امنیت جامعهای و سیاسی از رهگذر
سیاستگذاری اجتماعی
تاریخ دریافت4333/3/41 :

تاریخ پذیرش4333/5/3 :
*4

علی کریمی مله

چکیده
سیاستگذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به
عدالت ،پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث میشود که امییهت نتی ه
قهری آن است .این نوشت با الهام از رویکرد امییت ملی گسترده مکتب کپیهاگ از یک سهو
و آرای بلید و لیکورس در خصوص ابعاد جامع ای سیاستگذاری اجتماعی ،نسبت امییهت
ملی و سیاست اجتماعی را مطالع میکید .فرضی این نوشتار براین گزاره استوار اسهت که
سیاست اجتماعی از رهگذر ارتقاء کیفیت زندگی ،تأمین حقوق اجتماعی شهروندی ،تحقه
برابری ،آزادی ،عدالت ،انصاف ،ای اد دولهت فراگیهر ،تحقه حکه رانهی خهو ،،حهذف
نابرابریهای ساختاری و ارتقاء سرمای اجتماعی و از طری ای اد هویت مستحک ملی ،به
تحق امییت ملی پایدار میان امد.
کلیدواژهها :امییت ملی گسترده ،سیاستگذاری اجتماعی ،امییت جامع ای ،مکتب کپیهاگ
* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
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مقدمه
یافت های نظری و واقعیتهای ت ربی ،امییت ملی را فراییدی در حال شدن نشان میدهد؛
بدین معیی ک وقتی در مرحل ای امییت حاصل شد و یا درجاتی از آن ب دسهت آمهد ،به
خودی خود تداوم پیدا نمیکید ،بلک بر عکس ،امییت گاهی در معرض چالشهای جهدی
قرار میگیرد ،ب گون ای ک حتی گاهی دولت – ملت های جاافتاده نیهز بها معته ت حهاد
امییتی در اشکال مختلف روب رو میشوند .بیابراین ،امییهت سهازی به سهازوکار و نیهروی
پشتیبانی کییده نیاز دارد .ب ع وه ،این نکت نیز حائز اهمیت است ک توسل ب راه حلهای
سیاسی یا تدابیر نظامی صرف برای ای اد جامع ای امن ،باثبات و بی تیش کفایت نمیکید،
بلک الزم است با کاربست سیاست های اجتماعی ک هزیی تر و ک مخاطرهتر ،امییت مستمراً
مراقبهت و باز تولیهد شهود (  .)Dani and Haan 2008: 18بیهابراین ،حتهی اگهر امییهت در
جامع ای مستقر باشد ،الزم است با اتخاذ تهدابیر و سیاسهتههای میاسهب ،ارتقها یافته و
تقویت گردد .از این رو ،در کلی جوامع ،دولتها راههایی را جست و مهیکییهد تها امییهت
سیاسی -اجتماعی را ای اد و تقویت کی ید و آن را از رهگذر تعمی حس پیوستگی ،تعل و
وفاداری شهروندانشان استمرار بخشید و ایی ا نقط ای کانونی اسهت که سیاسهتگهذاری
اجتماعی کارساز واقع میشود و ب میزل یکی از عیاصر محوری امییت سازی پایدار جلهوه
میکید ،زیرا این نوع سیاست با ای اد رابط مسهتقی بهین دولهت و جامعه  ،گفتمهانی بها
پیامدهای قوی امییتزا می آفریید.
سیاستگذاری اجتماعی موضوعی جذا ،و گسترده است و ب جیب های مختلهف زنهدگی
مربوط میشود و کلی مسائل مربوط ب امییت جامع ای ،مسکن ،بهداشت ،آمهوزش و مراقبهت
اجتماعی را در بر میگیرد .برنام ریزی برای تهأمین چیهین اههدافی ،هه از طریه فراییهدهای
اجتماعی و ه سیاستگذاری دولت حاصل می شود .بیابراین ،اعتقاد بر این اسهت که تحقه
امییت ملی در معیای موسع در نظامههای سیاسهی معاصهر به میهزان زیهادی مرههون سیاسهت
اجتماعی است ( .)Beland and Lecoures 2008: 27ب بیان دیگر ،مداق در زیست اجتماعی و
سیاسی جوامع گوناگون نشان میدهد فراییدهای هویتسازی ،تحکی و یکپهارچگی سهرزمییی
ک در ذات امییت ب مفهوم مدرن آن قرار دارند ،دارای جیب قهوی سیاسهتگهذاری اجتمهاعی
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هستید و در سطوح دولتی و فرودولتی ،4سیاستگهذاری اجتمهاعی به جهزء مهمهی از فراییهد
امییتسازی تبدیل شده است.
با اییک از نظر تاریخی ،سیاست اجتماعی با ظهور دولت رفاه مقارن است ،اما درباره فه
رابط امییت و سیاستگذاری اجتماعی ،مطالعات نظامدار و نظریه پهردازی هدفمیهد انهدکی
صورت گرفت است .این در حالی است ک همواره یکی از مسائل مه در دولتهای مدرن و
ب ویژه متیوع ،موضوع سیاست امییت ،یکپارچگی سرزمییی ،همبستگی اجتمهاعی و تحکهی
آن از طری سیاستگذاری اجتماعی است؛ بدین معیی ک چه کسهانی اسهتحقاق 2داشهت و
مشمول بازتوزیع 3و عدالت اجتماعی واقع شوند و ب عتویت اجتماع درآیید یا از آن بهرون
رانده شوند؟ پاسخ مشخص بدین پرسشها « ،همه ملهت یها اعتهای اجتمهاع ملهی» اسهت
( .)Beland and Lecoures 2008: 1-2بدیهی است محصول چیین پاسهخ نظهری به همهراه
اقدامات و تدابیر عملی و اجرایی ،فراییدی فراگیر است ک نسبتی مستقی با امییت ملی دارد.
با توج ب این م حظات ،پرسش اصهلی نوشهتار ایهن اسهت که از لحهار نظهری نسهبت
سیاستگذاری اجتماعی و امییت ملی -امییت سیاسهی و جامعه ای -چیسهت؟ به تبهع عیهوان
مقال  ،پرسشهای فرعی دیگری نیز طرح میشوند مثل اییکه معیها و داللهت سیاسهتگهذاری
اجتماعی چیست؟ مؤلف های امییت سیاسی و جامع ای کدامید و کدام رویکرد امییهت ملهی بها
سیاستگذاری اجتماعی مرتبط میشود؟
مداق درباره رابط بین سیاستگذاری اجتماعی و امییت ملی قهدمت زیهادی نهدارد و آثهار
مکتو ،در این حوزه شمار چیدانی را نشان نمیدهد .با این حال ،مرور ادبیات مربوط ما را ب
چید اثر مستقی یا غیر مستقی  ،رهیمون نمود .نخستین دست از میابع ،مؤلف های امییت ملهی در
رویکرد مدرن را بررسی کردهانهد که کتها« ،مهردم ،دولهت هها و ههراس» (بهوزان  )4331از
نامدارترین آنهاست .بوزان در ایدهپردازی نوآوران خود با نقد سیتهای فکری سهیتی در بها،
امییت ،توسع مفهومی آن را با قائلشدن شهأن امییتهی بهرای موضهوعات فرهیگهی ،اجتمهاعی،
زیستمحیطی و میابع در کیار عوامل نظامی در مرکهز توجه خهویش نههاد .ایهن اثهر هرچیهد
1. sub-state
2. entitlement
3. re-distribution
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داللتهای ضمیی سیاستگذاران دارد ،اما موضوع سیاسهتگهذاری اجتمهاعی و نسهبت آن بها
امییت سیاسی و جامع ای از دایره شمول بحث آن خارج اسهت .کتها،ههای «چهارچوبی تهازه
برای تحلیل امییت» (بوزان ،ویور و ویلد « ،)4316مطالعات امییتی نوین» اثر تریهف و دیگهران
(تریف و دیگران  )4313و «امییت ملی در جهان سوم» نوشت آزر و مهون (آزر و مهون )4333
همگی با میطقی مشاب  ،برداشت نوین امییت و عیاصر آن را مفهومپردازی نمودهانهد ،امها نقهش
سیاستگذاری اجتماعی در تحق آن بررسی نشده است.
کتا« ،خشونت قومی و معمای امییت جامع ای» ( )Roe 2005ب خام روئ از دیگر میهابع
مه ب شمار میرود .نویسهیده پهس از بیهان اهمیهت ابعهاد جامعه ای امییهت در عهال نظهر و
سیاستگذاری عملی ،در فصول اول و سوم ،ابعاد مفهومی امییت جامع ای 4و تهدیدهای آن را
بر می شمارد و مطالعه مهوردی جوامهع مختلهف را در دسهتور تحقیه خهود قهرار مهیدههد.
مستقی ترین اثر در این مورد ،مقال «قبیل یا ملت؟ ملتسهازی و خهدمات عمهومی در کییها در
مقایس با تانزانیا» نگاشت میگوئل است ( .)Miguel 2004نویسیده مقال با توج به زمییه ههای
بیثباتی و ناامیی در جوامع چیدپارچ و ناهمگن ،نقهش خهدمات عمهومی و سیاسهتگهذاری
اجتماعی دو دولت کییا و تانزانیا را در نیل ب ثبات ،ه گرایی و امییت پایدار در تانزانیا و تداوم
بیثباتی ،نااستواری سیاسی ،ت زی اجتماعی و ناامیی در کییا بررسی میکید .با توج به مهرور
ادبیات تحقی میتوان مدعی شد بداعت این نوشت بر برقراری پیوند بین اهداف و کارکردهای
سیاستگذاری اجتماعی و مؤلف های امییت سیاسی و جامع ای استوار است.
بخشی دیگر از میابع ب طور عام ب موضوع سیاست گذاری اجتماعی اختصاص دارد که
«کتا ،مقدم ای بر سیاستگذاری اجتماعی» (مور  )4313از آن جمل است .نویسیده در این
اثهر بعهد از معرفهی ماهیهت ایهن رشهت نوظههور ،نقطه ثقهل بحهث را موضهوعات مطالعه
سیاستگذاری اجتمهاعی از قبیهل بهداشهت و درمهان و سه مت ،مسهکن ،محهیط زیسهت،
آموزش ،کار ،رفاه و غیره قرار داده و فقط ب طور غیر مسهتقی در بحهث از برخهی مفهاهی
مانید برابری ،انصاف ،عدالت ،آزادی و حقهوق ،به ابعهادی از موضهوع پرداخته که دارای
پیامدهای امییتهی هسهتید .میبهع دیگهر «سیاسهت اجتمهاعی؛ نظریه ههای ک سهیک ،مهدرن،
1. societal security
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پسههت مههدرن و مطالعههات مقایسهه ای» (همتههی  )4331اسههت کهه پههس از معرفههی رشههت
سیاستگذاری اجتماعی و حدود و ثغور موضوع آن ،ابعاد ایده سیاستگهذاری اجتمهاعی را
در نظری های س دوره ک سیک ،مدرن و پسامدرن ،ب ویژه تحوالت مفهومی و عملی آن را
ب طور مقایس ای مطالع کرده است.
از میابع التین مقال «ناسیونالیس  ،توسع و سیاستگذاری اجتماعی :سیاست ملتسهازی از
رهگذر سیاستگهذاری اجتمهاعی» ( )Kepssa, Beland and Lecoures 2011از میهابع مهه به
شمار میرود .نویسیدگان با اشاره ب اجماع گسترده محققان مبیی بر اییک دولتهای آفریقهایی
طی دو ده بعد از استق لشان در ده .4331م تا سالهای متعاقب اجرای برنامه ههای تعهدیل
ساختاری از نظر داخلی قویتر و بسیار همبست تر بودند ،بر این پرسهش تمرکهز کهردهانهد که
چگون میتوان وحدت ملی تع ببرانگیز این کشورها را در سالهای اولیه پهس از اسهتق ل
تبیین نمود؟ و چ راهبردهایی برای جلوگیری از تهدید واگرایی و میازعات قومی در سالهای
ب فاصل پس از استق ل اتخاذ شده است؟ این نویسیدگان ،متعاقهب بحثهی نظهری بها معرفهی
بعتی نمون ها بدین نتی

رسیدند ک دولتمردان کشورهای آفریقای زیر صهحرا در سهالههای

بعد از استق ل ب طور موفقیتآمیزی سیاستگذاری اجتماعی را ب مثاب ابزاری برای اههداف
بسیج و ای اد همبستگی و ملتسازی ب کار بردند.
بلید و لیکورس در کتابی دیگر با عیوان « ناسیونالیس و سیاسهت گهذاری اجتمهاعی »
(  ، )Beland & Lecoures 2008ضمن بررسی تئوریک رابط بهین دو متغیهر ،یافته ههای
نظری را بر س کشور کانادا ،بلژیهک و انگلسهتان تطبیه داده انهد .دنهی و ههان نیهز بها
ویراستاری کتابی با عیوان « دولت های فراگیر :سیاست گذاری اجتماعی و نهابرابری ههای
سههاختاری » (  ، )Dani & Haan 2008موضههوعات گسههتردهای مثههل مفهههوم شیاسههی
سیاستگذاری اج تمهاعی در چهارچو ،توسهع  ،نهابرابری ههای سهاختاری ،مطالعه ت ربهی
دولتهای رفاه در اروپا ،سیاست شیاسایی ،بازتوزیع اقتصادی و رفع و تقلیل نهابرابریههای
اجتماعی در آمریکای التین ،سیاست های تبعیض مثبت در هیدوستان ،و نیز تطبی مواردی از
سیاستگذاری اجتماعی در آفریقا را مورد بحث قرار دادهاند .چیانک پیداست این میابع فقط
ب ابعاد گوناگون سیاستگذاری اجتماعی توج کردهاند ،اما ب طهور مسهتقی نسهبتسهی ی
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سیاست گذاری اجتماعی و امییت سیاسی و اجتماعی را مطمح نظر قرار نهدادهانهد .بیهابراین،
این نگاشت برای رفع این خأل پژوهشی تحریر میشود.

الف .سیاستگذاری اجتماعی
درک رابط متقابل امییت ملی و سیاست اجتماعی ،نخسهت مسهتلزم بحثهی مفههومشهیاختی از
سیاستگذاری اجتماعی است .از این رو ،چید تعریف از این دانشواژه در پی میآید.
اگرچ ارائ تعریفی دقی از مفاهی علمی ک مورد پذیرش گسترده باشد مطلو ،است ،اما
باید اذعان نمود ک ارائ تعاریف مورد قبهول همگهانی از دانهشواژههها در علهوم اجتمهاعی از
دشواریهای همیشگی است و موجب مباحثات پردامی بین صاحبنظران میشهود .از ایهن رو،
دنیتههو اظهههار داشههت که هههر گونه ته ش بههرای ارائه تعریفههی دقیه و اجمههاعی از مفهههوم
سیاستگذاری اجتماعی ،غیر ضروری و بیهوده است .با این حال ،ب رغ اخت ف نظر و ابههام
در تعریف آن ،چید نکت کلیدی در تعریف سیاستگهذاری اجتمهاعی مهورد پهذیرش محققهان
است :نخست اییک سیاستگذاری اجتماعی با ارتقهاء زنهدگی افهراد ،گهروههها یها اجتماعهات
مربوط است ،دوم اییک سیاستگذاری اجتماعی میحصراً در اختیار حکومت نیست ،بلکه هه
بوسیل سازمانهای حکومتی و ه سازمانهای غیهر حکهومتی ان هام مهیگیهرد و سهوم اییکه
سیاستگذاری اجتماعی نتی

و محصول فراییدهای مختلف از جمل سیاست است (

 )2008: 331و حتی فراتر از آن میتوان گفت ک سیاستگذاری اجتماعی از مقول امر

Hoefer
سیاسی4

است و ب مسئل قدرت ،حفظ و تقویت آن یا ضد قدرت مربوط میشهود ،بهدین توضهیح که
سیاستگذاری اجتماعی و ارائ خدمات عمومی موضوعی غیر سیاسهی و خیثهی نیسهت بلکه
موضوعی ب شدت سیاسی است ک در سرتاسر تاریخ برای نیل ب اهداف سیاسی و به عیهوان
ابزار دولت برای نفوذ در اقصی نقاط قلمرو سرزمییی خود ،ای اد ه گرایهی میهاط پیرامهونی،
همگنسازی و استانداردسازی و جلب وفاداری و رضایتمیدی شهروندان عمل نمهوده اسهت.
( .)Walle & Scott 2009: 12بهها لحههار ایههن نکت ه مقههدماتی ،در ادام ه چیههد تعریههف از
سیاستگذاری اجتماعی ب میظور ایتاح نسبت آن با امییت ملی ارائ میشود.
"1. "the political
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سیاستگذاری اجتماعی ب تدابیری اشهعار دارد که بها نهاامیی اقتصهادی مبهارزه مهیکیهد،
درآمدها را بازتوزیع میکید و خدمات اجتماعی 4را برای شهروندان فراه میسهازد .ایهن نهوع
سیاست در قالب برنام های اجتماعی 2ب موضوعاتی مانید فقر ،بیکاری ،مراقبتههای بهداشهتی
و بازنشستگی میپردازد .اجرای چیین سیاستهایی ک عیایهت خاصهی به گهروهههای متیهوع
فرهیگی و ان میی دارد ،مستقیماً ب تکوین و تقویت همبستگی اجتماعی میان امد ک همهواره
م زم با سیاستگذاری اجتماعی ب کهار رفته اسهت .به نظهر مهور ،عهدهای سیاسهتگهذاری
اجتماعی را دخالت برنام ریزیشده و عامدان ای میدانید ک دولهت از طریه بهازتوزیع میهابع
برای رسیدن ب اهداف رفاهی در بین شهروندان ان ام میدهد .بر این اساس ،سیاسهتگهذاری
اجتماعی شکلی از دخالت دولت است ک در اهداف مه اجتمهاعی مانیهد عهدالت اجتمهاعی،
مساوات و عدم تبعیض ،حمایت از مردم آسیبپذیر و برنام ریزی مدبران زندگی بهرای بهبهود
رفاه و نیز تأمین نیازهای انسانی در با ،آموزش ،بهداشت ،مسهکن و تهأمین اجتمهاعی ت لهی
مییابد .موضوع اصلی سیاستگذاری اجتماعی ای اد نظام تهی و توزیع خدمات رفاهی اسهت
ک توسط نهادهای اجتماعی نظیر خهانواده ،شهبک ههای موجهود اجتمهاعی و محله ای ،بهازار،
بخههشهههای داوطلبانه و خیریه و نیههز سههازمانهههای دولتههی ان ههام مههیشههود .از ایههن زاویه
سیاستگذاری اجتماعی ن صرفاً یک رشت نظرورزی آکادمیک ،بلک م موع ای از کیشههای
اجتماعی است ک سیاستگذاران برای بهبود و ارتقاء سطح رفاه ،بهزیستی و کاسهتن از رنهج و
درد مردم در جهان واقعی ان ام میدهید (مور .)46-3 :4313
ب نظر بلید و لیکورس ،سیاستگذاری اجتماعی ک در گام نخست برای مبهارزه بها نهاامیی
اقتصادی ناشی از حوادث کار ،سن پیری ،بیکاری و بیماری اسهت ،عبهارت اسهت از سیاسهت
حکومتها در رابط با اقداماتی ک دارای تأثیر مستقی بر رفاه شهروندان از طری ارائ خدمات
و درآمد است .)Beland & Lecoures 2008: 16( .بلیث معتقد است سیاستگهذاری اجتمهاعی
در معیایی موسع عبارت است از ارائ خدمات و نقل و انتقال درآمد با هدف تقلیهل نهابرابری،
فقر یا ناامیی اقتصادی (.)Dani and Haan 2008: 123

1. social service
2. social programs
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ب باور دنی و هان ،به طهور سهیتی سیاسهتگهذاری اجتمهاعی بها مداخله حکومهت بهرای
فراه آوردن خهدمات اجتمهاعی تعریهف شهده ،ولهی آنهان بها فراتهررفتن از تعریهف محهدود و
دولتمحور ،4سیاستگذاری اجتماعی را م موعه ای از سیاسهتگهذاریههای عمهومی تعریهف
نمودند ک برای ارتقاء توسع اجتمهاعی از طریه دامیه وسهیعی از ابزارههای سیاسهتی از سهوی
بازیگران گوناگون فرمولبیدیشهده و به اجهرا در مهیآیهد ( )Dani and Haan, 2008: 27البته ،
گفتیی است اتخاذ سیاستهای اجتماعی در دولتهها و جوامهع گونهاگون ،ارتبهاط تیگهاتیگی بها
فلسف سیاسی حاک بر آنها دارد و فلسف های سیاسی متفاوت ،ب اجرای سیاسهتههای اجتمهاعی
مختلفی رهیمون میشوند .برای مثال ،راه حل رادیکهالهها بهرای حهل مسهئل فقهر ،ای هاد نظهام
سوسیالیستی است ،ولی محافظ کاران بر حفظ نظام سرمای داری از راه کاهش مالیات بهر ت هارت
و لیبرالها بر مهارتآموزی و ارتقاء فرصتهای آموزشی تأکید میکیید( .کرون .)51 :4331
ب طور خ ص  ،سیاستگذاری اجتماعی ب کاربست م موع تدابیر و سیاستهای راهیمایی
گفت میشود ک از رهگذر تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی بهتر ،موجهب پیشهبرد شهرایط به
سوی موقعیت میاسب میشود یا عبارت از رشهت تصهمیمات و قواعهدی اسهت که ارزشههای
اجتماعی را تعیین و توزیع میکید و ب میزل نظام رفاه اجتماعی بخشی از یک مکانیسه پرکییهده
شکافها و تفاوتهای جامع در نقش سازوکار تیظی کییده درونی نظام اجتمهاعی متعهادل ظهاهر
میشود ک در غیر این صورت جامع را دچار ناموزونی و عدم تعادل و مآالً نااستواری سیاسهی و
تیش اجتماعی مینماید ک همگی آثار جدی امییتزدا دارند.

ب .امنیت ملی گسترده
این نگاشت از رویکرد مدرن و موسع از امییت ملی و آموزههای مکتب کپیهاگ الهام مهیگیهرد
ک با اعتقاد ب چیدگان بودن ابعاد امییت ،ب ویژه عیایت به ابعهاد داخلهی و جامعه ای ،ارتبهاط
وثیقی با موضوع مقال پیدا مهیکیهد .الزم به گفهتن اسهت که امییهت ملهی به دلیهل ویژگهی
زمانپروردگی و زمیی محوری ،در گذر زمان دستخوش تحول مفهومی عمدهای شهد و از نظهر

1. state-centered
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افقی و عمودی توسع یافت .از نظر افقی ،برداشهتی از آن که فقهط بهر مسهایل امییتهی غهر،
تمرکزداشت و فاقد کاربرد در محیط امییتی کشورهای جهان سوم بود ،از سوی امییهتپژوههان
مورد انتقاد جدی قرار گرفت .از نظر عمودی نیز متأثر از تحهوالت سهاختاری جههان ،افهزایش
تعداد کشورهای مستقل جهان سوم و مواجه آنان با مشک ت و پیچیدگیههای ویهژه امییتهی،
تشدید وابستگی متقابل کشهورها و در نتی ه گسهترش مسهائل و مشهک ت جههانی ،توسهع
مفهومی امییت ک فراتر از رویکرد سیتی و با رهایی از تقلیلگرایی 4نظامیمحور ،ب ابعاد دیگهر
آن نیز بپردازد ،ضروری شد و بدین ترتیب ،دیدگاهی بسط یافت ک متمایز از رویکرد گذشهت
بود ،زیرا رویکرد ک سیک یا سختافزاری متأثر از مکتب واقعگرایهی سیاسهی ،سیاسهت را به
مثاب جیگ قدرت میداند و ب نقش مسلط دولت ملی اعتقاد دارد و آن را عامل اصهلی تهأمین
امییت میشمارد .ب ع وه ،خصیص های دیگری چون غر،محوری ،2بهرونپیهداری خاسهتگاه
تهدیدات امییتی ،نظامیگرایی و دولتگرایی ،نیز از ویژگیهای چیین رویکهردی معرفهی شهده
است .این رویکرد ک با خاستگاه غربی ،شرایط امییتی کشورهای غربی را مأخهذ تحلیهل خهود
قرار میداد ،با دو نارسایی مواج بود :اوالً موجب میشد امییتپژوهان در تحلیل شرایط کهام ً
متمایز امییتی جهان سوم ب انحراف روند و ثانیاً قابلیت تعمی برداشت سهیتی غهر،محهور به
مسایل امییتی جهان سوم از حیث متدولوژیک و محتوایی در معرض تردید بود .ب گفت ایهو،،
رویکرد برونپیداران امییتپژوهان غربی ک بر شیاسایی و اولویتبخشی ب تهدیدهای بیرونهی
امییتی مبتیی است ،برای کشورهای جهان سوم ک بیشهتر بها مشهک ت ،تیگیاهها و تهدیهدهای
داخلی روب رو هستید ،نارسا و غیرقابل کهاربرد اسهت ( .)Ayyoob 1995: 6رابهرت مانهدل بها
اشاره ب لزوم این بازنگری نوشت« :تغییرات عصر جدید ،مه  ،اساسی و آنقدر گسترده اسهت
ک ضرورت شدید ارزیابی الگوهای در حال ظهور و ارائ افکار جدید را مطرح ساخت اسهت،
زیرا بسیاری از مطالعات و نظری پردازیهای دوران جیگ سرد اکیون بیمعیی و فاقهد کهارآیی،
کوتاهبییان  ،عقبمانده و حتی نامربوط ب نظر میرسید .از این رو ،ما ب ساختن مفاهی جدیدی
از امییت ملی نیازمیدی  ،زیرا تئوریهای امییتی موجود نمیتوانهد از عههده تبیهین تحهوالت آن

1. reductionism
2. west-centrism
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برآیید (ماندل  .)41-46 :4333در برداشت جدیهد ،امییهت دیگهر معطهوف به تهأمین اههداف
فعالیتهای نظامی نیست ،بلک در عمل قلمرو مسایل مربوط ب امییت ،حوزههای غیر نظامی را
نیز در بر میگیرد .ب قول دیتر مانک ،4تعریف گسترده امییت شامل امییت کل جامع یا اجتماع
است ن اییک تیها میعکسکییده موضوعات امییتی در حوزه نظامی باشد ،زیرا امروزه حوزههای
خارج از قلمرو سیتی امییت نظامی اهمیت امییتی یافت اند (هورو .)443-444 :4313
با توج ب چیین انتقاداتی نسبت ب رویکرد سیتی از یهک سهو و وقهوع تحهوالتی از قبیهل
ظهور بازیگران فروملی 2و فراملی ،3تحهوالت تکیولوژیهک ،جابه جهایی در عیاصهر قهدرت و
اهمیتیابی نقش عوامل اقتصادی و علمی در مؤلف های قدرت ملی ،وقوع انق  ،اط عهات و
ارتباطات ک باعث تشدید وابستگی متقابل کشورها و جهانیشهدن بسهیاری از مسهائل امییتهی
گردید ،همگی در تغییر محیط امییتی جهان تأثیر بسزایی گذاشت ،ب گون ای ک تعریف امییهت
و ناامیی ،تهدیدها و فرصتها ،سازوکارهای امییتزایی و امییتزدایی متحول شده و ههر یهک
تعریف و مصادی تازهای یافت اند .ع وه بر آنک طیف جدیهدی از تهدیهدات غیهر نظهامی بها
گستره جهانی پدید آمد ک رفع برخی از آنها ب ت شی فراتر از اراده و توان یک دولت نیازمید
شد .از این رو ،در چید ده اخیر با ب چالش کشیده شدن برتری عیصر نظامی و دولتمحوری
در مفهومپردازی امییت ،ت ش برای فراخترساختن دستور کار امییت و قایلشهدن شهأن امییتهی
برای موضوعات و مسائل اقتصادی ،زیسهتمحیطهی ،فرهیگهی و اجتمهاعی در کیهار مسهایل و
موضوعات نظامی -سیاسی صورت گرفت .از این رو ،امروزه در مطالعات و بررسیهای امییت
دو دیدگاه وجود دارد :دیدگاه جدیدتر فهراخنگهران و دیهدگاه قهدیمی نظهامی و دولهتمحهور
سیتگرایان ک در این میان ،فراخنگران تعریف تهدید را از تهدید نظهامی محهض گسهتردهتهر
نموده و ب صورتبیدی عامتری رسیدهاند (بوزان  .)43-45 :4316ب بیان دیگر ،امروزه اغلهب
امییتپژوهان بر این اعتقادند ک مفهوم امییت باید در دو جهت گشوده و گسترده شود .نخست
اییک این مفهوم نباید فقط ب حوزه نظامی محدود گردد ،بلک باید دارای معیای عامتری باشهد
ک ن تیها بتوان آن را در عرص نظامی ب کار بست ،بلک در حوزهههای اقتصهادی ،اجتمهاعی،
1. Dieter Mahncke
2. sub-national
3. supra-national

امنیت جامعهای و سیاسی از رهگذر سیاستگذاری اجتماعی ــــــــــــــــــــــــــ 05

سیاسی و زیستمحیطی نیز قابلیت کاربرد داشت باشد .دوم ،هدف مرجع امییت یعیی آنچ که
باید امن بماند ،نباید صرفاً بر حسب کشور مفهومسازی شود ،بلک بایهد در برگیرنهده افهراد در
درون دولت و نظام بینالمللی مافوق آن نیز باشد (شیهان .)61 :4311
در راستای این تحوالت مفهومی از اواخر ده .4311م این ایده ک تأمین امییهت اصهلیتهرین
کارویژه دولت است میسوخ شد و در حالی ک دهه .4331م شهاهد ظههور و افهول ایهده امییهت
انسانی 4بود ک فرد را در مرکز م حظات امییتی قرار مهیداد ،در سهالههای اخیهر ،سیاسهتههای
امییتی معطوف ب برداشتهای جامعه ای از امییهت در قالهب هه گرایهی ،2تحهرک و پویهایی 3و
اعتماد 1ب مثاب ویژگیهای بییادین امییت گردید ( )Bilgin 2003: 204و در اقصی نقاط دنیها اعه
از مرکز و پیرامون ،هویت فرهیگی و امییت جامع ای ب موضوع محوری میاقشات نظهری و آرای
سیاسی تبدیل شده است .چون هر بحثی درباره امییت جامع ای درباره نسبت بین امییت و هویت
است و این رویکردی تازه است ،زیرا ب طور سیتی تأکید ایدههای امییت بر خطرهای خهارجی و
تهدیدهایی بود ک متوج حاکمیت دولت ،استق ل سیاسی و تمامیت سرزمییی آن بود ،اما از دهه
 .4331م با مورد پرسش قرار گرفتن چیین نگاهی ب امییت ،فهراحنگهران 5درصهدد تغییهر تمرکهز
مطالع بر حوزههایی جدید برآمدند .از این رو ،دیگر بخشهای امییت ب ویژه رابط بین امییهت و
هویت گروهی مانید هویت قومی ،برجستگی و اهمیت فزاییدهای یافت.
بیتردید ،پیشروترین رهیافت نظری در خصوص رابط امییت -هویت ب مکتهب کپیهگهاگ،6
متشکل از م موع محققین شاغل در مؤسس پژوهشی صلح کپیهاگ 3ب ریاست بهوزان و ویهور
تعل دارد .مفهوم پای ای آنان یعیی امییت جامع ای ب جد در کتا« ،هویهت ،مههاجرت و دسهتور
کار جدید امییت در اروپا» شرح داده شده است .شارحان این مکتب معتقدند در اروپهای معاصهر،
ناامییهای جامع ای از قبیل تهدیدهای متوج هویهتههای قهومی ،ملهی و دییهی ،در مقایسه بها
م حظات سیتی تر نظامیمحور ،اهمیهت بیشهتری یافته انهد ) .(Roe 2005: 3-4به بهاور بهوزان،
1. human security
2. cohesiveness
3. resilience
4. trust
5. wideners
6. Copenhagen School
7. Copenhagen Peace Research Institute
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ترسهای سیتی در خصوص امور نظامی هیوز وجود دارند ،اما مه تر از آنهها ،پیهدایش و ظههور
ناامییهای تازه است ک لزوماً متوج دولهت و نهاظر به برانهدازی نظهامی یها واژگهونی سیاسهی
حکومتها نیستید و از نوع تهدیدهای سیتی و متعارف از جیس دفاع از مرزهای قابل میاقشه یها
رقابت قدرت یا معمای امییت بین دولتها نیز نمیباشید ،هرچید هم اییها هیهوز اهمیهت دارنهد.
در واقع ،تأکید اصلی این ناامیی نوین جامع است تا دولت و این جامع ها هستید که در معهرض
علل و عوامل اصلی ناامیی واقع شدهاند .ب قول ویلیهامز ،موضهوع هویهت به مهه تهرین و البته
میاقش برانگیزترین عیاصر مباحثات معاصر درباره ماهیت امییت و آییهده مطالعهات امییتهی تبهدیل

شده است ).(Williams 1998: 204
در امتداد این تحوالت ،در ده های  4311و 4331م ،تئوری امییت فراتهر از پهارادای ههای
مسلط واقعگرا و نوواقعگرا سوق داده شد .چهون بهرای واقهعگرایهان و نوواقهعگرایهان دولهت
نخستین و مه ترین مرجع امییت 4بود .دولتها در قالب چالش نسبت ب حاکمیتشهان مهورد
تهدید واقع میشدند و چیین تهدیدهایی که و بهیش دارای ماهیهت نظهامی بودنهد و اولویهت
نخستین دولتها ه دفاع از حاکمیت خود (استق ل سیاسی و تمامیت سرزمییی اشان) بر ضد
ت اوز مسلحان بود و سایر انواع چالشها هرچید تا حدی مورد توجه بودنهد ،امها اساسهاً به
عیوان تهدید علی امییت ملی شمرده نمیشدند ( .)Lipshultz 1995: 5اما پایهان جیهگ سهرد و
تهدید رو ب کاهش جیگ هست ای سلط واقعگرایی و نوواقعگرایی در روابط بهینالملهل را به
چالش کشید و ظهور برداشتهای غیر نظامی از امییت را نمایان سهاخت .از ایهن رو ،در پایهان
ده  4311م .امییتپژوهان بدین باور رسیدند ک امییت ملی بایهد بازاندیشهی شهود تها شهامل
مسایل مربوط ب میابع ،محیط زیست و موضوعات جمعیتی شود .در همین راسهتا کهن

بهوث2

مه ترین تهدیدهای امییتی را عبارت از فروپاشی اقتصادی ،سهرکو ،سیاسهی ،کمیهابی میهابع،
مازاد جمعیت ،3رقابت قومی ،نابودی طبیعت و بیماری برشمرد (.)Booth 1991: 313–26

1. reference security
2. Ken Booth
3. over-population
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در راستای چیین بحثی ،واژه «امییت جامعه ای» را نخسهتین بهار بهوزان در کتها« ،مهردم،
دولتها و هراس» معرفی کرد ک طی آن ،امییهت جامعه ای در کیهار امییهت نظهامی ،سیاسهی،
اقتصادی و زیستمحیطی و در قالب توسع پایدار الگوهای سیتی زبان ،فرهیگ ،هویهت دییهی
و ملی و آدا ،و رسوم دولت تعریف شهد .بهوزان ههر  5بخهش امییهت را در درون برداشهت
نوواقعگرایان از امییت ملی فرمولبیدی کرد و هر یک از این بخشهها را به عیهوان عیاصهر و
بخشهای امییت ملی شیاخت و «جامع » یکی از بخشهایی معرفی شد ک دولت از آن ناحیه
می توانست تهدید نشود (.)Roe 2005: 42
در مفهوم پردازی نوین از امییت جامع ای مفهوم «بقها » 4مفههوم ی کلیهدی اسهت .در
حالی ک امییت دولت ناظر ب تهدید های ی است ک متوج حاکمیتش است  ،بدین معیهی
ک اگر دولتی استق لش را از دست بدهد  ،هرگز وجود نخواهد داشت ،امییت جامع ای
معطوف ب تهدید هایی است ک متوج « هویت » جامع است  ،یعیی اگر جامع ای هویتش
را از دست بدهد ،دیگر ب عیوان جا مع وجود نخواهد داشت .از این رو ،می توان گفت
بقا و موجودیت گروه های جامع ای بر صیانت از هویت جمعی آن مبتیی اسهت .از ایهن
رو  ،موریس پیرتون 2معتقد است ای اد هویت جمعی نیاز اولیه ملهت هها اسهت  ،چهون
هویت ع وه بر خودآگاهی یا آگاهی گروهی  ،مفهومی متشکل از نهوعی مفههوم مکهان،
اهداف گروه یا هی ارها و تاریخ گروه نیز هست .در این معیا  ،هویت چیزی است ک بقا
را ممکن میکید (  . )Pearton 1996: 6ب قول می ن کوندرا « شما با گرفتن خاطرات یک
ملت آن را می مد و نابود می کیید .شهما کتها ،ههایش ،فهرهیگش و تهاریخش را نهابود
می کیید و سپس دیگران برای آن ملت کتا ،می نویسید ،ب او فرهیگ دیگری می دهید و
تاریخ دیگری برایش کشف می کیید .بدین ترتیب  ،این مردم ب تدریج فراموش میکییهد
ک هستید و ک بوده اند » (  . )Kundera 1996: 218ب خاطر اهمیت این موضوع است ک
می توان گفت ب دون معیایی از هویت جمعی ،گهروه ههای جامعه ا ی موجودیهتشهان به
شکست و نابودی می ان ام د.

1. survival
2. Maurice Pearton
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در این برداشت ،هر بحثی از جامع درباره هویت است ،یعیی درباره خودپیداری افراد و
اجتماعات ک خود را ب عیوان اعتای یک اجتماع تعریف می کیید .جوامع واحدهایی هستید
ک ب وسیل نوعی حس و مفهوم هویت جمعی تشکیل شده اند و هویت جمعی همان چیزی
است ک ب ما امکان میدهد واژه «ما» را ب کار ببری  .با این تعریف ،وقتی از

جمهعبهودگی4

سخن میگویی  ،انواع معیی و متمایزی از رفتارها مد نظر است ک نمی تواند تها سهطح فهرد
فروکاست شود .همانید امییت دولت ،امییت جامع ای باید معطوف ب امییت جامعه ههایی در
نظر گرفت شود ک متفاوت و بیش از م موع گروه ههای اجتمهاعی افهراد تشهکیلدهیهدهاش
می باشد .این برداشت دورکهایمی از جامع است .در این برداشت ،جامع اگرچه از افهراد و
گروهها تشکیل میشود ،اما ب مثاب واحدی نگریست میشود ک واقعیت و موجودیتی مستقل
از آن خود و ماهیتی جدا از اجزای متشکل خود دارد و کلیت متمایزی را ب وجود مهیآورد
ک نمی توان آن را ب اجزای تشکیلدهیدهاش تقلیل داد (نقیبزاده  .)44 :4333از این زاوی ،
امییت جامع ای ناظر به حفهظ گهروهههای مهه اجتمهاعی و ههویتی اسهت .امییهت چیهین
همبودهایی ممکن است با امییت دولت در جایی ک دولت و جامع یکی باشید ،ه پوشهانی
پیدا کید یا ممکن است در جایی ک هویتهای قومی و ان میی چالشی را متوجه خصیصه
یکپارچ دولت ای اد میکیید  ،با امییهت دولهت متفهاوت باشهد ( .)Roe 2005: 45در همهین
راستا ،بوزان و همکاران ،امییت جامع ای را بدین شرح تعریف کردهانهد« :امییهت جامعه ای
عبارت ا ست از توانایی جامع بهرای تهداوم حیهات خهود تحهت شهرایط در حهال تغییهر و
تهدیدهای احتمالی و واقعی .ب طور خاص تر امییت جامعه ای دربهاره پایهداری ،2در درون
شرایط قابل قبول برای تعامل الگوهای سهیتی زبهان ،فرهیهگ ،اجتماعهات و آدا ،و رسهوم
دییی -مذهبی و هویت ملی است» ( .) Buzan, Waever & Vilde 1998: 23
با چیین برداشتی از جامع  ،نوع تهدیدهایی ک متوج آن است و اقدامات و سیاسهتههایی
ک برای دفع و تقلیل تهدیدهای امییتی اعمال میشوند نیز تفاوت میکید .در برداشهت جدیهد،
تهدیدهای امییتی جامع ای زمانی رخ میدهید ک جامع اعتقاد پیدا کید هویت «ما» در معهرض

1. collectivity
2. sustainability
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خطر قرار گرفت است؛ اع از اییک تهدیدها عییی باشید یا خیر .آن ابزارهها و شهیوهههایی که
میتوانید تهدید جامع ای باشید ،دامی وسیعی دارند از سهرکو ،و میهع بیهان و ابهراز آنهها تها
ممانعت از بازتولید آن در طول نسلها .طب نظر بوزان ،این تهدیدها شامل میع استفاده از زبان،
نام و پوشش ،بستن اماکن آموزشی یا عبادت ،اخراج یها کشهتن اعتهای اجتمهاع و ههر گونه
سیاستی است ک دامی تعل و ژرفای پیوستگی و تعهد متقابل را تحدید میکید.
تهدید نسبت ب بازتولید جامع زمانی رخ میدهد ک کاربرد مستمر تدابیر سهرکوبگران بهر ضهد
ابراز هویت صورت گیرد .اگر از نهادهایی ک زبان و فرهیهگ را بهاز تولیهد مهیکییهد ،بهرای ان هام
فعالیتشان جلوگیری ب عمل آید ،در آن صورت ،هویت از یک نسل ب نسل دیگهر به طهور مهؤثر
میتقل نمی شود .ب ع وه ،اگر توازن جمعیت در یک میطق خاص ب طور معیاداری تغییر کید ،ایهن
تغییر میتواند بازتولید جامع ای را مختل نماید .(Buzan, Waever & Vilde 1998: 48( .بیهابراین ،از
نظر برخی امییتپژوهان ،تهدیدهای بخش جامع ای ب س مقوله کلهی مههاجرت ،رقابهت افقهی 4و
رقابت عمودی 2تقسی شده است (بوزان ،ویور ،و ویلد .)424 :4316
در زمیی مهاجرت ،مث ً مردم الف در اثر ورود سیلی از مردم ب تسخیر آنها در میآییهد یها
قوام خود را از دست میدهید و ب دلیل تغییر ترکیب جمعیت ،هویت الف ه دستخوش تغییر
میشود مثل مهاجرت چیییها ب تبت یا روسها ب استونی .پس در چارچو ،امییت اجتماعی،
مهاجر ه میتواند ب عیوان «گهروه» فرهیگهی تهدیدکییهده تعریهف شهود که سهبک زنهدگی
جمعیت موجود را ب خطر میاندازد.
در رقابت افقی ،مردم الف اگرچ همچیان در سرزمین خود سکیی دارنهد ،ولهی به دلیهل نفهوذ
فرهیگی -زبانی شدید فرهیگ  ،ک در همسایگی آنهها وجهود دارد ،روشههای خهود را دگرگهون
میسازند ،مثل هراس کبکیها از انگلیسیزبانهان کانهادا و یها ههراس کانهادا از آمریکهاییشهدن و در
رقابت عمودی بر اثر اجرای نوعی طرح یکپارچ سازی-مانیهد یوگسه وی و اتحادیه اروپهایی -یها
نوعی طرح جداییطلبان میطق گرایان مثل کبک یا کاتاالنیا ک مردم الهف را به سهمت هویهتههای
فراختر یا محدودتر میکشاند ،آنان دیگر خود را مردم الف نمیشیاسید .هر دو نوع طرح مرکزگهرا و

1. horizontal competition
2. vertical competition
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مرکزگریز از نوع رقابت عمودی هستید ،ب این معیا ک بر سر شعاع دایرهههای هویهت یها اییکه بهر
کدام دایره هویت بیش از دیگران تأکید شود ،کشمکش دارند (بوزان ،ویور ،و ویلد .)416 :4316
طب میط بوزان ،تهدیدهای جامع ای از زاوی ابعاد گوناگون امییت قابل بررسی است .بهرای
مثال ،تهدید نظامی نسبت ب امییت جامع ای در قالهب غیهر مسهکونیکهردن یها اخهراج 4اعتهای
گروههای جامع ای قابل فه است .جاییک اعتای معتیابهی از جامع کشت یا اخراج میشوند یها
از انتقال مواریث فرهیگی از نسلی ب نسل دیگر بازداشت میشوند .ت اوز نظهامی به جامعه نیهز
نوعی تهدید تلقی میشود و مثال آن وقتی است ک رژی نیروهای مسلح خود را بهرای سهرکو،
جوامع خود ب کار میبرد؛ ب ویژه وقتی ک حکومت نماییهده یهک گهروه قهومی بهر ضهد دیگهر
گروههای قومی داخل جامعه باشهد ( .)Buzan, Waever & Vilde 1998: 46در بخهش سیاسهی،
تهدید نسبت ب جوامع ممکهن اسهت از حکومهت خودشهان و به شهکل سهرکو ،اقلیهتههای
کشورشان صورت گیرد .در این شیوه ،دولهتههای چیهدقومی مسهتعد شهکلگیهری نهاامییههای
جامع ای هستید .همچیین ،تهدید سیاسی میتواند ب وسیل خود دولت از طری قانونگهذاری در
زمیی تحدید و تتیی هویت جامع ای تقلیل یابد .در این حالت ،وقتی ماشهین دولهت کهام ً به
وسیل یک گروه جامع ای مسلط کیترل شود ،دولت ممکن است خود عامل و موجد تهدید باشد.
بخش اقتصهادی نیهز از دو طریه تهدیهداتی را متوجه جوامهع مهیکیهد :نخسهت اییکه  ،نظهام
سههرمای داری متمههایزبودگی فرهیگههی 2جوامههع را از راه ای ههاد محصههوالت جهههانی -تلویزیههون،
کامپیوتر و بازیهای رایان ای ،-دیدگاهها و نگرشها – مصرفگرایی ،مادیگرایهی و فردگرایهی-
و سبک زندگی – استفاده و اشاع زبان انگلیسی -از رهگذر جایگزینکردن هویهتههای مصهرفی
ب جای هویتهای سیتی مورد بیتوجهی قرار میدهد و دوم اییک نظام بازار آزاد رکود اقتصهادی
و بیکاری را موجب میشود ک جوامع را از برخورداری از شهیوه معمهولی و سهیتی زنهدگی بهاز
میدارد .در بخش محیط زیست نیز تهدید وقتی رخ مینماید ک هویت قویاً بها قلمهرو سهرزمییی
مشخص پیوند خورده باشد و فرهیگی ک ب عیوان شیوه زندگی اتخاذ شهده به سهرزمین معییهی
مشروط شود .در چیین مواردی ،انواع معییی از تهدیدها نسبت ب سرزمین مهیتوانهد تهدیدکییهده

1. depopulation
2. cultural distinctiveness
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موجودیت فرهیگ و گاهی خود مردم باشهد .قلمهرو از طریه آلهودگی ،تغییهرات آ ،و ههوایی،
جیگلزدایی ،کویریشدن و غیره آسیبپذیر میشود (.(Roe 2005: 50
بدین ترتیب ،مکتب کپیهاگ با پیشگامی نظری بهوزان تهدیهدها را از میظهر ابعهاد  5گانه
امییت تحلیل میکید ،اما نقط تمرکز این نوشت بر امییت جامع ای و سیاسی است .از ایهن رو،
الزم است امییت جامع ای و سیاسی واکاوی شود .ب عقیهده بهوزان ،امییهت سیاسهی به ثبهات
سازمانها ،دولتها ،نظامهای حک رانی و ایدئولوژیهایی ک ب آنها مشروعیت میبخشهد ،بهاز
میگردد و تهدیدهای وجودی آن بر حسب اصل سازنده و اساسی این بخش یعیی حاکمیهت و
گاه نیز ایدئولوژی دولت تعریف شده است .اما در بخش اجتمهاعی موجودیهت مهورد نظهر در
بحث امییت ،واحدهای جمعی بزرگی مانید ملتها و مذاهب هستید که مهیتوانیهد مسهتقل از
دولت نقشآفرییی کیید.
امییت جامع ای ب پایداری الگوهای سیتی ،زبان ،فرهیهگ و مهذهب و هویهت و عهرف
ملی ،در عین تحول آنها در محدودههای قابل قبول باز میگردد .امییت اجتماعی ک با مسئل
استحقاق 4و عدالت اجتماعی پیوندهای محکمی دارد ،با امییت سیاسهی که نهاظر بهر ثبهات
سازمانی دولتها ،نظامهای حک رانی و ایدئولوژیهای مشروعیتبخهش به حکومهتهها و
دولتهاست مرتبط ولهی متمهایز اسهت ،زیهرا بسهیاری اوقهات م رزههای دولهت و مرزههای
اجتماعی بر ه میطب نیست .همین موضوع نخستین انگیهزه را بهرای جهدیگهرفتن امییهت
جامع ای ب دست میدهد .انگیزه دیگر این است ک حتی در مورد «مردم واحد» ه دولت و
جامع دو چیز متفاوت هستید و هیگامی ک موضوع امییت قهرار گیرنهد ،دو میطه متفهاوت
دارند .دولت بر سرزمییی ثابت و اعتایی رسمی پایه مهیگیهرد ،در حهالی که یکپهارچگی
اجتماعی پدیده ب مراتب رنگارنگ تهری اسهت .عیصهر کلیهدی جامعه همهان اندیشه هها و
روی هایی است ک ب افراد ب عیوان عتو گروه اجتماعی هویت میبخشد .جامع از هویهت
یعیی برداشتی ک همبودها و افراد از خودشان دارند و آنها را ب عیوان اعتای جمع همبست
مشخص می سازد قوام میگیرد .این هویهتهها از سهازمان ههای آشهکار سیاسهی مهرتبط بها
حکومت متمایز ولی با آنها در ه تییدهاند.
1. entitlement
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مفهوم سازماندهیده بخش اجتماعی هویت است و ناامیی جامع ای زمانی وجود دارد ک هه
بودهایی از هر نوع ،تحول یا احتمالی را ب عیوان تهدیدی برای بقای خودشان ب عیوان هه بهود
تعریف کیید .طب تعریف ،امییت جامع ای ناظر بر گروههای هویتی بزرگ اسهت .ایهن مفههوم را
میتوان ب میزل امییت هویت 4ه گرفت .امییت جامع ای بر جمعهها و هویهت آنهها و اقهدامات
اتخاذشده برای دفاع از این گون هویت «ما» ناظر است (بوزان ،ویور و ویلهد .)411-413 :4316
امییت اساساً معطوف ب بقا و وجود است یعیی آنچ امییت را تعریف مهیکیهد ،تهدیهد وجهودی
است و بدیهی است هر تهدیدی ک ب حیات مادی و فیزیکی یک موجودیهت پایهان دههد ،یهک
تهدید امییتی است .در عین حال ،در مورد انسان و بشریت ،زندگی چیزی بهیش از صهرف بقها و
ادام حیات فیزیکی میباشد ،چ انسانها در سازمانهای اجتمهاعی پیچیهدهای زنهدگی مهیکییهد.
نظامهای باور دقی و ماهران ای را تدبیر و تعبی مینمایید ک شهاید جهان خهود را بهرای آن فهدا
سازند و همواره در آرزوی کیفیت زندگی بهتر از شرایط فعلی خود و اجداد و نیاکانشهان هسهتید.
بیابراین ،ب جاست ک انتظار مفهومی از امییت داشت باشی ک در بین مفروضه ههای آن درجه ای
از کیفیت حیات و حفظ ایدهها ،ارزشها ،جان انسانها و ساختارها نیز قهرار داشهت باشهد .همهان
گون ک سازمان ملل در سال  4331بیان داشت« :امییت انسانی ب تصهمیمات مربهوط نمهیشهود،
بلک ب جان ،شأن وکرامت انسانی ربط دارد» (شیهان .)14 :4311
بدین معیی ،میظور از جامع در ایی ا تیها گردهمایی فیزیکی افراد نیست ،بلک ع وه بر
آن پشتیبانی جمعی ،دییامیک و ارگانیک زندگی ب مثاب وجودی معیهادار 2اسهت .به همهین
دلیل است ک ت رب های انتمامی و مباحث نظری یک ده اخیر بدین نکت اشهعار دارد که
امییههت ن ه تیههها متشههکل از ابعههاد مههادی زنههدگی و صههیانت فیزیکههی جامع ه از ضههررها و
خسارتهای م حتمل است ،بلک ب ابعاد پیچیده اخ قی و اجتماعی مثهل اعتمهاد ،اطمییهان،
تعل و وفاداری نیز داللت آشکار دارد و چیانک توضیح داده شد ،مسهائل امییهت جامعه ای
همواره در نهایت ب هویت باز میگردد و سیاستگذاری اجتماعی با اتخاذ و اعمال تدابیر و
وضع سیاستهایی مآالً ب سهمت تقویهت هویهت جمعهی و حهس تعله به مهای مشهترک

1. identity security
2. meaningful existence
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هدفگذاری شده است و از این طری با تقویت هویت جمعی و افزایش دلبستگی ب هویت
ملی ،سامان امییتی مستحک می آفریید.
امییت سیاسی اما ناظر بر ثبات سازمانی نظ های اجتماعی است .گوهر بخش سیاسهی را
تهدیدهای مطرح برای حاکمیت دولت تشکیل میدهد .تهدیهدهای سیاسهی ثبهات سهازمانی
دولت را هدف میگیر ند .این تهدیدها گوناگونی د و از تحت فشار گذاشتن حکومت در زمیی
سیاسی خاص تا براندازی حکومت ،دامنزدن ب جدایی طلبی و از ه گسیخت کهردن کالبهد
سیاسی دولت ب قصد تتعیف آن را دربر میگیرد .آماج معمول تهدیدهای سیاسهی اندیشه
دولت ب ویژه هویت ملی و ایدئولوژی سازمانبخش و نهادهای ت لیبخش آن مهیباشهید و
نوعاً ب اعطا یا دریغ داشتن شیاسایی ،پشتیبانی یا مشروعیت باز میگردند .امییت سیاسی ناظر
بر تهدیدهای مطرح برای مشروعیت یا شیاسهایی واحهدهای سیاسهی یها الگوههای گهوهری
(ساختارها ،فراییدها یا نهادهای) میان آنهاست .ب طور کلی ،تهدیدهای سیاسی یا به الهف-
مشروعیت داخلی واحد سیاسی بر میگردد ک عمدتاً ب ایدئولوژیها و دیگهر اندیشه ههای
سازنده و موضوعات تعریفکییده دولت مربوط است و یا ب  -،شیاسایی دولهت از سهوی
جهان خارج و مشروعیت خارجی آن .تهدیدهای داخلی نوعاً خهاص دولهت ههای ضهعیف
است ک وج مشخص شان قوامنیافت بودن پای های آنهاست .در دولت ضعیف ،مرجعیهت و
اقتدار حکومت ب مراتب بیش از دولتهای قوی ب چالش طلبیده میشهود .در دولهتههای
ضعیف غالباً نهادهای اساسی و ایدئولوژی دولت تهدید می شود و خشونت سیاسی در سطح
گسترده رواج دارد.
اندیش های قوام بخش یک دولت نوعاً ملت گرایی و ایدئولوژی سیاسی اسهت .بها تهدیهد
کردن این اندیش ها میتوان ثبات و نظ سیاسی را تهدید کرد .این گون تهدیدها ممکن اسهت
متوج سهاختار موجهود حکومهت (بها زیهر سهئوال بهردن ایهدئولوژی مشهروعیتبخهش آن)،
یکپارچگی سرزمییی دولت (با تشوی جداییگزیدن از هویت دولتی) یا موجودیت خود دولت
(با تردیدکردن در ح دولت برای خودمختاری) باشد (بوزان ،ویور و وایلد )223-245 :4316
و سیاستگذاری اجتماعی با تقویت مؤلف های هویت ملی و تحکی وفاداری و دلبستگی ملهی
ب طور باواسط و غیر مستقی ب تقویت امییت سیاسی نیز میان امد.
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با توج ب چیین درکی از امییت ملی است ک آزر و مون معتقدند مشهروعیت ،یکپهارچگی
و توانایی سیاستسازی ،اجزای مفیدتر تشکیلدهیده نرمافزار مدیریت امییتی مهیباشهید .چهون
مشروعیت ،چارچو ،سیاسی ک ن سیسهت مهدیریت امییهت ملهی را شهکل مهیدههد ،بخهش
جداییناپذیر نرمافزار تلقی میشود .مسئل یکپارچگی ،زیربیهای اجتمهاعی و فرهیگهی سیسهت
مدیریت امییتی را شکل میدهد .ه صورتبیدی ع ی ملی و ه مکانیزم کلی نرمافزاری ،بها
توج ب میزان یکپارچگی ،مشروط میگردد .ناکامی در یکپارچ سهاختن گهروهههای اجتمهاعی
گوناگون و تبدیل آنها ب نیروی سیاسی متحد ،زیرساختهای سیاسی ک ن را چیدپاره سهاخت
و توان سیاستسازی را تتعیف میکیهد .در حهالی که مشهروعیت و یکپهارچگی چهارچو،
زمیی های نرمافزار را فراه میآورد ،توان سیاستسازی ،هست محرکه  ،شهیوههها و محتویهات
عملیاتی آن را تشکیل میدهد.
مشروعیت ضعیف ،توانایی های داخلی را ب تحلیل میبرد و توان کلی سیاسهتسهازی را
بدون انع طاف و غیر کارآمد میسازد .در میان آثهار جهانبی جدیهد فرسهودگی تهوان سیاسهی
داخلی میتوان ب این موارد اشاره کرد :کاهش شدید وفهاداری و تأییهد و رضهایت مهردم از
سیاست ها و تصمیمات دولت ،کاهش توان دولت در بسیج میابع انسهانی و مهادی در موقهع
بروز بحران امییت ملی ،کاهش مسئولیتپذیری یا خاتم یافتن واقعی نقهش ههدایتکییهدگی
دولت و کاهش شدید هماهیگی بین سیاستها و نیز کاهش شدید توان اجرای آن سیاستها
(آزر و مون .)423-443 :4333
چیدپارگی و تشتت و تبدیل دولت -ملت ب گروهههای قهومی متعهدد ،به مسهئل پیچیهده
امییت ملی ابعاد جدیدی میدهد .معمولترین بعد آن ،ناکامی کشور در ای اد احساس مشهترک
عمومی درباره ارزشها و ع ی ملی است ،زیرا شکافهای گروهی ریش دار ،اجازه گردآمهدن
نیازها ،ارزشها و ع ئ ملی را نمیدهد و هر گروه قومی ،هویت جمعی خهاص خهود را بهر
اساس ارزشها و ع ی گروهی-ب جای ارزشها و ع ی ملی -ای اد میکید .در این حالهت
غلب ارزشهای گروهی ب صورت فعالیتهای سیاسی آشکار از قبیل جیبشهای جداییطلهب
ک خواستار مشروعیت سرزمییی جداگان  ،ب معیهای اسهتق ل یها خودمختهاری از یهک واحهد
ارضی بزرگترند ،بروز میکید .چیین تحرکاتی ،تهدیدهای فوری و مهمی را متوج ارزشههای
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محوری مشترک در میان اکثریت جمعیت کشور مینماید .این تحرکات با ب مخهاطره انهدختن
تمامیت ارضی کشور ،باعث کاهش نظ و ثبات میشود و بهدین ترتیهب تهدیهدهای ناشهی از
تقسی بیدیهای گروهی و عدم یکپهارچگی سیاسهی ،هسهت اصهلی نهاامیی داخلهی را تشهکیل
میدهد و با ب مصرف رساندن تواناییها و میابع داخلی ،توان سیاسی کشور را فلهج مهیسهازد
(آزر و مون .)421-426 :4333
با این حال ،فقدان یکپارچگی لزوماً ب معیای فروپاشی و ت زی واحد سیاسی نیست ،زیهرا
در نبود دیگر میابع مشروعیتدهیده ،حکومتها گاهی قادرند با اجهرای برخهی سیاسهتههای
مردمی نیز مشروعیت کسب کیید .ب عیوان مثال ،اجرای سیاستهای اقتصادی ک رفاه اقشهاری
از جامع را ک ب لحار سیاسی از اهمیت برخوردارند ،افزایش دهد ،رژی را محبو،تر ساخت
و در نتی  ،مشروعیت آن را فزونی میبخشد .سیاسهتههایی که بهر جامعه و فرهیهگ تهأثیر
میگذارند ،مانید پیشبرد امر آموزش و پرورش ،توسع و ارتقهاء ورزش و تسههیل هزییه ههای
رفاهی میتواند موجب افزایش مشروعیت حکومت شود (آزر و مون .)345 :4333
آنچ از این م حظات فهمیده میشود این است ک سیاستگذاری اجتماعی با تدارک رفاه
و بهزیستی مردم و تمهید رضایتمیدی شهروندان بدون م حظ شاخصهای قهومی ،مهذهبی،
نژادی و غیره ه توان نظام سیاسی را ب نمایش میگذارد و ه با مت لهیسهاختن مشهروعیت
ثانوی نظام ،ب مثاب فرآییدی ک طی آن دولتها پس از مرحل اسهتقرار ،به بسهط و گسهترش
پایگاه اجتماعی خود و ارزشهای مشترک با شههروندان مهیپردازنهد (پورسهعید -324 :4313
 ،)322موجب ارتقاء میزان تعل و پیوستگی آنان ب نظام سیاسی میشهود که خهود در تحقه
امییت سیاسی و اجتماعی سه ارزندهای دارد.
بدین ترتیب ،بر خ ف رویکرد ک سیک ،در برداشت گسترده و نهرمافهزاری امییهت ملهی،
ضمن توج ب بعد نظامی ،بر نقش عوامل داخلی ،شامل عوامل اقتصادی ،زیستمحیطی ،عله
و دانایی ،کارآمدی و توان سیاستسازی ،روابط دولت و ملهت (مشهروعیت سیاسهی) و تهوان
یکپارچ سازی (ملتسازی) 4تأکید میشود .در این رویکرد ،خاستگاه تهدیهدهای امییهت ملهی
اغلب داخلی است .گرچ درونزوا بودن تهدیدها هیچگاه به معیهی نادیهدهانگهاری تهدیهدات
1. nation building
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خارجی نیست ،بلک بدین مفهوم است ک تهدیهدها فقهط ریشه ههای خهارجی نداشهت  ،بلکه
چیدبعدی 4هستید .ب ع وه ،تهدیدهای امییتی فقط با سختافزار نظامی دفع نمیشهوند ،بلکه
ب تیاسب نوع و ماهیت آنها ،راهبردها ،سازوکارها و ابزارهای ویژهای طلبید ،مث ٌ تهدید ناشهی
از بحران مشروعیت سیاسی یا فقدان یکپارچگی اجتماعی و نیز تهدید زیستمحیطهی هیچگهاه
با روشهای سختافزاری نظامی قابل حل نیست (کریمی مل و بابایی .)411-413 :4331

ج .سیاستگذاری اجتماعی و امنیت ملی
اعمال سیاستهای مؤثر برای نیل ب امییت ملی از طریه سیاسهت انسه ام ملهی ،یکپهارچگی
سرزمییی و تداوم هویت ملی در فرایید تاریخی و ب موازات تحوالت پرشتا ،علمهی ،فیهی و
اجتماعی ،از جمل دغدغ های بسیاری از صاحبنظهران بهوده اسهت .از ایهن رو ،به مهوازات
پیشرفت فرایید صیعتیشدن ،موضهوع اسهتمرار هه گرایهی و وحهدت ملهی و ضهعف و زوال
تعلقات فرودولتی در جوامع غربی چیدین بار در طول یکصد سال گذشت اع م شد ،به ویهژه
در ده های 4351و 4361از سوی محققان اشاع گرا یا انتشارگرا 2مثهل کهارل دویهه که آن را
مترادف سیتگرایی و عقبماندگی قلمداد کرد .از دیدگاه اندیش ورزانی مانید دویه ،اصهالت و
بقا با ملت است و ناسیونالیس فروملی پدیدهای نابهیگام بوده و در نتی ه نمهیتوانسهت مهانع
حرکت دولتها ب سمت تکمیل وحدت سیاسیشان شود .چون ب زع آنان میاط حاشهی ای
یا پیرامونی 3از امکانات و توانایی کمی برای مقاومت در برابر پیوندهای یکپارچکییهده متشهکل
از فرهیگ مسلط ،اقتصاد بازار در حال گسترش و دولت در حال توسهع برخهوردار بودنهد .در
این ارتباط ،نوعی نگاه قوی و هی اری مسلط بود مبیی بر اییک مقاومت در برابهر یکپهارچگی،
ه بیفایده و ه نادرست است.
ناگفت نماند ک از تز انتشارگرایی به سهرعت اعتبهارزدایی شهد و در اواخهر دهه  4361و
سرتاسر ده .4331م .جیبشهای هویتخواهان فروملی م دداً در بلژیهک ،کانهادا ،انگلسهتان و
1. multidimentional
2. diffusionist
3. peripheral
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اسپانیا ظاهر شدند .این جیبشها با تداوم حیات خهود ،نیهروی سیاسهی قدرتمیهدی را در ایهن
کشورها ب نمایش گذاشتید و در مواردی مثل بلژیهک ،پیکربیهدی نههادین دولهت را از دولهت
بسیط ب دولتهای فدرالی تبدیل کردند .با این حال ،نیل به یکپهارچگی ملهی و ملهتبهاوری
هیوز یک نیروی سیاسی زنده و بالیده ب شمار میرود (.)Law & Mooney 2012: 161
در نیم دوم قرن بیست و متعاقهب اسهتق ل دولهتههای آسهیایی و آفریقهایی و اعمهال
سیاستهای گوناگون ملتسازی ،تحلیل رابط متقابل بین سیاستگذاری اجتماعی و امییهت
ملی ،ب ویژه در جوامع متیوع فرهیگی ،موضوع مطالعه صهاحبنظهران واقهع شهد .آنهان در
بررسیهای خود ضمن توج ب تأثیر سیاستها و برنام های اجتماعی بر فرایید ملهتسهازی
و شهروندی و آثار امییتی آن در دولتهای صیعتی پیشرفت  ،رابط قوی بین متغیرههای فهوق
در کشورهای کمترتوسع یافت و دارای سابق مستعمرهشدگی را نیز مطالع کردند و دریافتید
ک برنام های اجتماعی در این کشورها نیز عیصر کلیدی ت شهای ملت سازی معطهوف به
ای اد امییت پایدار ب شهمار مهیرود ( .)Kepssa, Beland & Lecoures 2011: 2به عه وه،
بروز برخی رخدادهای اجتماعی و سیاسی در جریان تحوالت تاریخی جوامع مختلف نشهان
داد امییتسازی ،فراییدی ناتمام و مستلزم مراقبت و بازتوانی همیشگی است .ب همین دلیل،
دولتها راهها و سیاستهایی را جست و میکیید تا از راه تحکی پیوستگی ،تعل و وفاداری
شهروندان ،ب امییت پایدار رهیمون شوند .از جمل راه های ثمربخش و عیصر مرکهزی بهرای
پرورش احساس تعله مله ی و تحکهی و پایدارسهازی هویهت و مهآالً امییهت ملهی ،اعمهال
سیاستهای اجتماعی است ک با ای اد رابط ای مستقی بهین دولهت و جامعه  ،ارزشههایی
میآفریید ک آثار قوی امییتی دارند.
برنام های اجتماعی در حوزههایی مثل مراقبهتههای بهداشهتی ،آموزشهی و حمایهتههای
درآمدی ،نیهروی مهمهی بهرای تقویهت اجتمهاع ملهی هسهتید ،چهون ایهن برنامه هها متتهمن
سازوکارهای دربرگیری 4و برونرانی 2است و ای اد درونگروه را در سطح اجتماع ملهی میسهر
میسازد .ماهیت بازتوزیعی برنام های اجتماعی پیوندهای بییادییی بین شهروندان ای اد میکیهد

1. inclusion
2. exclusion
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ک ب سیاستمداران اجازه میدهد آنها را ب میزل پیونهدهای ملهی عییهی به نمهایش بگذارنهد.
اجرای این برنام ها میتواند اجتماع تصوری 4را ب اجتماع و جهان واقعی 2مبدل سهازد ،چهون
هم شهروندان و مشموالن سیاستهای اجتماعی از مزایای حمایتهای عییی دولت برخوردار
میشوند و نقش حمایتی آن را در زندگی روزمره خویش لمس و مزایای مشهترکی را دریافهت
میکیید و بدین طری  ،اعتای برابر جامع قلمداد مهیشهوند و بها تقلیهل احسهاس تبعهیض و
محرومیت ،تعلقشان ب جامع ملی افزوده میشود و آشکار است ک عدم احساس محرومیت و
تبعیض ،آثار پرقدرت امییتزایی دارد ،همانگون که به طهور معکهوس نارضهایتی حاصهل از
ادراک محرومیت ب قول گر شرط اساسی انگیزانیده مشارکتکییهدگان در خشهونت جمعهی را
سبب میشود (گر .)33 :4333
در یک مطالع ت ربی محققهان دریافتیهد که در دولهتههای چیهدملیتی ،سیاسهتگهذاری
اجتماعی وزن زیادی در ارتقاء وحدت و همبستگی ملی و نیل به اسهتواری ،ثبهات سیاسهی و
امییت داخلی ایفا نموده است .برای مثال ،در بریتانیا سیاستهای اجتمهاعی پهس از جیهگ به
عیصر کلیدی وحدت ملی تبدیل شد و اجرای برنام های اجتماعی جدید ک ب هم شهروندان
بریتانیا مزایا و میافع فراگیری اعطا میکرد ،ب تتمین وفاداری مستمر اسکاتلیدیها به بریتانیها
در زمانی ک کل امپراطوری فرسوده شده بود ،کمک زیادی کهرد .در کانهادا نیهز عصهر پهس از
جیگ جهانی دوم با توسع برنام های نوین اجتماعی مقارن شد ک ب ایده شهروندی اجتماعی
معیا بخشید و ب رغ ساختار فدرالی کشور کمک کرد کبکیها با حکومت مرکهزی و اجتمهاع
وسیعتر کاناداییها پیوستگی پیدا کییهد و از تعقیهب سیاسهتههای مرکزگریهز فاصهل بگیرنهد
(.)Kepssa, Beland, Lecoures 2011: 4-5
متخصصان مطالعات آفریقا نیز ب تأثیر سیاستگذاریهای اجتماعی بر همبستگی و انس ام
ملی این جوامع توج نشان دادند و اذعان کردند که چگونه در دوران پسااسهتق ل در اغلهب
کشورهای آفریقای زیر صحرا ،اجرای برنام های اجتماعی ب ویهژه طراحهی نظهام آموزشهی و
سیاستهای بازار کار ،تعامل بین قومی و همبستگی ملی را تشدید نموده و ظرفیهت و توانهایی

1. imagined community
2. real world
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مردم را در کیار رشد اقتصادی بهبود بخشهید .بهرای مثهال در نظهام آمهوزش مدرسه ای ،همه
اعتای گروههای قومی از تسهی ت آموزشی مشاب مثهل خوابگهاهههای دانهشآمهوزی ،امهاکن
غذاخوری و ک سهای درسی بهرهمید شدند و از طری نزدیکی بین قهومی ،چیزههای زیهادی
درباره یکدیگر آموختید و روابط دوستان را فراتر از ع ئ و وابستگیهای قومیشهان تحکهی
بخشیدند .ب ع وه ،پزشکان ،معلمان ،پرستاران و دیگر متخصصان ب میاطقی غیر از جغرافیای
قومی خود اعزام شدند تا در خدمت کشور یکپارچ خود قرار گیرند .هدف این سیاسهت ایهن
بود ک دشمییهای قومی قبلی تتعیف شود و فراییهد ادغهام ملهی گسهترش یابهد و وفهاداری
جمعی ب شهروندی دولت توسع پیدا کید.
ب نظر این صاحبنظران ،ب رغ موفقیت اولی دولتمردان در خصوص سیاسهتگهذاری
اجتماعی در کشورهای آفریقای زیر صحرا ،بحران اقتصادی ده .4331م و نتایج آن در قالب
اتخاذ سیاستهای نئولیبرال ،آنان را واداشت تا سیاسهتگهذاری اجتمهاعی را رهها کییهد .در
نتی  ،سیاستمداران این کشورها بسیاری از یاران های دولتی را حذف کردنهد و بهرای ارائه
برخی خدمات اجتماعی شامل آموزش ،مراقبتهای بهداشتی و مسکن از مردم پول دریافهت
کردند .ب ع وه ،فعالیت های تحت مالکیت دولت و شرکت های دولتی ک بهرای بسهیاری از
شهروندان اشتغال ای اد می کردند ب کارآفرییان و فعاالن اق تصادی خصوصی فروخت شهدند
ک پیامد آن بیکاری و فقر فزاییده تعداد زیادی از شهروندان بود .ایهن امهر رهبهران قهومی-
محلی سیتی را ترغیب کرد تا با ارائ برخی خدمات اجتماعی ب مردم ،مشهروعیت محلهی و
سیاسی خود را افزایش دهیهد .در ایهن میهان و در بحبوحه هزییه ههای اجتمهاعی ناشهی از
سیاست های نئولیبرال ،بسیاری از آفریقائیان ن سبت ب دولت دلسرد شده و زمزمه جهدایی از
آن را سر دادند .نومیدی از دولت و تمایل ب ت زی از آن ،ن تیها ب تتعیف حس هویت و
همبستگی ملی ،بلک ظهور سیسهت ههای مهوازی سیاسهی ،اقتصهادی ،فرهیگهی و اجتمهاعی
ان امید ک برای جلب وفاداری شهروندان با دولهت رقابهت و گهاهی وارد کشهمکش بها آن
میشد (.)Animashaun 2009: 48-49
یکی از نکات قابل م حظ در خصوص نقش سیاستهای اجتماعی در فرایید امییت ملهی،
مطالع گستره فراگیری و شمولیت سیاستهای اجتماعی در رابط با اعتای جوامع فرهیگی و

 34ــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  35پائیز 36

ب طور کلی اعتای ملت است .در این مورد گفت شده ک سیاستگهذاری اجتمهاعی فراییهدی
ملتمحور است ،زیرا گروههای داخل یک ملت یا همهان درونگهروههها 4مطالبهات مشههود و
احساسی را مطرح میکیید مبیی بر اییک ملت ب طور جمعی دارای خصوصیات و ویژگیهایی
بارزتر از دیگر گروههایی است ک خارج از ملت قرار گرفت اند .بیابراین ،برنام ههای اجتمهاعی
بیش از دیگر برنام ها با زندگی روزمره مردم اصهطکاک پیهدا مهیکیهد و همبسهتگی سهرزمییی
میآفریید .در نتی  ،حکومتهایی ک م موع ای از برنامه ههای اجتمهاعی را عرضه و اجهرا
میکیید ،پیوندهای مستقی  ،صمیمان و محسوسی با ملت تحت حکومت خود ای اد مهیکییهد.
سیاستگذاری اجتماعی ملت سازی را ب میزله چهارچوبی جمعهی بهرای ای هاد حهس تعله
مشترک بین گروههای اجتماعی نامت انس و چیدپارچ میآفریید .بها چهارچو،بیهدی زنهدگی
روزمره ب شیوههای متیوع ،سیاستگذاری اجتماعی ب مثاب ابزاری مؤثر معیا و امکان «اجتمهاع
عدالت اجتماعی» 2را شکل داده ،تیظی و هدایت میکید .از این میظر ،اعتقاد بر ایهن اسهت که
سیاستگذاری اجتماعی برای فرایید ملتسازی و امییتزایی در درون جوامع متیهوع عیصهری
محوری است و از پتانسیل ویژهای برای ای اد ه گرایی ،هویهت جمعهی و آفهرییش اسهتواری
سیاسی برخوردار است (.)Law & Mooney 2012: 161
فه نسبت سیاستگذاری اجتماعی و امییت سیاسی -اجتماعی از راه مداقه در مفههوم ملهت
نیز ممکن میشود .در این خصوص شایان گفتن اسهت که ایهن نوشهت بها الههام از آرای بلیهد و
لیکورس و با فراتررفتن از تعریفهای یکبعدی از ملت ،آن را ب طور توأمان واجد ابعاد عییهی و
ذهیی میداند و سیاستگذاری اجتماعی سه زیادی در تحق ابعاد دوگان ملتبهودگی دارد که
ب ویژه بعد ذهیی آن در احساس امییت و تحق امییت ملی نقشی انکارناپذیر دارد.
تعریف عییی ملت ،ملیت را ب وجود مختصات نهادین ،اقتصادی ،نژادی و فرهیگی معییهی
پیوند میدهد و ملت را گروهی برخوردار از برخی ویژگیهای مشهترک مثهل زبهان ،فرهیهگ،
دین ،پیشیی و نظام اقتصادی معرفی میکید ک تمهایزبخش آن از دیگهر جوامهع و ملهل اسهت.
تعریف ذهیی ملت را محصول اراده ،عمل یا خواست جمعی میداند .در این برداشت ،ملت به

1. ingroup
2. social justice community
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وسیل ع ئ مشخصی تعریف نمیشود ،بلک بیشهتر به وسهیل اراده و تمایهل مشهترک بهرای
ه زیستی شیاخت میشود .از این میظر ،ملت گروهی است که اعتهای آن یها حهداقل بخهش
مهمی از آن فکر میکیید یک ملت را تشکیل میدهید .امها به نظهر «بلیهد و لیکهورس» ،ملهت
متشکل از ابعاد ذهیی و عییی ب طور توأمان است .از یک سو ،ایهده ذهیهی ع قه به زنهدگی
مشترک ،در صورت فقدان برخی انواع معیارهای عییی (فرهیگهی ،دییهی ،مهذهبی ،سیاسهی یها
نهادین) ب سختی قابل فه است ،اما از طرف دیگر ،ع ئ مشترک تیها زمانی اثرگذار میشهود
ک از طری تدابیر و سیاستگذاریهایی با نوعی حس پیوند و همانیدی همهراه شهود .از ایهن
رو ،ملت ن تیها ب وسیل حس با ه بودن 4ب حرکت درمیآید ،بلک تکوین ،تحکی و تهداوم
آن وابست ب اعتقاد ب سرنوشت مشترک نیز هست ک از طری هویت فراگیر پشتیبانی میشهود
و سیاستگذاری اجتماعی در ای اد و تحکی چیین حسی سهمی بسزا دارد .بیابراین ،ملت یک
گروه سرزمییی است ک اعتای آن دارای حس مشترک خاصی از همبستگی و هویهت هسهتید
) )Beland & Lecoures 2008: 15و روشن است ک وجهود هویهت مشهترک و همبسهتگی از
لوازم قطعی امییت ملی ب شمار میروند.
از میظر کارکردگرایان  ،ب نظر بلید و لیکورس ،د و مفهوم کلیدی که سیاسهتگهذاری
اجتماعی را با ملت سهازی و به واسهط آن بها امییهت ملهی پیونهد مهیدههد ،عبارتیهد از
همبستگی 2و هویت .3در این خصوص ،خدمات اجتماعی و حمایت های همگانی  ،ب مثاب
نشانگان فراگ یری و نمادهای وحدت و همبستگی و همانیدی چارچو،سازی مهیشهوند؛
مثل خدمات بهداشت همگانی ک ن بر اساس شاخص های تمایزبخش و غیر جامع قومی،
زبانی و نژادی ،بلک طب معیار شهروندی و ب دون تفاوت و تمایز ب هم شهروندان ارائه
می شود تا از موضع انصاف ،1عدالت 5و ترح  ،6رفاه مادی خانواده ها یا گروه ها را حفظ و
تقویت کید.
1. togetherness
2. solidarity
3. identity
4. fairness
5. justice
6. compassion
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ب عقیده آنان ،دولتها در کشورهای مختلف سیاست اجتماعی را بهرای ارتقهاء همبسهتگی و
آفرییش حس ملتبودگی 4با کمترین هزیی ممکن ب کار میبیدند ،زیرا سایر شهیوهههای ای هاد و
تقویت ملتبودگی و انس ام ملی از طری همانیدسهازی فرهیگهی -حتهی اگهر شهامل سهرکو،
آشکار نباشد -گزیی ای مسئل ساز است .بیابراین ،اعتقاد بر این است ک حقوق و برخورداریههای
اجتماعی ،نیروی قدرتمیدتری برای تقویت اجتماع ملی و نیل ب امییت ملی در معیهای موسهع آن
است .ب همین جهت ،بسیاری بر این باورنهد که در شهرایط تیهوع فرهیگهی و در جهوامعی که
شکافهای اجتماعی و اقتصادی از ظرفیت قطبیسازی و پتانسیل تفکیک و تمایز جدی و عمیه
اجتماعی برخوردارند ،سیاستگذاری اجتماعی نقشی پیوندزنیده و درجهت تعمی همبسهتگیهها
و پیشبرد پیوستگیها دارد و ب عیوان سازوکار دربرگیری و تقویت پیوندهای بهین ذهیهی عمهل و
از رهگذر تشکیل اجتماع ملی دستیابی ب امییت ملی پایدار را میسر میکید.
ع وه بر این ،ماهیت بهازتوزیعی سیاسهتگهذاری اجتمهاعی و نقهش آن در ای هاد احسهاس
عدالت و مآالً همانیدی و همبستگی اجتمهاعی و شهکلگیهری پیونهدهای بییهادین و عمیه بهین
شهروندان ک از لوازم امییت پایدار ب شمار میروند ،حائز توج است .در این برداشهت ،اجهرای
برنام های اجتماعی ،وجود اجتماعی واقعی را عیییهت مهیبخشهد که اعتهایش مشخصهاً دارای
روابط چهره ب چهره نیستید .با اجرای سیاسهتههای اجتمهاعی ،شههروندان به درک مشهترک و
بییادییی از اهداف و پیامدهای استخراج میابع و مالیاتها ب ههدف بهازتوزیع درآمهد و مبهارزه بها
تیگیاها ،محرومیتها و ناامییهای اقتصادی دست مهییابیهد .همهین مشهترکبهودگی 2اسهت که
احساس یگانگی و همبستگی میآفریید ( .)Beland & Lecourse 2008 :21بیابراین ،سیاستههای
اجتماعی ب آفرییش روح ملتبودگی ،شکلگیری حس همسانی و تعل ملی مدد میرسهاند و از
این راه آرامش ،رضایتمیدی و ثبات سیاسی و اجتماعی را ب ارمغان میآورد.
الزم ب گفتن است ک ابزاریبودن برنام های اجتماعی مطل نیست چون انهواع بسهیاری از
محدودیتها میتواند در این مسیر مداخل نمایهد از قبیهل افهول رشهد و بههرهوری اقتصهادی،
افزایش هزیی های برنام های اجتماعی مثل بیم س مت همگانی یها تحهول ایهدئولوژیک مثهل

1. nationhood
2. commonness
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ظهور نئولیبرالیس ک همگی می توانهد گسهترش سیاسهت اجتمهاعی را تهدیهد کیهد .در چیهین
شرایطی ،وفاداری شهروندان فرسایش مییابد و از رون افتادن سیاست اجتمهاعی بها تتهعیف
مظاهر عملی ملتبودگی و سران ام ،نقصان شاخصهای امییت داخلی همراه میشود.
سیاست اجتماعی ع وه بر بعد قدرتمید سیاستگذاران  ،از وج اخ قی نیز برخهوردار اسهت
و اصولی مانید برابری ،انصاف ،نیاز ،4آزادی و حقوق را در بر میگیرد .بُعد اخ قی اصل رفهاهی،
بایدها و نبایدها را در بر میگیرد .با تکی براصل برابری ،سیاستگذاریههای اجتمهاعی به میزله
ابزار یا سازوکاری ظاهر میشود ک با آن میتوان با برابرکردن مستمریهای بهداشهت و سه مت،
آموزش و سایر خدمات ،جامع ای میصفان تر ای اد کرد .ب قول جان راولهز ،ههدف اساسهی ههر
سیاست باید برابری باشد و تا جایی ک ممکن است «چیزهای خهو »،زنهدگی مانیهد آمهوزش و
تعلیمات ،فرصتهای کار و شغل ،خدمات رفاهی ،اوقات فراغت و غیره باید ب طور برابر تقسهی
شود (مور  )36-23 :4313و سیاست اجتماعی ب دنبال تحق چیین هدفی است.
برابری دربردارنده معیایی از انصاف و برابری فرصتها 2نیز هست و از این دیدگاه ،ههدف
سیاستگذاری اجتماعی کمک ب ای اد جامع ای است ک مردم در آن احساس کیید ب اجتماع
مشترک تعل دارند و در آن ب طور آزادان و برابر در اتخاذ تصمیمات سیاسی درباره آییدهشان
مشارکت میکیید .همچیانک مارشال پای گذار اصول مساواتگرایی جامع رفاهی معتقد اسهت:
«بسط خدمات اجتماعی تیها وسهیل ای بهرای برابرسهازی درآمهدها نیسهت .آنچه مهه اسهت
توانمیدسازی کل ماهیت زندگی متمدن ،کاهش کلهی نهاامیی و خطهر و برابرسهازی شهانس و
سعادت ک و زیاد در تمام سطوح است .برابری موقعیتها 3مه تهر از برابهری درآمدهاسهت».
نابرابری درآمدی از این جیب مه است ک نابرابریهای وسیع ک می ر ب تقسیمات اجتمهاعی
و شکاف میان افراد میشوند از نظر اخ قی غلط هسهتید .عه وه بهر برابهری و انصهاف ،ایهده
برابری فرصتها نیز در وضع و اجرای سیاستهای اجتمهاعی مهه تلقهی مهیشهود که از راه
سیاستهای رفع موانع تبعیض و بهبود دسترسی ب شهغل ،آمهوزش و دورهههای کهارآموزی و

1. need
2. equality of opportunity
3. status
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اشتغال محق میشود ،چراک کار درآمدزاست و اغلب ارتباطات اجتماعی فراه میکید و طرد
اجتماعی را کاهش میدهد (مور .)16-11 :4313
رابط بین سیاستگذاری اجتماعی و امییت ملی از میظر حقهوق اجتمهاعی شههروندی هه
قابل مطالع است ،ب ویژه اگر از دیدگاه مارشال به انهواع حقهوق شههروندان بیگهری  ،اعمهال
سیاستهای اجتماعی راهی برای تحق حقوق اجتماعی مهردم اسهت .از نظهر مارشهال ،انهواع
حقوق عبارتیداز :حقـق مـدنی؛ شهامل آزادیههای اساسهی قهانونی مثهل آزادی از تبعهیض،
دستگیری و بازداشت خودسران  ،آزادی تشکیل گروه و بحث گروههی ،آزادی انتشهار و بیهان؛
حقق سیاسی ک آزادی و استق ل را ب ح رأیدادن ،پیوستن و مشارکت در احزا ،سیاسی،
پرسشگری از دولت یا داشتن دولت پاسخگو گسترش میدهد و حقق اجتماعی که درگیهر
با تعهدات بیشتری است و ح دسترسی ب میابع آموزشی ،رفاه اجتماعی و تأمین اجتمهاعی را
نشان میدهد .از زاوی حقوق اجتماعی ،سیاستگذاری اجتماعی بر این نکت متمرکز است که
دولت باید گامهای مؤثری بردارد تا حقوق شهروندی را برای داشهتن آزادی و امییهت تتهمین
کید ،ب نحوی ک ن فقط از زیان و تبعیض رهایی یابید ،بلک از سطح معییهی از اسهتانداردهای
زندگی و رفاه بهرهمید شوند (مور .)62-53 :4313
یکی دیگر از م اری پیوند بین سیاستگذاری اجتماعی و امییت در معیهای موسهع ،توجه
ب آن از میظر کارکردگرایی و نقش آن در شکلگیری دولت فراگیر و تحق حک رانی

خهو4،

و تقلیل و حذف نابرابریهای ساختاری است .چون اعتقاد بر این است ک بسهترهای سیاسهی،
نهادین و اجتماعی در بسیاری از جوامع در حال توسع  ،ب دو دلیل چالشی جهدی را فهراروی
ه گرایی و امییت عرض میکیید :الف .بسیاری از اییها هیوز با مشهک ت هه گرایهی افقهی در
طول مرزهای فرهیگی -اجتماعی ب علت گروههای متیوعی ک برای ه زیستی مبارزه میکیید،
دست و پی

نرم میکیید و  .،ه گرایی و انس ام عمودی بین دولت و شهروندان که همهان

مشروعیت مبتیی بر روابط مورد تواف درباره حقوق و مسئولیتهای متقابل است نیهز نه تیهها
محق نشده ،بلک در معرض چالش و بحران نیز هست .پیامد آشکار چیهین وضهعیتی ،وجهود
نهادها و حک رانی ضعیف است ( .)Dani & Haan 2008: 28این در حالی اسهت که نیهل به
1. good governance
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اهداف توسع مستلزم شکلگیری دولتهای کارآمد و فراگیر و اعمال حک رانی خو ،اسهت.
کاهش فقر درآمدی ،ارتقاء شاخصهای س مت و آموزش و دسهتیابی به برابهری اجتمهاعی و
رشد و توسع پایدار اقتصادی ،همگی ب نهادهای کارآمد حک رانی نیاز دارند .دستیابی ب هم
این اهداف با وجود نابرابریهای شدید ک ریش در روابط ساختاری دارند ،دشهوار اسهت .به
اعتقاد صاحبنظران ،راه فائ آمدن بر این وضعیت ،تشکیل دولتهای فراگیر و وضع و اجهرای
سیاستهای اجتماعی میاسب با هدف ارتقاء همبستگی و تعل اجتماعی و وفهاداری به نظهام
سیاسی و اجتماعی است.
توج ب ماهیت دولت فراگیر ،نقش آن را در ای اد امییهت پایهدار از رهگهذر ارتقهاء حهس
تعل ملی شهروندان روشن میکید .دولت فراگیر 4آن دست دولتهایی هستید ک سیاستههای
آنها متوج تأمین نیازهای هم شهروندان است و میکوشد فرصتهای برابر برای همه ای هاد
کید .شهروندان چیین دولتهایی از امکان و ح اظهار نظر درباره اییک چ خدماتی ارائ شود
و چگون این خدمات توزیع شود و چگون آنها میتوانید ح دموکراتیک خود را اعمال کییهد،
برخوردارند .حساسیت و دغدغ نسهبت به برابهری ،کهانونیتهرین موضهوع سیاسهتگهذاری
اجتماعی است .چیین سیاستگذاریای شامل کاربست و اجرای تدابیر مختلهف بهرای تقویهت
رفاه شهروندان از راه ارائ خدمات آموزشی و بهداشتی ،حمایت هدفدار از گروهههای محهروم
(مثل حمایت اجتماعی از فقرا و خدمات اجتماعی برای کهنساالن و کودکهان) ،سیاسهتههای
بازار کار و تبعیض مثبت و دیگر تدابیر حمایتگرایان برای فائ آمدن بر نابرابریهای تهاریخی
است .از این زاوی  ،سیاستگذاری اجتماعی م موع ای از سیاستگذاریههای عمهومی اسهت
ک با هدف ارتقاء برابری فرصت برای هم افراد ،برابری عاملیت یا کارگزاری برای میتفعشهدن
هم گروهها و همبستگی اجتماعی برای میتفعشدن کهل اعتهای جامعه از جمله گهروهههای
حاشی ای طراحی شده است (.)Dani & Haan 2008: 4-6
در خصوص سه سیاستهای اجتماعی در تقلیل نابرابریهای سهاختاری مهیتهوان گفهت
نابرابری ساختاری شرایطی است ک از انتسا ،موقعیت فروتر یا نابرابر ب عهدهای از مهردم در
رابط با یک مقول ناشی میشود .موقعیت نابرابر ب وسیل روابط نابرابر در نقشها ،کارویژههها،
1. inclusive state
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ح تصمی گیری و فرصتها ک در شبک ب ه وابسهت ای بها یکهدیگر قهرار دارنهد ،تقویهت
میشود و تداوم مییابد .همچیین ،وقتی یک گروه در صدد سلط بر نهادهای دولتی برمیآیهد،
نابرابریهای ساختاری را جاودان میسازد .نابرابری سهاختاری به وسهیل تحمیهل رژیه ههای
حقوق سیاسی -اجتماعی ،نهادین و فرهیگی ک حقوق متمایزی را ب برخی افهراد یها گهروههها
تخصیص میدهد ،بازتولید میشود .نابرابریهای ساختاری مبتیهی بهر جیسهیت ،قبیله و نهژاد،
فراگیرترین نوع هستید .مشخصاً چیین نابرابریهایی وقتی مورد شیاسایی قهرار نگیرنهد ،تهداوم
مییابید .انکار علل ساختاری مه می ر ب فقدان قوانین ،نهادها و هی ارها برای مبارزه بها آنهها
میشود .در نتی  ،کسانی ک محروم هستید از روابط قدرت نابرابر رنج می برنهد و صدایشهان
شییده نمیشود ک خود می ر ب رفتار میفع ن میشود.
نابرابریهای ساختاری ،اگرچ بادوام هستید ،اما با دشواری و کیهدی نیهز تغییهر مهیکییهد.
تغییر و تحول آن میتواند میتج از شوک سیاسی خارجی یا فرصتهای برآمده از خارج باشهد،
مثل تحمیل رژی سیاسی یها ایهدئولوژی خهاص یها فروپاشهی چیهین رژیمهی مثهل فروپاشهی
رژی های کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی و یا میتواند ناشی از فراییدهای داخلهی مثهل
جیبشهای سیاسی اجتماعی و یا اجرای سیاستهای اجتمهاعی خهاص باشهد و سیاسهتههای
اجتماعی با حذف و کاهش نابرابریههای سهاختاری ،کیفیهت زنهدگی شههروندان را دگرگهون
میسازد ک بر میزان رضایت از زندگی و تعل نسبت ب نظام اجتمهاعی مسهلط تهأثیر شهگرفی
میگذارد .از این میظر ،سیاستگذاری اجتماعی با موضهوع کیفیهت زنهدگی مربهوط مهیشهود.
کیفیت زندگی در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی ،میابع اجتمهاعی
درون گروهها و جوامع شامل انس ام مدنی ،ه کوشی و یکپارچگی ،روابط شبک ای گسترده و
پیوندهای موقتی در تمامی سطوح جامع  ،هی ارها و ارزشهایی مانید اعتمهاد ،نهوعدوسهتی و
رفتار دگرخواهان  ،انصاف ،عهدالت اجتمهاعی و برابهریطلبهی تأکیهد و سیاسهت اجتمهاعی در
تدارک زندگی با کیفیت سه بسزایی دارد (.)Philips 2006: 242
در مدل کیفیت فراگیر زندگی ،همبستگی اجتماعی با درونمای عدالت اجتماعی به عیهوان
مؤلف مه در سیاستگذاریهای جهامع پیرامهون کیفیهت زنهدگی در نظهر گرفته مهیشهود و
جیب های مختلف همبستگی اجتماعی ،خود تأثیرات مثبتی بر عملکرد اقتصاد که ن ،بهداشهت،
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بهزیستی و  ...دارد .ماسام معتقد است  5اصل مه در برنام ریزی اجتماعی ک با ههدف بهبهود
کیفیت زندگی مد نظر قرار میگیرد ،عبارتید از امییهت ،وابسهتگی متقابهل ،انصهاف و برابهری،
مشارکت و برابری و تکثر ک همگی موجب ارتقهاء جامعه و میزلهت آن مهیشهود (غفهاری و
امیدی .)413 :4331
تصور از کیفیت عادالن زندگی با نظ و انس ام اجتماعی و مآالً ثبات و استواری آن پیونهد
مییابد ،زیرا عام انسانها فقط زمانی ک وضع موجود را غیر عادالن مییابید ،از لحار روانهی
برای بره زدن آن برانگیخت میشوند .بهدین ترتیهب ،در شهرایطی که شهاخصههای کیفیهت
زندگی سیر نزولی پیدا میکید و بیعدالتی و ظل توسع مییابد ،جامع بیشتر مستعد فروپاشی
نظ و انتباط درونی میشود .در مقابل ،هرچ سطح رعایت عهدالت در جامعه بیشهتر باشهد،
احتمال تتمین صلح افزایش مییابد .پس ب نظر میرسد فراگرد امییهت ملهی ،ملهتسهازی و
انس ام اجتماعی ب شدت تحت تأثیر میزان رعایت عدالت قهرار دارد .مراتهب برخهورداری از
عدالت ،ادراک عدالت در زمان حال و امید ب تحق عدالت در آییده ،سه عیصهر تعیهینکییهده
عدالت اجتماعی و تتمینکییده امییت پایدار ب شمار میروند .ب نظر میرسد هرچ وضهعیت
عدل پایدارتر میشود ،بر امکان برنام ریزی و امید ب آییده افهزوده مهیشهود و ع قه مهردم و
گروهها ب حفظ وضع موجود و ممانعت از بحرانهای اجتماعی افهزایش مهییابهد (پهورعزت،
عطار و سعدآبادی .)46-3 :4334
سیاست اجتماعی از جیب ای اد همبستگی اجتماعی و تأثیر آن بر آفرییش حس تعل ملهی و به
واسط آن ،تأمین و ارتقاء امییت ملی نیز مورد توج واقع شده است .سیاست اجتمهاعی در صهورتی
ک بهیگام و کارآمد تدوین و اعمال شود ،فاصل ههای اجتمهاعی و طبقهاتی را کهاهش و متقهاب ً بهر
پیوندها و پیوستگیهای اجتماعی میافزاید ،زیرا دو جیب مه همبستگی اجتماعی عبارتسهت از بعهد
نابرابری 4ک مربوط است ب هدف ارتقاء فرصتهای برابر و کاهش نابرابریها و شکافههای درون
جامع  .س جیب از بعد نابرابری عبارتید از .4 :نابرابریهای میطق ای شرایط زندگی .2 ،فرصهتههای
برابر ک مربوط است ب توزیع برابر امکانات و فرصتها و میزان تبعیض بهر مبیهای سهن ،جیسهیت،
موقعیت یا پایگاه اجتماعی ،ناتوانی ،ملیت ،قومیت و نژاد و  .3برونرانی یا طرد اجتمهاعی .جیبه دوم
1. inequality dimension
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بعد سرمای اجتماعی است ک ناظر ب تقویت روابط ،تعاملها و پیوندهای اجتماعی اسهت .بیهابراین،
همبستگی اجتماعی دارای دو عیصر است :یکی کاهش تفاوتهها و نهابرابریهها و دیگهری تقویهت
پیوندها ،شبک ها و روابط اجتماعی ،افزایش احساس تعله به جماعهت و پیونهد بها آن بهر اسهاس
ارزشهای مشترک ،هویت جمعی و اعتماد میان اعتا.

نتیجهگیری
سیاسههتگههذاری اجتمههاعی کارآمههد ،ک ه هزیی ه و فراگیههر ک ه متتههمن بهزیسههتی معیشههتی و
رضایتمیدی روحی هم شهروندان باشد ،از استلزامات امییهت ملهی پایهدار ،جامعه محهور و
چیدبعدی در رویکرد موسع است .سیاستهای اجتماعی از رهگذر تکوین دولت فراگیر ،تحق
انصاف و عدالت اجتماعی و تقلیل نابرابریهای ساختاری ،زمیی های ت زی و واگرایی سیاسهی
و اجتماعی را میکاهد و متقاب ً پیوستگی و تعل شهروندان ب مای جمعی ،نظهام اجتمهاعی و
سیاسی را تقویت میکید و با رویکرد برابرگرای خود بسترهای احساس محرومیهت و تبعهیض
را میزداید و بدین طری  ،ظرفیتهای تعامل بین گروههای ان میهی را توسهع مهیدههد و بها
گسترش شعاع درون گروه ب وسعت ساکیان جغرافیای سرزمییی ،اجتماع تصوری را ب جامعه
عییی و واقعی مبدل میکید و با رویکرد عامانگار خود ،اجتماع عدالت اجتماعی میآفرییهد که
پتانسیلهای قطبیکردن و تفکیک و تمایز را خیثی میکید و مهآالً جامعه ای برابهر ،میصهفان و
برخوردار از حقوق اجتماعی و بهرهمید از شاخصهای حک رانی خو ،را مهیپرورانهد .نتهایج
چیین سیاستهایی ،افزایش موجودی سرمای اجتماعی ،بهبود ح ه و کیفیهت تعهام ت بهین
گروهی ،تقویت ضریب همبستگی و انس ام اجتماعی ،فهروکشکهردن احسهاس محرومیهت و
ارتقاء رضامیدی مردم و مشروعیت سیاسی ،ثبات و اسهتواری سیاسهی و تحقه شهاخصههای
امییت جامع ای و سیاسی است.
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