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 چکيده
، بوده که بهه دییهد دا ا بهودب اب هاد م و هس ر گیهوردگی م  هو         ترین نیازهای بشریاساسیکی از  تامنی

 ضایومندی ر کیب اعوماد آحهاد  ، ت ییر نر  از مقویه امنیتاست.  ت ا یس مو ددی  ا به خود اخوصاص داده

منیت نهر  بها م  هو     ه تا مقویه اهمین امر موجب شدوف به مرد  دا د. گردد ر ماهیوی م طجام ه  ا شامد می

، ههایی هموهوب اعومهاد   سرمایه اجوماعی د برگیرنده مؤی هه سرمایه اجوماعی همبیوگی مثبت ر م نادا ی بیابد. 

یه بهر سهرما  ب آم هر    جهویی ر تهیریر  گیورش  انت. باشدیم  ضایومندی ر  فاه اجوماعی، مشا کت، ت امد

ضر برای دسویابی پژرهش حا د  شود.یم د  جام هی امنیت نر  هامؤی هه را د آمدب آسیب ب موجب اجوماعی،

ههای  یهدگاه دی آر جمعرش توصی ی که مبونی بر   -است. ایس شده اسو اده در  رشبه صحت این گزا ه از 

 ی،بنهد دسهوه  رش پیمایشی کهه د راعهع احصها ،     -  ها است.یدگاهدید این ر تح ر توصیس  نظرابصاحب

آمهده از  نویجهه حاصهد   یهاب   پاد اسهت.  ورییتود  شبکه اجوماعی  شدهمن کسگیری از محووای یجهنور ید تح 

ر به یر من هی  تهیر  جویی،گیورش  انت کند کهیمی آما ی، این گزا ه  ا تییید هار دادهشده یآر جمعاطالعات 

 گذا د.یمی امنیت نر  جم و ی اسالمی ایراب هامؤی ه
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 مقدمه
انیانی  تر شدب  رابطبا پیویده است که د  جوامع جدید ر جویی د  زمره میائ ی انت

ایهن پدیهده بها     .ابهد ییمی جام ه ظ و  اسیر سحاکم بر ساخوا های اعوصادی  1بررکراسی ر

عی میهوقد د  مهوازین   ی حقهو هها سرفصهد یکهی از   عنهواب بهی نزدیک به چند دهه اسابقه

 افوهه یسازمابی مطرح گردیده ر د  همین  اسوا، کنوانییوب سازماب م د ع یه جرایم ایم  نیب

کهه اشهکال    باشهد یمه حقوعی سازماب م هد   آر ایزا اریین سند  2پایرمو( 2000مصو  سال )

 پدیده مو د اشا ه نیز د  آب طرح گردیده است. ازجم هم و س فیاد 

 ضهایومندی ر  ر ابونای آب بر مقوالت  وس ه  ریکرد نر  به مقویه امنیتت گریدی از سو

است که  محو  از آب ا ائه نموده است. این د  حاییکیب اعوماد آحاد جام ه، ماهیوی مرد 

شهرایط  رانهی ر    ی،اسه یس ،ظها  اعوصهادی  نجهویی ر تهیریرات آب بهر    گیورش پدیده  انت

ی سهرمایه  هها مؤی هه یدب باعث آسیب د جام ه ایراب،اجوماعی ر فضای فرهنگی ر اعوقادی 

 .گرددیمایجاد خ د د  امنیت نر  جم و ی اسالمی ایراب  جهید نواجوماعی ر 

 

 پيشينه پژوهش

مجهزا ر جهدا از ههم،     صهو ت بهه ی د  این پژرهش، بر س مو دهرچند م اهیم اساسی 

ایهن م هاهیم د      سهد یمبه نظر اند، اما گرفوه عرا  هایبر سموضوع بییا ی از تحقیقات ر 

سهزایی  هها از اهمیهت بهه   کهه پهرداخون بهه آب    دنه کنیممیئ ه جدیدی  ا خ ق  باهما تباط 

جایگاه سهرمایه اجومهاعی د    »ی با عنواب امقایهد   (1389 ی،)عدسبرخو دا  است. امیر عدسی 

اعی ر عهد ت  به  ابطه میاب در م  و  سهرمایه اجومه  « بازتویید عد ت نر  جم و ی اسالمی

ی با عنواب اعوصاد  انوی ر م مهای  امقایهنیز د   (1388 ی،)ع هو  نر  پرداخوه است. احمد ع وی

دموکراسی، برخی رجوه امنیت ر تیریرپذیری آب از اعوصاد  انوی  ا مو د بر سهی عهرا  داده   

نیهز د  پژرهشهی بها عنهواب      (1383 ی، نهان خضهری ر  )ی محیهن  نهان  ر  یمحمد خضهر است. 

                                                           
1 . Bureaucracy 

2. www.audit.org.ir, 25 jul. 2019 
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یی بر سرمایه اجوماعی جو انتبه برخی از تیریرات « ی اجوماعی آبهانهیهزیی ر جو انت»

یی، سهرمایه اجومهاعی ر امنیهت نهر  ر بر سهی      جو انتاما توجه به سه م  و  اند؛ پرداخوه

که پرداخون به آب با عنایت بهه   کندیما تباط این م اهیم با یکدیگر میئ ه جدیدی  ا خ ق 

دی، اجوماعی ر سیاسی جم و ی اسالمی ر شرایط ریژه آب، ضهرر ی  ی اعوصاهاچا چو 

 .دینمایم تیپراهمر 

، افوهه یتوسه ه این است که ساخوا  غیر  انوهی اعوصهاد کشهو های     توجه عابدایبوه نکوه 

های ایکوررنیک ر ش افیت مایی ناشی از آب ر پیوسون پیشواز بودب این کشو ها د  پرداخت

، باعهث شهده تها    دنه کنیمه یی  ا جهر  ت قهی   جهو  انهت ی کهه  ایم  ه نیبه ی ها1وبیکنوانیبه 

یی د  در ه زمانی محدردی، میئ ه اساسی این کشو ها باشد. د نویجه اغ ب منابع جو انت

ی آغازین عرب جدید، نگاشهوه  هاسالی پایانی عرب بییت ر هاسالموجود د  این حوزه د  

اب ایرانی ترجمه ر مو د اسهوناد ع مهی   شده ر د  مدت نزدیک به یک دهه توسط اندیشمند

ی مرتبط با موضهوع  هاپژرهشکه بییا ی از  شودیماست. از همین  ر مشاهده  گرفوه عرا 

 .اندنمودهمرجع اسو اده  عنواببه انت، از این منابع 

 

 اهميت و ضرورت پژوهش

وه شهدب  ر رابیه  ایم هد نیبه  طید  محه تدار  اعوصاد رابیوه به ن ت، شرایط ریژه ایهراب  

ی سیاسهی، جم هو ی اسهالمی ایهراب  ا د  برابهر      هها یدهه سهازماب مناسبات اعوصهادی بهه   

ی عرا  داده است که گذ  از آب نیاز به شناخت دعیق ر عمیهق از  اژهیری اجوماعی هاچایش

ی کی آبیی د  همه اشکال جو انتدا د.  هاآبد  برابر  کا آمدر تدابیر مؤرر ر  هاچایشاین 

تنیدگی مناسبات سیاسی ر اعوصادی است ر گیورش آب تی بوده که ناشی از د هماز م ضال

یی هموهوب  هها مؤی هه کهه د  آب   شهود یمه ی سهاخوا  اجومهاعی خاصهی    ریه گشهکد باعث 

. پاسخ به این سهؤال کهه   ردیگیمی ر کیب اعوماد آحاد جام ه تحت تیریر عرا  مندتی ضا

سهازی ر  نظها  تصهمیم   توانهد یمه ر  دا د، ی امنیهت نه  هها مؤی هه یی چه تیریری بر جو انت
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ی هاچایشی کشو    ا د  دسویابی به  اهبردهای مؤرر د  ج ت فائق آمدب بر گذا استیس

 .امنیوی ناشی از کاهش سرمایه اجوماعی یا ی نماید
 

 شناسيمفهوم .1
 معنای لغوی رانت. 1-1

 نیز نزدیک به همهین امهال   2است که مشابه آب د  زباب انگ ییی یک ک مه فرانیوی 1 انت

د   امها  است؛  انت به م نی اجا ه دادب نیز آمده، ع م اعوصاد شناسییغت د  .شودنوشوه می

منظهو  ح هم منهافع    اسهو اده از فراینهد سیاسهی بهه    سهو   ،جهویی  انهت  کنا  م نای مذکو ،

 .(872: 1385)توانایاب فرد، است  شدهانحصا ی ر ریژه م رفی 
 

 ی اصطالحي رانتمعنا .1-2

به ت هارت ا زش محصهول    .گرددعرب پیش بازمی پیدایش م  و  اصطالحی  انت به در

ایهن   3کها در ی  شهد. است،  انت اطالق می در زمین که یکی از مرغوبیت بیشوری برخو دا 

 خضهری ر )نامید«  انت»شد، بدرب تالش حاصد می ت اضد  ا که به دیید حاص  یزی زمین ر

 مازاد بهر   انت  ا به د آمداین م  و ،  پس از  یکا در با ای ا  از اعوصادداناب .(56: 1383 نانی، 

 کیهب  ،. همونهین  انهت  (37: 1386خهاب،  حیهین )کردنهد  شده اطالق های صرفهزینه فرصت

هها ر  اسهو اده از فرصهت  های موید اعوصادی همهراه بها سهو    د آمد خا ج از عرصه ف اییت

. از  ریکرد تئهو ی  (150: 1390)دادخهدایی،  است شده سیت روابط عانونی خا ج از ض امکانات،

 انت به د آمد حاصد از هر نوع امویهاز بها حقهوق اعوصهادی ریهژه گ وهه        انو ا  عمومی،

صو ت عانونی از طریق تحت تیریر عرا  ن وذ بهسود صاحبهای همشود که افراد ر گررهمی

. (55: 1383)خضهری ر  نهانی،    آر نهد به دسهت مهی   یا مجریاب، گذا ابعانوب دادب سیاسومدا اب،

دانند کهه سهبب انوقهال د آمهد     های باز توزی ی میجویی  ا تالشنیز  انت« 5ر اپ بار  4کوس»
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سهو ر افهراد ر   کننهدگاب اعوصهاد از یهک   از یک گرره به گرره دیگر اسهت ر توسهط تنظهیم   

جویی  ا د  میاب سهه  ایشاب  انت. شودمیسود خصوصی از سوی دیگر انجا  های همگرره

ههههها تح یههههد کننههههدگاب ر بنگههههاهمصههههرف کننههههدگاب اعوصههههاد،گههههرره تنظههههیم

فاسهد بها اعطهای امویهاز ر      کا منداب ،جویی. د   انت(katz&Appelbaum,1984: 99)کنندمی

گرایی ای  ا تحت عنواب مشوریپدیدهسری از افراد ر مشوریاب خاص، ایجاد انحصا  به یک

 ههای رررتمنهد یها همهاب کا منهداب فاسهد      1«پاتررب»کنند که د  آب پرر ی ایجاد میر حامی

نظهر ر   أی،  اجومهاعی ر اعوصهادی از مشهوریاب خهود،    رررتمند، د  ازای حمایهت شهغ ی،   

حامیهاب   گیرند ر گاه نیز برعکس،ها  ا د  مواعع یزر  به ن ع خود به خدمت میرفادا ی آب

ار  ا برای خدمت به خود  د راعع آر دب فرد بر منصب ر میند عد ت عمومی، با  ری کا 

بها تهالش بهرای کیهب     جویی، که  انت راضح است. (150-151: 1390)دادخهدایی، کنند اجیر می

گیهرد کهه فهردی از     انهت رعوهی شهکد مهی     د  مبحهث فیهاد مهایی،    .د آمد ت هارت دا د 

اسو اده کنهد ر د  میهیر    آمده،دست  یت یا  ابطه بههای غیرعانونی که براساس موع فرصت

 .(16: 1383)دادگر ر م صومی، بردا ی نماید کیب من  ت از آب ب ره

 

 نرم تیامن .2

 م  هو   ،م  و  دیگری که برای پاس گویی به سؤال این پژرهش باید آب  ا تبیین نماییم

آمهده  اماب بهودب ر عهد  تهرس     د  ،بامنیت د  فا سی به م نای ایمن شد. است امنیت نر 

 تواب آب  ا م ادل راژه امنیهت د  فا سهی  که می (. د  زباب عربی )أمن(354: 1376م ین، ) است

د  یهک جم هه    ر( 13-21: ق 1414،ابهن منظهو   )است  ترس م نا شده دانیت، د  مقابد خوف ر

تهیمین ر  ، آسایش، د آ امشی یا رجونگران ،هراس ،آسیبتواب  هایی از خطر، امنیت  ا می

امنیهت بهه   ، د  گ ومهاب سه بی   م نهای اصهطالحی ر   د  .(44: 1379، مانهدال )ضمانت دانیهت  

ی از سوی دیگراب رجود دیت د ،شود که د  آب یا نیبت به منافع بازیگررض یوی اطالق می
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یدشهونده(  نداشوه باشد یا د  صو ت رجود ت دید، امکهاب مهدیریت آب بهرای بهازیگر )ت د    

نگاه دیگری رجود دا د کهه امنیهت  ا   ، مقابد این دیدگاه . د (25: 1385، افو ا ی)حاصد باشد 

 .نمایهد ها ت قی میا زش تضمین منافع ر ها رگیری ب ینه از فرصتبه م نای توانمندی ب ره

 یمبونه ت یهیرگرایانه از خطهرات غیرمهادی     مبنای این ت ریس بهر نگهرش ذهنهی ر    د راعع

ت ریهس اخیهر   م  هو  امنیهت نهر ،     یهافوگی . با عنایت به گیورش(27- 28: 1388، نویهدنیا )است

ت ها یس  امنیهت نهر ،    خصهوص م  هو   د  تواند تا حدی مُ رف اب اد این پدیده باشهد. می

 امنیهت نهر  م  هو  تقریبها     : تهواب گ هت  د  تبیین ک ی این پدیده مهی  ؛ اماشدهمو ددی بیاب 

ماننهد آب مطهرح    عهد ت نهر  ر  ، ه د  تقابد با م اهیمی همووب ت دید نهر  است ک جدیدی

امنیت نر   شناسانه. رجه هیوی(13: 1394طباطبایی،) است دا ای  ریکردهای م و  ی شود رمی

 ،ههای خها جی  کمهک  ،ی عمهومی پ ماسه ید ،ی دریوهی پ ماسه ید ،اب اد م یموضع )نیز به در 

 ر تیه محررم ،عهومی  تیه هو ،عمهومی( ر موضهع ) هبهری    افکا  تیریمد ، رانی اتیعم 

غرایهاق  )اشها ه دا د   (سیاسهت خها جی   انیجا  م ی ر ر اعودا  ،مدنی جام ه ،نابرابری نیبی

 هنجا هها، هها،  ههایی هموهوب ا زش  امنیت نر  با  ریکرد فرهنگی بر مؤی ه .(83: 1388، زنهدی 

تقویهت  بهر اسهاس ایهن  ریکهرد،     . ا دتوعهس د  ادبیات سهبک زنهدگی   هنر رر سو ، آدا 

سیاسهی  ا د    نظها   ر های فرهنه  سیاسهی د  جام هه موجهب تهیمین امنیهت شهده       مؤی ه

 ر زمهانی کهه بوهواب از طریهق      نیه ا از  سهاند. های امنیت نر  یها ی مهی  آر ی زمینهفراهم

ایهم کهه   یافوهه اسودالل یا ت کر د  تصمیم مرد  تغییر ایجاد کرد، به سطحی از تغییهر دسهت   

از ایهن م  هو     دیگری از امنیت نر  که برداشهت مها  ا   . جنبهشودامنیت نر  از آب منوج می

د  چنهین نگرشهی ت ریهس امنیهت نهر       اسهت.   امنیت نر  شناخوی راب جنبه ،کندکامد می

سیاسی که د  آب آحاد جام ه،  اجوماعی ر -ی فرهنگ ،یذهن ، رانی طیشرا :است از عبا ت

ها، ا زش ،اضطرا  ناشی از احومال به چایش کشیده شدب هنجا ها من کاهش نگرانی رض

اجوماعی خود به حد م ینی از  ی فردی ررمادیر غبار ها ر سایر دسوار دهای مادی  عقاید،

ی کارشهگر بهه   . نگهاه (109: 1389، مزینانی) یافوه باشندهمراه با طمینینه دست ، احیاس آ امش

 گیهری اصه ی  سازد که هدفاین م م  ا آشکا  میی م و س امنیت نر ، هاجنبه ها رت ریس
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د  ، تهرین ب هش مرجهع   م هم  دیگهر عبا ت  به .مرد  هیوندامنیت د  مقیاس مو د مطای ه، 

، مقویه امنیت . ت ییر نر  از(11- 12: 1386، )دانشکده امنیت م هی شود امنیت نر  به افراد مربوط می

بهه عرصهه مطای هات امنیوهی م یها       1«سرمایه اجومهاعی »برای ر رد م اهیمی همووب  فضا  ا

 است.  ساخوه

 

 سرمايه اجتماعي .3

 بین از که انددانیوه مدنی جام ه خا  ماده نظراب د  تبیین سرمایه اجوماعی آب  اصاحب

 م ین اش اص ابمی اجوماعی سرمایه. آیدیبه رجود م مرد  میاب  رزانه موقابد کنش هزا اب

. دا د رجود مرد  میاب ر عمومی فضای د ب که  ندا د؛ عرا  اجوماعی یساخوا ها بین د  یا

 باال است به پایین از پدیده یک نییت؛ ب که دریت یا بازا ، سازماب دا ایی اجوماعی سرمایه

 ر موقابهد  عمد، اعوماد اصول مبنای بر، افراد اجوماعی یهاشبکه رها یوندپ یریگشکد با که

سهرمایه اجومهاعی    2از نظر پوتنا . ( ,1:1996Bullen & onyx) آیدکنش به رجود می هنجا های

اسهت  «هها شهبکه »ر  «هنجا ها» ،«اعوماد»هایی از یک سازماب اجوماعی چوب موشکد از ریژگی

. (Putnam,1993:169) های اشوراکی ب بود ب شهند توانند کا ایی جام ه  ا از طریق کنشکه می

 های جام هه یها گررههی از اجومهاع    بیانگر توصیس ریژگیسرمایه اجوماعی د  سطح کالب، 

دهی دارط بانه برای حهد مشهکالت موقابهد یها میهائد عمهومی  ا       است که توانایی سازماب

بهه   های دریهت  ا جبهراب کهرده ر   د  موا د زیادی سرمایه اجوماعی ض س .دهدافزایش می

  ساند.از ربات میمیزاب باالیی 

 

 امنیت نرم ارتباط میان سرمايه اجتماعي و.4

ههای امنیهت ههر کشهو ی دا د کهه از      منابع سرمایه اجوماعی اشوراکات زیادی با مؤی هه 

 ا برای  نهی( زماعومادسازی) میرمیوقیغصو ت از سویی دیگر به صو ت میوقیم رسویی به

                                                           
1 . Social capital 

2 . Putnam 
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از همین  ر است کهه د  مطای هات امنیوهی    . دسازهای ب دی د  مییر پیشرفت مییر میگا 

توجه بدرب برخو دا ی از سرمایه عابد ، که تیمین امنیت گرفوه استجدید این اعوقاد عوت 

 تی. امن(11- 28: 1380، افو ها ی ) کم دشوا  خواهد بودمییر نییت یا دست، د  حوزه اجوماعی

صهو ت کهه میهزاب     نه ایه به  مهرد  دا د؛ بهه   ر م طهوف د  دیدگاه ایجابی ماهیوی مو ارت 

همهین امهر باعهث شهده     . آیهد مبنای اص ی امنیت به شما  مهی اعوماد،  ر کیب ضایومندی 

اعوصهادی ر فنهی بهه    ، های خود د  حهوزه افهزایش تهواب نظهامی    ها افزرب بر سیاستدریت

 داخ هی ر  افزایش میزاب سرمایه اجوماعی خود همت بگما ند تها بوواننهد د  تهیمین امنیهت    

شهده  ههای بیهاب  اسهودالل  هها ر . با عنایت بهه ت ریهس  (142: 1392، )عدسی شاب توفیق یابندم ی

د  ایهن  ، سرمایه اجوماعی م نادا  میاب در مقویه امنیت نر  ر د خصوص همبیوگی مثبت ر

 د راعهع  ،بر سرمایه اجوماعی د  حوزه مبادالت اعوصادی جوییپژرهش با بر سی آرا   انت

 ایم.جم و ی اسالمی ایراب بر سی نموده  ا بر  ری امنیت نر  این آرا 

 

 جويي بر سرمايه اجتماعي نظام اسالميگسترش رانت یرتأث .5

 اجوماع از گررهی یا جام ه هایریژگی توصیس بیانگرکالب،  سطح د  اجوماعی سرمایه

  ا عمهومی  میهائد  یها  بهد موقا مشهکالت  حهد  برای دارط بانه دهیسازماب توانایی که است

 بهه  ر کهرده  جبهراب   ا دریهت  هایض س اجوماعی سرمایه زیادی موا د د  .دهدمی افزایش

، مشها کت  نظیهر  ههایی ا زش تهرریج  بها  مذاهب از بییا ی . ساندمی ربات از باالیی میزاب

 ایجهاد  نشهاب پیررا بهین  د  بهاالیی  اجوماعی سرمایه شوندمی موجب ایثا  ر اعوماد، صداعت

 ایجاد د  م می نقش تواندمی دین که شودمی اعوقاد این گرفون عوت باعث امر همین، شود

ساال  دینهی کهه   عنواب یک نظا  مرد جم و ی اسالمی ایراب به . بازی کند اجوماعی سرمایه

 از کنهد ر مبانی دینی د یافت مهی  های شرعی ر ا از مؤی ه سو مبانی مشررعیت خوداز یک

طو  عطع برای ح م ایهن مشهررعیت   به است، سوی دیگر مقبوییت آب رابیوه به آ ای مرد 

از سهوی   دینهی دا د ر  چا چو  ضوابط شرعی ر اینکه، نیاز به حرکت د  ارل مقبوییت، ر

 فاه نیبی برگرفوه از یک ساخوا  اعوصادی  عمومی راعوماد  ،دیگر نیازمند مشا کت سیاسی
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سهرمایه  هها،  به ایهن مؤی هه   مجموعد   ،شده د  مونبر ت ا یس بیاب بنا است که ایر پوسایم 

ح هم نظها  اسهالمی از     –فهر  کهه   از سوی دیگر د  این پهیش . شوداجوماعی اطالق می

تواب تردیدی نمود ر میئ ه مذکو  از اصول موضوعه م وقدین نمی –است  ارجب راجبات

 شهکد ر   انت د  هر –ی اربات این گزا ه که برا د  پژرهش حاضر،. است نظا  اسالمیبه 

 نظهرات دانشهمنداب ر   هها ر از دیهدگاه  –شهود  اجومهاعی مهی   نوع باعث ضربه بهه سهرمایه  

 نظراب د  این عرصه ب ره خواهیم جیت.صاحب

 

 های اقتصادی جامعهجويي بر بنیانیر رانت. تأث5
 1رانتي و دولت رانتير اقتصاد .5-1

دریهت   نوهی ر است تا اعوصهاد  ا  الز  ابودا ، انت بر سرمایه اجوماعیبرای دانیون تیریر 

 جویی بهر سهرمایه  تیریرگذا ی  انت نحوه ،هااز میاب ارصاف این دریت  انویر  ا بشناسیم ر

 اجوماعی  ا بر سی نماییم.

 ،عظیم  انت ناشی از منابع طبی ی سرشها   حجم توس ه،د  بییا ی از کشو های د حال

ی نهاع  سهاخوا های عهانونی سیهت     بازا هها  با فقداب حقوق مایکیت کا آمد، خصوصبه

ین امر ا گیی وه د  میاب ف االب اعوصادی منجر شود.جویی یجا تواند به یک  انتبالعید می

از ای های نقهش مثمهر رمهر     ، شود تا منابع طبی ی با انحراف از کا کرد اص ی خهود سبب می

تواند موجب ایجهاد  جویی گیورده می.  انت(Auty,2001:630)د نبکاههای اعوصادی ف اییت

 رکا  مرد  ر نیز موجب انحراف د  ت صهی  منهابع شهود.   ایبوه د  کیب فیاد د  دریت ر

 مشهاهدات  شهود. های اجوماعی میافزایش نابرابری ین امر سبب کاهش کا آیی اعوصادی را

دیگهر   ت رفهه ر  ماننهد  ،ای را داتیهدهد که حمایتهای اعوصادی نشاب میتئو ی تجربی ر

کهاهش   گرایش به ت ریب  شهد ر  همه فیاد، آر  ریازهای تب یضامو ،های مرسو حمایت

شهود   انویر به هر دریوی گ وه می دریت . د راعع،(Mauro,1995:712) کا آیی اعوصادی دا ند

صهو ت  بهه  ر (خا  ای از د آمدهای خود  ا از منابع خا جی )صاد ات موادکه ب ش عمده

                                                           
1 . Rentier state 
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طو  میوقیم دهد که بهبه دریت این امکاب  ا می، ی نی شرایط خاص؛ کند انت د یافت می

ههای توییدشهاب دا نهد،    های بیهیا  بهاالتری از هزینهه   ی که عیمتر خدماتاز فررش کاالها 

وهی  ا  شده که اعوصهاد  ان . با توجه به ت ا یس بیاب(13 :1383، حاجی یوس ی) کیب د آمد نماید

که آیا رفو  منابع طبی هی   مطرح استین سؤال ا شود،منابع فراراب م رفی می اعوصادهایی با

که این اعوصادها از نظر  شهد ر توسه ه اعوصهادی رضه یت نهامط وبی       است دهیگردباعث 

کها گزا ی کهه بهین    -کا فرما  ابطه نشاب داده که یزرما  چنین نییت. مطای ات داشوه باشند؟

هها  دموکراتیک که د آمهدهای آب  ی ر انو ریغد  اعوصادهای ، گیردشکد می تر دریجام ه 

دریهت  ایهن ایگهو،    د  آید.ی ایگوی مبادیه مایی به رجود مینوع است،بر مبنای اخذ ماییات 

خصوصهی  ا بهرای ایشهاب    بهه  خهدمات  پردازنهد، دهندگاب مهی که  أی هایید  ازای ماییات

این  ابطهه،   د  پذیرد.مبادیه شبیه ب ش خصوصی صو ت می نوعی د راعع بیند.تدا ک می

ها  ا به میزاب زیادی به انجا  مبادیه مهو د  است که آب دریت با در محدردیت اساسی مواجه

-2دهنهدگاب،  عد  تماید به پرداخت ماییات توسط اکثهر  أی  -1: کندعبول طرفین مقید می

 ساخوا ی  انوی ر دیگر د  اعوصادهایی کهسوی  از خطر  ری کا  آمدب تیم سیاسی  عیب.

دریت بر مبنهای ایگهوی امونهاع     ین جام ه رب کا گزا ،- ابطه کا فرما ،دا ند کیدموکرات ریغ

 تواننهد بپردازنهد،  ماییاتی که مرد  میاز  د  آب دریت به میزاب زیادی که گیردمایی شکد می

 ا از پاسه گویی بهه    کند تا خهود می دریت حوی از د یافت ماییات خوددا ینیاز است، یب

اعداماتش آزادی عمد بیشهوری   هایش مصوب نگه دا د ر د ر سیاست هامرد  د  عبال برنامه

ر  «عد  تماید به پرداخهت ماییهات توسهط مهرد     »در محدردیت ، این ایگو د  داشوه باشد.

ی اررب شه  .دهنهد دسهت مهی    ا از کا آیی خهود « گرره سیاسی  عیب کا  آمدبخطر  ری »

های خود برنامه ها رمحدردیت ارل به این دیید پایین خواهد آمد که دریت م ا ج سیاست

 آر د.بهه دسهت مهی    –طو  مثال منبع تقریبها   ایگهانی هماننهد ن هت     به – ا از محد  انت 

تواند به کمک همهین  که دریت می یابدع ت کاهش می اینی محدردیت در  نیز به اررب ش

 های ت دیدکننده ربات سیاسی  ا تحت تیریر عرا  دههد. گرره آ ای مرد  ریی  انوی، منابع ما

 سهود ههای ههم  ههای گهرره  ی  جحهاب مبنها  بهر  ،ای بیشهور های بودجهینهگز این حایت، د 
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 یزی بودجه شوند.شناسایی می ها ت یین رحامیاب آب دهنده گرره سیاسی ر نیز پیرر یاشکد

وقال منابع عمومی بودجهه بهه میهزاب زیهادی شهامد منهابع  انوهی بهه         نیز سازرکا ی برای ان

 .(64: 1387خضری، ) بود ها خواهدآب های مو د نظرگزینه
 

 مشروعيت سياسي نظام اسالمي آن بر و تأثير جویيرانت .5-2

ههایی کهه   شود دریت با نوسازیدسورسی به د آمدهای  انوی )ازجم ه ن ت( موجب می

 بها  ین کنهد. تهیم  ،صو ت ظاهری ههم کهه شهده   ضایت عمومی  ا هرچند بهدهد،  انجا  می

 مهدت، ای کوتهاه های سهرمایه های جا ی یا حوی هزینهاخوصاص اعوبا های بودجه به هزینه

دریهت  انوهی اغ هب مایهد بهه       چهوب  ،ماندها باعی نمیی برای پرداخون به زیرساختامکان

 سهد ر ارهر نمایشهی آب    بهردا ی مهی  ب هره  سهرعت بهه  است که به گذا ی د  امو یسرمایه

 ب هش  یهرری کها  مهاهر،   ن زیرساخت، تنگنای نبودد   تواند افکا  عمومی  ا  اضی کند.می

مهدت  ههای کوتهاه  بهه پهررژه   پرداخون ،یافوه مو صصینجوامع سازماب خصوصی جاافواده ر

ایهن   بهر  افهزرب  د.شهو تبدید مهی  گذا ی د آمد ا زاب  انوینمایشی به اریویوی برای سرمایه

یکا ی گیورده  ا پن هاب  ب ،های جا ی با ایجاد اشوغال کاذ تواند با افزایش هزینهدریت می

توانند شغ ی  ا به دست بیار ند ر با ساال ی هرچند حامیاب دریت میگیورش دیواب با کند.

 زمهاب ههم  امها  تهیمین کننهد،   ا  خهود های زندگی ی از هزینهب ش ،اسو اده از میومری رابت

ی ادا ی د  ترکیهب بها پاسه گو    هها دسهوگاه یی ناکا ا .ابدییمکا ایی دسوگاه دریوی کاهش 

موا د زیادی به فیاد دریهت   د  ،تیر ش اففقداب آزادی مطبوعات  نیر هموننبودب دریت 

که بها   است یمصرفی، توزیع یا انه برای کاالهای انهیهز ارری هامصداق ازجم ه .انجامدیم

دریت د  بازا  کاالها یا خهدمات   مداخ ه .ردیگیمیز از نا ضایوی عمومی صو ت هدف پره

موعهت تهیریر    طو به ممکن استبا ادعای ج وگیری از سودجویی ب ش خصوصی هرچند 

 ا از طریق ترغیب  تیرید  مد ر فیادمیزاب فیاد ادا ی  ب ندمدت اما د  مثبوی داشوه باشد،

سهوی   . از(21:1388ع هوی،  ) کهرد  خواهد شوریبی انحصا ی اه انتکا کناب به اخذ س می از 

ر دادب امویهاز  ، بر نوسازی ظاهری هیبا تک تواندیمی ن وی د آمدهااز  با اسو ادهدیگر دریت 

ی اعوراضهی شهود ر   هها تشهکد ی میوقد از دریت یها  هاتشکدماییاتی مانع ایجاد  التیتی 
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ی دهسازمابمیوقد ی شبههاگرره ی دریوی یا ساالزماب طرفدا اب خود  ا د  عایب دیوابهم

ی  انوی مهان ی بهرای پیهدایش جام هه     هاگررهدهد که ی گوناگوب نشاب میهاپژرهش کند.

سهازی  اساس سیاست ریورین بر هیوند. یاجوماعمدنی میوقد از دریت ر همونین سرمایه 

مهدنی ر غیردریوهی د     ههای ن اد ،اجزای جام ه مدنی از عبید احهزا   همه ،د  دریت  انوی

یت شه اف  ،اما کا کرد الز   ا بهرای پاسه گویی  ، جام ه  انوی به شکد نمایشی رجود دا ند

ی اجوماعی میهوقد  هاگررهتشکید  ارر بر ن ادهای عد ت ندا ند. ر نظا ت رابط اجوماعی 

ر  ههای مهدنی میهوقد از دریهت    ی ن هاد ریه گشکدیکی ج وگیری از  :رجه استدا ای در 

ایهن نهوع    اسهوای اههداف سیاسهی آب.     ر د ی رابیهوه بهه دریهت    هاگررهی تشکید گرید

تحقیقهات   اسهاس بر  نمونه عنواببه .است جی ای خار میانه بییا  هادریتپرر ی د  حامی

ی خهود بهرا  از د آمهد ن وهی    انهه یخار می هها دریتمیالدی،  1970پذیرفوه د  دهه صو ت

زدایهی از مهرد    بهرای سیاسهت   رضهوح بهه  هابرنامهاین . ردنداسو اده ک شابیهابرنامهتوس ه 

کردند ن ادهای مدنی میوقد  ا ت ریب می عمدا  هادریت همه موا د، ... د طراحی شده بود

 کهه یی آنجها  از. (Ross, 2001:335) تر کنندتا دسورسی به اهداف سیاسی  ا برای دریت آساب

 پها  ریه ز امکهاب اسهت ر همهوا ه    سیضه   یا بیه   انوی یهادریت د  عانونی یهاهی ر

 این امو  ادا ه د  حاکماب برای  رش نیاعومادتر عابد دا د، رجود ر تغییر آب گذاشون

 امهو   ادا ه خهود  ا بهرای   یکهاب ، نزدپهرر ی فرایند حهامی  از  ادهاسوبا  بود که خواهد

 کهه  گونهه آب  ا امهو   باشهند ر ههم   داشهوه  اطمینهاب  ایشهاب  رفادا ی ازتا هم  بگما ند؛

ر اسهت   یرفادا  دا د اهمیتآنوه  پیرر، – حامی یها. د  نظا نمایند ادا ه خواهندیم

 چنهداب نهه ایهن پدیهده د  یهک فراینهد     . (52: 1382، اعوصهاد  ری)تهدب  یر کا آمد ت ص  نه

ی  ا ر اجومهاع ی سیاسهی  هها مشها کت  ،ی دموکراتیک نظا   ا ت ریبهاابیبنطوالنی، 

 . ساندیم حداعدسیاسی یک نظا   ا به  تیر مقبوی تیعر مشررم ود 
 

 ياعتماد اجتماع و کاهشاقتصادی  مفاسد ،رانتي اقتصاد .5-3

، یعهدایو یبه  ر ضیتب  دهیدا ند که  انت د  جام ه با  راج پد عایماب ع م اعوصاد اعوقاد

 یز د آمهد ا گرید یاعده یبردا از مرد  ر د عو  ب ره یریحقوق جمع کث عییتض موجب
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 سازنهیزم تواندیات اق خود م نی. ا(332 :1387، یشه ی)د ر است که نیبت به آب اسوحقاق ندا ند

موجود نشانگر آب است که با فر   یهایاساس بر س نی. بر همجام ه باشد د بررز فیاد 

د بهاالتر خواهه   زیه سطح فیاد ن ،باشد شوری انت د  جام ه ب زابیهرچه م ،طیشرا ریربات سا

 کهرد یمقویهه فیهاد از در  ر   نییتب یپژرهش برا نی. د  ا(Ades&Di Tella, 1997:1023)بود 

 برد. میهخوا ب رهرر، یپ –یجویی ر حام انت

شهدب   یاسه یاسهت کهه س   فر شیپ نیا بر یمذکو  مبون کردی ر: ييجورانت کرديرو

ر  نیوانرضهع عه   قیه ، از طرتوسهط دریهت   یسهاخوگ  یهها یابیه کم جادیمنابع ر ا  یت ص

ر مهرد  فهراهم    ابیمجر ،اسومدا ابیس ی انت  ا برا اسو راجی هافرصت ی،مقر ات مو د

اعوصهاد توسهط    میسهت. تنظه  ا هها  انهت  نیبه ا یابیدسو یبرا ی رش ی. فیاد اعوصادکندیم

عواعهد   نیه ا میتنظه  یکند که پرداخت  شوه به کا منداب مووییم جادی ا ا ییها انت ،دریت

  یکهه ت صه   ی. د راعهع زمهان  باشدیمها  انت نیبه ا یابیدسو یهاوهیاز ش یکی یاعوصاد

 نیهی منهابع  ا ت    یکا منداب دریت هیوند کهه سهازرکا  ت صه    نیا، شودیم یاسیمنابع س

 ژهیه ر، بهه فیهاد  یاص  یهانهیاز زم یکیم و س  یخواهند نمود. مقر ات ر صدر  مجوزها

 ا د   یاز عهد ت انحصها    یات ر مجوزهها نهوع  مقهر   .اسهت  توس هد حال یکشو ها د 

 ازیه کهه بهه آب ن   ییهها بنگهاه  که احومال اخذ  شوه از افراد ر دهدیم دریومرداب عرا  ا یاخو

 .(Tanzi,1998: 559) دهدیم شیدا ند  ا افزا

 ن وذیذ یهار گرره اسومدا ابیس رر،پی –ید  ساخوا  عد ت حام: رویپ -يکردحاميرو

 یهها ر برنامه هااستیکنند تا س یده ا سازماب ییهاخود گرره راموبیپ تا خواهند کرد یس 

منهابع    یت صه  ،یساخوا  عد ت نیدهند. د  چن عرا  مدنظر شوریب یآناب  ا د  ب ش عموم

 صو ت خواهد گرفت. افهراد  رر،پی – یحام ابطبر اساس  ر یدریو یهار میاعدت یعموم

از  خواهنهد یکهه مه   -دا ابهیمثهال سهرما   ابعنهو بهه  – یب هش خصوصه   ژهیه ر یهار گرره

سهو اده   امانند آب( ر ا انهیب ره، کم یهارا  ،یاطالعات یها انت )مانند یدریو یهامیاعدت

خهود ج هب    بکهرد  طیراجد شهرا  ی ا برا ن وذیذ یهار گرره اسومدا ابینظر س دیبا ،کنند

 ریپرداخهت پهول ر سها    ،ینو ابهات ممکن است میو ز  کمک به مبا زات ا زیکا  ن نیکنند. ا
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 –. د راعهع  ابطهه حهامی    ن وذ د  عد ت باشهد های ذیها به سیاسومدا اب ر گررهمیاعدت

ن هوذ )پیهرر( شهکد    ههای ذی سود )حامی( ر سیاسومدا اب یا گهرره های همبین گررهپیرر، 

، هها ه، مناعصه گیرد. حامی نیز از ایشاب خواهد خواسهت تها د  ب هش عمهومی مجوزهها     می

عیمت دریوی  ا د  اخویا  افرادی عرا  دهند کهه ایشهاب   های اطالعاتی ر خدمات ا زاب انت

، نقهض یها در  زده   نمایند. د  این میاب ممکن اسهت عهوانین ر مقهر ات؛ ت یهیر    م رفی می

ههای  صو ت میهوقیم بهه سیاسهومدا اب ر گهرره    ها بهشوند؛ بنابراین د  این  ریکرد،  شوه

، به کا منداب د  بیا میوقیمطو  غیرمیوقیم ر چه، بهها نیزعد ت ر ب شی از آب ن وذ د ذی

های سرمایه . این فرایند هرچند همه مؤی ه(Theobald, 1990:47)ب ش عمومی خواهد  سید 

دهد؛ اما اعوماد عمومی به حاکمیت دینی ر نظها  اسهالمی ر   اجوماعی  ا تحت تیریر عرا  می

 نماید. ، ت ریب میهای دیگرجام ه  ا بیش از مؤی ه اعوماد میاب آحاد
 

 ي جامعهاجتماع -جویي بر شرایط رواني. تأثير رانت5-4

ههای  ههای اعوصهادی ر هزینهه   جویی د  حوزه مبادالت اعوصادی، گذشهوه از زیهاب   انت

جام ه جویی  ا د  میاب اعضای  رحیه  انت، از این د  مو د آب بحث شدای که پیش ن اده

. (62، 1383:  نهانی )خضهری ر کنهد  دهد ر خالعیت ر نوآر ی ایشاب  ا کرخهت مهی  گیورش می

شهبه  تواند از طریهق آب  ه صدسهایه  ا یهک   جویی د  زمره مییرهایی است که فرد می انت

تالش ر صهرف رعهت د  انهدک زمهانی بهه یهک زنهدگی مرفهه ر         ، بپیماید ر بدرب زحمت

جهای آنکهه د    شهود افهراد بهه   بررز چنین حایوی د  جام ه باعث مهی  1دغدغه دست یابد.بی

 ههای اعوصهادی  ا بیازماینهد.   های  سیدب بهه  انهت  ،  اهج ت تویید ر نوآر ی عد  بردا ند

د  چنین رضه یوی د  جام هه    ،خدماتی ر توزی ی عانونی، های توییدیبدی ی است ف اییت

                                                           
م یها   ههای بهررز انهواع  انهت    زمینه ،خصوص ن ت ر دریوی بودب اعوصادبه ،د  کشو  ما ایراب، رجود منابع زیرزمینی .1

« پویهدا ی اعوصهاد بوهه  »مص حاب اجوماعی نیبت به ظ و  شک ی از اعوصاد بها عنهواب    است ر همین امر باعث شده تا

است، اریهین بها  توسهط مقها  م ظهم       هااسو اده از آباین اعوصاد که به م نای فررش ذخایر زیرزمینی ر . هشدا  دهند 

هها ر  یهدا  بها ن بگهاب جهواب دانشهگاه     د  د 30/7/93ای ایی( د  تها یخ  مدظ ه«)ایآیت اهلل ای ظمی اما  خامنه» هبری 

 اسو اده عرا  گرفت.برگزیدگاب ایمپیادها مو د 
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تهد یج  نه    ، بهه رد ر د نویجه  رحیه کا  ر تهالش گیایش اع م امالت  انوی عرا  میتحت

های نوآر انه ر انباشت سرمایه انیانی عقیم خواهد ماند. ، ف اییتخواهد باخت ر د  پی آب

کنهد ر اگهر د    د  چنین شرایطی نیرری انیانی مو ص  به خا ج از کشو  م هاجرت مهی  

ی پهایین هیهوند بهه ف اییهت مشهغول      هها داخد بماند، د  مشهاغ ی کهه نیازمنهد صهالحیت    

. جویی د  جام ه نییت. ایبوه مشکالت یادشده تن ا پیامدهای  انت(Yang، 654:1998)شودمی

ای بهه رررتهی   گردد که بدرب هیچ هزینهه آمدب عشری خاص می رجود این پدیده باعث  به

برخهی م وقدنهد   شهود.  ر میاز این عشر به طبقه نوکییه ت بی. بادآر ده دست پیدا کرده است

از یحها    ای اده  سیده است،طبقه نوکییه جدید د  ایراب که د  در دهه اخیر به رررتی فوق

طبقهه جدیهد کهالب    بو رکراتیک،  1این بو ژرازیسیاسی ت  قی به فرهن  بومی ایراب ندا د. 

وهه ر منشهی   رررتمندی است که از طریق یک بازا  ناع  دریوی بهه رررتهی انبهوه دسهت یاف    

بینهد ر از ایهن طریهق  شهد ر     مهی  های دریویانباشت ر تکثر رررت خود  ا از طریق  انت

منافع م ی است ر نه به دنبهال فرهنه  سهنوی ر    این طبقه جدید نه به دنبال . کندا تزاق می

طبقه  رد. پیش می های حکوموی بهرسی ه زر  ر تزریر ر ن وذ خود د  عمق دسوگاهعمال  به

پیوندهای محکمی نیز با طبقهه حهاکم برعهرا      ،های دریوینوکییه عالره بر اسو اده از  انت

دا  کنهد ر از سهوی   شدت برای نظا  هزینهکند تا هرگونه برخو د ر ت قیب عضایی  ا بهمی

بهه دنبهال ج هوگیری از هرگونهه تغییهری      ، های گیورده با مراکز عهد ت 2دیگر با ایجاد البی

ابوهدا   ،بررز پدیهده نوکییهگی ر  شهد سهریع آب    واند منافع ار  ا به خطر اندازد. است که بو

باعث  شد فاص ه طبقاتی ر سپس برجیوه شدب این فاص ه به دیید بررز تبرج ر خودنمایی 

ای از جام هه  ا موجهب   د  سطح جام ه خواهد شد؛ تا آنجا که سرخو دگی ب هش عمهده  

بیند. این امر عالره بر باال بهردب  اعادالنه د  این عرصه میشود که خود  ا بازنده  عابت نمی

ههای اصه ی سهرمایه    ، مؤی هانگیزه دسویابی غیرعانونی ر خا ج از ضابطه به مزایای اجوماعی

. ناامنی ناشهی  سازد ر میازجم ه میئوییت ر مشا کت اجوماعی  ا با کاهش  ربه، اجوماعی

                                                           
1 . Bourgeoisie 

2 . Lobby 
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طهو   زا گردید که  هبر م ظهم انقهال  بهه   آب حد مشکداز نمایش رررت د  جام ه ایراب تا 

ایشهاب د   زدا بودب برخی از  فوا های  ایج د  کشو  هشدا  دادند. میوقیم نیبت به امنیت

ا  گهاهی ارعهات د    یک میئ ه م م هم این است که مهن شهنیده  : »فرماینداین خصوص می

سهوا    –میهت غهرر  رهررت     –انهد  هایی که سرمیهت رهررت  این جواب، هابرخی خیاباب

رآمد کردب ر کنند به جوالب دادب ر  فتها بنا میشوند ر د  خیابابچنانی میهای آبماشین

باییوی د  عبال هر نهوع نهاامنی برنامهه    ها هم ناامنی است، ، اینمحیط خیاباب  ا ناامن کردب

امنیههت  ایههن چیزههایی اسهت کههه جوانهب گونهاگوب    داشهت ر حرکهت کههرد ر کها  کهرد.     

از ، تهوج ی از آب ناپذیری که ب ش عابدترکیب طبقاتی توجیه .(1394ا دیب شت  6بیانات، )«است

ناشهی گردیهده ر    –ازجم هه موضهوع مهو د بحهث د  ایهن پهژرهش        –جهویی  انواع  انت

تواند به سهرمایه اجومهاعی خدشهه جهدی     خودنمایی که  فوا  غایب طبقه نوکییه است، می

ه اسالمی  ا به سمت نوعی خأل امنیت ر احیاس عد  مشررعیت د  ن هاد  را د کند ر جام 

 حاکمیت سوق دهد.
 

 کننده سرمایه اجتماعيهای اعتقادی و فرهنگي تقویتجویي بر مؤلفه. آثار رانت5-5

اعوماد ر ایثها  موجهب   ، صداعت، مشا کت هایی نظیربییا ی از مذاهب با ترریج ا زش

همین امر باعث عوت گرفون ، اعی باالیی د  بین پیررانشاب ایجاد شودشوند سرمایه اجوممی

)فوکویامها،    ایجاد سرمایه اجوماعی بازی کندتواند نقش م می دشود که دین میاین اعوقاد می

آسهیب بهه   ، . به هماب میزاب که نقش دین د  ایجاد سرمایه اجوماعی اهمیهت دا د (137: 1999

تواند باعث آسهیب بهه سهرمایه    فرهن   شدیافوه د  فضای دینی نیز میهای اعوقادی ر پایه

عنواب د  جم و ی اسالمی ایراب بهاجوماعی ر د نویجه تض یس امنیت نر  د  جام ه بشود. 

های دینی ر مذهبی اسووا  اسهت؛ ایهن   های مشررعیت آب بر مؤی هیک نظا  سیاسی که پایه

یابد، چراکه ایجهاد  راست از آب اهمیوی مضاعس میجنبه از سرمایه اجوماعی ر ح اظت ر ح

ناپذیری  ا بر پیکره نظا  اسهالمی را د  تواند خیا ات جبرابخ د ر آسیب د  این حوزه می

ادیهه بیهیا ی   ، خصهوص فقهه امامیهه   ، بهه د  مبانی اعوقادی ر تشری ی دین مبین اسال .کند

، جهویی ی ی حرمهت بهرای انهواع  انهت    ها د  اربات حکم تک تواب از آباست که میموجود
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 ،تواب به عمومهات عهرآب کهریم کهه مشهوقات مهاده فیهد       اسو اده کرد.  ازجم ه این ادیه می

 کا  فوه اشا ه نمود.عنواب مصداق فیاد مایی ر اعوصادی د  آب بهبه

بر سی مووب فق ی مرتبط با ضوابط اعوصادی د  جوامهع اسهالمی ایهن م هم  ا آشهکا        

عنهواب ن هاد   به« بازا  می مین»جایگاه خاصی برای ، های شرعی اسال زد که د  آموزهسامی

ایهن د  حهایی اسهت کهه آرها  سهو         1شهده اسهت.  توزیع ر مبادیه کاال ر پول د  نظر گرفوه 

ههای عب هی ایهن پهژرهش مهو د      جویی بر بازا  می مین ر نظا  اعوصادی که د  ب ش انت

شهده ر  با عنایت بهه توضهیحات بیهاب   . شکا  ر انکا ناپذیر استامری آبر سی عرا  گرفت، 

های اعوقادی ر تشری ی دین مبین اسال  بها ایجهاد ر گیهورش پدیهده مهو د      مغایرت آموزه

جههویی اطالعههاتی د  حههوزه مبههادالت اعوصههادی ر عههد  بههررز  انههت :بایههد گ ههتبحههث، 

اعومادی ش ررنداب به نظها   ند خط بیتوا، میکاهش ر حذف آب، برای کنورل اندیشی،چا ه

این د  حایی است که ساخوا  تقنینهی د  جم هو ی اسهالمی ایهراب      .حاکم  ا پر ن  نماید

 2هنوز موضع عانونی د  عبال این عضیه ات اذ نکرده است.

 

 3های شبکه اجتماعي تويیتر. تحلیل محتوای داده6

ای د  های اخیر جایگاه ریهژه یر، د  سالهای اجوماعی فراگعنواب یکی از شبکهتوییور به

اگرچه جم یت ف ال د  شبکه اجوماعی توییور نیبت به میاب کا براب ایرانی پیدا کرده است.

                                                           
مها عامهت   »ر « یم یقم ی می مین سهوق »:های م و س فق ی خود بر جم هاسودالل بییا ی از فق ای عظا  امامیه نیز د  .1

از جم هه )ف هر   .انهد  بر اهمیت سوق می مین تیکید نمهوده ماند، میبرای می مین باعی ن ، ی نی بازا ی«ی می مین سوق

 (.149: 1413 ،( ر )ش ید رانی315: 1404،(، )فاضد مقداد144: 1414،(، )ش ید ارل1387:440،ایمحققین

د بها ه   31/3/93د  تها یخ  « نگهاه یهک  »ای د  برنامه زنده ت ویزیهونی  حجت االسال  اژه،س نگوی رعت عوه عضائیه .2

مها د  مهو د  انهت     :م دب ر تجا ت توضیح داد ر گ ت،ع یه رزا ت صن ت،پررنده م ووح د  مج س شو ای اسالمی

عوه عضائیه را د نشده ،نیبت به اصد  انت....چوب  انت جر  نییت.ششصد ر پنجاه می یوب یو ریی خأل عانونی دا یم 

ههای  ب.ک  رزنامه. عنواب  انت عنواب مجرمانه ندا د  اسد اعوصادی ر رد کنند.  انت بهر باید دریت ر سواد مبا زه با م

 . 1/4/93کثیر االنوشا  د  تا یخ 

3 . Twitter 
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است، امها فضهای مشها کوی ر توییهدات     کمور  2ر ت گرا  1های دیگر همووب اینیواگرا شبکه

  گ ومهاب د بیایهد ر   صهو ت یهک تهاال   فکری توییور باعث شده تا این شبکه اجومهاعی بهه  

های فکری د  ایهن فضها حضهو     ، سیاسی ر نح ههای اجوماعی، اعوصادینمایندگاب دیدگاه

 یابند.

ها ر کا برههای بهدرب هویهت    های اجوماعی دیگر تحت تیریر  باتتوییور کمور از شبکه

ش  ساب است. د نویجه محووای موجود د  این شهبکه بهی  احرازشده برای سرر  مرکزی پیا 

راعع یا ی دهد. ایبوه بیاب ایهن   تواند ما  ا برای  سیدب به یک نویجه نزدیک بهاز سایرین می

طرفهی ایهن شهبکه    ، بهه م نهای بهی   نکوه الز  است که خصوصیات ذکرشده د  مو د توییور

های اجومهاعی جوالنگهاه صهاحباب عهد ت،  سهانه ر رهررت        ساب نییت. چراکه  سانهپیا 

ی است که برای تیریرگذا ی بر ذهن کا براب ر م اطباب خود، تن ا نقهش  هیوند ر این طبی 

، بهه ابهزا  کنوهرل ر مهدیریت     هها  ساب به م نای ذاتی خود  ا ای ا نکند ر د  بزنگاهیک پیا 

ههای تهوییوری   ، نوایج د یافوی از تح یهد داده افکا  عمومی تبدید شوند. با همه این ارصاف

عنهواب  هیهوند ر بهه   های اجوماعی دیگر برخهو دا  نیبت به شبکه هموا ه از اعوبا  باالتری

انهد. خصوصهیت دیگهری کهه باعهث      شهده بیور مناسب افکا سنجی د  همه ج اب شناخوه 

عنواب عرصه کهارش د  ایهن پهژرهش برگزیهده شهود، محهدردیت کمهی        شود توییور بهمی

کها براب تهوییور باعهث     تر ایهن محهدردیت بهرای   به عبا ت  رشن 3اسو اده از ک مات است.

راسطه ا تبهاط م نهادا  میهاب    ، بههای کا برابشده از توییتشود تح ید محووای اسو راجمی

گزینی مناسب، از اعوبا  ر انیجا  بیشوری برخهو دا   ک مات ر همونین توجه کا بر به راژه

 باشد.

اه ارل سهال  توئیت د  بازه زمهانی سهه مه    6000های مربوط به د  پژرهش پیش  ر داده

ههای  میالدی مو د بر سی عهرا  گرفوهه اسهت. حیها      بوده یا؟ ( 2020)منظو  سالجا ی

                                                           
1 . Instagram 

2 . Telegram 

ئیهت  کا کور اعدا  به با گهذا ی یهک تو   280تواند د  عایب حداکثر د  حال حاضر بر طبق عوانین توئیور هر کا بر می .3

 نماید.
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ها د  هیت که ت داد آبکننده توج ی دنبال ها هرکدا  دا ای ت داد عابدمرتبط با این توئیت

هها  م یا  در  د  گزینش ر تح ید توئیت شده است.ت صید بیاب به 4ر  3های شما ه جدرل

ههای اجومهاعی   است که یک مؤی ه تح ی ی برای  سانه  social media reachاین پژرهش  د 

اشها ه  انهد،  است ر به ت داد کا برانی که یک محووای خاص  ا د  یک شبکه اجوماعی دیده

 دهد.های این تحقیق  ا افزایش میکه میزاب اعوبا  یافوه دا د
 

 گزیني. واژه6-1

ها اساس دیدگاه های امنیت نر  مبونی بر سرمایه اجوماعی  ا بر، مؤی هد  پژرهش حاضر

 یم.اسو راج ر برشما ی نمودیت نر  نظراب حوزه امنر آ ای صاحب

یها اصهطالحات    1، راژگهاب د  این ب ش، با تکیهه بهر اصهول  رش تح یهد محوهوا     

عنواب راحد مو د پژرهش د  یک بازه زمانی مش   مو د بر سهی عهرا  خواههد    به

 رفت.گ

های امنیت نر  از سوی دیگر ر سو ر مؤی هجویی از یکد  این تحقیق مقویه  انت

، راژه مهو د  جهویی گردد. برای بر سی مبحهث  انهت  د  یک بیاب مشورک مطای ه می

خوا ی خواهد بود. این عبا ت اگرچه تطهابق تها  ر کهام ی بها      انت 2هشو بر سی، 

تهرین عبها ت د  زبهاب محهار ه مهرد  ر       ایهج  جویی ندا د، اما امهررزه عبا ت  انت

د خصوص نوع  انهت ههم   . استهای اجوماعی د خصوص این پدیده کا براب شبکه

های اجومهاعی کهه برسهاخوه ذائقهه     رگو ر اظ ا نظر د  شبکهفضای گ ت، باید گ ت

عمومی ر ادبیات  ایج اظ ا نظرکنندگاب د  این خصوص است. ت هارتی میهاب انهواع    

که بنا باشد دعیقا  راژه مو د مطای ه د  ایهن پهژرهش   عائد نییت ر د  صو تی   انت

آمده چه از یحا  کمی ر چه از یحا  کی هی چنهداب عابهد    دستمطرح شود، نوایج به

 اسوناد ن واهند بود.

                                                           
هها ر  آب به ف رسوی از فرارانهی راژه  کا برد است که د  تح ید محووا به کا  می  رد.ترین راحدی راژه اغ ب کوچک .1

 انجامد که مو د تح ید عرا  خواهد گرفت.شده میاصطالحات انو ا 

2 . Hashtag 
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، های کا بری توییوری موضوع تح یداست که بر سی مو دی سابقه حیا الز  به ذکر 

مو ارت د  دیدگاه ر بیاب است.  ریکرد گرره ارل  ریکردی خصمانه ر  نشانگر در  ریکرد

ست ر گهرره در   جویانه با نظا  جم و ی اسالمی ایراب  ا از خود به نمایش گذاشوه اسویزه

ههای گهرره در  بایهد    گرایانه ر ترمیمی دا د. د خصوص صاحباب حیا دیدگاهی اصالح

دفهاع از نظها  جم هو ی اسهالمی ایهراب د  تهوییور       این افراد اگرچه یزرما  د  موضع گ ت، 

دهد کهه ایهن گهرره عابهد احصها  د       های ایشاب نشاب میگیری، اما ج تیابندحضو  نمی

 جب ه م ا   ر برانداز نظا  نیز نییوند.

 
 های تقلیلي امنیت نرم: مؤلفه1جدول شماره 

های تقليلي امنيت مؤلفه

 نرم
 توضيح واژگان مرتبط

اس امنیهههت ر کههاهش احیههه 

 آ امش
 عد  ش افیت/ ناکا آمدی

این در راژه مبین کاهش سرمایه اجومهاعی اعومهاد   

هیههوند کههه منجههر بههه ایههراد خدشههه بههه شههاخ  

 گردند.احیاس امنیت ر آ امش د  جام ه می

 مندی عمومیکاهش  ضایت
بحراب اعوصادی/فررپاشهی  

 اعوصادی

این در راژه اشا ه به کاهش سهرمایه اجومهاعی   

ت اعوصادی د  جام هه دا نهد ر منجهر بهه     عدای

منههدی عمههومی از حاکمیههت  کههاهش  ضههایت

 گردند.می

 اعوقادی/ فقر ر فحشا بی افول فرهن  دینی

از آنجا که نظا  جم و ی اسالمی ایهراب نهوعی   

شهود، کهاهش   محهو  م رفهی مهی   حاکمیت دین

اعوقادات دینی ر افهول فرهنه  دینهی موجهب     

 ه خواهد شد.کاش امنیت نر  د  این جام 

 کاهش مشا کت عمومی
فیاد سامانمند/این حق ما 

 نییت

مشا کت سیاسی مبونی بهر مقبوییهت اجومهاعی د     

ههای اجومهاعی آب   یک نظا  حاکمیوی جزر سرمایه

 رد ر کاهش آب خدشه جدی بهه  نظا  به شما  می

 کند.امنیت نر  را د می
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 های ترمیمي امنیت نرم: مؤلفه2جدول شماره 
های ترميمي امنيت همؤلف

 نرم
 توضيح واژگان مرتبط

افههزایش احیههاس امنیههت ر  
 آ امش

عههدایت اجوماعی/عههدایت  
 اعوصادی

افزایش عدایت اجومهاعی د  جام هه موجهب بهاال     
 فههون اعومههاد م ههی ر افههزایش احیههاس امنیههت ر 

 آ امش است.

 افزایش  ضایومندی عمومی
شههکوفایی اعوصههادی/ رنق 

 اعوصادی

باعث افزایش  فهاه عمهومی ر    شکوفایی اعوصادی
 د نویجه  ضایومندی خواهد شد.

 ناب حالل/سود عادالنه شکوفایی فرهن  دینی

های کننده خ دتواند ترمیماشاعه گ وماب ناب حالل می
رجودآمههده د  نگههاه مههرد  ر تقویههت   اعوقههادی بههه 

 شکوفایی مجدد فرهن  دینی د  جام ه گردد.

 ارموی/خودک اییاعوصاد مق افزایش مشا کت عمومی

 عایت اعوصاد مقارموی د  همه سطوح حاکمیوی ر 
غیر حاکمیوی موجب نوعی مقبوییت اجومهاعی د   
نظا  جم و ی اسالمی ایراب است ر باعث اصالح 

 ر ترمیم امنیت نر  جام ه است.

18782

151742

10877

78700

129250

297538

62180
41813

                                          
       

                                              
    

Social Media Reach Followers Count

 
 1های تقلیلي امنیت نرم: نمودار پیمايشي مؤلفه1نمودار شماره 

                                                           
امههررزه  ،هههای گونههاگوبافکا سههنجی بهها توجههه بههه اهمیههت ر اعوبهها  نظههرات کهها براب شههبکه اجومههاعی تههوئیور د   .1

های اینورنوهی م وبهر بنها بهه     گیرد. به همین منظو   د گاه( مو ددی د  توئیور صو ت میData miningهای)کاریداده
دهنهد.  بندی ر د  دسورس عرا  مهی ها  ا به اشکال م و س طبقهنیاز ر د خواست افراد ر شرکت ر مراکز مطای اتی، داده

 رhttps://brand24.com صههو ت خهها  د  بههازه زمههانی مشهه   از د گههاه   اسههو اده بههه اطالعههات مههو د  

www.twitter.com/search-advanced   صهو ت دسهوی پهردازش ر    رسهی ه نگا نهدگاب بهه   اسو راج شهده ر بهه
 باشد.های ارییه نزد نگا ندگاب موجود میها به شکد نمودا  ا ائه شده است. تما  دادهخررجی
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16419 
31870 

12260 

36598 

93395 

185167 

69719 

226469 

عدایت /عدایت اجوماعی

 اعوصادی

 رنق /شکوفایی اعوصادی

 اعوصاد

 خودک ایی/اعوصاد مقارموی سودعادالنه/ناب حالل

Social Media Reach Followers Count

 
 های ترمیمي امنیت نرم. نمودار پیمايشي مؤلفه2نمودار شماره 

 

 . تحليل آمار6-2

 2ر  1شهده د  نمودا ههای شهما ه    های با گهذا ی آمده از محووای توئیتدستنوایج به

حال میهزاب عابهد   های کا بری مو د مطای ه ر د  عین کنندگاب حیا بیانگر باال بودب دنبال

 گردد:بوده ر باعث حصول نوایج ذید می social media reachتوجه 

بیانگر ایهن مط هب    1های کا بری نمودا  شما ه گیری من ی صاحباب حیا ایس: ج ت

، عصهد تضه یس   جهویی است که جب ه م ا   انقال  با اسو اده از پیامدهای من هی  انهت  

د  ایهن میهاب راژه بحهراب     .استهای امنیت نر  نظا   ا د  دسوو  کا  خود عرا  داده مؤی ه

 خوا ی، بیشهورین فرارانهی دیهدا ی ر د  عهین    اعوصادی ر فررپاشی اعوصادی د  کنا   انت

 های کا بری  ا به خود اخوصاص داده است.کننده حیا حال بیشورین دنبال

 2ههای احصا شهده د  نمهودا  شهما ه     گیری اصالحی ر ترمیمهی د  توئیهت   : ج ت

خوا ی  ا عامد تض یس سرمایه اجوماعی ر امنیت ،  انتدگاه مذکو نشانگر آب است که دی

 های مقو  برآمده است.داند ر د صدد ترمیم این در از طریق افزایش مؤی هنر  می
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د  ههر  ری بیشهور از فرارانهی     1کنندگاب موجهود د  نمهودا  شهما ه    فرارانی دنبال ج:

انگر باال بودب انگیزه ت ریبهی نیهبت بهه    است ر این امر نش 2احصا شده د  نمودا  شما ه 

 است.انگیزه ترمیمی د خصوص موضوع مو د بحث د  شبکه اجوماعی توییور 

 

 گيرینتيجه

شده د خصوص ماهیت امنیت نر  ر میزاب بهاالی همبیهوگی آب   با توجه به مباحث بیاب

ت امهد   ههای بازتوییهدی سهرمایه اجومهاعی کهه موجهب      با مقویه سرمایه اجوماعی ر ریژگی

مشها کت مهدنی ر  فهاه اجومهاعی      ، ت امد، اعوماد، اجوماعی همراه با سطح باالی همکا ی

شود ر با عنایت به خصیصه مردمی بودب امنیهت نهر  ر نقهش محهو ی  ضهایومندی ر      می

جویی اطالعهاتی  تواب آرا   راج پدیده  انتکیب اعوماد د  بازتویید این شکد از امنیت می

 نر  د  جم و ی اسالمی به شرح ذید برشمرد. ا بر امنیت 

جویی ر ایجاد یک ساخوا  راسطه  راج پدیده  انتآسیب دیدب نظا  اعوصادی کشو  به

آر د ر د نویجهه بهر  فهاه    رباتی اعوصادی  ا د  جام ه به رجود مهی  انوی بیما  که نوعی بی

نهر  تهیریر من هی خواههد     های سهرمایه اجومهاعی ر امنیهت    عنواب یکی از مؤی هاجوماعی به

 گذاشت.

ههای  راسهطه مقاییهه فرصهت   ایجاد  رحیه ییس ر ناامیدی د  نیررهای موید جام ه بهه 

نابرابر اعوصادی ر محدردیت دسویابی به رررت از مییرهای طبی ی ر غیهر  انوهی ر کهاهش    

عنهواب در  مشا کت ر اعوماد میهاب م هت ر حاکمیهت ر همونهین د  میهاب خهود م هت بهه        

 ساز.های امنیتمؤی ه

های م وبر فق ی د  خصوص اربات حکم تک ی ی حرمهت بهرای   با توجه به رجود مالک

سازی احکها   های نظا  جم و ی اسالمی بر پیادهر با عنایت به مبونی بودب پایه جویی انت

توانهد  جهویی مهی  تدار  شرایط موجود ر گیورش  انت، ای ی د  عایب نظا  حاکمیوی اسال 

ههای م هم سهرمایه    عنهواب یکهی از مؤی هه   ا با نوعی خ د د  حوزه اعوماد عمومی بهه نظا   

 اجوماعی ر د ن ایت اخوالل د  حوزه امنیت نر  مواجه نماید.
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کهالب   جهویی د  جام هه موجهب توسه ه ر گیهورش طبقهه نوکییهه       تدار  پدیده  انت

ههای  ناعادالنهه فرصهت  فیهاد ادا ی ر توزیهع   شود که زاییده اعوصهاد بیمها ،   رررتمندی می

، حضو  این طبقه خاص د  کشو  که اغ ب با نوعی تبرج ر نمایش رهررت اعوصادی است. 

گهذا ی صهحیح   ناپذیر ناشی از خهأل سیاسهت  یابد، اخوالف طبقاتی توجیهظ و  ر بررز می

، اعومهاد میهاب   شود تا اعوماد عمومی به حاکمیهت سازد ر باعث میاعوصادی  ا آشکا تر می

های اساسهی تیریرگهذا  بهر    عنواب مؤی هبرد اهداف جام ه بهد جام ه ر مشا کت د  پیشآحا

 امنیت نر  آسیب جدی ببینند.

 

 پيشنهاد و راهکار

ههای مقهو  امنیهت نهر  ر تهیریر من هی بهر        جویی بهر مؤی هه  با توجه به ارر کاهشی  انت

ر بها عنایهت بهه فهراهم     ، اجوماعی ر فرهنگی جام ه اسالمی ، سیاسیساخوا های اعوصادی

ایم  هی پیشهن اد   انگا ی این پدیده د  فقه اسالمی ر نظا  حقهوعی بهین  های جر بودب مالک

، بها ههدف بهاال بهردب هزینهه ا تکها  آب، د  دسهوو  کها          انگا ی این پدیدهجر  شود:می

 ن ادهای تقنینی ر عضایی کشو  عرا  گیرد.

عنهواب یهک   تواند بهه های اعوصادی، میهاز آنجا که کاهش سطح دخایت دریت د  عرص

گیری  انهت، مهو د توجهه عهرا      های شکدسیاست پیشگیرانه جدی ر مؤرر د  کاهش زمینه

عهانوب اساسهی پیشهن اد     44ب شی ر تیریع به اجهرای اصهد   طو  مش   اریویتگیرد. به

 شود.می

کهاهش ر  تجربه جوامع موفق نشاب داده است که شه افیت اعوصهادی مهؤررترین شهیوه     

جویی است. د  این  اسوا ربت ک یه مبادالت اعوصهادی،  کنورل جرایم اعوصادی ازجم ه  انت

تواند گهامی  باال بردب نظا ت از طریق گیورش دریت ایکوررنیک ر انوقال غیر نقدی پول می

 مؤرر د  ایجاد ش افیت اعوصادی باشد.

ههای سیاسهی دچها     دهیزماباز آنجایی که د  اعوصادهای  انوی مناسبات اعوصادی ر سا

نوعی دسورسی ایشهاب  تنیدگی هیوند، حضو  سیاسومرداب د  مناصب باالی دریوی، بهد هم
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 سد اجرای عهانوب مربهوط بهه    کند؛ به نظر می ا به منابع انحصا ی ر سودآفرین تی ید می

بز گهی د   تواند سهد  می« ای؟از کجا آر ده»های میئویین یا هماب عانوب  سیدگی به دا ایی

 جویی باشد.برابر د آمدهای نامشررع، ازجم ه د آمدهای ناشی از  انت

عههالره بههر سیاسههومدا اب ر صههاحباب مناصههب دریوههی سههطح بههاال، کا منههداب ادا ات ر 

راسطه عرا  گرفون د  مییر جریاب ناسهایم مهایی، ناشهی از ت   هات ادا ی،     ها نیز بهسازماب

گیرنهد؛ د نویجهه   د  م ر  م اسهد اعوصهادی عهرا  مهی     دهی،سوانی، اخوالس ر  انت شوه

اجرای دعیق عهانوب ا تقهای سهالمت نظها  ادا ی ر مبها زه بها فیهاد ر بیهنده نکهردب بهه           

عنهواب  توانهد بهه  های سطحی ر جدّیت د  کی ردهی به مو   هین از ایهن عهانوب مهی    نظا ت

 زجم ه  انت باشد.پیشن ادی  اهبردی د  مییر تحقق جام ه عا ی از م اسد اعوصادی ا
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 .زمیواب ،27ش  ،مطای ات  اهبردی فص نامه
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 عایی دفاع م ی. دانشگاه

 ( 1387د ریشی، فرهاد،) « ر  42 شما ه  و  اجوماعی،ع فص نامه ،«اسالمی ر  انت سیاسی انقال

 .327-362، ص 43



 255 / های امنیت نر  جم و ی اسالمیهمؤی  جویی ر تیریرآب بر انتمقایه پژرهشی:  هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

  انوشها ات   ،عهم  ،غایه ایمراد فی شرح نکت اال شاد ،ق( 1414) یعام  مکی محمد بن، ارل دیش

 دفور تب یغات اسالمی.
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