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چکیده

یکــی از مؤلفه   های اثرگذار بر امنیت ملی امنیت فرهنگی اســت. امنیت فرهنگی 

با توجه به رکن امنیت، که همان هویت اســت، می   توانــد الگویی کارآمد جهت 

سوگیری سیاست ها و اســتراتژی ها عرضه کند. با توجه به ناکارآمدی راهبردهای 

امنیتی مکاتب غربی، نویسنده درصدد است ابعاد امنیت را برمبنای راهبرد امنیتی 

و با الگوی علمی رایج در مکتب امنیتی اسالم بررسی کند؛ بنابراین، مقالۀ حاضر 

با تمســک به خصایص و ظرفیت بیانات مقام معظم رهبری ســعی دارد احکام و 

اندیشــه   های معظم له را تجمیع و اصول ضوابط اسالمی امنیت را استنتاج و زمینۀ 

تکوین امنیت فرهنگی در چهارچوب گفتمان انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد. 

نظر به اهمیت موضوع، نگارندگان در پژوهش حاضر به تفحص در ماهیت امنیت 

فرهنگــی و تأثیر آن بر امنیت فرهنگی در جمهوری اســالمی ایــران پرداخته   اند. 

با توجه به مباحث یادشــده، پرســش نوشتار چنین مطرح می شــود که مهم ترین 

مؤلفه   های تقویت و تهدیدکنندۀ امنیت فرهنگی جمهوری اســالمی ایران از منظر 

مقام معظم رهبری چیســت؟ یافته   های پژوهش حاکی است که با توجه به ماهیت 

فرهنگی انقالب اســالمی، که دارای ظرفیت بالقوه   ای از قدرت نرم است، می   توان 
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عوامل تقویت   کنندۀ امنیت فرهنگی از منظر ایشــان را تعلیم و تربیت، اســتقالل 

فرهنگی، استفاده از هنر، ســبک زندگی اسالمی و عوامل تهدیدکننده را وابستگی 

فرهنگی، خودباختگی، بحران هویت، تهاجم فرهنگی و سلطۀ فرهنگی بیان کرد. 

روش تحقیق تبیینی و توصیفی و ابزار گردآوری داده   ها به صورت کتابخانه   ای است.

کلیدواژه  ها: مقام معظم رهبری، امنیت فرهنگی، فرهنگ، انقالب اسالمی ایران، 

قدرت نرم.

مقدمه و طرح مسئله

در 1357 متفاو   ت تریــن انقالب از سلســله انقالب ها، در اوج اقتدار نظامــی و اقتصادی خاندان 

پهلوی اتفاق افتاد. شــاید اغراق نباشد اگر ادعا کنیم آنچه انقالب ایران را از سایر انقالب ها متمایز 

کرده اســت بعد فرهنگی و جنبه های نرم افزارگرایانۀ آن اســت )رضاپور، 1394: ص 9(؛ بنابراین، 

فرهنگ به واســطۀ نقش و اهمیتی که در جامعه دارد، همواره موردتوجــه انقالب و رهبران انقالب 

اسالمی ایران بوده است و امام خامنـــه   ای با وقـوف کامل به این نقـش، توانست انقـالب اسالمی 

را ـ که یک انقالب فرهنگی اســت ـ بعد از امام خمینی )رحمة الله علیــه( هدایت کند؛ ازاین   رو، 

فرهنگی که چنین نقشــی را در جامعه ایفــا می   کند، می   تواند از جهت های مختلف تهدید شــود 

کــه امنیت این فرهنگ، موضوعیت می   یابد و فهم و درک نظر امــام خامنه   ای به عنوان رهبر انقالب 

ضروری به نظر می   رسد )علیزاده، 1393: ص14(.

در بیانات مقام معظم رهبری فرهنگ یکی از پایه   های اساسی قدرت و اقتدار ملی است. ازنظر 

ایشــان قدرت یک ملت بر ســه عنصر اقتصاد، فرهنگ و علم و دانش اســتوار است و البته فرهنگ 

از اقتصاد مهم   تر اســت؛ چراکه از دیدگاه ایشــان فرهنگ به مثابه هوایی اســت که یک ملت در آن 

تنفس می   کنند و الهام بخش مردم در کنش   ها و اعمال آن   هاســت )میرمحمدی، 1394: ص32(. 

»شــما هرجا هســتید، بحمدالله همه تان جایگاهی برای گفتن و تأثیرگذاری دارید و منبرهایی در 

اختیار شــما هست؛ از این ها اســتفاده کنید برای اینکه در جامعه و در چشم نخبگان کشور مسئلۀ 

ت 
ّ
فرهنگ را در جایگاه واقعی و شایستۀ خود بنشانید؛ این خیلی مهم است. فرهنگ هویت یک مل

است. ارزش   های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت است. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. 

فرهنگ حاشــیه و ذیِل اقتصاد نیســت، حاشیه و ذیِل سیاست نیســت، اقتصاد و سیاست حاشیه و 

ذیل فرهنگ اند؛ به این باید توجه کرد« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1392/09/19(؛ به عبارت 
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دیگر، می   توان گفت ازنظر مقام معظم رهبری، فرهنگ زمینه و بافتاری اســت که تمامی کنش   های 

معنادار یــک ملت در درون آن و تحت تأثیر آن شــکل می   گیرد. فرهنگ به مثابــه بنیان امنیت، بار 

دیگر پس از برجام، در کنش   های گفتاری رهبری پررنگ شــده و ایشــان بــا کلیدواژۀ نفوذ به مثابه 

کید بر ماهیت نرم تهدید نفوذ، ضمن  زمینه ساز تغییر آرمان   ها و ارزش   ها به آن اشاره می کنند و با تأ

بازشناسی انواع نفوذ، نفوذ فرهنگی و سیاسی را خطرناک   تر از نفوذ اقتصادی و حتی امنیتی می   دانند 

)میرمحمدی، 1394: ص3(.

شایان توجه است پیش از آنکه نظریه   های امنیت در سیر تکاملی خود به بارزترشدن متغیرهای 

هویتی برســند، اهمیت متغیرهای هویتی در مدیریت حکیمانه و ژرف اندیش جامعه در قرآن کریم 

موردتوجه نظریه پردازان دینی چون فارابی و ســایر اندیشمندان هم بوده است. زیرا پیچیدگی رفتار 

انســان که به پیچیدگی، تالطم، آشوب   زدگی و تعامالت اجتماعی منتهی شده، درک مسائل را بیش 

از پیش دشوار کرده است. در چنین شرایطی هیچ تصمیم مناسبی بدون داشتن درک و تصور صحیح 

از موقعیــت و محل قرارگرفتــن تحلیلگر و تصمیم   گیر اتخاذ نخواهد شــد؛ درواقع، آنچه به عنوان 

نظریۀ امنیتی در اســالم مطرح است بیانی توضیحی از یک موقعیت، یعنی نسبت صاحب رویکرد 

با خود و غیرخود اســت. سطوحی از این موقعیت   شناسی بسیار بنیادی به جنبه   های هستی   شناسانه 

یا معرفت   شناسانه بازمی   گردد و ســطوحی دیگر به الیه   های عینی ترجیحات زندگی بشر نزدیک تر 

می   شود که همان سطح تماس حوزۀ سیاست، اجتماع، فرهنگ و امنیت است. نظریه نسبت به مردم، 

سرزمین، تهدید، دوست، دشــمن، جنگ و قدرت وغیره می   تواند حلقۀ موقعیت   شناسی را تکمیل 

کند؛ ازاین رو، هرچه اجزای تصورات و ادراکات یک شــخص )مقــام معظم رهبری( یا یک نظام 

)جمهوری اســالمی ایران( در تبیین موقعیت هماهنگ   تر و منجسم   تر باشد، مدیریت تصمیم   گیری 

واقعی   تر و کم هزینه   تر خواهد بود.

با توجه به ناکارآمدی راهبردهای امنیتی مکاتب غربی، نویســنده درصدد است ابعاد امنیت را 

برمبنای راهبرد امنیتی و با الگوی علمی رایج در مکتب امنیتی اســالم بررسی کند؛ بنابراین، مقالۀ 

حاضر با تمســک به خصایص و ظرفیت بیانات مقام معظم رهبری سعی دارد احکام و اندیشه   های 

ایشــان را تجمیع و اصول ضوابط اســالمی امنیت را اســتنتاج و زمینۀ تکویــن امنیت فرهنگی در 

چهارچوب گفتمان انقالب اسالمی ایران را فراهم آورد. با توجه به مباحث ذکرشده، پرسش اصلی 

این پژوهش این گونه مطرح می شــود که مهم   ترین مؤلفه   های امنیــت فرهنگی از منظر مقام معظم 

رهبری چیســت؟ فرضیۀ موقت ما، با توجه به ماهیت فرهنگی انقالب اســالمی، که دارای ظرفیت 
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بالقوه   ای از قدرت نرم اســت، می   کوشد عوامل تقویت کنندۀ امنیت فرهنگی از منظر ایشان را تعلیم 

و تربیت، اســتقالل فرهنگی، استفاده از هنر، سبک زندگی اسالمی، و عوامل تهدیدکنندۀ وابستگی 

فرهنگی را خودباختگی، بحران هویت، تهاجم فرهنگی و سلطۀ فرهنگی بیان کند. در سازمان دهی 

پژوهــش بعد از تعاریف مختصر از مفاهیم پایه ای تحقیق و ادبیات نظری، امنیت فرهنگی از منظر 

بیانات و رهنمودهای معظم له به عنوان موضوع اصلی پژوهش بررسی می شود.

در ادبیات پژوهش افتخاری )1391(، آشــنا و اســمعیلی )1388( و صالحی امیری )1386( 

تالش کرده   اند تا حوزۀ مفهومی، مؤلفه   های اصلی و سطوح عملکرد امنیت فرهنگی را بررسی کنند 

و دربارۀ انگیزه   های حکومت   ها برای پرداختن به مســائل امنیتی به ویژه امنیت فرهنگی در ســطح 

ملی تأمل و تحقیق کنند. لک زایی و نباتیان )1392( از منظر فقه و شــیعه و ترابی )1392( از منظر 

امنیت اخالقی سعی کرده   اند عالوه بر تعاریف جدید از مفاهیم امنیت در هزارۀ سوم، ابعاد فرهنگی، 

هنجاری، ارزش   ها، اخالق، کرامت و شــرافت انسانی را که ارتباط نزدیکی با مفاهیم فرهنگی قرآن 

دارد و راهنمای شــیوۀ رهبری مقام معظم رهبری اســت تشــریح کنند. گلشن پژوه )1387( معتقد 

اســت که امنیت فرهنگی از مؤلفه   های تأثیرگذار در امنیت ملی کشــور است که دشمنان این مرز و 

بوم در تالش هستند به شیوۀ نرم در براندازی این نظام نوپا عمل کنند؛ از این رو، نویسنده سعی کرده 

اثرهای جنگ نرم دشــمن را بر امنیت فرهنگی کشور بیان کند و کشور ایران نیز می   تواند با شناخت 

راه   کنش های مورداســتفاده در جنگ نرم و شــناخت شــاخص های امنیت فرهنگی و تهدید امنیت 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به اهداف موردنظر دست یابد.

یف مفاهیم تعر

امنیت: مفهوم امنیت نوعی پیچیدگی در خود دارد و در پیشینۀ تاریخی خود با نوعی تحول معنایی 

کید  جدال انگیز روبه رو بوده اســت. تغییر مفهوم سنتی امنیت به برداشت های جدید و همچنین، تأ

بــر ابعاد داخلی و نگرش غیرنظامی بــه امنیت و تغییر رویکرد در مبنای قــدرت ملی از نگاه های 

ســخت افزاری به نگاه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ازجمله دالیل تحول معنایی اســت. در 

تعاریــف معاصر، امنیت به مقوله ای چندوجهی تبدیل شــده اســت و عرصه های مختلف حیات 

بشری را دربر می گیرد؛ عرصه هایی مانند آزادی، مشارکت سیاسی )از حوزۀ امنیت سیاسی(، تأمین 

اشتغال، مسکن، رفع فقر، رفاه و حفظ حقوق افراد در محاکمۀ قضایی، امنیت سرمایه گذاری وغیره 

)از حوزۀ امنیت اقتصادی و حقوقی(، بهره گیری از اوقات فراغت )از حوزۀ امنیت اجتماعی(، حفظ 
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حریم خصوصی و فردی، آرا و اندیشــه های شخصی وغیره )از حوزۀ امنیت فردی(، آرامش خاطر، 

رفــع دغدغه ها و نگرانی های روحی و روانی وغیره )از حــوزۀ امنیت روانی(. بوزان برای امنیت دو 

وجه عینی و ذهنی بیان کرده است. »امنیت در معنای عینی یعنی فقدان تهدید نسبت به ارزش های 

کسب شــده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از اینکه ارزش های مذکور موردحمله قرار گیرد«. 

برخی امنیت را نه تعریف کردنی، بلکه ادراکی و احساسی می دانند )فاتحی، 1391: صص 3ـ2(.

فرهنگ: اگرچه بعضی از صاحب نظران بر تعریفی که تایلر از فرهنگ ارائه داده است انتقادهایی 

داشــته اند، گفته می شــود کامل ترین تعریفی که تاکنون از فرهنگ مطرح شده از اوست. به  نظر او 

فرهنگ مجموعۀ آمیخته و پیچیده و نظام یافته ای اســت از دانستنی ها و شناسایی ها، هنرها و باورها 

و آیین ها، حقوق و آداب و رســوم، منشأ خوبی ها و بسیاری از چیزهایی که انسان از جامعۀ خویش 

کسب کرده است. اما در کالم آیت الله خامنه   ای مطالب متعدد و متنوعی در حوزۀ تعاریف، عناصر 

و شــاخص ها و همچنین، ویژگی های فرهنگی بیان  شده است. ایشان دربارۀ تعاریف کامل و بومی 

از فرهنگ، مواردی به شرح زیر ارائه فرموده اند: »فرهنگ اساس کار ماست؛ درواقع، فرهنگ با همۀ 

شــعب آن، یعنی علم و ادبیات وغیره، روح کالبد هر جامعه اســت. بدون شک فرهنگ مانند روح 

است. بالشک فرهنگ است که جامعه را به اصل کار یا بیکاری، به کار تند یا کند و به جهت گیری 

خــاص یا به ضد آن جهت گیری وادار می کند؛ بنابراین، نقش فرهنگ، نقش روح در کالبد اجتماع ، 

کالبد بزرگ انسانی است« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1380/04/60(.

امنیــت فرهنگی: امنیت فرهنگی بــه معنی قابلیت و توانایی حکومت هــا در حفظ و دفاع از 

ارزش هــا، ایده   ها، هویت و به طــور کلی فرهنگ خاص جامعه اســت؛ به نحوی که این شــاکله 

ـ ملت و متمایزکنندۀ ملت  تشــکیل دهندۀ ساختار فرهنگی ملی یک کشــور در داخل سیستم دولت 

یک کشــور از کشورهای دیگر اســت. تأثیری که جهانی شــدن بر این ُبعد از امنیت ملی گذاشته 

اســت مربوط به افزایش نیروهای نفوذکنندۀ متقابل به ویژه افزایــش مهاجرت، پناهندگی، جریان 

یافتن ارتباطات فردی، قومی و گروهی می شــود؛ به عالوه، انقالب اطالعاتی و گسترش ارتباطات 

بین المللی موجب تعارض میان فرهنگ ملی و روند یکسان   ســازی و یکپارچه   ســازی فرهنگی در 

ســطح جهان شده اســت. به این ترتیب، انقالب اطالعاتی گســترش ارتباطات جهانی به یکی از 

عناصر تعیین کننده در زمینۀ امنیت فرهنگی تبدیل شده است )یزدان پناه و همکاران، 1391: ص3(.
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مبانی نظری

امنیت در فرهنگ قرآنی مفهومی وسیع، متوازن و عمیق دارد و شامل تمامی ابعاد زندگی و حوزه   های 

سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، داخلی و خارجی اســت و بر الگویی از امنیت 

کید می   کند که با اقتدار، انسجام، وحدت، ارتباط جامعۀ اسالمی و استحکام درونی جامعه پیوند  تأ

دارد و شرط امنیت ملی را در ُبعد امنیت خارجی و استحکام درونی امت اسالمی می   داند و هرگونه 

دغدغه و نگرانی و ناامنی در یک ُبعد را در ابعاد دیگر مؤثر می   شــمرد و هر قوت و قدرتی را در یک 

حوزه منشــأ قدرت و اقتدار در حوزه   های دیگر می داند. قرآن کریم یکی از نعمت   های بزرگ الهی را 

امنیت فرهنگی، غذایی، اقتصادی و امنیت در برابر تهدیدهای خارجی و توطئه   های گوناگون داخلی 

و خارجی می   داند و در راســتای تحقق این اصول، بر ایجــاد اطمینان و آرامش عمومی و عبادت و 

کید می   کند تا قدرشــناس و شــاکر الطاف خداوند باشــند و به عبادت و تحصیل کمال  معنویت تأ

بپردازند. امنیت وســیله و زمینه ای برای اهداف متعالی انســانی و وصول به درجات قرب و کمال و 

اســتفادۀ مطلوب از فرصت   هاســت. در ادامه به چند نمونۀ قرآنی اشاره می   کنیم. خداوند در سورۀ 

ْطَعَمُهْم 
َ
ِذی أ ْیِف َفْلَیْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْیِت الَّ َتاِء َوالصَّ ْیٍش ِإیَلِفِهْم ِرْحَلَة الشِّ یَلِف ُقَر قریش می   فرماید: »ِلِ

ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف«)قریش: 4ـ1(. تشکر کیفر فیل سواران برای این بود که قریش به سرزمین 
مقدس مکه الفت بگیرند تا زمینۀ ظهور پیامبر اکرم )صلی الله و علیه و آله و سلم( فراهم شود و آنان 

در سفرهای زمستانه و تابســتانه گرد هم آیند و به خاطر این الفت به سرزمین مکه بازگردند. پس به 

شــکرانۀ این نعمت بزرگ باید خداوند متعال را بپرستند که آنان را از گرسنگی نجات داد و از ترس 

و ناامنی ایمن کرد.

از این بیان نورانی قرآن به خوبی مشــخص می شــود که مفهوم امنیــت برایند و محصول عوامل 

گوناگون و اوضاع مختلف اجتماعی و نتیجۀ رابطۀ متقابل این عوامل اســت و این نظیر مفهوم توسعه 

است. نتیجۀ توسعۀ همه جانبه و متوازن و پایدار به طور طبیعی امنیت خواهد بود که در تحقق آن عوامل 

گوناگون نقش دارد و هدف نهایی از آن ایجاد زمینه برای قرب به خدا و بندگی حضرت حق است. باید 

ازطریق این نعمت الهی و تأمین معاش و آبادکردن بالد و برقراری امنیت برای عباد، راه را برای عبودیت 

همــوار کرد و بر عزت بندگی و ربوبیت خداوند تأکید کــرد. درحقیقت هر یک از این اهداف طولی 

مقدمۀ دیگری است و هدف عالی قرب الی الله و عشق به حق است و این اصل ارزشمند حفظ اسالم 

و ارزش   های اسالمی و پاسداری از نظام اسالمی و ایمان و تقواست که روح همۀ تعالیم اسالمی و رمز 

موفقیت جامعۀ اسالمی و عنصر تأثیرگذار و غایی برای برقراری امنیت است.
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ازآنجاکه قرآن کریم شــرایط جامعۀ ایدئال اســالمی و آیندۀ تاریخ بشر را بیان می   کند، بر این 

کید دارد و مؤلفه   ها و شاخصه   های جامعۀ پیشرفته و متعالی و درحال پویایی و ارتقای مادی  اصول تأ

ُهْم  اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفَنّ ِذیَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الَصّ ُه اَلّ و معنوی اســالمی را چنین ارائه می   دهد: »َوَعَد الَلّ

ُهْم ِمْن َبْعِد  َلَنّ ِذی اْرَتَضٰى َلُهــْم َوَلُیَبِدّ َنَنّ َلُهْم ِدیَنُهُم اَلّ ِذیَن ِمْن َقْبِلِهــْم َوَلُیَمِكّ ْرِض َکَما اْســَتْخَلَف اَلّ
َ
ِفى اْل

ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن« )نور: 55( .اینکه  وَلٰ
ُ
ِلَك َفأ ْمًنا َیْعُبُدوَنِنى َل ُیْشــِرُکوَن ِبى َشْیًئا َوَمْن َکَفَر َبْعَد َذٰ

َ
َخْوِفِهْم أ

بعد از ترس و خوف امنیت حاصل شــود و مؤمنان در امن و آرامش باشند و بیم و ترس به امن بدل 

شود و حاکمیت شــرک به حاکمیت ایمان و توحید، و اضطراب و پریشانی مؤمنان به استقرار آیین 

خدا و حاکمیت اولیای الهی مبدل شود، جزء وعده های الهی و قرآنی و آرمان   های امت اسالمی و 

از اهداف مقدس بعثت نبی اکرم و امت است.

در آیات دیگر نیز بحث قریۀ »مطمئنه« و »آمنه« یا آمادگی برای مقابله با دشــمنان و استکبار و 

ِه َوَل َیَخاُفوَن َلْوَمَة  جهاد در راه خدا و عدم ترس از مالمتگران آمده اســت:  »ُیَجاِهُدوَن ِفى َســِبیِل الَلّ

ی کفار و نترســیدن از حوادثی که توســط دشــمنان طراحی 
ّ

َلِئٍم« )مائده: 54(. قرآن به عدم توال
 ارتباط آشکار 

ً
می   شــود، هشیاری در برابر بیماردالن و منافقان و خطرها و وسوسه   های آنان و احیانا

و پنهان ایادی و نفوذی   های دشــمنان در جامعۀ اســالمی و خطر آن ها برای امنیت، اقتدار، عزت و 

سربلندی جامعۀ اســالمی و تهدید کسانی که دست دوســتی و رابطه به آنان بدهند و از دین خدا 

منحرف شوند و پشت به دوستان و رو به دشمنان کنند، تذکر داده و هشدار می   دهد و امت اسالمی 

را از این رابطه   ها و دوستی و ارتباط فریبنده که موجب سلطۀ کفار و منافقان می   شود بر حذر می   دارد.

مالحظۀ چنین آیاتی نکات بسیار ظریفی را در زمینۀ امنیت ملی و پیوند عوامل نفاق و استکبار 

بیان می    کند و به خطر این ارتباط های ناسالم و بیمارگونه و تخریبی هشدار می   دهد و والیت و ایمان 

را تنها رمز و راز و ستون فقرات و محور حیات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی امت اسالمی می   داند 

و یادآور می   شــود که در راه عزت و اعتالی جامعۀ اســالمی نباید از تبلیغات دشمنان و فتنه گری و 

سرزنش مالمتگران و جوسازی معاندان هراسید و تسلیم فشار و هوچی گری و تهدیدهای آنان شد؛ 

مؤمنان هراسی به خود راه نمی   دهند و اسیر جو نمی   شوند. توجه به آیات 48 تا 57 سورۀ مائده بسیار 

آموزنده است )پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1390: ص 4(.

امنیــت، زوایای زندگی فردی و اجتماعی و ســطوح روانی و فرهنگــی و اخالقی تا رفتارهای 

اجتماعی را شامل می   شود و در حوزه   های فردی و اجتماعی تأثیرگذار است. در فرهنگ اسالمی به 

ابعاد آن توجه شده و واژه های رهب، رهبت، ارهاب )ترِس توأم با دلهره و اضطراب و احتیاط( به کار 
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رفته است و این بدان معناست که دشمن همواره از اقتدار، هشیاری، تسلط و ابتکار عمل مسلمانان 

واهمــه دارد و جانب احتیاط را در برخورد با آنان در پیش می گیرد. این موضوع به ثبات، پایداری و 

همســویی عوامل و عناصر تعیین کنندۀ وحدت، اقتدار و امنیت در جامعۀ اسالمی مربوط می شود 

و هرچــه بر انســجام، اعتماد و اعتصام به حبل الله افزوده شــود، بر اقتدار امت اســالمی در برابر 

بیگانگان افزوده خواهد شــد. امنیت ملی برایند امنیت داخلی و اقتدار اجتماعی و فرهنگی است و 

نتیجۀ پویایی، تحول، ســامان، ارتباط دولت و مردم و تحکیم پیوندهای درونی امت موحد است و 

درحقیقت اســتفادۀ مطلوب و بهینه از فرصت   ها، جهت کاهش خطرها و تهدیدها و تمهیدی برای 

کاهش تشنج و مقابله با تهدیدهای اجانب و توطئه   های دشمنان و فتنه   گری منافقان است. واژۀ حذر 

ْم« )نساء: 71(، به آمادگی، احتیاط، 
ُ
َرک

ْ
وا ِحذ

ُ
ذ

ُ
ِذیَن آَمُنوا خ

َّ
َها ال ُیّ

َ
و فرمان در قرآن که می فرماید: »َیا أ

هشــیاری، به دست گرفتن سالح و کوچ در راه خدا دســتور می دهد و آیۀ 83 سورۀ نساء نیز با بیان 

حفظ اســرار و اطالعات و ارجاع مسائل حساس به والی و مراجع ذی ربط و دارای قدرت استنباط، 

به بخشــی دیگر از این امور مهم می   پردازد. این موضوع ها به بحث حکومت، والیت، اطالعات و 

امنیت و حفظ آن و ارجاع مســائل به فقیه صاحب نظر و امام یا رسول، پرهیز از شایعه پراکنی، عدم 

تأثیرپذیری از شیاطین، جمع بندی مسائل و تحلیل صحیح قضایا توأم با درک و بینش عمیق اسالمی 

و سیاسی و فهم دقیق از حوادث و جریان ها به عهدۀ حاکم اسالمی است و همه باید اطالعات را به 

کانون اصلی بدهند و براساس تصمیم های اولی االمر اقدام کنند )اسالمی، 1386: ص 2(.

مباحث مربوط به جهاد، دفاع، مقابله با یاغیان و خوارج و محاربان و مفســدان و دزدان مسلح 

و توطئه   گــران، جنایتکاران، اراذل و اوبــاش و متجاوزان به حقوق دیگــران مانند قصاص، حدود، 

تعزیــرات، قضاوت و احقاق حقوق مــردم و خدا و مواردی مانند امر  به  معــروف و نهی  از  منکر، 

حقوق اهل ذّمه و امان دادن به آنان، حقوق شهروندی، آزادی مخالفان و حدود آن، مقابله با دشمنان 

و جاسوســان، برقراری نظم، جلوگیری از هرج و مرج و شرارت و ناامنی و قراردادهایی مانند صلح، 

پیمان، عدم تعرض، ترک مخاصمه و دســتورهای اســالم در زمینۀ ایجاد قدرت و زمینه سازی برای 

اقتدار و ایجاد قدرت ارهابی در برابر تهدیدهای بیگانه و عدم توالی بیگانگان مسائلی هستند که در 

چهارچوب امنیت ملی و جهان اسالم قابل تعریف و تفسیرند.

در اسالم قوانین و مقررات عمومی در روابط عادالنه و خداپسندانۀ والی و مردم و حقوق متقابل 

حاکم و جامعه، تنظیم روابط سازنده، رهبری عادل، پرورش روحیۀ آزادی خواهی و کرامت، مبارزه 

با ظلم و طاغوت و اســتبداد و استثمار و اســتکبار، حمایت از مظلومان و مستضعفان و مسئولیت 
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اجتماعی در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر، همیاری، تقوا و عدم تعاون بر اثم و عدوان و تواصی 

به حق و صبر و مشــاوره در کارها و اصولی مانند نصیحت پیشــوایان دینی، انتقاد سازنده و تواصل 

در کارها، پرهیز از تدابر و فتنه   گری و نیز دفاع فردی و اجتماعی، عدم پذیرش والیت ســتمگران و 

دشــمنان و تولی و تبری برای رضای خدا و مســئولیت امت برای پاسداری از کیان اسالمی و عدم 

اجازۀ نفوذ سلطۀ بیگانگان و ده   ها اصل راهگشای دیگر، مفاهیمی در زمینۀ روابط سیاسی و امنیتی، 

وحدت امت، تقویت بنیادهای حکومت الهی و حفظ عزت و اســتقالل و اقتدار جامعه آمده است 

کــه هریک از آن ها امروز از پربارتریــن و کارآمدترین اصول در زمینۀ حفظ حقوق جامعه و امنیت 

فرهنگی و حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی جزء آن پیش بینی شده است.

در قرآن، آنجا که بحث از عزت مؤمنان می   شود، اساس بر اقتدار و توانایی و نیرومندی براساس 

حکمت و میزان اســت. در ادامه خواهیم گفت که این عزت و اقتدار ســاختگی و زودگذر نیست و 

برمبنای زور و ترس بنا نشــده است، بلکه ریشه دار اســت و برایندی از امکانات درونی و بیرونی، 

وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  ِعُدّ
َ
هدایت شــده، با صالبت و استواری امت اسالمی است و این مضمون آیۀ »َوأ

ٍة...«)انفال: 60( و بدین معناست که برای مقابله با دشمن هرچه از نیرو و از اسب   های آماده  ِمْن ُقَوّ
در توان دارید بسیج کنید تا دشمن خدا و دشمن خودتان و نیز دشمنان دیگر را که نمی   شناسید، ولی 

خداوند می   شناســد، با آمادگی خود بترسانید و قدرت پیشگیری و ارهاب دشمن را داشته باشید تا 

دشمن حساب خویش را بکند و از فکر نفوذ و سلطه و توطئه و تهدید برحذر باشد.

واضح اســت کــه این مفهوم عمیق و فراگیر برای کلیۀ نســل   ها و در همــۀ زمان   ها و تحوالت 

اجتماعی و سیاسی قابل تطبیق است و دستوری راهبردی و استراتژیک برای تاریخ و امت اسالمی 

به شمار می رود و چراغ راهی است تا جامعه هشیار و بهره مند از اقتدار باشد و در هر وضعی اسباب 

و ادوات الزم را برای مقابله و پیشــرفت و عزت فراهم کند و این رسالت بزرگ و مسئولیت خطیر را 

با توجه به نیازها و ضرورت   های زمان تدارک ببیند و خود را به پیشــرفته   ترین ســالح و کارآمدترین 

ابزار مجهز کند و از قدرت علمی، رزمی و امنیتی و شــاخصه   های اقتدار و بنیه   های فکری، علمی، 

فنی، ایمان، اراده، انگیزه، ساماندهی، برنامه   ریزی و فرماندهی بهره مند باشد و تفّوق الزم را در برابر 

دشمنان شناخته شده و ناشناخته داشته باشد و این درسی بزرگ و آموزنده است )پایگاه اطالع رسانی 

وسائل، 1396: ص 3(.

ْرِض َفَساًدا 
َ
َه َو َرُسوَلُه َو َیْسَعْوَن ِفى اْل ِذیَن ُیَحاِرُبوَن الَلّ َما َجَزاُء اَلّ خداوند در آیۀ دیگر می   فرماید :»ِإَنّ

ْنَیا  ِلَك َلُهْم ِخْزٌی ِفى الُدّ ْرِض َذٰ
َ
ْو ُیْنَفــْوا ِمَن اْل

َ
ْرُجُلُهْم ِمْن ِخَلٍف أ

َ
ْیِدیِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقَطّ

َ
ُبوا أ ْو ُیَصَلّ

َ
ُلــوا أ ْن ُیَقَتّ

َ
أ
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َوَلُهــْم ِفى اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم« )مائده: 33(: »کیفر و مجازات آنان که با خدا و پیامبرش می   جنگند 
و در زمین )با سالح و تهدید و غارت( فساد می   کنند آن است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند 

یا دست   ها و پاهایشان برخالف یکدیگر قطع شود یا آنکه از سرزمین )خود( تبعید شوند. این کیفر 

ذلت بار دنیوی آنان اســت و برای آن ها در آخرت عذابی عظیم خواهد بود«. این آیه به آیۀ محاربه و 

فساد در زمین معروف است و هدف از آن برقراری امنیت، مبارزه با تجاوز و شرارت و جنایت افراد 

یا باندهای مسلحی است که مردم را می ترسانند و امنیت جامعه را به خطر می اندازند.

در آیه های دیگر به موضوع امن و امان و امنیت و حرم امن توجه شــده اســت .از دیدگاه قرآن، 

ریشــه و اســاس امنیت فردی و فرهنگی را باید در ایمان و باورهای عمیق دینی و تقویت بنیادهای 

معنوی جامعه جســت وجو کرد و باید به ســراغ امنیت روحی، فکری، فرهنگی و آرامش و اطمینان 

ِه َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب«.  ل ِبِذْکِر الَلّ
َ
باطنی رفت و اســاس آن را در یاد خدا و عشق به کمال پی گرفت که »أ

با توجه به مباحث باال به نظر می رســد منظور از امنیــت فرهنگی در امان بودن فرهنگ ها از هرگونه 

تهدید، تحدید و تأویل گرایی در یک کشــور مفروض اســت. البته باید توجه داشــت که امنیت در 

هیچ یک از وضعیت های باال بدیلی برای امنیت ملی نیســت، بلکــه هریک از موقعیت ها به منزلۀ 

جایگاهی پراهمیت برای تحلیل امنیت و نیز روشــی اثربخش و کارآمــد در فهم دقیق تر از مفهوم 

پیچیده و مبهم امنیت در اندیشه و عمل به شمار می روند )براتلو، 1391: ص 3(.

امنیت فرهنگی از منظر امام خامنه ای

براســاس تجربیات و رویه   های ملی کشــورداری در جمهوری اسالمی ایران طی سه دهۀ اخیر و با 

اتکا به کنش   های گفتاری امام خمینی و مقام معظم رهبری، می   توان مدعی بود امنیت در جمهوری 

اســالمی ایران پدید ه ای یکپارچه و غیرقابل تقلیل به ابعاد آن تصور می   شــود؛ درواقع، شرایط امن، 

در این نگاه، وضعیتی اســت که در آن تمامی ابعاد امنیت مصون از تهدید و رو به کمال و پیشرفت 

باشند و در این حال، به رغم یکپارچه   نگری به امنیت، رهبران جمهوری اسالمی ایران وضعیت امن 

را وضعیت فرهنگ پایه می   دانند. این بدان معنی اســت که حرکت به ســوی جامعۀ امن باید از مبدأ 

فرهنگ آغاز شود در این رویکرد، امنیت فرهنگی و اجتماعی بنیان تکوین و تداوم امنیت در مفهوم 

یکپارچۀ آن به شــمار می   آید. در گفتمان رهبران انقالب اســالمی، فرهنگ به مثابه هوایی است که 

جامعه از آن تنفس می   کند. باالترین و واالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی 

دارد فرهنگ آن جامعه اســت )میرمحمدی، 1394: صص 16ـ15(. مقام معظم رهبری فرهنگ را 
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بســتر اصلی زندگی و حرکت در نظام جمهوری اسالمی و مهم ترین تهدید و خطر علیه جمهوری 

ـ ایرانی مردم می   دانند )خامنه ای،  اسالمی ایران را تهاجم فرهنگی دشمن به باورها و هویت اسالمی 

1394: ســخنرانی در 1394/7/20(؛ بدین ترتیب، می   توان گفــت ادراک از امنیت در جمهوری 

اسالمی ایران مبتنی بر برداشتی معناگرایانه است.

طبق این برداشــت، متغیرهای معنایی مانند هویت، مذهب، سبک زندگی، جهان بینی، حافظۀ 

تاریخی و به طور کلی، فرهنگ پایۀ امنیت نظام جمهوری اســالمی ایران به شمار می   آید. با توجه به 

فرهنگ پایه و مردمی بودن برداشــت از امنیت در جمهوری اســالمی ایران، مهم   ترین راهبرد تأمین 

امنیت نیز تقویت و توسعۀ گفتمان انقالب و استفاده از ابزارهای گفتمانی است. مقام معظم رهبری 

به صراحت بر آن اســت که راه مقابله با نفوذ دشمن مجهزشدن به منطق مستحکم انقالب ازطریق 

افزایش اقناعی، منطقی و بیانی است )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1394/6/25(. درعین حال، 

جایگاه امنیت فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی ایران، به مثابه شکلی از حکومت اسالمی، بسیار 

فراتر از کارکرد آن در حفظ نظام اســت و به عنوان یکی از اهداف حکومت اسالمی موردبحث قرار 

می گیرد؛ درواقع، هدف اصلی نظام سیاســی اسالمی رشــد و تعالی انسان در مسیر کمال است. 

ایــن هدف نیز جز ازطریق حاکمیت گفتمان الهی بر تفکر، رفتار، گفتار و نوشــتار جامعه حاصل 

نمی   شود و سایر اهداف نظام سیاسی اسالم شامل قسط و عدل، برقراری نظم و تأمین رفاه عمومی، 

حفظ فرهنگ اسالمی، انسان شناسی و شناخت تهدیدها برای تحقق این هدف الزم است.

عوامل تقویت کنندۀ امنیت فرهنگی

تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت از سیاســت های بنیادین اســالم و از اهداف زیربنایی بعثت رسول 

خدا )صلی الله و علیه و آله و سلم( است. پیامبر اسالم )صلی الله و علیه و آله و سلم( تربیت را از 

خویش و خویشــاوندانش آغاز کرد و از اولین روزهای هجرت نیز به آموزش و تعلیم همت گمارد. 

این امر خود نشــانگر اهمیت آن دو مقولۀ دینی و قرآنی اســت. انسان با تفکر قوای درونی شکوفا 

می   شــود و زمینۀ حرکت کمالی او فراهم می    شــود؛ ازاین رو، به همراه علم آموزی و تفکر، تربیت یا 

کید شده و از  پرورش اخالقی و تهذیب نفس نیز مطرح می   شــود که در اســالم بر این امر بسیار تأ

همان ظهور اسالم مبادی و مبانی تعلیم و تربیت به عنوان یک علم بنا نهاده شده است. اسالم برای 

تعلیم و تربیت اهمیت خاصی قائل است؛ چنان   که هر جا سخن از ارسال رسوالن به میان می   آورد، 

تعلیــم و تربیت و تزکیه را برنامۀ اصلی آنان قرار می   دهد. خداوند متعال برای انســان مقرر فرموده 
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اســت که به اختیار خود و با پیروی از دستورهای پیامبران و برنامه   های آسمانی و با کوشش و تالش 

پیگیر، تعلیم و تربیت کسب کند و به مقام شایستۀ انسانی برسد. در همین راستا، یکی از مهم ترین 

اهداف تربیت از دیدگاه معظم له، تربیت ُبعد عقالنی و اخالقی انســان برای مقابله با انواع تهاجم  

امنیتی بوده است.

ایشان در این باره می   فرمایند: »این بعثت در واقع دعوت مردم به عرصۀ تربیت عقالنی و تربیت 

اخالقی و تربیت قانونی بود. این   ها چیزهایی اســت که زندگِی آســوده و رو به تکامل انسان به آن ها 

نیازمند است. امروز ما به این تربیت اخالقی بسیار نیاز داریم؛ هم ما، مردم ایران و جامعۀ اسالمی 

در این محدودۀ جغرافیایی، و هم همۀ دنیای اسالم، امت بزرگ اسالمی و جوامع مسلمان؛ این ها، 

به همراه حفظ هویت خود، نیازهای اول ماست. به دنبال آن تربیت قانونی است، انضباط قانونی... 

این ها همه درس است. نه اینکه ما بخواهیم آن عظمت را با حقارت   های خودمان مقایسه کنیم، آنجا 

قله است، ما در دامنه ها حرکت می   کنیم، اما به سمت قله حرکت می   کنیم؛ شاخص آنجاست، معیار 

آنجاست« )خامنه ای، 1394: ســخنرانی در 1388/04/29(. به دنبال تربیت اخالقی و عقالنی، 

تربیت قرآنی و انضباط قرآنی اســت؛ بنابراین، مقام معظم رهبری تربیت قرآنی را یکی از ثمره های 

انقالب اســالمی تلقی می   کند: »آنچه در دورۀ بعد از تشــکیل نظام اسالمی، از ابعاد وجودی امام 

 دیده شده بود مهم تر و عظیم   تر بود... این ها حقایقی 
ً
مشــاهده شد، به نظر من به مراتب از آنچه قبال

اســت که ملت ایران در طول سال   های متمادی آن ها را لمس کرده اند؛ ما هم که از نزدیک شاهدش 

بودیم و دیدیم. تربیت اســالمی و قرآنی این است. امام همه را به چنین چیزی دعوت می کرد؛ نظام 

اســالمی را برای تربیت انســان هایی از این قبیل می خواست و می پســندید؛ همان طور که خود او 

مظهر اعالی آن بود. در چهرۀ یک حاکم و زمامدار و رهبر، امام بزرگوار مردی هوشیار، باشهامت، 

باتدبیر، با ابتکار و دریادل بود« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1378/03/14(.

استقال فرهنگی: فرهنگ اهل بیت فرهنگ استقالل است و استقالل درختی است که در سرزمین 

»توحید« می   روید و با آب قرآن و حدیث رشــد می   کند و با تبرای ابراهیمی و توکل و ایثار عاشــورایی 

سیدالشهدا )علیه السالم( پاسداری می   شود. شجاعت برخورد با استکبار جهانی تنها در سایه سار توکل 

َعِظیِم« زیربنای فکری استقالل 
ْ
َعِلِیّ ال

ْ
ِه ال

َّ
 ِبالل

َّ
َة ِإال َوّ

ُ
 ق

َ
 َو ال

َ
 َحْول

َ
و اعتماد به خدا پدید می   آید. شعار »ال

ملت   هاســت و همین شعار می   تواند اعتماد به نفس را در انسان   های محروم پدید آورد و آنان را در برابر 

تهدید و تطمیع استکبار عالم و بانکداران جهانی بیمه کند. افراد »ضعیف النفس« و انفعال پذیر تنها به 

برکت نیروی »ایمان« و »توکل« از بیماری   های ترس و طمع و تملق و غرور شــفا می   یابند و این   گونه 
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اشخاص تا سالمت فکری و روحی خود را باز نیافته   اند، نباید در رأس امور مسلمانان و طرف مذاکره 

و سخنگوی نظام اسالمی باشند. تشبه به کفار، بزرگداشت کفار، گدایی و کمک بالعوض خواستن از 

کفار، پذیرش داوری و قضاوت کفار در عرصه   های گوناگون زندگی، دوستی و مودت کفار، معاشرت 

و هماهنگی با کفار، اســتخدام مشاوران کافر و هرگونه ســلطۀ سیاسی کفار بر مسلمانان در فرهنگ 

اهل بیت )علیه السالم( محکوم و خطرآفرین است. اما بزرگ ترین خطر آن است که معیارها، مالک   ها، 

ارزش   ها و ضدارزش   های کفر جهانی بر ذهن و عقل و چشــم مســلمانان و به ویژه مسئوالن جوامع 

اسالمی حاکم شود و خدای ناکرده، عقل مسلمان و شیعۀ امام علی )علیه السالم( به افکار غیر زنجیر 

شــده باشد و مسلمان از »چشــم کفر« به جهان نگاه کند؛ بنابراین، با توجه به نگاه اسالمی، ظهور و 

سقوط دولت ها و ملت ها ریشه در فرهنگ آن ها دارد.

تأثیــر فرهنگ بر جامعه نامحســوس، عمیق و درازمدت اســت. اگر بنا باشــد برای بنیادهای 

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی جامعه زیربنایی قائل شویم، همانا این زیربنا فرهنگ است. 

اگر قرار باشد مسائل و مشــکالت جامعه را اولویت بندی کنیم، فرهنگ اولویت اول را دارد. »باید 

مسئلۀ فرهنگ را، با کلیتش، مسئلۀ اول این کشور به حساب آورد. اگر ما توانستیم فرهنگ و نهادهای 

صحیحی که کارایی الزم را دارد بهبود ببخشــیم، این کشور را با پایه های مستحکم و قوی تحکیم، 

پشــتیبانی و تقویت می کنیم و کار این کشور روی غلتک خواهد افتاد و پیشروی این کشور در همۀ 

زمینه های موردنظر تضمین خواهد شد. چنانچه ما فرهنگ را اصالح و دنبال نکنیم، به احتمال زیاد 

برنامه ریزی هایمان ابتر خواهد بود؛ یعنی مدتی تالش می کنیم، زحمت می کشیم، اما نمی توانیم به 

نتایج قطعی آن امیدوار باشیم )خامنه ای، 1394: سخنرانی در تاریخ 1375/9/20(.

کید ویژه ای بر استقالل فرهنگی دارند و معتقدند تنها راه استقالل و عدم وابستگی کامل  ایشان تأ

یک کشــور و ملت استقالل فرهنگی آن است و اگر کشوری در همۀ زمینه های سیاسی و اقتصادی 

به بی نیازی برســد، اما در حوزه فرهنگ و ارزش ها و باورها دنباله رو جوامع دیگر باشد، بدون شک 

با شکست روبه رو خواهد شــد. آیت   الله خامنه   ای استقالل فرهنگی را مترادف با ارزش ملی تعبیر 

می کنند که نشــان دهندۀ اهمیت این موضوع است.» شــما باید ارزش های دینی و ملی را تقویت 

 به سمت چهارشنبه سوری برود؛ ارزش ملی یعنی 
ً
کنید. وقتی می گوییم ارزش ملی، ذهن نباید فورا

احساس استقالل یک ملت؛ اســتقالل فرهنگی. در مقابل این القای دویست سالۀ فرهنگی غرب، 

یک ملتی بیاید به فرهنگ خودش تکیه بکند، این خیلی ارزش دارد؛ این را تقویت کنید«)خامنه ای، 

1394: سخنرانی در 1385/03/23(.
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ســبک زندگی اسامی: از دیدگاه مقام معظم رهبری، ســبک زندگی تأثیر بسزایی در آرامش، 

آسایش و اطمینان و امنیت فرهنگی انسان   ها در زندگی اجتماعی دارد. سبک زندگی گسترۀ وسیعی 

از ابعاد مادی و معنوی حیات انســان را تشکیل می دهد و از مواردی مانند ذوقیات، سالیق و عالیق 

گرفته تا نحوۀ پوشش، مناسک و عبادات را شامل می   شود. ایشان عقالنیت و خردورزی و اخالق و 

رعایت حقوق و معنویت را محورهای اساسی سبک زندگی اسالمی قلمداد می   کنند )ترابی، 1392: 

ص 15( و دربارۀ این موضوع می   فرماینـــد: »پیشرفت در علـــم و صنعت و اقتصاد و سیاستـ  که 

ُبعد ابزاری تمدن اسالمی را تشــکیل می   دهند ـ وسیله   ای برای دستیابی به سبک و فرهنگ صحیح 

زندگی در رسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی است.... اسالم خردورزی، اخالق و 

حقوق را مایه   های اصلی فرهنگ صحیح می   داند... و پوســتۀ فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است، 

اما باطن آن یک ســبک زندگی مادی، شــهوت آلود و گناه آفرین و هویت   زدای ضدمعنویت است 

)خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1391/07/23(.

اســتفاده از هنر: هنر از تجلیات اعالی روح انســانی است و درمجموع باید هنر را یک مسیر 

و روش شــناخت و ادراک درنظر گرفت که با غایات و اهداف الهی و انســانی گره خورده اســت. 

بدین معنا که بهترین روش برای نشــان دادن مســیر تکامل، تعالی، ســعادت و رشد مثبت انسانی، 

هنر اســت. با توجه به جایگاه واالی هنر و با عنایت به رابطۀ گســترده و عمیق آن با سایر مقوله ها، 

پرداختن به این مقوله ضرورتی آشکار می   یابد. همان   گونه که یکی از شروط مهم پایایی و ماندگاری 

هر پیــام، جای گرفتن در قالب   های هنری اســت، برای انتقال مفاهیم متعالی و غنی اســالمی نیز 

گریزی از استفاده از ابزار هنر نیست. بر این اساس، انقالب اسالمی نیز ـ که بر پایۀ تعالیم وحیانی 

و ســنت حضرات معصوم )علیه الســالم( با شعار وحدت دیانت و سیاســت و با ادعای جامعیت 

در تمام زمینه   های فردی و جمعی و به قصد صدور اندیشــه   های خود ایجاد شــد ـ سخت نیازمند 

ابزار هنر است. عمق این نیاز آنگاه روشــن   تر می   شود که جایگاه تاریخی انقالب اسالمی در برابر 

ایدئولوژی   هایی که علی   رغم کثرت خود در مبنای اومانیستی   شــان مشــترک   اند، درک شود و در راه 

انتقال اندیشــه   های واالی انقالب به نســل   های آینده و همچنین، صدور آن هــا به دیگر حوزه   های 

جغرافیایی و معرفتی، هنر یکی از بهترین ابزارهاســت. زیــرا فارغ از اختالف های زبانی، هنر زبان 

مشترک تمامی انسان هاســت. با درنظر گرفتن این نکته که اندیشــه   های رهبران انقالب   ها، به   طور 

اجتناب   ناپذیــری در جهت   گیری   های مختلف آن ها تأثیر بســزایی دارد، به   زعــم ما دربارۀ انقالب 

اســالمی عنصر بی   بدیل دیگری نیز دخالت دارد و آن والیت فقیه اســت. سطح گستردۀ مطالعات 
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رهبری و صاحب نظر بودن ایشــان در عرصۀ هنر و ادبیات ایران و جهان عنصر مهم دیگری اســت 

که ضرورت ذکر نکاتی در آثار ایشان را، به   منظور یافتن جایگاه هنر و تبیین خط   مشی   های ارائه   شده 

توسط شخصیتی با چنین جایگاه حقیقی و حقوقی، امری ضروری می   نماید.

در بیانات آیت الله خامنه ای، استفاده از مسائل هنری و به ویژه هنرهای اسالمی و مذهبی بسیار 

کید شده اســت. با ظرفیتی که جامعۀ اســالمی ایران دارد، می توان از این هنرها به عنوان عاملی  تأ

برای ایجاد ارتباط و وحدت در میان جوامع اســالمی بهره گرفت. ایشــان می فرمایند: »اگر قدرت 

نرم بر هنر ســوار شــود و بر فرهنگ غنی و بالنده تکیه داشته باشد و با قالبی مناسب به میدان آورده 

شود، رسوخ آن در دل ها بیشتر می شود« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1388/06/14(. در جای 

دیگری بیان می کنند: »اســتفاده از هنر، باألخص هنر ســینما، از شیوه های رایج قدرت نرم است. 

امروز اســتکبار به این اکتفا نمی کند که شمشیر نشان بدهد، شمشیر هم نشان می دهد، اما در کنار 

آن به ده ها شیوۀ دیگر متصل می شود«. به نظر مقام معظم در بحث هنر، باید قالب های خوب هنری 

را برای کارهای فرهنگی در نظر بگیریم: »بایستی قالب را خوب انتخاب کنید و هنر را تمام عیار توی 

میدان بیاورید« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1386/02/25(.

عوامل تهدیدکنندۀ امنیت فرهنگی

وابســتگی فکری: هرنوع وابستگی به بیگانگان ناپسند اســت؛ چراکه از یک سو، می تواند در روز 

نیاز به عنوان اهرم فشــاری ازطرف آن ها اســتفاده شود و ازســوی دیگر، می تواند در ابعاد دیگر نیز 

 یک کشور را در معنای مطلق، وابســته و حیات آن را تباه کند؛ در عین حال، 
ً
گســترش یابد و عمال

ـ فرهنگی است. عالج   العالج ترین آن وابستگی فکری 
ً
وابستگی ابعادی دارد و سخت ترین و تقریبا

وابســتگی های سیاســی، نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و حتی امنیتی وابسته به تصمیم مردم و 

مدیران در یک کشور است و حتی در بیشتر موارد، تصمیم یکی کفایت می کند. مدیران می توانند با 

تصمیمی قاطع حتی وابســتگی امنیتی به اجانب را قطع کنند و یک ملت می تواند با انقالب از این 

ـ فرهنگی حکایت دیگری است.  وابســتگی ها به اجانب خالص شود. اما حکایت وابستگی فکری 

ـ فرهنگی وابســتگی های دیگر را، که به واسطۀ تصمیمی  بیراه نیســت اگر بگوییم وابســتگی فکری 

مدیریتی یا حتی یک انقالب از ســر یک ملت رفع شده اســت، بر می گرداند. در همین راستا امام 

خمینی )رحمة الله علیه( دربارۀ این نوع وابســتگی هشــدار داده و خاطرنشان کرده بودند: »تا این 

وابســتگی فکری در ما هست و همۀ نظرمان به این اســت که همه چیزمان را از غرب باید بیاوریم 
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و هر وقت هم که هر عیبی پیدا می کنیم غرب باید این را معالجه بکند ـ تا این وابســتگی هســت ـ 

ما نمی توانیم اســتقالل پیدا کنیم. به  هیچ نحو اســتقاللی حاصل نمی شود، إال اینکه ما خودمان را 

بشناسیم که ما خودمان هم فرهنگ داریم، هم همه چیز داریم و در این امور احتیاج به غرب نداریم 

و آنی که آن ها به ما می دهند آن نیســت که واقعیِت رشــدآوری باشد؛ آن است که می خواهند ما را 

در یک حدی نگه دارند« )امام خمینــی، 1389: ج1، ص43؛ ج 5، ص54(. مقام معظم رهبری 

در راســتای حفظ هویت فرهنگی و فکری نظام اســالمی تالش کرده اســت که مضرات وابستگی 

فرهنگی را در بیانات و رهنمودهای مختلفی بیان کند: »من یک وقت در جمع دانشــجویِی دیگری 

گفتم هیــچ ننگمان نمی   کند که علم را از غربی   ها و اروپایی   ها یــاد بگیریم، اما ننگمان می   کند که 

همیشــه شاگرد بمانیم. شــاگردی می   کنیم تا اســتعداد خود را پرورش دهیم و از درون بجوشیم... 

عزیزان من! روی مســائل فکر کنید تا به نتیجه برســید. نهضت آزاد فکری    که من پیشنهاد کردم در 

دانشــگاه و حوزه راه بیفتد، برای همین اســت. تریبون   های آزاد بگذارند و با هم بحث کنند؛ منتها 

نه متعصبانه و لجوجانه و تحریک شــده به وسیلۀ جریان های سیاســی و احزاب سیاسی که فقط به 

فکر آیندۀ کوتاه   مدت و مقاصد خودشــان هســتند و برای انتخابات و امثال آن از جوان   ها اســتفاده 

می کنند، بلکه برای پخته شــدن، ورزخوردن و ورزیده شــدن در جلوگیری از وابســتگی فکری و با 

هدِف آماده شــدن برای ادامۀ این راه طوالنی و دشوار، اما بسیار خوش عاقبت« )خامنه ای، 1394: 

سخنرانی در 1384/02/19(.

بحران هویت: زندگی اجتماعی بدون هویت و شناســه غیرممکن و بی   معنی اســت؛ چراکه 

درصــورت فقدان هویت، فرد نمی   تواند ارتباط و تعامل صحیح را با محیط پیرامون خود برقرار کند 

و حفظ اتحاد و یکپارچگی جامعه سخت   تر می شود و امکان فروپاشی آن افزایش می   یابد. در حوزۀ 

امنیت فرهنگی، مقولۀ هویت و چیســتی فرهنگ ملی برجسته می   شود. امنیت فرهنگی و اجتماعی 

به مواردی همچــون قابلیت حفظ الگوهای زبانی، فرهنگ، مذهــب، هویت و عرف ملی مربوط 

اســت. مفهوم هویت نقطۀ عزیمت، پایگاه و منشأ انسجام اجتماعی و حفظ نظم در سطح کالن و 

لنگرگاه ثبات اجتماعی تلقی می   شــود. هویت عامل انسجام بخش است و خصلت تنظیم کنندگی 

را بــه آحاد مردمان جامعه اعطا می کند؛ بنابراین، تزلزل و کمرنگ شــدن آن پایه   های همبســتگی و 

انسجام اجتماعی را تضعیف می   کند و این مسئله امنیت ملی را با چالش مواجه می    کند.

در بحران هویت، فرهنگ و ارزش   های بومی جامعه تخریب می شــود و نوعی ازخودبیگانگی 

فرهنگی ایجاد می شــود. به طور کلی، کشــوری که دچار بحران هویت باشد، هیچ   گاه نمی   تواند راه 
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ســعادت، کمال و تعالی خود را طی کند؛ چراکه قومیت   های مختلف درون جامعه، هرکدام خود را 

تافتۀ جدابافته   ای از کل احســاس می کنند و به هویت جامعی که کل کشور و قلمروهای سرزمینی 

 درگیر مســائل داخلی خود می ماند 
ً
آن را در برمی   گیرد، باور ندارند؛ بنابراین، چنین کشــوری دائما

و انرژی و ســرمایه   های مادی و معنوی آن در مسیر رشد، شکوفایی و بالندگی هزینه نخواهد شد. 

دورشــدن مردم یک جامعه از هویت ملی می   تواند عاملی برای ایجاد زمینه   های براندازی نرم باشد 

)داوودی و ملکی، 1393: صص 23ـ22(؛ »بعضی ها اشــکال کارشان این است که اصل تهاجم 

 نمی بینند، درک نمی   کنند؛ اینکه جبهه ای وجود دارد که سوگندخوردۀ ریشه کن کردِن هویت 
ً
را اصال

 درک نمی   کنند؛ این همه عالئم، نشانه ها و ظواهر 
ً
ملی و اســالمی و فرهنگی ملت ماســت را اصال

وجود دارد، نمی   فهمند... شــاعر به خاطر روح هنر و به خاطر آن نگاه تیزبین، وقتی این دغدغه، این 

 احســاس می کند و درصدد مقابله  با این 
ً
درد، این احســاس در او وجود دارد، این تهاجم را طبعا

تهاجم برمی آید که این ازجمله کارهای مهم است« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1393/4/21(. 

ایشــان در دیدار با دانشــجویان به صراحت از نقش هویت ملی برای حفظ هیمنۀ کشــور سخن 

می گویند:»یکی از مهم  ترین خدمات انقالب اسالمی احیای عقالنیت صحیح در کشور بود. اینکه 

شما، جوان دانشجو، می  آیید مسائل منطقه را تحلیل می کنید، با نگاه موشکافانه مسائل را می  بینید، 

دشمن را معرفی می کنید، حوادث منطقه را تحلیل می کنید و می  ایستید نشان دهندۀ حیات عقالنی 

یک کشور است؛ این را انقالب به ما داد...«)خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1395/5/01(. ایشان 

کید می   کنند:  ـ ایرانی تأ حتــی در جمع مردم کازرون بــه صراحت دوباره بر حفظ هویت اســالمی 

»درحقیقت ملت ایران در دوران انقالب اســالمی احســاس هویت کرد. آنچه دشمنان )دشمنان 

بنیانی( این ملت همیشــه می خواســته اند و دنبال می کرده اند، این بوده است که از این ملت سلب 

هویت کنند. وقتی ملتی احساس شخصیت نکرد، احساس هویت نکرد، راحت تر زیر بار می رود. 

گذشــتۀ او را انکار می کنند، امکانــات او را انکار می کنند، قدرت های درونــی و ذاتی او را انکار 

می کنند، برای اینکه بتوانند به راحتی آن ملت و کشور را در مشت بگیرند. این کاری بود که در دوران 

اســتحالۀ فرهنگی، یعنی دوران منحوس پهلوی، در این کشــور با شدت ادامه پیدا کرد و روزبه روز 

در آن سال ها تقویت شــد. ایجاد فرهنگ و اندیشۀ صحیح در جامعه نیز جهاد است« )خامنه ای، 

1394: سخنرانی در 1386/02/16(.

تهاجم فرهنگی: تهاجم فرهنگی بزرگ ترین خطر انقالب اسالمی ایران است. هم امام خمینی 

)رحمة اللــه علیه( و هم مقــام معظم رهبری این موضوع را بیان کرده انــد. حضرت امام )رحمة الله 
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علیه( فرمودند ما آن قدر از تهدید نظامی و محاصرۀ اقتصادی نمی   ترســیم که از وابســتگی فرهنگی 

می   ترســیم و همچنین مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللــه العظمی خامنه   ای )مدظله العالی(، از 

سال 1372 چندین بار خطر تهاجم فرهنگی را به مسئوالن و متولیان فرهنگی کشور گوشزد کرده   اند. 

ایشــان در 1372 تعبیر شــبیخون فرهنگی را در این مورد به کار بردند ولی متأسفانه تا به  حال برنامۀ 

مدون و مشــخصی درخصوص مبارزه با تهاجم فرهنگی صورت نگرفته است. هر انقالبی که بزرگ 

باشــد خطرش هم بزرگ اســت. انقالب ما بزرگ ترین حادثۀ قرن بود؛ ازاین رو، بزرگ   ترین خطرها 

و تهدیدها را ازســوی دشــمنانش درپی دارد. خیلی   ها، به خصوص غربی   ها، انقالب ایران را نوعی 

دهن کجی به سیاســت   های خودشــان می   دانند. تمام نیرو و عزمشــان را جزم کرده   اند تا به انقالب 

اســالمی ایران ضربه بزنند. در این میان، وظیفۀ ما این است که ارزش   ها و باورهای دینی خودمان را 

گاه کنیم. متولیان  به نســل   های سوم و چهارم انقالب انتقال دهیم و آن ها را از خطر تهاجم فرهنگی آ

فرهنگی ما درحال حاضر در میدان جهاد هستند. نباید غفلت کنند. نباید بودجۀ فرهنگی کشور را در 

جاهای دیگر خرج کنند، بلکه باید تا جایی که می   توانند تمام توان خودشان را بسیج کنند تا جامعه را 

درمقابل هجمه   های دشمنان واکسینه کنند و فرهنگ غنی و پرافتخار ایرانی و اسالمی   مان را به جامعه، 

 به برگزاری همایش   ها و سمینارها اکتفا نکنند. فکر نکنند 
ً
به خصوص نسل جوان، تزریق کنند و صرفا

که با این کارها تکلیفشان را انجام داده اند. سمینار و همایش از جنبۀ تبلیغی برای گزارش دادن خوب 

اســت ولی برای تأثیر فرهنگی گذاشــتن فایدۀ چندانی ندارد. البته خالــی از لطف نماند که بعضی 

 پربار و پرمحتوا هستند«. معظم له در یکی از بیاناتشان 
ً
سمینارها و همایش   های علمی و فرهنگی واقعا

با اشــاره به ســابقۀ تهاجم فرهنگی در ایران قبل از انقالب اسالمی، از اواسط دورۀ قاجاریه و به ویژه 

دورۀ رضاخان، می فرمایند: »انقالب اســالمی که آمد، مثل مشتی به سینۀ مهاجم خورد، او را عقب 

انداخــت و تهاجم را متوقف کرد. شــما در آن دوران اول انقالب، ناگهــان دیدید که مردم ما ظرف 

مدت کوتاهی، تغییرات اساسی در خلقیات خودشان احساس کردند... اواسط دوران جنگ، به وسیلۀ 

 شروع شد و ته نشین ها و رسوب های ذهنی 
ً
ابزارهای تبلیغی، گفتارهای غلط و کج اندیشــانه مجددا

و روحی خود ما مردم هم مؤثر بود، اما باز حرارت جنگ مانع بود تا اینکه جنگ تمام شــد. پس از 

جنگ، این جبهۀ جدید به شــکل جدی مشغول کار شد. دشمن با یک محاسبه فهمید که جمهوری 

اسالمی را نمی شــود با تهاجم نظامی ازبین برد... با محاصرۀ اقتصادی هم نمی شود؛ فهمیدند باید 

عقبۀ ما را بمباران کنند. فرهنگ، اخالق، ایمان، اعتقاد به دین، رهبری، قرآن و جهاد و شــهادت او را 

باید ازبین برد و شروع کرد« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1371/5/21(.
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تحمیل فرهنگ، آداب  و رســوم و مواریث دولت های اســتعمارگر غربی به ملت های اسالمی 

ازطریق تبلیغات دروغین و ابزارهای مختلف رسانه ای، تحقیر فرهنگ ملت های شرقی و مسلمانان 

و القای فرهنگ اروپایی با اهانت و هوچی گری به سایر ملل ازجمله دغدغه های آیت الله خامنه   ای 

 باید پیدا کرد. به نظر می آید دلیلش 
ً
در مبحث تهاجم فرهنگی اســت: »این عیب اساســی را واقعا

همین است که ما مکرر به زبان می آوریم، یعنی مسئلۀ تهاجم فرهنگی؛ ما شبیخون زده شدیم. یعنی 

از غفلت ما و غفلت ســردمداران و فرمانروایان این کشور استفاده شد و عده ای با یک فرهنگ تازه 

و با نیروی جدیدی که براثر رنسانس، دنیا را به جوش آورده بودند و خودشان در آن جوش وخروش 

بودند، بر ســر ما ریختند و ما خواب بودیم... ما می دانیم که وقتی یک عده فاتح وارد یک کشــور 

می شــوند، ترتیب خودشان را در آنجا برقرار می کنند، اما ظرافت قضیه اینجاست که ترتیب خود را 

می توانند برای یک عده از شــهروندان درجه  دو برقرار کنند، نه آن چنان که برای خودشان در کشور 

خودشان برقرار می کنند« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1382/9/26(. در این بیانات، از تهاجم 

فرهنگی به عنوان تهاجم خونین و ســهمگین یاد می شــود که نشــان دهندۀ ابعاد مخرب آن است و 

گاهی مســئوالن و مدیران فرهنگی، به ویژه برنامه   ریزان فرهنگی را خاطرنشــان می  کند؛  ضرورت آ

»غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، غفلت از در کمین بودن دشمن، غفلت از نفوذ دشمن در فضای 

رسانه ای کشــور، بی مباالتی نســبت به حفظ بیت المال؛ این ها گناهان ماست، این ها نقاط ضعف 

ماست« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1390/05/16(.

خودباختگی: خودباختگی فرهنگی در اصل نوعی خودباختگی است که فرد در برابر فرهنگ و 

جامعۀ خود، براثر القائات منفی که به او می شود، به آن دچار می شود و همواره حالتی سرزنش گونه 

به جامعــۀ خود و دیدی آرمانی بــه فرهنگ و تمدن جامعــۀ الگوگرفته دارد. بــرای حفظ و تداوم 

انقالب اسالمی باید این احســاس را همواره در خود زنده نگاه داریم و از خودباختگی و احساس 

خودکم بینی درمقابل مکاتب بیگانه بپرهیزیم؛ بنابراین، از شــیوه های عملی دشــمن برای نابودی 

فرهنگ ملی کشــورها ارائۀ معیارهای ارزشــی فرهنگ غرب و القای آن بر افراد جامعه است. رفاه 

مادی، بهره جویی و لذت بردن بی حد و لجام گســیخته در زندگی و سرانجام، زندگی در چهارچوب 

حیات مادی و حیوانی به دور از معنویات و اخالق و انســانیت از نمونه های آن است. آن ها انسان 

بی بندوبار، رفاه طلب، ســودجو، ثروت اندوز، چپاولگر، بی دین و المذهب و در یک کالم، انسان 

مادی را انسانی متمدن، متشخص و هماهنگ با زندگی مدرن امروزی معرفی می کنند. مقام معظم 

رهبری در همین راســتا معتقدند: »دشــمن از راه اشاعۀ فرهنگ غلط فســاد و فحشا سعی می کند 
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جوان های ما را از دست ما بگیرد. کاری که ازلحاظ فرهنگی دشمن می کند تنها یک تهاجم فرهنگی 

نیســت، بلکه باید گفت یک شــبیخون فرهنگی، یک غارت فرهنگی و یک قتل عام فرهنگی است. 

امروز دشمن دارد این کار را با ما می کند« )خامنه ای، 1394: سخنرانی در 1377/04/22(.

سلطۀ فرهنگی: ســلطۀ فرهنگی یکی از برنامه   های نفوذ اســتعمار غرب است که می   خواهد 

فرهنگ خودش را به جای فرهنگ غالب معرفی کند و فرهنگ   های دیگر را تحت الشعاع فرهنگ خود 

 فرهنگ و تکنولوژی 
ً
قــرار دهد و نابود کند. هدف غربی   ها در تهاجم فرهنگی این نیســت که واقعا

و پیشرفت را به کشــورهای جهان سوم ببرند، بلکه هدفشان وابسته کردن آن ها به غرب و از بین بردن 

هویت و فرهنگ ملی، ارزش   ها و اعتقادات مذهبی و آداب و رســوم آن کشورهاست. هدفشان این 

است که مردم کشورهای جهان سوم را از ارزش   ها و اعتقاداتشان دور کنند و فرهنگی را که خودشان 

دوســت دارند به آن ها تحمیل کنند. ســلطۀ فرهنگی از انواع دیگر سلطه   ها یعنی نظامی، سیاسی و 

اقتصادی خطرناک   تر است. ســلطۀ فرهنگی دیربازده است و زود جواب نمی   دهد. با همین مقدار 

هم دیر از پا درمی   آید. ملتی که هویت فرهنگی خود را ازدســت بدهد و خودباخته شود، تا مدت ها 

نمی   تواند خودش را پیدا کند.

انقالب اســالمی ایران، به مثابه بزرگ ترین حادثۀ قرن و مخالف ســلطۀ غرب، یکی از اهداف 

ســلطۀ فرهنگی غرب به شــمار می   رود و تا به حــال به انحای مختلف ســعی کرده   اند که انقالب 

اســالمی ایران را ازبین ببرند ولی نتوانسته   اند. دشمنان انقالب اســالمی ایران در مبارزه با انقالب 

اسالمی راه   های مختلفی ازجمله نظامی )جنگ هشت ساله(، اقتصادی )محاصرۀ اقتصادی ایران(، 

سیاســی )انزوای سیاســی ایران( را به کار گرفته   اند و در همۀ آن ها شکســت خورده   اند و سپس به 

تهاجم فرهنگی علیه ایران روی آورده   اند. با استفاده از شیوه   های مختلف از قبیل کمک به رسانه   های 

ضدانقالب، حمایت از گروه   های ضدانقالب، ناکارآمد معرفی کردن نظام والیت فقیه وغیره سعی 

دارند با انقالب اســالمی ایران مبــارزه کنند و جلوی صدور آن را بگیرنــد، ولی با عنایت خداوند 

متعال و توجه حضرت ولی عصر )عجل الله تعالــی( و درایت و تدبیر مقام معظم رهبری، انقالب 

اسالمی ایران روزبه روز نیرومندتر می   شود و به سوی قله   های پیشرفت و ترقی و با سرعت مضاعف 

به حرکت خود ادامه می   دهد. در همین راســتا، مقام معظم رهبــری به علت ارتباط وثیق فرهنگ و 

هویت، سلطۀ فرهنگی را خطرناک ترین و کامل ترین نوع سلطه می دانند؛ چراکه منجربه ازبین بردن 

هویت ملت ها می شود. بر این اساس، نوع و شیوۀ تهاجم غرب به سایر کشورها، به علت ماندگاری 

و ابعاد گســتردۀ تأثیرگذاری فرهنگ، به تدریج از ســلطۀ اقتصادی به سمت  و سوی سلطۀ فرهنگی 
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چرخش پیدا کرده است. »تسلط فرهنگی از تسلط اقتصادی و سیاسی هم خطرناک تر است. چرا؟ 

چون وقتی یک ملت بر ملت دیگر تســلط فرهنگی پیدا کرد، هویت ملتی که زیر ســلطه اســت، 

ازبین می رود... این اســت که یک کشــور گاهی به تفکر و ذائقۀ ترجمه ای دچار می شود. فکر هم 

که می کند ترجمه ای فکر می کند و فراورده های فکری دیگران را می گیرد. البته نه فراورده های دست 

 اول، فراورده های دست دوم، نسخ شده، دستمالی شــده و از میدان خارج شده ای که آن ها برای یک 

کشــور و یک ملت الزم می دانند و از راه تبلیغاتی به آن ملت تزریق می کنند و به عنوان فکر نو با آن 

ملت در میان می گذارند؛ این برای یک ملت از هر مصیبتی بزرگ تر و ســخت تر است« )خامنه ای، 

1394: سخنرانی در 1379/08/24(.

نتیجه گیری

هویت و فرهنگ دو کلیدواژهایی هســتند که پس از پایان جنگ ســرد بسیار از آن ها استفاده شده 

اســت. امروزه هویت تکیه   گاهی اســت که در مطالعات اسالمی، در مقایســه با سایر حوزه   ها، با 

قدرت بیشــتری ظاهر شده است. بنا به خصایص درونی فرهنگ، هویت می   تواند به سوژه ای برای 

اهداف مختلف تبدیل شــود. در چنین شرایطی این مقاله در حوزۀ مدیریت فرهنگی و با رویکردی 

انتقادی و اذعان به اینکه در همۀ علوم و معارف بشــری همواره برداشتی کلی از مفهوم امنیت ارائه 

شــده، به تحلیل و بررســی امنیت فرهنگی از منظر مقام معظم رهبری پرداخته است. اگر در ارائۀ 

شــناختی از فرهنگ آن را کلی   ترین بینش و نگرشی بدانیم که به   مثابه نظامی از ارزش   ها و براساس 

دغدغۀ تعالی اندیشــه و رفتار انسانی روشــی منزلت   بخش را رقم می   زند تا او را از میراث ارگانیک 

گاه، ماهیتی فرهنگی  گاهانه یا ناخودآ حیوانی   اش فراتر برد، آنگاه می   پذیریم که احســاس ناامنی، آ

دارد؛ ازاین رو، در واکاوی پیشــینۀ مفهوم شکل   گرفته از امنیت در تالش   های نظریه   پردازانۀ محققان 

بـه ایـن حقیقـــت استناد می   شود که می   توان به دو نوع امنیت اشاره داشت: امنیت مبتنی بر تهدید 

کــه همواره در نگاه ســنتی به فرهنگ مطرح بوده اســت و امنیت مبتنی   بر نبود هراس از شکســتن 

حریم ارزش   ها به اقتضای اهداف مختلف اقتصادی و سیاســی در حال یا آینده که نگاهی متأخرتر 

نسبت به رویکرد اول است. با توجه به رابطۀ جدایی   ناپذیر منافع انسان   ها با فرهنگ و هویت، امنیت 

گاهی بشــر در جهت مصلحت انســان تبدیل  از اضطرار یا رویدادی طبیعی به آفریده و مخلوق آ

شده اســت. آخرین یافته   ها در مطالعات امنیتی و فرهنگی حاکی از آن است که در منطق امنیت و 

عقالنیتی که در این مفهوم مستتر است، هویت برای وجود خود نیازمند تفاوت است. درنتیجه، در 
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گفتمان ژئوپلیتیک فرهنگی، موقعیت ما و موقعیت دیگری می   تواند برانگیزانندۀ حساسیت فرهنگی 

و دال بر احساس ناامنی باشد. فرهنگ   ها در قالب تالش   های معناجویانـــۀ انسانی تجلی می   یابند 

و باوجود همۀ پراکنش   های فرهنگی همواره منحصربه فرد هســتند و تمایزبخش و انسجام دهنـــدۀ 

اکولوژی   های مختلف   اند. در این زیســت   بوم   ها همواره فرهنگ   ها حفظ می   شــوند؛ درحالی که در 

زمینه   های خاص خود و در برابر تفاوت   های بسیار در عصر انفجار اطالعات همواره بـا پرسش   های 

متعدد مواجه   اند. طی دو دهۀ گذشــته، کنار هم قرارگرفتن دو مفهوم امنیت و فرهنگ باعث معرفی 

عبارت »حساسیت فرهنگی«، با همۀ مضامین نهفته در آن، بـــه جامعۀ علمی شده است. با توجه 

به اشــارۀ مستتر در مفهوم حساســیت فرهنگی، روشن اســت که عناصر مربوط به جوهرۀ فرهنگ 

ماهیتی پویا دارد. البته این پویایی به معنای فقدان پایایی نخواهد بود؛ ضمن اینکه فرهنگ   ها دربارۀ 

گذشته   اند و مسئلۀ آن ها پایداری است، اما امنیت نگاه به آینده دارد و بر این اساس، امنیت فرهنگی 

حامل پیام پایایی و پویایی توأمان هر فرهنگ در تمدن خویش است.

با توجه به مباحث یادشده در حوزۀ فرهنگی، انقالب اسالمی ایران مزیت   ها و مؤلفه   های قدرت 

ملی زیادی دارد و سیاســت نرم افزاری، فرصت بهره   گیری فعال و مثبــت را از آن   ها ایجاد می   کند. 

بخشی از این فرصت   ها در عرصۀ سیاسی، بخشی دیگر به فرهنگ، تمدن، تاریخ، تعلقات مذهبی 

مشــترک و پیوستگی   های قومی در قالب ســرزمینی بازمی   گردد؛ ازاین رو، جمهوری اسالمی ایران 

می   تواند با شناخت راه کنش   های تقویت کننده و تهدیدکنندۀ امنیت فرهنگی به اهداف موردنظر خود 

در جنگ نرم همه جانبۀ دشــمنان این مرز و بوم فائق آید. مقام معظم رهبری در توصیه   های حکیمانۀ 

کید داشــته اند و فرمایشات ویژه   ای مبنی بر  خود پیوســته بر اولویت فرهنگ بر اقتصاد و سیاست تأ

توجه ویژۀ مسئوالن به بخش فرهنگ بیان داشته   اند. در بیانات معظم له، حقیقت غیر قابل انکار این 

اســت که عوامل تقویت کنندۀ امنیت فرهنگی ـ باوجــود تهدیدهای متصور ـ فرصت   های مغتنمی 

را برای معرفی توان   ها و قابلیت   های فرهنگی ایجاد کرده اســت و افزایش سرمایۀ اجتماعی ازطریق 

گاه ســازی و آموزش   های اجتماعــی و درنهایت تولید قدرت نرم فرصت های بســیاری در اختیار  آ

ملت   ها و دولت   ها قرار داده اســت که بیانات معظم له نمونۀ بارز اســتفادۀ مثبت از امنیت فرهنگی 

برای شــناختن اسالم صحیح به جهانیان بوده اســت؛ ازاین رو، جمهوری اسالمی ایران می   تواند با 

ظرفیت   ســازی و مدیریت کارآمد به بازتولید قدرت نرم فرهنگی که منبعث از ایدئولوژی و انقالب 

اسالمی است در این حیطه دست یابد.
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