
 

 

95 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  نوزدهمشماره 
  96زمستان 

 فرهنگ"رهيافت 
 ملي در "تراتژيكاس

 الگوي ديپلماسي 
 فرهنگي چندجانبه
 با تأكيد بر امنيت

 )112تا  95( فرهنگي
 

 ملي "فرهنگ استراتژيك"رهيافت 
 فرهنگي چندجانبه در الگوي ديپلماسيِ

 با تأكيد بر امنيت فرهنگي
 ∗15Fپور دشتكيعلي قربان

 15/5/1396 تاريخ دريافت:
 23/6/1396 تاريخ تأييد:

 
 چكيده

بر  اي، مشترك و مبتنيعبارت است از وجوه پايه "فرهنگ استراتژيك"رهيافت 
ي امنيت فرهنگي مرتبط  اي؛ كه در چارچوب شاكلههويت جمعي در قلمرو ملي و منطقه

بندي نمود و به اعتبار آن، براي  با امنيت ملي، بتوان الگويي جديد و بديل را صورت
اي بتوان منازعات داخلي و تحكيم و تقويت روابط جمعي ملي و منطقهپيشگيري از وقوع 

ترشدن شرايط و حلي كارآمد و پايدار ارايه كرد. ضرورت طرح اين رهيافت، با پيچيده راه
 هايكند كه رهيافت اي مستقيم دارد و بر اين امر داللت مي اوضاع كشور و منطقه رابطه

شان، براي حل بسياري از مسايل و  بودن م الزمرغ افزاري (نظامي) و سياسي، بهسخت
گسترش امنيت و رفاه در جوامع، از كارآيي و كفايت الزم برخوردار نيستند. اين مقاله 

 ي الگويي براي ويژه ارايه ي پيشرفت، به در راستاي تعميق و تكميل الگوي پايه
رو، با  سازي) تنظيم و تدوين شده است. از ايننويس سند تدابير (نظامپيش

براي امنيت، ضمن اتخاذ رهيافت فرهنگي استراتژيكي،  "ايماني"ي  قراردادن پايه مفروض
انگارانه و گذار از رويكرد رئاليستي، توضيح امنيت فرهنگي را با توجه به رويكرد سازه

هاي الگوي نمودن زمينه دهد و با معرفي راهبردهاي داخلي و خارجي در جهت فراهم مي
 كشد. دجانبه، الگويي عملي را به تصوير ميديپلماسي چن

 
 كليدي: هايواژه

 اي، هويت.انگاري، امنيت ملي، امنيت منطقهايمان، پيشرفت، فرهنگ، سازه
  

                                                      
 .)a.ghorbanpour73@gmail.comاستاديار علوم سياسي دانشگاه حكيم سبزواري: ( ∗
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 . مقدمه1
ي اسالمي ايراني پيشرفت و در  مقاله حاضر در جهت تكميل و تعميق الگوي پايه

بر اين،  درآمده است. عالوهسازي) به نگارش نويس سند تدابير (نظامچارچوب پيش
هاي سياسي و نظامي، كه  حلجاي راه فرهنگ و ديپلماسي فرهنگي به پرداختن به موضوع
هاي امروزي، كفايت و كارآيي الزم را بعضاً در برخي امور ندارند،  با توجه به پيچيدگي

ذار نظام تواند بديل مناسبي بوده باشد. دليل پيشنهاد بديل فرهنگي اين است كه با گ مي
عنوان  خصوص اسالم شيعي) به جهاني از نظام دوقطبي و پايان جنگ سرد، طرح اسالم (به

الگوي حكومتي در برابر الگوهاي رقيب سكوالريستي و تأثيرگذاري و افزايش نقش 
سو؛ و  اي از يكاي و فرامنطقهجمهوري اسالمي ايران در معادالت قدرت منطقه

اي، چون: مشكل آب، بحران اقتصادي منطقه يطي هممح -وجودآمدن بحران زيست به
هاي فرامدرن؛ تمركز و  رسي همگاني به اطالعات و تكنولوژي گسترش و دست

شده است كه براي حل  يافتن تروريسم اسالم وهابي در منطقه از سوي ديگر باعث  تقويت
اي، امكان نطقهمنازعات و ايجاد شرايطي بهينه، بدون توسل به ارتباطات فرهنگي متقابل م

حل فرهنگي و تالش  گونه پيشرفتي در راستاي تعديل منطقه وجود نداشته باشد. راه هيچ
بر يافتن استراتژي مشترك فرهنگي، اين ظرفيت را  براي اعتالي ديپلماسي فرهنگي مبتني

 آميز كمك كند. دارد كه به حل بحران و گسترش مناسبات حسنه و مسالمت
 -لي نيز، مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم، اختالفات سياسيي مسائل داخ در زمينه

هاي هويتي مواردي هستند كه ي بحران هويت در اقوام و گونه جناحي و خطر بالقوه
توانند خطر واگرايي ملي را افزايش داده و شكاف ميان حاكميت و جامعه را  كمابيش مي

حلي جهت پيشگيري از پيشروي  هي را ي حاضر، ارايه رو هدف مقاله گسترش دهند. از اين
حلي براي تثبيت و  ي راه حال، ارايه ناپذير ناشي از موارد فوق، و در عينهاي جبرانآسيب

اي است. اين مهم از طريق معرفي رهيافت آميز ملي و منطقه حفظ مناسبات مسالمت
ي يوهش بر امنيت ملي، به استراتژيك فرهنگي، با تأكيدبر تحقق امنيت فرهنگي مترتب

كنيم مقوالتي گردد. بر اين اساس، ابتدا تالش مي تحليلي در اين مقاله ارايه مي -توصيفي
ي رهيافت و  را بررسي كنيم؛ سپس به ارايه "امنيت ملي"و  "هويت فرهنگي"چون  هم

 الگوهاي مربوط به آن بپردازيم.

 . هويت فرهنگي2
 كار رفته است: تناقض بهبه دو معناي ظاهراً م "هويت"ي  لحاظ لغوي، واژه به

ي ثبات يا تداوم در طول زمان  ) تمايز كه دربرگيرنده2نواختي مطلق؛  ساني و يك ) هم1
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ي هويت، هم داراي وجهي ثابت، يكسان و  . بنابراين مقوله)222: 1393محمدي، (گلباشد] [مي
فهومي، باشد. از لحاظ م ي تمايز و تغيير و تفاوت مي مشترك بوده و هم دربرگيرنده

هاي فرهنگي، يا  عبارت است از فرآيند معناسازي بر اساس يك سري ويژگي "هويت"
شود  هاي فرهنگي كه بر منابع ديگر اولويت داده مي اي از ويژگيپيوسته هم ي به مجموعه
 ي آگاهي از خويشتن خويش شكل ها به اعتبار و پشتوانه . اين ويژگي)15: 1390(نظري، 

 .)19(همان: يابد در تعامل با كنشگران اجتماعي، استمرار و تداوم ميگيرد كه همواره مي
اي از تعارضات و از سوي ديگر، هويت امري ذاتي و ثابت نيست؛ بلكه مجموعه

سازي باشد كه وحدت خود را از طريق حذف و غيريت يا بيگانهاجزاي گوناگون مي
. از جمله مختصات اين نوع هويت، )40: 1390(عباسي قادي و خليلي كاشاني، آورند مي دست به

 باشد. زماني است كه همواره در حال شدن مي -فرآيندي مركززدا و محصولي مكاني
 "انسان بماهو فرهنگ"بخش هويت است. هويت، لحاظ ساختاري، هستي فرهنگ، به

گردد. بر  صورت هويت ساطع مي ي بيروني فرهنگ، به است؛ يعني وجه نمادين و اليه
لحاظ تاريخي از الگوهاي ضمني  توان فرهنگ را نظامي تعريف كرد كه به س مياين اسا

تواند وجه اشتراك همه يا بخشي از يك گروه  گرفته است و مي يا آشكار زندگي شكل
-ي قواعد و انديشه مثابه مجموعه . در تعريفي ديگر، فرهنگ به)22: 1376(بديع، قرار گيرد 

سازي، متضمن . اين تعامل)21(همان: بخشد تداوم ميهايي است كه تعامل اجتماعي را 
است كه تمامي بازيگران را در چارچوبي از نظام  "ساختارهايي از تفهم"دهي  سامان

كند. از مجموع اين  گرا مي ي پايدار، هم معنايي با هم متحد كرده و در راستاي توسعه
معنابخش و هنجاري است كه ساز، اي تعاملتوان گفت كه فرهنگ، شبكه تعاريف مي

سازي و تدبيرسازي را ايفا ي پايدار در سطح فراملي، نقش نظام تواند در جهت توسعه مي
 نمايد.

جا هويت فرهنگي را بايد در تمايز با فرهنگ جمعي تعريف نمود. فرهنگ  در اين
تار ي رف نحوه ي كار در فرهنگ يك جامعه است و به نگرانه از شيوهجمعي توصيفي جزئي
ها ي اين آيين ها و تابوها اشاره دارد؛ اما به نيروي محركهها، اسطورهاعضاي جامعه، آيين

ي كار فرهنگ جمعي، محصوالت نمادين و  توجه است. در حقيقت، حوزهها بيو اسطوره
. در مقابل، هويت فرهنگي )346: 1392(حاجياني، تجليات قابل مشاهده و تصاوير جامعه است 

هاي ناخودآگاه  كند و بخششان با معناها ارتباط ايجاد مي نمادها و فرهنگ بين اعضاي
. هويت فرهنگي داللت بر اين امر دارد (همان)نمايد  محصوالت نمادين را رمزگشايي مي

كه فرهنگ ما چقدر بر تعريفي كه از خود داريم، تأثيرگذار است و چقدر انتظار پيروي 
 "هويت فرهنگي"ترتيب،  . بدين)343(همان: نگ داريم ديگران از قواعد و هنجارهاي فره
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عنوان چارچوب مرجع يا  ي ديگران اشاره دارد و به وسيله شدن به به تعريف خود و تعريف
 شود و با ايجاد يك افق مفهومي گسترده به فرد كمك كار گرفته مي نظام دانش و معنا به

. در ايران و عمدتاً )344(همان: ند را بپرورا "ما -احساس"نوعي يا  كند تا احساس هممي
ويژه  ي خاورميانه، خاوردور و آسياي مركزي؛ هويت ديني، به كشورهاي مسلمان منطقه

بخش ساير اجزاي هويت فرهنگي بوده است. در بخش و نهايتاً انتظام هويت اسالمي، الهام
)، سرمنشأ اهللا خميني(رهتوان گفت كه پيروزي انقالب اسالمي به رهبري آيت اصل مي
ي كنترل نهادهاي مذهبي، قانون و  بخشي و عامل تغييرات بنيادي در زمينه اين الهام

 .)274(همان: خانواده، مقررات و قوانين رايج در دستگاه قضايي و نظام آموزش است 
سزايي در  مطالعات تاريخي و تمدني حكايت از آن دارند كه ايران اسالمي سهم به

توان گفت كه  در جهان اسالم داشته و دارد. در اصل ميپيدايش تمدن اسالمي 
خدمات متقابل "اهللا مطهري(ره) در باشد. آيت بخش هويت فرهنگي جهان اسالم مي شاكله

ي هويت  در تأييد سهم و نقش ايران در تبلور تمدن اسالمي و شالوده "اسالم و ايران
 نويسد:مي فرهنگي،

ي هند و  قاره ي مانند شبهمسلمانان كشورهاي شرقي و جنوب شرق«
پاكستان، تركستان شرقي، چين، مالزيا، اندونزي و جزاير اقيانوس هند، 

نظير ايرانيان مسلمان هستند كه با كوشش و پيگيري از هاي بي مرهون فعاليت
طريق دريانوردي و بازرگاني، اسالم را به دورترين نقاط آسيا رسانيدند و از 

 (مطهري،» را با دين مقدس اسالم آشنا ساختندطريق تبليغ و ارشاد، مردم 

1357: 74(. 
ي تمدن اسالمي در  ي اين بحث، بر نقش ايرانيان در توسعه مرحوم مطهري در ادامه

ريچارد ". (همان)غرب و شمال آفريقا و كشورهاي آسياي صغير صحه گذاشته است 
نمايد كه: ايران  ح ميگذارد و تصرينيز به همين منوال بر نقش ايرانيان صحه مي "فراي

توان گفت كرد و ميرا رهبري مياي شد از جهان اسالم، بلكه تا دراز زماني آنپاره تنها نه
را شكستند و اسالم را  -يعني اسالم  -ي عرب  كه ايرانيان نخستين كساني بودند كه معادله

شناس معاصر در  ن. اين ايرا)14: 1388(فراي، ي فرهنگ و دين جهاني دادند  به راستي جنبه
كند كه بنابراين نبايد سهم ايران را در اسالم فراموش كرد؛ گيري ميادامه نتيجه

 .(همان)كه نبايد سهم شگرف عرب را در پيشبرد اسالم از خاطر زدود  چنان هم
نمودن فرهنگ و هويت ايراني، سطح  اين مقدمات گوياي آن هستند كه با برجسته

باشد. اما چيزي كه است و واحد تحليل، هويت فرهنگي مي تحليل بحث حاضر ما، ايران
بندي نشود، ما ماند، ابهام در اين واحد تحليل است. اگر واحد تحليل بحث شاخص مبهم مي
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هاي امنيتي براي حفظ و تداوم هويت فرهنگي بندي مكانيسم قادر به ايجاد و صورت
ايم  رهنگ استراتژيك را برگزيدهبندي، شاخص فمنظور شاخص رو به نخواهيم بود؛ از اين

هاي فرهنگي را در اختيار ها و پنداشتهبندي نهايي از داشته كه به اعتبار آن، هم صورت
هاي  ي امنيت فرهنگي يا هويتي را، و در عين حال ضرورت بگيريم و هم حد و مرز حوزه

 امنيتي را مشخص و معرفي نماييم.

 . امنيت ملي سنتي در منطقه3
بر تأكيد روي توانايي هر دولت، جهت  داللت - در نگاه سنتي -امنيت ملي منظور از 

طور كلي اين نوع امنيت، شامل تعقيب  حفاظت از خود، با رويكردي رئاليستي است. به
شود  هاي ملي شمرده مي هاي حكومت رواني و مادي ايمني است و اصوالً جزو مسئوليت

ي  ها، نظام شهروندي و شيوهت به بقاي رژيمتا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج، نسب
 .)42: 1387(ماندل، عمل آورند  زندگي شهروندان خود ممانعت به

رو،  جنگ سرد در ساختار يك كشمكش دو قطبي ايدئولوژيك شكل گرفت؛ از اين
برخي از عوامل فرهنگي تأثيرگذار بر امنيت ملي را تا حدودي غيرقابل طرح ساخت و در 

(كتزنشتاين، عنوان موضوعات مطالعاتي باقي ننهاد  ها به الي را براي بررسي آننتيجه هيچ مج

. ايدئولوژي نئوليبرالي هم در طول جنگ سرد نتوانست به تبيين و تعميم )10: 1، ج1390
فرهنگ و هويت در ساختار ديپلماتيك كمك شاياني بنمايد. تنها كاري كه اين 

تحقق بخشد، مسلم و مفروض  -ا حدودي ت -ايدئولوژي در طول جنگ سرد توانست 
هاي دولتي در خصوص موضوعات محوري امنيت ملي بود كه در امتداد قراردادن هويت

 .)30(همان:  ساختي اصلي، غرب را از شرق جدا مي جبهه
 تبديل به كانون -ويژه بعد از جنگ جهاني دوم  به -ي خاورميانه نيز  منطقه
 هاي هاي داخلي، بحراندرصد كشمكش 90و حدودالمللي گرديده هاي بينخشونت

. )13: 1388(آزر، است المللي در جهان سوم رخ دادههاي بين اي و در كل خشونتمنطقه
ها در جهت تحكيم و تقويت حفاظت فيزيكي خود چنين حوادثي منجر به تالش حكومت

ل شده است كه اي اساسي و كليدي تبديگرديده است. بدين ترتيب، امنيت ملي به مسأله
گمارند؛ اين روند، با توجه به سياسي به حل آن همت مي -صورت نظامي ها به دولت

ي اسرائيل  شرايط كنوني، از جمله تهديدات بالفعل تروريسم بنيادگرا و تهديدات بالقوه
 قوت خود باقيست. عليه كشورهاي منطقه از جمله جمهوري اسالمي ايران، هنوز به

جه به فرهنگ و هويت و امنيت جمعي معطوف به فرهنگ، در چنين روندي، تو
شود يا اگر مطرح شود، در چارچوب امنيت سياسي و نظامي بحث بالطبع، يا مطرح نمي
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اي كاربرد خواهد داشت. در چنين خواهد شد؛ لذا عمدتاً در حد تعارفات ديپلماتيكي منطقه
ايي مثل عراق، سوريه، شود) كشوره گونه كه امروزه نيز مشاهده مي حالتي (همان

پاكستان و افغانستان كه وضعيتي شكننده دارند، توجه به فرهنگ و هويت را كامالً از 
هاي اجرايي خودشان خارج خواهند كرد؛ كشورهايي مثل ايران نيز كه  دستور كار دستگاه

 دليل وجود ديپلماسي سنتي از سويي، و برتري امنيت وضعيتي باثبات دارند، به
 صورت جسته گريخته يا ري و سنتي از سوي ديگر، امنيت فرهنگي را بهافزاسخت
 شان قرار خواهند داد. گذاران كالن اي در دستور كار نهادهاي اجرايي و سياستسليقه

 سوي امنيت فرهنگي هاي بازانديشي در امنيت ملي؛ پيش به . ضرورت4
شكل گرفته بود،  در ايران زمان پهلوي، فرهنگ و هويت ملي كه از زمان رضاخان

كه، گزينشي بود؛ يعني تمام توجهش را به هويت  چند نقيصه اساسي داشت: نخست اين
فرهنگي ايران قبل از اسالم متمركز ساخته بود و بخش اعظمي از هويت ايران بعد از 

بندي هويت فرهنگي حاصله،  كه، تمام صورت داد. دوم اين اسالم را در محاق قرار مي
كه، بالطبع، هويت  شد. سوم اين پارچه مي ملت متحد و يك -ار دولتوقف تشكيل ساخت

كننده، وجه تمايزبخش هويت فرهنگي (كه در باال به پارچه شده و يكفرهنگي گزينش
بر توجه به  گذاري دال گونه سياست كرد. بنابراين، هيچ آن اشاره شد) را حذف يا نابود مي

ثرت، كه كارگزارش جمهور مردم هويت متكثر جمعي يا هويت وحدت در عين ك
 باشند، وجود نداشت.

افزاري است و جا كه جنس امنيت ملي سنتي در منطقه، جنس نظامي و يا سخت از آن
ي  شود، در شيوه بندي مي ديپلماسي ملي در چارچوب نظام تدافعي و حفظ بقا صورت

ان مشخص توي ضعف عمده را مي ي امنيت ملي، چهار نقطه برخورد سنتي با مسأله
 ساخت:

ها در برابر ملت -. تعريف مفهوم امنيت ملي برحسب پشتيباني فيزيكي از دولت1
كننده است. تهديدات نظرانه، بلكه گمراهفقط تعريفي تنگ تهديدات نظامي خارجي، نه

ي  اند؛ همين ويژگي در ابعاد و مفهوم مسألهرودرروي جهان سوم، گوناگون و پيچيده
 .)23 -22: 1388(آزر، شود  هده ميامنيت ملي نيز مشا

ي مشكالت امنيتي نيست.  . انباشت، حفظ و گسترش نيروي نظامي، عالج همه2
شود. پيچيدگي و  اگرچه قدرت نظامي، امري الزم است، اما حفاظي ناقص محسوب مي

فقط به ساختاري  سازد تا نههاي جهان سوم، ما را مجبور مي ي دولت پذيري چندگانهضربه
هاي دنبال منافع و قابليت تري از موضوعات نظر كنيم، بلكه بهتر و طيف وسيعژرف
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عالوه، اشتغال ذهني بيش از  متفاوت و متناظر با هريك از تهديدات مربوطه نيز باشيم. به
گرفتن موضوعات داخلي اجتماعي، سياسي و  تواند به ناديده قدرت نظامي مي حد در مورد

هاي جدي و  ايت، موقعيت كلي امنيت ملي را به مخاطرهاقتصادي منجر شود و در نه
 .(همان) اي بياندازد گسترده

خاطر داشت كه اگرچه محيط امنيتي، امر مهمي است، ولي الزاماً نوع  . بايد به3
كند. عوامل داخلي مانند: مشروعيت، اتحاد موضوعات امنيتي را مشخص يا ديكته نمي

هاي  طور مساوي، نقش گذاري به قابليت سياست عناصر مختلف اجتماعي، ايدئولوژي و
 .(همان)كنند دادن به موقعيت امنيت ملي ايفا مي مهمي را در شكل

دارد  "تدافعي"ي سياسي در ايران معاصر، جهتي  گيري انديشهجا كه جهت . از آن4
از ، اين ويژگي در ذات مناسبات اجتماعي و سياسي تكوين يافته است. )136: 1382(بشيريه، 

گر و ايجابي است؛ لذا رويكرد تدافعي، وگو سوي ديگر، ذات ديپلماسي فرهنگي، گفت
 دهد.هيچگاه تن به گذار كيفي نمي

اي ارايه داد. اين نوع امنيت توان تعريف بازانديشانه در بازانديشي اين نوع امنيت، مي
، در مقايسه "تامنيت حكوم"ي  شود. ايدهتعريف مي "امنيت حكومت"در ايجاد تمايز با 

تري دارد، تا بر  عنوان تشكيالت متمركز حاكم، تأكيد بيش ، بر دولت به"امنيت ملي"با 
مبنا، امنيت كل، يك هويت  هاي اجتماعي موجود در كشور. بر اين افراد و گروه

[نوع امنيت] در مورد كشورها و  . اين)28: 1388(بوزان در آزر، سياسي است  -اجتماعي
ي زندگي مردمي كه حكومت را  شيوه كند. امنيت ملي بهصدق مي -ر دو ه -ها  حكومت

دهي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و  شود. از جمله به نوع سازماندر دست دارند، مربوط مي
 .(همان)شان براي پرورش خويش، تحت حاكميت خودشان  اقتصادي و نيز حقوق

تصريح مقام  (به "پيشرفت"چه گفته شد، اگر بر آن هستيم كه به الگوي  حسب آن
سازي كنيم، ايراني مدل -معظم رهبري) برسيم و پيشرفت را در چارچوب الگوي اسالمي

(هويت فرهنگي  -در تفكيك مذكور  -شقّ دوم  بايد الگوي هويت فرهنگي را در مسير
سازي با حاكميت نظام، مورد دهي اجتماعي) و در جهت موازنه در راستاي سازمان

هاي اين الگو بر معارف و ها و شيوه شكلي كه اهداف، ارزش قرار دهيم؛ بهبازانديشي 
 .)1393چهره و عظيمي شوشتري، (خوشمباني اسالم استوار گردد 

 . چيستي و چرايي امنيت فرهنگي5
 "امنيت در اصطالح عربي، قرآن كريم و احاديث شريف نبوي"هاي  معناها و مضمون

ترس، وحشت و هراس در عالم فردي و جمعي و در مجامع اند از: اطمينان، مخالف  عبارت
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: 1394زندي، (غراياقها، در معامله و تجارت و در دنيا و آخرت  ها و گذرگاهو شهرها، در راه

شود انسان  ي امنيت در اسالم، ايمان است. توكل به خداوند قاهر و توانا باعث مي . پايه)10
تري داشته باشد، بلكه در سراي باقي نيز از  ن بيشتنها در امور دنيوي آرامش و اطمينا نه

. امنيت در هر دو وجه دنيوي و اخروي )11(همان: لطف و مرحمت خداوند لبريز شود 
كه هدف باشد، ابزار است. در وجه اين دنيايي، امنيت در  (مادي و معنوي) بيش از اين

امنيت نباشد، اذهان جامعه كند؛ لذا تا راستاي توسعه و رفاه اقتصادي و اجتماعي عمل مي
به مسايل ديگري براي رشد، سازندگي، خالقيت و بالندگي معطوف نخواهد شد و تنها 

توانايي جامعه براي تداوم ". امنيت در اين بعد، يعني )12(همان: اصل بقا اولويت دارد 
بخشيدن به ويژگي (سياسي و فرهنگي) بنيادي خود، تحت شرايط متحول و در مقابل 

. البته تشخيص تهديدها در اين بعد، از )110: 1387(ماندل، است  "دات احتمالي يا واقعيتهدي
ساير ابعاد دشوارتر است؛ چراكه: اوالً بنيان هويت سياسي و فرهنگي يك كشور غالباً 

هاي اجتماعي (در مقايسه با ماهيت ايستاي ساير روشن نيست؛ ثانياً ماهيت پوياي هويت
سازد كه در واقع كدام يك از اين امر را براي هر ملت دشوار مي شئون جامعه)، تشخيص
 .(همان)روند شمار مي عوامل تغيير، تهديد به

طور كه ذكر كرديم، امنيت، مبنايي ايماني دارد كه تحقق آن، در جامعه و  همان
آورد كه ميان مي گيرد. قرآن از اهل بصيرتي سخن بهحكومت ايماني و ديني شكل مي

رو  ي اسالمي است؛ از اين ها و يا بصيرت تمييزبين در بطن جامعه گر وجود چشم داللت
ي  و در سوره "االبصاريا اولي"عمران، نيكوكاران را اهل بصيرت  ي آل سوره 13ي  در آيه

خطاب قرار داده است. تفسيرالميزان، ابصار را هم  "االلباباولي"ها را  ، آن10ي  طالق آيه
معناي بصيرت و تمييز بين حق و  ي و فيزيكي مدنظر دارد، و هم بهمعناي چشم ظاهر به

 .)32: 1394زندي، (غراياقداند  باطل مي
جا كه نظام جمهوري اسالمي با محوريت دين در پي تعامل با جهان بيرون است  از آن

داند، نه دنيوي؛ لذا  و در تعامل با دنياي جديد، غايت انسان را در سعادت اخروي مي
تر خواهد بود؛ بنابراين متغيرهاي ازي و تبيين الگو با دنياي جديد اندكي پيچيدهالگوس

از جمله  -بندي سياست خارجي  سزايي در صورت فرهنگي، هويتي و معنوي نقش به
ديگر، ضرورت توجه به امنيت هويتي و  نمايند. از سويايفا مي -سياست ديپلماتيك 

يافته از دين، حائز ويتي و فرهنگي منبعثفرهنگي در جهت حفظ و استمرار اركان ه
 پردازيم و پردازي اين نوع امنيت ميباشد. لذا در ابتدا به مفهوم اهميت فراوان مي

دهيم؛ سپس به  يابي امنيت هويتي را در بستر تاريخ معاصر مورد بررسي قرار ميمفهوم
 شناختي خواهيم پراخت.مبناي فلسفي يا هستي
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عنوان محور هويت  اسالمي به -مي و قرارگرفتن فرهنگ ايرانيبا پيروزي انقالب اسال
اجتماعي، تا حدودي اين امر تحقق يافت؛ البته تغيير شرايط جهاني در دوران پس از 

گير اين روند  شدن موج سوم يا عصر اطالعات، به تقويت چشمجنگ سرد و پديدار
هويت در كنار امنيت در نشيني فرهنگ و  كمك فراواني نمود. در سطح جهاني نيز، هم
هاي قرن بيستم ميالدي شكل گرفت. اين پس از پايان جنگ سرد و در واپسين دهه

گيري مطالعات مدرنيستي و شكلگيري بر عواملي چون: گسترش مباحث پستشكل
گرايي سياسي در گرايي سياسي به سنت سازهشدن، گذار از سنت واقعجهاني فرهنگي،

هاي ناشي از گرايان بر محدوديتداشته است. واقع  المل داللتهاي روابط بيننظريه
المللي (آنارشي) كه مستلزم تفوق خودخواهي انسان (خودمحوري) و فقدان حكومت بين

(دانلي در برچيل و همكاران، ورزند قدرت و امنيت در سراسر زندگي سياسي است، تأكيد مي

گرايي هاي اصلي نوواقعهانگارعنوان پيش محوري همواره به . عقالنيت و دولت)50: 1391
ي جديدي در  انگارانه . پس از پايان جنگ سرد، رويكرد سازه(همان)شوند  معرفي مي

گرا و نئوليبراليسم را گرايي نوواقعالمللي ظهور كرد كه خردگرايي و اثباتي بين نظريه
ميت ساختارهاي مادي و انگاري بر اه. ويژگي سازه)272(اسميت در همان: چالش كشيد  به

بخشي متقابل ميان ي قوام دادن به كنش سياسي و رابطهشكل هنجاري، نقش هويت در
 .(همان)كارگزاران و ساختارها تأكيد داشته است 

كند كه المللي، فرهنگ، نقش محوري پيدا ميگيري هويت در مباحث بينتبع شكل به
تعبير  بر آن، به ؛ عالوه"محورشكلي نيتباورهاي موجود در اذهان، به "عبارت است از: 

. فرهنگ )236: 1384(ونت، نام دارد  "شناخت جمعي"الكساندر ونت، بازنمودها يا 
گاه  گيرد كه هيچهاي جمعيِ برآمده از باورهاي فردي را دربر مياستراتژيك نيز اليه

جا  فرهنگ در اينهاي زيرين فردي نخواهند بود. بنابراين قابل تقليل يا بازگشت به اليه
ملت، اقتدار يا هويتي كه  -داللت دارد بر الگوهاي دسته جمعي اقتدار يا هويت دولت

ي بين الگوي جمعي مشترك و  . رابطه)16: 1390(كنزنشتاين، آورند بار مي عرف يا قانون به
 كارگزاري است؛ اگر ساختار را شرايط مادي، منافع -ي ساختار ها، رابطه افراد يا حكومت

شود و  مثابه ساختار معنايي قلمداد مي ، فرهنگ به)203: 1384(ونت، يا معنا بدانيم  و انگاره
 شوند. ها)، كارگزار محسوب ميي فرد، قدرت سياسي و ديگري (غيريت اراده

ي ديالكتيكي را  براي برقراري يك ديپلماسي فرهنگي بايد در سه سطح تحليل رابطه
 هايسطح قدرت سياسي و سطح كشورهاي داراي فرهنگبرقرار كرد: سطح اجتماعي، 

 ذات. سطح تحليل اجتماعي و سياسي در چارچوب ملي هستند؛ سطح تحليل هم
ذات در فضاي كشورهاي منطقه قرار دارند كه داراي مشتركات فرهنگي هاي همفرهنگ
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و  و شناخت جمعي مشترك "ساختار"مثابه  باشند. در الگوي مورد نظر، فرهنگ به مي
شوند. بنابراين امنيت محسوب مي "كارگزار"مثابه  قدرت سياسي، به -فرد االذهانيبين

انگارانه گرايي با متغير فرهنگ و هويت، امري سازه مورد بحث در اين مقاله نيز در هم
 گرايانه.واقع باشد، نهمي

، شناختي دارد كه تحت همين عنواناز نظر وجودي يا فلسفي، امنيت وجهي هستي
ي  پارچه به تجربه عنوان يك كل واحد و يك شناختي به نياز كشورها بهامنيت هستي

منظور درك و تحقق معنا و  هويت پايدار و مستمر، و نه دائما در حال تغيير و تحول، به
كند. كشورها بايد از نظر هويتي و وجودي، مفهومي از كارگزاري، داللت و اشاره مي

شناختي، همانند امنيت فيزيكي، معناست كه امنيت هستي داناحساس امنيت كنند. اين ب
(دهقاني فيروزآبادي، ي سياست خارجي است  محرك رفتاري اوليه و مهم كشورها در عرصه

1392 :16(. 

 سوي امنيت فرهنگي رهيافت فرهنگ استراتژيك: گامي به .6
فرهنگ، نقش خصوص پس از پايان جنگ سرد،  ي دوم قرن بيستم ميالدي، به در نيمه

ي اين مطالعات با اين مفروض  اي در مطالعات سياسي و امنيتي پيدا كرد. همهبرجسته
توان به توضيح و تحليل رفتار  ها ميي مطالعه فرهنگ ملت واسطه شروع شدند كه به

 -هاي امنيتي  از جمله روابط ديپلماتيك و سياست -المللي ها در سطح بين حكومت
كه فرهنگ از ماهيتي سيال، متكثر، با تعاريف متعدد  به اين پرداخت. حال با توجه

گذاري  پذير در آن، قابليت سياستهاي نامتقارن و ابهامبرخوردار است، لذا وجود عرصه
كاهد. حال براي گريز از اين گستردگي و بالطبع سردرگمي، مي را به سطح نازلي فرو

ي  ازخواني قرار داد؛ كه به پشتوانهاي محدود و مشخص مورد ببايد فرهنگ را در عرصه
بندي كرد؛ از سوي  گذاري در سطح ديپلماتيك را صورت آن بتوان از سويي سياست

ديگر نيز الگويي امنيتي را طراحي نمود كه بتوان به حفظ، استمرار و كاربري آن كمك 
ي  اسطهعبارتي، وجود يك ديپلماسي جمعي و يا چندجانبه، مستلزم داشتن متغير و كند. به

 امنيت فرهنگي است.
 "فرهنگ استراتژيك"بر مفهوم  )Jack Snyder( "جك اسنايدر"در همين خصوص 

اي از حاصل دارد كه فرهنگ استراتژيك، مجموعه كند و در تعريف آن بيان ميتكيه مي
شده است كه شده و الگوهاي رفتاري عادتهاي احساسي شرطيجمع نظريات، پاسخ

اند. گفتني است اين اكتساب از راه دريافت راتژيك ملي كسب كردهي است اعضاي جامعه
گيرد و وجه اشتراك تمام اعضاي آن جامعه است ها و يا تقليد صورت ميدستورالعمل
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ها بر حلها و راهها، خط و مشي . در فرهنگ استراتژيك، استراتژي)170: 1389خاني، (عبداله
تر به  باشد و بيش شناسي ميهاي تاريخي و انسانهيافته از ريش اساس اجماع مشترك منبعث

هاي سياسي معطوف هستند. ارتباطات ظريف بين سبك ملي و تأثيرات آن بر گزينه
ي تفكر و اقدام با عنايت به قدرت توصيف  فرهنگ استراتژيك، بازگشت به شيوه

موضوعات ملي  ي اي تاريخي و آرزوي رفتارِ مسئوالنه در زمينهگردد و ناشي از تجربه مي
 .)172(همان: باشد ي زندگي مي و حتي فرهنگ مدني و شيوه

هرچند كاربران اين رهيافت، آن را در جهت مقابله و جنگ و رصدكردن تحركات 
آن را در جهت  "ي كارويژه"خواهيم برند، در اين مقاله ميكار مي بعدي دشمن به

ها بزاري براي رصد و شناسايي كنشحال، ا برقراري فرايندي از صلح و آشتي، و در عين
اي و و امنيت منطقه هاي مقابل در جهت تسطيح و تسهيل راه مسالمت و اقدامات طرف

اي بازخواني كنيم. مسلماً براي ايجاد يك تعامل غيرشكننده و پايدار در سطح ملي و منطقه
مشتركات  شوند؛ ايناستخراج مي "مشتركات فرهنگي"با شناسايي فرهنگ استراتژيك، 

باشند. از سوي اي ميفرهنگي بستر خوبي براي تجديدنظر در مناسبات داخلي و منطقه
ها،  ديگر، وجوه نامتقارن و يا متعارض هويتي نيز شناسايي شده، و جهت مديريت آن

 گيرد.شده صورت مي اقدامات كارشناسي
ديپلماسي بر رهيافت فرهنگ استراتژيك، بر اساس  ي مترتب ديپلماسي چندجانبه

نيست؛ در  "انتخاب عقالني"زني و نفوذ ناظر بر بر چانه سياسي سنتي يا رئاليسم، مبتني
گيري از باشد؛ بلكه با بهره ي واكنش آني به عملكرد ديگران نيز نمي واسطه حال، به عين

، ميراث فرهنگي و "تاريخي"ي  شده ي انباشته يافته از تجربههنجارها، رفتارهاي تراوش
پذيري نخبگان در شود. بر اساس اين رهيافت، جامعه بندي مي صورت "ط جغرافياييمحي"

هاي  هاي مشابه به انتخابشود تا در موقعيت هاي استراتژيك متفاوت، باعث ميفرهنگ
 .)346(همان: متفاوت دست بزنند 

ايراني، و مخرج  -دار اسالميمحتوي فرهنگ استراتژيك، ميراث فرهنگي ريشه
اي از هويت اسالم  اي است؛ آميخته هاي هويت فرهنگيها و پنداشتهامي داشتهمشترك تم

هاي هاي مشروطه و اسالمي، سرمايه نوگرا و نوانديش، هويت ايراني، فقه اجتهادي، انقالب
ي درخشان مبارزه عليه  دار تاريخي، سابقهاجتماعي و انساني و فرهنگي، هويت ريشه

 توانند عامل تاوردهاي علمي در علوم مختلف، كه مياستعمار و استكبار جهاني، دس
گذاري  ي عزيمت راهبردهاي سياست بخش فرهنگ استراتژيك و نقطهكننده و قوامتعيين

 ي فرهنگي در منطقه باشند. جانبه داخلي و خارجي در جهت ديپلماسي چند
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د به توان ي فرهنگ استراتژيك مي گرايانهگيري رويكرد سازهبر اين، شكل عالوه
اي، چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه -تقويت، تحكيم و سازگاري روابط جمعي 

كمك كند. هرچند اين سازگاري در ايران بعضاً دچار آسيب شده است و بايد ترميم 
گردد، ولي در ميان بسياري از كشورهاي خاورميانه و منطقه، اين سازگاري چندان محلي 

ناسازگاري بين دولت و «مؤيد اين امر است:  "س فاستلوئي"از اعراب ندارد. ديدگاه 
هاي خاورميانه است. در الگوي ترين ويژگي نظام دولتهويت شايد از برجسته

گستر شد، سازگاري بين هويت و حاكميت، وستفاليايي كه گسترش اروپا ظاهراً جهان
. )270: 1391ست، (فاكند مند ميها را از نعمت مشروعيت بهرهملت و دولت است كه دولت

توان گفت كه اسنايدر در تحليل مسائل امنيتي، الگوي فرهنگ را بر الگوي  گونه مي اين
ي ما ديپلماسي فرهنگي است،  جا كه متغير وابسته سياست ترجيح داده است؛ اما از آن

ي امنيت فرهنگي و هويتي را در راستاي تقويت و تحكيم ديپلماسي فرهنگي در  كاروِيژه
تر، در راستاي تعميق و تكميل سند تدبير در عبارت دقيق دهيم. بهكار قرار ميدستور 

الگوي پيشرفت، طرح فرهنگ استراتژيك، هم به سازوكارها و راهكارهاي تحقق تدابير 
سازي را فراهم ي امنيت ملي و فرهنگ، قابليت شاخص رسان است، و هم در حوزهكمك

اي، ضمن تالش در جهت در دو سطح ملي و منطقه خواهد كرد. بنابراين، در ابتدا بايد
ها صورت بگيرد. بدون  تحكيم و تقويت هويت جمعي و سپس ايجاد سازگاري با دولت

پذير نيست. ايجاد  اي، برقراري روابط ديپلماسي چندجانبه امكان وجود چنين سازگاري
ارانه است. انگچنين فرايندي مستلزم تشكيل اجتماعات امنيتي معطوف به چرخش سازه

اند كه  عنوان اجتماعي تعريف كرده و همكارانش، اجتماع امنيتي را به "كارل دويچ"
طور فيزيكي  ديگر به اي وجود دارد كه اعضاي اين اجتماع عليه يك تضمين واقعي

(بيلگين، نخواهند جنگيد، اما مناقشات خود را به روش ديگري حل و فصل خواهند كرد 

1393 :227(. 

 هاي امنيت فرهنگيراهبرد .7

 راهبردهاي داخلي .1-7
، در اثر تالش نخبگان فرهنگي "عامل"عنوان الگوي  الگوي فرهنگ استراتژيك، به

در سطح ملي، اجماعي اساسي در جامعه است و ميان اجتماعات گوناگون قومي، سياسي و 
هايي شود. در الگوي فرهنگ استراتژيك رگه اي عمومي محسوب ميفرهنگي، حوزه

هاي سياسي، جناحي و نژادي  اي از فرهنگ ملي و مذهبي بدون توجه به سوگيري برجسته
يافتن اين الگو منجر به تبلور منافع ملي از سويي،  يابند كه قوام اي جديد قوام ميدر سامانه
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گيري كردن اين مسير، مستلزم شكل شود. عملياتي اي از سوي ديگر ميگرايي منطقه و هم
 معي و الگوي مديريت فرهنگي در سطح ملي است.الگوي امنيت ج

 الگوي امنيت جمعي/اجتماع امنيتي .1-1-7

ي اجتماعي، تعهدات مشترك و نسبتاً  ي اصلي اجتماع، قابل تأويل به علقه جوهره
ي تعامالتي گرم، استوار است؛ از جهت انواع نيز به:  گراني با پشتوانهپايدار بين كنش

. )161: 1389خاني، (عبدالهباشد  اقتصادي و اخالقي قابل تقسيم مي اجتماعات طبيعي، سياسي،
. وي در )160(همان:كار برد  ي اجتماع امنيتي را به بار واژه ) براي اولين1957كارل دويچ (

جايي اجتماع امنيتي را اجتماع گروهي از مردم بر محوري واحد بر اساس اطمينان متقابل 
وگو و از طريق  كنند و اختالفات خود را با گفتنزاع نميديگر  كه با يك دانسته است

هاي اجتماع امنيتي  . معيارها و ويژگي)161(همان: نمايند وفصل مي آميز حلمسالمت هاي راه
در جهت تكوين الگوي داخلي اهميت فراواني دارد. اين معيارها عبارتند از: هويت جمعي 

ل، نهادهاي مشترك، اعتماد متقابل، هنجارها و و سياسي، تعامالت پايدار، وابستگي متقاب
 .)162(همان: هاي مشترك و ثبات داخلي ايده

 الگوي مديريت فرهنگي .2-1-7

هاي فرهنگي است.  ي امور و فعاليت دهي و اداره معناي سازمان مديريت فرهنگي به
مديريت فرهنگي نظير هر نوع مديريت سازماني ديگر الزامات خاص خود را دارد؛ 

گذاري،  بنابراين در مديريت فرهنگي تمامي وظايف سازماني مديريت (سياست
دهي، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي) در قلمرو امور و  ريزي، سازمان برنامه

كسي كه بر مسند مديريت فرهنگي جامعه تكيه «گيرد.  هاي فرهنگي صورت مي فعاليت
صي داشته باشد تا بتواند به اهداف فرهنگي هاي فكري و بينشي خا مندي زند، بايد توان مي

اي، ملي و محلي دست پيدا كند. مدير  مورد نظر، در سطوح مختلف اعم از جهاني، منطقه
ي تجزيه و تحليل  هاي علمي و فكري كه بايد در عرصه بر توانايي فرهنگي، عالوه

د، بايد در ها و تبيين راهبردهاي فرهنگي داشته باش گذاري، تعيين خط و مشي سياست
هاي فرهنگي، مشاركت  هاي فرهنگي، همكاري ريزي هاي عملياتي مانند برنامه صحنه

هاي فرهنگي،  گذاري رساني فرهنگي، اقتصاد و سرمايه ها و اطالع فرهنگي، آموزش
ي فرهنگي خواهد انجاميد،  هاي فرهنگي و حقوق فرهنگي نيز كه به توسعه پژوهش
 ).ensani.ir(سايت اينترنتي شد هاي مناسب را دارا با توانايي



 

 

108 

 فصلنامه
 يعلم

 پژوهشي

ي پيشرفت بايد در نظر گرفته شوند و بر اساس  در اين نوع مديريت، سه الگوي پايه
. الگوي پيشرفت 2. الگوي پيشرفت فرهنگ؛ 1دهي جامعه پرداخته شود:  آن به بازسازمان

 . الگوي پيشرفت عدالت.3منابع انساني؛ 

 الگوي پيشرفت فرهنگ .1-2-1-7

رسد كه در ابتدا، محور تغيير و تحول در فرهنگ نظر مي طالعات تاريخي بهاز نظر م
ها اتفاق افتاده، پس از تحول جامعه قرار داشته است و هر تحولي كه در ساير حوزه

فرهنگي بوده است. يعني در پي تحول فرهنگي، تحول سياسي صورت گرفته و اين 
ها در  عبارتي، انسان . به)1371(عظيمي، ست تحوالت نهايتاً به تحوالت اقتصادي انجاميده ا

سازند؛ وقتي هم پذيرند و در يك كالم، فرهنگ را ميطول تاريخ، باورها و پندارها را مي
شوند و عمالً و منطقاً هم زندگي از فرهنگ سادگي از آن جدا نمي فرهنگ را ساختند، به

هاي ناظربر  ريزيبرنامه. بنابراين در مديريت فرهنگي، تمام (همان)جداشدني نيست 
بر هويت  اي بايد منتظمي فرهنگي و سياسي در سطح ملي و منطقه ديپلماسي چندجانبه

هاي سياسي كشور بايد تحت نظارت  گيريكه تصميم فرهنگي انتظام يابند. يعني اين
 فرهنگي اعمال گردند.

 الگوي پيشرفت منابع انساني .2-2-1-7

گرايانه به انسان و نيروي انساني، با ساختارهاي سازهدر نظام مديريت فرهنگي، توجه 
فرهنگي مصرح در متون غربي و مباني اومانيسم غربي خيلي تفاوت دارد؛ زيرا انسان 
 موردنظر در هويت اسالمي، حاصل تكوين فطرت متصف به صفات الهي و ذات

شرفت را از ساير كلي راه سند الگوي پياللهي است؛ لذا چنين تعريفي از انسان، بهخليفه
نويس سند مباني الگوي  گرداند. در پيشالگوهاي توسعه يا پيشرفت جدا و متمايز مي

 شناسي هم بر اين نكته توجه خاص گرديده است: پيشرفت، در بند انسان
ي الهي است؛ لذا داراي  هويت انسان همان بعد روحاني اوست كه برگرفته از نفخه

گرا و طلب، حقيقت خواه، كمال ورز، نيكداجو، دينكرامت ذاتي، فطرت خداآشنا و خ
 .شناختي) نويس سند مباني الگوي پيشرفت: بخش مباني انسان(پيشهاي متعالي است  جوياي ارزش

 الگوي پيشرفت عدالت .3-2-1-7

نابرابر.  "امتيازات"برابر براي رسيدن به  "شرايط"و  "زمينه"عدالت عبارت است از 
هاي  امكان"آغازين است، نه برابري در خط پاياني. عدالت، يعني  عدالت، برابري در خط

هاي نابرابر؛ بنابراين عدالت توزيعي و عددي، كه هيچ  براي استعدادها و استحقاق "برابر
نويس عدالتي است. در پيششناختي ندارد، در قاموس سند پيشرفت، عين بي مبناي انسان
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، به اين نوع تعريف از عدالت 11و 10ماعي، مواد سند تدابير، بخش تدابير بسط عدالت اجت
 نمايد: تصريح مي 10ي  توجه گرديده است. در ماده

هاي گذاري در بخشتخصيص امكانات و تسهيل و تشويق سرمايه«
مندسازي مناطق محروم با توجه به اقتصادي و فرهنگي مناطق مختلف و توان

 »استعدادهاي سرزميني.
 دارد: ياظهار م 11ي  و در ماده

ي منابع  هاي اقتصادي و تخصيص عادالنه تنظيم روابط بهينه در فعاليت«
 ».ويژه در واگذاري امتيازها و مجوزها به

 راهبردهاي خارجي .2-7

 افزايي فرهنگيالگوي هم .1-2-7

معناي كار و فعاليت گروهي در جهت ارتقا و بهبود  افزايي فرهنگي، به الگوي هم
يكي از مفاهيم راهبردي مديريت سازماني است كه عامل  وضعيت است. اين مفهوم

بندي سازماني سنتي، شود. در تركيب مؤثري در برانگيختگي رشد جمعي محسوب مي
باشند؛ ولي در  صورت هرمي است و روابط، مقرراتي و خشك مي ساختار سازماني به

پيوسته است و  هم صورت ارگانيكي به افزايي، ساختار بهبندي بر اساس الگوي همتركيب
 .)1395پور دشتكي،  (نقل از قربان هاي سازماني خواهند داشتي اعضا نقش فعال در كنش همه

المللي دارد. در اين مدل، تمامي ي ملي و بين افزايي، نگاه سيستمي به جامعهالگوي هم
يا گيرد و كنند؛ هيچ عضوي در حاشيه قرار نميپيوسته و با هم همكاري مي هم اعضا به

افزايي مبتني شود. الگوي هم گري واقع نميهيچ عضوي در وضعيت هژمونيكي يا سلطه
 گونه پيشرفتي در امور صورت است بر تفاهم و تعامل متقابل اعضا، و بدون اين تفاهم هيچ

برد و مشابه آن وجود ندارد؛ چون اگر بردي باشد،  -باخت، برد -ي برد گيرد. معادلهنمي
افزايي،  باشد. در الگوي همهمين نحو مي و اگر هم باختي باشد، به متعلق به همه است

 "ديگري"شود به  ديگري دشمن/ ديگري بيگانه/ ديگري غريبه و مشابه آن، تبديل مي
 .(همان) "من"آشنا و عضو فعال و مؤثر در ارتقاي حيات فرهنگي و اجتماعي 

 الگوي وابستگي متقابل پيچيده .2-2-7

المللي، كاهش قيمت نفت، محيطي، تروريسم بين -بحران زيست انقالب اطالعاتي،
كند كه ها را مجبور ميفقر جهاني، بحران سالمت انساني و مواردي از اين قبيل، دولت

ديگر داشته باشند. اين توفيق  اي، نوعي همكاري با همرغم اختالفات جاري منطقه به
لماسي چندجانبه است. از سوي ديگر، با ساز ارتباطات فرهنگي از طريق ديپاجباري، زمينه
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شكستن فضاي دوقطبي و پايان جنگ سرد، جهان در شرايط عدم توازن قوا قرار گرفته 
المللي حال، مباحث فرهنگي و مذهب، جايگاهي برجسته در مناسبات بين است و در عين

ن و ريزااند كه اين وضعيت، شرايط و فضايي پيچيده را براي برنامه احراز نموده
 زند. ها رقم مياستراتژيسين

هم از نوع  با توجه به اين وضعيت، در حال حاضر وابستگي متقابل جوامع نسبت به
باشد. در صورتي كه رهيافت فرهنگ استراتژيك در دستور  وابستگي متقابل نامتقارن مي

اي حل ه كند. يكي از راه ها را تسطيح مي كار قرار گيرد، حداقل بخشي از اين عدم تقارن
ي  جاي حفظ و تكثير معادله در منطقه به "مذاكره"چنين تعارضاتي، گسترش فرهنگ 

 باشد. دشمن در كشورهاي مسلمان منطقه مي -دوست

 پيشنهادات راهبردي .8
ميان آمد.  ي فرهنگ استراتژيك و امنيت ملي سخن به ي حاضر از دو مؤلفه در مقاله

 شود كه: د ميبراي تحقق و تعميق اين دو مؤلفه پيشنها
اي را كه  هاي فرهنگي . مقامات فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تالش نمايند تا پهنه1

 مشتركات فرهنگي با ايران دارند، مشخص نمايند.
ها، فرهنگ استراتژيك مشترك را با مسامحه و تساهل بازشناسايي  . در اين پهنه2

 اي را سامان دهند.نمايند و فرهنگ استراتژيكي منطقه
اي . ضمن تعريف و ايجاد تمايز مابين امنيت ملي و امنيت حكومتي، امنيت منطقه3

 بندي نمايند. اي بازنگري و صورتهاي استراتژيكي منطقهفرهنگي را در بستر پهنه
ها و كردن اين موارد، اقدام به مذاكره و تنظيم و تنسيق مقاوله . پس از مشخص4

 نمايند.مابين قراردادهاي حقوقي في

 گيرينتيجه .9
كارگيري رهيافت  ي حاضر ارايه گرديد، شرح مبسوطي بود از به چه در مقاله آن

. تالش در جهت 1نويس سند تدبير، به دو منظور: الگوي فرهنگ در راستاي پيش
اي و ميان هاي متعارف، براي حل منازعات منطقه حل حلي متفاوت از راه نمودن راه پيدا

ي الگويي عملي در راستاي تعميق الگوي  . تالش براي ارايه2و برادر؛ كشورهاي دوست 
نمودن اين  اسالمي ايراني پيشرفت. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه در جهت عملي

فرهنگي و  "نفوذ"ي  الگو، موانع مهمي نيز وجود دارند؛ از جمله: تهديدات غرب و مسأله
ستيزي وهابيت؛ مسائل ات قومي، مهاجرت، شيعهسياسي غرب و اسرائيل در منطقه، منازع
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  پنجمسال 
  نوزدهمشماره 
  96زمستان 

 فرهنگ"رهيافت 
 ملي در "تراتژيكاس

 الگوي ديپلماسي 
 فرهنگي چندجانبه
 با تأكيد بر امنيت

 )112تا  95( فرهنگي
 

محيطي، از جمله بحران آب، آلودگي هوا؛ و مسائل اقتصادي مثل كاهش قيمت  -زيست
 نفت و برخي مسائل ديگر.

هاي  اي، تالشرغم اين مسائل، هم در سطح داخلي يا ملي و هم در سطح منطقه به
ي داخلي، با توجه به بحران نفوذ،  زمينهديپلماسي فرهنگي را نبايد ناديده گرفت. در 

-توان با راه اي هستند كه در صورت بروز نميها، عوامل خطرزاي بالقوه ي قوميت مسأله
وفصل كرد. توجه به امر فرهنگ و مديريت فرهنگي  ها را حل هاي سياسي آن حل
ي حل  مينهتواند در پيشگيري و حل منازعات اثري پايدار از خود بر جاي گذارد. در ز مي

هاي فرهنگي و  بندي مسائل اقتصادي، آموزشي و سياسي داخلي نيز توجه به صورت
 ثمر خواهد بود.استفاده از رهيافت فرهنگ استراتژيك، مثمر 

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شدن فرهنگ، هويت. تهران: نشر ني.). جهاني1393محمدي، احمد (گل .1
 شناسي هويت ايراني. تهران: پژوهشكده تحقيقات راهبردي.). جامعه1392م (حاجياني، ابراهي .2
 زاده. تهران: نشر دادگستر.). فرهنگ و سياست. ترجمه: احمد نقيب1376بديع، برتران ( .3
 ). مدرنيته و هويت سياسي در ايران. تهران: نشر ميزان.1390نظري، علي اشرف ( .4
). تأثير اينترنت بر هويت ملي. تهران: 1390ضي (عباسي قادي، مجتبي و خليلي كاشاني، مرت .5

 پژوهشكده مطالعات راهبردي.
 ). خدمات متقابل اسالم و ايران. تهران: مركز نشر آثار شهيد مطهري.1357مطهري، مرتضي ( .6
نيا. تهران: انتشارات ). عصر زرين فرهنگ ايران. ترجمه: مسعود رجب1388فراي، ريچارد ( .7

 سروش.
 هاي امنيت. تهران: مؤسسه فرهنگي مطالعات ابرار معاصر.). نظريه1389( خاني، عليعبداله .8
 ). امنيت در اسالم. تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.1394زندي، داود (غراياق .9

). ترجمه: محمدهادي سمتي. تهران: 1). فرهنگ امنيت ملي (ج1390كتزنشتاين، پيتر جي ( .10
 پژوهشكده مطالعات راهبردي.

الملل. مترجمين: حميرا مشيرزاده و هاي روابط بين). نظريه1391ات و همكاران (برچيل، اسك .11
 اهللا طالبي آراني. تهران: نشر ميزان.روح

الملل. ترجمه: حميرا مشيرزاده. تهران: ي اجتماعي سياست بين ). نظريه1384ونت، الكساندر ( .12
 المللي وزارت امور خارجه.دفتر مطالعات سياسي و بين

). امنيت ملي در جهان سوم. ترجمه: پژوهشكده 1388مون، چونگ (وارد اي و اينآزر، اد .13
 مطالعات راهبردي. تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.
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شناختي در سياست ). امنيت هستي1392پور، پيمان (دهقاني فيروزآبادي، سيد جالل و وهاب .14
 بردي.خارجي جمهوري اسالمي ايران. تهران: پژوهشكده مطالعات راه

ي متغير امنيت ملي. ترجمه: پژوهشكده مطالعات راهبردي. تهران:  ). چهره1387ماندل، رابرت ( .15
 پژوهشكده مطالعات راهبردي.

 ي سياسي در ايران. تهران: گام نو. ). موانع توسعه1382بشيريه، حسين ( .16
 -اسالميمنافع ملي در الگوي "). 1393شوشتري، عباسعلي (چهره، محمد و عظيمي خوش .17

هاي  ، در دوفصلنامه پژوهش"ايراني پيشرفت از منظر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران
 .59 -35سياست اسالمي. سال دوم، شماره ششم (پاييز و زمستان): 

نژاد. تهران: دفتر المللي خاورميانه. ترجمه: احمد سلطاني). روابط بين1391فاست، لوييس ( .18
 وزارت امور خارجه. الملليمطالعات سياسي و بين

پور. تهران: اي در خاورميانه. ترجمه: عسگر قهرمان). امنيت منطقه1393بيلگين، پينار ( .19
 انتشارات ابرار معاصر.

افزايي تفاهمي: چارچوبي راهبردي براي الگوي هم"). 1395پور دشتكي، علي ( قربان .20
ايراني پيشرفت: الگوي  -شده در پنجمين همايش الگوي اسالمي ، ارايه"ديپلماسي فرهنگي

 ي پيشرفت. پايه
: 1، در دوماهنامه ايران فردا. خرداد و تير. شماره "فرهنگ و توسعه"). 1371عظيمي، حسين ( .21

14- 19. 
 نويس سند الگوي پيشرفت. فصل مباني.پيش .22

23. http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327182926- 3064- 139.pdf 
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