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و تربیتی است که افراد  جامعه را براي رویارویی 
غیر  و  تغییر  حال  د ر  زند گی  چالش هاي  با 

قابل پیش بینی آماد ه سازد ، یکی از مهم ترین 
چالش هاي عصر جهانی شد ن د ر سطح کالن، 
نفوذپذیري مرزها و انتشار بی حد  و مرز پیام هاي 
رسانه اي د ر جوامع است و د ر سطح خرد  نیز 
و  انحصاري  منازل چارچوب  د یوارهاي  د یگر، 
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چکید�ه
وسایل ارتباط جمعي به دلیل نفوذ و پوشش گسترده در بخش قابل توجهي از 
جامعه، نقش پررنگي در ایجاد رفتارهاي جمعي، عمومي و نهادینه سازي فرهنگ 
دارا است و البته به همین دلیل در فضاي جنگ نرم، بسیاري از تخریب الگوها و 
باورها در فکر و ذهن مخاطب نیز در بستر رسانه اي روي مي دهد. جامعه پذیري 
و فرهنگ پذیري از بدو تولد در انسان آغاز مي شود و تا هنگام مرگ ادامه مي یابد 
و در این فرایند خانواده، گروه همساالن، سیستم رسمي آموزشي و رسانه هاي 

جمعي مانند تلویزیون، رادیو، مطبوعات و فضاي مجازي نقش دارند.
در دوران کنوني نقش رسانه ها بسیار بیشتر از موارد دیگر است، بر این اساس، 
رسانه ها مي توانند یکي از پایه هاي ایجاد و حفظ نظم عمومي یا به چالش کشیدن 
آن باشند. جاذبه و نفوذ رسانه ها به ویژه تلویزیون ماهواره اي و شبکه هاي اجتماعي 
مجازي اینترنتي یا موبایلي در شرایط فعلي، بدیهي است و نقش آن در آموزش، 

هدایت، جهت دهي و قالب سازي افکار عمومي  جامعه انکارناپذیر است.
میزان ساعات روزانه اي که کودکان و نوجوانان امروزي در حال مصرف رسانه اي 
هستند، چندین برابر بیشتر از ارتباطات روزانه خانوادگي آن ها است و بر این اساس 
امروزه رسانه هاي جمعي، نقشي اساسي در شکل گیري شخصیت و رفتار کودکان 
ایفا مي کنند. با توجه به برنامه ریزي دشمنان جهت بهره گیري از ظرفیت مصرف 
رسانه اي در قالب اهداف جنگ نرم، ضرورت طراحي و تدوین رژیم مصرف 

رسانه اي با رویکرد سواد رسانه اي بیش از پیش محسوس است.
وقتي از سواد رسانه اي برخوردار باشید، نقشه اي در دست دارید که به شما کمک 
مي کند تا بهتر در دنیاي رسانه اي حرکت کرده و بدون مواجه با پیام هایي که 
برایتان مخرب هستند، تجربه و اطالعاتي را که مي خواهید، کسب کنید. قادر 
هستید زندگي اي را بنا کنید که خود خواهان آن هستید نه آن چیزي که مدنظر 

رسانه ها است.
واژگان�كلیدی

سواد رسانه ای، جنگ نرم، مخاطب، عدالت اجتماعی، مطبوعات، نفوذ.
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بلکه  نمی شوند   محسوب  شهروند ان  شخصی 
هستند .  رسانه اي  امواج  نفوذ  براي  فضایی 
زمینه هاي  می توان  چگونه  فوق،  شرایط  د ر 
شهروند ان  د ر  را  الزم  انگیزشی  و  شناختی 
ایجاد  کرد  تا به صورت خود  انگیخته نسبت به 
محتوا و عملکرد  رسانه ها واکنش نشان د هند  و 
د ر مواجه خود  با رسانه ها و محتواي آن از راه 
تحلیل و تعمق، معنا بخشند  )مایرز، 1386: 7(

سواد  رسانه ای
و  کاربرد   پر  مهارتی  رسانه ای،  سواد   امــروزه 
اساسی برای شهروند ان عصر فناوری اطالعات 
و د یجیتال محسوب می گرد د  و مخاطبان فعال 
رسانه ای نقش مهمی د ر باال برد ن مزیت رقابتی 
پایگاه های خبری د ارا هستند  )نصیری، 1384(.

اصطالح سواد  رسانه ای برای اولین بار توسط 
»مک لوهان« د ر سال )1965( و با هد ف تغییر 
نگرش مخاطب رسانه مورد  استفاد ه قرار گرفت. 
»پروفسور کاظم معتمد  نژاد «، سواد  رسانه ای 
که  می د اند   مهارت  بر  متکی  د رک  نوعی  را 
می توان بر اساس آن ماهیت انواع رسانه ها و 
تولید ات هر یک را از یکد یگر تفکیک نمود  و بر 
میزان سنخیت پیام محتواها با عد الت اجتماعی 

قضاوت نمود .
نظراتی  نقطه  کاناد ایی  معروف  صاحب نظران 
معتقد   کیپینگ  پات  کرد ه اند ؛  مطرح  را 
است: »سواد  رسانه ای از شما شهروند  بهتري 
می سازد «. وي د ر اد امه می افزاید ؛ افراد  د اراي 
سواد  رسانه ای به این مسئله توجه د ارند  که 
رسانه ها براي انتقال د ید گاه ها، اطالعات و اخبار 
بسیار ظریف و پیچید ه عمل می کنند . همچنین 
این افراد  می د انند  که از تکنیک ها و شیوه هاي 
خاصی براي خلق پیام و تحت تأثیر قرار د اد ن 

احساسات و عواطف استفاد ه می شود . 
تکنیک هاي  می تواند   ــه ای  ــان رس ــواد   س
هد ف گذاري شد ه را شناسایی کند . افراد  د اراي 
و  باره بحث  این  د ر  سواد  رسانه ای می توانند  
تباد ل نظر کنند  که چه کسی یا کسانی د ر 
رسانه ها ذی نفع هستند  و چه کسی یا کسانی 
به  و  می شود ،  گرفته  ناد ید ه  و  گذاشته  کنار 

چه د لیل این اتفاق می افتد . افراد  د اراي سواد  
رسانه ای منابع مختلف اطالعات و سرگرمی ها 
اساس  بر  رسانه ها  از  و  می کنند   جستجو  را 
نیازهاي اطالعاتی خود  بهره مند  می شوند . آن ها 
می د انند  د ر مواجه با رسانه چگونه عمل کنند  تا 
این که بخواهند  اختیار عمل خود  را به رسانه ها 
سواد   د اراي  افراد   نظر  این  از  نمایند .  واگذار 

رسانه ای، شهروند ان بهتري هستند .
با توجه به آن چه گفته شد ، کارکرد  اصلی سواد  
رسانه ای به عنوان یکی از مهم ترین پد ید ه های 
عصر اطالعات؛ کمک به مخاطب برای افزایش 
د ر  فعاالنه  و حضور  اطالعات  و  د انش  سطح 

تولید  و تفسیر پیام ها تعریف می گرد د .  
رسانه ای  انجمن سواد   د ونکان«، عضو  »باری 
حل  به  پاسخی  را  رسانه ای  ســواد   کاناد ا، 
زعم  به  می د اند .  رسانه ها  از  ناشی  مشکالت 
از  بخشی  عنوان  به  بایستی  پروژه  این  وی 
واکنش های آموزش مد ارس نسبت به خشونت 

و آسیب های رسانه ای د ر نظر گرفته شود . 
د ونکان به د الیلی نظیر: نقش مسلط رسانه بر 
باالی خلق  قد رت  و سیاسی،  فرهنگی  حیات 
مد ل های ارزشی و رفتاری توسط رسانه، قابلیت 
بر تربیت مخاطب منفعل و  و استعد اد  رسانه 
مجذوب؛ کسب سواد  رسانه ای را ضروری می د اند .

سواد  رسانه اي، بر کنترل د اشتن تأکید  مي کند  
به  بیشتر،  رسانه اي  و مي گوید : »کسب سواد  
شما د ید ي بسیار شفاف تر مي د هد  تا مرز میان 
د نیاي واقعي و د نیاي ساختگي توسط رسانه ها را 
تشخیص د هید . وقتي از سواد  رسانه اي برخورد ار 
باشید ، نقشه اي د ر د ست د ارید  که به شما کمک 
مي کند  تا بهتر د ر د نیاي رسانه اي حرکت کرد ه 
و بد ون مواجه با پیام هایي که برایتان مخرب 
هستند ، تجربه و اطالعاتي را که مي خواهید ، 
کسب کنید . قاد ر هستید  زند گي اي را بنا کنید  
که خود  خواهان آن هستید  نه آن چیزي که 

مد نظر رسانه ها است« )پاتر، 2008: 9(.
 مطبوعات و خشونت 

از جنبه نظر تاریخي انتشار اخبار خشونت آمیز 
و منازعات جهاني مد ت ها است که مورد  توجه 
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نبود ،  جمعي  ارتباط  وسایل  اگر  د ارد .  قرار 
سال ها طول مي کشید  تا از جنگ هاي د اخلي 

آمریکا مطلع شویم.
به  خون  ورود   عمال  مطبوعات؛  د ر  خشونت 
مطبوعات  )Une la a Sang( از سال )1836( 
میالد ي آغاز شد . روزنامه نیویورک هرالد  د ر 
تاریخ 16 آوریل )1836( گزارشي با مضمون 
منتشر کرد : »الن جوویت به وسیله عاشقش 
کشته شد « گزارشي که د ر محل وقوع حاد ثه 
تهیه و تمام جزئیات آن از حضور پلیس د ر 
و  یاد د اشت  افراد   و جواب هاي  و سؤال  محل 

.)kayser, 1955: 107(  منتشر شد
یکي از نخستین بحث ها و مجاد الت د ر روزنامه، 
به زمان ریاست جمهوري »آبراهام لینکلن1« باز 
مي گرد د . د وراني که صحبت از لغو برد ه د اري 
د ر ایاالت متحد ه بود  و مطبوعات نقش بسزایي 
د ر این مجاد له د اشتند . روزنامه تریبیون یکي 
از مطبوعاتي بود  که خود  را د رگیر این موضوع 
کرد  و د ر یکي از سرمقاله هاي خود  به تاریخ 
20 اگوست )1862( تحت عنوان »د عاي 20 
 Emery,(  میلیون نفر« جنجال بزرگي برپا کرد
آوریل )1865 خبر  286 :1962(. د ر روز 14 

آسوشیتد پرس  خبرگزاري  از  انگیزي  تأسف 
مخابره شد  با مضمون: واشنگتن، جمعه، 14 
آوریل )1865(: »رئیس جمهور شب گذشته 
احتمال  و  گرفت  قرار  گلوله  هد ف  تئاتر  د ر 

مي رود  که کشته شد ه باشد « )همان: 312(.
یومیه  روزنامه  اولین  ژورنال،  لوپوتي  روزنامه 
فرانسه، چند  روز به طور پیاپي کشتار جمعي 
اعضاي یک خانواد ه را که توسط شخصي معروف 
به تروپمان به قتل رسید ه بود ند ، منتشر کرد .  
واقعه د ر سال )1869( روي د اد  و این روزنامه 
جریان ماوقع را د ر سه صفحه به چاپ رساند . روز 
پس از اعالم این جنایت د ر آن شماره روزنامه، 
تیراژ به 403 هزار و 950 نسخه افزایش یافت و 
سپس با یافتن هفتمین جسد  تیراژ به 448 هزار 
و 300 ،و با پید ا شد ن جسد  هشتم به 467 هزار 

1  Lincoln Abraham

رسید ، رقمي که تا آن تابستان د ر فرانسه سابقه 
. )kayser, 1955: 108( ند اشت

سطح  د ر  جنایت  و  رسوایي ها  ترتیب  بد ین 
و  شد   تیراژ  افزایش  عوامل  از  یکي  کشورها 
نشریات براي این منظور بیشتر به سمت این 
گونه روید اد ها رفتند . د ر این میان یکي از عوامل 
تأثیرگذار بر ورود  انبوه اخبار خشونت آمیز به 
مطبوعات، جنگ اول جهاني بود . اهمیت این 
جنگ د ر تاریخ مطبوعات حائز اهمیت است، 
را  نگاري  روزنامه  و  روزنامه ها  چرا که هیئت 
د گرگون ساخت و به نحوي خشن مانع از رشد  

و تکامل مطبوعات شد . 
تبلیغات شد ید ي براي رژیم هاي حاکم بر آن ها 
صورت مي گرفت که سد ي د ر برابر اند یشه هاي 
آزاد ي خواهانه بود . با این حال این جنگ براي 
مطبوعات د و ویژگي مثبت نیز د اشت: افزایش 

تیراژ و تمرکز مؤسسات مطبوعاتي.
تکرار  بارها  و  بارها  که  انتقاد ي  قد یمي ترین 
اخبار  که  است  روزنامه هایي  به  نسبت  شد ه، 
منتشر  برانگیز  احساس  یا  تحریک کنند ه 
مي کنند . مطبوعاتي که چنین روید اد هایي را 
منتشر مي کنند  جامعه را به زحمت مي اند ازند  
و زماني این اخبار حاد تر مي شود  که ارزش هاي 
مي شود .  مغشوش  و  خورد ه  برهم  اجتماعي 
نمونه هایي از  این شیوه روزنامه نگاري »پني 
پرس2« د ر د هه )1830( توسط جیمزگورد ون 
جوزف  توسط  »زرد 3«  نگاري  روزنامه  بنت، 
پولیتزر و ویلیام راند ولف هیرست د ر اواخر قرن 
نوزد هم و آن چه که د ر د هه )1920( روزنامه 
نگاري خشن و جنجالي نام گرفت، شروع به 

فعالیت کرد ند .
تحقیقي د ر روزنامه ها و هفته نامه هاي بریتانیا 
د رباره انعکاس اخبار مربوط به تجاوز نشان د اد ، 
این   )1985( تا   )1951( هاي  سال  طي  که 

مورد  د ر روزنامه ها نیز افزایش یافته است.
طي سال هاي )2010( تا )2012( پژوهش هاي 
نشان  کاناد ایي  روزنامه هاي  د ر  صورت گرفته 

2  penny press journalism

3  yellow journalism
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د اد  که روزنامه ها سعي د ارند  تا محرومیت هاي 
د هند   نشان  را  بي خانمان  مرد م  اجتماعي 
عنوان  به  آن ها  ورود   کرد ن  رد   سمت  به  و 

شهروند هاي معمولي باشند .:
این نحوه برخورد  براي واد ار  به نظر مي رسد  
نحوه  د اد ن  تغییر  و  تحرک  به  آن ها  کرد ن 

.)Schneider, 2013: 48(زند گیشان است
د ر مطبوعات برخورد  و خشونت د ر سه شکل 
انتخاب  براي  برخورد   ارزش  است.  موجود  
روید اد  و تبد یل آن به خبر، استفاد ه از تصاویر 
نامید ه  فجیع  اصطالح  به  که  عکس هایي  و 
مي شوند ؛ و استفاد ه از واژگاني که به روید اد ها 

جهت مي د هند .
ارزش برخورد 

اساسا هرگونه روید اد ي که حاوي کشمکش، 
د رگیري و اختالف میان افراد ، گروه ها، ملت ها 
و حتي حیوانات با یکد یگر د ر طبیعت باشد  را 
شامل مي شود . برخورد ي که مي تواند  جسماني، 

فکري و اید ئولوژیکي باشد . 
روزانه د ه ها گزارش و خبر حاوي این بعد  د ر 
تصاد ف،  سرقت،  مي شود ؛  د ید ه  مطبوعات 
اعتصاب،  زلزله،  طوفان،  جنگ،  سیل،  قتل، 
سیاسي،  جد ال هاي  مالي،  سواستفاد ه هاي 
اهمیت  اما  د یگر.  وقایع  بسیاري  و  تظاهرات 
این ارزش از آنجا ناشي مي شود  که باعث برهم 

خورد ن توازن موجود  د ر جوامع مي شود .
عکس هاي فجيع

عکس لحظه ها را ثبت مي کند ، لحظه هایي تلخ و 
شیرین. گاه گیرا و به یاد ماند ني و زماني خارج از 
معیارهاي خبري که نمي توان به ساد گي از آن ها 
گذشت. این تصاویر به عنوان عکس هاي فجیع 
شناخته شد ه اند . این نوع عکس ها لحظات غیر 
متعارف زند گي بشري را ثبت مي کنند  و بینند ه 
را به خشم، نفرت و حتي جنون مي کشاند . هر 
چند  چاپ این نوع عکس ها موافقان و مخالفاني 
د ر مطبوعات د ارد ، اما با این حال د ر زند گي هر 

روزه انسان کم نیست.
تغيير جهت د ر افکار عمومي

افکارعمومي  آورد ن  هیجان  به  و  تحریک 

براي اجراي سیاستي خاص امري متد اول د ر 
مطبوعات شد ه است. این عمل به خبر سمت 
و سو مي د هد . براي د رک بهتر موضوع باید  به 
کلمات یک  د اشت.  توجه  واژگان  معنایي  بار 
معناي حقیقي و یک بار عاطفي ویژه را با خود  
به همراه د ارند . د ر این مورد  نقش مخاطب و 

تعبیر او از واژه نیز اهمیت مي یابد .
جنگ نرم

سال  د ر  شوروي  جماهیر  اتحاد   فروپاشي  با 
)1991( و پایان جنگ سرد ، کارشناسان بخش 
جنگ د ر آمریکا، با بهره گیري از تجربه هاي د و 
جنگ جهاني و د وران جنگ سرد ، د ریافتند  که 
مي شود  با هزینه کمتر و بد ون د خالت مستقیم 
د ر د یگر کشورها، به اهد اف سیاسي، فرهنگي و 
غیره د ست یافت که د ر اد بیات سیاسي جهان 

به »جنگ نرم« شهرت پید ا کرد .
آغاز شد   فروپاشي شوروي  از  نوع جنگ  این 
و  نرم  تهد ید هاي  بر  و  د ارد   اد امه  تاکنون  و 
نرم فرهنگي و اجتماعي متکي است.  قد رت 
نوع  این  از  بهره گیري  با  تاکنون  آمریکایي ها 
کشورهاي  د ر  سیاسي  رژیم  چند ین  جنگ، 

مختلف را تغییر د اد ه اند . 
انقالب هاي رنگي که د ر چند  کشور بلوک شرق 
و شوروي سابق رخ د اد ، نمونه اي از جنگ نرم 

است.
آمریکایي ها با استفاد ه از قد رت نرم، رژیم هاي 
سیاسي کشورهایي چون لهستان، گرجستان، 
چکسلواکي، قرقیزستان، اکراین و تاجیکستان 
را تغییر د اد ه اند . د ر تمامي این د گرگوني هاي 
سیاسي، بد ون استفاد ه از ابزار خشونت و صرفا 
با تکیه بر قد رت نرم و ابزار رسانه، با تغییر د ر 
ارزش ها و الگوهاي رفتاري، از رژیم هاي سیاسي 
حاکم، مشروعیت زد ایي گرد ید  و با جنبش هاي 
مرد مي و ایجاد  بي ثباتي سیاسي، قد رت سیاسي 
جا به  جا شد . جنگ نرم د ر قالب هاي گوناگون 
مثل انقالب مخملي، انقالب هاي رنگي )انقالب 
نارنجي و ...(، عملیات رواني، جنگ رسانه اي 
و با استفاد ه از ابزار رسانه اي )راد یو، تلویزیون، 

روزنامه و ...( اجرا مي شود .
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جنگ نرم و سواد  رسانه ای 
از جنگ، تعریف واحد ي ارائه نشد ه است. اصوال 
حوزه  به  مربوط  واژه هاي  از  یک  هیچ   د رباره 
علوم انساني، مفهوم مورد  توافق همگاني وجود  
ند ارد . از این  رو، هر کس و هر اند یشه اي، جنگ 
را به گونه اي تعریف مي کند  که با تعریف هاي 
د یگر متفاوت و حتي ناسازگار است. تعد د  د ر 
تعریف جنگ، تنوع د ر طبقه بند ي و انواع آن 
بیرو« واژه  باور »آلن  به  نیز پد ید  مي آورد .  را 
جنگ از ریشه آلماني Werra گرفته شد ه، که 
به معناي آزمود ن نیروها با استفاد ه از اسلحه 
د ر سطح ملت ها )جنگ خارجي( یا گروه هاي 
د اخلي(  )جنگ  کشور  یک  د اخل  د ر  رقیب 
صورت مي گیرد . بنابراین، جنگ، ستیزه خشن 
اجتماع  چند   یا  د و  بین  که  است  منظمي  و 
پس  بوتول«  »گاستون  د رمي گیرد .  مستقل 
از ویژگي هاي جنگ ها،  تعد اد ي  برشمرد ن  از 
ارائه مي د هد : جنگ، مبارزه  را  از آن  تعریفي 
مسلحانه و خونین بین گروه هاي سازمان یافته 
تکامل  با  همراه  پیترمایر،  عقید ه  به  است. 
اجتماعي جوامع بشري و پا به  پاي تحوالت 
سیاسي  اقتصاد ي، علت ها، انگیزه ها، گونه ها و 
اهد اف جنگ ها نیز تغییر مي کند  و د گرگون 
جنگ  هد ف،  اساس  بر  مثال  براي  مي شود . 
مبناي  بر  ناعاد النه؛  و  عاد النه  جنگ هاي  به 
مقیاس هاي جغرافیایي، به جنگ هاي محلي، 
منطقه اي، فرامنطقه اي و جهاني )عمومي(؛ با 
توجه به انضباط و تاکتیک، به جنگ هاي منظم 
)کالسیک( و نامنظم )چریکي(؛ بر اساس سطح 
و  هوایي  د ریایي،  جنگ هاي  به  جغرافیایي، 
زمیني؛ و بر اساس قلمرو، به جنگ هاي د اخلي 
و خارجي تقسیم مي شوند . همچنین جنگ ها 
بر مبناي نوع ابزار، به جنگ هاي هسته اي و غیر 
هسته اي قابل تقسیم است. اما نوعي د یگري از 
تقسیم بند ي از جنگ به اند ازه تاریخ بشر قد مت 
د ارد  و فقط ممکن است غلبه با یکي از آن ها 
باشد . این تقسیم بند ي عبارت است از: جنگ 

سخت، جنگ سرد ، جنگ نرم.
بررسي مقوله جنگ و منازعات میان کشورها 

نیز نشان مي د هد  تا پایان جنگ جهاني د وم، 
غلبه با جنگ هاي سخت متکي بر قد رت سخت 
است، ولي از این تاریخ به بعد ، انواع جنگ هاي 
مي یابد .  موضوعیت  سخت  جنگ  کنار  د یگر 
با بررسي اجمالي مي توان این جنگ ها را به 

صورت زیر د سته بند ي کرد :
1. جنگ سخت

پایان جنگ جهاني د وم )1945( میالد ی  تا 
غلبه با این نوع جنگ ها است. جنگ سخت 

متکي بر قد رت سخت نظامي امنیتي است.
2. جنگ سرد 

د ر د وره نظام د وقطبي، از پایان جنگ جهاني 
 )1991( سابق  شــوروي  فروپاشي  تا  د وم 
میالد ی این جنگ شکل گرفت و بر تهد ید هاي 
د وره،  این  د ر  البته  بود .  متکي  نیمه سخت 
جنگ هاي سختي مانند  جنگ تحمیلي عراق 
علیه ایران با حمایت قد رت هاي غربي شکل 
گرفت و به مد ت هشت سال به طول انجامید .

3. جنگ نرم
مفهوم جنگ نرم د ر مقابل جنگ سخت است و 
تعریف یکساني د ر مورد  آن وجود  ند ارد . »جان 
کالینز«، نظریه پرد از د انشگاه ملي جنگ آمریکا، 
جنگ نرم را این  گونه تعریف مي کند : »استفاد ه 
طراحي  شد ه از تبلیغات و ابزار هاي مربوط به 
آن، براي نفوذ د ر مختصات فکري د شمن، با 
توسل به شیوه هایي که موجب پیشرفت مقاصد  
امنیت ملي مجري مي شود « )ناي، 2004: 3(.

این  گونه  را  نرم  جنگ  آمریکا،  د فاع  وزارت 
تعریف مي کند : »جنگ نرم، استفاد ه د قیق و 
طراحي شد ه از تبلیغات و د یگر اعمالي است 
عقاید ،  بر  تأثیرگذاري  آن،  اصلي  منظور  که 
گروه  د شمن،  رفتار  و  تمایالت  احساسات، 
که  گونه اي  به   است،  د ولت ها  یا  بي طرف 
پشتیباني براي برآورد ن مقاصد  و اهد اف ملي 
تعریف  مهم ترین  اما   .)1387 )نصر،  باشد « 
این  را  نرم  جنگ  وي  است.  ناي  جوزف  از 
به  شکل د هي  »توانایي  مي کند :  تعریف   گونه 
ترجیحات د یگران. بنابراین، جنگ نرم هرگونه 
اقد ام نرم، رواني و تبلیغات رسانه اي است که 
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جامعه هد ف را نشانه مي گیرد  و بد ون د رگیري 
و استفاد ه از زور و اجبار، به انفعال و شکست 
جنگ  سفید ،  جنگ  رواني،  جنگ  وامي د ارد . 
رسانه اي، عملیات رواني، براند ازي نرم، انقالب 
از   ... و  رنگي  انقالب  مخملي،  انقالب  نرم، 

شکل هاي جنگ نرم شمرد ه مي شود .
به عبارت د یگر، جنگ نرم با اصطالحات بسیاري 
د ر علوم سیاسي و نظامي هم  معنا است. د ر 
رواني  جنگ  مانند   واژه هایي  از  نظامي  علوم 
برد اشت  مي شود .  استفاد ه  رواني  عملیات  یا 
نگارند ه نیز از تعاریف متعد د  مطرح شد ه، چنین 
است که: جنگ نرم، اقد امي پیچید ه و پنهان 
و  فرهنگي  سیاسي،  عملیات هاي  از  متشکل 
جهان  بزرگ  قد رت هاي  سوي  از  اطالعاتي 
براي ایجاد  د گرگوني هاي د لخواه و مطلوب د ر 

کشورهاي هد ف است.
د ر واقع، جنگ نرم مجموعه اي از اقد اماتي است 
که د ر جهت تغییر هویت فرهنگي و الگوهاي 
به  نظام سیاسي د نبال مي شود .  رفتاري یک 
عبارت د یگر، د ر جنگ نرم نیروهاي مهاجم به 
د نبال سلطه بر حکومت، اقتصاد  و فرهنگ یک 
کشور بد ون توسل به خشونت هستند . پشتوانه 

اصلي جنگ نرم، قد رت نرم است.
ابزارهاي جنگ نرم

د اشتن  اختیار  د ر  مستلزم  قــد رت،  اعمال 
ابزارهاي الزم و متناسب با ویژگي ها و مختصات 
مربوط به آن است. بد یهي است بد ون د اشتن 
این ابزارها، نمي توان د ر فرایند  اعمال قد رت به 
موفقیت مطلوب و مورد  نظر رسید . د ر فرایند  
اعمال قد رت سخت، به آنچه پیش و بیش از 
د یگر ابزارها توجه مي شود ، ابزار نظامي است 
که با توجه به هزینه هاي باالي آن د ر مقایسه 
با منافعي که به د ست مي آید ، چند ان منطقي 

و توجیه پذیر نیست.
استفاد ه  فرهنگي  ابزارهاي  از  نرم  جنگ  د ر 
مي شود . اگر جنگ نرم را فرایند  رقابت بر سر 
قد رت بسیج اجتماعي میان د ولت و گروه هاي 
غیر د ولتي بد انیم، هر عاملي که بتواند  میزان 
قد رت د ولت را به نفع گروه هاي خواهان تغییر 

نظام سیاسي کاهش د هد ، ابزار قد رت نرم به 
 شمار مي آید . این ابزارها عبارت هستند  از:

سازمان هاي غیر د ولتي همگرا؛ . 1
رسانه ها )فضاي مجازي، شبکه هاي ماهواره اي، . 2

شبکه هاي اجتماعي سینما و مطبوعات(؛ 
نخبگان سیاسي، علمي و اجتماعي؛ . 3
پتانسیل واگرایي موجود  د ر جامعه )مانند  . 4

اقوام و اقلیت هاي گوناگون اجتماعي(؛ 
جنبش هاي اجتماعي، مانند  جنبش زنان، . 5

د انشجویان و ...؛ 
عنوان . 6 به  حاکمیت  از  خارج  اپوزیسیون 

عوامل ابزاري و موقتي.
کشورهاي غربي افزون بر بهره گیري از موارد  
براي  نیز  د یگري  ابزارهاي  از  شد ه،  بیان  
مي کنند   استفاد ه  ایران  د ر  بیشتر  اثرگذاري 
نخبگان،  بر  اثرگذاري  از:  هستند   عبارت   که 
برجسته سازي  د انشجویان،  مطالبات  افزایش 
ایجاد   اقتصاد ي،  اجتماعي  کاستي هاي 
فعالیت  برجسته سازي  مذهبي،  شکاف هاي 
مخالفان  از  حمایت  اپوزیسیون،  گروه هاي 
نظام با عنوان پروژه حمایت از مرد م ساالري، 
هنجارشکني هاي اجتماعي همچون روابط پسر 
و د ختر پیش از ازد واج، تالش براي شکل گیري 
اجماع جهاني بر ضد  ایران و سیاه نمایي آیند ه 

کشور است )الیاسي و د یگران، 1388(.
کارکرد هاي جنگ نرم

کنش ها و رفتارها د ر سطوح خرد  و کالن، همواره 
معطوف به د ست یابي به مطلوبیت هایي است که 
از پیش براي آن ها تنظیم و اولویت بند ي شد ه 
است. به عبارت د یگر، اهد اف هر کنش را باید  د ر 
کارکرد  آن جست  و جو کرد ؛ چرا که کارکرد ها 
بیانگر اهد افي است که د ر فرایند  تصمیم و اجرا 
با  قد رت سازي  فرایند   است.  شد ه  پیش بیني 
رویکرد هاي متفاوت سخت و نرم، از این قاعد ه 
مستثني نیست و هر کد ام متناسب با اهد اف 
و  توانایي  که  د ارد   کارکرد هایي  نظر،  مورد  

قابلیت هاي آن را مشخص مي سازد .
از رفتارها  د ر فرایند  قد رت سخت، چرخه اي 
شامل، اجبار، ارعاب، تهد ید ، اعمال زور و قد رت 



شماره 43
آبان 97

69

ل
فع

من
ن 

با
اط

خ
و م

ی 
ه ا

سان
د ر

وا
س

و  تجهیزات  ابزارها،  و  عناصر  از  بهره گیري  با 
د ر  کارکرد هایي  به  نظامي،  نیروي  امکانات 
قالب حاکمیت د یپلماسي تهد ید ، اجبار، جنگ، 
د وخته  چشم  ائتالف سازي  و  پیمان سازي 
است. اما د ر فرایند  قد رت نرم، رفتارها اساسا 
بر جذب و تنظیم اولویت ها مبتني است که با 
بهره گیري از عناصر ارزشي، فرهنگي، سیاسي 
و نهاد ي، به کارکرد هایي د ر قالب شکل د هي 
و صورت بند ي د یپلماسي عمومي، د یپلماسي 
د وجانبه یا د یپلماسي چند جانبه معطوف است. 
کارکرد هایي که از چرخه گفتماني فرایند  تولید  
و بازتولید  قد رت نرم مي توان به د ست آورد ، 

عبارت  هستند  از:
به . 1 نسبت  مثبت  ذهني  تصویرسازي 

اعمال کنند ه قد رت نرم د ر نظر مخاطب آن؛ 
ایجاد  رضایت مند ي د ر افکار عمومي؛ . 2
افزایش و ارتقاي سطح اعتبار اعمال کنند ه . 3

قد رت نرم نزد  مخاطب خود ؛ 
هد ف . 4 جامعه  ــن  ــت واد اش تمکین  ــه  ب

و  به  کارگیري  اهرم ها  بد ون  نرم،  قد رت 
ابزارهاي قد رت سخت.

اهد اف جنگ نرم
اهد اف  سخت  جنگ  همانند   نیز  نرم  جنگ 
گوناگوني د ارد  و قاعد تا هد ف غایي هر د وي 
کشور  یک  سیاسي  نظام  کامل  تغییر  آن ها، 
انجام  هم  محد ود تر  اهد اف  با  البته  که  است 
جنگ  و  نرم  جنگ  حقیقت،  د ر  مي گیرد . 
سخت یک هد ف را د نبال مي کنند  و این وجه 
مشترک آن ها است. د ر هر صورت، هد ف اصلي 
این جنگ، اعمال فشار براي ایجاد  د گرگوني د ر 
اصول و رفتار یک نظام یا به طور خاص تغییر 
خود  نظام است. چه بسا ممکن است این هد ف 
سیاسي با پیگیري اهد اف فرهنگي و اعتقاد ي 

د نبال و محقق شود .
د ر جنگ نرم به جاي سخت افزار، از نرم افزارهاي 
پارازیت،  تلویزیون،  راد یوها،  چون  رسانه اي 
ابزارهاي  ماهواره،  اینترنت،  خبرگزاري ها، 
)ضیایي پرور،  مي شود   استفاد ه   ... و  د یجیتال 
1383: 81 - 146(. از د یرباز د ر مقایسه میان 

این د و جنگ گفته اند : 
متقاعد  ساختن یک نفر براي پیوستن به شما، 
بسیار ارزان تر از کشتن او تمام مي شود . واژه ها، 
بسیار کم هزینه تر از گلوله هاي تفنگ هستند ؛ تا 
چه رسد  به گلوله هاي توپ و بمب ها. از سویي 
نیز با کشتن آن شخص، شما تنها د شمن را از 
د اشتن یک سرباز محروم مي کنید ؛ حال آن که 
اگر او متقاعد  شود  به نیرو هاي د ولتي بپیوند د ، 
هم به ضرر د شمن و هم به نفع نیروهاي د ولتي 
است و این به معناي کسب د و امتیاز با یک 

حرکت است )ضیایي  پرور، 1383: 49(. 
سخت  جنگ  خالف  بر  نرم  جنگ  بود جه 
د وره  د ر  آمریکا  که  چنان   است؛  اند ک  بسیار 
نومحافظه کاران، 75 میلیون د الر با عنوان »بود جه 
براند ازي نرم ایران« اختصاص د اد  که د ه میلیون 
د الر صرف قد رت بخشید ن به جامعه مد ني و 
اینترنتي  فعالیت هاي  به  د الر  میلیون  پانزد ه 
 ،)2006( سال  د ر  یافت.  اختصاص  ایرانیان 
چهارصد  میلیون د الر براي بي ثبات سازي ایران 
از سوي کنگره آمریکا د ر اختیار سازمان سیا قرار 
گرفت. د ر سال )2009( مبلغ 109 میلیون د الر 
با عنوان »حمایت اقتصاد ي از جامعه مد ني« و 
بیست میلیون د الر به تلویزیون VOA د ر سال 
2008 اختصاص یافت. شبکه فارسي بي بي سي 
نیز 22 میلیون د الر د ریافت کرد . د ولت هلند  نیز 
پانزد ه میلیون یورو به رسانه هاي مخالف ایران 

اختصاص د اد .
مخاطبان جنگ نرم

با توجه به اهمیت د وچند ان این مسئله رهبر 
نرم  به جنگ  اشاره  با  اسالمی  انقالب  فرزانه 
و  ایران  مقابل ملت  عظیمی که د شمنان د ر 
نظام اسالمی به راه اند اخته اند ، نخبگان فکری 
از جمله د انشجویان و اساتید  د انشگاه ها را به 
هوشیاری و فعالیت مبتنی بر فکر و تد بر د ر این 
عرصه فرا خواند ند  و تأکید  نمود ند : »د انشجویان 
عزیز افسران جوان ایران و جمهوری اسالمی 
د ر جبهه مقابله با جنگ نرم د شمنان و جریان 
شیطانی متکی بر زور و تزویر و پول هستند  د ر 
این منطقه بسیار حساس، جمهوری اسالمی 
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با قد رت روز افزون خود  د ر مقابل سلطه گران 
بزرگ  شبکه  طبعا  و  است  ایستاد ه  جهانی 
صهیونیستی، کمپانی های جهانی و مراکز پولی 
که عرصه سیاسی آمریکا و اروپا را نیز هد ایت 
و  ایران  ملت  عظیم  قد رت  می کنند ،  اد اره  و 
جمهوری اسالمی را د شمن می پند ارند  و با آن 

مقابله می کنند «.
باید  این نکته را د ر نظر د اشته باشیم که چون 
قشر د انشگاهی بیشتر با مقوله  فکر و فرهنگ 
ارتباط د ارد ، د ر جنگ نرم د شمن نیز این قشر 
د ر اولویت های باالی آن ها قرار می گیرد . حال اگر 
د ر قشر تجار، بازرگانان و ... وارد  شویم، مباحث 
تحریم  همچون  اقتصاد ی  جنگ  و  اقتصاد ی 
و  اید ئولوژیکی  مباحث  و  است  مد نظر  بیشتر 
فکری چند ان موضوعیت پید ا نمی کند . بنابراین 
د انشگاهیان که بیشتر با د انش، کتاب، اید ئولوژی 
و فرهنگ سر و کار د ارند ، گروه مخاطب و هد ف 

اصلی د شمن د ر جنگ نرم هستند .
د ر مورد  نقش اساتید  د انشگاه د ر مقابله با جنگ 
نرم نیز این نکته حائز اهمیت است که نقش 
روشنگر آن ها برای د انشجویان بسیار اساسی 
است. استاد ان د انشگاه می توانند  اد راک مناسب 
از وضعیت موجود  را به د انشجویان خود  منتقل 
کنند . بد ون شک اگر د شمنان ما مانند  آمریکا و 
اسرائیل، حرف های جذابی می زنند ، د لشان برای 
این کشور نسوخته یا د نبال منافع ملی ما نیستند . 
انگیزه های آن ها از توجه به کشورهای خاورمیانه 
را می توان د ر عراق و افغانستان مشاهد ه کرد . 
بنابراین جذابیت های ظاهری که د شمن د ر قالب 
القائاتش ایجاد  می کند ، باید  توسط اساتید  برای 

د انشجویان کالبد شکافی شود .
ويژگي هاي جنگ نرم

جنگ نرم به د لیل پیچید گي و اتکا به قد رت 
د ارد   متنوعي  و  زیاد   بسیار  ویژگي هاي  نرم، 
که مهم ترین آن ها عبارت  هستند  از: )نائیني، 

)80 - 73 :1390
1. تغيير قالب هاي ماهوي جامعه و ساختار 

سياسي
د ر این جنگ، باورها و ارزش هاي اساسي یک 

جامعه، براي تغییر مورد  هجوم قرار مي گیرد . 
با تغییر این باورها، قالب هاي اند یشه د گرگون 
شکل  جد ید ي  رفتاري  مد ل هاي  و  مي شود  
مي گیرد . مد ل هاي رفتاري جد ید  به گونه اي است 
که به جاي رفتارهاي حمایتي از ساختار سیاسي، 
رفتارهاي چالشي جایگزین مي شود  و این رفتارها 

به سمت ساختارشکني جهت مي یابد .
2. آرام، تد ريجي و زيرسطحي 

جنگ نرم د فعي، شتابان و پرتحرک د ر یک 
مقطع نیست. این جنگ به صورت آرام آغاز 
به سمت جلو  تد ریجي  به صورت  و  مي شود  
حرکت مي کند . آرام و تد ریجي بود ن این جنگ 
به گونه اي است که بسیاري آن را تشخیص 
نمي د هند . جنگ نرم زیرسطحي، ناآشکار و به 

همین د لیل نامحسوس است.
3. آسيب محوري 

و  اقتصاد ي  فرهنگي،  اجتماعي،  آسیب هاي 
سیاسي، مید ان مانور جنگ نرم است. د شمنان 
د ر جنگ نرم با شناسایي نقاط آسیب جامعه 
فعالیت هاي  پیش گفته،  حوزه هاي  د ر  هد ف 
خود  را سامان مي د هند  و با ایجاد  آسیب هاي 

جد ید ، بر د امنه تحرکات خود  مي افزایند .
4. چند  وجه بود ن 

پرد امنه بود ن و برخورد اري از وجوه گوناگون، از 
د یگر ویژگي هاي جنگ نرم است. د ر این جنگ، 
از تمامي علوم، فنون و روش هاي شناخته شد ه 

و ارزش هاي موجود  استفاد ه مي شود .
5. استفاد ه از ابزار روز 

د ر جنگ نرم از پیشرفته ترین شیوه هاي روز 
سایبري،  و  مجازي  فضاي  مي شود .  استفاد ه 
محیط اصلي جنگ نرم د ر شرایط کنوني به 
شمار مي آید . این فضا، امکان اغواگري با ایجاد  
جاذبه هاي گوناگون و خلق بسترهاي الزم را با 
سوار شد ن بر امواج احساسات به خوبي فراهم 

مي سازد . 
6. د يگر ويژگي ها 

y شهروند ان و سواد  رسانه ای
 براي ارتقای نقش شهروند ي و مشارکت فعال 
و مؤثر آنان د ر عصر جهانی شد ن، فهماند ن 
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تد ریجی سواد  رسانه ای به آنان ضرورتی اساسی 
و اجتناب ناپذیر است. چرا که سواد  رسانه ای به 
د نبال قد رتمند  کرد ن شهروند ان و تغییر د اد ن 
ارتباط غیر فعاالنه آنان با رسانه و تبد یل آنان به 

ارتباط گرانی فعال و پویا است. 
تا  می سازد   قاد ر  را  شهروند ان  رسانه ای  سواد  
با شیوه ها، د ستورالعمل ها و ساختار فرهنگ 
رسانه ای بیشتر آشنایی پید ا کرد ه و آن را مورد  
چالش قرار د اد ه و به راحتی تسلیم پیام هاي 
رسانه ای نشوند . با توجه به آن که شهروند ان 
رسانه ای  محیط  یک  د ر  شد ن  جهانی  عصر 
کسب  با  تا  د ارد   ضرورت  می کنند   زند گی 
مهارت ها و تکنیک هاي جد ید ، تعامل مؤثرتر 
پیام هاي  مختلف  هاي  الیه  با  عمیق تري  و 
رسانه ای د اشته باشند  و مهارت هاي ارتباطی 
و فهم رسانه ای خود  را د ر استفاد ه صحیح تر از 

رسانه ها ارتقا بخشند  )روگو، 2009: 72(
رسانه ای  سواد   فراگیري  مورد   د ر  که  آنچه 
اهمیت د ارد  آن است که بد انیم سواد  رسانه ای 
صرفا »منع« شهروند ان از پیام هاي ناخواسته 
رسانه ای نیست. اگر چه برخی گروه ها سعی د ر 
ترغیب خانواد ه ها به خاموش کرد ن تلویزیون 
است که رسانه  این  ولی حقیقت  د ارند   خود  
چنان با فرهنگ محیط اجتماعی افراد  عجین 
شد ه که حتی اگر شما تلویزیون را هم خاموش 
کنید ، نمی توانید  از فرهنگ رسانه ای امروز فرار 
تنفس  که  اکسیژنی  مثل  پیام ها  زیرا  کنید . 
می کنیم ما را احاطه کرد ه است و د یگر رسانه ها 
صرفا بر فرهنگ ما تأثیر نمی گذارند ، بلکه خود  

فرهنگ ما هستند  )باکینگهام، 2003: 18(
شهروند ان  به  کمک  رسانه ای  سواد   بنابراین، 
است که د انش کافی، تفکر انتقاد ي و سواد  الزم 
را از تمام اشکال رسانه ای کسب کرد ه تا بتوانند  
آنچه را که می بینند ، می شنوند  و می خوانند ، 
خود  تحلیل و کنترل کنند ؛ پیش از آن که از 

سوي رسانه ها کنترل شوند . 
کرد ن  حفظ  به  نیازي  رسانه ای  فهم  براي 
حقایق یا آمار د رباره رسانه نیست، بلکه الزم 
که  آنچه  د رباره  چطور  بگیریم  یاد   که  است 

می بینیم و می خوانیم و می شنویم، سؤاالتی 
»لن  ســازیــم.  مطرح  سنجید ه  و  ــت  د رس
مسترمن«، نویسند ه و مد رس، سواد  رسانه ای 
را »خود شکوفایی د ر تفکر انتقاد ي« یا »توانایی 

تفکر کرد ن د رباره خود « می نامد  .
نتيجه گيري

سیستم هاي   21 قرن  به  ورود   با  همزمان   
اطالعاتی و ارتباطاتی به طور فزایند ه اي د چار 
این  شد ه اند .  جانبه گرایی  همه  و  پیچید گی 
پیچید گی ها موجب شد ه اند  تا پیام هاي تولید  
د ر  را  خود   مخاطبان  رسانه ها،  توسط  شد ه 
گوشه و کنار جهان د چار نوعی سرد رگمی و 
ترد ید  د ر انتخاب پیام ها کنند . به عبارت د یگر، 
د ر عصر جهانی شد ن و با توجه به گسترش 
افزایش  و  اطالعاتی  فناوري هاي  و  ارتباطات 
خروجی هاي رسانه ای مباحثات جد ي پیرامون 
مهارت هاي  و  مد یریت  مهارت هاي  گسترش 

اطالعاتی مطرح شد ه است. 
آگاهی یافتن د رباره استفاد ه ها و سواستفاد ه هاي 
رسانه ها،  به  مربوط  و مشکالت  مزایا  ممکن، 
می تواند  به شهروند ان د ر تعیین تأثیر پیام هاي 
این که د ر  به  توجه  با  یاري رساند .  رسانه ای 
اصلی  اجزاي  از  یکی  رسانه ها  امروز  د نیاي 
جوامع بشري هستند ، آموزش سواد  رسانه ای 
شهروند ان  براي  اساسی  ملزومات  از  یکی 

محسوب می گرد د . 
رسانه ای کسب  آموزش سواد   از  اصلی  هد ف 
مهارت د ر مد یریت اطالعات، شناخت تأثیرات 
افزایش  و  رسانه ها،  از  استفاد ه  د ر  ممکن 
د موکراتیک  گفتمان  انجام  جهت  پتانسیل 
شهروند ان  که  چرا  است،  جهانی  جامعه  د ر 
حجوم  برابر  د ر  رسانه ای،  سواد   از  برخورد ار 
اطالعات رسانه ای، آسیب پذیري کمتري د ارند ؛ 
زیرا پیام هایی را که به منظور تأثیرگذاري بر 
آن ها طراحی و ارسال شد ه د ر سطوح مختلف 
مورد  شناسایی قرار می د هند  و قاد ر خواهند  بود  
با پیام هاي  خود  مختاري بیشتري د ر مواجه 

رسانه ای د اشته باشند .
از جمله اهد اف آموزش سواد  رسانه ای کمک به 
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شهروند ان عصر جهانی د ر جهت: 
پیا م هاي . 1 از  شهروند ان  شناخت  افزایش 

رسانه ای که د ریافت می کنند .
تشویق شهروند ان به گزید ه تر عمل کرد ن . 2

د ر انتخاب رسانه ها.
یاري رساند ن به شهروند ان د ر جهت آگاه تر . 3

شد ن نسبت به واکنش هاي رسانه ای خود .
رمزگشایی . 4 جهت  د ر  شهروند ان  به  کمک 

محیط رسانه هاي پیرامون خود .
افزایش توان د اوري و قضاوت شهروند ان به . 5

منظور شناسایی مزایا و معایب یک پیام.
نسبت . 6 شهروند ان  انتقاد ي  د ید گاه  تقویت 

به رسانه ها به منظور پربارتر کرد ن محیط 
زند گی.

که پیامد هاي چنین آموزشی می تواند  کمک 
به شهروند ان د ر پاس د اشت حقیقت، استقالل 
فرد ،  شخصیتی  رشد   تقویت  فــرد ي،  عمل 
با  توأم  و  د و سویه  تعاملی،  ارتباطی  برقراري 

لذت با رسانه ها باشد .
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