
 

 

 ؛ایران ملی امنیت بر اجتماعی یهاشکافتأثیر 

 در جستجوی چارچوبی تحلیلی
 22/13/0931 تاریخ پذیرش:  01/10/0931 تاریخ دریافت:

 رضا خلیلی

 چکیده
و منازعه  اجتماعی زمینه تعارض از این رو،متکثر است و  فرهنگی جامعه ایران از نظر

هژا  اییژر   ال به ویژهه در دهژه  ؤس به صورت بالقوه در آن وجود دارد، اما این سیاسی

 دارنژ؟   ایران چه تأثیر  بر امنیت ملیها  اجتماعی که شکاف مورد توجه قرار گرفته

ها  اییژر  طی دههها  اجتماعی تراکم شکاف این است که یه نویسن؟هفرض ،در پاسخ

باعث تب؟یل شکاف بژه   المللیا  و بینکنن؟ه منطقههمزمان با عوامل تقویت ،ر دایلد

با اسژتااده  بررسی این فرضیه  .مؤثر استایران  بر امنیت ملیکه ش؟ه  جنبش اجتماعی

نظژرات و  ابتژ؟ا  گیژرد.  روش فراتحلیژل صژورت مژی   نتایج تحقیقات موجژود و بژا   از 

مژورد   شژ؟ه مطالعات انجژا  بر اساس ها  اجتماعی در ایران در مورد شکاف هادی؟گاه

شناسژی دقیژو و جژامز از انژوا      گونژه شژود  تژشش مژی  ، سپس گیرن؟میبررسی قرار 

بر  هاافشکتأثیر این  شرایط عوامل و ،ها  اجتماعی در ایران ارائه و در نهایتشکاف

در قالژ    ،گرفتژه در ایژن زمینژه   صژورت  با استناد به نتایج تحقیقژات امنیت ملی ایران 

گذارانه برا  سیاست ها در پایان نیز توصیه .گیردچارچوب تحلیلی مورد توجه قرار 

 شود.ها  اجتماعی در ایران پیشنهاد میمواجهه عالمانه با مسئله شکاف

  شکاف اجتماعی، تعارض اجتماعی، منازعه سیاسی، ایران، امنیت ملی. :هاهواژکلید
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 مقدمه
ها  اجتماعی در جوامز مختلف توافقی بر سژر تعریژف   هرچن؟ به دلیل ماهیت متااوت شکاف

پذیرنژ؟ کژه   اغلژ  ایژن نکتژه را مژی    وجود ن؟ارد، امژا   هاآنشناسی ها یا حتی گونهاین شکاف

ها  مختلف تقسژیم  ها  اجتماعی بیانگر معیارهایی هستن؟ که اعضا  جامعه را به گروهشکاف

تاریخی، فرهنگی، مژذهبی، اقتصژاد ، جارافیژایی، سیاسژی و ...     ؟ نتواناین معیارها می کنن؟.می

ها به صورت بالقوه در تمامی جوامز وجود دارن؟، ولی مادامی که فعژال  باشن؟. البته این شکاف

توانن؟ منجر به بسیج اجتماعی شون؟ و جنژبش  نمی ،نباشن؟ یا حتی به صورت متقاطز عمل کنن؟

بین شکاف اجتماعی و تعژارض اجتمژاعی تاژاوت     ،ایجاد کنن؟. در واقز سازدگرگوناجتماعی 

نیژز   هاشکافاین  و اجتماعی  هاشکافوضعیت  ش؟نبحرانی حاصل اجتماعی تعارضاست؛ 

 یافژت  تواننمی را ا جامعه چون و است اجتماعی و گروهی تمایزها  و هاتااوت نتیجهیود 

 کژه  یافژت  تواننمی نیز را ا جامعه باش؟، فرد  حتی یا گروهی تمایزها  و هاتااوت فاق؟ که

 تژوان مژی  سژیا   همژین  بژه  نیژز  را تعارض به شکاف تب؟یل آیا اما باش؟، اجتماعی شکاف فاق؟

 دانست  ناپذیراجتناب

 و تاژاوت  فاق؟ ا جامعه تواننمی هرچن؟ زیرا باش؟؛ مثبت توان؟نمی پرسش این به پاسخ طبعاً

 تعژارض  بژه  شژکاف  تب؟یل از جلوگیر  امکان اما یافت، اجتماعی شکاف فاق؟ آن تبز به و تمایز

یا به عبارت دیگر م؟یریت  اجتماعی  هاشکاف صحیح م؟یریت گرو در امکان این و دارد وجود

 ملژی  امنیژت  باو حتی سیاسی  اجتماعی  هاشکاف میان پیون؟زدن ،البته .استصحیح امنیت ملی 

 تعبیژر  بژه  یژا  شناسیجامعه موضو  ،مسئلهاین  زیرا نباش؟؛ همگان پسن؟ مورد ا ای؟ه است ممکن

 اسژت  ممکژن  ملژی  امنیژت  با ارتباط در لهمقو این طرح و است «سیاسی شناسیجامعه» ترصحیح

 بژر  مبتنژی  امنیتی نگاه ترتی  ب؟ین و امنیتی شود ا پ؟ی؟ه به اجتماعی پ؟ی؟ه تب؟یل ساززمینه یود

 جژایگزین  را( 33: 0901تژر اسژت )بشژیریه،    تر و انتزاعیکه ماهومی گسترده «اجتماعی تعارض»

 ا شژائبه  چنژین  ایجژاد  از جلژوگیر   بژرا  . نمای؟ «اجتماعی شکاف» بر مبتنی شناسانهجامعه نگاه

 شناسژی جامعژه  موضو  اجتماعی  هاشکافم؟یریت  از بحث هرچن؟ که شود تصریح است الز 

 در بایسژتی  کژه  اسژت  متاژاوت  ا لژه مقژو  اجتمژاعی  هژا  تعژارض  از بحژث  امژا  اسژت،  سیاسی

شناسژی  و بررسی این موضو  در چارچوب جامعژه  گیرد قرار بررسی مورد «امنیت شناسیجامعه»



 05 ــــــــــــــــــــــــــــــــ... در ملی ایران؛ بر امنیت اجتماعی هایتأثیر شکاف

واقعژی  کردن موضژو ، بلکژه بژرا  ایجژاد حساسژیت نسژبت بژه پیامژ؟ها          امنیت نه برا  امنیتی

 ساز آن است.ها  فرصتدر کنار زمینه ها  اجتماعیآفرین شکافته؟ی؟

 ؛0930 نصژر ،  )ر.ک: است امنیت اجتماعی ها بنیان فهم درص؟د امنیت شناسیجامعه ،در واقز

 تلقژی  امنیتژی  پ؟یژ؟ه  ،اجتمژاعی  -سیاسی تعارض چون و( 0931؛ کلمنتس، 0930؛ عسگر ، 0931

 اقتضژائات  بژه  توجه بر عشوه ملی، امنیت م؟یریت برا  است، اجتماعی ها ریشه دارا  که شودمی

 از شژنایت و  را اجتمژاعی   هژا شژکاف  سژو  یژ   از بایستی ناگزیر به امنیتی، مشحظات و م؟یریتی

 ،نهایژت  در و کژرد  درک را اجتمژاعی  -سیاسژی  تعژارض  بژه  هژا آن تبژ؟یل  هژا  زمینژه  ،دیگر سو 

 در) نظژر  مژورد  جامعژه  ها ویهگی اساس بر تعارض به شکاف تب؟یل از جلوگیر  برا  کارهاییراه

در ادامه طی سه بخژش مژرتبط بژا     ،برا  آنکه این ه؟ف به یوبی تأمین شود .نمود ارائه( ایران اینجا

هژا  اجتمژاعی در ایژران    ها  موجژود در ارتبژاط بژا شژکاف    یک؟یگر ابت؟ا به مرور نظرات و دی؟گاه

بژر   ،کنژیم و در نهایژت  می ارائهعی ایران ها  اجتمااز شکاف یشناسی متااوتگونهپردازیم، سپس می

و ها  اجتماعی بر امنیت ملژی ایژران   این اساس به تبیین چارچوبی برا  درک و تحلیل تأثیر شکاف

   پردازیم.میها  اجتماعی کارها  تأمین امنیت ملی با وجود شکافهمچنین راه

 

 ها و نظریات؛ دیدگاهایران در اجتماعی یهاشکاف. الف
مورد توجه محققین دیگر ها  اجتماعی در ایران نیز مانن؟ هر پ؟ی؟ه اجتماعی و سیاسی شکاف

هژا از  عوامل مؤثر بژر ایژن شژکاف   و هر ی  به طریقی به بررسی  بوده بسیار  نظرانصاح و 

ایژن مقالژه   در کژه   ان؟پردایتهاز سو  دیگر آثار و پیام؟ها  موضو  سو و تحلیل و تبیین  ی 

هرچنژ؟   ،همچنژین . شژود هژا  اجتمژاعی پردایتژه مژی    رسی آثار و پیام؟ها  شکاففقط به بر

ایژن  سو متأثر از تحوالت نظر   ها  اجتماعی در ایران از ی تحوالت نظر  نسبت به شکاف

تحژول مطالعژات و   انعکژاس  و ( 0931در سطح جهانی است )ر.ک: بشژیریه و قاضژیان،    حوزه

نظریات در مورد این مقوله در سایر کشورها، از جمله جوامز غربی را در سیر تحژول نظریژات   

ر ، اما به هژر حژال سژی   شاه؟ بودتوان یز مینها  اجتماعی در ایران ها در مورد شکافو دی؟گاه

بژل  ها  اجتماعی در ایژران بژه عنژوان موضژو  مسژتقل نیژز قا      تحوالت نظر  در مورد شکاف

 .چارچوبی در این قال  است ارائهکه تمرکز اصلی نویسن؟ه بر  بررسی و مطالعه است
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آیژ؟ از  ها  اجتماعی در ایژران بژه میژان مژی    وقتی سخن از سیر تحوالت نظر  در مورد شکاف

ها و نظریات پردایت و بژر ایژن اسژاس مژثشً     توان بر اساس نو  شکاف به تاکی  دی؟گاهیکسو می

پردازن؟ با آثار  که به شژکاف طبقژاتی، قژومی، مژذهبی،     م؟رنیته می -به شکاف سنتبین آثار  که 

تژوان فژارا از نژو  شژکاف بژه      ش؟ و از سو  دیگر می قائلتااوت  ،پردازن؟نسلی، جنسیتی و ... می

در نوشژتار  ها و نظریات پردایت که در این مژورد نیژز   تاکی  رویکردها  کلی حاکم بر این دی؟گاه

ها  اجتمژاعی در  تاکی  رویکردها  نظر  نسبت به شکاف ،البتهشیوه اییر است. تأکی؟ بر حاضر 

تژوان  و گژاه در آثژار یژ  نویسژن؟ه یژا حتژی در یژ  اثژر مژی          باشژ؟ قطعی و مطلو توان؟ نمیایران 

رویکردها  نظر  مختلای را نسبت به این موضو  یافت، اما بژه هژر حژال بژرا  درک و شژنایت      

بژا  بر اساس ایژن مشحظژات،   ه صورت نسبی و قرارداد  ناگزیر به تاکی  هستیم. موضو  ح؟اقل ب

در هژا  اجتمژاعی   در ارتباط با شژکاف به صورت صریح یا ضمنی مرور  هرچن؟ کلی بر آثار  که 

کژه در   توان از یک؟یگر متمژایز کژرد  رویکرد کلی را میچهار ح؟اقل  ،ان؟به رشته تحریر درآم؟هایران 

 .پردازیم تا جایگاه موضو  این مقاله در آثار موجود مشخص شودمی هاآنسی و نق؟ ادامه به برر

 

 . تحلیل ساخت اجتماعی ایران5
انژ؟ را  ایران بژه رشژته تحریژر درآمژ؟ه    در ها  اجتماعی بخشی از آثار  که در ارتباط با شکاف

عمژ؟تاً جنبژه توصژیای    با وجود اینکه یافت که ایران توان در قال  تحلیل سایت اجتماعی می

. موضو  اصلی این دسته از آثژار شناسژایی   ان؟آثار بودهدیگر ، اما پایه و اساس بسیار  از ؟ندار

قژرار گرفتژه    هاتحلیلدیگر ها  اجتماعی در جامعه ایران است که مبنا  شکاف مورد کلی یا 

؛ علیژزاده و کژازرونی،   0933؛ یسرو ، 0902ر.ک: اشرف و بنوعزیز ، به عنوان نمونه ) است

از منظژر  . (0903فژر و نژوروز ،   ؛ سلیمی0931یوسای، ؛ 0903؛ زیار ، 0903؛ نعمانی، 0919

مادامی که توصیف مناسبی از پ؟ی؟ه وجژود  شنایتی نیز این اصل قابل پذیرش است که تا روش

تبیین و تجویز منطقی نیست و این اصل را بژه یژوبی در    اشته باش؟، ورود به مرحله تحلیل،ن؟

آثژار  کژه    ،در واقزتوان شاه؟ بود. ها  اجتماعی در ایران میمورد مطالعات مربوط به شکاف

هژا   ان؟ بیش و پیش از آنکه بخواهن؟ بین شژکاف به رشته تحریر درآم؟ه قال  این رویکرددر 

 هژا و مرزبنژ؟  ماهیژت   کردنمشخصبه دنبال  ،کنن؟ها  دیگر ارتباط برقرار اجتماعی و پ؟ی؟ه
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 رویکردهژا دیگژر  این هرگز به معنا  آن نیسژت کژه در    ،ها در جامعه ایران هستن؟. البتهشکاف

، پردایت، بلکه اساساً هژر گونژه تحژول در تحلیژل     این مرزبن؟  و تاکی توان و نبای؟ به مین

در عژین تقژ؟     ،بنژابراین  همین سطح آغژاز شژود.  نظر در  تج؟ی؟ باقاع؟تاً بای؟  تبیین و تجویز

انتظژار تحلیژل، تبیژین و     هژا آنتژوان از  نمی ،زمانی و موضوعی و اهمیت بنیادین این گونه آثار

 ها  اجتماعی ایران را داشت.تجویز در مورد شکاف

 

 های اجتماعیبر اساس شکافاجتماعی  تحلیل تحوالت. 5
به تحلیژل سژایت اجتمژاعی ایژران بژر اسژاس       شنایتی با رویکرد جامعهدر کنار آثار  که عم؟تاً 

پردازن؟، بسیار  از محققین مسژائل اجتمژاعی و سیاسژی و حتژی مراکژز      ها  اجتماعی میشکاف

هژا   ان؟ از توصیف صژرف فراتژر رفتژه و میژان شژکاف     مطالعاتی و افکارسنجی در ایران کوشی؟ه

تماعی در ایران رابطژه برقژرار کننژ؟ )بژه عنژوان نمونژه       تحوالت اجرون؟ها یا مصادیو اجتماعی و 

پور، مل ؛ 0901ازکیا، ؛ 0939معی؟فر، ؛ 0903محسنی، ؛ 0939؛ آزاد ارمکی، 0931پور، ر.ک: رفیز

؛ مرکژژز افکارسژژنجی  0930وزارت فرهنژژو و ارشژژاد اسژژشمی،  ؛ 0931مقصژژود ، ؛ 31-0903

تژر از آثژار   شژنایتی دقیژو  حال که از منظژر روش (. این نو  آثار در عین 0931دانشجویان ایرانی، 

رونژ؟ و توجژه   پیشین هستن؟، اما به هر حال از چارچوب مسائل و تحوالت اجتماعی فراتژر نمژی  

در عژین حژال    ،ها  اجتماعی ن؟ارن؟. بنژابراین و امنیتی شکافن؟انی به آثار و پیام؟ها  سیاسی چ

ائل اجتماعی ایران بریوردار هسژتن؟، امژا   که از ارزش و جایگاه یاصی برا  درک تحوالت و مس

 . ن؟دارمح؟ودیت همچنان  ،کنن؟همه آثار و پیام؟ها  موضو  را منعکس نمیبه دلیل اینکه 

 

 بر تحوالت سیاسی های اجتماعیشکافتأثیر . تحلیل 5
هسژتن؟ و   تژر کامل  گا  نسبت به رویکرد پیشین ی ،گیرن؟آثار  که در قال  این رویکرد قرار می

دهن؟. به عبژارت  مورد توجه قرار مینیز ها  اجتماعی را آثار و پیام؟ها  سیاسی شکاف ،در واقز

هژا  اجتمژاعی بژه    فراین؟ بسیج سیاسی مرد  در راستا  اه؟اف و منژافز گژروه  دیگر در این آثار، 

تمژاعی  هژا  اج رون؟ها و تحوالت سیاسی به عنوان نتیجه شژکاف یوبی به تصویر کشی؟ه ش؟ه و 

گیژر   یژا نحژوه شژکل   تحژوالت سیاسژی   رونژ؟ها و  تلقی ش؟ه و بر این اساس به تحلیل و تبیین 
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؛ 0900بشژیریه،  )بژه عنژوان نمونژه ر.ک:     شژ؟ه اسژت  ایران پردایته ها  سیاسی ها و جریانجناح

؛ 0903دالور ، ؛ 0903بژژرزین، ؛ 0900فژژوران، ؛ 0900؛ 0901؛ آبراهامیژژان، 0939؛ 0930؛ 0931

(. با مرور  هرچن؟ کلی بژر  0931؛ دارابی، 0933عی اصاهانی، ؛ سمی0930؛ اطاعت، 0930 داود ،

را در جامعژه ایژران   ها  اجتمژاعی  توان آثار و پیام؟ها  سیاسی شکافها به یوبی میاین دی؟گاه

، دهی، توسعه سیاسیتی چون مشارکت سیاسی، رفتار ری ها با مقوالدریافت و ارتباط این شکاف

رونژ؟ها و  و ... را درک کرد، اما حتی این دسته از نظریات نیژز حژ؟اکثر محژ؟ود بژه      یاسیثبات س

کلیت امنیتی، به ویهه در رون؟ها و تحوالت آثار و پیام؟ها  موضو  بر و  هستن؟تحوالت سیاسی 

 گیرن؟.سطح فراملی را در بر نمینظا  سیاسی و 

 

 بر تحوالت امنیتی های اجتماعیشکافتأثیر . تحلیل 9
 . از ایژن رو، المللژی اسژت  بین ا  وها  منطقهی  جامعه اثرگذار و اثرپذیر در عرصه جامعه ایران

، از سژت هاایژن عرصژه  که بسیار  از رون؟ها و تحوالت آن متأثر از رونژ؟ها و تحژوالت   همچنان

اثرگذار  تحوالت دایلی آن بر جوامز و محیط بیرونی نیز نبای؟ غافل بود. بر این اسژاس بریژی   

انژ؟ کژه از   ها  اجتماعی برآمژ؟ه به دنبال تبیین پیام؟ها  امنیتی شکاف نظرانصاح از محققین و 

پیام؟  چنین آثار  دیگر ،مجمو در است.  رویکردها  پیشیننظر گستره موضوعی بسیار فراتر از 

که از طر  عژاد    بینن؟نمیو صرفاً در چارچوب مرزها  ملی  امر طبیعیها  اجتماعی را شکاف

هژا  اجتمژاعی   شکاف ،از دی؟گاه پ؟ی؟آورن؟گان این آثار ،به عبارت دیگر .قابل حل و فصل باش؟

انژ؟  نیستن؟، بلکه تب؟یل به ی  پ؟ی؟ه امنیتی ش؟همح؟ود دیگر ی  پ؟ی؟ه اجتماعی یا حتی سیاسی 

دهنژ؟.  و کلیت نظا  سیاسی یا حتی رون؟ها و تحوالت محیط پیرامونی آن را تحت تأثیر قرار مژی 

ان؟ از نظژر موضژوعی متنژو  هسژتن؟ و از     هرچن؟ آثار  که با این مضمون به رشته تحریر درآم؟ه

وحژ؟ت ملژی )قاسژمی،    موضژوعاتی چژون   ( تا 0931فرد، امنیتی )کریمی -سیاسیکلی رون؟ها  

طبقژات اجتمژاعی )قریژ ،    (، 0933؛ میرزایی، 0903؛ افتخار ، 0931(، قومیت )مقصود ، 0939

 از یژ   ؟، امژا نژ گیررا در بر مژی و ... ( 0939یی، )نیاکو ها  انتخاباتیرقابت (،0931، بیات، 0903

ها  اجتماعی وجود نژ؟ارد و  شکافشناسی مشخص و واح؟  از ها سنخسو در این گونه تحلیل

وجژود  نیژز  بر رونژ؟ها و تحژوالت امنیتژی     هاآنتأثیر چگونگی من؟ از تحلیل نظا  ،از سو  دیگر
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ها  اجتماعی در ایران، فراین؟ یژا مکژانیز    منیتی شکافبا وجود اشاره به تأثیرات ا ،در واقز ن؟ارد.

این فراین؟ به وضوح برا  آنکه گرفته است. این اثرگذار  به وضوح مورد شناسایی و تبیین قرار ن

هژا  اجتمژاعی دسژت    من؟ از پیام؟ها  امنیتژی شژکاف  به تحلیل نظا مورد شناسایی قرار گیرد و 

پردازیم و سپس بژه آثژار و پیامژ؟ها     ها  اجتماعی در ایران میشناسی شکافابت؟ا به گونه ،یابیم

 دایت.امنیتی موضو  در قال  چارچوب تحلیلی یواهیم پر

 

 ایران در اجتماعی هایشکاف شناسیگونه. ب
 و اسژت  ا گسژترده  تحقیقژات  مستلز  ایران در اجتماعی  هاشکافاز  دقیو و عالمانه ارزیابی

 در هژا شکافاین  از بهتر  درک اینکه برا  اما است، مقاله این ظرفیت و حوصله از فراتر طبعاً

 ابتژ؟ا  زمینژه،  این در موجود ها پهوهش نتایج و هایافته از گیر بهره با آوریم، دست به کشور

 توصژیف  و شناسژی گونژه  بژه  سژپس  و داده قرار توجه مورد را هاشکاف گیر شکل ها زمینه

 .پردازیممی هاآن از ی  هر مختصر

 

 های اجتماعی در ایرانگیری شکافهای شکل. زمینه5

تمایزهژا در   و هژا تااوت وجود را اجتماعی  هاشکاف وجود مبنا با رویکرد  ح؟اکثر   اگر

)ر.ک: بشژیریه و قاضژیان،    بژ؟انیم  سیاسژی سژایت  آگاهی )ذهنی( و سایت سایت اجتماعی، 

 دارد، جامعژه  افژراد دیگژر   بژا  که ا ع؟ی؟ه تمایزها  و هاتااوت دلیل بههر فرد ایرانی  ،(0931

 در تاژاوت  دلیژل  بژه  جامعژه  افژراد  ت ت . رویاروست گوناگونی اجتماعی  هاشکاف با طبعاً

 محژیط  اجتمژاعی،  پایگژاه  و شژال  معیشژت،  شژیوه  اعتقادات، و باورها شخصی، یو  و یلو

 زبژان،  نظیژر  اجتمژاعی  و فرهنگژی  ها ویهگی پوست، رنو نظیر جسمانی ها ویهگی زن؟گی،

 ا پ؟یژ؟ه  تنها نه هاتااوت این و متمایزن؟ یک؟یگر از جنسیتی و سنی لحاظ به حتی و تبار نهاد،

 اجتمژاعی  تکامژل  و تحژرک  بژرا   مؤثر یعامل و بهتر شنایت برا  ا زمینه بلکه نیست، منای

 حیژات  تژاریخ  ابت؟ا  از و نبوده هم یاصی دوره و زمان مختص تمایزها و هاتااوت این. است

 در دلیژل  بژه  اجتماعی، شکاف به تمایزها و هاتااوت این تب؟یل حتی. است داشته وجود بشر 
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 همژواره  و نبژوده  یاصی دوران مختص نیز مشترک ها ویهگی دارا  افراد قرارگرفتن هم کنار

 دیگژر بژا   متاژاوت  کژامشً  شژود می اجتماعی  هاشکاف از امروزه که برداشتی اما داشته، وجود

 .است تاریخی ها دوره

 و انژ؟ داشژته  وجژود  مژواره ... ه و جنسیتی سنی، مذهبی، زبانی، نهاد ، قومی، تمایزها در واقز 

. اسژت  داده ادامژه  یود حیات به تمایزها این وجود با جوامز دیگر از بسیار  همانن؟ نیز ایران جامعه

 حتژی  و نبژوده  ته؟یژ؟زا  ایران جامعه برا به یود  یود  گاههیچ مختلف تمایزها  ،دیگر عبارت به

 اسژت؛  ن؟اشژته  پیامژ؟   چنین نیز تاریخی ها برهه بریی در اجتماعی شکاف به تمایزها این تب؟یل

 عمژل  و دهیسازمان آگاهی، عنصر و ان؟بوده «غیرفعال» آن شنایتیجامعه تعبیر به هاشکاف این زیرا

-011: 0901)بشژیریه،   استبه جنبش اجتماعی  هاآنها و تب؟یل ش؟ن شکافکه الزمه فعال سیاسی

 هژا شژکاف  ایژن شژ؟ن  سرعت فعال ت؟ریج به یاصی تاریخی برهه از اما ن؟اشته، وجود هاآن در( 33

 ایژن  نیژز  ایژران  اجتماعی -سیاسی تحوالت تاریخ مختصر و گذرا بررسی با حتی. یافته است شافزای

 اجتمژاعی  تکژوین  با حتی و جامعه در مختلف تمایزها  رغمبه  که دریافت توانمی یوبیبه را نکته

نژه تنهژا سژرعت     م؟رنیتژه  بژا  ایرانیژان  رویژارویی  ازپس  اجتماعی،  هاشکاف قال  در تمایزها این

. ایژم نیز بوده  ج؟ی؟ اجتماعی  هاافزایش یافته، بلکه شاه؟ پی؟ایش شکاف هاشکافاین  ش؟نفعال

 تحژوالت  تژاریخ  بژر  حاکم روح که اسشمی -ایرانی ها سنت بر مبتنی مکانیکی همبستگی ،در واقز

؛ آزاد 0913)ر.ک: الگژار،   بژوده  غربژی  مژ؟رن  تمژ؟ن  و فرهنژو  بژا  آشنایی از پیش تا ایران اجتماعی

 بژه  هژا آن تبژ؟یل  از مژانز تژا حژ؟ زیژاد      تمایزها، پذیرش عین در ،(Fischer, 1980؛ 0931ارمکی، 

 اجتمژاعی  منازعژه  و تعژارض  بژه  هژا آن تب؟یل و ش؟نفعال از مانز بع؟ مرحله در و اجتماعی شکاف

 الگژو   بژا  جژایگزینی  ب؟ون و غربی تم؟ن و فرهنو ورود با مکانیکی همبستگی این اما است، بوده

 ایرانژی  جامعه تا نهاد ضعف به رو( ارگانی  همبستگی) م؟رن تاکر با متناس  همبستگی از ج؟ی؟ 

 اجتمژاعی   هژا شژکاف  شژ؟ن فعژال ها و همچنین سرعت افزایش تع؟اد شکاف با همراه گذار دوران

 .نمای؟ تجربه را مختلف

 قالژ   در تکژوین،  ضژرورت  نظژر  از نیژز  ایران در اجتماعی  هاشکاف جوامز، دیگر مانن؟

 نژوعی  تبژز  بژه  همژواره  ایژران  جامعژه  در. هستن؟ بررسی قابل تاریخی و سایتار   هاشکاف

 و ییتجنسژ  تمایزهژا   ماننژ؟  شژکاف  ایژن  و داشته وجود طبقاتی شکاف اجتماعی، کار تقسیم
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 فراینژ؟  آغژاز  از پژیش  تژا  هژا شژکاف  ایژن  امژا  اسژت،  بژوده  ایژران  جامعژه  پای؟ار ویهگی ،سنی

 نظیژر  تژاریخی   هژا شژکاف . ن؟اشژتن؟  کشژور  سیاسژی  حیژات  در مژؤثر   نقژش  م؟رنیزاسیون

 نژه تنهژا بژا شژرو      ،که حتی در دوران سنتی نیز وجود داشژتن؟  و ... مذهبی قومی،  هاشکاف

هژا  اجتمژاعی ناشژی از دوران    ناهنجار از بین نرفتن؟، بلکه به دلیل بروز  م؟رنیزاسیون فراین؟

 زمینژه  تژرین مهژم  توانمی را م؟رنیته -سنت دوگانگی بنابراین. گذار بیش از پیش تقویت ش؟ن؟

)ر.ک:  دانسژت  ایژران  در( تژاریخی  و سژایتار   از اعژم ) جتمژاعی ا  هاشکافتقویت  فکر 

 .(0932؛ وح؟ت، 0903؛ کسرایی، 0931آزاد ارمکی، ؛ 0913حائر ، 

 و اجتمژاعی  فکژر ،  نیروهژا   بنژ؟  صژف  اصلی محور م؟رنیته -سنت دوگانگیدر واقز 

 ابهژا   و پیچیژ؟گی  ایژن،  وجود با .است بوده بع؟ به میشد  نوزدهم قرن اوایر از ایران سیاسی

 مسژئله  هرچنژ؟ . نیسژت  فکژر   دوگژانگی  ایژن  به مح؟ود صرفاً ایران در اجتماعی  هاشکاف

 ها ج؟ال اما گرفته، فاصله محض فلسای -فکر  ها ج؟ال از حاضر حال در م؟رنیته -سنت

-فکژر   هژا  جژ؟ال  در ریشه همچنان فکر روشن و روحانیت میان سیاسی حتی و اجتماعی

 و اجتمژاعی  کارگزاران فکر روشن و روحانیت ،واقز در. دارد م؟رنیته یا سنت پیرامون فلسای

 را مرد  ها توده و حکومت ه؟ایت اجتماعی، طبقات نبود در که ان؟بوده دوگانگی این سیاسی

 . (0903؛ کسرایی، 0913)ر.ک: الگار،  ان؟داشته عه؟ه رب

به عنوان عوامل و کژارگزاران   فکر روشن روحانیت و م؟رنیته بر نقش -سایه ج؟ال سنت

 ایژران  در اجتمژاعی  تحژول  اساسی عنصر چهار باعث ش؟ه این مرد  و حکومت برقرار  رابطه

 دوران کژردن طی درسو  از ی  ایران جامعهقرار گیرن؟. در واقز  مذکور ج؟ال تأثیر تحت کامشً

 مژؤثرترین  همچنژان  دوگانگی این و نیافته دست اتکایی قابل جایگاه و ثابت نقطه به هنوز گذار

 مقاومژت  رغژم به از سو  دیگر،  شود.محسوب می کشور اجتماعی -سیاسی تحوالت در عامل

 همگژا   نظر  لحاظ به همواره که ایرانی جامعه موجود، وضز تاییر برا  دوگانگی این طرفین

 عرصژه  در فلسژای  -فکژر   تحژوالت  تبژز  بژه  اکنژون  بوده، جهانی جامعه تحوالت با همراه و

 پژیش  از بیش که بین؟می رویارو فرام؟رنیته و م؟رنیته میان ج؟ی؟  دوگانگی با را یود جهانی،

 همبسژتگی » جژایگزینی  بژا  و ورزدمژی  تأکیژ؟  سنت بر مبتنی «مکانیکی همبستگی» فروپاشی بر

 گیژژر شژژکل از ،(0931)ر.ک: کاسژژتلز،  ا شژژبکه جامعژژه مقتضژژیات بژژر مبتنژژی «سژژایبرنتیکی
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 گسژیختگی  تژ؟او  در نهایژت   کژه  کن؟می جلوگیر  م؟رن تاکر بر مبتنی «ارگانیکی همبستگی»

 .دارد پی در را اجتماعی -سیاسی

 در و «شژکاف » بژه  «تمژایز » تب؟یل پتانسیل سو ی  از ش؟ه باعث محیطی و فکر  ها زمینه ینا

 تژوان  دیگژر  سژو   از و یابژ؟  افژزایش  اجتمژاعی  -سیاسژی  منازعژه  و تعژارض  بژه  فراتژر  ا مرحله

 دشژو  تضژعیف نیژز   هژا تعژارض  و هژا شکاف این م؟یریت برا  حکومتر  اافزو نر  افزار سخت

 اجتمژاعی   هاشکاف مختلف ها گونه شنایت ،بنابراین. (0939؛ تاجی ، 0931مله،  )ر.ک: کریمی

 .گیرد قرارج؟   توجه مورد بای؟ که است مهم ا مسئله ملی امنیت صحیح م؟یریت برا 

 

 های اجتماعی در ایران. انواع شکاف5
 طبقژات  اینکژه  بژه دلیژل   امژا  داشته، وجود ایران جامعه در همواره طبقاتی شکاف اینکه رغمبه 

 و اجتمژاعی  تحژوالت  بر هاآن تأثیر ان؟،بوده سیاسی عمل و دهیسازمان آگاهی، فاق؟ اجتماعی

 میژان  جژ؟ال  اگژر . اسژت  بژوده  اجتمژاعی  و فکژر   نیروها دیگر  الشعا تحت همواره سیاسی

 ایژران  در اجتمژاعی   هاشکاف فکر  زمینه ترینمهم را فرام؟رنیته -م؟رنیته و م؟رنیته -سنت

 و زنژان  جوانان، مذهبی، زبانی، قومی، ها اقلیت نقش همانن؟ اجتماعی طبقات نقش نیز ب؟انیم

 و بژیش  فرام؟رنیتژه  -م؟رنیتژه  و م؟رنیته -سنت دوگانگی واقز در. است بوده فرعی و ثانو ... 

 فکژر  روشژن  و روحانیژت  میژان  ج؟ال در ؟،نیاب نمود اجتماعی نیروها  این در آنکه از پیش

 در دیگر سو  از مرد  ها توده و سو ی  از حکومت با مستقیم صورت به ان؟ وداشته بازتاب

 کنژیم،  شناسژی گونژه  را ایران در اجتماعی  هاشکاف بخواهیم چنانچه ،بنابراین. ان؟بوده ارتباط

 عنصژر  چهژار  بژه  بایسژتی  ،باشژیم  داشته توجه ثانو  اجتماعی نیروها  به آنکه از پیش و بیش

تا ح؟  ثانو  اجتماعی نیروها  سطح در اجتماعی  هاشکاف زیرا نماییم؛ توجه مذکور اساسی

 بژا  و فکژر  روشن و روحانیت طریو از کهاست  جامعه در فکر  ها دوگانگی بازتاب زیاد 

 نقژش  میژان  تمژایز   چنژین  اینکژه  بژرا   .شژود مژی  منتقل مرد  ها توده به حکومت م؟یریت

 اجتمژاعی  -سیاسی  هاشکاف از دقیقی و شااف شناسیگونه و شود آشکار اجتماعی نیروها 

 طژولی   هژا شکاف یکی آورد؛ میان به سخن توانمی اجتماعی شکاف گونه دو از باشیم، داشته

 (.افقی)عرضی   هاشکاف دیگر  و( عمود )
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 طولی شناسیگونه. 5-5

 هژا آن شژ؟ن فعژال  بژرا  . نیسژت  هژا نآ بژودن فعال معنی به اجتماعی  هاشکاف وجود صرف

 روحانیژت،  میژان  اناعاالت و فعل نتیجه در تنها شرایط این آوردنفراهم که است الز  شرایطی

 بن؟ صورت نحوه و وضعیت ،دیگر عبارت به. است پذیرامکان مرد  و حکومت ،فکر روشن

 آگژاهی،  کژارویهه  کژه  است ذهنی عوامل تحت تأثیر سو ی  از اجتماعی  هاشکاف ترکی  یا

 عینژی  اجتمژاعی  پایگژاه  نیازمنژ؟  ،دیگر سو  از و دهن؟می انجا  را سیاسی عمل و دهیسازمان

 بژه  مربژوط  آنچژه  و طژولی  شناسیگونه قال  در را شودمی ذهنی عوامل به مربوط آنچه. است

 و نقژش  تژا  دهیممی قرار بررسی مورد عرضی شناسیگونه قال  در را شودمی اجتماعی پایگاه

 .باش؟ درک قابل بهتر عوامل از ی  هر تأثیر

 ذهنژی  کژارگزاران  یژا  عوامژل  از یژ   هژر  میژان  کژه  درونژی   هژا شژکاف  و هاایتشف از فارا

  هژا شژکاف  ایجژاد  در هژا شژکاف  ایژن  که مؤثر  نقش رغمبه  و دارد وجود اجتماعی  هاشکاف

 و مژرد   و حکومژت  ،فکژر  روشژن  روحانیژت،  یعنژی  اساسی عنصر چهار میان تمایز دارن؟، بیرونی

 باشژ؟،  ارتبژاط  در دیگژر  عنصژر  با بار ی  ح؟اقل که ا گونه به هاآن از ی  هر میان رابطه برقرار 

 :سازدمی نمایان هاآن میانرا به ترتی  زیر  شکاف نو  شش یگرد عبارت به یا رابطه نو  شش

 

 
 

 

 

 

 

 
 تژاریخ  در مژؤثر  نیروهژا   از یکژی  همژواره  روحانیژت  :حکومت -روحانیت شکاف یک.

 هژا  دوره در تحژوالت  بژر  آن تأثیرگژذار   میژزان  امژا  بوده، ایران اجتماعی -سیاسی تحوالت

 حکومت روحانیت
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 و صاویان دوران در حکومت با روحانیت مستحکم رابطه. است داشته ضعف و ش؟ت مختلف

-سیاسژی  تحوالت تاریخ و تشیز تاریخ در عطای نقطه آنان حکومت به بخشیمشروعیت نقش

 روحانیژت  جایگژاه  و نقش این. (Fischer, 1980؛ 0913)ر.ک: الگار  است بوده ایران اجتماعی

 روحانیژت  پایگژاه  و منزلژت  امژا  شژ؟،  بسژیار   ها ضعف و ش؟ت دچار بع؟ ها حکومت در

 حکومژت  هژا  سیاست بر تأثیرگذار  برا  باالیی توانایی از که است دهحاکی از آن بو همواره

 حکومژت  بژا  آن رابطه نو  داشته، مرد  ها توده میان در که موقعیتی به دلیل و بوده بریوردار

 .است داشته آن ها سیاست ناکامی یا کامیابی در زیاد  تأثیر

 و اسژشمی  حکومژت  الگژو   عنژوان بژه ( 0903)یمینژی،   فقیژه  والیت نظریه طرح از پیش تا

 بژر  مقطعژی  صژورت  بژه  حکومژت  و روحانیت شکاف آن، تحقو برا )ره(  یمینی اما  مبارزات

 شژ؟ن ملی جنبش و مشروطه نهضت تنباکو، نهضت و رژ  واقعه. بود مؤثر حکومت ها سیاست

 معاصژر  تژاریخ  در حکومژت  -روحانیژت  شژکاف  مقطعی تأثیرگذار  از عطای نقاط نات صنعت

 حکومژت  مقابل در مقاومت هسته ایجاد برا  روحانیت باال  پتانسیل از حکایت که ان؟بوده ایران

 یمینژی  اما  رهبر  با روحانیت که 0911 دهه از قابلیت این اما دارد، حاکم نظا  از زداییامنیت و

 در اسژشمی  انقژشب  وقژو   و گردی؟ تقویت ش؟، حکومت با مستمرسیاسی  مبارزات عرصه وارد

 روحانیژت  میان شکاف کاهش و سو ی  از حکومت و روحانیت میان شکاف افزایش نتیجه واقز

 .(Dabashi, 1992؛ 0913)ر.ک: الگار،  بود مرد  و فکر روشن یعنی دیگر نیرو  دو و

 رسی؟، یود ح؟ ترینپایین به حکومت و روحانیت میان شکاف ،اسشمی انقشب وقو  از پس

 تقویژت  بژرا   را زمینه ت؟ریج به حکومت و روحانیت ش؟نیکی واقز در و شکاف این کاهش اما

 در حکومژت  بژرا   هم و روحانیت برا  هم ا یواستهنا پیام؟ها  که کرد فراهم هاشکافدیگر 

حکومژت   -شژکاف روحانیژت   ،مژ؟یریتی  عرصژه  بژه  روحانیژت  ورود ادر واقز ب. است داشته پی

 میژزان  در مژؤثر   عامژل  انروشژناکر  و مژرد   میژان  در روحانیت موقعیت تاییر اما ش؟، غیرفعال

 .است آین؟ه در شکاف این اثربخشی

 کشور اجتماعی -سیاسی تحوالت تاریخ بررسی :فکریروشن -روحانیت شکاف دو.

 فکر روشن و روحانیت میان ائتشف ش؟نشکسته که سازدمی آشکار را نکته این یوبی به

 و منافز برا  و نیروها این برا  ناپذیر جبران ها یسارت هاآن میان شکاف ش؟نفعال و
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  نهضت در فکر روشن و روحانیت میان ایتشف بروز. است داشته پی در ایران ملی امنیت

 ائژتشف  و هژا حرکژت  ایژن  ناکژامی  در مژؤثر   عامژل  ناژت،  صژنعت  ش؟نملی و مشروطه

 آن کامیابی در مؤثر  عامل اسشمی انقشب به منتهی تحوالت در فکر روشن و روحانیت

 شژکاف  ،اسژشمی  انقژشب  وقژو   از پژس  امژا  ،(0913؛ الگار، 0931)ر.ک: بروجرد ،  بود

 روزافزون گسترش شاه؟ هاتاد دهه از ویهه به و ش؟ فعال دوباره فکر روشن -روحانیت

)ر.ک: وزارت فرهنو و ارشژاد   ایمبوده مؤثر اجتماعی -سیاسی نیرو  دو این میان فاصله

 .(0931؛ ربیعی، 0930اسشمی، 

و  روحانیژت  میژان  کژه  ارگژانیکی  رابطژه  دلیل به فکر روشن -روحانیت شکاف ش؟نفعال

 جمهور  نظا  وجود  امنیت ته؟ی؟ باعث ،بودآم؟ه  وجودپس از انقشب اسشمی به  حکومت

 قابلیژت  کژه  هسژتن؟  کشژور  عم؟ه نیرو  دو فکر روشن و روحانیتدر واقز . شودمی اسشمی

 تحقیقژات  اسژاس  بژر  روحانیت ناوذ و منزلت اینکه به توجه با و دارن؟ را مرد  ها توده بسیج

)ر.ک: وزارت فرهنژو و ارشژاد اسژشمی،     اسژت  کژاهش  حژال  در گذشژته  به نسبت ش؟هانجا 

 در اجتمژاعی  نیروهژا   بسژیج  بژرا   آن بژ؟یل  ترینمهم فکر روشن ،(0931 پور،؛ رفیز0930

 .است یود اه؟اف راستا 

 بژرا   بسژیار   هژا  زیان یود یود  به فکر روشن -روحانیت شکاف ش؟نفعال هرچن؟

 اهمیژت  امژا  ؟،کنژ مژی رو هروب ا ع؟ی؟ه ته؟ی؟ها  با را ملی امنیت و منافز و دارد ایران جامعه

 از ،اجتماعی  هاشکافدیگر  با را شکاف این رابطه که کن؟می توجه جل  بیشتر زمانی مسئله

 .دهیم قرار توجه مورد عرضی اجتماعی  هاشکاف و مرد  -فکر روشن شکاف جمله

 شکاف تقویت و فکر روشن و روحانیت فاصله افزایش :مردم -فکریروشن شکافسه. 

 یژود  یژود   بژه  دارنژ؟،  را مرد  ها توده بسیج قابلیت که عم؟ه اجتماعی نیرو  دو این میان

 هژا  یسژارت  طبعژاً  کژه  شژود می اجتماعی  هاشکافدیگر  تعمیو و جامعه ش؟نقطبی باعث

 امژا  دارد، پژی  در( روحانیژت  ویژهه  موقعیژت  با دینی حکومت) حکومت و جامعه برا  زیاد 

 بژه . دارد بسژتگی هژم   مژرد   بژا  هژا آن رابطه نو  به فکر روشن و روحانیت تأثیرگذار  میزان

 شژکاف  کژاهش  بژا  زمژان هژم  فکژر  روشژن  -روحانیت شکاف افزایش چنانچه ،دیگر عبارت

 شکاف افزایش که زمانی اما یاب؟،می افزایش روحانیت جایگاه و منزلت باش؟، مرد  -روحانیت
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 است معنیاین  به باش؟، مرد  -فکر روشن شکاف کاهش با زمانهم فکر روشن -روحانیت

 وضژعیت  ایژن . اسژت  بریژوردار  روحانیژت  به نسبت بیشتر  بسیج توانایی از فکر روشن که

 بژا  و داشژت  یواهژ؟  اسژشمی  جمهژور   نظا  در ق؟رت معادالت بر بسیار  تأثیر نایواهیواه

آزر و مژون،  ) ملژی  امنیژت  افژزار  نژر   عناصژر  ترینمهم از یکی عنوان به حکومت مشروعیت

 .است ارتباط در( 023-003: 0903

 اجژرا  . اسژت  داشژته  بسژیار   ها نوسان اییر ها سال در مرد  -فکر روشن شکاف

 شژژکاف کژژاهش بژژرا  را زمینژژه جنژژو، پایژژان از پژژس سژژازن؟گی و بازسژژاز  هژژا برنامژژه

 مژرد   -روحانیژت  و سو ی  از فکر روشن -روحانیت شکاف زیان به ،مرد  -فکر روشن

 مجلژس  دوره ششمین و جمهور  ریاست دوره هاتمین انتخابات. کرد فراهم دیگر سو  از

 بژه . انجامیژ؟  مرد  -فکر روشن شکاف ناز به مذکور  هاشکاف تعمیو به اسشمی شورا 

 پژس  تحژوالت  ،البته. یافت کاهش مرد  -فکر روشن شکاف ،تحوالت این با ،دیگر عبارت

 نهمژین  انتخابژات  در مژرد   کمتژر  مشارکت و گذاشت جا  بر معکوسی نتیجه وقایز، این از

 شژکاف  کژه  اسژت  ایژن  از حژاکی ( قبژل  هژا  دوره به نسبت)به بع؟  جمهور  ریاست دوره

 بژا  ویژهه  بژه  وضعیت این و بود یواه؟ فعال همچنان آین؟ه ها سال در مرد  -فکر روشن

 پژی  در تژوجهی  قابژل  سیاسژی  و اجتمژاعی  پیام؟ها  ،دیگر  هاشکاف ش؟نفعال به عنایت

 .داشت یواه؟

 با بشواسطه و مستقیم ا رابطه حکومت -مرد  شکاف :حکومت -مردم شکاف چهار.

 شژکاف  تعمیژو دانژیم  که مژی همچنان. دارد «حکومت امنیت» معنا  به ویههبه ،ملی امنیت

-روحانیژت  شژکاف  کژاهش  بژا  کژه  پهلژو   حکومت ها سال آیرین در حکومت -مرد 

 شژکاف  تعمیژو  و سژو  یژ   از مژرد   -فکژر  روشژن  و مژرد   -روحانیژت  ،فکژر  روشن

 بژرا   را زمینژه  بژود،  مقژارن  دیگر سو  از حکومت -فکر روشن و حکومت -روحانیت

 وقژو   با ،در واقز. (Dabashi, 1992؛ 0913)ر.ک: الگار،  کرد فراهم اسشمی انقشب وقو 

 ها سال تحوالت اما رسی؟، یود ح؟ ترینپایین به حکومت -مرد  شکاف اسشمی انقشب

)ر.ک: قبژادزاده،   است کرده فراهم شکاف این تقویت برا  را زمینه دوباره انقشب از پس

 ایژن  هرچن؟ ده؟می نشان زمینه این در ش؟هانجا  تحقیقات نتایج. (0939؛ تاجی ، 0930
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  آمژ؟ کارناصژورت   در آن شژ؟ن فعژال  امکژان  امژا  ،است فعالنیمه حاضر در حال شکاف

 .است زیاد حکومت برا  حل مشکشت مرد 

 ،ادار  و اقتصژاد   فسژاد  مژرد ،  هژا  یواسژته  بژه  مجریژان  و گذارانسیاست اعتناییبی

 مشژکشت افژزایش   اساسژی،  قژانون  در مصژرح  و مشژرو   ها آزاد  و حقو  به توجهیکم

 تقویژت  بژرا   مژؤثر   عوامژل  ... و تبعژیض  و فساد فقر، گسترش مرد ، معیشتی و اقتصاد 

 ایژن  کژاهش  بژا  جژز  را بیرونی ته؟ی؟ها  اینکه به توجه با و هستن؟ حکومت -مرد  شکاف

 اهمیت از شکاف این ها زمینه کاهش برا  ریز برنامه داد، پاسخ تواننمی دایل در شکاف

 .است بریوردار سزاییب

 نژر   افژزایش  ویژهه بژه  و باسژواد   نژر   افژزایش  :فکـری روشن -حکومت شکاف پنج.

 تأثیرگژذار   بژرا   مسژاع؟   زمینژه ( 0930)ر.ک: مرکز آمار ایژران،   دانشگاهی کردگانتحصیل

 روحانیت اینکه به با توجه. است کرده فراهم کشور سیاسی و اجتماعی تحوالت بر روشناکران

 و دارنژ؟  را اجتماعی نیروها  بسیج قابلیت که هستن؟ عم؟ه اجتماعی نیرو  دو فکر روشن و

 بژه  اقبژال  زمینژه  ایژران،  جامعژه  در ارزشژی  و فرهنگژی  تحژوالت  نتیجژه  در اینکژه  به عنایت با

 آینژ؟ه،  در روشژناکران  و حکومژت  رابطه مهن؟سی بود، یواه؟ روحانیت از بیش فکر روشن

 .داشت یواه؟ ملی امنیت اجتماعی ها بنیان تقویت در سزاییب تأثیر

 و روحانیژت  حکومژت،  و روحانیژت  رابطه بازتاب واقز در فکر روشن -حکومت شکاف

 و روحانیژت  شژ؟ن یکسژان تلقژی  . اسژت  مرد  با اجتماعی نیرو  دو این رابطه و فکر روشن

 هژا  سژال  در فکژر  روشن و روحانیت میان شکاف تعمیو و اسشمی انقشب از پس حکومت

 سژو   از مرد  -حکومت و مرد  -روحانیت شکاف ش؟نفعالنیمه و سو ی  از انقشب از پس

 میژان  رابطژه  ،رونژ؟  این یشل در وش؟ه  فکر روشن -حکومت شکاف ش؟نفعال باعث دیگر

 روشژناکران  آفرینژی نقش. ه استش؟ تقویت حکومت و روحانیت زیان به مرد  و فکر روشن

 واقژز  در اسژشمی  شورا  مجلس دوره ششمین و جمهور  ریاست انتخابات دوره هاتمین در

 .که پس از آن نیز با ش؟ت و ضعف ادامه داشته است بود تحوالت این نتیجه

-مژرد   شژکاف  تعمیژو  برا  را زمینه وقایز، این زا پس سیاسی و اجتماعی شرایط هرچن؟

ریاسژت   انتخابژات  در فکژر  روشژن  راه از را مرد  راه ترتی  ب؟ین و کرد فراهم فکر روشن
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 نیافته، ترمیم تنها نه فکر روشن -حکومت شکاف اما کرد، ج؟اتا ح؟  جمهور  نهم و دهم 

 با مقارن شکاف این تعمیو اینکه به توجه با و است افزایش حال در روزافزون صورت به بلکه

 رابطژه  کژاهش  اسژت،  دیگر سو  از مرد  -روحانیت و فکر روشن -روحانیت شکاف تعمیو

 مژؤثر  عنصژر  سژه  هر و حکومت میان گسستبروز  معنی به عمل در ،فکر روشن و حکومت

 یواهژ؟  پژی  در را دایلژی  نیروهژا   مژؤثر  آفرینینقش ب؟ون اجتماعی آشاتگی که استدیگر 

 .نمای؟ فراهمنیز  را یارجی ها دیالت زمینه توان؟میدر بلن؟م؟ت حتی  و داشت

 وتر گردی؟ فعال 0931 ش؟ و در دهه فعال 0901 دهه در فکر روشن -حکومت شکاف

بژه   شژکاف  ایژن در قبال یک؟یگر بیانگر آن است که  روشناکران و حکومت ها گیر جهت

 سژو  ی  از که افت؟می اتاا  شرایطی در مسئله این. روزافزون در حال افزایش استصورت 

 باعژث  جامعژه  در ارزشی و سایتار  تحوالت ن؟ارد و را گذشته جایگاه و منزلت روحانیت

. نتیجه این شودمی حکومت با آن فاصله افزایشهمچنین  و فکر روشن با آن فاصله افزایش

  هژا شژکاف  و ج؟یژ؟  اجتمژاعی  ها جنبش بر فکر روشن تأثیرگذار معادله آن است که 

؛ 0932)ر.ک: شژژایعی،  اسژژت افژژزایش حژژال در روز بژژه روز جامعژژه رو  پژژیش عرضژژی

Kosrokhavar, 2004; Gordon et.al, 2008: 112-118) .حکومت شکاف به توجه بنابراین-

 .است اهمیتدارا   پیش از بیش فکر روشن

 جامعژه  در ا ویژهه  منزلژت  و جایگاه همواره روحانیت :مردم -روحانیت شکاف شش.

 موقعیژت  بعژ؟  بژه  0911 دهژه  از ویژهه بژه  کشژور،  اجتماعی -سیاسی تحوالت و داشته ایران

 بژه  منتهژی  تحژوالت  در یمینژی  امژا   رهبر . است بخشی؟ه اجتماعی نیرو  این به ا ویهه

 جژا   بژر  مژرد   و روحانیژت  رابطژه  از مطلوبی الگو  آن از پس دهه ی  و اسشمی انقشب

 بژه  عژالی  سطح در نظا  مسئولین هم هنوز که( 0939؛ افتخار ، 0913)ر.ک: الگار،  گذاشت

 رابطژه  از فراتژر  امژروزه  مژرد   -روحانیژت  رابطژه  اما؛ شودمی تأکی؟ آن بر ودارن؟  توجه آن

 و اسشمی انقشب وقو  با که حکومتی مناص  در روحانیت قرارگرفتن. است مرد  و رهبر 

 و مقلژ؟   و مرجژز  رابطه از فراتر را روحانیت با مرد  رابطه افتاد، اتاا  آن از پس تحوالت

 مسژائل  و مشژکشت  مقابل در گوییپاسخ و کرده تعریف مرد  و رهبر  رابطه از فراتر حتی

 تحژول  ایژن . اسژت  کژرده  ایجاب را شرعی مشکشت و مسائل به گوییپاسخ جا  به جامعه
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 نژاتوانی  حسژاب  بژه  مژرد   روزمژره  مشکشت و مسائل به گوییپاسخ در ناتوانی ش؟ه باعث

 .شود گذاشته دین و مذه  حتی و روحانیت

 سژایتار   تحول نتیجه و نیست مذکور دلیل به صرفاً مرد  و روحانیت فاصله افزایش ،البته

 شژژمار افژژزایش. (0931پژژور، ؛ رفیژژز0931)ر.ک: ربیعژژی،  اسژژت هژژم جامعژژه در ارزشژژی و

 را گذشژته  جایگژاه  و منزلژت  که دین از ج؟ی؟ ها برداشت ترویج دانشگاهی، کردگانتحصیل

 بریژورد  ،فکژر  روشژن  -روحانیژت  شژکاف  تعمیو دهن؟،می قرار سؤال مورد روحانیت برا 

 نتیجژه  در مرجز ها گروه تاییر جامعه، مبتشبه مسائل با علمیه ها حوزه و روحانیت مناعشنه

 و مسژائل  بژه  گژویی پاسژخ  از نژاتوانی  کنژار  ر... د و ا رسانه و الکترونیکی ارتباطات گسترش

 شژ؟ن فعالنیمه برا  را زمینه کشور، ، تقنینی و قضاییاجرایی مسئولین عنوان به مرد  مشکشت

 .است کرده فراهم مرد  -روحانیت شکاف

 ایژن  از حژاکی  جامعژه  در روحانیژت  موقعیت و منزلت مورد در ش؟هانجا  تحقیقات

 شژکاف  مقابژل،  در و افزایش به رو آین؟ه ها سال در مرد  -روحانیت شکاف که است

 .(0930)ر.ک: وزارت فرهنو و ارشاد اسشمی،  است کاهش حال در مرد  -فکر روشن

-حکومژت  رابطژه  در آینژ؟ه  تحژوالت  بژا  را زمینژه  ایژن  در رو یشپژ  وضعیت اگر حال

 از جلژوگیر   کژه  شودمی آشکار ،دهیم قرار هم کنار در حکومت -مرد  و فکر روشن

چه میژزان   هاآن از فراتر حتی یا هاشکافدیگر  کنار در مرد  -روحانیت شکاف تعمیو

 .ددار اهمیت

 در جامعژه  تحژوالت  کژه  گاژت  چنین توانمی طولی  هاشکاف از کلی بن؟ جمز در

 شژکاف  جژز بژه  مژذکور   هژا شژکاف  پژیش  از بژیش  شژ؟ن فعژال  بیژانگر  آینژ؟ه  هژا  سال

 تحژوالت  در مرد  و روشناکران نقش آین؟ه در دیگر عبارت به. است مرد  -فکر روشن

 مژرد   و روشژناکران  نقش افزایش این چنانچه و یاب؟می افزایش کشور اجتماعی -سیاسی

 شژود، می ترسیم حکومت و روحانیت و نیروها این میان آین؟ه در که ا رابطه نو  دلیل به

 آرا  و تژ؟ریجی  تحژوالتی  جامعژه  آینژ؟ه  تحوالت بینجام؟، اییر نیروها  نقش کاهش به

 .بود نخواه؟
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 5545 تا 5595 دهه ازدر ایران  طولی اجتماعی یهاشکاف وضعیت ایمقایسه بررسی
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الفعنیمه فعالنیمه فعال 0911 دهه الفعنیمه  لفعانیمه   غیرفعال 

 غیرفعال فعال فعال غیرفعال غیرفعال فعال 0931 دهه

الفعنیمه غیرفعال غیرفعال 0911 دهه  غیرفعال غیرفعال غیرفعال 

الفعنیمه غیرفعال فعالنیمه غیرفعال 0901 دهه لفعانیمه  الفعنیمه   

الفعنیمه فعال فعالنیمه 0931 دهه الفعنیمه  الفعنیمه فعال   

 فعالنیمه فعال فعال غیرفعال فعال فعال 0931 دهه

 

 جامعژه  در را عرضژی   هژا شکاف ش؟نفعال امکان آین؟ه، در مرد  و فکر روشن نقش اهمیت

 هژا شژکاف ن؟، اما این دارها  عرضی نیز به یود  یود اهمیت هرچن؟ شکاف زیرا ده؟؛می افزایش

 بژرا   را الز  اجتمژاعی  پایگژاه  ثانیژاً  و هسژتن؟  طژولی   هژا شژکاف  تژأثیر  تحژت تا ح؟ زیاد   اوالً

 اسژت  الز  ،بژرا  درک بهتژر وضژعیت    ،بنژابراین . آورنژ؟ مژی  فژراهم  ها  طژولی کارگزاران شکاف

 .نماییم بررسی نیز را آین؟ه در متصور یا موجود عرضی اجتماعی  هاشکاف

 

 عرضی شناسیگونه. 5
 نقژش  هژا شژکاف  بریژی . نیسژتن؟  بریوردار یکسان اهمیت از ا جامعه هر در اجتماعی  هاشکاف

 عمژل  ذهنژی  عامژل  عنژوان  بژه  و دارن؟ دیگر اجتماعی  هاشکاف کردن غیرفعال یا فعال در مؤثر 

 عنژوان  بژه  هژا شژکاف  گونژه این از. کنن؟فراهم می را سیاسی عمل و دهیسازمان آگاهی، که کنن؟می

 آگژاهی،  امژا ؛ گرفژت  قژرار  بررسژی  مورد ایران جامعه در هاآن وضعیت و ش؟ یاد طولی  هاشکاف

 ایژن  کژه  است اجتماعی پایگاه یا عینی عامل نیازمن؟ ذهنی، عامل مثابه به سیاسی عمل و دهیسازمان

 عرضژی  شناسیگونه ،واقز در .آی؟می دست به مرد  میان در عینی ها بن؟ تقسیم از اجتماعی پایگاه
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 و نیسژت  گروهی تمایزها  و هاتااوت اساس بر جامعه مرد  میان فرعی ها بن؟ تقسیم جز چیز 

 بژا . است طولی شناسیگونه در اناعاالت و فعل تأثیر تحت تا ح؟ زیاد  عرضی شناسیگونه بنابراین

 جامعژه  در عرضژی اجتمژاعی   شژکاف  نو  شش ح؟اقل اجتماعی، تحوالت به شنایتیجامعه نگاهی

 :شودمی پردایته هاآن به به ایتصار که کن؟می توجه جل  ایران

. گژردد برمژی  اقتصژاد   و اجتمژاعی  نابرابر  مسئله به طبقاتی شکاف :طبقاتی شکاف یک.

 از پژس  و قبژل  در جامعه پایین و باال طبقات میان شکاف یصوص در گرفتهصورت تحقیقات

 هژا سال این در ایران جامعه درآم؟ها، توزیز در ع؟التیبی دلیل به که است این از حاکی انقشب

؛ 0903؛ علینقی، 0903)ر.ک: قری ،  است بردهمی رنج اقتصاد  و اجتماعی نابرابر  از همواره

 عمژل  در و قانون در نابرابر  کاهش برا  مهمی اق؟امات انقشب از بع؟ البته. (0932روحانی، 

 طبقژات  سژهم  افژزایش  به 0901 دهه در درآم؟ها توزیز اق؟امات، این نتیجه در و گرفت انجا 

 نبوده به ح؟  رون؟ این اما؛ ش؟ منتهی پردرآم؟ طبقات سهم نسبی کاهش و متوسط و درآم؟کم

 نزدیژ   تعژادل  به را جامعه و ببرد میان از را نسبی محرومیت و اجتماعی نابرابر  احساس که

 کشژور  کل در که اسشمی ارشاد و فرهنو وزارت 0931 سال نظرسنجی اساس بر چنانکه کن؟،

 1/32 پایین، طبقه جزء جامعه افراد از درص؟ 0/11 که باورن؟ این بر مرد  هم هنوز ش؟ه، انجا 

 ارقژا   و آمژار  و هسژتن؟  جامعژه  بژاال   طبقژه  جزء درص؟ 3/2 تنها و متوسط طبقه جزء درص؟

 .(0930)وزارت فرهنو و ارشاد اسشمی،  کن؟می تأیی؟ را هاتااوت این نیز رسمی

 از را شژکاف  این تواننمی هم نزدی  آین؟ه در و است فعال امروز ایران در طبقاتی شکاف

 در کشژور  سیاسژی  و اجتمژاعی  تحژوالت  در مهمژی  نقش روحانیت کنون تا چون اما برد، میان

 ایژن  نژ؟اده،  را روشژناکران  بژه  طبقژاتی  شکاف رهبر  اجازه و داشته انقشب از پس ها سال

 کژاهش  بژه  توجژه  بژا ن؟اشته است، هرچن؟  ا مشحظه قابل سیاسی اثرگذار  حال به تا شکاف

 اسژت؛  زیژاد  آینژ؟ه  هژا  سژال  در شژکاف  ایژن  ترشژ؟ن فعژال  احتمژال  روحانیت، ناوذ و نقش

 آن سیاسی و اجتماعی پیام؟ها به بع؟  0901از دهه  جمهور  ریاست انتخابات در کههمچنان

 .ه استبود مشاه؟ه قابل وضوح به

 تنژو  ایژن   اما است، متکثر نهاد  و قومی لحاظ به ایران جامعه :نژادی -قومی شکاف دو.

 کثژرت  عژین  در وح؟ت از ا جلوه همواره بلکه نینجامی؟ه، اجتماعی تعارض به گاههیچ تنها نه
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 دلیژل  به و ن؟اشته موضوعیت ایران در گاههیچ افراطی گراییقو  اینکه رغمبه . ایمرا شاه؟ بوده

 همکژار   ها پتانسیل داشته، وجود مختلف اقوا  میان که اجتماعی و فرهنگی اقتصاد ، روابط

؛ یوسای، 0900، یامام ی؟س؛ 0931)ر.ک: مقصود ،  بوده منازعه و تعارض ها پتانسیل از بیش

 :یافت نخواه؟ ت؟او  آین؟ه در زیر دالیل به بنا وضعیت این اما ،(0931

 دایلژی،  سیاسژی  و اجتماعی تحوالت نتیجه در اقوا  اجتماعی و سیاسی آگاهی رش؟( الف

 ... . و حزبی سیاسی ها فعالیت افزایش تحصیشت، میزان افزایش جمله از

 .افاانستان و عرا  در ویهه به اقوا ، یافتنمحوریت با ا منطقه و المللیبین تحوالت( ب

 هژم  و کن؟می کم  اقوا  سیاسی بخشیآگاهی به هم که ش؟نیجهان رش؟ به رو فرآین؟( ج

 فعالیژت  امکژان  ها،اقلیت و اقوا  حقو  رعایت برا  ملی ها حاکمیت قراردادن فشار تحت با

 .ده؟می افزایش را مرکز از گریز نیروها 

-دینژی  طبقژاتی،  شژکاف  جمله از ،دیگر  هاشکاف با نهاد  -قومی شکاف ش؟نمقارن( د

 .نسلی و مذهبی

 حکومژت  -فکژر  روشژن  و روحانیت -فکر روشن میان طولی  هاشکاف ش؟نفعال( هژ

 و حکومت قراردادن فشار تحت برا ( مرد ) هااقلیت و اقوا  با فکر روشن نزدیکی امکان که

 .ده؟می افزایش را روحانیت حتی

 بژه  سژنت  از گژذار  دوران مقتضژا   کژه  اجتمژاعی  گسیختگی پارادایم روزافزون تقویت( و

 .است م؟رنیته

 هژا  سژال  در که حوادثی اما نبوده، فعال ایران در نهاد  -قومی شکاف کنون تا هرچن؟ ،واقز در

 تمایزهژا   بژر  مژذکور  عوامژل  تأثیرگژذار   از حکایت افتاده اتاا ...  و یوزستان کردستان، در اییر

 پژیش  از بژیش  شژ؟ن فعژال  امکژان  ها،حرکت این نادرست م؟یریت صورت در و دارد نهاد  -قومی

 .(0903؛ قری ، 0903؛ افتخار ، 0900)ر.ک: ایوبی،  دارد وجود نهاد  -قومی  هاشکاف

-قومی ها زمینه به منحصر صرفاً ایران جامعه در تکثر و تنو  :مذهبی -دینی شکاف سه.

 0931بر اساس اطشعات آمژار  سژال    کشور جمعیت درص؟ 31 از بیش هرچن؟. نیست نهاد 

 اهل و شیعه جمعیت میان تااوت حتی و( 0930)مرکز آمار ایران،  دهن؟می تشکیل مسلمانان را

 بریژی  امژا  اسژت،  انکژار  قابژل  غیژر  شژیعه  جمعیژت  مطلو اکثریت که است ح؟  به نیز سنت
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 دیگژر   هژا شژکاف  هماننژ؟  نیز مذهبی -دینی شکاف ش؟ه باعث یارجی و دایلی فرآین؟ها 

 :جمله از. بیاب؟ ظهور و بروز زمینه

 و دیژن  از مختلژف  ها برداشت گیر شکل به منجر که روحانیت -روحانیت شکاف( الف

 در کژه  را اسژشمی  جمهژور   نظژا   مشژروعیت  ها پایه و اساسی اصول بریی و ش؟ه مذه 

 .است داده قرار چالش مورد ش؟ه، تصریح نیز اساسی قانون

 احتژرا   و شژ؟ه  تب؟یل عا  ا ای؟ه به ش؟نجهانی فرآین؟ تأثیر تحت که بشر حقو  ای؟ه( ب

 .ده؟می قرار تأکی؟ مورد پیش از بیش را هااقلیت حقو  به

 مذهبی اقلیت ترینمهم و ترینبزرگ عنوان به سنت اهل سکونت و جارافیایی موقعیت( ج

 اقامژت  ملژی  مرزهژا   فراسژو   در یود کیشانهم با قرابت دارا  و مرز  مناطو در عم؟تاً که

 .دارن؟

 و پیرامون -مرکز نهاد ، -قومی شکاف جمله از دیگر اجتماعی  هاشکاف متقابل تأثیر( د

 کژه  مژذهبی  -دینژی  شژکاف  بژا  حکومت -فکر روشن و فکر روشن -روحانیت  هاشکاف

 را مژذکور  شکاف ش؟نفعال ها زمینه شرایط، این. است ش؟ه شکاف این فعالیت تش؟ی؟ باعث

)ر.ک:  بژود  یواه؟ آین؟ه در فعال  هاشکاف از یکی نیز شکاف این ترتی  ب؟ین و کرده فراهم

 .(Sanasarian, 2004؛ 0903؛ عطارزاده، 0939حاجیانی، 

 تاییژرات  انقژشب  از پژس  هژا  سژال  در جمعیتژی  تحژوالت  :(سنی) نسلی شکاف چهار.

 بژا  جمعیژت  سنی هر  در تاییر این چون و زده رقم کشور جمعیت سنی هر  در را ا گسترده

 «هژا نسژل  شژکاف » به موسو  ج؟ی؟  اجتماعی شکاف ش؟ه، همسو جامعه در ارزشی تاییرات

 بژر . اسژت  کژرده  جلژ   یژود  بژه  را بسیار  توجهات اییر ها سال در ویهه به که کرده بروز

 سژال  91 زیژر  ایژران  جمعیت از درص؟ 11 بر افزون کشور، 0931 سال اطشعات آمار  اساس

 انقژشب  از پژس  نسژل  کژه  عظژیم  قشژر  ایژن  که حالی در ،(0930)مرکز آمار ایران،  دارن؟ سن

 از حکایت مسئله این و دارن؟ پیشین نسل ها ارزش از متااوت هاییارزش شون؟،می محسوب

 .دارد از انقشب بع؟ دو  و اول نسل بین شکاف ش؟نفعال

 دلیژل  به را اجتماعی منازعه حتی و تعارض پتانسیل یود یود  به نسلی شکاف ش؟نفعال

 فقژط  ایژران  در هانسل شکاف مسئله اهمیت اما کن؟،می تقویت جوانی ها یصلت و روحیات
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 عرضی و طولی  هاشکاف کنار در ایران در هانسل شکاف زیرا نیست؛ موضو  این به منحصر

؛ 0903)ر.ک: آقژایی،   سژازن؟ مژی  فژراهم  نیژز  را همژ؟یگر  تقویژت  امکان که ش؟ه معنادار دیگر

 تحژت  سژو  یژ   از ایژران  در نسلی شکاف. (Crane, Lal and Martini, 2008؛ 0930تاجی ، 

 شکاف ی،یتجنس شکاف روحانیت، -فکر روشن شکاف ،حکومت -فکر روشن شکاف تأثیر

 سژو   از و است طبقاتی شکاف و پیرامون -مرکز شکاف مذهبی، -دینی شکاف نهاد ، -قومی

 نظژا   بژا  ایژران  اسژشمی  جمهژور   نظژا   سیاسژی  و فرهنگی اقتصاد ، فکر ، شکاف از دیگر

 و آثژار  و اسژت  فعژال  نیژز  حاضر حال در نسلی شکاف هرچن؟ ،بنابراین. پذیردمی تأثیر جهانی

 شژکاف  ایژن  پیش از بیش ش؟نفعال امکان اما داده، بروز را یود سیاسی و اجتماعی پیام؟ها 

 .(0939؛ آزاد ارمکی، 0932)ر.ک: علیخانی،  دارد وجود نیز

 و نبوده یکم تحول صرفاً انقشب از پس ها سال در جمعیتی تحول :ییتجنس شکاف پنج.

 بژه  موسژو   ج؟یژ؟   اجتمژاعی  شژکاف  و گذاشته تأثیر کشور جمعیت سنی هر  بر کههمچنان

 بژرا   زنژان  تقاضژا   افژزایش  و جمعیت جنسی هر  در تاییر با آورده، پ؟ی؟ را هانسل شکاف

 وجود به نیز را ییتجنس شکاف نا  به دیگر ا پ؟ی؟ه سیاسی، و اجتماعی ها عرصه در حضور

 کژل  جمعیژت  ناژر   0310131113 جمعیژت  مجمو  از 0931 سال آمار اساس بر. است آورده

 را آن درصژ؟  11 از بژیش  کژه  انژ؟ بوده زن آن نار 9012111111 و مرد نار 9013131113 کشور

 .(0930)مرکز آمار ایران،  ؟ندهمی تشکیل سال 91 زیر جمعیت

 و پایین اجرایی و م؟یریتی ها عرصه در زنان بیشتر حضور زمینه اییر ها سال در هرچن؟

 ایژن  امژا  بژوده،  مژردان  بیش از زنان اشتاال ساالنه رش؟ نر  متوسط و ش؟ه فراهم کشور میانی

 و یافتژه  تاییژر  زنان ناز به 0900 سال از که هادانشگاه در ش؟گانپذیرفته جنسی ترکی  با رش؟

بژا توجژه بژه افژزایش تعژ؟اد زنژان        ،در واقز. دارد بسیار  فاصله ،رسی؟ه درص؟ 11بیش از  به

 2113آن نژر  بیکژار    ایژم کژه نتیجژه    ، شاه؟ ورود گسترده آنان به بازار کار بودهکردهتحصیل

بژوده اسژت )مرکژز آمژار      0931درص؟  مژردان در سژال    0113درص؟  در بین زنان در مقابل 

 ش؟نبرداشته میان از یواهانها پیش از سال زنان ی،کم فاصله این از ج؟ا (. البته 0930ایران، 

 بژ؟ون  کژه  حژالی  در ؛ان؟بودهنیز  کشور م؟یریتی ها عرصه در مردان و یود میان کیای فاصله

)ر.ک:  نیسژتن؟  دارمعنی تقاضاها این اساساً ،سیاسی نظا  و جامعه بر حاکم ها ارزش در تحول

Mahdi, 2004; Sadeghi, 2007; Karimi, 2014). 
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 تژأثیر  عرضژی  و طژولی   هژا شژکاف  دیگژر  از نسژلی  شژکاف  هماننژ؟  نیز ییتجنس شکاف

 در نیژز  ییتجنسژ  شکاف ،بنابراین. یاب؟می تحول جهانی تحوالت آهنو با آن آهنو و پذیردمی

 تحژوالت  بژر  آن اثرگژذار   کژه  بژود  یواه؟ ایران اجتماعی  هاشکاف از یکی آین؟ه ها سال

 شژکاف  ایژن  فعالیت میزان بودنوابسته هرچن؟ ؛است گذشته از بیش کشور سیاسی و اجتماعی

 .داشت دور نظر از نبای؟ را دیگر  هاشکاف به

 شژرایطی  در اییر ها دهه طی ایران در جمعیت یکم رش؟ :پیرامون -مرکز شکاف شش.

 اینکژه  رغژم بژه  . نژ؟ارد  اجتمژاعی  هژا  شایص کیای رش؟ با را الز  هماهنگی که افتاده اتاا 

 میژزان  و جمعیژت  جارافیایی توزیز اما یافته، بهبود...  و شهرنشینی به؟اشت، آموزش، شایص

 شژکاف  از نژوعی  گیژر  شژکل  باعژث  جارافیژایی  توزیژز  تبژز  بژه  هاشایص این از من؟ بهره

 .کرد تعبیر پیرامون -مرکز شکاف به را آن توانمی که ش؟ه اجتماعی

 را ایژران  سژرزمین  کل اگر گرفته، صورت 0111 ایران طرح چارچوب در که مطالعاتی اساس بر

 یژود  در را جمعیژت  کژل  درصژ؟  32 غربی کرهنیم کنیم، تقسیم غربی و شرقی مساو  کرهنیم دو به

 پراکنژ؟گی  ایژن نژو   . اسژت  گرفتژه  بژر  در را جمعیژت  از درصژ؟  03 تنها شرقی کرهنیم و داده جا 

 از مهژاجرت  رونژ؟  و گیژرد  صژورت  ناعادالنژه  صژورت  به نیز امکانات توزیز ش؟ه باعث جارافیایی

 در صژرفاً  پیرامژون  -مرکژز  شژکاف  البتژه . شژود  تشژ؟ی؟  پیش از بیش غربی کرهنیم به شرقی کرهنیم

 محسژوب  جامعژه  بریوردار بخش که غربی کرهنیم درص؟ 32 در چراکه نیست؛ مطرح کلی ح؟ این

 .بود شاه؟ توانمی یوبی به را پیرامون -مرکز رابطه از تر کوچ  ها حلقه نیز شودمی

 بژه  اسژتان  مراکز مرز ، ها استان به نسبت مرکز  ها استان بریوردار  شایص بررسی

 هژا شژایص  این کلی وضعیت هرچن؟ ده؟می نشان وضوح به روستاها به شهرها و هاشهرستان

 مراکژز  مژرز ،  هژا  استان به نسبت مرکز  ها استان همچنان اما یافته، بهبود گذشته به نسبت

 به؟اشژتی،  آموزشژی،  امکانژات  از روسژتاها  بژه  نسژبت  شهرها و هاشهرستان به نسبت هااستان

 و( 0930)ر.ک: مرکژز آمژار ایژران،     بریوردارنژ؟  بیشژتر  ...  و عمرانی بودجه شهر ، ی؟مات

 باال  طبقه مثشً که ا گونهبه ش؟ه؛ جامعه در پیرامون -مرکز شکاف تقویت باعث مسئله همین

 مراکژز  مرکژز ،  هژا  اسژتان  یا پایتخت پایین طبقه از روستاها و هاشهرستان مرز ، ها استان

 شژعارها   توجژه  جلژ  . دارن؟ تر نازل زن؟گی سطح و درآم؟ نیز کوچ  شهرها  و هااستان
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 شژکاف  یژن ا وجود با را جمهور  ریاست دوره نهمین انتخابات در محورانهع؟الت و اقتصاد 

 در ،و دهژم  نهژم  دولژت  محورانژه عژ؟الت  گیژر  جهت و کرد درک توانمی یوبی به اجتماعی

 د،وبژ  پیرامژونی  مناطو نیازها  و شرایط صحیح شنایت بر مبتنی و ش؟هریز برنامه که صورتی

هژایی  ، اما با وجود اعمژال سیاسژت  کن؟ جلوگیر  شکاف این ترش؟نفعال امکان ازتوانست می

چون توزیز سها  ع؟الت و یارانه نق؟ ، متأساانه آمارها  رسژمی حکایژت از چنژین تاییژر      

 .(0930)ر.ک: مرکز آمار ایران،  ن؟ارن؟
 

 5545 تا 5595 دهه از در ایران عرضی اجتماعی یهاشکاف وضعیت ایمقایسه بررسی
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فعال غیر فعال غیر فعالنیمه 0911 دهه فعال غیر  لفعا غیر  الفعنیمه   

فعال غیر غیرفعال غیرفعال فعال 0931 دهه لفعا غیر   فعال 

فعال غیر فعالنیمه فعالنیمه 0911 دهه الفعنیمه غیرفعال غیرفعال   

فعالنیمه فعالنیمه فعالنیمه 0901 دهه فعالنیمه  لفعا غیر   فعال 

فعالنیمه فعالنیمه فعال 0931 دهه الفعنیمه فعال   فعال 

 فعال فعال فعال فعال فعال فعال 0931 دهه

 

تژوان  ها  گذشته مژی ها  عرضی طی دهها  وضعیت شکافکه از بررسی مقایسههمچنان

 حاضژر  حژال  در ایژران  جامعه ،هاشکاف این فعالیت میزان در ضعف و ش؟ت رغمبه دریافت، 

 هژا شکاف این فعالیت هازمینه بریی در حتی و دارد را هاشکاف اینتما   ش؟نفعال ها زمینه

 زده دامژن  را ا ع؟ی؟ه سیاسی حتی و اجتماعی ها بحران و است کشور م؟یریتی توان از بیش

 دارنژ؟،  ایژران  در اجتماعی  هاشکاف که شرایطی به توجه با که است این پرسش اکنون. است

 و حاژ   و هژا شژکاف  این مهار برا  را م؟یریتی الگو  چه ترصحیح عبارت به یا کرد بای؟ چه

 گرفت  پیش در بای؟ ملی امنیت از صیانت
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 بر امنیت ملی ایران اجتماعی یهاشکاف تأثیر. ج
 بژه  نیژز  اجتماعی  هاشکاف بلکه دانست، ایتشف وجود دلیل تواننمی را تااوت و تمایز تنها نه

 امنیژت  میژان  و هستن؟ جامعه تحرک موتور اجتماعی  هاشکاف. نیستن؟ ناامنی دلیل  یود یود 

 یژود  یژود   به شکاف ،واقز در. کرد فرض همیشگی تعارضی تواننمی اجتماعی شکاف و ملی

 و تعژارض  بژه  تبژ؟یل  پتانسژیل  که زمانی اما امنیتی، نه استیا ح؟اکثر سیاسی  اجتماعی ا پ؟ی؟ه

شژنایت تژأثیر    بژرا   ،بنژابراین . شژود می ملی امنیت موضو تب؟یل به  یاب؟،می را اجتماعی منازعه

 شژنایت  دارد، اهمیژت  هژا شژکاف  شنایت که میزان همان بهبر امنیت ملی  اجتماعی  هاشکاف

 م؟یریت ها مؤلاه و هاویهگی شنایت و سو ی  از منازعه و تعارض به شکاف تب؟یل ها زمینه

 :شودمی پردایته هاآن بهدر ادامه  که است مهم نیز ملی امنیت

 

 در ایران اجتماعی -سیاسی منازعه و تعارض به شکاف تبدیل فرایند. 5
پ؟یژ؟ه سیاسژی    که تعارض با را آن نبای؟ که است اجتماعی ا پ؟ی؟ه ،غیرفعال اجتماعی شکاف

 اجتماعی شکاف تب؟یل ،بنابراین. کرد تلقی یکسان است، امنیتی ا پ؟ی؟ه که اجتماعی منازعه و

 شژکاف  شژ؟ن  فعال و است آن ش؟نفعال مستلز  چیز هر از پیش و بیش منازعه و تعارض به

 آگژاهی،  که است شکافی فعال شکاف زیرا ن؟ارد؛ سیاسی بسیج فراین؟تکمیل  جز معناییعمشً 

 فرآین؟ در تنها عناصر این و (33: 0901)بشیریه،  دارد وجود آن در سیاسی عمل و دهیسازمان

 .شون؟می مهیا سیاسی بسیج

 نیروهژا   مکمژل  عناصر عنوان به رهبر  و ای؟ئولوژ  که یاب؟می تحقو زمانی سیاسی بسیج فرآین؟

 وضژز  از ناراضژی  نیروها  بسیج کههمچنان اما باشن؟، داشته وجود اجتماعی شکاف از ناشی بسیج قابل

 بژ؟ون  و سژو  یژ   از مطلوب وضز کنن؟هیمترسو  وضزاین  کنن؟هتبیین ای؟ئولوژ  وجود ب؟ون موجود،

 سژو   از بگیژرد  عهژ؟ه  بژه  را مطلژوب  وضز سمت به موجود وضز از جامعه ه؟ایت که رهبر  وجود

 یژود  بسژیج  قابل نیروها  گیر شکل همانن؟ نیز رهبر  و ای؟ئولوژ  گیر شکل نیست، ممکن ،دیگر

 .کرد یاد ا منازعه رفتار عنوان با آن از توانمی که است دیگر  عامل معلول

. است سایتار و فرهنو انگیزه، یعنی اساسی عنصر سه از ناشی ا منازعه رفتار گیر شکل

 «ا منازعژه  رفتار انگیزه» به نسبی، محرومیت احساس و اجتماعی نابرابر  وجود چون مسائلی
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 فرهنژو  و غیرمتسژاهل  عامژه  فرهنژو  با نزدیکی نسبت «ا منازعه رفتار فرهنو. »است مربوط

 ضژعف  یژا  فق؟ان سیاسی، نظا  سایت جمعیتی، ترکی  اینکه باالیره و دارد گرامنازعه سیاسی

 «ا منازعژه  رفتژار  سژایتار » دهن؟هشکل نیز اجتماعی  هاشکاف بن؟ صورت و م؟نی نهادها 

 .(0901؛ بشیریه، 0932)ر.ک: چلبی،  هستن؟

 برا  گرفتهصورت ها تشش رغم به زیرا دارد؛ وجود رفتار  چنین انگیزه ایران جامعه در

 نژابرابر   وجژود  تبژز  بژه  و برجسژته اسژت   همچنان شکلم این اجتماعی، ها نابرابر  کاهش

 امکژان  شژ؟ن فژراهم  و ارتباطژات  گسژترش  نتیجژه  در هژم  نسبی محرومیت احساس اجتماعی،

 فرهنژو  در حتژی  و اسژش   تعالیم در هرچن؟. است فراهم ا گسترده ح؟ در مرد  برا  مقایسه

 آن از حکایت واقعیت اما دارد، وجود دیگران با رفتار در تساهل به بسیار  ها ساارش ایرانی

 اسژشمی  ارشژاد  و فرهنژو  وزارت تحقیژو . اسژت  غیرمتسژاهل  ما جامعه عامه فرهنو که دارد

 بژاال،  بژه  متوسژط  را مژرد   میان در «گذشت» گویان،پاسخ از درص؟ 1/29 که است این نشانگر

)وزارت فرهنو و ارشاد اسشمی،  دانن؟می پایین به متوسط درص؟ 3/10 و متوسط درص؟ 3/23

 گراوفا  یا رقابتی سیاسی فرهنو داشت انتظار تواننمی طبعاً ،وضعیتی چنین نتیجه در. (0930

 .باش؟ حاکم کشور سیاسی نیروها  و هاجناح رفتار بر

 بژاالیی  پتانسژیل  از ،هسژتن؟  جژوان  آننیمی از  از بیش اینکه دلیل به کشور جمعیت سنی ترکی 

 تحصژیشت،  میژزان  هرچنژ؟ . اسژت  بریژوردار  منازعات در درگیر  استع؟اد و ش؟نرادیکالیزه برا 

 ایژن  رسژان؟ن بژه تعژادل    بژرا   مژؤثر   عوامژل ...  و به؟اشژتی  آموزشی، امکانات به دسترسی میزان

... و ، فقر، فساد، تبعژیض بیکار  نظیر دیگر  عوامل اما هستن؟، ا منازعه رفتار برا  باانگیزه جمعیت

 کژه گیژر  کژرد   نتیجژه  چنژین  تژوان مژی  مجمو  در و دارن؟ مثبت عوامل کردنینثی در مهمی نقش

 .(0903؛ آقایی، 0932)ر.ک: روحانی،  دارد وجود کشور جمعیتی ترکی  در ا منازعه رفتار پتانسیل

امژا   ،وجژود دارد  سیاسژی  نظژا   سژایت  در دموکراتیژ   رقابژت  ها مکانیز  اینکه رغمبه 

 در پیژاپی  تاییژرات  و جنژاحی  هژا  رقابژت  نتیجژه  در نظژا   پیژاپی  هژا  انقبژاض  و هژا انبساط

 و کژرده  سل  را سیاسی نظا  سایت کامل ش؟نرقابتی امکان بران؟از، اپوزیسیون ها استراته 

 در سیاسژی  سژالم  رقابژت  ارکان عنوان به پای؟ار م؟نی نهادها  گیر شکل از مانز مسئله همین

نیژز   اجتمژاعی   هژا شکاف بن؟ صورت یا ترکی  نحوه عوامل، این کنار در .است ش؟ه کشور
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  هاشکاف ترکی . است کرده تقویت را ا منازعه رفتار سایتار  عوامل و ش؟ه علت بر مزی؟

 ایژن  و دارد وجژود  هژا آن میان زیاد  سوییهم که است این از حاکی ایران جامعه در اجتماعی

. انجامنژ؟ مژی  همژ؟یگر  تقویت به عکس بر بلکه کنن؟،نمی تضعیف را یک؟یگر تنها نه هاشکاف

 و عرضی و طولی  هاشکاف میان ج؟اگانه صورت به هم اجتماعی،  هاشکاف میان سوییهم

  هژا شژکاف  بن؟ صورت از وضعیتی چنین. است مشاه؟ه قابل وضوح به هاآن ترکی  در هم

 را امکژان  بیشژترین  که کنن؟می یاد متراکم شکاف عنوان با سیاسی شناسیجامعه در را اجتماعی

ر.ک: بشژیریه،  ) کن؟می فراهمگرا منازعه اجتماعی جنبش به شکاف تب؟یل و سیاسی بسیج برا 

 در ا ع؟یژ؟ه  اجتماعی  هاشکاف تنها نه که شودمی مشحظه ،ب؟ین ترتی . (013-019 :0901

 رفتژار  بژرا   بژاالیی  پتانسیل بلکه هستن؟، ش؟نفعال در حال یا ش؟ه فعال که دارد وجود جامعه

 وجژود  نیژز  اسژت  اجتماعی منازعه و تعارض به اجتماعی شکاف تب؟یل ساززمینه که ا منازعه

بژه  ها  اجتماعی تب؟یل شکاف فراین؟ .(0939زاده، ؛ هاشمی و عباس0932)ر.ک: شایعی،  دارد

جنژبش اجتمژاعی   به عنوان پ؟ی؟ه سیاسژی و در نهایژت    سیاسیبسیج به عنوان پ؟ی؟ه اجتماعی 

 توان مشاه؟ه کرد:را در شکل زیر میبه عنوان پ؟ی؟ه امنیتی گرا منازعه
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توان جایی بژرا  بررسژی ایژن    ها  اجتماعی نمیهمچنان که در سایر رویکردها به شکاف

 اساسژاً نیژز   ملژی  امنیژت  بژه  سژنتی  نگرش درته؟ی؟ علیه امنیت ملی یافت، عنوان ها به شکاف

 نگژرش  زیژرا  یافت؛به عنوان ته؟ی؟ علیه امنیت ملی  اجتماعی  هاشکاف برا  جایی تواننمی

 و اسژت  متمرکژز  ملژی  مرزهژا   سو فرا از نظامی ته؟ی؟ بر عم؟تاً ملی امنیت به سنتی نگرش

 ,Ayoob؛ 0900ر.ک: برکژوویتز و بژاک،   ) نژ؟ارد  دایلژی  هژا  پژذیر  آسی  به توجهی اصوالً

 محژیط  یعنی عوامل دسته دو بر مبتنی نیزسنتی  ملی امنیت م؟یریت نگرش، این تبز به. (2007

 اتحژاد  الگژو   و یژارجی  ته؟یژ؟ ماهیژت   به امنیتی محیط. است افزارسخت مهیابودن و امنیتی

 و نظژامی  قژ؟رت ) فیزیکژی  تژوان  امنیتژی،  مژ؟یریت  افژزار سخت وجه که حالی در دارد، اشاره

 سایتار استراتهی ، نظریه شامل که گیردیبر مدر  را مشییط اتخاذ عینی زیربنا  و( اقتصاد 

 . (003: 0903)آزر و مون،  است ... و تسلیحات انتخاب اطشعات، نیرو،

 ایجژاد  پتانسژیل  کژه  ا پ؟یژ؟ه  عنوان به را اجتماعی  هاشکافباش؟  قرار اگر ترتی  ب؟ین

هژا   سو بایستی از رویکردها  پیشژین نسژبت بژه شژکاف     از ی  بگیریم، نظر در ؟ندار ناامنی

ا  اجتماعی با آثژار  اجتماعی فراتر رفته و این موضو  را به عنوان پ؟ی؟ه امنیتی یا ح؟اقل پ؟ی؟ه

در کنژار محژیط امنیتژی و     بایستیو پیام؟ها  امنیتی مورد شناسایی قرار دهیم و از سو  دیگر 

 افژزار نژر   وجژه . دهژیم  قرار توجه مورد نیز را ملی یتامن م؟یریت افزار نر  وجهافزار، سخت

 مشژروعیت،  چژون  عناصژر   شژامل  و گژردد برمژی  کشژور  هر «سیاسی ظرفیت» به ملی امنیت

 ایژن  بژر . (Ayoob, 2007؛ 001: 0903)آزر و مژون،   اسژت  سژاز  سیاسژت  توان و یکپارچگی

 قابلیت بیرونی، ته؟ی؟ میان توازنی که شودمی م؟یریت درستیبه زمانی کشور ملی امنیت اساس

 .باش؟ داشته وجود سیاسی ظرفیت و درونی

 ملژی  امنیژت  افژزار  نر  وجه عنوان به سیاسی ظرفیت ذیل در اجتماعی  هاشکاف مسئله

 مشژروعیت،  عنصژر  سژه  هژر  بژا  اجتمژاعی   هژا شژکاف  زیژرا  گیژرد؛  قرار توجه مورد توان؟می

 زمژانی  ا جامعه هر در ملی امنیت م؟یریت. هستن؟ ارتباط در ساز سیاست توان و یکپارچگی

 مشژروعیت  مبژانی  کژه  شژون؟  دهژی سژازمان   اگونژه  بژه  اجتمژاعی   هاشکاف که است موفو

 فرهنگژی،  اجتمژاعی،  یکپژارچگی  شژود؛  حاژ   ملژی  امنیت کشن چارچوب عنوان به حکومت
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 ملژی،  امنیژت  هژا  سیاست اجرا  و تنظیم طراحی، طریو از و گردد تأمین سیاسی و سرزمینی

 افژزار نژر   وجژه  و( درونژی  قابلیژت ) افزارسخت وجه ،(بیرونی ته؟ی؟) امنیتی محیط میان پیون؟

 .شود ایجاد( سیاسی ظرفیت)

 از ی . است مواجه  رابسی بیرونی ته؟ی؟ات با حاضر حال در ایران سیاسی نظا  و جامعه

 در تعژ؟یل  و ا هسژته  آمیژز صژلح  هژا  فعالیت تاییر در برا بسیار   المللیبین فشارها سو 

 حقژو   و بشژر  حقژو   غربژی  معیارهژا   بژا  تطبیو برا  موجود سایتارها  و رفتارها قوانین،

 ته؟یژ؟ صژراحتاً از   ا منطقه و المللیبین ها ق؟رت بریی ،از سو  دیگر وجود دارد. هااقلیت

پیرامژونی ایژران نیژز    و محژیط  گوینژ؟  سخن مژی  اسشمی جمهور  علیه زور به توسل و نظامی

ی محیطژ  شرایطین ا در ،آمیخته با ناامنی در قال  ته؟ی؟ها  نظامی و تروریستی است. بنابراین

المللژی  ا  و بژین شرایط منطقژه این با توجه به  مان؟.نمی باقیاحساس امنیت  برا  جایی قاع؟تاً

 ته؟یژ؟  میژزان  بژاالترین  بادر محیط بیرونی  ایران اسشمی جمهور  گیر  کرد کهتوان نتیجهمی

 درونژی  قابلیژت  دیگر به عبارت یا افزار سخت توان از اسشمی جمهور  هرچن؟. است مواجه

 و هژا قابلیژت  ایژن  میژان  تناسژبی  چژون  اما است، بریوردار هاته؟ی؟ این به واکنش برا  یوبی

 ؟بایژ  ملی امنیت م؟یریت افزارنر  وجه عنوانبه سیاسی ظرفیت ن؟ارد، وجود بیرونی ته؟ی؟ها 

 .؟کن جبران را یتناسببی این

 از بژیش  هژا آن صژحیح  م؟یریت برا  تشش و اجتماعی  هاشکاف به توجه ،ترتی  ب؟ین

 تعارض به تب؟یل برا  که هاییپتانسیل همه رغمبه  اجتماعی،  هاشکاف. یاب؟می اهمیت پیش

 افژزایش  را سیاسژی  نظا  مشروعیت که شون؟ م؟یریت ا گونهبه بای؟ دارن؟، اجتماعی منازعه و

 بژرا   را کژافی  مجال و نموده تأمین را سیاسی و سرزمینی فرهنگی، اجتماعی، یکپارچگی داده،

 کشژور  گژذاران سیاسژت  و مسئوالن توسط مطلوب امنیتی ها سیاست اجرا  و تنظیم طراحی،

 و جبژران  درونی ها قابلیت و بیرونی ته؟ی؟ها  میان توازن ع؟  ،ب؟ین ترتی  تا نماین؟ فراهم

 پژیش رو   سژناریو  چنژ؟  منظژور  ایژن  بژه  دستیابی برا . شود صیانت و حا  ایران ملی امنیت

 :دارد قرار کشور ملی امنیت گیرانتصمیم
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 عرضی اجتماعی یهاشکاف مدیریت. 5-5

 بژه  توجه ب؟ون که است این کشور ملی امنیت م؟یریت برا  گزینه تریندسترس در و ترینب؟یهی

 اجتمژاعی   هژا شژکاف  یعنی دایلی، ذهنی عوامل و المللیا  و بینمنطقه امنیتی محیط اقتضائات

 و تعژارض  بژه  مذکور  هاشکاف تب؟یل از عرضی اجتماعی  هاشکاف بر تمرکز با صرفاً طولی،

 امکانژات  قژومی  منژاطو  بژه  مثشً که است نآ وضعیت این ماهو . دشو جلوگیر  اجتماعی منازعه

 و بژاال  طبقژات  درآمژ؟   فاصژله  ،مورد توجه قرار گیرد هاآن مطالبات قانونی و شود داده بیشتر 

 -سیاسژی  صژحنه  در حضژور  بژرا   بیشژتر   مجژال  و فرصژت  زنان به یاب؟، کاهش جامعه پایین

 بژه  انقشب اول نسلمسئولیت از  انتقال زمینه و شرایط شود، داده کشور م؟یریتی حتی و اجتماعی

در مناصژ  سیاسژی و مژ؟یریتی     پژیش  از بژیش  سو  و دو  ها نسل و ش؟ه فراهم بع؟ ها نسل

 نمژادین  و صژور   شژکل  بژه حژ؟اقل   مژذهبی  و دینژی   هاشکاف از شون؟،کشور به کار گرفته 

بژر اسژاس رویکژرد تبعژیض      و شود بیشتر  توجه مذهبی و دینی ها اقلیت به و ش؟ه جلوگیر 

 .گیرن؟ قرار دولتیو امکانات  بودجه از بریوردار  اولویت در ا حاشیه و محرو  مناطومثبت، 

 انجام؟می شرایط بریی تاییر به م؟تکوتاه در اجتماعی،  هاشکاف مسئله به نگاهی چنین

 چنین به اتکا با اما کن؟، جلوگیر  عرضی  هاشکاف پیش از بیش ش؟نفعال از است ممکن و

 سیاسژی  ظرفیژت  و درونژی  قابلیت بیرونی، ته؟ی؟ها  میان توازنی تواننمی تنهانه هاییحل راه

 و مطالبژات  بژا  کشژور  سیاسژی  ظرفیژت  دور چنژ؟ان  نژه  ا آینژ؟ه  در بلکژه  کژرد،  ایجاد کشور

 ایژن  عژشوه،  بژه . نیسژت  تصژور  قابژل  آن برا  پایانی نقطه هیچ که شودمی روهروب تقاضاهایی

 کامژل  توفیژو  صورت در و ان؟یش؟می عرضی اجتماعی  هاشکاف مسئله حل به صرفاً سناریو

 عینژی  عوامژل  بژرا   صژرفاً  ترتیژ   بژ؟ین  و گیژرد مژی  نادیژ؟ه  را طژولی   هاشکاف اساساً نیز

 .کن؟می ان؟یشیچاره آن، ذهنی عوامل به توجه ب؟ون اجتماعی،  هاشکاف

 و مژ؟ت بلن؟ در اما باش؟، سازمشروعیت دولت برا  م؟تکوتاه در است ممکن حل راه این

 سیاسژتی  چنژین  گژرفتن  پژیش  در زیرا ؛ستزدامشروعیت سیاسی نظا  برا  م؟تمیان در حتی

 بژرا   دولژت  هژا  توانایی و امکانات چون و شودمی مرد  تقاضاها  و مطالبات افزایش باعث

 به گوییپاسخ امکان و فزاین؟ه توقعات میان فاصله تقاضاهاست، میزان از مح؟ودتر گویی،پاسخ

 قژرار  چژالش  مژورد  سیاسژی  نظژا   مشژروعیت  و کارآمژ؟   و شژود می بیشتر روز به روز هاآن



 04 ــــــــــــــــــــــــــــــــ... در ملی ایران؛ بر امنیت اجتماعی هایتأثیر شکاف

 مرکژز  از گریژز  نیروهژا   فعالیژت  برا  بیشتر  امکان سیاسی نظا  مشروعیت کاهش. گیردمی

 مخاطره با نیز سیاسی و سرزمینی فرهنگی، اجتماعی، یکپارچگی ترتی  ب؟ین و نمای؟می فراهم

 -فکژر  روشژن  شژکاف  یعنژی  طژولی   هژا شکاف به چون ،شرایطی چنین در. دشومی مواجه

 رفتژار  انگیزه عنوان به نسبی محرومیت و نابرابر  احساس نش؟ه، توجهیمانن؟ آن  و روحانیت

 از را سژاز  سیاسژت  تژوان  و شودمی سوهم ا منازعه سایتار و ا منازعه فرهنو با ا منازعه

 تنهژا  نه سناریو این اجرا  با ،ترتی  ب؟ین. (0931؛ 0903پی ، )ر.ک: ره کن؟می سل  مسئولین

 کن؟، ایجاد درونی ها قابلیت و بیرونی ته؟ی؟ها  میان توازنی توان؟نمی کشور سیاسی ظرفیت

بژه صژورت    ملژی  امنیژت  و شژود مژی  تبژ؟یل  هژا آن اثربخشی تقویت برا  عاملی به یود بلکه

 .گیردمی قرار مخاطره معرض درروزافزون 

 

 طولی یهاشکاف مدیریت طریق از عرضی یهاشکاف مدیریت .5-5
 اما کرد، جوییچاره هاآن رفز برا  و داشت دور نظر از نبای؟ نیز را عرضی  هاشکاف هرچن؟

 اثربخشژی  میژزان  کمترین طولی  هاشکاف به توجه ب؟ون عرضی  هاشکاف برا  جوییچاره

 حالژت  از را هژا شژکاف  این آنچه اما ،ن؟دار اهمیت یود یود  به عرضی  هاشکاف. دارد را

 بژه  عرضژی   هژا شژکاف  ،در واقز .است طولی  هاشکافوضعیت  رسان؟،می فعلیت به بالقوه

 غیرفعژال  شژکاف  تب؟یل شرط که سیاسی عمل و دهیسازمان آگاهی، عنصر دارا  یود یود 

 در فکر روشن و روحانیت اجتماعی نیرو  دو مشخص طور به. ن؟نیست ،است فعال شکاف به

 و هژا آن میژان  و سژو  ی  از عنصر دو این میان چون و بریوردارن؟ توانایی ینا از ایران جامعه

 شژ؟ن فعژال  از اینکژه  بژرا   بنژابراین  دارد، وجژود  شکاف دیگر سو  ازاجتماعی  عناصردیگر 

 پژیش  و بژیش  است الز  شود، جلوگیر  هاآن فعالیت گسترش یا عرضی اجتماعی  هاشکاف

  هژا شژکاف  بژرا   جژویی چاره به ،هاآن برا  جوییچاره و عرضی  هاشکاف به پردایتن از

 .پردایت طولی

 اجتمژاعی  بسژیج  بژرا   عرضی  هاشکاف از شون؟، فعال طولی  هاشکاف که صورتی در

حتژی اگژر    شژود،  م؟یریت هاآن فعالیت یا ش؟ه غیرفعال هاشکاف این چنانچه اما برن؟،می بهره

 کنتژرل ها  عرضی هم وجود ن؟اشته باش؟، امژا بژه هژر حژال     ش؟ن شکافامکان کامل غیرفعال
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 کژه  عرضژی   هژا شژکاف  یژشف  بژر  ،همچنژین . گرددمی پذیرترامکان نیز عرضی  هاشکاف

 هسژتن؟،  ارتبژاط  در ساز سیاستتوان  و یکپارچگی مشروعیت، مسئله با غیرمستقیم صورتبه

 حکومژت نیروها  اجتماعی با  شکاف. باشن؟می مرتبط مسائل این با مستقیماً طولی  هاشکاف

 مسژئله  بژا  ،تژر پایین سطحی در با دیگر نیروها  اجتماعی روحانیت شکاف و ترعالی سطح در

 گیژران تصژمیم  و مسژئولین  هژ؟ف  اگر حتی ،بنابراین. هستن؟ ارتباط در سیاسی نظا  مشروعیت

 بایژ؟  هژا آن مژ؟یریت  بژرا   کننژ؟،  مژ؟یریت  را عرضژی   هژا شکاف که باش؟ این کشور امنیتی

 .دهن؟ قرار کار دستور در را طولی  هاشکاف م؟یریت

 صژورت  بژه  یکژی  کژرد؛  مژ؟یریت  تژوان می طریو دو به نیز را طولی اجتماعی  هاشکاف

 بژه  دیگژر   و طژولی   هاشکافدیگر  با آن رابطه طریو از شکاف ی  م؟یریت یعنی درونی،

 عژین  در کژه  عژاملی  به توجه با طولی اجتماعی  هاشکاف کلیه م؟یریت یعنی بیرونی، صورت

 اول طریقژه . باش؟ داشته هاآن همه از فراتر توانی ،هاشکاف این تمامی میان در داشتنمحوریت

 قژرار  کشژور  ملژی  امنیت م؟یریت ایتیار در اول سناریو  به نسبت را بیشتر  امکانات هرچن؟

 حژل  گژرو  در نیژز  هژا شژکاف  ایژن  حژل  زیژرا  انجام؟؛نمی مشکشت تمامی رفز به اما ده؟،می

 دیگژر  سژو   از فرام؟رنیتژه  -م؟رنیته و سو ی  از م؟رنیته -سنت شکاف یعنی اصلی دوگانگی

 کژرد،  حژل  تژوان نمژی  مژ؟ت کوتاه در را مذکور فکر  ها دوگانگی چون ،این وجود با. است

 .است مناسبی م؟تمیان حل راه درونی صورت به طولی  هاشکاف م؟یریت بر تمرکز

 منازعژه  و تعژارض  بژه  هژا آن تبژ؟یل  از جلوگیر  و اجتماعی  هاشکاف مشکل حل برا 

بژا دیگژر عناصژر و سژطوح      روحانیژت  شکاف که ان؟یشی؟ ت؟ابیر  بای؟ سطح این در اجتماعی

 مرجز عنوان به همچنان روحانیت صورت این در .؟ننیاب بیشتر فعالیت مجالاجتماعی  -سیاسی

 از تژابعی  ،مان؟هباقی طولی شکاف سه ،واقز در. مان؟می باقی دیگر عنصر سه میان ایتشف حل

 حاژ   مژرد   و فکر روشن حکومت، با روحانیت رابطه اگر یعنی ؛شون؟می مذکور شکاف سه

 مان؟می محاوظ نیز  روشناکر با حکومت و حکومت با مرد  مرد ، با  روشناکر رابطه شود،

 تژرین مهژم  بلکژه  شود،می جلوگیر  اجتماعی ها شکافش؟ن ترفعال از تنها نه ترتی  ب؟ین و

 از را اجتمژاعی  نیروهژا   بسژیج  قابلیژت بژه تنهژایی    عمشً ،فکر روشن یعنی روحانیت، رقی 

 .ده؟می دست
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 بریژوردار  ا توانژایی  چنژان  از روحانیژت  اینکژه  مگر یاب؟نمی تحقو سناریویی چنین ،البته

کارآمژ؟    هژم  و باش؟ داشته را مرد  و فکر روشن سؤاالت به گوییپاسخ توانایی هم که شود

باعژث  اثبات نمای؟. دستیابی بژه چنژین یصژلتی     سیاسی م؟یریت یا حکومت یود را در عرصه

 بهشژتی،  شژهی؟  مطهر ، استاد چون روحانیونی و یمینی اما  کهشود می مرجعیتی همان کس 

 مرجعیژت  ایژن  کسژ   بژا  و داشژتن؟  0911 تژا  0911 هژا  سال فاصله در...  و طالقانی اهللآیت

 در را پهلژو   رژیژم  مژ؟یریتی  ب؟نژه  حتی و مرد  ،فکر روشن از اعم نیروها تمامی جانبه،همه

 .دادن؟ قرار آن مقابل

 -سژنت  هژا  دوگژانگی  بژه  کژه  اسژت  دسترسی قابل زمانی روحانیت برا  مرجعیتی چنین

 در وضژعیتی  چنژین  تحقژو . ب؟ه؟ واقعی و معقول منطقی، پاسخ فرام؟رنیته -م؟رنیته و م؟رنیته

 و دایلژی  مشژکشت  حژل  بژرا   بیشژتر   فرصت سیاسی نظا  به و است پذیرامکان م؟تمیان

 ظرفیژت  تقویژت  طریژو  از دایلژی  مشژکشت  حژل  به فقط نیز سناریو این اما ده؟،می یارجی

 جسژتجو  تر کامل سناریو  گرو در بای؟ را م؟تبلن؟ در پای؟ار ملی امنیت و انجام؟می سیاسی

 .کرد

 

 سیاسی ظرفیت و درونی قابلیت بیرونی، تهدید میان توازن ایجاد. 5-5
 تحقژو  زمژانی  اسژشمی  جمهژور   نظژا   مسژئولین  بلن؟مژ؟ت  ه؟ف عنوان به پای؟ار ملی امنیت

 بژاالترین  بژه  درونی قابلیت هم برسن؟، یود ح؟ ترینپایین به بیرونی ته؟ی؟ها  هم که یاب؟می

. بیابژ؟  را شژرایط  بژا  سژازگار   میژزان  بیشترین کشور سیاسی ظرفیت هم و یاب؟ ارتقا یود ح؟

سناریو  اول با وجود اولویت و تق؟  زمانی در مرحله اجرا و همچنژین   ،همچنان که گاته ش؟

توانژ؟ مشژکل تبژ؟یل    هژا  طژولی بژه تنهژایی نمژی     گیر  از تقویژت شژکاف  عاملی برا  پیش

ها  اجتماعی از پ؟ی؟ه اجتماعی به پ؟ی؟ه سیاسی و در نهایژت امنیتژی را برطژرف کنژ؟.     شکاف

 قژرار  اگژر  امژا  اسژت،  متمرکز کشور سیاسی ظرفیت سازگار  افزایش بر تنهانیز  دو  سناریو 

 کنژار  در بایسژتی  گیژرد،  صژورت  بلن؟م؟ت ریز برنامه پای؟ار ملی امنیت به دستیابی برا  باش؟

 بژه  بیرونژی  ته؟یژ؟ها   تقلیژل  یعنژی  وضژعیتی،  چنژین  کنن؟هینتأم دیگر عامل دو به عامل این

 سژناریو  این. ان؟یشی؟ نیز یود ح؟ باالترین به درونی ها قابلیت ارتقا  و یود ح؟ ترینپایین
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 افژو  در اسژشمی  جمهور  ان؟ازچشم سن؟ بلن؟م؟ت نظیرریز  برنامهدر که تجلی واقعی آن را 

امنیت ملژی   اجتماعی در عین دستیابی بهها  توان یافت، امکان م؟یریت جامز شکافمی 0111

 .پذیر استکن؟؛ کار  که البته دشوار، اما امکانپای؟ار را فراهم می

 

 گیرینتیجه
در عژین تاییژر ماهیژت و     یارجی و دایلی تحوالت تأثیر تحت ایران در اجتماعی  هاشکاف

 شژرایطی  با مقارن هاشکاف این روزافزون فعالیت و کنن؟می حرکت ترش؟نفعال سمت بهتق؟  

 از اسژتااده  امکژان  و یافته ظهور و بروز مجال یود ح؟ باالترین در بیرونی ته؟ی؟ها  که است

  هژا شژکاف  مناژی  پیامژ؟ها   از اینکژه  بژرا  . اسژت  رسژان؟ه  ح؟اقل به را درونی ها قابلیت

 :است الز  شود جلوگیر  ملی امنیت بر اجتماعی

 وجه و امنیتی محیط به توجه بر مبتنی سنتی نگرش از کشور ملی امنیت م؟یریت الگو ( 0

 وجژه  و افزار سخت وجه امنیتی، محیط به توجه بر مبتنی ملی امنیت م؟یریت به افزار سخت

 .یاب؟ تاییر افزار نر 

 امنیژت  مژ؟یریت  جژایگزین  ،ریژز  برنامه و گذار یاستس بر مبتنی ملی امنیت م؟یریت( 2

 مشی یط استراته ، سیاست، دکترین، ت؟وین امر این الزمه. شود بحران م؟یریت بر مبتنی ملی

 .استها  اجتماعی با توجه به وضعیت شکاف ملی امنیت ها برنامه و

 پیامژ؟ها  و نتژایج  کنژار  در ته؟ی؟ و آسی  ها زمینه و عوامل به ملی امنیت م؟یریت در( 9

 .شود توجه

 ادوار  و منژ؟ نظژا   تحقیقژات  طریژو  از اجتمژاعی   هژا شژکاف  روزهب و دقیو شنایت( 1

 توجژه  مژورد  درونژی  هژا  قابلیت و بیرونی ته؟ی؟ها  از سنجش قابل و دقیو شنایت همانن؟

 .گیرد قرار

 تبژز  بژه . گیرد قرار توجه مورد راهنما اصل عنوان به ملی امنیت م؟یریت در نگر کشن( 3

 .شود داده بلن؟م؟ت اه؟اف به اصالت م؟ت،میان و کوتاه ها حل راه به توجه ضمن ،اصل این

 میژان  تژوازن  طریژو  از اول جژه در اجتمژاعی   هژا شژکاف  مسئله حل ،قبل اصل تبز به( 1

 مسژئله  حژل  طریژو  از دو  جژه در سیاسژی،  ظرفیژت  و درونژی  هژا  قابلیت امنیتی، ته؟ی؟ها 



 55 ــــــــــــــــــــــــــــــــ... در ملی ایران؛ بر امنیت اجتماعی هایتأثیر شکاف

 قژرار  توجه مورد عرضی اجتماعی  هاشکاف بر تمرکز طریو از نهایت در و طولی  هاشکاف

و حژل مشژکشتی کژه انگیژزه      رسژی؟  اول حل راه به سو  حل راه از بای؟ اجرا در هرچن؟. گیرد

 هژا آننژابرابر  بژه    ءالقژا  ؟ یژا باعژث  نژ کنها  اجتماعی را تقویت مژی ا  در گروهرفتار منازعه

 .؟ را از بین بردنشومی

، بلکه مسژتلز  تمرکژز بژر    هاآنکردن ها  اجتماعی نه در گرو امنیتی( حل مشکل شکاف0

طی پردایتژه شژ؟ کژه نشژانگر     کردن است. اگر در ایژن مقالژه بژه تبیژین شژرای     فراین؟ غیرامنیتی

بخشژی و  از این فراین؟، بلکه به منظور آگژاهی  دار جان ش؟ن موضو  است نه به معنی امنیتی

هژ؟ف   ،ان؟یشی کژرد. در واقژز  و بای؟ برا  آن چارهکه ر  داده است هش؟ار نسبت به فراین؟  

گیر  از بروز بیشتر ها  اجتماعی برا  پیشش؟ن شکافنگارن؟ه شناسایی و تبیین فراین؟ امنیتی

ل شژرایطی کژه ر  داده بایژ؟ در چژارچوب     عواق  ناگوار آن در آین؟ه است کژه البتژه بژه دلیژ    

هژا  درونژی و   م؟یریت امنیت ملی به آن پردایت و با توازن میان ته؟ی؟ها  بیرونژی، قابلیژت  

 کردن موضو  حرکت کرد.ظرفیت نظا  سیاسی بار دیگر به سمت اجتماعی
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 .اطشعات: تهران ،نیافتگی روستایی ایرانشناسی توسعه و توسعهجامعه( 0901)ازکیا، مصطای 

 ،راهبـرد ، ترجمژه عمژاد افژروا،    «طبقات اجتماعی در دوره پهلو » (0902)اشرف، احم؟ و احم؟ بنوعزیز  

 .012-021، صص 1سال اول، شماره 

 .03سال دو ، شماره  ،آفتاب، «بن؟  سیاسی در ایرانها  اجتماعی و گروهشکاف»( 0930)اطاعت، جواد 

 فصـلنامه  ،«ایژران  در یشژونت  و قومیژت  مطالعژاتی  مژورد : امنیژت  طبیعژی  ظرفیت( »0903) اصار افتخار ،

 .23-12 صص ،3و  1 شماره دو ، سال ،راهبردی مطالعات

 سژازمان : تهژران  دو ، چ ،خمینـی  امام دیدگاه از قدرت شناسیجامعه ملی؛ اقتدار( 0939) اصار افتخار ،

 .انتظامی نیرو  سیاسی عقی؟تی

 طوس.، تهران: ابوالقاسم سر ، ترجمۀ دولت در ایراندین و  (0913) الگار، حام؟

 و ، ترجمژۀ جهژانگیر عظیمژا   تجددخواهی ایرانیـان  در بابخان، پژوهشی ملکم میرزا (0913) الگار، حام؟

 .انتشارات م؟رس ومجی؟ تارشی، تهران: شرکت سهامی انتشار 

 ،راهبـردی  مطالعات فصلنامه ،«سیاسی پیکارها  در یشونت و قومی ها شکاف( »0900) اهللحجت ایوبی،

 .03 -93 صص اول، شمارهپیش

: ترجمژه سژهیش ترابژی فارسژانی، تهژران      ،شناسی سیاسی ایرانمقاالتی در جامعه( 0901)آبراهامیان، یروان؟ 

 .شیرازه

 .نی: محم؟  و محم؟ ابراهیم فتاحی، تهرانترجمه احم؟ گل ،ایران بین دو انقالب( 0900)آبراهامیان، یروان؟ 

، تهژران:  مانـدگی در ایـران  روشنفکران و پارادایم فکـری عقـ    ،مدرنیته ایرانی (0931)تقی  ،ارمکی آزاد

 .اجتما 

 مطالعژات  پهوهشژک؟ه : تهژران  ،هـا نسـل  گسسـت  و سیاسی اجتمـاعی  تحوالت( 0939) تقی ،یآزاد ارمک

 .راهبرد 

افزار امنیت ساز : وجه نر سیاست توانمشروعیت، یکپارچگی و »( 0903) موناین چونو و ا  .ادوارد آزر،

: تهژران  ،ناشژر  ترجمژه  ،سـوم  جهـان  در ملـی  امنیت مون،این چونو و ا  .ادوارد ، در: آزر،«ملی در جهان سو 

 .003-011راهبرد ، صص  مطالعات پهوهشک؟ه
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 ،3و  1 شژماره  دو ، سال ،راهبردی مطالعات فصلنامه ،«یشونت و جمعیت جوانی( »0903) اکبرعلی آقایی،

 .013-023 صص

دو ،  شژماره یشپژ  ،راهبـردی  مطالعـات  فصـلنامه  ،«ملی امنیت» (0900باک ). سی .پی و مورتون برکووتیز،

 .031ژ210 صص

 ن روز.فرزا :تهران ،ترجمه جمشی؟ شیراز  ،روشنفکران ایرانی و غرب( 0931) روجرد ، مهرزادب

پژوهشـنامه علـوم   ، «هژا  اجتمژاعی  بررسی تحلیلی ماهو  شکاف» (0931یریه، حسین و حسین قاضیان )بش

 .93-01، صص 91، شماره انسانی

 .ین: تهران سو ، چاپ ،سیاسی شناسیجامعه( 0901) حسین بشیریه،

 .3شماره  ،راه نو ،«ان؟از مبارزات طبقاتی در ایراناز چشم 01انتخابات سال » (0900) حسین بشیریه،

 .گا  نو: تهران دو ، چ ،موانع توسعه سیاسی در ایران( 0931) حسین بشیریه،

 .نگاه معاصر: تهران ،سیاسی ایران شناسیای بر جامعهدیباچه( 0930) حسین بشیریه،

سژال   ،فصلنامه رفاه اجتمـاعی ، «ها  اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصژر زمینه»( 0939) حسین بشیریه،

 .090-039، صص 01چهار ، شماره 

: ترجمه سی؟ اس؟اهلل نبو  چاشمی، تهران ،تهیدستان در ایران جنبش ؛سیاست خیابانی( 0931)بیات، آصف 

 .شیرازه

 ،21 شژماره  ،راهبـردی  مطالعات فصلنامه ،«هانسل میان شکاف و ایرانی جامعه( »0930) محم؟رضا تاجی ،

 .211-231 صص

 .گاتمان فرهنو: تهران ،تدبیرها و هاتخمین سوم؛ دهه( 0939) محم؟رضا تاجی ،

 .نی: تهران دو ، چ ،نظم شناسیجامعه( 0932) مسعود چلبی،

 ،«سیاسژی  ثبژات  و نظژم  بژر  آن تژأثیر  و مژذهبی  گراییفرقه یشنایتجامعه بررسی( »0939) ابراهیم حاجیانی،

 .299-239 صص ،21 شماره هاتم، سال ،راهبردی مطالعات فصلنامه

، گران ایرانی با دو رویه تمدن بـورژوازی غـرب  های اندیشهنخستین رویاروی (0913حائر ، عب؟الهاد  )

 .یرکبیرامتهران: 

ها در سایتار اجتمژاعی ایژران )از مشژروطه تژا انقژشب      ها و گسستپیوست» (0933) یالقی داماانی، احم؟

 .10-39، صص 23سال هاتم، شماره  ،فصلنامه مطالعات ملی ،«اسشمی(

 .تهران: پیا  ،شناسی روستایی ایرانجامعه (0933)یسرو ، یسرو 

 تنظیم و نشر آثار اما  یمینی. ، چاپ نهم، تهران: مؤسسهوالیت فقیه (0903اهلل )یمینی، روح

 پهوهشگاه فرهنو و ان؟یشه اسشمی.: هشتم، تهران چ ،شناسی سیاسی در ایرانجریان (0931دارابی، علی )

نامژه دکتژرا    پایان ،بندی و کشمکش سیاسیهای اجتماعی در گروهشکافتأثیر ( 0930) اصاریعلداود ، 

 .علو  سیاسی دانشگاه آزاد اسشمی واح؟ علو  و تحقیقات تهران
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نامه دکتژرا  علژو    پایان ،ثباتی سیاسی در ایرانهای خشونت و بیبررسی ریشه( 0930) دالور ، ابوالاضل

 .تهران سیاسی دانشگاه علو سیاسی، دانشک؟ه حقو  و 

 .ان؟یشه و فرهنو: تهران ،ارزشی تحوالت شناسیجامعه( 0931) علی ربیعی،

 .انتشار سهامی شرکت: تهران پنجم، چ ،تضاد و توسعه( 0931) فرامرز پور،رفیز

 صژص  ،20 شژماره  ،راهبـرد  ،«آن ناگوار پیام؟ها  و اجتماعی ها آسی  ها تکانه( »0932) حسن روحانی،

33-90. 

 .راهبرد  مطالعات پهوهشک؟ه: تهران ،امن جامعه و سیاسی گیریتصمیم امنیتی، حقوق (0903) حسن پی ،ره

 و سژو   شژماره  اول، سال ،اندیشه فرهنگ فصلنامه ،«امنیت و دولت بحران، م؟یریت( »0931) حسن پی ،ره

 .03-23 صص چهار ،

 .01، شماره نامه علوم اجتماعی ،های ایرانیافتگی استانسنجش درجه توسعه( 0903) کرامت اهللزیار ، 

منژاطو   دراجتمژاعی   -اقتصژاد   هژا  نابرابر رون؟ تاییرات » (0903)اهلل نوروز  فر، مصطای و روحسلیمی

 .90-10، صص 21، شماره 03سال  ،مجله دانش و توسعه ،«(0311-2111شهر  و روستایی ایران )

نامژه  پایژان  ،تأثیر آن بر رفتـار دولـت در ایـران   های اجتماعی و شکاف( 0933)سمیعی اصاهانی، علیرضا 

 .دکترا  علو  سیاسی، دانشک؟ه حقو  و علو  سیاسی دانشگاه تهران

 ،راهبـردی  مطالعـات  فصـلنامه  ،«قژومی  هژا  هویژت  رشژ؟  و ملی یکپارچگی( »0900) کاووس ،سی؟ امامی

 .0-00 صص اول، شمارهپیش

 ،راهبـردی  مطالعـات  فصـلنامه  ،«هاچالش و هازمینه: ایران در اجتماعی ها جنبش( »0932) جمال شایعی،

 .119-133 صص ،20 شماره ششم، سال

 .39-000، صص 21، شماره فصلنامه راهبرد، «شناسی امنیتا  بر جامعهمق؟مه» (0930عسگر ، محمود )

 دو ، سژال  ،راهبـردی  مطالعـات  فصـلنامه  ،«ایران در جمعیت رش؟ امنیتی پویش( »0903) مجتبی عطارزاده،

 .19-31 صص ،3و  1 شماره

 .سازمان برنامه و بودجه: تهران ،مهاجرت و شهرنشینی در ایران( 0919)علیزاده، محم؟ و کاظم کازرونی 

 .دانشگاهی جهاد :تهران ،هانسل گسست( 0932) اکبرعلی علیخانی،

 مطالعـات  فصـلنامه  ،«مژرز    هااستان: ایران جامعه در تعادل ع؟  از هاییداده( »0903) امیرحسین علینقی،

 .020-031 صص ،3و  1 شماره دو ، سال ،راهبردی

مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از دوره صفویه تـا بعـد از انقـالب    ( 0900)فوران، جان 

 .رسا: ترجمه احم؟ ت؟ین، تهران ،اسالمی

پـژوهش سیاسـت    ،«ها  اجتماعی و وح؟ت ملژی در ایژران  تبیین نسبت شکاف» (0939) اصاریعلقاسمی، 

 .013-202، صص 01شماره  ،نظری
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 فرهنژو : تهران ،انقالب دومدهه  در مردم و نظام گسست از شناختیآسی  روایتی( 0930) ناصر قبادزاده،

 .گاتمان

 -سیاسـی  اطالعات ،«آن امنیتی بالقوه ته؟ی؟ات و ایران در اجتماعی طبقات تحوالت( »0903) حسن قری ،

 .019-011 شماره ،اقتصادی

، ترجمژه احمژ؟ علیقلیژان و افشژین یاکبژاز،      ایعصر اطالعات؛ ظهور جامعه شبکه (0931کاستلز، مانوئل )

 تهران: طرح نو.

امنیتـی جمهـوری    -های اجتماعی بـر رونـدهای سیاسـی   بررسی تأثیر شکاف( 0931)فرد، حسن کریمی

 ها  مجلس شورا  اسشمی.دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پهوهش ،ایراناسالمی 

 .مرکز :، تهران5555چالش سنت و مدرنیته در ایران از مشروطه تا  (0903) محم؟ساالر ،کسرایی

فصـلنامه مطالعـات   ، ترجمژه محمژ؟علی قاسژمی،    «امنیژت  یشناسژ جامعهبه سو  » (0931کلمنتس، کوین )

 .230-901دو ، صص ، سال هشتم، شماره راهبردی

 سال ،ملی مطالعات فصلنامه ،«ایران در سیاسی منازعه به رقابت تب؟یل ها پتانسیل( »0931) علی مله،کریمی

 .13-01 صص ،3 شماره سو ،

تهران:  ،های ایرانیان در زمینه پیوندهای دینی و نیروهای اجتماعیبررسی نگرش( 0903)محسنی، منوچهر 

 .اسشمیوزارت فرهنو و ارشاد 

: تهژران  ،های جامعه ایرانـی کندوکاوهایی در باورها و نگرش( 0931) مرکز افکارسنجی دانشجویان ایرانژی 

 .جهاد دانشگاهی

 .ایران آمار مرکز: تهران ،5545 سال آماری سالنامه( 0930) ایران آمار مرکز

نامـه علـوم    ،«شکاف نسلی یا گسست فرهنگژی )بررسژی شژکاف نسژلی در ایژران(     » (0939) معی؟فر، سعی؟

 .33-31، صص 21شماره  ،اجتماعی

 .ملی مطالعات مؤسسه: تهران ،هازمینه و علل ایران؛ قومی تحوالت( 0931) مجتبی مقصود ،

 .آزادان؟یشان: تهران ،تعارض فرهنگی دولت و مردم در ایران( 0903-31)پور، علی مل 

شکاف قومی، دولـت مرکـزی و امنیـت ملـی ایـران )مطالعـه مـوردی منـاطق         ( 0933) میرزایی، جشل

 .نامه دکترا  علو  سیاسی، دانشک؟ه حقو  و علو  سیاسی دانشگاه تهرانپایان ،کردنشین(

 .002-099، صص 21، شماره راهبرد، «شناسی امنیتمعنا و ارکان جامعه» (0930نصر ، ق؟یر )

 مطالعـات  فصلنامه ،«ایژران  اسشمی جمهور  مورد  مطالعه: ملی امنیت شناسیجامعه( »0931) ق؟یر نصر ،

 .900-991 ،23 شماره هشتم، سال ،راهبردی

 .یوارزمی: تهران ،تکامل فئودالیسم در ایران( 0903)نعمانی، فرهاد 
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