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 چکیده
ر نسبت مفهوم از منظ نیا ينظر نییبه تب ،»یفرهنگ تیامن« یستیدر چ يدر مقاله حاضر، با جستار

هوم را به مثابه مف یفرهنگ تیاست که امن نی. مفروض مقاله امیپردازیم تیفرهنگ و امن یمفهوم
 یومفهشقوق مختلف نسبت م ییو بازنما یدرك کرد مگر آنکه به بازشناس توانینم داریپد یحت ای
مقاله  یپردازش مفهوم ،يپرسش محور ایسئله م نی. در پاسخ به ادیازیدست  »تیامن«و » فرهنگ«

؛ هستند یعمدتاً فرهنگ ت،یو مقوم امن دهندهلیتشک يهاکه عناصر و مؤلفه دهدیحاضر نشان م
 ،یاحساس ،یادراک ،يتصور ،یگفتمان ،ییمعنا ،یزبان ،یهمچون وجوه ذهن ییهاعناصر و مؤلفه

. ناممکن است تیو تداوم امن میتقو ن،یها، تکواند و بدون آنجمله نیاز ا ت،یامن یو اخالق یروان
 یدر مقدمه، به شقوق مختلف نسبت مفهوم تیفرهنگ و امن میمفاه فیدر مقاله حاضر، پس از تعر

 دازش،پر نیا جهی. در نتمیپردازیمستقل م ریبر فرهنگ به مثابه متغ دیبا تأک تیفرهنگ و امن
بعاد و از ا یکیفرهنگ به مثابه « یعنیقاله، به چهار نسبت مشخص؛ م هیدر مقام فرض سندهینو

 »یتیامن طیفرهنگ به مثابه شاکله مح« ؛»تیامن یفرهنگ به مثابه موضوع ارجاع« ؛»تیامن يهابخش
 .اشاره کرده است »تیامن دیفرهنگ به مثابه منبع تهد«و 

 ن کلیديواژگا
بک س ت،یهو ،يفرهنگ راهبرد ،یتیامن دیتهد ،یتیامن طیمح ،یفرهنگ تیامن ت،یفرهنگ، امن

 .یاجتماع دیجنبش جد ،یزندگ

 ursaeedfarzad9@gmail.compo             يپژوهشکده مطالعات راهبرد یعلم ئتیعضو ه ∗
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 مقدمه
 جوامع در موجود هايهنجار و اجتماعی هايارزش شامل که است گسترده مفهومی نگفره

 گروه افراد هايعادت و هاتوانایی رسوم، و آداب قوانین، هنرها، باورها، دانش، همچنین و بشري
 هنرها، باورها، ها،دانش از ايپیچیده مجموعه را فرهنگ تایلور بارنت ادوارد. شودمی جامعه یا

 تعریف گیرد،فرامی خویش جامعه از عضوي عنوان به فرد هرچه و عادات اخالقیات، قوانین،
 ات،ادبی هنر، شامل شود ومی منتقل بعدي نسل به آموزش، راه از بنابراین، فرهنگ. کرده است

 را هجامع هر قبول قابل رفتار فرهنگی در نتیجه، هنجار. است دین و فلسفه ها،آفرینش علم،
 تموقعی یک در حرکت و زبان لباس، پوشش رفتار، نحوه راهنماي عنوان به و کندمی تعیین
در این چارچوب، ایدئولوژي، . کندمی عمل اجتماعی گروه یک در انتظارات همچنین و خاص
 ار هستی از ما ادراك بخشند ومی معنا زندگی به که افکارند از ايمجموعه اعتقادات یا باورها

 نیدکمی فکر که زمانی و دارند مغز در فرماندهی نقش باورها که شودمی تصور چنین. سازندمی
 اعتقادات از که باشد چیزي دنبال به تا دهدمی فرمان مغز به شما باور است، درست امري که

 هاآن. سازندمی مراسم و هاسنت هم را فرهنگ از شد، بخشیکند. چنانکه گفته  حمایت شما
 اعمالی اهسنت و هاآئین دیگر، سخن به. اندتکرارشونده آدابی از برخوردار که اندباوري و تفکر

 را آن مردمان باورهاي و جامعه مرزهاي که است فرهنگ همین. اندفرهنگ پیرامون تکراري
 ).80 -75: 1401سازد (نک. آشوري، می و دهدمی شکل را آنان هویت و کندمی مشخص

مجموعه دستاوردهاي «تعریف کرد که در » اي از معانی مشتركمجموعه«توان فرهنگ را می
هاي رفتار ها، اصول، شیوهشوند. این معانی مشترك، ارزشمتبلور می» مادي و معنوي هر جامعه

ها و که نتیجه خالقیت انسان در زمانشود اي را شامل میو کل تولیدات مادي و غیرمادي
 زند و ظرفیها را به یکدیگر پیوند میهاي مختلف است. فرهنگ مالطی است که انسانمکان

هاي بسیاري دهد. با وجود تفاوتاست که همه تولیدات مادي و غیرمادي ما را در خود جاي می
ه اند کاین مورد به توافق رسیدهشناسان در هاي مختلف وجود دارد، اکثر جامعهکه میان فرهنگ

ها، هنجارها و اصول اخالقی، نمادها، ها شامل شش عنصر زیر هستند: باورها، ارزشهمه فرهنگ
 ).447-448: 1389عضدانلو، نک. زبان و تکنولوژي (
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 اطالق جامعه یک اعضاي زندگی شیوه مجموعۀ به نیز فرهنگ گیدنز مطابق تعریف آنتونی
 کارشان، الگوهاي خانوادگی، زندگی و ازدواج هايرسم ها،آن پوشیدنباسل چگونگی شود ومی

 شودمی کاالهایی شامل همچنین. گیردمی در بر را فراغتشان اوقات هايسرگرمی و مذهبی مراسم
 وتر،کامپی ماشین، و کارخانه خیش، کمان، و تیر مانند. است مهم هاآن براي و کنندمی تولید که

 لهمقا در افتخاري اصغر ایده مطابق نیز امنیت مفهوم باب در. )36: 1395(گیدنز، مسکن  و کتاب
 ای ایجابی و سلبی گفتمان یا رویکرد دو به توانمی ،)1380 افتخاري،( »جهانی امنیت فرهنگ«

 در و شودیم فروکاسته »تهدید نبود« به آن سلبی وجه در امنیت. بود قائل امنیتی منفی و مثبت
 لیامز،وی( »دیگر چیز اضافه به بقا« از است عبارت گوید،می بوث کن چنانکه آن، ایجابی وجه

 رانبازیگ درونی قابلیت و منديتوان به معموالً ایجابی، تلقی در افزوده ارزش این). 40: 1392
 شود.می تحویل) اجتماعی( رستگاري و سعادت و پیشرفت به نیل براي

مند است و از این رو، مند و مکاننما، زماناز سوي دیگر، امنیت مفهومی پردامنه، متناقض
نظران در خصوص آن است. این امر از آن روست که فاقد تعریف عمومی و اجماع صاحب

قدر که عینی است، ذهنی نیز هست و ذووجه است. به عبارت بهتر، همانامنیت، عمدتاً مفهومی 
افزار نیز هست. این ویژگی دو وجهی اي نرم دارد، مقولۀ مرتبط با سختمایهنقدر که بهمان

اي نیز منعکس است. بر این اساس، امنیت از یک سو به معناي نامهمفهوم امنیت در تعاریف لغت
ایمنی در مقابل حمله، استواري و نفوذناپذیري، قابلیت اعتماد، اطمینان از عدم شکست و یا 

است. به عبارت دیگر، » عدم اضطرار از تشویش و خطر«دیگر، به معناي  تسلیم و از سوي
). در نهایت، به نظر 319: 1390(فریدمن،  »آمیزدوضعیت فیزیکی را با حالت فکري در هم می«

شناختی، نوعی حرکت زبانی خواند؛ یعنی حرکت توان امنیت را به لحاظ زبان، می1ویوراولی 
زند، گویاي این است که امنیت چیست. نمایندة ی که حرف میزبان و بیان مطلب توسط کس

کند و مدعی حقوق اي میدولت با بیان کلمۀ امنیت در هر مورد خاص، آن را وارد حوزة ویژه
 ).31-32: 1400شود (بوزان، هاي الزم براي مدیریت آن میخاص براي توسل به شیوه

1. Ole Waerer 
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هاي دو مطالعات امنیتی، عمدتاً به ویژگیدلیل گستردگی و تنوع این تعاریف، متون و به 
وان تها را میپردازند تا تعریف خود این مفهوم. این دوگانههاي مفهوم امنیت میوجهی یا دوگانه

در شش مورد نسبی/ مطلق، عینی/ ذهنی، سلبی/ ایجابی، سخت/ نرم، تهدید/ فرصت و درونی 
نوعی یت در معناي فراغت از تهدید، به (داخلی)/ بیرونی (خارجی) خالصه کرد. در واقع، امن

ویژه، هنگامی صادق مطلق است؛ یعنی موضوع ارجاعی امنیت یا امنیت دارد یا ندارد. این امر به 
 باشد.  1است که تهدید در سطح بقا

در عین حال، امنیت مفهومی مدرج و نسبی نیز هست. ممکن است تهدیدي که براي مرجع 
قا یا تهدید وجودي به شمار نیاید گر مراجع امنیتی، تهدید بدارد، براي دیخاصی وجود 

)Robinson, 2008: 88.( 
دراك کند و به ابودن مفهوم امنیت را نمایان میدوگانۀ ذهنی/ عینی نیز وجه دیگري از نسبی

نخبگان، بازیگران و جوامع از شرایط امنیتی بستگی دارد. ممکن است بازیگري در شرایط ناامنی 
آمیز قرار داشته باشد، ولی احساس کند از آن رها و ایمن است، زیرا برداشتی که از و تهدید

 شود براي تهدید مذکور، ارزش امنیتی قائل نباشد.هاي خود دارد، باعث میتوانمندي
 بودن امنیت به معنی این نیست که ابعاد عینی و زبانی ندارد. امنیت بهدر عین حال، ذهنی

اي روانی است، مفهوم فیزیکی و مادي نیز هست و عینیت دارد. بسیاري از لههمان اندازه که مقو
ها، مسابقات تسلیحاتی، رویدادهاي تروریستی و ها، آشوبشرایط عینی همچون جنگ

دهند و عینیت آن را اي عینی و ملموس میاي وجود دارند که به امنیت چهرههاي هستهرقابت
 ).21: 1379سازند (تاجیک، نمایان می

هاي پسامدرن، بعد زبانی و گفتمانی امنیت نیز اهمیت در کنار این دو بعد، بر مبناي نگرش
ی است. زبان -و برجستگی خاصی دارد. شناخت امنیت در گفتمان پسامدرن، نوعی شناخت ذهنی

، یبیان دیگر، هیچ رابطۀ ذاتدهد. به از این دیدگاه، دال امنیت به مدلول خاص و ثابتی رجوع نمی
ماهوي و پایداري بین دال و مدلول امنیتی وجود ندارد، بلکه هر نوع رابطۀ متصوري میان این 

جوید. هاي گوناگون میدو، قراردادي است و مفهوم امنیت، مصداق خود را در بستر گفتمان

1. survival 
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هاي زبانی متمایز و سیال هستند. بنابراین، گفتمان بندي هویتها نیز خود حاصل مفصلگفتمان
تاجیک، . نکثباتی و صیرورت شکلی و ماهوي است (اي مستمر مشمول و موضوع بیگونهنیز به 
1381 :32-31.( 

اقتصادي،  -افزاري همچون قدرت نظامیهمچنین، امنیت صرفاً محدود به وجه سخت
ها نیست، بلکه شامل وجوه نرمی چون منابع ناملموس قدرت، هاي اطالعاتی و مانند آنسازمان
 شود (آزرگذاري نیز مین ارادة ملی و روحیۀ ملی، انسجام ملی، مشروعیت و توان سیاستهمچو

 ).94-95: 1388و مون، 
گردد که امنیت صرفاً به بعد بیرونی دو وجهی درونی/ بیرونی نیز به این واقعیت باز می

ی هاي داخلمنديها یا توانپذیريگردد و شامل آسیبها باز نمیها یا تهدیدات بیرونی آنپدیده
ه داخلی/ بندي مفهوم امنیت بشود. این دو وجهی، مبنایی براي تقسیمبازیگران یا ساختارها نیز می

و چالش از سوي » براندازي«خارجی است و برخی، امنیت داخلی را محدود به مواردي چون 
تواند پذیري مییبکنند. این در حالی است که آساند، میهایی که اقتدار دولت را نپذیرفتهگروه

اي نیز هارتباطی یا شبک -محیطی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اطالعاتیابعاد زیست
 داشته باشد.

ها و پسوندهاي مختلفی در عین حال، مفهوم امنیت به واسطۀ ابعاد، قلمرو و سطوح، افزوده
، توان از امنیت نظامیاد، میآید. در سطح ابعهاي متفاوتی از آن به دست میگیرد و ترکیبمی

محیطی یا حتی اخالقی سخن گفت. در سطح اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و زیست
شود و در سطح تحلیل، داراي شش سطح قلمرو، امنیت به دو قلمرو داخلی و خارجی تقسیم می

نی امنیت جها المللی واي، امنیت بینامنیت فردي، امنیت اجتماعی، امنیت ملی، امنیت منطقه
 شود.می

 هب امنیت، و فرهنگ مقوالت از بر مبناي این تلقی مفهومی مقاله،ادامه  در اساس، این بر
 در. پردازیمیم مستقل متغیر مثابه به فرهنگ بر تأکید با این دو مفهومی نسبت مختلف شقوق
 از یکی ابهمث به فرهنگ« یعنی مشخص نسبت چهار به مقاله، فرضیه مقام در پردازش، این نتیجه
 لهشاک مثابه به فرهنگ« ؛»امنیت ارجاعی موضوع مثابه به فرهنگ« ؛»امنیت هايبخش و ابعاد

 .است دهش اشاره »امنیت تهدید منبع مثابه به فرهنگ« و »امنیتی محیط
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 هاي امنیت به مثابه یکی از ابعاد و بخش فرهنگ )الف
و  هشکل دادها و بسترهایی که نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت را ترین زمینهیکی از مهم

بازنمایی کرده است، تحول مطالعات امنیت در دوره پسا جنگ سرد است. تا پیش از بسط و 
ترین همشد. متوسعه مفهومی امنیت، این مفهوم در بیشتر مواقع بر اساس رویکرد نظامی فهم می

بود که آموزه محوري آن لزوم  دن مکتب کپنهاگ در مطالعات امنیتحوزه، برآمتحول در این 
). به بیان بوزان: 58-33: 1381ها و ابعاد امنیت است (نک. نصري، نگاه فراخ و موسع به بخش

سطح تحلیل آن، جهانی نیست و بیشتر به تحلیل  یک.: ین مکتب بر سه اصل استوار استا«
گري را شامل ها و ابعاد امنیت، متعدد هستند و صرفًا نظامیبخش ؛ دو.اي گرایش داردمنطقه
موضوعات نیز دیدگاه خاصی را دنبال کرده و باور به  »کردنامنیتی« صدر خصو سه.؛ شودنمی

 امنیت از ملـی امنیت مفهومی دگردیسی عامل ترین). اساسی10: 1379(بوزان، » نفی آن دارد
 یژهبه و الملل،بین نظام ساختاري هايرخداد ماهیت به توجه چندبعدي، امنیت به صرفاً نظامی
 اعثب کـه بود فروملی و فراملی نوین بازیگران ظهور و دوقطبی نظام زوال و سرد پایان جنگ

براي  هادولت و یابد تنزل ملـی امنیت تـأمین عامل تریناصلی عنوان به نظامی قدرت شد نقش
ر کار منظور اتخاذ دستوبنابراین،  .شوند هامؤلفه دیگر به توسل از ناگزیر امنیت از برخورداري

محیطی هم در کنار که در آن موضوعات امنیتی اقتصادي، اجتماعی و زیستبود تري متنوع
هاي مطرح در تحلیل امنیت را چنین بوزان بخش .موضوعات نظامی و سیاسی نقش داشته باشد

 :کندمعرفی می
سلحانۀ ندي مفادهاي آفندي و پمی با تعامل دو سطح، یکی تواناییطور کلی، امنیت نظا به«
سر و کار دارد. امنیت سیاسی به  ،ها از نیات یکدیگر دارندها و دیگري برداشتی که دولتدولت

 بخشدها مشروعیت میهایی که به آنرانی و ایدئولوژيهاي حکمها، نظامثبات سازمانی دولت
قابل  طوحسدي با دسترسی به منابع، پول و بازارهاي الزم براي حفظ گردد. امنیت اقتصاباز می

بان، ز ،قبولی از رفاه و قدرت دولت سرو کار دارد. امنیت اجتماعی به پایداري الگوهاي سنتی
گردد. اي قابل قبول باز میها در محدودهدر عین تحول آن ،فرهنگ و مذهب و هویت و عرف ملی

ظام پشتیبان ترین نزمین به عنوان اصلی سپهر محلی و کل کرةزیستمحیطی با حفظ امنیت زیست
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: 1399 و دوویلد، ویور بوزان،(» که هر فعالیت بشري دیگري به آن وابسته است سر و کار دارد
120-118.(  

 بندي، در ذیل مفهوم امنیتشود، مقوالت فرهنگی در این بخشبنابراین، چنانکه مشاهده می

 . 1اندریت مفهوم هویت طرح شدهاجتماعی و با محو

اي مستقل از امنیت فرهنگی در تداوم این رویکرد، اندیشمندي که به تصریح و به گونه
امنیت فرهنگی به مثابه بعد و بخشی از امنیت « :سخن گفت، رابرت ماندل بود. به بیان ماندل

آن. در  با بعد اجتماعی یابد و از سوي دیگرملی، از یک سو با بعد سیاسی امنیت ملی پیوند می
خص هاي سیاسی حکومتی مشپیوند با بعد سیاسی، امنیت فرهنگی با میزان اقتدار ایدئولوژي

گی هاي فرهنآمیز هویتزیستی مسالمتشود و در بعد اجتماعی، به میزان تحمل، انسجام و هممی
 )109: 1378(ماندل،  .»شوددر جامعه ملی تحویل می
فرهنگی در سطح امنیت ملی و در پیوند با بعد سیاسی آن، به امنیت بر این اساس، امنیت 

ها را اند یا آنها شکل گرفتهها بر پایه آنگردد که دولتها و هنجارهایی باز میباورها، ارزش
نامیده » ایده دولت«کند، کنند. این باورها در سطح دولت، همچنانکه بوزان برآن تأکید میتبلیغ می

نام دارد. بر » 2سبک زندگی«شود، ه از سوي دولت در جامعه تبلیغ و نهادینه میشود و آنچمی

 حیات هايساحت بنديبخش در پارسونز تالکوت شناسیجامعه آراي تأثیر تحت چیز هر از بیش تلقی این رسدمی نظر به .1
 کنش اصل نامید، کنش گرایانهاراده نظریه توانمی را آن که پارسونز نظریه بر بنا. است گرفته شکل گوناگون هاينظام به جامعه

 ئلهمس اساس، این بر. دارد نزدیکی پیوند اجتماعی نظم ایجاد در کنش عنصر بر تأکید و فرهنگی هايارزش سازيدرونی با
 مرا عنوان به اجتماعی عوامل واسطه به که شودمی حل مشترکی هنجارهاي و هاارزش از ايهسته بر تکیه با اجتماعی انسجام
 آن در که دیدگاهی گرفت؛ قرار هاسیستم نظریه تأثیر تحت ايفزاینده طور به بعدها رویکرد این. است شده پذیرفته مشروع
 نقش بر ونزپارس کارکردگرایانه، آشکارا فاز این در. شد رنگکم ساختاري کارکردگرایانه کالن الگوهاي نفع به گرایانهاراده عنصر
 ناتوانی خاطر به ار تاریخی ماتریالیسم مارکس، درباره اشنوشته در پارسونز. کرد تأکید اجتماعی مسیست نظریه در فرهنگ حیاتی

 این در. است کرده توصیف »خام« تعادل، و اجتماعی انسجام اجتماعی، نظم حفظ در فرهنگی عوامل اهمیت توضیح در
 شامل فرهنگ. است یافته تقلیل آن به و گرفته جاي اجتماعی نظام سطح در فرهنگ که است آن بر پارسونز بندي،صورت

 نهادمند الگوهاي و گرکنش افراد شخصیت شدهدرونی عناصر ،)هاکنش گیريجهت موضوع( نمادها الگومند یا منظم هاينظام
 .)279-278: 1380وود، است (سوینچ اجتماعی نظام

 این هک اينحوه و داریم که شغلی از. ما زندگی عملی و واقعی شیوه از است عبارت تعریف، به بنا زندگی، شیوه یا سبک .2
 کنیمیم زندگی آن در که جایی خانواده، تشکیل و همسرگزینی شیوه تا ایمساخته آماده آن براي را خود و کرده انتخاب را شغل
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این اساس، چنانچه تهدیدي متوجه ایده دولت و سبک زندگی مورد تبلیغ آن در جامعه نباشد، 
امنیت فرهنگی در بعد سیاسی امنیت ملی برقرار است. عالوه بر این، چنانکه گفته شد، امنیت 

یت ملی، با بعد اجتماعی نیز در پیوند است. در این بعد آنچه مهم است، فرهنگی در سطح امن
هاي ها و هویتفرهنگامنیت جامعه ملی و حفظ انسجام و پیوستگی آن در عین احترام به خرده

، ها با یکدیگر است. بر این اساسآمیز آنزیستی مسالمتمختلف و بعضاً متعارض فروملی و هم
سطح امنیت ملی، هویت است و چنانچه نظام سیاسی از نوع ایدئولوژیک  مبناي امنیت فرهنگی در

 شود.نزدیک و یا در واقع، تحویل می» هویت ایدئولوژیک«باشد، این مبنا به 
توان به مثابه بعدي از امنیت انسانی نیز در نظر عالوه بر امنیت ملی، امنیت فرهنگی را می

ویکم بود فهم نوینی از مفهوم امنیت در آستانه قرن بیستآورد. پارادایم امنیت انسانی، به واقع، 
بنا شده است. این پارادایم در برابر فهم کالسیک از امنیت  1»اول مردم«که بر پایه محوریت گزاره 

ت. دانسملت می –ملی طرح شد که فلسفه امنیت و استقرار آن در جامعه را حفظ ثبات دولت
که مشتمل بر گزارش توسعه انسانی و مبتنی بر  41992برنامه عمران ملل متحد در سال 

کرد که امنیت انسانی شامل هفت بعد امنیت الحق بود، تأکید می هاي پروفسور محبوباندیشه
ت محیطی، امنیت شخصی، امنیاقتصادي، امنیت غذایی، امنیت بهداشت و سالمت، امنیت زیست

در  ).United Nations Development Programme, 1994: 24شود (اجتماع و امنیت سیاسی می
د. در بعد شوپارادایم امنیت انسانی نیز امنیت فرهنگی با دو بعد سیاسی و اجتماعی مرتبط می

منزلۀ امنیت و حفظ زبان، مذهب، آداب و رسوم و  اجتماعی امنیت انسانی، امنیت فرهنگی به
فرهنگی اکثریت است که به حقوق  ها در برابر هویتهاي اقلیت و تداوم آنسبک زندگی گروه

را پوشش  3شود و بعد فرهنگی حق تعیین سرنوشتتنوع فرهنگی یا حقوق گروهی ترجمه می
 -یمنزلۀ امنیت تولید و نشر کاالهاي فرهنگ دهد. در بعد سیاسی نیز امنیت فرهنگی (انسانی) بهمی

 هايتهوی و هاتعلق از و مانشناختیزیبایی و هنري سالیق تا گرفته ما غذایی سالیق از آن فضایی چیدمان و ظاهر و شکل و
 و همه ها،آن تداخل و تحول و تغییر و هاهویت این بیان و بروز نحوه تا داریم تعلق هاآن به که ايناخودآگاهانه و خودآگاهانه

 گرنشک آزادي و خالقیت بر مبتنی زندگی سبک معنا، این به. شودمی اطالق زندگی سبک آن به که سازندمی را ايمجموعه همه
 ).7-6: 1381 چاووشیان، و اباذري( است مصرفی هايانتخاب طریق از خود هویت ساختن در

1. People First 
2. UNDP 
3. self determination 
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ها و سبک با باورها، ارزش تواندمیها و آثاري است که هنري اعم از باورها، عقاید، ارزش
بر این  .دولتی متفاوت و یا حتی مغایر باشد پذیريزندگی مورد تبلیغ حکومت و نهادهاي جامعه

اساس، در سطح امنیت انسانی، امنیت فرهنگی در پیوند با بعد اجتماعی، در نهایت به امکان 
 ش فرهنگی جامعۀ مدنیشود و مرجع آن، بخپذیري غیردولتی تحویل میتأسیس نهادهاي جامعه

 است.
هاي نوین اجتماعی در جوامع جدید، در مقام مقاومت در برابر در این چارچوب، جنبش

اجتماعی شکل گرفته و در پی تضمین امنیت  -هاي فرهنگیهاي تحمیلی دولتی در حوزهکنش

 هايجنبش .2هستند 1ناپذیرهاي اجتماعی در اقلیت یا طردشده و بازنماییهویتی گروه -فرهنگی

 جوامع در عمدتاً ،1960 دهه از که شودمی گفته هاییجنبش به تعریف، حسب جدید، اجتماعی
 نوزدهمی قرن اسالف برخالف ها،جنبش این. سر برآوردند شمالی آمریکاي و غربی اروپاي
 جمله از اجتماعی نیروهاي از گوناگونی طیف و اندمتنوع و گسترده وسیع، بسیار خود،

 لح،ص جنبش زیست، محیط جنبش زنان، جنبش مدنی، حقوق جنبش دانشجویی، هايجنبش
 و ثیرتک تولید، مخالف هايگروه و کودکان حقوق از حمایت جنبش ضدنژادپرستی، هايجنبش
. )16: 1390 گاسفیلد، و جانستون الرنا،(گیرند می بر در را جمعی کشتار هايسالح از استفاده
ها، ها، استراتژيها از جمله در انگیزهجدید، عمدتاً و در همه ابعاد و کنشهاي اجتماعی جنبش

هاي اعتقادي، اخالقی، فرهنگی، اند و بر جنبهها، فرامادي و پسااقتصاديشعارها، ابزار و مانند آن
 یاسیس یشترب یم،نوع قد یِاجتماع يهاجنبش ها تأکید دارند.ارزشی، سبک زندگی و مانند آن

ماً بهبود معنا که نه لزو ینبه ا یفرهنگ ؛هستند یفرهنگ یشترب یدجد يهاحال آنکه جنبشبودند، 
در ساختار قدرت موجود  یشتربه مشارکت ب یلهاست و نه مشخصاً تماهدف آن يماد یطشرا

ا شان رو بازنمایی موجود، توان ادغام رهايهستند که ساختا ییرفتارها یها محل تالقدارند. آن
بی طلاعتراض به هتک حرمت و حیثیت، مبارزه با دروغ، فساد، خیانت در امانت، جنگ ندارند.

1. Un-representable  
 هاي مذهبی از جمله اسالم سیاسی یاهاي اجتماعی قدیم نیز صبغه فرهنگی داشتند، مانند جنبشبسیاري از جنبش البته، .2

هاي اجتماعی قدیم از جنس فرهنگی بودند؛ مانند هاي روشنفکري و ادبی؛ همچنانکه بخش مهمی از خزانه کنش جنبشجنبش
 ).140 -111: 1398و ادبی فعاالن جنبش (نک. جانستون،  تئاتر، موسیقی و دیگر انواع کنش هنري یا متون زبانی
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ها و . حتی گرایش)106: 1394 ثقفی،(هایی از این ویژگی است ها مثالو مانند آن
ضدتبعیض،  هايیل را دارند که با انگیزهتر و فقیرتر نیز این امکان و پتانسهاي ضعیفجنبشخرده
هاي اخالقی و وجدانی بسیج شوند، حتی اگر این کنش جمعی سود انگیزه قع،فساد و در واضد

ردن کدنبال يبرا یمتنوع یلمعترضان دال. بر این اساس، 1ها نداشته باشدمادي و اقتصادي براي آن
ن از ای. یستگروه ن یاشخص  يبرا يمتوجه جلب منافع ماد یلاز اهداف دارند و همه دال یفیط

 ینگو اعمال فره یمدر بستر مفاه یشترب یاسیس يهاراهبردها و فرصت ی، حتاهداف، منافع رو،
ندي بشود و بیشتر در جهت انباشت نوعی سرمایه فرهنگی و چارچوبیم یفو تعر یبررس

 رود.گران جنبشی به کار میهویت یا تحقق سوژگی کنش

جتماعی، از جمله هاي نوین اپردازان جنبشهویت، مورد توجه نظریه بنديمقوله چارچوب
 بوده است.  2آلن تورن

 تحقق و بازنمایی براي ذاتی نیاز از جمعی هویت جستجوي که است تورن این مفروض
 وبسرک مدرن جامعه در که خویشتنی گیرد،می سرچشمه پیوسته و منسجم اجتماعی 3خویشتن

شود نارضایتی فردي به کنش به این معنا، سازوکاري که سبب می .است شده دارجریحه و
اعتراضی جمعی تبدیل شود، تمناي تحقق سوژگی خویش است که در بستر جنبش نوین 

دار برداشت و تلقی شود. در این رویکرد، تلقی از سوژه بیش از هر چیز واماجتماعی ممکن می
نزد تورن، سوژه در سایه مبارزه با نیروها، قواعد  از این مفهوم است. در 4آلن تورن و میشل فوکو

گذارند خودمان باشیم. هستند و نمی» ما«آید که در پی سلب هویت هایی به وجود میو قدرت
خواهند ما را از معناي وجودي خود محروم سازند و البته این نبرد، نبردي نابرابر نیروهایی که می

اي که نیمی از آن امید گر است، سوژهع سوژه، سوژه طغیاناست: نبرد با قدرت یا نظام. تنها نو
گویم، وقتی من از سوژه سخن می«). به بیان تورن: 164: 1401و نیم دیگر آن خشم است (تورن، 

هاي افقی فراطبقاتی هستند. به بیان دیگر، بر خالف هاي زیرزمینی خود بر آن است که جنبشچلکرافت در نظریه ساقه . جان1
هاي د گروهفت نبایکند، به نظر چلکراگري و مطالبات اقتصادي تعریف میگرایش غالب که طبقات زیرین اجتماعی را با یاغی

دگی بایست خواست فرهنگی و زنشان فهم کرد، بلکه میهاي آنان را تنها در بستر نیازهاي اقتصادياجتماعی فرودست و جنبش
 ).Chalcraft, 2012: 10( ها نیز شنیدآزاد را در میان صداها و مطالبات آن

2. Alain Touraine 
3. Self- representation 
4. Michel Foucault 
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چیزي را مد نظر دارم که با مفهوم گیدنز و بسیاري دیگر کامالً متفاوت است. دو تفاوت در اولین 
نکه من سوژه را در برابر جهان غیرانسانی مصرف، خشونت و رسد: نخست اینگاه به نظرم می
کنم. سوژه یعنی جستجوي خویشتن، یعنی بازگشت به خویش در نبرد با وجود جنگ تعریف می

متداول، براي من سوژه یادآور منازعات اجتماعی مانند آگاهی طبقاتی و آگاهی ملی است، اما با 
ساختن، مفهومی که مطلقاْ معطوف به ي و غیرخودياي متفاوت، بدون هر گونه خودمایهدرون

آمیز است. به همین دلیل است که وقتی از سوژه سخن خویش است، در حالی که عمیقاً منازعه
ن افتیم، چراکه ایهاي مقاوم و جنگجویان راه آزادي میآوریم، بالفاصله به یاد انسانبه میان می

اند. دومین تفاوت این است که سوژه ی مفهوم سوژههاي خارجها و مصداقافراد بهترین نمونه
شود، بلکه بر پایه حقوق و تکالیف شناخته هرگز به طور مطلق بر پایه خودش شناخته نمی

گیرد نه حول محور تجربه. تکلیف نسبت به مندي شکل میشود. سوژه حول محور اخالقمی
هاي بخش جنبشیتی است که الهامسازد. سوژه قاطعکسی و حقوقی که وجود سوژه را هویدا می

اجتماعی و نهادهاي مدافع آزادي است. دفاع از شهروند در برابر دولت در نخستین حالت خود، 
) بنابراین، براي اینکه سوژه شکل بگیرد، سه عنصر 166-165: 1401(تورن، » .دفاع از سوژه است

وجودي ، با موجودیتی فردي، مباید با یکدیگر ترکیب شوند: پیش از هر چیز رابطه با خویشتن
که حامل حقوق اساسی است. سوژه هدف ذاتی خویش است. دوم اینکه سوژه تنها زمانی به 

آید که آگاهانه وارد مبارزه با نیروهاي مسلطی شود که مانع عمل وي به مثابه سوژه وجود می
ر هرچند همیشه دگرفتن نیازمند کنش جمعی است، شوند. عالوه بر آگاهی، سوژه براي شکلمی

). از سوي دیگر، در نزد تورن رابطه جنبش 181 -180: 1401ماند (تورن، مقام فرد باقی می
سویه نیست. همچنانکه تحقق سوژگی سبب تبدیل نارضایتی به اي یکاجتماعی و سوژه، رابطه

ی عشود، سوژه نیز خود در دل جنبش اجتماکنش جمعی اعتراضی یا در واقع جنبش اجتماعی می
 يهاگروه آمیزموفقیت خیزش: «تورن گفته ). به193: 1401یابد (تورن، شود و تحقق میمتولد می

 به) 312: 1401 تورن،» (.است بوده سوژه از عام و واقعی تصویري از ملهم همواره سلطه، تحت
 ستم یا یضتبع احساس که گروهی یا تبعیض یا ستم تحت گروه یک در که زمانی تا دیگر، بیان
 اولیه هايستهه نگیرد، را منفعالنه یا ابژکتیو تصویر جاي فعاالنه یا سوبژکتیو تصویر کند،می

  .گرفت نخواهد شکل اعتراض و مقاومت
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 هدف«میشل فوکو نیز محور مطالعات و فلسفه خود را بر مفهوم سوژه بنا کرد. به بیان وي: 
 طالعهم مشغول اکنون سرانجام و است بوده سوژه بلکه قدرت، نه اخیر سال بیست این در من کار

 والیتهسکس سمت به را امتحقیقات من کند؛می بدل سوژه به را خودش انسان که اي هستمشیوه
 »تهسکسوالی« سوژه منزله به را خود گرفت یاد انسان که ايشیوه مثال براي دادم، و سوسمت 

 عزیمت نقطه منزله به ها،مقاومت از ايمجموعه به ) فوکو408 -407: 1400(فوکو،  .»بازشناسد
 بر والدین قدرت با مخالفت زنان، بر مردان قدرت با مخالفت: کندمی اشاره سوژه مطالعه

 بر پزشکی قدرت با مخالفت روانی، بیماران بر پزشکیروان قدرت با مخالفت شان،کودکان
 ار فرد جایگاه که اندهاییمبارزه هااین. هاانسان زیست شیوه اداره قدرت با مخالفت و جمعیت

 هک دارند تأکید چیزي آن هر بر و تفاوت حق بر هامبارزه این سو، یک از: برندمی الؤس زیر
 که برندمی حمله چیزي آن هر به هامبارزه این دیگر، سوي از. کند فرد حقیقتاً را فرد تواندمی
 کند، جزیهت را باهمستان زندگی بگسلد، دیگران با را او ارتباط کند، مجزا و منفرد را فرد تواندمی
 دقیقاً هامبارزه این. کندمی مقید خویش هویت به را او و فرورود خود الك در که وادارد را فرد
 طریق از حکومت« توانمی که کنندمی مخالفت چیزي آن هر با بلکه نیستند، »فرد« علیه

 بدن روي بر قدرت روابط تأثیرات یافتن و وجوجست به فوکو هدف این با .نامید »سازيفردیت
 هايکنیکت گسترش و پیدایش روند توضیح فوکو تبارشناسی محوري موضوع. ختاپرد هاانسان

 است تواقعی این دادننشان تبارشناس وظیفه. اندشده گیريجهت فرد سوي به که است قدرتی
 ستقیمم ايسلطه آن روي بر قدرت روابط... است درگیر سیاسی ايحوزه در مستقیماً هم بدن« که

 کنند،یم تربیتش کنند،می نظارت آن بر گذارند،می نشان آن روي به کنند،می احاطه آن را و دارند
 ».سازندمی وادارش عالئم فرستادن به و مراسم اجراي به وظایف، انجام به دهند،می اششکنجه

 عملکرد براي ايعمده عنصر به انسان بدن تبدیل چگونگی فوکو دغدغه) 26 :1401 فوکو،(
 یراز دارد، ارتباط هم اقتصادي نظام با مستقیماً موضوع این است، مدرن جامعه در قدرت روابط

 ودشمی تبدیل سودمند نیرویی به وقتی انسان بدن« اما ،است مولد هم و سودمند هم آدمی تن
 یدایش،پ بالفعل تاریخ نوشتن پی در . فوکو»باشد مطیع و منقاد بدنی وهم مولد بدنی هم که

 ستا ممکن. «نامدمی »آدمی تن سیاسی هايتکنولوژي« را آن که است چیزي بسط و یابیشکل
 به آن اينیروه بر ايغلبه یا نباشد آن کارکرد دانش دقیقاً که باشد موجود آدمی تن درباره دانشی



 1401 زمستان 98فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره    189

 تشکیل ار چیزي ايغلبه چنین و دانش چنین: نیروهاست آن تسخیر توانایی از بیش که آید دست
آلن تورن هم بر  )26 :1401 فوکو،( ».نامید آدمی بدن سیاسی تکنولوژي توانمی که دهندمی

ارتباط با بدن جایگاه مرکزي در «ارزش محوري بدن در مناسبات قدرت تأکید دارد. به بیان وي: 
جامعه امروز دارد، همان جایگاهی که کار در جامعه صنعتی و شأن سیاسی آزادي و بردگی در 

 )291: 1401(تورن، » .جوامع سیاسی داشتند

ساله) با عنوان مدت (هفتپژوهشی مفصل و طوالنی نیز در 1عالوه بر این، تد رابرت گر

، از جمله علل بروز خشونت و شورش سیاسی اقوام و »هاي در معرض خطرپروژه اقلیت«
ها دانسته است (نک. گرفتن هویت فرهنگی آنها را احساس تبعیض و در مخاطره قراراقلیت
 ).199-111: 1396گر، 

 یتفرهنگ به مثابه موضوع ارجاعی امن ب)
هاي ، از جمله ارکان تحلیلی مفهوم امنیت در مکاتب و رهیافت2موضوع ارجاعی امنیت

» 4براي چه چیزي؟«یا  »؟3امنیت براي چه کسی«نظري مختلف است که در پاسخ به پرسش 
عزیمت بسیاري از مطالعات در تحلیل ایدة امنیت است. آنچه در تمامی  گیرد و نقطهشکل می

رو، با کمی احتیاط رود، همین پرسش است و از این شمار می زیمت بهاین مطالعات، نقطۀ ع
نوعی به آن پاسخ به این پرسش، قلب هر نظریۀ امنیتی است که سایر مسائل به «توان گفت می

). پاسخ به این پرسش، چنانکه بوزان، ویور و دوویلد 50: 1387پیک، (ره »کنندارتباط پیدا می
هستند  5رسد در معرض تهدیدات وجودينظر می شود که بهچیزهایی میشامل «کنند، تأکید می
بیان دیگر،  ). به67: 1399(بوزان، ویورو دوویلد،  »دارند 6رو، دعوي مشروعی براي بقاو از این 

رو، موضوع ارجاعی  ها موضوع یا هدف ارجاع تهدیدات وجودي و اصل بقا هستند و از اینآن
شوند. مطابق این تعریف، مکانیسم شناسایی موضوع ارجاعی امنیت و یا تعیین امنیت نامیده می

1. Ted Robert Gurr 
2. referent object of security 
3. Security for Whom? 
4. Security for What? 
5. existentially threatened 
6. survival 
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بۀ نخست، موضوع ارجاعی امنیت چیزي است که در مرت«شود. آن، شامل دو سازوکار عمده می
معرض تهدید بقاست. در مرتبۀ  لحاظ موجودیتش در تهدید وجودي آن را هدف قرار داده و به

 1توان به تدابیر اضطراريشود که براي بقاي آن می، موضوع ارجاعی امنیت شامل چیزي میبعد
هاي معمول و عادي که وراي رویه متوسل شد. مقصود از تدابیر اضطراري نیز اقداماتی است

 .»ها همراه استها و محدودیتسیاسی براي حل و فصل مسائل قرار دارد و عمدتاً با ممنوعیت
 )49: 1386(بوزان، ویورو دو ویلد، 

توان در برخی بر این اساس، در تبیین نسبت مفهومی فرهنگ و امنیت، فرهنگ را می
ارجاعی امنیت نیز به شمار آورد و البته، آنچه این نسبت  رویکردها یا کشورها، به مثابه موضوع

پردازان مکتب کپنهاگ، از واژه امنیت است. البته در اینجا نیز نظریه» هویت«کند، را برقرار می
 اند. اجتماعی بهره برده و فرهنگ را به مثابه سویه اجتماعی هویت مد نظر قرار داده

 »ها و هراسمردم، دولت«ن براي اولین بار در کتاب اصطالح امنیت اجتماعی را باري بوزا
نگر و پنج بعدي او به مفهوم امنیت ملی در این کتاب، امنیت اجتماعی، کار برد. در رویکرد فراخ به

نمود. در این چارچوب، امنیت اجتماعی به بیان بوزان، عبارت یکی از ابعاد مذکور را مشخص می
 ان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف قومی و رسوم بهبتی زقابلیت حفظ الگوهاي سن«است از 

پس از آن، اولی ویور، در کتاب  .)34: 1400(بوزان،  »هاهمراه شرایط قابل قبولی از تحول در آن
بعدي بوزان را در بافتار ، رویکرد پنج»هویت، مهاجرت و دستور کار نوین امنیت در اروپا«

ازي سها دانست و به مفهمی، ناتوان از توضیح پدیدهمفهومی امنیت اجتماعی در دنیاي کنون
 در شد.پرداخت. مطابق پردازش وي، امنیت شامل دو بعد دولتی و اجتماعی می» امنیت«دوبارة 
مشغول تهدیداتی است که متعرض اقتدار دولت و حاکمیت که امنیت ملی، درگیر و دلحالی 

د. دهنکه هویت جامعه را مورد تعرض قرار می شوند، امنیت اجتماعی، نگران تهدیداتی استمی
دیگر دوامی ندارد. بنابراین، گرچه دولت کنونی  ،اي هویت خود را از دست بدهداگر جامعه

محیطی است، اما اجتماع نیز ی، اقتصادي و زیستمحمل و موضوع ارجاعی امنیت نظامی، سیاس
 ).,Waever :1993 25-23موضوع ارجاعی مستقل براي مفهوم امنیت است (

1. emergency measures 
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ها و مفهوم امنیت اجتماعی، از این منظر، محصول نبود انطباق تام و تمام مرزهاي دولت
هاي اجتماعی با یکدیگر است. در واقع، در جهان امروز، اجتماعات زیادي وجود دارند که گروه

ه رند. ببا دولت خود، یا از لحاظ جغرافیایی یا از لحاظ سیاسی یا از هر دو نظر، سازگاري ندا
امنیت اجتماعی، به خودي خود حائز اهمیت است، زیرا اجتماعاتی هم که دولت « بیان ویور:

ها نسبت به تهدیداتی که متعرض واکنش آنآیند و شمار میند، از واقعیات مهم سیاسی به ندار
راي مثال بارز ب) ,Waever :1993 25-23» (شوند نیز از لحاظ سیاسی مهم هستند.هویت آنها می

م انطباق مرزهاي دولت و جامعه، ایسلند و پرتغال هستند. حتی کشورهایی چون ژاپن و ایتالیا دع
هاي ملی کوچکی دارند. در بقیۀ نظام ند، اقلیتااي استثنایی یکپارچه و منسجمگونهکه به 

هاي گوناگون در درون دولت است. در این الملل، الگوي معمول و مرسوم، وجود اقلیتبین
ها چندین اي هستند که شاید مرزهاي آنهایی اجتماعیچارچوب، موضوع ارجاعی امنیت، گروه

: 1399اند (شیهان، کشور را درنوردد، مانند کردها که در ترکیه، عراق، ایران و سوریه، پراکنده
108.( 

نیز دولت و جامعه، دو هستی متفاوت و با دو » جامعۀ همگن«در عین حال، حتی در مورد 
ند. مبناي دولت، سرزمین ثابت و عضویت رسمی در ساختاري اداري است، در انطق متفاوتم

اندیشند، خود اي که اجتماعات راجع به خود میکه مبناي جامعه هویت است، یعنی شیوهحالی 
کنند (بوزان ویور و دوویلد: شناسایی می» خودي«عنوان  کنند و اعضاي خود را بهرا تعریف می

1399 :184-183.( 
در خصوص مفهوم امنیت اجتماعی نیز دو رویکرد وجود دارد. نخست، رویکرد یا سطح 

 انگارد و از این رو، موضوع ارجاعیمثابۀ بعدي از امنیت ملی می تحلیلی که امنیت اجتماعی را به
اي هداند. از این منظر، امنیت اجتماعی ناظر بر تهدید هویتی جوامع در دولتآن را دولت می

نظام باورهاي  و دینیهاي براي مثال، در ایران زمانی که ارزش). 108: 1399، شیهان( ملی است
در میان گیرد، در واقع نوعی احساس ناامنی اجتماعی جامعه در معرض هجوم فرهنگی قرار می

است و از این رو،  اسالمیگیرد که موضوع ارجاعی این احساس، فرهنگ شکل میاقشار مذهبی 
 رود.به شمار می نظام اسالمید امنیت تهدی
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رجاعی مثابۀ موضوع ادر رویکرد یا سطح تحلیل دوم، امنیت اجتماعات فروملی یا فراملی، به 
به عنوان موضوع ارجاعی آن شناسایی شده » مردم«شود و از این رو، مستقل از دولت طرح می

نیت مشود. البته، در این سطح نیز چنانچه تهدید امثابۀ بعدي از ابعاد امنیت انسانی، لحاظ میو به 
عنوان مسئلۀ امنیت ها دامن بزند، آن را به هاي فروملی به کشمکش بین دولتاجتماعی گروه

مع ها و جوادر هر دو سطح تحلیل، تهدیدات امنیت اجتماعی گروه«کنند. ملی نیز شناسایی می
 اًدانند که عمدتمی» مهاجرت«و » رقابت عمودي«، »رقابت افقی«مختلف را شامل سه تهدید عمده 

(بوزان،  .»دهدهاي اجتماعی را در معرض خطر و تهدید قرار میجوامع و گروه» سبک زندگی«
 )186: 1399ویور و دوویلد، 

بایست دو نکته دیگر را نیز مد نظر داشت. در خصوص مرزبندي مفهوم امنیت اجتماعی، می
اجتماعی ناظر بر  ، نیست. تأمین1نکتۀ اول آن است که امنیت اجتماعی، همان تأمین اجتماعی

ها و هویت افراد است و عمدتاً سرشتی اقتصادي دارد، ولی امنیت اجتماعی ناظر بر جمع
شود. البته، در نیز تحویل می» 2امنیت هویت«هاست و سرشتی فرهنگی دارد و از این رو به آن

ان ، میگذاردیابی جمعی تأثیر میمواردي که شرایط اجتماعی زندگی فردي بر روندهاي هویت
شود. نکتۀ دوم این است که مفهوم امنیت اجتماعی و تأمین اجتماعی، پیوندهایی برقرار می

تواند ناظر بر گروهی از افراد باشد ساختن جمعیت کشورها که میاغلب براي مشخص» جامعه«
ت رود. براي مثال، جامعۀ عراق همان جمعیتی اسکار میکه لزوماً نیز هویت واحدي ندارند، به 

که در عراق سکونت دارد، ولی از واحدهاي اجتماعی بسیاري همچون کردها، اعراب و شیعیان، 
 ، در بعد فروملی، ناظر بر چنین»امنیت اجتماعی«در مفهوم » اجتماعی«تشکیل شده است. افزودة 

وصفی از مفهوم جامعه نیست و در واقع، به همبودهایی که از هویت واحد برخوردارند، تعلق 
 ).184-185: 1399(بوزان، ویور و دوویلد،  دارد

شود که هویت جوامع یا امنیت فرهنگی در این معنا، بیش از هر چیز زمانی برجسته می
شود. هویت، به مفهوم کیستی انسان یا اجتماع (گروه هاي اجتماعی با بحران مواجه میگروه

و جهانی دارد و در عین حال، انسانی)، ابعاد گوناگون فردي، گروهی، طبقاتی، ملی، فراملی 

1. social security 
2. identity security 
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هایی چون تمایز/ تشابه، سلبی/ ایجابی، همچون امنیت، مفهومی دووجهی است و بر دوگانه
شود. بحران ها بنا میفردي/ اجتماعی، خودي/ دیگري، دوست/ دشمن، سنتی/ مدرن و مانند آن

معیار  نیتی هویت وام -ویژه در سطح ملی که پس از دورة وستفالیایی، سطح سیاسی، به 1هویت

ساز از دو سوي گیرد که در برداشت و تفسیر متوازن و همرود، زمانی شکل میشمار می آن به
ویژه، مرزهاي میان دوست و دشمن و خودي و ها، خلل و ابهام ایجاد شود و به این دوگانه

ش و سایگیري بحران هویت، فردیگري کدر شده و نیازمند بازتعریف باشد. وجه دیگر شکل
هاي آن هستند. منابعی چون تاریخ گیري هویت و بنیانفروپاشی منابعی است که پایۀ شکل

ها و مشترك، دین، زبان، سرزمین مشترك، فرهنگ و هنر، آداب و رسوم و سنن، نمادها، سمبل
دهند که بحران در هر اي، همه و همه، بخشی از این منابع را شکل میادبیات داستانی و اسطوره

هاي مختلف تواند به بحران هویت در اقشار و گروهها میها یا در برداشت از آنیک از آن
ی اصطالح» بحران هویت«رو کند. ها را با پرسش دوباره روبهاجتماعی بیانجامد و کیستی آن

شود شناسانه، سعی میشناسی فردي دارد و در مطالعات اجتماعی یا جامعهاست که ریشه در روان
بحران هویت زمانی روي «شناسی جمعی، تحویل یا تعمیم یابد. در این چارچوب، وانبه ر
 عنوان تعاریف فیزیکیچون و چرا به اي بیگونه اي دریابد آنچه را تا کنون بهدهد که جامعهمی

اش، پذیرفته است، تحت شرایط تاریخی جدید، دیگر قابل پذیرش شناسانۀ خود جمعیو روان
ها ها، عموماً سامانه). در عین حال، هویت170: 1380(پاي،  »ها را بازتعریف کندآن نیست و باید

هاي ویرانگر نیز لزوماً دچار بحران اي، حتی جنگهایی پایدار و مانا هستند و با هر تکانهو قالب
شوند؛ ضمن آنکه این بحران، همچنانکه امري ناگزیر است و به طبیعت زندگی فردي و نمی

اي لزوماً منفی نیست و نشانۀ بالندگی و رشد پدیده گردد، در همان حال نیزشر باز میعی باجتما
 ها و جوامعتواند در نظر گرفته شود. از وراي همین بحران است که انسانجوامع بشري نیز می

 ند.گذارمی را کنارشوند و برخی عادات کهنۀ ناشایست انسانی نو می
اصلی از بحران هویت وجود دارد. اولین نوع بحران در این  لحاظ سیاسی، چهار شکلبه 

چارچوب، به احساسات مربوط به سرزمین و رابطۀ فضاي جغرافیایی با احساسات ناسیونالیستی 

1. identity crisis     
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ویژه، تقسیمات دهد که ساخت اجتماعی و به یابد. دومین شکل آن زمانی روي میارتباط می
یکپارچگی ملی کارآمد شود. سومین صورت آن طبقاتی چنان گسترش یابد که مانع وحدت و 

هاي فروملی و تعهد به هویت ملی مشترك هاي قومی یا دیگر هویتبا تعارض بین هویت
شناسانۀ تغییر اجتماعی شود. چهارمین شکل بحران هویت در اثر پیامدهاي روانمشخص می

ز بحران هویت، عموماً شود. این نوع اسریع و احساسات دوگانه نسبت به بیگانگان ایجاد می
خود تاریخی جامعه را به هاي لط راجع به جهان مدرن و سنتشکل احساسات عمیقاً مخت

توان به فروپاشی ). در خصوص نسبت میان سرزمین و هویت می171: 1380گیرد (پاي، می
 1ةشدتکهها، همچون عثمانی یا شوروي و تأثیري که در قالب بحران در جوامع تکهامپراطوري

 ها بر جاي گذارد، اشاره کرد.آن
شدة کنونی را نسبت میان قومیت و هویت ملی نیز اساس بحران هویت در دنیاي جهانی

ابی یهاي قومی فروملی و فراملی، امکانی جدید را براي قوامشدن به هویتدهد و جهانیشکل می
تقسیمات جغرافیایی و کشوري  تواند بههاي هویت ملی و معارضه با آن داده است که میدر قواره

جدیدتري بیانجامد. در عین حال، در دورة مدرن، قوام و دوام هویت ملی مورد تبلیغ و 
شود که نظام سیاسی، عملکرد معقول و ها، زمانی ممکن میگذاري حکومتسرمایه
 گویی نظام سیاسی در برابر منافع وبخشی داشته باشد. هنگامی که مردم شاهد پاسخرضایت
ها در قالب هاي خود و نیز کفایت رهبرانشان براي تجمیع این منافع و خواستخواست
ت از هوی يترهاي عمومی صحیح و قابل پذیرش باشند، ممکن است به احساس قويسیاست

بیان دیگر، هویت ملی در زمانۀ مدرن، بیش از گذشته ). به 196: 1380ملی دست یابند (پاي، 
ها یافته است. مشروعیت سیاسی به ر کارآمدي و مشروعیت حکومتجنبۀ ملموس و مبتنی ب

 منبع امنیت هویت ملی تبدیل شده است.
اسی رویکرد سی یی کههادولتبه ویژه در میان  فرهنگ به مثابه موضوع ارجاعی امنیت ملی،

ه رویکرد امنیتی ب هایی کهیا دولتعربستان سعودي)  و ایرانجمهوري اسالمی (دارند مذهب به 
مرکز  موضوعیت دارد.ایران)  جمهوري اسالمی و (اتحاد جماهیر شوروي سابقدارند فرهنگ 

1. Fragmentation 
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که  اي استفرهنگی است و این ویژگی –ثقل مفهوم امنیت در جمهوري اسالمی ایران، عقیدتی
بیان دیگر، تهدید ایده دولت در جمهوري اسالمی، یعنی اسالم دیگر کشورها فاقد آن هستند. به 

یژگی رود؛ چراکه اگر این وشمار میمنزله تهدید وجودي آن به مثابه مکتب یا اسالم مکتبی، به  به
هاي سیاسی نخواهد داشت. به این معنا، نظام از جمهوري اسالمی گرفته شود، تفاوتی با دیگر

گراست، نه صرفاً سیاسی و مبتنی نظامی هاي برآمده از کودتاجمهوري اسالمی نه همچون رژیم
هاي اقتصادي آن را طلبی گروهی خاص یا حزبی خاص است و نه مناسبات و گرایشبر قدرت

هاي تبلیغی جمهوري اسالمی ینهشکل داده است. به همین دلیل است که پذیرش معیارها و گز
دهی به شیوه زندگی و هویتش از جمله دالیل هژمونی گفتمان از سوي جامعه ایرانی در شکل

اي جمهوري اسالمی در جامعه ایرانی بوده است. بر این اساس، امنیت اجتماعی یا جامعه
هاي اصلی ایههاي اجتماعی و دولت در روابط با یکدیگر و در سطح داخلی، یکی از پگروه

ها یعنی تزاحم میان سبک زندگی مورد استقرار امنیت نرم در جامعه ایرانی است و تزاحم میان آن
 هاي اجتماعی، نیازمند بازتولید گفتمانیتبلیغ جمهوري اسالمی و سبک زندگی بخشی از گروه

هاي جدید زندگی و هایی از سبکاز سوي جمهوري اسالمی با هدف دربرگیري بخش
 ).155: 1388(پورسعید،  هاستمیان آن 1پوشانیهم

 فرهنگ به مثابه شاکله محیط امنیتی ج)
 همچنین و »امنیتی مطالعات« عرصه در پرکاربرد مفاهیم از یکی »2امنیتی محیط« واژه

 ارائه آن از مختلفی هرچند کمتر نیازمند تعریف است، اما تعاریف که است »راهبردي مطالعات«
گیري از تعاریف مختلف و در تعریفی که به نظر وند، با تجمیع و بهرهنورعلییاسر . است شده

جغرافیایی،  -کننده عینیمحیط امنیتی، مجموعه عوامل محاط«رسد، بر آن است که: جامع می
غیر انسانی ملموس و ناملموس است که به علت تغییر و پویایی مداوم،  -روانی و انسانی -ذهنی

ولتی دگران امنیتی دولتی و غیرهاي کنشها و تصمیمها، استراتژياولویتبر ساختار، اهداف، 
هاي امنیتی کنشی، تهدیدها و فرصتگذر چنین برهمها تأثیر پذیرفته و از رهتأثیر گذارده و از آن

1 .overlapping 
2. strategic environment 
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 هايگیريها و تصمیمها را در معرض انتخابگران قرار داده و آنجدیدي را پیش روي این کنش
 »دهدها قرار میبرداري حداکثري از فرصتنظور به حداقل رساندن تهدیدها و بهرهجدید، به م

 ). 55: 1399وند، (نورعلی
 نوانع با خود معروف مقاله در تانگ به لحاظ رهیافت مطالعاتی در فهم این مفهوم، شپینگ

. است داده ارائه دجدی رهیافتی »امنیتى محیط« تعریف به منظور ،»امنیتی محیط محورنظام نظریه«
 دقیق ركد و شناخت براي و »است امنیتی راهبرد اساس امنیتى، محیط فهم« است معتقد ،»تانگ«
 کلش عامل چند واسطهبه  که گرفت در نظر »نظام« عنوانبه  راآن  بایستمی ،»امنیتی محیط«

 کندمی عریفت تهدیدها شناسایى به با توجه را »امنیتی محیط« که سنتی رهیافت اتخاذ از و گرفته
مطابق استدالل  .)1384کرد (تانگ،  اجتناب نامد،می »تهدید شناخت سنتی رهیافت« آن را وي و

دهنده محیط امنیتی، فرهنگ و عناصر یا اجزاي آن است (نک. ترین عامل شکلمقاله حاضر، مهم
 ).148 -115: 1400گري، 

اهداف و منافع ملی در چارچوب امنیت ملی در واقع، محیط امنیتی، محیطی است که در آن 
مانند هر محیط دیگري شامل دو موقعیت » محیط امنیتی«در ترکیب » محیط«شود. واژه تعقیب می

مادي یا فیزیکی و روانی و فرهنگی است. محیط فیزیکی، محیطی است مقدم بر انسان یا 
یا  آنچه بعد فیزیکی محیط ساخته.انسانی و محیط روانی یا فرهنگی، محیطی است انسانپیش

هاي مادي بشر است و فضاي فرهنگی محیط سازد زمان، مکان و دستاوردها و پیشرفتفضا را می
این  شود. برهاي ذهنی و ایستارهاي هویتی بازیگران میشناختی، برداشتنیز شامل ابعاد روان

یط ه عناصر فرهنگی محاز جمل هویتی جوامع، تحوالت و تغییر رهبران و تصمیم و اساس ذهنیت
گذاران تا حد زیادي در توضیح اهداف و هاي ذهنی سیاستبراي مثال، برداشت امنیتی هستند.

ها یا پاسخ به شرایط نقش دارد. افراد بر مبناي تصاویري که از محیط در ذهن دارند، گزینش
 هاي ملی بهیین راهبردطور عام و در تعها به گذاريدهند. در سیاستکنش و واکنش نشان می

طور خاص آنچه اهمیت بیشتري دارد، برداشت مقامات حکومتی از محیط است و نه وضعیت 
عیت واق شامل ارزیابیهاي ذهنی از واقعیت، عینی محیط. تصاویر ذهنی افراد عالوه بر برداشت

 ).91: 1398شود (ازغندي و روشندل، و مفهومی است که از واقعیت برداشت می
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مبین همین نسبت میان  1راهبردي فرهنگ امنیتی، مطالعات حوزه در مختلف مفاهیم میان در
 مایهبه شمار آورد. بن 2کتزنشتاین پیتر مبناي نظریه توانمی را این مفهوم. فرهنگ و امنیت است

 عریفت بازیگرانی توسط ملی امنیت منافع که است این» ملی امنیت فرهنگ«عنوان  با او اثر
 تعیین گرانیکنش را امنیتی منافع: «... وي بیان دهند. بهمی پاسخ فرهنگی عوامل به که شودمی
 درتق عینی مقوله که نیست معنا بدان این. دارند قرار فرهنگی عوامل تأثیر تحت که کنندمی
 ودخ مادي قدرت دنبال به شک بدون بازیگران، سایر و هادولت بالعکس بلکه است، مهمغیر

 فرهنگی چیز هر از بیش آن هدف و قدرت این نوع اما. بود خواهند شانملی امنیت با همسو
 معناي به قدرت کتزنشتاین که نیست معنا بدان این ) البته98: 1390(کتزنشتاین، » .است

 حوزه یفرهنگ هايداللت بر او بلکه گیرد،می نادیده امنیت مفهوم تحلیل در را مادي هايقـابلیت
در چارچوب رهیافت فرهنگ راهبردي،  .کندمی تأکید بازیگران بر امنیت و سیاست قدرت،

 اندازچشم«و همچنین » هاهنجار«، »هاارزش«، »هویت«تعامل بین  تکوین محیط امنیتی ناشی از
پذیري کسب کارهاي جامعهاز طریق آموزش و سایر راهها را آناست که مردم هر کشور  3»دید
ها و هویت ویژه، نقش مهمی در چگونگی نگاه به مفهوم امنیت، هنجارها، ین ارزشکنند. امی

 دشمن، متحدان و چگونگی آمادگی نظامی و امنیتی دارند. 
بر این اساس، فرهنگ راهبردي آن بخش از فرهنگ عمومی است که در حوزة دفاع و امنیت 

نوان نمونه، اینکه مردمان هر کشور عکند. به ها ایفا مینقش مهمی در تعیین مفاهیم و مصداق
کنند یا اینکه چگونه و بر اساس چه چگونه مفهوم امنیت، دشمن، رقیب و یا متحد را معنا می

 :Gray, 2006(ها قرار دارد کنند، تا حد زیادي تحت تأثیر فرهنگ آناصولی با دشمن مقابله می
7(.  

منظور از هویت در چارچوب مفهوم فرهنگ راهبردي این است که مردم یک کشور چه 
المللی تصویري از خود در سطح منطقه و جهان دارند و اینکه چه نقش و سرنوشتی در عرصۀ بین

کنند. طبیعتاً برداشتی که مردمان یک کشور از خود دارند و مسئولیت و براي خود تصور می
اسی، هاي کالن سیتواند تمامی برنامهکنند، میدر صحنۀ جهانی تعریف میرسالتی که براي خود 
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عنوان نمونه، در فرهنگ راهبردي آمریکا، عمدة نظامی و امنیتی را تحت تأثیر خود قرار دهد. به 
دانند که باید هدایت سایر مردم این کشور خود را بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیا می

سوي دموکراسی و بازار آزاد در دست داشته باشد. وجود همین فرهنگ  کشورهاي جهان را به
ها، نقش مهمی در ورود این کشور به جنگ جهانی اول و دوم، راهبردي ویژه در بین آمریکایی

هاي این کشور در منطقه آسیاي غربی داشته است. همین خصوص جنگ جنگ ویتنام و به
ن در مورد سایر کشورها مورد ارزیابی قرار داد و احتماالً تواتأثیرگذاري متغیرهاي فرهنگی را می

 به نتایج مشابهی رسید. 
ها نیز آن دسته از عناصر مادي یا غیرمادي هستند که مردمان یک کشور اعتبار و ارزش

باید محدود ها را نها در مقایسه با سایر عناصر قائل هستند. بنابراین، ارزشارزش بیشتري براي آن
خیز عنوان نمونه، براي بسیاري از کشورهاي نفتغیرمادي و صرفاً نمادین کرد. به  به عناصر

مادي در ترین عناصر مادي و غیر، مهمهاي معنوي اسالمخاورمیانه، منابع نفتی در کنار ارزش
هاي سازندة فرهنگ عنوان ارزشها را به شوند؛ بنابراین باید آنساختار فرهنگی محسوب می

 ورد بررسی قرار داد.راهبردي م
ها نیز مدلی از رفتار یا الگویی نمونه و صحیح از رفتار است که مقبول مردمان یک هنجار

عنوان نمونه در فرهنگ راهبردي بسیاري از کشورها، مقاومت و پایداري به عنوان کشور است. به 
نظور نابراین، مشود. بالگوي رفتاري صحیح و مورد پذیرش در مقابل تهاجم خارجی شناخته می

ها در فرهنگ راهبردي هر کشور، آن بخش از الگوي رفتاري در حوزة دفاع و امنیت هنجاراز 
انداز در نهایت منظور از چشم ).Gray, 2006: 8(دارد است که مورد پذیرش مردم آن کشور قرار 

. نگرندهان میها به جدید، آن دسته از باورها و اعتقاداتی است که مردم یک کشور از طریق آن
ها کند که مردم از پشت آنبر این اساس، باور و اعتقادات ملی هر کشوري مانند لنزي عمل می

نگرند. بنابراین، اعتقادات و باورها، نقش مهمی در شناخت ابعاد مختلف جهان و در به جهان می
ا ینکه، در اینجتعریف دوست، دشمن و سایر عوامل مؤثر در حوزة دفاعی و امنیتی دارند. ضمن ا

تر از خود واقعیات است. منظور از این تعبیر آن است که معموالً برداشت از واقعیات، مهم
کنند الملل دارند (نه آنچه واقعاً وجود دارد) رفتار میکشورها بر اساس برداشتی که از محیط بین

)Johnson, 2008: 26 .( 
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له امنیت انگارانه به مقوبه نوعی رویکرد سازهتوان به مثادر عین حال، نظریه کتزنشتاین را می
از نظریاتی است که پس از جنگ سرد مطرح شده و مقولۀ امنیت  1انگارينیز به شمار آورد. سازه

انگاران را از دیدگاهی متفاوت با سایر نظریات مورد بررسی قرار داده است. مطالعات امنیتی سازه
ه و الملل ساخته ساختارهاي اساسی سیاست بینبر دو فرض عمده بنا شده است. نخست آنک

پرداختۀ ساختارهاي اجتماعی است و دوم آنکه تحول و تغییر نگرش و تفکر در مطالعۀ روابط 
رت بهتر، بین عباالملل و بهبود آن منجر شود. به تواند به تغییر وضعیت امنیت بینالملل میبین

 قیمی وجود دارد.تغییر نگرش و تغییر وضعیت امنیت ارتباط مست
گویند، هرچند جهان مادي و عینی به عمل گرایان میطور که واقعانگاران معتقدند همانسازه

ز پذیرد. ابخشد، از عمل انسان و تعامالت او نیز تأثیر میانسان و نحوة تعامالت او شکل می
و به رسمیت شناختن عنوان انتظارات جمعی، اقدام به تعیین اعتبار  بهها، هنجارها دیدگاه آن

المللی ها، انتظارات بینآورند. از نظر آنوجود می بهها را هویت بازیگران نموده و بدین ترتیب آن
هاي هاي داخلی و هویت بازیگران تأثیر بسیاري دارد و در مقابل، انتخابستبر منافع، سیا

زدن میان نتیجه، تالش براي پلگذارد. در المللی تأثیر میبازیگران ملی نیز بر ساختارهاي بین
انگاران است و این دغدغه باعث شده هاي اصلی سازهالمللی، از دغدغههاي داخلی و بیننظام

 ).192: 1400فام، یزداننک. آنان امنیت داخلی و خارجی را مرتبط با یکدیگر بدانند (
تهدیدها  ها وبه فرصت انگاران، منشأ امنیت و ناامنی را در شیوة تفکر بازیگران نسبتسازه

ها کنند و معتقدند هر اندازه ادراك و نحوة نگرش بازیگران نسبت به پدیدهجستجو می
د و یاباعتمادي میان آنان افزایش میتر باشد، به همان اندازه درجۀ بیتر و متناقضنامتجانس

ها، تبتوان میان دول کنند، اما اگرسمت خودیاري و خودمحوري تمایل پیدا می ها بیشتر بهدولت
ها را به سوي جامعۀ امنیتی توان آنساختاري از دانش و بینش مشترك ایجاد نمود؛ می

انگاران، قدرت را فقط در ). سازه267: 1386بروس و هاروي، نک. آمیزتري هدایت کرد (صلح
ها دهبا طرح مسئله ای هاکنند. آنها نیز تأکید میها و اندیشهبینند و بر قدرت ایدهعوامل مادي نمی

ت ي اسچیزها تابع آن رسند که رفتار دولتهنجارها و هویت، به این نتیجه میدنبال آن،  بهو 

1. constructivism 
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کنند مناسب است، نه آنچه قدرت انجام آن را دارند. در این نظریه، هنجارها فهم که فکر می
نفوذ هنجارها بدین  آورند. وجود وزیگران را پدید میمشترکی هستند که هویت و منافع با

روط الملل مشمعناست که عوامل و محیط، با هم در کنش و واکنش هستند. بنابراین، روابط بین
المللی و بدون ارتباط با جامعه انگاران، امنیت، صرفاً در عرصۀ بینبه جامعه است و از نظر سازه

مردود است. این  شکل نخواهد گرفت. از این دیدگاه، امنیت در چارچوب مضیق قدرت نظامی
بودن از تهدیدات خارجی مالك نیست، بلکه دهد صرف امنیت نظامی و مصونتأکید نشان می

ها تحصیل امنیت را از طریق امنیت در داخل اجتماع و دیگر ابعاد و سطوح نیز مد نظر است. آن
یل کاري براي تحصدانند و در مقابل بر اطمینان، اعتماد و همموازنۀ قوا و بازدارندگی نامناسب می

: 1389انی، خامنیت تأکید دارند. این امر ناشی از اعتقاد آنان به بستر اجتماعی امنیت است (عبداله
بوده و با وجود آنکه مفهوم  ). بر این اساس، صلح و امنیت داراي دو بعد درونی و بیرونی186

 ستند.زیستی هتعامل و هم اما براي ایجاد صلح پایدار با یکدیگر در قلمروشان متفاوت است،و 
ناشی از ساختار اجتماعی  ،شودها، تنگنا یا معماي امنیت که موجب ناامنی میاز دیدگاه آن

قدري نسبت به یکدیگر اطمینان و اعتماد خود را از دست المللی است که در آن، کشورها به بین
یرند و این امر موجب گها را در نظر میدهند که در خصوص مقاصد یکدیگر بدترین فرضمی
د تواننها معتقدند هنجارها میشود منافع ملی را در قالب فرهنگ خودیاري تعریف کنند. آنمی

ها در تنگناي امنیتی جلوگیري کنند (ونت، از بروز این مشکالت و از قرارگرفتن روابط دولت
گیري در نحوة شکلها با طرح مفهوم هویت معتقدند این امر ). در این راستا، آن103: 1386

 تهدیدها و نیز تشکیل اتحادها مؤثر است. 
آوردن معنا و مفهوم واحد، از تردیدها ها با فراهمانگاران بر این اعتقادند که هویتسازه

توانند با توانمندسازي کشور براي شناخت دشمنان خود، از دامنۀ تردیدها در قبال کاهند و میمی
انگاري، را از معماي امنیتی دور کنند. بنابراین، بر اساس مکتب سازه مسائل امنیتی بکاهند و کشور

المللی است. این تعامل بر اساس هنجارها امنیت یا ناامنی ناشی از تعامل میان جامعۀ داخلی و بین
ها از سوي این هنجارها خلق گیرد. بر این مبنا هویت و منافع دولتو قواعد خاصی شکل می

ها، به مفاهیم هویت و فرهنگ توجه خاصی با تأکید بر ادراك، تفسیر و ایدهشود. این مکتب می
دارد و بر این اعتقاد است که امنیت ملی هر دولت با تحول در هنجارها، متحول و دگرگون 
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هاي نوینی در حوزة مطالعات امنیت ملی شود. در واقع، با تولید هنجارهاي نوین، نگرشمی
آوردن روي الملل درنخبگان هر کشور پس از تغییر و تحول در نظام بینایجاد شده و تغییر ذهنیت 

ها به این سازوکارهاي نوین بسیار مهم است. بر این اساس، با پایان جنگ سرد و تحول در نگرش
ها و منافع مختلف و هایی با هویتالملل و نیز برآمدن دولتو باورهاي بازیگران روابط بین

هاي مطالعات امنیتی نیز تغییر کرد. در چارچوب همین رویکرد حوزهظهور هنجارهاي جدید، 
ردن را طرح کامنیتیکردن و غیرکپنهاگ، نظریه امنیتیپردازان مکتب انگارانه بود که نظریهسازه

 سازند.کننده چگونه محیط امنیتی را برمیگران امنیتیکردند و از این طریق نشان دادند که کنش

ویژه اولی ویور اي است که از سوي اندیشمندان مکتب کپنهاگ، به ، نظریه»1کردنامنیتی«

ناسایی اي به فرایند شدر تحلیل مسائل امنیتی و شناخت رویکردهاي امنیتی، پردازش شده و اشاره
ن آعنوان موضوعی امنیتی است. مفروض اصلی این نظریه  زدن به یک موضوع، بهیا برچسب

اي عینی یا هبیان دیگر، امنیت مقول شوند. بهامنیتی نیستند، بلکه امنیتی می است که مسائل، لزوماً
ی شناختمقدم بر زبان نیست، بلکه مفهومی پس از زبان است که در چارچوب نظریات زبان

اي بیناذهنی است که در چارچوب ارتباطات توان آن را درك و تحلیل نمود و از این رو، مقولهمی
 رد.گیزبانی شکل می

هایی بود که در نتیجۀ رویکرد دستور کار گستردة امنیت به دلیل اتخاذ این رویکرد، نگرانی
ها تسري محیطی، اقتصادي، فرهنگی و مانند آنوجود آمده بود و امنیت را به مسائل زیست

 پرسش این بود که اگر امنیت به همه چیز قابل اطالق باشد و در واقع، همه چیز باشد،«داد. می
) از 170: 1380(ویور،  .»شودبیان دیگر، از معنا و محتوا تهی میآنگاه هیچ چیز نخواهد بود. به 

ه چگونه هر چیز یا موضوع ب«توانست توضیح دهد نگر به امنیت، نمیسوي دیگر، رویکرد فراخ
ومی هدر عمل نیز رویکرد توسیع مف ».شود و عامل این تبدیل چیست؟اي امنیتی تبدیل میمسئله

مداران قرار دهد که هر موضوعی را برچسب توانست این فرصت را در اختیار سیاستامنیت، می
 مند براي حل آن شوند.امنیتی بزنند و از این رو، مدعی لزوم اقدامات فراقانونی و یا غیر روال

1. Securitization 
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 اکردن، بر پایۀ این فرض شکل گرفته که امنیت صرفاً مفهوم یبر این اساس، نظریۀ امنیتی
یا اقدام گفتاري نیز هست. ایدة فعل کالمی به  1واژه نیست، بلکه نوعی کنش یا فعل کالمی

، هر گردد که بر اساس آننظریات متفکرانی چون جین آستین و لودویگ ویتگنشتاین باز می
عبارت دیگر، هر سخنی، فعل یا اقدام نیز به  کند. بهگفتن، کاري نیز میمتکلمی، ضمن سخن

آید. بر این اساس، امنیت نیز صرفاً نوعی نشانه یا دال نیست که به موقعیتی واقعی و حساب می
، خود نوعی کنش یا عمل است که در چارچوب »امنیت«عینی ارجاع دهد. بیان یا گفتن واژة 

شناسی تکردن، بر پایۀ معرفشود. بنابراین، نظریۀ امنیتیروابط اجتماعی بیناذهنی، برساخته می
گرایانه به مفهوم امنیت را حفظ ارانه شکل گرفته است، در عین حال که رویکرد واقعانگسازه
مسائل «، معتقد است: »کردنکردن و غیرامنیتیامنیتی«کند. ویور در مقالۀ مشهور خود با عنوان می

دي اي بنیاامنیتی عبارتند از رخدادها و تحوالتی که حاکمیت یا استقالل کشور یا دولت را به شیوه
دهند و آن را از قابلیت و توانایی الزم براي اداره و مدیریت مستقل و سریع مورد تهدید قرار می

-176: 1380(ویور، .» برندکنند و از این رو، نظم سیاسی را نیز به تحلیل میخویش محروم می
ده ادر این تعریف، مسئله امنیتی به مقوالتی چون حاکمیت، دولت و نظم سیاسی رجوع د )175

همین دلیل است که به نظر  آیند. بهشمار میگرا به هاي رویکرد واقعشده که همگی از نشانه
تواند ادعاي حق عنوان مسئله امنیتی، دولت میدر نامیدن هر رخداد یا تحول خاص به « :وي

وعی ضبیان دیگر، در تحلیل نهایی، معموالً این دولت و نخبگانش هستند که مو اي کند. بهویژه
یتی کنند. بنابراین، هر مسئله یا موضوع، زمانی امنکنند یا نمیرا به عنوان مسئله امنیتی تعریف می

کنند و بدین وسیله، مدعی حق عنوان مسئله امنیتی اعالم میاست که نخبگان دولتی آن را به 
 )176: 1380(ویور، .» شونداي براي استفاده از هر ابزاري که براي کنترل آن الزم باشد، میویژه

ظري، هر لحاظ ناي یا غیرسیاسی یا سیاسی یا امنیتی است. به در چارچوب این نظریه، هر مسئله
توان روي طیفی جاي داد که از امور غیرسیاسی (که دولت، کاري با آن ندارد مسئله عمومی را می

د) تا امور سیاسی گیرگیري همگانی قرار نمیتصمیمو از هیچ راه دیگري هم موضوع بحث و 
 گیري و تخصیص منابع از سويگذاري همگانی است و مستلزم تصمیم(که بخشی از سیاست

1. speech act 
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دولت یا به شکلی نادرتر نیازمند گونۀ دیگري از نظارت و تدبیر جمعی است) تا امور امنیتی (که 
اقداماتی دات اضطراري است و انجام یکند که نیازمند آغاز تمههمچون تهدیدي وجودي جلوه می

سازد) کشیده شده است. در اصل، جایگاه در بیرون از مرزهاي عادي رویۀ سیاسی را موجه می
تواند ثابت و قطعی نیست: بسته به اوضاع و احوال، هر موضوعی می ،یک موضوع روي این طیف

روي هر بخشی از طیف جاي گیرد. در عمل، جایگاه هر موضوع از این دولت به آن دولت (و 
ایران، (دارند مذهب رویکردي سیاسی به ها کند. برخی دولتدر گذر زمان) بسیار تفاوت مینیز 

کنند یبرخی فرهنگ را امنیتی م .عربستان سعودي، برمه) و برخی دیگر نه (فرانسه، ایاالت متحده)
 بوزان، ویور ودوویلد،نک. ( (اتحاد جماهیر شوروي سابق، ایران) و برخی نه (انگلستان، هلند)

1399 :49.( 

، در مقام تعریف، شخص یا گروهی است که 1کنندهگر امنیتیدر چارچوب این نظریه، کنش

گذراند، رهبران دهد. بازیگرانی که این نقش را به اجرا میکنش گفتاري امنیتی را انجام می
 نفوذ هستند (بوزان،هاي ذيهاي سیاسی و گروهها، گروهها، حکومتساالريسیاسی، دیوان

اي است در نزد متفکرانی چون ). کنش گفتاري یا فعل کالمی، ایده74: 1399ویورو دوویلد، 
اري نیز گفتن، کو لودویگ ویتگنشتاین که بر اساس آن، هر متکلمی، ضمن سخنآستین جین 

 ).4: 1388آید (بوزان، عبارت دیگر، هر سخنی، نوعی فعل هم به حساب میکند. به می
گران هستند که کنش وب روابط و رقابت سیاسی، بعضی افراد یا کنشدر واقع، در چارچ

ها را از تواند به دستور کار سیاست و روابط قدرت تبدیل شود و دیگر کنشها میگفتاري آن
 ها،ساالريگران معموالً رهبران سیاسی، دیواناین دستور کار و موضوع خارج کند. این کنش

ها مشروعیت فعل کالمی و کنش تند که مخاطبان آنهاي سیاسی هسها و گروهحکومت
شود. می هاسازي از سوي آناي براي گفتمانپذیرند و این مقبولیت، دستمایهشان را میگفتاري

در توضیح بیشتر باید خاطر نشان کرد که رویکرد به امنیت از منظر کنش گفتاري، مستلزم نوعی 
گر، امنیت لگر یا بازیگر امنیتی است. مقام تحلیتی و کنشپرداز امنیگر و نظریهتفکیک میان تحلیل
را زی ،دهدکند و آن را در چارچوب نظري خاصی جاي میبیند تعریف میرا به ترتیبی که می

1. Securitizing actor 
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ست گران امنیتی به دتواند درك منسجمی از اقدامات بازیگران یا کنشتنها از این راه است که می
در پرداختن موضوعات امنیتی نقش دارند، ولی وظیفۀ اصلی  گران به ناگزیردهد. گرچه تحلیل

گران ها این نیست که تعیین کنند آیا فالن تهدید، معضل امنیتی است یا نه؟ در مقابل، کنشآن
 پرداز امنیتی نیز باشند، غالباً برخیتوانند نظریهکننده، در عین حال که میامنیتی یا امنیتی
اصی از کنش سیاسی (رهبري نظام سیاسی، رهبري جنبش سیاسی عنوان شکل خموضوعات را به 

یزي کنند چه چیعنی مشخص می کنند؛اسی و مانند آن)، امنیتی مییا اجتماعی، رهبري حزب سی
ر عین د .اندتهدید امنیتی است، موضوع ارجاعی امنیت کدام است و ابزارهاي امنیتی مشروع کدام

نه  آورند وکنند، نه لزوماً واژة امنیت را بر زبان میتی میگرانی که موضوعات را امنیحال، کنش
دن شاند. از سوي دیگر، فرایند امنیتیاگر چنین کنند، همیشه لزوماً کنش امنیتی انجام داده

ها بستگی ندارد، بلکه عالوه بر آن، مستلزم پذیرش عام از گري آنموضوعات صرفاً به کنش
هاي سیاسی، این مخاطبان، مردم و جوامع ملی ران نظامسوي مخاطبان است که در مورد رهب

کننده، در بطن خود مستلزم نوعی مشروعیت این گر امنیتیبیان دیگر، عنوان کنشهستند. به 
سی هاي امنیتی، جوامع سیاتوانند دستگاهگري از سوي مخاطبان نیز هست. این مخاطبان میکنش

 مردم باشند.هاي اجتماعی و عامه همچون احزاب، جنبش
هاي گفتمانی و معنایی آن، نه دهد فرهنگ و از جمله مؤلفهاین منظومه مفهومی نشان می
یت سازند، بلکه خود به منبعی براي تأمین امندهنده آن را برمیتنها محیط امنیتی و عناصر تشکیل

ایی هاي معنردهاند. دلیل این امر آن است که امروزه قدرتی که در گفتمان و فرآونیز تبدیل شده
نهفته است، در هیچ منبع دیگري وجود ندارد. این وضعیت، امروزه با ورود به عصر اطالعات 

تباطاتی هاي اروريمبین تحولی نوین و انقالب در فناچراکه این عصر  ،بیش از پیش نمود یافته
 تأثیر گذارد. تواند بر تمامی ابعاد و وجوه محیط امنیتیاست که می

گذاري و سیاست 1این انقالب تکنولوژیک، متوجه میزان انطباق محیط روانی تأثیر عمده
شود. ها در چارچوب آن اعمال میهاي آناي است که سیاستگیران با محیط فیزیکیتصمیم

د با تواناي به نام انفجار اطالعات است و ثانیاً میعصر اطالعات به دلیل آنکه اوالً موجد پدیده

1. psychological environment 
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ر گیران را تغییر دهد، بیشترین تأثیها، باورها یا انتظارات تصمیمآگاهی، ارزش افزایش دانش و
هایی در مورد افراد پیوسته زیر بمباران پیام«گذارد. به بیان هالستی: فرهنگی را بر محیط امنیتی می

تنها  راکنند؛ زیگزینند و تفسیر میبینند، برمیمحیط قرار دارند، اما تنها بخشی از آنچه را می
شود، گاهی نیز افراد تنها اطالعاتی را بینند به یک وضعیت خاص مربوط میآنچه میبخشی از 

ها منطبق است. بنابراین عوامل فیزیکی و روانی هر ها، باورها یا انتظارات آنبینند که با ارزشمی
» .قش داردن ،ها مبتنی استگذاران بر آندو در تحریف اطالعاتی که تصویر ذهنی سیاست

  )321: 1375(هالستی، 
یري و ذهنیت گتواند بیشترین تأثیرات را بر محیط تصمیمبنابراین، هویت و برسازي آن می

هاست. هاي آنگیران بر جاي گذارد، زیرا سازنده ایستارها، باورها و ارزشنخبگان و تصمیم
ی ها، واقعیات یا شرایطپدیدهابی هاي عمومی براي ارزیها را گزارههالستی در تعریف ایستارها آن

اعتماد یا خصمانه باشند و یش دوستانه، مطلوب، خطرناك، قابلوبتوانند کمداند که میمی
ش یا آراماعتمادي و ترس هاي ارزشی در مورد دشمنی یا دوستی، اعتماد یا بیچارچوب مفروضه

ند تأثیرات مهمی بر چگونگی توانها میسایر بازیگران را شکل دهند. این چارچوب در قبال
ته ها داشمقابل اقدامات، اهداف و تقاضاهاي دیگر بازیگران و نوع نیت و برداشت آن واکنش در

هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی بیش از هر وريبر این اساس فنا). 322: 1375باشند (هالستی، 
دهند و در تعریف محیط میگیري امنیت ملی را تحت تأثیر قرار و تصمیم 1چیز محیط فرهنگی

ها محیط فرهنگی و ارزشی عناصر کنند. در نظر دولتها کمک میفرهنگی و ارزشی به دولت
ش باید بخ ،زیرا هر دولتی که خواهان بقا و پیشرفت است ،مهمی از معادله امنیت ملی هستند

ي ملی خویش هاهاي فرهنگی و ارزشمنديمهمی از سیاست امنیت ملی خود را بر اساس توان
ها در آن به کنش و واکنش و عملیات گذاري کند. بر این اساس محیط امنیتی که دولتپایه
هاي پردازند، بیشتر فرهنگی هستند تا مادي. بنابراین محیط فرهنگی صرفاً رفتارها و انتخابمی

ذاران را گگیران و سیاستهاي ملی یا هویت تصمیمکند بلکه ماهیت دولتها را متأثر نمیدولت
 شود.نیز شامل می

1. cultural environment 
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بنیاد تبدیل کرده و از این جهت محیط عصر اطالعات، محیط امنیتی را به محیط هویت
سازي را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است. انقالب اطالعات، عصر گیري و تصمیمتصمیم

ن هاي اییجه انسانهاي ارتباطی و هنجاري تبدیل کرده و در نتجدید را به عصر تولید نشانه
عصر «اند. بنابراین هاي هویتیها و دگرگونیعصر، بیش از همۀ عصرها در معرض تعرض

توان سازي کرد. میتوان براي بازیگران هویتاطالعات مولد جهانی وانموده است که در آن می
د ها بیندیشواقعی آنان شود و به جاي آن» خود«ها ساخت که جایگزین براي آنهاي کاذبی »خود«

: 1383(تاجیک،  .»و خوب و بدشان، هنجارها و ناهنجارشان و زشت و زیبایشان را انشا کند
104( 

 فرهنگ به مثابه منبع تهدید امنیت د)
توان از یک منظر به مثابه منبع تهدیدکننده امنیت نیز به شمار فرهنگ و عناصر فرهنگی را می

دهنده به سازه امنیت در کلیت آن است و در شکل آورد. در واقع، چنانچه بپذیریم که فرهنگ
ن کند، آنگاه گریزي از تأیید ایتمامی مراحل تکوین، تقویم و تداوم امنیت نقش محوري ایفا می

تواند سازه امنیت را در کلیت و تمامیت آن با گزاره نیست که فرهنگ مهاجم و عناصر آن می
پذیري فرهنگی و مفاهیم درت فرهنگی، آسیبمخاطره و تهدید مواجه کند. در اینجاست که ق

مشابه طرح شده و مفاهیمی چون جنگ فرهنگی و هجوم فرهنگی یا جنگ نرم در این چارچوب 
گیري از قدرت فرهنگی یا شوند. به هر ترتیب، هدف از هجوم فرهنگی، بهرهمعنادار می

رابر یب یا سدبندي در بهاي فرهنگی در راستاي نفوذ نرم در محیط امنیتی حریف یا رقسیاست

که اصالتاً ماهیتی ارزشی دارد، ادعا و القاي برتري  جنگ فرهنگیالزمه آغاز . 1این نفوذ است

، حکومت طالبان، 1401ماه فرهنگی متأخر حکومت طالبان در افغانستان دانست. در فروردین هايتوان سیاستمثال متأخر این وضعیت را می. 1
ر رانی عناصحاشیهتواند به منزله نوعی ستیز و بههایی در حوزه فرهنگ رسمی صادر و اجرایی کرد که ماهیت آن میها و دستورالعملفرمان

رسمی نوروز و جلوگیري از برگزاري مراسم رسمی و سنتی در این روز در چند شهر  فرهنگ ایرانی قلمداد و تعبیر شود. دستور لغو تعطیل
مخالفت  اند.افغانستان و همچنین، دستور تغییر تقویم رسمی و اداري افغانستان از هجري شمسی به هجري قمري، از جمله این دستورات بوده

ن به حوزة تمدنی ایران بزرگ فرهنگی تعلق داشته باشد و به این معنا مخالفت خواهند افغانستاطالبان با نوروز، دلیل روشنی دارد. آنان نمی
هاي تمدن و فرهنگ ایرانی به شمار آورد. در واقع، اگر کسی بخواهد با فرهنگ زبان فارسی توان شروعی بر مبارزه با نشانهطالبان با نوروز را می

 هاي مختلف آن مانند تقویم، زبان، رسوم، اعیادکی یکی و به صورت متناوب با قسمتگنجد مقابله کند، باید یکه تقویم هم در همین حوزه می
    و امثال آن مقابله کند و این راهبردي است که طالبان برگزیده است.
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ها، آداب و رسوم، الگوهاي ها، افکار و اندیشهفرهنگی که داراي ارزش؛ فرهنگی بر دیگران است
 .دارد برتري و وقتف هاشیوه زندگی و نظام باورهایی است که بر سایر فرهنگري، رفتا

جویی فرهنگی، نوعی ایدئولوژي سیاسی است که در چارچوب آن، از منظر فرهنگ خودي برتري
این داوري نیز بر اساس  شود.ها قضاوت میها نگریسته شده و در مورد آنبه سایر فرهنگ

فرهنگ مهاجم هاي انگارهها، زبان، رفتار و ها نظام باورها، آداب و رسوم، افکار، اندیشهارزش
ها و عناصر فرهنگ خودي بر سایر نیز همواره ارزش گذاري. در مقام ارزشگیردصورت می

نگاري اجویی فرهنـگی متضمن مطلقاي که برتريیابد به گونهارجحیت و اولویت می هافرهنگ
 یببنابراین، بر مبناي منطق تخر. و استثناگرایی است گرایینفی و طرد چندفرهنگ، فرهنگی

 دشوتضعیف و تخریب است، خود ي هاارزش و از فرهنگمتفاوت و متمایز خالق باید آنچه 
 ). 15: 1390(دهقانی فیروزآبادي، 

شود، مبتنی بر نوعی خشونت نمادین است. این نوع قدرتی که در این جنگ اعمال می
ته شکل گرف خشونت، به عنوان امکان و قابلیت اعمال قدرت در ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی

شود. مستقیم و نامحسوس اعمال میارهاي فکري و فرهنگی، به طور غیرو از طریق سازوک
اي است که بازیگران و هاي معانی و نمادها، به گونهخشونت نمادین به معناي تحمیل نظام

ها را مشروع و مقبول بپندارند و در چارچوب آن عمل نمایند. به بیان گران اجتماعی، آنکنش
ه آن، از افراد به وسیلکند، خشونتی است که یو تبیین میگونه که بورد یگر، خشونت نمادین، آند

شود، ولی چون این تسلیم و اطاعت در انتظارات با زور و اجبار، تعهد اطاعت و انقیاد گرفته می
 تشده جمعی ریشه دارد، انقیاد اجباري و خشونجمعی و اعتقادات اجتماعی تلقین و پذیرفته

 یند ایجاد عقاید جمعیاسازي استوار است. فرشود. خشونت نمادین بر باور و عقیدهقلمداد نمی
ها را گران داراي الگوهاي درك و داوري است که آنو اجتماعی براي خلق کارگزاران و کنش

سازد تا دستورات نهفته در یک گفتمان یا وضعیت را دریافته و از آن تبعیت مهیا و مستعد می
ها به عنوان نظام معنایی تکوینی فراگیر، ). در این چارچوب، گفتمان255: 1399نند (بوردیو، ک

هاي آنان را از طریق ها و ظرفیتهاي اجتماعی، سوژهها و روابط اجتماعی، هویتها، رویهیندافر
طریق سوژه  زکند اآفرینند. بنابراین، گفتمان تولیدکنندگان خود را قادر میها میمعنابخشی به آن

سازي، از یک سو خود را به عنوان صاحبان قدرت و صالحیت و از سوي دیگر، دیگران و ابژه
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را به مثابه موضوعات قدرت، تولید و بازتولید کنند. براي مثال، تثبیت و توسعه گفتمان حقوق 
 ر وبشر، دموکراسی، آزادي و برابري، دو گروه از افراد و کشورهاي حافظ و ناقض حقوق بش

کند آفریند که در سایه آن، دسته اول بر دسته دوم اعمال قدرت میستیز را میخواه و آزاديآزادي
ها فراتر از ها هستند. رسانه). ابزار این جنگ نیز رسانه166-168: 1388(دهقانی فیروزآبادي، 

ونه که در گفتمان گآفرینند و جهان را آن ها را میانتقال و اشاعه پیام در سطح جهانی، واقعیت
ها در حقیقت، در نوعی جهان کنند. انسانشود، بازنمایی میهژمونیک تفسیر و برساخته می

، ها در اختیار دارندکنند. دانش و معرفتی که آنشده گفتمان زندگی میشده و برساختهترجمه
ه در گفتمان خاصی هاي رفتاري و گفتاري است کها و شیوهها، انگارهاي از ایدهملغمه و آمیزه

 اند. خلق و به عنوان حقیقت مسلم و طبیعی، پذیرفته شده
شدن اطالعات، مزیت ترین اقتضائات عصر اطالعات یا جهانیعالوه بر این، یکی از مهم

رود در نسبت با جنگ نظامی است که جنگ فرهنگی بخشی از آن به شمار می 1جنگ اطالعاتی
شدن، فرایند گسترش ارتباطات بین . منظور از جهانی)132-89: 1396 پاپ، و نک. آلبرتس(

اي بر مردم و جوامع اي که تحوالت یک گوشه از جهان، به طور فزایندهجوامع است، به گونه
گذارد. این تحول به منزله معنایی جدید براي مفاهیم زمان و مکان دیگر سوي جهان تأثیر می
مکان ها و اها و سرمایهدارد. انتقال آنی اطالعات، داده ها تفاوت بسیاراست که با معانی سنتی آن

ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف، عمالً فواصل زمانی را از میان برداشته است. به این 
به  کننده ارتباط و اتصال شخصتواند تعییناي یافته که می، معناي تازه»حضور در مکان«اعتبار، 

 و حذف او از این مکان فراگیر باشد.جامعه اطالعاتی یا طرد 
، این ویژگی را خصلت »عصر اطالعات«گانه مشهور خود با عنوان مانوئل کاستلز در سه

نام نهاده است. مطابق ایده وي، هر شبکه از شماري  2اياي جهان معاصر یا جامعه شبکهشبکه
ه) هاي رایان(مانند دستگاه یافتهسلسله اعصاب تشکیل 4هاي، مشابه سیناپس3نقاط اتصال یا گره

شود. ها اعمال مییابد و کنترل بر شبکه از طریق آنها جریان میکه سرمایه و اطالعات در میان آن

1. information warfare (IW) 
2. network society 
3. node 
4. synapses 
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هاي ملی که در شرایط متعارف نماینده اراده و حاکمیت ملی و اي، دولتدرون جامعه شبکه
 طالعات یا سرمایه را درونشوند که توانایی کنترل اتمامیت ارضی هستند، چنان تضعیف می

 ).18-17: 1389دهند (کاستلز، مرزهاي خود از دست می
نبودن چهره آشکار پایگاه قدرت در مکانی سیاسی و مشخصسیاسی و اساساً بیروند غیر

بودن هاي پیشین است. پنهانروند گردش اطالعات، نقطه مهم افتراق عصر اطالعات با دوره
نیز توضیح داد. در دوره پس از جنگ  شدن سیاستفرهنگی قالب توان درچهره سیاست را می

و  نرم سلطهسرد، نوع پنهانی از قدرت سیاسی در فضاي فرهنگی شکل گرفته است که امکان 
کردن ویژه در فضاي مجازي و از طریق فرهنگیآورد. این سلطه به بدون ریسک را فراهم می

مردان را تسخیر کند، فرهنگ عمومی ینکه دولتشود و قبل از اهاي سیاسی اعمال میمقوله
کردن غذا، زندگی آمریکایی از طریق مدلنمادهاي دهد. توسعه جامعه را تحت تأثیر قرار می
تر الگوشدن نظام سیاسی خاص، یعنی لیبرال دموکراسی به عنوان ماشین، موسیقی و از همه مهم

 نی نفوذ گسترده در میان افکار عمومی واز همین طریق یع ،نظام سیاسی پیشرفته و برتر جهان
). همچنانکه در این 13-15: 1383پذیر شده است (عاملی، سالیق اجتماعی مردم جهان امکان

د. به بیان یابطور محسوس تقلیل و تخفیف میهاي سیاسی و وفاداري شهروندان به بستر، هویت
ور کش يه اشکال دیگري که ماورابودن هویت فرد یا گروه با کشور، جاي خود را بدیگر، یکی

صورت قومی، مذهبی، ایدئولوژیک و هستند خواهد داد و در داخل کشور نیز این اشکال به 
 ).20: 1384کند (صدوقی، اي بروز میفرقه

شدن، در این راستا و به واسطه امکانات نوین اطالعاتی و ارتباطاتی همچون اینترنت، جهانی
هاي اجتماعی مجازي، این امکان را فراهم آورده اي و شبکهماهواره هايهاي همراه، شبکهتلفن

که دسترسی گفتمانی در جوامع مختلف متکثر و در نتیجه، امکان مهار آن از سوي دولت و 
گر هر گونه هجوم فرهنگی با هدف نفوذ گفتمان رسمی محدود شود. این ویژگی، خود تسهیل

شده کنونی، مسئله مرکزي، نفوذ بر افکار عمومی انیاستراتژیک است. در واقع، در دنیاي جه
شدن این ند و جهانیاهاي جمعی و ارتباطات جهانیاست و حلقه مرکزي براي این نفوذ رسانه

امکان را به وجود آورده که شبکه ارتباطات، تبدیل به آگاهی جمعی و حرکت جمعی شود. به 
ري گیرد و بسیایر یا کمترمهارپذیر شکل میها، نوعی فضاي عمومی مهارناپذواسطه این رسانه
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از افراد، بدون آنکه یکدیگر را ببینند و تبادل نظر کنند، مانند یکدیگر فکر و در نتیجه مانند 
اي هنري و کنند. بر این اساس، از طریق تولید پیام، شعار و اندیشه به شیوهیکدیگر نیز عمل می

هایت، شوند و در نصورات دستکاري و بسیج میاز طریق تصویر، گرافیک، صدا و موسیقی، ت
یابد که با زندگی روزمره آمیخته شود. در این صورت، دیگر فعالیت سیاسی این امکان را می

مانند گذشته، نیازي نیست که براي تبدیل افکار عمومی به نیروي اجتماعی و تغییر اوضاع سیاسی 
هاي ه اعمال نیرو، فشار و زور از طریق اهرمبه اهرمی مانند حزب سیاسی متوسل شد و احتیاجی ب

 جدا از مردم وجود ندارد.
شود آنچه جنگ روانی نیز از دیگر ابعاد جنگ اطالعاتی است. در این عملیات سعی می

داند، دچار کند که میند یا تصور میداة خود و دنیاي پیرامون خود میجمعیت هدف، دربار
له ابعاد و اشکال این نوع عملیات که بر مدیریت ادراك مبتنی اختالل، آسیب یا تغییر شود. از جم

ها هاي محلی یا نفوذ در آنو سیاسی، فریب رسانه 1توان به تبلیغات، براندازي فرهنگیمی ،است
رد. اي، اشاره کهاي رایانههاي ناراضیان یا مخالفان از طریق شبکهو تالش براي تقویت جنبش

چون انهدام و ترور شخصیتی، سیاسی و هجوم فرهنگی مطرح در این جنگ همچنین مواردي 
این موضوع که منازعه فرهنگی یکی از اشکال جنگ روانی است، ادبیاتی «است. به بیان الیبیکی: 

غربی بر این باورند که گسترش فرهنگ عمومی معنا که هنوز بسیاري از ملل غیر غنی دارد؛ بدین
هاي هالیوودي و شلوار جین، فود، فیلممانند فستغرب و به طور عمده فرهنگ آمریکایی، 

ی گویگویان بسیاري پیشها را مورد هجوم قرار داده است. تا کنون غیبهاي سنتی آنفرهنگ
ها قریب الوقوع است، نه به این خاطر که کشورها با مدونا مشکل اند که برخورد تمدنکرده

(آلبرتس  .»معنا شده استه ساختار ارزشی سنتی همدارند، بلکه به این دلیل که نام او با تجاوز ب
  )109-108: 1396و پاپ، 

 

1. Cultural Subversion 
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 گیرينتیجه
د تا شوافزاري تعریف میفرهنگ معانی مختلفی دارد، ولی امروزه، بیشتر به صورت نرم

بنابراین، امنیت فرهنگی عمدتاً شامل وجوه نرم، ذهنی، گفتمانی و ارزشی امنیت  افزاري.سخت
و پردازش وجوه سخت امنیت نیز هست. در همین  ین حال که متکفل مدیریتشود، در عمی

دهنده و مقوم امنیت، عمدتاً هاي تشکیلچارچوب، در مقاله حاضر نشان دادیم که عناصر و مؤلفه
هایی همچون وجوه ذهنی، زبانی، گفتمانی، تصوري، ادراکی، فرهنگی هستند؛ عناصر و مؤلفه

ها، تکوین، تقویم و تداوم امنیت اند و بدون آنمنیت، از این جملهاحساسی، روانی و اخالقی ا
 وقشق براي فهم نظري مفهوم امنیت فرهنگی، به حاضر، مقاله ناممکن است. در این راستا در

 در و پرداخته مستقل متغیر مثابه به فرهنگ بر تأکید با امنیت و فرهنگ مفهومی نسبت مختلف
 فرهنگ امنیت؛ هايبخش و ابعاد از یکی مثابه به فرهنگ یعنی مشخص؛ نسبت چهار به نتیجه،

 تهدید منبع ابهمث به فرهنگ و امنیتی محیط شاکله مثابه به فرهنگ امنیت؛ ارجاعی موضوع مثابه به
 اشاره کردیم. امنیت

بر این اساس، اوالً، امنیت فرهنگی به مثابه بعد و بخشی از امنیت ملی، از یک سو با بعد 
یابد و از سوي دیگر با بعد اجتماعی آن. در پیوند با بعد سیاسی، امنیت ملی پیوند میسیاسی 

شود و در بعد هاي سیاسی حکومتی مشخص میامنیت فرهنگی با میزان اقتدار ایدئولوژي
هاي فرهنگی در جامعه ملی آمیز هویتزیستی مسالمتاجتماعی، به میزان تحمل، انسجام و هم

 شود.تحویل می
نیاً، از منظر فرهنگ به مثابه موضوع ارجاعی امنیت، امنیت فرهنگی ناظر بر قابلیت حفظ ثا

همراه شرایط ملی و رسوم به  -الگوهاي سنتی زبان، فرهنگ، مذهب و هویت و عرف قومی
 هاست.قبولی از تحول در آنقابل

/ ناامنی بر امنیت فرهنگی ناظر امنیت شاکله محیط امنیتی، مثابه به فرهنگ منظر ثالثاً، از
کننده است که در واقع، محیطی گران امنیتیگران، به ویژه کنشمحیط روانی یا فرهنگی کنش

سازد زمان، مکان و دستاوردها و ساخته. آنچه بعد فیزیکی محیط یا فضا را میاست انسان
هاي شتاشناختی، بردهاي مادي بشر است و فضاي فرهنگی محیط نیز شامل ابعاد روانپیشرفت
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 و ییرتغ رهبران و تصمیم و شود. بر این اساس ذهنیتذهنی و ایستارهاي هویتی بازیگران می
 از جمله عناصر فرهنگی محیط امنیتی هستند. هویتی جوامع، تحوالت

یت و عبارت است از قابل فرهنگی امنیت امنیت، منبع تهدید مثابه به فرهنگ منظر از رابعاً،
له با فرهنگ مهاجم و عناصر آن. به بیان دیگر، فرهنگ مهاجم و عناصر سازي و مقابتوان خنثی

تواند سازه امنیت را در همه سطوح از فرد تا جامعه جهانی، در کلیت و تمامیت آن با آن می
پذیري فرهنگی و مفاهیم مخاطره و تهدید مواجه کند. در اینجاست که قدرت فرهنگی، آسیب

جنگ فرهنگی و هجوم فرهنگی یا جنگ نرم در این چارچوب مشابه طرح شده و مفاهیمی چون 
 شوند.معنادار می
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