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 مقدمه

مورد نظر  یپلماتیکتنها، در چارچوب معادالت د یاییجغراف یبدل شده است که در آن مرزها یجهان یا امروز به دهکده یایدن

و به  یعموم یا یجمع های را فراهم آورده است. منظور از رسانه یفکر یمحدود شدن مرزها یهو ابزار رسانه، زمن گیرد یقرار م

 به یدجد های و از تمدن ی باشندم یریهستند که مورد توجه تعداد کث یلاز وسا ته ایدس یارتباط جمع یلوسا یگرد یرتعب

 باشد. اکنون آن عده ای افکار و ها است که انتقال دهنده فرهنگ یله ایهر وس یمعنا رسانه به یگر،د به بیان. آمده اند وجود

 یها فشرده، شبکه یها لوح ینترنت،ماهواره، ا تلویزیون، رادیو، مجالت، ها، ههمانند: روزنام یلیاست وسا یفتعر این مصداق چه

و سپس  یاسیس تبلیغ هدف آمدند، وجود به یرسان با هدف اطالع یجمع یها اگرچه رسانه ی باشند. بنابراینم یرهو غ یاجتماع

 .(1391، یاراحمدی) رسانه شد  به موازات آن وارد عرصه یفرهنگ یرگذاریتاث

موج دوم که  های و برخالف رسانه ی آوردفراهم م یاسیو س یاجتماع یروهاین ینتعامل ب یبرا یدیامکان جد نوین ه هایرسان

ی خود را ارسال م یامپ یهسو یک صورت ثروت بوده و به صاحبان قدرت و یاردر اخت ابزاری به صورت ها رسانه ینعمده ا

را  یهدوسو یو در دسترس بودن امکان گفتگو یارزان دلیل به یجتالید ه هایسانر می دادند، شکل را ها توده یتو ذهن داشتند

توان مبادله اطالعات در سطح جوامع  یشو افزا یننو رسانه های گیری حاصل در ارتباطات و شکل تحول .ی آوردفراهم م

 یرا که در گذشته ابزار یباطارت یکارکرد ابزارها یدر جهان معاصر شده است. این امر از طرف یدیجد یگرانموجب ظهور باز

انسان را متاثر ساخته و از طرف دیگر بر سایر وجوه مهم  حیاتنموده و کل  یچیده تربود، پ یامو پ یانتقال معان یساده برا

 منشأ نوین های و رسانه یارتباط یننو نظام های بینیم، می اکنون به طوری که است نهاده تاثیر شدت زندگی اجتماعی نیز به

 یبرا ی،منف پیامدهای برخی ظهور با البته و اند در جهان شده یو نظام یاقتصاد یاسی،در عرصه قدرت س عظیم تتحوال

 های شبکه یقکه اکنون از طر اطالعاتی مثال، به عنوان. آورده اند وجود را نیز به یمشکالت یو استقالل جوامع انسان یتامن

 دیگر و همراه تلفن های همچون امکاناتی یا و ماهواره ای های کنار شبکه ( درغیره و یوتیوپ تویتر، بوك، فیس) اجتماعی

 ییکه توانا شهروندانی همچنین. است کنترل قابل ها کمتر از طرف حکومت ی شودنوین تولید و ارسال م رسانه های اشکال

و در همان حال  یافتهرگوشه جهان در اطالعات روزآمد را از ی توانندم راحتی دارند، به یاردسترسی به این امکانات را در اخت

 و شکسته اند درهم را مرزها گونه این ید،جد های دهند. رسانه رارمخاطبان خود ق یارکرده و در اخت یدنو تول یاطالعات

سبب  یدجد یوهبه ش یانجام دهند. از طرف دیگر اطالع رسان ی تواننددر مقابله با آن نم چندانی کار اغلب نیز هاحکومت

-بهنمایند.  یینرا خود تع یشخو یمنبع اطالعات ی سازدشده و افراد یا مخاطبین را قادر م یداخل های ن انحصار رسانهشکست

تغییر یافته  یاطالع رسان یو انحصار یسنت هاییوهو به زیان ش یارتباط یدجد هایتکنولوژی نفع به زمان بینیممی هک گونه

 .(1376، کرمی) است

 یتمفهوم حاکم یا گونهبه دهند یارائه م ینترنتو در راس آنها ا یاطالع رسان هاییستمو س یاجتماع هایکه شبکه خدماتی

 به یتیکژئوپل یفضا مرزها ینباشند. در ا ی تفاوتنسبت به آن ب توانند نمی ها دولت دیگر که اند کشانده تحلیل به را هادولت

 هاییتکنولوژ یهکه در سا یدی. در واقع، امکانات جد(1384، دیاحم) دهند یدست م زخود را ا یتو حساس یتاهم تدریج

اعمال  یرانا یژهکشورها به و یداخل یترا بر امن یفراوان های شده است، چالش یجادا یبشر امروز یبرا یدجد یمجاز یارتباط

بر  یریچه تأث یمجاز ایه سؤال است که رشد شبکه ینبه ا سخ گوییو پا یبررس یحاضر در پ مقالهراستا،  یندر هم ی کندم

 دارد؟ یرانا یمل یتامن

 ادبیات تحقیق 

ای شده، ارتباطات در که در کتاب سیاست رسانه« های جدید تأثیر رسانه» ( در مقاله ای تحت عنوان 1389راسل نیومن )

است به این امر  آینده دموکراسی توسط مسعود آریایی نیا ترجمه و در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده

های که کاهش هزینهشود اما آنچه مبرهن است اینپردازد که اگرچه فرضیات مختلفی در رابطه با تأثیر این رسانه مطرح میمی

-تبیین تأثیر فناوری (1390، سلطانی فر) تر شهروندان بستگی دارد. در مقالهاطالعات سیاسی به میزان مشارکت و توجه افزون

امروزه کنند که ارتباطات چاپ شده، عنوان می -های سیاسی و اقتصادی که در مجله مطالعه فرهنگر جریانهای ارتباطی ب



های جدید ای که انسان امروز بدون این فناوریگونهبه ،اندهای ارتباطی با حجم فراوانی زندگی ما را تحت تأثیر قرار دادهفناوری

پردازان حوزه مطالعات   یهنظر ینتر از برجسته یکی یلمک کو یسدن (1380، ئمقا). در اش ادامه دهدتواند به زندگینمی

ترجمه و مرکز مطالعات و  یاجالل یزرا نوشته که توسط پرو «یارتباطات جمع یهبر نظر یدرآمد»کتاب  ی،ا و رسانه یارتباط

 یع،و توز یدتول یسازمان یطشرا  ،هنگکه رابطه رسانه و دولت، جامعه و فر کند یم یانب یها چاپ شده است. و توسعه رسانه

 یاجتماع یطها در متن شرا کاربرد رسانه جایگاه و گران مخاطبان و ارتباط  یانرابطه م استفاده مخاطبان،  یوهمحتوا، ش ییراتتغ

 با ها نهرسا ریزی کتاب قدرت ارتباطات را توسط دفتر مطالعات و برنامهمانوئل کاستلز ( 1380، قلیان علیمقاله ) در است.

به مطالعه و تحقیق و  یارتباط های در خصوص نقش شبکه یدکتاب جد ینمنتشر نمود. او در ا ینجف آباد آذری محمد ترجمه

 .نمود تاکید جامعه در سیاسی قدرت گیری شکل جریان در ها ارائه نظریه پرداخت و به اهمیت این شبکه

 مفهوم نظام ژئوپلیتیک -2

  شــناور در  یشده و از حـالت یبدچار فراز و نش یو علم یاجتماع یتموقع یزو ن یژه آن از نظر مفهوموا  وضع  زمان  از یتیکژئوپل

 ینو متخصصـ  ی هـا نظام ی،ا حرفه  یاستمدارانس ی دانان،جغراف  ینواژه در ب ینبرخوردار بوده است. ا یزاطالق ن  مورد  موضوعات

ای از بررسی جغرافیایی است که عامل فضـا را   بیانگر حیطه یتیکمفهوم ژئوپل الملل رواج داشته و دارد. نیو روابط ب یاسیعلوم س

آلمـان کـه    یتیـک کند. کاربرد فعلی ایـن واژه نبایـد بـا واژه ژئوپل    الملل مهم تلقی می گیری روابط بین در شناخت چگونگی شکل

رودلـف کـیلن جغرافیـدان     تباه گـردد. شکل خاصی از جبر محیطی بود که برای مشروعیت دادن به اعمال دولت به کار رفت، اش

:  از عبارتنـد  ترتیـب  بـه  کـه  دارد رکـن  پـنج  حکومـت » بود معتقد و مطرح را ژئوپولیتیک واژه ی( م1922 –م 1864سوئدی )

 منـابع  مطالعه ی) اکوپلیتیک ،(کشور یک جمعیت ی ع حکومتی یک کشور(، دموپلیتیک  )مطالعهوض مطالعه ی)  کراتوپلیتیک

( کشـور  جغرافیـای  مطالعـه ی ) ژئوپولیتیک همه از مهم تر و( کشور اجتماعی وضع مطالعه ی) سوسیوپلیتیک ،(کشور اقتصادی

م( فردریک راتزل  دانشمند آلمانی )بر اساس تحقیقات رودلف کیلن( جغرافیای سیاسـی  1897در اواخر قرن نوزدهم )»و  «است

 دیـد  از را «حکومـت » بـار  ب جغرافیای سیاسـی خـود بـرای نخسـتین    و مطالعات دانشگاهی ژئوپولیتیک را بنیان نهاد و در کتا

چراکـه ژئوپولیتیـک در    ،اما مفهوم ژئوپولیتیک با جغرافیای سیاسـی تفـاوت دارد   .(1384پیروز، ) داد قرار مطالعه مورد جغرافیا

م نداشـته اسـت و مفـاهیم آن    های مختلف در مقتضیات زمانی و مکانی، ثبـات و دوا طی فرآیند تاریخی با توجه به تغییر انسان

رونـد.  شوند و مورد تأییـد و گـاهی از بـین مـی    گیرند، دگرگون میند و با مقتضیات زمان و محیط جغرافیایی شکل میااعتباری

برعکس مفاهیم جغرافیای سیاسی مانند مرز، مهاجرت و غیره مفاهیمی همیشـگی و پایـه هسـتند و در طـول فرآینـد تـاریخی       

تیک را به این صـورت تعریـف کـرده اسـت:     یدو مفهوم جغرافیای سیاسی و ژئوپل (1379پیروز، )در  روند. نمی دگرگون و از بین

چـون  های سیاسی انسان را روی چهره و اشکال جغرافیایی مربـوط بـه محـیط انسـانی هـم      گیری جغرافیای سیاسی اثر تصمیم"

کـه ژئوپلتیـک بـه مطالعـه اثـر عوامـل       در حـالی  ،کند مطالعه می نقل و انتقال و غیره ،توزیع ،ارتباطات ،مهاجرت ،مرز ،حکومت

تر آن اسـت کـه بگـوییم جغرافیـای سیاسـی بـا رابطـه         اما دقیقپردازد. میهای دگرگون شوندة جهانی  جغرافیایی روی سیاست

گیـری روابـط    ر شـکل مفهوم ژئوپلتیک که به نقش عمدة عامـل فضـا د   ،ترتیب و به ایند متقابل جغرافیا و سیاست سر و کار دار

 .(1390 سلطانی فر،) شود الملل معتقد است، جزئی از دانش و علم جغرافیای سیاسی محسوب می بین

 رویکردهای ژئوپلیتیک 

 شـاید  کـه  شود می تازه ژئوپلیتیک های ویژگی با ای جهان ژئوپلیتیک در سرآغاز قرن بیست و یکم، بی تردید، وارد دوران تازه

 گـرفتن  پایـان  از هـایی  نشانه با توأم بیستم قرن جهانی نظام در دگرگونی آغاز. باشد «مدرن پست» دوران آمدن فرا نویددهندة

 ژئوپلیتیـک  بـرای  نـوین  هـای  چـالش  صورت یتیکی بهژئوپل تجزیة و گرایی منطقه شدن، جهانی فرآیندهای. است مدرن دوران

 بـه  هـا  دولـت  کارکرد و نقش و شده کشیده چالش به( لمللیا بین سیستم با پیوستگی در) ملی حکومت برتری. اند شده ظاهر

چند  های شرکت و ها آژانس ها، سازمان رشد. است شده متحول ها توسعه سلسله یک دنبال به دولتی الگوهای و نهادها عنوان

دی مجبور به اجـرای  ملیتی توانایی دولت را برای تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده است. نخبگان دولتی و مدیران اقتصا



سـیدعباس،  )باشـد   سـازگار  سرمایه جریان و المللی بین تعهدات المللی، بین پولی بازارهای نیازهای با که اند شده هایی برنامه

 هـای  شـدن  جهانی» نخست: دهد مباحث ژئوپلیتیک در دوران نوین در پرتو سه چالش اصلی تغییر شکل می ین،بنابرا. (1384

 آفرینـی  نقـش  در عوامـل  ایـن  اثرگـذاری   « جهـانی  جامعه امنیتی خطرات » سوم و « رسانی اطالع انقالب » دوم ،« اقتصادی

 توانـد  فته، شـرایطی را فـراهم آورده کـه مطالعـه آن مـی     پیشـر  مدرنیتة بستر در گیرنده شکل جهانیِ محیط در انسان سیاسی

 مـی  فراتـر  بودن «ملت» محدودة از را سیاسی محیط در ها انسان گروهی نقش شرایط این. گیرد نام «مدرن پست ژئوپلیتیک»

« ملتـی  حکومت» و « بودن ملت » اگرچه کند، می راهبری فراملتی محیط در سیاسی های گیری-شکل به را اصلی توجه و برد

در  .(1379)پیـروز،   خواهنـد  گـذار  اثـر  جهـانی  ژئوپلیتیـک  در آفـرین  نقـش  و پراهمیت سیاسی های یگان عنوان همچنان، به

 در آمـده  وجود به تحوالت است، آمده وجود به آن مراتب سلسله و قدرت از جدیدی ساختار که ژئوپلیتیک جدید با توجه به آن

جهان به زیان ابزار و اهرم نظامی و به سود عوامل اقتصادی و دانش فنی تغییر کرده است. ذکر این نکته ضـروری   قدرت ساختار

 لـیکن  آیـد،  می شمار به مهم ای قدرت نظامی در سلسله مراتب تشکیل دهنده قدرت، مؤلفه است که در ژئوپلیتیک جدید نیز،

 و قدیم و جدید ژئوپلیتیک بین که ای واقع شده است. یک تباین ساده اهمیت دوم درجه در اقتصادی قدرت مقابل در آن نقش

 حـال  و گذشـته  در ژئوپلیتیکی های گفتمان جانست عدم درك ابزار عنوان به که است این دارد وجود معاصر و سنتی عبارتیبه

 (.1358)میر حیدر،  است ناکافی

 تعریف امنیت ملی -3

 یفتعـار  یملـ  یـت . در مورد امنیافترواج  1945 پس از های است که در سال یکاییو خصوصاً امر یمفهوم غرب یک یمل یتامن

 یشـتر حـداقل ب  یـا  یواحـد و مقبـول تمـام    یفـی تعر یدارا ی،علوم انسان یممفاه یگرمفهوم مانند د ینارائه شده است. ا یمختلف

واژه  یـن و برداشت متفاوت آنهـا از ا  یها و کشورها در تلق به تالش افراد، گروه یزآن عدم اتفاق ن یشهباشد. ر یصاحب نظران نم

  آن تـوان  یر موارد مشخص مکرد بلکه تنها د یفتعر  کلی طور به توان یرا نم یمل یتامن"گوید:  یهم م  بوزان بری .گردد یباز م

ـ   یـف و از نظـر تعر  یفضع یاز لحاظ مفهوم یمل یتامن" :گوید یم  ینچن یگرید ی. او در جا"نمود یفرا تعر از نظـر   یمـبهم ول

بسـط قـدرت توسـط     یطرح راهبردها یراه را برا یمل یتامن  نامشخص هوممانده است چون مف یقدرتمند باق  یمفهوم یاسیس

 ینرا چنـ   آن« یـت امن یممفـاه »باعنوان  ینهزم یندر ا یپژوهش یملل متحد ط سازمان ."گذارد یباز م یامو نظ یاسینخبگان س

  نکننـد و بتواننـد آزادانـه    یاقتصـاد  یـا  یاسـی فشـار س  ی،احساس خطر حمله نظام گونه یچکشورها ه که ینا": نماید یم یفتعر

 .(1372)حاکم،  "کنند یبرا تعق یشگسترش و توسعهء خو

و  یاساسـ  هـای  هـدف  یـب کشـور در تعق  یعبارت از احسـاس آزاد  یمل یتامن"آمده است:  ینچن یزن یاسیهنگ علوم سفر در

  در فرهنـگ . (1380، قلیـان  علـی )" باشـد  یکشور مـ  یاتیو ح یاساس یاسی،از خارج نسبت به منافع س یفقدار ترس و خطر جدّ

 یـا از دسـت دادن تمـام    یـد فارغ از تهد  یکه ملت یحالت": ده استش تعریفصورت  ینبد  مفهوم ینا الملل یناصطالحات روابط ب

 .(1377)پژوهشکده مطالعات راهبردی، " برد یخاك خود به سر م یا ییدارا یّت،از جمع یبخش

 یوقتـ   ملـت  یـک »نمـود:   یفتعر یرا به روشن یمل یتامن  بود که مفهوم یکس یننخست یکاییآمر یسندهمحقق و نو والترلیپمن

خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنـگ بتوانـد    یاساس های است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش یتنام یدارا

 تـرین  دوم متداول شده است. در سـاده  یبعد از جنگ جهان یژهو به و یستمواژه در قرن ب این. (1374)جلیل،  «ببرد  یشآن را پ

 یـدات در مقابـل تهد  یداخلـ  یاتیح های حفاظت از ارزش یملت برا یک ییانا: توشود یم یفگونه تعر ینا یمل یتامن یف،تعار

 ی،خـارج  یداتدر مقابل تهد یداخل های ارزش از یتحما یالزم را برا یماتو تصم ها یاستکه کشورها چگونه س ینو ا یخارج

 یبـر عوامـل داخلـ    یه است. وکاربرد خود را از دست داد یمل یتامن یمعتقد است که مفهوم سنت یوب. محمد اکنند یاتخاذ م

و معتقـد اسـت کـه     کنـد  یمـ  یدشمال و جنوب تاک یکشورها یتیداشته و برتفاوت معضالت و نگرش امن یخاص یتعنا یتامن

بر خالف قـدرت   .(1379)پیروز،  و برعکس شود یاز آن متبادر م ها یجنوب یاست که ناامن نحوی به یتاز امن ها یر شمالیتفس

فقدان  ی،مل های یریپذ یبو آس یدهامبحث تهد سازد، یرا به ذهن متبادر م یتو کسب امن یمل های تاز فرص یکه برخ یمل

 یبآسـ  یـا و  یدهااز تهد یمل یراتتاث ی. جداسازدهد یکشور، مورد توجه قرار م یک یمل یترا در مالحظات امن یو ناامن یتامن



را مشـخص   یملـ  یو نـاامن  یتدو موضوع، سطح امن ینا یبترک. در واقع باشد یناممکن م یدشوار و حت یکار یمل های یریپذ

 گـذار  یرهرچه دولت با توجه به عوامل تـاث  ینآن است. بنابرا یوجه خارج یدهاو تهد یناامن یوجه داخل پذیری یب. آسسازد یم

آن دولـت   یهعل یدهادته یشمساله در افزا یناست. ا داربرخور یشتریب پذیری یباز آس یجهباشد، در نت تر یفضع یفراوان داخل

 یـت و کم یفیـت ک یشموجب افزا ی،درون های ضعف یجهدر نت یممتد داخل پذیری یبیدارد. در واقع آس یممستق یرکامالً تاث یزن

 بـه  یفضـع  های در دولت یرونیب یدهایبا تهد یدرون های پذیری یباز اندازه آس یشتعامل ب  .گردد یم یزن یرونیب یدهایتهد

 ینا که ینقائل شد. ضمن ا یدهاو تهد ها پذیری یبدو حوزه آس یانم یقیمرز چندان دق توان یه عمالً نمک یدخواهد رس جایی

 یـک از  یو برخـوردار  یملـ  یتوانمنـد  یگردند؛ ولـ  یمل یدهایبه تهد یلتبد ها پذیری یباز آس یاریبس گردد یتعامل باعث م

 یگـر د یبرخـوردار شـوند و از سـو    یـافتن نمـود   یبـرا  یکمـ از فرصـت   ها پذیری یباز آس یاریبس گردد، یباعث م یدولت قو

)پژوهشـکده مطالعـات راهبـردی،     یرندمورد جذب و هضم قرار گ یبا توجه به قدرت درون یادیتا حدود ز یزن یرونیب یدهایتهد

1377). 

 جهانی شدن و امنیت ملی 

 یـت و محفوظ داشـتن فعال  یزیکیف یورشت از مل یک یبانیرا پشت یمل یتهافمن امن یکه استنل یاقتصاد های یدگاهدر پرتو د

و گشـوده شـدن    یاقتصـاد  یهدوسـو  یبـا آغـاز امـواج وابسـتگ     کند یم یفتعر یونیکننده ب یرانو یاناتآن از جر یاقتصاد های

 یجهـان  امـواج  نام از آن به یآنها که شمار یالملل ینب یوندهایپ یتشدن ماه ونو دگرگ یالملل ینپهنه ب یگرانباز یمل یمرزها

 یتنها راهبرد رهائ یکه زمان یآمد. توسعه اقتصاد یدپد یشگرف های یدگرباش یزن یمل یتدر برداشت از امن کنند یم یادشدن 

ـ  آمد یبه شمار م 20انسان سده  یرو یشپ یتبه امن یابیدست های یاز دشوار ـ  هـای  ینـاامن  یـدایش پ هخود ب در  شـماری  یب

 رسـالتی  اکنـون  هم ها بر آن یرگیچ یگرفت که تالش برا یانپا یو اقتصاد ییاسس -یرفتار-یاجتماع -یطیمح یستز ینهزم

 (.1387)خلقتی،  شود یشمرده م یتاز امن یدر پاسدار یجهان

کـه هنـوز در    یو ناروشـن  یچیدگیپ دلیل به یاشدن و  یجهان یدهنو و تازه بودن پد دلیل به یاشدن  یو جهان یتامن یانم پیوند

کـه در دادو   یگسـترده ا  یامـدهای گونـاگون خـود و پ   یـه شدن بـا رو  یشود جهان ینم یدهد یروشن هست به یتبرداشت از امن

حـوزه آن را بـه    ینا یشمنداناز اند یکه برخ گیرد یرا در بر م یتاز امن یا یژهو ایتا به امروز داشته است، معن یربشر یستدها

 هـایی  ینا امنـ  ین. چنکنند یم یبازشناس یالملل ینب یاسیس های یحاضر در ترازمند یاسیس یگراناز باز یاریبس یبرا یناامن

دسته از کشـورها   ینا یبرا یشترجهان سوم ب یکشورها یو اجتماع یاسیس ی،در سامانه اقتصاد یساختار های یکاست دلیل به

شـدن   یجهـان  یتهاز ما ای یژه. بلکه برداشت ویستشدن ن یجهان های یهاز رو یکی یجهان یناامن راستی . پس بهآید یم یدپد

. آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسـوب نشـده و درصـورت حـذف خللـی بـه آن وارد       (1380گل محمدی، ) است

 هـا  دولـت  یانم یوندشدن در پ ینمود جهان یننخسترود. شود. درمقابل، گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله بکار مینمی

فراهم نکرده  یاجتماع یرا در زندگ ای خرسند کننده یتامن کلی طور شدن به ی. جهاناز جنگ است جلوگیری کشورها رفتار و

 یسـت و ز یو اجتمـاع  یاز مسـائل اقتصـاد   ای یختهکه آم انگاشتی به یاز مفهوم تنها نظام یتبرداشت امن یسیدگرد یرااست، ز

ـ  یگرانباز یهدوسو یکه با وابستگ یخارج ینظام یداتدر کار بوده است با کاهش تهد یطیمح شـده همـواره    یجـاد ا یالمللـ  ینب

بـه جنـگ را کـاهش داده اسـت. همزمـان بـا        یشگرا یجهان یهدوسو یو وابستگ یابد ینم یشجهان افزا یکشورها یمل یتامن

 یکشـورها  ینظـام  هـای  یدسـت انـداز   یجهـان  یداده است. دسترس یشرا فزا گنابود کننده جن های یتوانا یفناور یشرفتپ

از  یکـی  کـه  انـد  آورده وجـود  را بـه  یفراوان یامکانات نابود ساز یجهان یحاتتسل یب آسان کرده است. بازارهاشمال را در جنو

 یرا بـرا  یامکانـات بهتـر   شدن یجهان های یکرده است. فناور یترا تقو یو مذهب یقوم یایآن خشونت در بافت اح یامدهایپ

تـازه   یدر کشـورها  یشآسـا  یششدن در افزا یجهان یزن داری یهاسرم ینهفراهم آورده است. در زم یطیمح یستز های یبازرس

 ی. بازسـاز انـد  یافتـه شده دسـت   یتازه صنعت یکشورها یگاهاز کشورها به جا یشده نقش داشته است. تنها اشاره اندک یصنعت

 یتـالش بـرا   جنـوب  یکشـورها  یهـا -یداده است. بحـران بـده   یشرا افزا ینادار یشترشدن ب یبا جهان ییویاردر رو یاقتصاد

یاراحمـدی،  ) داشـته اسـت   یرفق یبر کشورها بخشی یانز یامدامروز پ یجهان یبازرگان یوهرا به خطر انداخته و ش یکاهش نادار

1391).   



 یگـر به مناطق د  تنسب  ها مناطق، دولت ی. در برخیستن یکساندر سراسر جهان  یجهان یاجـتماع تـغییرات به  ها دولت  پاسخ

  نقـش  ین،التــ   آمــریکای   چـون  هـم  یدر مناطق ینده. برخالف تحوالت فزادهند یم یشتریب یتاهم یسنّت یلم یتبه نقش امن

در  یقـت، نشده است. در حق  کاهش  دچار  چندان یانهو خاورم یقاآفر ی،و جنوب یشرق یایمـانند آسـ مناطقی در ها دولت یتیامن

 یا منطقـه  یتـی امن یهـا  کـه برنامـه    هـایی  دولت  هند( و  تصاد آزاد )مثلاق یدارا های دولت یاندر م یمناطق، حت یناز ا یبرخ

که دولـت   دهد یامر نشان م  یناست. ا  یافتهشـدت  لیداخـ یتخصوصاً در حوزه امن یتی(، نقش امنی)مثل اندونز اند گرفته یشپ

قائل شد.  یزتما یتیو امن یرفتار اقتصاد یانم  تاس  الزم  جا ینمصون بماند. در ا یتیاز رقابت امن تواند ینم ی،اقتصاد جهان یدارا

 ینظـام  یـت نسبت بـه امن  ستند،خـود ه یقـدرت نسب یتنگران مـوقع  که  هایی ناآرام دارند و دولت یگانیکه همسا هایی دولت

 (.1372)حاکم،  کنند یم  مبذول یشتریتوجه ب یسنّت

 مفهوم هویت ملی -4

شـود. در نتیجـه،    از چیستی و کیستی شیء و فرد یا اشیاء و افـراد ذکـر مـی     پاسخ  اصطالح، آن چیزی است که در  در« هویت»

 و فرد نــیز بــه    شیء  و گروه نبوده، دربارة یک  جمع  آن منحصر در  ، استعمال ندارد  ها اخـتصاص بـه اشیاء یا انسان  که  چنان هم

سـازد،   مــی   است، مشخص  خود  کننده شیء یا فرد از غیر  ایزمتم  های اصلی را که از ویژگی دسته آن هویت،. شود می گرفته کار

  باشد. گرچـه هـر وجــودی، فــارغ از مقایسـه آن بـا غیـر، دارای        هنگام تبیین هویت می« غیر«  این مسئله بیانگر اهمیت وجود

بنـابراین   شـود.  نجیده مــی ناآگاهانـه، بـا غــیرس     صورت  به  ، هرچند هایی است. امـا هـنگام بـیان مشخصات و ویژگی  مشخصات

ای حلقـة ارتبـاطی میـان     های افـراد یـک مــلت، کـه بـه گونـه      مـجموعه مشخصات و ویژگی »بـه می توان را « هـویت مـلی»

تفسیر «  شود ها می دهنده و متمایز کنندة آن از افـراد دیگـر مـلت تشخص و  رفته  شمارهای فراملی به های محلی و هویت هویت

 ،هسـتند   هـا فاقـد آن   هایی که در اکثـر افـراد هـر مـلت مـانند ایران وجود دارد و افراد دیگر ملت بارت دیگر، ویژگـیعبه .نمود

هویـت ملـی    »شـود:   مـی   عنوان نمونـه گفتـه  دهد که هویت ملی افراد آن ملت تعبیر شده و به هویت آنها را شکل می  بخشی از

 .(1380گل محمدی، ) «ایرانیان

 زیهویت مجا 

کردنـد و مکـان عنصـری     د کـه در آن زنـدگی مـی   بـو  ای مـادی  فضای به وابسته دیگران با شان در گذشته هویت افراد و روابط

 بین از مکان و زمان های محدودیت ارتباطی، و اطالعاتی نوین های تکنولوژی ظهور واسطه کننده بود. اما در حال حاضر به تعیین

تـری   ان بـزر  جه با و کند طی را جغرافیایی مرزهای تواند می بلکه نیست، وابسته خود بومی و محلی مکان به دیگر فرد و رفته

شده اسـت    صحبت  یبرسـا یطدر مـح«  نامی یب» نام   به  یمفهوم  از یاز متون علم یاریبس  . در(1379)تاجیک، شد در ارتباط با

و   نـامی  یبــ  یبه معناشناسـ  یمجاز یتتر شدن مفهوم هو روشـن یبـرا جا یناست. در ا یمجاز یتمفهوم هو  مترادف ً یقاًکه دق

 یاجتمـاع   روابـط  نامی، یب مفهوم .پردازیم یبـودن م  یو مـنزو  بودنناشناس  ی،گمنام  مثل:  یکنزد یها واژه یرتـفاوت آن بـا سا

  یـت کــه ظرف  نـام  یدارد. فاعـل بــ   یجتمـاع ا ینهزم  به  یازنـ نامی یفرض با خود دارد. بـ یشو پ زمینه عنوان و روشن را به یاگو

و  ی. ممکن اسـت بـه شـخص منـزو    شود یمـتأثر م یـگرانو از د گذارد یم  یرتأث  اجتماع یاعضا یگرد  یهدارد، رو  را  یکـار  انـجام

  آنـچه  مطابق ی،ازمج  یتو هو  نامی یب یقدق یمعنا یول شود؛ یو گمنام اطـالق مـ  و ناشناخته  و نشان نام یعبارت ب یننش گوشه

شـخص   یـرا ز شـود؛  یگــفته نمـ   نـام  یو بـه او بــ   شود یشامل حال او نم شود، یمـطرح م یبرسـا یو در فضا ینترنتشبکه ا  در

 یو رفتار و کارهـا  یاسـت و زندگ یو جدا از اجتماع و روابط اجـتماع  یمرتبط با جامعه است و منزو غیر ی،و منزو یننش گوشه

در برابر شـهرت    که  ی. اصطالح گـمنامگیرد یقرار نـم یاجتماع یطدر مح یـگرانو رفـتار د یزندگ یرتـحت تأث کـلی طـور او به

 کنـد  یمـ  یو سع یستمترادف باشد. شخص گـمنام بـه دنبال شهرت ن نامی یب حبا اصطال تواند ینم یزن گیرد یقرار م یو بلندنام

امـا   گیـرد،  یفاصله نمـ  یاو را نشناسند. شخص گمنام از اجتماع و روابـط اجتماع  نـکند و عـموم یـدااجـتماع شهرت پ یاندر مـ

  کـم   کــه مشـهور هسـتند    یمــجاز  هـای  یـت هو  امّا دهد؛ ینم  که او را معروف کند، انجام یو کار یستهم ن معروفیت دنبال به

نفـر   یـک  یمـمکن اسـت بـا نام مستعار در جـهت شـهرت تالش کند و مشهور شود. برا نام یشـخص بـ یک رو، ین. از ایستندن

اسـت.   یرپـذ  امکان یپنهان باشد؛ ول یتشکارها و هو کـه طـوری  شـود؛ به  منزوی اجتماع از کامل  طور  مشکل است که به یاربس



 معنـی  هرچند ممکـن اسـت بـه    یست؛ن نامی یب یهه و شبو جـدا شـدن از اجـتماع لزومآً مشاب ینینش امّا در هـمه مـوارد گـوشه

شـود و مطمـئن    نامی یمنجر به ب تواند یاست که م یزمیو جدا شدن از اجتماع مکان ینینش باشد. البته گوشه  نامی یب  به یدنرس

 (.1388)مجله پگاه حوزه،  یستن نامی یب یاما لزومآ به معنا یم؛ا یدهرس نامی یبه ب یمشـو

رخ  یو در ارتبـاط اجتمـاع   خواهـد  یمـ  یاجتمـاع  ینـه نـه تنهـا زم   نامی یتفاوت دارد. ب  و ناشناس بودن  شناخته شدنبا  نامی بی

حـال   ینو در ع  پذیرد یم  یرتأث  یا گذارد یم یرتأث یگراند یاسـت که رو یکه انجام دهنده کـار  دارد یبه فاعل یازبلکه ن دهد، یم

 یـز ن یو عملـ  یحال کار ینباشد و در ع  ناشناس  و   قابل شناخته شدن نباشد یگراند یفرد برا یک. اگر یستاو مشخص ن یتهو

 یـر اشــخاص غ  یـا شخص  یککه   است  معنا  ینبد یابیقابل رد یرغ های یژگیو یا نامی ی. بیستن  نام یب  مـنتسب بـه او نباشد، او

چــه   دانـیم  یاشخاص وجود دارند؛ امـا نــم   یـاخص ش دانیم یم که یدر حال یست؛آنها مشخص ن یتقابل شناخت هستند و هو

  یاتشـان و خصوص هـا  یژگـی و یلهوسـ -وجود دارند، اما بـه  دانیم یکه م یاشخاص یا  شخص  از  هایی یژگیهستند؛ اعمال و و یکسان

 .یستندو شناخته شدن ن یابیرد  قابل

  اسـت کـه    هایی یـژگیصـفات و و وسـیله به یگراند  لحاظ  از یتو عدم هو یمجاز یتعدم شناخته شدن و هو یبه معنا نامی بی

  هـا  آن یـق شده شـخص وجـود نداشـته باشـد و شـخص را نتـوان از طر        صفات دانسته و شـناخته وسیله آنها به  یابیرد  ییتوانا

  یـف تعر  یـن صـفات اسـت. ا   یـابی و صـفت عـدم رد  یـژگیو وسیله به هویتی یشناخته نشدن و ب یدر واقع نوع  نامی بی. شناخت

 .(1388)مجله پگاه حوزه،  گیرد یرا دربرم نامی یاست که تمام انواع مـختلف بـ نامی یاز ب یعموم

 تحقیق -5
ابتـدا بـه    یم. در صـدد یـرد گ-یصورت مـ  یبه روش اثبات یهفرض یو بررس یلیتحل -یفیتوص یق،تحق ینروش مورد استفاده در ا

یم. روش گـردآوری  قرار ده ییدمورد تأ یلیمورد نظر را به روش تحل یهرضو سپس ف پردازیم شده به یگردآور های داده یفتوص

عنـوان مکمـل   های اینترنتی و تخصصی مرتبط با موضـوع نیـز بـه   باشد و همچنین تالش شده از سایتای میاطالعات، کتابخانه

فاقـد   یقموضوع مورد تحقکه  الزم به ذکر بوده است. کیفی صورت اطالعات به یلو تحل یهروش تجزبهره گرفته شود همچنین 

 .باشد یم یجامعه آمار

 متغیرهای تحقیق 

 ی.مجاز های مستقل: شبکه یرمتغ

ـ  هـای  ارزش یجتـرو  ی،اجتماع یکردن فضا یعرف ین،مردم و د ینوابسته: شکاف ب متغیر  ی،اسـالم  هـای  بـا ارزش  یرمغـا  یغرب

 .ییرواج فردگرا یرارزشی،غ یها یالگوساز

 یقققلمرو تح 

 حاضر به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از: حوزه تحقیق

 .باشد یتاکنون م 1357از سال  یرانا یبعد از انقالب اسالم یقلمرو زمانقلمرو زمانی:  -1

 یو فضـا  یاییاست که منظور از آن منطقه جغراف یرانا یاسالم یشامل جمهور یقتحق ینا یقلمرو مکانقلمرو مکانی:  -2

 یاسـالم  یجمهـور  یـایی منـاطق جغراف  ی نظر که ما به همـه  یناست. از ا یرانا یاسالم یجمهور یاجتماع -یاسیس

 وارد است. یقتحق ینا یبه قلمرو مکان هایی یتمحدود یمداشته باش دسترسی همزمان طور به توانیم ینم یرانا

 ی.اجتماع های و توسعه شبکه یتیکژئوپلقلمرو موضوعی:  -3

 یافته ها -6

 یدیجد های یتتا اجتماعات و هو شود یموجب م یراندر ا یاجتماع های همانند شبکه یتو اطالعا یارتباط یننو های یفناور

اسـت   ای گونـه  بـه  یدتول یوهاست، ش یو تلفن متک یزیونبر صنعت چاپ، تلو یکه به ارتباطات مبتن ای شود. در جامعه یلتشک

 یـک که ارتباطـات الکترون  ای جامعه ی،ه اطالعات. اما در جامعآورد یبسنده در م خود و سودمند عاقل، صورت را به ها یتکه هو

در اثـر   یو ارتبـاط  یاطالعـات  یننـو  یلوسـا  .کنـد  یو پراکنده ظهـور مـ   یهچند ال یدار،ناپا های یتو هو ها یتدارد ذهن یطرهس



که متفاوت و  دهند یقرار م ای کامالً تازه یترا در وضع ها یتهو آورند، می وجود به یبشر امروز های که در برداشت ییراتیتغ

کنـد. در واقـع    یشـدن حرکـت مـ    یتـی فرامل یردر مس یجامعه اطالعات یدر اجتماعات مجاز یتبا گذشته است. هو یرمغا یحت

را  یـت از ذهن یـدی از فهـم و درك جد  انـدازی  چشـم  گیـرد،  یشکل م یدجد یو اطالعات یارتباط یلکه با اتکاء به وسا ارتباطی

 یدر بررساز طرفی  .گیرد می جان اند، محسوس یخیگفتار و عملکرد که به لحاظ تار یها بندی که در صورت سازد یآشکار م

از دوران گـذار جامعـه    یناشـ  یتیهـو  یهـا  بحـران  توان ینم یران،در ا یاجتماع های شبکه یمجاز یاز فضا یناش یتبحران هو

 کنـد،  یرا با خود حمل م یخیدوره تار یکاز  یناش یتهو های حال که بحران یندر ع یرانگرفت. جامعه امروز ا یدهرا ناد یرانا

 شـده  رو روبـه  یـز دوره شده باشـد ن  ینوارد ا یعیطور طب که به بدون آن یفرا صنعت یخیدوره تار های با بحران یردر سه دهه اخ

و  یرذناپـ  ورود آثـار کنتـرل   ی،اجتمـاع  های شبکه خصوص به یارتباط یننو های یفناور یو کارکردها یتاتوجه به خاصب. است

)تاجیـک،   از آن وارد جامعـه امـروز شـده اسـت     یبه سهولت صورت گرفته و عواقب ناشـ  یتحاکم یدوره از سو ینا زای بحران

1379.) 

 .بنابراین در این بخش دو سوال مطرح می گردد

 یملـ  یـت امن یهـا  مولفه تواند یم یاجتماع های توسعه شبکهنقش توسعه شبکه های اجتماعی در مولفه امنیت ملی ابران:  -1

ـ    هایی را با چالش یرانا یمل یتامن ی،مجاز های را متحول کند. رشد شبکه یرانا یاسالم یجمهور مـردم و   ینچـون شـکاف ب

ـ  های ارزش یجترو ی،اجتماع یکردن فضا یعرف ین،د  رواج یرارزشـی، غ هـای  یالگوسـاز  ی،اسـالم  هـای  بـا ارزش  یرمغـا  یغرب

 .کند یمواجه م یرهو  غ ییفردگرا

 یـرا ز شود، یاثبات م یقتحق ینا یهفرض آوردیم دست به یقفصول تحق یمورد نظر ط یهفرض یکه در بررس یاطالعات یاستار در

بـر نحـوه تعامـل افـراد بـا       ییـر تغ یـن داده است، ا ییرتغ یخاطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تار یدر فناور یشرفتپ

آن  ترین است که برجسته یارتباط های یهزاره دوم، ظهور فناور یانتفاقات مهم در پااز ا یکیبوده است.  یرگذارتاث یزن یکدیگر

شـناخته   ی،مجاز یدهنده فضا  یلعوامل تشک ترین یاصل ی،اجتماع های و شبکه ینترنتاست. ا یاجتماع های و شبکه ینترنتا

 هـای  بر جنبـه  یقیعم یراتو امکانات خود تاث ها تیابزارها، با قابل ینا یناز مهمتر یکیعنوان  به یاجتماع های . شبکهشوند یم

و  باشـد  یرو به گسترش م یمجاز یاجتماع یها از شبکه ایرانی جوانان استفاده. اند کاربران در جوامع گوناگون گذارده یاجتماع

 یمجـاز  یو متـأثر از فضـا  ترنت یندر مواجهه با ا یران،ا یگروه نسل ینتعدادتر و پر ترین یتجوانان، پرجمع ، ناپذیری گریز طوربه

چنان که  آن  . شده است یادیز یدر قلمروها یو اجتماع یباعث تعامالت فرد یو واقع یمتقابل دو جهان مجاز یهستند. وابستگ

 ، ینـی و د یمل ی،اجتماع ی،با ابعاد مختلف شخص یتاست و هو یاز عوامل ثبات و همبستگ یا در درون هر جامعه یتهو یم،گفت

از  ینـوع  ینترنتـی ا یاجتمـاع  یها شبکه یمجاز یفضا یندر دوام و بقا و استمرار جامعه دارند. عالوه بر ا یادیز تأثیرات یکهر 

 یتیهو های یناهمگون یفرد های ینهدر زم یتوجود آورده است. بحران هو از جوانان به یا گسترده یفط یانرا در م یتبحران هو

 أثر کرده است.را مت یتعادل اجتماع ینحو را سبب شده و به

از آثـار معناسـاز مطـرح شـده در      یناشـ  ییراتدر کنار تغ یتیو جمع یاز تحوالت ساختار یناش های زمینهبا  یاجتماع تغییرات

و  یفـرد  یهـا  از بحران یکیآورده است.  یدپد یاجتماع یتقابل تأمل از بحران هو یتیوضع ی،اجتماع های شبکه یمجاز یفضا

 یـک هماننـد   یطیشـرا  یندر چنـ  «یامپـات  »بـوده و   یاجتمـاع  یهـا با شبکه کاربراناز تعامل  یاشن یخودپندار یگرد یاجتماع

گـل  ) خواهـد شـد   یاسـی از تعارضـات س  یاریبسـ  سـاز  ینـه امر زم ینو ا زند یرا دامن م یتیهو های بحران ی،سندروم اجتماع

 (.1380محمدی، 

های مخابراتی باعث شده است که جهـانی   نت و ماهواره و اینتر های کامپیوتری های فناوری و ظهور شبکه توان گفت پیشرفت می

های ملی و جغرافیـایی امکـان    تر بر زندگی جوامع انسانی تاثیر بگذارد و با در نوردیدن مرز هایی متنوع شدن با سرعت و به نمونه

 (.1358)میر حیدر،   ارتباط سریع بین افراد جوامع و نظام را فراهم نماید

 عنـوان  های اجتماعی بـه  ها و فشردگی در مفهوم زمان و مکان بود و شبکه اصلی جهانی شدن کوچک شدن فاصله های از ویژگی

 در همچنـین . شـود  نهادینـه  بیشتر هرچه مفهوم این تا کرد کمک نوین های رسانه عصر در ای رسانه ابزارهای ترین اصلی از یکی

 دادنـد  دسـت  از را خـود  سـنتی  معنای جغرافیایی مرزهای و اکمیتح ، دولت مفهوم که رفت سمتی شدن جهان به جهانی عصر



 تحقـق  در اجتمـاعی  های شبکه. کنند می زیست  جهان نام به کوچک ای دهکده در جهانیان که شود القا مفهوم این تا شد وتالش

سـترش تعامـل آگاهانـه    جتماعی با تمرکززدایـی از قـدرت از طریـق گ   ا های شبکه همچنین. هستند و بوده مفید بسیار رویا این

های جهانی شدن هرچه سریعتر به حرکت درآیند ودنیـا   های دولتی یا مردم نهاد باعث شدند تا چرخ شهروندان باهم و با سازمان

ای،  هـا را بچشـد. ایـن چنـین در عصـر حاضـر و بـا گسـترش امکانـات جدیـد رسـانه            زدایی از دولـت  هرچه بیشتر طعم انحصار

 (.1384)پیروز،  تر باشند ند صادقسیاستمداران مجبور هست

گیرد و هدف اکثر آنها کوششی هماهنـگ و متمرکـز    های اجتماعی جدید و متنوعی هم که در جهان شکل می همچنین جنبش

شـکلی از   ، جدیـد  هـای  جنـبش  ایـن . هسـتند  اجتماعی های شبکه از متأثر نوعی برای نیل به هدف یا اهدافی مشترك است، به

توان پـذیرفت   شوند که با رویکردی عمدتاً عقالنی در حال گسترش و یا نمو هستند. لذا می اسی محسوب میفعالیت مدنی و سی

های اجتماعی در ادامه فرآیند جهانی شدن و گویی همزاد با آن اسـت و ایـن دو شـاید دو روی مختلـف یـک سـکه        ظهور شبکه

 هـا  رسانه ستای اهداف شکلی و محتوایی خود ناکامل هستند.باشند که هر کدام بدون حضور دیگری تا حد زیادی ناقص و در را

 هـای  شـاهراه  یسکه در عصر حاضر بـا تأسـ   یدندمطرح بودند، بدان جا رس یانتقال معان یساده برا ابزاری عنوان که در ابتدا به

 تحول ارتباطات و توسـعه فـن   این. اند آورده یدپد یرا از زندگ ای تازه معانی و اند انسان را متحول ساخته یاتکل ح ی،اطالعات

بـا   یدادرو ین. تقارن ایدگرد یراندر جهان و ا یو نظام یاقتصاد یاسی،در عرصه قدرت س یمیاطالعات، منشأ تحوالت عظ آوری

را  یمشـکالت  یننـو  ارتباطـاتی  وسـائل  قدرت صاحبان عنوان به یدجد یگرانو ورود باز یدار یهنظام سرما یمنف یامدهایظهور پ

نـام   یـران جامعـه ا  یفـرارو  یتیامن یجد چالشی عنوان آن را به توان می که است آورده وجود به یو استقالل انسان تیامن یبرا

ـ  هایی را با چالش یرانا یمل یتامن ی،مجاز های رشد شبکه ینبرد. بنابرا  یکـردن فضـا   یعرفـ  یـن، مـردم و د  ینچون شکاف ب

. کند یمواجه م یرهو غ ییرواج فردگرا یرارزشی،غ های یالگوساز ی،اسالم های با ارزش یرمغا یغرب های ارزش یجترو ی،اجتماع

 (.1372)حاکم، گیرد  یقرار م یتمورد نظر مورد تثب ی یهفرض ینبنابرا

 یو ملـ  یداخلـ  یـت شـده اسـت، امن   یجادا یبشر امروز یبرا یدجد یمجاز یارتباط های یتکنولوژ یهکه در سا یدیجد امکانات

و گسترش  یجادبه امکان ا توان یکه از آن جمله م کند یم یلرا بر آن تحم یدفراوان و شد های و چالش را متحول نموده یرانا

 هـای  با ارزش یرمغا یغرب مفاهیم و ها از ارزش ای پاره یجترو یاسی؛و س اجتماعی یکردن فضا یعرف ین؛مردم و د یانشکاف م

 .اشاره کرد یو انزواطلب ییفردگرازبان، رواج  یفکنترل، تضع یرقابلغ یاطالع رسان ی؛اسالم

 یـت هو هـای  مولفه تواند یم یاجتماع های توسعه شبکهنقش توسعه شبکه های اجتماعی در مولفه های هویت ملی ایران:  -2

و مواجه شـدن نسـل متـراکم جـوان      شدن یجهان یندبا توجه به فرا رسد ینظر م-را متحول کند. به یرانا یاسالم یجمهور یمل

 اجتمـاعی  های  شود. شبکه یبررس یتیهو های بحران یجادمواجهه در ا یناست عواقب ا یضرور ی،اجتماع های شبکهبا  یرانیا

کـه در   ییاز هنجارهـا  جـدای  هـا،   شـبکه  ینافراد در ا ینکهدارد از جمله ا ای عمده هایی تفاوت یشین،پ یاجتماع هایبا شبکه

و مجهـول متناسـب    یدجد یتیکه با هو دهند یم یحرا ترج ینهم ا یشترو ب ندتوان ی. افراد میابند  یجامعه وجود دارد حضور م

امـر گـاه    ینشبکه بپردازند و ا یاعضا یگرکه دارند؛ به تعامل با د توانایی و ها و ضعف یواقع یتخود و به دور از هو ی یلقهبا س

را  یشـتری که وقـت ب  دهند یم یحترج ی،واقع یایدر دن یکه افراد با کاستن از تعامالت اجتماع رسد می نظر به یرترآنقدر دلپذ

گـردد   یفرد م یشترب یمثال، گاهاً باعث انزوا و افسردگ یبرا .دارد یدر پ را یامر تبعات ینبگذرانند و ا یمجاز های شبکه یندر ا

 (.1385نیا، فاضلی)

ـ  یتبحران هو ی،جامعه واقع در یجرا های به تحول ارزش توان یم یمجاز های شبکه  یبمعا یگرد ی از جمله ینهمچن  یندر ب

 یگـر سـاختن ارتباطـات بـا د    یگزینوقت تلف کـردن، جـا   عبارتی به و ها شبکه ینبه حضور دائم در ا یادنوجوانان و جوانان، اعت

 یخانوادگ های خانواده و کم رنگ شدن ارزش یانبن یف)که در دراز مدت باعث تضع یارتباطات خانوادگ جایی شبکه به یاعضا

 خـاص، از جنبـه   یخیبه لحاظ قرارداشتن در دوره تـار  یرانگونه که اشاره شد جامعه ا اشاره کرد. همان یرهشده( و غ یتماعو اج

 یـز را ن یمجـاز  یو فضـا  یدوره پساصـنعت  یتیهـو  های بحران ی،صنعت یخیدوره تار یتامروزه عالوه بر بحران هو« گذار» های

خاص خود را دارد. در حال حاضـر   حوالتت یمجاز یدر فضا یست،محسوس ن هر چند یقوم های یت. مسائل هوکند یتجربه م



 هـای  و شـبکه  یمجـاز  یبا توجه به فضـا  یدجد ساز یتمنابع هو یبرا ریزی برنامه ی،اجتماع یها شبکه یندهبا توجه به رشد فزا

 است. یالزام یاسیو س یفرهنگ ی،اجتماع های ریزی در برنامه یاجتماع

 یحتوضـ  تـوان  یان را م یاصل های قدرت و کانون یشافزا گیری، مختلف شکل های روش یران،ه جهان و اب یکینگرش ژئوپلت با

قـدرت   گیـری  در شـکل  یاجتماع های ارتباطات و شبکه آوری اطالعات و نقش فن یبررس یکی،ژئوپلت های یدگاهاز د یکیداد. 

به اهـداف خـود    یدسترس یبرا یو ارتباط ای زر  رسانهب های کانون و ها و قدرت یفرهنگ مپریالیسم. ا(1384احمدی، ) است

اتحـاد   یفروپاشـ  یچگـونگ  یران،ا یدر مورد انقالب اسالم توان یآن را م های که نمونه گیرند، می کار را به یمختلف های روش

و  یرنگـ  هـای  از قـدرت رسـانه در انقـالب    گیـری  و بهـره  نبخش در سراسر جهـا  یآزاد های مقابله با نهضت ی،شورو یرجماه

بزر   های قدرت تشکیل و ها کننده رسانه یجقابل تصور و گ یرغ های شاهد ادغام 2000نرم نام برد. ما در سال  های یبرانداز

شـده و نقـش    بـدیل ت یجهان یرفراگ یدهپد یکنامحدود خود به  مالی قدرت با ها رسانه ین. ایمجهان بود یچند وجه ای رسانه

 بر عهده دارند.   یافکار عموم یریدر شکل گ یمیو مستق یجد

مـورد   یفرهنگـ  یعصـنا  یـا کاالها و  وسیله خود همواره به یو فرهنگ یارزش خاصیت خاطر ما به یو اسالم یرانیا یتهو بنابراین

 یشدغدغـه حاصـل افـزا    ینا  ی،مجاز یدر فضا گرایی یو تب اجتماع ینترنتغرب بوده است که با حادث شدن ا یهجمه فرهنگ

 هـای  بر مؤلفه یاجتماع های شبکه یراتراستا از تأث ینو در ا یردگ یمورد نظر مورد تثبت قرار م ی یهفرض بنابراین است. یافته

 یطهـای افراد، انـزوا و دور مانـدن از مح   یخصوص یمنقض حر ینی،ضد د یغاتبه تبل توان یم یرانا یاسالم یجمهور یمل یتهو

 اشاره کرد. یاجتماع و انحرافات رفتار یواقع
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و  دسترسـی  ارتباطـات،  شـدن  آسان جمله از ها شبکه  یلقب ینکه برشمرده شده از محاسن ا یبمعا یندر کنار ا یدنبابنابراین 

که مـا بـدون    ییاز آنجا ینغافل ماند. بنابرا یرهو غ یخرد جمع یریو شکل گ افزایی مختلف، هم  های ینهتبادل اطالعات در زم

 و گرفتـه  قـرار  هـا   نـوع شـبکه   یـن از افراد جامعه در معرض ا یقابل توجه بخشکه  یمشاهد هست یم،شداشته با یانتخاب ینکها

 دارد. یرانیا یجامعه بین در ها  شبکه یناز رشد روز افزون ا یتحکا یزن ینهزم ینمنتشر شده در ا آمارهای

 یـری و موضـع گ  یگـذار  یاسـت بـا آن، س  و متناسب یردصورت پذ یجد یشناس یبآس ینهزم یناست که در ا یستهشا بنابراین

 از جامعـه   یاریبس ی  که به گفته یمببر یاداز  یدنبا ین. همچنیردصورت پذ یدرست و منطق ریزی  اتخاذ شود و برنامه یمناسب

حـداقل کمتـر    یاوجود نداشته  یشکل یچدر ه یزی،ن اظهارات و انتقادات به هرچیافرصت ب یکه در جامعه واقع زمانی شناسان،

داشته باشـد؛   یادیز یتالزم است محدود یجاناته ی یهتخل یکه برا هایی فرصت یگر،د ییاز سو ینوجود داشته باشد و همچن

  بعضاً مجرمانه های یدها ینو کشاندن ا اجوانان و نوجوانان آنه ویژه افراد به های یدهگسترش ا یبرا یمحل یاجتماع های  شبکه

 مواجـه اسـت و بـه    یتبا محدود ینترنتیا یاجتماع های  از شبکه یاریدر بس یتعضو یزما ن. در کشور شود یم یواقع دنیای به

 اعضـای  تـر وجود آوردن امکان حضـور گسـترده  بلکه به رسد، نمی نظر به مناسبی حل راه ینکه ا شود یم یجرم تلق یک عنوان

جامعه و متناسب با فرهنـگ و تمـدن جامعـه     تیمورد قبول اکثر هنجارهای و ها ارزش ترویج جهت ترجامعه و حضور مقتدرانه

 (.1379)پیروز،  رسدمی نظربه تر یمنطق یراه

 از: عبارتند یرانآن بر ا یراتو تأث یاجتماع های در خصوص شبکه یشنهادیپ راهکارهای

 هـای  در شبکه یفرهنگ ملّ یمعرف یمنسجم برا های برنامه ی در ارائه یکشور سع یفرهنگ ریزان سئوالن و برنامهم 

بـه   یجهان ی اثرگذار در عرصه های از فرهنگ یکی عنوان را به یرانیبتوان فرهنگ ا نوعی داشته باشند تا به یاجتماع

 نمود. یمعرف یکاربران خارج

 بـه  یمجـاز  یاجتماع های جهت استفاده کاربران شبکه سازی فرهنگ یبرا یریکشور تداب پردازان یهمسئوالن و نظر 

ـ   یقطر ینتا از ا یندیشندب جوان، کاربران خصوص ـ  یـران ا یبتوان فرهنـگ ملّ  هـای  شـبکه  یرانـی کـاربران ا  ینرا در ب

 .یرندما هستند، بپذ یبوم گرا که همسو با فرهن یجهان های کرد تا فرهنگ یتتقو یاجتماع



 هـای  یریشود تا از اثرپـذ  یشیدهشهروندان، اند یاجتماع یتهو یتجهت تقو هایی که برنامه رسد می نظر به یضرور 

 اجتنـاب  آورنـد،  وجود را به یممکن است مشکالت بومی فرهنگ با تطابق عدم خاطر که به یجهان های از فرهنگ یآن

 .شود

 هاست که امـروزه به مـدد توسـعه    جدید ساخته شـدن هـویت  هاى و روش  فرهنگى  دگرگونى گسترده فرهنگ، هویت

اى آرام و هــژمونیک دنبـال    شناسـى اجتمـاعى، بـه شــیوه     رواناصـول پیشـرفته     از  دانش و فناورى و با بهره گـرفتن 

 شود.   مى

 یـن هـا در مـورد ا   خـانواده  یا سواد رسانه یارتقا ی،اجتماع یها شبکه های یبدر امان ماندن از آس یراه برا ینمهمتر 

ك و مهـارت کسـب   در ی،سپس او با توجه از آگاه کند، یم یارمخاطب را هش یا . در واقع سواد رسانهباشد یم یفناور

 یو بـا چـه هـدف    یزانرسانه به چه م ینکه از ا گیرد یم تصمیمموجود  های شده و با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش

 استفاده کند.

 صـورت  هـا بـه   شـبکه  یـن ا کـه  یـن مشروط بر ا یبوم یاجتماع یها از پر و بال گرفتن شبکه یتحما یلاز قب یاقدامات 

 مسأله در نظر گرفته شود.   ینا یبرا حلی راه عنوان به تواند یند، منشو یجادتوسط دولت ا «سفارشی»

 حـل و    راه یـک  یدشـا  یـرد؛ را بگ یزیکـی روابـط ف  یجـا  یدنبا گاه یچه ینکه تعامالت آنال یاصل اساس ینبا توجه به ا

خـود را   محـدوده روابـط   ی،و فـرد  یاجتمـاع  یازهـای بـر اسـاس ن   یزیکیف یطباشد که ابتدا فرد در مح ینا یشنهاد،پ

 هـای  و شـبکه  ینآنال یادامه روابط خود در فضا هبشناسد و سپس ب خوبی فرد مقابل را به یتو شخص یدمشخص نما

از  بیشـتر  اطالعـات  آوردن دسـت  به سمت بـه  یاجتماع یها در اکثر شبکه یدبپردازد. روند ارائه امکانات جد یاجتماع

بـه طـرف مقابـل در     یاست که با داشتن اعتماد و شـناخت کـاف   نیاصل ا ینا یترعا یایاز مزا یکیکاربران است، لذا 

 نخواهند شد. یبریکودکان و نوجوانان گرفتار سوء استفاده )آزار( سا گاه یچه ین،ما قبل ارتباطات آنال یزیکیارتباط ف

 سـوی  محـوری بـه   هـای آمـوزش خـود، از حافظـه     شود که وزارت آمـوزش و پـرورش بـا تغییـر سیاسـت      پیشنهاد می 

 بـه  روز هـای  فنـاوری  از اسـتفاده  در و کنند حرکت آموزشی های دوره با متناسب و مختلف سطوح در محوری هشپژو

نت نماید که این نوع استفاده در وجـود آنـان نهادینـه شـده و     اینتر از کاربردی استفاده درگیر را آموزان دانش ای گونه

 های نامطلوب از آنان گرفته شود. فرصت تفکر در استفاده

 کردن محدود و مسدود برای ریزی برنامه و گذاری سرمایه جای شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به یشنهاد میپ 

ریـزی در جهـت تولیـد محتـوای متناسـب بـا        ف هزینه و برنامهصر به نسبت اجتماعی، های شبکه به دسترسی میزان

 مودن کاربران در تولید چنین محتوایی ضمن اشاعهن رهای غنی ایرانی و اسالمی و با مشارکت و درگی فرهنگ و ارزش

 .ریزی داشته باشد گستر فضای مجازی برنامه های واالی دینی و ملی در تور جهان ارزش ی

 هـای اجتمـاعی    ویـژه شـبکه   های نوین، بـه  ریزی در حوزه رسانه شود نهاد دولت نیز واحد پژوهش و برنامه پیشنهاد می

مجموعه خود به منظور شناخت افکـار عمـومی و تأثیرگـذاری مثبـت بـر آن را مـورد       های زیر مجازی در سایر دستگاه

 توجه قرار دهد.

محسوس ابتدا در جوامع احسـاس نیـاز و عطـش ایجـاد نمـوده و        و غیر  ، نرم ها سعى دارند از طریق فـرایندى خـزنده این رسانه

 . هاى پیشرفته اقناع، نگرش افـراد را تغییـر دهنـد    ى رسانه و شیوهبه مدد فناور  و سپس  کرده  عناصر فرهنگى را بـه جـامعه وارد

بـه    کـه   گیـرى اسـت   این وضعیت جدید جـهانى، یک فـرهنگ و هویت جهـانى و یکدسـت نیـز بـه تـدریج در حـال شـکل         در

 انجامد.   مى« فرهنگى شـدن جـهان تـک»

شـده در ایـن فــضا      عرضه  تولیدات  ةکنند برابر عمدتاً مصرفجمله ایران در شرایطى نا  از  شرایطى که بیشتر کشورهاى جهان در

در جوامـع جهـان سـوم و جهـان اسـالم در صـورتى کـه         یاجتمـاع  یمتأثر از شبکه هـا   اجتماعى - هـستند، تـحوالت فرهنگى

  کشـورها جریـان   اسـالمى و ملـى در ایـن     هاى ارزش  و تضعیف  لیبرال دموکراسى  معرفتى  نشود، به سوى تحقق مبانى  مـدیریت

 تولید دانش بومى صــورت نــگیرد(    براى  هاى جدى یافـت. بـدیهى است این روند ناعادالنه و نابرابر)در صورتى که تالش  خواهد

عناصـر اسـالمى،     بـین   بنـدى  و هــویتى و قطـب   گرشىهاى ارزشـى، نـ و تعارض  تضادها  مدت و بلندمدت موجب تولید میان  در



هـاى دینـى و اعتقـادى و     ارزش  ةبازنماینـد   ها، شعائر و مناسک در نـهایت تـضعیف نیروها، عناصر، نمادها، آیین ایرانى و غربى و

 تـجلى خـواهد یافـت.  شهروندان  اجتماعى و رفتارى و سـبک زنـدگى  هاى کنش  در نهایت در  که  شـد  مذهبى خواهد
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