
 

 

                                            

 

 

 

 

 ران امروزیا یاجتماع یهابحران
    

 

 

 یعیرب یعل

 
: مقاله حاضر با ارائه یک تعریف خاص از بحران و معرفی تقسیم بندی های مختلف از چکیده

اساس، پژوهش  انواع بحران، یک رویکرد ساختارگرایانه به پدیده بحران اتخاذ می کند. بر این

حاضر بر آن است که تمام انواع بحران های موجود در یک جامعه قابلیت فرافکنده شدن در 

بحران های دیگر ایجاد بحران جدیدی با ابعاد بسیار فراتر از بحران های سازنده آن را دارند. با این 

یران را بررسی کرده و رویکرد، مولف ویژگی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و . . .  جامعه امروز ا

رابطه بحران های کنونی این جامعه با مسائلی مثل توسعه، جهانی شدن، روندهای نوین، و 

تحوالت ساختاری در جامعه را تجزیه و تحلیل کرده است. در بخش پایانی مقاله، نویسنده تحلیل 

شگیری از این بحران شخصی خود از بحران های ایران امروز را ارائه کرده و پیشنهادهایی برای پی

 ها و یا کمینه کردن اثرات آنها ارائه داده است.

 : بحران؛ توسعه؛ مدیریت بحران؛ ایرانواژگان کلیدی
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 مقدمه
 یبه خصوص برا - هادولت یو حساس برا یاتیح یث درك، شناخت و حل آن بحثیاز ح( crisis)بحران مفهوم

 باشد. یم - ار هستندکردن دوران گذ یکه درحال سپر ییکشورها

و  یاسیس یهادر دولت، سازمان یکار چندان قابل توجه یسازو مفهوم ینظر یت، متاسفانه از لحاظ مبانیبه رغم اهم

ر، یناپذاجتناب صورتنکه مباحث مربوط به بحران به یل ایبه دل یصورت نگرفته است. مراکز علم ین محافل علمیهمچن

گر، ید ین حوزه ندارند؛ از سویبا ا یریدرگ یبرا یادیل زیرا در برگرفته، تما یت ملیامنقدرت و حوزه  یاسیس یهامیحر

ا ی، نخواسته و یو روشنفکر یقات دانشگاهیارتباط با تحق یز به علل متعدد از جمله موانع روانین یتیو امن یاسیمراکز س

دهد یدو دهه گذشته نشان م یورت گرفته از رخدادهاص یبرقرار سازند. بررس دانشگاهیبا مباحث  یادیوند زیاند پنتوانسته

ت بحران از اصول مشخص یریمد یبحران نبوده و اقدامات صورت گرفته برا یعلم ینیبشیقادر به پ یاسیس یهاستمیکه س

 _هان سوم ج یافته به شکل کشورهایتوسعه یدر کشورها یاجتماع یهانکه مسأله بحرانیاند. با توجه به انکرده یرویپ یعلم

قات و تجارب یها بر اساس مطالعات، تحقاستیها و ست برنامهیریو مد ین طراحیوجود ندارد، بنابرا _از جمله کشور ما

در خصوص   یدودعقات میت، تحقین واقعیرغم اجوامع جهان سوم ندارد. به یبرا یادی، کاربرد چندان زافتهیتوسعه یکشورها

ه درآمدر یز به رشته تحرین یاجتماع یهااز بحران یبرخ یبرا ییالگوها یصورت گرفته و حت رانیط مشابه ایبا شرا یکشورها

 است.

د یجد یهایبندن صورتیاز انقالب ارتباطات و همچن یتحوالت ناش یل سرعت باالیجهان در آستانه هزاره سوم، به دل

 و مواجه شده است ین در سطوح ملینو یهاا و بحرانهآشوب ییدای، با پیفرومل یهارات آن بر حوزهیو تأث یاز نظم جهان

 یو علم یر سطحیموشکافانه، غ یران قرار داده است. نگاهیمانند ا یجوامع یش رویپ رار یناپذاجتناب یهااز بحران یندیفرآ

ران امروز در ین ایجامعه نو ییدهد. گویرا نشان م یادیز یدایدا و ناپیتودرتو، پ یهاران امروز، بحرانیا یاجتماع یهاهیبه ال

 یمبان یشده تا حدود ین مقاله سعیباشد. در ایتمام و کمال م« یپوست انداز»در حال  یریو به تعب یسیک دگردیحال 

 ز ارائه شود.ین ییهاها و پیشنهادتبیینرد و در صورت امکان یران امروز مورد بحث قرار گیا یاجتماع یهابحران ینظر

ی پاسخ دادن به این سوال است که چه نوع بحران هایی در ایران امروز وجود دارند و آیا آنچه در سطح این پژوهش در پ

جامعه قابل مشاهده است، با آنچه در الیه های زیرین جامعه در جریان است، صورتی یکسان دارند؟ از نظر این تحقیق، جامعه 

آشکار ندارند. این بحران ها به طور همپوشان در بطن جامعه حمل  امروز ایران بحران هایی را با خود حمل می کند که شکلی

غیر قابل انتظار بروز می نمایند. منظور از بحران های همپوشان این است که جامعه امروز ایران به لحاظ دوره شده و به انحاء 

ست به گریبان می باشد و در عین تاریخی در دوران گذار از صنعتی شدن، با بحران های شناخته شده و ناشناخته آن دوران د

حال، بحران های دوران پسا صنعتی با سرعت شتابان در حال ورود به جامعه می باشند. همپوشانی بحران های این دو دوره در 

 تاریخ، نگاه علمی، و شناخت دقیق را ضروری ساخته است.

 

 بحران: توضیح یک مفهوم
یک نظام مثل تکنولوژی، ظرفیت فرهنگی، منابع انسانی، های عمومیکه ظرفیتهنگامیشود، بحران چیست؟ گفته می

ساختارهای مسوول، ایدئولوژی موثر، میزان انعطاف و پاسخگوئی، از ظرفیت تخریب، آسیب پذیری، نقطه ضعف، میزان دخالت 

( 1381مک کارتی ) (.1385های بالقوه کمتر باشد، با یک بحران سروکار داریم )ربیعی، های بیرونی و حجم بحرانمتغیر

ها در سطوح خرد و اند. بحرانهایی هستند که مستلزم پاسخ آنی و اختصاص منابع فوق العادهها موقعیتمعتقد است بحران

ها یا عامالن ها با نزاع میان گروهها، و سطح خرد، بحرانها شامل نزاع میان دولتدهند. در سطح کالن، بحرانکالن روی می

ای از سه عنصر تهدید یا فرصت، کوتاهی زمان های بارز هر بحران را آمیزه(.  مشخصه1381گیرد )مک کارتی، منفرد در می

اندازند، مدت های بحرانی اهداف واحد تصمیم گیری را به خطر میکند. موقعیتموجود و میزان فشار روحی وارده تعیین می

کنند )مک کارتی، کنند و تصمیم سازان را غافلگیر میرا محدود می زمان موجود برای پاسخ دهی پیش از تغییر دادن تصمیم

1381.) 
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دهد: مرحله پیش از بحران، نگرد. از نگاه او بحران در چند مرحله رخ می( به بحران بصورت یک توالی می1963) 1دیویس

ید، که در آن نشانگان خطر ظهور برد؛ مرحله اخطار یا تهدکه در آن جامعه در حالت بهنجار به سر می 2یعنی مرحله سکون

شود؛ یک مرحله ما کنند اما همیشه بطور جدی با آنها برخورد نمی شود؛ مرحله اثر که در آن بحران به ناگهان حمله ور میمی

له ( مرح1385گیرد؛ و در نهایت، مرحله طوالنی مدت بازیابی. ربیعی )ها مورد ارزیابی قرار میبعد اثر که در آن میزان آسیب

کند که در آن جامعه برای رسیدن به یک بحران از مراحل نقطه ضعف، آسیب پذیری، آسیب پذیری بندی دیگری را ارائه می

رسد مرحله بندی ربیعی بیشتر ناظر بر بحران های اجتماعی و مرحله بندی دیویس بیشتر گذرد. به نظر میمزمن، و تهدید می

 ناظر بر بحران های طبیعی باشد.

 

 م بندی بحران هاتقسی
بحران ها را از جنبه های مختلفی می توان تقسیم بندی نمود. از یک جنبه، بحران ها به بحران های طبیعی )سیل، زلزله و . . 

از جنبه ای دیگر، بحران ها را  .( و غیر طبیعی تقسیم می شوند. بحران ها را از لحاظ اندازه و تاثیر نیز تقسیم بندی می کنند.

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هم تقسیم بندی می  کنند. در این مقاله، منظور از بحران های اجتماعی، بحران های  در ابعاد

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که در بطن جامعه وجود داشته و در مجموع، سبب ساز بحران در جامعه و ایجاد آثار امنیتی 

یج و آثار امنیتی دارند و در نهایت به یک بحران امنیتی تبدیل می شوند. می شوند. در مجموع، هر یک از این بحران ها، نتا

هرچند تالش های بسیاری از منتقدان و به پژوهشگران حوزه امنیتی بر این است که بحران ها حتی االمکان با دید امنیتی 

ت که کشورهای جهان سوم باید به آن غیر امنیتی کردن بحران ها مساله ای اس 3مورد تحلیل قرار گیرند، به تعبیر بری بوزان

 بپردازند. 

 

 و رابطه آن با بحران  یافتگیسطح توسعه 
 م کرد:یر تقسیز گونهتوان به سه یم یافتگیجوامع را از نظر درجه توسعه

 .کنندیم یرا سپر یماندگکه عقب مانده هستند و دوره عقب یجوامع -1

 باشند که به آنهایم یافتگیتوسعه یو حرکت به سو یماندگج از عقبخرو یهابرنامه یکه در حال اجرا یجوامع -2

 .شودیم گفتهز یجوامع در حال گذار ن

 .شوندیشناخته م یافتگیتوسعه یژگیاند و با وکرده یکه دوران گذار را سپر یجوامع -3

ن، به طور یبنابرا باشد ودر حال گذار  یهار کشوردر شما یافتگیتوسعه یخیران از نظر دوره تاریرسد که کشور ایبه نظر م 

ده یمتعدد و در هم تن یاجتماع یهاآن همراه با بحران ی، اجتماعیاسیات سین جوامع را دارا بوده و حیات ایخصوص یعیطب

 یهانظام را با عنوان اند و آنهاکرده یکه دوران گذار را سپر ییکشورها لئ، مسادهدیها نشان میشود. بررسیم یشده، ط

متفاوت کامالً، میکنیمانده قلمداد معقب یرا کشورها که آنها ییکشورها لئم و مسایشناسیم یو اجتماع یاسیافته سیتوسعه

. شوندیافته شناخته میکمتر توسعه یرند و به عنوان کشورهایگیقرار م« گذار» یخیکه در دوره تار است ییکشورها مسائل از

 یهاساختو  برخوردارند یالهیقب یاسیس یهااز ساخت افته هستند، معموالًینمانده و توسعهکه عقب ییهاور، کشبه طور مثال

حاکم  آنها یاسیخاص بر نظام س یگارشیال یک الگوین ید. همچننکنیحکومت مبر آنها  یارهیو عش ی، قومیخانوادگ یاسیس

ت و خاستگاه ین جوامع، مشروعیاز ا یت، شکل نگرفته است. در تعدادمل-دولت ندیفرآن گونه کشورها دولت با یاست؛ در ا

است، نوع  یجمهورآنها  یاسیکه نظام س یامانده. در جوامع عقبشودیم یالعمر ناشک حزب مادامیا یله یدولت از خانواده، قب

ل یالعمر تشکک حزب مادامیا را آنه یاسیبوده و ساختار س یگریبر نظام یمتک آنها یاسیو ساخت س یآنها  اسم یجمهور

به  یاسیو س یاجتماع یهان گونه جوامع با بحرانیاست. ا یک ارتباط سنتیباً یتقردر این جوامع داده است. ارتباط با مردم 

                                                 
1 Davis  
2 Quiescent  

 موسس مکتب کپنهاگ3
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و  یتیابد و کمتر به شکل امنییمدت و در سطح، امکان بروز نمن کشورها، در کوتاهیشکل خاص روبرو هستند. بحران در ا

ها با استفاده از ، اما دولتوجود دارد یاجتماع یهاهیمتعدد و مستمر در بطن ال یها. هر چند بحرانشودیده ظاهر مگستر

ل است که  ظاهراً در سطح، بحران ین دلیند. به همینمایزا ماقدام به سرکوب هر جنبش بحران یگریو نظام یسیپل یابزارها

 .ظهور می کندکباره و به طور گسترده ین جوامع، ی، بحران در ااست یا حاکهیشود. بررسیمشاهده نم یاگسترده

د یتردی، اما بموجود در جوامع در حال گذار متمرکز شده است یهارامون بحرانی، پن مقالهیما در ا یهرچند محور بررس

. پارادوکس است یها ضرورت آنیو خاصها درك بحران ی، براماندهز عقبیافته و نیتوسعه یک پارادوکس از کشورهایان یب

عدم  یشود. نوعیم یمانده ناشافته و عقبی، در جوامع توسعهان هر دو دولتیها در ممورد نظر از مشاهده وجود ثبات دولت

، یاراد یهاها و دستورات دولت در دستگاهها، برنامهاستی، نفوذ سکم مسأله یت داخلی، امنمردم یرانگر از سویاعتراض و

، یافتگین دو گروه از جوامع از نظر توسعهیان ایشود. میده میل در هر دو دولت دین قبیاز ا یدولت و موارد ینسب یکارآمد

گر تفاوت وجود دارد. از منظر یاز موارد د یاریو بس یمدن یهایو آزاد ی، دموکراسانهیسالدرآمد، رفاه مردم، یرشد اقتصاد

تعلق داشته و در دو  یخیبه دو دوره تار،ن دو یان آنها وجود دارد. هر چند ایم یقابل توجه یهاشباهتها بحران یشناسگونه

 یهال و بنابر علتیدهد که به دو دلیها نشان میبررسل ین مسایقرار دارند، اما به رغم ا یاط اجتماعیف از لحاظ حیسر ط

با هم دارند.  ییهاشباهت ی، به طور ظاهریدم ظهور بحران اجتماعو ع یاسیجهات از جمله ثبات س یمتفاوت در بعض کامالً 

رو  یاسیو س یمتعدد اجتماع یها، با بحران«در حال گذار»افته ینجوامع توسعه یعنیانه، یم یاست که کشورها ین در حالیا

. به عنوان د آورده استیا پدبحران رتوزیع از  یشکل یحالت توپ ذکر شده جوامع ازن سه گروه یت بین وضعیبه رو هستند. ا

د جهان سوم انجام گرفته نشان از آن دار یدر کشورها یو ادار یاسیرامون فساد سیپ یقیدر تحقکه  یجیاز نتا یکی، مثال

ن توپ ییاگر قسمت پا یعنی، (77، 1383، یعیربی)علداردشکل « یتوپ»حالت  هم ن سه نوع جامعهیکه فساد در ب

. د بوددر حال گذار خواه یانه توپ شامل کشورهای، مافته باشندیتوسعه یتوپ کشورها یقسمت باالمانده و عقب یکشورها

فساد در   ینف ین به معنای، البته ااست یشتریفساد ب یدر حال گذار دارا یدهد دولت در کشورهایها نشان میبررس

 یکنند هم کشورهایه فساد را کنترل مماندعقب یهم کشورها .ستیسطح باال ن ین و در کشورهاییاپ یکشورها

نکه چرا در یل ایدارند. دلرا مانند فساد  یلیبا مسا یریدرگسطح ن یشتریدر حال گذار ب یکه کشورها یدر حال ،افتهیتوسعه

حاکم  یهاکرد که ثروت در خاندان نیین تبیتوان چنیشود  را میده نممانده فساد در سطح گسترده مشاهعقب یکشورها

ن ییپا یدولت در سطوح ادار یتمندیجاد رضایا یشود و در مقابل برایم میتقس یشبه قانون یهااساس سنت و قاعده بر

ن گونه کشورها جلوه فساد کمتر مشاهده و تصور یدر ا یکند، لذا در سطح عمومیفساد را به شدت و با خشونت کنترل م

 کنند. یت میشکل تبع یت توپیز خاصز این یتیو امن یاسی، سیاجتماع یهابحران .شودیم

است که در حال گذار هستند و  ییکمتر از کشورها هان بحرانیامانده ،عقب یا در کشورهایآممکن است سؤال شود که 

 یهرچند از نوع، برندیبه سر م یکه در دوره عقب ماندگ ییدهد کشورهایاست؟ شواهد نشان م یشگیت همین وضعیا ایآ

ل ین دلی. به همده استبوده و کامالً شکنن یسیو پل ی، اقتصادیاسیس یل فشارهایشتر به دلین ثبات بی، اما اندثبات برخوردار

در  ی. در کشورهاشودیا شورش گسترده میت منجر به انقالب یدهدکه در نهایرخ م ی، بحران از نوعدر صورت بروز بحران

ث ین جوامع از حیجوامع در حال گذار است. مردم در ا یهایژگین از ویا ، وخوردیبه چشم م یادیز یهاحال گذار بحران

گر یبه دوره د یااز دوره گر هستند و گذار آنهایبه دوره د یادر حال عبور از دوره یبه طور کل یو اقتصاد ی، اجتماعیفرهنگ

و  ی، اقتصادی، فرهنگیاسی، سیاجتماع یهاره بحرانیتحت عنوان زنج دارد که آنها یادیز یهابی، تنش و آسهمراه با خود

 آورد. ید مین جوامع پدیرا در ا یت ملیت بحران امنیها در نهان بحرانیا ندیبرآشوند؛ یشناخته م یتیامن

 

 وجود، بروز و ظهور بحران 
د ی. در مرحله اول باه شوندشناخت دیبا هایژگین ویاموجود  یهادرك بحران یبرا و دارند یژگیچند و یاجتماع یهابحران

 یاز بحران اجتماع ی، زمانیتیو امن یاسیس یرا به طور معمول نهادهایم؛ زیک کنیگر تفکیکدیوجود، بروز و ظهور بحران را از 

ن نوع درك ی. اافته باشدیرا به سطح کشانده و بروز  ک عرصه خودیند که بحران در نقطه ظهور قرار گرفته و در یگویسخن م
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 یهاهیرا همواره در الی، زسازدیرو به رو م هانادرست از وجود بحران یهاغلط و برداشت یرا با تلق یاسیس یهانظام، از مسأله

ن در ینند. بنابر اکیدا میخاص بروز پ یطیا در شرایافته یوجود دارند که در سطح بروز ن یمتعدد یهابحران ین اجتماعییپا

ن یو همچن یشناسک در روشین تفکین شود. اییتب یبروز، ظهور و وجود بحران به درست انیموجود م یهاتفاوتد یگام اول با

 در حالت عادی. شود یخارج م ین اجتماعیریز یهاهیخاص از ال یک دوره زمانی. بحران در است یاتیح بحران یشناستیماه

 پدیده ایها شود. در بحرانیجاد نمیکباره ایه ب یچ بحرانیکه ه ی، در صورتشوندیجاد میک شبه ایها شود بحرانیتصور م

گونه که است. درست همان در ریاضیات یک همانند نقطه عطف منحنی، نقطه تحرک وجود داردیمهم تحت عنوان نقطه تحر

و  هد آمدیوار پدو شهاب یوجود دارند که ناگهان ییها، علتدچار تغییر شیب می شوند یبه طور ناگهان یادر نقطه یمنحن

تصور غلط و ادراك نادرست  یریگن امر موجب شکلی. اکنندیم« یینماعلت» یو به نحو دیک، تشدیرا تحر یبحران یهانهیزم

 ک شود.یتفک کامالً  یبروز از علل اصل یعلت ظاهر بایدک بحران، یح از یدرك صح یشود؛ برایاز علل بروز بحران م

ر یدر تدب یاسیموجب اشتباه نظام س و عدم توانایی تفکیک یداخل مفهومت دارد که تیه از آن جهت اهمین نظریا

ن یریز یهاهیم که در الیازمندیافتن آنها متفاوت است. ما نیبا علل بروز  هاورنده بحرانآل به وجود یرا دالیز شود؛یم هابحران

موجود  یهاک بحرانیآستانه تحر یعلل سطح ن علل را بایها بوده و ابحران ین به دنبال علل اصلییو سطوح پا یاجتماع

آغاز بحران  یهابهانه یا به اعتباریکه موجب بروز بحران  یینها یهاها، علتر بحرانیت و تدبیریم. معموالً در مدیمتفاوت بدان

که  ید؛ لذا وقتشویبه وجود آورنده بحران غفلت م یهاه مألوف از علتیک رویرند. به عنوان یگی؛ مورد توجه قرار مشوندیم

بحران به قوت  اًکه اساس ی، در حالافتهیخاتمه  یگردد که بحران تا حدیشوند، تصور میکنترل م یک سطحیها در بحران

 اند. کنترل شده یک بحران تا حدیاز نقطه تحر یل ناشیرا فقط مسای، زمانده است یخود باق

م. یز کاماًل توجه کنیگر نیک مفهوم دید به یباآنها « یظهور»و « یوجود»ن علل یک بیعالوه بر تفک هادر بحث بحران

. شودیاشاره م« کینزدعلل»و « دورعلل»ن یو همچن« کیبحران نزد»و « بحران دور»با عنوان  یمیها به مفاهات بحرانیدر ادب

است که بحران نهفته در  یتفاقن همان ایم. ایکنیهستند که ما در زمان بروز مشاهده م یهمان علل ک معموالًیعلل نزد

ن و عامل یکه به عنوان علت آغاز یاز اقدامات یاری. بسرساندیها مک بحرانین را به سمت نقطه و سطح تحریریز یهاهیال

. اما علل دور شوندیک برشمرده می، از جمله علل نزدداردیوا م یاسیرا به تحرك س یک جنبش اجتماعیاز  ی، بخشکیتحر

ت آنان قرار دارند. مطالعات انجام یدهند و در ماهیرا شکل م هابحران یقت فلسفه وجودیهستند که در حق یطیشرا از یناش

وار را با خود حمل رهیزنج یهاک سلسله بحرانی _ ران امروزیهمانند جامعه ا _در حال گذار  یدهد که کشورهایشده نشان م

ت و ی، بحران مشروعمتداول در جهان سوم در حال گذار یها. از جمله بحرانکندید میرا تشد یگریکنند که هر کدام دیم

، بحران (زان مشارکت مردم و نحوه مشارکت مردمی)مکارامد(، بحران مشارکتنا یهادولت)نظام یت است که بحران کارامدیهو

و  یپاویدبلنی.)لوسگرددیمنجر م یاجتماع یهاتی، قدرت و موقعع ثروتیقت به توزیکه در حق عیها و بحران توزنقش

 .4(1380گران،ید

ح در یاست قبل از توض یدهد که ضروری، نشان مهاح از بحرانیت درك و شناخت صحیاستدالل به عمل آمده از اهم 

ها ساس آن بحرانرد و برایق صورت گیدق یهایها و علل موجود بررسنهیها، در باره زمو روش کنترل بحران یمورد چگونگ

ک بحران ی ی. به عنوان مثال، چنانچه از ابتدا تا انتهاشودت بحران مشخص یریوه مدیل قرار گرفته تا شیه و تحلیمورد تجز

ت حل یریمد یهاوهیبر ش یص خواهد بود. شواهد مبتنیتشخ،ن مسأله یبحران مهمتر ی، در ابتدامیداشته باش یریتصو

 – یماریعارضه با علت ب ک انسان، معموالً ی یماریق بیدقریص غیدهدکه همانند تشخیان نشان مریدر ا یاجتماع یهابحران

 . شودیاشتباه گرفته م  -بحران 

غلط و قضاوت بر اساس  یهامین تفکر تعمیتا به امروز، هم 1365 –66در سال  ینظام پزشک یهااز زمان اعتصاب

ران به طور گسترده با یا یاسیتا کنون نظام س یلیان جنگ تحمیباً بعد از پای. تقر( متداول بوده استیمارینه اصل بعارضه )

                                                 
کنند و این گونه تصور خالصه می« توزیع ثروت»را در « بحران توزیع»، عمدتًا متأسفانه در ادبیات نخبگان سیاسی در حاکمیت کشورمان 4

مناسب و بسته قدرت و هم در هم در توزیع نا« بحران توزیع»برابر ثروت است، در حالی که عادالنه یا ناتوزیع ناشود که بحران توزیع فقط ناشی از می

 کند.زایی می، تنشهای اجتماعیبرابر موقعیتتوزیع نا
 



 6 

تواند به یرا نم یماریران عارضه و بیربط در ایذ یدهد ساختارهای. تجربه نشان مها مواجه بوده استاز بحران یف متنوعیط

 .ز دهدییو خوب تم یدرست

 یهات بحرانیریص و مدیمربوط به تشخ یهایینه نارسایش زمیپ« تاطالعا»در عرصه  یرسد دو علت اساسیبه نظر م

و کمبود  یآورت بحران، انحراف در جمعیریبزرگ مد یهااز ضعف یکیاست،  یها حاکیدهند. بررسیل میران امروز را تشکیا

ط و متناقض است؛ وجود مرتبریرد معمواًل نارسا، غیگیقرار م یص و الگوسازیتشخ یکه مبنا ی. اطالعاتاطالعات است

دکننده یل تشدیها از جمله دالبحران ندیفرآد اطالعات انبوه توسط آنها در یو تول یاحرفهریمختلف و غ یاطالعات یهادستگاه

، سازمیتصم یهایورود . معموالًدیآید میل پدیه و تحلی، به علت فقدان قدرت تجزن ضعفیرود. دومین ضعف به شمار میا

و  Intelligenceنکه از یا یبه جا یعنی، رد نه اطالعاتیگی( صورت مDataخام پردازش نشده) یهابر داده یمبتن

Information ن یترراحت یو به نوع –ه یخام اول یهاحل بحران بر اساس داده یمات و الگوهای، تصمشود یبرداربهره

دانشگاه و بر اساس  ی، در بحران کوهده شده است. به عنوان مثالمشا هادر همه بحران یین نارسای. اشودیانجام م –روش

و تهران  ، اسالمشهرراز ، مشهد ، اراكیدر ش یشهر یهاو اقدام شده است. در مورد بحران اعتراض یریگمیخام تصم یهاداده

 یاسینخبگان س در سطوح ینظر یهاست و چالشیل مشخص از علل در دست نیک تحلین سال هنوز یپس از گذشت چند

از  یکی یر ژوزف نای. بنا به تعبده استیانجام نرسها هنوز به سرن بحرانیا ییدایکشور در خصوص علت و عوامل مؤثر در پ

 یشود. هنگامیم« ا نقصان توجهیفقر »اطالعات منجر به  یفراوان و ( استیپارادوکس فراوانجاد انحراف )یمهم در ا یهاجنبه

 م. یتوجه کن ید به چه مواردیم که بایبدان است  مشکلم، یریگیتاز اطالعات قرار مکه مورد تاخت و 

 

 ران امروزیساز در ابحران یهادهیپد
 :شمردساز  بربحران یاصل یهابه عنوان علت توانیم را یده اصلیسه پد، ران امروزیدر ا

 است. یخارج یادهیه پدک "ین جهانینو یآشوبها"از  یناش یداخل یها: بحرانده اولیپد

 شود.یاز خارج، محسوب م یریرپذیبا امکان تأث یداخل یادهیاست که پد ی: تحوالت ساختارده دومیپد 

 است.  یداخل ک موضوع کامالًیران امروز است که یا یتیتحوالت جمع: ده سومیپد

دوم و سوم روبه رو  یهادهیور شتابان با پدکنون به طو از دهه گذشته تا یعاد یباً از دو دهه گذشته در روندیتقر 

شدن و یجهان ندیفرآد امروزه با توجه به یبان ما را گرفته است. شایاز آنها همواره گر یناش یهام و به طور ملموس بحرانیابوده

مروز به ران ایدر ا ش آمدهیت پی. وضعق درحال گسترش بوده استیع و عمیده نخست به طور سری، پد"انقالب ارتباطات"

ده ی. هر چند پدکنندید میت و تشدیگر را تقویکدی گر شده ویساز همدده و علتیده در هم تنین سه پدیاست که ا ینحو

ز یمتما یران امروز تا حدودیت ایوضع یو ساختار ی، فرهنگیتی، اما بنا بر علل جمعستیران نیمختص ا یتیو جمع یساختار

مشترك با  یهایژگی، وران امروز باشدیه جامعه ایشب یو ساختار یتیکه از نظر تحول جمع یاعه. به هر حال هر جامشده است

مشابه  یهاات و بحرانیخصوص از موجود، یتمام جوامع جهان سوم با وجود تفاوتها اًبیو تقر داشتخواهد وجود ران یا

 یعنی، شودیمحسوب م یو جهان یالمللنیده بیک پدی ،است یسازیجهان یهاندیفرآثر از اده اول که متی. پدبرخوردارند

 _ یده داخلیک پدیدنز آن را یرود. هر چند گیش میخواه در جهان امروز به پا نایها، خواه که فارغ از خواست دولت یادهیپد

 _جهان سوم  یهادولت یند آن برایخوشانا اًر و بعضیناپذاما به لحاظ آثار اجتناب (1382دنز، یگیآنتون)داند،یم یخارج

ران عالوه ی، وجود دارد. در اجهان سوم یهاگر کشوریران با دیان ایک تفاوت مهم می. شودیم یتلق یده خارجیک پدیتر شیب

هم وجود دارد که  یگریر واسط دیمتغ یو به عبارت یگرید ییانزکننده بحرالیر مکمل و تسهیشدن، متغ یجهان یبر آثار عموم

دهد. یرا شکل م یدیساز جدده بحرانیده، پدین دو پدیب ایگونه آن خارج نموده و ترکیعیت را از حالت طبده نخسیپد

را  یر خارجیمتغ یاسیس یرگذاریت تأثیتوان واقعی، نممییق کسب نمایدق یران، شناختیا یهام راجع به بحرانیچنانچه بخواه

 -یاجتماع یگذار بر فضاریو تأث یقو یقدرتمند به نحو یهاکشور یاسیا همان عالئق سیر، ین متغیم. ایده تصور کنیناد

، "سازر علتیمتغ"نیکرد. هر چند ا یپوشتوان از آن چشمیران نمیبحران ا لیمسا یران امروز اثر دارد که در بررسیا یاسیس

د آن ی، بابحران یشناسجامعه یهالیاست که در کنار تحل یاسیت سیک واقعی، اما گنجدینم یعلوم اجتماع یدر مباحث علم
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قدرتمندان  یاسیز تحت عنوان عالئق سیگر را نیک عامل دیبحران ناچار است  یشناسن جامعهی. بنابر ارا مورد توجه قرار داد

امل ن عیمعتقدند ا یساز در نظر داشته باشد. برخبحران یهاا مکمل علتیساز ، عوامل علتیجهان یا قدرت هژمونی، یجهان

 یچ بحرانیچ وقت علت هیخود ه ییبه تنها یر مربوط به هژمونی، و متغده را داردید کننده سه پدیکننده و تشدلیحالت تسه

که بحران در سطح  ی، بلکه زمانییدایو پ یریگر البته نه در مرحله شکلین متغیرد. ایتواند قرار گیران امروز نمیدر ا

شود در یآغاز م یکه بحران یپردازد. زمانی، به عنوان عامل محرك وارد شده و به دخالت مشودینموده و شروع م یینماخود

شتر آن کمک یو سرعت گرفتن ب د بحرانیدر تشد یقیبه طر یهژمون یاسیر عالئق سیمتغ یعنی. کندید بحران کمک میتشد

 ود آورد. را به وج یک بحران اجتماعیست یقادر ن یو خود بودن علل اجتماع کندیم

 

 شده  یجهان یهاها و بحران: آشوبده اولیپد
 ی. در بررسباشندیران امروز میا ینهفته و جار یهابحران یتمام اصلی تساز و علنهیمتفاوت، زم یزانیشمرده با مده بریپد سه

دهد که ی. مطالعات نشان مکرد یوان بررستی، مده شدهیهم تنرا با چند اتفاق مهم که در یبحران لی، امروزه مساده نخستیپد

مز یر جی. به تعبدنرویش میبه پ _برندیزا از آن نام مکه تحت عنوان استحاله آشوب _ک استحاله یران با یمانند ا یجوامع

از نظم  ییجاش اول ناظر بر جابیگرا .(1382روزنا، مزیج ) زا هستندآشوبن استحاله، یا یستم اصلیدر س شیروزنا پنج گرا

سم، تجارت مواد مخدر، بحران ی، ترورهوا یهمچون آلودگ – یش دوم، ظهور موضوعاتیاست؛ گرا یصنعتبه نظم پسا یصنعت

 یهاف نظامیش چهارم، تضعیگرا وت و اقتداریش بحران مرجعین گرای؛ سومرا مورد توجه قرار می دهد دزیا یماریارزها و ب

ها بر شیگرا یتمام یامدهایدر نظر گرفتن بازخورد پ هم ش پنجمی؛ گرالعه خود می داندرا موضوع مطا هار دولتینظ یکل

 .است افراد بالغ جهان یریگها و سمتمهارت

 

 هایآورع فنیو سر گستردهرات ییدوران گذار و تغ

که  ییهایژه فناوریو، بهیفناور یهاشیپو ییجابجا نی، در امیهست یک نظم پسا صنعتیبه  یک نظم صنعتیاز  حرکتما ناظر 

، برندیز از آن نام میک نینالکتروکرویتحت عنوان انقالب م یریداشته و به تعب کارو( سر (microprocessorها پردازندهزیبا ر

اند و حرکت کوتاه شده یو فرهنگ یاسی، سیاقتصاد یهار آن فاصلهیثرا کم کرده و در مجموع تحت تأ یفواصل اجتماع

 -ی، فرهنگیاسی، سیگوناگون اقتصاد یها. نه تنها در درون جوامع حوزهانددا کردهی، پول و اطالعات سرعت پهاشهیدان

گر و یکدیبا  یو فرهنگ یاسی، سیتر اقتصادبه سمت ابعاد گسترده یدگین در هم تنیاند اده شدهیبا هم به شدت تن یاجتماع

هستند، در حال حرکت  یتریقو یریگکه هر روز در حال شکل یمشابه جهان یهاده با عرصهیدر هم تن یهاز حوزهین

گر یک ساعت امروز دی یعنی، کوتاه شده  یلین تصور شود که زمان خین چنیع سبب شده است تا این حرکت سریباشند. ایم

اما در سرعت و  د.یرسیتر میطوالن یلی، به نظر خست؛ در گذشته واحد زمان نسبت به حالیک ساعت در دهه گذشته نی

ع ید و سری، تراکم شدین آشوبیاز علل چن یکیاست.  د آمدهیپد یادیر زییک واحد زمان تغیوسعت تحوالت در درون 

ر ییزان تغیباال رفته و م یبه طور تصاعد یاطالعات یهای. در جهان امروز ورودباشدینده به جوامع میفزا یهایاطالعات و ورود

ز ین یاجتماع یهاهیرسند و در الیهر روز از راه م یادید زیجد یرهای. متغاد همراه شده استیرها با سرعت زیمتغ ییو جابجا

. ما کوچک شده است یایرسد که زمان کوتاه و دنیت به نظر می. در نهامیشویبه سرعت با آن روبرو م یاجتماع یهادهیدر پد

. که زمان را کوتاه و جهان را کوچک کرده است ی، انقالبشودیگفته م یصنعتانقالب دوران پسا اً اصطالحن اتفاقات یبه ا

شود و به یمرجع م یهامعنادار در گروه ییجاجابهبروز ران امروز باعث یا یاجتماع یع در نهادهایرات گسترده و سرییتغ

ران پس از یشده ا یاسی. جامعه سان استریده در جامعه این پدیاز آثار قابل مشاهده ا یبخش یمرجع سنت یهاررفتن گروهیز

ان آزاد اطالعات و یبا جر« یپساصنعت»ارتباطات و آثار دوران  یجهان ندیفرآر یر تحت تأثیدر دهه اخ یانقالب اسالم

از  یعیطب ندیفرآن ی. ار به وجود آورده استینظکم یتیضعخته شده ویمتنوع، متفاوت و گسترده درهم آم یهایورود

به وجود آورده  -یشهر –مخصوص  یان نهادها و اقشار اجتماعیرا در م یخواهو بعضاً دگر یطلب، تنوعیی، نوجویاهخورییتغ

 است. 
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 یشهرها یاز شهرها حت یاعمده یهااست که در بخش یت ظاهراً متناقضیران وضعیجامعه ا ینکته قابل توجه و بررس 

ک یبه عنوان « یانارپاچ»که هنوز استفاده از  ییروستاها یدر شهرستان و حت. توان آن را مشاهده کردیر میو فق یاهیحاش

شوند. در یمشاهده م یرند به شکل قابل توجهیگیبهره م یاماهواره یهاکه از برنامه ییهاونیزیکاربرد دارد، تلو یله زندگیوس

نسبتًا قابل  یاطالعات فرهنگ یدارا یافراد و یه به افراد جوامع غربیشب ییهالین جوامع شکل و شماین جوانان ساکن ایب

 اند. توجه شکل گرفته

در مجموع کاماًل  یرفتار ین و الگوهایآفر، موضوعات افتخاریو مل یبوم یهای، دلبستگیقهرمانان ذهن یوه زندگیش 

دهند. یل میامروز را تشک رانیا یاجتماع یهااز بحران یع شده بخشیط تسریاز شرا یبیاند. ترکمتفاوت با دو دهه گذشته شده

رد، یگیدر تناقض قرار م یاسیت سیمورد نظر حاکم  یاسیو س ی، اجتماعیفرهنگ یبا رفتارها یوقت یاجتماع یهان بحرانیا

 شوند.یم منجر ین اجتماعیریز یهاهیدر ال یاسیبحران س به

 

 نیمتقابل چندگانه نو یوابستگ

« متقابل یوابستگ» وجود دارد. مفهوم کالن "متقابل یه وابستگینظر"ت عنوان تح یمفهوم یتیو امن یاسیدر مباحث علوم س

 یای. در دنمیکنید میز را تولیخودمان همه چ ییما به تنها ندیتوانند بگوین است که امروزه کشورها نمیا یدر عرصه اقتصاد

 از عبور کرده و امروزه یعرصه اقتصاد ازمتقابل  یوابستگ ؛ مفهومیاست نه عقل یز نه عملیدر همه چ ییه خودکفایامروز نظر

 ی، و فراتر از آن وابستگ، وابسته شدن ائتالفها، وابسته شدن بلوکهایاسیمتقابل س یگرفته تا وابستگ یمتقابل اجتماع یوابستگ

مطرح بوده و روز  یمرزرونمشابه ب یها و نهادهاگر و با سازمانیکدیبا  یمل یهادر درون دولت یاجتماع یها و نهادهاسازمان

 یاسید شده است. در عرصه سیمتقابل در همه ابعاد تشد ی، وابستگی. در عصر پسا صنعتشودیافزوده م آنها تعداد به روز به

 ،عطسه کنند افتهیدر جهان توسعه یو اقتصاد یاسی، سیقدرتمندان نظام یچنانچه برخ»ز که یآمهیر کناین تعبیا اًامروزه واقع

سال گذشته از سطوح  20متقابل در  ی. سطح وابستگر ملموس شده استیک تعبی ، «کندینه پهلو میها سیجهان سوم یایدن

به سمت  یتا سطح فرد ی، حتیملفرو یهاگرفته تا نهاد یفرامل یامروزه از نهادها یعنی، افتهیگسترش  یبه سطوح فرامل یمل

ر بوده و در گذشته یاست که مربوط به دوران اخ یدین اتفاق جدیال حرکت هستند. اشده و در ح یمتقابل جهان یک وابستگی

 .(1377)ماندل،  میادهبا آن رو به رو نبو

د یمتقابل که بر دوجانبه بودن تأک یهایشدن، ارتباطات متقابل است، اما بر خالف وابستگ یجهان یهایژگیاز و یکی 

د: یگوین میشدن چنیدر خصوص جهان (1997) 5گروآورد. مکیز در نظر میا نشدن امکان وابسته شدن ر یدارد، جهان

د یگسترد و نظام جدیجه فراتر از جوامع( دامن میدر نتها و )که فراتر از دولت یوندها و ارتباطات متقابلیش شمار پیافزا»

از جهان  یبخش یهاتیمات و فعالی، تصمق آن حوادثیشود که از طریاطالق م یندیفرآشدن به  یجهان .«سازدیرا م یجهان

ن است یگر ایت دین در برداشته باشد. نکته حائز اهمیار دور کره زمیبس یهاافراد و جامعه در بخش یبرا یج مهمیتواند نتایم

فته و ایشتر از گذشته رواج یب یید دارد. فردگرایجد یک مسأله اجتماعیت از ی، حکاانیرانیصورت گرفته از ا یهاکه سنجش

به  یشود. به طور مثال اکثر شهروندان تهرانیمشاهده م یشتریت با شدت بین وضعیم، ایتر توجه کنبزرگ یهر چه به شهرها

م خود را از آب ید گلی: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من...و هرکس بامانند ییهاالمثلترها با ضربخصوص جوان

افراد روز به روز  یاجتماع یمتقابل زندگ یوابستگ ، یمنف یین فردگرایهند. با وجود ادینشان م یادیرون بکشد، موافقت زیب

و جداشدن از  یزیگرن به مرکزینو یهایو حرکت به سمت وابستگ یسنت یهایشود. گسست از وابستگیدتر میشد

ن چه در یمراکز نو یشدن برایرامونید و پیجد یهایوابستگ یز نوعیآمتعارض یو در حالت یسنت یگراتمرکز یهاستمیس

ها و ن گسستیباشد که ایامروز م یکامالً قابل مشاهده در اقشار اجتماع یو چه خارج از آن روند یمل یدرون مرزها

 زند.       یران امروز را رقم میا یاجتماع یهااز بحران ید آورده و بخشین را پدینو ید آبشخورهایجد یهاوستیپ

 

 دیجد یدهایتهد

                                                 
1- McGraw 
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 یهایمانند ناهنجار پدیده هاییشمرد، ظهور ران برین و مؤثر بر جامعه اینو یهاتوان جزء آشوبیکه م یجمله عوامل از

افتن ی یاسیحکومت، وجهه س یغ شده از سوی، تظاهرات مخالف با فرهنگ و مظاهر مورد نظر تبلیروان یهای، ناامنیاجتماع

، به عالوه ین قومینو یهاییجوتیهو ییدایو پ یح و طبقات مختلف اجتماعت در سطویر، بحران هویمغا یفرهنگ یرفتارها

را  یطیمحستیز یهایر و مقوله آلودگیگو عالمد یمختلف جد یهایماری، بی، ارزی، پولیمال یهاتجارت مواد مخدر، بحران

 توان برشمرد. یم

 یهاشود و بحران همراهران یجامعه ا یهااز بحران یبعضنده با یتواند در آیم یسم سنتیاز ترور یسم به خصوص نوعیترور

سم ین رو شکل شناحته شده از تروریشود. از ایران محسوب مین در جامعه ایریده نسبتاً دیک پدیسم ی.ترورد آوردین را پدینو

. در دو ورد بررسی قرار می گیردم یسم به مثابه جنبش اجتماعیاز ترور یانظر نبوده و مسأله مورد نظر به گونهن مقاله مدیدر ا

 یمسلحانه منته یهاگر به روشی، دیاجتماع یها، حرکت جنبشیشورو ین بود پس از فروپاشیدهه گذشته گمان بر ا

ه را مخدوش کرده ین نظریا یادیانه تا حدود زیمنطقه خاورم یاجتماع یهامسلحانه توسط جنبش یهانخواهد شد، اما حرکت

ش رو خواهد داشت، با یپ یو اجتماع یاسیط سیبه شرا یران بستگینده ایآ ین مسأله برایا ینظر و واکاواست. هر جند اظهار

ه یسم بر پایدهد، ترورینشان م یت قومیجمع یدارا یهااتفاقات در استان یو برخ ی، مذهبیل قومیمسا یپوشانن وصف همیا

 یهامسلحانه گروه یهاتیف شدن فعالی. در کنار  ضعاستران یک مسأله قابل توجه در جامعه امروز ای یاجتماع یهاجنبش

 یهاگونه –مانده است  یباق یادیت مسلحانه تا حدود زیهر چند ظرف –مانند شمال غرب  یدر مناطق یمیقد یاسیس

 باشد.یگر قابل مشاهده مید یمناطق قوم ین مناطق و برخیدر ا یشتر اجتماعیو ب یاسیک شده کمتر سیدئولویا

ها و ان گروهین بلکه از مینشهیحاش یهانه در مناطق و گروه یافراط یهاانیتوان در جریسم را میگر از تروریونه دگ

سم به صورت پراکنده ین نوع تروریکنون ات قرار دارند، مشاهده کرد. هر چند تایخود در متن و مرکز یکه به نوع ییهاانیجر

ن یت ایت از آن دارند که ظرفیحکا یافراط یهاانین جرییپا یهاهیاز ال یتیو امن یماع، اجتیاسی، اما مطالعات سافته یوقوع 

در کشورهایی مثل ایران نوعی خاص از نا امنی های اجتماعی در سطوح ملی ها کماکان وجود دارد. هین الیگونه اقدامات در ا

، بحران یل قومی، مساتیهمچون. بحران هومورادی   یاجتماع یهان بحرانی. اوجود دارند که گاهی به بحران منجر می شوند 

 یهایامند. نانشویرا شامل م یسنت یهاو ناهمگون با ساخت ید اجتماعیطبقات جد یریگها و شکلاز تعارض نقش یناش

متعارف از ریغ یهاو  قالب ید از مواد مخدر به عالوه گسترش مواد مخدر سنتیانواع ناشناخته جد ییدایگر مانند پید یاجتماع

 . درا تشکیل می دهنها ن بحرانیگر از ای، بخش دیاجتماع یهایهنجارنا

 

 

 ت و اقتداریبحران مرجع

ن ی. البته اشده استت بخش کاسته یرضا یحلها، در ارائه راهحاکمیت ایران ییاز توانا از دو دهه پیش به این سو، رفته رفته

ر یزان تأثیافته میز کمتر توسعهیدر حال گذار و ن یافته و کشورهایتوسعه یهادر کشور، اما ستیران نیبحران، خاص جامعه ا

از قدرت و الزام به  یکه مقدار یستند؛ امروزه در هر نهاد اجتماعیها مطرح نن بحران صرفاً در سطح دولتی. اآن متفاوت است

،  نهاد خانواده و ین نهاد اجتماعیترنوان مثال در کوچکت و اقتدار قابل مشاهده است. به عیاطاعت وجود دارد، بحران مرجع

 یج به سطح گروههایتدرن بحران بهیتر از پنج تا ده سال گذشته شده است، انییپا یزان فرمانبرداریان جوانان میژه در میوبه

کارگران و مهندسین ماهر  از طرفی از آنجا که طبیعت کار و شغل بیشتر تخصصی شده و نقشابد. ییم ی، تسریه اجتماعیثانو

 اقتصاد سیاسی مرجعیت را مانند سابق مدیریت کنند.برجسته تر شده است، نهاد های سنتی اقتدار دیگر نمی توانند منابع 

 (1382،66 روزنا،.)دانست یفرد یهاش مهارتیتوان افزایرا م یچیف اقتدار و گسترش سرپیل تضعین از جمله دالیبنابرا

. در اقشار مختلف شده است یفرد یهاو مهارت یشخص یهایش آگاهیاطالعات گسترده موجب افزاباال به  یدسترس

و  یرات رفتارییم، تغیرویش میاند، پد قرار گرفتهیجد یهامهارت یریکه در معرض فراگ یا اقشاریلکرده و یهرچه اقشار تحص

 یصورت گرفته از تحوالت ارزش یهاسنجش ی. برخار استبرخورد یشتریان آنها از وضوح بیمرجع در م یهاگروه ییجاجابه

د یجد یهاارزش ییدایا پیو  ییجابهها با جاش سواد و مهارتین افزایدار بیران، نشانگر وجود رابطه معنیدر دهه هفتاد جامعه ا

 (1380،یعیربباشد. )یم
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 یها برااست که دولت یزان حوزه اقتداریوط به مران با جوامع مشابه، مربیان جامعه ایت میحائز اهم یهااز تفاوت یکی

از  یعیوس یهاران، حوزهیدولت ا یهااستیک در سیدئولوژیو ا ی، فرهنگیگسترده ارزش یهاخود قائل هستند و خود خواست

د یجد یهاگروهکاسته شده و  یمرجع سنت یهازان نفوذ گروهیر به مرور از می. در دهه اخد آورده استیبروز بحران اقتدار را پد

 ییهاگروه یرگذاریو کاسته شدن از تأث ینزول ییجااند. جابهافتهیدست  یرگذاریاز تأث یمهجور به درجات باالتر یهابا گروه

 بحران در یگری( اتفاق د1380، یعیرب؛ 1377پور، عیرفباشد.)یت میاند، محسوس و قابل رؤک داشتهیدئولوژیکه خاستگاه ا

بوده،  یکننده منابع اطالعاتنین تأمین و پرنفوذتریتراست. در گذشته دولت عمده یاقشار اجتماع ینابع اطالعاتر مییاقتدار؛ تغ

تر و از همه مهم یخارج یهاز رسانهی، مطبوعات و نین ارتباطینو یهامانند رسانه یدولتریر منابع غیکه در دهه اخ یدر حال

شوند. ین آنها میگزیعمل کرده و به مرور، جا یقدرتمند دولت یهاب رسانهیک رقین ، به عنواید فراملیجد یاارتباطات شبکه

 د سوق داده است.یجد مراجعها را از دولت کاسته و به سمت تی، تبع د آمدهیپد« یاجامعه شبکه» 6ر مانوئل کاستلزیبه تعب

 

 شدنیجهان ندیفرآ

. مورد بررسی قرار داد شدنیل آثار جهانیتوان فارغ از تحلیمن را رانین ایبحران جامعه امروز یح و شناخت روندهایدرك صح

 یاز بحران اجتماع یدیها، ابعاد جدب با آنیعنوان شده و در ترک یهادهیر پدیشدن به همراه سایجهان ندیفرآرسد یبه نظر م

سابق خود را از دست  یتی، مفهوم امنیکیزیف گر اساساً مرزید یارتباط یهایز فنآوریانگرتیاند. امروزه با رشد حجاد کردهیرا ا

 یگردد که افراد، نهادها و گروههایخطرناکتر م ین بحران زمانی، اتوان قائل شدینم یکیزیچ مرز فیه ی. از نظر ذهنداده است

 یدر فضاها ید اجتماعیجد یهابیشوند. آسخته ین آمینو یهایآوربا استفاده از فن یفرامل یهابا نهادها و سازمان یاجتماع

 ق روبرو شده است. یعم یهادولت با بحران ندیفرآن یدر او  اندن به وجود آمدهینو یمجاز

. تشدید می شود رانبح، شوندیک مینزد یانات فراملیجر هب یملفرو یها و گروههانسازما یران، وقتیا مثل یاجامعه در

 ل کند.یتبد یر قابل حلیغ یاسیس یهارا به بحران یاجتماع یهاتواند بحرانیط در درازمدت مین شرایا

 

 ی: تحوالت ساختارده دومیپد
 دیآیبه شمار م یانقالب اسالم یداریاز علل پد ین آغاز شده است و بخشرایدر کشور ا 50از دهه  یتحوالت ساختار فرآیند

 یجنگ و فضا یر فضایثاًده تحت تین پدیالب و جنگ آثار ابا بروز انق یانقالب اسالم یروزیاما بعد از پ ،(1380،61،یعیرب)

 یهژمون دههک به دوینزد .ماند ین به شکل کمرنگ باقییپا یهاهیه انقالب به کنار رفته و به طور خاموش در الیاول یسالها

ن ی، ارانیگ در جامعه امسلط جن ی، اما به مرور با کنار رفتن فضاه انداختیران سایده بر جامعه این پدیآثار ا ی، روجنگ

در دهه بعد از جنگ باعث  یموسوم به سازندگ ینوساز یهابرنامه را نشان دادند.رام خود آرام آ ناشی از آن ده و تحوالتیپد

ر قابل تصور یغ یبا سرعت ی. تحول ساختارن به سطح بکشاندیریز یهاهیبه سرعت خود را از ال ین تحول ساختاریشد که ا

. در در واقع نیروی جمع شده در الیه های پایین اجتماع با پایان جنگ به یکباره آزاد شدد؛یرا در نورد یاجتماع یهمه نهادها

با  یمرجع سنت یهاها و گروهن وفاداران به ارزشی. جدال بهستیمز ین ین دوران به طور محسوس شاهد تحوالت ارزشیهم

در جامعه  ین آثار و هماهنگیها به وجود آمد. به اولمطبوعات و رسانه ،یابانین در عرصه خینو یهاکنندگان از ارزشتیتبع

در مقابل برج  یرات ارزشییاعتراضات به تغ یاریابان پاسداران بنا شد، اشاره کرد. بسین برج که در خیاول توان به ساختیم

فضای ، در دیده برج سفیعتراض به پدل و ندبه در ایکم یدعا یدر آن زمان برگزار یل داغ اعتراضیاز مسا یکی، صورت گرفت

 ی،  بازتاب اعتراضتهران نقش گرفت یوارهاید یبر رو «Dole»غ موز ین بار که تبلیاول ین وقتی. همچنمقابل آن برج بود

 . درشودیران مشاهده میدر جامعه ا اًقیاست که دق یج تحول ساختارین همان نتای. ادر مطبوعات به دنبال داشت یعیوس

نشان داده ن تحوالت یا یریگشکل ندیفرآاند و ساز بحران شدهنهیکه باعث تحول و زم  یشده است اتفاقات یر سعینمودار ز

 . شود
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  ینیشهر نش

و  ینینشنسبت شهر 1345-75. از سال باشدین مرایدر ا ینینشش شهریافزا یاز اتفاقات در تحوالت ساختار یکی

ن و ینششهرجمعیت کشور  درصد 38/ 7،  1345دهد در سال ی، آمار ارائه شده نشان ممعکوس شده کامالً ینینشروستا

  افته است.یر یین تغینشروستا 38/ 7ن و ینشدرصد شهر 3/61 به 1375ن رقم در سال یکه ا بودهن ینشدرصد روستا 3/61

ش یافزا ینینشزان شهریو م کندریین آمار تغیا یآت یها، در سالیداخل یهارسد باتوجه به روند مهاجرتیبه نظر م 

خاص  یهامعضالت و بحران ینینش. شهرت به طور کامل معکوس شده استیجمع نسبتسال،  30 ی. طه باشدداشت یشتریب

 یختگید و از هم گسیجد یدر شهرها هنجارها .متفاوت است گذشته کامالً  با فرهنگ ینینش، فرهنگ آپارتمانخود را دارد

 دهند.یل میران امروز را تشکیا یبحران اجتماع ندیفرآاز  یدر مجموع بخش لین مساید. ایآیبه وجود م یشتریب

ک ی یاجتماع یهاجاد بحرانیدر ا ییبه تنها ینینشهی؛ حاشز مطرح استین ینینشهیحاش مسالهن تحوالت یدر کنار ا

 یوار به گراناعتراض شورش یمانند ماجرا ییهاو بحران لی، مساینینشهیه حاشیکنون از ناحده مؤثر و قابل توجه است. تایپد

، ، زنجانمشهد یهایآرامنا یز در ماجرایر پاکدشت و در گذشته نیاخ یها، قتلشهر تهرانباد در اسالمآاکبر یهابوسینیم

از درون  یاجتماع یهابه عالوه بحران یمخدر و جرائم اجتماعده موادیاند. گسترش پدکرده یسازگر، مسألهینقاط د اراك و

که در  یو اتفاقات ینینشات و اخالق شهریران خصوصیا یاجتماع یها. جهت مقابله با بحرانادامه پیدا می کنند ینینشهیحاش

د از آنها ید در نظر گرفت و نبایمهاجر را با یهاز خرده فرهنگیآمتعارض یهاو کنش ینینشن همیافتد و همچنیم ینینششهر

 ل انگارانه از آنها داشت.یساده و تقل یلیا تحلیگذشت  یبه سادگ

 

  یش باسوادیافزا

هاي تغيير نگرش

 سازبحران

 جويي مشاركت

خواست تغييرات 

 سياسي، فرهنگي و

 اقتصادي
 بروز نوخواهي

 جابجايي گروههاي مرجع 

 تغيير سلسلل  مراتل  
 ارزشي 

برداشللتهاي جديللد از  

 مفاهيم ارزشي 

هلللاي ايجلللاد دوگانگي

 متعدد

گسترش جريان 

 روشنفكري

 افزايش سواد

رشد وسايل ارتباط 

 جمعي 

تغيير كيفيت 

 جمعيت

 رشد شهر نشيني

باطات گسترش ارت

 داخلي و خارجي 

 تغيير نحوه معيشت

هاي گسترش فنآوري

 نوين ارتباطي

تحول نسلي)انقالب 

 جمعيتي(

 الت ساختاريتحو

گسترش جريان 

 روشنفكري

 افزايش سواد

رشد وسايل ارتباط 

 جمعي 

 تغيير كيفيت جمعيت

 رشد شهر نشيني
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، اما باشدیم ده مستقلیک پدیخود  یینفسه و به تنهایف یسواداست، با یسوادش بایافزا ین اتفاق در تحوالت ساختاریدوم

، مشاغل یرود؛ تعداد کادر آموزشیباال م یدرصد باسواد یآورد. وقتیبه همراه م ینینو یرهایها و متغدهیهمواره با خود، پد

به  1358هزار نفر در سال  200از  ایران انیزان دانشجوی، م. به عنوان مثالابدییش میان افزایمرتبط با دانشگاه و دانشجو

 1/79 یدرصد و مناطق شهر 26/56 ییمناطق روستا 1375دهد در سال ی. آمار نشان مده استیون نفر رسیلیم 2ش از یب

 درصد رشد مطلق داشته است. 400 یفرهنگ یهاشاخص 1365-76. از سال اندسواد بودهدرصد با

 یعل)مرتبط بوده است یوادش درصد باسیر با افزایدر دهه اخ یو اجتماع یاسیس یهایرخواهییو تغ یرات ارزشییتغ 

ن ی. امتفاوت برخوردار است یخاص خود و آرزوها یز از الگوهایقهرمانان خاص خود را دارد و ن یهر نسل .(1380، یعیرب

 یذهن یازهای، الگوها و نستیبحرانزا ن اًو ساده بوده و اساس ییهمراه نباشد ابتدا ینینشبا سواد و شهر یوقت یذهن یهاخواست

و  یبا رشد باسواد ینینشش شهریران افزای. در جامعه امروز ار را ندارندییجاد خواست تغیو ا یهرخواییت تغیظرف ییاابتد

 یهااستیر با سیز مغایمتفاوت با گذشته و ن یهاازها و خواستهیجاد الگوها، نیب و منجر به ایترک یگسترش ارتباطات فرامل

تواند آنها  را برآورده سازد، ینم یاسیس رد که نظامیگیقرار م ییدر جا یذهن یهاو خواستهازها ین نیاند. امورد نظر دولت شده

 یهاشتر در عرصهیران امروز بوده که بیده شده ایدرهم تن یاسی، سیاجتماع یهااز بحران یساز بخشنهین روند زمیدر ا

 ندیفرآانجامد که در یم یا به رشد طبقه متوسط فرهنگهدهین پدیابند. سرانجام، رشد اییامکان بروز م ی، فرهنگیاجتماع

. خواهد بود یاسیس یخواهد و به دنبال سهمیگاه جدیبه دنبال جا یاسیمدت در حوزه سانیدر م یاسی، سی، اجتماعیفرهنگ

 . شودیم یاسیبحران در حوزه س یریگباعث شکل یخواهن سهمیت ایدر نها

ه ی، داعید فرهنگیامروز است. در حال حاضر وجود طبقات جد رانیامعه ات جیکننده وضعنییتع ندیفرآن یا

ان یهستند. جر رانیا یاسینظام س یو هنجار یارزش یناهماهنگ با ساخت رسم یذهن یالگوها ین و داراینو یهایخواهسهم

 یه فرهنگ ارائه شده از سونسبت ب یشیاندو مداوم در حال دگر یجی، همچنان در حال گسترش است، به طور تدریروشنفکر

توان در یم یاست که با نگاه علم یفرامل یو فرهنگ یفکر یهاو گروه یجهان یان فرهنگیروز افزون بر جر یوستگیحکومت و پ

 آن را حس کرد. ،رانیجامعه امروز ا

 

 شت یر نحوه معییتغ

ب مشاغل نشان یبه ترک ی. نگاهشت استین معیتأمر نحوه یی، مربوط به تغیساز در حوزه تحوالت ساختاربحران نهین زمیسوم

ها مشغول به کار ن بخشیدر ا یدی. افراد جدبه سرعت رشد کرده است یدر جامعه شهر یو تجار یدهد که بخش خدماتیم

 ، که در گذشته وجود نداشته و فرهنگ حاصلد آمدهیک پدیو الکترون یارتباط یهاد به خصوص در بخشیاند. مشاغل جدشده

به  یدیجد یهااند و گروهفلسفه خود را از دست داده، از مشاغل  یاریجاد کرده است. بسیرا ا یدیجد یاز آن هنجارها

با  یا. طبقهخاص خود را دارند ویژگی هایل داده و یرا تشک ید اقتصادینها طبقه جدی. ااندکنندگان ثروت افزوده شدهدیتول

مأنوس و ریغ یجه با هنجارهاید و در نتیجد یفرهنگ یازها و رفتارهای، همراه با ننیشیت پدار از طبقا، فاصلهنیات نویخصوص

 یدیجد ی، فضالوکس ید به خصوص در کاالهاین طبقه جدیا یمصرف باال یاز طرف شکل گرفته است. رمرسوم در گذشتهیغ

د یجد یها، به وجود آمدن گروه«شتیه معویر شییتغ»ل ذکر شده در حوزه ی. در کنار مساآورده استدر شهرها به وجود 

سازند. نکته مهم آن که یم یدیو تعارضات جد لی، مساهستند "یطبقه نسب"ک یل یکسب و کار که آرام آرام به سمت تشک

شد خود همراه با ر یادیز یروند و مشکالت روانیاز عناصر مولد به شمار نم اً ن طبقه عمدتیبه ا یه و نسل چندمیوابستگان ثانو

شبه "ن یاز ا یناش یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیدر حوزه س یمتعدد یهاگر، در جامعه بحرانی. به عبارت دکنندید میتول

است که  یطبقات یهاها و شکافاز تعارض یموجود ناش یهااز بحران  ی. در حال حاضر تعدادشکل گرفته است "هاطبقه

، شکاف ییو روستا ی، دارا و ندارها، شکاف شهریر و غنیل شکاف فقیاز قب ید طبقاتیجد یها. شکافاندافتهیظهور  اًدیجد

 ی؛ نوعیصنعت یبرخوردار با شهرهارین، شکاف مناطق غین با شهرنشینشهیحاش و شکاف یشهر یهادیسفقهیبا  یکارگر

ت و ی، مشروعتیمانند هو ییهاگر بحرانید ید آورده است. از سویران پدیرا در جامعه ا« ه متنین علینشهیحاش»بحران تعارض

دهد که یها نشان میبررس .(1380گران، یو د ین پای)لوسن هستندییقابل تب یده کلین پدیثر از از متأین یمدآناکار

 سطح باالتری دارند. بزرگ و برخوردار یت در شهرهایت و مشروعیهو یهابحران



 13 

جاد ی، باعث انان افزودهینشابد به تعداد شهرییر مییان به صنعت تغییروستا یشت از کشاورزیمع ی، وقتگریاز طرف د 

. در دو دهه گذشته شاهد رشد صنعت و می آوردبه همراه  را یخاص کارگر یهاشده و بحران یو کارگر یل صنعتیمسا

از وضع موجودند به عنوان  یو ناراض خواهرییتغ اًکه ذات ییهاو تشکل یصنف یهاهیلذا اتحاد، میادهآن بو یاهیمشاغل حاش

نبوده و  ین نهادها محدود به حوزه صنفیدهد، بحران ایها نشان مبحران یشناساند. گونهشکل گرفته ید صنفیجد ینهادها

ها و ت چالشیاند و در نهاافتهی یخواهرییه تغیروح ین شهرییرد. کارگران طبقات پایگیبرمز در یرا ن یاسیس یفضا

 . آورندید را به وجود میجد یهابحران

ز یت نیهوی. مشاغل بران استیا یصنعت یهات در درون شهریهویمشاغل ب یش تعدادیدایگر، پیل دیاز مسا یکی

دو  یهایو ناآرام یبه روند اعتراضات مردم ی. نگاهدنگذاریم یبه جا یبزرگ و صنعت یخاص خود را در شهرها یهابحران

کوچک،  یبزرگ با  شهرها ین شهرهایب یاسیدر مشارکت س یو اجتماع یاسیس یتفاوتیب ین بررسیهمچن ،دهه گذشته

گونه نیز در ایخآرام و بحرانت از بطن نای، حکایبزرگ صنعت یدار بودن مشارکت در شهرهایو معن ن آنهایش بیاختالف گرا

 شهرها دارد.

 

 

  یساختار یناکارآمد

د یرا پد یطیشرا یالمللنیو ب یمتعدد داخل یهان بحرانیو همچن یالمللنیو ب یدر عرصه داخل یطیده محیچیپ یهاتالطم

است بدنه  ی. شواهد حاککرده استمتناسب  یهامنعطف و پرقدرت با واکنش یازمند ساختارین را رانیها در اآورده که دولت

، مقررات یساالرستهیشا احترام به نخبه، عدمریف و غیران ضعدولت، کارگزا ین ساختار به علل مختلف از جمله بزرگیا ییاجرا

زا ناکارآمد خود بحران یهارا به وجود آورده تا دولت یطیگر در مجموع شرایل متعدد دیر پاسخگو، دالین نامناسب و غیو قوان

 ل شده است.یتبد بحران یهاافته و به علتی یساختار یحالت یها نباشند. ناکارآمدو قادر به حل بحران شده

است  یجهان سوم یران از جمله کشورهایباشد. ایفساد مزمن و روبه گسترش م یکنون ینظام ادار یهااز مشخصه یکی

از آن به خصوص  یناش یهادرآمداد و یز یو توسعه را در دست اقدام دارد. منابع نفت ینوساز یهاب به پنج دهه برنامهیکه قر

ب یواردات را تعق ینیگزیکه طرح جا یعیصنا یاندازراه بهران یبه وجود آورد تا دولت وقت ارا  یطی، شرا1970پس از سال 

 ا کند.یدا شدن فساد مهیپ ینه را برایزم دست بزند و  یطلبانه و گسترش سازمان ادارجاه یدفاع یدهایخر ،کرد یم

ن رو، مجموعه ی. از اوستیبه وقوع پ ن دورانیدر ا یاسینخبگان س یمانیپگر با همد واسطهیطبقات جد یریگشکل

 در حال توسعه برشمرد.  یفساد در کشورها ییدایرشد و پ یک از چگونگیتوان نمونه کالسیز را میفسادآم یهادهیپد

ان نخبگان را کاهش یفساد در م سطح ،یانه و اهداف انقالبیگرانزاهت یها، برنامهیپس از انقالب اسالمدرسالهای اولیه  

دا ینمود پ یاختهیبه شکل گس یو مال یاسی، سیاز فساد ادار یر مظاهریاست در دو دهه اخ یران حاکیر ایمطالعات اخ اامداد.

به  یمردم کامالً معمول یبرا یسیو پل یی، قضایادار یهاخشن از فساد سطح دوم در سازمان ییهاجلوه امروز دیگرکرده است. 

گاه هفتاد و هشتم قرار داده یران را در جایکشورها، ا یبنددر رتبه یالمللنیت بیل سازمان شفافین دلیرسد. به همینظر م

و  یمدن ینهادها اما مقابله با فساد اتخاذ و اعالن شده است یبرا یماتیر و در مقاطع مختلف تصمیاخ یهااست. در سال

ن یمعتقدند که ا یرانیاز اقتصاددانان ا یاد. تعدمی کنند یاسیشتر برداشت سین اقدامات بی، از ایو اقتصاد ینخبگان فرهنگ

 این است که یالمللنیب یهاران و سازمانیمردم ا ین مباحث، تلقیشود. فارغ از ایم یاقتصاد یثباتیگونه اقدامات منجر به ب

 یادید زیر تأکدهد که رهبران کشویران نشان میر در ای. اطالعات منتشر شده اخوجود داردران یفساد در سطح اول و دوم در ا

 یرا طراح یجامع یهاو برنامه ینیبشین منظور پیبه ا یر، دولت اصالحات، ستادیاخ یهاسال اند. بر مقابله با فساد نموده

 کرده است. 

را فساد گسترده از نوع سطح یت است، زیفساد حائز اهم یشناسجامعه یجهات برا یران از برخیده فساد در ایمطالعه پد

د و همراه با گسترش در یجد یها در شکلیک دهه حکومت انقالبیداشته، پس از  یادیش از انقالب رواج زیلت پاول که در دو

مستعد فساد، فارغ از اهداف  یساختارهاوجود ه را مطرح کرد که ین فرضید بتوان ایدار شد. شایسطح دوم به طور مجدد پد

 انجامد.یوع فساد میو ش ییدایها، به پرهبران دولت
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 یهایتیزان نارضایها در چند کشور جهان، ارتباط میگسترده خواهد شد. بررس یهایتیران منجر به نارضایساد در اف

افته یک عرصه بروز نیها از ن بحرانی. اندا ها شدهاز بحران یاریز بسیرهیها پایتین نارضایکند. ایرا اثبات م یبا فساد مال یدولت

 ابد.ییم یز تجلین یو فرهنگ یاسیس یهاو به شکل

 

 و جوانان یتی: تحول جمعده سومیپد
کشورها رخ  سایربه ندرت در  یتین نوع تحول جمعیا .است یتیده تحول جمعی، پدکه در کشور ما رخ داده یگریده دیپد

ا سرعت ن موضوع بارزتر و بیران ایدر ا ی، ولت روبرو هستندیجهان سوم با بحران جمع یهرچند اکثر کشورها .دهدیم

ل شده یش تبدیت جوان و متفاوت با دو دهه قبل خویک جمعیران به یت ایکباره جمعیکه  ی، به نحواتفاق افتاده یشتریب

جاد بحران مؤثر یزان و نحوه ای، در مگریکدیمتفاوت نسبت به  یهادر قالب نسل یسن یهات قرار گرفتن گروهی. وضعاست

گذشته به  یهاات و ارزشیهم افتاده باشد، امکان انتقال خصوص یمتداخل رو یهارهی، مثل دای، چنانچه تسلسل نسلاست

 یهابرخوردار باشند جامعه با بحران یشتریب یافتادگهم یاز رو ینسل یهافیوجود خواهد داشت. هر چه ط یبعد ینسلها

، با باشد یبعد یف گروه سنیمجزا با ط کامالً یارهیدر دا یف سنی. بالعکس هرچه طشودیمواجه م یکمتر یاسیو س یاجتماع

. امروز ما بحران شکاف نسلها است یهااز بحران یکین یم. بنابرایدار یشتریب یمواجه و بحران اجتماع یشتریب یشکاف نسل

 یهااز بحران یاریرد. بسیگیقرار م یمورد بررس یتیا انقالب جمعیتحت عنوان بحران  یتیامن یشناسده در جامعهین پدیا

که  یگریاتفاق د .(1380، یعیرب) بوده استها ن بحران شکاف نسلیاز هم یدهه گذشته ناش یهایآرامنا نهیران امروز و زمیا

ر ییت همراه با تغیت جمعیفیر کییدر کشور ما رخ داده است، تغ ب آنهایو با ترک یتیو جمع یدر حوزه تحول ساختار

و  یطلبریی، تغییجون تحول، مشارکتیه ای. افراد در سااست یتید جمعیجد یهاازیها و ن، ذائقهقی، عالیتیجمع یساختارها

 . کنندیرا دنبال م یخواهنو

، جاد کنندیا یران آشوب و بحران اجتماعیتوانند در جامعه امروز ایم یین موارد به تنهایرسد هر کدام از ایبه نظر م

 یو شکاف ارزش یشکاف نسل، ن آن یترمهم که ستآمده ابه وجود  یمتعدد یهافو شکا شده کباره دگرگونیت ما یجمع

 یو شکاف نسل یتین تحول جمعی، اجاد کندیا یاسیو س یبحران اجتماع ییت را دارد که به تنهاین ظرفیا ی. شکاف نسلاست

 ییزابحران یی، به تنهایو ساختار یتیعجم اتک از انقالبیاند. هرب شدهیران امروز ترکیگفته شده در ا یبا تحوالت ساختار

 گذاشته است.   یران بر جایخاص خود را در سطح جامعه ا

با نگاهی به تاریخ سه دهه گذشته ایران، مساله تعیین شدن جوانی بوسیله عوامل فرهنگی بهتر مشخص می شود. 

سوم ن امروز جامعه ایران را می توان نسل جوانان جامعه سی سال اخیر ایران معموالً به سه نسل تقسیم می شوند و جوانا

(. نسل اول، نسل انقالب بودند. جوانان در دوره انقالب به لحاظ فکری به شدت ایدئولوژیک بوده 1383منطقی ، انقالب نامید )

ویری و معموالً به گروههای فکری و سیاسی خاصی منتسب بودند. مطالعه متون تاریخ معاصر از جوان دوره انقالب چنین تص

( 1998،  7و با حمله عراق به ایران )مک کی 1980سپتامبر  22ارائه می دهد: ایده آل گرا ، میهن دوست و مذهبی. در 

مفهوم جوانی هم شکل دیگری به خود گرفت. جوانان در زمان جنگ به شدت ایده آل گرا و فداکار بودند و بعدها به خاطر 

پیش گرفتند. جوانان نسل کنونی که اکثریت جمعیت در ایران را تشکیل می  همین ویژگی سردرگم شدند و راه انفعال در

یکی از برجسته ترین ویژگی های این نسل توجه  ،1370دهند دارای ایده آل های متفاوتی از دو نسل پیشین هستند. در دهه 

 به ماهواره بود. 

 مسائل جوانان در ایران

سال گذشته یک جنگ و یک انقالب تمام عیار را از سر گذرانده ایران کشوری در حال توسعه است و در ظرف سی 

است. این کشور در پرتنش ترین منطقه جهان واقع شده و در حال تجربه کردن گذار از سنت به مدرنیته است. گذشته از این 

کدام از این فاکتور ها  ایران دارای تاریخ منحصر به فردی است که به ترکیب پیچیده ای از مذهب، ملیت و قومیت می ماند. هر

                                                 
7Mackey   

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-6599687-7356144?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Sandra%20Mackey
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به تنهایی برای شکل گیری آشفتگی اجتماعی کافی هستند و جمعیت جوان ایران به دلیل اینکه اکثریت جامعه ایران را 

 تشکیل می دهند، درمتن این آشفتگی قرار می گیرد.

ارائه شده ، جامعه  تحلیل آماری و جمعیت شناختی جمعیت ایران نشان می دهد که با هر کدام از مفهوم سازی های

ساله آمار  40( نشان می دهد که حداکثر میزان رشد جمعیت ایران در کل عمر 1380ایران جامعه ای جوان است. امانی )

درصد افزایش در سال بوده است.  9/3اتفاق افتاده و میزان آن هم  1365تا  1355گیری مدرن در ایران ، در فاصله سالهای 

در سن جوانی قرار گرفته اند و این مساله باعث  1380ل انفجار جمعیت نامیده می شوند، در دهه این نسل که اصطالحاً نس

 ایجاد چالش ها و فرصتهایی برای جامعه امروز ایران شده است. 

 جمعیت نظرنسبت از ایران که سازد می آشکار را نکته این کشورها سایر جوان جمعیت با ایران جوان جمعیت مقایسه

 در جمعیت کل به ساله ١٩ تا ١٥جمعیت  نسبت نظر از ایران است. برخوردار ای ویژه جایگاه از جهان کشورهای ینب در جوان

 تا ٢٥ جمعیت نسبت نظر از و جهانی چهارم رتبه در کل جمعیت به ساله ٢٤ تا ٢٠ جمعیت نسبت نظر از ،جهانی اول رتبه

 در را جوان جمعیت نسبت باالترین اردن، از پس ایران ، مجموع در ، ترتیب این قرار دارد. به جهانی دوم رتبه در ساله ٢٩

 بر است. ساله٢٤ تا ٢٠ نیز و ساله ١٩ تا ١٥ جمعیت نسبت بودن باال به وابسته نسبت این بودن باال آنکه ویژه به جهان دارد

بماند  رقیب بدون همچنان جهان در آینده سال ١٠برای  حداقل ایران جوان جمعیت که است بینی پیش قابل اساس، این

مشکالت پیش روی جوانان ایران چند وجهی، پیچیده و مرتبط با هم هستند و طبقه بندی این  .(1382)سازمان ملی جوانان، 

 مشکالت به سادگی امکان پذیر نیست اما سعی می کنیم با همان طبقه بندی رایج در جامعه این مشکالت را مرور کنیم:

(. در پیمایشی با حضور 1384ال حاضر عمده ترین مشکل جامعه جوان ایران است )منتظر قائم، . بیکاری در حاشتغال

درصد از پاسخگویان مشکل 35و توسط سازمان ملی جوانان انجام شد، حدود  1382جوان مشارکت کننده که در سال  1500

جوانان هم مشکل اصلی خود را مسکن اعالم  درصد دیگر از 5درصد مسائل مالی عنوان کرده اند.  20اصلی خود را اشتغال و 

در صد از جوانان ایران مستقیماً با داشتن شغل خوب و  درآمد  60کرده اند که می توان گفت در مجموع مشکل عمده بیش از 

 کافی حل می شود.

در می دهد که ( نشان 1380مساله دیگر در مورد اشتغال در میان جوانان ایران مساله توزیع شغل است. منتظر قائم )

درصد آن را زنان تشکیل می دادند در حالیکه آمار  20درصد از جمعیت فعال ایران را مردان و فقط  80حدود  1380سال 

نشان می دهد که امروزه دختران بیش از پسران در دانشگاهها پذیرفته می شوند؛ در ایران تحصیالت چندان نقشی در اشتغال 

دی همبستگی منفی با اشتغال دارد. روند ها نشان می دهند که نرخ بیکاری در میان جوانان جوانان نداشته و حتی در موار

تحصیلکرده در حال افزایش است )همان(. به نظر می رسد جامعه ایران برای حل مشکل متخصصان بیکار نیازمند ایجاد شغل 

بسیار فراگیر شده و نوعی شکاف بین نسلی در  استفاده از رسانه های نوین هم در میان جوانان ایران های تخصصی تر است.

 (.1385استفاده از اینترنت ایجاد کرده است )نگاه کنید به شاقاسمی، 

در سالهای اخیر روند مهاجرت جوانان متخصص به کشور های دیگر آهنگ افزایشی داشته است. در گزارش سازمان ملی 

 بیشترین ایران پول المللی بین صندوق آمار براساسآمده که  83و 1382جوانان در باره برنامه ملی جوانان در سالهای 

 با ایرانی هزار ١٠٥ اخیر سال چند طی و است داشته کشور جهان  ٦١ میان در را علمی های کرده تحصیل مهاجرت

 ایرانی انشجوید هزار ٧٠ به نزدیک ن اکنو هم شود می بینی پیش و اند کانادا رفته به نفر ٧٥٠٠ و امریکا به عالی تحصیالت

 طور به که بورسیه دانشجوی نفر هزار ٣٤ مجموع از  .هستند تحصیل به مشغول کشورهای غربی در دکتری های دوره در

 به آنان درصد ١٢ بر بالغ ١٣٧٧ سال تا تحصیل دوران اتمام از کشور خارج شده اند پس از 1374تا  1364از سال  عمده

 .اند نکرده مهاجرت کشور

 

 

 مشارکت در بحران  یاهزهیانگ
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مجموع  یوقت "ه منابعینظر "ن کرد؛ بنابرییران امروز را تبیا یهال اتفاق افتادن بحرانیتوان دالیاز نظرات م یابا دسته

 ی، افراد وارد کنش اجتماعدا کندیش پیکشاند افزایم یافراد که آنها را به صحنه عمل اجتماع یو معنو یماد یهاییتوانا

ده یک پدی،ه، بحران ین نظریها اشاره نمود. بنابر اییتوان به دانش و داراین منابع مین ای. از جمله مهمترشوندیا مزبحران

مجموع  ی، وقتهین نظری. بنابرااست یاسیافراد در رفتار س یاجتماع ن کننده نحوه رفتارییه منابع تبی. نظراست یفرد

خود نداشته و  یبه ادامه وضع قبل یلیخواه شده و تمارییشود، آنها از درون تغیم شتریافراد ب یو معنو یماد یهاییتوانا

جاد یا یفرد یتیکه به او داده شده نارضا یزیت فرد و چین موقعی. عدم تناسب بگردندید میخواهان تحول به وضع جد

. با به است یجوشد و عامل تحرك درونیافراد مهمواره وجود دارد، بحران از درون  ، احتمال بحرانه منابعی. بنابر نظرکندیم

 . کندیم ییزاافته و بحرانیآرام شکل  ی، تحرك اجتماعیوستن افراد از نظر ذهنیهم پ

فا کنند یتوانند در جامعه ایکه افراد م یداند؛ نقشیخارج از افراد م یادهیرا پد یخواهریی، تحرکات و تغ"جیه بسینظر"

ز به ین ین مسأله تا حدودی، اکندیرا وادار به واکنش م شود و آنهاین میق و تلقیبه آنها تزر یونبر یاز جانب گروهها

ان یک بیدر مکز یدانیق می، بر اساس و تحقهین نظرین اییتب یبرا یقی، تحقاز فرد ارتباط دارد یرونیب یهایبخشیآگاه

 : داردیم

ادامه داشت  ین مسأله تا زمانیا داد.یرخ نم یچگاه اعتصابی، هکردندیمدر معادن کار  یادیک منطقه که کارگران زیدر 
مطرح نشده  ین حرفیچن یتا وقت "د و داشتن مسکن حق شماستیاز به مسکن داریشما ن": کرده و گفت یسخنران یکه فرد

رد، یگرون صورت یاز ب یخشبیک آگاهی اگرن موضوع اعتصاب شروع شد. یبعد از طرح ا و صورت نگرفته بود یبود، اعتصاب
 . شوندیده میبه صحنه کش یروان یغات و محرکهایبا تبل وافرادبحران کمک کند  یریگتواند به شکلیم

، ، باور و اعتقادات افرادهین نظریح داد. بر اساس ایل وقوع بحران را توضیتوان دالیوجود دارد که با آن م یگریه دینظر

 ییافراد به جا یارزشها و هنجارها یوقت یعنی، کندیافراد را فراهم م یخواهریینه تغیساز زمرفتار یادر قالب ارزشها و هنجاره

 یبرا یاهیمبنا و پا  _م یبرینام م یارزش یاز آن تحت عنوان دوگانگ _شود یگانه مت دویحاکم یهارسد که با ارزشیم

گر ید یا، گونه، افراد جامعهشودیگانه مت دویحاکم یفراد با هنجارهاا یکه هنجارها ی. زمانشودیم یاجتماع یهابحران

گر ید یاخواست قدرت به گونه یز بر مبنایت نی. حاکمکنندیب میخاص خود را تعق یازهایها و نشند و خواستیاندیم

. کندیدا میبا جامعه پ یمتفاوت یزشار یهاهیدولت، پا ی. فلسفه وجودکنندیبقا و ثبات خود را دنبال م یازهایده و نیشیاند

جامعه  ی. در بررسباشدیق میروز به روز در حال تعم یارزش یت بوده و دوگانگین وضعیدچار ا یران امروز تا حدودیجامعه ا

 توان مشاهده کرد. یرا م یاز شکاف ارزش یناش یهااز بحران یران امروز، بخشیا

ن ی. بنابرااست« یاجتماع _ یه فردینظر»ران در حال حاضر باشد، یا یهاه بحرانکنندنییتواند تبیکه م یگریه دینظر

 یژگی، ویط اجتماعیشود و محیشتر میآنها  ب یخواهرییروند درصد تغیباالتر م یت اجتماعیه هر چه افراد از پلکان موقعینظر

 . ر خواهند گذاشتیزا تأثبحران یهایرخواهییو تغ یافراد در کنش اجتماع یت شغلی، سطح سواد و موقعیفرد

 

 

 

 

 

 

 یاسیه رفتار سینظر

 

 

 اد به دولتیاعتماد ز
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 محض یرویرفتار تابع، پ      انه یجورفتار مشارکت 

 

 

 اعتماد به نفس

 باال یاسیس 

 یتفاوت یانه، بیرفتار انزواجو    یرفتار اعتراض

 یاسیس                 

 

 

 

ه تا ین نظریران امروز را دارد. ایجامعه ا یل رفتاریاز مسا یارین بسییکند که قدرت تبیگر را مطرح مید یاهینمودار باال نظر

و اعتماد به دولت در  یاسیاعتماد به نفس س ین وقتیکند. بنابرایم یرویو از آن پ دارد ارتباط یبا بحران شکاف ارزش یحدود

 یهاآگاهانه رخ داده و بحران یبه شکل ینخواهد بود؛ رفتار مشارکت یتیو امن یحد باال باشد، جامعه دچار بحران اجتماع

اعتماد به دولت وجود  ین باشد ولییپا یاسیگر چنانچه اعتماد به نفس سید یت وجود ندارد. در حالتیمشارکت و مشروع

ران در سطح قابل مشاهده، بحوجود دار نخواهد شد. به رغم عدم یپد یتیو امن یز بحران اجتماعین حالت نیداشته باشد، در ا

گر، فرد برخوردار اعتماد به نفس یست. در حالت دیانه نیجومشارکت یاز خواست مدن یمدت و ناشک ثبات درازی یجامعه دارا

و  یروان مذهبیک، پیزماتیک، وفاداران به رهبران کاریدئولوژیا یهایست. وفادارین یختگیمشارکت خودانگ ینداشته و دارا

گونه نیت ایبرشمرد. هرچه تعداد جمع ،کنندگانمشارکت معیار هایی برای شناخت به عنوان توان یرا م ینتس یهاتیتبع

وجود خواهد داشت. در حالت  یکمتر یهاو بحران بیشتر بوده یاسیشتر باشد، استحکام نظام سیکنندگان وفادار بمشارکت

ن حالت باال یفرد در ا یاسی، سیو اعتماد به نفس اجتماع یابیخود یهازان ارزشیدارند، م یاجتماع یختگیگر، افراد خودانگید

 یاسیاعتماد به نفس س ون ییاست که اعتماد به دولت پا زمانین حالت وجود دارد، یکه در ا یرفته است. صورت خطرناک

متعدد  یهاط، جامعه با بحرانین شرایکنند. در ایشکنانه اتخاذ مو ساختار یط رفتار اعتراضین شرای؛ افراد جامعه در استباال

ه منابع یقبل، مانند نظر یهاهیده است که مطابق نظریرس یامواجه خواهد بود. اعتماد به دولت وجود ندارد، اما فرد به مرحله

 دارد.  یختگیبرانگ یبرا یعوامل یاجتماع -یت فردیه موقعیا نظری

 ین حالت رفتار جامعه اعتراضی. در ابه دولت ندارند یاعتماد پنداشته اما ی، اجتماعیت فردیک موقعیافراد خود را در 

، اعتماد به نفس ، فرد به دولت اعتماد نداردگریک حالت دی. در است یطین شرایجه چنیمداوم نت یها، شورش و بحراناست

د؛  در یآیبه وجود م یجتماعا – یاسیس یک نوع افسردگیانه خواهد بود و ین حالت رفتار او انزواجویز ندارد؛ در این یاسیس

ن ییپا یهاهیها در الن گونه جوامع، بحرانیدهد در ای. شواهد نشان موجود نخواهد داشت یز بحران اجتماعین حالت نیا

 .کنندیدا میبروز پفرصت خاص  یطیشوند و در شرایم یمخف یاجتماع

بحران با سه  یهاهیبر نظر یمبتن یهاتی، چنانچه وضعان شدیکه ب ییهاهیرسد که در قالب هر کدام از نظریبه نظر م

ن کرد. اگر ییران امروز را تبیا یاجتماع یهااز تحوالت و بحران یتوان بخشبب شوند، ی، ترکرخ داده است که قبالً  یادهیپد

درهر  ها به طور مجزادهین پدیک از ایهر  که کرد یابین ارزیتوان چنیم، میگفته شده  را در کنار هم قرار ده یهادهیپد

 یده مبنایتوان گفت  هر سه پدی، مدارد یط فعلیران در شرایکه ا هایی یژگین وصف و وی. با ازا شودتواند بحرانیم یکشور

د بر اثر یاست که نسل جد یتیکنند. مسأله قابل توجه و مهم وضعیکپارچه در درون خود حمل میها را به طور هینظر یبحران

و مطالب  یل ارتباط جمعیران به کمک وساید در این  نسل جدیش گفته با آن مواجه شده است، ایط پیاز شرا یبیترک

 "یامپات "یاجتماع ین حالت را در اصطالح روانشناسیا -ت متفاوت است یپندارند که با واقعیم یطی، خود را در شرایداریشن

. عالوه بر ایجاد می شودشکاف  ،که از خود تصور دارد یتیفرد با وضع یلوضع فع .در این حالت، میان(1383)لرنر،  نامندمی
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جاد یدر ا زیشدن نیجهان ندیفرآقدرتمند  یهایمورد نظر هژمون یهااستیق و سیگفته شده، عال یهادهیو پد یعوامل داخل

ران یه ایکه جوامع شبپدید می آید  یتیوضع و سازدیرا فراهم م ین امکانی، چنیبرتر ارتباط یهای. تکنولوژندمؤثر یامپات

 در مقابل آن  صورت دهند. یمقاومتتوانند ینم

اند. خته و گره خوردهی، در هم آمیفرامل یبا نهادها یو فرو مل یمدن یدر سطح فرد و نهادها یفرو مل ینهادها

 ییها. بحرانشده است یاجتماعمتعدد  یهابحران مستعد ،ش آورده است که جامعهیرا پ یطیشرا یاجتماع یهایتینارضا

 اند.شده یمتعدد یاجتماع یهاساز بحراننهیدر حال حاضر زم ، یت به رغم عدم نمود ظاهریت و مشروعیمانند مشارکت، هو

 

  یریگجهینت
 یبرا ینعهمواره ما یاسیمناقشات س ،ریدر دو دهه اخ و ر استیپذنااجتناب یران، ضرورتیدر ا یبه تحوالت اجتماع ینگاه علم

گفته شده در  یهاشدن بحراننهیاز نهاد ی، حاکروندها در پانزده سال گذشته یران بوده است. بررسیدرك تحوالت جامعه ا

ل از ی، موجبات انحراف تحلدنریمورد کنکاش قرار نگ یاگر به درست ،همچون انتخابات مواردی . ران استیبطن جامعه ا

، ی، فرهنگی، اقتصادیاسیس یهایها و استراتژساز در برنامهبحران یهاعلت ی. بررسی آیدفراهم مران امروز یا  یهابحران

 یکه در شهرها ی)همچون حوادث یاجتماع  یهان مالحظات بحرانیده انگاشتن ایبوده و ناد یضرور یتیو امن یاجتماع

 ید با اشکالیجد ین بار در بسترهایارا ،ب نموده(ل به شبه انقالیرا تبد یاست جمهوریر متوالی مختلف رخ داده و دو انتخابات

 یاقتصاد یهابرنامه یتیو امن یو توجه به بعد اجتماع ی، اجتماعی، فرهنگیاسیس یزیر. برنامهایجاد خواهد کردمتفاوت 

وط به مرب یهاینهفته در آن با استراتژ یهاو بحران یطیمح یهاتین واقعیموجود ب یهان شکافی. همچناست یضرور

، د و مهمیکاً. نکته قابل تد بر آنها  فائق آمدید که بانشویزا محسوب مبحران یها، خود شکافمحدود یهاییگذشته و توانا

ص یتشخ ی، برایر و حل بحران با محافل علمیگمیتصم یهاک ساختن نهادیو نزد یو دانشگاه یعلم یجاد ساز و کارهایا

، در مرحله دوم .ص بحران و نوع آن است یمرحله اول تشخ هاحل بحران ندیفرآ. در ا استهاز بحران یح و درك واقعیصح

مورد  ن الگوینه و مؤثرتریهز یه بر کمیبا تک یابیارز یارهاین معییو پس از تع یمحتمل طراح ییاقتضا یوهایالگوها و سنار

شود. یانتخاب م ،ل کنندیگر را تکمیکه همد ییویو سنارا چند الگو یمنحصر  یک الگویدر مرحله سوم  بررسی قرار می گیرند.

. در یم بود( خواه(feedbackخوردافت بازیازمند درین اًتید به سمت حل بحران رفته و نهایو بایسنار یبا اجرا یانیدر مرحله پا

ن مدل یخواسته از اا نایته خواس هابحران ی. در تمامردیگینان از صحت روند صورت میز جهت اطمین حال اعمال کنترل نیع

کار  یدر ابتدا یعنی. میمشکل هست ین الگو دارایا ییدر مرحله ابتدا ن است که معموالًین مسأله ایم کرد. مهمتریخواه یرویپ

 یخورد براافت بازیگر دری، دشدنیجهان ندیفرآش رو و در یط پیرسد در شرایشوند. به نظر مینم یابیها درست ارزعلت

اند که  به طور را مقابل ما قرار داده یطیشرا یطیمح یها. تالطمنخواهد بود یحل بحران کاف یح الگوهایرل و تصحکنت

تالطم  یپاسخگو ،افت بازخوردیدر . امروزهبرداشتها و آثارآن، نده بحرانیآ ینیبشیاز پ یندیفرآد به سمت یر بایناپذاجتناب

 feed)ندهیآ از ینیبشیح الگوها بر اساس پینده به حال و تصحیآوردن آ ب،نیست و چاره مناسران یجامعه ا یطیمح

forward) است . 
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