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Abstract 
Since the introduction of cyberspace into human life, various ways have been 

suggested for regulating it. In this context, self-regulation, in the sense of private 

regulation and decentralized law-making, has come to fore as an efficient way for 

managing the online world. This approach, as a function of the libertarian discourse, 

views national legislation ineffective in regulating the cyberspace. But the 

theoretical framework of this kind of self-regulation and its strengths and 

weaknesses are open to debate. This study, using a descriptive-analytical approach, 

considers the architecture of cyberspace to be a systematic link between different 

layers, issues, and actors, and as such a new frontier. Given this feature, self-

regulation can be an efficient way of regulating not just the various layers and issues 

of the cyberspace but also its physical and infrastructure issues. 
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 چکیده

 مندساازی نظامهای گوناگونی در خصوص از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشر، تاکنون شیوه
گاااری  دهای خصویای و مراررا    که به دستور. در این میان خودتنظیمی است شدهآن مطرح 

اسات. ایان    عنوان روشی کارا مورد توجه حروقادانان قارار گرفتاه   د، بهشوغیرمتمرکز تعبیر می
گااری ملی را بارای  مرررا  ة، شیواستانگاری فضای سایبر رویکرد که تابعی از گفتمان جدایی

تباا  میاان خاودتنظیمی و فضاای     پرسا  جادی در ار  »داند. مد میاتنظیم فضای سایبر ناکار
های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر چه بوده و چه نرا  قو  و سایبر آن است که چارچوب
تحلیلی، معمااری  -رو با کاربست روش توییفیپژوه  پی  .«؟استضعفی بر آن شیوه مترتب 

و آن را  دانساته گون ها، مسائل و باازیگران گوناا  مند الیهفضای سایبر را برخاسته از ارتبا  نظام
توان خاودتنظیمی  . با توجه به این مشخصه میاست آوردهشمار ای نو بهمرزی جدید و محدوده

بلکاه در ماوارد زیرسااختی و     ،هاا و مساائل  گااری نه تمامی الیاه مد در مرررا اای کاررا شیوه
 د. کرگرایانه محسوب ویژه اعمال تصدیفیزیکال به
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 مقدمه

حاکمیت وستفالیایی  ،(linton, 2016: 3) کنندفضای سایبر که از آن به بعد پنجم قدر  یاد می
کاه پیشاتر از   را قاوانین   اجرایالشعاع خود قرار داده و وضع، تصویب و الزام به ها را تحتدولت

داد. تنوع و تکثر بازیگران  در محاق قرارشد، های ملی انجام و اجبار میها و حاکمیتسوی دولت
ای گااری ملی را نداشت و تمایل به کاربسات شایوه  دخیل در فضای سایبر، تاب تحمل مرررا 

 فضایی ةمنزلهایی چون فضای سایبر بهبر این طرح دیدگاه. عالوهیافتگری شد  دیگر از تنظیم
بار شاد  ایان ترییار و      ،هاستمرزی جدید در روابط میان افراد و دولت نو و مسترل که بیانگر

و فرایناد   شداز ظهور پدیده، تدوین می پسیعنی  ،مطالبه افزود. قانون همواره امری پسینی بود
کارد. اماا ترییارا  ساریع تکنولوویا  و      تطور و تحول خود را به موازا  تحول پدیده طی مای 

سااب    ةگاااری باه شایو   اطی این قاعده را بر هم زد و دیگر مرررا های اطالعاتی و ارتبفناوری
گاااری و تنظایم فضاای    داشت تا موضوع قاعاده  آن برمتخصصان را  مسئلهکارایی نداشت. این 

 مندسازینظامکلی سه رویکرد عمده در خصوص  طوربهسایبر را در دستور کار خود قرار دهند. 
 .3دولات و   توساط  قواعدتنظیم  .2 ،مندسازیه و قاعدهعدم مداخل .1؛ استفضای سایبر مطرح 

ولی از میان ایان ساه رویکارد،     ،گفته طرفدارانی داردخودتنظیمی. هر کدام از رویکردهای پی 
 .است کردهخودتنظیمی بی  از دیگر موارد نظر متخصصان و حروقدانان را به خود جلب 

تباادل   ةتوان گفات فضاای ساایبر شابک    در تبیین ارتبا  میان فضای سایبر و خودتنظیمی می
به  کدام هرکه  داده استها و مسائل را در خود جای ی از بازیگران، الیهگروهاطالعا  است که 

های فنی و جهانی اینترنت در ویژگی ،عبار  دیگرپردازند. بهبخشی از خدما  اینترنتی می ةارائ
یم روابط میان این اجزا از ی  طرف و . تنظاست دادهنهاد خود ی  سازمان غیرمتمرکز را جای 

ای واحد میان آناان در برخاورد   و رویه مشیخطتعیین  نیزو  هااختالف وفصلحلاز طرف دیگر 
در این  مندسازینظامآید. در این میان، شمار میگری بهبا مسائل فضای سایبر، بخشی از تنظیم

. در اسات اماا ناکاراماد   ، ممکن رچندهسیستم جز از طری  نظرداشت نر  هر کدام از آن اجزا 
 و مجری آن هساتند  ایجادکنندهخود هم موضوع تنظیم و مرررا  و هم  مؤسسا خودتنظیمی 

(Kees, 2010: 157-158).   ةهاای خصویای را باه شایو    و شارکت  کااربران  نظار در واقع آنچاه 
ظیمای اسات.   تن هاای آنان در خل  قواعد و مررره ةثر و سازندؤنر  م ،تنظیمی جلب کردهخود

و بارای عادول    دهندمیها، به مرررا  شکل دولت ةها در این فضا بدون مداخلکاربران و شرکت
 .گیرندهایی را در نظر میاز آن در فضای سایبر، مجازا 

 

 خودتنظیمی ةپیشین

بدین هاانجمنکار این  ةینایع آمریکا یافت. شیو هایانجمندر  توانمیخودتنظیمی را  ةپیشین
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و تنها کسانی را به عضویت خاود   کردندمیبود که کدهای رفتاری خود را تهیه و تدوین  یور 
 .(Kleinsteuber, 2004: 64) داشاتند میکه تعهد خود به اجرای آن قواعد را اعالم  آوردنددرمی

 ،و باه دیگار اقصای نراا  جهاان نیاز تساری پیادا کارد         شد هرچند این شیوه در آمریکا ابداع 
. (Kleinsteuber, 2004: 64در اروپا یافت ) توانمیخودتنظیمی را  اجرای ةحوز رینتشدهشناخته

، تنظایم و  هاا حاکمیات به افکار عمومی و پیشبرد اهداف  دهیشکلبا توجه به اهمیت رسانه در 
شامار  اروپاایی باه   هایدولتتوجه  شایان هایبخ  ترینمهمهمواره از  ایرسانهگااری مرررا 
تادری   بااقی نماناد و باه    هاا دولات گااری در دسات  تنظیمی و مرررا  این انحصار. اما رفتمی

عنوان نمونه مرررا ساختارها و نهادهایی خصویی شکل گرفت که برخی وظایف و کارکردها به
همکاری  هایچارچوب، دریافت شکایا  و رسیدگی به آن، ایرسانه هایفعالیتگااری و تنظیم 

گرفات.   عهاده  براختالفا  را  وفصلحل هایشیوهگوناگون و همچنین  یو هماهنگی میان اجزا
در  .(Kleinsteuber, 2004: 62-63) اسات انگلیس یکی از آن موارد  ایرسانهنهاد ناظر « آفکام»

 ةاماا مرالا   ،ه اسات گرفتانجام  هاییپژوه خصوص خودتنظیمی اعم از فضای سایبر و غیر آن 
خودتنظیمی در فضاای ساایبر را از    ،آن پیداست ةاحث مطروحکه از عناوین و مب گونهآنحاضر 
به بررسی بنشسته، موضوعی که در دیگر آثار،  -ها و مسائلالیه-تبیین نظری و عملگرایانه ةزاوی
 هاای پژوه به آن نگاه نشده است. در این قسمت نگارندگان سعی دارند با بیان برخی  گونهاین
 ند.کنحاضر را بیان  ة، تفاو  آنها با مرالگرفتهانجام

گااری در بعضی آثار به زبان فارسی نو و جدید در مرررا  ایعنوان شیوخودتنظیمی به .1
مباانی و   ،خاودتنظیمی تاوان باه کتااب    تارین آن مای  مورد توجه قرار گرفت که از مهم

لایکن   ،هکارد خودتنظیمی را بیان  هایمدلاشاره کرد. این کتاب مبانی نظری و  هامدل
، ارزیابی این مفهوم در نسبت با فضای سایبر و برخی ماکوربر موارد رو عالوهپی  ةمرال
 است. کردهعینی کاربست این مدل در فضای سایبر را بررسی  هاینمونه

این مراله ضمن طرح  ؛«الحروق اینترنت با تطبی  در حروق کامن کردن قانونمند» ةمرال .2
از  ایعماده اماا بخا     ،از نظر دور نداشاته قانونگااری، خودتنظیمی را  هایمدلبرخی 

مطالب مطروحه در این خصوص را به خودتنظیمی در معنای عام اختصاص داده اسات.  
بر تبیین دقی  معناا و مفهاوم خاودتنظیمی،    افزونرو، پی  ةاین در حالی است که مرال

و  هاا الیه انگاشت این مدل در فضای سایبر را موضوع محوری خود قرار داده و با ارزیابی
مناسب برای کل فضای  ایشیوهخودتنظیمی را نه  گیرینتیجهمسائل فضای سایبر، در 

 ده است.کربخشی از این فضا مطرح  مندسازینظامبلکه مدلی برای  ،سایبر

؛ این کتاب بخ  اندکی از مباحث المللیالحیت در فضای مجازی از منظر حروق بین  .3
هرچند بررسی این مدل در فضای سایبر از نگااه   ،هخود را به خودتنظیمی اختصاص داد

اما با توجه باه موضاوع محاوری کتااب کاه هماان بررسای         ،کتاب دور نمانده ةنویسند
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حاضار هام در    پاژوه  از شرح مفصل این مدل، خودداری کرده است.  است،یالحیت 
حو نمباحث مربو  به خودتنظیمی در معنای عام و هم خودتنظیمی در فضای سایبر، به

و مساائل در فضاای ساایبر،     هاا الیه، هامدلو با ارزیابی  کردهآن را بررسی  تریمبسو 
 نو از اندیشیدن در قبال کاربست خودتنظیمی در فضای سایبر را ارائه داده است. ایشیوه

هاای  است ضامن تبیاین خاودتنظیمی، مادل     دریددفعلی  ةبا عنایت به موارد ماکور مرال
هاای نظاری و نراا  قاو  و ضاعف      ها و مساائل فضاای ساایبر، چاارچوب    گااری، الیهمرررا 

را باا  گااری در فضاای ساایبر   های عینی مرررا خودتنظیمی در فضای سایبر و همچنین نمونه
 د.کنبه حروق سایبر ترسیم  مندانعالقهویژه نو در برابر حروقدانان به اندازیچشم

 

 گذاری در فضای سایبرهای مقرراتانواع مدل

گاااری در فضاای ساایبر باا انترادهاای      شاید در آغازین روزهای اینترنت، مفهوم حروق یا مرررا 
نمونه قاضی ایستربوک اعتبار نظم حروقی مشخص برای فضاای ساایبر    رایرو شد. بهگوناگونی روب
رو ساخت و سومر مفاهیمی چون حروق سایبر و یاا حراوق اینترنات را ناساودمند     هرا با تردید روب

کاه فضاای ساایبر     اسات  شدهتوجهی پایرفته  شایان طوربه. لیکن در زمان حاضر کردوییف میت
 ,Weberرود )شامار مای  بلکه ی  واقعیت حروقی نیاز باه   نیست،فنی و اجتماعی  ةتنها ی  پدید

های حراوقی  نظریهمندی نیاز دارد. بنابراین فضای سایبر به قواعد و مررراتی برای نظام .(53 :2015
هاای  . در این میاان اماا مادل   هستندهای قانونی فضای سایبر ن چارچوبساختپی ساختارمند  در

ملات کاه محصاور در مرزهاای جررافیاایی و سارزمینی و یا         -های سنتی دولات مبتنی بر نظام
منظاور باشاد. در واقاع    ای مناساب بادین  تواناد شایوه  نمی ش بی، استسیستم سیاسی متمرکز 
بایاد   اوالًایان راهباری    .(59: 1384ناو از راهباری اسات )اساتفان و زئاو،      اینترنت نیازمند مدلی 

 کناد؛ المللی اینترنت فراتر از مرزها عمل دلیل ماهیت غیرمتمرکز و بینتا بتواند به اشدالمللی ببین
هاای گونااگون ماردم در    گروهتا  اشدهای مختلف اقتصادی و اجتماعی بمشتمل بر بخ  باید ثانیاً

ها و جوامع ینعتی از ظرفیتی مشابه در اعاالم  مدنی در کنار دولت ةجامع ثالثاً کنند؛آن مشارکت 
به عباار  دیگار ماهیات جهاانی فضاای       .(59: 1384)استفان و زنو،  مواضع خود برخوردار باشند

هاا،  . دولات باشاند  داشاته نفعان گوناگون با منافع گوناگون در آن حضاور  کند ذیسایبر ایجاب می
های مختلاف  المللی، مهندسان شبکه، بخ  خصویی و جوامع هر کدام در بخ ی بینهاسازمان

 .(Chedia, 2010: i) ندکنراهبری اینترنت منافعی را دنبال می
باه   2و دیویاد جای پسات    1پروفسور دیوید جانسون جملهاز  نظرانیاحبن و ابعضی محرر

روش اول ایان اسات کاه     ختند؛توییف چهار مدل در خصوص قانونگااری در فضای سایبر پردا
___________________________________________________________________ 

1. David johnson 

2. David G post 
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؛ اند، تنظیم شوددهکرها بدان عمل های حاکم قرنتواند به همان روشی که دولتفضای سایبر می
و آن را  گیرناد  کاار باه خود را نسبت به فضای سایبر  اجرایتوانند حروق قابل ها مییعنی دولت

 ةتوانناد یا  معاهاد   ا میهای قابل احترامشان اعمال کنند. در روش دوم کشورهیالحیت طب 
تواناد  چندجانبه می ةکار گیرند. این معاهدهو ب کنندچندجانبه در خصوص تنظیم اینترنت امضا 

د. در روش ساوم نیاز باا    کنا انداز جهانی تنظیم وسیعی از دیدگاه و چشم طوربهفضای سایبر را 
ه فضای ساایبر ایجااد   توان قواعد جدید قابل اجرایی نسبت بالمللی میی  سازمان بین تأسیس
تنظیم فضای ساایبر، باه آن    منظوربهتوانند قدر  خود را های جهان مید. سازمانی که دولتکر

فضای سایبر  ،که پروفسور جانسون و پست اعتراد دارندطورهماناعطا کنند. در روش چهارم نیز 
و اجاازه دهناد کاه     کنند گردعربها باید تواند به خودتنظیمی رها شود. در این روش دولتمی

ند. کنثر است، ایجاد ؤخدما ، قواعدی را که نسبت به آنها م کنندگانارائهکاربران فضای سایبر و 
 .(Weber, 2015: 53) سازان فضای سایبری خواهند شداین گروه و اشخاص سپس خود قاعده

اند. اولاین  در راهبری فضای سایبر مبادر  ورزیده گانهپن ن نیز به طرح مدلی ابرخی محرر
به مانند شاورای امنیات    ؛المللی رسمی استهای بینمدل، راهبری و مدیریت از طری  سازمان

های وابسته به آن. کمیساریای عالی پناهنادگان، ساازمان بهداشات    سازمان ملل متحد و کمیته
اقدام ماالی و بانا  جهاانی کاه اساتانداردهای موساوم باه حکمرانای آن از          ةجهانی، گروه ویژ

دومین مدل،  .(Triphati, 2009: 374)هستند های مالی و اقتصادی کم  یاعطا هایشر پی 
های فراملی و هماهنگی میان آنان است. در جایی که ساختارهای رسامی  مدیریت توسط شبکه

دهناد. ایان ناوع    مای  غیررسامی  مؤسسا ها و جای خود را در میان قانونگااران ملی به شرکت
یا بدون آن. این توافرنامه هرچند  شوداز رهگار چارچوب معاهداتی اعمال مدیریت ممکن است 
باازل   ةتاوان باه کمیتا   نمونه مای  برایثر خواهد بود. ؤاما بسیار م ،باشد آورالزامممکن است غیر

آیناد. ساازمان   مای  هام  گارد ای های مرکزی بدون هیچ معاهدهاشاره کرد که در آن سران بان 
توضای  کاه   بادین  ،ی دیگر از اعمال این مدل مادیریت و راهباری اسات   تجار  جهانی نیز مثال

ید قوانین و مرررا  ی  کشاور عضاو   أیحروق حاکم بر آن سازمان با نظرداشت همکاری افری، ت
مدل سوم به مدیریت منرسمی اشاره  .(Triphati, 2009: 374) کنددر دیگر اعضا را پیگیری می

های همکااری انجاام   راساس ی  معاهده، شبکه یا دیگر رویمدارد که از سوی قانونگااران ملی ب
های جهاانی  د. در این نوع از مدیریت قانونگااران داخلی تصمیماتی را در خصوص نگرانیگیرمی
یاالحیت   اجارای تاوان در اعماال و   این مدل از راهبری و مدیریت را می ة. نمونکنندمیاتخاذ 

 ایجادشادة هاای  محدودیت ةواسطگااری گاهی اوقا  بهفراسرزمینی مشاهده کرد. این نوع قانون
مادل چهاارم مادیریت     .(Triphati, 2009: 374) ندشاو رو میههایی روبالمللی، با محدودیتبین

تار اسات. تناوع و    گفتاه پیچیاده  نحو ملموسی از سه مدل پی نفعی جهانی است که بهچندذی
ثر در این مدل نهفته است. نهادهاا  ؤو و مهای موجود در این مدل در ماهیت نهادهای عضتفاو 
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کاه   اسات این مادیریت کمیسایون کادکس     ةالدولی و خصویی. نمونهای هیبرید، بینو ارگان
امنیت غااایی   ةدر زمین غیردولتی هایسازمان -های دولتیاستانداردهایی را از رهگار همکاری

 ل این مدل ماورد توجاه قارار داد   توان در ذید. آیکان را میکنهای بهداشتی تدوین میو مررره

(Triphati, 2009: 374) .  خصویای بااا کارکردهااای   مؤسسااا ماادل پاانجم، مادیریت توسااط
 13المللی اسات کاه نزدیا  باه     قانونگااری است. ی  مثال در این مدل سازمان استاندارد بین

عد موجاود را در  هزار استاندارد را طرح و تدوین کرد. این استانداردها محصوال ، فرایندها و قوا
در ایاان میااان خااودتنظیمی توجااه  . (Triphati, 2009: 374) دکاارسراساار جهااان یکسااان  

 .است کردهو حروقدانان را به خود جلب  نظرانیاحب
 

 تعریف خودتنظیمی

محادود دولات اسات. در واقاع      ةخودتنظیمی در تعریف اولیه به معنای عدم مداخله یاا مداخلا  
در  1989د. بااگو  در ساال   شاو یم دستور و نظار  تلری میخودتنظیمی جایگزینی برای تنظ

ای، خودتنظیمی را ترتیبی نهادی تعریف کرد که از طری  آن، ی  سازمان، اساتانداردهای  مراله
تاوان  خاودتنظیمی را مای   ةکند. از این منظار جاوهر  خود را تعیین و تنظیم می یرفتاری اعضا

رد. در تعریفای دیگار خاودتنظیمی یعنای     نوعی حکمرانی جمعی، شرکتی و خصویی تلرای کا  
سپردن وظایف سیاست عمومی به بازیگران بخ  خصویی در شکلی سازمانی و ساختارمند باه  

(. باه تعبیار تارودل،    Ong, 2010: 241) کنندگان و بازیگرانهدف تنظیم بازار از سوی مشارکت
فعالیت مشارکت  آن ردداوطلبانه توسط افرادی که  یور بههنجارهایی است که »خودتنظیمی 

از این منظار خاودتنظیمی مفهاومی اسات کاه باه       «. شوندکنند، ساخته شده و پایرفته میمی
ند که رفتارهایشان را کنهای خصویی به ابتکار خودشان تصمیماتی را اتخاذ میموجب آن گروه
  .(Douglas, 1995: 174)اند توسط دولت ملزم شدهوضعکند و تنها به قوانین کلی محدود می

دهی خصویی، بدون هر شکلی ترین نوع خود متضمن سیستمی از نظماین مفهوم در کامل
تحمیل مراررا  توساط کساانی کاه دارای قادر        گونههیچدولت است، یعنی بدون  ةاز مداخل
به  ،شودناشی می 1سنتی، خودتنظیمی از ایل فرعیت طوربه .(150: 1394)شمس، اند سیاسی

باید زمانی یور  پایرد که ی  اجتماع خاص، خودش قاادر   یرفاًها دولت ةاخلاین معنا که مد
مشروعیت خودتنظیمی بار ایان    .(Perrit, 2000: 892) مناسبی نباشد هایحلراهبه پیدا کردن 

سااز ساوق و   های قاعاده های خصویی به ایجاد فرایندها و پروسهواقعیت متکی است که انگیزه
ای از اساس برخی خودتنظیمی را مجموعاه  همین . بر(Weber, 2015: 23) کنندتمایل پیدا می

  .(129: 1394)شمس،  آورندشمار میمرررا  عرفی یا نوشتاری برای تنظیم رفتار به

___________________________________________________________________ 
1. Subsidiarity 
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های حروقی دکترین نظرتوان نمایی از حروق نرم دانست که از خودتنظیمی را همچنین می
عنوان مفهاوم  تواند بهترتیب حروق نرم میبدین آید.شمار میچیزی میان حروق و غیر حروق به

در ارتبا  میان حروق نارم و   .(Weber, 2015: 26اجتماعی و کدهای رفتاری مدنظر قرار گیرد )
 مراتاب سلساله بسیاری از اندیشمندان از ی  طرف در پای عباور از    گفتتوان خودتنظیمی می

هاایی ساخت در یاور     ، مجاازا  درنو از طرف دیگر سعی دا هستندمیان حروق نرم و سخت 
و بار   بودهمحور عدم انطباق موضوع حروق نرم با آن، وضع کنند. در تئوری، حروق سخت قاعده

کننادگان در رواباط و   ها بارای تماامی مشاارکت   پایری و ثبا  قواعد و مرررهبینیپی اهمیت 
نهاد خود دارای  هرچند حروق سخت در  .(Weber, 2015: 26) ترتیبا  اجتماعی متمرکز است

سرعت به ترییرا  تکنولووی  واکان  نشاان   تواند بهاما حروق سخت نمی ،آثار و مزایایی است
هاای اخیار توانساته مربولیات     دهد و آنها را به نظم درآورد. اما در مرابل حراوق نارم در ساال   

تی، گاااری سان  ای کسب کند. کاربست این رویکارد در تنظایم اماور در کناار مراررا      گسترده
د و به ترییرا  تکنولووی  بهکنها وضع های الزم را با نظرداشت واقعیتتواند قواعد و مرررهمی

 .(Guzman, 2010: 179-183سرعت پاسخ دهد )
 

 انواع )اشکال( خودتنظیمی .1

 بندیترسیم، یرفاً. تنوع در انواع خودتنظیمی است شدهخودتنظیمی به انواع گوناگونی ترسیم 
 اغلاب ها و رویکردها . این شیوهاست دادهبلکه رویکردهای متفاو  را در خود جای  یست،ساده ن

 یخصویای پرداختاه و اجازا    مؤسساا  هاا و  به تعیین و ترسیم وظایف میان دولات و شارکت  
اند. برخی نیز میاان  معرفتی خود را به اثبا  یا نفی حضور دولت در خودتنظیمی اختصاص داده

های ماهوی تفکی  قائل شده و به تناسب جایگاهی را برای دولت یاا  فرایندهای شکلی و فرایند
 اند.گرفته نظر درخودتنظیمی  ةدر مرررا  گااری به شیو مؤسسا 

گااری را به دو شود، قدر  مرررا یاد می 1با عنوان قرارداد فرعی در ایطالحاولین نوع که  
کلی قانونگاااری اسات و دوماین    کند؛ اولین مرحله شاامل مرادما  شا   فرایند مجزا ترسیم می

دهد. در این رهیافت از خودتنظیمی، دولت قسمت اول مرحله بخ  ماهوی قانون را تشکیل می
گااری، یعنی جریان شکلی آن و جامعه موضوع خودتنظیمی، بخ  مااهوی آن را  روند مرررا 
 (Price & Verhulst, 2005: 3).  دهندشکل می

گاااری دولات افازای     . در این رویکرد قدر  مرررا است شدهری نامگاا 2نوع دوم اقدام مرتبط
شود، اما همچناان ضاوابط   بر روند شکلی در تنظیم شرایط قواعد ماهوی نیز دخیل میو عالوه یابدمی

 (Price & Verhulst, 2005: 3).   دشودهی میموضوع خودتنظیمی، شکل ةرفتار توسط خود جامع

___________________________________________________________________ 
1. Subcontracting 

2. Concerned action 
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 مااکور تاوان پیاماد نهاایی دو ناوع     است. این ناوع را مای   1نوع سوم، خودتنظیمی ترکیبی
موضوع خاودتنظیمی، ایان    ةاز اتخاذ قوانین توسط جامع پسمعناست که دانست. این نوع بدین

باید قسمتی از دستور حروقی دولت را تشکیل دهناد. ایان امار باا اتخااذ       غیررسمیهنجارهای 
آور دانستن آنهاا باه  قواعد قبلی یا الزام در ماکوروضعیت حروقی جدید با گنجاندن هنجارهای 

 (.Price & Verhulst, 2005: 3) یابدعنوان حایل مااکرا  خصویی و اعالن آن، توفی  می

گااری به تبیین انواع در این میان اما برخی دیگر با توجه به میزان دخالت دولت در مرررا 
، نظاام 2خودتنظیمی اجباری ،(7Ogus, 1995: 9خودتنظیمی پرداختند. خودتنظیمی اجماعی )

اناواعی   ،(155: 1394)شامس،   4دستانهخودتنظیمی پی و 3  (Ong 2010: 244)کدهی مشتر
 اند.گااری تعیین شدهاز خودتنظیمی است که از منظر دخالت دولت در مرررا 

 

 نقاط قوت و ضعف خودتنظیمی .2

 نقاط قوت   .1. 2

گاااری دارد و مزیات و جایگااه    یر اشکال مرررا تئوری خودتنظیمی نکاتی مثبت نسبت به سا
 از: اندعبار پیشرو آن در همین نکا  هویداست. این مزایا 

 هاای پیشارفت های حروقی متناسب باا  گااری فریت اتخاذ چارچوباین الگوی مرررا  ●
وضع  غیررسمییور  علت آنکه بهآورد. خودتنظیمی بهتکنولوویکی مربو  را فراهم می

راحتای  و باه  پاایرتر اسات  انعطافدر مرابل ترییرا  در شرایط ینعتی،  ،شودمی اجراو 
 (166: 1394شود )شمس، ایالح می

 ،(Price & Verhulst, 2005: 23باالیی در متابعت از ایان قاوانین برخوردارناد )    ةکاربران از انگیز ●
هاای فنای   و جنباه و در واقع پاسخی به نیازهای واقعی  شودمیزیرا توسط اجتماع خاص ایجاد 

 .(194: 1396)عریری،  ندمدتراخودتنظیمی کار ةقوانین حایل از شیو روازاینآید. شمار میبه
شاوند کاه پیااده کاردن آن چرادر      ختم می سؤالاین  بهگااری های مرررا تمام مدل ●

داشت. خودتنظیمی در قیاس باا قانونمناد کاردن دولتای یاا ساایر        خواهد در برهزینه 
کند. دسترسای آساان تابعاان باه     نهادی یا اجرایی را طلب نمی ةهزین گونهچهیها، مدل

هااای اطالعااا  کااه باارای تاادوین و تعیااین اسااتانداردها الزم و ضااروری اساات، هزینااه
 .(165: 1394)شمس،  دهدنحو معتنابهی کاه  میخودتنظیمی را به

ری حکومات،  گااری عماومی، بار همیاا   مشیخطعنوان رویکردی نو در خودتنظیمی به ●

___________________________________________________________________ 
1. Incorporation 
2. Enforced self regulation 

3. Co regulation 

4. preemptive self regulation 
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دارد. ایان مفهاوم بار ایان ایال بنیاادی اساتوار اسات کاه           تأکیاد مدنی و بازار  ةجامع
باا   ،جامعاه را در تماام ساطوح بار عهاده گیرناد       ةادار تنهاییبهجای آنکه به هاحکومت
  .(124 :1396)زارعی،  کننداز دیگر بازیگران، جامعه را اداره  گیریبهره

 

 نقاط ضعف .2. 2

 ،ها و موضوعا  خود دست یافتاه سازی در محیطقاعده ةرچند به سط  ی  شیوخودتنظیمی ه
 :توضی  که. بدیناست نگرفتهعنوان ی  تئوری حروقی کامل مورد پایرش قرار اما تاکنون به
 اجارای آید. از آنجا که هیچ الازام عماومی باه    شمار میمنبع قانون به ترینمهمحروق  (الف

 دامناة قوانین خاودتنظیم،   ةخود تنظیم وجود ندارد و همچنین گستر هایقواعد برآمده از شیوه
قواعد از کیفیات حراوق در ناوع سانتی      گونهاینترتیب . بدینگیردبرمیمحدودی از افراد را در 

 ،عباار  دیگار  گیرند. بهو بیشتر در مرام ی  الزام اخالقی مدنظر قرار می یستندخود برخوردار ن
کاه   ندآورای الزامو تنها برای آن عده یستندآور نز لحاظ حروقی الزامهای خودتنظیمی اسازوکار

ایان   .(Tambini, 2008: 282-284) انددرآمدهموضوع خودتنظیمی  ةداوطلبانه به عضویت جامع
 انجامد.ویژه قانون قابل اعمال میحروقی به 1امر به چندپارگی

آنکه به نیروی الزام نندگان در آن بیکقرارداد اجتماعی، نوعی قرارداد است که مشارکت (ب
هاای ماورد توافا  را از نظرگااه اخالقای باه انجاام        قواعاد و مرارره   اجارای حروقی بیندیشند، 

 یاز اعضا کدام هرآید که شمار میرسانند. در تئوری، قرارداد اجتماعی، توافری میان افراد بهمی
د. در ایان  نورزو وظایف خود مبادر  میمندی از منافع مشخص، به انجام تکالیف آن برای بهره

شمار آورد. این نظام کنترلی مشتمل بار  توان نوعی قرارداد اجتماعی بهمیان، خودتنظیمی را می
. اماا  اسات  پرداختهیور  هنجاری، به تعریف و تبیین رفتار مناسب انسانی قواعدی است که به

اخالقی بوده و فاقد  اجرایترتیبا ، ضمانت  باید این نکته را مدنظر قرار داد که این سازوکارها و
 (Weber, 2002: 81-83).است معنای مضی  حروقی  به اثر

 کرد:عنوان دیگر مشکال  و نرا  ضعف خودتنظیمی اشاره توان به موارد ذیل بههمچنین می

. عادم متابعات از ایان    اسات ایان مکانیسام    هاای نداشتن قدر  اجرایی کافی از ضاعف  -
 ؛(195: 1396)عریری،  به مجازا  منجر نخواهد شد لزوماًی هنجارهای خصوی

عنوان رکن فرادستی، موجاب هارو و مارو در    دلیل حاف نهاد دولت بهخودتنظیمی به -
 ؛(Goldsmith, 1993: 1250فضای سایبر خواهد شد )

از دیگار نرادهای    ،و نرا  تفکیا  قاوا    ساالرمردمعدم پاسخگویی و فردان مشروعیت  -
که اختیارا  و کارکردهاای نهادهاای خاودتنظیم    . دریورتیاستنظیمی وارده بر خودت

___________________________________________________________________ 
1. fragmentation 
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، تفسایر مراررا ، نظاار ، رسایدگی و الازام را      مشیخطبر وضع مرررا ، تدوین عالوه
 .(167-171: 1394)شمس،  نر  بنیادین تفکی  قوا اتفاق خواهد افتاد ،شامل شود

 

 گذاری خودتنظیمی در فضای سایبر  مقررات

گاااری  و مرررا  استها و مسائل گوناگون فضای سایبر متشکل از الیه ،ه اشاره شدکگونههمان
در ایان مبحاث    روازایان دارد.  مندنظامدر آن با معماری حاکم بر فضای سایبر ارتباطی وثی  و 

های نظری خودتنظیمی در فضای سایبر و طرح نراا  قاو ، ضاعف و    پی  از بررسی چارچوب
کاربسات   ةها و مساائل فضاای ساایبر کاه نرشای مهام در تبیاین گساتر        الیه ،های عینینمونه

 .  شوندمیخودتنظیمی در فضای سایبر دارد، بررسی 

 

 و مسائل فضای سایبر هاالیه .1

 هاالیه .1. 1

ها تعبیار  و مشتمل بر اجزا و عنایر گوناگون که از آن به الیه یستفضای سایبر موضوع بسیط ن
تاوان گفات هار    و مای  یستن آسانگری فضای سایبر نیز اس تنظیماس همین بر. استد، شومی

هاا و  ای از شابکه . فضای سایبر شابکه هستندای مجزا از شیوه مندیبهرهها نیازمند کدام از الیه
سازی ابتکاارا   مند. نر  فضای سایبر در امکاناستبرای تحر  ابتکارا  تکنولووی   پلتفرمی
معمااری فضاای    ةتارین مشخصا  . کلیادی است شدهآن مشت  بلکه از معماری  یست،تصادفی ن
عملکاردی و   یبندی آن است که در معنای مضی  به کد و در معنای موسع به اجازا سایبر، الیه

 .(lawrance, 2004: 816د )شوکارکردی نظام ارتباطا  تعبیر می
هاای  سااخت زیر ةدارد. الیا ای را برای معماری فضای سایبر مفروض مای الیهبنکلر مدل سه
الزم برای فعال کردن عملکرد شبکه  افزارهایسختای بنیادی و شامل پایه ةفیزیکی که ی  الی

کابلی،  هایشبکهارتباطا  از راه دور،  هایدکل. این الیه شامل خط ثابت ارتباطا  شبکه، است
التر از این الیاه  با 3ساخت منطریزیر ة. الیاست 2هامدخلو  1پیماهاراهای، رایانه افزارهایسخت

های شبکه و بسایاری  شامل پروتکل وکننده یا ارتبا  شبکه متصل ةقرار دارد. این الیه، ی  الی
ای از قارار دارد. ایان الیاه کتابخاناه     4محتاوایی  ة. در نهایت در باالی این ساختار، الیاستدیگر 

 افزارهاای نارم کاه از   اسات شده و قابل دسترسی ، منترلشدهذخیرهاطالعا  و شامل تمام مواد 
 .(Murry, 2007: 75) کنندالیه زیرساخت منطری استفاده می

___________________________________________________________________ 
1. Routers 
2. Gateways 

3. The logical infrastructure 

4. Content layer 
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فیزیکاال کاه    ةاناد؛ الیا  ای از فضای سایبر ارائاه داده نیز مدلی چهارالیه 1چوسری و کالرک
های انترال، آی.پی و اتصال؛ عملکردهای منطرای  دهد. الیهبنیادهای مادی اینترنت را شکل می

افازار  نارم  ةهاا در الیا  و از طری  برنامه شدهکند. اطالعا  ذخیره می بندیبسته را افزارنرمی  
 2 یابد.محتوا تسری می ةبه الی در نهایتد و شومنترل می

 

 مسائل .2. 1

. اسات نگاری مفهاومی از مساائل مطروحاه در آن    نیازمند نرشه عمیراًگااری در فضای سایبر مرررا 
متنوعی از ابعااد   گسترةزیرا  است،و هیبریدی آن مرتبط  چندبعدی پیچیدگی فضای سایبر به ماهیت

 ة. برناما اسات  دادهپایدار، حروق و سیاست را در خاود جاای    ةاجتماعی، توسع-تکنولووی ، اقتصادی
بنادی  ی  طبراه  3«راهبری اینترنت؛ سند مباحثاتی»سازمان ملل متحد در گزارشی با عنوان  ةتوسع

، مساائل راهباری اینترنات و    ICT؛ مسائل راهبری است کردههومی ارائه بندی مفمشتمل بر سه گروه
هاای  ایان ساند باه مانناد گازارش      .(Kurbalija, 2004: 15) و اعداد اینترنتای  هاناماداره و هماهنگی 

اطالعاتی، مسائل فنای و مساائل سیاسات عماومی را از یکادیگر       ةهای جامعمنتشره از سوی اجالس
میلتن مولر، هانس کلین و لی مکنایت نیز در گزارشی مسائل  .(Kurbalija, 2004: 15) داندمتمایز می

 4 ند.کردسازی فنی، تخصیص منابع و سیاست عمومی بیان راهبری اینترنت را متشکل از استاندارد

 

 گذاری خودتنظیمی در فضای سایبرهای نظری مقرراتچارچوب .2

 اجارای گری یعنی قدر  ایجاد و در  تنظیمد، در خودتنظیمی، مرجع و قشکه طرح طورهمان
( رویکرد خودتنظیمی در ارتبا  باا  44: 1397)عاملی،  شودقواعد به بخ  خصویی محول می

، افازار نارم  دهنادگان توساعه فضای سایبر به نر  اجتماعا  فضای ساایبر )شاامل مهندساان،    
و کادهای   هاا پروتکال دها، گران، متخصصان شبکه، کاربران و مدیران( در تعیین استاندارتحلیل

  .(45: 1397اخالقی با مشارکت حداقلی دولت اشاره دارد )عاملی، 

. اسات انگااری فضاای ساایبر    رویکرد خودتنظیمی در فضای سایبر تابعی از گفتمان جادایی 
گاااری فضاای ساایبر ناکاراماد     باورمندان به این دیدگاه، قوانین ملی را برای تنظایم و مراررا   

کلای از جهاان واقعای     طاور بهاما  ،است اجتماعی فضاییاین رویکرد، فضای سایبر  دانند. درمی

___________________________________________________________________ 
1. choucri and clark 

2. Andy Yee, Internet architecture and the layers principle: a conceptual framework for regulating Bitcoin, 
Volume 3, Issue 3, internet policy review, https://policyreview.info/articles/analysis/internet-architecture-

and-layers-principle-conceptual-framework-regulating-bitcoin, 2014. 

3. Internet Governance: A Discussion Document 
4. John Mathiason, Milton Mueller, Hans Klein, and Lee McKnight, “Internet Governance: The State of 

Play,” paper prepared for the United Nations Information and Communication Technologies Task Force, 

10 September 2004, www.unicttaskforce.org/perl/documents.pl?id=1389. 

https://policyreview.info/articles/analysis/internet-architecture-and-layers-principle-conceptual-framework-regulating-bitcoin
https://policyreview.info/articles/analysis/internet-architecture-and-layers-principle-conceptual-framework-regulating-bitcoin
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 ایمحدودهو  1به باور ایشان، فضای سایبر مرزی جدید .(Schönberger, 2016: 15)است متمایز 
تالش برای پیوند میاان قاوانین    گویندآید. جانسون و پست در همین خصوص میشمار میهنو ب

ی مشخص باا تباادال  و تعاامال  در فضاای ساایبر یاا تحلیال و بررسای         جررافیای ةی  گستر
اسات  قباول   غیرقابال هاا و هنجارهاای ملای    پیامدهای حروقی تجار  الکترونی  از رهگار نرم

(Johnson & Post, 1996: 1378).  ةگااری ملی فضای سایبر، رشد و توسعبه باور ایشان مرررا 
  (Schönberger, 2016: 16). سازداین فضا را مختل می

 است: خودتنظیمی در فضای سایبر بر فروض ذیل بنا نهاده شده

دولتای   ةهایچ مداخلا  فضای سایبر فضا و قلمرویی نو است کاه کااربران در آن خاود را بای      -
 :koka, 2010) نندکگویا به قلمرو جدیدی سفر می ،ندوشگاه به آن متصل می و هریابند می

ای اسات. ایان   خودتنظیمی فضای سایبر موضوع وسیع و پیچیاده  الگوی ،عبار  دیگر( به10
عنوان قلمرو مجزایی در ترابل باا دنیاای واقعای و    الگو مشتمل بر دیدگاهی از فضای سایبر به

هاای فاردی؛ ورای کنتارل    اینترنت قلمرو مسترلی متشکل از آزادی» ةهمچنین براساس اید
باه ایان ایاده در     تأسای جانسون و پست با  .است گرفته( شکل solum, 2008: 56) «هادولت

پیادای  حراوق در فضاای    -حراوق و مرزهاا  »عنوان  بانرد حروقی معروف و پراهمیت خود 
هاای حراوقی و ایاولی حایال از ارتباطاا       بسایاری از سرگشاتگی  » ناد کرداظهار « سایبر

عناوان  ر بهفضای سایب کردن تصویرتوان با این ایل ساده حل کرد، الکترونی  فرامرزی را می
حروقی با پایرفتن مرز حروقی جدید کاه میاان فضاای     هایتحلیل منظوربهی  مکان مجزا 

 .(Johnson & post, 1996: 1367) «سایبر و جهان واقعی است
فضای سایبر و به تعبیری دیگر اینترنت، پارادایم دو جهانی را شکل داده و این امار رواباط    -

 کردهو واکن  در فضای مجازی را دستخوش ترییر  های جررافیایی و کن میان موقعیت
ها و خصوییا  فضای سایبر معتردند فضاای  . جانسون و پست ضمن توییف ویژگیاست

هاای بارخط قاانونی و موقعیات فیزیکاال را      نحوی رادیکاال رواباط میاان پدیاده    سایبر به
 ةرابطا  (الف ،یجهان ة. به باور ایشان گسترش و شیوع شبکاست دادهخود قرار  الشعاعتحت

 ؛های محلی برای اعمال کنترل بر رفتارهای آنالینمیان موقعیت جررافیایی و قدر  دولت
محلای   هاای حکومات تاالش   (توانایی موقعیت فیزیکال برای اعمال قانون مناسب و و (ب

 2.است زدههای جهانی را برهم قواعد قابل اعمال بر پدیده اجرایبرای 
ی جدیاد ابتادا بایاد آن را درک کارد. اینترنات      فناورتنظیم ی  ن و ساخت مندقاعدهبرای  -

 :nahikian, 1996) آیاد شامار مای  ارتباطی عصر حاضر باه  ةرسان ترینسریعترین و جدید

___________________________________________________________________ 
1. new frontier 
2. Johnson, D., and Post, D., (1998) The New Civic Virtue of the Internet: A Complex Systems Model for 

the Governance of Cyberspace, in The Emerging Internet, Firestone, C. (ed.) Also available at 

http://www.temple.edu/lawqschool/dpost/Newcivicvirtue.htm. 
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حدی است که ساختارهای سنتی از قانونمندسازی رشد و گسترش آن به .(782-783 ,779
 ند.احرکت ی و تحوال  اینترنت دراورفناز  ترعرب هامد اند و قواعد مصوب مانده آن باز

و ماهیت جهاانی آن،   فردمنحصربههای هایی است که ویژگیفضای سایبر از جمله حوزه -
توضای  کاه   بادین  ؛داردگاااری را مرتضای مای   های ناو در مراررا   لزوم کاربست شیوه

م حاضر اینترنت از رهگار حروق ساخت و نار   ةهر فضا و قلمرو و در قضی مندسازینظام
کلای فضاای ساایبر،     طوربهد. اکوسیستم ویژه و خاص حاکم بر اینترنت و شومحر  می

میاان کشاورها را    آورالازام  هاینامهتواف کاربست حروق سخت یعنی انعراد معاهدا  و 
این کار با توجه به تفاو  میان بازیگران در فضای سایبر باا   اساساًو است دشوار ساخته 

. در این میان حروق نرم نیستخوبی قابل پیگیری وها و فضاها بهبازیگران در دیگر قلمر
هاای خصویای و جواماع مادنی     که برساخته از کن  و واکن  میان کااربران، شارکت  

ثر در ؤهای ما د. یکی از شیوهکنگری فضای سایبر ایفا میجایگاه مهمی در تنظیم ،است
 (.(Weber, 2002: 22-23 خودتنظیمی است ،ایجاد و ساخت حروق نرم

هاای نهاادی و   و ویژگای  مااکور هاای  بر این اساس، نگارندگان بسیاری با نظرداشت مشخصاه 
اینترنات ناکاافی    مندسازینظامتکنیکال فضای سایبر به این نتیجه رسیدند که قواعد موجود برای 

 ,Coxاینترنت نیسات )  کردن قانونمندگااری سنتی روش مناسبی برای . به باور آنان مرررا است

المللی و کاربست مطل  اشکال دولتی یا بین هایمدل( و ابزارهای سنتی حروقی به مانند 8 :2002
ناو در   هاای تکنولاووی گااری تنظیمی و مرررا  به سختی به نیازهای پایینگااری باال به مرررا 

ساازی  مندقاعاده ای دیگار در  ترتیب این عده معتردند بایاد شایوه  دهد. بدینزمان حاضر پاسخ می
 دارناد کار بست. آناان خاودتنظیمی را بهتارین رویکارد در تنظایم اینترنات بیاان مای        هاینترنت ب

(664-Epstein & tanker, 1997: 661).   یاا   1از خودتنظیمی در اینترنت به دساتوردهی خصویای
   (Schönberger, 2016: 18).است شدهنیز تعبیر  2غیرمتمرکزگااری مرررا 

د کنا ساز ایجااب مای  مشروعیت و شناساندن مرام مجری در نزد نهاد قانون از نگاه ایشان تضمین
از  ،آیناد شامار مای  گاااری باه  تمامی آنانی که موضاوع مراررا    ثانیاً شوند؛قانونگااران شناسایی  اوالً

هاای  ها، شارکت جای دولتمشارکتی گسترده در آن فرایند برخوردار باشند. در روش خودتنظیمی به
هاا و اساتانداردهای فنای و    گاااری، تهیاه و تادوین پروتکال    لکان تارنماها ملزم به قاعدهسایبری یا ما

 3قاانون  مثاباة باه . مصداق این امر تحت عنوان کاد  هستندها در فضای سایبر اعمال برخی محدودیت
تواند به آزمایشاگاه  ، خودتنظیمی می4از نگاه آزادی خواهان سایبر .(Lessig, 2011: 285)است مطرح 

  (Tambini, 2008: 4). قانون و مرررا  برای فضای سایبر تبدیل شود

___________________________________________________________________ 
1. private ordering 
2. decentralized lawmaking 
3. Code as a law 

4. Cyberlibertarian 
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 ةتر این عده بر این باورند که حروق حاکم بار فضاای ساایبر بایاد در پروسا     عبارتی واض به
توانی دولت در نادلیل به -المللبینکه حروق تجار  طورهمانزیرا  شود،تبادال  کاربران ایجاد 
د، شا طبا  عارف موجاود میاان بازرگاناان ایجااد        -این حراوق  یگیرشکلمشارکت در فرایند 
گفته، در اثر تباادل و  دلیل ماهیت خاص خود و همچنین مشابهت با حروق پی اینترنت نیز به

ثر باودن و  ؤتارین مزیات ایان روش را ما    د. این افاراد مهام  شوروابط مترابل کاربران تنظیم می
 شاود مای ای ایجاد زیرا این قواعد توسط جامعه ،کنندعنوان می ایجادشدهتخصصی بودن قواعد 
 1د.کن اجراکه قرار است آن را 

خاودتنظیمی در فضاای ساایبر در معناای عاام خاود شاامل دو روش ممکان بارای           اساساً
تارین دیادگاه را شاامل    اولاین رویکارد، افراطای    ؛متفااو   کامالًشود؛ دو رویکرد قانونمندی می

کند. این هماان  گااری فضای سایبر ممانعت میا در امر مرررا هاز دخول دولت ذاتاًشود که می
 ،قانونی است. از این منظر، این مادل در واقاع یا  مادل ساالبه اسات      زدایی یا بیتئوری قانون

ایالی خاودتنظیمی،    ةهست ،عبار  دیگرعملی است. بهبی ،کنداز دولت مطالبه می آنچه چراکه
یاباد. جیساون کای در ساال     گااری دولتی ظهور مای ررا عنوان مخالفی بر مرگراست و بهنفی
و هرزگای   عفتای بای  کردن قانونمندشهو ، زندگی بدون ی  نت: »عنوان  با ایهدر مرال 1995
، اناد خاورده رسد که قوانین دولتی در این حیطه شکست به این استنتاو می 2«جهانی ةدر شبک

ها باید از دخالت در ایان حاوزه   ظر دولتو از این من است این خودتنظیمی است که غالب آمده
 (koka, 2010: 8).  اجتناب ورزند

باه تفاوی     ناوعی بهاست. در واقع  مسئوالن امور سوی ازدومین رویکرد قائل به مداخالتی 
عباار  دیگار ایان رویکارد هرچناد فضاای ساایبر را        قدر  به بخ  خصویی معترد است. باه 

گری را باه معناای   اما استرالل در تنظیم ،(Weber, 2002: 23دانند )محیطتنظیمی مسترل می
نی أهاا شا  آورد و برای دولتشمار نمیتنظیمی اینترنت به هایکنار نهادن دولت از تمامی عریه

 . استتفویضی قائل 

 یقواعد میاان کااربران و اجازا    اوالًخودتنظیمی  ،فارغ از اینکه کدام رویکرد مبنا قرار بگیرد
بازیگران فضاای ساایبر    که دهدمیو چنان موقعیتی را شکل  سازدمیهنگ فضای سایبر را هما

همچناین خاودتنظیمی در    .(190: 1396)عریرای،   مند سازندبتوانند خود روابطشان را ضابطه
که توساط  را ن این فضا را جبران یا قواعدی کرد مندضابطهها در کاری دولتفضای مجازی، کم

 سازد.  تر میکارامد ،اندها وضع شدهدولت

 

___________________________________________________________________ 
 http://hoghough85.blogfa.com/post/2688  بشر در فضای سایبر. المللنیضیایی، گفتمان فلسفی حروق ب .1

2. Jason kay, Sexuality, Live without a Net: Regulating Obscenity and Indecency on the global Network, 

4S, Cal. Interdisciplinary L.J, 355, 387 (1995). 

http://hoghough85.blogfa.com/post/2688
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 خودتنظیمی در فضای سایبر ةگذاری به شیوهایی از مقرراتنمونه .3

، رویکارد خاودتنظیمی در فضاای ساایبر باه      دهاد مای مطالعه و بررسی روندهای فعلای نشاان   
گاااری خاود را از   مربولیتی گسترده دست یافته است. این نوع رویکرد، سط  تنظیم و مراررا  

هاا و موضاوع   ، پورناوگرافی و نفاوذ در داده  1ظت از افراد در برابر اسپماستانداردهای فنی به حفا
سازی دسترسی به سازی یا محدودها و شفافیت در مسدودمهم حریم خصویی حمایت از اقلیت

خاودتنظیمی در   .(Gibbons, 1997: 511) اسات  دادهای تساری  هاای داده هاا و پایگااه  ساایت 
و  شاود مای خدما  اینترنتای منحصار ن   ةدهندهای ارائهتبه کدهای رفتاری شرک یرفاًاینترنت 
هاای الکترونیکای و خادما     اینترنات، یانعت باازی    محتاوای های دیجیتال مشتمل بار  رسانه

  (Kleinsteuber, 2004: 66). گیرداینترنتی تلفن همراه را نیز دربر می

خاودتنظیمی   ةهگار شایو در حال حاضر قواعد و مرررا  گوناگونی در اینترنت وجود دارد که از ر
خادما    کننادگان تاأمین جوگر، وو به تنظیم رفتار و اقدام بالگرها، موتورهای جست اندآمده دستبه

هاای حال   روش .(Tambini, 2008: 112-128) دنپردازاینترنتیو بسیاری دیگر از بازیگران اینترنت می
 ةو برناما  2اسات  شاده ظار گرفتاه   در ن« ebay»هایی مانند که توسط شرکت ”ODR“اختالف آنالین 

 4« 2004-2008تار  امان  بیشاتر » ةاروپا که بعدها با برناما  ةاتحادی 3«1999-2004تر اینترنت امن»
 .  هستندخودتنظیمی در فضای سایبر  ةبیانگر استفاده از شیو روشنیبهادامه یافت، 

باه آداب معاشار  در    کاه از آن   netiquette. اسات  netiquetteهای قابل طرح، از دیگر نمونه
زماانی از رهگاار    ةتادری  و در یا  دور  است از قواعد کاه باه   ایمجموعه، شودمیاینترنت تعبیر 

خباری و   هاای گاروه و بارای اولاین باار در     یافات تکامل  5نت ها-اجماع و مشارکت میان شهروند
 7اخالق رایاناه  ةسسؤم 6ده فرمان .(Schönberger, 2016: 18) گو رشد و نمو داشتوگفت هایاتاق

کلای   طاور باه و  netiquetteاز  اینمونه 9از سوی انجمن اخبار آنالین منتشره 8و کد اخالق بالگرها
  (Weber, 2015: 29).  استفضای سایبر  مندسازینظامکاربست رویکرد خودتنظیمی در 

مایات از  ح در خصاوص  1996کمیسیون اروپا در ساال   10سبز ةسند یا یفح ماکوربر موارد افزون

___________________________________________________________________ 
1. Spam 

2. Hornle, Julia, online dispute resolution in business to consumer E-commerce transactions, journal of 

information, law and technology, Vol. 2, 2002 available at: https://warwick.ac.uk/ 

fac/soc/law/elj/jilt/2001_2/hornle/. 
3. http://europa.eu.int/information society/industry/content. 

4. http://ec.europa.eu/information society/docs/factsheets/018-saferinternetplus.pdf. 

5. netizens  
6. the Ten Commandments of Computer Ethic 

7. the Computer Ethics Institute 

8. Bloggers’ Code of Ethics 
9. The Online News Association 

10. green paper 

http://europa.eu.int/information
http://ec.europa.eu/information
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از دیگر مواردی است کاه هادف از تادوین و      هارسانهو شخصیت انسانی در فضای الکترونی  و  هااقلیت
جاای تحمیال   قانونگااری ملی موجود باه  سازیهماهنگچارچوبی برای خودتنظیمی و  ایجادتنظیم آن 

 هاای آدرس ارائاة باه  سارورها   تواناسازی. در این سند به مواردی چون استمرررا  جدید در این حوزه 
 .(44: 1386خانی، )خلفاست  شدهاشاره  2سازیپنهان ةبه کاربران اینترنت و مسئل 1نامبی

اینترنتای   هاای دامناه و  هاا نامتخصیص  توانمیمثال خودتنظیمی در اینترنت را  ترینمهم
تخصایص و   ةوظیفا  ،که ی  شرکت خصویای مساترر در کالیفرنیاسات   « آیکان»معرفی کرد. 

و  رددامنه باه متراضایان را بار عهاده دارد. آیکاان سااختاری در هام تنیاده دا         هاینام یااعط
دامناه و انتشاار    هاای ناام ثبات انجاام بهتار اماور، ساازمان و نهاادی قدرتمناد بارای         منظوربه

  .(Weber, 2015: 31-32) کاری ایجاد کرده است هایآیینو  هادستورالعمل
 

 در فضای سایبر نقاط ضعف و قوت خودتنظیمی .4

 نقاط ضعف .1. 4

 :خودتنظیمی مورد انتراداتی نیز واقع شده است
اسات.  « خاود »یکی از ابهاماتی که تعریف خودتنظیمی را احاطاه کارده اسات، تعریاف      .1

، این خود به هر شخص ایعده ةاینترنت متشکل از چیست؟ از ی  سو به عرید« خود»
سط  خاودتنظیمی   ترینپاییندر واقع شامل  و شودمیاز اینترنت اطالق  کنندهاستفاده

از سوی دیگر خود  .(Trotter, 1994: 993)پایرد میاست که توسط کاربر نهایی یور  
مجازی باشد که بر اعمال اعضا، ناظر و خاال    ةاجتماعی و جامع ةاستعاره از بدن تواندمی

وان خاود اسات.   عنا ینعت و تجار  باه  دادن قراراست. سومین گزینه،  3فرهنگ سایبر
و  هاا ساازمان ، خاود اینترنات اسات کاه توساط      آنهاا  تارین مهمبعدی و یکی از  ةگزین
. یابدمی، ظهور کنندمیآن وضع قانون  ترکاملکه برای کارکرد هرچه بهتر و  هاییارگان

تصاویری جاامع از    ةگاااری را دارناد، ارائا   این چندسانی نهادهایی که قابلیات مراررا   
باه اسام عاامی     عمالًنوان ی  مدل را دشوار کرده است. خودتنظیمی عخودتنظیمی، به

گاااری شابیه خاود را حتای بیشاتر از      مراررا   هایمدلکه بسیاری از است بدل شده 
 .(Price, 2005: 21-29)کند میالگوی خودش نمایندگی 

بر اساترالل فضاای ساایبر و عادم مرزبنادی جررافیاایی در آن        تأکیدنرد دیگر مربو  به  .2
کاه پیشارفت کناونی     اناد بودهست. در واقع از اختراع تلگراف و تلفن برخی بر این اعتراد ا

. باا ایان حاال از نظار     کناد میینعت ارتباطا  در اعمال حاکمیت کشورها اختالل ایجاد 

___________________________________________________________________ 
1. anonymous 

2. encryption 

3. cyber culture 
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، نهادی سیاسای و حراوقی تحات عناوان     نامدگرایان میسنترا  آنهابرخی دیگر که سرانا 
 قانونگاااری اینترنات اسات    ةگرفتن وظیف عهده براسبی برای دولت، تشکیال  ترنینی من

(Serrano, 2006: 197).     و همانناد   نیسات از نظر آنان اینترنت مکانی مجازا از دنیاای ماا
در مکاانی واقعای تحات یا       توانناد میتلفن و تلگراف ابزاری است که از طری  آن مردم 

ناد. ایان نکتاه    کنارتبا  برقرار یالحیت با مردمی در مکانی واقعی تحت یالحیتی دیگر 
 برهزینهدر مرزهای سرزمینی  1پروتکل اینترنت هایپاکتیحی  است که پیگیری جریان 

( است و نیز این جریان اطالعا  اغلب ی  منبع فراسرزمینی دارند، غیرممکن)نه  برهزینه
میاان   گرایاان سانت اسات،   یثرؤکه قانونگااری سرزمینی ابزار مشترک و ما  آنجالیکن از 

-goldsmith, 1998: 476).  نیساتند  قائال نترنت و سایر فضاهای واقعی فراملای تفااوتی   ای

478) 
برخی از طرفداران رویکرد خودتنظیمی در فضای سایبر به مانند جان پری بارلو، فضاای   .3

راهباری و مادیریت تویایف     ناوع  هار عاری از تماامی قواعاد و آزاد از    فضاییسایبر را 
این باورند حتی اگر فضای سایبر، فضایی جدا و مساترل   ان بردر مرابل منترد 2.کنندمی
 تاوان مای بناابراین   کنناد، مای شمار آید که افراد از طری  آن با یکدیگر ارتبا  برقرار به

 است اجتماعی و مملو از تعامال  اجتماعی. در این میان، هر فضاییگفت فضای سایبر، 
تعارضااتی باروز خواهاد کارد.      ،ه باشاد کجا که تعامال  و تبادال  اجتماعی وجود داشت

برای محادود کاردن تعارضاا  احتماالی در درون جامعاه،       شدهشناخته هایراهیکی از 
 اجارای چارچوبی از رفتارهای ماورد پاایرش و   –نظام هنجارها و قواعد اجتماعی  ةتوسع
ع است. در واقع این نظام هنجاری و رفتاری است که جوامع اولیاه و بادوی را از ناو    آن

. بناابراین دیادگاه باارلو مبنای بار عادم ایجااد        ساازد مای نشاده متفااو    وحشی و رام
ساختارهای راهبری در فضای سایبر نه به معنای جدایی انگاری فضای سایبر، بلکاه باه  

  (Schönberger, 2003: 17).آنارشی است-دنبال نوعی سایبر

از فضای فیزیکال و واقعای، افاراد   جدا و مسترل  فضاییعنوان فارغ از پنداشت فضای سایبر به .4
. در واقاع ایشاان از   کنناد مای و در ی  جهاان ماادی زیسات     اندمتعامل در این فضا حریری

. تعامال و تباادل در ایان فضاا میاان      برناد میتکنولووی در تسهیل ارتباطا  میان خود بهره 
واقاع   که در ی  جهاان محساوس و ملماوس حضاور داشاته و در      پیونددمیوقوع افرادی به
مگار آنکاه در جهاان واقعای، شااهدی بار اثباا          ،در فضاای ساایبر وجاود نادارد     کسهیچ

آن اسات   شاود مای مهمی که به ذهن در این خصوص متبادر  سؤالموجودیت او یافت. حال 
ی در برقراری ارتبا  با یکدیگر یا انجام برخی اقاداما ،  فناورافراد از  ةدلیل استفادبه یرفاًکه 

___________________________________________________________________ 
1. internet protocol packets 

2. John Perry Barlow, A Cyberspace Independence Declaration, http://www.eff.org/barlow  



 1401زمستان ، 4، شمارۀ 52ات حقوق عمومی، دورۀ فصلنامۀ مطالع   2144

در همین زمیناه جادایی   .(Schönberger, 2003: 19) ؟نیستتابع قواعد موجود رفتار ایشان 
ال تسری یابد یا آن دو را با یکادیگر  رانگاران فضای سایبر معتردند نباید مرررا  سیب به پرت

ال باوده و هار   را در فضاای ساایبر، هار سایب، پرت     گویندمیترکیب کرد. در مرابل منتردان 
   (Schönberger, 2003: 19). آید میشمار واقعی به ةمعنت ی  شهروند در جا-شهروند

 

 نقاط قوت .2. 4

 کنند:می ارائهطرفداران خود انتظامی فضای سایبر دالیل زیر را برای حمایت از دیدگاه خوی  

گااری است. این شیوه از مرررا  1پایریانعطافاولین استدالل طرفداران خودتنظیمی،  .1
کاه مراررا     آوردمیثر، چنان فریتی را فراهم ؤعنادار و مآنان معتردند خودتنظیمی م

فنی در فضای سایبر همراه سازند.  هایپیشرفتخود را با آخرین ترییرا  تکنولووی  و 
 ؛(Koka, 2010: 10)سازد مینیز  تردقی و  2این شیوه را کارامدتر مسئلههمین 

 3.ا  را افازای  خواهاد داد  کاربران فضای ساایبر باه تبعیات از مرارر     ةخودتنظیمی انگیز .2
 مندناد عالقهبیشتر  ،فنی و خصویی است هایشرکتمتشکل از  عمدتاًاینترنت که  ةجامع

 ؛(Koka, 2010: 11) ده استشند که در درون جامعه اینترنت وضع کن اجراقوانینی را 
دولتای و   هاای مدلرا در پی دارد. خودتنظیمی در قیاس با  4هاهزینهخودتنظیمی کاه   .3

 ؛(Koka, 2010: 10) همراه داردکمتری را با خود به ةمرررا  گااری، هزین هایمدلیگر د
اروپا در گزارش خود که به مزایاای خاودتنظیمی در تجاار  الکترونیا  اختصااص       ةاتحادی .4

خاودتنظیمی متریار باوده و مطااب  نیازهاا      گویاد  مای در تویایف خاودتنظیمی    ،یافته بود
بار  افزونتحمیلی و اجباری دارد.  ة، کمتر از قانون جنبپایریانعطافو ضمن  است پایرتحول
در  جاویی یارفه . همچناین ضامن   دهدمیدر قبال فشارهای بازار از خود واکن  نشان  این
 ؛(216-217: 1394)کدخدایی، دارد برمیرا از دوش دولت  هاهزینهدولت، بار  ةبودج

و  تار سااده مراتب به ،لی را داراستگااری مبر اینکه کارایی مرررا خودتنظیمی عالوه .5
در فضای ساایبر نیاز    جرائماین روش، از آمار  ةدلیل نر  پیشگیرانو به است ترارزان

 ؛(237: 1396)ضیایی،  کاسته خواهد شد
بدون مرز باوده و هزیناه و سارعت انتراال پیاام در آن بسایار        فضایی اوالًفضای سایبر،  .6

ی حاکمیت ملی، تمامیات ارضای و باه یا  عباار       فضای سایبر معنا ثانیاً است؛ پایین
بار   هاا دولات رو ساخته است. این امار کنتارل   هتابعیت را با تحول معنایی و مفهومی روب

گفت فضاای   توانمیرو ساخته است. بنابراین هجدی روب هایچال رفتار تابعان را نیز با 

___________________________________________________________________ 
1. increased flexibility 
2. efficiency 

3. increased incentives for compliances by end-users 

4. reduced costs 
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 ,Netanel) یر داده استگااری مبتنی بر مرز را تریسایبر نظاما  و ساختارهای مرررا 

این اساس با توجه به تفااو  میاان مالحظاا  و متریرهاای حااکم بار        بر .(401 :2000
 د.  کرگااری فضای سایبر تمهید نو در مرررا  ایشیوهفضای سایبر، ضروری است 

 

 گیرینتیجه

ری به باال، دساتوردهی خصویای و تنظایم گا     پایینگااری از خودتنظیمی که از آن به مرررا 
مشاترک   ةو انواع گوناگونی دارد. اماا نرطا   یست، به ی  نوع محدود نشودمیتعبیر  غیرمتمرکز

از  ایشابکه رفتارهاا و اقاداما  در    استانداردساازی گااری خصویی و تمامی این انواع، مرررا 
دخالات دولات    ة. هرچند از حیث میزان و گساتر است عرضهمتعامال  میان تابعان و بازیگران 

 با یکدیگر دارند.   هاییتفاو دتنظیمی در خو

اما  ،گااری در فضای سایبر مطرح شده استگوناگونی در خصوص مرررا  هایشیوهتاکنون 
قوانین از سوی تابعاان و باازیگران و نظرداشات فضاای      اجرایخودتنظیمی که بر وضع و  ةشیو

نفعاان و از ساوی   ع و تکثار ذی دارد، از ی  سو با توجه به تنو تأکیدی نو یعنوان قلمروسایبر به
. اماا ایان   شاود مای دیگر با توجه به رشد خودجوش بازیگران در فضای سایبر، از آن بهره بارده  

ثر، خطار  ؤما  اجارای و ضامانت   پاایری انعطااف از خصویایاتی چاون    مندیبهرهشیوه در عین 
 دنبال دارد.دن حاکمیت ملی را بهکرچندپاره شدن حروق، تورم قوانین و کمرنگ 

گاااری در فضاای ساایبر، فراینادی     مراررا   هاای مدلخودتنظیمی در قیاس با دیگر انواع 
ید مرررا  أینرشی اساسی در تدوین و ت هادولت، هامدلزیرا در دیگر  رد،دا ترمنعطفو  ترآسان
. هرچناد  هساتند و هم مجری قواعد  کنندهوضعلیکن در خودتنظیمی، تابعان هم  کنند،میایفا 

. شودمیو برای آن نرشی حداقلی قائل  یستدولت ن ةی در ی  شیوه، عاری از مداخلخودتنظیم
گاااری باا توجاه باه معمااری چندالیاه فضاای ساایبر و         مراررا   ةکاربست ی  شیو تنهایدر 

خودتنظیمی  روازاینو  ردگستردگی مسائل در آن، با ماهیت و اسلوب فضای سایبر همخوانی ندا
فیزیکاال و   ةویاژه در الیا  باه  هام آن گاااری در فضاای ساایبر    مراررا   ةعنوان ی  شیوتنها به

 است.  کارگیریبهزیرساخت فضای سایبر قابل 

گااری در فضای ساایبر،  جدید مرررا  هایشیوهدر این میان ضروری است کشورمان با شناخت 
ی فضاای مجاازی   مرکز مل زمینهگااری در این مبادر  ورزد. در همین به تدوین الگوی بومی مرررا 

ابعااد   ةاساناد در هما   ة تماامی مسائولیت تهیا   العالیمدظلهمرام معظم رهبری  ةکه به موجب ابالغی
و  الملال باین از تجاارب موجاود در نظاام     گیاری بهاره باا   نمایدمیالزم  ،فضای سایبر را بر عهده دارد

عناوان یا    تواند باه میمالحظا  ملی، این مهم را به سرانجام برساند. در این چارچوب خودتنظیمی 
و مساائل   هاا الیهگااری مورد توجه مرکز ملی فضای مجازی در تدوین اسناد مربو  به مرررا  ةشیو
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در ساازی کشاور   و تصامیم  گیاری تصامیم فضای سایبر قرار گیرد. در ضمن نظاام   زیرساختیفنی و 
ی راهباری اینترنات در پای    فضای سایبر باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که الگوی آمریکای زمینة

انواع و اشکال افراطی خودتنظیمی که برای دولت هایچ نرشای از    بساچه. هاستدولتتضعیف جایگاه 
اسااس ضاروری اسات کشاورمان باا       هماین  بر. هستنددر همین راستا  اند،نشدهگری را قائل تنظیم

 ایعناوان شایوه  می باه فضای سایبر، از تثبیت خودتنظی ةطلب در حوزتجدیدنظرهمکاری کشورهای 
 ند.کنگرایانه محدود تصدی هایحوزهو سط  و میزان عمل آن را به  ندعمل آورمسترل خودداری به
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