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  *براتلو فاطمه

  چكيده
كلـي از   يرف بشري همـواره برداشـت  اعلوم و معهمة ه به اين واقعيت كه جبا تو

 ةمفهـوم امنيـت در حـوز   بحـث دربـارة   ايـن مقالـه   موضوع  ،مفهوم امنيت دارند
با رويكردي تركيبي  ،ابتدا مفهوم امنيت فرهنگاز اين رو  .مديريت فرهنگي است

روابـط و  سـپس   بررسـي و  ،ي امنيتـي ها  ي فرهنگي و نظريهها  نظريه و استفاده از
و شده اسـت  با رويكردي تحليلي تبيين هاي ميان فرهنگ، هويت، و امنيت   نسبت

راهبردهاي امنيـت فرهنـگ در ايـران    كه  بر اين مبني ،ال اصليؤسيك به نهايت در
  .است شده پاسخ داده ؟كدام است
امعه و هويت گره جرهنگي فاهيم فزيرا با م ،رهنگي استفتوليد يك ناامني 

اوت و تمـايز  فـ تهويت براي بقا و امنيت خـود نيازمنـد   عالوه  به .است خورده
رهنگـي  فتمـان ژئوپليتيـك   فدر گ »هويـت ديگـري  ـ  هويت ما« بنابراين،. است
درون در البتـه ايـن بيـان هـم      .تواند تحليلي از احساس نـاامني ارائـه دهـد     مي

و  قابـل طـرح و پـردازش اسـت     هـا   رهنـگ فو هـم در ميـان    هـا   رهنگف  خرده
بر اساس . شود ميي امنيتي آشكار ها  تمانفرهنگي در گفنقش منابع  ترتيب بدين

ـ مچنين نگرشي  راهبردهـاي كـالن فرهنگـي،    بـه منظـور تـدوين     ة حاضـر، قال
ريـزي امـور    مـه تخصصي مـديريت و برنا  ةبراي استفاده در رشتارچوبي را هچ

  .پيشنهاد كرده استفرهنگي 
ژئوپليتيـك  ي، فرهنگـ ، حساسـيت  فرهنـگ يـت  امن مديريت فرهنگي، :ها واژه كليد

  .، راهبردهاي كالنرهنگيف
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  مقدمه. 1
چهار كـاربرد  به  )culture( مفهوم فرهنگ چةتاريخبيان در ، )R. Williams( ويليامزريموند 
  :كند اشاره ميآن به شرح زير از معاصر 

تدريج و با   در اين حالت فرهنگ به. شناختي  و زيبايي ،معنوي  يند كلي رشد فكري،افر. 1
  ؛دآي  ميپديد  ياكتساب ويژگيبه عنوان يك گذشت زمان 

 ةدوراي از زنـدگي در يـك     و يا شيوه ،گروهيك  ،زندگي يك ملت خاصي از سبك. 2
  ؛كند مي  كه در روح مشترك جامعه جلوه زماني
در طيف وسيعي از نهادها ماننـد  كه  ويژه هنري  هاي فكري و به آثار و فعاليت ةبه مثاب. 3
  ؛استجريان در  غيره و ،ها ها، موزه دانشگاه  ها، رسانه  آموزشي،ي ها  نظام

در . استاجتماعي رسالت آن برقراري نوعي نظم ها كه  نشانه ي ازسيستم ةمنزل به. 4
و شود  حاصل مينظم اجتماعي از طريق فرهنگ  و استقرار ارادههاي ملي و فراملي   نظام

و حتـي   ،پنهـان  گـذاري   گذاري آشكار، سياست  به صورت سياستدر يك نظام فرهنگي 
درواقـع از طريـق    .دذيرپ صورت مي) گذاري  وجوه سلبي سياست(گذاري انكار   سياست

 و هـا  رسـت پسـندها و ناپسـندها، د   ،بايـدها و نبايـدها  اسـت كـه   مديريت بر فرهنـگ  
تبديل به هنجار و گاه الـزام   ها يزشت و ها ييزيبا يا ها، ها و نامتعارف متعارف  ،ها نادرست

  .دشو  مياجتماعي 
 ،دارد هـا   واقعيت زندگي انسانحقيقت و  داللت بر ي كهمفهوم ةمثاب به ،فرهنگدر اين مقاله 

اسـت   ي اصلي مشـتركي ها  ارزش و ،منسجمي از باورها، مفروضات اساسي ةمجموعشامل 
در قالب  ،وبد يا ميبنابراين نمودي اجتماعي  1.زند را رقم مي حيات جمعي ي مهم ازكه درك

صريح و به شكل الگوهايي از معاني را  ،شناختي مند قدرتي عميق و ها  واره  نظامي از طرح
  .سازد  ميضمني پديدار رمزهاي نمادين يا 

بـراي جوامـع    تعالي انساني در انديشه و در رفتار به عنوان ،فرهنگبا توجه به اين معنا 
از امـروز  در روايـت  كـه  است در حالي  اين. ستها ارزشباشت جايگاهي براي ان ،متفاوت
محسـوب   ها و داللت نيساخت و توليد معابراي ابزاري ها  فرهنگ    أويلتبه تمايل  فرهنگ

 ،موضـوعي خـاص  بـه عنـوان    فرهنـگ  در چنين شرايطي است كه مفهوم امنيت ٢.شود مي
معتقـد   )F. Nietzsche( نيچـه . يابد  ميمحلي براي بحث  ،مديريت فرهنگي ةدر حوز ويژه به

 كلي از مفهـوم امنيـت وجـود دارد    يرف بشري همواره برداشتاعلوم و معهمة در است كه 
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)Der Derian, 2009 ←( . به عنـوان   ،در حوزة مديريت فرهنگيمفهوم امنيت  اين مقالهدر
بـا   ،ابتدا به مفهوم امنيـت فرهنـگ   از اين رو .استگرفته بحث قرار  ردمو ،مستقل اي هايد

 سـپس پرداخته و  ،ي امنيتيها  ي فرهنگي و نظريهها  رويكردي تركيبي در دو گروه از نظريه
. تبيين شده اسـت رويكردي تحليلي استفاده از با امنيت ـ  ي ميان فرهنگها  روابط و نسبت

ل و راهبردهاي امنيت فرهنگـي  ئمسا: استال اصلي ؤسيك اين مقاله درصدد يافتن پاسخ 
اساس معيارِ پايـداري   ؟ بديهي است مديريت فرهنگي كارا و اثربخش، براند  در ايران كدام

ي هـا   بـوم   فرهنـگ در زيسـت   ةنيازمند راهبردهايي برآمـده از جـوهر   ،ها  و پوياييِ فرهنگ
  .مختلف است

  
 نه به فرهنگياگرا  نگرش امنيت جستاري در. 2

  ي امنيتيها   نظريه 1.2
قـرارداد اجتمـاعي    دولـت و اصـلِ   ةامنيت به دنبال فرضـي  كرد كهدر ابتدا بايد خاطرنشان 

در حول تبا ايجاد . شده و طي شرايط و اضطرارهاي محيطي بسط يافته استسازي   مفهوم
ــت،  ــهمفهــوم امني ــازه  ب ــاد ت ــدريج ابع ، فرهنگــي، اجتمــاعي، اقتصــاديبعــد اي چــون  ت

بقـا  انگيزة در هريك از اين ابعاد،  .استضافه شده به آن ا غيره و ،، سايبريمحيطي  زيست
منظـور از   بـديهي اسـت  ، مركزي امنيت را تشكيل داده است ةفقدان تهديد همواره هستو 

اوت در فـ هاي مختلف، بـر اسـاس ت    مقولهمعنادهي به » شده تلقي« امنيتي متعددهاي  حوزه
ي هـا   نظـام   و خـرده  هـا   در هريـك از بخـش  عالوه   به .است ،بودن  ناامنـ  بودن  امن ةشاخص

بقا و فقدان تهديـد هـدفي مهـم و اساسـي     انگيزة اجتماعي و سياسي، اقتصادي، فرهنگي، 
هريك از انواع متكثر از مراجـع امنيـت نظيـر فـرد، گـروه، اجتمـاع، ملـت، دولـت،           براي

بـودن    امنيت فرهنگ، درامـان منظور از رسد   مينظر   به. شود محسوب مي تمدنو سرزمين، 
. تمدن مفروض و معـين اسـت  يك گرايي در   يلأوو ت ،از هرگونه تهديد، تحديد ها  فرهنگ

ي باال بديلي براي امنيـت ملـي   ها  كدام از وضعيت  كه امنيت در هيچالبته بايد توجه داشت 
نيـز  پراهميت براي تحليل امنيت و  يجايگاه منزلة بهها  نيست، بلكه هريك از اين موقعيت

تر از مفهوم پيچيده و مبهم امنيـت در انديشـه و در    در فهم دقيق كارامدروشي اثربخش و 
ي هـا   جدول زير بيـان مختصـري اسـت از نگـاه مكاتـب و نظريـه       .روند شمار مي بهعمل 
  .فرهنگمقولة امنيت به  فمختل
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 3امنيت هاي  رهيافت در فرهنگ. 1جدول 

  گرايان واقع
با رويكرد فراملي و (

  )المللي  بين

ضـرورت مـديريت    رو از ايـن  .در اين رويكرد بسيار محل توجه اسـت ناامني 
بـراي رسـيدن بـه وضـعيت امـن       هـا   و افـزايش ظرفيـت  اسـت  امنيت روشن 
فرهنگ بلكه اقتصاد،  تنها نهگرايي  عالوه در رهيافت واقع  به. يابد موضوعيت مي

 و از آن جهـت رنـد  يك به خودي خود اصالت ندا  هيچ نيزمانند آن و  سياست،
  .امنيت نقش ايفا كنندـ  قدرت ةتوانند در معادل اند كه مي   مهم

  انگاران سازه
با رويكرد فراملي و (

  )المللي بين

ـ    .دوشـ  مـي فرهنـگ در امنيـت ملـي پرداختـه     نقـش   ةدر اين رويكرد بـه مقول
و  ندشـو  هـاي امنيتـي مـي    سياستباعث تغيير و تحول در فرايندهاي اجتماعي 

 ريامنيت از عوامل فرهنگي و هنجارها تـأث  ةبازيگران در عرصالگوهاي رفتاري 
اعتماد و همكـاري  در بلكه  ،قوا ةراهكار امنيت نه در موازن بنابراين. رندپذي مي

  .است

  فراساختارگرايان
رويكرد فراملي و  با(

  )المللي بين

و  ،هـا  هـا، اخـتالف   مالكي بـراي فهـم تفـاوت    »ديگري«اين رويكرد اساس ر ب
در اين تفكر مفهـوم ژئوپليتيـك تمـدني و مرزهـاي     . هاي تهديدزاست گفتمان

خـودي بـه    هاي تبديل غيـر  روش همچنينها و  هويتي براي تمايز غير خودي
فراساختارگرايان به منطـق  . مطرح است ها، حفاظت از خوديه منظور ب ،خودي

  .معتقدندهاي امنيتي  نابرابري و تنظيم سياست

يا مكتب كپنهاك 
مطالعات امنيت 

  4كپنهاك
ا رويكرد مطالعات ب(

  )امنيتي

در . متمركـز اسـت   ،به طـور خـاص   ،تنها رهيافتي است كه بر مطالعات امنيتي
تهديـد وجـودي هـدفي    نبود بقا و مفهوم  ،شده در اين مكتب  داده  مفاهيم بسط

جامعه بـه   .امنيت ملي است ةهاي تمايزيافته در حوز مرجع در هريك از بخش
 برداشت جوامع و افراد از خود بـه عنـوان اعضـاي يـك جامعـه     يعني  ،هويت
ايــن اســاس امنيــت اجتمــاعي بــه توانــايي يــك جامعــه در  بــر. گــردد بــازمي
از  .شود مي  مربوط ،تحت شرايط متحول ،بخشي به سرشت گوهري خود  تداوم
كـه بايـد تحـت عنـوان امنيـت      است ارزشي هويت اجتماعي  ،اين مكتبنظر 

 )امنيـت منفـي  (» كـردن   امنيتـي «در اين مكتب مفهـوم   .اجتماعي محفوظ بماند
  .قرار دارد) امنيت مثبت(مقابل امنيت ايجابي  ةمفهومي است كه در نقط

داراي ايـن مفهـوم   . اسـت بـودن از تهديـد     ، درامانخود در معناي عام ،امنيتمنظور از 
ـ  شـناخت  درحقيقـت  . ل انكـار اسـت  قدمتي به وسعت تاريخ بشر و البته ضرورتي غير قاب

مديريت تأمين امنيت بر الزام  ةمقولو است انسان راه به ضرورت امنيت برده  ةشناسان  هستي
. سـت وفطـرت ا نيـز   و از طبيعـت انسـان   ناشياين ضرورت . داردداللت و تدبيرِ براي آن 
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و اجتمـاع   انسـان از   شناسـانه   شناخت هستيبرآمده از دركي  ،در معنايي عام ،بنابراين امنيت
 .انساني است

از امنيت عينـي بـه   آن مفهوم دگرگوني  حاكي ازامنيت  ةواژ )etymology( شناسي ريشه
امنيـت ذهنـي نبـود    منظـور از  و است نبود تهديد به معناي امنيت عيني . استامنيت ذهني 

 خاطري آسوده از اين واژهمفهوم ة پيشين سير ،به عبارت ديگر .هاست هراس نسبت به ارزش
)carefree(  قيدي بيسوي به )careless(  حضـور  درحقيقت امنيت بـه دو شـيوه    .استبوده

  :استتاريخي داشته 
دهي منابع مالي براي  بر شناخت تهديد بيروني و سامان  مبتنيكه سنتي و صريح  ةشيو. 1

  ؛دفاع است درنهايتاوز و جي ناشي از تها  بران آسيبج
ايـن  اسـاس  بـر  . توجـه دارد پذير در بلندمـدت و هويـت     منافع امكانبه كه اي   هشيو. 2

  .بلكه مخلوق آگاهي بشر استطبيعي امنيت نه يك رويداد  ،رويكرد
در  ،استتبديل كرده با هويت امنيت را به يك انتخاب ها  انسانناپذير منافع   داييج ةرابط

هسـتند  اي  هكليدواژدو هويت و فرهنگ  .يك اضطرار استفقط حالي كه امنيت در نگاه اول 
غرافيـاي  جو  )international relations( الملـل   در روابـط بـين   ،نگ سـرد جپس از پايان  ،كه

 )insecurity( نـاامني  كه واقعيت  اينامروزه . كار گرفته شدند بهوامع ج )geopolitics( سياسي
امـري   هويت گره خورده استامعه و جرهنگي فاهيم فچون با م رهنگي استفتوليد نوعي 
در  ،گـاهي اسـت كـه در مطالعـات امنيـت       هويت تكيـه كه  آنويژه  هب ؛شود ته تلقي ميفپذير

   بـه  .)Walker, 1993: 10-11(ي ظاهر شـده اسـت   تر بيشبا قدرت  ،ها  مقايسه با ساير حوزه
يت ودجومهويت براي  ،)rhetoric of security( امنيت منطقِمفهوم مستتر در ترتيب در    اين

 )self-certainty( اش اطمينـاني ـ  مين خودأعالوه هويت براي ت  به .اوت استفنيازمند تخود 
ــ   موقعيـت مـا   رهنگي،فتمان ژئوپليتيك فدر گ ،هجدرنتي .گرداند  ميديگري باز ه اوت را بفت

ها و  فرهنگاين بيان هم در ميان . از ناامني باشد يتحليل ةكنند  تواند ارائه  ميموقعيت ديگري 
رهنگـي در  فبنابراين نقـش منـابع    .)ibid: 15(قابل نقد و گسترش است  ها  رهنگف  خردههم 

  .شود  ميي امنيتي آشكار ها  تمانفگكردن    عملياتي
  
 هنگيفر هاي نظريه 2.2

ي فرهنگي ابتدا بايد به ها  نظريهنه به فرهنگ در ياگرا  نگرش امنيتبراي بررسي به طور كلي 
 :كرداشاره  زيرنكتة دو 
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بر است ي آشكار يا ضمني فرهنگ تذكري ها  و داللت ،، معناها، نمادهاها  نشانه. 1
 ،سازي  معماري و مجسمهقبيل هايي از ، هنرها  طوره، اسها  فرهنگ در افسانهحضور فعال 

به . و آداب و اخالق ،و مناسك ها  ، آيينو باورها ها  ارزش، ادبيات، موسيقي، زبان و شعر
و  نيمعاو ت اسوجود داشته  )نامالبته نه با اين (فرهنگ مفهوم از اين هم  عبارت ديگر پيش

از اين مسير  .اند  هي بسياري را در اين عرصه تجربه كردها  ي فراز و نشيبفرهنگي ها  داللت
رسيدن به تا آغاز شده و  ،ي كهنها  در تمدن ويژه به ،انساني و فرازمينيـ  فراي ها  ويژگي

از تاريخ  نگسسته و مدرنيت و اومانيسمآغاز زمان با  هم ،از فرهنگگرا  طبيعت يدرك و فهم
  ؛)Olie, 1995; Karahanna et al., 2005; Pettigrew, 1979( امتداد يافته است ،قديم
به  فرهنگ كارگيري مفهوم  در بهي مختلف علوم انساني ها  پردازان حوزه  نظريه. 2

فرانسيس  مهقرن هفدآغاز نمونه در  براي .اند كردهي ذهني خود عمل ها  فراخور دغدغه
نيز  )T. Hobbes( بزها   ساموت .ردب ميكار   را به »ها سازي ذهن  غني«عنوان  )F. Bacon( بيكن

 يها درك درست توان در ذهن  مي« كه ايناثبات  براي ،اتانيلودر كتاب در اواسط قرن هفدهم 
وضعيت «به معناي فرهنگ در پايان قرن هجدهم، . كند  مياز همين واژه استفاده  ،»را نشاند

قرن  است؛ در حالي كه دررايج مفهومي  »يافته از طريق آموزش  انديشه و ذهن پرورش
كار برده  به ،فرهنگ ةگاه مترادف و گاه متضاد با واژ ،است كه 5تمدنواژة اين  نوزدهم

انسان  )civilized( شدن يا متمدنو  )cultivated( شدن  فرهيخته و پيشرفتفرايند و  شود مي
  .دنك   ميرا توصيف و روايت انساني  ةو جامع

و تعلـق   دغدغـه نـوع  فرهنگ عمدتاً ناشي از مقولة رويكردهاي نظري به نگاه متفاوت 
در چنـين  . هـاي زنـدگي انسـاني اسـت     واقعيـت  نسبت بهپردازان هر رويكرد  خاص نظريه

و فهـم  روشـي را بـراي درك    ،پژوهشـي  اي به عنوان برنامه ،ها هركدام از اين نظريهبستري 
 ةغلبـ و  )problematic( محـوري   مسئلهبراي مثال  .دنده مي ارائهرفتارهاي انساني در جامعه 

وجـه تبيينـي در    ةغلبـ يا  ؛نيستييو فم ،فرانكفورتي ،هاي ماركسيستي وجه انتقادي در نظريه
 هاي  هوجه تفهمي و هرمنوتيكي در نظريغلبة يا و  ؛به فرهنگكاركردي نگاه ساختارگرايي و 

از  كيـ هرخاصي از فرهنـگ در   عدب تفوقدهندة  نشانكاوي  روانو  ،تفسيري ،شناسي نشانه
  ).Leung et al., 2005( تساهاي مذكور  نظريه

مـاركس  يا بـه تعبيـر    ،چهارچوب مفهوم ايدئولوژيدر  در رويكرد ماركسيستي فرهنگ
فرهنگ محصـول ايـدئولوژي    در اين رويكرد، .شود  مييده فهم ،هاي حاكم بر هر عصر ايده
كه بر محوريت عنصر اقتصاد بـه   جا ماركس از آنپردازي  نظريه). 17: 1379بشيريه، ( است
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محسـوب   )anti-culture( فرهنگ اي انتقادي و ضد كل نظريه ، درعنوان زيربنا استوار است
مسلط و حـاكم عمـل    ايدئولوژيِ همانندصنعتي  ةفرهنگ در جامع در اين رويكرد. شود  مي
انگـاري كـاال، فرهنـگ مصـرف، هژمـوني، امپرياليسـم         ازخودبيگانگي، بـت  مفاهيم .كند مي

فرهنـگ  با وجـود   ،است كه آن گر بيانو ساير مفاهيم در اين سنت  ،خواهي  فرهنگي، پاسخ
كـه آگـاه باشـند     و بدون اين كنند  ميافراد خود را نيز به عنوان كاال تجربه «درنهايت  ،مدرن
يـا آگـاهي كـاذب، سـبب غفلـت       ،ايـدئولوژي درواقع  .گيرند قرار ميقربانيان فرهنگ جزء 
  .)52: 1379برگر، ( »شود مي ها از وضع موجود انسان

 .رون رويكرد ماركسيستي متولد شده استاز د ،با رويكردي انتقادي ،مكتب فرانكفورت
تفكيك ميان فرهنگ باال و پايين وجود  وگرايي   بزرگان اين مكتب نوعي نخبه ةدر انديش

، از نوعي داري سرمايهو  6يگر روشننقد  دنباله ب ،اين مكتبدر فرهنگي  ةنظري. دارد
را داري مدرن  جوهر سرمايه ها  يفرانكفورت .گويد  ميسخن جلوگيري از دگرگوني بنيادي 

 ،اعضاي اين مكتب. دانند  مياز عوامل اصلي اين كنترل را فرهنگ مدرن  وكنترل اجتماعي 
 »صنعت فرهنگ«اصطالح از ، )M. Horkheimer( و هوركهايمر )T. Adorno( رنووآد ويژه به
  ).22: 1379 بشيريه،(ند ا  هداستفاده كرفرهنگ اين ها و فرايندهاي  فراوردهتوصيف  ايبر

كه بـه عنـوان    استي فرهنگي مدرن و فرايندهاي ها فراوردهمحصول  صنعت فرهنگ
   را تعيـين ماهيت اشكال فرهنگـي  و ، آورندسود، اي دارند كاالهاي فرهنگي ارزش مبادله

و  ،دنكن ها را تعيين مي كردارهاي آن ،دنبخش ها هويت مي ها به توده فراورده اين .كنند مي
رنـو، قـدرت   واز نظـر آد  .)24 :همـان ( دنشو منجر مي ها  گشتگي انسان  شيءدرنهايت به 

دادن و   داري و قابليت آن بـراي شـكل   تضمين تسلط و تداوم سرمايهدر صنعت فرهنگ 
اي مدرن  فرهنگ توده .گزار نهفته است خدمت و ،گيران ضعيف، وابسته، منفعل خلق پيام

) 23 :همـان (گرايي   و مصرف ،كاري  سازي، محافظه استانداردسازي، كليشه يها  ويژگيبا 
نيـروي مقاومـت    هـا تكرار ،رنـو وبـه قـول آد  و به ابزاري براي كنترل رواني تبديل شده 

و  اي اسـت  فرهنـگ تـوده  پنهـاني  يام پانطباق و سازگاري  .استكرده فردي را تضعيف 
در ايـن  . ه اسـت دشـ احساس يگانگي با وضع موجود به الگوي پاسخ در افـراد تبـديل   

 ةكه به خودي خـود محـل توجـه باشـد، در خـدمت انديشـ        بيش از آن ،نگرش فرهنگ
  .داري است  سرمايه

ايـن فـرض اصـلي     بـر  مبتنـي نيز به نوعي شـناخت فرهنـگ را    ا گر  ي ساختها  نظريه
ايـن   .شـود   يافت ميوار     ابط شبكهور بافرهنگي عناصري   ةورداكه در پس هر فر   اند  دانسته
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. فرهنگي مورد نظر نهفته اسـت  ةدر كانون پديد دهد كه روابط ساختاري كلي را شكل مي
بـر اسـاس   . ساختارگراسـت هـاي   همـة نظريـه  در  ترين محور مهمرا گ ذره ةمقابله با انديش

آن  ةصـورت ذره از مـتن و زمينـ   ه توان ب نميفرهنگي را ي ها  پديده ،ساختارگرايي ةانديش
بلكه نظام يا الگـويي   ،فرهنگي ةنه خود پديداست مطالعه قابل چه  آنكرد و جدا و مطالعه 
نگـرش  . )1381فكـوهي،  ( 7دشـو   مـي محسـوب  مورد نظـر جزئـي از آن    ةاست كه پديد

رويكرد هر دو . روشي استـ  كه محتوايي باشد، تحليلي  از آن   بيش ،گرا به فرهنگ  ساخت
كـه  دارنـد  كيـد  أتنيز بر ايـن نكتـه    تفسيري فرهنگ ةنظريدر  هرمنوتيك و نهساپديدارشنا

فعاالنـه  خـود را   جهـان  هـا   انسان بلكه يست،انفعالي جهان ن بازتابها صرفاً  آگاهي انسان
 ةهمين نگـرش دربـار   8.داردتوجه ها  ي ذهني انسانهامعنا ذهن وبه اين نظريه . دسازن  مي

ها بـه فرهنـگ    رويكرد آن. وجود داردنيز به فرهنگ انه دگرايكرريا كا هاي كاركردي نظريه
  :بيان كرد ي زيرها  گزاره باتوان  را مي
  ؛اند هايي در سطوح مختلف تشكيل شده جوامع انساني از كليت. 1
 ؛نددار اجزاي يك كليت پيوستگي و وابستگي متقابل. 2
 ؛اي كاركردي است رابطه ديگر يكاجزاء با  ةرابط. 3
 ؛غايت اساسي كاركرد حفظ موجوديت كل است. 4
 ؛ندا  تعميمقابل كاركردها در سراسر كالبد . 5
 .)همان( اند كاركردها ضروري. 6
اي اين كـاركرد   عده. مختلف است يازهايترين رسالت فرهنگ رفع ن مهم كرديرو نيا در

 رفـع ايـن نيازهـا    عامـل و نهادهاي اجتماعي را ند دان مينيازي زيستي و فردي  به   را معطوف
كـاركرد عناصـر   و رنـد  داكيـد  أت ديگر نيز بر نيازهاي اجتماعي و فرهنگي برخي .پندارند  مي

  .دانند ه رفع اين دسته از نيازها ميب   فرهنگي را معطوف
فرهنگ  ةپردازي در حوز  نظريه ةكلي، عرص يدر نگاه ،)S. Hall( لها   از سوي ديگر

 مكتـبِ او در معرفـي  . ها و ساختارگراها تقسيم كـرده اسـت  گرا  فرهنگ ةرا به دو شاخ

 هرابطوجود  بر كه هايي مدلانتقاد از  بااين مكتب يي بر اين انديشه است كه گرا  فرهنگ
 در اقتصـادي  مبـانيِ  بـه و نيز با انتقاد از الگوهايي كـه   ستا   مبتني يتواقع و ِآرمان ميان
 بـا  ،اي  تنيده درهم ةپديد تصور به را فرهنگ دهند، مي اولويت فرهنگي ساختارهاي برابر
 شـكلِ  خـود  نوبـة  بـه يي كـه  كردارها. دنك مي سازي مفهوم ،آن اجتماعي كردارهاي همة

 نقشِ بر تأكيد لاه. شود خته ميسا تاريخآن  ةو به واسطاست  انساني عاليتف از مشتركي
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، بـه عنـوان   گرايـي  نـگ فره جاذبـة از مصاديق تاريخ  ساختنِ دررا  اجتماعي عواملِ فعالِ
  .)99 :1390 ،ودوريت( اندد مي ،مكتب ايندر  اومانيسم به دهي شكل ِاصليِ عنصر

 سامانة ايني براي بديل عنوانِ به را ساختارگراها بهتر عبارت به يا ساختارگرايي هال
 هاي فرض پيش با ساختارگرايي مطلقِ تقابلِ بر بيانِ  عالوه او .كند ميي فمعر فكري
  :ويژگي زير اشاره دارد سهبه  ،ِساختارگرا تفكر فرهنگي در تحليلِ براي گرايي، فرهنگ

  سازي؛  مفهوم اهميت بر تأكيد .1
 اين از و پنهان ساختارهاي و روابط كشف در انتزاع بودن  ناپذير اجتناب صِيخشت .2
  تر؛ بزرگي ها  كليت چهارچوب دراوت في متهاي ادراك رويه رواداشتنِ طريق
 محصولِ عنوانِ به آن تبعيِ تبيينِ و تجربه كردنِ  خارج محوريت از درنهايت و .3

  .ايدئولوژي
كافي  فرهنگ ةمطالع برايرا  )paradigm( الگوي شناختي دو اين از يك  هيچ لها   البته

 و ساختارگراييبه  ماركسيستي ينگرشكه  استروشن و  )100 :همان( ددان نمي
 مفاهيم و رساني معني بر ساختارگرايي ي كهتأكيد به رغم ،اوديدگاه از  .دارد گرايي فرهنگ

 فرهنگي ذخايرِآن را  هال و دارد معني هاي سامانه ساخت هايِ شيوه صحيحِ دركالزم براي 
بنابر   . شود نميشناخت  عميقِ ساختارهاي به يابي دستموجب  هين شيوستفاده از ا، انامد  مي

 روش است الزم ،ها رسوب و ها  انباشتگي ةجو در نتي ها سال گذشت با ،لهااستدالل 
 )A. Gramsci( گرامشي سليمِ ِعقلِ مفهوم از جا اين در هال. كنيم تاريخي را  ساختارگرايانه

 كهداند   مي مقطعي تفكرات اشكالِ و سنتي هاي ايده مخزناو فرهنگ را . دكن مي استفاده
 هب اين عناصر،. آورد مي فراهم ،ما كاربرديِ معلومات انگاريِ بديهيبه منظور  ،ي راعناصر
 :همان( اند  هخورد گره اجتماع گيريِ ِشكل پود و تار با ،كه دارند دائميتطابق توانايي علت 
  .خورد  ميامنيت فرهنگ با تاريخ آن گره است كه بر اين اساس  و )101

هش بـه كـا   رجـ منالزامـاً   هـا   تنوع نظريه كه است ياهيم دشوارفاز م فرهنگبه هر حال 
آسـيب  توانـد   مـي  فرهنـگ بخشـي بـه     محـدود و  ه جتوعالوه،  به .استشده دشواري آن ن

 بنـا . دنبال داشته باشد هب ،قرناين ترين معضل شناختي در آغاز  مهم، به عنوان را گرايي أويلت
اسـت  انساني محدود ذهنيت مانند  وماهي  نگتَبسته و ذهنيت همان گرايي  تأويل ،به تمثيل 

و  قراملكـي  فرامـرز (انگـارد   مـي بـديهي  را مغاير با واقعيـت   ها و تصورات ايدهكه به خطا 
  .)Larouche, 2004به نقل از  1386 ياري،س

حاصـل  ص ذيـل  يخصا. جستي آن استناد ها  ويژگيتوان به   ميشناخت فرهنگ  ايرب
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 فرهنـگ  ةو البتـه پراكنـد   ،متنوع ،كيدهاي موجود در تعاريف متعددأاز تاستنباطي است كه 
  :شده است

 ؛بيني  گاه مترادف با جهان ترين بينش و نگرش و  كلي - 
  ؛و نظام ارزشي براي كيفيتانساني انديشه و رفتار تعالي عامل  - 
  ؛بخشي به استعدادهاي بشري  منزلت ويند تحول افر - 
 ؛معنويو آثار و مظاهر مادي  اي از  ي چندبعدي و طيف پيچيدهها هپديد - 
  ؛عضوي از جامعه ةمثاب   انسان به ةتجلي تالش معناجويان - 
صور نمادين  و الگوي معاني نهفته در ،ي شناختيها  واره  طرح ،نظامي از نمادها، معاني - 
  ؛ندخاصي نيست ي كه متكي به فرديها  واره اندامـ  و فرا
يـا    هـا  انگـاره  ةدهنـده و پديدآورنـد   تمايزو اي براي جامعه   حافظه ذهني و يافزار  نرم - 
  ؛هاي فرهنگي مدل

 ؛ميراثي از تجلي وجدان جمعي اقوام و ملل - 
 وانسـان   زمـان  هـم عامليت  ةبه واسط) آينده حال، گذشته،( عامل امتداد زماني جامعه - 

  ؛و انديشه ،رفتار، فعاليت ةحوز در آن پيامدهاي عمومي و همگاني جامعه با
 عامل و ؛به جهان هستي  هاي يك جامعه نسبت  و نگرش ،ها، رويكردها بازتاب ارزش - 

  ؛جامعه در نوعان ، و همخود، طبيعت هنجارهاي رفتاري با و ،قالبي براي ايجاد باور، ارزش
ـ  ـ  حيات فرهنگياستمرار عامل  -  ي هـا   اي از اسـتراتژي   مجموعـه ه همـراه  اجتمـاعي ب
  ؛قي براي بقايتطب

قدرت و امكان توليد و چنان تواند به انسان  اي از دستاوردهاي نظري كه مي مجموعه - 
بـرد    آفرينشي بدهد كه او را از قلمروي ميراث ارگانيك و خصلت حيـواني محـض فراتـر    

  ).ويژگي خالقيت(
خواهـد  منجـر  فرهنگ درك ناقصي از باال به از مضامين  در هريك فبديهي است توق

در ايـن حالـت نگـاه     .از اين مفهوم قائل باشيمخود درك براي كه سطوحي را   مگر آن ،دش
  .تواند ساختار اين سطوح را تبيين كند تاريخي به فرهنگ مي

ث رسيده رگذشته به ا كه ازهستند تجلي وجدان جمعي براي قومي خاص  ها  فرهنگ
. سازد  ميرا ي شناختي ها  واره  و طرح ،نظامي از نمادها، معانياين ميراث ارزشمند . است
بندي،   كه جهان را با طبقهشمار آيند  به ييندهايفرا ةجينت عنوانتوانند به   مي ها  واره  طرح
به عبارت ديگر،  .سازند مفهومي معنادار ميي ها  نظاماز برخي و  ،دهي سامان هي،د نام
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. دنكن  ميف يتعررا بقا و  ،انسجام ،قيِيي تطبها  از استراتژي اي  مجموعه ي كهنينماد هايرمز
درحقيقت . ستفزار فرهنگ اا  در نرم بازسازي ذهنينوعي  شناختيي ها  واره  طرحنقش 

 ،ود آمد و رفت اعضاجبا و ،است كه اي  واره اندامـ  فرا ذهني و يافزار  نرم مثابة بهفرهنگ 
  .ستا   هباقي ماند نانهمچ

ـ   قالب تالش در ها  فرهنگ  ةبـا وجـود همـ    و يابنـد  انسـان تجلـي مـي    ةهـاي معناجويان
 اكولـوژي بـر اسـاس   . انـد   ي مختلفها  همواره تمايزبخش اكولوژي »ي فرهنگيها  پراكنش«

اجتمـاعي  ـ  هر سيستم فرهنگي اكولوژي زيستي است،گرفته از   اصطالحي وامكه  ،فرهنگي
 ،هـا   در ايـن اكولـوژي  . بـرد   مـي سر   گاهي طبيعي و مختص به خود به محيط و يا زيستدر 
گيري تاريخي مفاهيم و معـاني عمـومي و    بر شكل )H. Blumer( چنان كه هربرت بلومر  آن

ــي ــرده )collective meanings( جمع ــد ك ــايي، ابوالحســن (اســت  تأكي ، )483: 1377تنه
  .دشو  ميممكن فرهنگ هاي مشترك به نام  گيري تعريف مشترك و راه شكل

در دوران جديد انسجام اجتماعي، به عنوان يكي  )L. Althusser( آلتوسرنظرية اساس بر 
روابـط   .شـود  حفظ مـي  هاي فرهنگي روابط تركيبي شيوهاز طريق هاي مهم امنيت،   از مؤلفه

مستقل  ياست كه در آن هر بند استقالل يا هويترابطة انگشتان با كف دست تركيبي همانند 
وجـود   .شـود  ديـده مـي  هـا   بـين آن تركيبي  ةرابطعي وندر عين حال  و دارددست از كف 

بنـد اول   بـه عبـارت ديگـر   . ها نيست بين آنتزاحمي  ةرابطي وجود بندهاي مستقل به معنا
، بلكـه ايـن   شـود  نمـي فروپاشـي سـاخت    ايتدرنهشدن بند دوم و   باعث تضعيف و ضايع

 و تعامل بـا هـم ديـد    ديگر يكتوان درمجموع و در كنار  هاي مختلف را مي تعلقات و شيوه
  ).1378عبداللهي، (

و داراي منابعي ويژه در هر جامعـه يـا    مفهومي محوري ،همان هويت درواقعو  ،»خود«
عصر در كتاب  )M. Castells( كاستلزمانوئل  .)239: 1381، ارمكي آزاد( استنظام فرهنگي 

اسـاس   سازي بـر  فرايند معنا«را هويت  ،هويت در دنياي جديد ةبررسي مسئلدر  ،اطالعات
» كنـد   مـي تعريـف   پيوسـته   هم  هاي فرهنگي به از ويژگي اي  عهيك ويژگي فرهنگي يا مجمو

پـذيري   و فراينـدهاي جامعـه   ،هـا  ها، ساخت بر حسب زمينههويت كه عناصر  .)85: 1380(
فرهنـگ قـرار    وشده بـا امنيـت     در نسبتي تعريف ؛دارند 9اي  ي متفاوت و چندگانهها   ويژگي

قابل فهم  »غيريت« ةواژدر كنار و فرهنگ  ،هويت، امنيت ةهر سه واژترتيب  بدين .گيرند  مي
ـ   ميبر اين اساس  .شوند مي امنيـت فرهنـگ نمـودار    راي توان در تدوين راهبردهاي كالن ب

  :مفهومي زير را ارائه داد
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  تدوين راهبردهاي كالن براي امنيت فرهنگ. 1نمودار 

بـا هـم در    ،افق معنايي مشـترك در يك اند كه،  هردو مفهومي تاريخي هويت و فرهنگ
بـا   پيونـد فرد را به شكل ناخودآگاه در ها »خصلت«يا » بودن ةشيو«  ،در اين افق. اند  ارتباط

هاي مختلف هويتي رسـوب   يهالها،  فرهنگدر  .دهد قرار مي و يا ميدان فرهنگييك محيط 
هاي جديـد بـه    هاي كهن در كنار اليه اليهبه عبارت ديگر،  .ندشو و دوباره ظاهر مي نندك مي

توجـه بـه   گـذاران بايـد    ريزان و سياسـت   برنامه ،بنابر ضرورت 10.دهند حيات خود ادامه مي
 فرهنگـي در راهبردهـاي كـالن مـديريت     را تالقي يها  تركيب و آميختگي و عرصهمناطق 
و شـود    مـي كه حضور تضادها به خودي خود تهديـد محسـوب ن  است گفتني . دكننلحاظ 

  .بخشد  ميبه من يا ما معنا  ها  اوتفت
معرفـي  باعـث   كنار هم قرارگرفتن دو مفهوم امنيت و فرهنـگ ، گذشته ةدو دهدر طول 

 ةبه جامعـ  ،آندر  مضامين نهفتهبا همة ، )cultural sensitivity( »حساسيت فرهنگي«عبارت 
در  ،)cognates( هـا  آن ه بـا ريشـ   و ساير مفـاهيم هـم   ها فرهنگ اين رواز  .است شدهعلمي 
 Rice and( ندا  ودهبپژوهشي  هاي موضوع پرسشهمواره  ،)context( ي خاص خودها  زمينه

O’Donohue, 2002.(  
 ةعناصر مربوط به جوهر حاكي از آن است كه مستتر در مفهوم حساسيت فرهنگي ةاشار

 .پايـايي نخواهـد بـود   فقـدان  اين پويايي دليلـي بـر    هر چند كه ،فرهنگ ماهيتي پويا دارند
امنيـت بـه آينـده    نگاه اما  ،پايداري است ها آن محوري ةلئو مس اند گذشته ةدربار ها فرهنگ
 .فرهنگ در تمدن خـويش اسـت  هر و بر اين اساس امنيت فرهنگ حامل پيام پايايي  است
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ي درونـي  هـا   عناصر و ويژگيشناخت به شناخت عميق از آن و    تأمين امنيت فرهنگ منوط
  .مختلف است ،تمدني  ـ  ي فرهنگيها  در اكولوژيآن، 

كه فهم و  استاين واقعيت  ةنتيجبراي فرهنگ ناامني  ،اي هويت معين ة داردر هر جامع
امنيـت  در عمل . ردوجود ندا آن منيتي فرهنگ و او اجزا ،از اركان، عناصرسان  يكدركي 

بنابراين بـروز   .اعتماد و همراهي است بر مبتنيقوا باشد،  ةموازن پاية كه بر بيش از آنفرهنگ 
خود، بـه منظـور   طبان و كارگزاران با مخا ،عامالن، مجريانمتقابل هرگونه اختالف در درك 

  .ساز خواهد بود  مسئله ،رشد پايدار آن ةبرقراري شرايط امن براي استعالي فرهنگ و ادام
نقش . شودخود تهي  ةتواند از معناي اولي  ميگاه ن  هيچ ،به عنوان حقيقتي مستقل ،فرهنگ

بـراي  حافظـه  نقـش  ماننـد  پايايي و پويايي فرهنگ فرايند هويتي در  افزايي و هم بستگي هم
هـاي   بـر مبنـاي كليـدواژه    ،و منجر بـه تمـايز و انسـجام   كند  عمل ميتحقق امنيت فرهنگ 

فرديـت و   ازبا انباشت شـناخت و آگـاهي    ،فرهنگي ةحافظ. شود مي ،»ديگري«و  »خودي«
  .دشو هويت خود، بقا و استمرار فرهنگ را موجب مي

ي هـا   قالـب تـالش   در ،و جامعهفرد دوگانه از سوي با احساس تهديد  ،فرهنگي ةحافظ
 ثبـات و امنيـت  اسـت كـه   در ايـن حالـت   و شود  و معناجويانه بازخواني مي انهمدار  هويت

 ،وضـع موجـود  دربـارة  گوي مسـتمر  و نقد و گفت، از طريق  آگاهييابي به  دستفرهنگ با 
نمـادي از ثبـات را    و اگرچـه  يسـت تغييـر ن فقـدان  ثبات به معناي اين . حاصل خواهد شد

 ،خروج از تعادل طبيعي عونهر 11.استپايايي تركيبي از پويايي و درواقع  ،كشد تصوير مي  به
اين تهديـدها در طـول زمـان     .احساس ناامني مواجه خواهد كرد ةمسئلفرهنگ جامعه را با 

  .تغييرندقابل و به واسطة تغيير در منابع هويتي يستند ثابت ن
تعامل راه و آگاهانه از  مؤثرفرهنگي در فضاي ارتباط  ترتيب اگر بپذيريم كه امنيت  بدين

     ميان عناصر هويت ايراني قابل طرح است، در آن صورت راهبردهـاي كـالن بـراي امنيـت
  :ي معين شامل موارد زير خواهد بودچهارچوبرهنگ در ف

  
 در مديريت فرهنگي با توجه به صيانت و امنيت فرهنگكالن راهبردهاي . 3

 راهبردهاي هويت ملي 3.1

قابل به شرح زير  اجتماع، و دولتفرهنگ، عناصر اصلي مليت ايراني در سه بعد ) الف
  :اند بندي دسته
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 ،احساس تعلق به ميراث فرهنگي :استشامل اين موارد  كه هويت فرهنگي ،بعد اول
و  ،ايرانيان) سنتي(تعلق به فرهنگ و روش زندگي  ،تعلق خاطر به نمادهاي ملي و ميهني

  .افتخار به هويت تاريخي مشترك
در اجتماع ملي ) مشاركت(تعهد و عضويت : گيرد مي موارد را دربراين  ، كهبعد دوم

به صفات متفاوت و باور و ) منفي يا مثبتاعم از (شامل تلقي فرد از صفات آحاد ايرانيان 
؛ آن هاي خود و ويژگي بودن  ؛ تلقي فرد از ميزان ايراني)مثبتصفات  ويژه به( ها آنخاص 

؛ كشورهاي فرهنگي موجود در  و گروه ،به پيروان ساير مذاهب، اقوامنسبت نوع نگرش 
و  ،بستگي به سايرين؛ احساس وجود انسجام، هم ها  آن دادن اعتماد به مردم ايران و ترجيح

  .حيات اجتماعي و شرايط زندگي در ايراننگرش نسبت به و نوع  ؛دلي بين مردم هم
و  ،وفاداري ملي و احساس تعهد، تعلقيعني  ،بعد سياسي هويت مليكه  ،بعد سوم

آگاهي ملي،  :شود اين موارد مي است شامل ،احساس تكليف در برابر كشور يا همگامي ملي
ه ب )attachment( بستگي وابستگي و دل ،متمايز يآگاهي و اشراف به وجود كشور

احساس غرور و  ،تأكيد بر استقالل كشور ،هاي بنيادي و نهادهاي اساسي كشور ارزش
تعهد به  ،اعتقاد به ضرورت حاكميت ملي مستقل ،اعتقاد به تداوم تاريخي كشور ،رضايت

  .دانستن آن  تمايل به دفاع از كشور و ضروريو  ،اهداف كشور
: شـود  مـي  عناصـر ايـن  شـامل  كـه   )civil identity( هويـت مـدني يـا شـهروندي    ) ب

 ،هـاي مختلـف زنـدگي    ها، پذيرش سـبك  فرهنگ  تحمل و مدارا با خرده ،گرايي  چندفرهنگ
  .ها دموكراسي و احترام به حقوق اقليتاز جمله جامعه  ةاعتقاد به اصول مدرن در ادار

 ؛احسـاس تعصـب  : گيرد را دربرميزير موارد كه ) ناسيوناليستي(گرايانه  مليهويت ) ج
 ؛ايرانـي  هـاي ايرانـي و غيـر    فرهنـگ   تحمل تنوع فرهنگي و تسامح نسبت به خـرده فقدان 

و فرهنگـي ايـران در    ،ضرورت برتري سياسي، نظامي، اقتصاديو  ؛گرايش به اقتدارگرايي
  .منطقه و جهان

 

 راهبردهاي هويت قومي 3.2

احساس تعلق عاطفي و زني   خودبرچسبشامل يابي قومي   هويت :اند از عبارتراهبردها اين 
 ،تعهـد بـه اجتمـاع قـومي     ،فرهنگ قومي  بستگي و تعلق به خرده دل ،و احساسي به قوميت

  .ياجتماعي قومـ  داشتن نسبت به جايگاه و موقعيت سياسي  دغدغه
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 راهبردهاي هويت ديني 3.3
بـه   پنداشتن خويش؛ تعلـق   احساس تعلق به دين و ديني: اند از عبارتراهبردها اين دسته از 

و رهبـران   ،هـا  فرهنگ ديني به صورت پذيرش باورهاي ديني، پذيرش اقتدار متـون، گـروه  
منـدي ديـن در بعـد فـردي      سـود اعتقاد به  ؛بندي عملي به دين رفتار مذهبي و پاي ؛مذهبي

 ؛جمعـي   هعبـادات دسـت  ك سـ م و مناسـ مرا؛ تعهد به اجتماع ديني و مشـاركت در  )دروني(
مسـائل   ةاعتقاد به حضـور فعـال ديـن در حـوز     ؛والت مذهبيمقبا درگيري ذهني و نظري 

 ،رورت دين در پيشـبرد جامعـه  ؛ ضمانند آن و ،، تعليم و تربيتي، اقتصاديسياس ،اجتماعي
و ارتبـاط درونـي در    ،مشورت، تعامل ؛)بيروني(گيري مذهبي در بعد اجتماعي  جهتيعني 

ايرانـي،   ،سـني  ،شـيعي اعم از عضويت در اجتماعات ديني  ؛مدارا و تساهل ؛اجتماع مذهبي
  .و امت اسالمي ،مسلمانان جهان ،شيعيان جهان

  
 راهبردهاي هويت مدرن 3.4

  :اند قابل بررسيبه قرار زير  راهبردها در چهار بعداين 
دربـر  كـه مـوارد زيـر را    هاي بنيادي مدرنيته در بعد معرفتـي   گرايش به ارزش، بعد اول

مداري، خودمحـوري،    گرايي، انسان  گرايي؛ انسان گرايي، استقراگرايي، عقل استدالل: گيرد مي
طلبـي و   و نفي تقديرگرايي؛ برابري ،گرايي گرايي، ترقي و نفي قيموميت؛ پيشرفت ،فردگرايي

  .گرايي حسو گرايي؛  خواهي؛ مادي آزادي
 شـامل  كـه  سياسـي هاي بنيادي مدرنيته در بعـد اجتمـاعي و    گرايش به ارزش ،بعد دوم

؛ اعتقاد به برابـري مـذهبي و   )برابري جنسيتي(باور به برابري زن و مرد : شود موارد زير مي
بـاور بـه دموكراسـي، آزادي،    و تغييرات فرهنگـي و اجتمـاعي؛    بودن  ديني؛ اعتقاد به طبيعي

  .و حقوق بشر ،مشاركت سياسي
نگـرش نسـبت بـه     :اسـت از عبارت  و تمايل و گرايش به مدرنيسممربوط به  ،بعد سوم

غربي؛  ةو آداب و رسوم جامع ،ها اخالق در جوامع غربي؛ ميزان پذيرش فرهنگ، هنر، ارزش
  .هاي غربي نگرش نسبت به حكومتو ها و اقدامات سياسي غرب؛  نگرش نسبت به رويه

و اين موارد را است  )وطني  گرايي يا جهان  المللي بين(هويت جهاني همان  ،بعد چهارم
زيستي و تعامل با ساير  فكركردن، هم  زمين، جهاني ةبوم كر  اعتقاد به زيست: شود مي شامل
پذيرش اقتدار و مقررات و اعتقاد به وجود مشكالت و مسائل مشترك جهاني، و  ،ملل

  .)413 -  254: 1388 ،حاجياني← (المللي و تأكيد بر توافقات جهاني  نهادهاي بين
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  گيري نتيجه. 4
استفاده بسيار ها  از آننگ سرد جپس از پايان  اي هستند كه فرهنگ دو كليدواژههويت و 
در مقايسه با ساير  ،گاهي است كه در مطالعات امنيت  امروزه هويت تكيه .شده است

تواند   مي هويتص دروني فرهنگ، يبنابه خصا .ي ظاهر شده استتر بيشبا قدرت  ،ها  حوزه
مديريت  ةدر چنين شرايطي اين مقاله در حوز. شودبراي اهداف مختلف  اي تبديل به سوژه

رف بشري همواره اعلوم و معهمة در  كه اينبا اذعان به و فرهنگي و با رويكردي انتقادي 
  .امنيت فرهنگ پرداخته است ةزني دربار  كلي از مفهوم امنيت ارائه شده، به گمانه يبرداشت

 مثابـة  بـه كـه   ،ترين بينش و نگرشـي بـدانيم    كليشناختي از فرهنگ اگر آن را  ةدر ارائ
را بخـش    منزلتروشي انساني انديشه و رفتار تعالي  ةدغدغ ر اساسو ب ها  نظامي از ارزش

پذيريم كه احسـاس    ميگاه   اش فراتر برد، آن  ميراث ارگانيك حيوانيزند تا او را از   ميرقم 
در واكـاوي  از ايـن رو،  . رهنگي برخـوردار اسـت  ف ييا ناخودآگاه، از ماهيتناامني، آگاهانه 

 ، بـه ايـن حقيقـت   محققان ةپردازان  هاي نظريه گرفته از امنيت در تالش  مفهوم شكل ةپيشين
  .شود مياستناد 
كه همواره در  تهديد بر مبتنيامنيت : داشتاشاره توان به دو نوع از امنيت   مي باره ايندر 

شكسـتن حـريم   از هـراس  بـر نبـود    مبتنـي امنيت و  سنتي به فرهنگ مطرح بوده استنگاه 
، كه نگاهي متأخرتر سياسي در حال يا آيندهو به اقتضاي اهداف مختلف اقتصادي  ،ها  ارزش

بـا فرهنـگ و    هـا  انسـان  ناپذير منـافع   داييج ةبا توجه به رابط .نسبت به رويكرد اول است
در جهـت  به آفريده و مخلوق آگـاهي بشـر   طبيعي رويداد يا  هويت، امنيت از يك اضطرار

 ،است كـه از آن در مطالعات امنيتي حاكي  ها  آخرين يافته. تبديل شده استانسان صلحت م
 خـود  ودجـ در منطق امنيت و در عقالنيتي كه در اين مفهوم مستتر اسـت، هويـت بـراي و   

بـه  اوت را فـ توجـود  اش   اطمينـاني ـ  مين خودأعالوه هويت براي ت  به .اوت استفنيازمند ت
موقعيـت  ــ   رهنگـي، موقعيـت مـا   فتمان ژئوپليتيك فدر گ ،هجدرنتي .گرداند  ميباز  »گريدي«

  .حساسيت فرهنگي و دال بر احساس ناامني باشد ةتواند برانگيزانند  ميديگري 
ـ ها  در قالب تالش ها  فرهنگ  ةبـا وجـود همـ   و  يابنـد  انسـاني تجلـي مـي    ةي معناجويان

ـ    »ي فرهنگـي هـا   پراكنش«  ةدهنـد   فـرد بـوده و تمـايزبخش و انسـجام    ه همـواره منحصـر ب
در حالي كه  ،شوند حفظ مي ها  همواره فرهنگ ها  بوم  در اين زيست. اند  ي مختلفها  اكولوژي
بـا  ي بسيار در عصر انفجار اطالعات همواره ها  ي خاص خود و در برابر تفاوتها  در زمينه
كنار هم قرارگـرفتن دو مفهـوم امنيـت و     ،طي دو دهة گذشته. اند مواجه متعددهاي  پرسش
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، با همة مضامين نهفته در آن، بـه جامعـة   »حساسيت فرهنگي«عبارت  فيرمعفرهنگ باعث 
روشـن اسـت كـه     ،مستتر در مفهوم حساسيت فرهنگي ةبه اشاربا توجه  .علمي شده است

يي يـا يافقـدان   به معناياين پويايي البته  .فرهنگ ماهيتي پويا دارد ةعناصر مربوط به جوهر
اما امنيت  ،پايداري است ها  آن ةمسئلو اند  گذشته ةدربار ها  فرهنگكه  ضمن اين نخواهد بود؛

هـر   و پويـايي توأمـان   نگاه به آينده دارد و بر اين اساس امنيت فرهنگ حامل پيـام پايـايي  
  .استفرهنگ در تمدن خويش 

آگـاهي، شـناخت،    بر مبتنيقوا باشد  ةبر موازن  كه مبتني بيش از آنامنيت فرهنگ عمل  در
بستگي هويتي و انباشتگي  در مكانيسم پايايي و پويايي فرهنگ، هم .و همراهي است ،اعتماد

د و منجربـه  نـ ك مي تحقق امنيت فرهنگ ايفا  جهتمستتر در آن نقشي مشابه با حافظه را در 
بـا   ،فرهنگـي  ةحافظـ . شود مي ،»ديگري«و » خودي«هاي  بر مبناي كليدواژه ،و انسجام تمايز

انباشت شناخت و آگاهي از فرديـت و هويـت خـود، بقـا و اسـتمرار فرهنـگ را موجـب        
ي هـا   قالـب تـالش   در ،فـرد و جامعـه   سوياز با احساس تهديد  ،فرهنگي ةحافظ. دشو مي

بـا هرگونـه خـروج از تعـادل     بازخواني فرايند  .شود مدار و معناجويانه بازخواني مي  هويت
ي ها  ي فرهنگي و چه سياستها  چه در قالب هجمه ،در طول زمانفرهنگ  و طبيعي انباشتي

  .شود ميپذير   امكان ،نسنجيده و عجوالنه
در . دوخود تهـي شـ   ةتواند از معناي اولي  ميگاه ن  به عنوان حقيقتي مستقل، هيچ ،فرهنگ
گوي مسـتمر  و از طريق نقد و گفت،  آگاهيبه  دسترسيفرهنگ با  ثبات و امنيتاين حالت 

تغييـر  فقـدان  مفهوم ثبات بـه معنـاي   بديهي است كه . حاصل خواهد شد ،از وضع موجود
، درواقع تركيبي از پويـايي و پايـايي را   كشد تصوير مي  نمادي از ثبات را بهكه  و با آننيست 

بـا كـف   انگشتان رابطة همانند را صيرورت خود روابط تركيبي  در ها  فرهنگ .دهد نشان مي
حضور تضـادها بـه خـودي خـود تهديـدي       .كنند برساخته مي ،تزاحمي ةبدون رابطدست، 

واژگـان هويـت،   از ايـن رو  . دنبخشـ   مييا ما معنا  به من ها  اوتفشود، بلكه ت  ميمحسوب ن
ها »خصلت«در اين افق . هستند قابل فهمروشني   به »غيريت« ةواژ در كنار و فرهنگ ،امنيت

ايـن   .دسـاز  قرار ميبرپيوند  و يا ميدان فرهنگيبه شكل ناخودآگاه با محيط » بودن   ةشيو«يا 
  .خواهد شدساز تهديدهاي بسيار  زمينهكه آگاهانه نباشد،   زماني ،پيوند

توان به سيسـتمي پيچيـده    را مي ،هاي هويتي به واسطة پويايي اليه ،ها فرهنگ ادامة حيات
سيسـتمي كـه   . اسـت اسـتوار  بينـي    قابل پيش خطي و غير نظامي غيرتشبيه كرد كه بر مبناي 

حاوي نوعي نظم نهفته در درون خود  ،كاركرد مشهود آنعلت به نظمي،   دادن بي  ضمن نشان
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اين  تر بيشدر توضيح  .ستا نظمي  بي عينوجود يك الگوي غايي نظم در ي از بياناست و 
. اشاره داشـت  ارادايم آشوبتوان به پ مي ي ارگانيكها  نظريهدر ميان وجو  جستو موضوع 

د كه با محاسبات خطي قابـل انطبـاق   پرداز  اي مي  پيچيده الگوهاي تصادفي و اين پارادايم به
كه  يمشترك يها  ويژگيدرنتيجه . درستي مثالي از يك سيستم پيچيده است  ههويت ب. نيست

  .زند  ميرقم  ها هويتوجود دارد، رفتاري متمايز را براي پرآشوب هاي  سيستم در
 نـوعي تطـابق و   ،ون موجودات زنـده همچ خود،  ارتباط با محيط نظم در هاي بي سيستم

و در جريان وجود دارد   لحظه اين سازگاري هوشمندانه هر. سازند  ميسازگاري پويا برقرار 
 چهــارچوب در و ي دارددهــ ســازمانتــوان خود   ميچنــين سيســت. يابــد  زمــان تكامــل مــي

را در تحـول  ، كـل را ازدسـت بدهـد    كه هماهنگي با هاي كلي سيستم، بدون اين محدوديت
و  ودشـ  مـي  هـا  سيسـتم منجربـه يادگيرنـدگي    هـا   افزايـي   هـم عالوه،   به. كند  ميخود تجربه 

  .همراه دارد  تر به را در افقي گسترده اي  ي هوشمندانهها  واكنش
و درنهايـت ايـن   انـد   هايي مواجه با تنش »جاذبه« هاي پيچيده تحت نفوذ چندين سيستم

اگر با هرگونه انكاري انـرژي حركتـي   . دكن جاذبة غالب است كه رفتار سيستم را آشكار مي
يي هـا   اسـتعاره  .طبيعي سيستم دفع شود، سيستم وضعيت متزلزلـي را تجربـه خواهـد كـرد    

تواند راهنماي خوبي براي درك هويت و ضـرورت    هولوگرام ميو ون مغز، ارگانيزم، همچ
جوامع از خود  ةشد  هويت نوعي آگاهي به معرفت تعريفدرواقع . خوديادگيرندگي آن باشد

و در بسـتر درك  رعهـده دارد  از آگـاهي را ب مستمر  نگهباني و مراقبت وظيفةهويت  .است
ابعاد ترتيب   بدين. سازد  ميي مستمر را ممكن ها  معنايابي ،عبارتي  كان حضور و بهتاريخي ام
بـا چنـين    .دشـو   مـي خته و پرداختـه  سا هر لحظه  جامعهيك ) تشخص و تمايز(شخصيتي 

پويايي ثبات نهايي  آخر و دراست آن تصوري ثبات هويتي عين اضمحالل و فناي تدريجي 
  .زدخواهد در مسير اعتال رقم را 

كـه بـا    معنـا  بـدين ، ي جديد استها  جاذبه ي مسلط وها  تغيير درواقع نزاعي ميان جاذبه
تغييـرات   اگـر  .كرد توان تغييراتي مطلوب ايجاد مي هاي جديد  ايجاد زمينه براي غلبة جاذبه

ايـن   .شـوند  مـي ايجاد تغييـرات بـزرگ   باعث ، روي دهندكوچك در زمان و مكان مناسب 
مفيد كاري شناسايي نقاط بااهميت اهرم و استفاده از آن . دننام كاري مي رمِِِحالت را قانون اه

كـه پارامترهـاي    هدايت كرد يا ايـن  »مطلوب جاذبة«توان سيستم را به سوي   مي ؛ زيرااست
اي بـه    تجربـه  ابتكار و هرجا  در اين. فعال ساخترا  ،بر جريان تكامل سيستمنافذ  ،بحراني

  .تواند سطح آگاهي را افزايش دهد  مييادگيري است كه  ي برايعنوان فرصت
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ـ  اي در حوزه ،مديران فرهنگي با موضوع امنيت مواجهةكيفيت در پاسخ به  ه تخصصي ب
فرهنـگ  «اگـر  د كـه  كـر گونه استدالل   توان اين  مي ،ريزي امور فرهنگي  نام مديريت و برنامه

فرهنـگ   امنيـت  ،)33: 1381 گـوردن و مانـدي،  ( »هويـت اسـت  ) ظاهري يا واقعي(تجلي 
 ةچراكه امنيت بـراي فرهنـگ نتيجـ    ؛دوتواند در شكاف ميان هويت و فرهنگ برقرار ش نمي

  .مند هويت و فرهنگ است تعاطي پويا و هدف
از آن فرهنگ و مصـونيت   وجود امنيتبنابراين  ،جا كه هويت ماهيتي تركيبي دارد از آن

ضاي كلي ارتباط آگاهانـه، عادالنـه، و عالمانـة آن عناصـر بـا      فدر  هرگونه تهديد يا تحديد
جامعه توانايي بازتعريف و بازتوليـد واقعيـت   به  ترتيب، و بدين رقم خواهد خورد ديگر يك

چـه    بـا توجـه بـه آن    .دا خواهد دخود و بازداري از مخاطرات احتمالي عليه هويت خود را 
فرهنگي در فضاي ارتباط ميان عناصـر هويـت ايرانـي قابـل      گذشت اگر بپذيريم كه امنيت

اين مـوارد خواهـد   شامل در مديريت فرهنگي  كالناهبردهاي رطرح است، در آن صورت 
و دولـت؛ راهبردهـاي هويـت     ،عناصر اصلي مليت ايراني در سه بعد اجتماع، فرهنـگ : شد

در مديريت هويت بايد به ايـن   .و راهبردهاي هويت مدرن ؛قومي؛ راهبردهاي هويت ديني
توان كنترل چنداني بـر   خطي اگر نمي هاي پيچيده و غير سيستم مهم توجه شود كه در ةنكت

 »مسلط جاذبة«را براي  مؤثرفعاليت  ةتوان زمين  مياما با شناخت عناصر كليدي  ،تغيير داشت
مشروط  ؛طالعات استبه ا   بازبودن مرزهاي سيستم نسبت به   اين بيان منوط. فراهم ساخت

  .خوبي مهيا باشد  و خالي از اغراض به ،عالمانه ،گويي آگاهانهو كه شرايط گفت  بر آن
  
 نوشت پي
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 .يالملل نيب

انتشار چندين اثر  يتوسط بوزان و همكاران او در پ »مطالعات امنيت كپنهاك« ايكپنهاك  مكتب .4
و  هـا،   دولـت  مـردم، باري بوزان در اثر خـود بـه نـام    . دربارة موضوع امنيت شكل گرفته است

اين مفهوم پرداخته و نتيجه گرفته كـه پـس از جنـگ جهـاني دوم و      شناسي  به اصطالح هراس
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 اجتمـاعي امنيـت   بعد. است شدهمطالعات  ةدر دوران جنگ سرد اين مفهوم وارد عرص درواقع
)1992 Buzan, (امنيـت،  اخيـر  رويكـرد  در. است داده امنيت مستقل موضوع به جديدي جايگاه 
 هويـت  بـه  جامعـه « پـس . اسـت  »مشترك هويت احساس نوعي با همراه نهادها از اي مجموعه«

ويور و همكـارانش  » به برداشت جوامع و افراد از خود به عنوان اعضاي يك جامعه. گردد بازمي
محفوظ بماند، هويت » امنيت اجتماعي«هيچ ترديدي اذعان دارند ارزشي كه بايد تحت عنوان  بي

 بـه  بخشـيدن   تـداوم  بـراي  جامعه يك توانايي به اجتماعي امنيت« اساس، اينبر . اجتماعي است
  .»است  مربوط متحول شرايط تحت خود گوهري سرشت

اسـت كـه بـر     يافتيـ تنهـا ره  »كپنهـاك  امنيـت  مطالعات« ايمكتب كپنهاك  تيامن مطالعات
در . خـارج نمـوده اسـت    يگر يرا از انحصار نظام تيمفهوم امن و متمركز شده يتيمطالعات امن

ـ هر در مرجـع  هـدف  »يوجـود  ديتهد مفهوم و بقا« مكتب نيا در شده  داده بسط ميمفاه  از كي
. داند يم) يذهن  نيب( يذهنـ  ينيرا ع تيمكتب امن نيا. است يمل تيامن از افتهيزيتما يها بخش

ـ مشترك و  تيو حفظ هو ديفقدان تهد تيامن  تيـ موضـوع امن . اسـت  ياجتمـاع  يژگـ يو كي
 زيتمـا . هسـتند  تيـ از امن يمتفـاوت  يها آستانه يجوامع دارا. است آن گرانيباز ميتصم بر  يمبتن
ـ ا يغالب از دسـتاوردها  گريدولت به عنوان باز تيو مفهوم امن يفرد تيامن . مكتـب اسـت   ني

ـ ا يدستاوردها گرياز د يمنف تيامنمفهوم  ـ در ا. مكتـب اسـت   ني  يتـ يامن مسـئلة  تيوضـع  ني
 تيـ امن«مقابـل   ةاسـت و در نقطـ   يداخلـ  استيس ةدر عرص يا نهيو گز ،دار جهت شده،   ساخته

در دو بعـد   يتـ يامن موضـوعات  موفق تيريمد مكتب نيدر ا. قرار دارد مثبت تيامن يا» يجابيا
 .است مورد توجه قرار گرفته يافزار و نرم يافزار سخت

5. civilization  .civilize  ينيواژة الت از

6. و گسـترش   ،گري، ايمـان بـه پيشـرفت علمـي و عقالنـي      روشن از نظر اعضاي اين مكتب نويد
ضـد   ياثر كلي صنعت فرهنگ، اثر«آدرنو  گفتة بنا بههاي انساني به كابوس تبديل شده و  آزادي
اي براي ممانعت از هوشياري  ها و وسيله فريبي توده گري به عامل عوام روشن. »گري است روشن
 .است هدشتبديل 

نگرشش به ساختار ) 1908(شناس فرانسوي  لوي استروس انسان دست نيا از يا  نمونه عنوان به .7
نـوع  . دانـد  و ناآگاهانـه مـي   ،يت، ذهنـي ؤاو ساختار را غير قابل ر. نگرشي نظري و تبييني است

هاي ظاهري خـاص و   ساختارگرايي او به كشف اصول ساختاري مشترك كه در بطن تمام جلوه
او بـه دنبـال   . ره وجـود دارد، مربـوط اسـت   فرهنـگ و اسـطو   ةمتغيير، از نظـر تـاريخي دربـار   
جو و ذهن انسان است و آن را در خويشاوندي و اساطير جست يا خصوصيات منطقي و جهاني

هـاي ذهنـي و فكـري     هاي فرهنگي، از نظـام  به نظر استروس رفتارهاي اجتماعي و نظام. كند مي
 ).1379بشيريه، (اند  گيرند كه هرچند نامرئي و فرّارند، ولي قابل كشف منسجمي ريشه مي

فرهنـگ سـاختارهاي ايـدئولوژيك     ةنيسـتي در زمينـ  يهاي فم نظريه دريكي از مفروضات اصلي  .8
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ـ باره الكان بر آن است كه در ذ  در اين. عميق پدرساالرانه است آگـاهي   ،عنصـر نمـادين پـدر    لي
 يذهنيتـ  دارايدرنهايـت فرهنـگ جامعـه     و گيـرد   فرهنـگ و زبـان شـكل مـي     ةحوز درانسان 

 ،اي، ابـزاري  موقعيت ابژه ةنقد انگار رب كيدأبا ت ژهيو ها به نيستيدركل فم. دبو خواهدپدرساالرانه 
هـاي مختلـف فرهنـگ در دنيـاي      بازتوليد اين انگاره در عرصـه  بهزنان  ةو فرودستان ،اي حاشيه

. قعيـت دارنـد  پردازنـد و سـعي در تغييـر ايـن مو     و سياست مي ،اقتصاد ،ها مدرن از جمله رسانه
 اوكـاوي   در روان وهاي فرويـد   كاوانه مانند تصويري كه در انديشه هاي روان در نظريه ها  شهياند

كـاوي ايـن حقـيقــت را آشـكار      روان«. بينانه نيسـت   شود، خـوش از انسان و فرهنگ ترسيم مي
ـش مقيـد به نيازهـاي  و در كنــه روان ،مرده  غايـت ناكام، دل  كند كه انسان ناگريز موجودي به مي

مـرگ   ةعشق و زندگي و غريـز  ةشدن به غريز  فرويد با قائل). 1382ريچاردز، ( »ديگــران است
بينـد، نـوعي    در چنگال سائق هولناك مرگ مي وافتاده   در كارهاي متأخرش، نوع بشر را ازرمق

 ةغريـز . مرگ استي زندگي يهدف نها. آن را دوباره باز كرده است» خود«ي اوليه كه رخودآزا
 ةبار بـا غريـز    سازد، اما در تناقضي مصيبت ي است كه تاريخ را مييزندگي يا انرژي جنسي نيرو

نوعي ناخرسـندي  «او به وجود . پردازد فرويد با اين نگاه به انسان و فرهنگ مي. مرگ قرار دارد
ظـاهراً  «گويـد   يو مـ  داردها اذعان  در انسان» عميق و ديرپا از وضعيت موجود فرهنگ و تمدن

فرويـد،  ( »بايد مطمئن بود كه ما در فرهنگ امروزين خود، احساس خوب و خوشايندي نداريم
فرويـد  ). همـان (هايش سـتمگر اسـت    زني  مدرن به لحاظ واپس ةاو جامع نگاهاز ). 221: 1382

  :كند گونه تعريف مي فرهنگ را اين
هـا حيـات مـا از     وجـود آن  خـاطر به  فرهنگ مبين جميع دستاوردها و نهادهايي است كه ةكلم

محافظـت از  : آورند اين دستاوردها دو هدف را برمي. شود مان مجزا مي گونه  حيات نياكان حيوان
  ).همان(بخشيدن به روابط ميان آدميان   انسان در برابر طبيعت و سامان

گيري فرهنـگ   اما شكل است،هاي بشري سودمندي و كسب لذت  فعاليت ةهم ةاز نظر فرويد انگيز
به تعبير ديگر . گيري و ارضاي ميل است و تمدن بر مبناي محدودشدن قدرت فردي و امكان كام

  .ترك غرايز و عدم ارضا بنا شده است ةفرهنگ بر شالود
ـ نظر در را يخاص شيگرا ،يكيهرمنوت و يدارشناسيپد يكردهايرواج رو  يفرهنگـ  يهـا  هي

 ديـ تأك. اسـت  كرده جاديا ياجتماع علوم متفكران نيب در يريتفس يها  هينظر قالب در باالخص
 را جهـان  فعاالنـه  بلكـه  ستيجهان ن يها صرفاً ثبت انفعال انسان يآگاه كه نيبر ا يدارشناسيپد
 يامـور  بلكـه  ،ذاتي يامورعنوان نه به  را يو اجتماع يفرهنگاعم از  اياش و ها دهيپد و سازد يم
نظـر متفكـران علـوم    . درنظر گرفت ديآن قصد شده، با لةيوس به ايما قرار گرفته  يآگاه در كه

 .كرد تيها هدا انسان يذهن يبر ذهن و معنا تر شيهرچه ب ديرا به تأك ياجتماع
 چنـدگانگي  مفهـوم  جيمـز  ويليـام  تـأثير  تحت  )Charles Horton Cooley( كولي هورتون چارلز .9
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 يـق از طر همگـي  كـه  خودهـايي  انـواع  بـر  او). 429: 1378 كوزر،( است كرده مطرح را خودها
 در نيـز  كـوهن  آنتـوني . اسـت  نموده توجه آيند يم يدپد يگوناگون با جهان خارج يبرخوردها

 كـه  جماعـات  از اي گسـترده  طيـف  و بخـش   هويت منابع در تنوع به خود هويت شناسي  جامعه
 اقامـت  محـل  منـاطق  بـه  صـرفاً  هويـت  از كـوهن  الگوي. دارد تأكيد دارند تعلق آن به ها انسان

 موجـب  ذهنـي،  اي سـازه  وناو بر اجماع همچـ  يدتأك كه اينگو  شود، نمي محدود مردم مشترك
 شـود  مـي  دارنـد  تعلـق  آن به ها انسان كه جماعاتي از اي گسترده طيف در او مدل كاربرد تسهيل

 ).198: 1381 جنكينز،(
بـر   هـايي   نظريـه  كـه  گفت ديبا حيتوض در. است دهيچيپ يستميمثابة س به تيهو گفت توان  يم .10

به تغييرات محيطي و  ييها  نظريه مقابلاند و در  ها و محيط بنا شده  ثبات و پايداري سيستم اساس
هـاي    از گـروه نظريـه  . رنـد يگ يمـ  خـود  يوجـود  فرض  شيو آن را پ توجه دارند تر شيبداخلي 

ـ  به توان يدوم م دستة درارگانيك  كـه بـه الگوهـاي تصـادفي و      ارادايم آشـوب اشـاره داشـت   پ
بـر، صـاعقه،   ا. هـاي خطـي قابـل انطبـاق نيسـت      با محاسبات و فرمـول  د كهپرداز  اي مي  پيچيده
ـ هـا،    اجتمـاع موريانـه   ،شوند  هايي كه در كنار آبشارها تشكيل مي حباب پـرواز پرسروصـداي    اي

ـ ه هوانگاشت كـ  نيچن توان  يم. آشوب هستندپرهاي  هاي سيستم  نمونه حشرات از از  يمثـال  تي
 يرفتـار  كـه  دارد وجـود آشوب پرهاي  مشترك در سيستم يها  ويژگي. است دهيچيپ ستميس كي

 هرچنـد  كوچـك  تغييـر  يـك  اي،  پروانه اثر اصل اساسبر . زند يم رقم ستميس آن يبرا را زيمتما
. شـود  سيسـتم  يـك  در يشـگرف  تغييـرات  بـه  منجـر  تواند  يممانند پرزدن يك پروانه  اهميت  بي

پويا  سازگاري و تطابق نوعي زنده موجودات همچون شان محيط با ارتباط در نظم بي هاي سيستم
ـ ا. سازند  يمبرقرار  ـ دار دهـي  خودسـازمان  تـوان  هـا  سـتم يس ني  چهـارچوب  در جـزء  هـر  و دن

در خـود   را تحـول  بدهـد،  ازدست را كل با هماهنگي كه اين بدون سيستم، كلي هاي محدوديت
 از تـر  بـزرگ  كـل  پيچيـده  هاي سيستم در كه يا  گونه به دارند، افزايي  هم عالوه،  به. كند  يمتجربه 
 اي  درجـه  ها سيستم نيا رايز )Morgan and Castet, 1997: 86( ندا يادگيرنده و بوده اجزا جمع

 بايد ها آن. دارنداز آگاهي نسبت به وضيعت موجود خود و تفاوت آن با وضيعت عموماً مطلوب 
 اشـراف  محـيط  تغييرات بر دنتوان مي پس. دهند تشخيص را هنجارها از مهم يها  انحراف بتوانند
 عمـل  خودتنظيم و هوشمندانه شيوة به و داده بروز خود از را مناسب هاي واكنش و دنباش داشته
. اسـت  سـتم ينوع س نياز ا گريد يا  صهيخص كل و اجزا بين شباهت نوعي اي خودشباهتي .دننماي
 هـر  شـدن،   شكسته صورت در كه استيك قطعه آينه  ايصفحة هولوگرام  يك آن، معروف مثال
الگوهـايي   مثابـة  بـه  سـتم يس نيدر ا كه ؛عجيب هاي  جاذبه طور  نيهم .ديگري است آينة آن جزء

تـر   افق ديد گسترده هرچه. ندا نظم داراي ديگر منظري از ولي آشفته و نظم  است كه از منظري بي
ـ ا از يكـ ي زين يمنف تعادل). 1378 الواني،( بود خواهد تر  عجيب ممكن جاذبة نياباشد، يافتن   ني

 كشـيده  ديگـر  يـك  سمت به كه قدرهر متفاوت كامالً زمينة دو با »جاذبه« دو در .هاست  صهيخص
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از اين نوع  هايي تنش اسير ذاتاً پيچيده،هاي  كه سيستم درس  مي نظر  به. دنشو  مي دور هم از د،نشو 
 آشـكار  را سيسـتم  رفتار غالب، جاذبة درنهايت كه دارند قرار »جاذبه« چندين نفوذ تحت و بوده
 اين كشاند، مي تعادل نزديك يا تعادل هاي  سيستم را به سوي وضعيت ها  جاذبه از بعضي. سازد مي

 از برخـي . كنـد  مـي  جلـوگيري  ناپايداري رشد از كه گيرد مي انجام منفي بازخورد طريق از عمل
 زمينة( »مسلط جاذبة« اگر. بدهند سيستم به جديدي ريخت و نظم كنند  مي سعي ديگر هاي  جاذبه
 بـه  تغييـر  هـاي  پتانسـيل  كنـد،  دفع را آن ناپايداري و سيستم حركتي انرژي شود، موفق) موجود
 جاذبـة  اگـر  ديگـر،  طـرف  از. گردد برمي خود قبلي متزلزل وضعيت به سيستم و روند  مي تحليل
 بـا . شـود  مـي  حـاكم  يجديد نظم و كرد خواهد جذب را توليدشده هاي انرژي كند، غلبه جديد

و با  ،يستميس يكرديرو با. است آن يجيتدر ياضمحالل و فنا نيع يتيثبات هو يتصور نيچن
 دةيپد در پيچيده و بيني  پيش قابلو غير  خطي، غير نامنظم، رفتار توان  يمآشوب  نظريةاستعاره از 

 طبيعـت  امـا  كنـد،   ظهور مي يعينظم به طور طب پرآشوب هاي سيستمدر . را بهتر شناخت تيهو
 همهو  معناست  يب ثبات ظاهر  به. نيست شده  تعيين شيپ از يا شده   ريزي  طرح هرگز نظم، اين دقيق

  .است تغيير حال در چيز  
 ييهـا  د و در نسـبت ونشـ  يمـ و تحول جوامـع طـرح    رييبا تغي تاريخي تدر نسب ها  هويت
 در خيتـار  نقـش  رشيپـذ . د بـود نـ درون خواه و رونيـ ب اتيمقتض از تيتبع مشمول متفاوت

توانـد   تداومي كه ضرورتاً بستري معنايي نداشته و مـي . استاكتفا به يك تداوم زماني  ت،يهو
 خيهـر مرحلـه از تـار    يبـرا  اگـر . داشته باشـد  رهيغو  ،بستري سرزميني، نسلي، نژادي، زباني

 ينگـاه  نيشكل معـ  كيمراحل در قالب  يتمام يبرا تيدانستن هو  ثابت دارد، وجود يتيهو
ـ   هيبه حاشـ  ابتال خطر در را جامعهمحلي براي بحث بوده و  درنتيجه و يواقع ريو غ ستايا  يران

ـ هو تيريمد در. دده  يم قرار خيتار راكدكردن جامعه و يو تالش برا يانسان تيهو  بايـد  تي
  .مهم توجه شود نكتة اين به

توان كنترل چنداني بر تغيير داشت؛ اما با تغييـر در   نمي خطي، غير و پيچيده هاي سيستم در
بـا بـازكردن مرزهـاي سيسـتم موجـود نسـبت بـه         و »مسـلط  جاذبة«به  مربوطعناصر كليدي 

 در. سـاخت  فـراهم  را» جانشـين  جاذبـة «بـروز   ةزمينـ  تـوان   يمـ اطالعات و تجـارب جديـد،   
. دارد وجـود  كننـده   متعـادل  و كننـده   تقويـت  حلقـة  نوع دو ، در هر فعاليت،پيچيده هاي سيستم
طريـق   از كننـده،   متعادل هاي حلقه و اند بوده جاذبههميشه به دنبال تغيير  كننده  تقويت هاي  حلقه

 و مسـلط  هاي  جاذبه ميان نزاعي درواقع تغيير وبه دنبال پايداري و ثبات هستند  ،بازخورد منفي
ـ  جديـد،  هـاي   جاذبه غلبة هاي  زمينه ايجاد با توان مي .است جديد هاي  جاذبه  مطلـوب  يتغييرات

تغييرات كوچك در زمان و مكان مناسب اعمال شوند، قادر به ايجـاد تغييـرات    اگر .پديد آورد
 رو، از ايـن  .شـود  ه مـي ديـ نام  كـاري   قـانون اهـرم   اين حالت). 81: 1382 سنگه،(بزرگ هستند 

سيستم را به سوي  توان  يم و بود خواهد ديمف ها آن از استفاده و اهرمي بااهميت نقاط شناسايي
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 نافـذ  سيسـتم  تكامـل  جريان بر كه را بحراني پارامترهاي كه اين يا كرد هدايت »مطلوب جاذبة«
  ).Morgan, 1997: 267( ساخت فعال هستند،

 بـا  امـروز  ارتبـاط . اسـت  يهمواره در تحول و دگرگـون  يو دستگاه فكر نظام در اي  پديده هر .11
 شـيء  ارتبـاط  رشـتة  تغييري و تحول هيچ. نيست پذير  امكان ثابت، جوهري فرض با جز ديروز
 يربه تعب. كند  مي دگرگون را آن حالت و صورت فقط بلكه برد،  نمي كلي  به اش  گذشته با را متحول

 تـر  همـان صـورت اول كامـل    كهترتيب   ايناستكمال وجود دارد، به  يعرصه، نوع يندر ا يگرد
مسـتلزم   كـه  ايـن از  گذشـته  تبـديلي،  هـر . گويند» لبس بعد از لبس«را  ينا اصطالحاً كه شود مي

 شـيء  بين مشترك امر وجود مستلزمفرض،  ينهست و ا يزن يهمان يناست، مستلزم ا يدگرگون
  .است يثابت باشد و آن جوهر وجود يداست كه با يكنون ء يسابق و ش
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