
 

 

 
 
 

 

 رسانهدر فضای  هاشخصیتبررسی چگونگی ترور 
 (ونیرانفجار د رهیافتبر مبنای سپتامبر  11 پساسایبری  ناامنی)

 

 نژاد رفیعیو رضا  رشیدی سلیمان ارجمند گان:نگارنده 

 چکیده       

گساتر  ارتبااااو و   آن  تبا  با   در اواخار رارن بیسات  و    اتحاد جمااهیر شاوروی  با فروپاشی  

و معیارهاای   هاا ماک  کا  دارای مخصاااو،    استجهانی پدید آمده ، شدن ابعاد مکانی رنگک 

 ییا رساان  ساپتامبر، فااای    11 پسامخصص در دوران  اورب متفاوتی نسبت ب  دوران گذشت  است. 

فنااوری ااکاااو، با  ابامار مهمای بارای        ۀیندرزم آمدهدستب  هایپیخرفتجدید در هماهنگی با 

با  افکاار اماومی،     دهیجهتکنترل امور جهان و  موازاوب  ک است  شدهتبدیلگران سیاسی بازی

 -اهمیات ناابرابر   باا درجاۀ   –تا بتوانناد در بایم موضاوااو مصتلاز روز      کنندارائ  هاییبحرانشب  

بار   ؛یاباد میرسان  ماداق  ارصۀشرایطی است ک  ترور شصایت در در چنیم  ل شوند.یاولویت را

سی چگون  با استفاده سیا گرانکنشاست ک   شدهمطرح اورایمایم اساس، پرسش اصلی پژوهش 

؟ ایم موضوع بر اسااس  پردازندمیرریب  هایشصایتب  ترور  المللبیمسیاست و روابط  از رسان ،

همچاون   یهاای کنش پیوند ک ایم است؛ نتیج  شدهبررسیو رو  تفسیری « انفجار درونی» رهیافت

 ییرسان با فاای « توسل ب  انم» و« تکرار» ،«مغالط » ،«گواهی» ،«انتقال» ،«اتهام زنی» ،«گذاریاس »

مصااب را در دنیایی از  داران جانب باردروو  ببردمرز بیم خیال و وارعیت را از بیم  تواندمی جدید

 .ک  دیگر رادر ب  تخصیص امر وار  از بازنمایی نصواهد بود دهدارجاع « وانمودها»و « حاد وارعیاو»

 وانموده. وارعیت و حادّ ،سایبریم تروریم :کلیدیهای واژه     
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 مقدمه      

کا  دارای   اسات مکاانی جهاانی پدیاد آماده      وری ارتباااو و از بیم رفاتم فاصالۀ  با پیخرفت فنا

و معیارهای متفاوتی نسابت با  دوران گذشات  اسات. در جهاان کناونی دیگار         هامک مخصااو، 

 ؛دیگر تأثیر بپذیرنداز یک هاحاکمیتو  هادولتک  تنها  نیستروابط بیم کخورها همچون گذشت  

ی جهاانی نیام   ، اشصاص، جوام  یا ب  تعبیر بهتر افکاار اماوم  هادولتبلک  در اار جدید، اکوه بر 

 .شودمیمنظور ژیک یاسترات هایریمیبرنام و در  شدهشناخت  تأثیرگذاریک اامل  انوانب 

 امکاان  اادم  وارعیات و  حااد  ایجاد فاای با رسان  ک  دهدمی توضیح «بودریار»در ایم شرایط 

کرده،  وانمودها تااویر و ،هانخان  از جهانی درگیر را توده ،است پیوست  وروع ب آنچ   ب  دسترسی

 هاد   با   پاروری  انباوه  تخدید با و کندمی منحل را حوزه وارعیت در هر ب  افراد دسترسی امکان

از  زدایای فرهناگ  و از سیاست زداییسیاسترسان  با ربودن معنا،  بر ایم اساس ؛گرددمی لنای خود

 ترتیاب ایام ب  .دهدمی ارائ محتوا  - ورزانِغرض صرفاًفراتر از تفسیر مجدد و  ییحوزهدر  -فرهنگ 

فناوری ااکااو ب  ابمار مهمی برای کخورها  زمینۀ در آمدهدستب  هایپیخرفت ،در دنیای امروزی

پیوناد تنگاتناگ میاان فنااوری      ،تار مها   مسألۀرل امور جهان بپردازند. البت  است تا ب  کنت شدهتبدیل

فکاار اماومی نقاش اساسای ایفاا      در شاکل دادن با  ا   ک  استجهانی  هایرسان ااکااو و سیست  

مصتلاز روز   تا بتوانند در بیم موضوااو کنندمی ارائ  هاییبحرانشب   هارسان  ک اوریب ؛ کندمی

 ارصاۀ اسات کا  تارور شصاایت در      در چنیم شرایطی شوند. لرایک  اهمیت نابرابر دارند اولویت 

 هاا نخاان  دادن جهات وارعای جلاوه    م کاارکردی پیروی از چنای با  هارسان ؛ زیرا یابدمیرسان  اینیت 

ک  دیگر رادر ب  تخصیص امر وارا    دهندمیارجاع  وانمودهایایی از حاد وارعیاو و را در دن مصااب

گران سیاسی چگون  کنشاصلی پژوهش ایم است ک   پرسش بر ایم اساساز بازنمایی نصواهد بود. 

ایم ؟ پردازندمیرریب  هایشصایتترور ب   المللبیمسیاست و روابط  ارصۀدر  رسان با استفاده از 

 باا خواهاد گرفات و   و رو  تفسیری مورد کنکاا  رارار    «انفجار درونی» رهیافتپرسش بر اساس 

آن خودداری شده  آزمایی درستلذا از ارح فرضی  و  اثباتی نیست. موردنظررو   ک ایمب   توج 

 است.
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 چارچوب نظری .1

چوب کا  در چار روازآنتنها  ؛حاد وارعی امری فراسوی بازنمایی استامر 

با    واروانا  یدک  در آن حامکن بازنماایی   ییارصا ، در ررارگرفت وانمایی 

ه گاا نمرکمی باشد، ک  برونآن یجاب ک   یییفروپاش، جنون فتندیمسیکن 

، همچون ییگراوار . حاد دوزدیمخود  وارورا خود را ب  مرکم، ب  تکرار 

حاال   تا بگویی  ک  در دهدیمک  ب  ما مجال  ییایوررونی از د یریگفاصل 

وارعیات   ب  جمء مکمل بوده، ایور، تنها بازی سانسور و استمرار دیدنی  ایور

 ا نصوردهدستک  ب  آن استمرار بصخیده و  شودیمبدل  ییشدهی نرممگا

 .(26: 1387بودریار، ) گذاردیم

، نخاان   «حاد وارعیت»و  «وانموده»ارح مفاهیمی چون با  (Jean Baudrillard)بودریار ان ج

او معتقد اسات وانماوده    .داندمیناب  وانمودۀو آن را  با وارعیت ندانست  ییرابط  گون هیچرا حامل 

ک  ادم وجود  داندمیبلک  وانموده را حقیقتی  ؛کندمیهرگم آن چیمی نیست ک  حقیقت را پنهان 

 (.72-82: 1394)حامادی و رضاوی،   حقیقای اسات   وانماوده  نتیجا   درو  داردمای حقیقت را پنهان 

فااوو میاان تظااهر،    تاااویر ت  ،«بای ارجااای رباانی   »تحت اناوان   خود نوشتۀاز  بودریار در بصخی

 حاوردر مورد نصست حدی برای ک   کندمیو بیان  دادهررار بحث موردکردن را تدلیس و وانمود

اما تظاهر را فرمی از تدلیس یا پوشاندن  ؛ماندمیو یا نسبتی در جهت شأن حقیقی امور باری  غیاب و

 آنچا  یعنی هماان وانماود کاردن با  داشاتم       ،و معتقد است تظاهر داندمیاحساساو وارعی شصص 

 ؛بارد فرومای  آوررااب ژر  و  ایم دیدگاه ما را با  ورااۀ   روازایم (؛116: 1389)جی. لیم، نداری 

و فروپاشی اقکنیت را ایجااد   گری اجراجایی ک  ایم امر جامع  ظواهر، 

)جای.   اناد نامیده مدرنپست ،چنیم جهانی را بسیاری از منتقدان .کندمی

 (.120: 1389لیم،

بادیم  ؛ حقیقای  جهانی فاراد منخاای  » یعنی ،بر ایم اساس حاد وارعیت

زیارا حااد    ؛معادل  نداری  ار یک انوانب ررار دیگر حتی امر وارعی را 

ایم  (؛114: 1389)جی. لیم،  «ب  سبک غالب تجرب  و در  جهان بدل خواهد شد وارعیت است ک 
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و ماار    رممشاکنی با  شاکل ناآگاهانا  و امیا       ک  پیامی هارسان ان معنا است ک  پیام وارعی بد

ایام   فام  ست ک  ب  جوهرۀا آورالمامبلک  ارحی  ؛محتوای ظاهری صداها و تااویر نیست ،شودمی

 در. متاوالی و معاادل اسات    هاای نخاان  و هد  از آن تجمی  و تقطی  وارعی با    استوابست   هارسان 

ک  هر پیامی در ابتدا دارای ایم کارکرد است ک  ب  پیاامی   شودمی گرجلوهایم حقیقت بیختر  نتیج 

-ک  کناار یاک   -آگاهی، آگاهی ب  اخبار و غیره ویتنام ب  مثال جنگ اورب - دهدمیدیگر ارجاع 

)بودریاار،   کناد مای گفتمانی رسان ، پیام و معنا را بر ما تحمیل  شیوۀ هاآن مندنظام گرفتم رراردیگر 

1389 :187.) 

 روشانی  با   بدلی از وارعیت اسات کا    نسصۀ ،سطح اول ؛س  سطح دارد وانمودِب  ااتقاد بودریار 

زنموده ک  مرزهای میان وارعیات و باا   -ابیعی چنانآن -نسص  بدلی  ،سطح دوم ؛است تخصیصرابل

 ک ایمبدون  کندمیرا تولید لی است ک  وارعیتی از آن خود بد نسصۀ ،و سطح سوم ؛کندمیرا محو 

هان لگویی از جاک   آنجا را هاهوانمودبر وارعیاو جهان تکی  داشت  باشد. بودریار سطح سوم  ییذره

 با   مار ک وارعیات  حااد  در بودریاار  زاا  ب  (.45: 1389)جی. لیم، نامدمی، حاد وارعی گیردمیپیش 

 ک  ماحال آن ایادۀ  زندمیو میل مفرط ب  حذ  معنا در آن موج  شودمیبست   بژهاُ رتل و محاکم 

 نماوده وا چیام هم است؛ جایی ک  وارعیت خود غایب است و  ایارتمامانتماای  مثابۀ ب دنیای معاصر 

  بلکا  ؛ارددنا دیگر ب  مدلول بیرونای ارجااع    ،رسان  ک  وارعیت ساختۀ کندمی. بودریار اداا شودمی

رساان    روازایام  (؛74-77: 1394)حامادی و رضاوی،    خود آن اسات  مرجعشک   سازدمیحقیقتی 

ولیاد  تایجااد و   درصدد سوی یک کامکً صوروب ک   کندمیذهنی امل  هاییبتآفریننده  انوانب 

 تغییر در افراد است. غیررابلو تا حدی  شدهتثبیت ییآگاهی

 وکاار شاده و مهاره    یک برده و خدمت حتی وتبدیل ب  نخان   جامع  از فردی هردر ایم نظام، 

کا    دهاد مای بودریاار توضایح    .گاردد میبرای رسیدن نظام حاک  ب  مطلوب خود محسوب  شرای

توده را درگیر جهاانی از   وارعی، ادم امکان دسترسی ب  وارعیت وارعیت و رسان  با ایجاد فاای حاد

؛ یعنای  گاردد مای ل تخدید انبوه پروری ب  هاد  خاود نایا   و با  کندمی هاوانمایی، تااویر و هانخان 

کا  در ایام رویکارد     هاا آنو کپی کاردن تجربیااو    هاتودهایجاد هماهنگی بیم نظراو و ااتقاداو 

 امار . ایام  کناد مای و توده تمام محتویاو رسان  را جذب  شودمی مصتومیتی افراد وجوه متمایم هوی
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ساارگرمی در ناخودآگاااه  رالااب درباا  شاایوۀ ناارم و  ی کاا مفاااهیم ؛شااودماایمفاااهی   هماا شااامل 

 گیرناده  جم فرد آن در ک  دهدمی شکل را فاایی و کندمینفوذ  زندگی هایبصش تریمخاوصی

 (.60-61: 1392مناوریان،) ندارد نقخی ،بودن کنندهمار  و

از  زدایای فرهناگ از سیاسات،   زدایای سیاسات ، از وارعیت ربودن معنا بر اساس آنچ  گفت  شد،

جادد و  فراتر از تفسایر م  ییحوزهدر  -گروهی  هایرسان در مار  از بدن  زداییجنسفرهنگ و 

ارعیتای  وو  تغییریافتا   چیام هما  است ک   ایم حالت. در گیردمیمحتوا صورو  -زان  روغرض صرفاً

سپس  است ک  شدهتخکیلاز ترکیب اناصری  کامکًجدید ک  وارعیت  ؛گیردفرامیرا  جاهم جدید 

کی بارای  و ایام فرآیناد نتاایجی تااکتی     شاود مای وارع ، ساختار یا مورعیت بر روی آن اناصار اجارا   

رز  حاور اشبح در هم  جای حوزه  چنان ،ادم اامینان اما ؛کندمیبر وارعیت اتصاذ  تأثیرگذاری

گاو ساازی   (. ایام ال 48: 1380)فرهاادپور،  آوردبرمیو سر  شودمیو ب  صورتی مستمر ظاهر  یابدمی

 هایرسان در  ررار گیرد و مورداستفادهتحلیل  وسیلۀ منملۀب  شدهکنترلالمی  در یک شیوۀ تواندمی

وارعیات  ونتاا   نابودشاده وارعیت برانداختا  و   نهایت درردرو وارعیت را ب  دست آورد ک   ،گروهی

بنابرایم در ؛ (118: 1380)بودریار، الگو ک  خود رسان  ب  آن ردرو مادی بصخیده جای آن را بگیرد

در تماامی   هاا رساان  ؛ زیارا  یاباد مای رسان  ماداق  در ارصۀ ر شصایتچنیم شرایطی است ک  ترو

او  اباژه ب  مصااب یا  هانخان دادن جهت وارعی جلوهرکردی اشکال و ابعاد خود با پیروی از چنیم کا

 مار وارا  از  کا  دیگار راادر با  تخاصیص ا      دهندمیارجاع  هاوانمایید وارعیاو و را در دنیایی از حا

 بازنمایی نصواهد بود.

 رسانه در افکار عمومی آفرینیبحران. 2

کا  ایام    کارد جدیادی   وارد مرحلاۀ  اورجدیب جنگ سرد جهان را ک  اشاره شد،  اورهمان

 در ایام مرحلا  کا  امادتاً     ایجادشدهپیش از آن متفاوو است. تفاوو اساسی  با مرحلۀ مرحل  رطعاً

با  نفا  ارتبااااو     الملال بیمدر سطح روابط  ایجادشدهتغییر  ،پس از جنگ جهانی دوم آغاز گردید

و نظاامی و نیروهاای   از نیاروی اینای ظااهری همانناد رادر      رادرو ، دیگراباروب  است؛ المللبیم

نی همچون افکار امومی، ااتقاداو و فرهنگ ک  در ورذهنی و د هایردروب  نیرو و  افماریسصت

وضاعیت پساا    ویژهب جنگ سرد و از پس  ۀرود بنابرایم ؛نهفت  است منتقل گردید« ارتباااو» مفهوم
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 پیاداکرده  ییا گساترده جمعی مدرن تحاول اساسای و    هایرسان ک  فناوری مربوط ب   - سپتامبر 11

 (.121: 2002و سینا، آستیم)دگردیسی ردرو است  مرحلۀ است،

. انتقاال  جدید کردند را وارد مرحلۀ المللیبیم هایبحراننویم وضعیت  هایرسان اار  ایم در

جازی مو سرانجام اار  «کهکخان مارکنی»و سپس ب   «کهخان گوتمبرگ»ب   «کهکخان شفاهی»از 

اسی   نقش اسانتخار پیام ک ،شفاهی و گوتمبرگ مدهای خود را داشت  است. در مرحلۀو دیجیتال پیا

 ی و ملای یاا  فردی تا اجتماای، دولتی تاا مردما   بر پایۀ امدتاًبحران و پصش آن دارد  گیریشکلدر 

 شادن هاانی جدر ااار دیجیتاال و    ویژهب  . در مراحل بعدیاست بوده المللیبیمتا  ییمنطق ر حداکث

ر انی اسات. د و جها و جامع ، دولت و مردم، ملای  ترکیبی از فرد  کامکًانتخار پیام  ت و گسترۀوضعی

حاران  بت است ک  . در ایم حالاستمعنا نیم  بلک  تولیدکنندۀ ؛نارل معنا است تنهان ایم وضعیت پیام 

 (.121: 1386)بخیر، باشد تروجدی ترگسترده، ترامی ، ترپیچیده تواندمی

 

 

 

  

 

 

 

 

 مصتلز ارتباای هایکهکخانبحران در  : تفاوو گسترۀ1نمودار شماره 

 

معتقاد   «برای در  رساان  » در کتاب خود با انوان( Marshall McLuhan) «مک لوهان»

یک رساان  بار افاراد یاا جامعا  با  میامان شادو          تأثیر ،دیگرابارو ب یا  ؛رسان  است« پیام»است: 

و معیارهایی بستگی دارد کا  هار فنااوری جدیاد در زنادگی روزماره پدیاد         هامقیاستغییراو در 

بلک   ؛خود ماشیم یا دستگاه نیست کندمیآنچ  نقش امده ایفا  ک  هستند. بسیاری معتقد آوردمی
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سبک روابط انساانی   تواندمی. یک رسان  آیدمیب  امل « پیام» انوان ب ن آاست ک  از  ییاستفاده

 ؛(70: 1388، )مصتاری کند مخصصرا شکل دهد و معیارهای املکردهای موجود در ایم رابط  را 

« سایاه نماایی  »و « شاایعاو » تولیاد  دیگار اباارتی با  یاا   وارعی غیر هایپیامبا خل   هارسان  ،روازایم

 هاا رسان  اصوالًبحرانی را کنترل کنند.  ،با پصش مداوم بحرانی ایجاد و با تبییم و تفسیر و توانندمی

شاکل دادن با  افکاار و آرای     مصاابان انبوه و تواناایی در  برجذب هاآنب  دلیل ردرو بسیار زیاد 

، )بخایر  کنناد مای و برخوردهای سیاسی، اجتماای و نظامی ایفاا   هابحرانامومی، نقش اساسی در 

1386 :121.) 

رجاام  ، مادیریت و ف آغااز  درتواناایی زیاادی    ،مصتلاز  هاای نقاش  با ارائۀ رسان اینجاست ک  

 یااۀمبتناای بار نظر  کا  ثیرگاذاری تأ هااایشایوه از اریا    اماادتاً و گیارد مای را در دساات  هاا بحاران 

و  یک اتفاق سااده  نماییبمرگ و سازیاسطوره، است (Cultivation Theory) «سازیانگاره»

 .رسدمیب  انجام  -دارمعنی ظاهرب  –تب  آن خل  یک وارعیت 

 در فضای رسانه شخصیت ترور .3
ک  در آن ایجاد، گستر   صامت است هایجنگاار  globalization شدنجهانیاار 

و پیوناد آن باا    هاا بحاران است. در ایم اار تاوالی   شدهتبدیلفراگیر  ییشیوهب   هابحرانو تعمی  

 تاوان می هابحرانایم  ازجمل (. 113: 1386فراملی مطرح است )بخیر،  مثابۀ یک پدیدۀب دیگر یک

 است.هپژوهش حاضر را شکل داد ک  محور اصلی اشاره نمودرسان   در ارصۀ «ترور شصایت»ب  

 سایبری متروریز .3-1

 التایم  خاۀ برگرفتا  از ری  را (Terror)« ترور» واژۀ «الروس»فرانسوی مخهور  المعار دائره

(Terreur)   اد هاراس  ب  معنای نظام یا رژی  وحخت دانست  است. ترور در معنای اصاطکحی، ایجا

ا فرایناد  اری نظاام یا  در ها  شکساتم مقاومات، بررار     منظورب مردم یا گروهی از مردم  تودۀبیم در 

دیان، )شااه الای و موحا   اسات   -باار خخاونت ارداماو حااد و   کارگیریب با  - ترس سیاسی بر پایۀ

در حا    اتهام بستم و شاای  کاردن جرمای    توانمیرا  «ترور شصایت» ایم، موازاوب (. 27: 1391

 منملاۀ با  ، دانسات؛ چنانچا  ایام امال     باشاد  شاده وارا   حتیک  جرم اثباو شود یا کسی بدون آن

 (.200: 1380)حقیقی،  شودمیمحسوب  شصایت او راتلو  نابودکننده
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 هااایصااحن  درباا  بعااد  19م ماادرن کاا  نااوع جدیاادی از کخاامکش اساات از راارن  تروریاام

ن دارد مقابل شکل سنتی سعی بر آ در یممترور از است. ایم شکل شدهمطرحاجتماای  بارخخونت

 را ساان  رارتبااااو و   یامم تروریکی از متحدیم خود جذب نمایاد. ایام ناوع     انوانب ک  رسان  را 

یام  ا د. بار یامنآن برجست   وسیلۀب ی خویش را ایل دارد ارداماو و باورهاو تم داندمیسکح بالقوه 

ایجااد فااای وحخات و تارس در      ،هاا تروریسات هاد   استنتاج کرد ک   گون ایم توانمیاساس 

هادا   بارای رسایدن با  ا    -وارعی و مجاازی  هایحیط در  -از جامع   توجهیرابلسراسر یا بصش 

 (.905، 1385)رهنورد،  خویش است

ماایکدی اصااطکح  1980 اولاایم فااردی بااود کاا  در دهااۀ (Colin Barry) «کااالیم باااری»

بار اسااس    و تعریفی برای آن ارائا  کارد.   کاربردرا ب   (virtualTerrorism) «مجازی یممترور»

ض ربلی و با اغرا ریمیبرنام ک  با  شودمیجازی ب  حمل  یا حمکتی ااکق م یممترور ،تعریز وی

 ضد دولتی خارجی یا مأموران مصفی خاارجی یاا اشاصاص حقیقای الیا       هایگروهسیاسی توسط 

املی  تیجۀک  ن شودمیانجام  هادادهو  هابرنام ، نترنتیا هایسامان ااکااتی و ارتباای،  هایسامان 

در میان  یناامناد ترس و آن ایج شدهتعییمو هد  نهایی و از پیش  آمیمخخونتآن وروع ارداماو 

نیم با حمایت  هادولت از امروزه برخی چنانچ  (.30: 1391)شاه الی و موحدیان،  مردم اادی است

 هاای دولات  نیام  و هاا گاروه اشصاص، احاماب،   الی جازی م هایتروریستاز  غیرمستقی مستقی  و 

 کنناد  خاود را املای   شدۀتعریزاهدا  از ربل  کنندمیرریب یا متصاص  وارد امل شده و تک  

 (.30-34: 1391و موحدیان، شاه الی )

ل یساا واز اریا  کاامپیوتر و    هاا انساان از ارتبااااو درونای    یای مجمواا  با   فاای مجاازی  

 در «مجاازی » اما کاربرد اصاطکح  ؛اشاره دارد -بدون در نظر گرفتم جغرافیای فیمیکی - مصابراتی

 رتبااااو، افناوری ااکاااو و   ۀحوزاخیر در  دهۀبا توج  ب  تحوالو سری   ییشبک فاای  مورد

 میم لحاظب  هااکااتی در حال منسوخ شدن است.  و در جامعۀ نمایدمی نارسا و تا حدودی نارص

 ساتری برایرمعتقدند مفهوم  و برندمیایم اصطکح ب  کار  جایب ک  جامع  شناسان غربی  ییواژه

را احتاوا  کای  است ک  معنی وارعیت غیر فیمی( Cyber) «سایبر» واژۀ ،مجازی ب  همراه دارد ۀعجام

 (.38-39: 191ن، او همکار نژادجعفری) کندمی
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  درگذشات دارد.  تاأثیر بار فرهناگ اماومی     اااملی بایش از هار    هارسان  ، امروزهبدون شک

ه ایم خانواد اااای ؛ چنانچ ربیل  بود و آن بیختر در دست خانواده، اایف  فرهنگ امومی و اشااۀ

دخل و تاار    ،هافرهنگمی بودن ایم و ب  خاار امو دادندمیرا ب  نسل بعدی انتقال  هافرهنگ

فم هماراه و  ، تلکامپیوتر جمعی همچون ماهواره، هایرسان اما امروزه  ؛شدمیدر آن انجام  کمتری

 تار از مرزهاا  را گرفت  و تاا دور  نهادهاجای ایم  شوندمیتلقی  سازیفرهنگمار بنترنت ک  نوای اا

ومی مؤیاد  بر افکار اما  جمعیارتباط هایرسان  تأثیر ۀ. بررسی کوتاه درباردهندمیآن را گستر  

ترده اسات و رادرو دگرگاونی    و گسا  چندبعادی بسایار پیچیاده،   آن  تاأثیر ایم مطلاب اسات کا     

عیات از  ادار ب  تباسلح  و سرنیمه مردم را و زوربااگر زمانی  ،ب  ابارتی ؛ب  همراه دارد آوریحیرو

و  هاا رز ا، تغییار  نفاوذ ااماال راه  تاریم همینا  ک ، اکنون پایدارتریم، مؤثرتریم و کردندمیخود 

 (.40-44: 1391)جعفری و همکاران،  فرهنگ و استفاده از رسان  است مردم از دریچۀ هاینگر 

فاده از کنونی در خاوص تسصیر فاای سایبری و است هایفعالیتب  آنچ  گفت  شد،  توج  با

 پوشای چخا  از آن  تاوان نمای  کا   استامری  -هادولتافراد و  توسط-آن برای رسیدن ب  اهدا  

و  هاا دولات  فعالیات  ت مجاما نیسات؛ ایام جناگ نیام در حیطاۀ      کرد. جنگ ااکاااتی یاک فعالیا   

ی ی امنیات ملا  مروهادر رل توانمیرا  هاتفعالیمان وجود دارد؛ چنانچ  ایم برخوردهای انسانی توأ

 بازشناسی کرد. غیرمجاز یابیدست، حقوق فردی و  جرای، المللیبیمو 

 سایبری واقعیت منفی در حاد وانمودۀ شخصیت: چگونگی ترور 3-2

بارای   شانهایبازنماییدر  غالباً ،سازیجهانیااکااو و ارتباااو و نیم  جهانی هایفناوری 

 ؛(122: 2002و سینا، آستیم) اندکردهایجاد  هاییبحرانو فرایندهای سیاسی در سطح جهان  نهادها

خود  سازمان و ساختمان اولیۀ با متعدد شدن موارد استفاده از انترنت بدیهی است ک  ایم شبکۀزیرا 

 ؛رانون است ،ررارگرفت  ایم روند تأثیر تحت مواردی ک  ازجمل  در ایم میان است. دادهدست ازرا 

 تأییاد ماورد   را ایام امار   هاا دولتغیردولتی و  هایسازمان، مجام ، هاانجممبسیاری از  ک اوریب 

. پندارناد میرا جدی  -ب  فاای سایبری نسبت -گویی روانیم موجود و بحران ادم پاسخ دادهررار 

مثاال پمشاک    ااور با   ؛ستا هاشصایتادم امنیت زندگی خاوصی  ،اصلی مسألۀحوزه ایم در 

بی فاا  کارد کا  با      را در کتا فردی شصای زندگی و، اسراری از بیماری «فرانسوا میتران»معالج 
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متبواا   فرو  آن از ار  دولت  ،چنیم نظام پمشکیساب  و ه  جمهوررئیس درخواست خانوادۀ

تماام کتااب را روی    اما چند ساات بعد تعدادی مهندس کاامپیوتر در گرونوبال   ؛ممنوع ااکم شد

بنااابرایم کنتاارل (؛ 21: 1385)غفاااری،  رراردادناادنترناات وارد کاارده و در دسااترس امااوم شابکۀ ا 

ااکااو و ارتبااااو اسات.    هایفناوریچخمگیر  هایویژگییکی از  گسیصتگیلجامناپذیری و 

مکن اتای اا  است ک  در بسایاری از ماوارد ح   ییگون ب ااکااو و ارتباااو  هایفناوریگستر  

در ایام   گریامی  راااده . درآورناد آن را در کنتارل خاود    توانندنمیآن نیم  سازانزمین گستر  و 

. ایام  اسات  رارارداده  الخاعاع تحات ااکاااو و ارتبااااو را    هایفناوری هایویژگی، سایر هپدید

سال   فناوری ااکااو و ارتباااو است ک  نوای وضعیت غیار سل  ییشبک ویژگی ب  الت ماهیت 

 تنهان  ،بود مندنظامامنیتی را ک   هایپویشمحیط سنتی و  است و را پدید آورده ییشبک مراتبی و 

را ب  وجود  ییشبک و چالش امنیتی  کرده نقضرا  بلک  هنجارهای امنیتی ؛دهدمیررار  تأثیرتحت 

 با   توانناد نمای موجاود نیام    گرانکنشد و سازگاری ندار ،مندراادهبا محیط  ک اوریب ؛ آوردمی

 گاران کانش جدید در کناار   گرانکنشوضعیت است ک   در ایم د.نمقابل  کن هاآن نحو مناسب با

 (.78: 1385)سلطانی نژاد و همکاران،  کنندمیظهور  ،موجود

 ازنای  . املیااو روا اسات  شاده روانای   املیااو بااث ایجاد برخی ارداماو مانند  پدیدهایم  

از  -ده اسااس شارایط اساتفا   بر  -گوناگون و متنوای  هایتعریز تاکنوناست ک   هاییواژه جمل 

ارو اسات  املیاو روانی ابا  (William Davathyاست. ب  ااتقاد ویلیام داواتی ) شده ارائ ن آ

و  هاا دولتر گذاری و نفوذ بر اقاید و رفتااثر منظورب ک  از ار  یک کخور  مجموع ارداماتی از

 -تااادی با ابمارهاایی غیار از ابامار نظاامی، سیاسای و ار      -دیگر در جهت مغلوب کردن  هایملت

جناگ   لیاصا  واساسای   ءجم ،نگر  اغلب بر ایم باورند ک  تبلیغاو ایمارفداران  .شودمیانجام 

 آن. همۀن   ،روانی است

نظیر ترور  هافعالیتنگر  دیگری وجود داردک  معتقد است املیاو روانی ایز وسیعی از 

)سابیکن   شوندمیارااب یا ترغیب مصالفان اراحی  منظورب ک   گیردبرمیرا در  رممیو خخونت 

 کا  ااوری ب  ؛گیردمیاز اری  تاویر صورو  ییرسان (. ایم امر در مطالعاو 55: 1390اردستانی،

بنیادیم فارد   هایبینشیندی بدون احتساب اچنیم فر ،از اری  درونی کردن یک وارع  و در  آن
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ک  بعای از نیروهای اجتماای را دشمم یا  دهدمیرا شکل  ییذهنیو شِماهای  شودمی پذیرامکان

 (.5: 1377)میرفصرایی،  آوردمیفرض کرده و بصش دیگر را خودی ب  شمار  «دگر»

ا ر . تهدیاد نارم  اسات  تهدیاد نارم   ،گیارد مای ررار  موردتوج  حوزهک  در ایم ی دیگر لۀأمس

 ماورد هاای رفتااری   گونی در هویت فرهنگای، مادل و الگو  دانست ک  موجب دگر ااملی توانمی

مصتلاز   هاای حوزهاندیخ  و مدل را در  ،تهدید نرم دیگراباروب  ؛شودمییک نظام سیاسی  ربول

یاماد آن در  پک  نتیج  و  دهدمیآماج ررار  امنیتی -سیاسی، فرهنگی، اجتماای، ارتاادی و دفاای

 ااورکلی با  (؛ 94: 1389)مردای،  جدید است هایهویتگمینی استحال  و جای ،ظام سیاسییک ن

 استحالۀی  و فرهنگ است ک  از ارحکومت، ارتااد  گانۀس کامل در ابعاد  ۀتهدید نرم نوای سلط

با     موجب تمامی ارداماتی ک ،. با ایم نگر شودمیمحق   الگوهای مهاج  رفتار ملی و الگوهای

فتااری  باورها و الگوهای ر فکری، هایزیرساخت) حیاتی یک نظام سیاسی هایارز  افتادن خطر

هویات   کنناده تعیایم اد دگرگونی اساسی در اوامال  یا ایج وارتااد، فرهنگ و سیاست(  در حوزۀ

 (.94: 1389)مردای،  آیدمیتهدید نرم ب  شمار  ،ملی یک کخور شود

. ااامکن تهدیاداو نارم اسات     اساتفادۀ  وردما  هاای رو  تریممه  جمل  از ییرسان  هایفم

و، )رادیا  نیداریو ...( شا  انیمیخام ، رل ، تلویمیون) دیداری هایرسان از  اا  هارسان امروزه ردپای 

، یا ، بروشاور(  )روزناما ، مجلا ، ااکمیا ، بیان    و ...(، نوشاتاری  کاست نوارفخرده، صوتی،  هایلوح

یان و متول امال ب  همیم دلیل ؛کرد نخان در زندگی تمامی مردم توانمیرا ترنت و ...( ان) چندگان 

 کنندیمستفاده ابمارهایی ا منملۀب فرهنگی، املیاو روانی و ردرو و تهدیداو نرم از رسان   اشااۀ

ناوینی در   هاینگر  -2 ؛کرد کاریدستاذهان مصاابان را  -1: توانمی هاآناز  گیریبهرهک  با 

ناوینی در   هاای ارز  -4 ؛را تغییار داد  هاآنپیخیم  هاینگر نظراو و  -3 ؛اذهان آنان شکل داد

: 1389)مارادی،  فردی و اجتماای آناان جهات داد   هایکنشو  رفتارهاب   -5اذهان آنان کاشت و 

دیاد،  تهجهت  زیر ییرسان  هایفماز  -اا  از حقیقی و حقوری -ترور شصایتاامکن  (.57-55

 دیگاری  از خاود در برابار   ربول رابلتاویری  ارائۀخاومت شصای و یا  استفاده سیاسی، ارضای

 :کنندمیاستفاده 
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 شصصبرچسب بد یا خوب زدن ب  یک فکر، پدیده یا  گذاریاس : منظور از گذاریاس  -1

 حقیقی یا حقوری(؛)

گاروه و یاا     بمرگای با  یاک شاصص،     آن اسات کا  جارای    فماتهام زنی: منظور از ایم  -2

 کخوری انتساب داده شود؛

 لراببرای  - ب  چیمی دیگر احترام موردک  ارتدار، حرمت و منملت امری انتقال: یعنی ایم -3

دیگار   یادۀ پدهاا در ماوارد مثبات از فارد یاا      اما ایم انتقال تن ؛منتقل شود -کردن آنربول

 ؛شودمیفاده بلک  از آن برای انتساب صفاو منفی نیم است ؛شودنمیاستفاده 

سااان و )نظیاار کارشنا ربااول مااوردبااانفوذ و گااواهی: منظااور از گااواهی اسااتفاده از افااراد  -4

رد متصااان( برای تبلیغ ل  یا الی  یک شصص، گاروه یاا پدیاده اسات. مقبولیات آن فا      

 بپذیرند؛ ترسهلتا مصاابان نظر او را  شودمیموجب 

مغخو   ط : مغالط  شامل گمینش و استفاده از اظهاراو درست و نادرست، مخروع یامغال -5

سات تاا   آن ا فام است. هد  اامکن تهدید نرم در استفاده از ایام   غیرمنطقیو منطقی یا 

 .کنند تصریبرا در نمد افکار اموم  ییپدیدهفرد، گروه یا 

بان مصاا کردن مجابرایج برای  هایرو  جمل  ازتوسل ب  انم: توسل ب  انم و شوخی  -6

 است؛

 رارها تکارا تبلیغی خود را ب هایپیاممصاابان  سازی محاسب م برای تهدید نر امالتکرار:  -7

رناد و  مصاابان در معرض پیام رارار بگی  تا نصست همۀ شودمی. ایم اردام موجب کنندمی

-57: 1389)مارادی،  و در برابار آن تسالی  شاوند    کنندتلقیاغلب مصاابان پیام را وارعی 

55.) 

 رساان  هویادا   در ارصاۀ  هاا شصاایت تارور   ،هاا بحاران و پیوناد  ااار تاوالی    در ،هرحاال ب 

و استفاده از ایام   سایبرنیک کنونی در خاوص تسصیر فاای هایفعالیتایم مه  ک  با  ؛گرددمی

اماری  ، گیارد میصورو  -هادولتو  ، اشصاصافرادتوسط  - مخصص فاا برای رسیدن ب  اهدا 

جهاانی ااکاااو و ارتبااااو و نیام      فنااوری بناابرایم   ؛کارد  پوشای چخ از آن  تواننمیاست ک  

و  راانونی بای  ک  یکی از ایم موارد، کندمیایجاد  هاییبحران هایشبازنماییدر  غالباً، سازیجهانی
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ایم اامل بااث ایجاد برخای اراداماو مانناد     در نتیجۀچالش فاای ککسیک سلسل  مراتبی است. 

خااص   ااور با   تأثیرگاذار و  باانفوذ  هاای شصاایت اام و ترور  اورب  روانی و تهدید نرم املیاو

 .شودمی

 گیرینتیجه

، هاا دولت، سپتامبر 11در پسا  ب  گستر  ارتباااو سایبری و تحول اظی  ردرو رسان  توج  با

و سیسات    هاا دساتگاه  با در دست داشاتم  -مصتلز جهان  گرانکنش اورکلیب شهروندان و  نهادها،

 چنایم  در ؛اناد آورده دسات  با   خود ناری روی مصااباذاثرگامر توانایی بمرگی در  -نویم ییرسان 

 مایا  یم اساس، پرسش اصالی همبر است.  شدهمطرحبیختر از پیش شرایطی است ک  ترور شصایت 

اسات و  سی ارصۀسیاسی چگون  با استفاده از رسان  در  گرانکنشمطرح شد ک   گون  بدیمپژوهش 

ار درونی رهیافت انفج ایم پرسش از دریچۀ؟ پردازندمیرریب  هایشصایتب  ترور  المللبیمروابط 

 رو  تفسیری بررسی شد. با و

دو  ارائاۀ  باا  اسات، » بودریاار جاان   ،مدرنپست پردازنظری ل  ب  ک  متع «انفجار درونی»رهیافت 

ر ایام بااب   دناسبی متحلیلی  چارچوب انوانب  ؛، توانست  است«وانمود»و « وارعیت حاد»مفهوم کلی 

ریاب  و تص ساازی حاشای   رادرو  دهنادۀ افمایش انوانب ایم دو مفهوم را لذا ررار گیرد.  مورداستفاده

 ،«یاتهاام زنا  » ،«گاذاری اسا  »همچاون   جویانا  انتقام هایکنشدر شصایت افراد و نهادهای مصتلز

 .ررارداد موردتوج « توسل ب  انم» و« تکرار» ،«مغالط » ،«گواهی» ،«انتقال»

 اوفناوری ااکااو و ارتبااا  ب  کمک واست  ممبور هایکنشمحیط مناسب  ییرسان فاای 

اسات؛ ایام    رساانی ااکعآن ساختار افقی  اصلی مخصاۀک  شکل داده را  کیتیین، فاای سایبرنویم

رو   با  وباا مخاکل ر  )اماودی(  رانون سلسل  مراتبی  انگارانۀجرممه  موجب شده است تا پیگردهای 

ر د نامصااب یاناست. در ایم مرفت   مرز بیم خیال و وارعیت از بیمشود و جهانی خل  کند ک  در آن 

در ب  تخصیص ک  دیگر را شوندمی دادهارجاع  با درج  اضطرار شدیدو غیروارعی وارعیاو دنیایی از 

  .ندنیست، است ک  اتفاق افتاده شودمیوانمود  ازآنچ  در امل اتفاق افتاده وارعاًچ  آن
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