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5 پیشگفتار

پیش  گفتار
داشتنرویکردراهبردیبهمسائلیکیازضروریاتمدیریتکالننهادهاو
سازمانهاست.اینرویکردبامشخصکردنابعادمختلفموضوعهاوبررسی
ترسیم با وفرصتهایموجودتالشمیکند تهدیدها و قوت و نقاطضعف
اهداف این به رسیدن برای را مسیر بهترین کوتاهمدت، و بلندمدت اهداف
ترسیمنماید؛بهگونهایکهحرکتازوضعموجودبهوضعمطلوبباکمترین

هزینهوبیشترینبهرهوریانجامپذیرد.
مطالعاتراهبردینوشتاریاستکهبهپژوهشهايکتابخانهایومیدانی
ابعادو اینمتنهاپژوهشگرضمنطرحموضوع، اشارهدارد.در کوتاهمدت
درنهایت و بیان را موجود رهیافتهاي داده، نشان را آن به مربوط زوایاي
راهبردی مطالعات میپردازد. پیشنهاد ارائة لزوم درصورت و جمعبندی به
ازآنجهتاهمیتداردکهدرکنارطرحمسائلنظریوکمکبهتوسعةدانش
نظریوکاربردی،بهحلمعضالتودشواریهایموجوددرعرصةمدیریتی
انجامشودکه اینمطالعاتبهنحوی انجامد.بهسخندیگرتالششدهاست
فقطبارویکردمطالعهایبهآننگریستهنشودبلکهکاربردیواثربخشبودن

آندرحوزةتصمیمگیرینمایانباشد.
و مسئوالن مدیران، را مطالعات این مخاطبان که داشت اشاره باید
کارشناسانحوزةفرهنگبهویژهدرمجموعةوزارتفرهنگوارشاداسالمی
بینش کلی خطوط تعیین مطالعات، این انجام از هدف میدهند. تشکیل
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مطالعات راهبردي )12(      بازخوانی امنیت در فرهنگ با تمرکز بر رسانه های اجتماعی 6

بهنحویکه است؛ فرهنگ حوزة مسائل و موضوعها دربارة موجود تجربة و
جایگاهونقشوزارتفرهنگوارشاداسالمیرادربارةموضوعهایمطرحشده
بهروشنیبیاننمایدوازرهگذرچنیننگاهی،واحدهایزیرمجموعةوزارتخانه
ازاینگزارشها؛طرحهاوبرنامههایخودرادقیقترو بابهرهگیری بتوانند

منسجمترعملیاتیکنند.
رسانههایاجتماعیدرفضاییفعالیتمیکنندکهبهطورذاتیبافضاهای
ارتباطیدورانسنت،تفاوتهایاساسیدارد.سرعتانتقالپیاموحجمبسیار
باالیاطالعاتردوبدلشدهبهاضافةامکانتعاملهمهجانبةمشارکتکنندگان
دریکشبکةارتباطی؛مارامجبورمیکندکهمفاهیم،اهدافوراهبردهای
نظام دکتر مطالعه این در کنیم. بررسی جدید شرایط به باتوجه را قدیمی
است درصدد مجازی فضای در موجود شرایط درنظرگرفتن با بهرامیکمیل
تامفهومامنیتوراهبردهایمتناسبباآنرادرحوزةفرهنگبهویژهحوزة

کاریرسانههایاجتماعیبازخوانیکند.

بهروز فتحي
مد یرکل د فتر مطالعات و برنامه ریزی 

راهبرد ی
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7 مقدمه

مقد مه
اگرچهعدالتوآزادیدوخواستةبسیارمهمبشربوده؛اماقدیمترینخواستونیاز
انسانها،نیازبهامنیتبودهاست.خواستامنیتهمزمانباشکلگیریاجتماعات
انسانیمتولدشدهوازنظربسیاریازکارشناساناینخواستونیازدلیلاصلی
تشکیلجوامعابتداییبودهاست.»بایدخاطرنشانکردکهامنیتبهدنبالفرضیة
دولتواصلقرارداداجتماعیمفهومسازیشدهوطیشرایطواضطرارهایمحیطی
بسطیافتهاست.باایجادتحولدرمفهومامنیت،بهتدریجابعادتازهایچونبُعد
فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطی،سایبریوغیرهبهآناضافهشدهاست.
درهریکازاینابعاد،انگیزةبقاوفقدانتهدیدهموارههستةمرکزیامنیترا
تشکیلدادهاست«)براتلو،3:1391(.بهسخندیگر،مفهومامنیتابتدابهدنبال
ایجادنظمدرجامعهوهمچنینحفاظتازآندربرابرهجومبیگانگانوزندهماندن
افراددربرابرقتلوغارتبود.بهمرورزمانامنیتغذاییوبهداشتیمطرحشدو

درنهایتامنیتدرحوزههایفرهنگیوزیستمحیطیبرجستهشد.
ازطرفدیگر،تولد»فرد«کهریشهدرمدرنیتهداشت،بههمراهرشددموکراسیهای
سیاسیوگسترشوسائلارتباطجمعیدرقرنبیستم،باعثشدکه»افکارعمومی«
جایگاهبسیارمهمیدرفضایسیاسیومعادالتقدرتبازیکند.افکارعمومیکه
بعدازجنگجهانیدومروزبهروزپرقدرتترمیشد،بهمهمترینمیدانمبارزات
سیاسیتبدیلشد،بهنحویکههرگروهیکهدرمبارزهدراینمیدانپیروزبیرون
میآمددرسایرمیدانهایمبارزههمدستباالراداشت.بههمیندلیلرسانههای
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مطالعات راهبردي )12(      بازخوانی امنیت در فرهنگ با تمرکز بر رسانه های اجتماعی 8

ارتباطجمعیبهخصوصرادیو،تلویزیونونشریاتبهعنوانمهمترینابزارهایجدید
کسبوحفظقدرتمطرحشدند.

تادهة1960م،حوزةقدرتبهدوبخشپوزیسیونواپوزیسیونتقسیمبندی
با بود. )شورشیها( انقالبیها و دولتیها بین نبرد تاریخ این از قبل تا میشد.
اعتراضهایدانشجوییدرمی1968بخشسومیمتولدشدکهازدوبخشقبلی
مستقلبودودربسیاریمواقع،هممقابلپوزیسیونهممقابلاپوزیسیوندولتی
قرارمیگرفت.اینبخشسومکهریشهدرجامعةمدنیداشتبهمروردرتمامحوزهها
وموضوعهافعالشد.بهسخندیگر،فعالیتوکنشگری)چهفردیچهدولتی(که
تاقبلازآنبیشتردرحوزههایسیاسی،اقتصادیونظامیبودبهحوزةجدیدی
یعنیحوزةفرهنگوموضوعهاییمانندصلحجهانی،هویت،سبکزندگیوحفظ

محیطزیستتغییرمسیرداد.
درنهایتوباشروعقرنبیستویکم،تکنولوژیوب2وگسترش»رسانههای
اجتماعی«امکانجدیدیراروبهرویکاربرانقرارداد.منظورازرسانههایاجتماعی،
فضاوابزارآنالینیاستکهامکانتولید،بهاشتراکگذاریومصرفهمزمانانواع
ویکیها، وبالگها، اجتماعی، شبکههای میسازد. فراهم کاربران برای را پیامها
پادکستهاوکامیونیتیهایمحتواییازمهمترینگونههایرسانههایاجتماعی
هستند.امروزهبخشیازمحتویوپردازشاطالعاتاینگونهسایتهاتوسطکاربران
آنتولیدميشودوکاربرانميتوانندهممصرفکنندههمتولیدکنندةمحتویباشند.
برایمثالویکیهاباعثشدکهتاریخنویسیازانحصارتاریخنویسانومفسراندولتی
بیرونبیایدوهمهبتواننددرترسیموقایعوثبتوضبطحوادثنقشداشتهباشند.
اینتغییراتخبرازفصلجدیدیمیدادکهدرآننگاهقدیمیبهموضوعامنیت

کارسازنبودوبایدرویکردنوییرادرپیشمیگرفت.
موضوعاینمطالعهبررسیتأثیرتغییراتتکنولوژیکیارتباطیبرحوزةامنیت
است.امابهدلیلهمیندرهمتنیدگیامنیتوقدرت،برایپرداختنبهموضوع
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9 مقدمه

مذکورضروریاستتارویکردهاوچهرههایشناختهشدةقدرتراتشریحکردو
نشاندادتکنولوژیهاینوینارتباطیوبهخصوصرسانههایاجتماعیچهتغییراتی
درچهرههایقدیمیقدرتایجادکردهاند.بهسخندیگر،بایدبهبازخوانیابعادو
معادالتقدرتبراساسشرایطموجوددرقرنبیستویکمپرداخت.بدیهیاست
نتایجاینبازخوانیوتطابقمیتواندرویکردماراازچگونگیحفظامنیتدرشرایط
جدیدتغییردهد.درجامعةشبکهای؛قدرت،قدرترسانهایوارتباطیاست؛بههمین

ترتیبشایدبتوانگفتبخشبزرگیازامنیتهمرسانهایشدهاست.
درپایانبایدگفتاگرچهمطالباینکتابمیتواندبرایهمةعالقهمندانبه
مباحثعلوماجتماعیورسانههامفیدباشد؛امامخاطباناصلیاینمطالعهفعاالن
حوزةفرهنگوبهویژهسیاستگذارانوبرنامهریزاندرحوزةرسانههایاجتماعیاند

کهدلواپسیایجادوحفظامنیتبیشتردراینحوزههارادارند.
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11 فصل اول: کلیات

فصل اول
کلیات

 گفتار اول: روش شناسی
گفتار د وم: امنیت 
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13 فصل اول: کلیات

گفتار اول: روش شناسی
1. طرح مسئله

این تأثیرگذاری نحوة و فرهنگ در آن جایگاه و نقش و »امنیت« از پرسش
است. بوده کشور فرهنگی مدیران مسائل از یکی همیشه یکدیگر بر حوزه دو
»مهمترین میگوید: اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزیر امیری، صالحی مثال برای
نیازجامعةفرهنگیراامنیتفرهنگیمیدانم،امنیتفکر،امنیتقلموامنیت
بیشتر« فرهیختگان و دارند نیاز آن به انسانها همة که است امری بیان
)http://zanjannews.com(.»دردنیایامروز،کمترکسیدرربطوثیقرسانهها
افزونبر را، امنیت چنانچه روامیدارد. تردید بحران مدیریت و ملی امنیت با
نیز، بدانیمورسالتاصلیرسانههارا )Subjective(هرچیزی،پدیدهایذهنی
انگارهپردازیفرضکنیم،اینرابطهخودرا مقدمبرهرچیزی،ذهنیتسازیو
)تاجیک،53:1382(.»ظهور کرد« نمایانخواهد وشفافتر آشکارتر بهشکلی
رسانههاینویندرعصراطالعاتبههمراهتحوالتیکهباگسترشحوزةتأثیرگذاری
به را ملی امنیت پیشین اصول و مفروضات از بسیاری است آنهاحاصلشده
ارتباطاتنفوذپذیریمرزهاراباعثشدهوآثارمهمو چالشکشیدهاند.توسعة
و میزانحساسیت افزایش ایجادکردهاستکه برایحکومتها نگرانکنندهای
آسیبپذیریدولتهارامیتوانمهمترینآنهادانست«)عیدیپور،21:1395(.
کستلزدرکتابقدرتارتباطاتمیگوید:»من بر این باورم که روند شکلگیري 
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و اعمال روابط قدرت، در بستر سازماني وفناوريهاي جدید بهدستآمده از ظهور 
نظامهاي پردازشگر  شبکههاي جهاني دیجیتال ارتباطات؛ بهعنوان نماد اساسي
اطالعات در عصر ما عمیقاً تغییر کرده است.بنابراین، تحلیل روابط قدرتنیازمند 
درک ویژگيهاي متمایز اشکال و فرآیندهاي ارتباطات اجتماعي شده است که در 
جامعةشبکهاي هم رسانههاي جمعي و هم شبکههاي تعاملي و افقي ارتباطات را که 
حول اینترنت وارتباطات بیسیم شکل گرفته شامل ميشود«)کاستلز،9:139۴(.

2. ضرورت
منابع، باکمشدن بهخصوص و ابتدایی درجوامع افزایشجمعیت با همگام
روستاها، قلعهها، اطرافخانهها، در دیوارها بیشترشد.وجود امنیت به نیاز
شهرهاوحتیدرمرزکشورهانشانهایازنیازمبرمجوامعبهامنیتازهزاران
سالقبلاست.اگرچهامروزهشاهدافزایشجمعیتیاکمبودمنابعدرفضای
مجازینیستیم؛اماافزایشارتباطاتدرفضایمجازیموجبکمبودمنابعی
برای است. کرده پیش از بیش بسیار را امنیت به نیاز و اعتمادشده مانند
مثالتروریستهاباحضوردرفضایمجازینهتنهاارزشهایخودبلکهحتی
همچنین میدهند. آموزش را انتحاری عملیات انجام و بمب ساخت شیوة
فعالیتهایجاسوسی،افشایاسرارنظامیوملی،ترویجانحرافاتاجتماعیاز
قمارتاروابطناسالمجنسی،جنگروانی،توهینودروغپردازیومانندآن،
امنیتفردیوملیراتحتتأثیرقراردادهاست.دراینبین،فناوریهاینوین
ارتباطیشرایطیرافراهمکردهکهتأثیرهریکبردیگریکمیتوکیفیت
جدیدیپیداکند.بنابراینبررسیرابطةامنیتوفرهنگوتأثیریکههریک

بردیگریداردامریبسیارمهموضروریاست.
قدرت دربارة که نظریههایی و تعاریف میرسد بهنظر دیگر، طرف از
با است شده ارائه آنها عملکرد چگونگی و بهطورخاص امنیت و بهطورعام
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شکلگیریجوامعشبکهایوگسترشرسانههایاجتماعیدرسالهایاخیر،
کارآییخودراازدستدادهاند.بههمیندلیلضروریاستتادررویکردها
بهکارگیری اینصورت، غیر در انجامشود. بازبینی قدرت و امنیت مقولة به
بهخصوص فرهنگی برنامهریزیهای و درسیاستگذاری قدیمی رویکردهای
کاهش به وکمکچندانی بود نخواهد روبهرو موفقیت با رسانهها درحوزة

تهدیداتامنیتینخواهدکرد.

3. پرسش های مطالعه
اجتماعی، رسانههای شکلگیری و ارتباطی جدید فناوریهای ورود با الف(

بازیهایمیدانقدرتچهتغییریکردهاست؟
ب(امنیتوفرهنگچهتأثیراتمتقابلیبریکدیگردارند؟

ج(برایایجادوحفظامنیتبیشتردرحوزةفرهنگوبهویژهرسانههایجدید
چهرویکردیبهامنیتکارسازتراست؟

گفتار د وم: امنیت
1. سنخ شناسی امنیت

است. تهدید و ترس عدم و اطمینان آسودگی، بهمعنای امنیت لغوی ازنظر
اندازهکهوجودقانونوضابطقانونی)پلیسودادگاه( بههمیندلیلهمان
میتواندبهایجادامنیتکمککند؛وجودوگسترشنظامتأمیناجتماعیو
انواعبیمههاهمبرایگسترشامنیتضروریاست.پیشازبحثبیشترباید
بهچندویژگیمفهومامنیتتوجهکرد.نخستآنکهامنیتموضوعیبیشتر
مفاهیم از بسیاری مانند امنیت دیگر، بهسخن است. عینی کمتر و ذهنی
اجتماعیوانسانیدیگربهبرداشتوتفسیرافرادوابستهاست،درستمانند
»خوشبختی«کهنمیتوانمعیارهایعمومیبرایآندرنظرگرفتوممکن
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بازهم مناسب خانوادة و کار و سالمتی و ثروت داشتن باوجود فردی است
احساسخوشبختینکند.بههمینترتیبممکناستفردیباوجوداینکهدر
معرضهیچگونهخشونت،سرقت،تبعیضویافشاراقتصادینیست،امابازهم
احساسامنیتنکند.ذهنیبودنامنیتبدینمعناست کهریشهدراعتقاداتو
باورهایفرهنگیوبهویژهاخالقیافراددارد.برایمثالدوفردکهدرشرایط
امنیتیکسانینداشته کاماًلمشابهاجتماعیقراردارندممکناستاحساس
باشند؛زیرابرایمثالممکناستفردنخستبهتقدیراعتقادداشتهباشدو

فرددومبهچنینموضوعیباورنداشتهباشد.
دوماینکهذهنیبودنامنیتباعثمیشودکهامنیتموضوعی»نسبی«
باشد.یعنیبرخیازشرایطدریکجامعهممکناستنشانامنیتباالباشد،
در وجودهمانشرایط یاحتی و دیگری درجامعة وجودهمانشرایط اما
چندسالبعدودرهمانجامعهنشانةامنیتپایینباشد.برایمثالممکن
استبرخیازافرادوجودحجاباجباریرانشانةامنیتوبرخیدیگرآنرا
نشانةناامنیبدانند.البتهروشناستکهمیتوانبرخیازشاخصهایعینیو
عمومیمانندنسبتقتلیادزدیدرجامعهیامیزانتورم،نرخبیکاریو...را
برایوجودامنیتمطلقدرنظرگرفتوازطریقآنبهمقایسةجوامعپرداخت.

پسبهطورخالصهسهنوعامنیترامیتوانازهممتمایزکرد:
در عینی و عمومی براساسشاخصهای امنیت  )امنیت مطلق(:  امنیت   .1
حوزههایمختلفسیاسی،اقتصادیواجتماعیاندازهگیریومحاسبهمیشود.
برایمثالبرایمحاسبةامنیتاقتصادیمیتوانازشاخصهاییمانندمیزان
امنیت محاسبة برای کرد. استفاده سرمایهگذاری ریسک و بیکاری تورم،
تصادفات آدمربایی، اعتیاد، میزان مانند شاخصهایی از میتوان اجتماعی
میتوان زمینه این در کرد. استفاده غیره و محیطی، آلودگیهای جادهای،
میزانوجودامنیترادرسطوحبسیارامنتابسیارناامنتعریفومیزاناین
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نوعامنیترادرجوامعمختلفباهممقایسهکردوجایگاهآنهارانسبتبه
هممشخصنمود.

جوامع مکانی و زمانی شرایط به باتوجه امنیت نوع این نسبی: امنیت   .2
مشخصمیشود.هرچنددراینموردنیزشاخصهاییوجوددارد،امابرآیند
و شرایط سایر با بلکه جهانی و استاندارد معیارهایی با نه شاخصها این
ساختارهایهمانجامعهارزیابیمیشود.ازمنظریدیگر،نسبیبودنامنیت
بدینمعناستکهدرجهانامروزدستیابیبهامنیتمطلقناممکناست،زیرا
قدرتکهمبنایتحصیلامنیتمحسوبمیشود،متغیرونسبیاستوبهتبع
آنامنیتحاصلبرایدولتهانیزنسبیاست.بنابراینباتغییرمیزانقدرتو
وجودتهدیداتبالقوهوبالفعلحتیقویتریندولتهانیزامنیتمطلقندارند.
3. احساس امنیت:احساسیکهافرادجامعهبراساسویژگیهایشخصیتی
وبرداشتذهنیخودازمیزانامنیتدرجامعهدارند.برایمثالافرادیکهدر
مشاغلیماننداداراتآگاهیپلیسوشعباتکیفریدادگستریکارمیکنند
ویاافرادیکهدرخانوادههایهستهایزندگیمیکنندبهطورنسبیاحساس

امنیتکمتریدارند.
همانطورکهاشارهشدامنیترامیتواندرحوزههایمختلفبررسیکرد.
برایمثالامنیتشغلی،امنیتکودکان،امنیترانندگی،امنیتغذایی،امنیت
بهداشتیوامنیتحضوردرفضایمجازی.ازطرفیمیتوانامنیترابهلحاظ
گسترةآندردوحوزةامنیتداخلی)عمومی(وامنیتخارجی)ملی(قرارداد.
امنیت د اخلی )عمومی(:بهطورخالصهامنیتعمومی بهحراستوحفاظت
اززندگیعموممردموحفظجانومالآنهااشارهداردوعموماًتوسطپلیس
ودستگاهقضاییحفظمیشود.درتحکیمامنیتداخلیرعایتقانونوعدالت
بسیارمهماست.اکثرحکومتهایدیکتاتورامنیتعمومیرافقطبهایجادنظم
قانونتقلیلدادهاندودرحوزةرعایتعدالتورفعستموتبعیض ورعایت
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درظاهر اینکه باوجود دلیل بههمین و نمیدهند بهخرج چندانحساسیت
جامعهازامنیتباالییبرخورداراست،امابهمحضسستشدناقتدارشخصاول
مملکتکشوربابحرانوناامنیهایبزرگروبهرومیشود.بنابراینامنیتداخلی

مستلزماجرایقانونبهطوریکسانونفیهرگونهتبعیضدرجامعهاست. 
امنیت خارجی )ملی(:درحالیکهموضوعامنیتداخلیبهروابطبینافراد
جامعهوروابطدولتوملتبازمیگردد،موضوعامنیتخارجیبهرابطةیک

کشورباسایرکشورهاوجایگاهآندرنظامبینالمللمربوطاست.
تهدید از فارغ ملتی که است حالتی  :)National Security( ملی  امنیت 
ازدستدادنتمامیابخشیازجمعیت،دارایي،یاخاکخودبهسربرد)آشوری،
38:1376(.امنیتملیبهالزاماتیاشارهمیکندکهبقایدولتملیراازطریق
بهکارگیریقدرتاقتصادی،ارتشوتوانسیاسیواستفادهازابزاردیپلماسی
حفظکند.بهنظررابرتماندل»امنیتملیشاملتعقیبروانیومادیایمنی
بودهواصوالًجزءمسئولیتحکومتملیاستتاازتهدیداتمستقیمناشی
ازخارج،نسبتبهبقایرژیم،نظامشهروندیوشیوهزندگیشهروندانخود

ممانعتبهعملآورد«)ماندل،51:1379(.
از فارغ فرد آن در که است حالتی :)Individual Security( امنیت فرد ی 
ترسآسیبرسیدنبهجانیامالیاآبرویخودیاازدستدادنآنهازندگی
کند.بنابرایناگردرجامعهایتعدادافرادیکهازراههایغیرقانونیبهکسب
درآمدمشغولندزیادباشدومیزانفریبکاریودزدیورشوهگیریو...باال
باشد،بدیهیاستدراینجامعهاحساسامنیتفردیهمپایینخواهدبود
زیرانهتنهاآنهاکهخالفنمیکنندازاینهمهقانونشکنیاحساسناامنی
میکنندبلکهافرادیهمکهازتخلفبهنانونواییرسیدهاندهمیشهنگرانند

کهشایدروزیبهپروندةآنهارسیدگیشود.
از بهمعنایحفاظت امنیتاجتماعی :)Social Security( امنیت اجتماعی
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افراددرمقابلخطراتیاستکهعمدتاًناشیازتعاملبادیگرانوزیستندر
وسالمت معیشت که خطراتی و مجرمانه اقدامات مثال برای است. جامعه
شود. محسوب اجتماعی امنیت مصادیق از میتواند میکند تهدید را افراد
بنابرایناکثراقداماتیکهزیرچترحمایتیتأمیناجتماعیویاوظایفدرنظر
گرفتهشدهبرایپلیسانجاممیشوددرحوزةامنیتاجتماعیقرارمیگیرد.

موضوع به بیشتر جامعهای امنیت :)Societal Security( جامعه ای  امنیت 
اشاره هویتشان حفظ به نسبت اجتماعی مختلف گروههای خاطر اطمینان
دارد.چنینامنیتیضامنحفظحیاتومصونیتازتهدیدگروههایاجتماعی
شکوفایی برای مناسب شرایط ایجاد همچنین و برتر قدرتهای مقابل در
تواناییهاوپیگیریاهدافاینگروههاست.ازآنجاکهدرجامعهتفاوتهای
مختلفقومی،زبانی،مذهبی،عقیدتی،نژادی،جنسی،سنی،شغلیو...وجود
دارد،یکجامعهزمانیدرامنیتپایداروفراگیراستکهامنیتجامعهایرا
دولت جامعه در اگر است روشن کند. فراهم اجتماعی گروههای همة برای
پاسداشت فکر به فقط اجتماعی گروههای تمام از بهنمایندگی گروهی یا
امنیت نمیتواند باشد، ایدههایخود و زندگی ارزشها،سبک از وحفاظت

جامعهایفراگیریراایجادکند.
امنیت بین المللی )International Security(: حالتیاستکهدرآنقدرتها
درحالتتعادلوبدوندستیابیبهقلمرویکدیگربهسربرندووضعموجود
درخطرنیفتد)آشوری،38:1376(.امنیتبینالمللیبهدنبالصلحوآرامش

جهانیاست.
باتوجهبهتأثیراتفرایندجهانیشدنواینکهمرزهایسیاسیوحقوقی
رفتهاستوهمچنین بین از دولتهاکمرنگشدهوحاکمیتمطلقآنها
بهدلیلتکنولوژیهاینوینارتباطیبهنظرمیرسدمفاهیمیمانندامنیتملی،

مرزهایملی،استقاللملیو...بایددوبارهبازبینیوبازتعریفشوند.
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به رامیتوان امنیتمحیطی :)Environmental Security( امنیت محیطی 
دوبُعدمحیطفیزیکی)کالبدی(ومحیطزیستی)طبیعی(تقسیمبندیکرد.
کاهشخطراتوتهدیداتفضاهایفیزیکیساختةدستبشرمانندجادههاو
ساختمانهابررویزندگیافراد،زیرمجموعةامنیتفیزیکیاست؛مانندکاهش
تهدیداتساختیکاستادیومورزشیبررویامنیتشهروندان.ازطرفدیگر،
و فعالیتهایمستقیم اثر در که را تهدیداتی و آسیبها کاهش برای تالش
غیرمستقیمانسانیبهمحیطزیست)طبیعت(واردمیشودمیتواندربُعدامنیت
محیططبیعییاهمانامنیتمحیطزیستقرارداد؛مانندتأثیراتساختنیک

سدبرمیزانگازهایگلخانهایوپوششگیاهی.

جد ول 1. مقایسۀ امنیت عمومی و امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعیامنیت عمومی
1.متوجهزمینههاوبسترهایداخلکشور
برایتأمینامنیتزاییباامنیتزداییاست؛

1.متوجهکلیتگروههاوواحدهایاجتماعیاست
کههویتاجتماعیخاصیرابرایاعضایخویش
رقممیزنند؛چونزنان،مسلمانان،کردهاوغیره؛

2.بهآسیبهایاجتماعیوباالخصجرایم
نظردارد؛

است اجتماعیمعطوف تعامل از بهجنبههایی .2
مانند میزند دامن وابستگیها و تعلقات به که

اعتماد،صداقت،وفاداری؛

3.تابعارزشهایحاکمیتاستکهتوسط
دولتتثبیتمیشود؛

ارزشها نسبیت به و زده تکیه برکثرتگرایی .3
در را گروه ارزشهای درحالیکه است، وفادار

اولویتقرارمیدهد؛

۴.برتوانمندیهاونقاطقوتگروهاتکادارد؛۴.برامکاناتوتجهیزاتدولتیمتکیاست؛

5.بهحفظافرادکشوریاحفظکالبدداخلی
مجموعهنظردارد؛

5.بهحفظپیوندهاوتعلقاتیا»احساسمآبی«با
حفظمحتوایمجموعهنظردارد؛

6.واحدتحلیلآنشهروندیعنیفرداست.
بنابراینازسطحتحلیلخردوبرخیمواقع

سطحمیانهبهرهمیگیرد.

سطح دارای پس است. گروه آن تحلیل واحد .6
تحلیلیمیانهودربرخیمواقعسطحکالناست.
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جد ول 2. مقایسۀ امنیت ملی و امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعیامنیت ملی
1.متوجهعملکردورفتارکشورهایخارجی

درتأمینامنیتیاامنیتزداییاست؛
1.متوجهعملکردورفتاراعضایگروهدرتأمین

امنیتیاامنیتزداییاست؛

2.بهخطرات،توطئههاوتجاوزات
کشورهایبیگانهتوجهدارد؛

2.بهموانع،کمبودهاوضعفهاییکهتعلقات
وپیوندهاراکمرنگکردهوباعثازبینرفتن

احساسمآبیمیشود،توجهداردمانند
بیتوجهیدربرپاییمراسموآیینها؛

3.ایدئولوژیدولتیرادرشناساییدوستو
دشمنمالکقرارمیدهد؛

3.ارزشهایگروهمالکتفکیکآشناازغریبه
است؛

۴.برامکاناتوتجهیزاتنظامیوقهرآمیز
متکیاست؛

۴.برامکاناتوتجهیزاتآموزشیوتربیتی
متکیاست؛

5.بهحفظسرزمینوتعلقاتکشوریبه
هرقیمتنظردارد.چنانچهآمادگیانهدام

کاملدشمنرادارد؛

5.»احساسمآبی«گروهدرکنارحفظ
»احساسمآبی«سایرگروهها،موردنظراست؛

6.واحدتحلیلگروهاست؛ازجملهخانواده،اما6.واحدتحلیلآن،دولتاست.
دراینوادیگاهیدولتنیزبهعنوان»گروه

اجتماعی«موردتحلیلقرارمیگیرد.

)نویدنیا،65:1385ـ67(.

اطالعات از حفاظت فرآیند به  :)Information Security( اطالعات  امنیت 
دربرابرانواعکارهایغیرمجازشاملدسترسی،استفاده،افشا،اختالل،تغییر،

مطالعه،ضبطیاتخریبگفتهمیشود.
امنیت منفی: امنیتمنفی،امنیتیسلبیاستکهباکاهشقدرتواختیارو
ظرفیتهایافرادجامعهحاصلمیشود.درامنیتمنفیاصلبرحذفعوامل
تهدیدزاست.ایننوعامنیتکهعموماًدولتمحوراستبسیارمتزلزلوناپایدار
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است.برایمثالانواعسانسوروفیلترینگ،انواعمحدودیتهاوخطوطقرمز،
از زندان و محکومیت نظامی، و پلیسی قدرت بر تکیه عمومی، ترس ایجاد
مصادیقامنیتمنفیاند.بهطورکلیامنیتمنفیبرکاهشهرچهبیشترقدرت
ومشارکتعمومیوافزایشهرچهبیشترقدرتپلیسیوقضاییدولتاستوار
است.البتهممکناستمانندتجربةبرخیازدولتهایفاشیستیوپوپولیستی
نوعیازمشارکتتودهایمردمدیدهشود،اماایننوعمشارکتکانالیزهشده
درشرایطخاصوبرایمقاصدخاصاستکهتوسطقدرتمرکزیمشخص

میشودوبامشارکتدرمعنایواقعیآنتفاوتبسیاریدارد.
امکانات، افزایش با که است ایجابی امنیتی مثبت، امنیت مثبت:  امنیت 
مردم امنیتی آن حاصل و میشود ایجاد جامعه یک تواناییها و ظرفیتها
نبودتهدیدتعریف اینرویکرد»امنیتدر پایداراست.در بلندمدتو نهاد،
نمیشود،بلکهماهیتیتأسیسیداردوبروجوداطمینانخاطرنزدشهروندان
و سواد نرخ باالبردن مثال برای .)33 1379ب: )افتخاری، میکند« داللت
سطحتحصیالت،افزایشرفاهاقتصادی،تأمیناجتماعیگسترده،فراهمآوردن
حقوق ترویج اطالعرسانی، و شفافسازی عمومی، مشارکت زمینههای
شهروندی،پدافندغیرعامل،حفظمحیطزیستوباالبردنسطحنقدپذیریو
تحملمردمومسئوالنازمصادیقامنیتمثبتهستند.همانطورکهمشاهده
مشارکت افزایش براساس که است مردمنهاد امنیتی مثبت، امنیت میشود
میگوید: زمینه همین در سویینی مک میشود. ایجاد آنها قدرتیافتن و
امنیتمثبت؛گرمایآغوشمادربرایکودکویانظایرآنراتداعیمیکند،
درحالیکهامنیتمنفییادآوردیوارهایامنیتیپنتاگوناست)مکسویینی،

.)57:1390
بایدگفتکه ازتهدیداست امانبودن اگربپذیریمکهمعنایامنیتدر
انجام افزایشآگاهیوقدرتدرمقابلتهدید با اینهدف امنیتمثبت در
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میشود،امادرامنیتمنفیاینمهمبااعمالقدرتبرایحذفتهدیدتحقق
مییابد.بهطورخالصهدریکرویکردتالشمیشودتامسئلهحلشودامادر
اگردر برایمثال بهدنبالحذفصورتمسئلههستیم. اساساً رویکرددیگر
خیابانیااتوبوسیاکالسدانشگاهبرخیازمردهامزاحمامنیتروانیبانوان
شوند،مدافعانامنیتمنفیباپاککردنصورتمسئلهبهدنبالتفکیکجنسی
خواهندرفتوباایجادممنوعیتومحدودیتدرنزدیکیایندوجنس،امنیت
رامحققخواهندساخت.یکیازمصادیقرویکردامنیتمنفیدردهة60در
یکیاززیباترینخیابانهایاصفهان)چهارباغباال(اتفاقافتاد.دروسطاین
براینشستن بودصندلیهایی ودوچرخهسواران عابران تردد بلوارکهمحل
ازتعطیلیروزانةدانشآموزاندبیرستانی مردمتعبیهشدهبود.هرروزپس
برخیازجوانانهمرویایننیمکتهامینشستندکهموردتأییدفرماندهی
انقالب( اوایل در انتظامی نیروهای انواع مهمترین از )یکی کمیته نیروهای
نبود.دریکروزبهدستورفرماندهیایننیروهاتمامصندلیهایآهنیرابا
دستگاهبرشبردندودیگرنیمکتینبودتاکسیرویآنبنشیندواحتماالً

مزاحمتیایجادکند.
دررویکردامنیتیمثبت،اصلکاربرفرهنگسازیوافزایششعوروآگاهی
متخلفان با فقط میتوان استثنایی موارد در هم آن درنهایت و است افراد
برخوردکرد.همینتفاوترادرسایرحوزههاومسائلمیتوانیمببینیم.در
فضایمجازیودسترسیبهماهوارهواینترنت؛مدافعانرویکردامنیتمنفی
درحالیکه دارند، تأکید پارازیت ارسال و فیلترینگ با مسئله پاککردن بر
افزایشآگاهیکاربرازطریقسوادرسانهای با امنیتمثبت مدافعانرویکرد
فقط را فیلترینگ و میکنند تأکید آزاد بررسی و نقد فضای فراهمکردن و
فیلمهای به نوجوانان و کودکان دسترسی مانند استثنایی بسیار موارد در
پرنوویاتبلیغوآموزشانجامحمالتتروریستیمجازمیدانند.تجربةچند
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فرهنگی حوزههای در بهخصوص مثبت امنیت که داده نشان گذشته سال
بسیارکارسازترازامنیتمنفیاست.مبارزهبانوارکاستموسیقی،دستگاه
پخشآتاریومخالفتباداشتندستگاهفکسیاموبایلهمگیبهشکست
انجامیدوتنهااگرقدممثبتیبرداشتهشدتوسطکسانیبودکهبرآموزشو

فرهنگسازیدراینمواردتمرکزکردند.
امنیتکاربرد )ایجابی(ومنفی)سلبی(دربحثگونههای امنیتمثبت
زیادیدارد.برایمثالامنیتاجتماعیبروجهایجابیبیشترتوجهدارد،چراکه
و تنوع قبول است. موردنظر اجتماعیمختلف آمیزشهویتهای و پذیرش
تکثرهویتهاباعثشدهتاامنیتاجتماعیبهسازوکارهایتربیتی،آموزشی
واطالعرسانیبیشازابزارهایزوروقدرتنیازداشتهباشد)نویدنیا،1385:
پلیسیکهوجهسلبی و نظامی بهسازوکارهای بیشتر امنیتملی؛ اما .)66
امنیترادربرمیگیردتکیهدارد.البتهممکناستامنیتملیبهسازوکارهای

ایجابیومثبتمانند»دیپلماسیفرهنگی«همتوجهداشتهباشد.
تداوم ازشرایط برخورداری یعنی امنیت که بهطورخالصهمیتوانگفت
و ترس بدون و باشد خودش بتواند کنشگری هر یعنی خودمختار. زیست
تهدیدسرنوشتخودشراتعیینکند.اینکنشگرمیتواندیکجامعهباشد
کهازتجاوزوحملةسایرجوامعدراماناستویامیتواندیکفردباشدکهاز

تهدیدوتجاوزسایرافرادودولتدراماناست)منتظرقائم،1390(.

2. امنیت و فرهنگ
درحوزةعلومانسانیواجتماعی،تعریفمفاهیمهمیشهکارسختودشواری
بودهاستتاجاییکهبرخیازمحققانترجیحمیدهندبهاینحوزهورودپیدا
نکنند.دلیلآنهممشخصاست؛موضوعهاومفاهیممطرحدرحوزةعلوم
و ثابت عینی، مابازای و همپوشانیاند دارای و متغیر نسبی، ذهنی، انسانی
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بیرونیبرایآنهابهسختیوبهندرتپیدامیشود.گاهتعریفیکمفهومبه
طرحچندمفهومدیگرمیانجامدکههرکدامنیازبهتعریفدارندوالبتهتوافق
حوزه این محققان درنهایت نمیشود. ایجاد تعریفکنندگان بین هم کاملی
فضای به دستکم تا بسندهکنند قراردادی تعریفهای به میشوند مجبور
درنظرگرفتن با ببرند. پیش به را کارشان بتوانند و رسیده مشترکی معنای
اینموارددرادامهبهتعریفقراردادیبرخیازمفاهیمواصطالحاتوبررسی

نسبتآنهابایکدیگرخواهیمپرداخت.
امنیت و فرهنگ )Security and Culture(: اگربگوییم»امنیتوفرهنگ«،
در و است »امنیت« اصلیمطالعة اولویت و استکهموضوع این ما منظور
فرهنگ که را تهدیدی و فرصت یا و عملکرد نقش، میخواهیم مسیر این
برایامنیتایجادمیکندتجزیهوتحلیلکنیم.بهسخندیگر؛فرهنگبرای
ماجایگاهحاشیهایداردومهمظرفیتوپیامدهاییاستکهمیتواندبرای
و »فرهنگ اصطالح دربارة توضیحات همین برعکس باشد. داشته امنیت

امنیت«)Security and Culture(  صادقاست.
امنیت فرهنگ )Culture Security(: وقتیمیگوییم»امنیتفرهنگ«،در
اینترکیباضافی،بحثاهمیتواولویتچندانمطرحنیست،بلکهمیخواهیم
بهپرسشمشخصیپاسخدهیم؛یعنیمیخواهیمبدانیمامنیتفرهنگچگونه
حوزة ویژگیهایی چه و سازوکارها چه با و چگونه امنیت و میشود ایجاد

فرهنگراازخطراتوتهدیداتدورمیکند.
امنیتفرهنگبهمعنایآناستکهحوزةفرهنگ،یعنیهمانارزشهاو
آدابورسوموهویتاجتماعیافرادجامعه،ازانواعخطراتوتهدیداتدور
اهالیفرهنگدر آثارهنرمندانو اینکهفعالیتو بهطورتخصصیتر بماند.
مانند مباحثی بنابراین است. فرهنگ امنیت ابعاد دیگر از باشد، امن حیطة
فرهنگ؛ بخش در سرمایهگذاری امنیت یا هنرمندان معنوی مالکیت حفظ
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زیرمجموعةحوزةامنیتفرهنگقرارمیگیرد.
بهسخندیگر،امنیتفرهنگبهدومعناست:نخستاینکهافرادبدونترس
وتهدیدبتوانندبهارزشهاوآدابورسومفرهنگیخودعملنمایند،البته
تاجاییکههمینآزادیواختیاررابرایدیگرانهمرعایتکنند.دوماینکه
اهالیحوزةفرهنگبتوانندبدونتهدیدوسانسوروباحفظحقوقمالکیت

معنویآثارخوددرحوزةفرهنگبهفعالیتبپردازند.
یعنی امنیت«، »فرهنگ از منظور  :)Security Culture( امنیت  فرهنگ 
باورها، عقاید، چگونه اینکه نشاندادن و امنیت فرهنگی ریشههای بررسی
برای تأثیرمیگذارد. افراد امنیت برروی ارزشها،هنجارهاوآدابورسوم
به رفتن باعث دارند دیگری مذهب که افرادی کشتن که عقیده این مثال
بهشتمیشود،میتواندبهعملیاتتروریستیوانتحاریدامنزندودرنتیجه
امنیتجامعهراپایینآورد.همچنینآدابورسومترقهبازییکیازعوامل
افزایشناامنیدرشبچهارشنبهسوریاست.دراینحالتمشخصمیشود
فرهنگیکجامعهدرایجادوحفظامنیتآنبهطورمستقیموغیرمستقیم

چهتأثیریدارد.
بگوییم»امنیتفرهنگی«،یک امنیت فرهنگی )Security Cultural(: اگر
شده »امنیت« برای صفت »فرهنگی« آن، در که ساختهایم وصفی ترکیب
امنیتیکه دارد. فرهنگی رنگوبوی و ریشه امنیتیکه آنگونه یعنی است.
باارزشهایفرهنگیمانندانضباطپذیری،مسئولیتپذیریوراستگوییوبا
اقداماتوهنجارهایفرهنگیتأمینمیشود.برایمثالوقتیتولیدکنندةدارو
بهداشتیجامعه امنیت تولیدیدروغنگوید، دربارةخواصوعوارضداروی
باالمیرودواینباالرفتننتیجةیکارزشفرهنگی)صداقتوراستگویی(
بودهکهدرجامعهنهادینهشدهاست؛نهاینکهنتیجةیکعملکردنهادهای

نظارتیباشد.
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از منظور آنگاه بگیریم؛ درنظر اسم یک بهعنوان را فرهنگی اگر تذکر:
امنیتفرهنگی،امنیتیاستکهبرایهنرمندانوکاردرحوزةفرهنگوهنر
درنظرگرفتهمیشود.دراینحالتدراصلمنظور»امنیتکارفرهنگی«بوده

استکهبهطورخالصهبه»امنیتفرهنگی«تبدیلشدهاست.
بهطورخالصهمنظورازامنیتفرهنگی،امنیتیاستکهریشهدرالگوهای
فرهنگیدارد.برایمثالدرجامعهایکهحسمسئولیتپذیریزیادباشدو
وهنجار باهمینحس امنیتی مسائل از بسیاری بیایند بهکمکهم افراد
فرهنگیحلمیشود.شایدبتوانگفتدواصطالح»فرهنگامنیت«و»امنیت
فرهنگی«شباهتوهمپوشانیزیادیباهمدارندامامیتوانبرخیازتفاوتها
رابینآندومفرضداشت.برایمثالیکیازتفاوتهایامنیتفرهنگیبا
و دارد مثبتی بار بهطورضمنی فرهنگی امنیت که است این امنیت فرهنگ
باالبردن ایجادو ابزارهایفرهنگیبرای از نشانمیدهدکهچگونهمیتوان
ضریبامنیتیاستفادهکرد.درصورتیکهفرهنگامنیتبهابعادمثبتومنفی
توأمانمیپردازد.ازهمینتفاوتمیتواننتیجهگرفتکه»امنیتفرهنگی«،

محدودتروزیرمجموعة»فرهنگامنیت«است.
تذکر:اگرفرهنگ)Culture(رابهصورتصفتمدنظرداشتهباشیمتفاوت
چندانیبیندواصطالحفرهنگامنیت)Culture Security(وامنیتفرهنگی
همانطورکه است ذکر شایان داشت.  نخواهد وجود )Security Cultural(
ویلیامزنشاندادهاست،کاربرد»فرهنگ«بهعنوانصفتحتیدراروپاحداکثر

ریشهدرقرننوزدهمدارد)تراسبی،36:1395(.
فرهنگ امنیتی )Security Culture(: منظورازایناصطالحآنگونهفرهنگی
استکهریشهورنگوبویامنیتیدارد.دراینترکیبوصفی،فرهنگباصفت
امنیتیوصفشدهوبهمعنایفرهنگیاستکههمهچیزراامنیتیمیبیند.
برایمثالعدمارائةکوچکتریناطالعاتدراداراتدولتیبااستنادبهاینکه
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موضوعیمحرمانهاست.فرهنگامنیتیهمچنینمیتواندبهمعنایارزشهاو
هنجارهاییباشدکهبافشاردستگاههایامنیتیحفظمیشود.
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فصل د وم
چارچوب نظری
 

گفتار اول: مکتب کپنهاگ
گفتار د وم: رویکرد ها به قد رت
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بینمفهومامنیتومفهومقدرتاشتراکاتزیادیوجوددارد.واقعگرایان،که
یکیازمهمترینمکاتبحوزةعلومسیاسیاند،میگویندصحنةبینالمللیصرفاً
صحنةکشمکشقدرتهاست.طبقاینبیانبهنظرمیرسدکهدولتهااسیر
کشمکشقدرتندوامنیتازمشتقاتقدرتوبهویژهقدرتنظامیاست.مفهوم
امنیتآنقدرتحدیدشدهکهبهصورتبیانچگونگیوضعیتگروهیازدولتها
درکشمکشقدرتدرآمدهویابهمیزانثباتدرتوازنکلیقدرتاطالقشده
است.بدینترتیبمیتوانگفتکهامنیتتبدیلبهواژةمعادلچیزاندکیبیشاز
قدرتشدهکهدرحوزةگستردةعمومیچندانمعنایمستقلینداشتهوهمواره
http://www.didi-naw.(.درکشمکشقدرتدرروابطدولتهابررسیمیشود
blogfa.com)درهمینزمینهرابرتماندلمیگوید:ارائةتعریفیکاملازامنیت

مستلزمبررسیوتحقیقدرخصوصمفاهیمکلیدیچونقدرت،تهدیدواتحاد
است)موالیی،32:1396(.ویلیامزنیزمعتقداست:»امنیتبهطورسنتیقلمرو
استراتژیوقدرتاست«)ویلیامز،15:1389(.بهدلیلارتباطناگسستنیبین
امنیتوقدرت؛دراینبخشابتدابهیکیازجدیدترینمکاتبنظریحوزة
امنیتکهبیشازهمهبرحوزةفرهنگتمرکزداشته،خواهیمپرداخت.پساز
آنبهمعرفیچهرههایقدرتکهبرایدرکچگونگیتحققامنیتضروریاند
اشارهخواهدشد.درپایانهمبهطورخالصهبانظراندیشمندانیمانندمیشل
فوکو،جانکنتگالبرایت،مانوئلکستلزوجوزفنایآشنامیشویمکههرکدام

میتوانددریچةجدیدیازرابطةبینفرهنگوامنیترابهرویمابازکند.
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گفتار اول: مکتب کپنهاگ
مکتبکپنهاگدردهة1980باپرچمداریاندیشمندانیمانندمکسویینی،
دوران در گشود. امنیت موضوع به را جدیدی دریچة ویور الی و بوزان باری
جنگسرد؛امنیتموضوعیدرزیرحوزةجنگوقدرتنظامیابرقدرتهابود،
امااندیشمندانمکتبکپنهاگکوشیدندتاامنیترابهعنوانموضوعیمستقل
موضوعهای مسیر این در کنند. تعریف نظامیصرف قدرت حوزة از خارج و
فرهنگیبهخصوصهویتبرجستهشد.بهنظربوزانامنیتملیپنجبعداصلی
جامعهای و زیستمحیطی اقتصادی، سیاسی، نظامی، ابعاد شامل که دارد
)societal(میشود.درمرکزبعدجامعهایامنیتبحث»هویت«قراردارد.بوزان
درکتابهویت،مهاجرتودستورالعملنوینامنیتدراروپابهنقشوجایگاه
الهام با نیومن امنیتآنپرداخت. پیامدهای و هویتدرشکلگیریجنگها
ازاینکتابمعتقداستکههویتباعثجنگبالکانشدیعنیبرجستهشدن
هویتسیاسیبوسنیاییهایاهویتمذهبیمسلماناندرقبالهویتملیگرایان
صرب،بستریکجنگتمامعیاررابهوجودآورد.بهعبارتیظهورجنگهارابطة

http://rasekhoon.net .محکمیومستقیمیباهویتدارند
بوزاندرتوضیحتفاوترویکردخودبارویکردهایسنتیبهمقولةامنیت
اینحقیقت امنیتهستیم، برای ابعادمتعددی بهوجود قائل میگوید:»ما
اگرچهنکتةدرستیاست،امابهصورتبالقوهتهدیدیرادربطنخودمیپروراند
،)securitization( امنیتیکردن ببینیم. امنیتی را چیز همه ما اینکه آن و
امنیتی تحلیل یک سادهای، تهدید هر از ما چهبسا که دارد این بر داللت
سطح تا را پیشپاافتاده( و ساده )ولو تهدیدات بدینترتیب و آورده بیرون
به منجر خود که آفت این از پرهیز برای ببریم. باال امنیتی تهدید و ملی
معیار تا است بهحسابمیآید،الزم تهدید ویک ملیشده امنیت تضعیف
مشخصیبرایتمییزتهدیدامنیتملیازغیرآنداشتهباشیم.پسازوضع
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چنینمعیارهاییاستکهمیتوانتهدیداتامنیتیراازغیرآنجداساخت
وبدینترتیببه»غیرامنیتیکردن«مسائلوموضوعهایغیراساسیمبادرت
برای امنیتیجداً ازحیث باقیماندنمواردیاستکه اینکار نتیجة ورزید.
کشورخطرسازبهحسابمیآیندوبایدبرایآنهااقداماتپیشگیرانهایرا
طراحیوبهبحثگذاشت.خالصهآنکهبایدازاینکههرتهدیدیراامنیتی
ببینیمپرهیزکنیم«)بوزان،12:1379(.ازنظربوزان،دولتدیگرتنهامرجع
غیردولتی سازمانهای فراملی، گروههای افراد، نمیشود، محسوب امنیت
امنیتمرجعهستند. فراملیوفروملیرسانههاوتروریسمهمگیدروجوه
بهدلیلچندبعدیبودنامنیتبایدتأثیرفرهنگ،جغرافیا،محیطزیست،تمدن

ومذهبوازهمهمهمترهویترافهمید.
و عینی چارچوب در فقط را امنیت که کسانی نظرات کپنهاگ مکتب
جداازذهنوافکارافرادتلقیمیکنند،ردکردهوآنرابهعنوانموضوعی
بینذهنیتعریفمیکند.بوزاننقطةآغازمسألةامنیتراذهنیومبتنیبر
تصمیمبازیگرانمعرفیمیکند.اوبیانمیکندکه»مسألةامنیتدراجتماع
شناختهمیشود،زیرابازیگرانمیتوانندبهآنرجوعکنندوبرخیپدیدههارا
بهعنوانتهدیدنگاهکنندودیگرانراوادارنمایندکهازوضعیتیامنیتیشده
والزاماتآنپیروینمایند«)ابراهیمی،۴۴6:1386(.بنابراینبهنظرنمیرسد
بلکهیکویژگی باشد، درذهنهایبستهوجودداشته اینمسائلصرفاً که

اجتماعیاست.
ازدیدگاهمکتبکپنهاگیکموضوععمومیمیتواندحالتهایمتفاوتی

بهخودبگیردکهعبارتنداز:
1.غیرسیاسی)زمانیکهدولتدریکموضوعدخالتینمیکند(؛

2.سیاسی)زمانیکهیکموضوعقسمتیازسیاستعمومیباشدومستلزم
تصمیمگیریحکومتاست(؛
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3.امنیتیشده)زمانیکهیکموضوعبهعنوانتهدیدوجودیمعرفیمیشودو
فراترازسیاستعادیتوجیهمیشود(؛

۴.امنیتزدایی)زمانیکهیکموضوعبهعنوانتهدیدتعریفنمیشودودوباره
بهحوزةعمومیمنتقلمیشود(.

ازاینمنظر،سیاسیشدنبدینمعناستکهموضوعیبهطورآشکارمورد
شود. تصمیمگیری آن دربارة و قرارگیرد رسمی حوزة در انتخاب و بحث
امنیتیشدننیزحرکتازسیاسیشدنبهحوزةامنیتدولتاست؛مرحلهای

کهدرآنموضوعامنیتیشدهفراترازقوانینرسمیدنبالمیشود.
بوزاندراینزمینهوبرایتفکیکتهدیدامنیتیازغیرامنیتیدومشخصه
رامطرحمیکند:»نخست:موضوعپدیدآمدهبایدحیاتجمعیشهروندانرابه
مخاطرهبیندازد.دوم:خارجازقوانینوقواعدموجودباشد؛یعنینتوانازطریق
قانونینسبتبهکنترلوهدایتآناقدامکرد.اگرتهدیدیرخدهدکهبتوان
درچارچوبقانونیآنرافیصلهبخشید،درآنموقعتهدیدمزبورسیاسیاست
ودیگرامنیتیتلقینمیشود.توجهبهایندوشاخصدرمقامتحلیلوارزیابی
مسائلاجتماعیکاماًلضروریاست«)بوزان،12:1379(.اودرادامهمیگوید:ما
میپذیریموبراینباوریمکهامنیتمفهومی»برساختةجامعه«استودرجامعه
ساختهوپرداختهمیشود.بنابراینوقتیازآنسخنمیگویم،درحقیقتازیک
فهمسخنگفتهایم؛هرجامعهایفهمخاصخودراداردوبنابراینگسترةتهدیدات
وبرنامةامنیتیاشازبازیگراندیگرمتفاوتاست.امااینتماممسألهنیست؛در
اینجابحثازفهمونسبتآنباواقعیتمطرحمیشود.بهعبارتدیگر،امکانبروز
تعارضبینفهمماوواقعیتبیرونیوجوددارد.دراینموارد،روشناستکهباید
اقدامبهحلتعارضهاکردوبرایاینمنظوراصالحفهموتالشبرایدرکبیشتر
واقعیتراهگشاست؛بنابراینتعاملبینایندومدنظراست،نهچیرگییکیبر
دیگری)همان(.ازنظرمرجعتشخیصمسائلامنیتی؛بوزانوسایراعضایمکتب
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کپنهاگنقشوجایگاهبسیاربرجستهایبرایجامعهقائلند.درمکتبکپنهاگ،
مقاماتسیاسی( نه )و اجتماعیمردم امنیت بهویژه امنیت مرجعیتشناسایی

هستند.
بسیار »بوزان است: معتقد نصری قدیر است؛ شده بوزان به انتقاداتی البته
خوشبینانه،ناامنیهایغیرنظامینظیرنگرانیهایهویتی،زیستمحیطیوبحران
اشتغالرابرجستهمیسازدوباکماهمیتشمردنتهدیدنظامی،ازپایانسیطرة
نظامیاندرگفتمانهاینوینامنیتیسخنمیگوید.ولیخودشدرکتابدیگرش
)مناطقوقدرتها(،اغلبمناطقدنیارادرگیرجنگهایخونیننظامیمیشمارد

وازجنگهایپرتلفاتداخلییادمیکند« )نصری،130:1390(.

گفتار د وم: رویکرد ها به قد رت
1. رویکرد  مد رنیستي به قد رت

اینرویکردباهابزشروعميشودوبااندیشمندانيچونمارکس،راسل،وبر،
پارسونز،گیدنز،دال،آرنتولوکسادامهپیداميکند.دررویکردمدرنیستي،
قدرتازیکمنبعونهادخاصومشخصيتولیدميشود.اینمنبعميتواند
و علّي روابط به دیدگاهي چنین در قدرت باشد. دولت نهاد یا پادشاه فرد
معلولياشارهدارد.همانروابطعلتومعلوليکهدرعلومطبیعيویادانش
مکانیکوجوددارد،درروابطقدرتنیزصادقاست.عالوهبرایناندیشمندان
رویکردمدرنیستيبهدنبالکشفقوانینحاکمبرروابطقدرتهستند.عالوهبر
این دارند. اعتقاد مطلق و ناب حقایق و معرفت وجود به مدرنیستها این،
پیشفرضباعثميشودکهآنهادرعرصةسیاستبهقضاوتوداوريدربارة
موضوعهایمختلفسیاسيبپردازند.بههمیندلیلازنظرآنانميتوانقدرت
خوبومناسبراازقدرتبدونامناسبویاایدئولوژيراستینراازایدئولوژي

کاذبمتمایزکرد.
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2. رویکرد  فرا مد رنیستي به قد رت
فراساختارگراها، فوکو، توسط و ميشود شروع ماکیاولی با رویکرد این
»در بود: معتقد فوکو ميکند. پیدا ادامه فرامارکسیستها و فرامدرنیستها
 Foucault,(»مطالعةقدرتبایدازبهکارگیريالگويلویاتانهابزپرهیزکرد
102 :1980(.دررویکردفرامدرنیستي،قدرتدرسراسرجامعهپخشاست

براي دیگر بهعبارت نميگیرد. سرچشمه دولت، مثل خاص نهاد یک از و
اندیشمندانفرامدرنیست،سیاستیکيازمسائلمهمزندگياجتماعياستو
آنرانميتوانفقطبهدولتمحدودکرد.ازطرفدیگرمطالعةقدرت،فقطبه
مطالعةنیروهاياطالعاتي،امنیتيیارفتارهايخشونتآمیزمحدودنميشود.
برايمثالميتواناعمالقدرترادررژیمغذایيویاتبلیغاتبازرگانينیز
مطالعهکرد.اندیشمندانفرامدرنیستيبیشتربهدنبالتفسیرقدرتونشاندادن
بهدنبالکشف اندیشمندان این بهعبارتدیگر چگونگيعملکردآنهستند.
قوانینویاروابطعلّتومعلولينیستند.اینافرادبهکنارگذاشتنروایتهاي
کالنبهنفعتفسیرهايمحليومشروطتمایلدارند.ازنظرپساساختارگرایاني
چونالکالووموفه،»سیاستعبارتاستازنزاعمعناهایيکهدرطرحهاي
سیاسيقبلينسبتاًثابتبودهاند؛بهکارگیريمجددشاندرزندانمعانيجدید؛
در آنها تثبیتکردن و اعتبارشان پذیرش براي دیگران ترغیب براي تالش
معانينسبتاًقطعيکهاینهادرآنبهبخشيازدستورزبانزندگيروزمره
تبدیلميشوند...قدرتنیزعبارتاستازقدرتتعریفکردنوتحمیلاین

تعریفدربرابرهرآنچهآنرانفيميکند«)نش،۴8:1380(.
اندیشمندانمکتبمطالعاتفرهنگي با قدرت به فرامدرنیستي رویکردهاي
بهحوزةارتباطاتورسانههاراهیافت.استوارتهالقدرترابهفرهنگپیوند
زدهومدعيشدکهفعالیتهايبهظاهرکوچکيمثلطرزلباسپوشیدنميتواند

نشاندهندةمقاومتعلیهقدرتباشد.
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بهنظرفیسکدرتمامرویکردهايمدرنیستيبهتلویزیونمابایک»راوي
کل«کهنقشمرجعرابازيميکندروبهروییم؛درحاليکهرویکردفرامدرنیستي
بهرسانههاهیچمرجعوساختاريرانميپذیرد.درنگاهفرامدرنیستيهرفردو
گروهيبستهبهنیازوسلیقةخودبهتفسیرتصاویرپرداختهوهیچروایتعام
وکالنيکهبتوانیمآنراحقیقتمطلقبپنداریم،وجودندارد.بهطورخالصه
ميتوانگفتدررویکردهايفرامدرنیستيبهرسانهها،تمایزبینفرستندهو
گیرندهکهازاصولوپیشفرضهايرویکردهايمدرنیستيبود،ازبینميرود.
چنینشرایطیبهخصوصباگسترشاینترنتوامکاناتیمانندروزنامهنگاری
آنالین،شهروندخبرنگار،شبکههایخصوصیماهوارهای،شبکههایاجتماعی
وغیرهموجبشدهکهکارشناسانحوزةقدرترویکردمدرنیستیازقدرترا
برایشناختدقیقاینحوزهدرشرایطجدیدکافیندانستهوبهتفسیرهای

رویکردهایفرامدرنیستیازقدرتهمعالقهمندشوند.

3. سه چهرۀ قد رت
برایشناختدقیقترازقدرتضروریاستتاپسازآشناییمختصربادو
رویکردمدرنیستیوفرامدرنیستیبهقدرت،بهبررسیابعادیاچهرههایقدرت
بپردازیم.استیونلوکس،معتقداست:درتحلیلقدرتميتوانسهچهرهاز
آنرابهنمایشگذاشت.هریکازاینچهرههاازرویکرديخاصبهمطالعة
قدرتپرداختهوسازوکارویژهايرابراياعمالقدرتدرنظرميگیرند.اهمیت
بهخوبي ميتوان او نظریة از استفاده با که است آن در لوکس تقسیمبندي
برداشتهايمتفاوتازرسانههارادرحوزةسیاستونقشآنهادرامنیترا

بهتصویرکشیدهوتحلیلکرد.
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بعد  اول قد رت 
قدرت تعریف در دارد، قدرت به یکبعدی نگاه که اندیشمندی دال، رابرت
ميگوید:»الف«تاآنجابر»ب«قدرتداردکهبتواند»ب«راواداربهکاري
اودرتعریفدومميگوید:روابط انجامنميداد. اینصورت کندکهدرغیر
قدرتمستلزمتالشموفقیتآمیز»الف«برايوادارکردن»ب«بهکارياست
ظرفیت و استعداد به اول تعریف در نميداد. انجام اینصورت غیر در که
»الف«یعنيقدرتبالقوهوتملکقدرتاشارهميشود،درحاليکهدرتعریف
دومبهتالشموفقیتآمیز»الف«برايوادارکردن»ب«بهکارياستکهدر
غیراینصورتانجامنميداد.ازدیددال،قدرترافقطبعدازبررسيدقیق
قرارداد. تحلیل مورد انضماميميتوان و تصمیماتمحسوس از مجموعهاي
دیدگاهیکبُعديقدرت،متضمنتمرکزبررفتاردرموقعیتهايتصمیمگیري
نسبتبهمسائلياستکهدربارةآنستیزيقابلمشاهدهوجوددارد،ستیزي
کهبیانگراولویتهايمتفاوتدرخطمشياست،وازطرفیمشارکتسیاسي
آشکارميشود.منتقداناینرویکردمعتقدند:»تأکیدبرتأثیراتقابلمشاهده
منجربهغفلتازعقایدوشیوههایيميشودکهبهوسیلةآنهاميتوانبرنامة
سیاسيرابهگونهايشکلدادکهدستکاريمستقیموآشکاردرنتایجفرایند

سیاسيراغیرضروريسازد«)همان:37(.
گذاشته، نمایش به را قدرت اول بُعد یا چهره که نظریهاي معروفترین
رویکرد»کثرتگرایي«)pluralist(است.بهنظرکثرتگرایانقدرتپدیدهاي
شفافوملموساستکهبهراحتيهنگامانتخاباهدافوسیاستگذاريها
میان از ميتوانند قدرت صاحبان رویکرد، این ازنظر ميشود. مشاهده
پیشنهادهايمطرحشده،هرکدامراکهميخواهندانتخابکردهودیگرانرابه

پذیرشآنوادارسازند.
اگرقدرترایکبُعديببینیم؛آنگاهرسانههايجمعي،ابزارياندکهبهطور
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بالقوههمةافرادوگروههاميتوانندازآنهابرايبیاننظرهایشاناستفادهکنند.
درچنینحالتي؛بازاريوجودداردکهدرآنانواعرسانهها،پیامها،گیرندگان
پیام مختلفي رسانههاي از ميتوانند فرستندگان دارند. وجود فرستندگان و
خودراپخشکنند.گیرندگانبراساسعالقهوسلیقةخودازپیامهايمتعدد،
آنچهراميخواهند،انتخابميکنند.هرچندبرخيازگروههابهطوربالفعل
خود پیامهاي پخش براي و داشته جمعي رسانههاي به بیشتري دسترسي
امااینبهمعنايانحصارنیستوگروههايدیگرنیز امکاناتبیشتريدارند؛
ميتواننددراینبازارآزادبهرقابتپرداختهودرصورتاقبالعمومي،شرایط
راتغییردهند.پسرسانههاابزارياندکهبهتکثروتنوعجامعهکمککردهو
قدرتانتخابافرادراباالميبرند.نظریههايکثرتگرایانهوکارکردگرایانهدر
اینگروهجايميگیرند.طبقاینرویکردها،رسانههايجمعيدرنهایتعامل
ایجاداجماعو»توافق«)consensus(درجامعهبودهوانسجامویکپارچگيآن

راباالميبرند)بهرامیکمیل،1388(.

بعد  د وم قد رت 
»بچراچوبراتزمدعياندکهتحلیلکثرتگرایانهصرفاًبریکيازدوچهرةقدرت
یعنيچهرةعموميوبیرونيآنتمرکزميکند.اماچهرةدومیاخصوصيو
اندرونيقدرترادرحذفپنهانيمنافعافرادیاگروههايخاص،درمالحظات
مشاهده ميتوان عرصههایي دیگر و شوراها جلسات قانونگذاري، مجامع
تأثیرميگذارد«)هیندس اجتماع و زندگيجمع بر کردکهتصمیمهایشان
20:1380(.بهنظرآنها»تحلیليرضایتبخشترازقدرتدوبُعديمتضمن
بررسي»تصمیمگیري«و»عدمتصمیمگیري«است.تصمیم،انتخابيدرمیان
شیوههايبدیلکنشاست.عدمتصمیمگیري،تصمیمياستکهنتیجهاش
یا ارزشها که است آشکاري یا پنهان رویارویيهاي یاخنثيسازي سرکوب
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منافعتصمیمگیرندهراتهدیدميکند.بنابراینعدمتصمیمگیريابزارياست
کهبهوسیلةآنتقاضابرايدگرگونيدرتخصیصموجودامتیازاتوپاداشهاي
اجتماعقبلازاستماعدرنطفهخفهشدهیامخفيميماند،یاقبلازورودبه
ناموفقبودناینموارد، نابودشدهویادرصورت عرصةتصمیمگیريمربوط،
درمرحلةاجراازکارافتادهیانابودميشود...ازدیدبچراچوبراتز،شناسایي
موضوعاتبالقوهايکهفقدانتصمیمگیريها،مانعفعلیتیافتنآنهاميشود
ميتوانند مهم یا کلیدي موضوعات آنان ازنظر بنابراین است، حیاتي بسیار
بالفعل،یابهاحتمالبیشتر،بالقوهباشند«)لوکس،25:1375(.بهطورخالصه
ایندونویسندهمعتقدند؛دالموضوع»عدمتصمیمگیري«یعنيقدرتکنترل
موضوعهایيکهدردستورکارسیاسيقرارميگیرندوبهویژهخارجکردنبرخي

ازموضوعهاازدستورکارسیاسيرانادیدهگرفتهاست.
گروه دست در ابزارياند رسانهها آنگاه ببینیم؛ دوبُعدي را قدرت اگر
پیامهاي پخش به اقدام گزینشي بهطور آن بهوسیلة که جامعه قدرتمند
موردنظرخودميکنند.ازایندیدگاه،رادیووتلویزیونومطبوعاتاخبارو
گزارشهایيراطرحميکنندکهگروهقدرتمندخواستارآناست.درچنین
حالتيهرخبروپیاميکهمنافعحاکمانرابهخطربیندازد؛سانسورشدهو
اجازةپخشپیدانميکند.برايمثالدرتلویزیون،مخاطباننهباتمامواقعیت؛
آشناخواهدشد. ميبینند، کهحاکمانصالح واقعیت از بخشهایي با بلکه
از نميکنند. راپخش ومردم اکثریت رسانههايگفتاريهیچگاهحرفدل
رادیوتنهاصدايقدرتمندانبهگوشميرسد)بهرامیکمیل،1388(.همین
نوعقدرتاستکهاجازهمیدهددرتلویزیونایرانآثارجاللآلاحمدمرور
شوند،امامطلبیازکتابهایمحمدعلیجمالزادهیاصادقهدایتگفتهنشود.
شعرپرویناعتصامیوسهرابسپهریموضوعبرنامههایمتعددقرارمیگیرند،

امافروغفرخزادواحمدشاملوبابایکوتکاملروبهرومیشوند.
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رویکردی و روش با قدرت مطالعة آیا که است مطرح پرسش این حال
ازنحوةعملکردقدرتدر بارتزپیشنهادمیکننددرکدرستی کهبچراچو
قرنبیستویکمدراختیارماقرارمیدهد؟آیاباوجودهزارانشبکةرادیوو
تلویزیونیماهوارهای،هزاراننشریةالکترونیکی،دههامیلیونوبالگوصدها
میلیونکاربرشبکههایاجتماعی؛امکانحذفبلندمدتموضوعهااز»دستور
کار«وجوددارد؟برایمثالتاکیوباچههزینهایمیتواننمایشیکفیلم
یاشنیدنیکترانهراازدستورکارجامعهخارجکرد؟باورودتکنولوژیهای
و هوشمند گوشیهای تا گرفته ماهوارهای شبکههای از ارتباطی جدید
شبکههایاجتماعیامکانتأمینامنیتبابهکارگیریچهرةدومقدرتبسیار
سختوتقریباًغیرممکنشدهاست.بهسخندیگرامروزهیکفردیایکنهاد
نمیتواندمشخصکندکهچهموضوعهاییدرجامعهبایدحتماًطرحشودیا

طرحنشود.
تعیین موضوع جدید اجتماعی شبکههای و رسانهها باشکلگیری البته
قدرتمندان دست از بلکه سیاسی، قدرتمندان دست از نهتنها کار دستور
اقتصادینیزخارجشدهاست.برایمثالدرگذشتهبنگاههایبزرگاقتصادی
صنایع خودروسازی، پتروشیمی، نفت، حوزة در فعال شرکتهای مانند
ساختمانیو...کهدرگسترشمصرفسوختهایفسیلیوسایرآالیندههای
زیستمحیطیفعالبودندباتطمیعوتهدیدروزنامهنگارانورسانههایآزاد،
و اقلیمی تغییرات در را آنها نقش که میشدند گزارشهایی انتشار مانع
آلودگیمحیطزیستنشانمیداد.اینشرکتهاباتهدیدبهقطعارائةآگهی
انتشاربرخی ازمدیرانمسئولرسانههاخواستارعدم یادرخواستمستقیم
ازگزارشهاوحتیاخراجگزارشگرهایمربوطمیشدند)ادواردزوکرومول،
1392(،اماامروزهبهبرکترسانههایاجتماعیامکانتأثیرگذاریمطلقاین

شرکتهادرتعییندستورکاروخبررسانیبسیارکاهشیافتهاست.
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بعد  سوم قد رت
استیونلوکسبانقددیدگاهدوبُعديقدرت،دیدگاهسهبُعديخودرامطرح
به ازحد بیش ازکثرتگرایان، بهپیروي بارتز و بچراچ اوميگوید: ميکند.
پاي جاي پا هردو، ميجویند. تأسي قدرت روششناختي فردگرایي دیدگاه
به افراد دستیابي احتمال قدرت، وبر، دیدگاه از ميگذارند. وبر ماکس
خواستههايخودبهرغممقاومتدیگراناست)لوکس،29:1375(.بهعقیدة
با بالقوه، موضوعات کنارزدن و سیاسي کار دستور کنترل »قدرِت لوکس
عملکردنیروهايجمعي)مثلطبقهیاحزبسیاسيیااتحادیهها(وتنظیمات
و ميشود تحلیل بهتر سلسلهمراتب(، و سازماندهي اشکال )مثل اجتماعي
فرض کثرتگرایانچون و براتز و بچراچ نیست. فردي رفتار به تقلیل قابل
ميکنندکهقدرت،فقطدرحاالتستیزبالفعلنمودپیداميکند،ستیزبالفعل
راضروريقدرتميدانند.اینامربهمعناينادیدهانگاشتنایننکتةبسیارمهم
ظهور از جلوگیري قدرت، از استفاده بيسروصداترین و مؤثرترین که است

چنینستیزياست«)همان:22(.
با که ميکند نیزعمل بُعدسومي در قدرت لوکس بهنظر بهطورخالصه
آنچهاواصطالحاً»منافعواقعي«مينامدسروکاردارد.لوکسبینمنافعذهني
)آنچهافرادفکرميکنندکهميخواهند(بامنافعواقعي)آنچهافرادممکن
بودبخواهنداگرميتوانستندنتایجراتجربهکنندویاازشیوههايجایگزین
عملآگاهشوند(تمایزآشکاريقائلميشود.دیدگاهرادیکاللوکسعبارت
استازاینکهخواستهايانسانهاممکناستخودمحصولنظاميباشدکه
برضدمنافعواقعيآنهاعملميکند.بنابراینشناسایيهنجارهاوروشهاي
نهادینهايکهبراساسآنمنافعذهنيجايمنافعواقعيراميگیرند،نقاباز

چهرةسومقدرتبرميدارد.
»درحاليکهمنظردوممعتقداستکهمنافعافرادیاگروههايخاصيممکن
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وميگوید رفته فراتر لوکس ازبحثسیاسيکنارگذاشتهشوند، کاماًل است
ممکناستدرموارديازاِعمالقدرت،قربانیانآنحتيموفقبهدرکاین
مسئلهنشوندکهمنافعواقعياشاندرخطراست،ودرنتیجههیچگونهتالشي
برايدفاعازاینمنافعبهعملنیاورند.براساسدیدگاهلوکس،قدرتشکلسوم
وموذیانهترينیزداردکهميتواندبرافکاروامیالقربانیانشنفوذکندبدوناینکه
آنهاازاینتأثیرآگاهيیابند«)هیندس،6:1380(.چهرةسومقدرتبهنظریة
مفهومی هژمونی است. نزدیک بسیار گرامشي آنتونیو )Hegemony( هژموني
و هدایت روشهای پیچیدگیهای نشاندادن برای آن از گرامشی که است
کنترلتودهوبهخصوصکارگراندردورانسرمایهداری،استفادهکردهاست.
هژمونیبهمعنایهدایتوکنترلفکری،ارزشیوفرهنگیطبقةکارگراست
تاداوطلبانهارزشهاواهدافنظامسرمایهداریراپذیرفتهوبرایتحققآنها
گامبردارند.بهاعتقادگرامشی،هژمونینهفقطدرساختارسیاسیونهاددولت
بلکهدرحوزههایفرهنگیو»جامعةمدنی«شکلمیگیرد.بنابرایناوسیاست
رانهفقطدرسطحدولتبلکهدرهمةروابطونهادهایاجتماعیپیمیگیرد

)بهرامیکمیل،2۴9:1388(.
»گرامشيبابرخيتناقضهايچشمگیرهژمونيراباعرصةجامعهمدنيیکي
ميشماردوازآنکلگسترةنهادهایيراادارهميکندکهمیاندولتواقتصاد
میانجياند.ایستگاههايتلویزیونيخصوصي،خانواده،جنبشپیشاهنگيپسران،
کلیسايمتدیست،کودکستانها،لژیونبریتانیا،روزنامةسان)sun(؛همةاینها
دستگاههايهژمونيبهحسابميآیندکهافرادرابهجايسرکوب،ازراهاجماعبه
قدرتحاکمپیوندميدهند.برعکس،سرکوببهدولتاختصاصدادهميشودکه

انحصارخشونتمشروعرادراختیاردارد«)ایگلتون،180:1381(.
اگرقدرتراسهبُعديببینیم؛آنگاهرسانههاابزاريدردستگروهقدرتمند
و کرده نهادینه مردم ذهن در را خود مدنظر ارزشهاي آن با که جامعهاند
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مخاطبانراقانعميکنندکهداوطلبانهبهاینارزشهااحترامبگذارند.بهعبارت
دیگررسانههايجمعيبهجايآنکهبخشيازواقعیترانشاندهند،بهتحریف
اساسي کارکرد دیدگاهي، چنین در ميپردازند. مخاطبان ذهني دستکاري و
رسانههاآموزشودرونيکردنسبکزندگيمدنظرقدرتمنداناست.بنابراین
کاراصليرسانههايجمعي،پخشگزینشيپیامهانبودهوکارفعاالنعرصة
محدود سانسورکردن و قیچي به هستند، قدرتمندان کارگزاران که رسانهها
نميشود.کاراصليرسانههايجمعيآناستکهنوعيآگاهيکاذببهمخاطبان
دهندتاآنهاخیالکننددرراهمنافعخودگامبرميدارند،درحاليکهدرواقع

مشغولآبریختنبهآسیابقدرتمندانهستند)بهرامیکمیل،1388(.
مارکوزه و آدرنو آلتوسر، گرامشي، افراديچون و فرانکفورت پیروانمکتب
ابتدا در رسانهها، اصلي »نقش دارد: عقیده مارکوزه رویکردند. این پیروان از
به منجر درنهایت که است دروغیني نیازهاي ارضاکردن سپس و برانگیختن
همانندگردانيوادغامگروههایيکههیچمنافعمشترکماديبایکدیگرندارد،در
یکجامعهتکساحتيميشود«)مککوایل،125:1382(.سهگانهماتریکس،
نسخةهنریاینچهرةسومقدرترادریکفیلمسینماییبهخوبینشانمیدهد.

مقایسۀ سه د ید گاه
مزایايدیدگاهیکبُعديقدرتآناستکهبراساستعاریفعمليومدارک
آشکاربهبررسيرفتاربالفعلميپردازد.دالبامطالعاتتنوعتصمیمگیريها
درشهرنیوهیونمعتقداستافراددرفضاهايگوناگوناعمالقدرتميکنند
برخوردار حوزهها تمام در تصمیمگیري قدرت از نخبگان از گروهي هیچ و
بر شهروندان اولویتهاي و خواست که ميدهد نشان همچنین او نیست.
قدرت یکبُعدي دیدگاه بهطورخالصه، ميگذارد. تأثیر رهبران تصمیمگیري
نميتواندراههاينهچندانآشکاريراکهبهموضعگیريیکنظامکثرتگرا
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بهنفعگروههايخاصوبهضرردیگرانميانجامد،آشکارسازد.
»تماميمطالعةبچراچوبراتزدرموردفقر،نژادوسیاستدرشهربالتیمور
در و است مختلف تجاري رهبران و شهردار متنوع تصمیمات شرح درواقع
آننشانميدهدکهچگونهاینانبهمنظورمنحرفکردنخواستههاينوپاي
مالیاتي، فعالیتهاي خاص، انتصابهاي چون تدابیري از بالتیمور سیاهان
حمایتازاقداماترفاهيو...استفادهميکنندتابدینوسیله،اینخواستههابه

مسائلتهدیدآمیزسیاسيتبدیلنشود...«)لوکس،53:1375(.
اشاره شیوههایي به قدرت دوبُعدي و یکبُعدي نظریة دو هر درحاليکه
دارندکهتوسطآنهایکفردیایکگروهارادهوخواستخودرابردیگران
تحمیلميکند،دررویکردسهبُعديبهقدرتکهتوسطلوکسمطرحشده
استميتوانباتعریفغلطمنافعبرايفرمانبرداران،آنهارابهطورداوطلبانه
وبارضایتکاملبهپذیرشقدرتمتمایلکرد.بنابرایندربُعدسومعالوهبر
حالت این در همچنین ميشود. بحث هم واقعي منافع دربارة ذهني منافع
برنامههاي هدایت و کنترل بهچگونگي تصمیمگیريها روي تمرکز عالوهبر

سیاسينیزپرداختهميشود.
ارتباطجمعي رسانههاي به قدرت اصلي ازمنظرسهچهرة بخواهیم اگر
قرنبیستمی،مخاطبانوفرستندگانپیامهانگاهکنیم،بایدبگوییمدرچهرة
یکبُعديقدرت؛بهدلیلتعددوتکثررسانههايجمعيوپیامهاآنها،مخاطبان
قدرتبیشتريپیداکردهاند.آنهاميتوانندازاینرسانههاوپیامهايموجود
باآزاديبیشتريدستبهانتخابزدهواستقاللخودرابیشترحفظکنند.
عالوهبراینبراساسپیشفرضهاياینرویکرد،جامعهازگروههايمتعددي
تشکیلشدهوبنابراینمفهومقدیميمخاطبکهبهطورضمني»عامةمردم«
رادربرداشت،ازبینرفتهاست.درنتیجهباتضعیفمفهومکالسیک»مخاطب«
وتقسیمشدنمخاطبانبهگروههايمتنوعکهسالیقمتفاوتيدارند؛دسترسي
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امادرچهرةدوبُعدي وسلطةرسانههابرگیرندگانپیامهاکمترشدهاست.
گروه دو از جامعه که دارد وجود اساسي پیشفرض این قدرت، وسهبُعدي
یاطبقةاصليتشکیلشدهاست.ازطرفدیگررسانههاوکانالهايارتباط
جمعيباوجودتعددظاهريآنها،هنوزدردستگروهاقلیتياستکهدر
کم نهتنها رسانهها قدرت بنابراین بود. رسانهها مالک و همصاحب گذشته
نشده؛بلکهبااستفادهازتکنولوژيهايجدیدبهشکلمؤثرتريمخاطبان)عامة
بنابرتفسیرپیروانچهرة قراردادهاست. رازیرسلطةخود مردمبيقدرت(
سومقدرت؛تنوعوتکثريکهدرمخاطبانایجادشدهویادرپیامهاوجود
دارد،تنوعوتکثرظاهريوفریبکارانهاست.چنینتنوعوتکثرهایيفقطبه
حوزههايمصرفيمحدودميشودودرحوزةتولید،تمامآنافرادوگروههاي

بهاصطالحمتکثر،خادماننظامتولیدسرمایهدارياند.
به رو دریچهاي رسانهها قدرت، اول بُعد از گفت؛ ميتوان بهطورخالصه
جهانخارجهستندکهماازطریقآنهاباواقعیتهاروبهروميشویم.رسانهها
آیینههایياندکهتصویرهایيازجامعهرابازميتابانند.افرادميتوانندآزادانهو
بهدلخواهخودیکيازایندریچههایاآیینههاراانتخابکردهوبهوسیلةآن

دنیارانگاهکنند.
از برخي و فیلترعملکرده و قدرت؛رسانههاهمانندصافي بُعددوم از
دیگر بهعبارت ميکنند. پنهان را دیگر برخي و داده نمایش را واقعیتها
را واقعیت ابعاد برخي و کرده عمل عدسيها مثل دوم حالت در رسانهها

برجستهوبرخيدیگرراکوچکميکنند.
امانقشرسانههاازبُعدسومقدرتبسیارظریفتروپیچیدهتراست.در
اینحالترسانههامانندعینکياندکهافرادفقطازپشتآنهاميتوانندجهان
راببینند.افراددراینتوهمهستندکهواقعیتراستینراميبینند،درحاليکه

بهدلیلاستفادهازلنزویاعینک،فقطباواقعیتکاذبيروبهرویند.
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همینابعادقدرترانیزمیتواندرایجادامنیتبرگزاریبرنامههاومراسم
یک توسط موسیقی برگزاری هنگام اگر مثال برای کرد. مشاهده فرهنگی
خوانندةزنیامراسمنمایشپوشاکزنانهدرپارک؛نیروهایحراستیمردانی
راکهبهمکانموردنظرآمدهاندبیرونکنند؛باچهرةاولقدرتروبهروهستیم.
اگرقبلازمراسممسئوالنبرگزاریقیدکنندکهموسیقییاشویپوشاک
اگر روبهروییم. قدرت دوم براساسچهرة امنیتی ایجاد با است؛ بانوان برای
اذهانبهگونهایدستکاریشوندکهبهطورکلیمردانتمایلیبرایحضوردر
چنینمراسمینداشتهباشندوبرایمثالرفتنبهکنسرتخوانندهزنرادر
شأنخودنمیبینند،باچهرةسومقدرتروبهروییم.روشناستامنیتیکهبا
چهرةسومقدرتایجادمیشودبسیارپیچیدهتر،پایدارترومطمئنترازایجاد

امنیتبادوچهرةدیگرقدرتاست.

4. میشل فوکو: بُعد  چهارم قد رت
قدرت چهارم بُعد بررسی برای را راه که است اندیشمندانی از فوکو میشل
باچهرههاي را تفاوتنظریةفوکو اینمرحلهقصدداریم بازکردهاست.در
سهگانهقدرتمشخصکنیم.اینتمایزازآنروحیاتياستکهبهشکلگیري
بُعدیاچهرةچهارمقدرتمنجرشدهاست.همانطورکهقباًلمشخصشده
ویژگيمشترکهرسهچهرةقدرتآناستکههمیشهگروهيبهدنبالاِعمال
خواستوکسبمنافعخودهستند.چهرةاولودومقدرتبهایننکتهاشاره
ميکردندکهگروهقدرتمنداینکارراباتصمیمگیريیاعدمتصمیمگیري
انجامميدهد.بنابراینجداازاینکههرکدامچهابزاروتکنیکيرابهکارميبرند،
دراینپیشفرضاتفاقنظردارندکهگروههايقدرتمندوگروههايزیرسلطه
هردوازمنافعوخواستهايخودآگاهند.امانظریهپردازانچهرةسومقدرت
بهاینموضوعاشارهکردندکهفقطگروههايقدرتمندازمنافعخودآگاهندو
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گروههايتحتسلطهبهدلیلتحریفودستکاريذهنيگروههايقدرتمند،
ازمنافعواقعيخودآگاهنیستندودچارآگاهيکاذبشدهاند.

که است این در قدرت سوم چهرة نظریهپردازان با فوکو اصلي تفاوت
بهعقیدةفوکونهتنهاگروههايتحتسلطه،بلکهگروههايبهاصطالحقدرتمند
منافع بهعنوان چیزی اساساً و بيخبرند واقعيخود وخواست منافع از نیز
واقعیوجودندارد.بهنظرفوکوتمامافرادجامعهدرگفتمانهایيبهسرميبرند
کههرگونهتعریفيازمنافعوخواستهاراتحتکنترلخوددارد.افرادچه
گفتمان از خارج نميتوانند محکوم، بهاصطالح چه باشند حاکم بهاصطالح
همانطورکه بنابراین کنند. عمل و بیندیشند قراردارند آن در که خاصي
نظریةفوکودربارةقدرتکهچهرةچهارمقدرت تفاوت گفتهشدمهمترین
راشکلميدهددرایناستکهدراینچهرهازقدرت،سوژهوکنشگرآگاه
وجودندارد.بهعبارتدیگرفوکوبانظریةهژمونيگرامشيونقدایدئولوژیک
مارکسیستهاکهچهرةسومقدرتراتشکیلميداد،مخالفاست.فوکواین
ایدهراکهعدهايمشغولتحریفاذهاندیگرانوانجامتوطئهوفریبآنها

هستند،نميپذیرد)بهرامیکمیل،1388(.
ازطرفدیگر،فوکومعتقداستقدرتتوانتولیدوزایشراداردونباید
مانندمفسرانقدیمیقدرتراصرفاًباویژگیسرکوبگریونفیوبهطورکلی
دروجهسلبیآندید.ازنظرفوکومهمترینویژگیقدرتبُعدایجابیآناست.
آنچهباعثمیشودقدرتخوببهنظرآیدوآنچهباعثمیشودکهقدرت
پذیرفتهشوداینواقعیتسادهاستکهصرفاًبهمثابةنیروییکهنهمیگویدبر
ماسنگینینمیکندبلکهازچیزهاعبورمیکندوتولیدشانمیکندوسبب
لذتمیشود.برایمثالاگرامروزهذائقةجنسیافرادتغییرکردهودربین
قرن دو یا یک آیا است؛ )الغرتر(شدن مانکنتر هرچه برای مسابقهای زنان
پیشهممردانوزنانچنینذائقهایداشتند؟درگذشتهزنانچاقبالبهای

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


49 فصل دوم: چارچوب نظری

باریکخیلیزیباتربهنظرمیرسیدندتازنانالغربالبهایشتری.اماصنعت
همان که است کرده ترسیم زیبایی از تصویرجدیدی امروزه رسانهها و مد

استفادهازچهرةچهارمقدرتاست.


5. جان کنت گالبرایت: قد رت شرطی کنند ه
به»قدرتکیفردهنده«، را گالبرایتضمنپذیرشتحولمفهومقدرت،آن
»قدرتپاداشدهنده«و»قدرتشرطی«تقسیممیکند.قدرتکیفردهنده
میتواندباتحمیلماباِزاییناگواریاشاق،دیگرانراتسلیمکند.مبنایاین
قدرتازدیدگاهگالبرایت»شخصیت«استکهدریکفردبهصورتتوانایی
قدرت میکند. پیدا تجلی خود خواستهای برابر در دیگران تسلیمکردن
فرد اعتقادات در تسلیم یا اطاعت مالکیت، قراردادن مبنا با پاداشدهنده
ازطریقتشویق،ترغیب،آموزشیاتعهداجتماعینسبتبهامریکهدرست
ازدیدگاه است،بهدنبالتسلیمکردندیگراناست.مبنایقدرتشرطیکه
گالبرایتامروزهدرادارةجوامعبسیاراهمیتپیداکرده»سازمان«است.قدرت
شرطیکنندهبرعکسدومفهومدیگرکهحالتعینیدارند،بهصورتذهنی
اجرامیشود.درحالیکهقدرتکیفردهندهوپاداشدهندهباانتقالیاکاربرد
یکیازابزارهایملموسمانندزوریاپولهمراههستند؛قدرتشرطیبرمبنای
سازمانمستلزمتحولدرذهنیات،تصاویروادراکاشخاصاست.اینجاست
کهنقشاطالعاتوارتباطاتدراعمالقدرتشرطیرویمینمایاند.برهمین
اساسگالبرایتدونوعامنیتراازیکدیگرمتمایزمیکند:»امنیتمبتنیبر
قدرت«و»امنیتمبتنیبرارتباطات«.درالگوی»جستوجویامنیتمبتنیبر
ارتباطات«،ماقدرتشرطیراآنگونهکهگالبرایتمیگویدمشاهدهمیکنیم.
درقدرتشرطی؛نهعاملقدرتونهتابعقدرتهمیشهالزمنیستکهاز
قدرت اعمال ابزارهای اساسیترین از یکی باشند. آگاه آن چگونگیعملکرد

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


مطالعات راهبردي )12(      بازخوانی امنیت در فرهنگ با تمرکز بر رسانه های اجتماعی 50

شرطی،رسانههاهستند.رسانههاباایجادتحولدرباورها،ارزشها،اعتقادات،
تصاویر،ادراکاتوذهنیاتجامعه،زمینهرابرای»پذیرش«فراهممیکنند.
ایننقشکهامروزهبسیاراهمیتپیداکردهاستموجبمیشودتابهجای
اعمالابزارهایملموس،نیروهایغیرملموسویابهعبارتی»پیامها،نمادها،

اخبارهاواطالعات«اهمیتبیشترییابند.
درسیاستبینالمللسرنوشتامنیتهمهمینطوربودهاست.چنانکه
بیانشد،درمفهومسنتیامنیتیاالگویجستوجویامنیتبرحسبقدرت،
ابزارهایملموسنقشبرجستهداشتند.درحالیکهدرالگویارتباطات،ابزارهای
غیرملموسشرایطرابرایاقناعیابهعبارتیتسلیمفراهممیکنند.درالگوی
امنیتمبتنیبرارتباطات؛امنیتبهمعنایقانعکردنبرحسبمیزاناطالعات،
و خواستهها طرح در انعطاف قابلیت باالخره و عمومی افکار بر نفوذ میزان
امنیتکه بیانشددرمفهوممدرن اهدافاست.چنانکه شیوههایحصول
براساسالگوی»جستوجویامنیتمبتنیبرارتباطات«است،نقشاطالعاتو
سازماناهمیتمییابدوجاینیروهایفیزیکیونظامیرامیگیرد)گالبرایت،

1371؛وعیدیپور،1388؛۴۴ـ۴5(.

6. مانوئل کستلز: قد رت، ارتباطات و جامعۀ شبکه ای 
برایرسیدنبهرویکردجدیدیدرمطالعةقدرتوامنیتبررسینظراتمانوئل
کستلزدربارة»جامعةشبکهای«،»قدرت«و»ارتباطات«بسیارمفیداست.ازنظر
براساس آن سازماندهی ساختار که است جامعهای شبکهای، جامعة کستلز
کمیت و کیفیت و شده بنا اجزا بین بههمپیوسته اتصال نقاط از مجموعهای
ارتباطاتدرآنتغییرکردهاست.طبقتعریفکستلزدرجامعةشبکهایخبری
ازیکمرکزهدایتیوکنترلینیستوفرایندهایتولید)رابطةانسانبامحیط(؛
بهمنظور انسانها )رابطة قدرت نیازها(؛ ارضای بهمنظور انسانها )تعامل تجربه
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تحمیلخواستشان(وفرهنگ؛ازمنطقشبکهایپیرویمیکند)کستلز،1380(.
که است جامعهای جهانی، شبکهای جامعة میگوید: دیگری تعریف در کستلز
فناوریهای ازطریق فعالشده شبکههای پیرامون آن اجتماعی ساختارهای
شکل میکروالکترونیک مبتنیبر و دیجیتالی پردازششدة و ارتباطی اطالعاتی،

گرفتهاست)کاستلز،139۴(.
اساسيترینجریانموجوددر تعریفقدرتمیگوید:»قدرت کستلزدر
هرجامعهاياست،چراکههراجتماعيبرپایةمجموعهايازارزشهاونهادها
تعریفشدهاست،وآنچهارزششناختهشدهونهادینهميشودتوسطروابط
قدرتتعیینميشود.قدرتظرفیتيارتباطياستکهبازیگراجتماعيراقادر
ميسازدبهصورتنامتوازنبرتصمیماتبازیگراناجتماعيدیگرتأثیربگذارد،
بهطوريکهبهنفعاهداف،منافعوارزشهايبازیگرتوانمندباشد.قدرتباابزار
اجبار)ویاامکانبهکارگیريآن(ویابراساسساختمعانيدرگفتمانهاي
خاص،کهبدانوسیلهبازیگراناجتماعيرویکردهايخودرامعینميکنند
اعمالميشود«)کاستلز،15:139۴(.بهنظرکستلزدرجامعةشبکهایقدرت
درارتباطاتنهفتهاست،زیرادرجامعةشبکهایاستکهگفتمانها،تولید،
منتشرودرنهایتدراعمالانسانیتجسممییابند.دراینجوامعقدرتمتعلق
بهکسانیاستکهارتباطاتوالگوهایتماسمیانگرههایشبکهرامدیریت
معانی بهاشتراکگذاشتن بهمعنای ارتباطات ازنظرکستلز وکنترلمیکنند.
ازطریقتبادلاطالعاتاست)کاستلز،1393(.بهاعتقادکستلزسهگونةاصلی
جدیدی نوع و میانفردی ارتباطات جمعی، ارتباطات از: عبارتند ارتباطات
خودفرمان« جمعی »ارتباط و گرفته قرار قبلی گونة دو بین که ارتباط از
)Mass-self communication(نامدارد.بهگفتةویشبکههاي افقي ارتباطي 
ظهور »ارتباطجمعیخودفرمان«را فراهم کرده است.این نوع ارتباطات عمیقاً 
استقالل برقراري ارتباط افراد را در برابر شرکتهاي بزرگ ارتباطي، افزایش 
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زیرا کاربران هم به فرستنده هم به گیرنده پیام تبدیل شدهاند. داده است،
است آمده پدید تعاملی ارتباط از اینترنت،شکلجدیدی باگسترش یعنی
کهباتوانمندیارسالپیامهاازافرادمتعددبهتعدادبسیاریدیگر،درزمان
ارتباطاتنقطهبهنقطه،پخشمحدود از باامکانپذیریبهرهگیری معینو
ویاهمگانیمشخصمیشود.کستلزمعتقداستدرجامعةشبکهای،ارتباط
جمعیافقیومشارکتیاستکهدرسهمرحلة1.خودفرمانیدرتولیدمحتوا؛
2.خودگردانیدرتوزیعپیام؛و3.خودانتخابیدرمصرفپیامهاقابلمشاهده

است)کاستلز،139۴(.
درنهایتکستلزمعتقداستشرایطجدیددرحوزةامنیتهمتأثیرگذار
صنایع و اطالعات رسانهها، در بزرگ شرکتهای نفوذ »گسترش زیرا است
ارتباطی،درحولنهادهاینظارتیارتباطات،ممکناستانقالبیدرخدمات
تبلیغاتومصرفگراییتجاریمنجر نفوذصنعت به بهوجودآوردو تجاری
شود.همچنینآزادیبیانوارتباطدراینترنتودردستگاههایچندرسانهای
جهانی/محلیمحدودشودوتحتنظارتبوروکراسیهایدولتیونخبگان

سیاسیقرارگیرد«)همانجا(.

7. جوزف نای: قد رت نرم و قد رت سخت
برخیازمحققانقدرترابهدوگونةقدرتسختوقدرتنرمتقسیمبندی

کردهاند:
اقتصاد، آن منابع که است ملموسی و آشکار قدرت سخت، قدرت الف(
و است نظامی نیروی و آموزشی و فرهنگی محصوالت سیاست، تکنولوژی،

داشتنآنها،موجبتغییردرموقعیتکشوریاافرادمیشود؛
ب(قدرتنرم،تواناییشکلدهیبهترجیحاتدیگراناست.بهعبارتدیگر،

جنسقدرتنرمازنوعاقناعوقدرتسختازمقولةاجباراست.
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جوزفنایازپیشگامانطرحقدرتنرم،درکتابکاربردقدرتنرمبراین
عقیدهاستکهقدرتنرم،توجهویژهایبهاشغالفضایذهنیکشوردیگر
ازطریقایجادجاذبهاستونیززمانی،یککشوربهقدرتنرمدستمییابد
کهبتوانداطالعاتوداناییرابهمنظورپایاندادنبهموضوعهایمورداختالف
بهکارگیردواختالفاترابهگونهایترسیمکندکهازآنهاامتیازگیرد)نای،
10:1382(.بهنظرناییکیازنمونههایقدرتنرممی تواندکاربردرسانههای
جمعیدرمناقشاتباشد،رسانهمیتواندجایگزینفشارنظامیشود.دراینجا
مادیگرشاهداعمالزورواجبارنیستیم،بلکهاقناعافکارعمومیازطریقجنگ
رسانهایصورتمیگیرد.اثراتقدرتنرممیتواندطوالنیمدتباقیبماندو
همان میتوان رسانهها همچون ابزاری با نرم قدرت در باشد. ماندگار حتی
کاریراانجامداد،کهقباًلبهوسیلةقدرتسختانجاممیگرفت،درعینحال
کهاثراتمنفیآنرانداردوتأثیرگذاریبهمراتبعمیقتریبهجامیگذارد.

دردیدگاهنای،قدرتنرمدارایسهمنبعکلیاست:جذابیتهایفرهنگی،
ارزشهاوایدئالهایسیاسیوسیاستداخلیوخارجییککشور.البتهنای
این به درعمل یعنیکشوریکه دارد؛ تأکید منابع این برغیرشعاریبودن
منابعدستیابدودیگرانراقانعکندکهواجداینویژگیهاستازقدرتنرم
تأثیرگذاریبرخوردارخواهدبود.بهنظرنایفرهنگعبارتاستازدستهای
ازارزشهاواعمالکهبهیکجامعهمعنامیبخشد.وقتیفرهنگیککشور
ارزشهایجهانیماننددموکراسیوحقوقبشرراشاملشوداحتمالاینکه
نتایجمطلوبباهزینةاندکتحصیلشود،افزایشمییابد)نای،52:1387(.
یاتضعیف تقویت را نرم وداخلیمیتوانندقدرت همچنینسیاستخارجی
کنند.اگراینسیاستهامتکبرانهوتنگنظرانهوبدونتوجهبهآرایدیگرانباشند،
درکاهشقدرتنرممؤثرند.برایمثالدرحوزةسیاستخارجیاگریککشور،
سیاستهایشرابهگونهایتنظیمکندکهبتواندبدوناستفادهازتهدیدویاتطمیع،
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دیگرانرابسیجنماید،منبعمهمیبرایقدرتنرمبهشمارمیرود)همان:136(.
هستند نرم قدرت تقویتکنندة یا و تولیدکننده که عواملی از برخی
عبارتنداز:ترویجزبانوادبیات،تبلیغآرمانهاوارزشهایمتعالی،موقعیت
مبادالت و مناسبات گسترده، و مناسب دیپلماتیک ارتباط ایدئولوژیکی،
فرهنگی،ارائةتصویرمطلوبازخود،بهرهگیریمناسبازاطالعاتوفرهنگ
سیاستهای و استراتژیها اتخاذ و طراحی دیپلماتیک، مقاصد درراستای
و پیشرفته علمی جایگاه کسب منفی، تاریخی ذهنیتهای زدودن مقبول،
فناوریهایتکنولوژیکی،توانمندیاقتصادیباال،قدرتشکلدهیوکنترل
افکارعمومی،قدرتنفوذدرباورهاونگرشها،برخورداریازشبکههایخبری
جهانگستروقدرتتولیدوتوزیعمحصوالترسانهایمتنوعبهکشورهاونفوذ

دررسانههایبینالمللی)نای،۴5:1382(.
سایبر فضاي سریع رشد و ميیابد، معنا زمینه در قدرت ميگوید: نای
زمینهايجدیدومهمدرسیاستجهاناست.هزینةپایینورود،گمنامي،و
نامتقارنبودندرآسیبپذیري،بدینمعناستکهبازیگرانکوچکتردرفضاي
براي بیشتري ظرفیت جهاني؛ سیاست سنتيتر حوزههاي به نسبت سایبر
اعمالقدرتسختونرمدارند.تغییراتبهوجودآمدهدراطالعاتهمیشهتأثیر
مهميبرقدرتداشتهاند،اماحوزةسایبریکمحیطمصنوعيجدیدوغیرقابل
پیشبینياست.ویژگيهايفضايسایبربرخيازاختالفاتقدرتبینبازیگران
ویژگي که را قدرت پراکندگي از خوبي مثال بدینترتیب و داده کاهش را
بزرگ قدرتهاي ميگذارد. نمایش به است، حاضر قرن در جهاني سیاست
نخواهندتوانستمانندحوزههایيچوندریاوخشکيبراینحوزهمسلطشوند.
حتيکشورهايبزرگيمانندآمریکا،کهمنابععظیميازقدرتسختونرم
دراختیاردارند،خودرادرحالتقسیمعرصهبابازیگرانجدیدومواجهشدن
بامشکالتبیشتردرکنترلمرزهایشاندرحوزةسایبرميیابند)نای،1382(.
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درپاسخبهاینپرسشکهکدامکشورهامیتواننددرامنیتنرمتأثیرگذار
مسلط اندیشههایی و فرهنگ بر »کشورهایی که است معتقد نای باشند؟
بیشترین که کشورهایی نزدیکترند. جهانی غالب هنجارهای به که هستند
با اعتبارشان که کشورهایی و دارند ارتباطی متعدد راههای به را دسترسی
عملکردداخلیوبینالمللیشانافزایشمییابد«)غرایاقزندی،92:1388(.
منظورازبُعدفرهنگیقدرتنرم،همبُعدکیفیوهمبُعدکمیآناست.ازنظر

کیفیفرهنگجامعهدارایویژگیهایزیراست:
ـازایدئولوژیجذابیبرخورداراست؛

ـهنجارهایمقبولیدارد؛
ـشهروندانآنازنگرشهایکمابیشیکسانیبرخوردارند؛

ـمیزانتضادوتعارضارزشی،بهویژهارزشهایاخالقیآنکماست؛
ازمقبولیت الگوهایآنها و قابلپیشبینیتراست، ـرفتاردولتمردانآن

بیشتریبرخوردارند.
زیر ویژگیهای از کمی بهلحاظ نرم جنگ در موفق کشورهای همچنین

برخوردارند:
ـسرانةتولیداتهنری)سینما،تئاتر،هنرهایتجسمیو...(آنهاباالست؛

ـازشاخصهایفرهنگی)تولیدکتاب،نرخکتابخوانی،سرانةفرهنگیو...(
باالییبرخوردارند؛

ـتعدادهنرمندانونویسندگانآنزیاداست)گزارشراهبردیرسانه،1390:
.)21

یا برتری کسب هدف قدرت، بحث در که گفت میتوان بهطورخالصه
بهتعبیرنای،تبدیلمنبعقدرتبهرفتارموردنظردرروابطبیرونیاست،اما
هدفازبحثامنیت،بهکاربردنقدرتبرایکاهشتهدیداتوخطراتوایجاد

ایمنیبیشتراست)همان:8۴(.
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درجمعبندیاینبخشبایدگفت؛بهمرورزمانوبهخصوصبارشداینترنت
وفضایمجازیدرچنددهةگذشتهمفهومامنیتوراهبردهایتأمینآندچار
و نامحسوس عناصر اهمیت اطالعات، بهعصر ورود »با است. تغییراتیشده
ذهنیقدرت،هماننددانش،نسبتبهعواملمحسوسوسنتیقدرتبهطور
از بیش امنیت است. نسبی امنیتی نوع هر است. افزایش روبه چشمگیری
آنکهواقعیتیبیرونیباشد،ماهیتیذهنیوگفتمانیدارد.مفهومامنیت،تنها
دررابطةهمنشینییاجانشینیبامفهومهایدیگریهمچونقدرت،منافع،
اهداف،مصالح،تهدیدهاو...کههمگیمفهومهایمبهموسیالیاندمصداقیا
مصداقهایخودرامییابد«)تاجیک،9:1381(.ازطرفدیگر،بااهمیتیافتن
نقشقدرتنرمدرروابطبینالملل،جایگاهواهمیتفرهنگبهعنوانمهمترین
ابزارایجادقدرتنرمهمافزایشمییابد.امروزهمشروعیتدولتهاهمدرسطح
داخلیهمدرسطحبینالمللیبیشازپیشبرپایههایفرهنگیاستواراست.
همانطورکه نیست. نظامی و سخت قدرت نادیدهگرفتن بهمعنای این البته
نایوسوزانناسلتأکیدکردهاند،بهترینحالت،استفادهازقدرتهوشمند
)Smart Power(است،دراینحالتترکیبیهوشمندانهازقدرتنرموسخت

توأمانودرمکانوزمانمناسبخودشبهکارگرفتهمیشود.
همانطورکهامروزهجنگسختوقدرتسختکارآییخودراازدست
میدهدوجنگنرموقدرتنرمجایآنرامیگیرد،پیشنهادمیشودکه
»امنیتنرم«بهمعنایامنیتیکهبهدنبالکاهشاستفادهازبرنامههایفیزیکی
ریشه نرم امنیت قرارگیرد. کار دستور در است قضایی و پلیسی اقدامات و
درفرهنگواقداماتفرهنگیداردووسائلجدیدارتباطیمانندرسانههای
اجتماعیدرتحققآنبسیارکارسازند.برایکشوریکهدارایسابقةدرخشان
فرهنگیاست،فرصتهایزیادیوجودداردتاازقابلیتهایایننوعامنیت

بیشتراستفادهشود.
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1. امنیت یا مصونیت فرهنگ
همیشهاینپرسشوجودداشتهاستکهآیامنظورازامنیتفرهنگ؛حفاظت
ازتماممؤلفههایفرهنگاست؟یامنظورازامنیتفرهنگ؛ضمانتدرحفظ
پویاییدرتماممؤلفههایفرهنگاست؟تفاوتایندوپرسشایناستکه
دریکرویکردهدفواولویتاصلی؛محافظتوحفظهمةارزشها،باورها،
هنجارها،آدابورسوم،سبکزندگیوعناصرهویتیاستودررویکرددوم
ارزشها، درهمة بازبینی و پویایی ازحفظ اطمینان اصلی؛ اولویت و هدف
هنجارهاوسایرعناصرفرهنگیاست.بهسخندیگردریکرویکردبهدنبال
»مصونیتفرهنگ«هستیم،یعنیمیخواهیمتمامعناصرومؤلفههایفرهنگ
موجود)فرهنگسنتی(رابههرقیمتکهشدهحفظکنیموباهرتغییری
بهچشمتهدیدنگاهمیکنیم؛امادررویکرددوممنظورمانازامنیتفرهنگ؛
حفاظتازفرهنگبااستقبالازتغییراتالزممتناسبباشرایطجدیدزندگی

اجتماعیاست.
درهمینزمینه،پیترکاتزنشتایندربارةتقابلهایموجوددرروابطوابعاد
امنیتآنهاراازدومنظرثباتگراییوتحولگراییبررسیمیکندکهحاصل

نظرهایاوبهشرحجدویلزیراست:
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جد ول 3. تقابل های موجود  د ر عرصۀ سیاست گذاری با توجه به انواع روابط 
د رونی و بیرونی امنیت سیاسی ـ فرهنگی 

انواع روابط ابعاد  
تحول گراییثبات گراییامنیت ـ تقابل ها

امنیتسیاسیـفرهنگی
وابعاددیگرامنیت

حفظارزشهایسنتیو
قدیمی

اتخاذارزشهایتجددگرایانه
وجدید

حفظویژگیهای
منحصربهفردجامعه

افزایشتطابقیاهمسانی
بینالمللی

سی
سیا

ت
منی

وا
ی

رون
طد

رواب

خطمشی

آزادیسیاسیحاکمیتسیاسی

تحملتنوعافزایشنظم

تمرکزقدرت

مشروعیتنامتمرکزسیاسیوکنترلمتمرکزسیاسیملی
بینالمللی

حرکتبهسویاقتدارپراکندةحفظاقتدارحکومت
ملی

استراتژی
مدیریت

نظامتصمیمگیریمنزوی
وغیرحساسنسبتبه

فشارهایداخلیوخارجی

نظامتصمیمگیریبههمپیوسته
وبسیارحساسنسبتبه
فشارهایداخلیوخارجی

سلطةنخبگانداخلیبر
سیاستامنیتی

نفوذگروههایذینفعداخلیو
مللمتحدخارجیبرسیاست

خارجی

همانگونهکهمالحظهمیشودتقابلنهاییدرامنیتسیاسیـفرهنگیدر
عرصةداخلی،میانآزادیوتحملچندگانگیوتکثرازیکطرفوحاکمیت،
اقتدارونظمازطرفدیگراست)کاتزنشتاین،بهنقلاز:عیدیپور،65:1388(.

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


61 فصل سوم: فرهنگ، امنیت و رسانه های اجتماعی

مفهوم و است دهکده یک بهمثابة جهان بیستویکم، قرن در و امروزه
امنیتنهماننددورةنخستبعد نظامیـسرزمینی یکجانبهداردونهمانند
دورةدومابعادمختلفنظامی،اقتصادی،سیاسیواجتماعییکجانبه،بلکه
بهدلیلیکدستشدنجامعةجهانیهمةمسائلبهیکدیگرمرتبطونزدیک
میشود.بهعبارتدیگردرچنینجهانی،امنیتیککشورمساویباامنیت
همهوبرعکساست.همچنینباگذشتزمانوایجادتغییراتیدرتوقعاتو
نیازهایانسانها،متغیرهایجدیدیبرایتعریفامنیتواردعرصهمیشوند.
برایمثالامروزهپدیدههاییچونتخریبمحیطزیستازمهمترینعوامل
برهمزنندةامنیتبشرتلقیمیشود،درحالیکهتاصدسالپیشچنینچیزی

اصاًلمتصورنبود.

2. امنیت: خرد  یا کالن
امنیترامیتواندردوسطحخردوکالنمطرح مانندهرموضوعدیگری
کرد.زمانیکهبهدنبالایجادامنیتدربرگزارییکنمایشگاهفرهنگیهستیم
کارمادرسطحخردقرارمیگیردوزمانیکهازگسستفرهنگیوارزشیبین
نسلهاسخنمیگوییمامنیترادرسطحکالنمطرحکردهایم.درادامةاین
بخشابتدابهامنیتدرسطحخردوپسازآنبهسطحکالناشارهمیشود.
)security culture programme(رویرکایمیگوید؛برنامةامنیتفرهنگی
ترکیبیازاقداماتاستکهبرایایجادوحفظامنیتفرهنگیدریکسازمان
ضروریاست.بهنظراوبرایساختنیکبرنامةامنیتفرهنگیدرسطحخرد

)سازمانها(بهچارچوبینیازداریمکهدارایچهارمرحلةزیراست:
1.ماتریکس)Matrics(.ماتریکسمرحلهایاستکهدرآنمقدماتوشروع
کارمشخصمیشود.برایمثالدراینمرحلهاهدافکوتاهوبلندمدتمشخص
ویژگی که شوند انتخاب اهدافی ممکن تاجای میکند پیشنهاد کای میشوند.
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اینشرحهستند:خاص به پنجصفت دارای که اهدافی یعنی دارند. SMART

)Specific(؛سنجشپذیر)Measurable(؛دستیافتنی)Achievable(؛واقعگرایانه
)Realistic(؛زمانمند)Timed(.درصورتیکهاهدافموردنظراینچهارصفترا
داشتهباشنداحتمالتحققآنهابیشترخواهدشد.البتهبرخالفنظرکاینباید
بیشازاندازهبراینصفاتتأکیدکرد،زیرادرنهایتممکناستاهدافاصلیو

اولویتداربهدلیلنداشتنصفاتمذکور)SMART(کنارگذاشتهشوند.
دراینمرحلههمچنینبایدازخودبپرسیمکهچهنیازیبهتعییناین

اهدافاست؟برایرسیدنبهاهدافچهنوعفعالیتهایینیازاست؟
)Organization(.سازماندهیمرحلهایاستکهدرآن 2.سازماندهی
بایدگروهکاریوتخصصهایموردنیازتأمینشود.افرادکارگروهبایدآگاهیو
تواناییالزمرادرحوزةامنیت،ارتباطات،فرهنگوآموزشداشتهباشند.یکی
بهاصطالح یا تحلیل»مخاطب« و سازماندهیشناسایی مهم بسیار ابعاد از
درنظر مخاطبان شرایط و نیازها ویژگیها، باید است. »مشتری« بازاریابها
گرفتهشودتااحتمالدستیابیبهاهدافبیشترشود.اگراقداماتوآموزشها

بامخاطبانسازگارینداشتهباشدبرنامهباشکستمواجهخواهدشد.
کمک ما به که است مرحلهای موضوعات تعیین .)Topics( موضوعات .3
میکندتابدانیمچهنوعاقداماتوفعالیتهاییبایدانجامشودتانتیجةنهایی
حاصلشود.دراینمرحلهپرسشایناستکهچهنوعوچگونهاقدامیمارا

بههدفنزدیکترمیکند؟
برایمثالاگرهدفمااطالعرسانیدربارةخطراتایدزاستومخاطبان
مامعتادانخیابانیاندکهخطرابتالبهبیماریازطریقتزریقرادارند،بایدبا
مشخصشدنموضوع؛مشخصشودچهنوعاقدامیمارابههدفماننزدیکتر
اطالعرسانی اینترنت بایددر یا بگذاریم پاسخ و بایدجلسةپرسش میکند،

کنیم؛یابایدازپوسترو...استفادهکنیم.
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ازگزینههایموجود انتخابیکی یعنی برنامهریزی .)Planner( برنامهریزی .۴
برایتحققبرنامةمدنظر.دراینمرحلهبایدزمانشروعاقدامات،زمانسنجش

.)Roer, 2015(اقداماتودرنهایتزمانارزیابیپیشرفتکارمشخصشود
ازنظرکایهرکدامازاینچهارمرحلهبهدیگرمراحلوابستهاستوهمة
آنهاباهمعملمیکنندتابهیکالگویبرایشکلدادنبهبرنامهایدرحوزة

امنیتفرهنگیبرسند.
امابرایفهمموضوعهاییکهدرحوزةساختاریوکالنامنیتفرهنگ

مطرحمیشودمیتوانبهموارداشارهشدهدرجدولزیرمراجعهکرد.

جد ول 4. مؤلفه ها و تهد ید های امنیتی فرهنگ د ر سطح کالن

تهد ید هامؤلفۀ فرهنگ
تضادارزشها،جنگنرم؛1.ارزشهاوهنجارها؛

بحرانهویت،شکافنسلی؛2.هویتوسبکزندگی؛
تخریبآثارومیراثفرهنگی،سرقتوقاچاق3.میراثفرهنگی؛

میراثفرهنگی؛
تمرکزگرایی،بیعدالتیفرهنگی؛۴.مشارکتدرفرهنگ؛
5.قوانینوساختارهای

بخشفرهنگ؛
موازیکاریدرمتولیگریبخشفرهنگی؛

6.امنیتشغلیوحقوق
هنرمندان؛

سیاسیکاری،بیقانونی،سرقتهایادبیو
بیتوجهیبهحقوقمالکیتمعنوی؛

سانسور،پوپولیسمفرهنگی؛7.آزادیواستقالل؛
محافظهکاری،عدمگفتوگووعدمنقدپذیری،8.پویایی؛

مخالفتباتنوعوتکثر،تبلیغخشونتگرایی؛
مصرفگراییمطلق،سیطرةمنطقبازاربرحوزة9.تولیدونوآوریفرهنگی.

فرهنگ.
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3. تضاد  ارزش ها و موضوع امنیت
تفاوتارزشهاامریطبیعیوضروریبرایحفظپویاییوبالندگیفرهنگ
از برخی که معناست بدین )Value Conflict( ارزشها« »تضاد اما است؛
ارزشهابراساسنابودیارزشهایدیگرتعریفشدهاند.بهسخندیگر،ممکن
استارزشیمستلزممحوارزشدیگریباشدوبودخودرادرنبودآنارزش
از بااصطالح»تضادارزشها«یادمیکنم، ازآن اینحالتکه تعریفکند.
تهدیداتامنیتیدرحوزةفرهنگمحسوبمیشود.برایمثالاگردرجامعهای
عدهایفرهنگگوشتخواریوعدهایفرهنگگیاهخواریداشتهباشند،حالت
اگر اما نمیشود. ایجاد امنیتیچندانی تهدید و است ارزشهاحاکم تفاوت
را خود غذایی فرهنگ عدهای و بدانند مقدس را گاو عدهای جامعهای در
براساسخوردنگوشتآنتعریفکردهباشند،باوضعیتتضادارزشیروبهرو

خواهیمبود.
دامن ارزشها تضاد به ندانسته یا دانسته ماگروهی متأسفانهدرجامعة
میزنندوموضوعیراکهدرقلمروتفاوتهایارزشیقرارداردبهیکتضاد
ارزشیتبدیلمیکنندودرنتیجهموجبافزایشتهدیداتامنیتیمیشوند.
بسیاریازاقداماتیکهباشعاردفاعازارزشهاانجاممیشود،موجبایجاد
زنانحتیدر برایمثالموضوعحجاب ارزشهاشدهاست. روزافزونتضاد
ارزشها تفاوت قلمرو در که است موضوعی مسلمان کشورهای از بسیاری
اندونزی،مالزیوحتی اردن، امارات،قطر، لبنان،مصر، قراردارد؛درترکیه،
نبودن، یا باحجاببودن از فارغ جامعه زنان . و... عراق و وسوریه پاکستان
مشغولکاروزندگیاندومشکلخاصیهموجودندارد.امازمانیکهدریک
گروه برای رسالت بهعنوان زنان، همة برای اجباری پوشش داشتن جامعه
دیگریمطرحمیشود،موضوعحجاببهحیطةتضادارزشهاواردمیشود.
باچنینرویکردیبهحجاب؛حجابهموارهموضوعیامنیتیوهزینهزابرای
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جامعهخواهدبودوممکناستدرنهایتبهبیاحترامیبهارزشیکهخواستار
حفظآنبودیمبینجامد.

نمیتوان و است طبیعی امری ارزشها از برخی بین تضاد وجود البته
و مانندصداقت ارزشی وقتی مثال برای نگریست. آن به تفاوتها ازدریچة
پیدا تضاد فریب و ریاکاری مانند دیگر ارزش با میشود مطرح راستگویی

میکندونمیتوانآنراازمصادیقتفاوتارزشهادانست.
تالکوتپارسونزنشانمیدهدکهجامعةمدرندارایارزشهاییاستکه
باارزشهایجامعةسنتیتفاوتاساسیداردوبهنوعیحالتتضادارزشها
ازجوامعحاکماستواگرفردیاجامعهمیخواهدمدرن بینایندوگونه
شودبایدارزشهایسنتیراکنارگذاشتهوبهارزشهایمدرنپایبندباشد.
)Pattern Variables(»پارسونزپرسشهايدوگزینهايرا»متغیرهايساختي
مينامد؛اینمتغیرهاداللتبرالگوهايارزشيمتفاوتحاکمبررفتارفرددر
ارتباطبادیگراندارند.خالصةنظراتپارسونزدربارةتضادارزشهابینجوامع

سنتیومدرنبهشرحجدولزیراست:
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جد ول 5. متغیرهاي الگویي پارسونز

روبــه روی  پرســش 
انتخاب د ر جامعۀ مد رنانتخاب د ر اجتماع سنتيفرد  و جامعه 

با رابطه در محرک .1
نقشچیست؟

یعنيفرددراجراينقش
الگوي چه براساس خود

انتظاراتيعملميکند؟

Affectivity
عاطفيبودن)کنشعاطفي(

محرکارضاینیازهاي
عاطفيبدونتوجهبه

پیامدهايآناست.
مثال:رابطةمادربافرزندش.

Neutrality
خنثيبودنازنظرعاطفي

با و حسابگري با کنش
است. آن نتایج به توجه
مثال:رابطةپزشکبابیمار

ویاکارگرباکارفرما.

2.معیارهايارزشگذاري
محتواينقشیاشيء
فیزیکيیااجتماعي

چیست؟

 )Particularism(خاصگرایي
برمبناي دربارةشيء داوري
معیارهایيکهفقطدربارةآن
شيءخاصوشرایطویژهاي
ميکند. صدق دارد که
حسابدار بهکارگیري مثال:
براساساینکهاوپسرعمویا

همشهريمناست.

)Universalism(عامگرایي
داوریبرمبنایمعیارهایعام

وکلی
حسابدار بهکارگیري مثال:
و شایستهساالري براساس
تخصصهايالزمومعیارهاي

عام.

ارزشیابي چگونگي .3
ایفاگرنقش؟

یعنيبراساسصفات
ارثيوخانوادگيیا

شایستگيهايفردي
است.

انتسابي
برخوردبافردبراساس

ویژگيهایيکهبهاواعطا
شدهوقابلتغییرنیست.

یعنيقضاوتبراساس
ماهیتشيء.

اکتسابي
براساس فرد با برخورد
اثر در که دستاوردهایي
آن به خود فعالیتهاي
رسیدهاست.یعنيقضاوت

براساسدستاوردها.

۴.حدودنقشتاکجاست؟
یعنيحدودنقشخاصو
محدوداستیاگستردهو

همهجانبه.

)Diffusion(اشاعه
برخوردباسایرینوموضوعهای
کلي. شخصیتهاي بهمثابة
مثال:رابطةاستادوشاگرددر
استاد درگذشته قدیم. دوران
بهشاگردبهچشمفرزندخوانده

نگاهميکرد.

)Specificity(تفکیک
مثابة به مردم با برخورد
و خاص نقش دارندگان

متمایز.
مثال:رابطهاستادودانشجو
درنظامآموزشيدانشگاهي.
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یکیازمشکالتجوامعدرحالگذارایناستکهبرایایجادوحفظامنیت
براساسالگویمناسبباجوامعمدرنعملنمیشود.برایمثالممکناست
بایکغیرهمشهری بینیکهمشهری فرهنگی کار برایصدورمجوزیک
رفتاردوگانهوتبعیضآمیزانجامشود.دربسیاریازمناطقکشوررفتارپلیس
دربرخوردباافرادبراساسارزشهایحاکمبرجوامعسنتیاستکهباعث

گسترشتبعیض،قبیلهگراییودرنهایتناامنیمیشود.


4. امنیت و فرهنگ
براینشاندادننسبتامنیتوفرهنگبایدویژگیهایمشترکیراکهبیناین
دووجودداردنشانداد.همینطورضروریاستتابهتفاوتهاواختالفهایی
کهبینامنیتوفرهنگوجوددارداشارهکرد.درنهایتبایدبهنحوةتعاملو

بدهبستانایندوحوزهبایکدیگرپرداخت.
فرهنگمجموعةباورها،ارزشها،آدابورسوموتولیداتمادیومعنوی
یکجامعهاستکهبهطوراکتسابیوازنسلیبهنسلدیگرمنتقلمیشود.
فرهنگباتعییناهدافونحوةتعاملافرادجامعهنقشبیبدیلیدرتعریف

امنیتوچگونیایجادوحفاظتازآنبرعهدهدارد.
بهتعبیرباروفسکی،»فرهنگ«مفهوماستنه»واقعیت«.فرهنگمفهومی
»انعطاف« و )stability( »ثبات« دوبعد زمان به نسبت که است دووجهی
)flexibility(رادرهمآمیختهاستوهمیشهایندوراباخوددارد)باروفسکی،

.)1387
بهنظرمیرسدمهمترینوجهاشتراکامنیتوفرهنگدرایناستکههر
دوبهدنبالثباتوآرامشوحفظوضعموجودند.البتهتفاوتینیزوجودداردو
آنایناستکهبرایحوزةفرهنگ؛حفظارزشهاوثباتجامعهنبایدبهقیمت
ازدستدادنپویاییوخالقیتآنتمامشود.درواقعفرهنگدوکارکردمهم
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دارد؛یکیحفظارزشهاوایجادتعادلوثباتدرجامعهودیگریتضمین
کارآییوپویاییجامعهبهنحویکهبتواندبهنیازهایجدیدپاسخگویدوافراد
راباشرایطجدیدسازگارکند.جوامعیکهدارایفرهنگایستاومحافظهکارانه
بودندونتوانستندخودراباشرایطجدیدسازگارکنند،بهمرورزمانازبین
نگاه سیطرة فرهنگ؛ و امنیت رابطة در که بود مراقب باید بنابراین رفتند.
امنیتیبهفرهنگباعثنشودکهفرهنگپویاییوخالقیتخودراازدست

دهد،زیراکهپیامدچنینوضعیتیمرگآنفرهنگوجامعهخواهدبود.
برایفرهنگداردوچه امنیتچهکارکردی ایناستکه حالپرسش
نیازهاییازآنحوزهرابایدبرطرفکند؟درپاسخمیتوانگفتکهفرهنگ
نیازمندمصونیتازانواعتهدیدهاوبهخصوصتهدیدارزشهاست.افرادجامعه
بایدبتوانندآدابورسوم،عقایدوارزشهایخودراحفظکنند،بایدبتوانند
هویتمستقلوخاصخودراداشتهباشندوبایدبتوانندآزادانهدنیاییراکه
میخواهندبسازند.البتههمانطورکهکانتگفتهخطقرمزاینآزادی؛آزادی
استقالل و آزادی به که مختارند و آزاد جایی تا افراد یعنی است. دیگران
دیگرانتجاوزنکنندوبهسخندیگرهرحقیرابرایخودمیخواهند،همان
در امنیت وضعیت هرچه بشمارند. محترم نیز بشر افراد همة برای را حق
جامعهبهترباشدوافرادکمتردرمعرضخطروتهدیدباشندبهترمیتوانند
بهکارهایفرهنگیبپردازند.بهخصوصهنرمندانواهالیفرهنگدرشرایطی
کهامنیتبرقراراستبهترمیتوانندآثاروتولیداتفرهنگیخودراخلقکنند.
باید اینپرسش به پاسخ در امنیتمیکند؟ به فرهنگچهخدمتی اما
توسعة و کارآیی باعث بهطورمستقیم فرهنگی ارزشهای از برخی که گفت
وجود جامعه در )Inovation( »نوآوری« فرهنگ اگر مثال برای امنیتاند.
داشتهباشدو»نوآوری«بهعنوانیکارزشعمومیپذیرفتهشود،همیننگاه
وگسترش ایجاد شیوههایجدیدتر مداوم بهطور که میشود باعث نوآورانه
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دارای آن افراد که فرهنگهایی همچنین شود. عملیاتی جامعه در امنیت
ویژگی»انعطافپذیری«)Flexibility(هستندبهترازفرهنگهاییکهافرادرا
خشکوتعصبیبارمیآورندمیتوانندازامنیتمحافظتکنند.ازطرفدیگر،
همانطورکهمیدانیمفرهنگحوزهایاستکهعموممردمدرآنشرکتدارند
وهرچیزیکهبهعنوانیکارزشوهنجارفرهنگیپذیرفتهشودبهراحتیدر
جامعهساریوجاریخواهدشد.برایمثالاگرآزارزبانیزنانیکضدارزش
نیروهای از بانوان امنیتروانی برایحفظ تا نیازچندانینیست باشددیگر
انتظامیوقضاییبهطورگستردهاستفادهشود.یااگردرجامعهای،کمکبه
دیگرانومشارکتدرامورخیریهیکفرهنگباشد،امنیتمعیشتیافرادآن
جامعهخودبهخودباالخواهدبود.اگرافرادفرهنگاحترامبهحوزةخصوصی
راداشتهباشندازپخشمطالبشخصیدیگرانخودداریمیکنندوامنیت
باید افزایشمییابد.پسبهطورخالصهمیتوانگفتفرهنگ فضایمجازی
ارزشهاییراکهموجبرونقوگسترشکارآمدترامنیتمیشود،دراختیار
حوزةامنیتقراردهدوامنیتبایدشرایطومحیطآراموبدونخطررابرای
اهالیفرهنگایجادکندتافعاالناینحوزهباگفتوگوونقدمداوم،بهترین

ارزشهارابهمرورزماندرجامعهگسترشدهند.
درهمینزمینه»مارتافینهموربراینباوراستکههنجارهایفرهنگی
جهانیونهمنافعداخلیکشور،الگوهایدخالتیکقدرتبزرگرامشخص
میسازد.بههمینترتیبریچاردپرایسونیناتاننوالدمدعیاندکههنجارهای
میکنند، منع را جنگافزارها از خاصی نوع از استفاده که جهانی فرهنگی
بهشمارمیروند. اینجنگافزارها بهکارنبردن برایدرکعلت دلیل بهترین
رابرتهرمنمیگویداتحادشورویازآنجهتازجنگسردکنارکشیدچون
میگوید کاین رایس توماس کرد. پیدا گرایش غربی فرهنگ و هنجارها به
نشاندادن بهجای شمالی آتالنتیک پیمان سازمان همچون اتحادیههایی
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بههنجارهایجهانیمتوسلمیشوند.مایکل بهتهدیدهایمتقابل، واکنش
خطر احساس از بهتر بهمراتب مشترک هویت که است معتقد نیز باونت

مشترک،الگوهایاتحادیههاراتوجیهمیکند«)دش،157:1378(.
موضوعدیگریکهبایدبدانپرداختایناستکهچهرابطهایبینفرهنگ
زور از صرف استفادة و قدرت تمرکز آیا دارد؟ وجود امنیت و اقتدارگرایی
که کشورهایی که میکند ثابت تاریخی تجربة است؟ امنیت تضمینکنندة
بنا امنیتی نیروهای اقتدار و سیاسی قدرت تمرکز بر صرفاً را خود امنیت
کردند،درمقایسهباکشورهاییکهدموکراسیومشارکتمردمیراهمدر
دستورکارخودداشتند،بهموفقیتچندانیدستنیافتند.ژاپنقبلازجنگ
جهانیدوم،شورویزماناستالین،معمرقزافیدرلیبیوصدامحسیندر
ترس و اقتدار صرف برپایة امنیت تأمین پروژه شکست از نمونههایی عراق
ازکشورهایآسیای اروپاییوبرخی امروزهکشورهای پلیسیاند.درحالیکه
شرقینمونههایموفقیازایجادامنیتباتمرکزبرفرهنگومشارکتمردمی
کشورهای در ایجادشده امنیت گفت میتوان تمثیل یک بهعنوان هستند.
استبدادیکهپلیسیمحوراستمانند،یکسقفشیشهایوصافاستکه
اما فرومیریزد؛ ناگهان اثرضربة در اما دارد ومحکم هرچندظاهریسفت
ایجادشدهدرکشورهایمردمساالرکهفرهنگمحوراست،مانندیک امنیت
سقفچوبیوشیبداراستکهبهراحتیتسلیمضربههایناگهانینمیشود.
رادوردیفسیمخاردار بااینکهچندهزارکیلومترمرزهایش کشورشوروی
کشیدهبودوبینآنخاکسرخریختهبودتاردپایافرادهنگامعبورازمرز
مشخصشود،امنیتیازجنسسقفشیشهایبرایجامعهایجادکردهبودکه
دریکلحظههمةآنفروریخت.کسانیکهبین»آزادیودموکراسی«ازیک
طرفو»امنیت«ازطرفدیگر،نسبتمعکوسبرقرارمیکنند،کمکچندانی

بهایجادوحفظامنیتپایدارنمیکنند.
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ماندلمعتقداستکه»یکفرهنگبسیارخودمحوروبیگانهترس،امکان
داردمرتباًاحساسکندکهتهدیداتامنیتیاورااحاطهکردهاند،درحالیکه
واقعاًچنینچیزینیستوبرعکسجامعهایکهفاقدآنخصوصیاتاست،
ممکناستدرشرایطیکهخطراتوتهدیداتبزرگیوجوددارند،احساس

خطرننماید«)ماندل،1۴9:1379(.
امنیت و فرهنگ بین پارادوکسهاینسبت و پیچیدگی تأیید در ماندل
همان تقویت موجب است ممکن فرهنگی تهدیدات از برخی که میگوید
که است این دیگر پارادوکس قرارگرفتهشوند. موردتهاجم هویت و فرهنگ
امنیتآفرین الزاماً منطبقاند هم با کاماًل که سیاسی و فرهنگی هویتهای
نیستند.برایمثالدرژاپنباوجوداینکهزبان،فرهنگومذهببامرزهای
به بیشتر امنیت ایجاد بهجای است ممکن اما دارد، زیاد هماهنگی سیاسی
الگوهایثابتترسوناامنیدامنزند)همان:150(.شایدچنینحالتیرادر

بخشهاییازکشوربهویژهدرسیستانوجنوبکرمانبتوانمشاهدهکرد.
درپایانبایدگفتفرهنگوامنیترابطةدوسویهایباهمدارند.امنیت
پایدارزمینهرابرایرشدوتعالیفرهنگوهنرفراهممیکندواهالیفرهنگ
ازروزنامهنگاروکارگردانسینماگرفتهتانویسندهونقاشمیتواننددراین
فضابهفعالیتبیشتروعمیقتربپردازندوازطرفدیگرآثاروخدماتفرهنگی
که شد خواهد ارزشهایی تقویت و جامعه فرهنگی ظرفیت افزایش موجب

درنهایتبهامنیتجامعهکمکمیکنند.

5. امنیت و هویت
یکیازمهمترینمباحثفرهنگ،بحث»هویت«)Identity(است.بهطورساده
هویتعبارتاستازمجموعةویژگیها،داشتههاوعالیقیکهیکگروهرا
ازگروههایدیگرجدامیکند.آنچهباعثتمایزماازدیگراناست،هویتما
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راتشکیلمیدهد.همانطورکهمشاهدهشدبرخیازاندیشمنداندرتعریف
امنیتآنرابهموضوع»هویت«مربوطساختهاند.برایمثالسازهگرایانبر
اهمیتنقشفرهنگوبهخصوصهویتدرایجادوحفظامنیتتأکیددارند.
آن امنیت درحوزة )Constructivists( اصلیسازهگرایان مفروضات از یکی
استکهساختارهایاساسیسیاستوامنیتساختهوپرداختهساختارهای
بهخصوص کپنهاگ مکتب اعضای .)185 :1383 )عبدالهخانی، اجتماعیاند
بوزانوویورهمبررابطةهویتوامنیتتأکیددارند.آنهامعتقدندهرگاه
آنانتهدیدودستکاریمیشود، باورهای ارزشهاو گروهیاحساسکنند
بهمعنایحفظهویت اجتماعی امنیت بوزان ازنظر ناامنیمیکنند. احساس
یعنیتواناییجامعهبرایحفظویژگیهایاساسیخوددرشرایطمتحولو
بر ازحد تأکیدبیش )بوزان،68:1378(. یااحتمالیاست واقعی تهدیدات
هویتوتقلیلمقولةامنیتجامعهایبهحفظهویتافرادوگروههایجامعه
باانتقادهاییروبهروشدهاست.برایمثالمکسویینیدرنقدبوزانکهدر
اشاره مهم نکتة سه به دارد تأکید هویت حفظ بر جامعهای امنیت تعریف

میکند:
نخستآنکه؛هویترانبایدبهآنچیزیکهازگذشتگانبهمامنتقلشده
وآنرابهارثگرفتهایم،تقلیلداد.هویتماتنهامذهب،زبان،نژاد،موسیقی،
پوشاکوعاداتورسومینیستکهبهاجباربهمارسیدهاست؛بلکههویتما
شاملآنچیزیاستکهدرحالحاضرهستیمویامیخواهیمدرآیندهباشیم؛
یاکسانیحق ندارد.چهکسی دومآنکه؛هویتمرجعتعریفمشخصی
دارندکههویتخودیادیگرانراتعریفکنند.برایمثالهویتملیکهتوسط

مکتبکپنهاگبرجستهشدهاستتوسطچهمرجعیتعریفمیشود؛
سومآنکه؛چرابایدازبینتمامارزشها؛هویترامهمترینارزشدانست
وتمامهموغمخودرامعطوفبهحفاظتازآنکرد)مکسویینی،1390(.
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برایمثالآیاارزش»اخالق«کمترازارزشهویتاست؟اگرقراربوداعراب
پیشازاسالمازهویتبهعنوانمهمترینارزشفرهنگخوددفاعکنند،نباید

دیناسالمراقبولمیکردند.
با سنت دوران اصلی تفاوتهای از یکی که گفت باید راستا همین در
دورانمدرن،تولدفرد»خودبنیاد«است؛فردیکهخودشتواناییوجسارت
اندیشیدنوانتخابکردنراپیداکردهاست.دردورةسنت،فردبهمثابةموجودی
خودآگاه،مستقل،کنشگروصاحبارادهواختیاروجودنداشت.درایندوران
پیروی موجود قواعد و هنجارها از تأملی و فکر هیچگونه بدون افراد عموم
میکردند.اینجمعبودکهپندار،گفتارورفتارافرادرامشخصمیکرد.جمع
اینهدایتوکنترلرابراساسساختارهایفرهنگیمانندخانوادهپدرساالر،
مذهبوآدابورسومانجاممیداد.ویژگیخودبنیادی)Autonomy(درافراد

وجودنداشتواساساًفردبهمعنایامروزیآنمتولدنشدهبود.
جمعی هویتی داشت؛ وجود سنت دوران در که هویتی اساس برهمین
و متشابه افراد ویژگیهایمشترک براساس که بود )Collective Identity(
غیرمستقلبود.فردبدونآنکهازخویشتنخویشآگاهباشدخودرامتعلق
بودکه دلیل بههمین بود. رادرخودحلکرده او بهجمعیمیدانستکه
خانواده،طایفه،ایل،مذهبوکاستیاطبقةاجتماعیتمامظرفهویتیفرد
راپرمیکردوبهزندگیاوجهتمیداد.دردورانسنتچنینهویتیضامن
انسجاموهمبستگیافرادبود،هویتیکهبراساسبهرسمیتنشناختناستقالل
برخالفهویتهایجمعیدوران بود. افرادشکلگرفته تفاوتهای و فردی
سنتکههویتهایفردیرابهرسمیتنمیشناختوتساهلومدارایزیادی
فردی، هویتهای به احترام مستلزم مدرن اجتماعی هویت نبود، آنها در

بهرسمیتشناختنتفاوتهاوتساهلومداراست.
بهمنظور پنجاه،فقط و ایرانيدهةچهل ازروشنفکران ایرانگروهي در
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نظریة مانند نئومارکسیستي مکاتب تأثیر تحت و انقالبي ایدئولوژي تدوین
فرانس ازجمله آفریقایي روشنفکران و فرانسوي منتقد متفکران وابستگي،
خویشتن« به »بازگشت و »هویت« »استعمار«، مانند بحثهایي فانون،
که هویتی نداشت. معنایي و ایرانمصداق در اساس از که کردند رامطرح
استعمارگران برابر در مخالفت و مقاومت ایدئولوژی آن از روشنفکران این
ساختندهویتیجمعیبود،زیرادربُعدداخلیتفاوتهاوهویتهایفردیرا
نادیدهمیگرفتودربُعدخارجیهمغرباستعمارگررادشمنوخصمخود
میپنداشتتابتواندضمنایجادحداکثروحدتوانسجامداخلیحداکثرتنفر
راازاستعمارگرانایجادکند.کارنادرستاینبودکهروشنفکرانکشورهایی
کههیچگاهبهطورمستقیممستعمرهنبودندهمیننوعهویتجمعیراترویج
وتبلیغکردند.اینروشنفکرانسیاستزده،جامعهرادچاربیماريساختگي
کردهوخودبرايبرونرفتازآننسخهپیچیدند.درسالهاياخیرنیزبحث
باهمانرویکردوبرایکوبیدنفردوفردیتدر هویتبهطورجنونآمیزی
ترویج و تبلیغ نتیجة امروزیجهان قرارگرفتهاست.درشرایط دستورکار
چیزی نمیشناسد، بهرسمیت را دیگر هویتهای و افراد که هویتی، چنین
جزخشونتوتنشنبودهاست.ایندرحالیاستکهاساساًمشکلجامعة
هنوز ما جامعة در است. »فردیت« ایران جامعة نیست؛مشکل ما»هویت«
فردخودبنیادمتولدنشدهوحقوقاورسمیتنیافتهاست.تاوقتيمافردیت
نداشتهباشیم،هویتهمنخواهیمداشت.نهایتاًیکهویتجمعيغالبداریم

کهدشمنهرگونهفردیتياست.

6. امنیت د ر اینترنت و شبکه های اجتماعی
شبکةاجتماعییکسریازروابطاجتماعیاستکهفردرامستقیماًبهدیگران
مردم از بیشتری تعداد به غیرمستقیم بهطور آنها، ازطریق و متصلمیکند
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متصلمیشود.شبکههایاجتماعیمیتواننددرکنارماهیتبالقوةخود،ماهیتی
بالفعلداشتهباشند.ماهیتبالفعلآنهامیتواندشاملتقسیماطالعات،تبادل
باشد.شبکةاجتماعیمجازیزنجیرهای ایندست از و انجامگفتوگو اخبار،
ازارتباطاتوگرههایشبکةاجتماعییاحضورغیرفیزیکیافراددریکمحل
گروهها یا سازمانها و افراد ارتباط مجازی اجتماعی شبکة در است. مجازی

رودررووبدونواسطهنیستبلکهبهابزاریبهناماینترنتبستگیدارد.
منظورازرسانةاجتماعی)Social Media(ابزارهاینرمافزاریتحتوبی
محتوای از استفاده یا ایجاد و بهاشتراکگذاری اجازة کاربران به که است
تولیدشدهرامیدهد.باپدیدآمدناینترنتوسرعتیافتنروندجهانیشدن،
برخیازتغییراتدروضعیتارتباطاتصورتگرفتهکهمطالعهوبررسیآنها
برایتدوینرویکردهایکاراترامنیتیبسیارضروریاست.کستلزبرخیازاین

ویژگیهاراچنیناعالممیکند:
1.تجاریشدنگسترةرسانههادربسیاریازکشورها؛

و ترکیبی شرکتهای ازطریق رسانهها کسبوکار تمرکز و جهانیشدن .2
شبکهسازی؛

3.تقسیمبندی،سفارشیسازیوتنوعبازارهایرسانهایباتأکیدبرشناسایی
فرهنگیمخاطبان؛

۴.شکلگیریکارگروهایتجاریچندرسانهای؛
5.افزایشهمگراییتجاریبینشرکتهایمخابراتی،کامپیوتری،اینترنتیو

رسانهای)کستلز،69:139۴(.
ویژگیهایدیگراینترنتوفضایمجازیبهشرحزیراست:

الف( سازمان د هی شبکه ای
دررسانههایسنتیسازماندهیسلسلهمراتبیبود؛امادرشبکههایاجتماعی
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بیشتربانوعیسازماندهیومدیریتمشارکتی،سیالومنعطفروبهروییمکه
ازآنباعنوانمدیریتیاسازماندهیشبکهاییادمیشود.

ب( تعامل د و، چند  و همه سویه
بیشتر ارتباط شکل روزنامهها و تلویزیون رادیو، مانند سنتی رسانههای در
یکسویهبودودرمواردبسیارنادریآنهمباانواعمحدودیتهاامکانتعامل
بینفرستندهوگیرنده)مخاطب(برقرارمیشد.درشبکههایاجتماعیتعامل
دوسویهبهراحتیاتفاقمیافتدوعالوهبرآنبینمخاطبانتعاملوجوددارد
ودرواقعتعاملهمهسویهاست.اینوضعیتدرنهایتبهاینمنجرشدهکه
یکیشوند. و بدهند ازدست را معنایسنتیخود پیام گیرنده و فرستنده
فرستنده بین پایینی و باال رابطة و تعاملهمهسویهشد وقتی است بدیهی
وگیرندهکمرنگشد،پیامدهایبعدیزنجیرهوارتفاقمیافتند.یکیازاین
پیامدهاایناستکهموضوعبحثومطالبیامحتوایپیامنهصرفاًتوسط

فرستندهبلکهبامشارکتهمةاعضاتهیهمیشود.

پ( مخاطب شناسی کارآتر
شکل افراد آزادانة انتخاب و سالیق براساس اجتماعی شبکههای ازآنجاکه
میگیرندفعاالنهرشبکهبهآناحساسنزدیکیبسیارزیادیدارندوباسطح
مشارکتباالییکهدارندبهگسترشسرعتاطالعاتدرآنمنجرمیشوند.

اینموضوعبایدازمنظرامنیتیتجزیهوتحلیلشود.

ت( تغییر رویکرد های امنیتی
بهطورکلیمسائلامنیتیاینترنتوشبکههایاجتماعیازدوبعدتکنولوژیکی
ومحتواییقابلطرحوبررسیاست.دراینبخشباتوجهبهتمرکزبرابعاد

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


77 فصل سوم: فرهنگ، امنیت و رسانه های اجتماعی

فرهنگیامنیتطبیعیاستکهفقطبهبعدمحتواییامنیتپرداختهشود.
از که است آورده پدید را وضعیتی درحالتوسعه، درجوامع اینترنت »رواج
ارتباط وسائل دیگر، بهعبارت میشود. یاد فرهنگی سوپرمارکت نام با آن
دیجیتالیدرجهانسومباسوپرمارکتقابلمقایسهاست؛همانطورکهشخص
انواعکاالهامیکند،شبکههای از درسوپرمارکت،چرخدستیخودرامملو
اینترنتیبستههایمختلفیشاملانواعارزشهاوگرایشهایفرهنگیرابه
مشتریانعرضهمیکنند«)معینیعلمداری،118:138۴(.اینتکثرووجود
ازجمله دارد. بههمراه باخود را تهدیدهایی و فرصتها باال؛ انتخاب قدرت
تهدیدهایامنیتیکهممکناستاینترنتدرآنهاتأثیرداشتهباشد،میتوان

بهمواردزیراشارهکرد:
»ـتغییرودستکاریشخصثالثدرمحتواهایاطالعات؛

ـدسترسیگروههایغیرهدفبهاطالعاتمانندسرقتویافروشاطالعات؛
ـعدمتطابقپیامباواقعیتوفریبوتقلب«)منتظرقائم،28:1390(.

»ـاقدامهایمخلامنیتوبراندازگروههایمسلحوغیرمسلح؛
جرایم اعتیاد، اخالقی، فساد قبیل از اجتماعی نابسامانیهای گسترش ـ

اجتماعی،سرقتوباجخواهیو...؛
ـشکافبیناقلیتهایقومی،مذهبیوزبانیبانظاموافزایشگرایشهای

تجزیهطلبانهقومی«)تاجیک،1381(.
بالقوه بهطور ارتباطی نوین فناوریهای و اینترنت البته که است گفتنی
اینترنت از مثال برای دارند. هم با توأمان را منفی و مثبت تأثیرات امکان
درگروههای برایعضوگیری ابزاری بهعنوان اجتماعیمیتوان وشبکههای
تروریستیوانجامفعالیتهایقمارگونةهرمیاستفادهکرد.همچنینمیتوان
ازطریقاطالعرسانیدرهمینشبکههایاجتماعیبسیاریازجرایمراآشکار

کردوبهدستگیریمجرمینکمکنمود.
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یکیازچالشهایدیگریکهاینترنتوامکاناتدرونآنمانندشبکههای
اجتماعیایجادمیکند،افزایشدرتسریعتحوالتفرهنگیاست)منتظرقائم،
البتهاینویژگیمیتواندهمیکتهدیدهمیکفرصتباشد. .)28:1390
را مشهور افراد به مربوط اخبار الزم آموزش بدون نوجوانان اگر مثال برای
آنها رفتار و اخالق در بدونشک دهند، نشان عالقه آن به و کنند دنبال
اگر اما شد. خواهد روبهرو مشکل با جامعه امنیت و ایجاد نابهنجاریهایی
ازطریقهمیناینترنتآموزشهایمربوطبهسوادرسانهایتوسعهیابد،موجب
افزایشضریبامنیتیجامعهدربرابرتهدیداتخواهدبود.کافیاستمنصفانه
بررسیکنیمچهاندازهفعالیتهاییکهدرحوزةباالبردنامنیتوحفظمحیط

زیستانجاممیشودبهمددامکاناتدروناینترنتتحققیافتهاست.
سراسر در مردمساالری موج گسترش و سیاسی گفتمانهای در تغییر
دنیابههمراهقابلیتهایموجوددرفناوریهاینوینارتباطیباعثشدهکه
در درگذشته نباشد. کارساز امنیت برایحفظ ازروشهایسنتی استفاده
بود. شده نصب ممنوع« »عکسبرداری تابلوی نظامی پادگانهای دورتادور
را پادگانها این تمام ارث« »گوگل با میتواند کسی هر بهراحتی و امروز
تابلویعکسبرداری بنابراین باجزئیاتبسیاردقیقوکاملترمشاهدهکند.
ممنوعامروزکارآییخودراازدستدادهاست.درحوزةفرهنگهمامروزه
داشتند اصرار آنها صدور بر دولتها که مجوزهایی و نظارتها از بسیاری
حکمهمانتابلویعکسبرداریممنوعراپیداکردهودیگرباآنسازوکارها
نمیتوانامنیتحوزةفرهنگراحفظکرد.برایمثالصدورمجوزبرایورود
است مشروطه عصر به مربوط که چاپ دستگاههای جابهجایی و خروج و
به لزومی امروز زیرا انتشارمطالبشود؛ برایعدم نمیتواندتضمینی امروز
چاپکاغذیمطالبوپخششبنامههانیست.هرفردیباگوشیهمراهش
میتواندهرمطالبیرابههرکجاکهمیخواهدبفرستد.امروزهنیازیبهکنترل
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کتابهاومجالتخارجیکهازگمرکواردمیشودنیست.بیهودهاستکه
کارمندوزارتفرهنگدرادارةپستمرکزیبنشیندوصفحاتناجورمجالتو
کتابهاراپارهیاباماژیکسیاهکند؛زیراامکانسفارشوخریداینترنتیاین
منابعروزبهروزدرحالافزایشاست.درگذشتهبرایفیلمبرداریدرهرمکان
عمومیبهچندینمجوزنیازبود.امروزهرفردیمیتواندباگوشیهمراهش
بههر ازگذشته وسریعتر راحتتر بسیار و بگیرد فیلمیکهمیخواهد هر
کجاکهمیخواهدبفرستد.درچندسالگذشتهبسیاریازکتابهامجوزنشر
نگرفتند،امابیشترازهرکتابدیگریخواندهشدندودرنهایتبرخیازآنها
)مانندکتاببیشعوری(مجوزهمگرفتند.پرسشایناستکهتاچهزمان
بایدبرروشهایناکارآمدوپرهزینةحفظامنیتدرحوزةفرهنگاصرارکرد.
اگربهجایتأکیدبرگفتمانتحدیدوسانسورباتقویتگفتمانآگاهیبخشی

وسوادرسانهایپیشبرویم؛نتایجبهترینخواهیمگرفت؟
امنیت ایجادوحفظ بااینکهسوادرسانهایجایگاهبسیاربرجستهایدر
درجامعهدارد،امابهنظرمیرسددرایراننقشسوادرسانهایدرمبارزهبا
ناامنیفراموششدهویاحداکثربهبرخیازآموزشهایغیرانتقادیمحدود
ارائةچندمثالدرحوزةسواد به اینظرفیت از برایآشناشدن شدهاست.
رسانهایخواهیمپرداخت.امیدواریمکهاینتمرکزباعثشودسیاستگذاران
ازروشهایحذفیوفیلترینگبرایایجادامنیتدرجامعهدستکشیدهوبه

افزایشآگاهی،مشارکتوتقویترویکردانتقادیدرجامعهبپردازند.
محد ود یت د ر ارائۀ تصاویر ناگوار:اگردراینترنتموضوعاتیمانندتصاویر
طوفانکاترینادرایالتنیواورلئانآمریکادرسال2005راجستوجوکنید،
بااینکه1836نفردراینحادثهجانخودراازدستدادهاند؛هیچعکسیاز
فوتشدگاناینحادثهراکهزیرآوارماندهیادرآبغرقشدهاندنمیبینید.
یا شده تکهتکه که افرادیاند عکس فاقد هم غرب در تروریستی عملیات
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نیویورک دوقلو برجهای به سپتامبر دربارةحملة11 مثال برای سوختهاند.
یاحملهبهمترولندندرسال2005کهبیشاز50کشتهبرجایگذاشت
آتشسوزی دربارة و...حتی درسال2017 منچستر کنسرت به یاحمله و
برج»گریفیل«درلندنکهحدود50کشتهودههازخمیبرجایگذاشت،
از آتش در محاصرهشده افراد پریدن یا اجساد از زیادی فیلمهای و تصاویر
باالیبرجبهکفخیابانوجودندارد.امااگرایناتفاقاتدرکشورهایدیگر
باشدتصاویرمربوطهدرهمهجامنعکسمیشود.برایمثالتصاویرحمالت
تروریستیدرکشورهایغیرغربیوبهخصوصخاورمیانهبهراحتیوبرایعموم
قابلدسترساست.ایننکتهکهغربخودرازیباتروامنتروسایرکشورهارا
زشتتروناامنترازآنچههستندنشانمیدهدباآموزشرویکردانتقادیو
سوادرسانهایبهمخاطبانقابلدرکتراستتااینکهبخواهیمتمامرسانههای

غربیرافیلترکنیم.
مقایسۀ پوشش جنگ یمن و سوریه: دررسانههایغربی تصویرخونینو
اماتصویرچندانیاززخمیهای مالینبچههادرسوریهنشاندادهمیشود،
یمننیست.بااینکهحوثیهاییمندروضعیتبسیاربدتریازمخالفانبشار
هستندوفقطبیماریوباجانهزاراننفرازآنانراگرفتهاست،امارسانههای
آوارة کودک یک میپردازند. سوریه در جنگ فجایع پوشش به فقط غربی
نخست بهخبر روز تاچند است کرده فوت مدیترانه درسواحل که سوری
جهانتبدیلمیشود،امادههاکودکیمنیراکهدریکمیهمانیعروسیبا
بمبپرتابشدهازجنگندةعربستانسعودیبهخاکغلتیدهاندکسینمیبیند.

سوادرسانهایباحفظآزادیبیاناینفریبهارابرمالمیکند.
اخبار ستارگان )celebrity( و بد آموزی های رفتاری: خوانندةمشهورزن
شخصی هواپیمای به سوارشدن حال در شدید پرخاشگری و عصبانیت با
خوداست.گزارشگرمیگوید:دلیلناراحتیشدیداینسلبریتیآناستکه
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خدمتکارشفراموشکردهلیوانمخصوصآبخوردناورابیاورد.
هدفچنینخبروگزارشهاییبرجستهکردنافرادمشهوراستکهباهم
برجستهکردنخوانندةموردنظر و برایطرح اینگزارشخبری رقابتند. در
ساختهشدهاستومیخواهداورابهصدراخباربیاوردتاکنسرتیکهقرار
استاجراکندبیشترفروشداشتهباشد.شوونمایشرفتارپرخاشگرانههم
نتیجةمشاورةتیمرسانهایاوبودهاست.امادخترنوجوانکشورجهانسومی
کهسوادرسانهایپایینیدارد؛فکرمیکندحاالکهبعدازیکسالباخانواده
بهیکیازشهرهایکشورشمسافرتکردهبهتراستبهبهانةاینکهدمپاییاو

جاماندهقهرکندتاازیکنظرشبیهآنسلبریتیمحبوبشود.
کاذب ناامنیهای ایجاد عامل رسانهها بسیاری موارد در خالصهآنکه
هستندکهموجبمیشوداحساسامنیتجامعهپایینبیاید،درصورتیکهبا
افزایشسوادرسانهایمیتوانجلویاینپدیدهراگرفت.برایمثالبایکوت
ایرانیوصدهامورد ناگواردرمراسمحجوکشتهشدنزائران خبریحادثة
دیگرنیازمندافزایشسوادرسانهایمخاطباناستنهفرستادنپارازیتبرروی

ماهوارههاومحدودکردنامکاندسترسیبهآن.
تغییرمهمامنیتیدیگرمربوطبهموضوعزباناست.درگذشتهدرستیا
غلطتالشمیشدباایجادمحدودیتبرایزبانهایقومیومحلیبهتقویتو
گسترشزبانملیکمککرد.امروزهکوچکتریناقلیتهایزبانیمیتوانندبا
هزینةبسیارکمیرادیو،شبکةماهوارهای،نشریةالکترونیکی،سایتخبریو
شبکةاجتماعیخاصخودراداشتهباشندوهمهنوعکاالوخدماتفرهنگی
رادرآنارائهکنند.انواعکتابها،فیلمها،نشریاتوترانههایاقلیتهایزبانی
امروزهبهراحتیقابلپخش،تکثیروانباشتاست.البتهدرستاستکهروند
جهانیشدنبرخیاززبانهامانندزبانانگلیسیرادرموقعیتیمنحصربهفرد
قراردادهوموجبفراموشیسایرزبانهاشدهاست،امااینروندطبیعیاست
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وبااستفادهازروشهایقهرآمیزوتبعیضآمیزبرخیازکشورهابراینابودی
زبانهایقومیومحلیکهپیامدهایامنیتیناگواریدارد،متفاوتاست.

7. مطالعۀ مورد ی: فیس بوك 
الف. قابلیت  باز و بي زمان و  مکان 

و قواعد ازطریق و است برخوردار قاعدهمند و منظم محیطي از فیسبوک
تنظیماتخاصخودبافردارتباطبرقرارميکند.فیسبوکهمانندیکپایگاه
اطالعرسانينیستکهارتباطفردباآنیکطرفهباشد.درفیسبوک،محیط
ازطریق مجازي محیط برقرارميکند. چندجانبه ارتباطي انسان با مجازي
فرد واميدارد. کنش به را او قرارميدهد، انسان اختیار در که قابلیتهایي
دراینمحیط،متنتولیدميکند،عکسوفیلمبارگذاريميکندوساختار
محیط، این در فرد ميدهد. شکل خود عالئق مبتنيبر تاحدي را شبکه
فعالوکنشگراست.دروبالگهانیزفردتولیدکنندةمعناومحتواست،اما
تفاوتفیسبوکباوبالگ،ایناستکهتولیداتمتنيوتصویريفردرادر
شبکهايازارتباطاتقرارميدهد.فردميداندآنچهدراینمحیطمينویسد
یابارگذاريميکند،درمعرضدیدواظهارنظرگروهيازدوستانخوداست؛
بنابراینانگیزةبیشتريبرايطرحدیدگاههايخوددارد.سهقابلیتشبکههاي
اجتماعيمجازيدرشکلدادنبهویژگيپویایيوجذابیتفیسبوکمؤثرند:
اول:بازبودنوامکانعضویترایگانهمةافراددرآن؛دوم:بهاشتراکگذاري
یکدیگر، همپوشاني با قابلیت سه این بيمکاني. و بيزماني سوم: تولیدات؛

محیطيازتکثرمعناومقابلهباتمرکزگرایيرابهوجودميآورند.
اساساًفیسبوکمحلمقابلهبااصولثابتوبهچالشکشیدنآنهاست.در
اینمحیط،ایدههاواصولثابتدرمعرضنقدوشکاکیتقرارميگیرندوهیچ
نقطةمرکزيوثابتيدرامانازنقدونظروشکوتردیدباقينميماند.فضاي
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بازنقدونظردرکنارقابلیتبيزمانيوبيمکانيفیسبوک،سببتشدیدروند
تمرکززدایيميشود.درفضايمجازي،زمانوفضادچارتغییروتحولشده
بهواسطة نیز زمان و بيمعناشدهاند کاماًل فواصلمکانيوجغرافیایي است.
ایمیل یک مثاًل است. شده جدا قبلي معناي از لحظهاي و آني ارتباطات
امکان مجازي فضاي در همچنین ميشود. ارسال نفر هزاران براي همزمان
حضورموازيومساويهمگاندریکمحیطمشترکودریکزمانمشترک

فراهمميشود)عاملی،7،1385ـ12(.
سایر همچون فیسبوک که بدینمعناست فیسبوک محیط بازبودن
ميتوانند فقط دولتها و دولتهاست سلطة از خارج مجازي، شبکههاي
ازطریقفیلترینگعضویتافراددراینشبکههارامحدودکنند.امامدیریت
اینشبکههاومحتوايمنتشرشدهدرآنها،دردستمدیرانآمریکایياین
از و اینشبکهها در افراد رایگان درکنارعضویت اینموضوع شبکههاست.
جملهفیسبوکسببشدهتاهرنوعسخن،عکسوفیلميدراینمحیط

منتشرشود.
بهاشتراک دیگران با را خود دیدگاههاي و نوشتهها اعضا فیسبوک در
موضوع این کنند. اعالم آن دربارة را خود نظر آنها دوستان تا ميگذارند
کمتر اطالعات نادرستي یا درستي دربارة بحث فرصت تا ميشود سبب
فراهمشود.بنابرایندرستيیانادرستيهرخبرومتنيکهمنتشرميشود،
ابراز )یعني آن »الیککردن« تعداد بهمیزان و افراد مشاهدة تعداد براساس
عالقهوپسندیدنیکمطلب(توسطاعضامشخصميشود.دراینمحیط،
بسیاريازحقایقازآنجاکهعالقةکاربرانرابرنميانگیزد،مهجورميماندو
اعتمادافرادرابرنميانگیزد.بيزمانيوبيمکانيدرفیسبوکمدیریتانتشار
اخبارواطالعاترابهیکنقطةمرکزينميدهد،بلکهتماماعضاازسراسر
کنند ایفا نقش غیرواقعي و واقعي مطلب نوع هر انتشار در ميتوانند دنیا
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را قدرت این کاربر هر به فیسبوک .)http://www.siasi.porsemani.ir(
میدهدکهچهمطالبواطالعاتیرابهاشتراکبگذارد.

ب( هویت سیال، متکثر و متعد د  افراد 
هرچندادعاميشودکههویتهادرشبکههاياجتماعيمجازيتاحديواقعي
فیسبوک در است. محیط این در هویتها سیالبودن مهم، نکتة اما است،
با بتوانند تا شوند ظاهر خود واقعي هویت با ميکنند سعي حدي تا افراد
این که نیست این بهمعناي موضوع این کنند. برقرار ارتباط خود دوستان
افرادنميتوانندهویتيکاذبداشتهباشند.هویتافراددراجتماعاتمجازي،
طبقة و نژاد جنس، ميتواند لحظه یک در فرد است. دیجیتال« »هویتي
اجتماعيخودراپنهانکندوباویژگيهايجدیدوکاذبجنسیتيونژادي،
هویتيجدیدبرايخودتعریفکندوبراساسآن،بهتعاملباهویتهايواقعي
فرهنگ ومحلي،کشور، بومي زبان دیگرسرزمین، بپردازد. دیگر یامجازي
مليونژاد،هویتافرادرادراجتماعاتمجازيتعییننميکنند،بلکهمنافع
مقطعي،محدودودرحوزةموضوعهایمختلف،افرادرادورهمجمعميکند

وهویتآنهاراميسازد)نورمحمدی،1389(.

پ( افزایش ارتباطات و اطالعات
فیسبوکمانندسایرشبکههایاجتماعیباافزایشسرعتوتعدادارتباطات،
ارتباطات قدرت کتاب در کستلز همانطورکه است. قدرتآفرین فینفسه
بهتفصیلشرحمیدهد،شبکههایارتباطیدرفضایمجازیموجبمیشود
بانوعیسازماندهی افزایشیابدوآنهابتوانند تاظرفیتوقدرتکاربران
خودجوشوشبکهایوباتبادلسریعاطالعات»ضدقدرت«راخلقکنند.
مطالعاتیکهدربارةنقششبکههایاجتماعیدرایجادوگسترشجنبشهای
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سیاسیومدنیانجامشدهاستبراهمیتاینقابلیتتأکیدداشتهاند.برای
مثالبدونوجودفیسبوکمیزانموفقیتجنبشوالستریتنیویورکیابهار

عربیبسیارکمترمیشد.
هرچندفناوریهاینوینارتباطیبهافزایشحجموسرعتانتقالاطالعات
منجرشدهاند،امااینویژگیباعثشدهتمرکزبررویهمةموضوعهاممکن
نباشد.درنتیجهکسانیکهبتواننددیگرانراهدایتکنندتابرچهموضوعهایی
تمرکزداشتهباشند،قدرتمندانفضایمجازیاند.بهسخندیگر»پیشرفتهای
فناوریمنجربهکاهشیچشمگیردرهزینةپردازشوانتقالاطالعاتشده
بهوجود را تکثیر" یا "پارادوکسوفور انفجاراطالعاتاستکه نتیجةآن و
آوردهاست.وفوراطالعاتبهکمبودتوجهمنجرمیشود.زمانیکهافرادغرق
درانبوهوحجموسیعاطالعاتیمیشوندکهپیشرویآنهاقرارگرفتهاست،
دانستناینکهبرکدامیکبایدتمرکزکرد،سختاست.توجهبهجایاطالعات،
بهمنبعکمیابیتبدیلمیشودوآنهاکهمیتواننداطالعاتارزشمندرااز
آشفتگیودرهمبرهمیتشخیصدهند،قدرترابهدستمیآورند.سردبیرانو
سرنخدهندگانمیتوانندمنبعقدرتآنهاییباشندکهمیتوانندبهمابگویند

برکجابایدتمرکزکنیم«)گزارشراهبردیرسانه،33،1390(.

ت( افزایش قد رت کنش گری
بدونشکرسانههایاجتماعیقدرتتأثیرگذاریوکنشگریافرادراافزایش
بابهاشتراکگذاشتن دادهاند.کاربرانشبکههایاجتماعی،ازجملهفیسبوک،
بهراحتی میتوانند مجازی فضای در خود خواستهای و مطالب اخبار،
جریانسازیکنندودرجامعهتأثیرگذارباشند.اگردرگذشتهفقطروزنامهنگاران
وسیاستمدارانبودندکهمیتوانستندبررویافکارعمومیتأثیرداشتهباشند؛
امروزههرکاربریمیتواندبررویافکارعمومیتأثیرگذارباشد.برایپخشخبر
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گمشدنیککودکدیگرنیازیبهنمایشعکسوخبردرتلویزیونویاچاپ
آگهیدرروزنامههانیست،شبکههایاجتماعیبهراحتیاینامکانرابرایهمة
کاربرانفراهممیکنند.دیگرنیازینیستبرایفراخوانمشارکتدرموضوعی
سلسلهمراتباداریطیشودویاباپخشبیانیهوشبنامهاطالعرسانیشود.

ث( تد اخل محیط خصوصي و عمومي 
ازویژگيهايبارزفیسبوککهدرهماننگاهاولیهخودنمایيميکند،نمایش
زندگيخصوصيفرددرمحیطعمومياست.اگرفرددرحوزةواقعيازسر
اضطرارواجبارودرچارچوبمحدودیتهايمحیطي،عالیقوخواستههاي
خودرابروزميدهد،درحوزةمجازيمبتنيبرخواستدروني؛بهابراز،ترسیم
وپيگیريعالئقخوداقدامميکند.درواقع،فناوريهاينوینامکانميدهند
تاافرادفضایيشخصيوخصوصيدرفضايمجازيبرايخودداشتهباشند
ارتباطي ابزارهاي از بهرهگیري با خود براي جدیدي خلوت بدینترتیب، و
اینفضاپیامهایيبدونآگاهيدیگرانردوبدلميشودو ایجادکنند.در
قرارمالقاتهایيتنظیمميشودکهغیرقابلنظارتوناملموساست.دراین
فرد شود. عمومي و خصوصي حوزة تداخل عرصة مجازي محیط وضعیت،
شکلي هر به قانون، و عرف همچون بیروني محدودیتهاي به توجه بدون
ميشود. ظاهر فیسبوک ازجمله و مجازي شبکههاي در دارد، تمایل که
قانونوعرفجامعهاست.محیط قبال فرددر اینموضوع،گویايمقاومت
فیسبوکمخالفتباالگوهايرسميجامعهوحکومترابرايفردعاديجلوه
الگوهاميانجامد ميدهدوکمکمبهایجادروحیةمقاومتفرددرقبالاین

.)http://www.siasi.porsemani.ir(
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8. امنیت؛ فرهنگی یا امنیتی
»انسانهادرطولتاریخروشهاوابزارهایگوناگونیرابرایایجادامنیتدر
آژیرهای تا دیوارکشی و سگ واقواق از گرفتهاند؛ بهکار مختلف حوزههای
خطرودوربینهایمداربستهوازارتشوتسلیحاتنظامیتانظامهایبیمه
امنیتهستند.حتیفلسفة افزایش و ایجاد برای اجتماعی؛همگی تأمین و
وجودیقوانینبهایجادنظموامنیتدرجامعهبازمیگرددوقانونگرایییکی
.)Gill, 2006: 38-42(»ازمهمترینراهکارهایایجادامنیتدرجامعهاست
را امنیت بارویکردوروشهایقدیمیمیتوان آیا ایناستکه اماپرسش
ایجادوحفظکرد؟بهنظرمیرسدبرخیازراهبردهایامنیتیمانندسانسورو
فیلترکردندسترسیهادرواقعادامةهمانرویکرددیوارکشیاندکهفقطظاهر
خودراعوضکردهاند.گفتنیاستدرگذشتههمهرچندراهبرددیوارکشی
ضامنامنیتجانومالافراددربرابرهجومبیگانگانبود،امابرخیازتهدیدها
ازتماماینحصارهایامنیتیعبورمیکردند.برایمثالهیچبرجودیواری
نتوانستجلویبیماریهایواگیردارمانندوبارابگیردوامنیتمردمراتضمین
کند.بههمیندلیلافرادهوشمنددریافتندکهتهدیدهایجدیدبهرویکردهای
جدیدامنیتینیازدارند.مکسویینیدراینبارهمیگوید:»هرگاهبهامنیت
میاندیشیمدوتصویرازآندرذهنمانتداعیمینماید.امنیتبهصورتاسم
کهشیئیمحکموصلبیچونقفل،آژیریاسالحرادرذهنتداعیمیکند؛
ابزارهاییکهبرایحراستوحفاظتدرمقابلهباحملهیاتجاوزبهکارمیآیند.
درتصویردوم،امنیتاشارهبهسرمایهگذاریآتیهملک،سهام،بیمهخدمات

درمانیویافرزنداندارد«)مکسویینی،55:1390(.
قضاییباشد؟غیرمنطقی اینپرسشکهآیاامنیتبایدفرهنگییاپلیسیـ
است؛زیرابرایایجادوحفظامنیتهردوبعدفرهنگیوهمچنینپلیسی
ـقضاییضروریاست.اماپاسخبهاینپرسشکه»اصلوپایةامنیتباید
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ریشه که امنیتی میرسد بهنظر است. منطقیتر امنیتی؟ یا باشد فرهنگی
درفرهنگوباورهاوارزشهایفرهنگیداشتهباشدباثباتتروانسانیتراز
بانیرویپلیسیایجادشدهباشد.برخیازدالیلاین امنیتیاستکهصرفاً

ادعاعبارتنداز:
1.امنیتیکهبازوروتهدیدوترسازوجودپلیسوزندانایجادشود،همیشه
نیازمندتقویتوگسترشبیشتراست،زیرااگرافرادازتهدلوجانبهباوری
نرسیدهباشندوبهصرفوجودپلیسوترسازتنبیهبهآنگردننهادهباشند
زد. خواهند امنیت مخل اقدام به دست شود فراهم شرایط بهمحضاینکه
برایمثالاگرحفظوامنیتمحیطزیستوجنگلهاوحیواناتراصرفاًبا
محیطبانانوشکاربانانتأمینکنیمبهمحضکوچکترینضعفوخللیدر
چنیننظارتی،افرادبهغارتجنگلوشکارحیواناتوتخریبمحیطزیست
نهادینه افراد باور در زیست امنیتمحیط و اگرحفظ اما پرداخت. خواهند
شودوازکودکیودرخانوادهاحترامبهحیواناتوحفظمحیطزیسترایاد
بگیرنددربزرگسالیحاضرنیستندبرایتفریححیواناتراشکارکنندیابرای
سودراحتتردرحاشیةشهرهازبالةساختمانیبریزندیادرختانجنگلرابه

ذغالتبدیلکنند.
2.گفتمانهایفرهنگینگاهمثبتوانسانیوگفتمانهایپلیسینگاهمنفیو
بدبینانهبهانساندارند.گفتمانوراهکاریهایپلیسیـامنیتیموجبتعالی
البتههمیشهودرهمةجوامعافرادیوجودخواهندداشت انساننمیشود.
کهمیخواهندازهرراهیکهشدهبهمقاصدخودبرسندوهیچنگراناین
همنیستندکهاقداماتآنهاممکناستامنیتدیگرانرابهخطربیندازد.
روشناستهمزمانباکارفرهنگیبایدباتوسلبهنظارتوکنترلپلیسیو
قضاییاینگونهافرادتأدیبوامنیتدرجامعهحفظشود؛امااینشرایطنباید
موجبکنارگذاردنگفتمانفرهنگیوتمرکزصرفبهگفتمانپلیسیبرای
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دانشجویان تفکیکجنسی موضوع آن سادة بسیار مثال شود. امنیت حفظ
درکالسهایدرسبهبهانةمزاحمتبرخیازافراداست.نبایدبهدلیلوجود
معدودیدانشجوکهمشکلروانییاتربیتیدارندومزاحمدیگرانمیشوندو
یافکرمیکنندهمهمزاحمآنهاهستند،موضوعحجابراازگفتمانفرهنگی
خارجوبهگفتمانامنیتیواردکرد.تفکیکجنسییکراهکارامنیتیاست
کهذاتانسانراشروروشیطانیمیداندواعتقادچندانیبهکارآییروشهای
فرهنگیندارد؛زیرامیخواهدباایجادمحدودیتدررابطهوهمنشینیافراد،

امنیتآنانراتأمینکند.
قراردادن هدف بهجای پلیسی محدویت و ترس اینکه احتمال و امکان .3
مواردوعواملناامنیهمةفضاوافرادوجامعهرادربرگیردبسیارزیاداست.
عالوهبراینهرچهبهکارگیریزوروتهدیدبیشترشوداحتمالتبدیلشدنآن
بهخشونتبیشترمیشود.دودلیلبرایتبدیلزوربهخشونتوجوددارد؛
آنکه احتمال کنیم استفاده زور از گستردهتر و بیشتر هرچه نخستاینکه
بهکارگیریزورموردچالشوایرادقرارگیرد،بیشترمیشود.زمانیهمکه
زورموردپرسشوایرادباشدپذیرشمردمیخودراازدستمیدهدومردم
آنرابهدیدةخشونتنگاهمیکنند.دلیلدومایناستکهبهکارگیریدائم
وگستردةزورموجبمیشودکهخاصیتخودراازدستدادهومجبورشویم
کههموارهزوروفشاربیشتریواردکنیم.دراینحالتهماحتمالدستزدن

بهخشونتبیشترمیشود.
بهطورخالصهگفتمانزوربایدبهعنوانیکابزارتکمیلیدرکنارابزارهاو
سازوکارهایفرهنگیقرارگیرد،نهاینکهخودبهابزاراصلیوعمومیایجاد

امنیتتبدیلشود.
ازمنظریدیگرمیتوانگفتکهدرمحیطامنیتیجدید،افزایشسرعت،
ظرفیتوانعطافپذیریگردشاطالعاتسببشدهکنترلدولتهابرورود
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آزاد دسترسی میکنند سعی که دولتهایی دشوارشود. اطالعات خروج و
را آن اجتماعی و اقتصادی زیانهای مجبورند کنند کنترل را اطالعات به
مانندباقیماندندرسطحپایینتوسعهیافتگیتحملکنند)آلبرتس،1385:
که ایجابمیکند مجازی فضای و اینترنت ویژگیهای دیگر، بهسخن .)53
برایحفظامنیتدراینحوزهسرعتوانعطافپذیریمسئوالنومشارکت
آگاهانةمردمبیشترشود.درهمینزمینه،پژوهشگرانحوزةسیاست،قرن
بیستویکمراعصردموکراسیمستقیمودموکراسیمشارکتیمیدانندکهدر
آنافرادجامعهبهاحزابوافرادشناختهشدهپشتکردهوبهدنبالآزمودن
راههایجدیدهستند.انتخابترامپدرامریکاومکروندرفرانسهمصادیقی
ازاینوضعیتاست.آنچهدراینجامهماستایناستکهدیگرنمیتوان
بهپشتوانةاحزابقدیمیویاایجادساختارسلسلهمراتبیقدرت؛امنیترادر
فضایسیاسیتضمینکرد.اتفاقاًبایدبابازکردنفضایجامعهوفراهمآوردن
زمینههایتعامل،گفتوگوونقادیبیشترامکانظهورجریانهایپوپولیستی

وفاشیستیرابهحداقلرساند.
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فصل چهارم
نتیجه گیری 
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درحوزةرسانههاوفناوريهاينوینارتباطيهمیشهپرسشهایيازایندست
مطرحبودهاست:

ـآیافناوريهاينوینارتباطيبهآزاديافراددامنزدهیابافراهمکردنامکان
نظارتبیشترآنهارامحدودترکردهاند؟

انسانهارابههمنزدیکتر ایمیل( اینفناوريها)برايمثالموبایلو آیا ـ
کردهیاموجبدوريبیشترآنهاازیکدیگرشدهاند؟

ـآیاشبکههايماهوارهايواینترنتيهویتجوامعراازبینبردهیاموجب
گسترشآنشدهاند؟

یا شده خشونت و ناامنی گسترش موجب ارتباطي نوین فناوريهاي آیا ـ
برعکسآنراکنترلکردهاند؟

ـآیااینفناوريها،قدرتوسلطةغولهايرسانهايراافزایشدادهیابرعکس
قدرتآنهاراکاهشدادهوکنترلآنهابراخباروافکارعموميراشکستهاند؟
دقیقاًدرپاسخبهچنینپرسشهایياستکهميفهمیمفناوريهاينوین
ارتباطيمانندماهوارهوشبکههايماهوارهاي،اینترنتوقابلیتهايآنمانند
شبکههاياجتماعي،وبالگها،ارتباطاتالکترونیکيوموبایلو...شمشیرهاي
دولبهاياندکهکاربردهايدوگانهدارند.ازدوربینموبایلميتوانبرايثبت
باآن برعکس یا استفادهکرد بهدستگیريمجرم یکصحنةجرموکمک
فیلميگرفتواخاذيکرد.ميتوانوبالگيراهانداختوبرايحفظوتقویت
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اخالقتالشکردوبرعکسميتوانباآنمروجبياخالقيبود.بههمیندلیل
بهطور تهدیدات و فرصتها ایجاد مصداق نوین؛ فناوريهاي بحث که است
چرخ یا و اتومبیل نیست، فناوريها این به منحصر این البته است. توأمان
گوشتهم،فرصتوتهدیدخودرادارد.امادرتکنولوژيهاينویناینفرصت
وتهدیدبرجستهترشده،زیراقدرتوقابلیتاینوسائلبیشتراست.دریک
کالمبایدگفتاینوسائلبهانسانقدرتبسیارزیاديميدهند.اینکهازاین
قدرتدرچهراهياستفادهشودربطيبهوسیلهنداردودرکنترلانساناست.
اوستکهتصمیمميگیردازاینوسائلدرچهراهيوبهچهشکلياستفاده
کند.بنابراینبایدتمهیداتقانونيوامنیتیدرمواردحادواستثناییباقدرت
وجدیتتماماجراشودامادرمواردعمومیتربایدباتأکیدبرابعادفرهنگیبه

انجاماصالحاتدرذهنوباورافرادپرداخت.
است. تهدید و وجودخطر عدم بهمعنای امنیت شد؛ گفته همانطورکه
خطروتهدیدیکهممکناستجان،شغل،سالمتی،محیطزیست،خانواده،
اخالقویاسبکزندگیافرادوجامعهراهدفقراردهد.درکشورهایجهان
سوممفهومامنیتبهشدتتقلیلیافتهوفقطبهامنیتجانیافرادمحدود
شدهاست.درصورتیکهبارشدوتوسعةجوامعابعاددیگرامنیتنیزمطرح
میشود.برایمثالفقطدرحوزةامنیتاقتصادیباموضوعهاییمانندامنیت
شغلی،امنیتمحیطکار،امنیتسپردهگذاری،امنیتسرمایهگذاری،امنیت
محیط امنیت مانند دیگری حوزههای همچنین داریم. سروکار و... تجاری
زیست،امنیتقضایی،امنیتآموزش،امنیتعبورومرورازخیابانها،امنیت
روانیو...نیزمطرحمیشود.جالبتوجهاینکهخطراتیکهدراینحوزهها
جانافرادراتهدیدمیکندممکناستبسیاربیشترازتهدیدهایتروریستی
وانواعبمبگذاریهاباشد.برایمثالدربسیاریازکشورهاتعدادکسانیکه
دراثرحوادثجادهایویاانواعآلودگیهایزیستمحیطیمانندآلودگیآب
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وآلودگیهواجانخودراازدستمیدهند،بسیاربیشترازکسانیاستکه
ازاقداماتتروریستیصدمهمیبینند.

ایننیست به امنیتدرحوزةفرهنگ،فقطمحدود ایجاد این، عالوهبر
کهدرسالنسینمایاکنسرتموسیقیبمبیمنفجرنشود؛بلکهامنیتکارو
فعالیتهنرمندانوسرمایهگذارانبخشفرهنگوهنرهمبسیارمهماستو
نبایدازآنغافلشد.اگرهنرمندیپسازخلقیکاثرهنریخودآناثررا
درمعرضخطروتهدیدببیند،درناامنیبهسرخواهدبرد.سرقتهایادبیو

یالغوغیرقانونیکنسرتهایموسیقیمصادیقیازاینناامنیهاهستند.
و فرهنگی شکلهای به ممتازی جایگاه امنیت، میدان »بازصورتبندی
نمادینقدرتاعطانمود...باتعریفامنیتبرحسبشکلهایفرهنگ،میدان
امنیتمتحولشدوبهصورتمیدانیدرآمدکهدرآن،شکلهایفرهنگیو
نمادینقدرتتعیینکنندهوحیاتیگردیدند«)ویلیامز،15:1389(.ازطرف
دیگر،ظهورشبکههایاجتماعیشرایطجدیدیراایجادکردهاستوبرای
از تعریفورویکردجدیدی تا اینوضعیتجدیدضروریاست با رویارویی
»امنیت«ارائهشودوبراساسآنموضوعوحدودمسائلامنیتیبازتعریفشود.
قائم، )منتظر زیستخودمختار« تداوم ازشرایط »برخورداری را امنیت اگر
23:1390(بدانیم؛آنگاهبایددربسیاریازسیاستهاوراهبردهایامنیتی
خودتجدیدنظرکنیم.برایمثالهرگونهتعریفومرزبندیازامنیتکهشامل
حوزةخصوصیافرادشودباشکستروبهروخواهدشد.مدیراندولتینباید
درحوزةفضای پیامهایخصوصیشهروندان انتشار به باصراحت و بهتندی
مجازیواکنشنشاندهند.اگردرگذشتهبهاشتباهباحضوریکهنرمندیا
مجریتلویزیونیدریکمیهمانیخصوصیبرخوردیامنیتیمیشد،چنین

برخوردیامروزهزینههایبیشتروکارآییکمتریدارد.
بهگفتةژوفریریوسکشورهایجهانسوممبتالبهاستراتژیغلطتالش
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براینظارتوکنترلتمامعیاررسانههابرایحفظاستمرارثباتسیاسیخود
هستندوامنیتوثباترادرنبودهرگونهنقدوارزیابیمیبینند.باریبوزان
هممیگوید:مشکلعمدةکشورهایجهانسومیایناستکهتلقیدرستی
افزایشتمرکزقدرتدولتو با بههمیندلیلصرفاً و ندارند امنیتملی از
)افتخاری،1379الف: امنیتهستند ایجاد بهدنبال نظامی نیروهای بر تکیه
1۴2(.درواقعدرعصرجهانیشدنوباگسترشتکنولوژیهاینوینارتباطی
بهتریناستراتژیسیاسیبرایحفظامنیت،گسترشهرچهبیشتردموکراسی
در هرچند است. جامعه امور در شهروندان مشارکت شرایط فراهمکردن و
اما ایفامیکنند، عمل،حکومتهاوقلمروهایجغرافیاییهنوزنقشمهمی
پراکندگیقدرتچیزیاستکهدراینحوزهبارزاست.بههمیندلیلبرخیاز
کارشناساناینترنترابهعنوانپایانکنترلحکومتهاو»مرگفاصله«ترسیم
کردند.باتوجهبهشرایطجدیدقرنبیستویکمبهویژهگسترشتکنولوژیهای
نوینارتباطیورسانههایاجتماعیضروریاستتارویکردبهقدرتوبهتبع
آنرویکردبهامنیتبازتعریفشود.دراینمسیردرنظرگرفتنپیشنهادهای

زیرامریحیاتیاست.
1.درجامعةشبکهایوباگسترشرسانههایجدیداجتماعیامکاندسترسی
است. یافته بیسابقهای افزایش شهروندان اجتماعی مشارکت و اطالعات به
ازآنجاکهارتباطاتدیگربهطورسلسلهمراتبیوازچندکانالمشخصنیست؛
در نیست. کانالیزهشده و سلسلهمراتبی موضوعی هم امنیت حفظ بنابراین
با متناسب باید که است شبکهای موضوعی هم امنیت شبکهای؛ جامعة
ارتباطاتسریعوسیالدروناینکانالهاشکلگیرد. کانالهایبیشمارو
رویکردهایسنتیحفظامنیتکهبنیادشبرمحدودکردنآگاهیومشارکت
مردمباشد،امروزهکاربردچندانیندارد.درهمینراستاوبرایتحققافزایش
مجازی فضای در امنیت حفظ راهبرد مهمترین بهعنوان رسانهای« »سواد
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در موجود سایتهای بررسی برای گفتوگو و نقد فضای میشود پیشنهاد
شبکههایاجتماعیفراهمشود.برایمثالسایتتلگرامییکآبدارچیکه
روزیبابیانسادگیزندگیخودوزیباییهایروستایمحلتولدشوتوسط
رسانههایدولتیمشهورشد،امروزمبلغمصرفگراییوتبلیغبرندهایتجاری
تحلیل و تجزیه قابل و بسیارآسیبزا مردمشدهکه اعانههای وجمعآوری

است.
ارتباطات پارادایمیدرحوزةقدرتو باشیفت باشروعقرنبیستویکم .2
روبهروییمکهمعنایفرستنده،گیرنده،پیام،دروازهبانیخبری،بایکوتخبری،
است. داده تغییر را غیره و رسانهای امنیت رسانهای، قدرت رسانه، مالکیت
از را خود سابق معنای امروزه خبر« »دروازهبانی مفهوم هرچند مثال برای
دستداده،امادبیرانبخشهایمختلفخبریرسانههایدولتیهمچنانبه
همانتعریفازدروازهبانیخبروفادارند.همچنینباگسترشاینترنتورشد
کمیوبهویژهکیفیرسانههایاجتماعیدرفضایمجازی؛نقشرسانههای
سنتیمانندروزنامههاورادیووتلویزیوندرشکلدهیبهافکارعمومیبسیار
کاهشیافتهاست.امروزهسایتهایخبری،شهروندخبرنگارانوشبکههای
اجتماعینقشبسیارپررنگیدرشکلدهیبهافکارعمومیدارند.شهروندان
یاشروعبخشخبری اخبارمنتظرچاپروزنامههاو برایدریافتوتفسیر
کانالهایتلویزیونینمیمانند.آنهابهراحتیوباسرعتبهشبکههایاجتماعی

مراجعهونیازهایخودرابرطرفمیسازند.
با که اجتماعی شبکههای و اینترنتی ارتباطات در سرعت افزایش .3
نوآوریهایتکنولوژیکیهمراهاستموجبشدهتاقشرجواندراینحوزهها
حضوربیشتریداشتهباشند.امروزهمخاطباصلیوگروههدفاصلیحفظ
نوجوانانآنجامعهاند.درحالیکهدر و درجامعةجوانان امنیت وگسترش
راتضمینمیکرد امنیتجوامع اجتماعیکه صدسالقبلمهمترینگروه
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جوانان قشر ازآنجاکه بودند. سنی( )بهلحاظ باتجربه افراد و ریشسفیدان
فرهنگخاصخودرادارد؛استراتژیهایامنیتیبایدمتناسببااینفرهنگ
سایر و اجتماعی شبکههای در حضور امنیت باالبردن شود. تدوین و تهیه
فعالیتهایفرهنگیازحضوردرسالنهاینمایشگرفتهتافعالیتشهروند

خبرنگاریبدونمشارکتقشرجوانحاصلنخواهدشد.
۴.قدرتبهشکلچهرةاول)دربرداشتدموکراتیکآن(وچهرةچهارم)یعنی
یافتهاست.بهسخندیگر، ازپیشاهمیت پخشوسیالشدنقدرت(بیش
رسانههادردسترسبخشبزرگتریازجامعه)وشایدهمگان(قرارگرفتهو
تعریف اساس همین بر است. جریان در جامعه مویرگهای تمام در قدرت
پذیرفت و بایدکنارگذاشت را پایینقدرت به باال از و تفسیرمکانیستی و
کهقدرتدرشبکهایازروابطپیچیدهشکلمیگیرد.امروزهسیاستمداران
در ناگزیرند آنها نیازمندند. مخاطبان با چهرهبهچهره و مستقیم ارتباط به
با و باشند داشته ومشارکت الکترونیکیحضور و میدانهایجدیدمجازی
مخاطبان،هوادارانوحتیمخالفانخودگفتوگوکنند.دراینمسیرتعریفو

ایجادامنیتهمبایدبامشارکتمردمونگاهازپایینشکلبگیرد.
بههمینترتیببایدرویکرددوقطبیبهموضوعقدرتوبهتبعآنامنیت
دوگروه از نهحتی و ودشمن دوگروهخودی از نه کنارگذارد.جامعه را
پوزیسیونواُپوزیسیون،بلکهازدههاوصدههاگروهسیالتشکیلشدهاست
کهبراساسموضوعها،منافعوشرایطمتنوعدرحالتغییرند.بههمیندلیل
ناامنی، باهرگونهبحرانو ارتباطاتایجابمیکندبرایمقابله شرایطعصر
اصولیمانندتکثرگرایی،مداراوتفاهمرادرسیاستگذاریهایامنیتیلحاظ

کنیم.
5.اگرازقدرتوجنگنرمسخنمیگوییموبهآناعتقادداریم،بنابراین
بایداستراتژیقدرتوجنگسختوبرخوردهایفیزیکیمانندفیلترینگ،
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جنگ استراتژی و گذاشت کنار را راپل عملیات و خبری بایکوت سانسور،
میرسد بهنظر کرد. جایگزین را رسانهای سواد و گفتوگو اقناع، یعنی نرم
به خود اجتماعی، رسانههای با مواجهه در استراتژیجنگسخت بر اصرار
نیرویپلیسی از امنیتتبدیلشدهاست.مردم برای موضوعیتهدیدکننده
یا و میدهد انجام راپل عملیات ماهواره بشقابهای جمعکردن برای که
خوانندگانویدیویهپی1رادرکمترازچندساعتدستگیرمیکند،امادر
مقابلاسیدپاشیکارینمیکندرضایتندارندواینعدمرضایتوبیاعتمادی

تهدیدامنیتیبسیاربزرگتریاستکهبایدبرایآنفکریکرد.
6.باوجودتغییردروضعیتگذشتهوشکلگیریشرایطجدیدهنوزبرخی
ازافرادفکرمیکنندبافشاربرمطبوعاتوتعیینخطوطقرمزمتعددبرای
بر اینفشارمضاعف راکنترلوهدایتکنند. افکارعمومی آنهامیتوانند
افکار به درشکلدهی آنها قدرت روندکاهش باعثمیشودکه مطبوعات
بازیادشدنفاصلةبینمردمومطبوعات؛اعتماد عمومیشدیدترشود،زیرا

مردمبهرسانههایسنتیمانندمطبوعاتکمترخواهدشد.
و احساسی رفتارهای آن در که است هیجانی فرهنگی ایرانی، فرهنگ .7
غیرعقالنیبسیارزیاداست.اینشورواحساسبهخصوصدرفضایمجازی
ثانیاً افرادمشخصنیست؛ دراینفضاهویت چندینبرابرمیشود،زیرااوالً
سرعتانتشارپیامورفتارهایآنیبسیارباالست.برایمثالبرخوردبدوزشت

باسیما،ضمن درگفتوگو تهران انتظامی نیروی فرماندة .»سردارساجدینیا،  1
تأییدبازداشتاینافرادگفتهبودکهایندخترانوپسرانطیدوساعتشناسایی
خبر انتشار از پس اندک فاصلهای با شدهاند. دستگیر همه ساعت شش ظرف و
دستگیریاینششنفر،بلومبرگ،گاردین،نیویورکتایمز،هافینگتونپست،بازفید
بهپوششمتنوحاشیهماجراپرداختند.چندساعت ودههارسانةمعتبرجهانی
پسازپخشاینگزارشازتلویزیونسراسریایران،موجهایمتعددیدرشبکههای

اجتماعیبهزبانفارسیوانگلیسیبرایآزادیآنهابهراهافتاد«.
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)فوتبالیست مسی یا ایتالیایی( )والیبالیست زایتسف ایوان با ایرانی کاربران
آرژانتینی(درمسابقاتجامجهانیوهمچنینانزجارآنهاازیوسفاباذری
)جامعهشناس(درمراسمتدفینعلیرضاپاشایی)بهدلیلنقدیکهبرحضور
پوپولیستیجواناندراینمراسمداشت(،نشاندهندةفضایاحساسیحاکم
بررسانههایاجتماعیاست.دراینفضاحمایتوترویجپوپولیسمرسانهایاز
مداحساالریگرفتهتااخبار20:30،تضعیفکنندةامنیتاستوبایدحداقل

توسطنهادهایدولتیحمایتنشود.
8.یکیازراهبردهایافزایشامنیتاحترامبهقانونوقانونگراییاست.در
جوامعنویناحترامبهقانونضامناصلیبرایحفظامنیتبهشمارمیآید.
و قرارگیرد کار دستور در باید قانونگرایی حوزة در فرهنگسازی بنابراین
پرداختهمیشود، قانونگرایی و قانون به درآنها فرهنگیکه برنامههای از

حمایتشود.
قائلشد.حفظ تفاوت با»مصونیتفرهنگ« بین»امنیتفرهنگ« باید .9
باورهاوآدابرسومدرمقابلهرنوعتغییریبهمعنای ومصونیتارزشها،
امنیتفرهنگنیست،بلکهبهمعنایمصونیتفرهنگاست.مصونیتفرهنگی
موضوعیسیاسیوامنیتیاستوبارزتریننمونةتاریخیآنحکومتدوران
استالیناستکهدرآندورهفرهنگبهمقولهایسیاسیوامنیتیتبدیلشده
بود.امنیتفرهنگفقطبهمعنایمصونیتفرهنگیعنیحفاظتازارزشهای
سنتیوموجودفرهنگینیست،بلکهبایدشرایطرابرایشکلگیریارزشهای

جدیدکهتناسببیشتریباشرایطونیازهایجدیددارند،فراهمکرد.

پیشنهاد  برای مطالعات آیند ه
بدونشکبرایبرخیازافرادبرگزارییککنسرتموسیقیمعضلیامنیتی
بسیار افراد برای اما میکند، تهدید را جامعه ارزشهای و اخالق که است
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یا آدمربایی پروندههای پیگیری در پلیس استسهلانگاری ممکن دیگری
کوتاهیمقاماتقضاییدربرخوردبابدهکارانبانکیمعضلامنیتیمهمتری
باشد.اینکهآیاورودسگبهپارکهابیشتراخالقجامعهرافاسدمیکندیا
گسترشدروغگوییودوروییجایبحثوبررسیبیشتردارد.بهسخندیگر
امنیتی ازطرفجامعهسخنبگویدومدعیبروزمعضلی »هرکسمیتواند
:1390 سویینی، )مک گرفت؟« جدی را ادعا این باید زمانی چه اما شود.
132(.پاسخگوییبهچنینپرسشهایینیازمندانجاممطالعهایجداگانهاست

کهپیشنهادمیشوددردستورکارقرارگیرد.
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