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ابعاد و شاخص های امنیت پایدار؛                                                                  
مبتني بر مدل مهندسي همگرایي ملی

نور اهلل قیصری1
سیدمهدی حسینی2

تاریخ دریافت:1392/4/18              تاریخ پذیرش نهایی:1392/9/26

چکیده 
قرار  پژوهشگران  توجه  مورد  مختلف  زواياي  از  كه  است  موضوعاتي  جمله  از  پايدار  امنیت 
گرفته است. مکاتب و رويکردهاي مطالعات امنیتي مختلف به بررسي عوامل مؤثر بر پايداري 
امنیت پرداخته اند. اين مقاله با رهیافت سازه انگارانه و گاه بنا به  ضرورِت محیط امنیتی مورد 
مطالعه، از رويکرد مطالعاتی مکتب جهان سوم به بررسي تأثیر متغیرهاي هويتي، معیشتي و 
نهادي بر متغیر میانجی همگرايي ملی و مآالً تأثیر اين متغیر در مجاورت متغیر خارجی بر 
امنیت  پايدار پرداخته است. آنچه اين مقاله را از ساير تحقیقات مشابه متمايز مي كند، تمركز 
و  متغیرهاي غیرهويتي ـ معیشتي  تحلیِل حساسیت  و  بر كاركردهای مهندسي  نويسندگان 
نهادي ـ در جبراِن كسرِي تمايزات هويتي اقوام با هويِت ملي است.  روش اين پژوهش كیفی 
به  صورت فراتحلیل از تحلیل و نتايج ساير  و روش جمع آوری آن كتابخانه اي است و بعضاً 

محققان استفاده شده است.
در پايان اين نتیجه حاصل شده است كه به دلیل ذاتی بودن آثار هويتی، بعضي متغیرهاي 
اصلي  نقش  پايا،  امنیت  بسامد  و  شدت  شکل،  نوع،  تعیین  با  هويتي  همگرايي  به  منتسب 
و  درازمدت  نسبتاً  دواِم  با  پايدار  امنیت  نتیجه  در  و  ملی  همگرايی  تولید  در  را  محوري  و 
نهادي شده دارند و در رويکرد مبتني بر مهندسي و معماري امنیت، ساير عوامل غیرهويتي، 
ملي  هويت  كسرِي  جبران ِ  موجباِت  مي توانند  معیشتي،  و  نهادي  متغیرهاي  گروه  دو  مثل 
بنابراين الزم است سیاست گذاران،  آورند.  فراهم  را  قوم مورد مطالعه  از هويت  و حاكمیتي 
كارامدي و اثربخشي حاكمیت در ابعاد نهادهاي جامعه پذيري و انجام صحیح تکالیف معیشتي 
را به  عنوان راهکار و راهبرد تأمین امنیت در بعد داخلي در مناطق قومي تلقی كنند و در 
مواجهه با بازيگران خارجي با خوداتکايي و تولید قدرت و اقتدار، مانع تأثیرگذاري اين متغیرها 

بر اقوام و گروه هاي داخلي شوند.
 واژگان کلیدی

 امنیت پايدار، همگرايي هويتي، همگرايي معیشتي، همگرايي نهادي، مهندسی همگرايی

1.  دكتری علوم سیاسی، استاديار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2. كارشناس ارشد مطالعات استراتژيک و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین)ع(

فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم/ شماره بیستم - پاییز1392
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مقدمه 
و  توسعه  هم چنین  و  مردم  دوام  و  حاكمیت  ثبات  در  اساسی  نقشی  پايدار  امنیت 
پیشرفت ملت ها دارد. امنیت پايدار مفهومی چندوجهی است كه پیدايش و استقرار 
آن، به خصوص در جوامع چندقومی مانند ايران، پیچیده می نمايد و غالباً ممکن است 
با آسیب ها و موانع مختلفی روبه رو باشد. از اين رو، برای حل آسیب ها و موانع، داشتن 

مدل امنیت متداوم و پايدار، ضروری به  نظر می رسد. 
برای  فرصت  يا  تهديد  قالب  در  را  چالش هايی  قومی،  تنوع  و  تعّدد  است  ممکن 
يا  حکومت  كارگزارِی  يا  حقوقی  ايده،  سطح  برای  كه  آورد  پديد  مركزی  حکومت 
ايدئولوژی غالب، ايجاد چالش كند. هم چنین ممکن است تهديدهايی هم چون واگرايی 
و تجزيه طلبی را  همراه داشته باشد. شناخت الگوها و كارويژه های عوامل تأثیرگذار بر 
امنیت پايدار و مديريت و مهندسی آنها نقشی قابل توجه در تبديل تهديدها به فرصت 

دارد.
 هدف اصلی اين نوشتار ارائة مدلی كارامد است كه نقش متغیرهای مختلف در 
تولید امنیت پايدار در جوامع چندقومی به ويژه در جمهوری اسالمی ايران را نشانه 
برود. واقعیت اين است كه اكثر صاحب نظران مطالعات قومی و امنیتی، به خصوص 
متفکران مطالعات امنیتی سازه انگاری مانند ايمانويل آدلر1 بر اين باورند اعتمادی كه 
معیار ايجاد امنیت است، رابطة وثیقی با هويت دارد و هنجارها را تقويت می كند و مانع 
شکل گیری منافعی است كه منتج به واگرايی و اختالف می شود. در حقیقت اعتماد 
پايدار و  ايجاد امنیت  و هويت، مقوم يکديگرند (Adler, 1995 : 45-8(. عامل اصلی 
پردوام احساس هويت ، سرشت و سرنوشت مشتركی است كه افراد و اقوام در تعامل 
خود با حاكمیت ملی دارند. با رويکرد پیشنهادی اين مقاله، تأمین امنیت پايدار عالوه 
بر توجه به نقش محوری هويت قومی، متأثر از الزامات و لوازمی است كه زمینه ساز 
شکل گیری همگرايی ملی خواهد شد كه در ادامه مقاله به اين الزامات و لوازم خواهیم 

پرداخت.
سعی نويسندگان بر آن است كه با شناخت مدل و كارويژه های عوامل تأثیرگذار 
بر متغیر امنیت پايدار و پیشنهاد مهندسی اين عوامل، تهديدها و چالش های ناشی 
از تنوع قومی را در قامِت فرصتی ممتاز معرفی كنند. با اين حال مشکلي كه ملت ها 
و دولت ها با آن روبه رو هستند عدم انطباق هويتی همة اقوام يک دولت ملی نیست. 

1.Emanuel Adler
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مشکل از آنجا آغاز مي شود كه گاه ممکن است هويت قومی برخی اقوام با هويت ملی 
تمايز نسبتاً برجسته ای داشته باشد و از طرف ديگر صاحب نظران و سیاست گذاران و 
مديران امنیتی به  جای اينکه تالشی برای مهندسی هويت قومی يا حتی هويت ملی 
كنند تا موجبات همگرايی فراهم شود، با رويکرد انفعالی خواسته های هويتی اقوام را 
سركوب و از آن مهم تر به تأثیر همگراساز كارويژه های ساير عوامل و متغیرهای دخیل 
غیرهويتی در فروكاستن واگرايی و در به كارگیری آن كوتاهی و بی توجهی كنند. روشن 
است عوامل هويتی و بسترها و زمینه های تسهیل كننده و كنترل كنندة واگرايی موجب 
مي شوند تا دستیابي به اهداف و امنیت پايدار ملی سخت و گاه غیرممکن شود. از اين 
 رو شناسايي عوامل به وجودآورندة امنیت پايدار مي تواند دولت ها و ملت ها را براي عبور 

از بحران 1ها و دستیابي به اهداف كمک و ياري رساند.
از اين رو اين تحقیق درصدد پاسخ به اين مسئله است كه در رويکردی قوم شناسانه، 
عوامل شکل گیری و تأمین امنیت پايدار كدام اند؛ به بیان ديگر، در يک نظام سیاسی 
يا كشور دارای تکثر قومی چه عواملی موجب افزايش يا كاهش امنیت پايدار می شوند؟ 
چگونه می توان امنیت پايدار را در وضعیتی از تنوع قومی  ـ همانند ايران ـ كه تركیب 

جمعیتی متنوع دارد، ايجاد كرد و تداوم بخشید؟

چارچوب و مدل نظری
پايدار،  امنیت  نظیر  مفاهیمی  دارد  ضرورت  الگو،  متغیرهای  تبیین  منظور  به 
همگرايی ملی، همگرايی نهادی، همگرايی معیشتی و... واكاوی شود تا جايگاه هر يک 

از عوامل در شکل گیری الگوی مد نظر معین گردد.

1 . امنیت پایدار2
است.  نشده  ارائه  دقیقی  چندان  تعريف  پايدار  امنیت  مفهوم  برای  می رسد  به  نظر 
شايد فقدان تعريفی جامع از امنیت پايدار ناشی از پارادايم ها و رويکردهای مختلف 
در مطالعات امنیتی است كه هركدام مدعی ارائة بهترين تعريف از امنیت در سپهر 
نظر و نقطه بهینة امنیت در حوزة عمل هستند. صاحب نظران مطالعات امنیتی كه در 
ارائة تعريفی از امنیت پايدار تقدم زمانی دارند، اين مفهوم را معادل متغیر وابسته ای 

1. Crisis 
2. Sustainable Security 
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كه محصول تعامالت قدرت در سطح فراملی است، در نظر گرفته اند. با اين حال كم 
نیستند انديشمندانی كه از اين واژه مستفاد شده اند و تعريفی مبتنی بر رويکرد فراگیر 
ارائه كرده اند كه امنیت را به مثابه متغیر وابسته ناشی از تعامالت بازيگران فروملی و 
ملی ـ عالوه بر تعامالت ناشی از قدرت در سطح فراملی ـ می داند. اگرچه صفت پايداری 
در ذات مفهوم امنیت ساری و جاری است، با اين حال اضافه كردن اين صفت به كلمة 
امنیت می تواند به  مفهوم تأكید بر دوام يا توجه دادن به  گونه ای نفی امنیت متصلب 

و غیر شمول باشد.
در میان مکاتب امنیتی، مکتب امنیتی جهان سوم بیشترين توجه را به اين حوزه 
ابعاد  باورند كه در جهان سوم، ساير  اين  بر  نظريه پردازان  اين  است.  داشته  ملحوظ 
به  مؤلفه های  مکتب  اين  صاحب نظران  اهمیت اند.  حائز  نظامی  بُعد  از  بیش  امنیت، 
»ضعف نسبی در استقالل سیاسی« و »نقش آسیب پذيری های داخلی« در امنیت پايدار 
توجه بیشتری كرده اند و مهم ترين مسئله امنیتی جهان سوم را با فرايند شکل گیری 
دولت مرتبط می دانند. اين مکتب امنیتی به دلیل تمايزات معنی دار، میزان انسجام 
اجتماعی در جوامع غربی و جهان سوم را عامل فقدان كارايی نظريه های امنیتی غربی 
نوعاً  مکتب  اين  در   .)254  :1389 خانی،  )عبداهلل  می داند  سوم  جهان  خصوص  در 
موضوعات امنیتی از فیلتر حوزة سیاسی می گذرند و رابطة امنیت و نظام بین الملل را 

رابطة مثبت و سازنده ای نمی دانند )عبداهلل خانی، 1380: 256ـ 257(. 
دهه  سه  در  جهانی  تحوالت  روند  در  ويژه  به  كه  است  تازه ای  مفهوم  پايداری، 
رو به رو  اقبال  با  و  يافته  گرفته، گسترش  نو، شکل  امیدهای  و  بیم ها  براثر  و  گذشته 
شده است. اين مفهوم سرفصل ديگری است كه با وجود پیشینه كوتاه خود به سبب 
ظرفیت های گردآمده آن در پهنه های گوناگون، به  ويژه در موضوع توسعه در سطح 
پايداری و مفاهیم  قرار گرفته است.  جهان و در محافل گوناگون، بسیار مورد توجه 
تركیبی آن مانند امنیت پايدار ناظر بر درک جامعی است كه بر پايه آن به همه عوامل 
مؤثر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... در كنار يکديگر و در تعامل با هم توجه 

می شود )نصیری، 1384: 215ـ216(. 
با رهیافت ارائة تعريف با مالحظات درون ملی، امنیت پايدار امنیتی است كه همه 
عوامل به طور پیوسته به كار گرفته می شوند تا ارزش های اساسی مورد هجوم واقع 
اين  نظامی  يا  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی،  از  اعم  تهاجم  وقوع  صورت  در  و  نشوند 
ارزش ها فدای كسب صلح نگردند و از آنها دفاع شود )نوروزی، 141:1385(. امنّیت 
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پايدار برای جوامع و كشورها، يعنی نگهداشت استقالل، يکپارچگی سرزمینی، پاسداری 
از شیوه های زندگی ملی و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی است. در درجه 
نخست به معنای تأمین شرايطی است كه كشور را از دست اندازی ديگران به استقالل 

سیاسی و ارزش های فرهنگی حفظ  كند )مطلوبی، 1391: 5( 
روندهای  چاره انديشی  و  شناسايی  تهديدها،  با  مقابله  جای  به  پايدار  امنیت  در 
منتهی به ناامنی اهمیت پیدا می كند و با كنترل و مهندسی اين روندها از پديد آمدن 
پارادايم جديدی را شکل می دهد كه در مقابل  نگاه،  اين  ناامنی پیشگیری می شود. 
پارادايم كنترل قرار دارد. تفاوت اصلی اين رويکرد و پارادايم كنترل آن است كه در 
از زور و قوه قهريه استفاده نمی شود، بلکه  امنیت پايدار برای كنترل تهديدها صرفاً 
قابل  ابزارهای  مؤثرترين  از  استفاده  با  تهديدها  موجده  علل  مشاركتی  حل  هدفش 
دسترس يا درمان بیماری است. اين هدف از طريق سیاست های امنیتی توسعه بخش 
و كاربرد استراتژی پیشگیرانه به جای استراتژی واكنشی، كه در سراسر جهان دنبال 

می شود، قابل دستیابی است )گروه تحقیقات آكسفورد، 1389: 28(. 
اجتماعی،  مؤثر  و  گوناگون  عوامل  میان  پويا  موازنه ای  معنای  به  پايدار  امنیت   
فرهنگی، اقتصادی و... در شرايط زمانی مشخص و متناسب با ويژگی های آن جوامع 
است. امنیت پايدار چشم اندازی مشترک برای همه اقوام و مردم يک كشور دارد. تنها 
امنیتی همکاری  با چالش های  مقابله  برای  يکديگر  با  اعضای جامعه  زمانی كه همه 
كنند، امنیت مشترک و پايدار قابل حصول خواهد بود. اين امنیت در ذات خود اشتراک 
هويتی را نشانه می رود. شاخص های اصلی امنیت پايدار ثبات درازمدت، توسعه، رفاه، 
دموكراسی، حکومت قانون، برابری و عدالت و تلقی مردمی مشروعیت حاكمیت است. 
امنیت پايدار خواستار احترام به تنوع جامعه ملی و بین المللی، ترويج احترام متقابل 
نسبت به فرهنگ های مختلف جهان و نظام های اجتماعی و مسیرهای توسعه كشورهای 
مختلف، پرهیز از تنش و همزيستی صلح آمیز است. دستیابی به امنیت پايدار بیش از 
اتکا به قدرت متعارف نیاز به حفظ اقتدار اخالقی برای رهبری و تالش برای غلبه بر 

تهديدهای امنیتی مشترک دارد )قاسمی، 1391: 10(.
آنچه در تعاريف و ويژگی های فوق با استفاده از مفاهیمی نظیر چشم اندازی مشترک، 
همزيستی صلح آمیز مشاركتی، بقای صلح، احترام متقابل، امنیت و ثبات بلندمدت و 
ارتباط  پايدار  امنیت  كه  است  نکته  اين  مؤيد  اشاره شده،  بدان  مشابه  مفاهیم  ساير 
وثیقی با مفهوم هويت و فرهنگ بشری دارد و هم چنین مفاهیمی مانند هزينه های كم، 
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ابزارهای قابل دسترس و نرم، استراتژی پیشگیرانه، توسعه، رفاه، دموكراسی، حکومت 
قانون، برابری، عدالت و غیره نشان دهنده عوامل همگراكنندة نهادی و معیشتی و تأثیر 

و تأثر اين عوامل همگراكننده در ساخت مفهومی يکديگرند. 

2 . واکاوی همگرایی
جامعه شناسان برای تبیین انسجام و همگرايی، مفاهیم نسبتاً متنوع اما قرين به مفهوم 
معنای  به  ائتالف1  هم چون  مفاهیمی  می گیرند.  به كار  علمی  متون  در  را  همگرايی 
تراكم اجتماعی ـ عاطفی يک گروه يا حد عالی همبستگی عاطفی اعضای آن است و 
گاه مفاهیمی رقیق تر هم چون همنوايی، همنواگرايی، همنواگری2را به معنی تسلیم 
يا  اجتماعی  اخالق  معرف  كه  الگوهايی  و  هنجارها  مقررات،  آرا،  و  عقايد  به  شدن 
و گاه  به كار می برند  امور است،  اين  از آن خود كردن  و  ارزش های يک گروه  نظام 
)موكی يلی،1370: 162( واژگانی چون وفاق، همرايی3 به معنای يکپارچگی گروه در 
شناخت آرا، عقايد، احساسات يا تصمیم گیری، اموری كه گروه از طريق آنها خود را 
نشان می دهد و گاهی به مفهومی چون مشاركت به  معنای مداخله شخصی اعضای 
يک گروه در گروه يا در سازمان اجتماعی متوسل می شوند. سطح مشاركت با درجة 
دارد.  مستقیم  تناسب  گروه  به  اعضا  پیوستگی  درجة  با  و  گروه  عاطفی  همبستگی 
مشاركت، كنش های متقابل و وابستگی های متقابل را در گروه افزايش می دهد )موكی 
يلی، 1370: 170(. هم چنین در مطالعات جامعه شناسی از مفهوم واگرايی كه در تقابل 
با همگرايی است، استفاده می شود. مهم نیست همگرايی را معادل كدام يک از مفاهیم 
با اين اصطالح ايجاد می شود و  فوق بگیريم، مهم تركیِب اضافی يا وصفی است كه 
تركیب معنای مرتبط با تحلیل ها را شکل می دهد. يکی از اين اضافات عبارت »ملی« 

است كه در زير به آن خواهیم پرداخت.

3 . همگرایي و همبستگی4 ملي 
ساختار  در  را  اجتماعي  همبستگي  كه  است  اجتماعي  وضعیتی  ملي«  »همگرايي 
اجتماعي و قدرت سیاسي، و احساس تعلق ملي را میان گروه ها و افراد جامعه ايجاد 
1 . Coalescence
2 . Conformism
3 . Consensus
4 . Cohsion
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و  قسمت ها  كه  است  سازوكاري  و  فرايند  اجتماعي  وضعیتی  اين  مي كند.  تقويت  و 
بخش هاي مختلف با عناصر متفاوت يک جامعه را به درون يک كلیت وارد مي كند. 
همراهی  و  هم فکری  موجب  می كند  وارد  خود  اعضای  بر  گروه  كه  جاذبه ای  قدرت 
عمل  واحد  تِن  يک  گروه هم چون  كه  می شود  گروه سبب  يک  همبستگی  می شود. 
كند. تفرق وضعیت مقابل همبستگی است )موكی يلی، 1370: 162(. عمل مبتنی بر 
سیستم همبسته به مثابة سیستمی است كه دارای آنتروپی منفی است؛ بنابراين دوام و 
پايداری، محصول هم فکری و همراهی است. همبستگی ملی، احساسی است كه مفهوم 
هويت و وفاداری را دربردارد؛ بدين ترتیب در حس همبستگی ملی احساس مشتركی 
میان سرزمین و مردمان مختلف آن به  وجود می آيد بدون آنکه آنها از لحاظ فرهنگی و 
فضايی به  هم نزديک باشند )بهفروز، 1374: 112(. منظور از همبستگی ملی هماهنگی 
میان اجزای تشکیل دهنده كل نظام اجتماعی است. همبستگی در مفهوم بسیار اساسی 
البته در نظام اجتماعی هرگز رخ نمی دهد.  از بین نمی رود و  و حداقلی آن هیچ گاه 
همبستگی كامل به معنای فقدان هرگونه ناهماهنگی است. بنابراين می توان از درجات 
باالتر و پايین تر همبستگی سخن گفت. همبستگی در سطح كالن )نظام اجتماعی( به 

مفهوم ملت سازی نزديک است و در مقابل آن واگرايی ملی قرار دارد.

4 . واگرایي ملی
واگرايی ملی وضعیتی است كه همبستگي اجتماعي را در ساختار اجتماعي و قدرت 
بین  از  جامعه  افراد  و  گروه ها  میان  را  ملي  تعلق  احساس  می دهد،  كاهش  سیاسي 
را تهديد  ملي  حیات  اساساً  و  اجتماعي می شود  مانع همبستگي سیاسي ـ  و  می برد 
مي كند. واگرايي نیز پیرامون يک »هويت« تعريف می شود تا در محور آن، عناصر و 
اجزاي تشکیل دهنده يک كل جديد گردهم آيند و منسجم شوند. اساساً واگرايی مولد 
»غیريت« است؛ يعنی می تواند »هويت جديدی« تولید كند. واگرايی موجبات كاهش 
مشروعیت )مقبولیت( و يکپارچگي و انسجام اجتماعي نظام را فراهم می كند. كاهش 
مشروعیت موجب بي ثباتي سیاسي و كاهش امنیت داخلي و نفوذ حاكمیت مي شود 
و آسیب پذيري هاي نظام سیاسي را در مقابلة با تهديدهای خارجي افزون تر مي كند 
و در واقع تحلیل  برندة توانايي ها و قابلیت هاي داخلي و موجب زوال و منفعل كنندة 
ظرفیت هاي سیاسي نظام سیاسي است و اين موضوع موجب كاهش شديد وفاداري و 
ناهماهنگي و نارضايتی مردم از تصمیم ها و سیاست هاي حکومت می  شود. هم چنین 
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واگرايی باعث كاهش توانايي حاكمیت در بسیج منابع انساني و مادي هنگام بحران هاي 
واقعي امنیت ملي، پايین آمدن میزان پاسخ گويي و ناتواني حکومت در انجام وظايف و 

اجراي برنامه هايش مي شود )امینی، 1389: 2(. 

5 . رویکردهای همگرایي ملي
همگرايي از نظر ساختاری محصول تعامل و هماهنگ شدن سه حوزه مهم معیشتی، 
نهادي و هويتي است. از آنجا  كه همگرا شدن كامل، متناسب و متقارن اين عناصر 
بسیار مشکل است، بنابراين همگرايي را می توان پديده اي نسبي دانست و نبايد انتظار 
ِكشساني  وضعیتي  دائماً  همگرايي  دلیل  همین  به  داشت.  آن  از  كامل  هم آمیختگی 
خواهد داشت. با اين  حال تحقق همگرايی در هر سطحی مستلزم اين است كه بین 
اين عناصر سه گانه نوعي اتصاالت محکم و مفصل بندی متعادل و متقارن شکل گیرد.

 
6 . همگرایی هویتي 

 هويت براي يک ملت، به منزله روح براي بدن و جان برای جسم است كه فقدان آن به
 منزلة مرگ و تباهی است. تکوين همگرايي هويتی، فرايندي طوالني و پیچیده است.
 عوامل جغرافیايي، قومي، زباني، اعتقادي، معیشتي، سرگذشت تاريخي، اعیاد و رسوم،
 حتي رنگ ها، نمادها و به طور كلي هنر و معماري سهم بسیار مهمي در شکل گیری
 و پیدايش آن دارند. ثبات سیاسي و امنیت ملي كشورها نیز با مقولة همگرايي هويتی
 پیوند عمیقی دارد؛ مؤلفه هايی كه به علت پیوند نزديک شان با يکديگر، براثر گذر ايام
اساساً روح كلی كشورهاست.  و  همانا هويت  به  وجود می آورند كه  را   برايند خاصی 
جهانی و  ملی  قومی،  فردی،  هويت  نظیر  متعددی  مقوله های  به  می توان  را   هويت 

دسته بندی كرد.

الف( هویت فردي1
افراد ديگر فراهم  می كنند.  از  را  امکان شناسايي فرد  مجموعه ويژگي هايي است كه 
هويت جمعي يا اجتماعي، نشأت گرفته از جايگاه و تعلق فرد به جامعه است و انسان ها 
در هويت جمعي خود تعهداتي از قبیل هويت جنسي، صنفي، قومي، طبقاتي، ناحیه ای، 
ملي و فراملي دارند. اين گونه نیست كه هويت هاي متفاوت و گوناگون با هم در تعارض 
و ناهماهنگي  باشند، بلکه هر كدام دارای جايگاه و وزن خاص خود هستند. اينکه هر 
1 . Individual Identity
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فرد به  لحاظ هويت شخصی، خود را چگونه تعريف كند كه با ايدة حاكمیت هماهنگ 
باشد يا نه در تولید امنیت مؤثر است. هويت فردی به تعريف بازانديشانة فرد از خود 

اطالق می شود و »خويشتن« مهم ترين وجه هويت فردی است )گیدنز، 1378: 82(.

ب( هویت قومی1
قومی،  اعضای گروه  آن  است كه در جريان  برانگیختگی  روانی  نوعی وضعیت  قومی  هويت 
احساس پیوستگی و تعلق خاطر جدی )خیالی يا واقعی( بین خود و با ساير گروه ها می كنند. 
اين شرايط خاص ممکن است گرايش قوم مدارانه تقويت  شود و احساسات مشترک در  در 
زمینه هايی مثل تاريخ، سرنوشت، منافع و نمادهای فرهنگی تجلی و بروز  يابد )برتون، 1384: 
را  تهاجمی  و بخش  است  اقوام  ماهیت  غیر تهاجمی  قومی، بخش  واقع هويت  در   .)24-27
اولويت  و  دولت  و  ملت  مفهوم  دو  دربرگیرندة  ناسیونالیسم  می نامند.  قومی«  »ناسیونالیسم 
وفاداری ملت به دولت و در قیاس انواع ديگر وفاداری موجود در جامعه است )سینايی،1380: 
182(. درگیری و فعالیت قومی2 )مشاركت اجتماعی و رفتار فرهنگی( مشاركت در زندگی 
اجتماعی و رفتارهای فرهنگی گروه قومی خودی كه شاخص های آن زبان، دوستان، سازمان 
فرهنگی  رفتارهای  اينها  بر  عالوه  است.  سیاست  و  فرهنگی  سنت های  مذهب،  اجتماعی، 
مثل موسیقی، رقص، پوشش، روزنامه ها، مجالت، كتب، ادبیات، غذا، آشپزی، اوقات فراغت، 
دانش،  درون گروهی،  ازدواج  ديگر،  خانوادگی  نقش های  خويشاوندی،  و  فامیلی  سنت های 
.(Phinney, 1990: 1) فرهنگ و تاريخ قومی مالک های مهم هويت قومی به  شمار می آيند

7. ناسیونالیسم
و آرمان  و  می دهد  ربط  خاص  مکانی  به  را  گروه ها  مشترک  منشأ   ناسیونالیسم 
باعث مشروعیت قدرت دولت ها می شود. در علوم و  را عرضه می كند   اهداف خاصی 
 اجتماعی هويت جمعی به اعضای يک گروه يا مقوله اطالق می شود كه خودشان را
می دانند گروه  درون  اعضای  مشابه  و  مقوالت(  و  گروه ها  )ساير  ديگران  از                                                      متفاوت 

.)Maleeseviac, 2002: 196(
ناسیونالیسم قومی نیز به گونه ای ساختار سیاسی، فرهنگی و قومیت را مهندسی 
می كند و احساس هويت را برای قومیت بروز می دهد. ناسیونالیسم قومی به چند طريق 
باعث بحران و منازعه می شود: نخست اينکه ناسیونالیسم قومی بخواهد در كشورهای 
1 . Ethnic Identity
2 . Ethnic Involment
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چندقومی با مرزهای مشخص تبديل به ملت شود كه به  طور طبیعی با قدرت مركزی 
در تضاد خواهد بود. نمونة آن اتحاد جماهیر شوروی و يوگسالوی سابق است. در حالت 
دوم گروه های قومی واحد در چند كشور پراكنده  و طرفدار دولتی فراگیر با شركت 
همة گروه های هم ريشه اند كه ناآرامی منطقه  ای را به دنبال خواهد داشت و در صورت 
حمايت يکی از كشورها از جنبش قومی، احتمال بروز جنگ بین كشورها نیز وجود 
خواهد داشت. تصور نابرابری نژادی و برتری يک قوم بر قوم ديگر عواقب سیاسی مهمی 
داشته و كشمکش هايی عمده به وجود آورده است. جنگ جهانی دوم و فرضیة نژاد 
عالی فاشیست ها و نیز استمرار جنگ افروزی و كشتار از سوی صربستان در بالکان و 
استمرار كشتار فلسطینیان از سوی رژيم اشغالگر قدس از نمونه هايی است كه از تأثیر 

چنین نگرشی بر حیات ملت ها و اقوام حکايت دارد )مقصودی، 1380: 97(.

8 . تشدید برجستگی هویت قومی 
تشديد هويت قومی شرايطی است كه افراد عضو گروه قومی از سطح فرهنگی خارج 
بايد توجه  البته  بازيگر سیاسی تبديل می شود.  يا  امر سیاسی  به  می شوند و قومیت 
كرد كه هويت قومی به لحاظ شدت و ضعف در يک طیف قرار می گیرد و آن قسمت 
از طیف كه از شدت قوی برخوردار است، تشديد هويت قومی  نامیده می شود. تشديد 
هويت قومی به شدت بر خواسته ها و نیازهای واقعی و ذهني )خیالی( قومی می افزايد. 
معموالً خواسته ها از شکلی قانونی مثل خواسته های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... 
شروع می شود و به خواسته هايی غیرقانونی می انجامد و روشن است كه به نفع نظام 
سیاسی و دولت ملی نخواهد بود؛ زيرا هرچه تشديد هويت قومی حادتر باشد، مسائل 
و مشکالت قومی بیشتر به سمت ناامنی و بروز چالش های امنیتی میل مي كند. اساساً 
هويت شامل درگیری های1 فعال است كه تنش بین عاملیت انسانی و ساختار اجتماعی 

.)Kath, 2000: 13( را نشان می دهد
 

9 . هویت ملی2
هويت ملي باالترين سطح هويت است كه تعلق يک فرد را به جامعه ملي يا دولت ـ 
ملت مشخص مي كند و نوعی احساس تعلق به ملتی خاص است كه نمادها، سنت ها، 

1 . Engagment
2 . National Identity
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مکان های مقدس، آداب و رسوم، قهرمانان تاريخی و فرهنگ و سرزمین معین دارد. 
هويت ملی يعنی به واسطه اشتراک داشتن در برخی عناصر فرهنگی و شبه فرهنگی، 
احساس تعلق به گروهی از انسان ها داشتن است. انديشمندان حوزه های مختلف علوم 
انسانی در مورد مؤلفه های هويت ملی، ديدگاهی متفاوت دارند. در حالی كه در علم 
محسوب  ملی  هويت  اساسی  مؤلفه های  مشترک  تاريخ  و  مشترک  سرزمین  جغرافیا 
می شوند، در مطالعات سیاسی بر ساختار سیاسی مشترک، ملیت يا جامعه مدنی بومی 
تکیه می شود. در مطالعات اجتماعی زبان، دين و آداب و سنن مشترک را عناصر اصلی 
هويت ملی می دانند. در مطالعات فلسفي بیشتر به وحدت فرهنگی و تاريخ مشترک 
احساسات  و  »ما«  هويت  بر  تأكید  نیز  اجتماعی  روان شناسی  در  و  می شود  تأكید 
مشترک و آگاهی جمعی است. آنچه براي نظام سیاسي مهم است احساس تعلق خاطر 
به هويت ملي است كه با مشاركت ملي نمودار و محقق مي شود. تفاوت میان فرهنگ ها 
به مؤلفه هايی همانند تاريخ، زبان، اعتقادات، آداب و رسوم، نهادهای اجتماعی و نژاد بر 
می گردد. اين مؤلفه ها به علت پیوند نزديک شان با يکديگر، براثر گذر ايام برايند خاصی 
به  وجود می آورند كه همانا هويت و روح كلی كشورهاست )جاليی پور، 1375:511(. 
هويت ملی همان حالتی است كه میان مردم در سراسر كشور همبستگی ايجاد می كند 
كه برابر آن، از ساير هويت ها جدا می  شود. برای تقويت هويت ملی بايد اراده با هم 
زيستن بین اقوام گوناگون يک سرزمین تقويت شود )جاليی پور،1372: 202(. حال 

به چند مؤلفة هويت  ملی و تأثیر آن بر امنیت اشاره می شود:

الف( زبان 
عناصر  از  را  زبان  است،  شده  ناسیونالیسم  و  هويت  از  كه  تعاريفی  از  بسیاری  در 
تشکیل دهنده آن دانسته اند. گاه تأكید بر زبان واحد مشکالت امنیتی و واگرايی هويتی 
هويت  برای  نتوانسته اند  كه  كشورهايی  جمله  از  می كند.  ايجاد  ملی  حاكمیت  برای 
ملی خود تفاهم و همگرايی در زبان مشترک دست  و  پا كنند و مشکالت جدی در 
اين مسیر دارند می توان به عراق و هندوستان اشاره كرد. رسمیت زبان عربی و كردی 
در عراق و زبان های متعدد در هندوستان بدان علت بوده است. زبان فارسی يکی از 
عناصر فرهنگ ملی ايرانیان است. ممکن است زبان فارسی در افغانستان، تاجیکستان، 
پاكستان، ازبکستان و در مناطق مختلف ديگر رواج داشته باشد، ولی مسلم است كه 
زيرا كشورهای مختلفی وجود  نیست؛  با كشورهای مذكور يکسان  ايران  هويت ملی 
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دارند كه هويت ملی مختلف، ولی زبانی واحد دارند. هويت ملی امری يک بُعدی نیست 
تفرقه و  فارسی عامل  البته گويش های متنوع  زبان خالصه كرد.  را در  بتوان آن  كه 
جدايی نیستند. گسترش و نفوذ زبان فارسی در كل فالت ايران انتخابی طبیعی برای 
اقوام ايرانی بوده است )جاليی پور، 1378: 314(. بسیاری از زبان ها و لهجه های ايرانی 
خاستگاه  يکسانی با زبان فارسی دارند و بسیاری از واژگان آنها يا كاماًل همانند فارسی 
زبان  تقريباً  به  همین علت  به كار می رفته اند.  فارسی  زبان  يا در گذشتة  ادا می شوند 
فارسی برای همة افراد اين اقوام قابل فهم است و در طول تاريخ نیز عامل ارتباطی اين 
اقوام با هم بوده است. بنابراين مي توان گفت زبان فارسی محور همگرايی هويتی در 

ايران محسوب می شود.

ب( دین و فرهنگ
دين و فرهنگ يکی از عناصر عمده و تاريخی هويت ملی است كه ارزش های زنده و 
پويا يک جامعه را در برمی گیرد و اين موضوع در كشورهای اسالمی كاماًل صادق است. 
اسالم، دين رسمی ايران است. 99.5 درصد مردم ايران مسلمان  و حدود 90 درصد 
روح  جدايی ناپذير  جزء  و  تاريخی  عنصر  تشیع   .)1379 )حافظ نیا،  مذهب اند  شیعه 
هويت ملی ايرانیان است. بسیاری از سنت ها، آداب و رسوم و ارزش های فرهنگی در 
شیوه زندگی ايرانیان كم و بیش در قالب تشیع شکل گرفته است و كمتر تحولی در 
افتاده كه متاًثر از حوزة مذهب تشیع نباشد.  اتفاق  ايران  تاريخ چند صد ساله اخیر 
ايران يکی از نمونه های شکل گیری دولت در قالب يک مذهب است. ايران منهای دين 
با تمام  اسالم و منهای تشیع، فاقد بخشی از هويت واقعی خويش است؛ زيرا تشیع 

اركان فکری و فرهنگی اين جامعه ارتباط دارد )توسلی،1372 :42(. 
در بروز بحران ها، مذهب كاركردی دوگانه دارد؛ يعنی هم ممکن است باعث شعله ور 
شدن آتش بحران های قومی شود و هم بحران های قومی را متعادل و مهار كند. اين 
كاركرد به درک و تلقی افراد از مذهب و نیز به نوع مذهب گروه حاكم بستگی دارد. به 
طور كلی مذهب در صورتی كه متمايز از مذهب گروه حاكم باشد می تواند به بحران 
قومی و شورش مشروعیت دينی ببخشد. بنابراين در اقوامی كه مذهبی جدای از هیات 
حاكمه دارند، زمینه های بحران شدت بیشتری می يابد و در صورت بروز بحران، مهار 
تشخص  و  تقويت  باعث  است  ممکن  اين حالت مذهب  در  آن سخت تر خواهد شد. 
قومیت شود )كاستلز، 1380، ج2 :48(. در عوض میان اقوام هم مذهب با هیات حاكمه، 
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زمینه مهار بحران از طريق ارزش های مذهبی وجود دارد. البته بايد توجه كرد كه در 
اقوام هم مذهب با هیاِت حاكمه، زمینه های نابرابری اجتماعی و محرومیت نسبی ـ به 
در  اين حکومت ها شرط حضور  در  زيرا  است؛  كمتر  مذهبی ـ  در حکومت های   ويژه 

قدرت سیاسی نه اشتراكات قومی بلکه اشتراكات مذهبی است.

ج(آیین های پیوندگر 
سنن و آداب كنونی هر قوم قديمی، يادمانی از گذشته های دور دارد. بسیاری از آداب 
و رسوم طی تحول خود به  عنوان عناصر پیوندگر اعضای يک قوم يا افراد ملت نقش 
خود را حفظ كرده اند. نوروز به عنوان جشنی كهن از اقوام گوناگون منطقه به میراث 
رسیده و با رنگ و لعاب ويژة خود شناسنامه ايرانی گرفته و به نماد پیوندگر اقوام ايرانی 
و ملت ايران تبديل شده است. امروزه نوروز به  عنوان جشنی ملی تجلی گاه يگانگی، 
به  اينک  و  است  ايران زمین  مرزهای  درون  ايرانیان  و همدلی  هم انديشی، هم كنشی 
 عنوان يکی از مهم ترين عناصر فرهنگ ملی و منطقه ای عامل همبستگی ملی اقوام 
تشکیل دهنده ملت و نیز بستر پیوستگی فرهنگی ملل هم جوار و هم مرز ايرانی به  شمار 
از آموزه های دين اسالم  ايرانی  می رود )شیخاوندی، 1379: 113(. فرهنگ و تمدن 
تأثیر عمیقی پذيرفته به گونه ای كه هويت ايرانی، هويتی ايرانی ـ اسالمی است. وجود 
آيین ها و مراسم مربوط به محرم، اعیاد قربان و فطر میان همة اقوام و مذاهب اسالمی 
در ايران زمینه ساز پیوند میان اجزای مختلف ملت ايران بوده است. هم چنین عوامل 
همگرايی نظیر ريشة تاريخی، فرهنگ ملی، مفاخر ملی، آرمان سیاسی و نمادهای ملی 

مشترک را می توان در اين رويکرد مورد بررسی قرار داد.
 اكثر صاحب نظران مسائل امنیتی و انديشمندان مطالعات قومی بر اين باورند كه 
عامل اصلی همگرايی ملی، مالحظات همسانی هويت ملی است كه ثبات و امنیت را 
به ارمغان می آورد؛ زيرا هويت مولد ارزش های مشترک است و اساساً انسان ها آمادگی 
فداكاری برای ارزش های خود را دارند. واقعیت اين است كه هويت های فردی، قومی و 

ملی نه در عرض يکديگر بلکه در طول هم هستند.
همان طور كه در بخش رويکرد هويتی اشاره شد، محور اصلی تأثیر بر همگرايی 
ملی محصول ويژگی های هويتی انسان ها در سطح فردی، قومی و ملی است. با اين 
حال انديشمندان معتقدند عوامل و ويژگی های هويتی در مسیر امنیت)سازی ـ سوزی( 
اشاره  آن  به  زير  در  كه  عبور می كنند  نهادی  و  معیشتی  كاتالیزورهای  و  فیلترها  از 

خواهد شد.
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 10 . همگرایی معیشتی 
يکی از مهم ترين شاخصه های همگرايی معیشتی در مفهوم همگرايی اقتصادی نهفته 
است.  مناطق كشور  و  اقوام  اقتصاد  بودن  اقتصادی مکمل  از همگرايی  منظور  است. 
همگرايی  و  همبستگی  میزان  باشند،  مکمل  اقتصادی  دارای  اقوام  و  مناطق  هرچه 
بیشتر از مناطق و اقوامی است كه رقیب اقتصادی هم هستند. عامل مهم ديگر، توزيع 
متناسب منابع1 و الگوی تجارت2 است. اگر اقوام يک ملت به  جای ساير ملت ها بین 

خود مبادالت تجاری داشته باشند، همگرايی بین آنها افزايش می يابد. 
دی سیسک به نقل از راگوسکي،3 میدول4 و لوي و هکتر5 می نويسد: صاحب نظران 
در سنت انتخاب عقالني برگرفته از اقتصاد، استدالل مي كنند كه افراد به  صورت دسته 
جمعي به منظور پیگیري اقدامات منجر به افزايش ارزش ها، درهم خواهند آمیخت يا 
از مشاركت و اقدام دسته جمعي قومي بر اساس اهداف و منافع شخصي خاص خود 
امتناع خواهند كرد. طبق اين توضیح، منافع يک گروه قومي، برايند منافع شخصي 
اعضای آن گروه است؛ يعني وسیله اي براي نیل به يک هدف اما نه پاياني براي خود 
از رهگذر  آن هدف. قوم گرايي خیالی واهي است كه پیگیري عاقالنة فردِي مقوالت 
اين  پاية  بر  پیچیده مي سازد )سیسک، 1379: 65(.  و  را دشوار  اقدام دسته جمعي 
از  كه خود  است  قومی  آگاهی های  قومی حاصل  گروه های  در  افراد  نظريه، عضويت 
خالل گزينش های فردی و جمعی منتج می شود. به  طور ساده، نظرية گزينش عقاليی 
به انتخاب بین دو يا چند موضوع اشاره دارد كه ممکن است اين انتخاب بین خوب 
و بد يا بد و بدتر باشد. حال اگر راهبرد كالن اقتصادی يک كشور به  گونه ای طراحی 
شود كه حفظ وضع موجود و قوام حاكمیت موجب دوام معیشت و درآمد اقتصادی 
خانوارها باشد، آن گاه افراد به  منظور صیانت نفس و حفظ هويت خويش برای پابرجايِی 
حاكمیت تالش می كنند. اين موضوع وقتی لباس واقعیت بر تن می كند كه مشاغل 
مکان  تولید،  نهاده های  يعنی  باشد؛  شده  توزيع  دولت  يک  سرزمیِن  سطح  در  افراد 
فرايندها و بازداده های محصوالت و تولیدات در مکان های مختلف سرزمینی، به  هم 

وابسته باشند.  

1 . Distribution of Economic Resources
2 . Trade Pattern
3 . Rgowski
4 . Mead Well (1989 - 1991) 
5 . Levi and Hechter
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درگیري  سامان بخش  اقدامات  مي كند،  مسئله  طرح  دی  سیسک  كه  همان طور 
نامناسب  توزيع  اگر  دارند.  توجهي  قابل  سیاسي«  »اقتصاد  آمیزة  متفرق،  جوامع  در 
و  ثروت ها  مناسب  بازتوزيع  به  اقداماتي  نوع  چه  باشد،   قومي  كشمکش  منشأ  منابع 
درآمدها می انجامد؟ برخی انديشمندان به راه حل هايی با عنوان »ابزارهاي تعادل مالي« 
اشاره می كنند كه عبارت از اقداماتي است كه توزيع منصفانه منابع جامعه را بهبود 
مي بخشند. چنین اقداماتي ممکن است سیاست هاي عمومي هدايت شده، سیاست هاي 
بازار نیروي كار و دسترسي غیريکسان به منابع معیني را شامل  شود. »با اين  حال 
تأملي در متغیرهاي اقتصادي، بیانگر اين نکته است كه تبیین با پیش بیني تأثیرات 

گرايش هاي اقتصادي بر درگیري قومي بسیار مشکل است« )سیسک، 1379: 132(.
كر             كالرک  نظر  طبق  كه  می كند  اشاره  اجتماعی  تغییرات  كتاب  در  روشه  گی 
شکل دهنده  عمده  نیروی  صنعتی  شدن،  همکارانش،  و   )Clark Kerr,1911-2003(
دنیای امروز است كه در راستای آن جوامع از برخی جهات به يکديگر شبیه می شوند.1 
به عقیده او، »منطق صنعت گرايی« باعث می شود توسعه اجتماعی، سلسله تغییرات 
معین در نهادهای اجتماعی را پديد آورد )گیدنز،1381: 701(. با تشابه جوامع صنعتی 
به  هم و وابستگی متقابل اقتصادی آنها خطر جنگ كاهش می يابد؛ زيرا اصوالً جنگ ها 
يا ناشی از تصادمات فرهنگی است يا از اختالفات منافع اقتصادی سرچشمه می گیرد. 
بعدها نظريه او به علت محدوديت هايش به چالش كشیده شد؛ از جمله اينکه هرچند 
صنعتی  شدن تأثیر فراگیری دارد، اما تنها يکی از تأثیراتی است كه به توسعه جوامع 
مدرن شکل می دهد )گیدنز،1381: 703(. به  هر حال بخش های اصلی اين نظريه تا 

به امروز بسیار منشأ اثر است.
مناطق  بین  متقابل  وابستگی  لحاظ  به   كه  است  همگرايی  معیشتی،  همگرايی 
ارتباط  اولیه،  يا منابع  تولید  استقرار و مکان يابی  بازار مصرف،  نظر  از  مختلف كشور 
دوسويه و تنگاتنگی پديد می آورد. مطابق اين نظريه، مثاًل اگر كارخانه ای در سیستان 
نظیر  ايران  مركزی  مناطق  ساير  از  آن  عمدة  اولّیة  منابع  احداث شود،  بلوچستان  و 
اصفهان تأمین می شود. در اين رويکرد اقتضا دارد بازار مصرف و بازار عرضة عمدة اين 
محصول نیز در ساير مناطق كشور باشد يا مثاًل كارخانه اي كه در اراک افتتاح شده 
است، از كارگران و مهندسانی از مناطق حاشیه مرزی استفاده كند تا همة بخش هاي 
مختلف جامعه به اقتصاد ملي متصل شوند. به  همین علت در بعضی مناطق مرزی به  

1. رک: گی روشه، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، ويرايش2، چ 12، تهران: نشر نی، 1380 صص49- 59. 
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دلیل متصل نشدن به اقتصاد ملي، نوعي محرومیت اقتصادی شکل می گیرد كه موجب 
واگرايی می شود. البته روشن است كه در كنار برجستگی »تمايز قومی« رونق اقتصادی 
مناطق قومی نیز به دلیل اتصال به اقتصاد خارج از كشور ممکن است تسهیل كنندة 

واگرايی باشد.
بنابراين عوامل مختلفی را می توان به  عنوان مؤلفه های همگرايي معیشتی برشمرد 

از جمله:

الف( توسعه متوازن 
برخی پژوهشگران در تحلیل منازعات قومی، از توسعه نامتوازن و نابرابری های منطقه ای 
به  عنوان زمینه های بحران خیزی مناطق قومی ياد می كنند. اين نظريه معطوف عواملي 
نظیر شرايط طبیعی و جغرافیايی، جمعیتی، ساختار برنامه ريزی و سیاست گذاری های 
بخش خصوصی است كه برای برخی مناطق، توسعه اقتصادی و برای مناطقی ديگر 
عدم توسعه منطقه ای به  ويژه در ارتباط با اقلیت های قومی را به ارمغان می آورد. در 
مقابل، با توجه به مزيت های نسبی و صرفه های اقتصادی داخلی و خارجی، برابری كامل 
همة مناطق غیرممکن و دست نیافتنی است. »اقداماتي كه معرف روابط بین گروه هاي 
قومي و دولت اند، از ابعاد اساسي اقدامات سامان بخش درگیري های ناشی از واگرايی 
قومی هستند. در يک سو، اقداماتي قرار دارند كه مربوط به گروه هاي مشخصي نیستند 
نمي  كنند؛  مشخص  قومي  مناسبات  چارچوب  در  را  گروهي  اولويت هاي  و  حقوق  يا 
در سوي ديگر، جريان هايي هستند كه حقوق و اولويت هاي خاصي را برمی شمرند و  
 بهرسمیت مي شناسند و آنها را به گروه هاي مشخص قومي اعطا مي كنند. سیاست هاي 
اقتصادي، تخصیص درآمدهاي عمومي، سیاست ناظر بر آموزش و پرورش و آموزش 
زبان رسمي يا قومي، شرح حقوق و وظايف، تبیین ساختار حقوق گروه ها هنگام مورد 
تجاوز و تعدي واقع شدن آنها،  شهروندي و مراحل اجراي عدالت، همگي اجزای مهم 
مديريت موفق منازعات قومي اند« )نک: دی سیسک، 1379: 131و130(. آنچه شدنی 
و  ساختاری  عقب ماندگی های  تعديل  و  موجود  شکاف های  كاهش  برای  تالش  است 
تاريخی است كه می تواند زمینه ساز بهبود وضعیت مناطق عقب مانده و كاهش واگرايی 

قومی و منطقه ای شود.

ب( فناوری اطالعات و ارتباطات 
تحول ژرفی كه پیرامون فناوری اطالعات و ارتباطات رخ نموده،  همراه خود موجب 
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امروزه در  به اطالعاتی( شده است.  )از صنعتی  فناوری  )پارادايم(  تغییر در سرمشق 
اقتصادی  رشد  رقابت پذيری،  تولید،  عامل  مهم ترين  به  اطالعاتی  فناوری  حالی  كه 
نیروی  به  بخشیدن  قوت  رهگذر  از  است،  تبديل شده  جهانی  بازارهای  در  و حضور 
چالش طلبی  ابزار  مهم ترين  چهره  در  ديگر،  متعدد  بازيگران  و  جهان گرا  مركزگريز، 
مرزهای سیاسی، به حاشیه رانی دولت ـ ملت و نیز تحلیل بردن حاكمیت ملی ظاهر 
جهانی  عنوان  با  بیشتر  گفتمانی  چنین  از  امروزه   .)18 )تاجیک،1380:  است  شده 
جغرافیايی  پديده های  بر  شدن  جهانی  كه  مهمی  پیامدهای  از  می كنند.  ياد  شدن1 
قومی  تقويت هويت خواهی های  ـ ملت ها،  دارد سه موضوع تضعیف دولت  ـ سیاسی 
تا جايی كه   )238 : و كاهش نقش مرزهای جغرافیايی است )پیشگاهی فرد،1380 
جهانی شدن را با توجه به كم رنگ شدن مرزهای سیاسی، پايان عصر جغرافیا دانسته اند 
تعامالت  و  گسترده تر  روابط  معنای  به  را  شدن  جهانی  زيرا  320(؛  )فالحی،1380: 
)هاشم  می دانند  جغرافیای سیاسی  قلمروهای  میان  مرز  برداشتن  و  بیشتر، سريع تر 
گلپايگانی،1381: 44(. اين دگرگونی ها كاركرد سنتی مرزهای جغرافیايی را كه ايجاد 
مانع در برابر حركت انسان ها، اجناس و تفکرات بوده است )درايسدال،1373 :136( 
با چالش جدی مواجه می سازد. امروز رسانه ها در فرايندی شتابان قادرند هويت های 
مجازی برای افراد و گروه ها درست كنند. آنها بدون اينکه مرزهای سیاسی مورد تجاوز 
بحران ها  نتیجه،  در  و  می شوند  ملی  هويت های  تخريب  موجب  گیرند،  قرار  نظامی 
افزايش می يابد و مسائل ملی و هويت خواهی ها در فرايند جهانی شدن تشديد می  شود. 
اين وضعیت در كنار رويکرد توسعه و افزايش سطح مراودات و مبادالت زمینه ساز بسط 
هم چنین  می  شود.  قومی  خیزش  موجب  و  فرهنگی  و  قومی  آگاهی های  گسترش  و 
ارتباطات باعث آگاهی قومیت ها از هم بودی ساير اقوام در پهنة كشور با ماهیت هويت 
ملی می شود. اگرچه به اذعان دانشمندان مختلف، فناوری اطالعات به واگرايی اقوام و 
مردم از حاكمیت ملی انجامیده است، اما پیش از آنکه اين كاركرد ناشی از ذات فناوری 
اطالعات باشد، محصول جهت گیری و سیاست گذاری های كالن فضای مجازی است. 
حال اگر در منازعة فضای سايبری با رقبا و دشمنان، از مديريت و رهبری آفندی و 
برندة  تهاجمی و تولید مفاهیم همگراكنندة حاكمیت ملی بهره گرفته شود، تحقیقاً 
اين منازعه كسی نخواهد بود مگر اينکه پیام فطری و مطلوب كاربران را با هنر و ابزار 
مناسب عرضه بدارد. قدرت سايبری تیغی دولبه است؛ در صورت موفقیِت نهادهای ملی 

1 . Globalization
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در تولید انگاره های امنیت ساز مطمئناً همگرايی ملی افزايش خواهد يافت. 
اقوام  دسترسی  سطح  است  الزم  معیشتی،  همگرايی  رويکرد  بر  مبتنی  بنابراين، 
راديو،  مانند  جمعی1  رسانه های  نظیر  اطالعاتی  و  ارتباطی  امکانات  به  مردم  همه  و 
اطالع رسانی  و  ملی  مديريت شدة  مجازی  شبکه های  و  نشريات  روزنامه ها،  تلويزيون، 
برجسته تر از رسانه های رقیب مهیا شود تا كمکی به تقويت و بازيابی هويت ملی و ماالً 

افزايش همگرايی ملی باشد.
فقدان عدالت جغرافیايی و فضايی، توزيع و تخصیص نامناسب منابع ملی، تركیب 
نامتوازن و نامتجانس ملی كه متأثر از فقدان نوسازی ملی است، خود محصول بافت 
قومی كشورهاست. در صورت نوسازی و پیشرفت اين عدم توازن و تجانس به  دلیل عدم 
وابستگی كار و اشتغال در اقتصاد جديد به زمین خاص و محدود و آمادگی افراد برای 
مهاجرت، قابل رفع است. به  همین علت استقرار اقلیت ها در بخش حاشیه ای كشور 
و مجاورت دنباله های فرامرزی برخوردار از دولت مستقل ملی، ضريب آسیب پذيری 
رويکرد معیشتي، ساختار  بر  تحلیل مبتني  با  باال می برد.  را  دولت ملی و سرزمینی 
را  تقويت خرده فرهنگ ها  و  موجبات شکل دهی  و گسیخته  غیرمنسجم  توپوگرافیک 
بخش  زيرساختی  و  اطالعاتی  ارتباطی،  پیشرفت های  و  توسعه  البته  می آورد.  فراهم 

عمدة محدوديت های ساختار توپوگرافیک غیرمنسجم و گسیخته را از بین می برد.

ج( برابری های اجتماعی و عدم احساس محرومیت نسبی
اقلیت های  در كشورهای چندقومی كه يک قوم از نظر سیاسی مسلط است، معموالً 
قومی توانايی  اقتصادی ـ سیاسی كمتری در جامعه دارند. ويژگی های نژادی و قومی اين 
اقوام همواره آنان را در موقعیت  نامساعدتری در بازاِر كار كه پاية تبعیض در استخدام، 
ترفیع و درآمد است، قرار می دهد. وجود نابرابری اجتماعی و اقتصادی در يک نظام 
اجتماعی، عامل مهمی در بروز نزاع است، اما مهم تر از آن درک و ارزيابی آن توسط 
مردم است. اگر مردم نابرابری را منفی ارزيابی كنند، در آن صورت ـ تحت شرايطی ـ در 
آنها نیز احساس بی عدالتی به  وجود می آيد. مهم ترين شرط پیدايش اين احساس بعد از 
نابرابری اين است كه انسان ها بتوانند خود را با يکديگر مقايسه كنند. مقايسه اجتماعی 
يکی از عوامل بسیار مهم در بروز شورش است )رفیع پور، 1376: 66(. اگر معیشت 
احساس  اگر  می گیرد.  شکل  نسبی  محرومیت  احساس  نشود،  تأمین  عادالنه  مردم 

1.Mass Media
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از مردم وجود  محرومیت نسبی1 در جامعه عمیق و در عین حال در سطح وسیعی 
داشته باشد، در آن صورت تحت شرايط خاصی، به  ويژه در صورت سازماندهی مناسب 
بسیج مردم و تضعیف نیروهای مسلح، موجب شورش می شود )رفیع پور، 1376: 44(.

عوامل  با  تعامل  مسیر  در  ملی  و  قومی  فردی،  هويت های  امنیتِی  كاركردهای 
معیشتی، مشروط به اينکه هم جهت با اين عوامل باشند، به  صورت تضايفی تولید اثر 
می كنند يا اگر با اين عوامل زاويه دار  باشند، به مرور رنگ خواهند باخت. بديهی است 
نهادهای  جامعه پذيری  فرايند  كاركرد  از  متأثر  شدت  به  هويت  امنیتِی  كارويژه های 
اجتماعی ـ سیاسی است. اساساً نهادها قابلیت اعطای دستگاه ادراِک هويت تاريخی يا 

تولید هويت جديد را دارند.

11 . همگرایی نهادي 
مشاركت،  نفوذ،  هويت،  بحران هاي  از  گذر  همگرايي  نوع  اين  آمدن  به  وجود  شرط 
مشروعیت، توزيع و همبستگی ملی است. يکي از مقّومات شکل گیری همگرايي نهادي، 
آن  درون  را  جامعه  هر  ملي  ارزش هاي  كه  هستند  جامعه پذيری  تولیدكنندة  نهادهای 
جامعه تولید و بازتولید مي كنند. اين نهادها بايد بتوانند به تربیت و جامعه پذيرِی اعضاي 
جامعه در راستاي فرهنگ و هويت ملي همت گمارند. همگرايی نهادی بسیار متأثر از روند 

جامعه پذيری است و هم چنین به میزان كارامدی نهادهای جامعه توجه دارد.
ـ جامعه پذیری 

جامعه پذيری، روندی است كه فرد در آن با وظايف، حقوق و نقش های خود در جامعه 
آشنا می شود. در اين فرايند »فرهنگ جامعه« از نسلی به نسل ديگر، يا از نهادی به 
گروه های مختلف جامعه انتقال می يابد. جامعه پذيری به معنای »يادگیری فرايندهای 
رشد است كه افراد از طريق آنها، جهت گیری ها و انگاره های رفتار اجتماعی خود را 
كسب می كنند« )آستین، 1374: 83(. نظام سیاسی در فرايند جامعه پذيری گرايش ها، 
نگرش ها، ارزش ها و معیارهای مد نظر خود را به افراد جامعه آموزش می دهد و از نسلی 
به نسل ديگر منتقل می كند. ادامه حیات يک نظام وابسته به انتقال فرهنگ با محتواي 

عقیدتی و ارزشی آن به نسل های جديد است. 
حیات  تداوم  شرايط  و  زمینه  هم  »فرهنگ«،  انتقال  با  جامعه پذيری  نهادهای 
می  شوند.  هويتی  ثبات  سبب  هم  و  می كنند  فراهم  را  آن  ارزشی  نظام  و  اجتماعی 
زاد، تهران:  انسان ها شورش می كنند؟، ترجمه علی مرشدی  رابرت گر، چرا  بیشتر ر ک: تد  برای مطالعه   .1

پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377.
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مجموعه اين فعل و انفعاالت میان نهادها و جامعة هدف می تواند بازتولید همگرايی و 
در نهايت امنیت كند. 

شناختی  ارتقای  نظريات  شامل  جامعه پذيری  حوزه  در  كالسیک  ديدگاه های 
است كه تطور نظم شناختی فرد را بررسی می كنند. ديدگاه های نوين بر شکل گیری 
بازتولید گفتمان ها، ارزش ها، نگرش ها و  به  اين نظريات  جامعه پذيری تأكید دارند و 
رفتارهای افراد اشاره می كنند )صبوری، 1381: 241(. مهم ترين بخش از امنیت پايدار 
كه بخش ذهنی آن است در اين روند شکل می گیرد و تحقق می يابد. باتامور می نويسد: 
»استمرار يک جامعه به  وسیله فرايند جامعه پذيری1 كه سنت اجتماعی نسل پیشین 
كامل  هرگز  جامعه پذيری  اما  می شود؛  تأمین  می دهد،  انتقال  جديد  نسل های  به  را 
نیست... همواره با انتقاد، نوآوری، رد، سرعت تغییرات ... همراه است« )قاسمی، 1391: 

.)8-5

12. نهادهای اصلی جامعه پذیری 
طريق  از  عوامل  اين  بیشتر  دارند.  نقش  جامعه پذيری  در  گوناگونی  و  متعدد  عوامل 
اساس  بر  می گذارند.  تأثیر  فرد  اجتماعی  زندگی  سراسر  در  اجتماعی«  »نهادهای 
اجتماعی  در  اجتماعی  نهادهای  از  تعدادی  جامعه پذيری،  نظريه پردازان  ديدگاه های 
شدن افراد جامعه نقش اساسی دارند كه در ادامه به اين نهادهای اجتماعی می پردازيم:

 الف( خانواده 
نگرش های  و  بینش ها  شکل گیری  بر  جامعه  هر  اجتماعی  هسته  عنوان  به  خانواده 
از خانواده  اثر گذار است. »فرايند جامعه پذيری كودک  تمام زمینه ها  افراد جامعه در 
شروع می شود. خانواده برای كودک كم سن و سال معرف همه دنیايی است كه او را 
احاطه كرده است. تصوير خود نزد كودک انعکاس حساسیتی است كه اعضای خانواده 
به او دارند؛ بنابراين، تصوری كه فرد از خود و نیز از جهان پیرامون و از افراد اطراف 
دارد.  قرار  باور های خانواده هايشان  و  تأثیر ديدگاه  به طور مستقیم تحت  دارد،  خود 
ارزش هايی كه فرد می پذيرد و نقش های مختلفی كه انتظار می رود ايفا كند، در بدو امر 
درون شبکه روابط خانوادگی آموخته می شود و كودک آنها را در خانواده  فرا می گیرد« 

)كوئن، 1382: 110(. 
خانواده های  عقیدتی  نگرش  و  دينی  آموزش های  تأثیر  جامعه پذيری،   ديدگاه  از 

1 . Socialization 
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ايرانی بر جوانان، در دوران شکل گیری انقالب اسالمی و هنگام تشکیل نظام جمهوری 
اسالمی ايران و در پیروزی انقالب و دفاع از آرمان های نظام بسیار تعیین كننده بوده 

است.

ب( رسانه های همگانی  
در اغلب كشور ها رسانه های جمعی نقشی مهم در جامعه پذيری بر عهده دارند. رسانه های 
جمعی از جمله صدا و سیما، مطبوعات، ماهواره ها، سايت های اينترنتی و... در فرايند 
جامعه پذيری به خصوص در شرايط حساس و ويژه اي چون »دفاع مقدس، اغتشاشات و 
بحران های شهری و قومی، تهاجم نرم و ساير جنبه های مشاركت اجتماعی و سیاسی« 
فرايند  بوده اند. در واقع نقش مثبت رسانه ها در  تأثیرگذار  يا منفی  به صورت مثبت 
جامعه پذيری اين است كه »بتوانند هنجارهای اجتماعی نظام را تقويت كنند و همان ها 
را انعکاس دهند« )محسنی، 1378: 115(. به  طور كلی فرهنگ و ارتباط هم می تواند 
به  عنوان تقويت كنندة دولت و كاهش دهندة سطح منازعات قومی عمل كند و آن در 
صورتی است كه رسانه های همگانی به تجربیات متفرق و پراكنده و ناهمگون انسجام 
بخشند و اين احساس را در افراد به  وجود آورند كه عضوی از جامعة كل هستند و 
بدين گونه به افراد هويت جديد و احساسی از يگانگی  بخشند )مقصودی،1380: 184(.

ج(گروه های همساالن 
اين دسته از عوامل جامعه پذيری همانند خانواده اثر بسیاری بر نگرش های افراد جامعه 
برتری  احساس  و  يکديگرند  هم سن  تقريباً  همساالن  گروه  كه  آنجا  »از  می گذارند. 
است،  مرتبط  گروه  مسئول  اشخاص  به  كه  مشتركی  معیار های  از  معموالً  می كنند، 
جامعه پذيری  عامل  عنوان  به   همساالن  گروه  نقش  بلوغ  دوران  در  می كنند.  پیروی 
افراد، به اوج اهمیت و تأثیر خود می رسد. در اين هنگام كسب محبوبیت و مورد پسند 
واقع شدن يکی از اهداف مهم نوجوانان می شود. پذيرش ارزش های گروه همساالن، 
به طور وسیعی به پذيرش فرد در آن گروه كمک می كند« )قنادان، 1375: 96(. تأثیر 
اين عامل را می توان به وضوح در مراكز آموزشی و دانشگاهی و پايگاه های بسیج بین 
جوانان و نوجوانان مالحظه كرد كه چگونه در اين نهادها مالحظات امنیتی، ارزش پايه 

تلقی می شود.
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د( مدرسه و نهادهای آموزشی 
با پرورش سیاسی نظیر هويت ملی در نظام آموزشی  از فرايند جامعه پذيری  بخشی 
و  مستقیم  آموزش  فرايند  طريق  از  مدرسه  مختلف  جوامع  در  دارد.  ارتباط  موجود 
غیرمستقیم در جامعه پذيری و پرورش افراد تأثیر می گذارد. در اين بخش از فرايند 
جامعه پذيری، هدف شکل دادن به رفتار های كودكان و نوجوانان به اقتضای قالب های 
اجتماعی و سیاسی مد نظر نظام حاكم است؛ در واقع نظام، پرورِش هويتی را از طريق 
ارزش های اجتماعی و سیاسی، جذب و درونی كردن هنجار های سیاسی به افراد جامعه 
آموزش می دهد. اين مسئله از كاركرد های عمدة آموزش و پرورش در هر نظام سیاسی 

محسوب می شود. 

هـ( مساجد و کانون های مذهبی
پايگاه های  و  وسايل  ابزارها،  به  جامعه پذيری  به  پوشاندن  عمل  جامه  برای  جوامع 
مذهبی هم نیاز دارند. در جوامع اسالمی مهم ترين پايگاه مذهبی »مساجد« است كه 
كاركردهای ارزشمندی در حوزه جامعه پذيری دارد. در گردهمايی های مذهبی بسیاری 
از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی مطرح می شود )قاسمی، 1391: 5(. در خصوص 

نهادی و درونی كردن آنها »بازآموزی به اشتراک گذاشته شده ای« شکل می گیرد.
نقش مساجد و ساير نهادهای مذهبی در پیروزی انقالب اسالمی بسیار چشم گیر 
بوده است. نیروهای فعال در مساجد، به طور مستقیم در متن انقالب شركت كردند؛ 
را  انقالبی  رهبران  و  مردم  ارتباطی  پايگاه  و  نیروسازی  نقش  مساجد  كه  گونه ای  به 
برعهده داشتند. هم چنین يکی از عوامل پايداری فرهنگ اسالمی را بايد وجود مساجد 
و نهادهای مذهبی دانست )كمالی اردكانی، 1375: 152 ـ 153(. هیئت های مذهبی 
و برخی كانون های فرهنگی و علمی جوانان و دارالقرآن ها نیز چنین كاركردی دارند. 

انقالب  درون  كتاب  نويسنده  و  آمريکا  ديپلمات هاي  از  يکي  استمپل،1  دي.  جان 
ایران و از شاهدان نزديک وقايع انقالب در اين زمینه مي گويد: »يک جنبه مهم رشد 

حركت انقالبي، مشاركت دايمي و فزاينده سازمان هاي شیعي مذهب ايرانیان در جنبش 
بوده است. در كشور 35 میلیوني ايران تقريباً 80 تا 90 هزار مسجد و 180 تا 200 
هزار روحاني وجود دارد. سريع ترين و مطمئن ترين راه براي رساندن پیامی كه توسط 
روحانیون رده باال صادر می شد، از شهري به رهبران شهر ديگر، شبکة مساجد بود« 

)استمپل، 1378: 68(.

1. John D. Stample
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13 . کارکردهای جامعه پذیری 
اجتماعی،  نظم  و  قواعد  آموزش  قبیل  از  مختلفی  كاركردهای  دارای  جامعه پذيري 
آموزش مهارت ها، ايجاد امید، هويت بخشی، توسعه و تعمیق فرهنگ سیاسی، تربیت و 
پرورش سیاسی، تقويت الگوی دولت ـ  ملت، كارامدی كارگزاران حاكم مناطق قومی، 
و  جامعه  شدن  قطبی  و  قومی  سلطة  از  جلوگیری  مركزی،  حکومت  قدرت  افزايش 

استقرار جامعة مدنی است. اينک به بخش هايی از اين كاركردها پرداخته می شود:
 

الف( هویت بخشی 
جامعه پذيري از طريق ارتباط دادن فرد با خاطرات تاريخی و فرهنگی جامعه براي وی 
هويت مي آفريند. در جامعه پذيری افراد می آموزند و تحت تأثیر آموزش، بینش و رفتار 
و  ماهیت، چیستی، كیستی، كجايی  پیدا مي كند. در خصوص  اساسی  تغییرات  آنها 
هستی خود نگاه هويتی و ماندگارشده ای را می آموزند. در هر جامعه ای فرايند پرورش 
سیاسی از طريق كاربست آموزش صورت می گیرد و هدف آن آشنا سازی تازه واردان با 
فرهنِگ سیاسی جامعه است تا آن گونه كه نظام انتظار دارد، رفتار كنند. در اين فرايند 
ارزش ها و نمادهاي هويت ملی نظیر پرچم، سرود، زبان و ... ملی محترم و مقدس به 
بعدی  رتبة  بازآموخته شدة ملی در  قومی در مجاورت هويت  و هويت   شمار می  آيند 
قرار می گیرد و ساير هويت های عرضی و غیرملی معارض دچار  رنگ باختگی می   شود 

)قاسمی، 1391: 9(.

ب( توسعه و تعمیق فرهنگ سیاسی  
فرهنگ سیاسی كه شکل دهنده نگرش ها، بینش ها، ارزش ها، ايدئولوژی ها و الگو های 
تعامل دوسويه هويت ملی  دارد. در  تنگاتنگ  ارتباطی  با جامعه پذيری  است  رفتاری 
و فرهنگ سیاسی هم هويت ملی قوام بخشیده و كارامدتر می شود و هم به صورت 

اثربخش فرهنگ سیاسی به  سوی هويت ملی جهت يابی می شود.
واژه فرهنگ سیاسي را براي اولین بار گابريل آلموند در علم سیاست به كار گرفت. به 
نظر وي، هر نظام سیاسي در درون الگويي خاص از سمت گیري براي كنش سیاسي 
آلموند بعدها به همراهي  بنامیم.  فعالیت دارد، كه الزم است آن را فرهنگ سیاسي 
سیدني وربا اين تعريف از فرهنگ را با تنقیح بیشتري در تحلیل ايستارهاي سیاسي 
موجود در كشورهاي انگلیس، آلمان، ايتالیا، مکزيک و آمريکا به كار گرفت. از همین 



ستم-پاییز 1392
شم/ شماره  بی

ت /  سال ش
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

94

افراد در قبال نظام  ايستارهاي1 سیاسي  رو، آنان فرهنگ سیاسي را سمت گیري ها و 
سیاسي خويش تعريف كرده اند )جیلکوت، 1377: 345(. 

آلموند2 و وربا3 با مالحظه سطح و نوع مشاركت سیاسي به سه نوع فرهنگ سیاسي 
اعتقاد دارند كه عبارت  اند از:

1. فرهنگ سیاسي محدود:4 در جوامعي به وجود می آيد كه هیچ گونه خود آگاهي 
درباره دولت در آنها پیدا نشده است. در اين جوامع هیچ گونه مشاركت سیاسي وجود 
در  نقشي  اساساً  و  نمي كنند  تصور  جامعه  از  عنوان عضوي  به  را  افراد خود  و  ندارد 

تصمیم گیر ي ها ندارند. 
2. فرهنگ سیاسي تبعي:5 در اين نوع فرهنِگ سیاسي، افراد از نقش هاي گوناگون 
فرايندهاي  در  ولي  مطلع اند،  حکومت  تصمیم هاي  نتايج  از  و  دارند  اطالع  حکومت 

سیاست گذاري هیچ گونه نقش تعیین كننده اي ندارند. 
است.  توسعه يافته  جوامع  ويژه  فرهنگ،  نوع  اين  مشاركتي:6  سیاسي  فرهنگ   .3
سیاسي  رفتارهاي  به  و  مي كنند  دخالت  مختلف  حوزه هاي  در  نسبي  طور  به  مردم 
نظام  به  را متعلق  نوع فرهنگ سیاسي، مردم خود  اين  نخبگان حساس هستند. در 

سیاسي مي دانند و معتقدند كه مي توانند در بهبود تصمیم هاي سیاسي مؤثر باشند.
تمايز فرهنگ سیاسي از فرهنگ عمومي بدين علت است كه محور اصلي آن بیشتر 
بر شناخت مردم از نحوه كاركرد قدرت7 و اقتدار8، هم از لحاظ اصولي و هم در عمل 
قرار دارد. در واقع فرهنگ سیاسي است كه قواعد بنیادين را براي به اجرا در آوردن 
سیاست وضع مي كند و همین فرهنگ است كه تصورات و اعتقادات مشتركي را كه 
بنیادهاي اصلي زندگي سیاسي يک كشور هستند، معین مي كند )پاي،1383: 1001(. 
از بعد ديگر در حوزه ارتباط بین جامعه پذيری سیاسی و فرهنگ سیاسی بايد بیان 
كرد كه وجود وفاداری هايی كه مردم يک جامعه در حوزه پای بندی به منطقه زندگی، 
دين، قومیت، تعهد نسبت به ارزش ها و نهادهای اجرايی و دستگاه های سیاسی دارند، 
اين وفاداری ها نقشی تعیین كننده  از فرهنگ سیاسی حاكم بر جامعه است و  ناشی 
1 . Attitudes
2 . G. Almond
3 . S .Verba
4 . Parochia
5 . Subjective  
6 . Participant 
7 . Power
8 . Authority 
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در رفتار های سیاسی ايفا می كنند. بنابراين فرهنگ سیاسی از جمله متغیرها و عوامل 
مولد امنیت يا ناامنی در جوامع محسوب می شود.

ج( تربیت و پرورش سیاسی 
دارد.  موجود  نظام  پرورش سیاسی  با  نزديکی  ارتباط  فرايند جامعه پذيری  از  بخشی 
بايد در موضوع شهروندی و پرورش شهروندان يک  اين پرورش سیاسی را  محتوای 
جامعه در هر نظام آموزشی جست وجو كرد. هر آنچه نظام »آموزش و پرورش دولتی« 
در قالب يادگیری سیاسی و مدنی به طور آگاهانه، از راه آموزش در نهادهای آموزشی به 
طور مستقیم يا غیرمستقیم، برای آموزش شهروندی در اختیار افراد جامعه می گذارد، 
در حوزه تربیت و پرورش سیاسی قرار دارد. آموزش شهروندی »نوعی فرايند جذب 
و درونی كردن باورها و ارزش های اجتماعی ـ سیاسی به وسیله شخص است كه طی 
آن معنای توصیفی ـ تبیینی شهروندی با معنای ارزشی ـ تجويزی آن تركیب می شود« 
)عالقه بند، 1375: 98(. هدف آشکار پرورش سیاسی شکل دهی به رفتارهای كودكان 
از  نظام سیاسی  واقع  اجتماعی و سیاسی است. در  قالب های  اقتضای  به  نوجوانان  و 
طريق آموزش ارزش های اجتماعی و سیاسی و جذب و درونی كردن هنجارها، افراد 
جامعه را تربیت می كند و آنان را پرورش سیاسی می دهد. اين موضوع از كاركرد های 
عمده آموزش و پرورش در هر نظام سیاسی است. بر اين اساس بايد گفت كه »پرورش 
سیاسی به عنوان يک كاركرد آشکار نظام های آموزش و پرورش و به عنوان يک فراگرد 
اجتماعی مشروع، بیش از پیش مورد توجه و تأكید بوده و مسئولیت ايجاد آگاهی ملی 

و وفاق سیاسی را بر عهده دارد« )توسلی، 1386: 85(.

14 . کارامدی نهادهای اجتماعی و حکومتی
انجام كار خوب، »اثربخشی« و به خوب كار كردن،  به  در مطالعات مديريت و رهبری، 
»كارامدی« اطالق می شود. كارامدی و اثربخشی نهادهای اجتماعی و حکومتی در انجام 
امروزه  می شود.  سیاسی  نظام  مقبولیت  موجب  افزايش  حکومتی  و  اجتماعی  وظايف 
مردمان جهان »كارامدی برتر در انجام كارويژه ها« را دلیل بر اثربخشی و حاكمیت صحیح 

و مطلوب می دانند و به تعبیری كارامدی موجبات اثربخشی را فراهم می كند.
بنابراين، عالوه بر جامعه پذيری و كاركردهای آن در تولید همگرايی و مشاركت ملی 
عوامل ديگری وجود دارند كه بر كارامدی حاكمیت و متغیر نهادی اثر فراوان دارند و 

در زير به آنها اشاره خواهد شد.
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الف( تقویت الگوی دولت ـ ملت و افزایش قدرت حکومت
ناتوانی  حکومت ها و نهادهای ملی در انجام تکالیف قانونی نظیر برقراری نظم، امنیت، 
ايجاد رفاه اقتصادی و توسعه سیاسی ـ اجتماعی و نیز پاسخ گويی به تقاضاهای رو به 
رشد، عامل افول دولت ها و رشد گروه های قومی و باعث گسست رابطه بین ملت با 
مفهوم قومی و دولت با موجوديت قانونی می شود )مقصودی،1380: 32(. در نتیجه 
به  لذا خواهان  و  دارند  احساسی شکل می گیرد كه حقوق خاصی  اقوام  برخی  میان 
رسمیت شناخته شدن هويت شان می شوند. افزايش قدرت حکومت مركزی و توانايی 
آن در برقراری امنیت و به كار نگرفتن زور و خشونت و خون ريزی بستر مناسبی برای 
هرگاه  بلوچستان،  تاريخ  در طول  مثال  برای  ايجاد می كند.  تحركات همگرايی  رشد 
حکومت مركزی مقتدر همة كشور را تحت حاكمیت واحد و نظم در می آورد، ساكنان 
اين سرزمین هم به اطاعت گردن می نهادند و هرگاه هرج و مرج بود، سر برمی تافتند 

)براهويی، 1384: 44(. 

ب( کارامدی کارگزاران حاکم مناطق قومی 
در حل مشکالت  قومی  مناطق  كارگزاران حاكم  و  نخبگان  كارامدی  و  عدالت جويی 
مردم می تواند عامل همگرايی ملی شود و برعکس گاه چپاول گری های آشکار و نهان 
اقلیت های قومی، محور اصلی ستیزه های قومی  به ساير  نخبگان حاكم بومی نسبت 

بوده است.

ج( جلوگیری از سلطة قومی و قطبی شدن جامعه 
دست  در  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  قدرت  كه  است  معنی  اين  به  قومی  سلطة 
گروهی خاص باشد و باعث نارضايتی اقلیت ها شود. در مقابل، چنین سلطه ای موجب 
اقدامات  برای بسیج و سازماندهی  پايه ای  تقويت هويت های قومی ديگر می شود كه 
و  دولتی  پست های  آمدن  در  انحصار  به   .)55 )مقصودی،1380:  است  خشونت آمیز 
خود  كه  است  قومی  سلطه  ويژگی های  جمله  از  سیاسی  و  نظامی  باالی  شغل های 
زمینه ساز خصومت های قومی می شود. حضور بزرگان اقوام در نهاد حکومتی می تواند 
را  اهدافي  منصفانه  شکلي  به  كه  بلندنظر  فرد  يک  باشد.  امنیت ساز  و  آرامش بخش 
در راستاي همگرايي ملي تعقیب مي كند، مي تواند به لحاظ نمادين نقش مهمي در 
كاهش درگیري ايفا كند )سیسک، 1379: 116(. مشاركت عادالنه نخبگان همگرای 
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ملی  همگرايی  تقويت  موجب  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی ـ  قدرت  در  اقلیت  اقوام 
می شود.  تیموتي دي.  سیسک بر اين باور است كه همیشه مشاركت پايین گروه های 
سیاست های  در  اداری  تبعیض  مطلق  معنای  به  حاكمیتی  خاص  مشاغل  در  قومی 
استخدامی نیست، بلکه ممکن است به  علت بی رغبتی خدمت اين گروه ها در اين گونه 
مشاغل  باشد. برای مثال 87 درصد تركیب نیروهای امنیتی در ايرلند شمالی از جامعة 
پروتستان است كه دلیل آن تمايل نداشتن كاتولیک ها به خدمت در نیروی پلیس است 

)سیسک، 1379: 120(.

د( استقرار جامعة مدنی
جامعة مدنی باعث تعديل ضربات وارده از دولت به مردم و برعکس می شود و ساختار 
آن به گونه ای است كه در بطن خود با تولید پادزهِر بحران و ستیزه های گروهی و قومی، 
شیوه های تعامل و ابزارهای مورد استفاده را تلطیف و تعديل می  كند )مقصودی،1380: 
تکثر  و  می يابد  كاهش  اعتراضات  بیان  در  ابزارهای خصومت  مدنی  جوامع  در   .)55
انديشه ها، هنجارها و نقش ها به نوعی مخالف محوری است. دولت در جامعة مدنی از 
پايداری الزم برخوردار است، اما در مرحلة پیش از جامعه مدنی، دولت پايگاهی است 
كه اقوام يا گروه های رقیب در يک سرزمین قصد تصرف آن را دارند و هر يک در هر 
زمان كه بخواهند آن  را تصرف و از آن برای سركوب رقبا و مخالفان استفاده می كنند. 
رابطة  يکديگر  با  قومی  و  اجتماعی  بحران های سیاسی ـ  و  مدنی  جامعة  هر حال  در 

معکوس دارند؛ به اين معنی كه پايان يکی به معنای آغاز ديگری است.

15 . مهندسی و مدیریت همگرایی
مفهوم هويت،  پاية هر نوع صورت بندي نوين در حوزة »مهندسي اجتماع« به  شمار 
مي آيد. واقعیت اين است كه در مطالعات اجتماعي، مهندسي كردن با مفهوم »هويت« 
»ماي«  يک  نیز  واگرايی  هويت سازِ   دستگاه  مالحظه  همین  با  و  است  خورده  گره 
تولید  حاكمیت  گفتمان  يا  سیاسي  ساختار  نام  به  »دگري«  مقابل  در  تعمیم يافته 
واگرايانه  رويکرد  با  ابتدا  واگرايی  هويت سازِ   دستگاه  كه  همان گونه  بنابراين  مي كند. 
اقدام به تخريب هويت ملی پیشینی می  كند و سپس هويت جديد را اعتبار می كند، 
نیز می تواند عناصر و مؤلفه های واگرايی  رويکرد مهندسی و مديريت همگرايی ملی 
در گروه ها و اقوام را دچار پااليش و دگرديسی كند و جهت گیری هويت ها را به سمت 
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پر  و  بسیار طوالنی  نوع مهندسِی گرايش ها،  اين  اگرچه  همگرا شدن رهنمون شود. 
صعوبت است، ولی در صورت وقوع دارای قابلیت ايجاد امنیت پايدار است. اما آنچه در 
مهندسی و مديريت همگرايی حائز اهمیت است، تحلیل حساسیت و مهندسی عناصر 
بازيگران  بازيگری  و  نقش  و  معیشتی  نهادی،  عناصر  از  اعم  همگراكننده  غیرهويتی 
رقیب است. البته مهندسی و معماری و تحلیل حساسیت برای مطلوبیت باالتر، فقط 
متوجه متغیرهای ورودی به سیستِم مولد امنیت نیست، بلکه می توان با تعريف جديد 
از امنیت و امنیت پايدار از قبیل امنیت زدايی از پديده ها و ... از حساسیت غیرضرور 
نظام سیاسی و حاكمیت، نسبت به ورودی های سیستم فروكاست و تصويری همگرا از 

هويت های موازی گروه ها و اقوام نسبت به هويت ملی ترسیم كرد.
اين نوع مهندسی و معماری گرايش ها را می توان عنوان همگراسازی نامید كه در 
فرايند  بنابراين مي توان  پروژه محورانه می نماياند.  را رويکردی  فرايند همگرايی  واقع، 

همگرايي را در دو سطح تحلیل كرد:

الف( سطح همگرا شدن
از تعامالت اجتماعي معمول و متعارف اقوام با  اين سطح از فرايند همگرايی معموالً 
اتفاق  يکديگر شکل می گیرد و بدون دستکاری مديريت می شود و به شکل طبیعی 

می افتد )همگرايی به مثابة پروسه(.

ب( سطح همگراسازی 
فرايندی است كه براي ايجاد آن بايد راهبرد، طرح و برنامه هاي دقیق و منظمي از 
سوی سیاست گذاران كشور تدوين و اجرا شود. نکته اساسی اين است كه برای اينکه 
نمی توان به جريان طبیعی همگرايی ـ همگرا  اتفاق بیفتد، صرفاً  در جامعه همگرايی 

شدن  ـ تکیه كرد و دل خوش بود )همگرايی به مثابة پروژه(.

16. بازیگران خارجی 
در خصوص نقش بازيگران خارجی بر امنیت داخلی، مکاتب مطالعات امنیتی مختلفی 
اظهار نظر كرده اند و همگی كم و بیش بر نقش منفی بازيگران خارجی بر امنیت داخلی 
ارائه راهکارهای پیشنهادی  تأكید دارند. تفاوت و تمايزات اين مکاتب بیشتر متوجة 
است. با اين حال در اين تحقیق با توجه به رويکرد مقاله و حال و هوای كلی و عمومی 
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راهکار     های  می رسد  نظر  به  عینی  عوامل  مالحظة  با  و  بررسی  مورد  امنیتی  محیط 
مطالعات امنیتی جهان سوم به روند تحلیل اين تحقیق كمک بیشتری می كند؛ هرچند 
تجويزات اين مکتب مطالعاتی به تنهايی كافی نیست، بلکه بسته به شرايط و محیط 
امنیت ملی و مبتنی بر رهیافت مديريت اقتضايی، می توان پاسخ های مطلوب تری ارائه 
امنیت  تأمین  برای  پیشنهاد می كند  مطالعات جهان سوم  رهیافت  هر حال،  به  داد. 
ضرورت دارد بر جنبه های غیرمادی قدرت تکیه كرد و الزم است »خوداتکايی« را در 
سطح ملی در خدمت وحدت ملی در برابر تهديدهای خارجی قرار دارد )عبداهلل خانی، 
ناحیه  از  مردم  و  كشور  مصون سازی  برابر  در  می كنند  استدالل  آنها   .)151  :1388
خارجی به چیزی بیشتر از قدرت نظامی و اقتصادی نیاز است. اين مسئله بسیار به 
توان، خواست و عطش استقالل طلبی مردم برای مقاومت در برابر سلطة قدرت های 
خارجی بستگی دارد؛ به خصوص كشور هايی كه استعمار يا ساير اشکال سلطه خارجی 
را تجربه كرده باشند يا در موقعیت ژئوپلیتیکی خاص قرار داشته باشند و ضمناً دارای 

انسجام قومی و تاريخ غرورآفرين باشند )عبدهلل خانی، 1388: 152(.

مدل تحلیلی و مطالعه
محصول  كه  است  »هماهنگی«هايی  پايدار  امنیت  ايجاد  اصلی  عامل  ترديد  بدون 
اشتراک هويتی اقوام است. اين قابلیت در همگرايی ملی خود را نشان می دهد. نگاهی 
به كشورهای با تنوع قومی نشان می دهد به رغم نقش بسیار مهم هويت مشترک در 
تأمین همگرايی ملی و به تبع آن امنیت پايدار و به  رغم تمايزات و اختالفات شديد 
هويتی بعضی اقوام با حاكمیت مركزی، كماكان پايداری امنیت در اين كشورها ادامه 
دارد و گاه اقوام گوناگون سالیان سال، مدام و صلح آمیز كنار هم به زيست مشترک بر 
اساس منافع متقابل انسانی ادامه می دهند. حال سؤال اين است كه چرا و چه عوامل 
و متغیرهايی موجب تداوم و پايداری امنیت كه محصول همنواگری و مشاركت ملی 
است، در جوامع با تمايزات هويتی می شود و الگوی عمل اين متغیرها چگونه است؟ 
پاسخ اجمالی به بخش اول اين سؤال اين است كه به نظر می رسد عوامل و متغیرهای 
ديگری وجود دارند كه می توانند در مشاركت ملی و پايداری امنیت مؤثر باشند. اگرچه 
همگرايی هويتی عامل اصلی تولید همگرايی ملی و امنیت پايدار است، اما بدان معنا 
ملی موجب  و حاكمیت  اقوام  بین  از همگرايی هويتی  مؤلفه هايی  نیست كه كاهش 
اجتماعی،  بحران های  ايجاد  و  شود  ملی  وفاق  و  وحدت  شیرازه های  ازهم گسستگِی 
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سیاسی و امنیتی كند و در نتیجه امنیت پايدار ازهم گسیخته و پايداری امنیت منتفی 
بدان  هستند  ملی  همگرايی  تداوم  سامان بخش  هويتی،  عوامل  كه  ادعا  اين  شود. 
معناست كه متغیر اصلی و مستقل تأثیرگذار در ايجاد همگرايی ملی، عنصر »همگرايی 
هويتی« است. برای مثال نسبت و اشتراكات هويتی مردمان و اقوام فارس زبان و شیعة 
ايران مركزی با حاكمیت ملی اين گونه است و اغلب اين نوع همگرايی در تأمین امنیت 
پايدار و دوام امنیت حاكمیت ملی نشأت گرفته از همگرايی ملی بسیار مؤثر است و 

مشکل خاصی پديد نمی آيد و نیامده است. 
و  ترقیق  به  رغم  كشورها  بعضی  در  چرا  كه  است  مطرح  مجدداً  سؤال  اين  حال 
تمايز هويت بعضی اقوام با حاكمیت ملی  ـ با فرض ثابت انگاشتن متغیرهای خارجی ـ 
را  اثرگذاری  و  حاد  مشکل  و  است  جاری  امنیت  پايداری  مديدی  مدت های  هم  باز 
می توان حضور  را  بحث  اين  برای  توجه  قابل  مثال  نمی كند؟  ملی  حاكمیت  متوجه 
اقوام متعدد در كشورهای مختلف، به خصوص يوگسالوی سابق دانست. در اين كشور 
اقوام صرب ، كروات  و بوسنیايي )مسلمان( به رغم تمايزات هويتی بسیار قوی ـ قبل 
ابتدای قرن بیست و يکم ـ به  شکل  از درگیری های قومی دهه پايانی قرن بیستم و 
مسالمت آمیزی با هم زندگی می كردند1 و حیات اجتماعی آنها در بستر مشاركت ملی 
متداوم بود. چرا؟ پاسخ اين سؤال اين است كه به  رغم تعیین كنندگی عامل همگرايی 
هويتی )متغیر مستقل( در اثرگذاری مستقیم بر همگرايی ملی )متغیر واسطه( و امنیت 
پايدار )متغیر وابسته(، عوامل مختلفی نظیر متغیرهای معیشتی و نهادی )متغیرهای 
میانی يا دخیل( وجود دارد كه هرچند ممکن است نتوانند مستقیماً تولید امنیت پايدار 
كنند يا موجب هدم امنیت پايدار شوند، اما می توانند به نحو چشم گیری بر پايداری و 
دوام امنیت مؤثر باشند. اين متغیرها با كاركردهايی كه دارند و نوع اثری كه بر تأثیر 
همگرايی هويتی ايجاد می كنند، در صورت كاركرد ايجابی و مثبت به شکل تضايفی، 
تسهیل كنندة كاركرد همگرايی هويتی در تولید همگرايی ملی و در صورت كاركرد غلط 
و اشتباه فراهم كنندة موجبات شیرازه گشايی و گسلیدن بندبند چسبندگی و پیوستگی 
همگرايی  متغیر  بنابر اين  شد.  خواهند  ملی  همگرايی  تشکیل  در  هويتی  مؤلفه های 
و  متغیرها  از  مقاله محسوب می شود،  اين  مفهومی  ورودی های چارچوب  هويتی كه 
عوامل اصلی انسجام ملی و وفاق با حاكمیت و تولید همگرايی ملی و در نتیجه امنیت 
پايدار خواهد بود. با اين حال در مسیر فرايند تأثیر بر امنیت پايدار طی زمان و در 
نشر  تهران،  چاوشیان،  حسن  ترجمه  قومی(،  خشونت  و  )يوگسالوی  جامعه شناسی  گیدنز،  آنتونی  1.رک: 

نی،1389، ص 375.
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به عنوان  نهادی، معیشتی  میانگین و دخیِل  و متغیرهای  با عوامل  سايش و جهش 
ورودی های جنبی همگرايی هويتی در تولید همگرايی ملی خواهد شد و ماالً همگرايی 
ملی تولیدشده در كنار ورودی های كنترل كننده خارجی، اعم از بازيگران دنباله قومی 
در كشور همسايه و بازيگران منطقه ای و بین المللی، خروجی ها و بازداده های گوناگونی 
را به  شکل »امنیت پايدار« يا »پايداری امنیت« به نمايش می گذارد. تحت تأثیر همین 
عوامل و متغیرهای محیطی است كه درجه امنیت پايدار در همه  جا و هر زمان يکسان 
نیست. به تعبیر ديگر، امنیت پايدار در جوامع چندقومی با ماهیت ناهمگون هويتی در 
طیفی از امنیت، شامل امنیت پايدار تا ناامنی دائمی و جنگ و جدايی طلبی در حركت 
و تغییر است. بسته به درجه و شدت تأثیر متغیرهای گوناگون، وضعیت های مختلفی 
به خود می گیرد. اين وضعیت ها در دو حالت امنیت و ناامنی قابل دسته بندی است. 
حالت امنیت را می توان به دو وضعیت امنیت پايدار و امنیت ناپايدار )با تسامح پايداري 
به وضعیت  اجمالی می توان  به  صورت  را  ناامنی  امنیت( و موقتی و همچنین حالت 
معضل، خطر و بحران امنیتی و هم چنین حالت بینابین را به عناوينی نظیر موضوع، 

مسئله و مشکل امنیتی مقوله بندی كرد.
گاه متغیرها نقش متفاوتی در فرايند و سلسلة اثردهی و اثرپذيری دارند. آن گاه 
كه پذيرندة اثر متغیرهای ديگر  هستند، وابسته تلقی و گاه كه اثردهندة متغیرهای 
مدل  تحلیِل  اول  در سطح  مبنا،  همین  بر  می روند.  شمار  به   مستقل  هستند،  ديگر 
پیشنهادی اين مقاله، همگرايی هويتی متغیر مستقل و متغیرهای نهادی و معیشتی 
به  عنوان متغیرهای تسهیل كنندة متغیر هويتی در تولید همگرايی ملی هستند و در 
اين سطح، همگرايی ملی، متغیر وابسته است. ولی از آنجا  كه متغیر همگرايی ملی به 
 صورت مستقل در تولید امنیت ملی مؤثر است، در سطح دوم مدل و تحلیل به عنوان 
متغیر مستقل بر متغیر وابسته امنیت پايدار تأثیر دارد. در ضمن در اين سطح متغیر 
همگرايی يا مشاركت ملی در كنار متغیرهای كنترل كنندة خارجی بر متغیر وابسته 

امنیت پايدار مؤثر خواهند بود.
امنیت  عواملی هستند كه  و  از علل  متغیرهای كنترل كننده آن دسته  از  منظور 
پايدار را تحت كنترل قرار می دهند و از شدت و پايداری آن می كاهند. هرچه تأثیر 
برعکس،  می يابد.  كاهش  بیشتر  امنیت  پايداری  باشد،  بیشتر  متغیرها  و  عوامل  اين 
از عواملی هستند كه شدت و پايداری امنیت را  متغیرهای تسهیل كننده، آن دسته 

تسهیل می كنند.
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در ضمن گروهی از مؤلفه های متغیر نهادی، از عوامل كارامدی نظام سیاسي در 
انجام وظايف نهادی )جامعه پذيری( و مقبولیت افزايی مردم هستند و در صورت انجام 
كارايی  و  اثربخشی ضمنی  اجتماعی، موجبات  نهادهای  دقیق و صحیح كار ويژه های 
سیستمی را فراهم می  كنند. عالوه بر اينکه متغیرهای نهادی خود متأثر از هويت ملی 
موجبات  می كنند  پیدا  مشروعیت بخشی  در  كه  نقشی  با  می توانند  هستند،  قومی  و 
تسهیل كنندگی همگرايی ـ اعم از هويتی و معیشتی ـ و تولید مشاركت ملی و در نهايت 
امنیت پايدار را فراهم كنند. به بیان ديگر، عالوه بر اينکه متغیر های تسهیل كننده و 
پیچیده ای  به  صورت  دارند،  امنیت  زمینه يابی  و  بسترسازی  در  نقشی  كنترل كننده 
بر متغیر مستقل )همگرايی هويتی( و تحول هويت مؤثرند. اين دو متغیر بر يکديگر 
به  نیازها )متناظر  به  دلیل جايگاه هويت در شکل گیری  اثرگذارند. گفتنی است  نیز 
همگرايی معیشتی( و روش ها و ساختارهای اجتماعی ـ سیاسی )متناظر به همگرايی 

نهادی( متغیرهای نهادی و معیشتی نیز متأثر از متغیر هويتی خواهند بود.
با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، به  رغم اهمیت تأثیر مستقیم متغیر همگرايی 
هويتی در تولید همگرايی ملی و در نتیجه امنیِت پايدار، عوامل همگراساز معیشتی و 
نهادی و مآالً خارجی نیز تأثیر فراوانی بر شدت و كیفیت و مقدار امنیت پايدار و پايداری 
امنیت خواهند داشت و به عبارت ديگر، وجود همگرايی هويتی كامل به خودی خود 
در سطح بسیار بااليی می تواند همگرايی ملی و تولید امنیت پايدار كند؛ ولی اين گونه 
نیست كه كاهش و فقر متغیرها و عناصر همگرايی هويتی موجبات التزامی واگرايی 
ملی و ناپايداری امنیت را ايجاد كند، بلکه با ايجاد و تکیه بر افزايش همگرايی معیشتی 
و حل معضالت ارتباطی نظیر حمل و نقل )جاده ای، هوايی، ريلی و...(، شخصی )تلفن، 
پست و ...(، رسانه های عمومی )راديو و تلويزيون و.... (، فضای مجازی و غیره و انجام 
دقیق و صحیح كارويژه های نهادهای اجتماعی و حکومتی در تأمین نیازهای مردم و 
نشان دادن كارامدی در اجرای وظايف محوله، ضمن اينکه تمايل اقوام و گروه ها به 
انسجام با حاكمیت و همگرايی و مشاركت ملی را افزايش می دهند، موجبات افزايش 
مشروعیت و اثربخشی حکومت را فراهم می  كنند. امروزه مردمان جهان »كارامدی برتر 
در انجام كارويژه ها« را دلیل بر اثربخشی و حاكمیت صحیح و مطلوب می دانند و به 
تعبیری كارامدی موجبات اثربخشی را فراهم می كند و بالعکس در صورت عدم انجام 
كارويژه های نهادها در تأمین نیاز و اهداف حاكمیتی و فقدان، كمبود يا كاهش هرگونه 
با موجوديت حکومت )مركزی( و  اقوام و گروه ها  ارتباطات معنی دار و مؤثر معیشت 
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فقدان »اين همانی« موجوديت خودی با حاكمیت ملی و تلقی »ديگري« برای آن و 
در نهايت واگرايی ملی و در كنار بازيگری بازيگران فراملی اعم از بازيگران دنباله قومی 
در كشورهای همسايه و كشورهای همساية متخاصم، قدرت های معارض منطقه ای و 
قدرت های جهانی كم كم پیوستگی اقوام با حکومت )مركزی( كم رنگ و بی رنگ شده 
و موجبات كاهش امنیت و تزلزل در پايداری امنیت را فراهم می كند و گاه با ضعف 
حاكمیت ملی، هويت های مستتِر »غیرفعال هويدايی نايافته« بیدار می شوند و به آرامی 
و خزنده، پیوستگی و همگرايی ملی را كاهش می دهند و تمايزات هويتی را برجسته 
می كنند. گاه ممکن است اقوام با هم دستی عامل خارجی، هويت های خودساخته جعل 
كنند و بعضاً ممکن است انديشه ها و تفکرات مردم )اقوام( نیز در طول زمان و مکان 
متحول و ماهیت و هويت اصیل و ارزش های اساسی دگرگون  شود. اين »هويت های 
جعل شدة بی ريشه« و »تغییرات در انديشه و تفکرات« می توانند واگرايی شديد ايجاد 
كنند و موجب آسیب پذيري جدی امنیت پايدار شوند. به همین دلیل بی ترديد تکیة 
تنها بر همگرايی هويتی و در نظر نداشتن ساير مؤلفه ها، امنیت و حاكمیت ملی را در 

درازمدت دچار خطر جدی می  كند.

نتیجه گیري
رويکرد مطالعات قومي و نگاه نظام مند و سازه انگارانه به مقولة امنیت نشان مي دهد كه 
عوامل مختلفي مي توانند بر چگونگي شکل گیري امنیت و ثبات و دوام آن مؤثر باشند. 
بعضي از اين عوامل مانند متغیرهاي منتسب به همگرايي هويتي، نقش اصلي و محوري 
را در تولید همگرايی ملی و در نتیجه امنیت پايدار دارند. علت اين موضوع را می  توان به 
ذاتی بودن آثار هويتی و جوشیدن از چشمه هستي شناختي و معرفت شناسي انسان ها 
دانست؛ زيرا فرد منتسب به يک هويت، آنچه را كه امنیت خود و قوم خود تلقي مي كند 
و منافعي را كه در همگرايي قومي ادراک می  كند و مي بیند، عیناً همانی می پندارد كه 
در مالحظات همگرايي ملي و در سیاست گذاري دولت ملي شکل مي گیرد. بنابراين به 
دلیل ماهیت عوامل هويتي در تولید همگرايی ملی، و طبق نظر اغلب صاحب نظران، 
را  امنیت  نوع، شکل، شدت و بسامد  را متغیر مستقل دانسته كه  متغیرهاي هويتي 
تعیین مي كنند. اين متغیرها ماهیتاً امنیت را پايا مي كنند و مولد امنیت پايدارند؛ اما 
اين بدان معني نیست كه ساير متغیرها اثر خاصي را تولید نکنند، بلکه ساير عوامل 
غیرهويتي در صورت انجام درست كارويژه هايشان با ايجاد اثر در مسیر تأثیر متغیر 
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مستقل )هويت( بر متغیر وابسته )امنیت( مي توانند بر شدت كارويژه هاي عوامل هويتي 
بیفزايند يا با عدم انجام درست كارويژه ها، موجب كاهش پايايي امنیت، هم در بعد 
مهندسي  بر  مبتني  رويکردي  در  است  بديهي  شوند.  كیفیت  لحاظ  به  هم  و  زماني 
و  نهادي  متغیرهاي  گروه  دو  از  استفاده  و  دست كاري  با  مي توان  امنیت  معماري  و 
معیشتي به عنوان متغیرهاي مداخله گِر تسهیل كنندة موجباِت جبران ِ كسرِي هويت 
ملي و حاكمیتي از هويت قوم مورد مطالعه را فراهم كرد. يک حاكمیت  خوب عالوه 
بر تغییر و تحولي كه با مهندسي مبتني بر كاركرد جامعه پذيري گروه عوامل نهادي 
بر متغیر مستقل هويتي ايجاد خواهد كرد، مي تواند با تأمین معیشت مردم به ايجاد 

همگرايي ملی كمک كند و امنیت را دوام بخشد.
نکته جالب توجه اينکه عالوه بر متغیرهاي مستقل هويتي و مداخله گر تسهیل كنندة 
معیشتي و نهادي، متغیرهاي خارجي نیز نوعاً به دلیل ماهیت رقابت و آنچه واقع گراها 
بدان به خوبي اشاره كرده اند، غالباً در دسترسي به منابع محدود، اثر كنترل كننده و 
كاهنده اي بر امنیت پايدار، به خصوص پايداري امنیت دارند. در اين الگو نشان داده شد 

كه عوامل هويتي موجب دوام نسبتاً درازمدت و نهادي شده امنیت می شوند. 
با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد به  رغم اهمیت اثر عوامل هويتي بر امنیت 
پايدار، الزم است سیاست گذاران به ِصرف تمايزات هويت قومي يک قوم خاص با هويت 
ملي، ناامید نشوند بلکه با تحلیل حساسیت و مهندسي ساير متغیرها به دوام امنیت 
كمک كنند. به طور خالصه مي توان گفت راهکار و راهبرد تأمین امنیت در بعد داخلي 
و در مناطق قومي، كارامدي و اثربخشي حاكمیت در ابعاد نهادهاي جامعه پذيري و 
انجام صحیح تکالیف معیشتي است تا مردم به حاكمیت حس اعتماد و اطمینان پیدا 
كنند. حاكمیت نیز موظف است در مواجهه با بازيگران خارجي با خوداتکايي و تولید 

قدرت و اقتدار، مانع تأثیرگذاري اين متغیرها بر اقوام و گروه هاي داخلي شود.
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6،  فروردين و ارديبهشت.
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ـ سیسک، تیموتی )1379(، »تقسیم قدرت و میانجی گری بین المللی در منازعات قومی«، 
ترجمه مجتبی عطارزاده، انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
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انتشار.
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ملی، شماره 2و 3، زمستان و بهار.

ـ صبوری، منوچهر )1381(، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر سخن.
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ـ قنادان، مطیع و همکاران )1375(، جامعه شناسی مفاهیم کلیدی، تهران: نشر آوای نور.
ـ كاتم، ريچارد )1371(، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدين، انتشارات كوير.

ـ كاستلز، م )1380(، عصر اطالعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ، جلد دوم، قدرت هويت، ترجمه 
حسن چاوشیان، ويراستار ارشد علي پايا، تهران: طرح نو.
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كاشاني، چ 1، تهران: نشر شیرازه.
 ـ گیدنز، آنتونی )1381(، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری،  چ8، تهران: نی.

ـ محسنی، منوچهر )1378(، مقدمات جامعه شناسی، تهران: نشر دوران.
ـ مقصودی، مجتبی )1380(، تحوالت قومی در ایران؛ علل و زمینه ها، چاپ اول، تهران: مؤسسه 
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