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 چکيده
انی به برای کسب شناخت از امنیت فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران، الزم است نگاهی جامع و گفتم

ی امنیات  هاا مؤلفهست که مفهوم و ا سؤالبال پاسخگویی به این رو این تحقیق به دنیناآن داشته باشیم. از 
راتحلیا   فتحقیق، با استفاده از روش  سؤالفرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی چیست؟ برای پاسخگویی به 

ه در ی آن در تحقیقاا  واور  گرفتا   هاا مؤلفاه به بررسی رویکردهای مختلف به مفهوم امنیت فرهنگی و 
مورد در حاوزه   15نامه )یانپامقاله و  25پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شام  حوزه ایران و اسالم، 

تماام شامار در    وور بهی آن( است، جامعه نمونه نیز هامؤلفهمورد در حوزه  10مفهوم امنیت فرهنگی و 
 دیا تائ ووری است که توسط ده نفار از اساتادان ماورد    –نظر گرفته شده است. روایی این تحقیق محتوایی 

ینکاه بار اساا     ااست، نظر باه   شدهاستفادهاست. برای پایایی این تحقیق نیز از فرمول هولستی  قرارگرفته
راین نتیجه حاوله از پایاایی  است، بناب 7/0و عدد مذکور بیش از  آمدهدستبه 8/0عدد  شدهمحاسبهفرمول 

در گفتماان ایرانای    م امنیات فرهنگای  دهد کاه مفهاو  یمالزم برخوردار است. در نهایت نتایج تحقیق نشان 
 دارای»و « امنیت زیربنای عنوانبه»، «فراملی»، «رویکردی ترکیبی )حفظ محور و بسط محور(»اسالمی دارای 

اسالمی، ملی  هاارزش»، «ایرانی –هویت اسالمی »است، همچنین « ی ملی و اسالمیهاارزشبه  توأماننگاه 
امنیات   مؤلفاه اقتااادی  »، «مؤلفاه اجتمااعی امنیات فرهنگای    »، «رهنگیمؤلفه سیاسی امنیت ف»، «و انقالبی
 سالمی مطرح هستند.ی امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اهامؤلفه عنوانبه« استقالل فرهنگی»و « فرهنگی
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 مقدمه و بيان مسئله

هااای اجتماااعی، امنیاات و نقااش تعیااین کننااده آن در عروااه  درآمیختگاای فرهناا  و

رویکردهای مختلفی را پیشروی مباحث امنیتی و فرهنگی کشورها گشوده است، همین امار  

باعث شده است که رویکردهای مختلفی به امنیت فرهنگی در بین پهوهشاگران باه وجاود    

ای امنیات  توجاه نمایناد. عاده   های تأثیرگذار آن آید و هر کدام از منظری به مفهوم و مؤلفه

عناوان زیربناای امنیات    دانناد، تعادادی آن را باه   عناوان بعادی از امنیات مای    فرهنگی را به

ای نگاه ایجابی نگرند، عدهشمارند، گروهی با رویکردهای سلبی و حفظ محور به آن میمی

زه پاهوهش  و بسط محور را مطلوب دانستند و .... در رابطه با تحقیقا  انجام شاده در حاو  

هاای  های انجام شده با نگااه ملای و ایرانای و پاهوهش    توان به دو گروه پهوهشحاضر می

اناداز  امنیات فرهنگای در ساند چشام    »انجام شده با نگاه دینی و اسالمی اشاره کرد. مقالاه  

نوشته قربی و محمدی نجم؛ « ها، تهدیدا  و راهکارهاجمهوری اسالمی ایران؛ مؤلفه 1404

نوشاته  « ده امنیت فرهنگی جمهوری اسالمی و تحقق تمدن نوین ایرانای اساالمی  آین»مقاله 

تحلی  چاارچوبی بارای بارآورد و سانجش امنیات فرهنگای در جمهاوری        »محرمی؛ مقاله 

توان از جمله مقاال  نگارش یافته در حوزه امنیت نوشته مقدم فر و ... را می« اسالمی ایران

امنیات فرهنگای در   »نامه کارشناسای ارشاد   نست و پایانفرهنگی با دیدگاه ملی و ایرانی دا

« البالغاه امنیت فرهنگی در جامعه اسالمی از منظار نهاج  »نوشته امیری؛ مقاله « قرآن و سنت

نوشته لک زایی و نباتیاان  « امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعی»نوشته بابالیان و رادبین؛ مقاله 

فته در حوزه امنیت فرهنگای باا دیادگاه دینای و     توان از جمله مقاال  نگارش یاو... را می

 اسالمی دانست.

وور  منطقای باا   های معنادار وجود دارد که بهای از گزارهگفتمان مجموعهدر ساخت 

هاای امنیات   رو برای فهم مفهاوم و مؤلفاه  ، از این(147: 1392)افتخاری، اند یکدیگر مرتبط شده

نیت فرهنگی ایرانی و امنیت فرهنگای اساالمی را   اسالمی باید ام-فرهنگی در گفتمان ایرانی

نکته حائز اهمیت آن است که تحقیاق مساتقلی   در چهارچوبی واحد مورد بررسی قرار داد. 

در حوزه تبیین امنیت فرهنگی در حوزه گفتمان ایرانی اسالمی انجام نشده است، باه هماین   
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رسی مفهوم امنیات فرهنگای   منظور دغدغه محققان بر انجام این تحقیق قرار گرفته است. بر

تری به امنیات فرهنگای در   تواند تاویر جامعاسالمی می-های آن در گفتمان ایرانیو مؤلفه

ای برای انجام تحقیقا  بعدی گردد. از طرفی جمهوری اسالمی ایران ارائه نماید و دستمایه

اقص از توجه ننمودن به امنیت فرهنگی در گفتماان ایرانای اساالمی، باعاث ناوعی در  نا      

مفهوم امنیت فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران شده و ممکان اسات تحقیقاا  بعادی را     

 دچار نقاان و حتی کهفهمی نماید.

هاای  در این تحقیق تالش خواهد شد به این پرسش پاسخ دهایم کاه مفهاوم و مؤلفاه     

ق یامنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی چیست؟ برای پاسخگویی به پرسش اولی تحق

اوی با استفاده از روش فراتحلی  ابتدا به بررسی مفهاوم امنیات فرهنگای و ساه  باه واکا      

های مطرح شده در تحقیقا  انجام شده در حوزه امنیت فرهنگای ایرانای و امنیات    شاخص

هاا باه   بندی و کدگاذاری آن فرهنگی در حوزه اسالم خواهیم پرداخت و در نهایت با مقوله

ساالمی خاواهیم   ا –در حوزه امینت فرهنگی در گفتماان ایرانای    های کلیدیمفهوم و مؤلفه

 رسید.

 

 . مباني نظری1

 1فرهنگ

 هار  در امروز اسات کاه کارکردهای مهمای را  جهان های بسیار پیچیدهفرهن  از پدیده

توان ابعاد ذیا   تعاریف متعددی که از فارهن  شاده، می کرده است. باوجود پیادا جامعاه

 ها استخراج کرد:را از آن

 ، باه  هاای اجااتماعی اسات و ناوعی یگاانگی     بخش ارزشوحد  عام  فارهن 

 دهد.می هاارزش

 ، گردد.ای از جامعه دیگر میموجب تمایز جامعه فرهن 

  ر افراد است.دهنده و نظم باخش رفاتافرهن ، شک 

                                        
1. Culture 
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 واباط بین افراد اسات.رکننده هامکاری و فرهن ، تقویت 

 (4: 1383)عایوضی، غییرپذیر است فرهن ، ت. 

طورکلی فرهن  دارای سه بخش اولی است: بخش ماادی، بخاش معناوی و بخاش     به

ر ساختاری. بخش مادی کاه مجموعه وسای ، ابزارها، فناون و فنااوری اسات کاه انساان د     

ها نائ  شده و در زندگی روزمره خاود از  به اخترا، و اکتشاف آن طابیعت جهات تسلط بر

و رسومی اسات کاه    جوید. بخش معنوی که مجموعه اعتقادا ، باورها، آدابها بهره میآن

هاا را از خاالل اخاال ،    طول تااریخ خاویش ابادا، و تادوین کارده و آن  در ایهر جامعه

ایان دو جنباه    آمادن  سازد. بخش ساختاری که از گرد هام دین و زباان خاویش متبلور می

شود که در بخش ساختارها، شک  بیرونی یاک فرهنا  ساخته می و معناوی یعنای ماادی

 .(4: 1383)عایوضی، آورد خود را به دست می

هاای نسابتا    متفااو  دیادگاه   علمای  هاای با گرایش در مورد معنی فرهن  انادیشمندان

ایان  تالقی کاارده و بار    اناسانی های مثبتفرهن  را ویهگی اند. برخیمختلفی ارائه نموده

شاام    پیچیاده  را اولی دانند. برخی فرهن با فرهن  می را متمدن هایورفا  انسان اسا 

دانناد کاه   ها، بااورها، هانر، اخال ، آداب و سنن، هنجارهای رفتاری و عااداتی مای  داناش

، فرهنا  را الگاوی   1میاد  . مارگاار  کناد کسب می عنوان عضوی از جاامعه آن رابه انسان

هاای معناا و در  بیشاتری و ادگاار     را نظاام  ، فرهن 2استرو -لوی مشتر ، کلود تاریرف

 مشاکال  جهاانی   های مشتر  برایح و راه اساسی ای از اوولفرهن  را مجموعه 3شاین

کاه در طاول    اساسای  و اواولی  از مفروضا  آن است درونای که تطابق بیرونی و انسجام

)شانایدر و  اناد  کاارده  تعریاف  ،شاوند دیگر منتق  می و از نسلی به نس  یابندزمان تکام  می

شانا  بازر    ماردم  5ادوارد بارنات تاایلر   نظار  . باه(41: 1381به نق  از هادایتی،   1-30: 4،1379بارسو

، هاا، اعتقاادا   ای اسات که شام  مجموعه علوم و دانشانگلیسی، فرهن  مجموعه پیچیده

                                        
1. Margaret Mead 

2. Claude Lévi-Strauss 

3. Edgar Schein 

4. Schneider & Barso 

5. Edward Burnett Tylor 
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و  اید، ونایع، تکنیک، اخال ، قاوانین و مقررا ، سخن، عادا  و رساوم هنرها، افکار و عق

عناوان عضااو یااک جامعاه آن را از جامعاه خاود       است کاه انساان باه    و ضاوابطی رفتار

، 1رادریگاز  کاارل ( 15-16: 1393)الوانی و دیگاران،  به عهده دارد  تعهداتیگیرد و در قبال آن فرامی

شامارد و  ترین مانابع یادگیری فرهنگی مای را از مهم و مذهب خانواده، مؤسسا  آموزشی

پرورش و توسعه فرهن  است و ماذهب   واحد ترینبر ایان باور است کاه خانواده اساسی

روزاناه افاراد نظیار     هاای شود و بر فعالیتمرتبط می فرهنگی هایارزش تنگاتنگی با طوربه

طیلاای، آداب و رسااوم و ناااو، تغذیااه تااأثیر     شااارو، و پایاااان زمااان کااار، ایااام تع    

 .(41: 1381به نق  از هدایتی،  29-32: 1380)رادریگز،گذاردمی

ماراد ماا از فرهنا ، هماان     »فرمایناد:  در ماورد فرهنا  مای    العاالی( )مدظلاه مقام معظم رهباری 

سات؛    ابرم، مرادم آن معناى عاام فرهنا  . هر جا که من تعبیر فرهن  را به کار مىهاستذهنیت

کناد، تساریع،   هاى حاکم بر وجود انسان که رفتارهاى او را به سمتى هدایت مىیعنى آن ذهنیت

 دهناده باه هماه   برناده و جهات  کنناده و پایش  کند، این، حداق  نیمى از عوام  تعیاین یا کُند مى

 ، مثاا فرهناا . »(1378 /23/09)بیانااا  در دیاادار بااا اعضاااى شااوراى عااالى انقااالب فرهنگااى؛   « رفتارهاساات

وهواست. فرهن ، یعنى همین رسوم و آدابى که بر زندگى من و شما حاکم است. فرهنا ،  آب

حایط  یعنى باورها و اعتقادا  ما و چیزهایى که زندگى شخاى و اجتمااعى و داخا  خاناه و م   

 روست. جمهورى اسالمى، فرهن  غربى را رد کارد و گفات ماا   ها روبهکسب یک جامعه با آن

 .(1369 /01 /10؛ تهران هاى نماز جمعه)بیانا  در خطبه« سالمى داریمفرهن  مستق  ا

 

 2امنیت فرهنگي

شود: اول اینکه فرهن  عام  ایجااد امنیات   امنیت در عروه فرهن  به دو معنا تعبیر می

ها و ابعاد نظام اجتماعی است که در بعد روانی، اهمیات زیاادی دارد؛ دوم اینکاه    در عروه

واساطه  ابعی از امنیت اجتماعی، اقتاادی و ... اسات. در هار دو معناا باه    امنیت فرهنگی، ت

                                        
1. Carol Rodrigues 

2. Cultural security 



304                :ی امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمیهامؤلفهمفهوم و مقالة پهوهشی 

 

زایای، منحاار   توان این او  را پذیرفت که نقش فرهن  به دلی  درونمند بودن اجتما، مینظام

های سخت و نارم،  عنوان بعد ادراکی و ذهنی از امنیت در عروهبه فرد است. احسا  امنیت، به

رو باا  از ایان  .(55: 1392)طالیای و دیگاران،   عام  مهمی در ایجاد آن است ای است که فرهن  مقوله

های مختلفی که از رابطه بین امنیت و فرهن  وجود دارد، تعاریف مختلفای  توجه به ذهنیت

برای آن ارائه شده است، در ادامه به تعدادی از رویکردهای موجود در زمینه ارائه تعریف و 

 ازیم:پردمفهوم امنیت فرهنگی می
 

 مثابه بُعدی از امنيتامنيت فرهنگي به (1)

های اولی بحث از امنیت فرهنگی در ذی  موضو، امنیت ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه

)قربای و  امنیات ملای دارد   « ارزشاای »و « فرهنگای»دهد و تأکید بر عناوار آن را تشکی  می

 .(10: 1393محمدی نجم، 

ا ابعاد نظاامی، سیاسای، اقتااادی، اطالعااتی، فرهنگای و      ها و یامنیت ملی دارای مؤلفه

محیطی است و تحقق آن مستلزم ایجاد امنیت در تمام سطوح و ابعاد است. باه بیاان   زیست

گاناه ایجااد   دیگر، امنیت ملی نتیجه و برآیند مجمو، و بردارهایی است که از این ابعاد شش

تار اسات،   دیگر، از همه بیشاتر و مشاخص  های شود. تأثیر مؤلفه فرهنگی در میان مؤلفهمی

بنادی و مجماو،   ها نقش اساسی دارد، در جماع چون این مؤلفه ضمن اینکه در سایر مؤلفه

هاا و باورهاای   های سیاسی براساا  ناو، اندیشاه، ارزش   مشیها نیز اثرگذار است. خطآن

ترین بعاد   ترین و نامحسوشوند. امنیت فرهنگی مهمرهبران سیاسی، تدوین و پیگیری می

ترین اشاکال تهدیاد علیاه امنیات     امنیت ملی است و تهدیدا  فرهنگی هر کشور از پیچیده

ملی آن کشور است. تأکید بر عناور فرهنگی و ارزشی امنیات ملای کشاورها، باا تعااریف      

توان امنیات فرهنگای را   جدید عرضه شده از امنیت ملی هم تناسب دارد. با این رویکرد می

که طی آن یک ملت بتواند ضمن حفظ هویات فرهنگای خاویش و بادون     شرایطی دانست 

این اسا  اگار هار نظاام سیاسای      برخورد با موانع بشری، مسیر تکاملی خود را بهیماید. بر

نتواند و یا قادر نباشد متناسب با شرایط زمانی و مکانی باه نیازهاای فرهنگای ماردم پاساخ      

لی و دینی را در جامعه ترویج نماید، خاود  مناسبی بدهد و به شک  وحیح مبانی فرهنگی م
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آورد و امنیات ملای،   زمینه را برای رسوخ فرهن  بیگانه و مغایر با نظام ارزشی فاراهم مای  

 .(205-207: 1385)نائینی، ثبا  سیاسی و بقای نظام سیاسی خود را به مخاطره خواهد انداخت 
 

 امنيت فرهنگي، گفتمان سلبي و ایجابي (2)

توان تعریف جامعی از امنیت فرهنگی ارائه داد، ناگزیر باید مفهوم امنیات را  برای اینکه ب

توان بیش ای که میگونهتعاریف ارائه شده برای امنیت، متنو، و متعدد است، به مطالعه کرد.

توان در ذیا  دو گفتمان اوالی  تعریف را برای آن سراغ گرفت. این تعاریف را می 180از 

ان سلبی و ایجابی. در گفتمان سلبی، امنیت باه نباود تهدیاد، تعریاف     بندی کرد: گفتمدسته

وضعیتی که در آن، منافع بازیگر از سوی » :شاده و از حیاث اواطالحی عباار  اسات از

دیگر بازیگران مورد تهدید واقاع نشاده یااا در وااور  وجاود تهدیاد احتماالی، امکاان         

، «نگاارباارون»ایااان گفتماااان «. ادماادیریت آن باارای تهدیدشاااونده وجاااود داشاااته باشاا

. در گفتمان سلبی، امنیت نقش (88: 1393)افتخاری، است « قدر  محور»و « افزارگرایانهسخت»

شود. باه  محوری ندارد بلکه قدر  موضوعیت داشته و امنیت نیز در ذی  آن معنا و فهم می

مطارح اسات کاه     «مثابه یک مفهوم دست دومیامنیت برای ایشان به»همین خاطر است که 

تاوان چناین   شناسای نمای  تابع قدر  است. بدیهی است کاه از حیاث تحلیلای و شاناخت    

تاوان مفهاوم ساالمت را تاابعی از     که نمای ای را اوی  و معنادار ارزیابی کرد. چنانمواجهه

باه امنیات   « بخشیاستقالل»مفهوم مریضی قرار داد. بر این اسا ، نخستین او  معطوف به 

 .(58-66: 1392)افتخاری، گیرد شک  می

نباود  »گفتمان دیگر، گفتمان ایجابی است، مدعای کاربردی امنیت ایجابی آن است کاه:  

. ایان  (67-68: 1392)افتخااری،  « سازی است اما شرط کافی نیستتهدید، شرط الزم برای امنیت

ان در تارین مالحظاا  انتقاادی ایان گفتما     داناد، مهام  مثابه رضایت میگفتمان امنیت را به

 مواجهه با گفتمان سلبی امنیت عبار  است از:

افزارانااه دیگاار مااورد    اوال  ماهیت قدر  تغییر یافتاه و انحااار آن در مناابع ساخت

 پاذیرش نیست؛

 اند؛تری در بروز ناامنی یافتهها نسبت به تهدیدا ، نقش برجستهثانیا  آسیب
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آیناد کااه   شارایط داخلای بااه شاامار مای   ثالثا  تهدیدا  بیرونی، تاابعی از تحوال  و 

، زیاار  «شارایط داخلای  »تااا  « مناسابا  خاارجی  »گرایی را به دلی  تأکیاد باار  اعتبار سلبی

 .(70-82: 1391)افتخاری، برد ساؤال می

توان چنین اظهاار داشات کااه:    در مقام ارائه تعریفی از امنیت، مطابق گفتمان ایجابی می

ها در یک واحد سیاسای یا اجتماعی ها و داشتهآن بین خواسته امنیت وضعیتی است که در»

ای کاه در اعضاا،   گوناه معین، با توجه به ضریب ایدئولوژیک آن، تناسب وجاااود دارد باه  

نماید؛ به عبار  دیگار، امنیات در ایان گفتماان باا مفهاوم محاوری        تولید رضایتمندی می

 .(88: 1393)افتخاری، « شودرضایت، فهم و تحلی  می

وقتی استنباط از پدیده امنیت متفاو  باشد، تعریف مفاهیم آن نیز متفاو  خواهد باود.  

کنند، امنیت فرهنگی را هم از همین زاویه مورد کسانی که امنیت را با نگاه سلبی تعریف می

هاایی کاه رویکارد ایجاابی باه امینات دارناد، امنیات         دهند و آنتحلی  و پردازش قرار می

نگرند؛ بنابراین برای تعریف امنیت فرهنگی باید دید که چاه  از این منظر می فرهنگی را هم

عنوان مثال اگر امنیات را احساا  آزادی از   ، به(91: 1393)وافدری،  استنباطی از امینت داریم؟ 

تر  یا احسا  ایمنی از تهدید بدانیم )جنبه سلبی امنیت را در نظر بگیاریم( و فرهنا  را   

ها و هنجارهای موجود در اجتما، تعریف کنیم؛ امنیات فرهنگای را   شمجموعه باورها، ارز

وجود احسا  ایمنی و در  نباود تهدیاد ماؤثر علیاه     »توانیم بدین شک  تعریف کنیم: می

وور  مطلق به با این توضیح که این احسا ، به«. ها و هنجارهای اجتماعیباورها، ارزش

تک عواما   تهدید فرهنگی هم باید تک و -بلکه موضوعی نسبی است-وجود نخواهد آمد 

ها و هنجارها و هم علیه مجموعه این عوام  و شاک  ترکیبای   فرهن ، یعنی باورها، ارزش

 .(78: 1382)کاویانی، مورد توجه باشد  -شودکه سیستم فرهنگی جامعه نامیده می-ها آن

شاوند و ساه    در گفتمان سلبی نسبت به امنیت فرهنگی، ابتدا باید تهدیدا  شناسایی 

عنوان مثاال در  راهکارها برای تداوم فرهن  مطلوب در مقاب  تهدیدا  مدنظر قرار گیرد، به

تهدیاد وجاود    ده است. شاید در مدرنیتاه  بحث تهدید، یک فرهنگی، شناسایی امنیت بحث

از نظار   کاه است، این را آورده و لیبرالیسم با خود سکوالریسم مدرنیته باشد، چرا که داشته
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ماا   باشایم، بارای   نتواند، ما را تهدید کند و ما مقااوم  فرهن  تا این باید بکنیم چه فرهنگی

 . به عبارتی دیگار منظاور از امنیات   (84: 1382)عسگری، دارد  و موضوعیت است حائز اهمیت

ک تمادن  گرایای در یا  ها از هرگونه تهدید، تحدید و تأوی فرهن ، در اماان باودن فرهن 

توان باه دو ناو، از امنیات    از دیدگاه گفتمان سلبی می. (3: 1391)براتلو، مفروض و معاین اسات 

اشاره داشت: امنیت مبتنی بر تهدید که همواره در نگاه سنتی باه فرهنا  مطارح باوده اسات و      

و ها، به اقتضای اهداف مختلف اقتااادی  امنیت مبتنی بر نبود هارا  از شکساتن حاریم ارزش

در  .(16: 1391)براتلاو،  سیاسی در حال یا آینده، که نگاهی متأخرتر نسابت باه رویکارد اول اسات     

حفظ و دفع »ها در نهایت از دیدگاه گفتمان سلبی، امنیت فرهنگی به معنی توانایی حکومت

ها، افکاار، هویاات  . از منظری دیگر، ویانت از ارزش(136: 1391)حاجیانی، است « هااز ارزش

 .(33: 1392)موسوی و قربی،گویند طور کلی فرهن  خاص هر جامعه را امنیت فرهنگی میبهو 

ست، در گفتمان ایجابی، نبود تهدید شرط الزم است اما شرط کافی وجود رضایتمندی ا

هاا  سازی و مسدودساازی آن در واقع امنیت فرهنگی نباید تنها بر تهدیدا  فرهنگی و خنثی

هاا را بارای تحقاق فرهنا  مطلاوب در      فارغ از این تهدیدا  زمینه متمرکز باشد بلکه باید

 سطح جامعه فراهم نماید.

شاود و باه لحاا     معتقد است امنیت فرهنگی ورفا  از طریق نبود تهدید محقق نمای  1فرست

های مطالعا  امنیتی کاه بار مفااهیم سالبی اساتوارند      اینکه مفهومی ایجابی است، از دیگر حوزه

های فعال یک فرهن  و ارتقاا  شارایط   در نتیجه امنیت فرهنگی از طریق مراقبت شود.متمایز می

 .(23: 1398فر، )مقدمشود های آن حاو  میپیشینی الزم برای رشد و توسعه سازگاری
 

 مثابه امنيت فرهنگي در سطح مليامنيت فرهنگي به (3)

مقابا    فرهن  ملّای در  فرهنگی، حفظ مطابق دیدگاه بوزان و طرفداران این نگاه، امنیت

ها در کشاورهای هادف   کشورهایی است که برای جدایی هویت فرهنگی و قومی بین گروه

 .(183-191: 1383خانی، به نق  از عبداله 98: 1393)علیزاده، کنند تالش می

                                        
1. Forrest 
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امنیت فرهنگی در سطح ملی عبار  است از توانایی یک هویات ملای یکهارچاه بارای     

های متمایز و بنیادی خود تحت شرایط متحول خاارجی و داخلی تداوم بخشیدن به ویهگی

ای تأمین گردد که منجر باه افازایش اقتادار فرهنا    گونهدر حالی که پویایی فرهنگی نیز به

ملی شود. باید توجه داشت که اقتدار فرهنگی براساا  شایوه مواجهاه باومی باا تغییارا        

 .(19: 1393نجم، ربی و محمدی)قگردد محیط سیال خارجی و داخلی تعریف می
 

 مثابه امنيت هویتامنيت فرهنگي به (4)

هاای حیااتی ملای در تقابا      همواره در تعاریف امنیت ملی تأکیاد بار حفاظات از ارزش   

 ,Tragerباه نقا  از    76-77: 1388)آشانا و اسامعیلی،   های عمدتا  خارج است پذیریتهدیدا  و آسیب

Simonie,1973:36)بین امنیت فرهنگی و امنیات ملای هار کشاوری ایان هماانی        . از این منظر

جمع هستند و آن هویت اسات،  های بنیادین جامعه در یک مفهوم قاب وجود دارد. همه ارزش

 .(91-92: 1393)وافدری،  دهاد  ها وجاه تماایزبخش مای   هویتی که به شما نسبت به دیگر هویت

یدا  امنیت فرهنگی ملی شاااام   عنوان هسته اولی تهدطور خاص تهدید هویت ملی بهبه

هاا در کشاور هادف    های فرهنگی و قومی بین گاروه تالش برای گسااترش جدایی هویت

است. در نهایت در محیط امن فرهنگی قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهن ، ماذهب،  

. (34: 1378)باوزان،  شاود  هویت و عرف ملی با شااارایط قابا  قباولی از تحاول محقاق مای      

هاای ماردم از نهادهاای    ترین خواستهامعه همواره از اساسیهای بنیادی جت از ارزشحفاظ

هاا بارای   روسات کاه دولات   ویهه در ساختارهای دموکراتیک بوده اسات. از ایان  سیاسی به

کناد،  پاسخگویی به نیازِ پایداری هویت فرهنگی جامعه که بقای یک ملات را تضامین مای   

 .(77: 1388لی، )آشنا و اسمعیشوند وارد عم  می

فرهن  و ماااونیت آن از   از آنجا که هویت ماهیتی ترکیبی دارد، بنابراین وجود امنیت

هرگونه تهدید یا تحدید در فضای کلی ارتباط آگاهاناه، عادالناه و عالمانااة آن عناوار باا      

یکدیگر رقم خواهد خورد و بدین ترتیب، به جامعه توانایی بازتعریف و بازتولیاد واقعیات  

 .(19: 1391)براتلو، ود و بازداری از مخاطرا  احتمالی علیه هویت خود را خواهد داد خ
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دهی باه هویت اجتمااعی و  امنیت فرهنگی به لحا  نقش زیرسااختی فرهنا  در شک 

ای برخاوردار گردیاده اسات. اگار باه عناوار       یکهارچگی فرهنگی و ملاای از اهمیت ویهه

ویهه فرهن  پویا و پیشارو کاه   ها، زبان، علم و...( بهزشتشکی  دهنده فرهن  )باورها و ار

سازی هویت فرهنگی بر عهده دارد، توجه کنایم، باه ایان    نقاش مؤثری در اعتال و برجسته

شویم که تحقق امنیت فرهنگی مساتلزم نظاار  و ماادیریت باار     نکتاه کلیدی رهنمون می

بااختگی و  رهنگی دچار رنا  عواما  تهدیدکنناده هویت فرهنگی است و چنانچه هویت ف

ثبااتی و تزلازل مواجاه شاده و     های امنیت فرهنگای باا بای   یا شارایط بحرانای گاردد، پایه

 .(19: 1393نجم، )قربی و محمدیگیرند های فرهنگای در معارض تغییار و تحول قرار میمؤلفه
 

 مثابه امنيت فرهنگي انسانيامنيت فرهنگي به (5)

کناد، از  عنوان یکی از ابعاد امنیت انسانی مطرح مییت فرهنگی را بهایااده امن« تهرانیان»

نظر او امنیت فرهنگی یکی از ابعاد فراموش شده امنیت انسانی اسااات. وی در طارح ایان    

های مهاجر تمرکز نموده اساات؛ در این خاوص اقلیتها بهایده بار حقو  فرهنگی اقلیت

چاه در  -هویات خاود در کناار جواماع اکثریات       ها برای حفظرویکرد، رعایت حق اقلیت

ها و حمایات از ایان حقاو  توساط     توسط دولت -موطن خود و چه در کشورهای میزبان

عنوان راه عملی تأمین امنیت فرهنگای انساانی عناوان شاده اسات. او      المللی بهنهادهای بین

هاا و  ا و انجمان ها های عقیده، وجدان، زبان، بیان، سبک زندگی، نهاد، جنسیت، گروهآزادی

های ساکن، عنوان اجزا  مختلف حقو  فرهنگی اقلیتهای فرهنگی و سیاسی را بهمشارکت

های ملی یا نیروهاای  شمرد که ممکن است تحت تأثیر فشار دولتمهاجر و یا پناهنده برمی

 .(83: 1388)آشنا و اسمعیلی، های جهانی تهدید شود حاو  از جریان

ای و جهااانی و در براباار نهادهاا و    های محلی، ملای، منطقاه وقتی بقا و توسعه هویت

هاای گوناااگون از جملااه دولتاای،     ساختارهای مختلف حاکمیت فرهنگی مانند حاکمیات 

افتد، تهدید امنیت فرهنگی انسانی به وجاود آماده اسات. در    اجتماعی و جهانی به خطر می

هاای فرهنگای   ی است کاه باه هویات   هاینتیجه، امنیت فرهنگی انسانی شام  تاأمین آزادی
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ی بقاا و دسترسای بااه    های غیرحاکم در ساختارهای آنارشیک مختلف اجازهافاراد و گروه

 .(28-29: 1389)محمدی، دهد مناابع حیااتی برای توسعه را می
 

 امنيت فرهنگي از منظر فقه (6)

لفاین )افاراد، نظاام    مک»توان به این وور  تعریاف کارد:   امنیت فرهنگی را از منظر فقه می 

اسالمی و عموم مسلمین( با انجام دادن یا ندادن تکالیفی مانند تقید به آداب شرعی نظیر حجااب  

و تعظیم شعائر اسالمی و تحریم محرمااتی چاون ارتاداد، کتااب ضااله و بادعت، بارای خاود         

هاای  کنند تا از آسیب، تعرض و تهدیدهایی همچاون اساتحاله دیان و ارزش   ماونیتی تولید می

دینی، بسط مفاسد اخالقی و اجتماعی در امان بمانند تا به وضعیت فرهنگای مطلاوب و معارف    

. در مقابا   (34: 1392)لکزایای و نباتیاان،   « در اسالم دست یافته و یا وضعیت موجود را حفاظ نمایناد  

توان به مقوله هجوم فرهنگی یا تهااجم فرهنگای پرداخات. آنچاه در تهااجم      امنیت فرهنگی می

ها و رفتارها جامعه اسات و فرهنا  مهااجم    گیرد، باورها، ارزشرهنگی آماج حمال  قرار میف

کند تغییرا  بنیاادین در فرهنا  و باورهاا آن جامعاه را باه وجاود آورد. تهااجم باا         تالش می

 .(186: 1378)ره پیک، پذیری جامعه هدف رابطه نسبتا  مستقیمی دارد آسیب
 

 متداني امنيت فرهنگي متعالي و (7)
های دینی و مقید شدن به احکام اساالمی باه   امنیت فرهنگی از جهت رعایت چارچوب

امنیت فرهنگی متعالی و امنیت فرهنگی متدانی )حداقلی و حداکثری( قاب  تقسیم است. در 

امنیت فرهنگی متعالی، متعل ّق امنیت، عالوه بار ماواردی همچاون فرهنا  عرفای )آداب و      

شام  حقو  فرهنگی الهای )احکاام فرهنگای دیان( و نیاز حقاو  و       رسوم( و منافع ملی، 

 .شودهای فرهنگی شهروندان نیز میآزادی

در  .به عبار  دیگر، دالِّ محوری از میان متعلّقا  امنیت، رعایت شریعت اسالمی اسات 

واقع، امنیت فرهنگی متعالی، امنیت در چارچوب در نظر گارفتن حقاو  الهای اسات؛ اماا      

شاود.  ی متدانی خود به امنیت فرهنگی متدانی حداکثری و حداقلی تقسیم مای امنیت فرهنگ

متعلق امنیت فرهنگی در قسم متدانی حداکثری، ورفا  شام  فرهن  عرفی جامعاه و مناافع   
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شاود و رعایات حقاو  فرهنگای الهای و      های فرهنگی شهروندان میملی، حقو  و آزادی

های مردم ساالر ساکوالر  هنگی موجود در نظامگیرد. امنیت فرشریعت اسالمی را دربر نمی

)لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی( از جمله ماادیق این قسم هستند؛ اما در واورتی  

که متعلق امنیت فرهنگی متدانی، تنها شام  امنیت فرهن  تحمیلی حکومات شاود، امنیات    

هاای  متادانی، در نظاام  شود. این قسم از امنیت فرهنگای  فرهنگی متدانی حداقلی نامیده می

استبدادی سنتی )مانند سلطنتی( و مادرن )مانناد کمونیساتی و ریاسات جمهاوری دائمای(       

 .(64: 1397)نایری و لکزایی، شود مشاهده می
 

 امنيت فرهنگي از نگاه قانون اساسي و اسناد باالدستي (8)

معرفتای   بنابر قانون اساسی، جمهوری اسالمی نظاامی توحیادمحور و مبتنای بار مباانی     

بنادی بینشای اسات کاه پشاتوانه      باشد. مکتب در این تلقی، نوعی وور مکتب اسالم می

نظری و ایدئولوژیک تأسی  حکومت را تأمین و شیوه توزیع قادر ، ثارو  و حیثیات را    

ویهه در مقدمه کند. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بهدر جامعه تعیین و توجیه می

عنوان مکتب یادشاده اسات و مکتاب    ، از اسالم به«ه حکومت در اسالمشیو»آن و در شرح 

ای دارد. در بازخوانی اندیشه رهبران جمهاوری  اسالم در ساختار این حکومت جایگاه ویهه

ساله نظام جمهوری اساالمی،  انداز بیستاسالمی و اسناد باالدستی؛ قانون اساسی، سند چشم

هاای  های مهمی در سطوح مختلف با بنیاان بر گزاره نظریه امنیتی این نظام حکومتی مشتم 

هاای بنیاادین جمهاوری    ها و آرمانترین ارزشهویتی و فرهنگی ذی  قاب  ارائه است. مهم

ها قطعی و ضاروری اسات، عبارتناد از: اساالمی     اسالمی که حفظ، ارتقا  و دسترسی به آن

مومی، حفاظ اساتقالل، حفاظ    )شیعی( بودن نظام، حضور مؤثر والیت فقیه، اتکا به آرای ع

تمامیت ارضی، حفظ وحد  و همبستگی ملی، تالش برای جریان عدالت، مبارزه با ظلم و 

های اساسای در نظریاه عبارتناد از:    ترین آرمانزیست. مهمحمایت از مظلوم و حفظ محیط

تشکی  امت واحده جهانی، برقراری عدالت کام  در داخ  و خارج، رشد و توسعه کام  و 

هاای فاو  هویات    هاا و آرماان  ه جانبه و نابودی ظلم و ستم در جهان. مجموعاه ارزش هم

جمهوری اسالمی ایران را هویتی اسالمی، مردمی، انقالبای، انساانی، ملای و در عاین حاال      
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سازد؛ بنابراین مفهوم امنیت در نظریاه جمهاوری اساالمی باا مفهاوم اساالمی و       جهانی می

 .(272-279: 1387)گروه مطالعاتی امنیت، ست توحیدی بودن نظام آمیخته شده ا

 

 گفتمان ايراني اسالمي

وور  منطقی با یکادیگر  های معنادار است که بهای از گزارهمنظور از گفتمان، مجموعه

اند و برای کلیه پدیدارهای ذی  آن )اعم از گفتار، رفتار، اشاره و ...( معناا تولیاد   مرتبط شده

شاناختی بار روی آن   ها تولید معناست کاه از منظار روش  تماننمایند. شأن انحااری گفمی

شود. دلی  این امر آن است که هر گفتمان، خطوط راهنمای کالنی را ترسایم  تأکید بسیار می

هاا معناا و فهام    کند که در چارچوب آن و متناسب با منطق و محتاوای گفتماان، پدیاده   می

ز بررسی یک مفهوم در قالب یک گفتمان بحاث باه   بنابراین وقتی ا؛ (147: 1392)افتخاری، شود می

یاباد دارای چاه   آید، باید توجه داشته باشیم، ظرف گفتمانی که مفهاوم در آن تبلاور مای   میان می

هاای  هایی است. گفتمان ایرانی اسالمی یک مفهاوم متاالب نیسات و برداشات    اجزا  و ویهگی

از اجازا  آن وجاود دارد. یکای از    مختلفی از اجزا  تشکی  دهنده و میازان اثربخشای هار یاک     

های امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اساالمی، بررسای تحقیقاا  انجاام     های فهم بهتر مؤلفهراه

 شده در هر دو زمینه امنیت فرهنگی ملی و ایرانی و امنیت فرهنگی در حوزه دین اسالم است.

 

 های امنیت فرهنگي در گفتمان ايراني اسالميشاخص

های امنیات فرهنگای   های امنیت فرهنگی، ابتدا به بررسی شاخصبه مؤلفهبرای رسیدن 

تبیین شده در تحقیقا  انجام شده در حوزه امنیت فرهنگی ایرانی و سه  امنیات فرهنگای   

 نماییم.های( نهایی دست پیدا میها به کدها )مؤلفهبندی آنپردازیم و با مقولهدر اسالم می
 

 های انجام شده در حوزه امنيت فرهنگي ایرانيي در پژوهشهای امنيت فرهنگالف( شاخص

های امنیت فرهنگی ایرانی، چندین پهوهش انجام شاده اسات کاه در    در حوزه شاخص

هاا بارای امنیات فرهنگای     های معرفی شده در این پهوهشطور مختار به شاخصادامه به

 شود.ایرانی اشاره می
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 های انجام شده در حوزه امنیت فرهنگي ايرانير پژوهشهای امنیت فرهنگي د: شاخص1جدول شماره 

1 
 

امنیت فرهنگای در  
انااداز سااند چشاام

جمهاااوری  1404
اساااالمی ایاااران: 

ها، تهدیادا   مؤلفه
 و راهکارها

هویت اسالمی و انقالبی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی، مفتخار باه ایرانای باودن،     
هاای    فرهنگی، اواول اخالقای، ارزش  بخشی، مقتضیاها و اوول، الهامایمان، آرمان

 .اسالمی، ملی و انقالبی، جامعه اخالقی

)قرباااااای و 
نجم، محمدی
1393 :24) 

2 

تاااأثیر جهاااانی  
شدن بار امنیات   
فرهنگااااااااای 
جمهااااااااوری 

 اسالمی ایران

ها و هنجارها: حمایات از محروماان، استکبارساتیزی، عادالت محاوری،      الف( ارزش
 خواهیخواهی و استقاللآزادی
فقیاه ماداری و   باوری، خودبااوری، آیناده بااوری، والیات    رها و عقاید: مردمب( باو

 خداباوری
ج( نمادها و رفتارها: زبان و ادبیا  فارسی، مذهب و شریعت اسالمی، وحد  کلماه  

 و جهادگرایی

)علااااااوی، 
1395 :20-
15) 

3 

تحلیاااااااااا ، 
چارچوبی بارای  
برآورد و سنجش 
امنیاات فرهنگاای 
در جمهاااااوری 

 اسالمی ایران

 های سیاسی امنیت فرهنگیف( شاخصال
 . میزان اقتدار، ههمونی و نفوذ ایدئولوژی و مکتب حاکم در جامعه1
 . میزان توانایی و استعداد به جریان انداختن گفتمان فرهنگی مسلط در حوزه ملی و فراملی2
فرهنگای و   –هاای فکاری   . ارتباط عمیق ساختارهای مختلف کشور با زیرسااخت 3

 های اساسی جامعهشباورها و ارز
 های اجتماعی امنیت فرهنگیب( شاخص

 . میزان رضایت از زندگی در کنار همسایگان فرهنگی1
 های اجتماعی در کنار یکدیگرهای فرهنگی و گروهآمیز هویت. زندگی مسالمت2
 . برخورداری از قدر  ح  تضادهای فرهنگی در جامعه3
های مختلف فرهنگای در  آمیز هویتلمت. میزان انسجام، همگرایی و همزیستی مسا4

 درون جامعه
 . میزان پویایی، خالقیت و قدر  تولید و بازتولید علم و آفرینندگی فرهنگی در جامعه5
 هافرهن . میزان توانایی جامعه در مدیریت خرده6
هاا، اهاداف و   . میزان توانایی جامعه برای حفظ و تداوم بخشیدن به باورهاا، ارزش 7

 فرهنگی خویش هایآرمان
های فرهنگی کشور در اقنا، یا تهییج افکار عماومی  . میزان توانایی جامعه و سازمان8

 ویهه در شرایط بحرانبرای پشتیبانی و حمایت از تامیما  نظام سیاسی، به
های فکری جامعه و نهادینه و درونای  ها، باورها و زیرساخت. میزان پایداری ارزش9

 نمودن آن
 انایی جامعه در مقابله با هجوم فرهنگی. میزان تو10
گیاری از فنااوری ناوین ارتباطاا  و اطالعاا  و      . میزان توانایی جامعه در بهاره 11

 ها و رویکردهانظریه
 های اقتاادی امنیت فرهنگی:ج( شاخص

 . تولید و توزیع سرمایه فرهنگی1
 . مارف جامعوی سرمایه فرهنگی اعم از نمادها و کاالهای فرهنگی2
 های فرهنگی و کسب فواید الزم از آن. توانایی برپایی میدان3

فااار، )مقااادم
1398 :26-
24) 

4 
طراحاای الگااوی 
امنیاات فرهنگاای 
 در توسعه پایدار

 هاارزش -1
 هنجارها -2
 باورها -3
 میراث بنیادین جامعه -4

)زار، و 
دیگااااااران، 

1399 :161) 
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 ر حوزه امنيت فرهنگي در اسالمهای انجام شده دهای امنيت فرهنگي در پژوهشب( شاخص

توان به دو گروه کلای  تحقیقا  انجام شده در حوزه امنیت فرهنگی در حوزه دین را می

 تقسیم کرد:

ب( تحقیقا  انجام شده بر اسا  قرآن و منابع فقهای و روایای از جملاه تحقیقاا      -1

 البالغه، فقه شیعه و...انجام شده در حوزه قرآن کریم، نهج

ا  انجام شده در آرا  اندیشمندان دینای مانناد تحقیقاا  انجاام شاده در      ب( تحقیق-2

هاای ایان   با توجه به اینکه دیادگاه  حوزه دیدگاه امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری و...

هایی که به امنیات فرهنگای از دیادگاه    افراد برخاسته از معرفت دینی ایشان است، شاخص

 فرهنگی در حوزه دین اسالم آورده شده است. ها پرداخته است، در بخش امنیتآن
 

های انجام شده در حوزه دين اسالم )قرآن های امنیت فرهنگي در پژوهش: شاخص2جدول شماره 

 کريم، منابع فقهي و روايي(

1 

 

امنیااات فرهنگااای از 

 منظر فقه شیعی

باه  تعظیم شعائر اسالمی )شعائر زمانی، مکانی و مناسبتی(، قاعده نفای سابی ، تقیاد    

آداب اسالمی، او  دعو  )به اسالم(، پشتیبانی مالی )جهت حفظ دیان و تبلیاو و   

 عنوان مبنای فرهن  در جامعه اسالمی(به های دینیترویج اعتقادا  و ارزش

)لکزایی و نباتیاان،  

1392 :45-41) 

2 

امنیااات فرهنگااای در 

جامعه اسالمی از منظر 

 البالغهنهج

 در جامعهسازی آگاهی، بایر  و فرهن  -1

 باوری و ایماندین -2

 امر به معروف و نهی از منکر -3

 تولی و تبری -4

 فرهن  علوی و الگوسازی وحیح -5

 های وحیح گذشتگانپاسداشت سنت -6

سازی علوی )حضار  امیار مؤمنااان علاای )،( همااواره بااا       ماون -7

اخالقی و نیز تقویت نهااد خاانواده  هایتشاویق ماردم باه رعایات ارزش

و گسترش ازدواج و ارضاا  واحیح غرایاز و همچنین رشد خودباوری و 

اعتماد به نف  و نیز برقراری عدالت توانسات امنیات فرهنگای جامعاه را     

 های فرهنگی ایجاد کند(فراهم آورد و ناوعی مااونیت در برابار هجمه

)بابالیان و رادباین،  

1393 :36-27) 

3 
امنیااات فرهنگااای در 

 قرآن و سنت

 مداریباوری و دیندین -1

 ایمان آگاهانه -2

 جهاد )علمی، نظامی، فرهنگی( -3

: 1397)امیاااااری، 

67-44) 
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های انجام شده در حوزه دين اسالم )آراء و های امنیت فرهنگي در پژوهش: شاخص3جدول شماره 

 های انديشمندان ديني(ديدگاه

1 

 

ی امنیاات هاااابعاااد و مؤلفااه

فرهنگی از منظر امام خمینی 

 )ره(

 تزکیه و تعلیم -1

 استقالل فرهنگی -2

 ویت )بازگشت به هویت اسالمی(ه -3

: 1393)علیزاده، 

117-102) 

2 

هااای تحقااق امنیاات   روش

فرهنگی در منظوماه فکاری   

 امام خمینی )ره(

 استقالل فرهنگی -1

= حفظ الگوهای فرهنگای )نظیار زباان، سانت و آداب     2

های متعالی حاکم وایانت از تلف و ویانت از فرهن مخ

 یرانی(ا-ومی و فرهن  اوی  اسالمیب-هویات ارزشای

)موساااااوی و  

: 1392قربااااای،

38-37) 

3 

باااازخوانی مسااائله امنیااات 

فرهنگاای در نظااام سیاساای  

ساالری دینیبا تأکید بار  مردم

بیاانش و کاانش مقااام معظاام 

 رهبری

 هاارزش -1

 هنجارها -2

 هاایده -3

 هویت -4

)دشاااااااتی و  

: 1399نیا، باقری

45) 

 

 شناسي تحقيق. روش2

گیرد زیرا با استفاده از روش فراتحلی  و تحقیق حاضر در زمره تحقیقا  کیفی جای می

ناماه باا روشای    هاای باه دسات آماده از مقالاه و پایاان      با رویکرد استقرایی از اجازا  داده 

اسالمی پرداختاه اسات.   –رانیدر گفتمان ایهای امنیت فرهنگی ساختارمند به مفهوم و مؤلفه

هاای امنیات   واسطه پرداختن به موضاو، مفهاوم و یاا مؤلفاه    این تحقیق را از نظر هدف، به

ای قارار داد، زیارا باه    توان در زمره تحقیقا  توساعه فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی می

 پردازد.تبیین و بسط مفهوم امنیت و امنیت فرهنگی می

گردناد. در تحقیقاا    تقسیم می 2و عینی 1ز نظر اعتبار علمی، به دو دسته ذهنیتحقیقا  ا

های ذهنی و بادون اساتعانت از واقعیاا     ها از طریق تحلی ها و روابط بین آنذهنی، پدیده

هاا باا کماک    شوند. در تحقیقا  عینی، ماهیت و رواباط پدیاده  تجربی کشف و تعریف می

                                        
1. Subjective 

2. Objective 



316                :ی امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمیهامؤلفهمفهوم و مقالة پهوهشی 

 

ای ملمااو  و محسااو  شااناخته ز ذهاان و در دنیااتجربااه و آزمااایش در محاایط خااارج ا

بناادی ، ایاان تحقیااق ازنظاار اعتبااار علماای در دسااته(291: 1390)پرهیزکااار و آقاجااانی، شااوندماای

 آید.های ذهنی به شمار میتحقیق

نگای در  با توجه به اینکه قلمرو این تحقیق را تحقیقا  انجام شده در حوزه امنیات فره 

دهاد، جامعاه آمااری    منیت فرهنگی در اساالم تشاکی  مای   حوزه امنیت فرهنگی ایرانی و ا

قالاه و  م 25که در این تحقیق شام  تحقیق نیز کلیه تحقیقا  انجام شده در این حوزه است 

هاای آن(  ماورد در حاوزه مؤلفاه    10مورد در حوزه مفهوم امنیت فرهنگای و   15نامه )پایان

 است.

گیاری غیار   در ایان تحقیاق نموناه   گیاری  با عنایت به نو، تحقیق )کیفای( روش نموناه  

هاای کمای( مرحلاه    هاای کیفای )بارخالف روش   احتمالی از نو، هدفمند اسات. در روش 

هاای  شود. این یکی از ویهگیوور  توأم انجام میها بهوتحلی  آنگردآوری داده و تجزیه

ری باردا دار )در مقابا  نموناه  بارداری جهات  های کیفی است که به آن نمونهگردآوری داده

شود در این رویکرد، زمینه هر نمونه تحقیاق بار   برداری نظری گفته میتاادفی( و یا نمونه

شود و بدین لحا  فرآیند تحقیاق کیفای   وتحلی  نمونه قبلی مشخص میاسا  نتایج تجزیه

هاا  یهگای وتا اندازه زیادی غیر ساختاریافته و وابسته به زمینه و موضو، تحقیق اسات. ایان   

. حجام  (250: 1382)علای احمادی و غفاریاان،    را متعدد و منعطف سااخته اسات    های کیفیروش

 نمونه نیز تمام شمار در نظر گرفته شده است.

کاه ناو، کیفای اسات از     این تحقیق با توجه به نو، آن 1سنجش روایی محتواییروایی و 

 ووری است توسط ده نفر از استادان مورد تائید قرارگرفته است. –نو، محتوایی 

شاده   ادها توجه به نو، تحقیق )کیفی(، برای پایایی این تحقیق از فرمول هولستی اساتف ب

 است که فرمول آن به شرح زیر است:
PAO= 2A/ (nA+nB) 

                                        
در نظار گرفتاه شاده بارای تحقیاق(      ) آورد مقیاا  ( این اطمینان را به وجود میContent Value) روایی محتوایی. 1

 (.289: 1378استفاده از مفهوم است )خاکی،  برایشام  یکسری موارد کافی و نمونه 
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هاای باین دو   تعاداد توافاق   Aشاده،  به معنی درود توافق مشاهده  PAOدر این فرمول 

 Bو  Aساوی کدگاذاران    به ترتیب تعداد واحدهای کدگاذاری شاده از   nBو  nAکدگذار و 

 .(155: 1387مهر، )محمدیاست. این رقم از وفر )هیچ توافق( تا یک )توافق کام ( متغیر است 

 پایایی از طریق فرمول هولستی برحسب درود توافق محاسبه شد.

A ره= تعداد کدهای )امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی( مورد تأیید دو خب 

nA  =اول یت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی( مورد تأیید خبرهداد کدهای )امنتع 

nB دوم = تعداد کدهای )امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی( مورد تأیید خبره 

8/0 ( =8+7 / )6*2= PAO 

آماده اسات و عادد ماذکور     دسات به 8/0شده عدد نظر به اینکه براسا  فرمول محاسبه

 حاوله از پایایی الزم برخوردار است. است بنابراین نتیجه 7/0بیش از 

 

 ها. تجزیه و تحليل یافته3

هاایی کاه از طریاق    ها فرایندی چند مرحله ایست کاه طای آن داده  تجزیه و تحلی  داده

اند خالوه، کدبندی و آوری در نمونه )جامعه آماری( فراهم آمدهکارگیری ابزارهای جمعبه

هاای  . برای تجزیاه و تحلیا  داده  (1378:305)خااکی،   شوندبندی و در نهایت پردازش میدسته

هاا دارد،  استفاده شده است. فرا تحلی  اشاره به تحلیا ِ تحلیا    1این مقاله از روش فراتحلی 

هاای  تحلی  مجموعه وسیعی از نتایج تحلی  از مطالعا  منفرد با هدف ادغاام کاردن یافتاه   

هاای باه   . فراتحلی  یاا فراپاهوهش داده  (Glass,1997 به نق  از 85: 1385نوری، )ایمان و خواجهها آن

عناوان یاک   هاا را باه  آورد و آنهای مختلاف را یکجاا گاردهم مای    آمده از پهوهشدست 

ها، امکان اعتماد حجم زیادی از داده کند، با سرجمع کردن و تحلی می تحلی مجموعه داده 

هاای  تاوان گفات کاه یافتاه    شود. به ایان ترتیاب مای   توجهی بیشتر میطور قاب به نتایج به

 های مطالعا  پهوهشی منفرد هستند.تر از یافتهاساسی« فراتحلی »

 

                                        
1. Meta-Analysis 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84
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 مفهوم امنیت فرهنگي در گفتمان ايراني اسالميالف. 

ی ادبیا  مربوط به مفهاوم امنیات فرهنگای( اشااره     همانگونه که قبال  )در قسمت بررس

هاا را  های متفاوتی نسبت به مفهوم امنیت فرهنگای وجاود دارد کاه آن   شد، رویکرد و نگاه

 توان به شرح زیر خالوه کرد:می
 : رويکردها به امنیت فرهنگي4جدول شماره 

1 
مثابه امنیت فرهنگی به

 بُعدی از امنیت ملی

وضو، امنیتی ملای کشاورها قارار    امنیت فرهنگی در ذی  م

 رود.های اولی آن به شمار میدارد و از مؤلفه

(، 10: 1393نجام،  )قربی، محمدی

 (205-207: 1385)نائینی، 

2 

امنیاااات فرهنگاااای، 

گفتمااااان ساااالبی و 

 ایجابی

گفتمان سلبی: وجود احسا  ایمنای و در  نباود تهدیاد    

 ها و هنجارهای اجتماعی.مؤثر علیه باورها، ارزش

(، )عساااگری، 78: 1382)کاویاااانی، 

(، 3: 1391(، )براتلااااااااو، 84: 1382

(، )موسااوی و 136: 1391)حاجیااانی، 

 (33: 1392قربی،

گفتمان ایجابی: ارتقا  شارایط پیشاینی الزم بارای رشاد و     

های الزم برای های فرهنگی و ایجاد زمینهتوسعه سازگاری

 تحقق فرهن  مطلوب در سطح جامعه.

 (23: 1398)مقدم فر، 

3 
مثابه امنیت فرهنگی به

 امنیت فرهنگی ملی

امنیت فرهنگی در سطح ملای عباار  اسات از تواناایی یااک      

هاای  هویات ملای یکهارچاه بارای تداوم بخشیدن باه ویهگای  

متمایز و بنیادی خود تحت شرایط متحول خاارجی و داخلاای  

منجار  ای تأمین گردد که گونهدر حالی که پویایی فرهنگی نیز به

 باه افازاش اقتادار فرهنا  ملای شود.

 (19: 1393نجم، )قربی و محمدی

4 
مثابه امنیت فرهنگی به

 امنیت هویت

قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهن ، مذهب، هویات  

 و عرف ملی با شاارایط قاب  قبولی از تحول

(، )آشااانا و 91-92: 1393)وااافدری، 

: 1391(، )براتلااو، 77: 1388اساامعیلی، 

 (.19: 1393نجم، (، )قربی و محمدی19

5 
مثابه امنیت فرهنگی به

 امنیت فرهنگی انسانی

های فرهنگی افاراد  هایی است کاه باه هویتشام  تأمین آزادی

های غیرحاکم در ساختارهای آنارشیک مختلاف اجاازه   و گروه

 دهد.بقا و دسترسی باه منابع حیااتی برای توسعه را می

(، 83: 1388لی، )آشااانا و اسااامعی

 (28-29: 1389)محمدی، 

6 
امنیااات فرهنگااای از 

 منظر فقه

مکلفین )افراد، نظام اسالمی و عموم مسلمین( با انجام دادن 

یا ندادن تکالیفی مانند تقید به آداب شرعی نظیر حجااب و  

تعظیم شعائر اسالمی و تحریم محرماتی چون ارتداد، کتاب 

کنناد تاا از   ولیاد مای  ضاله و بدعت، برای خود ماونیتی ت

آساایب، تعاارض و تهدیاادهایی همچااون اسااتحاله دیاان و 

های دینی، بسط مفاسد اخالقی و اجتمااعی در اماان   ارزش

بمانند تا به وضعیت فرهنگی مطلاوب و معارف در اساالم    

 دست یافته و یا وضعیت موجود را حفظ نمایند.

 (34: 1392)لکزایی و نباتیان، 
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7 
امنیت فرهنگی متعالی 

 متدانیو 

امنیت فرهنگی متعالی: متعل ّاق امنیات، عاالوه بار ماواردی      

همچون فرهن  عرفی )آداب و رسوم( و منافع ملی، شام  

حقو  فرهنگی الهی )احکام فرهنگی دین( و نیز حقاو  و  

در واقع، امنیات   .شودهای فرهنگی شهروندان نیز میآزادی

و  فرهنگی متعالی، امنیت در چارچوب در نظر گرفتن حق

 الهی است.

 امنیت فرهنگی متدانی

الاف( امنیات فرهنگای متادانی حاداکثری: متعلاق امنیاات       

فرهنگی در قسم متدانی حاداکثری، وارفا  شاام  فرهنا      

هاای فرهنگای   عرفی جامعه و منافع ملی، حقاو  و آزادی 

شااود و رعایاات حقااو  فرهنگاای الهاای و شااهروندان ماای

هنگای موجاود   گیرد. امنیت فرشریعت اسالمی را دربر نمی

هاای ماردم سااالر ساکوالر )لیبارال دموکراسای و       در نظام

 سوسیال دموکراسی( از جمله ماادیق این قسم هستند.

ب( امنیت فرهنگای متادانی حاداقلی: اگار متعلاق امنیات       

فرهنگی متدانی، تنها شام  امنیت فرهن  تحمیلی حکومت 

شاود. ایان   شود، امنیت فرهنگی متدانی حداقلی نامیده مای 

های استبدادی سنتی سم از امنیت فرهنگی متدانی، در نظامق

)ماننااد ساالطنتی( و ماادرن )ماننااد کمونیسااتی و ریاساات  

 شود.جمهوری دائمی( مشاهده می

 (64: 1397)نایری و لکزایی، 

 

8 

امنیت فرهنگی از نگاه 

قانون اساسی و اساناد  

 باالدستی

هاای بنیاادین و اساسای    هاا و آرماان  حفظ مجموعه ارزش

هااای هااا و آرمااانساااز جمهااوری اسااالمی )ارزشهویاات

شاایعی بااودن نظااام، حضااور مااؤثر    -بنیااادین: اسااالمی 

فقیه، اتکا باه آرای عماومی، حفاظ اساتقالل، حفاظ      والیت

تمامیت ارضی، حفظ وحاد  و همبساتگی ملای، تاالش     

برای جریان عدالت، مبارزه باا ظلام و حمایات از مظلاوم،     

هاای  هاا و آرماان  زشتارین ار زیسات(. مهام  حفظ محایط 

اساسی: تشکی  امت واحده جهانی، برقراری عدالت کاما   

جانبااه، در داخا  و خاارج، رشاد و توساعه کاما  و هماه      

 نابودی ظلم و ستم در جهان.

: 1387)گااروه مطالعاااتی امنیاات،  

279-272) 

در گذر از بررسی مفاهیم بیان شده برای امنیات فرهنگای در مطالعاا  انجاام شاده در      

امنیت فرهنگی ملی، ایرانی و اسالمی و مالحظا  بیان شده برای امنیت فرهنگای در  حوزه 

 گفتمان ایرانی اسالمی، مفهوم امنیت فرهنگی در این گفتمان دارای مختاا  زیر است:
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 امنيت فرهنگي؛ رویکردی ترکيبي )حفظ محور و بسط محور(( 1)

یک دیدگاه کلی دو رویکارد   در تحلی  مفاهیم مطرح شده در حوزه امنیت فرهنگی، در

کلی حفظ محور و بسط محور قاب  مشاهده است. رویکرد حفظ محاور نگااهی سالبی باه     

مفهوم امنیت فرهنگی دارد و رویکرد بسط محور نوعی نگاه ایجابی به امنیت فرهنگی دارد. 

گی مثابه امنیت فرهنگی ملی، امنیت فرهنامنیت فرهنگی در گفتمان سلبی، امنیت فرهنگی به

مثابه امنیت فرهنگی انسانی، امنیت فرهنگی از منظار  مثابه امنیت هویت، امنیت فرهنگی بهبه

فقه، امنیت فرهنگی متعاالی و متادانی و امنیات فرهنگای از نگااه قاانون اساسای و اساناد         

باالدستی دیدگاه حفظ محور دارند و امنیت فرهنگی در گفتمان ایجابی دیدگاه بسط محاور  

فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی هم گفتمان بسط محور و هم گفتماان حفاظ   دارد. امنیت 

شانا ،  عنوان یک اسالمبه )ره(عنوان مثال از منظر امام خمینیهمحور را توأمان مدنظر دارد. ب

ها و دارای نظاام فرهنگای خااص    ترین فرهن ترین و وحیحاسالم )شیعه( برترین و کام 

گی به مفهوم حفاظ ایان فرهنا  از غیار )سالبی( و تقویات و       فرهن است؛ بنابراین، امنیت

. (100: 1393)علیازاده،  تواند از اهمیت ویهه برخاوردار باشاد   توسعه فرهن  اسالم )ایجابی( می

در موضاو، امنیات فرهنگای ارائاه داد،      )ره(توان از نگاه امام خمینای بنابراین تعریفی که می

ی دینای مبتنای بار قاوای عاقلاه روحاانی و       تالش در جهت حفظ باورها»عبار  است از: 

طلبی حقیقی و ترد و پیرایش باورهای نفسانی و جلاوگیری از حاکمیات   تقویت جنبه کمال

روشانی باه هار دو    . این دیدگاه باه (102: 1393)علیازاده،  « قوای جاهله طبیعی بر افراد و جامعه

 محور نگاه دارد.محور و بسطدیدگاه حفظ
 

 رویکرد فرامليامنيت فرهنگي؛ ( 2)

همانگونه که در تعریف امنیت فرهنگی از نگاه قانون اساسای و اساناد باالدساتی اشااره     

شد، تشکی  امت واحده جهانی، برقراری عدالت کام  در داخ  و خاارج، رشاد و توساعه    

هاای بنیاادین   هاا و آرماان  جانبه، نابودی ظلم و ستم در جهاان از جملاه ارزش  کام  و همه

سااز جمهاوری   هاای هویات  هاا و آرماان  عناوان ارزش ی ایران است که باه جمهوری اسالم

ها اووال  نگاه فراملی دارند و در حیطاه  ها و آرماناسالمی ایران باید حفظ شوند. این ارزش
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رو مفهوم امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانای  گیرند. از اینفضای جغرافیایی خاوی قرار نمی

 ی است.اسالمی، مفهومی فراملی و جهان
 

 امنيت فرهنگي؛ زیربنای امنيت( 3)

ترین تهدید برای این نظام، تهدیدی اسات کاه   در نظریه امنیتی جمهوری اسالمی بزر 

انادازد و چنانچاه   هویت ایدئولوژیک آن را که بر آمده از دین اساالم اسات، باه خطار مای     

برسااند، آن  تهدیدی بتواند خود را به سطح تهدید هویت ایادئولوژیک جمهاوری اساالمی    

 .(76: 1397)محرمی، توان یک تهدید امنیتی محض دانست تهدید را می

ها، مفهومی است متعاالی و  فرهن  در این گفتمان به دلی  دربرداشتن هنجارها و ارزش

عنوان زیر بنا شناخته شده است. از نقشی برجسته دارد و در نظام جمهوری اسالمی ایران به

تر اسات کاه   ی در مسیر تکام  و تعالی قرار گیرد و زمانی انسانیمنظر اسالم، فرهن  بایست

گیری از بایادها و نبایادهای آن باه سامت حیاا       تر باشد و انسان با بهرهتر و عالیمعنوی

معقول متعالی حرکت داده شود. ارتباط دو عنار امنیت و فرهنا  نیاز برگرفتاه از دیادگاه     

زمند توجه باه فرهنا  اسات، چارا کاه فرهنا        سازی در وهله اول نیادینی ماست. امنیت

زیربنای جامعه بشری است و چنانچه زیربنا از استحکام برخوردار نباشد منجار باه ساقوط    

 .(61: 1399)شفیعی و موالیی، روبنا خواهد شد 
 

 های ملي و اسالميامنيت فرهنگي؛ نگاه توأمان به ارزش( 4)

د و در واورتی  شاو ها ملی نفی نمیرزشدر امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی، ا

عناوان یاک   که فرهنگی عرفی )آداب و رسوم( با شریعت اسالمی منافاتی نداشته باشاد، باه  

های پذیرفته شده قرار گرفته و باید حفظ شود. همچنان که در ها در چارچوب ارزشارزش

رفای )آداب و  امنیت فرهنگی متعالی، متعل ّق امنیت، عالوه بار ماواردی همچاون فرهنا  ع    

رسوم( و منافع ملی، شام  حقو  فرهنگی الهای )احکاام فرهنگای دیان( و نیاز حقاو  و       

 (64: 1397)نایری و لکزایی، شود های فرهنگی شهروندان نیز میآزادی
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 اسالمي -های امنیت فرهنگي در گفتمان ايراني مؤلفهب. 

در حوزه امنیات فرهنگای   های به دست آمده از تحقیقا  بندی شاخصبا تلفیق و مقوله

های نهایی به شرح زیر به دست آمده اسات.  ملی و ایرانی و امنیت فرهنگی در اسالم، مؤلفه

کنند که های متنو، و متفاوتی را نمایندگی میها، شاخصالزم به ذکر است هر یک از مؤلفه

 ها اشاره شده است.ها به آندر جدول در بخش شاخص

 
 اسالمي -های امنیت فرهنگي در گفتمان ايراني و مؤلفهها : شاخص5جدول شماره 

: 1393نجم، )قربی و محمدی

24،) 

هویت اسالمی و انقالبی، متعهد به انقالب و نظاام اساالمی، مفتخار باه     

 ایرانی بودن

هویت 

 –اسالمی 

 ایرانی

 (15-20: 1395)علوی، 
، نمادها و رفتارها )زبان و ادبیاا  فارسای، ماذهب و شاریعت اساالمی     

 وحد  کلمه، جهادگرایی(

 هویت )بازگشت به هویت اسالمی( (102-117: 1393)علیزاده، 

 هویت (45: 1399نیا، )دشتی و باقری

 های وحیح گذشتگانپاسداشت سنت (27-36: 1393)بابالیان و رادبین، 

 میراث بنیادین جامعه (161: 1399)زار، و دیگران، 

-38: 1392)موسوی و قربی،

37) 

حفظ الگوهای فرهنگی )نظیر زبان، سنت و آداب مختلاف و وایانت از   

باومی و فرهنا    -های متعالی حاکم وایانت از هویات ارزشایفرهن 

 ایرانی( -اوی  اسالمی

 های اسالمی، ملی و انقالبیها و اوول، ارزشایمان، آرمان (24: 1393نجم، )قربی و محمدی

های ارزش

اسالمی، 

ملی و 

 انقالبی

 (15-20: 1395علوی، 

هااا و هنجارهااا )حمایاات از محرومااان، استکبارسااتیزی، عاادالت  ارزش

 خواهی(خواهی، استقاللمحوری، آزادی

فقیاه  بااوری، خودبااوری، آیناده بااوری، والیات     باورها و عقاید )ماردم 

 مداری، خداباوری(

 ها، هنجارها، باورهاارزش (161: 1399)زار، و دیگران، 

-45: 1392و نباتیاان،  )لکزایی 

41) 

قاعده نفی سبی ، تقید به آداب اسالمی، او  دعو  )به اسالم(، تارویج  

 عنوان مبنای فرهن  در جامعه اسالمیبه های دینیاعتقادا  و ارزش

 باوری و ایمان، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبریدین (27-36: 1393)بابالیان و رادبین، 

 مداری، ایمان آگاهانه، جهادباوری و دیندین (44-67: 1397)امیری، 

 هاها، هنجارها، ایدهارزش (45: 1399نیا، )دشتی و باقری
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 (24-26: 1398فر، )مقدم

 . میزان اقتدار، ههمونی و نفوذ ایدئولوژی و مکتب حاکم در جامعه1
مسلط در . میزان توانایی و استعداد به جریان انداختن گفتمان فرهنگی 2

 حوزه ملی و فراملی
 –هاای فکاری   . ارتباط عمیق ساختارهای مختلف کشور با زیرساخت3

 های اساسی جامعهفرهنگی و باورها و ارزش

مؤلفه 

سیاسی 

امنیت 

 فرهنگی

 (24-26: 1398فر، )مقدم

 . میزان رضایت از زندگی در کنار همسایگان فرهنگی1
هاای اجتمااعی در کناار    و گاروه  هاای فرهنگای  آمیز هویت. زندگی مسالمت2

 یکدیگر
 . برخورداری از قدر  ح  تضادهای فرهنگی در جامعه3
هاای مختلاف   آمیاز هویات  . میزان انسجام، همگرایای و همزیساتی مساالمت   4

 فرهنگی در درون جامعه
. میزان پویایی، خالقیت و قدر  تولید و بازتولید علم و آفریننادگی فرهنگای   5

 در جامعه
 هافرهن وانایی جامعه در مدیریت خرده. میزان ت6
ها، اهداف . میزان توانایی جامعه برای حفظ و تداوم بخشیدن به باورها، ارزش7

 های فرهنگی خویشو آرمان
های فرهنگی کشور در اقنا، یاا تهیایج افکاار    . میزان توانایی جامعه و سازمان8

ویاهه در شارایط   به عمومی برای پشتیبانی و حمایت از تامیما  نظام سیاسی،
 بحران

های فکاری جامعاه و نهادیناه و    ها، باورها و زیرساخت. میزان پایداری ارزش9
 درونی نمودن آن

 . میزان توانایی جامعه در مقابله با هجوم فرهنگی10
گیری از فناوری نوین ارتباطا  و اطالعاا  و  . میزان توانایی جامعه در بهره11

 ها و رویکردهانظریه

 مؤلفه

اجتماعی 

امنیت 

 فرهنگی

: 1393)بابالیاااان و رادباااین، 

36-27) 

سازی علوی )حضر  امیر مؤمناان علای ، هماواره بااا تقویات   ماون
نهااد خاانواده و گسترش ازدواج و ارضاا  واحیح غرایااز و همچناین   
رشد خودباوری و اعتماد باه نفا  و نیاز برقاراری عادالت توانساات       

فاراهم آورد و نااوعی ماااونیت در براباار     امنیات فرهنگی جامعاه را  
 های فرهنگای ایجاد کند(هجمه

 (24-26: 1398فر، )مقدم
 . تولید و توزیع سرمایه فرهنگی1
 . مارف جامعوی سرمایه فرهنگی اعم از نمادها و کاالهای فرهنگی2
 های فرهنگی و کسب فواید الزم از آن. توانایی برپایی میدان3

مؤلفه 

اقتاادی 

یت امن

 فرهنگی
: 1399)زار، و دیگااااااران، 

161) 

های پشتیبانی مالی )جهت حفظ دین و تبلیو و ترویج اعتقادا  و ارزش
 عنوان مبنای فرهن  در جامعه اسالمی(به دینی

استقالل  استقالل فرهنگی (،37-38: 1392)موسوی و قربی،

 استقالل فرهنگی (102-117: 1393)علیزاده،  فرهنگی
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 گيری. نتيجه4

برای فهم مفهوم امنیت فرهنگی در جمهوری اساالمی ایاران، نگااه یاک ساویه از پا        

تواند دیادگاه کاما  و جاامعی ارائاه دهاد. در حاوزه       فرهن  ایرانی یا فرهن  اسالمی نمی

هاای  ها در حوزه امنیت فرهنگی ایران و هم مؤلفاه گفتمانی امنیت ایرانی اسالمی، هم مؤلفه

ر اسالم باید مدنظر قرار گیرد، به عبارتی دیگار بارای فهام واحیح     حوزه امنیت فرهنگی د

هاا و اواول حااکم بار فرهنا  ایرانای و       ها، هنجارها، باورها، آرماان مفهوم آن باید ارزش

رو در این تحقیق تالش شاد  اسالمی را در یک ساخت گفتمانی مورد توجه قرار داد. از این

های انجام شده در رابطاه باا هار    نامهاال  و پایانبرای پاسخ به سؤال اولی تحقیق، ابتدا مق

آوری شاود، ساه  باا بررسای سااختارمند      دو حوزه امنیت فرهنگی ایاران و اساالم جماع   

های انجام شده در حاوزه امنیات فرهنگای ایرانای و اساالمی باا اساتفاده از روش        پهوهش

 ی اسالمی بهردازیم.های امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانفراتحلی  به فهم مفهوم و مؤلفه

در حوزه مفهوم امنیت فرهنگی در تحقیقا  انجام شاده، شااهد رویکردهاای مختلفای     

مثابه بُعدی از امنیت، امنیات فرهنگای در قالاب گفتماان سالبی و      هستیم. امنیت فرهنگی به

مثاباه امنیات هویات،    مثابه امنیت فرهنگی ملی، امنیت فرهنگی باه ایجابی، امنیت فرهنگی به

مثابه امنیت فرهنگی انسانی، امنیت فرهنگی از منظر فقاه، امنیات فرهنگای    ت فرهنگی بهامنی

متعالی و متدانی، امنیت فرهنگی از نگااه قاانون اساسای و اساناد باالدساتی از جملاه ایان        

 رویکردهاست.

هاای  نکته حائز اهمیت آن است که در امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اساالمی، ارزش 

شود، در وورتی کاه فرهنگای عرفای )آداب و رساوم( باا شاریعت اساالمی        ملی نفی نمی

منافاتی نداشته باشد. همچنین از منظر اسالمی، امنیت فرهنگی به معنای از باین باردن کلای    

هاا  ساازی آن های موجود در بین افراد اجتما، در حوزه فرهنگی و یکساان ها و تفاو تنو،

ون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران، امنیات فرهنا        رو و بر طبق تأکید قاننیست. از این

 اووال  دارای ساخت فراملی است.
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ها، عقاید و باورهاای اساالمی دارد،   ها، ارزشامنیت فرهنگی به دلی  تعاملی که با آرمان

 شود.مثابه زیربنای سایر ابعاد امنیت محسوب میبه

هاا،  سالمی ایرانی، آرماندر امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اسالمی فقط حفظ هویت ا

ها، عقاید، باورها و ... مدنظر نیست بلکه حرکت به سمت جامعاه مطلاوب )فاارغ از    ارزش

عنوان مثال در اساالم هام نهای از منکار     های متاور( نیز مدنظر است. بهتهدیدا  و آسیب

 )رویکرد سلبی( و هم امر به معروف )رویکرد ایجابی( وجود دارد.

تحقیق، مفهوم امنیت فرهنگی در ساخت گفتمانی جمهوری اسالمی ایران های بنابر یافته

 دارای مشخاا  زیر است:

 
 : مشخصات مفهومي امنیت فرهنگي در گفتمان ايراني اسالمي1شکل شماره 

 

های سازنده امنیت فرهنگی در گفتمان ایرانی اساالمی نیاز برخواساته از فرهنا      مؤلفه

انقالبی اسات. در سااخت گفتماانی امنیات فرهنگای در      ایرانی، فرهن  اسالمی و فرهن  

های درون فرهنگای اسات، بلکاه    جمهوری اسالمی، امنیت فرهنگی نه تنها متأثر از شاخص

های سیاسی، اجتماعی و اقتاادی نیز در آن تأثیرگذار است. به عبارتی دیگر امنیت شاخص

های امنیت فرهنگای  مؤلفههای درون و برون فرهنگی است. در نهایت فرهنگی شام  مؤلفه
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هایی نهایی به دست آماده در  در ساخت گفتمانی جمهوری اسالمی ایران را )براسا  مؤلفه

 توان به شرح زیر دانست:( می5جدول 

 
 های امنیت فرهنگي در گفتمان ايراني اسالمي: مؤلفه2شکل شماره 

 

 . پيشنهادها5

تمانی دارد، ایرانیت و اسالمیت امنیت فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران ساختی گف

رو برای دستیابی به فهم مناسب و از دهد، از اینهسته مرکزی این گفتمان را تشکی  می

های محوری در حاوزه گفتماان   طرفی فعالیت و اقدام در این حوزه نیاز است به مؤلفه
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وضاو،  ایرانی و اسالمی امنیت فرهنگی توجه شود. در ادامه پیشنهادهایی در راساتای م 

 شود:تحقیق و تحقق امنیت فرهنگی با توجه به رویکرد گفتمانی پیش گفته اشاره می

 اسالمی در حوزه امنیت فرهنگی در ساطح  –منظور اجرایی نمودن گفتمان ایرانیبه

جامعه، عالوه بر تأکید بر قوانین و هنجارهای اجتماعی که بار رویکارد سالبی در    

های مردمی، روری است با حمایت از حرکتتوسعه امنیت فرهنگی تأکید دارد، ض

های اسالمی، ملی و انقالبی، رویکرد ایجاابی در  جهادی و غیرانتفاعی حامی ارزش

 این زمینه را توسعه داد.

 هاای درون فرهنگای   همچنان که گفته شد، امنیت فرهنگی نه تنها متأثر از شاخص

ن تأثیرگاذار اسات،   های سیاسی، اجتماعی و اقتاادی نیز در آاست، بلکه شاخص

های توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتااادی باه نتاایجی کاه     رو باید در برنامهاز این

هاای در  گذارند، توجه نمود. به عبارتی دیگر باید بارای برناماه  ها بر فرهن  میآن

های فرهنگی در نظار گرفات و   گانه، پیوستهای سهنظر گرفته شده در این حوزه

عنوان یاک  عنوان مثال همواره توسعه حم  و نق  بهنمود. به ها تأکیدبر اجرای آن

ها بوده است، توجه به تأثیر امر زیربنایی در حوزه توسعه اقتاادی مدنظر حکومت

هاا از  این نو، اقداما  در ساخت قومی و فرهنگی اماکن مح  اجرای ایان برناماه  

 ای برخوردار است.اهمیت ویهه

 منیت فرهنگی در سطح جامعه، باید مراکز علمای  منظور رود و پایش وضعیت ابه

های به دست آماده را احااا  نماوده و    های مناسب برای مؤلفهو پهوهشی، سنجه

تواند به طور مداوم مورد پایش قرار دهند. این امر میوضعیت امنیت فرهنگی را به

ا گیران در حوزه فرهن  کمک نماید که انحراف از مسایر ر سیاستگذاران و تامیم

هاای اواالحی را بارای بازگشات باه      تشخیص داده و در واور  نیااز سیاسات   

 های اولی پیگیری نمایند.سیاست

 اسالمی اسات. از آنجاا   -واقعیت آن است که هویت ایرانی بخشی از هویت ایرانی

های ملی )تا جایی که منافی اسالم و احکام آن نباشد( که در اسالم توجه به هویت
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هاای موجاود در حاوزه    های موجاود در مؤلفاه  ید از ظرفیتنفی نگردیده است. با

گذاری امنیت فرهنگی بهره برد. آنچه اکنون شااهد  هویت ایرانی در حوزه سیاست

هاا  رسد(، وجود نوعی واگرایای نسابت باه ایان مؤلفاه     آن هستیم )و یا به نظر می

هاای هویات ایرانای باعاث شاده اسات کاه        است. همین واگرایی نسبی به مؤلفاه 

نماوده  ها را به نفع خود مااادره  های معاند برخی از این مؤلفهانقالب و گروهضد

 ها در حوزه داخلی را کاهش دهند.وری آنو عمال  بهره
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