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دهيچک

را  ييها استدالل يت نظرين مقاله، آن است که اهميهدف نخست نگارنده در  ا
اند.  مطرح شده يو دموکراس يمجاز يفضا ي رابطه هينشان دهد که له و عل

ر يها مس نگرشن يا تر آن است که نشان دهد چرا هر دوِ و مهم يهدف بعد
و  ياجتماع يکه به ساختارها آن يجا ن معنا که بهياند؛ بد مودهيرا پ ينادرست
ا دولت را با ي يت و بسط قدرت دموکراسيجامعه نگاه کنند و محدود ياسيس

در  يمجاز يفضا يبرا يا حده يح دهند، وجه مستقل و عليها توض توجه به آن
محدود  ينيق عوامل عيهمه جانبه و عم سان، قادر به فهم نياند و بد نظر گرفته
اند. در قسمت دوم  نشده يقدرت اجتماع ي قدرت دولت و بسط دهنده ي کننده

ن قسمت از يم. ايا پرداخته يمجاز يک فضايردموکراتيغ يها هيمقاله به سو
و  يکند که خالف نگرش کل يان ميرا ب ييها دهيت دارد که ايجهت اهم نيا

ن لحاظ ياست و از ا يدموکراس يبرا يمجاز يفضا يسودمند يعنيمتعارف؛ 
ز ين نوع نگاه نين حوزه دارد. ما به نقد ايدر ا يمهم يشيوافزا يوجه افتراق
در جوامع « ياسيامر س»م که عدم تحقق يا م و خاطر نشان کردهيا پرداخته

(hdehkordi@gmail.com) استاديار ارتباطات اجتماعي دانشگاه عالمه طباطبائي .
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، يمجاز يو مستقل فضا يبه اصطالح ذات يها از خصلت ياقتدارگرا، نه ناش
در  ينيع يعموم يها ها و عرصه نهادها، انجمن يريگ برآمده از عدم شکلبلکه 

 ين ابزار، ناشي[ دولت از اي ا سوءاستفادهيگر استفاده ]يد يجامعه است و از سو
 يو اقتصاد يز بستر اجتماعيو ن ياسين دستگاه سيا يها ژهيت و کاروياز ماه
 .است که دولت از آن برخاسته است يخاص
، نگرش يمجاز يک فضايدموکرات   ريغ يها هي، سويمجاز يفضا :هادواژهيکل

 .، دولتيساختار
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 مقدمه

ا برعکس ي ياسيسدر برابر قدرتيت قدرت اجتماعينترنت باعث تقويا ايآ
و  يعموم ي در برابر حوزه ياسيس ي ت حوزهيو تقو يش خودکامگيباعث افزا

نانه يبدو نگاه خوش يحاو ن پرسش، کهيانظر ما شده است؟ به يقدرت اجتماع
م ين مقاله نشان خواهين ابزار است، در اساس غلط است. ما در اينانه به ايو بدب

از  يا حده يت مستقل و علينترنت، ماهير اينظ ييها يداد که تکنولوژ
ن يگر، ايعبارت د جامعه و دولت ندارند؛ به يو اجتماع ياقتصاد يساختارها

که  يا نانهيب خوش يادعاهام داد کهيما نشان خواه دارند. ييابزارها وجه روبنا
 ي ها ژه دولتيو ، به ها ت دولتينترنت قادر است ساخت و ماهيند ايگو يم

م داد يگر نشان خواهيد ياست و از سو ير دهد، چقدر سطحيياقتدارگرا را تغ
ز ين جوامع و نيا يو اجتماع ياسيس يوند با ساختارهايالبته در پـ  نترنت يکه ا
ر يغ ي ها هيسوگذشته ي چند دهه يدر طچگونه ـ شيخو يکيت تکنولوژيماه

 دا کرده است.يک پيدموکرات

جامعه »با عنوان  يا در مقالهيالمللنيب يشيش نگارنده در همايچهارده سال پ 
 يمجاز يتبع آن فضانترنت و بهين تز دفاع کرد که اياز ا 3«يمجاز يمدن
« نيگزيجا»مثابه  ف است، بهيضع  ها در آن يکه جامعه مدن يتواند، در جوامع يم
ن بود که ينگارنده ا ي دهيعمل کند. اساس ا يمدن ينهادها ي  ت کنندهيز تقويو ن
توانند  ياند و آنها در واقع م يريگ ج در حال شکليتدر به  يمجاز يمدن ينهادها

انجام  يواقع يرا انجام دهند که جامعه مدن يي ها ژهيهمان کارو
 .(RahamanizadehDehkordi, 2003)دهد يم

 ينيب ، نگاه نگارنده و خوشيمجاز يت فضاير ماهييگذشت زمان و تغ 
از همان  ؛تنها نبود ينيب ن خوشيرا دگرگون کرد. البته نگارنده در ااش  هياول

                                                                                                    
1. Virtual Civil Society 
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 ينفع دموکراس ن فضا را بهيگسترش ا يارينظران بس آغاز تا اکنون صاحب
ش يداين نظر است که پيدگاه متعارف بر ايکنند. اساساً د يکرده و م يابيارز
ر ياست و تأث« کشف آتش»ا ي« ابداع چرخ»تحول مهم در حد  ينترنت، نوعيا

اما امروزه . 3ر استينظ يبخودکامه و مطلقه ي ها و کنترل دولتآن در مهار
 ي هيور اولن فضا برخالف تصيدهد ا يم در دست است که نشان  ياريشواهد بس
ز است و يآن بر دولت هم ناچ يرگذاريمستقل نبوده؛ بلکه تأث يتنها ساحت ما، نه
 دا کرده است. يج پيتدر به هم يکير دموکراتيغ ي ها هيتر از آن، سو مهم
 در ابتداطرح بحث ما در قسمت نخست مقاله آن است که  يوهيش 

تاز  کهيو مهار قدرت  يبر دموکراس يمجاز ير مثبت فضايد تأثيمؤ   ي ها استدالل
ض آن يگر، به استدالل نقيد يا هيسپس از زاو ؛م کرديدولت را طرح خواه

ن يم گفت که چرا هر دو ايه بر شواهد خواهيت با تکيم و در نهايپرداز يم
اند. در قسمت دوم، وجوه و  تياز واقع يبخش اندک يايها، تنها گو نگرش
م داد که يکرده و نشان خواه يرا بررس يمجاز يک فضاير دموکراتيغ يهاهيسو
که  ن ابزار، چنانيت اين وجوه، ساختار قائم به ذات ندارند و برآمده از ماهيا
 ياز مناسبات و سازوکارها يها بازتاب ستند بلکه آنيکنند، ن يتصور م يبرخ
 وجود دارند. ينيع يايهستند که در دن يمتصلّب

يعموميگسترشمجازيعرصه

استداللموافق(الف

و  ي، اجتماعيده و مطالبات مدنيابراز نظر و عق ي را عرصه يعموم ي اگر عرصه
ار گسترش داده است. هزاران ين عرصه را بسيا يمجاز يم، فضايبدان يصنف

 ي ها ژهي، کارويمجاز يگو و کنفرانس و گفت يهات و اتاقيساوبالگ و وب

                                                                                                    
ـ  »از پژوهشگران به نام بالسِـک در کتـاب خـود بـا نـام       يکيمثالً  .3 از  يـت و حما ينترنـت : ايهشـت  دموکراس

 يو شـرق  يمرکـز  ياروپـا  يدر کشورها ينترنتدهد که چگونه ا ينشان م «يو شرق يمرکز يدر اروپا يدموکراس
   (Placek, 2014)شده است.  يدموکراس يسو مطلقه به يها باعث گذار از حکومت
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به  ياز رشد محسوس آگاه يگمان بخش ياند. ب دا کردهيرا پ3م آگوراو فورميقد
نترنت بوده يبه ا ير حاصل دسترسيافراد در چند سال اخ يو مدن يحقوق صنف
ن حقوق خود موجب يا يريگ يگر، انتشار اخبار مربوط به پيد ياست. از سو

رسد  ينظر م ن امر شده است. بهين به ايمسئول  ز توجهين مطالبات و نيت ايتقو
د يآ يم يفردبزرگ اعالنات بدل شده است که هر  يبه تابلو نترنتيکه امروزه ا
کند و  يخود را مطرح م ي ها چسباند، خواست يش را بر آن ميه خويو اعالم

حد  يتا حدود ين  دولتيلتريستم فيطلبد. البته وجود س يش را ميمطالبات خو
نتوانسته از عمالً   ها ن حد و مرزياما ا ؛جاد کرده استين فضا ايبر ا ييو مرزها

ف و نگاه ين تعريا .بکاهد يمجاز يدر فضا يعموم ي گسترش عرصه
از  يميل عظين حوزه است کهخيمتعارف در ا ي ها نانه از جمله نگاهيب خوش
 دنبال خود کشانده است. نظران را به صاحب

ضينقاستدالل(ب

، يعموم ي ن گفتار وجود دارد اما عرصهيقت در اياز حق ياگر چه بخش
گاه يفقط جا ،کنند ينا آرنت از آن مراد م ها  يا حتيبرماس و  ها که  يريتعب به

ده هم در ين ابراز نظر و عقيست. هر چند که هميده و مطالبه نيابراز نظر، عق
محدود فروزان  يطياز موارد، چون اخگر، در مح ياري، در بسيمجاز يفضا
 يا شود. ابراز نظر و مطالبه يدا کند، خاموش ميپ يکه مخاطب شود و بدون آن يم

 ابد.  يينم يياست، گوش شنوا يو ماد ياقتصاد ي ها تيکه فاقد حما
است که متفاوت از « عمل» ي، تجليعموم ي نا آرنت عرصه ها  زعم به 
ات يضرور يسر کيبر  ياست که مبتن 1«کار»و 1«تالشِ معاش» ي عرصه

                                                                                                    
که در مرکز دولـت شـهرها قـرار داشـت و فـروم       يونانشهروندان  يو گفتگو ييمحل گردهما Ἀγοράاگورا  .3

Forum يبرا يبعدها نماد ينهاروم بود.هر دو ا يمباحث و تبادل نظر در شهرها يگاهو جا يعموم ييمحل گردهما 
 شدند که محل تضارب آرا و گفتگو و اقناع است. ييفضاها

2. labour 
3. Work 
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است که در  يآدم يستيز يازهايدر خدمت ن« تالش معاش»هستند.  ياجتماع
 يمعطوف به وجه خالقانه« کار»م، يگر مشابهت دارينه ما با جانوران دين زميا

اما  ؛ا استيبا اش يآدم يوان است و رابطهيانسان از ح يزهيبشر که وجه مم
است، ارتباط يس ي مشارکت فعال مردم در حوزه ي ، عرصه3«عمل» ي عرصه
 ,Arendt, 1998)ز است يت و تماي، فرديدگر، آزايد يها واسطه با انسان يب

و  يشخص يها خواست ي از موارد، عرصه يايامروز، در بس يمجاز يفضا (.7
 ي ن دست، نه عرصهياز ا ييها آرنت حوزه  نظر است که به يشتيمطالبات مع

را صرفاً به برآوردن  يت آدميضرورت است که فعال ي ، که عرصهيآزاد
 دهد.  يل مياش تقل يستيز يازهاين

پرداز هينظر»در جهان امروز  يم خصوصيحر يقيدشمن حق»نظر آرنت  به 
را  يست که آدمين ييرفتن تصور ارسطوياست که حاضر به پذ «ياجتماع
 ياجتماع يدر عوض انسان را جانور دانست و ي( ميا مدني) ياسيس يجانور
ور ساختنش در  و غوطه يم خصوصيدن فرد از حريکند و هدفش رهان يم يمعرف
تر است.  اس بزرگيبه مق اماگر خانواده، يد يهاا شکلي ا جماعتيجامعه 
که  ل آنيدل قاً بهيدق ؛ت بشر استين نوع فعاليتر   يآرنت عال  است، در نظريس
، اغلب نه يمجاز ي. فضا1(68 :3131)کرنستن، « ستين يجانور اجتماع يآدم
 ي ها ابراز خواست ي که عرصه، بلياسيمعطوف به مشارکت س يهمگان يفضا
ن فضا، اراده و توان ي. ا1است« ياسيامر س»ق يتعل ي عرصه ق وي، مضيشخص

 9چالش و تعامل با دولت را ندارد.

                                                                                                    
1. Action

 

که  ييشده است و گو يستيو ز يهاول يازهايابراز ن ي عرصه يمجاز يداد که چگونه فضا يمدر ادامه نشان خواه .1
اند بلکه برعکس، ساحت خـانواده را گسـترش    کند( نشده يم يانگونه که هگل ب )آن يتنها وارد جامعه مدن نه يانآدم
 اند. داده
 کرد. يمخواه يانو فقدان مشارکت، ب ياسيامر س يقما در ادامه مرادمان را از تعل .1
و  هـا  يـدگاه با اشـاره بـه د   «يستن يچرا نت عرصه عموم»با نام  يمهم ي در مقاله Dean, 2003يند يجود .9

تحقـق   ي عرصـه  يگـر د يانب بهو اجماع و تعامل  ي عرصه ينکها يجا نت به ي دهد که عرصه يشواهد مختلف نشان م

 



 28  ....ي غير دموکراتيک فضاي ها سويه

 

بهجت  ست.يهم ن آن يبرماس ها  يمعنا به يعموم ي گر عرصهيد ياز سو 
مثابه  نقش آن به بوک و سيف يکه درباره يپژوهش گران دريو د يزدخواستي

بوک را    سيل فياند که بنابر چند دل  اند، آورده  منتشر کرده يعموم ي حوزه
شبکه  که هر چند برماس دانست. نخست آن ها  ريتعب به يعموم ي توان حوزه ينم

 ييا فضايبه اطالعات را فراهم آورده و گو يهمگان يبوک دسترس سيف ياجتماع
دارد و از  يشتر جنبه کمّين مسئله بيا»اما  ؛د آورده استيگو پد و بر گفت يمبتن

بوک ما  سيف يتوان گفت در فضا يم يندارد. حت ير چندانيتأث يفيلحاظ ک
و   ها ن معنا که در گروهيبه ا ؛ميهست  ها تيشاهد چند پاره شدن اطالعات و واقع

ن مطالب را يا ياما کس ،سندينويکنند و م يبوک همه صحبت م سيصفحات ف
 ي ها ار اندک کامنتيخوانند. تعداد بس يرا م  ها آن يا تعداد معدودي خواندينم

در پژوهش مذکور، «. ن مطلب است.يا يبرا ي)اظهارنظر( هر پست گواه خوب
اند و نشان  دانسته« وگو در گفت يبرابر»را  يعموم ي گر مرتبط با حوزهيمورد د
اعتنا به يب يفردرا هر يرد؛ زيگينجا شکل نميدر ا ييوگو اند که گفت  ه داد
وگو  گفت يريگ شکل يبرا يار مشترکيزند و مع ي، حرف خود را ميگريد

 يرونياز اجبار ب يخال» يعموم ي  گر وجود حوزهيد يها ست. از مالکيفراهم ن
ن  يلتريف ي واسطه بهن مالک هم يسندگان مقاله، ايزعم نو است که به« بودن
 يو تضارب افکار است که البته تا حدودگر نقد يد يشود. مسئلهيت نميرعا
نکه يا سرانجامو  ن پژوهشگران وجود دارديزعم ا بوک به سين مسئله در فيا

صورت  ي، تعامل و اجماعيزنچانه  ها مشترک که بر سر آن يموضوعات مدن
و  پور يعدل ،يزدخواستيبوک وجود ندارد ) سيف يمجاز يرد، در فضايبگ
 .(393: 3141 ،يسپهر
 ي و حضور در عرصه يت ارتباطيبرماس،که مبدع اصطالح عقالن ها خود 

                                                                                                    
 يدار هيمناسـبات سـرما   يو هژمون يخصاختالف بر سر منافع ش ي عرصه؛ آن باشد يهابرماس يمعنا به يعموم عرصه
 است.
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د که يگو يم3«فرانکفورتر روندشاو» ي روزنامه اي با در مصاحبه ؛است يعموم
 ينظر او در فضا جاد کند. بهيا يعموم ي ست عرصهيقادر ن يمجاز يفضا
روزانه هزاران صفحه وب با  ؛وجود دارد يو آشفتگ يپراکندگ يمجاز

 يعموم ي چه عرصه شود اما آن يو انبوه اطالعات، منتشر م موضوعات پراکنده
ر و مشترک يفراگ يونديوجود پ بلکه، از دارد، نه انبوه اطالعات پراکندهيبه آن ن

 يبرا يگاهين است تا جايو تمرکز بر موضوعات مشترک و مورد توجّه طرف
 (Schwering, 2014)د.يوجود آ هو تعامل ب وگو گفت

ينگرشساختار(ج

ا يرا دارد  يعموم ي جاد عرصهيتوان ا يمجاز يا فضاين پرسش که آيطرح ا
کند. شاکله و  يدور م ياديبن يتيرسد که ما را از واقع ينظر م ر، بهيخ

و  ي، اجتماعياسيس ياز ساختارها يبازنمود يعموم ي حوزه ي هيما درون
برماس سؤال  ها از  يل است که وقتين دليهم د بهيموجود است. شا ياقتصاد
د که يگو يا به ضرر آن، مياست  ينترنت به سود دموکراسيا ايشود که آ يم
اي ديگر بشر  ي دو اختراع رسانه دهد که اينترنت در ادامه و ادامه مي« کدامهيچ»

ست که حجم دهد اين ا است و کاري که انجام مي« چاپ»و « نوشتن»يعني 
 .(Schwering, 2014دهد ) عظيمي از اطالعات را در اختيار آدمي قرار مي

م يشناس يا هدف مشترک ميزه و عالقه و منافع مشترک يچه ما با نام انگ آن 
موجود در جامعه و  ياجتماع ي ها وني، که تابع فرماسيا رسانه يهمه نه تابع امر

 ينترنت پراکندگيدولت است. اگر در ا ياجتماعـ   ياسيبرآمده از ساخت س
ن عرصه مستعد تکهي)هرچند که ا ستين يمجاز يفضا يژگيخاطر وهست به
ل ين دليهست( بلکه به ا يو انتشار اطالعات گوناگون و پراکندگ يتکه خوان

 يدرست خود را به يو اجتماع ياسيس يازهايازافراد عالقه و ن يارياست که بس

                                                                                                    
1.  Frankfurter Rundschau 
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ابند و بر يحضور  ينيو ع يماد ييستند در فضاين قادر نيبنابرا شناسند وينم
بتواند  يمجاز يد فضايوگو و تعامل داشته باشند. شا ش گفتيسر منافع خو
اما  ؛ا کاهش دهديت کند يرا تقو آن يا نمودهايکند  ييرا بازنما يمناسبات ماد
عبارت  ست. بهين« ابتدا به ساکن»صورت  به يا چ عرصهيجاد هيخود قادر به ا

حد  يمجاز ياست که بر فضا يو فرهنگ ياسي، سين مناسبات اجتماعيگر، ايد
 آورد که در آن روابط يوجود م هب را« نترنتيا يمل ي شبکه»زند و مثالً طرح  يم

ا ي  ها که گروه ا آنيشود و  يم يرصد و بررس ينترنتيا  يها و تعامالت داده
دا ياز آن، امکان پروپاگاندا پ يريگ خاص هستند که با بهره ياجتماع يروهاين
 کنند. يم

«مقاومت»مجازييهاايجادعرصه

استداللموافق(الف

 يمخف» يبرا يين رسانه فضاينترنت، ايها بر ا رغم کنترل و نظارت دولت به
ـ  ات دولتيدر برابر منو« انيمقاومت و طغ»، «اد مخالف سر دادنيفر»، «شدن
ن يگشوده است. ا ـ  دارند يا بسته ياسيکه ساختار س ييها خصوص دولت به 

 يژه کشورهايو به ـ  از کشورها ياريت دارد که در بسين جهت اهمّينکته از ا
« دگانيستمد»و « نيمطرود»، « ها نيه نشيحاش»از  يمتعدد يهاگروه ـ جنوب

 يبرا يا رسانه ي ـداخل ي کم در عرصه دست -خيوجود دارند که در طول تار
، در  ها ن روزنهياند. گشوده شدن ا  خود نداشته يها ان، ابراز وجود و خواستهيب

 يت نظريت مطلق هستند، اهمّيحاکم يها در داخل دارا که هنوز دولت يعصر
رسد که  ينظر م به .دارد ياسيپژوهشگران علوم س يبرا يمهّم يو عمل
و  يمحفل ي اه ينيشب نش»، «ينيرزمياقدامات ز»، «يدَرِگوش يگوها و گفت»
آن رد  يجا متعارف منسوخ شده و به ي ها يپژوهو پنهان« يکارپنهان»، «يباند

گر يان ديب رد. بهيگ يصورت م Cyberspace قيو بدل کردن اطالعات از طر
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ناتوان از  ـ يطور نسب بهـ   3تر قدر پستوخانه است که برادر بزرگ امروز آن
 ي ها قدرت يهاست. امروزه حت آن    ي همه يابيو رد يدن، کنترل، بازرسيد

دن هر يجنب »ستند که يطور مطلق قادر ن شرفته هم بهيپ يبزرگ صاحب تکنولوژ
ش نشان کنند و يرا از پ يا که سوژه رصد کنند مگر آن« پشه را بر سر خاشاک

ر يچند سال اخ يرند. تجربهيا بعداً ردش را بگيق بپردازند يآن به تحق ي درباره
شدن  يتظاهرات ضد جن ، ضد جهان ي ها از فراخوان ياريهد که بسد ينشان م

ج ينترنت امکان بسيگر ايان ديب نترنت انجام شده است. بهيق ايو... از طر
و   ها ه طرحيرا عل يقانون ي ها ونيسيمعترض و اپوز ،مخالف يروهاين
حق رغم داشتن  بهـ   ها ب دولتيترت نيدولت فراهم کرده است. بد ي ها استيس

ـ  ات خود را يکنند و منو يتازکهيتوانند يگر نميد ـ ت در داخليمطلق حاکم
 يافکار عموم يو عمل يخبر ي ها کم بدون واکنش دست ـ طابق النعل بالنعل
 ي ها ونيسي، اپوز ها تيگان، اقل ه رانده شديگر به حاشيد يانجام دهند. از سو

خود را  ي ها تيو محروم  ها دارند تا اجحافات، تعرض يشتريز امکان بين يقانون
دارد  ين باورينظران متأخر که چن از صاحب يکيگران برسانند.يبه گوش د
 يدر فضا ياست قوميس»در کتاب خود با نام  يو ؛ساندرز است يرابرت ا
ن نظر است که يبر ا« تيت و وب هويسم اقليونالينترنت، ناسي: ايمجاز
ها و  تياز اقل ياريبس يبرا يبلکه ابزار موثر ،ستين يخنث ينترنت ابزاريا

آن  ي لهيوس توانند حقوق خود را به يم ن است که يسرزم يب يها نيه نشيحاش
 .(Saunders, 2010)اعاده کنند 

ضياستداللنق(ب

فراهم آورده   ها تياقل يبرا يخوب ي ها فرصت يمجاز يست که فضاين يديترد

                                                                                                    
کشـور   يکتاتوريـک جورج اورول است کـه د  3469کتاب  يداستان يتشخص Big Brotherبرادر بزرگتر  .3
نظـارت   ي از دامنـه  يـز چ يچنظر دارد و ه يررا ز يشاتباع خو يو عموم يخصوص هاي يتاست و مدام  فعال ياليخ
 .(3183به: اورول،  يد) نگاه کن يستن يروناو ب يرفراگ
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چنان وجود دارد.  هم يجتالياما در واقع برخالف تصور متعارف، شکاف د ؛است
ت جهان به يدرصد جمع 89ک به يآمار سازمان ملل، نزد نيبر اساس آخر

ون يليست ميارد و دويليم 9حدود  يتيجمع يعني ؛ندارند ينترنت دسترسيا
. (A Report By The Broadband Commission…, 2015)نفر
 ي ها است که حکومت ييشتر در کشورهايب ين عدم دسترسيا کهنيا تر جالب
ا واقعاً بدون ارتباط ين شکاف، آيبا غلبه بر ا ين، حتيدارند. افزون بر ا يا بسته

ر يها قادرند تأث تي، اقليعمل ي ها يبانيو بدون پشت يتر جهان   يقو ي ها با رسانه
، بدون ين توان اقتصادا بدويگذارند؟ آ ياست بر جايس ي بر حوزه يقابل توجه
هم  آن يمجاز يدر فضا يبان، تنها با انتشار خبريپشت يقو ياجتماع ي ها گروه
گونه را، آن  ها رگذار باشد که حقوق آنيچنان تأث تواند آن ي، ميصورت مقطع به

ت مهم بوده يکدام اقل ياي، زبان گويمجاز يرود اعاده کند؟ فضا يکه تصور م
بر اساس  ييکشورها ياز آن چه بوده است؟ گاه يريگبهره يو دستاورد عمل
وگذرا به  يموقت يي ها العمل، عکسيا فشار افکار عمومي ياسيمنافع خاص س

ه يانيها، انتشار بالعملن عکسين ايتر مهم    ؛اند  ن اجحافات نشان دادهياز ا يبرخ
ر فضا اگن يان اقدامات بوده است. درست است که يا يو محکوم کردن زبان

و  يکمّ  يها نکه دادهياما ا ؛افتاديهم اتفاق نم يي ها ن واکنشيد چنينبود، شا
 ياسيمناسبات س در يفيک  يها ير بگذارند که باعث دگرگونيچنان تأث ياطالعات
باره  نيا مخالف شوند، در اي يحام يا دول خارجي  ها دولت ملت يو اجتماع
هم اگر  يمجاز ياز فضا يريگ بهره ي در حوزه يوجود دارد. حت يجد يدهايترد
و داشتن  يريادگيم، فرصت يبدان يرا فعالً شدن يکيزيبه امکانات ف يدسترس

  ها تياقل يموانع جد ن امکانات از جملهيکارا و اثرگذار از ا يريگفرهن  بهره
 يکشورها يهودي  يها تيها، از نوع اقل تين اقلينکه ايشوند. مگر ا يمحسوب م
فراوان،  يتيو حما يامکانات ماد ،خاص ي ها يژگيواسطه و هشند که ببا يياروپا
رغم  جهان، به يدر اغلب کشورها  ها تيدارند. اقل يا ژهيت ممتاز و ويوضع

 ه گذشته دارند.يشب يتي، عمالً وضعيمجاز يها در فضا آن   از  ييانعکاس خبرها
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ينگرشساختار(ج

 ي ها دهيپد ور از موارد استثنا، جزيغ به، «ها آن   و حضور   ها تيش اقليدايپ»
و  يصور ي ها دهياز پد يريگ توان تنها با بهرهياجتماع هستند که نم يساختار
را اعاده کرد.   ها و مشروع آن ينترنت، حقوق قانونير اينظ ييها و رسانه ييروبنا
کنند  يرا اعمال م ييها ژهيش هستند و همان کارويخو يچنان سرجا هم  ها دولت

 يستيکو گفته است، قدرت بايگونه که مونتساند. همان که در گذشته داشته
 يروهايبدون ابتنا به ن (.Montesquieu, 2011, 150)قدرت را مهار کند

ها که  ت، چه آنيحقوق اقل ي ، اعادهمناسب يا امکانات ساختاري يقو ياجتماع
چنان در  ر، هميا خيداشته باشند  يمجاز ي حضور در عرصه يفرصت الزم برا

 ماند. يم يه باقيحاش

دولتييپاسخگو

استداللموافق(الف

 ياز کشورها ياريدر برابر عملکرد خود در بس ييواداشتن دولت به پاسخگو
 يدست است، کار دشوار کيکه ساختار دولت و حکومت  يژه هنگاميو جهان به

خرده »د ين بايبنابراکند.  يمخودش را بازخواست ن يچ دولتيه ياست. از طرف
در  ياسيقدرت س يتاز کهي وجود داشته باشد که ضمن مهارِ« يي ها قدرت
نحو قابل قبول و  مختلف از دولت بخواهند که اقدامات خود را به ي ها عرصه
ش از گذشته يها پ باعث شده است که دولت يمجاز يفضا .ه کندي، توجيموجه

؛ از رنديخود قرار گ يو خارج يشهروندان داخل پرسشدر معرض انتقاد و 
و  ي، مطابق با منافع مليخود را قانون ي ها اند مدام عمکرد  مجبور شده زيرو ن نيا

را با خود همراه سازند.  يند افکار عمومينما يقابل دفاع قلمداد کنند و سع
گر ياز دست دولت، د يرسان با خارج شدن انحصار اطالع ن است کهيمسئله ا
 هج کرد. امروزيدلخواه شکل داد و بس را به يمانند گذشته افکار عمومتوان  ينم
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تواند  يمثالً انتشار چند خبر م اند که دا کردهيپ يچنان قدرت ياطالعات ي ها داده
ک نظام يت يشدت از مشروع ا بهي ؛و متصلّب دولت را بلرزاند ينيساختار ع
بلکه کل  ،ستيه نيقوه مجر يمعنا نجا، بهيالبته منظور ما از دولت در ا ؛بکاهد
 است.  ياسيس يريگميتصم ي ها دستگاه

ضياستداللنق(ب

پر  يو قدرت اجتماع يقو يمستلزم وجود نهادها ييواداشتن دولت به پاسخگو
که  يدهد دولت به انتشار مطالب يکه نشان م ندهست يقدرت است. شواهد
 يمقطع  ها ن پاسخياما ا ؛قرار داده، پاسخ داده است پرسشعملکرد او را مورد 
که  ژه آنيو دولت را دگرگون نکرده است. به يو کل يبوده و عملکرد عموم

ن  و... مانع يلتريکه در دست دارند از جمله ف ييبا ابزارها  ها از دولت ياريبس
 شوند.  يمخالف م ي ها دگاهيد ي انتشار گسترده

د به دو يبا ييپاسخگوح يف و تشري. آر. لوکاس در تعريدگاه جيبر اساس د 
« کار انجام شد نيچرا ا»نکه يا يپرسش درباره نکهينکته توجه کرد. نخست ا

وجود  يمحکم اريل بسيدل نکهيشود و ا يتلق يپرسش مشروع و قابل دفاع
آيا (McQuail, 2003, 189). داشته باشد که آن پرسش پاسخ داده خواهد شد

ي عيني و  ها مندي از ابزارکردن در عملکرد دولت، بدون بهره پرسشاساساً 
ن يست چنا قادرواقعي )نه صرفاً صوري( ممکن است و آيا فضاي مجازي 

، در  ها ن پرسشيدر صورت ارائه ا  ها ا دولتينکه آيرا انجام دهد؟ دوم ا يکار
 خواهند داشت؟ ييپاسخگو يبرا يا ، ارادهيمجاز يسطح فضا
 يدرخشان ي ها هينوظهور، آت يادهيعنوان پد به يک که زمانيوندولت الکتر 
را از حالت متصلب  يت حکمرانينکه وضعيا يجا شد، به يآن تصور م يبرا

بدهد که  يي ها به گروه ييرون آورد و اجازه عرض اندام و بازنمايب يمراتب سلسله
م يتحک يبرا يابزارج بدل به يتدر اند، به ه بودهيدر حاش« تياقل»عنوان  شه بهيهم

ل ين تشکيش زميگرما ين برايهزاران هزار کمپشده است. يدولت يبوروکراس
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ه، بدون ضمانت ياني، صدور چند بيمجاز  يها نيکمپ ي همه يجهيشده است؛ نت
ش عمل يخو ينيها بر اساس مصالح عدهد که دولت ين نشان مياجراست. ا

 رند.ن فضاها ندايبه ا يچندان يکنند و اعتنا يم

ينگرشساختار(ج

وجود دارد، مستلزم وجود خرده  ينکه پرسش مشروع و قابل طرحيرش ايپذ
تا  ؛است يو اجتماع ياقتصاد يقو يو نهادها يو اجتماع ياسيس ي ها قدرت

ن يست ايقادر ن يمجاز يرا داشته باشند. فضا ينيو ع يعمل يزنتوان چانه
هم  کند. البته آن يندگيرا نما  ها آنتواند  يتنها م ؛جاد کنديرا ا  ها قدرت
گران نشان يرر و دير مارکوس پيپردازان نظ هياز نظر يبرخ .يصورت نسب به
، استفاده ينيع ياياست در دنير شدن فرد در سيزان درگيبسته به م»اند که  داده
از  يريگ بهره»ها:  زعم آن گذارد. به يبر افراد م يرات متفاوتينترنت تأثياز ا
شان بوده،  ي عالقه حوزهاست يرا که قبالً س يشهروندان ياسيت، دانش سنترنيا

تفاوتي سياسي  برد و ]در مقابل[ براي افرادي که پيش از اين دچار بي مي باال 
 ي، امروزه بخشسان همين ( بهHindman, 2007« )اند، اثري معکوس دارد شده

 ييدر کشورها يقرار گرفته است. حت  ها دولت ي  طرهيدر س يمجاز ياز فضاها
ن فضاها را رصد يمدام، ا  ها ان اطالعات در آنها آزاد است، دولتيکه جر
 يکه حاصل پژوهش «کنترل شده يدسترس»نه کتاب ين زميکنند. در ا يم

تنها در  دهد که نه ينشان م ،است يالمل نيچند موسسه ب يگسترده با همکار
شدت وجود  ن کنترل بهيهم ا يغرب يبلکه در کشورها يشرق ياروپا يکشورها
ن  يلتريبر ف ين نظارت که مبتنيسنده، نسل نخست اين نويزعم ا دارد. به
 يليصورت خ خود را به نسل دوم و سوم کنترل داده است که به يبود، جا يدولت
کردن و  يق قانونيروس هدفمند( و از طريق فرستادن ويتر)مثالً از طر فيظر



 88  ....ي غير دموکراتيک فضاي ها سويه

 

ين نظارت، کار رصد، نظارت و سرکوب مخالفان را انجام ميا3يساز يعاد
 .(Deibert, 2010)دهد 

 م. يا ل آوردهيچه گفته شد، در جدول ذ آن ي دهيچک
 

ينگرشساختار  ميمفاه استداللموافق ضياستداللنق

در  يمجاز ينهادها
ن حالت بازنمود يبهتر
و  ينيع يمدن ينهادها

 ياسيس يساختارها
 ،ياجتماع

فاقد  يمجاز ينهادها
ساحت مستقل و 

  حده يعل

 يرات اندک فضايتأث
 يبر نهادها يمجاز

 يمدن

 
 يمدن ين نهادهايگزيجا

، يمدن يدر نبودنهادها
 يت کننده نهادهايتقو

 فيضع

 يجامعه مدن
 يمجاز

ظهور مطالبات و 
مشترک  يها خواست
دن به اجماع، يو رس

 ياسيتنها در بستر س
جامعه  ياجتماع
 است يدنيفهم

 

فقدان مالزمات 
در  يعموم ي عرصه
، فقدان يمجاز يفضا

 ياهداف مشترک برا
ن يجاد نقطه اتصال بيا

متعارض و  ينيمنافع ع
 دن به اجماعيرس

به مفهوم  يعموم ي عرصه
 يدر فضا يهابرماس
 يريگ درحال شکل يمجاز

گاه ياند، جا و گسترش
تعامل و تضارب 

 يمجاز ي درعرصه

گسترش 
 ي عرصه يمجاز

 يعموم

 يها مطالبات گروه
تنها با  يا هيحاش
ها و  گروه يپشتبان
 يقو ينهادها
 ي، براياجتماع
 ياسيقدرت س

  يرفتنيو پذ يدنيشن
 است

ت فرصت و يمحدود
ان مطالبات يامکان ب
 يا هيها حاش گروه يبرا

. ينيع ي همانند عرصه
 يجتاليشکاف د

 چنان وجود دارد. هم

 ييها وجود آمدن فرصت هب
ان يابراز وجود و ب يبرا

 يها گروه يها خواست
 ن و..ي، مطروديا هيحاش

جاد يا
 ي ها عرصه
 ي پراکنده
 مقاومت

قدرت تنها زبان  و  يگرفتن انحصار خبرده ينسب يياعتنا يب  ييپاسخگو

                                                                                                    
1. Normalize 
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ينگرشساختار  ميمفاه استداللموافق ضياستداللنق

 قدرت را

 يفهمد، ناتوان يم
 يبرا يمجاز يفضا

واداشتن دولت به 
بدون  ييپاسخگو

 ياتصال به ساختارها
 قدرت ينيع

ها نسبت به اخبار  دولت
 يدر فضا منتشر شده
 يمجاز

از دولت،  يريخبرگ
واداشتن دولت به 

العمل در مقابل  عکس
 يها اخبار و گزارش
 يمجاز

 دولت

 
 مؤثر   يبود که درباره يشتر حول و حوش مباحثيم بيچه تا کنون گفت آن 
 ياه ن حکومتياديبر چند مفهوم بن يمجاز يمؤثر نبودن فضا  ا ي بودن
دولت و حفظ  يي، پاسخگويعموم ي ، حوزهيجامعه مدن يعنيک يدموکرات
 يک فضايردموکراتيغ يها هياز سو يم به برخيخواه يت بود. اکنون ميحقوق اقل
ران يا يمجاز يفضا ي در حوزه مغفولم که از جمله مباحث ياشاره کن يمجاز

ک يدموکرات ريغن وجه يم که ايکن يادآورين نکته را مجدداً ياست و البته ا
 يها شياز روندها و پو يبلکه ناش ؛ستين فضا و ابزار نيت ايبرآمده از ماه

 دا کرده است.ين فضا بازتاب پياست که در ا ياجتماع

يمجازيکفضايدموکراتريغيهاهيسو

نترنت باعث گسترش يوجود دارد که ا يدگاه متعارفيم که دياشاره کرد 
است که در کتاب 3مز کارنين نگاه، جياز منتقدان ا يکيشود.  يم يدموکراس
 يدهد. و يشدت مورد انتقاد قرار م دگاه را بهين ديا1«نترنتيا يکژفهم»مهم
دن به يان بخشيرا با پا  ها کتاتورينترنت ديشود که ا يمرتب گفته م» سدينو يم

 ينيبشين پيچه ا (. آن1991اما يمثالً فوکو کند ) يف ميانحصار اطالعات تضع
ن يتواند کنترل شود. ا ينترنت مين است که ايرا با شکست مواجه ساخته ا

                                                                                                    
1. James Curran 
2. Misunderstanding the Internet
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دهد  ينشان م 3ر بواسينظ يقات پژوهشگرانيه بر شواهد و تحقيسنده با تکينو
ار گرفتن ين، با در اختيو چ ير عربستان سعودينظ ييکشورها که چگونه

اند. کارن   نگذاشته يک باقيت دموکراتيفعال يبرا ييگر فضاينترنت، ديا
مؤثر    يکاف ياما به اندازه ؛نباشد ريفراگ يد سانسور دولتيهرچند شا ديگو يم

جه ين نتيکشور، ا هشتقات جامع از يبر اساس تحق»سد: ينو يم ياست. و
اقتدارگرا، مجدانه در جهت گسترش  ي ها مياز رژ ياريدست آمده است که بس هب
ن منافع را به چالش يا نکهيتا ا ،باشد ينافع دولتهستند که در خدمت م ينترنتيا

سانسور »د: يافزا يدر ادامه م يو  1(Kalathil& Boas, 2003, 3).بکشد
افته روبرو يمقاومت سازمان  م اقتدارگرا بايف شود که رژيتواند ضع يم يوقت
 ،مقاومت باشد اين« علت»تواند اينترنت نميط هم ين شرايدر ا ياما حت ،شود
 ,Curran&Fenton and Freedman)کند را تقويت مي صرفاً آن بلکه

2012, 12). 
در  يجابيا ينترنت نقشين دست متعقدند که اياز ا يسندگانياگر نو 

پژوهشگران  ،زور عمل کننديعنوان کاتال توانند به يا صرفاً ميندارد  يدموکراس
شواهد متعدد  يبا ارائه گذارند و ين نقطه فراتر ميرا از ا يهستند که پا يگريد

 ي ها در خدمت حکومت يط فعلينترنت در شراياتفاقاً ا دهند که  ينشان م
از  يکياست.  يار جديبس  ها ک آنيردموکراتيغ ي ها هياقتدارگراست و سو

 ي هيتوهم نت، سو» ياست. کتاب مهم و 1موروزف ي، اِوگن ها ن آنيتر   معروف
 ينام دارد که با ذکر شواهد (Morozov, 2012)9«ينترنتيا يک آزاديتار
خواهان  يون و آزاديتواند در خدمت انقالب يگونه که م همان  نترنتيد ايگو يم

تاز هم هست کهياقتدارگرا و  ي ها دولت ي ها ات و خواستهيباشد در خدمت منو

                                                                                                    
1. Boas 

 .از آن ذکر شده است ياست که نقل قول يارجاع مربوط به متن اصل ينا .1
3. EvgenyMorozov 
4. The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom 
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-هين نظرياست. ما چون در ادامه به ا يار جديسنده، بسيزعم نو ده بهين پديو ا
 م.يکن ين مختصر بسنده ميم پرداخت به ايپرداز خواه

م در يو چه بگوئ ستين ينترنت در خدمت دموکراسيم که اياما، چه بگوئ 
م ياد ببريست از يبا يک نکته را نمين ياقتدارگراست، باز ا  يها خدمت حکومت

، که در ياجتماع ي ها ان ندارد. شکافيجر ينترنت در فضا و بستر خاليکه ا
 يمجاز يرند، نه در فضايگ يشکل م  ها و اعتراض  ها جنبش  ها و حوش آن حول

خالف تصور متعارف، رگر و بيد يدارند. از سو يجامعه جا ينيکه در ساختار ع
رخ داده، چندان  يمجاز يکه در فضا ين تحوالتيبا ا ياسيت قدرت سيماه

مشغول است که  يي ها ژهيچنان به انجام همان کارو هم دگرگون نشده و دولت
 بوده است.   ر آنيش، درگيپ ي چند دهه

 ياسيقامرسيتعل

 يعموم ي در عرصه ياسيس ي ها مردم و گروه ي با مشارکت فعاالنه ياسيامر س
-يد به: حسنيوجود دارد )نگاه کن ياسياز امر س ياريف بسيشود. تعار يمحقق م
ارتباط مردم با دولت و  ي نجا نحوهيدر ا ياسيمنظور ما از امر س .(3141فر، 

 ين رابطه را همکارياست. چه ا يگر، قدرت به مفهوم کلير ديتعب حکومت و به
در  که ن استيشود. اما مسئله ا يمحقق م ياسيا منازعه، امر سيم يفرض کن
در دست است که  يوجود دارد و شواهد متعدد ي، عمل مجازيمجاز يفضا
د پورتر، يوينظر د . بهيعموم ي هاست تا عمل مؤثر در حوز« يدعو»شتر يب

رد يگ يهم صورت م يانجامد و اگر عمل يندرت به عمل م نترنت بهيتعامل در ا
ي ي مسئلهنظير بسيج مردم درباره ،است يا اجتماعي يت شخصيغالباً فعال

 .(Porter, 1997, 63مربوط به بهداشت عمومي )

گران منفعل  نام کنشبه يادهيپد tياسيس يمجاز يما در واقع در فضا 
ت يو»عنوان  به  ها از آن يکه خسرو گلسرخ يزيه آن چيقاً شبيم. دقيدار
ش از يپ يرادعاعمل و پُيدر نکوهش روشنفکران ب« نيکافه نش ي ها کن 
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باره ساخته شده با عنوان  نيدر ا يديبرد. امروزه اصطالح جد يکار م انقالب به
ي  که از انجام وظيفه معني کسي به "Slacker" ي که از دو واژه3سميوياسلکت

معناي به "Activism"و معناي فردي منفعل کند يا به خود شانه خالي مي
 ياسيس ي عمل عرصه يب ي کساني هستند که فعاالن فعاليت است و منظور همه

اما حاضر به پرداخت  ؛اندازند ين راه ميدهند و کمپ يه ميانيهستند که ب يمجاز
سد که ينو يباره م نيدر ا« يلورا س»ستند. خانم ين ينيکنش فعاالنه و عنه در يهز
تر و يبوک و توئ سيک کردن در فين دست که با کلياز ا يتيحما يي ها تيفعال

اشاره 1،يتمبليا فعاليسم يويبه اسلکت»شود:  ينگارش در بالگ اسپات انجام م
ا يبوک  سيبر ف يکيمشارکت دارد؛ کل يبرا ياندک  نه يهز  ها تين فعاليدارد. ا
ست )فعال به اصطالح يويب[ اسلکتيترت نيتر و ]بديدر توئ ياميت مجدد پيتوئ
 «برداشته است يگام يت از هدفيتواند احساس کند که در حما ي( ميمجاز
(Seay, 2014.)  
ار سخن گفته شده است. ي، بسيمجاز يفضا ياسيت کنش سيه اهميدر توج 

  تصورها  نيدهد بخش اعظم ا يدر دست است که نشان م يمتعدداما شواهد 
» سخن از 3166ع يان وقاين است که در جريآن ا يرانيا ي اند. نمونه نادرست
گانه و يتر نقش يکه چگونه توئ نيان آمد و ايم به« رانيدر ا يتريانقالب توئ

بر فرض که  ن تصور کالً نادرست بود.ي؛افا کرديدادها اين رويدر ا يار مهميبس
در آن زمان برقرار  ينترنت به تماميا يبرقرار يالزم برا ي ها رساختيم زيبگوئ

تر يتوئ يا حساب کاربريده آشنا بودند و ين پديبود، مگر چند درصد از مردم با ا
کردند. گلناز  يمنتشر م يت فارسينکه در روز چند نفر توئيا ايداشتند 

                                                                                                    
بـار مثبـت سـاخته شـد و      با3441در سال  Dwight Ozardبار توسط  يننخست Slacktivismاصطالح  ينا .3
 يـن از ا يو اقدامات يکار درخت يرنظ ،دادند يکوچک انجام م ي که افراد جوان در محدوده يدياقدامات مف يمعنا به

 ي ينـه کاربست آن در زم وجکار رفت که ا به يمکه گفت ييمعنا کرد  و به يداپ يواژه بار منف ينا هااما بعد بود؛ دست
ـ   ي نوشـته  «ينترنـت ا يـک تار هـاي  يهسو»در کتاب  يمنف  &See: Christensen, 2011)بينـيم  يمـوروزف م

Dunning, 2014)  
2. Armchair Activism
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ن تصور ينشان داد که ا ياست خارجيس ي خود در مجله ي در مقاله يارياسفند
و با نام  يسيکه به انگل يئ ها کند هشت  يچقدر نادرست است. مثالً او اشاره م

حساب فعاليت مجازي مردم  شد و به توئيت مي iranelection#انتخابات ايران 
، اساساً متعلق به مردم داخل کشور نبود که تعامالت سياسي نوشته شده بود
ي اينها، ظاهراً با همه»نويسد:  کردند. او مي ه زبان فارسي بيان ميخويش را ب

 برگزاري اعتراضات شان برايکرد که چرا مردم هماهنگي کس تعجب نميهيچ
در « گلدول» (.Esfandiari, 2010« )نوشتند غير از فارسي مي زباني را به
« ت نخواهد شديانقالب توئر اندک؛ چرا ييتغ»عنوان  با يابا مقاله« ورکريوين»
بر  يرات چنداني، تأثيمجاز ي ها ن کنشيکند که چگونه ا ين نکته اشاره ميهم به

 ي ها اديبن يستيمؤثر بودنِ اقدامات، با   ينکه براياند و ا  نداشته ياسيس ي عرصه
داليل مختلف  چگونه کشورهاي غربي بنا بهنکه يوجود داشته باشد و ا ياجتماع
 .(Gladwell, 2010اند )  پرداخته  ها يي آننما به بزرگ
ن فضا باعث شده يکه ا چنان؛ رود يهم فراتر م نيزعم موروزف، مسئله از ا به 

د انگار يگو ير شوند. او ميگنيزم ياز جوانان دچار انفعال يارياست که بس
را به انفعال  شدن، جوانان يونين افيا»اند و   ر مواد مخدر شدهيجوانان ما درگ

کم دو نفر معتاد به بازي  ازاي هر فعال سياسي، دستکه به  چنان ،کشانده ياسيس
گر، ما در يعبارت د به (.Morozov, How…, 2009اينترنتي وجود دارد )

که يطوربه ؛بدل شده ياثريب يمجاز  يها ، به کنش ها م که کنشيهست يا دوره
ک کردن يت و کليق توئياز طر توانند يم ن توهم کرده کهيگران را دچار اکنش
 ي ها در انقالب3بگذارند. ياثر قاطع و ساختار  ها بر حکومت يمجاز يدر فضا

                                                                                                    
کردن  يکشد که با کل ييادآوردرست به يقانون اساس ييرتغ يمجاز يندر انتقاد به کمپ يپژوهشگر 3161در سال  .3
کـه طـرح نـو در     يدوسـتان »نظـر او   داد. بـه  ييـر جامعـه را تغ  يو اجتماع ياسيس يساختارها توان ينم اي يانيهبر ب

، کـه صـلب و سـنگين اسـت و     نيز وجود دارد يحقيق ميک رژي يکه در زير رژيم حقوق دانند  ياند، قطعاً م  انداخته
اسـت،   يمتجل يکه در قانون اساس ياتفاقاً روابط حقوق است و  يو فرهنگ ياقتصاد ي،سياس يمتشکل از ساختارها

 يبدون دست زدن به رژيم حقوق يبا تغيير رژيم حقيق توان  يم ياست که قابليت تغيير دارد و حت يا  ترين اليه  سبک
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ار اغراق يبس يمجاز يبوک و فضاها سيتر و فينقش توئ  يدرباره يبهار عرب
  ها از دست دولت يو خبررسان يرينک انحصار خبرگيست که اين يشد. شک
 نيو تظاهرات حاصل ا  ها ن شورشيست که اين ين معنين بدياما ا ،خارج شده
 ابزارهاست.

يسازيوشخصيخصوص

و  يخصوص، دهد ير قرار ميرا تحت تأث ياسيکه کنش س يگريد يمسئله
 يزيل به چيدر واقع تبد يمجاز ي است. عرصه يمجاز ي ها عرصه يساز يشخص
مسئله دامن زده است آن است که ن يچه که به ا آن خانواده شده است. ي در ادامه
گردند. در يمشابه و هم مسلکان خود م يهادنبال آدم به يمجاز يدر فضا  ها آدم
ن يکه در ا يانجام شده، مشخص شده که مردم بوک سيف ي که درباره يقيتحق

ز، يتعامل و تما يجا اند و به  تر شده   نظرتر و متعصب فضا حضور دارند، تن 
نکه باعث شوند که تعامل و يا يجا گردند و به يمشابه خود م ديدنبال عقا به

ش يخو يفکر يتر شدن فضاها   و بسته يا لهيرد، باعث قبيتضارب صورت گ
پژوهشگران  يبا همکار کايعلوم آمر ي ن پژوهش که توسط مؤسسهيشوند. ا يم

 1939تا  1939بوک از  سيفي ها داده ليو تحل يده، با بررسيه گرديته يمختلف
مشابه دارند،  ي ها دگاهيکه عالئق و د يي ها ده است که آدميجه رسين نتيبه ا
ش از يش را بيخو ن و مسلکيکنند و آئ يدا مين صفحات پيگر را در ايد هم
ع منافع يتجم يدر پ ن گزارش آمده است: کاربرانيکنند. در ايت ميش تقويپ

ستحکام تعصب، تفرقه و ت و ايباعث تقو»هم هستند که  ه بهيمشترک و شب
.(Del Vicario et al, 2016)« شود يشدن م يقطب

 ياجتماع ي ها نشبکهيا 3

                                                                                                    
 (.3161 يان،به: حجار يدکننگاه « ) را پيش برد يدموکراس

در  يـر ز يتسـا  يـق آن از طر ي دي افپ يل. فايدمراجعه فرمائ يگزارش خواندن ينبه متنِ ا يشترمطالعه ب يبرا .3
 دسترس است:

http://www.pnas.org/content/113/3/554.full.pdf 
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 ي ها دگاهيهم، د ه بهيان شبياند که در آن آدم  درست کرده3يا اتاق پژواکيگو
عبارت  گذارند. به يان ميگر در ميکديش را با يخو ينشيجانبدارانه و اخبار گز

-خلل يامر»و « فکت»مثابه  متعصبانه اعضا به  ي دهيگر، پژواک و بازتاب عقيد

ت يد، باعث تقوين عقايرد و تکرار مدام ايگ يرش قرار ميمورد پذ« ريناپذ
 شود. يم  ها آن ي نظرانهتن  ي ها دگاهيتعصبات و د

 ي حذف و اضافه نترنت ويکردن ا يسفارش با توجه به يگريپژوهشگر د 
 يپردازد و با ذکر شواهد ين عمل ميا ياسياثر س ياطالعات، به بررس ينشيگز

برخالف مخاطبان در گذشته که در معرض ـ  دهد که چگونه کاربران  ينشان م
ن به يبودند و ا ينيع يايز در دنيمتفاوت و متعارض و متما  يها دهيد و ايعقا

سمت  ج بهيتدر اخبار، به ينشيبا انتخاب گز ـ کرد يتضارب افکار کمک م
م يخواه يما م»سد: ينو يم د کند. اويشان را تأئد گذشتهيروند که عقا يم يانيجر

ن کار باعث يد کند. ايما را تأئ ي ها دگاهيم که ديبپرداز ياطالعات يبه جستجو
اطالعات  يکند که با بار اضاف يشود و به ما کمک م يت عزت نفس ميتقو
است که  ين معنيبد نيگر ايد ياما از سو ؛ميصورت مؤثر مواجه شو به ياسيس

مان چالش يم که برايده يقرار م يتر در معرض اطالعات ما خودمان را کم
 (.Dylko, 2015)« زنديبرانگ

 ياسيت سي، که برآمده از فعالينيع ياسيکنش س يب انتظار برايترت نيبد 
مسلط جامعه و  ي ها دگاهيو د  ها تضارب و چالش با نرم رب يو مبتن يمشارکت

 ين فضا ما با نوعيگر در ايان ديب  است. به يدر ظاهر انتظار عبثحکومت است، 
تابد. يز و تضارب را بر نميم که تمايا مواجه« ينگرش ارتجاع»و « گردعقب»

انسان »ش يدايکند که باعث پ يم ريتقد ياز جامعه مدن ن خاطريهگل بد
که خانواده مولود آن است جدا شده « يانسان انتزاع»شده است که از « يانضمام

                                                                                                    
1. Echo Chamber 
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 ينحو گران بهيش را با ديال متعارض خويازها و امين 3عام يو در پرتو امر
زات، تعارضات و تکثر شده است و يتما ي وند زده و وارد عرصهيخاص پ
ده يتکثر رس يسان از مرحله وحدت، که خانواده نماد آن است به مرحله نيبد

ن فضاها انگار دوباره يمتأسفانه در ا 1د.يآ يساب مح ش بهيبه پ ياست که گام
  برگشتهـ  ژيو کار لحاظ به يشکل  هم عرصه يعنيـ  خانواده ي عرصهبه يآدم
 است.
تأسف  يجيزات، نتايو رن  باختن تما  ها ق شدن انتخابيمحدود و مض 
ر و ييتغ ي ها هيپام، يگونه که اشاره کردهمان ز به بار آورده است. هر چنديبرانگ

 ينيع يو اقتصاد ياسيس يدر ساختارها يستيتحول در حکومت و جامعه را با
تضارب و  ين فضاها، راه را برايکم ا د که دستين اميجستجو کرد. اما هم
 ج از دست رفته است.يتدر تعامل باز کند، هم به

 وعمليندعويفاصلهب

ق يرا به تعو ياسيتبع آن تحقق امر س و به ياسيکه کنش س يگريمسئله د
که  ييشتر در کشورهاين امر البته بين ادعا و عمل است. اياندازد، فاصله ب يم

ن يرا در ايز ؛شتر استيدارند، ب ياندک يصنف يف و آگاهيضع يجامعه مدن
مقاومت کنند و کجا  يستيست و کجا بايشان چدانند که منافع يجوامع مردم، نم
شود که  يباعث م ين تلوّن مزاجيبنابراند. يايکوتاه ب ياسيدر برابر قدرت س
ر يين تغي، شاهد اياريبس يخيع تاريه کرد. در وقايتک  ها نتوان بر سخنان آن

ار يبه شهر ياوليل است که ماکين دليهم د بهيم. شايا بوده يناگهان يها يرأ

                                                                                                    
1. Universal 

 يـت عنـوان شـخص خـاص، غا    که به يشخص انضمام: »نويسد يم 361هگل در کتاب فلسفه حق در پاراگراف  .1
 ياز اصول جامعـه مـدن   يکياو  يبترت يناست. بد يلو م يعياز ضرورت طب يا و ملغمه يازاز ن يتيخودش است، کلّ
ـ  بـه  يو نيازهـاي رو، ارضـا   يـن از ا ؛است يگرانشخصِ خاص اساساً در ارتباط با د يناست. اما ا و  يگـران د يلهوس
 ,Hegel, 1969)« اسـت  يجامعـه مـدن   يگرامر عام اصل د ين. اگيرد يامر عام انجام م يانجيم يقز طرا ينبنابرا

122, para 182). 



 يفصلنامه دولت پژوه   998

 

ها متلوّن  آن   را يدلخوش به دوست داشتن مردم مباش ز»کند که:  يسفارش م
جان و مال و فرزندان ند که حاضرنديگو يشان باشد م به نفع يزياگر چهستند و 

« کنند از، چه بسا ترا رهايط نيار کنند؛ اما در شرايشهر يش را فدايخو
(Machiavelli, 1989, 62 در)شود. شواهد  يد مين امر تشديا يمجاز يفضا

ر اوضاع، ييتغ ياندکم که با ينيب يا صد هزار امضامي  ها ده ي ها پنياز کم يمتعدد
م آن است يکه گفت ، چنانزين اتفاق نيال ي. دل3شود يز دگرگون ميناگهان همه چ

ا يپا يهمانند منافع صنفمثالً تا  ،ندارند يساختار ي ها، پشتوانهتين فعاليکه ا
 رد.يا الحاح و اصرار صورت گيها مجادله  آن   باشند و بر سر 

تدولتيماه

ت دولت است.يعملکرد و ماه ي نحوه  ، مربوط بهياسير سگر تحقق اميد ي هيسو
 يساختارزيو ن ياسيحاصل تحوالت ست خاص آنيدولت و وضع يريگشکل
 ي ها تيم فعاليم که نشان دهيدر دست ندار ياست. شواهد يو اجتماع ياقتصاد
تعامالت و   ها چالش  ها اند که بتوانند در برابر دولت  افتهي يچنان قدرت آن يمجاز
ر گذاشته باشند. برعکس يت دولت تأثيا بر ساختار و ماهيداشته باشند  يجد

ان يژه در ساليو به  ها دهد که چگونه دولت يهست که نشان م يشواهد متعدد
 ياسينترنت، به منفعل و محدود کردن کنش سيار گرفتن ابزار اير با در اختياخ

ن، با ير چينظ يئ ها دهد دولت يهست که نشان م يمثالً مدارک اند.   پرداخته
، يقو يبا پروپاگاندااند و  کار دست زده نيبه اخودکار ي ها استفاده از نرم افزار

اند. موروزف بدل کرده  ها ش را مهار و به ضد آنيمخالف خوي ها نگرش
را ساخته  (Spinternetاصطالح )ن عمل يا ي، برايپژوهشگر سرشناس بلوروس

                                                                                                    
ـ  به نيبود. چن 3149خودرو در سال  ديخر ميتحر يمجاز نيمشخص آن در کشور ما کمپ ي نمونه .3 ـ  ينظر م  ديرس
ـ جمهور را هـم بـه واکـنش وا داشـت و وز     سيرئ يکه حت ينحو است به يجد اريبس نهيزم نيمردم در ا ميتصم  ري

ـ  ن،يحساب آورد )خبـرآنال  به کشور به انتيخودرو را خ دنيصنعت و معدن نخر  ي ( امـا بـا وعـده   3149 وريهرش
 خودرو هجوم آوردند. ديوام اوضاع دگرگون شد و مردم به مراکز خر ياعطا
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گر برآمده از يعبارت د ستند. بهين يمجاز يفضا ي کرهيو پ يعناصر اصل وجز
)که  يمجاز ينترنت و فضاياند. ابزار ا يو اجتماع ياسيو س ينيع يساختارها

از  يندارد(، در نزد برخ يکتاتوريو د يبا دموکراس يقيصورت مجرد، ربط وث به
تواند از  ين ابزار ميدر خود شده است؛ انگار که ا يپژوهشگران مبدل به هدف

ژه يو تحول، به يبرا يا لهيوس برگذرد و بها مثبت خود ي يمنف يگرليوجه تسه
 ، بدل شود.  يتحول ساختار

 يريگجهينت

نده آن ين نمايتر مهم   ، که دولت ياسين قدرت سيب يبر سر مرزبند يميجدال قد
نترنت وارد يو ا يمجاز يش فضايدايبا پ ياست، در مقابل قدرت اجتماع

تواند در خدمت قدرت  يمن فضا يان بود کهيبر اشد. فرض يديجد يامرحله
سان با محدود کردن قدرت دولت و واداشتن آن به نيباشد و بد ياجتماع
 يتواند فراهم آورد. برخ يم يبسط دموکراس يبرا ي، فرصت خوبييپاسخگو
از پژوهشگران  ياريدر بس يديام يدولت، بارقه يمحدود کننده ي ها تيفعال
را  يمدن ياز نهادها يبرخ يخال يجاتواند  يکم م ن فضا دستيد آورد که ايپد

نانه را يبن نگاه خوشيد ايو شواهد جد  ها افتهيت کند. اما يرا تقو  ها ا آنيپر کند 
د يکه از ابزار جد يرالعقوليتنها آن عمل مح ب که نهيترت نيدگرگون ساخت. بد

ک و ير دموکراتيغ ي ها هين ابزار سويرفت، از آن سر نزد؛ بلکه ا يانتظار م
 يگريگران د پردازان و پژوهش هين جهت نظريدا کرد و در همينفعالنه هم پم
ن يگر بام افتادند. هر چند ايد يسو ن شواهد از آنيه بر ايدا شدند که با تکيپ

نگرش متعارف به چالش برخاسته است، نگرش ن جهت که بايد از اينگرش جد
دارد،  يفکر ي ن حوزهيدر ا ياريبس يو افتراق يشياست و سهم افزا يار مهميبس
اند و   اد بردهيرا از  يت اساسيک واقعي،  ها ن نگرشيا ينظر نگارنده هر دو اما به
جامعه و در پرتو  ينيدر بستر ع ياسيو کنش س ياسين است که امر سيآن ا

دادن ن ساختارها ويبه ا يياعتنا يشود. ب يمتحقق م يو اجتماع يساختار اقتصاد
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خواهد  ينظر يتفاهم جد بزار و فضاها ما را دچار سوءن ايمستقل به ا يساحت
 کرد. 
توانند  يکه م يين ساختارهايتر نشان داده است که مهم يخيتار ي تجربه 
هستند.  يصنف يبپردازند، نهادها يرا محدود کنند و به بسط دموکراس  ها دولت
 يفضاکنند.  يم يخود را متجل يا و توانمند در نهاد مدنيپا ي ها ن قدرتيا

ار يتنها کار بس ؛زور عمل کنديصورت کاتال تواند به ين حالت ميدر بهتر يمجاز
را از  يريو خبرگ يانجام داده است انحصار خبرده يمجاز يکه فضا يمهم

ع و گسترده، خود يوس يخارج کرده است. اما انتشار خبر در فضا  ها دست دولت
است.افزون بر  يو خارج ياخلد ي با پشتوانه يقو ي ها ازمند ارجاع به گروهين
دگرگون  يمجاز يش فضايدايت دولت با پين تصور که ماهيکه اميدين ديا
انحصار کاربرد زور و قدرت را در   ها است. هنوز دولت يشود، تصور نادرست يم
ر يت مطلق دارند و تعابي، حاکمينيسرزم ي ها در محدوده ار دارند، هنوز آنياخت
، يو اقتصاد ياسي، سياجتماع يها کم در حوزه دست  يجهان ي دهکده ييايرو

 ت فاصله دارد.يهنوز با واقع
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