
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 02/11/1191 دريافت: تاريخ

 11/1/1190 پذيرش: تاريخ
 فرهنگي مديريت مجله 

 3191 بهار /ومسو  بيست شماره /متهش سال

 

 «ياجتماع -يفرهنگ تيامن» يتيريمد يارائه الگو

 رانيدر ا تيبر اساس عناصر هو 
 

 يريام يصالح رضا ديس

 salehi@csr.ir قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم ،يعلم ئتيه عضو

 يقدم محسن

 m.ghadami@Srbian.ac.ir قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم ،يعلم ئتيه عضو

 فاطمه براتلو

 ،يامور فرهنگ يزير برنامهو  تيريمد يدکترا آموخته دانش 

 )مسئول مکاتبات( baratlou@ihcs.ac.ir قاتيواحد علوم و تحق ،يدانشگاه آزاد اسالم 

 

 چكيده

به شناسايي  ،يفرهنگ يزير برنامهو  تيريمد يامنيت در شاخه تخصص يتيريو مد يبا هدف بسط نظر قيتحق نيا

 قيتحق نيآن پرداخته است. ا تيريمد يبرا يمفهوم يدر کشور و ارائه الگو «يو اجتماع يفرهنگ ِتيامن»عناصر 

هويت ملي، هويت قومي، هويت مذهبي،  شامل رهاياست. متغ ينييارائه الگو به روش تب زيو ن شيمايبر پ يمبتن

سنجش هويت  مربوط هياول يها بر داده يمبتن هيثانو لياست. در تحل  يفرهنگ-ياجتماع تيامن ريهويت مدرن و متغ

 يبرا يعامل ليکاررفته شامل تحل به يآمارهاي  روش ت،يجمعي در ايران با ابعاد فرهنگي، اجتماعي و سياسي هو

 (T)آن، آزمون  يبيهمراه با آزمون تعق انسيوار ليتحل يهمبستگ بيو ضر يفيآمار توص يها وش، رها سازه دييتأ

 دهيرس دييتأاستان به  زدهيدر س يريگ اندازهابزار  ييايو پا يياست؛ روا  دمنيعدد ثابت و آزمون فر کيبا  سهيدر مقا

 است. يبند دستهدر سه قطب قابل  يبررس نيا جيبر اساس نتا .است

با  ياجتماع-يفرهنگ ِ تيامن شي، پاها فرهنگخرده  انيموجود در جمع مهاي  يدشوار رغم به يکل کرديور انعنو به

را ها  يو استراتژها  استيس يريکارآمد جهت سوگ ييالگو تواند يماست،  تيکه همان هو تيتوجه به رکن امن

با مطالعات  يعموم در حوزهناسي ش مسئلهو  يياب مسئله بر يمبتن يشناس روشبه لحاظ  نديفرا نيعرضه کند. ا

مقاطع  در شيپا نيتخصصي خبرگان است. ا يها دگاهيدفرا تحليل يا تحليل ثانويه و  رينظ يفيو ک يکم يليتکم

 يپژوه ندهيآفراتر از آن همراه با  يو حتها  شکاف يابيو ارز هاي مخاطب عامالن و گروه دگاهيمختلف زماني، از د

 ديدهاي پيش رو قابل انجام است.و ته ها فرصت تشناخ منظور به

پارسونز، مکتب کپنهاک، نظريه كنش  AGIL يالگو ت،يامن ِتيريمد ،ياجتماع - يفرهنگ ِتيامن كليدي: واژگان

 عدم تمرکز استيس  ت،يهو کياستراتژ يرهايمتقابل نمادين، متغ
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 مقدمه

ا جمع ي يمحور ِت فرديامنيت در دو وضع مسئله

تهديد تا  يقيفقدان حقاز  يوستاري، در پيمحور

با  يذهن ي مقابله يشتر برايب يها گيري از فرصت بهره

از  يارين رابطه بسيف است. در هميتعر فهم قابل يناامن

ِت ياز واژه امن يدرست بهِت جامعه، يامن يجا بهن يمحقق

ن اساس در هر جامعه يکنند؛ بر ايم استفاده  1تيهو

در حوزه مهم  ي مسئلهک ين يِت معيبا هو يخاص

از مفهوم  يا شناختي يادراک يت، وجود دوگانگيامن

-يت فرهنگيامن يت و بر اساس آن از معنايهو

ملت خواهد بود. عدم تطابق  -ان دولت يم ياجتماع

ها در عمل ملت -نزد دولت يو شناخت يادراک يمرزها

است.  يا احتمالي يد واقعيط تهديمنجر به وقوع شرا

 يا تصديت و يمال حاکمِاع تنها نهن حالت يدر ا

آنان از نگاه ناظر هاي  ا برنامهيو ها  استيدر سها  دولت

شود، بلکه  مي ت محسوبيه هويد علي، تهديرونيب

 – يت فرهنگياز آنان به امنيسطح انتظار جامعه از ن

در عدم پاسخ  يو احساس ناکام نشده نيتأم ياجتماع

نه بروز ي، خود زميازين نيو مطمئن به چن يکاف

 را فراهم خواهد ساخت. يحساس ناامنا

 

 گونه همان نجايادر  ياجتماع-يت فرهنگيمفهوم امن

ا عدم يکه در شکل باال نشان داده شده به وجود و 

ان دولت، يم يد در فضايا احساس تهديد و يوجود تهد

حاکمه که همان ساختار سياسي است  ئتيهقدرت يا 

ن در حوزه و ملت، شهروندان و مخاطبان آنا سو کياز 

 ياجتماع-يت فرهنگيامن نجاياگردد؛ در  يم بر يعموم

ان توجه يابد. شاي مي ت معنا و مفهوميعناصر هو برمدار

 ير تکامليت در سيامنهاي  هيش از آ ن که نظرياست، پ

ت يبرسند، اهم يتيهو يرهايخود به بارزتر شدن متغ

ِش يمانه و ژرف انديت حکيريدر مد يتيهو يرهايمتغ

 ينيد پردازان هينظرم مورد التفات يه در قرآن کرجامع

درک و  شمندان هم بوده است.ير انديو سا يچون فاراب

، در جامعهت يک هويت عناصر استراتژيوضع ييشناسا

ت آن در يريو مد يتيدات امنيتهد ييشناسا يمقدمه

 است. يحوزه عموم

ت يت بر امنيريِاعمال مد در يينها يرهايمتغ ازآنجا 

 يايموجود در جغرافهاي  يژگيبر و يمبتن جامعه

ت يت امنيرين مديجوامع است، بنابرا يفرهنگ

، يابي مسئلهعلم و هنر  عنوان به ياجتماع-يفرهنگ

وضع موجود در  يبرا شمندانهياند ريتدبو  ينيب شيپ

وضع مطلوب،  يسو بهجامعه  شبرديپو  نيتأم يراستا

تواند به  مي است که يمکان – يز زمانيمتما يتيريمد

 يرهايبر متغ يو مبتن کساني يزياز هر نوع تجو دور

، ينيدر چهار شاخه د نجايات )در يهو يک بومياستراتژ

 و مدرن( در نظر گرفته شود. ي، مليقوم

 

 
 ياجتماع-يت فرهنگياز امن ياز سازمان جامعه و شکاف ادراک ي(: هرم فرض1شکل )

 اجتماعی -فرهنگیامنیتِ 
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 ات پژوهشيادب -3

ل يق از موارد ذيتحق نيدر ا يچارچوب نظر يبرا

 و به اقتضاء بهره گرفته شده است: يبيترکبه صورت 

 يتيريد مديک مقوله جدي 2،يت فرهنگيري. مد1-0

 است که در اواخر قرن نوزدهم مطرح شده و به

و ها  ازياجماع بر ن تر مهمو از آن  ازهاين ييشناسا

ها  ان فرهنگيمشترک در رابطه م يارهايبه مع يابيدست

 پردازد. يمها  و دولت

ت، يامن يبرا ياجتماع-ي. اتخاذ عنوان فرهنگ0-0

پارسونز بوده که اذعان دارد،  AGIL يبر اساس الگو

 يتمام يو کارآمد ياثربخشجهت  يضرور يازهاين

اجتناب از  يستم، برايک سي عنوان بهو جامعه  ها ستميس

ستم شامل يا سيت نظام و يا بحران در کليچالش و 

 ت:ر اسيموارد ز

 (A):3 ن خود با محيط و محيط با نيازهايشيانطباق ب 

 (G):4 دستيابي به اهداف 

(I):5 و روابط بين سه  يکل طور بهدر روابط  مانسجا

 كاركرد ضروري ديگر

 (L)
 يد، حفاظت و احيايا تمهيت يو مشروع ءبقا 6:

 افراد و الگوهاي فرهنگيهاي  انگيزه

و  يماعن موارد دو خرده نظام اجتيان ايدر م

در  ياساس يجامعه نقش يبا انسجام و بقا يفرهنگ

-يت فرهنگيا امنيت دارند. بقا و انسجام يامن نيتأم

مورد  يت فرهنگيريدر حوزه فرهنگ و مد ياجتماع

 ق است.ين تحقيا ديتأک

ت، يموجود در حوزه امنهاي  هيان نظري. از م1-0

که توسط « مطالعات امنيت كپنهاك»ا يمکتب کپنهاک 

 دربارهانتشار چندين اثر  يان و همكاران او در پبوز

باشد.  مي موضوع امنيت شکل گرفته است، مورد نظر

 يت اجتماعيمفهوم امن يشناس اصطالحن مکتب به يا

با طرح بعد اجتماعي امنيت جايگاه جديدي  پرداخته و

به موضوع مستقل امنيت داده است. در رويكرد اخير 

ا همراه با نوعي احساس اي از نهاده مجموعه»امنيت، 

جامعه به هويت باز »است. پس « هويت مشترك

 عنوان بهگردد، به برداشت جوامع و افراد از خود  مي

هيچ ترديدي  ويور و همكارانش بي« اعضاي يك جامعه

امنيت »اذعان دارند ارزشي كه بايد تحت عنوان 

 نيبر امحفوظ بماند، هويت اجتماعي است. « اجتماعي

ت اجتماعي به توانايي يك جامعه براي امني»اساس، 

تداوم بخشيدن به سرشت گوهري خود تحت شرايط 

 «.مربوط استمتحول 

ت، يموجود در حوزه هوهاي  هيان نظريدر م .4-0

 8( که بر تركيبيSIT) اي 7نيمکتب کنش متقابل نماد

 ديتأکمتكثر  9هايا خوديت يبودن، تنوع و وجود هو

 دارد، مورد توجه بوده است.

 

 روش پژوهش

و  يت فرهنگيامن ق با هدف توسعهين تحقيا

در کشور، به شناسايي عناصر امنيت فرهنگي  ياجتماع

آن پرداخته است.  يتيريمد ياجتماعي و ارائه الگو –

ق شامل يتحق يرهاياست، متغ يشيمايق پيروش تحق

)با ابعاد اجتماع ملي، فرهنگ ملي و  هويت ملي

، هويت قومي )با زني( سياست ملي و خود برچسب

ابعاد اجتماع قومي، فرهنگ قومي، سياست قومي و 

با چهار بعد فرهنگي، )مداري(، هويت مذهبي  قوم

اجتماعي، هويت ديني، رفتار ديني(، هويت مدرن )با 

هاي بنيادي مدرنيته در بعد  ابعاد گرايش به ارزش

اجتماعي و معرفتي، گرايش به غرب و هويت جهاني يا 

 يفرهنگ-يت اجتماعير امنيرايي( و متغالمللي گ بين

 است. ينييز ارائه الگو با روش تبيبوده و ن

 يق عبارت است از: الگوين تحقيدر ا ياصل سؤال

اجتماعي  ـ يفرهنگ تي امنيتيريمطلوب مفهومي و مد

ابعاد و  يفرع سؤاالتدر ايران چيست؟ و در 

اجتماعي،  ـ يت امنيت فرهنگيريدر مد مؤثر يها مؤلفه

ک شامل هويت ديني، هويت مدرن، هويت يتفک به

 قرار گرفته است. يمورد بررس يملي، هويت قوم
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 رهايمتغ يف آماريتوص :(1جدول )

نيانگيم حجم نمونه  نيانگيم يخطا انحراف استاندارد   

 02416. 51023. 3.3229 446 ت مدرنيهو -سميمدرن ياديبنهاي  ش به ارزشيگرا

 02448. 51701. 3.6216 446 ت مدرنيهو -ييگرا جهانا يشدن  يجهان

 03603. 76089. 3.1283 446 ت مدرنيهو -سميش به مدرنيگرا

 02211. 46703. 4.0814 446 يت مليهو -يبعد فرهنگ

 03373. 71244. 2.9234 446 يت مليهو -يبعد اجتماع

 02171. 45807. 3.8334 445 يت مليهو -ياسيسبعد 

 01788. 37763. 2.8777 446 يت مليهو -يت مدنيبعد هو

 02280. 48037. 3.6651 444 يت قوميهو -يو اجتماع يبعد فرهنگ

 03414. 71769. 3.0637 442 يت قوميهو -تيقوم ياسيبعد س

 03032. 63886. 2.9364 444 يت قوميهو -يبعد قوم مدار

 03458. 72942. 3.6166 445 يت مذهبيهو -يبعد فرهنگ مذهب

 03761. 79340. 3.3613 445 يت مذهبيهو -يبعد رفتار مذهب

 03633. 76631. 3.7082 445 يت مذهبيهو -يت مذهبيبعد هو

 

نامه مربوط به  ه موجود از پرسشياول يها داده

 يبررسي و سنجش هويت جمعي در ايران بوده که مبتن

بر فرض تركيبي و چند بعدي بودن هويت است. 

زده استان به روش ين ابزار که در سيا ييايو پا ييروا

 دييتأو  يريگ مورد اندازه قباًلاجراشده،  يريخوشه گ

و ها  سازه دييتأ يبرا يل عاملياز تحل .گرفته استقرار 

استفاده  يب همبستگيو ضر يفيآمار توص يها از روش

ق شامل ين تحقيدر ا يآمارهاي  روش شده است.

 Tآن و آزمون  يبيانس، همراه با آزمون تعقيل واريتحل

ج به جامعه يم نتايتعم يک عدد ثابت برايسه با يدر مقا

 است. دمن يو آزمون فر يآمار

 

 پژوهشهاي  افتهي

مربوط به  يفيتوص يآمارها 1شماره جدول 

 .دهد يرها در نمونه استان تهران را نشان مين متغيانگيم

در  رهايه متغيشود کل مي که مشاهده طور همان

تنها  ؛ وباشند يرت مکيف لينمونه باالتر از سه در ط

ت يهو -يت مدني، بعد هويت مليهو -يبعد اجتماع

ن کمتر از يانگياز م يت قوميهو -ي، بعد قوم مداريمل

ج نمونه يم نتايتعم يسه برخوردارند. در مرحله بعد برا

سه با عدد ثابت يمقا در 10(Tاز آزمون ) يبه جامعه آمار

 .شده است)سه( استفاده 

کرد که  يريگ جهيتوان نت ي( م0طبق جدول شماره )

شود و در سطح  يحذف م يت قومياز هو ياسيبعد س

 -ير بعد اجتماعين سه متغيانگيدرصد م 9۹نان ياطم

، بعد قوم يت مليهو -يت مدني، بعد هويت مليهو

کمتر از عدد  يدر جامعه آمار يت قوميهو -يمدار

ت چهارگانه يابعاد هوهاي  ثابت )سه( است. رتبه

ر يب در جدول زي( به ترت0ل شماره )مربوط به جدو

 آمده است.
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 استان تهران يرهايمربوط به متغ يا نمونهتک  T (: آزمون0جدول )
 1عدد ثابت =  

درجه  tآماره آزمون  

 يآزاد

 يدار يمعنسطح 

 دوطرفه

اختالف 

 نيانگيم

 ٪5نان در سطح يفاصله اطم

 حد باال نييحد پا 

 3704 2754. 32288. 000. 445 13.364 ت مدرنيهو -سميمدرن  ياديبن يارزشها به شيگرا

 6697. 5735. 62158. 000. 445 25.390 ت مدرنيهو -ييگرا جهان اي  شدن يجهان

 1991. 0574. 12825. 000. 445 3.560 ت مدرنيهو -سميش به مدرنيگرا

 1.1249 1.0379 1.08139 000. 445 48.900 يت مليهو -يبعد فرهنگ

 0103.- 1429.- 07661.- 024. 445 2.271- يت مليهو -ياعبعد اجتم

 8761. 7908. 83345. 000. 444 38.382 يت مليهو -ياسيسبعد 

 0872.- 1575.- 12232.- 000. 445 6.841- يت مليهو -يت مدنيبعد هو

 7099. 6203. 66510. 000. 443 29.175 يت قوميهو -يو اجتماع يبعد فرهنگ

 1308. 0034.- 06373. 063. 441 1.867 تيقوم ياسيسبعد  – يت قوميهو

 0040.- 1232.- 06363.- 036. 443 2.099- يت قوميهو -يمدار بعد قوم

 6845. 5486. 61658. 000. 444 17.832 يت مذهبيهو -يبعد فرهنگ مذهب

 4352. 2874. 36127. 000. 444 9.606 يت مذهبيهو -يبعد رفتار مذهب

 7796. 6368. 70824. 000. 444 19.496 يت مذهبيهو -يت مذهبيبعد هو

 

 چهارگانههاي  تيت ابعاد هوي(: اولو1جدول )
 1 يت مليهو -يبعد فرهنگ 48.900

 0 يت مليهو -ياسيسبعد  38.382

 1 يت قوميهو -يو اجتماع يبعد فرهنگ 29.175

 4 ت مدرنيهو -ييگرا جهان اي  شدن يجهان 25.390

 ۹ يت مذهبيهو -يت مذهبيبعد هو 19.496

 6 يت مذهبيهو -يبعد فرهنگ مذهب 17.832

 7 ت مدرنيهو -سميمدرن  ياديبن يارزشها به شيگرا 13.364

 8 يت مذهبيهو -يبعد رفتار مذهب 9.606

 9 ت مدرنيهو -سميش به مدرنيگرا 3.560

 12 تيقوم ياسيبعد س – يت قوميهو 1.867

 11 يت قوميهو -يمدار بعد قوم 2.099-

 10 يت مليهو -يبعد اجتماع 2.271-

 11 يت مليهو -يت مدنيبعد هو 6.841-

 

ـ با انجام آزمون فر ابعـاد مختلـف از    يبـرا  11دمني

 .ر حاصل شده استيج زيت چهارگانه نتايهو يرهايمتغ

ج يدهنـد، نتـا   ينشـان مـ   4جـدول  کـه   طـور  همان

 است. دييتأدرصد مورد  9۹نان يدر سطح اطم يبند رتبه

 چهارگانههاي  تيمربوط به هو يبند طبقه (:4جدول )

 1 يت مليهو -يبعد فرهنگ 85۹0

 0 يت مليهو -ياسيسبعد  7511

 1 يت قوميهو -يو اجتماع يبعد فرهنگ 7526

 4 ييگرا جهانا يشدن  يجهان 7521

 ۹ يت مذهبيهو -يت مذهبيبعد هو 6582

 6 يت مذهبيهو -يبعد فرهنگ مذهب ۹570

 7 يت مذهبيهو -يببعد رفتار مذه 45۹0

 8 ت مدرنيهو -سميش به مدرنيگرا 4511

 9 يت قوميهو -يمدار بعد قوم 4522

 12 يت مليهو -يبعد اجتماع 1587

 11 يت مليهو -يت مدنيبعد هو 1548

 

 1789 تعداد
Chi-Square 451۹8 

D.F. 12 
Asymp.sig 222/2 
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 اتشنهاديو پ يريگ جهينت

ها  تيهو يجتماعا-يِت فرهنگيدر بحث از امن

ت و يرينقش را بر عهده دارند؛ در مد نيتر ياصل

، توجه به حضور سازگار يامور فرهنگ يزير برنامه

 ياجتماع-يِت فرهنگيمنجر به احساس امنها  تيهو

ن يان ايم يعيخروج از تعادل طب هرگونهبوده و 

 -يفرهنگ ياحساس ناامن مسئلهجامعه را با ها  تيهو

 يرهايمتغ نجاياهد کرد. در مواجه خوا ياجتماع

در  ياجتماع -يت فرهنگيت امنيريمد يک براياستراتژ

ت در ابعاد يهو يرهايمجموع شامل آن دسته از متغ

چهارگانه خواهند بود که به قضاوت جامعه که هدف و 

ت يحق مرجع يز دارايها و ن تيريمخاطب ِاعمال مد

است.  يزان فراوانين ميکمتر ياند، دارا تيدر حوزه امن

ِک ين مسائل استراتژييدر تب يرها عنصر اساسين متغيا

 حوزه فرهنگ هستند.

ک که با نام انسف يت مسائل استراتژيريکرد مديدر رو

( نسبت 1986) يديبه ا يهمراه بوده و در بخش دولت

ص و حل يمتوجه تشخ ياصل ديتأکشود،  يداده م

مسائل  (؛1۹، 1170سون يک است )برايمسائل استراتژ

بودن  يبلندمدت بودن، رقابت يژگيک از سه ويتراتژاس

 يداشتن برخوردارند )احمد ياتينقش ح يو دارا

ارانه با ي(. برخورد آگاهانه، محققانه و هوش1174،1۹

رامون يار موجود پيبسهاي  ن مسائل با توجه به چالشيا

ن عناصر يازمند رصد مستمر اين يفرهنگهاي  تيفعال

 است. ياجتماع – يِت فرهنگيمربوط به امن

 

 

 
 

در کشور يفرهنگ -يِت اجتماعيت بر امنيريک در مدياستراتژ يها (: مؤلفه0) شماره ينمودار مفهوم  

 

 

 اجتماعی-امنیِت فرهنگی

 هویت دینی

 هویت قومی

 هویت ملی

 هویت مدرن

 )+( بعد فرهنگ مذهبی

 بعد هویت مذهبی)+( 

 ( بعدقوم مداری -)

 بعد هویت مدنی (  -)

 )+( بعد فرهنگی واجتماعی

 بعد فرهنگی)+( 

 بعد اجتماعی (-)

 بعد سیاسی)+( 

 )+(
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کـه   يتيق، ابعـاد هـو  ين تحقيدر رصد انجام گرفته در ا

ــاالتر يدارا ــن ميب ــي ــتند  يزان فراوان ــههس ــوان ب  عن

 – يت فرهنگـ يـ ت امنيا نقاط قوت در کليها  يتوانمند

ن ينقـش کننـد، بنـابرا    يفـا يتوانند ا يجامعه م ياعاجتم

ت و هـدف  يريد مورد توجه مديهستند که با ييرهايمتغ

ـ ا ي رنـد. مجموعـه  يگ قـرار هـا   استيس رهـا در  ين متغي

ــوان 0شــماره ) ينمــودار مفهــوم  عناصــر»( تحــت عن

در  يفرهنگ -يِت اجتماعيت بر امنيريمد درک ياستراتژ

ـ بـا عالمـت ) ( و    با توجه به وجه قوت که« کشور ا ي

 نشان داده شده است. وجه ضعف که با عالمت )ـ(

نده يدر آ يش رويک درباره تحوالت پيتفکر استراتژ

مهم  يريتأث يرونيو چه در وجه ب يچه در وجه درون

بنا  ل به اهداف خود را دارد؛ين يمجموعه برا ييبر توانا

-يِت فرهنگيِت امنيريق، در مدين تحقيج ايبه نتا

 يشنهاديپ يک از عناصر مربوط به الگويهر  ياعاجتم

 ين استراتژيدر تدو يديکل يدر زمان اجرا، عنصر

دارند،  ز اذعان ين 13شندل و 12گونه که هافر است. همان

 يت براين کننده و پراهمييتع ييها تيفعال ها ياستراتژ

و  ها فرصتها با  تيو قابل ين منابع درونيب يهماهنگ

 ي( و نقش1187،02 ي)ناظمبوده  يرونيدات بيتهد

 دارند. يت موفق فرهنگيريدر مد ياتيح

 

ک به ياستراتژ يرهايمتغ يقيتطب يبازنگر نيچن هم

با استفاده از روش  دست آمده از نمونه استان تهران

 يتر قيدقن ييزده استان نمونه، تبيانس در سيل واريتحل

. داده استک در کشور به دست ياستراتژ يرهاياز متغ

نشان ها  ها در مجموع استان نيانگيم يمگنسنجش ه

 يها استاندر  يا نمونههاي  ن نظرات گروهيداده که ب

ن يدار وجود دارد. ا يزده استان( تفاوت معنيمختلف )س

 يالگو ياست تمرکز براياست که س يبه آن معن

کارآمد نخواهد  ياجتماع – يِت فرهنگيِت امنيريمد

( نشان داده شده ۹)گونه که در جدول شماره  بود. همان

ت يامن»ِت يريک همسان در مدياستراتژ يرهاياست، متغ

 يک در سه قطب جايبه تفک« ياجتماع -يفرهنگ

ستان و بلوچستان، تهران يس يها استاناند. اگرچه   گرفته

رند، اما يتوانند قرار گ يو کردستان در هر سه قطب م

و  ي، مرکزيو غرب يجان شرقيزد، آذرباي يها استان

 ارند. ک قطب قرار ديالن تنها در يگ

 ن:يبنابرا

ده، با يک پدي عنوان بهو  يعيطب يجدا از معنا امنيت

ها، عناصر، اقسام و سطوح تحليلي متعددي  همه مؤلفه

هاي  قت اصطالحي پنهان، با ويژگييکه دارد، در حق

ب مفهوم ين ترتيو معرفتي است، به هم شناختي انسان

 يذات يژگيبا توجه به دو و نجاياکه در  يت فرهنگيامن

ت يامن عنوان بهت يانسجام و بقا در دل مفهوم امن

 يفرهنگ ياينام برده شده، در جغراف ياجتماع-يفرهنگ

 ابد.ي يجوامع معنا م

ت ي، فهم امنياجتماع-يِت فرهنگيِت امنيريدر مد

 يژگيو نيتر عمدهکه  يانه و تفهميک افق معناگرايدر 

 يتيرير امور است، امکان مدآن بسنده نکردن به ظواه

که ازآنجان يآورد. بنابرا مي را فراهم مؤثرکارآمد و 

ها ک استانيبه تفک ياجتماع -يت فرهنگيت امنيريک همسان در مدياستراتژ يرهاي(: متغ5جدول )  
ستان يس يت مليهو -يت مدنيبعد هو

 و بلوچستان
 لرستان کردستان تهران

 يجان غربيآذربا
 يمرکز

 يخراسان جنوب هرمزگان

 يمل تيهو -يبعد اجتماع

 ستان و بلوچستانيس

 تهران

 کردستان

 زدي
 يجان شرقيآذربا

 يخراسان جنوب 
 هرمزگان 

 النيگ 

 يت قوميهو -يبعد قوم مدار
 ستان و بلوچستانيس 

 تهران
 کردستان
 لرستان
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 يها در فرهنگ يشناخت يبه الگو يابي دستنوع 

-يِت فرهنگيامن ِتيريمد يمختلف متفاوت است، الگو

 ير بوميواحد و غ يتواند از الگو نمي زين ياجتماع

و  ينيت دينمونه سهم و وزن هو عنوان بهت کند. يتبع

کسان ي... نزد جوامع  يت قوميت مدرن و هويهو

ب ياز ترک ها آن يتيممکن است معادله امن يست، حتين

 برخوردار باشد. يمتفاوت

ر يردو متغق هيران و در زمان انجام تحقيدر ا 

پرقدرت  يعناصر عنوان به، يت مليو هو يت قوميهو

 محسوب شده و ياجتماع-يِت فرهنگيامن يدر برقرار

در  رگذاريتأثک و ير استراتژيمتغ عنوان بهتوانند  مي

ت يامن»ت يريکارآمد و اثربخش مربوط به مد يالگو

 يرهايند. متغينقش نما يفايا «ياجتماع-يفرهنگ

در  ياجتماع -يت فرهنگيت امنيريک در مدياستراتژ

 ب عبارت خواهد بود از:ياستان تهران به ترت

 يت مليهو -يت مدنيبعد هو -1

 يت مليهو -يبعد اجتماع -0

 يت قوميهو -يبعد قوم مدار -1

ت يري( به امکان تناظر در اعمال مد۹در جدول شماره )

اشاره ها  ان استانيهمسان مهاي  يبر اساس استراتژ

ضرورت عدم تمرکز در  ديمؤن جدول يشده است؛ ا

-يت فرهنگيريمد ران است.يدر ا يت فرهنگيريمد

ق از عدم تمرکز يج تحقيران که بنا به نتايدر ا ياجتماع

در سه قطب  ين بررسيج ايکند، بر اساس نتا مي يرويپ

 است. يبند دستهقابل 

ت فرهنگ که يرينه مديات موجود در زمياگر نظر

را در دو  هاست فرهنگت خرده يرياز مد يمصداق

 يهمانندسازو جذب و  يفرهنگ ييتکثرگرا يدسته کل

ن ياز ا يبيترک يشنهاديپ يرسد الگو يم، به نظر ميبدان

 ياست بر الگو يدييتأافته ين يدو خواهد بود. ا

که در موضوع  يريام يوحدت در کثرت صالح

ن باره يبه کار برده شده است، در ا يمنازعات قوم

 ست:ان اير قابل بيموارد ز

و  يات فرديح ريناپذ ييجداز جزء يتفاوت و تما -1

 ين، سطوح فردينوع انسان و بنابرا ياجتماع

)کالن( آن است.  يمل – ي)خرد( و اجتماع

 ستند.ين يزات حذف شدنيو تماها  تفاوت

 ينسب يآن همواره امر يوحدت در سطح اجتماع -0

 يتا همگون يدر خصال فرد يان همگونياست و م

و  ي، آرماني، اعتقاديستيز ،يدر سطوح فرهنگ

 نوسان دارد. ياسيس يساختار

از  يان اجتماعات ضرورتًا ناشيتعارضات درون و م -1

ست که تصور شود ين ها آنان يدرون و مهاي  تفاوت

 تعارضات کاهشها  ل تفاوتيا تقليبا حذف و 

 ابد.ي مي

ار ساختار و جهت يبسهاي  وجود تفاوت رغم به -4

 وحدت است. يسو به ياجتماعات انسان يکل

به  يو مل يانسجام و وحدت اجتماعهاي  استيس -۹

 يصفات و خصال ذات يساز کسانيتوجه به  يجا

د يبا يو اجتماعات انسان ها گروهافراد،  يو اکتساب

 ييت و همسويانسجام در کل يبه وحدت به معنا

 آن معطوف گردد. يريگ جهتدر 

عام و  طور بها جهان ي يهست يذات يژگيتنوع و -6

خاص است. در پس و ظاهر  طور به يانسانموجود 

عالم  يان اجزايم يو همبستگ يوستگيپ يتنوع نوع

نشانگر نظم عام  يوستگين پيشود که ا مي مشاهده

 يريام ياست )صالح يهست يمنتشر در اجزا

118۹ ،70-71.) 

 ريناپذ امکانخالص  يا ملتياجتماع  ينيوجود ع

همواره ، ها فرهنگان خرده ياست. در جمع دشوار م

وجود دارند که کار انسجام را  يقدرتمند يتيعناصر هو

ران ين و مذهب در ايکه د يمانند نقش  کنند، مي ليتسه

 يت فرهنگيريش فرض که مدين پيدهد. با ا مي انجام

انت از فرهنگ را بر عهده دارد، يچون ص يرسالت

ِ  تيش امنيج حاصل از پاي، نتايکرد کليرو عنوان به

ت که همان يبا توجه به رکن امن ياجتماع-يفرهنگ
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و ها  استيکارآمد از س ييتواند الگو يم ت است،يهو

ند به ين فرايرا عرضه کند. ا يفرهنگهاي  ياستراتژ

 کند: يم يروير پيز ياز توال يشناس روشلحاظ 

بـا   يعموم در حوزهشناسي  مسئلهيابي،  مسئله -1

، فـرا تحليـل يـا تحليـل     يفيو ک يکم يليمطالعات تکم

 تخصصي خبرگان يها دگاهيدثانويه و 

  مسئلهف يتعر -0 

 مسئلههاي تعيين  ف شاخصيتعر -1

 .مسائلدر  يبند تياولومعيارهاي  -4

ارزيابي  مقاطع مختلف زماني، با ش درين پايا

شناخت  منظور بههاي مختلف  عملكرد گذشته در حوزه

دگاه يارزيابي وضعيت كنوني از د نقاط قوت و ضعف،

و  ها آنان يو شکاف م هاي مخاطب گروهعامالن و 

 منظور بهفراتر از آن همراه با آينده پژوهي  يحت

و تهديدهاي پيش رو قابل انجام  ها فرصتشناخت 

 است.

ـ يت ايهو داشـته،   يدر اصـل جـوهره فرهنگـ    يران

ران بـا  يـ در ا يت جمعـ يـ و تعامل عناصر هو يستيهمز

 چهارگانـه  يرهـا ين رو در متغيعامل فرهنگ است. از ا

دارند از نقاط قـوت   يت فرهنگيکه ماه يت، ابعاديهو

 يدر کارآمد رگذاريتأث يريمتغ عنوان بهتوانند  مي بوده و

 يفـا يا «ياجتماع-يت فرهنگيامن»ت يريمد يو اثربخش

 ج نشـان داده شـده،  يگونه که در نتـا  همان ند.ينقش نما

ـ ( و هويا شهروندي) يت مدنيهو ت قـوم مدارانـه دو   ي

 هستند: يت ملياز هو ياجتماعکرانه از وجه 

 
ياجتماع - يت فرهنگيک در امنيعناصر استراتژ(: 1) ينمودار مفهوم  

 

متأخر  يا دهيو پد يامد دولت سازيپ يساز ملت

 يا مدني يت شهرونديشود، مفهوم هو مي محسوب

ا ي يت شهروندياست. در هو يت ملياز ابعاد هو يکي

ر در جامعه و مستلزم شهروندان براب عنوان بهمردم  يمدن

 يدر تالش برا يهمگون سازهاي  . پروژهاند احترام

د يرا پد« يو فرهنگ يت قوميچالش هو» يساز ملت

-يت فرهنگيآورده و منجر به عدم احساس امن

 (.9-11، 1186لو  يتقاست ) ياجتماع

ِف ي( تعريت محليا هوي) يت قوميمنظور از هو

تعلق،  و احساس يعضو گروه قوم عنوان بهخود 

و تعهد به اجتماع و خرده  يو وابستگ يبستگ دل

است که در  يجمع ياست. گروه قوم يفرهنگ قوم

خاطرات  يتر قرار دارد و دارا ک جامعه بزرگيدرون 

مشترک است.  يا ن ... از گذشتهيمشترک و عناصر نماد

ها در درون  از انسان ياجتماع کوچک عنوان بهن گروه، يا

 يجا« يادراک»ا ي« يقيحق»صورت  تر به بزرگ يا جامعه

رد. در هر دو حالت اعضاء قوم به تعلقات يگ يم

ح يدارند. الزم به توض يش آگاهيخو يقوم – يگروه

و  يکيولوژي، بينژاد يف گروه قوميتعر ياست که مبنا

ه ياما در دوره معاصر پا؛ است يزات فرهنگيا تماي

 .شده است ياديت زياهم يدارا يت قوميواقع يفرهنگ

 يابيف و معنايتعر يبرا يت منبع قدرتمنديقوم

قات که در يتحق يها افتهيران يدر ا شود. يمحسوب م

در  ييدانشجوهاي  نامه انيا پاي، يفردهاي  قالب پژوهش

ت و يد اهميمؤ ين اقوام مختلف انجام شده همگيب

 پور صمد ؛1181عالمي است ) يت قوميقوت هو

؛ 1186لو  ؛ تقي1182 ي؛ امان الله1181 يفکوه ؛1186

 متغیر استراتژیک 

 بعد اجتماعی از هویت ملی 

 

 متغیر استراتژیک 

 قوم مداری از هویت قومی   

 متغیر استراتژیک 

 بعد مدنی از هویت ملی
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 و فاطمه براتلو یمحسن قدم ،یریام یصالح درضایس 
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؛ 1181 ي؛ عبدالله118۹؛ صالحي اميري 1187 يانيحاج

 (.1181 يصري؛ ق1181فكوهي 

است  يا دهيعق ي، ُبعد قوم مداريت قومياما در هو

، رسوم، يدئولوژيها، ا هنجارها، ارزش نکهيابر  يمبن

 يا خرده فرهنگ خودي يخود فرهنگ يها سنت

مفهوم قوم  نيت را داراست. بنابراين موقعيتر يعال

 ي، عامليت قوميهو يوجه افراط عنوان به 14يمدار

ت بقاست؛ هم چنان که يانسجام و در نها يزا برا بيآس

 مشابه افراط در اصول مدرن اداره جامعه طور به

 – يت فرهنگيد در احساس امنيتهد ساز نهيزمتواند  مي

ت ياست که در دل هو يبين همان آسيباشد، ا ياجتماع

ت به اذهان يفرد يمنف يافراط در معنا واسطه به يمدن

ن خروج از اعتدال در بعد يکند. بنابرا مي خطور يرانيا

ت يا فردي يقوم مدار يسو به يت مليهو ياجتماع

 يت فرهنگيريت در مديپراهم يمسائل  ،يافراط يافتگي

ق و در يکشور است؛ هم چنان که در زمان انجام تحق

دولت مدرن  يکارها، سازويت ملياز هو يبعد اجتماع

 يانرژ ي... همواره دارا ي، قانون مدارير دموکراسينظ

 است. ياجتماع-يت فرهنگيامن يد برايخاموش تهد

 

 و مآخذ منابع

ک و ياستراتژ يزير برنامه(. 1174ن )ي، حسياحمد

 نما. هيسا يانتشارات ي، تهران، کانون فرهنگکاربرد آن

درباره  يهشپژو(. 1182بهاروند، سکندر ) يامان الله

، رانيلرها در ا ييايجغراف يو پراکندگ يقوم يوستگيپ

 تهران، نشر آگاه.

ک ياستراتژ يزير برنامه(. 1170سون، جان. ام. )يبرا

، ترجمه (1988) يردولتيو غ يدولت يها سازمان يبرا

 .يت دولتيريان، تهران، مرکز آموزش مديعباس منور

 ، ترجمهسمردم، دولتها و هرا(. 1178)باري  بوزان،

نشر  ،تهران  ،پژوهشكده مطالعات راهبردي

 .پژوهشكده مطالعات راهبردي

تنوع قومي، سياست حساسيت (. 1186فرامرز )لو،  تقي

چندفرهنگي و الگوي شهروندي: بررسي موردي 

، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال دهم، ايران معاصر

 .1۹شماره اول، بهار شماره مسلسل 

، يرانيت ايهو يشناس جامعه(. 1187م )ي، ابراهيانيحاج

 ک.يقات استراتژيتهران، نشر مرکز تحق

مديريت منازعات (. 118۹صالحي اميري، سيدرضا )

 ، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك.قومي در ايران

هاي هويتي در  مطالعه برجستگي(. 1181عالمي، مسعود )

 رساله كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي. ، ايران

(. 1181بر، محمد عثمان ) ني، محمد و حسيداللهعب

، رانيدر ا يت مليان بلوچ به هويش دانشجويگرا

 .4شماره  ران، يا يشناس مجله انجمن جامعه

گيري هويت و الگوهاي  شكل(. 1181ناصر )فكوهي، 

مجله  ،)مطالعات موردي لرستان( محلي، ملي و جهاني،

 .4شناسي ايران، دوره چهارم، شماره  جامعه

در  يت مليت عرب و هويقوم  (.1181، نوراله )يصريق

، ي، فصلنامه مطالعات راهبردرانيا ياسالم يجمهور

 ش شماره اول.يپ

 يها مؤلفه يمفهوم شناس(. 1187) ي، مهديناظم

 يعال يشورارخانه ي، دبيفرهنگ يت راهبرديريمد

 .يانقالب فرهنگ

 

 ها يادداشت

                                           
1 Identity Security 
2 Cultural management 
3 Adaptation 
4 Goal Attainment 
5 Integration 
6 Legitimacy 
7 Symbolic Interaction theory 
8 Companent. 
9 Self 
10 T-Test 
11 Friedman Test 
12 hofer 
13 schendel 
14 Ethnocentrism 
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