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  ران ی ا   ی اس ی س   ی در فضا   ی اجتماع   های شبکه   ت ی ر ی مد   ی بررس 
 م ی بدخ   ة مسئل   ک ی به عنوان  

 

 چکیده
کمرده کمه  جمادیا ی اسميدر اشمکال مشمارکت س ی ژرفم همایی دگرگون ،ی عموم ۀحوز  کی  ةمثاببه  نترنتیا

از  یاري. بسمدکننمی م ادیم ی اسميمدرن مشمارکت سپسمت  یهمانظران از آن تحت عنوان ظهمور فرمصاحب
 ی و اجتمماع  ی اسميس  یاممدهايپ  ان،يمم  نیمقمرار دارنمد کمه در ا   يمسائل بمدخ  لیمسائل جوامع مدرن در ذ

موضوع مطرح اسمت کمه   نیاست. حال ا  نیجوامع نو  ةدر هندس  دهيچ ياز جمله مسائل پ  یمجاز  یهاشبکه
کشور دارد  از آنجا که   ی ساير سبر سپه  یريچه تأث  يمسئله بدخ کیبه عنوان  یمجاز ی اجتماع  یهاشبکه
لمذا   د،يمبه شکست خواهمد انجام  انهیو اقتدارگرا  ی سنت  یکردهایاتخاذ رو    ،يبا مسائل بدخ  یی ارو یرو   یبرا
در  یمجماز یهاچندجانبمه شمبکه یرهمايتأث  کوشمدی نوشمته م  نیماتخاذ نمود. ا  یگرید  هاییاستراتژ  دیبا
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 مقدمه

ای و هممای ممماهوارههممای ارتباطمماتی نظيممر شممبکهانقممالب اطالعممات و گسممترش تکنولمموژی
 گذاشممته جوامممع اقتصممادی و اجتماعی، فرهنگممی، سياسممی  ابعاد  برثيرات بسياری  أاینترنتی ت

فی نامزدها گرفته ز معرست. ااست. امروزه تاثير اینترنت در سياست، بيش از پيش آشکار ا
سازی افکممار عمممومی بممرای های سياسی، آمادهدهیتا کارزارهای انتخاباتی نامزدها، جهت

جلب حمایت همگانی طرح و لوایح و ایجاد محبوبيت یمما افممزایش نفممرت نسممبت بممه یممک 
 (. 12: 1392سياستمدار یا یک دولت )گرام، 

  فعمماالن   اکثممر تممویيتر،   و  بمموه فيس نظير   اجتماعی   های ه شبک   ظهور   و با   2004از سال  
از    و نمموینی   مختلممف   هممای شمميوه بممه سممرا     مداران سياسممت   و کممار و   کسممب   های عرصممه 

  تغييممر   را   واقعممی   دنيای   معادالت   خاص فضای وب،   های رفتند. ویژگی اجتماعات انسانی  
تواننممد محتویممات مممدنظر  ای مممی هزینممه   پرداخت   ای که امروزه بدون به گونه   است؛   داده 

در کمتممرین زمممان نشممر و بسممط دهنممد. ایممن خممود حمماکی از آن اسممت کممه  ن را  خودشمما 
رسانی، دیگر پاسخگوی نيازهای کمماربران در دنيممای وب نيسممت.  های سنتی اطالع روش 

های اجتماعی و رشد تعممداد کمماربران آن بيممانگر افممزایش روزافممزون  شدن شبکه همگانی 
بممه    های اجتممماعی . شبکه د است افرا   ۀ در زندگی روزمر   ی مجازی ها نقش و اهميت شبکه 

گيری روابط اجتماعی مجازی دارند.  فناوری، تأثير مهمی بر شکل   جدید   عنوان محصول 
های جهانی بممه یکممدیگر پيونممد  شبکه   های نوین اطالعات، اقصی نقاط عال  را در فناوری 

  آورده را بممه وجممود    1ای از جوامع مجممازی گسترده   ة ای مجموع ارتباطات رایانه .  دهند می 
 (.  48:  1385،  کاستلز ) است  

تمموان بممه عنمموان گممذار از تکنولمموژی مبتنممی بممر تغيير پممارادای  در عصممر حاضممر را مممی
دادهای ارزان اطالعاتی دادهای ارزان انرژی به تکنولوژی بطور عمده مبتنی بر دروندرون

در   که از پيشرفت حاصل از تکنولوژی ميکروالکترونيک و مخابرات به دست آمده اسممت
فت. اولين ویژگی پارادای  جدید این است که اطالعات ماده خممام اسممت و دومممين ظر گرن

 (. 266: 1391های جدید است )بهرامی کميل،  ویژگی آن بکربودن تاثيرات تکنولوژی

در عصر جدید که شاید تنها عنصر ثابت آن، مفهوم تغيير و دگرگونی باشد؛ سرعت و 
توان مرکز ثقل ایممن ال افزایش است که میدر ح  نچنانعمق تحوالت اجتماعی و سياسی آ

 

1. Virtual Community 
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هممای اجتممماعی مشمماهده کممرد. در حقيقممت، هممای مجممازی و شممبکهتحمموالت را در عرصممه
همما دوبمماره ها ه  در این جماعممتهای مجازی فرهنگ خاص خود را دارند و هویتشبکه

ون اصمملی انکمم   ند.شوپذیر و فریبنده میبه شدت انعطاف  نيز  هاهویتاین  شوند.  تعریف می
های اجتماعی مجازی به مثابممة یممک مسممئله بممدخي  بممر این مقاله بر تاثيرهای مختلف شبکه

رو مفممروض همما و نيروهممای رسمممی کشممور قممرار دارد. از ایممن سپهر سياسی کشور و جریان
هممای مجممازی، همم  اصلی جستار حاضر این اسممت کممه گممردش سممریع اطالعممات در شممبکه

رسانی رسمممی کشممور گردیممده اسممت و همم  فضمما را اطالعدهای  موجب به حاشيه رفتن نها
برای کاربران مهيا ساخته تا خود به توليد و نشر و بسط اخبار و اطالعات دلخواه بپردازنممد. 

های ارتبمماطی اینترنتممی شممبکه  فرصت  جامعه از  ایهای حاشيهگروهاین موارد باعث شده تا  
 بهممره برنممد.  مشکالت اجتماعیگی و  فرهن   های سياسی، اقتصادی،منظور طرح محروميتبه

نيز ایممن فرصممت را دارنممد تمما بمما  گيری نظام سياسی کشورهای تصمي هستهاز طرف دیگر، 
در فراینممد بقممای  همماپاسخ مناسب و مقتضممی بممه آن همچنين  از این تقاضاها و  آگاهی سریع

 برداری نمایند.بهره  نظام سياسی کشور

 و ابعاد سیاسی آنهای اجتماعی کهان شببررشناسی کنش ارتباطی کامفهوم
السول در ارتباط با فرایند ارتباطی معتقد است که برای توصيف یک کنش ارتبمماطی بایممد 

گوید  از کدام مجرا  به چممه کسممی  بمما کسی  چه میها پاسخ دهي  که: چهبه این پرسش 
 از متشممکلکممارکردی، فضممای مجممازی  (. از منظممر16:  1391چه تاثيری  )بهرامی کميممل،  

های نمموری بممه ها و کابلسوئيچ، 1ها، روترهانفر است که از طریق سرویس دهنده  هاميليون
هممای اقتصمماد جهممانی یمما عصبی شبکه که فعاليت آنها به عنوان سلسله  باشندرایانه متصل می

در واقممع (. Bernadette and Martin, 2006: 85) شممودسالمت اجتماعی مشخص می
توانند مراحل حرکت بممه ن بخشی از فضای سایبر هستند که میعنوا  عی بههای اجتماشبکه

کمماربران را بممر ای،  در فضمماهای مجممازی شممبکهسوی جوامع اطالعمماتی را تسممریع بخشممند.  
بندی های مختلممف دسممتهتمموان بممه شممکلهای اجتماعی میشبکه  از  شاناستفادهحسب نوع  

 ۀدربممار  2»آندرسممن آنمماليتيکس«   سممایتژوهش  پ  توان بهمی  هابندیاین دسته  ةاز جمل.  کرد

 

1. Router 

2. Anderson Analytics   
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. پممس از گممردآوری اطالعممات مربمموط بممه نمموع شمماره نمممودهای اجتممماعی اکاربران شبکه
 :اندبندی شدههای اجتماعی، آنها در هفت گروه دستهه این کاربران با شبکههمواج

 توضیحات  میانگین سنی  انواع کاربر 

سال 27 کاربران ماهر   
ها های روزانه خود را بوا ایون شوبکهتفعالیات و حجم وسعی از ارتباط

 کنند.تنظیم می

 صرفاً برای ارتباط و تعامل با دوستان، اع ای خانواده و سایر آشنایان 35 سال کاربران فراغتی

سال 33 کاربران تجاری  های مجازی برای بهبود کسب و کارهای شبکهبکارگیری ظرفیت   

کاربران 
 پرمشغله

 45 سال
های اجتماعی ندارند و تنها بوه اه منفی نسبت به رسانهدیدگ  ربراناین کا

بوه شومار   هاایون شوبکهدلیل محدودیت زمان است کوه کواربر جودی  
 آیند.نمی

سال 53 کاربران نگران   

شوان در وضعیت امنیت و حریم خصوصوی  ۀاین گروه تردیدهایی دربار
ابیول ی از ی سونتهااین گروه بیشترین مصرف رسانه  ها دارند.این شبکه

های جدیود داوار ه بوا رسوانههتلویزیون و مجالت را دارند و در مواج
 شوند.کمی تردید و نگرانی می

 49 سال کاربران بدبین 

های نسوبت بوه شوبکه  ایمنفی  نگرش  حرفه ای،  تعدادی از این کاربران
اجتماعی دارند. آنها هیچ نگرانی بابت مسائلی از ابیل حریم خصوصوی 

های اجتمواعی را ییور اجتماعی ندارند ولوی شوبکههای  شبکه  در محیط
 کنند.مفید و استفاده از آنها را بیهوده توصیف می

های هوشمممند ایران به گوشی  ةسال  29تا    18درصد جمعيت    72حدود  با توجه به اینکه  
 دارند  یهای اجتماعی دسترسدرصد ساکنان مناطق روستایی به شبکه  42دسترسی دارند و  

رسانی تلگممرام اسممتفاده ها از برنامه پيامحدود یک چهارم ایرانین واقعيت که  ين ایهمچن   و
هممای منتشممره در های مجممازی، تعممداد و ماهيممت پيممامطيف جوان کاربران شبکهکنند و  می

هممای کمماربران توان گفت که اکثر کمماربران ایرانممی در ذیممل دسممتههای اجتماعی، میشبکه
ی خواهند داشت. این طيف از کاربران زمان بسياری ری جای تجاماهر، فراغتی و تاحدود

را صرف خواندن مطالب منتشره و همچنين انتشار مطالب خودنگاشممته یمما واصممله از سمموی 
شوند. هایی از منابع خبری در عرصة مجازی محسوب میکنند و به نوعی حلقهدیگران می

جممب خواهممد شممد تمما زی موی مجممااین شکل از کاربری )ماهر، فراغتی و تجاری( در فضا
های رسمی کاهش پيدا کنممد و روابممط عمممومی جدیممد در ميممان افممراد اقتدار و سلطة رسانه
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 یابممد،طردگونه و آشممکار تجلممی نمی  گاه به صورتهيچقدرت    شکل گيرد. به بيان فوکو،
در ایممن   قممدرت  ترین عنصر جامعه در تماس اسممت.بلکه به صورت بسيار بغرنج با کوچک

بممرعکس   ست که در مالکيت دولت یا طبقه حاک  یا شخص حاک  باشد،ی ني چيز  هدیدگا
ای اسممت کممه همممه قدرت یک استراتژی است و نه یک نهاد یا یک ساختار. قدرت شممبکه

هسممتند. قممدرت در تمماریخ ها و نهادها و ساختارها همه مجممری آن  در آن گرفتارند و انسان
اطی تمرکممز دارد کممه ممما از آن در نقمم بلکممه  معاصر صرفا  در دل حاکميت متمرکز نيسممت،  

 (.197: 1395 ،غافلي  )ضميران
های جدید« معتقد است که با پيممدایش ای با عنوان »اقتدار مذهبی و رسانهدر مقاله  ترنر
های جدید اطالعات، شرایط توليد اقتدار مذهبی و سياسی دگرگممون گشممته اسممت. فناوری

تواننممد ها نمممیای دولتر چنين جامعهچون دنيست  جامعة اطالعاتی به سادگی قابل کنترل  
هممای ارتبمماطی جدیممد همم  ها و شبکهرو، نظامبر جریان اطالعات کنترل اعمال کنند. از این 

انممد. در ها و ه  اقتدار سنتی مذاهب جهانی را بممه چممالش کشمميدهاقتدار نوشتارمحور دولت
هممای است و فرصممتگشته رگون واقع سنت اصيل انتقال پيام مذهبی و سياسی در زمان دگ

هممای بممدیل دربممارۀ مسممائل مختلممف گشمموده شممده اسممت جدیدی برای بحث و ایجاد نگاه
 برقممراری بممرای را جدیممدی هممایراه های اجتممماعی،شممبکه(. 105-104: 1394)رضممایی، 

 واقعممی جهممان در روابممط از متفاوت ماهيتی که است آورده  پدید  انسانی  تعامالت  و  ارتباط
مکممانی ایممن فضمماها و برانگيممز و بممیدهممای متفمماوت و البتممه بحممثکارکری از برخمم . دارنممد
 های مجازی به شرح زیر است:شبکه

 از متفمماوت هممویتی بمما  تواننممدمی  افممراد  آن  در  که  آوردمی  فراه   بستری  مجازی  فضای  -1
 همماییواکنش   و  همماکنش   و  بپردازنممد  اعضا  بقيه  با  تعامل  به  و  یابند  حضور  شانواقعی  هویت
 شممدن شناخته از ترسی هيچ بدون دهند،می بروز واقعی جهان  در  آنچه  از  متضاد  یا  تمتفاو
 اجتممماعی  هایشممبکه  در  افممراد  فيزیکممی  ارتبمماط  عممدم  واقممع  در.  باشممند  داشممته  شدن  طرد  یا

 نماینممد فعاليممت هویممت چنممد ایجمماد بمما ناشممناس صممورت  بممه  تمما  سممازدمممی  قممادر  را  کاربران
(Elovici and Altshule, 2013: 3).  افممراد واقعممی هممایفعاليت عليرغ  صورت، بدین 

 بمما اممما. داشممت آنان حقيقی هویت پيرامون قطعيتی تواننمی عموما  اجتماعی، هایشبکه  در
 بسممياری. باشممدمممی ارتباطات این  استمرار و ایجاد مشتره فصل اطالعات تبادل  وجود  این 
 در  کممه...  و  نهممادمردم  هممایانزمسمما  ا،هجمعيت  ها،انجمن   ها،سازمان  ها،جنبش   ها،گروه  از
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 از دسممته ایممن  در شممدن جهممانی جهممت  بممه  را  خممود  هممایفعاليممت  دارند  حقيقی  وجودی  دنيا
 جدیممد حاميممان و اعضا جذب به بتوانند ابتدا  در  طریق  این   از  تا  بخشندمی  گسترش  هاشبکه

 .ورزند  مبادرت

مجممازی،  ةامعدر ج افرادهای اجتماعی مجازی محيط مساعدی را برای مشارکت شبکه  -2
های دینی، اجتماعی، سياسی بازتعریف هویت،  کشف مجدد خود  ،برقراری روابط نمادین 
کننده از طریممق تعممامالت مجممازی و نمممادین ها و عوامممل سممرکوبو... فار  از محدودیت

شممناختی کننممد. اجتممماع یممک سممازوکار رواناین فضاها ایجاد اجتماع مممی  .کنندفراه  می
 (.17: 1394  ،ر ترس است )کاستلزلبه برای غاساسی ب

گروهممی و های اجتممماعی فضممایی را بممرای ارتباطممات درونبمما توجممه بممه اینکممه شممبکه -3
آورند، ابزار مناسبی بممرای گروهی و همچنين تعامل ميان موافقان و مخالفان فراه  میبرون

 دهمما وکارکرای ایممن  شمموند؛ بممه طمموری کممه بممه نظممر عممدهگفتگوهای سياسممی شممناخته می
عمممومی« جدیممد را خلممق کنممد.  توانممد یممک »حمموزههای اجتممماعی، میهممای شممبکهقابليت

عمومی یعنی تممأمين دسترسممی همگممانی،   ۀاینترنت، قابليت و امکان ایفای سه کارکرد حوز
)نظام بهرامی کميممل،   های جمعی سياسی را دارددادن به افکار عمومی و انجام کنش شکل
1391 :271.) 

  1ئل بدخیم و بغرنج: مسانظری چارچوب
ریممزی« در خصمموص وبممر و ریتممل در مقالممة »معماهممای موجممود در نظریممة عممام برنامممه

های اجتماعی در جوامع جدید معتقد هستند که امروزه مشکالت و مسممائل گذاریسياست
انممد کممه های اجتممماعی بممه مسممائل بممدخي  و چنممدوجهی تبممدیل شممدهریزیمربوط به برنامه

حل نهایی بممه حممل و فصممل آنهمما پرداخممت. در نظممر راتژی خاص و راهک است با ی  تواننمی
هممای متعممدد و متضمماد بممرای حممل مسممائل و همچنممين آنان، به دليل تعدد ذینفعممان، نگممرش

دادن بممه پيچيدگی نهفته در مسائل مختلف سياسی و اجتماعی جوامع جدید، امکان فيصممله
د داشممت. وبممر و ریتممل سممپس نخواهمم وجود  این مشکالت برای هميشه و به صورت مداوم  

 کنند:گانة مسائل بدخي  را تشریح میهای دهمختصات و ویژگی
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بغممرنج  مسممئلهبغرنج سخت است؛ نوشتن تعریممف بممرای یممک  مسئلهیک و تبيين عریف  * ت
 ناپذیر است.برخالف مسائل عادی امکان

گفممت کممه تمموان ی میعمماد مسممئلهمسائل بغرنج نقطه انتهایی ندارند؛ در زمان حممل یممک *  
حممل هرگممز پایممان جوی راهوحل مشکل پيدا شده است. در مورد مسممائل بغممرنج جسممتراه
 گيرد.نمی

بغرنج درست یا نادرست نيستند. خوب یا بد هستند؛ مسائل سمماده   مسئلههای یک  حلراه*  
در   گممذاری کممرد؛توان آنها را به عنوان درست یا نادرست ارزشهایی دارند که میحلراه
 پيچيده به قضاوت افراد بستگی دارد.  مسئلهحل برای یک ه انتخاب راهالی کح

بغرنج وجود ندارد؛ تشممخيص اینکممه   مسئلهحل یک  روشی برای تست سریع و نهایی راه*  
دهممد یمما خيممر، بممه سممرعت قابممل عممادی جممواب می  مسئلهحل خاص برای یک  آیا یک راه

ای بممه بينممی نشممدهن نتممایج پيش ل زمممادر طمموهای مسائل بغممرنج  حلتشخيص است ولی راه
 کنند.گيری ميزان اثربخشی آنها را دشوار میدنبال دارند که اندازه

ضممرب هسممتند؛ چراکممه شوند همگی تکهایی که برای مسائل بغرنج پيشنهاد میحلراه*  
های مسائل عادی بممه سممادگی قابممل حلمعنی است؛ راهدر مورد این مسائل سعی و خطا بی

هممای پيشممنهادی حلصورت ناموفق بودن قابل تغيير هستند. درحممالی کممه راهو در  مودن  آز
 برای مسائل پيچيده همگی پيامدهایی دارند که قابل خنثی کردن نيستند.

های ممکن بممه همممراه ندارنممد؛ در حممالی کممه بممرای مسائل بغرنج مجموعه متناهی جواب*  
 وجود دارد.ممکن  های  مسائل ساده هميشه یک مجموعه متناهی از جواب

ای از مسائل مشابه تعلق ساده به مجموعه  مسئلهمنحصر به فرد است؛ هر    ،بغرنج  مسئلههر  *  
بغممرنج در مقابممل، همميچ نمونممه  مسممئلهشوند. یممک ای مشابه حل میدارد که همگی به شيوه

 مشابهی ندارد؛ پس تجربه در مواجهه با مسائل بغرنج کاربردی ندارد.

دیگممر باشممد؛ در حممالی کممه مسممائل سمماده    مسممئله ای از یممک  انممد نشممانه تو می غممرنج  ب   مسئله هر  * 
 زمينه خاصی ندارند، مسائل بغرنج به ه  مربوط هستند درحالی که علت مشترکی ندارند. پيش 

های متفمماوتی قابممل نمممایش اسممت؛ بغرنج بممه شمميوه  مسئلهوجود ناسازگاری در بيان یک  *  
ه هر کدام در مورد اینکممه مشممکل چيسممت و ارد کادی دافراد درگير زی  ،بغرنج  مسئلهیک  

 توان آن را حل کرد نظرات متفاوتی دارند.چگونه می
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 کارشان ریز حق اشتباه ندارد؛ افراد درگير در حل مسائل بغرنج در مورد پيامدهایبرنامه*  
 & Webber) ناپممذیر فراوانممی دارنممدل هسممتند؛ چراکممه آن اعمممال تمماثيرات جبرانئومسمم 

Rittle, 1973: 161.) 

دهد که بسياری از مسائل جوامع مدرن در ذیل مسائل بغممرنج های مذکور نشان میویژگی
هممای اجتممماعی و پيامممدهای سياسممی گيرند و در این ميان، موضوع شبکهو بدخي  قرار می

هممای آنها از جمله مسائل بسيار پيچيده در هندسة جوامع جدید است. قممدرت پنهممان شممبکه
توانممایی بممر پيچيممدگی و بممدخيمی پيامممدهای سياسممی آنهمما دارد. ياری ير بسمم مجممازی تمماث

همما و الگوهمما، نمایممانگر قممدرت آفرینی، فضاسازی و بکارگيری ماهرانه نمادها، ارزشموج
 (.194: 1394)کاستلز،   است  یهای اجتماعی سایبرتأثيرگذاری فرهنگی و اجتماعی شبکه

ربتی و اقتدارگرایانممه مطلمموب نتی ضمم هممای سمم برای شناسایی و حممل مسممائل بممدخي ، روش
نخواهد بود و موجب تشدید شرایط بحممران و عممدم شممناخت درسممت مسممئله خواهممد شممد. 

هممای اجتممماعی بممه عنمموان یممک پدیممدۀ نوظهممور در عرصممة شممناخت ابعمماد مختلممف شممبکه
هممای سياسممی و اجتممماعی جممز از طریممق اتخمماذ یممک نگمماه فراگيممر و دوری از فعاليت

هممای پذیر نخواهد بود. شممبکهرد با موضوعات مختلف امکانبرخو  می دررویکردهای قدی
مجازی هندسة قدرت سياسممی و همچنممين دره و دریافممت از حمموزۀ سياسممی و اجتممماعی 

تمموان بممه سممرا  همما نمممیانممد و بممرای مواجهممة درسممت بمما ایممن شممبکهکمماربران را تغييممر داده
وزده  شاید بممرای قرن نوپای  در ار  1الدیس رویکردهای حذفی و ضربتی رفت. سرنوشت  

سمماختن آهنممگ عصر کنونی قابل تامل باشد. رویکرد حذفی نسبت به تکنولوژی و متوقف
توانممد داشممته باشممد )گممرام، تغييرات و به جنگ آینده رفتن، سرنوشممتی جممز شکسممت نمممی

گذاری و تبممادل اطالعممات، های اجتممماعی در اشممتراهتالش کنشگران شبکه(.  21:  1393
ان، شممکل دادن بممه سممالیق و جلممب نظممر آنممان و پدیممد آوردن نمموعی کمماربرسایر  تعامل با  

 که آن را به یک مسئله بدخي  مبدل ساخته است.    »قدرت نرم« است

 های اجتماعی بر فضای سیاسی ایرانتأثیر شبکه
همما اسممت. کاستلز در جوامع جدیممد، سياسممت بممه معنممای سياسممت رسممانه  مطابق نظر مانوئل

 بایممد در انتخابممات برنممده شمموند، مممورد نيمماز نيسممتند. رسممانه  می کممههنگمما  ها فقممط بممهرسانه

 

2. Luddism 
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ای عمممومی اسممت کممه در آن قممدرت بممه نمممایش زمينة هميشگی بازی سياست و حوزهپس 
وضممعيت   بررسممیدر  (.  269:  1391  ،شود )بهرامی کميمملاش داوری میآید و دربارهدرمی

هممای شممبکهر اختيممار  درت دنممده قمم کممه آی  توان اینگونه برداشممت کممردقدرت در آینده می
خصمموص ميممزان دسترسممی ایرانيممان بممه   . بمما توجممه بممه آمممار مزبممور درخواهممد بممودمجازی  
تمموان گفممت در و همچنين مختصات ذکرشممده از مسممائل بممدخي ، میهای هوشمند  گوشی

جانبممة دولممت بممر تمممامی ابزارهممای های اجتماعی به دليل کنتممرل همممهایران مدیریت شبکه
، در حال توسعهاز آنجا که در کشورهای  ة بدخي  مبدل گشته است.  مسئلیک    اجتماعی به

صاحب رسممانه در جهممت تحکممي   به طور طبيعی  لذا  ها اغلب در انحصار دولت بوده،رسانه
 شکسممتن ایممن   موجممب  جتممماعیاهممای  شممبکه  ظهمموربرد.  حضور و مشروعيت خود بهره می

سياسممی مممردم در ایممن کشممورها  بينش ایش رسانی و افزبه ابزاری برای اطالع  شد و  انحصار
عدم دره درست دولت و نهادهای نظارتی از مسائل بدخي  موجممب شممده   .گردیدتبدیل  

های اجتممماعی بپردازنممد. که نتوانند با رویکردهای مشارکتی به مدیریت و نظارت بر شبکه
همممه وان تمم میهای اجتماعی نالبته قطعا  با این سيل کاربران اینترنت و علی الخصوص شبکه

هممای فکممری، فرهنگممی و را در یممک ظممرف مشممخص قممرار داد. بررسممی سممالئق و طيممف
حممل و یممک تجممویز ای غممام» اسممت کممه قطعمما  یممک راهاجتماعی کمماربران، خممود مسممئله

 تواند راهگشا باشد.  نمی

البته ذکر این نکته مه  است از آنجمما کممه بممرای توضمميح و تبيممين مسممائل بممدخي  یممک 
نفعممان مختلفممی ود ندارد، لذا در این عرصممه، تعمماریف و ذیی وجروشن تعریف مشخص و  

 های خاص خود را دارند:حلشوند که هر یک رویکردها و راهدیده می
 مجازی؛  اجتماعی  هایکانال و  هاصفحه  ها،شبکه  مختلف کاربران  -

 محتوا؛ مدیریت  جنبه باب  از  اسالمی  ارشاد و  فرهنگ  وزارت  -

 الزم؛  افزارهایسخت مدیریت باب  از  اطالعات  ریفناو و  ارتباطات  وزارت  -

 فتا؛  پليس  مانند  کنترلی و  نظارتی  نهادهای  -

 .بسيج و  سپاه مانند  نهادهایی سایبری و  تکنولوژی  بخش   -

نکتممة قابممل توجممه ایممن اسممت کممه برخممورد نهادهممای رسمممی و غيررسمممی بمما کمماربران 
باشد. طبيعتا، عدم جامع ه     یگریتواند موجد مسائل و معضالت دهای اجتماعی میشبکه

ای را سممبب گممردد کممه از تواند عواقب غير منتظرهنگری در مواجهه با هر مسئلة بدخي  می
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اساس زندگی سياسی و اجتممماعی عبممارت  1بودن ریمونبينی نشده است و به بيان قبل پيش 
اذ هممر اتخمم   لذا  نهایت پيامدهای نامطلوب.است از: مبارزه با مؤثرترین روش عليه جریان بی

(. 218: 1394تممأملی خواهممد شممد )آسمموگبا، های متفمماوت و قابممل رویکرد موجب واکنش 
برای مثال، کاربران اگر با برخورد خشن و حذفی نهادهممای دولتممی مممرتبط، پلمميس فتمما و... 

شممدن نهادهممای مواجه شوند، قطعا  رویکردهای رادیکالی اتخاذ خواهند کرد. از طرفی، نرم
تواند موجب بممروز و پاه و بسيج در کنترل چتروار بر فضای مجازی، میا، سر فت کنترلی نظي 
 هایی حتی غيراخالقی و یا برانداز گردد. ظهور شبکه

جنبة دیگری که بسيار اهميت دارد شيوۀ مواجهه و نحمموۀ نگممرش نهادهممای مختلممف از 
، همماییحممل نهای اجتماعی است. مسممائل بممدخي  واجممد هيچگونممه راهمسئلة مدیریت شبکه
ها نهادهای درگير مسئله مدیریت و نظارت بر باشند اما در طی این سالقطعی و فوری نمی

هممای جممامع بمما های اجتماعی با ارائة رویکردهای تام و نهایی و با تهيه و تدوین برنامهشبکه
هممای اجتممماعی را بممه صممورت سممياه و سممفيد وجه پررنگ عملياتی، مسئلة مممدیریت شممبکه

هممای عرصممة مجممازی همما و کانممالبودن نظارت بممر کمماربران، گممروهبة نسبیه جن و ب  انددیده
اند و مدام در طی این ساليان و با تغيير قانونگذاران و ...، فرصممت آزمممون و توجهی نداشته

حممل نهممایی دسممت پيممدا کممرد خطا در حال بازتوليد است و این تصور غلط که بایممد بممه راه
شود و این عامل خود به نوعی باعث توليممد مممانع ه میدید ردهاها و رویککماکان در برنامه

شممود. اساسمما  در حمموزه توسممعه بزرگی در روند توسعه سياسی و اجتماعی نيممز قلمممداد مممی
داری هممای الزم در امممر حکومممتسياسی و در وضعيت چندپارگی فرهنگی، نهادها و رویه

به معنی گسممترش مشممارکت اسی  ه سي کنند و در نتيجه توسعارزش و ثبات الزم را پيدا نمی
(. از طرفممی دیگممر تمرکممز 153:  1395گممردد )بشمميریه،  هایی روبرو میو رقابت با دشواری

گردد. ایممن تصممور و ها میمنابع قدرت و کنترل بر آنها موجب تشدید و تعميق چندپارگی
رعت سمم  اختالل دربا وجود قطعی گسترده یا های اخير در سال برداشت در حالی است که

همما جهممت ریممزیرسممانی و برنامممهارسممال پيممام کوتمماه، اطممالع  ةرنت، تلفن همراه و ساماناینت 
های اجتممماعی در همما بممه خصمموص توسممط کمماربران شممبکهتجمعات اعتراضی و راهپيمایی

بوه صورت گرفته و این موضمموع نشممان دهنممده نقممش ابزارهممای جدیممد در تویيتر و فيس 
و حمماکی از سرشممت نممادر، خمماص، پيچيممده و   دباشمم تحوالت سياسی و حتی اجتممماعی می
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ذکر این نکته ضروری اسممت کممه یکممی از دالیممل مهمم    های مجازی است.ذوابعادی شبکه
ها در ایممران مربمموط بممه فرضمميه های مجازی و تغيير ارزشرشد و گسترش روزافزون شبکه

 شود.  کميابی می
محمميط اجتممماعی و   زتمماب، باهای فرداینگلهارت، اولویت  مطابق فرضيه کميابی رونالد

شود که عرضممة نسممبتا  ها را برای چيزهایی قائل میاقتصادی اوست. شخص بيشترین ارزش
هممای مجممازی بممرای آگمماهی از اخبممار و کمتری دارند. لذا توجممه و اقبممال بممه سمموی شممبکه

شممود اطالعمماتی اسممت کممه مجراهممای دولتممی و حمماکميتی مممانع از نشممر و بسممط آنهمما می
(. همچنين توجه به فضاهای جدید و نوین بممرای ارتباطممات انسممانی 75:  1374  )اینگلهارت،

 باشد.نيز خود عامل مهمی در تشریح این فرضيه می
کننممد. اول از همممه در واقع این ابزارهای تازه به طور همزمان چندین نقممش را ایفمما مممی

سممتند. گر هیکممدیهزینممه بممرای برقممراری ارتبمماط مممردم بمما روز و ک به  ،اینکه جریانی آسان
ارتباطی واقعی که همچون تلویزیون، رادیو و مطبوعات از مجممرای یممک واسممطه صممورت 

همما مشممارکت داشممته توانند در انتقال اخبار و ایدهکاربران می  ةگيرد و عالوه بر آن همنمی
هممای ها بممه نقممد رسممانهنویسان و کاربرهای دیگممر در ایممن شممبکهباشند. دیگر اینکه وبالگ

دهند و های دروغين آنها را مورد نقد قرار میگيریپردازند و جهتیتی محکومرسمی و  
از رویدادها و اخبممار بممه صممورت آنالیممن در اختيممار   بسياریاز آنجا که ویدئوها و تصاویر  

اخبممار گزینشممی  ةگيرد، دیگر جایی برای هدایت افکار عمومی از طریق ارائمم مردم قرار می
براین اکثممر مممردم بجممای پيگيممری اخبممار از طریممق بنمما  ارد.از سوی منابع رسمممی وجممود نممد

 هاشبکه  این   دیگر  از طرف ند.اههای اجتماعی روی آوردهای رسمی کشور به شبکهرسانه
 نيممازی دیگممر. اندشده اخير اجتماعی هایجنبش   در  هاسازمان  و  هاگروه  احزاب،  جایگزین 

 کممه نيممازی نيسممتهمچنممين د و ویژه ش  حزب  یا  و  سازمان  یک  عضو  اعتراض،  برای  نيست
همما قممرار گرفممت. بلکممه در بسممياری از ممموارد ایممن رهبممران تحت آموزش رهبران این گروه

کممه در ایممن   گيرنممدقممرار مممی  های خودجوش مردمیسياسی هستند که تحت تأثير حرکت
کنممد و نيمماز ها، همکاری و همبستگی را تقویت مممیبودن شبکهافقیگيرد.  فضاها شکل می

 (.190: 1394دهد )کاستلز،  ا کاهش میمی ری رسبه رهبر
 مقابل  در  مجازی  مسجد  عنوان  به  شيوه  این   از  آمریکایی،  نگارفریدمن، روزنامه  توماس

 مجممازی  فضممای  در  سازیشبکه  اهميت  بيانگر  مطالب  این   .کندمی  یاد  ایران  انقالب  مساجد
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و همچنممين   جممازیای مهمم سممازی شممبکهدر واقع این توجه بسيار کاربران بممرای فعممالاست.  
رسممانی و نشممر اخبممار و اطالعممات گویممای ایممن واقعيممت اسممت کممه مشارکت در امر اطممالع

تعممارض ميممان فرهنممگ رسمممی و فرهنممگ عمممومی یممک مسممئلة جممدی اسممت و شممکاف 
ای ميان ایدئولوژی رسمی و کردارهای عمومی افممراد در فضمماهای مجممازی دیممده گسترده

آیممد کممه در منشوری )ناهمگون( به حسمماب مممیمعة ک جاشود. البته از آنجا که ایران یمی
همما کممه نمممود اصمملی آن در برد، این نوع شممکافدوران گذار از سنت به مدرنيته به سر می

 1رسد. مطابق مفهمموم آنممومیعرصة مجازی بسيار مشهود است تا حدودی طبيعی به نظر می
اخالقممی دیگممری نظ   به    دورکي ، ایران اکنون چند دهه است که از نظ  اخالقی مکانيکی

هایی ه  پدید آمممده، لممذا ها و تعليق)ارگانيکی( در حال گذار است و در این راه، گسست
مرزهای اجتماعی و اخالقی برای مردم مبه  و تاریک گشته و وضعيت آنوميممک عممارض 

هممای مخممالف دولممت یمما حکومممت بمما گممروهشده است. در این فضاهای مممبه  و تاریممک،  
یمما حتممی  های خودخواستهنمایند فضا را برای های مرکزگریزانه سعی میليتاندازی فعاراه

ها در صورت تقویت منجممر بممه بممروز تعارضممات اجتممماعی براندازی مهيا سازند. این تالش
شود. برخی ناظران مممدعی هسممتند کممه ایممن تعارضممات اجتممماعی ی میمحلی و در ادامه ملّ

 همماهشبک  (.106:  1388  رزکرانس،(  است  جهانها در سراسر  حاکی از نوعی برخورد تمدن
اجتماعی دنيمما ایممن توانممایی را  های مجازیعرصهاجتماعی به عنوان بزرگترین  هایو کانال

هممای حمماکی از دارند که افراد را براحتی به یکدیگر متصل نماینممد. بوجممود آمممدن صممفحه
هممای مينممهنممد زتواهممای مشممتره، مممیدادن مخاطبانی با اندیشهتعارضات مشخص و ارتباط

و به طور کلی   بروز اختالفاتی چون اختالفات مذهبی، قومی یا ضد دولتی و ضد حکومتی
شممد و بمماز اش، با خشونت یکسان تلقی مممی. قدرت در معنای سنتیرا فراه  آورد  خشونت

گراست و تمایممل درونممی بر حسب این مفهوم اعتقاد بر این بوده که قدرت، ماهيتا  گسترش
گممری فریننده است زیرا غریزۀ رشد خاصمميت آن اسممت. اصمموال  خشممونتو آ  داردبه رشد  

پذیر ساختن زندگی جمعی نوع بشممر شممرطی جمعی، گذشته از جاذبة ذاتی آن برای امکان
 (.113-111: 1394گردد )آرنت، طبيعی تلقی می

هممای اخيممر در دهممه نيممز اسممت. قدرت نممرمهای مجازی در ایران به نوعی متضمن شبکه
 افممزایش ارتباطممات ها وکاهش فاصله اصلی آنویژگی که ای  بودهگسترش اینترنت    اهدش
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های مجممازی بممه عنمموان یکممی از ابزارهممای اعمممال شممبکه ست. در این فضای جدیممد،بوده ا
در حممال حاضممر  شود.در آن دیده مینقش پررنگ مردم شوند که  محسوب میقدرت نرم  

 و اجتممماعی هسممتي   سياسممیهای  ر حوزهعی دجتماهای اما شاهد قدرت تأثيرگذاری شبکه
های اجتممماعی است. تالش کنشگران شممبکه  بسيار  فضای تکاپو و دامنه اثرگذاری آنان  که

گذاری و تبادل اطالعات، تعامممل بمما سممایر کمماربران، شممکل دادن بممه سممالیق و در اشتراه
 نممد از آنتوانکممه بای  به گونه  شود،محسوب می  نوعی »قدرت نرم«   در واقع  جلب نظر آنان

در تداوم کنشگری خممود در فضممای فيزیکممی بهممره ببرنممد. کنشممگران اجتممماعی، نهادهمما و 
های اجتممماعی بممه تممرویج از همممين ویژگممی شممبکه گيممریبمما بهممرهاجتممماعی هممای جنممبش 
کممردن مطالبممات خممویش پرداختممه و بمما اسممتفاده از همما و حتممی همگممانیها، ارزشدیممدگاه
کنند. قممدرت ان اهرم فشار در فضای فيزیکی استفاده میعنو ن بههای سایبری، از آحمایت

تواند برای رسيدن به اهممدافی در درون فضممای سممایبر یمما خممارج از آن )فضممای سایبری می
تری بممين اینترنممت . عالوه بر این، ارتباط بنيادی عميقبرداری قرار گيردفيزیکی( مورد بهره

همما هممر دو در یممک فرهنممگ خمماص : آنداردشممده وجممود ایهای اجتممماعی شممبکهو جنبش 
توان آن را در قالب فرهنممگ بنيممادین جوامممع مشتره هستند، فرهنگ خودمختاری که می

 (.194: 1394های فرهنگی هستند )کاستلز،  ها اساسا  جبنش معاصر دانست. این جنبش 

 های اجتماعی در ایرانمدیریت و کنترل شبکه
هممای اجتممماعی مبتنممی بممر اینترنممت بمما یممک  بکه اصوال  در حوزه کنترل و نظارت بممر شمم 

دوراهی پيچيده روبرو هستي : اینترنت به مثابة دموکراسی یا اینترنت بممه مثابممه هممرج و  
بينممی را بممه همممراه  مرج. هر نوآوری مه  فناورانه، مخمماطرات و معایممب غيرقابممل پيش 

ضممای  عی ف های اجتممما شبکه   ۀ های عمد کاستلز ویژگی (.  60:  1393داشته است )گرام،  
پممذیری در برابممر تغييممرات محيطممی(،  پممذیری )بازسممازی و واکنش سایبر را در انعطاف 

شدن( و توانایی تممداوم حيممات، بممدون وابسممتگی بممه    پذیری )کوچک و بزرگ مقياس 
ها امکان ورود کنشگران جدیممد و  کند. قابليت مه  این شبکه مرکزیتی واحد ذکر می 

گذاری دانممش و  آزادانة محتوا، اشتراه   وليد ن، ت وجود فضای تعامل گسترده با دیگرا 
در ایران گسممترش اینترنممت در    اطالعات و استقالل آنها از مراکز قدرت رسمی است. 

شمسی که اساسا  با کنترل دولت و اقدامات آن صورت گرفت، موجد مسائل    80دهة  
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ی  همما و مباحث متفاوتی در کشور گردید. این بسط و گسترش اینترنت و سممپس شممبکه 
که خود دولت متولی آن بود در نهایت موجممب شممد کممه بممه نمموعی از کنتممرل  ازی  مج 

ها  توانند صرفا  با فيلتر کردن این شبکه دولت خارج شود. اینک دولت و حکومت نمی 
شممدن نتيجممة    ها مانع دسترسی مردم شوند. در واقممع، همم  فيلتممر کممردن و مممانع و سایت 

وز فممراه  آورده تمما بتمموان از  امممر   ن را عکس خواهممد داد و همم  تکنولمموژی ایممن امکمما 
توان  آید که چگونه می های فيلتری به راحتی عبور کرد. حال این پرسش پيش می قفل 

های اطالعاتی )چه درست و چه نادرست( را در این چرخه کنترل نمممود و آیمما  جریان 
 اصال  راهی برای کنترل و مهندسی اجتماعی این فضاها وجود دارد   

مسممئله   -رت بر اینترنت باید واجد این دو مسئله باشد: الممفنظا  خصوصهر تالشی در  
مسئله اصول حاک  بر قضاوت. مسئله دیگر، برگردان اصول قضمماوت بممه   -امکان فنی و ب

 (. 144: 1393قوانين کاربردی است )گرام، 
های مختلف اجتماعی  ها و صفحه ها، کانال ها، گروه مسئلة مدیریت و کنترل شبکه 

ت یممک مسممئلة غممام» و چنممدوجهی درآمممده اسممت. امممروز دیگممر  صممور   ن به در ایرا 
حل قانونی و یا یممک مصمموبة مجلممس و اجممرای آن از  توان صرفا  با اتخاذ یک راه نمی 

هممای گونمماگونی  ها را کنترل و مدیریت کرد بلکممه بایممد بممدیل سوی دولت، این شبکه 
هممایی، خمموب و  ن   حممل ه توان گفت کممه یممک را برای این امر در نظر گرفت. امروز نمی 

مناسب برای مدیریت این فضاهای مجازی پيدا شده است بلکه بحث بر سر این اسممت  
هممای  بخش با توجه بممه منممابع موجممود و طيممف توان یک تصمي  رضایت که چگونه می 

وسيع عالئق کاربران در فضای مجازی اتخاذ نمود. یک تنمماق» عمممده در ایممران ایممن  
پذیرند در حممالی کممه  آزاد اطالعات را می   ریان تی ج است که دولت و نهادهای حکوم 

هممای  همما و ویممروس کننممد تمما اطالعممات را از طریممق هکرهمما، اسممپ  همزمممان سممعی مممی 
الکترونيکی کنترل نمایند که این خود نشان از غام» بودن این مقوله در ایممران دارد.  

  نظممام های عمممده فرهنممگ سياسممی و  در پژوهش خود درباره ویژگی   1گاستيل   دی .  آر 
شی در بين اقشار مختلف ایران معتقد بود ایرانيان به این امر اعتقاد راسخ دارند که  ارز 

طلب هسممتند و همممه چيممز در حممال دگرگممونی و غيرقابممل  آدميان طبعا  شرور و قممدرت 
های اجتماعی  رسد چنين فرهنگ بنيادینی اینک در قالب شبکه اعتماد است. به نظر می 
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این ویژگی ه  از سوی نخبگان سياسممی و همم  از  ت و  ن اس به نوعی در حال تکثير شد 
  (. Gastil, 1958: 326سوی مردم در حال بازتوليد در اشکال جدید است ) 

هممای مجممازی دارای عمموارض و تبعممات بسمميار همما و کانممالاز طرفی دیگر، مسئلة شبکه
اها ه فضنگونبودن فرایند مدیریت و کنترل ایاست که این امر خود غام»  پيچيده و نامرئی

هممای دیگممر در دهد. گاهی فيلترنمودن چنممدین شممبکه موجممب گسممترش شممبکهرا نشان می
توانممد فضمما را بممرای شممود و گمماهی همم  فيلترینممگ هوشمممند مممیافزارهممای دیگممر مممینرم

روزتر مهيمما کنممد. بممه بيممان های بهمنظور خلق فضای جدیدتر با کاربریمتخصصين رایانه به
تواننممد منتظممر آفرینممد کممه نمممیهای سيال و روان مممیانسانال،  ه سي مدرنيت   باومن   زیگمونت

(. اگممر همم  کليممت 104:  1396بمانند و مدام در حال خلق فضاهای جدید هسممتند )بمماومن،  
افزار یا اپليکيشن به دليل محتوای سياسممی و اجتممماعی و فرهنگممی خمماص مسممدود یک نرم

هممای جدیممد و کمماربرد  ر بممادیگمم   آمممدن هممزاران اپليکيشممن وجممودشود، این فضا موجب بممه
تر خواهد شممد. لممذا رویکممرد فرمانممدهی و کنتممرل سممفت و سممخت، قطعمما  امکانات گسترده

پيامدهای معکوسی به دنبممال خواهممد داشممت. اتخمماذ نگمماه بخشممی و رویکردهممای سممنتی و 
تممر در تر و توليممد محتواهممای رادیکممالهای قویفرماندهی قطعا  موجب برانگيختن واکنش 

 جتماعی خواهد شد.و ا  ياسیعرصة س

های اجتماعی تبدیل به فضایی برای انتقمماد از شبکهذکر این نکته نيز ضروری است که  
شمموند، علممت بحممران را بایممد در خممارج از های مممردم مممیحکومت و تضعيف آن در ذهن 

فضای مجازی در عملکرد حکومت و انتظارات شهروندان جسممت وگرنممه فضممای مجممازی 
تواننممد فضممای کنممد. شممهروندان میرا بممر کسممی تحميممل نمی  خاصممیگرش  خود نخودیبه

های حمایممت گيرند. انگيزه  مجازی را برای حمایت از حکومت یا شخصی خاص نيز بکار
براین منطقی نيست که به بهانممة شموند. بنایا ضمدیت در بيمرون از فضای مجمازی تعييمن می

های دود کرد و تالش نمود کل شممبکها محدی رتأمين امنيت و ثبات، دسترسی کاربران عا
با توجه به رویکرد وبر و ریتل در حل مسائل مثابة تهدید تلقی نمود.  اجتماعی مجازی را به

 :توان توضيح داد کهبدخي  می
عنوان شکل مشروع و  های اجتماعی را به کنش شهروندان در شبکه در وهله اول باید    -1

رگذاری بر عرصة سياست و حکومت پممذیرفت و  تأثيظور  منشدۀ کنش سياسی به پذیرفته 
منظور آشممنایی بمما  ها بممه تممالش نمممود کممه از آزادی فممراه  آمممده در فضممای ایممن شممبکه 
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های واقعی افکار عمومی جامعه نهایممت بهممره را بممرد تمما بممدین ترتيممب حکومممت  گرایش
.  د همم د سممخ  بتواند هر چه بيشتر بممه تقاضمماها و انتظممارات شممهروندان در فضممای مجممازی پا 

و بررسممی فضممای  شده    توانند با رصدکردن محتوای توليد دیگر، دولتمردان می   عبارت به 
هممای موجممود در آن  ، بصمميرتی عميممق نسممبت بممه مسممائل جامعممه و گرایشحاک  در آنها 

به بيان دیگر مطابق نظریه گفتمان؛ در اینجا هممدف فهمم  امممری اجتممماعی    دست آورند. ب 
امممری کممه همم     (؛ 53:  1396ن و فيليممپس،  یورگنسمم ممماعی ) اسممت بممه مثابممه برسمماختی اجت

شممکاف  از  حکومممت باشممد و همم   ، هميار  تر گرایانه بهتر و واقع   گيری تواند در تصمي  می 
 مت بکاهد. جامعه و حکو 

خبرنگمماران در   -های اجتماعی و در عصر حضور شممهرونددر عصر فراگير شدن رسانه  -2
اليممت، بسمميار حممائز اهميممت   یرفتممار  تمماری وهای زندگی روزمره، شممفافيت گف تمام عرصه

ها بودند که بممر شممهروندان اعمممال های جدید، این حکومتتا پيش از ورود فناوری  است.
 در این فرایند، سویة دیگری نيز پدید آمده است.کردند اما امروزه کنترل و نظارت می

فيلترینممگ ی چون هایزمهای اجتماعی مجازی، با مکاني برخورد امنيتی و بدبينانه با شبکه  -3
تواند از دسترسممی کمماربران مشممتاق بممه ایممن تنها نمیو مانيتورینگ و یا تحدید دسترسی، نه

بسا خود عامل ایجاد نارضایتی سياسی و کاهش اعتماد به ها جلوگيری کند، بلکه چهشبکه
 حکومت و نهادهای امنيتی کشور شود.  

های تواننممد بمما حضممور در شممبکهمیهادهمما  ها و ندولتمردان، مسئوالن بلندپایه و سازمان  -4
همما، اهممداف و های خممود را مطممرح کننممد و شممهروندان را از فعاليتاجتممماعی، دیممدگاه

 .های پيش روی خودآگاه سازندچالش 

شمموند های جمعی که از فضای مجازی برانگيخته میها و ناآرامیبرای مقابله با شورش  -5
شمموند، بهتممرین راه ت سياسی جوامع شناخته میدۀ ثبادیدکنن ترین تهعنوان مه و امروزه به

ها چيممزی در درجه اول از بين بردن زمينة ایجاد این اغتشاشات است: زمينة اغلممب شممورش
شممده نيسممت. چنانچممه رصممد مطالبممات و انتظممارات شده و نادیده گرفتهجز نارضایتی انباشته

طور بخش، بممهگمماهیهممای آکانيسمم های اجتماعی و چه سایر معمومی، چه از طریق شبکه
منظ  و دقيق پی گرفته شود و تالش شممود بممين انتظممارات عمممومی و تصممميمات حکممومتی 

توان انتظار داشت هيچ نارضایتی به مرحلممة نوعی هماهنگی و توافق حاصل شود، آنگاه می
 .(all, et Stoolle :2005 251-251) انباشت حداکثری و انفجار نرسد
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 جتماعی در ابعاد سیاسیهای ار شبکهپیامدهای متکث
و متضمممن عواقممب و پيامممدهای متکثممر و    ای ژانوسی اسممت طورکلی پدیده اینترنت، به 

، مرکز قدرت خودگردان است که بممه تقویممت  ارتباطی   های نوین رسانه متعددی است.  
کننممد. در ایممن فراینممد، سياسممت بممه عنمموان نمممایش و  سازی سياست کمک می شخصی 

بممدان معناسممت کممه سياسممت،  ایممن  شممود.  ر نظر گرفته می شاچی د ان تما مخاطب به عنو 
شود؛ بلکه بيشتر به عنمموان یممک  کمتر به عنوان یک فرایند عقالنی تجزیه و تحليل می 
کند. تحممت تممأثير  دهي ، عمل می سری حرکات نمادین که ما به آنها واکنش نشان می 

هممای معمممولی  ان بممه انسمم شممده و  ای  بيش از پيش رسممانه نيز  این تغييرات، سياستمداران  
شمموند  یک کاالی تجمماری تبليمم  مممی   به مثابة   مداران سياست شوند. در واقع،  تبدیل می 
هممای  ه قدرت در شممبک از  مقابل پيدایش این شکل تازه    اما در   (. 205:  1388  )سردارنيا، 
 متوجه ساحت سياسی و اجتماعی جامعه خواهد شد:   هایی ه  سيب آ   مجازی، 

 هویت؛  دوگانگی و  ریساختا  تعارضات  * افزایش 

 ملی؛ وحدت  در اخالل و( فراملی و فروملی) مرکز از گریز  هایگرایش   * تقویت

 افراطی؛  گراییملی  تقویت با  ها ملت ميان  شکاف و  اختالف  * ایجاد

 ها؛دوقطبی تشدید و  طبقات و هاگروه  افقی  * یکپارچگی

   ه؛دش حریفت و  غيرواقع  اخبار  انتشار و  تبليغاتی برداری* بهره

   طریممق   از   خودسمماخته   جریانممات   بممه   وابسممته   فرهنگممی   و   سياسممی   نخبگممان   * ایجمماد 
 .  ارتباطی   های شبکه 

هممای شممبکههای مجازی شدت بيشتری پيممدا کممرده اسممت. بروز آفات مذکور در شبکه
برای مثممال اند.  اجتماعی در جمهوری اسالمی ایران، به ابزار سياسی قدرتمندی تبدیل شده

روزانممه حممدود ،  های خود با برچسب انتخابات ایرانبا استفاده از پيام  يترویت  رانیای  کاربران
هممای زیممر بممه عنمموان عوامممل محممره افکممار مؤلفه.  کردندپيام جدید در دقيقه ثبت می  30

 شود:قلمداد میهای اجتماعی  عمومی در شبکه
 سازی؛شایعه  -

 بسيج عمومی برای مقصودی خاص؛  -
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 ؛و حاکميت ناعترضایجاد فاصله بين م  -

 ؛ن و مردم نسبت به حاکميتاایجاد حس بی اعتمادی در بين معترض  -

 ؛های مختلف اجتماعیایجاد تفرقه بين گروه  -

 ؛مدیریت افکار عمومی  -

 رسانی درخصوص خبرهای در محاق مانده.اطالع  -
های مجازی در ایران موجممب شممده تمما این سيل متکثر و چندوجهی کارکردهای شبکه

هممای های متفاوتی داشته باشممند. قطعمما  در سممالنسبت به این مؤلفه واکنش   نظارتیادهای  نه
هممای رسانی رسمی کشور بمما ظهممور و گسممترش شممبکهگذشته صداوسيما و نهادهای اطالع

تممر های جدید به شممدت شممکنندهپذیری برای نسلاند و عرصة جامعهمجازی به محاق رفته
يزان درآمممد مقامممات دولتممی موجممب شممده تمما ط به مر مربوشده است. برای مثال، نشر اخبا

اعتمادی نسبت بممه حاکميممت بيشممتر گممردد و حتممی سممکوت نهادهممای رسمممی نيممز حس بی
 نتوانسته موجب تغيير فضا گردد.

وقایع چند سال اخير عرصه سياسی های اجتماعی مجازی در  های شبکهتجارب فعاليت
تواند فضای می  های گسترده و متضاديفن از طکاربراهای  دهد که فعاليتنشان میکشور  

ن معنا نيست کممه تنهمما داسياسی و امنيتی کشور را با چالش و تهدید مواجه سازد. البته این ب
ایممران باشممند، بلکممه ایممن دسممته از تممنش در    موجممدتواننممد  های اجتماعی مجممازی مممیشبکه
و   کممار عمممومیریت افدر مدیتواند نقش تکميلی  های کاربران در آن میها و فعاليتشبکه
 (.  Roberts, 2000)های رادیکال باشد کنش 

های اجتماعی نگمماه شممود، شارپ به قضية پيامدهای مثبت شبکه  اما اگر از دیدگاه جين 
توان نسممبت بممه مممدیریت درسممت و اسممتراتژی همدالنممه و مشممارکتی افممق بهتممری آنگاه می
کممامگی دولممت بممه از خودگممذار    جين شممارپ معتقممد اسممت کممه بهتممرین راه بممرایداشت.  

نافرمممانی مممدنی اسممت و ایممن نافرمممانی از   ةعدم بکارگيری خشممونت و توسممع  ،دموکراسی
هممای رسمميدن بممه اهممداف بمما اسممتفاده از روش  ۀخشونت کممه در واقممع شمميوبی  ۀطریق مبارز
هممای عممدم همکمماری و ایجمماد شممکاف روش  روانی، اقتصادی و سياسممی همممراه  اجتماعی،

در ایممن ميممان تلفيممق ایممن .  )62:  1386و هلمموی،    شممارپشممود )یدایت محاکميت است، ه
الگممویی حممائز   توانممدمممی  های اجتماعی مجممازیها و بکارگيری و بسط آن در شبکهآموزه

 باشد.خشونت در فضای سایبر اعتراضات بی  ةاهميت از توسع
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 گیرینتیجه
نظيممر هممای بیيتبلقا  بمما  عمممومی  ۀمثابة یممک حمموزاینترنت بههمانگونه که توضيح داده شد  

نظران از آن خود، دگرگونی ژرفی نيز در اشکال مشارکت سياسی ایجاد کرده که صاحب
مدرن مشممارکت سياسممی در مقابممل تضممعيف اشممکال عنوان ظهور اشکال جدید یا پسممت  با

کنند. اینترنت، شهروندان را قادر کرده است که برای طرح انتقممادات و سنتی از آن یاد می
توسممل بممه اشممکال نامتعممارف کممنش سياسممی همچممون اعتراضممات  د بجممایضممات خممواعترا

ای از ای و تجمعممات اعتراضممی کممه معممموال  متضمممن درجممههای تممودهخيابانی، لشکرکشی
نظمی است، از طریق امضای طومارهای اینترنتی، طمممرح خشونت و در مواردی ناامنی و بی

جمعممات مجممازی و سممایر اضممی، تی اعترهمماهای آنالین، ارسال و دریافت ایميلنظرسنجی
 عممين  آميز و درای بسيار مسالمتاشکال ممکن، به طرح تقاضاها و اعتراضات خود به شيوه

جملممه مصممادیق مشممارکت سياسممی آنالیممن در اینترنممت و  از. حال کارآمد مبادرت ورزنممد
ی و مقامممات حکممومتی، فعمماالن سياسمم   رایایميممل بمم   بممه ارسممالتوان  های اجتماعی میشبکه
هممای سياسممی همما، احممزاب و گروهالمللی غيردولتمممی، عضممویت در انجمن ای بين هزمانسا

های سياسی سایت و وبالگها، طراحی وبسایتنوشتن مقاله و یادداشت در وب،  آنالین 
های اجتممماعی، امضممای شخصی و گروهی، به اشتراه گذاشتن مطالب سياسممی در شممبکه

های اینترنتممی، شممرکت در نظرسممنجیالیممن، بحممث آنهممای طومارهمما، شممرکت در تریبون
اجتممماعی   -دهی اینترنتی، پيوند دادن فعمماالن سياسممی درزمينممة یممک موضمموع سياسممیرأی

 .خاص و ارتباطات دوسویه با مقامات حکومتی و فعاالن سياسی نام برد
 ای بممهاز آنجا که برای مواجهه با مسائل بدخي ، اتخمماذ رویکردهممای سممنتی یمما زنجيممره  

همما و انجاميممد، لممذا بممرای رویممارویی بمما چنممين معضممالتی بایممد روشخواهممد شکسممت 
هممای از سممه نمموع اسممتراتژی تحممت عنمموان  رابرت  نانسیهای دیگری اتخاذ نمود.  استراتژی

 واگممذاری  کنممد. در اسممتراتژی اقتدارگرایانممه،یمماد مممی  3و مشارکتی  2، رقابتی1اقتدارگرایانه
در ایممن اسممتراتژی .  ندکی از افراد اسممتدادی ابه تع  محدود  مشکالت،  حل  برای  مسئوليت

 

1. Authoritative 

2. Competitive 

3. Collaborative 
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مشممکل فممراه   پيچيممدگی کمماهش  نفعممان موجبمماتذی تعداد هدف این است که با کاهش 
 شوند. ضعف عمدۀمی  حذف  در همان بدو امر  های متفاوتنگرش  از  شود چراکه بسياری
 تمممامی از اسممت  ممکممن   مشممکل  حممل  بمما  کارشناسممان  و  مقامات  که  است  این استراتژی این 

در اسممتراتژی رقممابتی، هممدف  .مند نگردنممدمشکل بهره با مقابله  برای  نياز  مورد  هایدیدگاه
هممای تمممامی حمملهای مخالف رودرروی یکدیگر قممرار گيرنممد تمما راهاین است که دیدگاه

ها ارائه گردد و بهترین رویکرد اتخاذ شود. اشکال عمده ایممن اسممتراتژی خلممق یممک گروه
اهد بود و شاید بعد از اتخاذ یک رویکرد نهایی، تمممامی جمی خوو تها  محيط پر از منازعه

حل تصویبی همکاری و همممدلی نداشممته باشممند. اممما در اسممتراتژی مشممارکتی ها با راهگروه
حممل ممکممن بممرای تممرین راهنفعان درگير موضوع خواهند شد تا بهترین و منطقیتمامی ذی

هممای مختلممف بممه ضمموعات و ایممدهتژی مواسممترا  تمامی ذینفعان در نظر گرفته شود. در این 
 شود تا یک رویکرد عام و مورد اجماع لحاظ گردد.بحث و بررسی گذاشته می

شممود. ترین تأثير مثبت اینترنت برای حکمرانی باثبممات در همممين نکتممه خالصممه میمه 
همما، اقشممار و طبقممات مختلممف هممای گروهآگاهی از تقاضاها، مشکالت، مطالبات و نگرش

مثابممه ها )بههای آنب مرزهای سرزمينی یک نظام سيماسی و نيز حمایتچهارچوکن در  سا
همما موقع بممه ایممن تقاضمماها و حمایتدروندادهای نظام( و تالش در پاسخگویی مناسب و به

مثابه بروندادهای نظام(، شرط الزم بقا و سالمت هر نظام سياسی است. در جهان واقعی، )به
هممای سياسممی و ها معممموال  توسممط احممزاب و گروهتقاضمما نممافع وکممارکرد اساسممی بيممان م

گيممرد؛ اممما امممروزه شممود، صممورت مممیاطممالق می طورکلی آنچه که بدان »جامعه مدنی« به
ای مجازی، حوزه عمومی جدیممدی را فممراه  های مختلف و ازجمله ارتباطات شبکهرسانه
قاضمماها و طممرح ت انممه بممههممای مختلممف قادرنممد در آن آزادانممد کممه افممراد و گروهنموده

  های خود با صراحت و شفافيت هر چه بيشتر بپردازند.حمایت
تر جامعممه معممموال  از ایممن حمموزه عمممومی فممراه  آمممده پيرامممون ایهممای حاشمميهگروه

هممای سياسممی، اقتصممادی، همما و محروميتمنظور طممرح چالش های ارتباطی اینترنتی بهشبکه
عنوان بخشممی از شممهروندان ود بممهارات خمم ح انتظمم فرهنگی و مشکالت اجتماعی خود، طممر

ها و عملکردهممای جمماری و مممواردی از ایممن قبيممل اسممتفاده جامعممه ملممی، انتقمماد از سياسممت
گيری نظممام های تصمممي را برای هسته ینظيرفرصت بی ایشبکهکنند. قابليت ارتباطات می

ها و تقاضمما  از ایممن واسممطه، ارزان و سممریع  کنممد تمما بمما آگمماهی بیسياسی کشممور ایجمماد می
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ها، ضمن تأمين بقا و سالمت نظام سياسی کشور، بمما پاسخ مناسب و مقتضی به آنهمچنين  
-یکممی از شمماخص .گردد تقویت ها، مشروعيت سياسیجلب رضایت و حمایت این گروه

های مه  در حلقة توسعه یافتگی کشور ایممن اسممت کممه اداره، هممدایت و نظممارت بممر یممک 
شناختی باشد. بدین معنا که حساسمميت نگرش جامعه  بر یک  مبتنی  جامعه از جانب نخبگان

نخبگان به روندهای جامعه )وضعيت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی( و توجممه بممه وضممعيت 
هممای اجتممماعی (. در حمموزه شممبکه86:  1372القلمم ،  آینده بسيار اهميت داشته باشد )سممریع

گيممری و بسممط روزافممزون ی شممکلحل توجه به روندهای اجتممماعترین راهمجازی، منطقی
 آنها به عنوان یک مسئله مه  سياسی و اجتماعی است.

هممای اقتدارگرایانممه و تممالش بممرای اتخمماذ رویکردهممای مشممارکتی و پرهيز از استراتژی
هميارانه و ایجاد حس اعتماد به طرف مقابل خممویش، موجممب خواهممد شممد تمما فضمما بممرای 

د یک شبکه یا یممک کانممال بممه دليممل انسدا    شود.مجاری ارتباطی مشارکتی و نقادانه فراه
داشتن فرضا  یک پست غيراخالقی و یا فيلترینگ یک اپليکيشن به دليل داشتن یک کانال 

هممای غيراخالقی و یا ضدنظام، خود ناشی از برخوردهای اقتدارگرایانه اسممت کممه واکممنش 
ا کمماربران نمممود تمم مهيمما  رادیکالی به همراه خواهد داشت. از طرفی دیگر باید این امکان را

ها، طبقممات، شکل در فضای مجازی )با عالیق، نيازها، خواسممتهخود به عنوان یک تودۀ بی
افکار و .... مختلممف( نسممبت بممه مممدیریت فضمماها و محتواهممای بيهمموده و هممرز و نادرسممت 
واکنش صحيح نشان دهند و از انتشار اطالعات نامعتبر در فضای وب جلوگيری کنند و تمما 

رو ع سایة سنگين کنترل نهادهای حکومتی اطمينان حاصل نمایند. از ایممن از رف  بسياریحد  
هممای از آنجممایی کممه شممبکه  اسممت.م بمما مممدیریت  أدسترسممی آزاد تمموترین راه  شاید منطقی

 هممای اجتممماعیتواننممد تبممدیل بممه رسممانهاجتماعی در بلندمدت و بنا به کيفيممت مطالممب می
باشممد.   ریممزیبرنامممهان بایممد همممراه بمما  بممه آنمم   دسترسممیگردند، لممذا آزادسممازی    پرمخاطب

افممراد بمما  ةکنممد کممه هممم های اجتماعی این امکان را فراه  مممیآزادسازی دسترسی به شبکه
توانممد بمما های گوناگون امکان فعاليت را داشته باشند و ایممن امممر خممود مممیق و اندیشهئسال 

 دای موازنممه ایجمماد کنمم نممهبه گو ابزارهای هدایتی و کنترلی حاکميت در فضای آزادی بيان
ها به تبيين مواضع خود بپردازند. این در حالی است که در صورت ایجمماد که افراد و گروه

ها پراکسممی  ،هااستفاده از فيلترشکن )  کنندگان از طرق مختلفیممنوعيت دسترسی، استفاده
بممدون در  خممودظر  نردها اتصال پيدا کرده، در نهایت به انتشار مطالب ممموبه این شبکه  (و...
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هممای توانممد از محممدودیتکه این نوع نگرش می  خواهند پرداختنظر گرفتن مصالح ملی  
 ایجادشده توسط حاکميت نشأت گيرد. 

محور در مدار و تاحممدودی عقالنيممتتوانممد فضممایی تسمماهلنفعممان مممیتغييممر رفتممار ذی
جانبممة همممهدبممودن  های مجازی به وجود آورد. نه برخورد حذفی حکومممت و نممه آزاشبکه

همما و کاربران نتایج مناسبی برای کشور نخواهد داشت. لذا تغيير الگمموی رفتمماری در شممبکه
هممای فمموری، عممدم توجممه بممه نيازهمما و گيممریها مجازی امری ضروری است. تصمي کانال

توانممد کممامال  فضمما را هممای کمماربران، مشممروعيت زور و برخوردهممای خشممن مممیخواسممته
حکومتی و ه  کاربران بایممد در یممک بسممتر مشممارکتی و بمما   هادهای. ه  نتر نمایدرادیکال

 های یکدیگر در این فضاها تنفس کنند.اعتماد نسبی نسبت به خواسته

های اجتماعی مجممازی راهبممردی اسممت درمجموع بهترین راهبرد برای برخورد با شبکه
مقابلممه   ا برایاعدی رتوان قوکه حکومت و شهروندان را در مقابل یکدیگر قرار ندهد. می

منظور دزدی اینترنتممی و با جاسوسی اینترنتی، دفع حمالت سممایبری، مقابلممه بمما اقممدامات بممه
رسوخ به اطالعات محرمانه ملی وضع کرد و نهادهممایی را در ایممن زمينممه تشممکيل داد. ایممن 

شممود و توانسممته اسممت نحمموۀ مممدیریت امممروزه در بسممياری از جوامممع پيشممرفته دنبممال می
همما ها و نگاه بممه کمماربر آنداشته باشد اما منع کاربرد این شبکه ی را در برمناسب   دادهایبرون
مثابة مته  و مجرم قطعا  راه درستی برای مدیریت جوامع امروزی نيست. فضممای مجممازی به

با قواعد جدید بازی. برای رسيدن به الگویی نظير اینترنت بممه   یک ميدان بازی جدید است
های مبتنی بر مشارکت و تممالش بممرای دره بهتممر اتخاذ تصمي   ه ،و تفا  مثابه دموکراسی

توانممد فضممای مثبتممی بممرای ظهممور مسئله تکنولوژی از طریق تعميممق ایممن بممازی جدیممد مممی
 های نوین جامعه ایران فراه  سازد.قابليت
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