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  : چکیده

از آثـار   .کنـد هاي مختلف معنایی را ایجاد میعرصه وسیعی از اطالعات و نمود اجتماعی،شبکه هاي  فضاي
ایجـاد بحـران    مانند ایران، به خصوص جوامع درحال گذار ،هاي اجتماعی را در جوامعفضاي مجازي شبکه

کـه  باشد. سؤالی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بـه آن مـی باشـیم ایـن اسـت       هویت ملی و دینی می
  ؟ پیامدهاي توسعه شبکه هاي اجتماعی بر مسائل ژئوپولیتیک جمهوري اسالمی ایران کدامند

   . جهت پاسخ به سوال فوق دو فرضیه در نظر گرفته شده است  
توسعه شبکه هاي اجتماعی می تواند مولفه هاي امنیت ملی جمهوري اسـالمی ایـران را متحـول     : 1فرضیه 

  .کند 
توسعه شبکه هاي اجتماعی می تواند مولفه هاي هویت ملی جمهوري اسالمی ایـران را متحـول    : 2فرضیه  

  : هدفادر این تحقیق با  کند .
  تحلیل تاثیر توسعه شبکه هاي اجتماعی بر مسایل ژئوپلیتیک ایران .  -1
  تبیین مولفه هاي امنیت جمهوري اسالمی ایران .  -2
   جمهوري اسالمی ایران .تبیین مولفه هاي هویت ملی  -3

و به دلیل رشد شبکه هاي اجتماعی در ایران و تأثیر تعیین کننده اي که می تواند بر امنیت جمهوري اسالمی 
  ایران داشته باشد از اهمیت اساسی برخوردار می باشد.

دهـد کـه نسـل سـوم     نشـان مـی   تحلیلی صورت گرفتـه اسـت   -که با روش توصیفی پژوهشاین هاي  یافته
هـاي   هاي دیگر در معرض آثار ناشـی از شـبکه  شترین کاربران فضاي مجازي در ایران بوده و بیش از نسلبی

را در میـان طیـف    و نـاهمگونی هـاي هـویتی    فضاي مجازي نـوعی از بحـران هویـت    .اند اجتماعی مجازي
هـاي  نـین شـبکه  همچ .وجود آورده و به نحوي تعادل اجتماعی را متـأثر کـرده اسـت    اي از جوانان بهگسترده

انـد و عوامـل معناسـاز هـویتی را     سـاز شـده   باعث تغییـرات اساسـی در نهادهـاي هویـت     ،اجتماعی مجازي
  .اند دستخوش تغییر نموده

  کلیدواژه ها : ژئوپلیتیک، شبکه هاي اجتماعی، فضاي مجازي و ایران.
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  فصل اول

  کلیات تحقیق
  

  

      



3 
 

  بیان مسئله 1- 1

اي جهانی بدل شده است کـه در آن مرزهـاي جغرافیـایی تنهـا، در چـارچوب       دنیاي امروز به دهکده

آورده گیرد و ابزار رسانه، زمنیه محدود شدن مرزهاي فکري را فـراهم   معادالت دیپلماتیک مورد نظر قرار می

اي از وسایل هسـتند  هاي جمعی یا عمومی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباط جمعی دستهمنظور از رسانه. است

معناي هـر  بیان دیگر، رسانه بهبه. اندوجود آمدهههاي جدید بباشند و از تمدنکه مورد توجه تعداد کثیري می

چـه مصـداق ایـن تعریـف اسـت      باشـد. اکنـون آن   ايها و افکار عدهاي است که انتقال دهنده فرهنگوسیله

هـاي   هـاي فشـرده، شـبکه    ها، مجـالت، رادیـو، تلویزیـون، مـاهواره، اینترنـت، لـوح      روزنامه: وسایلی همانند

  باشند.و غیره می  اجتماعی

هدف تبلیـغ سیاسـی و سـپس     ،وجود آمدندرسانی به هاي جمعی با هدف اطالع بنابراین اگرچه رسانه

  ).1: 1393مصاف، ( رسانه شد  هنگی به موازات آن وارد عرصهتاثیرگذاري فر

و  آوردمـی  فـراهم  و سیاسـی  اجتمـاعی  نیروهـاي  بـین  تعامـل  بـراي  جدیدي امکان جدید هايرسانه

 بـوده  وثروت قدرت صاحبان اختیار در ابزاري صورتبه هارسانه این عمده که دوم موج هايرسانه برخالف

 دیجتـالی  هـاي رسانه دادند،می شکل را هاتوده و ذهنیت داشتندمی ارسال را خود پیام سویه یک صورتو به

  آورد.می فراهم را دوسویه گفتگوي امکان بودن دسترس و در ارزانی دلیلبه

در سـطح  اطالعـات  تـوان مبادلـه   هاي نوین و افزایش رسانهگیري شکل در ارتباطات وحاصل تحول 

از طرفـی کـارکرد ابزارهـاي    ایـن امـر    .ده اسـت شـ موجب ظهور بازیگران جدیدي در جهان معاصر جوامع 

نمـوده و کـل حیـات انسـان را      ترپیچیده ،ارتباطی را که در گذشته ابزاري ساده براي انتقال معانی و پیام بود

کـه  طـوري اده است بـه شدت تاثیر نهو از طرف دیگر بر سایر وجوه مهم زندگی اجتماعی نیز بهمتاثر ساخته 

 ،عرصـه قـدرت سیاسـی    منشأ تحوالت عظـیم در  ي نوین هاهاي نوین ارتباطی و رسانهنظام بینیم،اکنون می
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پیامدهاي منفـی، بـراي امنیـت و اسـتقالل جوامـع      برخی با ظهور البته اند و دهشاقتصادي و نظامی در جهان 

هـاي اجتمـاعی   شـبکه اطالعاتی که اکنون از طریـق  مثال،  عنوانبه .اندوجود آوردهبهنیز انسانی مشکالتی را 

هـاي همـراه و   و یا امکاناتی همچون تلفـن  ايماهوارههاي (فیس بوك، تویتر، یوتیوپ و غیره) در کنار شبکه

همچنـین   ها قابـل کنتـرل اسـت.   شود کمتر از طرف حکومتارسال میهاي نوین تولید و دیگر اشکال رسانه

توانند اطالعات روزآمد را از راحتی میبه ،اختیار دارند در رادسترسی به این امکانات  تواناییشهروندانی که 

 .جهان دریافت و در همان حال اطالعاتی نو تولیـد کـرده و در اختیـار مخاطبـان خـود قـرار دهنـد        هرگوشه

ـ  کـار نیز اغلـب  ها و حکومت نداشکستهدرهم مرزها را گونه ، اینهاي جدیدرسانه  مقابلـه بـا آن  ی در دانچن

هـاي داخلـی   اطالع رسانی به شیوه جدید سبب شکستن انحصار رسانه انجام دهند. از طرف دیگرند نتوانمی

-گونه است که مـی این .ندنمایتعیین خود سازد منبع اطالعاتی خویش را را قادر مییا مخاطبین شده و افراد 

تغییـر  هاي سنتی و انحصاري اطـالع رسـانی   ن شیوهیاو به زهاي جدید ارتباطی زمان به نفع تکنولوژيبینیم 

  ).1: 1392(سیف پور،  است یافته

-دهند بـه  هاي اطالع رسانی و در راس آنها اینترنت ارائه میسیستم هاي اجتماعی وشبکه خدماتی که

تفـاوت  به آن بـی توانند نسبت  ها نمیاند که دیگر دولتها را به تحلیل کشاندهاي مفهوم حاکمیت دولت گونه

عـزت زاده و  ( دهند تدریج اهمیت و حساسیت خود را از دست میدر این فضا مرزهاي ژئوپلیتیک به .باشند

هاي ارتباطی مجازي جدید بـراي بشـر   . در واقع، امکانات جدیدي که در سایه تکنولوژي)9: 1393هاشمی، 

کنـد در  کشورها به ویـژه ایـران اعمـال مـی     هاي فراوانی را بر امنیت داخلیامروزي ایجاد شده است، چالش

هاي مجازي چـه  گویی به این سؤال است که رشد شبکهحاضر در پی بررسی و پاسخ ایان نامههمین راستا، پ

  تأثیري بر امنیت ملی ایران دارد؟



5 
 

 ادبیات تحقیق 2- 1

-سیاست رسـانه که در کتاب » هاي جدید تأثیر رسانه« در مقاله اي تحت عنوان  )1389(راسل نیومن 

مسعود آریایی نیا ترجمه و در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و  اي شده، ارتباطات در آینده دموکراسی توسط

پردازد که اگرچه فرضیات مختلفـی در رابطـه بـا تـأثیر ایـن رسـانه       اجتماعی منتشر شده است به این امر می

عات سیاسی بـه میـزان مشـارکت و توجـه     هاي اطالکه کاهش هزینهشود اما آنچه مبرهن است اینمطرح می

 تر شهروندان بستگی دارد.افزون

هـاي  هاي جدید از رسـانه هاي سیاسی جدیدي را سبب شده است. گروههاي اجتماعی، ائتالفجنبش

هـاي  ها و افراد مرتبط بـا سـازمان  کنند. شاید هم ژورنالیستجدید براي اشاعه و انتشار پیام خود استفاده می

-هاي الکترونیک مالحظاتی داشته باشند اما این مسائل بیش از میـانجی مستقر در خصوص سیاست ايرسانه

  هاي ارتباطات موضوعیت و اهمیت دارند.

هـاي  تبیین تأثیر فناوري هاي ارتباطی بر جریان« ) در مقاله 1390محمد سلطانی فر و خدیجه ططري (

هـاي  امروزه فناوريکنند که اطات چاپ شده، عنوان میارتب -که در مجله مطالعه فرهنگ» سیاسی و اقتصادي

-اي که انسان امروز بدون ایـن فنـاوري  گونهبه ،اندارتباطی با حجم فراوانی زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده

 .اش ادامه دهدتواند به زندگیهاي جدید نمی

داراي  ،ها داردزندگی انسانهاي ارتباطی عالوه بر تأثیرات مثبتی که در پیشرفت و گسترش فناوري

تأثیرات منفی نیز هست که بر همین اساس نظریه پردازان علوم ارتباطات با توجه به آثار و پیامدهاي 

هاي ارتباطی دارند و اي اعتقاد به تأثیرات مثبت فناوريشوند: عدههاي ارتباطی به دو گروه تقسیم میفناوري

  .اندهاي ارتباطی متمرکز کردهنفی فناوريبرخی دیگر توجه خود را بر روي آثار م

، اي پـردازان حـوزه مطالعـات ارتبـاطی و رسـانه      ترین نظریه  یکی از برجسته )1388(دنیس مک کویل 
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مرکـز مطالعـات و   را نوشته که توسـط پرویـز اجاللـی ترجمـه و     » درآمدي بر نظریه ارتباطات جمعی«کتاب 

شـرایط    ،جامعـه و فرهنـگ   ،رابطه رسانه و دولتکند که وي بیان می است. چاپ شده ها توسعه رسانه

گران و مخاطبان و ارتباط رابطه میان  ، شیوه استفاده مخاطبان ،تغییرات محتوا ،سازمانی تولید و توزیع

رویکرد حاکم بر کتاب در خصوص ارتباطات   .ها در متن شرایط اجتماعی است جایگاه کاربرد رسانه

هـاي   جنبـه  ،ارتباط جمعی نویسد که نویسنده می چنان . است»  شناختی جامعه« هاي ارتباطی  و نظریه

شناختی است   تر جامعه این شاخه بیش ،مجزایی از نظریۀ ارتباطات است خاصی داردکه نیازمند شاخۀ 

  ی.شناخت روان تا 

را توسط »  هاي اجتماعی مجازي و سرمایه اجتماعی شبکه «کتاب  )1392(محمدرضا حقیقی 

هـاي جامعـه    زیرسـاخت  ،هاي کتاب شامل جامعه اطالعاتی عنوان شارات مشق شب منتشر کرده است.انت

سـرمایه   ،هـاي اجتمـاعی   دولـت الکترونیـک و رسـانه    ،سواد اطالعـاتی  ،ارتباطات و جهانی شدن ،اطالعاتی

فرهنـگ   ،عوامل مؤثر بر فرهنگ ،عناصر فرهنگی ،خرده فرهنگ ،هاي آن و فرهنگ و تمدن اجتماعی و نظریه

 .نظریه منابع اجتماعی و سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادي است ،ملی

هـا بـا   ریـزي رسـانه  ت را توسط دفتـر مطالعـات و برنامـه   قدرت ارتباطا کتاب )1393(مانوئل کاستلز 

به ارتباطی  هاينقش شبکهدر خصوص در این کتاب جدید  او نمود.منتشر ترجمه محمد آذري نجف آبادي 

در سیاسـی  قـدرت  گیـري  جریان شـکل در ها ظریه پرداخت و به اهمیت این شبکهمطالعه و تحقیق و ارائه ن

  تاکید نمود.جامعه 

توسـط آن  که یک کنشـگر اجتمـاعی    استظرفیت نسبی برخورداري از یک  قدرت، از منظر کاستلز 

بـر تصـمیمات سـایر کنشـگران     نیز هاي کنشگران قدرتمند و منافع و ارزش برسنگ صورت ناهمبه تواندمی

 ،تعریف شـود ها افراد یا گروهبراي یک ویژگی عنوان تواند بهنمی قدرت او معتقد است. اجتماعی اثر بگذارد
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کـه  طور خالصه سعی در بیان دو مطلب دارد اول آنه. کاستلز بیک رابطه استدر عوض قدرت بیانگر بلکه 

صـنایع   ،مـالی  ،هاي شرکتیاز جمله شبکه ،ايشبکهسازي در هر طی نقش اصلی را در قدرتهاي ارتباشبکه

ریـزي  برنامهکه منابع قدرت در واقع چیزي نیست جز دوم ایندارند و  ،هاي قدرتفناوري یا شبکه ،فرهنگی

 .هاي مختلفها و انتقال میان شبکهتک شبکه

مالحظه گردید، هیچ یک از این آثار بـه بررسـی تـأثیري کـه     گونه که در بررسی کتب و مقاالت همان

توانند در امنیت ملی کشورها داشته باشند، اشاره نشد، لذا تحقیق هاي مجازي میهاي اجتماعی و شبکهرسانه

 کند.را بر امنیت ملی ایران بررسی می هاآمده به ویژه آنکه اثر این رسانهحاضر در راستاي رفع این نقصان، بر

  االت تحقیقسؤ 3- 1

  سؤال اصلی

  ؟آمدهاي توسعه شبکه هاي اجتماعی بر مسایل ژئوپلیتیک جمهوري اسالمی ایران کدامندپی

  تحقیق فرضیات 4- 1

  فرضیه تحقیق

هایی چون شکاف بین مردم و دین، عرفی کـردن  امنیت ملی ایران را با چالش هاي مجازي،رشد شبکه

هـاي غیرارزشـی، رواج   الگوسـازي هـاي اسـالمی،   ارزشهاي غربی مغـایر بـا   ترویج ارزش فضاي اجتماعی،

  کند.مواجه می غیره فردگرایی و

 .هاي امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران را متحول کندهاي اجتماعی می تواند مولفهتوسعه شبکه. 1

  .هاي هویت ملی جمهوري اسالمی ایران را متحول کندهاي اجتماعی می تواند مولفهتوسعه شبکه. 2
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  یرهاي تحقیقمتغ 5- 1

  .هاي مجازيشبکه :غیر مستقلتم

هویت ملی جمهوري اسالمی هاي هاي امنیت ملی و مولفهمسایل ژئوپلیتیک ایران شامل مولفه غیر وابسته :تم

  .باشدایران می

  اهداف تحقیق 6- 1

 .هاي اجتماعی بر مسایل ژئوپلیتیک ایرانتحلیل تاثیر توسعه شبکه .1

  .جمهوري اسالمی ایرانهاي امنیت ملی تبیین مولفه .2

 .هاي هویت ملی جمهوري اسالمی ایرانتبیین مولفه .3

 نوآوري تحقیق 7- 1

هـا و  اجتماعی در آن فرصت هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی،وسعه فضاي مجازي و انعکاس فعالیتت

ه تـاثیر توسـع  (ختن به موضوع ها فراهم کرده است. لذا، پرداتهدیدهاي جدیدي را در اعمال حاکمیت دولت

تواند یـک موضـوع جدیـد جغرافیـاي     می )پلتیک جمهوري اسالمی ایران هاي اجتماعی بر مسائل ژئوشبکه

     .سیاسی تلقی گردد

  روش تحقیق 8- 1

 گیرد.روش اثباتی صورت میهتحلیلی و بررسی فرضیه ب -روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی

پردازیم و سپس فرضیه مورد نظر را بـه روش تحلیلـی   ههاي گردآوري شده بابتدا به توصیف داده در صددیم

  مورد تأیید قرار دهیم.
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  روش گردآوري داده ها 9- 1

هـاي اینترنتـی و   باشـد و همچنـین تـالش شـده از سـایت     اي مـی روش گردآوري اطالعات، کتابخانه

  عنوان مکمل بهره گرفته شود.با موضوع نیز به تخصصی مرتبط

  هاابزار گردآوري داده 10- 1

-کتـاب  صورت نظري انجام می شود، گردآوري داده ها از طریق،آنجا که تحقیقات علوم انسانی به از

  ها انجام خواهد گرفت.خبرگزاري هاي تخصصی و در صورت نیاز،سایت ها، مقاالت،

  تعریف مفاهیم 11- 1

از دو  الملل اسـت و الملل و سیاست بیناي در روابط بینژئوپولیتیک داراي نقش برجسته	:ژئوپلیتیک

ي سیاسـی آشـوري   نامـه دانـش  .یافتـه اسـت   (سیاسـت) تشـکیل   »  پولیتیک «معناي زمین و به»  ژئو «بخش 

مـراد از ایـن    .دانـد مـی  )182: 1373آشوري، ( » ترکیبی از جغرافیاي سیاسی و علم سیاست «ژئوپولیتیک را 

جغرافیایی یک کشور با وضع و موقعیت ي بین منابع زیرزمینی و موقعیت رابطه«واژه از نظر محمود طلوعی 

  .)517: 1372(طلوعی،  »سیاسی آن است

 ،ي بین جغرافیا و سیاسـت  بررسی رابطه «را  )علم سیاست جغرافیایی(عباسعلی مهاجري ژئوپولیتیک 

اي کـه   نظریـه  ،طراحی سیاست خارجی کشور با توجه به عوامل جغرافیایی و جمعیتی آن(جغرافیاي سیاسی 

ي نفوذ عوامـل فیزیکـی در مشـی سیاسـی و سیاسـت خـارجی       مطالعه ،)داندوابسته به محیط می سیاست را

  .)204: 1386مهاجري، ( کندتعریف می »کشور

هـاي محـیط    طور کلی ژئوپولیتیک از یـک طـرف علـم سیاسـت جغرافیاسـت بـراي درك واقعیـت       به

کند و منافع ملی گذارد و آنها را متحول می هاي جهانی تأثیر میجغرافیایی و عوامل جغرافیایی که بر سیاست

 ها و نهادهاي صاحب قدرت است که بر خـط کند و از طرف دیگر اندیشه و تفکر انسان را تأمین یا حفظ می
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  .ارندگذمی تأثیر جهانی و ايمنطقه –هاي ملی مشی سیاست

  ایان نامهسازماندهی پ 12- 1

  رود:در قالب فصول زیر پیش می و تحقیق در راستاي نیل به اهداف و اثبات فرضیه مورد نظر،

روش و ابـزار   هـا، سـؤاالت و فرضـیه   به کلیات تحقیق چون بیان مسئله، اهداف و روش تحقیق، فصل اول،

  اختصاص دارد. غیره ها وگردآوري داده

ژئوپلیتیک نماید که در این راستا به بررسی دانش ظري مرتبط با موضوع اشاره میبه شرح مبانی ن فصل دوم،

از مفهـوم هویـت ملـی و     هاي آن و سرانجام به توضیحیابعاد و گونه و رویکردهاي آن، تشریح امنیت ملی،

  پردازد.غیره می هاي مدرن، پسامدرن وانواع هویت

  دهد.هاي تحقیق را شرح میمواد و روش فصل سوم،

  کند.هاي تحقیق را بیان مییافته ،چهارم فصل

  باشد.ها میو ارزیابی فرضیه يریگجهینت ،پنجم فصل



 
 

  

  

  

 

  فصل دوم

  چارچوب نظري تحقیق
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  مقدمه 2

ي چارچوب نظري متناسب با موضوع پژوهش خواهیم بود که در این راسـتا  در این فصل در پی ارائه

پردازیم و در این راستا انواع ژئوپلیتیک شامل ژئوپلیتیک زیست محیطی، می تدا به بررسی مفهوم ژئوپلیتیکاب

هاي جغرافیایی  ها و تکنیک دیدگاه ،بر اساس اطالعات   طور سنتیکه به ژئوپلیتیکپردازیم. غیره می انتقادي و

  جغرافیاي. شود یک نوع جغرافیاي سیاسی کاربردي قلمداد می ،پردازد می   به مسائل سیاست خارجی کشورها

سـنتی شـامل      طـور دهد کـه بـه   کشور مورد بحث قرار میهاي سیاسی را در فضاي درونی یک  سیاسی پدیده 

  .است سرزمینو  حکومت، ملت، مرزمفاهیمی مانند 

 گیرد. امنیت ملی یکـی د آن مورد تجزیه و تحلیل قرار میي این فصل مفهوم امنیت ملی و ابعادر ادامه

ملـت از   -براي دولترود که بر این اساس مفهوم امنیت ملی شمار میها بهاز ارزشمندترین و باالترین ثروت

هاي ملی را بـراي دسـتیابی   ه ضروري است تمامی اهداف و سیاستچندان قداست واالیی برخوردار است ک

همچنین در این راستا باید گفت امنیت ملی شامل امنیت سیاسی، اقتصادي، نظامی، زیسـت   .به آن بسیج کرد

  باشد.گی میمحیطی، اچتماعی و فرهن

هاي پیدایش و تکوین آن و انواع آن شامل هویت پیشامدرن، هویت ملی، زمینهان نیز به بررسی در پای

  پردازیم.غیره می ن، پست مدرن وردم

  ژئوپلیتیکخاستگاه دانش  1- 2

آن از نظر مفهومی و نیز موقعیت اجتماعی و علمی دچار فراز و نشـیب   واژه  وضع  زمان  ژئوپلیتیک از

، دانانجغرافی  این واژه در بین. اطالق نیز برخوردار بوده است  ردمو  موضوعات  شده و از حـالتی شـناور در

امـروزه   الملـل رواج داشـته و دارد.   ها و متخصصین علوم سیاسی و روابط بـین نظامی اي، حرفه  سیاستمداران
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هـاي  صورت واحدهاي درسـی و یـا حتـی گــرایش     و به  هاي علمی و دانشگاهی شدهطژئوپلیتیک وارد محی

ی دیگـر ایـن   یاز سـو  مؤسسات پژوهشی به ایـن نــام تــأسیس گردیـده اسـت.     درآمـده و بعضاً تـحصیلی

بـه ایـن طـرف دچـار بـازخیزي شـده و از رواج چشـمگیري          بیسـتم   قـرن   اصطالح از دههء هفتاد و هشتاد

را اي خـود آن هـ  ها و گفتـه  در نوشته ها و سیاستمداران که که عـالوه بر رسانهطوريبه ،اسـت  شده  برخوردار

  درآمـده   اي در سطح جهان تحت عنوان ژئوپلیتیک بـه رشـتهء تحریـر    و کتب فزاینده  ها مقاله  گیرند می  کاربـه

  .است

اي از بررسی جغرافیایی است که عامل فضـا را در شـناخت چگـونگی     تیک بیانگر حیطهیمفهوم ژئوپل

تیک آلمان کـه شـکل   یلی این واژه نباید با واژه ژئوپلکاربرد فع .کند الملل مهم تلقی می گیري روابط بین شکل

واژه اخیر ابتدا  .اشتباه گردد ،خاصی از جبر محیطی بود که براي مشروعیت دادن به اعمال دولت به کار رفت

کار رفت و سپس توسط کارل هـاوس  یلن دانشمند علوم سیاسی سوئدي بهبه وسیلۀ ردولف ک 1916در سال 

نی که طرفدار بخشی از افکار فردریک راتزل بود مورد اسـتفاده قـرار گرفـت و راتـزل     دان آلما هوفر جغرافی

تحت تأثیر مفهوم هگلی دولت یعنی وجود یک روح واحد در جامعه قرار گرفته با جمع آن با افکـار دیگـر،   

ـ  .ارددانست که افراد تابع آنند و نیاز جدي به فضاي حیاتی و توسـعه سـرزمینی د   دولت را ارگانیزمی می ن ای

بـرداري قـرار    هاي گسترش سرزمینی مورد بهره ویژه رودلف هس در طرحافکار توسط رهبران حزب نازي به

ها در اهداف سیاسی، به دانش ژئوپلتیک ضـربه زد و باعـث شـد نسـبت بـه       گرفت. سوءاستفاده از این ایده

 1989طور که پیت در سـال   هماندر عین حال، . حساسیت ایجاد شود ،هرامري که شباهتی با آن داشته باشد

 1980و دهـۀ   1970در اواخـر دهـۀ    ،نوشت اصطالح ژئوپلتیک که پس از جنگ دوم با بدنامی رها شده بود

  .و تعدادي از دانشمندان به بیان و شرح آن پرداختند )368: 1390مویر، (د احیا ش

 اسـت  ايجغرافیا در مفهوم عام خود رشته .ولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک داردت
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 بـه  همواره علم این رسد.زمان آن به هرودوت می سنتی طوربه زیرا ساله، 2500 ايا پیشینهب دانش از قدیمی

 جدیـد  هـاي سرزمین و هاکاشفان یا تجار که همواره تشنۀ کشف افق ،نظامی فرماندهان شاهان، مذاق و مزاج

 زیـرا  انـد، دادهنمـی  آمـوزش  هـا ملت به را آن گاههیچ که است راست نیز این اما است. آمدهخوش می بودند

  .دارد که همگان در آن شرکت داده شوند راهبردي بار ،آن از بیشتر جغرافیا که است بوده آن تصور

هاي تاریخی دانشمندانی همچون ارسطو در یونان به نقـش آب و هـوا در سیاسـت و حتـی     در نوشته

اما این واژه در قـرن   ،اندسینا به موضوع ژئوپولیتیک اشاره کردهخلدون و ابندانان مسلمانی مانند ابنجغرافی

  نوزدهم ابداع شد.

 بــود معتقــد و مطــرح را ژئوپولیتیــک يواژه) م1922 –م 1864رودلــف کــیلن جغرافیــدان ســوئدي (

 ،)ي وضـع حکـومتی یـک کشـور    مطالعـه ( 1کراتوپلیتیـک : از  عبارتند ترتیب به که دارد رکن پنج حکومت«

سوسـیوپلیتیک   ،)ي منـابع اقتصـادي کشـور   مطالعـه (3اکوپلیتیـک  ،)ي جمعیت یک کشورمطالعه( 2دموپلیتیک

فرهیختـه،  ( »اسـت  )ي جغرافیاي کشورمطالعه(تر از همه ژئوپولیتیک و مهم )ي وضع اجتماعی کشورمطالعه(

بـر اسـاس تحقیقـات    (دانشـمند آلمـانی    4فردریـک راتـزل   م)1897در اواخر قرن نـوزدهم ( «و  )472: 1377

جغرافیاي سیاسی و مطالعـات دانشـگاهی ژئوپولیتیـک را بنیـان نهـاد و در کتـاب جغرافیـاي         )رودلف کیلن

  .)68: 1384مجتهدزاده، ( »را از دید جغرافیا مورد مطالعه قرار داد» حکومت«بار سیاسی خود براي نخستین

که ژئوپولیتیک در طی فرآینـد تـاریخی بـا    چرا ،ا جغرافیاي سیاسی تفاوت دارداما مفهوم ژئوپولیتیک ب

هاي مختلف در مقتضـیات زمـانی و مکـانی، ثبـات و دوام نداشـته اسـت و مفـاهیم آن        توجه به تغییر انسان

شوند و مورد تأییـد و گـاهی   گیرند، دگرگون میند و با مقتضیات زمان و محیط جغرافیایی شکل میااعتباري

                                                
1 Krato politik 
2 Demo politik 
3 Eco politic 
4 Friedrich  Ratzel 
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روند. برعکس مفاهیم جغرافیاي سیاسی مانند مرز، مهـاجرت و غیـره مفـاهیمی همیشـگی و پایـه      از بین می

 ،زمـان آلمـان هیتلـري   «روند. در تأیید مطالـب فـوق    هستند و در طول فرآیند تاریخی دگرگون و از بین نمی

گاري در شوروي اسـتالینی  شود و روزاجباري می ،ترین درس عنوان اساسیآموزش جغرافیا و ژئوپولیتیک به

    ).1: 1383(انصاري،  »گرددتدریس آن ممنوع می

 هـاي در مراکـز اسـتعماري امپراتـوري    شـد  داده »ژئوپلیتیک «  عنوان آن به هااستگاه دانشی که بعدخ

 مراکـز  و جغرافیـایی  اجتماعات ها،ها دانشگاهدر آن .است شده متولد میالدي نوزده قرن آخر در رقیب اروپا

بـه   سـابقه بی برنامه یک با اروپا بزرگ هايبه بعد قدرت 1870ایجاد شد. از سال  بزرگ هايقدرت آموزشی

ـ  . توسعه طلبی امپریالیستی و توسعه طلبی قلمروي در آن مناطق مبادرت کردند عنـوان  هبنابراین ژئوپلیتیـک ب

-وريطـ امپرا که شودمانی متولّد میز 1870ـ1945شکلی از دانایی و قدرت در دورة امپریالیستی بین سالهاي 

مرتـب کـرده و آن را تغییـر     را قـدرت  خطوط داشتند یکدیگر با که متعددي هاي هاي رقیب در طول جنگ

خطوط قدرت مورد نظر، تشکیل دهندة مرزهاي نقشۀ سیاسی جهـان بودنـد    .داده و در آن تجدید نظر کردند

 هـاي هانی و دگرگـونی ج انقالب بزرگ، تکنولوژیکی هايامپریالیستی که موفقیت هايدر این دوره از رقابت

  .)22: 1385(حسین پور،  فرهنگی صورت گرفت، ژئوپلیتیک امپریالیستی نیز شکل گرفت

عنوان بخشـی از  ژئوپلیتیک را به ،هاي اولیه قرن بیستم کی الن و دیگر اندیشمندان امپریالیستدر سال

بعـد بـا    .کـرد و سیاست بحـث مـی   )جغرافیا(زیکی غربی فهمیدند که از ارتباط با زمین فی دانش امپریالیستی

ن از همراه شـد. و بـراي همـی    )تعقیب فضاي حیاتی آلمان(هدف سیاست خارجی آلمان نازي یعنی لبنسرام 

 سـرد،  جنـگ  از بعد هايگران بعد از جنگ جهانی دوم محو شد و در طی سالنظر اکثر نویسندگان و تحلیل

بین شوروي و ایـاالت متحـده آمریکـا بـر سـر کنتـرل        جهانی درگیري و کشمکش توصیف براي ژئوپلیتیک

، کـانون مطالعـات ژئوپلیتیـک در آلمـان     1920در خالل دهـۀ   کشورها و منابع استراتژیک جهان استفاده شد.
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توسط کارل فـون هـاوس   عنوان یک مکتب جدید متمرکز شد و در آنجا بود که این رشتۀ علمی زمانی که به

در این رابطه چنـین  »  پارکر «تصویر بسیار مخدوش خود را کسب نمود.  ،شکل گرفت )1869ـ 1946(هوفر

هاي راتـزل  ایده ،گروهی از جغرافیدانان آلمانی ،پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول«دهد: توضیح می

 ،نه تنها براي بهبود آلمان ،عنوان مبناي یک طرح روشمندهب ،هارا پذیرفته و تا آنجا پیش رفتند که از این ایده

چه دالل بنیادین آنها این بود که گراست .استفاده کردند ،بلکه براي بازگشت آلمان به جایگاه یک قدرت بزرگ

ـ اي سیاسی به شرایط فضایی کشور میجغرافی تمـام   .پـردازد ا ژئوپلیتیـک بـه نیازهـاي فضـایی مـی     پردازد ام

ل ژئوپلیتیک فرمو محققان این که بود هاییتحت تأثیر نظریه ،زب نازي براي سلطۀ آلمان بر اروپااستراتژي ح

 ).367-366: 1390مویر، ( »بودند کرده بندي

تیک را به این صـورت تعریـف کـرده اسـت:     ییکی از نویسندگان دو مفهوم جغرافیاي سیاسی و ژئوپل

رافیایی مربـوط بـه محـیط    انسان را روي چهره و اشکال جغهاي سیاسی  گیري جغرافیاي سیاسی اثر تصمیم"

کـه  در حـالی  ،کند نقل و انتقال و غیره مطالعه می ،توزیع ،ارتباطات ،مهاجرت ،مرز ،چون حکومتانسانی هم

مجتهـدزاده،  (پـردازد  مـی هاي دگرگون شوندة جهانی  ژئوپلتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روي سیاست

تر آن است که بگوییم جغرافیاي سیاسی با رابطه متقابل جغرافیا و سیاسـت سـر و کـار     دقیقاما . )62: 1379

گیـري   مفهوم ژئوپلتیک که به نقـش عمـدة عامـل فضـا در شـکل      ،ترتیب و به این )3: 1358د (پرسکات، دار

  .شود الملل معتقد است، جزئی از دانش و علم جغرافیاي سیاسی محسوب می روابط بین

  جغرافیاي سیاسی همراه دانسـته و برخـی آن را منفـک از جغرافیـاي سیاسـی       با  را  یـتیکبرخی ژئوپل

  کـاربردي   دانند برخـی نیـز ژئوپلیــتیک را جــغرافیاي سیاسـی      اي از آن می و برخی هم آن را شـاخه  دانسته

  را  ژئوپلیتیک ارایه دهد آنکه تعریفی از واژه هایش بدون این دکتر پیروز مجتهدزاده در نوشته  مثال. خوانند می

تکـرار    آن  منطقه و غیـر  جهان،، هایی نظیر نظام صورت پسوند واژههکار برده و بههمراه با جغرافیاي سیاسی ب
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کارل هـاوس هـوفر   . نماید نمی  بازگو  رسد تفاوت چندانی قائل نبوده و نسبت آنها را نیز نـظر میو به کند می

پویـا و جغرافیـاي سیاسـی را      هنـري   را  او ژئوپلیتیک. سیاسی تفاوت قائل استبین ژئوپلیتیک و جغرافیاي 

آلمانی ژئوپلیتیک را نیـاز    بـرجستهء  دانانیکی از جـغرافی  1همچنین اوتومائول .کند دانشی ایستا توصیف می

شــماره  : 1378خرداد 31روزنامه اطالعات،( داند می  فضا  فضایی دولت و جغرافیاي سیاسی را دانش مطالعهء

21651 :12(. 

  بـرد نام 2توان از هارتشورن از جمله کسانی که معتقدند ژئوپلیتیک جغرافیاي سیاسی کاربردي است می

هـاي جفرافیـاي سیاسـی در مــسائل روابــط      عبارتست از کاربرد دانش و تکنیـک   ژئوپلیتیک « گوید می  که

بعـد   يدر دوره .تفکري قبل از جنگ جهانی دوم نیز در برخی کشورها وجود داشـت   طرز  چنین » المللی بین

  ژئوپلیتیک جدیـد یـا ژئـوپلی نومیـک را معـادل       یزن 3کسانی مانند جورج دیمکو و ویلیام وود  سرد  از جنگ

   .)4: 1374دیمکو و وود، ( دانند کـاربردي مـی  سیاسی  جغرافیاي

  ژئوپلیتیک رویکردهاي 2- 2

هاي ژئوپلیتیک اي با ویژگیوارد دوران تازه ،بی تردید ،ژئوپلیتیک در سرآغاز قرن بیست و یکمجهان 

آغاز دگرگونی در نظـام جهـانی قـرن     .باشد»  پست مدرن «آمدن دوران  دهندة فراشود که شاید نویدتازه می

و تجزیـۀ  منطقه گرایـی   ،شدنفرآیندهاي جهانی . هایی از پایان گرفتن دوران مدرن استبیستم توأم با نشانه

در پیوسـتگی بـا   (برتري حکومت ملی  .اندهاي نوین براي ژئوپلیتیک ظاهر شدهصورت چالشژئوپلیتیکی به

 بـه  دولتـی  الگوهـاي  و نهادهـا  عنـوان به هابه چالش کشیده شده و نقش و کارکرد دولت )سیستم بین المللی

هاي چنـد ملیتـی توانـایی    و شرکت ،هاآژانس ،هاازمانرشد س .ها متحول شده استسلسله توسعه یک دنبال

                                                
1 - Ottomaull 
2 -Hartshorne 
3 - George J.Demok and William B.Wood 
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نخبگان دولتی و مدیران اقتصادي مجبـور بـه    .دولت را براي تنظیم و تصویب قوانین به چالش کشانده است

المللـی و جریـان سـرمایه     تعهدات بـین  ،المللی اند که با نیازهاي بازارهاي پولی بینهایی شدهاجراي برنامه

  .)25:  1385(حسین پور،  سازگار باشد

دهـد: نخسـت   مباحث ژئوپلیتیک در دوران نوین در پرتو سه چالش اصلی تغییر شـکل مـی   ،بنابراین 

 »  خطـرات امنیتـی جامعـه جهـانی     «و سـوم   ،» انقـالب اطـالع رسـانی   « دوم  ،» هاي اقتصاديجهانی شدن«

 ،یِ شکل گیرنده در بستر مدرنیتۀ پیشـرفته اثرگذاري این عوامل در نقش آفرینی سیاسی انسان در محیط جهان

نام گیرد. این شرایط نقـش گروهـی   » ژئوپلیتیک پست مدرن«تواند شرایطی را فراهم آورده که مطالعه آن می

هاي سیاسی گیريبرد و توجه اصلی را به شکلبودن فراتر می» ملت«ها در محیط سیاسی را از محدودة انسان

هـاي  عنـوان یگـان  بـه  همچنـان،  »ملتی  حکومت«  و »بودن  ملت«  اگرچه کند،در محیط فراملتی راهبري می

    .)247 – 246 :1379 ،مجتهدزاده(سیاسی پراهمیت و نقش آفرین در ژئوپلیتیک جهانی اثر گذار خواهند بود 

ـ  در ژئوپلیتیک جدید با توجه به آن وجـود آمـده   هکه ساختار جدیدي از قدرت و سلسله مراتـب آن ب

وجود آمده در ساختار قدرت جهان به زیان ابزار و اهرم نظامی و به سود عوامل اقتصـادي  هتحوالت ب ،است

قـدرت نظـامی در    ،ست که در ژئوپلیتیـک جدیـد نیـز   ا ذکر این نکته ضروري .و دانش فنی تغییر کرده است

قابـل قـدرت اقتصـادي    لیکن نقش آن در م ،آیدشمار میاي مهم بهمؤلفه ،سلسله مراتب تشکیل دهنده قدرت

عبارتی سـنتی  بین ژئوپلیتیک جدید و قدیم و به اي کهیک تباین ساده .در درجه دوم اهمیت واقع شده است

هاي ژئوپلیتیکی در گذشته و حـال  عنوان ابزار درك عدم تجانس گفتمانهو معاصر وجود دارد این است که ب

  ناکافی است.

را فـراهم کـرد   هـاي دگرگـونی آن  متفاوت از ژئوپلیتیک که زمینـه هاي در آخر به چند نمونه از تحلیل

  .شودپرداخته می
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  عنوان زیربناي ژئوپلیتیک به1ژئوکالچر 2-1- 2

و ابزار تحلیـل خـود    شناس مارکیست امریکایی مطرحژئوپلیتیک فرهنگی را امانوئل والرشتاین جامعه

ژئوپلیتیک را سیاست کشورهاي مختلف  ،اص خودترمینولوژي خ «قرار داد و در »  المللیتقسیم کار بین«را 

تعریـف کردنـد و    » انـد  قـرار گرفتـه   )شبه پیرامـون و هسـته   ،که در کجاي این تقسیم کار (پیرامونبراي این

 سـوي  از فرهنگـی  الگوهـاي  تحمیـل  بر که ،مفهومی «را  )جاي سیاست بر فرهنگ تمرکز نمودژئوکالچر (به

 اشـاره  آنهـا  بـومی  هـاي فرهنگ ساختن زایل براي پیرامون نیمه و پیرامون کشورهاي بر ايهسته هايقدرت

  ).23: 1376(واعظی،  دانست» دارد

المللی زیربنـا و  هاي بین بیانگر این مطلب است که ابعاد فرهنگی کشمکش ،تعریف فوق از والرشتاین

   .گیردمی ابعاد نظامی و سیاسی یا ژئواستراتژیکی در حاشیه قرار

هـا داراي قـدمت طـوالنی    انسـان  غیره اقتصادي و ،سیاسی ،فرهنگ در تحوالت اجتماعیگرچه نقش 

واسـطه فرهنـگ بـر دیگـر     ا بههالب صنعتی و نفوذ و تسلط اروپاییاست؛ اما اهمیت جهانی آن به بعد از انق

ی و ن جهـان دو قطبـ  خصوص بـا از میـان رفـت   جه قرار گرفته است. این مقوله بههاي جهان مودر توسرزمین

علمـی تحـت عنـوان     صـورت یـک شـاخه   هاي فرهنگی بهها براساس ویژگیا و هویتهبرجسته شدن ملت

  ).1393(زین العابدین،  ژئوکالچر مطرح شد

  ژئوپلیتیک اقتصادي 2-2- 2

جاي توجیه نظامی و سیاسی قلمروهاي استراتژیک بهي ژئوپلیتیک اقتصادي ویکم پدیدهدر قرن بیست

اي تحـت   م برژنسکی در مقاله1990ي دهه «می تأکید کرد و با فروپاشی شوروي در بر توجیه اقتصادي و نظا

بـه ژئوپلیتیـک اقتصـادي پرداخـت و از آن بـه بعـد       ) 31(همـان:   » ژئواکونومی «عنوان ژئواستراتژي از راه 

                                                
1 Geoculture 
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  .ي آسیایی مرکزي و قفقاز اهمیت ژئواکونومی پیدا کردژئوپلیتیک دریاي خزر و منطقه

اند، که در تعریف ذیل تشـریح و  هاي تجاريها و شرکتدولت ،نشاء ژئوپلیتیک اقتصاديطورکلی مبه

هاي اقتصـادي بـدون در نظـر گـرفتن     تحلیل استراتژي « )ژئواکونومی(تبیین شده است: ژئوپلیتیک اقتصادي 

را حیاتی آن هايکه دولت اقتصاد ملی یا بخشمنظور اینبه .شودها اعمال میکه از طرف دولت ،سود تجاري

هاي اقتصـادي  درتدست گیرد و قحفظ کند و از این طریق کنترل و اقتدار تمام منابع تولیدي اقتصادي را به

  ).110: 1380(عزتی،  »را استحکام بخشد

  ژئوپلیتیک زیست محیطی 2-3- 2

مان هـیا   و الیه زندگی  اقتصادي ساختار جامعه -شرایط اجتماعی  تنیدگیدرهـم  از  محیط جـغرافیایی

ندارد   اي طبیعی درون مایه محیط صرفاً، بر این اساس). 511: 1386شکویی، (  وجود آمده استکره به زیـست

اسـت کــه     محیطـی   چنـین . انـد  داشـته   نقش  و طبیعی  اقتصادي، در پاگیري آن عوامل مـختلف اجـتماعی  و

اخــیر  سـه دهـه   اي از تحقیقـات را در   دهشمار رفته و بخش عمجـغرافیاي سـیاسی بـه  هاي پژوهش  کـانون

پیامـدهاي  ، محیطـی  هاي زیسـت  سیاست ،موضوعاتی چون آب، ها این پژوهش  در. است  ساخته  متوجه خود

آب و هـواي زمـین و     ویـژه   به، محیطی زیست  و کلیات  جـهانی  رانیحکم، جنگ، پنـاهندگان  محیط زیستی

  .)Robbins, 2003: 642( اند عـدالت محیطی طرح شده

منـد نهادهـاي    واژه اکولوژي سیاسی براي تـوصیف و ارزیــابی نظـام  اصطالح یـا دانش، در این مـیان

محیط ، بنابراین. است  مورد استفاده قرار گرفته  محیطی  هاي زیست مدیریت یا تالش نامرتبط سیاسی با تغییر،

 .هاي طـبیعی است مایه  گ بـا دروناجتماعی و سطح فرهن کنشی نیازهاي اقتصادي،بـرآیند بـرهم

ناگوار آن   پیامدهاي آیابد کـه تبع پیامدهاي این تعامل در قـالب بـازسازي و ویرانی محیطی نمود مـی

هاي برآمده از  ها و هوشیاري حساسیت. تضعیف بسترهاي حیات را در پی خواهد داشت، کره زیست  پهنه  در
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هـاي   کـه گـرایش  طـوري بـه ، هاي جغرافیایی را متـأثر سـاخته   پژوهـشمحتواي شمار زیـادي از ، این شرایط

هـاي آن رو بـه    و یا پایـه   گـرفته  پا )پلیتیک و ژئودمـوکراسیوهیدر( جـدیدي در دانـش جغرافیایی سـیاسی

زیـرا  ، دانان سیاسی اسـت ترین جستار مورد عالقه جغرافی نمایان  مبحث آب، براي نمونه .گیري دارند شـکل

انــجام    بــسیاري   ستیز و گفتگوهاي بـین المللـی    آن  عناصر بوده کـه دربـاره  تاکنون چالش برانگیزترین این

ریشـه در   که عمـدتاً  -تحوالت بـرگرفته از تغییرات اقلیمی نـاشی از گـرمایش زمین ،همچنین. شـده اسـت

منـابع آب بیانجامـد و     بـه   ر دسترسـی تواند به هماوردي و بروز درگیري بـر سـ   می -انسانی دارد  هاي پویش

هـاي   بوم -تغییر در آب و هواي زیست، بنابراین. و امـنیت مـناطقی از جهان را تهدید کند  صلح، سان بـدین

طـور جـدي    بـه   افزارهاي کشتار انبوه مختلف کـره زمـین را بـاید در کـنار تـهدیداتی هـمانند گسترش جنگ

هـاي بــین الملـل مرکـز      معاونت پژوهش  زیست  لعات توسعه پایدار و محیطگروه مطا( مورد توجه قرار داد

 ).1: 1387، تحقیقات استراتژیک

  ژئوپلیتیک انتقادي 2-4- 2

عنـوان یـک رویکـرد    فزاینده به ژئوپلیتیک انتقادي بـه توجه   شاهد  میالدي  1990هاي پایانی دهه سال 

دانـان سیاسـی قـرار گرفـت و     مـورد توجـه جغرافـی    هاي مختلفدیدگاه  از  ژئوپلیتیک انـتقادي جدید بـود.

هاي مهم نظریه نقـد اجتمـاعی    انتقادي را یکی از شاخه  ژئوپلیتیک  برخی .تعاریف متفاوتی براي آن ارائه شد

-هگرایی ب بـرخورد با رویکرد اثبات  در  مـیالدي  1980دانند که در اواخر دهـه  الملل می  بین  در مطالعه روابط

 .وجود آمد

شـواهد    از  دلیل سوء اسـتفاده مقایسه با ژئوپلیتیک سنتی که به ژئوپلیـتیک انتقادي را در  دیـگر  بـرخی

  کـه   داننـد  طرفانـه مـی   لحاظ عـلمی مـستقل و بـی  از  است  دار شده لکه  امپریالیستی  جغرافیایی به نفع مقاصد

دیگر بـه پیونـد میـان      برخی بپردازد.  به تحقیق عینیتواند با دیدگاهی متعالی به امـور جـهانی نگریسته و  می
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دارنــد دریابنـد     تــمایل   هو معتقدند که محققین این رشـت  و جغرافیاي رفتاري اشاره کرده ژئوپلیتیک انتقادي

مداران چگونه سیاست ،خارجی  سیاست  گیري جاي تمرکز بر شناسایی تأثیر عوامل جـغرافیایی در شکلکه به

هـاي مــختلف   تفاسـیر آنهـا از مــکان     بر  و چگونه این بینش  کنند می  از جهان ترسیم  را  خود  نیتصاویر ذه

 ).19: 1384(میرحیدر،  گذارد تـأثیر می

  هـاي پنــهان  در جستجوي آشکار کردن سـیاست  انتقادي  که برخی معتقدند که ژئوپلیتیکباالخره این

مثل اتوا و اگنیـو کـه تحـت تـأثیر افــکار        حققان متأخر این رویکردم  دیگر  سوي  از. ژئوپلیتیک است  دانش

  محیطـی   گرایی قدرت و جبر مکیندري را که واقع  ژئوپلیتیک  مبناي فلسفی مـیشل فـوکو و بودریا قرار دارند.

واقعیـت  ، رایـی گ در فراواقع .معتقدند1 (hyperrealism) گرایی و به فلسفه فراواقع  انـتقاد قرار داده  مـورد  بـود

و عــملکردها را تــشکیل     گیـري  تــصمیم   اسـاس ، دهد و برداشت از واقعیت مرجعیت خود را از دست می

 .دهد می

گیرنده یـک مــجموعه   به یک دولت ضعیف در بر  نسبت  ندقدرتم  دولت  یک  سیاست  در این رویکرد

هرچنـد خیـالی   هـا  داسـتان . شود تنظیم مینامه و سناریو صورت فیلمههاست و سیاست خارجی باز گـفتمان

سناریوهاي رفتاري و اسـتعاراتی کـه آنهـا را    :  گوید ایـن فـرضیه اوتوا می  طبق. زمان واقعی هـستندولی هم

هـاي   بنـدي  نه فـقط به ایـن علـت کـه طبقـه     کنند باید در چارچوب اقتصاد جهانی قرار داده شـود؛ تنظیم می

کننـد بلکـه بـه ایـن      تر از واقـعیت فـراهم می را به تصویرهاي صـحیح  بهتري  دسترسی اقتصاد سیاسی لزوماً

: 1384(میرحیـدر،   تواننـد چنـین کننـد    هرگز نمـی ، علت که سناریوهاي رفتاري ژئوپلیتیک کشورداري سنتی

19.( 

                                                
1 Hyperrealism 
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  مفهوم امنیت ملی 3- 2

تدریج تعاریف کامل  به  تعریف جامع و کاملی از امنیت ملی ارائه نشده بود و بعد از آن 1880تا دهه 

باعث  ءو تمایل آن به بقا  در قرن هفدهم میالدي شکل گیري دولت ملی « که  هافندورن معتقد است. شد

بعد از جنگ  این واژه فقط در قرن بیستم خصوصاً« کند که اشاره می »می« اما ». شد  مطرح شدن این مفهوم

  مسلّم اینکه امنیت ملی .)43: 1377ماندل، ( »متداول شده است  جهانی دوم
کشور مطرح  -تولد ملت لدنبابه1

 2» بقاي ملی « عنوان  گردد در آن زمان این مفهوم نوظهور تحت باز می  میالدي 17شد که ریشه آن به قرن 

  د.ش  مطرح

  تعریف امنیت ملی 3-1- 2

در  .رواج یافـت  1945هاي پس ازامریکایی است که در سال یک مفهوم غربی و خصوصاً یامنیت مل 

داراي تعریفـی   ،این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی .مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده است

 ،ریشه آن عـدم اتفـاق نیـز بـه تـالش افـراد       .واحد و مقبول تمامی یا حداقل بیشتر صاحب نظران نمی باشد

  .گرددمی متفاوت آنها از این واژه باز برداشت ها و کشورها در تلقی وگروه

تعریف کرد بلکه تنها در موارد مشـخص    طور کلیهتوان ب امنیت ملی را نمی « گوید هم می  بري بوزان

امنیت ملی از لحاظ مفهـومی ضـعیف و از    « گوید می  او در جاي دیگري چنین .»را تعریف نمود  توان آن می

امنیت ملی راه   است چون مفهوم نامشخصقدرتمند باقی مانده   نظر تعریف مبهم ولی از نظر سیاسی مفهومی

  .)49: 1377ماندل، ( »گذارد را براي طرح راهبردهاي بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی باز می

 نمایـد:  را چنین تعریف مـی   آن » مفاهیم امنیت« سازمان ملل متحد طی پژوهشی در این زمینه باعنوان

  فشـار سیاسـی یـا اقتصـادي نکننـد و بتواننـد آزادانـه       ، نظامیگونه احساس خطر حمله که کشورها هیچاین«
                                                
1 National Security 
2 National Survival    
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  .)54-55: 1372قاسمی، ( »گسترش و توسعهء خویش را تعقیب کنند

امنیت ملی عبارت از احساس آزادي کشور در تعقیب  « نیز چنین آمده است: یدر فرهنگ علوم سیاس

اساسـی و حیـاتی کشـور    ، سیاسـی هاي اساسی و فقدار ترس و خطر جدي از خارج نسبت بـه منـافع   هدف

بـدین صـورت تعریـف      الملل این مفهوم اصطالحات روابط بین  در فرهنگ). 173: 1363(آقابخش، »باشد می

 بـه دارایی یا خاك خـود  ، فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت  حالتی که ملتی« شده است.

  ).Plano, 1988: 40( »برد سر می

امنیت ملی را به روشـنی تعریـف     محقق و نویسنده آمریکایی نخستین کسی بود که مفهوم 1والترلیپمن

هاي اساسـی خـود را   وقتی داراي امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش  یک ملت« نمود:

  ).11: 1374(روشندل، » ببرد  حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش

 ،تـرین تعـاریف  در ساده. ن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم متداول شده استاین واژه در قر

هاي حیاتی داخلـی در مقابـل   انایی یک ملت براي حفاظت از ارزششود: توامنیت ملی این گونه تعریف می

هـاي  یمات الزم را بـراي حمایـت از ارزش  هـا و تصـم  رجی و این که کشورها چگونه سیاسـت تهدیدات خا

محمد ایوب معتقد اسـت کـه مفهـوم سـنتی امنیـت ملـی        .کننداتخاذ می ،خلی در مقابل تهدیدات خارجیدا

وي بر عوامل داخلی امنیت عنایت خاصی داشته و برتفاوت معضـالت و   .کاربرد خود را از دست داده است

نحـوي  امنیـت بـه  ها از کند و معتقد است که تفسیر شمالیتی کشورهاي شمال و جنوب تاکید مینگرش امنی

 ).Ayoob, 1995: 213( .شود و برعکسها از آن متبادر میاست که ناامنی جنوبی

مبحـث   ،سـازد و کسب امنیت را به ذهن متبادر میهاي ملی بر خالف قدرت ملی که برخی از فرصت

رد توجـه  مو ،فقدان امنیت و ناامنی را در مالحظات امنیت ملی یک کشور ،هاي ملیتهدیدها و آسیب پذیري

                                                
1 Walter Lippman 
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ملی کـاري دشـوار و حتـی نـاممکن      هايملی از تهدیدها و یا آسیب پذیري جداسازي تاثیرات .دهدقرار می

پذیري وجـه  آسیب .سازدح امنیت و ناامنی ملی را مشخص میسط ،در واقع ترکیب این دو موضوع .باشدمی

گـذار فـراوان   توجه به عوامـل تـاثیر  رچه دولت با بنابراین ه .داخلی ناامنی و تهدیدها وجه خارجی آن است

این مساله در افزایش تهدیدها علیه  .پذیري بیشتري برخوردار استدر نتیجه از آسیب ،تر باشدداخلی ضعیف

موجب  ،هاي درونینتیجه ضعف پذیري ممتد داخلی دردر واقع آسیبی .آن دولت نیز کامالً تاثیر مستقیم دارد

  .گرددبیرونی نیز میت و کمیت تهدیدهاي افزایش کیفی

جـایی  هـاي ضـعیف بـه   رونی با تهدیدهاي بیرونی در دولـت هاي دپذیريتعامل بیش از اندازه آسیب 

ضـمن   .ها و تهدیدها قائل شـد پذیريز چندان دقیقی میان دو حوزه آسیبتوان مرنمی خواهد رسید که عمالً

بدیل به تهدیدهاي ملی گردنـد؛ ولـی توانمنـدي    ها تپذیريگردد بسیاري از آسیبکه این تعامل باعث میاین

ها از فرصت کمی بـراي نمـود   پذیريگردد، بسیاري از آسیبرخورداري از یک دولت قوي باعث میملی و ب

یافتن برخوردار شوند و از سوي دیگر تهدیدهاي بیرونی نیز تا حدود زیادي با توجه به قدرت درونی مـورد  

  .جذب و هضم قرار گیرند

  امنیت ملی ها و ابعادویژگی 3-2- 2

تهدیـدهاي    در بعـد داخلـی   .انداست که با یکدیگر مرتبط  و خارجیامنیت ملی داراي دو بعد داخلی 

   انقـالب) ، طلبی جدایی ،شورش( آورد از قبیل تهدیدات سیاسی بار می پنهان در درون مرز ناامنی به آشکار و

  اجتمـاعی  جنـگ داخلـی)،  ، نظامی(کودتـا  اي)، حرفه فنی، شغلی، ،نابسامانی و بحرانهاي اقتصادي( اقتصادي

توانـد   امنیت ملی می در بعد خارجی نیز. دهد که هر کدام مردم را تحت فشار قرار می )هاي اجتماعی(آشوب

نظـامی و تقویـت قـدرت      تعـرّض ، حملـه ( نظـامی ، )اعمال فشارهاي سیاسی ،انزوا( از ناحیه مسائل سیاسی

دلیـل  امـروزه بـه  . تهدیـد شـود   غیـره  و )لیست سـیاه ، تعرفه، هاي اقتصاديتحریم(  اقتصادي، )نظامی دشمن
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با یکـدیگر در پیونـد    ها به یکدیگر امنیت ملی در بعد خارج و داخل کامالًگسترده و نزدیکی ملت  ارتباطات

  .)5: 1392بصیري، ( پذیرد و از یکدیگر تأثیر و تأثر می  است

  : هاي امنیت ملی عبارتندازویژگی

که مبناي   زیرا قدرت .در جهان امروز دستیاري به امنیت مطلق ناممکن است : نسبی بودن امنیت -

ها نیز نسبی متفاوت و نسبی است و به تبع آن امنیت حاصل براي دولت، تحصیل امنیت است متغیر

ها دولت  ترینبنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قوي. گردد می

 .هم امنیت مطلق ندارند

ریشه در   یا عدم امنیت یک برداشت و امر ذهنی است که  احساس امنیت اصوالً : ذهنی بودن امنیت -

برآیند این باورها و  اخالقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد. معتقدات و باورهاي مذهبی،

کشوري را دشمن و کشور دیگري را دوست تلقی  ،شود یک ملت یا رهبران آن اعتقادات باعث می

  آن یک برداشت ذهنی است حتی با تغییر رهبران  چون احساس امنیت یا عدم. نمایند

 ).179: 1370(عامري،  یابد این مفهوم تغییر می سیاسی(احزاب)

کشور   امنیت در مقابله کردن با حاکمیت و استقالل یک  بدین معنی که : تجریه ناپذیر بودن امنیت -

یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آید  مستقیم دارد. رابطه

 است  هم نخورده است داراي امنیت ملی کاملد که چون در دیگر شهرها امنیت بهتواند ادعا کن نمی

  ).116-115: 1370(کاظمی، 

  افزاري نرم و افزاري سخت امنیت 3-3- 2

توانـد  امنیـت در اصـل مـی    .کنـد هاي کمیاب اشاره میات نسبت به ارزشتهدیدمفهوم امنیت به نبود 

شـود. امنیـت از لحـاظ    معناي امنیت کامل تلقـی مـی  ون ماندن از هر گونه تهدید که بهمطلق باشد؛ یعنی مص
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هـاي  دوران جنـگ سـرد بـا توجـه بـه ویژگـی       در .تجربی و در سیاست بین الملل یک مفهوم نسـبی اسـت  

هاي رئالیسـتی بـر   طالعات استراتژیک بر بنیان نظریهم ،م بین الملل و فضاي حاکم بر این دورانساختاري نظا

-فراتـر نمـی  » معماي امنیـت  « نظام  حوزه امنیت پژوهی استیال داشت و از تمرکز بر بازیگري دولت و ابعاد

    .رفت

ت بین الملل دچار هاي موضوعی مختلف سیاسحوزه ،هاي نوظهوربا پایان جنگ سرد در سایه پویش

امنیت پژوهی در معرض سواالت گوناگون هستی شناختی قـرار   .قبض و بسط و در نتیجه تحول معرفتی شد

هاي سنتی نهادینه شده در حوزه امنیـت  ها و پاسخعاتی جدید با به چالش کشیدن پرسشگرفت و موج مطال

دنبـال  المللی و بهساختاري نظام بین رگونیبینی دگاکامی اندیشمندان رئالیست در پیشن ،شروع شد. در واقع

-در سیاست بین الملـل و همچنـین شـکل   آن کاهش اهمیت قدرت نظامی و تهدیدات صرفاً نظامی خارجی 

را بـر پایـه   بازاندیشی در مفهوم و موضـوع امنیـت    ،گیري و نقش آفرینی متغیرهاي نوین در نظام بین الملل

به یک ضرورت تبدیل کـرد. بـازنگري در چـارچوب اتخـاذ رویکـرد      تر و فرانظامی اتخاذ رویکردي گسترده

هـدف   ،عبـارتی که موضـوع یـا بـه   بسیط به امنیت ملی متضمن چند نکته اساسی و زیربنایی است؛ یکی این

بلکه شامل موضوعات یا اهداف مرجع دیگر مانند جامعـه   ،ها محدود نیستمرجع امنیت ملی دیگر به دولت

تهدیـدات امنیتـی و سـاز و     ،ماهیـت امنیـت   ،در پرتو گسترش موضـوعات امنیـت   ،کهدوم این .نیز می شود

تهدیـدات و   ،هـاي رئالیسـتی امنیـت   که بـرخالف تحلیـل  ايگونهاند. بهارهاي تأمین امنیت نیز متحول شدهک

ي پـیش  هـا هـا و پاسـخ  که پرسشیابند و سرانجام اینین نمییت صرفاً در ابعاد نظامی تعابزارهاي تأمین امنی

(سـلیمانی،   کننـد بنـدي مـی  ت از ماهیت سنتی آن صـورت گفته، مطالعات امنیتی را در ماهیتی جدید و متفاو

1389 :60(.  

  امنیـت   و در تــضاد بـا مــفهوم     و جانسـون   راسموسـن   براي نخستین بار توسط مفهوم امـنیت نـرم،
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و در  » هاي امنیتی نـوین  پارادایم«   در کارگاهی پژوهشی بـا عنوان، 1996آنها در سال . کـار رفـتبه  سـخت

  اصـطالح امنیـت سـخت را بـراي    ، »اینترنتـی   سازي شده براي امنیـت مـراودات   کنترل اجتماعی شبیه « مقاله

بر متون ایـنترنتی و اصــطالح امــنیت نــرم را      گذاري و صحه  سـنتی هـمچون کنترل دسترسی  سازوکارهاي

مهـار امکـان دسترسـی بـه اینترنـت و       بیـان دیگـر،  بـه . کار بردند بـه سازوکارهاي کنترل اجـتماعی آن بـراي

گیـرد و مهـار    ســخت قــرار مــی     امنیـت   از نظـر آنهـا در چـارچوب رهیافـت    ، گذاري مستقیم بر آن صحه

اي کـه کـاربر    گــونه هـهادینه کـردن اخـالق عـمومی بـاجتماعی از جمله ن  غیرمستقیم از طریق سازوکارهاي

از زاویه رهیافت   به موضوع  نگاه  نمایانگر، نشود یا مراودات ناامن را برقرار نکند  هاي ناامن خود وارد سایت

  ).Rasmusson and Jansson, 1996: 6( است  امنیت نرم

تعظـیم   سـر  ه،آب در برابر اجسام سختی همچون صـخر . ماند می  آب  همچون ، در این معنا، امنیت نرم

در . ها را پـر کنـد   که از مسیرهاي دیگر جریان یابد و شکافآن  براي  فقط  اما، شود آورد و تسلیم می فرود می

نشـده باشـد و آب آن     قوي است فقط تا زمانی که شکافته  ماند که همچون صـخره مـی، امنیت سخت مقابل،

 ).Ibid ( باشد  هاي کوچکتر متالشی نکرده تکه  را به

کـار   اي تـنبیه کــردن و اغـوا کـردن بـه    هاي نظامی و اقتصادي است که بر دارایی، منابع قدرت سخت

که   است  مسئوالنه  هاي سیاسی مورد توجه و سیاست خارجی ارزش، فرهنگ، اما مـنابع قـدرت نرم، روند می

تمایز امنیت نـرم و امنیـت    ،از سوي دیگر. گیرند برداري قرار می براي متقاعد کردن و جذب کردن مورد بهره

محـور   آمیـز و کــالم   مسـالمت  هـاي نـاملموس،   شیوه نرم،  ابزار تحقق امنیت .سخت در ابزارها نـهفته اسـت

  .شود خشونت و اجبار مستقیم و ملموس یا ساختاري برقرار می  طریق اعمال  از  اما امنیت سخت، اسـت

  در چهار طیف مهم، در بعد هدف، نـظر گـیریم  در  نـتایجابزار و ، اگر امنیت نرم را در سه بعد اهداف

براي تحـریم یـا تنبیـه      و یا کاهش ابـزار اقـتصادي  استفاده ابزار نظامی  کاهش، اول  هدف است:  بررسی  قابل
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افزایش کاربرد وجوه نرم امنیـت   هدف دوم، .نـیز هدف اخالقی است  خـشونت  کاهش، حـال  در عین. است

  قدرت سـخت بـراي  ، نظر آنهابه. ط شودوخـلمکاران  نو مـحافظه  این موضوع نباید با مـباحث .سخت است

توانـد بـراي ایجـاد     قـدرت ســخت مـی   ، در ایـن رویـکرد. آور است دفع یک شر به هر طریقی خیر و صلح

ـ   اختالفی و یا شرکت در نیروهاي حفظ صـلح بـین المللی یا شـرکت   منطقه حایل بین مناطق نظـامی    روينی

  بـرداري نــرم   بهـره ، بلکه باید از امنیت سـخت، امنیت نرم چندان کارآمد نیست، در این حوزه برسد و اتفاقاً

وجـه نــرم     بـه ، آمیـز باشـد   اگر امنیت سخت با دیپلماسی مشارکتی و دفاع غیر تحریـک ، در عین حال .نمود

امنیت سـخت بـا قـدرت نظامی و یا توان اقتصـادي  اگر ، جااما در این، کند کمک فراوانی می  سخت  امـنیت

امنیـت  ، مـدت یـا بلندمـدت    و در میان  زده  به وجه امنیت نرم صدمه شدیداً، به شیوه نـادرست اعـمال گردد

 .دهد نیز تـحت شـعاع قرار می  را  سخت

بحـث  . شـود  میاستفاده از وجه نـرم امـنیت باعث ایـجاد مـشروعیت و مـقبولیت ، مطابق هدف سوم

نه تنهـا  ، باشد  سخت با صالحیت و مجوز قانونی  قدرت  چـنانچه کـاربرد. ریشه در این موضوع دارد ،اقتدار

براي ایجاد عدالت و در حــوزه    تواند در حوزه داخلی بلکه مؤثر بودن و کـاربرد دقـیق آن می، اشکالی ندارد

نظـامی یـا     مــحیط   نظم در، نظامی صـرف  نظم سب باشد.تر منا بین المللی براي فـراهم سـاختن جهانی امن

گیرد که با رضایت همراه بـاشد و امـنیت و عدالت  قبرستان است. کاربرد زور در اینجا زمانی مدنظر قرار می

 گـردد.  اقــتداري   تبـدیل بـه قــدرت    شود قـدرت برهنـه  مشروعیت بـاعث مـی ،در واقع در پی داشته باشد.

شـود کـه    کرد بر ایـن اسـاس مطـرح مـی    کنترل بر ثروت و قـدرت اسـت و روي، منافع  ساول براسا  قدرت

و   منـافع   بـه   توجـه   بدون، معنی اطاعت از فرمانیند مـشروعیت بـهآاز طریق فر براي توجیه خود  اول  قدرت

  ).87: 1388(غرایان زندي،  هاي شـخصی است انـگیزه

، ادراکـی  ،فریبایی، هاي نـمادین پردازد که جـنبه مباحثی می امنیت نرم به، در چـارچوب هـدف چهارم
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بـا زور  ، امــنیتی کــه در اذهـان و قلـوب مردمـی جـا نیفتـد       . غیر مـستقیم و ایـجابی دارد، ذهنی، تصویري

مـدرنی و   در فضـاي پسـت   رد.به تبادل و پذیرش دا  فشار نیازبیش از ، این هدف. توان آن را نهادینه کرد نمی

، جا اهمیـت دارد آنچه در این .راه خود را باز خواهد کرد، باوري که فریبایی بیشتري دارد، شده امروزجهانی 

ترین ضـربه بـه   زیرا بزرگ درست طرح کردن آن؛  دیگر  اساسی  مـنطق و موتور درونی یک باور است و نکته

هـاي جهـان شـمول بایـد وارد     میدانی است که بسیاري از باور  این. بد طرح کردن آن است، این وجه امنیت

 .)88همان: ( کنند  مختلف ایجاد  تر در سطوح شوند تا جـهانی امـن

، وگـو  مبتنی بر گفـت ، غیر نظامی، آمیز امنیت نرم ناظر به ابزارهایی است که غیر خشونت، در بعد ابزار

بلکه به تمام جهـان  ، دکن نمی  در حوزه دولتی عمل بخش است و در بعد نتایج نیز لزوماً اجماعی و مشروعیت

گرایانـه آن مـدنظر    معنـاي سیاسـی یـا واقـع    به در ایـنجا منفعت صرفاً، بنابراین. کند مـی  گذر، حدومرز  بدون

 .نیست

 : توان در پنج وضعیت مورد توجه قرار داد نتیجه نهایی امنیت نرم را می

 .فرستد می  دیگران  آمیز و جذاب براي امنیت نرم تصاویر صلح - -

 .دهد سـبک تفکر کشورهاي دیگر را تحت شـعاع قـرار می  امنیت نـرم - -

 .اي حمایت در پی دارد امنیت نرم در سیاست خارجی و منطقه - -

 .کند می  درون یک اجتماع یا اجتماعی از کشورها حفظ  در  را  امنیت نرم وحدت - -

 .سازد اهم میها فر اي از رهبري یا حمایت داخلی را براي حکومت امنیت نرم درجه - -

تواند بسیار  می، ابزار و هم نتایج  هم هدف،  نـظر  امنیت نرم هـم از ،دهد این مـوضوع نـشان می  -

 .)89همان:  ( تر باشد تر و طوالنی وسیع، تر پیچیده
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 تحوالت امنیت ملی 4- 2

اي بــین دو ابــرقدرت    طور دقیق از آغاز مسابقات تسلیحات هـسته امنیت در دوره جـنگ سـرد و به

سـرد خـود     جنگ  از آنجا که شد. مـورد مطالعه واقع می  اي هـسته  هايمـریکا در قالب استراتژيآشـوروي و 

ابــعاد غیرنظـامی امنیـت    ها و آشـکار شــدن  ها و تعارضمانع و پوششی جدي براي ظهور و بروز اختالف

ایـن امـر    شـد.  نظامی آن توجـه مـی    موارد  یـا بیشتر بـه و صـرفاً غـفلت  لذا از توجه جدي به آن ابـعاد، بود

اي و  طور غیرمنتظره و وقـوع مسـابقات تسـلیحات هسـته     الملل به بین  نتیجه حاکم شدن دو ابرقدرت بر نظام

متوجه پیامـدها    هامداران و ژنـرالکه سیاستسرد همچنان طی جنگ« ضرورت جلوگیري از بروز جنگ بود.

جویی و ایجاد خـط   چاره  آنها جهت، و نتایج تخریبی و ویرانگر احتمالی جنگ و تعارض دو ابرقدرت شدند

و   دانشـگاهیان   از طریق این ارتبـاط . متوسل گشتند  هاي مدبرانه به منظور پرهیز از جنگ به دانشگاهیان مشی

جنگ سـرد را با یـک مفهـومی از نظـم    ، بخش و پرورده شـده هاي تسلیاز فرمول  اي مجموعه، سیاستمداران

مسـیر اصـلی دسـتور کـار      این نظم و به همراه آن، زدایی. پذیر و تنش پاسخ انعطاف، سد نفوذ - دناشباع کرد

 .»رلین فرو پاشیدزیادي به موازات فرو ریختن دیوار ب  حد  تا  المللی مطالعات امنیت بین

هـاي  بازدارنـدگی و اسـتراتژي    محـدود   و   نظم مفهومی قـدیم در قالـب تنـگ   ، با فـروپاشی ایـن نظم

بینی  خوش  رغم علی. گشت  ناتوان  جهان  اي از رویارویی با حوادث پدید آمده در اقصی نقاط تسلیحات هسته

، آفریقـا ، کشـورهاي جهـان ســوم در آســیا     به  شدتهها بها و جنگتعارض، حاصل از خاتمه جـنگ سـرد

متعارف و درون ، نامنظم، نژادي -قومی، با دامنه محدود -جدید  هاي و آمریکاي التین با چهره  اروپاي شرقی

در جهـان   1992تا 1989هاي سال  مسلحانه  درگیري 98از تعداد « آمده  دستارقام به  طبق کشیده شد. -مرزي

 ).64: 1375(اسالمی،  »مرزي و فقط سه مـورد بـرون مرزي بوده استمورد درون  68. داد  رخ

گران بـه  و پژوهش  اندرکاران این نمودهاي جدید ناامنی و افزایش میزان آنها مستلزم توجه بیشتر دست
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 محیطی شایان توجه شـدند؛   اجتماعی و زیست ،عوامل اقتصادي. شناسی بود مثل انسان تر علوم اجتماعی نرم

هاي مرزي را بکشـند و  ماشه جنگ، بار منجر شوند نـتایج و تمایالت خشونت  بـه  توانستند ن امور میزیرا ای

و بحـث و  ، هـا را در پـی دارد  ثباتی حکومت که خطر بی دادوستد مواد مخدر. بر جریان جنگ تأثیر بگذارند

هـاي جهـان   از بــخش صورت منبع تحریک و اغتشـاش در بــسیاري   به  که  ص بر منابع کمیاب مثل آبفح

 .به مثابه خطرات بزرگتري نسبت به تهدید نظامی بالقوه در مقابل جامعه جهانی عرض اندام کردنـد ، درآمـده

مسـئله  "  کرد بالفاصله بـرچسب ها ایجاد می در برخی زمینه  به حیات بشري  نسبت  لذا هر چیزي کـه نگرانی

 خورد. می " امنیتی

نیاز دارنـد کـه     اندرکاران امنیتی دست، ها و مسائل فراروي جامعه بشريبراي مـواجهه بـا این تعارض

  و حیـات   شـرایط اقتصـادي   ،تــاریخ محلـی     با دانــش    را  نظامی  بیش از پیش دیپلماسی پرتحرك و قدرت

ت و گسترش مـفهوم امـنی .»طور جمعی قلمداد کـنند سیاسی درهم آمیزند و آنها را در ارتباط با یکدیگر و به

به   تهدیدهاي بزرگ بعد از فروپاشی نظام دوقطبی و حرکت  سربرآوردن ،جدید  هاي حوزه  کشیده شدن آن به

هاي جدید امنیتی در رویـارویی بـا تهدیـدها را    کسب دانش، سیاست و فرهنگ، شدن اقتصاد  طرف جـهانی

تنهـایی پاسـخگو   تواند به نمی طور سـنتی د آن بـهو کاربر  صرف  قدرت  ضروري ساخته است و دیگر دانـش

حاکی از این است  1991صدام حسین از سال   المللی در براندازي عدم توانایی جامعه بین  عنوان مثال به .باشد

  بـا   توانـد  شـود مـی   اي که در آن قدرت اعمال مـی  درك درست زمینه  قهریه بدون  و قوه  که استفاده از قدرت

  توجـه ، هاي پس از فروپاشی اتحاد جمـاهیر شـوروي  در سال، این بحث با عنایت به. شکست مـواجه گردد

، آمـوزش و پـرورش   ،دمکراسـی ، محیط زیست، حقوق بشر، مثل تروریسم  امنیت  غیرنظامی  متفکران به ابعاد

مسائل سنتی یعنی   همراه به  هاي داخلیجنگ ،ازدیاد جمعیت، فقر اقتصادي، سازي سازي و ملت مسائل دولت

دفاعی افـزایش یافتـه    بازدارندگی چندجانبه بعد از جنگ سرد)(  بازدارندگی، کنترل تـسلیحات، ـالحخلع س
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  از سـوي محققـان بسـیاري   ، سـاختن کـانون توجـه مطالعـات امنیتـی       تر گسترده  بر  ناظر  پیشنهادهایی«. است

این حقیقـت    تصدیق  ضمن  عده  این کولر دزیچ و کگلی مطرح شده است.،هافندورن بوزان،، همچون اولمان

را تعمـیم داده و    مفهـوم   این ،نظامی نیستند  محدود به تهدیدهاي کـه تـهدیدات مطرح براي بقا یا رفاه ملی،

 .)50: 1376بالدوین، (» اند مسائل عدیده پیش گفته را در آن گنجانده

  جهانی شدن و امنیت ملی 4-1- 2

 و فیزیکـی  امنیت ملی را پشتیبانی یک ملت از یـورش هاي اقتصادي که استنلی هافمن در پرتو دیدگاه

 وابستگی امواج آغاز با کندمی تعریف بیونی کننده ویران جریانات از آن اقتصادي هايفعالیت داشتن محفوظ

اهیـت پیونـدهاي   م شدن دگرگون و المللی بین پهنه بازیگران ملی مرزهاي شدن گشوده و اقتصادي دوسویه

کننـد در برداشـت از امنیـت ملـی نیـز      نام امـواج جهـانی شـدن یـاد مـی     شماري از آن بهن المللی آنها که بی

هـاي دسـتیابی بـه    هاي شگرفی پدید آمد. توسعه اقتصادي که زمانی تنها راهبرد رهائی از دشـواري دگرباشی

ت شـماري در زمینـه زیسـ   هـاي بـی  به پیدایش نـاامنی  آمد خودبه شمار می 20پیش روي انسان سده امنیت 

 اکنـون  هـم  هـا آن بـر  چیرگـی  بـراي  تالش که گرفت پایان اقتصادي و سیاسی -رفتاري-اجتماعی -محیطی

  .)Lippman, 1956: 21شود (می شمرده امنیت از پاسداري در جهانی رسالتی

دلیل پیچیـدگی و  زه بودن پدیده جهانی شدن و یا بهدلیل نو و تاامنیت و جهانی شدن یا بهپیوند میان 

ناروشنی که هنوز در برداشت از امنیت هست به روشنی دیده نمی شود جهانی شدن با رویه گوناگون خـود  

از امنیت را در بر ي امعناي ویژه  ،ي که در دادو ستدهاي بشریر تا به امروز داشته استاو پیامدهاي گسترده 

امنی بـراي بسـیاري از بـازیگران سیاسـی حاضـر در      گیرد که برخی از اندیشمندان این حوزه آن را به نـا می

هـاي سـاختاري در   دلیـل کاسـتی  هـایی بـه  چنین نا امنی .کننداي سیاسی بین المللی بازشناسی میهترازمندي

 .یـد آبراي این دسته از کشـورها پدیـد مـی   سیاسی و اجتماعی کشورهاي جهان سوم بیشتر  ،صاديتسامانه اق
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 یي از ماهیـت جهـان  ابلکه برداشـت ویـژه   .شدن نیست یهاي جهانکی از رویهراستی ناامنی جهانی یپس به

  .)101: 1388رهبري، ( شدن است

یکی از گفتگوهاي مهم در زمینه امنیت و پیامدهاي پدیده جهانی شـدن را بـاري بـوزان در انـداخت     

شناسـاگران امنیـت و   ي پیونـد میـان   دنبـال گونـه  ها و کارهاي پژوهشی خـود بـه  بیشتر نوشته وي در .است

هاي همگـانی  پذیريیه اقتصادي و آسیبوهاي زیادي از جمله وابستگی دوسکه سازه پژوهندگان صلح است

در برابر تهدیدات زیست محیطی پدید آورنده سرنوشت مشترك براي همگی واحدهاي سیاسی و وابسـتگی  

رد راهبرد امنیـت ملـی در برابـر وابسـتگی     دوسویه امنیتی آنها شده است که آگاهی نسبی بر پایان یافتن کارب

-101(همـان:  ي سامانه بین المللی با مشخصه آنارشـی فراگیـر را پدیـد آورده اسـت     ایه یاد شده گونهودوس

102.(  

جهـانی  . ها و رفتار کشورها جلوگیري از جنگ اسـت نخستین نمود جهانی شدن در پیوند میان دولت

زیرا دگردیسـی برداشـت    ،را در زندگی اجتماعی فراهم نکرده است ياطور کلی امنیت خرسند کنندهشدن به

ي از مسائل اقتصادي و اجتماعی و زیست محیطـی در کـار   اانگاشتی که آمیختهامنیت از مفهوم تنها نظامی به

بوده است با کاهش تهدیدات نظامی خارجی که با وابستگی دوسویه بازیگران بین المللی ایجاد شده همواره 

یابد و وابستگی دوسویه جهـانی گـرایش بـه جنـگ را کـاهش داده      ملی کشورهاي جهان افزایش نمینیت ام

دسترسی جهانی دسـت   .هاي نابود کننده جنگ را فزایش داده استهمزمان با پیشرفت فناوري تواناي .است

انات نابود مکرهاي تسلیحات جهانی ااباز .هاي نظامی کشورهاي شمال را در جنوب آسان کرده استاندازي

اند که یکی از پیامـدهاي آن خشـونت در بافـت احیـاي قـومی و مـذهبی را       وجود آوردهسازي فراوانی را به

هـاي زیسـت محیطـی فـراهم     هاي جهانی شدن امکانات بهتري را بـراي بازرسـی  فناوري .تقویت کرده است

کشورهاي تازه صنعتی شـده نقـش    داري نیز جهانی شدن در افزایش آسایش دردر زمینه سرمایه .آورده است
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بازسـازي   .انـد شورهاي تازه صنعتی شـده دسـت یافتـه   اندکی از کشورها به جایگاه که شاراتنها  .داشته است

هاي کشورهاي جنوب بحران بدهی .اقتصادي در رویارویی با جهانی شدن بیشتر ناداري را افزایش داده است

بخشی بـر کشـورهاي   شیوه بازرگانی جهانی امروز پیامد زیان تالش براي کاهش ناداري را به خطر انداخته و

   .فقیر داشته است

-دولت، در برخی مناطق .به تـغییرات اجـتماعی جهانی در سراسر جهان یکسان نیست  هادولت  پاسخ

بـرخالف تحـوالت فزاینـده در    . دهنـد  به مناطق دیگر به نقش امنیت ملی سنّتی اهمیت بیشتري می  نسبت  ها

آفریقـا و  ، ها در مناطقی مـانند آسـیاي شرقی و جنـوبی امنیتی دولت  نقش، التـین  آمـریکاي  چونطقی هممنا

هـاي  حتـی در میـان دولـت    ،در برخی از این منـاطق ، در حقیقت. نشده است  کاهش  دچار  خاورمیانه چندان

نقـش  ، )مثل اندونزي( اند گرفته اي پیش قههاي امنیتی منط که برنامه  هاییدولت  و هند)  (مثل داراي اقتصاد آزاد

دولـت داراي اقتصـاد    دهـد کـه   امر نشان می  این .است  در حوزه امنیت داخـلی شـدت یافته امنیتی خصوصاً

میان رفتار اقتصادي و امنیتی تمایز قائـل    است  الزم  جادر این .تواند از رقابت امنیتی مصون بماند نمی، جهانی

، نگران مـوقعیت قـدرت نسـبی خــود هسـتند     که  هاییهمسایگانی ناآرام دارند و دولتهایی که دولت. شد

  .)425: 1382حري، ( کنند می  نسبت به امنیت نظامی سنّتی توجه بیشتري مبذول

  توسعه اطالعات و امنیت ملی 4-2- 2

  اســتاي ه در رکـ از آن  بـیش   هاي جهانی اطالعاتی و ارتباطـاتی  گسترش و توسعه روزافـزون فـناوري

ملـی آن    منـافع مــلی و امنیـت    نوعی تهدید علیه دولـت، به، ها باشد تامین امنیت مـلی و مـنافع مـلی دولت

هاي مختلـف   بـراي تـاثیرگذاري بر بخش  الزم  زیرا از یک طرف به سایر بازیگران توانائی تبدیل شده است.

انحصـاري بــر اطالعـات و      گـر کــنترل  دهد و از طرف دیگر دولت دی داخلی و خارجی یک دولت را مـی

: 1380:   کاستلز( اطالعاتی و ارتباطاتی شدند  وارد عرصه  نیز  بـازیگران  اخبار را ندارد و در کنار دولت سـایر
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اطالعـاتی و ارتباطـاتی بـر هریـک از ابــعاد امــنیت ملـی          هـاي جهـانی   به تاثیر فناوري  زیر  در .)235-304

 .کنند می  تـهدید  را  ها ها امنیت ملی دولت نـحوي ایـن فناوري پردازیم که به چـه می

هـاي جهـانی اطالعـاتی و     گسترش فنـاوري   اثر  در  یکی از تغییراتی کـه در عـرصه نظامی :بعد نظامی

ویـژه واکـنش    و کشورهاست که پیشگیري و به  اعم از افراد تنوع مهاجمان بالقوه،، ارتباطاتی ایجاد شده است

  هـاي  سـازمان ، المللـی   بـین   کنشـگران غــیردولتی نظیـر بانـدهاي جنـایی     . کند مقابله با آنها را دشوار مـیو 

  دسـت آورنـد و یـا   پیشـرفته را بـه    توانند تسلیحات نظـامی  ها می طلب و فرقه هاي جـدائی گروه، تـروریستی

مجازات و ، ردیابی، تجربه کم  هاي دولت  هاي با اقدام  در مقایسه .جنگجویان جنگ اطالعاتی را استخدام کنند

اي فزاینـده   گونـه  کنشگران غـیردولتی به. و بسیار دشوار اسـت  سخت  جلوگیري از کنشگران غیردولتی کاري

  ارتباط برقـرار   یکدیگر  جهانی اطالعاتی و ارتباطاتی با  هاي فناوري  وسیلهو به  جـهان پراکـنده شده حدر سط

دولـت    ماندن کنشگران غیردولتـی کـه    مخفی  توانند هم توانمندي و هم امکان می  اي شبکه  ارتباطات .کنند می

اطالعـاتی و    هـاي جهـانی   واسـطه فنـاوري   بــه   تغییر مهم دیگـري کــه   افزایش دهد. ها را هدف گرفته، ملت

بـه فضـاي سـایبر و     و مسـتقیم   زمینـی   تغییر میدان جنگ از عرصـه   ،آمد  وجودعرصه نظامی به  ارتباطاتی در

ولـی در فضـاي سـایبر      .بود  ها با یکدیگر هاي سنتی مستلزم رویاروئی مستقیم دولت جنگ غیرمستقیم است.

گـروه   هکـ  کشـور دنیـاي    کـوچکترین   وجود ندارد  این فضا مرزي  در  نـدارد و چون  وجود  اي مـساله  چـنین

تا یک شـبکه حیـاتی را     کرده  افزار را اجیر نویس نـرم هبرنام  تواند یک تروریستی و یک کارتل مواد مخدر می

عنـوان مرجـع و   دولـت بـه  ). بنابراین 28: 1385(آلبرتس، شلیک نشود  مـوشک  کـه  کـند  یا کاري  کند  خراب

در دنیاي کنونی دیگـر هـیچ دولتـی     .ملی مورد چالش و تهدید واقع شده است  کننده امنیت منبع اصلی تامین

 .اطالعاتی و ارتباطاتی کـنترل مـوثر بر مرزهاي ملی خود داشته باشد  ر عرصهتواند د نمی

تـاثیر ایـن   ، ملـی   هاي جهانی اطالعات و ارتباطـات بـر امنیـت    فناوري  تاثیرات  یکی دیگر از :بعد اقتصادي
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ارتباطـات  هاي اطالعـات و   برخی معتقدند بیشترین تاثیر فناوري. ها بر بعد اقتصادي امنیت ملی است فناوري

شـمار  امــنیت مــلی بـه     سـایر ابــعاد    پایه  و  زیرا امـنیت اقتصادي شالوده، در این حوزه اتفاق افـتاده اسـت

یـافتن جایگـاه مناسـب و    ، اقتصـاد سیاسـی جهـانی     ارتباط ساختاري اقتصاد و امنیت ملـی در نظـام   رود. می

و تــجاري    مـالی ، تولیـدي   امنیـت . ا قرار داده استه در نظام اقتصاد جهانی را در دستور کار دولت  قدرتمند

نقـش و جایگـاه کــلیدي    . انـد  کشورها در نظام اقتصـاد سیاسـی جهـانی     هاي امنیت ملی ترین اولویـت مـهم

بیانگر این واقعیت است که کشوري که فقیر یا ضعیف اسـت  ، کشورها  ملی  امنیت   امـنیت اقتصادي در تامین

 ،بنابراین مشکالت امنیتی دارد.، در اقتصاد جـهانی و تـولید ثـروت برخوردار نیست  قبولی  قابل  جایگاه  یا از

هـاي امنیتـی کارآمـد دسـت یابـد و ثبـات و        کند به سیاستیکه تـالش م  هر دولتی در جهان درحال توسعه

 .)33: 1384، پوراحمدي( توان اقتصادي خود را تقویت کند  باید، بخشد  ملی خود را ارتقا  امنیت

هـا بسـیاري از ابعـاد و کارکردهـاي      توسعه و تـعمیق فـرایند جـهانی شدن سبب شده است تا دولـت 

  جهـانی   اقتصـاد سیاسـی  . دسـت بدهنـد    ها و نهادهاي اقتصادي فراملـی از  حاکمیتی خـود را بـه نفع سازمان

ولید و سرمایه شده و اقتصـاد را از  ت جهانی شدن بازارهاي مالی،  اطـالعات و ارتباطات سبب  هايآوري فـن

ملـی را    اقتصادي  هاي فعالیت  جا کهاین رونـد از آنـ. و جـهانی ساخته است  ملی خارج کـرده  محدود  حالت

علیـه حاکمیـت     کــند، تهدیـدي    تواند بـا این روند مقابله بین المللی کـرده و در ایـن زمینه دولت نـیز نـمی

اقتصـاد   مخالفـت برخـی از کشـورها،     و علیرغم  زیرا خواه ناخواه ،رود شمار می ها به ملی و امنیت ملی دولت

 .مساله شود  ایـن  توند مـانع گذارد و دولت نـیز نـمی کشورها اثر مـی  داخلی  مسایل  سـیاسی جـهانی بر

اقتـدار   عدم تمرکز دولـت و کمرنـگ شـدن   ، هاي اطالعات و ارتباطات گسترش جهانی فناوري :بعد سیاسی

یـک وظیفـه     عنـوان رسانی دولت را بــه  و خـدمت  گوییدستگاه بوروکراتیک بر مردم را در پی دارد و پاسخ

بلکـه  ، هاي غیردولتی تنها سازمان هاي جهانی اطالعاتی و ارتباطی نه همچنین شبکه. کند استراتژیک نهادینه می
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هاي جهانی اطالعـات   حاضر فناوري  توان گـفت درحال مـی  عبارتی به. افراد را نیز صاحب قدرت کرده است

هاي مختلف یک کشور  و بخش  ها گروه  ها و تفکرات عمومی  و ارتباطات نقشی مهم در شکل دادن به دیدگاه

حاکمیت ملـی در برابـر نیروهـا و      تضعیف  سبب  تواند هایی می تکنولوژي  دارند و عدم توجه به قدرت چنین

 .رددعـوامل خارجی گ

آید ولی یکی از ابعاد مهم  ملی که چندان به چشم نمی  ترین بعد امنیت شاید نامرئی بعد فرهنگی و اجتماعی:

هاي جهانی اطالعـات و ارتباطـات    فناوري  .است  ملی  فرهنگی و اجتماعی امنیت  بعد، رود شمار می امنیت به

ترین تهدید متوجه این بعد از امنیت ملی  هزینه ترین و کم  و در راس آنها اینترنت سبب شده اسـت تـا آسان

 .شود

تهدیـد   ،هـا  در روابـط بـین دولـت   . تهدید سیاسی جـدا کـرد    توان از راحتی نمیتهدید اجتماعی را به

مالحظات سیاسی قـرار    شود کـه در زمره خارجی مهم در سطح اجتماعی به حمله به هویت ملی مربوط مـی

غلـب بخشـی از   ا، مواجـه اسـت    اعـراب بـا آن    جانـب   بیـل آنچـه اسـرائیل از   تهدید اجتماعی از ق. گیرد می

تر حتی تبـادل عقایـد و ارتباطـات     در سطوح پائین .باشد نام تهدید سیاسی و نظامی میاي بزرگتر به مجموعه

ذ واکنش کشورهاي اسالمی نسبت به نفو  آن  تواند تـهدید اجـتماعی و فرهنگی مهمی ایجاد کند که نمونه می

 ).147: 1378بوزان،(  آراء و عقاید غربی است

کشـور واقـع     مشکل اصلی تهدیدات اجتماعی از لحاظ امنیت ملی این است که اغلب آنهـا در داخـل  

مـذهبی و قــومی و     هویـت ، فرهنگ، امنیت اجتماعی به الگوهاي سـنتی زبـان  اصـوالً  از آنـجا کـه .اند شده

ولی با توجه بـه جهـانی    گیرد. ا اغلب از داخل کشور مورد تهدید قرار میه این ارزش، شود رسوم مربوط می

  طریـق   از  یعنـی بــازیگران فرامـرزي   ، تشدید شـده اسـت  روند  این  هاي اطالعات و ارتباطات شدن فناوري

یـق  مذهبی و فرهنگی دامن زده تـا از ایـن طر   هاي قـومی، ها و اخـتالف تفاوت  وسایل ارتباطی مدرن به این
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 .بکشانند  چالش  به  ها را ملی دولت  حاکمیت و امنیت

شدن بـا    اصال جهانی در سطح جهان به شـدت افـزایش داده اسـت.  را  جهانی شدن مبادالت فرهنگی

اگر . گردد آن برمی  و اطالعات پیوند خورده است و یک بعد مهم جهانی شـدن بـه  ارتباطات  جریان آسان از

دولت نیز بایـد تــالش   ، شود فرهنگی می  سنتی و انحصاري دولت بر مبادالت  کنترل  اعمالقلمروزدائی مانع 

(بـر   هـاي مـرزي   ها و مراقبت واسطه نظارتزمانی به  دولت. با جریان تحوالت هماهنگ کند  را  خود  کـند تـا

 انتقال عناصر فرهنگـی)، (بر  در فراسوي مرزها  مردم  جـابجایی  و  محدودسازي حـرکت، جریان عبور کاالها)

 )بر عـبور و تبـادل افکـار و عقایـد   ( و تـلویزیون  رادیـو  در کنترل خود مانند  اي ابزارهاي انتشاراتی و رسانه

گرفتـه تـالش دارد تــا از طــریق       صـورت   حاضر نیز بـا توجـه بـه تحـوالت     کرد و درحال اعمال کنترل می

 .را تداوم بخشد  خود  کننده نقش کنترلغیره  هاي کامپیوتري و اینترنتی و برنامه، اي ماهواره  هاي شـبکه

را   اندیشـمندان   و  از امنیت ملی که توجه سیاسـتمداران   بعد  ترین مهم  حاضر شاید درحال محیطی: بعد زیست

 مـتوجه امنیت ملی است.  نظر  ایـن  محیطی و تهدیدي است کـه از مسائل زیست، خـود جلب کرده استبـه

و   زنـد  مـی   به پایگاه مادي دولت لطمه  و اقتصادي  ملی هـمانند تـهدیدات نظامی  محیطی امنیت ید زیستتهد

  . کند  شاید تا جائی پیش رود که ایـده دولت و نـهادهاي آن را تهدید

مـردم    روابـط بـین   یکـی  جنبه است:  تخریب محیط زیـست که ناشی از جهانی شدن است داراي دو

اقتصادي مسلط صـورت    مندي از منابع کـه تـوسط منافع جاوزکارانه براي دسترسی و بهرهجستجوي ت است.

اسـتعمار  " صنعتی شـده بــه نــوعی     بر بـه کـشورهاي تازه کننده و انـرژي  گیرد و انتقال فـرآیندهاي آلوده می

 رونـد،  پـیش مـی  شوند و به سمت تولید دانـش   است یعنی جوامع مسلط تمیز می  شده  منجر "محیطی زیست

محیطـی   کننـد تبـدیل بـه مکـان تخریـب زیــست       هایی که مـسیر ایـن جـوامع را تعقیـب مـی  که آندرحالی

، جنبـه دیگـر   بین محیط زیسـت و توسـعه درك کـرد.     اي موازنه  عـنوان توان بـه این جـنبه را مـی شوند. مـی
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  شود کـه در  رابطه انسان با طبیعت مربوط میبه  ترین جنبه آن، محیطی و شاید در درازمدت مهم مساله زیست

  وسـیله هاین دو جنبه ب، در یـک رابطه وابستگی متقابل قرار دارد  زندگی  در کنار سایر اشکال  اعمال بشري  آن

  ).2: 1384(پوراحمدي، هاي جهانی اطالعاتی و ارتباطاتی تشدید شده است فناوري

 مفهوم هویت ملی 5- 2

از چیستی و کیستی شیء و فرد یا اشـیاء و افـراد     پاسخ  چیزي است که درآن  ،اصطالح  در»  هویت« 

و   جمـع   آن منحصـر در   اسـتعمال  ، ندارد  ها اخـتصاص بـه اشیاء یا انسان  که  چنان هم ،در نتیجه .شود ذکر می

  اصـلی را کـه   هـاي  آن دسته از ویژگی ،هویت .شود کار گرفته میو فرد نـیز بـه  شیء  دربارة یک ،گروه نبوده

هنگـام  » غیر»  مسئله بیانگر اهمیت وجود این ،سازد مـی  مشخص ،است  خود  کننده شیء یا فرد از غیر  متمایز

 .هایی است و ویژگی  مشخصات  باشد. گرچه هر وجـودي، فـارغ از مقایسه آن با غیر، داراي تبیین هویت می

    .شود با غـیرسنجیده مـی ،گاهانهناآ  صورت  به  هرچند ، امـا هـنگام بـیان مشخصات

بیشتر به معناي دیـن   ،دو سدة قبل-این واژه تـا یک  .اي است عربی به مـعنی راه و روش واژه» ملت«

البتـه بــه    .رفـت  کـار مـی  بـه  ،نمـود  که یک رهبر الهی از طرف خداوند بر مـردم عـرضه مـی  ، و روشی  و راه

مـفهوم اصلی خـود پیـدا     بـا  امـا در سـدة اخیر، مفهوم مغایري .شد تـناسب در پیروان دین نـیز استعمال می

ملت یک واحد بزرگ انسانی است که قلمرو جغرافیـایی مــشترك داشــته و     ،طبق مفهوم جدید ت.کرده اس

داراي  ،این افراد .حـساس تـعلق و دلبستگی دارندا  یکدیگـر  به سرزمین مـذکور و نـسبت به  نسبت  افراد آن

از   برخی  آداب و رسوم یا در ،دین ،نژاد ،زبان ،اکثر آنها در اموري چون سابقۀ تاریخی ،حـکومتی واحد بوده

 ).164: 1389(جوادزاده،  هـستند  اشتراکاتی  داراي ،این موارد

هاي افـراد یک مـلت، که به  شخصات و ویژگیمـجموعه م «بـه می توان را »  هـویت مـلی «بنابراین 

دهنـده و متمـایز    تشـخص  و  رفتـه   شمارهاي فراملی به هاي محلی و هویت تاي حلقۀ ارتباطی میان هوی گونه
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هایی که در اکثـر افـراد هــر   عبارت دیگر، ویژگـیبه .تفسیر نمود»  شود ها می کنندة آن از افـراد دیگـر مـلت

دهد کـه   هویت آنها را شکل می  بخشی از ،هستند  ها فاقد آن وجود دارد و افراد دیگر ملت مـلت مـانند ایران

 ». هویت ملی ایرانیان «شود:  می  عنوان نمونه گفتهملی افراد آن ملت تعبیر شده و بههویت 

نمـوده  هـویت ملـى را چنـین تعریـف    ، پردازان این حـوزه ترین نظریه از معروف  یکى   ، آنتونى اسمیت

، خـاطرات ، نمادهـا ، هـا  است از باز تولیـد و بـاز تــفسیر دائمــى الگـوى ارزش       عبارت  ملى  هویت« است:

دهنـد و تشـخیص هویـت افـراد بــا آن       ها را تـشکیل مـى متمایز ملت  هایى که مـیراث ها و سـنت اسـطوره

ر سـطح  نـوعى هویـت جمعـى د    ،این هویـت ). 29: 1383(اسمیت،  »اش عناصر فرهنگى  الگـو و میراث و با

بــه یـک    » احــساس تعلـق   « باشد و مفهوم اساسى در هویت ملى هـمین مى نـام مـلتگروهى اجتماعى به

  .ملت خودشان باشند و بدان وسیله شناسایى شوند  خواهند بـخشى از زیرا مردم همواره مى ،باشد مـلت مـى

 تکوین هویت ملی و پیدایش 5-1- 2

گاه از اواخـر   جدید نامید که ابـتدا در اروپا سـر برآورد و آن  عصر  وان زادةت مـفهوم هویت ملى را مى

بـنابراین اصــطالح هویـت    ).133 :1383(اشرف،  هاى دیگر راه یافت سدة نوزدهم به خاور زمین و سرزمین

 » ملـى  آگاهى « و » منش ملى « اى چـون اولیه  و جایگزین اصـطالحات  اسـت  مـتأخر آملى اصطالحى نسبت

مورد استفاده قـرار   یالديم20قرن   و اوایل یالديم19 ،یالديم 18صورت گسترده در قرون ده اسـت که بـهش

بوده و در تعریف جوامع و ایجاد مرز بــین آنهـا و     هـویت  اشـکال  ترین هویت ملى یکى از مهم. گرفتند مى

  .)72: 1386امـینیان،( دیگران نقش اسـاسى دارد

 رنمد پیش هویت 5-2- 2

از پیـش ، ثابت اي هویت هر شخص مقوله، در جوامع سنتی، شناختی ي مردم مطابق بـا فـرهنگ عـامه

اکثـر جوامـع مـدرن و      میـان   اي کـه حتـی امـروزه نیـزدر     نگـره . شد شده و عاري از تناقض فرض می تـعیین
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 خـورد و بــر اذهـان،    مـیچـشم و اسـتوار به چنان مـحکم اند هم جـوامعی کـه وارد وضعیت پسامدرن شده

  .ها حاکم اسـت هاي اکثر انسان اعمال و دیدگاه

، سـنت   بـه   موسـوم  فرهنگی -ي اجتماعی بندي یا رخساره در صورت  بهتر  تعبیر  در جـوامع سنتی و به

شـده بـود و تــبلور     از پـیش تعیـین   فرهنگی -هاي اجتماعی ها و نقش تجلی و تـحقق کـارویژه  مبین، هویت

و   هـا  گیـري  جهـت   هـایی بـود کـه    از اسـطوره  ها و اهداف نظام سـنتی مــتشکل  انگیزه، ها خواست، ها آرمان

طـور جـدي و قـاطع    کـه بـه   ضمن آن کردند؛ می  فراهم  هاي دیـنی الزم را براي جایگاه فرد درجهان ضـمانت

جوامـع سـنتی و ماقبـل    در  .شـد  مــی   تک افراد نـیز در آن تـعیین رفتار تک حدود و ثـغور قـلمرو اندیشه و

 گرفـت؛  ي چندانی پیرامون آن صورت نمـی  و مناقشه نبود؛ ساز و مسأله  اي چندان پیچیده هویت مقوله، مدرن

 لـذا،  شـدند؛  نمـی  » بحران هویت « دچار، امع مذکورودر ج  و افراد  وجود نداشت اختالف بنیادینی بر سر آن

عناصـر   در اجـزا و   یـا   هویـت   ي خــود بــه   ت خود یا در نگرههاي بنیادین در هوی ایجاد دگرگونی نیازي به

هـم عضـو   ، کـار خـود بـود    و  شـغل   هم واجد، فرد در این جامعه. کردند ي هویت خود احساس نمی سازنده

 .)133: 1385نوذري، ( ناپذیربودند  و این دو از هم تفکیک قبیله یا جامعه خود بود؛، جماعت

  هویت مدرن 5-3- 2

هایی کـه در   هویت عنوان به  مدرن  هاي یا تلقی از هویت ي هـویت مـدرن منزله  بـهمفهوم هویت حال 

هـاي   هاي فلسفی و پـارادیم  از گفتمان در بـسیاري، برند سر مـیبه  هاي گذشته و در حال ابل هویتي مق نقطه

هاي  در گفتمان مـثال:  يبرا مـستقیم.  اي گونه بـه  آگرچه نه لزوم .نظري دوران مدرن تدوین و ارایه شده است

 عقیده بر ایـن ، هفدهم  قرن  در، )1650-1596حداقل از زمان انتشار آثار رنه دکارت(، متعارف فلسفی اروپایی

  دکارت. روند می  شماربهي عنوان منبع مستقل معنی و کارگزارسوژه یـا فـاعل شناساگر به، من، بود که خـود

یک جوهر   شکل  که  د وي بودوکند وجود خ توانست در وجود آن شک نمیتنها چـیزي کـه  داشت:  تصریح
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هویت خـود    به  نسبت  ي مستقل که این نـوع بـرداشت از سوژه .گرفت می را به خود اندیشنده یا ذات متفکر

 در بلکـه  را دارا نبـود؛   غالـب   تنها در فلسفه وجـه ، در طول تاریخ حیات انـسان تـداوم دارد اطمینان دارد و

 .داشت شناسی نیز سیطره و روان -ویژه در مـقام مـفروض بنیادین لیبرالیسم به -ي سـیاسی اندیشه

بـا رد نگـرش   ، فرانسوي شناس فیلسوف و جامعه، )1917-1858( امیل دورکیم، در اواخر قرن نوزدهم

یربنایی لیبرالیسم محسوب اصل تقدم فرد برجامعه را که از اصول ز لیبرالیستی به فرد و نفی فردگرایی لیبرال،

 زیرا جـامعه متشکل از افـراد اسـت؛   فرد برتر جامعه اسـت؛ لیبرالیسم، از منظر چالش قرار داد.  مورد شد، می

 ي دورکیم بر این باور بود کـه فـرد محصـول و پـرورده     در مقابل، .بخشند جامعه هویت می این افرادند که به

ي اساسـی   فرضـیه . یابـد  تکوین و تکامـل مـی   و اجتماعی ظهور، زیرا در بستر مناسبات جمعی جامعه است؛

  ي هـا در جامعـه   انسـان  »خـودفهمی « یـا  »درك خود« دورکیم این بود کـه درك مـدرن از فردیت و در نتیجه

اصی است که در مجموع بستري را سیاسی و اقتصادي خ، مناسبات اجتماعی، فرهنگ خاص  محصول، مدرن

 .)135: 1385نوذري، ( کند گیرد و نشو و نما پیدا می فرد درآن شکل میآورند که  وجود میبه

نـاچیزي سـروکار    در آن بـا فـرایند تخصصی شدن یا تقسیم کار ابتـدایی و   که  در جوامع ماقبل مدرن

ایـن   بـه تعبیـر دورکـیم،    شـاید،  هسـتند.  یکسـان  هنجارهـا و رفتـار،   اعضاي جامعه از نظر اعتقادات، داریم،

  در .دانسـت   یا ماشینی در این جوامـع   زاروارهبا  وهمبستگی  توان عامل اصلی اتحادهسانی را بمو ههمآهنگی 

دورکیم به جوامع صـنعتی مــدرن بــا مــیزان تقسـیم کـار و تخصصـی شـدن         ، مـقابل ایـن جوامع  ي نـقطه

 » فردگرایـی  « به حضـور ، ابتداییو همبستگی جمعی اولیه و   اتحاد  جايکند که در آن به می اي اشاره فزاینده

تـک   جوامع آن اسـت که تک دلیل ظهور فـردگرایی در ایـن، و اندامواره  ارگانیک  با همبستگی .خوریم می بر

همـین خـاطر   بـه  .دارنـد   را  خـود   مــعین و خــاص   تجربیات مستقل و کنند، مستقل از هم زندگی می، افراد

دورکـیم  ، ي کلـی  با توجه به این قاعده، بنابراین. از هم است  ده ومتفاتهاي آنان نیز پراکن ها و دیدگاه ارزش
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، قـراردادي  امري عارضی،  بلکه نیست؛  شده تعیین  آغازین و از قبل هویت افـراد امري ذاتی، بر آن اسـت کـه

 سیاسی هر جامعه اسـت  -اقتصادي  فرهنگی و سازمان -اعتباري و در یک کـالم محصول مناسبات اجتماعی

 .)136همان: (

جمعـی و برسـاخته در    نیز هویت مدرن را هویت، فیلسوف فرانسوي، )1941-1859( هانري برگسون

یا   خاطره  عنوان وي با تلقی از گذشته به .اند از آن از گـذشته وام گـرفته شده  تـرکیبی  عناصر  داند که حال می

و تثبیـت    تضـمین   دهد و از این طریـق بـه   قرار میي حال  سازنده ي اجـزاي را در زمـره آن ،ي جمعی حافظه

  شـمار هگذشته همواره وجـود دارد و جـزو درونـی و ذاتــی حــال بــ      ، اعتقاد برگسون به. پردازد هویت می

(اعم از وجـه   هویت حال بنابراین، صورت خاطره یا حافظه وجود دارد؛همواره به گذشته، انسان،  در رود؛ می

وي ، همـین خـاطر  بـه . اسـت  متـأثر و متشـکل از آن   آیا هویت مدرن نوع معی آن)و ج  شـخصی  فـردي یـا

  بر مبناي نگرش مذکور تحلیل کرده و این ي امـري مـتعلق به حال را منزله به، انـسان  هویت  وضعیت تکوین

تمـام  ي  کنـد کـه کیفیـت حـال آن دربردارنـده      غلتیدن مقایسه می ي بـرفی در حـال با یک گلوله  را  وضعیت

  اي وجـود ندارد و انسـان و خـدا   آینده، زعم بـرگسون به، در این مـیان. آن است ي و حاالت گذشته  کیفیات

ي  فرضـیه . یابـد  تکـوین و تکامـل مـی   ، زیرا در بستر مناسبات جمعی و اجتماعی ظهور جامعه است؛ یک  هر

هـا در   انسـان  » خـودفهمی  « یـا  » خود درك« مدرن از فردیت و در نتیجه  درك  که  اساسی دورکـیم ایـن بود

صی اســت کـه در   و اقــتصادي خــا    سیاسـی ، اجتمـاعی   مناسبات محصول فرهنگ خاص،، ي مدرن جامعه

 :Reese , 1996(کنـد   و نشو و نما پیـدا مـی    گیرد می  آورند که فرد درآن شکل وجود میمجموع بستري را به

72(. 

  هویت پست مدرن 5-4- 2

یابد و هر لحظه  می مدرن افزایش  جوامع  ي پیچیدگی طور که سرعت و دامنه همان، مدرن از منظر پست
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تـر   تر و بـیش  نیز هرچه بیش ،شود می چه کـه به نـام هویت خوانده نآ، شود بر شتاب و شدت آن افزوده مـی

تدریج  بهو واحد   یکپارچه، تجویزي، هاي کالن مدرن هویت پست در وضعیت .شود تر می ناپایدارتر و شکننده

 قاطعیـت و ، نسبی و دایما در حال تغییر و تحول، تردیدآمیز، گرایانه بازند و دربـستر مناسبات کثرت رنگ می

، هاي خـرد  هویت خود را به  و جاي  گذارند دهند و رو بـه افـول و زوال می وجه غالب خود را از دست مـی

ي سـابق   شـده  شـده و بـه حاشـیه رانـده     وسرکوب  طرد  هاي متفاوت و هویت، متنوع، اي منطقه، محلی، بومی

کـه    هویت  آمدند و نه به چشم نمی آتـا پیش از این اساس   که  دهند هایی مـی جاي خود را به هویت دهند؛ می

هاي جدید و نوظهور دیگري  هویت ،و متکثر  هاي خرد در کـنار ایـن هـویت .شدند می ضد هویت محسوب

و متنـوع    شـمار  بـی  ظـهور  ها و خودهاي آتی و در حال زمینه براي هویت، ن حالآورند و در عی سر برمی نیز

حملـه  ، دهنـد  وضعیتی صورت مـی  مدرن درچنین هاي نظري پست چه که گفتمان آن .گردد دیگر نیز فراهم می

 هسـته و  .ي هویـت اسـت   فلسفی کالسیک و مـدرن دربـاره   هاي نـظري و ها و مـنظومه و انتقاد علیه گفتمان

درهـوا   و پـا   بالتکلیـف  تعریض عبارت است از زیر سؤال بردن اصل مفهوم هویت؛ این فرایند  اصلی  محور

و   شـکن   شـالوده  ي داعیـه   ي این آن و قرار دادن آن در نوعی وضعیت تعلیق و تعویق و باألخره اقامه ساختن

به ما تلقین  » هویت « نام  به  تاکنون  فرهنگدمان تاریخ و تمدن و   چه که از سپیده برانداز کـه تمامی آن  بنیان

  .)137: 1385نوذري، ( جز افسانه و توهم چیز دیگري نیست، و تحویل گردید

تراز اشکال قبلـی آن   و پیچیده  تر تر و متحول مراتب سریع زندگی اجتماعی به ،مدرن در وضـعیت پست

هاي  روز بـا مطالبات و خواسته  هر، وضعیت ایـن  در انسان .نموده اسـت  رخ  مدرنیته  بندي صورت  در  ویژه به

ي  ي عرصـه  منزله به جامعه نیز، آورند؛ هاي ممکن و محتمل سر برمی هویت شمار بی شود؛ رو می تري روبه بیش

تجزیـه و    فروپاشـی   حـال   در  بیش از هر زمـان دیگـر  ، هاي جدید و ظـهور هـویت  قدیم  هاي هویت حضور

بـدین تــرتیب    .شماري راتقبل کننـد  هاي مـتنوع بی نـقش  ها مجبورند سوژه، عـین حال تـالشی اسـت و در
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هاي انتقادي پیشین  دیدگاه  برداري از با بهره شکنی مدرن و طرفداران شالوده شارحان پست پسـاساختارگرایان،

  . ي انتقادي خود زدند تدوین منظومه  به  دست

اند مبنی بر  ي اساسی یک تز یا فرضیه جملگی مؤید، مدرن پست  هویت  ي خـود یا دربـارهیی ها نگرش

  یـا   جـایی  جابـه   هـاي در حـال   اي از نــشانه  مجموعـه ، ســطوح   بــازي   هر شخص چیزي نیست جز« که این

ي آشکار و صـریحی کـه بــه جهـان    چهره  وراي  انسان در .» حال تغییر ودگرگونی  در  جاشونده و دایما جابه

 را از آنــ   مــقتضی   نساخته است تا بخواهد در فرصـتی   پنهان  نام خود حقیقی و اصیلبه چیزي، دده نشان می

ي  واسـطه  انسـان بـه   زیـرا  نمایـان و علنـی؛  ، هست در سطح اسـت   هرچه که. و عیان سازد  آورده  بیرون  پرده

اخـتالل و    خـوش  دسـت  دیگـر،  ي عدیـده   اي از نــیروهاي اجــتماعی و عوامـل    هاي پیچیده ي شبکه سیطره

 .)138: 1385نوذري، ( شده است کنار زده  وي  ي چهره  از  نقاب  آشفتگی گشته و هرگونه

مـدرن از هویـت    پستاً ي تصویري اختصاص توان سازنده مـیرا حـداقل از دو مـنظر   نظرات این نقطه

  منـابع   ي منزلـه  بــه   افــراد   از مدرنیسـتی  بیانگر چالشی جدي در برابر نگرشی  که  جهت  اول از این دانست:

که با تـوجه بـه ایـن واقعیت انکارناپذیر  دوم آن. روند می شمارفرد بههاي منحصر به بیان دیدگاه  براي  مستقل

ي  تـر دربـاره   سبب ایجاد آگاهی عمیـق ، ي اجتماعی مدرنیته  وضعیت پست ي زندگی در که پیچیدگی فزاینده

عرضـه   شود که در فرهنـگ مصـرفی بـه افـراد و شـهروندان      هایی می و هـویت  اجتماعی مـختلف هاي نقش

با نـوعی افـزایش   ، گیرد می انکارهاي ظاهري که در خـصوص هـویت صـورت رغم علی، هرحال به شود. می

بنـدي مــدرنیته    از ایـن در بسـتر صـورت     پـیش  کـه   رو هستیم مطالبات مربوط به مفهوم خود و هویت روبه

 .)147همان: ( ودندمـطرح شـده ب

  هویت محلی و هویت جهانی 5-5- 2

 جـدا  » غیـر خـودي   « را از » خـودي  « همان چـیزي اسـت کـه  ، هویت در معناي عام و کارکردي آن
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  هـاي  بررسی کنند. می  ایفا نقش  گیري آن کـه عوامل مختلفی در شکل  هویت اجتماعی فرایندي اسـت  .کند می

تشـکیل هویـت اجتمـاعی بـر دو      کند که در مورد جـهت راهـنمایی می  آن  انجام گرفته در این زمینه ما را به

فرهنگـی  -کنـیم کـه هویـت اجتمـاعی      بیـان  و چـنین  عنصر عمدة احساس تعهد و تعقل عاطفی تأکید نموده

فرهنگی است کــه   -هاي اجتماعی عناصر و وابستگی به  هاي مربوط احساسات و ادراك ها، ترکیبی از گرایش

و   (توسـلی  دهـد  مـی   تشـکیل   و در کل بخشـی ازهویـت فـرد را    و انسجام اجـتماعی شـدهموجب وحدت 

کـه ترکیبـی از    تـوان گفـت   مـی  هویـت جهـانی،    تعریـف   با عنایت به هویت اجتماعی در .)9: 1381قاسمی،

وحـدت و    موجـب   است که هاي جهانی هاي فرد نسبت به عناصر و ارزش احساسات و وابستگی ها، گرایش

محلـی بـه عنـوان      همچنـین هویـت   دهـد.  می بخشی از هویت فرد را تشکیل جام جهانی شده و در کل،انـس

و قـومی در نظـر     هـاي محلـی   هاي فرد نسبت به عناصر و ارزش وابستگی احساسات و، ها ترکیبی از گرایش

 دهـد  ل مـی از هـویت فـرد را تشـکی    بـخشی  کل  وحدت و انسجام محلی شده و درث شود که باع گرفته می

  .)105: 1389فتحی آذر و دیگران، (

هویت جهانی فرآیندي اجتماعی است که در آن قید و بندهاي جغرافیایی کـه بـر روابـط اجتمـاعی و     

شـوند  بنـدها آگـاه مـی   طور فزاینده از کاهش این قیـدو  رود و مردم بهاز بین می فرهنگی سایه افکنده است،

). این بدین معناست که افراد، تعلقی بـه یـک   3: 1385نیا و همکاران، ؛ نقل شده در حافظ 12: 1379(واترز، 

تمام جهان را زیسـت جهـان خـود     ملت، فرهنگ یا منطقه خاص جغرافیایی فرهنگی ندارند؛ بلکه در مقابل،

 دانند و حوزه عمل و زندگی خود را سرتاسر جهان می دانند.می

  هویت مجازي 5-6- 2

اي بـود کـه در آن زنـدگی     دیگـران وابسـته بـه فضـاي مـادي      شان بـا ر گذشته هویت افراد و روابطد

هاي نوین اطالعاتی و  واسطه ظهور تکنولوژيهکننده بود. اما در حال حاضر ب کردند و مکان عنصري تعیین می
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هاي زمان و مکان از بین رفته و فرد دیگر به مکان محلی و بومی خـود وابسـته نیسـت،     ارتباطی، محدودیت

  .)4: 1390بوستانی، ( تري در ارتباط باشد رزهاي جغرافیایی را طی کند و با جهان بزرگتواند م بلکه می

 ً شده است که دقیقـاً   صحبت  در مـحیط سـایبر » نامی بی « نام  به  مفهومی  بسیاري از متون علمی از  در

بـه معناشناسـی   تر شدن مفهوم هویـت مجـازي    جا بـراي روشـندر این. مفهوم هویت مجازي است  مترادف

 .پردازیم بـودن می  و مـنزوي  ناشناس بودن، گمنامی  مثل:  هاي نزدیک و تـفاوت آن بـا سایر واژه  نامی بـی

نـامی   بــی  دارد. دعنوان زمینه و پیش فرض با خـو اجتماعی گویا و روشن را به  وابطر، نامی مفهوم بی

  تـأثیر   دیگر اعضاي اجتماع  هروی ،دارد  را  کـاري  انـجام  رفیتنام کـه ظ فاعل بـی زمینه اجتماعی دارد.  به  نـیاز

و   نـام و نشـان   نشین عبارت بی ممکن است به شخص منزوي و گوشه شود. گذارد و از دیـگران مـتأثر می می

شـبکه    در  آنــچه   مطـابق ، مجـازي   و هویـت   نـامی  ولی معناي دقیـق بـی   شود؛ و گمنام اطـالق مـی  ناشناخته

زیـرا   شـود؛  نـام گــفته نمـی    شود و به او بـی شامل حال او نمی، شود ترنت و در فضاي سـایبر مـطرح میاین

و جـدا از اجتمـاع و روابـط اجــتماعی       غیر مرتبط با جامعه اسـت و منـزوي  ، نشین و منزوي شخص گوشه

ران در محیط اجتماعی زندگی و رفـتار دیـگطـور کـلی تـحت تأثیر و زندگی و رفتار و کارهاي او به اسـت

توانـد بـا اصـطالح     گیـرد نیـز نمـی    نامی قرار میدر برابر شهرت و بلند  که  اصطالح گـمنامی. گیرد قرار نـمی

کند در مـیان اجـتماع شهرت پیــدا   شخص گـمنام بـه دنبال شهرت نیست و سعی می نامی مترادف باشد. بی

دنبـال  امـا بـه   گیـرد،  تماع و روابـط اجتماعی فاصـله نمـی  شخص گمنام از اج او را نشناسند.  نـکند و عـموم

  هاي مـجازي کـه مشهور هستند هویت  اما دهد؛ نمی  انجام، معروفیت هم نیست و کاري که او را معروف کند

نام مـمکن اسـت بـا نام مستعار در جــهت شــهرت تـالش کنـد و      یک شـخص بـی، رو از این نیستند.  کم

کـه کارها و طـوري به شـود؛  کامل از اجتماع منزوي  طور ه بهیک نفر بسیار مشکل است کبراي  مشهور شود.

ـ  اما در هـمه مـوارد گـوشه پذیر است. ولی امکان هویتش پنهان باشد؛  آًنشینی و جـدا شـدن از اجـتماع لزوم
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نشـینی و جـدا    البته گوشـه  د.باش  نامی بی  معنی رسیدن بههرچند ممکن است به نامی نیست؛ مشابه و شبیه بی

امـا   ایـم؛  نامی رسیده نامی شود و مطمئن شـویم به بی تواند منجر به بی شدن از اجتماع مکانیزمی است که می

 ).7: 1389(خسروي،  نامی نیست به معناي بی آلزوم

اهـد و در  خو نامی نه تنها زمینه اجتمـاعی مـی   بی تفاوت دارد.  و ناشناس بودن  نامی با شناخته شدن بی

که انجام دهنده کـاري اســت کـه روي دیگـران تـأثیر       بلکه نیاز به فاعلی دارد دهد، ارتباط اجتماعی رخ می

اگر یک فرد براي دیگران قابل شـناخته   .و در عین حال هویت او مشخص نیست  پذیرد می  تأثیر  گذارد یا می

نامی  بی .نیست  نام بی  او نیز مـنتسب بـه او نباشد،باشد و در عین حال کاري و عملی   ناشناس  و   شدن نباشد

که یک شخص یـا اشــخاص غیـر قابـل شـناخت هسـتند و         است  معنا  هاي غیر قابل ردیابی بدین یا ویژگی

دانیم چـه کسانی  اما نـمی دانیم شخص یـا اشخاص وجود دارند؛ که میدر حالی هویت آنها مشخص نیست؛

هـا و   وسـیله ویژگـی  امـا بـه  ، دانـیم وجـود دارنـد    یا اشخاصی که می  شخص  از  یهای اعمال و ویژگی هستند؛

 .ردیابی و شناخته شدن نیستند  قابل  خصوصیاتشان

وسـیله صـفات دیگران به  لحاظ  و عدم هویت از نامی به معناي عدم شناخته شدن و هویت مجازي بی

شده شـخص وجـود نداشـته      له صفات دانسته و شـناختهوسیآنها به  ردیابی  توانایی  ست کها  هایی و ویـژگی

وسـیله  هـویتی بـه   نوعی شناخته نشدن و بی در واقع  نامی بی شناخت.  هاباشد و شخص را نتوان از طریق آن

نامی است کـه تمـام انـواع مــختلف      عمومی از بی  تعریف  این .و صـفت عـدم ردیابی صفات است  ویـژگی

 .)9: 1389خسروي، ( گیرد نامی را دربرمی بـی

  توانـد  با هویت مجـازي یـک نفـر مـی     هـم دارند.و حریم شخصی ارتباط نـزدیک بـه  مجازي  هویت 

توانند تـمام سـوابق و مطالـب    شود و دیـگران نـمی اش حفظ می که حریم خصوصی و شخصی  باشد  مطمئن

  .هاي اطالعاتی دنبال کنند او را در اینترنت و سایر بانک  درباره



 
 

  

  

  سومفصل 

  هامواد روش
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  مقدمه 3

 کـه  رفـاهی  و هاي نوین عالوه بر منافعی که بـراي بشـر داشـته    دستاوردهاي بشر از صنعت و فناوري

اگرچه بسـیاري از ابـداعات و    .استهمراه داشته به نیز را هاییآسیب همواره است، آورده ارمغان به او براي

هاي انسانی و در جهت نیل به کمـال شـکل گرفتـه    رفاه و آسایش و تحکیم ارزش تأمین ها با انگیزه نوآوري

 ،این اختراعـات  ،هاي نادرست از ابزارهاي جدیدها و استفادهدلیل برخی کج فکرياما در عین حال به ،است

ها را مورد آسیب قرار داده و گاه فرهنـگ و اعتقـادات و رفتارهـاي    جسم و جان و اخالق و روان انسان گاه

  . اجتماعی وي را دگرگون کرده است

هـا و کارکردهـاي متعـدد و    اعات بشر در قرن اخیـر، بـا قابلیـت   ترین ابدعنوان یکی از مهماینترنت به

 و مبنـا  اسـت.  ر دادههاي مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیرات مثبت و منفی خـود قـرا  اش، بخشگسترده

ــان انســان ،اینترنــت اصــلی هــدف هــاي سراســر دنیــا و ایجــاد تحــول در برداشــتن فاصــله جغرافیــایی می

  است. اطالعات تبادل و ارتباطات  عرصه

هاي اخیر تحـول شـگرفی   هاي ارائه شده در اینترنت و وب که در سالیکی از تأثیرگذارترین سرویس

هاي  شبکه. هاي اجتماعی اینترنتی بوده استشبکه آورده، وجودجهان بهدر نظام اجتماعی کشورهاي مختلف 

هـاي جهـانی    هایی هستند که این روزهـا در کـانون توجـه کـاربران شـبکه      نسل جدیدي از پایگاه ،اجتماعی

ز اي ا کننـد و هـر کـدام دسـته     ها بر مبناي تشکیالت آنالین فعالیت می گونه پایگاه این .اند اینترنت قرار گرفته

هاي اجتمـاعی   اي از رسانه هاي اجتماعی را گونه شبکه .آورند کاربران اینترنتی با ویژگی خاص را گرد هم می

گـذاري محتـوا در اینترنـت را     دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدي از برقراري ارتباط و بـه اشـتراك   می

  .  اند فراهم آورده
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طـرح کـرد و از آن پـس     1954در سال  بارنز اي چی هاي اجتماعی را براي نخستین بار اصطالح شبکه

یک شبکه  ،در تئوري شبکه اجتماعی سنتی .اي کلیدي در تحقیقات و مطالعات بدل گشت سرعت به شیوه به

هـا  اي از نهادهاي اجتماعی که شامل مردم و سازمانشود که یک مجموعهاجتماعی به این صورت تعریف می

هـا  گذاشـتن ارزش  اند و با هم در به اشـتراك هم متصل دار اجتماعی بهبط معنیاي از رواوسیله مجموعه که به

ها و روابط چهره بـه چهـره   چون دوستی شکل سنتی خدمت شبکه اجتماعی بر انواع روابط هم تعامل دارند.

ط متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر بر جامعه مجازي آنالین و ارتباطات کـامپیوتر واسـ  

  متمرکز است.

هایی هستند کـه از  هاي اجتماعی سایتتوان گفت شبکههاي اجتماعی میطور کلی در تعریف شبکه به

یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر خاصیت 

محل گردهمـایی صـدها میلیـون کـاربر      ،یهاي اجتماعشبکه .دهندگذاري را به کاربران خود ارائه میاشتراك

در واقـع   .پردازند به تعامل و تبادل اطالعات می ،جنس و فرهنگ ،زبان ،اینترنت است که بدون توجه به مرز

طور کلـی  به .اندهاي اجتماعی براي افزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضاي مجازي طراحی شدهشبکه

مانند عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیق (که  ،گیردیل افراد قرار میاز طریق اطالعاتی که بر روي پروفا

 کـاربران  .گـردد  آورد) برقراري ارتباط تسـهیل مـی  ها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم میهمه این

 یکدیگر با چت و ایمیل مانند مختلف کاربردي هايبرنامه طریق از و ببینند را دیگران هايپروفایل توانند می

  ).Pempek, T., & et al, 2009: 228( کنند برقرار ارتباط

  متغیرهاي تحقیق 1- 3

  هاي مجازيشبکه متغیر مستقل:

- هاي غربی مغایر با ارزشترویج ارزش شکاف بین مردم و دین، عرفی کردن فضاي اجتماعی،: متغیر وابسته
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  هاي اسالمی، الگوسازي هاي غیرارزشی، رواج فردگرایی.

  روش تحقیق 2- 3

-رسی فرضیه به روش اثبـاتی صـورت مـی   تحلیلی و بر -روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی

پردازیم و سپس فرضـیه مـورد نظـر را بـه روش     ههاي گردآوري شده بگیرد. در صددیم ابتدا به توصیف داده

  تحلیلی مورد تأیید قرار دهیم.

  هاروش گردآوري داده 3- 3

ـ  باشـد و همچنـین تـالش شـده از سـایت     اي مـی کتابخانه روش گردآوري اطالعات، ی و هـاي اینترنت

  عنوان مکمل بهره گرفته شود.تخصصی مرتبط با موضوع نیز به

  روش تجزیه وتحلیل اطالعات 4- 3

   صورت کیفی است.روش تجزیه و تحلیل اطالعات به

  جامعه آماري 5- 3

  باشد.مورد تحقیق فاقد جامعه آماري می موضوع

  قلمرو تحقیق 6- 3

  قلمرو زمانی 6-1- 3

  باشد.کنون میتا 1357قلمرو زمانی بعد از انقالب اسالمی ایران از سال 

  قلمرو مکانی 6-2- 3

قلمرو مکانی این تحقیق شامل جمهوري اسالمی ایـران اسـت کـه منظـور از آن منطقـه جغرافیـایی و       

رافیـایی  ي منـاطق جغ اجتماعی جمهوري اسالمی ایران است. از ایـن نظـر کـه مـا بـه همـه       -فضاي سیاسی
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هایی به قلمرو مکانی ایـن  زمان دسترسی داشته باشیم محدودیتطور همتوانیم بهاسالمی ایران نمی جمهوري

  تحقیق وارد است.

  قلمرو موضوعی 6-3- 3

  .هاي اجتماعیژئوپلیتیک و توسعه شبکه

  هاي اجتماعی و سیاسترابطه شبکه 7- 3

 اسـتوار  فرض پیش دو بر اجتماعی، هايشبکه از استفاده گسترش اثر بر آمده وجودهب مفهومی تغییرات

 :است

  پیشرفته. لیبرال هايدموکراسی در سیاسی کردارهاي و بازیگران نهادها، پذیريآسیب -1

 .دموکراسی نظریه در بازاندیشی و بازسازي براي فرصتی تغییرات، سریع رشد -2

  کرد : بیان گونه این توان می را اجتماعی شبکه هاي و سیاست ارتباط از بخشی

 از و بوده آزاد ارتباطی وسیله یک اجتماعی هايشبکه : مشروعیت و اجتماعی هايشبکه .1

- می هادولت از مستقل و آزاد شهروندان، و افراد کند.نمی تبعیت همگانی هايهاي رسانهمحدودیت

 شوند. خبردار خارجی و داخلی سیاسی اطالعات آخرین از و برقرار کرده ارتباط یکدیگر با توانند

 با دولت میان ارتباط اجتماعی، هايشبکه از استفاده بادموکراتیک :  زندگی و اجتماعی هايشبکه .2

 به کمک حدي تا امر این شود.می گسترده بسیار اطالعات به دسترسی و متحول جامعه مدنی

 کند.می بیشتر را هادولت گوییپاسخ و ضرورت جامعه شدن دموکراتیزه

 مسائل درباره برابر هايبحث امکان اجتماعی، هايشبکه : رایزنانه دموکراسی و اجتماعی هايشبکه .3

- می قرار ما اختیار در را شنیدن و شدن شنیده مباحثه، رایزنی، امکان و کرده پذیرامکان سیاسی را

 دهد.
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  ارتباط برقراري در اجتماعی هايشبکه: عمومی دیپلماسی ابزار ترینمهم منزلهبه اجتماعی هايشبکه .4

  دهد.می انجام ممکن شکل بهترین به را کاراین و بوده موثر بسیار مردم هايگروه بین

-آگهـی  و تولیدکننـدگان  معروف، افراد سیاستمداران، براي را امکان این اجتماعی (اینترنتی) هايشبکه

 هـاي شـیوه  بـا  ،)مخاطبـان  شخصی حریم(مخاطبان  شخصی فضاي به ورود با تا کرده فراهم غیرهو دهندگان

  بگذارند. تاثیر هاآن بر قبل از ترآسان و رسانده حداقلبه ها راآن با خود فاصله مختلف،

 بـا  سیاسی هايمخالفت که کشورهایی در اند.داده سیاسی فرهنگ به ايتازه شکل اجتماعی، هايشبکه

 بـراي  را امکـان  ایـن  و شودمی گفتگو و بحث میدان جایگزین اجتماعی، هايشبکه است، محدودیت مواجه

 از جزئـی  بـه  تبدیل و کرده برقرار ارتباط کشور داخل با تا کنندمی فراهم خارج در مخالف مستقر هايجنبش

 سیاسی گردند. ارتباط سیستم

 )نظامی و سیاسی هايبحران یا انتخابات(سیاسی  فرایند یک اتمام از بعد دیجیتالی اجتماعی هايشبکه

 کنند:می تقویت را سیاسی ارتباط طریقدو  به

  بحرانی. مواقع در وجه بهترین به متقابل ارتباط و اعتماد ضوابط رعایت -1

 .)69: 1389 فراهانی،(یکدیگر  دیجیتالی فعالیت راهبردهاي از جامعه هايگروه تقلید -2

 حزب آن خالی جاي اگر ویژه به کنند. بازي نیز را حزب یک نقش است ممکن گاه اجتماعی هايشبکه

 اینترنت طریق از مخالف، سیاسی جناح که است معنا این به سیاسی احزاب کردن اعالم شود. ممنوعاحساس 

 فن طریق از که تشکیالتی دیگر هايشکلبه ها،تشکل گونهاین رهبران نیز و شودمی کشور تشکیل از خارج و

 بدون عادي کاربران است، کم احزاب تعداد که کشورهایی آورند. درمی روي کنند،کار می ايشبکه هايآوري

  پردازند.می حزبی فعالیت به اجتماعی شبکه در سیاست شوند، وارد جدي طوربه کهآن

 در عضـویت  بـراي  هـا آن از دعـوت  و کاربران میان در خود نفوذ دامنه گسترش با اجتماعی هايشبکه
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 گیرنـد مـی  را یکـدیگر  جـاي  تدریجبه و داده شکل را سیاسی و اجتماعی -فرهنگی گروه واقع یک در شبکه،

 را »یوتیـوب «سایت   جاي توانسته کاربران، تعداد دلیلبه رسدمی نظربه که »بوك فیس«اجتماعی  شبکه مانند:

 ایجاد همبستگی شبکه یک »بوك فیس«سایت  اما داشته تفریحی و رسانی نقش اطالع بیشتر »یوتیوب«بگیرد. 

  .)1: 1388گذارد (پدرام، می تاثیر نیز کاربران هايگیريتصمیم در که کرده

  تاریخچه اینترنت در ایران 8- 3

شـکل گسـترده تنهـا    اما کاربرد این فناوري نوظهور به ،گردد برمی 1370ورود اینترنت به ایران به سال 

  .در چند سال اخیر میان عموم مردم مورد استفاده قرار گرفته است

تهران  "دانشگاه برکلی کالیفرنیا بود اولین کامپیوتر را به نام سال پیش یک ایرانی که کارمند  23حدود 

نیـز اولـین وب    72کنـد. وي در سـال   که محتوایش مطالب مربوط به ایران بود به شبکه اینترنت وصل می "

-کند که جزء اولین وب سایتعنوان یک پایگاه اطالعات و منابع ایرانی در وب مستقر میسایت ایرانی را به

  .شودب سرورهاي خارج از اروپا محسوب میها و و

و  68معناي امروزي در ایران به ایجاد مرکز تحقیقات فیزیک نظري در سـال  گیري اینترنت بهاما شکل

هاي ایـران و مؤسسـات   اقدامات این مرکز براي همکاري و ایجاد پروژه هاي تحقیقاتی و علمی بین دانشگاه

  .گردد می بین المللی بر

هاي ایران از جمله هاي صورت گرفته از سوي این مرکز تعداد کمی از دانشگاهبا تالش 1371در سال 

در  .میل رد و بدل کنند دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیالن به اینترنت وصل شدند تا با دنیاي خارج اي

آموزش و بسیاري از کاربردهاي فعلـی   ،پرداخت وجه ،خرید و فروش ،ها کسی تصور امکان تجارتآن سال

  .میل بود اي که از اینترنت صورت می گرفت تبادل ايبر بستر اینترنت را نداشت و تنها استفاده

همه ساله اقدامات و ابداعات جدیدي بر بستر اینترنت در ایـران شـکل    پس از این سال بود که تقریباً
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ثبت دامنه ملـی  . اقشار مختلف مردم از این پدیده قرار گیردها توانست مبناي استفاده گرفت که هریک از آن

شـود کـه توانسـت    ر قلمرو اینترنت ایرانی محسوب مییکی از اقدامات موثر د 72در سال   ir.- دات آي آر

اي تعیین شده براي هویت ایران در فضاي اینترنت شکل دهد. این اقدام از سـوي مرکـز تحقیقـات    مشخصه

نتـی در ایـران بـه رسـمیت     هـاي اینتر ثبت اسامی قلمـرو دامنـه  د که هنوز نیز تنها نهاد فیزیک نظري انجام ش

میل ایرانی که موضوعی ورزشی داشت به راه افتـاد تـا اولـین     شود. در همین سال اولین لیست ايشناخته می

در مـورد اخبـار و   اندازي شود و هزاران ایرانـی از سراسـر دنیـا بتواننـد      طومار ایرانیان در شبکه اینترنت راه

  .حوادث ورزشی ایران تبادل نظر کنند

بـود تـا     "موزاییـک "اقدام مهم دیگر تدوین و انتشار نسخه فارسـی مرورگـر اینترنتـی     1372در سال 

نمایش درآورند که پس از این اقدام محتواي روزنامه ها به کاربران ایرانی بتوانند متن فارسی را در وب سایت

  .بار به زبان فارسی روي وب قرار گرفتهمشهري براي اولین 

بیتی بـا دانشـگاه ویـن در اتـریش      9600توسط یک مودم  1373مرکز تحقیقات فیزیک نظري در سال 

وقت اینترنت برقرار کرد و در اولین فرصت حدود هجده دانشگاه و مؤسسه  تمام IP براي اولین بار یک لینک

و ریاضیات به اینترنت دسترسی پیدا کردند. در همـین سـال   تحقیقاتی از طریق مرکز تحقیقات فیزیک نظري 

در ایـران آغـاز    1ISP عنوان اولـین  فعالیت خود را به "ندا رایانه  "موسسه  ،دنبال اتصال به اینترنت بود که به

  .کرد

در وب منتشر شـد و در همـین سـال نیـز مجلـس شـوراي        1374اولین مجله اینترنتی ایرانی در سال 

شرکت امور ارتباطات دیتا را تحت نظر شرکت مخـابرات ایـران تصـویب کـرد تـا تصـدي       اسالمی تاسیس 

از دیگـر اتفاقـات    .طور انحصاري در اختیار ایـن شـرکت قـرار گیـرد     توسعه خدمات دیتا در سطح کشور به

                                                
1 Internet Service Provider 
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 )عربسـتان در تهـران   -ایـران (توان به پخش زنده اینترنتی اولین مسابقه فوتبـال  می 74فراموش نشدنی سال 

طبـق   75در سـال   .طور زنده در اینترنت و از طریق وب سایتی در انگلستان اشاره کرد توسط صدا و سیما به

سـرعت دسترسـی   شوند که با توجـه بـه  ر نفر در ایران کاربر اینترنت میهزا 2اعالم موسسات جهانی حدود 

  .شدندیل میم پایین و پهناي باند چند بیت در ثانیه تنها موفق به ارسال و دریافت اي

هاي اول ورود به ایران تنها مربوط به ارسال و دریافت به گفته کارشناسان کاربردهاي اینترنت در سال

شد و براي ارسال یک عکس دو هزار کیلـوبیتی کـاربر بایـد حـدود دو     میل متن در حد چند کیلوبیت می اي

از ایـن   .کیلوبیت در ثانیه بـود  64حداکثر ها بیشترین سرعت اینترنت کرد. در آن سالساعت زمان صرف می

بـراي   1376نحـوي کـه در سـال    در جامعه ایرانی پیدا کرد به تري سال به بعد رفته رفته اینترنت نمود پررنگ

هاي رسمی خود را منتشر کردنـد  نامزدهاي ریاست جمهوري وب سایت  ،اولین بار در تاریخ انتخابات ایران

را به خارج از ایران گسترش دهند و خبرگزاري جمهوري اسـالمی ایـران اخبـار     شانهاي تبلیغاتیتا فعالیت

  .خود را از طریق وب سایت انتشار داد

مرکز تحقیقات فیزیک نظـري و ریاضـیات از    ،همچنین براي توسعه پهناي باند اینترنتی 1376در سال 

شـود کـه بعـد از    یتالیا وصل میدر شهر میالن ا Archway کیلوبیتی به ماهواره 128طریق یک لینک جدید 

هاي کشور کمی بهتر شد که چند ماه بعد ظرفیت ایـن اتصـال بـه نقطـه     این اتصال وضع اینترنت در دانشگاه

در ایـن سـال شـمار     .کیلوبیت در ثانیه ارتقـا یافـت   512این سرعت اتصال به  1377اشباع رسید و در سال 

عالی انفورماتیـک   ده شد و پروژه یونیکد نیز با قرارداد شورايهزار نفر تخمین ز 5مشترکان اینترنت در ایران 

آغـاز شـد کـه هـدف آن      "فارسـی وب   "و با نظارت و مدیریت فنی دانشگاه صنعتی شریف تحت عنـوان  

نشر فارسی در کامپیوتر به ویژه اینترنت و وب و  ،گنجاندن کامل و جامع الفباي فارسی در استاندارد یونیکد

افزارهاي ایرانی حل شود کـه در اواخـر   راستاندارد موجود در نرمهاي غیبود تا مشکل فونتاستاندارد سازي 
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   .طور رسمی عضو کنسرسیوم یونیکد شد ایران به 1379سال 

گردد و اولین سـرویس وبـالگ نویسـی     برمی 80آغاز اولین پدیده وبالگ نویسی در ایران نیز به سال 

دهنده این سرویس مجـانی  کند که هدف تیم ارائهکار می ایران آغاز به در "پرشین بالگ "ویژه فارسی زبانان 

تقویم شمسـی و سیسـتم نظرخـواهی     ،نویس سازگار با زبان فارسی ایجاد محیطی کامال فارسی از جمله متن

هـا  فارسی و متمرکز کردن وبالگ نویسان فارسی زبان در یک سایت و در نتیجه افزایش بینندگان این وبالگ

 نـام مـی کننـد    هزار ایرانی بـراي اسـتفاده از ایـن سـرویس ثبـت      21که در عرض هفت ماه نزدیک به است 

  )./aspx1/44/47/44317http://noorportal.net.. 1389(نورپرتال، 

  مطبوعات آنالین 9- 3

اینترنت با عمومی شدن اینترنت در ایران همراه بود و از ایـن  فضاي  ي ایرانی به ورود نخستین روزنامه

هـاي ارتبـاطی    شبکه .قدمت عمر اینترنت ایرانی دانست توان به هاي آنالین در ایران را می جهت عمر روزنامه

در  ،هاي دانشگاهی وارد ایران شده بودنـد  منظور استفاده و به 1360ي  هاي پایانی دهه جهانی نوین که از سال

انـدازي اولـین بی.بـی.اس در     راهو  1373سـال   .در دسترس عموم قرار گرفتند 1370ي  هاي ابتدایی دهه الس

ي  در همـان سـال روزنامـه    .انـد  ها در ایران ذکر کـرده  شدن این شبکه  ي عمومی عنوان شروع دوره ایران را به

  .خود اختصاص دهد را بهي آنالین ایران  همشهري در این فضا منتشر شد تا عنوان اولین روزنامه

شـان در    هـاي مطبوعـاتی نیـز سـروکله     کم سایر موسسه کم ،با فراگیر شدن استفاده از اینترنت در ایران

هاي آنالین در ایران دانست که  ي فعالیت روزنامه توان نخستین دوره مقطع را می  این .فضاي مجازي پیدا شد

هـا همچنـان    سایت روزنامه این رویکرد به وب .چاپی بودهاي  انتشار مطالب نسخه سایت مطبوعات باز  وب

نگاري سایبر در ایـران   ي روزنامه نخستین تجربه»  جم آنالین جام «اندازي  که با راه 1381ادامه داشت تا سال 

  .شکل گرفت
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بلکه هویتی مستقل  ،جم نبود ي جام ي مطالب روزنامه دهنده تنها بازتاب»  جم آنالین  جام «سایت  وب

ي  که شبیه به سایتی خبري بود از مطالب روزنامه»  جم آنالین جام «سایت  در وب .ي چاپی داشت ز روزنامها

  .شد سایت تهیه می طور مستقل براي وب شد و عالوه بر آن مطالبی نیز به چاپی هم استفاده می

بال شد تـا در ایـران   هاي دیگري نیز دن هاي بعد در روزنامه در سال»  جم آنالین  جام «ي موفق  تجربه

هـاي   روزنامه ،جم آنالین پس از جام .شکل بگیرند»  هاي چاپی تحریریه «در کنار »  هاي آنالین تحریریه«هم 

هـاي   تحریریه «نیز چنین مدلی را دنبال کردند و »  سالم هموطن « و »  شرق « ،» همشهري «دیگري از جمله 

 .شان تشکیل دادند هاي براي روزنامه»  آنالین

 .هـاي آنالیـن ایـران دانسـت     توان تحول مهم دیگري در روزنامه را می»  خبرآنالین «اندازي سایت  راه

  دور جدیدي از انتشار را آغاز کرد کـه در آن فعالیـت نسـخه    1388از ابتداي سال »  خبر «ي قدیمی  روزنامه

ــر نســــــخه  .1389. (تبیــــــانداشــــــت ي چــــــاپی اولویــــــت آنالیــــــن روزنامــــــه بــــ

http://www.tebyan.net/newmobile.aspx/Comment/index.aspx?pid=149421.(   

  هاهاي مورد عالقه ایرانیسایت 10- 3

 و گوگـل  جسـتجوگر  موتـور  کنـد، مـی  ارائه ایرانی کاربران فعالیت از آلکسا سایت که اطالعاتی طبق

 سـپس  و بالگفا سایت گوگل از پس است. کاربران این استفاده مورد هايسایت صدر در آن جانبی امکانات

چهارمین سایت مورد عالقـه ایرانـی    .تهاس ایرانی توسط شده استفاده مورد هايسایت بیشترین یاهو سایت

هـایی مثـل   پـی سـایت  دلیل فیلتر بودن و تغییر آيدر عین حال باید توجه داشت به .سایت ورزش سه است

این در حالی است که طبق آمـار   .شودنمی این شبکه در سایت آلکسا ثبت ها بهبوك آمار مراجعه ایرانیفیس

مندي کـاربران  این سایت بیشترین میزان عالقه ،بوك فیلتر نیستآلکسا در کشوري مثل عراق که فیس سایت

سـایت اول مـورد    3بـوك جـزو   در اکثر کشورهاي منطقـه هـم فـیس    .خود اختصاص داده استعراقی را به
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این سایت در  داد کهآمار آلکسا نشان می ،بوك هم در ایران فیلتر نبوداگر فیس احتماالً .استفاده کاربران است

  .)1: 1392پیام نو، ( ها بیشترین طرفدار را داردبین کاربران ایرانی

گیري شده مربـوط  ازدید توسط کاربران ایرانی نتیجهسایت پرب که از میان فعالیت پانصد وب ايبررسی

 ،رسـانه کـاربر محـور    ،سـرگرمی  ،علمـی و دانشـگاهی   ،و مـذهبی  هاي فرهنگیهایی در حوزهبه وب سایت

دهـد کــه  تحلیـل صـورت گرفتـه نشــان مـی     ،خبـري و تجــاري اسـت کـه براســاس آن    ،خـدمات اینترنتـی  

سایت پربازدید توسط   از پانصد وب درصد 35کنند  هایی که در حوزه خدمات اینترنتی فعالیت می سایت وب

دولـت الکترونیـک و    ،؛ این خدمات پربازدید نیز شامل موتورهاي جسـتجو دهند کابران ایرانی را تشکیل می

 .هاي پربازدید به نوعی مرتبط با بحث دانلود هستندشود و تعداد زیادي از این وبسایت ها می فروشگاه

 دومـین رتبـه از نظـر تعـداد وب     ،درصـد از کـل آمـار    18هاي خبري نیز با  سایت در همین حال وب 

ها و  ها شامل خبرگزاري سایت دهد که این دسته از وببراي کاربران ایرانی را تشکیل میید هاي پربازدسایت

  .)1: 1392جام نیوز، ( هاي تخصصی و غیرتخصصی است سایت  وب

  وبالگ و وبالگ نویسی 11- 3

 11در بانک ساماندهی تعداد  ،براساس آمارهاي به ثبت رسیده از ساماندهی سایتها و تارنماهاي ایرانی

وبالگ خـارجی هسـتند    192وبالگ ایرانی و  797هزار و 10وبالگ به ثبت رسیده که از این تعداد  9هزار و 

  .خود اختصاص داده استبیشترین آمار را به ،وبالگ 854هزار و  4و سرویس دهنده بالگفا با ثبت 

-انک اطالعاتی ساماندهی نشـان مـی  ده در بدر همین حال بررسی صورت گرفته از تارنماهاي ثبت ش

 ،تارنمـا  359هـزار و   16هاي ایرانی مربوط به استان تهران با دهد که بیشترین رکورد به ثبت رسیده از سایت

  .تارنما است 553هزار و  3تارنما و خراسان رضوي با  772هزار و  3اصفهان با 

سایت و تارنماي ایرانی در بانـک اطالعـاتی   هاي آماري بیشترین ثبت وبها و بررسیبراساس تحلیل
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هزار تارنما طی این دو سال بـه ثبـت    28بالغ بر  در مجموعاست که  91و  90هاي ساماندهی مربوط به سال

  .)1: 1392است (خبرنامه ایران،  رسیده

سـلمان جریـري اولـین     1380شـهریور   16در نویسی در ایران باید گفت در رابطه با تاریخچه وبالگ

 نویسـی شان با معرفی سیسـتم رایگـان وبـالگ   مقاله درخ .اینترنت قرار داد  وبالگ فارسی را بر سوي صفحه

آغـاز   1995اینترنـت از    ایران نیز دسترسی مـردم بـه   در  .ایران بود نویسی بالگر نقطه عطفی در تاریخ وبالگ

رد، امـا بـه گفتـه وزیـر ارتباطـات و      ک هزار تن تجاوز نمی 250هاي نخست تعداد کاربران آن از  شد. در سال

بعد از گذشت یک سال از تاریخ اولین  .دیرس  میلیون کاربر 11به  85این آمار تا پایان سال   فناوري اطالعات

جـایی رسـید کـه در دنیـاي     نیز گذشت و بعد از مدتی به 15000هاي فارسی زبان از مرز  وبالگ آمار وبالگ

از کنار رتبـه چهـارم زبـان در     .زبان فارسی قرار گرفت ،پرتقالی و لهستانی ،هاي انگلیسی وبالگ بعد از زبان

  .توان گذشت راحتی نمیبه ،اینترنت  این وضعیت دسترسی به  هم باآن ،ها ایرانی  نویسی برايوبالگ

هاي فارسی  آمار و ارقام وبالگ .ایرانیان در فضاي مجازي هستند ترین مزیت هاي فارسی بزرگ وبالگ

میلیون وبـالگ   100هزار وبالگ فعال از میان  100هزار وبالگ ثبت شده و حدود  700در جهان حکایت از 

  .)1: 1388(دشمن زیاري،  در عرصه جهانی دارد

  اینترنت و اعتراضات سیاسی 12- 3

هـاي سیاسـی بـوده و در     هـا و خواسـته   هاي طرح دیـدگاه   هاي خیابانی همواره یکی از شیوه تظاهرات

کـار  یوه در یک کشور تحت چه شـرایطی بـه  که این شاما این ،کار گرفته شده استکشورهاي مختلف هم به

ي مانند کره شـمالی یـا در   ریک تظاهرات خیابانی در کشو ،عنوان مثالبه .شود نیز جاي توجه دارد گرفته می

در شرایط جدید و پـس   .روسیه معنایی دیگر دارد لیبی دوره قذافی معناي خاصی داشت و در کشوري مانند

به شوروي سابق تحت عنـوان   تحوالتی که در کشورهاي وابسته ،از تحوالت جهان عرب و کمی پیش از آن
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شکل خیابانی یک شیوه معمول شـده کـه بسـیار    هدایت مردم به صحنه سیاسی به ،هاي رنگی رخ دادانقالب

  .)1: 1391اسالم،  علی( مورد استفاده قرار گرفته است

یکی از دالیل ایـن   .دالیل مختلفی دارد ،شود شکل خیابانی مطرح میکه تقاضاهاي سیاسی مردم بهاین

هاي مناسبی تشـخیص داده   هاي سیاسی راه هاي موجود براي ابراز تقاضاها از سوي مردم و گروه است که راه

ـ    ،انـد  ش خـود را کـرده  تال هاي سیاسی شاهدند که تمامی  در واقع گروه .شوند نمی ق امـا اقداماتشـان از طری

دلیل دیگر انتخاب  .شوند هاي سیاسی وارد عمل می در نتیجه از طریق تظاهرات .جایی نرسیده استقانونی به

ایـن شـیوه   هاي مختلف سیاسی تـالش دارنـد بـا     به بیان دیگر گروه .این شیوه براي اعمال فشار بیشتر است

  .هایی کنند که در شرایط عادي دولت خواهان اجراي آنها نیست گیريدولت را وادار به تصمیم

تواند بر شیوه  اما دلیل دیگر که از نظر من اهمیت بیشتري دارد این است که این شیوه بیان تقاضاها می

انتخابـات ممکـن اسـت بسـیاري از     در یک اعتراضات خیابانی  .تاثیرگذار باشد در آن کشور،انتخابات آینده 

تـرین تـاثیر   رسد که شاید مهم نظر میبه .اي دیگر عمل کنند را به فکر اندازد تا در انتخابات آتی به شیوهافراد 

 نیـز ریـزان ایـن تظـاهرات     ، تاثیرگذاري بر فضاي انتخابات آینده است و به احتمال زیاد برنامه این تظاهرات

  .)2همان، ( چنین هدفی را دنبال می کنند

درسـت  تواند بر این اعتراضات داشته باشد باید گفت، وسایل ارتباط جمعی می تأثیري که در رابطه با

تواند شکل دهنده یک انقالب باشد اما براي تشخیص این که اینترنت تـا چـه   تنهایی نمیاست که اینترنت به

 ادهاي دموکراتیک همیشه بسـیار زیـ  جنبش ،جلوي آن را بگیرد یحد می تواند به این روند کمک کند یا حت

  .اندمورد بررسی و آزمایش قرار گرفته

جان پالفري از مرکز برکمن  ،بخشددرت دموکراتیزاسیون آن اعتبار مییکی از مدافعان اینترنت که به ق

شـهر دیجیتـال   آقاي پالفري به دنبال آرمان .است که مرکزي است براي اینترنت و جامعه در دانشگاه هاروارد
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هیچ تکنولوژي قادر به این نیست که مردم را مجبور بـه راهپیمـایی و حضـور    کند که ؛ وي تصدیق مینیست

هـاي  بسیار حیاتی را در گسترش اعتراض کند که اینترنت نقشاما با این حال وي بحث می .در خیابان بکند

کنـد کـه اگـر    ویژه در دنیاي عرب داشته اسـت و تاکیـد مـی   دموکراسی خواهانه در خارج از مرزهاي ما و به

کشـی آن بـه خانـه    ودکامگان دنیاي عرب از این ظرفیت و قدرت اینترنت با خبـر بودنـد در هنگـام سـیم    خ

-باعث حضور بـی  ،هاي به ظاهر هیچچرا که دیري نپایید که همان سیم ،داشتندتردید بیشتري می ،شهروندان

  .)1:  2014توانا، ( ها شدندشمار مردمی در خیابان

متکثر، انتقـادي   ،چند صدایی ،مستقل ،اي غیررسمی رسانه ،رسانه آلترناتیوتوان گفت  به این ترتیب می

دار و کاربران اینترنـت در هـر نقطـه جهـان      هاي دوربین تواند به تعداد صاحبان موبایل و افشاگر است که می

  .وجود داشته باشد

رنتی که بـه انگیـزه   هاي اینت در چنین شرایطی بسیاري از ابزارهاي مدرن دیجیتال و الکترونیک و شبکه

پـس از    در فضـاي جامعـه   ،کـارکردي غیرسیاسـی دارنـد    انـد و ماهیتـاً   سرگرمی و لذت در غرب تولید شده

هـاي   هـا در کنتـرل رسـانه    اینجاست کـه نقـش حکومـت   پیدا کردند. شدت سیاسی انتخابات ایران، هویتی به

رسـمی دولتـی اجـازه شـنیده شـدن صـداي       هاي  که رسانهدر حالی .رسد آلترناتیو و غیررسمی به حداقل می

این صداهاي سرکوب شـده را در ابعـاد وسـیعی     ،هاي آلترناتیو رسانه ،دهندعترض را در داخل نمیجوانان م

  .دهند پخش کرده و انتقال می

رویدادهاي پس از انتخابات در ایران بود  اي از هاي تازه روایت ،تصاویر ثبت شده با موبایل شهروندان

ایـن تصـاویر نشـان داد کـه در عصـر       .هاي رسمی دولتی را به چالش کشـید  هاي یک سویه رسانه که روایت

توان در سکوت خبري به خشونت دست زد و صداي معترضـان  نمی ،هاي آلترناتیو دیجیتال و بالندگی رسانه

 .)2جاهد، پیشین : ( را خاموش کرد
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  هاي اجتماعی در ایرانشبکه 13- 3

هـاي اجتمـاعی از    د کشورهاي در حال توسعه از نظر اسـتفاده از شـبکه  ده نتایج یک مطالعه نشان می

این مطالعه کـه   ،The Wireبه گزارش . اند پیشی گرفته ،بوك و توییتر است ایاالت متحده که محل تولد فیس

که بیشـتر  دهد با وجود این کشور در حال توسعه انجام شده نشان می 24برروي  Pewتوسط مرکز تحقیقات 

عالقه وافري بـه اسـتفاده از    ،هایی که آنالین هستند دسترسی ندارند اما آن اینترنتمردم این کشورها هنوز به 

ــبکه ــاي ا شــــــــ ــاعیهــــــــ ــهري آنالیــــــــــن،  دارنــــــــــد جتمــــــــ ، 1392(همشــــــــ

249847http://www.hamshahrionline.ir/details/.( 

 .اندهاي اجتماعی همپاي کاربران سراسر جهان حرکت کردهکاربران اینترنتی ایرانی در استفاده از شبکه

 ،شـدند نویسی از جمله کشورهاي پیشرو در دنیا محسوب میي وبالگها در زمینهایرانیطور که زمانی همان

نخسـتین   .ها زمانی در رده هاي باال قرار داشتندي اجتماعی بین المللی نیز ایرانیهادر استفاده از برخی شبکه

اورکـات   .گرددر میب 1هاي اجتماعی در ایران به استقبال از وب سایت اورکاتموج جدي فراگیرشدن شبکه

لۀ یکـی از کارمنـدان ایـن شـرکت     به وسی 2004شبکۀ اجتماعی زیر مالکیت شرکت گوگل است که در سال 

 ،هـا هـا در کنـار برزیلـی   ربران ایرانی قـرار گرفـت و ایرانـی   اورکات به سرعت مورد توجه کا .اندازي شدراه

تنها فیلتر شدن اورکات بود  .اجتماعی تبدیل شدندي ا به چهار ملیت برتر در این شبکههها و هنديامریکایی

هاي س از فیلتر شدن اورکات نوبت شبکهپ .که توانست این وب سایت را از کانون توجه ایرانیان بیرون کند

ي هاي شـبکه سایتاندازي وبهاي ایرانی راهاز میان تجربه .اجتماعی ایرانی بود تا وارد دنیاي مجازي شوند

ان داخل کشور قـرار دارد  است که همچنان مورد اقبال کاربر 2نمونه موفق و قابل توجه کلوبتنها  ،اجتماعی

عـالوه بـر چنـدین شـبکۀ اجتمـاعی       .هاي اینترنتی برتر ایران بوده استهاي اخیر همواره از پایگاهو در سال

                                                
1Orkut 
2Cloob 
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استقبال چنـدانی از   اند که هنوزاندازي شدههاي ایرانی نیز راهچند شبکۀ اجتماعی تخصصی و حرف ،عمومی

از جمله  2شبکۀ اجتماعی متخصصان ایران  24و یو 1شبکۀ اجتماعی دانشگاهیان ایران ،دوره .آنها نشده است

 .هاي ایرانی هستنددیگر تجربه

از فیلتر خارج شـد و   1387ها در ایران فیلتر بود در اواسط سال بوك نیز که سالشبکۀ اجتماعی فیس

هـا در ایـران تبـدیل شـد.     ایتسـ تـرین وب ر مدت کوتاهی به یکی از پربیننـده ربران دکا  با استقبال گستردة

عنـوان  ي اجتماعی دیگر بـه بوك و چند شبکهابات ریاست جمهوري و طرح نام فیسرویدادهاي پس از انتخ

  .)2 همان :( دنبال داشتي این وب سایت را بهشدن دوباره فیلتر ،متهمان و تاثیرگذاران اتفاقات سیاسی

درصد مردم از اینترنـت اسـتفاده    60دهد که یران نشان میآخرین آمارها از تعداد کاربران اینترنت در ا

درصـد کـاربران ایرانـی     85گوید که حـدود  ون نفر. از طرف دیگر پلیس فتا میمیلی 45کنند؛ یعنی حدود  می

میلیـون   38ر حـدود  یعنـی د  ایـن  .بوك و گوگل پالس هسـتند هاي اجتماعی خارجی مانند فیسعضو شبکه

 از شـده  تولیـد  مفیـد  محتـواي  فتـا  پلیس استانداردهاي با البته .کنندماعی فعالیت میهاي اجتایرانی در شبکه

 است. درصد 30 از کمتر هاشبکه این در ایرانی کاربران سوي

در ایـران را   رنـت میلیـون نفـر از کـاربران اینت    29گوید که لیس فضاي تبادل اطالعات ایران میآمار پ

 16درصد بـراي جسـتجوي اخبـار،     41طبق همین آمار استفاده از اینترنت در ایران  .دهندجوانان تشکیل می

  هاي آنالین است. درصد استفاده از فروشگاه 10هاي اجتماعی و  درصد استفاده از شبکه 14درصد دانلود، 

ها داخل ري اتفاق افتاده توسط ایرانیسایبگوید که از جرائم یس فضاي تبادل اطالعات همچنین میپل

  درصد سیاسی است. 3درصد اخالقی و تنها  13 ،درصد جرایم مالی 81کشور 

-ها توسط کمپـین بـاراك اوبامـا بـه     گتوئیتر و وبال ،بوكهاي اینترنتی همچون فیسکارگیري رسانههب

                                                
1. Doreh 

2u24 
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ستادهاي انتخاباتی نامزدهاي ریاست  ،ریاست جمهوري آمریکا 2008عنوان ابزاري موثر در کارزار انتخابات 

  کرد. موثر ابزار این بویژه ستاد میرحسین موسوي را متوجه 1388جمهوري ایران در سال 

سـرعت  به ،هاي خصوصی دوستانه بود شان ایجاد شبکههاي اجتماعی اینترنتی که علت پدیداري رسانه

ـ  1388بات ریاست جمهوري ایران در سال برگزاري انتخا .رسانی آزاد تبدیل شد به ابزاري براي آگاهی -هو ب

. هـا شـد   ها از سوي ستادهاي انتخاباتی و جوانـان باعـث گـرم شـدن بـازار ایـن شـبکه       سانهکارگیري این ر

واقعـی   -هاي اجتمـاعی   سازي شبکه گسترش و فعال«میرحسین موسوي در بیانیه شماره هجدهم خود گفت 

هاي هویتی جنـبش از جملـه راهکارهـاي محـوري      داف و بنیانو تعمیق فضاي گفتگو بر سر اه -و مجازي 

 ،هـا »  پیامـک  «در جریان انتخابات و وقـایع بعـد از آن   ». است که مستلزم توجه ویژه کلیه فعاالن سبز است

  .کردندمخاطبان داخلی و خارجی منتقل می ترین رویدادها را به بوك تازهتوئیتر و فیس

هـاي   شـبکه  .متوجـه آن کـرد   را جهانی تلویزیونی هاي شبکه و ها خبرگزاري ،کارآیی باالي این ابزارها

کـه   اما جوانان پرشوري ،شدندتباط اینترنتی در ایران روبرو میاگرچه با محدودیت و قطع ار ،فعال اجتماعی

قعـی و  هـا و اعتراضـات وا   راهپیمـایی  ،با استفاده از همین ابـزار مجـازي   ،کردندنتیجه انتخابات را تایید نمی

  .((١ :١٣٩٣)www.voanews.com) مجازي را سازماندهی کردند

  هاي اجتماعیمقامات ایرانی در شبکه 14- 3

هـاي اجتمـاعی جهـانی از راه قـانونی و عـادي       طور که گفته شـد اسـتفاده از شـبکه   در ایران اما همان

فقط از آنجـا   .نداردبوك وجود  غیرممکن است. اما در عین حال قانونی مبنی بر جرم بودن عضویت در فیس

نوعی فیلترینگ ستفاده از ابزارهایی هستند که بههاي اجتماعی کاربران ناچار به ا که براي استفاده از این شبکه

نوعی شائبه غیرقـانونی بـودن اسـتفاده از    شود به ین ابزار نیز جرم تلقی میزند و استفاده از ا کشور را دور می

 .هاي اجتماعی وجود دارد شبکه
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اي  هـا حضـور گسـترده    این حال اما در چند سال گذشته برخی از مقامات رسمی کشور در این فضابا 

نظـر  ر چند که در بدو حضور مسوالن بـه ه .بوك اند. از حضور در توئیتر و اینستاگرام گرفته تا فیس پیدا کرده

هـاي اختصاصـی    یا فیلم، اما انتشار موادي چون عکس ررسید که این حضور از سوي طرفداران آنها باشد می

گاه در عین حال این ارتباط نیز هیچ .شوند ها واقعا از سوي نزدیکان مقامات مدیریت می نشان داد این اکانت

هـاي اجتمـاعی    هاي رسمی و دولتی نیز کـه خـود از مخالفـان شـبکه     حتی برخی از خبرگزاري .تکذیب نشد

بوك  هاي اجتماعی چون توئیتر و فیس شان در شبکهگذاري مطالبدر پایین مطالب خود لینک اشتراك هستند

توانـد   ها خود غیرقـانونی بـوده و مـی    البته از آنجا که بر اساس قانون لینک دادن به این شبکه .اند را قرار داده

ر ز فیلتهاي خارجی یا با استفاده ا پیآي  گونه موارد تنها بادر نتیجه این ،ها شود منجر به فیلتر شدن این رسانه

ها را ببینند  توانند این لینک بیانی دیگر فقط مخاطبان خارج از ایران هستند که میشکن قابل مشاهده است. به

 .و نه مخاطبان داخلی

هـاي اجتمـاعی حضـور     والن نیز به شکل رسمی در شـبکه ئدر کنار این موضوع اما برخی دیگر از مس

نزدیکان یا کارمندان آنها اداره  ،هر چند که ممکن باشد صفحه یا حساب کاربري آنها از سوي فرزندان .دارند

وزیر امور خارجه دولت جدید اشاره  ،محمدجواد ظریفتوان به  از جمله این افراد می .روز رسانی شودبه و

از آنها به رسـمی بـودن ایـن    بوك چندین صفحه دارد که البته در یکی  حتی حسن روحانی نیز در فیس .کرد

نیز صفحه اختصاصی خـود را در فـیس بـوك     جمهور جهانگیري معاون اول رییس .صفحه اشاره شده است

 .دارد

وجـود آوردن یـک تعامـل دو    هاي اجتماعی و قدرت آنها در به هرسد اهمیت شبک در نتیجه به نظر می

هاي وزیر امور خارجه  که از گفتهگونهن مثال آنعنوابه .طرفه این روزها براي مسوالن کشور محرز شده است

آید او در رفتاري هوشمندانه قصد دارد از این ظرفیت بـراي دیپلماسـی عمـومی     بوك او برمی در صفحه فیس
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اي  هاي اجتماعی را پدیـده  جمهور نیز در کنار رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شبکه رییس .استفاده کند

  .)2ین : رئوف، پیش( دانند مبارك می

 شبکه هاي اجتماعیه آمارهایی دربار 15- 3

اگـر   .میلیـون نفـر کـاربر دارد    400ي اجتماعی دنیا در حال حاضر حـدود  ترین شبکهبوك بزرگفیس

چنـد  جمعیت آن را بـه یکـی از    ،این تعداد .جاي دنیاي مجازي در دنیاي فیزیکی حضور داشتبوك بهفیس

 صـد  چنـد  کـاربران  نیـز  دیگـر  اجتماعی شبکۀ چندین بوكفیس جزبه ،کردکشور پر جمیعت دنیا تبدیل می

ي دوم بـوك در رده فـیس  ،هاي دنیا بر اساس آمار الکسـا ترین وب سایتبر بنديرده در دارند. نفري میلیون

-فـیس  .خـورد ي اجتماعی دیگر نیز به چشم میسایت برتر، نام چندین شبکه وب 100قرار دارد و در لیست 

ترین کشور محبوب 100و در بیش از  شودترین وب سایت محسوب میاز کشورها پربینندهوك در بسیاري ب

هـاي اجتمـاعی را نشـان    تعداد کاربران ثبت شده در شبکه 1-3جدول بر همین اساس  شبکۀ اجتماعی است.

  دهد.می
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 یو ارتباط  رسان هاي پیام  هاي فعال در زمینه اپلیکیشن شرکت :1-3 جدول 

  مبدا  کاربران فعال  کاربران ثبت نام شده  نام  رتبه

1  Facebook 2+ آمریکا  میلیارد 1,44  میلیارد  

2  Tencent QQ 1+ چین  میلیون 815  میلیارد  

3  WhatsApp 800+ آمریکا  میلیون 800  میلیون  

4  Tencent Qone 1+ چین  میلیون 654  میلیارد  

5  Facebook messanger 2+ آمریکا  میلیون 600  میلیارد  

6  Google+ 1+ آمریکا  میلیون 540  میلیارد  

7  WeChat 1,12+ چین  میلیون 500  میلیارد  

8  Twitter 500+ آمریکا  میلیون 302  میلیون  

9  Badu 1+ چین  میلیون 300  میلیارد  

10  Skype 663+ استونی  میلیون 300  میلیون  

11  Instagram 300+ آمریکا  میلیون 300  میلیون  

12  Viber 516+ رژیم صهیونیستی  میلیون 236  میلیون  

13  Line 560+ ژاپن  میلیون 205  میلیون  

14  YY 300+ چین  میلیون 105  میلیون  

15  BBM 160+ کانادا  میلیون 100  میلیون  

]details-http://iusnews.ir/fa/news[  
سـت سـایر رقیبـان را در    بوك در سه سال اخیر با رشدي جهشی به چنین جایگاهی رسید و توانفیس

 کـه  زمـانی مـیالدي   2008 تـا  2007 هـاي سـال  زمـانی در فاصله  .هاي اجتماعی پشت سر بگذاردبازار شبکه

ه زمـان صـرف   ک بود حالی در این کرد، پیدا درصدي 566 رشدي کردند  صرف بوكفیس سایت در کاربران

آمارهاي اعـالم شـده از سـوي گوگـل نیـز       .درصد افزایش پیدا کرده بود 18شده در کل فضاي اینترنت تنها 

تمـاعی بـه تعـداد    نشان می دهد که نسبت تعداد بازدیدکنندگان مستقل از فیس بوك و سایر شـبکه هـاي اج  

آمار بیانگر این است که شبکه ها ي اجتمـاعی نـه تنهـا بـه      .برابر است 100صفحات بازدید شدة آنها حدود 
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بلکه کـاربران اینترنتـی بیشـتر زمـان حضورشـان در       ، پربیننده ترین وب سایت هاي اینترنتی تبدیل شده اند

  .فضاي مجازي را نیز در این وب سایت ها می گذرانند

 800در هـر روز حـدود    .هاي مربوط به استقبال از شبکه هاي اجتماعی همچنان رو به رشد استآمار

حدود  ،حدود سه میلیون عکس در فلیکر بارگذاري می شود ،هزار نفر عضو جدید به فیس بوك می پیوندند

هزار ساعت فیلم در یوتیوب مشاهده می شود و آمارهاي مربوط به سایرشبکه هاي اجتمـاعی نیـز بـدین     30

بی اغراق نیست اگر آینده ي اینترنت را در سـلطۀ شـبکه    ،با چنین آمار و ارقامی .ترتیب رو به افزایش است

   .هاي اجتماعی بدانیم

  انواع و اقسام ،هاي اجتماعیشبکه 15-1- 3

ـ اي وبتوان فراتر از گونهاجتماعی را میهاي شبکه هـاي جدیـدي در نظـر    عنـوان رسـانه  هسایت و ب

 .انـد هـاي بسـیاري ایجـاد کـرده    و سیاسـی دگرسـانی  فرهنگی، اقتصادي  ،گرفت که در ساختارهاي اجتماعی

هـایی فراتـر از فضـاي    حـوزه  ،انـد هاي اخیر با آنها رویاروي بودههاي اجتماعی در سالهایی که شبکهچالش

هـاي  هـاي رسـانه  عنوان یکـی از گونـه  ههاي اجتماعی از سویی بشبکه .تاثیر قرار داده است تحتمجازي را 

ندان اند و در افزایش مشارکت شهروراي کاربران اینترنتی فراهم کردهاجتماعی امکانات تعاملی قابل توجهی ب

هـایی از قبیـل   اي در حـوزه هاي گستردهها با آسیباین شبکهاز سوي دیگر  .انددر برخی فرایندها موثر بوده

اردي این دزدي اطالعات و هویت و مو ،سوء استفاده از کودکان ،اعتیاد مجازي ،حریم خصوصی، کپی رایت

هـاي  ي شـبکه ترین مباحثی اسـت کـه همـواره دربـاره    اند. چالش حریم خصوصی از مهمچنینی مواجه بوده

   هاي اجتماعی عبارتنداز:ترین انواع شبکه. مهمتاجتماعی مطرح بوده اس
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   1فیس بوك 1- 15-1- 3

برمبنـاي   .هاسـت بـوك یکـی از پرطرفـدارترین شـبکه    شبکه فیس ،هاي اجتماعی مجازيدر بین شبکه

درصـد حضـور    ،میلیون نفر گذشـته اسـت بـه تبـع ایـن      900بوك از مرز  آخرین آمار تعداد افراد عضو فیس

بوك در مقایسه با یوتیوب و که فیستر از این ارقام این؛ اما مهم ایرانیان در این پایگاه نیز افزایش یافته است

بلکه این محـیط بـا    ،هاي چندگانه است و فرد در این محیط یک سوژه منفعل نیستتوئیتر محیطی با قابلیت

هـا سـبب جـذب    شاید ایـن ویژگـی   .انگیزدمختلف برمی کنش و تحرك فرد را در ابعاد ،هاي موجودقابلیت

 .شودبیشتر افراد می

کـاربران ایـن شـبکه     .هـاي اجتمـاعی هسـتند   تر از سایر شبکهطور میانگین مسنفیس بوك بهکاربران 

و در ایـن زمینـه هـا از     درصد) هسـتند  6بازنشسته ( ،درصد) 80سفید پوست ( ،درصد) 40اجتماعی متأهل (

هـزار   61بوك از نظر بیشترین میـانگین درآمـد بـا    کاربران فیس .اجتماعی آمار باالتري دارندي هاسایر شبکه

عنـوان  فحاتشـان بـه  نفـر در ص  121طور میانگین هر کـدام بـا   ها بهبوکیفیس .گیرنددالر در رده دوم قرار می

 هستند.دوست در تماس 

   2 ماي اسپیس  2- 15-1- 3

-به گذشته در این سایت فعالیت می کاربران کمتري نسبتکاربران ماي اسپیس جوان هستند و تعداد 

اند که استفادة آنها نسبت به شش کنند گفتهبکه اجتماعی ماي اسپیس فعالیت میکند. کاربرانی که هنوز در ش

 دهنـد و مخصوصـاً  بیشتر به سـرگرمی اشـتیاق نشـان مـی     کاربران این سایت .ماه گذشته کاهش داشته است

  هاي اصلی آنهاست.منديهاي ویدیویی از عالقهکمدي و بازي ،شوخی ،سرگرم ساختن دوستان

کـاربران   .هزار دالر اسـت  44هاي مشابه و ها کمترین مقدار در میان سایتمیانگین درآمد ماي اسپیس
                                                
1 Facebook 

2 Myspace 
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 23( درصد) و دانش آمـوز  60مجرد ( ،درصد) 7داراي ریشه اسپانیولی ( ،درصد) 9ماي اسپیس سیاه پوست (

 .هاي اجتماعی دارندها آمار بیشتري از سایر شبکهدرصد) هستند و در این زمینه

   1توییتر  3- 15-1- 3

وقـت را در اختیـار   بیشترین تعداد شـاغالن پـاره    ،درصد 16ها با سایتدر بین کاربران  کاربران تیوتر

 ،ورزش ،رسـتورانها  ،ه اخبـار طور خاص بکاربران توییتر به .هزار دالر است 58اند و میانگین درآمد آنها داده

آنها همچنین به فرهنگ مردم پسـند و محصـوالت آن    .مند هستندامور مالی شخصی و مذهب عالقه ،سیاست

حسـاب  ها اهل خواندن بـه یشتر از کاربران سایر سایتدهند و بموسیقی و تلویزیون عالقه نشان میاز جمله 

  آیند.می

نفر را دنبال  32هاي کند و هر توییتري پیامنفر دنبال می 28توییتر را کاربر هاي هر طور میانگین پیامبه

تواننـد  انـد مـی  درصدشان گفتـه  43وفادار نیستند و البته کاربران توییتر چندان به این شبکه اجتماعی  .کندمی

  بدون توییتر زندگی کنند.

   2 لینکدین  4- 15-1- 3

بیشـترین میـانگین درآمـد     ،جاري اسـت عجیب نیست که شبکه اجتماعی لینکدین که شبکه کاربران ت

طور که اهداف این شبکه اجتماعی همان .هزار دالر است 89ها میانگین درآمد لینکدینی .اعضا را داشته باشد

ا مخصوصـاً بـراي   پیوندنـد. آنهـ  ارت و اهداف شغلی به این سایت مـی اغلب براي تج ءاعضا ،مشخص کرده

استخدام کردن و توسعه تجـاري عضـو ایـن سـایت      ،شغل جست و جوي ،هاي تجاريحفظ تماس با شبکه

  دهند.مندي بیشتري نشان میالعات مشاغل، ورزش و سیاست عالقهشوند. آنها به اخبار، اطمی

                                                
1 Twitter 

2 LinkedIn 
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طـور  آنها بـه  .هاي اجتماعی صاحبان ابزارهاي الکترونیکی هستندیر شبکهکاربران لینکدین بیشتر از سا

عالقه به قمار و  .هاي اچ. دي عالقه بیشتري دارنددي. وي. آرها و تلویزیون ،هاي دیجیتالیخاص به دوربین

  .)1393بخشیان، ( شودهاي کاربران لینکدین محسوب میمنديهاي آبکی از دیگر عالقهسریال

   1الین  5- 15-1- 3

 بـه  الین. است شخصی هايرایانه و هوشمند هايتلفن مخصوص فوري رسان پیام اپلیکیشن الین یک

 نسـخه  در موسـیقی  و ویـدئو ، عکس، متنی هايپیام تبادل به یکدیگر با تا دهد می را امکان این خود کاربران

 طریـق  از را تصـویري  و صـوتی  تمـاس  برقـراري  امکان همچنین الین. بپردازند (PC) شخصی هايکامپیوتر

 و شـد  اندازي راه ژاپن در 2011 سال در الین. سازد می فراهم خود کاربران براي (VOIP) 2اینترنتی بسترهاي

 آن کاربران تعداد 2013 نوامبر در که طوريبه. شد بدل ژاپنی اجتماعی شبکه ترین بزرگ به سال دو ظرف در

. دادنـد  مـی  تشـکیل  هـا  ژاپنـی  را آن میلیون 50 تعداد این از که رسید نفر میلیون 300 مرز به جهانی سطح در

 نسـخه  2012 آگوسـت  در بعـداً  ولـی  شـد؛  ارائـه   3IOS و اندروید هوشمند هاي گوشی براي ابتدا در الین

 2013 سـال  در و بعـد  سال یک نیز آشا و فون ویندوز نسخه. شد عرضه نیز بري بلک هاي گوشی به مربوط

 رسـان  پیـام  یک از برنامه این، الین تایم نام به بخشی شدن اضافه با 2013 آگوست در .شد ارائه کاربران براي

 امکـان ، کامنـت  درج امکـان ، الیـک  هـاي  دکمـه  شدن اضافه. داد کارکرد تغییر اجتماعی شبکه یک به فوري

 شـبکه  یـک  بـه  را برنامـه  ایـن  ماهیت پیش از بیش افراد براي شخصی پروفایل تخصیص و ها گروه تشکیل

   .کرد می نزدیک اجتماعی

                                                
1 Line 

           2 Voice Over Internet Protocol 
3 Iphone Operating System 



75 
 

   1واتس آپ  6- 15-1- 3

 اپ واتـس  سهامی شرکت توسط برنامه این است. هوشمند هاي تلفن براي فوري رسانی پیام برنامه یک

 اي سـامانه  اپ واتـس  رسـان  پیـام  اسـت.  کـوم  جـن  برنامـه  این سازنده و شرکت مؤسس است. شده ساخته

 و دیتـا  ارتباط از رسان پیام این است. بري بلک و نوکیا، آیفون، آندروید، هوشمند هاي گوشی براي افزاري نرم

 از پـس  و اسـت  رایگان اول سال تنها رسانیپیام سرویس این کند. می استفاده پیام فرستادن رايب فاي واي یا

 اینترنـت  گسـترش  بـا  امروزه آن به شبیه افزارهاي نرم و اپ واتس شود. پرداخت باید سال در دالر 0,99 آن

 سراسـر  در 2013 سـال  در اپ واتـس  انـد  شـده  کالسیک متنی هاي پیام یا اس ام اس براي جایگزینی همراه،

  اند. بوده آنالین یکبار ماهی حداقل که داشته کاربر میلیون 450 جهان

 طریـق  از سـرعت  بیشترین با را ویدیو صوتی، عکس، فایلهاي توان می متن فرستادن قابلیت بر عالوه

  کرد. جویی صرفه برابر 100 از بیش خود هزینه در و نمود ارسال اپ واتس

 باریک ماه در حداقل که کاربري میلیون 430 ماهانه برنامه این شد اعالم 1392 سال بهمن 1 تاریخ در

 رکـورد  آمـار  ایـن  بـه  توجه با که کند می جابه جا کوتاه پیام میلیارد 54 از بیش روزانه و دارد کند می استفاده

 شد. شکسته جهان در روز در کوتاه پیام ارسال

 دالر میلیـارد  19 قیمـت  بـه  را اپ واتـس  کـه  کـرد  اعالم بوكفیس شرکت 2014 فوریه 19 تاریخ در

 بوكفیس سهام شکلبه دالر میلیارد 15 و نقدي صورتبه دالر میلیارد 4 مبلغ این از که است کرده خریداري

 بـه  بـوك،  فـیس  توسط شرکت این تصاحب لطف به نیز اپ واتس مؤسس است. شده پرداخت آن مالکان به

  است. پیوسته هامیلیاردي جمع

 آن خصـوص  در اظهـارنظر  بـه  اقدام متعددي مخالفان و موافقان ایران، با اجتماعی شبکه این ورود با

                                                
1 WhatsApp 
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 به اعتقاد با که بودند حکومتی نهاد دو مجرمانه محتواي مصادیق تعیین کارگروه و ایران قضائیه قوه پرداختند.

 قبیـل  ایـن  فیلترینگ ضرورت از هستند، مجرمانه محتواي داراي همراه، تلفن اجتماعی هاي شبکه که امر این

 مسدودسـازي  سـازي  فراهم به مکلف دفعات، به را یازدهم دولت ارتباطات وزارت و گفته سخن محصوالت

 همواره یازدهم، دولت ارتباطات وزیر واعظی، محمود حال،این با است. نموده ارتباطی افزارهاي نرم قبیل این

 شـبکه  ایـن  فیلترینگ با روحانی حسن صریح مخالفت و کرده مخالفت قضائیه قوه درخواست این مقابل در

 سـریع  گسـترش  و گیري شکل با دانست. قضائیه قوه درخواست به نکردن عمل در خود پشتوانه را اجتماعی

 قـوه  وایبر، و اپ واتس در 1393 تابستان در سپاه پاسداران انقالب اسالمی خصوص در تمسخرآمیز هاي پیام

 خصـوص  در ارتباطـات  وزارت بـه  اي ماهـه  یـک  مهلـت  گرفت تصمیم سال همان شهریور در ایران قضائیه

 و ارتباطات وزیر با قضائی برخورد آن، مسدودسازي عدم صورت در که بدهد اجتماعی شبکه این فیلترینگ

 شـیراز  ثـاراهللا  ناحیه سپاه فرمانده شد. خواهد داده قرار قوه، این کار دستور در وزارتخانه، این مسئوالن سایر

 مطالـب  نشـر  بـاز  و تولیـد  « دلیـل  به شهر این در نفر 11 بازداشت از نیز 1393 ماه شهریور 30 یکشنبه روز

 تانگو الین، وایبر، اپ، واتس اجتماعی شبکه در: افراد این گفت و خبرداد »خمینی  امام به نسبت آمیز توهین

 تلویزیونی اعتراف شیراز ثاراهللا ناحیه سپاه فرمانده سوي از خبر این اعالم از پس اند. شده شناسایی تلگرام و

   شد. پخش فارس استانی شبکه از نیز افراد این

  1وایبر 7- 15-1- 3

 با تماس براي برد،می سربه شرقی آسیاي در 2010 سال در یعنی پیش سال پنج که مارکو تالمون

 تلفنی خدمات گرانی از او شود. وصل اینترنت به که بخواهد او از و بزند زنگ او به تا داشت نیاز دوستش

- نرم فکر به او بنابراین نمود.می سخت آن با را کار و بود دردسرساز هم اسکایپ افزارنرم البته و بود آزرده

                                                
1 Viber 
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 قبرس در را شرکت این او باشد. هم رایگان البته و باشد داشته را کاربري همان بتواند که بود ساده افزاري

 بلکه همراه، تلفن براي تنها نه وایبر اکنون است. داشته گیريچشم پیشرفت گذشته سال پنج در و کرد ثبت

 و دارد گوناگون هاينسخه مک و ویندوز لینوکس، عامل هايسیستم ها،تبلت شخصی، هايکامپیوتر براي

  .دهدمی خدمات هاآن همه به

  وایبر تاریخچه 7-1- 15-1- 3

 ارائـه  آیفـون  هوشـمند  تلفـن  روي بر ابتدا اسکایپ با مستقیم رقابت براي 2010 دسامبر دوم در وایبر

 هـزار  پنجـاه  اسـتفاده  مـورد  کـه  شد وارد 2011 می ماه اندروید عامل سیستم روي بر آن محدود نسخه شد.

 شـد.  عرضه 2012 جوالي چهارم و بیست در اندروید براي نیز آن محدودیت بدون نسخه. گرفت قرار کاربر

 سـایر  روي بـر  برنامـه  این همچنین. شد ارایه 2012 می هشتم در نیز ویندوز و بري بلک روي بر برنامه این

  .است شده ارایه مرور به نیز هوشمند هاي تلفن عامل هاي سیستم

  وایبر امکانات و ها قابلیت 7-2- 15-1- 3

 اینترنت، وسیلههب مکالمه اس او آي و اندروید عامل سیستم روي بر برنامه این اصلی هاي قابلیت

 جدیدآ است. گرفته قرار کاربران اختیار در رایگان کامالَ برنامه این است. متن ارسال و شکلک عکس، ارسال

 باید برنامه این در نام ثبت براي است. کرده فراهم خود 5 نسخه در را ویدیویی مکالمه ارسال امکان نیز

 اعالم کاربر به برنامه به ورود کد کوتاه، پیام یک توسط و شود اعالم آن به شخص همراه تلفن شماره

 تبلت یا و شخصی کامپیوتر برروي را برنامه همراه تلفن همان توسط توانند می کاربران همچنین شود. می

 دفترچه از استفاده با وایبر کنند. استفاده آنها همگی در برنامه این از اشتراکی صورتبه و کنند نصب خود

 را دارند قرار تلفن دفترچه در و کرده نصب را فوق افزار نرم که افرادي سایر همراه تلفن در موجود تلفن
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 اجازه افزار نرم این جدید نسخه دهد. می قرار فوق افزار نرم در دوستان لیست در را هاآن و کرده شناسایی

 قابل هزینه پرداخت با ها شکلک این از برخی. دهد می کاربرانش به نیز را جدیدي هاي شکلک کردن اضافه

 همه گفت توانمی دیگر و نیست آشنا وایبر با اندروید دنیاي کاربر کمتر  .هستند رایگان نیز برخی و دریافت

 و کرد باز جا کاربران میان در زیادي بسیار سرعت با خود نظیربی هايقابلیت با افزارنرم این. هستند وایبري

 در چیزي وایبر شد. سرعت گیر همه و گذاشت عرصه به پا اندروید هاينگارش اولین از وایبر شد. محبوب

 دو این کنیم نگاه موشکافانه اگر شاید هرچند است ”اپ واتس“ یعنی رقیب افزارنرم نظیربی سرعت حدود

 افزارهانرم ترینکامل از یکی خود فراوان امکانات با وایبر افزارنرم! هستند یکدیگر دوست بلکه نیستند رقیب

، زیبا کاربري رابط. هستیم آن شدن ترکامل شاهد افزارنرم این بروزرسانی هر در که باشدمی زمینه این در

- ویژگی بسیاري و دیتا انتقال میزان به توجه با ارتباط مطلوب کیفیت، ارتباط برقراري در باال بسیار سرعت

 در اساسی تغییر شاهد افزارنرم این اخیر هاينسخه در. آیدمی شمارهب افزارنرم این هايزیبایی از دیگر هاي

 در قطعأ که است شده اضافه نیز اپراتورها به وایبر از ارتباط برقراري امکان حتی که ایمبوده افزارنرم این

 و هاشکلک. است برخوردار خاصی محبوبیت از وایبري مکالمه چنانهم نیست. اما استفاده قابل ایران

 الین و چت وي همچون بزرگانی با رقابت قابل آرام آرام و است نواز چشم بسیار وایبر جدید هايبرچسب

 استفاده آیفون یا و آندروید از که خود دیگر دوستان با توانید می برنامه این بود. با خواهد زمینه این در

 این امکانات بفرستید. تمام همبه کوتاه پیام و کنید برقرار رایگان تلفنی تماس اینترنت بستر روي بر کنند می

 ندارد. وجود نیز نام ثبت به نیازي شد. نخواهد داده نمایش نیز تبلیغی هیچ و است رایگان درصد 100 برنامه

 نظر در را اطالعات انتقال هزینه باید کنید می استفاده GPRSاز  بود. اگر خواهد شما تلفن شماره شما شناسه

  .بگیرید
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  وایبر مالکان و درآمد منابع 7-3- 15-1- 3

 وب روي کـه  وایبـر  کمپـانی  کـه  کـرد  تاییـد  دنیـا  در اینترنـت  خدمات هايکمپانی بزرگترین از یکی

 اسـت.  خریده دالر میلیون 900 قیمت به را دهدیغیره م و پیامک و تلفنی گوي و گفت و چت هايسرویس

-تخصصـی  هـاي  نسخه خرید این با شود می محسوب ژاپن مخابراتی هاي غول از یکی که بزرگ شرکت این

 برابـر  دو را وایبـر  شـبکه  کاربران تعداد تواند می که کند می تولید آسیا شرق براي را افزار نرم این، شده سازي

 مـدیر . ؟! نشـده  منتشر آن از اطالعاتی که داراست هم دیگري درآمده منابع وایبر مطمئناً که ذکر به الزم. کند

 عمـالً  خود نوع در چت جدید افزارنرم یک تولید: (گفت معامله این درباره دارد نام میکاتانی که کمپانی این

  کردیم). خریداري را محبوب نسخه یک ما دلیل همینبه و  شد می محسوب ممکن غیر

 وسـعت  بـزرگ  خریـد  ایـن  با و بود خریده را کی وي و وي تی ووآکی کوبو، قبالً ژاپنی کمپانی این

 کمپـانی  دهـد. حـاال  مـی  گسترش پیش از بیش را اینترنت روي تلفنی تماس محیط و مجازي فضاي در خود

 وایبـر  ماننـد  هـایی ورودیـه  از بایـد  دیجیتـال  دنیـاي  در جدید کار و کسب به ورود که فهمیده راکوتن ژاپنی

  .بپردازد آن بابت دالر میلیون 900 شده حاضر و بگذرد

  وایبر کاربران میزان وضعیت 7-4- 15-1- 3

 هايپلتفورم بزرگترین از یکی و داشته خود دیتابیس در کرده نام ثبت کاربر میلیون 300  از بیش وایبر

 دیتـابیس  در شده ثبت کاربر میلیون 221 راکوتن داراست.  جهان در را موبایل روي اینترنت طریق از تماس

-بـه  اشژاپنی رقیب کهحالی کند. درمی خود آن از را کاربر میلیون 500 رقم میلیون 300 این با که دارد خود

  .است ترقی و رشد حال در سرعتبه و داشته جهان سراسر در کاربر میلیون 350 الین نام

 باشـد.  داشته کاربر الکترونیک تجارت بازار در بیشتر چه هر تا کندمی تالش که ژاپنی کمپانی راکوتن

 دور خـاور  و شـرقی  آسیاي در بیشتر که وایبر کاربران آمار و بازار بررسی با شرقی آسیاي بزرگ شرکت این



80 
 

 تایلنـد  و هنـد  و چـین  چـون  نوظهوري اقتصادهاي میان در را پایش جاي تا زد وایبر خرید به دست بودند،

 بنابراین. است کننده اغوا شرکتی هر براي آن رشد روبه بازار و شرقی آسیاي زیاد بسیار جمعیت کند. محکم

  کنند.می زندگی شرقی آسیاي در بیشترشان که یابد می دست کاربري میلیون 300 به وایبر خرید با راکوتن

 افـزار  نـرم  و اسـراییلی  تـانگوي  دارد. سرسخت اسراییلی و ژاپنی رقیب دو وایبر رقابت، این از فراتر

 350 اکنون آمد، بازار به وایبر از پس سال یک که افزارينرم الین، دارند. وایبر از بیشتري کاربران ژاپنی الین

 رسمی اشتراك میلیون 10 هریک اسپانیا و اندونزي میلیون، 15 هریک تایوان و تایلند در و دارد کاربر میلیون

 کـه  اسـت  ذکر شایان. کند هم این از ترسخت را بازارها این سر بر رقابت تواندمی وایبر خرید بنابراین دارد.

 فـردي  شرکت این موسس .دارند سکونت روسیه و متحده ایاالت استرالیا، در وایبر کنندگان مصرف ترین بیش

 ژاپنـی  شرکت به دالر میلیون 900 ارزش به 2014 سال در که بود ”مارکو تالمون“ نام به اسرائیلی -آمریکایی

 بررسـی  قابل خود جاي در که دارد وجود کشور در فرد این درباره مختلفی هاي دیدگاه البته. فروخت راکتون

 است.

شـود کـه بـا ایـن      هاي اجتماعی مجازي درآمده و کمتر کـاربري پیـدا مـی    وب به تسخیر شبکهدنیاي 

ها در بـین کـاربران اینترنتـی متفـاوت اسـت.       کارگیري این شبکه باشد. نحوه بهابزارهاي جدید مواجه نشده 

هدف کـاربري، میـزان سـواد و تخصـص و مـوارد دیگـر، ممکـن اسـت از          ،کاربران برحسب نوع دسترسی

دیگـري در    کننـده  ملیت کاربران یا کشور محل سکونت آنها نیز عامل تعـین  .هاي متفاوتی استفاده کنند شبکه

هاي اجتمـاعی   ي کاربران کشورهاي مختلف دنیا از شبکه استفاده  هاي اجتماعی است. نحوه کارگیري شبکه به

گلوبـال وب   .شـده اسـت   بررسـی  (Global Web Index) سایت گلوبـال وب اینـدکس   تازگی توسط وب به

ها را در نقاط مختلف دنیا سـنجیده   ها و استفاده از آمارها نحوه استفاده از این شبکه ایندکس با انجام پژوهش

کشورهاي مختلف دنیا نیز سنجیده شده تـا  در  هاي اجتماعی اي ارائه کرده است. نفوذ شبکه و در قالب نقشه
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درصـد نفـود شـبکه هـاي      1-3شـکل   .شـوند دارنـد مشـخص    کشورهایی که در این زمینه موقعیت بهتـري 

 اجتماعی را در بین کشورهاي جهان نشان می دهد.

  هاي اجتماعی در کشورهاي مختلفدرصد نفوذ جهانی شبکه :1- 3 شکل 

  
]www.ccw.ir[   

 .هاي اجتمـاعی مشـخص شـده اسـت     سه نوع فعالیت کاربران شبکه ،2-3در شکل  شدهنقشه ترسیم 

هاي کاربري سـه فعالیـت اصـلی هسـتند کـه       گذاري محتوا، ایجاد و عضویت در گروه اشتراك به ، ارسال پیام

  .هاي اجتماعی به آنها مشغول هستند کاربران در شبکه

دهند و این سـه   تري را در اختیار کاربران قرار می هاي بسیار گسترده ها قابلیت البته انواع مختلف شبکه

هـاي   تفـاوت  ،نقشـه  .آنهـا مشـترك اسـت     ها دانست که در همه ترین کاربرد شبکه توان عمومی میفعالیت را 

در برخی کشورها کـه اغلـب آسـیایی    مثالً  .دهد معناداري را بین استفاده کاربران کشورهاي مختلف نشان می

گـذاري محتـوا عمومیـت دارد و درصـد قابـل       اشـترك  مالزي و هند کاربرد به ،اندونزي ،مانند فیلیپین ،هستند

  .در این فرآیند مشارکت دارند )درصد 60بیشتر از (توجهی از کاربران 
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  بین مناطق مختلف دنیاآنها مقایسه : نوع فعالیت کاربران شبکه هاي اجتماعی و 2- 3 شکل 

  
 [www.ccw.ir]  

این  .هاي کاربري نیز درصد قابل توجهی دارد کاربرد ایجاد و عضویت در گروه ،در بیشتر این کشورها

  .ترین فعالیت کاربران ارسال پیام و ایمیل است جدي ،در حالی است در اغلب کشورهاي اروپایی

هاي نفتی حـرف اول   چاه ،سال پیش 20گفت:  س جمهوریمعاون علمی و فناوري رئ1 فر ورنا ستاريس

مایکروسافت و  ،هاي اندیشه محور چون گوگل زدند اما نه تنها امروز که آینده در دست شرکت را در دنیا می

که مـا  تجلیل از فروشندگان و تولیدکنندگان برتر صنایع دستی با اشاره به این در مراسم وي .بوك است فیس

پول حاصل از نفت در  .گردد گفت: این مشکل به نفت و اخالق نفتی برمی ،یک مشکل فرهنگی جدي داریم

ایـن مسـئله بـالي     .پس دغدغه توجه به صادرات غیرنفتی و پرورش فکر و اندیشه را نـداریم  ،جیب ماست

معاون علمی رئیس جمهور گفت: ما دانشگاه نفتی داریم که تمام پـول خـود را از دولـت     .ما شده استجان 

نفـرین   «عنـوان  ن همان چیزي است که در اقتصاد بهای .کارمندان دولت شوند ،التحصیالن آن گیرد تا فارغ می

  .شناسیم می»  منابع

                                                
1 http://www.khabaronline.ir/detail/397154/society/education 
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  هاي تحقیقیافته
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  هاي اجتماعیمفهوم شبکه1-4 

  هاي اجتماعی و مفهوم امنیتشبکه1-1-4  

موجـب پدیـدار    ،ي گذشـته ي الکترونیک و رایانه در چنـد دهـه  نوین در عرصه هايش فناوريگستر

-ماهواره و بـازي  ،تلفن همراه ،اي از جمله اینترنترایانههاي الکترونیکی و شدن انواع واقسام لوازم و برنامه

نـدگی بشـر را چنـدین    هـا ز پذیر است که این تحوالت و پیشرفتانکارنا .اي در جهان شده استهاي رایانه

هاي نـوین غافـل   هاي ناشی از این فناوريتوان از آسیباما در آن سوي سکه نمی ،تر نموده استبرابر آسان

هـا و کارکردهـاي متعـدد و     ترین ابداعات بشـر در قـرن اخیـر بـا قابلیـت      عنوان یکی از مهمبه اینترنت .ماند

مبنـا و  . هاي مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیرات مثبت و منفی خـود قـرار داده اسـت    بخش ،اش گسترده

ر عرصـه  هـاي سراسـر دنیـا و ایجـاد تحـول د      برداشتن فاصله جغرافیایی میـان انسـان   ،هدف اصلی اینترنت

-رد روزي جنبـه اجتمـاعی اینترنـت بـه    کـ  کس تصور نمی که هیچات و تبادل اطالعات است. در حالیارتباط

در میـان اشـکال   . هاي اجتماعی اینترنتی پا به عرصـه وجـود بگـذارد    صورت کاربرد اصلی آن درآید و شبکه

سوم تا االن موقعیـت واالتـري پیـدا    ي هزاره عنوان پدیدهبه ،هاي اجتماعی؛ شبکهمختلف استفاده از اینترنت

امنیت ملی عبارت اسـت از تصـویري تجسـمی از وضـعیتی آرمـانی در یـک کشـور کـه در آن         ت. کرده اس

ارتباطات مشروع بـا   هاي مجاز خود را انجام دهند ووضعیت مردم بتوانند بدون وقفه یا اختالل همه فعالیت

سازند. این وضعیت معیاري بـراي سـنجش وضـعیت امنیتـی      منظور تبادل کاال و خدمات برقراردیگران را به

  .)1394(اسکندري،  موجود در جامعه است

با توجـه بـه نبـود سـازوکار      .شود از آن دوري جستاي است که نمیفضاي مجازي و سایبري پدیده

 ملـی  امنیـت  حفـظ  و ارتقا جهت باید این خطر را با مطالعه هوشمند و تبدیل آن به ابزاري ،جدي در داخل

اگر دچار این معضل . هیچ بخشی از جامعه نباید دچار پیش افتادگی یا پس افتادگی شود .استفاده کرد کشور
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شود جامعه به سمت عدم تعادل پیش خواهد رفت. این عدم تعادل باعـث بـه مخـاطره افتـادن امنیـت ملـی       

    .خواهد شد

  هاي اجتماعی و امنیت ملیشبکه1-1-1-4  

دلیـل ضـعف   لکـن بـه   .داراي پتانسیل قوي براي ارتقاي امنیت اجتمـاعی هسـتند  هاي اجتماعی  شبکه

-هـا بـه   این شـبکه ، گذاري منسجم و دراز مدت معرفتی و نیز شناخت غلط از محیط مزبور و فقدان سیاست

اجتمـاعی   -یـک فعـال فرهنگـی    شـوند.  ترین ابزارهاي تهدید امنیت ملـی محسـوب مـی    عنوان یکی از مهم

کنـد کـه بـه نفـرت انگیزتـرین      آن را عنکبوب چموشی معرفی می ،هاي اجتماعیوصیف شبکهامریکایی در ت

 ،ها در ابعـاد وسـیع  اي پنهان حیات فردي انسانهترین الیهبه سرکشی و جاسوسی از خصوصی ،شیوه ممکن

 ،هـا حکومـت اما مواردي رخ داده است کـه  این شاید در نگاه اول یک برداشت بدبینانه باشد؛  .اشتغال دارند

براي اعمال سلطه و سرکوب خود بر مخالفان و  ،هاي جاسوسی و نهادهاي استخباراتیشبکه ،هاي سلطهنظام

  . اندي اجتماعی، مورد تهدید قرار دادههاتفاده از شبکهمنتقدان، آنها را با اس

ف گرفته شده و هد ،هاي اجتماعیاز رهگذر شبکه ،ها شاید بیشتر از منتقدان آنحکومت ،با این حال

هـاي سیاسـی و   افـراد و چهـره   ،علیـه حاکمـان  اي اجتماعی کـه در برخـی کشـورها بر   هموج .اندآسیب دیده

ها را به سـتیز بـا   در برخی موارد، حکومت ،اجتماعی شکل گرفته و دامنه آن به دنیاي واقعی نیز کشیده شده

 ،هاي خیابـانی در ترکیـه  در جریان اعتراض ،همین چندماه پیش مثالً .هاي اجتماعی واداشته استخود شبکه

-ر قندوز بـه در افغانستان و در پی سقوط شه اخیراً .هاي اجتماعی را فیلتر کردبرخی از شبکه ،رژیم اردوغان

هواپیماهاي امریکـایی   حمله مرگبار ،هاي امنیتی دولت و در ادامه آنست طالبان و زیر سؤال رفتن سیاستد

اعتمـاد،  (منتشر شـد  ،کومتح گیران امنیتیوسیله تصمیمبوك بهشهر، شایعه فیلتر فیساي در این بر شفاخانه

1394.(  
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ایـن   .اي داشـته باشـند  ردهاي مثبت و منفی دوگانـه توانند کارکهاي اجتماعی میشبکه ،با این حساب

آورنـد و  درمی ه یک رسالت فراگیر و همگانیدهی را به مثابخبرنگاري و اطالع ،ها از یکسو خبررسانیشبکه

کنند و از جانب دیگر، منتشر می ،خبر را به دورترین نقطه زمین ،در یک آن ،بدون تمهیدات سنتی خبررسانی

کنند و در نتیجـه بـه پریشـانی روان    گیر، شایع میهاي همهواقع نما را در قالب واقعیتگاه شایعات کذب و 

هـا هـم   ی از استفاده افراطی از این شبکهرهنگی ناشهاي فآسیب. شوندمنجر می ملی،جمعی و تهدید امنیت 

کم نیست؛ از تقلیل علم و دانایی و خرد به مثابه ابزارهاي سـهل الوصـول و در دسـترس همگـان تـا شـیوع       

جاي تفکر و خرد و آگاهی واقعی و عدالت در بیـنش  سطحی نگري و عقده گشایی به ،پوپولیزم، عوام زدگی

افزاري تهدید  هاي نرم ترین جنبه از مهم ،هاي دگرخواهانه عی جدید و هویتهاي اجتما جنبش (همان)و کنش

 ،هـاي ارتبـاطی جدیـد و تغییـرات اجتمـاعی      تا بـا تکنولـوژي   ،ها تالش دارند این جنبش .امنیت ملی هستند

عنـوان سـربازان جدیـد جنـگ نـرم      هاي اجتماعی به شبکه ،در برخی مواقع. سیاسی و فرهنگی سازگار شوند

-همـاهنگی و سـازماندهی تجمـع    ،هاي غربی، اقدامات خود را به فضاي واقعی جامعه نیز سرایت داده دولت

آمیـز   اي از رخدادهاي اعتـراض بخش عمده. گیرند هاي سیاسی و اعتراضی را بر ضد دولت هدف برعهده می

پوشش غیرواقعی  .در فضاي سایبر ساماندهی شد ،هاي پس از انتخابات ریاست جمهوري دهمطی ماه ،ایران

دخالت آشکار بعضی سیاسـتمداران و   ،هاي غیرقانونی، توهین و فحاشی ها و دعوت به تجمع خبري اغتشاش

هـاي کـاربرد   از جملـه نمونـه   ،هـاي موجـود  خلی ایران و دامـن زدن بـه نـاآرامی   دولتمردان غربی در امور دا

 .هاي اجتماعی مجازي علیه امنیت کشورمان است شبکه

تـوییتر   ایرانیان همچنین از .قش مهمی در گردآوري کمک و حمایت براي معترضان داشتبوك ن  فیس

اسـتفاده   ،هـا و ویـدیوهاي معترضـان بـود     ها و صفحات وبـی کـه حـاوي عکـس    براي لینک دادن به وبالگ

نهـا را  ماهیت غیرمتمرکز ابزارهایی چون توییتر کنتـرل آ  « ،به گفته رابرت فایرز، مدیر مرکز برکمن .کردند می
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شـماري هسـتند کـه مسـدودکردن آنهـا موجـب        زیرا داراي منابع اطالعاتی بی». سازد براي دولت مشکل می

قـش مهمـی در سـازماندهی بـه     نتوانـد   بنـابراین مـی   .شـود  بدنامی و واکنش جمعی در افکـار عمـومی مـی   

  .هاي جمعی داشته باشد اعتراض

  امنیت جهانیهاي اجتماعی و شبکه2-1-1-4  

ها دیگـر  چرا که دولت ،که اکنون حاکمیت مطلق به ویژه در عصر جدید وجود خارجی ندارددر حالی

بنابراین با ورود به عصر جهانی شـدن طـی    .توانند تمامی امور شهروندان را تحت کنترل خود نگه دارند نمی

دهد و مفهـومی پساوسـتفالیایی    از دست میمفهوم وستفالیایی خود را  الملل تدریجاً هاي اخیر امنیت بین دهه

باشـند؛ در مقصـد    در دیدگاه جدید بازیگران فروملی و فراملی نیز منشا تهدیدات مـی . گردد جایگزین آن می

گیرند؛ امنیت بازیگران چنان بـه   ها بلکه بازیگران غیر دولتی نیز مورد توجه قرار می دولت تهدیدات نه صرفاً

الملـل   جاي امنیت بینون امنیت جهانی یا امنیت بشري بهاز اصطالحاتی چ ،رخیخورد که ب همدیگر گره می

الملـل   ها تنها مسئوالن تامین امنیت بینالملل، دیگر فقط دولت ع به امنیت بینیدر نگرش وس .کنند استفاده می

للی هر یـک بـه سـهم    الم الملل از فرد گرفته تا بزرگترین نهادهاي بین تمامی بازیگران صحنه نظام بین .نیستند

  .)1391نورانی، ( باشند خود در تامین امنیت جهان سهیم می

اي توسـعه یافتـه اسـت کـه در     گونهمروزه گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات و کاربردهاي آن بها

نـوعی  اقتصادي و حتی سیاسی به ،فرهنگی ،تمامی ابعاد زندگی انسان وارد شده و اکثر فعالیت هاي اجتماعی

، حـداقل در جوامـع پیشـرفته   ، امروزه بدون توجه به فناوري اطالعات و کاربردهاي آن .اندآن وابسته شده به

ن یـک  عنواهاي اجتماعی مجازي بهدر چنین فضایی نقش شبکه .آیدنظر میزندگی دشوار و گاهی ناممکن به

 .گرفته است شدت مورد توجه مسئولین امنیتی کشورها قرارپدیده جدید و تاثیر گذار به

پلیس بین المللی اینترپل در سطح جهانی و پلیس کشورهاي مختلف در سطوح ملـی نگـران توسـعه    
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شاید تغییرات  .ها تسلط پیدا کنندسریع این پدیده نوظهور بوده و تالش دارند یا آنها را فیلتر کرده و یا بر آن

فناوري اطالعات  ایجاد شده در طول یک دهه گذشته با کل تغییرات زندگی بشر در طول تاریخ برابري کند!

عنوان ابزار تسهیل کننده و هم توانمندساز نقش بزرگی در توسعه امنیت و و ارتباطات و کاربردهاي آن هم به

-براي حفظ امنیت ملی، پلیس باید دانش الزم بـراي بـه  لذا در هر زمان  .در مواردي ناامنی در کشورها دارند

ـ  .هاي مرتبط به مسئولیتش داشته باشدرسانی خود را در زمینهروز ورد توجـه پلـیس در   یکی از موضوعات م

وجـه داشـت   بایـد ت  .باشدمی جهانیهاي اجتماعی و تاثیر آن در امنیت ملی و بالتبع امنیت زمان حاضر شبکه

یـع  مصـرف کننـدگان و توز   ،تـرین تولیـد کننـدگان   مـردم مهـم   ،هاي اجتماعی استکهکه آینده متعلق به شب

هـاي اجتمـاعی چـالش اصـلی     شـبکه  .هاي اجتماعی مجازي خواهند بـود کنندگان اطالعات در محیط شبکه

هـا و  باشند و عـدم توجـه نهادهـاي پلیسـی و امنیتـی بـه فرصـت       ها در امنیت جامعه اطالعاتی میحکومت

  .)1391نورانی، ( براي جامعه در پی داشته باشد تواند مشکالتیمی ،ها دارنداین شبکه تهدیداتی که

درصـد   78طـور متوسـط   دهد که بـه  نشان می Panda Security هاي شرکت امنیتی جدیدترین بررسی

 ،بازاریـابی  ،منظـور انجـام تحقیقـات مختلـف    بـه  ،متوسط و بـزرگ جهـان   ،هاي کوچک ها و سازمان شرکت

  (همان). کنند هاي اجتماعی پربازدید استفاده می رسانی و نیز سنجش موقعیت تجاري خود از شبکه اطالع

مشـکالت امنیتـی و    ،هـا در اغلـب مـوارد    هاي امنیتی ایـن شـرکت   اي و سیاست اما راهبردهاي رسانه

بـر   .گیرنـد  نمـی  هـاي اجتمـاعی را در نظـر    هاي جدي ناشی از دسترسی مداوم و کنترل نشده به شبکه بحران

توانـد سـه بخـش مهـم هـر       هاي اجتماعی مـی  هاي ناامن و کنترل نشده به شبکه دسترسی ،اساس اعالم پاندا

  .شدت تهدید کندیم تجاري و حیثیت سازمانی را بهحر ،سازمان یعنی امنیت
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  هاي اجتماعی و هویتشبکه2-1-4  

  هاي اجتماعی و هویت ملیشبکه1-2-1-4  

هـاي جدیـدي تشـکیل    شود تا اجتماعات و هویـت ارتباطی و اطالعاتی موجب می نوینهاي فناوري

هـا را در  آورد و هویـت وجود مـی هاي فرد بهتغییراتی را در برداشت ،شود. وسایل نوین اطالعاتی و ارتباطی

 .دهد که با گذشته بسیار متفاوت و حتی گاهی مغایر استاي قرار میوضعیت تازه

مبـین هویـت    ،جامعه اطالعـاتی  .کندملیتی شدن حرکت می جازي در مسیر فراهویت در اجتماعات م

نشـان   ،دیگر نزدیک بودن افراد از نظر مکان ،در این جامعه .ثبات، تغییرپذیر و منعطف انسان جدید استبی

توانند با هم ارتباط داشـته و احسـاس نزدیـک    د در کشورهاي مختلف میها نیست و افرادهنده صمیمیت آن

-بـه  ،دلیل ظهـور اجتماعـات مجـازي   به ،هویت ملی در جامعه اطالعاتی .ودن و هویت یکسان داشته باشندب

عالیـق و   ،در اجتماعات مجازي معموالً افراد حداقل در یک چیز اشتراك دارنـد و آن  .شودشدت تهدید می

هـا  دسترسی به اطالعات است، هویـت آن  این منافع که همان .کندها را دور هم جمع میکه آن منافعی است

هـویتی   «هویـت افـراد در اجتماعـات مجـازي      .سازد؛ هویتی که مدام در حال تغییر و ناپایـدار اسـت  را می

هویـت افـراد را در اجتماعـات     ،فرهنگ ملی و نـژاد  ،کشور ،زبان بومی و محلی ،است و سرزمین»  دیجیتال

ات مختلف افـراد را دور هـم جمـع    محدود و در حوزه موضوع ،عی؛ بلکه منافع مقط کنندمجازي تعیین نمی

  .)1393نامه جامه، ( سازدها را میکند و هویت آنمی

-انسان ـ رایانه هستند و موجب مـی   هاي فردي شدن و مبتنی بر تعامل فرديرسانه ،هاي جدیدرسانه

ز زمینه عملـی زنـدگی خـود دور    گیر، منزوي و کم تحرك شده و کم کم ابیش از پیش گوشه هاشوند انسان

شـود کـه اجتماعـات در جهـان     موجـب مـی   ،گیري اجتماعات در فضاي مجازيعبارت دیگر شکلبه .شوند

 متکثـر و متنـوع   ،این بدان معناست که منبع هویت بخشـی افـراد   .اهمیت شودرنگ و بیتدریج کمبه ،واقعی
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  .شودجامعه به تدریج تضعیف میماعی یک همین جهت هویت ملی و انسجام اجتشود و بهمی

کارشناسـان   .شـود  شـدت تهدیـد مـی   م هویت ملـی در اجتماعـات مجـازي بـه    روی ر چه به جلو میه

زیرا هویت افراد در  ،دانند ارتباطات و رسانه، اجتماعات مجازي را تهدیدي جدي براي اجتماعات واقعی می

هویـت افـراد را    ،فرهنگ ملی و نـژاد  ،کشور ،زبان بومی ،سرزمین .اجتماعات مجازي، هویتی دیجیتال است

کند و هویـت آنهـا    بلکه منافع مقطعی در حوزه موضوعات مختلف افراد را دور هم جمع می ،کنند تعیین نمی

رو شوند، هـم فضـایی    شود تا افراد با دوگانگی روبه هاي نوین ارتباطی باعث می در واقع فناوري .سازد را می

کنند و  شان را بدون آگاهی دیگران رد و بدل می هاي ي خود داشته باشند پیامخصوصی در فضاي مجازي برا

گیـري از امکانـاتی    یعنی بـا بهـره   ،ها فضاهاي شخصی را به معرض دید همگان قرار دهند شکنی هم با حریم

تـدریج   اي از روابط با یکدیگر داشته باشـند؛ بنـابراین بـه    وگو شبکه گسترده هاي گفت بوك و اتاق مانند فیس

هـاي اجتمـاعی یـا حتـی      عنوان مثال اگر به شبکهبه .شوند هاي سنتی و بهنجار روابط از هم پاشیده می شبکه

خـوبی ایـن تفـاوت را    نگـاهی داشـته باشـیم بـه     غیره هاي مجازي اجتماعی مثل کلوپ یا نگارخانه و شبکه

تعلـق بـه فضـاي    اند کـه م  گذاشته هایی را اغلب دختران و پسران جوان در پروفایل خود عکس .توان دید می

گذارند. این روند گاهی شـدیدتر و بـدون    راحتی آلبوم خود را در اختیار دیگران میشخصی آنهاست ولی به

  .شود قید و بندتر هم دیده می

  هاي اجتماعی و هویت دینیشبکه2-2-1-4  

سـاخته و دگرگـونی   هـاي اجتمـاعی را متحـول    ارزش ،بوكمجازي همچون فیسهاي اجتماعی شبکه

چنانچه به گفتـه مـارك    .اندوجود آوردهها بهگیري هویت دینی افراد و گروههاي شکلرا در شیوهاي گسترده

 ،در دوره جدید اینترنت و ارتباطات الکترونیک بر جامعه سـیطره دارد »  ها عصر دوم رسانه «پاستر در کتاب 

افـراد بـه سـمت      در اجتماعـات مجـازي هویـت    .سازند یاین اجتماعات مجازي هستند که هویت افراد را م
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  .)1392محمدي، ( شود فراملیتی است و کمتر به هویت ملی یا دینی بهایی داده می

پـیش  هاي مغـرض بـا اهـداف از     افراد و گروه ،ها هاي اجتماعی اینترنتی نیز مانند سایر رسانهدر شبکه

گـاه  . نماینـد ینی و حمله به اعتقادات مذهبی میات ضد داقدام به تبلیغ ،هاي مخصوصتعیین شده و با شیوه

زدایی و حملـه  دین ،هاصلی گردانندگان برخی از این شبکهیابیم که هدف ایابی در میپس از تحقیق و ریشه

  .به مقدسات بوده است

  هاي اجتماعی و هویت جهانیشبکه3-2-1-4  

د. جامعـه اطالعـاتی، مبـین هویـت     کنمیزي در مسیر فراملیتی شدن حرکت هویت در اجتماعات مجا

-یک بودن افراد از نظر مکان، نشاندیگر نزد ،در این جامعه .ثبات، تغییرپذیر و منعطف انسان جدید استبی

توانند باهم ارتبـاط داشـته و احسـاس نزدیـک     یست و افراد در کشورهاي مختلف میها ندهنده صمیمیت آن

-بـه  ،دلیل ظهـور اجتماعـات مجـازي   به ،ت ملی در جامعه اطالعاتیبودن و هویت یکسان داشته باشند. هوی

عالیـق و   ،در اجتماعات مجازي معموالً افراد حداقل در یک چیز اشتراك دارنـد و آن  .شودشدت تهدید می

ه اطالعات است، هویت آن هـا  این منافع که همان دسترسی ب .کندها را دور هم جمع میمنافعی است که آن

  .)1393نامه جامه، ( هویتی که مدام در حال تغییر و ناپایدار استسازد؛ را می

گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه  ،هاي فضاي مجازيترین ویژگیاز مهم

؛ هاي مختلف حضـور داشـته باشـند   گروهتوانند در در فضاي مجازي در عین حال که می افراد .عمومی است

شـود  باعث مـی  ،نبود مراتب قدرت در فضاي مجازي .از دیگران و تنها نیز حس کنندتوانند خود را جدا می

همواره تحت تأثیر عواملی چون جبر  ،قدرت انتخاب افراد ،در جهان واقعی .فردیت افراد در جمع حل نشود

افراد محدود بوده است؛ اما در جهان مجازي این مرزها وجود ندارد و  غیره حکومت و ،فرهنگ ،زمان ،مکان

  .توانند در مقیاس جهانی دست به انتخاب بزنندمی
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  هاي اجتماعی و ژئوپلیتیک جمهوري اسالمی ایرانشبکه2-4  

  هاي اجتماعی و تحوالت امنیت ملی جمهوري اسالمی ایرانشبکه1-2-4  

الکترونیـک  در دوره جدید که اینترنت و ارتباطـات   کندتاکید می» هاعصر دوم رسانه«مارك پاستر در 

مجـازي هسـتند کـه    این اجتماعـات   ،عبارت دقیق کلمهها و اطالعات و یا بهاین داده ،در جامعه سیطره دارد

هـاي بشـر امـروزي    طی در اثر تغییراتی که در برداشتسازند وسایل نوین اطالعاتی و ارتباهویت افراد را می

بـا گذشـته    دهند که متفـاوت و حتـی مغـایر   قرار میاي تازه ها را در وضعیت کامالًآورند، هویتوجود میهب

در واقع ارتباطی . کندهویت در اجتماعات مجازي جامعه اطالعاتی در مسیر فراملیتی شدن حرکت می. است

درك جدیـدي از   فهـم و  انـدازي از چشـم  ،گیـرد ارتباطی و اطالعاتی جدید شـکل مـی   وسایلبه ءکه با اتکا

جـان   ،هاي گفتار و عملکرد که به لحاظ تاریخی محسوس انـد بنديصورت سازد که درذهنیت را آشکار می

تغییرپذیر، منفعل و تکه تکه  ،اي چند الیهعنوان پدیدهطات راهگشاي نگریستن به انسان بهاین ارتبا .می گیرد

 .سـتیزد کند که با هرگونـه تثبیـت هویـت مـی    اي طراحی میگونهاي که شکل دادن خویش را بهپدیده .است

هـایی  در این جامعه بسا انسان .تغییرپذیر و منعطف انسان جدید است ،ثباتجامعه اطالعاتی مبین هویت بی

ها و حتی هموطنان خود احساس قرابت نداشته ولی با فرد دیگـري  ها و همشهريها، هم محلیکه با همسایه

دلیـل ظهـور   ه اطالعـاتی بـه  هویت ملـی در جامعـ   .در اقصا نقاط جهان احساس هویتی یکسان داشته باشند

در واقع  .اجتماعات مجازي تهدیدي براي اجتماعات واقعی است ،شودشدت تهدید میاجتماعات مجازي به

 آن عالیق و منافعی است کـه آنهـا را   و یک چیز اشتراك دارند افراد حداقل در در اجتماعات مجازي معموالً

هـویتی کـه    .سـازند ه اطالعات است، هویت آنها را مـی باین منافع که همان دسترسی  .کنددور هم جمع می

  .)1388نشریه پگاه حوزه، (مدام در حال تغییر و ناپایدار است

شـود تـا   موجـب مـی  در ایـران   هـاي اجتمـاعی  هماننـد شـبکه   هاي نوین ارتباطی و اطالعاتیفناوري
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تلویزیون  ،بر صنعت چاپ اي که به ارتباطات مبتنیدر جامعه .هاي جدیدي تشکیل شوداجتماعات و هویت

سـودمند و خـود بسـنده در     ،صورت عاقلها را بهاي است که هویتگونهشیوه تولید به ،و تلفن متکی است

هـاي  هـا و هویـت  ذهنیـت  اي که ارتباطـات الکترونیـک سـیطره دارد   اما در جامعه اطالعاتی، جامعه .آوردمی

  .کندپراکنده ظهور میناپایدار، چند الیه و 

در دوره جدید که اینترنت و ارتباطات الکترونیـک   کندتاکید می»  هاعصر دوم رسانه«ك پاستر در مار 

مجـازي هسـتند کـه    این اجتماعـات   ،عبارت دقیق کلمهها و اطالعات و یا بهاین داده ،در جامعه سیطره دارد

هـاي بشـر امـروزي    در برداشت طی در اثر تغییراتی کهسازند وسایل نوین اطالعاتی و ارتباهویت افراد را می

بـا گذشـته    دهند که متفـاوت و حتـی مغـایر   اي قرار میتازه ها را در وضعیت کامالًهویت ،آورندوجود میبه

در واقـع   هویت در اجتماعات مجازي جامعه اطالعـاتی در مسـیر فراملیتـی شـدن حرکـت مـی کنـد.       . است

فهم و درك جدیدي  اندازي ازچشم ،گیردبه وسایل ارتباطی و اطالعاتی جدید شکل می ءارتباطی که با اتکا

جـان   ،اندهاي گفتار و عملکرد که به لحاظ تاریخی محسوسبنديسازد که در صورتاز ذهنیت را آشکار می

منفعل و تکه تکه  تغییرپذیر، ،اي چند الیهعنوان پدیدهطات راهگشاي نگریستن به انسان بهگیرد. این ارتبامی

 .سـتیزد کند که با هرگونـه تثبیـت هویـت مـی    اي طراحی میگونهاي که شکل دادن خویش را بهاست. پدیده

هـایی  در این جامعه بسا انسان .تغییرپذیر و منعطف انسان جدید است ،ثباتجامعه اطالعاتی مبین هویت بی

ان خود احساس قرابت نداشته ولی با فرد دیگـري  ها و حتی هموطنيها و همشهرمحلیهم ،هاکه با همسایه

دلیـل ظهـور   هویت ملـی در جامعـه اطالعـاتی بـه     .در اقصا نقاط جهان احساس هویتی یکسان داشته باشند

در واقع  .اجتماعات مجازي تهدیدي براي اجتماعات واقعی است ،شودشدت تهدید میاجتماعات مجازي به

منافعی است کـه آنهـا را    و آن عالیق و یک چیز اشتراك دارند داقل درافراد ح در اجتماعات مجازي معموالً

هـویتی کـه    .سـازند هویت آنها را مـی  ،این منافع که همان دسترسی به اطالعات است .کنددور هم جمع می
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 .)1388نشریه پگاه حوزه، ( مدام در حال تغییر و ناپایدار است

  جمهوري اسالمی ایرانهاي اجتماعی و امنیت اقتصادي شبکه1-1-2-4  

فواصل مکانی و تا حد زیـادي فواصـل زمـانی را درنوردیـده و لـذا در       ،جایی که فضاي مجازي از آن

 ،طور طبیعـی بنابراین به ،ي حضوري براي خرید کاال یا خدمات نیست دیگر نیازي به مراجعه ،بسیاري موارد

 ،مصرف منـابع سـوختی بـراي وسـایل نقلیـه     کاهش  .شود جویی می هاي اقتصادي صرفه در بسیاري از هزینه

کاهش ترافیک و به تبع آن کاهش استهالك وسـایل   ،خاطر ترددهاي کمتر وسایل نقلیهکاهش آلودگی هوا به

از  ،نبال آن آرامش روانی بیشتر براي افراد جامعـه دشهري و به وآمدهاي غیر ضروري درون کاهش رفت ،نقلیه

هاي هنگفت چاپ و  هزینه ،همچنین با گسترش نشر الکترونیک .آید می حسابها به جویی ي این صرفه جمله

شـدت کـاهش یافتـه و لـذا در اسـتفاده از منـابع زیسـت محیطـی الزم بـراي تولیـد کاغـذ نیـز             نشر نیز بـه 

  .آید عمل میهاي بسیاري به جویی صرفه

  :از هاي اجتماعی بر امنیت اقتصادي ایران عبارتندتأثیرات منفی شبکه

ي  تر امور روزمره آوري ارتباطات و اطالعات و نیز انجام بیش افزون فن ي روز توسعهبهبا توجه  .1

وستد  هایی که در محیط اقتصادي (داد خصوص فعالیتبه –آوري  جوامع انسانی از طریق این فن

 هاي مجازي و خرید و سفارش اجناس از طریق اینترنت، فروشگاه ،مجازي، تجارت الکترونیکی

ي وسیع اقتصادي و  ي نزدیک شاهد نوعی گسست و ایجاد فاصله در آینده - گیرد ) صورت میغیره

برخوردار از  هاي فقیر و کم مندي از تجارت الکترونیک با کشور هاي برتر در بهره تجاري بین قدرت

کافی ماندگی کشورهاي فقیر، ش ضمن عقب ،در نتیجه .لحاظ استفاده از فضاي اینترنت خواهیم بود

 .وجود خواهد آمدعمیق در محیط اقتصاد جهانی و تبادل و تعامل تجاري و بازرگانی به
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این فضا  در قانونی هاي چارچوب و رسمی مبادي از خارج در که اقتصادي هاي فعالیت ي جمله از .2

هاي  کارشناس و متخصص در زمینه ،سازي اعزام نخبگان و افراد کاردان تسهیل ،گیرد انجام می

کاریابی براي این افراد در فضاي مجازي و فراهم  .باشد ف اقتصادي به خارج از کشور میمختل

هاي  ها هزینه که براي هر یک از آن -هاي ملی به خارج از کشور ي مهاجرت سرمایه نمودن زمینه

راحتی تخصص و تجربیات خویش را زیادي صرف شده تا به تخصص دست یابند ولی متأسفانه به 

 - اند اي نشده گونه هزینه ها متحمل هیچ دهند که براي تربیت و تعلیم آن کشورهایی قرار می در اختیار

هاي بسیار  ها و فرار مغزها در درازمدت از آسیب خروج سرمایه .باشد ها می ي این فعالیت از جمله

 .گردد خطرناك براي کشور محسوب می

 هایی نامه زیادي، افراد ایمیل به که شود می مشاهده مجازي فضاي در گسترده طوربه اخیراً .3

 و شده انتخاب کشی قرعه یک در تصادفی طوربه که »شانس  خوش فرد«  عنوان تحت الکترونیکی

به این  ،افراد سودجو .شود ارسال می ،نکرده شده است شرکت اصالً که اي مسابقه یک ي برنده یا

ها مبالغی را  کرده و به ترفندهاي مختلف از آن عنوان طعمه استفادهاز این دسته از کاربران به ،وسیله

    نمایند. اخذ می

 گردد، می ترویج و شده فراهم آن بستر مجازي فضاي در که اقتصادي محیط هاي آسیب دیگر از .4

ها مبلغ زیادي پول از طریق  در این بازي .باشد می )باختبرد و (هاي آنالین قمار  ازيب وجود

بازي قمار در  ،شاید در شرایط عادي و حقیقی .شود جا می به هاي الکترونیکی جا ها و حساب کارت

یک محل کوچک و با افراد محدود امکان انجام آن وجود داشته باشد ولی متأسفانه در فضاي 

هرکسی بازي را انجام دهد و به این ترتیب تواند در هر نقطه از جهان و با  مجازي هر کاربر می
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ي کسب درآمدي  رود. قمار و بازي برد و باخت، زمینه گیري باال می طرز چشمگردش مالی بازي به

  .شود آید موجب می دست میگونه زحمت و تالشی به نامشروع را که بدون تحمل هیچ

  رانهاي اجتماعی و امنیت فرهنگی جمهوري اسالمی ایشبکه2-1-2-4  

سـلطه فرهنگـى عبـارت اسـت از      .سلطه فرهنگى است اجتماعی،هاي  شبکه یکى از کارکردهاى منفى

هـاي   هاى گروهـى از جملـه شـبکه    رسانه ،بر اساس این نظریه .هاى فرهنگى مبادله یک سویه عناصر و پدیده

 .اند کردههاى سیاسى و اقتصادى جهان تدوین  کنند که قدرت از سیاست دقیقى پیروى مى اجتماعی،

 ،است که از طریق آن دهنده نوعى نفوذ اجتماعى نشان ،به تعبیر هربرت شیلر، واژه امپریالیسم فرهنگى

رفتارهـا و سـبک زنـدگى خـود را بـه کشـورهاى دیگـر         ،هنجارها ،معلومات ،هاارزش ،یک کشور، تصورها

  .کند تحمیل مى

و کنـار   غیره از قبیل ماهواره و اینترنت و ا توجه به گستردگی و گسترش وسایل ارتباطی و اطالعاتیب

 .اي تبدیل شده که در آن زمان و مکان فشـرده شـده اسـت   ها جهان به مانند دهکدهرفتن مرزها و محدودیت

هاي مخـالف جمهـوري   ویژه قدرتههاي بزرگ بقدرت .این پدیده علیرغم مزایایی که داشته معایبی نیز دارد

بـا   .کننـد عنوان ابزاري تبلیغاتی علیه جمهوري اسالمی ایران استفاده میهخود باسالمی ایران از قدرت رسانه 

ها با تهاجم فرهنگی خود از یک سو هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با غرب این قدرتتوجه به تفاوت

 و با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی جهـت ایجـاد اخـتالف بـین اقـوام و مـذاهب در ایـران و دامـن زدن بـه         

اختالفات و بزرگ نمایی برخی از مشکالت از سوي دیگر در صدد به چالش کشیدن و ضربه زدن به امنیـت  

  .  )1388حصون، ( ملی جمهوري اسالمی ایران است

 از گیـرى  اى بـراي بهـره   شـده  هـاى حسـاب   برنامـه  ،ویژه آمریکابه ،هاى مهم سیاسى و اقتصادى قدرت

کاخ سفید در پنجم ژانویـه   .سلطه فرهنگى بر کشورهاى دیگر دارندهاي اجتماعی مجازي براى نفوذ و  شبکه
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افـزون بـر    ،منتشـر کـرد؛ در ایـن بیانیـه    »  استراتژى امنیت ملى در قرن جدید «اى را با عنوان  م. بیانیه 2000

 هترین ابزار دیپلماسى مردمى نـام بـرده و تصـریح شـد     عنوان مهماز اینترنت به ،یادآورى منافع حیاتى آمریکا

هـاي   رسانى و تأثیرگذارى بـر ملـت   اى باشد که توانایى ما را براى اطالع گونهریزى ما باید به برنامه«است که 

گمـان ایـن سیاسـت     بـى  .)219: 1381(گروهـی از نویسـندگان،    »دیگر در جهت منافع آمریکا تقویـت کنـد  

در پـى داشـته باشـد؛ زیـرا     ایـران   وویژه کشورهاى اسـالمى  به ،هاى جهان هایى را براى ملت تواند آسیب مى

از ایـن رو، خـوگرفتن بـه     .پذیرنـد  عنوان معیار مـى بینند به هاي مجازي مى بسیارى از مردم آنچه را در شبکه

فرهنگ غربی را الگو قرار داده و سبک زندگی خـود را بـا آن تطبیـق     ،شود افراد هاي مجازي سبب مى شبکه

 .دهند

هر یـک در تکـوین شخصـیت فـرد نقـش       ،جامعه و فرهنگ ،خصش :یعنی ،ي هویت عناصر سه گانه

دهد و هویـت اجتمـاعی در پیونـد     همتاي فرد را تشکیل می هویت شخصی، ویژگی بی .کنند مهمی را ایفا می

 ،هویت فرهنگی ،در نهایت .متأثر از ایشان است ،گیري آن ها و اجتماعات مختلف قرار گرفته و شکل با گروه

از  ،هـاي آن  ي تعامل او با محیط پیرامـون و آمـوزه   واسطهبرگرفته از باورهایی است که در عمق وجود فرد به

اي فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت کـه      جا که فضاي سایبر، صحنه از آن .سالی جاي گرفته است بدو تولد تا کهن

ایـن خـود    ،ندگی مختلفی قـرار دهـد  هاي ز ها و سبک هاي متنوع و نیز نقش  تواند خود را در موقعیت فرد می

 .پذیري شخصیت کاربر که در نتیجه موجب چند شخصیتی شدن کاربر خواهد شد اي است براي آسیب زمینه

کند و هر کـس در   هاي افراد بروز می مایه درون ،که هویت ظاهري فرد مطرح گردددر فضاي سایبر بیش از آن

هاي شخصـی   رو است که ساختار و چینش پایگاهاز این .استهاي خویش  مندي ها و عالقه صدد بیان اندیشه

مطـرح نشـدن هویـت شخصـی و      .نشـان از شخصـیت آن کـاربر اسـت     (Miler) ي میلر ها) به گفته (وبالگ

جوانـان   .گردد هاي چندگانه و رشد و استحکام آن می مشخصات فردي در اینترنت موجب تقویت شخصیت
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گیـرد، ایـن    ویژه در دورانی که هویت آنان شـکل مـی  برخوردارند و بهپذیري بیشتري  در این محیط از آسیب

هـاي    هاي فراوانـی کـه رسـانه     دکتر محمد عطاران معتقد است که با امکانات و گزینه .شود تر می خطر پررنگ

 هاي جدید و انواع مختلـف رفتـار   گذارند، آنان دائماً با محرك عمومی از جمله اینترنت در اختیار جوانان می

خصوصـاً بـراي نسـلی کـه در      ،آفریند شوند. چنین فضایی هویت نامشخص و پیوسته متحولی را می آشنا می

ي  کـه مرحلـه  -خصوص در دوران بلوغ جوانی که به .هاي فراوانی مواجه است  مقایسه با نسل قبل با محرك

با اینترنت و حجم  ،باشدها می ها و درونی کردن آن دنبال کشف ارزشهمواره به -گیري هویت او است شکل

هویت خـویش را   ،ناچار در این دنیاي مجازيشود و به  انگیز و گوناگون اطالعات مواجه می  حیرت ،گسترده

سان، ممکن است برخی و شـاید تعـداد زیـادي از نوجوانـان راه را در      کند و بدین از طریق جستجو پیدا می

   .ش از پیش با بحران سپري کنندیابی خویش را بی اینترنت گم کنند و دوران هویت

  هاي اجتماعی و هویت ملی جمهوري اسالمی ایرانشبکه3-4  

هـاي   تـوان بحـران  نمـی  ،هاي اجتماعی در ایراندر بررسی بحران هویت ناشی از فضاي مجازي شبکه

هـاي  جامعه امروز ایران در عـین حـال کـه بحـران     .هویتی ناشی از دوران گذار جامعه ایران را نادیده گرفت

 هـاي دوره تـاریخی فـرا   کند، در سه دهه اخیر با بحرانهویت ناشی از یک دوره تاریخی را با خود حمل می

باتوجـه بـه خاصـیت و     .رو شـده اسـت  طور طبیعی وارد این دوره شده باشد نیز روبـه  که به صنعتی بدون آن

زاي ناپـذیر و بحـران   هاي اجتماعی، ورود آثار کنتـرل خصوص شبکهارتباطی بههاي نوین کارکردهاي فناوري

  این دوره از سوي حاکمیت به سهولت صورت گرفته و عواقب ناشی از آن وارد جامعه امروز شده است.

ین نویسی همیشه در بـاالتر  مانند وب  امکاناتی  ویژه در استفاده ازایرانیان در میان کاربران اینترنتی و به

توسـط   84-83  هـاي  نویسـی جهـان طـی سـال     کسـب رتبـه چهـارم وب    ).1388،ها قـرار دارند(رسـانک   رده

اجتماعی مجـازي ارزیـابی     هاي سمت شبکهنشانهء رویـکرد کاربران اینترنت در ایران به نویسان ایـرانی، وب
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- فـیس   ماننـد   ي اجتماعی مجـازي ها هاي کاربران در شبکه گروه  ترین فعال  از  ها همچنین یکی ایرانی. شود می

 .روند شمار میبوك به

با شـش درصـد رتبه سـوم  ، ها ها و دو برابر هندي نصف آمریکایی ،1385-1384هاي  ها در سال ایرانی

آید و  دست میبه  پایگاه  این رقم البته از آمار رسمی این کرده بودند.  خود  آن  را از »اورکات« در میان اعضاي

 نگاري(ایمیلی) هاي پیام گروه. شود نمی ،اند ایرانیانی که محل اقامت خود را خارج از کـشور ذکـر کردهشامل 

 پـاالیش  در جریان رخدادهایی ماننـد . اند وجود آورده مجازي را به  اجـتماعی  هاي هشـبک  دیگري از نیز شکل

 کننـد؛  بکه اجتماعی محبوبیت زیادي پیدا میهاي ش پایگاه، سیاسی  رخدادهاي  هاي بزرگ یا پایگاه (فیلترینگ)

  هـاي  دنباله و پایـگاه هاي عمومی مانند بـاالترین، لینکدونی روند. شمار میفوري به  رسانی چون تنها راه اطالع

  از ایـران   هـا  آن  درصـد کـاربران   100رونـد کـه    شمار مـی شبکه اجـتماعی مـجازي ایرانی به  نیز نوعی  مشابه

  وب را  ترین مباحـث مطـرح شـده در فضـاي     ترین و جالب توانند داغ افراد می ها همه گاه ین وبدر ا هستند؛

  .)2007و الیسون،  دانا( کنند  بازنمایی

 از: عبارتند هاي اجتماعیشبکههاي منحصر به فرد و متمایز کننده فضاي ویژگی

  دیجیتالی بودن:  -1 

براساس خواسـت   هاي اجتماعیشبکهها و انتخاب فضاي کار خود در تواند با تغییر در رنگکاربر می

بدون دغدغه  هاي اجتماعیشبکهرو کاربر در این فضا پیاده کند. از این خود، خواست و عالیق خود را کامالً

-با توجـه بـه تفـاوت    هاي اجتماعیشبکهرو تعداد کاربران ز این فضا استفاده کند و از همینتواند اخاطر می

  .در این فضا قابل توجه است غیره اي فرهنگی، اعتقادي، قومی، نژادي وه
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 حافظه مجازي:  -2

ـ  .آزادي انتشـار اطالعـات اسـت    هاي اجتماعیشبکهترین خصوصیت مهم ن مسـئله در تنـاقض بـا    ای

ضـد سانسـور اسـت و امکـان دسترسـی بـه هـر نـوع          هاي اجتماعی. شبکهسازي قرار داردسیاست محدود

 .اطالعاتی در آن فراهم است

 تعاملی بودن: - 3 

به این معنا که هم تولیدکننده متن در این فضـا و هـم    یک رسانه دو طرفه است؛ هاي اجتماعیشبکه 

تعـاملی بـودن ایـن    پذیرند. ر ارتباط هستند و از هم تأثیر میمصرف کننده آن در ادامه امر تولید با یکدیگر د

فرصت  هاي اجتماعیشبکهکند تا در برخورد با فضاي فراهم می هاي اجتماعیشبکه فرصت را براي کاربران

 .داشته و از نظرات دیگران نیز مطلع شوند دخالت آرا و نظرات خود را دائماً

 فرا متن بودن: -4

در خـود صـدها لینـک بـه      اجتماعیهاي شبکههایپر تکس بودن به معناي این است که هر صفحه از  

دارد. به این معنا که کاربر، قدرت گزینش و انتخـاب بسـیاري دارد و بـا     شبکه هاي اجتماعیدیگر صفحات 

توانـد از آن صـفحه خـارج شـده و     راحتی میقرار گرفتن در یک موقعیت خاص به وارد شدن به این فضا و

 .شودهاي موجود در صفحه به او داده میدي شود که این توانایی توسط لینکوارد فضاي جدی

 واقعیت مجازي: -5

امـا  ، هاي دنیاي واقعی خود را جسـتجو کنـد  تواند محدودیتکاربر می هاي اجتماعیشبکهدر فضاي  

گیـري  معنـاي شـکل  نترنتی در شهرهاي اینترنتـی بـه  هاي ایگیري شخصیتشکل ،بدون مرزهاي دنیاي واقعی

ي این فضا یک واقعیت مجازي گیرد اما امکانات ویژهاز دنیاي واقعی ریشه میه اگر چه دنیاي جدید است ک

-بـه  هاي اجتماعیشبکهي واقعی معنایی ندارد اما در حیطه را شکل داده است؛ واقعیتی که اگر چه در دنیاي
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 .گذاردجا میته نتایجی نیز در دنیاي واقعی بهکند و ناخواسخوبی عمل می

 : غیرمرکزي بودن -6

همان میزان که یک نوجوان امریکـایی  به .نیست هاي اجتماعیشبکههیچ مرز و حکومتی حاکم فضاي 

نشـریه  ( آزاد است یک نوجوان ایرانی نیز از همین حق برخـوردار اسـت   هاي اجتماعیشبکهدر دسترسی به 

  .)1388پگاه حوزه، 

هـاي  نسل سوم بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بـوده و بـیش از نسـل    ،بندي نسلیبنابر یک تقسیم

فـارغ از   .گیرنـد  از جمله مسـائل هـویتی و بحـران هـویتی قـرار مـی       ،دیگر در معرض آثار ناشی از اینترنت

هاي نوین، شکاف نسلی موجود ناشی از تحوالت سـاختاري  یند رسانهآوجود آمده ناشی از فرهاي بهشکاف

ها در قالب سنت از نسلی به نسل دیگـر بـا   ها و آموزه ی جامعه ایران باعث شده است انتقال ارزشو جمعیت

رساند و از سوي دیگر، حافظه رو شود. این پدیده از یک سو، به روند انتقال فرهنگ آسیب میاختالل رو به

هاي پیشین به زمان حاضـر  انتقال تجربیات سیاسی و فرهنگی دوره ،سازد و بدین ترتیبتاریخی را مختل می

  ).165 -166: 1387شود (ربیعی، با دشواري انجام می

کسب هویت اجتماعی (دینی و ملی) اسـت   ،ها و نیازهاي ضروري جامعه جوان ایرانی یکی از ویژگی

 ،شود که نظام اجتماعی از طریـق نهادهـاي واسـط خـانواده     در صورتی کسب می ،و هویت اجتماعی جوانان

در ایـن   .هاي الزم را براي کسب هویت اجتماعی آنان فـراهم کنـد   زمینه ،هاي جمعی و دولت همدرسه، رسان

 ،طـور طبیعـی  احساس هویت اجتماعی خواهند کرد و به ،صورت، آحاد جامعه نسبت به نظام اجتماعی خود

کنشـی (هنجـاري و رفتـاري) و نمـادي      ،هاي آنان که به سـه سـطح ایسـتاري (شـناختی و ارزشـی)      گرایش

اوت و شـومیکر،  (شود براساس الگوها و هنجارهاي نظام اجتماعی شکل خواهد گرفت  (ظاهري) تقسیم می

1376(.  
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خوبی عمل نکند و به ،سازي کسب هویت اجتماعی آحاد خود در فرایند زمینه ،حال اگر نظام اجتماعی

فراد نسبت بـه نظـام اجتمـاعی    ا ،نتواند الگوها و هنجارهاي نظام اجتماعی را براي آنان ساخته و درونی کند

هویتی خواهند کرد و در نتیجه براي جبران هویت اجتماعی از دست رفته، به منابع دیگـري   خود احساس بی

هـاي   در ایـن صـورت گـرایش    .ها در دسترس اسـت رجـوع خواهنـد کـرد     که در فضاي زندگی پیرامون آن

در واقع، در دنیاي  .ها نیز متناسب با الگوهاي فرهنگ غربی شکل خواهد گرفت کنشی و نمادي آن ،ایستاري

ویـژه جوانـان در معـرض     ها و بـه  وقوع پیوسته و بخش عظیمی از انسان کنونی که انفجار اطالعات در آن به

و شدت و دامنه تغییـرات  اند، هویت مبنا و معناي گذشته خود را از دست داده است  پیامدهاي آن قرار گرفته

هـاي هـویتی را پدیـد آورده     هـا و بحـران   حدي است که در برخی موارد چالشهاي جدید به هویتی در نسل

باورهـا و رفتارهـا و خالصـه     ،ها است و برخالف گذشته، فرآیند انتقال هویت بیش از آن که در زمینه ارزش

همساالن وجوانان دیگر که چه بسـا از   ،صنعت فرهنگ ،ها شان از والدین خویش متاثر باشند از رسانه هویت

  پذیرند. تأثیر می ،دیگر کشورها باشند

که بـه بررسـی تـاثیرات و پیامـدهاي     () در رساله کارشناسی ارشد 1391پور ( هاي پژوهش عدلی یافته

ده آزاد از که احتماالً استفاحاکی از آن است هاي اجتماعی مجازي بر هویت اجتماعی جوانان پرداخته)  شبکه

هایی بیشتر رواج دارد که اعتقادات و باورها  هاي اجتماعی مجازي در خانواده امکاناتی چون اینترنت و شبکه

امـا ایـن مسـئله از عامـل دیگـري نیـز        .هـا اسـت   تر از دیگر خـانواده  ها ضعیف و در نهایت هویت دینی آن

هاي اجتمـاعی مجـازي و مـاهواره     شبکه ،نتگیرد و آن این است که چون در جامعه ما از اینتر سرچشمه می

ها و امکانات اطالعاتی و ارتباطاتی، بیشتر مروج فرهنگ  شود و این رسانه صورت منطقی استفاده نمی اکثراً به

زاي آن کـاهش تعلقـات دینـی و     هـاي آسـیب   یکـی از جنبـه   ،جو و فردگرایانه غربی هستند نگر و لذت مادي

اي بر ابعاد هویـت دینـی    است. همچنین تعامل در فضاي مجازي تاثیر دوگانهاخالقی در نوجوانان و جوانان 
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مندي از مجاري نـوین اطالعـاتی و ارتبـاطی و افـزایش      طوري که با افزایش دسترسی و بهره جوانان دارد؛ به

هـاي   گیـري  دلیل تلطیف افق ذهنی و بینشـی و ارتقـا و گسـترش جهـت    زمان استفاده و نوع مصرف به  مدت

شود و از سوي دیگر، هویت  سو، از شدت ابعاد پیامدي و تجربی کاسته می ی، عاطفی و عملی، از یکشناخت

سـازي   چه در زمینه همسان هاي پژوهش وي همچنین با آن یافته .شود دینی جوانان در بعد شناختی تقویت می

جـا کـه    آنگیـرد نیـز همخـوانی دارد. از     فرهنگ کشورهاي جهـان سـوم بـا کشـورهاي غربـی صـورت مـی       

سـازان ایـن تکنولـوژي ارتبـاطی و اطالعـاتی عمـدتاً کشـورهاي         ایجادکنندگان و پیام فرسـتندگان و برنامـه  

هـا هویـت فرهنگـی،     هـاي پرمخاطـب آن   ها و سایت تعجبی هم ندارد که انبوه فیلم ،یافته غربی هستند توسعه

  .نمایدتأثیر قرار داده و تضعیف  کننده را تحت قومی و ملی کشورهاي مصرف

  هاي اجتماعی و هویت شهروندي جمهوري اسالمی ایرانشبکه1-3-4  

هاي جدید  ها و ایده بر این نظر است که ورود سریع ارزش ،اینگلهارت با طرح مفهوم انقالب خاموش

هاي جدي در مبانی هویتی جامعه ایجـاد   تواند گسست هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی می از طریق تکنولوژي

چنان که کاستلز بیان کرده است ماهواره و اینترنت با دگرگون ساختن بنیادین ماهیت ارتباطات، نقش  هم .کند

 -384: 1380کننـد (کاسـتلز،    ها و هویت ملی شهروندان ایفـا مـی   دهی فرهنگ اي در تغییر و شکل کننده تعیین

وش جدید ساخته شدن هویـت  پاستر بر نقش اینترنت در گسترش فرهنگ و هویت و ر ،). عالوه بر آن383

وقوع پیوستن افول هویت ملـی   ها را با به شدن رسانه وي فرایند جهانی ،در این ارتباط .ملی تاکید کرده است

نظمـی   ثبـاتی و بـی   . گیدنز اینترنت و ماهواره را عامل سردرگمی و بـی )52: 1377پاستر، (تحلیل کرده است 

  .فرهنگی قلمداد کرده است

هاي جوانان داشـته و موجـب شـده    هاي اجتماعی تاثیرات عمیقی بر ارزشترنت و شبکهاستفاده از این

نـه جدیـد مرتفـع گـردد؛ مـثالً در      امروزه از سوي ایـن رسـا   ،شدنیازهایی که قبالً توسط خانواده برطرف می
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هـاي   گرفت؛ اما امروزه برخی جوانان با استفاده از سیاسـت یابی تحت نظر والدین صورت می گذشته دوست

هاي مختلف آشنا شوند. کاربران ها قادرند با افراد گوناگون و با فرهنگ) و امثال آنگفتگو (چت ،یابیدوست

امـروزه در فضـایی مجـازي     ،کردنـد اینترنت بر خالف نسل اول که در فضایی واقعی و حقیقی فعالیـت مـی  

وسـیله ایـن رسـانه    پذیري افراد بـه عهبر همین اساس، بسیاري از کارکردهاي خانواده در جام .مشغول هستند

  ).56: 1383بیگی، گیرد (بوربورحسینتعاملی در محیطی مجازي صورت می

  هاي اجتماعی و مناسبات ژئوپلیتیک ایرانشبکه2-3-4  

اشـتراك   ،توان از بسترهاي مـؤثر در تولیـد علـم    هاي اجتماعی را میشبکه ،در دنیاي ارتباطات علمی

هدف شبکه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان ارتباط بین  .عقاید و رشد فردي و اجتماعی دانست

 هاي فردي و تشکیل سرمایه اجتماعی، به رشد و ارتقاي سطح علم کمک کند. سرمایه

ن و هنرمنـدا  ،ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بـین متخصصـان   ،هدف کلی هر شبکه اجتماعی

از مسائل مهم و مورد توجه تمـامی   ،تبدیل سرمایه فردي به سرمایه اجتماعی .هاي متعدد استصاحبان حرفه

هاي علمی است. از این طریق، دانش فردي به دانش جمعی تبدیل و در واقع از دانـایی جمعـی بـراي     حوزه

  شود. برداري می حل مسائل و مشکالت دنیاي علم بهره

هاي دیپلماتیـک بـود خـارج     حالت سنتی آن که مذاکره اسناد و حضور در نشست مروزه دیپلماسی ازا

 ،اقتصـاد  ،مشارکت بخش خصوصی و دولتـی، انـرژي   ،گیري از فناوري هاي جدیدي چون بهره شده و عرصه

گیرد که در واقع نقش مکمل نسـبت بـه دیپلماسـی سـنتی را ایفـا       می هاي اجتماعی و غیره را نیز در بر شبکه

همـراه ابـزار   جمهوري اسالمی ایران نیز تاکنون در موارد متعـدد از ترکیبـی از ابـزار دیپلماتیـک بـه      .دکنن می

اي  عنوان مثال نفوذ منطقهبه .حقوقی، سیاسی و فرهنگی بهره برده و موفق عمل نموده است ،نظامی ،اقتصادي

چگونگی پایان جنگ  ،یمن ،سوریه ،اقعر ،پیشبرد منافع ملی در قبال تحوالت افغانستان ،ایران در خاورمیانه
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ها نام برد و در همگی این  توان از آن همه مواردي است که می ،اي تحمیلی و پیشبرد قدرتمندانه پرونده هسته

بـا توجـه بـه     ،در عین حـال  .هاي دیگر بپردازد هاي وسیع قدرتایران موفق شده تا به مقابله با تالش ،موارد

المللـی   اي و بـین  اي و جایگاه جدید منطقه با توجه به دستیابی به توافق هسته ویژهحساسیت دوران جدید به

سال گذشـته تـاریخ انقـالب اسـالمی،      37بودن وضعیت فعلی با تمامی وضعیت  کشورمان و غیرقابل مقایسه

در دستگاه سیاست خارجی بـراي اسـتفاده از قـدرت     ریزي و دقت و انسجام بیشتر خصوصاً ضرورت برنامه

حقـوقی و فرهنگـی در    ،سیاسـی  ،نظـامی  ،ند که همان ترکیب صحیح ابزارهاي دیپلماتیـک، اقتصـادي  هوشم

(سـاداتی نـژاد،    شود اي و بین المللی است، بیش از پیش احساس می هاي مختلف منطقه ها و وضعیت پرونده

1394.(  

کنـد کـه در دوران تصـدي وزارت امـور      اعالم می عنوان وزیر خارجه آمریکا صراحتاًخانم کلینتون به

از  ،ایـن بیـان   .ایـران بـوده اسـت    ،هاي امنیـت ملـی آمریکـا    ترین چالش یکی از بزرگترین و سخت ،خارجه

جا رسـیده کـه   دهد که تا بدان اي نشان می المللی و منطقه طرف جایگاه و اهمیت ایران را در تحوالت بین یک

راي آمریکا تبدیل شده و این موضوع باید به خوبی از سوي نخبگـان ایرانـی   به یک چالش مهم امنیت ملی ب

به خوبی موید دشمنی ایـن کشـور    ،این بیان خانم کلینتون ،ویژه در سیاست خارجی درك شود و از طرفیهب

دیـد  هاي علنی و غیرعلنی آن براي مقابله با جمهوري اسالمی ایران است و اگر این ته ریزي با ایران و برنامه

هزینه زیادي را بر جمهـوري اسـالمی ایـران     ،از سوي نخبگان ایرانی نادیده انگاشته یا دست کم گرفته شود

  تحمیل خواهد کرد.

اشاره خـانم کلینتـون بـه ایـن موضـوع اسـت کـه از         ،نکته دیگري که موید جدیت این تهدید است 

دید فناوري سطح بـاال بـراي کمـک بـه     گذاري روي ابزارهاي ج سرمایه ،هاي وزارت خارجه آمریکا اولویت

بـرده  نـام  .هاي دولتی جمهـوري اسـالمی بـوده اسـت     مخالفین جمهوري اسالمی ایران جهت دور زدن کنترل
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 ،ها را علیه ایران تشـدید کنـد  خارجه آمریکا تالش کرد تا تحریم همچنین به صراحت اشاره دارد که وزارت

ایـران را از   ،کننـدگان دیگـر پـر کنـد     ان را با آوردن عرضـه جاي خالی ایر ،فروش نفت ایران را کاهش دهد

اقـرار  "هاي امنیتی را دور بزننـد. از آنجـا کـه     اقتصاد جهانی جدا کند و به مخالفین ایران کمک کند تا کنترل

ریـزي شـده وزارت   ، این بیانات جاي تردیدي بـراي دشـمنی هدفمنـد و برنامـه    "العقالء علی انفسهم جایز

البته پرواضح است که دیپلماسی ایرانی نیـز در   .گذارد در مقابله با جمهوري اسالمی ایران نمیخارجه آمریکا 

هاي آمریکـا را   بخش زیادي از برنامه ،هاي مختلفساکت ننشسته و با اتخاذ راهبردهاي و تاکتیک ،این مدت

ایران نیز ناشی از همـین واقعیـت    اي آمیز هسته دادن آمریکا به قبول فناوري صلح اثر نموده و تن اثر و یا کم بی

 .(همان) بود

منظور هاي اجتماعی به استفاده از شبکه ویژه دستگاه سیاست خارجی بایدهجمهوري اسالمی ایران و ب

ویژه کشورهاي خاص و هدف را در اولویت قـرار دهـد. در   هبرقراري تماس مستقیم با مردم دیگر کشورها ب

به اقدام وزارت خارجه آمریکا در برقراري تماس مستقیم با مردم از طریـق   همین راستا، اشاره خانم کلینتون

  .هاي اجتماعی قابل توجه است شبکه

  انداز ژئوپلیتیک جمهوري اسالمی ایرانهاي اجتماعی و چشمشبکه4-4  

موارد ژئوپلتیک حـول محـور   مصادیق و  ،کردهاروي ،هاژئوپلتیک قدرت است و همه برداشت مبناي

 ،بنـابراین  .دهـد شکار خـود را در ژئوپلتیـک نشـان مـی    صورت نهان و آچرخند و عنصر قدرت بهقدرت می

زایـی، عوامـل و عناصـر ثابـت     در گذشته عمدتاً پتانسیل قـدرت  .ژئوپلتیک بدون قدرت مفهوم و معنا ندارد

مفهـوم  عبـارت دیگـر   بـه  ،هـا و فضـاهاي بیشـتر بـود    درت نظـامی و برخـورداري از سـرزمین   ق ،جغرافیایی

عنـوان  . لکن امروز ژئوپلتیـک بـه  هاي پهناور بودهاي انبوه و سرزمینرخورداري و قدرتمندي، داشتن ارتشب

  .گیرداسی، موضوعات مختلفی را در بر میاي علمی در جغرافیاي سیشاخه
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موضـوع  » جغرافیـاي سیاسـی  « نامـه معـروف  دان مشهور انگلیسی و سردبیر فصـل جغرافی پیتر تایلور

فیـایی قـدرت بـین    تیک عبارت است از؛ مطالعه توزیع جغرایژئوپل« نویسد؛تیک را قدرت دانسته و مییژئوپل

تیـک  یموضـوع ژئوپل  ،تیکیدکتر عزتی در کتاب ژئوپل» هاي بزرگویژه رقابت بین قدرتکشورهاي جهان، به

جغرافیایی در امل محیط نقش عو ،تیکیاو معتقد است در ژئوپل .داندهاي جغرافیایی میرا مترادف با سیاست

مطالعه رفتار «تیک عبارت است؛ از ی. در این نوشتار، ژئوپل)88ص، 1373،شود (عزتیسیاست ملل بررسی می

هـایی  گروه ،هاامروز عالوه بر دولت« هاي مختلف قدرتها مبتنی بر جنبهها و سازمانگروه ،هاسیاسی دولت

 و با استفاده از منابع» .اي تماماً رفتار سیاسی دارندجهانی و منطقههاي و سازمان 1هاي مردم نهادمانند سازمان

بررسـی نقـش    ،تیکییهاي ژئـوپل یکی از دیدگاه .کنند بر رفتار دیگران تاثیر بگذارندمختلف قدرت تالش می

  .گیري قدرت استها در شکلآوري ارتباطات و رسانهفن

فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حـوزه  هاي فضاي مجازي گسترش اهمیت ترین ویژگیاز مهم

هاي مختلف و گاه متضاد با هویـت  توانند در گروهزي در عین حال که میافراد در فضاي مجا .عمومی است

راتـب قـدرت   نبود م .توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند؛ میحقیقی خود حضور داشته باشند

 ،در جهـان واقعـی قـدرت انتخـاب افـراد      .ت افراد در جمع حل نشودفردی ،شوددر فضاي مجازي باعث می

اما در جهـان   .محدود بوده است غیره حکومت و ،فرهنگ ،زمان ،همواره تحت تأثیر عواملی چون جبر مکان

هاي فراوانی براي د و شخص در مقیاس جهانی با گزینهشومحدود کننده از میان برداشته می مجازي مرزهاي

 .روبروستانتخاب 

فـردي   اجتماعی شدن و .پذیري اجتماعی استدر هویت ملی، وحدت بخشی یا تمایزترین متغیر مهم

یعنی دوره مدرن داراي یک دوگانگی در سـاختار اجتمـاعی   . شدن دو روي سکه تجدد و دوره مدرن هستند

                                                
1 Non Government Organization (NGO ) 
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 .کندرا تقویت میز طرف دیگر فردي شدن شود و ارف به اجتماعی شدن افراد منجر میاست که از یک ط

رادیو، تلویزیون و ابزارهاي ارتباطی در ایـن دوره جوامـع محلـی و ملـی را بـا یـک شـبکه محـدود         

هـاي  هـا و شـبکه  طی و قـدرت انتخـاب افـراد در کانـال    سازد و سپس تکثر و تنوع مجاري ارتبایکپارچه می

ات در گیـري اجتماعـ  ت دیگـر شـکل  عبـار بهد. مخاطبان تکه تکه و پاره پاره شونشود تا ارتباطی موجب می

تـدریج  هتا اجتماعات در جهان واقعی ب شودوجب میهاي اجتماعی مختلف مفضاي مجازي بر مبناي شانیت

همـین  شود و بـه ویت بخشی افراد متکثر و متنوع میاین بدان معناست که منبع ه .اهمیت شودکم رنگ و بی

  ).1385:20(حسنوي،  شوددریج تضعیف میتهجهت هویت ملی و انسجام اجتماعی یک جامعه ب

رسـانه  «اي است که در اثـر  لعات فرهنگی میان رشتهگران مطرح در زمینه مطاجان تامپسون از پژوهش

ترکیب و سرشت زندگی اجتماعی را تغییـر داده   ،هاي ارتباطیتحول و توسعه رسانهمعتقد است  »و مدرنیت

نخسـتین اشـکال چـاپ تـا      هاي ارتباطی ازرسانه .وجود آورده استشکال جدیدي از تعامل و عمل را بهو ا

را اي اسـت کـه آن  تحول جوامع مدرن قوام بخش پدیده جزئی از ظهور و ،هاي اخیر ارتباط الکترونیکیگونه

-هاي نهادي جوامع مدرن و شرایط زندگی که مدرنیته بـه خواهیم ویژگیرو اگر میاز این .خوانیممدرنیته می

ــیموجــود آ ــد نقــش محــوري تحــول رســانه  ،ورد مطالعــه کن ــأثیر آن قایــل شــویم بای ــاطی و ت  »هــاي ارتب

  ).1380تامپسون،(

شوند، محلی و بومی نیـز  یکپارچه و جهانی می ها،همان اندازه که مولفهامروزه در جغرافیاي سیاسی به

ها و یکنواختی و یکپارچگی را بین ملت ها،همگرایی ها،هتر است بگوییم فضاي مجازي همگنیشوند یا بمی

هـاي محلـی و   ین به آن معنا نیست کـه هویـت  دهد. اما اقلمروهاي مختلف جغرافیایی توسعه و گسترش می

شوند. ابستگی به مکان تشدید و تقویت میبلکه آنها در فضاي مجازي بدون احساس و ،روندملی از بین می

هـا بـا توسـل بـه     ملت ها است.گرایی ملتدانش و آگاهی و اطالعاتر ارتقاي که تأکید فضاي مجازي ب چرا
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 هاي از دست رفته پی ببرند و منافع اقتصادي، فرهنگی، ایدوئولوژیکی وتوانند به تأثیر وابستگیاطالعات می

ن را براي اعمال ها آشان و جدا از منافع ملی که حکومتخویش را متفاوت از جغرافیاي سیاسی کشور غیره

  .)111: 1394زین العابدین عموقین، (کنند دوباره تبیین کنند میت ترسیم میحاک

هـا و  فرصـت »  جریان بین المللـی اطالعـات   «اي در کتاب گر رسانهعنوان یک پژوهشالوین تافلر به

مـورد بررسـی    ،آوردوجـود مـی  ویژه در کشورهاي جهان سوم بهایی را که جریان جدید اطالعات بههچالش

سـازمان   ،ها مکمل فرایند جهانی شدن است و ایدئولوژياو معتقد است که جهانی شدن رسانهدهد. یقرار م

معناي افزایش ارتباطات یکی لزوماً بهو معتقد است افزایش ارتباطات الکترونا .برندو نیروها آن را به پیش می

ي سنتی خانواده، مدرسه ساختارهابلکه در جهان مدرن بازیگران جدید جایگزین  کاري بشري نیست وو هم

هـاي  ملـت و اقتصـاد جهـانی. نظـام     -دولت هاي جمعی،رسانه :شود و این بازیگران عبارتند ازو مذهب می

مجـاري مناسـبی در اختیـار     .کننـد ینـد جهـانی شـدن کمـک مـی     جدید ارتباطی فوق به تحکیم و تثبیت فرا

رند. تا حوزه قدرت و امکانات خویش را توسعه دهند. گذاها میسانهرهاي فراملیتی در ها و شرکتحکومت

آوري ارتباطات هرچند به تسهیل و آسان شدن جریان اطالعات و پیامد جامعه جدید اطالعاتی و فن بنابراین

دهد لکن وجه دیگر آن نگاه انسان را جهانی و گسترش می کند و دید وفرهنگی کمک می ارتباطات و تبادل

طی و شبکه اطالعات هاي صاحبان این صنایع ارتبادیدي را که انتقال فرهنگ و ارزشجاین است که بحران 

  .آوردوجود میجهانی است، به

عبارت دیگر، ژئوپلیتیک بستري بود که هسالیان متمادي تمرکز ژئوپلیتیک بر منازعه بین کشورها بود. ب

هـاي فرامـرزي در   پرداخت. اما شبکهها میملت -ر جغرافیاي مجازي فرضی کشوربه بررسی روابط قدرت د

حال تشدید جهانی شدن، فضاي مجازي نوظهوري هستند که در آن جریانات کاال، پول و مردم در فراسـوي  

وجـود آورده کـه بـازیگران ژئـوپلیتیکی مهمـی      هـایی از پناهنـدگان را بـه   مرزها، بانک ها، خمشاغل و گروه
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ضوع کنترل سرزمین نیسـت؛ بلکـه آن، موضـوع کنتـرل     شوند. قدرت سیاسی فقط مربوط به مومحسوب می

باشـد کـه   هایی براي منافع اشخاص در فراسوي مرزهاي سیاسی نیـز مـی  حرکت یا توانایی براي ایجاد شبکه

عنـوان هنـري پویـا امـر     رشه در پویایی ژئوپلیتیک دارد. بنابراین تأثیر توسعه فضاي مجازي بر ژئوپلیتیک بـه 

خصوص فضاي مجـازي متـأثر گـردد    هاي جدید و بهکند از پدیدهین علم ایجاب میاي نیست. پویایی اتازه

  ).114: 1394(زین العابدین عموقین، 

هـا و در  ها اختیـارات، توانـایی  شوند تا دولتفرهنگ و سیاست موجب می ،فرآیندهاي جهانی اقتصاد

سازي از لحاظ اقتصـادي  یکسانشده بیابند. نیروهاي جهانی یک کالم حاکمیت سرزمینی خویش را تضعیف 

هـاي فرهنگـی غـرب) و از لحـاظ     (گسترش ارزشهاي اقتصاد بازار آزاد)، از لحاظ فرهنگی (گسـترش ارزش 

-آورنـد و چـالش  وجود میهایی چون ایران بهاي دولتگسترش دموکراسی در جهان) الزاماتی را بر(سیاسی 

معنـاي  جهـانی شـدن اقتصـاد بـه     .گیري استتژي و تصمیمنند که نیاز به استراکها ایجاد میهایی را براي آن

ي اقتصـادهاي ملـی   ها در ادارهموجب تضعیف توانایی دولت ،تحرك و جریان آزاد سرمایه در میان کشورها

ویـژه آمریکـایی از طریـق    هانی شدن محصوالت فرهنگی غربـی بـه  معناي جرهنگ بهگردد. جهانی شدن فمی

-موجب مـی  ،ش موسیقی و انتشار نوارهاي فیلم براي بینندگان در سراسر جهانهاي تلویزیونی، گستربرنامه

جهانی شدن سیاست نیـز   .ها نتوانند فرهنگ محلی خود را حفظ نمایند و آن را گسترش دهندشود که دولت

جـب  ها ایجاد نماید و مواي را براي دولتتواند رقابت پیچیدهدولتی میشمار غیربه سبب تولید بازیگران بی

       ).Kiely &.Marfleet, 1988( تضعیف حاکمیت آنها گردد

وجـود  سبب جهانی شدن براي آنها بههایی که بهوم از جمله ایران باید براي چالشکشورهاي جهان س

ترین عامل تأثیرگذار بر تغییر رفتـار خـارجی ایـران در    ساختار نظام بین الملل مهم .اي بیندیشندآید، چارهمی

که سیاست خـارجی یـک   ي معروف مبتنی بر اینعبارت دیگر، برخالف گزارهبه .گذشته بوده استهاي سال
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یاست خـارجی ایـران   ي سترین عامل تعیین کنندهبر این باورم که مهم ،کشور تداوم سیاست داخلی آن است

یاسـت خـارجی   ي سبـا مقایسـه   .هاي گذشته عبارت از الزامات محیطی بین المللی ایران بوده اسـت در سال

جنـگ سـرد    جمهوري اسالمی ایران در دوران جنگ سرد (ساختار دوقطبی نظام بـین الملـل) و دوران پسـا   

گیري سیاست خـارجی ایـران و   متتوان مدعی شد که تغییر در سختار تک قطبی یا تک چند قطبی) می(سا

اساس، جهانی شـدن کـه نشـان از     بر این .سبب تغییر در شرایط بین المللی بوده استهاي آن عمدتاً بهشیوه

واه مـا را  تغییرات ژرف در محیط بین المللی ایران دارد، الزاماتی را براي کشور فراهم ساخته کـه خـواه نـاخ   

  .)1381(حاجی یوسفی،  نمایدست خارجی میهاي سیاگیريمجبور به تغییر در سمت

انقالب اسـالمی   .المی اتفاق افتادایران کشوري جهان سومی و در حال گذار بود که در آن انقالب اس

ي مسـلمانان  بودند که تحقق آنها آرزوي دیرینههاي واالیی ویژه حضرت امام (ره) داراي اهداف و آرمانو به

و متعهدان به دین و وطن بوده است. مسلماً نیل به این اهداف نیاز به مقدوراتی داشت که از تـوان کشـوري   

هـاي الزم  اي که از محمد رضا شاه به ارث رسـیده بـود، توانـایی   کشور ویرانه نه تنها. مانند ایران خارج بود

 شـد. براي نیل به این اهداف را نداشت، بلکه محیط خارجی نامسـاعد و عمـدتاً متخاصـم نیـز سـد راه مـی      

موجـب شـد تـا     )ثباتی داخلی همراه با آغاز جنگ تحمیلـی هاي داخلی و خارجی پس از انقالب (بیچالش

-هتواند به درون خود پرداخته و با طراحی استراتژي ملی مشخصی بهکه بجاي ایناسالمی ایران بهجمهوري 

 .هـا بـراي حفـظ بقـاي خـود گـردد      گویی به این چالشتواند اهداف خویش را محقق سازد، مجبور به پاسخ

سـرعت  ه ایران بهفت نه تنها موجب نشد کاي که بر سر راه جمهوري اسالمی ایران قرار گرهاي عمدهچالش

در خط مشی سیاسی خود تعدیالتی ضروري براي سازگاري با محیط را فراهم سازد، بلکه یک تصور که در 

و همـه را بـر ضـد    خود را تنها قربانی دانستن «ي ندگان کشور وجود داشت، یعنی ایدهپس ذهن تصمیم گیر

و درك غیرایـدئولوژیک از تغییـرات   رو، شـناخت درسـت   تدریج تقویـت گردیـد. از ایـن   ، به»خود پنداشتن
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  محیطی میسر نگردید.

هـایی کـه وجـود    المللـی و چـالش  ي بینها و اهداف ایران در عرصهعبارت دیگر، در تعامل آرمانبه 

-صورت گیرد تا منـافع ملـی کشـور بـه     هادرستی درك شده و انطباق با آنها بهجاي آن که چالشبه ،داشت

-این بـه  .ضرورت تغییر محیط در راستاي خواست ایران اصرار شد داف ایران وبر ثابت بودن اه ،دست آید

ـ . وجود می آمدجا بهدرستی با مقدورات ایران منطبق نبود و در نتیجه معماي سیاسی از این -یایران مجبور م

ـ  المللی، در نهایـت آن سبب عدم درك صحیح تحوالت بینشد که پس از مقاومت طوالنی به  .دپـذیر ههـا را ب

یعنی اهداف و منافع ملی خود را مشخص  ،تواند داراي استراتژي باشدهکه جمهوري اسالمی ایران ببراي این

هاي خـارجی یعنـی   ردن چالشجاي شخصی کها را انتخاب نماید، باید بهو ابزارهاي مناسب براي نیل به آن

انگار کشورهاي دیگر چنین مشـکالتی  که همه تحوالت خارجی را برضد خود تصور نماید به شکلی که این

چنین انگارد که ایران مانند هر کشور دیگري با یک  ،ها بداندي خود را مقاوت و مقابله با آنندارند و وظیفه

رو است که باید با شناخت درست آن و با توجـه بـه   هجهانی شدن) روب(المللی در حال دگرگونی محیط بین

(معاونـت فرهنگـی و    پـردازد هسازگاري در راستاي حفـظ کیـان خـود بـ     مقدوراتش به مدیریت و در نتیجه

  ).1388پزوهشی، 

معناي این است که کشورها بایـد بـه الگوهـاي اقتصـاد بـازار آزاد      ي اقتصاد بهجهانی شدن در عرصه

هـا و هنجارهـاي جدیـد جهـانی     ها با ارزشمتمسک گردند. جهانی شدن فرهنگ به این معنا است که دولت

سـت نیـز   گیرند. جهـانی شـدن سیا  هاي غربی قرار میجوامع آنها تحت تأثیر جریان ارزشند و امواجهشده، 

که این ها دائماً در حال تضعیف شدن است. قبل از آنها و حاکمیت آنهاي دولتبدین معنا است که توانایی

هـایی فـراهم شـده اسـت و     ها و چه محدودیتیل کند، باید اندیشید که چه فرصتفرآیند خود را بر ما تحم

این در صورتی ممکـن اسـت    .چگونه باید استراتژي خود براي نیل به اهدف و منافع خود را طراحی نماییم



113 
 

کـه همـه   و تصـور ایـن   جاي ایدئولوژي مقابه گراییبه این فرآیند دست برداریم و به که از نگاه ایدئولوژیک

ري اسالمی ایران باشیم تا سـازگاري بـا دنیـاي جهـانی     دنبال تقویت کارآمدي جمهوبه ،چیز بر ضد ما است

  .شده را دشوار نپنداریم

تـوان آن را نمـودي از   هایی کـه در ایـران مـی   بنابراین در پایان این فصل باید گفت که یکی از عرصه

 هـا، فضـاي مجـازي همگنـی   زیرا این  باشد.هاي اجتماعی و فضاي مجازي میشبکهن تلقی نمود، دجهانی ش

تلـف جغرافیـایی توسـعه و    ها و قلمروهاي مخملت ها، یکنواختی و یکپارچگی را بین ملت ایران وهمگرایی

هـا در  رونـد بلکـه آن  از بین می هاي محلی و ملی ایرانیاما این به آن معنا نیست که هویتدهد. گسترش می

تواننـد  شوند و میتقویت میی به مکان تشدید و هاي اجتماعی بدون احساس وابستگو شبکهفضاي مجازي 

دا از هاي اجتماعی و جـ نماید منافع خود را از طریق شبکهکه حاکمیت داخلی تأثیر چندانی اعمال بدون این

  گیري نمایند.جغرافیاي سیاسی کشورشان پی



 
 

  

  

  

  

  پنجمفصل 

  هاگیري و ارزیابی فرضیهنتیجه
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  مقدمه

ي ي مطالبی که در فصول پیشین این تحقیق مطرح نمودیم بـه ارائـه  ر این فصل در تالشیم تا از ارائهد

هاي اجتماعی بر ژئوپلیتیک جمهوري اسالمی ایران بپردازیم. این فصـل  ي شبکهنتایجی در مورد تأثیر توسعه

ي کلیـات تحقیـق پـرداختیم و    نامه نیز به ارائهدر فصل اول این پایان اختصاص دارد. نامهپایانگیري به نتیجه

هـاي  نامه اختصاص دارد کـه در ایـن راسـتا نظریـه    فصل دوم نیز به بررسی چارچوب نظري مورد نظر پایان

  ژئوپلیتیک و هویت مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

هاي اجتمـاعی و میـزان اسـتفاده آنهـا در ایـران      بررسی شبکهسوم به در فصل دانیم طور که میهمان 

 هاي اجتماعی موجود بر امنیـت به تأثیر شبکهنیز قرار دارد سوم که در امتداد فصل  فصل چهارمپرداختیم. در 

 را بـر  هـا آن شـبکه و همچنـین تـأثیر   پـرداختیم  فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادي     هـاي شهروندان ایران از جنبه

  .می ایران مورد بررسی قرار گرفتژئوپلیتیک جمهوري اسال

 4گیري کلی از مباحث مطرح شـده در ایـن   باشد به نتیجهمی نامهاین فصل که قسمت پایانی پایان در

  پردازیم.ول تحقیق میي مطرح شده در فصل افصل و به خصوص بررسی سؤال و فرضیه

  .ر به تحلیل این موضوع پرداخته استنامه حاظر بر اساس سوال زیبنابراین پایان

  هاي اجتماعی بر مسایل ژئوپلیتیک جمهوري اسالمی ایران کدامند؟آمدهاي توسعه شبکهپی

  فرضیه مطرح شده است: 2بر اساس سوال فوق 

  ي اولی که در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق ارائه شد نیز عبارت است از:فرضیه

  را متحول کند. هاي امنیت ملی جمهوري اسالمی ایرانمولفهتواند هاي اجتماعی میتوسعه شبکه

هایی چون شکاف بین مردم و دین، عرفی کردن فضاي ازي، امنیت ملی ایران را با چالشهاي مجرشد شبکه 

 هاي غیرارزشی، رواج فردگرایی و اسالمی، الگوسازي هايهاي غربی مغایر با ارزشاجتماعی، ترویج ارزش
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  کند.غیره مواجه می

ي ایـن  دست آوردیم فرضـیه فرضیه مورد نظر طی فصول تحقیق بهدر راستاي اطالعاتی که در بررسی 

پیشرفت در فناوري اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تـاریخ تغییـر   زیرا  ،شودتحقیق اثبات می

ت. یکی از اتفاقات مهـم در پایـان   داده است، این تغییر بر نحوه تعامل افراد با یکدیگر نیز تاثیرگذار بوده اس

هاي اجتماعی است. اینترنت ترین آن اینترنت و شبکههاي ارتباطی است که برجستههزاره دوم، ظهور فناوري

هاي اجتماعی شبکه شوند.دهنده فضاي مجازي، شناخته می  ترین عوامل تشکیلهاي اجتماعی، اصلیو شبکه

هـاي اجتمـاعی   ها و امکانات خود تاثیرات عمیقـی بـر جنبـه   ا، با قابلیتعنوان یکی از مهمترین این ابزاره به

هاي اجتماعی مجازي رو بـه گسـترش    اند. استفاده جوانان ایرانی از شبکهکاربران در جوامع گوناگون گذارده

ـ      ، جوانان، پرجمعیت طور گریزناپذیري باشد و به می ا ترین و پرتعدادترین گـروه نسـلی ایـران، در مواجهـه ب

اینترنت و متأثر از فضاي مجازي هستند. وابستگی متقابل دو جهان مجازي و واقعی باعث تعامالت فـردي و  

اي از عوامل ثبـات و   چنان که گفتیم، هویت در درون هر جامعه آن  . اجتماعی در قلمروهاي زیادي شده است

یک تأثیرات زیـادي در دوام و   ، هر همبستگی است و هویت با ابعاد مختلف شخصی، اجتماعی، ملی و دینی

هاي اجتماعی اینترنتی نوعی از بحـران هویـت    فضاي مجازي شبکهعالوه بر این  بقا و استمرار جامعه دارند.

هـاي   هاي فردي ناهمگونی وجود آورده است. بحران هویت در زمینه اي از جوانان به را در میان طیف گسترده

  ماعی را متأثر کرده است.نحوي تعادل اجت هویتی را سبب شده و به

هاي ناشی از تحوالت ساختاري و جمعیتی در کنار تغییـرات ناشـی از آثـار     زمینهتغییرات اجتماعی با 

هاي اجتماعی، وضعیتی قابـل تأمـل از بحـران هویـت اجتمـاعی      معناساز مطرح شده در فضاي مجازي شبکه

هاي شبکهخودپنداري ناشی از تعامل کاربران با هاي فردي و اجتماعی دیگر  پدید آورده است. یکی از بحران

زنـد  هاي هویتی را دامن میدر چنین شرایطی همانند یک سندروم اجتماعی، بحران» امپاتی «بوده و اجتماعی 
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  ساز بسیاري از تعارضات سیاسی خواهد شد.و این امر زمینه

هـاي مخـابراتی    نت و ماهواره ترهاي کامپیوتري و این هاي فناوري و ظهور شبکه توان گفت پیشرفت می

تر بر زندگی جوامع انسانی تاثیر بگـذارد و   هایی متنوع باعث شده است که جهانی شدن با سرعت و به نمونه

  . هاي ملی و جغرافیایی امکان ارتباط سریع بین افراد جوامع و نظام را فراهم نماید با در نوردیدن مرز

 مکـان بـود و   فشردگی در مفهـوم زمـان و   ها و ن فاصلههاي اصلی جهانی شدن کوچک شد ز ویژگیا

هاي نوین کمک کرد تا این  رسانه اي در عصر ترین ابزارهاي رسانه عنوان یکی از اصلیهاي اجتماعی به شبکه

،  سـمتی رفـت کـه مفهـوم دولـت     مفهوم هرچه بیشتر نهادینه شود. همچنین در عصر جهانی شدن جهـان بـه  

جغرافیایی معناي سنتی خود را از دست دادند وتالش شد تا این مفهـوم القـا شـود کـه     مرزهاي  حاکمیت و

هاي اجتماعی در تحقق این رویا بسیار مفیـد   کنند. شبکه زیست می  اي کوچک به نام جهان جهانیان در دهکده

انـه  هاي اجتمـاعی بـا تمرکززدایـی از قـدرت از طریـق گسـترش تعامـل آگاه        همچنین شبکه هستند. بوده و

هاي جهانی شدن هرچه سـریعتر بـه    هاي دولتی یا مردم نهاد باعث شدند تا چرخ شهروندان باهم و با سازمان

ها را بچشد. این چنـین در عصـر حاضـر و بـا      زدایی از دولت حرکت درآیند ودنیا هرچه بیشتر طعم انحصار

 د.تر باشن اي، سیاستمداران مجبور هستند صادق گسترش امکانات جدید رسانه

آنهـا   و هـدف اکثـر   گیـرد  متنوعی هم که در جهـان شـکل مـی    هاي اجتماعی جدید و همچنین جنبش

هاي اجتمـاعی   نوعی متأثر از شبکهبه هدف یا اهدافی مشترك است، به کوششی هماهنگ و متمرکز براي نیل

 دي عمـدتاً شوند که بـا رویکـر   ، شکلی از فعالیت مدنی و سیاسی محسوب می هاي جدید هستند. این جنبش

هـاي اجتمـاعی در ادامـه فرآینـد      توان پذیرفت ظهور شـبکه  لذا می .عقالنی در حال گسترش و یا نمو هستند

این دو شاید دو روي مختلف یک سکه باشند که هر کـدام بـدون    گویی همزاد با آن است و جهانی شدن و

   .ناکامل هستند محتوایی خود کلی ودر راستاي اهداف ش حضور دیگري تا حد زیادي ناقص و
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عنوان ابزاري ساده براي انتقال معانی مطرح بودند، بدان جا رسیدند که در عصر ها که در ابتدا بهرسانه

اي را از زنـدگی  اند و معـانی تـازه  ی، کل حیات انسان را متحول ساختههاي اطالعاتحاضر با تأسیس شاهراه

ري اطالعات، منشأ تحـوالت عظیمـی در عرصـه قـدرت     آود. این تحول ارتباطات و توسعه فنانپدید آورده

یه گردید. تقارن این رویداد با ظهور پیامدهاي منفی نظـام سـرما   و ایران سیاسی، اقتصادي و نظامی در جهان

بـراي امنیـت و    عنوان صاحبان قدرت وسائل ارتباطاتی نـوین مشـکالتی را  داري و ورود بازیگران جدید به

نـام   ایرانفراروي جامعه  امنیتی عنوان چالشی جديتوان آن را بهورده است که میوجود آاستقالل انسانی به

هایی چون شکاف بین مردم و دین، عرفـی  ازي، امنیت ملی ایران را با چالشهاي مجرشد شبکه بنابراین .برد

ی، رواج هاي غیرارزشـ هاي اسالمی، الگوسازيغایر با ارزشهاي غربی مکردن فضاي اجتماعی، ترویج ارزش

  .گیردي مورد نظر مورد تثبیت قرار میبنابراین فرضیه کند.غیره مواجه میفردگرایی و 

هاي ارتباطی مجازي جدید بـراي بشـر امـروزي ایجـاد شـده      کانات جدیدي که در سایه تکنولوژيام

کند کـه از  میفراوان و شدید را بر آن تحمیل هاي وده و چالشاست، امنیت داخلی و ملی ایران را متحول نم

ضـاي اجتمـاعی و   توان به امکان ایجاد و گسترش شـکاف میـان مـردم و دیـن؛ عرفـی کـردن ف      آن جمله می

هاي اسالمی؛ اطالع رسانی غیرقابل کنتـرل،  ها و مفاهیم غربی مغایر با ارزشاي از ارزشسیاسی؛ ترویج پاره

  تضعیف زبان، رواج فردگرایی و انزواطلبی اشاره کرد.

  دومی که در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق ارائه شد نیز عبارت است از:ي فرضیه

  هاي هویت ملی جمهوري اسالمی ایران را متحول کند.تواند مولفههاي اجتماعی میتوسعه شبکه

، هاي اجتمـاعی شبکه شدن و مواجه شدن نسل متراکم جوان ایرانی با رسد با توجه به فرایند جهانینظر میهب 

 هايهاي اجتماعی با شبکهشبکه هاي هویتی بررسی شود.عواقب این مواجهه در ایجاد بحرانضروري است 

ها، جداي از هنجارهـایی کـه در   ز جمله اینکه افراد در این شبکهاي دارد اهایی عمدهاجتماعی پیشین، تفاوت
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دهند که با هـویتی جدیـد و   میح توانند و بیشتر هم این را ترجییابند. افراد می جامعه وجود دارد حضور می

ها و توانایی که دارند؛ به تعامل با دیگـر  ي خود و به دور از هویت واقعی و ضعفول متناسب با سیلقهمجه

رسد که افراد با کاستن از تعامالت اجتماعی در نظر میو این امر گاه آنقدر دلپذیرتر بهاعضاي شبکه بپردازند 

هاي مجازي بگذرانند و این امر تبعـاتی را در  وقت بیشتري را در این شبکه دهند کهدنیاي واقعی، ترجیح می

  گردد.پی دارد براي مثال، گاهاً باعث انزوا و افسردگی بیشتر فرد می

هـاي رایـج در جامعـه    توان بـه تحـول ارزش  هاي مجازي میي دیگر معایب شبکه چنین از جملههم 

عبارتی وقت تلف ها و بهاعتیاد به حضور دائم در این شبکهانان، واقعی، بحران هویت در بین نوجوانان و جو

جـایی ارتباطـات خـانوادگی (کـه در دراز مـدت      ارتباطات با دیگر اعضاي شبکه به کردن، جایگزین ساختن

    اشاره کرد. غیرههاي خانوادگی و اجتماعی شده) و باعث تضعیف بنیان خانواده و کم رنگ شدن ارزش

» گذار«هاي گونه که اشاره شد جامعه ایران به لحاظ قرارداشتن در دوره تاریخی خاص، از جنبه همان 

هاي هویتی دوره پساصنعتی و فضـاي مجـازي را   امروزه عالوه بر بحران هویت دوره تاریخی صنعتی، بحران

حوالت خاص خـود  هاي قومی هر چند محسوس نیست، در فضاي مجازي تکند. مسائل هویتنیز تجربه می

ساز جدید  ریزي براي منابع هویتهاي اجتماعی، برنامه را دارد. در حال حاضر با توجه به رشد فزاینده شبکه

هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی الزامـی      ریـزي در برنامه هاي اجتماعیو شبکه با توجه به فضاي مجازي

  است.

هـاي  گیري، افـزایش قـدرت و کـانون   ف شکلهاي مختل، روشو ایران نگرش ژئوپلتیکی به جهانبا 

آوري ارتباطـات  وپلتیکی، بررسی اطالعات و نقش فنهاي ژئدیدگاه یکی از. توان توضیح داداصلی ان را می

  .گیري قدرت استدر شکلهاي اجتماعی و شبکه

ف خـود  طی براي دسترسی به اهـدا اي و ارتباهاي بزرگ رسانهها و کانونامپریالیسم فرهنگی و قدرت
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توان در مورد انقالب اسالمی ایـران، چگـونگی   هاي آن را میگیرند، که نمونهکار میهاي مختلفی را بهروش

گیـري از قـدرت   آزادي بخش در سراسر جهان و بهـره  هاياد جماهیر شوروي، مقابله با نهضتفروپاشی اتح

غیر قابل تصـور و  هاي شاهد ادغام 2000ل برد. ما در سا هاي نرم نامهاي رنگی و براندازيرسانه در انقالب

هـا بـا قـدرت    چند وجهی جهان بودیم. این رسـانه  ايهاي بزرگ رسانهها و تشکیل قدرتگیج کننده رسانه

مالی نامحدود خود به یک پدیده فراگیر جهانی تبدیل شده و نقش جدي و مستقیمی در شکل گیـري افکـار   

  عمومی بر عهده دارند. 

وسیله کاالهـا و  یت ارزشی و فرهنگی خود همواره بهخاطر خاصهایرانی و اسالمی ما بهویت بنابراین 

گرایـی در   اینترنت و تب اجتماعی شدن حادث با که است بوده غرب فرهنگی هجمه مورد فرهنگی یا صنایع

  .این دغدغه حاصل افزایش یافته است  فضاي مجازي،

هاي اجتماعی از تأثیرات شبکه و در این راستا می گیردت قرار یي مورد نظر مورد تثببنابراین فرضیه

تبلیغات ضد دینی، نقض حریم خصوصی افـراد،  توان به مهوري اسالمی ایران میهاي هویت ملی جبر مؤلفه

  اشاره کرد.انزوا و دور ماندن از محیطهاي واقعی اجتماع و انحرافات رفتاري 

  اجتماعی راهکارهاي ایران در خصوص امنیت شبکه هاي 1- 5

هـا از جملـه آسـان شـدن     البته نباید در کنار این معایب که برشمرده شده از محاسن این قبیل شـبکه  

 غیـره افزایی و شکل گیـري خـرد جمعـی و    هاي مختلف، هم دسترسی و تبادل اطالعات در زمینه ارتباطات،

شاهد هستیم که بخش قابل تـوجهی از   غافل ماند. بنابراین از آنجایی که ما بدون اینکه انتخابی داشته باشیم،

ها قرار گرفته و آمارهاي منتشر شده در این زمینه نیز حکایـت از رشـد   فراد جامعه در معرض این نوع شبکها

  ي ایرانی دارد. ها در بین جامعهروز افزون این شبکه

-آن، سیاسـت  بنابراین شایسته است که در این زمینه آسیب شناسی جدي صورت پذیرد و متناسب با
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ن نبایـد از  ریزي درست و منطقی صورت پـذیرد. همچنـی   گذاري و موضع گیري مناسبی اتخاذ شود و برنامه

شناسان، زمانی که در جامعه واقعی فرصت بیان اظهارات و انتقادات ي بسیاري از جامعه یاد ببریم که به گفته

د داشـته باشـد و همچنـین از سـویی دیگـر،      به هرچیزي، در هیچ شکلی وجود نداشته یا حداقل کمتر وجـو 

ي اجتماعی محلـی  هاي هیجانات الزم است محدودیت زیادي داشته باشد؛ شبکههایی که براي تخلیهفرصت

بـه دنیـاي    هاي بعضاً مجرمانهوجوانان آنها و کشاندن این ایدهویژه جوانان و نهاي افراد بهبراي گسترش ایده

هاي اجتمـاعی اینترنتـی بـا محـدودیت مواجـه      نیز عضویت در بسیاري از شبکهما شود. در کشور واقعی می

ـ نظر نمیحل مناسبی بهشود که این راهن یک جرم تلقی میعنواو بهاست  وجـود آوردن امکـان   هرسد، بلکه ب

 ها و هنجارهاي مورد قبول اکثریـت تر جهت ترویج ارزشتر اعضاي جامعه و حضور مقتدرانهحضور گسترده

  رسد.  نظر میتر بهگ و تمدن جامعه راهی منطقیجامعه و متناسب با فرهن

  : هاي اجتماعی و تأثیرات آن بر ایران عبارتندازرهاي پیشنهادي در خصوص شبکهراهکا

هاي منسجم براي معرفی فرهنگ ي برنامهریزان فرهنگی کشور سعی در ارائهمسئوالن و برنامه  - 1 -

- عنوان یکی از فرهنگنوعی بتوان فرهنگ ایرانی را بهداشته باشند تا به اجتماعیهاي شبکهملّی در 

  .ي جهانی به کاربران خارجی معرفی نمودهاي اثرگذار در عرصه

هاي سازي جهت استفاده کاربران شبکهپردازان کشور تدابیري براي فرهنگمسئوالن و نظریه  - 2 -

یندیشند تا از این طریق بتوان فرهنگ ملّی ایران را در خصوص کاربران جوان، بهاجتماعی مجازي ب

هاي جهانی را که همسو با فرهنگ تقویت کرد تا فرهنگ هاي اجتماعیشبکهبین کاربران ایرانی 

 .بومی ما هستند، بپذیرند

عنوان قشري از جامعه که باید آینده کشور را بسازد، ویت اجتماعی در بین دانشجویان بهه  -  3 -

هاي شبکههاي دولت قرار گیرد. هویت اجتماعی در مسائلی است که بهبود آن باید در برنامهیکی از 
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هاي گوناگون ي خود جنبه، قابل تسرّي به زندگی واقعی افراد است. این مسئله به نوبهاجتماعی

 تواند سبب ضرر و زیان فراوان به کشور شود. ازدهد و میرا تحت الشعاع قرار می زندگی افراد

سویی دیگر تقویت هویت اجتماعی شهروندان در زندگی واقعی، سبب تسرّي این هویت انسجام 

- رار میهاي مجازي قشود و کاربران، کمتر تحت تأثیر این شبکهمی هاي اجتماعیشبکهیافته به 

هایی جهت تقویت هویت اجتماعی شهروندان، رسد که برنامهنظر میگیرند. بنابراین ضروري به

خاطر عدم تطابق با فرهنگ بومی هاي جهانی که بهاي آنی از فرهنگهیده شود تا از اثرپذیرياندیش

 .وجود آورند، اجتناب شودکالتی را بهممکن است مش

هاست که  جدید ساخته شـدن هـویت  هاى و روش  فرهنگى  هویت دگرگونى گسترده فرهنگ،  - 4 -

به  شناسى اجتماعى، اصول پیشرفته روان  از  ره گرفتنامـروزه به مدد توسعه دانش و فناورى و با به

و فرادست   پیشرفته  جهان  اى توسط انحصار رسانه شود. اى آرام و هـژمونیک دنبال مى شـیوه

که از نظر فناورى در جایگاه  از جمله ایران توانسته به تغییر هویت فـرهنگى جـوامع دیگـرى

 بزند. دامن قرار دارند،  ترى و ضعیف  فرودست

اي  هاي اجتماعی، ارتقاي سواد رسانه هاي شبکهمهمترین راه براي در امان ماندن از آسیب  -  5 -

سپس او  ،کند اي مخاطب را هشیار می باشد. در واقع سواد رسانه ها در مورد این فناوري می خانواده

هاي موجود با توجه از آگاهی، درك و مهارت کسب شده و با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش

 این رسانه به چه میزان و با چه هدفی استفاده کند. گیرد که از تصمیم می

که این ی مشروط بر اینهاي اجتماعی بوم اقداماتی از قبیل حمایت از پر و بال گرفتن شبکه  - 6 -

حلی براي این مسأله  عنوان راهتواند به ط دولت ایجاد نشوند، میتوس »سفارشی«صورت ها به شبکه

هاي اجتماعی بومی باید توجه داشت که با نفوذ بیش از پیش  ر نظر گرفته شود. در ایجاد شبکهد



123 
 

گیري  رسد جهت نظر میرسانی موبایلی) به هاي پیام نامکر(بهاي اجتماعی مبتنی بر موبایل  شبکه

هاي  هاي اجتماعی بومی در کشور هم باید به این سمت و سو گرایش پیدا کند و برنامک شبکه

 .بومی در کشور توسعه یابد رسانی موبایلی یامپ

گاه نباید جاي روابط فیزیکی را بگیرد؛  با توجه به این اصل اساسی که تعامالت آنالین هیچ  - ٧ -

، این باشد که ابتدا فرد در محیط فیزیکی بر اساس نیازهاي اجتماعی و حل و پیشنهاد  شاید یک راه

خوبی بشناسد و سپس به ید و شخصیت فرد مقابل را بهص نمافردي، محدوده روابط خود را مشخ

روند ارائه امکانات جدید در اکثر . بپردازد هاي اجتماعیو شبکه ادامه روابط خود در فضاي آنالین

دست آوردن اطالعات بیشتر از کاربران است، لذا یکی از مزایاي ههاي اجتماعی به سمت ب شبکه

داشتن اعتماد و شناخت کافی به طرف مقابل در ارتباط فیزیکی ما رعایت این اصل این است که با 

  .گاه کودکان و نوجوانان گرفتار سوء استفاده (آزار) سایبري نخواهند شد قبل ارتباطات آنالین، هیچ

اي آموزش خود، از ه شود که وزارت آموزش و پرورش با تغییر سیاست پیشنهاد می - 8 -

هاي آموزشی حرکت  در سطوح مختلف و متناسب با دوره محوري سوي پژوهشمحوري به حافظه

آموزان را درگیر استفاده کاربردي از اینترنت  اي دانش گونههاي روز به کنند و در استفاده از فناوري

هاي نامطلوب از آنان  نماید که این نوع استفاده در وجود آنان نهادینه شده و فرصت تفکر در استفاده

 .گرفته شود

ریزي براي  گذاري و برنامه جاي سرمایهه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهشود ک اد میپیشنه - 9 -

ریزي  هاي اجتماعی، نسبت به صرف هزینه و برنامه مسدود و محدود کردن میزان دسترسی به شبکه

هاي غنی ایرانی و اسالمی و با مشارکت و  در جهت تولید محتواي متناسب با فرهنگ و ارزش

هاي واالي دینی و ملی در تور  ي ارزشدر تولید چنین محتوایی ضمن اشاعهکاربران  درگیر نمودن
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ریزي داشته باشد تا هم اعتماد داخلی بیشتري را کسب نموده و هم  گستر فضاي مجازي برنامه جهان

 .تري برداشته باشد هاي مؤثرتر و عملی تقویت هویت دینی و ملی، گامدر جهت 

ویژه  هاي نوین، به ریزي در حوزه رسانه هاد دولت نیز واحد پژوهش و برنامهشود ن پیشنهاد می  - 10 -

هاي زیرمجموعه خود به منظور شناخت افکار عمومی  هاي اجتماعی مجازي در سایر دستگاه شبکه

 .و تأثیرگذاري مثبت بر آن را مورد توجه قرار دهد

محسوس ابتدا در جوامع احساس   غیرو   نرم ، ها سعى دارند از طریق فـرایندى خـزنده این رسانه

به مدد فناورى رسانه و   و سپس  کرده  نیاز و عطش ایجاد نموده و عناصر فرهنگى را بـه جـامعه وارد

یک فـرهنگ و  این وضعیت جدید جـهانى،  .در نگرش افراد را تغییر دهند هاى پیشرفته اقناع، شیوه

 »فرهنگى شـدن جـهان تـک« به  که  گیرى است هویت جهانى و یکدست نیز به تدریج در حال شکل

  انجامد.  مى

  کنندة مصرف جمله ایران در شرایطى نابرابر عمدتاً  از  در شرایطى که بیشتر کشورهاى جهان

 شبکه هاي اجتماعیمتأثر از   اجتماعى - تـحوالت فرهنگى شده در این فـضا هـستند،  عرضه  تولیدات

لیبرال   معرفتى  به سوى تحقق مبانى نشود،  مـدیریت سالم در صورتى کهدر جوامع جهان سوم و جهان ا

بـدیهى است این  یافـت.  خواهد  جریان اسالمى و ملى در این کشورها  هاى ارزش  و تضعیف  دموکراسى

  در تولید دانش بومى صـورت نـگیرد)  براى  هاى جدى روند ناعادالنه و نابرابر(در صورتى که تالش

  بین  بندى نـگرشى و هـویتى و قطب هاى ارزشـى، و تعارض  تضادها  ت و بلندمدت موجب تولیدمد میان

  شعائر و مناسک ها، آیین عناصر، نمادها، ایرانى و غربى و در نـهایت تـضعیف نیروها، عناصر اسالمى،

اجتماعى و   هاى کنش  در نهایت در  که  شـد  هاى دینى و اعتقادى و مذهبى خواهد ارزش  بازنمایندة

  .تـجلى خـواهد یافـت  شهروندان  رفتارى و سـبک زنـدگى
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Abstract: 

Social networking space create a semantic fields of different information and aspects. 

The impact of virtual space of social networks create National and religious identity crisis in 

societies, such as Iran society. This study seeks to answer the question that which The 

consequences of the development social networks on geopolitical issues are the Islamic 

Republic of Iran? To answer the above question in two hypotheses is considered. Assumption 

1: Development of social networks can transform the components of the national security of 

the Islamic Republic of Iran. Assumption 2: Development of social networks can transform 

the components of the national identity of the Islamic Republic of Iran. The goal of this 

research 1- Analysis of the impact of social networks on the geopolitical problems in Iran. 2- 

Explaining the components of the Islamic Republic of Iran. 3- Explaining the components of 

the national identity of the Islamic Republic of Iran. and This study is important due to the 

growth of social networks in Iran and decisive impact that could have on the security of the 

Islamic republic of Iran. The results of this research shows that the third generation of youth is 

the highest users of cyberspace in Iran and also more than other generations exposed to 

impact of virtual social networks. Cyberspace a sort of identity crisis and heterogeneity 

among a wide range of young people and somehow affected to social balance in society. Also 

social networks caused to fundamental changes to identity institution and defining factor have 

changed identity. 

Keywords: geopolitical, social networks, virtual and Iran. 
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