
 

 

ها و امنیت: چارچوبی فرهنگی ها، گفتماننسل

 برای امنیت در ایران
 23/5/4331 تاریخ پذیرش:  2/3/4331 تاریخ دریافت:

  مهدی میرمحمدی *1
 

 چکیده
مقاله حاضر به دنبال تبیین نسبت فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسالمی ایران استت   

 هتای نظتام امنیتت   گیتری کلشت اصلی نویسنده آن است که فرهنگ چگونته در   مسئله

متدیی استت فرهنتگ     ستاال   نویسنده در پاستخ بته ایتن    کندمی آفرینینقشسیاسی 

انستانی حاصتل    هتای نستل و  هتا گفتمانگذر آن بر امنیت از ره تأثیرنیست و  گرکنش

 اساستا  امنیت نظام سیاستی   ،شده در این مقالهچارچوب نظری ارائه اساس  بر شودمی

 هتای نستل ی فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنتده و  هاگفتمانیان محصول سازگاری م

معرفتی   ثبتاتی بتی نتاامنی و   منشتأ پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیت   

  نویسنده بر آن است که این چارچوب نظری به خوبی امنیت نظام جمهتوری  شودمی

ای در حوزه گذارانهسیاست یهاشنهادیپ ،اساسو بر این  کندمیاسالمی ایران را تبیین 

 ارائه کرده است  جمهوری اسالمی ایرانامنیت ملی 
 

 : فرهنگ، امنیت، گفتمان، نسل، دولت، گفتمان معیار، جمهوری اسالمی ایرانهاهواژکلید

                                                                                                                   
 دانشگاه تهران المللنیبدکتری روابط  آموختهدانش* 
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 مقدمه
ی گفتاری رهبران نظام جمهتوری  هاکنشنگاه فرهنگی به امنیت یکی از رویکردهای غالب در 

و مقتام   خمینی )ره(که در دیدگاه امام  ایگونه بهدهه گذشته بوده است؛  اسالمی ایران طی سه

 خمینتی )ره(   از نظتر امتام   آیتد متی معظم رهبری، فرهنگ بنیان اصلی امنیت جامعه بته شتمار   

( و انحترا   273: 4)صحیفه نتور،     های ملت استها و بدبختیهمه خوشبختی مبدأفرهنگ 

(  ایشان فرهنتگ را  3و  2: 47)صحیفه نور،    آیده شمار میدر فرهنگ ریشه سایر انحرافات ب

نظر ما به اقتصاد نیستت مگتر   »دانند و در مقایسه فرهنگ و اقتصاد برآنند که زیربنای جامعه می

 رأس خمینتی )ره( (  امام 72 :7)صحیفه،    «به طور یک آلت، نظر ما به فرهنگ اسالمی است

 هانقیصه»که  کندمی تأکیدو  داندمیفرهنگی  پذیریآسیب را نی  هاپذیریآسیبو  هانقصهمه 

 استاس ملت استت،   اساسفرهنگ است  فرهنگ  هاآن رأسکنیم که در  را همه با هم باید رفع

ی هتا کتنش (  در 31 :8،   نور )صحیفه «استقالل یک ملت است اساسملیت یک ملت است، 

استت  از   اقتتدار ملتی  اساسی قدرت و  یهااز پایهگفتاری مقام معظم رهبری نی  فرهنگ یکی 

قدرت یک ملت بر سه ینصر اقتصاد، فرهنگ و یلم و دانش استتوار استت و البتته     ،نظر ایشان

در دیدگاه ایشان فرهنگ به مثابه هتوایی استت کته یتک      چراکه ،است ترمهمفرهنگ از اقتصاد 

)ستخنرانی در   هاستت آنهتا و ایمتال   متردم در کتنش   بخشالهامکنند و ملت در آن تنفس می

گفت از نظر مقتام معظتم رهبتری فرهنتگ      توانمی ،در حرم رضوی(  به یبارت دیگر 4/4/33

آن شکل  تأثیری معنادار یک ملت در درون آن و تحت هاکنشزمینه و بافتاری است که تمامی 

ی ی گفتتاری رهبتر  هتا کتنش  پس از برجتام در دیگر    فرهنگ به مثابه بنیان امنیت، بارگیردمی

، بته آن اشتاره   هاارزش و هاآرمانتغییر  ساززمینهنفوذ به مثابه  کلیدواژهپررنگ شده و ایشان با 

(، ضمن 1/3/31)سخنرانی در جمع فرماندهان بسیج،  بر ماهیت نرم تهدید نفود تأکیدبا و  کرده

منیتتی  از نفتوذ اقتصتادی و حتتی ا    ترخطرناکبازشناسی انواع نفوذ، نفوذ فرهنگی و سیاسی را 

 ( 25/8/31سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه، دانند )می

انتدک از   هایینمونهکه  ی گفتاری رهبران جمهوری اسالمی ایرانهاکنشارجایات فوق به 

ی کارگ اران نظام جمهوری اسالمی است، به هاکنشهای مرتبط با نقش فرهنگ در خیل گ اره

پایگی است  فرهنگ پایهفرهنگایران به امنیت، رویکرد جمهوری اسالمی  دهندمیخوبی نشان 
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پژوهشتی مطالعتات امنیتتی     کتار  امنیت در رویکرد جمهوری اسالمی ایران بایث شده دستتور 

متقتدم آن اختصتای یکتی از اولتین      هتای نمونته بومی نی  به این سمت سوق پیدا کند کته از  

امنیت در جمهوری اسالمی  فرهنگ و»به  4376فصلنامه مطالعات راهبردی در سال  هایشماره

 هتای پتژوهش در اکثتر   ،توجه به فرهنگ بته مثابته متغیتر اصتلی در امنیتت      ،است  البته« ایران

(، 4367) پیتتک(، ره272، 68: 4361) تهتامی  ،  بترای مثتال  شتتودمتی آکادمیتک بتومی مشتاهده    

از برختی   ،(4334) ( و خستروی 4334) (، قاستمی 4332) ختانی (، یبتدال 4366) ب رگیجهان

  انتد کترده آثاری هستند که در طول دو دهه اخیر فرهنگ را متغیری مهم در امنیت ملی معرفتی  

بته امنیتت ملتی را در یرصته سیاستت       پایته فرهنتگ نگرش  اندکردهحتی برخی از آثار تالش 

 پتور خارجی نی  توسعه دهند که نمونه اخیر آن کتتاب مشتترک دهقتانی فیروزآبتادی و وهتاب     

 است « جمهوری اسالمی ایرانشناختی در سیاست خارجی امنیت هستی» ( با ینوان4332)

دادن نقتش فرهنتگ و یناصتر معنتایی در     اگرچه آثار مورد اشاره، تالش سترگی برای نشان

در ارائه چارچوب نظری یتام بترای تبیتین نقتش و جایگتاه       هاآناند، اما اکثر امنیت ملی داشته

یتا تهدیتد امنیتت ملتی از ناحیته       تأمیناز آن چگونگی  رتمهمیناصر فرهنگی در امنیت ملی و 

( یتا کریمتی ملته و    4334) یخسترو ماننتد   هاآنبرخی از  ،  البتهاندبودهفرهنگ، دچار ضعف 

ی گفتتاری رهبتران   هاکنشتحلیل  بر پایهرویکردی نو به امنیت  اندکرده(، تالش 4332) ییبابا

 باقیسطح توصیف گفتمان یا بیان مبانی فرانظری  جمهوری اسالمی بازنمایی کنند، اما بیشتر در

دادن نقش های بومی برای نشانپژوهیمدیی شد اکثر امنیت توانمی  حتی فراتر از آن، اندمانده

پتردازی یتا   انتد نته نظریته   ی و بیان مبانی فرانظری بتوده سازگفتمانتالشی برای  صرفا فرهنگ، 

نتام  که از فرهنگ به مثابه یاملی مهم در امنیتت ملتی   اغلب آثاری  ،از سوی دیگرسازی  فرضیه

( و فرهنگ را به جای آنکته بته مثابته شترایط     46: 4333)سیبون،  اند، دچار شیءوارگیاندبرده

 رستد متی به نظر  ،به طور کلی  اندآوردهبه شمار  گرکنشکنش در نظر بگیرند، به غلط یامل یا 

پتذیر استت کته    یانته و ابطتال  گرایملرائه چارچوب ین نقطه ضعف این آثار، غفلت در اترمهم

اند با نگاهی بومی بته نقتش   امکان نقد آن نی  فراهم باشد  اکثر ادبیات تولیدشده که تالش کرده

ی هتا کتنش بپردازند، بتا دیتدگاهی ایتقتادی بته      جمهوری اسالمی ایرانفرهنگ در امنیت ملی 

است که در چنین بافتتاری امکتان    واضحو  دانپرداختهگفتاری مرتبط با نقش فرهنگ در امنیت 
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از  یمتدتا  امنیتت فرهنگتی در ایتران     پتردازی مفهتوم  ،در یتین حتال   نقد فراهم نخواهتد بتود   

نقتش   انتد کوشتیده بدین معنی که  ؛(43: 4333)سیبون،  بردشناسی کارکردی نی  رنج میفرجام

 و تضتعیف هنجارهتا   و هتا ارزشفرهنگ در امنیت را بتا تشتریح شترایطی ماننتد گسستت از      

است کته تهتاجم فرهنگتی یتا تضتعیف       در حالیی فرهنگی بومی، بازنمایی کنند  این هاارزش

و فرایندهاست و تحلیل فرهنگی امنیتت   هایلتدیگ خود معلول  ،و هنجارهای بومی هاارزش

یلتی از  از پیامد یا نتایج به ارائه تبیتین   توانمیمعلول، روش اشتباه و غلطی است و ن اساسبر 

تنها بته شترک کلتی و بنیتادین مفهتوم امنیتت        ،از سوی دیگرنقش فرهنگ در امنیت پرداخت  

و الگویی یملی که با تدقیق نظر در آن بتتوان   اندکردهفرهنگی یا نقش فرهنگ در امنیت بسنده 

، همچنتین ی فرهنگی خای برای امنیتت ملتی استتخرا  کترد، ارائته نشتده استت         هاسیاست

پذیری را نادیده گرفته استت   های بنیادین، معیار ابطالمدارانه به گ ارهستناد ارزشو ا گوییکلی

(، به هتی  روی  421: 4366ب رگی، )جهان «فرهنگ دژ حیات یک ملت است»گ اره  ،برای مثال

ملتی را بدون فرهنگ تصتور   شودمیامکان نقد آن نی  نیست؛ مگر  اساسا قابلیت ابطال ندارد و 

بته ایتن معیتار، ستطح      تتوجهی بتی ناپذیری یا شاید بتوان گفت یکی از دالیل ابطال ،البته ؟کرد

پذیری به مثابه معیار یلمی، در سطح نظریه و فرضیه مبتنی ابطال چراکهفرانظری مباحث باشد، 

  یابدمیبر شواهد یینی و تجربی بازتاب 

توستط نویستندگان    یمتدتا  پژوهی فرهنگی، این است کته  یکی دیگر از نقاط ضعف امنیت

 از ایتن رو،  و انددرآمدهبه رشته تحریر  المللبینمتعلق به جامعه معرفتی یلوم سیاسی و روابط 

بتدون ارجتاع بته مبتانی اجتمتایی و فرهنگتی بتوده و بیشتتر بتر           هتا بحتث نظتری   اندازچشم

ویستندگان    این واقعیت سبب شده ن4اندبودهو یلوم سیاسی مبتنی  المللبینرویکردهای روابط 

در اکثتر متوارد فرهنتگ را دارای بنیادهتای      ،به یبتارت دیگتر    با نگاه امنیتی به فرهنگ بنگرند

ی گفتاری رهبتران جمهتوری   هاکنشاست که دست کم در  در حالی  این اندکردهامنیتی فرض 

اسالمی ایران و گفتمان انقالب اسالمی، امنیت دارای بنیاد فرهنگی است نته آنکته فرهنتگ بتر     

                                                                                                                   
، در خصوی ایتن مقالته   شودیماین ایراد دست کم تا جایی که به تحصیالت و رویه پژوهشی نویسنده مربوط   4

اجتمتایی بته چیستتی و چگتونگی امنیتت       -، نویسنده تالش کرده با نگاهی فرهنگتی ود اینوجنی  وارد است  با 
 بپردازد 
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این امنیت نیست کته بتر فرهنتگ     ،شناختیاز لحاظ هستی ،امنیت استوار باشد  به یبارت دیگر

  باشدمیتقدم دارد، بلکه فرهنگ است که مقدم بر امنیت 

پژوهی بومی به درستی نقتش فرهنتگ بته مثابته بنیتان امنیتت در جمهتوری        امنیت هرچند

 گذاریسیاستیانه برای گرایملچارچوبی  کنون اسالمی ایران را درک کرده، اما به هر دلیل، تا

 بتا  کنتد متی ، تتالش  خت  فرهنگی امنیت ملی بازنمایی نشده است  نوشتار حاضر با درک ایتن  

نقش و جایگاه فرهنگ در امنیت ملی جمهوری استالمی ایتران را بررستی     ،یانهگرایملنگاهی 

ابل سه متغیتر نستل، گفتمتان و    فرهنگ بر امنیت ملی را در قالب ارتباط متق تأثیرنموده و روند 

و  شناستی هستتی دولت نشتان دهتد  در یتین حتال از دیتدگاه نویستنده، فرهنتگ بته لحتاظ          

  نویستنده بتا   آیتد متی بنیتان آن بته شتمار     ،و در تمام ابعاد استبر امنیت  مقدم شناسیمعرفت

 زیر است: سااالتپذیرفتن نقش بنیادین فرهنگ در امنیت ملی به دنبال پاسخ به 

 چیست؟ عیت امن در یک کشور یا جامعهوض  4

 تهدید امنیتی چیست؟  2

 امنیت ملی چگونه است؟ تأمینسازوکار   3

 از: اندیبارتهای تحقیق نی  به ترتیب فرضیه

 وضعیت امن محصول سازگاری و همبستگی گفتمان فرهنگی نسل جاری با گفتمان معیتار   4

 گی رسمی است پیشین( و گفتمان فرهن هاینسل)گفتمان به ارث رسیده از 

تهدید امنیتی شامل هر پدیده یا کنشی است که منجر به شکا  میان گفتمان حاکم بر نستل    2

 یا گفتمان معیار شود  جاری با گفتمان رسمی و

ملت، از طریق تدوام یکپارچگی و پویتایی   هرتاریخی  -فرهنگ به مثابه برساخته اجتمایی  3

زدایتی، امنیتت ملتی را در    شتروییت بخشتی و م بین نسلی و تعریف معیارهای مشتروییت 

 کند می تأمینجامعه 

فتمتان اختصتای دارد  بختش    پردازی فرهنگ به مثابه گبخش اول مقاله به مفهوم بر این اساس،

بته     بختش ستوم  کنتد متی شناسی باز هاگفتمانو  هانسلچیستی و چگونگی امنیت را در تعامل  دوم

بته کاربستت   نی     بخش چهارم مقالهکندمیشاره ران ابرداشت از امنیت در نظام جمهوری اسالمی ای

  اختصای دارد( 4366تا  4312)از سال  شده در تاریخ معاصر ایرانچارچوب نظری ارائه
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 فرهنگ به مثابه گفتمانالف. 
منظور از فرهنگ تمام چی هایی است که در جامعه انسانی به شتیوه اجتمتایی    ،در یلوم اجتمایی

فرهنگ واژه کلی بترای اشتاره بته ابعتاد نمتادین و       ،بنابراین  شوندمیمنتقل  از فردی به فرد دیگر

ای استت کته   (  فرهنتگ مجمویته پیچیتده   Marshal, 1998: 137) آموخته جامعته انستانی استت   

هر گونه توانتایی دیگتری استت کته      ، ایتقادات، هنرها، اخالقیات، قوانین وهادانستنیدربرگیرنده 

توجته بته    (  بتا 4375خلتق،  )وثتوقی و نیتک   آوردمتی جامعه به دست  انسان به ینوان یضوی از

کته   هاستت انستان گفت فرهنگ ساخته اجتماع است  ایتن اجتمتاع    ویژگی اجتمایی فرهنگ باید

ها به گروهی دیگتر  و سپس از انسانی به انسان دیگر یا از گروهی از انسان کندمیفرهنگ را خلق 

کننده در سبک زنتدگی،  گفت فرهنگ در واقع یاملی تعریف نتوامی ،بدین ترتیب  شودمیمنتقل 

زمتان  و هم شودمیو طرز تفکر افراد است که از طریق فرایند تعامالت اجتمایی ایجاد  هابرداشت

د که کتارگ ارانی  کنما را به این نکته رهنمون می   فرهنگ به مثابه برساخته اجتمایی،یابدمیانتقال 

هتای تتاریخی   گر، نسل زنده و فعال هتر جامعته در دوره  کارگ اران تکوین اند  اینآن را برساخته

ی اجتمتایی یتا   هتا کتنش و وا هتا کتنش ملتت محصتول    هتر فرهنتگ   ،مشخص استت  در واقتع  

بتر ابعتاد    هتا آنی پنداری، رفتاری، گفتاری و نوشتاری هاکنشانی است که گرکنششده اجتمایی

 ایپدیتده فرهنتگ را   تتوان متی  ،ته استت  بنتابراین  گذاشت  تتأثیر مادی و معنایی زندگی اجتمتایی  

 هتای نستل ی اجتمتایی  هتا کتنش اجتمایی به شمار آورد؛ چی ی که محصتول انباشتت    -تاریخی

 بعدی در بستر تاریخی است  هاینسلهای یک نسل به و انتقال بین نسلی برساخته درپیپی

و قوایتد کتنش،    هتا ضتد ارزش ، هاارزش، با تعیین و تعریف گربه مثابه بافتار تکوینفرهنگ 

های مشروع و نامشتروع اجتمتایی   پدیده ،چندین پیامد بنیادین بر فرد و جامعه دارد  از یک طر 

با برستاختن نتوع خاصتی از بافتتار اجتمتایی بته        ،و از سوی دیگر کندمیو حتی فردی را تعیین 

ابت ار الزم   چراکه ،نیست رگکنشیامل یا فرهنگ  ،البته  دهدمیهویت فردی و جمعی افراد شکل 

شاید بتوان گفتت   ،از این رو ( 48: 4333سیبون، ندارد )و یمل بر مبنای آن را  گیریتصمیمبرای 

  در شتود متی ت در یک بستر زمانی، در قالب گفتمان مسلط حاکم بر جامعه متبلتور  فرهنگ هر مل

نسلی به نستل   و آنچه از دیابمیی فرهنگی هر نسل در گفتمان آن بازتاب هاکنشمحصول  ،واقع

 -بافتتار فرهنگتی  محصتول   هتا گفتمتان  همتان گفتمتان فرهنگتی استت      ،شتود متی دیگر منتقتل  
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اجتمتایی بتر گفتمتان تقتدم      -شناختی بافت فرهنگتی اند، بدین معنی که از لحاظ هستیاجتمایی

بته ذهنیتت و    دهنتده انتد و فراتتر از آن شتکل   کننده معنا و ارتباط اجتماییمجسم هاگفتمان دارد 

تتاری،  ی پنتداری، رف هتا کتنش مبتنتی بتر    هتا گفتمتان مدارانه نی  هستند  چنین ارتباطات قدرتهم

بتر هویتت فتردی و     کننتده تعیتین  ، تتأثیر گیریشکلپس از  گفتاری و نوشتاری بافتاری هستند و

ختود را   ویتژه است که هنجارهتای  « جامعه زبانی»اجتمایی دارند  به بیان فرکال ، گفتمان نویی 

(  با ایتن  25 :4373 )فرکال ، دهدمیدارد و فایالن گفتمانی را مطابق با هنجارهای خود پرورش 

آن دانستت    داریجهتت و  گرایانته یملن جنبه توامیین تفاوت گفتمان با فرهنگ را ترمهم ،حال

گرایانته  یتام  تا نستب امر  ،، اما همانند فرهنگاندجامعهبرآمده از بستر فرهنگی هر  هاگفتمان هرچند

ی برآمتده از  هاگفتمان ،اند  در واقعهای ایدئولوژیک و تمای گذار فرهنگنیستند، بلکه وارث جنبه

اند  فرهنگی کته توانتایی و قابلیتت تولیتد گفتمتان      دهنده و موتور حرکت فرهنگیفرهنگ، جهت

 تتوان متی  بنتابراین، و جریان نخواهد داشت   ایستدبازمیمعطو  به یمل نداشته باشد، از تحرک 

 هاست ین کارکرد فرهنگترمهمی سازگفتمانمدیی شد 

مدارانته جامعته را   هتای ارزش طبیعتی، ایتده   ایشتیوه یی ساختاری، به گرایملبا  هاگفتمان

و بتا   کننتد میان را به طور ناخودآگاه به کارگ اران فرهنگ بومی بدل گرکنشکنند، بازتولید می

از  شتود متی ها، باورها و آنچه را فرهنتگ نامیتده   مند امکان انتقال ایدهساختار هایمحیطایجاد 

 ،(105 :1985) بترداری از دیتدگاه الکتالو و متو     گرته آورند  بانسلی به نسل دیگر فراهم می

 هاآنکردن ها و سنن بومی و مرتبطایده ،هاارزشبندی باورها، ها با مفصلتوان گفت گفتمانمی

بنتدی ختای، بته تتداوم     کنند و بتا حفتا ایتن مفصتل    بومی را معنادار می به یکدیگر، فرهنگ

تمای  با یکدیگر  های فرهنگی دربندی، ارزشاین مفصل کنند  بدونمعناداری فرهنگ کمک می

فاقد معناداری به نظر خواهند آمد و حتی در صورت انتقال از نسلی به نسل دیگتر، معنتایی را   

  4کنندمیداشتند، منتقل نکه در ترکیب با سایر باورها 

 پایته فرهنتگ ی هتا گفتمتان در واقع توسط  ،رودتمامی کارکردهایی که از فرهنگ انتظار می

ستازی، دگرستازی، انستجام اجتمتایی، یکپتارچگی،        کارکردهایی ماننتد هویتت  شودمیانجام 

                                                                                                                   
  برای مثال اگر باور به جشن نوروز را که از ه اران سال پیش برای ایرانیتان بته ارث رستیده، جتدای از ارزش ختانواده،      4

 ا که اکنون برای ایرانیان دارد، از دست خواهد داد و    در نظر بگیریم، نوروز معنایی ر ترهاب رگدین، سنت احترام به 
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ق ان(، پویتایی فرهنگتی، انطبتا   گتر کتنش و  هتا پدیتده )از  زدایتی بخشی و مشروییتمشروییت

یانته و  گرایمتل ی هتا گفتمتان و هنجارها با مقتضیات زمان و    همگتی در چتارچوب    هاارزش

، امتا بتدون   کنتد میفرهنگ اگرچه شرایط و بافتار کنش را فراهم هدفمند فرهنگ ممکن است  

هستند که با تفسیر مجدد برختی از یناصتر    هاگفتمانگفتمان، اثرگذاری فرهنگ ممکن نیست  

)بنگریتد بته: شتریف،    دهند میو به آن جهت  اندازندمیجتمایی را به حرکت فرهنگی، بافت ا

ملتی بایتد از    رسد هر نوع بحتث از نقتش فرهنتگ در امنیتت    بنابراین به نظر می(  442: 4364

یانته و  گرایمتل دریچه نگرش گفتمانی باشد  نگاه گفتمانی به فرهنتگ، قابلیتت ارائته تحلیلتی     

نگترش گفتمتانی امکتان بیشتتری      چراکه؛ دهدمینیت را اف ایش تر از نقش فرهنگ در امیینی

که به نوبته ختود فرهنتگ محصتول      کارگ اران انسانی و بینانسلی را برای تبیین و تشریح نقش

هتا در  هتا و گفتمتان  کند  بخش بعدی با مطالعه رابطه نسلهای آنان است، ارائه میتعامل کنش

ستازی  پتردازی امنیتت و تهدیتد، ستازوکار امنیتت     سازی و انتقال فرهنگ، ضمن مفهومفرهنگ

 فرهنگی را بررسی خواهد کرد 

 

 و امنیت هاگفتمان، هانسلب. 
ی هتا کتنش ای از های برآمتده از آن مجمویته  بخش پیشین، فرهنگ و گفتمان هایگ اره اساس رب

آنتان   بینتی جهتان پنداری، کرداری، گفتاری و نوشتاری مردم است که در سبک زندگی، نگرش و 

ملتت   هتر مختلتف   هاینسلهای اجتمایی انباشتی فرهنگ محصول کنش اساسا   شودمیمنعکس 

از هنجارهتا، قوایتد،    هتای مجمویته ، شتود متی فرهنگ ملت در زمان خای خوانتده   آنچه است 

نستل زنتده ملتت     پیشین برساخته شده و هاینسلو نبایدهایی است که توسط  بایدهاو  هانگرش

ملت نقشی تکتوینی در فرهنتگ آن    پیشین هر هاینسل ،  بدین ترتیبکنندمیش آن کن اساسبر 

قترار   تتأثیر بعتدی را تحتت    هتای نستل ی هتا کنشملت دارند و با ایجاد گفتمان فرهنگی خای، 

بعدی دارند  با ایتن حتال،    هاینسلی گرکنشکننده در و شاید بتوان گفت نقش تعریف دهندمی

ی نستل  هتا کتنش پیشین، مستل م استتمرار آن در   هاینسلته توسط تداوم گفتمان فرهنگی برساخ

حاضر است  بنابراین نسل حاضر، نقشی اساسی در تداوم و پایتایی گفتمتان فرهنگتی یتک ملتت      

و  هتا ارزشنتد منجتر بته پویتایی     توانمتی ی ختود  هاکنشنسل زنده هر ملت، با  ،همچنیندارند  
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نسل زنده و فعال ملتت، فرهنتگ    ،ن شوند  در واقعی فرهنگی به ارث رسیده از پیشینیاهاشاخص

؛ برختی از یناصتر فرهنگتی را بته     دهندمیسنتی خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمانه تطبیق 

 هتای نستل گفتت   تتوان متی  ،  بدین ترتیباف ایندمیو برخی دیگر را به آن  کنندمیتدریج حذ  

نقش تکوینی تتدریجی در فرهنتگ آن ملتت    یک  طور مستمرملت در بستر تاریخ، به هر مختلف 

  دهدمیدر فرهنگ ملی را نشان  هاملتپیشین و زنده  هاینسل  شکل زیر نقش کنندمیایفا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: فرهنگ به مثابه برساخته بین نسلی6شکل )  

 

بتین   نی  روایت فوق از ستازوکار  شناسیجامعهنسلی در  هایتحلیلو  هانسلنظریه  هاییافته

و تجربیتات   هتا نستل ، شناستی جامعته در  هتا نستل   از دیدگاه نظریه کندمی تأییدنسلی فرهنگ را 

  نسل یبارت است از گروه ستنی کته   آیدمییکی از یوامل تغییر اجتمایی به شمار  هاآنمتفاوت 

 نستبتا  تتاریخی   اتیت و تجرب( Marshal, 1998: 252) در یک زمتان متولتد شتده    تقریبا ایضای آن 

 ,Mannheim) «هتا نسل مسئله»ای با ینوان به یکدیگر دارند  کارل مانهایم در مقاله و شبیهیکسان 

پیش از خودش متفاوت استت   هاینسلرویکرد هر نسل نسبت به جهان با  دهدمینشان  ،(1952

نسل آینده وارث 

 فعال فرهنگ

 های نسل زنده هر ملت یامل پایانی وکنش

ول پویایی فرهنگ و همچنین تکامل و تح

 آن

های پنداری، وز: محصول انباشت کنشفرهنگ امر

 های پیشینکرداری، گفتاری و نوشتاری نسل
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  آیتد متی و تجربیات مربوط به هر نسل در قیاس با نسل پیشین، بسترساز تغییر اجتمایی به شتمار  

 دهتد متی ( نشتان  Elder, 1974« )کودکتان رکتود بت رگ   »ینتوان  نیت  در پژوهشتی بتا     گلن التدر 

اند بتا نستلی کته    ها، رویکردها و ادراک نسلی که در دوره شکوفایی اقتصادی ب رگ شدهبرداشت

 مایتد اند، بسیار متفاوت است  این مطالعات روی هم رفته در دوران رکود اقتصادی پرورش یافته

  شودمیدر ایجاد و تغییر چی ی است که فرهنگ نامیده  هانسلنقش 

یی کته ختود   هتا گفتمانکه چرا ،شودمیتر به ویژه در ساحت گفتمانی پررنگ هانسل آفرینینقش

اند، به دنبال آنند که نسل زنده و فعتال جامعته را بته کتارگ اران متعهتد بته       ی نسلیهاکنشبرساخته 

 پتذیری جامعته   فراینتد  افتتد میاتفاق  پذیریجامعهکار از طریق فرایند فرهنگ بومی تبدیل کنند  این 

و  هتا ارزشاست که همواره می ان قابل تتوجهی از تتداوم در هنجارهتا،     ایگونه بهمتوالی  هاینسل

؛ امتا در یتین حتال تجربیتات مختتص بته هتر نستل         شودمیمتوالی دیده  هاینسلرفتارها در میان 

فتراهم آورد  از همتین روستت کته      هتا نسلات در هنجارها و رفتارها را در بین د زمینه تغییرتوانمی

بته بیتان ریتت ر     ( Burnett, 2012) را ماشین زمان برای تغییتر خوانتده استت    هانسلجودیت برنت، 

و هنجارهای فرهنتگ بتومی    ، باورهاهاارزش، هانگرشفرایندی است که طی آن مردم  پذیریجامعه

 ( Ritzer, 2007: 4563) کنندمیو حسی از بودن و هویت فردی ایجاد  کنندمیونی را فراگرفته و در

بتا   هتا نستل ضمن آنکه پلی برای پیوند  پذیریجامعهواضح است که  کامال  ،با این توصیف

کارگ اران یک گفتمان  ،ی نسلی نی  هست  در واقعهاگفتماناست، اب اری برای تداوم  یکدیگر

ی فرهنگتی  هتا کنشترکیبی از میراث گفتمانی نسل پیشین و  هاآنحاکم بر گفتمان  تردیدبیکه 

، از آن بترای استتمرار گفتمتان    پذیریجامعهبا کنترل و مدیریت  کنندمیخود آنان است، تالش 

 یرصته بلکته   ،فراینتدی طبیعتی و خنثتی   نه  پذیریجامعه ،مورد نظرشان استفاده کنند  بنابراین

 یل نسل فعال به کارگ اران متعهد به گفتمان مورد نظر است مبارزه گفتمانی برای تبد

، هنجارهتا،  هتا ارزشانی هستند که به ما در فهتم و شتناخت   گرکنش، پذیریجامعهکارگ اران 

، یتا  هتا گروه  این کارگ اران شامل افراد، کنندمیکمک  مانجامعهو رفتارهای متناسب با  هانگرش

ساختارمندی ایجاد کننتد کته یتادگیری در آن اتفتاق      هایموقعیتند توانمیکه  شوندمینهادهایی 

ان مختلف و متعتددی  گرکنشدر تمام طول زندگی جریان دارد،  پذیریجامعه چون ،  البتهافتدمی

از ختانواده،  اند یبارت پذیریجامعهین کارگ اران ترمهم  گذارندمی تأثیربر هویت و شخصیت ما 
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، متذهب، محتیط کتار، دولتت و     افکار یمتومی ، آوریفنیمومی و  یهارسانه، ساالنهممدرسه، 

گفتمان حتاکم بتر    گیریشکلبر  کنندمینسلی تالش  در هرنهادهای وابسته به آن  این کارگ اران 

باشتند و افتراد نستل حاضتر و زنتده را بته ستمت یمتل بته قوایتد و هنجارهتای             متاثر جامعه 

برختی از کتارگ اران بتا تفکتری      ،همچنیندهند   نظرشان سوق شده در گفتمان موردبندیمفصل

 آینده هم داشته باشند  هاینسلگفتمانی  اندازچشمبر  کنندهتعیینی تأثیر کنندمیراهبردی، تالش 

بته معنتی آن نیستت کته      ،شتود میصحبت  سازیفرهنگهنگامی که از نقش یک نسل در  

در هر نسل، دو دسته  اساسا رند  ان آن نقشی همسان و همسنگ در این یرصه داگرکنشتمامی 

ان گتر کتنش ان حکومتی و گرکنششامل  کنند کهمیان در برسازی فرهنگ نقش ایفا گرکنشاز 

قرن اخیر، به  1ان دولتی طی گرکنشدولت مدرن و اف ایش اقتدار  گیریشکل  پس از اندمدنی

ت  یکی از دالیل روند رو در پایایی و پویایی فرهنگ اف ایش یافته اس گرکنشتدریج نقش این 

 هتای ظرفیتت بترای استتفاده از    هتا دولتی فرهنگی، تالش هاکنشبه گسترش نقش دولت در 

اخیتر، گتاهی اوقتات     هتای ستده بخشی به خود بوده است  طی مشروییت راستایفرهنگی در 

متان  ، با گفتهاآنبخش به که گفتمان مشروییت اندآمدهیی در برخی کشورها بر سرکار هادولت

دولت تالش کترده   از این رو،  فرهنگی به ارث رسیده از پیشینیان آن ملت ناسازگار بوده است

ی فرهنگی دستوری، نوع خاصی از گفتمان فرهنگی را در جامعه فراگیر نماید و از هاسیاستبا 

 را اف ایش دهد  افکار یمومیطریق سلطه این گفتمان، مشروییت خود در 

ادوار تاریخی، نظام سیاسی حاکم بر هر ملت متناسب با گفتمان فرهنگتی بته   در اکثر  ،با این حال

، هتا ملتت سیاسی بدون نسبت بتا گفتمتان فرهنگتی     هاینظامپیشین بوده و  هاینسلارث رسیده از 

اتحاد جمتاهیر شتوروی آخترین      اندشدهسرنگون همواره از بحران مشروییت رنج برده و سرانجام 

پیشتین بتود    هتای نسلسیاسی ناسازگار با گفتمان فرهنگی به ارث رسیده از  ایهنظامنمونه از چنین 

و  اشستلطه ی فرهنگتی دستتوری بترای حتذ  گفتمتان فرهنگتی ملتل زیتر         هاسیاسترغم  بهکه 

 فروپاشید  4334بخش به خود، سرانجام در سال گسترش گفتمان کمونیستی مشروییت

 هتا ملتپیشین است که فرهنگ معاصر  هاینسلان گرکنشحکومت خود بخشی از  اگرچه

به دلیل تکامل دولت مدرن و اف ایش نقش آن در سرنوشت و  ،، اما در سده اخیراندبرساختهرا 

را مستقل از سایر  هاملتزنده، باید نقش حکومت در تداوم یا تغییر فرهنگ  هاینسلتحوالت 
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ان گتر کتنش معاصتر در کنتار    ان حکتومتی گتر کتنش  ،در واقع ان مورد بررسی قرار داد گرکنش

ان گتر کتنش حکومتی( معاصر دو متغیر اساسی در پایتایی و پویتایی دستتاوردهای     )غیر مردمی

  اندبودهپیشین  هاینسل

دستاوردهای فرهنگتی پیشتینیان باشتد     راستایی فرهنگی حکومت ممکن است در هاسیاست

یشتینیان ستازگار استت     گفتمتان فرهنگتی حکتومتی بتا گفتمتان فرهنگتی پ       ،که در این صتورت 

یشان ممکن است سازگار یا هاکنشکه  اندیگفتمانکارگ اران از  یان مدنی نی  دسته دیگرگرکنش

گفت در هتر   توانمی ،، هنجارها و قواید برساخته پیشینیان باشد  بدین ترتیبهاارزشناسازگار با 

نگی قابل بازشناسی استت:  اخیر، سه گفتمان فره هایسدهدوره از تاریخ یک ملت، دست کم طی 

پیشین، گفتمان فرهنگی حکومتی و گفتمتان فرهنگتی    هاینسلگفتمان فرهنگی به ارث رسیده از 

پوشان و سازگار بتا  در برخی از کشورها این سه گفتمان به شدت هم هرچندنسل جاری یا زنده  

ت، امتا تتاریخ   یکتی پنداشت   تتوان متی ، هتر سته را   هتا تفاوتاز برخی  پوشیچشمیکدیگرند و با 

آن است که در بستیاری از کشتورهای جهتان ستومی و تتازه       ماید یمدتا تحوالت در قرن بیستم 

ی دیگتر، تغییراتتی در گفتمتان    هاگفتمانکارگ اران  تأثیر، نسل زنده به یمد یا تحت افتهیاستقالل

اوت از گفتمان بته ارث  متف کامال که گفتمان نسل زنده، چی ی  ایگونه به؛ اندآورده پیشینیان پدیده

در ایتن   نشتانده دستت سرکوبگر یا  هایدولتظهور  ،رسیده از پیشینیان شده است  از سوی دیگر

 متمای  در یرصه فرهنگ شده است  کامال ، منجر به ایجاد گفتمان حکومتی هاملت

پیشین نیت  در آن نقتش    هایحکومتکه ) نیشیپ هاینسلگفتمان فرهنگی برساخته توسط 

و  کننتده فیت تعری فرهنگی نستل جتاری استت و    هاارزشقواید، هنجارها و  منشأ(، اندهداشت

بودن   مشروییت یا نامشروعآیدمیی مطلوب و نامطلوب این نسل به شمار هاکنش کنندهتعیین

ی سیاسی و   ( با معیارهای به ارث رسیده از این گفتمتان  هاکنش)شامل  ی نسل جاریهاکنش

آن را گفتمان معیار فرهنگتی در هتر جامعته بته      توانمی ،  از این روگیردمیار مورد ارزیابی قر

ی در این جامعه، با معیارهای آن گفتمان مورد ستنجش،  گرکنشهر کنش و  چراکهشمار آورد؛ 

  گیردمیتحلیل، حمایت یا مخالفت قرار 

بتا یگتدیگر و    وضعیت فرهنگی هر جامعه در یک دوره زمانی، ناشی از نسبت این سته گفتمتان  

ان فرهنگتی فعتال و   گتر کتنش  کته در صورتی   هاستآنمحصول نوع تعامل، پیوستگی یا گسستگی 



 84 ـــــــــــــــــــــبرای امنیت در ایران  ها و امنیت: چارچوبی فرهنگیتمانها، گفنسل

هنجارهتای گفتمتان معیتار     ، قواید وهاارزش اساس رشامل حکومت و مردم( همچنان بملت )زنده هر 

و گفتمتانی   پیشین بازتولید شده و جامعته از پیوستتگی فرهنگتی    هاینسلیمل کنند، دستاورد فرهنگی 

امنیت فرهنگی به معنتی   ،شرایط امن فرهنگی دانست  البته توانمی  چنین وضعیتی را شودمیبرخوردار 

تداوم کامل دستاوردهای فرهنگی گفتمان معیار نیست، بلکته مستتل م بازتولیتد دستتاوردهای پیشتینیان      

ی نوپدیتد فرهنگتی   هتا شتاخص ل وم حذ  یا برسازی  در صورتمتناسب با شرایط و اوضاع حال و 

راکتد و بتدون پویتایی نیت       فرهنتگ  ،گنددمیکه بسته، سرانجام که آب راکد در یک بر طورهماناست  

ی رقیتب نخواهتد   هاگفتمانو فرودستی در برابر  نفوذشفرجامی ج  از دست دادن کارگ اران و حوزه 

، شترط  کنتد متی ا مطهتر  که جاری و ستاری بتودن آب ر   طورهمانهادی سب واری،  داشت  به بیان مال

(  از 337-335: 4363 )ستب واری،  بتودن و پویتابودن آن استت   پاکی اندیشه و گفتمان از فستاد، جتاری  

بلکه برای بیستت ستال بعتد     ،فرزندان خود را نه برای امروز فرمایدمی)ع(  همین روست که امام صادق

قتضیات زمانه در تربیتت نستل دارد کته    به ل وم توجه به م دقیقا (  این گ اره 4362)فیرحی،  تربیت کنید

 به طور طبیعی تغییراتی را در گفتمان فرهنگی ایجاد خواهد کرد 

 هتای نستل واضح است که امنیت فرهنگی به معنای پیوستگی گفتمتانی   کامال  ،بدین ترتیب

از گذشته  آنچهان دولتی و مردمی نسل زنده، به گرکنشآن است که  مستل م وملت  هرمتمادی 

امنیت فرهنگی به معنی سازگاری گفتمان فرهنگی رستمی   ،ارث رسیده پایبند باشند  بنابراینبه 

را نیت    سازگاری دو گفتمان رسمی و مردمتی  یمال رهنگی معیار است که و مردمی با گفتمان ف

سازگاری به معنای همسانی و یتدم اختتال  نیستت، بلکته بته معنتی درک        ،در دل دارد  البته

و هنجارهای پایه یکسان استت  یلتت آنکته چنتین      های بنیادین مشترک در کنشمتقابل، معیار

، تضمین تداوم و پایایی گفتمان معیار در نسل جاری استت کته نتیجته    نامیممیوضعیتی را امن 

فرهنگتی جامعته استت  در چنتین      -آن انسجام و یکپارچگی بینانسلی و تداوم هویت تتاریخی 

بتود  نسلی و بحتران هویتت ناشتی از آن مواجته نخواهتد       وضعیتی جامعه با گسست یا انقطاع

 ( 4362یلیخانی، )

یالوه بر رویکرد فوق به امنیت فرهنگی، رهیافتت حکومتت یتا نظتام سیاستی بته امنیتت        

سیاسی بقا و پایایی ایتده اساستی دولتت و     هاینظامفرهنگی نی  قابل بحث است  هد  اصلی 

از  آن دستهیاسی در حوزه فرهنگ به دنبال حاکمیت س هاینظام   بنابراین،ساختار کلی آن است
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 افکتار یمتومی  کته نظتام حتاکم و کتارگ اران آن را در نظتر       اندجامعهفرهنگی در  هایروایت

به شدت به موفقیت یا ناکتامی آن در تستلط    امنیت نظام سیاسی از این رو،مشروع جلوه دهد  

نظتام سیاستی    کهدر صورتی ابسته است  ( و46-47: 4363 )ویلیام ، «میدان فرهنگی امنیت»بر 

کارگ ار و یامتل متعهتد بته آن گفتمتان باشتد(، امنیتت       باشد )برآمده از گفتمان معیار فرهنگی 

ی فرهنگتی  هتا سیاستت فرهنگی حکومت مستل م تتداوم و بازتولیتد گفتمتان معیتار از طریتق      

فرهنگتی رستمی و    یهتا سیاستنبود شکا  و ناسازگاری میان  ،حکومت خواهد بود  بنابراین

و راه تستلط گفتمتان فرهنگتی     کنتد متی گفتمان معیار، مبانی مشروییت نظام سیاسی را تقویت 

گفتته   ،  در ایتن وضتعیت  نمایتد متی مورد نظر نظام سیاسی بر مردم نسل جاری را نیت  همتوار   

 که نظام سیاسی در شرایط ایمن فرهنگی قرار دارد  شودمی

برآمده از گفتمتانی غیتر از گفتمتان     ،ت نظام سیاسی حاکماست که اگر مشرویی در حالیاین 

معیار باشد، آنگاه حکومت مجبور است گفتمان مشروییت بخش به خود را به شکل دستتوری در  

تعتداد   بته احتمال بقتا و پایتداری آن(   ) یاسیس، امنیت نظام جامعه توسعه دهد  در چنین شرایطی

وابستته استت و بتا افت ایش آن      ن فرهنگتی رستمی  گفتمتا  تأثیراجتمایی تحت  هایگروهافراد و 

آمتدن  سیاسی، فائق هاینظاماولین مشکل در این دسته از   شودمیتقویت و با کاهش آن تضعیف 

ی سیاستی متردم   هاکنشو  هانگرش، هابرداشتدادن به بر قدرت گفتمان فرهنگی معیار در شکل

به یدم مشروییت نظتام   رأیاین گفتمان  نظام سیاسی برآمده از گفتمان معیار نیست، چوناست  

بته   ،همچنین  اندمواجهشناختی ی با تهدید هستیهاینظامچنین  بنابراین،  دهدمی افکار یمومیدر 

مخالف با گفتمان فرهنگی معیتار استت،    یمدتا گفتمان فرهنگی مورد نظر نظام سیاسی  دلیل آنکه

گتذر دو  و از این ره خی دبرمیبا گفتمان معیار به مقابله  به تدریجی فرهنگی دولت حاکم هاکنش

: از یتک طتر  موجتب ظهتور مقاومتت در برابتر نظتام در میتان         آوردمتی پیامد امنیتی به دنبتال  

 گیتری شتکل و این واقعیت به نوبه خود منجر بته   شودمیمدنی( گفتمان معیار ) یمردمکارگ اران 

ی فرهنگی نظام سیاسی منجر بته  هاسیاست ،از طر  دیگر  شودمیداخلی مخالف نظام  هایگروه

یی ماننتد  هتا پدیتده که در قالتب   گرددمیتضعیف گفتمان معیار و ایجاد ناامنی فرهنگی در جامعه 

گفتمتان رستمی در    ،  در چنتین وضتعیتی  شتوند میشکا  بین نسلی، بحران هویت و    منعکس 

ه بته طتور بافتتاری درگیتر نبترد      و جامع آیدمییمل رقیب گفتمان معیار و تاریخی ملت به شمار 
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بتا   بنیادین گفتمانی میان کارگ اران مدنی گفتمان معیار و کارگ اران دولتی گفتمان رستمی استت   

گفت امنیت فرهنگی از دیدگاه مردم، شرایطی است که  توانمیمذکور  هایپردازیمفهومبه  توجه

د داشته باشد  از دیتدگاه نظتام سیاستی    در آن امکان استمرار، بازتولید و پویایی گفتمان معیار وجو

شرایطی استت کته گفتمتان فرهنگتی مستلط بتر متردم، بتا گفتمتان فرهنگتی            امنیت فرهنگی نی 

هتر پدیتده یتا کنشتی کته موجتب        ،استاس  بر اینبخش به نظام سیاسی سازگار باشد  مشروییت

ا موجب شتکا   شکا  میان گفتمان معیار و گفتمان فرهنگی حاکم بر نسل زنده یک ملت شود ی

شتکا  میتان گفتمتان متورد      بهمیان گفتمان معیار و گفتمان نظام سیاسی حاکم بر ملت شود و یا 

   تهدیدی یلیه امنیت جامعه است  نجامد،بینظر نظام سیاسی و گفتمان مسلط بر مردم 

 
 هاگانه و کارکردهای آنهای سهگفتمان (:6)شکل 

 

 امنیت در جمهوری اسالمی ایرانج. 

ایران طی سه دهه اخیتر و بتا    یملی کشورداری در جمهوری اسالمی هایرویهتجربیات و  اساس رب

گفتت امنیتت در جمهتوری     تتوان متی ی گفتاری امام خمینی و مقام معظتم رهبتری،   هاکنشبه  اتکا

شترایط امتن در    ،  در واقتع شودمیاسالمی ایران، پدیده یکپارچه و غیرقابل تقلیل به ابعاد آن، تصور 

ن نگاه، وضعیتی است که در آن تمامی ابعتاد امنیتت مصتون از تهدیتد و روبته کمتال و پیشترفت        ای

نگری به امنیت، رهبران جمهوری اسالمی ایتران وضتعیت امتن    رغم یکپارچه بهباشند  در یین حال، 
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 مبتدأ از   این بدان معنی است که حرکت به سوی جامعته امتن، بایتد    دانندمی پایهفرهنگرا وضعیتی 

در این رویکرد، امنیت فرهنگی و اجتمایی بنیان تکوین و تداوم امنیت در مفهتوم   رهنگ آغاز شود ف

فرهنگ بته مثابته هتوایی استت کته       انقالب اسالمی،   در گفتمان رهبرانآیدمیشمار یکپارچه آن به 

ساستی  باالترین و واالترین ینصری که در موجودیت هر جامعه دخالت ا  کندمیجامعه از آن تنفس 

آن جامعته را تشتکیل    و موجودیتت فرهنگ هر جامعه، هویتت   اساسا دارد، فرهنگ آن جامعه است  

و نظامی قدرتمنتد   و با انحرا  فرهنگ، هرچند جامعه از بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی دهدمی

 ایجامعته اگتر فرهنتگ   » :خمینتی )ره( است  به بیتان امتام    تهیمیانپوک و  ولی پوچ، ،و قوی باشد

وابسته و مرت ق از فرهنگ غرب باشد، ناچار دیگر ابعاد آن جامعه به جانتب مختالف گترایش پیتدا     

 «دهتد متی و موجودیت ختود را در تمتام ابعتاد از دستت      شودمیو باالخره در آن مستهلک  کندمی

ین تهدیتد  تتر مهتم همین اصل، امام خمینی و مقام معظم رهبری  اساس ر(  ب48 :45)صحیفه نور،   

( هتم در تحلیتل   855: 4333) انیت آبراهامنتد  یروا  انتد دانستته یلیه نظام را تهاجم فرهنگی و فکتری  

 چراکته  ،بود نه قدرت مادی ظاهری اقتدار معنویانقالب اسالمی بر آن است که امام خمینی به دنبال 

 ( 32: 4331)راجر،  کسب قدرت است شرطپیشرهبری فکری و اخالقی 

فرهنگ را بستر اصلی زنتدگی و حرکتت در نظتام جمهتوری استالمی و      مقام معظم رهبری نی  

جمهوری اسالمی ایران را تهاجم فرهنگی و نترم دشتمن بته باورهتا و     ین تهدید و خطر یلیه ترمهم

متدیران ستازمان صداوستیما،    )بیانتات در دیتدار رئتیس و     داننتد متی ایرانی متردم   -هویت اسالمی

تتالش   ،(  از نظر ایشتان 43/3/32شورای یالی انقالب فرهنگی، بیانات در دیدار با ایضای؛ 22/7/31

ایرانی است و این به معنتای   -تالشی برای تغییر و نفی هویت اسالمی اساسا دشمن برای تغییر رفتار 

 ( 27/5/63نظام،  دیدار کارگ اران)بیانات در  باشدمیمخالفت بنیانی با جمهوری اسالمی ایران 

ت ادراک از امنیت در جمهوری اسالمی ایران مبتنتی بتر برداشتتی    گف توانمی ،بدین ترتیب

متغیرهای معنایی ماننتد هویتت، متذهب، ستبک زنتدگی،       ،معناگرایانه است  طبق این برداشت

، حافظه تاریخی و به طور کلی فرهنگ، پایه امنیت نظام جمهوری استالمی ایتران بته    بینیجهان

دینتی، در   ستاالر متردم ی ایران به مثابه یتک نظتام   جمهوری اسالم ،  از سوی دیگرآیدمیشمار 

ین مشکالت امنیتی خود را با توسل به متغیری به ترمهمخود،  ایدههطول یمر قریب به چهار 

متدیریت کترده استت  ضتعف نهادهتای اطالیتاتی جتوان اول انقتالب در         « حضور مردم»نام 
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در تجستس بترای شناستایی     انقتالب را مشتارکت متردم    شناسایی و مقابله با تروریسم و ضتد 

در دفاع از کشتور مقابتل    مندنظامضعف ارتش   جبران کرد 82تیمی منافقین در دهه  هایخانه

نیت    4366و انتخابتات   4376تیتر   46مانند  هاییبحران  رژیم بعث را بسیج مردمی جبران کرد

از همته آنکته    ترمهمدی مدیریت شدند و  3تیر و  23توسط حضور گسترده مردم در  مستقیما 

ین تتر مهتم ، دهنتد متی  رأیحضور مردم در یرصه انتخابات، فارغ از آنکه به چه فرد یا ح بتی  

  آیدمینظام سیاسی در جمهوری اسالمی به شمار  شاخص مشروییت

ین تتر مهتم ، جمهوری استالمی ایتران  بودن برداشت از امنیت در و مردمی پایهفرهنگبا توجه به 

تقویت و توسعه گفتمان انقالب و استفاده از اب ارهای گفتمتانی استت  مقتام      امنیت نی تأمینراهبرد 

معظم رهبری به صراحت بر آن است که راه مقابله با نفوذ دشتمن مجه شتدن بته منطتق مستتحکم      

همتین راهبترد،    راستایدر  4( 25/8/31) انقالب از طریق اف ایش قدرت اقنایی، منطقی و بیانی است

 ستازی مقتاوم ( تعتالی و  آوریفتن در کنار اقتصاد و یلم و توسعه )برنامه ششم یکی از اهدا  اصلی 

 برنامه ششم توسعه کشور به دنبال اهدا  زیر است: ،ی امور فرهنگیهاسیاستفرهنگی است  در 

  ی انقالب و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایرانیهاارزشتالش برای تبیین   4

  نیایرا –ترویج و ارائه سبک زندگی اسالمی  2

نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و تترویج   ماثرحضور   3

  فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی

  ایرانی -ی هویت اسالمیهاشاخصتوجه به توسعه مفاهیم، نمادها،   1

در بختش   شتده ارائته هر چهار هد  فوق، آشکارا بنیانی گفتمانی دارند و بتا چتارچوب نظتری    

و مردمتی بته    پایهفرهنگنگاه  کنندهبیانکه  هاشاخصزگار هستند  یکی دیگر از اخیرترین پیشین سا

، برگت اری  استت امنیتتی جمهتوری استالمی ایتران      گتذاری سیاستت  هتای الیه ترینیمیقامنیت در 

توسط وزارت اطالیات جمهتوری استالمی ایتران استت      « اطالیات و مردم»همایشی تحت ینوان 

محتور و  بیتانگر نگتاه متردم    انتد کترده دافی که بروشورهای این همایش آن را ذکر کلیه محورها و اه

                                                                                                                   
  اگر امنیت را تداوم بقای نظام سیاسی در قدرت بدانیم، گرامشی معتقد استت ایتن تتداوم مستتل م ایجتاد نتوع       4

ی است که نه بر اساس زور که بر اساس اقنتاع  ارابطهخاصی از رابطه با ینوان هژمونی است  جالب اینکه هژمونی 
  طی این رابطه، طبقه حاکم قادر است سایر طبقتات را نستبت بته مشتروییت     کندیمرهبری سیاسی کار  به وسیله
 ( 34-23: 4331 راجر،کند )بودن خود قانع حاکم
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نشتان   متوارد ایتن    4گفتمانی مدیران ارشد امنیتی جمهوری اسالمی ایران، به مسئله امنیت ملی استت 

و نهادهای امنیتی در جمهوری اسالمی ایران، تمتامی ابعتاد امنیتت     گذارانسیاستاز دیدگاه  دهندمی

 -یت نظام سیاسی، بترای ایجتاد و تتداوم نیازمنتد وجتود شترایط ایمتن از لحتاظ فرهنگتی         حتی امن

اجتمتایی در امنیتت ملتی     -ین یلتت اهمیتت بنیتادین بعتد فرهنگتی     ترمهماجتمایی هستند  شاید 

پایه بودن امنیت در نگاه و رویه یملی جمهوری استالمی ایتران باشتد     ایران، مردم جمهوری اسالمی

 هتای پایته جمهتوری استالمی ایتران، پتذیرش متردم یکتی از        گذاربنیانینی به ینوان از نظر امام خم

نگرش متردم در مشتروییت    ماثربا توجه به جایگاه   (36: 4364)خالقی، مشروییت حکومت است 

ین بعد امنیتت یعنتی امنیتت نظتام سیاستی، در وجتود برداشتت و تصتویر         ترمهمریشه  اساسا نظام، 

است  این دیدگاه به طور خودکتار امنیتت ملتی     افکار یمومی اران آن در ن د مطلوب از نظام و کارگ

  تندیماجتمایی مسلط بر مردم درهم  -را با گفتمان فرهنگی

از نظام سیاسی حاکم، به طور تکوینی ریشه در گفتمان مستلط   افکار یمومیبرداشت  چون

ئل امنیتتی بنیتادین در   ی آنتان دارد، گفتمتان مستلط بتر جامعته بته یکتی از مستا        هتا کتنش بر 

امنیتی جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است  از همین روست کته امتور    هایگذاریسیاست

امام خمینی و پس از ایشان مقتام معظتم رهبتری     هایدغدغهین ترمهمفرهنگی همواره یکی از 

 ی فرهنگیهاکنشوضعیت فرهنگی معتبرترین شاخص گفتمان مسلط است   چراکهبوده است؛ 

  دهنتد متی بتر جامعته، ختود را در آن بتروز      متاثر ی هاگفتماناست که  اییرصهمردم، اولین 

گتذاری استت و پتس از    تأثیرو ماناترین  ترینبنیادیبر یرصه فرهنگ  هاتأثیر گفتمان ،همچنین

ی فرهنگی، مقابله با آن بسیار دشوار و پره ینه خواهد هاکنشجاافتادن و سلطه یک گفتمان بر 

امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران،  ادیای این بخش از مقاله آن است که ،بدین ترتیببود  

ریشه در امنیت فرهنگی و نقش آن در تکوین امنیتت بته مثابته یتک وضتعیت یکپارچته دارد        

گفت امنیت در جمهتوری استالمی    توانمیو از این رو،  فرهنگ امری گفتمانی است ،همچنین

 است  جامعه ایرانیتمرار و بازتولید گفتمان انقالب اسالمی در ایران محصول فرایند اس

                                                                                                                   
ی اطالیتاتی و شناستایی   هتا تیت فعال، این همایش به دنبتال تبیتین نقتش متردم در     منتشرشده   طبق بروشورهای4

توستعه  »اطالیاتی نظتام استت  محورهتای همتایش نیت  شتامل        -ی امنیتیهاگاهدستمردم از  و مطالباتانتظارات 
 و« رسانه و سازمان اطالیتاتی »، «ی و سازمان اطالیاتیاجامعهامنیت »، «ی اطالیاتیهاو سازماناجتمایی  -سیاسی

 بعد آن هستند  نیتریسرمحوری امنیت حتی در پایگی و مردم    هستند که آشکارا نشان از فرهنگ
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 در ایران معاصر: از پهلوی تا جمهوری اسالمی ایران و امنیتنسل، گفتمان د. 
 گتذاری سیاستت حفا نظام سیاسی ج و اصول اولیته در   ،در نگرش رهبران جمهوری اسالمی ایران

(  از همین روست که امتام  427: 4332بابایی، ؛ کریمی مله و 218: 4334خسروی، است )امنیت ملی 

ی هتا کتنش و در  دانتد متی امنیتت   تتأمین خمینی حفا نظام جمهوری اسالمی ایران را از ارکان مهم 

(  نظتام  323: 45،   4365 امتام خمینتی،  کند )میگفتاری خود حفا نظام را از ایظم فرایض معرفی 

میتان رهبتران و کتارگ اران آن، خاستتگاهی     جمهوری اسالمی ایران طبق یتک اجمتاع بینتاذهنی در    

« میتدان فرهنگتی امنیتت   »   درآن نیت  هتای آسیبین تهدیدها و ترمهم بنابراین،  دینی دارد -فرهنگی

 -صتبغه فرهنگتی   امنیتت ملتی   تتأمین  هتای مالفهین دارترو اولویت تریناساسیاست  در مقابل نی  

لتی پایتدار   و ضامن امنیت م کنندهتأمین، هامالفه اجتمایی دارند و وجود، ایجاد، تداوم و تحکیم این

پتردازان امنیتتی در جمهتوری استالمی ایتران، فرهنتگ را دژ       مفهتوم  که ایگونه به ؛شوندمیارزیابی 

(  از 421: 4366ب رگتی،  جهتان شتود ) متی بنا  آنکه بر فراز قله هستی  آورندمیحیات ملت به شمار 

یرصته فرهنتگ میتدان نبتردی راهبتردی میتان        ،می ایتران در نگرش نظام جمهتوری استال   ،این رو

  زندمینبرد را رقم  هاییرصهست که نتیجه آن، فرجام سایر هاگفتمان

این رویکرد به امنیت ملی است کته از روزهتای آغتازین جمهتوری استالمی ایتران        تأثیرتحت 

رورش در ن د رهبتران  و آموزش و پ صداوسیمامانند حوزه، دانشگاه،  سازفرهنگحساسیت به مراک  

، وقتوع  4357که یکی از اولین پیامدهای پیروزی انقتالب در ستال    ایگونه به؛ یابدمیکشور اف ایش 

مانند تهاجم فرهنگتی، نتاتوی فرهنگتی، جنتگ نترم و نفتوذ در        هاییاستعارهانقالب فرهنگی است  

برداشت از امنیتت ملتی و    دهه اخیر نی  بازنمایی همین سهی گفتاری مقام معظم رهبری طی هاکنش

 نقش بنیادین امنیت فرهنگی در تداوم و پایایی نظام جمهوری اسالمی ایران است 

جایگاه امنیت فرهنگی در نظام جمهوری استالمی ایتران بته مثابته شتکلی از       ،در یین حال

حکومت اسالمی، بسیار فراتر از کارکرد آن در حفا نظام استت و بته ینتوان یکتی از اهتدا       

هد  اصلی نظام سیاسی استالمی رشتد و    ،  در واقعگیردمی ت اسالمی مورد بحث قرارحکوم

(  ایتن هتد  نیت  جت  از طریتق      482-453: 4331نصترتی،  است )تعالی انسان در مسیر کمال 

ستایر اهتدا     و شتود میشتار جامعه حاصل نحاکمیت گفتمان الهی بر تفکر، رفتار، گفتار و نو

یمتومی، بسترستازی    رفتاه  تتأمین و  برقراری نظم ،و یدلامه قسط نظام سیاسی اسالم شامل اق
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واضح است که تحقتق هتد  اصتلی نظتام سیاستی       ،برای تحقق این هد  است  بدین ترتیب

 ،ست  بنابراینهاملتدر میان  هاگفتماناسالم در جامعه، مستل م تفوق گفتمان اسالمی بر سایر 

ش اسالم به یرصه فرهنگ، نگرشی راهبردی است نگر اساسا گفت  توانمیدر یک گ اره کوتاه 

 برای تحقق هد  بنیادین اسالم است  که طی آن موفقیت در این یرصه شرط الزم

شدن مسائل و امور فرهنگی نی  شاخص دیگری است که بیتانگر نتوع   سطح و می ان امنیتی

یتت ملتی   جمهوری اسالمی ایتران بته جایگتاه فرهنتگ در امن     گذارانسیاستنگرش رهبران و 

مسائل فرهنگی پیش و بیش از ستایر موضتویات امنیتتی     ،  در جمهوری اسالمی ایرانباشدمی

به طرک گشت ارشاد راجع به حجاب و پوشش بانوان،  توانمیاین نکته  هاینمونهاز   شوندمی

نوع پوشش بانوان در کمیستیون امنیتت ملتی و سیاستت ختارجی مجلتس، طترک         شدنمطرک

فرهنگی در شتورای یتالی    مسئلهینوان  به هاورزشگاهم حضور بانوان در موضوع حضور یا ید

امنیتی به کارگ اران فرهنگتی و تولیتدات فرهنگتی و        -امنیت ملی، حساسیت نهادهای نظامی

جایگاه  دهندهنشانسازی موضویات فرهنگی در کشور، تنوع و سریت امنیتی اساسا اشاره کرد  

و رهبتران ارشتد نظتام استت  ایتن       گذارانسیاستامنیتی  هایهدغدغباالی مسائل فرهنگی در 

ین نگرانی مقتام معظتم   ترمهماست که حتی در موضویی مانند برجام نی   ایگونه بهحساسیت 

  استکشور  ایرهبری و نخبگان امنیتی پیامدهای فرهنگی آن بر

معاصتر   در خصوی امنیتت فرهنگتی در تتاریخ    شدهارائهمطالعه موردی چارچوب نظری 

امنیت فرهنگی در امنیت ملی جمهوری استالمی ایتران و حتتی     بدیلبیایران نی  بیانگر جایگاه 

گفتمتان فرهنگتی    ،دوره پهلتوی  در سیاسی در تاریخ ایران متدرن بتوده استت     هاینظامدیگر 

استالمی داشتت  همتین شتکا       -با گفتمان معیار ایرانتی  ایمالحظهرسمی رژیم شکا  قابل 

نظتام سیاستی    اساستا  شمستی،   52و  12 هتای دهه نسل زنده ایرانیان فکار یمومیاموجب شد 

شتکا  و  ایتن  ی به ارث رسیده از گفتمان معیار، مشروع ندانند  هاشاخص اساس رپهلوی را ب

ی فرهنگی پهلوی با گفتمان معیار، منجر به ظهتور مخالفتان داخلتی برآمتده از     هاسیاستتباین 

یشتان در نت د   هاکتنش ، جامعه ایرانتی بر گفتمان معیار  هاآنلیل ابتنای گفتمان معیار شد که به د

  این تقابل در نهایت رژیم آمدمیشمسی مشروع به شمار  52و  12 هایدههاکثریت نسل زنده 

 پهلوی را با بحران مشروییت مواجه کرد و منجر به سقوط و فروپاشی آن شد 
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ان گتر کتنش داد این بود که گفتمتان حتاکم بتر     شمسی روی 52و  12در دو دهه  آنچه ،در واقع

بختش بته رژیتم سیاستی بته دلیتل       مردمی آن نسل مطابق با گفتمان معیار بود، اما گفتمان مشروییت

تباین با گفتمان معیار بتا گفتمتان نستل جتاری فاصتله داشتت  همتین فاصتله و شتکا  منجتر بته            

شد  میشل فوکو نیت  یکتی از دالیتل     تهدیدات فرهنگی یلیه رژیم و در نهایت سقوط آن گیریشکل

ی رژیتم شتاه   هتا سیاستمردم در اثر « شدناز ریشه کنده»نارضایتی مردمی از رژیم شاره را احساس 

گشت و هویت واقعتی  رضایت  تأمینکجا باید در پی » ،که در چنین شرایطی کندمی تأکیدو  داندمی

پتیش زنتدگی روزانته، پیونتدهای      هتا قترن خود را کجا باید سراغ گرفت؟ ج  در این اسالمی که از 

 ،(  بتدین ترتیتب  27: 4333)فوکو،  «خانوادگی و روابط اجتمایی را با مراقبت تمام سامان داده است؟

ی هتا سیاستت اختتال  و تضتاد میتان     ریشه اصلی انقالب استالمی  مشخص است که از نظر فوکو

گفتمتان مردمتی    فتمتان رستمی و   حکومتی شاه و گفتمان مسلط بر مردم ایران است؛ تضتاد میتان گ  

د توانت متی کته   کندمیی اشاره ظریفدر مقدمه کتابش درباره یلل انقالب به نکته  (4383) یکدنیکی 

 قتبال  درکجتای یتالم   » :نویسدمیچارچوب نظری این مقاله باشد  کدی  تأییدبه ینوان شاهدی برای 

پرشور و پترآوازه انقتالب یلیته یتک      دیده شده بود که رهبر یک مذهب جاافتاده به ینوان سردمدار

[ حاکمی که متدیی حقانیتت ختود و پیونتدش بتا گذشتته ملتی        همآنحاکم سلطنتی ظهور نماید، ]

(  این استدالل کتدی بته ایتن    45: 4383)کدی،  «اصالحی خود بود هایبرنامهو حقانیت  سرزمینش

بخشی بته رژیتم و   روییتی فرهنگی رسمی رژیم پهلوی، برای مشهاسیاستکه  گرددمیواقعیت بر

کتردن   رنتگ یا کمبا ارجاع به تاریخ باستانی و پیش از اسالم و حذ   کردندمیآن تالش  کارگ اران

ایرانی جتدا   -پسااسالمی هویت ایرانی، نسل جاری ملت ایران را از گفتمان معیار اسالمی هایمعر 

رقیتب   یمتال  رژیتم پهلتوی    که چارچوب نظری مقاله مدیی است، گفتمان رستمی  طورهمانکنند  

بود و بترای جتذب نستل جتاری ایرانیتان بتا گفتمتان معیتار رقتابتی           جامعه ایرانیگفتمان معیار در 

با شکا  میان رژیم و نسل زنده، از دو سوی رژیتم پهلتوی را بتا     توأمسرسخت داشت  این شکا  

 4بحران مشروییت مواجه کرد و سرانجام به فروپاشی کشاند 

                                                                                                                   
و  هتا ارزشچارچوب نظری مقاله حاضتر استت  از نظتر جانستون، تغییتر در       دیماانقالب چالمرز جانسون نی   هینظر  4

نتوع   نیتتر کامتل ی و انقالب است  انقالب به معنتای فروپاشتی رژیتم،    ثباتیبی محیطی یامل هاتیواقعناسازگاری آن با 
ی جامعته  هتا ارزشجانسون، اگر نظام سیاسی بتواند سازگاری میتان  ناامنی نظام سیاسی است  از این رو، بر اساس دیدگاه 

 ( 4383جانسون، شود )ینمانقالب مواجه  ی وثباتیببا خطر  احتماال ی محیط سیاسی را حفا کند، هاتیواقعو 
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در دهه ابتدایی یمر جمهوری اسالمی ایران، این نظام بتا هتی  کتنش     ،اسالمی پس از انقالب

مانند بحران منافقین، گنبد یتا   هاییهرچند بحرانمردمی مواجه نبود   هایقیامبرآمده از  ضد امنیتی

ماهیتت مردمتی نداشتتند و بتا تحریتک       هتا آن، اما هی  کدام از اندکردهکردستان در این دهه بروز 

ختارجی ظتاهر شتدند و در ادامته نیت  بتا حمایتت         هتای حمایتز نخبگان ضدانقالب و ا اییده

موفقیت جمهتوری استالمی ایتران     ،اکثریت مردم از نظام جمهوری اسالمی از بین رفتند  در یمل

بعتد از   چراکته شتده نبتود،   امنیتتی تثبیتت   -ناشی از نهادهای اطالیتاتی  هابحراندر مدیریت این 

و این همکتاری   انتظامی تضعیف شده یا به کلی از بین رفته بودند -ای امنیتیانقالب تمامی نهاده

ماننتد کودتتای نتوژه،     هتایی بحتران مردم با کارگ اران نظام جمهوری اسالمی بود کته کلیتد حتل    

  بته ینتوان   آیتد میتیمی منافقین و مدیریت بحران گنبد و کردستان به شمار  هایخانه کردنجمع

چالش داخلی نظام جمهوری اسالمی ایران، پتس   ترینب رگو  ترینمهمن که بحران کردستا ،مثال

کته   ایگونه به ،مدیریت شد هاآنبا نقش مثبت مردم و همراهی و همکاری  اساسا از انقالب بود، 

از  اینمونته چگتونگی متدیریت بحتران کردستتان آن را      در خصتوی اخیر  هایپژوهشیکی از 

استت  و تهدیدات داخلی یلیه نظام معرفتی کترده    هاناامنیر مدیریت کردن امنیت دراهبرد مردمی

از نظتام جمهتوری    قتد تمتام   شاخص دیگری که بیانگر حمایت مردمی یملی و (4332روحی، )

 سال دفاع مقدس است  6اسالمی ایران است، حمایت مستقیم و غیرمستقیم مردم از جنگ طی 

 هتای در بحتران ام جمهوری اسالمی به دلیل درگیری که نظ شدمیدر شرایطی انجام  هاحمایتاین 

مختلف هنوز نتوانسته بود دست به ایجاد نظام اداری کارآمد در داخل ب ند و اوضاع رفتاهی و معیشتتی   

یلتت   رستد متی مردم در مقایسه با دوره پیش از انقالب دست کم از نظر مادی، بهبود نیافته بود  به نظر 

استت: از   گفتته پیشسازگاری سه گفتمان فرهنگی ن نظام و مردم در اثر نبود گسست میا، هاحمایتاین 

 -شمستی در ادامته گفتمتان معیتار ایرانتی      82یک طر  گفتمان حاکم بر نسل زنده ملت ایران در دهه 

برآمتده از   اساستا  گفتمان فرهنگی رسمی نظام سیاسی جدیتد نیت     ،اسالمی قرار داشت و از سوی دیگر

وضتعیتی شتده    گیتری شتکل تالقی معرفتی سه گفتمان در این دهه، منجر به  ،نابراینگفتمان معیار بود  ب

انتواع مختلتف تهدیتدات امنیتتی یلیته       این دهه آبستتن  اگرچه  نامیممیبود که ما آن را امنیت فرهنگی 

ستند یک نظام سیاسی مستتحکم را تتا مترز    توانمی هاآنجمهوری اسالمی ایران بوده است که هر کدام 

اشی ببرند، اما پیوستگی و انسجام گفتمانی مردم، نظام سیاسی و معیارهای تتاریخی ملتت، موجتب    فروپ

 ناکامی تهدیدات در فروپاشی نظام جمهوری اسالمی ایران شدند 
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پس از جنتگ و طتی دهته دوم انقتالب استالمی، بته دالیتل         رسدمیبه نظر  ،اینبا وجود 

ی نسل جتاری  هاکنش، سلطه گفتمان معیار بر مختلفی که مجال بحث آن در این نوشتار نیست

فراینتد بازتولیتد گفتمتان معیتار کته ریشته        از ایتن رو، ان حکتومتی کتاهش یافتت     گرکنشو 

، با موانعی مواجه شد  ایتن امتر آغتاز    رفتمیمشروییت نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار 

گفتمتان رستمی دولتت و    بتود: شتکا  میتان     جامعه ایرانتی شکا  میان سه روند گفتمانی در 

گفتمان نسل جاری، شکا  میان گفتمان نسل جاری و گفتمتان معیتار و شتکا  نستبی میتان      

تقویتت   ستاز زمینته این سه شتکا  بته تتدریج     4گفتمان معیار با گفتمان رسمی فرهنگی نظام 

ان نستل  گرکنشو  سازفرهنگبه نحوی که نهادهای  ،ندشد جامعه ایرانیی رقیب در هاگفتمان

تحتت   انتدک انتدک ، داشتندبرمیگام  جامعه ایرانینده که باید در مسیر بازتولید گفتمان معیار ز

 و تأثیرگتذاری ی رقیب )به طور خای غربتی( قترار گرفتنتد  گستترش نفتوذ      هاگفتمانسلطه 

یتا   دارزاویته ان داخلی گرکنشی غربی در این نهادها در ادامه موجب ظهور طیفی از هاگفتمان

شمسی شد که اولین پیامد یینی آن قضتایای کتوی    4372جمهوری اسالمی در دهه مخالف با 

بود که خاستگاه گفتمانی آن حتی در مکان بروز آن نی  مشخص استت  پتس از    4376دانشگاه 

ایجاد شکا  گفتمانی در نسل حاضتر ملتت ایتران بتود، تتداوم       دهندهنشان یمال این واقعه که 

 تتأثیر ان و کارگ اران تحتت  گرکنشبه تعمیق آن شد، تعداد گسست گفتمانی ضمن آنکه منجر 

منجتر بته بحرانتی     4366ی رقیب را اف ایش داد و سرانجام یک بتار دیگتر در ستال    هاگفتمان

به نوبه ختود بیتانگر      این تحلیلشداسالمی ایران  در امنیت ملی جمهوری تریمیقفراگیرتر و 

بته   کشورداری جمهوری استالمی ایتران استت     جایگاه و نقش امنیت فرهنگی در تجربه یملی

ی کته از ناحیته ایتن دو بحتران گفتمتانی بتر پیکتره نظتام         هایآسیب ،گرانباور برخی از تحلیل

رژیم بعثتی نیت  ایجتاد نشتده بتود        هجومجمهوری اسالمی وارد شد، حتی در اثر هشت سال 

دهه اخیر را  5ملی ایران طی متقابل سه گفتمان معیار، جاری و رسمی بر امنیت  تأثیرشکل زیر 

 :دهدمینشان 

                                                                                                                   
ن قشتر متوستط   در دهه دوم انقالب، جامعه ایرانی شاهد تغییرات ارزشی است که به ویژه در میااست زاده نی  معتقد قباد  4

ی محتیط سیاستی   هتا تیت واقعی نوین بتا  هاارزشو به تدریج به دلیل یدم تطبیق  افتدیمو با تحصیالت دانشگاهی اتفاق 
 ( 4364بنگرید به قبادزاده، شود )یمی گسست میان نظام و بخشی از مردم ریگشکلمنجر به 
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 (: مطالعه موردی سه گفتمان فرهنگی در ایران معاصر6شکل )

 ها بر مشروعیت نظام سیاسیسازگاری و ناسازگاری آن ریتأثو 

 

 گیرینتیجه
وکار ستاز  در متورد پایه از امنیتت و ارائته چتارچوبی فرهنگتی     پردازی فرهنگهد  این مقاله مفهوم

، فرهنگ بنیان اصلی امنیت در کلیته جوامتع و   شدهارائهچارچوب  اساس رآن است  ب تأمینتهدید و 

این واقعیت، دستت کتم    دهدمیو مطالعه موردی بخش قبل نشان  رودمیسیاسی به شمار  هاینظام

ستالمی  بودن امنیت در نظام جمهوری ا پایهفرهنگدرباره نظام جمهوری اسالمی ایران صادق است  

ار انقالب در آخرین کنش نوشتاری خود بهترین راه غتارت کشتور   گذاست که بنیان ایگونه بهایران 

[ از ستاز گفتمتان کته نجتات دانشتگاه ]و مراکت       کندمی تأکیدو  داندمی زدگیغربتوسط دشمن را 

 ( 31: 4376 امام خمینی، نامهوصیت) انحرا ، نجات کشور و ملت است

وضعیت امن بترای جامعته یتا     نتیجه گرفت که توانمیپیشین  هایبخشمباحث  اساس رب

نظام سیاسی، دست کم در ایران معاصر، با فرضیه ابتدایی نوشتار ستازگار استت  امنیتت نظتام     

 رژیم پهلوی

 نظام جمهوری اسالمی

ی ساالرمتکی بر مردم

 دینی

4312   4357   4386  

4376 و 4366   

 گفتمان نسل جاری

 گفتمان معیار

 گفتمان رسمی
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حکومت و نسل جتاری   و انسجام گفتمانی میان پوشانیهمسیاسی در ایران معاصر به شدت با 

اثتر شتده و   وجود این انسجام، سایر تهدیدات امنیتی کتم که در صورت  ایگونه به؛ گره خورده

و حتی منجر به تقویت همتدلی و پیوستتگی    آیندنمیشناختی به شمار تهدید وجودی و هستی

گفتمانی میان مردم و حکومت، حتی  پوشانیهماما فقدان یا ضعف ؛ شوندمیملت و دولت نی  

روییت و تداوم نظتام سیاستی را بتا    در صورت موفقیت حکومت در بعد مادی کشورداری، مش

  کندمیمخاطره بنیادین مواجه 

کارهتای  با توجه به آنکه یکی از انتقادات اولیته نوشتتار از آثتار پیشتین، ضتعف در ارائته راه      

نستل،  » ینظرچارچوب  اساس رب رسدمیه امنیتی بوده است، به نظر گذارانسیاستیانه و گرایمل

اولتین  امنیتی ارائه کرد   گذاریسیاستیملی مناسبی در جهت  یهاادشنهیپبتوان « گفتمان و امنیت

نهادهتای   اولویتت و اهمیتت نقتش    ،آیدمیکه از این چارچوب نظری بر ایگذارانهسیاستگ ینه 

نهادهتای   ،  بتدین ترتیتب  امنیتتی استت   گتذاری سیاست در پذیریجامعهو کارگ اران  سازگفتمان

شامل وزارت آموزش و پترورش، وزارت یلتوم، وزارت   ) یشپروردولتی و غیردولتی آموزشی و 

امنیت ملتی   تأمینتری در و بنیادی ترمهمو   ( نقش  صداوسیمافرهنگی هنری،  ماسساتفرهنگ، 

یانته را دارد کته در   گرایمتل ایتن پیامتد   « ستاز بافتار امنیتت  فرهنگ به مثابه»اصل خواهند داشت  

تتر از وزارت  جایگتاهی فراتتر و ستترگ    یو پرورش یزشآموهای نهادامنیتی،  هایگذاریسیاست

در چنتین   ،بته بیتان دیگتر    اطالیات، نیروی انتظامی یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی داشته باشد 

 رود ساز تر از یک سرباز به شمار میبافتاری یک آموزگار امنیت

نهادهتای   دستتور کتار   پایته شتدن  ه برآمده از این مقاله، گفتمانگذارانسیاستدومین گ ینه 

 هتای ستازمان از یک طر  آن است کته   ،گفتمانی دستور کار  منظور از ی استاطالیات -امنیتی

خود را بتا هتد  تقویتت و توستعه گفتمتان معیتار از طریتق         هایمأموریتو  یملیات امنیتی،

 ایمقابلته  این نهادها، در اقدامات ،بازتولید و پویایی آن طراحی و هدایت نمایند  از سوی دیگر

نفوذ گفتمانی آنان بر نستل   هایشیوهی رقیب، هاگفتمانخود باید به دنبال شناسایی کارگ اران 

امنیتی بایتد   گذارانسیاستنهادها و  ،جاری و مقابله متناسب با تهاجم گفتمانی آنان باشند  البته

ر ایتن تعامتل   به خاطر داشته باشند که فرهنگ و گفتمان ماهیتی اجتمایی دارنتد و دستت آخت   

نسلی و بینانسلی است که وضعیت ارتباطی سه گفتمان معیار، جتاری و رستمی   اجتمایی درون
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در بستر اجتمتایی   له با تهدیدات گفتمانیراه مقاب بدان معناست که ،  این گ ارهکندمیرا تعیین 

جایگتاه و   با کارگ اران گفتمان رقیتب،  فی یکی ایمقابلهچه بسا برخی از اقدامات نهفته است  

اجتمایی، یامل گفتمان رقیب را از  هایسکوتآنان را اف ایش دهد و برخی  پذیریجامعه شأن

امنیتی بایتد بته ایتن     گذارانسیاست ،واقع در بدارد  نسلی باز پذیریجامعهدر  ماثرایفای نقش 

یانته  شتناختی معناگرا نکته توجه کنند که امنیت نظام جمهوری استالمی ایتران از لحتاظ هستتی    

امنیتتی بترای حفتا و تقویتت آن نیت  بایتد متناستب بتا          هایرویهو  هاسیاست   بنابراین،است

مانند حتذ   ) یتیامنمادی  هایشناسیروش ،معناگرایانه تنظیم شود  به بیان دیگر شناسیهستی

هتتد   ،یتتا زنتتدان( توانتتایی فهتتم و ایجتتاد پیامتتدهای معنتتایی را ندارنتتد  بتترای نمونتته      

گفتمانی امنیت ملی آن است که هویت بومی در نسل جاری تقویت شده و  هایگذاریسیاست

با پویایی گفتمان معیار تضمین شود  از آنجایی کته هویتت افتراد حاصتل جهتان       توأماستمرار 

باید به دنبال خلق  گذارانسیاست(، 25: 4361فی، کنند )میای است که در آن زندگی اجتمایی

های گفتمان بومی است و نستل  ارزش مبتنی بر معیارها، قواید و هی باشند کاجتمای هاییرصه

، گیترد می، ضمن آنکه در معرض قواید گفتمان بومی قرار هایرصهجاری با قرارگرفتن در این 

 و هنجارهای آن را درونی خواهد کرد  هاارزش پذیریجامعهطی فرایند 

شناستی  ی مشکالت ناشی از فرجامقابل دفای تا حد شدهارائهچارچوب  باید گفت در پایان

به جتای آنکته از    اوال  چراکه ،کارکردی و شیءوارگی موجود در بسیاری از آثار مشابه را ندارد

ی هتا گفتمتان نتاامنی بترود،    و دالیتل  هتا ریشته گسست فرهنگی و ارزشی به سمت شناستایی  

بته   ،در ضتمن   کنتد میمعرفی  یا تهدیدرا یامل امنیت  هاآنفرهنگی و سازگاری و ناسازگاری 

گر است کته در  کند، بر آن است که فرهنگ بافتاری تکوین تأکیدجای آنکه بر یاملیت فرهنگ 

  اندیکارگ ارآن یامل کنش و  تأثیرتحت  هاینسلو  هاگفتمان ،قالب آن
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