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چکيده
در این مقاله با تحلیل ممزوج شدن فناوری و حاکمیت در عصر مددرن و تدددید ایدن امتدزاج در عصدر
مجازی ،انگارهای از مدروعیت را مطرح میکنیم که نام آن را مدروعیت فنی -دانددی گذاشدتهایدم .ایدن
انگاره ،انگارهای توصیفی درباره مدروعیت اعمال اقتدار و حکمرانی در دوران مددرن و مجدازی اسدت.

مقاله پژوهشی

مطالعه دو کالنالگوی حاکمیتِ عدالت -محور در رویکرد سنتی و حاکمیتِ مصلحت -امنیت -محور در
درون مدرن که به تکثیر فناوریهای امنیتی ،حاکمیتی و قدرت در ایدن عصدر منجدر شدده اسدت ،م دیر
تحلیلی ما برای رسیدن به مفهوم مدروعیت فنی -داندی است .در پرتو این مفهوم ،پارهای از اصلیتدرین
مدکالت حکمرانی فضای مجازی ازجمله حکمرانی سدکوها و محتدوا در فضدای مجدازی را بررسدی و
راهحلهایی متناسب با اقتضائات کنونی فضای مجازی بدرای آنهدا پیددنهاد دادهایدم .اولویدتدهدی بده
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سکوها ،ت هیل انحصار بومی و حکمرانی مضاعف از طریق تکثربخدی به بازیگران بینالمللی حاضر در
فضای مجازی ایران سه ضلع راهحل پیدنهادی ما برای مدکل فرسایش حاکمیت ملی در عرصه مجدازی
است.
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مقدمه
فضای مجازی چنان مناسباا جتمابا و س سساسبو تج یرسسبد ج ت جسبب ب بوتجت نسسبب جربد
گویسم ا رسمدش فضای مجازی سجت صد نوینو شدتجیم .جین صبد تدیبدم مناسباا سساسبو س
حا اسمو پسشسن تج سبخوش یرسسدجیو د ت جسب؛ نحوی
سلب-ملب

دخو پژسهشبگدجن بد نجنبد ب

محوت مناساا سساسو ت صد مدتن و ت جسبم ت صد مجازی با چبال هبای

سساتی تس دس شدت جسب ( .)Li & Liu 2018وشک فهم تسب جز جقمضائا فضای مجازی بد
چگونگو موجته ا جین فضا س سیژت حکادجنو جین فضا جثدرباجت خوجهبد بو  .جزجیبنتسم ت جیبن
مقال ا دتسو فهم سنمو جز مشدس سب حا اسب س یحوال س سپس یحلسل فهم حا اسب س جمنسبب
ت صد مدتن س یشدید جین یحوال
جنشو

نوجن یکو جز جقمضائا

ا رسمدش فضای مجبازیم مههبون نیبدی مشبدس سب فنبو-
صد مجازی مطدح موشو س د جساس ن ت خ هبای دبدی

دخو مشکال حکادجنو فضای مجبازی دتسبو مبو شبو  .بدسن تا جیبن دبد جز مشبدس سب
ناو یوجن جتاا و د سد چسسمو مشکال حکادجنو ت فضای مجازی س چگونگو پاسخ

نها

تسسد.
مشدس سب جنشو -فنو ت ممن یحوال سساسو -جتماا و مدتن قدجت جت  .تسجقعم د جسباس
جین مههون نشان مو هسم

مدتنسم صدف یک تا جایو جتزشبو مبًالب ب سبوی جنسبان سسبمو یبا

جنسان محوتی نسسبم لک یک تا جایو ت چگونگو یولسد مناساا قدت م جمنسبب س مشبدس سب
جسب

سازمان های جنشو س فنو جز ن پشمساانو س تنمسج جمد حکوممو تج جمدی فناستجنب بد

د ت جسب .جزجینتسم جز نید نویسندرانم مشکال حکادجنوم تجتحلهایو ممناسب ا جقمضائا جین
فضا موطلاد

ت خ های پایانو مقال شدح ج ت شدت جسب.

دو کالن الگوی حاکمیت
یکو جز مهم یدین ات د های سلب ت جندیش سساسو مدتنم دقدجتی جمنسبب جسبب .جیبن جمبد
خو و ت ثات نویسندرانو هاچون ها ز س ما ساسلو مشخص شبدت جسبب .هبد س نویسبندت ثبات
خو تج ت سج ن

شدجیط وثاا (س هاسن لسل یاحدی نا جمن) شوت خو (جنگلسس س جیمالسا)

نوشم جند .نا دجینم و تجت نسسب
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اپلسمونم  .)۶۳-۶۴ :۲۹۳۱جین جمنسب ت نساب ا مصلحب سلب یددیف موشو زیدج سلب جسب
مو یوجند پوششو اشد د ها هدجسمدجها س وثاایوها( اپلسمونم  .)۶۴ :۲۹۳۱نا دجینم جمنسبب
ت سهل ی نخسبم مدطوف یأمسن منافع س مصالح سلب جسب س جین مصبلحب بد هبد مصبلحب
یگدی یقدن جت ( لوسکوم  .) ۱۳ :۲۹۳۱ما ساسلو س هبا ز جیبن طبدح تج ت دج بد مههبون سبنمو جز
ات د سلب مطدح مو نند .دتسم یدین صوت نبدی جز بات د سلبب ت جندیشب سبنمو ت
تسال تاهوتی جفالطون جتجئ شدت جسب .ت نجام جفالطبون مهبمیبدین بات د سلبب تج یحقب
دجلب مو جند(جفالطونم  .)۳۲۹ :۲۹۴۱دخو فسلسوفان س جندیشاندجن جسالمو نسبز مسبهل سلبب تج
ذیل مههون دجلب فهم د تجند .دجی مًا م فاتج و ت جین اات همنیدی خو ش تج با جفالطبون
سان مو ند« :جلسساسة ند جفالطون جلددجلة فو جلادین

اا جن جلهضبسلة جلددجلبة فبو جلهبد » (فباتج وم

۲۶۹۶ق )۲۶ :جزجینتس ت ماب تجء جهل جلادین س مضا جیها د تج یکو جز مهمیدین سیژروهای
تئسس مدین مو جند(فاتج وم ۲۳۳۶ن.)۲۱۶ :

۲

جساساب ت جندیش سساسو پسشب امدتنم جمنسبب جربد هبم مجبا طبدح جشبم جسببم حاشبس جی بد
تهسافب های جلهسایو س دجلب خوجهان

جمد سساسو س حکومب و ت جسب س با ستجن مبدتن جسبب

رهماان جمنسب طدحو مسمقل س فونهس پسدج مو ند .جمبا جیبن جمبدم مدضبالیو تج ت باتت مسبائل
جخالقو جمنسب س نسز غایب جمنسب مطدح د ت جسب .تسجقعم ت رهماانهای سساسو سنمو س مبدتن

 .1البته فارابی ویژگیها دیگری نیز برا رئیس مدینه برمیشمرد مثل صحت کامل بددنی ،سدرعت درم مطلدب ،حافظده قدوی،
هوشمندی ،گفتار شیوا ،دوستداری آموزش ،بی رغبتی به مال دنیا ،عزم راسخ و… (فارابی)12۱-12۱ :1۹۹۱ ،؛ منتها درنهایدت
عدالت از اصلیترین ویژگیهای جامعه سعادتمند است .نزد فارابی نیز همچون افالطون ،جامعهشناسی و نفسشناسی پیوندد
دارند؛ این هم به این دلیل است که میتوان بین طبقات اجتماعی و مراتب نفس ،تناظری برقرار نمود و حاکمیت حکیم-پیامبر
بر مدینه را چونان حاکمیت عقل بر نفس تلقی کرد .هم به این دلیل که جامعه قرار است از هماهنگی تکتک افرادش به مدینه
فاضله برسد و کارکرد نهایی چنین جامعهای ،رساندن هر نفس ان انی به کمال دسترسپدذیر بدرای آن نفدس اسدت .درواقدع،
غایتالقصوای جامعه ،رساندنِ هر نفس به سعادت است(فارابی .)۱1 :13۱۱ ،بنابراین ،عددالت اجتمداعی در خددمت سدعادت
فردی است .این سعادت فردی است که برای خودش خواستنی است و همه امور در راستای تحقق آن آرایدش پیددا مدیکندد.
حاکم شدن عقل بر نفس بدین نحو است که قوهء نظری سعادت را میشناسد و آن را هدف میگیرد ،قوهء نزوعیه بدان شدو
پیدا میکند و قوهء خیال شیوهء عمل بدان را درمییابد و بدینسان قوهء نزوعیه عمل درخور آن را انجدام مدیدهدد .در چندین
حالتی کنشهای نفس خیر و زیبا خواهد بود و نفس به هماهنگی و عدالت میرسد.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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ا س جلگوی الن جز نساب جمنسبب س بدجلب تس بدس هسبمسم ب مبویبوجن ن تج جمنسببجنگباتی س
دجلبجنگاتی قلادج

د.

پسدس جصالب یافمن خو ِ حکادجنو س خو جمنسب ت جندیش سساسو مدتنم شسوتهای رونبارونو
جز جمنسب یوسد یافب

فدجید جز صدف شسوتهای سخب س قهدی دقدجتی جمنسب جسب .مبًالب جز تجت

یوسد نیات رسمد ت د جفدج س ینیسمردی تفمات جیشانم تفمات فد پس
نمد س مهات موشو (جمدی

جز تسسدن مدضلو جمنسمو

ن تج قدت نیاتیو مونامند) ( دجی حًو ت اتت قدت جنضبااطو

س نیاتیو نگات نسد فو وم  .)۲۹۳۳هاچنسنم ا جسمها ت جز شسوتهای رونارون تفمباتی-شبناخمو
یالش شبدت جسبب نیبم مسبمقد تج ت حبا جتمابا و تسنبوسبازی ننبد(جمدی ب فو بو ن تج
حکومبمندی مونامد س ت یسسپلسن سساسبراجتی مدتنم سساسبراجتی یرسسبد تفمبات مامنبو بد
چنسن نگاهو جسب) .جفزسن دجینم ا ینیسم جموتی مًل جمبد تنسبو س جمبد هدجشبموم تادسبب اباهو
جفدج فدس اسم شو ) سب اتی موشو یا هبدتستی ن ت خبدمب

تادسب(یدنو دسن نک

ن تج زیسبقدت مونامند ( دجی شنایو ا زیسبسساسبب

نیم مطلوب یضاسن شو ؛ شسوتجی
نگات نسد فو وم  ۲۹۳۹س .)۲۹۳۹

جندیش سبنمو جز بدجلب ب سبب مبو هبدم بدجلب چونبان هاباهنگو فهاسبدت

ت فهاو

موشو ( دجی مًا نگات نسد جفالطونم ۲۹۴۱؛ لوسکوم ۲۹۳۱؛ فباتج وم  .)۲۹۶۳جیبن هاباهنگو
نسز غالاا د جساس یددیهو قس س مماایز جز ردستهای رونارون تامد مدنا پسدج مبو نبد ب ت ن
جین ردستها تج ط جی سلسل مدجیاو ا یکدیگد جتند .ردسهو

سمدسبو رتفیبدی ب حقسقبب

جت ت تأس قدجت مورسد س ردستهای یگدم ت سطحو فدس سبید اید حقسقبب طبدحشبدت بد
سب ردست دید تج ناا

نند یبا سبب بم ج بزجتی بدجی یحقب

ن اشبند (هابان) .ینهبا چنبسن

تامد جی جسب

مو یوجند نسکاخمو/سدا

نسکاخمو چنان

ت تسح مدنای تجمشو جز پس هااهنگو قوجی نهسانو جسبم ت تامد نسبز ب

مدنای یحق

تجمشو جز پس هااهنگو طاقا

االیدین خسد ماکن تج شدنو مو ند.

دسبد (جفالطبونم ۲۹۴۱؛ فباتج وم  .)۲۹۶۳تسجقبعم
جتماا و جسب

تنهایب تسسدن جفدج تامدب ب

۲

 1طبقات مدینه فاضله از نظر فارابی از این قرار است . :ا) اهل فضیلت و حکمت که دانای به حقیقت ه تیاندد و بدر مدینده
ریاست دارند؛  )2صاحبان سنت یعنی مبلّغان ،اهل شعر و نوی ندگان که آموزههدا و راهنمداییهدای رئدیس مدینده را تدرویج
میکنند؛  )3تقلیدکنندگان یعنی ح ابداران ،هندسهدانان ،ستارهشناسان و دیوانداران که نگاهداران قانون عدالت در مدیندهاندد؛
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هااهنگو س ات د تسب تامد ت فهم سنمو یا ع حقسقب ممافسزیکو و ؛ جینک چگون جین
شکاف سن حقسقب ممافسزیکو س سجقدسب جتماا و طو مو شدم مدضلو دجی جندیش سنمو و  .جیبن
شکاف مویوجنسب جز جین طدی پد شو
)۲۹۴۱؛ یا جز جین طدی

جیبدتهبام باطن س ذج تهبان نابو هسبمند (جفالطبونم

حکبسم مبو یوجنبد حقسقبب قالنبو تج جز طدیب قبوت خسبال م تزئبو س

یهصسلو س تنمسج ممناسب ا تهان حس ند (فاتج وم  .)۲۹۱۳مسهل

ز ان جمدسزی جین جسب ب

ت سطح سساسب ا مسائلو فنو جزجین سب تس دس هسبمسم ب چگونب ب یوزیبع ت مبدی همبدی
دسسمم سلو حقسقمو

حکسم ا ن تس دس شدت جسب جز تنس شناخبهای لو ت اتت مادأ هسمو

س نحوۀ تج طة لب س مدلو جسبب .جیبن شبکاف ت جندیشب سبنموم جز زمسنب هبایو بو ت جسبب ب
جندیشاندجن مدتن تج سابسسوی فهاو فنو ید جز مسائل مبدیاط با حکادجنبو سبوق ج ت جسبب.
تسجقعم ت ستجن مدتن یالش موشو حا اسب دحسب خو ش س خبو یخبو فهاسبدت شبو .
جین جمد فهاو جز مشدس سب حا اسب موجنجامد
مدج ما جز مشدس سب فنو جین جسب

مویوجن جز ن ب مشبدس سب فنبو یبا

بد .

حا اسمو مو یوجند مشدس سب جشم اشد ب موجنبد جز نیبد

فنو هدتستی سشمدی جشم اشد ۲.جما مو یوجن جیبن مسبهل تج ت مسبان نهبا

ب مههبونهبای فبن س

 )۱جهادگران که پاسدارن حریم مدینه از دستدرازی دیگر مدینههایند؛  .۱مالیان و پیدهوران که در کار فراهم آوردنِ خدورام
و روزی دیگر طبقاتاند (فارابی .)13۱۱ ،برخی پژوهدگران جامعه آرمانی فارابی را م تدیری میدانند که اهالی مدینه پیرامون
پیامبر و حکیم گرد می آیند .اما م ئله ما در اینجا استعاره هرم یا دایره یا طبقه نی ت بلکه دسترسی ژرف تر حکیم به حقیقدت
است.
 .1برای آشنایی با مفهوم مدروعیت سیاسی ( )political legitimacyدر معنایی مدرن نگاه کنید به Peter, 20117؛ از نظر وبر
مدروعیت ( ) legitimacyناظر به آن ویژگی حاکمیت است که هرچه حاکمیت آن را بیدتر داشته باشد ،افراد تحت حاکمیدت
هم اقتدار آن را به رسمیت میشناسند و هم بیدتر به پیروی از حاکمیت رغبت مدییابندد ( .)Weber 1964در برابدر رویکدرد
توصیفی وبر به مدروعیت ،مدروعیت در معنایی هنجاری ناظر است بده توجیده پدذیری عقالندی و اخالقدی قددرت سیاسدی
( .)Rawls 1993در این متن دو نوع مدروعیت را برح ب دو کالنالگوی حاکمیت میتوان از یکددیگر متمدایز کدرد؛ یکدی
مدروعیتی برآمده از وجوه ارزشی حاکمیت که ناظر بده معیارهدایی همچدون عددالتگدرا بدودن حاکمیدت اسدت و دیگدری
مدروعیت داندی-فنی که ناظر به توانمندیها و ظرفیتهای حکمرانی در یک ساختار سیاسی-اجتماعی است .هدر دو مدورد
می تواند ذیل مدروعیت توصیفی یا هنجاری صورتبندی شود؛ مثال میتوان گفت حاکمیتی که مدروعیت داندی-فنی نددارد،
اوال مردم رغبت کمتری به تبعیت از آن دارند و دوم ،اساسا چنین حاکمیتی به دلیدل ناکارآمددی از نظدر عقالندی پدذیرفتنی و
توجیه پذیر نی ت .ازآنجاکه این متن در پی فهم فل فی و سیاسی اقتضائات عصر مدرن و عصر مجازی اسدت ،در ادامده مدتن
بیدتر بر مدروعیت داندی -فنی تمرکز میشود.
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

110

حکمرانی فضای مجازی بر اساس انگاره مشروعیت فنی -دانشی

هدت ستی هم ت نساب ا مدساتهایو جندیشب جی مدنبا پسبدج مبو ننبد .مبًالب هابوجتت مبویبوجن پدسبسد
هدت ستی ت نساب ا چ ؟ جرد گویسم ت نساب ا حل مسائل فنو حکادجنو؛ نگات مویوجن پدسسد
یک مسهل دحسب چ مدساتی مسهل فنو حکادجنبو بد مبوشبو ؟ تسجقبعم چبدج مصبلحب س
جمنسب مسائلو فنو قلادج موشو سلو دجلب خسد؟
سان یگدم نچ حا اسب تج مسهل جی فنو د مو ند صدف جنگاتتهای مصلحب س جمنسب
نسسب؛ چدج

دجلب نسز خو مویوجند مسهل جی فنو ت اتت باه

شبکاف طاقبایو س چگبونگو

ازیوزیع مموجزن ید ثدس جز طدی نیان های مالسایو س پولو اشد .جفزسن بدجینم مشبخص جسبب ب
حکومب مو دجیسکم فدجید جز فهاو ماشسنو جز حکومبم حاسی نگاهو جتزشو حا اسب جسب.
تسجقعم جنگاتت های جتزشو مًل حقوق شد س مو دجسو ناظد ج دا ی جز مشدس سب جسبب ب ت
چاتچوب مشدس سب فنو ناورنجد .هد دجن جز جین جنگاتتهای جتزشو خو مویوجنبد ج دبا ی فنبو
جشم اشد؛ دجی مًا م پدسشو هاچون « یا سازس اتهای مو دجیسک ت حا اسب خبو و بات
مو ند» پدسشو فنو جسب

مو خوجهد چگونگو هاو سازس اتهای حضوت س جثدرباجتی مبد ن

ت فدجیندهای یصاسم رسبدی سساسبو تج دتسبو نبد .بد پایب جیبن یحلسبلم ج دبا فنبو حکادجنبوم
تنهایبم ت نساب ا مطلو سبهای جتزشو یددیف موشوند.
جما یا فن س یکنسک ت تامد مدتن ج دا ی جت

شأنو خو یسما س مسمقل پسدج د ت اشد س

فدجید جز مطلو سب های جتزشو قدجت رسد ؟ جین مًا تج ت نید گسدید :نخسمسن ات خو تس بدجی جیبن
ساخم شد

تا جایو تج سان ید س یندید ند .جما ت ج جم م مطلو سبهای فنو خو تج د نسازهبای

ج مدجیو خو تس جفزس ؛ دجی مًا م زیاایو سشمدم جمکان سشمد دجی جنجان حد ا ناایشو و نک
یأثسدی مدنا جت ت تا جایو سان ید س یندید جشبم اشبد .هاچنبسنم با جفبزجی
مسهل های تدیدی مًل جیانو خو تسها ت سد ب های اال پس

سبد ب خو تسهبا

مدت جسب .نا دجینم یک جخمبدج

فناستجن مویوجند ت ج جم مطلو سب ها س نسازهبای جنسبان تج یحبب یبأثسد قبدجت هبد .ت بازجت جمبدسز
خو تسم جرد خو تسیو صدفا نسازهای ج مدجیو پایاند اشد س مطلو سبهای لو سم زیاایوشناسان
س فنو ددی تج ت نید نگسد م جحماا زیا ناویوجند مطلو سمو نسباماب فدجرسبد پسبدج نبد .تسجقبعم
و خباش خبو ش تج یددیبف نبد س
حوزت فنو مو یوجند فدجید جز نسازهبای جسلسب م مناسباا جتمابا ص
فدجرسمد .
149

سال اول | شماره سوم | پاییز 1091

نشریه تمدن پژوهی

نا دجینم فنو شدن حا اسب ت ستجن مدتن مو یوجند س مدنای لو جشبم اشبد؛ یکبو بد
شدن جتزشهایو

مدسات یا غایب حا اسب جسب مسائلو خُد م تزئوم فنو س السایو؛ جین نکم

حائز جهاسب جسب

فناستیهای حا اسمو اوما ناظد ب جتزشهبایو مًبل تفباتم جمنسببم یوسبد

جقمصا یم دجلبم ح یدسسن سدنوشب سساسو س یگد جتزش هایو سط یافم جسب

موجنند فدجید

جز یک افب فدهنگو س محلو خاش جتزشهایو تهانتسج د شوند .تسجقعم یک شبهو جسلسب
فدجمحلو زید نای سط جنگاتت فناستجن ب حا اسبب جسبب .یگبدی سبط فنباستیهبای حبا اسمو
نحوی

مناساا فنو خاش خو ش تج یددیف ند .دجی سمو مو یوجن ب پسبدجی

جنضااطو مًل پلسسم سد ازخان س… جشاتت د ؛ تسب جسب

نها هبای

جین نها ها ت پاسخ ب نسازهبایو

جسلس شکل ردفم جند سلو ددید مسائل فنو خاش خو تج یددیف د ت س سط ج تجند .دجی مًبا م
جتی

اید صدف نید جز مطلو سب خو ِ حکومبم فنباستی هبای تجهابد یم تجهکنشبو س یسبلسحایو

پسشدفم جی جشم اشد نحوی

ت جتزیا و جتی

خو یخو

امساب اشد .جین دین مدناسب

یک پدیدت اید د جساس شا ل س مدساتهای تسنوجش پسشدفب ند س یوسد یا د .تنمسج م ن
پدیدت مو خوجهد ت نساب ا خو ش پس

تس  .دجی مًبا م مبویبوجن یبک جتیب

تج بد جسباس

مدساتهای سدسنو جنسان سسمو جتزیا و د یا د جساس مدساتهای تسنبو-فنبوص تسبسدن ب سبد ب
سشمد ت تا جایو نسدسم یوجنایو سیدجنگدی سشمد س… .
الزم فنو شدن حکادجنوم پسدجی
مدتن تج شکل مو هد .چدج

شاک قدت  -شناخمو جسب ب فضبای سساسبو ت صبد

جسالب جموت فنوم ت پسوند ا شناخب هدچ رسمد تید س هدچ قس یبد

مسائل حکادجنو جمکانپاید موشو  .نا دجینم یکو جز تجن های جساسو مناساا سساسو-جتمابا و-
فنو ت صد مدتنم جتج ت

جنسمن جسب( دجی شنایو ا جین مههون نگات نسبد ب فو بوم .)۲۹۳۹

تجن یگد جتج ت قدت جسب؛ جتج ت قدت یدنو یک پدیدت یا نها موجند صدفنید جز نسبام
ا ساید پدیدتها سفوت س سط س یوسد االیدی دسد(مًا جتیب
شد) .جلام جتج ت

ب ت نبد پبس

ب ن جشباتت

جنسمن جمدی یادو نسسب؛ یدنو جنسان مدتن صدفا ت پو جنسمن یا تبایو نسسبب

قدت س سلط فنو سشمدی دسد لکب خبو جنسبمن نسبز جز مدساتهبای سفبوت س سبط س یوسبد
تسنو خباش خبو ش پسبدسی مبو نبد .بدجی مًبا م سبساتی جز پبدسرتهبای پژسهشبو ت دصب
سماتتشناسوم زمسنشناسو س… نساز شد

جنسمن سشمد تج د ست ت مو ند و نک نساز شد تفات
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یا دجلب یا یوسد سشمد تج ت جف زمانو ویاتمد
خ های تسان م

د ست ت ند .هدچند مبویبوجن ذینهدبانو ت

ا مو س سساسب دجی جتدجی جین پدسرتها ت نید ردفبم جیبن مهبم جسبب ب

شناخب ت صد مدتن ت سن نسابهای رسمد تجی
جت م خو جز تجن جی تسنو یدنو جتج ت
جتج ت قدت

ا حبوزتهبای سساسبو س جتمابا و یگبد

جنسمن هدتمند جسب .نا دجینم س تجن جتج ت

جنسبمن س

ت ممن فنو شدن هدچ سشمد حوزت حکادجنو قدجت ردفم جسب .جلامب هابانطوت ب

فو ببو یوحببسح مببو هببد جیببن جتج تم جتج تجی سببو ژ مسو یدنببو صببدف جتج تجی فببد ی نسسببب لکب
ت سنحا م جتج تجی سازمانو س نها ی جسب(فو وم )۲۹۳۹؛ تسجقعم تجن هایو جسب ب ت رتفبای
نها های سساسوم جتماا و س جنشو مدتن قدجت ردفم جسب.
مسهل یگد جین جسب

ت صد مدتنم دص شناخب رسمدتم یکًبد س رونب ربونو سشبمدی

پسدج د ت جسب .جین جمد نسز خو

یاع فنو ید شدن دص شناخب تقم خوت ت جسب .ب نحبوی ب

تایگات حکسم المنباز و ب ت صبد پسشبامدتن بد هاب دصب هبای شبناخب یسبلط جشبب س
ت سنحا

نها تج ذیل شناخمو فلسهو س ممافسزیکو جز تهان رد مو ست م ستو ندجت  .ت چنسن

شدجیطو شناخب تای نک ت ذهن س جندیش یک فد یکپاتچ شو س یوسد یا د ت ًسبدی جز
ذهن ها س ت یک رهب سروی تادو

شبکلو نهبا ی ب خبو ردفمب جسببم یوسبد مبویا بد.

نا دجینم ا دص های رونبارونو جز شبناخب تس بدس هسبمسم ب ت نها هبای رونبارونو جزتالب
جنشگاتهام پژسهشگاتهام زمایشگاتها س یوجنساالتیها پدج ندت شبدت جسبب س ت بسنحبا بدجی
یوسد هااهنگید مدیاا ت حا سدتیز جز یک حوزت حوزتجی یگبد س نسبز ت حبا رهببسربو
جسب .جزجین تسسب
تامد

ت جندیش سساسو مدتنم حکساو محبوتی ستبو نبدجت

ب موجنبد تجهابد

ساب نسکاخمو اشد لک سازمان جنشو-فنو مو یوجند چنسن تایگاهو تج د هبدت رسبد .

منمها جین سازمان جنشو-فنو اید نقدپاید اشد

جین نقد مویوجند جز تسن یک سازمان جنشبو-

فنو خاش جز سازمانهای جنشو-فنو یگد س حمو جز سدسن سازمانهبای جنشبو -فنبو سجت شبو .
هاچنسن سازمان جنشو -فنو اید پایدجی ازنگدی اشد یا چات تزنجندیشو س مطل نگدی نشو س
موجند جندطاف الزن دجی تسسدن رسمدت شناخمو سشمد س رتفید تج جشم اشبد .جفبزسن بد جیبنم
سبازمان جنشببو -فنبو ایببد ت دج ببد مطلو سببهببای جتمابا و پببایدج اشببد س خبو تج ببا تامدب س
جتزشهای ن مااس ند یا ت یک رهب سروی جتماا و رسمد ت مشات ب ند س صبدفا ت پبو
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یحاسل جتزشهای تسنسازمانوجش د حوزتهای یگبد جتمابا و نااشبد .رهمابانهبای لبونگبد
فلسهو(جزتال هسمو شناسوم فلسه جخالق س فلسه سساسب) صدفا خشو جز رهبسربوی جنشبو-
فنو تج یشکسل مو هد س نقشو منحصد فد س مدتع ت جین رهبسرو ندجت .
نا دجینم مویوجن رهب ت صد مدتن ا شکل تدیدی جز مشدس سب تس دس هسمسم
یوحسحا یکاسلو دجن مشدس سب جنشو-فنو مو رویسم .سسسماو

د جساس

سجتد جین مشدس سب جسبم

تسجقعم سسسماو اتجمدید س هسن ید ت پاسخ نسازهای جسلس س تهانتسجی جنسان حا اسب س نسز
ت پاسخ جقمضائا فنو حوزت های رونارون حکادجنو س نها های رونارون جنضااطو صد مدتن
جسب .ت حکومبهای سنموم ت نات هنجاتها س تسون یدپا مدتبع جصبلو یولسبد س حهبم نیبم س
جمنسب تامد سلب و ت جسب .جما ت صد مدتن سلب ذیل شاک جی جز مناساا

جنشو س فنبو ب

جیهای چنسن ات د ی موپد جز  .ا ینسدت شدن شاک جی جنشو-فنو حو چگونگو یولسد س یوسد
س حهببم نیببم س جمنسبببم نسبباز ب زستیببوزی ببمیببد س ج زجتهببای نببدن دقببدجتی جقمببدجت یوسببد یافمب
جسب(فو وم  .) ۲۹۳۳مشدس سب یولسد جقمدجت د مدت جز ست لاو س فنو نها های یولسد نندت جقمدجت
س جمنسب س نسز مشات ب رهبسرومحوت نخاگان لاو س فنو س ت مدیاب دبدی مشبات ب نها ینب
مد ن ت فدجیندهای جقمدجت جسب .تسجقعم شاک جی جز مناسباا شبناخمو-فنبو-مشبات مو هبدت جت
یولسد قدت جمنسمو س سامان جقمصا ی س جتماا و جسب .جین شاک ن ینها جمنسبب تج دقبدجت مبو نبد
لک هدتستی دقدجتی جمنسب س هدتستی سامان های جقمصا ی س سساسو تامد تج پشمساانو مو ند.

مشروعیت فنی -دانشی در فضای مجازی
فضای مجازی یکو جز مهمیدین مکان هایو جسب
جسب؛ چدج

مشدس سب فنو -جنشبو ب ظهبوت تسبسدت

تغم سمدسو حکومب های محلو ج زجتهای محدس نندت سمدسبوم مشبدس سب

فنو -جنشو سکوهای تهانوم یوجن حکومب ها تج دجی جسمها ت جز جین ج زجت محدس

د ت جسب .جین

محدس ی ب س ست جت ؛ ست نخسب جینک ج زجتهای محدس نندت مدیاا ست ز ت موشو ؛ فدجید جز
جینم مشدس سب فنو -جنشو سکوها

لسل سطح رسمد ت خدمبتسانو نها س نسز ظدفسبب باالی

ن ها دجی تاب ات دجن جسب؛ تنمسج م ت سسات موجت حکومبهبا نسبز جتج ت الزن بدجی ج ابا
محدس یبها تج جز سب مو هند.
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یا فضای مجازی یک فضای زج جسبب؟ پاسبخ جیبن پدسب

ت فضای مجازیم الن ج تم پبوتجیببم حبدیم شخصبو س…

مطالدا رونارون ت اتت نیات
نشان مو هد
نیات

یبک نب قباطع جسبب؛ تسجقبعم

جین فضا یک فضای امال زج نسسب .نب ینهبا جیبنرونب نسسبب لکب حلقب هبای

د جفدج ت فضای مجازی رسمد تید شدت جسب .سان یگدم ت فضای مجبازی هبم جمکبان

جشدجف سشمدی فدجهم شدت جسب س هبم جز طدیب سساسببهبای رونبارون ج ابا نیبات صبوت
موپاید ( .)Persily & Tucker 2020پس چ چسزی مشدس سب حکومبهبا تج بدجی تجفمبا ن
ا جین فضا س سکوهای غالب چال
جسبباس ن مببدجخال
مدجخال

مو شد؟ فضای مجازی هنجاتهایو یولسد د ت جسب

نشببگدجن ت جیببن فضببا جز مشببدس سب یکسببانو دخببوت جت نسسببب .تسجقببعم

سلب ها س سکوهای زترو

نقشو پس تجن ت جین فضبا جتنبدم مشبدس سب سشبمدی

یافم جسب .نا دجینم فضبای مجبازی سبطح تدیبدی جز سساسبب تج جیجبا
مشدس سب فنو -جنشو نق
مجازی نسسب س

د

بد ت جسبب ب ت ن

دتسم یبدی جت  .جمبا جیبن سبطح تدیبد سساسبب محبدس ب فضبای

لسل مجبازی شبدن مناسباا جتمابا و(یدنو یبأثسد س نهبوذ فضبای مجبازی ت

هنجاتسازی جتماا و س نسز یحق ص خشو جز تسج ط تامدب ت فضبای مجبازی) مبویوجنبد فضباهای
جتماا و یگد تج هم ت د گسد .
جرد سلب ت تهان مدتنم یگان نها جتجی مشدس سب ات سب قدت ِ قهدی ت یبک حسطب
تردجفسایو مشخص جسبم یحوال تهان مجازی مسسدی تج ما نشان مو هد
س نسا ییدین سیژرو سلب فدسای

مویا د( .)Lu & Liu 2018هدچند ناویوجن پس

س مدمادی جز یندت تهان مجازی جشبم نید موتسد فدسای
نسسب لک صدفا مدنای اه

ت ن مهمیدین
سنو قس

سلبب ب مدنبای حباف سلبب

جقمدجت سلب س تنمسج یرسسد تایگات سلبم پسدجی

شبکلهبای

تدیدی جز مناساا قدت س یرسسد مههون مدز ت تهان مجازی جسب .هابانطوت ب رهمب شبد ت
تهان مدتن سلب صدفا ت ممن شاک جی جنشو-فنو
شدتجند مو یوجند مشدس سب خو دجی حکادجنو تج

ت نها هبای رونبارون جنضبااطو پخب
سب ست  .منمها ت تهان مجازی جیبن جمبد

حا ید مو شو زیدج جساسا مههون مدزم حکادجنو س ملسبب ت حبا یرسسبد جسبب .ت تهبان مجبازیم
مدزهای ملو پسشسن متنگید شدت جسب .جین جیهاقم یبک باتت محقب نشبدت جسبب؛ پبس یبد س با
پسدجی
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و  .تسجقعم نسازهای یولسد س مصدف تهانو س مزیببهبای نسباو شبوتها ت زمسنب نسبدسی بات
جتزجن یدم فناستی پسشدفم ید ا ث شدت و

شوتها دجی قدجت ردفمن ت چدخ یوسبد جقمصبا ی س

صندمو نگاهو مندطف ید مدزهای جقمصا ی خو جشبم اشبند ب جلامب جیبن جمبد لبوجزمو بدجی
حکادجنو تسنمدزی شوتها نسز جشب .تسجقعم نو و تهمینسدرو ب ستبو مبدت جسبب ب
قدت س نهوذ تقا ب پاید ا قدت هویبب هبای ملبو جسبب .جمبا ج نبون فدجیبد جز لبوجزن جقمصبا یم
جتیااطا فدجمدزی شهدسندجن س شد ب ها ت شاک مجازیم مدزهبای ملبو تج بمتنبگیبد بد ت
جسب .تسجقعم ماکن جسب شاهد ظهوت پدیدت هایو مًل نو و شهدسندی س ملسب سنجلاللبو اشبسم
تنمسج م مو یوجند سلب ت مدنای مدتن تج
خاش یددیف موشو م س جزپس

چال

ناظد یک ملبب س تسن مدزهبای تردجفسبایو

کشد.

سکو یا محتوا :تصاحب یا تنظیمگری؟
یکو جز مسائلو

ت حوزت حکادجنو فضای مجازی ا ن تس دس هسمسمم جسلویب هو یکو

جز سران سکو یا محموجسب( دجی مًا نگات نسد ناظاوم  .)۲۹۳۳ت جینجا ناوخوجهسم ها ج دا
جین مسهل تج سجشکافو نبسم؛ بدجی مًبا م جیبن مسبهل ت جیبدجن جقمصبا سساسبو پسچسبدتجی جت س
ت سنحا تجنبهای جقمصا ی س جنگاتتهای جیدئولوریکو هم پسدجمون ن شبکل ردفمب جسبب ب
فدجید جز مسدجن یحلسل ماسب .صدفا مو خوجهسم د جساس ماهسب فضای مجازی جحال جین سران تج
یحلسل س دتسو نسم .د جساس یحلسل پسشسن ت اتت یشدید دد فنبو -جنشبو مشبدس سب ت تهبان
مجازی مشخص موشو سلبها س شد ب هایو ت حکادجنو فضای مجازی سبب باال تج جتنبد
سطح االیدی جز فن -جن

مجازی تج یولسد س محق

د تجند .جز سوی یگدم مهبمیبدین مسبهل

حکادجنو ت فضای مجازیم حکادجنو ج ت س محموجسب .حکادجنو ات د هبای رونبارونو مًبل
سساسبببربباجتیم ینیببسمرببدی س یسببهسلرببدی جت  .هدیببک جز جیببن ات د هببا نسببز خببو جتجی
زید ات د هایو مًل هدفراجتیم مقدتج راجتیم هنجاترباجتیم جسبماندجت راجتیم نیبات س
تسسدروم یدسیج س ظدفسبسازی هسمند(Abert, 1974؛  .)Fox, 2002نا دجینم زمانو

جز سکو

سخن رهم مو شو م صدفا مدنای یک فضای خنًای یولسد س جنمشات جطال ا نسسب لک

مدنای

مقدتج راجتیم هنجاتراجتیم یبدسیج س نسبز نیبات س تسبسدرو ب یولسبد س جنمشبات محموجسبب.
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جفزسن دجینم یولسد محموج ت فضای مجازی ماهسما ممکًد س پدج نبدت جسبب .تنمسجب م یصبدی یولسبد
محموج

جت .

سب حا اسب یا سکو ا ماهسب جین فضا منافا

الزم حکادجنو فضای مجازی ت سهل ی نخسبم ب سبب ست ن مشبدس سب فنبو -جنشبو
دجی ات سب حکادجنو ت فضای مجازی جسب .جلام مویوجن ت نات مشدس سب فنو -جنشبو ب
جنوج

یگدی جز مشدس سب

د مدت جز ماهسب فضای مجازی جسب جشاتت د  .دجی مًا م یولسد س

جنمشات محموج ت فضای مجازیم جز زج ی سسات سشمدی نسباب ب صبحن سبنمو تامدب دخبوت جت
جسب .دسن جینک شسوت های مسمقسم س غسدمسمقسم سانسوت ت فضای مجازی تج نهو نسمم اید جذ ان
جین زج ی ت یولسد س جنمشات محموج هنجاتی بالن س محبوتی ت فضبای مجبازی بد

د

شدت جسب( .)John 2019تنمسج م سسسممها س سکوهایو
یولسد س جنمشات محموج تج ندجتندم ا جقاا

ظدفسب پایدش جین حد اال جز زج ی

ات دجن جین فضا تس دس نخوجهند شد س سان یگد مشدس سب

ج اا حکادجنو ت جین فضا تج جز سب خوجهند ج .
نا دجینم ناو یوجن تسان ها س سمدهای فضای مجازی تج ا تسان هبای پسشبسنو مًبل یلویزیبون س
تج یو مقایس

د س دخوت ی دنام سازجن ا ن جشب .تسجقعم ب لسبل یکًسبد یولسبد محمبوج ت

فضای مجازیم تج ط یکطدف محموجساز س مصدف نندت ب هبم مبوخبوت س شباک جی جز تسج بط
محموج-مصدف د سمد سکوهای جینمدنمو تای ن تج مورسد  .جما سکوی جینمدنمو یک سمد خنًای
یاا

جطال ا نسسب لک ا جسماندجت راجتی س نسز یحلسل ج ت هبای النبو ب ت شباک ماا لب

موشو م مو یوجند د چگونگو س محموجی یاا
ما تج د ن مو جت

جطال ا

نحوی تدی جثدراجت اشد .جین سجقدسب

جز موجته ها س شاس سازیهای پسشافضای مجازی با سرانب قالبب -محمبوج

پدهسز نسم س ا پایدش حد جین سجقدسب ت پو تجتحلهایو ممناسب ا جقمضائا فضبای مجبازی
د یسم.

تسهیل انحصار بومی و حکمرانی مضاعف
ج اا محدس یبهایو جز قاسل مسدس سازی یکو جز شسوت های حکادجنو تسان جسب؛ جین شسوت
حکادجنو تسان

صوت فزجیندتجی نا اتجید مو شو  .هم ب جیبن لسبل ب چنبسن فدجینبدی بدجی

ات دجن یک سکو خوشایند نسسب س هم جین لسل
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تس

فزسنو جسب .نا دجینم جین شسوت حکادجنو تسبان هبم جز نیبد فنبو س هبم جز نیبد جتمابا و با

مشکل تس دسسب .جفزسن دجینم دخوت های صدفا سبلاو س محبدس یب ننبدت مبویوجنبد مشبکالیو
جقمصا ی س مدسشمو نسز هادجت ست  .ت دج د جین شبسوت جز حکادجنبو تسبان مبویبوجن ب جلگبوی
ینیسم ردی جشاتت بد  .حکادجنبو ینیبسم ردجنب سشبمد نباظد ب فدجینبدهایو مًبل نحبوت یخصبسص
یسهسال س مشوقهام مقدتج راجتی س… جسب .دجی مًا م مقدتج س تسی های دجی حهبم حبدیم
خصوصوم نیات

د ت مد سکوهام تلورسدی جز نقض پوتجیب … جشاتت د .

ت زمسن حکادجنو فضای مجازی ت جیدجن چند مشکل تدی ستو جت  .نخسب جینک
مو تسد ماهسب فضای مجازی

نیبد

تسمو فهم نشدت جسب س یوجفقو ت اتت پبایدش جلزجمبا فضبای
لسل شدجیط سن جلاللو س غلا مالکسبب س حکادجنبو سبکوهای

مجازی ستو ندجت  .یگد جینک

سن جلاللو ا شانان جین شبوتم حا اسبب جیبدج ن قبدت چنبدجنو بدجی یدامبل با جیبن سبکوها س
حکادجنو ن ها ندجت  .نا دجینم اید ت پو جلگوهای یگدی جز ج اا حکادجنو و  .جنحصاتز جیو
یکو جز شسوت های حکادجنو جسب
ازیگدجن حوزت تسان د جفزجی

ت ن تای یاد ز د تسج های جلبزجن ست بدجی بازیگد یبا

س یدد ازیگدجن یاد ز مبوشبو (.)Persily & Tucker 2020

دجی جنحصاتز جیو جز سکوهای جینمدنمو مو یوجن هم جمکانایو
د ت جند یوت

د س هم یسهسل پسدجی

سکوهای ممدد تهانو فبدجهم

سکوهای ومو .ت موت نخسبم حا اسب مویوجند جز

سساسب های یسهسلو س یدسیجو دجی رسمدش سکوهای زتگ تهانو ت جخل جیدجن اک نبد
ا جین مدسات

نااید ها فضای مجازی جیدجن ت جخمسات سکوهای مد وط ب یبک شبوت خباتتو

قدجت رسد ؛ دجی مًا مو یوجن جز ینو سکوهای زترو

ت تسسبس م جتسپبام چبسن س یگبد نقباط

تهان یوسد یافم جند دجی جنحصاتز جیو جز سکوهای غالب د فضای مجازی شوت جسبمها ت بد .
تسجقعم سساسب های یسهسلو سلب اید ت پو جین اشد

فضای مجازی شبوت ت سبب یبک

سکو یا سکوهای مد وط یک شوت س منطق خاش قدجت نگسد  .جلام تسشن جسبب ب یوسبد س
یدسیج سکوها س هاچنسن ج زجتهای ومو ت یاامو حوزتهایو

مقدست اشبد نسباب ب سساسبب

فوقجلا د جسلویب سشمدی جت .
سلب جیدجن هاچون سساتی سلبهای یگد فدصبهای مناساو دجی جنحصاتز جیو جت زیدج
حمو ت صد فضای مجازی نسزم هنوز سلب زتگیدین س مهمیدین سبازمان طبدف یدامبل مبد ن
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جسب؛ سساتی جز یدامال حقوقوم موزشوم مالوم شرلو س… مد ن یا ا سلب یا مسانجو سلب
جنجان موشو  .جزسوی یگدم مهمیدین یا سب م یکو جز مهمیدین ات د های سکوهای جینمدنمو
یسهسل جتیااطا س یدامال جفدج ا یکدیگد جسب .مسهل جین جسب
ظدفسب زترو

ت سهل ی نخسبم سلب

نوجن زتگیدین سازمان تامد ت جخمسات جت م سجقف اشد س ت مدیا ددی

اید تا تسمو جز ماهسب فضای مجازی س نساب ن ا جمکانا
تا تسب ماهسب فضای مجازی اک مو ند
مجازی جشم اشد س

ت سبمدس خبو جشبم اشبد.

حا اسب جنمیاتجیو سجقدو س الو جز فضای

جن ج تج و موهون جز فضای مجازی امال یحب نمد حا اسب نسهمد.

ت سطح اک شکلرسدی سکوهای وموم اید یالش د

یبک فضبای جنحصباتی یبا

چندجنحصباتی ببومو جیجببا شبو  .تسجقببعم ببد کس نچب ت سهلب ٔ نخسببب یصبوت مببوشببو م
زمسن سازی دجی تشد سکوهای رونارون ت نات یکدیگد س تلورسدی جز غلا یک سکوی بومو
د سکوهای یگدم تنهایب یضدسف فضای مجازی ومو موجنجامد .لسل جینک

یبک فضبای

جنحصاتی یا چندجنحصاتی نسباز جتیبمم جقمضبائا فضبای مجبازی جسبب .مبا ت سبطح تهبانو با
شاک های یلویزیونوم تج یویو س تسان های اغای رسمد تجی تس بدس هسبمسم سلبو چنبسن یدبد س
رسببمد روجی ت سببطح فضببای مجببازی ستببو نببدجت  .رورببلم سجیسببا م جینسببماردجنم مببازسنم
فسس وا س… هدیک ت حوزت اتی خو

متقسب جسب .مسهل جین جسب

حمو سلببهبای

غد و هم نموجنسم جند جزطدی مقبدتج رباجتی جز جیجبا فضباهای جنحصباتی یبا چندجنحصباتی ت
فضای مجازی تلورسدی ننبد س جیبن شباید یاحبدی ب ماهسبب یدباملو -خسبالو -فنبو جیبن فضبا
ازمورد  .ات د فضای مجازی ت پو یدامل ا یگدجن س ت سنحا

دح خو ت یک فضبای

یداملو جسبم تسجقعم مسل یدامبل س دحب ت فضبای مجبازی ب صبوت یشبدیدیافم جی بدسز
مو ند .س تسب
تسان یا سکو

لسل مسل خسا جنگسز ات دجن ب یدامبل س دحب ی بدسن مبدزم هابوجتت یبک
یاجندجزتجی یوجنسم اشد روی تقا ب تج جز یگدجن ت و ت اشدم ت مد

ویاهو

فضایو جنحصاتی د موشو  .جز نید فنو نسز تسسدن ب حبد باالیو جز بات دجن ب یبک سبکو
جمکان مو هد

هوش مصنو و س یحلسلهای الن ج ت قدت مندیدی ت جخمسبات جشبم اشبد س

تنمسج م جمکان تقا ب ا چنسن سکویو سخب موشو  .نا دجینم ناویوجن ا ازراجشمن صدف جیبن
حوزت
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چال

شسد .لک اید پس جز یک تقا ب جسلس م جز سکو یا سبکوهای پسشبدس حاایبب رسبمد تجی

شو یا یک فضای جنحصاتی ت سکوهای جخلو دسسم.
نا دجینم حا اسب اید سساسمو سران تج ت پبس

گسبد ؛ تجهکبات ویباتمبد ِ ممنبو سبازی

سببکوهای خبباتتو ببا تهبببرسببدیهببای مخملببف سساسببو ب حا اسببب اببک مببو نببدم نقب
ینیسمردجن جش ت فضای مجازی تج هدچند نحوی خهسف جحساء ند س موجنبد با مضبا فسبازی
الی هبای حکادجنبو خشبو جز سبطوح حکادجنبو تج ب سبب ست ؛ چسبزی ب مبویبوجن ب ن
جخلبو بدجی

حکادجنو مضا ف رهب .هاچنسنم پشمساانو حا اسبب جز جنحصبات سبکوهای موفب
تسسدن صدف مقساس ۲س یوجن تقا ب ا سکوهای خاتتو اک مو ند یا ت لندمد

خشو جز

فضای مجازی شوت ومو ید شو  .بدجی تسبسدن ب یبک فضبای مجبازی بومو س جیجبا ج مابا
اوموم اید نسدسهای حاحد ت فضای تسان جی شوت ممکًبد شبو س حمبوجلاقبدست جز مبدجخال
سساسو س غسدسجقدو ت فضای مجازی پدهسز د ؛ سیبژت مبویبوجن جز ظدفسبب یدباملو یلویزیبون س
فضای مجازی جسمها ت د چدج

هنوز یلویزیون یکو جز مهمیدین تسان هبای تامدب جسبب .جربد

موجن محالو دجی حضوت نسدسهای رونارون سساسو-جتماا و ت یلویزیون جیجا
سازمان تسان ملو سشمد نق

د

ب ت ن

ینیسمرد تج جشم اشدم مویبوجن جز ج مابا ب سبب مبدت جز هابسن

نسدسهای سساسو-جتماا و دجی طدجحو س یوسد یک فضای مجازی ومو نسز هدت ردفب.
نا د یوحسحو

ت اتت تایگات محوتی مشدس سب فنو -جنشبو ت ستجن مبدتن ج ت شبدم

یک مسهل ی مهم تدج نکد ن مالحیا فنو جز یصاسمرسدیهای سساسو جسب .تسجقعم اید با ت
نید ردفمنص ستوت فنوجی

اتجمدیص یصباسمرسبدیهبای سساسبو تج یضباسن مبو نبدم ب جتیقباء

مشدس سب سساسو یصاسمرسدیهای حا اسمو اک د  .سان یگدم ایبد خب

رسبمد تجی جز

یصاسمرسدیهای سساسو ت حوزت فضای مجازی جز مالحیا فنو ت اتت ج نبون س حمبو ینبدتی
فضای مجازی یادسب ند .مًالب یندتپژسهو فضای مجازی اید مشخص ند
فسلمدینگ

جساسا مویوجن ب

نوجن یک سساسب طوالنومد نگات د یا خسد .جیبن تجهکاتهبا ابک مبو نبد یبا

حا اسب ت لندمد مشدس سب فنو -جنشو س نسز مشدس سب جتماا و حکادجنو فضای مجازی تج
سب ست .
1. Economies of scale
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نتیجهگیری
دجی فهم تایگات حا اسب ت صد فضای مجازیم نخسب اید ب فهبم تسبمو جز جقمضبائا
جین صد س نو تج ط ی جنسان ها ت جین صد دسسم .ت صد فضبای مجبازی سبساتی جز مقبوال
پسدجمون حکومب مًل جمنسب س مدز یرسسد د ت جسب س مناساا جتماا و شبکل تدیبدی ب خبو
ردفم جسب

هویب های ردسهو س جتماا و مخمص خو ش تج یولسد د ت جسب .تنمسج م نبو

ج اا جقمدجت ت جین فضا ج زجتها س مشدس سبهای تدیدی موخوجهد .جنگاتت مشدس سب فنو -جنشو
ت جین مقال
جسب

یهصسل مطدح شد ت پو دتسم

جردچ ت پای ن

د ن ددی جز مشدس سب بدجی ج ابا جقمبدجت

ستجن مدتن موتسدم ت صد فضای مجازی جهاسب سشبمدی یافمب

جسب .دجی ت یا و جین جنگاتت ت جندیش سساسوم نخسب یهصسل ت اتت س النجلگوی حا اسب
دجلب محوت ت جندیش سنمو س حا اسب مصلحب-جمنسبمحوت ت ستجن مدتن پد جخمسم س نشبان
ج یم

ت صد مدتن حا اسب ماهسمو فناستجن یافم جسب .زمانو

جز ماهسب فناستجن حا اسب

سخن مو رویسمم یدنو حا اسب صدف یبک مجبدج س ج بزجت خنًبا بدجی یحقب پباتتجی جتزشهبای
مطلوب نسسب لک فناستی های رونبارون حا اسببم مناسباا س هویببهبای سساسبو-جتمابا و
مخمص خو شان تج شکل مو هند ۲.جنسان جیدجنو ت تایگات مصدف نندت جین فناستیهام اید ت
سهل ی نخسب فهم قسقو جز جقمضائا سساسو س مناساا قدتیو

جین فناستیها جیجا مو ننبدم

جشم اشد یا موجند تایگات تسب خو ش تج ت فضاهای سساسو س جتماا وجی

جین فناستیهبا

پدید مبو ستنبدم سا بد .بدینصبوت مبا جز یبک مصبدف ننبدت خاسبدی س باتی ب هدتهبب ب
مصدف نندتجی د موشویم
ماکن(یدنو یا تایو
قدت

مبویوجنبد مطلو سببهبای خبو ش تج با جیبن فنباستیهبا یبا حبد

جین فناستیها جمکانپاید مو ننبد) هااهنبگیبد نبد س سبهاو جز یولسبد

د سمد جین فناستیها پسدج ند .فناستیهای سساسو-جتمابا و ت یبک سبمد یابدنو بالن

یولسد موشو

یازمانو

چنسن سمد یادنوجی ت یاامسم

شامل حوزتهای لاوم فناستجن م

جخالقوم جقمصا یم یوجنساالتجن س… مو شبو ب ظهبوت ندسبسدت س محقب نشبدت جسببم ایبد ت
رانهای ج مدجیوم تای نهو س پایدش وت وت جنب

ب هبد س ب مصبدف منهدبل مبوجنجامبد ب

 .1برای تمایز ابزار از فناوری نگاه کنید به اثر کالسیک هایدگر Heidegger, 1997؛ همچنین برای آشنایی با شدرحی فناورانده
از مناسبات سیاسی و قدرت نگاه کنید به فوکو 13۱۱ ،و .Foucault, 2007
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مصدف نندت هوشاند س فدا جین فناستیها د شویم س دینسان ت طدجحو س حکادجنو نهبا س
د سمد نها مسامهب نسم.

یولسد قدت

۲

د جساس جنگاتت مشدس سب جنشو -فنو حکومبها س سسسممهایو مویوجنند ت فضبای مجبازی
ات د هببای حکادجنببو جز قاسببل هببدفربباجتیم هنجاتسببازیم جسببماندجت راجتیم سمدسببازی س
تهب هو س… تج جنجان هند

سجتد جین نو تدید مشدس سب اشند .بدسن تا جیبن دبد جز

مشدس سب ناو یوجن جتاا و د سد چسسمو مشکال حکادجنو ت فضبای مجبازی س چگبونگو
پاسخ

نها تسسد .تسجقعم یا زمانو ب فضبای مجبازی تج یکبو جز سبمدهای ربد ش جطال با

هاچون سمدهای پسشسنو مًل یلویزیونم تج یو س تسزنام مو سنسمم ناویوجنسم فدجیند یولسد س مصدف
جطال ا

ت جین فضا تج خو و فهم نسم.

د جساس جین یحلسلم نخسب مشخص د یم ب مسبهل جصبلو ت حکادجنبو فضبای مجبازیم
حکاد جنو سکوهای مجازی جسب .جین جمد مدنای مهم ناو ن محموج نسسب؛ تسجقعم فضای مجازی
چسزی نسسب تز یولسد س یوزیع س مصدف محموج شسوتجی خاش .نا دجینم بدسن محمبوج جیبن فضبا
و مدنا خوجهد و  .لک مدج جیبن جسبب ب جثدرباجتی بد بازیگدجن سبکوها جز منیبد حکادجنبو
جسلویب جت ؛ ب سبان یگبدم بدسن جثدرباجتی بد جیبن صبحن نابویبوجن بد محموجهبا س مناسباا
جتماا و جی

د سمد سکوها دقدجت مبو شبو م جثدرباجتی جشبب .ت ربان دبدی ب چگبونگو

موجته ا ازیگدجن جین دص پد جخمسم س مشخص د یم

اید جز تجهاد ی سران پسدسی نسم.

تجهاد نخسبم یبالش بدجی ینبو خشبو ب سبکوهای بسنجلاللبو جز منیبد سجحبدهای سساسبو س
تردجفسایو مد وط جسب .تسجقعم سکوها جردچ ماهسمو فدجملو جتند سلو ابا س

خاسبمگاتهبای

سساسببو س تردجفسببایو جسلس ب جی جتنببد ب ن خاسببمگات ببد سساسبببهببای سببکوها جثدربباجت جسببب.
ینو خشو سکوها جز منید خاسمگاتهای سساسو س تردجفسایو حا اسب اک مو نبد موجنبد
طدجحو همدی ت اتت تقا ب جین سکوها دسد .ت سهل ددی ایبد با جلمهبا

ب جینکب هنبوز هبم

سلب س سازمانهای جخلو جز زتگیدین طبدفهبای یدامبل مناسباا جتمابا وم جقمصبا ی س…
مد ن هسمندم جز ن ظدفسب دجی رسمدش سکوهای جخلو هدت تسب؛ منمها جردچب جیبن سبکوها
 .1الزم به ذکر است که ایران از معدود کدورهایی است که توان ته است در برخی حوزهها سکوهای بومی خودش را طراحی
کند و گام ّهایی اولیه برای مدارکت در تولید قدرت در فضای مجازی بردارد .این مقالده مدیتواندد چدارچوبی مفهدومی بدرای
خودآگاهی بیدتر به این م یر ،روشنتر کردن آن و اصالح فهمهای نادرست از آن باشد.
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اید ت یک تقا ب سجقدو رسمدش پسدج نند سلو اید سازس اتهایو دجی جنحصات یافمن قوییبدین
سکوهای جخلو یاهسد د  .منمها یاهسد جنحصات اید جز تنس سازس اتهای یسهسلو س ن جز تبنس
جنمخابهای سلسق جی س سساسو اشد .تسجقعم یکو جز جلزجما جیجا فضای مجازی ملبو جیبن جسبب
سکوهایو ا یدرات های سساسو س جتماا و رونارون موجنند فدالسب ننبد .پبایدش جیبن یکًبد
ملو ماندو ت دج د هضم ت فضای جنحصاتی جینمدنب تهانو جسب .ست تجهاد جنحصات جیبن جسبب
تسان ها س سکوهای مجازیم د کس تسان های تج یویوم یلویزیونو س تسزنام جی پسشامجازیم
لسل جثد رلول دفوص شاک

ات دجن یولسد نندت جنحصاتند س تجتحلهای شبوتهای غد بو بدجی

جنحصاتز جیو جز نها ا امسا و تس دس ناو ت جسبب( .)Persily & Tucker 2020نبا دجینم ایبد
فدال جنحصاتزجیو چونان یکو جز جقمضائا خاش فضای مجازی فهم شدت س د جساس ن تجتحلو
ممناسب ا جین فضا دسسم.
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