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چكيده
فرهنگ ايراني در عصر متالطم و ناپايدار هجوم فرهنگها ،تکنولوژيها و ابزارهاي نوين ارتباطي وارده،
نيازمند حراست و حفاظت ميباشد .ارائه الگوي پدافند غيرعامل جهت حفظ امنيت فرهنگي در شرايطي که
فرهنگهاي مختلف بر فرهنگ ايراني -اسالمي هجوم آورده اند بسيار الزم و ضروري است .اين تحقيق با
هدف بسط نظري مفاهيم امنيت فرهنگي در کشور و شناسايي الگوي تقويت پدافند غيرعامل جهت حفظ
امنيت فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران انجام شده است .روش پﮋوهﺶ کيفي از نوع داده بنياد (ﮔراندد
تﺌوري) است و دادهها از طريق مصاحبه ﮔردآوري شده است .جامﻌهي آماري پﮋوهش از ميان ﺧبرﮔان
فرهنگي متشکل از صاحبنظران ،اساتيد و مسﺌولين فرهنگي کشور بودند که به روش ﮔلوله برفي شناسائي و
پس از انجام 15مصاحبه نيمه ساﺧتار يافتهي عميق ،تحليل دادهها به اشــباع نظري رسيد .مصاحبهها
کدﮔﺬاري ﮔرديد و پس از توليد  680کد مفهوم ،مفاهيم در مرحلهي بﻌدي انتزاعيتر و در نهايت مقولهبندي
ﮔرديدند .مقولهها براساس مدل اشتراوس و کوربين در محورهاي مدل پارادايمي ﻗرار ﮔرفتند و پيشنهادات
براساس شﺶ محور ارائه ﮔرديد.
واژگان کليدي :امنيت فرهنگي ،پدافند غيرعامل ،روش داده بنياد
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در ميان مسلمانان طراحي شدند( .دواني)97 :1393 ،
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بحﺚ از امنيت فرهنگي در ذيل موضوع امنيت ملي

اين حرکات در جامﻌهي ايران از زمان اولين اعزام

ﻗرار دارد و يکي از مﺆلفههاي اصلي آن را تشکيل

ايرانيان به غرب براي تحصيل و بازﮔشت آنان به

ميدهد .هدف اصلي استﻌمارﮔران هميشه تحت

کشور ،شدت بيشتري به ﺧود ﮔرفت؛ امروزه نيز به

مخاطره ﻗرار دادن امنيت کشورهاي تحت سلطه بوده

دليل ظهور و حﻀور رسانههاي ارتباطي ﻗدرتمند و

است .تا همين اواﺧر ﮔفته ميشد که مﺆلفههاي نظامي،

جهانگير همچون ماهوارهها ،اينترنت و نرم افزارهاي

نقﺶ تﻌيين کنندهيﺧود در تﺄمين امنيت ملي کشورها

فﻀاي مجازي ،تهديدات فرهنگي به مراتب بيشتر و

را تا حدي از دست دادهاند و عوامل ديگري هم ﭼون

تاثيرﮔﺬارتر از ﻗبل شده و بسياري از بنيانهاي فرهنگي

مالحظات اﻗتصادي و فرهنگي در تﻀمين امنيت ملي

را تحت تهاجم ﻗرار داده اند .با توجه به بي برنامهﮔي و

سهيم ﮔرديده اند .امروزه در آستانه هزارهيسوم ﮔفته

پراکندﮔي مراکز تصميمساز فرهنگي و عدم وجود

ميشود که اﮔر در ﻗرون ﻗبل ،دو عنصر در تﺄمين امنيت

وحدت رويه در حوزهي عملياتي فرهنگ ،در

«اﻗتصاد» و «نظاميﮔري» کشورها در دو بﻌد داﺧلي و

سازمانها و نهادهاي فرهنگي کشور ،بسياري از بنيانها

ﺧارجي ،نقﺶ بسزايي ايفا ميکردند ،در ﻗرن بيست و

و استحکامات زيربنايي فرهنگ در حال حاضر بسيار

يکم ضروري است که بر مدﺧليت بيشتر «عنصر

متزلزل ،لرزان و آسيب پﺬير شدهاند و از آنجايي که

فرهنگ» و اهميت آن تﺄکيد بيشتري ورزيد( .جوردن،

پدافند غيرعامل به دليل ماهيت وجودي ﺧود در

)3 :1989

زمينهي مقابله با تهديدات سخت و نظامي ،به تمهيدات

با عنايت به اينکه جمهوري اسالمي مبدع و موجد

و پيﺶبينيهاي فيزيکي و تجهيزاتي توجه زيادي دارد

هويتي نوين در عرصهي فرهنگ براي ايرانيان بوده،

و از سويي ﭼون حفظ بنيانها و استحکامات زيربنايي

اين هويت به انحاء مختلف بطور مستمر تحت

فرهنگ متولي و مسﺌول ﺧاصي ندارد ،لﺬا جهت مقابله

تهديدات ،تهاجمات و حمالت نظامهاي استثمارﮔر و

با جنگ نرم و مقابله فرهنگي با تهديدات ،ضرورت

استﻌمارپيشه ﻗرار ﮔرفته است .تهاجم بر فرهنگ و

بکارﮔيري پدافند غيرعامل جهت حفظ بنيانها،

امنيت فرهنگي ايرانيان از ﮔﺬشته و تاريخ طوالني

استحکامات و ساﺧتارهاي فرهنگي که اغلب بي صدا

برﺧوردار است .از حمالت اسکندر مقدوني در عهد

مورد تهاجم ﻗرار ميﮔيرد ،ضروري است.

هخامنشيان و حملهي اعراب تا حمالت مغول ،فرهنگ

لﺬا ارائه الگوي پدافند غيرعامل جهت حفظ امنيت

ايراني هميشه تحت تهاجم فرهنگهاي ديگر ﻗرار

فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران اهدف اين پﮋوهﺶ

ﮔرفته است .اما در عصر حاضر محققان برآنند که مبدأ

است تا با استفاده از اين الگو امنيت فرهنگي کشور از

تاريخي تهاجم فرهنگي غرب در ايران را بايد از آغاز

طريق پدافند غيرعامل تا حد ممکن از تﻌرضات

حکومت ﻗاجار و کمي ﻗبل از آن فرض کرد .زماني که

دشمنان مصون بماند .دراين راستا ابتدا با شناﺧت

نادر از دنيا رفت و مملکت ايران دﭼار آشوب و بي

مفاهيم و مقولههاي امنيت فرهنگي از طريق مصاحبه

نظمي شد و کمپاني هند شرﻗي تحرکات ﺧود را شدت

با ﺧبرﮔان و انديشمندان فرهنگي اﻗدام و سپس

بخشيد .شروع اين حرکت با تﺄسيس مﺬاهبي مانند:

براساس مدل پارادايمي اشتراوس و کوربين آن مقولهها

وهابي ﮔري در مﺬهب اهل سنت و شيخيﮔري و

دسته بندي ﮔرديده و مولفهها و شاﺧصهاي مهم و

بهائيت در مﺬهب تشيع است .اين مﺬاهب به منظور

موثر در حفظ امنيت فرهنگي در يک مدل فرايندي-

تغيير در اعتقادات واﻗﻌي دين اسالم و ايجاد اﺧتالف

پارادايمي به طور مفهومي ارائه ﮔرديده

است.

حفظ امنيت فرهنگی در ايران با ارائه الگوی پدافند غيرعامل 37 /

 .2اهميت و ضرورت تحقيق

کشور ميﮔردد و بي ترديد انجام اين تحقيق ميتواند

با عنايت به تنوع روشهاي تهديد ،از جمله

در حوزه امنيت فرهنگي به مسﺌولين امر روشهاي

تهديداتي که در پدافند غيرعامل ﭼندان مورد توجه و

پيشگيري و پيﺶبيني مخاطرات و آسيبهاي فرهنگي

تاکيد ﻗرار نميﮔيرد «تهديدات فرهنگي» است.

را نشان دهد و در مواﻗع حساس از تخريب و تﻀﻌيف

تهديداتي که به دليل آرام و بطﺌي بودن ،ﭼندان ملموس

ناﮔهاني تظام فرهنگي حاکم در کشور جمهوري

نبوده و ضرورت دفاع غيرعامل را نشان نداده است؛ در

اسالمي ايران ممانﻌت نمايد.

حالي که به ﻗول «ميشل فوکو» متفکر مﻌاصر فرانسوي،
انقالب سال  57ايران يک انقالب فرهنگي و محوريت
تغييرات آن هم در امور فرهنگي بود .ﭼنانکه بﻌد از
پيروزي انقالب ،تغييرات و اصالحات اساسي زيادي

 .3پرسشهاي تحقيق
الگوي مﺬکور برآمده از پاسخ پرسﺶهاي مطروحه
در آغاز تحقيق به شرح زير ميباشد:

فرهنگ ،حفظ فرهنگ و تامين امنيت آن از مهمترين و

است؟

اساسيترين دغدغههاي نظام جمهوري اسالمي بوده و

پرسﺶهاي فرعي:

حتي رهبران نظام ،حساسيت و اهميت فرهنگ را در

 )1عوامل موثر بر حفظ امنيت فرهنگي در جمهوري

سخنرانيها و بياناتشان از همه موضوعات ،حياتيتر

اسالمي ايران با رويکرد پدافند غيرعامل ﭼيست؟

و اساسيتر بيان نمودهاند .ﭼنانکه بنيانگﺬار جمهوري

 )2بسترهاي الزم جهت حفظ امنيت فرهنگي در

اسالمي ايران حﻀرت امام ﺧميني (ره) فرمودهاند:

جمهوري اسالمي ايران با رويکرد پدافند غيرعامل

«فرهنگ مبدا همه ﺧوشبختيها و بدبختيهاي يک

ﭼيست؟

ملت است» (صحيفه نور ،ج  )306 :3و مقام مﻌظم

 )3راهبردها و اﻗدامات الزم جهت حفظ امنيت

رهبري نيز در اين ﺧصوص بيان فرمودهاند «فرهنگ از

فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران با رويکرد

اﻗتصاد هم مهمتر است ،ﭼون فرهنگ به مﻌناي هوايي

پدافند غيرعامل ﭼيست؟

است که ما تنفس ميکنيم ،شما ناﭼار هوا را تنفس

 )4پيامدهاي حفظ امنيت فرهنگي در جمهوري

ميکنيد ﭼه بخواهيد و ﭼه نخواهيد ،اﮔر تميز باشد

اسالمي ايران با رويکرد پدافند غيرعامل ﭼگونه

آثاري دارد و اﮔر تميز نباشد آثاري ديگر( .آيتاهلل

است؟

ﺧامنهاي )1393 ،پس با توجه به اهميت بيﺶ از پيﺶ

 )5ﭼالﺶهاي دستيابي به حفظ امنيت فرهنگي در

فرهنگ در ﮔفتار و عمل رهبران نظام از يکسو ،اوضاع

جمهوري اسالمي ايران با رويکرد پدافند غيرعامل

نابسامان فرهنگي داﺧلي کشور از سوي ديگر ،تحقيق

کدامند؟

و پﮋوهﺶ در نقاط تهديدآميز و آسيبرسان فرهنگ و
ارائه راهکارهاي عملياتي و کاربردي در اين حوزهي

 .4ادبيات و پيشينه تحقيق

حساس بسيار الزم و حياتي ميباشد.

پدافند غيرعامل:

با اين اوصاف عدم وجود الگوي مقابله در پدافند

پدافند غيرعامل اﻗداماتي است که موجب کاهﺶ

غيرعامل در برابر تهديدات فرهنگي دشمنان نظام،

ضرر و زيان در مقابل عملياتهاي ﺧصمانهي

موجب نفوذ و تخريب بنيانهاي متﻌدد فرهنگي در

هواپيماهاي دشمن و تهديدات ﺧارجي با هزينهي

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

اين اوصاف با عنايت به تغييرات ايجاد شده در

حفظ امنيت فرهنگي در جمهوري اسالمي ايران کدام

تابستان 1396

در حوزهي امور فرهنگي و فرهنگ کشور رخ داد .با

پرسﺶ اول (اصلي)  :الگوي پدافند غيرعامل جهت
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کمتر و بکارﮔيري ترفند و شيوههاي غيرمسلحانه نظير:

هويت ﮔوهري ﺧود تحت شرايط متغير و متحول و

استتار ،اﺧتفا و ايجاد سرپناه براي تاسيسات مهم و

وجود تهديدهاي ممکن و احتمالي و يا واﻗﻌي .به بيان

استراتﮋيک انجام ميشود و در اين نوع پدافند از هيچ

دﻗيقتر ،امنيت فرهنگي عبارت است از :تداوم و

ﮔونه سالحي استفاده نميشود .منظور از پدافند

ماندﮔاري الگوهاي سنتي زبان ،آداب و رسوم ،باورها،

غيرعامل در واﻗع مجموعه تمهيدات و اﻗدامات و

سنتها ،استمرار شيوهي زندﮔي مرسوم و مﻌمول يا

طرحهايي است که با استفاده از ابزار ،شرايط و

سبک ملي ،و حفظ و بقاء هويت ملت و نظام تحت

حتيالمقدور بدون نياز به نيروي انساني بصورت

شرايط مقبول براي تحول و تکامل اجتماعي و فرهنگي.

ﺧوداتکا ،از يک سو توان دفاعي مجموعه را در زمان

(باباليان و رادبين)25 :1393 ،

بحران افزايﺶ ميدهد و از سويي ديگر پيامدهاي
بحران را کاهﺶ و امکان بازسازي مناطق آسيب ديده را
با کمترين هزينه فراهم ميسازد( .عابديني)5 :1386 ،

فرهنگ
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تاکنون تﻌاريف بيشماري از واژهي فرهنگ ارائه
شده است .برﺧي مﻌتقدند فرهنگ ،مجموعهي
پيچيدهاي است که شامل :مﻌارف ،مﻌتقدات ،هنرها،
صنايع ،فنون ،اﺧالق ،ﻗوانين ،سنن و باألﺧره تمام
عادات و رفتار و ضوابطي است که فرد به عنوان
عﻀوي ،از جامﻌه ﺧود فراميﮔيرد و در برابر آن
جامﻌه ،وظايف و تﻌهداتي را بر عهده دارد( .روح
االميني )17 :1372 ،ويﮋﮔي مشترک اين تﻌريفها،
انتقال و فراﮔيري فرهنگ از نسلي به نسل ديگر است
که فرد آن را به عنوان عﻀوي از اجتماع ميآموزد و
فراميﮔيرد .بدين ترتيب ،فرهنگ محصول حيات
جمﻌي و زندﮔي اجتماعي است که براساس آن
جامﻌهي انساني پايه ريزي ميشود و شکل ميﮔيرد و
در طول زمانها دستخوش تغييراتي نيز ميﮔردد .البته
فرهنگ در عين ثبات ،نوعي دﮔرﮔوني و نوآوري
درازمدت و آهسته را در ﺧود دارد .از اين رو ،برﺧي
محققان فرهنگ را توليد و بازتوليد اجتماعي احساس،
مﻌنا و آﮔاهي دانستهاند)Sullivan,1994 :68( .

امنيت فرهنگي
براساس تالﻗي و تلفيق دو مفهوم امنيت ملي و
فرهنگ ،امنيت فرهنگي را اين ﮔونه ميتوان تﻌريف
کرد :توانايي ملت و نظام در حفظ و تداوم ماهيت و

 .5پيشينه تحقيق
توجه به فرهنگ به مثابه متغير اصلي در امنيت ،در
اکثر پﮋوهﺶهاي آکادميک بومي مشاهده ميشود .براي
مثال تهامي ( ،)1384رهپيک ( ،)1387جهان بزرﮔي
( ،)1388عبداهلل ﺧاني ( ،)1392برﺧي از محققيني
هستند که در طول دو دههي اﺧير فرهنگ را متغيري
مهم در امنيت ملي مﻌرفي کردهاند.
در ادبيات پﮋوهشي نيز افتخاري ( ،)1391آشنا
( )1388و صالحي اميري ( )1386تالش کردهاند تا
حوزهي مفهومي ،مولفههاي اصلي و سطوح عملکرد
امنيت فرهنگي را مورد بررسي ﻗرار دهند و انگيزههاي
حکومتها براي پرداﺧتن به مسائل امنيتي مخصوصا"
امنيت فرهنگي در سطح ملي را مورد تامل ﻗرار دهند.
مطالﻌهي دانشجويان مطالﻌات امنيت ملى (،)1389
با راهنمايي دکتر علي اصغر افتخاري ،پروژهي
تحقيقاتي با عنوان «راهبردهاي تحکيم و توسﻌه و
اﻗتدار فرهنگي به مثابه اﻗتدار حقيقي جمهوري اسالمي
ايران» ،را مورد کاووش ﻗرار دادند .نتايج اين پﮋوهﺶ
مشخص کرد که نظام جمهوري اسالمي و ساﺧتار
فرهنگي برآمده از هويت و فرهنگ ديني  -ملّي ايران
ظرفيتهاي بنيادي در جهت توسﻌه و تﻌميق اﻗتدار
فرهنگي برﺧورداري است و ميتواند به عنوان يک
الگوي مرجع مورد اﻗبال اجتماعي ملل و جوامع متﻌدد
اسالمي ﻗرار ﮔيرد و در راستاي اجرايي شدن اين الگو
 23راهبرد تحت عنوان راهبردهاي اﻗتدار فرهنگي
پيشنهاد شده است.
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همچنين دانشجويان دوره هشتم مطالﻌات امنيت

انتخاب ﮔرديده است .موضوع پﮋوهﺶ مقولههاي

ملى ( ،)1394در تحقيقي تحت عنوان «راهبردهاي نيل

امنيت فرهنگي از ديدﮔاه ﺧبرﮔان فرهنگي مطلع از

به اﻗتدار فرهنگي به مثابه اﻗتدار حقيقي جمهوري

حوزه پدافند غيرعامل کشور است و مصاحبه با

اسالمي ايران» به اين نتايج دست يافتند که در سطح

سﺆاالتي کلي دربارهي وضﻌيت امنيت فرهنگي ،نقاط

ملي ،نهادينهسازي و درونيسازي باورها و ارزشهاي

ﻗوت و ضﻌف ،تهديدات ،و وضﻌيت مطلوب امنيت

ديني در نسل جوان ،طراحي الگوي مديريت راهبردي

فرهنگي آغاز شده است .سپس ،سﺆاالت عميقتري

فرهنگي ،ﮔسترش و تﻌميق ظرفيتهاي توليد علمي

دربارهي نقﺶ نهادهاي رسمي و غيررسمي ،نقﺶ

کشور ،طراحي الگوي نرمافزاري مقابله با جنگ نرم

سازمان پدافند غيرعامل و راهکارهاي الزم براي

دشمن براساس انديشههاي فرهنگي و راهبردي واليت

تقويت پدافند غيرعامل جهت رسيدن به امنيت فرهنگي

فقيه ،و  ...و ﮔسترش ظرفيتها و ﻗابليت نظام رسانهاي

مطلوب پرسيده شد .سﺆاالت به صورت نيمه

کشور در سطح فراملي از راهبردهاي حاصل از اين

ساﺧتاريافته و به ﮔونهاي بودند که مصاحبه شونده

پﮋوهﺶ

است.

توانايي جهت دادن به مسير بحﺚ را داشته باشد.

ﻗدرت ملّي جمهوري اسالمي ايران» با ارائه 18راهبرد

مفاهيم انتخاب شد و پس از آن ،مقولهبندي و سپس،

کالن فرهنگي ،راهبرد ،ﮔسترش فرهنگي و ايدئولوژيک

براساس مشابهت ،ارتباط مفهومي و ﺧصوصيات

ايران در آسياي جنوبغربي در مقابل تهاجم فرهنگي

مشترک بين کدهاي باز ،مفاهيم اوليه ،زيرمقوالت و

امپراطوري تبليغات ﺧارجي با افزايﺶ فﻌاليت و تحرک

مقوالت مشخص شدند .الزم به ذکر است مفاهيم اوليه

سازمانهاي و موسسات مرتبط با آن به عنوان مهمترين

داراي کمترين سطح انتزاع و مقوالت داراي بيشترين

راهبرد انتخاب شد .ﻗطﻌا" تحقيقات زيادي در اين

سطح انتزاع ميباشند .تحليل دادهها براساس مدل

حوزه به مقتﻀاي زمانه و زمينهي مورد نياز ،در حال

پارادايمي اشتراوس و کوربين ( )2008انجام شد .پس

انجام است اما هدف اين تحقيق ارائه الگوي پدافند

از انجام کدﮔﺬاري باز در سطح مفهوم و مقوله ،در

غيرعامل فرهنگي است که تاکنون انجام نشده است.

کدﮔﺬاري محوري ،مقولهها مستخرج شده براساس

 .6روش شناسي پﮋوهش
روش پﮋوهﺶ

مدل پارادايمي اشتراوس و کوربين ،هم دسته ﮔرديدند.

حجم نمونه و روش نمونهﮔيري

دليل انتخاب اين پﮋوهﺶ به روش کيفي ارائه مدل

مشارکت کنندﮔان در اين پﮋوهﺶ  15نفر از

پارادايمي از امنيت فرهنگي است .با توجه به اينکه

ﺧبرﮔان فرهنگي هستند .در اين روش نمونهﮔيري

امنيت فرهنگي يک پديده ذهني و دروني است که در

هدفمند با حداکثر تنوع به کار رفته و کوشﺶ شده

اجتماع بروز پيدا ميکند و از سوي ديگر ،توجه به

نمونه از تمام ﮔروههاي ﺧبرﮔان و کارشناسان فرهنگي

زمينه و پديدهي مورد پﮋوهﺶ و همچنين داشتن

باشد تا پراکندﮔي و ويﮋﮔيهاي مختلف جامﻌـهي

مراحل ساﺧتارمند از ديگر داليل انتخاب روش داده

هدف را در برﮔيرد .مکان مصاحبههاي حﻀوري اغلب

بنياد است .از ميان رويکردها نيز ،رويکرد اشتراوس و

فﻀاهاي شغلي مشارکت کنندﮔان (سازمان فرهنگ و

کوربين (2008و  )1998به دليل ساﺧتارمندي بيشتر

ارتباطات ،دانشگاهها ،مﻌاونت فرهنگي وزارت علوم،
سازمان بسيج اساتيد کشور) بوده است.

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

«ارائه راهبردهاي فرهنگي تحکيم و توسﻌه دروني

استفاده از روش تحليل محتوا ،جمالت مهم به صورت

تابستان 1396

شفيﻌي و محمدي ( )1398در پﮋوهشي با عنوان

در پﮋوهﺶ حاضر پس از پيادهسازي مصاحبهها ،با
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جدول : 1مشخصات مشارکت کنندﮔان

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

شماره

کد مربوط

1

ع .ج

2

م .خ

3

م.اک

4

م.اح

5

ر.ر

6

ع.ع

7

س.چ

8

ر.ج

9

ع.ق

10

ا.ص

11

ح.ر

مدير اداره نشريات رسانه مﻌاونت فرهنگي ...

12

ن.د

مﻌاون فرهنگي عقيدتي سياسي ...

13

ف.ر

14

م.ب

15

ج.د

رشته تحصيلي

شغل
مديرعامل موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس

دکتري مديريت استراتﮋيک

مﻌاون فرهنگي و اجتماعي سابق وزارت علوم و رييس اسبق سازمان

دکتري علوم سياسي  -جامﻌه

فرهنگ و ارتباطات اسالمي و ...

شناسي سياسي

مﻌاون اسبق نهاد کتابخانههاي عمومي کشور و عﻀو هيﺌت علمي و
استاديار دانشگاه تهران
ﻗائم مقام سازمان بسيج اساتيد کشور و عﻀو هيﺌت علمي دانشگاه امام
حسين (ع)
رييس پﮋوهشکده مطالﻌات و تحقيقات بسيج

دکتري علوم سياسي
دکتري جامﻌه شناسي
دکتري مديريت راهبردي

استاديار ﮔروه انديشه و مطالﻌات فرهنگي دانشگاه امام حسين (ع) و
متخصص در حوزه مطالﻌات جنگ نرم
مدير ﮔروه انديشه سياسي مرکز اسناد انقالب اسالمي و عﻀو هيﺌت
علمي دانشگاه امام حسين (ع)

دکتري سياستگﺬاري فرهنگي
دکتري علوم سياسي

مﻌاون مديرکل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و رييس مرکز بسيج

دکتري علوم سياسي -انديشه

اساتيد وزارت علوم و ...

سياسي

جانشين مﻌاونت سياسي عقيدتي سياسي ...

دکتري سياستگﺬاري فرهنگي

عﻀو هيﺌت علمي دانشگاه امام حسين (ع) و مدير ﮔروه سابق روابط

دکتري علوم سياسي -انديشه

بين الملل مرکز اسناد انقالب اسالمي

سياسي
دکتري مهندسي سيستمهاي
فرهنگي -سياستگﺬاري فرهنگي
دکتري مديريت و برنامه ريزي امور
فرهنگي

مشاور مﻌاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و مديرکل سابق
سياستگﺬاري و مطالﻌات فرهنگي وزارت علوم
عﻀو هيﺌت علمي دانشگاه جامع امام حسين (ع)

دکتري روابط بين الملل

عﻀو هيﺌت علمي دانشگاه تربيت مدرس و رييس بسيج دانشگاههاي
تهران و مديرکل فرهنگي و اجتماعي سابق وزارت علوم

 .7يافتهها (کدگﺬاري)

الف .کدگﺬاري باز:

دکتري فلسفه

دکتري علوم سياسي – مسائل ايران

شرايط علّي :شرايط علّي به شرايطي ﮔفته ميشود
که عامل اصلي به وجود آورنده پديده مورد مطالﻌه

کدﮔﺬاري باز ،فرايند تحليلي نامﮔﺬاري مفاهيم و

(امنيت فرهنگي) اشتراوس و کوربين ( )2008باشند،

طبقهبندي و کشف ويﮋﮔيها و ابﻌاد آنها در دادهها از

نتايج تحليل محتواي پاسخ مصاحبه شوندﮔان ،حاکي

طريق انجام دادن مقايسهاي مدام است که پﮋوهشگر

از وجود مقولههاي مرتبط با شرايط علّي که شامل

مفاهيم را از زواياي مختلفي از درون و بيرون يا وارونه

رهبري وليفقيه ،مردمساالري ديني ،دين اسالم و

اي بررسي و تحليل ميکند تا ديدﮔاه متفاوتي

ارزشهاي ديني ،نظام تربيت اسالمي – ايراني توام با

درﺧصوص اهميت و جايگاه مفاهيم کسب کند.

آﮔاهي و مسﺌوليت اجتماعي ،فﻀاي مجازي و

(اشتراوس و کوربين ())2008

نرمافزاري داﺧلي ،مولفهها و داشتههاي فرهنگ ملي و
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زبان فارسي ،نهادهاي بنيادين ،نيروي انساني و اﻗتصاد

محوري مورد مطالﻌه اين پﮋوهﺶ امنيت فرهنگي

و  ...و مقابله با فرهنگهاي وارداتي دشمن براي ايجاد

است.

پديده مورد مطالﻌه است که مفاهيم اوليه و مقوالت آن

راهبردها :کنﺶها يا کنﺶ هاي متقابلي که براي

در جدول شماره  2آورده شده اند.

کنترل ،اداره ،برﺧورد و پاسخ به مقوله اصلي انجام مي

عوامل زمينهاي :عوامل بسترساز موثر در شکلﮔيري

شوند (اشتراوس و کوربين .)2008 ،در اين پﮋوهﺶ

پديده مورد مطالﻌه مشخصهي ويﮋه در اين پﮋوهﺶ

 13راهبرد براي امنيت فرهنگي بدست آمده است که

است .اين شرايط شامل :نقﺶ عوامل مختلف در

مقوالت و مفاهيم اوليه مرتبط با آن ها در جدول آمده

برنامهريزي و مديريت فرهنگي ،تهاجم فرهنگ غرب و

است و در بخﺶ نتيجهﮔيري هم به آنها پرداﺧته شده و

مدرنيته ،وجود جنگ ﮔفتماني و اشکال در بﻌد

آنها عبارتند از:

ﭼالﺶها و آسيبپﺬيري فرهنگ ،عوامل متﻌدد موثر بر

در جهت اميدآفريني ،تغيير و توسﻌهي ساﺧتاري پدافند

امنيت فرهنگي ،نقﺶ حياتي نهادهاي بنيادين از جمله

غيرعامل در نهادهاي سازنده فرهنگ عمومي و

آموزش و پرورش و ﺧانواده ،ولنگاري و نبود دغدغه

مطالبهﮔري فﻌاليت فرهنگي ،شناسايي فرصتها و

فرهنگي و رويکرد فيزيکي پدافندغيرعامل ميباشد که

تهديدات فرهنگي توسط پدافند غيرعامل ،جهت

کال" از مفاهيم استخراج شده از مصاحبه به دست

صيانت از ارزشها و امنيت فرهنگي ،ايجاد بستر الزم

آمدهاند.

جهت تغيير رفتارهاي غلط ايرانيان توسط پدافند

شرايط مداﺧلهﮔر :شرايط مداﺧلهﮔر ،بنا بر نظر

غيرعامل ،بهرهﮔيري و مشارکت نخبگان و ظرفيت

اشتراوس و کوربين ( )2008شرايط بسترساز ﺧاص

عموم نهادهاي فرهنگي ،آسيب شناسي و تقويت

موثر در شکلﮔيري پديده مورد مطالﻌهاند .در پﮋوهﺶ

مولفههاي فرهنگي داﺧلي ايجاد فﻀاي امن فرهنگي،

حاضر و براساس تحليل محتواي مصاحبه ها 10 ،مولفه

حفظ و تقويت زبان فارسي ،بازنگري و بازتﻌريف در

به عنوان شرايط مداﺧلهﮔر شناسايي شد ازجمله:

وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي ،وزارت ارشاد،

تﻀﻌيف واليتپﺬيري ،عدم وجود انسجام در مديريت

سازمانهاي فرهنگي و نظام تربيت ديني ،توسﻌه و

فرهنگي کشور ،ضﻌف در مديريت فرهنگ فﻀاي

ﮔسترش فرهنگ اصيل اسالمي و ملي ،مردميسازي

مجازي و تهديدات سايبري ،عدم رويکرد فرهنگي

فرهنگ و افزايﺶ نقدپﺬيري نظام ،ايجاد مديريت

پدافندغيرعامل ،جهاني شدن و تهاجم فرهنگهاي

ﻗرارﮔاهي در حوزه فرهنگ ،مديريت فﻀاي مجازي و

مسلط غربي ،بياعتمادي ،واﮔرايي و بيتوجهي به

استفاده از فناوريها در جهت حفظ امنيت فرهنگي.

اولويتهاي فرهنگي ،کمتوجهي به ارکان آموزش و

شرايط پيامدي :رهاورد به کار بستن راهبردها،

پرورش ،دو ﻗطبي بودن فﻀاي سياسي -فرهنگي ،عدم

پيامدها هستند (اشتراوس و کوربين .)2008 ،مقوالت

به روز رساني و تهديدات زمينهاي فرهنگي و عادات و

مرتبط با پيامدها در جدول کدﮔﺬاري آمده است و

رفتارهاي نادرست ايرانيان.

شامل :حفظ و ترويج فرهنگ اسالمي ،اتحاد ملي و

پديده محوري :حادثه يا اتفاﻗي است که سلسله

انسجام اجتماعي ،حفظ ميراث ايراني و افزايﺶ غرور

کنﺶ ها/کنﺶهاي متقابل به کنترل يا اداره کردن آن

ملي ،تامين امنيت فردي و اجتماعي ،ﮔسترش امنيت

مﻌطوف است (اشتراوس و کوربين .)2008 ،پديده

ملي با رويکرد پدافندي در جهت تﻌالي کشور ،کسب

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

اجتماعي ،فرهنگ غني ايراني -اسالمي ،تغييرات،

توليد آثار فاﺧر و جلوﮔيري از تخريب بستر فرهنگي

تابستان 1396

تفسيري فرهنگ ،امنيت فرهنگي محصول همبستگي

تنظيم سند جامع مديريت فرهنگي براي کشور،
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مشروعيت مدني و سياسي نظام ،ارتقاي سطح امنيت

مقوالت برﮔرفته از مفاهيم کد محوري شرايط علي که

فرهنگي در ايران و جهان و تقويت امنيت ملي توسط

 26مفهوم بوده بيان ميﮔردد .در ﮔام بﻌدي مقوالت نيز

پدافند غيرعامل ميباشد.

به مقوالت ﮔزيده و جامعتري تقليل يافته تا الزامات

با توجه به اينکه تﻌداد مفاهيم برﮔرفته از

ارائه الگو فراهم ﮔردد.

مصاحبهها زياد بود ( 680مفهوم) ،صرفاً مفاهيم و
جدول  :2کدها ،مفاهيم و مقوالت بدست آمده از مرحله کُدﮔﺬاري باز
رديف کدهاي محوري

کدهاي باز
مفاهيم (شاخص ها)

مقولهها (مولفه ها)

سامانه واليت فقيه در فرهنگ سياسي

1

رهبري ولي فقيه

2

اعتقاد و اعتماد مردم به رهبري نظام با همه ﮔرايﺶهاي فکري و سليقههاي سياسي
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3

اعتقاد و باور مردم به لنگرﮔاه بودن رهبري

4

توجه و تاکيد بر کرامت انسانى

5

تﻌهد به دين و پﺬيرش مرجﻌيت ديني
مردم ساالري ديني

6

مشارکت حداکثري مردم در فرهنگ سياسي

7

نهادينه شدن نقﺶ مردم در تصميم سازيهاي مهم و اساسي

8

برﮔزاري حداﻗل  39- 38انتخابات طي  40سال

9

شکل ﮔيري جريانات ﮔسترده رسانهاي مردمي مبتني بر آﮔاهيها

10

شکلﮔيري آﮔاهيها و مسﺌوليت

11

اجتماعي

12

عوامل علي

17

افزايﺶ حساسيت بين فرهنگي در بين مردم
افزايﺶ بصيرت عمومي و تﻌميق ارزشهاي ديني و انقالبي در نسل جوان
باورمند بودن نسل جوان ما

15
16

ﺧودآﮔاهي فرهنگي در بين آحاد جامﻌه
همدلي نسبت به تفاوتهاي ديگران (يﻌني آﮔاهي از ساير فرهنگها و احترام به آنها)

13
14

شکلﮔيري فﻀاي مجازي مبتني بر آﮔاهيها و مسﺌوليت اجتماعي

باورمند بودن نسل جوان

حساس بودن نسبت به دشمن
تقيد نسل جوان نسبت به ارزشهاي ديني

18

روحيه عدالتﺧواهي و ارزش مداري نسل جوان در برابر جريانات ضد فرهنگي

19

وجود نيروهاي فراوان تحصيلکرده متخصص و وفادار و کارآمد جوان

20

افتخار به ايراني بودن اﻗوام و مﺬاهب

21

وجود تﻌلقات ملي و هويتي

22

افزايﺶ تﻌلقات ملي و هويتي در بين اﻗوام و مﺬاهب ايراني

23

وجود تﻌلقات ملي و هويتي غناي فرهنگي

24

ﮔﺬشته تاريخي ما

25

فرهنگ ملي ما

26

سابقه تمدني و بهره مندي از يک تمدن بالنده

(يافتههاي پﮋوهشگر)

حفظ امنيت فرهنگی در ايران با ارائه الگوی پدافند غيرعامل 43 /

جدول  : 3مقولههاي نهايي براساس کدﮔﺬاري ﮔزينشي
رديف

کد محوري رديف

مولفهها

ابعاد

1

1

رهبري ولي فقيه

رهبري ولي فقيه

2

2

مردم ساالري ديني

مردم ساالري ديني

3

دين اسالم و ارزشهاي ديني

3
4
5

4

6
7

5

8

روحيه ايثار و جهاد

نظام تربيت اسالمي – ايراني توام با

نظام تربيت اسالمي  -ايراني

آﮔاهي و مسﺌوليت اجتماعي

شکلﮔيري آﮔاهيها و مسﺌوليت اجتماعي

فﻀاي مجازي و نرم افزاري داﺧلي

فﻀاي مجازي
ايجاد بستر نرم افزاري داﺧلي
مولفههاي ﻗدرت فرهنگي ما

9
10

دين اسالم

عوامل علي
6

11
12

مولفهها و داشتههاي فرهنگ ملي و
زبان فارسي

وجود تﻌلقات ملي و هويتي
باور به داشتههاي فرهنگي
زبان فارسي

14

باورمند بودن نسل جوان

15

7

16

نهادهاي بنيادين ،نيروي انساني و

نيروي انساني

اﻗتصاد و ...

توجه به نهادهاي بنيادين و نهادهاي فرهنگي
اﻗتصاد مقاومتي

17
18

8

مقابله با فرهنگهاي وارداتي

20

فرهنگ سياسي و سياست فرهنگي

21

فرهنگ اﻗتصادي و اﻗتصاد فرهنگي

22

اجتماع فرهنگي و فرهنگ اجتماعي
فرهنگ زيستي و زيست فرهنگي

23
24

پديده

25

محوري

9

امنيت فرهنگي

فرهنگ پزشکي و کالبدي و پزشک فرهنگي
فرهنگ نظامي دفاعي و دفاع فرهنگي

26

اطالعات فرهنگي و فرهنگ اطالعاتي

27

فرهنگ زيست مجازي يا فﻀاي مجازي و فﻀاي مجازي فرهنگي

28

فرهنگ علم و علم فرهنگي

29

وجود مشکالت برنامه ريزي در حوزههاي فرهنگي

30
31
33
34

10

نقﺶ عوامل مختلف در برنامه ريزي و
مديريت فرهنگي

عوامل

37
38

نقﺶ افراد الگوساز
فﻌاليتهاي فرهنگي ناکارآمد
وجود ﻗرارﮔاههاي فرهنگي

زمينهاي

وجود فرهنگ مسلط غرب

35
36

نقﺶ عوامل سياسي ،اﻗتصادي و  ...در امنيت فرهنگي

 11تهاجم فرهنگ غرب و مدرنيته

جنگ نرم و تهاجم فرهنگي
ايران در تقابل با فرهنگهاي منحط جهاني
وجود ساﺧتارهاي متﻌارض مدرنيته

تابستان 1396

19

مقابله با فرهنگهاي وارداتي دشمن

دشمن شناسي
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13

امنيت در فرهنگ

 / 44راشد جعفرپور کلوری ـ سوسن عاليی ـ عباسعلي قيومي
رديف

کد محوري رديف

مولفهها

ابعاد
فشار سبک زندﮔي غربي

39
40

12

41
42
43

13

44

وجود جنگ ﮔفتماني و اشکال در بﻌد
تفسيري فرهنگ

وجود جنگ ﮔفتماني در فﻀاي مجازي
تفسير دينمدارانه فرهنگ
اشکال در بﻌد تفسيري فرهنگ

امنيت فرهنگي محصول همبستگي

استقرار امنيت فرهنگي در انسجام بين افراد جامﻌه

اجتماعي

بازتﻌريف همبستگي اجتماعي
برﺧورداري از فرهنگ غني ديني و ملي

45
46

 14فرهنگ غني ايراني -اسالمي

47

فرهنگ موزائيکي يا ﭼهل تکه
ترکيبي بودن فرهنگ ايران

48

امنيت فرهنگي انساني -اسالمي

49

زيربنايي بودن عامل فرهنگ

50

علل تغييرات فرهنگي

51

15

52
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53

تغييرات ،ﭼالﺶها و آسيب پﺬيري
فرهنگ

انتقال فرهنگي ضﻌيف و ناموفق ارزشها
بحران مخاطب
ﭼالﺶهاي مداوم فرهنگي

54

آسيبهاي برنامههاي تلويزيوني

55

آسيب پﺬيري فرهنگ از پنج نهاد مهم

56

 16عوامل متﻌدد موثر بر امنيت فرهنگي

57

59

17
60

نقﺶ حياتي نهادهاي بنيادين از جمله
آموزش و پرورش و ﺧانواده

امنيت فرهنگي يﻌني حفظ ارزشهاي بنيادين جامﻌه
نقﺶ حياتي نهادهاي بنيادين اجتماعي و نهادهاي مدني در
تقويت امنيت ملي
بي توجهي به نقﺶ کليدي آموزش و پرورش

61

 18ولنگاري و نبود دغدغه فرهنگي

65
66

 19رويکرد فيزيکي پدافندغيرعامل

67

 20تﻀﻌيف واليت پﺬيري

68

عدم وجود دغدغه فرهنگي در دولت ()State
وجود ولنگاري فرهنگي
فﻌاليت پدافندغيرعامل در حوزههاي غير فرهنگي
نازل بودن ظرفيت پدافند غيرعامل در مديريت امور فرهنگ
تﻀﻌيف واليت پﺬيري
عدم وجود انسجام در مديريت فرهنگي

69
70

21

71
72

عوامل

73

مداﺧله ﮔر

عدم وجود انسجام در مديريت فرهنگي
کشور

ضﻌف عملکردي شوراي عالي انقالب فرهنگي
ضﻌف وزارت ارشاد در مديريت فرهنگ
عدم وجود ساﺧتارهاي استقالل فرهنگي
عدم نقﺶ آفريني مطلوب سازمانهاي مردم نهاد

74

76

فرهنگ جزئي از حوزه امنيت ملي است
تزلزل در نهاد ﺧانواده

58

75

شامليت امنيت در حوزههاي مختلف

22

ضﻌف در مديريت فرهنگ فﻀاي مجازي ضﻌف در مديريت فرهنگ فﻀاي مجازي
و تهديدات سايبري

 23عدم رويکرد فرهنگي پدافندغيرعامل

تهديدات سايبري
ضﻌف عملکردي سازمان پدافند غيرعامل در حوزههاي
فرهنگي
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رديف

کد محوري رديف

مولفهها

ابعاد

77

عدم وجود نگاه پدافندي به مسائل فرهنگي

78

ضﻌف ساﺧتاري و غيرفرهنگي پدافند غيرعامل

79

جهاني شدن

80

24

81

جهاني شدن و تهاجم فرهنگهاي مسلط تهاجم فرهنگي غرب
غربي

نقﺶ فﻌال دشمن در جنگ فرهنگي

82

نفوذ رسانههاي بيگانه و افت رسانههاي داﺧلي

83

واﮔراييهاي فرهنگي

84

ﮔرايﺶ به سبک زندﮔي غربي

85

25

86

بي اعتمادي ،واﮔرايي و بي توجهي به

افزايﺶ بي اعتمادي در جامﻌه

اولويتهاي فرهنگي

به ﭼالﺶ کشيده شدن برﺧي از مباني ارزشي انقالب

87

تاثير امنيت اﻗتصادي بر امنيت فرهنگي

88

بي توجهي به اولويت بندي فﻌاليتهاي فرهنکي
 26کم توجهي به ارکان آموزش و پرورش

89
90

عدم تهيه پيوستهاي فرهنگي در پروژههاي توسﻌه و نوآورانه

96

بستر غربي بودن نرم افزارهاي ارتباطي

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

دوفطبي شدن احزاب و جريانات سياسي کشور

97

نفﺶ تخريبي ارﮔانهاي رسمي و غيررسمي

تابستان 1396

 27دو ﻗطبي بودن فﻀاي سياسي -فرهنگي

تﻀﻌيف و کم توجهي به ارکان آموزش و پرورش

91

دو ﻗطبي شدن شديد فﻀاي فرهنگي

92

عدم تغييرات و به روز رساني فرهنگ

93
94

28

95

98

عدم به روز رساني و تهديدات زمينهاي

تهديدات زمينهاي تهديدات فرهنگي

فرهنگي

پايين بودن کيفيت محصوالت و صنايع فرهنگي

 29عادات و رفتارهاي نادرست ايرانيان

99

عادات نادرست فرهنگ ايراني
رفتارهاي غلط ايرانيان

 30تنظيم سند جامع مديريت فرهنگي براي کشور تنظيم سند جامع مديريت فرهنگي براي کشور

100

تداوم توليد مﻌنا با کمک نهادهاي تربيتي ايراني

102
103

31

104
105

توليد آثار فاﺧر و جلوﮔيري از تخريب
بستر فرهنگي در جهت اميدآفريني

توليد آثار فاﺧر هنري و سينمايي و مرجﻌيت رسانه ملي

اميدآفريني در جامﻌه
جلوﮔيري از تخريب بستر فرهنگي کشور

106

عدم استفاده از رويکردهاي سلبي مقابله

108

ايجاد تغييرات بنيادي و ساﺧتاري در سازمان پدافند غيرعامل

109

راهبردها

32

تغيير و توسﻌه ساﺧتاري پدافند غيرعامل حﻀور فﻌال پدافند غيرعامل در اماکن و نهادهاي سازنده
در نهادهاي سازنده فرهنگ عمومي

فرهنگ عمومي

110

مطالبه ﮔري پدافند غيرعامل از نهادهاي فرهنگ ساز

111

شناسايي فرصتها و تهديدات فرهنگي توسط پدافند غيرعامل
تشکيل فﻀاي ﮔفت و ﮔو بين جريانات سياسي حاکم

112
113

114

33

شناسايي فرصتها و تهديدات فرهنگي
توسط پدافند غيرعامل

تبيين درست نقﺶ پدافند غيرعامل در حوزه فرهنگ
رويکرد پدافندي با نگاه مصونيت بخشي جهت صيانت از
ارزشها توسط پدافند غيرعامل

 / 46راشد جعفرپور کلوری ـ سوسن عاليی ـ عباسعلي قيومي
رديف

کد محوري رديف
34

115

مولفهها

ابعاد
ايجاد بستر الزم جهت تغيير رفتارهاي

ايجاد بستر الزم جهت تغيير رفتارهاي غلط ايرانيان توسط

غلط ايرانيان توسط پدافند غيرعامل

پدافند غيرعامل

116

35

117
118

بهرهﮔيري و مشارکت نخبگان و ظرفيت
عموم نهادهاي فرهنگي

بهرهﮔيري شايسته و هوشمندانه از ظرفيت نهادهاي فرهنگي
مشارکت نخبگان فرهنگي در تصميمات ملي
افزايﺶ اعتماد عمومي به کارآمدي نظام
آسيب شناسي جدي در امور فرهنگي

120
121

36

122

آسيب شناسي و تقويت مولفههاي

رويکرد نگاه به درون و تقويت مولفههاي فرهنگي داﺧلي

فرهنگي داﺧلي ايجاد فﻀاي امن فرهنگي ايجاد فﻀاي امن فرهنگي داﺧلي
تهيه پيوست فرهنگي براي تمامي طرحهاي ملي و کالن

123

 37حفظ و تقويت زبان فارسي

124

حفظ و تقويت زبان فارسي

125

بازتﻌريف در وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت ارشاد

126

بازتﻌريف نظام تربيت ديني در مدارس

127

38

128

بازنگري و بازتﻌريف در وظايف

بازتﻌريف و به روز رساني فرهنگ ديني توسط حوزه

سازمانهاي فرهنگي

بازسازي نهاد آموزش (ابتدايي تا آموزش عالي)
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بازنگري در ساﺧتارهاي سازمانهاي فرهنگي و حﺬف

129

ساﺧتارهاي موازي

130

39

131

توسﻌه و ﮔسترش فرهنگ اصيل

مديريت و توسﻌه فرهنگ ديني و ملي

اسالمي و ملي

بسط و ﮔسترش فرهنگ و هنر اصيل اسالمي
ايجاد ديالوگ بجاي مونولوگ در رسانه ملي

132
133

40

134

مردمي سازي فرهنگ و افزايﺶ

نزديک نمودن فﻀاي رسمي و غيررسمي امور فرهنگي

نقدپﺬيري نظام

مردمي سازي فرهنگ و بسترسازي توسط دولت
افزايﺶ نقدپﺬيري نظام و مردم در حوزه فرهنگ

135

 41ايجاد مديريت ﻗرارﮔاهي در حوزه فرهنگ

136
137

42

138
139

فناوريها در جهت حفظ امنيت فرهنگي

 43حفظ و ترويج فرهنگ اسالمي

140
141

 44اتحاد ملي و انسجام اجتماعي

142
143

45

144
145

مديريت فﻀاي مجازي و استفاده از

پيامدها

استفاده درست از فناوريهاي جديد در جهت حفظ امنيت فرهنگي

استفاده ابزاري از ابزارهاي تکنيکي دشمن
مديريت فﻀاي مجازي
حفظ و ترويج فرهنگ اسالمي
انسجام اجتماعي داﺧلي
اتحاد ملي

حفظ ميراث ايراني و

حفظ ميراث مادي و مﻌنوي ايراني

افزايﺶ غرور ملي

افزايﺶ افتخارات و غرور ملي

 46تامين امنيت فردي و اجتماعي
ﮔسترش امنيت ملي با رويکرد پدافندي

146

47

147

 48کسب مشروعيت مدني و سياسي نظام

در جهت تﻌالي کشور
ارتقاي سطح امنيت فرهنگي در ايران و

148

ايجاد مديريت ﻗرارﮔاهي در حوزه فرهنگ

 49جهان و تقويت امنيت ملي توسط پدافند
غيرعامل

تامين امنيت فردي و اجتماعي
ﮔسترش امنيت ملي با رويکرد پدافندي در جهت تﻌالي کشور
کسب مشروعيت مدني و سياسي نظام
ارتقاي سطح امنيت فرهنگي در ايران و جهان و تقويت امنيت
ملي توسط پدافند غيرعامل

(يافتههاي پﮋوهشگر)
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ب) کدﮔﺬاري محوري :اين روش کدﮔﺬاري که

بدين ترتيب ،کد ﮔﺬاري محوري به فرايند شکل دهي

اصطالحاً به آن «مدل پاراديم» ﮔفته ميشود عبارت

زيرمقوالت و مقوالت اشاره دارد.

است از سلسله رويههايي که از طريق پيوند بين مقوله
و زيرمقوالت ،دادهها را با يکديگر ارتباط ميدهد.

ج) کدﮔﺬاري انتخابي :در اين مرحله نظريه پرداز
زمينهاي ،مقوله محوري را (که ساير مقوالت بر محور

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و
تابستان 1396

شکل  :1الگوي پارادايمي مقولههاي حفظ امنيت فرهنگي (يافتههاي پﮋوهشگر)
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آن ميﮔردند و کليتي را تشکيل ميدهند) به طور روش

کدﮔﺬاري محوري رمزها و مفاهيم از درون اطالعات

مند انتخاب و با ارتباط دادن آن با ساير مقوالت به

اوليه استخراج شده است.

نگارش نظريه اﻗدام ميکند که شرحي انتزاعي براي

در مصاحبه هاي بﻌدي ،مفاهيم جديد اضافه و به

فرايندي که در پﮋوهﺶ مطالﻌه شده است ،ارائه ميدهد

غناي مفاهيم ﻗبلي افزوده شده تا درنهايت  680مفهوم

(داناييفرد و امامي .)1386 ،مدل ترسيمي ارائه شده در

به دست آمده در مرحلـهي بﻌد ،مفاهيم در ﻗالب

شکل يک ،بيان تصويري اين روابط

است.

مقوالت ﻗرار داده شده و  49مقوله به دست آمده است.

پس از احصاء مفاهيم پﮋوهشگر توانست با تکيه بر

براساس مقولههاي شناﺧته شده موثر بر امنيت فرهنگي

کدﮔﺬاري انتخابي و ﻗواعد آن به  49مقوله مهم در

که در اين پﮋوهﺶ بدان پرداﺧته شد ،الزم به ذکر است

زمينه امنيت فرهنگي با رويکرد پدافند غيرعامل دست

که پﮋوهﺶ هاي ديگري در اين ﺧصوص انجام

يابد که در مرحله کدﮔﺬاري انتخابي  6بﻌد اصلي

پﺬيرفته که با يافته هاي حاصل از اين پﮋوهﺶ

احصاء و مقولهها در ميان آنها دستهبندي ﮔشت.

همخواني دارد.

در يافتههاي پﮋوهﺶ به سوال اصلي و  5سوال
سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

فرعي تحقيق پاسخ داده

 .9پيشنهادات
در مدل کيفي بدست آمده در اين پﮋوهﺶ؛ با توجه

 .8بحث و نتيﺠه گيري

به نتايج حاصل شده يﻌني شناسايي شﺶ بﻌد الگوي

در اين پﮋوهﺶ ،ديدﮔاههاي مصاحبه شوندﮔان در

پارادايمي نظاممند امنيت فرهنگي ،پيشنهادهاي

ﺧصوص مقولههاي امنيت فرهنگي با روش تحقيق

کاربردي ارائه ﮔرديد که به اﺧتصار برﺧي از

کيفي نظريه داده بنياد بررسي شد .اين مقولهها تحليل

پبشنهادات در ﻗالب راهکار ارائه مي ﮔردد:

کيفي شدند .عناصر اين الگو برﮔرفته از دادههاي
پﮋوهﺶ بود که از طريق مصاحبه جمع آوري شده

براساس راهبردها:

بودند .در اين روش ،هيچ مفهوم و فرضيـهي از پيﺶ

 در جهت اصالح سياستﮔﺬاري صنﻌت فرهنگ در

تﻌيين شده اي بر دادهها تحميل نشده بود .تالش شده

ﻗوانين باالدستي کشور نياز به طراحي و تدوين

بود که مدل فرايندي پارادايمي براساس دادهها ساﺧته

طرح و نقشه جامع در حوزه فرهنگ و تقسيم

شود و با رفت وآمدهاي مکرر و مداوم ميان مقولههاي

وظايف براي سازمانها و نهادهاي فرهنگي کشور

ساﺧته شده و دادهها و اصالح مقولهها و جست

ميباشد که اين مهم نيازمند تنظيم سند جامع

وجوي اطالعات جديد ،رهيافت هاي ساﺧته شده

مديريت فرهنگي ج.ا.ا .ميباشد و ﻗطﻌا" موجب

بنياني واﻗﻌي باشد .ﮔردآوري اطالعات ميداني در ﻗالب

حفظ و ارتقاء فرهنگ کشور ميﮔردد.

انجام مصاحبه با ﺧبرﮔان فرهنگي که شامل مسﺌولين

 با توليد آثار فاﺧر هنري و سينمايي و مرجﻌيت

اين حوزه در دانشگاه امنيت ملي ،مﻌاونت فرهنگي

بخشي به رسانه ملي و تداوم توليد مﻌنا با کمک

وزارت علوم ،سازمان بسيج و اساتيد دانشگاه و  ...يکي

نهادهاي تربيتي ايراني و جلوﮔيري از تخريب بستر

از مهمترين ابزارهاي ﮔردآوري دادهها بود و اين مزيت

فرهنگي کشور و عدم استفاده از رويکردهاي

را داشت که به محقق اجازه آشنايي نزديک و عميق با

سلبي ،بي ترديد اميد و نشاط در جامﻌه افزايﺶ

موضوع مطالﻌه را ميداد .مطابق فرايند روش شناﺧتي

مييابد که آن موجب همبستگي اجتماعي و امنيت

که شرح داده شد ،طي دو مرحلـهي کدﮔﺬاري باز و

فرهنگ و بنيانهاي فرهنگي ميﮔردد.
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 با ايجاد تغييرات بنيادي و ساﺧتاري در سازمان

 حفظ و تقويت امنيت فرهنگي بي ترديد ﻗابل

پدافند غيرعامل و حﻀور فﻌال آن در اماکن و

دستيابي نيست مگر با بازتﻌريف در وظايف شوراي

نهادهاي سازنده فرهنگ عمومي و مطالبه ﮔري از

عالي انقالب فرهنگي و وزارت ارشاد ،بازتﻌريف

نهادهاي فرهنگ ساز موجب حفظ و ارتقاء فرهنگ

نظام تربيت ديني در مدارس ،و حتي بازنگري در

کشور ميﮔردد.

بسياري از ساﺧتارهاي سازمانهاي فرهنگي و

 سازمان پدافند غيرعامل با شناسايي فرصتها و
تهديدات فرهنگي جهت صيانت از ارزشها و
امنيت فرهنگي و رصد آسيبهاي فرهنگي در
حوزه فﻀاي مجازي ،پيﺶبيني ،پيشگيري و
برنامهريزي و سودهي برنامههاي فرهنگي متناسب
با جامﻌه ايران و همچنين تهيه نقشه راه براي
شناسايي فرصتها و کاهﺶ تهديدات فرهنگي و

حفظ و ارتقاء وضﻌيت فرهنگي کشور را فراهم
نمايد.
 سازمان پدافند غيرعامل با شناسايي نقاط ﻗوت و
ضﻌف و بررسي فرصتها و تهديدات فرهنگي و
برنامهريزي به منظور ايجاد بستر الزم جهت تغيير
رفتارهاي غلط ايرانيان (طي هر پنج سال يک
رفتار) ميتواند نقﺶ بسزايي در تامين امنيت
فرهنگي کشور داشته باشد.
 با بهرهﮔيري شايسته و هوشمندانه از ظرفيت
نهادهاي فرهنگي و مشارکت نخبگان فرهنگي در
تصميمات ملي موجبات افزايﺶ اعتماد عمومي به
کارآمدي نظام فراهم ميﮔردد که آن موجب حفظ
و ارتقاء فرهنگ کشور ميﮔردد.
 با آسيب شناسي جدي در امور فرهنگي جاري
کشور ،تهيه پيوست فرهنگي براي تمامي طرحهاي
ملي و کالن و تقويت مولفههاي فرهنگي داﺧلي و
ايجاد فﻀاي امن براي فﻌاليتهاي فرهنگي بستر
مناسبي براي حفاظت از امنيت فرهنگ فراهم
ميﮔردد.

« رهبري ولي فقيه» يکي از مقوالت مهمي است که
تاثير مستقيم و حياتي در ايجاد شرايط امن فرهنگي
دارد و از آنجايي که يکي از ارکان اصلي نظام
جمهوري اسالميايران ،واليت فقيه است فلﺬا با
توجه به نقﺶ واليت فقيه در مﻌنا و موجوديت و
بقاي نظام جمهوري اسالمي ،لﺬا امنيت آن نيز

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و
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بر اساس شرايط علي:

اجتماع انساني را در اعتقاد به ﺧدا و استقرار امنيت
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ايجاد تمهيدات الزم جهت جلوﮔيري از بروز

حﺬف ساﺧتارهاي موازي.

وابستگي تام به بقاي آن ﺧواهد

داشت.

 تاکيد و توجه به مردم ساالري ديني ،موجب ﻗوام
عناصر سياسي -فرهنگي کشور ميﮔردد.
 دين اسالم پيﺶ شرط اصلي سالمت و سﻌادت
ميداند .بهترين راه سالم سازي و افزايﺶ آمادﮔي
جامﻌه در برابر ترفندها و توطﺌههاي پيچيده دشمن،
تالش براي حفظ ،دروني سازي و ﮔسترش
ارزشهاي اسالمي در زندﮔي فردي و اجتماعي
است.
 فﻀاي مجازي يک موضوع مهم در دنياي امروز
است که با ظرافت و دﻗت بايد مديريت شود که با
ارائه نرمافزارها و اپليکيشنها و بازيهاي رايانهاي
مطابق با فرهنگ ايراني -اسالمي آسيبهاي آن در
حد زيادي کاهﺶ ﺧواهد يافت.
 زبان فارسي در کنار نمادهاي هويت ملي ايراني از
جمله فرهنگ ،ﺧصوصيات اﺧالﻗي ،شناسنامه
ايراني ،آثار باستاني ،اساطير ،ورزشهاي باستاني و
ورزش ملي مﻌاصر ،دين ،ﻗوميت ،سرود ملي،
جغرافيا و مکانها ،اﻗتصاد ،هنر ،ادبيات ،علم و
صنﻌت ،تاريخ و تمدن ،مشاهير ،سياست و پرﭼم،
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هريک به نوبه ﺧويﺶ ﻗوام بخﺶ امنيت فرهنگي

در بين نهادهاي فرهنگي از ولنگاري فرهنگي

ج.ا.ا ميباشند.

جلوﮔيري نمود.

 به پنج نهاد اجتماعى ﺧانواده ،آموزش ،مﺬهب،

 به دليل عدم وجود دغدغه در بيﺶ از نيمي از

اﻗتصاد و حکومتي که کارکردها و مسﺌوليتهاى

مديران کشور و حتي بخﺶ زيادي از مردم ،نياز

مﻌينى دارند ،توجه ويﺆه شود.

است تا دستگاههاي فرهنگي با همت بيشتري در

بر اساس شرايط زمينهاي:

اين بخﺶ عمل کرده و با درايت و حساسيت

 با توجه به سياست نظم نوين جهاني فرهنگ  -بي

بيشتري تصميمﮔيري کنند.

هويت  -آمريکايي ﺧود را براي الگو ﻗرار دادن در

 فﻌاليت پدافندغيرعامل در حوزههاي غيرفرهنگي و

جهان ،تحميل کرده و جهاني يک فرم ،از لحاظ

استحکامات و عناصر مادي و فيزيکي بوده فلﺬا

فرهنگي پديد آورده است فلﺬا ضروريست در

الزم است در حوزههاي غيرفيزيکي (مﻌنوي) و

برابر تهاجم فرهنگهاي منحط آمريکايي اﻗدامات

فرهنگي ورود نمايد.
بر اساس شرايط پيامدي:

دفاعي و پدافندي الزم صورت پﺬيرد.
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 در عصر جهاني شدن بشر در فﻀايي ﻗرار ﮔرفته

 ضروريست با ترويج و استقرار ارزشهاي مورد

است که مدام با جنگ ارادهها ،جنگ روايتها،

نظر اسالم و انقالب از جمله مبارزه با تبﻌيض و

جنگ ﻗرائتها و باورها و اميدها مواجه ﮔشته

استقرار عدالت اسالمي از يکسو و تقويت و احياء

است که آن منجر به تفسيرهاي متﻌدد موافق و

و مﻌرفي هنر اصيل اسالمي از سوي ديگر ،عزت و

مخالف و متﻀاد از فرهنگ ميﮔردد فلﺬا بايد

اﻗتدار ،امنيت و وحدت و همبستگي ايرانيان توسﻌه

فراروايتهاي ديني و اسالمي جهت حفظ امنيت

يابد.
 با ايجاد بستر مناسب براي اتحاد ملي و انسجام

فرهنگي محوريت ﻗرار ﮔيرد.
 استقرار امنيت فرهنگي در ﮔرو انسجام بين افراد
جامﻌه است لﺬا بايد رفتار رهبران ديني تاثيرﮔﺬار و
روايات و احاديﺚ در دنياي مدرن بازتوليد شوند تا
به انسجام ملي و امنيت فرهنگي کمک شود.

اجتماعي امنيت فرهنگي ﻗابل حصول و دستيابي
است.
 با حفظ ميراث ايراني ،افزايﺶ عزت نفس و اعتماد
به نفس در ايرانيان و ايجاد نگرش مثبت و عالﻗه

 شناسايي و بهره ﮔيري از فرهنگ غني ايراني-

نسبت به دورههاي مهم تاريخ ايران و آثار تاريخي

اسالمي ،عالوه بر مزاياي مختلف اجتماعي،

و افزايﺶ باورمندي به داشتههاي فرهنگي ايرانيان

اﻗتصادي ،سياسي و  ...داراي ظرفيت ﻗابل توجهي

امنيت فرهنگ ايراني حاصل ميﮔردد.

در حفظ و ايجاد امنيت در سطح ملي بوده و مي

 ضروري است با افزايﺶ سطح آزاديها در بين

تواند عامل مهمي براي مﻌرفي و نشر فرهنگ غني

مردم و ايجاد فﻀاي نقد در سطح جامﻌه براي آحاد

ايراني-اسالمي در مقياس بين

المللي باشد.

 براي حفظ امنيت فرهنگي به نقﺶ عوامل متﻌدد
موثر بر امنيت فرهنگي از جمله عوامل اجتماعي،
اﻗتصادي و سياسي بايد توجه نمود.

مردم و ﮔروههاي سياسي وجوه مختلف امنيت از
جمله امنيت اجتماعي ،اﻗتصادي ،سياسي و نظامي
مردم تامين ﮔردد.
 با کاهﺶ و حﺬف انحصار طلبيها و بهرهبرداري از

 جهت حفظ امنيت فرهنگي با ايجاد يک مرکز

فرصت نخبگان ،علما و انديشمندان و ﺧلق نهﻀت

تصميم ساز عالي در حوزه فرهنگ و وحدت رويه

علمي وسيع و بهرهمندي از ابزار نرم ﻗدرت ملي و
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هم راستاسازي راهبردهاي کالن نظام با امنيت ملي،

نتيجه دو ﻗطبي شدن فﻀاي فرهنگي و مديريتي کشور

منافع امنيت ملي ج.ا.ا تامين و تحقق ﺧواهد يافت.

کاسته شود.

 با استفاده از توان بالقوه و بالفﻌل جهاني با ترکيب
بند جايگاه حقوﻗي و سياسي و مسالهسازي براي
دشمن با انتقال زمين بازي به حياط ﺧلوت دشمن
و تغيير ﻗواعد بازي محيط امنيتي با بهرهﮔيري از
ترکيببند اﻗدامات سخت و نرم و ايجاد شوکهاي
امنيتي در نقاط مختلف دنيا عليه دشمنان اسالم،
منافع امنيت ملي ج.ا.ا تامين و تحقق ﺧواهد يافت.

 بايد تالش شود نرم افزارهاي ارتباطي از بستر توليدات
داﺧلي متاثر از فرهنگ ايراني – اسالمي تهيه و توسﻌه
يابد.
 حتي االمکان از نفﺶ آفريني ضﻌيف و ﮔاها" تخريبي
برﺧي از ارﮔانهاي رسمي و غيررسمي فﻌال در عرصه
فرهنگ ،بايد جلوﮔيري نمود.
 با برنامهريزي درست بايد از عادات و رفتارهاي
نادرست ايرانيان از ﻗبيل عالﻗمندي به پرش از روي

 ضروري است با ﮔسترش امنيت فرهنگي موجبات

ﻗانون و ﻗاعده و عدم درک روح ﻗوانين جامﻌه مدرن و

فراهمسازي مشروعيت مدني ،کسب سرمايه

 ...که موجب آسيبهاي سياسي و فرهنگي بر فرهنگ و

اجتماعي مناسب با کسب رضايت عامه در جهت

تمدن ايران ﮔرديده  ،کاسته شود.

بردن مقاومت ﺧارجي تامين ﮔردد.

 .10منابﻊ

 الزم است با برنامهريزي و جهت دهي برنامههاي

اشتراوس ،آنسلم و کوربين؛ جوليت ( .)1391مباني

فرهنگي متناسب با جامﻌه ايران و شناسايي کامل

پﮋوهﺶ کيفي :فنون و مراحل توليد نظريه زمينهاي

فرصتها و تهديدات فرهنگي از سوي پدافند

باباليان ،مجيد و رادبين ،عليرضا ( .)1393امنيت

تفاهم بيشتر در جامﻌه تهديدات عليه امنيت ملي

فرهنگي در جامﻌة اسالمي از منظر نهج البالغه،

کشور کاهﺶ يافته و ﻗدرت بازدارندﮔي امنيتي در

پﮋوهﺶهاي اجتماعي اسالمي ،سال بيستم ،شماره

کشور افزايﺶ يابد.

دوم (پياپي  ،)101تابستان .

بر اساس شرايط مداﺧله ﮔر:
 جهت تامين امنيت فرهنگي الزم است در مديريت
مراکز فرهنگي کشور از جمله شوراي عالي انقالب
فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انسجام
ايجاد کرد.
 فﻀاي مجازي ،که بهعنوان فﻀاي دومي از زندﮔي
واﻗﻌي است ،همانند فﻀاي واﻗﻌي ،نيازمند فرهنگ
سازي است.
 ضروريست سازمان پدافند غيرعامل در حوزههاي
فرهنگي با ايجاد استحکامات فرهنگي در جهت دفاع از
فرهنگ اسالمي – ايراني اﻗدام نمايد.
 با تصحيح سياست فرهنگي کشور بايد از تفرق آرا و
دوﻗطبي شدن احزاب و جريانات سياسي کشور و در

دانايي فرد ،حسن و امامي ،سيدمجتبي

(.)1386

استراتﮋيهاي پﮋوهﺶ کيفي تاملي بر نظريه پردازي
داده بنياد ،انديشه مديريت راهبردي پاييز و زمستان -
شماره . 2
حسيني نثار ،مجيد و ﻗاسمي علي ( .)1391بررسي
احساس امنيت و عوامل مﺆثر بر آن در کشور،
ﭼهارمين کنفرانس برنامهريزي و مديريت شهري،
تهران :سازمان ملى جوانان.
ﺧامنه اي ،سيد علي ( .)1393بيانات در حرم رضوي1 ،
فروردين..
ﺧميني ،روح اهلل ( .)1396 – 1374صحيفه نور ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

تابستان 1396

غيرعامل و جلوﮔيري از تﻌارضات فرهنگي و ايجاد

(مترجم :افشار ،ابراهيم) .تهران :نشر

ني.

سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و

دست يافتن به فرصتهاي جهاني توأم با از ميان

 / 52راشد جعفرپور کلوری ـ سوسن عاليی ـ عباسعلي قيومي

دانشجويان دوره هشتم مطالﻌات امنيت ملى (.)1394
راهبردهاى نيل به اﻗتدار فرهنگى به مثابه اﻗتدار
حقيقى جمهورى اسالمى ايران . ،مطالﻌه ﮔروهى،
دانشگاه وپﮋوهشگاه عالى دفاع

ملى.

دانشجويان رشته مطالﻌات امنيت ملى ( .)1389الگوى
راهبردى تحکيم و توسﻌه اﻗتدار ملى جمهورى
اسالمى ايران .مطالﻌه ﮔروهى ،دانشگاه و پﮋوهشگاه
عالى دفاع

ملى.

دواني ،علي ( .)1393نهﻀت دو ماهه روحانيون ايران
به منظور دفاع از اصول مقدس اسالم ،تهران:
رهنمون.
روح االميني ،محمود .)1372( .زمينه فرهنگ شناسي،
سال هشتم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1396

تاليفي در انسان شناسي فرهنگي و مردم شناسي،
تهران :انتشارات عطار.
شفيﻌي ،جمال و محمدي ،رضا ( .)1398ارائه
راهبردهاي فرهنگي تحکيم و توسﻌه دروني ﻗدرت
ملّي جمهوري اسالمي ايران ،فصلنامه امنيت ملي،
مقاله  ،3دوره  ،9شماره .32
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