
 

 1 

 اجتماعی برايجاد ناامنی  هاي نوينرسانهتاثیر بررسی 

 *1یزهرا نژاد تق

 

 چكیده 

 ،سانههار ،ندگیز محيط نچو ملیاعو. هستند خيلد گوناگونیو دمتعد ملاعو ،یاجتماع تيامن سحساا انميز تعييندر 

 تتحقيقا طبق. مؤثرند یاجتماع تينام سحساا انميز كاهش يا يشافزدر ا عناصر يگراز د مهمتر هغيرو  تشايعا ت،مطبوعا

 .نددارمقوله يندر ا هكنند تعيين نقش سانههار هشد منجاا

موجود  یهازشار هيلع ديشامل تهد یاجتماع ینا امن یعنياست  زيو تما فيمنظر قابل تعر نياز ا زين یاجتماع ینا امن ميترس

آن  یضاوده و اعقابل قبول و مطلوب ناتوان ب یزندگ کي یبرا تيحداقل امن نيجامعه از تام کيكه  یجامعه است. وقت کي

ده نا ش اديامعه جباشند، در واقع  دير و تهدو مجرم مانند و اوباش در معرض خط بزهکارها و افراد منحرف، گروه یجامعه از سو

را  دمرمیبينشها ده،كرءالقا نهمخاطباـب رایـخاص شرـنگ تنها نه ،جنايییهاهپديد بهطمربورخباا سنعکاا با سانههارامن است. 

ر دو  هنددمی نامزاـسرا  یرـلتكيفادـع ماـنظو مرـج رهاـبدر ناـنوداوری آ وتچگونگیقضا بلکه ،دـنارگذ یـم تحتتأثير

 گذار هستند. ريتاثشهروندان  انيترس يا احساس ناامنی در م حاديا

 اجتماعی  یناامن امنيت و  ،نوين رسانه، ريتاث: هاي كلیديواژه

 

 

 مقدمه  -1

ر طالعه قرامرسی و امنی اجتماعی، ابتدا الزم است مفهوم امنيت اجتماعی مورد بر برای دانستن تعريف و درک درستی از نا

يستی گيرد. باگيرد. بدين جهت در اين بخش، نخست مفهوم امنيت و سپس مبحث نا امنی مورد مطالعه و تحقيق قرار می

خود  ها و حتی جانوران را بهذهن انساند از تامين نيازهای اوليه مانند آب و غذا، ترين چيزی كه بعمتذكر شد اولين و مهم

 كند، امنيت است. مشغول می

ايی، جتوان در اين خصوص به امنيت فردی، امنيت منحصر به امنيت جايی نيست بلکه دارای مصاديق مختلفی است كه می

 (205:1376)چلبی، مالی، اجتماعی و ملی اشاره كرد. 

ه تهديد و تعرض است. در فرهن لغات آكسفورد امنيت به معنای وضعيت و امنيت در لغت به معنای مصون بودن از هر گون

احساس )ايمن بودن است و ايمن بودن به معنای محافتظ در برابر خطر يا ترس، ايمنی در برابر تهاجم معنا شده است. به 

ه يک فرد احساس نا امنی همين مقياس نا امنی به معنای وجود تهديد و تعرض عليه فرد، جامعه يا كشور است. پس وقتی ك

ای، تواند موارد مختلف باشد: جنگ هستهشود كه ماهيت نا امنی چيست؟ پاسخ به اين سوال میكند اين سوال مطرح میمی

بيکاری، درآمد، جرم، فساد و انحرافات اجتماعی. نکته مهم آن است كه بايستی ديد مفهوم امنيت به چه مرجعی مربوط 

للی، ملی و داخلی، مشکالت و مسايل شهری و مشکالت اقتصادی، خانواده و يا احساس فردی و المشود؟ محيط بينمی
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توان مرجع تهديد را مشخص و از آن تعريف مناسب ارائه داد؛ بنابراين از نظر لغوی نا خوشبختی شخص؟ زيرا بر اين مبنا می

کيل دهنده آن شامل فرد، خانواده، گروه و هويت امنی اجتماعی به معنی وجود تهديد و تعرض نسبت به جامعه و اجزا تش

ها و معيارهای متفاوتی تعريف و هاست. معنای اصطالحی و عرفی امنيت شامل ابعاد مختلف و گوناگونی است و با شاخصآن

 بندی امنيت بر اساس شاخص مرجع امنيت است يعنی با تشخيص مرجع امنيت، موضوع آن راشود. يک تقسيمبندی میتقسيم

گوئيم موضوع امنيت فردی است. معيار و شاخص ديگر تعيين نمائيم. به عنوان مثال اگر مرجع امنيت فرد باشد میمشخص می

های موجود در امنيت ملی، استقالل، هايی است كه در معرض خطر قرار گرفته است. به عنوان مثال ارزشمفهوم امنيت، ارزش

افتند، امنيت ملی به خطر افتاده است. يا مثال هر گاه اين ارزشها به خطر میتماميت ارضی و دفاع از سرزمين هستند. 

ها در معرض خطر قرار گيرند امنيت مالی به های مطرح در امنيت مالی، پول، سرمايه و مال هستند و هر گاه اين ارزشارزش

امنيت با آن مرتبط است. مثال وقتی خطر افتاده است؛ لذا تعريف هر بعد از امنيت به مرجع و موضوعی اشاره دارد كه 

های مورد تهديد آن يعنی جان، سالمتی، حريم خواهيم امنيت فردی را تعريف و ماهيت آن را تبيين كنيم، به فرد و ارزشمی

خصوصی و ساير متعلقات ارزشمند مورد نظر فرد اشاره داريم. پس امنيت فردی شامل حفظ و مصون نگهداشتن جان، مال، 

های مهم افراد است و نا امنی فردی شامل تهديد عليه جان، مال، سالمتی افراد و حريم خصوصی صی، و ديگر ارزشحريم خصو

شود، بستگی به تعريف و مفهوم امنيت از نظر ما دارد. امنيت هاست. اما اين كه چه چيزی تهديد امنيتی محسوب میآن

عی، افراد و محيط زيست كه معموالً پسوند ملی های اجتماكشور، گروهتواند مراجع متعدد و گوناگون داشته باشد. مانند می

های در معرض خطر از يک طبقه و مرجع به مرجع ديگر متفاوت است و اجتماعی، انسانی و زيست محيطی دارند؛ لذا ارزش

 (205:1376)چلبی، تواند از منابع و منشاهای گوناگون و به اشکال متفاوت باشد. تهديدات عليه آنها می

های موجود رزشاعليه  ترسيم نا امنی اجتماعی نيز از اين منظر قابل تعريف و تمايز است يعنی نا امنی اجتماعی شامل تهديد

عضای آن اوده و يک جامعه است. وقتی كه يک جامعه از تامين حداقل امنيت برای يک زندگی قابل قبول و مطلوب ناتوان ب

ده نا امعه ياد شجيد باشند، در واقع منحرف، بزهکار و مجرم مانند و اوباش در معرض خطر و تهدها و افراد جامعه از سوی گروه

اسب و دگی منامن است. پس جامعه زمانی مفهوم واقعی و امن دارد كه حداقل محيط امن را برای اعضای خود جهت يک زن

کاری جرم و بزه وت مختلف دچار نگرانی و اضطراب بوده هاجای مواجه باشيم كه افراد در مطلوب فراهم آورد؛ لذا اگر با جامعه

ار داشته وناگون قرگيدهای در آن نرخ باالئی داشته باشد، افراد در خانه و خانواده و در خيابان، بوستان، سينما، در معرض تهد

اكم است. حاعی در آن ای نا امن و نا امنی اجتماعی در آن حاكم است. بنابراين امنيت اجتمباشند، اصطالحا چنين جامعه

لی و دی و معمودگی عابنابراين امنيت اجتماعی از نظر اصطالحی و عرف جامعه ما به حداقل امنيت الزم در جامعه برای يک زن

شود. زيرا زديک میمومی نفقدان دغدغه خاطر جانی، مالی و ارزشی و اعتقادی اشاره دارد. اين واژه در اين جا به واژه امنيت ع

ونه گور از هر ا به دتيت عمومی بيشتر متناظر به فراهم نمودن امنيت اوليه و حداقلی برای آحاد مختلف جامعه است واژه امن

عريفی ت ارائه تر و جهدغدغه و نگرانی به زندگی و كسب و كار بپردازند. هر چند با آن متفاوت است. با توجه به مراتب مذكو

ب و ا در مکاترتماعی ح ابعاد و مبانی آن ذيالً مفهوم و تعاريف موجود امنيت اجدقيق از نا امنی اجتماعی و تبيين و توضي

 .گرددمکتوبات موجود بررسی و سپس تعريف منتخب ارائه می
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 :امنیت فردي و امنیت اجتماعی -2

و مبنای اين  شود كه اوالً حقوق پايه ای و حياتی فرد به رسميت شناخته شود؛میتامين میامنيت فردی در جامعه هنگا

 تاری موردو ساخ است. ثانياً دفاع از اين حقوق قانونی به صورت مصرح، نهادينه شده  رسميت منشور ملی و قانون اساسی

ه از راست كنندحروهای پذيرش قرار گيرد. و تحت الشعاع عاليق و ساليق شخصی، حزبی و فکری قرار نگيرد. ثالثاً نهادها و ني

ا داشته ری مردم پاسخگو باشند؛ يعنی برای مدت معلوم و فقط برای مقطع زمانی مشخصی، نمايندگحقوق اساسی افراد بايد 

باشد  ينی داشتهی و پسباشند و برای اعمال و تصميمات خود پاسخگو باشند. رابعاً تدارک حقوق فردی نبايد صرفاً حالت درمان

های فردی منیلی با نااانفعا را در اولويت قرار دهند و به برخورد بلکه نهادهای مسول بايد منابع تداركاتی و اقدامات پيشگيرانه

 اكتفاء نکنند.

در مقام انسان است نه در مقام عضو يک حزب يا دارنده میحفظ معيشت، حيات و حرمت آد» نکته قابل بحث در امنيت فردی

ی فرد موضوع امنيت -ز هرگونه تعلق و تنوعارغ اف -فالن مشخصه ويژه دينی، قومی، نژادی و سياسی و غيره. همه ابنای بشر

نواع امعرض  هستند. از اين رو در مفهوم امنيت فردی، مرجعيت امنيت، فرد انسانی است كه در حيات خود از يکسو در

در صورت  های فردی، گروهی و سازمانی و دولتی قرار دارد، و از سوی ديگر واجد استعدادهايی است كهتهديدات و خشونت

 « ها را عينيت بخشيده، منشاء آثار خير واقع گردد.تواند آنمیت نهادی و قانونی تمهيدا

 :و امنیت اجتماعیمیامنیت عمو  -3

ات و ی شده است. حتی تهديدن با امنيت اجتماعی يکی است، اين دو مفهوم يکی تلقآ مرجع اينکه دليل بهمیعمو امنيت گاه

به  دهد با توجه به اين همپوشانی يکی تلقی شده است. اما بايد اشارهمیمورد خطر قرار هايی كه اين دوگونه امنيت را آسيب

گردد،نبايد آن را با میآيد. بربسترهای اجتماعی امنيت تأكيد می وقتی سخن از امنيت اجتماعی به ميان » اين نمائيم كه 

ها و تعارضات است. اين گونه وندان از گزندآسيبت شهردر پی حفظ و حراسمیيکسان دانست. زيرا امنيت عمومیامنيت عمو

در  هغير و مالی انی،ج خطرات مانند فيزيکی و  عينی خطرات و  هاشهروندان را به طور منفرد در قالب شهر روستا،از آسيب

ها و بر روی گروه ل امنيت اجتماعی تمركزنمايند در مقابمیها مقابله امان داشته و با متخلفان و مجرمين اينگونه آسيب

ز های اجتماعی اهای تعامل گروهواحدهای اجتماعی كرده كه دارای هويت اجتماعی هستند. و بيشتر اشاره به برخی از جنبه

 د كرد.نمايد. و در مقابل آسيب رساندن به اين دسته از تعامالت با مجرمين برخورد خواهمیجمله اعتماد،صداقت وفاداری و... 

 (35 : 1393)فرقه،

زنند. و گونه ای از میدهند، تعلقات مشتركی را دامن میها به دليل آنکه افراد را به يکديگر پيوند ها و گروهاز اين رو مجموعه

ها گردد. امنيت اجتماعی به عوامل پيوند ميان اعضای گروهمیهويت جمعی هستند، مستوجب حفاظت و برخورداری از امنيت 

« داند.میلی و هنری وظيفه خود اعتقادی، شغ ملی، جنسی، ها چون عامل قومی،و پاسداری از آن توجه داشته و محافظت

ها را ارجح تر از ديگر های دولتی است كه همچون حاكميت و دولت برخی از قوميتدرگير ارزشمیامنيت عمو)همان(

باشد. در مقابل امنيت میين گونه امنيت مشروط ها، نژادها گرايشات سياسی دانسته، براين اساس اها، مذاهب،كيشقوميت

راری های انسانی است. بالطبع برقهای حکومتی يا دولتی،در پی تامين امنيت برای تمام گروهاجتماعی با ناديده گرفتن ارزش

 .يابدمی  های اجتماعی تحقق چنين امنيتی از حوزه دولتمردان خارج است و در اراده و توانمندی خود گروه
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 :امنیت ملی و امنیت اجتماعی -4

 از مختلفی علل به تتفاو اين. دهندمی نشان خود از را مختلفی رفتارهای گوناگون سياسی یهانظام در اجتماعی نيروهای

 ياسی،توزيعس و اجتماعی یهاگروه و نيروها ماهيت سياسی، قدرت اعمال یهاشيوه احزاب، يافتگی سازمان فرهنگ، جمله

های قومی، شهری، گهم اين موارد امروزه ما در سطح جوامع با جريانات همگونی در قالب جن به توجه با آن، نابعم و قدرت

 از كند،می زد گوش را  آن یهاپايه  بنيادگرايی دينی، وحق طلبی زنان روبرو هستيم، كه ضرورت بازنگری به هويت و تحکيم

  ، بانهای سياسی سامان يافته و حيات و ممات آنالوای نظام در ،هاسازمان ،هاهگرو افراد، كه است طوالنی یهامدت ديگر سوی

 گونه اين. اردد بسزايی نقش جامعه تماميت حفظ منظور به ملی امنيت. است خورده گره ملی یهادولت اقتضائات و ملزومات

 بر ايجاد نظم و آرامش و اظرن كه گرا درون يا اخلید بعد(الف ». دارد باهم مرتبط حال عين در اما متفاوت بعد دو دارای امنيت

ره و به خصوص توانايی دولت يا حکومت در جهت برآوردن توقعات روزافزون جامعه، و باالخمیايمن داخلی، تامين منافع عمو

 در كشور يک گاهجاي تعيين نحوه به ناظر كه برونداد، يا خارجی بعد( ب. است بحث مورد  توسعه مترقيانه فرهنگ و تمدن

های يک ها و ظرفيت( در اين راستا آنچه كه اهميت دارد مجموعه توانمندی31 ،1389)قاسمی،« مللی است.ال بين صحنه

يت بر ح حاكمكشور اعم سياسی، يا نظامی، و اقتصادی در حفظ تماميت ارضی، حاكميت ملی، استقالل سياسی، اعمال صحي

حاكی  ز كشورهااامروزه مفهوم امنيت ملی برای بسياری » تهديدات خارجی است..منافع طبيعی، حفظ محيط زيست در مقابل 

 طريق زا كشور داخلی رامو در بيگانه مداخله  از جلوگيری و ملی، زندگی  از نياز به حفظ استقالل و تماميت ارضی، حفظ شيوه

 (31 ،1389)قاسمی، «.استمینظا  توان

 .ست جدا ملیمنيت مفهوم امنيت اجتماعی كامالً از حوزه ا نظری و تحليلی مرز ودنم خواهيد مالحظه ذيل جدول در چنانچه

 و جان  از لیم امنيت. است خارجی یهاكشور تجاوزات و خطرات از  مشروع دولت سايه در شهروندان حفظ پی در ملی امنيت

ح تکيه دارد و مسل نيروهای ومینظا تسهيالت بر بنابراين. نمايدمی حفظ بيگانه مهاجمان آسيب از  را شهروندان مال

 آن اصلی اركان قدرت و وزور. است توجه مورد امنيت لبیس وجه امنيت از  دهد. در اين گونهمیگری را در اولويت قرار مینظا

 تماعیاج یهاهويت زشآمي و پذيرش كه چرا دارد، تمركز بيشتر ايجابی وجه بر اجتماعی امنيت مقابل در. دهدمی تشکيل را

 از بيش رسانی، اطالع بيتی،آموزشی،تر سازوكار اجتماعی امنيت تا  ها باعث شده. قبوا تنوع و تکثر هويتاست نظر مورد مختلف

 باشد. داشته نياز قدرت و زور ابزارهای

 :امنیت انسانی و امنیت اجتماعی -5

است. در واقع در بحث امنيت انسانی  امنيت مفهوم ی،اجتماع يا ای جامعه امنيت مفهوم با متداخل و متشابه مفاهيم ديگر از

های از طريق بمباران )هسته ای، شيميايی و ميکروبی( و نگرانیمیانسانی بايد اشاره به مخاطرات عينی چون كشتارهای عمو

حت الشعاع قرار ها را تذهنی متعددی )مانند نگرانی از آينده و احساس هراس و وحشت از خطر تروريسم( كرد كه حيات انسان

 به است  همه افراد در مقابل تهديدات شايع داده است. در واقع در طرح توسعه امنيت انسانی بايد محافظت از هسته حياتی

 در شد بيان كه آنچه به توجه با. گيرد قرار توجه مورد. باشد داشته سازگارمیآد مدت بلند كمال و شکوفايی با كه ای گونه

در مقابل خطرات غير می، با اين هدف كه حيات آداست مدنظر جبرانی اقدامات نيز و پيشگيرانه تمهيدات اوالً»انسانی امنيت

های بهداشتی، اقتصادی، زيست مانند سيل، قحطی، طوفان و زلزله( و نيز در برابر اقدامات عمدی) مانند سياستگذاریمترقبه )
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های مورد نياز برای ور امنيت انسانی، نوع انسان است نه محيط. راه حلمح (39:  1393)فرقه، محيطی و....( محفوظ بماند.

باشند؛ ثانياً میها حالت مقطعی دارند و بعضی ديگر بلند مدت و يزر ساختی تدبير مخاطرات هم بر دو دسته اند: بخشی از آن

معطوف به هسته مركزی و كانون زندگی نيست بلکه میهای ابتدايی و فيزيکی حيات آدامنيت انسانی صرفاً معطوف به اليه

باشند و هم امور واالتری مانند میبشری است. براين اساس هم نيازهای مادی مانند تامين مسکن، بهداشت، و تغذيه مد نظر 

حفظ حرمت، استقالل، علو طبع، حق تعيين سرنوشت و مشاركت در زندگی اجتماعی. در پرتو اين وجه از تعريف، تامين 

يابند، به صورتی میرهايی بخش است. يعنی، افراد انسانی در پرتو امنيت انسانی، ضمن اينکه از خطر مرگ نجات میاقداامنيت، 

دهند؛ ثالثاً در تعريف امنيت انسانی، بر تدارک امنيت برای همه افراد میمدنی و انسانی و توام با احترام و آزادی ادامه حيات 

های اقتصادی، سياسی، فرهنگی و ين اساس تعلقات دينی، قومی، جنسيتی، نژادی، و يا تفاوتانسانی تأكيد شده است. بر ا

ها دخيل نيستند. بديهی است تمركز بر امنيت و بالندگی نوع بشر، كامالً متفاوت از تعريف سنتی جغرافيايی در سياستگذاری

ها در برابر دهند. از اين رو حراست انسانمیدولت را تشکيل  -های امنيت ملیامنيت است كه به حيات، رشد و پايه

های افراد و های زنجيره ای(، تحقير )مانند توهين به ارزشها)مانند ايدز( جنايات سازمان يافته) مانند قاچاق و قتلبيماری

تواند میدست های فيزيکی )مانند تجاوز به عنف( و مواردی از اين رسمی(، خشونت -ها و محافل عمومیها در رسانهگروه

نظر دارد كه: اوالً بخش زيادی از میهای قوام دولت را استوار نمايد....... بر اين اساس، امنيت انسانی به تهديدات شايع و مهپايه

روز نمايد. اشکال بمیها را تاحد عميقی زير طوفان و سيل و ادواری) مانند قحطی( رخ شود؛ ثانياً زندگی آنمیها زا شامل انسان

های صنعتی منتهی به تخريب محيط زيست كه به صورت اين قبيل تهديدات نيز بر آب شرب بعضی مناطق يا سياستگذاری

 .دهندمیها را در معرض مخاطره قرار غير مستقيم ولی موثر حيات و كيفيت زندگی انسان

 :دهی افكار عمومیها و جهترسانه -6

آنها را  ها انسان و تأثيرگذاری برها و ارتباطات اجتماعی با سرعت و قدرت مرزنورد خود امکان دسترسی به افکار ميليونرسانه

تر ساخته است؛ بسيار افزونهای نظامیای را در مقايسه با جنگسازند. دسترسی آسان، ميزان تلفات و قربانيان رسانهفراهم می

يل ها برابر مرگبارتر از سالح جنگی است. به همين منظور گروهی از پژوهشگران وساها دهای رسانههبه عبارت ديگر، گلوله

نان است و آآوری ارتباط جمعی را در اختيار دارند گويی دنيا از آن ها و فنارتباط جمعی را باور بر آن است كه كسانی كه رسانه

مدن بشری ج سوم تكه از اهميت جريان سريع و پرشتاب اطالعات در مواين نظرگاه همسو با ديدگاه نظری الوين تافلر است 

حرف نخست را خواهد زد. « های اطالعاتیتاكتيک»های سياسی آينده در جهان، گويد. وی معتقد است در بحرانسخن می

ها ن تاكتيکداد و ايهای اطالعاتی شکل خواهد تافلر بر اين باور است كه محور مانورهای قدرت را در آينده همين تاكتيک

ها برسد، كه بخش عمده آن نيز حتی پيش از آن كه اين اطالعات به رسانه« اطالعات»چيزی نيست جز قدرت دستکاری 

دهند. سازان شکل میگيران و پيامها، پيامها، رسانهصورت خواهد يافت. از ديدگاه او عرصة نبرد را فراگرد گستردة فرستنده

 (46 – 47 ، 1382)شکرخواه، 

 كند، معرفی كرده است. های اين نبرد را كه امروزه دوران جنينی خود را سپری میای از تاكتيکالوين تافلر پاره

 وار است.ای از اطالعات استتاكتيک حذف: كه كامالً روشن است و بر حذف كردن پاره

 عاب زدن آنهاست.ر افزودن اطالعات و به اصطالح لببافی: كه اين تاكتيک شامل تاكتيک كلی
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 گير شود.زمين« گيرپيام»ثير در بخش پيام است تا ترين آنها تأبندی: كه معمولتاكتيک زمان

 شوند.های گوناگون به مقدار كم پخش میها به جای آن كه در يک سند ارائه شوند، در زمانتاكتيک قطره چکانی: كه داده

 شود.مخاطب میسردرگمیكه در آن شايعة پخش شده باعث تاكتيک تبخير: 

 تاكتيک بازگشتی: كه ساختن دروغ برای سنجش حريف است.

ها تنها گر هيتلر است. با اين حال غول رسانههای دكتر گوبلز، عنصر تبليغاتتاكتيک دروغ بزرگ: كه منظور از آن، همان شيوه

های نابهنجار عيتا با قدرت نظارتی خويش عمالً وضهآيد. رسانهاز شيشه خويش بيرون نمیبه قصد به بيراه بردن افکار عمومی

و  ذيت و آزاراكنند. نمونة اين واقعيت بر آفتاب انداختن جنايات ميلوسوويچ در كوزوو و جوامع در سطح جهان را گوشزد می

طح جهانی به سوی را در سطح ملی بلکه در سها با زبان جهانی خود نه تنها افکار عمومیكشی مسلمانان بوده است. رسانهقوم

 شوند.های متفاوت نسبت به آن میموضوعات گوناگون سوق داده و موجب واكنش

 نقش وسايل ارتباط جمعی در امنیت اجتماعی:  -7

ختن توانند با آشنا و آگاه ساهای ارتباطی به عنوان يکی از اركان اساسی جامعه و پل ارتباطی ميان دولت و ملت میرسانه

م فيدتر مردمهتر و بزهکاری و مسائل قانونی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن، مشاركت هر چه جامعه نسبت به ب

 صول به آنحرايند فدر سازماندهی و اجرای سياست جنايی را موجب شوند و در اين حالت مردم خود كارگزار امنيت شده و در 

های آموزشی توأم ها و نمايشتوانند با تهيه برنامهزيونی ملی و محلی میهای راديو و تلوينمايند. برای مثال، شبکهمشاركت می

گيری آنها به مردم اقدام نمايند. در رسانی در خصوص جرايم ارتکابی، مرتکبين و علل شکلنسبت به اطالعبا جذابيت و سرگرمی

چنين بی و همر جريان بعضی از جرايم ارتکالويزيون مردم را دتهای گروهی و به ويژه برخی از كشورها پليس از طريق رسانه

زم الدهد و برای دستگيری مرتکب يا مرتکبان آنها و كسب اطالعات ای از تحقيقات انجام شده در مورد آن جرايم قرار میشمه

 شود.ها به اين منظر آشکار مینمايد. در واقع كاركرد آموزشی رسانهاز مردم درخواست همکاری می

يين دن و يا تبهای مبارزه با بزهکاری و پيشگيری از آن را به مردم آموزش دهند. با به تصوير كشيوانند شيوهتها میرسانه

ی مانع ی و اجتماعيابند كه چگونه با اتخاذ تدابير صحيح تربيتی، آموزشی، اقتصادفرايند بزهکار شدن يک فرد، مخاطبان در می

 بدهکار شدن افراد گردند. 

گردد؟ بررسی صفحات حوادث ها منعکس میافراد جامعه، در رسانهاز جرايم عمومیاست كه غالباً چه جرايمیاين سئوال مطرح 

ها آميز بيش از جرايم ديگر در رسانهدهد كه اصوالً جرايم خشونتچنين اخبار تلويزيون نشان میها و نشريات و همروزنامه

های خاص قاتل و يا قربانی و يا به لحاظ ارتباط خانوادگی بين آنها گیبيان ويژه ها )همراه باچون قتلاند. جرايمیانعکاس يافته

های مسلحانه توأم با ای(، اسيدپاشی، سرقتهای زنجيرههای زناشويی و نيز قتلنظير قتل والدين توسط فرزندان و بالعکس، قتل

های بزرگ به لحاظ ارزش ريالی اموال ها و سرقت، تجاوزهای جنسی همراه با قتل و ضرب و جرح قربانی، كالهبرداریقتل

شود كه آيا كالهبرداری شده و يا مسروقه و نظاير آنها از اين شمارند. اما در كنار پرسش نخست اين سئوال نيز مطرح می

ات ناگوار انعکاس ای قرار نداد؟ به عنوان مثال، يکی از اثرتوان به بهانه ويژگی بدآموزی، چنين اخباری را تحت پوشش رسانهمی

ها شرح اعمال و رفتار يک كه رسانهها، قهرمان پروری و ايجاد حس شهرت طلبی در افراد است. هنگامیاخبار مجرمانه در رسانه

سازند، های او را منتشر میها، تصاوير و گفتهكنند و عکسمجرم را با تمام جزئيات و گاه به صورت اغراق آميزی ترسيم می



 

 7 

نمايند و عاملی در جهت ترغيب آنها به بزهکاری النفس و آماده بزهکاری را به خود جلب میر و ميل افراد ضعيفبدون شک، نظ

 گردند.می

 نويسد:هانری روبرت وكيل دادگستری می

 كنند و هياهو و جنجالهايی كه در اطراف جنايت و جنايتکاران تبليغ میتر از روزنامهتر و وحشتناکهيچ چيز شوم»

 رسانند، وجود ندارد.های مختلف را در بهترين صفحات و گاه صفحه اول به چاپ میآفرينند و عکسمی

اند اين جمله كرده ام كه پس از ورود به زندان و صحبت با جوانان بزهکار اولين سئوالی كه مطرحبارها با اين امر بخورد كرده

 (80:  1393)فرقه، «گويند.ها درباره من چه میروزنامهشود و ها چه نوشته میبوده است كه از من در روزنامه

کرد؛ ولی نرا منعکس  توان به بهانه بدآموز بودن اخبار مربوط به جرم، آن اخباربا اين وجود بايد به اين مطلب قائل شد كه نمی

ين كه اا توجه به ساند. زيرا بتوان با ايجاد راهکارهايی در خصوص نحوه انعکاس اخبار جرايم، آثار سوء آن را به حداقل رمی

تی كه سازد. در صوردار میبزهکاری يک امر غيرعادی است و در اكثر موارد قربانيانی را به همراه دارد و احساساتی را جريحه

 ها وو آن هم نه آن طور كه اتفاق افتاده بلکه براساس برداشتهای غيررسمیای آن را پوشش ندهد باز هم از راههيچ رسانه

انگيزد به طوری شود و اين امر كنجکاوی مردم را نسبت به دانستن حقيقت مسئله برمیهای افراد بازگوكننده، مطرح میسليقه

ردم بايد از اساً چرا مها بشنوند. در همين رابطه اين كه اسكه تمايل دارند حقيقت را از زبان منابع معتبر و فراگيری چون رسانه

 گردد.ه شوند، سئوال ديگری است كه به ذهن متبادر میاخبار مربوط به جرم آگا

ستن آن است ر از ندانيز بهتدر پاسخ بايد گفت مردم بايد از اخبار جرايم آگاه باشند. ابتدا به اين دليل كه هميشه دانستن هر چ

رم مشابه ا مرتکب جينی و قربا و دوم به منظور جلوگيری از تکرار جرايم مشابه؛ به اين معنا كه مراقب باشند خود و ديگر اعضا،

 ديگری نشوند. 

 :رسانه احساسی زمینه ناامنی -8

و . از اين رهای اجتماعی در جامعه عقاليی و قانونی، برهان عقاليی و قضاوت خردمندانه استمنشاء مشروعيت و درستی كنش

گردد، استناد به داليل مستند و قی میبسيار مهم تل ها و نهادهای اجتماعیآن چه در هم كنشی و هنجار مجموعه سازمان

های اجتماعی در جامعه معاصر، احساس و گيری كنشدر تحليل وقايع اجتماعی است. از اين رو هرگاه در فرايند شکلعلمی

ه كد؛ آن گاه گيرد، ما با رويدادهای ناهنجار روبرو خواهيم بوقضاوت شتاب آهنگ بر جستجوی عقاليی و خردمندانه پيشی می

انه واپس گراي زند، خود پويشیکی از اجزای جامعه بر پايه احساس تند انديشه دست به قضاوت زده و يا رفتاری را دامن میي

عه چهارم جام ها و سطوح مختلف جامعه خواهد بود. در اين ارتباط ركنخواهد داشت و منشاء وقوع التهاب و اضطراب در اليه

ا در نقادانه ر بديل روشنگری و تحليله مستثنی نيست. مطبوعات اگر چه نقش بزرگ و بیامروز يعنی مطبوعات نيز از اين قاعد

به  آيند، اما نبايد با برخوردهای احساسی، رويکرد عقاليیبه حساب میجامعه به عهده دارند و اسباب بيداری افکار عمومی

 رخدادهای جامعه را مخدوش نمايند.

شويم، قضاوت شتابزده و غيرمستند دربارة وقايع جنايی است. احساسی مطبوعات روبرو میيکی از مواردی كه در آن با برخورد 

های مستند و محتوای اصول كاركرد خبر، پاسخ به تشنگی جامعه برای دستيابی به آگاهی است. از اين رو هر چه مبانی و پايه

آيد. اگر خبری عاری از استدالل منطقی و صل میتر انجام گرفته و هدف مزبور حامنطق خبر باشد اين وظيفه به شکل درست
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رسانی در هنگام بحران و وقوع جرم به دست آيد استناد بوده و تنها برپايه نگاهی گذرا صورت گيرد، تعادلی كه بايد با اطالع

ر، مخاطب را شود. به تعبير ديگر، تحليل نامستدل خبگردد و تشويق و اضطراب جانشين آرامش و برخورد فعال میحاصل نمی

دهد. تحليل اين رفتار تعادلی شخصيت و موقعيت فرد روی میدر موضع انفعال يا برخوردی نامناسب قرار داده كه در نتيجه بی

نابهنجار بايد برپايه بينش علمی، جستجوی مستند و نگاهی نقادانه صورت گيرد. در تحليل برخی وقايع جنايی جامعه ما، 

. .. افتد و اين گونه موارد كم نيست. برای مثال در روزنامه صبح شمارهنقادانه و عقاليی پيش میبرخورد احساسی از بررسی 

های مستند در برخوردی احساسی كه متأثر از . .. در خصوص قتل دكتر پرتويی، اين قتل با وجود فقدان مدارک و نشانهمورخه

های ای نسبت داده شد. سپس با فروكش كردن هيجانهای زنجيرهای بود به قتلهای زنجيرهفضای جامعه در زمان وقوع قتل

كشيده شد و معلوم گرديد كه حادثه ياد ناشی از آن مقطع، خط بطالن بر اين فرضيه سياسی توسط كارآگاهان نيروی انتظامی

گری همچون نسبت دادن شده نه تنها قتل سياسی نبوده بلکه بزهی با انگيزه مادی و اقتصادی بوده و همين طور در حوادث دي

توان . .. میهای سعيد حنايی، قتل همسر ناصر محمدخانی وبزه قتل به مرگ ناشی از فوت دو زن هنرپيشه و همين طور جنايت

های بزرگ جهان نيز به منظور مستند ساختن های ديگری از اين شمار را مطرح نمود. بايد توجه داشت كه خبرگزاریمثال

كنند كه تا آن جا كه ممکن است با نزديک شدن به ای را انتخاب میاران، عکاسان و فيلمبرداران حرفهاخبار خويش، خبرنگ

 وقايع، محتوا و ارزش مستند و اخبار خويش را اعتباری بيشتر بخشند. 

 گاهی بيدارنشک رويکرد خردگرايانه و جستجوگر مطبوعات به رويدادهای اجتماعی در پرورش آن چه قابل ذكر است اين كه بی

ليل آن به ها رسالت خود را در ثبت وقايع و تحو هوشمند كمک خواهد نمود. البته اين سخن بدان معنا نيست كه روزنامه

جموعه د كه مشفراموشی بسپارند بلکه بايد عاليم مستدل را مبنای قضاوت گردانند. تعادل جامعه آن گاه حاصل خواهد 

كنند می اشند و مطبوعات جستجوگری كه واقعيت را در ترازوی تحقيق وزنباهنگ داشته ها و نهادهای آن، كنشی همنسازما

 كنند اجتماعی و روانی جامعه می رسانی و امنيتبيشترين خدمت را در راه توسعه اطالع

اسی لی يا سيخنيت داامنيت اجتماعی بخشی از مفهوم امنيت ملی است كه جنبه روانی )داخلی( دارد. آنچه امکان رسيدن به ام

های اطالعاتی و امنيتی است كه بينانه و سازمانكند وجود نهادهای مقتدر حکومتی، دولتی، سياسی، قوانين واقعرا فراهم می

و امکان کار عمومیهای قدرتمند، امکان نهادينه بروز افدر چارچوب قانون دارای عملکرد واحدند. در اين ميان، با وجود رسانه

ی شود. امنيت اجتماعی و اقتصادی نيز عالوه بر عوامل امنيت داخلی يا سياسهای قانونی فراهم میآزادی استيفای حقوق و

مين های علمی، تأبراساس قانون، كاهش جرايم با روشنتيجة دستگاه قضايی كارا، پاسخگو بودن دولت، رفتار نيروهای انتظامی

 ت همگانی مثل بيمه و مانند آنهاست. اجتماعی، فعاليت مستمر انواع نهادهای خيريه، خدما

 شود. در جامعهیبايد توجه داشت كه وحدت برآمده از كاركرد واحد اجزای جامعه آن را به سمت امنيتی فراگير رهنمون م

ت ها در پی تضعيف حاكميت و نهادهای موجود نيستند. زمينه مشاركت برای نهادها و ملت فراهم اسساالری دينی تشکل مردم

تبديل  شود، لذا امنيت بيش از آن كه يک پديده سياسی باشد به پديده اجتماعیکاف ميان دولت و ملت برداشته میو ش

توان انتظار گردد، به همين منظور هر چه وضعيت نيروهای اجتماعی سروسامان بيشتری داشته باشد امنيت بيشتری را میمی

 داشت.
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 نتیجه گیري -9

 تيبوده است. در دوره اول امن یدر خدمت طبقات خاص یخيدر سه دوره تا خيقان در طول تاراز نگاه محق یاجتماع تيامن

حاكمه در دوره دوم در دفاع از فرد و جامعه در برابر قانون شکنان و در دوره  اتيزورمدارانه در دفاع از ه کرديبا رو یاجتماع

 تيامن کرديرو «وريو یال»ستفاده قرار گرفته است. از نظر به صورت محدود و در چارچوب قانون مورد ا یسوم روز و قدرت قهر

 یو اجتماع ینيع داتيو تهد رييتغ طيخود در شرا نينابيب یهایژگيو و تيمراقبت از خصوص یجامعه برا یتوانمند ،یاجتماع

. كندیرا طلب م اشیتيهو تيكند كه جامعه امنیداشت و خاطر نشان م ديتاك تيجامعه و امن تيهو انيم کيو بر ارتباط نزد

 ی. .. در حفظ هستو یجنس ،یمحل ،یقوم ،یمختلف صنف یهاگروه يیتوانا». كندیم فيگونه تعر نيرا بد یاجتماع تيباران امن

 خود. تيو هو

 ،سانههار ،ندگیز محيط نچو ملیاعو. هستند خيلد گوناگونیو دمتعد ملاعو ،یاجتماع تيامن سحساا انميز تعييندر  

 تتحقيقا طبق. مؤثرند یاجتماع تيامن سحساا انميز كاهش يا يشافزدر ا عناصر يگراز د مهمتر هغيرو  تشايعا ت،مطبوعا

 .نددارمقوله يندر ا هكنند تعيين نقش سانههار هشد منجاا

 نيو ب یدر سطح مل یديجد یتيرسانه هاابعاد امن نکيصرف است. هم ا یفراتر از اطالع رسان یامروزه نقش رسانه ها، نقش

اند. رسانه  دهيالملل به چالش طلب نيرا در ساختار روابط و حقوق ب نيشياز مفروضات و اصول پ یاريكرده اند و بس جاديا یالملل

به  یو جهان یالملل نيب ،یمل ،یدر سطوح مختلف آن اعم از فرد تيكننده امن ديو تهد ینظام یرويامروز به عنوان مکمل ن یها

كارآمد باشند.  زيآن ن ميو تحک جاديتوانند در ا یمؤثرند، م یتيامن یها هيپا فيهمان گونه كه در تضعروند. رسانه ها  یشمار م

عمل كنند كه ضمن انعکاس  یافراد و جامعه به گونه ا یذهن یاز فضا یتوانند با دور كردن طوفان احساس ناامن یآنها م

به ييو بحران افزا يیجنگ نما یتوانند به جا یشود. رسانه ها م یخوددار ها یها و كاست یناهنجار يیها، از بزرگ نما تيواقع

 تيرا در جهت حاكم یمردم یروهايدرست، همه ن رياتخاذ تداب یكمک كنند و با كمک به دولتها برا مهار بحران و مهار جنگ

فعال و  ه،يارتباط دوسو یاررسانه ها در برقر یراز توان انحصا ديبا ژهيكنند. به و جيبس یمل تيامن یصلح و آرامش و برقرار

توجه به  یاگر در جهان معاصر، رسانه هابه جا ديشا ل،يپتانس نياز ا یريكرد. با بهره گ اديدولت هاو ملت ها  نيواقع نما ب

نقش  توانندتوجه كنند، ب یفرهنگ یدشمن ماست؛ به دموكراس ست،يكه هر آن كس كه با ما ن هينظر نياثبات ا یتالش برا

 كنند. فايانسان معاصر ا اتيدر ح ،یجهان تيامن نيدر تام را یدتريمف
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