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Abstract 
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. 

Keywords: Power, Network Age, Platform, Content-Service, Virtual 

Governance. 
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  قدرت در عصر شبکه یها تحول مؤلفه

 

 

 .رانیتهران، ا ،مایدانشگاه صدا و س یعلم أتیه   حسن خجسته باقرزاده 

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ یاسیعلوم س یدکتر   خجسته باقرزاده لیکم

  چکیده
نمايد،شده،آنچهجديدمیايشدناست.درايندنیايشبکهاينترنتدرحالشبکهيلهیوسجهانجديدبه

باارتباطاتمختلفوستهیپهمهايبهيآناستکهدرآنگرهشدهسازيايومعماريشبکهيشبکهجامعه

گذارند.برخیمحتواراعنصربسیارمهمیقراردارندواثراتاجتماعیمختلفیرابرجوامعمیدرونشبکه

شکل میدر قدرتآينده به بهدادن تاکنون رفتارهايیکه و بررسیرخدادها اما نشانبینند؛ آمده وجود

هايسازجديديناظربهفناورياستوعناصرقدرتدهدکهقدرتازمفهومسنتیخوددرحالتغییرمی

هاشدهيدولتکهاينموضوعحتیچالشحکمرانیآيندهچنانگیريهستند.آنارتباطیدرحالشکل

دراينپژوهشازروشتوصیفیـتحلیلیاستفادهشدهاستوبراساسمطالعهاسنادومدارکنتايجاست.

سازهستند.اينسهعنصرهايجديدقدرتاطالعاتمؤلفه-3شبکه-2يفناور-1دهد:حاصلنشانمی

هاکنندوازطريقآنخدمتبروزوظهورمی-،پلتفرمومحتواپديدهاينترنت،دستگاه4صورتکلیدربه

هايارتباطی،عصرشبکهاستکهدرآنباايجادروابطفرامکانیوکنند.عصرفناورياعمالقدرتمی

کنشگرشبکهخلقمیبی درقیدحاکمیتدولتملیزمانیبربستراينترنت، کنشگريکهخودرا شود.

بیندچراکهروابطومحتوايشدرکنترلاونیستودولتتنهابهيکگرههرچندمهمازشبکهخاصنمی

قدرتبهتبديلمی سويديگر از صاحبصورتعموديبهشود. فناوري، دارندگان وترتیباز پلتفرم ان

شود.خدمتتوزيعمی-تولیدکنندگانمحتوا

.یمجاز یخدمت، حکمران-قدرت، عصر شبکه، پلتفرم، محتوا :ها واژهکلید
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 مقدمه 

قرارداريموشیوهزندگیوکاربهشکلاساسیفناوريدرآستانهنقطهعطفانقالبدر

ي،سنسورهادرحالدگرگونشدناست.اينانقالبجوشانمبتنیبراينترنتتلفنهمراه

وهوشمصنوعیوماشینقابليادگیرياست.ارزان،حساسگر(خیلیقوي)

.قدرتهايهمراهبههمديگرمتصلهستندازطريقموبايلودستگاهانسانمیلیاردها

بی دانشپردازش و ذخیره امکانات به دسترسی و سابقه گیجهمگرايی، وهاي کننده

فناوريپیشرفت محوريتهوشمصنوعیهايغیرمنتظره با هاينوظهور ربات، اينترنت،

زنجیرهبلوکیدرحالوقوع،واقعیتافزودهوواقعیتمجازي،يبعدسهچاپگرهاي،اشیا

هاينوظهورکهعدميقینوقطعیتدرموردتوسعهوتطبیقاينفناورياينباوجوداست.

دارد. شواب)وجود ،11 ،1331 اما يهرروبه( جديد حاليلهیوسبهجهان اينترنتدر

ايندنیايشبکهشبکه در شدهايشدناست. نمايدآنچهجديدمی، ايويشبکهجامعه،

اشدهسازيمعماريشبکه تشکينجهانشبکهشدهيآناست. ايازازمجموعهشدهلی،

پیوستهگره هم به شبکههاي درون مختلف ارتباطات داراي که است واي هستند

میدگرگونی جوامع بر روشزندگیهاياجتماعیمختلفیرا تغییر حال در و گذارند

هستند.

زندگی روش تغییر و تکنولوژيکی انقالب اين اما استراتچالش، برايهاي ژيکی

هاومؤلفهروشدنباآنبکنند.فضايمجازييروبههاداردکهبايدخودراآمادهدولت

عناصرجديديراواردعرصهحکمرانیکردهاستکهموجبشدهعناصرسازندهقدرت

آنقراربگیرند.تأثیردستخوشتغییرشودوحتیتولیدمحتواوخدمتدرايندورهتحت

جديدوبرايحفظاستقاللخودباچالشازدستدادنفناوريمقابلهبااينهادردولت

شده قدرتروبرو مقاله اين هدفاصلی استاند. اينچالشآن وکه بررسیکند را

هايسازندهقدرتجديددرعصرشبکهراروشنسازد.مؤلفه



 1011 زمستان|  18شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 171

 مبانی نظری .0

 مفهوم قدرت

 رادائماًقدرتمفهومیاستکه واقعیاتخود مبتنیبر تحولاستو و تغییر حال در

يقدرتدانستايناستکهنهدرزبانواقعیتنخستینومهمیکهبايددرباره»سازد.می

درباره سیاستتوافقی علم در نه و دانشروزمره تعريفواژهي و قدرتوجودها هاي

واژه اقتدارندارد. نفوذ،يقدرتگاهیبا زور، ترغیبمترادفدانستهمیاج، شود.باريا

(1334،23،دال)

امکانتحمیلارادهيکفردبررفتارديگرانتعريفمی کند.ماکسوبرقدرترا

طبقاينتعريف افراد، گروهیاز يا فرد جمله، از و ديگران بر را مقاصدخود يا اراده

مخالف اندتحمیلمیکسانیکهناراضیيا توانايیاينارادهوحصولبههراندازهکنند.

(ازنظرماکس1331،08،تي(گالبراقدرتهمبیشتراست.،بیشترباشدموردنظرمقصود

وبر ، را قدرت نوع سه که دارد قدرتوجود براي منبع وجودسه سنتیآوردیمبه :،

عقالنیوحقوقی.برخالفوبرازنظرکارلمارکسقدرتمربوطبهطبقه،کاريزماتیک

بلکهدرسلطه،اجتماعیوروابطتولیدياست.ازنظراوقدرتدرروابطبینافرادنیست

وتبعیتازطبقاتاجتماعیمبتنیبرروابطتولیداست.

وسلطهنیستبلکهقدرتناشیازاجباربهقدرتموضوعیمربوط،پارسونززعمبه

یومنابعبرايرسیدنبهاهدافانسانهايفعالیتسیستماجتماعیدرهماهنگیيهاتیظرف

(.Ashiey Crossman, 2019)است.

 بر تکیه با سنتیخود دوره قدرتدر ملی»مفهوم عناصر میزانتعريفمی« و شد

نیروينظامیو،تواناقتصادي،سرزمین،عواملیچونجمعیتبرحسبقدرتکشورهارا

می قدرتدريايیمحاسبه توجه بازاندازهشیبکرد. نیروينظامیاين رداشتبر عوامل،

شد سبب قدرت کمّی و عینی تئوري، در قدرت برخیمطالعه در حتی و سنتی هاي

معاصر بهمطالعات ، درکعنوان اين بشود. تعريف جنگ شروع براي توانايی مطالعه
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محدودسببمی ابعادقدرتناديده ديگر بهآناهمیتکمتريدادهشدهگرفتهشدتا يا

(1301،101،یديوح)شود.

،براساسآنچهبیانشدودرشکليکهمآمدهاست؛دربرداشتسنتیازقدرت

ابزارهاوتصمیماتآشکار،برقدرتسختبهمعنايتواناجبارباتوسلبهاقداماتصرفاً

گردد.میتأکیدومستقیم


 سنتی  های قدرت مؤلفه .0شکل 

همان ذکرشداما طورکه قدرت، میدائماًمفهوم واقعیاتتغییر يکیازمبتنیبر کندو

براينتغییرمؤثرعناصر درعصرجديدانقالبجوشانتحوالت، فناوريفناورانهاست.

اينتحولتکنولوژيکیموجب اطالعاتموجبتحولدرنشانگرهايقدرتشدهاست.

،13،ناي)راطالعاتبنامند.شدهاستتاعصرجديدمبتنیبرتکنولوژيارتباطیراعص

1332)

مولفههای
 قدرتسنتی

وسعت 
 سرزمین

 جمعیت

 منابع طبیعی

ظرفیت 
 اقتصادی

 ثبات سیاسی

نیرو و 
تجهیزات 

 نظامی
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کهاستني،اروهستنديکیازمسائلیکهصاحبانقدرتدراينعصرباآنروبه

 آيندهرادراختیاربگیرند.سازقدرتهايمؤلفهبتوانند

 ساز ارتباطات جدید و تحول عناصر قدرت

فوقظرفیت هاي ارتباطاتفناوريالعاده فرصت، براي را جديدي برتأثیرهاي گذاري

اطالعات سريع گردش کرد. ايجاد سیاسی تحوالت بین، جغرافیايیاز مرزهاي ،رفتن

مکانبی و سايبرنتیکیزمانی با اطالعات انتشار محتواهاشدن و گردشاطالعات ،شدن

الپیامازچیزيکهدراينعصرمهماستقدرتانتقهايمهمعصرجديدهستند.آنمؤلفه

تأثیرشودفردتحتاست.قدرتیکهباعثمیهرلحظهودرهرکجارسانهبهمخاطبدر

آندستبهکنشبزند.

منابعزايندهقدرتريشهدر،اگردرگذشتهومبتنیبرتعريفازقدرتسنتیدرواقع

مستعمرات طالشمش، هاي برنده، اما اطالعات عصر در داشت؛ و... دريايی ناوگان

)ناي بهترينعملکردوگفتماناست. با غیرکشورهايی( کشوري)يا ،14 نیروي1332، )

از جديدي پیدايشالگوي موجب حتی که کند ايجاد تغییراتی چنان توانسته گفتمان

باشد.حاضرشدههاياجتماعیوشايداشکالجديديازتغییراتاجتماعیدرعصرجنبش

(3،33،کاستلز)

 اينترنتفناوريارتباطاتمبتنیبر قیدسرزمین، از را وافراد کرده هايخاصرها

عصرتا(1301،203کردهاست)آکسفورد،زمانومکانراپشتسرگذاشـتهومنسـوخ

(وبرخیهمآن13،1332،ناي)ارتباطیراعصراطالعاتبنامند.فناوريجديدمبتنیبر

چند،جديدفناوريارتباطاتدرچارچوبجديد(1333،ذهارنا)نامند.راعصرشبکهمی

فناوري به آن بودن چندوجهی است. شده چندوجهی و ومجرايی ارتباطی متعدد هاي

(208؛1333کاستلز؛)شدهاست.هايارتباطینسبتدادهدستگاه

زتنهاتازمانیدارايیارزشمندياستکهبتواندا،دراينصورتقدرتيککشور

،هاوتوانمادييککشوربنابراينتوجهبهقابلیت؛ديگراناطاعتوپاسخمثبتبگیرد

تبديلاينسرمايهو،شرطالزمهستولیکافینیست.آنچهبههمیناندازهاهمیتدارد
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حقیقیآنبرنتايجعملکردهاست.بههمیندلیلاکتفابهتأثیرمنابعدرفرآيندهاونفوذو

نتیقدرتهايسشاخص )دربارهعملکردها(غلطشوند.بینیشودکهپیشموجبمی، ها

(1333،181،محسنیعلی)

هايیچونمؤلفهقدرتيککشوررادرچارچوب،سیاستمدارانورهبراندرگذشته

جمعیت میزان وسعتسرزمین، طبیعی، منابع ظرفیتاقتصاد، وضعیتو ،ثباتسیاسی،

 و نیروها نیرويدريايیتعريفيافزارهاسختحجم کردندیمنظامیو دروجودنيباا.

هايکهامروزبرجنبهايگونهبهاند.درحالتغییروتحولعموماًعصرحاضرمنابعقدرت

 قدرت بهسخت تأکیدمنبععنوان می، صورت فناوريکمتري راستا اين در هايگیرد.

آموزشی ارتباطی، و اطالعاتی اهمیت، اقتصادي يافتهرشد بیشتري و ازحالنیدرعاند

(14،1303،شارپ)جمعیتوموادخامکاستهشدهاست.،اهمیتجغرافیا

اينتغییرات در سويديگر استاز کاهشيافته يکمعنا به اهمیتجغرافیا اگر

ارتباطات انقالباطالعاتو مؤلفهمبتنیبر داده، شبکه به را جايخود يجمعیتهم

شبکه هاست. و هستند روابط همان شبکهيهاگونها هامتفاوت ازشکل، متفاوتی هاي

ايسببايجادجامعهشبکه،هايمبتنیبراينترنتفناوريدرواقعکنند.قدرتراايجادمی

است. کاستلز)جهانیشده ،1333 آن(03، متحولکردهها اندوساختارهاياجتماعیرا

د.ازسويديگرهمروابطدراينجامعهفراترازمرزهايانروابطرامبتنیبرشبکهکرده

ازطريقشبکه ابزارهايهايرايانهنهاديوحاکمیتیو است. دورشده راه ايمرتبطاز

ايشانواينکهاينبهدلیلذاتشبکهکنندیمارتباطاتیجديدکهبربستراينترنتفعالیت

ايپیشینهايرسانهورتمستقیموفارغازواسطهصسازندتابامردمبهامکانرافراهممی

- تعبیرکاستلزچهارنوعارتباط-بودندنيازاشیپکهتا گیريمستقیمیداشتهباشندوبه

گیرياست.قدرتبامحوريتشبکهدرحالشکل

شبکه-1 1بنديقدرت سازمان. و کنشگران قدرت به مربوط در: درگیر هاي

شبکه هسته شبکههايیاستکه تشکیلدادهجامعه اينشکلقدرتايجهانیرا براند.

کنديعنیچهکسیوچهچیزيواردشبکهشود.سیاستجذبودفععملمیاساس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Networking Power 
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1قدرتشبکه-2 . قدرتمعیارهايشبکهبرسايراجزايآن،قدرتشبکهدرواقع:

هرچنداينقدرتدرنهايتمنافع اجتماعیراهريکازاجزايمجموعهکنشگراناست.

پروتکلکنندهتیتثبگیريشبکهوکهمنبعشکل يا هستنداينمعیارها وتي،موردحماها

دهد.همیاريخودقرارمی

صاحبقدرتاست.شايدطرز،:هرکسدرشبکهمسلطاست.2ايقدرتشبکه-3

بهترنشاندهد.درسیستمسرمايهکارشبکه ارهايباز،داريجهانیهايمسلطاينمعنارا

مالیمفسرانبنديهايرتبهالمللیپولياآژانسزنندوصندوقبینجهانیحرفآخررامی

معتبرهستند.

شبکه-4 3سازيقدرت اساسی. شبکه: منطق از قدرت شکل تبعیتترين سازي

دنیايشبکهمی در هاکند. ، دو ديگرانبه کارگرفتنکنترلبر اصلیسازوکارتوانايیبه

بهقيازطرهايمختلفتوانايیاتصالواطمینانازهمکاريشبکه،اختشبکهتوانايیس

هاراتازمانیکهرقابتباسايرشبکههم،آنسپارياهدافمشترکوادغاممنابعاشتراک

تنظیمهمکاريراهبرديازخوددفعکند.لهیوسبه

اطالعات عصر در طبیعی منابع کنار در ديگر جديد عنصر اطالعاتاست.، خود

شبکهدرواقع يکمنبعمهمقدرتامروزکنترلاطالعاتجاريدر آيد.میحساببهها

مهمرونيازاروند.قدرتاستومنبعمهمیبراياعمالقدرتبهشمارمی،دانشدرواقع

 امروزه بدانیم استکه موجبفناوري، و داده تغییر را سیاسی و اجتماعی فرآيندهاي

 و عرصهسرعت در نهادي تغییرات شتاب و ارتباطات و تعامل ماهیت در دگرگونی

اقتصاديیالمللنیب ابعاد در سیاسی، ، است. شده اجتماعی و عصرنيبنابرافرهنگی در

شدنیجهان مديريتاينشبکه، هايعمومیوخصوصیموفقیتدر استعداد، به هوش،

(338-1303:311،ناي)محیطیومحیطیواشکالنوينقدرتوابستهاست.

می دوم شکل مانند حقیقت در يا قدرت عناصر تحول رايهانيگزيجاتوان آن

قدرتناشیازاهمیتجمعیتوکثرتوفراوانیآنبهشبکهوقدرتنیچننيا گفت:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Network Power 

2. Networked Power 

3. Network- Making Power 
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ارتباطینقشعنصروعامليهاي،فناوروبجايوسعتسرزمینیشدهليتبدناشیازآن

پید را دادهقدرتساز و اکرده تولیدقدرت، اطالعاتجايگزيناهمیتمنابعطبیعیدر

 بیشترازقدرتسختنمودپیداکردهاست.فناوريشدهاستوجايگاه

 
 ساز تحول عناصر قدرت .2شکل 

 های جدید قدرت مؤلفهاعمال قدرت مبتنی بر 

قدرتهمان عناصر که طور به هستند؛ درعصرجديددرحالتغییر هماننسبتهمساز

هابهدلیلهاوقدرتدولت،صاحبانقدرتدرحالتغییرهستند.تاپیشازظهوراينعصر

قدرت عناصر انحصاري داشتن فناوري، ظهور با و امروز اما بودند حاکم هايقدرت

بهتعبیرسوکيبینند.ازرفتهمیانحصاراينقدرتفائقهراازدستها،آنارتباطیجديد

تولیدمحتواوارتباطدو،هاناگزيرازقبولاينواقعیتهستندکهدرعصرشبکهنايدولت

است.افتهيانيپاسختصرفاًهاييقدرتسازدراينعصرهستندودورهمهمقدرتمؤلفه

 (144:1332ناي)

افناوريازسويديگرظهوراينانقالب يجادشکلجديديازروابطاجتماعیرا

هايیکهاند.شبکهايشدهگیريجوامعشبکهکردهاست.روابطاجتماعیکهموجبشکل

پايان ندارند. ثابتی میزانمرزهاي به تجمیعشان يا گسترش و هستند لبه چند و ناپذير

 شبکه جمعیت

 داده و اطالعات منابع طبیعی

 تجهیزات نظامی
فناوری های 

 ارتباطی
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ارزش و عاليق میان رقابت يا برنامهسازگاري الگويشدهريزيهاي دارد. بستگی شان

مراتبیوپیگیريعملايشدهعبورازروابطسلسلهيشبکهينجامعهتماسوارتباطدرا

ساختنفضايیبرايهرنوعفعالیتيافقیاست.اينترنتبافراهم"شبکه"جمعیدرقالب

افرادانعطافياجازهمی-درهرفضاومکان– پذيريوتحرکبیشتريازخوددهدتا

همیندلیلنشان به دهند. ا، اشاعه بزاريکهمشارکتدرفرايندهايتولیدبا ويرايشو،

ايفعالبهآفرينندهواحد،درآنکنندگانمصرف،اندتوزيعاطالعاتومحتوارامهیاساخته

تبديلمی استعداد اندازهايجهانیگذاردنچشمشوندکهدرهمکاريوبهاشتراکوبا

(تولیدمحتواو203؛1333کاستلز؛)شوند.کنندتوانمندمیکهخودشاندرآنزندگیمی

گیرنده ازسويديگرمخاطبصرفاً رفتاردراينمحیطمحدودبهزمانومکاننیست.

نیزبهشمارمی بلکهتولیدکنندهمحتوا بههمیندلیلقدرتدولتمنفعلپیامنیست. آيد.

کهيکیازابزارهايکنترلشبرمحیطتحتامرش ودکاهشاشبجغرافیايحکمرانی،

نیازشبکهراازمرکزکنترلوفرماندهیانحصاريبی،هايارتباطیجديدفناورييابد.می

توانندمسیرخودرادرطولشبکهپیداکنندودرهرکهواحدهايپیاممینحويکند.بهمی

تولیدکنندهپیامليتبدقابلبخشیازشبکه دوبارهبهپیامیمنسجمباشند.کافیاستشما

هاودورشماراخواهدگرفت.درستبرخالفدورانبرودکستآرامآرامشبکه،باشید

ماهوارهشبکه بود.هاي خاص گروه يک انحصار در پیام تولید قدرت که اي

(482و480و1308،412کاستلز؛)

شرايطی چنین در تنه، تبديلدولت خاص شبکه از مهم[ ]هرچند يکگره به ا

کاستلز)شود.می ،38 جامعه1308، و شبکه( شبکهي توانايی کنشگراناي معرفی در ها

دهیاجتماعیهمراهباخودمختارينسبیدرتقابلباجديدومحتواينودرفرايندسازمان

کاستلز)مراکزقدرتقرارگرفتهاست. ،00 فضايخودمختاري(چنینمحیط1308، یرا

نامند.می

هاومتعاملیازپیامکنندگانجريانچندسويهکنندگانودريافتدراينشبکهارسال

گیرندگانپیامهمهستند.بههمیندلیل،کنند.فرستندگانپیامتعیینمیزمانهمطوررابه
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فرستنده که آمده پديد ارتباطات در جديدي به-موضوع را اصلیمنگیرنده شکل زله

هاينوينکند.اينترنتيکیرابايکیويکیرابازيادباروشکهکشاناينترنتتلقیمی

شود.کندوسببحفظارتباطدرعرضمکانوزمانمیمرتبطمی

.1ملیشدهحاکمیتدولتاينشرايطیموجبدگـرگونیجايگاهدولتوتضعیف

يحاکمیترودرروکردهاستتاآنجاکهجهانبهوجـوامعامروزيرابابحرانپیـچیده

رود.هايیعلیهنظممستقرپیشمیسـمتطـغیان

 الگوی مفهومی

رويکردکاستلزبراساسهايارتباطیسازدرعصرجديدمبتنیبرفناوريهايقدرتمؤلفه

 تحوالت با يکسو از که است صورت اين به ناي و فناوري، دولت عنوانبهنقش

هايجديديعناصرمؤلفهشدناستوازسويديگرکنندهقدرتدرحالضعیفاعمال

بیترتنيابهبنديمفهومقدرتدرعصرجديدلذاصورتاند.سازندهقدرتراشکلداده

است:

1.  نيازاشیپتا پیدايینيتربزرگدولت، اينترنتو ظهور با قدرتبود. کننده اعمال

بکهعصرش ازآنوپاسخگوبهافرادکهدرحاکمیتدولت، رها قرارداشتندخودرا ها

دراينيشبکهيابند.عصرشبکهموجبظهورجامعهحاکمانجديديمی ايشدهاست.

مبنايجامعه قدرتبر آن در استو قدرتبازتعريفشده فرايندهاييجديد کنترل

ارتباطاتی و میاطالعاتی کاستلز)يابد.توسعه ،1333 ،33 درواقع( در اریاختقدرت

هاناگزيرازقبولازسويديگردولتوتولیدکنندگانمحتواوارتباطهست.گرانکنترل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 1302رومردادیت،کتابماهعلوماجتماعی،ايپوالديکمال؛عصراطالعاتوپیدايشجامعهشبکه1.

 قدرت در عصر شبکه قدرت سنتی

کنندهاعمالنيتربزرگدولت

 قدرت

هاآنکنندگانتولیدکنندگانمحتواوسازندگانارتباطاتوکنترل

 کنندهقدرتاعمال

 هايفرازمانوفرامکانمحدودهاعمالقدرتشبکه جغرافیامحدودهاعمالقدرت

 کنشگرشبکهمخاطباعمالقدرت جوامعملیمخاطباعمالقدرت
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سازاستمهمقدرتمؤلفهتولیدمحتواوارتباطدو،اينواقعیتهستندکهدرعصرشبکه

(144:1332ناي)سختپايانيافتهاست.صرفاًهاييقدرتودوره

حاکمیتی .2 مرز به، که بود جغرافیايی مرزهاي عمده قدرتصورت اعمال محدوده

افرادروابطورفتارشاندولت شهرونددرونساختارملیکشورهاتعريفعنوانبههابود.

آنشدومی دولتها بايدبا تنظیممیرا وکردندها ؛ با افراد اينعصر بهشدنليتبددر

خلقمیشدهخارجازقالبشهرونديکنشگرانشبکه هاکنند.شبکهوروابطجديديرا

محدوديتجهانیهستندودولت آنيابند.میيامالحظهقابلهايها بنديدرگیرشبکهها

(1333،131،کاستلز)شوند.هامیهاوصاحبانقدرتدرشبکهباسايردولت

حاکمیتدولت .3 هادر ملی، بودندقدرتمخاطباعمالجوامع شبکه؛ درعصر ،اما

ايکهشوند.شبکهشهروندانوآحادجامعهبابهرهازاينترنتتبديلبهکنشگرانشبکهمی

هاوآندولتودرايفرامکانوفرازماناستمحدودبهفضاوزمانخاصینیست.شبکه

ازيکشبکهايهمگرههاآنشوند.هايسنتیهمتبديلبهيککنشگرشبکهمیقدرت

ايفاتوانندنقشيکسرشبکهصورتعاديمیهستندکهاگرقويشوندبه يقدرتمندرا

بلکهدراختیاردولتلزوماًايقدرتيشبکهکنندبههمیندلیلدراينجامعه نیست. ها

ايکهازترکیبروابطوشبکهقدرتدردستکسیاستکهشبکهرادراختیاردارد.

يجديدکنندگانايندوهستندکهتوانايیادارهاينجامعهآيدوکنترلجودمیومحتوابه

 رادارند.
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عناصر قدرت در عصر شبکه شکل ، با تبدیل برخی عناصر قدرت سنتی به عناصر جدید .3شکل 

 گیرند. می

 سابقه پژوهش

ودرموضوععناصرقدرتدرفضايمجازيکمترکارپژوهشیصورتگرفتهمتأسفانه

از کاستلزوجوزفناياستفادهشدهاستوياتحولمفهومقدرتدريبندصورتغالباً

،1331،نمونه:فواديمريمطور،بهقرارگرفتهاستموردتوجهارتباطاتوتحوالتجديد

 عنوانيامقالهدر "با اجتماعیياشبکهجامعه قدرتدرعلوم آنچهسدينویم"وآينده

 عنوان با کاستلز میياشبکهجامعه مطرح بهکند مفاهیمعنوان تحول جديد ،واقعیت

شودوپسازگیدنزعلوماجتماعیتحتگفتمانوقدرتدرمحیطاجتماعیمحسوبمی

ايوهايجديدفضايشبکهايرابامؤلفهاستکهکنشخوشهیپردازانهينظرآرايتأثیر

ايباعنواندرمقاله،1331،مرنديوزهراعابدينیمحمدرضااند.حوزهمجازيپیوندداده

بهشکستآمريکادر"تحولمفهومقدرتازسختبهنرموکاربردآنازسويآمريکا"

،.اسکندريکندیماينکشورازقدرتنرماستفاده،استفادهازقدرتسختدربرابرايران

نیمحمدحس ،1301 قد، کالبدشناسیمفهوم پژوهشیبه لیندر در او است. رتپرداخته

با واکاويکندو سیاسیرا اجتماعیو علوم قدرتدر تفاسیر و تعابیر مقالهسعیدارد

پور خلیلی شود. متذکر سیاسی قدرت درباره را نکاتی قرآنی آيات به توجه و، علی

تازهعناصر
عصرقدرتدر
 شبکه

 شبکه

 فناوری
اطالعات 
 و محتوا
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ويسندنمی،آنبرامنیتملیتأثیردرمقالهتهديداتسايبريو،1331،ياسر،نورعلیوند

پديده موجب تهديدات اين که است شده قدرت انتشار نام به شدهتنهانهاي موجب

موجبدولت بلکه شوند قدرتبرخوردار اعمال براي ظرفیتبیشتري هايکوچکاز

شرکت همچون جديدي بازيگران هاورود سازمانگروه، معادالتهاي به افراد و يافته

قدرتجهانیشدهاست.

 شناسی روش

قیروشاينتحق تحلیفیتوص، دراينروشکهدرعلومسیاسیبسیاررايجیلیـ است.

دلیلمیان به حوزهرشتهاستو ديگر تحقیقاتبه بسیارياز تسرييافتهايشدن هم ها

اينروشبرعکستحقیقاتتاريخیدرموردزمانحالبهبررسی وبهپردازدیماست.

توصیفوتفسیرشرايطوروابطموجودتوجهدارد.دراينروشمحققدرمرحلهنخست

فهموضعیتفعلیمی توصیفو دستهبه سپسبه و درجهپردازد هايبنديدادهبندييا

ايپرداختهودرگامبعدپیشنهادهايخودهايکتابخانهمصاحبهياداده،حاصلازمشاهده

 و بهبود جهت میرا ارائه مسائل حل و اسپريگنز)کند.اصالح در1338:43-41، )

گاههیازبهاستداللوتکیمحققبرايارائهپیشنهادوراهکارنی،لیـتحلیفیقاتتوصیتحق

تحقیمحکم کشفقوانیگاهیفیقاتتوصیدارد. منتهیبه نظريه ارائه اينینو شود؛

شود.یحاصلمیهايکلقاتشناختیقتحگونهاينسخنبدانمعناستکهازطريق

پژوهش اين در هاافتهي، اساس کتابخانهبر و اسنادي مطالعه چارچوباي روشدر

قرارگرفتهاست.موردبررسیتحلیلی-توصیفی

 ها یافته

قدرت عناصر تغییرات که داد نشان نظري سهمباحث تا شده موجب الف:گانهساز ي

ب:شبکهج:اطالعاتومحتوادرمیدانواقعیتبامظاهريخودرانشانبدهند.فناوري
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 فناوریالف: 

 الف. ظهور اینترنت

افقیفناوري اينترنتو ظهور ارتباطیبا را جامعه عنوانبهشدنروابطشکلجديدياز

شبکهجامعه نقطهي اينترنت و زيرساخت داد. شکل شکلاي آغاز جامعهي يگیري

اينترنتکهشب هستند. بهاي دستگاهفناورياساسعنوان به را مردمخود اختیار در هاي

کند.ايمیيشبکهمردمراواردجامعه،هاکردنآنبااينترنتی؛ورساندمی

ازامکاناختصاصیارتشامريکاخارجودرم1303درسالفناوريعنواناَبَراينترنتبه

(اينتکنولوژيهرشیئیکهقابلیتاتصال1333،10،نیاحافظ)اختیارهمگانقرارگرفت.

ايراشکليشبکهيجامعهکندواساسوپايهبهآنراداشتهباشدبهشیءديگروصلمی

می میمؤلفهدهد. اينزيرساخترا اهايسازنده در توان ،نیاحافظ)افتيينپنجعنصر

1333،18-31:)

1.  شبکه شامل که (LAN)یمحلاينترنت ، )شبکه WANگسترده شبکه و یجهان(

(WWWاستکهشرکت اپراتورهايهمراهISP)نترنتياکنندهخدماتهايفراهم( و )

رسانند.هاومردممیشرکت،هاترافیکمصرفیرابهدولت

شامل .2 وشبکهزيرساختارتباطیکه نوريکهابزارها فیبر ايازخطوطمخابراتیو

داده جابجايیاطالعاتو حرکتالکترونامکانحرکتو برپايه را پرتوهايها يا و ها

 سازد.نوريودرقالبمنطقديجیتالیصفرويکدرشبکهاينترنتممکنمی

شبکهاينترنتوهارادرزيرساختاطالعاتیکهمديريتوکاربرياطالعاتوداده .3

 کند.دربینکاربرانفراهممی

4.  و است اصلی سرور سیزده شامل که بنیادي شبکهمثابهبهسرورهاي فقرات ستون

اينسرورهاابتدادرامريکابودندواينترنتدرجهانعملمی بااعتراضديگربعداًکند.

 کشورهاششسرورآنازامريکاخارجشدهاست.

مديريتIP)ینترنتياآدرس .1 امريکا در توسطشرکتايکان اصل در هم اين که )

 شود.می
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غیرحکومتیو نوع نوعحکومتیبه قدرتاز زندگیمردم اينترنتدر باالرفتننفوذ با

(برخیگمان03،1331،شواب)شود.قاعدهمنتقلمیهايبینهادهايمستقرتحتشبکه

استمی خنثی اينترنتيکتکنولوژي که اينترنتکهیدرحالکنند جهتازآناهمیت

دهندهاصلیدنیاياينترنتمتعلقسرورهاياولیهوآيکانيعنیهمانآدرساوالًاستکه

درهاآنکههايیکايآمربهامريکاست.اينموضوعچنانقدرتیراايجادکردهاستبراي

اليحهامنیتسايبري اوباما دوره 1کلیدقطعاينترنت، به. واگذارجمهورسیرئرا آمريکا

توانددرشرايطاضطراريمانندحمالتسايبريبهتأسیساتوويمیکهچنانآنکردند.

هازيرساخت ورودي، از وبخشی کند مسدود را آمريکا به اينترنت جهانی شبکه هاي

یطورکلبه به ابالغ جهانيهادهندهسيسروبا اينترنت ياهو- عمده ، ... و -گوگل

.2رامتوقفنمايد.هاآندهیتواندسرويسمی
 

جمهورسیرئ،ترامپدورهدرکهدارداهمیتچنانآناينترنتبرکنترلمسئله

است.دادهرااينترنتبعدينسلسازندهچینیشرکت،هواويمحدودسازيدستورامريکا

وزيردفاعبريتانیابهبرکناريو.3کانادادرهواويرعامليمددخترخانگیبازداشتازجدا

 هواوي شرکت با انگلیس همکاري مذاکرات نتايج آشکارشدن گوگلحتیدنبال

،هواوياست.کردهاعمالاندرويدشعاملسیستمازهواويياستفادهدر هايیمحدوديت

معنايآندومینشرکتبزرگسازنده اقدامگوگلبه جهاناستو در يتلفنهمراه

نخواهنديداينشرکتامکاندسترسیبهبعضیاپلیکیشناستکهمحصوالتجد را ها

.4داشت.

ديگرتاکندمیتالشامريکابلکهاست.نشدهختمامريکاداخلبهمحدودسازياين

راديوفردابهنقلازمثالطوربهنکنند.استفادههواويزيرساختیامکاناتازهمکشورها

می فوربساشاره مجله که میکند که آمريکا اينترنتنسلهشدارهاي زدن گره گويد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Internet Kill Switch 

2.  https://b2n.ir/105498 
3.  https://www.bbc.com/persian/world-46463145 
4.  https://www.bbc.com/persian/world-48331645 

https://www.bbc.com/persian/world-46463145
https://www.bbc.com/persian/world-48331645
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حزبکمونیست به معنیتحويلدادنکنترلاينترنتکشور هواويبه با پنجمکشورها

.1پوشیکشورهاازهواويکسبکند.چیناستنتوانستهموفقیتالزمرادرچشم

گزارشیمیبیبی سیهمدر می"نويسدکه رقبايچینادعا اگر هواويکنندکه

زير بنیاديساختمرکز باشدکشور 1G هاي ها پیاممی، از شبکهتواند در که هاهايی

شبکهوبدلمیرد وباعثمشکالتوشودجاسوسیکنديا بیندازد ازکار هايديگررا

اختالالتعظیمیشود.

اجمهوريآمريکاحتیپیشازفرماناخیررئیس پیمانهايهمکشورمتحدهاالتي،

غربیخودرابهپرهیزازهمکاريبااينشرکتچینیفراخواندهبود.

مبتنیبرفعالیتگروهموسومبه کشور1استکهاز"پنجچشم"بیشتراينماجرا

امريکا انگلستان، کانادا، ، نیوزلند و سازمانشدهلیتشکاسترالیا جاسوسیکه هاآنهاي

ه با نزديکی اغلبارتباط را محرمانه اطالعات از انبوهی حجم و دارند صورتبهم

همتبادلمی مايکپومپئوالکترونیکیبا کنند. وزيرخارجه، هشدارداد: اگر"يآمريکا

،هاياطالعاتیحساسخوداستفادهکندهايیازسیستمکشوريازاينتجهیزاتدربخش

"لهکنیم.مبادهاآنتوانیماطالعاتخودرابامانمی
2.

اعضايکشور يکاز هر اطالعاتبا تبادل استکه تهديدکرده هاياينامريکا

نصبکنند 1G گروهکهتجهیزات هواويرا آنچهديدهمی، نياشودقطعخواهدکرد.

چراکهخواهداجازهدهدتاکنترلشبرزيرساختراازدستبدهد.کهامريکانمیاست

تواندبراطالعاتآوردومیاطالعاتوشبکهرابهدستمیکنترلبر،کنترلزيرساخت

اشرافداشتهباشدوشبکهراکنترلومختلکند.

 . 3الف. دستگاه و تجهیزات

هااينترنتراعینینامیم.دستگاههرچیزيکهبتوانداينترنتیشودرادستگاهوتجهیزاتمی

رايانهبرايکنشگرشبکهمیدسترسقابلو ازموبايل،هاتاپلب،هاکنند. و... نيترمهمها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  https://b2n.ir/323326 
2.  https://www.bbc.com/persian/magazine-48366032 
3.  Device 

https://www.bbc.com/persian/magazine-48366032
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میدانحقیقیبههاياينترنتیدستگاه از را مردم و دسترسعمومیدارند هستندکه شده

می وارد مجازي دستگاهفضاي کمکيککنند. با میعاملستمیسها واينترنتی شوند

شوند.مجازيمیيورودجامعهبهفضايدريچه

سالبهازايهرنفردر2.4شدهازهايشبکهتعداددستگاه،بینیسیسکومطابقپیش

افزايشآندرمنطقه)افزايشخواهديافت.2822بهازايهرنفردرسال3.1بهم2813

 از 1.1غربآسیا 1خواهدبود.(1.4به میزبانپلتفرمدستگاه. هستندوها آنها اجازهها

پلتفرمف میعالیتبه را ها مثالًدهند. از میيهایپيآاگر استفاده سعیگوگل و کنید

اپلیکیشنشما،اساجراکنیداويغیرگوگلیآيکنیداپلیکیشنخودرارويهرنسخهمی

نمیکاردرست را خود اپلیکیشن اينکه براي ناچارند سازندگان ویراحتبهکند. بسازند

کارکندومخاطبداشتهباشدقوانینوچارچوبفنیگوگلرایخوبهبکاريکنندکه

اي امکانهانيايهايگوگلهمهآيپیرعايتکنند. میرا پذير اينوکند جالبآن

دارايامتیازگوگلاپلیکیشن استکه دستگاهیوابسته حاالبه اپلیکیشنشما استکه

ترعالوهبرايجادمحیطیمنظمتواندیمگلگو،(دراينصورت1333،133،پارکر)است.

سازندگان و برايکاربران حاکمیتو، اعمال همین کند. کنترل نیز را رقابتاحتمالی

هايهمراهطاليیوهاتگرامازتلفنکنترلدرداخلايرانهماتفاقافتاد.آنجاکهتلگرام

ايبودندبررويپلتفرمتلگرامکهدرپوسته،درواقعهاحذفشدند.ايندوپلتفرمايرانی

مجوزقوه بهگفتهدبیرشورايعالیمجازيايندوبا بود. ايرانتوسطدولتفیلترشده

شاناينبودهتاتاريخمشخصیقضايیهومرکزملیفضايمجازيفعالیتداشتندووظیفه

يگريبود.ناگهانگوگلبااعالماماآنچهاتفاقافتادچیزد.2خودراازتلگرامجداکنند.

اين هستنداينکه جاسوسی پلتفرم آندو ، دستگاهها از حذفرا اندرويد به متصل هاي

تلگرامدرجهانوجودداردوگوگلفقطپوسته128ايندرحالیبودکهبیشاز.3کرد.

کهتعدادزياديازکاربرانايرانیازآناستفادهمی قطعکرد.کردايندوپوستهرا ندرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Cisco VNY-2019 
2.  yun.ir/5aqqxc 

3.  https://www.bbc.com/persian/iran-48053794 

https://www.bbc.com/persian/iran-48053794
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پوسته) دو خراسان( آنحمايتکردهفیروزآبادي؛ از مقاماترسمیايران بارها ايکه

بودند.

اواساعالمکردکهجلويفعالیتتمامعاملآيدرموردديگردستگاهاپلباسیستم

راهاآنودريکروزفعالیتتمام.1گیردهايايرانیرادردستگاهخودمیهاواپپلتفرم

وکارهايمجوزدارحکومتیوبزرگیماننداسنپازدردستگاهخودمتوقفکرد.کسب

ادامهفعالیتدرآنبازماندند.

دستگاهمواجههنیچهم استفاده گوگل که آنجا هواويکرد. با گوگل را هاياي

 1Gوهواويرابرايموضوعزيرساخت.2عاملگوگلرامحدودکرد.سستمهواوياز

شارقراردهد.زيرف

 موضوع اين باصرفاًالبته اپل نیست. سیاسی جنگ يک متوجه يا ايران براي

برپلتفرمخودکنترلاساوانحصاريآيعاملستمیس هايديگراعمالهاواپشديديرا

می بازاردرمراقباستمالکیتبیشتراپکهچنانآنکند. قبلازعرضهدر از که را ها

ضبطصداو...،عکاسی،هايپخشموسیقیآيفونبارگذاريشدهبودراحفظکند.اپ

،1333،پارکر)دراختیاراپلاستتاقدرتوکنترلشبرفضايمجازيراازدستندهد.

دوروف103 بیانیهمؤسس( در اعالتلگرام اي پروژه کرد کناردوسالهم را تلگرام ارز

می چراکهگذارد دوروف کرد. محدود را آن فعالیت امريکا در بارهنيدرادادگاهی

می که مسائلوقتیپاينويسد باشدفناوريمالیو میان در وابسته، آمريکا به ايم.هنوز

هرمیمتحدهاالتيا کندو تواندازکنترلخودرويدالروسیستممالیجهانیاستفاده

می کشور اين کند. مسدود دنیا در را بانکی حساب يا نفوذشبانک از تواند

حذفکند. گوگلپلی استورواستفادهکندوهراپلیکیشنیراازاپ گوگل و اپل روي

دهد.خودرانشانمیگونهاينهاهابرپلتفرمقدرتوتسلطدستگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  yun.ir/gyaea3 
2.  https://www.reuters.com/article/usa-china-huawei-tech/huawei-phones-lose-

access-to-install-googles-apps-bloomberg-idUSL3N26N13Q 

http://www.itmen.ir/tag/%D8%A7%D9%BE%D9%84
http://www.itmen.ir/tag/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84
http://www.itmen.ir/tag/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84%20%D9%BE%D9%84%DB%8C
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 ب. شبکه

 ها پلتفرم

میشبکهازحضورکنشگرانشکلمی يکديگرارتباطچندوجهیپیدا با کنند.گیردکه

آنمستقرمیعنصرشبکهنيترمهم در کنشگرانشبکه آنجايیاستکه اثرساز شوندو

میشبکه خلق پلتفرماي تالشمیشود. وها زيرساختهمگانی تا که چیزي آن کنند.

قالبتولیدکنندگانوشبکهيکندوجامعهمشارکتیارائهمی در کنندگانمصرفايرا

حاکمیت،هابانظارتوکنترلروابطايندوگروهآورد؛پلتفرمنامدارد.پلتفرموجودبه

می اعمال را دستگاهخود پلتفرمکنند. میزبانی با هاها می، فراهم را اين تاامکان کنند

رائهبهمردمشوند.صورتاينترنتیقابلامحتواهاوخدماتبه

قالبتولیدکنندهمحصولياسرويساز يکسووازسويديگردرکنشگراندر

آغازمیکنندهقالبمصرف کنندويآنباحضوردرپلتفرمتعامالتوتبادالتخودرا

ديجیتالیتوسعهمی باوسببشدهکهموانعزمانیومکانیازبینبرودهاآنبودندهند.

افزاريهوشمندوپیشرفتهنتايجدلخواهمشتريوتولیدکنندهرارقمهازابزارهاينرماستفاد

کارهايیهستندکهمبنايآنمیسرکردنوکسبدرواقعها(پلتفرم1333،11،پارکر)بزند.

کنندگاناست.آفرينبینتولیدکنندگانخارجازمالکانپلتفرمومصرفتعامالتارزش

شودوترمیايجامعهشبکه،هرچهجهانبیشتروبیشتراينترنتیشودوبههمیندلیل

جامعه و داشت خواهند حضور مجازي فضاي در مردم از بیشتري تعداد يعنی ياين

شبکه بزرگاي تر بزرگو کسبمیتر و قدرتشبکهشود مهار در که هايوکارهايی

(1333،1،پارکر)ترخواهندبود.سکويیعملکردبهتريدارندموفق

میبه پلتفرمنظر پلتفرمرسد هستند. فعال اليه دو در اليهها شانيخدماتیهايیکه

پلتفرم و دارد اليهغلبه که محتوايیهايی پلتفرمي است. مسلط فراهمشان تمهیداتی ها

1اندکهبهآناقتصادتقاضايیکرده رويگوشیهوشمندیآسانهابهآنشود.اطالقمی.

دادهاستفادهقابل را امکان اين مردم به و دارايیهستند که دادهاند و راها خود هاي
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هايجديديبرايتهیهواستفادهازکاالهاوخدماتشانفراهمآورينمايندوروشجمع

دربینافرادرابرداشتهوباتغییرمحیطوکارکسبهاموانعسازند.بدينترتیباينپلتفرم

ح میرفهشخصیو شواب)کنند.ايثروتايجاد ،33 تغییراتیکه1331، آن( ايجادها

خودروندارد،شرکتخدماتتاکسیرانیاوبرنيتربزرگکنندچناناستکهامروزمی

نمونه که هستند. تپسی اسنپو برندهاي آن ايرانی بهبوکفیسي عمومیعنوان رسانه

نمی تولید ايربزرگمطلبی کمپانی انبیکند. بزرگبهبی اقامتکنندهنیتأمنيترعنوان

کنندگانقرارکاالواسطبینفروشندگانومصرفراساامالکنداردو...ديجی،مسافرتی

کافهمی و گیرد بهبازار وعنوان هستند اندرويد بستر بر که کنشگرانی بین يکواسط

هاندارد.درقبالآناپخودمالکیتیکهیدرحالگیرد.هاياندرويديقرارمیاپ

هاافرادوسازمانکهیهنگامهاراهاياصطکاکتراکنشهايديجیتالیهزينهپلتفرم

بهمشاعمیدارايی،برايارائهخدمات دهند.هرتراکنشکاهشمی،گذارندهايخودرا

شود.هايذينفعتقسیمسهماقتصاديطرفتناسببهتواندبهاجزاءخیلیظريفوريزمی

 راعالوه نيبه پلتفرم، از استفاده ديجیتالموقع هاي حاشیههزينه، محصولهاي هر اي

وکارکسبکندکهبهپیچیدگیدراماتیککاالوياخدماتبهسمتصفرمیلمی،اضافی

انجامد.درجامعهمی

هادرچندچیزمشترکهستند:همهاينپلتفرم

پلتفرمحذفواسطه .1 میها: اينامکانرا دارايیها تا سازند کهشدهاستفادههايکمتر

،تختاضافی،نظیرصندلیاضافهخودرويشخصینبود)فکريبراياستفادهازآنقبالً

تعمیرکاريمنزلو...(تحتعنوانعرضهبهمشاعگذاشتهشود.

کنندوهنجارهاتبديلبههادرحالحاضربرايماهنجارسازيمیهنجارسازها:پلتفرم .2

ارزشمی قوانینپلتفرمحاکمبرمحتواست. نمیمثالًشوند. دهدکههراينستاگراماجازه

شمسی30هشتگوتوضیحیدرصفحاتشخصیافرادمنتشرشود.درديسال،عکس

رااينستاازصفحاتافرادحذفکردودرتکرارآنحتیهرعکسیازحاجقاسمسلیمانی

درسندسیاستگذاريشاعالمبوکفیسرابست.هاآنهايافرادراياتعلیقکردويااکانت
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حذفمی راسا مطالبحاويخشونترا که تفسیرشازکرده با و آن مبتنیبر و کند

آمدهاستکهدادگاهبوکفیسیهدربیانداًيجدکند.مفهومخشونتمطالبراحذفمی

کندتامحتواهايیکهازنظراوالزمستحذفشوندراحذفايراراساايجادمیعالی

،گذاريباشاخصهاآنکنند.هاهستندکهقوانینتولیدمحتوارامشخصمیپلتفرم.1کند.

ضريبمی اختیارجامعهمحتواهايیرا پلتفرمخوددهندودر دهند.قرارمیيبیشترياز

نمونه اينعرضهمحتواهايديگراندرفضايشخصیصفحهجستجوياينستاگرام اياز

 است.

داده .3 نفتجديدمیانباشتداده: 2دانندهارا می. کهآيندهقدرترا هرچراکهسازد.

اينامکانرا،هايزيادعدادهیقادرمطلقاست.تجم،نهاديبادسترسیبهاطالعاتبزرگ

شدهنیتأمکندکهاطالعاتیبیشترازآنچهياپراتورهايرويخطیبزرگفراهممیبرا

هايلدادهیضمنیوياصريح(استخراجنمايند.ازطريقتحلطورکاربران)بهبودراتوسط

ترشودتاخدماتخصوصیهايجديديبازمیعرصه،هاياستنتاجازآنکالنوتکنیک

هاکاربرويامشتريقرارگیرد.محصوالتتوانمندشدهتوسطدادهتردراختیاروسفارشی

هاشدهدردارايیهاکهازسنسورهايتعبیهشود.تحلیلدادهوريدارايیمیسبببهبودبهره

،سازدکهبانظارتدائمواعمالاصولنگهداريپوياهاراقادرمیشوندپلتفرمدريافتمی

 ینهکند.برداريآنرابیشعمربهره

برايپیداکردناطالعاتازگوگلاآلنگويدکهدبیرشورايعالیمجازيايرانمی

می ايندرستنیستکهاطالعاتاستفاده ايرانموردنظرکنیم. وارد ازطريقآمريکا ما

هادرکشوررويرساندرصدمحتوايپیام38رسانبدوناغراقبااليبشود.درحوزهپیام

درصدبیشتراستاما18هايداخلیازرسانهايخارجیاست.تعدادکاربرانپیامپلتفرم

فیروزآبادي؛)هايخارجیهستیم.رساندرصدرويپیام38حجمکارکردبیشازازلحاظ

کنندوکنند.کنشوواکنشکاربرانراشناسايیمیهاراجمعمیهادادهخراسان(پلتفرم

می واکنش آن بر میمبتنی تعريف محصول يا آنکنند.سازند دادهها حجم اين يبا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-names-20-people-its-

supreme-court-content-moderation-n1201181 
2.  https://www.nytimes.com/2019/06/25/opinion/trump-china-iran.html 

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-names-20-people-its-supreme-court-content-moderation-n1201181
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/facebook-names-20-people-its-supreme-court-content-moderation-n1201181
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کنندکهايدارندوباآنشناختاقداماتیمیيشبکهشدهشناختخوبیازجامعهجمع

وناينپلتفرمباقیبماند.شبکهدر

نیستندوهاآنکنندکهمالکآفرينیمیهابااستفادهازمنابعیارزشپلتفرمساز:شبکه .4

هاخودواسطیهستندکهکنشگرانشبکهراکنترلیندارند.ازطرفديگرپلتفرمهاآنبر

«ايشبکهتأثیر»ناموجودآمدنمفهومیبهدهند.ترکیبايندوعاملبهدرخودجايمی

 درواقعشبکهتأثیراست. برايهرکاربرجادشدهياتعدادکاربرانسکوبرارزشتأثیربه

ازگفتهمی منظور تولیدارزشاتشبکهتأثیرشود. ايتوانايیاجتماعسکويیبزرگدر

 (1333،23،پارکر)برايکاربرانسکواست.مالحظهقابل

کارگرفتنکنترلبرديگرانبهدوسازوکاراصلیوابستهبهتوانايی،هادردنیايشبکه

است:

شدهبرايشبکهرامحققسازد.توانايیساختشبکهتاحديکهاهدافتعیین .1

شبکه .2 همکاري از اطمینان و اتصال اشتراکتوانايی به طريق مختلفاز سپاريهاي

تنظیميلهیوسبههاراايرشبکههمتازمانیکهرقابتباساهدافمشترکوادغاممنابع؛آن

تواندررامیمؤلفه(وايندو1333،123،کاستلز)همکاريراهبرديازخوددفعکند.

 هاسازوکارکنترلواعمالقدرتدرعصرشبکههستند.پلتفرمدرواقعپلتفرممشاهدهکرد.

 خدمت-ج. محتوا

درونپ-اينمحتواتيدرنهاو محتواهاعرضهمیلتفرمخدماتهستندکهخودرا -کنند.

توانندتولیدمطلبوهامیهاوحتیدستگاهخدماتدرچارچوبقوانینباالدستیپلتفرم

خدمات-سازيکنند.لذامحتواتوانندشبکهمیهاطبعاًآنمحتواکنندودرونمحیطقدرت

ترينسطحاعمالقدرترادراختیارخواهدداشت.پايین
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 بندی جمع

تعیینمی مقرراتیکه مجموعه اعمال قدرتبا کسیحاکمیتو چه کند درچه، گونه

باشدزيست مشارکتداشته بوم پیشمیاراده، را خود شبکهي عصر در برد. ايجاد، با

شود.کنشگريکهخودزمانیبربستراينترنتکنشگرشبکهخلقمیروابطفرامکانیوبی

روابطومحتوايشدرکنترلاونیست.بسترچراکهبیندرادرقیدحاکمیتدولتملینمی

ايبرمحورسهعنصرزيرساختيشبکهاتفاقاتاينجامعه پلتفرم-دستگاه، تجهیزاتو

گیرياينفضابود.دستگاهوتجهیزاتکهعاملاتصاليشکلتکهپايهاست.زيرساخ

زيرساختبهکنشگرانهستندوپلتفرمکهبستراتصالکنشگرانشبکهبهيکديگررافراهم

ضمناينکهکنشگرانشبکهراهاآنکنند.هاهماننديکجغرافیاعملمیسازد.پلتفرممی

دوعنصرقدرتمندسازچراکهدمند.ايروحمیيشبکههبهجامع،دهنددرونخودجايمی

افتد.شبکهيعنیارتباطومحتوادرونآنوتحتتسلطاواتفاقمی

قدرت تازه عناصر 
شبکه عصردر  

 شبکه

 فناوري
اطالعات
 ومحتوا

 پلتفرم

 دستگاه

 اينترنت

-محتوا

 خدمات

 پلتفرم
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 نيازاشیپتا اينترنت، باالرفتنضريبنفوذ با دولتبود. اختیار قدرتدر ،عمده

پلتفرم وخدماتاز محتواها میارتباطاتاجتماعیو کنندوخیلیازهايديجیتالگذر

انحصاراتدولتشکستهشدهاست.شرايطکاربرانراقادرساختهاستکهبااستفادهاز

بهنحويدرنظام،اندمیانیبديعکهبرايتسهیلتعامالتظهورکردهيهاکنندههماهنگ

ايوجودآمدنروابطشبکهايبابهيشبکهمتاتعاملکنند.دراينجامعهاينترنتیهمتابهه

شودوهرچندمهمازشبکهخاصتبديلمی.1دولتتنهابهيکگره،شدهبربستراينترنت

گرائیجمعیترشدقدرتشهروندانوتشديدانشعابوقطب هايموجبتغییرسیستم،

شود.سیاسیوتضعیفدولتدرادارهامورمی

فرابرنامهشبکه توسط ها از کنترلهاارزشاي دارند تسلطساختاري داللتبر که

هارازيرنظامارزشیخوداجازهفعالیتدهند.کنندتاگفتمانهاتالشمیشوندوپلتفرممی

هايشبکههستند.مسئولحراستازارزش،هاپلتفرمي.2هاگزينراه

يافته مروريبر با قدرتمیابيیدرمها عناصر عموديصورتبهسازعصرشبکهکه

توانعصرجديدراهمچونمحیطيکاقیانوسديدکهکشتیشود.میقدرتشانتوزيعمی

پلتفرم دارد. اختیار در زيرساخت را محتواهاقدرت که هستند کانتینرهايی مانند -ها

طبقضوابطوقواعديدرونخودجايمیسرويس وافرادرا درعیناستقاللیها دهند.

اينرابطهيکرابطهسلطهووابستهبهيکديگراستومحتوادر،رنددامؤلفهکهاينچند

پايین دارد. قرار بخشآن است.درواقعترين توزيع حال در عمودي حالت به قدرت

همه بر مسلط زيرساخت ، محتوابعدازآنپلتفرم سرويس-و امتداد در قراربعدازآنها

گیرند.می

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  node 
2.  Switcher 
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