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شبکههای اجتماعی به عنوان عنصری جداییناپذیر در سیاست معاصر شناخته میشووند .بوه
همین دلیل ،بررسی تغییرات سیاسی و اجتماعی بدون توجه به شبکههوای اجتمواعی بوه عنووان
رسانه ای اثرگذار و فراگیر امری ناقص به نظر می آید .فناوری اطالعوات از جملوه اینترنوت روا
گستردهای در میان جامعه ایرانی دارد و از این جهت باعث شکلگیری گفتمانی نوین در عرصوه
سیاست و اجتماع شده است و یا اینکه تغییورات گسوتردهای را در عرصوه باورهوا و هنجارهوای
سیاسی پس از انقالب اسالمی پدید آورده است .به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد پاسخ بوه
این سؤال است که شبکههای اجتماعی چگونه و تا چه اندازه به درکوی نووین از پدیوده انقوالب
اسالمی کمک می نمایند؟ در همین راستا ،این فرضیه مطرح میشود که شبکههای اجتماعی بوه
عنوان عامالنی هویتساز پس از انقوالب اسوالمی باعوث دگردیسوی در هویوتسوازی انقوالب
شدهاند .پژوهش حاضر از ایده ژوزف نای بهعنوان چارچوب نظری بهره مویبورد کوه مویتوانود
راهکارهایی برای درک نوین از هویت انقالب اسالمی به ما ارائه دهد .همچنوین ،رو تحقیو
حاضر کیفی و از نوع توصیفی -تحلیلی است.
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مقدمه
با فرا رسیدن عصر اطالعات و گستر فناوریهای نوین ارتباطی ،سبکهای زندگی دچوار
تغییرات گستردهای شده است .شیوههای نوین ارتبواطی بوا شوکلدهوی بوه مفواهیی سیاسوی و
اجتماعی زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر قرار می دهنود .از طرفوی دیگور ،خاصویت فرامورزی
رسانههای نوین نظیر شبکههای ارتباطی و مجازی باعوث شوده توا اغلوب فاواهای اجتمواعی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،زندگی فردی ،سازمانی و خوانوادگی دچوار تغییراتوی اساسوی شوود.
همین تغییرات به نوبۀ خود باعث تغییر گفتمانی در عرصه سیاست نیز مویشوود و حتوی ممکون
است باعث تغییرات گسترده و تغییر سبک و شیوه زندگی سیاسی در یک جامعه شود .در هموین
راستا به نظر میرسد به دلیل استفاده گسترده جامعه ایرانی از شوبکههوای ارتبواطی و همچنوین
گرایش گروه های اجتماعی نظیور جوانوان ،تحصویل کردگوان و عناصور فکوری و فرهنگوی بوه
شبکههای اجتماعی ،می توان از ظهور عصر نوینی در جامعه ایرانی سخن گفت .این ظهور که به
نوبۀ خود در دهه سوم و چهارم انقالب توسط شبکههای مجازی شتاب بیشتری به خوود گرفتوه،
باعث ایجاد فرصتها و چالشهایی برای انقالب اسالمی ایران شده است .به هر روی مویتووان
تحوالت ناشی از فاای مجازی را نوعی "تغییر گفتمانی" نیوز تلقوی کورد .تغییوری کوه باعوث
میشود در بسیاری از مفاهیی سیاسی رخنه کند؛ برخی از آنها را دچار فراموشی کند؛ بوه برخوی
مفاهیی جان تازهای ببخشد؛ برخی از آنان را از نو بسازد و حتی انقالبی نو بیافریند.
به نظر میرسد انقالبها نیز همانند سوایر پدیودههوای اجتمواعی دچوار تغییور و دگردیسوی
میشوند و با گذشت زمان چه بهصورت آشکار و نامحسوس چهره جدیدی پیدا میکننود .از ایون
جهت می توان گفت انقالب اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنا نباشد .این تغییرات مخصوصاً
با پیدایش فناوریهای نوین ارتباطی ،شبکههای اجتماعی نوظهور و آنچه فاای مجازی خوانوده
میشود ،شتاب بیشتری به خود گرفته است .از طرفی دیگر میتوان گفت در کنار آثار مثبتی کوه
شبکههای اجتماعی مجازی در عرصه تغییرات هویتی برجای میگذارند ،آثار منفی زیادی نیز بوه
دنبال دارند .بنابراین چالشهای ناشی از گستر شبکههای اجتمواعی نیوز مسوأله هویوت را در
جمهوری اسالمی تحت تأثیر قرار میدهد .این مسأله باعث شده تا موضوع شبکههای اجتماعی،
فاای مجازی و آنچه در قالب رسانههای نوین ارتباطی مطرح میشود ،به شکل گستردهای وارد
مباحث علمی و دانشگاهی گردد و ضرورت توجه به درک نوینی از هویوت انقوالب اسوالمی بوه
یک موضوع جدی تبدیل شود.
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ضرورت بحث حاضر از آنرو است که امروزه شبکههای اجتماعی بوه صوورت قابولتووجهی
مسأله هویت را در ایران کنونی تحت تأثیر خود قرار دادهاند .بنوابراین مویتووان گفوت انقوالب
اسالمی ایران بر اثر گستر شبکههای اجتماعی با هویتهای تازه ای روبرو شوده کوه نیازمنود
بررسی عمی تر و دقی تری است .در ه مین راستا سوؤال اصولی نوشوتار حاضور ایون اسوت کوه
شبکه های اجتماعی تا چه اندازه درک نوینی از هویت انقالب اسالمی را شکل دادهانود؟ فرضویه
مقاله این است که شبکههای اجتماعی بهعنووان رسوانه ای اثرگوذار و فراگیور ،موجوب تغییورات
گسترده ای در هویت نوین از انقالب اسالمی شدهاند .رو تحقی مورد استفاده در ایون مقالوه،
تحلیلی-توصیفی و از نوع کیفی است .گردآوری اطالعات بوه صوورت اسونادی و فویشبورداری
انجام گرفته است.
 .1چارچوب نظری؛ نظریه قدرت نرم ژوزف نای
ژوزف نای 1به عنوان مبدع نظریه قدرت نرم 2در عصر جدید شناخته میشود .نظریه وی کوه
در اواخر دهه  80میالدی و اوایل دهه  90در مقالهای با عنوان "ماهیت متحول قدرت جهوان"3
مطرح شد ،توجه را از قدرت سخت به سمت قودرت نورم در عرصوه سیاسوت داخلوی و خوارجی
دولت ها معطوف کرد .ایده نای توسط بسیاری از متفکران سیاسی و اجتماعی موورد توجوه قورار
گرفت و عرصههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و مخصوصاً سیاست داخلی و دیپلماسی عموومی
از نظریه نای به عنوان مبنایی برای بسط راهبردهای خوود بهوره بوردهانود .نوای کوه بوهعنووان
نظریهپردازی نو لیبرال شناخته می شود ،بیش از پیش نظریات خوود را دربواره وضوعیت سیاسوت
داخلی و خارجی ایاالتمتحده امریکا تدوین کرده بود.
نای در بررسیهای خود توجه زیادی به نقش رسانه و فرهنو در شوکلگیوری هویوتهوا،
باورها و هنجارهای سیاسی نشان داده بود .چه اینکه قدرت نرم از نظر وی ،توسوط رسوانههوا و
آنچه فرهن عمومی خوانده میشود ،شکل میگیرد .وی بنیانگذار ایده قدرت نرم بود و بر این
باور است که قدرت نرم باعث شکلگیری قدرت سوخت مویشوود .مصودا چنوین موواردی را
میتوان در اتحادیه اروپا بعد از جن جهانی دوم دید که منجر به افزایش قدرت سوخت امریکوا
1. Joseph S Nye
2. Soft Power
3. The Changing Nature of World power
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شد .اما گاهی اوقات قدرت سخت و قدرت نرم میتواند تااد داشته باشند و در جهت عکس هی
عمل کنند .به عنوان مثال ،در جن عرا  ،استفاده آمریکا از قدرت سخت ،قدرت نرم این کشور
را تاعیف کرد .بنابراین عبارت قدرت هوشمند طراحی شد تا نشان دهد که چگونه قدرت سخت
و قدرت نرم میتوانند با هی تعامل داشته باشند و یکدیگر را تقویت کنند (نای .)5 :1390 ،بودین
ترتیب قدرت نرم میتواند بهعنوان مبنایی بورای قدرتمنود شودن دولوتهوا در عصور فراگیوری
رسانهها به کار گرفته شود.
از نظر نای ،فرهن یکی از عمدهترین منابع قدرت نرم در جهان امروز است .به عنوان مثال
امروزه ایاالت متحده آمریکا با داشتن بیشترین دانشجویان خارجی (بینالمللوی) کوه معمووالً بوا
درک بهتری از ارز ها و نهادهای آمریکایی به خانه باز میگردند ،دارا بودن بیشترین مبوادالت
علمی و دانشگاهی و داشتن قریب به  11دانشگاه معتبر جهان در ردهبنودی  111دانشوگاه برتور
جهانی ،داشتن بیشترین دانشجویان به نسبت جمعیت ،داشتن بیشوترین جووایز نوبول ،در اختیوار
داشتن شرکتهای مهی فیلیسازی جهان (هالیوود) به لحاظ کیفیت بیشترین قودرت نورم را در
سطح جهانی به خود اختصاص داده است (نوای .)116 :1389 ،همچنوین قودرت نورم بوه طور
گوناگونی که البته ناملموس هستند ،شکل میگیرد و توسوط جاذبوههوای فرهنگوی ،ارز هوا و
نهادهای سیاسی حاصل میشوند ( .)Nye, 2002: 6جوزف نای تمثیل کیک الیوهای را بورای
ساختار جهانی نقل کرد که این الیه مرکب از بازیگران بسیار متعددی است که مرزهای ملوی را
به رسمیت نمیشناسند و در عین حال ،تأثیری عمی بر واحدهای سازمانیافتهای نظیر دولوت-
ملتها که ادعای حاکمیت در سیاست جهان را دارند و ساکنین آنها مویگوذارد .برجسوتهتورین
نمونه در میان این بازیگران غیردولتی سازمانهای بینالمللی و شرکتهوای چنودملیتی هسوتند.
نمونههای کمتر بارز ،گروههای تروریستی چندملیتی و نهاتهای ناسیونالیستی قومی مویباشود
(کگلی و ویتکف؛  .)273 :1382به نظر میرسد رسانههای نوین نقش قابل تووجهی در بوه هوی
پیوستن جنبشهای جدید ایفا میکنند .گروههایی که وابستگی انکارناپذیری به رسانههای جدیود
و شبکههای اجتماعی دارند.
به طور کلی بر مبنای آنچه ژوزف نای مطرح میکند ،قدرت نرم به آن دسته از قابلیتها و
منابع یک کشور چون فرهن  ،آرمان یا ارز های اخالقی اطال مویشوود کوه بوه صوورت
غیرمستقیی بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر میگذارد .قدرت نرم در سیاست بوینالمللوی
ناشی از عوامل نامشخص اما بسیار واقعی مانند ارز های غالب ،اعمال و سیاستهای داخلوی
◊ 188

شبکههای اجتماعی و درکی نوین از هویت انقالب اسالمی◊

و شیوه اداره روابط بینالمللی است (نای .)129 :1386 ،بیتردیود در دورانوی موسووم بوه عصور
اطالعات «رسانه» بهعنوان حلقه ای واسط ،کلیدی و مهی جهت توفی در عرصه قدرت هوشمند
شناخته میشود ،زیرا کارویژۀ قدرت هوشمند ،مدیریت افکار عمومی و پیشی گرفتن از سایر رقبوا
در بُعد تأثیرگذاری و اقناع افکار عمومی است و چنان چه تصمیی سازان بتوانند بوین «رسوانه» و
قدرت هوشمند ،ارتباط معقول و مؤثری ایجاد کنند قطعاً میتوان از آن به عنوان عالیترین ابوزار
برای تدوین استراتژیهای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت سود برد .امروزه کشورهایی در دنیوا
قدرتمند محسوب می شوند که عالوه بر تسلیحات نظامی و توان دفاعی ،بتوانند اقناع بیشتری در
دنیا از طری رسانه ایجاد کنند .رسانه دیگر به عنوان تنها ابزار اطالعرسانی صرف دیوده نشوده،
بلکه به عنوان قدرتی غیرقابل انکار در متقاعد نمودن افکار عمومی مورد توجه واقع شوده اسوت
(عطارزاده.)120 :1396 ،
نظریه ژوزف نای از این مزیت برخوردار است که قدرت سخت را نیز نادیده نمویگیورد .وی
حتی معتقد است به کارگیری قدرت نرم در کنوار قودرت سوخت مویتوانود «قودرت هوشومند»
بیافریند .بهعنوان مثال ،جمهوری اسالمی ایران برای تبدیلشودن بوه یوک قودرت منطقوهای و
جهانی می تواند با به کارگیری قدرت سخت (نظامی) و قدرت نورم (دیپلماسوی عموومی) نووعی
قدرت هوشمند پدید آورد .از این جهت ،میتوان قدرت هوشمند را گونه ای خودآگاهی نسبت بوه
عدم کفایت قدرت سخت و البته نگاهی خودآگاهانه به میزان استفاده از قودرت سوخت و قودرت
نرم در کنار هی و ایجاد هماهنگی و یا هیافزایی بین این دو ساحت ،قدرت معطوف بوه رسویدن
به اهداف از سوی یک کشور دانست (نای .)34 :1392 ،با این حال قدرت نورم و قودرت سوخت
تفاوت هایی با یکدیگر دارند و نای معتقد است در عصر فراگیری رسانههوا و ظهوور شوبکههوای
اجتماعی ،قدرت نرم به شکل مطلوبتری می تواند قدرت یک کشور را فزونی بخشود .بوه بیوان
وی ،قدرت نرم بیش از قدرت سخت تحت تأثیر اراده تفسیرکنندگان و دریافتکنندگان قرار دارد
(.)Nye, 2004: 16
 .2روش تحقیق
رو این نوشتار کیفی و استنباطی است و به همین دلیل جمعآوری دادهها و اطالعوات بوه
رو اسنادی و فیشبرداری انجامشده است .اساساً رو های کیفی درجایی مناسوب اسوت کوه
هدف پژوهش کشف تجارب ذهنی انسانها و معانیای است که آنوان بوه ایون تجوارب نسوبت
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میدهند (دیواین .)227 :1390 ،رو های کیفی با بهره گیری از دو متغیر و بوا روشوی علموی و
جمع آوری اطالعات تأثیر یکی را بر دیگوری بررسوی مویکنود و در نهایوت ایودههوای فوارا از
سوگیری و جهتگیریهای غیرعلمی ارائه می دهد .به همین دلیل در پژوهش حاضور دو متغیور
شبکههای اجتماعی و تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر موردبررسی واقع میشوند.
 .3شبکه های اجتماعی نوین و نقش آنان در سیاست معاصر
شبکههای اجتماعی گونهای جدید از رسانههای اجتمواعی محسووب مویشووند کوه امکوان
برقراری ارتباط را به صورت تعاملی برقرار میسوازند .بوه طوور خواص شوبکههوای اجتمواعی را
گونهای از رسانههای اجتماعی میدانند که امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقوراری ارتبواط،
تبادل اطالعات و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنوت را فوراهی آوردهانود (کاوسوی و کواظمی،
 .)138 :1392به نظر میرسد با کاهش قیمت ابزارهای نوین ارتباطی ،افراد همزمان چند رسانه
و وسیله ارتباطی استفاده میکنند .با استفاده از ابزارهای ارتباطی و رسانهای هر فرد آماتور نیوز
یک رسانه خواهد بود که میتواند تمام لحظات زندگی را ضبط نموده و خود نیز آنها را منتشر و
در اختیار دیگران قرار دهد .هرچند گزار های جرائی اینترنتوی و عووار فوردی و اجتمواعی
اعتیاد به اینترنت و فاای مجازی نگرانیهایی را به وجود آورده است و مردم همچنان عالقوه
به حفظ حریی خصوصی خواهند داشت .به علت حاور آنها ،ارتباط کالمی در خانوادههوا کوی
میشود و حتی در کنار همبستگیهای اجتماعی مبتنی بر ارتباطات میوان فوردی ،شوبکههوای
مجازی نیز نقش بازی خواهند کرد .به واسطه قابلیت حمل و تحرک این ابزارها مرز بوین کوار،
زندگی و تفریح و سرگرمی از بین رفته و در هرکدام از این محدودهها میتوان فعالیت دیگور را
نیز انجام داد (روشندل اربطانی و دیگران.)94 :1393 ،
شبکههای اجتماعی برحسب هدف راه اندازی و موضوع فعالیت خود امکانات متنوعی عوالوه
بر امکانات عمومی مانند اضافه کردن دوستان ،به اشوتراک گوذاری موتن ،تصوویر و فایولهوای
چندرسانهای و سیستی ارسال پیام در اختیار کاربران قرار میدهند ،امکانات و ویژگیهوایی نظیور
خبرخوان ،بازیهای آنالین ،تماشای فیلی ،ارتباط بوا سوایر رسوانههوا ،ارتبواط بوا دسوتگاههوای
قابلحمل نظیر موبایل و تبلت و نظایر اینها کاربران این شبکهها را از مراجعه به چنودین سوایت
بازداشته و احتیاجات و نیازمندیهای اطالعاتی ،ارتباطی و تفریحی مختلفی از ایشان را پوشوش
میدهند؛ نتیجه آن گرایش به شبکههای اجتمواعی رشودی روزافوزون دارد (کفاشوی و فالحوی،
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 .)7 :1393این امکانات به نوبه خود شرایط منحصر به فردی برای گروههای اجتماعی و سیاسی
فراهی می آورد تا در چارچوب آن به پیگیری منافع ،اهداف و مطالبات خود بپردازند .این موضووع
شامل بازیگران دولتی و غیردولتی نیز میشود.
شبکههای اجتماعی نقش انکارناپذیری در سیاست معاصر دارند .تا جوایی کوه جنوبشهوای
جدید شکلگیری خود را مدیون رسانههای نوین هستند و به شدت به رسانههای جمعی متکیاند
و از طری آنها درخواستهایشان را مطرح میکنند (نش .)132 :1389 ،همچنین قدرت رسانهها
از نظر بودریار به دیوارهای اهریمنی تصاویری میمانند که همیشه حاضرند و علت و معلول روح
زمانۀ پست مدرن میباشند (بودریار .)123 :1389 ،به عبارتی ،رسانههوا و شوبکههوای اجتمواعی
نوظهور شاکله نظی پسامدرن و جنبشهوای نووین اجتمواعی را شوکل مویدهنود کوه دائمواً بوا
گرایشهای نسبیگرایانه به مسائل اجتماعی و سیاسی جدید دامن میزنند و حتی قدرت دولتها
را به چالش میکشند.
رسانهها از جهتی دیگر موجد تحوالت سیاسی و اجتماعی گستردهای در عصر حاضر شدهاند.
بر کسی پوشیده نیست که انقالبهای رنگی در شر اروپا و آسیای مرکوزی بویش از هور چیوز
تحت تأثیر رسانهها و ابزارهای نوین ارتباطی بوده است .پدیدهای که از آن بوا عنووان «انقوالب
رنگی» یاد میشود و البته رسانه ها شاکله این تغییرات محسوب میشوند .حتی رسانههای نووین
در برخی انقالبهای رنگی در آسیا و افریقا نقش بسوزایی داشوتند (.)Kimberly, 2004: 38
از سوی دیگر ،رسانههای نوین و شبکههوای اجتمواعی ،یواریبخوش دموکراسوی و نابودکننوده
دیکتاتوری و خشونت نیستند .چه اینکه در کنار مزایای رسانههوا در گورد اطالعوات و بسوط
دموکراسی ،لبه تیغ و خطرناکی نیز به همراه خود دارند .این لبه تیغ در عرصه سیاست به ظهوور
گروه های تروریستی اختصاص دارد که گستر و فراگیری خود را مدیون رسانهها و شبکههوای
اجتماعی نوین هستند.
شبکه های اجتماعی در برخی مناط از جمله خاورمیانه باعث روا بیشتر تروریسی و حتی
جهانیشدن این پدیده شدهاند .به طوری که با تروریستها با بهرهگیری از رسانهها ،در آنسووی
مرزهای خاورمیانه به آموز و عاوگیری تروریستها میپردازند و در مدت کوتواهی حادثوهای
تروریستی میآفرینند و باز از طری همین شبکههای اجتماعی مسؤولیت آن را برعهده میگیرند.
حتی تروریستها میتوانند با جلب نظر هیپیمانان خود در آنسوی مرزها و برقوراری ارتبواط بوا
شبکههای مالی ،اقدامات دلخواه خود را انجام دهند و حتی سازماندهی کننود (کووان و اسوچاب،
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 .)236 :2006بنابراین باید گفت شبکه های اجتماعی از جهتی دیگر نیز بر سیاست معاصر اثرگذار
هستند .چنان چه درباره القاعده و از قول رهبران سرشناس آنها نظیور ایمون الظوواهری گفتوه
می شود که دسترسی آسان جوانان به شبکههای اجتمواعی و اینترنوت سوبب شوده توا از لحواظ
فکری ،در مقایسه با سلفیهای دو یا سه دهه قبل ،نسلی منسجیتور و البتوه رادیکوالتور شووند
(گرول.)27 :2015 ،
از این جهت مهمترین ویژگی جهانیشدن که از قاا یکی از محورهوای بحوث در پوژوهش
حاضر را شامل می شود ،انقالب فناوری اسوت .ایون انقوالب ،همگرایوی فزاینودۀ رهیافوتهوا و
فناوری های خاص است که در درون یک سیستی نوین و منسجی قرار میگیرد (کاسوتلز:1380 ،
 .)92همچنین باعث تغییر و دگردیسی در بسیاری از پدیودههوا و تحووالت اجتمواعی و سیاسوی
میشود و شکل تازهای از زیست سیاسی را پدید میآورد .ضمن اینکه همین فرصوت خلو شوده
توسط رسانهها و شبکههای اجتماعی باعث شده تا برخی نظریهپردازان ،جامعه مطلوب خود را بوا
تکیه بر آن شکل دهند .یکی از این نظریهپردازان یوورگن هابرمواس 1اسوت کوه نظریوه کونش
ارتباطی را مطرح کرده است .نظریه هابرماس با بهرهگیری از رسانهها به دنبال جامعوه مطلووبی
است که زور و اجبار در آن جایی نداشته باشود و رسوانههوا بوهعنووان ابوزاری ارتبواطی ،باعوث
شکلگیری گروههایی برابر شوند که به گفتوگو و شور با یکدیگر بپردازند .این کار نیز از طری
ارتباط کالمی صورت میپذیرد .بنابراین در دموکراسی ارتباطی ،هدف شرکتکنندگان از حاوور
در بحث ،دستیابی به راهحل هایی برای درک مشکالت جمعوی جهوت رسویدن بوه خوود هودف
است).(young,1996:131
از آنجا که رسانه ها به اولین پایگاه و وسیله مبادالت جهانی صوور نموادین در جهوان مودرن
تبدیل شدهاند ،شکل و محتوای دانش ما به صوورت فزاینوده متکوی بوه نهادهوا و سوازوکارهای
ارتباطات جمعی شده است (پک .)289-290 :1389 ،برخی معتقدند کوه رسوانههوا بوا شکسوتن
مرزهووا و فاصووله میووان مووردم و کشووورها ،در حووال خلو یووک خووانوادۀ جهووانیانوود کووه در آن
اختالفنظرها جای خود را به چیزی میدهد که همه بوه طوور مشوترک دارنود و از آن اسوتفاده
میکنند .مارشال مکلوهان برای توصیف چنین پدیدهای عبارت «دهکده جهانی» را بواب کورد
(ویلیامز .)233-234 :1386 ،به هر حال رسانهها و شبکههای اجتماعی به عنووان شوکل متوأخر
1. Jurgen Habermas
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برقراری ارتباط در سطح جهان به شکل قابل توجهی بر پدیدههای اجتماعی تأثیر میگذارند .این
ویژگی باعث شده تا برخی چالشها و فرصتها در این زمینه پدید آید و حتی چشیاندازی بورای
جامعه مطلوب جهانی ترسیی شود .به هر جهت ،به نظر میرسد شبکههای اجتماعی ،فرصتها و
چالشهای متعددی برای پدیدههای سیاسی از جمله انقالبها پدید آورده است که در این بحوث
بدان پرداخته میشود.
 .4انقالب اسالمی ایران؛ چالشها و فرصتها در عصر رسانه
چنانچه بیان شد رسانهها و شبکههای اجتماعی جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر معاصر هستند.
این جداییناپذیری حتی باعث ظهور مذهب و جنبشهای موذهبی در سراسور جهوان نیوز شوده
است .انقالب اسالمی ایران نیز یکی از پدیدههایی است که در فاایی کامالً مودرن پدیود آموده
است .شکل اخیر این تغییرات در پی خیز های عربی -اسالمی در منطقوه خاورمیانوه و شومال
افریقا بوده است که به رشد اسالم گرایی در منطقه کمک نموده است .به تعبیری بایود گفوت در
چشیاندازی وسیع ،مردم مایل نیستند به رسانه از چشیانداز و منظری نگاه کنند کوه بوه واسوطه
فرهن پذیری آنها در سایر حوزههای اجتماعی توسعهیافته است و مییابد .رسانهها بوه خوودی
خود و نیز در مقام نهاد ،بسیار گستردهاند و تبدیل به اجزاء اجتنابناپذیر زندگی و فرهن موردم
شدهاند و ما اینک به تمام گروههای اجتماعی (از جمله مذهبیها) از منظور فرهنو پوذیری بوه
رسانهها توجه نشان میدهیی (هورسفیلد .)222 :1389 ،بنابراین انقالب اسالمی به عنووان یوک
جریان گسترده و عظیی مذهبی به خوبی نشان داده است که بهرهگیری از رسانههای نوین تا چه
اندازه می توان به تقویت و گستر فرهن مذهبی در جامعه کمک نماید .برخی از ایون پدیوده
تحت عنوان جامعهپذیری سیاسی نیز نام میبرنود .در ایون فرآینود ،ارز هوا ،اعتقوادات ،آداب و
رسوم از طری خانواده ،نظام آموزشی ،مذهب ،رسانههای جمعی و حاکمیت به نسلهوای بعودی
منتقل میشود ( .)Heywood, 1997: 186بنابراین انقالب اسالمی ایران به عنوان پدیودهای
نوظهور هی در مقام شکل گیری و هی در مقام توداوم ،انقالبوی مودرن و متکوی بور رسوانههوا و
ابزارهای ارتباطی نوین است و بالطبع تغییرات کنونی آن نیز نمیتواند به اشکال متأخر رسانههوا
بیتوجه باشد.
به هرحال باید گفت انقالب اسالمی ایران با متحولسازی محیط بینالملل از رهگذر تحوول
و دگرگونی در افکار و اذهان و فراهی ساختن شورایط ذهنوی بورای تغییور قواعود و هنجارهوای
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بینالمللی توانست با تفکرات رهایی بخش خود نظام سولطه را زیور سوؤال ببورد و پیوام سیاسوی
اندیشه استکبارستیزی ،استقالل طلبی و راهبرد نه شرقی نه غربی را برای جهانیان آشکار سوازد.
انقالب اسالمی ایران نه تنها با چالش فکری و سیاسی با غرب مبادرت ورزیود کوه توانسوت بوا
اتکاء به قدرت نرم افزاری خود و بازتعریف نسبت نوین از معنویت و سیاست ،الگوی رو زندگی
و مدل جدید اجتماعی جایگزین را نمایان سازد (حسینی و مبینی .)52 :1392 ،حتی گفته میشود
انقالب اسالمی ایران اصوالً بر پایه ایجاد شبکههای اجتماعی شکل گرفت که بهوسویلۀ اعتمواد
متقابل با یکدیگر به هدف رضای خودا و ایجواد حکوموت اسوالمی همکواری مویکردنود .اموام
خمینی(ره) ،به عنوان مؤثرترین شخصیت انقالبی بر رضا و توکل به خداوند متعال تأکیود بسویار
داشت .ایشان علت اصلی انقالب را انقالب درونی و معنوی مردم و توجه آنها بوه اسوالم نواب
معرفی میکردند و انقالب را معلول این می دانند که افراد جامعه از آن حالت ساب به یک حالت
اسالمی برگشتند .به واسطۀ همین نور معنویت بود که موردم بوا هوی احسواس مهور و عطوفوت
می کردند ،تا بدان جا به هی اعتماد و اتکا داشتند که حتی قویتورین سوازمانهوای اطالعواتی و
امنیتی نظیر ساواک نیز نمیتوانستند در این شبکههای مردمی رخنه و نفوذ کنند (آدموی:1396 ،
.)77
افزون بر این ،انقالب اسالمی با تشوی بهرهگیری از فنوون جدیود ارتبواطی و منوابع نووین
اطالعاتی و رسانه ای ،توانست به بازسازی تمدن اسالمی بر اساس تبیین اصول دینی و ارزشی و
تقویت فاای عمومی یا جامعه مدنی اسالمی و ارتقای آگاهیهای دینی و سیاسی جهان اسوالم
مبادرت ورزد و با تقویت مبانی حوزه استدالل و تولید فکور و اندیشوه ،تشووی رابطوه متقابول و
همه جانبه مسلمان با یکدیگر مشو اصلی بازسوازی تمودن اسوالمی براسواس مفهوومسوازی و
هنجارسازی با تکیه بر ظرفیتهای خودی و درونی و استفاده از الگوهای دینوی و بوومی جواموع
مسلمان قلمداد گردد .موفقیت ایران در محیط پیراموونی خوود از جملوه در پایبنودی بوه آرموان
راست ین فلسطین و دشمنی سنجیده ،منطقی و ارزشی با رژیی صهیونیستی نیوز برآموده از قودرت
معنویت و ترکیب آن با قدرت سختافزاری است .این ترکیب کوه نشوان از مؤلفوههوای قودرت
هوشمند در ایران است ،با انقالب اسالمی تبلور یافوت و در هشوت سوال دفواع مقودس خوود را
پرور داد .جن هشتساله ایران با رژیی بعث عرا  ،نشان داد کوه توکبعودی بوودن قودرت
نمیتواند عنصری توانبخش و کافی در عرصه جهانی باشد .چنانکه رژیی بعث عورا بوا تأکیود
صرف بر قدرت سخت افزاری خود ،نتوانست موجودیت خود را استحکام ببخشد .ترکیب موزون و
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هوشمند قدرتهای نرمافزاری و سختافزاری در ایران ،پایگاههوای عقیودتی کشوور را در میوان
کشورهای منطقه افزایش داده است .توان بازیگری ایوران در عورا و کوارگزار هوشومند آن در
لبنان (حزب اهلل) نشان از آن دارد که نفوذ منطقهای ایران برآمده از یک ترکیب قدرتمند اسوت و
میتواند بهصورت توأم ،به اقناع فکری و عملی ملتهوای مسولمان بپوردازد (خرمشواد و متقوی،
.)39 :1395
به نظر میرسد درک گفتمان انقالب اسالمی در دهه چهارم انقالب مویتوانود بوا توجوه بوه
نمادهای فراگیر انقالب نظیر عدالتطلبی ،مبارزه با ظلی و اسوتکبار و احیوای اسوالم سیاسوی در
ابعاد اخالقی و انسانی تداوم یابد .چنانچه این ظرفیوتهوا در درون گفتموان انقوالب اسوالمی و
رهبری امام خمینی(ره) قابل استناد است .بهطوریکه امام خمینی (ره) ،به عنوان کنشگر بیداری
اسالمی تال میکنند موقعیت های جدیدی در چارچوب هژمونی گفتمانی نسبت به سوژهها که
همان مردم مسلمان و دولتها هستند ایجاد نماید و به هموین روی دو نمواد و روز را بوهعنووان
روزهای مبارزۀ منسجی مسلمانان جهان علیه استکبار جهانی به وجود میکنند کوه روز برائوت از
مشرکین در عرفات و روز قدس به عنوان سمبلهای مبارزاتی شکل گرفت و البتوه بوا اسوتقبال
مردم مسلمان سراسر جهان مواجه شد و از این منظر میتوان گفت گفتمان امام خمینی توانست
به استیال و هژمونی گفتمانی دست یابد (اطهری و عباسی شواهکوه .)28 :1393 ،بوه هور حوال،
انقالب اسالمی ایران که به مدد رسانههای سنتی نظیور مسوجد و مکوانهوای موذهبی رشود و
گستر یافته بود ،بالفاصله به اهمیت رسانههای نوین در اشاعه پیام انقالب پی برد .بوه هموین
دلیل پس از انقالب ،امام خمینی (ره) ،توجه زیادی به وظیفه خطیر رسانههای جدیود نشوان داده
بود .ایشان در موارد متعددی آسیبها و فرصتهای ناشی از رسانههای نوین را گوشزد میکردند
و در این زمینه بیان میکنند:
«مطبوعات مال عموم مردم است ...آنچه خوب است در رادیو و تلویزیون و مطبوعات باشود
آن است که برای کشور اثری داشته باشد؛ مثالً اگر زارعی خوب زراعت کرد و زراعتش خوب بود
شما این شخص را به جای مقامات کشور در صوفحه اول بگذاریود و زیور بنویسوید ایون زارع
چگونه بوده است » (موسوی خمینی .)215 :1359 ،بدین ترتیب روشن میشوود توداوم انقوالب
اسالمی در گرو بهرهگیری مناسب و بجا از رسانههاست و اگر هویوت بوه عنووان مبنوایی بورای
تداوم انقالب اسالمی تلقی شود ،نقش رسانه ها در ساختن این هویوت بسوی انکارناپوذیر اسوت.
همین موضوع نیز باعث شده تا بنیانگذار انقالب اسالمی بر مسأله هویت و تربیت نسول جدیود
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در رسانه ها تأکید بسیار کنند و از همه رسانه ها بخواهند که ایون مقولوه را بوا حساسویت هرچوه
بیشتر دنبال کنند .وی در این زمینه بیان میدارد:
«رسانههای گروهی بهویژه صدا و سیما ...از گردانندگان و هنرمندان متعهد بخواهند تا در راه
تربیت صحیح و تهذیب جامعه ،وضعیت تمام قشرها را در نظر گرفته و راه و زندگی شورافتمندانه
و آزادمنشانه را با هنرها و نمایشنامهها به ملت بیاموزند و از هنرهای بدآموز و مبتوذل جلووگیری
کنند .ملت عزیز در طول پنجاه سال سیاه اخیر گرفتار مجالت و روزناموههوای تخریوبکننوده و
فاسدکننده نسل جوان و از آنها بدتر سینماها و رادیو -تلویزیون بود که با برنامههای خود ،ملت
را به حد وافر در آغو غرب و غربزدهها غلتانید .ضررهای رسانههای گروهوی از خرابویهوای
توپ ،تانکها و سالح های مخرب باالتر و بدتر است؛ چه که ضررهای سالحهوا ،گوذرا اسوت و
ضررهای فرهنگی ،باقی و به نسلهای بعد انتقال پیدا میکند .اگر به طور قاطع با آنوان برخوورد
نشود ،خطر ولو در درازمدت ،کشور را تهدید میکند و سهلانگاری در ایون اموور ،سوادهاندیشوی
است» (موسوی خمینی.)159 :1359 ،
بدین ترتیب باید گفت فاای رسانه ای نووین هوی نووعی تهدیود و هوی فرصوت محسووب
میشوند .از این جهت ،شکل گیری هویوت اسوالمی و انقالبوی نیازمنود بهورهگیوری صوحیح از
رسانه ها و تربیت آحاد جامعه است .پرور هویتهوای اسوالمی موی توانود نووعی قودرت نورم
محسوب شود که در نهایت به وسیله رسانهها نیز حاصل میشود .بدین لحواظ تقویوت عناصور
مقتدر هویت فرهنگی در ایران میتواند با توجه به فرصتهای ایجادشده بر اثر جهانیشودن و
فرهن جهانی شده ،راهکار مناسبی برای ارتقای قدرت نورم ایوران در صوحنههوای مختلوف
منطقهای و جهانی باشد .بنابراین اگر جمهوری اسالمی بتوانود از ظرفیوت بسویار غنوی دینوی،
فرهنگی ،هنری و اجتماعی خود برای جلب توجه افکار عمومی جهان ،به توانمندی ذاتی خوود
استفاده نماید ،بهترین فرصت برای گستر مؤلفههای قدرت نرم ایران فراهی خواهد شود .در
این صورت فرصت سازی از مؤلفههای قدرت نرم میتواند بوه افوزایش مشوروعیت جمهووری
اسالمی در سطح منطقهای و بینالمللی منجر گوردد (شوعبانی سوارویی .)91 :1392 ،همچنوین
تکیه بر هویتسازی میتواند به تغییر رفتارها ،انتخابها ،تصومییگیوریهوا و الگوهوای رفتواری
منجر گردد که هویتهای انقالبی را به شکل جدیدی بازتولید میکند.
به نظر میرسد گفتمان انقالب اسالمی میتواند به عنوان جریانی اثرگوذار بوه شوکلگیوری
هویت های جدید منجر شود .این امر مستلزم درک موقعیتهای جدید در منطقه ،جهان و فاای
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داخلی جامعه ایرانی است که به خل موقعیت های جدید برای هویت جدید یاری رسواند .انتقوال
مفاهیمی مانند استقالل طلبی ،استکبارستیزی و بسط عودالتطلبوی در شوبکههوای اجتمواعی و
سازگار کردن این مفاهیی با نیازهای روز جامعه ایرانی میتواند به خلو هویوت جدیودی منجور
شود .چنان چه امام خمینی مسأله هویت اسالمی را مهمترین وظیفه رسانهها تلقی میکرد و بور
این باور بود که رسانههای خارجی و استعماری هرگز نمیتواننود هوویتی مسوتقل بورای جامعوه
اسالمی ما تولید کنند .ایشان در این زمینه بیان میکنند:
«فیلیهایی که از خار به ایران می آینود ،اکثوراً اسوتعماری اسوت .لوذا فویلیهوای خوارجی
استعماری را حذف کنید ،مگر صددرصد صوحیح باشود ،در هور صوورت ،ایون بور عهوده شوما و
مسؤولین آنجاست»( .موسوی خمینوی .)292 ،12 :1359 ،ایون موضووع نشوان مویدهود کوه
هویتسازی اسالمی توسط رسانهها مورد توجه بنیانگذار انقالب بود و انحراف از ایون مسوأله را
انحراف در رسیدن به انقالب تلقی میکردند .به نظر میرسد این وظیفوه اموروزه بویش از پویش
مهی و حیاتی است .به تعبیر ایشان:
«ما اگر این دستگاه که باید یک دستگاه آموزنده باشد ،یک دستگاهی باشد که آن تباهیها،
چیزهایی که جوانهای ما را به تباهی کشید و میکشد ،حذف شود و بهجای آن آموزندگی باشد،
امور اخالقی باشد ،امور فرهنگی باشد ،چیزهایی که به درد جوانهای ما میخورد و جوانهای ما
تربیت میکند» (موسوی خمینی.)456 ،9 :1359 ،
 .5آینده هویتی انقالب اسالالمی در عصالر فراریالری رسالانه و شالبکههالای
اجتماعی
انقالب اسالمی ایران در دهه چهارم خود با امکانات ،فرصتها و تهدیدهای جدیودی روبورو
شده است که مهمترین جنبه آن گستر شبکههای اجتماعی در بین مردم جامعه است .طبو
آخرین آماری که پژوهشگر از سایت الکسا استخرا کرده شبکههای اجتماعی مجازی خوارجی
بیشترین سهی را برای استفاده کاربران ایرانی به خود اختصاص داده است که رتبه اول مربووط
به اینستاگرام است .اگرچه رتبه توییتر و فیسبوک در ایران در اولویتهای آخر قرار گرفته اموا
این بدان معنی نیست که این شبکههای اجتماعی با ریز کاربر در ایران مواجه شوده باشود،
بلکه سایت الکسا با توجه به آی پی کاربران به ارزیابی کشورها میپردازد و از آنجا که ایون دو
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شبکه اجتماعی مذکور در کشور فیلتر هستند و کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن هسوتند.
با این وجود همانگونه که مشخص است شوبکههوای اجتمواعی مجوازی داخلوی در ایوران از
استقبال زیادی برخوردار نیستند (ساروخانی و دیگران.)79 :1397 ،
شواهد موجود نشان میدهند که امروزه بیش از  50میلیون ایرانی در شوبکههوای اجتمواعی
فعالیت دارند و از امکانات متنوع آن استفاده میکنند .این موضوع به شکلی گسوترده بور مسوأله
هویت و هویتیابی در میان آحاد جامعه تأثیر میگذارد .هرچند گستر شبکههای اجتمواعی توا
اندازه ای توانست به گستر هرچه بیشتر هویوت ایرانوی -اسوالمی کموک نمایود ،اموا برخوی
تحقیقات نشان می دهند که هر مقدار میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و مدت زمان
عاویت در شبکههای اجتماعی افزایش می یابد ،هویت ملی آنان کمتر میشود .به عبارت دیگر،
افزایش مدت زمانی که فرد به عاویت در شبکههای درآمده است ،و همچنین باال رفوتن زموان
استفاده از شبکههای اجتماعی در طی شبانهروز باعث میشود تا هویت ملوی افوراد بوه مخواطره
افتاده و میزان آن کاهش یابد (رهبرقاضی و ایمانیوانمفورد .)127-128 :1396 ،از ایون جهوت،
نیازمند آن هستیی تا با بازتولید کردن مفاهیی اسالمی و انقالبی در شبکههای اجتماعی ،هوویتی
نوین برای نسل جدید بیافرینیی که در چارچوب آن رشد هویوتهوای انقالبوی را اشوکال جدیود
مشاهده کنیی .به نظر میرسد این انتظار با توجه به ماهیت نرمافزاری و فرهنگی انقالب اسالمی
قابل حصول است.
میتوان گفت امروزه علیرغی فراز و نشیب زیادی کوه هویوت ایرانوی -اسوالمی پشوت سور
گذاشته است ،با توسعه سریع ارتباطات ،حفظ و تقویت هویوت بورای امنیوت فرهنگوی و تحقو
تمدن نوین اسالمی -ایرانی چالشی مستمر خواهد بود (محرمی .)81 :1397 ،بنابراین میبایست
به دنبال نوعی قدرت هوشمند باشیی که در اندیشه جوزف نای به تفصیل بیان شد .ایون قودرت
میتواند توان سختافزاری ما را به توان نرمافزاری (گفتمان انقالب اسالمی) پیوند زند و هویوت
نوینی بیافریند .چنانچه در حیطه ارتباط مشروعیت با قدرت هوشومند مویتووان گفوت ،قودرت
هوشمند به تفهیی استراتژی و اهداف میپردازد ( .)Futoui, 2010: 76بوا تسوامح اگور بتووان
ایدههای بنیان گذار انقالب اسالمی درباره رسانهها را به شبکههای اجتماعی نیوز تعمویی دهویی،
گفتمان انقالب اسالمی از جهات متعددی میتواند مکمل قدرت سخت نیز تلقی شود .از این رو،
شکلگیری و تربیت هویت اسالمی در رأس برنامهها و اهداف رسانهها و شوبکههوای اجتمواعی
قرار میگیرد .چنانچه امام خمینی بیان میکنند:
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«مطبوعات ،سینما ،تلویزیون ،رادیو و مجلهها ،همه این ها برای خدمت به یک کشور اسوت.
این ها باید در خدمت باشند ،نه اینکه هرکس پا شود و یک مجلهای درست کند و هر چوه دلوش
بخواهد ،در آن باشد و هر عکس بهتر مشتری داشته باشد ،توی آن بیندازد .عکسهوای مهوی ،
عکسهای مهوع در آن بیندازد که مشتریهایش زیاد بشود .آنوقت اسمش مطبوعوات اسوت و
– عر میکنی -صاحب قلی است و آزادی هی میخواهد! باید دید تو چه میکنی ،چه خودمتی
داری به این مملکت میکنی ،با قلمت داری چه میکنی؟ با قلمت بچههای ما را داری به باد فنا
میدهی یا تربیت میکنی؟»( .موسوی خمینی ،8 :1359 ،ص  .)23به هر حوال بوا پیوروی از
گفتمان انقالب اسالمی و رهنمودهای بنیانگذار انقالب اسالمی میتوان چند راهکوار در زمینوه
آینده هویتی انقالب اسالمی در عصر شبکههای اجتماعی بیان کرد:
 .5-1راهاندازی کانالهای رفتگوی بینافرهنگی
در این زمینه با تکیه بر فرهن متکثر اقوام و زبانی در ایران میتوان از رسانههای محلوی و
فعال در حوزههای اجتماعی و سیاسی حمایت کرد و فرهن های قوومی و زبوانی را بوا فرهنو
ملی مرتبط و همگون ساخت .چه این که انقالب به مثابه تالشی برای بازجست هویوت و عوزت
ملی از دست رفته ایران آغاز شد (رجایی .)92 :1388 ،به نظر میرسد این ظرفیت فراگیر انقالب
میتواند اغلب گروهها ،اقوام و زبانها را در خود پرور دهد .فاای شوکلگرفتوه شوده توسوط
شبکههای اجتماعی میتواند فرصت مغتنمی برای تعامل فرهن های قومی با فرهن ملی تلقی
شود.
چنانچه میدانیی بنابراین انقالب اسالمی نوعی تعریف جدید از هویوت بوود و بور ارز هوا،
انگارهها در چارچوب فرهن دینی اهمیت می داد و اعتقاد داشت که آنچه روح جمعی یک ملوت
را بر میسازد ،نه تنها قواعد مادی و سرمایهداری است ،بلکه از آن مهمتر ،اتکای یک ملوت بور
ارز ها و هویت دینی خود است (خرمشاد و متقی .)37 :1395 ،در این زمینه ،امام حتی با وجود
پذیر فقه شیعی به عنوان مبنای اصلی حکومتداری ،سایر دیدگاهها را نادیده نمیگرفت و بوه
بازتولید اندیشه ها در چارچوب انتقاد سازنده و حفظ هویت جمعی جامعه اسوالمی اعتقواد داشوت.
چنانچه بهصراحت بیان میدارند:
«تا شنیدی فالن حکیی ،یا فالن عارف ،یا فالن مرتا چیزی میگفت که به سولیقۀ شوما
درست نمی آمد ،با ذائقه شما سازگار نیست ،حمل به باطل و خیال مکن .شاید آن مطلوب منشوأ
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داشته باشد از کتاب و سنت و عقل و شما به آن برنخورده باشید»( .موسوی خمینی.)13 :1372 ،
امام حتی با فراروی از دیدگاههای مخالف در باب سنت پذیرفتهشده جامعوه اسوالمی ،حکوی بوه
تعامل علمی و مبادله افکار غرب با شر را میدهد و موا را بوه آمووختن هرچوه بیشوتر دعووت
میکند .چنانچه در این باب میفرمایند« :فالسفه غورب انن هوی محتوا ایون هسوتند کوه از
فالسفۀ شر یاد بگیرند» (موسووی خمینوی .)394 :1361 ،بوه نظور مویرسود اسوتفاده از ایون
ظرفیتهای بزرگ توسط شبکههای اجتماعی میتواند هویت نوینی بیافریند که در عین تعل به
فرهن ملی و اسالمی از تنوع و تازگی نیز برخوردار باشد.
 .5-2تبلیغ ارزشهای انسانی و انقالبی
اگرچه به علت غلبه ابعاد دیگر شبکههای اجتماعی مجازی ،بُعد ارزشی آن کمتر مورد توجوه
قرار گرفته است ،اما به جرأت میتوان گفت که یکی از قابلیت هوای کوه تواکنون موورد غفلوت
واقعشده ،فراهی کردن فاایی بینالمللی برای تبلیغ و اشاعه ارز های دینی ،اعتقادی ،انسوانی
و اخالقی است .بسیاری از کاربران شبکههای اجتمواعی افورادی هسوتند کوه در صوورت تبلیوغ
صحیح ارز های اخالقی و انسانی ،از آن اسوتقبال کورده و تحوت توأثیر قورار خواهود گرفوت
(محکیکار و حال  .)79 :1393 ،به نظر میرسد این ظرفیت میتوانود بورای اشواعه ارز هوای
انقالبی در منطقه توسط نسل چهارم انقالب مفید واقع شود .راهاندازی کانالهای پیوامرسوان در
منطقه و تعامل با کشورهایی که همسویی قابلتوجهی با انقالب اسالمی ایران دارند ،میتواند به
تبلیغ و اشاعه ارز های انقالبی کمک کند .چه اینکه هدف اصلی سیاسوت خوارجی ایوران ،از
همان آغاز به کار حکومت جدید ،تبلیغ و گستر اسالم انقالبی بود .ایون هودف ،در وظیفوهای
ریشه داشت که قرآن برای مسلمانان در جهت تحق و تبلیغ پیام الهی در سراسور گیتوی معوین
کرده است (اسپوزیتو.)47 :1388 ،
یکی از مهمتورین مزایوای بهورهمنودی از شوبکههوای اجتمواعی مجوازی ،عودم تبعیوت از
محدودیتهای جغرافیایی حاکی در دنیای واقعی است .این مزیت ،موجب میشوود کوه کواربران
بتوانند دامنۀ گسترده ای از ارتباطات اجتماعی را پدید آورند .در حقیقت ،امروز شبکههای مجوازی
بهعنوان مهد تمدنها و فرهن های ملل مختلف بشری محسوب میگردند .آگاهی از این مزیت
و بهرهمندی از آن ،میتواند در راستای تروی و اشاعه هویت ایرانی -اسالمی از سووی کواربران
جامعه ما مورد استفاده قرار گیرد .در حقیقت ،با این ابزار میتوان در پاسخ به جن نرم دشمن ،از
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ابزار مقابلهای در جهت آشنا نمودن کاربران این شبکهها با فرهن غنی اسالمی و ایرانوی بهوره
برد (محکی کار و حال  .)78 :1393 ،بنابراین با توجه شبکههوا و رسوانههوا بوه عنووان عوامول
تسهیلکننده سیاستهای بازیگران و گستر دهنوده بوه دیپلماسوی عموومی ،بوازیگران روابوط
بینالملل ،رویکرد فعال ،مبتکرانه و انتخابگر را در فرایند جهانیشدن در دستور کار قرار دادهاند.
در این میان ،انقالب اسالمی ایران با تأثیرگذاری بر قاعدهمندیهوا و جریوانهوای بوینالمللوی،
تأکید بر عدالت گرایی و نفی تبعیض ،انسانی تر کردن ،منصفانه کردن و عادالنوه کوردن فاوای
جهانی و نیز افشای ماهیت سلطه طلبانه و غیرانسوانی و غیراخالقوی گفتموان غالوب بور روابوط
بینالملل ،بر ضرورت عرضه کاالهای عظیی فرهنگی و پیامهای درخور توجه در تمدن اسوالمی
تأکید ورزیده است .انقالب اسالمی ایران ضمن تأکید بر لزوم آگواهی از ابزارهوا و تکنیوکهوای
تبلیغی کارآمد و به روز ،بر مخاطب شناسی برای موفقیت در عرصۀ تبلیغات و اهتمام به شوناخت
تازه از آموزهها و فرهن های دیگر و کسب آمادگیهای الزم برای رقابت در جهان چندفرهنگی
امروز پای میفشرد (حسینی و مبینی.)51 :1392 ،
 .5-3راهاندازی دیپلماسی عمومی در شبکههای اجتماعی
واقعیت آن است که در جهانی که همه از اطالعات اشباع هستند ،آنچه از اهمیوت برخووردار
است اطالعات نیست ،بلکه توجه ماست و این توجه طبیعتاً به سومت اطالعوات معتبرتور جلوب
میشود .در این میان ،در عصر اطالعات بازیگری میتواند سردمدار دنیای سیاست باشود کوه در
عرصۀ اعتمادسازی در دنیا پرچمدار باشد .چرا که مشروعیت یک پیام ،بخش مهمی از قدرت نرم
آن را تشکیل میدهد و جذابیت آن به قدرت قطعی آن میافزاید .در این میوان پیروزمنود کسوی
است که دارای اعتبار است و بتواند با بهرهگیری از قدرت نورم و تصویرسوازی و ارائوه وجهوهای
مطلوب و مناسب به انتقال درست پیام بوا تکیوه بور سواختارهای غیرموادی از جملوه اجتمواعی،
هنجاری و ارزشی و نهادی و عوامل زمینهای چوون دیون ،فرهنو  ،تواریخ و هویوت اجتمواعی
مبادرت ورزد .از اینرو شایسته است وجود نرمافزاری قدرت بینالمللوی انقوالب اسوالمی در بوه
چالش کشیدن هژمونی فرهنگی غرب مورد مداقه قرار گیرد (حسینی و مبینوی .)51 :1392 ،بوه
راحتی میتوان گفت انقالب اسالمی ایران خود یک نرمافزار است.
انقالب اسالمی با تکیه بر قدرت نرمافزاری بهویژه ارز هایی چوون ایثوار ،شوهادتطلبوی،
معنویتگرایی ،عدالت باوری ،ح گرایی ،سلطهستیزی و استقاللطلبوی توانسوت ضومن ایجواد
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تحول فرهنگی در سطح داخلوی ،بوه احیوای خودبواوری دینوی و بیوداری اسوالمی در عرصوه
منطقهای و تأثیرگذاری بر مناسوبات جهوانی بپوردازد و اقتودار نورمافوزاری خوود را در عرصوه
بینالمللی به منصه ظهور رساند .در واقع ،انقالب اسالمی با حمایت از مسولمانان ،نهاوتهوا و
حرکتهای آزادیبخش توانست به احیای مجدد تمودن اسوالمی در عرصوه بوینالملول هموت
گمارد .این انقالب توانست بهعنوان انقالبی واقعوی ،مردموی ،مترقوی و اصویل و دارای نیوروی
عظیی معنوی در جهان نوین و با تبیین پیام وحدت و قدرت جهان اسالم چهره حقیقی قودرت
نرمافزاری خود را بر جهانیان بنمایاند و با پیام معنوی و اخالقی خود به عنوان انقالبی نیرومند
در معادالت جهانی مؤثر باشد و با گشودن جبههای سوم در نظوام بوینالملول فوارا از سولطه
قدرتهای جهانی ،نظی نوین نرمافزاری را در روابط بینالملل رقی زند (رهبر و دیگوران:1394 ،
 .)35به نظر میرسد این وضعیت برای یافتن نسل نوینی از هویت اسالمی میتواند توداوم یابود.
برای آغاز کار میتوان از سوطح تحلیول منطقوهای بورای افوزایش پرسوتیز و اعتبوار منطقوهای
جمهوری اسالمی ایران بهره برد.
مهمترین ابعاد سطح تحلیل منطقهای قدرت نرم را میتووان در موواردی شوامل :بازسوازی
تمدن اسالمی و احیای تاریخ تمدن و هویوت فرهنگوی ،تواریخی و اسوالمی ،ارتقوای بیوداری
اسالمی ،مقبولیت و محبوبیت منطقهای ،احیای هویت جهان اسالم ،محوریت ثبات منطقوهای،
جهانی کردن مبارزه با صهیونیسی ،ارتقای موقعیت ژئواستراتژیک ایران در منطقه ،تحقیر رژیوی
صهیونیستی در منطقه ،الگوی مقاومت بسی  ،توسوعه و تحکویی عمو اسوتراتژیک جمهووری
اسالمی در منطقه ،شکسوت طورحهوای اسوتکباری در منطقوه ،تقویوت دیپلماسوی عموومی و
دیپلماسی فرهنگی در منطقه و ...جستجو کورد (شوعبانی سوارویی .)85 :1392 ،در عصوری کوه
اطالعات و حمایتهای رسانهای بخش مهموی از هویوت هور جامعوهای را تشوکیل مویدهنود،
راهاندازی دیپلماسی عموومی توسوط شوبکههوای اجتمواعی در جهوت افوزایش اعتبوار و وجهوه
منطقهای و بینالمللی جمهوریاسالمی میتواند گام مؤثری برای تربیت هویوت اسوالمی تلقوی
شود.
 .5-4دفاع از «دیگری» و نفی همسانسازی فرهنگی
یکی دیگر از کاربردهای شبکههای اجتماعی در جهت ساختن هویت نوین اسالمی میتوانود
دفاع از فرهن اسالمی به عنوان دیگریِ «متفاوت» در کنار سایر فرهنو هوای جهوانی باشود.
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بدین منظور تال برای مقابله با همسانسازی فرهنگی توسط رسانههای غربی میتواند راهکار
مؤثری در این زمینه باشد .چه این که برخی متفکران این ایده را مطرح کردند که فرهن غربوی
بهوسیله رسانهها درصدد همسانسازی فرهنگی و از بین بردن خردهفرهن ها اسوت .بوه بیوانی
دیگر ،بنابراین صنعتفرهن [رسانهها] مصرفکننودگان خوود را از بواال بوه پوایین یکپارچوه و
همگون میسازد ( .)Adorno, 1991: 1به نظر میرسد انقالب اسالمی به عنوان یک انقالب
فرهنگی که ابعاد معنوی قابلتوجهی در عصر تسلط سرمایهداری از خود بروز داده است ،به یوک
نحو میتواند در مقابل همسانسازی رسانههای غربی قد علوی کنود و نماینوده تحوولخوواهی و
معنویت طلبی تلقی شود .برساختن هویت نوین توسط شبکههوای اجتمواعی مویتوانود فرهنو
همسانساز رسانههای غربی را تا حدود زیادی به چالش بکشد.
در حقیقت انقالب اسالمی بهعنوان یک انقوالب فرهنگوی در کنوار هودفهوایی همچوون
عدالت و آزادی ،تال برای ارتقای اخوال و معنویوت ،مویتوانود بوا مودیریت کارآمود خوود،
قویترین وجه قدرت نرم نظام محسوب گردد .توانایی ایران در تولید ادبیوات فورا گفتموانی در
حوزههای ایرانی اسالمی با استفاده از هویت فرهنگی الهامبخش ایرانیان ،عنصر تعیینکننده در
تولید قدرت نرم جمهوری اسالمی است که از ثمورات آن افوزایش مشوروعیت نظوام سیاسوی
جمهوری اسالمی در نزد افکار عمومی است؛ و عنصر مشروعیت نیز منجر به ظرفیتسازیهای
نوین برای هویت فرهنگی کشور خواهد بود .بنابراین درخشش ایران اسالمی در حوزههای ملی،
منطقهای و تمدنی و الهام بخشی مؤلفههای هویت فرهنگی ایرانی -اسوالمی از جملوه منوابع
قدرت نرم است که دافع توطئهها و تهدیدات جن نورم معانودان نظوام خواهود بوود .اموروزه
جمهوری اسالمی منبع عظیی و دست ناخوردهای از اقتدار نرم ،برخاسته از هویت فرهنگی است
که مدیریت هوشمندانهی آن میتواند هی تحکییبخش امنیت ملی و عم بخشی داخلی انقالب
اسالمی و هی منبع پایانناپذیر در عم بخشی خارجی گفتمان انقالب اسوالمی باشود (شوعبانی
سارویی .)94 :1392 ،در نهایت اینکه شبکههای اجتماعی میتوانند با فاصله گورفتن از گفتموان
رسمی حاکی بر جهان که همانا تبلیغ ارز ها و هنجارهای لیبرال سرمایهداری است ،به بسوط و
شکلگیری هویت نوینی در چارچوب انقالب اسالمی بپردازند.
 .6نتیجهریری
امروزه قدرتنرم بخش بزرگی از شاکلههای قدرتمندی دولتها را دربر میگیرد .به طوریکه
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منابع فرهنگی ،رسانه ای ،نظام آموزشی و ارتباطات بخوش بزرگوی از قودرت معاصور را تشوکیل
می دهند .بنابراین قدرت از شکل سختافوزاری خوود خوار شوده و مؤلفوههوای جدیودی بودان
افزودهشده که تحت عنوان قدرتنرم از آن یاد میشود .شبکههای اجتمواعی بوه عنووان شوکل
متأخر رسانهها نقش قابل توجهی در شکل دهی به قدرت نوین دارند و به همین دلیل مورد توجه
دولت ها و حتی بازیگران غیردولتی قرار گرفته است .بهن ظر میرسد انقالب اسوالمی ایوران در
دهه چهارم خود از جهات متعددی بهدنبال افزایش اقتدار ملی و اعتبار بینالمللی و منطقهای خود
است .این امر نیازمند بازسازی گفتمان انقالب اسالمی در پرتو نیازها و مسائل دنیای جدید است.
بهره گیری کاربران ایرانی که سهی قابل توجهی در شبکههای اجتماعی دارند ،میتواند به عنوان
فرصتی بیبدیل برای ارتقای گفتمان انقالب اسالمی به کار گرفته شود.
با توجه به اینکه قدرت نرم ریشه در عناصری نظیر فرهن ها و ارز های یک جامعوه دارد،
توسعه و ترمیی آن و پیوندزنی آنها با قدرت سخت موی توانود بوه افوزایش توانمنودی گفتموان
انقالب اسالمی در دهه چهارم بیفزاید .به عالوه شرایط مدرن و گستر شوبکههوای اجتمواعی
ایجاب میکند که ادبیات جدیدی در بسط گفتمان انقالب اسالمی پدید آید تا با تنووعبخشوی و
جذب مخاطبان نوپا (نسل چهارم انقالب) جذابیتهای الزم برای آنان پدید آید .به نظر میرسود
الگوسازی در سطح ملی ،منطقهای و جهانی میتواند توسط شبکههای اجتماعی و با انتقال منابع
قدرت به نسل نوین انقالب اسالمی قابلدستیابی باشد .چنانچه گفته شد انقالب اسالمی ایوران
خود به مثابه بزرگترین نرمافزار است که با تکیوه بور معنویوتگرایوی ،شوهادتطلبوی ،فرهنو
مقاومت و ظلیستیزی می تواند جایگاه مطلوبی در بین نسل جدید و چهارم انقالب اسالمی پیودا
کند .انتقال فرهن نرمافزاری انقالب اسالمی مستلزم مقبول واقوعشودن و عبوور از مشوروعیت
داخلی به سطح منطقهای و سپس به سطح جهانی است.
شبکههای اجتماعی در دههچهارم انقالباسالمی ایران میتوانند بهعنوان مهمتورین بوازوی
تولید قدرت نرم و همچنین بُعد فرهنگی سرمایه اجتماعی بهکار گرفتوه شووند .از آنجهوت کوه
افزایش سرمایه اجتماعی نیازمند برقراری اعتماد اجتماعی در ابعاد مختلف جامعوه اسوت .اعتمواد
اجتماعی از دو جهت می تواند باعث افزایش قدرت نووین انقوالب اسوالمی شوود؛ یکوی اعتمواد
عمودی (یعنی افزایش اعتماد عمومی میان مردم و رابطه آنها با یکدیگر) با تکیوه بور گفتموان
برادری و برابری انقالب اسالمی و دومی اعتمواد افقوی (یعنوی افوزایش اعتمواد میوان موردم و
مسؤوالن و کی کردن فاصلههای طبقاتی ،سیاسی و  .)...به نظر میرسد در این صورت و با تکیه
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بر گفتمان معنویتگرایی و مردمساالری مندر در انقالب اسوالمی و توسوعه قوانون اساسوی در
جهت رفع مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نسل جدید میتوان از شبکههای اجتماعی به
عنوان فرصتی برای شکوفایی انقالب اسالمی در عصر گستر رسانهها بهره برد.
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