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چکیده
فضای شبکه های اجتماعی ،عرصه وسیعی از اطالعات و نمودهای مختلف معنایی را ایجاد می کند .از آثار
فضای مجازی شبکههای اجتماعی را در جوامع بهخصوص جوامع درحال گذار مانند ایران ،ایجاد بحران
هویت ملی و دینی میباشد .سؤالی که در این تحقیق در پی پاسخگویی به آن میباشیم این است که
پیامدهای توسعه شبکه های اجتماعی بر مسائل ژئوپولیتیک جمهوری اسالمی ایران کدامند؟ جهت پاسخ
به سوال فوق دو فرضیه در نظر گرفته شده است .فرضیه اول :توسعه شبکههای اجتماعی میتواند مولفه-
های امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را متحول کند .فرضیه دوم :توسعه شبکههای اجتماعی میتواند
مولفههای هویت ملی جمهوری اسالمی ایران را متحول کند .در این تحقیق با هدف -1:تحلیل تاثیر
توسعه شبکههای اجتماعی بر مسایل ژئوپلیتیک ایران -2 .تبیین مولفههای امنیت جمهوری اسالمی
ایران -3 .تبیین مولفههای هویت ملی جمهوری اسالمی ایران و بهدلیل رشد شبکههای اجتماعی در ایران
و تأثیر تعیین کنندهای که میتواند بر امنیت جمهوری اسالمی ایران داشته باشد از اهمیت اساس ی
برخوردار میباشد.
واژگان کلیدی :ژئوپلیتیک ،شبکه های اجتماعی ،فضای مجازی و ایران.

مقدمه
دنیای امروز به دهکدهای جهانی بدل شده است که در آن مرزهای جغرافیایی تنها ،در چارچوب معادالت دیپلماتیک مورد نظر
قرار میگیرد و ابزار رسانه ،زمنیه محدود شدن مرزهای فکری را فراهم آورده است .منظور از رسانه های جمعی یا عمومی و به
تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی دسته ای از وسایل هستند که مورد توجه تعداد کثیری می باشند و از تمدن های جدید به
وجود آمده اند .به بیان دیگر ،رسانه به معنای هر وسیله ای است که انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار عده ای باشد .اکنون آن
چه مصداق این تعریف است وسایلی همانند :روزنامه ها ،مجالت ،رادیو ،تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت ،لوحهای فشرده ،شبکههای
اجتماعی و غیره می باشند .بنابراین اگرچه رسانههای جمعی با هدف اطالعرسانی به وجود آمدند ،هدف تبلیغ سیاسی و سپس
تاثیرگذاری فرهنگی به موازات آن وارد عرصه رسانه شد (یاراحمدی.)1391 ،
رسانه های نوین امکان جدیدی برای تعامل بین نیروهای اجتماعی و سیاسی فراهم می آورد و برخالف رسانه های موج دوم که
عمده این رسانه ها به صورت ابزاری در اختیار صاحبان قدرت و ثروت بوده و به صورت یک سویه پیام خود را ارسال می
داشتند و ذهنیت توده ها را شکل می دادند ،رسانه های دیجتالی به دلیل ارزانی و در دسترس بودن امکان گفتگوی دوسویه را
فراهم می آورد .تحول حاصل در ارتباطات و شکل گیری رسانه های نوین و افزایش توان مبادله اطالعات در سطح جوامع
موجب ظهور بازیگران جدیدی در جهان معاصر شده است .این امر از طرفی کارکرد ابزارهای ارتباطی را که در گذشته ابزار ی
ساده برای انتقال معانی و پیام بود ،پیچیده تر نموده و کل حیات انسان را متاثر ساخته و از طرف دیگر بر سایر وجوه مهم
زندگی اجتماعی نیز به شدت تاثیر نهاده است به طوری که اکنون می بینیم ،نظام های نوین ارتباطی و رسانه های نوین منشأ
تحوالت عظیم در عرصه قدرت سیاسی ،اقتصادی و نظامی در جهان شده اند و البته با ظهور برخی پیامدهای منفی ،برا ی
امنیت و استقالل جوامع انسانی مشکالتی را نیز به وجود آورده اند .به عنوان مثال ،اطالعاتی که اکنون از طریق شبکه های
اجتماعی (فیس بوك ،تویتر ،یوتیوپ و غیره) در کنار شبکه های ماهواره ای و یا امکاناتی همچون تلفن های همراه و دیگر
اشکال رسانه های نوین تولید و ارسال می شود کمتر از طرف حکومت ها قابل کنترل است .همچنین شهروندانی که توانایی
دسترسی به این امکانات را در اختیار دارند ،به راحتی می توانند اطالعات روزآمد را از هرگوشه جهان دریافت و در همان حال
اطالعاتی نو تولید کرده و در اختیار مخاطبان خود قرار دهند .رسانه های جدید ،این گونه مرزها را درهم شکسته اند و
حکومتها نیز اغلب کار چندانی در مقابله با آن نمی توانند انجام دهند .از طرف دیگر اطالع رسانی به شیوه جدید سبب
شکستن انحصار رسانه های داخلی شده و افراد یا مخاطبین را قادر می سازد منبع اطالعاتی خویش را خود تعیین نمایند .به -
گونه که میبینیم زمان به نفع تکنولوژیهای جدید ارتباطی و به زیان شیوههای سنتی و انحصاری اطالع رسانی تغییر یافته
است (کرمی.)1376 ،
خدماتی که شبکههای اجتماعی و سیستمهای اطالع رسانی و در راس آنها اینترنت ارائه میدهند بهگونهای مفهوم حاکمیت
دولتها را به تحلیل کشانده اند که دیگر دولت ها نمیتوانند نسبت به آن بی تفاوت باشند .در این فضا مرزهای ژئوپلیتیک به
تدریج اهمیت و حساسیت خود را از دست میدهند (احمدی .)1384 ،در واقع ،امکانات جدیدی که در سایه تکنولوژیهای
ارتباطی مجازی جدید برای بشر امروزی ایجاد شده است ،چالش های فراوانی را بر امنیت داخلی کشورها به ویژه ایران اعمال
می کند در همین راستا ،مقاله حاضر در پی بررسی و پاسخ گویی به این سؤال است که رشد شبکه های مجازی چه تأثیری بر
امنیت ملی ایران دارد؟
ادبیات تحقیق

راسل نیومن ( )1389در مقاله ای تحت عنوان « تأثیر رسانههای جدید » که در کتاب سیاست رسانهای شده ،ارتباطات در
آینده دموکراسی توسط مسعود آریایی نیا ترجمه و در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است به این امر
می پردازد که اگرچه فرضیات مختلفی در رابطه با تأثیر این رسانه مطرح میشود اما آنچه مبرهن است اینکه کاهش هزینههای
اطالعات سیاسی به میزان مشارکت و توجه افزونتر شهروندان بستگی دارد .در مقاله (سلطانی فر )1390 ،تبیین تأثیر فناوری-
های ارتباطی بر جریان های سیاسی و اقتصادی که در مجله مطالعه فرهنگ -ارتباطات چاپ شده ،عنوان میکنند که امروزه

فناوری های ارتباطی با حجم فراوانی زندگی ما را تحت تأثیر قرار دادهاند ،بهگونهای که انسان امروز بدون این فناوریهای جدید
نمیتواند به زندگیاش ادامه دهد .در (قائم )1380 ،دنیس مک کویل یکی از برجستهترین نظریه پردازان حوزه مطالعات
ارتباطی و رسانهای ،کتاب «درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی» را نوشته که توسط پرویز اجاللی ترجمه و مرکز مطالعات و
توسعه رسانهها چاپ شده است .وی بیان می کند که رابطه رسانه و دولت ،جامعه و فرهنگ ،شرایط سازمانی تولید و توزیع،
تغییرات محتوا ،شیوه استفاده مخاطبان ،رابطه میان مخاطبان و ارتباط گران و جایگاه کاربرد رسانهها در متن شرایط اجتماعی
است .در مقاله (علیقلیان )1380 ،مانوئل کاستلز کتاب قدرت ارتباطات را توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها با
ترجمه محمد آذری نجف آبادی منتشر نمود .او در این کتاب جدید در خصوص نقش شبکه های ارتباطی به مطالعه و تحقیق و
ارائه نظریه پرداخت و به اهمیت این شبکه ها در جریان شکل گیری قدرت سیاسی در جامعه تاکید نمود.
 -2مفهوم نظام ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیک از زمان وضع واژه آن از نظر مفهومی و نیز موقعیت اجتماعی و علمی دچار فراز و نشیب شده و از حـالتی شــناور در
موضوعات مورد اطالق نیز برخوردار بوده است .این واژه در بین جغرافی دانان ،سیاستمداران حرفهای ،نظامی هـا و متخصصـین
علوم سیاسی و روابط بینالملل رواج داشته و دارد .مفهوم ژئوپلیتیک بیانگر حیطهای از بررسی جغرافیایی است که عامل فضـا را
در شناخت چگونگی شکلگیری روابط بینالملل مهم تلقی میکند .کاربرد فعلی ایـن واژه نبایـد بـا واژه ژئوپلیتیـک آلمـان کـه
شکل خاصی از جبر محیطی بود که برای مشروعیت دادن به اعمال دولت به کار رفت ،اشتباه گـردد .رودلـف کـیلن جغرافیـدان
سوئدی (1864م – 1922م) واژه ی ژئوپولیتیک را مطرح و معتقد بود «حکومـت پـنج رکـن دارد کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از :
کراتوپلیتیک (مطالعه ی وضع حکومتی یک کشور) ،دموپلیتیک (مطالعه ی جمعیت یک کشور) ،اکوپلیتیک (مطالعه ی منـابع
اقتصادی کشور) ،سوسیوپلیتیک (مطالعه ی وضع اجتماعی کشور) و مهم تر از همه ژئوپولیتیک (مطالعـه ی جغرافیـای کشـور)
است» و «در اواخر قرن نوزدهم (1897م) فردریک راتزل دانشمند آلمانی (بر اساس تحقیقات رودلف کیلن) جغرافیای سیاسـی
و مطالعات دانشگاهی ژئوپولیتیک را بنیان نهاد و در کتاب جغرافیای سیاسـی خـود بـرای نخسـتین بـار «حکومـت» را از دیـد
جغرافیا مورد مطالعه قرار داد (پیروز .)1384 ،اما مفهوم ژئوپولیتیک با جغرافیای سیاسـی تفـاوت دارد ،چراکـه ژئوپولیتیـک در
طی فرآیند تاریخی با توجه به تغییر انسانهای مختلف در مقتضیات زمانی و مکانی ،ثبـات و دوام نداشـته اسـت و مفـاهیم آن
اعتباریاند و با مقتضیات زمان و محیط جغرافیایی شکل میگیرند ،دگرگون میشوند و مورد تأییـد و گـاهی از بـین مـیرونـد.
برعکس مفاهیم جغرافیای سیاسی مانند مرز ،مهاجرت و غیره مفاهیمی همیشـگی و پایـه هسـتند و در طـول فرآینـد تـاریخی
دگرگون و از بین نمیروند .در (پیروز )1379 ،دو مفهوم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را به این صـورت تعریـف کـرده اسـت:
"جغرافیای سیاسی اثر تصمیمگیری های سیاسی انسان را روی چهره و اشکال جغرافیایی مربـوط بـه محـیط انسـانی هـمچـون
حکومت ،مرز ،مهاجرت ،ارتباطات ،توزیع ،نقل و انتقال و غیره مطالعه میکند ،در حـالیکـه ژئوپلتیـک بـه مطالعـه اثـر عوامـل
جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شوندة جهانی میپردازد .اما دقیق تر آن اسـت کـه بگـوییم جغرافیـای سیاسـی بـا رابطـه
متقابل جغرافیا و سیاست سر و کار دارد و به اینترتیب ،مفهوم ژئوپلتیک که به نقش عمدة عامـل فضـا در شـکلگیـری روابـط
بینالملل معتقد است ،جزئی از دانش و علم جغرافیای سیاسی محسوب میشود (سلطانی فر.)1390 ،
رویکردهای ژئوپلیتیک

جهان ژئوپلیتیک در سرآغاز قرن بیست و یکم ،بی تردید ،وارد دوران تازه ای با ویژگی های ژئوپلیتیک تازه می شود کـه شـاید
نویددهندة فرا آمدن دوران «پست مدرن» باشد .آغاز دگرگونی در نظام جهانی قرن بیستم توأم با نشانه هـایی از پایـان گـرفتن
دوران مدرن است .فرآیندهای جهانی شدن ،منطقه گرایی و تجزیة ژئوپلیتیکی به صورت چـالش هـای نـوین بـرای ژئوپلیتیـک
ظاهر شده اند .برتری حکومت ملی (در پیوستگی با سیستم بین المللی) به چالش کشیده شده و نقش و کارکرد دولـت هـا بـه
عنوان نهادها و الگوهای دولتی به دنبال یک سلسله توسعه ها متحول شده است .رشد سازمان ها ،آژانس ها و شرکت های چند
ملیتی توانایی دولت را برای تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده است .نخبگان دولتی و مدیران اقتصادی مجبور به اجـرای

برنامه هایی شده اند که با نیازهای بازارهای پولی بین المللی ،تعهدات بین المللی و جریان سرمایه سـازگار باشـد (سـیدعباس،
 .)1384بنابراین ،مباحث ژئوپلیتیک در دوران نوین در پرتو سه چالش اصلی تغییر شکل می دهد :نخست «جهانی شـدن هـای
اقتصادی » ،دوم « انقالب اطالع رسانی » و سوم « خطرات امنیتی جامعه جهـانی » اثرگـذاری ایـن عوامـل در نقـش آفرینـی
سیاسی انسان در محیط جهانیِ شکل گیرنده در بستر مدرنیتة پیشـر فته ،شـرایطی را فـراهم آورده کـه مطالعـه آن مـی توانـد
«ژئوپلیتیک پست مدرن» نام گیرد .این شرایط نقش گروهی انسان ها در محیط سیاسی را از محدودة «ملت» بودن فراتـر مـی
برد و توجه اصلی را به شکل-گیری های سیاسی در محیط فراملتی راهبری می کند ،اگرچه « ملت بودن » و «حکومت ملتـی»
همچنان ،به عنوان یگان های سیاسی پراهمیت و نقـش آفـرین در ژئوپلیتیـک جهـانی اثـر گـذار خواهنـد (پیـروز .)1379 ،در
ژئوپلیتیک جدید با توجه به آن که ساختار جدیدی از قدرت و سلسله مراتب آن به وجود آمده است ،تحوالت به وجود آمـده در
ساختار قدرت جهان به زیان ابزار و اهرم نظامی و به سود عوامل اقتصادی و دانش فنی تغییر کرده است .ذکر این نکته ضـروری
است که در ژئوپلیتیک جدید نیز ،قدرت نظامی در سلسله مراتب تشکیل دهنده قدرت ،مؤلفه ای مهم به شمار می آیـد ،لـیکن
نقش آن در مقابل قدرت اقتصادی در درجه دوم اهمیت واقع شده است .یک تباین ساده ای که بین ژئوپلیتیک جدید و قدیم و
بهعبارتی سنتی و معاصر وجود دارد این است که به عنوان ابزار درك عدم تجانس گفتمان های ژئوپلیتیکی در گذشـته و حـال
ناکافی است (میر حیدر.)1358 ،
 -3تعریف امنیت ملی
امنیت ملی یک مفهوم غربی و خصوصاً امریکایی است که در سال های پس از  1945رواج یافت .در مورد امنیـت ملـی تعـاریف
مختلفی ارائه شده است .این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی ،دارای تعریفـی واحـد و مقبـول تمـامی یـا حـداقل بیشـتر
صاحب نظران نمی باشد .ریشه آن عدم اتفاق نیز به تالش افراد ،گروه ها و کشورها در تلقی و برداشت متفاوت آنهـا از ایـن واژه
باز می گردد .بری بوزان هم می گوید" :امنیت ملی را نمی توان به طور کلی تعریف کرد بلکه تنها در موارد مشخص میتـوان آن
را تعریف نمود" .او در جای دیگری چنین می گوید" :امنیت ملی از لحاظ مفهومی ضعیف و از نظـر تعریـف مـبهم ولـی از نظـر
سیاسی مفهومی قدرتمند باقی مانده است چون مفهوم نامشخص امنیت ملی راه را برای طرح راهبردهای بسـط قـدرت توسـط
نخبگان سیاسی و نظامی باز میگذارد" .سازمان ملل متحد طی پژوهشی در این زمینه باعنوان «مفـاهیم امنیـت» آن را چنـین
تعریف مینماید" :این که کشورها هیچ گونه احساس خطر حمله نظامی ،فشـار سیاسـی یـا اقتصـادی نکننـد و بتواننـد آزادانـه
گسترش و توسعهء خویش را تعقیب کنند" (حاکم.)1372 ،
در فرهنگ علوم سیاسی نیز چنین آمده است" :امنیت ملی عبارت از احسـاس آزادی کشـور در تعقیـب هـدف هـای اساسـی و
فقدار ترس و خطر جدّی از خارج نسبت به منافع سیاسی ،اساسی و حیاتی کشور مـیباشـد" (علـیقلیـان .)1380 ،در فرهنـگ
اصطالحات روابط بینالملل این مفهوم بدین صورت تعریف شده است" :حالتی که ملتی فارغ از تهدیـد از دسـت دادن تمـام یـا
بخشی از جمعیّت ،دارایی یا خاك خود به سر میبرد" (پژوهشکده مطالعات راهبردی.)1377 ،
والترلیپمن محقق و نویسنده آمریکایی نخستین کسی بود که مفهوم امنیت ملی را به روشنی تعریف نمـود« :یـک ملـت وقتـی
دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنـگ بتوانـد
آن را پیش ببرد» (جلیل .)1374 ،این واژه در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده است .در سـاده تـرین
تعاریف ،امنیت ملی این گونه تعریف می شود :توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی داخلـی در مقابـل تهدیـدات
خارجی و این که کشورها چگونه سیاست ها و تصمیمات الزم را برای حمایت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خـارجی،
اتخاذ می کنند .محمد ایوب معتقد است که مفهوم سنتی امنیت ملی کاربرد خود را از دست داده است .وی بـر عوامـل داخلـی
امنیت عنایت خاصی داشته و برتفاوت معضالت و نگرش امنیتی کشورهای شمال و جنوب تاکید مـی کنـد و معتقـد اسـت کـه
تفسیر شمالی ها از امنیت به نحوی است که ناامنی جنوبی ها از آن متبادر می شود و برعکس (پیروز .)1379 ،بر خالف قـدرت
ملی که برخی از فرصت های ملی و کسب امنیت را به ذهن متبادر می سازد ،مبحث تهدیدها و آسیب پذیری های ملی ،فقدان
امنیت و ناامنی را در مالحظات امنیت ملی یک کشور ،مورد توجه قرار می دهد .جداسازی تاثیرات ملی از تهدیدها و یـا آسـیب

پذیری های ملی کاری دشوار و حتی ناممکن می باشد .در واقع ترکیب این دو موضوع ،سطح امنیت و نـاامنی ملـی را مشـخص
می سازد .آسیب پذیری وجه داخلی ناامنی و تهدیدها وجه خارجی آن است .بنابراین هرچه دولت با توجه به عوامل تـاثیر گـذار
فراوان داخلی ضعیف تر باشد ،در نتیجه از آسیب پذیری بیشتری برخوردار است .این مساله در افزایش تهدیدها علیه آن دولـت
نیز کامالً تاثیر مستقیم دارد .در واقع آسیبی پذیری ممتد داخلی در نتیجه ضعف های درونی ،موجب افزایش کیفیـت و کمیـت
تهدیدهای بیرونی نیز می گردد .تعامل بیش از اندازه آسیب پذیری های درونی با تهدیدهای بیرونی در دولت های ضـعیف بـه
جایی خواهد رسید که عمالً نمی توان مرز چندان دقیقی میان دو حوزه آسیب پذیری ها و تهدیدها قائل شد .ضمن این که این
تعامل باعث می گردد بسیاری از آسیب پذیری ها تبدیل به تهدیدهای ملی گردند؛ ولـی توانمنـدی ملـی و برخـورداری از یـک
دولت قوی باعث می گردد ،بسیاری از آسیب پذیری ها از فرصـت کمـی بـرای نمـود یـافتن برخـوردار شـوند و از سـوی دیگـر
تهدیدهای بیرونی نیز تا حدود زیادی با توجه به قدرت درونی مورد جذب و هضم قرار گیرند (پژوهشـکده مطالعـات راهبـردی،
.)1377
جهانی شدن و امنیت ملی

در پرتو دیدگاه های اقتصادی که استنلی هافمن امنیت ملی را پشتیبانی یک ملت از یورش فیزیکی و محفوظ داشـتن فعالیـت
های اقتصادی آن از جریانات ویران کننده بیونی تعریف می کند بـا آغـاز امـواج وابسـتگی دوسـویه اقتصـادی و گشـوده شـدن
مرزهای ملی بازیگران پهنه بین المللی و دگرگون شدن ماهیت پیوندهای بین المللی آنها که شماری از آن به نام امـواج جهـانی
شدن یاد می کنند در برداشت از امنیت ملی نیز دگرباشی های شگرفی پدید آمد .توسعه اقتصادی که زمانی تنها راهبرد رهائی
از دشواری های دستیابی به امنیت پیش روی انسان سده  20به شمار می آمد خود بـه پیـدایش نـاامنی هـای بـی شـماری در
زمینه زیست محیطی -اجتماعی-رفتاری -سیاسی و اقتصادی پایان گرفت که تالش برای چیرگی بر آن ها هم اکنـون رسـالتی
جهانی در پاسداری از امنیت شمرده می شود (خلقتی.)1387 ،
پیوند میان امنیت و جهانی شدن یا به دلیل نو و تازه بودن پدیده جهانی شدن و یا به دلیل پیچیدگی و ناروشـنی کـه هنـوز در
برداشت از امنیت هست به روشنی دیده نمی شود جهانی شدن بـا رویـه گونـاگون خـود و پیامـدهای گسـترده ای کـه در دادو
ستدهای بشریر تا به امروز داشته است ،معنای ویژه ای از امنیت را در بر می گیرد که برخی از اندیشمندان این حـوزه آن را بـه
ناامنی برای بسیاری از بازیگران سیاسی حاضر در ترازمندی های سیاسی بین المللی بازشناسی می کنند .چنین نا امنـی هـایی
به دلیل کاستی های ساختاری در سامانه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان سوم بیشتر برای این دسته از کشـورها
پدید می آید .پس به راستی ناامنی جهانی یکی از رویه های جهانی شدن نیست .بلکه برداشت ویژه ای از ماهیت جهـانی شـدن
است (گل محمدی . )1380 ،آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسـوب نشـده و درصـورت حـذف خللـی بـه آن وارد
نمیشود .درمقابل ،گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله بکار میرود .نخستین نمود جهانی شدن در پیوند میان دولـت هـا
و رفتار کشورها جلوگیری از جنگ است .جهانی شدن به طور کلی امنیت خرسند کننده ای را در زندگی اجتماعی فراهم نکرده
است ،زیرا دگردیسی برداشت امنیت از مفهوم تنها نظامی به انگاشتی که آمیخته ای از مسـائل اقتصـادی و اجتمـاعی و زیسـت
محیطی در کار بوده است با کاهش تهدیدات نظامی خارجی که با وابستگی دوسویه بازیگران بـین المللـی ایجـاد شـده همـواره
امنیت ملی کشورهای جهان افزایش نمی یابد و وابستگی دوسویه جهانی گرایش بـه جنـگ را کـاهش داده اسـت .همزمـان بـا
پیشرفت فناوری توانای های نابود کننده جنگ را فزایش داده است .دسترسی جهـانی دسـت انـدازی هـای نظـامی کشـورهای
شمال را در جنوب آسان کرده است .بازارهای تسلیحات جهانی امکانات نابود سازی فراوانی را بـه وجـود آورده انـد کـه یکـی از
پیامدهای آن خشونت در بافت احیای قومی و مذهبی را تقویت کرده است .فناوری های جهانی شدن امکانـات بهتـری را بـرای
بازرسی های زیست محیطی فراهم آورده است .در زمینه سرمایه داری نیز جهانی شدن در افزایش آسـایش در کشـورهای تـازه
صنعتی شده نقش داشته است .تنها اشاره اندکی از کشورها به جایگاه کشورهای تازه صنعتی شده دسـت یافتـه انـد .بازسـازی
اقتصادی در رویارویی با جهانی شدن بیشتر ناداری را افزایش داده است .بحـران بـدهی-هـای کشـورهای جنـوب تـالش بـرای
کاهش ناداری را به خطر انداخته و شیوه بازرگانی جهانی امروز پیامد زیان بخشی بر کشورهای فقیر داشـته اسـت (یاراحمـدی،
.)1391

پاسخ دولت ها به تـغییرات اجـتماعی جهانی در سراسر جهان یکسان نیست .در برخی مناطق ،دولت ها نسبت به مناطق دیگـر
به نقش امنیت ملی سنّتی اهمیت بیشتری میدهند .برخالف تحوالت فزاینده در مناطقی هـم چـون آمــریکای التــین ،نقـش
امنیتی دولت ها در مناطقی مـانند آسـیای شرقی و جنوبی ،آفریقا و خاورمیانه چندان دچار کاهش نشده است .در حقیقـت ،در
برخی از این مناطق ،حتی در میان دولت های دارای اقتصاد آزاد (مثل هند) و دولت هـایی کـه برنامـههـای امنیتـی منطقـهای
پیشگرفتهاند (مثل اندونزی) ،نقش امنیتی خصوصاً در حوزه امنیت داخـلی شـدت یافته است .این امر نشان میدهد که دولـت
دارای اقتصاد جهانی ،نمی تواند از رقابت امنیتی مصون بماند .در این جا الزم است میان رفتار اقتصادی و امنیتی تمایز قائل شد.
دولت هایی که همسایگانی ناآرام دارند و دولت هایی که نگران مـوقعیت قـدرت نسبی خـود هستند ،نسبت بـه امنیـت نظـامی
سنّتی توجه بیشتری مبذول میکنند (حاکم.)1372 ،
 -4مفهوم هویت ملی
«هویت» در اصطالح ،آن چیزی است که در پاسخ از چیستی و کیستی شیء و فرد یا اشیاء و افـراد ذکـر مـیشـود .در نتیجـه،
همچنان که اخـتصاص بـه اشیاء یا انسانها ندارد ،استعمال آن منحصر در جمع و گروه نبوده ،دربارة یک شیء و فرد نــیز بــه
کار گرفته میشود .هویت ،آن دسته از ویژگی های اصلی را که متمایز کننده شیء یا فرد از غیر خود است ،مشخص مــیسـازد،
این مسئله بیانگر اهمیت وجود »غیر» هنگام تبیین هویت می باشد .گرچـه هـر وجــودی ،فــارغ از مقایسـه آن بـا غیـر ،دارای
مشخصات و ویژگی هایی است .امـا هـنگام بـیان مشخصات ،هرچند به صورت ناآگاهانـه ،بـا غــیرسنجیده مــیشـود .بنـابراین
«هـویت مـلی» را می توان بـه « مـجموعه مشخصات و ویژگیهای افـراد یـک مــلت ،کـه بـه گونـهای حلقـة ارتبـاطی میـان
هویت های محلی و هویت های فراملی بهشمار رفته و تشخصدهنده و متمایز کنندة آن از افـراد دیگـر مـلتها میشود » تفسیر
نمود .بهعبارت دیگر ،ویژگـی هایی که در اکثـر افـراد هـر مـلت مـانند ایران وجود دارد و افراد دیگر ملتهـا فاقـد آن هسـتند،
بخشی از هویت آنها را شکل می دهد که هویت ملی افراد آن ملت تعبیر شده و بهعنوان نمونـه گفتـه مـیشـود « :هویـت ملـی
ایرانیان» (گل محمدی.)1380 ،
هویت مجازی

در گذشته هویت افراد و روابط شان با دیگران وابسته به فضای مـادیای بـود کـه در آن زنـدگی مـی کردنـد و مکـان عنصـری
تعیین کننده بود .اما در حال حاضر به واسطه ظهور تکنولوژیهای نوین اطالعاتی و ارتباطی ،محدودیتهای زمان و مکان از بین
رفته و فرد دیگر به مکان محلی و بومی خود وابسته نیست ،بلکه می تواند مرزهای جغرافیایی را طی کند و با جهان بـزر تـری
در ارتباط باشد (تاجیک .)1379 ،در بسیاری از متون علمی از مفهومی به نام « بینامی » در مـحیط سـایبر صحبت شده اسـت
که دقیقاً مترادف مفهوم هویت مجازی است .در این جا بـرای روشـنتر شدن مفهوم هویت مجازی به معناشناسـی بــینـامی و
تـفاوت آن بـا سایر واژههای نزدیک مثل :گمنامی ،ناشناس بودن و مـنزوی بـودن میپردازیم .مفهوم بینامی ،روابـط اجتمـاعی
گویا و روشن را به عنوان زمینه و پیش فرض با خود دارد .بـینامی نـیاز به زمینه اجتمـاعی دارد .فاعـل بــینـام کــه ظرفیـت
انـجام کـاری را دارد ،رویه دیگر اعضای اجتماع تأثیر میگذارد و از دیـگران مـتأثر میشود .ممکن اسـت بـه شـخص منـزوی و
گوشهنشین عبارت بینام و نشان و ناشناخته و گمنام اطـالق مـیشود؛ ولی معنای دقیق بینامی و هویت مجازی ،مطابق آنـچه
در شبکه اینترنت و در فضای سـایبر مـطرح میشود ،شامل حال او نمیشود و بـه او بــینـام گــفته نمـیشـود؛ زیـرا شـخص
گوشهنشین و منزوی ،غیر مرتبط با جامعه است و منزوی و جدا از اجتماع و روابط اجـتماعی اسـت و زندگی و رفتار و کارهـای
او به طـور کـلی تـحت تأثیر زندگی و رفـتار دیـگران در محیط اجتماعی قرار نـمیگیرد .اصطالح گـمنامی که در برابر شـهرت
و بلندنامی قرار میگیرد نیز نمیتواند با اصطالح بینامی مترادف باشد .شخص گـمنام بـه دنبال شهرت نیست و سعی مـیکنـد
در مـیان اجـتماع شهرت پیـدا نـکند و عـموم او را نشناسند .شخص گمنام از اجتماع و روابـط اجتماعی فاصله نمـیگیـرد ،امـا
به دنبال معروفیت هم نیست و کاری که او را معروف کند ،انجام نمیدهد؛ امّا هویـتهـای مــجازی کــه مشـهور هسـتند کـم
نیستند .از اینرو ،یک شـخص بـینام مـمکن اسـت بـا نام مستعار در جـهت شـهرت تالش کند و مشهور شود .برای یـک نفـر
بسیار مشکل است که به طور کامل از اجتماع منزوی شـود؛ به طـوری کـه کارها و هویتش پنهان باشد؛ ولی امکانپـذیر اسـت.

امّا در هـمه مـوارد گـوشهنشینی و جـدا شـدن از اجـتماع لزومآً مشابه و شبیه بینامی نیست؛ هرچند ممکـن اسـت بـه معنـی
رسیدن به بینامی باشد .البته گوشهنشینی و جدا شدن از اجتماع مکانیزمی است که میتواند منجر به بینامی شـود و مطمـئن
شـویم به بینامی رسیدهایم؛ اما لزومآ به معنای بینامی نیست (مجله پگاه حوزه.)1388 ،
بینامی با شناخته شدن و ناشناس بودن تفاوت دارد .بینامی نـه تنهـا زمینـه اجتمـاعی مـیخواهـد و در ارتبـاط اجتمـاعی رخ
میدهد ،بلکه نیاز به فاعلی دارد که انجام دهنده کـاری اسـت که روی دیگران تأثیر میگذارد یا تأثیر میپذیرد و در عین حـال
هویت او مشخص نیست .اگر یک فرد برای دیگران قابل شناخته شدن نباشد و ناشناس باشد و در عین حال کاری و عملـی نیـز
مـنتسب بـه او نباشد ،او بینام نیست .بینامی یا ویژگیهای غیر قابل ردیابی بدین معنا است که یک شخص یـا اشــخاص غیـر
قابل شناخت هستند و هویت آنها مشخص نیست؛ در حالی که میدانیم شخص یـا اشخاص وجود دارند؛ امـا نــمیدانـیم چــه
کسانی هستند؛ اعمال و ویژگیهایی از شخص یا اشخاصی که میدانیم وجود دارند ،اما بـه-وسـیله ویژگـیهـا و خصوصیاتشـان
قابل ردیابی و شناخته شدن نیستند.
بینامی به معنای عدم شناخته شدن و هویت مجازی و عدم هویت از لحاظ دیگران به وسـیله صـفات و ویـژگیهایی اسـت کـه
توانایی ردیابی آنها به وسیله صفات دانسته و شـناخته شده شـخص وجـود نداشـته باشـد و شـخص را نتـوان از طریـق آن هـا
شناخت .بینامی در واقع نوعی شناخته نشدن و بیهویتی به وسیله ویـژگی و صـفت عـدم ردیـابی صـفات اسـت .ایـن تعریـف
عمومی از بینامی است که تمام انواع مـختلف بـینامی را دربرمیگیرد (مجله پگاه حوزه.)1388 ،
 -5تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق ،توصیفی -تحلیلی و بررسی فرضیه به روش اثباتی صورت مـی-گیـرد .در صـددیم ابتـدا بـه
توصیف داده های گردآوری شده به پردازیم و سپس فرضیه مورد نظر را به روش تحلیلی مورد تأیید قرار دهیم .روش گـردآوری
اطالعات ،کتابخانهای میباشد و همچنین تالش شده از سایتهای اینترنتی و تخصصی مرتبط با موضـوع نیـز بـهعنـوان مکمـل
بهره گرفته شود همچنین روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت کیفی است .الزم به ذکر بوده که موضوع مورد تحقیق فاقـد
جامعه آماری می باشد.
متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل :شبکه های مجازی.
متغیر وابسته :شکاف بین مردم و دین ،عرفی کردن فضای اجتماعی ،تـرویج ارزش هـای غربـی مغـایر بـا ارزش هـای اسـالمی،
الگوسازی های غیرارزشی ،رواج فردگرایی.
قلمرو تحقیق

حوزه تحقیق حاضر به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:
 -1قلمرو زمانی :قلمرو زمانی بعد از انقالب اسالمی ایران از سال  1357تاکنون می باشد.
 -2قلمرو مکانی :قلمرو مکانی این تحقیق شامل جمهوری اسالمی ایران است که منظور از آن منطقه جغرافیایی و فضـای
سیاسی -اجتماعی جمهوری اسالمی ایران است .از این نظر که ما به همـه ی منـاطق جغرافیـایی جمهـوری اسـالمی
ایران نمی توانیم به طور همزمان دسترسی داشته باشیم محدودیت هایی به قلمرو مکانی این تحقیق وارد است.
 -3قلمرو موضوعی :ژئوپلیتیک و توسعه شبکه های اجتماعی.
 -6یافته ها
فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی همانند شبکه های اجتماعی در ایران موجب می شود تا اجتماعات و هویت های جدیدی
تشکیل شود .در جامعه ای که به ارتباطات مبتنی بر صنعت چاپ ،تلویزیون و تلفن متکی است ،شیوه تولید بـه گونـه ای اسـت
که هویت ها را به صورت عاقل ،سودمند و خود بسنده در می آورد .اما در جامعه اطالعاتی ،جامعه ای که ارتباطـات الکترونیـک
سیطره دارد ذهنیت ها و هویت های ناپایدار ،چند الیه و پراکنده ظهـور مـی کنـد .وسـایل نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی در اثـر

تغییراتی که در برداشت های بشر امروزی به وجود می آورند ،هویت ها را در وضعیت کامالً تازه ای قرار می دهند که متفاوت و
حتی مغایر با گذشته است .هویت در اجتماعات مجازی جامعه اطالعاتی در مسیر فراملیتـی شـدن حرکـت مـی کنـد .در واقـع
ارتباطی که با اتکاء به وسایل ارتباطی و اطالعاتی جدید شکل می گیـرد ،چشـم انـدازی از فهـم و درك جدیـدی از ذهنیـت را
آشکار می سازد که در صورت بندی های گفتار و عملکرد که به لحاظ تاریخی محسوس اند ،جان می گیرد .از طرفی در بررسی
بحران هویت ناشی از فضای مجازی شبکه های اجتماعی در ایران ،نمی توان بحـرانهـای هـویتی ناشـی از دوران گـذار جامعـه
ایران را نادیده گرفت .جامعه امروز ایران در عین حال که بحران های هویت ناشی از یک دوره تاریخی را با خود حمل می کنـد،
در سه دهه اخیر با بحران های دوره تاریخی فرا صنعتی بدون آنکه بهطور طبیعی وارد این دوره شده باشـد نیـز روبـه رو شـده
است .باتوجه به خاصیت و کارکردهای فناوری های نوین ارتباطی به خصوص شبکه های اجتمـاعی ،ورود آثـار کنتـرلناپـذیر و
بحران زای این دوره از سوی حاکمیت به سهولت صورت گرفته و عواقب ناشـی از آن وارد جامعـه امـروز شـده اسـت (تاجیـک،
.)1379
بنابراین در این بخش دو سوال مطرح می گردد.
 -1نقش توسعه شبکه های اجتماعی در مولفه امنیت ملی ابران :توسعه شبکه های اجتماعی می تواند مولفه هـای امنیـت ملـی
جمهوری اسالمی ایران را متحول کند .رشد شبکه های مجازی ،امنیت ملی ایران را با چالش هایی چـون شـکاف بـین مـردم و
دین ،عرفی کردن فضای اجتماعی ،ترویج ارزش های غربـی مغـایر بـا ارزش هـای اسـالمی ،الگوسـازی هـای غیرارزشـی ،رواج
فردگرایی و غیره مواجه می کند.
در راستای اطالعاتی که در بررسی فرضیه مورد نظر طی فصول تحقیق به دست آوردیم فرضیه این تحقیق اثبات می شود ،زیـرا
پیشرفت در فناوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است ،ایـن تغییـر بـر نحـوه تعامـل افـراد بـا
یکدیگر نیز تاثیرگذار بوده است .یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره دوم ،ظهور فناوری های ارتباطی است که برجسته ترین آن
اینترنت و شبکه های اجتماعی است .اینترنت و شبکه های اجتماعی ،اصلی ترین عوامل تشکیل دهنده فضای مجازی ،شـناخته
می شوند .شبکه های اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین این ابزارها ،با قابلیت ها و امکانات خود تاثیرات عمیقی بر جنبـه هـای
اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذارده اند .استفاده جوانان ایرانی از شبکههای اجتماعی مجازی رو به گسترش میباشـد و
بهطور گریز ناپذیری ،جوانان ،پرجمعیتترین و پر تعدادترین گروه نسلی ایران ،در مواجهه با اینترنت و متـأثر از فضـای مجـازی
هستند .وابستگی متقابل دو جهان مجازی و واقعی باعث تعامالت فردی و اجتماعی در قلمروهای زیادی شده است .آنچنان که
گفتیم ،هویت در درون هر جامعهای از عوامل ثبات و همبستگی است و هویت با ابعاد مختلف شخصی ،اجتماعی ،ملی و دینـی،
هر یک تأثیرات زیادی در دوام و بقا و استمرار جامعه دارند .عالوه بر این فضای مجازی شبکههای اجتمـاعی اینترنتـی نـوعی از
بحران هویت را در میان طیف گستردهای از جوانان بهوجود آورده است .بحران هویت در زمینههای فردی ناهمگونیهای هویتی
را سبب شده و بهنحوی تعادل اجتماعی را متأثر کرده است.
تغییرات اجتماعی با زمینههای ناشی از تحوالت ساختاری و جمعیتی در کنار تغییرات ناشـی از آثـار معناسـاز مطـرح شـده در
فضای مجازی شبکه های اجتماعی ،وضعیتی قابل تأمل از بحران هویت اجتماعی پدید آورده است .یکی از بحرانهـای فـردی و
اجتماعی دیگر خودپنداری ناشی از تعامل کاربران با شبکههـای اجتمـاعی بـوده و «امپـاتی» در چنـین شـرایطی هماننـد یـک
سندروم اجتماعی ،بحران های هویتی را دامن می زند و این امر زمینـه سـاز بسـیاری از تعارضـات سیاسـی خواهـد شـد (گـل
محمدی.)1380 ،
می توان گفت پیشرفت های فناوری و ظهور شبکه های کامپیوتری و اینترنت و ماهوارههای مخابراتی باعث شده است که جهـانی
شدن با سرعت و به نمونههایی متنوع تر بر زندگی جوامع انسانی تاثیر بگذارد و با در نوردیدن مرزهای ملی و جغرافیـایی امکـان
ارتباط سریع بین افراد جوامع و نظام را فراهم نماید (میر حیدر.)1358 ،
از ویژگیهای اصلی جهانی شدن کوچک شدن فاصلهها و فشردگی در مفهوم زمان و مکان بود و شبکههای اجتماعی بـه عنـوان
یکی از اصلی ترین ابزارهای رسانه ای در عصر رسانه های نوین کمک کرد تا این مفهوم هرچه بیشتر نهادینـه شـود .همچنـین در
عصر جهانی شدن جهان به سمتی رفت که مفهوم دولت ،حاکمیت و مرزهای جغرافیایی معنای سـنتی خـود را از دسـت دادنـد

وتالش شد تا این مفهوم القا شود که جهانیان در دهکده ای کوچک به نام جهان زیست میکنند .شبکههای اجتمـاعی در تحقـق
این رویا بسیار مفید بوده و هستند .همچنین شبکههای اجتماعی با تمرکززدایـی از قـدرت از طریـق گسـترش تعامـل آگاهانـه
شهروندان باهم و با سازمانهای دولتی یا مردم نهاد باعث شدند تا چرخهای جهانی شدن هرچه سریعتر به حرکت درآیند ودنیـا
هرچه بیشتر طعم انحصارزدایی از دولـت هـا را بچشـد .ایـن چنـین در عصـر حاضـر و بـا گسـترش امکانـات جدیـد رسـانهای،
سیاستمداران مجبور هستند صادقتر باشند (پیروز.)1384 ،
همچنین جنبش های اجتماعی جدید و متنوعی هم که در جهان شکل میگیرد و هدف اکثر آنها کوششی هماهنـگ و متمرکـز
برای نیل به هدف یا اهدافی مشترك است ،به نوعی متأثر از شبکههای اجتماعی هسـتند .ایـن جنـبشهـای جدیـد ،شـکلی از
فعالیت مدنی و سیاسی محسوب می شوند که با رویکردی عمدتاً عقالنی در حال گسترش و یا نمو هستند .لذا میتوان پـذیرفت
ظهور شبکه های اجتماعی در ادامه فرآیند جهانی شدن و گویی همزاد با آن اسـت و ایـن دو شـاید دو روی مختلـف یـک سـکه
باشند که هر کدام بدون حضور دیگری تا حد زیادی ناقص و در راستای اهداف شکلی و محتوایی خود ناکامل هستند .رسانه هـا
که در ابتدا به عنوان ابزاری ساده برای انتقال معانی مطرح بودند ،بدان جا رسیدند که در عصر حاضر بـا تأسـیس شـاهراه هـای
اطالعاتی ،کل حیات انسان را متحول ساخته اند و معانی تازه ای را از زندگی پدید آورده اند .این تحول ارتباطات و توسـعه فـن
آوری اطالعات ،منشأ تحوالت عظیمی در عرصه قدرت سیاسی ،اقتصادی و نظامی در جهان و ایران گردید .تقارن این رویداد بـا
ظهور پیامدهای منفی نظام سرمایه داری و ورود بازیگران جدید به عنوان صاحبان قدرت وسـائل ارتباطـاتی نـوین مشـکالتی را
برای امنیت و استقالل انسانی به وجود آورده است که می توان آن را به عنوان چالشی جدی امنیتی فـراروی جامعـه ایـران نـام
برد .بنابراین رشد شبکه های مجازی ،امنیت ملی ایران را با چالش هایی چون شکاف بـین مـردم و دیـن ،عرفـی کـردن فضـای
اجتماعی ،ترویج ارزش های غربی مغایر با ارزش های اسالمی ،الگوسازی های غیرارزشی ،رواج فردگرایی و غیره مواجه می کند.
بنابراین فرضیه ی مورد نظر مورد تثبیت قرار می گیرد (حاکم.)1372 ،
امکانات جدیدی که در سایه تکنولوژی های ارتباطی مجازی جدید برای بشر امروزی ایجاد شـده اسـت ،امنیـت داخلـی و ملـی
ایران را متحول نموده و چالش های فراوان و شدید را بر آن تحمیل می کند که از آن جمله می توان به امکان ایجاد و گسترش
شکاف میان مردم و دین؛ عرفی کردن فضای اجتماعی و سیاسی؛ ترویج پاره ای از ارزش ها و مفاهیم غربی مغایر با ارزش هـای
اسالمی؛ اطالع رسانی غیرقابل کنترل ،تضعیف زبان ،رواج فردگرایی و انزواطلبی اشاره کرد.
 -2نقش توسعه شبکه های اجتماعی در مولفه های هویت ملی ایران :توسعه شبکه های اجتماعی می تواند مولفه هـای هویـت
ملی جمهوری اسالمی ایران را متحول کند .به-نظر می رسد با توجه به فرایند جهانیشدن و مواجه شـدن نسـل متـراکم جـوان
ایرانی با شبکه های اجتماعی ،ضروری است عواقب این مواجهه در ایجاد بحران های هویتی بررسی شود .شبکه های اجتمـاعی
با شبکههای اجتماعی پیشین ،تفاوت هایی عمده ای دارد از جمله اینکه افراد در این شـبکه هـا ،جـدای از هنجارهـایی کـه در
جامعه وجود دارد حضور می یابند .افراد می توانند و بیشتر هم این را ترجیح می دهند که با هویتی جدید و مجهـول متناسـب
با سیلقه ی خود و به دور از هویت واقعی و ضعف ها و توانایی که دارند؛ به تعامل با دیگر اعضای شبکه بپردازند و این امـر گـاه
آنقدر دلپذیرتر به نظر می رسد که افراد با کاستن از تعامالت اجتماعی در دنیای واقعی ،ترجیح می دهند که وقـت بیشـتری را
در این شبکه های مجازی بگذرانند و این امر تبعاتی را در پی دارد .برای مثال ،گاهاً باعث انزوا و افسردگی بیشتر فرد می گـردد
(فاضلینیا.)1385 ،
همچنین از جمله ی دیگر معایب شبکه های مجازی می توان به تحول ارزش های رایج در جامعه واقعی ،بحران هویت در بـین
نوجوانان و جوانان ،اعتیاد به حضور دائم در این شبکه ها و به عبارتی وقت تلف کـردن ،جـایگزین سـاختن ارتباطـات بـا دیگـر
اعضای شبکه به جایی ارتباطات خانوادگی (که در دراز مدت باعث تضعیف بنیان خانواده و کم رنگ شدن ارزش های خانوادگی
و اجتماعی شده) و غیره اشاره کرد .همانگونه که اشاره شد جامعه ایران به لحاظ قرارداشتن در دوره تـاریخی خـاص ،از جنبـه
های «گذار» امروزه عالوه بر بحران هویت دوره تاریخی صنعتی ،بحران های هـویتی دوره پساصـنعتی و فضـای مجـازی را نیـز
تجربه می کند .مسائل هویت های قومی هر چند محسوس نیست ،در فضای مجازی تحوالت خاص خود را دارد .در حال حاضـر

با توجه به رشد فزاینده شبکههای اجتماعی ،برنامه ریزی برای منابع هویتساز جدید با توجه به فضـای مجـازی و شـبکه هـای
اجتماعی در برنامه ریزی های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی الزامی است.
با نگرش ژئوپلتیکی به جهان و ایران ،روش های مختلف شکل گیری ،افزایش قدرت و کانون های اصلی ان را می تـوان توضـیح
داد .یکی از دیدگاه های ژئوپلتیکی ،بررسی اطالعات و نقش فن آوری ارتباطات و شبکه های اجتماعی در شـکل گیـری قـدرت
است (احمدی .)1384 ،امپریالیسم فرهنگی و قدرت ها و کانون های بزر رسانه ای و ارتباطی برای دسترسی به اهـداف خـود
روش های مختلفی را به کار می گیرند ،که نمونه های آن را می توان در مورد انقالب اسالمی ایران ،چگـونگی فروپاشـی اتحـاد
جماهیر شوروی ،مقابله با نهضت های آزادی بخش در سراسر جهـان و بهـره گیـری از قـدرت رسـانه در انقـالب هـای رنگـی و
براندازی های نرم نام برد .ما در سال  2000شاهد ادغام های غیر قابل تصور و گیج کننده رسانه ها و تشکیل قدرت های بزر
رسانه ای چند وجهی جهان بودیم .این رسانه ها با قدرت مالی نامحدود خود به یک پدیده فراگیر جهانی تبـدیل شـده و نقـش
جدی و مستقیمی در شکل گیری افکار عمومی بر عهده دارند.
بنابراین هویت ایرانی و اسالمی ما به خاطر خاصیت ارزشی و فرهنگی خود همواره به وسیله کاالها و یـا صـنایع فرهنگـی مـورد
هجمه فرهنگی غرب بوده است که با حادث شدن اینترنت و تب اجتماعیگرایی در فضای مجازی ،این دغدغـه حاصـل افـزایش
یافته است .بنابراین فرضیه ی مورد نظر مورد تثبت قرار می گیرد و در این راستا از تأثیرات شبکه های اجتماعی بر مؤلفه هـای
هویت ملی جمهوری اسالمی ایران می توان به تبلیغات ضد دینی ،نقض حریم خصوصی افراد ،انـزوا و دور مانـدن از محیطهـای
واقعی اجتماع و انحرافات رفتاری اشاره کرد.
 -7نتیجه گیری
بنابراین نباید در کنار این معایب که برشمرده شده از محاسن این قبیل شبکه ها از جمله آسان شـدن ارتباطـات ،دسترسـی و
تبادل اطالعات در زمینه های مختلف ،هم افزایی و شکل گیری خرد جمعی و غیره غافل ماند .بنابراین از آنجایی که مـا بـدون
اینکه انتخابی داشته باشیم ،شاهد هستیم که بخش قابل توجهی از افراد جامعه در معرض ایـن نـوع شـبکه هـا قـرار گرفتـه و
آمارهای منتشر شده در این زمینه نیز حکایت از رشد روز افزون این شبکه ها در بین جامعهی ایرانی دارد.
بنابراین شایسته است که در این زمینه آسیب شناسی جدی صورت پذیرد و متناسب بـا آن ،سیاسـت گـذاری و موضـع گیـری
مناسبی اتخاذ شود و برنامه ریزی درست و منطقی صورت پذیرد .همچنین نباید از یاد ببریم که به گفته ی بسیاری از جامعـه
شناسان ،زمانی که در جامعه واقعی فرصت بیان اظهارات و انتقادات به هرچیزی ،در هیچ شکلی وجود نداشته یا حـداقل کمتـر
وجود داشته باشد و همچنین از سویی دیگر ،فرصت هایی که برای تخلیه ی هیجانات الزم است محدودیت زیادی داشته باشـد؛
شبکه های اجتماعی محلی برای گسترش ایده های افراد به ویژه جوانان و نوجوانان آنها و کشاندن این ایده های بعضاً مجرمانه
به دنیای واقعی می شود .در کشور ما نیز عضویت در بسیاری از شبکه های اجتماعی اینترنتی با محدودیت مواجـه اسـت و بـه
عنوان یک جرم تلقی می شود که این راه حل مناسبی به نظر نمی رسد ،بلکه بهوجود آوردن امکان حضـور گسـتردهتـر اعضـای
جامعه و حضور مقتدرانهتر جهت ترویج ارزش ها و هنجارهای مورد قبول اکثریت جامعه و متناسب با فرهنـگ و تمـدن جامعـه
راهی منطقی تر بهنظر میرسد (پیروز.)1379 ،
راهکارهای پیشنهادی در خصوص شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن بر ایران عبارتند از:
 مسئوالن و برنامه ریزان فرهنگی کشور سعی در ارائه ی برنامه های منسجم برای معرفی فرهنگ ملّی در شبکه هـای
اجتماعی داشته باشند تا به نوعی بتوان فرهنگ ایرانی را به عنوان یکی از فرهنگ های اثرگذار در عرصه ی جهانی بـه
کاربران خارجی معرفی نمود.
 مسئوالن و نظریه پردازان کشور تدابیری برای فرهنگ سازی جهت استفاده کاربران شبکه های اجتماعی مجـازی بـه
خصوص کاربران جوان ،بیندیشند تا از این طریق بتوان فرهنـگ ملّـی ایـران را در بـین کـاربران ایرانـی شـبکه هـای
اجتماعی تقویت کرد تا فرهنگ های جهانی را که همسو با فرهنگ بومی ما هستند ،بپذیرند.



ضروری به نظر می رسد که برنامه هایی جهت تقویت هویت اجتماعی شهروندان ،اندیشیده شود تا از اثرپـذیری هـای
آنی از فرهنگ های جهانی که به خاطر عدم تطابق با فرهنگ بومی ممکن است مشکالتی را به وجود آورنـد ،اجتنـاب

شود.
 دگرگونى گسترده فرهنگ ،هویت فرهنگى و روشهاى جدید ساخته شـدن هـویتهاست که امـروزه به مـدد توسـعه
دانش و فناورى و با بهره گـرفتن از اصـول پیشـرفته روانشناسـى اجتمـاعى ،بـه شــیوهاى آرام و هــژمونیک دنبـال
مىشود.
 مهمترین راه برای در امان ماندن از آسیب های شبکههای اجتماعی ،ارتقای سواد رسانهای خـانوادههـا در مـورد ایـن
فناوری میباشد .در واقع سواد رسانهای مخاطب را هشیار میکند ،سپس او با توجه از آگاهی ،درك و مهـارت کسـب
شده و با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های موجود تصمیم میگیرد که از این رسانه به چه میزان و بـا چـه هـدفی
استفاده کند.
 اقداماتی از قبیل حمایت از پر و بال گرفتن شبکههای اجتماعی بومی مشروط بر ایـن کـه ایـن شـبکههـا بـه صـورت
«سفارشی» توسط دولت ایجاد نشوند ،میتواند به عنوان راهحلی برای این مسأله در نظر گرفته شود.
 با توجه به این اصل اساسی که تعامالت آنالین هیچگاه نباید جـای روابـط فیزیکـی را بگیـرد؛ شـاید یـک راه حـل و
پیشنهاد ،این باشد که ابتدا فرد در محیط فیزیکی بـر اسـاس نیازهـای اجتمـاعی و فـردی ،محـدوده روابـط خـود را
مشخص نماید و شخصیت فرد مقابل را به خوبی بشناسد و سپس به ادامه روابط خود در فضای آنالین و شـبکه هـای
اجتماعی بپردازد .روند ارائه امکانات جدید در اکثر شبکههای اجتماعی به سمت بـه دسـت آوردن اطالعـات بیشـتر از
کاربران است ،لذا یکی از مزایای رعایت این اصل این است که با داشتن اعتماد و شـناخت کـافی بـه طـرف مقابـل در
ارتباط فیزیکی ما قبل ارتباطات آنالین ،هیچگاه کودکان و نوجوانان گرفتار سوء استفاده (آزار) سایبری نخواهند شد.
 پیشنهاد می شود که وزارت آمـوزش و پـرورش بـا تغییـر سیاسـتهـای آمـوزش خـود ،از حافظـهمحـوری بـه سـوی
پژوهش محوری در سطوح مختلف و متناسب با دوره های آموزشی حرکت کنند و در اسـتفاده از فنـاوری هـای روز بـه
گونهای دانشآموزان را درگیر استفاده کاربردی از اینتر نت نماید که این نوع استفاده در وجـود آنـان نهادینـه شـده و
فرصت تفکر در استفادههای نامطلوب از آنان گرفته شود.
 پیشنهاد می شود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جای سرمایهگذاری و برنامهریزی برای مسدود و محدود کردن
میزان دسترسی به شبکه های اجتماعی ،نسبت به صرف هزینه و برنامه ریـزی در جهـت تولیـد محتـوای متناسـب بـا
فرهنگ و ارزش های غنی ایرانی و اسالمی و با مشارکت و درگیر نمودن کاربران در تولید چنین محتوایی ضمن اشاعه
ی ارزشهای واالی دینی و ملی در تور جهانگستر فضای مجازی برنامهریزی داشته باشد.
 پیشنهاد می شود نهاد دولت نیز واحد پژوهش و برنامه ریزی در حوزه رسانههای نوین ،بـهویـژه شـبکههـای اجتمـاعی
مجازی در سایر دستگاههای زیرمجموعه خود به منظور شناخت افکـار عمـومی و تأثیرگـذاری مثبـت بـر آن را مـورد
توجه قرار دهد.
این رسانه ها سعى دارند از طریق فـرایندى خـزنده ،نرم و غیر محسوس ابتدا در جوامع احسـاس نیـاز و عطـش ایجـاد نمـوده و
عناصر فرهنگى را بـه جـامعه وارد کرده و سپس به مدد فناورى رسانه و شیوههاى پیشرفته اقناع ،نگرش افـراد را تغییـر دهنـد.
در این وضعیت جدید جـهانى ،یک فـرهنگ و هویت جهـانى و یکدسـت نیـز بـه تـدریج در حـال شـکلگیـرى اسـت کـه بـه
«تـکفرهنگى شـدن جـهان» مىانجامد.
در شرایطى که بیشتر کشورهاى جهان از جمله ایران در شرایطى نابرابر عمدتاً مصرفکنندة تولیدات عرضه شـده در ایـن فــضا
هـستند ،تـحوالت فرهنگى  -اجتماعى متأثر از شبکه هـای اجتمـاعی در جوامـع جهـان سـوم و جهـان اسـالم در صـورتى کـه
مـدیریت نشود ،به سوى تحقق مبانى معرفتى لیبرال دموکراسى و تضعیف ارزشهاى اسـالمى و ملـى در ایـن کشـورها جریـان
خواهد یافـت .بـدیهى است این روند ناعادالنه و نابرابر(در صورتى که تالشهاى جدى براى تولید دانش بومى صــورت نــگیرد)
در میان مدت و بلندمدت موجب تولید تضادها و تعارضهاى ارزشـى ،نـگرشى و هــویتى و قطـببنـدى بـین عناصـر اسـالمى،

ایرانى و غربى و در نـهایت تـضعیف نیروها ،عناصر ،نمادها ،آیینها ،شعائر و مناسک بازنماینـدة ارزشهـاى دینـى و اعتقـادى و
مذهبى خواهد شـد که در نهایت در کنشهاى اجتماعى و رفتارى و سـبک زنـدگى شهروندان تـجلى خـواهد یافـت.
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