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 «صورت بندي مدل مفهومي امنيت اجتماعي در ايران»

1سلمان صادقی زادهدکتر   

 درباره ی طرح:

مختلف مقوله امنيت از ديرباز در زمره نيازهاي اوليه بشر بوده که در طول تاريخ و بنابر تغيير در مناسبات زندگی جمعی در زمانها و مكانهاي 

که دوران ما نيز از آن مستثنی نيست. امروزه، با تحول در روابط جمعی و فهم عمومی نسبت به  معانی متفاوتی  به خود گرفته است. قاعده اي

 مقوله ي امنيت شاهد تولد مفهوم نوينی به نام امنيت اجتماعی هستيم. مفهومی که برخالف خوانش پيشين از امنيت تمرکز خود را نه بر ثبات

گروه هاي اجتماعی نسبت به حفظ موجوديت، هويت و ارزشهايشان در برابر مخاطرات ناشی  سياسی دولتهاي ملی که بر اطمينان خاطر افراد و

از تحوالت عمدي و تحرکات عمدي قرار ميدهد و ابعاد پنجگانه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و زيست محيطی را شامل ميشود و ذيل 

ود.  همانگونه که مشخص است اين مفهوم متضمن چرخشی بنيادين در آن مقوله امنيت با رويكردي نرم و ايجابی تحليل و بررسی ميش

مبنايی اين مفهوم در برداشت کالسيک را به چالش می طلبد. از ديگر سو، اين مفهوم با احصاء -شناسايی مرجع امنيت است، امريكه دولت

امنيت را مقوله اي زمينه مند می داند. با زمينه مند شدن اين بنيانهاي  ارزشی و هويتی امنيت، از ذات باوري برداشت وستفاليايی فاصله گرفته و 

امات مفهوم، ميتوان نوعی نسبيت گرايی در ارجاع به آن را شاهد بود و در پرتو آن از اقسام مختلف و متكثري از نظامات امنيتی که ريشه در نظ

ی مختلف با توجه به اقتضائات موجوديتی، هويتی و ارزشی خود اجتماعی گونه گون دارند، سخن به ميان آورد. در اين شرايط کليتهاي فرهنگ

می توانند شماي کلی نظم مطلوب در چارچوب قواعد جامعه اي ايمن را طراحی کنند. چنين امري در بسياري از کشورهاي جهان مطمح نظر 

ود، در ايران مفهوم امنيت اجتماعی همچنان در بوده و در راستاي تحقق  آن تالشهايی به ويژه در عرصه علمی صورت گرفته است. با اين وج

حاشيه باقی مانده و مفاهيم و مولفه هاي دخيل در امنيت اجتماعی و ماهيت سازوکارهاي عينيت يابی اين مفهوم در بستر جامعه ي ايران در 

توسعه و يا تضعيف و تحديد امينت  قالب الگويی جامع معرفی نشده است. بدين منظور، ارائه يک مدل مفهومی که بيانگر چگونگی توليد،

اجتماعی در کشور باشد، امري ضروري به نظر می رسد و تالش اين پژوهش را مصروف خود خواهد ساخت. طبعا پيش از اين مدلی مفهومی 

مسئله کانونی که ارائه چنين از امنيت اجتماعی در ايران ارائه نشده است، امريكه با نوپديد بودن اين حوزه مطالعاتی در پيوند است و از ديگرسو 

مدلی را حائز اهميت ميكند آن است که مفهوم امنيت اجتماعی داراي اجزا و ابعاد متعددي است و بدون پيوند زدن اين اجزاء ذيل يک مدل 

منيت اجتماعی در  ارائه يک مدل مفهومی از ا واحد ترسيم يک تصوير کامل از وضعيت امنيت اجتماعی در کشور ميسر نخواهد بود. در واقع،

 ايران نه تنها امكان توصيفی دقيقتر از شرايط اجتماعی امنيت در کشور را فراهم می آورد که امكان تبيين علل زمينه ساز امنيت و ناامنی

رانی و در نظام اجتماعی را به دست ميدهد. مدل مفهومی ياد شده با تبيين مفاهيم دخيل و تاثيرگذار بر امنيت اجتماعی در جامعه اي
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توصيف عملكرد آنها  ذيل يک نظام يكپارچه و در قالب فرايندهاي مشترك نشان ميدهد که چگونه امنيت اجتماعی به مثابه يک برآيند 

 کالن از درون روابط متقابل ميان عناصر و ابعاد مختلف نظام اجتماعی پديدار ميشود. 

در راستاي اين امر، تحقيق حاضر پرسشهايی چند را پيش روي دارد، از جمله اينكه ذيل مدل مفهومی امنيت اجتماعی در ايران چه نسبتی 

ت ميتوان ميان امنيت بنيادين، ارزشها و هويت اجتماعی ترسيم نمود؟ و يا اينكه ميان رويكرد اجتماعی امنيت، رويكرد نرم به امنيت و امني

ه اشتراکات و افتراقات مفهومی وجود دارد؟ و از همه مهمتر آنكه چگونه ميتوان ابعاد و مولفه هاي موثر بر امنيت اجتماعی در ايران را ايجابی چ

ذيل يک مدل مفهومی واحد ترسيم کرده و به تصويري جامع به منظور توضيح و تبيين وضعيت امنيت در ايران دست يافت؟ پاسخ به 

تلزم شناسايی عناصر نظري امنيت اجتماعی در ايران است عناصري که بتوان با تبيين آنها تاثير و تاثر آنها از امنيت پرسشهاي ياد شده مس

تحقيق به اجتماعی را مشخص کرده و ارتباط متقابل آنها در فرايند توليد امنيت جامعه اي  و يا ايجاد ناامنی جامعه اي  را دريافت.  بازه زمانی 

تصاص دارد بدين دليل که امنيت اجتماعی امري انضمامی است و منطبق با شرايط روز هر جامعه قابل تبيين است. البته اين ايران امروز اخ

مسئله يک وجه هستی شناختی نيز دارد بدين معنا که معطوف به شناخت مقتضيات زندگی اجتماعی در کشور است. لذا اين بحث در مقام 

 فت شناختی و در مقام شناخت سازو کارهاي توليد و بازتوليد امنيت هستی شناختی است. شناخت ماهيت امنيت اجتماعی معر

تحقيق حاضر متشكل از پنج فصل است. در فصل نخست تحقيق کليات و مبانی تحقيق مشتمل بر بيان مسئله، پرسشهاي اصلی و فرعی، 

در فصل دوم به ادبيات نظري و پبشينه ي مفهومی امنيت ضرورت و اهميت تحقيق، مالحظات نظري، اهداف و روش تحقيق خواهد آمد. 

اجتماعی در ادبيات کالسيک و جديد امنيت پژوهی خواهيم پرداخت و تطور، تحول و سير مفهومی آنرا در جهان و ايران به نظاره خواهيم 

به دست داده و در راستاي پيشبرد تحقيق  نشست تا نسبت به اشارات و داللت هاي جامعه شناختی و در ادامه امنيت شناختی آن تصويري عام

ين از آن بهره جوييم. در فصل سوم، تالش خواهد شد تا گذار پارادايمی از امنيت سياسی به امنيت جامعه اي يا اجتماعی را ترسيم کنيم. در ا

ياد است. در فصل چهارم نيز متغيرهاي فصل نشان خواهيم داد که رويكرد فرهنگی به امنيت مقارن با اصول نظري امنيت اجتماعی يا جامعه بن

مفهومی دخيل در امنيت اجتماعی شناسايی و ارزيابی ميشوند و ماهيت اين متغيرهاي مفهومی شرح داده ميشود. در نهايت در فصل پنجم به 

ين بخش از تحقيق نيز به حساب بررسی روابط درونی اين متغيرها و تاثيرات حاصله از آن بر امنيت اجتماعی ميپردازيم. در اين فصل که مهمتر

ترسيم رابطه ميان و شناخت نوع و ماهيت رابطه متقابل ميان موجوديت هاي احصاء شده ذيل يک نظام معين از روابط ثابت می آيد، هدف 

يه ها و مناسبات در اين مرحله مدلی از روابط ارائه خواهد شد که بر پايه آن روموجوديت هاي شناخته شده در قالب يک مدل مفهومی است. 

 .مشخصی در جريان است و امنيت اجتماعی را ميتوان برآيند اين روابط متقابل ميان موجوديت هاي مشخص شده دانست


