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 چکیده
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 مقدمه

 بوده مطرح انسانی  جامعة هر اساسی نیازهای از یکی عنوان به همواره اجتماعی امنیت     

 کارکرد مهمتری  عنوان به را بقاء و نظم جوامع سطح در پدیده ای  وجود زیرا است،

 ایه ویژه کار تری  اساسی  و تری  اصلی از پدیده ای  واقع در. آورد می بوجود خود اساسی

 از دفاع مورد در را خود حق مردم که باشد؛ می دولت همان یا حکومت اجتماعی نهاد

 که کنند، می تفویض حکومت اجتماعی نهاد به جامعه حفظ خصوصی، و عمومی حریم

 تأمی  در حاکمیت اجتماعی نهاد بارز نقش بیانگر گرایی نخبه دیدگاه اساس بر مساله ای 

 اشاره کرد ای  به باید ایده، ای  مقاب  در. باشد می حکومت عهده بر جامعه سطح در امنیت

 ای  که گیرد؛ قرار بحث مورد تر بنیادی فرایندهای در باید است فرایند ای  منشاء آنچه که

 های ارزش وجود استمرار بنابرای  دارد؛ جای جامعه بط  در( اجتماعی امنیت)فرایند

 تواند می شهروندان بی  در.... و اجتماعی یهمکار و وفاق شدن، اجتماعی فرایند فرهنگی،

 اساس ای  بر. باشد واقعی صورت به اجتماعی امنیت تقویت و ارتقاء عوام  مهمتری  از

 است، اجتماعی امنیت نیازمند کارکردهایش اعمال برای ای جامعه هر در اجتماعی نظام

 اجتماعی وابطر شدن گزلشافتی و شهرنشینی، رشد از ناشی جوامع جدید شرایط زیرا

 اجتماعی های سرمایه مدنی، های مشارکت اجتماعی، های همبستگی که شده ای  موجب

 کارکردهای تضعیف و شدن فردی سمت به جمعی حیات و یابد کاهش....و جمعی روابط

 و جرالم بروز و اجتماعی های آسیب رشد باعث مسال  ای  و یابد، سوق اجتماعی نهادهای

 نهادهای های کارویژه دیگر سوی از گردد؛ می گسترده و وسیع حد در اجتماعی انحرافات

 ابعاد که ای گونه به است، بوده کاهش و شدن کمرنگ حال در اجتماعی نظام درون

 و ها فرصت و است گرفته قرار شدید بحرانی وضعیت در جرالم افزایش با امنیت مختلف

 بسیاری های نگرانی که شده باعث مسال  ای  و بوده امحاء حال در شهروندان های خلاقیت

 .یابد افزایش جامعه جمعی حیات زمینه در
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 حال در جامعه در اجتماعی امنیت وجوه استمرار گردد می ملاحظه چنانچه اساس ای  بر     

. نماید تامی  و تضمی  را اجتماعی نهادهای و جامعه امنیت تواند می ایران چون ای توسعه

 زوایای از را مهم ای  پژوهی آینده مطالعات از گیری بهره با حاضر تلاش دارد تحقیق

 امنیت پیامدهای اجتماعی، امنیت مقوّم عوام  اجتماعی، امنیت ایجادکننده عوام  همچون

 در اجتماعی امنیت فقدان از ناشی هایآسیب و اجتماعی ناامنی پیامدهای اجتماعی،

 چگونگی دهندهی ر ای  تحقیق بازتابد پژوهیآینده. نماید بررسی جمهوری اسلامی ایران

های  تهدیدات و آسیب»امروز  ثبات یا تغییر دل از« امنیت اجتماعی»فردا  واقعیّت زایش

 .است« اجتماعی

 

 اجتماعی امنیت شناسی مفهوم. 1

 میسر سادگی به آن از واحدی تعریف اراله که است ایپچیده مفاهیم جمله از «امنیت»     

 است احساسی و ادراکی ای پدیده باشد تعریف قاب  ای مقوله آنکه از یشپ «امنیت. »نیست

 که آید وجود به گیران تصمیم و دولتمردان مردم، توده ذه  در باید اطمینان ای  یعنی

 در(. 111: ،1910 کاظمی،)[نه یا] دارد وجود لازم امنیت دغدغه بدون زندگی ادامه برای

 تردید از رهایی و ایمنی احساس خطر، مقاب  در فظتمحا» از عبارت امنیت «لغوی» تعریف

 و بودن امان در شدن، ایم  معنای به امنیت «لغات فرهنگ» در( 10: 1911 بوزان،).«است

 ایم  معنای به امنیت «معی » فرهنگ در مثال عنوان به است؛ آمده بودن هراس و بیم بدون

 فرهنگ در ،(910: 1939 معی ، فرهنگ).است شده تعریف بیمی بی و بودن امان در شدن،

 اطمینان «المنجد» فرهنگ در و( 099: 1911 عمید، فرهنگ)آسودگی و آرامش ایمنی، عمید

 .است شده معنا( 11: 1119 المنجد، فرهنگ)خاطر آرامش و

 بدون اجباری تصرف و تعر  از مصونیت به را «امنیت» مفهوم توان می مجموع در     

 به و مشروع های آزادی و حقوق به نسبت بیم و هراس نبود هب افراد، مورد در و رضایت

 فقر بیماری، مرگ، خطر و تهدید از بودن مصون و ها، آزادی و حقوق ای  نیفتادن مخاطره
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. نمود تعریف ببرد؛ بی  از را انسان آرامش که عاملی هر ک  در و غیرمترقبه حوادث و
(Jones, 1999: 102-4) 

. گیرد قرار سؤال مورد جامعه امنیت مقاب  در فردی امنیت هجایگا است ممک  گاه     

 و جامعه امکانات گرفت  نظر در بدون فرد که است آسایشی و آرامش ،«فردی امنیت»

 آسودگی و آرامش» از است عبارت «اجتماعی امنیت» اما. کند می فراهم خود برای دولت

 به (.101: 1919 فر، حسنی)کند یم ایجاد خود اعضاء برای سیاسی نظام و جامعه که خاطری

 و تحقق برای افراد گرفت، قرار شناسایی مورد فردی امنیت اینکه از پس رسدمی نظر

 مختلف گروههای یا اجتماعات در عضویت از ناگزیر خود جایگاه و امنیت تحکیم

( Societal Security)اجتماعی امنیت عنوان تحت امنیت از سطح ای . هستند اجتماعی

 خاطر اطمینان احساس از سطحی و نوع اجتماعی، امنیت. گیردمی قرار بحث و توجه مورد

 امنیت «مقوله» درون اجتماعی امنیت. دارد اساسی نقش آن در گروه و جامعه که است

 های حوزه در که مساللی یعنی. گردد برمی امنیت داخلی بعد به که است طرح قاب  بحثی

. هستند مواجهه آن با جامعه افراد قضایی، و حقوقی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، متفاوت

 .(101: 1919)حسنی فر،هستند بررسی قاب  «اجتماعی امنیت» بحث چارچوب در آن ها

 تری مهم از امنیت بودن نسبی و بودن ذهنی ایدلولوژیکی، عنصر گفت بتوان شاید     

 امنیت واژه است، مسلم آنچه ولی است اجتماعی امنیت درتعریف موجود هاینارسایی

 گیریاندازه عینی، مفهوم در باشد، گیریاندازه قاب  عینی و ذهنی بعد دو در تواندمی

 چنی  اینکه از ترساحساس فقدان ذهنی، مفهوم در و است هاارزش علیه تهدید فقدان

 بر امنیت واژه با اجتماعی هایارزش پیوند . گرفت خواهد قرار حمله مورد هاییارزش

 چیز هیچ بودند باور ای  بر اجتماعی دانشمندان و افزود موضوع ای  بیشتر چه هر یتاهم

 تولد)ارسطو مثال عنوان به کند،نمی تهدید را جامعه هاارزش شدن رنگکم اندازه به جز

 و بوده جامعه در معتدل قوانی  وضع و امنیت آرامش، نظم، خواستار( دمیلا از قب  911

 برجای ناشایست فرزندان ثروتمندی، در افراط و پرستیپول ری،سوداگ که بود معتقد
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 آثار در طونافلا (.11: 1910)خوشفر، بردمی بی  از را امنیت و بازسازی و حاصلا و نهدمی

 امنیت از مردم همه آن در که است( فاضله مدینه) آرمانی ایجامعه خواهان خود متعدد

 یکی جامعه در هم و فرد در هم گذاشت نباید که ودب معتقد او. باشند برخوردار اجتماعی

 بی  از امنیت و آمده وجود به انحطاط و تزلزل آنها در زیرا گیردپیشی دیگری بر قوا از

 حکمت و علم حسلا به باید رفاه و اجتماعی امنیت تامی  جامعه برای لذا. رفت خواهد

 بلد، باحق بلد لیس»: فرمایندمی هزمین ای  در غهالبلانه  در( ع)علیحضرت. باشد مجهز

 1011 : صص3 ج ،(الاسلام فیض)البلاغه  نه  و شرح ترجمه ،191)حکمت«حملك ما دالبلا خیر

 که است مناسب زندگی برای شهری. ندارند فرقی هم با زندگی برای شهرها یعنی( 1010 و

 . باشد داشته وجود( رفاه و امنیت) آسایش آن در

 شرح با را اجتماعی امنیت باب در خود بحث اجتماعی علوم اندیشمند( Moller) مالر     

 و اجتماعی ملی، شک  سه در امنیت است معتقد او. نمایدمی آغاز امنیت متفاوت اشکال

 مرجع دیگر بیان به یا کسی چه برای امنیت اساسی سوال به پاسخ که دارد وجود انسانی

 امنیت، مراجع در تفاوت تناسب به و ستا متفاوت اشکال ای  از یك هر در امنیت

 اجتماعی، امنیت در دولت، ملی، امنیت در مرجع مقام. بود خواهد متفاوت نیز تهدیدات

 تاکید مالر (.11: 1910 نویدنیا،)است افراد تكتك انسانی امنیت در و اجتماعی هایگروه

 کار به انسانی جمع هر برای فرضی مفهوم یك عنوان به توانمی را اجتماعی امنیت که دارد

 تکام  برای داخلی پذیرش قاب  شرایط حفظ قابلیت از داندمی عبارت را آن و برد

 در مالر عقیده به .رسوم و ملی هویت مذهب، ها،انجم  فرهنگ، زبان، سنتی الگوهای

 مانند شود،می ملی امنیت نهایتا و ملی هویت به تبدی  اجتماعی امنیت مساله موارد برخی

 پاکستان وجودی هویت و سیاسی وجدان ماسلا که آنجا از. هند قبال در پاکستان عیتوض

 تهدید هند سوی از پاکستان مردم دی  علیه تهدید گونه هر دهد،می نشان هند مقاب  در را

 گونه ای  فرانسه مقیم مسلمانان هویت تهدید که حالی در. است کشور ای  ملی امنیت
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 اجتماعی تهدید یك صرفا مسلمانان عقاید علیه خیالی یا واقعی تهدیدها گونه هر و نیست

 (.013: 1911)نصری، است

 هایویژگی حفظ برای جامعه توانایی به اجتماعی امنیت( Ole Waeve)ویور دیدگاه از     

 ارتباط بر وی. شودمی تعریف محتم  و واقعی تهدیدها و تغییر شرایطتحت اشاساسی

 امنیت جامعه که کندمی خاطرنشان و دارد تاکید امنیت و امعهج هویت، میان نزدیك

 .(30: 1910 )نویدنیا،کندمی وجوجست را هویتش

 و کوتاه تعریف یك در اجتماعی در مجموع و به رغم تعاریف متعدد برای امنیت     

 تفی الواقع امنی. کرد تعبیر مردم خاص ایمنی عنوان به توان می را اجتماعی امنیت جامع،

 شرایط برابر در خود اساسی های ویژگی و منافع هویت، حفظ برای جامعه توانالی اجتماعی

 آرمانهای و ها ارزش سمت به اجتماعی وضعیت ارتقای توانالی نیز و تهدیدات و متحول

 است. جامعه

 ایمنی قالب در اجتماعی امنیت وجه یك در. دارد تفکیك قاب  وجه دو مفهوم ای      

 می قرار بررسی مورد مردم تمامی( Representative)نماینده عنوان به هروندش یك خاطر

( محله یك یا و شهر یك کشور، یك) جامعه یك اجتماعی امنیت بررسی ای  در. گیرد

 جامعه آن نمونه عضو یك خاطر آرامش و( Satisfaction)رضایتمندی میزان اساس بر

 (Homogenous)همگ  ای مجموعه جامعه ،مطالعه نوع ای  در. شود می ارزیابی و بررسی

 جامعه درون( Heterogeneity)های ناهمگنی و ها نابرابری ها، تفاوت از و شده تلقی

 یکدیگر با جامعه افراد (Interaction)تعام  به اجتماعی امنیت دوم وجه .شود می صرفنظر

 دیگر مردم و( Institutions)نهادها دولت، با جامعه یك مردم رابطه بعد، ای  در. دارد نظر

 .باشد می مدنظر جوامع
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 اجتماعی امنیت مفهوم نظری مبانی -5

 اجتماعی امنیت مفهوم به قرآنی رویکرد -1-0

 و است ای جامعه هر به خداوند بزرگ های نعمت از اجتماعی امنیت قرآن نظر از     

 سپاسگزار و رگزارشک همواره بایست می باشد می برخوردار نعمتی چنی  از که ای جامعه

 و اهمیت .(110 آیه سوره نح ،)باشد می برخوردار بزرگی خیر چنی  از که باشد خداوند

 ایجاد برای تا سازد می وادار را( ع)ابراهیم حضرت که است بوده اجتماعی امنیت ارزش

 .(103 آیه سوره بقره،)کند نمایش و دعا ایمان، اه  غیر برای حتی مکه در اجتماعی امنیت

 که کرد اشاره جوامع در اجتماعی امنیت بودن مطلوب به توان می راستا همی  در     

 که شود می یادآور آنان به مصر در خویش خانواده دادن پناه هنگام در( ع)یوسف حضرت

 . به(11 آیه سوره یوسف،)گرفت خواهید قرار امنیت در الله شاء ان شوید مصر وارد اگر

 بوده،( ع)یوسف حضرت و( ع)یعقوب حضرت اصلی هدغدغ چه آن که رسد می نظر

سوره  و 0 آیه سوره مالده،)امنیت اقسام و انواع همه شام  که است انسانی امنیت مشک 

 درجه در اجتماعی امنیت که بوده( دیگر آیات و 31 آیه سوره عنکبوت، و 11 آیه قصص،

 در را( ع)بیعقو آل امنیت( ع)یوسف حضرت که روست ای  از. است اولویت نخست

 .کند می تضمی  مصر

 مهر مظهر و رحمت تبلور را اجتماعی امنیت کهف سوره 11 تا 11 آیات در خداوند     

 گفت توان می نباشد برخوردار انسانی امنیت از که ای جامعه هر بنابرای . است دانسته الهی

 ها راه ناامنی گونه هر .باشد نمی برخوردار سلامت از و افتاده دور الهی مهر و رحمت از که

 می( 111 آیه سوره بقره، و 11 و 13 آیات عمران، سوره آل)محیط و( 13 و 11 آیات اعراف)

 نخواهد جامعه درونی فروپاشی جز ای نتیجه که کند مخت  را جامعه روانی امنیت تواند

 .داشت

 و 11 آیه عام،سوره ان)خالص ایمان و توحید بر افزون بایست می امنیت به یابی دست برای     

 خطر معر  در را ایمانی جامعه سلامت که آشوب گرانی و فسادانگیزان گونه هر با( 10
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 عده و عده تقویت با و( 99 آیه سوره مالده،)کرد سرکوب را آنان و مبارزه دهند می قرار

( 11 آیه سوره نساء،)خدا راه در جهاد و( 30 آیه سوره انفال،)کشور دفاعی بنیه و نظامی

 اجتماعی اعتماد به زا آسیب عوام  و عل  با مبارزه با و کرد تقویت را بیرونی هایمرز

 و قول زیر و شکنی پیمان کشیدن، مح  بی چك غیبت، پراکنی، شایعه و افشاگیری چون

 .داد افزایش را جامعه اجتماعی امنیت ضریب آن، مانند و زدن شفاهی قرارهای

 تماعیاج امنیت مفهوم به سنتی رویکرد -0-0

 آنچه اساس ای  بر. است خطر و تعر  امکان عدم مفهوم به سنتی رویکرد در امنیت     

 شودمی محسوب امنیت باشد،می قدرت تهدیدات و خطرات کنترل یا جلوگیری موجب

 بقای و حفظ بستر در اجتماعی امنیت نگاه، ای  در. (10-11 :1911مورگان،  ای و )لیك

 امر ای  آنکه برای و شود حفظ جامعه اعضای زندگی باید ییعن شود؛می مطرح زندگی

 زندگی بقای و حفظ که هستیم عواملی کاهش حداق  یا حذف نیازمند بپوشد، عم  جامه

 مخت  را زندگی استمرار روند و نمایدمی مواجه اشکال با را آن حیات کند،می تهدید را

 تهدیدی عنوان به تواندمی شود،می زندگی جاری نظم مخ  که آنچه هر بنابرای . کندمی

 نیز بوزان باری. (190: 1911 اورعی،)گیرد قرار دولت کار دستور در و شده تلقی امنیت برای

 کاهش میزانِ به و شودمی اعمال قدرتمند نظارتی هایسیستم مدد به امنیت که است معتقد

 آسیب و یافته اهشک امنیت نظارتی، هایسیستم مشروعیت کاهش و نظارتی نیروی قدرت

 بقای که آنچه هر سنتی رویکرد در بنابرای  .(911-911: 1911 بوزان،)نمایدمی چهره پذیری

 عنوان به پذیری آسیب صورت در نماید،می تضمی  مادی -فیزیکی بُعد در را جامعه

 (.01-01: 1911 بیگدلی،)گرددمی محسوب امنیت برای تهدیدی

 اجتماعی منیتا مفهوم به مدرن رویکرد -9 -0

 و خاطر اطمینان و آرامش احساس معنای به اجتماعی امنیت مفهوم رویکرد، ای  در     

 به معطوف اجتماعی امنیت حقیقت در. باشدمی ترس و اضطراب تشویش، دلهره، فقدان

 از برخورداری عرصه نگاه، ای  در(. 011: 1910 گیدنز،)باشدمی زندگی نوع و روش حفظ
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 از برخورداری نو، اطلاعاتی ابزارهای به یابی دست و اطلاعات کسب امکان آموزش،

 تعر  و بوده توجه مورد زندگی و افکار تنوع به حرمت و متقاب  احترام آزادی، عدالت،

: 1911 بایندر، و پای)گردندمی مطرح اجتماعی امنیت تهدیدات عنوان به هاحوزه ای  به

011 .) 

 عوام  و دارد نظر جامعه اعضای بقای به اجتماعی امنیت ،سنتی رویکرد در مجموع، در     

 تلقی اجتماعی امنیت تهدید عنوان به کنند،می تهدید را جامعه بقای که مادی -فیزیکی

 رویکرد در. گرددمی اقدام آن با مقابله جهت در قدرت و زور اعمال طریق از و شده

 که فرهنگی -معنوی عوام  و دارد توجه جامعه اعضای بقای نوع به اجتماعی امنیت مدرن،

 خواهند اجتماعی تهدید منزله به گردانند،می پذیر آسیب را زندگی گوناگون هایشیوه

 (. 1910 اجتماعی، امنیت گزارش)بود

. دارد نظر ما احساس همان یا تعلق احساس از پاسداری و محافظت به اجتماعی امنیت     

 بیرو،)دارد افراد میان اجماع عوام  حفظ در شهری «مایی» احساس از نگهداری و حراست

 مانده، برجا «مایی» احساس شود، حفظ همبستگی و اجماع عوام  که چنان و(. 111: 1910

 نمایندمی حفظ را جامعه به وابستگی و تعلق احساس مانند،می باقی یکدیگر کنار در اعضا

 که داشت نظر در باید. ندکنمی تکلیف و تعهد احساس آن مسال  و مشکلات به نسبت و

 دوام زمانی است، جامعه دوام ضام  که جامعه اعضای میان همبستگی و وابستگی احساس

 مند بهره ترقی و رشد برای متعارف و لازم امکانات از افراد که کندمی حفظ را خود قوام و

 از فرادا برخورداری با که است واقعی و عینی پشتوانه نیازمند تعلق احساس یعنی شوند؛

 آزادی، مانند معنوی امکانات و شغلی آموزشی، تربیتی، بهداشتی، چون مادی امکانات

 (.1910 علینقی،)شودمی فراهم غیره و عدالت

 دارند، سکه یك روی دو از حکایت که فرصت و تهدید وجه دو تر،واضح کلامی به     

 و حفظ با که جامعه ریمح ترتیب، ای  به. هستند مشاهده قاب  نیز اجتماعی امنیت در

 خواهد دوام زمانی کند،می پیدا را خطرات با مقابله قدرت «مایی» احساس از نگهداری
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 خاطر آرامش به شود،می فراهم جامعه سایه در که امکاناتی از برخورداری با افراد که یافت

 د؛کنن پیدا را ایجامعه چنی  در عضویت داشت  از رضایت و خشنودی احساس و رسیده

 به رسیدن در را آنان هم و نماید محافظت خطرات از هم را اعضایش جامعه یعنی

امیری  )صالحینماید کمك شودمی زندگی شرایط بهبود موجب که اهدافشان و هاخواست

 (.1911 کاووسی، و

 

 ایران در اجتماعی امنیت. 9

 است طرح قاب  سشپر ای  اجتماعی، امنیت هاینظریه و مفهوم تبیی  و مرور از پس     

 است؟ یکسان جوامع همه در آن ساماندهی و بروز اشکال و اجتماعی امنیت مضمون آیا که

 طراحی در را بومی ملاحظات جهانی، هاییافته و هاتجربه از استفاده ضم  توانمی چگونه

 و بروز هایریشه که است آن بر فر  نمود؟ دخی  اجتماعی در آینده امنیت تفسیر و

 را فر  ای . است متفاوت گوناگون، جوامع در اجتماعی امنیت مدیریت هایشیوه

 .پذیرندمی نیز اجتماعی امنیت اولیه پردازاننظریه

 از گروهی است، گردیده انجام «ایران اجتماعی مسال » عنوان با که پژوهشی در     

 گروه ای . اندهپرداخت ایران در اجتماعی مسال  عینی استخراج به اجتماعی علوم محققان

 از را آن ها موضوعیت و اولویت اجتماعی، عوار  مهمتری  ای،پرسشنامه تهیه با پژوهشی

 گروه سه دید از اجتماعی مسأله مهمتری . اندشده جویا مطلعی  و مسئولان مردم، عامه

 مقام خواهیهویت تحقیق ای  در. مربوطند اشتغال و فقر به و دارند اقتصادی صبغه مذکور،

 (1919: محمدی) است شده ذکر ایرانیان اجتماعی مسأله آخری  روانی افسردگی و پنجم

 نیز و جامعه افراد خاطر اطمینان است عبارت اجتماعی امنیت بیان شد که همانگونه     

 مانند) عمدی تحرکات قبال در خود انسجام و موجودیت به نسبت اجتماعی گروه های

 ای  اساس بر (.نسلی گسست یا زلزله مانند)عادی تحولات و (قوم یك هوشمند کوچاندن

 عضو عنوان به نیز فرد بلکه نیست گروه فقط ایران در اجتماعی امنیت موضوع تعریف،
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گروه  و افراد همچنی . گیردمی قرار اجتماعی امنیت شمول در جامعه سازنده مولفه و گروه

 .باشندمی خود جمعی انسجام و هویت ننگرا هم و دارند را خود موجودیت دغدغه هم ها،

 بودن، کنترل قاب  تنوع، بودن، نسبی فر  با ایران در اجتماعی امنیت اصلی عناصر     

 در) ایرانیان هایدغدغه مهمتری  ایران، در اجتماعی امنیت مفهوم بودن وجهی چند و تغییر

  :از عبارتند موثر، نقش و وزن ترتیب به( گروهی و فردی سطح

 11 را 1911 سال بیکاری نرخ میانگی  ایران، آمار اقتصادی: مرکز . بیکاری و فقر9-1

 است.  درصد11.1 زنان و 1.9 مردان برای نرخ ای  .کرد اعلام درصد

 کنندگانمصرف با که نفر هزار 910 و میلیون یك کشور در اعتیاد به ابتلا . اعتیاد: آمار9-0

 (.1911 مهر 01 الف، چهارشنبه سایت)رسدمی نفر میلیون 0 به تفننی

 131 و هزار 139 شمسی 1911 سال خانوادگی: در ، خشونت و ناهنجاری های. طلاق9-9 

 01 تا 01 مردان و زنان بی  در طلاق فراوانی بیشتری  و است هزار در 0.1 که داد رخ طلاق

 مشترک گیزند آغاز از سال یك از کمتر به هاطلاق ای  از درصد 19 .است شده ثبت سال

 مدت طول. است داده رخ مشترک زندگی اول سال 1 در هاازدواج درصد 11.9 و

 زندگی سال 90 بالای در نیز هاطلاق از 9.1. است بوده سال 1.9 طلاق به منجر هایازدواج

 بیشتری  بود، سال 90 زنان و سال 91 مردان طلاق س  میانگی  .است داده رخ مشترک

 هایاستان در درصد کمتری  و گیلان و تهران البرز، هایاستان در شده ثبت طلاق درصد

 طلاق زنان از درصد 01.1بوده است.  بختیاری و چهارمحال و ایلام بلوچستان، و سیستان

 مدرک همی  دارای نیز مردان درصد 01.1 و دانشگاهیپیش و دیپلم مدرک دارای گرفته

 لیسانس مدرک دارای نیز گرفته اقطل زنان درصد 11.3 و مردان درصد 19. اندبوده

 .(1911 اردیبهشت 11 خبرگزاری ایسنا،)اندبوده

 و شخصی قدرت اعمال با انحراف گوناگون اشکال تمام به . فساد اقتصادی: فساد9-1

 افراد از دسته سه اقتصادی فساد پدیده در و است اطلاق قاب  شغلی مقام از نامشروع استفاده

 و اداری نظام در شاغ  کارمندان دولتی، عالیرتبه مدیران و سیاستگذاران شام  جامعه
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 جامعه و دولت متقاب  های وابستگی از یك هر. دارند دخالت خصوصی بخش در شاغلی 

 ارزیابی پارمترهای از یکی .گردد تبدی  شکنی قانون و فساد برای مناسبی بستر به تواند می

 سوء فساد، نوع ای . باشدمی اقتصادی فساد شاخص کشورها، اجتماعی و اقتصادی وضعیت

 اختلاس، رشوه، قالب در معمولا که است شخصی منافع جهت در مردم اعتماد از استفاده

 از عاری که نماید ادعا تواندنمی کشوری هیچ. کندمی ظهور اخاذی و کلاهبرداری تقلب،

. روبروست ومش پدیده ای  با هاستسال هم ایران اقتصاد. است اقتصادی فساد هرگونه

 موجب گسترده شفافیت عدم و قوانی  کیفیت پایی  سطح رانتی، ساختار وسیع، انحصارات

 . شود محسوب فاسد کشورهای زمره در ایران متأسفانه که است شده

 فقر، اعتیاد، ازدواج توان می را فحشا به زنان آوردن روی فحشا: عوام  و . فساد9-1

 بی  ناامیدی و یاس فضای مردان، وجود طلبی تنوع و خواهی ، زیادهاجباری، بیکاری

 طلاق و مردان مجدد ازدواج خانواده، تشکی  و ازدواج برای امکانات وجود عدم و جوانان

  .برشمرد

 یافته، مسال  سازمان اجتماعی، جنایات تأمی  خواهی، تبعیض، نظام اعتمادی، هویتبی     

امنیت اجتماعی  کننده تضعیف های اجتماعی ر آسیبروانی از دیگ اختلالات و و بیماریها زنان

 در جمهوری اسلامی بشمار می آیند.

 

 ایران در اجتماعی امنیت ایجادکننده عوامل پژوهی . آینده5

آن  تری مهم از برخی ذکر به که دارند دخالت اجتماعی امنیت ایجاد در متفاوتی عوام      

 :شود می پرداخته ها

 رسمی نهادهای بندی پای ویژه به و قانون دقیق اجرای گرایی، انونق محوریت قانون، .1-1

 .اجتماعی مقررات و قواعد به

 .جامعه در اجتماعی هایسرمایه دایره تعمیم و گسترش. 0-1
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 یکدیگر با جامعه اعضای متقاب  همکاری و ارتباطات تعاملات، و ارتقا دامنه افزایش. 9-1

 (.است آفری  تعلق و کننده حمایت تعهدآفری ، اعتمادزا، ارتباطی تنیدگی، درهم)

 خاص اعتماد بالعکس، و است بدبینی بر غلبه و بینی خوش معنای به اجتماعی اعتماد. 1-1

 در بنیادینی نقش «یافته تعمیم اعتماد» همچنی  باشد،می ارزش کم و کننده تخریب گرایانه،

 .دارد امنیت احساس

و سپهر  نیز عرصه و عمومی افکار مقاب  در و رسمیدولتی  نهادهای بودن پاسخگو. 1 -1

 .عمومی

 .جامعه کنترلی ساختار در تعهدورزی و اخلاقی سلامت با همراه اقتدار. 3-1

 اخلاقی صفات و اخلاق ارزشمندی و «خود در ارزش» یك عنوان به انسان ارزشمندی. 1-1

 اهمیت و هاآدم ارزش هشکا و اخلاقی نظام فروپاشی و «یافته تعمیم ارزش» یك عنوان به

 .غلطانید خواهد فرو توحش حضیض به را اجتماعی امنیت گروهی، مصلحت عنصر یافت 

 حقوق مرزهای و حدود تعیی  ویژه به اجتماعی، و فردی هایآزادی و حقوق تأمی . 1-1

 .رسمی نهادهای جانب از آن، به پایبندی و احترام و فردی

سطوح  در هاچالش و تشنجات کاهش و زدایی تشن  و جوامع سایر با روابط توسعه. 1-1

 .المللی بی  منطقه ای

 اجتماعی، متفاوت هایعرصه در مردم تمامی مشارکت برای دادن و فضاسازی میدان. 10-1

 هاانسان به مشارکت، از ناشی روانی پویایی و نشاط. مذهبی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی،

 (.1911 کاووسی، و امیری صالحی)بخشید خواهد دواریامی و شناختی روان آرامش رضامندی،

 

 ایران در اجتماعی امنیت مقوّم عوامل پژوهی . آینده2

 .دارد مستقیم رابطه اجتماعی امنیت با عمومی افکار در دولت اقتدار کاهش یا افزایش .1-1

 اعیاجتم امنیت میزان افزایش با مردم اجتماعی مطالبات به دولت پاسخگویی میزان. 0-1

 .دارد مستقیم رابطه
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 نظام در...  و رشوه خویشاوندی، رابطه، حاکمیت جای به قانون و مقررات حاکمیت. 9-1

 .دارد مستقیم رابطه اجتماعی امنیت کاهش یا افزایش با اداری

 در...(  و ایدز سرقت، طلاق، فقر،)اجتماعی هایناهنجاری میزان کاهش یا افزایش. 1-1

 .دارد مستقیم تأثیر اجتماعی امنیت به مردم نگرش

 مستقیم تأثیر شهر، یك در شهروندان بر حاکم قواعد مجموعه یعنی شهروندی نظام. 1-1

 عمومی، رفتارهای شهری، نق  و حم  ترافیك،)دارد اجتماعی امنیت کاهش یا افزایش در

 (.یکدیگر با شهروندان رفتار و ارتباط

... و مسک  جان، مال، از شهروندان درونی)خاطر امنیت یعنی عمومی امنیت احساس. 3-1

 حضور مانند) است دولت اقتدار و مندی قانون یافتگی، سازمان هایجلوه از خود که

 افزایش با...(  و اجتماعی هایناهنجاری با جدی مقابله و العم  عکس پلیس، مقتدرانه

 .دارد مستقیم رابطه اجتماعی امنیت احساس

 بالا) دارد مستقیم رابطه اجتماعی امنیت میزان با جامعه نگیفره یافتگی توسعه سطح. 1-1

 اخلاق دوستی، نوع یکدیگر، با هاانسان تعام  اجتماعی، شخصیت و درک سطح بودن

 (.گرایی

 پرورش، و آموزش)آموزشی نهادهای طریق از پذیری جامعه و آموزش سطح افزایش. 1-1

 اینترنت، مطبوعات، سیما، و صدا) غیررسمی و رسمی هایرسانه و...(  و عالی آموزش

NGOنهاد تری اصلی. دارد مستقیم نقش اجتماعی ناامنی میزان کاهش در...(  و ها 

 .باشدمی پرورش و آموزش اجتماعی، امنیت آموزش

 نقش( یکدیگر به نسبت شهروندان اجتماعی احترام و آداب زبان،) اجتماعی اخلاق. 1-1

 دسته هاینزاع و مشاجرات زیاد حجم) دارد اجتماعی تامنی کاهش یا افزایش در مستقیم

 ضعف از ناشی جملگی تصادفات و هازنی انگ اتهامات، لفظی، برخوردهای جمعی،

 (.باشندمی ایران جامعه در اجتماعی اخلاق
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 از که شهرهایی)دارد اجتماعی امنیت در مهمی نقش شهرها ساختار و معماری. 10-1

 کاهش را دولت و پلیس کنترل امکان نیستند، برخوردار ریشه نظم و معماری هارمونی

 سایر موجب ترافیکی، و رفتاری آشفتگی و نشینی حاشیه میزان طرفی از دهند؛می

 (.1911 کاووسی، و امیری صالحی)(گردندمی هاناهنجاری

 

 ایران در اجتماعی امنیت پیامدهای پژوهی . آینده5

 تمامی امنیت که پذیرفته شود اگر. است گسترده سیارب نیز امنیت پیامدشناختی حوزه     

 پیامدشناسی صورت ای  در سازد،می متأثر هژمونیك متغیر یك عنوان به را زندگی هایعرصه

 :از عبارتند اجتماعی در آینده امنیت پیامدهای از برخی. داشت نخواهد ایمحدوده امنیت

 .اجتماعی لمسا هایانسان های والا مقام و شخصیت تربیت .1-3

 .جامعه در گرایی عام و گرایی و منش جمع  روح تقویت. 0-3

 ساختارهای شهروندان و  نیز میان و شهروندان بی  ارتباطات و ارتقاء سطوح افزایش. 9-3

 .رسمی

 .اجتماعی شهروندان مؤثر حضور و مشارکت سطح توسعه. 1-3

 .سیاسی شهروندان و اجتماعی نشاط سطح توسعه. 1-3

 .کارآمدی از مثبت ارزیابی دلی  به جامعه در سیاسی حاکمیت مشروعیت تقویت. 3-3

 .ملی و اجتماعی فردی، سطوح در هاآرمان و اهداف یابی تعالی. 1-3

 رفتاری رادیکالیسم گیری شک  از پیشگیری و هادیدگاه صراحت و شفافیت افزایش. 1-3

 .افزاری سخت و افزاری نرم هایجنبش یا

 -سیاسی ثبات و نظم ملی، انسجام و یکپارچگی، همبستگی وفاق، اجماع، تقویت. 1-3

 .اجتماعی

 دایره و نقادی تفکر رشد و افزاری سخت هایچالش و تعارضات دایره تحدیدیابی. 10-3

 .دانش
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 امیری صالحی)قانون محوری و عقلانیت به معطوف عقلانی هایکنش و عقلانیت رشد. 11-3

 (.1911 کاووسی، و

 

 ایران در اجتماعی ناامنی پیامدهای پژوهی نده. آی5

 .خصوصی حوزه و عمومی حوزه تناسب و تعادل خوردن برهم .1-1

 .شناختی هستی امنیت کاهش و «اجتماعی نظم» بر «سیاسی رسمی نظم» غلبه. 0-1

 .غیرخودپرستانه و ملی هایآرمان وانهادن نتیجه در و جمعی نفس عزت کاهش. 9-1

 .جامعه واری توده و اجتماعی( هایمیانجی و ها)واسطهای جامعه مدنینهاده افول. 1-1

 هایارزش افول نتیجه در و «تعالی و رشد دغدغه» بر «بقا دغدغه» گرفت  پیشی. 1-1

 .یافته تخفیف و سطحی هایمعنایابی مقاب  در فرامادی

 سکینه و آرامش حس رفت  دست از و روانی اضطراب و فشارهای ها،نگرانی رشد. 3-1

 .درونی

 باط  دور و عمومی عرصه با رسمی ساختار هایاصطکاک و هاچالش دایره ارتقاء. 1-1

 سرمایه اجتماعی. فروپاشی

 اجتماعی تعلقات وانهادن و الگویی هویتیبی و بدبینی از ناشی فرهنگی پذیری آسیب. 1-1

 (.1911 کاووسی، و امیری صالحی)معرفتی بازتولید فقدان و

 صبح طلوع به امید و اخلاقی ارجمندی هایبرنامه اخلاقی و  فقدان پریدگی گ. رن1-1

 .صادق

 

 ایران در اجتماعی امنیت فقدان از ناشی هایآسیب پژوهی . آینده5

 احساس نوعی دچار مردم یا بربندد رخت جامعه از اجتماعی امنیت که صورتی در     

 و شد خواهد آن جانشی  آمد، خواهد دوجو به امنیت برای هاییجایگزی  شوند، ناامنی
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 احتمالی در آینده هایجانشی  ای  از برخی. گرفت خواهد دار عهده را آن کارکردهای

 :از عبارتند

 تعلق دادن دست از حتی و دیگران با تعاملات دامنه بست  و گرایی کاست فردگرایی، .1-1

 .محیط به

 .مدرنیته و صنعتی نظام لزوما نه و نظامیبی سمت به خانواده سنتی نظام . تغییر0-1

 (.حقیقی یا مجازی)مهاجرت شک  به جامعه از خروج .0-1

 .امنیت موجد منبع تنها عنوان به قدرت مبادی به نزدیکی برای طلبی فرصت .9-1

 .اجتماعی حضور و هاکنش در کاری محافظه و گرایی مراقبت .1-1

 غیرقاب  بلندمدت در آن از ناشی روانی یفشارها و هانگرانی افزایش گرایی؛ ناجی .1-1

 .داد خواهد سوق گرایی ناجی سوی به را مردم رفت، برون به می  و بود خواهد تحم 

 .خودپرستانه هایجویی منفعت و مطالبات خفت ها،آرمان یابی حضیض .3-1

 امیری صالحی)خاموش اجتماعی هایجنبش یا پراکنده قدرت هایکانون گیری شک  .1-1

 (.1911 کاووسی، و

 ساکنی  از بعضی بی  حتی مقاربتی هایبیماری و خیانت فساد، فحشا، گسترش .1-1

 .روستاها

 .متناسب ازدواج و مناسب کار کردن پیدا از تحصیلکرده دختران روزافزون ناامیدی .1-1

 (.1911)دارابی، (غیرمرفهی  و مرفهی ) اقتصادی نابسامانی .10-1

 

 گیری نتیجه

 با صرفاً را پایدار اجتماعی توان امنیت دهد که نمی پژوهی نشان می لعات آیندهمطا     

 وجوه اهمیت از روز به کرد چرا که روز محقق انتظامی و امنیتی رویکردهای و راهبردها

 اگر که مفهوم ای  به. شودمی افزوده آن افزاری نرم وجوه بر و کاسته امنیت افزاری سخت

 حفاظت اسلحه، قاضی، پلیس، مانند امنیت فیزیکی و اجرایی گذشته و حال عوام  در
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 ای  تمام بر علاوه در آینده داشته و دارند، امنیت تامی  در را اهمیت بیشتری ... و فیزیکی

 تصمیم توان اجتماعی، یکپارچگی سیاسی، نظام مشروعیت قبی  از افزارینرم وجوه عوام ،

 حرف... و اطلاعاتی فرهنگی، امور توسعه، و اقتصادی قوی مدیریت گیری،تصمیم و سازی

 که انددریافته پردازان نظریه و سیاستمداران امروزه. زنندمی امنیتی مباحث در را اول

 درست کارکرد و حکومتی سیستم امنیت بر ناظر عمدتا که کشور یك ملی امنیت تضمی 

 که است اجتماعی تامنی آوردن فراهم گرو در است، کشور در امنیتی - دفاعی نهادهای

 نقش هامولفه سایر میان در مولفه ای  که میزان هر به و است مردم امنیت بر ناظر عمدتا

 .بود خواهد تربالنده و ترهزینه کم پایدارتر، ملی امنیت باشد، داشته بیشتری

 اجتماعی معماری و مهندسی جامع طرح دهد که نداشت  پژوهی نشان می مطالعات آینده     

بحران  و شود مخدوش جامعه در مرجع هایشخصیت و الگوها شودمی باعث رهنگیف و

 پی در را هویت، بحران نفوذ و بحران ادغام و یکپارچگی اجتماعی های هچون بحران

 نظام کارکرد اصلاح سمت به باید پایدار، اجتماعی امنیت به لذا برای رسیدن .باشد داشته

 بدون اقدامی هرگونه گرنه و رفت حقوقی و صادیاقت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، های

 خواهد بود. ناپایدار و مدت کوتاه اقدامی اجتماعی عوام  به توجه
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 منابع
 یو فضا رانیا یاسلام یجمهور(. »1911ماشاءالله ) درپور،یمحمد و ح ،یتراب  ؛یافش ،یآزاد (1

، سال ششم، دفاع مقدسفصلنامه مطالعات ، «هاح  چالش یبرا ییراهکارها ؛یمجاز

 .111-111، صص 9شماره 

در پرتو  یتحول مفهوم بازدارندگ(. »1911روح اله ) ،یآباد  یعز یمحس  و ملک ،یاسلام (0

، 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو  ،«المل  یدر روابط ب ییامور معنا یبرجستگ

 .001-111، صص 0شماره 

، تهران: 5-5-5 شماره پژوهشی های رشگزا (.1910جامع ) روایتی اجتماعی امنیت (9

 .راهبردی مطالعات پژوهشکده

 ،«اجتماعی ناامنی یا امنیت پدیده بر ساختاری عوام  تأثیر» (.1911صدیقی ) غلامرضا اورعی، (1

 اسفند ماه. کشور، وزارت ،عمومی امنیت و توسعه همایش در شده اراله

در   ینو یهانقش رسانه یبررس(. »1911) دیناه ،یو کرد یعل ،یزاده، محمد؛ جعفر یبرجعل (1

، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو ، «المل   یدر عرصه ب سمیگسترش ترور

 .110-191، صص 1

 راهبردی. مطالعات تهران: پژوهشکده ،هراس و دولتها مردم، (.1911باری ) بوزان، (3

 کیهان. تهران: انتشارات  ،ساروخانی باقر ترجمه ،اجتماعی علوم فرهنگ (.1910آل  ) بیرو، (1

 امنیت» همایش در شده اراله ،عمومی امنیت و سیاسی توسعه (.1911علی ) بیگدلی، (1

 .ماه بهم  ،«ملی وحدت و عمومی

ترجمه  ،سیاسی توسعه در توالی و هابحران (.1910لئونارد ) دبلیو و بایندر، لوسی  پای، (1

 .راهبردی مطالعات تهران: پژوهشکده سروری، غلامرضا

 رانیا یاسلام یبر قدرت نرم جمهور یمبتن یراهبردها(. »1911مسعود ) ،یرضا و ملال ،یدیجن (10

، شماره 9دوره  ،یاسیفصلنامه راهبرد س ،«کایمتحده آمر الاتیدر مقابله با قدرت هوشمند ا

 .11-31، صص 1

 میاسلا جمهوری اساسی قانون در اجتماعی امنیت و دولت(. »1919عبدالرحم  ) حسنی فر، (11

 .09 شماره ، پاییز،فصلنامه دین و ارتباطات، « ایران
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رهبر معظم انقلاب  شهیدر اند یو فرهنگ یمقابله با نفوذ فکر یراه ها(. »1911قاسم ) ،یخانجان (10

، 1، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو «. (ی)مد ظله العالیاالله خامنه تیآ یاسلام

 .90-1صص 

 اردیبهشت 11، « 15 سال در ولادت نرخ افزایش و ازدواج هشکا» خبرگزاری ایسنا، (19

 .11001111313: خبر ، کد1911

 عاتماهنامه اطلا ،«جامعه در قانونگرایی تحقق در امنیت نقش. »(1910مرضا )غلا فر،خوش (11

 .119-111 شماره ،اقتصادی و سیاسی

در اعمال قدرت نرم  روانهیشبکه مسلمانان م گاهیجا(. »1911محس  ) ،یو خاک  یدارا، جل (11

، 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو  ،«رانیا یاسلام یبر جمهور دیبا تأک کا؛یآمر

 .11-13، صص 1شماره 

 ، چاپ دوم، تهران: امیر کبیر.آینده پژوهی انقلاب اسلامی(. 1911دارابی، علی ) (13

 رانیا یاسلام یت نرم جمهورقدر یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1911فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار (11

 .111-101، صص 0، شماره 1، دوره فصلنامه مطالعات قدرت نرمدو  ،«یفرهنگ یپلماسیدر د

فصلنامه  ،«رانیا یدر پرتو انقلاب اسلام یتیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 1911) میمر ،نژاد ییبایز (11

 . 003-111 ، صص01، شماره 1، دوره یانقلاب اسلام یپژوهش ها

 01 ، چهارشنبه«ایران در مخدر مواد مصرف آمار جدیدتری » ،ایت خبری تحلیلی الفس (11

 909301: مطلب ، کد1911 مهر

 هایسازمان مدیریت و گفرهن .(1911) اسماعی  کاووسی، سیدرضا و امیری، صالحی (00

  استراتژیك. تحقیقات مرکز نظام، مصلحت تشخیص مجمع: دوم، تهران چاپ ،فرهنگی

 ،راهبردی مطالعات فصلنامه ،«ملی استراتژی در امنیت جایگاه» (.1911) امیرحسی  علینقی، (01

 دوم. شماره پنجم، سال

  امیرکبیر. انتشارات: تهران نوزدهم، چاپ ،فارسی فرهنگ (.1911حس  ) عمید، (00

 قوس. نشر: تهران ،عمل و تئوری در المللبین روابط (.1910اصغر ) علی کاظمی، (09



 51/   ؛ مسعود مطلبیایران اسلامی جمهوری در اعیاجتم امنیت پژوهی آینده 

 

سازوکارهای تضمی  حقوق بنیادی  بشر در نظام »(. 1911اکبر ) ،بشیریو  پریسا ،کاظمی (01

، بهار 13، شماره 1، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه ، «حقوقی عمومی ایران

 .111-110و تابستان، صص 

 نی. تهران: نشر موفقیان، ناصر ،تشخص و تجدد (.1911آنتونی ) یدنز،گ (01

 در سازی ای؛ امنیتمنطقه هاینظم (.1911ام ) پاتریك مورگان، ای و دیوید لیك، (03

 راهبردی. مطالعات هران: پژوهشکدهت دهقانی، سیدجلال ترجمه ،نوین جهان

 امیرکبیر. انتشارات: ششم، تهران چاپ ،فارسی فرهنگ (.1939محمد ) معی ، (01

 بیروت. دارالمشرق، روی از ، افست09 چاپ اسماعیلیان، انتشارات تهران: م(.1119) اللغه فی المنجد (01
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