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The new world is being networked by the Internet. In this networked world,
what seems new is the networked society and its networked architecture, in
which interconnected nodes with different connections within the network
are located and have different social effects on communities. Some see
content as a very important element in shaping future power. But a study of
the events and behaviors that have arisen so far by descriptive-analytical
methods shows, the elements of power are changing from its traditional
concept and new empowering elements are emerging in relation to
communication technologies. This has even become a challenge to the future
governance of governments. Technology, network, and information are the
new elements of power. These three elements generally emerge in the four
phenomena of the Internet, device, platform, and content-service, and exert
power through them. The age of communication technologies is the age of
the network in which the network actor is created by producing
transcendental and timeless relationships on the Internet. An actor who does
not see himself under the control of the national government because his
relations and content are not under his control and the government becomes
only a node, albeit an important one, of a particular network. Power, on the
other hand, respectively, is distributed vertically to technology owners,
platform owners, and content-service producers.
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مقاله پژوهشی
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فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


تحول مؤلفههای قدرت در عصر شبکه
حسن خجسته باقرزاده
کمیل خجسته باقرزاده



هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران.
دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

شده،آنچهجديدمینمايد،


ايشدناست.درايندنیايشبکه

اينترنتدرحالشبکه
لهي
جهانجديدبهوسی 

همپیوستهباارتباطاتمختلف
هايبه 


يآناستکهدرآنگره
سازي 
شده
ايومعماريشبکه 


يشبکه

جامعه
قراردارندواثراتاجتماعیمختلفیرابرجوامعمیگذارند.برخیمحتواراعنصربسیارمهمی

درونشبکه


تاریخ ارسال0055/50/50 :

چکیده

در شکلدادن به قدرت آينده میبینند؛ اما بررسی رخدادها و رفتارهايی که تاکنون بهوجود آمده نشان
يدولتهاشده


کهاينموضوعحتیچالشحکمرانیآينده
گیريهستند.آن 
چنان


ارتباطیدرحالشکل
است.دراينپژوهشازروشتوصیفیـتحلیلیاستفادهشدهاستوبراساسمطالعهاسنادومدارکنتايج
هايجديدقدرتسازهستند.اينسهعنصر


اطالعاتمؤلفه
حاصلنشانمیدهد -1:فناوري -2شبکه -3

خدمتبروزوظهورمیکنندوازطريقآنها

پديدهاينترنت،دستگاه،پلتفرمومحتوا-

بهصورتکلیدر4


تاریخ پذیرش0055/52/92 :

سازجديديناظربهفناوريهاي


استوعناصرقدرت
میدهدکهقدرتازمفهومسنتیخوددرحالتغییر


کنند.عصرفناوريهايارتباطی،عصرشبکهاستکهدرآنباايجادروابطفرامکانیو


اعمالقدرتمی
نمیبیندچراکهروابطومحتوايشدرکنترلاونیستودولتتنهابهيکگرههرچندمهمازشبکهخاص

تبديل میشود .از سوي ديگر قدرت بهصورت عمودي بهترتیب از دارندگان فناوري ،صاحبان پلتفرم و
خدمتتوزيعمیشود .

تولیدکنندگانمحتوا-

ISSN: 2538-2209

زمانیبربستراينترنت،کنشگرشبکهخلقمیشود.کنشگريکهخودرادرقیدحاکمیتدولتملی


بی

کلیدواژهها :قدرت ،عصر شبکه ،پلتفرم ،محتوا-خدمت ،حکمرانی مجازی .
eISSN: 2476-

نويسندهمسئولKhojasteh-h@iribu.ac.ir:
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مقدمه
درآستانهنقطهعطفانقالبدرفناوري قرارداريموشیوهزندگیوکاربهشکلاساسی
درحالدگرگونشدناست.اينانقالبجوشانمبتنیبراينترنتتلفنهمراه،سنسورهاي
(حساسگر)خیلیقوي،ارزانوهوشمصنوعیوماشینقابليادگیرياست .
میلیاردهاانسانازطريقموبايلودستگاههايهمراهبههمديگرمتصلهستند.قدرت
همگرايیهاي گیجکننده و

پردازش بیسابقه و دسترسی به امکانات ذخیره و دانش ،
پیشرفتهاي غیرمنتظره فناوريهاي نوظهور با محوريت هوش مصنوعی ،ربات ،اينترنت

سهبعدي،واقعیتافزودهوواقعیتمجازي،زنجیرهبلوکیدرحالوقوع
اشیا،چاپگرهاي 
کهعدميقینوقطعیتدرموردتوسعهوتطبیقاينفناوريهاينوظهور

است.باوجود  
اين
بهوسیلهي اينترنت در حال
وجود دارد( .شواب )1331 ،11 ،اما بههرروي جهان جديد  
يشبکهاي و


جامعه
شبکهايشدن است.دراين دنیايشبکهشده ،آنچهجديد مینمايد ،

ازمجموعهاياز

شدهيآناست.اينجهانشبکهشده،تشکیلشده 
معماريشبکهسازي 

گرههاي به هم پیوستهاي است که داراي ارتباطات مختلف درون شبکه هستند و

دگرگونیهاي اجتماعی مختلفی را بر جوامع میگذارند و در حال تغییر روش زندگی

هستند .
اما اين انقالب تکنولوژيکی و تغییر روش زندگی ،چالشهاي استراتژيکی براي
مؤلفههاو
يروبهروشدنباآنبکنند.فضايمجازي 


هاداردکهبايدخودراآماده

دولت
عناصرجديديراواردعرصهحکمرانیکردهاستکهموجبشدهعناصرسازندهقدرت
دستخوشتغییرشودوحتیتولیدمحتواوخدمتدرايندورهتحتتأثیرآنقراربگیرند.
دولتهادرمقابلهبااينفناوري جديدوبرايحفظاستقاللخودباچالشازدستدادن

قدرت روبرو شدهاند .هدف اصلی اين مقاله آن است که اين چالش را بررسی کند و
مؤلفههايسازندهقدرتجديددرعصرشبکهراروشنسازد .
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 .0مبانی نظری
مفهوم قدرت
قدرت مفهومی است که دائماً در حال تغییر و تحول است و مبتنی بر واقعیات خود را
واقعیتنخستینومهمیکهبايددرباره يقدرتدانستايناستکهنهدرزبان

میسازد«.

روزمره و نه در علم سیاست توافقی دربارهي دانشواژهها و تعريفهاي قدرت وجود
بارياترغیبمترادفدانستهمیشود.

ندارد.واژهيقدرتگاهیبااقتدار،نفوذ،زور،اج

(دال )23،1334،
ماکسوبرقدرتراامکانتحمیلارادهيکفردبررفتارديگرانتعريفمیکند.

طبق اين تعريف ،فرد يا گروهی از افراد ،اراده يا مقاصد خود را بر ديگران و از جمله
کسانیکهناراضیيامخالفاندتحمیلمیکنند.هراندازه توانايیاينارادهوحصولبه

مقصودموردنظر بیشترباشد،قدرتهمبیشتراست).گالبرايت)08،1331،ازنظرماکس
یآورد :سنتی،
وبر ،سه منبع براي قدرت وجود دارد که سه نوع قدرت را به وجود م 
کاريزماتیک ،عقالنیوحقوقی.برخالفوبرازنظرکارلمارکسقدرتمربوطبهطبقه
اجتماعیوروابطتولیدياست.ازنظراوقدرتدرروابطبینافرادنیست،بلکهدرسلطه
وتبعیتازطبقاتاجتماعیمبتنیبرروابطتولیداست .
بهاجبار وسلطهنیستبلکهقدرتناشیاز
بهزعم پارسونز،قدرتموضوعیمربوط 

تهايسیستماجتماعیدرهماهنگیفعالیتهايانسانیومنابعبرايرسیدنبهاهداف
ظرفی 
است .)Ashiey Crossman, 2019(.
مفهوم قدرت در دوره سنتی خود با تکیه بر «عناصر ملی» تعريف میشد و میزان
قدرتکشورهارابرحسبعواملیچونجمعیت،سرزمین،تواناقتصادي،نیروينظامیو
شازاندازه اين برداشت بر نیروي نظامی ،عوامل
قدرت دريايی محاسبه میکرد .توجه بی 
عینی و کمّی قدرت سبب شد ،مطالعه قدرت در تئوريهاي سنتی و حتی در برخی
مطالعات معاصر ،بهعنوان  مطالعه توانايی براي شروع جنگ تعريف بشود .اين درک

تحول مؤلفههای قدرت در عصر شبکه؛ خجسته باقرزاده و خجسته باقرزاده | 171

گرفتهشده يابهآناهمیتکمتريداده
محدودسببمیشدتاديگرابعادقدرتناديده 

شود(.وحیدي )101،1301،
براساسآنچهبیانشدودرشکليکهمآمدهاست؛دربرداشتسنتیازقدرت،
صرفاًبرقدرتسختبهمعنايتواناجبارباتوسلبهاقدامات،ابزارهاوتصمیماتآشکار
میگردد .
ومستقیمتأکید 
وسعت
سرزمین
جمعیت

مولفههای
قدرتسنتی
منابع طبیعی

نیرو و
تجهیزات
نظامی

ثبات سیاسی

ظرفیت
اقتصادی
شکل  .0مؤلفههای قدرت سنتی

اماهمانطورکهذکرشد ،مفهومقدرتدائماً مبتنی بر واقعیاتتغییر میکند و يکیاز

عناصرمؤثر براينتغییر،تحوالت فناورانهاست.درعصرجديدانقالبجوشانفناوري
اطالعاتموجبتحولدرنشانگرهايقدرتشدهاست.اينتحولتکنولوژيکیموجب
شدهاستتاعصرجديدمبتنیبرتکنولوژيارتباطیراعصراطالعاتبنامند( .ناي،13،
 )1332
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يکیازمسائلیکهصاحبانقدرتدراينعصرباآنروبهروهستند،اين است که


قدرتسازآيندهرادراختیاربگیرند.

بتوانندمؤلفههاي

ارتباطات جدید و تحول عناصر قدرتساز
فرصتهاي جديدي را براي تأثیرگذاري بر

ظرفیتهاي فوقالعاده فناوري ارتباطات ،

تحوالت سیاسی ايجاد کرد .گردش سريع اطالعات ،از بینرفتن مرزهاي جغرافیايی،
بیزمانی و مکانشدن انتشار اطالعات با سايبرنتیکیشدن گردش اطالعات و محتواها،

هايمهمعصرجديدهستند.آنچیزيکهدراينعصرمهماستقدرتانتقالپیاماز

مؤلفه
است.قدرتیکهباعثمیشودفردتحتتأثیر

رسانهبهمخاطبدرهرکجا ودرهرلحظه 
آندستبهکنشبزند .
درواقعاگردرگذشتهومبتنیبرتعريفازقدرتسنتی،منابعزايندهقدرتريشهدر
شمشهاي طال ،ناوگان دريايی و ...داشت؛ در عصر اطالعات اما برنده

مستعمرات ،
کشوري(ياغیرکشورهايی)بابهترينعملکردوگفتماناست(.ناي)1332،14،نیروي
گفتمان توانسته چنان تغییراتی ايجاد کند که حتی موجب پیدايش الگوي جديدي از
جنبشهاياجتماعیوشايداشکالجديديازتغییراتاجتماعیدرعصرحاضرشدهباشد.
(کاستلز )33،3،
ارتباطاتمبتنی برفناوري اينترنت ،افراد راازقید سرزمینهايخاصرهاکرده و
زمانومکانراپشتسرگذاشـتهومنسـوخکردهاست(آکسفورد)203،1301،تاعصر
جديدمبتنیبرفناوري ارتباطیراعصراطالعاتبنامند( .ناي)1332،13،وبرخیهمآن
راعصرشبکهمینامند( .ذهارنا )1333،ارتباطاتدرچارچوبجديدفناوري جديد،چند

مجرايی و چندوجهی شده است .چندوجهی بودن آن به فناوريهاي متعدد ارتباطی و
دستگاههايارتباطینسبتدادهشدهاست(.کاستلز؛1333؛ )208
دراينصورتقدرتيککشور،تنهاتازمانیدارايیارزشمندياستکهبتوانداز
ديگراناطاعتوپاسخمثبتبگیرد؛بنابراينتوجهبهقابلیتهاوتوانمادييککشور،
شرطالزمهستولیکافینیست.آنچهبههمیناندازهاهمیتدارد،تبديلاينسرمايهو
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منابعدرفرآيندهاونفوذوتأثیر حقیقیآنبرنتايجعملکردهاست.بههمیندلیلاکتفابه
شودکهپیشبینیها(دربارهعملکردها)غلطشوند.


موجبمی
شاخصهايسنتیقدرت،

(محسنیعلی )181،1333،
درگذشتهسیاستمدارانورهبران،قدرتيککشوررادرچارچوبمؤلفههايیچون
میزان جمعیت ،وسعت سرزمین ،منابع طبیعی ،وضعیت و ظرفیت اقتصاد ،ثبات سیاسی،
نوجود در
یکردند .بااي 
سختافزارهاي نظامی و نیروي دريايی تعريف م 

حجم نیروها و 
گونهايکهامروزبرجنبههاي
به 
درحالتغییروتحولاند  .

عصرحاضرمنابعقدرتعموماً 
سخت قدرت بهعنوان منبع ،تأکید کمتري صورت میگیرد .در اين راستا فناوريهاي
آموزشی ،اطالعاتی و ارتباطی ،رشد اقتصادي اهمیت بیشتري يافتهاند و درعینحال از
اهمیتجغرافیا،جمعیتوموادخامکاستهشدهاست(.شارپ )1303،14،
اگر اهمیت جغرافیا به يک معنا کاهش يافته است از سوي ديگر در اين تغییرات
مبتنی بر انقالب اطالعات و ارتباطات ،مؤلفهي جمعیت هم جاي خود را به شبکه داده
گونههاي متفاوت شبکهها ،شکلهاي متفاوتی از
است .شبکهها همان روابط هستند و  
سببايجادجامعهشبکهاي

قدرتراايجادمیکنند.درواقع فناوريهايمبتنیبراينترنت،

ساختارهاياجتماعیرامتحولکردهاندو

جهانیشدهاست( .کاستلز )03،1333،آنها
روابطرامبتنیبرشبکهکردهان د.ازسويديگرهمروابطدراينجامعهفراترازمرزهاي

هايرايانهايمرتبطازراه دورشده است.ابزارهاي

نهادي وحاکمیتی وازطريقشبکه
بهدلیلذاتشبکهايشانواينکهاين

یکنند 
ارتباطاتیجديدکهبربستراينترنتفعالیتم 
هايرسانهايپیشین


ورتمستقیموفارغازواسطه
سازندتابامردمبهص

امکانرافراهممی
ارتباطگیريمستقیمیداشتهباشندوبهتعبیرکاستلزچهارنوع

شازاين بودند -
کهتاپی قدرتبامحوريتشبکهدرحالشکلگیرياست .

 -1قدرت شبکهبندي : .1مربوط به قدرت کنشگران و سازمانهاي درگیر در
جامعهشبکهاي جهانیرا تشکیل دادهاند .اينشکل قدرت بر

شبکههايیاستکههسته
سیاستجذبودفععملمیکنديعنیچهکسیوچهچیزيواردشبکهشود .

اساس
1. Networking Power
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 -2قدرتشبکه: .1درواقع قدرتشبکه،قدرتمعیارهايشبکهبرسايراجزايآن
است.هرچنداينقدرتدرنهايتمنافع هريکازاجزايمجموعهکنشگراناجتماعیرا
تکننده اينمعیارهاياپروتکلهاهستند،موردحمايت و
کهمنبعشکلگیريشبکهوتثبی 

همیاريخودقرارمیدهد .

-3قدرتشبکهاي:.2هرکسدرشبکهمسلطاست،صاحبقدرتاست.شايدطرز
هايمسلطاينمعنارابهترنشاندهد.درسیستمسرمايهداريجهانی،بازارهاي

کارشبکه
بنديمالیمفسران
هايرتبه 

زنندوصندوقبینالمللیپولياآژانس

جهانیحرفآخررامی
معتبرهستند .
 -4قدرت شبکهسازي : .3اساسیترين شکل قدرت از منطق شبکهسازي تبعیت
میکند.در دنیايشبکهها ،توانايی بهکارگرفتنکنترل برديگران بهدوسازوکار اصلی

توانايیساختشبکه،توانايیاتصالواطمینانازهمکاريشبکههايمختلف ازطريق به
تازمانیکهرقابتباسايرشبکههارا

،آنهم 
اشتراکسپارياهدافمشترکوادغاممنابع 

بهوسیلهتنظیمهمکاريراهبرديازخوددفعکند .

عنصر جديد ديگر در کنار منابع طبیعی در عصر اطالعات ،خود اطالعات است.
میآيد.
درواقع امروزکنترلاطالعاتجاريدرشبکههايکمنبعمهمقدرتبهحساب  
نرومهم
قدرتاستومنبعمهمیبراياعمالقدرتبهشمارمیروند.ازاي 

درواقعدانش،
است که بدانیم امروزه فناوري ،فرآيندهاي اجتماعی و سیاسی را تغییر داده و موجب
سرعت و دگرگونی در ماهیت تعامل و ارتباطات و شتاب تغییرات نهادي در عرصه
نالمللی در ابعاد اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی شده است .بنابراين در عصر
بی 
یشدن ،موفقیت درمديريت اينشبکههاي عمومی و خصوصی ،بهاستعداد ،هوش
جهان 
محیطیومحیطیواشکالنوينقدرتوابستهاست(.ناي )338-311:1303،
نهاي آن را
در حقیقت مانند شکل دوم میتوان تحول عناصر قدرت يا جايگزي 
نچنین گفت:قدرتناشیازاهمیتجمعیتوکثرتوفراوانیآنبهشبکهوقدرت
اي 
1. Network Power
2. Networked Power
3. Network- Making Power
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لشده وبجايوسعتسرزمینی،فناوريهاي ارتباطینقشعنصروعامل
ناشیازآنتبدي 
قدرتساز راپیداکرده و داده ،اطالعات جايگزين اهمیتمنابعطبیعیدر تولیدقدرت
شدهاستوجايگاهفناوريبیشترازقدرتسختنمودپیداکردهاست.

شبکه

جمعیت

داده و اطالعات

منابع طبیعی

فناوریهای
ارتباطی

تجهیزات نظامی

شکل  .2تحول عناصر قدرتساز

اعمال قدرت مبتنی بر مؤلفههای جدید قدرت
طورکهعناصرقدرتسازدرعصرجديددرحالتغییر هستند؛ بههماننسبت هم


همان
دولتهاوقدرتهابهدلیل

صاحبانقدرتدرحالتغییرهستند.تاپیشازظهوراينعصر،
داشتن انحصاري عناصر قدرت ،قدرت حاکم بودند اما امروز و با ظهور فناوريهاي
کسو بهتعبیر
رفتهمیبینند.ازي 


انحصاراينقدرتفائقهراازدست
ارتباطیجديد،آنها
نايدولتهاناگزيرازقبولاينواقعیتهستندکهدرعصرشبکه،تولیدمحتواوارتباطدو

انيافتهاست.
سازدراينعصرهستندودورهيقدرتهايصرفاًسختپاي 

مؤلفهمهمقدرت
(ناي)144:1332
ازسويديگرظهوراينانقالبفناوري شکلجديديازروابطاجتماعیراايجاد
ايشدهاند.شبکههايیکه

کردهاست.روابطاجتماعیکهموجبشکلگیريجوامعشبکه

مرزهاي ثابتی ندارند .پايانناپذير و چند لبه هستند و گسترش يا تجمیعشان به میزان

 | 178فصلنامه مطالعات رسانههای نوين | سال هفتم | شمارة  | 18زمستان 1011

شدهشان بستگی دارد .الگوي
ريزي 
سازگاري يا رقابت میان عاليق و ارزشهاي برنامه 
ايشدهعبورازروابطسلسلهمراتبیوپیگیريعمل


يشبکه

ينجامعه
تماسوارتباطدرا
يافقیاست.اينترنتبافراهمساختنفضايیبرايهرنوعفعالیت

جمعیدرقالب"شبکه "
دهدتاافرادانعطافپذيريوتحرکبیشتريازخود


ياجازهمی
–درهرفضاومکان -
نشاندهند.بههمیندلیل،بااشاعهابزاريکهمشارکتدرفرايندهايتولید،ويرايشو

بهآفرينندهايفعال

درآنواحد،
مصرفکنندگان 

توزيعاطالعاتومحتوارامهیاساختهاند،

گذاردنچشماندازهايجهانی


شوندکهدرهمکاريوبهاشتراک

وبااستعدادتبديلمی
کنندتوانمندمیشوند(.کاستلز؛1333؛)203تولیدمحتواو


کهخودشاندرآنزندگیمی
رفتاردراينمحیطمحدودبهزمانومکاننیست.ازسويديگرمخاطبصرفاًگیرنده
منفعلپیامنیست.بلکهتولیدکنندهمحتوانیزبهشمارمیآيد.بههمیندلیلقدرتدولت

جغرافیايحکمرانیاشبودکاهش

کهيکیازابزارهايکنترلشبرمحیطتحتامرش،
شبکهراازمرکزکنترلوفرماندهیانحصاريبینیاز

فناوريهايارتباطیجديد،

میيابد.

کهواحدهايپیاممیتوانندمسیرخودرادرطولشبکهپیداکنندودرهر

کند.بهنحوي


می
قابلتبديل دوبارهبهپیامیمنسجمباشند.کافیاستشماتولیدکنندهپیام
بخشیازشبکه 
دورشماراخواهدگرفت.درستبرخالفدورانبرودکستهاو

آرامآرام 
باشید،شبکه 
شبکههاي ماهواره اي که قدرت تولید پیام در انحصار يک گروه خاص بود.
(کاستلز؛412،1308و480و )482
در چنین شرايطی ،دولت تنها به يک گره [هرچند مهم] از شبکه خاص تبديل
میشود( .کاستلز )1308 ،38 ،و جامعهي شبکهاي توانايی شبکهها در معرفی کنشگران

جديدومحتواينودرفرايندسازماندهیاجتماعیهمراهباخودمختارينسبیدرتقابلبا

مراکزقدرتقرارگرفتهاست( .کاستلز)1308،00،چنینمحیطیرافضايخودمختاري
مینامند .

ومتعاملیازپیامها

کنندگانجريانچندسويه


کنندگانودريافت

دراينشبکهارسال
تعیینمیکنند.فرستندگانپیام،گیرندگانپیامهمهستند.بههمیندلیل

همزمان 
رابهطور 
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موضوع جديدي در ارتباطات پديد آمده که فرستنده-گیرنده را بهمنزله شکل اصلی
کند.اينترنتيکیرابايکیويکیرابازيادباروشهاينوين


کهکشاناينترنتتلقیمی
کندوسببحفظارتباطدرعرضمکانوزمانمیشود .


مرتبطمی
حاکمیتدولت ملیشده.1

اينشرايطیموجبدگـرگونیجايگاهدولتوتضعیف 

وجـوامعامروزيرابابحرانپیـچیده يحاکمیترودرروکردهاستتاآنجاکهجهانبه

هايیعلیهنظممستقرپیشمیرود .


سـمتطـغیان
قدرت در عصر شبکه

قدرت سنتی
اعمالکننده

بزرگترين

دولت

تولیدکنندگانمحتواوسازندگانارتباطاتوکنترلکنندگانآنها


قدرت

اعمالکنندهقدرت


جغرافیامحدودهاعمالقدرت

شبکههايفرازمانوفرامکانمحدودهاعمالقدرت


جوامعملیمخاطباعمالقدرت

کنشگرشبکهمخاطباعمالقدرت

الگوی مفهومی
سازدرعصرجديدمبتنیبرفناوريهايارتباطیبراساسرويکردکاستلز


هايقدرت
مؤلفه
و ناي به اين صورت است که از يک سو با تحوالت فناوري ،نقش دولت بهعنوان
کنندهقدرتدرحالضعیفشدناستوازسويديگرمؤلفههايجديديعناصر


اعمال
بهاينترتیب
لذاصورتبنديمفهومقدرتدرعصرجديد 

سازندهقدرتراشکلدادهاند .

است :
بزرگترين  اعمال کننده قدرت بود .با ظهور اينترنت و پیدايی

شازاين ،دولت 
 .1تا پی 
افرادکهدرحاکمیتدولتهاقرارداشتندخودرارهاازآنوپاسخگوبه

عصرشبکه،
يشبکهايشدهاست.دراين


يابند.عصرشبکهموجبظهورجامعه

حاکمانجديديمی
جامعه ي جديد قدرت بازتعريف شده است و در آن قدرت بر مبناي کنترل فرايندهاي

اطالعاتی و ارتباطاتی توسعه میيابد( .کاستلز )33 ،1333 ،درواقع قدرت در اختیار
ازسويديگردولتهاناگزيرازقبول

کنترلگران وتولیدکنندگانمحتواوارتباطهست .

پوالديکمال؛عصراطالعاتوپیدايشجامعهشبکهاي،کتابماهعلوماجتماعی،تیرومرداد1302

.1
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مهمقدرتسازاست

اينواقعیتهستندکهدرعصرشبکه،تولیدمحتواوارتباطدومؤلفه
يقدرتهايصرفاًسختپايانيافتهاست(.ناي )144:1332


ودوره
 .2مرز حاکمیتی ،مرزهاي جغرافیايی بود که بهصورت عمده محدوده اعمال قدرت
دولتهابود.افرادروابطورفتارشانبهعنوانشهرونددرونساختارملیکشورهاتعريف

لشدن به
میشد و آنهارابايد با دولتهاتنظیم میکردند؛ و در اينعصرافراد باتبدي 

وروابطجديديراخلقمیکنند.شبکهها

کنشگرانشبکهازقالبشهرونديخارجشده 
درگیرشبکهبندي

میيابند .آنها
مالحظهاي  

هامحدوديتهاي 
قابل


جهانیهستندودولت
باسايردولتهاوصاحبانقدرتدرشبکههامیشوند(.کاستلز )131،1333،

 .3در حاکمیت دولتها ،جوامع ملیمخاطباعمال قدرت بودند؛ اما درعصر شبکه،
شوند.شبکهايکه

شهروندانوآحادجامعهبابهرهازاينترنتتبديلبهکنشگرانشبکهمی
آندولتهاو

محدودبهفضاوزمانخاصینیست.شبکهايفرامکانوفرازماناستودر

همگرهاي ازيکشبکه

قدرتهايسنتیهمتبديلبهيککنشگرشبکهمیشوند .آنها

توانندنقشيکسرشبکهيقدرتمندراايفا

هستندکهاگرقويشوندبهصورتعاديمی

يشبکهايقدرتلزوماً دراختیاردولتهانیست.بلکه


کنندبههمیندلیلدراينجامعه
قدرتدردستکسیاستکهشبکهرادراختیاردارد.شبکهايکهازترکیبروابطو
کنندگانايندوهستندکهتوانايیادارهاينجامعهيجديد


آيدوکنترل

جودمی
محتوابهو

رادارند.
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شبکه
عناصرتازه
قدرتدرعصر
شبکه
اطالعات
فناوری
و محتوا
شکل  .3با تبدیل برخی عناصر قدرت سنتی به عناصر جدید ،عناصر قدرت در عصر شبکه شکل
میگیرند.

سابقه پژوهش
متأسفانه  درموضوععناصرقدرتدرفضايمجازيکمترکارپژوهشیصورتگرفتهو
صورتبندي کاستلزوجوزفناياستفادهشدهاستوياتحولمفهومقدرتدر

غالباًاز
،بهطورنمونه:فواديمريم،1331،
ارتباطاتوتحوالتجديدموردتوجهقرارگرفتهاست 
ینويسد آنچه
شبکهاي وآيندهقدرتدرعلوماجتماعی" م 
مقالهاي باعنوان"جامعه 
در 
شبکهاي مطرح میکند بهعنوان واقعیت جديد تحول مفاهیم،
کاستلز با عنوان جامعه  
گفتمانوقدرتدرمحیطاجتماعیمحسوبمیشودوپسازگیدنزعلوماجتماعیتحت
هايجديدفضايشبکهايو


ايرابامؤلفه

استکهکنشخوشه
تأثیر آراينظريهپردازانی 
درمقالهايباعنوان

حوزهمجازيپیونددادهاند.محمدرضامرنديوزهراعابدينی،1331،

"تحولمفهومقدرتازسختبهنرموکاربردآنازسويآمريکا"بهشکستآمريکادر
استفادهازقدرتسختدربرابرايران،اينکشورازقدرتنرماستفادهمیکند.اسکندري،
محمدحسین ،1301 ،درپژوهشی به کالبدشناسیمفهومقدرتپرداختهاست .اودرلین
مقالهسعی داردتعابیر وتفاسیرقدرت درعلوماجتماعی وسیاسیرا واکاوي کند و با
توجه به آيات قرآنی نکاتی را درباره قدرت سیاسی متذکر شود .خلیلی پور ،علی و
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مینويسند
نورعلیوند،ياسر،1331،درمقالهتهديداتسايبريوتأثیر آنبرامنیتملی ،
اين تهديدات موجب پديدهاي به نام انتشار قدرت شده است که نهتنها موجب شده
دولتهاي کوچک از ظرفیت بیشتري براي اعمال قدرت برخوردار شوند بلکه موجب

گروههاي سازمانيافته و افراد به معادالت
ورود بازيگران جديدي همچون شرکتها  ،
قدرتجهانیشدهاست .

روششناسی
روشاينتحقیق،توصیفی ـتحلیلی است.دراينروشکهدرعلومسیاسیبسیاررايج
رشتهاي شدن بسیاري از تحقیقات به ديگر حوزهها هم تسري يافته
است و به دلیل میان 
یپردازد وبه
است.اينروشبرعکستحقیقاتتاريخیدرموردزمانحالبهبررسیم 
توصیفوتفسیرشرايطوروابطموجودتوجهدارد.دراينروشمحققدرمرحلهنخست
به توصیف و فهم وضعیت فعلی میپردازد و سپس به دستهبندي يا درجهبندي دادههاي
هايکتابخانهايپرداختهودرگامبعدپیشنهادهايخود


مصاحبهياداده
حاصلازمشاهده،
را جهت بهبود و اصالح و حل مسائل ارائه میکند( .اسپريگنز )41-43 :1338 ،در
تحقیقاتتوصیفی ـتحلیلی،محققبرايارائهپیشنهادوراهکارنیازبهاستداللوتکیهگاه
محکمی دارد .تحقیقات توصیفی گاهی به کشف قوانین و ارائه نظريه منتهی شود؛ اين
یشود .
قاتشناختهايکلیحاصلم 

اينگونهتحقی
سخنبدانمعناستکهازطريق 
در اين پژوهش ،يافتهها بر اساس مطالعه اسنادي و کتابخانهاي در چارچوب روش
توصیفی-تحلیلیموردبررسیقرارگرفتهاست .

یافتهها
گانهي الف:
مباحث نظري نشان داد که تغییرات عناصر قدرتساز موجب شده تا سه 
فناوريب:شبکهج:اطالعاتومحتوادرمیدانواقعیتبامظاهريخودرانشانبدهند .
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الف :فناوری
الف .ظهور اینترنت
فناوري ارتباطی با ظهور اينترنت و افقیشدن روابط شکل جديدي از جامعه را بهعنوان
جامعهي شبکهاي شکل داد .زيرساخت و اينترنت نقطهي آغاز شکلگیري جامعهي

کهاي هستند .اينترنت بهعنوان اساس فناوري خود را به دستگاههاي در اختیار مردم
شب 
ايمیکند .


يشبکه

مردمراواردجامعه
کردنآنها،

میرساند؛وبااينترنتی

اينترنتبهعنواناَبَرفناوري درسال 1303م ازامکاناختصاصیارتشامريکاخارجودر

حافظنیا)10،1333،اينتکنولوژيهرشیئیکهقابلیتاتصال
اختیارهمگانقرارگرفت (.
يشبکهايراشکل


يجامعه
بهآنراداشتهباشدبهشیءديگروصلمیکندواساسوپايه

حافظنیا،
میدهد .مؤلفههاي سازنده اين زيرساخت را میتوان در اين پنج عنصر يافت ( 

 :)31-18،1333
 .1اينترنت که شامل شبکه محلی ( ،)LANشبکه گسترده ( )WANو شبکه جهانی
هايفراهمکنندهخدماتاينترنت ()ISPواپراتورهايهمراه

()WWWاستکهشرکت
هاومردممیرسانند .


شرکت
ترافیکمصرفیرابهدولتها،

 .2زيرساختارتباطیکهشامل ابزارها وشبکهايازخطوطمخابراتی وفیبر نوري که
امکان حرکت و جابجايی اطالعات و دادهها را برپايه حرکت الکترونها و يا پرتوهاي
نوريودرقالبمنطقديجیتالیصفرويکدرشبکهاينترنتممکنمیسازد.

 .3زيرساختاطالعاتیکهمديريتوکاربرياطالعاتودادههارادر شبکهاينترنتو
دربینکاربرانفراهممیکند.

 .4سرورهاي بنیادي که شامل سیزده سرور اصلی است و بهمثابه ستون فقرات شبکه
اينترنتدرجهانعملمیکند.اينسرورهاابتدادرامريکابودندوبعداً بااعتراضديگر
کشورهاششسرورآنازامريکاخارجشدهاست.
 .1آدرس اينترنتی ( )IPکه اين هم در اصل توسط شرکت ايکان در امريکا مديريت
میشود.
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با باالرفتن نفوذ اينترنت در زندگی مردم قدرت از نوع حکومتی به نوع غیرحکومتی و
هايبیقاعدهمنتقلمیشود( .شواب)1331،03،برخیگمان

نهادهايمستقرتحتشبکه
یکه اهمیت اينترنت ازآنجهت
میکنند که اينترنت يک تکنولوژي خنثی است درحال 

سرورهاياولیهوآيکانيعنیهمانآدرسدهندهاصلیدنیاياينترنتمتعلق

استکهاوالً 
يیهاکهآنهادر
بهامريکاست.اينموضوعچنانقدرتیراايجادکردهاستبرايآمريکا 
سجمهور آمريکاواگذار
دورهاوبامااليحهامنیتسايبري،کلیدقطعاينترنت  .1رابهرئی 
ويمیتوانددرشرايطاضطراريمانندحمالتسايبريبهتأسیساتو

چنانکه 
آن 
کردند .
زيرساختها ،بخشی از وروديهاي شبکه جهانی اينترنت به آمريکا را مسدود کند و
دهندههاي عمده اينترنت جهان -ياهو ،گوگل و - ...

بهطورکلی با ابالغ به سرويس

تواندسرويسدهیآنهارامتوقفنمايد.


می

.2

سجمهور
آنچنان اهمیت دارد که در دوره ترامپ ،رئی 
مسئله کنترل بر اينترنت  
امريکادستورمحدودسازيهواوي،شرکتچینیسازندهنسلبعدياينترنترادادهاست.
جداازبازداشتخانگیدخترمديرعاملهواويدرکانادا.3وبرکناريوزيردفاعبريتانیابه
دنبال آشکارشدن نتايج مذاکرات همکاري انگلیس با شرکت هواوي حتی گوگل
سیستمعاملاندرويدشاعمالکردهاست.هواوي،

استفادهيهواوياز

محدوديتهايی در

دومینشرکت بزرگسازنده يتلفنهمراهدر جهاناست واقدام گوگل بهمعناي آن
استکهمحصوالتجديداينشرکتامکاندسترسیبهبعضیاپلیکیشنهارانخواهند
داشت .4.
میکندتاديگر
اينمحدودسازيبهداخلامريکاختمنشدهاست.بلکهامريکاتالش 
بهطور مثال راديوفردابهنقلاز
کشورها هم از امکانات زيرساختی هواوي استفاده نکنند  .
مجله فوربس اشاره میکند که هشدارهاي آمريکا که میگويد گره زدن اينترنت نسل

Internet Kill Switch
https://b2n.ir/105498
https://www.bbc.com/persian/world-46463145
https://www.bbc.com/persian/world-48331645

1.
2.
3.
4.
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پنجم کشورها با هواوي بهمعنیتحويل دادن کنترل اينترنت کشور به حزب کمونیست
چیناستنتوانستهموفقیتالزمرادرچشمپوشیکشورهاازهواويکسبکند .1.

بیسی هم در گزارشی مینويسد که "رقباي چین ادعا میکنند که اگر هواوي
بی 

میتواند از پیامهايی که در شبکهها
کشورها باشد  ،

ساختهاي بنیادي G1

مرکز زير
وبدلمیشودجاسوسیکند ياشبکههايديگرراازکاربیندازدوباعثمشکالتو


رد
اختالالتعظیمیشود .
هايهمپیمان


کشور
االتمتحده 
حتیپیشازفرماناخیررئیسجمهوريآمريکا،اي 
غربیخودرابهپرهیزازهمکاريبااينشرکتچینیفراخواندهبود .
بیشتراينماجرامبتنیبرفعالیتگروهموسومبه"پنجچشم" استکهاز 1کشور
لشده که سازمانهاي جاسوسی آنها
امريکا ،انگلستان ،کانادا ،استرالیا و نیوزلند تشکی 
بهصورت
ارتباط نزديکی با هم دارند و حجم انبوهی از اطالعات محرمانه را اغلب  
الکترونیکیباهمتبادلمیکنند.مايکپومپئو،وزيرخارجهيآمريکاهشدارداد":اگر

هايیازسیستمهاياطالعاتیحساسخوداستفادهکند،


کشوريازاينتجهیزاتدربخش
مانمیتوانیماطالعاتخودراباآنهامبادلهکنیم .2".

امريکا تهديد کرده است که تبادل اطالعات با هر يک از اعضاي کشورهاي اين
قطعخواهدکرد.آنچهديدهمیشوداين

گروهکهتجهیزات  G1هواويرانصبکنند،
کهامريکانمی خواهداجازهدهدتاکنترلشبرزيرساختراازدستبدهد.چراکه

است 
آوردومیتواندبراطالعات


اطالعاتوشبکهرابهدستمی
کنترلزيرساخت،کنترلبر
اشرافداشتهباشدوشبکهراکنترلومختلکند .

الف .دستگاه و تجهیزات

.3

هرچیزيکهبتوانداينترنتیشودرادستگاهوتجهیزاتمینامیم.دستگاههااينترنتراعینی

مهمترين
موبايلهاو...از 

تاپها،
لب 
کنند.رايانهها ،

قابلدسترس برايکنشگرشبکهمی
و 
1. https://b2n.ir/323326
2. https://www.bbc.com/persian/magazine-48366032
3. Device
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دستگاههاي اينترنتیشده هستند که دسترس عمومی دارند و مردم را از میدان حقیقی به
فضاي مجازي وارد میکنند .دستگاهها با کمک يک سیستمعامل اينترنتی میشوند و
دريچهيورودجامعهبهفضايمجازيمیشوند .

مطابقپیشبینیسیسکو،تعداددستگاههايشبکهشدهاز 2.4بهازايهرنفردرسال

 2813م به 3.1بهازايهرنفردرسال 2822افزايشخواهديافت( .افزايشآندرمنطقه
هامیزبانپلتفرمهاهستندو آنهااجازه

غرب آسیااز 1.1به 1.4خواهد بود  .1).دستگاه
یهاي گوگل استفاده میکنید و سعی
يپ 
فعالیت به پلتفرمها را میدهند .مثالً اگر از آ 
اواساجراکنید،اپلیکیشنشما
يغیرگوگلیآي 


کنیداپلیکیشنخودرارويهرنسخه

می
نمیکند .سازندگان ناچارند براي اينکه اپلیکیشن خود را بهراحتی بسازند و
درستکار  

کاريکنندکهبهخوبی کارکندومخاطبداشتهباشدقوانینوچارچوبفنیگوگلرا
آيهاي گوگل همهي اينها را امکانپذير میکند و جالب آن اين
پی 
رعايت کنند .اي 
استکهاپلیکیشن شماحاال بهدستگاهی وابسته استکه دارايامتیاز گوگلاپلیکیشن
عالوهبرايجادمحیطیمنظمتر

است(.پارکر)133،1333،دراينصورت،گوگلمیتواند
براي کاربران و سازندگان  ،رقابت احتمالی را نیز کنترل کند .همین اعمال حاکمیت و
کنترلدرداخلايرانهماتفاقافتاد.آنجاکهتلگرام طاليیوهاتگرامازتلفنهايهمراه
پوستهايبودندبررويپلتفرمتلگرامکهدر
ايرانیهاحذفشدند.ايندوپلتفرم،درواقع  

ايرانتوسطدولتفیلترشدهبود.بهگفتهدبیرشورايعالیمجازيايندوبامجوزقوه
قضايیهومرکزملیفضايمجازيفعالیتداشتندووظیفهشاناينبودهتاتاريخمشخصی

خودراازتلگرامجداکنند.2.اماآنچهاتفاقافتادچیزديگريبود.ناگهانگوگلبااعالم
اينکه اين دو پلتفرم جاسوسی هستند ،آنها را از دستگاههاي متصل به اندرويد حذف
کرد.3.ايندرحالیبودکهبیشاز128پوستهتلگرامدرجهانوجودداردوگوگلفقط
ايندوپوستهراکهتعدادزياديازکاربرانايرانیازآناستفادهمیکردندراقطعکرد.

1. Cisco VNY-2019
2. yun.ir/5aqqxc
3. https://www.bbc.com/persian/iran-48053794
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(فیروزآبادي؛ خراسان) دو پوستهاي که بارها مقامات رسمی ايران از آن حمايت کرده
بودند .
عاملآياواساعالمکردکهجلويفعالیتتمام


درموردديگردستگاهاپلباسیستم
هايايرانیرادردستگاهخودمیگیرد.1ودريکروزفعالیتتمامآنهارا

پلتفرمهاواپ

دردستگاهخودمتوقفکرد.کسبوکارهايمجوزدارحکومتیوبزرگیماننداسنپاز

ادامهفعالیتدرآنبازماندند .
همچین مواجههاي را گوگل با هواوي کرد .آنجا که گوگل استفاده دستگاههاي
.2

هواويازسستم عاملگوگلرامحدودکرد .وهواويرابرايموضوعزيرساختG1

زيرفشارقراردهد .
البته اين موضوع صرفاً براي ايران يا متوجه يک جنگ سیاسی نیست .اپل با
شديديرابرپلتفرمهاواپهايديگراعمال

اواسخودکنترل 
انحصاريآي 

ستمعامل 
سی 
آنچنانکه مراقباستمالکیتبیشتراپهاراکهازقبلازعرضهدربازاردر
میکند .

آيفونبارگذاريشدهبودراحفظکند.اپهايپخشموسیقی،عکاسی،ضبطصداو...

دراختیاراپلاستتاقدرتوکنترلشبرفضايمجازيراازدستندهد(.پارکر،1333،
 )103دوروف مؤسس تلگرام در بیانیهاي اعالم کرد پروژه دوساله ارز تلگرام را کنار
نباره
میگذارد چراکه دادگاهی در امريکا فعالیت آن را محدود کرد .دوروف دراي 

مینويسد که وقتی پاي مسائل مالی و فناوري در میان باشد ،هنوز به آمريکا وابستهايم.

میتواندازکنترلخودرويدالروسیستممالیجهانیاستفادهکندوهر
االتمتحده  
اي 
بانک يا حساب بانکی را در دنیا مسدود کند .اين کشور میتواند از نفوذش
استفادهکندوهراپلیکیشنیراازاپاستورو گوگلپلی حذفکند.

روي اپل و گوگل
خودرانشانمیدهد .

اينگونه
هابرپلتفرمها 


قدرتوتسلطدستگاه

1. yun.ir/gyaea3
2. https://www.reuters.com/article/usa-china-huawei-tech/huawei-phones-loseaccess-to-install-googles-apps-bloomberg-idUSL3N26N13Q
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ب .شبکه
پلتفرمها
گیردکهبايکديگرارتباطچندوجهیپیدامیکنند.


شبکهازحضورکنشگرانشکلمی
عنصرشبکهسازآنجايیاستکهکنشگرانشبکه درآنمستقر میشوند واثر

مهمترين 

شبکهاي خلق میشود .پلتفرمها تالش میکنند .آن چیزي که تا زيرساخت همگانی و

مصرفکنندگان

شبکهايرادرقالبتولیدکنندگانو
مشارکتیارائهمیکندوجامعهي  
آورد؛پلتفرمنامدارد.پلتفرمهابانظارتوکنترلروابطايندوگروه،حاکمیت


وجود

به
خود را اعمال میکنند .دستگاهها با میزبانی پلتفرمها ،امکان اين را فراهم میکنند تا
محتواهاوخدماتبهصورتاينترنتیقابلارائهبهمردمشوند .

کنشگراندرقالبتولیدکنندهمحصولياسرويساز يکسووازسويديگردر

يآنباحضوردرپلتفرمتعامالتوتبادالتخودراآغازمیکنندو

قالبمصرف 
کننده

دهند.ديجیتالیبودن آنهاسببشدهکهموانعزمانیومکانیازبینبرودو با


توسعهمی
هازابزارهاينرمافزاريهوشمندوپیشرفتهنتايجدلخواهمشتريوتولیدکنندهرارقم

استفاد
کسبوکارهايیهستندکهمبنايآنمیسرکردن

)پلتفرمهادرواقع

بزند(.پارکر11،1333،
آفرينبینتولیدکنندگانخارجازمالکانپلتفرمومصرفکنندگاناست .


تعامالتارزش
ترمیشودو

جامعهشبکهاي

وبههمیندلیل هرچهجهانبیشتروبیشتراينترنتیشود،
اين يعنی تعداد بیشتري از مردم در فضاي مجازي حضور خواهند داشت و جامعهي
میشود و کسبوکارهايی که در مهار قدرت شبکههاي
بزرگتر  

شبکهاي بزرگتر و 

سکويیعملکردبهتريدارندموفقترخواهندبود(.پارکر )1،1333،

بهنظر میرسد پلتفرمها در دو اليه فعال هستند .پلتفرمهايی که اليهي خدماتیشان

غلبه دارد و پلتفرمهايی که اليهي محتوايیشان مسلط است .پلتفرمها تمهیداتی فراهم
هابهآسانی رويگوشیهوشمند
کردهاندکهبهآناقتصادتقاضايی  .1اطالقمیشود .آن 

قابلاستفاده هستند و به مردم اين امکان را دادهاند که دارايیها و دادههاي خود را

1. On-demand economy
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آورينمايندوروشهايجديديبرايتهیهواستفادهازکاالهاوخدماتشانفراهم


جمع
کسبوکار دربینافرادرابرداشتهوباتغییرمحیط

سازند.بدينترتیباينپلتفرمهاموانع

شخصی و حرفهاي ثروت ايجاد میکنند( .شواب )1331 ،33 ،تغییراتی که آنها ايجاد
بزرگترين شرکتخدماتتاکسیرانیاوبر،خودروندارد

میکنندچناناستکهامروز

فیسبوک بهعنوان رسانه عمومی
که نمونهي ايرانی آن برندهاي اسنپ و تپسی هستند  .
انبی بهعنوان بزرگترين تأمینکننده اقامت
بی 
بزرگ مطلبی تولید نمیکند .کمپانی اير 
کاالواسطبینفروشندگانومصرفکنندگانقرار

مسافرتی،راساامالکنداردو...ديجی
میگیرد و کافهبازار بهعنوان  يک واسط بین کنشگرانی که بر بستر اندرويد هستند و

درقبالآناپهاندارد .

یکهخودمالکیتی
هاياندرويديقرارمیگیرد.درحال 


اپ
افرادوسازمانها

پلتفرمهايديجیتالیهزينههاياصطکاکتراکنشهاراهنگامیکه 

کاهشمیدهند.هرتراکنش

هايخودرابهمشاعمیگذارند،


دارايی
برايارائهخدمات،
سهماقتصاديطرفهايذينفعتقسیم شود.

بهتناسب 
میتواندبهاجزاءخیلیظريفوريز 

عالوه به راين ،موقع استفاده از پلتفرمهاي ديجیتال ،هزينههاي حاشیهاي هر محصول
کسبوکار

کاالوياخدماتبهسمتصفرمیلمیکندکهبهپیچیدگیدراماتیک

اضافی،
درجامعهمیانجامد .

همهاينپلتفرمهادرچندچیزمشترکهستند :

 .1حذف واسطهها :پلتفرمها اين امکان را میسازند تا دارايیهاي کمتر استفادهشده که
قبالً فکريبراياستفادهازآننبود(نظیرصندلیاضافهخودرويشخصی،تختاضافی،
تعمیرکاريمنزلو)...تحتعنوانعرضهبهمشاعگذاشتهشود .
هنجارسازها:پلتفرمهادرحالحاضربرايماهنجارسازيمیکنندوهنجارهاتبديلبه

.2
اينستاگراماجازهنمیدهدکههر

ارزشمیشوند.قوانینپلتفرمحاکمبرمحتواست.مثالً 

عکس،هشتگوتوضیحیدرصفحاتشخصیافرادمنتشرشود.درديسال 30شمسی
هرعکسیازحاجقاسمسلیمانیرااينستاازصفحاتافرادحذفکردودرتکرارآنحتی
فیسبوکدرسندسیاستگذاريشاعالم
اکانتهايافرادراياتعلیقکردوياآنهارابست .
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کرده که مطالب حاوي خشونت را راسا حذف میکند و مبتنی بر آن و با تفسیرش از
فیسبوک آمدهاستکهدادگاه
مفهومخشونتمطالبراحذفمیکند.جديداً دربیانیه 

عالیايراراساايجادمیکندتامحتواهايیکهازنظراوالزمستحذفشوندراحذف

باشاخصگذاري،

هاهستندکهقوانینتولیدمحتوارامشخصمیکنند.آنها


پلتفرم
کند.1.
قرارمیدهند.

دهندودراختیارجامعهيبیشتريازپلتفرمخود 


محتواهايیراضريبمی
صفحهجستجوياينستاگرامنمونهاياز اينعرضهمحتواهايديگراندرفضايشخصی

است.
کهآيندهقدرترامیسازد.چراکه هر

هارانفتجديدمیدانند  .2


انباشتداده:داده
.3
عدادههايزياد،اينامکانرا

نهاديبادسترسیبهاطالعاتبزرگ،قادرمطلقاست.تجمی
نشده
ياپراتورهايرويخطیبزرگفراهممیکندکهاطالعاتیبیشترازآنچهتأمی 

برا
لدادههاي

کاربران(بهطور ضمنیوياصريح)استخراجنمايند.ازطريقتحلی

بودراتوسط
شودتاخدماتخصوصیتر


هايجديديبازمی

عرصه
کالنوتکنیکهاياستنتاجازآن،

وسفارشیتردراختیارکاربرويامشتريقرارگیرد.محصوالتتوانمندشدهتوسطدادهها
هاکهازسنسورهايتعبیهشدهدردارايیها

سبببهبودبهرهوريدارايیمیشود.تحلیلداده

هاراقادرمیسازدکهبانظارتدائمواعمالاصولنگهداريپويا،


شوندپلتفرم
دريافتمی
عمربهرهبرداريآنرابیشینهکند.

دبیرشورايعالیمجازيايرانمیگويدکهاآلنبرايپیداکردناطالعاتازگوگل

استفادهمیکنیم.ايندرستنیستکهاطالعاتموردنظر ماازطريقآمريکاواردايران

رسانهادرکشورروي
درصدمحتوايپیام 

بشود.درحوزهپیامرسانبدوناغراقباالي38

رسانهايداخلیاز 18درصدبیشتراستاما
هايخارجیاست.تعدادکاربرانپیام 


پلتفرم
رسانهايخارجیهستیم(.فیروزآبادي؛
درصدرويپیام 

ازلحاظحجمکارکردبیشاز38
کنند.کنشوواکنشکاربرانراشناسايیمیکنندو


هاراجمعمی

هاداده

خراسان)پلتفرم
مبتنی بر آن واکنش میسازند يا محصول تعريف میکنند .آنها با اين حجم دادهي
1. https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-names-20-people-itssupreme-court-content-moderation-n1201181
2. https://www.nytimes.com/2019/06/25/opinion/trump-china-iran.html

تحول مؤلفههای قدرت در عصر شبکه؛ خجسته باقرزاده و خجسته باقرزاده | 111

ايدارندوباآنشناختاقداماتیمیکنندکه


يشبکه

شدهشناختخوبیازجامعه

جمع
شبکهدروناينپلتفرمباقیبماند .
آفرينیمیکنندکهمالک آنهانیستندو


هابااستفادهازمنابعیارزش

پلتفرم
شبکهساز:

.4
کنترلیندارند.ازطرفديگرپلتفرمهاخودواسطیهستندکهکنشگرانشبکهرا

بر آنها
شبکهاي»
وجودآمدنمفهومیبهنام «تأثیر  


دهند.ترکیبايندوعاملبه

درخودجايمی
است.تأثیر شبکهدرواقع بهتأثیر تعدادکاربرانسکوبرارزشايجادشده برايهرکاربر
اتشبکهايتوانايیاجتماعسکويیبزرگدرتولیدارزش

گفتهمیشود.منظورازتأثیر

قابلمالحظهبرايکاربرانسکواست(.پارکر)23،1333،

بهکارگرفتنکنترلبرديگرانبهدوسازوکاراصلیوابسته
دردنیايشبکهها،توانايی 
است :
توانايیساختشبکهتاحديکهاهدافتعیینشدهبرايشبکهرامحققسازد .

.1
 .2توانايی اتصال و اطمینان از همکاري شبکههاي مختلف از طريق به اشتراکسپاري
لهيتنظیم
بهوسی 
اهدافمشترکوادغاممنابع؛آنهمتازمانیکهرقابتباسايرشبکههارا 

رامیتواندر
همکاريراهبرديازخوددفعکند( .کاستلز)123،1333،وايندومؤلفه  
پلتفرمهاسازوکارکنترلواعمالقدرتدرعصرشبکههستند.

پلتفرممشاهدهکرد.درواقع

ج .محتوا-خدمت
هاعرضهمیکنند.محتوا-

ودرنهايت اينمحتوا-خدماتهستندکهخودرادرونپ 
لتفرم
هامیتوانندتولیدمطلبو

خدماتدرچارچوبقوانینباالدستیپلتفرمهاوحتیدستگاه

توانندشبکهسازيکنند.لذامحتوا-خدمات

محتواکنندودرونمحیطقدرتآنهاطبعاً 
می
پايینترينسطحاعمالقدرترادراختیارخواهدداشت .
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پلتفرم

شبکه

عناصر تازه قدرت
درعصر شبکه

اينترنت

فناوري
دستگاه

پلتفرم

اطالعات
ومحتوا
محتوا-
خدمات



جمعبندی
چهگونه در
حاکمیت و قدرت با اعمال مجموعه مقرراتی که تعیین میکند چه کسی  ،
ارادهي خود را پیش میبرد .در عصر شبکه ،با ايجاد
زيستبوم مشارکت داشته باشد  ،

زمانیبربستراينترنتکنشگرشبکهخلقمیشود.کنشگريکهخود


روابطفرامکانیوبی
رادرقیدحاکمیتدولتملینمیبیندچراکهروابطومحتوايشدرکنترلاونیست.بستر

يشبکهايبرمحورسهعنصرزيرساخت ،دستگاه-تجهیزاتوپلتفرم

اتفاقاتاينجامعه
يشکلگیرياينفضابود.دستگاهوتجهیزاتکهعاملاتصال


تکهپايه
است.زيرساخ
زيرساختبهکنشگرانهستندوپلتفرمکهبستراتصالکنشگرانشبکهبهيکديگررافراهم
هاهماننديکجغرافیاعملمیکنند .آنهاضمناينکهکنشگرانشبکهرا


سازد.پلتفرم

می
ايروحمیدمند.چراکهدوعنصرقدرتمندساز


يشبکه
درونخودجايمیدهند،بهجامعه

شبکهيعنیارتباطومحتوادرونآنوتحتتسلطاواتفاقمیافتد .
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شازاين ،عمده قدرت در اختیار دولت بود .با باالرفتن ضريب نفوذ اينترنت،
تا پی 
ارتباطاتاجتماعی ومحتواهاوخدماتازپلتفرمهاي ديجیتال گذر میکنند وخیلیاز
انحصاراتدولتشکستهشدهاست.شرايطکاربرانراقادرساختهاستکهبااستفادهاز
میانیبديعکهبرايتسهیلتعامالتظهورکردهاند،بهنحويدرنظام

کنندههاي 
هماهنگ 

وجودآمدنروابطشبکهاي


ايبابه

يشبکه

متاتعاملکنند.دراينجامعه
اينترنتیهمتابهه
هرچندمهمازشبکهخاصتبديلمیشودو

شدهبربستراينترنت،دولتتنهابهيکگره.1
رشدقدرتشهروندانوتشديدانشعابوقطبگرائیجمعیت،موجبتغییرسیستمهاي

سیاسیوتضعیفدولتدرادارهامورمیشود .

شبکهها توسط فرابرنامهاي از ارزشها که داللت بر تسلط ساختاري دارند کنترل
کنندتاگفتمانهارازيرنظامارزشیخوداجازهفعالیتدهند.


هاتالشمی

شوندوپلتفرم

می
مسئولحراستازارزشهايشبکههستند .

پلتفرمها،

گزينها.2ي
راه 

بهصورت عمودي
کهعناصرقدرتسازعصرشبکه  

یيابیم 
بامروري بر يافتههادرم 
قدرتشانتوزيعمیشود.میتوانعصرجديدراهمچونمحیطيکاقیانوسديدکهکشتی

قدرت را زيرساخت در اختیار دارد .پلتفرمها مانند کانتینرهايی هستند که محتواها-
هاوافرادراطبقضوابطوقواعديدرونخودجايمیدهند.درعیناستقاللی


سرويس
کهاينچندمؤلفه دارند،اينرابطهيکرابطهسلطهووابستهبهيکديگراستومحتوادر
پايینترين بخش آن قرار دارد .درواقع قدرت به حالت عمودي در حال توزيع است.

سرويسها در امتداد بعدازآن قرار

زيرساخت مسلط بر همه ،پلتفرم بعدازآن و محتوا-
میگیرند .


1. node
2. Switcher
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