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1اهللفاضلينعمت

 چكيده

ختواه    اين مقاله تحليلي فرهنگي از پديده ترس همچون مسئله فرهنگي در ايران معاصر است.  متي  

نشان ده  كه كاركردهاي ترس در فرايند نوسازي و تغيير جامعته معاصتر ايتران بته  توده است.  و       

شتدن    ملت.،  شتيري   - گيتري دولت.   شتدن ششت     فرايندهاي نوسازي در ايران معاصر شتام  ملتي  

اند  در اين مطالعه سه  داشته  گيري انواع ترس ساالرانه شدن به تغييري در ش   شدن و ديوان تيصنع

هتتاي تتتاري ي و  ام؛ شتتام  تتترس نتتوع الگتتوي ستتاختاري تتترس در ايتتران معاصتتر را تشتت ي  داده

اي و مجازي هستند  اين مقاله  هاي فرهنگي كه رسانه هاي شيري و مسلط و ترس يافته  ترس رسوب

شناسي تبارشناستانه فوكتو و نيريته انتقتادي      شناسي فرهنگي تلفيقي از روش بناي روي رد مسئلهم  ر

هاي تجر ي آن از طريق تحليت  اانويته تحقيقتا      ريموند ويليامز از سازوكار تغيير فرهنگ اس.  داده

اند   ي شدهتجر ي موجود در اره ايران فراه  شده اس.   راي اين منيور  ا تدا تحقيقا  مرتبط شناساي

روي ترد نيتري و هتدف      تر استاس   ي.درنياها است راج و  سپس  ا توجه  ه هدف اين مطالعه  داده

دهتد كته تترس در     اين مطالعه نشان متي  ام  هاي مم ن را ارائه كرده مطالعه آنيا را تحلي  و استنباط

اي وجود دارد و متمتايز از   اي اجتماعي و همگاني و در اش ال تازه پديده صور   هجامعه معاصر ايران 

دهد تجر ه ترس در ايتران متفتاو  از    ترس از ايران پيشا معاصر اس.  همچنين اين مطالعه نشان مي
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 مقدمه

مؤسساا  « 2017عواطا  هاااني در   گااار   »هاا  اراران نياار      ، رساان  1396ساا    دوم تيرمااه 
كشور تحقيا  داده، در كناار ماردم      142داد اررانيان در بين  گالوپ را منيشر كردند ك  نشان مي

دهنده بود؛ زرارا   (. ارن خبر تكانGalup, 2017ها هسيند ) تررن ملت عراق و سودان هنوبي عصبي
انند ساودان هناوبي كشاور     ها  محلي و قومي و ن  م هنگ ،ارران ن  مانند عراق درگير داعش

 درصاد  پنجااه . ما اررانيان با بود فقيرتررن كشورها  هاان ازهمل و  زده رافي ، هنگ تازه اسيقال 
هاا را   ها رساان   تر بودرم. ارن خبر مدت عصباني، حيي اندكي از عراق و سودان هنوبي هم عصبي

اررانياان عصاباني نيسايند؛    » همان سا  هسايار  نودايم باا عناوان     ماه  دبود.  ساخي  خوددرگير 
گااار  مؤسسا  گاالوپ    » )فاضلي ال (. در اران هسايار اسايدك  كاردم     « هامع  عصبي است

 ،«ماردم هااان هسايند   تاررن   ارران در كنار مردم عراق و سودان هنوبي از عصاباني »بر ارنك   مبني
ماردم هااان هسايند    تاررن   درباره ارنك  مردم ارران عصاباني  .در هامع  دادت  ا گسيردهبازتاب 
اماا واقعيات    ،ناداررم  اطالعاي  از هائياات اران نسرسانجي    چراكا   ،توان تحليلي ارائا  كارد   نمي

هاا    ارن اسات كا  ماا در تجربا      ؛آن با اطمينان بيشير  صحبت كردباره توان در درگر  ك  مي
 .مهسايي  زرسي  هر روزه خاود دااهد رفيارهاا  خشان و برخوردهاا  نابردبارانا  در مياان ماردم        

خيابااني و خاانگي، تصاادفات    هاا    اهيمااعي، خشاونت  ها   ميعدد  ك  از آسيبها   گاار 
گاواهي بار اران اسات كا  هامعا         ،داود  و امثا  ارناا منيشر ميها  افسردگي، خودكشيا ،  هاده

اران تعااد  نسابي در     «چگونگي»و  «چراري»، «چيسيي»درباره توان  ارران تعاد  نسبي ندارد و مي
پدرده رفيارها  خشن، چ  خشونت علي  خود را خشونت عليا  درگار ،   . سخن گفت مان هامع 

بارد تحليل كرد. « امر  اهيماعي»بلك  همچون  «امر  رواني» منال  ب در هامع  امروز ارران را ن  
داهد ارن بودرم ك  بخش كوچكي از افراد هامع  نابردبار هسايند و عليا  خاود و     يگاهوب گاهاگر 

اما آنچا    ،گوريمبدر هامع  سخن  «ل  روانيئمس»توانسييم از  كنند، مي   خشونت ميدرگر  اعما
انبوه، همگاني و عمومي است.  صورت ب اكنون داهد هسييم، بروز خشونت علي  خود و درگر  

« عصبيا   هامع »در رعني ما  ،اهيماعي مواه  هسييما   در چنين درارطي بارد گفت ما با پدرده
سااخيارها  اقيصااد ،    طرر  رافي  از سازمان طور ب است ك  ا   هامع ، هامع  عصبي. قرار داررم
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كناد. هامعا     خشونت علي  خود و درگار  را تولياد و اعماا  ماي     يشفرهنگسياسي، اهيماعي و 
ها، قشارها، اقاوام و    است ك  در آن فضا  حاكم بر روابط اهيماعي ميان گروها   عصبي، هامع 

تحمال و مادارا در برابار درگار       ،است كا  با  رساميت داناخين درگار        ا گون  ب ها  فرهنگ
مولد نوعي فضاا  باين   ها  رافي  دكل نگرفي  است. ب  ارن معنا ك  قوانين و رور  سازمان صورت ب 

امار  طبيعاي،    صاورت  با  انساني و معناري است ك  در آن اعما  خشونت علي  خاود و درگار    
 .(15  1396ال ،  )فاضلي آرد آدكار و همگاني درمي

در اراران  « مناد عواطا    موقعيات مسائل   »هاري است كا  از   بودن تناا ركي از روارت عصبي
اناد.   ندرت خود را درگير آن كرده ا  ك  محققان علوم اهيماعي ارران ب  دنورم، مسئل  امروز مي

اسات؛  « يدناسي اهيماع گفيمان آسيب»ها نيا اغلب در چارچوب  تحقيقات موهود در ارن زمين 
گفيماني ك  هدف آن رافين راهبردهاري برا  كنير  هامع  و تسالط بار عواطا  و امياا  ماردم      

ام تاا از منسار  ميفااوت، رعناي      ها  اخير تال  كارده  در سا  ،رو است و ن  دناساري آن. از ارن
دگاه خاواهم از هماين درا    دناسي فرهنگي، هامع  معاصر ارران را مطالع  كنم. در ارنجا ماي  مسئل 

 مسئل  ترس را تحليل كنم.
دارد  .در آن است« احساس ترس»و « تجرب  ترس»ها  فرهنگي ارران معاصر  ركي از مسئل 

گمان رود ك  هميش  در ارران ترس ميان مردم رار  بوده و با  هامعا  معاصار اخيصااا نادارد.      
گيار  تجادد، ماا     رود ك  بعد از تحاوكت نوسااز  و داكل    هم هست، اما انيسار نمي طور ينهم

ترس در تاارر    ،حا  يندرعباديم. « احساس ترس»و « تجرب  ترس»همچنان مانند گذدي  درگير 
ركاي و   گااه  يچها حاضار باداد، اماا كيفيات و چگاونگي آن       هاا  هما  ما ممكن اسات هميشا  و   

 .تواند بادد نيست و نمي هور رک
و اغلاب   امروز است رانرا  هامع  يو عموم ريفراگ  هايژگراز و ي،ناامن ترس و احساس

 ناوعي  هماواره  د. افاراد كننا  را تجرب  مي آن گوناگون  ادكاب     خودمردم در زندگي روزمره
آن  ابا  تنااوب  با   راا  كنناد حمال ماي  را در درون خود  1ناامني، ترس، نگراني و اضطراباحساس 
و  كنايم  آن صاحبت ماي   است كا  ماا كميار دربااره      ايچ يناامنترس و  احساس .هسيند درگير
نماودن  ها  بازگو  ب گررد يانيب  هاوهيو از اظاارات و د ميهسي آنكردن  ب  پناان لراغلب ما

 ؛كناد ير ما و اضطراب درون ماا را پ ا   ينگران ،دوره. گاه احساس د ميكنيم اسيفاده آدكار آن
برخاي   .مينگاران هساي   ناده رو گاه نسبت با  آ  ميكنيم يو آدفيگ ياحساس سردرگم ي همزمان

احسااس ضاع  و    صاورت  با  در ما  يناامن ترس و حس را مردويم يافراط ينيدچار بدب اوقات،

                                                                                                                                               
1. Anxiety 
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دائم در معرض و درگيار باا    طور ب كننده ارن است ك  ما  ارن وضعيت بيان .دوديظاهر م يناتوان
ما را نشان  گرفي  و ب  ما « نيروها  مولد ترس» ينوع ب مولد احساس ترس هسييم و   اسازوكاره
 آورند. هجوم مي

دهاد كا  اگار ساازوكارها  مولاد تارس فراگيار و         مطالعات اخير در زمين  ترس نشان ماي 
تااهمي بادند، طور  ك  ما نيوانيم خود را از آناا هدا سازرم، ترس درگر نوعي تجرب  دخصي 

داود.   ناچاار باا آن مواها  ماي     ا  است ك  هر فرد  ب  برا  تجرب « ا  همعي زمين »نيست، بلك  
برا  هم  است. در ارن صورت درگار تارس امار  يهناي و     « تجرب  ممكن»وعي ، ترس ندرواقع

(. Massumi, 1993: ixدهناده ساو ه انسااني اسات )     رواني نيست، بلك  بخشي از هر فرارند داكل 
تاوان   اگر ترس با چنين ماهيت اهيماعي و سازوكارها  همعي در هامع  عمل كند، درگار نماي  

دناساي رو  آورد. اگرچا  برخاي     و روان دناساان   رواندها  پذرر كردن آن ب  روركر برا  فام
بناد    و همچنين طبقا   دناسان  مانند دردگاه فرورد درباره پيوند ميان تابو و ترس ها  روان تحليل

گيار  تارس    كننده نقش فرهنگ در دكل ها  اخالقي، بيان ترس ازهمل فرورد از س  نوع ترس 
(. بنابر قاعده مسئل  اهيماعي، 1362 ،ترس است )فرورد و همچنين نقش آن در نوع واكنش ما ب 

 ها  در هامعا  عموميات دارد، درگار آن پدراد     ك  سي رارت ميلا آن را بيان كرد، وقياي پدراده  
 (.(Mills, 1959 است 2«مسئل  اهيماعي»بلك   ،نيست 1«دردسر دخصي»

تجربا   »و « امنيناا احساس » ،«ترس احساس»ك  تحقيقات تجربي نشان خواهم داد  بر اساس
ا  اهيماعي و فرهنگي است. ترس همواره نادي از چياا  اسات راا     در ارران امروز پدرده« ترس

زرست همعي و تعامال باا محايط و درگاران اسات كا         يج درنيها  ترس از چيا  است. ما انسان
هسايند و هماين باعا      يار ميغهاا ميفااوت و    هاا  انساان   اما زرست هاان ،كنيم ترس را تجرب  مي

 ،رو دود. از اران  يرميغها، ميفاوت و  ها و موقعيت دود تا تجرب  ترس هم در ميان آناا، فرهنگ مي
هسايجو كنايم.   « امار  فرهنگاي  »و « امر  اهيماعي»عنوان بارد چيسيي و چراري ارن پدرده را ب 

 احسااس  نرا ك  ا ستمعنا ب  آن ،است ياهيماع  ا دهرپد ترس و ناامني احساسگوريم  وقيي مي
ي نامياده  و عموم يهمع از آن هات هادهرپد است، زررا عموميت دارد. «يعهم يخصلي» دارا 
 ا ي هار هامعا   و فرهنگا  ياسا ي، سي، اهيماع اقيصاد  در ساخيارها ش رر معموكً دوند ك مي

  دارا ي نياا باا خاسايگاه اهيمااع    يهمعا  ا دهرا پد مثابا  با   ينااامن  تارس و  احساس پس .دارند
دناسااان  و  انسااانتااوان از منساار يماالااذا  .اساات هامعاا   باارا «يو اهيماااع يهمعاا  اماادهايپ»

                                                                                                                                               
1. Personal trouble 

2. Social problem 
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 پرداخت. پدرده نرا يب  بررس دناسان  هامع 
ها  نسار  كا  تااكنون در زمينا  مدرنييا        دردگاه بر اساساسيدكلم در ارنجا ارن است ك  

اهمااع وهاود دارد كا  هامعا  مادرن ناوعي اضاطراب         يشوبا  كمن  در ارن زمي ،بيان دده است
امااا پدرااده تاارس بااا  ،(;1382Wilkinson, 2001 ،كنااد )عاااملي و دائمااي را توليااد مااي 1وهااود 

اضطراب تفاوت دارد. مارتين هاردگر از نسر فلسفي، اضطراب را مقولا  كاامالً ميماارا از تارس     
گيرد، اماا تارس ناداي     داند. اضطراب امر  وهود  است ك  در واكنش ب  چيا  دكل نمي مي

ص اسات  ا  مشاخ  از بودن ما در ارنجا و اكنون ارن هاان است. ترس همواره از چيا  را پدراده 
 (.1391و  1385)هاردگر، 

ا   ا  با  دايوه   اگر قاعده ارنجا و اكنون بودن آدمي را بپذرررم، در آن صورت هار هامعا   
تارس معاصار   »توان پرسايد   كند. از ارن دردگاه هست ك  مي ميفاوت و خاا ترس را تجرب  مي

غيير كا  در اران دو   و گفيمان ت ددن ما دهد؟ و در فرارند معاصر چيست و چگون  رخ مي« ارراني
ارم، مقول  ترس چ  تغيير  كرده است؟ ميان ترس و ناادها و فرارنادها    سده آن را تجرب  كرده

دادن و امثاا  ارنااا چا       ا  ، رساان  دادن  يهااان دادن،   ددن، صانعيي  ددگي مانند دار  معاصر
 پيوندهاري وهود دارد؟

ت اسات اداكا  گونااگون    خاواهم آن را مطارك كانم، عباار     پاسخي ك  در ارن مطالع  مي
ها ك  از درون ساازوكارها  سااخيارها  سياساي، اقيصااد ، فرهنگاي و اهيمااعي اراران         ترس

ددن،  ناپذرر فرارندها  عمومي تجدد ارراني، رعني دار  اهيناب رندبرآگيرد و  معاصر دكل مي
در  ددن و مجاز  ددن اسات.  يکبوروكراتا ملت(،  گير  دولت ددن )دكل ددن، ملي صنعيي

سات. نكيا  بنيااد     انيا « ها  تاررخي ما ترس»آميخي  با  ينوع ب « ها  معاصر ما ترس»عين حا ، 
تنيادگي در   كنم ارن است ك  ميان گذدي  و امروز ما نوعي درهم ا  ك  در ارنجا مطرك مي نسرر 

 تحوكت ناداي از تجربا  تجادد و فرارنادها      يج درنيعين گسست وهود دارد. رعني، از سوري 
گرفين و ارجاد تمارا و دكل دادن  در حا  فاصل « هامع  پيشامعاصر»نوساز ، هامع  معاصر ما با 

 رالكيياک د»با  تعبيار رحايم محماد ، ناوعي       حاا   يندرعا تشخص و تكين بودگي بوده اسات،  
( و گفيگو  يهني ميان ما و گذدي  ما همواره هرراان داداي  اسات.    1393)محمد ، « سابجكييو

داده مثبات و ساازنده و هام      ها  يخياره  ها  معرفيي و تجرب    يهني، هم سرمار در ارن گفيگو
هاا    زده ميراث گذداي  حضاور دارناد. تارس ركاي از اران مياراث        ها  هولناك و فاهع  تجرب 

( 1365انباداي  داده و با  تعبيار گوساياو روناگ )       هم  روتاررخي بر  صورت ب گذدي  است ك  

                                                                                                                                               
1. Existecial anxiety 
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 بر يهن و زبان و ضمير همعي ما  ارراني سيطره رافي  است. 1«الگو كان»مانند نوعي 
برآرناد   تنااا  نا  اسات كا     2«ا  اهيمااعي  برسااخي  »ها  ارراني معاصر از طرف درگار   ترس

آ   درالكييک سابجكييو با گذدي  ما، بلك  همچنين برآرند آرزوها و تصورات ما از هامعا  اراده  
، مانند ردد و گساير   ددن يهاانگسير  فرارندها   ها  فناوران  و ست. پيشرفتاو آرنده نيا 

ماا   »ا ،  هاا  ارتبااطي و دابك     دار  ددن و گسير  فناور  ددن، كالن فردگراري، مصرفي
« ظرفيت آرزومند » هرحا  ب كند ك  ممكن است تحق  نيابد، اما  ا  مي را درگير آرنده« ارراني

هاا    گاذارد. توساع  دابك     هورات ماا ماي   گيار    دهد و تأثير عميقي بر داكل  ما را گسير  مي
 ها را ارجاد كنند. ا  از ترس توانند ادكا  تازه ارتباطي و فضا  مجاز  مي

مرور تحليلي و مفاومي مجموع  مباح  نسر  و تحقيقات تجربي،  بر اساسدر ارن مطالع  
 3«زداراي  آداناري »ها، از مقول  ترس در ارران معاصر  كنم با تحليل ثانور  ميون و دردگاه تال  مي

دهم و چگونگي ظااور   كنم. برا  ارن منسور، مقول  ترس را در بسير هامع  معاصر ارران قرار مي
بناد    كنم تاا صاورت   نمارم. تال  مي ساز  مي ها را در آن دناساري و مفاوم و بروز انواع ترس

ا   ر اراران، هامعا   ا  از مسئل  ترس در هامع  معاصر ارران ارائا  كانم. هامعا  معاصا     تباردناسان 
داود   گير  آن دروع ماي  دكل -از زمان فيحعليشاه قاهار -است ك  تقررباً از آغاز سده سيادهم

(. تارس را در ارنجاا ركاي از ساازوكارها      1395راباد )رااور،    تدرر  تا ب  امروز توساع  ماي   و ب 
تأثيرگاذار بار     حاا  يندرعا بينم ك  همچاون نيارو  وررانگار و     گفيمان تغيير در ارران معاصر مي

ك  دالپنيوخ نشان داده است، تارس در هاوامعي    طور همانها  هامع  عمل كرده است.  پوراري
پاذرر كاردن آن مسايلام در نسار گارفين هار دو بعاد         مثل ما پيامدها  مثبت و منفي دارد و فاام 
 (.1395پيامدها  مثبت و منفي است )دالپنيوخ، 
هاري اسات كا  تارس را برسااخيي اهيمااعي       دردگاه بر بنيان نسر  بح  من در ارنجا مبيني

كند. ارن  رو با تحو  هامع ، ترس نيا ساخيار تازه و ميناسب با آن هامع  پيدا مي داند و از ارن مي
بياان نسار     يناوع  با  ها هم   دهم. ارن دردگاه ارن مقال  توضيح مي نخستها را در بخش  دردگاه

 دهند. دش ميتحو  مقول  ترس در هامع  ارران را پو
پذرر كاردن هارگااه تارس در فرارناد تجادد ارراناي، از درادگاه ررموناد ورليااما           برا  فام

(Williams, 1980       در زمين  ساازوكار پورااري فرهناگ در هواماع معاصار اسايفاده كارده )  .بار  ام

                                                                                                                                               
1. Archetype 

2. Social construction 

3. Familiarization 
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؛ راا  1( فرهناگ رساوب رافيا    1ارن دردگاه، هر هامع  از س  كر  فرهنگ برخوردار است   اساس
هااري كا  در    ها و باورهاا و داناش   ؛ را ارز 2( فرهنگ مسلط2ميراث تاررخي هر گروه و ملت؛ 

( 3فرهنگ مشايرك و عماومي مياان ماردم گاروه و هامعا  روا؛ دارد؛ و        صورت ب حا  حاضر 
هااري كا  درنييجا  تحاوكت فناورانا  و       هاا و باورهاا و داناش    ؛ راا ارز  3فرهنگ در حا  ظاور
 ا  داده  يات تثباما هنوز در هامعا  موقعيات    ،ها  افراد ارجاد دده است آور تغييرات نسلي و نو

ها و هواماع مخيلا     دود. ديوه تعامل ارن س  فرهنگ در ميان گروه ندارد و در آرنده تثبيت مي
ميفاوت است. سازوكار هامع  در كليت آن، ب  ديوه تعامل ارن س  فرهنگ دارد. عواط  ركاي  

اران   بار اسااس  ناماد.   ماي  4«سااخيار احساساات  »ررموند ورلياما آن را از اركان فرهنگ است ك  
ام )فاضالي ب،   دردگاه، در ها  درگار  سااخيار احساساات در اراران معاصار را تحليال كارده       

1397.) 

 مدرنيته: چارچوب اجتماعي ترس

ها  نسر  از سوري نشان دهم كا  تارس در هامعا  معاصار      دردگاه بر اساسخواهم  در ارنجا مي
توان صرفاً آن را امر  رواني دانست و از سو  درگر، پيوند ميان  ساخيي اهيماعي است و نميبر

خواهم درباره اضطراب  دوم ك  در ارنجا نمي مدرنيي  و ترس را آدكار سازم. در ابيدا رادآور مي
پردازان اهيماعي اهماع دارند ك  مدرنيي  مولد اداكا  گسايرده و    نسرر  يشوب كمصحبت كنم. 

ها و هامعا    دوهااني ددن»با عنوان  يقشدقمگاني اضطراب است. سعيدرضا عاملي در مطالع  ه
داناخيي اضاطراب، معيقاد     ها  هامعا   ( ضمن مرور گسيرده بر دردگاه1382« )هااني اضطراب

است ك  اضطراب در هامع  معاصر ماهيت هااني دارد و هماهنگ و همگام با تحوكت فناور  
داكل گرفيا  اسات.    « هامعا  هاااني اضاطراب   »روندها  هاااني، ناوعي    و ارتباطي و گسير 

در هامعا    هاا  و اضاطراب هاا   مطالع  عاملي بر مفاوم و پدرده ترس تكي  ندارد و صرفاً ب  نگراناي 
، هارگاه اضطراب را از اران  «ها ددن يدوهاان»ا  در زمين   پردازد و با توه  ب  نسرر  معاصر مي

مرز رودن و دقيقي ميان اضاطراب و تارس وهاود نادارد و ماا       ،حا  رنكند. با ا منسر تشررح مي
دده خودمان را از اران مقاوكت در نسار بگياررم. اماروز       ناگارررم ك  بردادت خاا و گارنش

 كا   ران ااهماع دارناد كا  تارس از مقاوكتي اسات كا  بايش از         يشوب كممحققان در ارن زمين  

                                                                                                                                               
1. Residual culture 

2. Dominent culture 

3. Emergent 
4. Structure of feeling 
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صاراحت   ارن حاوزه با    نسران صاحبين دليل برخي پذرر بادد، تجرب  ددني است. ب  هم تعرر 
 (.(Matthen, 1998: 106 «در زمان كنوني ترس قابل تعرر  نيست»نورسند ك   مي

مسئل  من در ارنجا هم تعرر  مفاوم ترس نيست، بلك  با تجربا  تارس و چگاونگي آن در    
توان وهاود آن   نميهامع  معاصر سروكار دارم. دارد نيوان گفت در ارن زمان  ترس چيست، اما 

 ,Gray)«دناساي تارس و اسايرس    روان»ا ،  در هامع  معاصر را نادرده گرفت. گرا  در مطالعا  

دناساي اسات كا  از هماان آغااز       دهد ك  تارس از موضاوعات كالسايک روان    نشان مي (1987
ارن هم ركاي از   .دناسي قرار گرفت توسع  دنيا  مدرن در قرن نوزدهم در دسيور كار علم روان

تناقضات ساخيار  مدرنيي  است. مدرنيي  با ارن وعده ظاور كرد كا  باا كماک علام و فنااور       
دارد. اما با  تعبيار بسايار      ميبر  يانمها را از  دهد و حيي تمام ترس ها  انسان را كاهش مي ترس

هااري   كنيم؛ ترس مي زندگي 1«دده ها  ساخي  ترس»ورژه فِرِد ، ما اكنون در دوره  از محققان، ب 
آرناد   دده آن بيارون ماي   ها  فناوران  و اندرش  تحصلي و عقالني ك  از درون مدرنيي  و پيشرفت

(Furedi, 2006.) 
  اثرات در هامع  معاصرترس »آمرركاري، در كياب  تباروكدرمير دالپنيوخ، نورسنده روس

كناد كا  نسام در هواماع      ك  ماي برخالف نسرر  كاركردگراري پارسونا اسيد« مثبت و منفي آن
هاا باداد،    دادن ارز   پاذرر  ناااد  و دروناي    مبنا  تفكياک  بر ك  رنامعاصر و مدرن بيش از 

ا  كا  بار اهميات هارگااه      كامالً در نييج  همان نسرر  هابا از قدرت دكل گرفي  اسات؛ نسررا   
وخ اسايدك   كناد. داالپني   هاا تأكياد ماي    ترس و اعما  خشونت در برقرار  نسام توساط دولات   

هاا  مثبات    پاذرر  و دروناي كاردن ارز     كند ك  نسم در هامع  معاصر تناا از طرر  هامع  مي
دود، بلك  داروندان بارد از مجازات نياا باراساند. داالپنيوخ همچناين با  هارگااه و        ارجاد نمي

ان پاردازد و نشا   خواه و اقيدارگرا مانند دورو  ساب  ماي  ها  تماميت كاركرد ترس در حكومت
ها  سياسي تكي  زراد  بر پليس و نيروها  امنييي و ارجااد ارعااب در    دهد ك  ارن نوع ر رم مي

 .(Schlapentokh, 2006داروندان دارند )
هاا  مادرن در ارجااد نااامني و تارس تأكياد        اما ميخصصان حوزه امنيات بار نقاش دولات    

« هاا و هاراس   ماردم، دولات  »كيااب  پرداز بلندآوازه امنيات اهيمااعي، در    اند. بوزان، نسرر  دادي 
(Buzzan, 1982 ) كنناده و در عاين    توانناد تاأمين   ها  مدرن مي دهد ك  دولت نشان مي يرودن ب

هاا  حاداكثر  تفكياک     ها  حداقلي و دولت حا  تادردكننده امنيت بادند. بوزان ميان دولت
هغرافيااري و فياركاي   كند ك  در دنيا  اماروز  درگار تادرادات     كند. او اسيدك  مي ارجاد مي

                                                                                                                                               
1. Manufactured fears 
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ها  امروز ، اهيماعي و سياسي است. دولت امروز  اهميت گذدي  را ندارند، زررا ماهيت دولت
هاا از   نوعي ارده مشيرك ميان گروهي از مردم است تاا موهاودريي مااد  و هغرافيااري. دولات     

همچناين ناوع    و طرر  وضع قوانين، اقدامات سياسي و ادار  علي  افراد، تال  برا  كنير  افراد
 توانند تادردات بارگي برا  افراد و داروندان خود ارجاد كنند. دان مي ها  خارهي سياست

تر داكل تارس از طررا  سااخيارها  اهيمااعي،       ها  امروز  ها  ميأخر، بر موقعيت نسرر 
ررش تررن آناا اولا  اند. دارد بلندآوازه اقيصاد  و فرهنگي نيم  دوم قرن بيسيم ب  بعد توه  كرده

اداكا    1986سا  در « آميا هامع  مخاطره»دناس آلماني، با ابداع مفاوم  بِک بادد. بِک، هامع 
، رعني از نيم  قارن  «مدرنيي  دوم»ها را تبيين كرد. از دردگاه بِک، در  ا  از مخاطرات و ترس تازه

دادرد ماا با     ا  سازمان رافي  اسات كا  مخااطره ناداي از وابسايگي       گون  بيسيم ب  بعد، هاان ب 
ها  تخصصي مثل پادكي و بازار كار ارجاد دده اسات. اسايانداردزداري از كاار،     دولت، دانش

ها، گساير    ررسک و مخاطره ددن يهاانگراري، توسع  عدم قطعيت،  گسير  و تعمي  فردرت
، تغيير در الگوها  اديغا  و افاارش ناامني داغلي، فروپاداي الگوهاا     محيطي رستزمخاطرات 

كنناده   و بسيار  از مخاطرات درگر بيان ناپذرر ددن مخاطرات خانواده، بدون مرز و كنير  سنيي
ا  كا  درگار در آن حياي علام و      اسات؛ هامعا   « آميا هامع  مخاطره»ارن است ك  هامع  امروز 

دوند و نسبت ب  ناادها  اران هامعا  نياا درگار اعيمااد  وهاود        فناور  هم خوفناك درده مي
توزراع  »اند اما ارن با  معناا  اران نيسات كا        گاه بِک، مخاطرات هاان وطني ددهندارد. از درد
از ارن مخاطرات سام بسيار بيشاير    توسع  درحا برابر است، بلك  هوامع  صورت ب « مخاطرات

 دوند. هااني توليد مي طور ب دارند؛ مخاطراتي ك  
اماروز  كا  انساان در     دادن و در دارارط  رندها  هاااني ا  با گسير  فرهايجهانيترس
كنيم كا   ميها را تجرب كند، ما ادكا  گوناگوني از خطرها و ترسا  هااني زندگي ميدهكده

ماا باا    ،داناخييم. در دنياا  اماروز   صاورت كناوني آن را نماي   درگر  از تارر  با   در هيچ لحس 
آمياا هاااني اران    مخااطره   رو هسييم. منسور بِک از هامعا ها  نورني از مخاطرات روب صورت

است ك  امروزه ساخيارها  اقيصاد ، اهيماعي، سياسي و فرهنگي ب  اداكا  گونااگوني بارا     
ثبااتي و ناپارادار  در موقعيات داغلي، آلاودگي      كنند. برا  مثا ، باي داروندان توليد خطر مي

راک ناداي از   هايچ  وميرها  نادي از حاوادث صانعيي،  زرست، فروپادي خانواده را مرگمحيط
تصادفي را طبيعي نيسايند، بلكا  ساازوكارها  هامعا ، اقيصااد، سياسات و فرهناگ،          رخدادها
دهند. رعناي اگار   مي ند ك  ارن خطرات را در برابر انسان امروز قراركنمي عمل  ا گون  ب امروزه 
اناد. ماا    آمياا داده   طبيعت منبع خطرساز آدمي بود، امروزه مصنوعات انسااني مخااطره   درگذدي 
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ن  مخاطرات طبيعاي. در چناين دارارطي،     يممواها 1«بشر ساخي مخاطرات »امروز ب  تعبير بک با 
راباد و   اعيماد انسان ب  دانش، صنعت، ثروت، دولت و درگر دسياوردها  عصر مدرن كاهش مي

 پردازد.   بازاندرشي در تمام پيامدها  مدرنيي  اولي  ميميعاقباً انسان ب
نيافيگي هواماع از نسار تولياد احسااس      رافيگي را توسع در چنين درارطي، بين مياان توسع 

ميااان مخااطرات در هواماع كميار      هرچناد گيار  وهاود نادارد،    ناامني، تفااوت چنادان چشام   
 تار   يچياده پالبيا  وضاع    توسع  درحا   است. هوامع رافي رافي  بسيار بيشير از هوامع توسع  توسع 

اناد. در   بار آنااا هجاوم آورده    بشار سااخي   دارند، زررا هام مخااطرات طبيعاي و هام مخااطرات      
 مخاطرات طبيعي بلك  مخاطرات اهيماعي دوران گذدي  نيا وهود دارد. تناا ن هوامع  گون  رنا

احساااس ناااامني »تااوان از احساااس ناااامني را مااي  درگااردااكل   هررايوجرر  يترررس
خود و اهيماعي ناميد. امروزه بسيار  از افراد نسبت ب  موقعيت و هارگاه طبقاتي  «دناخييوهود

دانناد تاا   اهيماعي تعل  دارناد. نماي   واقع ب  كدام گروه را طبق دانند ك  ب مردد هسيند. آناا نمي
واقعاي اميياازات و     ارزدامند اصاالت و   با   افاراد  ماند.خواهند  رن موقعيت پاردااردر  چ  زمان
. زرارا با    ناد نگرماي  در آنااا  تردراد    و ب  دراده ادين نديناطما دده،هاري ك  نصيب آناا فرصت

 .رفتآرد، آسان نيا از دست خواهد  ب  دستآسان  آنچ دانند هر تجرب  مي
با  پاراان رسايده و     «هورات »و « اصاالت »دارد ك  عصار   ارن احساس وهود همچنين زماني

هباران  بارا   كنناد تاا   هاا تاال  ماي   انساان  برخي اوقاات ندارد.  اصيلي وهود «بودنِ»هيچ درگر 
، 2معلماي  درگذداي  دارد كا    تصاور وهاود   اران  هاا  خاود بيفاارناد.   داداي   بار  «باودن »كمبود 
و معيار  دارا  تعرر  ،«بودن»گر ، مادر ، پدر ، نورسندگي، هنرمند  و درگر ادكا  نسامي

ناوعي احسااس    ،رواز اران  .اناد داده گوري تمامي ارن ادكا  ميالاا    ،اما امروزه ،مشخصي بود
هماان احسااس    ،. ارن احساسزندپرس  ميهامع    ها  وهودتررن كر ترس همگاني در عمي 

ارن سطح از احسااس نااامني با  تعبيار گيادنا ميعلا  با          را وهود  است. «ناامني وهوددناخيي»
موقعييي است ك  فرد از نسر احساس تعل  دادين با  گاروه، قاوم و ملات خاود دچاار آدافيگي        

نيا بارد بيواناد با  درگاران اعيمااد       3ا  دود. از نسر گيدنا، فرد برا  برساخين هورت دخصي مي
ارد و اطمينان حاصل كند ك  ب  گاروه و هماع   را در خود تجرب  نم 4«هورت همعي»و نوعي  كند

فارد   كا   ران ا. كزما   (Giddens, 1991)ماند  تعل  دارد و در آرنده هم ارن تعل  و پيوند پاردار مي

                                                                                                                                               
1. Manufactured risk 

 .است تحو  معنا  معلمي در ارران را تشررح كرده« آرنده معلمي»ا  با عنوان  نگارنده در مقال  .2
3. Self-identity 

4. Collective identity 
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هورت خود را دكل دهد ارن است ك  در لحس  اكنون از ثبات و امنيت برخوردار بادد و بيواناد  
ها  سنيي در هااان   د. با فروپادي پيوندها و ارز برا  آرنده نيا حداقلي از ثبات را تجسم نمار

، با  اعيقااد   2«هاا  زداراي  سرزمين»و  1«ها از هاكندگي»و  ددن يهاانمعاصر و گسير  فرارندها  
داود. در   رو ماي   پاداد و هورات او باا چاالش نااامني روبا       گيدنا، احساس امنيات فارد فارو ماي    

كناد و تارس وهودداناخيي داكل      هاا  وهاود  انساان رساوخ ماي      ارنجاست ك  ترس ب  كرا  
 ,Giddens)گيارد   داكل ماي   3از بين رفين امنيات وهاود    يج درنيگيرد. ترس وهوددناسان   مي

بر مقول  هورت، در بحران معنا هم ررشا  دارد. نااامني ناداي از     . ترس وهود ، عالوه(47 :1991
رود. انسان امروز گااه از بياان   مي ب  دمارها  موهود در هوامع امروز ن معنا ركي از ناامنيبحرا

رک معنا و هدف مشخص برا  زندگي خود عااها اسات. او نااگارر در اران فضاا  اهيمااعي       
ارراک  » با  زباان  بارد.  ماي آدفي ، برا  توليد معنا در زندگي خورشين ب  دادين بيشير كااك پنااه   

نيازمند هورت و معناري بارا  داداين    رتدرناادود. اما انسان مي« بودن»هانشين « دادين»، «فروم
بر داداين، تاوان تولياد احسااس خاوب و       زرسين مبيني ك  ديوهزندگي سعادتمند است، حا  آن

 دادن تااي مياان ، ناوعي احسااس نااامني فراگيار ناداي از      يجا  درنيبودن را ندارد. ميعالي از زنده
 آرد.مي ب  وهودزندگي و فقدان معنا در انسان 

تررن منابع توليد ترس و احساس نگراناي و نااامني در   ركي درگر از مام هايمصرفي:ترس
، «مصارفي  هامعا  »در كياب  (1389)ددن هامع  است.  ان بودررار مصرفي هوامع امروز، مقول 

ناپذرر خود،  است ما با مصرف سير دهد. او معيقد مي ددن را توضيحپيامدها  مخرب مصرفي
ساخي  و از سو  درگر، امنيت طبيعي را از  محيطي را با خطر نابود  مواه از سوري منابع زرست

 كنيم.   انساني سلب ميهامع 
خود اسات.   وضع موهوداز درگر پيامدها  مصرف، احساس نارضاريي مداوم از زندگي و 

ها  خود نيست. او دائام  فرهنگ مصرفي قادر ب  ماار خواسي  يرتحت تأثداروند مصرفي امروز 
هاا   ب  مصارف  اندرشد و در تال  برا  دسيرسي ب  منابع بيشير برا  پاس ب  مصرف كايب مي

ناپارادار  در  ثبااتي و  كايب خود است. در چنين وضعييي، داروند امروز هماواره احسااس باي   
ا  چيسات؟ كادام كااك و كادام نيااز بارا  و        واقعي داند خواسي كند. او نميدرون خود مي

نااتواني در دسيرساي با  مناابع و      ب  هاات مصرفي امروز  ؟ گاه، داروندرود يب  دمارمراسيين 
با  هار داكل    دهد تاا بيواناد   مي انواع خطرها قرار در معرضكسب درآمد كزم، ناگارر خود را 

                                                                                                                                               
1. Disembbeding 

2. De-Territorialization 

3. Ontological security 
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رابد. در چنين وضعييي، مصرف، خود ب  منبع اصلي تولياد   ممكن ب  پو  برا  خررد بيشير دست
بار  فرهنگ مصرفي و ارجاد هژموني مصرف نقش اساساي   ها در زمين دود. رسان مي خطر تبدرل

اورر  دارند. آناا از طرر  تبليغات تجار  و بازنمااري راک اتوپياا  مصارفي و خلا  تصا       عاده
اند. بررسي نقاش مصارف   آورده ددن فرهنگ مصرف را فراهمهژمونيک فرربنده از كاك، زمين 

وارگاي  تررن ارن خطرات، بحران بات ا  دارد. دارد ركي از مامعنوان منبع خطر ابعاد گسيردهب 
 كاكها و معنازداري از زندگي روزمره بادد.

هاا در هااان اماروز در تماام ابعااد زنادگي ماا نقاش و تاأثير             رساان  ايهرايساران ترس
 نورسد  مي يدرسي ب دارند. داگالس كلنر  ا  كننده يينتع

كنناد كا    ا ، مياونِِِِِِِِي را تولياد ماي   رادرو، تلورارون، فيلم و سارر محصوكت فرهنگ رساان  »
مارد راا زن باودن، ادراك ماا از طبقا ،       ها  ما، بردادت ما از خوِِِِِِِِرشاين، تصاور ماا از    هورت

ا ، باا  هااا  رسااان سااازند. انگااارهرا مااي« آناااا»و « مااا»قومياات و نااژاد، ملياات، هنساايت و 
كنناد؛ آنچا  را كا  ماا     هاا  پارادار كماک ماي    گير  درد ما از هاان و ]ارجاد[ ارز دكل

ا ، نمادهاا،  هاا  رساان    انآوررام. داساي  مي حساب ب خوب را بد، مثبت را منفي و خير را در 
ساازرم  كنند ك  ما از طرر  آناا، رک فرهنگ مشيرك را ماي  ها و منابعي را توليد مياسطوره

دانايم(.  از اران فرهناگ مشايرك ماي     يهائكنيم )خود را و خود را در ارن فرهنگ وارد مي
دهند ك  چ  كسي صاحب قدرت و چ  كساي فاقاد آن اسات،      نشان مي ها  رسان نمارش

چ  كسي مجوز اعما  قدرت و خشونت دارد و چ  كسي بر آن هارا نيست. آناا با  قادرت   
با  آنااا مشاروعيت بخشاند و در مقابال       باوده اسات  دهند ك  بنا  منابع اقيدارِِِِِِِِ  مشروعيت مي

خود باقي بمانند را تحت فشار بادند. ماا ز  دهند ك  افراد فاقد قدرت بارد در هارگاه  نشان مي
 «.ور هسييم... ا  و مصرفي غوط رسان  گاواره تا گور، در رک هامع 

كا  بيشاير   وراژه آن دارند، ب  بر عادهتوليد و توزرع ترس نيا نقشي اساسي  ها در زمين رسان 
اخيار حاوادثي در    دازند. در چند ده پرها در هامع  ميها، مشكالت و بحرانب  بازنماري كاسيي

اسات.   دهكرك  احساس ناامني را هراس را در ارن هوامع تقورت  هوامع صنعيي پيشرفي  رخ داده
روز در معرض تبليغاات   ، داروندان آمرركاري هر2001رازدهم سپيامبر  برا  مثا ، بعد از حادث 

هنگ عليا   »تا  مطرك ساخينبا « هر؛ بو . »اند دادي قرار تروررسم  ا  در زمين  رسان  گسيرده
ددت ملياب كرد. واقعيت ارن اسات كا  تصاورات و    ، عمالً فضا  هوامع غربي را ب «تروررسم
هاا در هااان اماروز     گيرد. رسان مي او صورت زندگي روزمره تجرب  يرتحت تأثها  انسان ترس

ها باا توها  با     گذدي ، رسان  صورات ما دارند. در رک ده ت دادن ب  هم نقشي كليد  در دكل
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هراساي،  هراساي، بيگانا   علي  تروررسم، ادكا  گوناگون هراس مانند اسالم هنگ اعالنسياست 
 .اند كرده رجاداهراسي را برا  داروندان غربي هراسي و اررانعرب

ها  اخالقاي و فرهنگاي در   واع هراسها در ارجاد انتوان از نقش رسان ب  همين ترتيب، مي
 هاا  غرباي با  هاراس از ساياهان دامان      قبل، رساان   امروز سخن گفت. تا پيش از دو ده  هامع 
خصوا سياهان را تادراد  هاد  بارا  زنادگي ماردم      مااهران ب  زدند و حضور گسيردهمي

و حاوادث نابانجاار    رخادادها  گسايرده بر ارن، باا بازنمااري    كردند. عالوه بومي غرب معرفي مي
مخادر، بانادها  گنگساير ، فحشاا، قيال، تصااادفات و      هاا، قاچااق ماواد   اهيمااعي مانناد دزد   

طاور مثاا ، در چناد    كردند. ب  ميحوادثي از ارن نوع، هراس اخالقي عميقي در د  هامع  ارجاد 
در آمرركاا ناوعي    موزان رک مدرس آسو  دانشدليک گلول  ب  سا  گذدي  بازنماري گسيرده

گفت امروزه در هاان  توانواقع، ميآورد. در هراس گسيرده در بين داروندان ارن كشور پدرد
و احسااس نااامني در    ها نقشي بسيار كليد  در توليد ادكا  گونااگون هاراس  ، رسان رافي توسع 

. داده اسات  ا  تبادرل  ورت ارز  در هااان رساان   صتدرر  ب ك  ترس ب  آنجاهامع  دارند. تا 
 1«تخيلي ترسناك»ها  ب  فيلم است يكافها  گسيرده نيست. برا  بيان ارن واقعيت نياز ب  بح 

باداند، ركاي از    پيامدها  مخرباي داداي    ممكن استرواني  ب  لحاظها ك  . ارن فيلميمتوه  كن
روناد. حاداقل   ماي  با  دامار  ا  اماروز   انرها  سينماري و تلوراروني پرمخاطب در هاان رسان 

تادرر  تارس در هامعا     آناا، ارن است ك  ب  ها، با توه  ب  گسيردگي و عموميتپيامد ارن فيلم
آمياا  مخااطره  در هامعا  دود. زرسين ميپذررفي   صورت نوعي ارز  و امر  طبيعي را بدراي ب 

باردن  باين از ،دار در نساام سارمار    كا   ريآنجاا نوعي ارز  است. از ددن ترس ب نيازمند تبدرل
هاا   ساخين تارس با  رو   كردن و دروني، پس طبيعيناممكن استمخاطرات ساخيار  تقررباً 

 .رود يب  دمارممخيل ، راهبرد  منطقي برا  سازگار  با وضع موهود 
عناوان امار     ا ، دست ب  بازنماري فرهنگ ترس با  بر ارن، ما ب  ادكا  بسيار پيچيده عالوه
زنيم. ركي از ارن راهبردها، بازنماري پليس و دخصيت ها مياز طرر  رسان  دده ررفي و پذطبيعي 

« پليساي  هاا  ساررا  »عنوان فرد  است ك  حافظ امنيات دااروندان اسات. اماروزه،     كارآگاه ب 
با   دهد هوامع هدرد و مناسبات انسااني موهاود در آنااا    مي دود ك  نشانمي گوناگوني ساخي 

طاور ماداوم   هاا با   زمان در ارن سررا ناپذرر  آميخي  با ترس و ناامني هسيند. اما هم اهيناب نحو
در اران   باراد   موهاود  هاا  تاال  بارا  ارجااد تغييار سااخيارها      داود كا  با    گون  القا ميارن

هاا خاود بخشاي از ساناررو      . پليس و كارآگااه در اران ناوع ساررا     پناه بردها ب  پليس موقعيت

                                                                                                                                               
1. Horrific films 
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 آميا هسيند.مخوف را ترسناك و مخاطره هامع 
ها و خطرات طبيعاي مانناد سايل و زلالا      هنگ چنين از طرر  بازنماري گسيردهها همرسان 

طبيعاي و بادراي هسايند بلكا       تنااا  نا  دهند ك  خطرات سااخيار  در هواماع اماروز     مي نشان
ا  با وقاوع چنادرن   روزه از طرر  اخبار رسان بادند. ما هم هاري نيا ميعمومي، همگاني و هم 

داورم. در هااان   رو ماي دست روب سيل، هنگ، كودتا، درگير  و خبرها  ناخودارند  از ارن
دود. بسيار  از اطالعات و خبرهااري    ، هيچ روز  نيست ك  در آرامش و امنيت سپر ارسان 

ها ب  آن دسيرساي داررام فاقاد هرگونا  نقاش ساازنده و مفياد در زنادگي         ك  ما از طرر  رسان 
ك  در كشور  دورافياده رک قيال    اكثررت داروندان است. برا  مثا ، آگاهي از ارنروزمره
داداي   تواناد  ا  برا  دنونده راا بينناده ماي   چ  فارده داده استا هناريي بارگ رخ همعي ردسي 
؟ آرا ها ارن است ك  ناخودآگااه، او نسابت با  ماوقعييي كا  در آن قرارگرفيا  مشاو  و        بادد

 دود؟نگران مي
و  داداي  باداند  در توليد احساس امنيت در هامعا    توانند نقشي سازندهها ميهمچنين رسان 
هاا نقاش   چناين، رساان   هسايند. هام   يرقابال تفسا  ا  از اران درادگاه،   ها  رساان  بسيار  از برنام 

داده  يحتوضا  طور كا   هماندارند. عادهامنيت در هامع  بر مواها  با مسئل  ميناقضي از نسر نحوه
حاا ، در  عاين و دركنناد  ماي  ها  گوناگون، احساس ناامني را در هامع  تقورات ، آناا از راهدد
ا  هاا  رساان   نمارند. بخش مامي از برنام ارجاد آرامش و تقورت حس امنيت فعاليت مي زمين 

و ارجااد ثباات سياساي در     ياسينسام س  مقيدر از ابرا  ارجاد امنيت، معطوف ب  بازنماري چاره
هاا  زرااد  با  ارجااد امنيات      کعنوان بازو  پلايس، گااه كما   ها ب چنين رسان هامع  است. هم

، تقورت قدرت پليس را آموز  دااروندان بارا  ارجااد    هرائم  رساني دربارهنمارند. اطالعمي
ها در تقورات احسااس امنيات در هامعا  هسايند. اماروزه،       نسم، ادكا  گوناگوني از نقش رسان 

راابي را   پاذرر  و فرهناگ  هامعا  رند اها  درگر فرها  كودك و برنام  كودكان از طرر  برنام 
 ينساام اهيمااع  امنيت  ها از همان كودكي در نااد خانواده، مسئل ، رسان يج درنيكنند.  ميتجرب  
اهيمااعي  هاا مياأثر از وضاعيت نساام     چنين بخش مامي از عملكارد رساان   دارند. هم بر عادهرا 

دنوندگان خاود نااگارر باراد با  ساالر       است. آناا برا  هلب رضارت خوانندگان، بينندگان و 
تواند تناا با فشار رک دكم ، كاناا  دلخاواه خاود    مخاطب امروز  مي چراك آناا توه  نمارند. 

هاا در ارجااد امنيات راا كااهش آن، پيامادها        . در چنين درارطي، عملكرد رسان انيخاب كندرا 
   بسيار  دارد.ناخواسي 

هاا    درادگاه  بار اسااس  هاا  نسار  تاا ارنجاا ارائا  كانم.        بناد  از بحا    اهازه دهيد همع
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زرار   صاورت  با  ها  اهيماعي و فرهنگي ترس در هامع  معاصر را  توان چارچوب مي دده مطرك
 بيان كرد 

هاا و   ها برا  بابود زندگي انسان باوده، بايم   ك  سازنده اميدها و فرصت طور همانمدرنيي ،  .1
توان هامع  معاصر را بدون در نسار گارفين    آورده است. نمي ب  وهودها  گوناگون  ترس

 ها  ساخيار  هوامع معاصر است. ها و مخاطرات دناخت. ترس هم از مؤلف  ارن ترس

اسات و ساامان   « امار كااركرد   »است، اماا بارا  هواماع معاصار     « امر منفي»ترس اگرچ   .2
 رابد. سياسي و اهيماعي هوامع معاصر بدون ترس تحق  نمي

ها  انساان را تناوع و تكثار داده اسات. هامعا  معاصار در مساير تحاوكتش          يي ، ترسمدرن .3
هاا  گونااگوني    هاا تارس   ادكا  ميفاوت و ميناظر با تحوكت سااخيار  و ظااور فنااور    

« ها  صنعيي ترس»ب  « ها  طبيعي ترس»دكل داده است. توان مدرنيي  را نوعي گسست از 
 دانست.« ها  هااني ترس»و « ها  فرهنگي ترس»و سپس ب  

ها  ميفاوت محلي دادي  است؛ ب  همين دليل در هوامع  مدرنيي  در هوامع گوناگون دكل .4
محلاي دارناد. رعناي از تعامال و تلفيا        هاا  هاااني    ها  معاصار ورژگاي   گوناگون ترس

 اند. ها  هااني و محلي ارجاد دده ورژگي

هاا   گساير  تحقيقاات و رساان     آگاهي از ترس را ترس آگاهي در هامع  معاصر با  دليال   .5
ها  هامع  معاصر همين ردد تارس آگااهي اسات.     ا  هااني است. ركي از ورژگي پدرده

 دود. دود، مياان ترس آگاهي هم بيشير مي تر  هرچ  فرارند معاصر بودگي بيشير و گسيرده

ها عمال كارده اسات. تارس آگااهي معاصار        هامع  معاصر همواره در تقال  كاهش ترس .6
رو، نباراد   راهبردها  معاصر برا  مواها  با ادكا  گونااگون تارس اسات. از اران     ركي از

توان هامع  معاصار   ك  نمي طور همانمدرنيي  و هامع  معاصر را مادين توليد ترس دانست، 
تاوان هامعا  معاصار را ناوعي چاالش،       ها  آن در نسر گرفات. ماي   را بدون مالحس  ترس

ها دانست. هامع  معاصار   ها  غلب  بر ارن ترس فين راهها و را گفيگو و كشمكش ميان ترس
 داند. ترس را تقدرر و سرنودت محيوم انسان نمي

پيوسايگي اقيصااد و سياسات هاااني،      با  هام  هاا و   ها  اهيماعي، مااهرت ها، دبك  رسان  .7
 مواه  هسييم.« ها  هااني ترس»ها را هااني كرده و امروزه ما با  ترس

وراژه   اسات. با   « احساس ترس»از « تجرب  ترس»  معاصر، هداري ها  هامع ركي از ورژگي .8
 يجا  درنيا  ددن هوامع، احساس تارس بيشاير از تارس واقعاي اسات؛ ترساي كا          با رسان 

 دود. وهود تادردها و خطرها  واقعي ارجاد مي
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رعني تقليال تارس با      1«ساز  انگاره ساده»توان از طرر   ا  است و نمي ترس پدرده پيچيده .9
ز ابعاد آن را ارجاد تقابل ميان ترس و دجاعت اران پدراده را توضايح داد. تارس در     ركي ا

ا  قرار داد ك  كاركردهاا  مثبات و    ها  پيچيده معنا  اهيماعي آن را بارد از درون بافت
ها  رواني افاراد، ررشا  در    منفي گوناگون دارد و بيش از ررش  دادين در بادلي را ورژگي

 و ناادها  معاصر دارد.عملكردها  سازوكارها 
هاا    اكنون در بخش درگر ارن مطالع ، ترس در هامع  معاصر ارران را با توه  ب  چارچوب

 كنم. اهيماعي و فرهنگي بيان دده تحليل مي

 هاي معاصر در ايران ترس

توان ترس را ن  امر  فارد  بلكا  ناوعي     مي ك  رناو « ها  اهيماعي ترس چارچوب»با توه  ب  
رافي  در اراران معاصار را تشاررح     ساخيار احساسي در نسر گرفت، در ارنجا س  الگو ترس ساخت

« هاا  تجادد    تارس »رافيا (،   )رساوب « هاا  تااررخي   تارس »اند از   كنم. ارن س  الگو عبارت مي
 )در حا  ظاور(.« ها  فرهنگي ترس»)غالب( و 

 يافته بيعي و ماوراء طبيعي رسوبهاي ط . ترس1

رافيا  در اراران اسات كا  همچناان در       ها  ساخت تررن ترس ها  تاررخي، كان منسورم از ترس
زرساات هاااان معاصاار مااا رسااوب كاارده و بقارااا  آناااا در ساااخيارها  فرهنگااي و سياسااي و   

 طاور  با  راا  داود. برخاي نياا معيقدناد در دخصايت ماا اررانياان اران بقا         مان مشاهده مي اهيماعي
( برخي هام معيقدناد تاا اران رساوبات نقاد و       1394دود )فراسيخواه،  بازتوليد مي ا  رافي  ساخت

(. در ارنجاا  1384القلام،   ها  توسع  خاواهيم ماناد )ساررع    اصالك نشود ما همچنان درگير چالش
خااواهم از واقعياات تاااررخي تاارس در ارااران    خااواهم اراان ادعاهااا را ارزرااابي كاانم. مااي   نمااي
زداري كنم و نشان دهم كا  اران واقعيات تااررخي بخشاي از فرارناد تولياد و بازتولياد و          اريآدن

ها  تاررخي، تركيب پيچيده از واقعيت  پوراري و مسئل  تغيير در ارران معاصر بوده و هست. ترس
اناد، هام    هاا  عيناي سرچشام  گرفيا      هاا و واقعيات   هاا هام از موقعيات    و خيا  هسيند. ارن ترس

هاا  نماادرن در قالاب داعر، ادبياات، فولكلاور و        هاا و صاورت   و يهنيات  هاا  ساطوره ا صورت ب 
زداراي و   اند. در ارنجاا مجاا  آداناري    ها  مخيل  در دكل دادن يهنيت ما حضور دادي  روارت

هااري كوتااه    توصي  تمام ابعاد ارن الگو  ترس وهود ندارد، اماا برخاي وهاوه آن را باا ادااره     

                                                                                                                                               
1. Symplicity paradigm 
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 كنم. مرور مي
تواند در طاو  تاارر  و از    ك  گفييم احساسات در ميان هر قوم، گروه را مليي مي طور همان
الگوها  فرهنگاي و ناخودآگااه همعاي درآماده و با        صورت ب ها  زرسي  همعي  طرر  تجرب 

تااوان از  (. تاارس را مااي1365تعبياار گوسااياو رونااگ، تباادرل باا  كااان الگااو دااود )رونااگ،     
و  يدااناخي هامعاا ساات. دااواهد و تحقيقااات تاااررخي، احساسااات در ارااران دان  الگوهااا كااان
 وپن  يستبها  تكراردونده و مسيمر در ارران در  دهد ك  ركي از ورژگي نشان مي يدناخي انسان

گير  نسام سياسي در آن، وهود ناامني است. ارن ناامني و تاداوم تااررخي آن،    قرن دوران دكل
 اران اناد.   هاري دده است ك  تا همين اكنون در اراران امياداد رافيا     موهب تكورن و توسع  ترس

 ورانا ، فقار  آمانادگي فان  فقار و عقاب   ،حاكميت ارالت، كميابي منابع نادي از نوع ناامني عمدتاً
ثبااتي اهيمااعي و سياساي ناداي از     ها  پدرساكران ، باي سواد ، حاكميت ارز فرهنگي و بي

ها  فرهنگ و ارز  دسطح بادادت و سالمت، وهو نبودنيها  فراگير و پارها، بيمار هنگ
 .بوده استپيشامدرن ارراني   ها  هامع ورژگي ،كليطورتفكر غيرعقالني و ب  ،خرافي

تحليال   بار اسااس   يپردازان اهيماعي اررانا ك  نسرر  ،ها  احساس ناامنياز ورژگي بسيار 
و  عاصار مرباو  با  دوران پيشام   ،كنندمطرك مي «اندخصيت ارراني» درباره تاررخي منابع موهود

با  دليال عموميات، دادت و      احساس ناامني طبيعيااً  ،ارن دوران در است. تاررخياحساس ناامني 
 ،كاار  محافسا    روحيا   ك  موهب تقورات  دادمي را دكل «فرهنگ ترس»نوعي  ،آن كيفيت
باردن با  اداكا  گونااگون     پنااه  ،در كك خاود فارورفين   ،تفاوتي نسبت ب  سرنودت همعاي بي

 ها  دخصيت همعاي اررانياان  ورژگي ،واقع. دردده است رند  و درگر ادكا  فرهنگي ،عرفان
 .استارن درارط بودهسازوكارها  بقا در از  در دوران پيشامعاصر،

زبان، قدرت و منالات  » با عنوان خود دناس آمرركاري در كيابنسانا ،(1381) م بيمناورلي
 ،د ك  زرنگي را زرركي ركي از خصارل مام اررانيان است. با  اعيقااد بايمن   اردمي بيان «در ارران

 او .اسات اراران   اعيمااد  و احسااس نااامني در هامعا     تااب ناااري باي   ارن زرنگي را زرركي باز
هاا و   دانناد كا  كانش   اعيمااد هسايند و نماي   كند ك  چاون اررانياان با  ركادرگر باي     مي اسيدك 
در مناسبات خاود از هاادو  ارتبااطي و     يج درني ،بيني كنندها  درگران را چگون  پيشواكنش

 .كنند مي ادكا  گوناگون لفاظي اسيفاده
ركي از محققان ك  در زمين  دناساري ناامني در اراران تحقيقاات گسايرده كارده كاتوزراان      

( و كيااب  1390)كاتوزراان،  « مادت  كوتااه ارران، هامعا   »است. كاتوزران نسرر  معروفش ب  نام 
نساام سياساي اسايبداد  در     يجا  درنيدهد ك   ( نشان مي1391« )يان تا معاصراررانيان  دوران باس»
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داان باا ماردم ندادايند و دااه       هاا هايچ محادودرت و چاارچوب قاانوني در رابطا        ارران، دولات 
 گااه  يچها تواند اموا  و هاان ماردم را تصااحب كناد، ماردم هام        توانست تا هر مقدار ك  مي مي
هاا    كردن اران نساام   همواره درصدد سرنگون يج درنينسيند و دا ها  سياسي را مشروع نمي نسام

نورساد حياي دااه هام در اراران احسااس امنيات         مي« اررانيان»سياسي بودند. كاتوزران در كياب 
 ممكن است او را سرنگون كنند. لحس  هردانست هارگاهي در هامع  ندارد و  كرد، زررا مي نمي

بارا  توصاي    « هامعا  كلنگاي  »از اسايعاره  « مدت كوتاهارران، هامع  »كاتوزران در كياب 
از « اناداز بلندمادت   چشام »نورساد در اراران افاراد     كند و ماي  وضعيت اهيماعي ارران اسيفاده مي

آرنده زندگي خود، چ  در سطح فرد  و چ  در سطح نساام سياساي ندارناد. در اران هامعا  با        
رمار  هرگا فراهم نشده است. با   دليل اسيبداد  بودن و فقدان حاكميت قانون، امكان انبادت س

؛ زرارا قاانون در اراران ميالاا  اسات. از      انضبا  و نسم طراحاي نشاده  اعيقاد كاتوزران، در ارران 
 چ اطميناني ب  آرنده ندارند.رو مردم همواره هي ارن

هاا  سااخيار  در    هاا و نااامني   هم نقاش ماماي در بحاران   « يآب كم»كاتوزران معيقد است 
ها  هغرافياري از تارر  ارران ارائ  كنم، معيقادم فجاارع    آنك  بخواهم تبيين . بيارران دادي  است

ا  زرسات   ب  ادكا  گوناگون و گسيرده هركدام يسال خشکطبيعي مانند زلال ، سيل، طوفان و 
مرتضي راوند  ك  تارر  اهيماعي ارران را روارت كارده   كردند. هاان انسان ارراني را ناامن مي

ارجاد روحيا  خااا در   »و قحطي در  يسال خشکها مانند  ها و فاهع  يت ارن بحراناست، بر اهم
احساس عدم امنيت رواني و عدم »كند و  در تارر  ارران تأكيد مي« ورژه كشاورزان اقشار مردم ب 

را پيامد همگااني آن بارا  هامعا  اراران     « يسال خشکتحرك و انجماد روحي و ترس نادي از 
 (.13  1354 داند )راوند ، مي

در  دااه  رنناصارالد قمار ( در زماان    1288دمساي )  1249بارگي كا  در ساا     يسال خشک
ارران رخ داد، بنابر اطالعات مسيند بخش زرااد  از همعيات اراران را كشات و بحراناي عسايم در       

(. اران  11  1390ا  رخ نداده باود )كياابي،    ارران ب  وهود آورد ك  بعد از حمل  مغو  چنين فاهع 
(. روارات دقيا  و   41  1365حطي تناا فاهع  بارگ از ارن نوع در تارر  ارران نباود )اوكاازاكي،   ق

هاا    كنناده ابعااد گسايرده پيامادها و زمينا       بياان  1249محققان  داوكو اوكاازاكي از قحطاي ساا      
اقيصاد ، اهيماعي، سياسي و فرهنگي ارن فاهعا  باارگ ساده سايادهم اراران اسات. كياابي، در        

و پيامادها    هاا  يسال خشک( گسيردگي و فراواني 1384« )ها  ارران قحطي»ارزدمند خود مطالع  
ا  نشاان   دهاد. كوكرياان در مطالعا     وررانگر و پاردار آناا بر زنادگي و يهان اررانياان را نشاان ماي     

نادرک ب  ده ميليون نفار   1380دهد ك  در همين دوره معاصر، رعني از صد و پنجاه پيش تا سا   مي
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اند. كوكرياان معيقاد اسات هايچ فاهعا  طبيعاي        قحطي هان خود را از دست داده يج درنيارران  در
هامعا   »درگر  تاكنون بيش از قحطاي هاان اررانياان را نگرفيا  اسات. با  هماين دليال، او مفااوم          

ا  كا  هما  ساازوكارها  زنادگي همعاي آنااا        كند؛ هامع  زا برا  تحليل ارران ابداع مي« قحطي
ير قحطي دكل گرفي  است. كوكريان هم مانند كاتوزران معيقد است قحطي نقش كلياد   تحت تأث

 طاور  هماان گير  حكومت قانون در ارران دارد. بارد در نسر دادات،   در تداوم اسيبداد و عدم دكل
ها صارفاً ناداي از خشاونت طبيعات نباود       گسيرده قحطي يروم مرگك  كيابي هم درك داده است، 

 بلك  ناتواني هامع  ارران در مدرررت و حاكميت سياساي نياا در آن تاأثير ماماي دادايند )كياابي،      
1390.) 

ها  مولد تارس و نااامني    هاري ميعدد از سارر زمين  رسد ضرورتي ندارد تا روارت ب  نسر مي
چون وبا و طاعون در ارران پيشامعاصر )برخي از آناا با  دوره   ها را بيمارها  همگاني مانند زلال 

يهنيات  »گيار    معاصر هم كشيده دده است( ارائ  كنيم. مجموع  ارن مخاطرات موهاب داكل  
دده و ارن احساس ناامني و ترس، ميون و صاور نماادرني تولياد كارده و       ا زده وحشتو « ناامن

اسااس تحليال   پرورا پيران در تحقيقي ك  بار ده است. آفررده و خود را در ارن ميون بازتوليد كر
سازد كا  در  است ارن نكي  را مطرك مي مين ادبي، تاررخي و فرهنگي انجام داده  سيصد محيوا

 دخصيت همعي اررانيان اسات  اصلي ها  رژگيواحساس ناامني ركي از  ،ددهتمام ميون بررسي
پيوسي  زندگي انسان ارراني را تادرد  ،ساز دائمي ياامنامل نوع ك  گوردپيران مي. (1388 ،)پيران

زندگي انسان ارراني و كليد درك تحاوكت    تررن مقول راهبرد  ،رو امنيت. از ارنكرده است
موقعيات  ئوپلييياک   مرباو  با     ،پاردار ا هبرخي از ارن ناامني ،زمين است. ب  اعيقاد پيرانارران

. با   باوده اسات  تادراد دائماي   معارض  در  بوم هموارهدر ارن مرزو زندگي ،يج درني ارران است.
و  هااار ساا   ناامني دائمي در ارران نادي از پاردار  حاكميت ارالت برا  بايش از   ،اعيقاد پيران

 .استگير  انواع تضادها و دكل ررانگروهنگ سراسر  و  1200بيش از   تجرب 
عادم  اسات احسااس    معيقدنيا ارران  معاصرپردازان ركي درگر از نسرر  (،1388) رانكاتوز

 ،ارراناي اسات. با  اعيقااد كاتوزراان      و هامع  اررانيان دخصيت  كننده يينتع و عامل اصلي ،يتامن
ارراناي   هاا  تااررخي هامعا    ورژگي ،بودن ومر؛ طلب هر؛و  نمدت بودكوتاه ،اسيبداد  بودن

در انسان ارراناي را   يتعدم امنك  احساس  هسيندا  كنندهها عوامل تعييني. ارن ورژگبوده است
در مقارس  با هوامع صنعيي  ،در ارران يتعدم امناحساس  ،. ب  اعيقاد كاتوزراننداآورده وهود ب 

 داند در آرندهاست رک ارراني نمي غربي بسيار محسوس و هد  است. او معيقد  رافي و توسع 
كند ارن مي . كاتوزران اسيدك رخ بدهد او ك  در زندگي محيمل استدور چ  اتفاقي  چندان ن 



 تمشه و شماره بيست ♦تم شسال ه ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     26

دارد و بار روحياات و    اررانياان وهاود   در زنادگي هما    ،بيني باودن و حاس نااامني   پيشغيرقابل
 ل  داك اران منطا  در هامعا    ،حاس نااامني   يجا  درني او،گذارد. با  اعيقااد   خلقيات آناا تأثير مي

 هاا  تااررخي نشاان   با اداره ب  مثاا   كاتوزران. «نشو  خورده تاسعي كن بخور  »  گيرد ك مي
تارس و نااامني    احسااس دادت   دهد ك  چگون  حيي پاددااهان نسابت با  موقعيات خاود با       مي

كناد كا    ماي  ادااره  ،پاددااه ممادوك حاافظ    ،آ  مسفار  «داه داجاع ». او برا  مثا  ب  كردند مي
 بااوهود كا    «دااه قاهاار  محماد » ،چناين هام  .كند را كور مي «امير مبارزالدرن»ها  پدر  چشم
را  «فراهااني  مقاام ميرزا ابوالقاسم قائم» صدراعسمش دهدمي ا  دسيورمسلكيدرورش  روحي 

 ،اعيقااد كاتوزراان   با   باود هرگاا خاون او را نررااد.     سوگند رااد كارده  ك  رغم آن   ؛ ب خف  كنند
. دادااي  اسااتچنااين پياماادها  گوناااگوني  ارااران دكراال و هاام   احساااس ناااامني در هامعاا  

نساام  حس بدبيني دادرد نسابت با  دولات و      .ركي از پيامدها  ارن وضعيت است رطوتفر افرا 
و ماردم را   هاررمن دولات را ا  كا  اران  اسات  او معيقاد . اسات نيا نادي از همين احسااس   ياسيس

نيا ركي از پيامدها  قدر ب   تن ندادن .ررش  در وضعيت احساس ناامني دارد، اهورامادا بپنداررم
 احساس است. ارن اصلي

اران   هاا  با  هاا  انيقااد  دادات،     تاوان مواها    ها  كاتوزراان ماي   درباره ابعاد مخيل  نسرر 
هاا    هاا، ناااع   هاا، غاارت   ها  مام تارر  ارران بوده است. هنگ دردگاه ك  ناامني ركي از ورژگي

و مطل  حكمرانان محلي و داهان بر هاان   وچرا چونمحلي و فقدان حاكميت قانون و سيطره بدون 
ا    كارده اسات. رحمانياان و هژبرراان در مطالعا      و ما  مردم همواره برا  ماردم ارجااد نااامني ماي    

دهناد كا     ها  خارهياان نشاان ماي    ها  سفرنام  روارت بر ي تكدرباره اسيبداد و انحطا  در ارران با 
عداليي، همواره ناامني در اراران وهاود    قانوني، اسيبداد و بي ادكا  گوناگون سيمگر ، بي يج درني

 (.1391دادي  است )رحمانيان و هژبرران، 
 وسا   چالب  تحليل محيوا  قررب ب    ر بررسي درگرد (1387) رادمحسنيان ماد همچنين 

دهاد  ماي . او در اران بررساي نشاان   پرداخي  استدر هاار سا  گذدي  وان دعر و ميون نثر فارسي در
است. اررانيان ب  دكرال   «فرهنگ سكوت»ن اررانيان ايمك  ركي از الگوها  حاكم بر ارتبا  انساني 

هماواره ركادرگر را با  ساكوت در برابار درگار  و        نيات مفقدان حس اعيمااد و ا  ازهمل مخيل  
 اناد. ماسكي ميفااوت تجاورا كارده    ررپودشزدر  پناان ددني خود و باهيناب از بيان مكنونات قل
دهد ك  ادبيات فارسي در تمام طو  تارر  بازتوليد و بازنمااري فضاا  تارس     محسنيان راد نشان مي

 و احساس ناامني در ارران بوده است.
هاا   باين اقاوام و گاروه   آمياا تااررخي    توان در روابط چالش تاررخي را مياحساس ناامني 



 27     بندي مسئله ترس و ناامني در ایران معاصر ترس و تجدد؛ صورت

 اقاوام، اراالت و عشاارر در اراران     ،تاا پايش از راک قارن گذداي      نياا نشاان داد.   ارران  در ساكن
ها برا  معيشت و ارتااق خود اغلب با   كردند. ارن گروهها  مسيقل زندگي ميگروه صورت ب 

ركي از وهوه زندگي  «فرهنگ غارتگر »ها  ميناوب تارر ،  در دورهافيادند. ر ميهان ركدرگ
ها و مردم احسااس امنيات و زنادگي در صالح و آراماش      رک از گروهرو هيچبوده و از ارن آناا

همعي در روسياها و دارها، وهود قشر و گروه ها  دسي حيدر نعميي، نااع دعواها  اند.ندادي 
 درگذداي  كناد كا    مي آندكلت بر  ،ها و افراد مسلح ب  قم  و چاقو و موارد  از ارن نوعلوطي

 اند.ها  مخيل  از امنيت اهيماعي برخوردار نبودهافراد ب  دكل
ها  مخيل  در سراسر تارر  پيشامعاصار اراران بار روك     در مجموع، ترس همواره با ددت

و ...(،  يساال  خشاک انسان ارراني سيطره دادي  اسات. فشاارها  طبيعات )سايل، زلالا ، طوفاان،       
ها  محلي و عوامل درگر تارس و   فقدان حاكميت قانون، كميابي، بيمار ، اسيبداد، هنگ، نااع

انساان ارراناي     الگاو  كاان مؤلف  ساخيار  و طبيعي تارر  و هامعا  اراران و    تصور ب ناامني را 
پذرر كردن در موقعيت ساخيار  ناامني و ترس، عموماً  درآورد. راهبرد انسان ارراني برا  زرست

كا  گرراا  از آن نادارد. از    « موقعييي م قادرر » صورت ب گراري و سازگار  با ناامني  نوعي تقدرر
دانست. تن دادن ب  ترس با توهي  درني « ترس تقدررگراران »ها  تاررخي را  ن ترستوا رو مي ارن

تداوم  حا  يندرعتر و  ها  ترس را آسان مبني بر تقدرر و قضا  الاي دانسين، زرسين در موقعيت
راهبرد انساان   رنتر مامساخت. مذهب و باورها  درني و ميافياركي،  و بازتوليد آن را ممكن مي

كا    طاور  هماان ها در سراسار تاارر  باوده اسات.      ها و ناامني پذرر كردن ترس را  تحملارراني ب
علام و   بار  يا  تكتادرر  اراده مواهاا  عقلاي و      خواهيم درد تناا در موقعيت معاصر اسات كا  با    

بناد  كاردن ناوعي     ها  همعي و تاال  بارا  صاورت    ها و ترس فناور  برا  كاسين از ناامني
با  ميااناي كا  هامعا       حاا   يندرعا گيرد.  رر  معاصر ارران دكل ميمدرررت عقلي در فضا  تا

، همچناان روركارد   ماناد  يباازم رافيا    ارران از دكل دادن نسمي دموكراتيک و كارآمد و توساع  
دود. ارن داسياني اسات كا  در اداما  بحاثم      ها  نيا بازتوليد مي ها و ناامني تقدررگراران  ب  ترس
 كنم. آن را روارت مي

 هاي تجددي مسلط . ترس2

پاردازان   ها  اهيماعي ترس توضيح دادرم، بسايار  از نسررا    ك  در مباح  چارچوب طور همان
هاا  دنياا  مادرن و سااخيارها  عيناي و       اند ك  ترس ركي از لاوازم و مؤلفا    مدرنيي  نشان داده

 در. ها  تاررخي تفاوت دارناد  ها  مدرن از هاات مخيل  با ترس ماد  آن است؛ اگرچ  ترس
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 دادرم.  هاا و تادرادها  هدراد مواها     ا  از فرصات با مجموعا  در ارران  ما موقعيت معاصر نيا
 معاصار  هامعا   .كارد  يادا پبروز    ارران ظاور وا  در هامع ها  تازهتضادها و چالش ،يج درني

 .(1395گير  كرد )راور ،  دروع ب  دكل 1200ها  سا از در ارران 
دهند كا  هامعا  معاصار راا ميجادد اراران        دناخيي نشان مي هم  تحقيقات تاررخي و هامع 

؛ 1389؛ آبراهاميااان، 1394و  1393انبادااي  از تحااوكت ساااخيار  و گفيماااني اساات )فاضاالي،  
هاا  سااخيار     چاالش  حاا   يندرعا هاا و   (. ارن تحوكت، پيشرفت1395؛ راور، 1394محمد ، 

( و درگار  1386كا  مارداا  بارمن )بِارمن،      طاور  هماان كارده اسات.   بارا  هامعا  اراران ارجااد     
همراه باا هماين موقعيات     ها هم اند، ماهيت پيچيده دنيا  معاصر  پردازان مدرنيي  نشان داده نسرر 
را در دوره « تجربا  گسسات  »دوگان  خير و در را بااروز  و بحاران اسات. ماا ناوعي       مند مسئل 

تجرب  گسسات   ك  رناكامل دده است و ن  « فرارند گسست»ن ارم؛ اگرچ  ن  ار معاصر طي كرده
 يكنش همب  معنا  انقا  كامل و نبود هرگون  تداوم است. تحو  تاررخي محصو  پيوند و باز  

 (.42  1377ميان گسست و تداوم است )ماهروران، 
ررن تا  ها  اخير اگرچ  مطالع  تجرب  تجدد و پيامدها  آن در اراران ركاي از اصالي    در ده 
اما هنوز از درادگاه تارس و    ،(1394محققان و رودنفكران ارراني بوده )فاضلي،   دسيور كارها

هاا  تااررخي درادرم، تارس      كا  در تارس   طاور  هماان ناامني، تجدد ارراني تحليل نشاده اسات.   
تاررخي از درون ساخيارها  سياسي، هغرافياري، اهيمااعي و اقيصااد  اراران تكاورن      صورت ب 

و ساخيار احساسي ب  درون فرهنگ ارران نفوي كرده اسات. در   الگو كاننوعي  صورت ب رافي  و 
گيار  نساام ادار  و گساير      ها  علم و فناور  و دكل پيشرفت يج درنيدنيا  ميجدد ارراني، 

ها  نااامني   ها كاهش رافي  و زمين  ها  تاررخي ارراني بخش، بسيار  از ترس ها  انضبا  فناور 
روز ترس را از ميان برده است. اما دو مالحس  مام در ارن زمين  وهاود دارد  نخسات   و ظاور و ب

را ناخودآگااه يهان همعاي ماردم      الگو كانها  تاررخي اررانيان در قالب  بخشي از ترس ك  رنا
در ارن هاان داار  داده    ك  رنادر دنيا  معاصر دار  دده اررانيان بازتوليد دده است و دوم 

سااخيار  تولياد و بازتولياد     طاور  با  ها  تازه تارس و نااامني داكل گرفيا  و      تانبوهي از صور
هاا  تااررخي    محققان ارن واقعيت ك  فرهناگ معاصار ماا تلفيقاي از مؤلفا      از دوند. بسيار   مي

؛ رهااري،  1379اند )ثالثي،  ها  مدرن است، تأكيد دادي  مؤلف  عالوه ب دامل درن، سنت و زبان 
اراران باسايان،   »(. ب  تعبير فرهنگ رهااري  1370؛ سرو ، 1390دارگان، ؛ 1394؛ خليلي، 1391

پدر و مادر و دوران معاصر، خود ما هسييم و سنت هم اسطوره  ،پدر و مادربارگ، دوره اسالمي
مصداق با  دااخ  نشساين و بان      وگرن  ؛توان و نبارد غافل بود نمي رک يچه. از ستخانوادگي ما
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هماين دايوه   « مشكل  هورات اررانياان  »(. رهاري معيقد است 39  1391رهاري، ) «دورم برردن مي
ام، اماا نا  باا روارياي كا  او از اران        . در ارن زمين  باا او هام عقياده   هاست فرهنگتلفي  ددن ارن 

احسااس   ازهملا  تااررخي    الگوها كانكند، بلك  از ارن نسر ك  برخي از  گراري ارائ  مي تلفي 
داار  داده اررانياان تولياد و      و داار  و كاالن  « هاا  معاصار   زرسات هااان  »ناامني و ترس در 

دود. رعني تجدد ارراني خود مولد ادكا  تاازه و هدراد تارس داده      بازتوليد دده و همچنان مي
 است.

هاا  آن   از نسر نوع و محيوا و زمين  ،امروز ارران  احساس ناامني در هامع  ،دردگاهاز ارن 
 ،اران درادگاه   بار اسااس   دارد. ساخيارها  تجادد ارراناي  هدرد است و ررش  در  ا  كامالًپدرده

 نااامني را تولياد   ن،ساخيارها  سياسي، اهيماعي، اقيصاد  و فرهنگي هدرد ب  اداكا  گونااگو  
چناد فرارناد    صاورت  با  در اراران،   ازهمل ، توسع  درحا معاصر ددن در تمام هوامع  ند.نمارمي

و  ملاات، صاانعيي داادن - گياار  دولاات دن، ملااي داادن رااا دااكلساااخيار  دااامل دااار  داا
(. تحوكت اقيصاد  و صنعيي در هامعا   1385ددن بوده است )برگر و همكاران،  يکبوروكرات

هاا    ورژه اكيشاف نفت و صادرات معادن و ماواد خاام، باعا  افااارش سارمار       معاصر ارران، ب 
تغييار   ياابي مابعاد كم ي پيشامعاصر با  هامعا    ماد  و رون  اقيصاد  دده و ارران از هامع  كمياب

ها مانند قحطي را از ميان بارده اسات. اماا     ها و ناامني كرده است. همين امر زمين  بسيار  از ترس
ها  اقيصاد  و اهيمااعي داكل    ، در هامع  معاصر ارران ادكا  ساخيار  از نابرابر حا  يندرع

فاارش نابرابرها موهب ردد چشامگير احسااس   دهند ك  ا گرفي  است. تحقيقات ميعدد نشان مي
(. در 1385؛ كرامياي،  1388؛ نورادنيا،  1388ناامني در دارها  مخيل  ارران دده است )بياات،  

دهام كا  هار راک از      هاا  تحقيقااتي موهاود نشاان ماي      داده بار  ي تكفشرده و با  صورت ب ادام  
اد باباود  و نوسااز ، زمينا     فرارندها  معاصر ددن ضمن كمک ب  تغييار هامعا  اراران و ارجا    

 ها را ارجاد كرده است. ها و ناامني ا  از ترس گير  ادكا  تازه دكل
تررن عامل تحو  ساخيار  اراران در دوره   توان بنياد  دار  ددن را مي :هايشهريترس

هاا  داار     (. مطالعاات نسار  داردناساان و نسررا     1394و فرارند معاصر دانسات )محماد ،   
مني بادد اعامل توليد احساس ترس و نا رنتر مامتواند  اند ك  دار معاصر مي نشان داده وضوك ب 

تجادد و زنادگي    ارران ضمن برخاوردار  از مواهاب   هامع  معاصر، در دوره(. 1387)صالحي، 
نياا در اماان نباود. گساير  دارنشايني، پيادارش و        آنمخارب   دار  و دارنشيني از تاأثيرات 

اراران     داار  و فرهنگي در هامع  اعيو تحوكت اهيم و هدرد دار  سطميو گسير  طبق 
فقر و محروميت، ناابرابر    ،ها  اهيماعي، بيمار ار كگير  ادكا  نورني از باهدكل موهب
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 فرهنگي دد. اهيماعي، تضادها و تعارضات اهيماعي و
حكارات از نقاش داار  دادن و گساير        مناد  نساام تعداد پردمار  از تحقيقات تجربي 

؛ 1396دارها در توليد و بازتوليد ادكا  گونااگون احسااس نااامني دارناد )ميااني و همكااران،       
؛ هعفاار ، 1391زاده،  ؛ لاساااري1392؛ هاااانگير  و همكاااران،  1394دااربييان و همكاااران،  
راا  و همكااران،   ؛ محساني تبر 1391فار و همكااران،    ؛ هاداميان 1397مسگرزاده و ميرزاخاني، 

هاا  داار  در اراران اماروز را نشاان       هاا و نااامني   (. ارن تحقيقات ابعااد گونااگون تارس   1390
 دهند. مي

دهند زنان بايش از ماردان در داارها  اراران      تحقيقات تجربي نشان مي هايجنسيتي:ترس
حيااي در دااار تاااران كاا  « ناااامني هنسااييي»كننااد. اراان احساااس  احساااس ناااامني و تاارس مااي

(. داارد  1396ميجددتررن دار ارران است نيا وهاود دارد )بياات،    حا  يندرعو  تررن رافي  توسع 
اناد اماا تالقاي داار و هنسايت در اراران        هميش  تارر  زنان با نوعي احساس ناامني مواها  باوده  

ا  معاصر است. با توه  ب  گسير  چشمگير حضور زنان در دارها در ارران معاصر، كا    پدرده
ام، مسائل  امنيات زناان در     ( تعبيار كارده  1396ر مطالع  از آن ب  زنان  دادن داار )فاضالي،    من د

ا  ك  ما از نسر تاررخي هرگا با آن مواه  نباودرم.   دارها اهميت زراد  پيدا كرده است؛ مسئل 
ا  در زمين  امنيت زنان در دارها انجام دده اسات   ها  اخير تحقيقات گسيرده رو، در سا  از ارن

هاا  مخيلا     دهناد كا  داارها با  داكل      ( و هم  ارن تحقيقاات نشاان ماي   62  1394)فالحيي، 
؛ هااانگير  و  1396كنند )اكبار  و همكاار،    احساس عدم امنيت و ترس را برا  زنان توليد مي

؛ بمانياان و  1385؛ عليخواه و همكاران، 1390؛ نياز  و همكاران، 1390؛ گلي، 1392همكاران، 
؛ ناادر  و همكااران،   1392؛ احماد  و همكاار،   1388نوروز  و همكااران،   ؛1388همكاران، 

اران تحقيقاات، نيماي از زناان هنگاام تاردد در داار احسااس امنيات ندارناد            بر اسااس (. 1389
ها  فرد  زنان تأثير ندارد و هم  زناان اران    ( و در ارن زمين  ورژگي1385)عليخواه و همكاران، 

هاا    ( اگرچا  گااار   91-106  1391پور و همكااران،   ند )دارعكن احساس ناامني را تجرب  مي
هاا  اهيمااعي و فرهنگاي بااكتر در مقارسا  باا زناان دارا          دهند زنان با سارمار   ميعدد نشان مي
 (.1390كنند )نياز  و همكاران،  تر كمير احساس ترس را تجرب  مي سرمار  پارين
گير  و  و ساخيار  دنيا  معاصر، دكل ركي درگر از فرارندها  بنياد  هايايااي:ترس

گيار  دولات    ها  ملي است. در ارران دولت ملاي در معناا  معاصار آن باا داكل      توسع  دولت
كا  در   طاور  هماان رساد.   پالو  آغاز دد؛ اگرچ  تبار آن ب  دوره قاهار و انقالب مشاروط  ماي  

توانناد ركاي از    يهاا  ملاي نياا مانناد داارها  معاصار ما        ها  نسر  نشان دادرام، دولات   بح 
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 هدراد  مركاا   تدولها  مولد ناامني و ترس در هامع  بادند. در ارران معاصر  مادين رنتر مام
انگياا  بارا  خلا     داگفت  قادرت  ،كنيار  و نساارت  بارا    دست راافين با  توانااري هدراد     اب

دولت اران امكاان را رافات     ،مثا  برا  .كسب كردفرهنگي و سياسي  ،ها  اهيماعيمحدودرت
سااز   ركساان هاا  بادادات و درماان،    . برناما  دخالات كناد  ك  در مادرررت بادن دااروندان    

هاا  هارگاه اقوام و اقليتمحدودرت  ساز  زبان و كاهش نفوي وپودش و لباس، همگنالگوها  
 ،ران دارارط  ا دراهيمااعي و فرهنگاي بارا  دااروندان باود.       تنگناهاا  مصادر  ارجااد   ازهمل 

احساساي كا     ؛دندرو دا روب احساس ناامني فرهنگي و اهيماعي  ا  هدرد ازبا تجرب داروندان 
پيادارش دولات    ،رو. از اران داده اسات  ندرت در تارر  و فرهنگ ارراناي مشااهده   ب  درگذدي 

 .گشات اراران    احساس ناامني در هامع  ميفاوتي ازنوع  ظاورضمن تقورت نوعي امنيت باع  
 .دد رلتبددولت خود ب  رک تناقض فرهنگي در هامع   ،ارن امر   يج درني

 «دزد  دولياي »ا  با  ناام   پدراده  ،از مشاروطيت  پايش ك  تا  است( معيقد1388) كاتوزران
از  عبااارت اسااتاراان پدرااده كاا   او،باا  اعيقاااد  خااورد.نمااي باا  چشااماررانااي  در هامعاا هرگااا 
مناسبات سياسي و اهيمااعي هدراد      يج درني ،  ادكا  گوناگونانداز  ب  اموا  دوليي بدست

ا  هامعا  »اراران   هامعا   كا   ريازآنجاا  ،كاتوزراان  .آماده اسات   با  وهاود  دولت ملي در اراران  
با    داود،  مي ولييي در نسام ادار  و سياسيئمقام و مس ك  دارا هنگامي د،فر ،است «مدتكوتاه
 .«خود را ببندد بارِ» قرار داردي ك  در ارن هارگاه در مدت در تال  است تا عاميان  يرتعب

مدرنيي  با دكل دادن نوعي سامان و نسام مبيناي بار قاانون و ارجااد       :يکب سوکراتهايترس
ها غلب  كند. اران وعاده دنياا  معاصار      ها و ناامني ها و اضطراب تواند بر ترس سازمان عقالني مي

گيارد و در غيار اران     رن وعده كامياب بادد، امنيات داكل ماي   است. اما ب  ميااني ك  در تحق  ا
توانناد با  ماداين مولاد تارس و نااامني تبادرل         ها  بارگ و همگاني مدرن ماي  صورت سازمان

سازمان و مدرررت در ارران است  ٔ  ين درزمها  بنياد   دهنده چالش دوند. مطالعات ميعدد نشان
ها نيست اما نكي  مورد نسار اران اسات كا       (. در ارنجا مجا  تشررح ارن چالش1391فرد،  )داناري

ها و ديوه فن اداره هامع  نقش مامي در دكل امنيت و همچناين احسااس    نحوه عملكرد سازمان
كا  در اراران همچناان مناافع و      كننده ارن اسات  امنيت در هامع  امروز ارران دارد. تحقيقات بيان

(. ارن امر ب  معنا  اران  1379ها بر مصالح همعي اولورت دارد )معيدفر،  مصالح فرد  در سازمان
و اداكا   « فراگير  احسااس اهحااف  »ها همواره نوعي احساس ناامني نادي از  است ك  سازمان

ن مواناع ماماي در راه   (. همچناي 1391كنناد )محماد ،    را توليد مي« تبعيض سازماني»گوناگون 
(. ميأسفان  روند احسااس اهحااف   1387كند )عبدالاي،  مي رجاداگراري و حاكميت قانون  قانون
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آن، احساس ناامني ساازماني و داغلي نياا روبا  افااارش باوده        تبع ب در ده  اخير افاارش رافي  و 
 (.1396، همكاراناست )بسطامي و 

دولياي  هاا    ارجاد امنيات توساط ارگاان   هد ك  د همچنين تحقيقات تجربي ميعدد نشان مي
طبيعياً نحاوه عملكارد    .(1391پور و همكاران،  )دارع رابط  معنادار  با احساس امنيت زنان دارد

تواند برا  احسااس امنيات    ها  انيسامي و امنييي مانند سازمان پليس و نيروها  مسلح مي سازمان
ارين بودن اعيماد مردم ب  پليس، عدم دهد پ ان ميكننده بادد. پژوهشي تجربي نش در هامع  تعيين

ماوز  دااروندان در راسايا     آباا ماردم و عادم     برخاورد آگاهي پرسنل با  دارك وظاار  در    
پاارين باودن ميااان     (.1384، )انصاار  است موانع مشاركت مردم و پليس  رنتر ماممشاركت از 

در تعاامالت زنادگي روزماره      كنش اهيماعي ها باع  كند  ب  سازمان عيماد و احساس امنيتا
در ساطح  دهاد   (. مطالع  درگر  نشان ماي 1390)نياز  و همكاران،  داروندان ارراني دده است

، زلال ، سايل و سايون   يسال خشکكالن، ساخيار كلي هامع  و ارمن بودن آن از هنگ، قحطي، 
غفاار  و  ) دهناد  يدر افراد داكل ما  را  «ساخيار كالن احساس امنيت» ،ساخيار سياسي حكومت

 ).1388دالي،  صفر 
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ا  داد.   هاا  رساان    ها  ما نيا تارس  ا  و ورود ارران ب  ارن هاان، ترس گير  هاان رسان  با دكل
دهاد   در اراران نشاان ماي    در امنيات ملاي و عماومي   هاا   كااركرد رساان   و نقاش  ا  در زمين   مطالع 

(. فراتحليال  333  1396)بيات، « هسيندها  رسان  ،امنيت اهيماعي و مليكننده  تعيينعامل  رنتر مام»
در اراران نياا اران گاااره را تأرياد      « احسااس امنيات اهيمااعي   »تمام تحقيقات انجام دده در زمينا   

در اراران اسات؛   « احساس امنيات »كننده در زمين   تعيين يرميغتررن عامل و  كند ك  رسان  كليد  مي
(. همچنين تحقيقات تطبيقي نشاان  1388رگر هم تأثيرگذارند )بيات و همكاران، د ييرها تغاگرچ  
وهاود نادارد و آنااا با  راک انادازه       « احساس ناامني»دهد ك  تفاوتي ميان روسيا و دار از نسر  مي

هاا چاون فراتار از مرزهاا  هغرافيااري       ، رساان  درگر يانب ب (. 1390كنند )زرار ،  احساس ناامني مي
توانند ب  رک ميااان احسااس امنيات راا نااامني       دان بر سر هم  گسيرده است، مي و سار  نفوي دارند
توانناد با     ها بيش از هم  عوامل اهيماعي، اقيصاد ، سياسي و فرهنگي مي رسان  ك  رناارجاد كنند. 

كا  الگاو راا سااخيار احساساي       اسات  ران اكننده  بيان واقع ب ها  ما دكل دهند،  ها و اضطراب ترس
اران الگاو گساير  پيادا      سرعت ب تدرر  را دارد  هدرد  از مقول  ترس در ارران دكل گرفي  و ب 

 كند. همين تحو  بنياد  است ك  بارد مبنا  فام مقول  ترس در هامع  امروز ارران قرار گيرد. مي
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 ددن يهاان»و  1«ا  ددن رسان »ها  اخير در فرارند  هامع  ارران همانند سارر هوامع در ده 
ها در ارران نيازمند ارائا  دااهد و دليال نيسات، زرارا       قرار گرفي  است. فراگير  رسان  2«فرهنگي

رسان  امروزه در اميداد اندام هر داروند ارراني دده است. نياز ب  رسان  امروزه مانند نياز با  غاذا   
. پيمارشاي در ساياده ساا  پايش در مياان      و آب از همل  نيازها  حياتي مردم اراران داده اسات   

از ترهيحاات ماردم اراران اسات     « ها رسان دسيرسي آزاد ب  »دهد ك   نوزده اسيان كشور نشان مي
هاا    وراژه دابك    هاا  اهيمااعي و با     (. در ارن ده سا  اخير نياا گساير  دابك    1384)فاضلي، 

اناد. درهام تنيادگي و     ا داكل داده موبارلي مانند تلگرام نوعي انقالب ارتباطي در هامع  اراران ر 
وابسيگي انسان ارراني ب  ارتباطات و رسان  چنان عمي  دده است ك  ارجااد محادودرت بارا  او    

دود. من ارن وابسايگي   ها  گسيرده اهيماعي ميان مردم مي موهب واكنش معموكًدر ارن زمين  
 ام  نوعي آلر   تلگرامي توصي  كرده همچون

پذرر كردن موقعيت كنوني خود با اداكا   رن معناست ك  ما برا  زرستآلر   تلگرامي ب  ا
ا ، موباارلي، مطبوعااتي راا ارتباطااتي كا  از طررا  ارنساياگرام،        گوناگون ارتباطاات رساان   

ب  درمان را تسكين بخشايدن موقات    ينوع ب كنيم، ها  موبارلي برگاار ميبوك و دبك فيس
ا  برا  آناا ها زرسين در فضاا   چاره فعالًپردازرم ك  كمبودهاري ميها را نواقص و بحران

با   ارم. قطع كردن ارتبا  ماا از فضاا  تلگارام راا فضااها  ارتبااطي مانناد آن        ارتباطي نيافي 
نوعي قطع كردن دارو را غذاري است كا  ماا با  كماک آن تعااد  روحاي، رواناي و          معنا

هاا  هسام،   كردرم. باا قطاع اران ارتباطاات، واكانش     مي طور موقت حفظعقالني خود را ب 
دود؛ نارضاريي، اضطراب، تناااري، احسااس خفگاي، ساركوب و     روك و روان ما آدكار مي

ا  از احساسات منفي در يهنيت همعاي  عداليي و اهحاف و ادكا  پيچيدهنوعي احساس بي
گاورم؛ ناوعي تشاورش    ماي ماي  كند. من ب  اران وضاعيت آلار   تلگرا   هامع  غليان پيدا مي

تلگرامي را اضطراب وهود  نسبت ب  موقعيت اكنون ما، چيا  ك  هنگام صحبت كاردن از  
 آراد ماي  با  وهاود  هاا  موباارلي   ها و فيليررناگ دابك   قطع ارتبا ، پارازرت، كنير  موبارل

 .(1397)فاضلي 

عاي و فارد  انساان    كند كا  تماام ابعااد زنادگي هم     ا  دده ارجاب مي ارن موقعيت رسان 
ا  ددن درك كنيم. ارن  ها  او را در چارچوب رسان  ها و ترس ها، اضطراب رن  ازهمل ارراني 

اراران را بادون در    ازهملا  توانيم موقعيت ترس و ناامني در هاان امروز  واقعييي است ك  ما نمي
                                                                                                                                               
1. Mediatization 

2. Cultural globalization 
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رگار ماا باا    ا  ددن هامعا  و فرهناگ توضايح دهايم. بودرراار معيقاد اسات د        نسر گرفين رسان 
رسايده اسات؛    1«فراواقعيات »( و عصار  1386روبارو هساييم )بودرراار،    « دماان امار واقعاي    سپيده»

عصر  ك  واقعيت اهيماعي صرفاً برساخيي زباني و اعيبار  است. ب  اعيقااد بودرراار و بسايار     
باا   هاا  سااز   ي داب كند و مياان اران    مي 2ساز  ي دبپردازان پسانوگرا، رسان  فراواقعيت را  از نسرر 

 هاارش  سااز   ي داب هاان واقعي هيچ نسبت واقعاي وهاود نادارد. رساان  در سااخين و آفاررنش       
خواهم با تمام بنيادها  نسر  اندرش  بودررار همادلي و   دارد. در ارنجا نمي« ارهاع-بنياد  خود»

دهناد.   شان ماي زندگي ما را ن تاروپودها در  ها  بودررار عم  نفوي رسان  همراهي كنم اما اندرش 
ا  داده نيسات. در فضاا  اماروز ،      هدابافي  از درگر امور در اران هااان رساان     هم تافي ترس 

و  داار  كالندهد، تناا ساخيارها  عيني و ماد  دار،  آنچ  ما و احساس ترس در ما را دكل مي
هاا،   ك هاا، داب   نسام ادار  نيست، بلك  انباوه نمادهاا، تصااورر و گفيارهااري اسات كا  از رساان        

دود  ها و درگر فضاها  نمادرن توليد و ترور  مي ها، فضاها  مجاز ، مطبوعات، كياب ماهواره
سازد. اكنون ما اررانيان نيا مانناد درگار هواماع با       و يهن و زبان و احساس ما را درگير خود مي

ارد  هامعا   ارم؛ دنياري ك  القااب گونااگون د   ا  دده، درجييالي و مجاز  وارد دده دنيا  رسان 
هاا،   هاا، اضاطراب   آمياا. تارس   و هامعا  مخااطره   بين ، هامع  سراسرمحور دانشا ، هامع   دبك 
ها  ما مردم ارران مانند سارر هوامع ميأثر از ساخيارها  هدرد در حاا  تغييار    ها و ناامني نگراني
 است.

چگاونگي   هاا و  تحقيقاتي تجربي پردمار  در زمين  رواباط مياان احسااس امنيات و رساان      
دهناده تاأثير    ها در داارها  مخيلا  اراران انجاام داده اسات و هما  آنااا نشاان          عملكرد رسان 

؛ 1396؛ ميااني و همكااران،   1397ها در ارن زمين  هسيند )هعفر  و همكاران،  كننده رسان  تعيين
تارس  احسااس  ارن تحقيقاات   بر اساس(. 1387؛ بيات، 1393؛ پور و همكاران، 1394مصطفو ، 

داود.  ماي  خوبي مشااهده اخير ب   رک را دو ده  ا  دده در رسان  بسير اهيماعي و فرهنگيدر 
اسات و  « امنيات عيناي  »و « احساس امنيات »ميان  تأمل قابلفاصل  »دهند ك   ارن مطالعات نشان مي

اهيماعي، اقيصاد  و فرهنگاي در ارجااد و گساير      يرها ميغارن مسئل  خود ب  نقش و هارگاه 
رعني توها   « پرداخت رسان »دهد  (. بيات نشان مي39  1388)بيات، « استاس ناامني مربو  احس

دااروندان و  « فضاا  يهناي  »گيار    ساز  خبرها  مربو  با  هارائم در داكل    كردن و برهسي 
گذارد و عامل رساان  در مقارسا  باا عوامال      گسير  و تشدرد احساس ناامني آناا عميقاً تأثير مي

                                                                                                                                               
1. Hyperreality 

2. Assimilation 
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 (.53)همان، « گذارد تأثير را در احساس ناامني مي بيشيررن»درگر 
ا  در ميان دارها  محروم و كامالً سنيي ارران مثال اسايان چاارمحاا  و بخيياار       مطالع 
هاا همبسايگي    دهد ك  ميان احساس امنيت در بين هوانان و مياان اعيماد آنااا با  رساان     نشان مي

دهاد بيشايررن    (. تحقيقات نشاان ماي  1396ان، معنادار و عميقي وهود دارد )دكربيگي و همكار
ها  اهيمااعي بار    ورژه دبك  ها  تصورر ، ب  ها  چاپي و مطبوعات بلك  رسان  تأثير را ن  رسان 

 (.1396مياان احساس امنيت داروندان دارند )مياني و همكاران، 
بار زنادگي    تار   كنناده  ياين تعها  مجاز  و درجييا  امروزه نقاش   ها، رسان  در ميان رسان 

تعداد كاربران ارنيرنت در ارران حادود  فرد  و اهيماعي ما دارند. با در نسر گرفين ارن واقعيت، 
دهناد كا  فضاا  مجااز  تاأثيرات گسايرده و        انبوه تحقيقات تجربي نشان مي 1است، درصد 57

، ؛ عااملي و همكاار  1390عميقي بر تمام ابعاد زندگي داروندان ارراني گذادي  است )حكيماي،  
1391.) 

هاا  تحقيقااتي و تجرباي موهاود      هاري اداره كردرم كا  دربااره آنااا داده    تا ارنجا ب  ترس
ها  فرهنگي و اهيماعي گوناگوني مواها  اسات كا     است؛ اما هامع  ارران با مخاطرات و تنش

نيسات. بارا     ياردر اخيدرباره آناا از نسر نوع نگر  عاطفي مردم اطالعات تجربي و تحقيقاتي 
دادت افااارش رافيا  اسات. اران       در اراران با    محيطاي  رسات زها  اخير مخاطرات  مثا ، در ده 

ا  دارد ك  دامل بحران آب، هوا، فرسارش خاك، گساير    مخاطرات، ابعاد وسيع و هم  هانب 
در برخاي منااط  مانناد سيسايان و      يساال  خشاک هاا،   هاا و تااكب   دادن درراچا    ها، خشک بيابان
هاا    و بحاران  دارها يان، فرسارش خاك، بحران رراگردها، بحران آلودگي هوا در كالنبلوچس
داان   هاا بار رو  نگار  و احسااس ماردم از آرناده       است. طبيعياً ارن بحران محيطي رستزدرگر 

رو  سازد. از اران  گذارد و آناا را نسبت ب  آرنده و حيي اكنون نگران و هراسان مي عميقاً تأثير مي
ها  هامع  معاصار ماا دانسات. اگرچا       تررن ترس را ركي از هد  محيطي رستزها   بارد ترس

، در تماام طاو  تاارر  هراساان بودناد، اماا       يساال  خشاک مردم ارران در اغلب نواحي در زمينا   
گيارد.   را دربر مي زرست يطمحتر دده است و هم  ابعاد  كنوني گسيرده محيطي رستزها   ترس
را افااارش   زرسات  يطمحا ، تارس آگااهي ماا در زمينا      محيطاي  رستزا  ها با انيشار خبره رسان 
 دهند. مي

                                                                                                                                               
 2016ارنيرنت ورد اسياتا، . 1
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 گيري نتيجه

هاري ارائ  دده از ادكا  گونااگون   توانيم ب  ارن پرسش بپردازرم ك  با توه  ب  روارت اكنون مي
تاوان از كليات هامعا  معاصار اراران در مقارسا  باا اراران          ترس در ارران معاصر چ  اسينباطي مي

هاا را   دوار در زرر اران اساينا   فارست صورت ب اصر از منسر ترس و مخاطرات آن دادت؟ پيشامع
 دهم  توضيح مي

طي دو سده گذدي  ارران درگير گفيمان تغيير از هامع  پيشامعاصر با  موقعيات معاصار      -
بوده و هامع  معاصار اراران باا موقعيات پيشامعاصار  تغييار كارده اسات. تارس ركاي از           

 فيمان تغيير بوده است.ها  ارن گ مؤلف 

« خان  سنيي»گير  و گسير  گفيمان تغيير، ساخيار عاطفي هامع  ارران از  در فرارند دكل -
دده است )برگر « خانمان يهن بي»و پيشامعاصر  بيرون آمده و ب  تعبير پيير برگر، درگير 

. (. تارس ركاي از ابعااد مسائل  عواطا  در هامعا  معاصار اراران اسات         1385و همكاران، 
تاوان گفات اراران معاصار درگيار       ا  مي تررن كر  خانماني يهني در عمي  ارن بي يج درني

 ا  معاصر است. نوعي ترس وهود  و هسيي دناخيي است. ارن نوع ترس پدرده

تاوان آن را با  خلقياات راا      ترس در ارران معاصر امر  ساخيار  و اهيماعي اسات و نماي   -
 روحيات فرد  مردم ارران تقليل داد.

اناد و   ها و تحقيقات ما را از مخااطرات و تادرادها  هامعا  آگااه كارده      ها، دانشگاه رسان  -
در ارران دكل گرفيا  اسات. اران تارس آگااهي      « ترس آگاهي اهيماعي»نوعي وهدان را 
ا  از فرارند تجدد ارراني است. هامع  از طرر  ارن ترس آگاهي راه خاود را   اهيماعي پاره

كناد و باا افااودن بار آن، حساسايت       ات و تادرادها دناسااري ماي   برا  مواها  با مخااطر 
ها  اهيماعي نسبت ب  مخاطرات افاارش رافي  و زمين  اهيماعي برا  مدرررت و كنير  ترس

دهد تا ما بيشير توها    دود. كارورژه مثبت ترس در هامع  ارن است ك  امكان مي فراهم مي
 آن آگاه دورم. وروز حا كنيم و از محيط و 

ورژه گسير  و سيطره فضا  مجاز ، احساس ترس دادت زرااد     ها، ب  ا گسير  رسان ب -
رافي  است. از ارن نسر، ارران با موقعيت پيشامعاصر  ك  تارس امار واقعاي و تجربا  داده      

 بود، تفاوت كرده است.

، ترس در هامع  معاصر ارران ماهيت هااان محلاي پيادا    ددن يهاانبا گسير  فرارندها   -
. از ارن نسر، اراران باا موقعيات پيشامعاصار  كا  تارس در آن ماهيات محلاي         كرده است

 دادت تفاوت كرده است.
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ها  طبيعي پيشامعاصر مانند وبا و قحطاي در هامعا  معاصار اراران تماام داده اسات،         ترس -
هاا محصاو     اران تارس  دارد، همچنان نقش مامي در توليد ترس  محيطي رستزها   ستر

 ها و فرارندها  هااني هسيند. فناور  ،ها كژكاركردها  دولت

ها در هامع  معاصر ارران ادكا   ها  اقيصاد ، اهيماعي، فرهنگي و سياسي دولت سياست -
 گوناگون ترس را توليد كرده است.

دهد ك  در هامع  معاصر ارران در مقارسا  باا هواماع غرباي،      مرور تطبيقي مباح  نشان مي -
هاا  ناكارآماد  نساام     ادرن نشادن قاانون و چاالش   عامل توليد ترس دولات، ناا   رنتر مام

 ادار  است.

« هاا  داار    تارس »، داارها  كاالن در مقارس  با اراران پيشامعاصار، باا گساير  داارها و       -
ا  و غاارت   هاا  قبيلا    اند. در ارران پيشامعاصر، هنگ دده« ها  عشارر  ترس»هارگارن 

تارس بودناد، اماا در هامعا      كردن و فقر و فالكت و ظلام و سايم مالكاان، عوامال تولياد      
 حاا   يندرعا اناد.   دادت كااهش رافيا     معاصر ارران اران اداكا  تارس از مياان رفيا  راا با        

ا  از نااامني و چاالش ارجااد     اداكا  گسايرده    دار كالنسازوكارها  زندگي دار  و 
 كنند ك  مولد ترس هسيند. مي

هسااييم    واع تاارسهااا  گوناااگون اناا در هامعا  معاصاار ارااران داااهد درهاام تنياادگي كرا    -
هاا  در حاا  ظااور مجااز  و      هاا  داار  مسالط و تارس     رافي ، تارس  ها  رسوب ترس

پذرر كردن زندگي كهارم باراد تاال      درجييا . هامع  معاصر ارران در تال  برا  زرست
ساازد. ساازوكار    كان  رشا  رها چيره دود؛ اگرچ  هرگا آناا را نيوانسي   كند تا بر ارن ترس
 رران را بارد در ارن تال  و همچنين ديوه درهم تنيدگي ارن س  كرا  تارس  پوراري هامع  ا

 دانست. يترس آگاهو 

ا  درباره ضرورت و چراراي توها  با  مقولا  تارس با  پاراان         ارن مطالع  را با بيان مالحس 
برم. اگر مالحسات اسينبا  و ارائ  دده در ارن مطالع  درباره ترس و تجادد در اراران معاصار     مي
كامال تارس و مخااطره را از هامعا       طاور  با  تاوان   قابل قبو  بدانيم، ب  گمان من اگرچ  نماي را 

تاوان از راه اصاالك بنيادهاا  اقيصااد ، اهيمااعي، سياساي و فناورانا          كان كارد، اماا ماي     ررش 
ا  برا  مواه  سازنده و خالقان  با مخاطرات دادت. اولررش بِک معيقد بود كا    ها  تازه امكان
كنايم نگااه    ا  كا  در آن زرسات ماي    ب  مخاطرات هااان و هامعا   « دفافيت»ال  كنيم با بارد ت

ها و مخااطرات   بينان  از ترس چيا  نيست ها سخن گفين واقع« دفاف دردن»كنيم. مراد بِک از 
امروز. واقعيت ارن است ك  از ترس و خطر سخن گفين تاا حادود  دداوار اسات، زرارا چناين       
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تواناد   كنم ك  ارن سخن ميشل فوكو مي كنيم. اما گمان مي ا بازتوليد ميرود ك  ترس ر گمان مي
 پذرر كردن سخن گفين از ترس بادد. راهنما  ما برا  فام

خطرناك اسات   ياچ هم خواهم بگورم بد است، بلك  مي ياچ هم خواهم بگورم ك  من نمي»
خطرنااك اسات، پاس هماواره باراد كاار  كارد.         ياچ هم و ارن دقيقاً معاد ِ بد نيست. اگر 
هاوري بدبينانا     مباارزه  -تفاوتي، بلك  برعكسِ با  راک باس   بنابرارن موضعِ من ن  ب  رک بي

ك  باراد هماواره انجاام دهايم، تعياينِ       سياسي -كنم انيخابِ اخالقيدود. فكر ميرهنمون مي
 (.461-462  1390فوكو، ) «خطرِ اصلي است
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