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رسانه و بعد اجتماعی امنیت مل
مهرداد عظیمی1
قدرت امحدیان2

چکیده
یه پــرداز مکتــب   از نظــر بــاری بــوزان )نظر

ّ
امنیــت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از پنــج بعــد امنیــت مــیل

ــت نســبت بــه ارزشــها و هنجارهــای مشــترک کشــوری کــه در آن 
ّ
کپهنــاگ(، بــه پایبنــدی افــراد یــک مل

زندگــی می کننــد مربــوط می گــردد. ارزشــها و هنجارهــا، از عوامــل مهــم و کلیــدی در مهبســتگی و اتــاد 
یــق ایــن هنجارهــا  ــت در برابــر حمیــط خارجــی خــود بــوده و بــه عبــاریت مــردم یــک کشــور از طر

ّ
یــک مل

 خــود را شــکل می دهنــد. در صــورت فاصلــه گرفــتخ مــردم آن کشــور از ارزشــها و 
ّ

یــت مــیل و ارزشــها، هو
 بــه خطــر می افتــد. در ایــن 

ّ
 از بــیخ مــی رود و در نتیجــه، امنیــت مــیل

ّ
یــت مــیل هنجارهــای مشــترک، هو

ــازی، نقــش  یــون و شــبکه های اجتماعــی حمج یز یــژه رســانه های مجعــی، ماننــد تلو میــان، رســانه و به و
بســیار مهمــی را در پایبنــدی افــراد بــه یــک رفتــار و عقیــده خــاص دارنــد و درنتیجــه تأثیــر بســزایی در 
یژگهیــای بعــد  یــت آنــان دارنــد. در ایــن مقالــه بــا بــرریس ابعــاد و و یــت افــراد یــا تغییــر هو شــکل دهی هو
یه هــای   از دیــد مکتــب کپهنــاگ و مهچنــیخ کارکردهــای رســانه و برخــی از نظر

ّ
اجتماعــی امنیــت مــیل

مرتبــط بــا آن، تأثیــر رســانه ها بــر امنیــت اجتماعــی شــرح داده و ایــن فرضیــه بــه آزمــون گذاشــته شــده 
ــر  ــراد یــک جامعــه را ســیال و دچــار تغیی ــت اف ی ــری واســط، هو ــوان متغی ــه عن ــه »رســانه ب اســت ک

 کشــورها تأثیــر دارد«.   
ّ

ــی می کنــد و بــر امنیــت مــیل حیج تدر

ازی ، شبکه های اجتماعی حمج
ّ

یت، امنیت میل واژگان کلیدی:  رسانه، امنیت اجتماعی، هو

مقدمه و طرح مسئله
مســئله امنیــت و تأمــیخ آن یکــی از دغدغه هــای مهــم دولهتــای حاکــم در هــر کشــور اســت. کشــوری 
کــه ثبــات و دوام حکومهتــا  ا کــه دارای امنیــت باشــد، ثبــات و دوام پایدارتــری خواهــد داشــت و ازآحنج
تلــف، بســیار  بــه وجــود امنیــت گــره خــورده اســت، دولهتــا، بــرای دســتیایب بــه امنیــت در حوزه هــای حمخ
 تبدیل شــده اســت 

ّ
ینــه می کننــد. امــروزه امنیــت اجتماعــی بــه یکــی از فاکتورهــای مهــم امنیــت میل هز

1. کارشناس ارشد علوم سیایس.
2. دکتری روابط بیخ امللل، استادیار و هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه.

3. دکتری علوم سیایس، استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.
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ــش دارنــد. در مهــیخ زمینــه می تــوان بــه  یــژه ای بــه ایــن حبخ  نــگاه و
ّ

یه پــردازان حــوزه امنیــت مــیل و نظر
 منتســب بــه مکتــب کپهنــاگ( 

ّ
یه پــرداز بنــام امنیــت مــیل دیــدگاه بــاری بــوزان )Barry Buzan( )نظر

 را بــه پنــج حــوزه نظامــی، ســیایس، 
ّ

اشــاره کــزد. وی در کتــاب مــردم، دولهتــا و هــراس، امنیــت مــیل
 افــراد را 

ّ
یــت مــیل یســت حمیطی تقســمی کــرده و یکپارچگــی و ثبــات هو اجتماعــی، اقتصــادی، و ز

یــژه  یــن عامــل در تأمــیخ امنیــت اجتماعــی دانســته اســت. از ســوی دیگــر، امــروزه رســانه و به و مهم تر
ــون  ــع گوناگ ــان جوام ــر در می گی ــه شــکل گســترده و فرا ــازی ب ــوین و اجتماعــی حمج ی یز شــبکه های تلو

ــش شــده اســت.  پخ
تلــف تــت تأثیــر تــوالت بســیار عظــمی علمــیـ  فــیّن بــه مســت جامعــه اطالعــایت یــا جامعــه  جوامــع حمخ
شــبکه ای در حــال حرکت انــد. جامعــه شــبکه ای، جامعــه ای اســت کــه ســاختار آن متأثــر از فّنــاوری 
یهتــای جدیــد،  اســت. در جامعــه شــبکه ای، جوامــع بــا چالشــهایی چــون نابرابــری اجتماعــی، هو
پذیــری و شالوده شــکین هنادهــایی ماننــد دولــت، و فرصهتــایی چــون نقش اینترنت و شــبکه های  متایز
رو بــه رو شــده اند )معمــار و  یســیت جهــان و...  تعامــل و مهز پژوهــش، خالقیــت،  اجتماعــی در 
یافــت می کند،  یــق ماهــواره در یــون نیــز بــا هــزاران شــبکه ای کــه از طر یز مهــکاران، 1391ش، 156(. تلو
ــازی گروه هــایی تشــکیل و افــراد در آن  اطــب را تســخیر منــوده اســت. در شــبکه های حمج ذهــن و فکــر حمخ
یــخ و ســرزمیخ مشــترکی  عضــو می شــوند کــه بســیاری از آهنــا هیــچ گونــه فرهنــگ، دیــن، زبــان، تار
ــا موضوعهــای مشــترک ماننــد حقــوق بشــر،  ندارنــد و عامــل تشــکیل ایــن گروه هــا، گاه دیدگاه هــا ی
یژه جوانان،  ورزش، جنســیت، ســن و ســال، جنس گرایی، فّناوری و... اســت. بســیاری از افراد، به و

بــا توجــه بــه متایــالت خــود عالقــه و تعصــب شــدیدی نســبت بــه ایــن گروه هــا پیــدا می کننــد. 
هیــای جدیــد رســانه ای،  ازایــن رو ســرعت روزافــزون پیشــرفت انــواع رســانه های جدیــد و تولــد فّناور
تلــف اجتماعــی، فرهنگــی و ســیایس بشــر بــه جــای می گــذارد. از  یــادی را بــر حوزه هــای حمخ پیچیدگــی ز
ســوی دیگــر، ایــران کشــوری بــا حــدود یس میلیــون جــوان و حــدود پنجاه میلیــون کاربــر اینترنــت اســت 
یکا،  که بیشــتر آهنا در شــبکه اجتماعی عضو هســتند. این شــبکه ها را کشــورهای غریب مهچون امر
یــت  کانــادا و نیــز اســرائیل )کــه جنــگ نرمــی را علیــه مجهــوری اســالمی در پیــش گرفتــه اســت( مدیر
 

ّ
ــاب می کنــد دربــاره رســانه و رابطــه آن بــا بعــد اجتماعــی امنیــت مــیل می کننــد؛ بنابرایــن، ضــرورت احیج
یکــردی در ایــن مقالــه، ما به دنبال پاســخ به این پرســش هســتمی  مطالعــه و تقیــق شــود. بــا چنــیخ رو
 وجــود دارد و 

ّ
یــن و بعــد اجتماعــی امنیــت مــیل یــژه رســانه های نو کــه »چــه رابطــه ای بــیخ رســانه و به و

 برجــای می گــذارد؟«. در پاســخ بــه ایــن پرســش، ایــن فرضیــه 
ّ

چــه تأثیــری بــر ایــن بعــد از امنیــت مــیل
یــن، بــا از میــان برداشــتخ مرزهــای فرهنگــی و ســیال  بــه آزمــون گذاشــته می شــود کــه رســانه های نو
 می شــوند و در 

ّ
یــت مــیل  یــا مهــان هو

ّ
یــت افــراد، موجــب تزلــزل بعــد اجتماعــی امنیــت مــیل منــودن هو

 را هتدیــد می کنند.
ّ

نتیجــه امنیــت مــیل
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روش تحقیق
یــن و متغیــر وابســته، بعــد اجتماعــی  یــژه رســانه های نو متغییــر مســتقل در ایــن مقالــه، رســانه و به و
 اســت. بــرای آزمــون فرضیــه، از روش توصیــیـ  تلیــیل اســتفاده شــده اســت. ایــن کار بــا 

ّ
امنیــت مــیل

ــام گردیــده اســت. بــه منظــور پاســخ بــه پرســش  انــه ای، اینترنــت، و اســناد احنج هبره گیــری از منابــع کتاحبخ
 از نــگاه مکتــب کپهنــاگ، و ســپس ماهیــت و 

ّ
ســت بعــد اجتماعــی امنیــت مــیل و بــرریس فرضیــه، حنخ

یه هــای موجــود بــرریس شــده اســت. در پایــان نیــز از تأثیــر  ابعــاد رســانه و کارکردهــای آن بــر اســاس نظر
رســانه ها بــر ابعــاد اجتماعــی امنیــت ســخن بــه میــان آمــده اســت.

  
کاوی امنیت و بعد اجتماعی آن  گ؛ وا چهارچوب نظری:  مکتب کپهنا

1. مکتب کپنهاگ
»مکتــب کپهنــاک« اصطالحــی اســت کــه مــک ســوئیین بــرای آثــار و دیدگاه هــای بــاری بــوزان، ایل 
یلــد و برخــی دیگــر بــه کار بــرده اســت )McSweeney, 1996, 14(. ایــن مکتــب بــا توجــه  یــور، دو و و
ــذاری  ــیخ رهیافهتــا در راســتای پایه گ ــر مطالعــات امنیــیت اســتوار گشــته، جــزء اول ــاًل ب ــه اینکــه کام ب
جایگاهــی مســتقل بــرای مطالعــات امنیــیت اســت. بــه عبــاریت، مکتــب یادشــده، مطالعــات امنیــیت 
یژگــی دوران بعــد از جنــگ ســرد اســت، از حــوزه مطالعــات راهبــردی دوران جنــگ ســرد  را کــه از و
تفکیــک منــوده و آن را ذیــل مطالعــات روابــط بیخ امللــیل و مطالعــات راهبــردی را ذیــل مطالعات امنییت 
قــرار داده اســت. ایــن تــالش بــوزان و مهکارانــش توجــه آنــان را بــه خــارج منــودن مســائل امنیــیت از 
یه پــردازان ایــن مکتــب کتاهبــا و مقــاالت بســیاری را بــرای  دایــره تنــگ نظامــی نشــان می دهــد. نظر
یــن منوده انــد که کتــاب مــردم، دولهتا و هــراس بــوزان )1383ش(،  یــش تدو یح دیدگاه هــای خو تشــر
یلــد )1386ش( و امنیــیت  یــور و دو و چارچــویب تــازه بــرای تلیــل امنیــت اثــر مشــترک بــوزان، و
ــاره بــوث،  یــن ایــن مــوارد اســت. دراین ب یــور )1380ش( از مجلــه مهم تر کــردن و کــردن و غیرامنیــیت 
یــن تلیــل نظــری در مــورد مفهــوم امنیــت در  کتــاب مــردم، دولهتــا و هــراس بــوزان را بــه عنــوان جامع تر

.)Booth, 1991, 317( ــد ــل می دان ــط بیخ املل ــات رواب ادبی
توجــه مکتــب کپهنــاک بــه مطالعــات امنیــیت دوره پســاجنگ ســرد و تــوالت گســترده ای اســت کــه 
در حــوزه امنیــت رخ داده اســت. ایــن مکتــب، امنیــت را از جنبه هــای گوناگــون مطالعــه منــوده، امــا بــر 
برخــی جنبه هــا بیشــتر متمرکــز شــده و گاه مبتکــر و طــراح آن نیــز بــوده اســت. طرح امنیت موســع در برابر 
امنیــت مضیــق، توجــه بــه امنیــت منطقــه ای، تلــی امنیــت بــه عنــوان امــری بنیاذهــین و طــرح مفهــوم 
یــور و بــوزان دربــاره آهنــا تقیــق و بــرریس کرده انــد.  امنیــیت ســاختخ از موضوعــایت هســتند کــه بیشــتر و
یــور در مکتــب  پــس از پایــان جنــگ ســرد و در یپ گســترش مفاهــمی امنیــت، بــارى بــوزان مهــراه ال و



3 مشـــاره  دوم،  ســال 
پاییز و زمستان 1394

۸6

ــد و ایــده امنیــت اجتماعــی را مطــرح کردنــد. آهنــا ایــن کار را  ــه دادن یــی ارائ کپهنــاگ، تلیلهــاى ظر
ــام دادنــد  ــه ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادى، حمیطــی، ســیایس و نظامــی ـ امنیــیت احنج یــق توجــه ب از طر
یکــرد جدیــد، بــا توجــه بــه زمینه هــا و بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی،  )Bilgin, 2003, 213(. در رو
 از هتدیدهــای ســخت نــایش 

ً
بــه امنیــت نــگاه می شــود و عــالوه بــر فراغــت از هتدیــد، کــه عمدتــا

یــت اجتماعــی و ســرمایه های اجتماعــی جامعــه  می شــد، بــر حفــظ شــرایط مســاعد بــرای حفــظ هو
ــت اجتماعی شــده« و امنیــت  ــری چــون »امنی ــا تعابی ــت ب ــه امنی ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــردد. ای ــد می گ کی تأ
جامعه حمــور بیــان می شــود. از ایــن منظــر، امنیــت از درون جامعــه می جوشــد و نه تهنــا امنیت داخیل، 
تلف جامعــه و حکومت(  بلکــه حــیت امنیــت خارجــی بــا عنایــت بــه مناســبات داخــیل )بیخ عناصــر حمخ

فهــم و درک می شــود.

2. مفهوم امنیت از دید مکتب کپنهاگ
یــن مســئله مهــم در شناســایی مکتــب کپهنــاک، نــوع برداشــت علمــای سرشــناس ایــن  بنیادی تر
ین چهــره ایــن مکتــب، امنیــت را مفهومــی توســعه نیافته  مکتــب از امنیــت اســت. بــوزان شــاخص تر
به مشــار مــی آورد و ایــن عقب ماندگــی و توســعه نیافتگی مفهــوم امنیــت را از پنــج عامــل نــایش می دانــد 

)بــوزان، 1378ش، 20 ـ 26(: 
یگرداین تلیلگران از توجه به آن شده است؛ 1. پیچیدگی موضوع امنیت. این مسئله سبب رو

2. وجود دامنه مشترک بیخ مفهوم امنیت و قدرت در شرایط رودرویی جدی؛
کیــد بســیار رئالیســم بــر قــدرت و جنــگ، لیبراهلــا بــه  3. واکنــش علیــه رئالیســم افراطــی. بــه علــت تأ

جــای مترکــز بــر مفهــوم امنیــت، بــه مطالعــه دربــاره صلــح روی آوردنــد؛ 
4. ماهیت مطالعات استراتژیک که بیشتر بر مسائل نظامی و دفاعی متمرکز بود؛

5. استفاده ابزاری از امنیت.
هیاســت. بــه عبــارت دیگــر، امنیــت  بــه عقیــده بــوزان، امنیــت، تعامــل میــان هتدیــدات و آسیب پذیر
ــام می دهنــد )بــوزان،  تلــف بــرای رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب احنج یگــران حمخ تــالیش اســت کــه باز
ــه طــی آن، ارزشــهای اســایس  ــه می شــود ک ــه وضعیــیت گفت 1386ش، 223(. از نظــر وی، امنیــت ب
جامعــه، ماننــد حاکمیــت و متامیــت اریض، هتدیــد شــوند، امــا امکانــات ممانعــت از برانــدازی نیــز 
گــر امکانــات مقابلــه ای هبتــر و قوی تــر از امکانــات هتدیــد باشــد، امنیــت برقــرار  در دســترس باشــد. ا
گــر حجــم و خطــر هتدیــد بیــش از امکانات مقابله باشــد، موجد ناامــین خواهد بود.  خواهــد بــود، امــا ا
بنابرایــن در یــک مجلــه می تــوان گفــت کــه »امنیــت مقولــه ای اســت کــه از یک ســو، در رابطــه با هتدید 
و آســیب پذیری و از ســوی دیگــر، بــا امکانــات مقابلــه قابــل حماســبه اســت« )بــوزان، 1378ش، 12(. 
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مــوع امنیــت را »حفاظــت در مقابــل خطــر )امنیــت عمومــی( احســاس امیــین )امنیت ذهین(  وی در حمج
یــف می کنــد« )مهــان، 52(. یافهتــای شــخیص( تعر و رهــایی از تردیــد )اعتمــاد بــه در

یــی متفــاوت از بــوزان بــرای  یه پــردازان عمــده مکتــب کپهنــاگ، از حلــاظ شــکیل، تعر یــِور از دیگــر نظر ِو
ــد کــه آن را از  یت می دان ــرده اســت. وی مســائل امنیــیت را شــامل رخدادهــا و تــوال امنیــت مطــرح ک
یــش حمــروم می کننــد. ایــن مســئله مهچنــیخ  یــت مســتقل خو قابلیــت و توانــایی الزم بــرای اداره و مدیر
نظــم ســیایس را نیــز بــه تلیــل می بــرد؛ بنابرایــن بــا چنــیخ هتدیــدی بایــد بــا بســیج حداکثــری مقابلــه 
یــف می کنــد  یــه زبان شــناخیت، امنیــت را یــک حرکــت کالمــی تعر کــرد. وی ســپس بــا اســتفاده از نظر
کــه نشــانه یــا دایل نیســت کــه بــه پدیــده ای واقعــی رجــوع کنــد. بیــان یــا گفــتخ واژه امنیــت خــود یــک 
ــام می شــود، مهچــون شــرط بندی و قــول دادن یــک  کنــش یــا عمــل اســت. بــا گفــتخ آن عمــیل احنج
مقــام دولــیت یــا بیــان یــا بــه زبــان آوردن. امنیــت یــک تــول یــا رخــداد خــاص را بــه حــوزه خــاص خود 
یــژه ای بــرای اســتفاده از هــر ابــزاری می کنــد کــه بــرای  انتقــال می دهــد و بدیــن وســیله، ادعــای حــق و

.)Waver, 1995, 176( کنتــرل آن الزم باشــد
یــف پیداســت، آن دو به رغــم تفــاوت ظاهــری، در یــک امــر مشــترک هســتند  چنان کــه از ایــن دو تعر
یــف می کننــد و از ایــن حلــاظ بــه  ــر اســاس مفهــوم هتدیــد تعر و آن ایــن اســت کــه هــر دو امنیــت را ب

مطالعــات ســّنیت امنیــت نزدیــک هســتند.

3. امنیت اجتماعی
یــیت، فرهنگــی،  مکتــب کپهنــاک بــا برخــورداری از چهارچــوب ســازه انگارانه و توجــه بــه مســائل هو
یــادی بــه تــوالت نوظهــور و چالشــهای امنیــیت  مهاجــرت و نقــش آهنــا در رابطــه بــا امنیــت، تــا حــد ز
ــه  ــی ب حیخ ــرده اســت. ایــن مکتــب در مباحــث هسیت شــنایس خــود، نگاهــی تار ـ اجتماعــی توجــه ک
یژه توجه می کند. نگاه  پدیده های اجتماعی دارد و به نقش هنجارها، قواعد و فرهنگ نیز به طور و
کید بر جنبه منحصربه فرد و یگانه پدیده های اجتماعی ــ  ی و ایدئوگرافیک ــ یعین تأ تفســیرگرا، تارحیخ
و توجــه بــه ابعــاد هنجــاری در کنــار ابعــاد توصیــی و تلیــیل را می توان معّرف شناخت شــنایس مکتب 
ــه  اک ــه اســت: »ازآحنج ــوزان در کتــاب خــود، مــردم، دولهتــا و هــراس، گفت ــاری ب کپهنــاک دانســت. ب
تلــی کــه دارای منافــع و مناســبات متفــاویت می باشــند، تشــکیل شــده اســت، پــس  جامعــه از افــراد حمخ
ایــن افــراد در جامعــه خــود بــه عنــوان منبــع ناامــین تلــی می شــوند، بــه طــوری کــه هــر کــس بــه دنبــال 
گاهــی و یپ بــردن بــه هتدیــدات و منابــع ناامــین  یــج افــراد بــر اثــر آ تأمــیخ منافــع خــود اســت، امــا به تدر
گــذاری آزادی خــود بــه مرجــع مســتقیل بــه نــام  یــش و دارایی شــان، آمــاده وا خــود، بــرای حفــظ خو
یــق آن، مــردم  یــج ایــن وضعیــت بــه صــورت ســازوکاری درمی آیــد کــه از طر دولــت می گردنــد. به تدر
درصــدد دســتیایب بــه ســطوح کایف از امنیــت در مقابــل هتدیــدات جامعــه می باشــند. بــر اســاس ایــن 
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ــت  ــدی باشــد، امنی ــوی و قدرمتن ــت و ســاختار ســیایس ق ــدگاه، هــر چــه یــک جامعــه دارای دول دی
ینــه کمتــری تأمــیخ می گــردد، امــا در کشــورهایی کــه ســاختار حکومــت بــه خــویب  افــراد هبتــر و بــا هز
هنادینــه نشــده و ضعیــف باشــد، افــراد بــرای تأمــیخ امنیــت خــود بــه ســازوکارها و ابزارهــای اجتماعــی 
متوســل می شــوند. خانــواده، ایــل، ســازماهنای حمــیل در ایــن گونــه جوامــع نقــش مرکــزی پاســخگویی 

بــه نیازهــای امنیــیت فــردی را بــازی می کننــد« )بــوزان، 1378ش، 86 ـ 87(. 
یــف و بیــان کــرده اســت کــه مســئله امنیــت در اجتمــاع  بــوزان امنیــت را موضوعــی بیناذهــین تعر
یگــران می تواننــد بــه آن ارجــاع دهنــد و بــه برخــی پدیده هــا به عنــوان هتدید  یــرا باز شــناخته می شــود؛ ز
یــخ، جغرافیــا، فرهنــگ  یــف جامعــه بایــد دغدغه هــای مشــترک، تار نــگاه کننــد. از دیــد وی، در تعر
یــت مشــترک، خاطــرات و سرنوشــت افــراد جامعــه را درنظــر گرفــت. دربــاره چنــد  و از مهــه مهم تــر هو
یســت، متــدن و از مهــه  بعــدی بــودن امنیــت، او بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد تأثیــر فرهنــگ، حمیــط ز
مهم تــر مذهــب را فهمیــد. بــوزان امنیــت اجتماعــی را با قابلیهتا و توامنندهیای جامعه بــرای حمافظت از 
 شاخص ســازی کــرده و براســاس ایــن نــگاه، 

ّ
یــت و عــرف مــیل الگوهــای ســّنیت فرهنــگ، مذهــب، هو

حمافظــت از عناصــر اصــیل انســجام اجتماعــی جامعــه را شــرط تقــق امنیــت برای بقا و تــداوم جامعه 
دانســته اســت. از دیــد بــوزان، زمــاین امنیــت اجتماعــی مطــرح خواهــد بــود کــه نیــروی بالقــوه و بالفعل 
یدنیــا، 1382ش، 65(. در  یــت افــراد جامعــه وجــود داشــته باشــد )نو بــه عنــوان هتدیــدی بــرای هو
یگــران معــریف و بیــان کرده اســت که  یــن امنیــت را ذهــین و مبتــین بــر تصمــمی باز واقــع بــوزان، نقطــه آغاز
یگــران می تواننــد بــه آن رجــوع و برخــی پدیده ها  یــرا باز مســئله امنیــت در اجتمــاع شــناخته می شــود؛ ز

را بــه عنــوان هتدیــد نــگاه کننــد. 
ــه امنیــت اجتماعــی در یپ تأمــیخ امنیــت  ــمی ک ــن مکتــب درمی یاب ــردازان ای یه پ ــار نظر ــه آث ــگاه ب ــا ن ب
ــام می دهنــد.  یــش احنج یت ســازی  را بــرای اعضــای خو بــرای گروه هــای اجتماعــی اســت کــه نقــش هو
ــه جهــت داشــتخ احســاس  ــه ب مرجــع امنیــت اجتماعــی، گروه هــا و دســته های اجتماعــی  اســت ک
اندیشــه و عمــل مشــترک میــان اعضــای خــود، کلیــت منحصربه فــردی را شــکل می دهنــد و بــه دلیــل 
هبــا، مــا  برخــورداری از کلیــیت یکپارچــه، عنــوان »مــا« را بــه خــود منتســب می داننــد. ماننــد: مــا عر
یژگهیــا و خصوصیــات اســایس  کردهــا، مــا زنــان، مــا جوانــان، مــا شــیعیان و... . چنــیخ  گروه هــایی از و
یــت« یــاد می شــود؛ بنابرایــن زمــاین کــه  چــون زبــان، آداب و رســوم برخوردارنــد کــه ازآن بــا عنــوان »هو
یــت در معــرض خطــر قــرار گیــرد، امنیــت اجتماعــی هتدیــد  یــت »مــا« تعــرض شــود یــا ایــن هو بــه هو

شــده اســت. از نظــر بــوزان، ایــن هتدیــد می توانــد دارای مصادیــق گوناگــون ســخت و نــرم باشــد.
یــور نیــز حــوزه  امنیــت را بــر حســب نوعــی دوگانگــی امنیــت دولــت و امنیــت اجتماعــی در نظــر  ال و
ــیش از امنیــت دولــیت بــه مشــار می آیــد، امــا بــه عنــوان  یــور حبخ یــه  و می گیــرد. امنیــت اجتماعــی در نظر
یــده( بــه آن ارجــاع داده شــده اســت. بــا چنــیخ  ــش مســتقل هــم )کــه بــوزان از آن غفلــت ورز یــك حبخ
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نگــریش، امنیــت اجتماعــی فقــط بــا کاربــرد آن بــراى بــرریس گروههــا یــا واحدهــاى مجعی، که بــه عنوان 
واقعیهتــاى ســیایس و اجتماعــی شــناخته شــده اند، فهمیــده می شــود و مفهــوم امنیــت اجتماعــی بــا 
، گروه هــاى قومــی یــا اجتماعــات مذهــیب، 

ّ
هــر شــکل خــاص اجتمــاع ســیایس، ماننــد گروه هــاى مــیل

یــت خاص خود  اکــه مهــه  جوامــع دارای تعــدادی از گروه هــاى بــا هو ارتبــاط پیــدا مــی کنــد. حــال ازآحنج
هســتند، ایــن گروه هــا، »واحدهــاى ابتــدایی تلیــل امنیــت اجتماعــی بــه حســاب می آینــد« )صمدى 

بگــه جــان، 1384ش، 64(. 
یژگهیــای اســایس اش تــت شــرایط تغییــر و  یــور امنیــت اجتماعــی را توانــایی جامعــه بــرای حفــظ و و
یــت، جامعــه و امنیــت  یــف می کنــد. وی بــه ارتبــاط نزدیــک میــان هو هتدیدهــای واقعــی و حمتمــل تعر
یــد، بــه گونــه ای کــه توانــایی  یــِت خــود را می جو کیــد و خاطرنشــان می کنــد کــه جامعــه، امنیــِت هو تأ
یتشــان را  یــیت را داشــته باشــد و اعضــای آن نتواننــد نســبت بــه چیزهــایی کــه هو حــل اختــالالت هو
 
ً
یــور در تلیلهــای امنیــیت، جامعــه را اساســا هتدیــد می کنــد احســاس مســئولیت نداشــته باشــند. »و

یــف کــرده  ــت فرمول بنــدی شــده اند، تعر
ّ
ــت یــا اجتماعــات قومــی کــه براســاس ایــده مل

ّ
بــه معــین مل

ــاد اســایس امنیــت اجتماعــی  ــت را بنی ی ــرای تکامــل هو ــن قابلیــت، حفــظ شــرایط داخــیل ب و از ای
می دانــد« )Watson, 2005, 8(. وی بیــان می کنــد کــه در مقابــل هتدیدهــای فرهنگــی فقــط می توان 
یــت کــیس هتدیــد شــود، پاســخ ایــن هتدیــد عبــارت  گــر هو بــا به کارگیــری ابــزار »فرهنــگ« دفــاع کــرد و ا
یــور، درحایل کــه امنیــت  یهتــای موجــود« )Waver, 1995, 23(. از دیــدگاه و یــت هو اســت از »تقو
، درگیــر و دل مشــغول هتدیدهــایی اســت کــه متعــرض اقتــدار دولــت می شــوند، امنیــت اجتماعــی 

ّ
مــیل

یــت خــود را  ــر جامعــه ای هو گ ــد. ا یــت جامعــه تعــرض می کنن ــه هو ــه ب نگــران هتدیدهــایی اســت ک
واهــد داشــت؛ بنابرایــن گرچــه دولــت اکنــون حممــل و مرجــع امنیــت  از دســت دهــد، دیگــر دوامــی حنخ
نظامــی، ســیایس، اقتصــادی، اجتماعــی و حمیطــی اســت، اجتمــاع نیــز در حــد خــود، مرجــع امنیــت 

اجتماعــی به مشــار می آیــد.
 بــا توجــه بــه مباحــث بــاال می تــوان گفــت کــه امنیت اجتماعــی، اوالً حاصل فضای اجتماعی اســت؛ 
 امنیــت اجتماعــی، بــر رهــایی از اضطــراب و تعقیــب 

ً
یعــین در بســتری اجتماعــی شــکل می گیــرد؛ ثانیــا

 امنیــت اجتماعــی ناظــر بــر مبادالت اجتماعی و اســتفاده از آهنــا به مثابه فرصیت 
ً
لــت می کنــد؛ ثالثــا دال

ــداری و پیش بیــین کنشــگران اجتماعــی  ــوم پای ــه مق ــیش و اعتمادســازی اســت ک ــرای اطمینان حبخ ب
یــرا  اســت. می تــوان ادعــا منــود کــه امنیــت اجتماعــی باعــث گســترش فضــای اجتماعــی می شــود؛ ز
ــیش دولــت مطــرح شــد، فضــای جدیــدی بــه  بــا از بــیخ رفــتخ موانعــی کــه دربــاره پیامدهــای امنیت حبخ
روی اجتماعــات گشــوده و زمینه هــای جدیــدی بــرای فعالیــت گروه هــای اجتماعــی فراهــم می شــود و 
تلــف بــه رمسیــت شــناخته می شــوند و حــق حیــات، ارتقــا و هبینه ســازی شــرایط آنــان روا  یهتــای حمخ هو
ــازات بــه دلیــل نامهگــوین، پایــان  می گــردد؛ ازایــن رو، بســتر تفاوهتــا و متایزهــا رشــد می کنــد، دغدغــه حمج
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یهتــای گوناگــون بــاز می شــود.  می پذیــرد و فضــای اجتماعــی بــرای ایفــای نقــش هو
یــن عامــل در امنیــت  در بــرریس امنیــت اجتماعــی از دیــد مکتــب کپهنــاگ متوجــه شــدمی کــه مهم تر
ــا فرصــت  ــد ی ــاد هتدی یــت افــراد اســت کــه می توانــد ســبب احیج یــت اســت. تغییــر هو اجتماعــی، هو
یــت افــراد بــا اســتفاده از   گــردد؛ بنابرایــن، پیــش از بــرریس رســانه ها و تأثیــر آهنــا بــر هو

ّ
در امنیــت مــیل

یــف مرتبــط بــا آن نــگاه شــده اســت.  یــت و تعار یــات مرتبــط، بــه هو نظر
هویت

یــف می کنــد:  یــت را ایــن گونــه تعر یــت، متایــز و تشــابه مطلــق اســت. جنکینــز هو دو معنــای اصــیل هو
یشــه در زبــان التــیخ و دو معنــای اصــیل دارد. اولــیخ معنــای آن مفهــوم تشــابه مطلــق را بیــان  یــت ر هو
ــا مــرور زمــان ســازگاری و تــداوم  ــا آن مشــابه اســت. معنــای دوم آن متایــز اســت کــه ب می کنــد؛ ایــن ب
تلــف راه می یابــد )جنکینــز،  یــه حمخ را فــرض می گیــرد. بــه ایــن ترتیــب، بــه مفهــوم شــباهت از دو زاو
ــا اشــیا، دو نســبت حمتمــل را برقــرار می ســازد؛  یــت، هم زمــان میــان افــراد ی 1391ش، 5(. مفهــوم هو
ــه بــودن، ویل از دو جنبــه متفــاوت: مهاننــد دیگــران  یــت داشــتخ یعــین یگان شــباهت و تفــاوت. هو

بــودن در طبقــه خــود و مهاننــد خــود بــودن در گــذر زمــان.
یــق دربــاره آن حبــث  یــت در جامعه شــنایس، مفهومــی چندبعــدی اســت و می تــوان بــه چنــد طر هو
یــت بــه درک و تلــی مــردم از اینکــه چــه کــیس هســتند و چــه چیــزی برایشــان  کــرد. بــه بیــان کیل، هو
یژگهیــای معیــین شــکل مــی گیــرد کــه  معنــادار اســت مربــوط می شــود. ایــن درک و تلــی در پیونــد بــا و
ــد:  ین یــت ســخن می گو ــوع هو یــت دارد. جامعه شناســان اغلــب از دو ن ــایی اولو ــع معن ــر ســایر مناب ب
یــت فقــط از نظــر تلیــیل از هم جــدا و متمایز  یــت شــخیص. ایــن شــکلهای هو یــت اجتماعــی و هو هو

می شــوند، امــا درواقــع پیونــد تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد.
یژگهیــایی اســت کــه از طــرف دیگــران بــه یک فرد نســب داده می شــود.  یــت اجتماعــی بــه معنــای و هو
 چــه 

ً
یژگهیــا را می تــوان نشــانه هایی تلــی کــرد کــه آشــکار می ســازد هــر شــخص معیــین، اساســا ایــن و

یژگهیــا شــخص یادشــده را بــه افــراد دیگــری مربوط می کنــد که مهیخ  کــیس اســت. درعیخ حــال، ایــن و
یهتــای اجتماعــی ُبعــد مجعــی دارنــد. آهنــا مشــخص می کنند  یژگهیــا و کیفیــات را دارنــد. مهچنــیخ هو و
یهتــای اجتماعــی نشــان دهنده  ــر هو گ ــه و از چــه نظــر »شــبیه« دیگــران هســتند. »ا ــراد چگون ــه اف ک
ــزا از  یــت شــخیص، مــا را بــه عنــوان افــرادی جــدا و حمج شــیوه های مهســاین افــراد بــا دیگــران هســتند، هو
ین  یت شــخیص به معنای رشــد و تکو یکدیگر متمایز می کند« )گیدنز، 1386ش، 46(؛ بنابراین هو
یشــتنمان و مناســبتمان با  یــق آن، مــا معنــای یگانــه و منحصربه فردی از خو شــخیص اســت کــه از طر

جهــان پیرامــون خــود خلــق می کنمی.
یــت  ســت، هو یــت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در وهلــه حنخ یــف بیان شــده از هو بــا توجــه بــه تعار
کیفیــت ثابــت یــا ذایت نیســت، بلکــه ســاخته می شــود و ســپس  برســاخته ای اجتماعــی اســت؛ 
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ــا احســاس تعلــق اســت؛ جــزء ذایت  ــوأم ب یــت ت ــا دیگــران تغییــر می کنــد، دوم اینکــه هو در تعامــل ب
ــا گروه هــای اجتماعــی اســت کــه از اعضــای  یــت در گــروه ی اینکــه بدانــمی چــه کــیس هســتمی؛ عضو
یــت بــه تفــاوت مــا بــا دیگــران نیــز مربــوط  شــبیه بــه یکدیگــر تشــکیل شــده اند، ســوم اینکــه مســئله هو
ــیش از دانســتخ اینکــه چــه کــیس هســتمی دانســتخ ایــن اســت کــه چــه کــیس نیســتمی،  می شــود. حبخ
یژگــی در جوامع  یــت اکتســایب اســت انعطاف پذیــر اســت. شــدت و ضعــف این و اکــه هو چهــارم، ازآحنج

ــر از برخــی دیگــر اســت.  گوناگــون، متفــاوت اســت؛ یعــین در برخــی از جوامــع انعطاف پذیرت
یــت  یــت دیــین، هو ، هو

ّ
یــت مــیل تلــف واکاوی شــده اســت؛ ماننــد هو یــت در ســطوح و ابعــاد حمخ هو

جهــاین و مــواردی از ایــن قبیــل و هــر کــدام از ایــن ســطوح و ابعــاد دارای شــاخصهای بســیاری بــوده 
کــه ذکــر آهنــا خــارج از موضــوع ایــن تقیــق اســت، امــا نکتــه شــایان ذکــر ایــن اســت کــه گرایش داشــتخ 
ــد،  ــری ذهــین و رواین ان ــه ام ــت، ک ی ــه مؤلفه هــای هو ــیت، ب ی ــی شــاخصهای هو ــه متام ــا نداشــتخ ب ی
یت را می توان به حوزههای شــناخیت  وابســته اســت. به اعتقاد بســیاری از متفکران، مؤلفه های هو
)ذهــین( و روان شــناخیت )رواین( تقســمی کــرد. حوزههــای شــناخیت، ارزشــها، اعتقــادات، هنجارهــا، 
یکردهــا را شــامل می شــود و حوزه روان شــناخیت، احساســها، نیازها  گاههیــا، طــرز تلقهیــا یــا رو منادهــا، آ
یــت دیــین ســخن به میان می  آیــد، درواقع به  و متایــالت را دربرمی گیــرد؛ بــرای مثــال، هنگامــی کــه از هو
یت دیین آن احســاس خایص اســت که پیروان یک  ابعاد کارکردی و عیین دین اشــاره می شــود. هو
یــف می کنــد.  یــت مجعــی تعر دیــن را بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد و ایشــان را در تعلقشــان بــه یــک هو
یــت دیــین براســاس میــزان شــناخت فــرد از تعلــق و ارتباطــش نســبت بــه دیــین خــاص  درواقــع، هو
ــرای ایــن تعلــق و ارتبــاط قائــل اســت و باالخــره احساســهای  و پیامدهــای ارزیش مثبــیت کــه فــرد ب
خــاص فــرد نســبت بــه آن دیــن و نســبت بــه دیگــراین کــه مثــل او رابطــه ای مشــابه بــا آن دیــن دارنــد 
ــر  یــف شــخص از خــود ب ــارت اســت از: تعر یــت دیــین عب ــه بیــان دیگــر، هو یــف شــده اســت. ب تعر
اســاس داشــتخ تعلــق نســبت بــه دیــین خــاص مهــراه مالحظــات ارزیش و احســایس مترتــب بــا آن.

ــیت کــه منادهــا، 
ّ
ــیت خــاص دانســت؛ مل

ّ
 را می تــوان نوعــی احســاس تعلــق بــه مل

ّ
یــت مــیل مهچنــیخ هو

یت  ــی و فرهنــگ و ســرزمیخ معــیخ دارد. هو حیخ ســّنهتا، مکاهنــای مقــدس، آداب و رســوم، قهرمانــان تار
ــه واســطه اشــتراک داشــتخ در برخــی عناصــر  ــه گروهــی از انســاهنا، ب ــق ب  یعــین احســاس تعل

ّ
ــیل م

ــر  ــد و بازتغیی  را بازتولی
ّ

ــیل ــت م ی ــت هو ــاین، 1388ش، 361(. امسی فرهنگــی و شــبه فرهنگی )حاجی
ــیت هســتند، 

ّ
ــر مل ــش ه ــه عناصــر متایزحبخ ــا، افســانه ها و ســّنهتا،  ک ــا، خاطره ه ــدار ارزشــها، مناده پای

 یــا بــه عبــاریت بــه کشــور خــایص 
ّ

 از تعلــق فــرد بــه یــک ســرزمیخ و دولــت مــیل
ّ

یــت مــیل می دانــد. هو
 بــه معنــای احســاس مهبســتگی بــا کل اعضــای 

ّ
یــت مــیل سرچشــمه می گیــرد. بــه بیــان دیگــر، هو

ســاکن در یــک چهارچــوب ســرزمیین مشــترک اســت، بــه طــوری کــه نســبت بــه موجودیــت کل آن 
گاهــی دارنــد و بــه آن احســاس وفــاداری می کننــد.  آ
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رسانه: نظریه ها و کارکردها
بــا مطــرح شــدن امهیــت انگاره هــای ذهــینـ  ارزیش جامعــه و نقــش آن در توســعه ســیایس و اجتماعــی 
یگــران به معنــای خاص، نقش ارتباطات و رســانه های مهگاین،  بــه معنــای عــام، و رفتــار ســیایس باز
یــن عامــل شــکل دهی بــه افــکار عمومی، عقایــد و باورهای ســیایسـ  اجتماعی مردم  بــه عنــوان مهم تر
امهیــت می یابــد. درواقــع بــا پیچیــده شــدن و گســترش جوامــع اطالعــایت، امهیــت ارتباطــات در بعــد 
امنیــیت افزایــش یافتــه اســت. رســانه های مجعــی بــا در دســت گرفــتخ افــکار عمومــی، کنتــرل و هدایــت 
و هتیــج و به کارگیــری آن، نقــش جــدی در عرصــه قــدرت یافته انــد. در دوران معاصــر کــه بــه عصــر 
ــش عظیمــی از جامعه پذیری ســیایس از  اطالعــات و جامعــه اطالعــایت و ارتباطــی معــروف اســت، حبخ
یه پــردازان ارتباطی  ــام  شــده و نفــوذ و تأثیــر  ایــن ابــزار تا جایی اســت که برخی از نظر یــق رســانه ها احنج طر
یــت ذهــین، رفتــاری و حــیت ســبك زندگــی افــراد را تعیــیخ می کننــد؛  بــر ایــن باورنــد کــه رســانه ها اولو
یه های  بنابراین در این قســمت، ضمن شــناخت رســانه، دســته بندی و کارکردهای آن، برخی از نظر

موجــود در ایــن زمینــه بــرریس شــده اســت.

1. رسانه و رسانه های جمعی: مشخصات و ویژگی ها
ــه  ــه می شــود ک ــه آن دســته از وســاییل گفت ــه معــین رســاندن اســت و ب رســانه )Media( در لغــت ب
انتقال دهنــده فرهنگهــا و افــکار عــده ای باشــد )رســانهwww.fa.wikipedia.org/(. رســانه عبــارت 
یــادی را در برمی گیــرد )کازنــو، 1381ش، 3(. مهچنــیخ رســانه  از وســایل ارتباطــی اســت و حاملهــای ز
یافــت آن.   پــیل اســت بــیخ حمــل وقــوع حادثــه، حمــل تولیــد خبــر، حمــل یــا منبــع ارســال پیــام و حمــل در
ــر دیگــر، وســایل ارتباط مجعــی، اصطــالح  ــه تعبی ــی و ب ــا عموم از ســوی دیگــر، رســانه های مجعــی ی
کــه توجــه  تــیخ »Media« اســت و منظــور از آن، دســته ای از وســایل هســتند  فاریس شــده واژه ال
یــادی را بــه خــود جلــب کــرده  و در متدهنــای جدیــد به وجــود آمده انــد. اصطــالح �رســانه های  تعــداد ز
ارتبــاط مجعــی� بــه طــور کیل بــرای وســاییل بــه کار مــی رود کــه مــردم جامعــه از آن بــرای اعــالم پیامهــا 
ــا  ــاط ب ــن رســانه ها براســاس شــیوه ارتب ــد. ای ــه یکدیگــر اســتفاده می کنن ــال مفاهــمی ب ــکار و انتق و اف
اطــب، کارکردهــای خــاص و مســائیل از ایــن دســت، بــه ســه نــوع دســته کیل چــایپ )مطبوعــات،  حمخ
یــون( و الکترونیکــی )تارمناهــای اینترنــیت،  یز ــالت و...(، دیــداری ـ شــنیداری )رادیــو و تلو کتــاب، حمج

ــازی اجتماعــی و...( تقســمی می شــوند )اســدی، 1385ش، 35(. شــبکه های حمج
ــوع از رســانه ها هســتند. رســانه های چــایپ  ین ن ین و شناخته شــدهتر رســانه های چــایپ شــاخصتر
یــن انــواع  گونــه رســانه ها قدمییتر ــالت و امثــال آن. ایــن  کتــاب و حمج عبارت انــد از مطبوعــات، 
رســانه های گروهــی به مشــار میآینــد. روزنامه هــا بــه دلیــل ماهیــت و نــوع انتشــار کــه دســتریس روزانــه و 
مســتمر مــردم بــه اخبــار و اطالعــات را فراهــم می کننــد، بســیار مــورد توجــه عمــوم هســتند. ایــن ابــزار 
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اطالع رســاین یکــی از رســاهنای تأثیرگــذار در ســطح جامعــه هســتند. مطالــب درج شــده در روزنامه هــا 
یادی برای  به ســرعت در ســطح جامعه منتشــر میشــود و از حلاظ روان شــنایس در بیخ مردم رغبت ز
ــالت  بازگــو کــردن مطالــب ایــن رســانه مهــگاین وجــود دارد )درودی، 1387ش، 30(. روزنامه هــا و حمج
یــارویی عقایــد، نقــد مســائل جامعــه، مطلــع ســاختخ  بــا انتقــال اخبــار و تفاســیر، بیــان آرا و عقایــد، رو
ــاز  ــاد فضــای ب یــات مــردم و منعکــس کــردن پاســخهای حکومــت می تواننــد در احیج حکومــت از نظر
ســیایس و پیشــرفت جامعــه، ســهم بســزایی داشــته باشــند؛ مهچنــیخ نقــل قــول از یــك روزنامــه معتبــر 
گاهــی و توجــه بــه مســائل اجتماعــی و خــود یکی از عوامل تشــخص  بــرای دیگــران، بــه نوعــی مبــّیخ آ
یــق رســانه های نوشــتاری بــه  ــه از طر اجتماعــی به مشــار میآیــد. بســیاری بــر ایــن عقیدهانــد کــه آحنچ
یــرا بــه گیرنــدگان و  اطبــان منتقــل میشــود، پیــش از مطالــب دیگــر، در حافظــه افــراد بــایق میمانــد؛ ز حمخ

 .)Barker, 2002, 104( ــال اندیشــیدن میدهــد اطبــان خــود بیشــتر حمج حمخ
یــون را می تــوان در زمــره رســانه های دیــداری ـ شــنیداری قــرار داد.  یز رســانه هایی مهچــون رادیــو و تلو
یــر را بــه صــورت ممکــل صــدا در خــود  یــون بــه علــت اینکــه تصو یز در بــیخ ایــن گونــه رســانه ها، تلو
ین رســانه   یون تأثیرگذارتر یز اطبــان خــود از نفــوذ بیشــتری برخوردار اســت. تلو مجــع کــرده اســت، در حمخ
فعــال در عرصــه اجتماعــی و فرهنگــی و از ابزارهــای مؤثــر در تثبیــت یــا تغییــر ســبک زندگــی اســت. 
یــن را در ســایه خــود درآورده  نفــوذ بــاالی ایــن رســانه ارتباطــی بــه گونــه ای اســت کــه ارتباطــات نو
یژگهیــای خــاص و بــا توجــه بــه وســعیت کــه در میــدان  اســت. »ایــن رســانه بــه خاطــر برخــورداری از و
عمــل خــود دارد، می توانــد جنبه هــای متعــددی از زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد در جامعــه را 
ــی، 1384ش، 30(. ایــن  تــت تأثیــر خــود قــرار دهــد کــه ســبک زندگــی از مجلــه آن هســتند« )مرحیج
ــاد دگرگــوین در مهــه شــئون زندگــی افــراد را دارد. تــول بنیــادی زندگــی معاصــر  ابــزار مؤثــر توانــایی احیج
ــان ســخن پراکین در  ی ــا جر ــه انســاهنای منفعــیل اســت کــه مهســو ب تبدیــل شــدن تودههــای مــردم ب
یــون ایــن قــدرت را دارد کــه نوعــی مهنــوایی در عادهتــا، رفتــار و نیازهــای جامعــه  یز حرکت انــد. تلو
یــون، زمیهنســاز نگرشــهای اجتماعــی  یز به وجــود آورد. گیدنــز معتقــد اســت رســانه ها از مجلــه تلو
هســتند )گیدنــز، 1378ش، 33( و تأثیــری اســایس در ســاخت فرهنگــی، ســبک زندگــی، گســترش 

گاهــی و مفهومســازی دارنــد.  آ
منــاد بــارز عصــر اطالعــات، شــبکه متشــکل از رایانه هــای به مهپیوســته در سراســر جهــان، یعــین 
ین ابــزار ارتباطــی جهــان اســت کــه بــه مهــه زوایــای زندگــی انســان  اینترنــت، اســت. اینترنــت پررشــدتر
یــون در شــانزده ســال و رایانــه در  یز امــروز نفــوذ کــرده اســت. مســیر رشــدی کــه رادیــو در 38 ســال، تلو
یــای مــك لوهــان مبــین  ســیزده ســال داشــته، اینترنــت در چهــار ســال پیمــوده اســت. اینترنــت بــه رؤ
شــیده و بســیاری از فاصله هــا را از بــیخ بــرده اســت. گســتردگی و تنــوع  بــر دهکــده جهــاین تقــق حبخ
اطالعــات موجــود و ســرعت دســتریس فزاینــده اســت کــه حجــم بســیار وســیعی از اطالعــات را در 
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ــار میلیون هــا اســتفاده کننده  ــه طــور هم زمــان در اختی ورای حمدودیــت زمــان و مــکان، به ســادگی و ب
ــاد تغییــرات اســایس و وســیعی در ماهیــت و اشــکال ســبک زندگــی  قــرار میدهــد. اینترنــت در حــال احیج
تلــف، اعــم از پیشــرفته و درحال توســعه اســت. اینترنــت رســاهناى بــا بــرد خــوب و تأثیــر  در جوامــع حمخ
اطــب اســت )دهشــیری، 1388ش، 18(. اینترنــت رســاهنای اســت کــه  یــادى روى حمخ و نفــوذ بســیار ز
یــت خــود از دیگــران اســتفاده کننــد. اینترنــت فضــایی  افــراد می تواننــد از آن بــرای متمایــز ســاختخ هو
یتال می توان  یژگهیای رســانه های دحیج ین و مناســب برای خالقیت و کنشــگری اســت. از مجله مهم تر
بــه عــدم مترکــز، ظرفیــت بــاال، فعالیــت متقابــل و انعطافپذیــری شــکل و حمتــوا اشــاره کــرد؛ بــه ایــن معنــا 
 در دســت عرضه کننــده ارتبــاط نیســت، بلکــه کاربــر 

ً
کــه در فضاهــای اینترنــیت، ارائــه مطالــب عمدتــا

در ایــن مــورد نقــش کلیــدی دارد. شــاید بتــوان گفــت ســادگی اســتفاده از آن و مهچنــیخ جذابیــت آن 
بــرای جوانــان، آن را بــه رســانه ای تبدیــل کــرده کــه از ظرفیــت بســیاری در تعیــیخ نــوع ســبک زندگــی 

جوانــان برخــوردار اســت. 
ــازی اســت.  یــن تــول اخیــر در بعــد ارتبــاط مجعــی اینترنــت، ظهــور شــبکه های اجتماعــی حمج بزرگ تر
ازی، نســل جدیدی از وب ســایهتای اینترنیت هســتند. در این وب ســایهتا،  شــبکه های اجتماعی حمج
ــازی بــا هــم مجــع می شــوند و مجاعهتــای آنالیــن را  کاربــران اینترنــیت حــول حمــور مشــترکی بــه صــورت حمج
تشــکیل می دهنــد. شــبکه های اجتماعــی، متناســب بــا نــوع موضــوع فعالیتشــان، امکانــات دیگــری 
یدئوهــا و فایلهــای کامپیوتــری  هیــای آنالیــن، قابلیــت آپلــود کــردن و از قبیــل خبرخواهنــای ایترنــیت، باز

ینه هایشــان دارنــد. و برقــراری ارتبــاط بــا ســایر رســانه های شــخیص را نیــز در بــیخ گز
شــبکه های اجتماعــی، حمــل گردمهــایی صدهــا میلیــون کاربــر اینترنــت اســت کــه بــدون توجــه بــه مــرز، 
زبــان، جنــس و فرهنــگ، بــه تعامــل و تبــادل اطالعــات می پردازنــد. شــبکه اجتماعــی، ســاختاری 
ــا چنــد نــوع  ــا ســازماین تشــکیل شــده کــه توســط یــک ی اجتماعــی اســت کــه از گروه هــای فــردی ی
یفهــای  ــه هــم متصــل شــده اند )پراتکانیــس، 1378ش، 29(. در بیشــتر تعر خــاص از وابســتگی ب
کیــد می شــود. برخی از  مطرح شــده از شــبکه اجتماعــی، بــر دو عامــل »اشــتراک گذاری« و »تعامــل« تأ
شــیده و رســانه اجتماعــی را رســانه ای دانســته اند کــه  یفهــا، تولیــد و انتشــار حمتــوا را امهیــت حبخ ایــن تعر
ــام می شــود. ایــن تولیدات   یدئــو، صــدا، مــتخ یــا چنــد رســانه ای در آن توســط کاربــران احنج امــور تولیــد و
 Capilanou, 2010,( در حمیــط اجتماعــی ســایبر منتشــر و بــیخ مهتایــان بــه اشــتراک گــذارده می شــود
12(. یــک شــبکه اجتماعــی، ســاییت اســت کــه در مرحلــه اول، بــه افــراد و ســازماهنا اجــازه می دهــد 
ــاد کننــد و در مرحلــه دوم اجــازه می دهــد ایــن صفحــات بــر اســاس  صفحــات خودشــان را روی آن احیج
مشــترکات گوناگون به هم متصل شــوند. وقیت صحبت از شــبکه اجتماعی می شــود باید به جامعه 
موعــه ســایهتایی اســت کــه  کاربــری هــم اشــاره کــرد. در حقیقــت یــک شــبکه اجتماعــی، ســایت یــا حمج
بــه کاربــراین کــه دوســت دارنــد عالقه مندهیــا، افــکار و فعالیهتــای خودشــان را بــا دیگــر بــه اشــتراک 
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ــه  ــرای مهــیخ اســت ک ــد )ب ــه اشــتراک بگذارن ــان ب ــا آن ــز ایــن مســائل خــود را ب ــد و دیگــران نی بگذارن
گ به دانســتخ اطالعات خواننــدگان گراییش  یســنده وبــال یرا نو گ شــبکه اجتماعــی نیســت؛ ز وبــال
گســتان را می تــوان شــبکه اجتماعــی خــاص دانســت(. در کل شــبکه های اجتماعــی  نــدارد، امــا وبال
ــا اضافــه شــدن  ــور جســتجوگر ب ــا اســتفاده از یــک ســایت ســاده ماننــد موت ســایهتایی هســتند کــه ب

امکانــایت ماننــد چــت، امییــل و...، اشــتراک گذاری را بــه کاربــران خــود عرضــه می کننــد. 
ــران می تواننــد  ایــن شــبکه ها در قالــب وبــگاه و ســایت اینترنــیت، حمیطــی را فراهــم می کننــد کــه کارب
یــری در آهنــا بارگــذاری و در مورد  عالقه مندهیــای خــود را بــا اســتفاده از منادهــای متــین، صــویت و تصو
یــت، کاربران  ــاد پروفایــل و تمکیــل مراحــل عضو یــات بــا یکدیگــر گفت وگــو کننــد. پــس از احیج ایــن حمتو
ــا کمــک قابلیهتــای چندرســانه ای ســایت، ماننــد گذاشــتخ عکــس،  ــا مشــارکت در ایــن فضــا و ب ب
، حمتــوا یــا لینــک بــه حمتواهــای بیــروین، فضــای خــود را توســعه می دهنــد. به اختصار شــبکه های  مــتخ
ــاز بــه اشــتراک  کاربــران آن، حمج کــه  ــازی عبارت انــد از: جامعــه ای برخــط )آنالیــن(  اجتماعــی حمج
یــر، فیلمهــا، نرم افزارهــا و...، برقــراری ارتبــاط با دیگران و کشــف نشــاین ارتبــاط افراد  اطالعــات، تصاو
جدیــد هســتند. ایــن شــبکه های اجتماعــی حمیطــی هســتند کــه در آن، اعضــا بــا مشــارکت و مهفکری 

و بــا اســتفاده از برنامه هــا، حمتــوای وب را می ســازند.
2000م،  و   1997 ســاهلای  بــیخ  کــه  بــود   SixDegrees.com اجتماعــی،  شــبکه  ســایت  اولــیخ 
فعالیــت می کــرد. ایــن ســایت کاربــران را قــادر می ســاخت تــا پروفایلهــایی، بــرای ارتبــاط بــا دوســتان و 
یادی از ســایهتای شــبکه  اد منایند. در ســاهلای 2000م، تعداد ز جســت وجوی پروفایلهای دوســتان احیج
 Friendster, Live Journal, Orkut, Lunarــوان بــه اجتماعــی پیــدا شــد کــه در میــان آهنــا می ت
یــن ســایت  My Spac , Face book ،storm  اشــاره کــرد. »فیس بــوک« )Face book( بزرگ تر
یان هاروارد  شــبکه اجتماعی در ســطح جهاین اســت. این شــبکه یک ســایت داخیل برای دانشــجو
یــج، گــروه هــدف خــود را تــا ســال 2006م بســط داد، بــه گونــه ای هر کس می توانســت به  بــود کــه به تدر
یــن ســایت  آن ملحــق شــود. در زمــان حاضــر ایــن ســایت یــک بیلیــون کاربــر دارد کــه آن را بــه بزرگ تر

شــبکه اجتماعــی تبدیــل می کنــد.
چــه رســانه را بــه شــرحی کــه در جــدول مشــاره 1 آمــده اســت تقســمی  ــی نیــز می تــوان تارحیخ حیخ از حلــاظ تار

کــرد )رک: جــدول 1(.
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ی وسایل ارتباط مجعی حیخ جدول 1. سیر تار

ی  ین سیر تار
وسایل ارتباط 

مجعی

 1. زبان و بیان شفاهی  2. خط و نوشته دسیتاولیه

ثانویه
یون  یز  1. چاپ، کتاب ومطبوعات 2. سینما، رادیو و تلو
3. ارتباطات راه دور: تلگراف، تلفن و ماهواره 4. اینترنت و 

ازی فضای حمج

2. کارکرد رسانه های جمعی
یه پــردازان ایــن حــوزه  بــا توجــه بــه ماهیــت و دســته بندی رســانه های موجــود، تلیلگــران و نظر
یــف منوده انــد. آشــنایی بــا ایــن کارکردهــا پیش نیــاز  کارکردهــای گوناگــوین را بــرای رســانه های مجعــی تعر

 اســت. 
ّ

درک تأثیــر رســانه ها بــر ُبعــد اجتماعــی امنیــت مــیل
هارولــد الســول اولــیخ کــیس اســت کــه در مقالــه ای بــه ســال 1948م، بــه موضــوع کارکــرد رســانه های 
ــرن  ــی نیمــه اول ق حیخ ــه ارتباطــات مجعــی در تــوالت تار ــرد. توجــه الســول ب ــاط مجعــی توجــه ک ارتب
بیســم، یعــین رشــد وســایل ارتبــاط مجعــی، ماننــد روزنامه هــا و رادیــو و وقــوع جنــگ جهــاین اول و 
یشــه دارد. الســول در مقالــه خــود بــرای رســانه های مجعــی ســه کارکــرد  ، ر نقــش رســانه ها در ایــن بــیخ

یــف کــرده اســت:  اصــیل تعر
1. نظارت بر حمیط )نقش خبری(؛

2. مهبستگی اجتماعی در واکنش به حمیط )نقش راهنمایی(؛
3. انتقال میراث فرهنگی از یك نسل به نسل دیگر )نقش آموزیش(.

بــا عنــوان  کــه نظــارت، مراقبــت، هتیــه و رســاندن اخبــار اســت، رســانه ها  کارکــرد  ســتیخ  در حنخ
یدادهــا و شــرایط موجــود در جامعــه و جهــان، اشــاره بــه  اطالع رســاین بــه تأمــیخ اطالعــات دربــاره رو
ــل، 1380ش، 109(.  ــد )مــك کوای ــوآوری، ســازگاری و پیشــرفت می پردازن ــدرت، تســهیل ن ــط ق رواب
، تفســیر و اظهارنظــر درباره  ــاد مهبســتگی اجتماعــی، عبــارت اســت از »تبییخ دومــیخ کارکــرد، یعــین احیج
یدادهــا و اطالعــات، جلــب محایــت بــرای قــدرت و هنجارهــای موجــود و جاافتــاده،  معنــای رو
یت هــا  ــاد وفــاق اجتماعــی، تنظــمی اولو اجتماعــی کــردن، مهاهنــگ کــردن فعالیت هــای پراکنــده، احیج
و درجــات شــأن مــردم« )مهان جــا(. کارکــرد مهبســتگی رســانه ها می توانــد بــرای جلوگیــری از هتدیــد 

یــت منایــد. ثبــات اجتماعــی بــه کار رود و اغلــب افــکار عمومــی را کنتــرل و مدیر
ســومیخ کارکــرد اصــیل وســایل ارتبــاط مجعــی انتقــال فرهنــگ اســت. رســانه ها در حکــم انتقال دهنــده 
فرهنــگ بــرای انتقــال اطالعــات، ارزشــها و هنجارهــا از یــك نســل بــه نســل دیگــر و از افــراد جامعــه به 

ین و تانــکارد، 1381ش، 11(.  تازه واردهــا کاربــرد دارنــد )ســور
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یــح« نیــز بــه ایــن ســه کارکــرد اضافــه  رایــت در ســال 1960م، کارکــرد چهارمــی بــا عنــوان »ســرگرمی و تفر
ــش انتقــال فرهنگــی نیــز به مشــار می آیــد. ایــن نقــش بــا توجــه  کــرد. کارکــرد ســرگرمی مهــواره جــزیئ از حبخ
ین حــوزه اثرگــذاری را در ارتباطــات  بــه تأثیــر غیرمســتقیمی کــه در جامعه پذیــری افــراد دارد، بیشــتر

یــن بــه خــود اختصــاص می دهــد.  نو
برخــی دیگــر اهــداف )کارکردهــا( رســانه ها از نظر مك کوایل )1382( عبارت انــد از: 1. تأمیخ اطالعات 
یدادهــا و شــرایط موجــود در جامعــه و جهــان؛ 2. تبیــیخ و تفســیر و اظهارنظــر دربــاره معنــای  دربــاره رو
ــاد وفــاق اجتماعــی؛ 5. تکــمی و حفــظ ارزشــهای  یدادهــا و اطالعــات؛ 3. اجتماعــی کــردن؛ 4. احیج رو
مشــترك؛ 6. کاســتخ از تنشــهای اجتماعــی؛ 7. کســب رضایتمنــدی و خشــنودی بــرای افــراد )کســب 
گاهــی، کســب تأییــد برای ارزشــهای شــخیص، پیدا کردن بینــش راجع  احســاس امنیــت بــه واســطه آ

بــه اوضــاع و احــوال دیگــران، مهــدیل اجتماعــی و...(. 
مــك کوایــل تأثیــر رســانه ها را بــه ســطوح فــرد، گــروه، یا ســازمان، هناد اجتماعی، جامعــه کل و فرهنگ 
تقســمی منــوده و انــواع تأثیــرات رســانه را نیــز شــامل تأثیــرات شــناخیت )کــه بــا دانــش و عقیــده ســروکار 
دارد(، تأثیــرات عاطــی )کــه بــه نگرشــها و احساســات برمی گــردد( و تأثیــرات رفتــاری دانســته اســت 

)مــك کوایــل، 1382ش، 360(. 
اطــب و ســپس رفــع اهبــام بــا تفســیر اخبــار و بــه ایــن ترتیــب  ــاد اهبــام در حمخ تأثیــرات شــناخیت: 1. احیج
دیــد ســاختار اجتماعــی. )اهبــام، نــایش از برخــورد اطالعــات متناقــض بــا یکدیگــر اســت. هنــگام  تج
یافــت می کنند،  رخ دادن وقایــع غیرمنتظــره یــا اوضــاع خــاص، مــردم پیامهــایی متناقــض از رســانه ها در
ویل منی داننــد چگونــه آن را تفســیر کننــد و بــر اثــر ایــن فشــار، رســانه ها در مرحلــه بعــد، بــا اطالعــات 
کامل تــر ایــن اهبــام را رفــع می کننــد. بــه ایــن ترتیــب تفســیرها را حمــدود می کننــد و بــا اهبــام زدایی ســبب 
یــژه در کشــورهای درحال توســعه ــــ می شــوند(؛ 2. شــکل دادن بــه  دیــد ســاختار اجتماعــی ــــ به و تج
نگــرش مــردم کــه بــه واســطه تکیــه آهنــا بــه رســانه ها بــه عنــوان منابــع مهــم اطالعــایت به وجــود می آیــد؛ 
ــرار می دهنــد و  اطبــان خــود ق ــار حمخ 3. برجسته ســازی؛ یعــین رســانه ها واقعیهتــای معیــین را در اختی
ــه رســانه ها از آهنــا ســخن  ــان از بــیخ واقعیت هــای گســترده فقــط متوجــه آهنــایی می شــوند ک اطب حمخ
اطبــان در ایــن بــیخ غافــل شــد؛ 4. گســترش نظام هــای  گفته انــد؛ البتــه نبایــد از تفاوت هــای فــردی حمخ
اطبــان؛  عقیــدیت؛ ایــن امــر بــه کارکــرد آمــوزیش رســانه ها برمی گــردد؛ 5. تأثیــر رســانه ها بــر ارزش هــای حمخ
ــه صــوریت  ــد و ب ــه رســانه ها مطلوبیــت هنــایی وضعیــت موجــود را نشــان می دهن ــب ک ــن ترتی ــه ای ب

اطبــان می شــوند.  یع در پاالیــش و وضــوح ارزشــها میــان حمخ غیرمســتقمی، ســبب تســر
ــان و پاســخهای هیجــاین آهنــا؛  اطب ــك از حمخ ی ــر احساســات هر ــر رســانه ها ب ــرات عاطــی: 1. تأثی تأثی
اطبــان بــا حمتــوای خشــونت بار یــا دارای برخوردهــای کالمــی رســانه ها،  یــارویی بلندمــدت حمخ رو
اطبــان را بــه دنبــال دارد و یب عاطفگــی و عالقــه نداشــتخ بــه یــارای دادن  پذیــری حمخ یب حــیس یــا تأثیر



3 مشـــاره  دوم،  ســال 
پاییز و زمستان 1394

9۸

دیگــران را ســبب می شــود کــه در نتیجــه، احســاس نگــراین و ناامــین مــردم را بســیار افزایــش می دهــد؛ 
یشــتین حاصــل از ضعــف روابــط اجتماعــی کــه علــت اصــیل آن نبــود اطالعــات صحیــح  2. یب خو

دربــاره گروههــا و دســته هایی اســت کــه مــردم بــه آهنــا تعلــق ندارنــد. 
اطبــان رفتــاری اســت کــه اولــیخ مرحلــه آن، فعــال  تأثیــرات رفتــاری: ســومیخ تأثیــر رســانه ها بــر حمخ
ــاد نگرشــهای جدیــد  اطبــان اســت. رســانه ها ایــن تأثیــر را بــه وســیله احیج ســاختخ یــا منفعــل کــردن حمخ
ــه ســبب ترغیــب  ــد ک ــوه می دهن ــایت جل ــان مهــم و حی ــور را چن ــع برخــی ام حمقــق می ســازند و درواق
ــام دادن آن می شــوند یــا برعکــس، انفعــال آهنــا را در مواجهــه بــا آن مســئله موجــب  اطبــان بــه احنج حمخ
می گردنــد؛ بــرای منونــه می تــوان ایــن تأثیــر را در زمــان انتخابــات مالحظه کرد که چگونه رســانه ها افراد 

ــکارد، 1381ش، 413(.  ین و تان ــا برعکــس )ســور ــد ی ــرای مشــارکت ترغیــب می کنن را ب
یکــی ارتباطــات، وظایــف اجتماعــی رســانه های مجعــی را بــه وظایــف ارتبــاط  روژه کلــوس، اســتاد بلژ
گاهــی از وقایــع و حــوادث روز را در دســته  فکــری و وظایــف رواینـ  اجتماعــی تقســمی کــرده و اطــالع و آ
اول و حفــظ ســالمت فکــری، توجــه بــه آرامــش افــراد و رهــایی از دهلره هــا را در دســته دوم ایــن وظایف 

قــرار داده اســت )معتمدنــژاد، 1379ش، 11(. 
یح کارکــرد و کژکارکــرد رســانه ها چنــیخ بیــان منوده انــد: یــك عمــل بــه تهنــایی  ین و تانــکارد در تشــر ســور
ســتیخ کارکــرد رســانه ها، کــه نظــارت و مراقبــت  هــم می توانــد کارکــرد و هــم کژکارکــرد داشــته باشــد. در حنخ
و هتیــه و رســاندن اخبــار اســت، کارکــرد نظــارت می توانــد موجــب چندیــن کژکارکــرد هــم شــود. با توجه 
کیــد بیــش از حــد بر  بــه ایــن نکتــه، رســانه ها اغلــب خطرهــای احتمــایل را بــه مــا هشــدار می دهنــد، تأ
ین و تانــکارد، 1381ش،  خطرهــا و هتدیدهــا، احتمــاالً بــه وحشــت در جامعــه منجــر می شــود )ســور

 .)451
بــه نظــر کورمــك، یکپارچگــی و جامعه پذیــری کارکــرد اصــیل رســانه های مجعــی در جوامــع مــدرن 
یهتــای   از میــان هو

ّ
یــت مــیل ــاد یــك هو اســت. عــالوه بــر ایــن، رســانه های مجعــی نقــش مهمــی در احیج

قومــی ـ فرهنگــی فرعــی جامعــه دارنــد )مهــرداد، 1380ش، 96(. 
ــار و  یژگهیــا و امتیــازات متعــدد دیگــری نیــز هســتند کــه  برخــی آث رســانه های دنیــای کنــوین دارای و
ــاد  هتــا، احیج

ّ
ــان مل ــارت اســت از: تســهیل مهگــرایی می کارکردهــای مثبــت و شــایع آهنــا به اختصــار عب

گاههیــای  ــش و آ ــش دان ــیل، توســعه  شهرنشــیین، افزای  و بیخ املل
ّ

ــیل ــه ای و م هنادهــای حمــیل، منطق
مــردم، افزایــش درآمــد ســرانه، توســعه اقتصــادی و ســیایس، افزایــش مناســبات فرهنگــی و مبــادالت 
 و افزایــش ســطح مشــارکت اجتماعــی، 

ّ
اقتصــادی و اجتماعــی و علمــی، پیشــبرد سیاســهتای مــیل

مهراهــی بــا افــکار عمومــی بــرای مشــروعیت و تقســمی قــدرت و دموکراتیــك شــدن حکومــت، کمــك بــه 
صــص و باال بردن ســطح دانش فــیّن و نوآوری  ــاد تخ برقــراری صلــح جهــاین، کارکــرد اطالع رســاین، احیج

امــد. یــان آزاد اطالعــات کــه بــه آزادی بیشــتر جوامــع می احنج و کمــك بــه توســعه ســیایس و جر
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3. رسانه: دیدگاه ها و نظریه ها

1ـ3. آلوین تافلر
یــن تافلــر متــدن بشــرى را بــه ســه مرحلــه تـــقسمی می کنــد کــه مرحلــه کشــاورزى، مرحلــه صنعــیت و  آلو
مرحلــه فراصنعــیت یــا عصــر ارتباطــات و اطالعــات را شــامل می شــود. در عصــر فراصنعــیت، قــدرت در 
دســت کســاین اســت که شــبکه هاى ارتباطی و اطالعایت را در اختیار خود دارند )تافلر، 1376ش، 
یخ  یــخ، یعــین کشــاورزى، صنعــیت و ارتباطــات، منــاد موج ســوم تار 57(. تافلــر بــا طــرح ســه مرحلــه تار
یع اطالعــات و گســترش ارتباطــات، بــه تغییــرات اســایس در  را رایانــه می دانــد کــه بــا تبــادل ســر
یژگهیاى ســاخت ارتباطات  ســاختارهاى ســیایس، اجتماعی، اقتصادى و فرهنگی منجر می شــود. و
در مــوج ســوم از نظــر تافلــر عبارت انــد از: واکنش پذیــرى، تــرك، تبدیل پذیــرى از یــك رســانه به رســانه 

دیگــر و انتقال پذیــرى و اصــل حضــور در مهــه جــا )تافلــر، 1372ش، 125(.

2ـ3. مارشال مك لوهان
بــه نظــر مــک لوهــان، وســایل ارتبــاط مجعــی وســیله »گســترش انســان« یــا امتــداد حــواس اوســت؛ 
بدیــن معنــا کــه هــر وســیله، امتــداد یکــی از حــواس انســاین اســت؛ بــرای مثــال خــط،  امتــداد چشــم و 
یافــت مطالب و  یــق ایــن وســایل، انســان قــدرت بیشــتری بــرای در رادیــو، امتــداد گــوش اســت و از طر
اطالعــات و اخبــار یافتــه و ماننــد آن اســت کــه بــه انســاین بزرگ تــر، قوی تــر و دارای حــوایس نیرومندتــر 
و گســترده تر در ایــن جهــت تبدیــل شــده اســت. امــا نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد کــه رســانه الجــرم 
حکــم صــایف یــا فیلتــر را دارد و دیــدگاه خــایص را بــه فــرد تمیــل می کنــد. از اینجاســت کــه می تــوان 
یافــت ذهــین از واقعیــت را ارائــه می دهنــد.  ــش پیــام، پنــداری از واقعیــت یــا نوعــی در گفــت وســایل پخ

ینــو، 1364ش، 81(.   بــه قلــب حقایــق دســت می زننــد )کاز
ً
بــه تعبیــر دیگــر، اجبــارا

یــق تعــادیل بــا نســبت احساســات، بــا  یــه مــک لوهــان ایــن اســت کــه مــردم از طر ین نظر اســایس تر
یــژه ای مطــرح شــود.  حمیــط ســازگار می شــوند و رســانه اصــیل عصــر، باعــث می شــود نســبت حــیس و
مهــیخ امــر نیــز ســبب تــت تأثیــر قــرار گرفــتخ درک می گــردد. مــک لوهــان متــام رســانه ها را توســعه یــک 
توانــایی ذهــین انســاین و غلــو و اغــراق حــس می دانــد )لیتــل جــان، 1384ش، 730(. مــک لوهــان 
یــخ را از نظــر ارتبــاط، در دوراهنــای متــدن  ارتبــاط را مــدار هســیت اجتماعــی دانســته و حرکــت تار
ــر وســایل ارتباطــی الکترونیــک  ــا بصــری و متــدن مبتــین ب باســتاین بــدون خــط، متــدن دارای خــط ی
بــرریس کــرده اســت. وی معتقــد اســت کــه عصــر الکترونیک ســبب نزدیکی شــده و دنیــا را در »دهکده 
جهــاین« مجــع کــرده اســت. مــک لوهــان مهــراه رابــرت اینیــس معتقــد اســت رســاهنهای ارتباطــی 

یــخ را رســانه های غالــب هــر عصــر و زمــان هدایــت می کننــد.  »عصــاره متدن« انــد و تار
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3ـ3. دیوید رایزمن 
هیــای رســانه ای و مظاهــِر  ــا اشــاره بــه پیامدهــای ســوء فّناور یــد رایزمــن در کتــاب تــوده تهنــا، ب دیو
ــاذ دیدگاهــی فرهنگــی و  یــک آن را نقــد و بــرریس کــرده اســت. وی بــا اتخ یه تار پیشــرفت مدرنیتــه، ســو
توجــه بــه نــوع شــخصیت در تقســمی بندی مراحــل زندگــی بشــر، ســه نــوع شــخصیت را از هــم تفکیک 
می کنــد: شــخصیت ســّنت راهبــر، شــخصیت درون راهبــر و شــخصیت دگرراهبــر )کازنــو، 1380ش، 5 ـ 

.)24
 
ً
شــخصیت ســّنت راهبــر: مشــخصه ایــن نوع شــخصیت، فقــدان تــرک اجتماعی و پیوندهای نســبتا
 ســاده ای کــه از کودکــی بــا 

ً
ثابــت طایفــه ای و قبیلــه ای اســت. فــرد در جوامــع ســنیت، از قواعــد نســبتا

خــون او عجــیخ شــده اســت متابعــت می کنــد و دربــاره آن چــون و چــرا هــم منی کنــد.
شــخصیت درون راهبــر )فردگــرا(: ســرآغاز ظهــور ایــن نــوع جوامــع را می تــوان پیدایــش صنعــت چــاپ 
دانســت. ایــن صنعــت موجــب رواج انــگاره فــردی در جوامــع شــده اســت. در ایــن مرحلــه، افــراد، 
یــژه کــودکان، خــود را بــا کتــاب در گوشــه ای خلــوت می خواهنــد؛ بنابرایــن زمینــه جــدایی فــرد از  به و

مجــع، خودبه خــود فراهــم می شــود و مصلحــت فــردی بــر مصلحــت مجعــی پیــیش می گیــرد.
یژگــی شــخصیت دگرراهبــر، جهت گیــری تــت تأثیــر نیروهــای بیــروین و توجه به  شــخصیت دگرراهبــر: و
»دیگــران« اســت. رایزمــن مدعــی اســت شــخصیت دگرراهبــر در مقایســه با شــخصیت درون راهبــر، در 
قلمــرو فراغــت و مصــرف اســیر اســت. در زمانــه غلبــه شــخصیت دگرراهبــر، رســانه های مجعــی نقــش 
معلمان خصویص را بازی می کنند و به طرز مؤثری جای والدین، معلمان و دیگر بزرگان را می گیرند. 
ــه رایزمــن »مصرف گــرایی«  قانــه، بــه آحنچ

ّ
ــد و خال

ّ
شــخصیهتای دگرراهبــر بــه جــای فعالیهتــای مول

یــرا وجــود یــک مصرف کننــده خــوب، مبنــایی بــرای شــخصیهتای دگرراهبــر در  می نامــد، متایــل دارنــد؛ ز
به دســت آوردِن موافقــت و تأییــد گــروه مهســاالن )گــروه هــم ســن و ســال( اســت. 

ــا مهنوعــان خــود  ــال هم رنگــی ب ــه دنب ین، ب ــرش آمــال و  آرزوهــای ســایر ــا پذی ــر ب شــخصیت دگرراهب
ین، دیگــر ماننــد قطب منــا  اســت. ســازوکار کنتــرل انســان از بــرون هدایت شــده در رابطــه دامئــی بــا ســایر
عمــل منی کنــد، بلکــه عملکــرد آن بیشــتر شــبیه گردش مناســت. او درحایل کــه نســبت به عوامــل بیروین 

حساســیت دارد، بــه نظــام ارتبــاط مجعــی وابســته اســت.
پذیــر می دانــد کــه وســایل ارتبــاط مجعی به  رایزمــن انســان دوره دگرراهبــر را »تــوده تهنــا«، منفعــل و تأثیر
ه جامعه  طــور دامئ بــر او اثــر می گذارنــد تــا وادارش کننــد بــا مجاعــت هم رنــگ شــود. از ســوی دیگــر، آحنچ
مصــریف نیــاز دارد، شــخصیهتایی اســت کــه از نظــر ذوق و ســلیقه و عکس العمــل مشــابه هــم باشــند؛ 

یــرا تأثیرگذاشــتخ بــر تــوده، راحت تــر از افــراد پراکنــده و متنــوع اســت. ز
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4ـ3. مارک پاستر 
ــوژی اطالعــات و ارتباطــات  وی در کتــاب عصــر دوم رســانه ها، مدعــی اســت کــه گســترش تکنول
الکترونیــک، تأثیــر عمیــی بــر شــیوه زندگــی و تفکــر مــا دربــاره خــود و حمیــط اطرامفــان برجــای می گــذارد؛ 
یــرا ایــن گســترش، شــبکه روابــط اجتماعــی و »مبادلــه منادیــن« )از عصــر شــفاهی بــه عصــر مبادلــه  ز

نوشــتاری و ارتباطــات الکترونیــک( را دگرگــون می کنــد. 
یوهنای  یز در ایــن راســتا، جهــان بــا ظهــور رســانه ها و ابزارهــای جدیــد ارتباطــی، ماننــد تلفن مهــراه، تلو
ماهــواره ای و اینترنــت، وارد »عصــر دوم رســانه ها« شــده کــه کامــاًل بــا »عصــر اول رســانه ها« متفــاوت 
یه پردازان،با ظهور و شــکل گیری نوع جدیدی از جامعه  اســت. عصر دوم رســانه ها، که از دیدگاه نظر
یــون و تلفــن  یز هیــای جدیــد ارتباطــی ماهــواره ای بــا رایانــه، تلو یــق ادغــام فّناور نیــز مهــراه شــده، از طر
ظاهــر شــده اســت. در عصــر دوم رســانه ها، بــا تضــاد احنصــاری میان تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان، 
واهــد بــود، بلکــه در احنصــار گروهــی خــاص  پیامهــا از بــیخ مــی رود و تولیــد، نــه تهنــا دیگــر یک طرفــه حنخ
واهــد گرفــت. بــه عبــارت دقیق تــر، هــر رســانه ای خــود حامل پیــام و فرهنگ خایص اســت؛  نیــز قــرار حنخ
ازایــن رو، رســانه های الکترونیکــی جدیــد، حامــل پیامهــا و فرهنــگ خــایص هســتند کــه بــا گســترش 
آهنــا، آن پیامدهــا و فرهنگهــا نیــز انتشــار می یابــد. از میــان ایــن رســانه های جدیــد می تــوان بــه نقــش 
یژگهیــای متمایــز عصــر اول و دوم  یــد هلمــز و رایانــه و اینترنــت اشــاره کــرد )مهــرداد، 1380ش، 52(. دیو

رســانه ها را در جــدول مشــاره 2 ترســمی کــرده اســت. 

یژگهیای متمایز عصر اول و دوم رسانه ها جدول 2. و

یتــال، عصــر  ــی، دوره ســاختخ یــک عصــر یــا دوره تعامــیل بــودن )عصــر دحیج حیخ در ایــن گونه شــنایس تار
اینترنــت یــا عصــر دوم رســانه( متمایــز از عصــر رســانه های مجعــی اســت. جــان ون دایــک، ظرفیهتــای 
ارتباطــی رســانه های جدیــد )عصــر دوم رســانه( را در مقایســه بــا رســانه های قدمیــی بــا نــه شــاخص 
یــک،  ینشــگری، تعامــل، غنــای تر می ســنجد: ســرعت، دامنــه دســتریس، ظرفیــت ذخیــره، دقــت، گز
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پیچیدگــی، حمافظــت از حــرمی خصــویص )مهــدی زاده، 1389ش، 309(. براســاس ایــن ســنجش، 
ینشــگری مطلویب  ین دارای ســرعت، دســتریس جغرافیایی، ظرفیت ذخیره، دقت و گز رســانه های نو
هســتند و در مقابــل، از حلــاظ دســتریس اجتماعــی، تعامــالت انســاین، غنــای هم زمــان، پیچیدگــی و 

یــت پاییخ تــری برخوردارنــد. حمافظــت از حــرمی خصــویص، نســبت بــه رســانه های پیشــیخ از مز

5ـ3. السول و رایت
یــان حمتــوای پیــام متمرکــز می ســاخت. به زعــم او، وســایل  الســول )1902 ـ 1978م( مهــه چیــز را در جر
موعــه  موعــه ای به هم پیوســته را شــکل می دهنــد و بــا هــم تنســیق می شــوند. ایــن حمج ارتبــاط مجعــی حمج
ــرا، بــا  یــد، از کــدام حمج بــا نــام »الگــوی الســول« معــروف اســت کــه پنــج عنصــر: چــه کــیس، چــه می گو
ــه کارکرد هــای ارتباطــات اجتماعــی در  ــدام نتیجــه را شــامل می شــود. وی در زمین ــا ک چــه کــیس، ب
کتــاب معــروف خــود، ســاخت و کارکــرد ارتباطــات در جامعــه، ســه دســته کارکــرد شــامل نظــارت، 
مهبســتگی و جامعه پذیــری را برمی مشــارد. مهچنــیخ الســول در ایــن کتــاب گفتــه اســت که حراســت از 
اد مهبســتگی اجتماعی، انتقال میراث فرهنگی از نســیل به نســل دیگر، نقشــهای وســایل  حمیط، احیج
یــح و ســرگرمی و فــرار از واقعیت را به نقشــهای  ارتبــاط مجعــی در جامعــه اســت. چارلــز رایــت نقــش تفر
برمشرده شــده توســط الســول افــزود. جــدول تلیــل کارکــردی وســایل ارتبــاط مجعــی از ســوی الســول و 
رایــت کارکردهــای مثبــت و منــی وســایل ارتبــاط مجعــی را در قالــب مــوارد یادشــده بیــان می کنــد )رک: 
یــات بعــد از گذشــت چنــد دهــه و حــیت بــا ظهــور و گســترش وســایل ارتباطــی  جــدول 3(. ایــن نظر
یــن، ماننــد اینترنــت، مهچنــان امهیــت دارد و از قــدرت بــاالیی در تلیــل تأثیــر وســایل ارتبــاط مجعی  نو

اطــب برخــوردار اســت. بــر حمخ
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جدول 3. تلیل کارکردی از رسانه های مجعی بر اساس نظر السول و رایت

کارکرد نامطلوبکارکرد مطلوب

گاهی دهی و تأمیخ خبر 1. کارکرد نظاریت: آ

هشدارـ  خطرهای طبیعی
گاهــی ابــزاری ـ خبرهــای ضــروری بــرای اقتصــاد، مــردم،  آ

جامعــه
یدادها مواجهه با هنجارهاـ  شخصیهتا، رو

انــدازه،  از  بیــش  کیــد  تأ عمومــی،  هــراس  احتمــال 
افراطــی مهانندســازی  انفعــال،  یب اعتنــایی، 

مواجهه بیش از حد، بینش اندک

ینش، تفسیر، انتقاد 2. مهبستگی: گز

یــت ارزشــهای اجتماعــی، امجــاع و افشــای احنرافــات  تقو
ـ ممانعــت از هتدیــد ثبــات اجتماعــی و وحشــت عمومــی ـ 
یــت افــکار عمومــیـ  نظــارت بــر حکومــت و حفاظــت  مدیر

ــاد  باالبــردن ســازگاری و تکــمی قضاوهتــای ســاختگی، احیج
یداد، جلوگیــری از تغییــر اجتماعــی و نــوآوری،  شــبه رو
یــت، حفــظ و گســترش  کاســتخ از انتقــاد، اســتبداد اکثر

ــدرت ق

3. انتقال فرهنگ: آموزش

ربــه مشــترک،  افزایــش انســجام اجتماعــی و تعیــیخ تج
از ناهبنجــاری و احســاس بیگانگــی، اســتمرار  کاســتخ 
اجتماعــی شــدن و کمــک بــه یکدست ســازی و انســجام

یــت جامعــه تــوده وار،  کاســتخ از تنــوع خرده فرهنگــی و تقو
شــخصیت زدایی و از میــان بــردن متــاس شــخیص، گرایــش 

بــه یکسان ســازی و جلوگیــری از رشــد فرهنگــی

3.  سرگرم سازی

پــر کــردن اوقــات فراغــت، خلــق فرهنــگ تــوده ای اعــم از 
هنــر و موســیی، بــاال بــردن ســلیقه

یــز و غفلــت، عادت به تن آســایی  یق و ترغیــب بــه گر تشــو
یــب هنــر متعــایل، تنــزل ســلیقه و جلوگیــری  ر و خــویش، تخ

از رشــد

4. نظریه های تأثیرات رسانه ها
یــت افــراد جامعــه، دیدگاه هــای متنوعــی ابــراز شــده  دربــاره تأثیــر رســانه ها بــر جامعــه و فرهنــگ و هو
اســت. چنان کــه برخــی معتقدنــد رســانه ها می تواننــد تأثیــری شــگرف و یب بدیــل بــر اندیشــه و رفتــار 
یه پــردازان بــه اثــر تعدیل یافتــه  اطبــان بــر جــای گذارنــد. ایــن در حــایل اســت کــه برخــی دیگــر از نظر حمخ
رســانه ها معتقدنــد. اینــان اعتقــاد دارنــد کــه عوامــل و متغیرهــای فــردی، حمیطــی و اجتماعــی قادرنــد 
یــات مربــوط بــه میــزان تأثیــر وســایل ارتبــاط مجعــی بــر  تاثیــر رســانه ها را دســتخوش تغییــر ســازند. نظر
اطبــان را می تــوان در ســه گــروه تقســمی منــود. بــه دلیــل امهیت موضــوع، در ادامه به این دســته بندی  حمخ

اشــاره شــده اســت: 
امــع ارتباطــی در اصــل مربــوط بــه  اطــب منفعــل: ایــن دیــدگاه حاکــم بــر حمج 1. دیدگاه هــای مبتــین بــر حمخ
گــرد ارتبــاط، موجــودی منفعــل و حمکــوم بــه قبــول  اطــب را در فرا ســاهلای 1900 تــا 1930م اســت کــه حمخ
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یــه یادگیــری اجتماعــی آلفرد بانــدورا،  یــایت مهچــون: نظر پیامهــای ارســایل می دانــد. در ایــن گــروه، نظر
یه  یــه گلولــه جــادویی و نظر ، نظر یــی چارلــز ســرز چاکوتــیخ یــه تزر یــه وابســتگی روکیــج و دفلــور، نظر نظر

برجسته ســازی قرار می گیرند. 
یه هــا، بــر فعــال بــودن  اطــب فعــال و سرســخت: در ایــن دســته از نظر 2. دیدگاه هــای مبتــین بــر حمخ
یه هــای  کیــد می شــود. نظر گــرد ارتبــاط تأ اطــب در مقابــل پیامهــای ارســایل در فرا و سرســخیت حمخ
یــان تأثیــر دو مرحلــه ای ارتباطــات کاتــز و الزرســفلد،  یــه جر هبره منــدی و خشــنودی از رســانه ها، نظر
یه  میوند بــارون، و نظر اطب سرســخت ر یــه حمخ یلبــر شــرام، نظر یــه تأثیــر چنــد مرحلــه ای ارتباطــات و نظر

اســتحکام الزارســفلد و برلســون را می تــوان در زمــره ایــن گــروه به مشــار آورد. 
یــان  اطــب را در جر یــات عــالوه بــر آنکــه حمخ اطــب هومشنــد: ایــن نظر 3. دیدگاه هــای مبتــین بــر حمخ
یه هــا  ارتبــاط، فعــال می دانــد، نقــش تأثیرگــذاری بــر منبــع پیــام را نیــز بــرای او قائــل می شــوند. ایــن نظر
یــه  یــه مباحثــه ای بــوال و نظر یــه ارتبــاط شــبکه ای، کنــش ارتباطــی هابرمــاس، نظر عبارت انــد از: نظر

یه و مهســنگ از گرونیــک هانــت.  ارتبــاط دو ســو

5. رسانه و بعد اجتماعی امنیت مّلی: اثرات و پیامد
یــن در  یــژه رســانه های مجعــی و نو یژگهیــا و کارکردهــای رســانه، به و در ایــن قســمت بــا توجــه بــه ذکــر و
یــت، رابطــه  ــش آن، یعــین هو یــن حبخ قســمت قبــل، و مهچنــیخ بــرریس ُبعــد اجتماعــی امنیــت و مهم تر
یت افراد شــرح داده شــده اســت. یــن بــر هو ایــن دو متغییــر و تاثیــر و پیامدهــای رســانه های مجعــی و نو

1ـ5. رسانه و هویت سازی
یهتــای اجتماعــی  یــت یــا هو یــف هو یتــال را می تــوان در تولیــد و بازتعر یــن تأثیــر رســانه های دحیج مهم تر
یهتــای جنــیس، قومــی، دیــین، نــژادی، طبقــایت و اجتماعــی دیگــر  انســان امــروزی بیــان کــرد. هو
یــف و دگرگــوین  یتــایل در حــال شــکل گیری، بازتعر به شــدت تــت  تأثیــر رســانه ها و ابزارهــای دحیج
یهتاســت«  یتــال تولیــد هو یــن تولیــد اجتماعــی ابزارهــای دحیج هســتند؛ ازایــن رو می تــوان گفــت: »مهم تر
یــت »مــا«  ــاره ایــن مســئله کــه هتدیــد هو )زلفعــیل فــام، 1387ش، 198(. براســاس نظــر بــوزان درب
 می گــردد، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه رســانه ها تأثیــر 

ّ
در هــر شــکیل ســبب بــه خطــر افتــادن امنیــت مــیل

یهتــا دارنــد. یــادی دگرگــوین و تغییــر هو بســیار ز
یــدی )hybrid: ترکیــیب(، پیچیــده، و اغلــب متناقــض شــده اســت  یــت اجتماعــی معاصــر هیبر هو
ــور  ــد. رســانه ها مهچــون موت ــدد »خــود« دارن ــایت در تنظــمی حمج ــان، رســانه ها نقــش حی ــن می و در ای
یــق عرضــه  تلــف زندگــی ایفــا می کننــد. رســانه ها از طر حمــرک، نقــش اســایس را در اشــاعه ســبکهای حمخ
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صورهتــای عیین شــده از انــواع کاالهــا، اشــیا، روشــها و ایده هــا مهــراه زمینه هــای کاربــرد و اســتفاده از 
آهنــا و مهچنــیخ پیچانــدن مفاهــمی در بســته های تبلیغــایت، مــردم را بــه پذیــرش ســبکهای تــازه ترغیــب 
یننــد، بلکــه  ــیش بــرای آهنــا می آفر می مناینــد. رســاهنها نــه تهنــا مــردم را ســرگرم می کننــد و جهــان لذت حبخ
نقــش اســایس در چگونگــی فهــم یــا مفهوم ســازی آهنــا از واقعیــت دارنــد. درواقع امروزه مــا در متخ یک 
»فراینــد رســانه ای شــدن فزاینــده« زندگــی می کنــمی کــه از رهگــذر آن رســانه ها بــه طــور روزافــزوین، در 
ــاری شــدن و خــارج شــدن از قلمــرو   قــرار گرفته انــد و در حــال تج

ّ
مســیر درگیــری در فرآیندهــای فرامــیل

نظــارت و کنتــرل دولــیت هســتند )تاجیــک، 1387ش، 51(. 
رســانه های مجعــی، انتقــال و هدایــت دامنــه گســترده ای از منادهــا، هنجارهــا، ارزشــها، عقایــد، پیامهــا 
ــد کــه  ــا جــایی کــه برخــی صاحب نظــران معتقدن ــد ت و افــکار امــروزه درون جوامــع را برعهــده گرفته ان
ــد )تامپســون، 1995، 45(و  ــون می کنن ــی فرهنگــی و اجتماعــی را دگرگ رســانه های گروهــی کل زندگ
یــت اجتماعــی و فرهنگــی هســتند کــه علقــه بداهنــا، از مجلــه  از مجلــه ســازه های مهــم اجتماعــی هو
کارکردهــای مهــم رســانه ای به مشــار می آیــد. رســانه ها قابلیــت آن را دارنــد کــه بــه الگوســازی و نــوآوری 
یــین )انســان ســیبرنتیک( بــه جــای »انســان مــدرن«  رفتــاری در چنــیخ فضــای مبتــین بــر جایگز

مبــادرت ورزنــد )دهشــیری، 1388ش، 199(. 
یــت زدایی، دســت کــم، بــر صاحب نظــران ایــن عرصــه،  یت ســازی و هو نقــش دوگانــه رســانه در هو
یــت مشــترک را در میــان  واقعیــیت انکار ناپذیــر و آشــکار اســت. از یک ســو، رســانه منادهــای هو
یــف  تلــف خلــق می کنــد و بــه تبــع آن منادهــایی به وجــود مــی آورد کــه در تعر شــبکه های اجتماعــی حمخ
یــق انتقــال ارزشــها  دیگــری در شــبکه های اجتماعــی بــه مــا کمــک می کننــد. رســانه ها قادرنــد ازطر
گاهــی عمومــی ایفــا کننــد و  یهتــای مســلط، نقــش تأثیرگــذاری را در شــکل دهی بــه آ و تثبیــت هو
ــش تفکــر و رفتــار اجتماعــی ســازگار بــا باورهــای حاکــم باشــند. بــه عبــارت دیگــر، رســانه ها  اهلام حبخ
قادرنــد بــا توجــه بــه قــدرت اقناعــی خــود، نظــام عقیــدیت را در جامعــه تعمیــق و تیکــم مناینــد، بــه 
 Lull, 2000,( ــوژی مســلط دانســت بــگان ارتباطــی را می تــوان تولیدکننــدگان ایدئول گونــه ای کــه حنخ
ــوزیش خــاص،  ــا روش آم ــزار تعلیمــی مهــراه ب ــوان اب ــه عن ــد ب ــن راســتا رســانه ها می توانن 18(. در ای
ــیش، توامنندســازی، ســوادآموزی اطالعــایت و آمــوزش  گاهی حبخ موجبــات ارتقــای دانــش عمومــی، آ
یــن فرهنــگ را  یر یــت، الیه هــای ز رســانه ای را فراهــم کننــد و در عــیخ حمافظــت از هســته فرهنــگ و هو
ــش بــزرگ مجعیــت آن جــوان هســتند بســیار مهــم اســت.  ارتقــا دهنــد. ایــن مســئله در جوامعــی کــه حبخ
، دیــین، فرهنگــی و...( اســت و 

ّ
یــت اجتماعــی )مــیل یژگهیــا و نیازهــای جوانــان، کســب هو یکــی از و

ین  یق هنادهای واســط، که مهم تر یــت در صــوریت کســب می شــود کــه نظــام اجتماعــی از طر ایــن هو
ازی( اســت، زمینه های الزم  یــون و فضای حمج یز ــالت، حمصــوالت فرهنگــی، تلو آن رســانه )کتــاب و حمج
یــت آنــان فراهــم کنــد. در ایــن صــورت، اعضــای جامعه نســبت به نظــام اجتماعی  را بــرای کســب هو



3 مشـــاره  دوم،  ســال 
پاییز و زمستان 1394

۱06

یــت اجتماعــی خواهنــد کــرد و بــه طــور طبیعــی، گرایشــهای آنــان، کــه بــه ســطح  خــود، احســاس هو
ایســتاری )شــناخیت و ارزیش(،  کنــیش )هنجــاری و رفتــاری( و منــادی )ظاهــری( تقســمی می شــود، بــر 
اســاس الگوهــا و هنجارهــای نظــام اجتماعــی شــکل خواهــد گرفــت )معمــار و مهــکاران، 1391ش، 
یــت اجتماعــی اعضــای جامعــه خــود،  گــر حکومهتــا، در فراینــد زمینه ســازی کســب هو 172(. حــال ا
بــه خــویب عمــل نکننــد و نتواننــد الگوهــا و هنجارهــای نظــام اجتماعــی را بــرای آنــان ســاخته و دروین 
ــرای  یــیت خواهنــد کــرد و در نتیجــه ب کننــد، افــراد نســبت بــه نظــام اجتماعــی خــود احســاس یب هو
ــون آهنــا در  ــی پیرام ــه در فضــای زندگ ــع دیگــری ک ــه مناب ــت اجتماعــی ازدســت رفته، ب ی ــران هو جب
دســترس اســت رجــوع خواهنــد کــرد. در ایــن صــورت گرایشــهای ایســتاری،  کنیش و منادهــای آهنا نیز 

متناســب بــا الگوهــای فرهنــگ متعــارض شــکل خواهــد گرفــت. 

2ـ5. رسانه و بحران هویت
ربــه اجتماعــی  یــن بــه طــور چشــمگیری در حــال تغییــر دادن تج هیــای نو رســانه های گروهــی و فّناور
یــق ماهــواره و سیســتمهای متصــل بــه  یــر از طر یع انتشــار اطالعــات و تصاو و ذهنیــت  هســتند. تســر
یهتــایی شــده  ــاد هو ــتخ مرزهــای فرهنگــی و احیج ــان رف ــکان«، از می ــان و م ــه باعــث »کاهــش زم رایان
ــا توجــه بــه مــکان شناســایی منی شــوند. از دیــد عــده ای از اندیشــمندان،   ب

ً
ــا اســت کــه دیگــر ضرورت

رســانه ابــزاری بــرای از ارزش انداخــتخ معناســت، بــه طــوری کــه کل فعالیــت بــا معنــا را بــه فضــای 
ــا کــه بلــوم مدعــی اســت رســانه بــه نابــودی  یــری صــرف نامفهــوم تقلیــل می دهــد. تــا آحنج یب پایــان تصو
ــار هــم مدعــی اســت کــه فرهنــگ کنــوین، فرهنــگ  آمــوزش و اخــالق حقیــی منجــر می شــود. بودی
هیای یب پایــان کــه بــدان وســیله واقعیــت بــه راحــیت  یــون اســت؛ وامنایهیــا یــا شبیه ســاز یز ــازی تلو حمج
ناپدیــد می شــود )ربیعــی، 1387ش، 54 ـ 55(. آنــان مهچنــیخ می تواننــد از رهگــذر تولیــد و بازتولیــد 
یق آهنا به اعضای جامعه، انســاهنای آن  مســتمر و انبوه ایســتارها، هنجارها و ارزشــهای کاذب و تزر

یــیت و گفتمــاین قــرار دهنــد. جامعــه را در معــرض نوعــی گم گشــتگی و سرگشــتگی هو
یهتــای دیگر برای  یهتــای ســاختگی بــا توجــه بــه فراهم بــودن امکان انتخاب هو حبراهنــای نــایش از هو
یهتــای دیگــری را انتخاب کنــد که در  فــرد به وجــود می آیــد. بــه عبــارت دیگــر، فــرد معمــوالً می توانــد هو
نظــر دیگــران مطلوب تــر یــا خاص تــر جلــوه می کنــد. در ایــن صــورت، فــرد هنــگام اســتفاده از امکانــات 
یــت واقعــی خــود را کــه در سراســر زندگــی واقعــی با آن درگیر اســت،  کنــار می گذارد  ــازی، هو ارتباطــی حمج
یــت جدیــدی مواجــه می شــود. بــه ایــن ترتیــب معناهــای جدیــدی وارد ذهــن او می گــردد و  و بــا هو
یــت واقعــی و قدمیــی او قــد علــم می کنــد کــه ذهــن فــرد را درگیــر و دچــار  یــت جدیــدی در کنــار هو هو
یــت در وضعیــت هم زمــاین قــرار می گیرنــد و فــرد منی توانــد بــه راحــیت  یــرا ایــن دو هو حبــران می ســازد؛ ز
 ممکــن 

ً
یــت قدمیــی و مهیشــگی اش تطبیــق دهــد یــا اساســا یــیت جدیــد را بــا هو مفاهــمی و خصایــص هو



3 مشـــاره  دوم،  ســال 
پاییز و زمستان 1394

۱07

اســت میــان آهنــا تعــارض پدیــد آیــد. ایــن حبــران احتمــاالً خســتگی، تنــش، فشــار عصــیب و ناکامــی 
را بــرای فــرد در یپ دارد؛ مهچنــیخ کســاین کــه در جهــان واقعــی امــکان برخــی رفتارهــای ناهنجــار 
ــا ارتباطــات خــاص را ندارنــد، در ایــن فضــا ایــن امــکان را به دســت می آورنــد و ممکــن  اجتماعــی ی
ازی با هنجارهــای اجتماعی زندگی  یــت حمج اســت در وضعیــیت قــرار گیرنــد کــه اعمــال آهنــا در قالب هو

واقعــی به شــدت در تعــارض باشــد؛ بــه ایــن ترتیــب، دچــار حبــران بزرگ تــری خواهنــد شــد.
یافته های پژوهش عدیل پور )1391ش( در رســاله کارشــنایس ارشــدش )که در آن، تأثیر و پیامدهای 
یژه  یــت اجتماعــی جوانــان را بــرریس کــرده( خــود حاکــی از آن اســت کــه رســانه ها و به و رســانه ها بــر هو
ــار منــی آن  ــد. آث ــار منــی دارن ــار مثبــت و هــم آث ــازی، هــم آث شــبکه های ماهــواره ای و اجتماعــی حمج
یع جوامع، دگرگوین مفاهمی مکان، زمان، فضا و منابع فرهنگی،  عبارت اســت از: تکه پاره گشــتخ ســر
یهتــای ســیال و ناپایــدار، گمنامــی و  یهتــای اصیــل و ســّنیت، رواج هو بــه چالــش کشــیده شــدن هو
یــت. بــا وجــود ایــن نــکات منــی، منی تــوان از آثــار مثبــت آن نیــز غافــل  ناشــناس مانــدن و ســرقت هو
یــیت و آزادی عمــل افــراد بــرای کســب منابــع مــورد نیاز، رهــایی و آزادی افــراد از  مانــد. افزایــش منابــع هو
گــر از آهنــا به  یت ســازی از آثــار مثبــت ایــن پدیــده هســتند کــه ا چنــگال عوامــل و متولیــان فــرا فــردی هو
یــت اجتماعــی در میــان افــراد جامعــه خواهنــد شــد.  یــایی هو درســیت اســتفاده شــود، باعــث رشــد و پو
وی مهچنــیخ در پژوهــش خــود، مهاهنــگ بــا تقیقــات رفعــت جــاه و شــکوری )1378ش(، عبــاس 
یــن )1388ش(، نشــان می دهــد کــه شــبکه های ماهــواره ای و  قــادی )1390ش(، مهــدی زاده و عنبر
یهتــای افــراد بــوده و بــا افزایــش میــزان اســتفاده، مــدت زمــان   تأثیرگــذار بــر هو

ّ
ــازی عامــیل اجتماعــی حمج

یهتــا و بینشــهای ایــن افــراد  یــت، میــزان مشــارکت و فعالیــت از ایــن شــبکه ها، تغییــرایت در هو عضو
 و دیــین کاربــران بــوده اســت.

ّ
یــت مــیل ــاد شــده کــه از آن مجلــه تضعیــف هو احیج

 
3ـ5. رسانه و هویتهای سیال

یه پــردازان اجتماعی دیگر، خصلت  یــِت انســان معاصــر، بــه روایــت آنتــوین گیدنــز و بســیاری از نظر هو
ــر آن در  یــت و تغیی ــودن هو ــای ســیال ب ــه معن یــت ب ــایب« دارد. بازتابندگــی هو ــا بازت »بازاندیشــانه ی
هیــای ارتباطی  یژه فّناور نتیجــه تغییــر شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی و ظهــور دانشــها، دانســتین ها و به و
یــت بــه مثابــه امــری ثابــت و ازیل و  و رســانه ای جدیــد اســت. بــه تعبیــری دیگــر، تلــی یــا تصــور هو

ابــدی، بــه پایــان رســیده اســت. 
یــر ذهــین تــازه و مغشــویش از »خــود«، روشــهای جدیــدی  ــاد تصاو ــا احیج هیــای ســایبرنتیک، ب فّناور
یت ارائــه می دهند.  یکــی( مربــوط بــه هو بــرای رهــایی از حمدودیهتــای اجتماعــی )و شــاید حــیت بیولوژ
در نتیجــه، پیوندهــای جدیــدی شــکل می گیرنــد کــه دیگــر در قیــد و بنــد جنســیت، طبقــه، رهیافــت 
یــت  جنــیس، قومیــت یــا مــکان نیســتند )وارد، 1387ش، 173(. رســانه های جدیــد از هــر هو
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یت یــایب، ضــد ایــن مهــاین، ضد مهســاین( و بــا هر انطبــایق از  یــت زدایی می کننــد )ضدهو پایــداری، هو
یــک ضدیــت می ورزنــد. خــواه ایــن انطبــاق  یــق عمــل کــردن علیــه اشــکال غالــب انقیــاد ایدئولوژ طر
یــت  در ایدئالیســم و تقــدم اندیشــه بــر وجــود باشــد و خــواه مارکسیســم و تقــدم وجــود بــر اندیشــه )اولو
ــا ضــد انطباقهــا در حــوزه مقاومــت  یت یابهیــا ی ــه و ضــد هو یربنــای اقتصــادی(. گفتماهنــای وارون ز
ــه  حمصــول  جامعــه  اطالعــایت   یتــایل  ک یــت  دحیج ــز، 1378ش، 154 ـ 210(. هو ــد )گیدن شــکل می گیرن
یــن  ارتباطــی  و اطالعــایت  را هــدف  قــرار  اطبــان  و کاربــران  وســایل  نو ــازی  اســت ، حمخ و اجتماعــات  حمج
یــیت  تغییــر جهــت می دهــد. ایرانیــاین کــه  

ّ
یــت  فرامل   و حمــیل  آهنــا بــه  مســت  هو

ّ
یــت  مــیل می دهــد و هو

یــن  ارتباطــی  دســتریس و مهارهتــای  الزم  بــرای  اســتفاده  از آهنــا را دارنــد، در درجــه   بــه  وســایل  نو
یــیت  کــه   ــازی هســتند کــه  عمــاًل عضــو آهنــا  شــده اند . هو اول،  شــهروندان آن دســته از اجتماعــات  حمج
 بــه  کاهــش  

ً
 شــان  در تضــاد باشــد و هنایتــا

ّ
یــت  میل ایــن  هم وطنــان  پیــدا می کننــد ممکــن  اســت  بــا هو

انســجام  اجتماعــی  جامعه شــان  بینجامــد. آهنــا دیگــر در جامعــه ای  ارگانیــك  زندگــی  منی کننــد کــه  
یــت  مهبســته ای  بــا ایــن  جامعه  داشــته  باشــند. هو

 
نتیجه

یهتــای  یــت در درون هــر جامعــه ای از عوامــل ثبــات و مهبســتگی اســت و هو آن چنــان کــه گفتــمی، هو
 و دیــین، هــر یــک تأثیــر بســیاری در دوام، بقــا و اســتمرار جامعــه دارنــد. 

ّ
شــخیص، اجتماعــی، مــیل

یــت افــراد یــک جامعــه  یــف بــاری بــوزان از امنیــت اجتماعــی، امنیــت به شــدت بــا هو براســاس تعر
یهتــای مشــترک افــراد جامعــه، امنیــت  گــره خــورده اســت؛ بــه گونــه ای کــه تغییــر و ناپایــداری هو
ــراد جامعــه، اتــاد و  یهتــای مشــترک اف ــر هو ــا تغیی ــه خطــر خواهــد انداخــت. ب  آن جامعــه را ب

ّ
مــیل

ــی، دیــین، و فرهنگــی تضعیــف می شــود و اقتــدار  حیخ ، تار
ّ

مهبســتگی آن افــراد نســبت بــه ارزشــهای مــیل
یــزد. بــا از بــیخ رفــتخ اتــاد و پیوســتگی افــراد جامعــه، زمینــه بــرای  و اتــاد دروین آن جامعــه فــرو می ر
ــا عالیــق مشــترک و مهچنــیخ مهبســتگی و  ــر ب ــاد دســته بندی و شــکل گیری گروه هــای کوچک ت احیج
یک صــدایی بــا افــراد ســایر کشــورها در موضوعــات مشــترک به وجــود خواهــد آمــد. ظهــور وضعیــت 
یــژه در انتخابــات، مشــارکت در نظــم  جدیــد، بــه دلیــل مشــارکت نکــردن مــردم در اداره جامعــه، به و
عمومــی و...، و پشــتیباین نکــردن آهنــا از حکومــت، ســبب تضعیــف حکومــت مرکــزی خواهــد شــد. 
یــت دیــین، درگیــری و تنشــهای مذهیب از یک ســو، و افزایش جرمها و یب بندوباری  بــا از بــیخ رفــتخ هو
ــتخ نظــم عمومــی جامعــه، از هــم پاشــیدن  حیخ از ســوی دیگــر، ســبب پیامدهــای منــی از قبیــل بــه هــم ر
 در میــان افــراد جامعــه باعــث 

ّ
بنیــان خانــواده و... می گــردد. مهچنــیخ تضعیــف ِعــرق و تعصــب مــیل

می شــود در زمــان وقــوع حبــران، جنــگ یــا وضعیهتــای فوق العــاده، کــه دولــت به شــدت بــه کمــک و 
پشــتیباین مــردم نیازمنــد اســت، افــراد از ایــن کار ســرباز زننــد و حکومــت نتواند از پس این مشــکالت 
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ادشــده توســط رژمی  یــکا بــه عــراق در ســال 2003م، جــدای از ظلــم وخفقــان احیج برآیــد. در محلــه امر
ــری گســترده رســانه ها  ــود، به کارگی ــن رژمی ب ــردم از ای ــت نکــردن م  در جهــت محای

ّ
ــه عامــیل بعــی، ک

توســط نیروهــای ائتــالف بــه منظــور تغییــر افــکار مــردم و دفاع نکردن از ســرزمیخ خــود و حیت مهکاری 
ــردم و  ــکار م ــه اف ــارز از نقــش رســانه ها در جهت دهــی ب ــه ای ب و اســتقبال از نیروهــای ائتــالف، منون

 یــک کشــور بــود. 
ّ

امنیــت مــیل
 و بــه جــای آن، ســتایش 

ّ
یه طلبانــه، کم رنــگ شــدن منادهــای قهرمــاین مــیل ز ــاد جنبشــهای تج احیج

ــازی، و ظهــور و گرایــش بــه فرقه هــا و مکاتــب احنــرایف از پیامدهــای  منادهــای برســاخته هالیــوودی و حمج
یــت افــراد جامعــه اســت کــه می توانــد بعــد اجتماعــی امنیت  دیگــر کمرنــگ شــدن و از دســت رفــتخ هو
 کشــور را بــا هتدیــد و خطــر روبــه رو ســازد. حــال بــا توجــه بــه ماهیــت 

ّ
 و بــه تبــع آن امنیــت مــیل

ّ
مــیل

یــن، کــه در ایــن مقالــه بــه آهنــا توجــه شــد می تــوان نتیجــه  یــژه رســانه های نو و کارکــرد رســانه ها، به و
یــت افــراد جامعــه دارنــد و  یــن نقــش را در فراینــد تغییــر و ســیال منــودن هو گرفــت کــه رســانه ها مهم تر
یــن و دســتریس آســان تر بــه ایــن  ــازی نو ایــن نقــش روزبــه روز بــا گســترش شــبکه های اجتماعــی حمج

شــبکه ها، پررنگ تــر می شــود. 
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