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 جستارگشایی

 یشه سیاسی اسالر و غرب اسات.  وساتی  ر  اند   وستی یکی اا مفاهیم مشترک  ر فلسفه و

اخالق ارسطو به ینوان یک هنجار مهم  ر حیات انسانی و اجتمایی برشمر د شادد و   ۀفلسف

نیی متفکرانی مانند فارابی، ابان مساکویه و خواجاه ن ایر باه ایان        می یشه اسالاند   ر حواد

لیبرالیسم و تأکیاد بار    ۀیشاند  .  ر ی ر مدرن و با حاکمیتاند مفهور توجه جدی نشان  ا د

متفکرانای همواون    اما  ر  وران اخیر، ،هور  وستی به حاشیه راندد شدانسان، مف« فر یت»

یشاه  اند  را  ر هابرماس با ایجا  پیوند باین  و مفهاور  وساتی و همبساتگی، باار  یگار آن      

 .  اند سیاسی احیا کر د

بطان فرهنا     را  ر " وستی"های معطوف به ایران اا جمله کشورهایی است که ارا 

هاای  اخلای و خاارجی و تحکایم      و اا آن بارای مقابلاه باا چاالش     ینی و ملی خو   اشته 

رغم وجاو  تناوو و    به همین  لیل  ر طول تاریخ یلی همبستگی  ر کشور بهرد جسته است.

تکثر اجتمایی وسیع  ر کشور، این تنوو و تکثر نه تنها تهدیدی برای هویت ملای باه شامار    

یکای اا   م سااخته و تقویات کار د اسات.    انساجار ملای را فاراه   هاای   رفته، بلکه شالو د  مین

هایی که  ر  و  هه اخیر برای همبستگی اجتمایی و همگرایی ملی  ر ایران به وجو   چالش

هاایی    هد با توجه به مؤلفه  میاولیه نشان های  اجتمایی بو د است. بررسی های شکاف آمدد،

 ولات بارای ایجاا     و تح یالت انان و تاال   ها  چون جوانی جمعیت، افیایش سطح آگاهی

شادن و   مختلف کشور اا یک طرف و موضاویاتی چاون جهاانی   های  توسعه متواان  ر بخش

تحریکات بیگانگان  ر جهت تضعیف امنیت ملی اا طرف  یگر، چهار شکاف اجتمایی نسلی، 

 ارای و مذهبی  ر طول  و  هه گذشته  ر سپهر سیاسای اجتماایی ایاران     می جنسیتی، قو

 اری قابل توجهی بو د است. اهمیت و تأثیرگذ

تحکیم همبساتگی ملای و    اجتمایی و های شکافبا ینایت به ارتباط و پیوند  و موضوو 

تقویت الفت و  وستی  ر جامعاه باه مفهاور یاار آن )یعنای مار ر باا یکادیگر و مار ر باا           

اجتمایی فوق و به ویژد تبیین نگار    های شکافشناسی  یبسحاکمیت( این مقاله  رصد  آ

همبستگی اجتمایی و ملی است تا اا رهگاذر ایان   های  ها به ابعا  و مؤلفه  و سرطیف شکاف

اجتمایی، تحکیم همبساتگی اجتماایی و    های شکافتحلیل، راهبر هایی برای مدیریت بهتر 

باه ایان هادف،     همگرایی ملی و تقویت الفت و  وستی  ر جامعه فراهم آید. برای  ساتیابی 



 49        1393سال بیست و سور/ تابستان  /شمارد هفتا  و یکم       

 

 هاای  شکاف ،اجتمایی  ر کشور های شکافاالت ایر پر اخته شو : آیا ؤتال  شدد است به س

ی هاا  اجتمایی به موضویات اساسای و مقولاه   های شکاففعالی هستند؟ نگر   و سر طیف 

محوری کشور چگونه است؟ نگر  جوانان، انان، اقوار ایرانی و اقلیت اهل سانت کشاور باه    

حاد متفااوت اسات؟ چاه     چاه  بعا  همبستگی ملی  ر مقایسه با کال جامعاه تاا    و اها  مؤلفه

راهکارهایی برای تقویت  وستی و تحکیم همبستگی اجتمایی و ارتقاء پیوناد باین  ولات و    

 توان ارائه کر ؟  میملت و افیایش همگرایی ملی 

 مبانی نظری. 1

 اجتماعی   های شکاف .1-1

شناسای   ای نادار ، اماا  ر جامعاه    ایی رواج گستر د ر یلور اجتم« شکاف اجتمایی»مفهور 

شناسان کالسایک باا ساه تعبیار متفااوت،       جامعه .سیاسی واجد اهمیتی  ر خور توجه است

 .3، قشربندی2 ، تضا 1اند: تعارض کر داجتمایی را توضیح  ا د و تبیین  های شکاف

ه اا تمااییات و  شناسی سیاسی یموماً برای اشارد به آن  سات  جامعه  ر« شکاف»مفهور 

ها به صورت ارا ی و اختیااری پدیاد    اا اینکه این تماییات و تفاوت  فارغ -پایداری های تفاوت

مور  استفا د قرار گرفته که  ر جریاان و روناد    -اند و یا به صورتی غیرارا ی و ت ا فی آمدد

تر مطالعاات  بیشا  اا ایان رو،  هندگان مشاهدد شادد اسات.    های انتخاباتی و رفتار رأی رقابت

اجتماایی، باه صاورت تجربای و ناا ر باه رفتاار سیاسای  ر          هاای  شاکاف معطوف به بحث 

است. آنوه  ر این مطالعه مور  توجه است، ناه محتاوای ایان مطالعاات،      کشورهای اروپایی 

اجتمایی  های شکافبندی  بلکه رو  آنها  ر شناخت ابعا  و اوایای این پدیدد و نحود تقسیم

 است.

مند هساتندکه  ریابناد    هاجتمایی یالق های شکافلور اجتمایی ااآن جهت به یالمان ی

های تعامال انساانی و    ها و یا الاقل، بخشی اا ساحت ساحت  ۀاجتمایی چگونه هم های شکاف

اجتماایی چگوناه و باا چاه      هاای  شکاف هند. به یبارت  یگر،  ساختار اجتمایی را شکل می

                                                                 
1. Conflict 

2. Collision 

3. Stratitification 
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روابا  باین افارا  و سااختارهای اجتماایی نفاون و رخناه        به تعامالت انساانی و   سااوکاری 

اسات کاه بسایاری اا مناایاات و      مهام اجتمایی اا آن جهت  های شکافد. شناخت اکنن می

اجتماایی   هاای  شکافشو ، یمدتاً ناشی اا  اختالفاتی که  ر سطح اندگی سیاسی مطرح می

کناد، مناایاات و    ر جامعه است. آن چییی که ممکن است امنیات یاک جامعاه را مختال     

ورای و  اجتمایی است. به همین  لیل یکی اا اهاداف سیاسات   های شکافاختالفات منت  اا 

 ،اجتماایی جلاوگیری شاو     های شکافاا تشدید  ر حد امکان اندگی سیاسی این است که 

 اجتمایی  ر یک جامعه است. های شکافیدر فعال شدن  ،نظم سیاسی  ایرا الامه

 هاای  شاکاف اجتماایی را باه  و  ساته     هاای  شاکاف توان  ی میبندی کل  ر یک تقسیم

اجتماایی   هاای  شاکاف سااختاری آن  ساته اا    های شکافساختاری و ت ا فی تقسیم کر : 

هاای ناتای و طبیعای     آیناد و ناشای اا ویژگای    هستند که به مقتضای وجو  جامعه پدید می

ار اجتمایی یک ضرورت تقسیم ک ،د. به طور مثال  ر همه جوامع بشریاجامعه بشری هستن

شو .  گیری طبقات اجتمایی می ناپذیر است و این تقسیم کار اجتمایی منجر به شکل اجتناب

شکاف ساختاری  یگری که به مقتضیات ماهیت جامعه بشری وجو   ار ، شکاف جنسایتی،  

جمعیتی به  و بخاش مار  و    نظرمیان مر  و ان است. همه جوامع بشری به طور طبیعی اا 

شوند. این شکاف ممکن است بالقود باقی بماند و یا باه یاک شاکاف     قسیم و تفکیک میان ت

هاسات. شاکی    ساختاری، شکاف نسال  های شکافاجتمایی بالفعل تبدیل شو . یکی  یگر اا 

هاای مختلاف اماری     ومیر ناوو بشار، پیادایش نسال     نیست که با توجه به یمر انسان و مرگ

سال و پیران  ر هر جامعاه کاه شاامل     یا نسل بیرگ طبیعی است، مانند وجو  نسل جوان و

شاو . ترکیاب جمعیتای یاک جامعاه و پیامادهای آن مانناد         ای اا افرا  آن جامعه مای  یدد

بر سپهر سیاسی جامعه بگذار . مانند پیاری جمعیات     میمه تأثیرتواند  نسلی می های شکاف

وانی جمعیات  ر   ر کشورهای صانعتی، کاه ایان کشاورها را  چاار مشاکل کار د و یاا جا         

شان را به چالش کشیدد اسات. افایایش جمعیات     کشورهای  ر حال توسعه که نظار سیاسی

تواند به ینوان یک منبع تهدید و یا منباع فرصات نگریساته     جوان جامعه و شکاف نسلی می

 شو .

شاو  کاه حاصال     اجتماایی گفتاه مای    هاای  شکافت ا فی به آن  سته اا  های شکاف

اماا   ،ای به وجو  آیاد  ها ممکن است  ر جامعه مع است. این نوو شکافت ا فات تاریخی جوا
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ت اا فی مواجاه    های شکافگذار معموالً با  ای  یگر پدیدار نگر  . جوامع  ر مرحله  ر جامعه

چه  ر جوامع سنتی و چه  ر جوامع  ر حاال   -قومی های شکافی مانند های شکافشوند.  می

مذهبی، شکاف مرکای و پیراماون، و...    های شکافبانی، فرهنگی و ا های شکاف -گذار و مدرن

هاا ممکان    شو . این شاکاف  ت ا فی هستند که  ر همه جوامع یافت نمی های شکافااجمله 

 )بشایریه،  است منشأ تاریخی، جغرافیایی و یا ریشه  ر تحوالت اجتمایی خاص  اشته باشند

1386). 

اجتمایی را اا حیث فعاال یاا   های  سیاسی، همونین شکاف شناسی جامعهنظران  صاحب

فعاال، نیماه فعاال و غیار فعاال.      هاای   کنند. شاکاف   میغیر فعال بو ن به سه  سته تقسیم 

اجتمایی هستند که نیروهای سیاسی بار محاور آن   های  آن  سته اا شکاف ،فعالهای  شکاف

طاع اماانی   هستند که  ر یک مقهایی  نیمه فعال شکافهای  شوند. شکاف  میتجهیی یا بسی  

خفته یا غیر فعال هم های  باشند. منظور اا شکاف  میخاص فعال و  ر مقاطع  یگر غیر فعال 

 اما ،برای بسی  سیاسی هستندهایی  اجتمایی است که واجد پتانسیلهای  ن  سته اا شکافآ

 .(103 ، ص1382 ،)بشیریه اند  ر حال حاضر نیروهای سیاسی بر محور آنها تجهیی نشدد

بسته به نوو شکاف، یعنی اینکه شکاف فعال باشد یا غیر فعال، و یا شکاف متراکم باشاد  

اثار و   ،متاراکم  هاای  شاکاف رساد   یا متقاطع، آثار و نتای  هم متفاوت خواهد بو . به نظر می

ت اثر اثر و نتیجه مثبت. مییان و شدت و حدّ ،متقاطع های شکافمنفی  ر پی  ارند و  ۀنتیج

ه فعال یا غیرفعال بو ن شکاف بستگی  ار . آنوه  ر این مطالعه  ارای اهمیت و نتیجه هم ب

 هاای  شاکاف باشد. به یبارت  یگر، اهمیت  شناختی می اساسی است آثار و نتای  منفی جامعه

البته نباید فرامو  کار    شناختی است. اجتمایی بیشتر معطوف به آثار و نتای  منفی جامعه

مثبت شکاف اجتمایی متقاطع  ر جامعه این است کاه باین افارا      ترین اثر و نتیجه که مهم

ساالری  ر جامعاه   به شایستهمنجر تواند  کند و این رقابت هم می یک جامعه ایجا  رقابت می

شو . یعنی رسیدن افرا  را به رأس هرر منابع کمیاب بر اساس رقابات تنظایم نمایاد و ایان     

سااالری را  ر جامعاه تقویات کناد. اماا باه لحاا          تواند شایساته  رقابت هم به نوبه خو  می

بختای   تیارد  أچراکه منش؛ شناختی شکاف اجتمایی آثار و نتای  منفی ایا ی نیی  ارند جامعه

شوند. این مار ر  ر مبااراد بارای موفقیات، باانادد و سارانجار وابساته،         بسیاری اا مر ر می

ست و اغلب بارای بقاا و انادد مانادن     شوند. اندگی آنها بدون امید ا قدرت، یا استثمار می بی



 های اجتمایی و ارائه راهبر هایی برای تقویت همبستگی ملی  ر ایران شناسی شکاف آسیب 52   

 

های اجتمایی با گستر  فقر، افیایش جارر   توان گفت شکاف کنند.  ر مجموو می مباراد می

بختای مار ر    و اا بین رفتن ارا  نفا  باا تیارد    و جنایت، تن  ا ن به مشاغل بد، استثمار

 پیوند  ار .

 ر جامعاه وجاو   ار :   اجتمایی اینکه سه منبع کمیاب  های شکافجان کالر  ر مور  

توایاع    لیال باه   ،یاد آ ای  ر جامعه پدید می قدرت، ثروت و منیلت و هر جا شکافی و مناایه

نایا النه این سه منبع کمیاب است. این سه منبع ممکن است به صاورت یا الناه یعنای بار     

 ر هار  و   .ساالری و یا به صورت غیریا النه یعنی بر مبنای تقرب توایع شو  مبنای شایسته

ی  ر جامعه به وجو  بیاید. نکته مهم آن اسات کاه باین هماه     های شکافصورت ممکن است 

 شکافی فعال خواهد شد کاه مبناای آن توایاع مناابع کمیااب بار       ،اجتمایی های شکافاین 

ای )تقرب( صورت گرفته باشد و شکافی غیر فعال خواهد بو  که توایاع   اساس رو  نایا النه

این  می بنابر این اگر نظا .ساس رو  یا النه )شایستگی( صورت گرفته باشدمنابع کمیاب برا

ی هاا  سه منبع کمیاب، یعنی قدرت، ثروت و منیلت را به صورت یا النه توایع کناد، شاکاف  

فعال  ر جامعه پدید نخواهد آمد. مرا  اا توایع یا النه ایان اسات کاه قادرت را باه وسایله       

ک توایع کند، ثروت را به نحوی توایع کند که به رفاد یماور  ابیارها و سااوکارهای  موکراتی

 ر غیار ایان صاورت بایاد      ؛افرا  جامعه باشد و منیلت را براساس اصل شایستگی توایع کند

 فعال  ر جامعه باشیم. های شکافمنتظر 

 دوستی در فلسفه سیاسی .1-2

ب اسات. افالطاون اا   اندیشه سیاسی اسالر و غر  وستی یکی اا مفاهیم مشترک  ر فلسفه و

جمله فیلسوفانی است که به این مفهور پر اخته و بین یشق و  وستی  ر نظار مثلی رابطاه  

تار اا ایادد    نااق  ای   وستی  ر  نیاای واقعای  ر مرتباه    ،برقرار کر د است. اا نظر افالطون

و  ل شادد ئبرخالف افالطون، ارسطو برای موضوو  وستی اهمیت ایا ی قا . وستی قرار  ار 

بر این یقیدد است که  وستی و محبت  ر اندگی اا ساه منباع لاذت، خیار و فایادد پدیاد       

ترین نوو  وساتی را   و اصیل نامد میآید. او  وستی ناشی اا لذت یا فایدد را  وستی کانب   می

و به این یقیدد است کاه  ر  وساتی مبتنای بار خیار، خیار         اند می وستی مبتنی بر خیر 

 .(1384شو  )منوچهری،   میو  آنها خواسته  وستان به خاطر خ
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نیی  وستی جایگاد قابال تاوجهی  اشاته و متفکرانای چاون       می سیاسی اسال ۀ ر فلسف

فارابی، همانند ارساطو، انساان    .اند فارابی، ابن مسکویه و خواجه ن یر به این موضوو پر اخته

 یگر وابسته  های به انسان طبیعتاً"  اند و معتقد است که انسان  میرا بالطبع موجو ی مدنی 

چارا   ؛شو   میآنها به رسیدن به کمال ناشی  به حضور  ر اجتماو، اا نیااها  . نیاا انسان"است

طبیعی او قرار  ا د شدد است برسد، مگر  ر  که ممکن نیست انسان به کمالی که  ر سرشت

 "محبات " هاد،    مای پیوناد   آنوه ایضای مدینه و مراتب آنها را با یکادیگر  .اندگی اجتمایی

حفا ات اا مدیناه و    امال محاور، ضاامن بقاا و ی    و رواب  یدالت "یدالت" که  ر حالی ،است

یادل، تاابع   "یامل ائتالف و ارتباط ایضای مدیناه اسات.  ر واقاع     ایضای آن است، محبت،

 آرا و"منت  اا اشتراک نظر اهال مدیناه  ر    ایضای مدینه، اساساً . محبت میان"محبت است

رغم توجه متفکران کالسیک غرب به مفهور  وساتی،  ر ی ار مادرن باه      یلی .است "افعال

ویژد توجه به امنیت باه جاای    هیشه لیبرالیسم و تأکید بر فر یت انسان و باند   لیل حاکمیت

امیناه   ،فضیلت،  وستی به حاشیه راندد شد. اما بااگشت متفکرانی چون نیوه به این هنجار

یاورگن هابرمااس  و    آن فراهم ساخت.  ر این میان ژاک  ریدا و  وباردن را برای مطرح شد

ناد.  ا همتفاوت به احیای این مقوله  ر  نیای معاصار پر اختا   ۀمتفکری هستند که به  و شیو

و  ا پار ا  مای یشه سیاسی اند   وستی  ر تاریخهای  به واساای روایت ، ریدا با نگر  بدبینانه

اما هابرماس با ابتناء بار مقولاه همبساتگی،     ، هد  میرحمانه خویش قرار  آنها را مور  نقد بی

وق اکند. هنجااری کاه همیماان توجاه باه حقا        میبدیلی معاصر برای هنجار  وستی یرضه 

 ر واقاع   .(137 ، ص1390 بحرانای،  و پاور  ویش  ار  )یلاوی ارا  ر خ  میواوصی و یماخ 

ه سیاسای هابرمااس اسات. باه نظار وی،  ر      پیوند فلسفه اجتمایی و فلسف ۀنقط ،همبستگی

سیساتماتیک   ساااوکارهای ی )مدیریتی( یهای اجتمایی غیرارتباطی، پول و قدرت اجرا نظار

طاور   کنندگان، بلکه باه  را نه اا طریق مقاصد مشارکتها  همگرایی اجتمایی هستند که کنش

نظاار ارتبااطی،    کنناد. اماا  ر یاک     مای مخفی اا آنها و اا طریاق نها هاای قاانونی هادایت     

بارای    میگیار  و چوناان منباع ساو      مای همبستگی  ر کنار  و حواد اقت اا  و  ولات قارار    

هاا و   هاا و  یادگاد   کند. همبستگی همانا اشتراک اساسی )اولیاه( ارا    میی یمل گذار قانون

  اری ارا  انجارام است و چه کایی مهاه چه چیاست ک باباین یک فهم و تعبیر مشابه  ر 

ی تبدیل یی به قدرت اجراگذار قانونن  ار . اا طریق همبستگی، قدرت ارتباطی اا مسیر  ا 
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یناوان   هوجه قاانون یاار با   با ای هم  ینوان آن نوو رابطه همفهور همبستگی را بوی  .شو   می

باه ماوار  یینای و     وجه توجاه خااص  با یکسان با همگان و هم  مبنای یدالت یعنی برخور 

 پیوناد  وساتی و همبساتگی  ر    .(1383)مناوچهری،   گیار    مای  ر نظر  " یگری"م داقی 

هاا،   یشه هابرماس، یالود بر برقراری نظار و آرامش اجتمایی مطلوب بارای حیاات انساان   اند 

کاه  را اندگی نیک و حرکت  ر مسیر تعالی و  ستیابی به غایت انادگی مطلاوب   های  امینه

آور . مضاف بر این  رک رابطه احیای مفهاور  وساتی     میفراهم  ،و سعا ت است همان خیر

 رماانی بسایار باا اهمیات      آن مانند  اناش روان اا پیش   مییلهای   ر  ورد معاصر با معرفت

پر اای متفکرانی چاون اریاک فارر و هاناا      یشهاند ( تأثیر147 ، ص1387-8پور،  است )یلوی

، اناد  ای تحلیل کر د شناسانه و تو د پا را بر مبنای نظریات روانآرنت که وقوو فاشیسم  ر ارو

احیای مفهور  وستی و پیوند آن با همبستگی توس  هابرماس اا این نکته  ریف حکایت  بر

ویژد جواماع  ر حاال گاذار، توجاه باه       هکند که  ر جوامع  ستخو  تحول و  گرگونی ب  می

 بسیار ضروری است. مقوله  وستی و پیوند آن با مفهور همبستگی

 وحدت و همبستگی ملی .1-3

ملی مانناد بسایاری اا مفااهیم رایا   ر یلاور انساانی، مااهیتی        « انسجار»یا « همبستگی»

و یلاور   شناسی جامعهکه  امنۀ بررسی آن اا   ار . چنانای  رشته پیویدد، چندوجهی و میان

  می. یادر اساتقالل مفهاو   شناسی اجتمایی گستر د است سیاسی تا مطالعات فرهنگی و روان

 ر نی  برخی نویسندگان تا به آنجاست که معنایاابی آن  « انسجار ملی»یا « همبستگی ملی»

، یای مفاهیم هموون وفاق ملی، انسجار اجتمایی، هویت مل را تنها  ر رابطۀ تنگاتن  با پارد

 اند. اجماو اراشی توصیف کر د

، انسجار و پیوساتگی  اند ی ملی پر اختهشناختی به همبستگ کسانی که اا  یدگاد جامعه

. ایان  اناد  ترین مرحله پیوند اجیای مختلف یک جامعه  انسته یافته ترین و توسعه ملی را کامل

ند: فرایناد  هسات  و مرتب  باا یکادیگر بارای جامعاه قائال       میسه فرایند یمو ،شناسان جامعه

آناان معتقدناد افارا  یاا     ع، فرایند تفکیک یا تمایییافتگی و فرایند پیوستگی یا انسجار. یتجم

کنشگران اجتمایی بر اثر متغیرهای اقت ا ی، اجتمایی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی  ر کناار  

 ر ایان میاان، نیروهاای ماا ی و      اماا  هند،   میهم قرار گرفته و یک تجمع انسانی را شکل 

را  ان افا ابیا هاا   و رقابت و تخ  ی شدن امور و فعالیتها  طلبی انسان رتمعنوی و سیل قد
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هاای   و اقشاار مختلفای باا  امناه    هاا   آور  و افرا  باه گارود    میی به وجو  اه تمایاایک جامع

شوند. این گرود با ایمال سلطه بار رفتاار     میو نژا ی تقسیم  می خانوا گی، جنسی، شغلی، قو

کنناد.  ر واقاع     مای مقید به رفتاری خاص و پیروی اا هنجار معینی  افرا   رون گرود، آنها را

هاا،   ارا   میشو  که  ر بر ارندد تماا   میسبب پیدایش نظار نما ین خاصی ها  پیدایش گرود

به سبب تمایییاافتگی و  ها  هنجارها، سبک رفتار، نحود اندگی و ارتباطات است. افیایش گرود

شو    میایا ی های  فرهن  گیری خر د ت ا ی، سبب شکلتکثر نظار اجتمایی، فرهنگی و اق

متوجاه  هاا   ها، ما را به اهمیت وحدت یا همبستگی میان گرود فرهن  و تبعات پیدایش خر د

شاو  کاه پیوند هنادد      مای ای به نار وفاق یا همبستگی مطرح  لهئساا . به این جهت مس  می

 (.156 ، ص1383میان واحدهای اجتمایی متمایی است )افروغ، 

 آنکنناد و   مای همبستگی ملی را با توجه به هویت تعریف  ،نظران برخی  یگر اا صاحب

 انند که   میی بیرگی «ما»را احساس تعلق خاطر و تعهد مشترک افرا  به اجتماو ملی یا آن 

بخشاد. اا نظار ایان  ساته اا متفکاران،  ساتیابی باه انساجار یاا            میبه افرا  هویت جمعی 

پذیر نیست. وجو  بنیا های  دون وجو  شرای  نهنی و یینی مولد آن امکانهمبستگی ملی ب

گیاری و تبلاور    بخش، به خو ی خاو  بایاث شاکل    ی نیی بدون  خالت ین ر آگاهیلاتحا  م

بخش اسات کاه مجمویاه شارای  یینای       شو .  ر حقیقت این ین ر آگاهی  مییینی اتحا  ن

نهنی اتحا  و انسجار ملای را  های  و امینه آور  میهمبستگی ملی را به شکل هویت ملی  ر 

ساا . به این ترتیب، تحقق همبستگی ملی و تجلی آن، به آگاهی اا هویات ملای و     میفراهم 

 (. 24 ، ص1386شناخت آن بستگی  ار  )احمدی، 

مختلاف  هاای   چند  رخ وص مبانی همبستگی ملی بین اصاحاب و یالماان رشاته    هر

ما  ر مور  ابعا  وحدت و همبستگی ملی اجمااو نظار نسابی    ا ،اختالف نظرهایی وجو   ار 

نظاران باه تناساب     توان انکار کر  که هر یک اا این صااحب  اگر چه نمی ،قابل مشاهدد است

کنند. باا توجاه باه پیوناد      کید میأرشته خو  بر یک یا چند بعد خاص اا ابعا  وحدت ملی ت

به ینوان حلقه واساطه  « هویت ملی»ر  ر این مقاله مفهو هویت ملی و وحدت ملی، می مفهو

شد. انتخاب ایان رویکار     اجتمایی و همبستگی ملی  ر نظر گرفته  های شکافتحلیل رابطه 

که  ر جوامع  ر حال نوساای کاه  ر حاال تجرباه     استنظری مبتنی بر این تجربه تاریخی 

را باه چاالش    فرآیناد نوسااای   اجتمایی غالبااً  های شکاففرآیند تغییرات اجتمایی هستند، 
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ها  ر سطح اجتمایاات ملای    های حاصل اا این گسیختگی کشند و برای حل و رفع بحران می

 ر چناین شارایطی    .باید به ابیارهایی برای برانگیختن حا  همبساتگی ملای تجهیای شاد     

 ین، گذشته تااریخی و مناافع     های نما ین مانند ابان، گیری اا توانایی با بهرد« هویت ملی»

بار هماین اسااس ابعاا   ینای،       تواند به وفاق و همبساتگی ملای یااری رسااند.     مشترک می

تاا اا منظاری     ریا گ مینظر قرار  سرامینی، سیاسی، اجتمایی و فرهنگی همبستگی ملی مد

 اجتمایی بر وحدت ملی تبیین گر  : های شکافثیر أشناسانه ت آسیب

رفتاری و پیامادی و نیای    ابعا  مختلف ایتقا ی، مناسکی،  ینداری  ر .بعد دینیالف( 

 ؛هویت  ینی )خو  را  یندار  انستن(

تمایال باه حضاور  اوطلباناه  ر جبهاه  ر       افتخار به ایرانی باو ن،  .بعد سرزمینیب( 

نهایات   ر تمایال باه مهااجرت اا ایاران بارای همیشاه و         صورت وقوو یک جن  ناخواسته،

 ؛تع ب ایرانی

احسااس وجاو  ایتماا       ایی  ر جامعه،احساس وجو  یدالت اجتم .بعد اجتماعیپ( 

نهایات مشاارکت    ر و ایتماا  باه مشااغل مختلاف( و      می اجتمایی  ر جامعه )ایتما  یماو 

 ؛مدنی و سیاسی  های صنفی، ها و تشکل مر ر  ر انجمن می یمو

گاران و   نها های سیاسای و کانش    مییان ایتما  مر ر به اصل نظار، .بعد سیاسیت( 

ارایاابی    گویی مسئولین، احساس امنیات سیاسای شاهروندان،    س پاسخاحسا  مسئولین نظار،

 ؛یملکر  اقت ا ی نظار

 .ها تاریخ مشترک، ابان فارسی و یملکر  رسانه .بعد فرهنگیث( 

 روش پژوهش. 2

اجتمایی  های شکاف شناسی آسیب قابل اتکا جهتهای   ر این بررسی برای  ستیابی به  ا د

هاای   ستگی اجتمایی و وحدت ملی اا رو  تحلیال ثانویاه یافتاه    ر ایران و تأثیر آن بر همب

پژوهای   هاا  ر سیاسات   یکی اا کارآمادترین رو   ثانویه پژوهشی استفا د شدد است. تحلیل

هاای   کند.  ر این رو ، پژوهشگر خو  به تولید  ا د است که اا اطالیات موجو  استفا د می

بلکاه باه    ،پار اا   و م احبه و... نمی نامه پرسشهایی مانند   مور  نیاا پژوهش اا طریق رو 

شاو  کاه    اساتفا د مای   می کند. تحلیل ثانویاه هنگاا   های موجو  اقدار می تحلیل مجد   ا د

 اناد. تحلیال    های مناسبی وجو   ار  و پژوهشگر کیفیت آنها را قابل قبول می مجمویه  ا د
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های متعد ی انجاار   ها و تکنیک و ها با ر ها بر حسب اقتضای پژوهش و نوو  ا د مجد   ا د

 ،توان با استفا د اا تحلیل ثانویه انجار  ا  ایمال آماری که می ۀشو . به ینوان نمونه،  امن می

 ، ص1379پیویدد متغیر است )ماژرااک، های  ساای اا ارایابی رواب   و متغیرد سا د تا مدل

سااختار تحلیال ثانویاه و     ،(.  ر واقع، این پژوهشگر است که بساته باه پرساش پاژوهش    66

 آمادد اا چناد   اا نتاای  باه  سات    ،کناد.  ر مطالعاۀ حاضار    مراحل آن را تعریف و ایمال می

نامه و طرح پژوهشی  ر تحلیل ثانویه اساتفا د   پیمایش ملی و مقاالت مستخرج اا چند پایان

هاای   ا د بعضای  با توجه به اینکاه   تحلیل شدد است. شدد و  ر راستای هدف مقاله تجییه و

تار باا یکادیگر تلفیاق و      های بهتر و ماتقن  ها برای  ستیابی به تحلیل موجو   ر این پژوهش

باه هماین    ؛پذیر نبو د است ارجاو  قیق و جییی به منابع مور  استفا د امکاناند،  ا غار شدد

شدد  ر این مقاله برای اطالو خوانندد به صورت یکجاا  ر   های استفا د  لیل فهرست پژوهش

به  لیل  رفیات محادو  یاک مقالاه و تعادا  بسایار ایاا          همونین ایان مقاله آمدد است.پ

آن اساتخراج شادد، امکاان اساتنا       جداول آماری مندرج  ر طرح پژوهشی که این مقالاه اا 

 ر موار  معدو ی اا جداول آماری  ر خالل ماتن اساتفا د    وجیئیات آماری ممکن نگر یدد 

 شدد است. 

 

 

 همبستگی ملی ثیر آن برأاجتماعی وت های شکافشناسی  آسیب. 3

نسلی و جنسایتی و   ،اجتمایی موجو   ر جامعه ایران  ر شکاف ساختاری های شکافاا بین 

 هاد   نشان مای ها  و مذهبی برای بررسی انتخاب شدد است. بررسی  میقو،  ر شکاف ت ا فی

. ناد ا اهمیت ایا ی  ر ایران باو د   ارایاین چهار شکاف اجتمایی  ، ر طول یک  هه گذشته

 بو ن نیست. به معنای فعال باید توجه  اشت اهمیت آنها الیاماً

 ؛با توجه به جوانی جمعیت  ر ایران .شکاف نسلی -

هاا و حضاور روباه رشاد اناان  ر       با توجه به افییش سطح آگاهی .شکاف جنسیتی -

 ؛سیاسی و اجتمایی کشورهای  یرصه
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فارس، ترک، کر ، لار، بلاوو و یارب      میهویت یمدد قو 6واجد ایران  .شکاف قومی -

، تارکمن، بختیااری را نیای     تاری چاون قشاقایی    کوچک میهای قو است. هرچند برخی هویت

 .اند برشمر د

 .با توجه به وجو  هموطنان اهل سنت  ر مناطق کشور. شکاف مذهبی -

 شکاف نسلی .3-1

ه مناسبات نسلی  ر ایران و نیای فعاال یاا    ب« شکاف»خ وص اطالق یا یدر اطالق صفت   ر

نظار   نظران و پژوهشگران این حاواد اخاتالف   بین صاحب خفته  انستن این شکاف اجتمایی، 

جدی وجو   ار . این نظرات شامل طیفی اا قائلین به انقطااو کامال نسالی تاا ر کننادگان      

هاای میادانی    یافتاه نظرهاا باه    باشد. بخشی اا ایان اخاتالف    میوجو  شکاف نسلی  ر ایران 

گر  . باه یباارت  یگار     ها  ر تحلیل باا می متفاوت و برخی  یگر به تفاوت رویکر ها و رو 

هاا   یملیاتی  ر تعیین معیارهای تشخی  شکاف نسلی  ر پژوهش و می نویی اغتشا  مفهو

 رصادی میاانگین    6یشمندان و پژوهشاگران اخاتالف   اند برخی  ،برهمین اساس .وجو   ار 

، که برخای  یگار    ر حالی ؛اند  انسته« شکاف گستر د و یمیق» و نسل را به ینوان  نمرات

 اناد  های مختلف نکر کار د  میان نسل« طبیعی های تفاوت»اختالف بیشتر اا آن را به ینوان 

و پیادا کار ن   « نسال »همونین تلقی پژوهشاگران اا مفهاور    .(103، ص 1386، ساا )چیت

باشاد.  ر   های این حواد می م ا یق یینی آن  ر ایران اا  یگر  الیل اختالف نظر  ر تحلیل

توان به سه  سته   می ،مناسبات نسلی  ر ایران وجو   ار   ر مور که  هایی را هنظری ،مجموو

 تقسیم کر :

ارجاو شکاف نسلی  و با اند سخن به میان آور د« او نسلیانقط»که اا  کسانی ، سته اول

و ناکارآمدی حکومات را ساه یامال      میبه مدرنیته، شکاف بین سنت و مدرنیته، انقالب اسال

(. باا  81-82 ، صا  1382)قا ری،  اند اصلی شکاف فرهنگی و انقطاو نسلی  ر ایران  انسته

ه، جامعاه  ر معارض یاک انقطااو نسالی      ایران با مدرنیتا  ۀیابی شکاف نسلی  ر مواجه ریشه

با ارجااو تااریخی شاکاف نسالی باه قبال اا        .(161 ، ص1382دد است )آقاجری، شارایابی 

انقالب، تحوالت انقالبی و تغییرات تند و ناگهانی را بایاث گسساتگی و انقطااو باین نسالی      

 .(243 ، ص1382است )توسلی، شدد  انسته 
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 ر کشاور هساتند. باا اشاارد باه رشاد       « نسالی  شاکاف »ل به ئکسانی که قا ، سته  ور

نسلی  های شکافجامعه ایران  چار   اند جمعیت جوان کشور و تغییرات فرهنگی، انیان  اشته

باا بررسای   نیای   ر تحقیقای   .(258 ، ص1382ناه انقطااو نسالی )یبادالهیان،      ،شدد اسات 

نوان یک پدیادد یاار   که شکاف نسلی به ی اند های پدران و پسران به این نتیجه رسیدد ارا 

 (. 63 ، ص1377 ر جامعه وجو   اشته است )تیموری، 

ل به یدر وجو  شکاف نسلی  ر کشور هساتند. جلیلای   ئپژوهشگرانی که قا ، سته سور

 ،ها  ر ایاران وجاو  نادار     رسد که اساساً شکاف میان نسل می ر پژوهش خو  به این نتیجه 

ع وجو   ار  )جلیلی، اجوام میآنوه هست اختالفات ناچییی است که به طور طبیعی  ر تما

های جمعی اا ما ران و  ختران باه ایان نتیجاه     (. توکلی نیی با بررسی ارا 71 ، ص1378

( 376 ، ص1382 شدد قابل توجه و معناا ار نیسات )تاوکلی،    مشاهدد های تفاوترسد که  می

با بررسی رابطه ساختار اراشی و مناسبات نسلی به این نتیجه رسیدد اهرا  اریاپور  همونین

سااالن  ر حادی نیسات کاه بتاوان اا آن       اراشی موجو  بین جوانان و بیرگهای  که تفاوت

 ، رونای شخ ایت  هاای   سااالن و جواناان  ر الیاه    ینوان گسست نسلی نار بر . بین بیرگ به

بیرونی یا پیروی اا هنجارها مانناد گارایش   های  ماهوی وجو  ندار  و تنها  ر الیههای  تفاوت

 .(20 ، ص1386مد است که تفاوت وجو   ار  ) اریاپور،  به نوگرایی و

ها بین نسل جاوان و   رغم وجو  برخی تفاوت  هد یلی های این پژوهش نشان می بررسی

ن اراشی، نگرشی، فرهنگی، فکری و رفتاری، شکاف نسالی باه یناوا    نظرسال کشور اا  بیرگ

ایان پاژوهش نشاان    هاای   هموناین یافتاه   یک شکاف فعال اجتمایی  ر کشور وجو  ندار .

 هد ابعا  مختلف وحدت و همبستگی ملای اا ناحیاه ایان شاکاف اجتماایی  ر معارض        می

پژوهشی اشاارد  های  هایی اا نتای  و یافته آسیب یا تهدید جدی قرار ندار .  ر ا امه به بخش

 شو : می

ساال( و   35- 50سااالن )  ساال( باا میاان   15 -34) نگار  جواناان  باین   .بعد دینيی 

ای  تفااوت قابال مالحظاه    ،سال(  ر ابعا  ایتقا ی و تجربی  یناداری  50ساالن )باالی  بیرگ

 .)حداکثر یکی  و  رصد( وجو  نداشته است
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پیامادی  یناداری و    ساالن  ر بعد مناساکی و  ساالن و بیرگ بین نگر  جوانان با میان

ها ایا  و معنا ار نبو د  اما این تفاوت ،خور  ی به چشم میهای تفاوتس هویت  ینی نیی احسا

 . رصد( 6 رصد و بعد پیامدی  4) ر بعد مناسکی  است

ماور  مطالعاه بعاد سارامینی همبساتگی ملای        های شاخ  می ر تما .بعد سرزمینی

سااالن تفااوت    و بایرگ سااالن   ها بین نگر  جوانان با میان  ر قریب به اتفاق پژوهش تقریباً

 . رصد( 6)حدو   معنا اری وجو  نداشته است

 هاد احسااس وجاو  یادالت      های مختلف نشان مای  های پژوهش یافته .بعد اجتماعی

سااالن و    رصد( اما بین نگر  جوانان با میاان  50اجتمایی  ر جامعه ایران پایین بو د )ایر 

 9تاا   1هاا باین    ار  )تفااوت نگار   ناد  ساالن  ر این خ وص تفاوت معنا اری وجاو   بیرگ

 . رصد(

ایتماا ی   سطح بای اما  ،سطح ایتما  اجتمایی  ر جامعه ایرانی به طور کلی پایین است

 6الای   5) باو د اسات   ساالن بیشتر ساالن و میان  ر میان جوانان  ر مقایسه با بیرگ  مییمو

ای اا  مااهوارد  اینترنتای و هاای    رصد( نکته قابل توجه اینکه ایتما  جوانان به اخباار رساانه  

 . رصد( 44به  53) ملی بیشتر بو د است  رسانه

ها و نها های سیاسای و مادنی  ر مجماوو     افرا   ر قالب تشکل  میمییان مشارکت یمو

 رصد )مشارکت  ر احایاب   3 رصد است که  و سر طیف این مشارکت اا حداقل  30تا  20

هاای ماذهبی(  ر نوساان اسات. اماا       هیئت  رصد )مشارکت  ر 38های سیاسی( تا  و تشکل

ها  ساالن را  ر تشکل طبیعی که یضویت و مشارکت جوانان و بیرگ های تفاوتفارغ اا برخی 

هاای   کند )مانند یضویت و مشارکت جواناان  ر انجمان   و نها های خاصی بیشتر یا کمتر می

ی اولیاء و مربیاان(  ها ساالن  ر انجمن های وراشی و یضویت و مشارکت بیرگ تشکل و می یل

 ساالن تفاوت ایا  و معنا اری وجو  ندار . ساالن و بیرگ بین مییان مشارکت جوانان با میان

های اجتمایی  ر سطح کالن، نگر  مر ر  ر پیمایشبیشت ،براساس نتای  .بعد سیاسی

هاای اقت اا ی و    اما مییان کارآمدی  ولت  ر بخش ،مثبت است« مشروییت اصل نظار»به 

میایان نارضاایتی اا    ،آمادد  سیاسی چندان مطلوب نظر مر ر نیست. براساس نتای  به  سات 

اوضاو سیاسی کشور و طرفداری اا تغییرات  ر نظار سیاسی موجو   ر بین جوانان به مراتب 

 بو د است.  ساالن بیشتر ساالن و بیرگ اا میان
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ستگی ملای مثبات و   نگر  یمور جامعه به ابعا  فرهنگی وحدت و همب بعد فرهنگی:

مربوط به ابان فارسای  های   رصد پاسخگویان به گویه 90)موافقت باالی  بخش است رضایت

سااالن  ر ایان امیناه     ساالن و بایرگ  و تاریخ مشترک ایرانیان( و بین نگر  جوانان با میان

 خور . تفاوت چشمگیر و معنا اری به چشم نمی

رغم  ای و نیی یلی های ماهوارد ی به شبکههای اینترنتی و  سترس با وجو  گستر  سایت

  هاا هساتند،   تارین مخاطباان و کااربران ایان رساانه      ترین و اصالی  اینکه جوانان یکی اا مهم

هاای مختلاف وحادت و     ها بر نهن و نگر  جوانان باه ابعاا  و مؤلفاه    گذاری این رسانهتأثیر

 همبستگی ملی چندان ایا  و قابل توجه نیست.

 شکاف جنسیتی .3-2

معطوف به وضعیت انان  ر جامعه  های شاخ  ، ر تحلیل وضعیت شکاف جنسیتی  ر ایران

آموا ، مشارکت سیاسی، اشتغال و...( مور  بررسای قارار     )مانند وضعیت بهداشت و  رمان،

وضعیت انان ایرانی  ر ابعا   ، هد طی  و  هه اخیر  میآمدد نشان   ست بهگرفته است. نتای  

هاایی   ها همونان ناابرابری  اما  ر برخی امینه ،  قابل توجهی یافته استمختلف اندگی بهبو

 ر میان انان ایرانی وجو   ار  کاه  ر  « احساس تبعیض»ن نویی همونیخور .  به چشم می

های  ساا برخی تعارضات جنسیتی  ر کشور شدد است. بررسی های واقعی امینه کنار نابرابری

اما انان  ،فعالی  ر جامعه ایرانی نیست  تی نیی شکاف هد شکاف جنسی میاین پژوهش نشان 

 و منادی ایشاان اا حقاوق شاهروندی  ر حاد مطلاوبی نیسات        ایرانی بر این باورند که بهارد 

تاوان گفات    لذا می ،تراست برخور اری ایشان اا حقوق شهروندی اا حد متوس  جامعه پایین

شه  ر احساس محرومیت انان اا ری ،شو  تعارضات جنسیتی که  ر جامعه ایرانی مشاهدد می

ابعاا  مختلاف وحادت و     ،ایان پاژوهش  هاای   یافتاه  بار طباق  برخی حقوق شهروندی  ار . 

همبستگی ملی اا ناحیه این شکاف اجتمایی  ر معرض آسیب یا تهدید جدی قرار ندار .  ر 

 .شو  پژوهشی اشارد میهای  یات یافتهئا امه به برخی اا جی

 هد بین نگر  انان و مار ان  رخ اوص ابعاا  مختلاف       میها نشان  یافته .بعد دینی

تجربی، مناسکی و پیامدی( تفاوت معنا اری وجاو  نادار  و  ر ماوار ی       ینداری )ایتقا ی،

تر بو د اسات. بناابراین    نگر  انان به  ین اا مر ان مثبت ،خور  ی به چشم میهای تفاوتکه 
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وحدت ملی  ر میان انان اا استحکار کافی برخور ار است و توان نتیجه گرفت پایه  ینی  می

 خور . مشکلی  ر این امینه به چشم نمی

نگر  انان به بعد سرامینی همبستگی ملی  ر حاد مطلاوبی اسات و     .بعد سرزمینی

 شو . بین نگر  انان و مر ان  ر این خ وص تفاوت معنا اری مالحظه نمی

ن  رخ وص احساس وجو  یدالت اجتماایی  ر  بین نگر  انان و مر ا .بعد اجتماعی

هرچند  ر کل، نگار  جامعاه باه ایان موضاوو       ؛خور  کشور تفاوت معنا اری به چشم نمی

 چندان مثبت نیست.

 ر جامعه و قابل ایتما  باو ن مار ر باه مراتاب اا       مینگر  انان به وجو  ایتما  یمو

ایتما ی انان به فضای اجتماایی و   تر است و این موضوو اا احساس ناامنی و بی مر ان منفی

 کند. اخالقی جامعه حکایت می
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 نگرش پاسخگویان به میزان قابل اعتماد بودن مردم -(1نگاره شماره )
 سال بیرگ سال میان جوان ان مر  مییان

 25 26 31 33 24 کم
 53 57 58 56 58 متوس 
 22 17 11 11 18 ایا 

 (263 ص ،1382های ایرانیان،  ها و نگر  ارا )

و نها هاای مادنی و صانفی و سیاسای باه مراتاب اا        ها مییان مشارکت انان  ر تشکل

 . رصد  ر میان مر ان( 20 رصد  ر میان انان به  13مر ان کمتر بو د است )

مختلف بعد سیاسی همبساتگی   های شاخ بین نگر  انان و مر ان به  .بعد سیاسی

 ملی تفاوت معنا اری وجو  ندار .

مختلاف بعاد فرهنگای همبساتگی      های شاخ نگر  انان و مر ان  ر  .فرهنگی بعد

 ملی  ارای تفاوت معنا اری نیست.

 شکاف قومی .3-3

می  هد بین هویت قاو   ر ایران نشان می  میها و مطالعات قو های پژوهش تحلیل ثانویه یافته

هاای   بخاش  می تماا و هویت ملی  ر ایران تعارض وجو  ندار  و به جی  ر ماوار  خاصای  ر    

کشور با افیایش مییان و شدت هویت قومی، هویت ملی نیی افایایش یافتاه یاا حاداقل       میقو

و  می  هد هویات قاو   ها نشان می پژوهش بیشترهای  کاهش نیافته است. به یبارت  یگر یافته

رب،  ارند. بین اقوار مختلف ایرانی )ترک، کار ، لار، یا   « افیا هم»رابطه ایا ی ملی  ر موار  

 رواب  مبتنی بر همکاری بر رواب  مبتنی بار تعاارض و خ اومت کاامالً    نیی فارس، بلوو و...( 

سایایی  اشاته    همثبات و با   تاأثیر گیری و تقویت هویت ملی  چیرگی  ار  و این امر  ر شکل

 هد اقوار ایرانی نسبت به مقوالت محاوری    میهای این پژوهش نشان  است. همونین بررسی

نیای مانناد     میتوان ا یا کر  شکاف قو به همین  لیل می ؛رشی ایا ی ندارندکشور تفاوت نگ

می تعارضات قاو گاهی شکاف نسلی و جنسیتی شکاف اجتمایی فعالی  ر کشور نیست و اگر 

اقاوار ایرانای  ر ابعاا     « احسااس محرومیات نسابی   »ریشاه  ر   ،شو   ر جامعه مشاهدد می

 ر  می ر . با توجه به حساسیت مضایف شاکاف قاو  فرهنگی و اجتمایی  ا  اقت ا ی،  سیاسی،

های این بخش به تف یل بیشتری مور  اشاارد قارار    یافته  رابطه با  وستی و همبستگی ملی،

 .گیر  می
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اقوار مختلف ایرانی  ر بعد ایتقا ی  ینداری تفااوت معناا اری باا یکادیگر     . بعد دینی

ها به انجاار   و پیامدی مییان پایبندی فارس  هد  ر ابعا  مناسکی ها نشان می ندارند اما یافته

 هاد   ها نشان مای  یافتههمونین  ها بیشتر بو د است. ها و یرب واجبات اا نظر  ینی اا آنری

هاا و   اما هویت  ینی  ر میان فاارس  ، انند اقوار مختلف ایرانی خو  را  ارای هویت  ینی می

  ها بیشتر است. ها اا یرب آنری

 های دینی )درصد( یزان موافقت با گویهم -(2نگاره شماره )
 
 ها گویه

شکاف  شکاف نسلی
 جنسیتی

شکاف 
 قومی

 شکاف مذهبی

 سنی شیعه فارس عرب آذری زن مرد سال بزرگ سال میان جوان

 یاان و ایمااان یکاای اا   
های غلباه بار    بهترین راد

 مشکالت است

86 89 90 86 90 85 85 92 88 88 

ایمال خوب و بد انساان  
 شو   میروا جیا محاسبه 

95 96 97 95 97 95 96 97 96 97 

انجار واجبات  ینی )نماا 
و رواد( بااااه صااااورت  
 همیشگی یا اکثر اوقات

75 86 91 75 86 80 78 95 90 65 

چقاادر خااو  را فاار ی   
 انیاااد   مااایماااذهبی 

 )متوس ، ایا ، کامالً(

87 92 95 88 91 94 88 94 87 94 

 (1381های ایرانیان )کل کشور(،  ها و نگر  )ارا 

بعد سرامینی وحادت و همبساتگی    های شاخ نگر  اقوار ایرانی به  .بعد سرزمینی

 قابل توجهی ندار . های تفاوتملی 

نگر  منفی به وجو  یدالت اجتمایی  ر جامعه  ر میان اقوار ایرانی اا . بعد اجتماعی

یادالت   است. به یبارت  یگر اقاوار ایرانای نسابت باه وجاو      میانگین جامعه بیشتر و باالتر 

 تر و ناخوشایندتری نسبت به کل جامعه  ارند.   اجتمایی  ر کشور به مراتب نگاد منفی

هاای سیاسای و نها هاای مادنی و صانفی و       نگر  اقوار ایرانی به یضاویت  ر تشاکل  

 با یکدیگر ندار . های آنها به جی  ر چند مور  تفاوت معنا اری مشارکت  ر فعالیت

احساس نارضایتی اقوار ایرانای نسابت باه یملکار  سیاسای و اقت اا ی       . بعد سیاسی

و تضعیف  می ا ن به تقویت هویت قو  ولت اا میانگین جامعه باالتر است که این امر  ر  امن

 گذار بو د است. تأثیرهویت ملی 

 مثبت است. تاًنگر  اقوار ایرانی به تاریخ مشترک ایران یمد. بعد فرهنگی

نگر  اقوار ایرانی به ابان فارسی به ینوان یکای اا نما هاا و یوامال همبساتگی ملای      

است کاه    میجایگاد مستحک  ارایاما این موضوو تا امانی  ر میان اقوار ایرانی  ،مثبت است
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هاا باه    یافتاه  بر طبقمنجر نشدد باشد.  می های محلی و قو تقویت ابان فارسی به حذف ابان

های غل  فرهنگی و نقض اصل مهم و اساسای    ر موار  خاصی که به  لیل اتخان سیاستجی 

های محلای   هویت ملی توسعه و تقویت ابان فارسی به تضعیف ابان« وحدت  ر یین کثرت»

 ای  اشته است. ابان فارسی  ر میان اقوار ایرانی جایگاد خاص و برجسته  منجر شدد،  میو قو

خارجی بر اقوار ایرانی  ر جهت تضعیف یا تقویت وحدت و همبستگی های  گذاری رسانهتأثیر

 ملی  ر میان اقوار و موضویات مختلف، متفاوت است.

 شکاف مذهبی .3-4

چارا کاه    ؛های انجار این مطالعه بو  تحلیل و تبیین شکاف مذهبی  ر کشور یکی اا  شواری

هب لحاا  نشادد اسات.    متغیار ماذ    هاای موجاو ،   ر تحقیقات اجتمایی و پیماایش بیشت ر 

سیساتان   نشین جامعه )کر ستان،  های سنی  ر بخش می همونین تراکم شکاف مذهبی و قو

به هماین   .کر  و مذهبی را  شوارتر می می های قو گلستان( امکان تفکیک  ا د  و بلوچستان،

وطناان اهال سانت     هایی که به صورت غیرمستقیم بر  رک نگار  هام    لیل با اتکاء به  ا د

آمادد   د شکاف مذهبی  ر کشور تجییه و تحلیل شو . نتای  به  سات شتال   ،کر  لت می ال

 هد شاکاف ماذهبی نیای شاکاف اجتماایی فعاالی  ر کشاور نیسات و نارضاایتی            میشان ن

ایان بخاش اا   « احساس محرومیات » یا« محرومیت»وطنان اهل سنت یمدتاً معطوف به  هم

وطناان اهال    باشد.  ر نگر  هام  و اقت ا ی می جامعه اا حقوق سیاسی، اجتمایی، فرهنگی

معطوف به وحدت و همبستگی ملی ماور  ارایاابی و تجییاه و تحلیال      های شاخ سنت به 

 شو .   ترین آنها اشارد می قرار گرفت که به مهم

وطناان اهال سانت باا شایعیان  رخ اوص ابعاا  مختلاف          بین نگر  هم .بعد دینی

هاا نشاان    وجو  نادار  هرچناد نتاای  برخای پاژوهش      ینداری و هویت  ینی تفاوت ایا ی 

مییان پایبندی شیعیان به انجاار واجباات  ینای اا اهال        هد  ر بعد مناسکی و رفتاری،  می

 باشد. تسنن بیشتر می

نگر  اهل تسنن به وجو  یدالت اجتمایی  ر کشور به مراتب اا ساایر   .بعد اجتماعی

منادی اا   وطنان اهال سانت اا نظار بهارد      هد هم ها نشان می تر است. یافته هموطنان منفی

تاری قارار    های جامعه  ر شرای  نامناساب  ها و امکانات اقت ا ی نسبت به سایر بخش فرصت

هاای    هاد اساتان    ولت نیی نشان می  میهای رس  ارند. آمارهای منتشرشدد اا طرف  ستگاد
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شین کشاور  ر مقایساه باا    ن های سنی کر ستان و سیستان و بلوچستان به ینوان نما  استان

های آخر ساطح برخاور اری قارار  ارناد. ایان احسااس محرومیات و         ها  ر رتبه سایر استان

های این مناطق بو د و بدین ترتیب چرخه ناامنی و   تبعیض اجتمایی ریشه بسیاری اا ناامنی

اخات  هاا و پر   فقر یکدیگر را تشدید کر د است. البته با اجرای قاانون هدفمندسااای یاراناه   

وطنان اهل سنت نیای   نقدی به مر ر به صورت یکسان و برابر احساس محرومیت  ر میان هم

 تا حدو  ایای کاهش یافته است.

 هد نگر  منفای اهال سانت باه کارآمادی  ولات  ر        ها نشان می یافته .بعد سیاسی

باه  های اقت ا ی و سیاسی اا میانگین جامعه به مراتب باالتر اسات. بار اسااس نتاای       بخش

آمدد اا تحقیقات، با وجو  تعلق باالی اهل سنت به هویت ملی، نگر  ایشان به  ولات    ست

 و یملکر  اقت ا ی و سیاسی آن چندان مثبت نیست.

رسد  ر بعد  به نظر می  و مذهبی  ر ایران، می با توجه به تراکم شکاف قو .بعد فرهنگی

بستگی ملی باا اقاوار ایرانای    فرهنگی وحدت و هم های شاخ فرهنگی نگر  اهل سنت به 

 شباهت ایا ی  ار .  

 فرجام

 هاای  شاکاف اجتمایی  ر ایاران   های شکافتوان گفت  های این پژوهش می با ینایت به یافته

ر بیشات و ماذهبی  ر   می نسالی، جنسایتی، قاو    های شکاففعالی نیستند و بین  و سر طیف 

تلف همبساتگی ملای اخاتالف    معطوف به ابعا  مخ های شاخ موضویات کالن جامعه و نیی 

اجتمایی الفت و  وستی جامعه اا استحکار مناسبی های  بنابراین پایه ،نظر جدی وجو  ندار 

اا بارای   هاای تهدیاد   برخور ار است. انیان به این حقیقت به معنای انکار یا غفلات اا امیناه  

طاور  باه   .ایجا  تخاصم و  شمنی  ر کشور و تضعیف همبساتگی اجتماایی و ملای نیسات    

هاای تهدیاداا باه     مشخ   ر ابعا  سیاسی، اجتمایی و فرهنگی قرائن و شاواهدی اا امیناه  

توجهی به آنها ممکان اسات خطرآفارین باشاد. نارضاایتی اا یملکار         خور  که بی چشم می

  یادالتی و تبعایض اجتماایی،    بای  مسئولین و نها های سیاسی وقات کشاور،    سیاسی  ولت، 

ی  ر جامعه، نقدناپذیری مسئولین و یدر پاساخگویی شافاف و   ایتما  گستر  رواافیون بی

ویژد اصاولی   هتوجهی به اجرای برخی اا اصول قانون اساسی ب بی مسئوالنه به مطالبات مر ر، 

های مذهبی و اقوار ایرانی  ویژد اقلیت هصراحت حقوق فرهنگی و اجتمایی برای مر ر ببه که 
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ممکن است به تضعیف الفات و  وساتی مار ر باا      بخشی اا موار ی است که  ر نظر گرفته، 

 واگرایی سیاسی  ر کشور منجر شو .های  ایجا  امینه تشدید تخاصم اجتمایی و یکدیگر،

جنسایتی،    نسالی،  هاای  شاکاف  هد هرچناد   های این پژوهش نشان می همونین یافته

و تعمیاق  اماا بایاد نسابت باه پیادایش       ،فعالی  ر کشور نیستند های شکافو مذهبی  می قو

شادن ایان شاکاف     توجهی به این موضوو و فعال چرا که بی ؛شکاف  ولت و ملت حساس بو 

نهایات افایایش تانش و     ر  اجتمایی و های شکافممکن است موجب تحریک و بسی  سایر 

 ها  ر سه سطح خو  را نمایان کند: شو  این تنش بینی می پیش،  رگیری  ر جامعه شو 

اجتمایی یعنی مناسبات اجتمایی و فرهنگی مر ر با یکدیگر. افایایش  های   ر الیه ،اول

های اجتماایی مانناد افایایش     سایر آسیب تجاوا به ینف و اورگیری،  ا ی، جنایت، جرر و

 روند.  میشمار ه ایتما ی یمومی، طالق و خو کشی اا جمله پیامدهای آن ب بی

 هایی چاون شاور ،   که  ر قالبتنش بین مر ر و حاکمیت  ایتما ی و افیایش بی ، ور

بینای  ر انتخاباات تبلاور پیادا      های صنفی و سیاسی تاا رفتارهاای غیرقابال پایش     تظاهرات

 .کند می

و   میها و  رگیری با کشاورهای همساایه و منطقاه  ر اشاکال رسا      افیایش تنش ،سور

 هاای قاومی،   هاا یاا ائاتالف    تانش  هاای ماذهبی،   چون  رگیاری هایی  نیل پدیدد می، غیررس

یارگیری اا میان  های تکفیری به  اخل کشور و های مور ی و مقطعی و نفون جریان مهاجرت

گیری  تحریک برای شکل نهایت تسری جن  مذهبی به  اخل ایران با ر ناراضیان مذهبی و 

 .واکنش جریان تکفیری شیعی

 هاای  ساای برای افیایش مشاارکت بخاش   امینه رسد ارتقای کارآمدی  ولت،  به نظر می

افیایش نقدپذیری و ارتقاء ساطح   های کشور،  رییی ها و برنامه گیری مختلف جامعه  ر ت میم

های منتقدان و مخالفان ااجملاه ماوار ی    تحمل سیاسی مسئولین نظار و استفا د اا  رفیت

نظار سیاسی  بین مر ر و های تقویت الفت و  وستی  ر میان جامعه، تواند امینه است که می

منطقه را فراهم نمایاد کاه خاو  باه تقویات همبساتگی        و کشورهای همسایه و بین ایران و

شو . با اتکاء به گفتماان انقاالب    منجر می وحدت ملی  ر کشورهای  اجتمایی و تحکیم پایه

هاای   به ینوان مخرج مشترک ایتقاا ات و باورهاای  ینای و سیاسای مار ر و گارود       میاسال

های  نظریهگیری اا  انش نظری نهفته  ر  و بهرد سیاسی و تحقق اصول مغفول قانون اساسی
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غیرضاروری  ر   هاای ناصاحیح و   سااای  تاوان غیریات   ویاژد نظریاه هابرمااس مای     سیاسی به

بادون   مختلف نظار را شناسایی و  رجهات ا و ن آنهاا اقادار کار .    های  برنامه و ها سیاست

بلکاه   ،تر  خواهاد  ا  تر ید چنین رویکر ی نه تنها الفت و  وستی را  ر جامعه ایران گسا 

تواناد    مای همبستگی ملی را بیش اا پیش  رکشور تقویت خواهد کر . اتخان چنین راهبر ی 

 المللی ارتقا بخشد. ای و بین هم  ر سطح منطقه اقتدار و امنیت ملی را هم  ر یرصه  اخلی و

راساتای  پیشنها های ایار  ر   ،های پژوهش و نیی محدو یتها   ر پایان با توجه به یافته

گار  . ایان    تحکیم وحدت و همبستگی ملی و تقویات الفات و  وساتی  ر ایاران ارائاه مای      

های کلی نظاار، اصاول    پیشنها ها  ر  و حواد پژوهشی و اجرایی و با  ر نظر گرفتن سیاست

های اجرایی کشور تادوین و ارائاه    ها و برنامه های موجو   ر سیاست قانون اساسی و نیی خالء

 .شدد است

 پیشنهادهای پژوهشی

های خار و اولیه اجتمایی )تاداور   تدوین و اجرای نظار پایش ملی برای تولید  ا د -

و  1379هاای   های ایرانیان که  ر ساال  ها و نگر  اجرای طرح پیمایش ملی ارا 

 . ر واارت ارشا  انجار شد( 1381

واناان،  هاا و مطالباات ج   ها و نگر  های پژوهشی شناخت ارا  تداور اجرای طرح -

 ؛های  ینی و مذهبی اقوار ایرانی و اقلیت  انان،

های پژوهشی معطوف به شناخت ابعا  و اوایای مختلاف هویات    تداور اجرای طرح -

 ؛ملی و وحدت و همبستگی ملی

الفت و  وساتی مار ر و    ر و مخلّهای پژوهشی معطوف به یوامل مقوّ اجرای طرح -

 ؛همبستگی ملی  ر ا وار مختلف تاریخ ایران )قبل و بعد اا اسالر(

 ر   می)رد( و انقالب اسال خمینی اجرای طرح پژوهشی تجییه و تحلیل گفتمان امار -

 ؛همبستگی ملی  ر ایران و  میمور  اخوت اسال

جربای  وران  اجرای طرح پژوهشی تجییه و تحلیل مبانی و  ستاور های فکری و ت -

ثیر آن بر تحکیم همبستگی أ فاو مقدس  ر حفظ و تقویت ایثار و نوو  وستی و ت

 ؛ملی
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اا   میهای قبل و بعد اا انقالب اساال  های توسعه کشور  ر سال شناسی برنامه آسیب -

اجتمایی ایتما  یمومی،  وساتی و وحادت و   های  های سرمایه توجه به مؤلفه نظر

 ؛همبستگی ملی

توجاه باه    نظار هاای پا  اا انقاالب اا     های توسعه کشاور  ر ساال   امهارایابی برن -

 ؛اجتمایی و نحود مدیریت آنها  ر جامعه های شکاف

و   میاجرای طرح پژوهشی ارایابی نتای  انتخاباات شاوراها، مجلا  شاورای اساال      -

 ؛بخش ملی های انسجار جمهوری اا منظر مؤلفه ریاست

و   میباات شاوراها، مجلا  شاورای اساال     اجرای طرح پژوهشی ارایابی نتای  انتخا -

 ؛اجتمایی  ر ایران های شکافجمهوری اا منظر  ریاست

شناسی نظار آمواشی کشور اا منظر مییان توجاه باه    اجرای طرح پژوهشی آسیب -

 ؛های  وستی و وحدت و همبستگی ملی  ر ایران مؤلفه

 انشاجویی   هاای  اندگی  انشجویان  ر خوابگاد تأثیراجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

 ؛ ر تقویت پیوندهای اجتمایی و تحکیم هویت و همبستگی ملی

انتشار نشاریات  انشاجویی بار تقویات هویات       تأثیراجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

 ؛همبستگی ملی

ها بار منااطق    اجرای قانون هدفمندساای یارانه تأثیراجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

 ؛محرور کشور

ها بر وضاعیت   دفمندساای یارانههاجرای قانون  تأثیراجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

 ؛اجتمایی  ر ایران های شکاف

هاای گایینش افارا   ر     هاا و رو   سیاسات  تاأثیر اجرای طرح پژوهشای ارایاابی    -

 ؛های  ولتی کشور بر ایجا  الفت یا تخاصم  ر میان مر ر  ستگاد

قویات الفات و   بار ت  های فرهنگی کشور سیاست تأثیراجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

 ؛تحکیم وحدت و همبستگی ملی  ر ایران  وستی و

ای )صدا و سیما، مطبویات و  های رسانه سیاست تأثیراجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

فضای مجاای( بر تقویت الفت و  وستی و تحکایم وحادت و همبساتگی ملای  ر     

 ؛ایران
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 ما )ساریال، هاای نمایشای صادا و سای     برناماه  تاأثیر اجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

انیمیشن و...( بر تقویت الفت و  وساتی و تحکایم وحادت و همبساتگی ملای  ر       

 ؛ایران

فیلم، تأتر لوح فشر د، تولیدات فرهنگی )کتاب،  تأثیراجرای طرح پژوهشی ارایابی  -

 ؛و...( بر تقویت الفت و  وستی و تحکیم وحدت و همبستگی ملی  ر ایران

های  رسی و کماک  رسای باه     ر اا  کتاباجرای طرح پژوهشی ارایابی نحود پ -

 ؛موضوو الفت و  وستی و وحدت و همبستگی ملی

هاا بار وحادت و     گیینی  ر  انشگاد اجرای طرح پژوهشی ارایابی اجرای طرح بومی -

 ؛همبستگی ملی

اجرای طرح پژوهشی جایگاد  وستی و وحدت و همبستگی ملی  ر قانون اساسای   -

 ؛ساله نظار بیستانداا  چشم و سند

اجرای طرح پژوهشای بررسای تطبیقای وضاعیت جواناان  ر ایاران و کشاورهای         -

 ؛بر حقوق شهروندی( تأکیدجهان اسالر و پیشرفته جهان )با   منطقه،

  اجرای طرح پژوهشی بررسی تطبیقی وضعیت انان  ر ایران و کشاورهای منطقاه،   -

 ؛بر حقوق شهروندی( تأکیدجهان اسالر و پیشرفته جهان )با 

 ر ایاران و    میهاای قاو   پژوهشای بررسای تطبیقای وضاعیت اقلیات     اجرای طرح  -

 ؛بر حقوق شهروندی( تأکیدجهان اسالر و پیشرفته جهان )با   کشورهای منطقه،

هاای فرهنگای،    اجرای طرح پژوهشی بررسای تطبیقای حقاوق شاهروندی، آاا ی     -

اجتمایی و سیاسی و وضعیت اقت ا ی اقلیت اهل سنت  ر ایران با اقلیات شایعه   

 ؛نشین سایر کشورهای مسلمان  ر

های یلمای  ینی و متفکران و م لحان  یشهاند  اجرای طرح پژوهشی بررسی آراء و -

جهان اسالر  رخ وص اا بین بر ن اختالفات شیعه و سنی و افایایش وحادت  ر   

 ؛جهان اسالر

گاذاری فرهنگای، اجتماایی و     اجرای طرح پژوهشی تدوین الگوی مطلوب سیاست -

مدیریت شکاف مذهبی برای تحقق همیمان وحادت ملای و اتحاا     اقت ا ی برای 

 .جهان اسالر
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 پیشنهادهای اجرایی

 شکاف نسلی الف(

  رییی  قیق و هوشمندانه برای تحقاق مطالباات جواناان  ر بخاش مساکن،      برنامه -

 ؛اشتغال و اا واج

 ؛ها ایجا  فضای باا سیاسی برای نقد اوضاو سیاسی و اقت ا ی کشور  ر  انشگاد -

 ؛های مدنی جوانان  ر سراسر کشور ساای برای ایجا  و تقویت تشکل ینهام -

هاای   هاا، تشاکل   ها برای تقویات کاانون   ها و رو  ساای برای اصالح سیاست امینه -

 ؛ها سیاسی، مدنی و صنفی  ر  انشگاد

حمایاات اا تولیااد آثااار فرهنگاای فاااخر  ارای پشااتوانه پژوهشاای  ر خ ااوص      -

آنهاا و تحلیال نقاش     مخلّ ر وو یوامل مقوّ  میموایتما  ی چون  وستی، میمفاهی

 ؛جوانان  ر تقویت آن

 ؛و هنری و وراشی کشور  ر بخش جوانان  میتجلیل اا مفاخر یل -

هاای   ساای برای حمایت بیشتر اا جواناان بارای موفقیات بیشاتر  ر یرصاه      امینه -

 ؛المللی و وراشی  اخلی و بین  مییل

هاای سیاسای و اجتماایی     ای آاا یهای غیار ضاروری و مضار بار     رفع محدو یت -

 ؛جوانان

 ؛ای و وراشی برای جوانان با نما های ملی و پوشش رسانه می برگیاری مسابقات یل -

 ؛های میانی و باالیی کشور تداور و تقویت حضور جوانان  ر مدیریت -

  آموای، ساای برای تعامل بیشتر جوانان  ر قالب ارو های  انشجویی و  انش امینه -

 ؛ا، نشریات  انشجوییه خوابگاد

 .های کشور حمایت اا برگیاری ار وهای فرهنگی ایران شناسی  ر مدارس و  انشگاد -

 ب( شکاف جنسیتی

گیری بیشتر اا  رفیت اجتها   ر فقه تشیع برای اصالح قوانین و مقررات مخل  بهرد  -

 ؛حقوق انان  ر کشور

هاای مادیریتی    سیساتم  ساای برای حضور بیشتر انان  ر مشاغل ، مناصاب و  امینه  -

 ؛مربوطه
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  های مبتنی بر تبعیض مثبت برای اناان شااغل )کااهش ساایات کاار،      اتخان سیاست -

 ؛افیایش مرخ ی اایمان و...(

 های غیر ولتی(؛ )ساامان های مدنی انان گیری تشکل حمایت اا شکل -

 ؛های مدنی انان به منظور تقویت ح  ملی ایشان المللی تشکل حمایت اا تعامل بین -

 ور اا ه هاای تلویییاونی  ر تبیاین با     ویژد ساریال  هحمایت اا تولید آثار هنری فاخر ب -

 ؛افراط و تفری  حقوق انان  ر اسالر و ایران

و  ینی با حضور یالمان  ینای و فرهیختگاان  انشاگاهی     می برگیاری مییگر های یل -

 ؛برای تبیین نظار حقوق ان  ر اسالر

یونی با موضوو مقایساه وضاعیت اناان  ر ایاران باا      های تلویی حمایت اا تولید سریال -

 ؛و منطقه  می یگر کشورهای اسال

های فرهنگای،   های سیاسی و کانون حمایت اا حضور فعال  ختران  انشجو  ر تشکل -

 ؛ها صنفی و وراشی  ر  انشگاد

ویژد کسانی که  ر راد خادمت باه    همعرفی انان موفق  ر تاریخ ایران  ر رسانه ملی )ب -

 ؛اند( مات شایانی یرضه کر دوطن خد

های مدیریتی باالی کشور با ریایت  پرهیی اا افراط و تفری  برای حضور انان  ر پست -

 ؛ساالری اصل شایسته

های فرهنگی محلی )شورایاری،   ار به مشارکت  ر فعالیت حمایت اا حضور انان خانه -

 ؛های خیریه و...( فعالیت

 . انشگاهی انان ایرانی ساای برای ارتقاء سطح تح یالت امینه -

 ج( شکاف قومی

های جاری کشور  ر جهات تحقاق اصال     ها و قوانین و مقررات و رویه اصالح سیاست -

 ؛قانون اساسی 15

توسعه  های شاخ رییی  قیق  ر جهت افیایش سطح توسعه اقت ا ی و ارتقاء  برنامه -

 ؛کشور میانسانی  ر مناطق قو

هاای محلای    گیاری  ری اقاوار ایرانای  ر ت امیم   ساای برای مشاارکت حاداکث   امینه -

 ؛استانی و ملی  )شوراها(،
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 تأکیاد کشور و  می ر مناطق قو« گرایی بومی»گرایانه موسور به  های افراط اصالح رویه -

 ؛ساالری بر شایسته

ویاژد   هاالمکاان افایایش آن  ر منااطق محارور با      تداور پر اخت یارانه نقدی و حتای  -

 ؛کشور میمناطق محرور قو

های تلویییونی  ر جهات تقویات  وساتی و     ویژد سریال هحمایت اا تولید آثار هنری ب -

 ؛همگرایی ملی اقوار ایرانی

های مدنی و صنفی متمایل به مرکی  ر منااطق   گیری و تقویت تشکل حمایت اا شکل -

 ؛کشور میقو

)ایجاابی    میقوهای  ین اسالر برای تبیین غیرشریی بو ن نگاد  گیری اا  رفیت بهرد -

 ؛و سلبی(  ر مسایل کشور

وحادت   ر و مخالّ های مقوّ های تشویقی و تنبیهی برای افرا  و جریان ایمال سیاست -

 ؛ملی بین اقوار ایرانی

 ؛ ر اقوار ایرانی  می)خویشاوندی( بین قو میو غیر رس  میهای تعامل رس تقویت شبکه -

 ؛کشور  میمناطق قوتقویت مراکی یلمی، تحقیقاتی و  انشگاهی  ر  -

هاای   فاقد گرایش  میمطبویات و نشریات محلی و قو  گیری و فعالیت حمایت اا شکل -

 ؛  گریی اا مرکی

هاای موسایقی و...( باا مضاامین      های فرهنگی )مانند جشنوارد حمایت اا تولید برنامه -

ملای اقاوار ایرانای  ر جهات تقویات       اشاتراکات فرهنگای  ینای و     وساتی،  الفت و

 همگرایی ملی.

 د( شکاف مذهبی

ای کشور  ر جهت انطبااق بیشاتر باا     های فرهنگی و رسانه ها و برنامه اصالح سیاست -

اصول قانون اساسی به منظور کاهش شکاف مذهبی و تحقق آرمان یدالت اجتماایی  

 ؛ ر کشور

هاای تلویییاونی و تشاکیل     رییی  ر صداوسیما  ر جهت ساخت فیلم و ساریال  برنامه -

اخوت و  وساتی   تقویت ایتما ،  ر امینه تحقق یدالت اجتمایی،  میهای یلمییگر 
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بر مشترکات فرهن  ایرانی،  تأکیدو مذهبی  ر کشور با   میو کاهش شکاف  ینی، قو

 ؛و ا یان توحیدی  میاسال

های تشویقی و تنبیهی  ر جهت سوق  ا ن مطبویات کشور )مجااای   ایمال سیاست -

تاال  بارای کااهش     یری موضوو  وستی و وفاق ملای و و غیرمجاای( به منظور پیگ

 ؛شکاف مذهبی  ر ایران

ویاژد   ههای تشویقی  ر جهت تقویات نشاریات و مطبویاات محلای با      ایمال سیاست -

امان اصول معطوف به حقوق اهل سانت و   مطبویات اهل سنت به ینوان مدافعان هم

 ؛اصول معطوف به وحدت ملی

هاای  ینای  ر مسااجد،     هت استفا د اا  رفیات اری و تنظیم برنامه  ر جذگ سیاست -

های نماا جمعه  ر جهات اتحاا  و  وساتی باین شایعه و       ها و جایگاد منابر، حسینیه

 ؛سنی و تقویت وحدت ملی

وحادت   ر و مخالّ های مقوّ های تشویقی و تنبیهی برای افرا  و جریان ایمال سیاست -

 ؛ملی به طور همیمان  ر بین اهل تشیع و تسنن

عامالت فکری و تبا الت فرهنگی باین یلماای مادافع تقریاب و همییساتی      افیایش ت -

 ؛ ر ایران و جهان اسالر  میمذاهب اسال

هاا و مراکای     ر  انشاگاد  "گیینی میبو"ها و قوانین معطوف به افیایش  اصالح سیاست -

هاا، نشاریات،    هاای  رس، خوابگااد   آموا  یالی کشور به منظور تقویت نقش کاالس 

 انشاجویی  ر تقویات الفات و      میهای یل ها، شورای صنفی و انجمن ها، تشکل کانون

 ؛ وستی جوانان و تحکیم هویت و همبستگی ملی

هاای ملای و    های مدنی  ر میان اهل تسنن به ینوان یامل پیوند شبکه تقویت تشکل -

محلی برای شناسایی، تجمیع و انتقال مطالبات به مرکی و نیای تعادیل آن  ر جهات    

 ؛کاهش واگرایی

ا ایای اا   هاای موجاو   ر جهات محرومیات     رییی اقت ا ی یاا اصاالح برناماه    برنامه -

 ؛نیافته و فقیر نشین توسعه های سنی بخش
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وطنان اهل سنت به ینوان یکی اا مظاهر اخاوت   تداور و تقویت پر اخت یارانه به هم -

 ایران  ر چارچوب قانون هدفمندساای می  ینی و یدالت اجتمایی  ر جمهوری اسال

 ؛ها یارانه

هاای ملای و محلای     گیاری  بسترساای برای افیایش مشارکت اهل سانت  ر ت امیم   -

 ؛شهر و روستا می ویژد  ر شورای اسال هب

ویژد نظر مراجع یظار برای همگرایی  ههای اجتها ی فقه تشیع ب گیری اا  رفیت بهرد -

 ؛اهل سنت و تشیع  ر  اخل

هاای   معظم رهباری و تبیاین  یادگاد     یدار نما ین مر ر و یلمای اهل سنت با مقار -

نظار  رخ وص جایگاد اهل سنت  ر کشور جهت تبدیل آن رهنمو ها به سیاسات و  

 ؛اجرایی  ۀبرنام

وطناان اهال سانت و مقابلاه جادی باا        های فکری معتدل  ر میان هم تقویت جریان -

 ؛های وابسته به یربستان( افراطی وابسته به خارج )سلفی های جریان

وطنان اهل سنت )به طور مثال حاق   های غیر ضروری برای هم دو یترفع برخی مح -

 ؛ اشتن مسجد  ر شهر تهران(

 ر مطبویاات و    میتبیین پیامدهای ناشی اا اختالفاات ماذهبی  ر کشاورهای اساال     -

مانادگی اقت اا ی( )بررسای ماور ی یاراق و       ملی )مانند جن   اخلی و یقب  رسانه

 ؛افغانستان(

توساعه انساانی و اجتماایی     هاای  شااخ  های اجرایی کشور به رصد  اهتمار  ستگاد -

نشین کشاور و تاال   ر جهات     (  ر مناطق سنیو... )بهداشت، بیمه، امید به اندگی

 ؛توسعه اجتمایی و انسانی  ر این مناطق های شاخ افیایش 

قااطع باا   مت هاای  شکافمتراکم به  های شکافاجتمایی و تبدیل  های شکافمدیریت  -

هاای مبتنای بار تحقاق یادالت اجتماایی و تقویات         ها و برنامه گیری اا سیاست بهرد

 . وستی  ر تمار سطوح )سیاسی و اقت ا ی و فرهنگی(

 فارسی منابع
 :، تهاران هيا  گسسيت نسيل  اکبر یلیخانی،  ،  ر یلی"ها ها، انسدا  نسل انقطاو نسل"(، 1382آقاجری، هاشم )

 پژوهشکدد یلور انسانی و اجتمایی جها   انشگاهی.
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فصلنامه فرهنيگ  ، "ها بروا شکاف  ر میان نسلهای پدران و پسران و  بررسی ارا " ،(1377تیموری، کاود )
 .16 -17، شمارد عمومی

 .14-15، شمارد فصلنامه فرهنگ عمومی، "ها شکاف نسل" ،(1378جلیلی، ها ی )

دو فصلنامه جوانان  ،"بااشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسالی " (،1386)بهار و تابستان  محمدجوا  ساا، چیت
 ، شمارد اول.و مناسبات نسلی

دو فصلنامه جوانان و مناسيبات  ، "ساختار اراشی و مناسبات نسالی " (،1386 اریاپور، اهرا )بهار و تابستان 
 .، شمارد اولنسلی

)مطالعاه    میهویت قو بررسی تأثیر بعد فرهنگی جهانی شدن بر"(، 1389پوری ) آقا بی هاشم سحابی، جلیل و 

 .اول ، شمارد11، سال  41، پیایی یمطالعات مل، "سال شهر بوکان( 15-29مور ی جوانان 

قاومیتی  انشاجویان اا نظار فعالیات  ر     هاای   بررسی تفااوت "(، 1387) میا هجمال اا د، سید حسین و  سراج

 .2، سال اول، شمارد فصلنامه تحقیقات فرهنگی، "ها های فرهنگی  انشگاد کانون

گسسيت  ، "یلیخاانی اکبار   یلای ها  ر ایاران،  ر   تغییرات فرهنگی و شکاف نسل"(، 1382یبداللهیان، حمید )
 پژوهشکدد یلور انسانی و اجتمایی جها   انشگاهی.: ، تهرانها نسل

هيای   رهیافيت ، " وستی کالسیک و همبستگی معاصر"، (1390بهار ) بحرانیمرتضی پور سیدمحسن و  یلوی
 .25، شمارد یالملل بین سیاسی و

پيژوهش  ، " رماانی  یشه سیاسای و روان اند   وستی  ر"، (1388 و بهار 1387امستان ) پور، سیدمحسن یلوی
 .5، شمارد سیاست نظری

اکبر  ، به اهتمار یلیها مجموعه مقاالت گسست نسل، "ها: انقالبی کامل انقطاو نسل"(، 1382قا ری، حاتم )

 یلیخانی، تهران: پژوهشگاد یلور انسانی و اجتمایی جها   انشگاهی.  
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، شامارد  12، سال مطالعات ملی، "قدرت هویت ایرانیان"(، 1390پور ) فرواندد جعفراا دقنبری برابان، یلی و 

 .48، پیایی 4

، مرکای  نظرسنجی از مردم تهران دربياره اعتمادشيان بيه یکيدیگر    (، 1383کشاورا، امراهلل و همکاران )

 .147ای ساامان صدا و سیما، شمارد  تحقیقات و سنجش برنامه

 ، ترجمه هوشن  نایبی، تهران: تبیان.های سیاست پژوهی روش، (1379) ماژرااک

محلای و جهاانی  انشاجویان )مطالعاه ماور ی      هاای   شادن و هویات   جهانی"(، 1389محبی، اکرر و همکاران )

 . 2،  ورد سور، شمارد فصلنامه تحقیقات فرهنگی، "( انشگاد تبریی

 ، موج اول. ملی فرهنگ سیاسی مردم ایران پیمایش(، 1385)ایسپا( ) مرکی افکارسنجی  انشجویان ایران

، (1385) پیمایش ملی فرهنگ سیاسی مردم ایيران (، 1386)ایساپا( )  مرکی افکارسنجی  انشجویان ایران
 موج اول.

، یملکر  نها های حکومتی )نتاای    جامعه میوضعیت عمو(، 1389) میمجل  شورای اسالهای  مرکی پژوهش

 .106441 -1، شمارد مسلسل 290مرکی استان(، کد موضویی  30نظرسنجی اا شهروندان 

باه   می بررسی نگر   انشاجویان منطقاه یااا د  انشاگاد آاا  اساال     " ،(1390)باغبانیان م طفی مروت، براو و 

 .4، شمارد 12سال  48، پیایی مطالعات ملی، "اتحا  ملی و انسجار اسالمی

، سال سور ، شمارد یشهاند  فرهنگ، " وستی، بینا نهنیت و همبستگی"، (1383امستان ) منوچهری، یباس

12 . 

 .10، شمارد پژوهش سیاسی نظری، " وستی  ر فلسفه سیاسی"، (1384و امستان  یییپا) منوچهری، یباس

هاای سااکن    ایران: مطالعاه ماور ی یارب     ر می مسایل قو شناسی آسیب" (،1389نواح، یبدالرضا و همکاران )

 .3،  ورد سور، شمارد فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، "شهرستان اهواا

،  فتر انتشارات طارح پیماایش ملای    های ایرانیان ها و نگرش ارزش(، 1380)  میواارت فرهن  و ارشا  اسال

 ها.   ها و نگر  ارا 

پیماایش  ر  هاای   ، یافتههای ایرانیان )موج دوم( و نگرش ها ارزش(، 1382)  میواارت فرهن  و ارشا  اسال

 ها . ها و نگر  استان کشور،  فتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارا  28

،  فتر انتشارات طارح پیماایش ملای    های ایرانیان ها و نگرش ارزش(، 1382)  میواارت فرهن  و ارشا  اسال

 ها. ها و نگر  ارا 

پیماایش  هاای   ،کارگااد تحلیال یافتاه   جنسیت و نگرش اجتمياعی (، 1382)  میواارت فرهن  و ارشا  اساال 

   ها. ها و نگر  ارا 
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