی مانند این را مصداق بح

این تفاسیر ارائه الگویی علمی برای ارائه مفهوم بحران امنیتی، ابعاد و سطوح مختلف آن ضروری است 

ه این امر دست یابیم. تبیین مفهوم های مکتب کپنهاگ بکه در این مقاله تالش شد با استفاده از آموزه

پنهاگ به این معنا نیست که امکان تبیین بحران بحران امنیتی با استفاده از چهارچوب نظری مکتب ک

ها و مکاتب امنیتی میسر نیست. اینکه در این مقاله از چهارچوب مکتب امنیتی در قالب سایر نظریه

اه موس  و نسبتاً روشن این مکتب نسبت به امنیت شده است، به خاطر دیدگامنیتی کپنهاگ استفاده

های ه این امر اشاره شده است. در نهایت بر اسا  دیدگاهتفصیل بهای قبلی بهاست که در قسمت

توان بحران امنیتی را به شکل زیر ترسیم مکتب کپنهاگ و بررسی ادبیات موجود در زمینه بحران، می

 نمود.



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1399 یزئپا، 12 شماره ،چهارمسال  راهبردی، محیط لنامةفص / 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تقسیم طیمحستیز، امنیت را به پنج بعد نظامی، مکتب کپنهاگ

شرایط  -1هر ی  از این ابعاد دارای مراجعی هستند. اگر این مراج  در شرایط بحرانی یعنی  .کندیم

ی سری  ریگمیتصمو  یدهپاسخ مستلزمشرایط  -2باشد  و ناشناخته ثباتیبخارج از وضعیت عادی، 

د، با بحران ایجاد خطر برای ابعاد حیاتی مرج  امنیت متصور باش -3باشد  العادهفوقی مناب  ریارگکبهو 

بر  توانیمی امنیتی را نیز هابحرانامنیتی در هر ی  از ابعاد امنیت مواجه خواهیم شد. هر ی  از 

، ویژه، بطئی، طبقه اداری، عادی، عمدی، انعکاسی 8اسا  سه شاخ  تهدید، زمان و غافلگیری، در 

 88موضوع به مقایسه تحلیل فتنه تر شدن ی نمود. در ادامه برای روشنبندطبقهبحرانی  کامالًنوظهور و 
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های رایج در تحلیل بحران امنیتی( و عنوان یکی از مدلای بحران امنیتی)بهبر اسا  مدل سه مرحله

 پردازیم. مدل مطرح شده در این مقاله می

 ای بحران امنیتیبر اسا  مدل سه مرحله 88تحلیل فتنه 

ه اصوالً در مرحله بحران امنیتی نبوده است، چرا ای بحران امنیتی، این فتنبر اسا  مدل سه مرحله

که مطالبات مردمی در سطح سیاسی مطرح شده و اصوالً فضا وارد مرحله امنیتی نشده است. برای 

اسا  این مدل ی  رویداد باید با حرکت از مرحله اجتماعی به  تر شدن موضوع باید گفت برروشن

 دهد.این دیدگاه را توضیح میمرحله سیاسی و سپس امنیتی برسد. شکل زیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به شکلی بوده  88از طرفی کارشناسان طرفدار این مدل اعتقاد دارند، وسعت و فراگیری فتنه 

تأثیر قرارداده و به سایر نقاط کشور کمتر سرایت نموده است که بیشتر تهران و اطراف آن را تحت 
 از بحران امنیتی دانست. توان مصداقی است. بنابراین این رویداد را نمی

 شماریم:ها را برمیایرادهای بسیاری به این تحلیل وارد است که در ادامه چند مورد از آن
ناگهانی  صورتنکنند و به اصوالً رویدادها ممکن است سیر صعودی ترسیم شده را سپری -1

گرفتن مناقشات سیاسی مثال جنگ ی  بحران امنیتی است که گاهی بر اسا  باالعنواناتفاق بیفتند. به
 شود.های اجتماعی محق  نمیافتد و معموالً در الیهاتفاق می
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را  این مدل تصور اینکه ممکن است که در الیه اجتماعی یا سیاسی دچار بحران امنیتی شویم -2
دیگر عبارتیها متصور است. بهکه امکان ایجاد بحران امنیتی در هری  از الیهکند. درحالینفی می

ممکن است سیر صعودی ی  رویداد از مرحله پدیده تا بحران در الیه اجتماعی و یا سیاسی نیز رخ 
 دهد.

نظامی و های اجتماعی و سیاسی، ممکن است بحران امنیتی در الیه عالوه بر الیه -3
اعی و های اجتممحیطی نیز وجود داشته باشد. بنابراین تنها محدود کردن سیر بروز بحران به الیهزیست

 سیاسی ناق  است.

دارد که دیگر این مدل اذعان میعبارتیاین مدل توانایی تبیین شدت بحران امنیتی را ندارد. به -4
رود. اما در مرحله نهایی اینکه خود پیش میبه ی  رویداد از مرحله پدیده شروع و تا مرحله بحران

شدتی از بحران امنیتی روبرو هستیم، مشخ  ای است و ما با چه واق  در چه مرحلهبحران امنیتی به
 نیست. 

نوعی گردد( را بهعنوان مرج  امنیت سیاسی محسوب میحداقل ایده حاکمیت نظام)که به 88فتنه 
گیر شدن شعارهایی همچون »نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران«، با چالش روبرو ساخته بود. فرا

ها در اقشار فقیه و مانند آن، رسوخ مخالفتمخالفت با والیت»جمهوری ایرانی«، شعارهایی با مضامین 
رغم بروز جای ی  گروه و طیف خاص، دوقطبی شدن مردم در سراسر کشور)علیمختلف مردم به

علنی در تمام نقاط کشور(، ادعای ناکارآمدی نظام در برگزاری انتخابات صورت نکردن اعتراضات به
هایی از این ویژه نظارت استصوابی( و ... همه حاکی از مصداقنتخاباتی)بهنظام اآزاد، ایراد واردکردن به

شرایط خارج از وضعیت عادی جامعه و  -1امر دارد. از طرفی شرایط بحرانی محق  شده بود، یعنی 
 العادهفوقی مناب  ریکارگبهی سری  و ریگمیتصمو  یدهپاسخ مستلزمشرایط  -2بود،  ثباتیبعی نوبه

ایجاد خطر برای مرج   -3ه همین واسطه نیروهای امنیتی و انتظامی وارد عمل شدند. و بود و ب
خملی امنیت)ایده حاکمیت( به وجود آمده بود. درواق  ما با شرایط ی  براندازی نرم و کودتای م

.. های قبلی انجام شده در سایر کشورها مانند گرجستان، اوکراین و .روبرو بودیم که تمامی عالئم مدل
ی  بحران امنیتی سیاسی بود. بر اسا  مدل تبیین شده در  88را داشت. بر اسا  آنچه گفته شد، فتنه 

تواند محیطی(، خود میزیست این مقاله، هر بحران امنیتی)اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و
ن امنیتی سیاسی به وجود سطح)از اداری تا کامالً بحرانی( باشد، برای اینکه بتوانیم سطح بحرا 8در 

شده سطح گفته 8های هر ی  از را متوجه شویم الزم است بار دیگر مروری به ویژگی 88آمده از فتنه 
 داشته باشیم.
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 ( سطوح مختلف بحران4جدول)

غافلگیری/  میزان زمان میزان تهدید ت/سطحنوع وضعی
 شدهینیبشیپ

 غافلگیری کوتاه شدید بحرانی کامالً
 غافلگیری بلند دیدش نوظهور
 غافلگیری بلند ضعیف بطئی

 غافلگیری کوتاه ضعیف ویژه یا موردی
 شدهینیبشیپ کوتاه شدید انعکاسی
 شدهینیبشیپ بلند شدید عمدی
 شدهینیبشیپ بلند ضعیف عادی
 شدهینیبشیپ کوتاه ضعیف اداری
را مشخ  کرد چرا که  88فتنه طور تصریحی سطح بحران امنیتی سیاسی توان بهدر اینجا نمی

های انتظامی، اطالعاتی و امنیتی دارد. این امر نیاز به اطالعات دقی  و همفکری در سطح سازمان
بینی اند یا این وضعیت را پیشبرهه از زمان غافلگیر شدههای امنیتی در آن مثال اینکه سازمانعنوانبه
تر و یا باالتر هدایت کند. اما در اینجا برای تشریح به پایینمرحله  4تواند سطح بحران را اند میکردهمی

دهیم. اگر میزان تهدید ناشی نحوه مشخ  کردن سطح بحران امنیتی شرایط فرضی را مدنظر قرار می
، کوتاه باشد و از جادشدهیاشدید در نظر بگیریم و زمان الزم برای پاسخگویی به وضعیت را  88از فتنه 

های انتظامی، امنیتی و اطالعاتی را ناشی از ی  غافلگیری بدانیم که سازمان 88طرفی شرایط فتنه 
در  88فتنه  ای برای آن نداشتند، آنگاه باید اذعان نماییم که بحران امنیتی سیاسی ایجادشده دربینیپیش

و باالترین سطح( بوده است. حال اگر به این امر قائل باشیم که  8سطح کامالً بحرانی)سطح 
های امنیتی و اصوالً دولت برای چنین وضعیتی آمادگی داشته است، بحران در سطح ازمانس

 ( بوده است.4انعکاسی)سطح 

 چند مالحظه مهم:
نیست و تنها درصدد تبیین بحران امنیتی بر اسا   این تحقی  به دنبال تبیین مدیریت بحران -1

از ابعاد بحران امنیتی بیان شده باید چه  ی  چهارچوب علمی بوده است. اینکه در هر سطح از هر ی 
العملی نشان داد و چه سازوکاری برای مقابله با آن در نظر گرفت را باید در ی  تحقی  جداگانه عکس

 موردنظر قرارداد. 



 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1399 یزئپا، 12 شماره ،چهارمسال  راهبردی، محیط لنامةفص / 102

 

ه که کارشناسان امنیتی برای جلوگیری از ایجاد تشتت در افکار عمومی و عادی جلوه شددیده -2
گیری واژه بحران برای رویدادها اجتناب دارند. نگارنده اعتقاد دارد که باید بحران کاردادن اوضاع از به
کار عمومی آن ای شناخت ولی در مدیریت افبینانهگونه که هست و با دیدگاه واق واق  آنامنیتی را به

مسئله را طوری که به صالح است عمل کرد. درواق  اینکه ما اعتقادی به بحران امنیتی نداشته باشیم، 
تنها حل نخواهد کرد بلکه بسیج مناب  و برخورد با آن را با خطر و موان  متعددی مواجه خواهد کرد نه

ر از آن چیزی که باید باشد به و حداقل ضرر چنین حالتی آن است که زمان حل بحران بسیار بیشت
 رود.راحتی از بین نمیهای آن بهطول خواهد انجامید و ریشه

شده در این تحقی  بر اسا  نظریات مکتب کپنهاگ بوده است، این منیت مشخ مراج  ا -3
ها های حاکم بر آنهای سیاسی مستقر در کشورها و از طرفی ارزشمراج  با توجه به نوع نظام

توان با تغییر مراج  به نف  دولت و نظام مستقر در هر کشوری، مدل ییر است. بنابراین میتغقابل
 سازی نمود.ومیپیشنهادی را ب

سطح تبیین شده است)اداری تا کامالً  8ی  از برای تخمین اینکه بحران امنیتی در کدام -4
مثال وقتی گفته عنوانبههایی متناسب با وضعیت هر جامعه ترسیم کرد. توان شاخ بحرانی( می

ند را مشخ  کهایی که این شدت را تعریف میشود که بحران امنیتی شدید است، باید شاخ می
  کرد.

 


