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چکیده
تحـوالت نظامى ـ  امنیتـى سـال هاى منتهـى بـه جنـگ جهانـى دوم تـا اوایـل دهـۀ 60 میـالدى 
نه تنهـا تأثیـرات شـگرفى بـر سـاخت و رشـد علـوم طبیعـى و فناورى هـاى مـدرن داشته اسـت، 
بلکـه نقـش به سـزایى در شـکل گیرى و تحـول گرایش هـاى مختلـف علـوم اجتماعـى نیـز ایفـا 
کـرد. تأثیـر نیروهـاى نظامـى بـر علـوم اجتماعـى در سـال هاى جنـگ سـرد بـه اوج مى رسـد و 
سـپس در سـال هاى بعـد روندهاى جدیـدى از ارتبـاط میان نهادهـاى امنیتى با علـوم اجتماعى 
برقـرار مى شـود. ایـن مقالـه به دنبـال تبیین این مسـئله  اسـت کـه علـوم اجتماعى در سـال هاى 
پـس از جنـگ جهانـى دوم چـه رابطـه اى بـا نهادهـاى امنیتى برقـرار کـرد و این رابطـه تاکنون 
چگونـه متحـول شـده و چـه تأثیراتـى بـر سـاخت علـوم اجتماعـى نهاده اسـت؟ بـه ایـن  منظور 
کتـاب دانـش ارتباطـات و جنـگ روانـى اثر کریسـتوفر سیمپسـون به عنـوان نقطـۀ  آغازین بحث 
انتخـاب شـده و یافته هـاى وى درخصـوص نقـش تعیین کنندة برنامـۀ جنگ روانـى دولت آمریکا 
در شـکل گیرى دانـش ارتباطـات مـدرن به عنوان یـک مطالعۀ مـوردى در زمینۀ رابطـۀ نهادهاى 
امنیتـى بـا علـوم اجتماعى اسـتفاده مى شـود. در ادامه این رابطه در عرصۀ وسـیع ترى بررسـى و 
تحلیـل مى گـردد و سـه دورة اصلـى در ایـن رابطـه شناسـایى و تبیین مى شـود. سـپس تأثیرات 
روابـط نهادهـاى امنیتـى بـا پژوهشـگران بـر سـاخت علـوم اجتماعـى در قالـب 5 تأثیـر کلیدى 
بررسـى مى شـود. در پایـان توصیه هـاى بـراى ارتقـاء رابطـۀ نهادهـاى امنیتـى در ایـران بـا علوم 

شده اسـت. پیشـنهاد  اجتماعى 

کلیدواژه
نهادهـاى امنیتـى، ارتباطـات، جنـگ روانـى، سـاخت علـوم اجتماعـى، سیاسـت گذارى علـوم و 

ت. تحقیقا
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1.  مقدمه
نـگاه انتقـادى بـه رونـد تولیـد علـم به ویـژه ازمنظـر تأثیـر ابعـاد مختلف قدرت سیاسـى 
بـر زمینه هـاى تولیـد دانـش، یافته هـاى ارزشـمندى دربـردارد. شـاید مهم تریـن نتیجـۀ 
نشـان دادن وابسـتگى هاى سیسـتماتیک علم ازجمله علـوم اجتماعى به قدرت این باشـد 
کـه مانـع مقدس شـدن و تـک روایتى شـدن علـوم اجتماعـى مى شـود و زمینه هـاى نقد 
اساسـى دانـش موجـود را فراهـم مى کنـد. در نقـش اساسـى نیروهـاى سیاسـى به ویـژه 
نهادهـاى امنیتـى در جهـش علـم فیزیـک یـا جهش هـاى فناورانـه ازجملـه فنـاورى 
اطالعـات کمتـر تردیـدى وجـود دارد. با آن کـه روایت هاى مسـتدل و متعـددى از رابطۀ 
متقابـل آن هـا موجود اسـت، امـا درخصوص چگونگـى تأثیرپذیـرى علوم انسـانى به ویژه 
علـوم اجتماعـى در موضوعاتى نظیر ارتباطات، توسـعه، جامعه شناسـى، انسان شناسـى از 
نهادهـاى امنیتـى عمومـاً تردیدهایى وجود دارد و فرض اسـتقالل سیسـتماتیک آن ها از 

ایـن نهادهـا، قوى تـر از فـرض وابسـتگى سیسـتماتیک آن هـا بـه این نهادها اسـت.
ایـن مقالـه تالشـى اسـت بـراى پاسـخ اولیه بـه این پرسـش کـه علـوم اجتماعى در 
رونـد تکامـل و رشـد خـود پـس از جنـگ جهانـى دوم چه نسـبتى بـا نهادهـاى امنیتى 
برقـرار کردنـد و چگونـه از ایـن نیروها متأثر شـدند؟ به ایـن منظور از مـرور کتاب دانش 
ارتباطـات و جنـگ روانى اثر کریسـتوفر سیمپسـون به عنوان یک مطالعـۀ موردى و نقطۀ 
آغازیـن طـرح موضوع اسـتفاده شده اسـت. اثـر سیمپسـون مطالعۀ دقیق و جذابى اسـت 
ـ امنیتـى آمریـکا در قالـب برنامه هـاى  کـه از زوایـاى گوناگـون تأثیـر آژانس هـاى نظامى 
جنـگ روانـى بـر دانش ارتباطات در فاصلۀ سـال هاى 1945 تا 1960 را بررسـى مى کند. 
ـ تحلیلى کامل  یافته هـاى کتـاب به دلیـل روایى و اسـتنادات فراوان یـک مطالعـۀ تاریخى 
اسـت کـه به سـختى نقدپذیـر اسـت. مقالـۀ حاضـر از مـرور مطالعـۀ موردى سیمپسـون 
به عنـوان نقطـۀ پـرش اسـتفاده مى کنـد تـا به کمـک آن بتواند بررسـى کوتاهـى از رابطۀ 

نهادهـاى امنیتـى با سـاخت علـوم اجتماعـى ارائه دهد.

سیمپسـون، کریسـتوفر. (1396)، دانـش ارتباطـات و جنـگ 
روانـى در سـال هاى 1945 تـا 1960، تهـران انتشـارات علمـى 
و فرهنگـى و پژوهشـگاه هنـر و ارتباطات، 1000 نسـخه، 160000 

شـابک: 978-600-121-913-9 ریـال، 

نقد ارتباطات
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در ایـن مقالـه ضمـن معرفـى ایـدة مرکـزى کتـاب سیمپسـون کـه متمرکـز بـر رابطـۀ 
میـان ارتباطـات و جنـگ روانـى اسـت، تـالش مى کنیـم، براسـاس مطالعـۀ وى مسـئلۀ 
تأثیـر نهادهـاى امنیتـى بـر علـوم اجتماعـى را در چارچـوب وسـیع ترى بررسـى کنیـم. 
به همین دلیـل مقالـۀ حاضـر را نمى تـوان تنهـا نقد کتاب مذکـور دانسـت. درحقیقت این 
مقالـه عالوه بـر آن کـه مـرورى بـر مهم ترین ادعـاى سیمپسـون ارائـه مى کنـد، تعمیم ها 
و فرضیاتـى را از درون مطالعـۀ وى اسـتنباط و آن هـا را تقویـت مى کنـد کـه مى توانـد 
سـوژة مطالعـات آتـى باشـد. به این ترتیـب، مقالـه اى کـه در دسـت داریـد، تنهـا نقـد اثر 
سیمپسـون نیسـت، بلکه یک بررسـى اولیـه براى ارزیابـى صحت یافته هـاى وى در روند 
عمومـى سـاخت علـوم اجتماعى اسـت. ایـن مقالـه کمک مى کنـد چشـم انداز دقیق ترى 
از تأثیرپذیرى هـاى علـوم اجتماعـى از نهادهـاى امنیتى به دسـت آید. امرى کـه مى تواند 

کمـک بزرگـى بـه تقدس زدایـى از علـوم اجتماعى باشـد.

2. برنامۀ جنگ روانى دولت آمریکا و رشد علم ارتباطات
مطالعـۀ سیمپسـون داده هـاى جالبـى را که برخـى از آن ها بـراى اولین بـار از طبقه بندى 
دولـت آمریـکا خارج شـده اند، در دسـترس قرار مى دهـد که از نقش بسـیار پررنگ دولت 
آمریـکا در شـکل گیرى دانـش ارتباطـات ازطریق حمایت هـاى مالى و تعریف سـوژه هاى 
مطالعاتـى حکایـت دارد. سیمپسـون معتقـد اسـت بـدون تزریـق منظـم پـول ازطـرف 
آژانس هـاى نظامـى، اطالعاتـى و پروپاگانـداى آمریکایـى بـه بخش هاى پیـش روى حوزة 
ارتباطـات، احتمـال چندانـى وجـود نداشـت کـه تحقیقـات ارتباطـات به شـکل امـروزى 
خـود درآیـد (سیمپسـون، 1396: 3). او معتقـد اسـت فهـم اولیـه از ارتباطـات، متأثر از 
فهـم ویـژة آژانس هـاى نظامـى و اطالعاتـى آمریـکا بوده اسـت کـه از ارتباطـات به عنوان 
ابـزارى بـراى سـلطه و اقنـاع عمومـى اسـتفاده مى کردنـد. حمایت هاى مالى وسـیعى که 
در دهـۀ 50 میـالدى به رغـم یـک میلیـارد دالر در سـال مى رسـید و شـامل موضوعـات 
متنوعـى همچـون ارتباطـات جمعـى، افکار عمومـى، انسان شناسـى و حوزه هـاى مرتبط 
مى شـد، سـهمى اصلـى در شـکل گیرى ایـن رونـد داشته اسـت (سیمپسـون، 1396: 7). 
اثـر سیمپسـون مطالعـۀ روشـنگرانه و انتقـادى اسـت کـه مطالعـۀ آن بـه عالقه منـدان 

دانـش ارتباطـات همچنیـن کارشناسـان روابـط سیاسـى    ـ     نظامى توصیه مى شـود.
ادعـاى اصلـى سـیمپیون این اسـت که برنامـۀ جنگ روانـى دولت آمریکا که توسـط 
ـ امنیتـى به ویـژه ارتـش، سـازمان سـیا، شـوراى امنیت آمریـکا و آژانس  نهادهـاى نظامى 
اطالع رسـانى دولتـى اجـرا مى شـد، مهم ترین نقش را در رشـد علـم ارتباطـات در آمریکا 
و تثبیـت آن به عنـوان یـک رشـتۀ مسـتقل داشته اسـت. ایـن اثرگـذارى از دوران جنـگ 
جهانـى دوم در قالـب پـروژه اى عظیـم موسـوم  بـه «سـرباز آمریکایـى» آغـاز مى شـود و 
حداقـل تـا 2 دهـه پـس از پایـان جنـگ یعنى تـا اوایل دهـۀ 60 ادامـه مى یابـد. در این 

جنگ روانی و علم ارتباطات: بررسی رابطۀ نهادهای امنیتی و علوم اجتماعی
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دوره، مهم تریـن تحقیقـات پایـه اى در علـم ارتباطـات صـورت گرفـت و بنیان هـاى علـم 
ـ امنیتـى بنا نهاده شـد. ارتباطـات بـا حمایـت نهادهـاى نظامى 

در اولویــت قرارگرفتــن جنــگ روانــى به عنــوان یــک روش مؤثــر و به اصطــالح 
ــاى  ــه فرصت ه ــد ک ــبب ش ــى، س ــات بین الملل ــت تعارض ــونت آمیز در مدیری غیرخش
ــى  ــات روان ــاى عملی ــا تکنیک ه ــد ت ــم آی ــات فراه ــم ارتباط ــد عل ــراى رش ــى ب بدیع
قوى تــر و مؤثرتــرى توســعه یابــد. درواقــع از علــم ارتباطــات به عنــوان بســتر و زمینــۀ 
ــه رشــد  معرفــى تکنیک هــاى جنــگ روانــى حمایــت شــد و دانــش ارتباطــات این گون
ــا جایــى کــه به ادعــاى نویســنده در مقطعــى زور و دســت کارى نیــز به عنــوان  کــرد ت
ــات  ــى و ارتباط ــات روان ــان عملی ــرز می ــه م ــدند و این گون ــده مى ش ــات فهمی ارتباط
ــى  ــات، به خوب ــت ارتباط ــوص ماهی ــول درخص ــر الس ــد. نظ ــگ مى ش ــیار کم رن بس
جایــگاه ایــن علــم در عملیــات روانــى را نشــان مى دهــد. الســول ارتباطــات را به معنــاى 
ــردى  ــه چــه ف ــرى ب ــا چــه تأثی ــى ب ــزى را از چــه کانال این کــه چــه کســى، چــه چی
ــه از  ــى تقلیل یافت ــن معن ــرد (رك: سیمپســون، 1396: 42). ای ــر مى ک ــد، تعبی مى گوی

ــد. ــان مى ده ــى نش ــى را به خوب ــگ روان ــه جن ــۀ وصــل آن ب ــات حلق ارتباط
ـ امنیتـى از مطالعـات ارتباطات اجتماعى به واسـطۀ  درواقـع حمایـت نهادهـاى نظامى 
نیازهـاى ایـن نهادهـا بـه یافته هـاى پژوهشـى بـود تـا بتواننـد روش هـا و تکنیک هـاى 
مؤثرتـرى را توسـعه دهنـد و اثربخشـى اقدامـات خـود را ارزیابـى کننـد. مفهـوم جنـگ 
روانـى در آمریـکا در سـال هاى 1945 تـا 1960 بـراى برقـرارى ارتبـاط میـان 2 مقولـۀ 
ملـى  ارتباطـى  نظام هـاى  شـناخت  مى رفـت.  بـه کار  خشـونت  و  اجتماعـى  ارتباطـات 
کشـورهاى هـدف، نحـوة به کارگیـرى ارتباطـات بـراى دسـت یابى بـه اهـداف سیاسـى و 
فهـم میـزان اثربخشـى تکنیک هـاى عملیات روانـى ازطریـق مطالعۀ ارتباطـات جمعى و 
ـ امنیتـى بـود کـه تحقیقات  افـکار عمومـى، سـوژه هاى اصلـى موردنیـاز نهادهـاى نظامى 
در زمینـۀ آن هـا حمایـت مى شـد. ایـن سـوژه ها مطالعـۀ طیـف وسـیعى از موضوعـات از 
ارتباط جمعـى، افـکار عمومـى، روابـط عمومـى، الگوهـاى انتشـار پیـام گرفته تا سـاختار 
سیاسـى رژیم هـاى اقتدارگـرا، گروه هـاى مرجـع، خرده فرهنگ هـا و رژیم هـاى ارتباطات 
دانـش  کتـاب  در  سیمپسـون  دربرمى گرفتنـد.  را  آن  نظایـر  و  شـوروى  در  اجتماعـى 
ارتباطـات و جنـگ روانـى نشـان مى دهد کـه چگونه نیازهـاى امنیت ملـى آمریکا، نقش 

مسـتقیمى در تعریـف ایـن موضوعـات به عنـوان مسـائل اصلـى پژوهشـى ایفـا کردند.
 سیمپسـون به کمـک قانـون آزادى اطالع رسـانى، بـه اسـناد فوق ِسـرى مربـوط بـه اوایل 
1948 دسـت مى یابـد کـه در آن جنـگ روانـى چنیـن تعریـف شده اسـت: «در جنـگ 
روانـى همـۀ ابزارهـاى روانـى و فیزیکى (به غیـراز عملیات متعـارف نظامى) بـه کار گرفته 
مى شـود تا الف) اراده و توان دشـمن براى مبارزه را از میان ببرند؛ ب) او را از پشـتیبانى 
میـان  در  را  پیـروزى  بـه  اراده  ج)  و  کننـد  محـروم  متحدانـش  و  بى طـرف  گروه هـاى 
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قـواى خـودى و متحـدان افزایـش دهنـد. ایـن سـالح ها فقـط به واسـطۀ اثرى کـه ایجاد 
مى کننـد، روانـى قلمـداد مى شـوند نـه به خاطـر ماهیتشـان. در پرتـو ایـن نـگاه برخى از 
سـالح هاى مؤثـر عبارت انـد از پروپاگانـداى علنى (سـفید)، مخفى (سـیاه) و خاکسـترى، 
برانـدازى، خـراب کارى، عملیـات ویـژه، جنـگ چریکى، جاسوسـى، فشـارهاى سیاسـى، 
فرهنگـى، اقتصـادى و نـژادى. ایـن ابزارهـا از آن رو مؤثـر تلقى مى شـوند کـه نارضایتى، 
بى اعتمـادى، تـرس و ناامیـدى در ذهـن دشـمن ایجـاد مى کننـد، نـه بـه ایـن خاطـر 
کـه خاسـتگاه  آن هـا بـه ذهنیـت آژانس هـاى پروپاگانـدا یـا جنـگ روانـى برمى گـردد» 

(سیمپسـون، 1396: 13).  
تاکتیک هـاى جنـگ روانـى بـه 3 سـطح سـیاه، سـفید و خاکسـترى تفکیـک شـده 
بودنـد. تاکتیک هـاى سـفید بـه تبلیغـات سـاده، شـفاف و با تکـرار زیاد اطالق مى شـدند 
کـه مراجـع رسـمى نظیر صـداى آمریکا که زیر نظر شـوراى اطالع رسـانى عمـل مى کرد، 
و  وحشـت آفرین  تبلیغـات  بـر  سـیاه  تاکتیک هـاى  داشـتند.  برعهـده  را  آن  مسـئولیت 
سـردرگم کننده تأکیـد مى کردنـد. این گونـه تبلیغـات به صـورت رسـمى ازسـوى دولـت 
آمریـکا انـکار مى شـد و مسـئولیت اجـراى آن برعهدة سـیا بـود. تبلیغات خاکسـترى در 
جایـى بیـن سـفید و سـیاه قرار داشـت و ارتش عمـدة مسـئولیت آن را پذیرفتـه بود. در 
ایـن تقسـیم بندى سـه الیه، دانشـمندان علـوم اجتماعـى و ارتباطـات نقـش پررنگـى در 

پیشـنهاد روش هـا، ابزارهـا و سـنجش اثربخشـى اقدامات داشـتند.
سیمپسـون مدعـى اسـت مطالعـات ارتباطـات اجتماعـى، زادة مسـتقیم برنامه هـاى 
جنـگ روانـى در الیه هاى سـه گانۀ فـوق بود. پـدران علم ارتباطـات ازجمله ویلبر شـرام، 
هارولد السـول، پل الزارسـفیلد، رنسـیس کیلرت، هادلى کانتریل، هانس اسپیر و دیگران 
درحقیقـت پیمانـکاران طرح هـاى دولتى بزرگ جنـگ روانى بودند (سیمپسـون، 1396: 
18). اثبـات ایـن ادعـا، از چنـد مسـیر صـورت مى گیـرد. تحلیـل محتـواى فصلنامه هاى 
معتبـر آن دوره و بررسـى موضوعـى مقاله هـاى ایـن فصلنامه هـا، بررسـى تبـادالت مالى 
و بودجه هـاى دریافتـى پژوهشـگران ارتباطـات و بررسـى سـاختارهاى نهـادى و نحـوة 
ـ امنیتى روش هایى هسـتند  عضویـت دانشـمندان مطـرح در کمیته هـا و نهادهـاى نظامى  

کـه سیمپسـون بـا اسـتناد بـه آن ها بـر ادعاى خـود صحـه مى گذارد.
مطالعـۀ دقیـق محتویـات و تحلیـل محتـواى مجلـۀ روابـط عمومـى طـى سـال هاى 
کـه  مى دهـد  نشـان  بـود،  دوره  آن  علمـى  مجلـۀ  معتبرتریـن  کـه   1960 تـا   1945
چگونـه ایـن فصلنامـۀ معتبـر به ابـزار اصلـى انتقـال مفاهیم جنـگ روانى دولـت آمریکا 
و شـکل دادن بـه سیاسـت هاى آن مبـدل شـده بـود. سیمپسـون مقاله هـاى بسـیارى را 
ـ امنیتـى بودنـد برمى شـمارد و بـا  کـه حاصـل پروژه هـاى موردحمایـت نهادهـاى نظامى  
رجـوع بـه نمایـۀ سـالیانۀ ایـن فصلنامـه اثبـات مى کنـد کـه جریـان اصلـى مقاله هـاى 
ایـن  از  یکـى  در  بوده انـد.  روانـى  جنـگ  دولتـى  پروژه هـاى  یافته هـاى  منتشرشـده، 

جنگ روانی و علم ارتباطات: بررسی رابطۀ نهادهای امنیتی و علوم اجتماعی
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مثال هـا، مقالـه اى بـا موضـوع افکارسـنجى در ایتالیـا بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود کـه 
ـ کمونیسـت ممکـن اسـت بـه پیروزى برسـد. تطبیـق نتایج ایـن مقاله  حـزب سوسیالیت 
بـا اطالعـات اخیـراً فاش شـده درخصـوص عملیـات سـیاه واحـد او.پى.سـى در سـازمان 
سـیا در ایتالیـا بـراى تبلیـغ علیه احـزاب چپ، به وضـوح نشـان مى دهد که مقالـۀ مزبور 
بخشـى از یافته هـاى علمـى مرحلـۀ مطالعاتـى عملیـات سـیاه واحـد او.پى.سـى بوده اند. 
سیمپسـون بـه همیـن منـوال روند دولتى     شـدن مقاله هـا در مجلـۀ مرور جامعه شناسـى 

آمریـکا را نیـز بررسـى مى کنـد و بـه نتایـج مشـابهى مى رسـد. 
در سـال 1947 دفتـر هماهنگ سـازى سیاسـت ها موسـوم بـه او.پى.سـى در سـیا 
تشـکیل مى شـود. ایـن واحـد به عنـوان نهاد اصلـى اجـراى عملیات روانى سـیاه تا سـال 
1952 بـا حـدود 6 هـزار نفـر کارمنـد و 47 ایسـتگاه میدانـى بـه یکـى از مهم تریـن 
نهادهـاى حمایت کننـده از تحقیقـات جنـگ روانـى در آمریکا مبدل شـد. بودجۀ نجومى 
ایـن واحـد بیـن 24 الـى 82 میلیـون دالر در سـال 1948 بـرآورد شده اسـت کـه بخش 
مهمـى از آن صـرف حمایـت از پروژه هـاى مطالعاتـى مى شـد. دسـت ِکم یک سـوم از 
هیئـت تحریریـۀ فصلنامـۀ روابـط عمومى ازلحـاظ مالى بـه قراردادهاى جنـگ روانى این 
واحـد وابسـته بودنـد (سیمپسـون، 1396: 56). به این معنـى که بخش عمـدة درآمدهاى 
فـردى یـا پشـتیبانى از طرح هاى حرفـه اى مهم وى در اصـل از تالش هاى دولـت آمریکا 

بـراى به کارگیـرى علـوم اجتماعـى در مأموریت هـاى امنیـت ملـى ناشـى شده اسـت.
ــد  ــه مى رس ــن نتیج ــه ای ــواهد ب ــیعى از ش ــف وس ــه طی ــتناد ب ــا اس ــون ب سیمپس
کــه در 15 ســال اول جنــگ ســرد، بخــش بزرگــى از منابــع مالــى الزم بــراى 
ــار  ــف رفت ــاى مختل ــى و جنبه ه ــون روان شناســى اجتماع ــات دانشــگاهى پیرام تحقیق
ارتباطــات جمعــى به واقــع تحــت کنتــرل مســتقیم یــا نفــوذ قدرتمنــد عــده اى معــدود 
ــى  ــى و خارج ــت داخل ــزار سیاس ــوان اب ــى به عن ــات روان ــتاقانه از عملی ــه مش ــود ک ب
ــا و  ــه اى از کمیته ه ــق مجموع ــود را ازطری ــدرت خ ــده ق ــن ع ــد. ای ــت مى کردن حمای
ــمندان  ــن دانش ــود بی ــدد ب ــه درص ــد ک ــال مى کردن ــده اعم ــیون هاى درهم تنی کمیس
پیونــد  ازســوى دیگر،  آمریــکا  اطالعاتــى  و  نظامــى  جامعــۀ  و  ازیک ســو  مطــرح 
ــاى  ــوابق و فراینده ــتند. س ــبکه نداش ــن ش ــه ای ــى ب ــا راه ــد. غیرخودى ه ــرار کن برق
ــاى  ــن نهاده ــود ای ــى وج ــوارد حت ــر م ــد و در اکث ــدى مى ش ــرى طبقه بن تصمیم گی
هماهنگ کننــده نیــز از اســرار حکومتــى محســوب مى شــد (سیمپســون، 1396: 82).

3. رابطۀ نهادهاى امنیتى با ساخت علوم اجتماعى 
تاریـخ رابطـۀ میـان نهادهـاى امنیتـى با نهاد دانشـگاه و پژوهشـگران علـوم اجتماعى در 
دوران هـاى مختلـف شـکوفایى علم مدرن دیده مى شـود و محـدود به آمریکا نیسـت؛ اما 
نقـش و اهمیـت ایـن نیروهـا پس از جنـگ جهانـى دوم و به ویژه در بحبوحـۀ رقابت هاى 
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جنـگ سـرد متحول و به شـکل محسوسـى چندبرابر شـد. در شـوروى دانشـمندان علوم 
اجتماعـى و حتـى مهندسـان در میانـۀ مناقشـۀ نظامیـان و ایدئولـوژى حاکـم بـر جنگ 
سـرد گرفتـار بودنـد (گراویـچ1، 2002: 15). ایـن نیروهـا، هرگونـه سـاخت مسـتقلى از 
علـوم اجتماعـى را عمًال ناممکن مى سـاختند. جنگ سـرد محدود به مناسـبات سیاسـى 
بین المللـى نبـود، بلکـه در مناسـبات داخلـى هر دو کشـور آمریـکا و شـوروى، فضایى را 
شـکل داد کـه هرگونـه مقاومتـى حتـى علمى در برابـر روند سیاسـى، پذیرفته نمى شـد. 
ایـن واقعیـت در آمریـکا در ماجـراى مک کارتیسـم به اوج رسـید و در شـوروى نیز کمیتۀ 

مرکـزى حـزب کمونیسـت و نهادهـاى اطالعاتـى تا سـال ها بـدان دامـن مى زدند. 
شـاید جدى تریـن تالش هـاى سیسـتماتیک بـراى برقـرارى ارتباطى نظام منـد میان 
اهـداف سیاسـى و علـوم اجتماعى در شـوروى سـابق صـورت گرفته باشـد؛ تـا جایى  که 
حتـى یافته هـاى علـوم پایـه در غـرب نظیر فیزیـک و ژنتیک در شـوروى با دیـدة تردید 
روبـه رو بودنـد و گاهـى بى اعتبـار تلقـى مى شـدند. منطـق حاکـم  بـر ایـن رویه ایـن بود 
کـه علـوم غربـى، بـار مشـخصى از ایدئولوژى غـرب را به همـراه دارند و ازایـن رو در اولین 
اقـدام بایـد آن هـا را پاك سـازى ایدئولوژیکـى کـرد (دیوسـاالر، 1385: 19). تأثیرپذیرى 
ـ سیاسـى توسـط مطالعـات متعـددى تأیید  علـوم اجتماعـى شـوروى از نیروهـاى نظامى 
شده اسـت. ازجمله اوبرازتسـوف2 (2003: 50) معتقد اسـت که سـاختاردهى به مطالعات 

جامعه شناسـى در شـوروى توسـط نهادهـاى امنیتـى صورت گرفته اسـت.
 در آمریـکا نیـز همان طورکـه کتـاب سیمپسـون به خوبـى بـا تمرکـز بر یـک مطالعۀ 
مـوردى؛ یعنـى رابطـۀ علـم ارتباطـات بـا جنـگ روانـى نشـان مى دهـد، سـاخت علـوم 
اجتماعـى به شـدت متأثـر از نهادهـاى امنیتـى بوده اسـت. گـزارش بنیـاد ملـى علـوم 
آمریـکا نشـان مى دهـد کـه ارتـش در سـال 1952 در عمـل بیـش از 96 درصـد از همۀ 
بودجه هـاى گزارش شـدة فـدرال بـراى علـوم اجتماعـى را تأمیـن کرده اسـت. ایـن در 
شـرایطى بـود کـه هنـوز بودجه هـاى بخـش خصوصـى و بنگاه هـاى اقتصـادى بـزرگ 
به شـکل وسـیعى به ماننـد امـروز بـه حـوزة مطالعـات اجتماعـى سـرازیر نشـده بودنـد. 
ضمـن این کـه در آمریـکا منابـع به ظاهر غیردولتـى که توسـط بنیادهاى مختلـف تأمین 
مى شـد نیـز عمومـاً در قالـب طرح هـاى ّسـرى، ریشـه در آژانس هـاى نظامـى و امنیتـى 
آمریـکا داشـتند؛ اما علـت این سـرمایه گذارى عظیم در علـوم اجتماعى توسـط نهادهاى 
امنیتـى چـه بوده اسـت؟ ایدئولـوژى سیاسـى حاکـم بـر جنـگ سـرد بى شـک یکـى از 
عوامـل جـدى مداخلـه نهادهاى امنیتـى در علوم اجتماعـى بود. بسـیارى از حمایت ها از 
علـوم اجتماعـى بـه ایـن منظور انجام مى شـد که ایـن علوم بتواننـد، ایدئولوژى سیاسـى 
حاکم و رسـمى را در سـطح علمى و روشـنفکرى مطرح سـازند، بدان مقبولیت بخشـند 
و بـر تـوان اغنایـى آن بیفزاینـد؛ امـا فشـار بـراى همخوانـى ایدئولوژیـک پژوهشـگران 
علـوم انسـانى بـا روایـت رسـمى، توضیح دهنـدة علـت اصلـى گرایـش نهادهـاى امنیتى 
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بـه علـوم اجتماعى نیسـت. مداخلـۀ نهادهاى امنیتـى در علوم اجتماعى یـک دلیل اصلى 
داشـت و آن نیـاز ایـن نیروهـا بـه تحقیقات علـوم اجتماعى بـراى اجراى صحیـح و مؤثر 
مأموریت هاى شـان بـود. فرماندهـان و مسـئوالن دسـتگاه هاى امنیتـى بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده بودنـد کـه بسـیارى از تصمیمـات آن هـا نیازمنـد تحلیـل مناسـبات اجتماعـى 
اسـت و در مـوارد متعـددى فهـم بازخورد تصمیمـات آن هـا ازطریق مطالعـات اجتماعى 
امکان پذیـر اسـت. در یـک قاعـدة کلـى و حتـى امـروزه نیـز از برخـى گرایش هـاى علوم 
اجتماعـى کـه کاربردهـاى عملیاتـى بـراى نظامیـان مى یابنـد و مثـًال مى تواننـد آن ها را 
در پیش بینـى آینـده، برنامه ریـزى نظامـى و دیگـر انـواع کسـب شـناخت از محیط یارى 

برسـانند، حمایـت مى شـود.
جنـگ جهانـى دوم در شـکل دهى بـه رابطـۀ علـوم اجتماعـى و نهادهـاى امنیتـى 
یـک نقطـۀ عطـف بـود؛ زیـرا سـبب شـد بسـیج منابـع در بسـیارى از کشـورها متوجـه 
جنـگ شـود و علـوم اجتماعـى نیـز در ایـن میان اسـتثنا نبـود. در آمریکا طیف وسـیعى 
از دانشـمندان علـوم اجتماعـى  ازجملـه متفکـران سیاسـى، اقتصـادى، روان شناسـى 
و جامعه شناسـى مطالعـات خـود را بـر روى مناسـبات نظامـى بـا هـدف پشـتیبانى از 
جبهه هـاى جنـگ متمرکـز کردنـد (سـیگال3، 2007: 47). وضعیـت مشـابهى در دیگـر 
کشـورها  ازجملـه  شـوروى نیـز حاکـم بـود تـا جایـى کـه در شـوروى بسـیج پژوهـش 
اجتماعـى بـراى پشـتیبانى از جنـگ به صـورت نهادینه تـر و سـاختاریافته ترى در قالـب 
برخـالف آمریـکا تـالش  کمیته هـاى پولیتبـرو و ك.گ.ب صـورت مى گرفـت و اتفاقـاً 
جـدى نیـز بـراى پنهان کـردن ایـن رابطه بـه عمـل نمى آمد؛ امـا نیـاز نهادهـاى امنیتى 
بـه پژوهشـگران علـوم اجتماعـى یک سـویه نبـود، زیـرا دانشـگاه ها، مراکـز مطالعاتـى و 
دانشـمندان علـوم اجتماعـى نیـز بـراى پیشـبرد تحقیقات خـود به حمایت هـاى مختلف 
به ویـژه حمایـت مالـى و پشـتیبانى هاى لجسـتیکى نیـاز داشـتند. به ویـژه نظامیـان و 
از محورهـا و موضوعاتـى حمایـت مى کردنـد کـه به صـورت  نیروهـاى امنیتـى عمومـاً 
طبیعـى حمایت هـاى مالـى و توجـه کمتـرى را بـه خـود جلـب مى کـرد. به این ترتیـب، 
رابطـۀ متقابـِل سـاختارمندى میـان نهادهـاى امنیتـى بـا دانشـگاهیان برقـرار شـد کـه 
تأثیـرات عمیقـى مشـتمل بـر تأثیـرات ُفرمـى و محتوایـى بـر جریـان تولید علـم نهاد و 
به طورکلـى رونـد سـاخت علـوم اجتماعـى را متحـول کـرد. علـم ارتباطـات کـه موضوع 
مطالعـۀ مـوردى در کتـاب سیمپسـون اسـت، بخشـى از یـک جریـان بزرگ تـر از روابط 
سیسـتماتیک میان علوم اجتماعى و نهادهاى امنیتى در امریکا را نشـان مى دهد. مشـابه 
ایـن مطالعـه درخصـوص رابطـۀ میان سـایبرنتیک و علـوم رایانـه اى با نهادهـاى امنیتى 
در شـوروى توسـط اسـالوا جروویچ انجام شده اسـت و نتایج مشـابهى از تأثیرگذارى هاى 
عمیـق نهادهـاى امنیتى در جریان تولید علم سـایبرنتیک در شـوروى را نشـان مى دهد.

در آمریـکا شـواهد فراوانـى از نهادینه شـدن همـکارى نهادهـاى امنیتى و دانشـگاه ها 
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بایگانى هـاى  از  طبقه بندى شـده  اسـناد  خـروج  بـا  به ویـژه  شـواهد  ایـن  و  دارد  وجـود 
محرمانـه دولـت ایاالت متحـده روزبـه روز بیشـتر هـم مى شـوند. یکـى از مهم تریـن ایـن 
شـواهد، تشـکیل کمیتـۀ بیـن سـازمانى منابـع انسـانى در سـتاد ارتـش آمریکا در سـال 
علـوم  مختلـف  حوزه هـاى  در  ارتـش  هزینه هـاى  داشـت  مأموریـت  کـه  اسـت   1947
انسـانى را نظام منـد کنـد و هماهنگى هـاى الزم به منظـور هزینـۀ مؤثرتـر منابـع مالى در 
دانشـگاه ها و مراکـز مطالعاتـى را انجام دهـد. وزارت دفاع و گروه محـدودى از کارآفرینان 
بانفـوذ دانشـگاهى، ایـن کمیته را به عنـوان یک نقطۀ تمـاس محرمانه براى شبکه سـازى 
دولـت و دانشـگاه بـه کار گرفتنـد. در سـال 1949، دونالـد مارکوئیـس اسـتاد دانشـگاه 
میشـیگان کـه در آن زمـان رئیـس انجمـن روان شناسـان آمریـکا بـود، همزمان ریاسـت 
ایـن کمیتـه را برعهـده داشـت (سیمپسـون، 1396: 76). در ایـن کمیتـه نماینـدگان 
ارشـدى از دانشـگاه هاى هاروارد، پرینیسـتون، اوهایو، شـیکاگو، نیویورك و بروان حضور 
داشـتند. ایـن کمیتـه بزرگ تریـن منابـع مالى تحقیقـات در علوم انسـانى آمریـکا در آن 
دوره را تأمیـن، نظـارت و هدایـت مى کـرد. به این ترتیـب، الگویى از روابـط تنگاتنگ میان 
متخصصـان علـوم اجتماعـى و نهادهاى امنیتى شـکل گرفت که با حضـور نمایندگانى از 
هـر دو طـرف تـداوم مى یافـت. اقدامـات این کمیتـه طیف وسـیعى از طرح هـاى به ظاهر 
خصوصـى امـا درحقیقـت مشـترك میـان دانشـگاه ها و مراکـز مطالعاتـى بـا ارتـش را 
تعریـف کـرد و پدیـد آورد کـه در روند توسـعۀ علوم اجتماعـى در آمریـکا تأثیرات مهمى 
نهـاد. پـروژة سـرباز آمریکایـى و طـرح تحقیقات روسـیه دو نمونـه ازاین قبیـل تحقیقات 
بـزرگ بودنـد کـه هریک سـاالنه اعتبارى بالغ بـر 7/5 میلیـون دالر داشـتند. دو فراخوان 
عمومـى و بسـیار مهـم ایـن کمیته کـه از تحقیقـات پیشـنهادى علوم اجتماعـى حمایت 
مى کـرد عبـارت بودنـد از فراخوان موسـوم بـه «چالش روسـى» و فراخوان «بازگشـت به 
پذیـرش ایده هـا». فراخـوان اول در دورة کنـدى و دومـى بـه درخواسـت آرتور شـلزینگر 

صـادر شـده بود.
بررسـى ارتباطـات مالى میان سـیا و ارتـش آمریکا بـا بنیادهاى غیردولتى پژوهشـى 
به ویـژه بنیـاد فـورد، راکفلـر، کارنگـى و راسل سـیج نیز نشـان مى دهـد که از ایـن مراکز 
به عنـوان دومیـن منبـع اصلـى تأمیـن منابـع مالـى تحقیقـات اجتماعـى پـس از بودجۀ 
فـدرال، عمـًال به عنـوان مکانیـزم پول شـویى سـیا و ارتـش اسـتفاده مى شـد تـا منابـع 
تأمیـن مالـى تحقیقـات پنهـان باقـى بمانـد. درحالى کـه در شـوروى چنیـن نهادهـاى 
واسـطى بـراى پنهان کـردن منابـع مالـى کمک بـه دانشـمندان علـوم اجتماعـى تدارك 
دیـده نشـد و حمایت هـا به صـورت آشـکار و در غالـب مؤسسـات رسـمى دولتـى صورت 
مى گرفـت. به عنـوان مثـال، در آمریـکا بخـش مهمـى از تأمین مالـى علـوم اجتماعى که 
ـ امنیتى  در آن مقطـع توسـط بنیـاد کارنگى صـورت مى گرفـت، تحت تأثیر روابـط نظامى 
بـود. برنامه هـاى علـوم اجتماعـى در کارنگـى و وزارت دفـاع، از یکدیگـر منفـک و مجـزا 
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نبودنـد. مطالعـات سیمپسـون هم پوشـانى چشـمگیرى ازلحـاظ پرسـنل، اولویت هـاى 
سـرمایه گذارى و منابـع داده هـا میـان ایـن دو بخش نشـان مى دهـد. او نتیجـه مى گیرد 
کـه مشـابهت ها بدین معنـى اسـت کـه آن دو برنامـۀ به واقـع بـا یکدیگـر، هماهنـگ و 
مکمـل همدیگـر بودنـد و ایـن مسـئله به ویژه درمـورد طرح هـاى بزرگ تـر و پرمنفعت تر 
کـه حرفه هـاى دانشـگاهى را در آمریـکا مى سـازند یـا از هـم مى پاشـند، صـدق مى کنـد 

(سیمپسـون، 1396: 79).
منابـع مالى سـایر مراکز عمـدة تحقیقات اجتماعـى همچون مرکز ملى افکارسـنجى، 
مرکـز تحقیقـات پیمایشـى دانشـگاه میشـیگان و ادارة تحقیقـات اجتماعـى کاربـردى 
دانشـگاه کلمبیـا نیـز وابسـته بـه بودجـه نهادهـاى امنیتى بـود. مرکز ملى افکار سـنجى 
تقریبـاً 90 درصـد بودجـه اش در دهـۀ 50 ازسـوى نهادهـاى نظامى یا پروژه هـاى نظامى 
تأمیـن مى شـد. به اعتقـاد سیمپسـون جنـگ ُکـره نقطـۀ عطفـى بـود کـه قدرت شـبکۀ 
ـ امنیتـى را بـه اوج رسـاند. بسـیارى از دانشـمندان مطـرح علـوم اجتماعى  روابـط نظامى 
همچـون لرنـر، ویلبـر شـرام و جان رایلـى به انـواع طرح هـاى مطالعاتى در کره مشـغول 
شـدند و همیـن افـراد کتاب هـاى درسـى رشـته هاى خـود را نوشـتند، عضـو شـوراهاى 

سـردبیرى بودنـد و درمجمـوع روایـت خـود را نهادینـه کردند.
همزمـان بـا وابسته شـدن نهادهـاى علمـى آمریکا بـه حمایت هـاى مالى و سـازمانى 
نهادهـاى امنیتـى، هرگونـه خللـى یـا توقفـى در این رونـد حمایتـى مى توانسـت تبعات 
ناخوشـایندى داشـته باشـد؛ اما طى سـال هاى موردبررسـى سیمپسـون یعنـى 1945 تا 
1960، حمایتـى مسـتمر و بى وقفه از برنامه هاى مطالعاتى علـوم اجتماعى صورت گرفت. 
ایـن حمایت هـا در شـرایطى کـه وضعیـت اقتصـادى و فضـاى رقابت هـاى بین المللـى، 
سـبب شـده بـود اقتصـاد علـم به تنهایـى نتوانـد بـه بقاى خـود ادامـه دهد، نقش بسـیار 
پراهمیتـى در شـکل گیرى جریان هاى علمِى مسـلط داشـت. اسـتمرار حمایـت نهادهاى 
امنیتـى بـا ایجاد ثبات و پایدارى نسـبى در میـان حلقه اى از دانشـمندان علوم اجتماعى 
و پاسـخ بـه نیازهـاى آن هـا توانسـت نتایـج ارزنـده اى داشـته باشـد و انباشـت پیوسـتۀ 
علـوم اجتماعـى در آمریـکا را تسـهیل کنـد. به عنوان مثـال، مطالعـات اولیـه درخصـوص 
ارتباطـات کـه پیمایش هـاى ملـى بـزرگ و افکارسـنجى را دربرمى گرفـت، به آرامـى بـه 
حوزه هـاى وسـیع تر اجتماعـى گسـترش یافـت و مسـائل مرتبـط بـا تغییـر اجتماعـى و 
ثبـات را نیـز شـامل شـد. به این ترتیـب، نسـل اول مطالعـات جنـگ روانى در دهـۀ 40 و 
50 در سـال هاى بعـد و در نسـل دوم خـود به سـوى عرصه هـاى پیچیده تـرى همچـون 
مطالعـات توسـعه گرایـش یافـت کـه مى توانسـت طرح هـاى کالن تـر اقـدام براى سـیا و 
دسـتگاه هاى امنیتـى تـدارك ببینـد. ایـن نسـل جدیـد حاصل شکسـت الگوهاى سـادة 
علـت و معلولـى بـود و درعـوض ترکیبـى از برنامه هـاى کنتـرل اجتماعـى بـه همـراه 
عملیـات روانـى و اقدامات ضد شـورش را پیشـنهاد مى کـرد. مطالعات موریـس جانوویتز 
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درخصـوص نقـش نیروهـاى نظامى در جامعه طى دهۀ 60 ابعاد وسـیعى از توان سـاخِت 
اجتماعـى نهادهـاى امنیتـى را آشـکار مى کند. 

به نظـر مى رسـد روابـط نهادهـاى امنیتـى با سـاخت علـوم اجتماعـى را بتـوان در 3 
دورة اصلـى طبقه بنـدى کـرد. این طبقه بندى برداشـت آزادى از مطالعۀ سـیگل با عنوان 
روندهـاى توسـعه و تحـول علـوم اجتماعى نظامـى درخصوص نقـش علـوم اجتماعى در 
نظامى گـرى اسـت کـه مى توانـد الگوهـاى تحـول در ایـن روابط را نشـان دهـد. در دورة 
اول کـه سـال هاى منتهـى بـه جنـگ جهانـى دوم و تـا دهـۀ 60 را پوشـش مى دهـد، 
نظامیـان به عنـوان حامیـان پرقـدرت علـوم اجتماعـى تأثیـرات فراوانـى در فرم دهـى و 
تعریـف حیطه هـاى پژوهـش اجتماعـى داشـتند. ایـن وضعیـت کم وبیـش در اقصى نقاط 
جهـان حاکـم بـود. در ایـن دوره شـکل گیرى بسـیارى از گرایش هـاى علـوم اجتماعـى  
ازجملـه روان شناسـى، ارتباطـات، انسان شناسـى و توسـعه به طـور مسـتقیم وابسـته بـه 
ـ امنیتـى بـود. حمایت هـاى نظامیـان بخـش اعظم بودجـۀ تحقیقات  حمایت هـاى نظامى 
اجتماعـى را تشـکیل مـى داد و دانشـمندان علوم اجتماعـى در خدمت ارائـۀ راهکارهایى 

کاربـردى براى مسـائل نظامـى و امنیتـى بودند.
در دورة دوم، از میانه هـاى دهـۀ 60 تـا حداقـل دو دهـه پـس ازآن، نظامیـان خـود 
بـه سـوژة مطالعـۀ دانشـمندان علـوم اجتماعـى مبـدل شـدند. در آمریـکا تحـوالت و 
مخالفت هـاى اجتماعـى علیـه جنـگ ویتنـام و به طورکلى قدرت گیـرى فـراوان نظامیان 
و مداخـالت اجتماعـى وسـیع آن هـا نقـش پراهمیتى در ایـن چرخش داشـت. مطالعات 
مهمـى توسـط هانتینگتـون در کتـاب دولـت و سـرباز (1957) و موریـس جانویتـز در 
کتـاب سـرباز حرفـه اى (1960) صـورت گرفـت که به بررسـى نقـش نظامیـان قدرتمند 
به عنـوان یـک نهـاد حرفه اى در سیاسـت و جامعـه مى پرداختند. هانتینگتـون در مطالعۀ 
پرسـروصداى خـود تصریـح مى کنـد کـه اکنون کـه نظامیـان به عنـوان نهـادى حرفه اى 
و قدرتمنـدى درآمده انـد، مطالعـۀ تئوریـک آن هـا و عملکردشـان در سـاختار سیاسـى 
آمریـکا یـک ضرورت اسـت (هانتینگتون4، 1957: 3). سوژه شـدن نظامیان بـراى مطالعۀ 
دانشـمندان علـوم اجتماعـى نتایـج درخشـانى بـراى گسـترش و تعمیق علـوم اجتماعى 
به این ترتیـب،  داشـت.  جامعه شناسـى  و  سیاسـت  همچـون  گرایش هایـى  در  به ویـژه 
نهادهـاى امنیتـى این بـار به عنـوان یـک کنش گـر اجتماعـى موردمطالعـه، نقـش مهمى 

در گسـترش دایـرة مطالعـات علـوم اجتماعـى ایفـا کردند.
سـومین دوره از روابـط نهادهـاى امنیتى با علوم اجتماعى ناشـى از تحوالت اساسـى 
در شـیوه هاى جنـگ و نیـاز حیاتـى این نیروها بـه اسـتفاده از یافته هاى علـوم اجتماعى 
بـراى بازسـازى هاى سـاختارى و بازبینى هـاى عملیاتـى اسـت (کافوریـو5، 2007: 2). در 
سـال هاى پـس از جنـگ سـرد، تغییـرات اساسـى در مأموریـت ارتش هـاى بـزرگ رخ 
داده اسـت، ماهیـت تهدیـدات دگرگـون شـده اند، الگوهـاى جدیـد و قدیـم رزم همزمـان 
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باقـى مانده انـد، مبـارزه بـا تروریسـم اولویت یافتـه و بـر پیچیدگى تحلیل هـاى اطالعاتى 
افـزوده شده اسـت. تمامـى ایـن عوامـل پرسـش هاى اجتماعى فراوانـى را مقابل افسـران 
نظامـى و اطالعاتـى قـرار داده اسـت کـه بـدون کمـک از دانشـمندان علـوم اجتماعـى 
قـادر بـه حـل آن هـا نیسـتند. درنتیجـه بسـیارى از اسـتراتژى هاى غیرنظامـى همچـون 
نهادهـاى  توسـط  منابـع  اثربخشـى  یـا  عملیـات  و  تولیـد  برون سـپارِى  کوچک سـازى، 
ـ امنیتـى بـه کار گرفتـه شـده اند و از دانشـمندان علـوم اجتماعـى بـراى نحـوة  نظامى 
اکنـون  به این ترتیـب،  گرفته انـد.  یـارى  غیرنظامـى  اسـتراتژى هاى  ایـن  پیاده کـردن 
پرسـش نهادهـاى نظامـى و امنیتـى ایـن اسـت کـه چگونـه مى تـوان  علـوم اجتماعى را 
بـراى تصمیم گیـرى بهتـر در امـور نظامى بـه کار گرفت؟ این پرسـش نویـد دور جدیدى 
از حضـور وسـیع تر علـوم اجتماعـى در خدمـت نهادهـاى امنیتـى طـى سـال هاى آینده 

مى دهـد.  را 
اکنـون پرسـش هاى افسـران نظامى و اطالعاتى از پژوهشـگران علـوم اجتماعى تغییر 
کرده اسـت، امـا اصـل رابطـه و نقـش ایـن نیروهـا در شـکل گیرى عرصه هـاى جدیـد 
مطالعاتـى همچنـان پابرجاسـت. مثـًال اقدامـات ضدتروریسـتى نیازمند مطالعات وسـیع 
انسان شناسـى و مطالعـات مذهبـى اسـت. دسـتورالعمل 3-24 ضـد شـورش تفنگ داران 
دریایـى آمریـکا بـر لـزوم تلفیـق دانـش علـوم اجتماعـى بـا برنامه هـاى نظامـى تأکیـد 
مى کنـد. یکـى از مهم تریـن اقدامـات جدیـد در این خصـوص ابتـکار عمـل موسـوم بـه 
مینـروا6 اسـت کـه در دورة وزارت رابـرت گیتس در پنتاگون آغاز شـد. این طرح، حمایت 
از برنامه هـاى بلندمدتـى را کـه بتواننـد آگاهى هـاى جدیـد در تفکـر اسـتراتژیک ایجـاد 
کننـد، در دسـتور کار دارد. چارچوب هـاى طراحـى ایـن برنامه بسـیار جالب توجه اسـت؛ 
مثـًال محدودیتـى براى پژوهشـگران ایجـاد نمى کند، انتشـار کامل نتایـج مطالعات آن ها 
را ممکـن مى سـازد و مداخلـه اى در فرایندهـاى پژوهـش آن هـا نمى کنـد، امـا اولویت ها 
و موضوعـات پژوهـش را معلـوم مى سـازد (کالهـون7، 2010: 1102). اهمیـت طرح هایى 
نظیـر مینـروا در ایـن اسـت کـه بـا تعریـف موضـوع جهت دهى هـاى جدیـدى در علـوم 
اجتماعـى ایجـاد مى کننـد و رونـد سـاخت آن را متأثـر مى سـازند. به نظـر مى رسـد در 
ایـن دور جدیـد رشـته هایى همچون انسان شناسـى، مطالعـات منطقه اى، جامعه شناسـى 

کیفـى، سیاسـت مقایسـه اى و مطالعات اسـالمى بیشـتر شده اسـت.

4. تأثیرات و نتایج وابستگى علوم اجتماعى به نهادهاى امنیتى
تأثیرپذیرى هـاى دانـش از قـدرت به ویـژه در عرصه هـاى عریان قدرت همچـون نهادهاى 
امنیتـى به صـورت بالقـوه مى توانـد انحرافاتـى در مسـیر رشـد علـم پدیـد آورد و آن را 
از اهـداف انسـانى اش دور سـازد. کالهـون دراین بـاره مى نویسـد: «پژوهشـگران نه تنهـا 
نگـران  انگیزه هـا و اهـداف وزارت دفـاع از حمایت هـاى مالـى هسـتند، بلکـه نگران انـد 
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بازتـاب  موجـب  خـاص  موضوعاتـى  از  حمایـت  درخصـوص  نظامیـان  تصمیمـات  کـه 
نظـرات نظامیـان در تحقیـق شـود» (کالهـون، 2010: 1103)؛  امـا حقیقـت ایـن اسـت 
کـه تأثیرپذیـرى علـم از ایـن نیروهـا الزامـاً منفـى نیسـت. بدین معنـى کـه نمى تـوان 
زیـرا  کـرد،  بررسـى  را  حمایت هـا  ایـن  تأثیـرات  آکنده به تردیـد  و  ارزشـى  نگاهـى  بـا 
همان طورکـه مطالعاتـى ازقبیـل مطالعـات سیمپسـون نشـان مى دهـد درصـورت عـدم 
حمایـت نهادهـاى امنیتـى از علـوم اجتماعـى، بى شـک بسـیارى از پیشـرفت هاى علـوم 
اجتماعـى در سـال هاى بعـد رخ نمـى داد. عالوه بـر ایـن، رابطۀ میـان نهادهـاى امنیتى با 
علـوم اجتماعـى دوسـویه و تأثیرپذیـر از یکدیگر اسـت. ازاین منظر، علـوم اجتماعى نقش 
مهمـى در کاهـش هزینه هـاى انسـانى جنگ هـا و خشـونت هاى امنیتـى داشته اسـت. 
بررسـى حمایت هـاى پیـدا و پنهـان نهادهـاى امنیتـى از علـوم اجتماعى، نشـان مى دهد 
رونـد سـاخت علـوم اجتماعـى به ویـژه در آمریـکا طـى سـال هاى پـس از جنـگ جهانى 

دوم بـه چنـد شـکل اساسـى از ایـن حمایت هـا متأثـر شده اسـت.
دانشـمندان  دیـدگاه  از  دسترسـى:  الگوهـاى  کنتـرل  درعیـن  اسـتقالل  حفـظ    -
آمریکایـى، حفـظ اسـتقالل نسـبى آن هـا در فراینـد تحقیـق و محتـواى یافته هاى شـان 
یکـى از جنبه هـاى مطلـوب سـرمایه گذارى دولـت در تحقیقـات اجتماعى بـود (بیدرمن 
و گرفـورد8، 1968: 46-47). الزامـات سـخت گیرانه اى بـراى تولیـد محتـوا مطابـق نظـر 
فرماندهـان و مأمـوران امنیتـى وجـود نداشـت و درعـوض آن هـا دسـت محققـان علـوم 
اجتماعـى را بـراى ارائـۀ آزادانـۀ نتایـج تحقیقاتشـان بـاز گذاشـته بودنـد. این سـنت در 
برنامه هـاى حمایتـى جدیـد  ازجملـه  ابتـکار مینـروا ادامـه دارد؛ امـا به نظـر مى رسـد 
بسـیارى  بـه  دسترسـى  همچنـان  زیـرا  بـود،  نسـبى  زیـادى  به میـزان  اسـتقالل  ایـن 
از منابـع علمـى  ازجملـه امـکان انتشـار یافته هـاى تحقیـق در مجـالت معتبـر، اخـذ 
حمایت هـاى مالـى مناسـب یـا عضویـت در شـوراهاى تحریریـه وابسـته بـه جلـب نظـر 
ـ امنیتـى حامـى بـود. حداقـل تأثیر این وابسـتگى در کسـب دسترسـى،  نهادهـاى نظامى 
تأثیرگرفتـن سـوژه ها و موضوعـات موردمطالعـه از نیازهـاى حامیـان مالـى بـود. کاهش 
اسـتقالل عمـل پژوهشـگران در انتخـاب موضوعـات پژوهـش نقـش مهمى در اسـتقالل 
علمـى آن هـا داشـت. البتـه این وضعیـت، امروزه بـا تنوع وسـیع حامیان مالـى تحقیقات 

شده اسـت. کم رنـگ  اجتماعـى 
رسـمى:  روایت هـاى  شـکل گیرى  و  غیررسـمى  شـبکه هاى  مرجـع،  گروه هـاى    -
نظام مند شـدن ارتبـاط میـان محققـان و نهادهاى امنیتـى در قالب کمیته هاى مشـترك 
یـا طرح هـاى پژوهشـى بزرگ کـه منابع مالـى را کنتـرل مى کردند، در سـال هاى پس از 
جنـگ جهانـى دوم گروه هاى مرجـع قدرتمندى از محققان و مدیـران نظامى و اطالعاتى 
را در مراکـز تحقیقـات اجتماعـى قـرار داد کـه روایـت ویـژة خـود از علـوم اجتماعـى را 
نمایندگـى مى کردنـد. شـبکه اى از نخبـگان هم بـاور و هم رأى شـکل گرفته بودنـد. نکتۀ 
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اساسـى در این جاسـت کـه به رسمیت نشـناختن ایـن گروه هـاى مرجـع منجـر بـه حذف 
دانشـمندانى مى شـد کـه طرح هـاى تحقیقاتـى آن هـا با ایـن گروه هـا مطابقت نداشـتند. 
ایـن وضعیـت یـک روایـت مسـلط موردحمایـت گروه هـاى مرجـع را سـامان مـى داد که 
الزمـۀ کسـب حمایـت مالـى، اندیشـه در قالـب آن روایـت مسـلط بـود. سیمپسـون بـا 
تمرکـز بـر محتـوا و هیئـت  تحریریـۀ چندیـن فصلنامـۀ مطرح علـوم اجتماعى ایـن روند 
را در فاصلـۀ سـال هاى 1945 تـا 1960 به خوبـى تصویـر کرده اسـت. وى شـواهدى ارائه 
مى کنـد کـه چگونـه نظـرات دانشـمندان مسـتقل یـا تحقیقاتـى کـه نتایـج آن خـارج 
از روایـت مسـلط موردنظـر آژانس هـاى امنیتـى بـود، مى توانسـت ریسـک هاى جـدى 
بـراى مطرح کننـده درپـى داشـته باشـد و حتـى بـه محرومیـت حرفـه اى، بازجویى هاى 
اف.بـى اى، حمـالت مطبوعاتـى و خشـونت منجـر شـود. ایـن وضعیـت در سـال هاى بعد 
به ویـژه در دور دوم رابطـۀ نهادهـاى امنیتـى بـا علـوم اجتمـاع و همزمـان با سوژه    شـدن 

خـود ایـن نیروهـا به عنـوان مسـئلۀ موردمطالعـه، کم رنگ تـر شـد.
-  کاربردى شـدن مطالعـات اجتماعـى: نهادهاى امنیتـى از حمایت هاى شـان به دنبال 
پاسـخ بـه برخـى نیازهـاى عینـى و کاربـردى در بهتر کـردن مدیریـت صحنـۀ نبـرد یـا 
تحلیل هـاى اطالعاتـى خـود بودنـد. ایـن نیـاز به معنـاى حمایـت بیشـتر از تحقیقـات 
کاربـردى علـوم اجتماعـى اسـت و همیـن امـر تأثیر مهمى بر سـاخت و نحوة رشـد علوم 
اجتماعـى در آمریـکا دارد. به طورى کـه تحقیقـات کاربـردى در اولویـت قـرار گرفـت و 

ماهیـت علـوم اجتماعـى آمریکایـى را هرچه بیشـتر کاربـردى سـاخت.
-  تغییـر فـرم و روش شناسـى مطالعـات اجتماعـى: نیاز بـه انجام مطالعـات کاربردى 
شـد.  تحقیـق  تکنیک هـاى  و  پژوهـش  روش  از  معینـى  الگوهـاى  بارور شـدن  موجـب 
روش هـاى پژوهـش کمـى بدین منظور مناسـب تر بودنـد و درنتیجه از توسـعۀ روش هاى 
کمـى حمایـت بیشـترى شـد. حمایت براى توسـعه و بهبود انـواع تکنیک هاى پیمایشـى 
در  سـرمایه گذارى  پیـش رو،  پیمایش گـر  سـازمان هاى  از  پشـتیبانى  بـا  نظرسـنجى  و 
توسـعۀ روش هـاى تحقیـق تجربـى و تأمیـن بودجـه در راسـتاى به کارگیـرى رایانـه در 
تحقیقـات اجتماعـى برخـى از مـوارد تأثیرگذارى نهادهـاى امنیتى بـر روش هاى تحقیق 
اسـت. یکـى از نمونه هـاى کالسـیک تأثیرگـذارى برنامه هـاى نظامـى در روش شناسـى، 
پـروژة سـرباز آمریکایى زیرنظر سـاموئل اسـتافر اسـت کـه به تعبیر فصلنامۀ روانشناسـى 
اجتماعـى آمریـکا تأثیـرات روش شناسـى اش در نظرسـنجى، تحلیـل محتـوا و تحقیـق 

تجربـى تـا 35 سـال پـس از انتشـارش در سـال 1949 ادامـه داشته اسـت.
-  غالب شـدن نـگاه دولت محـور در علـوم اجتماعـى: بخـش بنیادیـن نیـاز نهادهـاى 
امنیتـى تأمیـن ابزارهایـى براى تقویـت کنترل اجتماعى بـود. تعامـل و همگرایى نزدیک 
نهادهـاى دانشـگاهى با ایـن نیروها، فرصـت مهاجرت نـگاه کنترل اجتماعـى از نهادهاى 
امنیتـى بـه پژوهشـگران علـوم اجتماعـى را فراهـم کرد. این سـبب شـد، محتـواى علوم 
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اجتماعـى تولیدشـده در سـال هاى 1945 تـا 1960 به میـزان زیـادى ضـرورت کنتـرل 
اجتماعـى را به عنـوان یـک پیش فـرض مهـم درنظر بگیـرد. در ایـن نگاه علـوم اجتماعى 
ابـزارى الزم بـراى نخبـگان اداره کننـدة جامعـه تلقى مى شـد تا بـا آن کنتـرل کامل ترى 
بـر نظـام اجتماعـى اعمال کننـد. نگاهى از بـاال و برخالف فهـم دموکراتیـک و مردم مدار 
از جامعـه. نهادهـاى امنیتـى تأثیـر فراوانـى بر غالب شـدن این نگاه داشـتند کـه مى توان 
از ابزارهـاى خشـونت و ترغیـب به صورت علمـى براى مدیریت موفـق جامعه و حفظ نظم 
اسـتفاده کـرد، امـا این وضعیـت نیز در سـال هاى بعد به شـکل متعادل ترى دسـت خوش 

تغییـر شـد؛ اگرچـه تأثیـرات ژرف آن بر بنیان هـاى علـوم اجتماعى باقى مانده اسـت.

5.  جمع بندى: درس هایى براى ایران
یافته هـاى کتـاب دانـش ارتباطات و جنگ روانى شـواهدى جذاب و دقیـق از تأثیرپذیرى 
ـ امنیتـى به ویـژه برنامـۀ جنـگ روانـى ارائـه کـرد.  دانـش ارتباطـات از اهـداف نظامى 
بررسـى هاى تکمیلـى ایـن مقالـه نیز نشـان مى دهد کـه روابـط نهادهاى امنیتـى با علوم 
اجتماعـى محـدود بـه آمریکا نبوده اسـت و تحوالت پـس از جنگ جهانـى دوم حداقل 3 
دورة اصلـى از رابطـۀ علـوم اجتماعـى بـا ایـن نیروهـا را در سراسـر جهان رقم زده اسـت. 
در نتیجـۀ ایـن دوره هـاى متنـاوب رابطـۀ نظامیـان با علـوم اجتماعـى، تأثیـرات متفاوت 
محتوایـى، روشـى و ُفرمـى بر علوم اجتماعى وارد شده اسـت. درحقیقت ایـن نگاه ازمنظر 
جامعه شناسـى معرفـت، متضمـن تغییر روند سـاخت علـوم اجتماعى به دنبـال مداخالت 
نیروهـاى نظامـى بوده اسـت، امـا ایـن مداخـالت همـواره نتایـج منفـى دربر نداشـته اند، 
بلکـه در بسـیارى از مـوارد، نهادهـاى امنیتـى به عنـوان نیـروى پیشـران رشـد علم عمل 
کرده انـد و همان طورکـه سیمپسـون درمـورد دانـش ارتباطـات نشـان مى دهـد، سـبب 
شـدند یـک گرایـش مسـلط علمـى پدیـد آید، رشـد کنـد و به  اسـتقالل معرفتى دسـت 
پیـدا کنـد. درحقیقـت بیـش  از آن کـه رابطـۀ نهادهـاى امنیتـى یـک رابطۀ یک سـویه و 
قدرت مـدار از ناحیـۀ نظامیـان و اطالعاتى هـا باشـد، بیشـتر رابطه اى دوسـویه بوده اسـت 
کـه هریـک خدمـات ارزشـمندى به یکدیگـر ارائـه کرده اند. ازیک سـو حمایت هـاى مالى 
و پشـتیبانى هاى لجسـتیکى نظامیـان، فرصت هـاى جدیـدى را بـراى شـکوفایى علمـى 
فراهـم کـرد و ازسـوى دیگر راهکارهـا و شـناخت علمـى ارائه شـده از دانشـمندان علـوم 
اجتماعـى، اثربخشـى نهادهـاى امنیتـى را بهبود بخشـید و آن هـا را در اتخـاذ تصمیمات 

صحیح تـر یـارى کرده اسـت. 
به نظـر مى رسـد در ایـران،  رابطـۀ نهادهـاى امنیتـى با پژوهشـگران علـوم اجتماعى 
دچـار نقصـان و کاسـتى اسـت و همیـن امـر عالوه بـر اتـالف منابـع، فرصـت خدمـات 
متقابـل ایـن دو نیـروى تأثیرگـذار اجتماعـى بـه یکدیگـر را از میـان مى بـرد. بررسـى 
تجربیـات جهانـى  ازجملـه  تاریـخ تحـول ایـن روابـط در پـس از جنـگ جهانـى دوم، 3 
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درس کلیـدى را بـراى بهبـود ایـن رابـط در ایـران گوشـزد مى کند: اول، ضـرورت اصالح 
رویکـرد منفـى جامعـۀ علمـى ایـران در همـکارى بـا  نهادهـاى امنیتـى. ایـن واقعیـت 
قابل کتمـان نیسـت کـه بخش مهمـى از نخبـگان و روشـن فکران ایرانى همـکارى علمى 
سـازنده اى بـا ایـن نیروهـا نداشـته اند و از ایـن موضـوع عمومـاً به عنـوان یـک سـابقۀ 
نه چنـدان مثبـت یـاد مى شـود. درحالى کـه مـرور تاریخ جهانـى واقعیت دیگرى را نشـان 
مى دهـد، دال بـر این کـه طیـف متنوعـى از بزرگ ترین متفکـران قرن بیسـتم برنامه هاى 
بلندمـدت مطالعاتـى خـود را بـا حمایت نهادهاى امنیتى اسـتمرار بخشـیده اند. سـاموئل 
هانتینگتـون، گابریـل آلمونـد، هارولـد السـول، نوربرت واینـر در امریکا و لفبور، آلکسـى 
لیوپانـف، آنـدرى کولموگـروف، آکسـل بـرگ در شـوروى نمونـه اى از ایـن دانشـمندان 

بودند؛  برجسـته 
توسـط  مطالعاتـى  سـوژة  یـک  به عنـوان  امنیتـى  نهادهـاى  مطالعـۀ  این کـه  دوم 
پژوهشـگران علـوم اجتماعـى یـک ضـرورت اجتناب ناپذیـر اسـت تـا فرصـت اصالحـات 
ـ غیرنظامى  سـاختارى بـراى ایـن نیروها را فراهـم آورد. درحقیقـت مطالعۀ روابـط نظامى 
در ایـران به معنـاى بررسـى تأثیـرات جامعـه بـر نهادهـاى امنیتـى و نقـش ایـن نیروهـا 
در سـاخت سیاسـى و اجتماعـى جامعـه عمدتـاً تنهـا محـدود بـه انتقـادات بى حاصـل 
روشـن فکرى و یـا متن هـاى محـدود درسـى درخصـوص جامعه شناسـى جنـگ اسـت 
و از مطالعـات دانشـگاهى و علمـى دقیـق در ایـن موضوعـات خبـرى نیسـت. ایـن عامل 
نـه به واسـطۀ محدودیت هـاى سیسـتمى، بلکـه به نظـر مى رسـد بیشـتر به دلیـل عـدم 
تسـلط پژوهشـگران علـوم اجتماعـى بـر مناسـبات تفکـر اسـتراتژیک در ایران اسـت که 
محدودیت هـاى اساسـى بـراى مطالعـات جـدى توسـط آنـان ایجـاد مى کنـد و درنتیجه 

مى دهـد.  سـوق  روشـن فکرى  انتقـادِى  کلى گویى هـاى  به سـوى  را  آن هـا 
بـراى  امنیتـى  نهادهـاى  ـ پژوهشـى  علمى  سیاسـت هاى  اصـالح  ضـرورت  سـوم، 
صـورت  اجتماعـى  تحقیقـات  در  کـه  اسـت  هزینه هایـى  بیشـتر  اثربخش کـردن 
مى گیـرد. ایـن اصالحـات مى توانـد شـامل اصـالح نظـام محرمانگـى تحقیقـات بـا هدف 
همچنیـن  باشـد.  طبقه بندى شـده  اسـناد  آرشـیو  در  مطالعـات  بایگانى   شـدن  کاهـش 
علمـى  بـه  اسـتقالل  احتـرام  پدیدآورنـدگان،  مالکیـت  حقـوق  به رسمیت شـناختن 
ارتقـاء  هـدف  بـا  تحقیقـات  انتشـار  سـاختار  بهبـود  تحقیـق،  فراینـد  در  پژوهشـگران 
دسترسـى مخاطبـان عمومـى بـه نتایج پژوهش هـا از دیگـر اصالحات ضرورى اسـت، اما 
به نظـر مهم تریـن تحـول در ایـن عرصـه، حرکت به سـوى طراحـى برنامه هـاى بلندمدت 
تحقیقاتـى اسـت کـه امـکان تمرکـز طوالنى پژوهشـگران علـوم اجتماعـى در یک عرصۀ 

معیـن را فراهـم مى کنـد. 
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