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 نفوذ اجتماعي، فرهنگي؛ي ها و شگردهايوهش

 هاي اجتماعي در نفوذبا تأكيد بر نظريه استفاده و خشنودي و نقش شبكه
 مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني دانشيار/  محمد فوالدي fooladi@iki.ac.ir 

 دانشگاه آزاد واحد قم دانشجوي دكتري فلسفهكار / رؤيا بنا
 26/03/1396: پذيرشـ  17/11/1395: دريافت

 چكيده
 ياشدبکه و يعداتاطال در حال تبديل شدد  هده جام ده کي،يو تکنولوژ يعلم ميعظ تحوالت ريتأث تحت مختلف، جوامع
 از لديكنتر نوع راز ه فارغ يرسانه خصوص کي آ  هه ليملي و فراملي، و تبد گستره هاي اجتماعي هاظهور شبکه هستند.
هاي زيدرين ق در اليدههدا نفدوع عميد هااند. اين رسانهشده ليتبد ارتباطات عرصه در ليهديه يالهيوسهه  ها،دولت يسو

ظدري و رويکدرد ن ثر كرده است. ايدن پدژوهب هداأزندگي اجتماعي هشر، سبک زندگي و حتي هويت آنا  را هه شدت مت
مداعي و ي نفدوع اجتهاي اجتمداعي هدراهاي ارتباط جم ي، هه ويژه شدبکههاي رسانههه هررسي شگردها و شيوهتحليلي، 

جتمداعي هاي نفدوع اهاي پژوهب حاكي از اين است كه شدگردها و شديوهپردازد. در يک تحليل جامع، يافتهفرهنگي مي
 ر هدود  ارتبداط،ي و مستميجعبارتند از: اعتماد و محرم اسرار پنداشتن، تمايل و عالقه، تحريک احساسات و عواطف، تدر

ى فرهنگدي و مباالتى و ولنگدار، ترويج شبهات، هىيو مذهب ي، ايجاد اختالفات قومينياعتقادات دهاورها و سست كرد  
و  ي، عداطفيت، شدناخيشد، نگريرات رفتداريها، و تدأثگيري از انواع اين شدگردهاي ارتباط جم ي، ها ههرهاخالقى. رسانه

 كنند.ستفاده هيشتر، رضايت، جذب و نفوع هيشتر مخاطبا  را فرهم ميزمينه ا يکيزولوژيف

 .وهاي نفوع، شگردها و شيياجتماع يهافرهنگي، اهزارهاي نفوع، شبکهها: نفوع، نفوع اجتماعي، كليدواژه
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 مسئله بيان

رد، ك فخيخمدترين راهبردهاي و شگردهاي تسخيرر آبحث نفوذ، به ويژه نفوذ اجتماعي و فرهنگي از كار

احب ترين راهبرد دشمنان در تسيرر و تسخل  بخر كرخورهاي  خافراد جامعه و ملت است. امروزه مهم

 باشد؛ راهبخردي كخه بخهفرهنگ، تمدن، و سرمايه انساني و مستقل، نفوذ سراسي، اجتماعي و فرهنگي مي
اعي و فخوذ اجتمختر و كارآمدتر از جنگ نظامي و اشغال سخرزمرني اسخت. در نتر، راحتهزينهمراتب كم

قتخل  هاي ميرب و نرخروي انسخاني فخراوان وفرهنگي، برخالف اشغال و جنگ نظامي كه نرازمند سالح

انسخاني  عام فراوان از طرفرن جنگ و اشغال سرزمرن است، نه نرازمند سالح ميرب هسخترم، نخه نرخروي

لخه ونخاگون از جمخودي، نه كرورگرايي و تسخيرر سخرزمرن و نخه قتخل و عخام، بل خه از ابزارهخاي گ

بخرده  هاي اجتماعي گوناگون و از نرروهاي نفوذي دشمن بهرههاي ارتباط جمعي، بيصوص شب هرسانه

و  هخا، رفتخارنشر، فرهنگ، باورها، بينربر در جهانررجاد تغيشود. هدف هم نه تسيرر سرزمرن، بل ه امي
شخد. هخدف ا خلي در بحخث نفخوذ باهاي مسختقل ميها و فرهنگت ملتيافراد و تغررر هو يهانگرش

 يهاهيخهخاي ف خري، مبخاني دينخي و ايخديو،وفيك، فرهنخگ و  افرهنگي و اجتماعي، سست كردن بنران

د تفاوت ساختن مردم نسبت به فرهنخگ و نظخام سراسخي خخوي، بيد اختالفات داخلي، ترديوحدت مل

 ، بخهيرتبخاطاو مدرن اطالعاتي  يهاينظام سلطه، با به كارگرري فناور يهاستيباشد. امروزه استراتژيم

ون هاي اجتماعي گسترده، كرورهاي مستقل و  احب تمدن و فرهنگ ا رل، بخه ويخژه كخانويژه شب ه

اي را امعخهجقت، خانواده كخه بنرخان ا خلي هخر راند. در حقها آنان را هدف ا لي خود قرار دادهخانواده
شخ وفا و رو بخه  ياتوان انتظخار جامعخهيگر نميآن، د ين اعضاردهد، با سست شدن رواب  بتر رل مي

 رشد و متعا،ي داشت.

م مرن، نظخاها حرات دوباره اسالم در اين سخرز س از  رروزي انقالب اسالمي در ايران و  س از قرن

رداخخت؛  بخه مقابلخه بخا ايخن نظخام سراسخي  ،ها و شگردهاي گوناگون و با همه توان خودسلطه با شروه

آخخرين « يگنفوذ فرهن»و سرانجام، « جنگ نرم»، «يفرهنگ يناتو»، «ييون فرهنگرشب»، «يتهاجم فرهنگ»

ايخن  شروه دشمن براي نفوذ، تسيرر و سلطه بر جوامع ا رل اسخالمي، بخه ويخژه نظخام اسخالمي اسخت.
 تر از ساير راهبردهاست.هزينهثررگذارتر و كمأراهبرد، راهبردي به مراتب ت

از هخدف و  يبيرتنها  بيير، اما تاست بيورود و تير يبه معنا« نفوذ»، ياسردر عرف سهر چند 

وجوه ميتلخ   يداراو  داردند ناگسستني ور  «نفوذ»با مقو،ه  «بيتير» ،نيبنابراآن است.  يقطع جهرنت اي

 ررثأتخ يدارامعمخوً   ،ياسخر. رسوخ و نفخوذ سباشديو... م يعلم ،ياقتصاد ،يفرهنگاجتماعي،  ،ياسرس
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دو چنخد هخر هخر  باشخد.اجتماعي، عموما  كند، زمانبر و آرام مي ،يفرهنگهاي عر هدر و  ،است ترعيسر

گررد. در نفوذ فرهنگي و اجتماعي، هدف ا خلي  ورت مي« تيريب»و  «رررتغ»با هدف  تيدر نها ،نفوذ

تيريب هويت يك فرد، افراد و يا ملت است؛ تهي ساختن آنخان از هويخت ا خرل فرهنگخي و تمخدني، 

اي كخه آن گونخه كخه ها و حتي تغررر نوع نگرش و سبك زندگي آنان است، به گونه، باورها، ارزشديني

 زندگي كنند.  سندند،خواهند، ف ر كنند، چرزي كه دوست دارند، ارزش بدانند، به روشي كه ميآنان مي
هخاي نفخوذ روهاين مقا،ه، با روي رد تحلرلي، نظري و مطا،عه اسنادي، و با هدف بررسي شگردها و ش

ق يخز طرا، اجتمخاعي ياجتماعي، فرهنگي تدوين يافته و در  ي  اسخ به اين سؤال است كه نفوذ فرهنگخ
رآن و گررد، ديخدگاه و تحلرخل قخها و يا شگردهايي  ورت ميچگونه و با چه شروه ياجتماع يهاشب ه

 منابع ديني در اين زمرنه چرست؟

 شناسي بحثمفهوم

 عبارتند از: هاهعري  برخي مفاهرم مرتب  با بحث بپردازيم. اين وافابتدا ًزم است به ت

 . نفوذ1

غخت بخه ،(. همچنرن در 1246، ص 1345ن، ر)مع باشدرخنه، تسل  و سلطه مي يدر ،غت به معنا« نفوذ»
نخه نفخوذ و رخ يآمده است. منافخذ، مجخار يزرخرق و تجاوز، اجرا، خلوص و ورود در وس  چ يمعنا
، اثخر كخردن، يافتن نهانيرخنه، داخل شدن، راه ي چون يدر معنا« نفوذ»(. ، ذيل وافه1387معلوف، ) است
 ،1377 ،: دهيخدارک.) آمخده اسخت ييافتن، اعتبار، قدرت و توانخايشدن، تحقق  ي، جاريابرت، راهيسرا

وافه و  يازمجخ يمعخان ،ررخاخ يا،بتخه معخان .(، ذيخل وافه1355، درعم ، ذيل وافه؛1381، نرمع ذيل وافه؛
كخرده وذ نفخ مخردم قلخوب در كخه يشيصخ رايز شود؛يم برده كار به ت و نفوذيعنوان ،وازم و آثار سرابه

ردن، كخرخنخه  يبخه معنخا «نفخوذ»وافه ، يشخود. در عربخيم يياعتبار و سپس قدرت و توانا ياست، دارا
 معلخوف،) اسختدن آمخده ران رسخيخرسوخ كردن، اجرا شدن، گذشت و گذر كردن، تمام شخدن و بخه  ا

ذ رخسخت و تنفا يكار ياجرا يبه معنا« نفذاًمر»ن رهمچن (.ل وافهيذ ،1384 منظور،ابن ، ذيل وافه؛1379
 آمده است. يو انجام كار يكردن، هدف زن يياجرا يبه معنا

 . نفوذ اجتماعي، سياسي2

 ،1369آريانپور كاشخاني، ) اعتبار، برتري، و تفوق آمده است، در ،غت به معناي تأيرد، «نفوذ اجتماعي»اما 
بخه  ييا جخايخ يدر گروهخ يافتن  نهخانيخراه » ي، نفوذ به معنايو اجتماع ياسردر ا طالح س(. ذيل وافه
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ر گذاشختن، رخربه زدن، رثأن هخدف شخامل تخيخا .(ل وافهيخذ، 1355د، رخ: عمر.ک) است« يهدف»منظور 
و  ي. نفخوذ در ا خطالحات اجتمخاعردرخگيو ماننخد آن انجخام م يررگ، اطالعخاتيابي، اعتباريابيقدرت

جخاد تغررخر بخه يدن و ارد و اثربيريرخنه و نفوذ در اف ار، عقا يعنيخود،  يمفهوم ،غو ي، به معناياسرس
 يت اجتمخاعرخت و محبوبرد از مقبو،ين، افراد نفوذ كننده بايرود. بنابرامنظور اهداف نفوذ كننده به كار مي

كننخد و اعمخال و  يروررگذار باشند و افراد جامعه از آنان  رد در جامعه تأثبرخوردار باشند تا بتوانن ياديز
 رفتار خود را مطابق آنان سازند.

ب آنهخا، شود كخه بخه موجخنفوذ در ا طالح اجتماعي و سراسي نرز به فرايندي از  روندها اطالق مي
فخراد بخا ادرت اجتمخاعي، روند. گاهي هم به اعمال قخافراد از رواب  سطحي به رواب   مرمانه  رش مي

رامخدهاي شخود. نفخوذ اجتمخاعي سراسخي، داراي  ها، رفتار ديگران تعري  ميها، براي تغررر نگرشگروه
رفتاري  ذيرش، اطاعت و همرنگي است:  ذيرش، يعني اجابت يك درخواسخت  خريو و مسختقرم در 

د يخا مخوً  فخردي قدرتمنخحضور ديگران. اطاعت، يعني انجام يك دستور  ريو كخه  خادركننده آن مع
ورت  خداراي  ايگاه اجتماعي و سراسي باًست. همرنگخي يخا همنخوايي، در نترجخه فرخار تررمسختقرم 

 (.177-9، ص 1381فرانزوي، ر.ک: ) گرردمي
طخرح مر ي خديگر شناسي به دو دسته تأثرر گروه بر فرد و تأثرر فرد و يخا افخراد بخنفوذ اجتماعي در روان

شخود. نفخوذ ر افراد، خود به دو دستة كلي نفخوذ هنجخاري و نفخوذ اطالعخاتي تقسخرم مياست. نفوذ گروه ب
عريخ  تهنجاري كه به همرنگي با جماعت و تغررر در رفتار فرد بخا هخدف انطبخاق و همسخويي بخا گخروه 

 تعامخل بخا گررد، بل ه هنگامي كه فرد وارد جريانها  ورت نميشود، با هدف و قصد قبلي تغررر ارزشمي
يي بخا گرخرد. همنخوايي و همسخوشود، به تدريج تغرررات ارزشي، شناختي و رفتخاري او شخ ل ميگروه مي

ن بخه جمخع گروه، يا حا ل فرار گروه بر فرد است، يا خواست و تمايل خود فرد براي همانندي و  روسخت
 وعخات خخاص اطال گروه و يا اعتقاد به درست بودن رفتار گروه است. نفوذ اطالعخاتي، در نترجخه نرخاز بخه

در  گرخرد. بنخابراين، در نترجخه حضخور و عضخويت فخرددرست و مطابق با اطالعات مورد نظر  ورت مي
، ر رفتارهخاكنخد. نمخود ايخن تغررخرات دهايي از وجود فرد تحت تأثرر نفوذ اجتمخاعي تغررخر ميگروه، جنبه

 (.1388ابد )ر.ک: سام د،رري، يها و نرازها تجلي ميها، اهداف، ارزشها، شناختباورها، احساس
ات ها و عواطخ  و احساسخبه معناي ح ومت بر قلب، و عاطفي يا احساسي ينفوذ در مسايل معنو

 باشد.ا قهر و تلبه و چررگي ميورود ب يبه معنا ينفوذ در ا طالح نظام، آمده است. همچنرن
معتقدند كخه نفخوذ بخه معنخاي  اما در خصوص نفوذ افراد بر ي ديگر و گروه بايد گفت: برخي اساسا 

شخود. در بحخث از فعا،رت افراد است كه خود به مستقرم و تررمستقرم و عمدي و تررعمدي تقسخرم مي
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ها اعخم از هنجخاري و يخا اطالعخاتي، مسختقرم و يخا نفوذ اجتماعي و فرهنگي هم نفوذ فرد، افراد و گروه
 باشد.ميح رطتررمستقرم و عمدي و يا تررعمدي م

 در قرآن« ذنفو. »3

ََ َنِّ وَ الْإِِ ْيا مَعْشَرَ الْجِ»د: يفرمايبه كار رفته است. خداوند م« نفوذ»وافه كريم هم در قرآن  عَُْمْ سِ إِنِ اسإْ

 ان ورخگخروه جن يا(؛ 33ن:)رحمخ «سُلْ انٍبِ إاِلَّ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْ ارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَا ْفُذُوا ال تَنْفُذُونَ

ذر گخو رخنخه  د،  خسرد و گذر كنررون رخنه كنرن به برها و زمآسمان يهاد از كرانهرتوانيان، اگر مرانس
ه ا مربخوط بخن نفخوذ ريا ييعالمه طباطبا. دركني، رخنه و گذر نميجز با به دست آوردن تسلط يد، و،ركن

 ن آورده است:رن چنيا ا،وسي، و به نقل از امت گرفتهرزمان آخرت و ق

اقط ار  را کلم هي محشر است؛ ز يهااد از استطاعت، قدرت است و مراد از نفوذ از اقطار، فرار از کرانهمر
اب و د از حس ياگر توانست !گروه جن و انس ين است که ايه ايآ يه است؛ و معنايناح يجمع قطر به معنا

ه مل   بباالخره  ،ديزيبگربه هر طرف  ين، وليها و زمآسمان ين نواحيا ن شما ويد، ايزيامت بگريکتاب ق
ون د ج ن خدانکه يل ايدلد. يد و از مواخذه او رها شويد از مل  خدا درآئيتوانيد و شما نمياختهيخدا گر
ن اس ت. تواناتر از انس ا و عيفه جن در حرکات سرين است که طايا يه جلوتر از انس آورده، برايرا در آ

ما فاق د آن سلطه ک ه ش  يد بود، مگر با نوعير بر نفوذ نخواهقاد يعني؛ «التنفذون االبسلطان»نکه فرمود: يا
ت ا مطل   ح  ي برهان و  ياست. البته در قرآن سلطان به معنا يد و منظور از سلطان، قدرت وجوديهست

 .(112 ص ،27 ج، 1364آلوسي، ) ز آمده استيمل  ن يز سلطان به معناياست و ن

 يرخرور و تلبخه و  يرگخرله چربخه وسخ يورود بخه م خان يبه معنا نرز ياما نفوذ در ا طالح علوم نظام

 وجوج أيخمخالت دفاع در برابر ح ين براركند كه ذوا،قرنيان مرقرآن بدر قرآن آمده است. آش ار و نهان 
نفخوذ  ابخلاز دو كوه سخاخت كخه ق ياان درهراف آهن و مس گداخته در مراز آ، يوار دفاعيك ديجوج، أم

 خس نخه  ؛(97 :)كهخ  « َقْباً  اعُوا لَهُفَمَا اسْ اعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسََْ»د: يفرمايم ن بارهيدرا خداوندنبود. 

 .نديجاد نمايا ياآنها باً روند و نه آن را سوراخ كنند و رخنه ازتوانستند 

قخرآن، از نظر ست. اقرآن، داستان حضرت موسي از منظر نفوذ اجتماعي تارييي هاي از جمله نمونه

 نمخودرا ارايخه د دعخوت و معجخزات خخوتوحرخد و خدا رسختي فرعون را به  ،ني كه حضرت موسيزما

فرعخخون . آنخخان از (110-109)اعخخراف:  او را سخخاحر خواندنخخد(، درباريخخان فرعخخون، 108-107)اعخخراف: 
فراخخوان سخاحران  .(112-111)اعخراف:  خواستند تا ساحران را جمع و معجزات موسي را باطل كننخد

و  دست به كخار ، اداشي خوب از فرعونوعده دريافت با جمع شده، در مردان ا لي شهر، دم شده و مر

كخه اي بخه گونخه ،(116)اعراف:  آنها سحري عظرم آوردند .(114-113)اعراف: را ارايه كردندد سحر خو
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، بخه اما زماني كه حضرت موسخي .(68-67 :)طه حضرت موسي را نرز به وحرت انداختو حتي  مردم

كخه گرفته، و جذب موسي شخدند ساحران تحت تأثرر قرار چنان را بر زمرن اف ند،  دعصاي خوخدا  اذن

اي كخه هخرا اقخدامي اخترار به سجده افتادند و ايمان در قلخب آنهخا وارد و مسختقر گرديخد، بخه گونخهبي

ورخعرت، هرچند فرعخون بخا مرخاهده ايخن  (.122-117)اعراف:  نتوانست آنها را از تصمرمران بازدارد

هخرا با اين حخال، (. 124-123)اعراف:  قطع كند« خالف»را به  ورت  ن اي آناوتصمررم گرفت دست
)اعخراف:  سسخت گردانخد ،اقدامي نتوانست ايمان ساحران را كه از درون دچار انقالبي عظرم شده بودنخد

 .عمرق در عمق وجدان مياطبان استو نفوذ نفوذ، رخنه جذب و (. اين نوع 125-126
لخب ان عقل و قركه م ياداشته باشد. به گونه يگاه عقالنيارزشمند است كه جا ياز منظر قرآن، نفوذ

حخق  يبه سو ييگرا، مردم را بر اساس قوه تعقل و عقلياي ا،هرعنوان نمونه، انببرقرار شود. به يهماهنگ
كردنخد. مخردم هخم يت مكردند و آنان با استفاده از عقل و قلب، بر جسم و جان مردم ح وميت ميهدا

را  يهبران ا،هخركه  ييكردند تا جايم يروررفته و با جان و دل از آنان  ياساس اسوه حسنه  ذ آنان را بر
انَ يَرْجُإوا نَةٌ لِمَإنْ كإسْوَةٌ حَسَلَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُ» كردند:دة، مقدم ميربيرت يبر خودشان او،و

 (.21 )احزاب: « الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراًاللَّهَ وَ الْيَوْمَ
هخا و عواطخ  و هم از منظر قرآن مطرح است كه شخامل ح ومخت بخر قلب ينفوذ در مسايل معنو

 يرمهخر شخد، با آنان نرم خو و  يبه بركت رحمت ا،ه»د: يفرماين باره مياحساسات است. خداوند در ا
رخان ير و بخر اشدند.  س، از آنان در گذيرامون تو  راكنده مر  ، قطعا  ازيو اگر تندخو و سيت دل بود

اونخد را خديخبر خدا توكخل كخن؛ ز يم گرفترآمرزش بيواه و در كارها با آنان مرورت كن و چون تصم
 (.159 عمران:)آل «توكل كنندگان را دوست دارد

ت ق و اقخدامارخدق يزيراسخت كخه دشخمن بخا برنامخه يتوان گفت: نفوذ برنامخه هوشخمندرو، ميايناز
 ذارد، بخهرگخركوشد تا بخر باورهخا، رفتارهخا و احساسخات جامعخه هخدف، تأثيم يو روان يغاتر، تبليارسانه
كخه دشخمن  را احساس كنند يزرخواهد، همان چيرا باور كنند كه دشمن م ييزهاركه آنان همان چ ياگونه

 و ييهمسخو دارد، و افخراد جمخع نخه تنهخا از را انجام دهند كه دشمن دوست ياراده كرده است، همان كار
 (.51، ص 1378ز افتيار كنند )حدادعادل، رش خوشنود باشند، بل ه بدان نيبا دشمنان خو يهمف ر

 چارچوب نظري بحث

رسخد و تبرخرن علمخي آن، بخه نظخر مي« نفخوذ»سخازي وافه هاي موجود،  ررامون مفهومبا نگاهي به نظريه

تصخور  1930و  1920هاي در دهخه اطب و رسانه در اين زمرنه مناسب باشند.نظريات  ررامون ارتباط مي
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ها بخر مياطبخان تخأثرر شد كه ارتباط مياطب و رسخانه، ارتبخاطي يخك سخويه هسخت و فقخ  رسخانهمي

ها بخر توان من ر اثرگخزاري رسخانهكم انديرمندان به اين نترجه رسردند كه اگر چه نميگذارند. اما كممي

ها نرخان د، اما تصور يك سويه بودن اين تأثرر تصوري نادرست است؛ زيرا اين سخنخ نظريخهمياطبان ش

دادند كه مياطب يك عنصر منفعل نرست، بل ه در مواجهه با وسايل ارتباط جمعخي، بخه  خورت فعخال 

هاي ارتبخاط (. امروزه ايخن سخين كخه رسخانه213، ص 1391كند )نصرا،لهي و همايون، آفريني مينقش
هاي اجتمخاعي كخه كخامال  اي يافته، به ويژه با ظهور شب ها،عادهاز نظر گستره و تنوع، توسعه فوق جمعي

شود، كامال  محسخوس و مرخهود اسخت. در ايخن تعبرر مي« كاربر»ارتباط دو سويه است و از مياطب به 

نويسخد: مي كوايخلمكشخود. نقطه عطفي در اين رونخد محسخوب مي« استفاده و خرنودي»مران، نظريه 

كنند و آنها را به چه منظوري به كخار ها استفاده ميسؤال ا لي اين نظريه آن است كه چرا مردم از رسانه

 ،ييراهنمخا كسخب يبخخرا مخخردم ه بر آن اسخت كخهي(. اين نخظر104، ص 1385كوايل، گررند؟ )مكمي

، 1388 همخو،)كننخد يم فادهاسخت هارسخانه از يشيصخ تيهو يررگش ل و اطالعات ،يسازگار آرامش،
 و كننخد رفخع يخخوب بخه را افراد ازرن بتوانند هاي اجتماعيها و شب هرسخانه چنانچه اگر حال(. 104ص 

 شخود.يم و خرنود ارراء فخرد بخاشد، داشته و همسويي وجود يهميوان از افرادرن و رسانه يمحتوا نرب

 گخردانيرو نخخظر مخخورد يهارسخانه افخراد از و مانخديم يبخاق نرده ارراء يو ازرن  ورت،ن ير اردر ت

 دنبخال بخخه فخعال،  ورت به شرب و كم مياطب، افراد كخه اسخت خنيا هينظر نيا يا ل فرض. شونديم

 و ازهخارن بخه يبخخستگ تيررخا نيا زانرم. سازد فراهم آنان يبرا را تيررا نيرتررب كه هستند ييمحتوا

براي فعال بودن مياطب، چهخار بعخد تعريخ   (.274، ص 1387 هخم اران، و خنداليو)دارد  فرد قيعال
اند: تعمدي و هدفمند بودن، آگاهانه و انتيابي بودن، درگرر شدن و سخودمندي )نر خو و هم خاران، كرده

 وهرو شخخ افخختيدر انتيخخاب، يچگخخونگ در قرخختحق خ رد،يخخرو خنيخخا ياسخخخاس (. هخخدف48، ص 1381

 هخخر از  خرش مياطخب كي بودن فعال  رد،يرو نيا اساس بر. است هابه رسانه نمخياطبا ا،عملعخ س

نخظر و همچنرن ارتباط دوسخويه  مورد يهابرنامه و محتوا انختياب در او مصرّانه و روشن زهرانگ به ز،رچ

 همچخون يگخريد مورخوعات ررتأث تخحت توانديمخ انتياب نيا چند هر. دارد يو فعال با رسانه بخستگ

باشخد  يگريد اهداف و هارسخانه از او ديها، فواات او در ارتباط با رسانهرتجرب از شيص آگاهانه بازتاب
 .دهديم قرار اسختفاده مخورد يزندگ كه در

 مخخيتل  يمحتواهخا و هارسانه انرم از كه را يانتياب مياطب، كهاين است   رديرو نيا يدركل هرفرر
 مياطخب ترخفعا، ،يخخرنود و نظريه اسختفاده واقع، در. اسخت زهرانگ براساس و انهآگاه آورد،يم عمل بخه
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 آگخاه دهنخد،يم انجام چرا ن هيا و دهنديم انجام كه آنچه از مياطبان است: معتقد و كنديم فخرض مسلم را
 .كخنند ارايه خود يارسانه يهايخرنود معتبري از يهاگخزارش تواننديمخ ،ذا و هستند
رابخرن، )اسخت  كخرده مخخريص را يخخخرنود و اسختفاده هينظر نيادربخن فخرض  نخج ،نرابخر

 :(98، ص 1993

 آنخان سخودمند يبرا يمندهدف رفتار نرچن. هستند زهرانگ و هدف يدارا ها،رسانه از استفاده در مردم .1

 .دارد جامعه آنان و يبخرا ييخامدهار  و است

. كننخديم سختفادها يارتخخباط يمخخحتوا و مخنابع از خخود، الرامخ خاي ازهارن ساختن برآورده يبرا مردم .2
 شخكرفخع  يبرا اطالعات يجووجست جمله از منفعت اي تيررا كسب براي ،هارسانه از استفاده

 .است يشيص مر الت و مسايل حل و ديترد و

 يانجرم بهها، رسانه به ي اسي ،يارتباط فتارر. است يارتباط رفختار واسطه ،يشناختروان و ياجتماع عوامل .3

 .است ترشيص و ياجتماع مقو،ه ،يفرد انرم تعامل مانند يشناختروان و ياجتماع يهاترورع

 نريعنخي بخ ؛دارد وجخخود رقخخابت اسختفاده و توجخه انتياب، يبرا ارتباطات ساير اش ال و هارسانه نرب .4

 .دارد وجود رابطه هاخواسته و ازهارن ساختن برآورده يبرا ،يفردانرم ارتباط و يارسانه ارتباط اش ال
 .دارند يرتررب يگذارررتأث و نفوذ ها،رسانه با سهيمقا در افراد معموً  افراد، و هارسانه نرب رواب  در .5

 يعاجتمخا و يفخرد نخهرزم و هارسخانه از استفاده در مياطب يهازهرانگ و ازهارن تراهم به تخوجه بخا

موجخب ، يشخناختروان و ياجتمخاع يهانهرزم :كرد مرترس نرتوان چنمي را هينظر نيا يا،گو ازها،رن نيا

 و وعموجخب تنخ، يجمعخ يهارسخانه از توقعخات و جه، انتظخاراترشخود. در نخختاز براي فرد ميرن جاديا

هاي متنخوع امخهياطبان جذب برنها، كاربران و مشود. با جذابرت برنامههاي آنها ميجذابرت بررتر برنامه

را  هخاي مياطخبزهرانگ و ازهارن مجموعتوان ميسازند. ثرر ذيري آنان را فراهم ميأها شده، زمرنه ترسانه
 :داد يجخا مقو،ه چهار در، هارسخانه از استفاده در

 ياجتمخاع  رمحخ بر نظارت و رامونر  ياراز دن اطالعات و اخبار كسب براي مردم: نظارت و ي. آگخاه1

 .كننديم استفاده هارسانه از ش،يخو

آنهخا  يمحتخوا كرده، از يتلق خود نرهمنر و همراه را هارسانه ارتباط، نديفرا در مردم: يشيص رواب  .2

 .كننديم استفاده گرانيد با گووگفت و ارتباط يبخرا

 تيختقو و يرفتخار يهخاا،گو افتنيخ ،يخودآگخاه كسخب يبخرا هارسخانه از مخردم: يشيصخ تي. هو3
 .كننديم استفاده يشيص يهاارزش
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 يگزنخد مخخر الت از زيگخخر و شخدن سخرگرم يبخرا هارسخانه از مردم: ترواقع از زيگر و ي. سرگرم4

 (.74-73، ص 1389 زاده،يمهد) كننديم استفاده يعاطف هرتيل و روزمخره

 اهخداف يبخرا هارسخخانه افخراد از ست: اول،مبتني ا فرض سه بر يخرنود نظريه استفاده و بنابراين،

 كننخد. يفمخخعر را آنهخا تواننديمخخ و شناسخنديم را اهداف نيا مردم دوم،. كننديم استفاده خود يشيص

وجخود  آنان انرم مرترک يهانهرزم يبرخ ها،رسانه از استفاده نظر از افراد انرم تفاوت زتم به ن هيا سوم
هخا ت تخأثرر آنشوند، و به شدت تحخها ميچرا كاربران و افراد، به راحتي جذب رسانهدارد. اين ه براستي 

 يارسخانه يهابخخرنامه از ،ميتلخ  نوع چهار به ها ح ايت از اين دارند كه مردمگررند،  ژوهشقرار مي

ها، و بخا ك رسخانهكمافراد به . هستند «زيگر» عامل هارسانه اول،. برنديمخ ،ذت آنها از و كننديم استفاده

غول، از انخدک زمخاني، مرخ يبخرا هاي زندگي خود گريزاننخد واستفاده از آنها، از مر الت و محدوديت

 و هخايها، نگرانگرري بخا رسخانهشخوند؛ زيخرا بخه هنگخام ارتبخاطو از زندگي خرخنود مي مر الت دور،

 ديخد  «يفخرد ارتبخاط« ينخوع هاسانهر ن خه،يا دوم. گذارندمي كنار را خود يشيص يزندگ يهاشيترو
فخرد تبخديل  يزنخدگ همراهخان هاي اجتمخاعي، بخهو يخا شخب ه هارسخانه يهاترشيص يبرخ آورند.يم

عنوان ا،گوهخاي زيرا آنان را به ذيرند؛ از آنان تأثرر مي كرده، برقرار يقرعم ارتباط آنان با مردم و شونديم

. كننديايفخا مخخ يمهمخ نقخش «يشيصخ تيخهو» گسترش و توسعه در اهرسانه گزينند. سوم،خود برمي

 جهان  ررامون هستند. يدادهايرو از «يآگاه و شناخت منبع» هارسانه ن ه،يا سخرانجام

اكي نرخز حخ (1391)  وريعخد، ،(1389) يعخامل ،(1386) يكخوثر هاي گوناگون ژوهخش يهاخافتهي

 دوسخختان با ارتباط حفظ ،يسرگرم و ويتفر يبرا يمجاز ياجتماع يهاشب ه از كاربران از اين است كه
 نهرزمخخ در  ژوهخش يهاخافتهي مجموع، در .كننديم استفاده رهرت و اطالعات و اخبار كخسب ،انيآشخنا و

 يبخرا رتررب اني اسيگو كه است داده نران يمجاز ياجتماع يهاشب ه از اسختفاده يهاهخدف و زهرانخگ

 ياجتمخاع يهاشخب ه از يميقخد و يكخودك دوران دوسختان كردن دار  و ويتفر و يسرگرم وقت، گذران

 آنخان يانهرسخا ازرخن نيرختررب ،يحخيتفر و كنندهسخخرگرم يهابرنامخه بخه كاربران ازرن و كننديم استفاده

 .شوديم محسوب

د انتياب كخرده اسخت و اين  ژوهش، نظريه استفاده و خرنودي را به عنواب چارچوب تحلرلي خو
ثررگخذاري بخر أساز نفوذ بررتر و تها و ررايت كاربران از آنان، زمرنهاست كه مرزان جذابرت رسانه معتقد

هاي ارتبخاط جمعخي، بخه ويخژه سازي فرهنگ تربي، به كمك رسانهمياطبان است. امروزه،  رفوه جهاني

و تغررر سبك زندگي آنان و تغررر هويخت ملخي و هاي اجتماعي به دنبال نفوذ در روح و روان افراد شب ه



64       ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

ديني آنان و سوق دادن ايران به سمت بحران هويت ملي و  ذيرش فرهنگ تربخي اسخت و چخون ايخن 

اي و هنخري در همخه هاي رسخانهها و شخگردهاي گونخاگون و بخا جخذابرتهاي اجتماعي، با شروهشب ه

زمرنه خرخنودي و  ها و تأمرن و ارراي نرازهايران،ن رسانهكنند، افراد با استفاده از ايها فعا،رت ميعر ه

 شوند.ررايت از آنها، جذب آنها مي

 هاي اجتماعي در نفوذ اجتماعينقش شبكه

هاي اجتمخاعي هاي جمعخي، بخه ويخژه شخب هترين ابزارهاي نفوذ اجتماعي فرهنگخي، رسخانهي ي از مهم
 شود.يم مرتقس يرمجازرو ت يبه دو شب ه مجاز ياجتماع يهاهستند. شب ه

  رانسخاني هسختند كخه در محخ يهخااز افخراد و گروه يا: شامل مجموعهيرمجازرت يهاا، . شب ه
 ؛كنند. محر  طبرعي، انساني، خانواده، محر  كار، دوستان و...يت مرواقعي فعا، ياجتماع

 گسختره بخا و كخاربران انرم در افتني ترعموم ،حاظ به ها،: اين شب هيمجاز ياجتماع يهاب. شب ه
 رهخ از فخار  و يشيص و يخصو  ارتباط كي به شدن ليتبد ،يمل يمرزها درون در ييارجغراف عروس
 يهانخهرزم و اندشخده ليتبخد ارتباطخات عر ه در ليبديب يالهروسبه قدرت، مراجع يسو از كنترل نوع
معمخار و ) انخدآورده وجخود هبخ جوامخع در را قخدرت ينهادهخا و هخادو،ت كنترل از خارج يرگذاررثأت

 (.156 ص ،1391هم اران، 
از  ياشخخود كخخه شخخامل مجموعخخهينخخام بخخرده م« ينترنتخخيا يشخخب ه اجتمخخاع»ن شخخب ه بخخه نخخام يخخاز ا

خخود را بخا  يهخاترق، اف خار و فعا،يكنند تا عالقخه، سخالياست كه از كاربران دعوت م ييهاتيساوب

ل رخاز قب ياژهيام انات و ياست كه دارا ييهاتيساا شامل وبهگر به اشتراک بگذارند. اين شب هيهمد

موجخب جخذب افخراد و  يره كخه همگخرخر و  دا و تي، نقل و انتقال تصاوي را، ترون يرسانامرچت،  
دا كخردن دوسختان رخ، كاربران بخه دنبخال  ياجتماع يهاشود. در شب هيگر ميرتر كاربران با ي درارتباط ب

د،يواه، مراوره، ازدواج، شغل، خريد و فخروش  يهاپرع س و كل يبارگذار ، نوشتن خاطرات،يميقد

(. در ايخن 228، ص 2009 هم خاران، و  مپك) .. بسراري از چرزهاي ديگر هستند.و تبلغ كاً، اشتغال و

باشخد و كخاربر يم يرا روابخ  افخراد از نخوع تعخامليكنند؛ زير مرتعب« كاربر»به « مياطب»ها از وافه شب ه

رمتمركخز بخه رت يجمعخ ينخدهاياها در فرن شخب هيز در ارست، بل ه خود نرفا  مصرف كننده محتوا ن ر

هخا،  روبالکرهخا، م، وبالگينترنتخيا يهاتواننخد بخا اسختفاده از شخب هي ردازد. كاربران ميد محتوا مرتو،
داشخته  يسخانه شيصخد را منترخر كننخد و ررتو، ي، محتوايرسانه اجتماع يهار گونهيها و سادست اک

ها، نراز مياطبان را برآورده سازند، و خرنودي و ررخامندي آنخان را تخأمرن باشند. به هر مرزان اين شب ه
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اند. اين ررايت، زمرنخه اسختفاده بررختر، در ساختهكنند، زمرنه جذب و نفوذ مياطبان را براي خود فراهم 

 نترجه خرنودي و جذب بررتر را فراهم خواهد ساخت.

 ب هنخري وگرري از شگردهاي جخاذهاي اجتماعي، با بهرههاي ارتباطي، به ويژه شب هابراين رسانهبن

ترين و نرز به د،رل همگاني بودن و سهو،ت اسختفاده از آنهخا و مياطخب محخور بخودن، بهتخرين، راحخت

 يزنخدگ ونن، در همخة شخ ينخو يهاباشند. امروزه رسخانهكارآمدترين ابزار حذب و نفوذ در مياطبان مي
ورده آد يخ د يبخا عخا،م هسخت يو نخوع ارتباطخات و يرات بسراري در سبك زندگررانسان نفوذ كرده، تغ

ر.ک: ) تزندگي برر را دگرگخون كخرده اسخ يو معنو يماد يندهاياجه، همه ساختارها و فرراست. در نت

برخر  اعي در زندگيهاي اجتمها و شب هآوري كه رسانهو حررتتحول گسترده شك (. بي1380كاستلز، 

. اسخت گرخري و ررخامندي و خرخنودي از آناند، ناشي از جذابرت و در نترجخه مرخزان بهره ديد آورده

 ع س از اختخرا  ذيري از آن هسترم. ظهور اينترنت،ررتأثما هر روز شاهد افزايش رريب نفوذ و  رو،ازاين

ه ويخژه بخنترنخت، ياسخت. در واقخع، ا تخ ارتباطايتاردر ون، نقطه عط  يزيو و تلويش راديدارچاپ و  
ر سخطو نترنخت دي(. كخاربرد گسخترده اهمخان) شده استليروزمره تبد ياز زندگ ياينترنت سرار به بير

جمخع  اطالعاتي و ارتباطاتي گذشخته را در خخود يهايت همه فناوريجهان، به حدي آسان است كه مز

 (.1393و هم اران،  يرياخوان مال) كرده است

 مرلرخون 50 حخدود 2004 سخال در اي اسخت كخههاي اجتمخاعي بخه گونخهنترنت و شب هاي گسترش

 يافخت افخزايش 2006 سخال در مرلرخون 100بخه  مقخدار ايخن كخهحا،يدر بخود. رسرده ثبت به سايتوب

جهخان  نقخاط يار كوتخاه، بخه اقصخرن ابزارهاي نوين، در مدت زمان بسي(. ا42، ص 1392، ي)اخترمحقق
نا خذير گرفت و عمرقا  در زندگي انسان نفخوذ و بيخش جدايي يجا يات انسانرعمق حرسوخ كرد و در 

؛ (twitter.com) تريرتخو. 2(؛ Facebook.com) س بخوکرف. 1زندگي برر گرديد. برخي از اينها عبارتند از: 

 امرنسختاگيا. 6؛ (youtube.com) وبرخوتي. 5؛ (+Google) گوگل  الس. 4؛ (Linkedin.com) نين دار،. 3

(Instagram) ها، ح ايخت از (. اين مرزان گسترش و اقبال از ايخن شخب ه1394، ي)ما، ن يً. 8؛ تلگرام. 7؛

رو، هخر نيخسخاز جخذب آنهخا خواهخد شخد. ازاررامندي و خرنودي مياطبان از آنها دارد كخه خخود زمرنه

، يتخنترنيصر اگر عير درتعب د و بهيجد يد فضايد ديدارد؛ حال، با يشناختيك معنا بعد هستيدر  يت نو،وف
 .(87، ص 1391، يآورد )ساروخانيرا به بار م يدارد و چه نوع تحوًت اجتماع ييهايژگيچه و

 ليتبخد مخردم يزنخدگ رينا خذييجدا بيش به ،يارتباط جمع يهادر دنراي ارتباطات امروزي، رسانه

بخه د،رخل ويژگخي ممتخاز خخود،  هكخ هسختند يهاي اجتمخاعرسانه از يبير ياجتماع يهاشب ه. اندشده
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اين مرزان جذب ح ايت از ررايت كخابران از آنخان و مرخزان . اندكرده جذب خود به را اريربس كاربران

را منترخر  يعروسخاطالعخات  ،يمجخاز يفضخاعر ه ها در ها دارد. اين شب هباًي استفاده از اين شب ه

ن رشخوند. از بخيمخ يت، دچار سردرگميدر ساخت هو ن فضا و ت ثر منابعيند. افراد در مواجهه با انكيم

ن يخدارد. افخراد در مواجهخه بخا ا يآشخ ار يتجل ،يمجاز ياررتر فضا در دنررفتن زمان و م ان و نقش ب

 شوند.يد و ارطراب مينند و دچار تردربيت خود را متز،زل ميهو يهاانردوم، بن يهافضا
ل رخه د،دا كرده، بروع  ران مردم شرآوري در محررتبا سرعت  ياجتماع يهادر كرور ما، رشد شب ه

ن يخا رات سخوءر، تخأثيمجاز ياردر دن ين فضا و آشنانبودن با فرهنگ رفتاريمردم با اقتضايات ا ييناآشنا

ل را رهنگي ا خرفهاي با هويت اي كه بنران خانوادهها شده است. به گونهر افراد و خانوادهرها دامنگشب ه

 دگرگون كرده است.

 يهاژه شخب هيخو بخه نخوين، يهايفناور يو فرهنگ ياسرس اجتماعي، يامدهارآثار و  رو، ازاين

هاي زيرين ها در ًيهرا  د چندان كرده است. نفوذ عمرق رسانه ت موروعر، اهميمجاز ياجتماع
ها تعرخرن زندگي اجتماعي برر امروزي، چنان گسترده اسخت كخه سخبك زنخدگي انسخان را رسخانه

 چخه ام انخات و ييهخاين فناورر ردازنخد كخه چنخمين موروع يا يبه بررسند.  ژوهرگران كنمي

و  عوامخل محخدود ديتحدو  ليتعد ،حاظژه از يوبه ،ترسا،م ياسرس يزندگ يبخرا ييهاتيمخحدود

د آورنيوجود مو حقوق برر به يبه قواعد دموكراس يبنديزان  ار، ميكنندة ارتباطات كالمميدوش

 (.1392و هم اران،  ياستزدخوي)

رات رهاي اجتماعي بايخد گفخت: در اتلخب مخوارد،  خنج دسخته از تخأثاما در خصوص تأثررات شب ه
و  ي، عخاطفي، شخناختي، نگرشخيرات رفتخاررافراد مخدنظر اسخت كخه عبارتنخد از: تخأث يبر رو يارسانه

بخا نفخوذ در مياطبخان،  هاي ارتباط جمعي، از طريخق شخگردهاي خا خي،سان رسانه. بديني يزو،وفرف

ك يخدهخد كخه يرخ م ي، زمخانيرات رفتخارردهند. تأثنگرش آنان را به زندگي و دنراي  ررامون تغررر مي

اند. ها ارايخه شخدهق رسخانهيخدهخد كخه از طريرا انجخام م ييهاا كنشي، اعمال ياام رسانهركننده  مصرف

ام شخ ل دهنخد. ركنندگان  مصرف يهارها و ارزشد، باويها به عقااست كه رسانه يزمان يرات نگرشرتأث

رات ردهنخد. تخأثير مررخكنندگان را تغمصخرف يها ف ر و آگاهاست كه رسانه يز زمانرن يرات شناخترتأث
 ينند؛ احساسخاتيآفريام مركنندگان  را در مصرف ينرها احساسات معاست كه رسانه يهم هنگام يعاطف

ا يخ ييتگخررات در برانگررخز آن دسته از تغرن ي يو،وفيزررات فرتأث. يل ترس، ارطراب و سرخوشراز قب

(. همخه ايخن 162 )ر.ک: همان، ص اندشده يها ناشاست كه از مصرف رسانه يجسمان يهار واكنشيسا
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هاي نوع تأثررات ناشي از جذابرت و سهو،ت استفاده و همه زماني و همه م اني بودن اسختفاده از شخب ه

 .گررد ورت مينترجه خرنودي كابران و تأثرر ذيري آنان  اجتماعي است كه در

ل اند، و در اشخ اهاي اجتماعي براي برر فخرهم سخاختهبه ويژه شب ه ،هاي ارتباطيدنرايي كه رسانه

 ياقخاره ست از نظرگر ندارند. آنها مم ن ايبا همد ييارجغراف يبه همجوار ياز ذاترن، افراد نينو يارتباط

ه ات گسختردو ارتباطخ ين رابطخه مجخازياست. ا يو ف ر يذهن يان رابطه، رابطهي، اما ااز هم جدا باشند
 قيخاز طر ياجتمخاع يهاو شب ه يمجاز يبر افراد و جوامع دارد. فضا يقرعم يتيرات هوربدون مرز، تأث

 ثبخات ت ويخميتلخ ، هو يهارخهيش درآوردن فرهنگ و انديگوناگون و به نما يهاامرارايه ا،گوها و  

ن، ي ردازنخد. بنخابرايخخود م يهاها مطابق با خواسختهتير قرار داده، به برساختن هورگذشته را تحت تأث

ن يخامخل اكرمم ن بخودن كنتخرل رت افراد و جامعه، با توجه به تيبر هو يمجاز يرات فضارتفلت از تأث

 يشيصخ يهاانهيرا ا استفاده ازروز، بكه افراد قادرند در تمام طول شبانهيطورفضا و ابعاد گسترده آن، به

(. 46ص  ،1392، يدررخح) ن فضا بوده و ارتبخاط دايخم بخا آن برقخرار كننخديو تلفن همراه خود، حامل ا
ورت  خ يمجخاز يطخردر مح ين رسخانه تعخامليله اروس خانواده، به ياري از كاركردهاراساس، بسنيبرا

 يگاند، موجب شده اسخت مخا در سخ وت زنخدهاي اجتماعي براي برر ساختهرد. دنرايي كه شب هرگيم

ن هاي واقعي بخا همنوعخاباشرم، كمترين ارتباط حقرقي را در  حنه يم، منزويبربه سر  يم، در شلوتركن

 خود داشته باشرم.

 از تيخهاي ارتباطي، نفوذ در افراد و جامعه و تغررر هويت آنان اسخت. هواز جمله كاركردهاي رسانه

 ياجتمخاع بعخد. شخوديم حا خل فخرد رشخد با همزمان كه يفرد بعد: ردرگيقرار م مورد مطا،عه بعد دو
 يذهنخ يت معانيتوان گفت: هوي، مي  كليك تعريدر «. دي هستنكسانچه گران يد»كه  است نيا انگررب

ا يخ يفخرد« خخود»ك يميتص به  يهايها و آگاهيها، اعتقادات، هنجارها، نمادها، طرز تلقشامل ارزش

(. بخا 1392و هم خاران،  يآبخاددو،ت يبخاقر) و احسخاس تعلخق و تعهخد بخه آن خخود اسخت ياجتماع

بخه د،رخل هاي اجتماعي، كه ناشي از مرزان ارتباط بخا آنهاسخت، ها، به ويژه شب هتأثررگذاري عمرق رسانه

ل هويت فردي، جمعي و ملي افخراد دچخار تز،خزها و فرهنگ حاكم، هاي ناسازگار با ارزشترويج برنامه

ن يتخرمهم از. اسخت يكنخون شخده يجهخان يفضخا ديجد  يشرا از يناش ت،يهو بحران گردد. مفهوممي
 يهاشخب ه و نترنختيا يمجخاز يفضخا ژهيخو بخه ارتباطات،  نعت گسترش ت،يهو بحران بروز عوامل

 را جوامخع در معمخول و يسخنت سخازتيهو منابع ،ياجتماع يهاشب ه و نترنتيا. است يبريسا ياجتماع

در  و جهخان سخوم يكرخورها به فق  بحران نيا. است كرده روبرو يدشوار با را آنها كاركرد و  رتضع
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 از كخه كنخد ادعخا توانخدينم ياجامعخه ارهخ امخروز جهان در اي كهنرست. به گونه محدود توسعهحال 

 ينخوع يملخ تيخ(. هو163، ص 1391ر.ک: معمخار، ) بخود خواهخد امان در بحران نيا از يناش راترتأث

 قهرمانخان و رسوم،آداب  مقدس، يهاها، م انسنت نمادها، كه يملت است؛ خاص يملت به تعلق احساس

 ها،انسخان از يگروهخ بخه تعلخق احسخاس يعنخي يملخ تيخهو. دارد نرمعخ نرسرزم و فرهنگ و يييتار

ي، افخزون بخر هاي جهان اجتمخاع. شب هيفرهنگو شبه يفرهنگ عنا ر يبرخ در داشتن اشتراک واسطهبه
 (.95، ص 1386فوًدي، ) اندهويت فردي، اجتماعي، هويت ملي را هم نرانه رفته

عخه و اين هويت يعني همه هستي يك فرد، جامعه و ملت، و احساس تعلق او بخه زبخان، فرهنخگ، جام

ران ار بحخهاي اجتماعي زير سؤال رفته، دچخها و شب ه..، توس  رسانه.گذشته تمدني، سرزمرن، ح ومت و

ا كسخب بخهاي اجتماعي براي جذب مياطب دارنخد، و ها و شب هگردد. اين امر با شگردهايي كه رسانهمي

 افتد.تفاق ميررايت مياطبان و كابران از آنان، در نترجه استفاده بررتر و تأثرر ذيري و جذب بررتر ا

 ، اجتماعييهاي نفوذ فرهنگشگردها و شيوه

وب آمخده ي ،غت به معناي راه، روش، طريقه، طرز عمل، طرز كخار و اسخلها، در كتاب«شگرد»و « شروه»
 است. به عبارت ديگر، بحث در اين است كخه بخراي نفخوذ در يخك قخوم و ملتخي، چخه روش، شخروه و

ننخده و كاي وجود دارد. در بحث از نفوذ، دو طرف وجود دارنخد: ارسخال كننخده  رخام و دريافخت طريقه

رخام و نند فرد، گروه، سازمان، ملت و حتي  احب يك فرهنخگ باشخند كخه  توامياطب  رام. هر دو مي

رهنگخي و كنند. با عنايت به چخارچوب نظخري و ابزارهخاي نفخوذ فسرگنال ارسال و يا آن را دريافت مي

 توان در موارد زير بران كرد:ها و شگردهاي جذب و نفوذ را مياجتماعي، شروه

 . اعتماد و محرم پنداشتن اسرار1

ها، كخه هاي اجتمخاعي و يخا رسخانهر اساس چارچوب نظري بحث، با افزايش مرخزان اسختفاده از شخب هب

يابد. در  اسخ به اين سخؤال كخه ح ايت از ررامندي افراد از آنها دارد، تأثرر ذيري از آنها نرز افزايش مي

طخب   رخام، بخه محتخواي يابد، بايد گفت: زماني كخه مياچه زماني مرزان استفاده و ررامندي افزايش مي

هاي اجتماعي را محرم اسرار خود  نداشخته، بخه رسان و در اينجا شب ههاي ارسا،ي اعتماد داشته،  رام رام

 هاي آنهخا و ررخامندي بررختر،هاي اجتماعي، و افزايش استفاده از  راماو اعتماد نمايد. با اعتماد به شب ه
راستي بدون اعتمخاد،  خذيرش و ه شود. بو حتي ملتي فراهم ميها زمرنه تأثرر ذيري و جذب افراد، گروه

رخنه، نفوذ و سخلطه دشخمنان خخدا  يهاها و راهمعنا خواهد بود. از منظر قرآن كريم نرز شروهنفوذ هم بي
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در مران مؤمنان اين است كه ايران دشمنان خدا را محرم اسرار خود بدانند، به ايران اعتماد كننخد و آنخان 

بخه دوسختي برنگزينرخد و تخا دشخمنان خخود را  دهدميمؤمنان هردار ، به خداوندستي برگزينند. را به دو

در هخر ، بايخد اين اعالم خطخر كلخو و عمخومو بر ايران آش ار نسازيد. نرك و بد مسلمانان را اسرار و 

د: يخفرمايم مي(. قرآن كخر67، ص 3، ج 1371م ارم شررازي، ) توجه كنندآن مسلمانان به  يزمانعصر و 

يعنخو كفخار ؛ اسخت «محخرم اسخرار» كنايخه از ،«بطانخة«. »يا أَيُّهَا ا،َّذ ينَ آمَنُوا ًتَتَّي ذُوا ب طانَة  م نْ دُون  ُخمْ...»
 شايستگو دوستو شما را ندارند و نبايد آنان دوست و محرم اسرار شما باشند.

. عذر بمخا انخذر...ا ياهلل ا،ذ ي م بتقوراو »د: يفرمايدر زمرنه نفوذ م البالغهنهجهم در  نررا،مومنرام
كنم يسخفارش مخ (؛136ا،بالته، ص )نهج «ا ...راآلذان نج يا  و نفث فرا،صدور خف يو حذركم عدوا  نفذ ف

هخان در كخه  ن ينطارز داد از دشمن شرم رر... شما را  ره يهابا ترساندن ييشما را به  روا داشتن از خدا
محخرم اسخرار  اعتماد و ات اي بخه دشخمن، بنابراين،. ديگويها راز مآهسته در گوشابد و يها راه مينهرس

سخاز عخدم تمايخل، اعتمخادي، زمرنهكخه بيهاي نفوذ دشخمن اسخت. همچنانخود  نداشتن او، ي ي از راه
 باشد.رتبت، جذب و نفوذ مي

ًل اتي اسختدد دربخارة مورخوعيابد كه افخرابنابراين، رريب اطمرنان، اعتماد و نفوذ زماني فزوني مي
اد را فخراهم (. عالقمنخدي زمرنخة اعتمخ68)ر.ک: اعراف:  كنند كه ظاهرا  ميا،  منافع شيصي آنها نباشد

ز نفخوذ (. از جمله شراي  كخارگزاران موفخق كخه زمرنخه سخا79)ر.ک: اعراف:  شودكرده، موجب نفوذ مي
)ر.ک:  سختاان و مقبو،رت آنان در مرخان مخردم باشد، برقراري رواب   مرمي با مياطباجتماعي آنان مي

سخرار اعتمخاد و محخرم ا، رو، ي ي از شخگردهاي مهخم در جخذب، نفخوذ و تأثررگخذاري(. ازاين87: هود
 كنند.هايي است كه  رام ارسال مي نداشتن فرد، افراد و يا شب ه

 . تمايل و عالقه2

محرم  نداشتن طرف ارتباط، نرازمنخد تمايخل  از سوي ديگر، در بحث جذب و نفوذ افزون بر اعتماد و يا

 رف استفاده و ارتباط بخراي تأثررگخذاري  مندي هسترم؛ به عبارت ديگر، طبق چارچوب نظري،و عالقه

شود كه فرد تمايل و عالقه نسخبت بخه بايد ررامندي محقق شود. ررايت زماني محقق مي كافي نرست،
گرايش و تمايل مثبخت نسخبت بخه يخك  رخام و يخا  رو،. ازاينهاي ارسا،ي از خود نران دهدمحتواي  رام

فرهنگ و يا هر چرزي، شرط رخنه،  ذيرش و نفوذ است؛ در  ورت وجود گخرايش منفخي و يخا عخدم 

وَ إ ذا »فرمايخد: خواهد ماند. قرآن كريم هم به همرن ن ته ظري  اشاره كرده، ميعقرم تمايل، جريان نفوذ 

آمَنَّخا فَاكْتُبْنخا مَخعَ  ا،ْحَقِّ يَقُو،ُخونَ رَبَّنخاا،رَّسُول  تَري أَعْرُنَهُمْ تَف رضُ م نَ ا،دَّمْع  م مَّا عَرَفُوا م نَيسَم عُوا ماأُنْز لَ إ ،َ



70       ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

برنو بر اثخر آن حقرقتخو مو ،و چون آنچه را به سوى اين  رامبر نازل شده برنوند (؛83 )مايده: «ا،رَّاه د ينَ

 خس مخا را در  .ايم روردگارا ما ايمان آورده :گويندموه، هايران سرازير شداشك از چرم ،اندكه شناخته

 .زمره گواهان بنويس

كنخد، راهم ميفا،بته تمايل و گرايش منجر به عالقه شده، زمرنة  ذيرش اف ار و عقايد طرف مقابل را 

 عتقخاد فخردباشد، ابه ويژه اگر  ذيرش و قبول فرهنگ و يا هر چرزي، از روي شناخت و عالقه و تمايل 
،َّخذ ي ابَرِّنخات  وَ نخا م خنَ ا،ْنُؤْث رَکَ عَلخي مخا جاءَقا،ُوا ،َنْ»فرمايد: شود. قرآن كريم مينسبت به آن استوار مي

 س كخه مخا را  ديخدگفتند ما هرگز تو را بر معجزاتو كه به سوى ما آمده و ]بخر  آن كخ(؛ 72)طه: « فَطَرَنا

كخه  خواهو ب ن كه تنها در ايخن زنخدگو دنراسخت س هر ح مو مو .ترجرو نيواهرم داد ،آورده است

 .رانو]تو  ح م مو

ق باشخد. تمايخل و عاليخهاي جذب و نفوذ اجتماعي، تمايل، عالقه و گرايش ميبنابراين، ي ي از راه
دهخد و درک ها تحت تأثرر قرار ميانسان نسبت به چرزهاي ميتل ، نوع درک و فهم او را از آن واقعرت

طباطبخايي، ) دهخداو را از محر  و موروعات ميتل  مبتني بر نوع گرايش، تمايل و عاليق او ش ل مي
ه بخنانچخه افخراد نسخبت چرو، ايخن(. از104، ص 20، ج 1374؛ م ارم شررازي، 503، ص 17، ج 1374

 ريشيص با موروعي، گرايش مثبت و عالقمند باشند، تحت تأثرر آن موروع يخا در معخرض نفوذ خذي
؛ 96، ص 10؛ ج 118، ص 6، ج 1374طباطبخايي، ) گررنخددر برابر اف ار و عقايخد آن شخيص قخرار مي

، (. بنخابراين، ي خخي از راهبردهخاي اساسخي حفخخظ299، ص 8؛ ج 56، ص 5، ج 1374م خارم شخررازي، 
 . همچنخرنتقويت،  ويايي دين و يا فرهنگ يك جامعه، افزايش عالقمندي به دين و كارگزاران آن اسخت

ض تضخعر  و )و يا تمايل به فرهنگ برگانه(، دينخداري را در معخر كاهش عالقه به دين و كارگزاران آن
ص  و 170، ص 12، ج 1374؛ م ارم شخررازي، 255، ص 13، ج 1374)طباطبايي،  دهدنابودي قرار مي

طخرد، عخدم  سخاز(. بنابراين، تمايل و عالقه موجب جذب و نفوذ و عدم تمايل و عالقه، زمرنه243خ237
 باشد.جذب و نفوذ مي

 . تحريك احساسات و عواطف3

 ها و شگردهاي نرل به اعتماد و ايجاد تمايل و عالقه در بحث ارتباط نسبت به مياطخب  رخام،ي ي از راه

باشد. با تحريك و تقويخت احساسخات و عواطخ  فخرد و يخا تحريك عواط  و احساسات مياطب مي

سخاز گررد. تحريك عواط  و احساسخات، زمرنهب به راحتي  ورت ميگروه، زمرنه تمايل،  ذيرش جذ

گرري از عواط  و احساسخات باشد. بهرهايجاد تمايل و عالقه و در نترجه، جذب و نفوذ در مياطب مي
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دهد. به همرن ن ته قخرآن كخريم مرترک هر قوم، گروه و جامعه، رريب و مرزان تأثرر نفوذ را افزايش مي

و اگر آن را بر برخخو از  (؛198-9: )شعراء« ...وَ ،َوْ نَزَّ،ْناهُ عَلي بَعْض  ا،ْأَعْجَم رنَ»فرمايد: مي نرز اشاره دارد.

يخا قَخوْم  ،َ ُخمُ ». آوردنخدبه آن ايمان نمو ،خواندو  رامبر آن را برايران مو ،كرديمتررعرب زبانان نازل مو

امخروز  ،اى قخوم مخن (؛29)تخافر:  « يَنْصُرُنا م نْ بَأْس  ا،لَّخه  إ نْ جاءَنخاا،ْمُلْكُ ا،ْرَوْمَ ظاه ر ينَ ف ي ا،ْأَرْض  فَمَنْ

اگخر بخه مخا  ،ما را از بخالى خخدا فرمانروايو از آن شماست ]و  در اين سرزمرن مسلطرد و]،و  چه كسو
 .خواهد كرد حمايت ،برسد

رنخة بي مخردم، زمافزون بر افزايش رريب نفوذ و تأثرر، تحريك عواط  و احساسات ديني و مذه

گرخري از كنخد. از منظخر قخرآن، بهرهانسجام اجتماعي، جذب و همبستگي گروهخي را نرخز فخراهم مي

 عواط  و احساسات مرترک هر قوم، گخروه و جامعخه و تحريخك آن، تأثررگخذاري جريخان نفخوذ را

 (.351، ص 15، ج 1374؛ م خخارم شخخررازي، 455، ص 15، ج 1374دهخخد )طباطبخخايي، افخخزايش مي

يخن رو، اگر تحريك احساسات و عواط  مردم برانگريته شخود، نفوذ خذيري آنهخا نسخبت بخه دايناز
ريخك (. بخا تح235، 6، ج 1374؛ م خارم شخررازي، 229، ص 8، ج 1374يابد )طباطبايي، افزايش مي

يابخد كخه خخود گروهي تقويخت و انسخجام اجتمخاعي افخزايش مياحساسات و عواط ، رواب  درون

 ،1374گخردد )طباطبخايي، ز نفوذ ذيري در برابر دين، موجب تقويخت و  ويخايي اجتمخاعي ميسازمرنه

 (.513، ص 2، ج 1374؛ م ارم شررازي، 247، ص 3ج 
بنابر آنچه در چارچوب نظخري گذشخت، جلخب اعتمخاد و اطمرنخان، تمايخل و عالقخه و تحريخك و 

سخاز زمرنهمندي و خرنودي اسخت، هاي رراگرري از عواط  و احساسات مرترک، كه از شاخصبهره
 هاي ارتبخاط جمعخي،عنوان راهبرد استراتژيك رسانهباشد؛ كاري كه بهتر ميجذب و نفوذ بررتر و عمرق

 شود.هاي اجتماعي در عصر حارر دنبال ميبه ويژه شب ه

 بودن يجي. پيوسته و تدر4

و اجتماعي  روسته و تدريجي بودن ارسخال  يبه ويژه نفوذ فرهنگن شگردهاي تأثررگذاري و نفوذ، يتراز مهم

باشد. ت رار،  روسته، تدريجي و مستمر بودن ارسال  رام منجر بخه تمايخل، عالقخه، اعتمخاد،  خذيرش، ي رام م

؛ بقخره: 21رو، خداوند در قرآن، چهار بار خطر وساوس شرطاني را برخان )نخور:گردد. ازاينجذب و نفوذ مي

وَ ًتَتَّب عُوا خُطُوات  ا،رَّرْطان  ...»فرمايد: كرده، مي يطان نهرش« خطوات»و مؤمنان را از( 142؛ انعام: 208و  168

 آش ار است. هاى شرطان مرويد كه او براى شما دشمنو(؛ از  و گام142)انعام:  «إ نَّهُ ،َ ُمْ عَدُوٌّ مُبرنٌ
، ص 1363، يراتخب ا خفهان) «انخدا همخان گخام معنخا كردهيان دو  ا رفا له م»به « خطوه»در ،غت، 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=142
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=142
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اسخت.  يجين معنا، قطعا  ي ي از شگردهاي نفوذ، رخنه و نفوذ گخام بخه گخام و تخدري(. با توجه به ا288
ره خود درآورنخد و رفتخار و اين ه افراد را تحت نفوذ، سلطه و سرط يطان و شراطرن جني و انسي، برارش

بخه  خورت آرام، تخدريجي و مسختمر، از در حتي انديره آنان را مطابق مرل و خواست خود در آورنخد، 
گاه از ابتدا نقره خود را بر مخال كنند و هرادوستي وارد شده، نقره بلندمدت خود را گام به گام اجرا مي

 يهخات بخه ظخاهر عقالنخرآن توج يند كه فرد بتواند براكنيناک شروع مشهبه يسازند، بل ه از كارهاينم
كه افراد ساده ،وح و زودباور، دشمن را دوست  نداشخته، بخا او هخم رأي شخده، كارهخاي  يياورد. تا جارب

دشمن را توجره كرده، و حتي موجه جلوه داده،  ند و سفارش د،سوزان را نپذيرفته، آنهخا را بخه تخوهم و 
 گونه آمده است:نيا يدرباره ويژگي نفوذ اجتماع ،ر نمونهرتفسكنند. در يوسواس متهم م

ود خخدر  رت سخر  جا يم و تدرگابهمگاانسان را  .ن  ورت استربه هم طان معموً رش يهاوسوسه
)نظخام  يطانرشخ يهاست، تمام دستگاهرن يطان ا لرن موروع منحصر به شيا .كراندي رتگاه م يبه سو
سختفاده )گخام بخه گخام( ا «خطخوات»ن روش رشوم خود از هم يهاه كردن نقرهادر  يو آ،وده برا سلطه(

، يزرارم ارم شخ)« طان همراه نردرد به هوش بود و با شياز همان گام اول با»د: يگوي،ذا قرآن م .كننديم
 (.572، ص 1، ج 1381

، م طرقخه  يشنطان ران ا،ر»طان اشاره كردند: رنفوذ ش يژگين ويت، به اران ح ميدر جر يامام عل

آسخان  شخما يش را بخرايخخو يهخاطان راهرش (؛121ا،بالته، خ )نهج «ن م عقده عقدهيحل ديد أن يريو 
طان موجخب رشخ يهخارو، گامد. ازايخنين شما را گره بگرايد يا،ه يهامانرخواهد  يدهد و ميجلوه م

 يهخار و زمخاني، بخه شخ لمخردم هخر عصخ يزمان، برا يشود كه به مقتضايراه م ي يف ر و تار يرگرت

هاي اجتمخاعي از جمله شگردهاي شب ه شود. شروه و شگرد تدريجي و مستمر بودن،يگوناگون ظاهر م

راي هاي اجتماعي بخباشد. به عبارت ديگر، شب هبراي تأثرر ذيري بر كاربران و مياطبان و جذب آنها مي

بهخره  ام به گخاممر و آرام و از سراست و شگرد گانديره و رفتار كاربران خود، به طور مست نفوذ در ف ر،

او را از اده، وسته انسان را دچار وسوسه كخرده، مسخرر حخق را نخاهموار جلخوه دربرند و آرام آرام، و  مي
 كند. ايبندي بازداشته، دچار انحراف مي

 ينياعتقادات دباورها و سست کردن  .5

باورهاي رخنخه يافتخه در قلخوب را  اي بلند، اعقادات قلبي،هبراي ايجاد رخنه و نفوذ در افراد، بايد همت

معناست؛ زيرا ايخن باورهخا سست كرد تا برا آنها چرره شد. با وجود اين اعتقادات مح م ام ان رسوخ بي

تيريخب ايخن سخد  از شگردهاي نفوذ فرهنگي و اجتماعي، ي يو اعتقادات همچون سدي نفوذنا ذيرند. 
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باشد. ايجاد شك و ترديد در آن، ام ان رخنخه يو باورهاي مح م مؤمنان مد يمح م و سست كردن عقا

كند. براي تيريب اين ايمان و باور مستح م، يارگرري از مران سست ايمانان زمرنه تيريخب را فراهم مي

 يبعضخ يگردانيسازد. براي نمونه، از نظر قرآن، علت ش ست مسلمانان در جنگ احد و رورا فراهم مي

 يان جبهه، هنگام روبرو شدن با سپاه دشمن، ،غزش و سستي ايمان آنان بود كه بخر اثخر نافرمخاناز مجاهد

 يرا تخا زمخانيشود؛ زيفر محسوب مرك ين نوع ،غزش، نوعي(. در واقع ا155عمران: رشان شد )آلرگدامن
ندهخد،  گناهخان را انجخام يرش نران ندهخد و برخخيطان انفعال و  ذرش يهاكه شيص در برابر وسوسه

 (.280، ص 1، ج 1378، يآمل يشود )جواديرش نمرگ،غزش و انحراف از راه راست دامن

ا راي دقرقا  همخرن هخدف هاي رسانهگرري از هنر و جذابرتهاي گوناگون اجتماعي، با بهرهامروزه شب ه

، مخان راسخخد ايكنند؛ زيرا با سست كردن باورها و اعتقادات دينخي افخراد مذبخذب و مخردد و فاقخدنبال مي

تخوان تر ميتوان هر مسرر انحرافي را بر ايران، راه راسخت و درسخت جلخوه داد و نرخز راحختتر ميراحت

مر مخدت و مسختاهداف دشمنان و شراطرن را به وسرله نفوذ در اين گونه افراد، محقق ساخت. اسختفاده بلند
هاي ا جخذابرتكه با شگردهاي گوناگون و بخهاي اجتماعي، افراد مردد، مذبذب و فاقد ايمان راسخ از شب ه

 ساز سست شدن باورها و اعتقادات افراد خواهد شد.گررد، زمرنههنري و بصري  ورت مي

 مباالتى و ولنگارى فرهنگي، اخالقى و اعتقادى. بى6

ي از اعهاي اجتممباًتو و و،نگارى فرهنگي، اخالقو و اعتقادى در جامعه، به ويژه از طريق شب هج بويترو
دشمن است كه همچون گندابو بخه درون محخر  زنخدگو و درس و ورزش  يگر شگردهاي نفوذ فرهنگيد

طوركلي انسان موجودي . به(1378اسفند/ /23سينراني رهبر فرزانه انقالب اسالمي، ) كنديجوانان آن نفوذ م
اجراجو، مخجو، خواهان آزادي، منفعت طلب، سود گريز، گريزان از قرد و بند و ت لر ،راحت طلب، مس و،رت
ًتي و... است. معموً  رسانهدوستدار رهايي و بي هاي هنخري و تجذابر هاي ارتباط جمعي با سازوكارها ومبا

نگخاري ترويج و، زنند. قرآن كريم هم در بابمباًتي و و،نگاري او دامن ميقردي، بيهاي متنوع بر بيبرنامه
رَةِ أَلِيمٌ فِي الإدُّ ْيا وَ االْخِإ ا لَهُمْ عَذابٌينَ آمَنُوالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِإِنَّ » فرمايرد:در جامعه مي

اي اند شروع  ردا كنخد، بخر(؛ كسانو كه دوست دارند كه زشت اري در مران آنان كه ايمان آورده19)نور: « ...و
نا سند  عه، بسرارها و ترويج آن در جامها و  لرتيبود. اين زشتي آنان در دنرا و آخرت عذابو  ر درد خواهد

ار مخن ؛ بگو  روردگ...«رْر  ا،ْحَقِّ  ا،ْبَغْيَ ب غَ،ْإ ثْمَ وَاقُلْ إ نَّما حَرَّمَ رَبِّيَ ا،ْفَواح شَ ما ظَهَرَ م نْها وَ مابَطَنَ وَ »باشد: مي
 ت.گناه و ستم ناحق را حرام گردانرده اس ها را چه آش ارش ]باشد  و چه  نهان وفق  زشت اري

هاي ارتباط جمعي، بخراي نفخوذ، شناسخايي افخرادي اسخت كخه در طوركلي، از جمله شگردهاي رسانهبه
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هاي ديني دچار رع  برنري، نگرشي و گرايري هستند كه با اندک وعده و ايجاد ترديخد،  ايبندي به آموزه
نخه افخراد، بهتخرين شخروه، تخرويج و،نگخاري فرهنگخي، اخالقخي، و گوتوان آنان را جذب نمود. براي اينمي

ترترب، افراد سست ايمان جذب فرهنگ به ظاهر جذاب، اما تهي از انسانرت و اخخالق اعتقادي است. بدين
كننخد. نقخش عنوان نرروهاي نفوذي دشمن در ترويج فرهنگ تربي و و،نگخاري فرهنگخي عمخل ميشده، به

هاي ارتباط جمعي در اين زمرنه كامال  محسخوس و مرخهود اسخت. بخه عي و رسانههاي اجتمابديل شب هبي
 آيد.كنند، اين ادعا به دست ميهايي اجتماعي ترويج ميهايي كه شب هاي كه با نگاهي گذرا به برنامهگونه

 يو مذهب ي. ايجاد تفرقه و اختالفات قوم7

تفرقخه، دو  و نفوذنا ذير مم ن نرسخت. اخختالف، نفوذ و به ا طالح رخنه در مران مردم متحد، ي پارچه

 فرمايند:انرقاق راز نفوذ در  فوف ي پارچه و متحد است. رهبر فرزانه انقالب ميدستگي، 

ف نرم ، اين است كه در اتحخاد يخك ملخت تز،خزل و شخ ا ترين كارهاى دشمن در جنگي و از مهم
ن كننخد. بخر شرعه و سنو اختالفات مخذهبو ايجخاد ايجاد كند. براى اين هدف، دشمنان در تالشند تا برن

 فرقخه مرخانتمران آحاد ملخت،  فارس و عرب و ترک و كُرد و ديگران اختالفات قومو ايجاد كنند؛ تفرقه

ننخد، اى ايجخاد كهاى گوناگون نظام، تفرقه مران نظام و مردم. اختالفات منطقهمس وًن، تفرقه مران بيش

شود؛ بايخد د موهاى ميتلفو وارند، اختالفات حزبو ايجاد كنند. دشمن از راهاختالفات سازمانو ايجاد كن

 .(1391/مهر/22رهبر انقالب، ) هررار بود

كنخد: شوند، به شخدت سخرزنش ميقرآن كريم نرز كساني را كه موجب افتراق و اختالف در دين مي
كه دين خود را  راكنخده  كسانو (؛159نعام: )ا .«.. نْهُمْ ف ي شَيْءٍإ نَّ ا،َّذ ينَ فَرَّقُوا د ينَهُمْ وَ كانُوا ش رَعا  ،َسْتَ م »

ن بخه . همچنخركارشخان فقخ  بخا خداسخت ،ول ايران نرستو ساختند و فرقه فرقه شدند تو هرا گونه مس

قتخل و  سختعمار، وجريان فرعون اشاره دارد كه با اختالف و تفرقه در مران قوم خود، زمرنه سلطه، نفوذ، ا

رَعا  يَسْلَ أَهْلَهإ نَّ ف رْعَوْنَ عاَل ف ي ا،ْأَرْض  وَ جَعَ»مران آنان را فراهم كرده بود: تارت در  ع  ُ طاي فَخة  ا شخ  تَضخْ

 .(4)قصص:  «فْس د ينَم نْهُمْ يُذَبِّوُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْر ي ن ساءَهُمْ إ نَّهُ كانَ م نَ ا،ْمُ

وشخرار، هايجاد اختالف و تفرقه است. طبرعي اسخت ملخت  طوركلي، بهترين شگرد براي رخنه و نفوذبه
سخت؛ زيخرا بصرر، ي پارچه، همدل، متحد و منسجم راهي براي نفوذ در مرخان خخود بخاقي نگذاشخته ا آگاه،

ول تخوان بخه خخود مرخغهانه همه منافذ را بسته است. جامعه  راكنده و داراي اختالف را بخه راحتخي ميآگا

، آنخان را از سخانهاي آنان را در مسرر اخختالف هزينخه كخرد. بدينها و توانمنديساخت، استعداد و ظرفرت

  ذير است.دشمن تافل كرد. در اين  ورت، ام ان نفوذ در مران آنان به راحتي ام ان
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 هاي گوناگون. ترويج شبهات در عرصه8

هاي ر خهعاي نفخوذ در جاد شبهه در مران مردم، با  وشاندن ،باس حق در قا،ب باطل، شگرد ا لي بخريا

ت كخه هاي اجتماعي، ايخن اسخاجتماعي و فرهنگي است. از شگردها و راهبردهاي اساسي شب هسراسي، 

اطخل را بخا تا،با  ب كنند، تا انسان برناسد كه اين باطل است، بل هباطل را در مقابل انسان عريان ظاهر نمو
اد رهخا و ايجخمنظور، ابتخدا بخا تضخعر  باونيد. بدكنن،باس حق يا با رنگ و ،عابي از حق وارد مردان مو

دهنخد. مي باطل را با رنگ و ،عخاب حخق جلخوه افراد را مستعد  ذيرش نموده، ترديد و تر رك در آنها،

 فرمايند:در همرن زمرنه مي حضرت علي
زاج م ل خلص م ن باطانّما بدء وقوع الفتن اهواء تتّبع و احکام تبتدع يخالف فيها کتاب اللَّه... فلو انّ ال

... و يخف على المرتادين و لو انّ الح ّ خلص من لبس الباطل، انقطعت عن ه الس ن المعان دينالح ّ لم
البالغ ه، ليکن يؤخذ من هذا ضغث و من ذاك ضغث فيمزجان فحينئذ يشتبه الح  ّ عل ى اوليائ ه )نهج

مان د؛ هم ه ح   را ى ب اقى نم ىشائبه وسط ميدان بيايند، اختالف(؛ اگر باطل و ح  صريح و بى50خ
کنن د، آيد، بلکه بخشى از ح  را با بخشى از باطل مخل و  م ىدوست دارند، همه از باطل بدشان مى

 شوند؛ اي ن ش گرد کارس ازگذارند صِرف باطل و صريح باطل باشد. لذا مخاطبان دچار اشتباه مىنمى
 دشمن در پروژه نفوذ هست.

س ،قخاء احسخاانومردي و ترزيق و  هاي اجتماعي، ايجاد شبهه، يأس،ي شب ههاگر شگرديافزون بر اين، از د
سختد يود باخخ ي خا يك كرور نتواند بر روي(، تا 1383آذر//11ماندگو و ناتوانو است )رهبر انقالب، عقب

َّ لَّخه ا، رَوْح  م نْ سُأَيرً نَّهُإ  ا،لَّه  رَوْح  م نْ أَسُوارًتَ وَ»فرمايد: گران شود. قرآن كريم ميو محل حضور سلطه  إً 
 مرخ الت همه فوق ما او قدرت كه دينرو وسيمأ گاه اره ا،هو رحمت از (؛87)يوس : « ا،ْ اف رُونَ ا،ْقَوْمُ
 .شخوندمخو وسيمخأ رحمختش از خبرنخدبو خدا قدرت از كه مانيابو كافران تنها كه چرا است؛ هايسيت و

 از كخه اسخت نيخا در مؤمن شرف و عزت ؛«،لمؤمن عزّ ا،نّاس دىيا يف ممّا أسرا،»: فرمايدمي  ادق امام
 (.148 ص ،2تا، ج كلرني، بي)د ينما درام قطع است، مردم دست در آنچه از و باشد وسيمأ ديگران

منطق قرآن و منابع ديني، اعتماد به نفس و ت ره به قدرت ًيزال ا،هي اسخت. اعتمخاد بخه ديگخران، و 
گرخري دشخمن از كخارگزاران ست، چه رسد به اعتماد به دشمنان دين و خدا!. بهرهحتي مؤمنان شايسته نر

ترين راه تحقق اين خودبخاختگي، بخه ويخژه خودبخاختگي فرهنگخي سراسي د،داده ترب و مرعوب، ساده
است. كساني كخه در خودبخاوري و عخزت نفخس دچخار رخع  هسختند، بهتخرين سخوفه بخراي تحقخق 

س و نومردي است. اساسا  او،رن گخزينش دشخمن بخراي نفخوذ در جامعخه خودباختگي و ا،قاي روحره يا
و  ايبندي اندكي به باورهخاي ا خرل  اسالمي، افرادي هستند كه عزت نفس  ايرن، مرعوب هرمنه دشمن،

ا،نفس، زمرنخه تحقخق رو، دشمن با نفوذ در مران امت اسالم و با شناسايي افخراد رخعر ديني دارند. ازاين
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هاي اجتمخاعي بخه راحتخي گونه افخراد در شخب هسازند. شناسايي اينگام به گام محقق مي اهداف خود را
هاي اجتماعي دقرقا  همرن اسختراتژي را بخراي شناسخايي افخراد نفخوذي خخود  خي  ذير است. شب هام ان
ديد و با نفخوذ نگر را دچار ترها، با ايجاد شبهه افراد زودباور و سطحيگررند. افزون بر اين ه اين رسانهمي

كنند. بخر اسخاس در مران آنان، ايران را جذب كرده، اهداف خويش را از طريق اين افراد نفوذي  راده مي
 سند هستند. بخا تمايخل و عالقمنخدي هاي جذاب، مياطبگونه برنامهنظريه استفاده و خرنودي، نرز اين

 تر خواهد شد.ها، مرزان تأثرر ذيري آنان بررگونه برنامهكاربران به اين

 گيرينتيجه

ل، انديرخه و فرهنخگ ا خر هخا و يخا جوامخع مسختقل،  خاحب ف خر،براي نفوذ و رخنه بر افخراد، گروه

، يفرهنگخ ي، نخاتوييون فرهنگخر، شخبيشگردهاي گوناگوني وجود دارد. تهاجم نظامي، تهاجم فرهنگخ

چخه باشد. بر اساس آني نفوذ مي، اجتماعي، از جمله راهبردهاي نظام سلطه برايجنگ نرم و نفوذ فرهنگ

 هاي  ژوهش عبارتند از:گذشت، يافته

له روسخ بخه يورود بخه م خان يبخه معنخا ،يدر ا خطالح نظخامرگذار است. رتأث يارخنه ي. نفوذ به معنا1
ه و رخنخ ي، بخه معنخاياسرو س يدر ا طالح اجتماع آش ار و نهان است. يررورو تلبه و   يرگرچ

 ن و رسخانهن، فخرد، سخازمايباشخد. بنخابراجخاد تغررخر مييبا هخدف ا يو اثربيرد ينفوذ در اف ار، عقا

طخب د از سخازكارهاي مناسخب و جخذاب برخخوردار باشخد تخا بتوانخد در جامعخه ميايبا ،نفوذكننده

ق و اقخدامات رخدق ريزياسخت كخه دشخمن بخا برنامخه يهوشخمند يزيررگذار باشند. نفوذ، برنامهرتأث

 رگخذارد وركوشد تا بر باورها، رفتارها و احساسخات جامعخه هخدف تأثيم يروانو  يغاتر، تبليارسانه

 آنها را متناسب با خواست خود تغررر دهد.
ها رت رسانهعنوان چارچوب تحلرلي اين  ژوهش بر آن است كه مرزان جذاب. نظريه استفاده و خرنودي، به2

ا بخهاي اجتمخاعي بررتر بر مياطبان است. شب هساز نفوذ و تأثررگذاري و ررايت كاربران از آنان، زمرنه

اده كنند. افراد با استفها فعا،رت مياي و هنري در همه عر ههاي رسانهشگردهاي گوناگون و با جذابرت

 وندگي فخردي عنوان ا،گوهاي مقبول زبه شده،جذب آنها  ها و تأمرن و ارراي نرازهايران،از اين رسانه

 كنند.ريزي ميسبك زندگي خود را بر اساس آنها  ايه اجتماعي خود برگزيده،

بخا  ها،هاي اجتماعي، نفوذ در افراد و تغررر هويت آنخان اسخت. ايخن رسخانه. از جمله كاركردهاي شب ه3
 بخروز ن عوامخليتخرمهم كننخد. ازتأثررگذاري عمرق، هويت فردي، جمعي و ملي افراد را متز،خزل مي

 و نترنختيا يمجخاز يفضخا ژهيوبه ارتباطات،  نعتفرايند  گسترش ،يفعل جوامع در تيهو بحران
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 معمخول و يسخنت سازتيهو منابع ،ياجتماع يهاشب ه و نترنتيا. است يبريسا ياجتماع يهاشب ه

سوزي جوامخع  خاحب اند. با هويتساختهمواجه  يدشوار با را آنها كاركرد و  ررا تضع جوامع در

كنند، و مسرر، جهت و سبك زندگي آنان را متناسب بخا سازي ميويتفرهنگ ا رل، خود اقدام به ه

 دهند.مرل خود تغررر مي

 هاي گونخاگوني راهاي اجتماعي، شگردها و شخروههاي ارتباط جمعي، به ويژه شب هطوركلي، رسانه. به4
اسخرار  د و محخرمترين آنها عبارتند از: اعتمخابرند كه برخي از مهمبراي نفوذ و تأثررگذاري به كار مي

سسخت   نداشتن، تمايل و عالقه، تحريك احساسات و عواط ، تدريجي و مستمر بودن ارسال  رام،

ت يجخاد شخبها، ايو مذهب ي، ايجاد تفرقه و دامن زدن به اختالفات قومينياعتقادات دباورها و كردن 

 مباًتو و و،نگارى فرهنگي و اخالقو.هاي گوناگون و ترويج بودر عر ه

تيريخب  امروزه، بهترين، كارآمدترين و مؤثرترين ابخزار نظخام سخلطه بخراي تسخيرر جوامخع مسختقل، .5

هخاي دينخي، هفرهنگ ا رل و هويت فرهنگي آنان، رخنه در مران افراد و جوامع  ايبند به دين و آموز
وذ و ها بخراي نفخهاي اجتماعي است؛ شخگردهايي كخه ايخن رسخانههاي ارتباطي، به ويژه شب هرسانه

ود ترين شخروه بخراي خخهزينخهاند، بر خالف تهاجم نظامي و يا جنگ سيت، كمرخنه انتياب كرده

 باشد.تره راه براي جامعه هدف ميآنان و  رمياطره

را  مياطبخان ي يزو،وفرو ف ي، عاطفي، شناختي، نگرشيرات رفتاررهاي ارتباطي از طريق تأث. اتلب رسانه6

،گخوگرري خخود را بخا ا يهاها، رفتار و كنش، مياطبان رسانهيرات رفتارركنند. در تأثجذب خويش مي

اورهخا و بد، يخها بخه عقابه اين معناست كه رسانه يرات نگرشركنند. تأثها انجام داده، نهادينه مياز رسانه
ها بخا هنگاهي است كه رسخانه يرات شناختردهند. تأثام ش ل و جهت ميركنندگان  مصرف يهاارزش

دهنخد. ير مررخمياطخان خخود را تغ ييج اطالعات و دانش مورد نظر خخود، ف خر، انديرخه و آگخاهترو

جامعخه  و بسخراري اوقخات، كخاذبي را در ينخرها احساسات معهم زماني است كه رسانه يرات عاطفرتأث

ت اسخ يجسخمان يهخارات ناشي از واكنشررز آن دسته تغرن ي يو،وفيزررات فرنند. تأثيآفريهدف  رام م

ث، آيد. با عنايت به چخارچوب نظخري بحخهاي ارتباط جمعي به دست ميرويه رسانهكه از مصرف بي

 دها، زمرنخهگرري از همه انخواع ايخن شخگربا بهرههاي اجتماعي، هاي ارتباط جمعي، به ويژه شب هرسانه
 برند.استفاده بررتر، ررايت، جذب و نفوذ بررتر بهره مي
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 منابع
 ، تهران، اوج علميمحمد دشت ة، ترجم1380، البالغهنهج

 .، چ سوم، تهران، امرركبررفرهنگ کامل انگليسي فارسي، 1369آريانپور كاشاني، عباس، 

 داراًحرا.رروت، بچهارم،  چ ،المثاني السبع و العظيم القرآن تفسير في المعاني روح، 1364عبداهلل،  بنمحمود آ،وسي،

 .،لمطبوعات اًعلمي مؤسسه ، تهران،العربلسان ،1384م رم،  بنمحمد منظور،ابن

 .مو،  ،تهران ،اينترنت يشناسجامعه ،1392، يمهد ،ياخترمحقق

 .24-1، ص 8، سال چهارم، ش رسانه و فرهنگ، «يو شادكام يمجاز يهاشب ه»، 1393، فايزه و هم اران،يرياخوان مال

لع ات مطا ،«يملخ يت و همبسختگيخبخر هو يمجخاز ير فضخارأثتخ» ،1392، انراهلل زارعو فرج يعل ،يآباددو،ت يباقر

 .182-149ص ، 60ش  ،جيبس يراهبرد

 .1377 /12 /28اهلل ا،حرام  رام به حجاج برترهبر فرزانه انقالب، برانات 

 .1391 /07 /22در اجتماع مردم اسفراين  ، خخخخخ

 .13/07/1394 ارىراستان چهارمحال و بيت يشهدا دار اعضاى ستاد كنگرهيدر د ، خخخخخ

 .1383 /09 /11 ،در ديدار ريرس و مديران سازمان  دا و سرما ، خخخخخ

 .15/02/1372 «روز معلم» و« روز كارگر» در ديدار كارگران و فرهنگران كرور، به مناسبت،  خخخخخ

 .، قم، اسراءکريم قرآن تفسير: تسنيم، 1378اهلل، ، عبديآمل يجواد

 .، تهران، رهنمايفرهنگ اسالم، 1378، يحداد عادل، تالمعل

 موسخوية حسخن ترجمخ عبخدا،رحرم، بيرايرخي، ، مصخحو: عقرقخين ورالثقلين، 1389جمعخه،  بن عبدعلي حويزي،

 .نويد اسالمتهران، ، و حسن موسوي خراساني،

 .يرانيتمدن ا ،تهران ،تيو هو يم از يش فضايمقاالت هما دهيچک ،1392 ،مريم ،يدررح

 .تهران ، تهران، دانرگاهنامهلغت ،1377اكبر، علي دهيدا،

 .ا، تاب نرر دفتر تهران، ،القرآن غريب في المفردات، 1363 محمد،بنحسرن ا فهاني، راتب

 .اطالعات ،تهران ،جهان امروزها در ن ارتباطات؛ رسانهينو يشناسجامعه ،1391، باقر ،يساروخان

 .شناسان، تهران، جامعهنفوذ اجتماعي، 1388سام د،رري، كاظم، 

 .اسماعرلران ةسسؤمقم، سوم،  ، چالقرآن تفسير في الميزان، 1353 محمدحسرن،سرد طباطبايي،

 .اسماعرلران ةسسؤ، قم، مالقرآن تفسير في الميزان، 1374خخخخخ ،

 .رركبررام، تهران، کايآمر يم از استعمار يان تقاد عاتم طال، 1389 ،عردرراس ،يعامل

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30996
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30996
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 جوان ان ياج  تماع تيه  و ب ر يم از ياجتماع يهاشبکه ريتأث يشناختجامعه ليتحل ،1391 ،مد خ  ور،يعد،

 .ا فهان دانرگاها فهان،  ارشد، يكارشناسنامه ،  اياناصفهان شهر

 .، تهران، جاويدانعميد فرهنگ، 1355عمرد، حسن، 

 .ران، تهران، رساهم امهرداد فرروزبيت و  ة، ترجمشناسي اجتماعيروان، 1381فرانزوي، استفن، 

 .110-93، ص 116، ش معرفت، «ذات فلسفي نظريه به ها؛ نگاهيچا،ش عنا ر، ملي؛ هويت»، 1386فوًدي، محمد، 

 ران، طرح نو.، ترجمة خاكباز، تهياشبکه عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ظهور جامعه، 1380كاستلز، مانويل، 

 .برتدفتر نرر فرهنگ اهل، قم، مصطفويو شارح جواد  ه، ترجماصول کافيتا، ، بيبن يعقوبكلرني، محمد

 رهنخگف  ژوهرخگاه، ،تهخران، اورکات يابيدوست شبکه در يرانيا کاربران يف رهنگ جهان ،1386 ،سعودم ،يكوثر

 .ارتباطات و هنر

  :ترتم اًسترداد من زوم ،1394 ،دررارمح ،يما، 

http: //www. zoomit. ir/ 2016/ 1/10/ 23833/ compression- online-message-app/ 
 .هفت، تهران، فرحانوسي چ ،اللغه في المن د، 1379،ويس،  معلوف،

 .يت اسالم، تهران، انترارايگيمحمد بندر ر ة، ترجميبه عرب يفرهنگ المن د، فارس، 1387خخخخخ ، 

، «يرانخيكرخد بخر بحخران هويخت اأهاي اجتماعي مجازي و بحخران هويخت؛ بخا تشب ه»، 1391هم اران، معمار، ثريا و 

 .176-155، ص 4، دوره اول، ش مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران

 .، تهران، معرنمعين فارسي فرهنگ، 1381محمد،  معرن،

 .ن، معرن، تهرامعين فارسي فرهنگ، 1345خخخخخ ، 

 .اًسالمره ، تهران، دارا، تبنمونه تفسير، 1381 نا ر، شررازي، م ارم

 .اًسالمره ، تهران، دارا، تبنمونه تفسير، 1371 خخخخخ ،

 .اًسالمره ، تهران، دارا، تبنمونه تفسير، 1374 خخخخخ ،

 .هانهرسا قاترتحق و طا،عاتم مركز مهدي منتظر ا،قايم، تهران، ة، ترجمشناسيمخاطب ،1385 نرس،د ل،يكوامك

 .هارسانه قاترقتح و مطا،عات مركز ، تهران،ياجخال،  رويز ، تخرجمةيجمع ارتباطات هينظر ب ر يدرآمد ،1388 خخخخخ ،

 .يهمرهر تهران، ،يانتقاد يهادگاهيد و جيرا يهاشهياند: رسانه يهاهينظر ،1389 ،ردمحمدس زاده،يمهد

يخه اسختفاده هاي خبري و نظرهاي نظري حاكم بر ارزشتبررن بنران»، 1391مدهادي همايون، نصرا،لهي، محمد ادق و مح

 .229-195، ص 41 را ي  ،1، سال نوزدهم، ش دين و ارتباطات، «اي بر مطا،عه بومي خبرو خرنودي؛ مقدمه

 .ران، سروشته ،شناخت مخاطب تلويزيون با رويکرد استفاده و رضامندي، 1381 نر و، مرنو و هم اران،

 .شناسانجامعه تهران، دهقان، ة علررراترجم، ارتباطات يهاهينظر کاربرد ،1387، رانهم ا و ونس ندال،يو



80       ،1396دوم، بهار  شمارههشتم،  سال 

 ي؛ بررسخياجتمخاع يهاشخب ه يمجخاز يگو در فضاوو گفت يحوزه عموم»، 1392 ، بهجت و هم اران،يزدخواستي

م، ش سال چهخارده، مطالعات فرهنگ ارتباطات، «هاان فرهنگرم يگووبر گفت يمجاز ياجتماع يهار شب هرتأث

 .102-81 ص، 53
Pempek, T, et al, 2009, “College students' social networking experiences on Facebook”, 

Journal of Applied Developmental Psychology, n. 30, 227–238. 
Rubin, A, 1993, "Audience Activity and Media Use", Communication Monographs, v. 60, 

Issue 1, p. 98-105. 


