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چکیده

ّ
امنیــت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از پنــج بعــد امنیــت مــی از نظــر بــاری بــوزان (نظری هپــرداز مکتــب
ّ
کپهنــاگ) ،بــه پایبنــدی افــراد یــک ملــت نســبت بــه ارزشــها و هنجارهــای مشــترک کشــوری کــه در آن
یکننــد مربــوط م 
زندگــی م 
یگــردد .ارزشــها و هنجارهــا ،از عوامــل مهــم و کلیــدی در مهبســتگی و احتــاد
ّ
یــک ملــت در برابــر حمیــط خارجــی خــود بــوده و بــه عبــاریت مــردم یــک کشــور از طریــق ایــن هنجارهــا
ّ
و ارزشــها ،هو یــت مــی خــود را شــکل م 
یدهنــد .در صــورت فاصلــه گرفـ�ن مــردم آن کشــور از ارزشــها و
ّ
ّ
یرود و در نتیجــه ،امنیــت مــی بــه خطــر م 
هنجارهــای مشــترک ،هو یــت مــی از بـ�ن مـ 
یافتــد .در ایــن
میــان ،رســانه و ب هو یــژه رســان ههای مجعــی ،ماننــد تلو یزیــون و شــبک ههای اجتماعــی جمــازی ،نقــش
بســیار مهمــی را در پایبنــدی افــراد بــه یــک رفتــار و عقیــده خــاص دارنــد و درنتیجــه تأثیــر بســزایی در
شــک 
لدهی هو یــت افــراد یــا تغییــر هو یــت آنــان دارنــد .در ایــن مقالــه بــا بــرریس ابعــاد و و یژگهیــای بعــد
ّ
�ن
اجتماعــی امنیــت مــی از دیــد مکتــب کپهنــاگ و مهچنـ کارکردهــای رســانه و برخــی از نظری ههــای
مرتبــط بــا آن ،تأثیــر رســان هها بــر امنیــت اجتماعــی شــرح داده و ایــن فرضیــه بــه آزمــون گذاشــته شــده
اســت کــه «رســانه بــه عنــوان متغیــری واســط ،هو یــت افــراد یــک جامعــه را ســیال و دچــار تغییــر
ّ
تدریــی م 
یکنــد و بــر امنیــت مــی کشــورها تأثیــر دارد».
ج
ّ
واژگان کلیدی :رسانه ،امنیت اجتماعی ،هو یت ،امنیت مل ،شبک ههای اجتماعی جمازی

مقدمه و طرح مسئله

مســئله امنیــت و تأمـ�ن آن یکــی از دغدغ ههــای مهــم دولهتــای حاکــم در هــر کشــور اســت .کشــوری
ازآناکــه ثبــات و دوام حکومهتــا
کــه دارای امنیــت باشــد ،ثبــات و دوام پایدارتــری خواهــد داشــت و ج
خ
بــه وجــود امنیــت گــره خــورده اســت ،دولهتــا ،بــرای دســتیایب بــه امنیــت در حوز ههــای متلــف ،بســیار
ّ
هزینــه م 
یکننــد .امــروزه امنیــت اجتماعــی بــه یکــی از فاکتورهــای مهــم امنیــت مل تبدیل شــده اســت
 .1کارشناس ارشد علوم سیایس.
 .2دکتری روابط بینامللل ،استادیار و هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه.
 .3دکتری علوم سیایس ،استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.

ســال دوم ،مش ــاره 3
پاییز و زمستان 1394

83

ّ
یتــوان بــه
و نظری هپــردازان حــوزه امنیــت مــی نــگاه و یــژ های بــه ایــن خبــش دارنــد .در مهـ�ن زمینــه م 
ّ
دیــدگاه بــاری بــوزان (( )Barry Buzanنظری هپــرداز بنــام امنیــت مــی منتســب بــه مکتــب کپهنــاگ)
ّ
اشــاره کــزد .وی در کتــاب مــردم ،دولهتــا و هــراس ،امنیــت مــی را بــه پنــج حــوزه نظامــی ،ســیایس،
ّ
اجتماعــی ،اقتصــادی ،و ز یســ 
تحمیطی تقســم کــرده و یکپارچگــی و ثبــات هو یــت مــی افــراد را
مه متریــن عامــل در تأمـ�ن امنیــت اجتماعــی دانســته اســت .از ســوی دیگــر ،امــروزه رســانه و ب هو یــژه
شــبک ههای تلو یزیــوین و اجتماعــی جمــازی بــه شــکل گســترده و فراگیــر در میــان جوامــع گوناگــون
خپــش شــده اســت.
جوامــع خمتلــف حتــت تأثیــر حتــوالت بســیار عظــم علمــی ـ فـ ّـی بــه مســت جامعــه اطالعــایت یــا جامعــه
شــبک های در حــال حرک 
تانــد .جامعــه شــبک های ،جامعـ های اســت کــه ســاختار آن متأثــر از ّفنــاوری
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اســت .در جامعــه شــبک های ،جوامــع بــا چالشــهایی چــون نابرابــری اجتماعــی ،هو یهتــای جدیــد،
متایزپذیــری و شالود هشــکین هنادهــایی ماننــد دولــت ،و فرصهتــایی چــون نقش اینترنت و شــبک ههای
اجتماعــی در پژوهــش ،خالقیــت ،تعامــل و مهزیســی جهــان و ...ر وبــ هرو شــد هاند (معمــار و
مهــکاران1391 ،ش .)156 ،تلو یزیــون نیــز بــا هــزاران شــبک های کــه از طریــق ماهــواره در یافــت م 
یکند،
ذهــن و فکــر خماطــب را تســخیر منــوده اســت .در شــبک ههای جمــازی گرو ههــایی تشــکیل و افــراد در آن
یشــوند کــه بســیاری از آهنــا هیــچ گونــه فرهنــگ ،دیــن ،زبــان ،تار یــخ و سـ ن
عضــو م 
ـرزمی مشــترکی
ندارنــد و عامــل تشــکیل ایــن گرو ههــا ،گاه دیدگا ههــا یــا موضوعهــای مشــترک ماننــد حقــوق بشــر،
ورزش ،جنســیت ،ســن و ســال ،جن 
سگراییّ ،فناوری و ...اســت .بســیاری از افراد ،ب هو یژه جوانان،
بــا توجــه بــه متایــات خــود عالقــه و تعصــب شــدیدی نســبت بــه ایــن گرو ههــا پیــدا م 
یکننــد.
ازایـ 
نرو ســرعت روزافــزون پیشــرفت انــواع رســان ههای جدیــد و تولــد ّفناور هیــای جدیــد رســان های،
خ
پیچیدگــی ز یــادی را بــر حوز ههــای متلــف اجتماعــی ،فرهنگــی و ســیایس بشــر بــه جــای م 
یگــذارد .از

ســوی دیگــر ،ایــران کشــوری بــا حــدود 
یسمیلیــون جــوان و حــدود پنجا همیلیــون کاربــر اینترنــت اســت
که بیشــتر آهنا در شــبکه اجتماعی عضو هســتند .این شــبک هها را کشــورهای غریب مهچون امریکا،
کانــادا و نیــز اســرائیل (کــه جنــگ نرمــی را علیــه مجهــوری اســامی در پیــش گرفتــه اســت) مدیریــت
ّ
ایــاب م 
م 
یکنــد دربــاره رســانه و رابطــه آن بــا بعــد اجتماعــی امنیــت مــی
یکننــد؛ بنابرایــن ،ضــرورت ج
�ن
مطالعــه و حتقیــق شــود .بــا چنـ رو یکــردی در ایــن مقالــه ،ما به دنبال پاســخ به این پرســش هســتمی
ّ
کــه «چــه رابطـ های بـ�ن رســانه و ب هو یــژه رســان ههای نو یــن و بعــد اجتماعــی امنیــت مــی وجــود دارد و
ّ
چــه تأثیــری بــر ایــن بعــد از امنیــت مــی برجــای م 
یگــذارد؟» .در پاســخ بــه ایــن پرســش ،ایــن فرضیــه
بــه آزمــون گذاشــته م 
یشــود کــه رســان ههای نو یــن ،بــا از میــان برداش ـ�ن مرزهــای فرهنگــی و ســیال
ّ
ّ
منــودن هو یــت افــراد ،موجــب تزلــزل بعــد اجتماعــی امنیــت مــی یــا مهــان هو یــت مــی م 
یشــوند و در
ّ
نتیجــه امنیــت مــی را هتدیــد م 
یکنند.

روش تحقیق
متغییــر مســتقل در ایــن مقالــه ،رســانه و ب هو یــژه رســان ههای نو یــن و متغیــر وابســته ،بعــد اجتماعــی
ّ
امنیــت مــی اســت .بــرای آزمــون فرضیــه ،از روش توصیــی ـ حتلیــی اســتفاده شــده اســت .ایــن کار بــا
خ
انــام گردیــده اســت .بــه منظــور پاســخ بــه پرســش
هبر هگیــری از منابــع کتابانـ های ،اینترنــت ،و اســناد ج
ّ
و بــرریس فرضیــه ،خنســت بعــد اجتماعــی امنیــت مــی از نــگاه مکتــب کپهنــاگ ،و ســپس ماهیــت و
ابعــاد رســانه و کارکردهــای آن بــر اســاس نظری ههــای موجــود بــرریس شــده اســت .در پایــان نیــز از تأثیــر
رســان هها بــر ابعــاد اجتماعــی امنیــت ســخن بــه میــان آمــده اســت.
چهارچوب نظری :مکتب کپهنا گ؛ وا کاوی امنیت و بعد اجتماعی آن

 .1مکتب کپنهاگ
«مکتــب کپهنــاک» اصطالحــی اســت کــه مــک ســوئیین بــرای آثــار و دیدگا ههــای بــاری بــوزان ،ایل
و یــور ،دو و یلــد و برخــی دیگــر بــه کار بــرده اســت ( .)McSweeney, 1996, 14ایــن مکتــب بــا توجــه
ً
بــه اینکــه کامــا بــر مطالعــات امنیــی اســتوار گشــته ،جــزء اول ـ�ن رهیافهتــا در راســتای پای هگــذاری
جایگاهــی مســتقل بــرای مطالعــات امنیــی اســت .بــه عبــاریت ،مکتــب یادشــده ،مطالعــات امنیــی
را کــه از و یژگــی دوران بعــد از جنــگ ســرد اســت ،از حــوزه مطالعــات راهبــردی دوران جنــگ ســرد
تفکیــک منــوده و آن را ذیــل مطالعــات روابــط ن 
بیامللــی و مطالعــات راهبــردی را ذیــل مطالعات امنییت
قــرار داده اســت .ایــن تــاش بــوزان و مهکارانــش توجــه آنــان را بــه خــارج منــودن مســائل امنیــی از
دایــره تنــگ نظامــی نشــان م 
یدهــد .نظری هپــردازان ایــن مکتــب کتاهبــا و مقــاالت بســیاری را بــرای
تشــریح دیدگا ههــای خو یــش تدو یــن منود هانــد که کتــاب مــردم ،دولهتا و هــراس بــوزان (1383ش)،
چارچــویب تــازه بــرای حتلیــل امنیــت اثــر مشــترک بــوزان ،و یــور و دو و یلــد (1386ش) و امنیــی
متریــن ایــن مــوارد اســت .درای 
کــردن و غیرامنیــی کــردن و یــور (1380ش) از مجلــه مه 
نبــاره بــوث،
کتــاب مــردم ،دولهتــا و هــراس بــوزان را بــه عنــوان جام عتریــن حتلیــل نظــری در مــورد مفهــوم امنیــت در
بیامللــل م 
ادبیــات روابــط ن 
یدانــد (.)Booth, 1991, 317

توجــه مکتــب کپهنــاک بــه مطالعــات امنیــی دوره پســاجنگ ســرد و حتــوالت گســترد های اســت کــه
در حــوزه امنیــت رخ داده اســت .ایــن مکتــب ،امنیــت را از جنب ههــای گوناگــون مطالعــه منــوده ،امــا بــر
برخــی جنب ههــا بیشــتر متمرکــز شــده و گاه مبتکــر و طــراح آن نیــز بــوده اســت .طرح امنیت موســع در برابر
امنیــت مضیــق ،توجــه بــه امنیــت منطقـ های ،تلــی امنیــت بــه عنــوان امــری بنیاذهــی و طــرح مفهــوم
امنیــی سـ ن
ـاخت از موضوعــایت هســتند کــه بیشــتر و یــور و بــوزان دربــاره آهنــا حتقیــق و بــرریس کرد هانــد.

پــس از پایــان جنــگ ســرد و در ىپ گســترش مفاهــم امنیــت ،بــارى بــوزان مهــراه ال و یــور در مكتــب

ســال دوم ،مش ــاره 3
پاییز و زمستان 1394

85

كپهنــاگ ،حتلیلهــاى ظریــى ارائــه دادنــد و ایــده امنیــت اجتماعــى را مطــرح كردنــد .آهنــا ایــن كار را
انــام دادنــد
از طریــق توجــه بــه ابعــاد اجتماعــى ،اقتصــادى ،حمیطــى ،ســیاىس و نظامــى ـ امنیــى ج
( .)Bilgin, 2003, 213در رو یکــرد جدیــد ،بــا توجــه بــه زمین ههــا و بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی،
ً
بــه امنیــت نــگاه م 
یشــود و عــاوه بــر فراغــت از هتدیــد ،کــه عمدتــا از هتدیدهــای ســخت نــایش
م 
یشــد ،بــر حفــظ شــرایط مســاعد بــرای حفــظ هو یــت اجتماعــی و ســرمای ههای اجتماعــی جامعــه
یگــردد .ایــن نــوع نــگاه بــه امنیــت بــا تعابیــری چــون «امنیــت اجتماع 
تأ کیــد م 
یشــده» و امنیــت
یشــود .از ایــن منظــر ،امنیــت از درون جامعــه م 
جامع هحمــور بیــان م 
یجوشــد و نه تهنــا امنیت داخیل،
خ
ن
بلکــه حــی امنیــت خارجــی بــا عنایــت بــه مناســبات داخــی (بی عناصــر متلف جامعــه و حکومت)
فهــم و درک م 
یشــود.

 .2مفهوم امنیت از دید مکتب کپنهاگ
یتریــن مســئله مهــم در شناســایی مکتــب کپهنــاک ،نــوع برداشــت علمــای سرشــناس ایــن
بنیاد 
مکتــب از امنیــت اســت .بــوزان شــاخ 
صترین چهــره ایــن مکتــب ،امنیــت را مفهومــی توســع هنیافته
بماندگــی و توســع هنیافتگی مفهــوم امنیــت را از پنــج عامــل نــایش م 
یآورد و ایــن عق 
ب همشــار مـ 
یدانــد
(بــوزان1378 ،ش 20 ،ـ :)26

 .1پیچیدگی موضوع امنیت .این مسئله سبب رو یگرداین حتلیلگران از توجه به آن شده است؛
 .2وجود دامنه مشترک ن
بی مفهوم امنیت و قدرت در شرایط رودرویی جدی؛

 .3واکنــش علیــه رئالیســم افراطــی .بــه علــت تأ کیــد بســیار رئالیســم بــر قــدرت و جنــگ ،لیبراهلــا بــه
جــای مترکــز بــر مفهــوم امنیــت ،بــه مطالعــه دربــاره صلــح روی آوردنــد؛
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 .4ماهیت مطالعات استراتژیک که بیشتر بر مسائل نظامی و دفاعی متمرکز بود؛

 .5استفاده ابزاری از امنیت.

بــه عقیــده بــوزان ،امنیــت ،تعامــل میــان هتدیــدات و آسی 
بپذیر هیاســت .بــه عبــارت دیگــر ،امنیــت
انــام م 
یدهنــد (بــوزان،
تــایش اســت کــه باز یگــران خمتلــف بــرای رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب ج
1386ش .)223 ،از نظــر وی ،امنیــت بــه وضعیــی گفتــه م 
یشــود کــه طــی آن ،ارزشــهای اســایس
جامعــه ،ماننــد حاکمیــت و متامیــت اریض ،هتدیــد شــوند ،امــا امکانــات ممانعــت از برانــدازی نیــز
در دســترس باشــد .اگــر امکانــات مقابل ـ های هبتــر و قو 
یتــر از امکانــات هتدیــد باشــد ،امنیــت برقــرار
خواهــد بــود ،امــا اگــر حجــم و خطــر هتدیــد بیــش از امکانات مقابله باشــد ،موجد ناامــی خواهد بود.
یتــوان گفــت کــه «امنیــت مقولـ های اســت کــه از ی 
بنابرایــن در یــک مجلــه م 
کســو ،در رابطــه با هتدید
و آســی 
بپذیری و از ســوی دیگــر ،بــا امکانــات مقابلــه قابــل حماســبه اســت» (بــوزان1378 ،ش.)12 ،

وی در جممــوع امنیــت را «حفاظــت در مقابــل خطــر (امنیــت عمومــی) احســاس امیــی (امنیت ذهین)
و رهــایی از تردیــد (اعتمــاد بــه در یافهتــای شــخیص) تعریــف م 
یکنــد» (مهــان.)52 ،

ِو یـ ِـور از دیگــر نظری هپــردازان عمــده مکتــب کپهنــاگ ،از حلــاظ شــکیل ،تعریــی متفــاوت از بــوزان بــرای
امنیــت مطــرح کــرده اســت .وی مســائل امنیــی را شــامل رخدادهــا و حتــوال یت م 
یدانــد کــه آن را از
یکننــد .ایــن مســئله مهچنـ�ن
قابلیــت و توانــایی الزم بــرای اداره و مدیریــت مســتقل خو یــش حمــروم م 
نظــم ســیایس را نیــز بــه حتلیــل م 
یبــرد؛ بنابرایــن بــا چنـ�ن هتدیــدی بایــد بــا بســیج حداکثــری مقابلــه
نشــناخیت ،امنیــت را یــک حرکــت کالمــی تعریــف م 
کــرد .وی ســپس بــا اســتفاده از نظریــه زبا 
یکنــد
�ن
کــه نشــانه یــا دایل نیســت کــه بــه پدیــد های واقعــی رجــوع کنــد .بیــان یــا گفـ واژه امنیــت خــود یــک
یشــود ،مهچــون شــر 
انــام م 
طبندی و قــول دادن یــک
کنــش یــا عمــل اســت .بــا گف ـ�ن آن عمــی ج
مقــام دولــی یــا بیــان یــا بــه زبــان آوردن .امنیــت یــک حتــول یــا رخــداد خــاص را بــه حــوزه خــاص خود
یدهــد و بدیــن وســیله ،ادعــای حــق و یــژ های بــرای اســتفاده از هــر ابــزاری م 
انتقــال م 
یکنــد کــه بــرای
کنتــرل آن الزم باشــد (.)Waver, 1995, 176
چنا 
نکــه از ایــن دو تعریــف پیداســت ،آن دو ب هرغــم تفــاوت ظاهــری ،در یــک امــر مشــترک هســتند
و آن ایــن اســت کــه هــر دو امنیــت را بــر اســاس مفهــوم هتدیــد تعریــف م 
یکننــد و از ایــن حلــاظ بــه
مطالعــات سـ ّـنیت امنیــت نزدیــک هســتند.

 .3امنیت اجتماعی
مکتــب کپهنــاک بــا برخــورداری از چهارچــوب ســاز هانگارانه و توجــه بــه مســائل هو یــی ،فرهنگــی،
مهاجــرت و نقــش آهنــا در رابطــه بــا امنیــت ،تــا حــد ز یــادی بــه حتــوالت نوظهــور و چالشــهای امنیــی
یتشــنایس خــود ،نگاهــی خ
ـ اجتماعــی توجــه کــرده اســت .ایــن مکتــب در مباحــث هس 
تاریــی بــه
پدید ههای اجتماعی دارد و به نقش هنجارها ،قواعد و فرهنگ نیز به طور و یژه توجه م 
یکند .نگاه
تفســیرگرا ،خ
تاریی و ایدئوگرافیک ــ یعین تأ کید بر جنبه منحصرب هفرد و یگانه پدید ههای اجتماعی ــ
یتوان ّ
معرف شناخ 
و توجــه بــه ابعــاد هنجــاری در کنــار ابعــاد توصیــی و حتلیــی را م 
تشــنایس مکتب
«ازآناکــه
کپهنــاک دانســت .بــاری بــوزان در کتــاب خــود ،مــردم ،دولهتــا و هــراس ،گفتــه اســت:
ج
جامعــه از افــراد خمتلــی کــه دارای منافــع و مناســبات متفــاویت م 
یباشــند ،تشــکیل شــده اســت ،پــس
ایــن افــراد در جامعــه خــود بــه عنــوان منبــع ناامــی تلــی م 
یشــوند ،بــه طــوری کــه هــر کــس بــه دنبــال
تأمـ�ن منافــع خــود اســت ،امــا ب هتدر یــج افــراد بــر اثــر آ گاهــی و یپ بــردن بــه هتدیــدات و منابــع ناامــی
خــود ،بــرای حفــظ خو یــش و دارا 
ییشــان ،آمــاده واگــذاری آزادی خــود بــه مرجــع مســتقیل بــه نــام
یگردنــد .ب هتدر یــج ایــن وضعیــت بــه صــورت ســازوکاری درم 
دولــت م 
یآیــد کــه از طریــق آن ،مــردم
درصــدد دســتیایب بــه ســطوح کایف از امنیــت در مقابــل هتدیــدات جامعــه م 
یباشــند .بــر اســاس ایــن
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دیــدگاه ،هــر چــه یــک جامعــه دارای دولــت و ســاختار ســیایس قــوی و قدرمتنــدی باشــد ،امنیــت
افــراد هبتــر و بــا هزینــه کمتــری تأم ـ�ن م 
یگــردد ،امــا در کشــورهایی کــه ســاختار حکومــت بــه خــویب
هنادینــه نشــده و ضعیــف باشــد ،افــراد بــرای تأمـ�ن امنیــت خــود بــه ســازوکارها و ابزارهــای اجتماعــی
متوســل م 
یشــوند .خانــواده ،ایــل ،ســازماهنای حمــی در ایــن گونــه جوامــع نقــش مرکــزی پاســخگویی
بــه نیازهــای امنیــی فــردی را بــازی م 
یکننــد» (بــوزان1378 ،ش 86 ،ـ .)87

بــوزان امنیــت را موضوعــی بیناذهــی تعریــف و بیــان کــرده اســت کــه مســئله امنیــت در اجتمــاع
یشــود؛ ز یــرا باز یگــران م 
شــناخته م 
یتواننــد بــه آن ارجــاع دهنــد و بــه برخــی پدید ههــا به عنــوان هتدید
نــگاه کننــد .از دیــد وی ،در تعریــف جامعــه بایــد دغدغ ههــای مشــترک ،تار یــخ ،جغرافیــا ،فرهنــگ
و از مهــه مه متــر هو یــت مشــترک ،خاطــرات و سرنوشــت افــراد جامعــه را درنظــر گرفــت .دربــاره چنــد
بعــدی بــودن امنیــت ،او بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد تأثیــر فرهنــگ ،حمیــط ز یســت ،متــدن و از مهــه
مه متــر مذهــب را فهمیــد .بــوزان امنیــت اجتماعــی را با قابلیهتا و توامنندهیای جامعه بــرای حمافظت از
ّ
الگوهــای سـ ّـنیت فرهنــگ ،مذهــب ،هو یــت و عــرف مــی شاخ 
صســازی کــرده و براســاس ایــن نــگاه،
حمافظــت از عناصــر اصــی انســجام اجتماعــی جامعــه را شــرط حتقــق امنیــت برای بقا و تــداوم جامعه
دانســته اســت .از دیــد بــوزان ،زمــاین امنیــت اجتماعــی مطــرح خواهــد بــود کــه نیــروی بالقــوه و بالفعل
بــه عنــوان هتدیــدی بــرای هو یــت افــراد جامعــه وجــود داشــته باشــد (نو یدنیــا1382 ،ش .)65 ،در
واقــع بــوزان ،نقطــه آغاز یــن امنیــت را ذهــى و مبتــى بــر تصمــم باز یگــران معــرىف و بیــان كرده اســت كه
ىشــود؛ ز یــرا باز یگــران م 
مســئله امنیــت در اجتمــاع شــناخته م 
ىتواننــد بــه آن رجــوع و برخــى پدید هها
را بــه عنــوان هتدیــد نــگاه كننــد.
بــا نــگاه بــه آثــار نظری هپــردازان ایــن مکتــب درم 
ییابــم کــه امنیــت اجتماعــی در یپ تأم ـ�ن امنیــت
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انــام میدهنــد.
بــرای گرو ههــای اجتماعــی اســت کــه نقــش هو یتســاز 
ی را بــرای اعضــای خو یــش ج
�ن
ی اســت کــه بــه جهــت داش ـ احســاس
مرجــع امنیــت اجتماعــی ،گرو ههــا و دســتههای اجتماع ـ 
اندیشــه و عمــل مشــترک میــان اعضــای خــود ،کلیــت منحصرب هفــردی را شــکل م 
یدهنــد و بــه دلیــل
برخــورداری از کلیــی یکپارچــه ،عنــوان «مــا» را بــه خــود منتســب میداننــد .ماننــد :مــا عر هبــا ،مــا
کردهــا ،مــا زنــان ،مــا جوانــان ،مــا شــیعیان و . ...چنــ�ن گرو ههــایی از و یژگهیــا و خصوصیــات اســایس
چــون زبــان ،آداب و رســوم برخوردارنــد کــه ازآن بــا عنــوان «هو یــت» یــاد میشــود؛ بنابرایــن زمــاین کــه
بــه هو یــت «مــا» تعــرض شــود یــا ایــن هو یــت در معــرض خطــر قــرار گیــرد ،امنیــت اجتماعــی هتدیــد
شــده اســت .از نظــر بــوزان ،ایــن هتدیــد م 
یتوانــد دارای مصادیــق گوناگــون ســخت و نــرم باشــد.
ال و یــور نیــز حــوز ه امنیــت را بــر حســب نوعــى دوگانگــى امنیــت دولــت و امنیــت اجتماعــى در نظــر
ىگیــرد .امنیــت اجتماعــى در نظریـ ه و یــور خبــى از امنیــت دولــى بــه مشــار م 
م 
ىآیــد ،امــا بــه عنــوان
یــك خبــش مســتقل هــم (كــه بــوزان از آن غفلــت ورز یــده) بــه آن ارجــاع داده شــده اســت .بــا چنـ�ن

نگــرىش ،امنیــت اجتماعــى فقــط بــا كاربــرد آن بــراى بــررىس گروههــا یــا واحدهــاى مجعى ،كه بــه عنوان
واقعیهتــاى ســیاىس و اجتماعــى شــناخته شــد هاند ،فهمیــده م 
ىشــود و مفهــوم امنیــت اجتماعــى بــا
ّ
هــر شــكل خــاص اجتمــاع ســیاىس ،ماننــد گرو ههــاى مــى ،گرو ههــاى قومــى یــا اجتماعــات مذهــى،
ازآناكــه مهـ ه جوامــع دارای تعــدادی از گرو ههــاى بــا هو یــت خاص خود
ارتبــاط پیــدا مــى كنــد .حــال ج
هســتند ،ایــن گرو ههــا« ،واحدهــاى ابتــداىی حتلیــل امنیــت اجتماعــى بــه حســاب م 
ىآینــد» (صمدى
بگــه جــان1384 ،ش.)64 ،

و یــور امنیــت اجتماعــی را توانــایی جامعــه بــرای حفــظ و یژگهیــای اســایساش حتــت شــرایط تغییــر و
هتدیدهــای واقعــی و حمتمــل تعریــف میکنــد .وی بــه ارتبــاط نزدیــک میــان هو یــت ،جامعــه و امنیــت
ـت خــود را م 
تأ کیــد و خاطرنشــان م 
یجو یــد ،بــه گونـ های کــه توانــایی
ـت هو یـ ِ
یکنــد کــه جامعــه ،امنیـ ِ
حــل اختــاالت هو یــی را داشــته باشــد و اعضــای آن نتواننــد نســبت بــه چیزهــایی کــه هو یتشــان را
ً
هتدیــد م 
یکنــد احســاس مســئولیت نداشــته باشــند« .و یــور در حتلیلهــای امنیــی ،جامعــه را اساســا
ّ
ّ
بــه معــی ملــت یــا اجتماعــات قومــی کــه براســاس ایــده ملــت فرمو 
لبنــدی شــد هاند ،تعریــف کــرده
و از ایــن قابلیــت ،حفــظ شــرایط داخــی بــرای تکامــل هو یــت را بنیــاد اســایس امنیــت اجتماعــی
یکنــد کــه در مقابــل هتدیدهــای فرهنگــی فقــط م 
یدانــد» ( .)Watson, 2005, 8وی بیــان م 
م 
یتوان
بــا ب هکارگیــری ابــزار «فرهنــگ» دفــاع کــرد و اگــر هو یــت کــی هتدیــد شــود ،پاســخ ایــن هتدیــد عبــارت
اســت از «تقو یــت هو یهتــای موجــود» ( .)Waver, 1995, 23از دیــدگاه و یــور ،درحا 
یلکــه امنیــت
ّ
لمشــغول هتدیدهــایی اســت کــه متعــرض اقتــدار دولــت م 
مــی ،درگیــر و د 
یشــوند ،امنیــت اجتماعــی
نگــران هتدیدهــایی اســت کــه بــه هو یــت جامعــه تعــرض م 
یکننــد .اگــر جامع ـ های هو یــت خــود را
از دســت دهــد ،دیگــر دوامــی خنواهــد داشــت؛ بنابرایــن گرچــه دولــت اکنــون حممــل و مرجــع امنیــت
نظامــی ،ســیایس ،اقتصــادی ،اجتماعــی و حمیطــی اســت ،اجتمــاع نیــز در حــد خــود ،مرجــع امنیــت
اجتماعــی ب همشــار م 
یآیــد.
ً
بــا توجــه بــه مباحــث بــاال م 
یتــوان گفــت کــه امنیت اجتماعــی ،اوال حاصل فضای اجتماعی اســت؛
ً
یعــی در بســتری اجتماعــی شــکل م 
یگیــرد؛ ثانیــا امنیــت اجتماعــی ،بــر رهــایی از اضطــراب و تعقیــب
ً
دال لــت م 
یکنــد؛ ثالثــا امنیــت اجتماعــی ناظــر بــر مبادالت اجتماعی و اســتفاده از آهنــا به مثابه فرصیت
خ
نبــی و اعتمادســازی اســت کــه مقــوم پایــداری و پی 
بــرای اطمینا 
شبیــی کنشــگران اجتماعــی
اســت .م 
یتــوان ادعــا منــود کــه امنیــت اجتماعــی باعــث گســترش فضــای اجتماعــی میشــود؛ ز یــرا
خ
بــا از بـ�ن رفـ�ن موانعــی کــه دربــاره پیامدهــای امنی 
تبــی دولــت مطــرح شــد ،فضــای جدیــدی بــه
روی اجتماعــات گشــوده و زمین ههــای جدیــدی بــرای فعالیــت گرو ههــای اجتماعــی فراهــم میشــود و
هو یهتــای خمتلــف بــه رمسیــت شــناخته میشــوند و حــق حیــات ،ارتقــا و هبینهســازی شــرایط آنــان روا
نرو ،بســتر تفاوهتــا و متایزهــا رشــد م 
میگــردد؛ ازایـ 
یکنــد ،دغدغــه جمــازات بــه دلیــل نامهگــوین ،پایــان
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میپذیــرد و فضــای اجتماعــی بــرای ایفــای نقــش هو یهتــای گوناگــون بــاز میشــود.

در بــرریس امنیــت اجتماعــی از دیــد مکتــب کپهنــاگ متوجــه شــدمی کــه مه متریــن عامــل در امنیــت
اجتماعــی ،هو یــت اســت .تغییــر هو یــت افــراد اســت کــه م 
ایــاد هتدیــد یــا فرصــت
یتوانــد ســبب ج
ّ
در امنیــت مــی گــردد؛ بنابرایــن ،پیــش از بــرریس رســان هها و تأثیــر آهنــا بــر هو یــت افــراد بــا اســتفاده از
نظریــات مرتبــط ،بــه هو یــت و تعار یــف مرتبــط بــا آن نــگاه شــده اســت.
هویت

یکنــد:
دو معنــای اصــی هو یــت ،متایــز و تشــابه مطلــق اســت .جنکینــز هو یــت را ایــن گونــه تعریــف م 
هو یــت ر یشــه در زبــان التـ�ن و دو معنــای اصــی دارد .اولـ�ن معنــای آن مفهــوم تشــابه مطلــق را بیــان
م 
یکنــد؛ ایــن بــا آن مشــابه اســت .معنــای دوم آن متایــز اســت کــه بــا مــرور زمــان ســازگاری و تــداوم
خ
یگیــرد .بــه ایــن ترتیــب ،بــه مفهــوم شــباهت از دو زاو یــه متلــف راه م 
را فــرض م 
ییابــد (جنکینــز،
مزمــان میــان افــراد یــا اشــیا ،دو نســبت حمتمــل را برقــرار م 
1391ش .)5 ،مفهــوم هو یــت ،ه 
یســازد؛
�ن
شــباهت و تفــاوت .هو یــت داش ـ یعــی یگانــه بــودن ،ویل از دو جنبــه متفــاوت :مهاننــد دیگــران
بــودن در طبقــه خــود و مهاننــد خــود بــودن در گــذر زمــان.
هو یــت در جامع هشــنایس ،مفهومــی چندبعــدی اســت و م 
یتــوان بــه چنــد طریــق دربــاره آن حبــث
کــرد .بــه بیــان کیل ،هو یــت بــه درک و تلــی مــردم از اینکــه چــه کــی هســتند و چــه چیــزی برایشــان
معنــادار اســت مربــوط م 
یشــود .ایــن درک و تلــی در پیونــد بــا و یژگهیــای معیــی شــکل مــی گیــرد کــه
بــر ســایر منابــع معنــایی اولو یــت دارد .جامع هشناســان اغلــب از دو نــوع هو یــت ســخن م 
یگو ینــد:
هو یــت اجتماعــی و هو یــت شــخیص .ایــن شــکلهای هو یــت فقــط از نظــر حتلیــی از هم جــدا و متمایز
م 
یشــوند ،امــا درواقــع پیونــد تنگاتنگــی بــا یکدیگــر دارنــد.
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هو یــت اجتماعــی بــه معنــای و یژگهیــایی اســت کــه از طــرف دیگــران بــه یک فرد نســب داده م 
یشــود.
ً
یتــوان نشــان ههایی تلــی کــرد کــه آشــکار م 
ایــن و یژگهیــا را م 
یســازد هــر شــخص معیــی ،اساســا چــه
ن
یکنــد که مهین
درعیحــال ،ایــن و یژگهیــا شــخص یادشــده را بــه افــراد دیگــری مربوط م 

کــی اســت.
ُ
�ن
و یژگهیــا و کیفیــات را دارنــد .مهچنـ هو یهتــای اجتماعــی بعــد مجعــی دارنــد .آهنــا مشــخص م 
یکنند
کــه افــراد چگونــه و از چــه نظــر «شــبیه» دیگــران هســتند« .اگــر هو یهتــای اجتماعــی نشــا 
ندهنده
شــیو ههای مهســاین افــراد بــا دیگــران هســتند ،هو یــت شــخیص ،مــا را بــه عنــوان افــرادی جــدا و جمــزا از
یکدیگر متمایز م 
یکند» (گیدنز1386 ،ش)46 ،؛ بنابراین هو یت شــخیص به معنای رشــد و تکو ین
شــخیص اســت کــه از طریــق آن ،مــا معنــای یگانــه و منحصرب هفردی از خو یشــتنمان و مناســبتمان با
جهــان پیرامــون خــود خلــق م 
یکنمی.
نشــده از هو یــت م 
بــا توجــه بــه تعار یــف بیا 
یتــوان نتیجــه گرفــت کــه در وهلــه خنســت ،هو یــت
برســاخت های اجتماعــی اســت؛ کیفیــت ثابــت یــا ذایت نیســت ،بلکــه ســاخته م 
یشــود و ســپس

یکنــد ،دوم اینکــه هو یــت تــوأم بــا احســاس تعلــق اســت؛ جــزء ذایت
در تعامــل بــا دیگــران تغییــر م 
اینکــه بدانــم چــه کــی هســتمی؛ عضو یــت در گــروه یــا گرو ههــای اجتماعــی اســت کــه از اعضــای
شــبیه بــه یکدیگــر تشــکیل شــد هاند ،ســوم اینکــه مســئله هو یــت بــه تفــاوت مــا بــا دیگــران نیــز مربــوط
م 
یشــود .خبــی از دانس ـ�ن اینکــه چــه کــی هســتمی دانس ـ�ن ایــن اســت کــه چــه کــی نیســتمی،
ازآناکــه هو یــت اکتســایب اســت انعطا 
فپذیــر اســت .شــدت و ضعــف این و یژگــی در جوامع
چهــارم ،ج
گوناگــون ،متفــاوت اســت؛ یعــی در برخــی از جوامــع انعطا 
فپذیرتــر از برخــی دیگــر اســت.
ّ
هو یــت در ســطوح و ابعــاد خمتلــف واکاوی شــده اســت؛ ماننــد هو یــت مــی ،هو یــت دیــی ،هو یــت

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 حتقیــق اســت ،امــا نکتــه شــایان ذکــر ایــن اســت کــه گرایش داشـ�ن
یــا نداش ـ�ن بــه متامــی شــاخصهای هو یــی ،بــه مؤلف ههــای هو یــت ،کــه امــری ذهــی و روا 
ینانــد،
وابســته اســت .به اعتقاد بســیاری از متفکران ،مؤلف ههای هو یت را م 
یتوان به حوزههای شــناخیت
(ذهــی) و روا 
نشــناخیت (رواین) تقســم کــرد .حوزههــای شــناخیت ،ارزشــها ،اعتقــادات ،هنجارهــا،
یشــود و حوزه روا 
منادهــا ،آ گاههیــا ،طــرز تلقهیــا یــا رو یکردهــا را شــامل م 
نشــناخیت ،احساســها ،نیازها
یگیــرد؛ بــرای مثــال ،هنگامــی کــه از هو یــت دیــی ســخن به میان م 
و متایــات را دربرم 
یآیــد ،درواقع به
ابعاد کارکردی و عیین دین اشــاره م 
یشــود .هو یت دیین آن احســاس خایص اســت که پیروان یک
یدهــد و ایشــان را در تعلقشــان بــه یــک هو یــت مجعــی تعریــف م 
دیــن را بــه یکدیگــر پیونــد م 
یکنــد.
درواقــع ،هو یــت دیــی براســاس میــزان شــناخت فــرد از تعلــق و ارتباطــش نســبت بــه دیــی خــاص
و پیامدهــای ارزیش مثبــی کــه فــرد بــرای ایــن تعلــق و ارتبــاط قائــل اســت و باالخــره احساســهای
خــاص فــرد نســبت بــه آن دیــن و نســبت بــه دیگــراین کــه مثــل او رابطـ های مشــابه بــا آن دیــن دارنــد
تعریــف شــده اســت .بــه بیــان دیگــر ،هو یــت دیــی عبــارت اســت از :تعریــف شــخص از خــود بــر
اســاس داشـ�ن تعلــق نســبت بــه دیــی خــاص مهــراه مالحظــات ارزیش و احســایس مترتــب بــا آن.
ّ
ّ
ّ
مهچنـ�ن هو یــت مــی را م 
یتــوان نوعــی احســاس تعلــق بــه ملــی خــاص دانســت؛ ملــی کــه منادهــا،
سـ ّـنهتا ،مکاهنــای مقــدس ،آداب و رســوم ،قهرمانــان خ
تاریــی و فرهنــگ و سـ ن
ـرزمی معـ�ن دارد .هو یت
ّ
مــی یعــی احســاس تعلــق بــه گروهــی از انســاهنا ،بــه واســطه اشــتراک داش ـ�ن در برخــی عناصــر
ّ
فرهنگــی و شــب هفرهنگی (حاجیــاین1388 ،ش .)361 ،امسیــت هو یــت مــی را بازتولیــد و بازتغییــر
ّ
خ
متایزبــش هــر ملــی هســتند،
پایــدار ارزشــها ،منادهــا ،خاطر ههــا ،افســان هها و سـ ّـنهتا ،کــه عناصــر
ّ
یدانــد .هو یــت مـ ّـی از تعلــق فــرد بــه یــک سـ ن
م 
ـرزمی و دولــت مــی یــا بــه عبــاریت بــه کشــور خــایص
ّ
سرچشــمه م 
یگیــرد .بــه بیــان دیگــر ،هو یــت مــی بــه معنــای احســاس مهبســتگی بــا کل اعضــای
ســاکن در یــک چهارچــوب ســرزمیین مشــترک اســت ،بــه طــوری کــه نســبت بــه موجودیــت کل آن
آ گاهــی دارنــد و بــه آن احســاس وفــاداری م 
یکننــد.
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رسانه :نظریهها و کارکردها
بــا مطــرح شــدن امهیــت انگار ههــای ذهــی ـ ارزیش جامعــه و نقــش آن در توســعه ســیایس و اجتماعــی
بــه معنــای عــام ،و رفتــار ســیایس باز یگــران به معنــای خاص ،نقش ارتباطات و رســان ههای مهگاین،
متریــن عامــل شــک 
بــه عنــوان مه 
لدهی بــه افــکار عمومی ،عقایــد و باورهای ســیایس ـ اجتماعی مردم
امهیــت م 
ییابــد .درواقــع بــا پیچیــده شــدن و گســترش جوامــع اطالعــایت ،امهیــت ارتباطــات در بعــد
�ن
امنیــی افزایــش یافتــه اســت .رســان ههای مجعــی بــا در دســت گرفـ افــكار عمومــی ،كنتــرل و هدایــت
و هتیــج و ب هكارگیــری آن ،نقــش جــدی در عرصــه قــدرت یافت هانــد .در دوران معاصــر کــه بــه عصــر
اطالعــات و جامعــه اطالعــایت و ارتباطــی معــروف اســت ،خبــش عظیمــی از جامع هپذیری ســیایس از
انــا م شــده و نفــوذ و تأثیــرایــن ابــزار تا جایی اســت که برخی از نظری هپــردازان ارتباطی
طریــق رســان هها ج
�ن
بــر ایــن باورنــد کــه رســان هها اولو یــت ذهــی ،رفتــاری و حــی ســبك زندگــی افــراد را تعی ـ م 
یکننــد؛
بنابراین در این قســمت ،ضمن شــناخت رســانه ،دســت هبندی و کارکردهای آن ،برخی از نظری ههای
موجــود در ایــن زمینــه بــرریس شــده اســت.

یها
 .1رسانه و رسانههای جمعی :مشخصات و ویژگ 

یشــود کــه
رســانه ( )Mediaدر لغــت بــه معــی رســاندن اســت و بــه آن دســته از وســاییل گفتــه م 
انتقا 
لدهنــده فرهنگهــا و افــکار عــد های باشــد (رســانه .)/www.fa.wikipedia.orgرســانه عبــارت
از وســایل ارتباطــی اســت و حاملهــای ز یــادی را در برم 
یگیــرد (كازنــو1381 ،ش .)3 ،مهچنـ�ن رســانه
پــی اســت بـ�ن حمــل وقــوع حادثــه ،حمــل تولیــد خبــر ،حمــل یــا منبــع ارســال پیــام و حمــل در یافــت آن.
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از ســوی دیگــر ،رســان ههای مجعــی یــا عمومــی و بــه تعبیــر دیگــر ،وســایل ارتبا 
طمجعــی ،اصطــاح
فار 
یسشــده واژه التــ�ن « »Mediaاســت و منظــور از آن ،دســت های از وســایل هســتند کــه توجــه
تعــداد ز یــادی را بــه خــود جلــب کــرد ه و در متدهنــای جدیــد ب هوجــود آمد هانــد .اصطــاح رســان ههای
ارتبــاط مجعــی بــه طــور کیل بــرای وســاییل بـ هکار مـ 
یرود کــه مــردم جامعــه از آن بــرای اعــام پیامهــا
و افــکار و انتقــال مفاهــم بــه یکدیگــر اســتفاده م 
یکننــد .ایــن رســان هها براســاس شــیوه ارتبــاط بــا
خماطــب ،کارکردهــای خــاص و مســائیل از ایــن دســت ،بــه ســه نــوع دســته کیل چــایپ (مطبوعــات،
کتــاب ،جمــات و ،)...دیــداری ـ شــنیداری (رادیــو و تلو یزیــون) و الکترونیکــی (تارمناهــای اینترنــی،
شــبک ههای جمــازی اجتماعــی و )...تقســم م 
یشــوند (اســدی1385 ،ش.)35 ،

رســان ههای چــایپ شــاخصترین و شناخت هشــدهترین نــوع از رســان هها هســتند .رســان ههای چــایپ
عبار 
تانــد از مطبوعــات ،کتــاب و جمــات و امثــال آن .ایــن گونــه رســان هها قدمییتریــن انــواع
رســان ههای گروهــی ب همشــار میآینــد .روزنام ههــا بــه دلیــل ماهیــت و نــوع انتشــار كــه دســتریس روزانــه و
مســتمر مــردم بــه اخبــار و اطالعــات را فراهــم م 
یکننــد ،بســیار مــورد توجــه عمــوم هســتند .ایــن ابــزار

جشــده در روزنام ههــا
عرســاین یکــی از رســاهنای تأثیرگــذار در ســطح جامعــه هســتند .مطالــب در 
اطال 
ن
به ســرعت در ســطح جامعه منتشــر میشــود و از حلاظ روا 
نشــنایس در بی مردم رغبت ز یادی برای
بازگــو كــردن مطالــب ایــن رســانه مهــگاین وجــود دارد (درودی1387 ،ش .)30 ،روزنام ههــا و جمــات
بــا انتقــال اخبــار و تفاســیر ،بیــان آرا و عقایــد ،رو یــارویی عقایــد ،نقــد مســائل جامعــه ،مطلــع سـ ن
ـاخت
حکومــت از نظریــات مــردم و منعکــس کــردن پاســخهای حکومــت م 
ایــاد فضــای بــاز
یتواننــد در ج
ســیایس و پیشــرفت جامعــه ،ســهم بســزایی داشــته باشــند؛ مهچنـ�ن نقــل قــول از یــك روزنامــه معتبــر
بــرای دیگــران ،بــه نوعــی مبـ ّ ن
ـی آ گاهــی و توجــه بــه مســائل اجتماعــی و خــود یكی از عوامل تشــخص
آنــه از طریــق رســان ههای نوشــتاری بــه
اجتماعــی ب همشــار میآیــد .بســیاری بــر ایــن عقیدهانــد کــه چ
خماطبــان منتقــل میشــود ،پیــش از مطالــب دیگــر ،در حافظــه افــراد بــایق میمانــد؛ ز یــرا بــه گیرنــدگان و
خماطبــان خــود بیشــتر جمــال اندیشــیدن میدهــد (.)Barker, 2002, 104

رســان ههایی مهچــون رادیــو و تلو یزیــون را م 
یتــوان در زمــره رســان ههای دیــداری ـ شــنیداری قــرار داد.
در بـ�ن ایــن گونــه رســان هها ،تلو یزیــون بــه علــت اینکــه تصو یــر را بــه صــورت ممکــل صــدا در خــود
مجــع کــرده اســت ،در خماطبــان خــود از نفــوذ بیشــتری برخوردار اســت .تلو یزیون تأثیرگذارترین رســان ه
فعــال در عرصــه اجتماعــی و فرهنگــی و از ابزارهــای مؤثــر در تثبیــت یــا تغییــر ســبک زندگــی اســت.
نفــوذ بــاالی ایــن رســانه ارتباطــی بــه گون ـ های اســت كــه ارتباطــات نو یــن را در ســایه خــود درآورده
اســت« .ایــن رســانه بــه خاطــر برخــورداری از و یژگهیــای خــاص و بــا توجــه بــه وســعیت کــه در میــدان
عمــل خــود دارد ،م 
یتوانــد جنب ههــای متعــددی از زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد در جامعــه را
(مریــی1384 ،ش .)30 ،ایــن
حتــت تأثیــر خــود قــرار دهــد کــه ســبک زندگــی از مجلــه آن هســتند» ج
ایــاد دگرگــوین در مهــه شــئون زندگــی افــراد را دارد .حتــول بنیــادی زندگــی معاصــر
ابــزار مؤثــر توانــایی ج
تبدیــل شــدن تودههــای مــردم بــه انســاهنای منفعــی اســت كــه مهســو بــا جریــان ســخ 
نپراكین در
حرك 
تانــد .تلو یزیــون ایــن قــدرت را دارد كــه نوعــی مهنــوایی در عادهتــا ،رفتــار و نیازهــای جامعــه
ب هوجــود آورد .گیدنــز معتقــد اســت رســان هها از مجلــه تلو یزیــون ،زمیهنســاز نگرشــهای اجتماعــی
هســتند (گیدنــز۱۳۷8 ،ش )33 ،و تأثیــری اســایس در ســاخت فرهنگــی ،ســبک زندگــی ،گســترش
آ گاهــی و مفهومســازی دارنــد.

منــاد بــارز عصــر اطالعــات ،شــبکه متشــکل از رایان ههــای ب همهپیوســته در سراســر جهــان ،یعــی
اینترنــت ،اســت .اینترنــت پررشــدترین ابــزار ارتباطــی جهــان اســت کــه بــه مهــه زوایــای زندگــی انســان
امــروز نفــوذ کــرده اســت .مســیر رشــدی کــه رادیــو در  38ســال ،تلو یزیــون در شــانزده ســال و رایانــه در
ســیزده ســال داشــته ،اینترنــت در چهــار ســال پیمــوده اســت .اینترنــت بــه رؤ یــای مــك لوهــان مبــی
بــر دهكــده جهــاین حتقــق خبشــیده و بســیاری از فاصل ههــا را از ب ـ�ن بــرده اســت .گســتردگی و تنــوع
اطالعــات موجــود و ســرعت دســتریس فزاینــده اســت كــه حجــم بســیار وســیعی از اطالعــات را در
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ورای حمدودیــت زمــان و مــكان ،ب هســادگی و بــه طــور ه مزمــان در اختیــار میلیو نهــا اســتفاد هكننده
ایــاد تغییــرات اســایس و وســیعی در ماهیــت و اشــکال ســبک زندگــی
قــرار میدهــد .اینترنــت در حــال ج
در جوامــع خمتلــف ،اعــم از پیشــرفته و درحا 
لتوســعه اســت .اینترنــت رســاهناى بــا بــرد خــوب و تأثیــر
و نفــوذ بســیار ز یــادى روى خماطــب اســت (دهشــیری1388 ،ش .)18 ،اینترنــت رســاهنای اســت کــه
یتواننــد از آن بــرای متمایــز سـ ن
افــراد م 
ـاخت هو یــت خــود از دیگــران اســتفاده کننــد .اینترنــت فضــایی
دییتال م 
یتوان
مناســب برای خالقیت و کنشــگری اســت .از مجله مه مترین و یژگهیای رســان ههای ج
بــه عــدم مترکــز ،ظرفیــت بــاال ،فعالیــت متقابــل و انعطافپذیــری شــکل و حمتــوا اشــاره کــرد؛ بــه ایــن معنــا
ً
کــه در فضاهــای اینترنــی ،ارائــه مطالــب عمدتــا در دســت عرض هکننــده ارتبــاط نیســت ،بلکــه کاربــر
در ایــن مــورد نقــش کلیــدی دارد .شــاید بتــوان گفــت ســادگی اســتفاده از آن و مهچنـ�ن جذابیــت آن
بــرای جوانــان ،آن را بــه رســانهای تبدیــل کــرده کــه از ظرفیــت بســیاری در تعیـ�ن نــوع ســبک زندگــی
جوانــان برخــوردار اســت.

بزر 
گتریــن حتــول اخیــر در بعــد ارتبــاط مجعــی اینترنــت ،ظهــور شــبک ههای اجتماعــی جمــازی اســت.
بســایهتای اینترنیت هســتند .در این و 
شــبک ههای اجتماعی جمازی ،نســل جدیدی از و 
بســایهتا،
کاربــران اینترنــی حــول حمــور مشــترکی بــه صــورت جمــازی بــا هــم مجــع م 
یشــوند و مجاعهتــای آنالیــن را
تشــکیل م 
یدهنــد .شــبک ههای اجتماعــی ،متناســب بــا نــوع موضــوع فعالیتشــان ،امکانــات دیگــری
از قبیــل خبرخواهنــای ایترنــی ،باز هیــای آنالیــن ،قابلیــت آپلــود کــردن و یدئوهــا و فایلهــای کامپیوتــری
و برقــراری ارتبــاط بــا ســایر رســان ههای شــخیص را نیــز در بـ�ن گزین ههایشــان دارنــد.
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شــبک ههای اجتماعــی ،حمــل گردمهــایی صدهــا میلیــون کاربــر اینترنــت اســت کــه بــدون توجــه بــه مــرز،
زبــان ،جنــس و فرهنــگ ،بــه تعامــل و تبــادل اطالعــات م 
یپردازنــد .شــبکه اجتماعــی ،ســاختاری
اجتماعــی اســت کــه از گرو ههــای فــردی یــا ســازماین تشــکیل شــده کــه توســط یــک یــا چنــد نــوع
خــاص از وابســتگی بــه هــم متصــل شــد هاند (پراتکانیــس1378 ،ش .)29 ،در بیشــتر تعریفهــای
کگذاری» و «تعامــل» تأ کیــد م 
حشــده از شــبکه اجتماعــی ،بــر دو عامــل «اشــترا 
مطر 
یشــود .برخی از
خ
ایــن تعریفهــا ،تولیــد و انتشــار حمتــوا را امهیــت بشــیده و رســانه اجتماعــی را رســان های دانســت هاند کــه
انــام م 
یشــود .ایــن تولیدات
امــور تولیــد و یدئــو ،صــدا ،مـ�ن یــا چنــد رســان های در آن توســط کاربــران ج
یشــود (Capilanou, 2010,
در حمیــط اجتماعــی ســایبر منتشــر و بـ�ن مهتایــان بــه اشــتراک گــذارده م 
 .)12یــک شــبکه اجتماعــی ،ســاییت اســت کــه در مرحلــه اول ،بــه افــراد و ســازماهنا اجــازه م 
یدهــد
یدهــد ایــن صفحــات بــر اســاس
ایــاد کننــد و در مرحلــه دوم اجــازه م 
صفحــات خودشــان را روی آن ج
مشــترکات گوناگون به هم متصل شــوند .وقیت صحبت از شــبکه اجتماعی م 
یشــود باید به جامعه
کاربــری هــم اشــاره کــرد .در حقیقــت یــک شــبکه اجتماعــی ،ســایت یــا جمموعــه ســایهتایی اســت کــه
بــه کاربــراین کــه دوســت دارنــد عالق همندهیــا ،افــکار و فعالیهتــای خودشــان را بــا دیگــر بــه اشــتراک

بگذارنــد و دیگــران نیــز ایــن مســائل خــود را بــا آنــان بــه اشــتراک بگذارنــد (بــرای مه ـ�ن اســت کــه
وبــا گ شــبکه اجتماعــی نیســت؛ ز یرا نو یســنده وبــا گ به دانسـ�ن اطالعات خواننــدگان گراییش
نــدارد ،امــا وبال گســتان را م 
یتــوان شــبکه اجتماعــی خــاص دانســت) .در کل شــبک ههای اجتماعــی
ســایهتایی هســتند کــه بــا اســتفاده از یــک ســایت ســاده ماننــد موتــور جســتجوگر بــا اضافــه شــدن
کگذاری را بــه کاربــران خــود عرضــه م 
امکانــایت ماننــد چــت ،امییــل و ،...اشــترا 
یکننــد.

یكننــد كــه كاربــران م 
ایــن شــبك هها در قالــب وبــگاه و ســایت اینترنــی ،حمیطــی را فراهــم م 
یتواننــد
عالق همندهیــای خــود را بــا اســتفاده از منادهــای متــی ،صــویت و تصو یــری در آهنــا بارگــذاری و در مورد
ایــن حمتو یــات بــا یكدیگــر گف 
ایــاد پروفایــل و تمکیــل مراحــل عضو یــت ،کاربران
توگــو کننــد .پــس از ج
بــا مشــارکت در ایــن فضــا و بــا کمــک قابلیهتــای چندرســان های ســایت ،ماننــد گذاش ـ�ن عکــس،
مـ�ن  ،حمتــوا یــا لینــک بــه حمتواهــای بیــروین ،فضــای خــود را توســعه م 
یدهنــد .ب هاختصار شــبك ههای
اجتماعــی جمــازی عبار 
تانــد از :جامعــ های برخــط (آنالیــن) کــه کاربــران آن ،جمــاز بــه اشــتراک
اطالعــات ،تصاو یــر ،فیلمهــا ،نر مافزارهــا و ،...برقــراری ارتبــاط با دیگران و کشــف نشــاین ارتبــاط افراد
جدیــد هســتند .ایــن شــبک ههای اجتماعــی حمیطــی هســتند کــه در آن ،اعضــا بــا مشــارکت و مهفکری
و بــا اســتفاده از برنام ههــا ،حمتــوای وب را م 
یســازند.
اولــ�ن ســایت شــبکه اجتماعــی SixDegrees.com ،بــود کــه بــ�ن ســاهلای  1997و 2000م،

یکــرد .ایــن ســایت کاربــران را قــادر م 
فعالیــت م 
یســاخت تــا پروفایلهــایی ،بــرای ارتبــاط بــا دوســتان و
جسـ 
ایاد منایند .در ســاهلای 2000م ،تعداد ز یادی از ســایهتای شــبکه
توجوی پروفایلهای دوســتان ج
یتــوان بــهFriendster, Live Journal, Orkut, Lunar
اجتماعــی پیــدا شــد کــه در میــان آهنــا م 
سبــوک» ( )Face bookبزر 
 My Spac , Face book ،stormاشــاره کــرد« .فی 
گتریــن ســایت
شــبکه اجتماعی در ســطح جهاین اســت .این شــبکه یک ســایت داخیل برای دانشــجو یان هاروارد
بــود کــه ب هتدر یــج ،گــروه هــدف خــود را تــا ســال 2006م بســط داد ،بــه گونـ های هر کس م 
یتوانســت به
آن ملحــق شــود .در زمــان حاضــر ایــن ســایت یــک بیلیــون کاربــر دارد کــه آن را بــه بزر 
گتریــن ســایت
شــبکه اجتماعــی تبدیــل م 
یکنــد.
از حلــاظ خ
خ
تاریــی نیــز م 
یتــوان تاریچــه رســانه را بــه شــرحی کــه در جــدول مشــاره  1آمــده اســت تقســم

کــرد (رک :جــدول .)1
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جدول  .1سیر تار خیی وسایل ارتباط مجعی
سیر خ
تاریی
وسایل ارتباط
مجعی

اولیه
ثانویه

 .1زبان و بیان شفاهی  .2خط و نوشته دسیت
 .1چاپ ،کتاب ومطبوعات  .2سینما ،رادیو و تلو یزیون
 .3ارتباطات راه دور :تلگراف ،تلفن و ماهواره  .4اینترنت و
فضای جمازی

 .2کارکرد رسانههای جمعی
بــا توجــه بــه ماهیــت و دســت هبندی رســان ههای موجــود ،حتلیلگــران و نظری هپــردازان ایــن حــوزه
کارکردهــای گوناگــوین را بــرای رســان ههای مجعــی تعریــف منود هانــد .آشــنایی بــا ایــن کارکردهــا پی 
شنیــاز
ّ
درک تأثیــر رســان هها بــر ُبعــد اجتماعــی امنیــت مــی اســت.
هارولــد الســول اولـ�ن كــی اســت كــه در مقالـ های بــه ســال 1948م ،بــه موضــوع كاركــرد رســان ههای
ارتبــاط مجعــی توجــه کــرد .توجــه الســول بــه ارتباطــات مجعــی در حتــوالت خ
تاریــی نیمــه اول قــرن
بیســم ،یعــی رشــد وســایل ارتبــاط مجعــی ،ماننــد روزنام ههــا و رادیــو و وقــوع جنــگ جهــاین اول و
نقــش رســان هها در ایــن بـ�ن  ،ر یشــه دارد .الســول در مقالــه خــود بــرای رســان ههای مجعــی ســه كاركــرد
اصــی تعریــف كــرده اســت:

 .1نظارت بر حمیط (نقش خبری)؛

 .2مهبستگی اجتماعی در واكنش به حمیط (نقش راهنمایی)؛
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 .3انتقال میراث فرهنگی از یك نسل به نسل دیگر (نقش آموزیش).
ن
در خن
ســتی كاركــرد كــه نظــارت ،مراقبــت ،هتیــه و رســاندن اخبــار اســت ،رســان هها بــا عنــوان
اطال عرســاین بــه تأمـ�ن اطالعــات دربــاره رو یدادهــا و شــرایط موجــود در جامعــه و جهــان ،اشــاره بــه
روابــط قــدرت ،تســهیل نــوآوری ،ســازگاری و پیشــرفت م 
یپردازنــد (مــك كوایــل1380 ،ش.)109 ،
ن
«تبیی ،تفســیر و اظهارنظــر درباره
ایــاد مهبســتگی اجتماعــی ،عبــارت اســت از
دومـ�ن كاركــرد ،یعــی ج

معنــای رو یدادهــا و اطالعــات ،جلــب محایــت بــرای قــدرت و هنجارهــای موجــود و جاافتــاده،
ایــاد وفــاق اجتماعــی ،تنظــم اولو یتهــا
اجتماعــی كــردن ،مهاهنــگ كــردن فعالیتهــای پراكنــده ،ج
نجــا) .كاركــرد مهبســتگی رســان هها م 
و درجــات شــأن مــردم» (مها 
یتوانــد بــرای جلوگیــری از هتدیــد
ثبــات اجتماعــی بــه كار رود و اغلــب افــكار عمومــی را كنتــرل و مدیریــت منایــد.
سـ ن
ـومی كاركــرد اصــی وســایل ارتبــاط مجعــی انتقــال فرهنــگ اســت .رســان هها در حكــم انتقا 
لدهنــده
فرهنــگ بــرای انتقــال اطالعــات ،ارزشــها و هنجارهــا از یــك نســل بــه نســل دیگــر و از افــراد جامعــه به
تاز هواردهــا كاربــرد دارنــد (ســور ین و تانــكارد1381 ،ش.)11 ،

رایــت در ســال 1960م ،كاركــرد چهارمــی بــا عنــوان «ســرگرمی و تفریــح» نیــز بــه ایــن ســه كاركــرد اضافــه
کــرد .كاركــرد ســرگرمی مهــواره جــزیئ از خبــش انتقــال فرهنگــی نیــز ب همشــار م 
یآیــد .ایــن نقــش بــا توجــه
بــه تأثیــر غیرمســتقیمی كــه در جامع هپذیــری افــراد دارد ،بیشــترین حــوزه اثرگــذاری را در ارتباطــات
نو یــن بــه خــود اختصــاص م 
یدهــد.
تانــد از .1 :ن
برخــی دیگــر اهــداف (كاركردهــا) رســان هها از نظر مك كوایل ( )1382عبار 
تأمی اطالعات
دربــاره رو یدادهــا و شــرایط موجــود در جامعــه و جهــان؛  .2تبیـ�ن و تفســیر و اظهارنظــر دربــاره معنــای

ایــاد وفــاق اجتماعــی؛  .5حتكــم و حفــظ ارزشــهای
رو یدادهــا و اطالعــات؛  .3اجتماعــی كــردن؛  .4ج
مشــترك؛  .6كاسـ�ن از تنشــهای اجتماعــی؛  .7كســب رضایتمنــدی و خشــنودی بــرای افــراد (كســب
احســاس امنیــت بــه واســطه آ گاهــی ،كســب تأییــد برای ارزشــهای شــخیص ،پیدا كردن بینــش راجع
بــه اوضــاع و احــوال دیگــران ،مهــدیل اجتماعــی و.)...
مــك كوایــل تأثیــر رســان هها را بــه ســطوح فــرد ،گــروه ،یا ســازمان ،هناد اجتماعی ،جامعــه كل و فرهنگ
تقســم منــوده و انــواع تأثیــرات رســانه را نیــز شــامل تأثیــرات شــناخیت (كــه بــا دانــش و عقیــده ســروكار
دارد) ،تأثیــرات عاطــی (كــه بــه نگرشــها و احساســات برم 
یگــردد) و تأثیــرات رفتــاری دانســته اســت
(مــك كوایــل1382 ،ش.)360 ،
ایــاد اهبــام در خماطــب و ســپس رفــع اهبــام بــا تفســیر اخبــار و بــه ایــن ترتیــب
تأثیــرات شــناخیت .1 :ج

جتدیــد ســاختار اجتماعــی( .اهبــام ،نــایش از برخــورد اطالعــات متناقــض بــا یكدیگــر اســت .هنــگام
رخ دادن وقایــع غیرمنتظــره یــا اوضــاع خــاص ،مــردم پیامهــایی متناقــض از رســان هها در یافــت م 
یكنند،
ویل من 
یداننــد چگونــه آن را تفســیر كننــد و بــر اثــر ایــن فشــار ،رســان هها در مرحلــه بعــد ،بــا اطالعــات
یكننــد .بــه ایــن ترتیــب تفســیرها را حمــدود م 
لتــر ایــن اهبــام را رفــع م 
كام 
یكننــد و بــا اهبــا مزدایی ســبب
لتوســعه ــــ م 
جتدیــد ســاختار اجتماعــی ــــ ب هو یــژه در كشــورهای درحا 
یشــوند)؛  .2شــكل دادن بــه
نگــرش مــردم كــه بــه واســطه تكیــه آهنــا بــه رســان هها بــه عنــوان منابــع مهــم اطالعــایت ب هوجــود م 
یآیــد؛
 .3برجست هســازی؛ یعــی رســان هها واقعیهتــای معیــی را در اختیــار خماطبــان خــود قــرار م 
یدهنــد و
خماطبــان از ب ـ�ن واقعیتهــای گســترده فقــط متوجــه آهنــایی م 
یشــوند كــه رســان هها از آهنــا ســخن
گفت هانــد؛ البتــه نبایــد از تفاوتهــای فــردی خماطبــان در ایــن بـ�ن غافــل شــد؛  .4گســترش نظامهــای
عقیــدیت؛ ایــن امــر بــه كاركــرد آمــوزیش رســان هها برم 
یگــردد؛  .5تأثیــر رســان هها بــر ارزشهــای خماطبــان؛
بــه ایــن ترتیــب كــه رســان هها مطلوبیــت هنــایی وضعیــت موجــود را نشــان م 
یدهنــد و بــه صــوریت
غیرمســتقمی ،ســبب تســریع در پاالیــش و وضــوح ارزشــها میــان خماطبــان م 
یشــوند.
تأثیــرات عاطــی .1 :تأثیــر رســان هها بــر احساســات هریــك از خماطبــان و پاســخهای هیجــاین آهنــا؛
رو یــارویی بلندمــدت خماطبــان بــا حمتــوای خشــون 
تبار یــا دارای برخوردهــای كالمــی رســان هها،
یبحــی یــا تأثیرپذیــری خماطبــان را بــه دنبــال دارد و 

یبعاطفگــی و عالقــه نداشـ�ن بــه یــارای دادن
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یدهــد؛
یشــود کــه در نتیجــه ،احســاس نگــراین و ناامــی مــردم را بســیار افزایــش م 
دیگــران را ســبب م 
 .2
یبخو یشــتین حاصــل از ضعــف روابــط اجتماعــی كــه علــت اصــی آن نبــود اطالعــات صحیــح
دربــاره گروههــا و دســت ههایی اســت كــه مــردم بــه آهنــا تعلــق ندارنــد.
ن
�ن
تأثیــرات رفتــاری:
ســومی تأثیــر رســان هها بــر خماطبــان رفتــاری اســت كــه اولــ مرحلــه آن ،فعــال
خ
سـ ن
ایــاد نگرشــهای جدیــد
ـاخت یــا منفعــل كــردن ماطبــان اســت .رســان هها ایــن تأثیــر را بــه وســیله ج

یســازند و درواقــع برخــی امــور را چنــان مهــم و حیــایت جلــوه م 
حمقــق م 
یدهنــد كــه ســبب ترغیــب
انــام دادن آن م 
یشــوند یــا برعكــس ،انفعــال آهنــا را در مواجهــه بــا آن مســئله موجــب
خماطبــان بــه ج
یگردنــد؛ بــرای منونــه م 
م 
یتــوان ایــن تأثیــر را در زمــان انتخابــات مالحظه كرد كه چگونه رســان هها افراد
را بــرای مشــاركت ترغیــب م 
یكننــد یــا برعكــس (ســور ین و تانــكارد1381 ،ش.)413 ،

روژه كلــوس ،اســتاد بلژیكــی ارتباطــات ،وظایــف اجتماعــی رســان ههای مجعــی را بــه وظایــف ارتبــاط
فكــری و وظایــف رواین ـ اجتماعــی تقســم کــرده و اطــاع و آ گاهــی از وقایــع و حــوادث روز را در دســته
اول و حفــظ ســامت فكــری ،توجــه بــه آرامــش افــراد و رهــایی از دهلر ههــا را در دســته دوم ایــن وظایف
قــرار داده اســت (معتمدنــژاد1379 ،ش.)11 ،
ســور ین و تانــكارد در تشــریح كاركــرد و كژكاركــرد رســان هها چنـ�ن بیــان منود هانــد :یــك عمــل بــه تهنــایی
یتوانــد كاركــرد و هــم كژكاركــرد داشــته باشــد .در خنسـ ن
هــم م 
ـتی كاركــرد رســان هها ،كــه نظــارت و مراقبــت
و هتیــه و رســاندن اخبــار اســت ،كاركــرد نظــارت م 
یتوانــد موجــب چندیــن كژكاركــرد هــم شــود .با توجه
بــه ایــن نكتــه ،رســان هها اغلــب خطرهــای احتمــایل را بــه مــا هشــدار م 
یدهنــد ،تأ كیــد بیــش از حــد بر
ً
خطرهــا و هتدیدهــا ،احتمــاال بــه وحشــت در جامعــه منجــر م 
یشــود (ســور ین و تانــكارد1381 ،ش،
.)451
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بــه نظــر كورمــك ،یكپارچگــی و جامع هپذیــری كاركــرد اصــی رســان ههای مجعــی در جوامــع مــدرن
ّ
ایــاد یــك هو یــت مــی از میــان هو یهتــای
اســت .عــاوه بــر ایــن ،رســان ههای مجعــی نقــش مهمــی در ج
قومــی ـ فرهنگــی فرعــی جامعــه دارنــد (مهــرداد1380 ،ش.)96 ،

رســان ههای دنیــای كنــوین دارای و یژگهیــا و امتیــازات متعــدد دیگــری نیــز هســتند كــه برخــی آثــار و
ّ
ایــاد
كاركردهــای مثبــت و شــایع آهنــا ب هاختصــار عبــارت اســت از :تســهیل مهگــرایی میــان ملهتــا ،ج
ّ
هنادهــای حمــی ،منطق ـ های و مــی و ن 
بیامللــی ،توســع ه شهرنشــیین ،افزایــش دانــش و آ گاههیــای
مــردم ،افزایــش درآمــد ســرانه ،توســعه اقتصــادی و ســیایس ،افزایــش مناســبات فرهنگــی و مبــادالت
ّ
اقتصــادی و اجتماعــی و علمــی ،پیشــبرد سیاســهای مــی و افزایــش ســطح مشــاركت اجتماعــی،
مهراهــی بــا افــكار عمومــی بــرای مشــروعیت و تقســم قــدرت و دموكراتیــك شــدن حكومــت ،كمــك بــه
ایــاد ختصــص و باال بردن ســطح دانش فـ ّـی و نوآوری
برقــراری صلــح جهــاین ،كاركــرد اطال عرســاین ،ج
و كمــك بــه توســعه ســیایس و جریــان آزاد اطالعــات كــه بــه آزادی بیشــتر جوامــع م 
انامــد.
ی ج

 .3رسانه :دیدگاهها و نظریهها
1ـ .3آلوین تافلر
ىکنــد کــه مرحلــه کشــاورزى ،مرحلــه صنعــى و
آلو یــن تافلــر متــدن بشــرى را بــه ســه مرحلــه تـــقسمی م 
مرحلــه فراصنعــى یــا عصــر ارتباطــات و اطالعــات را شــامل م 
یشــود .در عصــر فراصنعــى ،قــدرت در
دســت کســاىن اســت که شــبک ههاى ارتباطى و اطالعاىت را در اختیار خود دارند (تافلر1376 ،ش،
 .)57تافلــر بــا طــرح ســه مرحلــه تار یــخ ،یعــى كشــاورزى ،صنعــى و ارتباطــات ،منــاد موج ســوم تار یخ
را رایانــه م 
ىدانــد كــه بــا تبــادل ســریع اطالعــات و گســترش ارتباطــات ،بــه تغییــرات اســاىس در
ســاختارهاى ســیاىس ،اجتماعى ،اقتصادى و فرهنگى منجر م 
ىشــود .و یژگهیاى ســاخت ارتباطات
شپذیــرى ،حتــرك ،تبدی 
تانــد از :واكن 
در مــوج ســوم از نظــر تافلــر عبار 
لپذیــرى از یــك رســانه به رســانه
دیگــر و انتقا 
لپذیــرى و اصــل حضــور در مهــه جــا (تافلــر1372 ،ش.)125 ،

2ـ .3مارشال 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
رادیــو ،امتــداد گــوش اســت و از طریــق ایــن وســایل ،انســان قــدرت بیشــتری بــرای در یافــت مطالب و
گتــر ،قو 
اطالعــات و اخبــار یافتــه و ماننــد آن اســت کــه بــه انســاین بزر 
یتــر و دارای حــوایس نیرومندتــر
و گســتردهتر 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 حتمیــل میکنــد .از اینجاســت کــه میتــوان
گفــت وســایل خپــش پیــام ،پنــداری از واقعیــت یــا نوعــی در یافــت ذهــی از واقعیــت را ارائــه میدهنــد.
ً
بــه تعبیــر دیگــر ،اجبــارا بــه قلــب حقایــق دســت میزننــد (کاز ینــو۱۳۶۴ ،ش.)81 ،

اســا 
یسترین نظریــه مــک لوهــان ایــن اســت کــه مــردم از طریــق تعــادیل بــا نســبت احساســات ،بــا
یشــوند و رســانه اصــی عصــر ،باعــث م 
حمیــط ســازگار م 
یشــود نســبت حــی و یــژ های مطــرح شــود.
مهـ�ن امــر نیــز ســبب حتــت تأثیــر قــرار گرفـ�ن درک م 
یگــردد .مــک لوهــان متــام رســان هها را توســعه یــک
توانــایی ذهــی انســاین و غلــو و اغــراق حــس م 
یدانــد (لیتــل جــان1384 ،ش .)730 ،مــک لوهــان
ارتبــاط را مــدار هســی اجتماعــی دانســته و حرکــت تار یــخ را از نظــر ارتبــاط ،در دوراهنــای متــدن
باســتاین بــدون خــط ،متــدن دارای خــط یــا بصــری و متــدن مبتــی بــر وســایل ارتباطــی الکترونیــک
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
یکننــد.
«عصــاره متدن »انــد و تار یــخ را رســان ههای غالــب هــر عصــر و زمــان هدایــت م 
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3ـ .3دیوید رایزمن

دیو یــد رایزمــن در کتــاب تــوده تهنــا ،بــا اشــاره بــه پیامدهــای ســوء ّفناور هیــای رســان های و مظاهـ ِـر
پیشــرفت مدرنیتــه ،ســو یه تار یــک آن را نقــد و بــرریس کــرده اســت .وی بــا خ
اتــاذ دیدگاهــی فرهنگــی و
توجــه بــه نــوع شــخصیت در تقسـ 
مبندی مراحــل زندگــی بشــر ،ســه نــوع شــخصیت را از هــم تفکیک
یکنــد :شــخصیت سـ ّـنت راهبــر ،شــخصیت درو 
م 
نراهبــر و شــخصیت دگرراهبــر (کازنــو1380 ،ش 5 ،ـ
.)24
ً
شــخصیت سـ ّـنت راهبــر :مشــخصه ایــن نوع شــخصیت ،فقــدان حتــرک اجتماعی و پیوندهای نســبتا
ً
ثابــت طایفـ های و قبیلـ های اســت .فــرد در جوامــع ســنیت ،از قواعــد نســبتا ســاد های کــه از کودکــی بــا
یکنــد و دربــاره آن چــون و چــرا هــم من 
خــون او عجـ�ن شــده اســت متابعــت م 
یکنــد.

نراهبــر (فردگــرا) :ســرآغاز ظهــور ایــن نــوع جوامــع را م 
شــخصیت درو 
یتــوان پیدایــش صنعــت چــاپ
دانســت .ایــن صنعــت موجــب رواج انــگاره فــردی در جوامــع شــده اســت .در ایــن مرحلــه ،افــراد،
ب هو یــژه کــودکان ،خــود را بــا کتــاب در گوش ـ های خلــوت م 
یخواهنــد؛ بنابرایــن زمینــه جــدایی فــرد از
یشــود و مصلحــت فــردی بــر مصلحــت مجعــی پیــی م 
مجــع ،خودب هخــود فراهــم م 
یگیــرد.
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شــخصیت دگرراهبــر :و یژگــی شــخصیت دگرراهبــر ،جه 
تگیــری حتــت تأثیــر نیروهــای بیــروین و توجه به
«دیگــران» اســت .رایزمــن مدعــی اســت شــخصیت دگرراهبــر در مقایســه با شــخصیت درو 
نراهبــر ،در
قلمــرو فراغــت و مصــرف اســیر اســت .در زمانــه غلبــه شــخصیت دگرراهبــر ،رســان ههای مجعــی نقــش
یکنند و به طرز مؤثری جای والدین ،معلمان و دیگر بزرگان را م 
معلمان خصویص را بازی م 
یگیرند.
ّ
ّ
آنــه رایزمــن «مصر 
فگــرایی»
شــخصیهتای دگرراهبــر بــه جــای فعالیهتــای مولــد و خلقانــه ،بــه چ
ینامــد ،متایــل دارنــد؛ ز یــرا وجــود یــک مصر 
م 
فکننــده خــوب ،مبنــایی بــرای شــخصیهتای دگرراهبــر در
آوردن موافقــت و تأییــد گــروه مهســاالن (گــروه هــم ســن و ســال) اســت.
ب هدســت ِ

شــخصیت دگرراهبــر بــا پذیــرش آمــال و آرزوهــای ســایرین ،بــه دنبــال ه مرنگــی بــا مهنوعــان خــود
تشــده در رابطــه دامئــی بــا ســایرین ،دیگــر ماننــد قط 
اســت .ســازوکار کنتــرل انســان از بــرون هدای 
بمنــا
شمناســت .او درحا 
یکنــد ،بلکــه عملکــرد آن بیشــتر شــبیه گرد 
عمــل من 
یلکــه نســبت به عوامــل بیروین
حساســیت دارد ،بــه نظــام ارتبــاط مجعــی وابســته اســت.

رایزمــن انســان دوره دگرراهبــر را «تــوده تهنــا» ،منفعــل و تأثیرپذیــر م 
یدانــد کــه وســایل ارتبــاط مجعی به
طــور دامئ بــر او اثــر م 
آنه جامعه
یگذارنــد تــا وادارش کننــد بــا مجاعــت ه مرنــگ شــود .از ســوی دیگــر ،چ
مصــریف نیــاز دارد ،شــخصیهتایی اســت کــه از نظــر ذوق و ســلیقه و عک 
سالعمــل مشــابه هــم باشــند؛
ز یــرا تأثیرگذاشـ�ن بــر تــوده ،راح 
تتــر از افــراد پراکنــده و متنــوع اســت.

4ـ .3مارک پاستر
وی در کتــاب عصــر دوم رســان هها ،مدعــی اســت کــه گســترش تکنولــوژی اطالعــات و ارتباطــات
الکترونیــک ،تأثیــر عمیــی بــر شــیوه زندگــی و تفکــر مــا دربــاره خــود و حمیــط اطرامفــان برجــای م 
یگــذارد؛
ز یــرا ایــن گســترش ،شــبکه روابــط اجتماعــی و «مبادلــه منادیــن» (از عصــر شــفاهی بــه عصــر مبادلــه
نوشــتاری و ارتباطــات الکترونیــک) را دگرگــون م 
یکنــد.

در ایــن راســتا ،جهــان بــا ظهــور رســان هها و ابزارهــای جدیــد ارتباطــی ،ماننــد تلفن مهــراه ،تلو یزیوهنای
ً
ماهــوار های و اینترنــت ،وارد «عصــر دوم رســان هها» شــده کــه کامــا بــا «عصــر اول رســان هها» متفــاوت
اســت .عصر دوم رســان هها ،که از دیدگاه نظری هپردازان،با ظهور و شــک 
لگیری نوع جدیدی از جامعه
نیــز مهــراه شــده ،از طریــق ادغــام ّفناور هیــای جدیــد ارتباطــی ماهــوار های بــا رایانــه ،تلو یزیــون و تلفــن
ظاهــر شــده اســت .در عصــر دوم رســان هها ،بــا تضــاد احنصــاری میان تولیدکننــدگان و مصر 
فکنندگان،
یرود و تولیــد ،نــه تهنــا دیگــر ی 
پیامهــا از بـ�ن مـ 
کطرفــه خنواهــد بــود ،بلکــه در احنصــار گروهــی خــاص
نیــز قــرار خنواهــد گرفــت .بــه عبــارت دقی 
قتــر ،هــر رســان های خــود حامل پیــام و فرهنگ خایص اســت؛
ازایـ 
نرو ،رســان ههای الکترونیکــی جدیــد ،حامــل پیامهــا و فرهنــگ خــایص هســتند کــه بــا گســترش
ییابــد .از میــان ایــن رســان ههای جدیــد م 
آهنــا ،آن پیامدهــا و فرهنگهــا نیــز انتشــار م 
یتــوان بــه نقــش
رایانــه و اینترنــت اشــاره کــرد (مهــرداد1380 ،ش .)52 ،دیو یــد هلمــز و یژگهیــای متمایــز عصــر اول و دوم
رســان هها را در جــدول مشــاره  2ترســم کــرده اســت.
جدول  .2و یژگهیای متمایز عصر اول و دوم رسانهها
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در ایــن گون هشــنایس خ
تاریــی ،دوره سـ ن
دییتــال ،عصــر
ـاخت یــک عصــر یــا دوره تعامــی بــودن (عصــر ج
اینترنــت یــا عصــر دوم رســانه) متمایــز از عصــر رســان ههای مجعــی اســت .جــان ون دایــک ،ظرفیهتــای
ارتباطــی رســان ههای جدیــد (عصــر دوم رســانه) را در مقایســه بــا رســان ههای قدمیــی بــا نــه شــاخص
م 
یســنجد :ســرعت ،دامنــه دســتریس ،ظرفیــت ذخیــره ،دقــت ،گزینشــگری ،تعامــل ،غنــای حتریــک،

یزاده1389 ،ش .)309 ،براســاس ایــن ســنجش،
پیچیدگــی ،حمافظــت از حــرمی خصــویص (مهــد 
رســان ههای نو ین دارای ســرعت ،دســتریس جغرافیایی ،ظرفیت ذخیره ،دقت و گزینشــگری مطلویب
هســتند و در مقابــل ،از حلــاظ دســتریس اجتماعــی ،تعامــات انســاین ،غنــای ه مزمــان ،پیچیدگــی و
حمافظــت از حــرمی خصــویص ،نســبت بــه رســان ههای پیشـ�ن از مزیــت ن 
پاییتــری برخوردارنــد.

5ـ .3السول و رایت
یســاخت .ب هزعــم او ،وســایل
الســول ( 1902ـ 1978م) مهــه چیــز را در جریــان حمتــوای پیــام متمرکــز م 
یدهنــد و بــا هــم تنســیق م 
مپیوســته را شــکل م 
ارتبــاط مجعــی جمموعـ های ب هه 
یشــوند .ایــن جمموعــه
بــا نــام «الگــوی الســول» معــروف اســت کــه پنــج عنصــر :چــه کــی ،چــه م 
یگو یــد ،از کــدام جمــرا ،بــا
چــه کــی ،بــا کــدام نتیجــه را شــامل م 
یشــود .وی در زمینــه کارکر دهــای ارتباطــات اجتماعــی در
کتــاب معــروف خــود ،ســاخت و کارکــرد ارتباطــات در جامعــه ،ســه دســته کارکــرد شــامل نظــارت،
مهبســتگی و جامع هپذیــری را برم 
یمشــارد .مهچنـ�ن الســول در ایــن کتــاب گفتــه اســت که حراســت از
ایاد مهبســتگی اجتماعی ،انتقال میراث فرهنگی از نســی به نســل دیگر ،نقشــهای وســایل
حمیط ،ج
ارتبــاط مجعــی در جامعــه اســت .چارلــز رایــت نقــش تفریــح و ســرگرمی و فــرار از واقعیت را به نقشــهای
برمشرد هشــده توســط الســول افــزود .جــدول حتلیــل کارکــردی وســایل ارتبــاط مجعــی از ســوی الســول و
رایــت کارکردهــای مثبــت و منــی وســایل ارتبــاط مجعــی را در قالــب مــوارد یادشــده بیــان م 
یکنــد (رک:
جــدول  .)3ایــن نظریــات بعــد از گذشــت چنــد دهــه و حــی بــا ظهــور و گســترش وســایل ارتباطــی
نو یــن ،ماننــد اینترنــت ،مهچنــان امهیــت دارد و از قــدرت بــاالیی در حتلیــل تأثیــر وســایل ارتبــاط مجعی
بــر خماطــب برخــوردار اســت.
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جدول  .3حتلیل کارکردی از رسانههای مجعی بر اساس نظر السول و رایت
کارکرد مطلوب

 .1کارکرد نظاریت :آ گاهیدهی و ن
تأمی خبر

کارکرد نامطلوب

هشدار ـ خطرهای طبیعی
احتمــال هــراس عمومــی ،تأ کیــد بیــش از انــدازه،
آ گاهــی ابــزاری ـ خبرهــای ضــروری بــرای اقتصــاد ،مــردم ،یباعتنــایی ،انفعــال ،مهانندســازی افراطــی
جامعــه
مواجهه بیش از حد ،بینش اندک
مواجهه با هنجارها ـ شخصیهتا ،رو یدادها
 .2مهبستگی :گزینش ،تفسیر ،انتقاد
ایــاد
تقو یــت ارزشــهای اجتماعــی ،امجــاع و افشــای احنرافــات باالبــردن ســازگاری و حتکــم قضاوهتــای ســاختگی ،ج
ـ ممانعــت از هتدیــد ثبــات اجتماعــی و وحشــت عمومــی ـ شــبهرو یداد ،جلوگیــری از تغییــر اجتماعــی و نــوآوری،
مدیریــت افــکار عمومــی ـ نظــارت بــر حکومــت و حفاظــت کاســ�ن از انتقــاد ،اســتبداد اکثریــت ،حفــظ و گســترش
قــدرت
 .3انتقال فرهنگ :آموزش

افزایــش انســجام اجتماعــی و تعیــ�ن جتربــه مشــترک ،کاسـ�ن از تنــوع خردهفرهنگــی و تقو یــت جامعــه تــودهوار،
کاســ�ن از ناهبنجــاری و احســاس بیگانگــی ،اســتمرار شــخصیتزدایی و از میــان بــردن متــاس شــخیص ،گرایــش
اجتماعــی شــدن و کمــک بــه یکدستســازی و انســجام بــه یکسانســازی و جلوگیــری از رشــد فرهنگــی

 .3سرگرم سازی
پــر کــردن اوقــات فراغــت ،خلــق فرهنــگ تــودهای اعــم از تشــو یق و ترغیــب بــه گریــز و غفلــت ،عادت به تنآســایی
و خــویش ،ختریــب هنــر متعــایل ،تنــزل ســلیقه و جلوگیــری
هنــر و موســییق ،بــاال بــردن ســلیقه
از رشــد

 .4نظریههای تأثیرات رسانهها
دربــاره تأثیــر رســان هها بــر جامعــه و فرهنــگ و هو یــت افــراد جامعــه ،دیدگا ههــای متنوعــی ابــراز شــده
یتواننــد تأثیــری شــگرف و 
نکــه برخــی معتقدنــد رســان هها م 
اســت .چنا 
یببدیــل بــر اندیشــه و رفتــار
خماطبــان بــر جــای گذارنــد .ایــن در حــایل اســت کــه برخــی دیگــر از نظری هپــردازان بــه اثــر تعدی 
لیافتــه
رســان هها معتقدنــد .اینــان اعتقــاد دارنــد کــه عوامــل و متغیرهــای فــردی ،حمیطــی و اجتماعــی قادرنــد
تاثیــر رســان هها را دســتخوش تغییــر ســازند .نظریــات مربــوط بــه میــزان تأثیــر وســایل ارتبــاط مجعــی بــر
خماطبــان را م 
یتــوان در ســه گــروه تقســم منــود .بــه دلیــل امهیت موضــوع ،در ادامه به این دســت هبندی
اشــاره شــده اســت:
 .1دیدگا ههــای مبتــی بــر خماطــب منفعــل :ایــن دیــدگاه حاکــم بــر جمامــع ارتباطــی در اصــل مربــوط بــه
ســاهلای  1900تــا 1930م اســت کــه خماطــب را در فراگــرد ارتبــاط ،موجــودی منفعــل و حمکــوم بــه قبــول
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یدانــد .در ایــن گــروه ،نظریــایت مهچــون :نظریــه یادگیــری اجتماعــی آلفرد بانــدورا،
پیامهــای ارســایل م 
�ن
نظریــه وابســتگی روکیــج و دفلــور ،نظریــه تزر یــی چارلــز ســرز چاکوتـ  ،نظریــه گلولــه جــادویی و نظریه
برجست هســازی قرار م 
یگیرند.
خ
 .2دیدگا ههــای مبتــی بــر ماطــب فعــال و سرســخت :در ایــن دســته از نظری ههــا ،بــر فعــال بــودن
و سرســخیت خماطــب در مقابــل پیامهــای ارســایل در فراگــرد ارتبــاط تأ کیــد م 
یشــود .نظری ههــای

هبر همنــدی و خشــنودی از رســان هها ،نظریــه جریــان تأثیــر دو مرحلـ های ارتباطــات کاتــز و الزرســفلد،
نظریــه تأثیــر چنــد مرحلـ های ارتباطــات و یلبــر شــرام ،نظریــه خماطب سرســخت ر میوند بــارون ،و نظریه
اســتحکام الزارســفلد و برلســون را م 
یتــوان در زمــره ایــن گــروه ب همشــار آورد.
 .3دیدگا ههــای مبتــی بــر خماطــب هومشنــد :ایــن نظریــات عــاوه بــر آنکــه خماطــب را در جریــان

یدانــد ،نقــش تأثیرگــذاری بــر منبــع پیــام را نیــز بــرای او قائــل م 
ارتبــاط ،فعــال م 
یشــوند .ایــن نظری ههــا
عبار 
تانــد از :نظریــه ارتبــاط شــبک های ،کنــش ارتباطــی هابرمــاس ،نظریــه مباحثـ های بــوال و نظریــه
ارتبــاط دو ســو یه و مهســنگ از گرونیــک هانــت.

ّ
 .5رسانه و بعد اجتماعی امنیت ملی :اثرات و پیامد
در ایــن قســمت بــا توجــه بــه ذکــر و یژگهیــا و کارکردهــای رســانه ،ب هو یــژه رســان ههای مجعــی و نو یــن در
قســمت قبــل ،و مهچنـ�ن بــرریس ُبعــد اجتماعــی امنیــت و مه متریــن خبــش آن ،یعــی هو یــت ،رابطــه
ایــن دو متغییــر و تاثیــر و پیامدهــای رســان ههای مجعــی و نو یــن بــر هو یت افراد شــرح داده شــده اســت.

1ـ .5رسانه و هویتسازی
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یتــوان در تولیــد و بازتعریــف هو یــت یــا هو یهتــای اجتماعــی
دییتــال را م 
مه متریــن تأثیــر رســان ههای ج
انســان امــروزی بیــان كــرد .هو یهتــای جنــی ،قومــی ،دیــی ،نــژادی ،طبقــایت و اجتماعــی دیگــر
دییتــایل در حــال شــك 
لگیری ،بازتعریــف و دگرگــوین
ب هشــدت حتــتتأثیــر رســان هها و ابزارهــای ج
نرو م 
هســتند؛ ازایـ 
دییتــال تولیــد هو یهتاســت»
یتــوان گفــت« :مه متریــن تولیــد اجتماعــی ابزارهــای ج
(زلفعــی فــام1387 ،ش .)198 ،براســاس نظــر بــوزان دربــاره ایــن مســئله کــه هتدیــد هو یــت «مــا»
ّ
یگــردد ،م 
در هــر شــکیل ســبب بــه خطــر افتــادن امنیــت مــی م 
یتــوان نتیجــه گرفــت کــه رســان هها تأثیــر
بســیار ز یــادی دگرگــوین و تغییــر هو یهتــا دارنــد.

هو یــت اجتماعــی معاصــر هیبریــدی ( :hybridترکیــی) ،پیچیــده ،و اغلــب متناقــض شــده اســت
و در ایــن میــان ،رســان هها نقــش حیــایت در تنظــم جمــدد «خــود» دارنــد .رســان هها مهچــون موتــور
حمــرک ،نقــش اســایس را در اشــاعه ســبکهای خمتلــف زندگــی ایفــا م 
یکننــد .رســان هها از طریــق عرضــه

ینشــده از انــواع کاالهــا ،اشــیا ،روشــها و اید ههــا مهــراه زمین ههــای کاربــرد و اســتفاده از
صورهتــای عی 
آهنــا و مهچنـ�ن پیچانــدن مفاهــم در بســت ههای تبلیغــایت ،مــردم را بــه پذیــرش ســبکهای تــازه ترغیــب
ت خبــی بــرای آهنــا م 
یکننــد و جهــان لذ 
یمناینــد .رســاهنها نــه تهنــا مــردم را ســرگرم م 
م 
یآفریننــد ،بلکــه
ن
نقــش اســایس در چگونگــی فهــم یــا مفهو مســازی آهنــا از واقعیــت دارنــد .درواقع امروزه مــا در مت یک
«فراینــد رســان های شــدن فزاینــده» زندگــی م 
یکنــم کــه از رهگــذر آن رســان هها بــه طــور روزافــزوین ،در
ّ
مســیر درگیــری در فرآیندهــای فرامــی قــرار گرفت هانــد و در حــال جتــاری شــدن و خــارج شــدن از قلمــرو
نظــارت و کنتــرل دولــی هســتند (تاجیــک1387 ،ش.)51 ،
رســان ههای مجعــی ،انتقــال و هدایــت دامنــه گســترد های از منادهــا ،هنجارهــا ،ارزشــها ،عقایــد ،پیامهــا
و افــکار امــروزه درون جوامــع را برعهــده گرفت هانــد تــا جــایی کــه برخــی صاح 
بنظــران معتقدنــد کــه
رســان ههای گروهــی کل زندگــی فرهنگــی و اجتماعــی را دگرگــون م 
یکننــد (تامپســون)45 ،1995 ،و
از مجلــه ســاز ههای مهــم اجتماعــی هو یــت اجتماعــی و فرهنگــی هســتند کــه علقــه بداهنــا ،از مجلــه
کارکردهــای مهــم رســان های ب همشــار م 
یآیــد .رســان هها قابلیــت آن را دارنــد کــه بــه الگوســازی و نــوآوری
رفتــاری در چنــ�ن فضــای مبتــی بــر جایگزیــی (انســان ســیبرنتیک) بــه جــای «انســان مــدرن»
مبــادرت ورزنــد (دهشــیری1388 ،ش.)199 ،

تزدایی ،دســت کــم ،بــر صاح 
تســازی و هو ی ـ 
نقــش دوگانــه رســانه در هو ی 
بنظــران ایــن عرصــه،
واقعیــی انکارناپذیــر و آشــکار اســت .از ی 
کســو ،رســانه منادهــای هو یــت مشــترک را در میــان
یکنــد و بــه تبــع آن منادهــایی ب هوجــود مـ 
شــبک ههای اجتماعــی خمتلــف خلــق م 
یآورد کــه در تعریــف
دیگــری در شــبک ههای اجتماعــی بــه مــا کمــک م 
یکننــد .رســان هها قادرنــد ازطریــق انتقــال ارزشــها
و تثبیــت هو یهتــای مســلط ،نقــش تأثیرگــذاری را در شــک 
لدهی بــه آ گاهــی عمومــی ایفــا کننــد و
اهلا م خبــش تفکــر و رفتــار اجتماعــی ســازگار بــا باورهــای حاکــم باشــند .بــه عبــارت دیگــر ،رســان هها
قادرنــد بــا توجــه بــه قــدرت اقناعــی خــود ،نظــام عقیــدیت را در جامعــه تعمیــق و حتیکــم مناینــد ،بــه
یتــوان تولیدکننــدگان ایدئولــوژی مســلط دانســت (Lull, 2000,
گون ـ های کــه خنبــگان ارتباطــی را م 
 .)18در ایــن راســتا رســان هها م 
یتواننــد بــه عنــوان ابــزار تعلیمــی مهــراه بــا روش آمــوزیش خــاص،
خ
یبــی ،توامنندســازی ،ســوادآموزی اطالعــایت و آمــوزش
موجبــات ارتقــای دانــش عمومــی ،آ گاه 
رســان های را فراهــم کننــد و در عـ�ن حمافظــت از هســته فرهنــگ و هو یــت ،الی ههــای ز یریــن فرهنــگ را
ارتقــا دهنــد .ایــن مســئله در جوامعــی کــه خبــش بــزرگ مجعیــت آن جــوان هســتند بســیار مهــم اســت.
ّ
یکــی از و یژگهیــا و نیازهــای جوانــان ،کســب هو یــت اجتماعــی (مــی ،دیــی ،فرهنگــی و )...اســت و
ایــن هو یــت در صــوریت کســب م 
یشــود کــه نظــام اجتماعــی از طریق هنادهای واســط ،که مهم ترین
آن رســانه (کتــاب و جمــات ،حمصــوالت فرهنگــی ،تلو یزیــون و فضای جمازی) اســت ،زمین ههای الزم
را بــرای کســب هو یــت آنــان فراهــم کنــد .در ایــن صــورت ،اعضــای جامعه نســبت به نظــام اجتماعی
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خــود ،احســاس هو یــت اجتماعــی خواهنــد کــرد و بــه طــور طبیعــی ،گرایشــهای آنــان ،کــه بــه ســطح
ایســتاری (شــناخیت و ارزیش) ،کنــی (هنجــاری و رفتــاری) و منــادی (ظاهــری) تقســم م 
یشــود ،بــر
اســاس الگوهــا و هنجارهــای نظــام اجتماعــی شــکل خواهــد گرفــت (معمــار و مهــکاران1391 ،ش،
 .)172حــال اگــر حکومهتــا ،در فراینــد زمین هســازی کســب هو یــت اجتماعــی اعضــای جامعــه خــود،
بــه خــویب عمــل نکننــد و نتواننــد الگوهــا و هنجارهــای نظــام اجتماعــی را بــرای آنــان ســاخته و دروین
کننــد ،افــراد نســبت بــه نظــام اجتماعــی خــود احســاس 
یبهو یــی خواهنــد کــرد و در نتیجــه بــرای
جبــران هو یــت اجتماعــی ازدس ـ 
ترفته ،بــه منابــع دیگــری کــه در فضــای زندگــی پیرامــون آهنــا در
دســترس اســت رجــوع خواهنــد کــرد .در ایــن صــورت گرایشــهای ایســتاری ،کنیش و منادهــای آهنا نیز
متناســب بــا الگوهــای فرهنــگ متعــارض شــکل خواهــد گرفــت.

2ـ .5رسانه و بحران هویت

ســال دوم ،مش ــاره 3
پاییز و زمستان 1394

106

رســان ههای گروهــی و ّفناور هیــای نو یــن بــه طــور چشــمگیری در حــال تغییــر دادن جتربــه اجتماعــی
ت هســتند .تســریع انتشــار اطالعــات و تصاو یــر از طریــق ماهــواره و سیســتمهای متصــل بــه
و ذهنیـ 
�ن
ایــاد هو یهتــایی شــده
رایانــه باعــث «کاهــش زمــان و مــکان» ،از میــان رف ـ مرزهــای فرهنگــی و ج
ً
اســت کــه دیگــر ضرورتــا بــا توجــه بــه مــکان شناســایی منیشــوند .از دیــد عــد های از اندیشــمندان،
رســانه ابــزاری بــرای از ارزش انداخـ�ن معناســت ،بــه طــوری کــه کل فعالیــت بــا معنــا را بــه فضــای
یبپایــان تصو یــری صــرف نامفهــوم تقلیــل م 

آنــا کــه بلــوم مدعــی اســت رســانه بــه نابــودی
یدهــد .تــا ج
آمــوزش و اخــاق حقیــی منجــر م 
یشــود .بودیــار هــم مدعــی اســت کــه فرهنــگ کنــوین ،فرهنــگ
جمــازی تلو یزیــون اســت؛ وامنایهیــا یــا شبی هســاز هیای 
یبپایــان کــه بــدان وســیله واقعیــت بــه راحــی
�ن
یشــود (ربیعــی1387 ،ش 54 ،ـ  .)55آنــان مهچنـ م 
ناپدیــد م 
یتواننــد از رهگــذر تولیــد و بازتولیــد
مســتمر و انبوه ایســتارها ،هنجارها و ارزشــهای کاذب و تزر یق آهنا به اعضای جامعه ،انســاهنای آن
جامعــه را در معــرض نوعــی گ مگشــتگی و سرگشــتگی هو یــی و گفتمــاین قــرار دهنــد.

حبراهنــای نــایش از هو یهتــای ســاختگی بــا توجــه بــه فراهم بــودن امکان انتخاب هو یهتــای دیگر برای
ً
یآیــد .بــه عبــارت دیگــر ،فــرد معمــوال م 
فــرد ب هوجــود م 
یتوانــد هو یهتــای دیگــری را انتخاب کنــد که در
صتــر جلــوه م 
بتــر یــا خا 
نظــر دیگــران مطلو 
یکنــد .در ایــن صــورت ،فــرد هنــگام اســتفاده از امکانــات
ارتباطــی جمــازی ،هو یــت واقعــی خــود را کــه در سراســر زندگــی واقعــی با آن درگیر اســت ،کنــار م 
یگذارد
یشــود .بــه ایــن ترتیــب معناهــای جدیــدی وارد ذهــن او م 
و بــا هو یــت جدیــدی مواجــه م 
یگــردد و
هو یــت جدیــدی در کنــار هو یــت واقعــی و قدمیــی او قــد علــم م 
یکنــد کــه ذهــن فــرد را درگیــر و دچــار
یگیرنــد و فــرد من 
مزمــاین قــرار م 
یســازد؛ ز یــرا ایــن دو هو یــت در وضعیــت ه 
حبــران م 
یتوانــد بــه راحــی
ً
مفاهــم و خصایــص هو یــی جدیــد را بــا هو یــت قدمیــی و مهیشــگ 
یاش تطبیــق دهــد یــا اساســا ممکــن

ً
اســت میــان آهنــا تعــارض پدیــد آیــد .ایــن حبــران احتمــاال خســتگی ،تنــش ،فشــار عصــی و ناکامــی
را بــرای فــرد در یپ دارد؛ مهچن ـ�ن کســاین کــه در جهــان واقعــی امــکان برخــی رفتارهــای ناهنجــار
اجتماعــی یــا ارتباطــات خــاص را ندارنــد ،در ایــن فضــا ایــن امــکان را ب هدســت م 
یآورنــد و ممکــن
اســت در وضعیــی قــرار گیرنــد کــه اعمــال آهنــا در قالب هو یــت جمازی با هنجارهــای اجتماعی زندگی
واقعــی ب هشــدت در تعــارض باشــد؛ بــه ایــن ترتیــب ،دچــار حبــران بزر 
گتــری خواهنــد شــد.

یافت ههای پژوهش عد 
یلپور (1391ش) در رســاله کارشــنایس ارشــدش (که در آن ،تأثیر و پیامدهای
رســان هها بــر هو یــت اجتماعــی جوانــان را بــرریس کــرده) خــود حاکــی از آن اســت کــه رســان هها و ب هو یژه
شــبک ههای ماهــوار های و اجتماعــی جمــازی ،هــم آثــار مثبــت و هــم آثــار منــی دارنــد .آثــار منــی آن
عبارت اســت از :تکه پاره گشـ�ن ســریع جوامع ،دگرگوین مفاهمی مکان ،زمان ،فضا و منابع فرهنگی،
بــه چالــش کشــیده شــدن هو یهتــای اصیــل و سـ ّـنیت ،رواج هو یهتــای ســیال و ناپایــدار ،گمنامــی و
ناشــناس مانــدن و ســرقت هو یــت .بــا وجــود ایــن نــکات منــی ،من 
یتــوان از آثــار مثبــت آن نیــز غافــل
مانــد .افزایــش منابــع هو یــی و آزادی عمــل افــراد بــرای کســب منابــع مــورد نیاز ،رهــایی و آزادی افــراد از
چنــگال عوامــل و متولیــان فــرا فــردی هو ی 
تســازی از آثــار مثبــت ایــن پدیــده هســتند کــه اگــر از آهنــا به
درســی اســتفاده شــود ،باعــث رشــد و پو یــایی هو یــت اجتماعــی در میــان افــراد جامعــه خواهنــد شــد.
وی مهچنـ�ن در پژوهــش خــود ،مهاهنــگ بــا حتقیقــات رفعــت جــاه و شــکوری (1378ش) ،عبــاس
یزاده و عنبریــن (1388ش) ،نشــان م 
قــادی (1390ش) ،مهــد 
یدهــد کــه شــبک ههای ماهــوار های و
ّ
اجتماعــی جمــازی عامــی تأثیرگــذار بــر هو یهتــای افــراد بــوده و بــا افزایــش میــزان اســتفاده ،مــدت زمــان
عضو یــت ،میــزان مشــارکت و فعالیــت از ایــن شــبک هها ،تغییــرایت در هو یهتــا و بینشــهای ایــن افــراد
ّ
ایــاد شــده کــه از آن مجلــه تضعیــف هو یــت مــی و دیــی کاربــران بــوده اســت.
ج

3ـ .5رسانه و هویتهای سیال
ـت انســان معاصــر ،بــه روایــت آنتــوین گیدنــز و بســیاری از نظری هپــردازان اجتماعی دیگر ،خصلت
هو یـ ِ
«بازاندیشــانه یــا بازتــایب» دارد .بازتابندگــی هو یــت بــه معنــای ســیال بــودن هو یــت و تغییــر آن در
نتیجــه تغییــر شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی و ظهــور دانشــها ،دانســت 
ینها و ب هو یژه ّفناور هیــای ارتباطی
و رســان های جدیــد اســت .بــه تعبیــری دیگــر ،تلــی یــا تصــور هو یــت بــه مثابــه امــری ثابــت و ازیل و
ابــدی ،بــه پایــان رســیده اســت.
ّ
ایــاد تصاو یــر ذهــی تــازه و مغشــویش از «خــود» ،روشــهای جدیــدی
فناور هیــای ســایبرنتیک ،بــا ج
بــرای رهــایی از حمدودیهتــای اجتماعــی (و شــاید حــی بیولوژ یکــی) مربــوط بــه هو یت ارائــه م 
یدهند.
در نتیجــه ،پیوندهــای جدیــدی شــکل م 
یگیرنــد کــه دیگــر در قیــد و بنــد جنســیت ،طبقــه ،رهیافــت
جنــی ،قومیــت یــا مــکان نیســتند (وارد1387 ،ش .)173 ،رســان ههای جدیــد از هــر هو یــت
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تیــایب ،ضــد ایــن مهــاین ،ض دمهســاین) و بــا هر انطبــایق از
یکننــد (ضدهو ی 
تزدایی م 
پایــداری ،هو یـ 
طریــق عمــل کــردن علیــه اشــکال غالــب انقیــاد ایدئولوژ یــک ضدیــت م 
یورزنــد .خــواه ایــن انطبــاق
در ایدئالیســم و تقــدم اندیشــه بــر وجــود باشــد و خــواه مارکسیســم و تقــدم وجــود بــر اندیشــه (اولو یــت
ز یربنــای اقتصــادی) .گفتماهنــای وارونــه و ضــد هو ی 
تیابهیــا یــا ضــد انطباقهــا در حــوزه مقاومــت
یت
ل جامعــهاطالعــا 
یل ك ـ ه حمصــو 
دییتــا 
یگیرنــد (گیدنــز1378 ،ش 154 ،ـ  .)210هو ی ـ 
شــکل م 
ت ج
خ
یت را هــد 
ی و اطالعــا 
ن ارتباط ـ 
ل نو ی ـ 
ن وســای 
ن و كاربــرا 
ت ،ماطبــا 
ی اس ـ 
ت جمــاز 
و اجتماعــا 
ف قــرار
ّ
ّ
یدهــد .ایرانیــاین ك ـ ه
ی تغییــر جهــت م 
ت فراملی ـ 
ت هو ی ـ 
ی آهنــا ب ـ ه مس ـ 
ـی و حم ـ 
ت مـ 
یدهــد و هو ی ـ 
م 
ی اســتفاد ه از آهنــا را دارنــد ،در درجــ ه
ی الز م بــرا 
ی دســتریس و مهارهتــا 
ن ارتباطــ 
ل نو یــ 
بــ ه وســای 
ً
ی كـ ه
د .هو یـ 
ت جمــازی هســتند كـ ه عمــا عضــو آهنـ ا شــد هان 
اول  ،شــهروندان آن دســته از اجتماعــا 
ّ
ً
ش
ن در تضــاد باشــد و هنایتــا بـ ه كاهـ 
ملشــا 
ت 
ت بــا هو یـ 
ن اسـ 
یكننــد ممكـ 
ن پیــدا م 
موطنــا 
نه 
ایـ 
یكننــد ك ـ ه
ی من 
ك زندگ ـ 
ی ارگانی ـ 
ن بینجامــد .آهنــا دیگــر در جامع ـ ها 
ی جامع هشــا 
انســجا م اجتماع ـ 
ی بــا ایـ 
ت مهبســت ها 
هو یـ 
ن جامع ه داشــت ه باشــند.

نتیجه
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نچنــان کــه گفتــم ،هو یــت در درون هــر جامعـ های از عوامــل ثبــات و مهبســتگی اســت و هو یهتــای
آ
ّ
شــخیص ،اجتماعــی ،مــی و دیــی ،هــر یــک تأثیــر بســیاری در دوام ،بقــا و اســتمرار جامعــه دارنــد.
براســاس تعریــف بــاری بــوزان از امنیــت اجتماعــی ،امنیــت ب هشــدت بــا هو یــت افــراد یــک جامعــه
گــره خــورده اســت؛ بــه گونــ های کــه تغییــر و ناپایــداری هو یهتــای مشــترک افــراد جامعــه ،امنیــت
ّ
مــی آن جامعــه را بــه خطــر خواهــد انداخــت .بــا تغییــر هو یهتــای مشــترک افــراد جامعــه ،احتــاد و
مهبســتگی آن افــراد نســبت بــه ارزشــهای مـ ّـی ،خ
تاریــی ،دیــی ،و فرهنگــی تضعیــف م 
یشــود و اقتــدار
و احتــاد دروین آن جامعــه فــرو م 
یر یــزد .بــا از بـ�ن رفـ�ن احتــاد و پیوســتگی افــراد جامعــه ،زمینــه بــرای
�ن
لگیری گرو ههــای کوچ 
ایــاد دســت هبندی و شــک 
کتــر بــا عالیــق مشــترک و مهچن ـ مهبســتگی و
ج
ی 
کصــدایی بــا افــراد ســایر کشــورها در موضوعــات مشــترک ب هوجــود خواهــد آمــد .ظهــور وضعیــت
جدیــد ،بــه دلیــل مشــارکت نکــردن مــردم در اداره جامعــه ،ب هو یــژه در انتخابــات ،مشــارکت در نظــم
عمومــی و ،...و پشــتیباین نکــردن آهنــا از حکومــت ،ســبب تضعیــف حکومــت مرکــزی خواهــد شــد.
بــا از بـ�ن رفـ�ن هو یــت دیــی ،درگیــری و تنشــهای مذهیب از یک ســو ،و افزایش جرمها و 
یببندوباری
از ســوی دیگــر ،ســبب پیامدهــای منــی از قبیــل بــه هــم خ
ریـ�ن نظــم عمومــی جامعــه ،از هــم پاشــیدن
ّ
بنیــان خانــواده و ...م 
یگــردد .مهچنـ�ن تضعیــف ِعــرق و تعصــب مــی در میــان افــراد جامعــه باعــث

یشــود در زمــان وقــوع حبــران ،جنــگ یــا وضعیهتــای فو 
م 
قالعــاده ،کــه دولــت ب هشــدت بــه کمــک و
پشــتیباین مــردم نیازمنــد اســت ،افــراد از ایــن کار ســرباز زننــد و حکومــت نتواند از پس این مشــکالت

ایادشــده توســط رژمی
برآیــد .در محلــه امریــکا بــه عــراق در ســال 2003م ،جــدای از ظلــم وخفقــان ج
ّ
بعــی ،کــه عامــی در جهــت محایــت نکــردن مــردم از ایــن رژمی بــود ،ب هکارگیــری گســترده رســان هها
توســط نیروهــای ائتــاف بــه منظــور تغییــر افــکار مــردم و دفاع نکردن از سـ ن
ـرزمی خــود و حیت مهکاری
و اســتقبال از نیروهــای ائتــاف ،منون ـ های بــارز از نقــش رســان هها در جه 
تدهــی بــه افــکار مــردم و
ّ
امنیــت مــی یــک کشــور بــود.
ّ
ایــاد جنبشــهای جتزی هطلبانــه ،ک مرنــگ شــدن منادهــای قهرمــاین مــی و بــه جــای آن ،ســتایش
ج
منادهــای برســاخته هالیــوودی و جمــازی ،و ظهــور و گرایــش بــه فرق ههــا و مکاتــب احنــرایف از پیامدهــای
دیگــر کمرنــگ شــدن و از دســت رفـ�ن هو یــت افــراد جامعــه اســت کــه م 
یتوانــد بعــد اجتماعــی امنیت
ّ
ّ
مــی و بــه تبــع آن امنیــت مــی کشــور را بــا هتدیــد و خطــر روب ـ هرو ســازد .حــال بــا توجــه بــه ماهیــت
و کارکــرد رســان هها ،ب هو یــژه رســان ههای نو یــن ،کــه در ایــن مقالــه بــه آهنــا توجــه شــد م 
یتــوان نتیجــه
گرفــت کــه رســان هها مه متریــن نقــش را در فراینــد تغییــر و ســیال منــودن هو یــت افــراد جامعــه دارنــد و
ایــن نقــش روزب ـ هروز بــا گســترش شــبک ههای اجتماعــی جمــازی نو یــن و دســتریس آســا 
نتر بــه ایــن
گتــر م 
شــبک هها ،پررن 
یشــود.
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