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   سياست در ايرانهاي اجتماعي مجازي و عرصة  رسانه

  )هاي شهري در تهرانكارناوالبررسي موردي انتخابات دهم رياست جمهوري و (

  
 1محمدرضا تاجيك

   دانشگاه شهيد بهشتي علوم اقتصادي و سياسيةدانشكدگروه علوم سياسي انشيار د
  سميه خداخواه آذر

 دانشكدة علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتيالملل  بين ارشد روابط دانش آموخته 

  )4/3/95:  تصويبتاريخ – 28/11/93 :تاريخ دريافت (
  

  چكيده
و روابط مبتني بر ارتباطات الكترونيكي، مجازي  اجتماعي هاي شبكه و ها رسانه گسترده از ةاستفاد
اين رهگذر در اين مقاله در از  . اخير بسيار متحول كرده استةسياسي و اجتماعي را در ده فعاليت
بنابراين اين  .كنيم سياست ايران را بررسي ة اجتماعي مجازي بر عرصهاي رسانه تأثير يم تاپي آن

 ة اجتماعي مجازي موجب تحول در عرصهاي رسانهكند كه چگونه  را مطرح مي پرسشمقاله اين
 اين ها پرسشاسخ به اين  چيست؟ در پها رسانهسياست ايران شده است؟ مصاديق اثرگذاري اين 

 قدرت در دست قرار دادنبا سو   اجتماعي مجازي، از يكهاي رسانهشود كه فرضيه مطرح مي
 فراهم ايراني شهروندان سياسي كشور براي ةشهروندان، امكان كنشگري بالواسطه را در عرص

 ايراني اين امكان به كنشگران  با تسهيل امكان كنشگري فردي،ها رسانه اين ، از سوي ديگر وكردند
 با توجه به ماهيت . را به چالش بكشند رسميهاي ديدگاه مستقل باشند و يتا حد دهند كهميرا 

از اين رهگذر با . ايم، در اين پژوهش از روش تركيبي مطالعه بهره بردهشده مطرح هاي پرسش
ي بر آن خواهد بود تا سع باختين بودريار، كاستلز و ني چون ليوتار،ا متفكريآرا تشريح و بررسي
  مصاديق مورد بحث انتخابات رياست جمهوري دهم وزمينهدر اين . شود، آزمون شده مطرح ةفرضي

 اجتماعي هايشبكهگروهي از جوانان عضو هاي تهران، كه با قرار شهري در پارك هايكارناوال
  .استمجازي صورت گرفت، 

  
    واژگان كليديواژگان كليدي

  شهري هاي كارناوالمجازي، اجتماعي هاي رسانهمندي، سياست، شهروندي و حكومت

                                                           
      Email: dr_mohammadrezatajik@yahoo.com                  02122431759: فاكس         نويسنده مسئول        .1
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  مقدمه
 هابرماس،( كند مي سلوك جديد را خلق ة، جهان زيستي است كه انسان زندگي و نحوفناوري

 (lenk,2009:4)  .ت دستاورد زندگي متمايز انسان در مقابل ساير موجودات اسفناوري. )1385
 ةاستفاد. همچنين سياسي را متحول كرد روابط اجتماعي و ، جديد در قالب اينترنتفناوري

 سياسي و  اجتماعي و روابط مبتني بر ارتباطات الكترونيكي، فعاليتهاي شبكهگسترده از 
 از كاربران پرشتاب و فزاينده استقبال.  اخير بسيار متحول كرده استةاجتماعي را در ده

 موجود هاي محدوديت وجود با - نيز ايراني كاربران ميان در حتي ،مجازي اجتماعي هاي رسانه
ها با توجه به فيلتر بودن رسانه .)1390  جعفري،؛1386 كوثري،( است ناپذيرانكار  -مجازي فضاي در
 در ايران، آمار رسمي اوركات و بوك، توييتر، يوتيوب چون فيسمطرحي  اجتماعي هاي شبكهو 

با اين .  نيستدر دسترسي  اجتماعهاي شبكهو دقيقي از ميزان كاربران فعال ايراني در اين 
همچنين . ندا ميان كاربران ايراني بسيار رايج و جذاب  اجتماعي درهاي شبكه اين رسانه و حال

 محبوب و پرمخاطب با كاركرد و ي اجتماعيها  و شبكهها تي سافارسي ة نسخسيتأسشاهد 
  .  هستيمكسانية گاه چهر

 سياست ايران را ةماعي مجازي بر عرص اجتهاي رسانهكه تأثير يم در اين مقاله در پي آن
 اجتماعي هاي رسانهكند كه چگونه را مطرح مي پرسشبنابراين اين مقاله اين  .كنيمبررسي 

 ها رسانه سياست ايران شده است؟ مصاديق اثرگذاري اين ةمجازي موجب تحول در عرص
تماعي مجازي،  اجهاي رسانهشود كه  اين فرضيه مطرح ميها پرسشچيست؟ در پاسخ به اين 

 ة قدرت در دست شهروندان، امكان كنشگري بالواسطه را در عرصقرار دادنبا سو  از يك
با تسهيل امكان كنشگري  از سوي ديگر  و فراهم كردندايراني شهروندانسياسي كشور براي 

  رسميهاي ديدگاه مستقل باشند و ي حدتا دهند كه ميبه كنشگران ايراني اين امكان را  فردي،
  .ا به چالش بكشندر

، در اين پژوهش از روش تركيبي مطالعه بهره شده مطرح هاي پرسشبا توجه به ماهيت 
بودريار، كاستلز و  ليوتار،ني چون ا متفكريآرا تشريح و بررسياز اين رهگذر با . ايمبرده

 مصاديق مورد بحث زمينهدر اين . شود، آزمون شده مطرح ة تا فرضيشود ميسعي  باختين
گروهي  تهران، كه با قرار يها پاركشهري در  هايكارناوال خابات رياست جمهوري دهم وانت

 ها رسانه. 1 بنابراين در ادامه. استمجازي صورت گرفت،  اجتماعي هايشبكه عضو از جوانانِ
  پژوهش ارائه خواهد شد؛ نظري مباني. 2 ؛شود ميتشريح  مجازي اجتماعي هايشبكه و
 هايكارناوال مختصر انتخابات رياست جمهوري دهم و بعد از آن  موردي وصورت به .3

 مجازي اجتماعي هاي رسانه و  منديحكومتدر نهايت به مبحث . 4  و؛شود بررسي ميشهري
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 علمي نظرية يك درآوردنرجوع به واقعيت و تمام نوشتار  ةدغدغ. پردازيمايران مي در
   .است طرف يب

  
   مجازياجتماعيهاي كه و شبها رسانهي كالبدشكاف. 1
مجازي در  اجتماعي هاي رسانه تأثير شناخت ة دسترسي به هدف اين نوشته در زمينمنظور به

پنج ويژگي براي  اجتماعي، هاي شبكهها و  تعريفي از رسانهةضمن ارائ سياست ايران، ةعرص
  .شود تشريح ميهاي اجتماعي رسانه

 شوند،  محسوب مي)Web 2.0( 2ي از وب ا نهگو مجازي، كه هاي اجتماعي و شبكه ها رسانه
 اجتماعي در فضاي مجازي، از –اي از بازيگران و كنشگران سياسي  گستردهدامنةبا جاي دادن 

ند و از سوي ديگر ا  نمادهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگيةيك سو ابزاري براي تبليغ و اشاع
ن، عامل ارتباط فعاالن سياسي با  اجتماعي در جها–هاي سياسي   آگاهيةمنبعي مهم در ارائ

شمار  ها در جهان به  مهم رفتارهاي اعتراضي و بسيج اعتراضةمردم و در نهايت برانگيزانند
ها قرار  هاي اجتماعي و اقليت  آنها در خدمت جنبشةبخشي از توانايي بالقو رو ازاين .روند مي
 ةترين تجلي و نشان ماعي مهمهاي اجت توان گفت كه اينترنت و شبكه رو مي ازاين. گيرد مي

سازي و تبليغات در عصر جديدند و سياست و تحوالت سياسي تا حد  قدرت نمادين، هويت
  .)152 :1388 سردارنيا،(هاي فراگير وابسته است   به اين رسانهچشمگيري
 در كه شود يم اطالق اينترنتي هاي شبكه از دسته آن به«اجتماعي  هاي رسانه شيپليدر نظر 

 هاي جديد،گروه ايجاد ،ها ليپروفا در اظهارنظر دوستان، كردن اضافه مكانات تعامل،ا آن
                   »است ميسر  همزمانطور به گو،و گفت و بحث به پرداختن و ها گروه ساير به پيوستن

.(Shipley, 2012)بسيار يريپذ يدسترس ؛است» اجتماعي بودن« اجتماعي داراي ويژگي ة رسان 
هاي اجتماعي سانهر . استفاده شده استريپذ اسيمق انتشار يها كيتكنيي دارد و در آن از باال

هاي   اجتماعي، كاميونيتيهاي شبكه:  كردبندي دسته در هفت گونه توان ميفضاي سايبر را 
عبدالهي ( ها وبالگ و ميكرها پادكست، ها ويكي، ها وبالگ، ) مباحثههاي انجمن(ها  محتوايي، فروم

  .)1391ديگران، و 
در ديدگاه . است اجتماعي هاي رسانه ةرمجموعيز  نيز» اجتماعيهاي شبكه«اصطالح 

وجود آورده كه در عين   اجتماعي شكل اجتماعي نويني از ارتباطات را بههاي شبكه كاستلز
 و به ابزاري گذارد مي تأثير و شود مي انفرادي توليد و دريافت صورت به ، استاي تودهحال كه 

هرچه پيوند افراد و اعضا در  .)1380 كاستلز،( شود اجتماعي تبديل ميهاي جنبشدر خدمت 
  و حركت همسو و مشترك،ها ديدگاه، نزديكي ها تعاملها بيشتر باشد، همراهي، شبكه

 اجتماعي، افراد هم اهداف سياسي و هم اهداف شخصي را ةدر يك شبك.  خواهد شدتر محتمل
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 مفهومي  هاي اجتماعي به معناي متداول رسانه بنابراين .)1391لهي و ديگران، عبدا( كنند ميپيگيري 
هاي  توان پنج ويژگي را براي رسانه شدن اين مفهوم، مي تر براي روشن. ندا جديد و فناورانه
 :اجتماعي برشمرد

هاي اجتماعي ارسال بازخورد از سوي مخاطب و همكاري و  رسانه: ظرفيت مشاركت. 1
كشي بين رسانه و  ها مرز و خط اين رسانه. كنند را تشويق مي رسانه را تسهيل و آنهمگامي با 

 .اند مخاطب را از بين برده

آنها . هاي اجتماعي براي مشاركت اعضا و دريافت بازخورد بازند اغلب رسانه: باز بودن. 2
درت مانعي ن به. كنند گذاري اطالعات را تشويق مي اشتراك گذاشتن و به  دادن، كامنت يرأ

 .ها وجود دارد براي توليد و دسترسي به محتوا در اين رسانه

دادند و محتوا را براي مخاطب  هاي سنتي عمل انتشار را انجام مي رسانه: هيدوسوارتباط  .3
 وجود دو طرف  ةگو و محاورو هاي اجتماعي فضايي براي گفت كردند، ولي در رسانه ارسال مي

 . استيافتهحالت يكسويه به دوسويه تغيير دارد و جريان ارتباطي از 

كنند كه  هاي اجتماعي اين امكان را برقرار مي رسانه: هاي آنالين گيري جماعت شكل .4
هاي  اين جماعت.  برقرار كنندمؤثريسرعت شكل بگيرند و ارتباط  ها به ها و گروه جماعت

 تلويزيوني ةشي يا يك برنامهاي ورز توانند حول عاليق مشتركي مانند عكاسي، تيم آنالين مي
 .شكل گرفته باشند

هاي اجتماعي هميشه در حال گسترش اتصاالت و  اغلب شبكه: توانايي برقراري ارتباط. 5
  .)Mayfield, 2008:8( كنند ها، منابع و افراد ديگر پيوند برقرار مي  هستند و با سايتارتباطاتشان

  
  پژوهشچارچوب نظريمباني و . 2

 از روش تركيبي مطالعه ، در پژوهشهاي مطرح پرسش توجه به ماهيت  بادر اين بخش
كه مرتبط با مانوئل كاستلز  و بودريار، ليوتاري  آن بخش از آرارو ازاين. ايم كرده برداري بهره

  .شود  ميتشريحند،  حاضرةموضوع مقال
  
 مدرن ليوتار، بودريار و وضعيت پست. 1. 2

گاه اجمالي ن، بودريار و  ليوتار مهم پسامدرن، يعنيپرداز هنظري دو يدر اينجا جا دارد به آرا
 نگاه تأكيد داشته ة نوين و نحوهاي روشبر ) يا در كنار آنكه(اين دو بيشتر از آنكه . بيفكنيم

در واقع، تأكيد . ها را هم تغيير دهدباشند، بر تحولي تأكيد دارند كه رخ داده و الجرم بايد نگاه
را  ژان فرانسوا ليوتار. شود خوانده مي» وضعيت پسامدرن«ويني است كه آنها بر ظهور شرايط ن

 يها هينظر(بخش   تماميتيها هينظر مدرن، حمله به هاي روش و ها هينظرقهرمان گسست از 
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و ) كنند مي را الجرم نفي اندازها چشمانگار كه ساير  مبتني بر فرض وجود يك كليت و تماميت
، و در )اند قائلنشده   بررسييها هيرو حقيقي در ورا صرف باورها يا كه به بنياني( انگار شالوده

يسم را مدرن پستاساساً . )263: 1390مشيرزاده، ( دانند يممقابل، تأكيد بر ناهمگي، تكثير و تنوع 
 :velody and williams 1998( كند كالن تعريف مييها تيبدبيني به رواليوتار براساس همين 

10(.    
 تا نشان دهد چطور ادعاهاي مربوط به است در تالش )نمدر وضعيت پست(خود او در اثر 

بر اين ليوتار در  عالوه. اند داده اعتبار خود را از دست مدرن پستهاي  پيشرفتةليوس بهحقيقت 
 با عطف توجه به روندهاي اطالعاتي استدالل كند كه اين تغييرات به كند ميكار خود تالش 

انجامد و فرهنگ سبت به ادعاهاي مربوط به وجود حقيقت ميبرانگيختن شكاكيت ن
او تحليل خود را با اظهار عالقه به تغييرات در نقش و . آورد ميوجود    را بهمدرن پست

: 1380وبستر، ( كند مي آغاز تر عميقتر و كاركردهاي اطالعات و آگاهي البته در سطحي عمومي
ما در حال : گويد داند و مي  ميتيپراهم روند بسيار  اطالعات را در اينفناوريليوتار  .)388

و آموزش، تجارت، فرهنگ  )288 :همان(شود  ورود به دنيايي هستيم كه آگاهي، به كاال تبديل مي
او براي سياست به سراغ تحليل انتقادي بودريار . اند شده رو روبهو جنگ با كثرتي از حقايق 

 اصالً گوييكند،   مييساز هيشبيند سياست را افر اطالعات  فناوريرود، كه معتقد است مي
  .)389: همان(واقعيتي وجود نداشته است 

است كه مطالعات او از نظر تحليلي كه از » پسامدرن«ژان بودريار از ديگر نويسندگان 
اين ديدگاه مربوط به بودريار است كه فرهنگ معاصر . كند اهميت پيدا مي، نوين داردةجامع

را  )Roland Barthes( شده توسط بارت ژان بودريار اصول بنا نهاده. است )Signs (هايكي از نشانه
هاي قلمرو اطالعات  در رابطه با پيشرفتاحتصر بهمورد پذيرش و تفصيل قرار داده و از آنها 

آنها راه . يابند مي يا ندهيفزاها اهميت  »نشانه«در اين شرايط،  .)374: 1380وبستر، ( كند ميبحث 
 اند حاكم بر زندگي اجتماعي ها نشانه. بخشند يمروند و به نظم جديد اجتماعي قوام د را ميخو

 ييها مكان مشابه در يوخو خلقامروزه ما با مردماني با  ، ديگرعبارت به. )265: 1390مشيرزاده، (
 با ما اكنون.  نداريمسروكار واحد و يكسان از نظر سبك زندگي هاي شيوهمحدود و بسته يا با 

ها  اما بخشي از اين ارتباط از طريق نشانه،بيگانگاني در تعامل هستيم كه با آنان ارتباط داريم
كند كه امروزه او بيان مي. ميكن يم زيادي دريافت يها اميپ واحد ةدر لحظ. گيرد ميصورت 

 اشباع ها هنشانآنچنان كه جامعه از . شودها هدايت مي از حضور نشانهوقفه يبزندگي در جريان 
   .)374: 1380وبستر، (شده است 

او علناً .  نه چيز ديگرواقعيت هستند و (simulations)ي سازها هيشب ها نشانهبه اعتقاد بودريار 
 مبين هيچ چيز غير از ها نشانهيعني . است (hyper- real)  واقعي- كند كه همه چيز فرا اعالم مي
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» ها پيشگامي وانموده «ةبودريار، در مقال .)376- 382 :1380وبستر، ( ، نيستندگذارند يمآنكه به نمايش 
 است كه امر يا گونه بهنمودها در دنياي معاصر ، تصاوير و بازها نشانه ة سلطگويد ميبه ما 

مرجع و علل عيني، ديگر وجود ندارد؛ بنابراين در نزد » حقيقت«واقعي در اساس محو شده، و 
 با امر واقع قابل تعويض نيست، بلكه گاه چيهرجع است كه  بدون ميا نشانهبودريار، وانموده 

ها يا نوعي   يعني ابعاد روشي وانمودهسازي شبيه با خودش قابل تعويض است؛ و صرفاً
اكنون اطالعات «: گويد ميبودريار . )Baudrillard,1994:6(بازنمايي غيرارجاعي و بدون مرجع 

بنابراين در . )Baudrillard,1983:95(»  است و معناي آن كم و كمتر شدهتر افزونافزون و 
تاجيك، ( هستيم رو روبهفراواقعيت با سيلي از تصاوير، كوهي از اطالعات و انبوهي از اميال 

1387( .  
 اشكال ة قبل به ما آموختند همها سال ژان بودريار و كه روالن بارتطور همانبنابراين 

 جدايي بين گونه هيچبنابراين .  استوارنداه نشانهارتباط مبتني بر مبناي توليد و مصرف 
بنابراين ويژگي تاريخي سيستم ارتباطي جديد كه . و نمايش نمادين وجود ندارد» واقعيت«

 ارتباط، از ارتباط مكتوب گرفته تا ارتباط چند هاي شيوه ةپيرامون يكپارچگي الكترونيكي هم
به .  ايجاد مجاز واقعي است بلكه،حسي سازمان يافته است، القاي واقعيت مجازي نيست

اين  .)431: 1380كاستلز،( شود مي مجازي ادراك يا گونه بهتوان گفت كه كل واقعيت تعبيري مي
 در متني از تصاوير كامالً)  نمادين مردم-وجود مادي(سيستمي است كه در آن خود واقعيت 

       فحه ظاهر چيزهايي كه روي صنما غرق شده است كه در آنمجازي و در جهاني واقع
شد، بلكه خود به تجربه تبديل  مي فقط تصاويري نيستند كه از طريق آنها منتقل ،شوندمي
 فراگير، متنوع و قدر آنشود، چون اين رسانه هر نوع پيامي در رسانه محصور مي. شوند مي

ذب  جاي چندرسانه آدمي را در يك متن ة گذشته، حال و آيندة است كه كل تجربپذير انعطاف
  .)432: همان(كند مي
  
  هاي قدرت و پادقدرت شبكهكاستلز و . 2. 2

 هاي حوزه او. شودمي تلقي ويژه انديشمندي شده، مطرح پردازاننظريه بين مانوئل كاستلز در

 اجتماعي، هاي جنبشمجازي،  فضاي مطالعات سازماني، مطالعات شهري، شناسي جامعه

 تحليل يك اساس اين بر كرده، و مطالعه هم كنار در را سياسي اقتصاد و فرهنگ شناسي جامعه

 كاستلز، كليدي هاي ايده .دهددست مي به امروز ةشد اي رسانه ةپيچيد جهان از اي رشته بين

 با كاستلز .) (Bell, 2007: 59,69,78است  مجازي واقعيت و ها جريان فضاي ،اي شبكه جامعة

 حوزة و قدرت است، آورده پديد اطالعات اطات وارتب نوين هاي فناوري كه تغييراتي بر تأكيد

اي   شبكهةاو در تعريف جامع. كند مي تحليل اي شبكه نظرية جامعة قالب در را ها شبكه كاركرد
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هاي  ها از جريان قدرت جريان«كند كه در آن  اي و آثار اجتماعي آن آغاز مي از منطق شبكه
ها،  يايي هر شبكه در برابر ديگر شبكهغيبت يا حضور در شبكه و پو. گيرد قدرت پيشي مي

توان آن را  اي كه به اين ترتيب مي  جامعه؛منابع حياتي سلطه و تغيير در جامعة ما هستند
» اي ناميد كه ويژگي آن برتري ريخت اجتماعي بر كنش اجتماعي است  جامعة شبكهيدرست به
  .)543 :1384كاستلز، (

. دهد افزايش ميهاي مكاني و زماني  بر محدوديت اطالعات توان آدمي را در غلبه فناوري
در تحليل مكان، كاستلز اعتقاد دارد كه ما از فضاهاي قديمي ايستاي يكنواخت با هويت ثابت 

   .)475ـ 483: 1380كاستلز،(ايم ها شده خارج شده و وارد فضاي جريانيبعد تك ةو كارويژ
ن سه گونه هويت بيكاستلز . گويد  مي آن سخنةكاستلز با پرداختن به مفهوم هويت دربار 

او در تعريف . دار بخش، هويت مقاومت و هويت برنامه هويت مشروعيت: شود تفاوت قائل مي
شود كه در اوضاع و احوال   ايجاد مييكنشگراناين هويت به دست «: گويد هويت مقاومت مي

 يا داغ ننگ بر آن زده شود ارزش دانسته مي  بيهيا شرايطي قرار دارند كه از طرف منطق سلط
هاي هويتي  مشي در توضيح خود دربارة ظهور خط كه كالهونطور همانروي   از همين. شود مي

 است سنگرهايي براي مقاومت و بقا بر مبناي اصول متفاوت يا متضاد با اصول كردهمطرح 
  . )25: همان( »شود مورد حمايت نهادهاي جامعه ساخته مي

 ةهاي مبتني بر هويت مقاومت متأثر از ديدگاه او دربار ي فرهنگگير نگاه كاستلز به شكل
 خاص طور بهتوان در علوم سياسي  هاست كه بروز آنها را مي شدن فضاي جريان  مردمي
مكاني  زمان و بي هاي نوين ارتباطي از طريق امكانات بي  از اين منظر فناوري.جو كردو جست

دهند، همواره به  سي، فرهنگي و اجتماعي قرار ميكه در اختيار باورها و عقايد مختلف سيا
 ياز منظرها.  است  كمك كرده هاي مقاومت در برابر جريان قدرت و سلطه تقويت جريان

 شده جادي پوشاندن فاصله اي براي از فناورتي اقليها  گروهيبردار  فاصله و بهرهني ايگوناگون
اي   شبكهةرساخت هويت مقاومت در جامعكاستلز با اشاره به ب . قرار گرفته استيمورد بررس

  جمعي، از مفهوم جديدي به نام ارتباطكه هم ناشي از ارتباطات است و هم متكي به آن
هاي افقي   شبكهة مفهومي كه ناشي از توسع؛كند ياد مي (Mass Self- Communication)ز انگيخود

هاي مقاومت   پيوند با جريان ارتباطاتي كه به لحاظ اجتماعي در؛و تعاملي در ارتباطات است
هاي اينترنتي ارتباط در واقع بيانگر  صورت  به هاي مشاركتي تمايل روزافزون رسانه. است

نوعي 	انگيز خود جمعيارتباط. شده است پيدايش شكل جديدي از ارتباطات اجتماعي
نتي پيام خود را هاي رايانه به رايانه و ارتباط اينتر ارتباطات جمعي است كه با استفاده از شبكه

»  مدلي-چند«اين نوع جديد از ارتباطات همچنين . رساند به انبوهي از مخاطبان بالقوه مي
توان آن را به هر صورت دلخواه   زيرا محتواي آن ديجيتالي است و به همين دليل مي،است
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زين در بر دو ويژگي باال ارتباطات خودگ عالوه. سيم پخش كرد هاي بي درآورد و از طريق شبكه
در دريافت توسط  و ) (Self-Directedگردان- ، در پخش خود)Self-Generated (توليد- محتوا خود
  .)Castells, 2007(شود  مي Self- Selected)( انتخاب- جمع خود

پردازد، چيزي كه در هر   كاستلز به پادقدرت يا جريان مقاومت ميدر اينجاست كه
به باور كاستلز ارتباطات . گيرد  قدرت شكل ميةشد نهيادنهاي براي به نقد كشيدن روابط  جامعه

هاي اعتراضي  هاي اجتماعي و جريان العاده براي جنبش اي خارق خودگزين به پيدايش رسانه
 هاي روش آن به استقالل دست يابند و در مقابل نهادهاي جامعه با ةواسط بهشوند تا  منجر مي

  .(Ibid) خود بايستند
شده در حقيقت هم مجراي ورود ما به  متفكران مطرح و نظران صاحب يمباحث و آرا

بنابراين  . دارندبر عهده از فرضيات مقاله را نظريمسئوليت پشتيباني بحث خواهد بود و هم 
 2 از وب يا گونه مجازي كه  اجتماعيهاي شبكهو  ها رسانهشايد بتوان گفت كه عصر 

 اطالعات ة حاكميت و سلطةعرص ليوتار ، عصري است كه به تعبيرشوند يممحسوب 
؛ رديگ يم فرا همه جاي جهان را آور سرسام خواهد شد، اطالعات با سرعت تر افزون روز روزبه

عصري . است» خواهانه تماميت«هاي و عصر رهايي از وسوسه» توصيفات كالن«عصر شكست 
 گفت توان ميي به تعبير. شود، همواره مجازي است واقعيتي كه درك ميبودرياركه به تعبير 

ها، امكان كنشگري و فعاليت اين رسانه. شود مجازي ادراك مييا گونه بهكه كل واقعيت 
 يده شكل و فردي تسهيل كرده است و افراد از آنها براي يردولتيغواسطه را براي كنشگران بال

  بنابراين. كنندو سياسي خود استفاده مي به ساختارهاي اجتماعي
 ،مدرن پست ةرسان يك عنوان به )هاي اجتماعي مجازي آن رسانهعتب بهو (اينترنت  -

 يافته غلبه زمان و مكان بر امروز انسان .است ذهني جغرافياي در هافاصله مرگ گرتداعي
 در شديد ييتمركزگرا آن و شوندمي شنيده حاال شدندنمي شنيده كه صداهايي؛ است
چالش  به مدرن پست و ديجيتالي هايرسانه در شديدتري ييتمركززدا با سنتي حاكم هاي رسانه
  .است شده كشيده
ي نوين ها يفناور حول همين امروزه، كند مي پاد قدرت كه كاستلز از آن ياد هاي شبكه -

 .اند اطالعاتي شكل گرفته

 ةاند، رابطهاي اجتماعي آن را تسهيل كردهها و شبكهايجاد استقالل ارتباطي كه رسانه -
كند كه خود عاملي كليدي در تسهيل اد استقالل اجتماعي و سياسي پيدا ميمستقيم با ايج

 .دهد مي ارتباطي هاي سوژهتغييرات اجتماعي است و ابتكار عمل بيشتري به 
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  انتخابات رياست جمهوري دهمهاي اجتماعي مجازي و  رسانه. 3
ياست ايران، انتخابات  سةها بر عرص اين رسانهتأثير ترين برجستهگفت  توان ميبدون اغراق 

 ،بوك، يوتيوب هاي اجتماعي چون توييتر، فيسرياست جمهوري دهم بود كه در آن شبكه
اي تأثير و نقش برجستهدر فضاي مجازي و واقعي اجتماعي  هاي شبكه ساير  وها وبالگ
  .داشتند

 در ميان طبقات متوسط باالي شهري 1371 در سال رواج آنبرخالف ماهواره كه 
وص در تهران بود، اينترنت از فضاي دانشگاهي، تجاري و اداري در ايران آغاز شد خص هب
)Rahimi, 2008: 38( .مجازي اجتماعي هاي رسانه از ايراني كاربران پرشتاب و فزاينده استقبال  - 
 اجتماعي هاي رسانه .است ناپذير انكار-مجازي فضاي در موجود هاي محدوديت وجود با

 يگذار هيسرما فني يا ةاري ابزاري هستند كه استفاده از آن به مهارت ويژ ساختطور بهمجازي 
 ةتواند با سرماييب هر شهروند يا گروه اجتماعي ميبه اين ترت.  توجه نياز نداردشاياناقتصادي 

 اجتماعي اوركات يكي از ةشبك .خواهي در فضاي عمومي را بردارد اندك قدم اوليه براي سهم
مجازي جمعيت زيادي از ايرانياني شد كه بسياري از آن دانشجويان اولين نقاط تالقي 

نويسي نيز   جديد وبالگة از پديدسرعت به اجتماعي ةاين طبق.  مختلف بودنديها دانشگاه
در كنار ( آنكه جوان بودن ميانگين جمعيتي جامعه ژهيو به ؛و بر آن مسلط شدندند استقبال كرد
 در رو ازاين .ديافزا يم اجتماعي مجازي هاي رسانه راتيثتأ، بر دامنه و شدت )ساير عوامل

 اين ابزار جديد را به سرعت به جوان ايراني ة اجتماعي طبقةهاي بعد با ظهور هر شبكسال
اي متشكل از  مجموعه .)Hashem and Najjar, 2010(  مجازي خود اضافه كردابزار جعبه

ها و همچنين  سايت وبهاي اجتماعي و  بكه و ساير شاينستاگرام، تلگراميتر، ي، توبوك سيف
) المللي در سطح داخلي و بين(رساني   براي برقراري ارتباط و اطالعمؤثري، امكانِ ها وبالگ

   .براي كاربران ايراني ايجاد كرده است
 شكل گرفتن ،چيزي كه به بخش جوان و پوياي جامعه توان جديدي بخشيدهدر اين ميان 

يا شهروندي ) زن يتيسدر برابر  ()(Netizenن نتيز است كه به آن ايدنياي مجازي و شبكه
 با سرعت برق و باد به همه ها نوشته جديد خبرها، تفسيرها و فضايدر . نديگو يممجازي هم 

 ةد نقش پدرخواندتوان مي و دولت مانند گذشته نرسند يم و به همه كس يابند ميجا راه 
 چه چيزي را مردم بايد بدانند و از چه چيزي نبايد فتگر يمپرقدرتي را بازي كند كه تصميم 

 كه شود مي يا جامعهذهنيت جديد   متوسطةبدين گونه ميل زيستن چون طبق. آگاه شوند
شناسي انفعالي پيشين غلبه   بر روان ود كنار بگذاردتوان مي و بندهاي هميشگي خود را ها ترس
 .)Khosrokhavar, 2012:79(كند 



  
   1395 پاييز ،3 شمارة، 46 ةدور ، فصلنامه سياست                                                                562

طلبان و هم نافيان هم طرفداران وضع موجود و هم اصالح اين است كه نكتة شايان توجه
 و سرعت كم وجود اينترنت باايران . گيرند بهره ميي مجازيراديكال جمهوري اسالمي از فضا

در اين روند، . فيلترينگ شديد، فضاي سايبري بسيار فعال و پركاري را از خود نشان داده است
ار ارتباط اجتماعي زودگذر و دو يا چندنفره، چت، مطرح شده و  ابزعنوان بهاينترنت نخست 

 مانند اجتماعي هاي شبكهدر همين حين . شدنويسي، استفاده  سپس براي انتشار عمومي، وبالگ
 كاربران ايراني را به هم ة چت و توليد مطلب، اين دو عالقة ادغام ايدو باالترين با بوك سيف

ي اين فرايند ايجاد فضايي اجتماعي بود كه در آن سرعت يكي از دستاوردها. مرتبط كردند
 مختلفي با يها هيالبر اين، اين فضا از  عالوه.  سنتي استهاي رسانهتر از يشبازخورد بسيار ب

نويس كه مطلبي تحليلي نوشته  براي مثال يك وبالگ.  متفاوت برخوردار استيها فيتعر
بوك را نيز به   اجتماعي خود روي فيسةشبكبوك   با اتصال خوراك وبالگ خود به فيس،است

  .(Brian , 2010) كند ميخوانندگان وبالگش اضافه 
 ،تيراژ هاي محدود و كمروزنامه، ايران تلويزيون و راديويي رسمي، ايدئولوژيك و دولتي

سرعت و اينترنت در ايران كم. اي انقالبي و راديكال و برانداز خارجي داردهاي ماهوارهشبكه
اي را سابقه بية سياست سايبر تجربة اين مباحث ايران در عرصة همبا وجود. ترشده استفيل

الين را به  محدود و آفمجازيدر انتخابات دهم رياست جمهوري تجربه كرد كه فضاي 
سابقه اي تبديل كرد، كه در ادبيات سياسي بيمندي دولتي كنشگري و اعتراض مدني و حكومت

سابقه در تاريخ ايران و جهان در ادبيات  عطفي بيةهم در ايران نقطرياست جمهوري د. بود
  . استسياسي فضاي سايبر ايران 

دهند،  گوناگون نشان مييها يآزاد صورت بهدر سطح شهروندان كه كنش سياسي خود را 
 راديكال آزادي در قالب يها امكانمجازي   اجتماعيهاي رسانهبا وارد شدن به عصر 

در انتخابات رياست جمهوري دهم از . شود مدني پيدا ميةك جديد در جامعهاي سب اعتراض
توسط   يد يو ي و ديد ي سبصورت نامزدها يها ي سخنران وهاكليپل، ابتدا نمودارها، جداو

ها را به ها بحثروم  فعال شده بودند و چتشدت بهها  كلوپ.شد پخش مين آنهاطرفدارا
 كلوپ ايرانيان با پانصد هزار عضو و صد هزار عضو فعال .دادندسمت سياسي شدن سوق مي

 و امكان ارسال به ها كردن و داغ يخبررساناز .  انتخابات شكل دادةامكانات زيادي را در دور
 امكانات چت و بحث عمومي كه طور نيهمهاي كاربران و  صفحهةدوستان تا وبالگ شدن هم

 .داد و سرگرمي به سمت سياست سوق ميزطنها را از شكل عشقي، اجتماعي، فضاي كلوپ
 بسيار ها وبالگ.  روي اينترنت قابل دريافت شداف يد يپ صورت بهاي نامزدها هاي برنامهفايل

 ادامه ها وبالگفعال بودند و حتي در زمان فيلتر شدن و سرعت كم اينترنت زندگي سياسي در 
  .شدميها از اين طريق منتقل داشت و خبرها و تفسيرها و عكس
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سايت .  جديدي شكل گرفتيافزار نرماما در انتخابات دهم رياست جمهوري امكانات 
باالترين . داشت »باالترين«خبري گويا لينكي پرطرفدار با سي هزار كاربر را بر روي خود به نام 

 به سايت ،آمد ميباالزياد، در اثر كليك خوردن خبرها گذاشتند و با اعضايي كه خبر مي
 خبرهاي داغ صورت به خبرها را لحظه به لحظه بدل شد كه يا نندهيپرببسيار   سياسيةروزمر
توييتر همان سيستم پيامك بود، با صدوچهل كاراكتر و با امكانات زيادتر كه . كردمي منتشر

ترين ايران اصلي. رسانداي و متصاعدي مي پيام به دوستان زياد و خوشهصورت بهخبرها را 
ياب و ي دوستابوك رسانه فيس. )1388 آذر 27 شهرزاد نيوز،( بود 2009در سال موضوع توييتر 
كرد و به اي بود كه با امنيت باال عكس، فيلم، نوشتار و تحليل را منتشر ميسايت شخصي

 قرار نوزدهم ةاين سايت شانزده ميليون كاربر داشت كه ايران در رتب. گذاشتاشتراك مي
در جنبش اعتراضي كاربرد وسيعي داشت و در  2وب ديد مبتني بر  اين امكانات جةهم. داشت

اينكه در كجا تجمع شود و چه شعارهايي . بسيار مؤثر بودبازنمايي كردن امر سياسي در ايران 
 روي اين لحظه به لحظه خودجوش، انتقادي و صورت به ،داده شود و مواضع چگونه بيان شود

اي  ماهوارهةاز سوي ديگر در خارج از مرزها شبك. )1391المي، كواكبيان و اس(شد ها منتقل ميسايت
 ايران انعكاس يمايصداوسبدون راهبرد هدايت مستقيم در پي انعكاس تصويري بود كه در 

اي بدل  لحظهنگاران روزنامه -شهروندان با در دست داشتن موبايل به شهروند. كردپيدا نمي
شده بود كه   تصويرية رسانوبيوتي. گذاشتندشدند، كه هيچ رويدادي را بدون انعكاس نمي

. كرد آن را فراهم ميةكرد و امكان پخش گستردها را روي خود ثبت ميتصاوير و فيلم
براي اولين بار . يافت ميها ادامه  جزئي و مورد به مورد سايتييراهنما باها ديوارنويسي

 يرأ سؤال آخر بدون ديدن ة از طريق پيامك به گزين90 ة ميليوني در برنامصورت بههروندان ش
. كردند حمايت مييروزرسان بهبوك و توييتر با خبررساني و اعتراضات اوليه را فيس. دادند
ها، موبايل. عهده داشت  كار نمايش و بازنمايي تصويري را بهيس يب يبي چون هاي رسانه

 كار پخش اين اخبار را به طبقات يد يو يددي و  ديجيتالي را ايجاد كردند و سيشهروندان 
. كردهاي خبري همانند باالترين و زمانه ساعت به ساعت تغيير پيدا ميسايت. پايين پذيرفتند

هاي اجتماعي مجازي در سازماندهي و شبكهها و رسانه اينكه در جريان اعتراضات ة مهمنكت
 بود كه حتي حدي به هاي اين شبكهرگذاريتأث .نقش اساسي داشتندگزارش اعتراضات 

بر اين،   عالوه ).1394، مرداد مقدم  احمدي(  اذعان كردند هم به نقش و تأثير آنوقت اندركاراندست
روند حوادث نشان داده است كه توييتر و ايميل قابليت ايجاد ارتباط بين كنشگران در حين رخ 

در برابر اين . را براي كاربران ايراني قطع كردجي ميل  ايران دسترسي به .دادن وقايع را دارند
ودوم  گوگل ارث در بيست .گوگل ترنسليت امكان ترجمه را براي زبان فارسي ايجاد كرد اقدام

  .هاي خالي ميدان آزادي را نشان داد گوشهطور نيهمبهمن صف اتوبوس و 
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 مدني و ةجامعبخشي از م در مقابل اعتراض دولت ايران در انتخابات رياست جمهوري ده
 متوسط كه از لحاظ فرهنگي متوسط به باال و از لحاظ اقتصادي معلق و متوسط به پايين ةطبق

ابزار نوين از ماهواره تا اينترنت و موبايل بازنمايي سياسي ايران را جهاني . بودند، قرار گرفت
و  اطالعاتي ابزارهاي استفاده از تمام دولت براي جلوگيري از تشديد اين جريان با. كرد

كاران  در ابتدا شعرها و نمادهاي محافظه. )88  خرداد30 ،سيبيبي(تكنولوژيك به كنترل آن پرداخت 
ة ترين دستگاه ايدئولوژيك دولت، رسانعمده. شد پخش ميها وبالگها و سايتاز طريق وب

اي و حتي شايعات انتخابات  رسانهها و خبرهايموبايل كه در موج جوك.  بودمايصداوس
ها از ، موبايلها فرداي شمارش آرا و شروع اعتراض.  در شب انتخابات قطع شدكاربرد داشت،

هاي خبرها و جوك. هاي درگيري و تجمع و اعتراض قطع شد  در مكانخصوص به ،كار افتادند
. دشدارا بود، حاكم  عمومي را ةهايي كه ماهيت حوزسياسي كم شد و جوي امنيتي بر پيام

  وهاي آمريكايي سنگين داخلي و خارجي پارازيت را پذيرفت و شبكهةدولت همچنين هزين
 را با پارازيت دچار اختالل كرد تا آنجا كه مديران شبكه يس يب يب خصوص بهاروپايي سياسي 

 وبالگ دولت ايران ارتش سايبري را ايجاد كرد كه حدود صد سايت و. از ايران شكايت كردند
، توييتر، زمانه، باالترين و غيره در اين راستا جاي بوك ، فيسوبيوتيحمله به . ك كردندحرا 
هاي خبري خارجي  و سايتها وبالگ و خواندن سر زدنجرم اينترنتي تعريف شد و . گيرندمي
از سوي .  جرم تعريف شد و استفاده از فيلترشكن نيز در اين راستا قرار گرفتيررسميغو 
هاي واالترين، حقيقت، رجانيوز، گرداب، فارس و غيره هر يك مدل ها و وبالگيگر سايتد

ميل و   جيبراي مدتي سيستم. دادندانجام مي سايبر ةمندي را در صحنكاري حكومتمحافظه
بنابراين در . )1391كواكبيان و اسالمي، (اندازي شد  ايميل ملي راهةسايت گويا فيلتر شدند و سامان

 مندي با پارازيت، فيلتر، حك كردن و برخوردهاي فيزيكي و سلبي وجه حكومت نمونه، اين
 اجتماعي پرداخته يها شبكهكنشگري و مصاديقي از آن در   ديگري ازةدر ادامه به نمون. بود
  . شود مي

  
  شهريهاي و كارناوالهاي اجتماعي مجازي  رسانه .4

كارناوالي شكلي از رفتار اجتماعي در فضاي  صورت به كه  موردي ديگر، حركتي استةمطالع
 خزبازي در پارك پرديسان ، آبپاشي در پارك آب و آتشيبوك سيفقرار . مجازي و واقعي است

 تا رسد يمنظر  به. است اين شمار از ها  هشتاديةده  قرار اينستاگرامي و تلگراميراًياخ و تهران
 نمودهايي از واقعيات سانب در آنها توان مي خودانگيخته و محدودند، ها حركتجايي كه اين 

نگريست؛ در اين صورت فارغ از اينكه تا چه حد  ناهمگون جامعه در سير نامتقارن حيات آن



  
 565         ...                                                هاي اجتماعي مجازي و عرصة سياست در ايرانرسانه

، بايد آنها را همچون مضمونشانداشته باشيم و فارغ از نوع نگاه ما به شكل و  همدلي با آنها
  .يابند ميت جامعه اهميتي تحليلي در ساحكه   خام تجربي تلقي كرديها داده

 درصد باالي جمعيت رغم به كه شهرها دهند ينم مجالي محدودشدهفضاهاي عمومي  
 يها هيالدر » ناظر كبير«حضور .  طراوت و شادي باشندةدهند بازتابجوان به همان سهم نيز 

 و سازد يم سياسي و اجتماعي را دشوار يها حوزهزيست فردي و اجتماعي، تمايزگذاري بين 
 يبند صورتبا چنين . گرداند يم كنش سياسي را ناممكن ة تعريفي دقيق از محدودة ارائرو نازاي

در ( هنجاري يها تيمحدوداز واقعيت، هر گونه سركشي و مقاومت فردي يا جمعي عليه اين 
 است هنجارهاي حاكم، بخشي از روند مقاومت با ) شهروندانة روزمرياجتماعپيوند با زيست 
   . جايگاه آن اغراق كردة از كنشي سياسي است؛ اما نبايد دربارييها هيسوجد و بدين معنا وا

 رشد امكانات ارتباطي جديد قابل تصور است كه در مواردي هم ةواسط بهدر اين ميان 
 يها يانجيميا ساير  (، اينستاگرام و تلگرامبوك  فيسمانندبخشي از جوانان در فضاي مجازي 

 انرژي و فشار ة و نيازهاي فردي آنها به تخليكنند ميا پيدا همديگر ر)  اجتماعييررسميغ
 موارد مانندد مازادي بيروني توان مي كه دشو يم جمعي ادغام و تشديد ةمازاد، در يك انگيز

  . مورد بحث ما داشته باشد
 فضاي در اجتماعي هايشبكهاين قرارها از آنجا آغاز شد كه گروهي از جوانان عضو 

، هفتم  قبلي تصميم گرفتند كه روز جمعهيزير برنامهبا ، »بوك فيس «خصوص به مجازي
در پارك آب و آتش تهران، حضور يابند و » يپاش آب« براي برپايي جشن 1390 مردادماه

آنها در ساعتي مقرر به پارك رفتند و حركتي كارناوالي را آغاز . دهند» كمپين« تشكيل ينوع به
 به شكل پاش آب يها تفنگبا ) پسر و دختر( جوانان كردند، به اين صورت كه تعدادي از

جمعي شروع به خيس كردن همديگر كردند، تا آنكه با برخورد پليس و مأموران انتظامات و 
  .دندشقطع كردن آب و برق پارك در ساعات پاياني شب متفرق 

  اجتماعية، گروهي ديگر از اعضاي اين شبكيبوك سيفدر همين روز و پس از اين قرار 
. در پارك پرديسان تهران خود را آماده كردند» خزبازي«براي برپايي كارناوالي ديگر با عنوان 

 كه مطابق مد روز و عرف متداول جامعه نبود و با به تمسخر گرفتن ييها لباسآنها با پوشيدن 
 ديگر از اين هاي نمونه. جاري، اين تجمع تفريحي و هنجارشكنانه را ترتيب دادنديها سنت

مقابل پاساژ  ها  هشتاديةتجمع ده  و كرجنيزم رانيادر پارك  1392 رماهيتها را در ارناوالك
  .شاهد بوديم 1395 خردادماهدر  » تهراننگيتيم «عنوان اب تهران كوروش
هاي اجتماعي در شبكهموارد،  اين در آن خاستگاه كه هاحركت اين نوع بررسي براي

جا  بودند، مجازي اجتماعي هايشبكه اين عضو ايراني جوانان آن كنشگران وفضاي مجازي 
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 و اديب فيلسوف، )Mikhail Mikhailovich Bakhtin( باختين ميخائيلويچ ميخائيل ديدگاه از دارد
  .گرفت بهره روس شناس فرهنگ

كتاب  در  او.دانندمي بيستم قرن انپرداز نظريه نيتر بزرگ از يكي را باختين محققان برخي
   نشان رنسانس، كارناوالى فرهنگ بررسي  با)(Rabelais and His Worldو ا اىدني و رابله
   و افراد ميان حصارهاى و مراتبى سلسله تمايزاتة هم چگونه هاكارناوال كه دهدمي

 عليه جريان ينوع به و ندآورد ميدر موقتى تعليق حالت به را معمولى زندگى هاىممنوعيت

 است پرداخته تقابلي به باختين دارد، تأكيد آن بر نيز تودوروفنكه چنا. رنديگ يم ركا  به قدرت

 رابله رد چنانكه. است» رسمي فرهنگ و عاميانه فرهنگ بين فرهنگي و يشناخت انسانتقابل «كه 

كند مي ياد» شوخي و خنده فرهنگ و جدي فرهنگ در تقابل«عنوان  با آن از تر حيصر به شكل
  .)152: 1377تودوروف، (

 قرار هم تقابل در كه داشت فرهنگ وجود نوع دو گذشته همواره تاريخ او در ظرن در
 و مردمي گوييو گفت غيررسمي گويو واقع، گفت در. )همان( غيررسمي و رسمي: گرفتند مي

. پردازندمي همسطح تعاملي به گوو طرفين گفت حاكم، و مسلط سوژة بدون كه است عاميانه
 رسند،مي خود اوج به كارناوال طنز و همچون ها نييآ و اسممر از برخي در گوهاو گفت اين
 به گوو گفت مقابل در و حداقل به اجتماعي سانسورهاي و بنديسطح كارناوال و طنز در زيرا

 كه در ابدي يم و مردمي فرصت يررسميغ ادبيات ،در كارناوال. )1387نامورمطلق، (رسد مي حداكثر
، رخنه كند شود ميبازتوليد  وسط ساختارها و قوانين رسميمتن رسمي و هنجارمند جامعه كه ت

: متناقض است«در واقع طنز كارناوالي، .  مقاومت در مقابل آن خود را عرضه كندصورت بهو 
يك  در«باختين  نظر از. )1390، رمبارت( » و منتقدزيتمسخرآمهم شاد و لبريز از شعف است و هم 

سنت  ،كند  را ترسيم ميييجهان چندآوا  كارناوال يك.)1388، فكوهي( »برابرند هم با همه كارناوال
كارناوال يك چيز را به ما ياد خواهد داد جهان را نبايد از يك نظرگاه رسمي و ايدئولوژيك 

 نظر از .)1388بيات، (شود بينامتنيت آغاز مي .آيندشده به صحنه مي صداهاي ريز و خفه. نگريست

 عظيمى نمادين معمولى، قدرتة روزمر زندگى وقيح حتى و محسوس و خاكى يها تيفيك او

 مبين او و دنياى رابله كتاب .دارند رسمى فرهنگ» يبعد تك جديت«با  مبارزه براى

 و گويانه تك و گر سلطه ةسوژ مفهوم برانداختن براى باختين تالش ينتر عميق و نيتر گسترده
 و ذهن و ابژه، و سوژه  ميانةبينان هكوت دوئاليسمى بر كه است آن هستى شناختى هاىبنيان

  .)59-61: 1381گاردينر، (است  استوار فرهنگ و طبيعت و جسم،
، خنده و لجاجتي جمعي بود، شده موارد اشاره گفت توان مي شده با توجه به مباحث مطرح

يا شهروندان مجازي را » نت وندان«سو  بخش، از يك كه بدون هماهنگي با نهادهاي مشروعيت
 بازتاب داد؛ از سوي ديگر جسارت و خالقيت در به سخره گرفتن هنجارهاي حاكم ددر خو
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/ غيرمذهبي؛ زن/  مذهبيمانند( هويت و طبقه يةبر پا شده وضعمناسبات . به نمايش گذاشت را
 ساده به استهزا كشيده تيغا بهبا كنشي ارتباطي و ) فقير و غيره/ قرتي؛ غني/ مرد؛ متشخص

 ها نمايشگونه نيا گمان يب. آيدشمار مي  بهها تي رهايى از محدودحظاتاين لحظات، ل. شدند
، خواسته يا )در سطح هنجاري (يخواه تيتمامبه چالش گرفتن سبب  به) ي محدود و مقطعي(

 رسمي يها رسانه كه وقتي نجاستيادر . شونده شكلي از كنشي اعتراضي محسوب ميناخواست
 يها بخشبرخي از  (كنند ميدن خبر را نيز تا حدي دنبال  و ملودرام كريساز انيجركشور كه 

 و خزبازي جمعي در پارك را، با ماهيت ها دنيپاش و آب ها دنيدو و ها خنده، )خبري سيما
 مسلط هنجارهاي زيآم مخاطره يها ابژه و از مجموعه )1392خانيكي و بصيريان، (بيشتر سياسي 

 ترسيم در نبايد كه است ضروري نيز نكته اين به توجه اين، وجود با. دهند يم نمايش

 اغراق، نيز كنش از برآمده رويداد قبيل اين جايگاه و قدرت، گفتمان با متعارض يها محدوده

 . كرد
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شتر  جديد اينترنتي، بيفناوريگذاري ايران در بعد با توجه به مطالبي كه مطرح شد سياست
در ايران . )1391كواكبيان و اسالمي، ( برخوردي مكانيكي و ايدئولوژيك در عصر اطالعات است

هاي اعالمي و اعمالي در  گيري در اين حوزه، سياست دليل كثرت مراجع و نهادهاي تصميم به
اي در اين  اندركاران وقت، و از وحدت رويه  بر مبناي سليقه و ميل دستاغلبفضاي مجازي 

گذاري در  هرچند به لحاظ تاريخي، اولين گام در راستاي سياست. برخوردار نبوده استمسير 
 هاي شبكه بخش در نظام كلي هاي سياست«با تنظيم  ،1377 مهرماه فضاي مجازي در يازدهم

 معظم توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و ابالغ آن توسط رهبر »اي رايانه رساني اطالع
هاي مجلس شوراي اسالمي  ، اما بنابر گزارش مركز پژوهشفتانجام گر اسالمي انقالب

 وقت جمهور سيرئ (خاتمي محمد به 1380 خرداد ها را در ، مقام رهبري اين سياست)1380(
 به مربوط قوانين تصويب به فرهنگي انقالب عالي شوراي پس از آن .، ابالغ كردند)ايران

 ضوابط و مقررات «عنوان با وباتيمص مجموع در كه پرداخت فيلترينگ جمله از اينترنت
 خدمات تأمين هاي شركت بر نظارت و  فيلترينگمسئلة به »اي رايانه و رساني اطالع هاي شبكه

. گرفت قرار توجه مورد جدي صورت به فيلترينگ 1381 سال در. شد پرداخته اينترنتي
 و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ةنمايند اطالعات، وزارت ةنمايند شامل نفره سه اي كميته
  شوراية دبيرخانةنمايند. شد تشكيل اينترنت وضعيت به رسيدگي براي مايصداوس ةنمايند
. پيوستند كميته اين به هابعد ديگر، عضو دو عنوان به اسالمي تبليغات سازمان ةنمايند و اسالمي

 تخدما تأمين هاي شركت به را ممنوعه تيهزار سا 111 فهرست شروع براي كميته اين
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 اجتماعي هاي شبكه فهرست 1جدول  .)1392هاي اينترنتي،  ستاد ساماندهي پايگاه(اعالم كرد  اينترنتي
  .اند دهد كه در ايران و برخي ديگر از كشورهاي جهان مسدود شده برتر را نشان مي

  
  د ان  اجتماعي مجازي برتر الكسا كه در ايران و برخي كشورها مسدود شدههاي شبكه فهرست .1جدول 

رتبه در الكسا 
  كشورهايي كه آن را   اجتماعيةرسان  )2016 ژوئن(

  اند  مسدود كرده»  كاملطور به«
  كشورهايي كه آن را

  اند  مسدود كرده»  موقتطور به«
  ايران، چين، ازبكستان،  يوتيوب   2

  ، تركمنستان1پاكستان
تايلند، مراكش، تركيه، ليبي، افغانستان، 

  روسيه، برزيل، امارات

ايران، چين، ازبكستان، كره شمالي،   بوك  يسف  3
  2، ونزوئالالنكا يسرمصر، تونس،   پاكستان، سوريه و بنگالدش

مولداوي، مصر، سوريه، تونس، هند،   ايران، چين، كره شمالي  توييتر  9
  3فرانسه، كره جنوبي، ونزوئال، تركيه

    ايران  رديت   27
    ايران  پينترست   33
    ، كره شماليايران، چين  ورد پرس   41
    ايران  تامبلر   44

ايران، كوبا، فيجي، قزاقستان، ميانمار،   بالگ اسپات  45
  روسيه، تركيه  پاكستان، چين، عربستان، ويتنام، يمن

ايران، كوبا، فيجي، قزاقستان، ميانمار،   بالگر   72
  روسيه، تركيه  پاكستان، چين، عربستان، ويتنام، يمن

چـت،    اسپيس، فرندفيد، هاي فايو، اوركـات، وي         ماي مانندهاي اجتماعي مجازي محبوب،       شبكهشايان توجه است كه برخي      * 
 در فهرسـت الكـسا در جـدول    100هـاي بـاالتر از    دليـل رتبـه   كه در زمان انجام اين پژوهش همگي در ايران فيلتر بودنـد، بـه           

  .)(alexa, 2016 ٤اند نيامده
  

اي  ، پس از تصويب قانون جرايم رايانهصالح حقوقي در كشور همچنين اولين مرجع ذي
اما پس از آن در اسفند . شود ، كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه محسوب مي)1388(

، شوراي عالي فضاي مجازي به فرمان مقام رهبري تشكيل و آغاز به كار كرد كه 1390
 2 دولشود؛ ج گذاري بر فضاي مجازي در كشور محسوب مي ترين شوراي سياست عالي

 هاي و رسانه)  اعمطور به(گذاري در خصوص اينترنت  با سياست ينوع به كه نهادهايي را
 .ند، به تفكيك برشمرده استا مرتبط ) اخصطور به( ايران مجازي در اجتماعي

 

                                                           
وب كرد و تنها محتواهـاي ناسـالم را مـسدود نگـاه داشـت               ، اقدام به بازگشايي يوتي    آميز فيلترينگ محتوايي    يتالبته پاكستان با آزمايش موفق     .1
)Phneah, 2013: online.( 

بـوك، تـوييتر و    هـاي اجتمـاعي فـيس     افزايش تظاهرات عليه حكومت سوسياليـست مـادورو، شـبكه        در پي ، دولت ونزوئال    2014 ة در فوري  .2
  ).BBC, 2014: online(اينستاگرام فيلتر شدند 

تجمـع  ييتر در يك     تو ي اجتماع ة در شبك  ريوز  نخست يكاناز فساد نزد  ي   صوت يها  ليفاو پس از انتشار     ) 2014 مارس(رجب طيب اردوغان     .3
 را  يـه  ترك يآنها قـدرت جمهـور    . يدگو ي چه م  يالملل  نيب ة جامع يست مهم ن  يم،كن ي م يلتر را ف  ييترتو:  گفته بود  يه ترك ي در استان بورسا   يانتخابات

 /http://irna.ir/fa/News/81095923: ك.براي توضيحات بيشتر، ن. ارس عملي شد م21يد؛ اين تهديد در خواهند د

 . استخراج شده است2016 ژوئن پايگاه الكسا در 100هاي زير  هاي اجتماعي مجازي، براساس رتبه ين فهرست از شبكها. 4

http://irna.ir/fa/News/81095923/
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  هاي اجتماعي مجازي در ايران   نهادهاي مرتبط با اينترنت و رسانه.2جدول 
هايي كه بيشتر نقش  نهاد  كنند  ميكنترلهايي كه بيشتر  نهاد  كنند  ميقانونگذارينهادهايي كه بيشتر 

  كننده دارند توزيع

 تبادل و توليد فضاي پليس  شوراي عالي فضاي مجازي
  )فتا(اطالعات 

  زيرساخت ارتباطات شركت

تعيين مصاديق محتواي ) كميته(كارگروه 
 ارتباطات و مقررات تنظيم سازمان  سايبري ارتش  مجرمانه

  يراديوي
  ايران مخابرات شركت  يافته سازمان ميجرا بررسي مركز  وري اطالعاتاسازمان فن

 اينترنت ملي ةتوسع مديريت مركز  - - - - - - - - - -  رساني اطالع عالي شوراي
  )متما(

  -  -  -  - - - - - - -   -  -  -  - - - - - - -  اطالعات فناوري عالي شوراي
 ياينترنت هاي پايگاه ساماندهي ستاد

  -  -  -  - - - - - - -  -  -  -  - - - - - - -  ايران

  )1393بصيريان جهرمي، (
  

  و گردشفيلترينگ در ايران مانع از انتشار كه جا دارد مطرح شود اين است كه يا نكته
 آن را فراچنگ دور زدن مختلف هايراهاخبار و اطالعات توسط كاربراني نشده است كه 

قهريه و  قواي از توانندمي هم هنوز ها دولت هرچند، .)Hashem and Najjar, 2010( اند آورده
 شبكه چندين از همزمان استفاده براي ييها راه كه زماني تا اما گيرند، حكومت مندي بهره

 از استفاده براي جانبه همه تالش و دولتي يها تيظرف از يريگ بهره دارد، وجود موازي راهبردي
  .ابدي ينم ياييپا و دوام چندان معموالً قدرت،
  
  نتيجه
 ة رسانةخصيص.  مسلط استها رسانهدر هر عصري يك رسانه بر ديگر  لوهان  مكبه نظر 

 هاي شبكه و ها رسانهاين بار .  نظم اجتماعي را به هم بزند استمسلط اين است كه قادر
 خود، فرد منحصربه يها يژگيوبا ها  رسانهاين . اند شده غالب زمانه ما ةاجتماعي مجازي، رسان
 شهروند معرفي عنوان بهكه خود را   تا زمانيدهند يم ارتباطي هاي سوژهابتكار عمل بيشتري به 

 مخاطبي به سمتدهند كه از مخاطبي منفعل نتيجه به شهروندان اين توانايي را مي در. كنند
  چشم و گوشةمثاب به خود واقع بهند توان ميشهروندان در عصر حاضر . فعال حركت كنند
 خود زيردستان را براي ناظر كبيراصحاب قدرت از بدو تاريخ نقش . جامعه عمل كنند

 مراتب بهتوانند ناظر بر اصحاب قدرت باشند؛ حداقل ، اما اين زيردستان اكنون مياند داشته
بديل ت بالقوه نگاران روزنامه - ما اكنون به شهروندةهم. بيشتر از آنچه پيش از اين بوده است

توانيم هر خطايي را از هر كسي در هر كجاي  مي،كه اگر تلفن همراه در دستمان باشد ميا شده
 كه مجازي اجتماعي يها رسانهكنترل .  جهاني بارگذاري كنيمهاي شبكه در ورافدنيا ضبط و 

 و ديگر اشكال ارتباطي ها رسانه از ساير تر مشكل بسيار ،شوند يم محسوب 2 وب از يا گونه
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 مستقيم با ايجاد استقالل اجتماعي و سياسي پيدا ةايجاد استقالل ارتباطي، رابط رو ازاين. است
  . است و سياسيكند كه خود عاملي كليدي در تسهيل تغييرات اجتماعيمي

 نشان از يك چرخش مهم دارد و آن اينكه در عصر اطالعات شددر مجموع آنچه بررسي 
 سياسي و اجتماعي اتگيري مناسب  در شكلرمؤث كنشگراني عنوان به  و افراداهميت شهروندان

 و سواد استفاده از آن  اطالعاتي كه دسترسي به فناوريهر جااهميت بسياري يافته است و 
ها  توان انتظار داشت كه تحوالت اجتماعي و سياسي نيز حول اين فناوري شكل بگيرد، مي

اندهي و ترويج عقايد و يابند و از امكانات وسيعي كه براي سام گيرند و بسط مي شكل مي
  .كنند  استفاده مي،ها وجود دارد ها در اين شبكه انديشه

داشته باشيم و فارغ  همدلي فارغ از اينكه تا چه حد با آنهاشده، همگي  مطرح هايمصداق
ارتباطاتي و  كيتيژئوپل در آشكار طور بهسو   از يك،مضمونشاناز نوع نگاه ما به شكل و 

 را مجازي  اجتماعيهاي شبكه گذارده شدند؛ از سوي ديگر كاركرد نمايش به فضاي مجازي
جسارت و خالقيت در به كشيدند و در نهايت  تصوير به  سياست،ةواقعي و عرص فضاي در

  .ندبه نمايش گذاشت  هنجارهاي حاكم را،استهزا كشيدن
ريع آنها  گوناگون و تسيها بحران موضوعات و يختگيآم درهمبا  در ايران امروزدر نتيجه 

 سياسي شدت بهفضاي عمومي ايران .  امور سياسي شده استة اطالعات همفناوريتوسط 
 از انتخابات رياست جمهوري دهم، امر پس .از سوي ديگر اين فضا مجازي شده است. است

تصور از واقعيت، جاي خود . سياسي در ايران در شكل مجازي خود امري بازنمايي شده است
 ة در جامعيو كنشگرهاي نوين اطالعاتي، قدرت فناوري ةواسط به .ستواقعيت را گرفته ا

 و همچنان شود ميروز بيشتر از قبل به سطح شهروندي و فردي نزديك  ايران هر
 در سطح قدرت دولتي است و اينها هنوز در جدال هستند و به منديحكومتگذاري  سياست

ايران در عصر   به تعبير بهتر.گذارند يم را به نمايش تعبير كاستلز جدال قدرت و پادقدرت
مندي با پارازيت، فيلتر، حك كردن و  اطالعات و در فضاي مجازي و واقعي وجه حكومت

مدني و ة در وجه جامع. برخوردهاي فيزيكي و سلبي نمايش حفظ قدرت را خلق كرده است
ن كامل خود در  به خرج كردها اسطوره و ها تيروا، فروپاشي كالن يصبر يبشهروندي نيز با 

ورزي خود را در   سياستگونه نياغايت كردن امر سياسي پرداختند كه  سطح جوهري به بي
 نوين يها انيجرها و حركت .دهد نشان ميشده، ، مانند مصاديق مطرحاشكال مختلف

 جديد و نمودهاي امر سياسي پسامدرن در ايران در حال بروز فناوريخودجوش با وسايل و 
  .كنند آنها را تسهيل و تسريع ميمجازي اجتماعي هاي شبكه و ها هرساناست كه 
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