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جستارگشایی
وستی یکی اا مفاهیم مشترک ر فلسفه و اندیشه سیاسی اسالر و غرب اسات .وساتی ر
فلسفۀ اخالق ارسطو به ینوان یک هنجار مهم ر حیات انسانی و اجتمایی برشمر د شادد و
ر حواد اندیشه اسالمی نیی متفکرانی مانند فارابی ،ابان مساکویه و خواجاه ن ایر باه ایان
مفهور توجه جدی نشان ا داند .ر ی ر مدرن و با حاکمیت اندیشۀ لیبرالیسم و تأکیاد بار
«فر یت» انسان ،مفهور وستی به حاشیه راندد شد ،اما ر وران اخیر ،متفکرانای همواون
هابرماس با ایجا پیوند باین و مفهاور وساتی و همبساتگی ،باار یگار آن را ر اندیشاه
سیاسی احیا کر داند.
ایران اا جمله کشورهایی است که ارا های معطوف به" وستی" را ر بطان فرهنا
ینی و ملی خو

اشته و اا آن بارای مقابلاه باا چاالشهاای اخلای و خاارجی و تحکایم

همبستگی ر کشور بهرد جسته است .به همین لیل ر طول تاریخ یلیرغم وجاو تناوو و
تکثر اجتمایی وسیع ر کشور ،این تنوو و تکثر نه تنها تهدیدی برای هویت ملای باه شامار
نمیرفته ،بلکه شالو دهاای انساجار ملای را فاراهم سااخته و تقویات کار د اسات .یکای اا
چالش هایی که ر و هه اخیر برای همبستگی اجتمایی و همگرایی ملی ر ایران به وجو
آمدد ،شکافهای اجتمایی بو د است .بررسیهای اولیه نشان می هد با توجه به مؤلفههاایی
چون جوانی جمعیت ،افیایش سطح آگاهیها و تح یالت انان و تاال

ولات بارای ایجاا

توسعه متواان ر بخشهای مختلف کشور اا یک طرف و موضاویاتی چاون جهاانیشادن و
تحریکات بیگانگان ر جهت تضعیف امنیت ملی اا طرف یگر ،چهار شکاف اجتمایی نسلی،
جنسیتی ،قومی و مذهبی ر طول و هه گذشته ر سپهر سیاسای اجتماایی ایاران ارای
اهمیت و تأثیرگذاری قابل توجهی بو د است.
با ینایت به ارتباط و پیوند و موضوو شکافهای اجتمایی و تحکیم همبساتگی ملای و
تقویت الفت و وستی ر جامعاه باه مفهاور یاار آن (یعنای مار ر باا یکادیگر و مار ر باا
حاکمیت) این مقاله رصد آسیبشناسی شکافهای اجتمایی فوق و به ویژد تبیین نگار
و سرطیف شکافها به ابعا و مؤلفههای همبستگی اجتمایی و ملی است تا اا رهگاذر ایان
تحلیل ،راهبر هایی برای مدیریت بهتر شکافهای اجتمایی ،تحکیم همبساتگی اجتماایی و
همگرایی ملی و تقویت الفت و وستی ر جامعه فراهم آید .برای ساتیابی باه ایان هادف،
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شدد است به سؤاالت ایر پر اخته شو  :آیا شکافهای اجتمایی ر کشور ،شکافهاای

فعالی هستند؟ نگر

و سر طیف شکافهای اجتمایی به موضویات اساسای و مقولاههاای

محوری کشور چگونه است؟ نگر

جوانان ،انان ،اقوار ایرانی و اقلیت اهل سانت کشاور باه

مؤلفهها و ابعا همبستگی ملی ر مقایسه با کال جامعاه تاا چاه حاد متفااوت اسات؟ چاه
راهکارهایی برای تقویت وستی و تحکیم همبستگی اجتمایی و ارتقاء پیوناد باین ولات و
ملت و افیایش همگرایی ملی میتوان ارائه کر ؟

 .1مبانی نظری
 .1-1شکافهای اجتماعی
مفهور «شکاف اجتمایی» ر یلور اجتمایی رواج گستر د ای نادار  ،اماا ر جامعاهشناسای
سیاسی واجد اهمیتی ر خور توجه است .جامعهشناسان کالسایک باا ساه تعبیار متفااوت،
شکافهای اجتمایی را توضیح ا د و تبیین کر داند :تعارض ،1تضا  ،2قشربندی.3
مفهور «شکاف» ر جامعهشناسی سیاسی یموماً برای اشارد به آن ساته اا تمااییات و
تفاوتهای پایداری -فارغ اا اینکه این تماییات و تفاوتها به صورت ارا ی و اختیااری پدیاد
آمدد اند و یا به صورتی غیرارا ی و ت ا فی -مور استفا د قرار گرفته که ر جریاان و روناد
رقابتهای انتخاباتی و رفتار رأی هندگان مشاهدد شادد اسات .اا ایان رو ،بیشاتر مطالعاات
معطوف به بحث شاکافهاای اجتماایی ،باه صاورت تجربای و ناا ر باه رفتاار سیاسای ر
کشورهای اروپایی است .آنوه ر این مطالعه مور توجه است ،ناه محتاوای ایان مطالعاات،
بلکه رو

آنها ر شناخت ابعا و اوایای این پدیدد و نحود تقسیمبندی شکافهای اجتمایی

است.
یالمان یلور اجتمایی ااآن جهت به شکافهای اجتمایی یالقهمند هساتندکه ریابناد
شکافهای اجتمایی چگونه همۀ ساحتها و یا الاقل ،بخشی اا ساحتهای تعامال انساانی و
ساختار اجتمایی را شکل می هند .به یبارت یگر ،شکافهاای اجتماایی چگوناه و باا چاه
1. Conflict
2. Collision
3. Stratitification
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سااوکاری به تعامالت انساانی و روابا باین افارا و سااختارهای اجتماایی نفاون و رخناه
میکنناد .شناخت شکافهای اجتمایی اا آن جهت مهام اسات کاه بسایاری اا مناایاات و
اختالفاتی که ر سطح اندگی سیاسی مطرح می شو  ،یمدتاً ناشی اا شکافهاای اجتماایی
ر جامعه است .آن چییی که ممکن است امنیات یاک جامعاه را مختال کناد ،مناایاات و
اختالفات منت اا شکافهای اجتمایی است .به همین لیل یکی اا اهاداف سیاساتورای و
اندگی سیاسی این است که ر حد امکان اا تشدید شکافهای اجتماایی جلاوگیری شاو ،
ایرا الامه نظم سیاسی ،یدر فعال شدن شکافهای اجتمایی ر یک جامعه است.
ر یک تقسیمبندی کلی میتوان شاکافهاای اجتماایی را باه و ساته شاکافهاای
ساختاری و ت ا فی تقسیم کر  :شکافهای سااختاری آن ساته اا شاکافهاای اجتماایی
هستند که به مقتضای وجو جامعه پدید میآیناد و ناشای اا ویژگایهاای ناتای و طبیعای
جامعه بشری هستناد .به طور مثال ر همه جوامع بشری ،تقسیم کار اجتمایی یک ضرورت
اجتنابناپذیر است و این تقسیم کار اجتمایی منجر به شکلگیری طبقات اجتمایی میشو .
شکاف ساختاری یگری که به مقتضیات ماهیت جامعه بشری وجو

ار  ،شکاف جنسایتی،

میان مر و ان است .همه جوامع بشری به طور طبیعی اا نظر جمعیتی به و بخاش مار و
ان تقسیم و تفکیک می شوند .این شکاف ممکن است بالقود باقی بماند و یا باه یاک شاکاف
اجتمایی بالفعل تبدیل شو  .یکی یگر اا شکافهای ساختاری ،شکاف نسالهاسات .شاکی
نیست که با توجه به یمر انسان و مرگومیر ناوو بشار ،پیادایش نسالهاای مختلاف اماری
طبیعی است ،مانند وجو نسل جوان و یا نسل بیرگسال و پیران ر هر جامعاه کاه شاامل
یدد ای اا افرا آن جامعه مای شاو  .ترکیاب جمعیتای یاک جامعاه و پیامادهای آن مانناد
شکافهای نسلی میتواند تأثیر مهمی بر سپهر سیاسی جامعه بگذار  .مانند پیاری جمعیات
ر کشورهای صانعتی ،کاه ایان کشاورها را چاار مشاکل کار د و یاا جاوانی جمعیات ر
کشورهای ر حال توسعه که نظار سیاسیشان را به چالش کشیدد اسات .افایایش جمعیات
جوان جامعه و شکاف نسلی می تواند به ینوان یک منبع تهدید و یا منباع فرصات نگریساته
شو .
شکافهای ت ا فی به آن سته اا شکافهاای اجتماایی گفتاه مایشاو کاه حاصال
ت ا فات تاریخی جوامع است .این نوو شکافها ممکن است ر جامعهای به وجو آیاد ،اماا
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ر جامعهای یگر پدیدار نگر  .جوامع ر مرحلهگذار معموالً با شکافهای ت اا فی مواجاه
میشوند .شکافهایی مانند شکافهای قومی -چه ر جوامع سنتی و چه ر جوامع ر حاال
گذار و مدرن -شکافهای فرهنگی و ابانی ،شکافهای مذهبی ،شکاف مرکای و پیراماون ،و...
ااجمله شکافهای ت ا فی هستند که ر همه جوامع یافت نمیشو  .این شاکافهاا ممکان
است منشأ تاریخی ،جغرافیایی و یا ریشه ر تحوالت اجتمایی خاص اشته باشند (بشایریه،
.)1386
صاحبنظران جامعهشناسی سیاسی ،همونین شکافهای اجتمایی را اا حیث فعاال یاا
غیر فعال بو ن به سه سته تقسیم میکنند .شاکافهاای فعاال ،نیماه فعاال و غیار فعاال.
شکافهای فعال ،آن سته اا شکافهای اجتمایی هستند که نیروهای سیاسی بار محاور آن
تجهیی یا بسی میشوند .شکافهای نیمه فعال شکافهایی هستند که ر یک مقطاع اماانی
خاص فعال و ر مقاطع یگر غیر فعال میباشند .منظور اا شکافهای خفته یا غیر فعال هم
آن سته اا شکافهای اجتمایی است که واجد پتانسیلهایی برای بسی سیاسی هستند ،اما
ر حال حاضر نیروهای سیاسی بر محور آنها تجهیی نشدداند (بشیریه ،1382 ،ص .)103
بسته به نوو شکاف ،یعنی اینکه شکاف فعال باشد یا غیر فعال ،و یا شکاف متراکم باشاد
یا متقاطع ،آثار و نتای هم متفاوت خواهد بو  .به نظر میرساد شاکافهاای متاراکم ،اثار و
نتیجۀ منفی ر پی ارند و شکافهای متقاطع ،اثر و نتیجه مثبت .مییان و شدت و حدّت اثر
و نتیجه هم ب ه فعال یا غیرفعال بو ن شکاف بستگی ار  .آنوه ر این مطالعه ارای اهمیت
اساسی است آثار و نتای منفی جامعهشناختی میباشد .به یبارت یگر ،اهمیت شاکافهاای
اجتمایی بیشتر معطوف به آثار و نتای منفی جامعهشناختی است .البته نباید فرامو

کار

که مهمترین اثر و نتیجه مثبت شکاف اجتمایی متقاطع ر جامعه این است کاه باین افارا
یک جامعه ایجا رقابت میکند و این رقابت هم میتواند منجر به شایستهساالری ر جامعاه
شو  .یعنی رسیدن افرا را به رأس هرر منابع کمیاب بر اساس رقابات تنظایم نمایاد و ایان
رقابت هم به نوبه خو میتواند شایساته سااالری را ر جامعاه تقویات کناد .اماا باه لحاا
جامعهشناختی شکاف اجتمایی آثار و نتای منفی ایا ی نیی ارند؛ چراکه منشأ تیاردبختای
بسیاری اا مر ر می شوند .این مار ر ر مبااراد بارای موفقیات ،باانادد و سارانجار وابساته،
بیقدرت ،یا استثمار می شوند .اندگی آنها بدون امید است و اغلب بارای بقاا و انادد مانادن
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مباراد میکنند .ر مجموو میتوان گفت شکافهای اجتمایی با گستر
و جنایت ،تن ا ن به مشاغل بد ،استثمار و اا بین رفتن ارا

نفا

فقر ،افیایش جارر
باا تیاردبختای مار ر

پیوند ار .
جان کالر ر مور شکافهای اجتمایی اینکه سه منبع کمیاب ر جامعاه وجاو

ار :

قدرت ،ثروت و منیلت و هر جا شکافی و مناایهای ر جامعه پدید میآیاد ،باه لیال توایاع
نایا النه این سه منبع کمیاب است .این سه منبع ممکن است به صاورت یا الناه یعنای بار
مبنای شایسته ساالری و یا به صورت غیریا النه یعنی بر مبنای تقرب توایع شو  .ر هار و
صورت ممکن است شکافهایی ر جامعه به وجو بیاید .نکته مهم آن اسات کاه باین هماه
این شکافهای اجتمایی ،شکافی فعال خواهد شد کاه مبناای آن توایاع مناابع کمیااب بار
اساس رو

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

منابع کمیاب براساس رو

یا النه (شایستگی) صورت گرفته باشد .بنابر این اگر نظامی این

سه منبع کمیاب ،یعنی قدرت ،ثروت و منیلت را به صورت یا النه توایع کناد ،شاکافهاای
فعال ر جامعه پدید نخواهد آمد .مرا اا توایع یا النه ایان اسات کاه قادرت را باه وسایله
ابیارها و سااوکارهای موکراتی ک توایع کند ،ثروت را به نحوی توایع کند که به رفاد یماور
افرا جامعه باشد و منیلت را براساس اصل شایستگی توایع کند؛ ر غیار ایان صاورت بایاد
منتظر شکافهای فعال ر جامعه باشیم.
 .2-1دوستی در فلسفه سیاسی
وستی یکی اا مفاهیم مشترک ر فلسفه و اندیشه سیاسی اسالر و غرب اسات .افالطاون اا
جمله فیلسوفانی است که به این مفهور پر اخته و بین یشق و وستی ر نظار مثلی رابطاه
برقرار کر د است .اا نظر افالطون ،وستی ر نیاای واقعای ر مرتباهای نااق تار اا ایادد
وستی قرار ار  .برخالف افالطون ،ارسطو برای موضوو وستی اهمیت ایا ی قائل شادد و
بر این یقیدد است که وستی و محبت ر اندگی اا ساه منباع لاذت ،خیار و فایادد پدیاد
میآید .او وستی ناشی اا لذت یا فایدد را وستی کانب مینامد و اصیلترین نوو وساتی را
وستی مبتنی بر خیر می اند و به این یقیدد است کاه ر وساتی مبتنای بار خیار ،خیار
وستان به خاطر خو آنها خواسته میشو (منوچهری.)1384 ،
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ر فلسفۀ سیاسی اسالمی نیی وستی جایگاد قابال تاوجهی اشاته و متفکرانای چاون
فارابی ،ابن مسکویه و خواجه ن یر به این موضوو پر اختهاند .فارابی ،همانند ارساطو ،انساان
را بالطبع موجو ی مدنی می اند و معتقد است که انسان "طبیعتاً به انسانهای یگر وابسته
است" .نیاا انسانها به حضور ر اجتماو ،اا نیاا آنها به رسیدن به کمال ناشی میشو ؛ چارا
که ممکن نیست انسان به کمالی که ر سرشت طبیعی او قرار ا د شدد است برسد ،مگر ر
اندگی اجتمایی .آنوه ایضای مدینه و مراتب آنها را با یکادیگر پیوناد مای هاد" ،محبات"
است ،ر حالی که" یدالت" و رواب یدالتمحاور ،ضاامن بقاا و یامال حفا ات اا مدیناه و
ایضای آن است ،محبت ،یامل ائتالف و ارتباط ایضای مدیناه اسات .ر واقاع "یادل ،تاابع
محبت است" .محبت میان ایضای مدینه ،اساساً منت اا اشتراک نظر اهال مدیناه ر "آرا و
افعال" است .یلی رغم توجه متفکران کالسیک غرب به مفهور وساتی ،ر ی ار مادرن باه
لیل حاکمیت اندیشه لیبرالیسم و تأکید بر فر یت انسان و بهویژد توجه به امنیت باه جاای
فضیلت ،وستی به حاشیه راندد شد .اما بااگشت متفکرانی چون نیوه به این هنجار ،امیناه
را برای مطرح شدن وبارد آن فراهم ساخت .ر این میان ژاک ریدا و یاورگن هابرمااس و
متفکری هستند که به و شیوۀ متفاوت به احیای این مقوله ر نیای معاصار پر اختاهاناد.
ریدا با نگر

بدبینانه ،به واساای روایتهای وستی ر تاریخ اندیشه سیاسی مایپار اا و

آنها را مور نقد بیرحمانه خویش قرار می هد ،اما هابرماس با ابتناء بار مقولاه همبساتگی،
بدیلی معاصر برای هنجار وستی یرضه میکند .هنجااری کاه همیماان توجاه باه حقااوق
خ اوصی و یماومی را ر خاویش ار (یلاویپاور و بحرانای ،1390 ،ص  .)137ر واقاع
همبستگی ،نقطۀ پیوند فلسفه اجتمایی و فلسفه سیاسای هابرمااس اسات .باه نظار وی ،ر
نظارهای اجتمایی غیرارتباطی ،پول و قدرت اجرایی (مدیریتی) ساااوکارهای سیساتماتیک
همگرایی اجتمایی هستند که کنشها را نه اا طریق مقاصد مشارکتکنندگان ،بلکه باهطاور
مخفی اا آنها و اا طریاق نها هاای قاانونی هادایت مایکنناد .اماا ر یاک نظاار ارتبااطی،
همبستگی ر کنار و حواد اقت اا و ولات قارار مایگیار و چوناان منباع ساومی بارای
قانونگذاری یمل میکند .همبستگی همانا اشتراک اساسی (اولیاه) ارا هاا و یادگادهاا و
یک فهم و تعبیر مشابه ر این باب است که چه چیایی مهام است و چه کااری ارا

انجار

ا ن ار  .اا طریق همبستگی ،قدرت ارتباطی اا مسیر قانونگذاری به قدرت اجرایی تبدیل
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میشو  .وی مفهور همبستگی را بهینوان آن نوو رابطهای هم با وجه قاانون یاار باهیناوان
مبنای یدالت یعنی برخور یکسان با همگان و هم با وجه توجاه خااص باه ماوار یینای و
م داقی " یگری" ر نظر مایگیار (مناوچهری .)1383 ،پیوناد وساتی و همبساتگی ر
اند یشه هابرماس ،یالود بر برقراری نظار و آرامش اجتمایی مطلوب بارای حیاات انساانهاا،
امینههای اندگی نیک و حرکت ر مسیر تعالی و ستیابی به غایت انادگی مطلاوب را کاه
همان خیر و سعا ت است ،فراهم میآور  .مضاف بر این رک رابطه احیای مفهاور وساتی
ر ورد معاصر با معرفتهای یلمی پیش اا آن مانند اناش روان رماانی بسایار باا اهمیات
است (یلویپور ،1387-8 ،ص  )147تأثیراندیشهپر اای متفکرانی چاون اریاک فارر و هاناا
آرنت که وقوو فاشیسم ر اروپا را بر مبنای نظریات روانشناسانه و تو دای تحلیل کر داناد،
بر احیای مفهور وستی و پیوند آن با همبستگی توس هابرماس اا این نکته ریف حکایت
میکند که ر جوامع ستخو

تحول و گرگونی بهویژد جواماع ر حاال گاذار ،توجاه باه

مقوله وستی و پیوند آن با مفهور همبستگی بسیار ضروری است.
 .3-1وحدت و همبستگی ملی
«همبستگی» یا «انسجار» ملی مانناد بسایاری اا مفااهیم رایا

ر یلاور انساانی ،مااهیتی

پیویدد ،چندوجهی و میانرشتهای ار  .چنان که امنۀ بررسی آن اا جامعهشناسی و یلاور
سیاسی تا مطالعات فرهنگی و روانشناسی اجتمایی گستر د است .یادر اساتقالل مفهاومی
«همبستگی ملی» یا «انسجار ملی» ر نی برخی نویسندگان تا به آنجاست که معنایاابی آن
را تنها ر رابطۀ تنگاتن

با پاردای مفاهیم هموون وفاق ملی ،انسجار اجتمایی ،هویت ملی،

اجماو اراشی توصیف کر داند.
کسانی که اا یدگاد جامعهشناختی به همبستگی ملی پر اختهاند ،انسجار و پیوساتگی
ملی را کاملترین و توسعهیافتهترین مرحله پیوند اجیای مختلف یک جامعه انستهاناد .ایان
جامعهشناسان ،سه فرایند یمومی و مرتب باا یکادیگر بارای جامعاه قائال هساتند :فرایناد
تجمیع ،فرایند تفکیک یا تمایییافتگی و فرایند پیوستگی یا انسجار .آناان معتقدناد افارا یاا
کنشگران اجتمایی بر اثر متغیرهای اقت ا ی ،اجتمایی ،سیاسی ،امنیتی و فرهنگی ر کناار
هم قرار گرفته و یک تجمع انسانی را شکل می هند ،اماا ر ایان میاان ،نیروهاای ماا ی و
معنوی و سیل قدرتطلبی انسانها و رقابت و تخ

ی شدن امور و فعالیتهاا بیاان افاارا
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یک جامعااه تمایای به وجو میآور و افرا باه گارودهاا و اقشاار مختلفای باا امناههاای
خانوا گی ،جنسی ،شغلی ،قومی و نژا ی تقسیم میشوند .این گرود با ایمال سلطه بار رفتاار
افرا

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

پیدایش گرودها سبب پیدایش نظار نما ین خاصی میشو که ر بر ارندد تماامی ارا هاا،
هنجارها ،سبک رفتار ،نحود اندگی و ارتباطات است .افیایش گرودها به سبب تمایییاافتگی و
تکثر نظار اجتمایی ،فرهنگی و اقت ا ی ،سبب شکلگیری خر دفرهن های ایا ی میشو
و تبعات پیدایش خر دفرهن ها ،ما را به اهمیت وحدت یا همبستگی میان گرودهاا متوجاه
میساا  .به این جهت مسئلهای به نار وفاق یا همبستگی مطرح مایشاو کاه پیوند هنادد
میان واحدهای اجتمایی متمایی است (افروغ ،1383 ،ص .)156
برخی یگر اا صاحبنظران ،همبستگی ملی را با توجه به هویت تعریف مایکنناد و آن
را احساس تعلق خاطر و تعهد مشترک افرا به اجتماو ملی یا آن «ما»ی بیرگی می انند که
به افرا هویت جمعی می بخشاد .اا نظار ایان ساته اا متفکاران ،ساتیابی باه انساجار یاا
همبستگی ملی بدون وجو شرای نهنی و یینی مولد آن امکانپذیر نیست .وجو بنیا های
اتحا ملی نیی بدون خالت ین ر آگاهیبخش ،به خو ی خاو بایاث شاکلگیاری و تبلاور
یینی اتحا نمیشو  .ر حقیقت این ین ر آگاهیبخش اسات کاه مجمویاه شارای یینای
همبستگی ملی را به شکل هویت ملی ر میآور و امینههای نهنی اتحا و انسجار ملای را
فراهم می ساا  .به این ترتیب ،تحقق همبستگی ملی و تجلی آن ،به آگاهی اا هویات ملای و
شناخت آن بستگی ار (احمدی ،1386 ،ص .)24
هر چند رخ وص مبانی همبستگی ملی بین اصاحاب و یالماان رشاتههاای مختلاف
اختالف نظرهایی وجو

ار  ،اما ر مور ابعا وحدت و همبستگی ملی اجمااو نظار نسابی

قابل مشاهدد است ،اگر چه نمیتوان انکار کر که هر یک اا این صااحبنظاران باه تناساب
رشته خو بر یک یا چند بعد خاص اا ابعا وحدت ملی تأکید میکنند .باا توجاه باه پیوناد
مفهومی هویت ملی و وحدت ملی ،ر این مقاله مفهور «هویت ملی» به ینوان حلقه واساطه
تحلیل رابطه شکافهای اجتمایی و همبستگی ملی ر نظر گرفته شد .انتخاب ایان رویکار
نظری مبتنی بر این تجربه تاریخی است که ر جوامع ر حال نوساای کاه ر حاال تجرباه
فرآیند تغییرات اجتمایی هستند ،شکافهای اجتمایی غالبااً فرآیناد نوسااای را باه چاالش
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میکشند و برای حل و رفع بحرانهای حاصل اا این گسیختگیها ر سطح اجتمایاات ملای
باید به ابیارهایی برای برانگیختن حا

همبساتگی ملای تجهیای شاد .ر چناین شارایطی

«هویت ملی» با بهردگیری اا تواناییهای نما ین مانند ابان ،ین ،گذشته تااریخی و مناافع
مشترک میتواند به وفاق و همبساتگی ملای یااری رسااند .بار هماین اسااس ابعاا

ینای،

سرامینی ،سیاسی ،اجتمایی و فرهنگی همبستگی ملی مد نظر قرار میگیار تاا اا منظاری
آسیبشناسانه تأثیر شکافهای اجتمایی بر وحدت ملی تبیین گر :
الف) بعد دینی .ینداری ر ابعا مختلف ایتقا ی ،مناسکی ،رفتاری و پیامادی و نیای
هویت ینی (خو را یندار انستن)؛
ب) بعد سرزمینی .افتخار به ایرانی باو ن،تمایال باه حضاور اوطلباناه ر جبهاه ر
صورت وقوو یک جن

ناخواسته ،تمایال باه مهااجرت اا ایاران بارای همیشاه و ر نهایات

تع ب ایرانی؛
پ) بعد اجتماعی .احساس وجو یدالت اجتمایی ر جامعه ،احسااس وجاو ایتماا
اجتمایی ر جامعه (ایتما یماومی و ایتماا باه مشااغل مختلاف) و ر نهایات مشاارکت
یمومی مر ر ر انجمنها و تشکلهای صنفی ،مدنی و سیاسی؛
ت) بعد سیاسی .مییان ایتما مر ر به اصل نظار ،نها های سیاسای و کانشگاران و
مسئولین نظار ،احساس پاسخگویی مسئولین ،احساس امنیات سیاسای شاهروندان ،ارایاابی
یملکر اقت ا ی نظار؛
ث) بعد فرهنگی .تاریخ مشترک ،ابان فارسی و یملکر رسانهها.

 .2روش پژوهش
ر این بررسی برای ستیابی به ا دهای قابل اتکا جهت آسیبشناسی شکافهای اجتمایی
ر ایران و تأثیر آن بر همبستگی اجتمایی و وحدت ملی اا رو

تحلیال ثانویاه یافتاههاای

پژوهشی استفا د شدد است .تحلیل ثانویه یکی اا کارآمادترین رو هاا ر سیاساتپژوهای
است که اا اطالیات موجو استفا د میکند .ر این رو  ،پژوهشگر خو به تولید ا دهاای
مور نیاا پژوهش اا طریق رو هایی مانند پرسشنامه و م احبه و ...نمیپار اا  ،بلکاه باه
تحلیل مجد

ا دهای موجو اقدار میکند .تحلیل ثانویاه هنگاامی اساتفا د مایشاو کاه

مجمویه ا د های مناسبی وجو

ار و پژوهشگر کیفیت آنها را قابل قبول می اناد .تحلیال
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ا دها بر حسب اقتضای پژوهش و نوو ا دها با رو ها و تکنیکهای متعد ی انجاار

میشو  .به ینوان نمونه ،امنۀ ایمال آماری که میتوان با استفا د اا تحلیل ثانویه انجار ا ،
اا ارایابی رواب

و متغیرد سا د تا مدلساایهای پیویدد متغیر است (ماژرااک ،1379 ،ص

 .)66ر واقع ،این پژوهشگر است که بساته باه پرساش پاژوهش ،سااختار تحلیال ثانویاه و
مراحل آن را تعریف و ایمال میکناد .ر مطالعاۀ حاضار ،اا نتاای باه ساتآمادد اا چناد
پیمایش ملی و مقاالت مستخرج اا چند پایاننامه و طرح پژوهشی ر تحلیل ثانویه اساتفا د
شدد و ر راستای هدف مقاله تجییه و تحلیل شدد است .با توجه به اینکاه بعضای ا دهاای
موجو

ر این پژوهشها برای ستیابی به تحلیلهای بهتر و ماتقنتار باا یکادیگر تلفیاق و

ا غار شدداند ،ارجاو قیق و جییی به منابع مور استفا د امکانپذیر نبو د است؛ باه هماین
لیل فهرست پژوهشهای استفا دشدد ر این مقاله برای اطالو خوانندد به صورت یکجاا ر
پایان مقاله آمدد است .همونین به لیل رفیات محادو یاک مقالاه و تعادا بسایار ایاا
جداول آماری مندرج ر طرح پژوهشی که این مقالاه اا آن اساتخراج شادد ،امکاان اساتنا
جیئیات آماری ممکن نگر یدد و ر موار معدو ی اا جداول آماری ر خالل ماتن اساتفا د
شدد است.

 .3آسیبشناسی شکافهای اجتماعی وتأثیر آن بر همبستگی ملی
اا بین شکافهای اجتمایی موجو

ر جامعه ایران ر شکاف ساختاری ،نسلی و جنسایتی و

ر شکاف ت ا فی ،قومی و مذهبی برای بررسی انتخاب شدد است .بررسیها نشان مای هاد
ر طول یک هه گذشته ،این چهار شکاف اجتمایی ارای اهمیت ایا ی ر ایران باو داناد.
باید توجه اشت اهمیت آنها الیاماً به معنای فعالبو ن نیست.
 شکاف نسلی .با توجه به جوانی جمعیت ر ایران؛ شکاف جنسیتی .با توجه به افییش سطح آگاهیهاا و حضاور روباه رشاد اناان ریرصههای سیاسی و اجتمایی کشور؛
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 شکاف قومی .ایران واجد  6هویت یمدد قومی فارس ،ترک ،کر  ،لار ،بلاوو و یارباست .هرچند برخی هویتهای قومیکوچکتاری چاون قشاقایی ،تارکمن ،بختیااری را نیای
برشمر داند.
 شکاف مذهبی .با توجه به وجو هموطنان اهل سنت ر مناطق کشور. .1-3شکاف نسلی
ر خ وص اطالق یا یدر اطالق صفت «شکاف» به مناسبات نسلی ر ایران و نیای فعاال یاا
خفته انستن این شکاف اجتمایی ،بین صاحبنظران و پژوهشگران این حاواد اخاتالفنظار
جدی وجو

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

وجو شکاف نسلی ر ایران میباشد .بخشی اا ایان اخاتالفنظرهاا باه یافتاههاای میادانی
متفاوت و برخی یگر به تفاوت رویکر ها و رو ها ر تحلیل باا میگر  .باه یباارت یگار
نویی اغتشا
وجو

مفهومی و یملیاتی ر تعیین معیارهای تشخی

شکاف نسلی ر پژوهشهاا

ار  .برهمین اساس ،برخی اندیشمندان و پژوهشاگران اخاتالف  6رصادی میاانگین

نمرات و نسل را به ینوان «شکاف گستر د و یمیق» انستهاند؛ ر حالی که برخای یگار،
اختالف بیشتر اا آن را به ینوان «تفاوتهای طبیعی» میان نسلهای مختلف نکر کار داناد
(چیتساا ،1386 ،ص  .)103همونین تلقی پژوهشاگران اا مفهاور «نسال» و پیادا کار ن
م ا یق یینی آن ر ایران اا یگر الیل اختالف نظر ر تحلیلهای این حواد میباشاد .ر
مجموو ،نظریههایی را که ر مور مناسبات نسلی ر ایران وجو

ار  ،میتوان به سه سته

تقسیم کر :
سته اول ،کسانی که اا «انقطاو نسلی» سخن به میان آور داند و با ارجاو شکاف نسلی
به مدرنیته ،شکاف بین سنت و مدرنیته ،انقالب اسالمی و ناکارآمدی حکومات را ساه یامال
اصلی شکاف فرهنگی و انقطاو نسلی ر ایران انستهاند (قا ری ،1382 ،صا

 .)81-82باا

ریشهیابی شکاف نسلی ر مواجهۀ ایران با مدرنیتاه ،جامعاه ر معارض یاک انقطااو نسالی
ارایابی شدد است (آقاجری ،1382 ،ص  .)161با ارجااو تااریخی شاکاف نسالی باه قبال اا
انقالب ،تحوالت انقالبی و تغییرات تند و ناگهانی را بایاث گسساتگی و انقطااو باین نسالی
انسته شدد است (توسلی ،1382 ،ص .)243
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سته ور ،کسانی که قائل به «شاکاف نسالی» ر کشاور هساتند .باا اشاارد باه رشاد
جمعیت جوان کشور و تغییرات فرهنگی ،انیان اشتهاند جامعه ایران چار شکافهای نسلی
شدد اسات ،ناه انقطااو نسالی (یبادالهیان ،1382 ،ص  .)258ر تحقیقای نیای باا بررسای
ارا های پدران و پسران به این نتیجه رسیدداند که شکاف نسلی به ینوان یک پدیادد یاار
ر جامعه وجو

اشته است (تیموری ،1377 ،ص .)63

سته سور ،پژوهشگرانی که قائل به یدر وجو شکاف نسلی ر کشور هساتند .جلیلای
ر پژوهش خو به این نتیجه میرسد که اساساً شکاف میان نسلها ر ایاران وجاو نادار ،
آنوه هست اختالفات ناچییی است که به طور طبیعی ر تمامیجواماع وجو

ار (جلیلی،

 ،1378ص  .)71توکلی نیی با بررسی ارا های جمعی اا ما ران و ختران باه ایان نتیجاه
میرسد که تفاوتهای مشاهددشدد قابل توجه و معناا ار نیسات (تاوکلی ،1382 ،ص )376
همونین اهرا اریاپور با بررسی رابطه ساختار اراشی و مناسبات نسلی به این نتیجه رسیدد
که تفاوتهای اراشی موجو بین جوانان و بیرگسااالن ر حادی نیسات کاه بتاوان اا آن
بهینوان گسست نسلی نار بر  .بین بیرگسااالن و جواناان ر الیاههاای رونای شخ ایت،
تفاوتهای ماهوی وجو ندار و تنها ر الیههای بیرونی یا پیروی اا هنجارها مانناد گارایش
به نوگرایی و مد است که تفاوت وجو

ار ( اریاپور ،1386 ،ص .)20

بررسیهای این پژوهش نشان می هد یلیرغم وجو برخی تفاوتها بین نسل جاوان و
بیرگسال کشور اا نظر اراشی ،نگرشی ،فرهنگی ،فکری و رفتاری ،شکاف نسالی باه یناوان
یک شکاف فعال اجتمایی ر کشور وجو ندار  .هموناین یافتاههاای ایان پاژوهش نشاان
می هد ابعا مختلف وحدت و همبستگی ملای اا ناحیاه ایان شاکاف اجتماایی ر معارض
آسیب یا تهدید جدی قرار ندار  .ر ا امه به بخشهایی اا نتای و یافتههای پژوهشی اشاارد
میشو :
بعد دینيی .باین نگار

جواناان (15 -34ساال) باا میاانسااالن ( 35- 50ساال) و

بیرگساالن (باالی  50سال) ر ابعا ایتقا ی و تجربی یناداری ،تفااوت قابال مالحظاهای
وجو نداشته است (حداکثر یکی و رصد).
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بین نگر

جوانان با میانساالن و بیرگساالن ر بعد مناساکی و پیامادی یناداری و

نیی احساس هویت ینی تفاوتهایی به چشم میخور  ،اما این تفاوتها ایا و معنا ار نبو د
است ( ر بعد مناسکی  4رصد و بعد پیامدی  6رصد).
بعد سرزمینی .ر تمامیشاخ های ماور مطالعاه بعاد سارامینی همبساتگی ملای
تقریباً ر قریب به اتفاق پژوهشها بین نگر

جوانان با میانسااالن و بایرگسااالن تفااوت

معنا اری وجو نداشته است (حدو  6رصد).
بعد اجتماعی .یافتههای پژوهشهای مختلف نشان مای هاد احسااس وجاو یادالت
اجتمایی ر جامعه ایران پایین بو د (ایر  50رصد) اما بین نگر

جوانان با میاانسااالن و

بیرگساالن ر این خ وص تفاوت معنا اری وجاو نادار (تفااوت نگار هاا باین  1تاا 9
رصد).
سطح ایتما اجتمایی ر جامعه ایرانی به طور کلی پایین است ،اما سطح بایایتماا ی
یمومی ر میان جوانان ر مقایسه با بیرگساالن و میانساالن بیشتر باو د اسات ( 5الای 6
رصد) نکته قابل توجه اینکه ایتما جوانان به اخباار رساانههاای اینترنتای و مااهواردای اا
رسانه ملی بیشتر بو د است ( 53به  44رصد).
مییان مشارکت یمومی افرا

ر قالب تشکلها و نها های سیاسای و مادنی ر مجماوو

 20تا  30رصد است که و سر طیف این مشارکت اا حداقل  3رصد (مشارکت ر احایاب
و تشکلهای سیاسی) تا  38رصد (مشارکت ر هیئتهاای ماذهبی) ر نوساان اسات .اماا
فارغ اا برخی تفاوتهای طبیعی که یضویت و مشارکت جوانان و بیرگساالن را ر تشکلها
و نها های خاصی بیشتر یا کمتر میکند (مانند یضویت و مشارکت جواناان ر انجمانهاای
یلمی و تشکلهای وراشی و یضویت و مشارکت بیرگساالن ر انجمنهای اولیاء و مربیاان)
بین مییان مشارکت جوانان با میانساالن و بیرگساالن تفاوت ایا و معنا اری وجو ندار .
بعد سیاسی .براساس نتای  ،بیشتر پیمایشهای اجتمایی ر سطح کالن ،نگر

مر ر

به «مشروییت اصل نظار» مثبت است ،اما مییان کارآمدی ولت ر بخشهاای اقت اا ی و
سیاسی چندان مطلوب نظر مر ر نیست .براساس نتای به ساتآمادد ،میایان نارضاایتی اا
اوضاو سیاسی کشور و طرفداری اا تغییرات ر نظار سیاسی موجو
اا میانساالن و بیرگساالن بیشتر بو د است.

ر بین جوانان به مراتب
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یمور جامعه به ابعا فرهنگی وحدت و همبستگی ملای مثبات و

رضایتبخش است (موافقت باالی  90رصد پاسخگویان به گویههای مربوط به ابان فارسای
و تاریخ مشترک ایرانیان) و بین نگر

جوانان با میانساالن و بایرگسااالن ر ایان امیناه

تفاوت چشمگیر و معنا اری به چشم نمیخور .
با وجو گستر

سایتهای اینترنتی و سترسی به شبکههای ماهواردای و نیی یلیرغم

اینکه جوانان یکی اا مهمترین و اصالی تارین مخاطباان و کااربران ایان رساانههاا هساتند،
تأثیرگذاری این رسانهها بر نهن و نگر

جوانان باه ابعاا و مؤلفاههاای مختلاف وحادت و

همبستگی ملی چندان ایا و قابل توجه نیست.
 .2-3شکاف جنسیتی
ر تحلیل وضعیت شکاف جنسیتی ر ایران ،شاخ های معطوف به وضعیت انان ر جامعه
(مانند وضعیت بهداشت و رمان ،آموا  ،مشارکت سیاسی ،اشتغال و )...مور بررسای قارار
گرفته است .نتای به ستآمدد نشان می هد طی و هه اخیر ،وضعیت انان ایرانی ر ابعا
مختلف اندگی بهبو قابل توجهی یافته است ،اما ر برخی امینهها همونان ناابرابریهاایی
به چشم میخور  .همونین نویی «احساس تبعیض» ر میان انان ایرانی وجو

ار کاه ر

کنار نابرابریهای واقعی امینه ساا برخی تعارضات جنسیتی ر کشور شدد است .بررسیهای
این پژوهش نشان می هد شکاف جنسیتی نیی شکاف فعالی ر جامعه ایرانی نیست ،اما انان
ایرانی بر این باورند که بهارد منادی ایشاان اا حقاوق شاهروندی ر حاد مطلاوبی نیسات و
برخور اری ایشان اا حقوق شهروندی اا حد متوس جامعه پایینتراست ،لذا میتاوان گفات
تعارضات جنسیتی که ر جامعه ایرانی مشاهدد میشو  ،ریشه ر احساس محرومیت انان اا
برخی حقوق شهروندی ار  .بار طباق یافتاههاای ایان پاژوهش ،ابعاا مختلاف وحادت و
همبستگی ملی اا ناحیه این شکاف اجتمایی ر معرض آسیب یا تهدید جدی قرار ندار  .ر
ا امه به برخی اا جیئیات یافتههای پژوهشی اشارد میشو .
بعد دینی .یافتهها نشان می هد بین نگر

انان و مار ان رخ اوص ابعاا مختلاف

ینداری (ایتقا ی ،تجربی ،مناسکی و پیامدی) تفاوت معنا اری وجاو نادار و ر ماوار ی
که تفاوتهایی به چشم میخور  ،نگر

انان به ین اا مر ان مثبتتر بو د اسات .بناابراین

 62آسیبشناسی شکافهای اجتمایی و ارائه راهبر هایی برای تقویت همبستگی ملی ر ایران

میتوان نتیجه گرفت پایه ینی وحدت ملی ر میان انان اا استحکار کافی برخور ار است و
مشکلی ر این امینه به چشم نمیخور .
بعد سرزمینی .نگر
بین نگر

انان به بعد سرامینی همبستگی ملی ر حاد مطلاوبی اسات و

انان و مر ان ر این خ وص تفاوت معنا اری مالحظه نمیشو .

بعد اجتماعی .بین نگر

انان و مر ان رخ وص احساس وجو یدالت اجتماایی ر

کشور تفاوت معنا اری به چشم نمیخور ؛ هرچند ر کل ،نگار

جامعاه باه ایان موضاوو

چندان مثبت نیست.
نگر

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

مر ان منفیتر است و این موضوو اا احساس ناامنی و بیایتما ی انان به فضای اجتماایی و
اخالقی جامعه حکایت میکند.
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نگاره شماره ( -)1نگرش پاسخگویان به میزان قابل اعتماد بودن مردم
مر
24
58
18

مییان
کم
متوس
ایا

ان
33
56
11

جوان
31
58
11

میانسال
26
57
17

بیرگسال
25
53
22

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

مییان مشارکت انان ر تشکلها و نها هاای مادنی و صانفی و سیاسای باه مراتاب اا
مر ان کمتر بو د است ( 13رصد ر میان انان به  20رصد ر میان مر ان).
بعد سیاسی .بین نگر

انان و مر ان به شاخ های مختلف بعد سیاسی همبساتگی

ملی تفاوت معنا اری وجو ندار .
بعد فرهنگی .نگر

انان و مر ان ر شاخ های مختلاف بعاد فرهنگای همبساتگی

ملی ارای تفاوت معنا اری نیست.
 .3-3شکاف قومی
تحلیل ثانویه یافتههای پژوهشها و مطالعات قومی ر ایران نشان می هد بین هویت قاومی
و هویت ملی ر ایران تعارض وجو ندار و به جی ر ماوار خاصای ر تماامی بخاشهاای
قومی کشور با افیایش مییان و شدت هویت قومی ،هویت ملی نیی افایایش یافتاه یاا حاداقل
کاهش نیافته است .به یبارت یگر یافتههای بیشتر پژوهشها نشان می هد هویات قاومی و
ملی ر موار ایا ی رابطه «همافیا» ارند .بین اقوار مختلف ایرانی (ترک ،کار  ،لار ،یارب،
فارس ،بلوو و )...نیی رواب مبتنی بر همکاری بر رواب مبتنی بار تعاارض و خ اومت کاامالً
چیرگی ار و این امر ر شکلگیری و تقویت هویت ملی تاأثیر مثبات و باهسایایی اشاته
است .همونین بررسیهای این پژوهش نشان می هد اقوار ایرانی نسبت به مقوالت محاوری
کشور تفاوت نگرشی ایا ی ندارند؛ به همین لیل میتوان ا یا کر شکاف قومی نیای مانناد
شکاف نسلی و جنسیتی شکاف اجتمایی فعالی ر کشور نیست و اگر گاهی تعارضات قاومی
ر جامعه مشاهدد میشو  ،ریشاه ر «احسااس محرومیات نسابی» اقاوار ایرانای ر ابعاا
سیاسی ،اقت ا ی ،فرهنگی و اجتمایی ار  .با توجه به حساسیت مضایف شاکاف قاومی ر
رابطه با وستی و همبستگی ملی ،یافتههای این بخش به تف یل بیشتری مور اشاارد قارار
میگیر .
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بعد دینی .اقوار مختلف ایرانی ر بعد ایتقا ی ینداری تفااوت معناا اری باا یکادیگر
ندارند اما یافتهها نشان می هد ر ابعا مناسکی و پیامدی مییان پایبندی فارسها به انجاار
واجبات اا نظر ینی اا آنریها و یربها بیشتر بو د است .همونین یافتهها نشان مای هاد
اقوار مختلف ایرانی خو را ارای هویت ینی می انند ،اما هویت ینی ر میان فاارسهاا و
آنریها اا یربها بیشتر است.
نگاره شماره ( -)2میزان موافقت با گویههای دینی (درصد)
شکاف نسلی

گویهها
جوان

یاان و ایمااان یکاای اا
بهترین راد های غلباه بار
مشکالت است
ایمال خوب و بد انساان
روا جیا محاسبه میشو
انجار واجبات ینی (نماا
و رواد) بااااه صااااورت
همیشگی یا اکثر اوقات
چقاادر خااو را فاار ی
ماااذهبی مااای انیاااد
(متوس  ،ایا  ،کامالً)

شکاف
جنسیتی

شکاف
قومی

شکاف مذهبی

میانسال

بزرگسال

مرد

زن

آذری

عرب

فارس

شیعه

سنی

86

89

90

86

90

85

85

92

88

88

95

96

97

95

97

95

96

97

96

97

75

86

91

75

86

80

78

95

90
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87

92

95

88

91

94

88

94

87

94
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بعد سرزمینی .نگر

اقوار ایرانی به شاخ های بعد سرامینی وحادت و همبساتگی

ملی تفاوتهای قابل توجهی ندار .
بعد اجتماعی .نگر

منفی به وجو یدالت اجتمایی ر جامعه ر میان اقوار ایرانی اا

میانگین جامعه بیشتر و باالتر است .به یبارت یگر اقاوار ایرانای نسابت باه وجاو یادالت
اجتمایی ر کشور به مراتب نگاد منفیتر و ناخوشایندتری نسبت به کل جامعه ارند.
نگر

اقوار ایرانی به یضاویت ر تشاکلهاای سیاسای و نها هاای مادنی و صانفی و

مشارکت ر فعالیتهای آنها به جی ر چند مور تفاوت معنا اری با یکدیگر ندار .
بعد سیاسی .احساس نارضایتی اقوار ایرانای نسابت باه یملکار سیاسای و اقت اا ی
ولت اا میانگین جامعه باالتر است که این امر ر امنا ن به تقویت هویت قومی و تضعیف
هویت ملی تأثیرگذار بو د است.
بعد فرهنگی .نگر
نگر

اقوار ایرانی به تاریخ مشترک ایران یمدتاً مثبت است.

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

مثبت است ،اما این موضوو تا امانی ر میان اقوار ایرانی ارای جایگاد مستحکمی است کاه
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تقویت ابان فارسی به حذف ابانهای محلی و قومی منجر نشدد باشد .بر طبق یافتاههاا باه
جی ر موار خاصی که به لیل اتخان سیاستهای غل فرهنگی و نقض اصل مهم و اساسای
«وحدت ر یین کثرت» هویت ملی توسعه و تقویت ابان فارسی به تضعیف ابانهای محلای
و قومی منجر شدد ،ابان فارسی ر میان اقوار ایرانی جایگاد خاص و برجستهای اشته است.
تأثیرگذاری رسانههای خارجی بر اقوار ایرانی ر جهت تضعیف یا تقویت وحدت و همبستگی
ملی ر میان اقوار و موضویات مختلف ،متفاوت است.
 .4-3شکاف مذهبی
تحلیل و تبیین شکاف مذهبی ر کشور یکی اا شواریهای انجار این مطالعه بو ؛ چارا کاه
ر بیشتر تحقیقات اجتمایی و پیماایشهاای موجاو  ،متغیار ماذهب لحاا نشادد اسات.
همونین تراکم شکاف مذهبی و قومی ر بخشهای سنینشین جامعه (کر ستان ،سیساتان
و بلوچستان ،گلستان) امکان تفکیک ا دهای قومی و مذهبی را شوارتر میکر  .به هماین
لیل با اتکاء به ا دهایی که به صورت غیرمستقیم بر رک نگار
اللت میکر  ،تال

هاموطناان اهال سانت

شد شکاف مذهبی ر کشور تجییه و تحلیل شو  .نتای به ساتآمادد

نشان می هد شاکاف ماذهبی نیای شاکاف اجتماایی فعاالی ر کشاور نیسات و نارضاایتی
هموطنان اهل سنت یمدتاً معطوف به «محرومیت» یا« احساس محرومیات» ایان بخاش اا
جامعه اا حقوق سیاسی ،اجتمایی ،فرهنگی و اقت ا ی میباشد .ر نگر

هاموطناان اهال

سنت به شاخ های معطوف به وحدت و همبستگی ملی ماور ارایاابی و تجییاه و تحلیال
قرار گرفت که به مهمترین آنها اشارد میشو .
بعد دینی .بین نگر

هم وطناان اهال سانت باا شایعیان رخ اوص ابعاا مختلاف

ینداری و هویت ینی تفاوت ایا ی وجو نادار هرچناد نتاای برخای پاژوهشهاا نشاان
می هد ر بعد مناسکی و رفتاری ،مییان پایبندی شیعیان به انجاار واجباات ینای اا اهال
تسنن بیشتر میباشد.
بعد اجتماعی .نگر

اهل تسنن به وجو یدالت اجتمایی ر کشور به مراتب اا ساایر

هموطنان منفیتر است .یافتهها نشان می هد هموطنان اهال سانت اا نظار بهاردمنادی اا
فرصتها و امکانات اقت ا ی نسبت به سایر بخشهای جامعه ر شرای نامناسابتاری قارار
ارند .آمارهای منتشرشدد اا طرف ستگادهای رسمی ولت نیی نشان می هاد اساتانهاای
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کر ستان و سیستان و بلوچستان به ینوان نما استانهای سنینشین کشاور ر مقایساه باا
سایر استانها ر رتبه های آخر ساطح برخاور اری قارار ارناد .ایان احسااس محرومیات و
تبعیض اجتمایی ریشه بسیاری اا ناامنیهای این مناطق بو د و بدین ترتیب چرخه ناامنی و
فقر یکدیگر را تشدید کر د است .البته با اجرای قاانون هدفمندسااای یاراناههاا و پر اخات
نقدی به مر ر به صورت یکسان و برابر احساس محرومیت ر میان هموطنان اهل سنت نیای
تا حدو ایای کاهش یافته است.
بعد سیاسی .یافتهها نشان می هد نگر

منفای اهال سانت باه کارآمادی ولات ر

بخشهای اقت ا ی و سیاسی اا میانگین جامعه به مراتب باالتر اسات .بار اسااس نتاای باه
ست آمدد اا تحقیقات ،با وجو تعلق باالی اهل سنت به هویت ملی ،نگر

ایشان به ولات

و یملکر اقت ا ی و سیاسی آن چندان مثبت نیست.
بعد فرهنگی .با توجه به تراکم شکاف قومی و مذهبی ر ایران ،به نظر میرسد ر بعد
فرهنگی نگر

اهل سنت به شاخ های فرهنگی وحدت و همبستگی ملی باا اقاوار ایرانای

شباهت ایا ی ار .

فرجام
با ینایت به یافتههای این پژوهش میتوان گفت شکافهای اجتمایی ر ایاران شاکافهاای
فعالی نیستند و بین و سر طیف شکافهای نسالی ،جنسایتی ،قاومی و ماذهبی ر بیشاتر
موضویات کالن جامعه و نیی شاخ های معطوف به ابعا مختلف همبساتگی ملای اخاتالف
نظر جدی وجو ندار  ،بنابراین پایههای اجتمایی الفت و وستی جامعه اا استحکار مناسبی
برخور ار است .انیان به این حقیقت به معنای انکار یا غفلات اا امیناههاای تهدیاداا بارای
ایجا تخاصم و شمنی ر کشور و تضعیف همبساتگی اجتماایی و ملای نیسات .باه طاور
مشخ

ر ابعا سیاسی ،اجتمایی و فرهنگی قرائن و شاواهدی اا امیناههاای تهدیاداا باه

چشم میخور که بیتوجهی به آنها ممکان اسات خطرآفارین باشاد .نارضاایتی اا یملکار
سیاسی ولت ،مسئولین و نها های سیاسی وقات کشاور ،باییادالتی و تبعایض اجتماایی،
گستر

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

مسئوالنه به مطالبات مر ر ،بی توجهی به اجرای برخی اا اصول قانون اساسی بهویژد اصاولی
که به صراحت حقوق فرهنگی و اجتمایی برای مر ر بهویژد اقلیتهای مذهبی و اقوار ایرانی
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ر نظر گرفته ،بخشی اا موار ی است که ممکن است به تضعیف الفات و وساتی مار ر باا
یکدیگر ،تشدید تخاصم اجتمایی و ایجا امینههای واگرایی سیاسی ر کشور منجر شو .
همونین یافتههای این پژوهش نشان می هد هرچناد شاکافهاای نسالی ،جنسایتی،
قومی و مذهبی شکافهای فعالی ر کشور نیستند ،اماا بایاد نسابت باه پیادایش و تعمیاق
شکاف ولت و ملت حساس بو ؛ چرا که بیتوجهی به این موضوو و فعالشادن ایان شاکاف
ممکن است موجب تحریک و بسی سایر شکافهای اجتمایی و ر نهایات افایایش تانش و
رگیری ر جامعه شو  ،پیشبینی میشو این تنشها ر سه سطح خو را نمایان کند:
اول ،ر الیههای اجتمایی یعنی مناسبات اجتمایی و فرهنگی مر ر با یکدیگر .افایایش
جرر و جنایت ،ا ی ،اورگیری ،تجاوا به ینف و سایر آسیبهای اجتماایی مانناد افایایش
بیایتما ی یمومی ،طالق و خو کشی اا جمله پیامدهای آن به شمار میروند.
ور ،افیایش بیایتما ی و تنش بین مر ر و حاکمیت که ر قالبهایی چاون شاور ،
تظاهراتهای صنفی و سیاسی تاا رفتارهاای غیرقابال پایشبینای ر انتخاباات تبلاور پیادا
میکند.
سور ،افیایش تنشها و رگیری با کشاورهای همساایه و منطقاه ر اشاکال رسامی و
غیررسمی ،نیل پدیددهایی چون رگیاریهاای ماذهبی ،تانشهاا یاا ائاتالفهاای قاومی،
مهاجرتهای مور ی و مقطعی و نفون جریانهای تکفیری به اخل کشور و یارگیری اا میان
ناراضیان مذهبی و ر نهایت تسری جن

مذهبی به اخل ایران با تحریک برای شکلگیری

واکنش جریان تکفیری شیعی.
به نظر میرسد ارتقای کارآمدی ولت ،امینهساای برای افیایش مشاارکت بخاشهاای
مختلف جامعه ر ت میمگیریها و برنامهریییهای کشور ،افیایش نقدپذیری و ارتقاء ساطح
تحمل سیاسی مسئولین نظار و استفا د اا رفیتهای منتقدان و مخالفان ااجملاه ماوار ی
است که میتواند امینههای تقویت الفت و وستی ر میان جامعه ،بین مر ر و نظار سیاسی
و بین ایران و کشورهای همسایه و منطقه را فراهم نمایاد کاه خاو باه تقویات همبساتگی
اجتمایی و تحکیم پایههای وحدت ملی ر کشور منجر میشو  .با اتکاء به گفتماان انقاالب
اسالمیبه ینوان مخرج مشترک ایتقاا ات و باورهاای ینای و سیاسای مار ر و گارودهاای
سیاسی و تحقق اصول مغفول قانون اساسی و بهردگیری اا انش نظری نهفته ر نظریههای
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سیاسی بهویاژد نظریاه هابرمااس مایتاوان غیریاتسااایهاای ناصاحیح و غیرضاروری ر
سیاستها و برنامههای مختلف نظار را شناسایی و رجهات ا و ن آنهاا اقادار کار  .بادون
تر ید چنین رویکر ی نه تنها الفت و وستی را ر جامعه ایران گساتر

خواهاد ا  ،بلکاه

همبستگی ملی را بیش اا پیش رکشور تقویت خواهد کر  .اتخان چنین راهبر ی مایتواناد
اقتدار و امنیت ملی را هم ر یرصه اخلی و هم ر سطح منطقهای و بینالمللی ارتقا بخشد.
ر پایان با توجه به یافتهها و نیی محدو یتهای پژوهش ،پیشنها های ایار ر راساتای
تحکیم وحدت و همبستگی ملی و تقویات الفات و وساتی ر ایاران ارائاه مایگار  .ایان
پیشنها ها ر و حواد پژوهشی و اجرایی و با ر نظر گرفتن سیاستهای کلی نظاار ،اصاول
قانون اساسی و نیی خالءهای موجو

ر سیاستها و برنامههای اجرایی کشور تادوین و ارائاه

شدد است.
پیشنهادهای پژوهشی
-

تدوین و اجرای نظار پایش ملی برای تولید ا دهای خار و اولیه اجتمایی (تاداور
اجرای طرح پیمایش ملی ارا ها و نگر های ایرانیان که ر ساالهاای  1379و
 1381ر واارت ارشا انجار شد).

-

تداور اجرای طرحهای پژوهشی شناخت ارا ها و نگر هاا و مطالباات جواناان،
انان ،اقوار ایرانی و اقلیتهای ینی و مذهبی؛

-

تداور اجرای طرحهای پژوهشی معطوف به شناخت ابعا و اوایای مختلاف هویات
ملی و وحدت و همبستگی ملی؛

-

اجرای طرحهای پژوهشی معطوف به یوامل مقوّر و مخلّ الفت و وساتی مار ر و
همبستگی ملی ر ا وار مختلف تاریخ ایران (قبل و بعد اا اسالر)؛

-

اجرای طرح پژوهشی تجییه و تحلیل گفتمان امارخمینی(رد) و انقالب اسالمی ر
مور اخوت اسالمی و همبستگی ملی ر ایران؛

-

اجرای طرح پژوهشی تجییه و تحلیل مبانی و ستاور های فکری و تجربای وران
فاو مقدس ر حفظ و تقویت ایثار و نوو وستی و تأثیر آن بر تحکیم همبستگی
ملی؛
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آسیبشناسی برنامههای توسعه کشور ر سالهای قبل و بعد اا انقالب اساالمی اا
نظر توجه به مؤلفههای سرمایههای اجتمایی ایتما یمومی ،وساتی و وحادت و
همبستگی ملی؛

-

ارایابی برنامههای توسعه کشاور ر ساالهاای پا

اا انقاالب اا نظار توجاه باه

شکافهای اجتمایی و نحود مدیریت آنها ر جامعه؛
-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی نتای انتخاباات شاوراها ،مجلا

شاورای اساالمی و

ریاستجمهوری اا منظر مؤلفههای انسجاربخش ملی؛
-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی نتای انتخاباات شاوراها ،مجلا

شاورای اساالمی و

ریاستجمهوری اا منظر شکافهای اجتمایی ر ایران؛
-

اجرای طرح پژوهشی آسیب شناسی نظار آمواشی کشور اا منظر مییان توجاه باه
مؤلفههای وستی و وحدت و همبستگی ملی ر ایران؛

-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تأثیر اندگی انشجویان ر خوابگادهاای انشاجویی
ر تقویت پیوندهای اجتمایی و تحکیم هویت و همبستگی ملی؛

-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تأثیر انتشار نشاریات انشاجویی بار تقویات هویات
همبستگی ملی؛

-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تأثیر اجرای قانون هدفمندساای یارانهها بار منااطق
محرور کشور؛

-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تأثیر اجرای قانون هدفمندساای یارانهها بر وضاعیت
شکافهای اجتمایی ر ایران؛

-

اجرای طرح پژوهشای ارایاابی تاأثیر سیاساتهاا و رو هاای گایینش افارا

ر

ستگادهای ولتی کشور بر ایجا الفت یا تخاصم ر میان مر ر؛
-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تأثیر سیاستهای فرهنگی کشور بار تقویات الفات و
وستی و تحکیم وحدت و همبستگی ملی ر ایران؛

-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تأثیر سیاستهای رسانهای (صدا و سیما ،مطبویات و
فضای مجاای) بر تقویت الفت و وستی و تحکایم وحادت و همبساتگی ملای ر
ایران؛
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-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تاأثیر برناماههاای نمایشای صادا و سایما (ساریال،
انیمیشن و )...بر تقویت الفت و وساتی و تحکایم وحادت و همبساتگی ملای ر
ایران؛

-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی تأثیر تولیدات فرهنگی (کتاب ،لوح فشر د ،فیلم ،تأتر
و )...بر تقویت الفت و وستی و تحکیم وحدت و همبستگی ملی ر ایران؛

-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی نحود پر اا

کتابهای رسی و کماک رسای باه

موضوو الفت و وستی و وحدت و همبستگی ملی؛
-

اجرای طرح پژوهشی ارایابی اجرای طرح بومیگیینی ر انشگادهاا بار وحادت و
همبستگی ملی؛

-

اجرای طرح پژوهشی جایگاد وستی و وحدت و همبستگی ملی ر قانون اساسای
و سند چشمانداا بیستساله نظار؛

-

اجرای طرح پژوهشای بررسای تطبیقای وضاعیت جواناان ر ایاران و کشاورهای
منطقه ،جهان اسالر و پیشرفته جهان (با تأکید بر حقوق شهروندی)؛

-

اجرای طرح پژوهشی بررسی تطبیقی وضعیت انان ر ایران و کشاورهای منطقاه،
جهان اسالر و پیشرفته جهان (با تأکید بر حقوق شهروندی)؛

-

اجرای طرح پژوهشای بررسای تطبیقای وضاعیت اقلیاتهاای قاومی ر ایاران و
کشورهای منطقه ،جهان اسالر و پیشرفته جهان (با تأکید بر حقوق شهروندی)؛

-

اجرای طرح پژوهشی بررسای تطبیقای حقاوق شاهروندی ،آاا یهاای فرهنگای،
اجتمایی و سیاسی و وضعیت اقت ا ی اقلیت اهل سنت ر ایران با اقلیات شایعه
ر سایر کشورهای مسلماننشین؛

-

اجرای طرح پژوهشی بررسی آراء و اندیشههای یلمای ینی و متفکران و م لحان
جهان اسالر رخ وص اا بین بر ن اختالفات شیعه و سنی و افایایش وحادت ر
جهان اسالر؛

-

اجرای طرح پژوهشی تدوین الگوی مطلوب سیاستگاذاری فرهنگای ،اجتماایی و
اقت ا ی برای مدیریت شکاف مذهبی برای تحقق همیمان وحادت ملای و اتحاا
جهان اسالر.
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پیشنهادهای اجرایی
الف) شکاف نسلی

-

برنامه رییی قیق و هوشمندانه برای تحقاق مطالباات جواناان ر بخاش مساکن،
اشتغال و اا واج؛

-

ایجا فضای باا سیاسی برای نقد اوضاو سیاسی و اقت ا ی کشور ر انشگادها؛

-

امینهساای برای ایجا و تقویت تشکلهای مدنی جوانان ر سراسر کشور؛

-

امینهساای برای اصالح سیاستها و رو ها برای تقویات کاانونهاا ،تشاکلهاای
سیاسی ،مدنی و صنفی ر انشگادها؛

-

حمایاات اا تولیااد آثااار فرهنگاای فاااخر ارای پشااتوانه پژوهشاای ر خ ااوص
مفاهیمیچون وستی ،ایتما یمومی و یوامل مقوّر و مخلّ آنهاا و تحلیال نقاش
جوانان ر تقویت آن؛

-

تجلیل اا مفاخر یلمی و هنری و وراشی کشور ر بخش جوانان؛

-

امینه ساای برای حمایت بیشتر اا جواناان بارای موفقیات بیشاتر ر یرصاههاای
یلمی و وراشی اخلی و بینالمللی؛

-

رفع محدو یتهای غیار ضاروری و مضار بارای آاا یهاای سیاسای و اجتماایی
جوانان؛

-

برگیاری مسابقات یلمی و وراشی برای جوانان با نما های ملی و پوشش رسانهای؛

-

تداور و تقویت حضور جوانان ر مدیریتهای میانی و باالیی کشور؛

-

امینه ساای برای تعامل بیشتر جوانان ر قالب ارو های انشجویی و انشآموای،
خوابگادها ،نشریات انشجویی؛

 حمایت اا برگیاری ار وهای فرهنگی ایران شناسی ر مدارس و انشگادهای کشور.ب) شکاف جنسیتی

 -بهرد گیری بیشتر اا رفیت اجتها

ر فقه تشیع برای اصالح قوانین و مقررات مخل

حقوق انان ر کشور؛
 امینه ساای برای حضور بیشتر انان ر مشاغل  ،مناصاب و سیساتمهاای مادیریتیمربوطه؛
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 اتخان سیاست های مبتنی بر تبعیض مثبت برای اناان شااغل (کااهش ساایات کاار،افیایش مرخ ی اایمان و)...؛
 حمایت اا شکلگیری تشکلهای مدنی انان (ساامانهای غیر ولتی)؛ -حمایت اا تعامل بینالمللی تشکلهای مدنی انان به منظور تقویت ح

ملی ایشان؛

 حمایت اا تولید آثار هنری فاخر بهویژد ساریالهاای تلویییاونی ر تبیاین باه ور ااافراط و تفری حقوق انان ر اسالر و ایران؛
 برگیاری مییگر های یلمی و ینی با حضور یالمان ینای و فرهیختگاان انشاگاهیبرای تبیین نظار حقوق ان ر اسالر؛
 حمایت اا تولید سریالهای تلویییونی با موضوو مقایساه وضاعیت اناان ر ایاران باایگر کشورهای اسالمی و منطقه؛
 حمایت اا حضور فعال ختران انشجو ر تشکلهای سیاسی و کانونهای فرهنگای،صنفی و وراشی ر انشگادها؛
 معرفی انان موفق ر تاریخ ایران ر رسانه ملی (بهویژد کسانی که ر راد خادمت باهوطن خدمات شایانی یرضه کر داند)؛
 پرهیی اا افراط و تفری برای حضور انان ر پستهای مدیریتی باالی کشور با ریایتاصل شایستهساالری؛
 حمایت اا حضور انان خانه ار به مشارکت ر فعالیتهای فرهنگی محلی (شورایاری،فعالیتهای خیریه و)...؛
 امینهساای برای ارتقاء سطح تح یالت انشگاهی انان ایرانی.ج) شکاف قومی

 اصالح سیاستها و قوانین و مقررات و رویههای جاری کشور ر جهات تحقاق اصال 15قانون اساسی؛
 برنامهرییی قیق ر جهت افیایش سطح توسعه اقت ا ی و ارتقاء شاخ های توسعهانسانی ر مناطق قومیکشور؛
 امینه ساای برای مشاارکت حاداکثری اقاوار ایرانای ر ت امیمگیاریهاای محلای(شوراها) ،استانی و ملی؛
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 اصالح رویههای افراطگرایانه موسور به «بومیگرایی» ر مناطق قومیکشور و تأکیادبر شایستهساالری؛
 تداور پر اخت یارانه نقدی و حتایاالمکاان افایایش آن ر منااطق محارور باهویاژدمناطق محرور قومیکشور؛
 حمایت اا تولید آثار هنری بهویژد سریالهای تلویییونی ر جهات تقویات وساتی وهمگرایی ملی اقوار ایرانی؛
 حمایت اا شکلگیری و تقویت تشکلهای مدنی و صنفی متمایل به مرکی ر منااطققومیکشور؛
 بهردگیری اا رفیت های ین اسالر برای تبیین غیرشریی بو ن نگاد قومی (ایجاابیو سلبی) ر مسایل کشور؛
 ایمال سیاست های تشویقی و تنبیهی برای افرا و جریانهای مقوّر و مخالّ وحادتملی بین اقوار ایرانی؛
 تقویت شبکههای تعامل رسمی و غیر رسمی(خویشاوندی) بین قومی ر اقوار ایرانی؛ تقویت مراکی یلمی ،تحقیقاتی و انشگاهی ر مناطق قومی کشور؛ حمایت اا شکلگیری و فعالیت مطبویات و نشریات محلی و قومی فاقد گرایشهاایگریی اا مرکی؛
 حمایت اا تولید برنامههای فرهنگی (مانند جشنواردهاای موسایقی و )...باا مضاامینالفت و وساتی ،اشاتراکات فرهنگای ینای و ملای اقاوار ایرانای ر جهات تقویات
همگرایی ملی.
د) شکاف مذهبی

 اصالح سیاستها و برنامههای فرهنگی و رسانهای کشور ر جهت انطبااق بیشاتر باااصول قانون اساسی به منظور کاهش شکاف مذهبی و تحقق آرمان یدالت اجتماایی
ر کشور؛
 برنامهرییی ر صداوسیما ر جهت ساخت فیلم و ساریالهاای تلویییاونی و تشاکیلمییگر های یلمی ر امینه تحقق یدالت اجتمایی ،تقویت ایتما  ،اخوت و وساتی
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و کاهش شکاف ینی ،قومی و مذهبی ر کشور با تأکید بر مشترکات فرهن

ایرانی،

اسالمی و ا یان توحیدی؛
 ایمال سیاست های تشویقی و تنبیهی ر جهت سوق ا ن مطبویات کشور (مجااایو غیرمجاای) به منظور پیگیری موضوو وستی و وفاق ملای و تاال

بارای کااهش

شکاف مذهبی ر ایران؛
 ایمال سیاست های تشویقی ر جهت تقویات نشاریات و مطبویاات محلای باهویاژدمطبویات اهل سنت به ینوان مدافعان همامان اصول معطوف به حقوق اهل سانت و
اصول معطوف به وحدت ملی؛
 سیاستگذاری و تنظیم برنامه ر جهت استفا د اا رفیاتهاای ینای ر مسااجد،منابر ،حسینیهها و جایگادهای نماا جمعه ر جهات اتحاا و وساتی باین شایعه و
سنی و تقویت وحدت ملی؛
 ایمال سیاست های تشویقی و تنبیهی برای افرا و جریانهای مقوّر و مخالّ وحادتملی به طور همیمان ر بین اهل تشیع و تسنن؛
 افیایش تعامالت فکری و تبا الت فرهنگی باین یلماای مادافع تقریاب و همییساتیمذاهب اسالمی ر ایران و جهان اسالر؛
 اصالح سیاستها و قوانین معطوف به افیایش "بومیگیینی" ر انشاگادهاا و مراکایآموا

یالی کشور به منظور تقویت نقش کاالسهاای رس ،خوابگاادهاا ،نشاریات،

کانونها ،تشکلها ،شورای صنفی و انجمنهای یلمی انشاجویی ر تقویات الفات و
وستی جوانان و تحکیم هویت و همبستگی ملی؛
 تقویت تشکل های مدنی ر میان اهل تسنن به ینوان یامل پیوند شبکههاای ملای ومحلی برای شناسایی ،تجمیع و انتقال مطالبات به مرکی و نیای تعادیل آن ر جهات
کاهش واگرایی؛
 برنامه رییی اقت ا ی یاا اصاالح برناماههاای موجاوبخشهای سنینشین توسعهنیافته و فقیر؛

ر جهات محرومیاتا ایای اا
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 تداور و تقویت پر اخت یارانه به هموطنان اهل سنت به ینوان یکی اا مظاهر اخاوتینی و یدالت اجتمایی ر جمهوری اسالمی ایران ر چارچوب قانون هدفمندساای
یارانهها؛
 بسترساای برای افیایش مشارکت اهل سانت ر ت امیمگیاریهاای ملای و محلایبهویژد ر شورای اسالمی شهر و روستا؛
 بهردگیری اا رفیتهای اجتها ی فقه تشیع بهویژد نظر مراجع یظار برای همگراییاهل سنت و تشیع ر اخل؛
 یدار نما ین مر ر و یلمای اهل سنت با مقار معظم رهباری و تبیاین یادگادهااینظار رخ وص جایگاد اهل سنت ر کشور جهت تبدیل آن رهنمو ها به سیاسات و
برنامۀ اجرایی؛
 تقویت جریانهای فکری معتدل ر میان هموطناان اهال سانت و مقابلاه جادی بااجریانهای افراطی وابسته به خارج (سلفیهای وابسته به یربستان)؛
 رفع برخی محدو یت های غیر ضروری برای هموطنان اهل سنت (به طور مثال حاقاشتن مسجد ر شهر تهران)؛
 تبیین پیامدهای ناشی اا اختالفاات ماذهبی ر کشاورهای اساالمی ر مطبویاات ورسانه ملی (مانند جن

اخلی و یقبمانادگی اقت اا ی) (بررسای ماور ی یاراق و

افغانستان)؛
 اهتمار ستگادهای اجرایی کشور به رصد شااخ هاای توساعه انساانی و اجتماایی(بهداشت ،بیمه ،امید به اندگی و )...ر مناطق سنینشین کشاور و تاال

ر جهات

افیایش شاخ های توسعه اجتمایی و انسانی ر این مناطق؛
 مدیریت شکافهای اجتمایی و تبدیل شکافهای متراکم به شکافهاای متقااطع باابهردگیری اا سیاستها و برنامه هاای مبتنای بار تحقاق یادالت اجتماایی و تقویات
وستی ر تمار سطوح (سیاسی و اقت ا ی و فرهنگی).

منابع فارسی
آقاجری ،هاشم (" ،)1382انقطاو نسلها ،انسدا نسلها" ،ر یلیاکبر یلیخانی ،گسسيت نسيلهيا ،تهاران:
پژوهشکدد یلور انسانی و اجتمایی جها

انشگاهی.
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انشاجویان منطقاه یااا د انشاگاد آاا اساالمی باه

اتحا ملی و انسجار اسالمی" ،مطالعات ملی ،پیایی  48سال  ،12شمارد .4
منوچهری ،یباس (امستان  " ،)1383وستی ،بینا نهنیت و همبستگی" ،فرهنگ اندیشه ،سال سور  ،شمارد
.12
منوچهری ،یباس (پاییی و امستان  " ،)1384وستی ر فلسفه سیاسی" ،پژوهش سیاسی نظری ،شمارد .10
نواح ،یبدالرضا و همکاران (" ،)1389آسیبشناسی مسایل قومی ر ایران :مطالعاه ماور ی یاربهاای سااکن
شهرستان اهواا" ،فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،ورد سور ،شمارد .3
واارت فرهن

و ارشا اسالمی ( ،)1380ارزشها و نگرشهای ایرانیان ،فتر انتشارات طارح پیماایش ملای

ارا ها و نگر ها.
واارت فرهن

و ارشا اسالمی ( ،)1382ارزشها و نگرشهای ایرانیان (موج دوم) ،یافتههاای پیماایش ر

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

و ارشا اسالمی ( ،)1382ارزشها و نگرشهای ایرانیان ،فتر انتشارات طارح پیماایش ملای

ارا ها و نگر ها.
واارت فرهن

و ارشا اساالمی ( ،)1382جنسیت و نگرش اجتمياعی،کارگااد تحلیال یافتاههاای پیماایش

ارا ها و نگر ها.
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