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  پيشگفتار
در دنياي امروز اينترنت به سرعت در حال گسترش است هيچ وسـيله ارتبـاطي تـا بـه حـال                     

اينترنت امروزه مرزها را در نورديده و انسانها        . گسترش سريعي به مانند اينترنت نداشته است      
  .را به هم متصل نموده است
 تغييـرات فرهنگـي و اجتمـاعي در    سبب كهي در جوامع روي داده با گسترش اينترنت تغييرات 

 كـه از سـرگرمي      دامنه كاركرد اينترنت به قدري وسـيع اسـت        . زمينه هاي مختلف شده است    
   .دگرد را شامل مي  و خدمات شهري و فلسفهگرفته تا پزشكي

قـدار بـه     ميليون وب سايت به ثبت رسيده بود در حالي كه اين م            50 در حدود    2004در سال   
  . افزايش يافت2006 ميليون در سال 100

اينترنت گرچه با گسترش روز افزون خود تاثيري مثبتي بر زندگي مردمان گذاشته است ليكن               
در نظر داشت كه پيشرفت تكنولوژي هميشه در جهت مثبت نيست و گاهي جنبـه منفـي        بايد

به وب را نام برد كه وقتي فردي         و در اين ميان مي توان سردرگمي مراجعان          .نيز پيدا مي كند   
در جستجوي يافتن مطلبي مي باشد موتورهاي جـستجو او را بـه هـزاران سـايت راهنمـايي                      

مي كنند كه مطالب آن سايتها چه بسا  با يكـديگر متـضاد باشـد و فـرد نتوانـد بدرسـتي بـه                         
 بيشتر از اثرات    بسياراينترنت   جنبه مثبت    بايد در نظر داشت كه    اما   موضوع دلخواه خود برسد   

  .منفي آن مي باشد
گرچه تاثير اينترنت در جامعه ايران  بسيار زياد بوده است امـا تـاكنون هـيچ كتـابي در مـورد                

 جامعه  نگاهيدر اين كتاب سعي شده است كه به         . جامعه شناسي اينترنت نگاشته نشده است     
  .شناسان به مقوله اينترنت پرداخته شود
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   ١شبكه
 اين كامپيوترها به كمك آن      كه باعث شود  به مجموعه اي از اتصاالت بين دو يا چند كامپيوتر           

وقتي دو يـا چنـد كـامپيوتر را بـه يكـديگر             .  كنند شبكه مي گويند    تبادل اطالعات با يكديگر   
 به گونه اي كه اين دو بتوانند با هم تبادل اطالعـات كننـد در واقـع يـك شـبكه                      شوندمتصل  
  . د آمده استبوجو

  :اهداف شبكه 
  .)اطالعات ، نرم افزارها و سخت افزارها(  استفاده از منابع مشترك -1
  . به روز بودن اطالعات-2
  . جلوگيري از افزونگي اطالعات-3
   . تبادل سريعتر و دقيقتر اطالعات-4

  :تقسيم بندي شبكه ها از لحاظ مقياس جغرافيايي
LANكه مخفف :  شبكه محليLocal Aria Networkباشد، شبكه اي است با سرعت باال   مي

كه به منظور برقراري ارتباط و مبادله داده هـا بـين كامپيوترهـا در يـك محـدوده جغرافيـايي                     
  . كوچك مثل يك اداره، يك ساختمان و يا يك طبقه از يك برج طراحي شده است

WANكه مخفف :  شبكه بندي وسيعWidth Aria Networkمبادله اطالعات باشد، جهت  مي 
اين شبكه ناحيه جغرافيايي وسيعي مانند كل يك كـشور          . رود بين فواصل بسيار دور بكار مي     
 ممكـن اسـت از خطـوط اسـتيجاري     WANشبكه هـاي  . گيرد و يا كل يك قاره را در بر مي   

  . شــركت مخــابرات و يــا مــاهواره هــاي مخــابراتي جهــت مبادلــه اطالعــات اســتفاده كننــد 
MANكه مخفف :  شبكه شهريMetropolitan Aria Networkباشد شبكه هاي متعددي   مي

  . سازد را كه در نواحي مختلف يك شهر بزرگ واقع شده اند، به يكديگر متصل و مرتبط مي
  
  

                                                 
1 Network 
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  ١فضاي رايانه اي
كار برده  تخيلي به  در يك داستان علمي1892بار در سال  براي اولين اي اصطالح فضاي رايانه

 امـا در واقـع    شودفيزيكي ياد مي عنوان يك مكان اي، به   از فضاي رايانه  وزمرهردر گفتار . شد
جديد است اما مفهوم آن جديد نيست  اي اگرچه اصطالحي نسبتاً فضاي رايانه . طور نيست   اين

 بـوده  1876بل در سـال   الكساندر گراهام و پيدايش اين مفهوم، همزمان با اختراع تلفن توسط
رسان  عنوان تلگراف  قبال در اداره تلگراف به  زيادي پسر نوجوان را كهشركت بل تعداد. است

تلفني و ارائه اطالعات به مشتركان سرويس تلفن  هاي كردند، براي متصل كردن تماس كار مي
ايـن   .مواجه شد اين شركت به زودي با مشكالتي از سوي كاركنان جوان خود. استخدام كرد

گذاشـتند و     سـرآنها مـي    كردنـد، سـربه     ه و با گستاخي برخورد مـي      ادبان  ها با مشتريان، بي       بچه
هوشـمندانه در صـفحه    هـايي  بـدتر از همـه آن كـه از حقـه     .كردند معموال آنها را مسخره مي

كردنـد و كارهـايي از    قطع مي ها را كردند و به اين وسيله تماس  استفاده مي هاي اتصال سوئيچ
بـودن ايـن پـسران در انجـام ايـن       هارت فنـي و ناشـناس  توانايي، م. دادند اين قبيل انجام مي

. شـد  ها و مشكالت مي مزاحمت داد كه باعث بروز ها، مجموعه عواملي را تشكيل مي شيطنت
فـضاي  .  خـالص كـرد  ايـن معـضل  را از شـر   ها خـود  شركت بل در نهايت با استخدام خانم

  .ر استپندارند بسيار بيشت مي اي سابقه آن از آنچه اكثر مردم رايانه
  

   ٢اينترنت
. باشـد  اطالعات و كامپيوترها مـي  اينترنت نامي براي سيستمي گسترده و جهاني شامل مردم ،
نـه تنهـا   . يك شخص نمي گنجـد  اينترنت آنقدر بزرگ و پيچيده هست كه در محدوده درك

شـود كـه حتـي آن را     پيـدا نمـي   كسي نيست كه تمام اينترنت را درك كند، بلكه هيچ فـردي 
  .بفهمد

                                                 
1Cyber space  
2 Internet 
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 آژانـس پـروژه هـاي تحقيقـاتي     "آرپانت كـه توسـط    ريشه هاي اينترنت به پروژه اي به نام
دپارتمـان دفـاع   . گـردد  شد، باز مـي  حمايت مي" آمريكا پيشرفته دپارتمان دفاع اياالت متحده

 .      شرايط سـخت و ناسـازگار نگهـداري كنـد     خواست شبكه اي بسازد كه خودش را تحت مي
حادثه اي "طي   شبكه اي بود كه قادر باشد اطالعات نظامي و دولتي را درايده اصلي ساختن

 . منتقل كند"هسته اي

سمت هدف توسعه فنوني براي سـاختن شـبكه     آغاز شد و به زودي به1968پروژه در سال 
  .اي در مقياس بزرگ رشد نمود

 امل شده است، بابراي سالها ادامه داشت و بعد از اين كه به طور رسمي اعالم شد ك آرپانت

از آن موقع تكنولوژي متـصل سـاختن مطمـئن و اقتـصادي كامپيوترهـا               . موفقيت متوقف شد  
 .دهد يافته است و امروز روح آرپانت ستون فقرات اينترنت را شكل مي توسعه

هدف محققين آرپانت ساخت يك شبكه بـزرگ بـراي متـصل سـاختن كـامپيوتر در        در ابتدا، 
، روشن شد كه هيچ شبكه منفـردي قـادر بـه    1970ما در اواسط دهه ا. بود مسافتهاي طوالني
 كـه توسـعه تكنولـوژيي كـه بتوانـد انـواع       دريافتندمحققين . همه افراد نيست تامين نياز هاي

ايـن  . باشـد  ها را در سيستمي بزرگ و منفرد متصل سازد ، بسيار مفيدتر مي مختلفي از شبكه
  . شد"اينترنت" يا "ميان شبكه"شدن مفهوم  ديد باعث مطرح

اينترنـت عمـال   . كامپيوتري بزرگ و منفردي نمـي باشـد   بنابراين اينترنت امروزي واقعا شبكه
شايد بهترين راه بـراي درك  . باشد گسترده در سطح جهان مي ها هزار شبكه مجموعه اي از ده
يـستم  س: باشـد  اينترنت مقايسه آن با دو سيستم ارتباطي بزرگ جهـاني مـي   سازمان و اهميت
باشند  هر دوي اين سيستم ها شامل بخشهاي بسيار بسيار كوچكتري مي، تلفن پستي و سيستم
بـا ايـن وجـود ، مزيـت بـزرگ      . شوند  بين المللي بزرگي به يكديگر متصل مي كه در سازمان
 .انعطاف پذيرتر و سريعتر بودن آن است اينترنت بسيار

تر است، اما مكاني ثابت در جامعه و اقتصاد تلفن جديد اگرچه اينترنت از سيستمهاي پستي و
هم اكنون بسيار وابسته به آن است و مـا بـدون اينترنـت كمتـر      در واقع، جهان. ما يافته است

  .توانيم كاري انجام دهيم مي
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به عنوان شبكه اي كامپيوتري، يا حتي گروهـي از شـبكه             با اين وجود تفكر در مورد اينترنت      
به عبارت ديگر، اينترنت شبكه هاي كامپيوتري رسانه هايي . بود اهدهاي كامپيوتري اشتباه خو   

زيبايي و فايده اينترنت در خود اطالعات و مردمـي كـه   . كنند حمل مي هستند كه اطالعات را
بلكه بـه عنـوان منبـع بزرگـي از      نه به عنوان شبكه اي كامپيوتري،. دارند، است در آن شركت

  .اطالعات عملي و لذت بخش
 در مـردم . كنيـد  تجربه جديد و مهيجي را آغاز مـي  گيري چگونگي استفاده از اينترنت،در فرا

مردمي خوش رفتار از كشور هـا و فرهنـگ هـاي      كه در آنهستندحال وارد شدن به جهاني 
ها،   آنها زمان، تالش  . كنند  و آزادانه مشاركت مي    متفاوت مشتاقانه با تمايل با يكديگر همكاري      

بـه ايـن دليـل     هر منبعي كه در اينترنت اسـت  گذارند مي ود را به اشتراكدانش و توليدات خ
آنها ايـده اي  . است است كه فرد يا گروهي وقت خود را داوطلبانه در اختيار ديگران قرارداده

داشتند، آن را توسعه دادند ، چيز با ارزشي را ايجاد كردنـد، وسـپس آن را در دسـترس تمـام       
 .افراد جهان قرار دادند

هر فـردي  . باشد بيشتر از شبكه اي كامپيوتري يا سرويسي اطالعاتي مي نابراين اينترنت بسيارب
عالوه بر اين، اهميتـي نـدارد   . شود  اينترنت هرگز بسته نمي.تواند شركت كند مي در هر زماني

هرگز به خاطر نوع لباس، رنگ . شود آمد گفته مي كسي هستيد، ورودتان هميشه خوش كه چه
  .ا مذهب خود از چيزي محروم نمي شويدپوست، ي

 حكمـران كه دليل كار اينترنت به اين خوبي عدم وجود  دارد فرد عيب جويي احتماال بيان مي
 ممكن است غير قابل قبول به نظر برسد، اما عمـالً          . عمال، اين موضوع صحت نيز دارد     . است

و هـيچ سـازمان واحـدي    شـود   كسي محتمل هزينه نمي. كند نمي اينترنت را هيچ كسي كنترل
راه هايي واقعـي بـراي صـدمه    . اينترنت قانون و پليس و ارتش ندارد .هزينه ها را نمي پردازد
  . وجود ندارند، اما راه هاي بسياري براي مهربان بودن وجود دارند زدن به شخص ديگري

رتبـاط برقـرار    براي اولين بار درتاريخ، تعداد نامحدودي از مردم قادرند به آساني با يكديگر ا             
   .كنند
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 ارگانيسمي جهاني كـه  .گرفتيك موجوديت در نظر   به عنوان بايدت را به خودي خودناينتر
اطالعاتي و كامپيوترهايي است كه با يكديگر همزيـستي   شامل تعداد بيشماري از مردم، منابع

ا هنگامي  ممكن است اندكي عجيب به نظر برسد، ام"ارگانيسم " در نگاه اول اصطالح. دارند
 كه فراي ماشينها و افـراد مجـزا، داراي   مشاهده مي شود، شودشروع  كه استفاده از اينترنت را

  .باشد مي زندگي
 

  ١اينترانت

اينترانت شبكه اي خصوصي است كه به منظـور اسـتفاده اختـصاصي كـاربران يـك موسـسه                   
شـود كـه    مي ايي استفادهبراي راه اندازي اينترانت عموما از همان نرم افزاره. شود مي طراحي

تنظيم روش هاي دستيابي  شود، تنها تفاوتي كه در اين بين وجود دارد، در اينترنت استفاده مي
 .باشد و اجازه دسترسي كاربران به آن مي

ها يا كارمندان و يا كاربران شبكه محلي خـود اجـازه    شركت فقط به مشتري ممكن است يك
مكن است روش دستيابي به اينترانت فقط به خط تلفن يـا  يا م. اينترانت را بدهد دسترسي به

 .محلي محدود شده باشد شبكه

توان به چند نمونـه از آن اشـاره    كه مي استفاده از اينترانت داراي فوايد و مزاياي زيادي است
  : كرد

توانند   مي اربرانكدر اين حالت برنامه نويسان و      به منظور راه اندازي آزمايشي يك وب سايت       
را بـا   و ورود اطالعات گسترش برنامه و  از راه اندازي سايت در وب، عمليات رفع عيبقبل

     بـه منظوركـاهش   (سرعت بـاال و عـدم نيـاز دسترسـي بـه اينترنـت       .دهند خيال راحت انجام
  .مزاياي آن است از جمله) هزينه ها

سترسـي نفـوذگران   متصل نيـست عمـال راه د   از آنجايي شبكه اينترانتي مورد نظر به اينترنت 
راهي براي خروج غير مجاز اطالعـات از شـبكه           بنابراين  باشد،    اينترنتي به آن مسدود شده مي     
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توان بـا   به اينترنت متصل شده باشد ولي مي البته ممكن است اين شبكه. شركت وجود ندارد
 .دسترسي كاربران غير مجاز را مسدود كرد استفاده از نرم افزار هاي كنترل كننده

اطالعاتي مخصوص به خـود هـستند، اسـتفاده از     ر بعضي از موارد وب سايتها داراي بانكد
به روز رساني و تائيد صحت اطالعات ثبت شـده آن   دهد كه پس از اينترانت اين امكان را مي

 .داد را در وب در اختيار همگان قرار

بـدين  . ات مي باشد  اشتراك دانش يكي از مهمترين دستاوردهاي فن آوري اطالعات و ارتباط          
منظور مي توان از روش هاي متفاوتي نظير شركت در همـايش هـا، مباحـث علمـي، كتـاب،                    

هـر يـك از روش هـاي فـوق داراي مزايـا و      . روزنامه ها و ساير موارد ديگر، اسـتفاده نمـود      
محدوديت زماني، مكاني و ميزان تعامل اطالعاتي       . محدوديت هاي مختص به خود مي باشند      

.  هر يك از روش هاي فوق مـي باشـد            چالش هاي اساسي در ارتباط با       ان از جمله  با مخاطب 
و ) نظيـر انتـشار مقـاالت       ( نشر اطالعات و دانش شخصي با استفاده از پتانـسيل هـاي وب              

وبالگ ها، ضمن غلبه بر محدوديت هاي زماني و مكاني، حق انتخاب مخاطب را ارج نهـاده                 
انتشار دانـش و تجـارب      .  فراهم نمايد    دوسويه را   العاتيو بستري مناسب براي تعامالت اط     

شخصي در قالب وبالگ ها، گزينه اي پيشرفته و مناسب در ارتباط با امر تحقيقـات و اطـالع                   
توسعه پايدار در هر كشوري مـستلزم ارج نهـادن بـه امـر              . رساني صحيح و به موقع مي باشد      

 در صورتي كه پديده وبالگ نويـسي        .تحقيق و پژوهش و اطالع رساني سريع و صحيح است         
را از اين زاويه مورد توجه قرار دهيم به جايگاه ارزشمند آنان در ايجاد شـبكه هـاي گـسترده               

 در ارتباط با ايده هـاي        نشر دانش و ارتباطي بيشتر پي خواهيم برد دريافت سريع بازخوردها          
 از مزاياي   ه هاي مختلف  ين زم ارائه شده، تسهيل در ارتباط بين محققين، طبقه بندي محتوي در          

    . آن است
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  ١اكسترانت  
   اينترنـت    يـك   اكسترانت.  آورد  حساب   به   و اينترانت    اينترنت   بين   چيزي  توان   را مي    اكسترانت

   و ارائـه    آوري   جمـع    گـروه    ايـن    وبـراي  افراد معدودي را مجـاز مـي كنـد           دسترسي   كه  است
  وسـيله    به   دسترسي  با تائيد اجازه      كهسازد    پذير مي    را امكان   ازمان س   اينترانت   بر روي   اطالعات

   بـه    دسترسـي    تغييـر درجـه      شـده، امكـان      تعيـين    ازپـيش    افراد يا گروههـاي      عبور براي   كلمه
   قيمتهـاي   مثـل   حـساس   مطالـب   بـه   دسترسـي    كنتـرل   شود و امكـان     پذير مي    امكان  اكسترانت

  . مي آورد   فراهم  موجود و غيره  محصوالت  امور تجاري، انواع ام انج اي، شرايط منطقه
زيرا محلي هستند براي نفوذ . اكسترانت ها از بعد امنيتي براي شبكه ها بسيار حياتي مي باشند

 معموال اطالعات عمومي مربوط به اينترانت ها يا سازمانها در ايـن       ،به شبكه و ورود ويروسها    
  .قسمت ها قرار مي گيرند

     اكسترانت ها را معموال سازمان هايي كـه دفـاتر گونـاگوني در نقـاط مختلـف دارنـد، ايجـاد                     
ازآن . مي كنند تا از اين طريق ارتباط ميان رايانه ها و شبكه هاي دفاتر خـود را برقـرار كننـد                    

موسـسات بـا اسـتفاده از اينترنـت بـه عنـوان             . جمله مي توان به شبكه هاي بانكي اشاره كرد        
 چـرا كـه اگـر       ،ري براي اتصال ميان شبكه هاي خود، در هزينه ها صرفه جويي مي كننـد              بست

 نقطه با فاصـله زيـاد برقـرار    2قرار باشد ارتباطي مجزا به صورت كابلي يا حتي بي سيم ميان       
حال آن كه دسترسي به اينترنت در بيشتر نواحي با قيمتـي مناسـب              . شود، مخارج بااليي دارد   

  .ميسر است
  

  اك گذاري در اينترنتاشتر
    اينترنت امكانات و ابزارهاي متعددي را بـه منظـور ارائـه خـدمات وسـرويس هـا در اختيـار                   

يكي از ويژگي هاي بسيار جذاب اينترنـت ارائـه سـرويس هـا و               .  قرار مي دهد    عالقه مندان 
ر نموده و خدماتي است كه شما را قادر مي سازد با مخاطبان خود ارتباطي پويا و متقابل برقرا          

     در ايـن راسـتا هـر يـك از كـاربران          . از نقطه نظرات آنان در رابطه با يك مطلب، آگاه شـويد           
                                                 

1Extranet  
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مي توانند دانش و تجارب خود را در اختيار ديگران قرار داده و خود نيز به عنوان عـضوي از       
 ارزان قيمـت بـراي انتـشار مطلـب در             ابـزاري    فرض كنيد  كننديك جامعه شبكه اي مطرح      

ختيار هر نويسنده و يا صاحب قلمي باشد كه بتواند با استفاده از آن عقايد، اخبار، ديـدگاهها                  ا
و نقطه نظرات خود را در رابطه با موضوعات مورد عالقه، بدون محدوديت هاي مرسوم بيان                

 كه بـدون شـك       بشريت درطي چند سال گذشته قدم در دنياي جديدي گذاشته است          . نمايد
 نشر اطالعات    دستاوردهاي آن تحول و دگرگوني اساسي در ارتباط با نحوه         يكي از مهمترين    

ه بوده كه با توجه به ماهيت اينترنت، ويژگي دو ينوبالگ و يا بالگ نمونه اي در اين زم    . است
طرفه بودن وب و تنوع خواسته استفاده كنندگان، در كانون توجه عالقه مندان قرار گرفته و ما                

  . گسترش چشمگير آن مي باشيم امروزه شاهد رشد و 
  

   ١وبالگ
و با قابليت دستيابي عموم كاربران به       ) مشابه يك روزنامه شخصي     ( وبالگ، يك صفحه وب     

دهنـده شخـصيت     وبالگ ها، بر اساس يك نظم خاص بهنگام ومحتوي بالگ نشان          . آن است 
يك ساختار زمـاني    اولويت استقرار و يا نشر مطلب بر اساس         . لفان آن مي باشد   ؤيا م  لف و ؤم

در اين حالت خوانندگان بالگ ها همواره در ابتـدا جديـدترين مطلـب و يـا                 . شكل مي گيرد  
  .مطالب منتشر شده را مشاهده و در صورت تمايل آن را مطالعه مي نمايند

 در "مـثال . اكثر وبالگ ها داراي يك خط فكري خاص بوده و به نوعي آن را دنبال مي نمايند           
گر عالقه مند به فن آوري باشد، با جمـع آوري مطلـب از منـابع متفـاوتي     صورتي كه يك بال 

نمايشگاه ها، سمينارها و يا سايت هاي ديگر، آنان را با فرمت مورد نظر در بالگ خـود                  : نظير
درصورتي كه يك بالگر عالقه مند به يك بيمـاري          . ثبت و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد       

را به نوعي دنبال مي نمايد، مي توانـد مقـاالت و موضـوعات              خاص بوده و مسائل علمي آن       
  در   .جديد منتشر شده در رابطه با بيماري مورد نظـر را بـر روي بـالگ خـود منتـشر نمايـد                     

 عالقه مند به مسائل اقتصادي مي باشد، مي تواند با جـستجو و يـافتن                ،صورتي كه يك بالگر   
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ــر       ــان را ب ــصاد، آن ــا اقت ــه ب ــد در رابط ــاالت جدي ــد  مق ــشر نماي ــود منت ــالگ خ   . روي ب
برخي از وبالگ نويسان از بالگ خود به منزله يـك آلبـوم عكـس و يـا بريـده روزنامـه هـا                         

  زماني كه بالگر يك لينك مناسب را در ايـن خـصوص پيـدا نمايـد و يـا              . استفاده مي نمايند  
    خـود قـرار   اطالعاتي خاصي را كه قصد دارد آنان را بخاطر بسپارد، آنـان را بـر روي بـالگ                   

مـي تواننـد بـا     بالگ يك محيط الكترونيكي قابل جستجو را فراهم كه عالقه منـدان      .مي دهد 
. استفاده از يك مرورگر وب و در هر نقطه اي از جهان به محتويات آنان دستيابي داشته باشند     

يكي از ويژگي هائي كه در تمامي بالگ ها به نـوعي رعايـت مـي شـود ، ماهيـت انتـشار و                        
). تقـويم اطالعـاتي     ( قرار اطالعات بر روي بالگ بر اساس يك نظم زماني خاص اسـت              است

لف آن مي توانـد در ارتبـاط بـا    ؤمي باشد كه م اينترنتي  وبالگ مشابه يك مجله و يا روزنامه        
تعـداد زيـادي از     . موضوعات متفاوت درزمان دلخواه، در آن اطالعاتي را درج و منتشر نمايد           

بالگ ها ويا سايت هائي وجموعه اي جالب و ارزشمند از لينك ها به ساير           بالگ ها داراي م   و
  .  آنان را مثبت و مفيد ارزيابي مي نمايد بالگولف ؤمي باشند كه م

  : برخي از ويژگي هاي وبالگ ها عبارتند از  
بـا اسـتفاده از   . بالگ ها عمومـا شخـصي، غيررسـمي و يـا خودمـاني اسـت         وسبك و شيوه     

گان موجود بر روي وب مي توان به سادگي اقدام به ايجاد و نـشر اطالعـات بـر              ابزارهاي راي 
  .روي وبالگ، نمود

توانند  گونه هاي متعددي بوده و هريك مي       وبالگ ها ازلحاظ كيفيت، محتوي واهداف داراي      
  ). نظير تيراژ روزنامه ( مخاطبان خاص خود را دارا باشند 

 سرعت و همزمان با ارائـه ابزارهـاي سـاده نـشر و               مطرح و به   90وبالگ ها در اواسط دهه       
وبالگ هـاي    دراين راستا .  رشد و مورد استقبال قرار گرفتند      Blogger.comنظير ايجاد وبالگ، 

وبالگ هائي   دراين رابطه  .اكثر وبالگ ها مبتني برمتن مي باشند       .متعددي، ايجاد گرديده است   
  تصاويروكليپ هاي  قالم اطالعاتي نظير صوت،نيزوجود دارد كه عالوه براستفاده متن ازساير ا
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  . ٣، بالگ هاي صوتي٢، بالگ ويدئوئي١ي نيز استفاده مي نمايند بالگ تصويرييويدئو
لفين وبـالگ هـا   ؤم. نوعي به ساير اطالعات، اشاره مي نمايد     ه  هر موجوديت در يك وبالگ ب     

   متفـاوتي تقـسيم بنـدي   گونه اي آنان را بر اسـاس موضـوعات  ه به ساير وبالگ ها لينك و ب  
نموده تا امكان استفاده مناسب و سريع از ساير وبالگ ها باتوجه بـه موضـوعات مربوطـه در               

خوانندگان يك وبالگ مي توانند از هر نقطه اي در وبالگ كه تمايل              .اختيار كاربران قرارگيرد  
شر شـده بـر روي      در ابتدا مطالب و نوشته هاي جديد منت        ،دارند مطالعه خود را شروع نمايند     

بالگ را مشاهده نمايند و يا با استفاده از امكان جـستجو و يـا لينـك بـه سـاير بـالگ هـا،                         و
  . اطالعات قديمي منتشر شده را مطالعه نمايند

 داراي صدها هزار خواننده در طي يك روز          وبالگ ها بسرعت متدوال و برخي از وبالگ ها        
نظـر خـود را قبـل از مطالعـه روزنامـه از طريـق               خوانند گان متعددي اخبار مورد      . مي باشند 

 مي توان با مراجعه به يك وبالگ از آخرين اخبـار مربـوط   "مثال. وبالگ ها بدست مي آورند  
به چاپ كتب جديد و دنبال نمودن آخرين پيشرفت ها و اكتشافات ايجاد شده در زمينه هاي                 

  .متفاوت علوم، آگاه گرديد
لف مي باشند و برخي ديگر بـه صـورت گروهـي اداره             ؤمبرخي وبالگ ها صرفا داراي يك        

 بوده وخوانندگان را به ساير وبالگ ها هدايت هدايتگر عملكرد برخي از وبالگ ها. مي شوند
يك بالگر خوب مي بايست هم داراي مهارت در زمينه نوشتن و هم مهارت هاي               . نمايند مي

  .خاصي در زمينه ويرايش باشد
مراتب بيشتري بوده و و تعداد زيـادي از         ه  زنامه ها داراي كارآئي ب    وبالگ ها از مجالت و رو     

 كه خوانند گان مي توانند نقطـه نظـرات           بوده راتظ با نام نقطه ن     بالگ ها داراي يك بخش    و
بـا توجـه بـه      . در اين رابطه بيان نمايند     ارائه شده توسط سايرخوانندگان را مطالعه و نظرخود       

 عالوه بر ارائه نظر و ديدگاه خود مي تواند پس از گذشت              ويژگي فوق، نويسنده يك وبالگ    
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چندين ساعت، بازخورد آن را داشته باشد و در صورت لزوم نقد و بررسي مجدد در ارتبـاط                  
  . با يك مطلب را ارائه نمايد

بالگ ها، تبعيض ها و محدوديت هاي موجود در ارتباط با منابع رسانه اي ديگر را از ميـان                   و
تعداد زيادي از خوانندگان روزنامه ها بر اين اعتقـاد هـستند كـه روزنامـه هـا و                   . برمي دارند 

اين  .هاي سخن پراكني، داراي شرايط بهينه و مناسبي براي آزادهاي مدني نمي باشند             ايستگاه
 وبالگ هـا در عرصـه هـاي متفـاوتي و در        . صدق نمي نمايد    موضوع در رابطه با وبالگ ها     

اقـدام بـه نـشر اطالعـات نمـوده و            تمـاعي و فرهنگـي،    ج سياسي، ا  ارتباط با مسائل متفاوت   
مخاطبان با رويكردي كامال آزادنه قادر به مطالعه مطالب منتشر شده و در صورت تمايل بيـان          

  .ديدگاه خود در ارتباط با آن مي باشند
  ايجـاد ) مختـرع وب     ( "برنرزلي  .  تيم   "برخي بر اين عقيده هستند كه اولين وبالگ توسط          

 كه در آن زمان ايجاد و بر روي           )http://info.cern.ch (كه در آن وي به سايت هاي جديدي       
  .اينترنت فعال مي شدند ، اشاره مي نمود

ايجاد كه وي نيـز در آن عمليـاتي           NCSA در " Marc Andreessen's" دومين وبالگ توسط    
   . را انجام مي داد" برنرزلي"مشابه وبالگ 

 كه از آن به عنوان انفجار وب، نـام بـرده مـي شـود،                1997 تا   1996در فاصله بين سال هاي      
از وبالگ هاي اوليه مي توان به وبالگ متعلق به          . چندين وبالگ جديد ديگر نيز ايجاد گرديد      

Dave Winer  ) اخبار مربوطScripting ( وبالگ ،Barger و Cameron Barrettاشاره نمود ، .
محتويات وبالگ هاي اوليه اغلب شامل مجموعه اي از لينك ها و توضيحاتي بود كه متناسب          

مه وبالگ نويسان، عالقه مند به ايجاد وبالگ هـائي          در ادا . با عالقه نويسنده، ايجاد مي گرديد     
   شدند كه در آن مطالبي را درج مي نمودند كه خود تمايل به خواندن آن را در آينـده داشـتند                    

بدين ترتيب، وبالگ ها داراي شخصيتي خاص براي خود         ). نظير دفترچه خاطرات شخصي   ( 
بـا مطالعـه دفترچـه    . ي بردنـد لـف خـود بـه ارث مـ    ؤشدند كه اين شخصيت را مستقيما از م    

 با ابعاد متفاوت شخصيتي وي نيز تا انـدازه اي كـه امكـان               نخاطرات شخصي هر فرد مي توا     
  .شددارد، آشنا 
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يكي از مهمترين تحوالت مهم در ارتباط با وبالگ ها، تبديل آن بـه يـك رسـانه محـاوره اي                 
 خود براي بحث در ارتبـاط بـا         تعداد زيادي از مولفين و نويسندگان وبالگ ها از وبالگ         . بود

و يا موضوعات گفته شده توسط سـاير نويـسندگان در وبـالگ هـاي       مورد عالقه  موضوعات
 دنبال نمودن مباحـث مـورد نظـر را در           امكان ديگر استفاده و با بكارگيري لينك هاي متعدد،       

د در مباحثـه    توانـستن  عالقه مند، مـي    ، خوانندگان ببدين ترتي . اختيارخوانندگان قرارمي دهند  
  نقطه نظرات خود را بيان و يا   از ساير ديدگاههاي موجود،    وعالوه برآگاهي  مورد نظر شركت  

  . شخصا اقدام به ايجاد وبالگ و دنبال نمودن مباحث مورد نظر در وبالگ خود نمايند
 در  "چندين نفربا چندين نفر   "  از لحاظ ظاهري، شايد وضعيت فوق را بتوان مشابه ارتباطات         

 و يـا    )گـروه هـاي خبـري      (newsgroupsتـاكنون بـه اشـكال متفـاوتي نظيـر            ر گرفت كه  نظ
mailing lists )  رابطه يك تفاوت اساسـي   در اين. ، پياده سازي شده است)ليست هاي نامه 

لف وبالگ ارسـال    ؤاي متعلق به م   ضرات ارائه شده بر روي ف     ظ با توجه به اينكه ن     ،وجود دارد 
ر افراد ضروري نبوده و آنـان پاسـخ خـود را بـا مراجعـه بـه وبـالگ،                مي گردد، پاسخ به ساي    

 كه همزمان با رشد و گسترش وبالگ ها محقق           يكي ديگر از تحوالتي   . مشاهده خواهند كرد  
 نـام     پديـده اي بـا      گرديد، مطالعه وبالگ ها توسط ساير وبالگ نويسان بود كه باعث ايجاد           

blogrolling لف وبالگ،آنـان   ؤگ كه ليست سايت هائي را كه م       بخشي از يك وبال   . ( ، گرديد
ايـن  .  به آنان سر مي زنـد را مـشخص مـي نمايـد             را بطورمنظم و هميشه مطالعه و اصطالحاً      

بالگ ويا در يك صفحه مجزاء قـرار        وبخش معموال در بخش سمت راست و يا چپ صفحه           
 بـين    )شبكه اي   ( يكي از خصايص جالب اين لينك ها، ايجاد يك جامعه ارتباطي            . مي گيرد 

  . وبالگ نويسان مي باشد
 به سرعت در حـال تغييـر و تحـول     فن آوري ها و مهارت هاي الزم در خصوص وبالگ ها    

    :علت اين همه سرعت را مي توان در عوامل زير جستجو نمود.مي باشد
 عمليات يك وبالگ به يك نرم افزار خاص و انحصاري و يا امكاناتي كه        : عدم وجود انحصار  

وبالگ نويسان در حوزه عملكرد     . صرفا در اختيار يك سازمان خاص است، وابسته نمي باشد         
و يـا    وبالگ خود داراي آزادي عمل مناسبي مي باشند و در هر زمان مي توانند شكل ظاهري               
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آن را تغيير داده و يا ويژگي هاي جديدي را بدون كسب اجازه يك مقام خاص بـه                   محتويات
و  وبالگ ها بستر الزم براي خالقيت انسان را در تمامي زمنيه ها ارائه نموده             . آن اضافه نمايند  

هر يك از ساكنين اين كره خاكي قادر به شـكوفائي خالقيـت خـود و آفـرينش محـصوالت                    
  . متفاوت اطالعاتي، خواهند بود
  تعداد و تنوع گسترده كاربران

نند، تمايل بـه انتـشار تجـارب         در يك جامعه مدرن اطالعاتي زندگي مي ك         تمامي افرادي كه  
نسبت به موارد منتشر شده، ارزيـابي   خود، استفاده از تجارب ديگران، دريافت بازخورد سريع   

وبالگ ها يك شبكه ارتباطي قدرتمند را ايجـاد         . نتايج و بهبود دانش و تجارب خود را دارند        
سـريع آن در     نموده و پس از طرح يك ايده و يا موضوع جديد در وبـالگ ، شـاهد حركـت                  

ب درصورت ارائه يك مطلب ارزشمند وصحيح، امكان        تيبدين تر . خواهيم بود  شبكه ارتباطي 
استفاده از آن درسريعترين زمان ممكن براي ديگران فـراهم شـده و در صـورتي كـه مطلـب                    

وبررسي آنان،   منتشر شده نادرست باشد، نويسنده آن با دريافت سريع بازخوردهاي مورد نظر           
  . اشتباه خود را در اسرع وقت تصحيح نمايدمي تواند 

 در بررسي خود اعالم نموده است كه صرفا چهار درصد از كاربران             Jupiterموسسه تحقيقاتي   
وبـالگ هـا، عمومـا توسـط مـردان          . اينترنت، اقدام به مطالعه وخواندن وبالگ ها مي نماينـد         

ران خـانگي اينترنـت كـه       كارب). شصت درصد مردان و چهل درصد زنان        ( خوانده مي شوند    
مجموع درآمد آنان بيش از شصت هزار دالر در سـال مـي باشـد، شـصت و يـك درصـد از                       

 و  Dial-upبيش از پنجاه و چهار درصـد از گزينـه           . خوانندگان وبالگ ها را تشكيل مي دهند      
هفتـاد  .  براي دستيابي به اينترنت استفاده مي نمايند       Broadbandچهل و شش درصد از گزينه       

   . سه درصد از خوانند گان وبالگ ها بيش از پنج سال است كه ازاينترنت استفاده مي نمايندو
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   ١فضاهاي مجازي
 درهرسايت باعث مي شود افرادي كه وارد فضاي اينترنت مـي شـوند بـسته بـه                  Chatمحيط  

 نوشـتاري را  Chat يـا  Javo مـثالً درمحـيط   Voice chat ،Chatامكانـات دردسـترس بتوانـد    
حـذف فاصـله هـا    . تخاب كنند وبا ديگرافراد همزمان درسراسردنيا بحث وتبادل نظرنماينـد      ان

ومباحثه همزمان با چندين نفربرحسب موضوعات مورد عالقه ودرصورت تمايل شنود صـدا             
 ازديگرتسهيالتي است كه اينترنت براي )Vidio chat( و)Voice chat(وديدن تصويرمخاطبان 
به عالوه استفاده ازاينترنت با هزينه بسياركم بـه جـاي تلفـن مزيـت               . افراد فراهم كرده است   

 با ورود به هرسايتي درصورتي كه حداقل بـه          مردم مي توانند  . ديگرارتباطي اينترنت مي باشد   
 دوستان زيادي را كه عالقه مند بـه بحـث درمـوارد             نديك زبان موجود دراينترنت مسلط باش     

ـ  وننـد  واطالعـات رد وبـدل ك  ايميلمختلف هستند براي خود يافته و      دين صـورت فـضايي   ب
مجازي كه دوستانه است وحول اشتراك يك يا چند موضوع وبحث دربـاره آن اسـت ايجـاد           

  .ديننما
  

 ٢گفتگوتاالرهاي 

 اينترنـت بـه آرشـيو       محـيط اين فرصت را به فرد مي دهند حتي درصورت نبودن همزمان در           
 اينترنت به آرشـيو  محيطيي را كه همزمان درموضوع مورد بحث مراجعه كند ويا تمام نامه ها    

موضوع مورد بحث مراجعه كند ويا تمام نامه هايي را كه همزمـان ودرطـول مـدت اشـتراك                   
ودرصورت تمايل با قرارقبلـي دريـك مكـان         . ردوبدل شده هريك نسخه اي را دريافت كند       

   .بيايندافراد گرد هم 
 براسـاس  يـاهو  درايـران درسـايت   فقـط  discusion grup گـروه موضـوعي و  2300درحدود 

موضوعات وجنس وموارد عالقه تشكيل شده اند كه به آساني مي توان بدون شـناخته شـدن                 
  . بفهمند ازتمام مراودات بين آنها با خبرشداعضاءدرآنها عضوشد وحتي بدون اينكه ديگر

                                                 
1 Syber Spaces 
2 Discusioan grup 
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   ١پست الكترونيك
 طريق اين نشاني مي توان با        ايميل، يك نشاني پستي است كه از        پست الكترونيك يا   منظور از 

هر شخصي يا ارگان و سازماني به صورت الكترونيكـي و از طريـق شـبكه جهـاني اينترنـت                    
مزيت جهاني بودن دسترسي به صندوق پست الكترونيك و عدم محـدوديت            . ارتباط پيدا كرد  

 زماني دسترسي به منظور ارسال ودريافت نامه ها و همچنين آني بـودن همـين ارسـال هـا و                   
ل را مي تـوان  يايم. دريافت ها، پست الكترونيك را به يك ضرورت فوق مهم بدل كرده است          

 كه  ياهول رايگان مي دهند مانند      ياز طريق سايتهايي كه ايم    . به دو طريق ايجاد و استفاده نمود      
مديريت اين ايميل نيز از طريق خود سايت ياهو امكان پذير است و دوم ايجـاد ايميـل هـاي                    

 از طريق كنترل پنل سايت خود اين        كه افراد مي توانند    ،از سايت هاي اختصاصي     اختصاصي  
  .نمايندل ها را ايجاد و استفاده يايم
  

   ٢تجارت الكترونيك
  درواقـع .  گرفـت   شـكل )EDI2(   برمبنـاي 1960   در دهـه   امروزي  شيوه  به  الكترونيك تجارت  

  با گذشت .  آورد  حساب   به   امروزي   الكترونيك  جارت پدر ت   توان  ها را مي     داده   الكترونيك  مبادله
 و    مـردم    عامـه   هـا و دسترسـي       داده   و پـردازش     و بازاريابي    ذخيره   ابزارهاي   و پديدآمدن   زمان

 پديد    گسترده، فرصتي   اي   رايانه  هاي   و شبكه    مخابراتي   فناوريهاي   پيشرفت  سازمانها و همچنين  
  .  را بسيار سودمند يافتند  آن ارت تج  صحنه  بازيگران آمد كه
   بـه   فعاليـت  ايـن .  گرفـت   ريـشه (BERLIN AIRLIFT) در  پيش  قرن  نيم  الكترونيك تجارت
   بـه    مربـوط    الكترونيكـي    اسناد استاندارد شده     تبادل   گرديد يعني   ها بدل    داده   الكترونيك  مبادله

   الكترونيـك    تجـارت    نـام   توان   مي  اكنون   هم  ه، آنچه اگرچ.  ديگر   رايانه   به   رايانه   از يك   مبادالت
   گونـاگون   از شكلهاي   اي   گسترده   و دامنه    است  شده   محدود نمي  EDI) ( نهاد تنها به     بر آن   سنتي

   .گيرد  اسناد، دربرمي اي  رايانه  ارسال ها را در حاشيه و پرونده  پيام، رمزينه

                                                 
1 E-mail 
2 e-commerce 
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   الكترونيـك، كـاهش      تجـارت    در گـسترش     عمـده   هاي از رونـد     يكي   گذشته   سال   بيست  طي  
   بـراي    جهـاني    ايجـاد اسـتانداردهاي      و مهمتـر از آن      اي   رايانه  افزارهاي   سخت  چشمگير قيمت 

 بـاز    هـاي    سيـستم    يكپارچه   را استانداردسازي   يفرآيند  چنين.  است  افزارها بوده    سخت  توسعه
  افـزاري   نـرم   اما استانداردهاي  است   وجود داشته    روندي  افزارها نيز چنين    درمورد نرم . نامند  مي

  .  و سازگار نيستند  يكپارچه افزاري  سخت  استانداردهاي  اندازه هنوز به
   و توانـايي    اي   شـبكه    امكانـات    و استانداردكردن، پديدآمدن    سازي   از يكپارچه    پس  روند بعدي   

   ترتيـب    ايـن    بـه    ارتبـاطي   هـاي   شـبكه .  اسـت    بوده  يا   رايانه   گوناگون  هاي   سيستم   ميان  ارتباط
   .اند  كرده  بازي  در اطالعات  شدن  و سهيم رساني  را در اطالع  نقش مهمترين

 و از طريق شبكه جهـاني اينترنـت         آن الين انجام هر گونه امور تجاري و بازرگاني به صورت          
 خريـد و فـروش عمـده يـا خـرده           اين امور مي تواند شامل    . را تجارت الكترونيك مي گويند    

هاي مختلف به مشتريان و ديگر موارد تجـاري           كاالهاي فيزيكي و غير فيزيكي، ارائه سرويس      
  .باشد

  :ازتجارت الكترونيكي ارائه مي دهد   تعريف زيررا97سيون اروپايي يبه طوركلي كم
ش وانتقـال   انجام معادالت تجاري دريك قالب الكترونيكي يـا تجـارت الكترونيكـي برپـرداز             

الكترونيكي داده ها، شامل متن، صدا وتصويرمبتني مي باشد كـه فعاليتهـاي گونـاگون ازقبيـل                 
مبادله الكترونيكي داده ها، كاال وخدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقـال الكترونيكـي              

طراحـي مهندسـي       وجوه، مبادله الكترونيكي سهام، بارنامـه الكترونيكـي، طرحهـاي تجـاري،           
        ترك منبع يابي، خريـدهاي دولتـي، بازاريـابي مـستقيم وخـدمات بعـد ازفـروش را دربـر                   مش

  .مي گيرد
تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به عده اي ازشركتهاي بزرگ ومعـين محـدود مـي شـد                   
اكنون دربرگيرنده بسياري ازشركتها وافراد گمنام است وفعاليت آن ازحيطه عمـومي سـفارش              

 تبليغات، آگهي، مذاكرات،    ،گرفتن فراتررفته وفعاليتهاي عمومي تجاري ازقبيل     دادن وسفارش   
  . قراردادها وتسويه حسابها را دربرگرفته است



  
  25                   جامعه شناسي اينترنت                                       

========================================================================= 

.  آمريكـا بيـشترين سـهم را درتجـارت الكترونيكـي دارد            )BECD(درگروه دول توسعه يافته     
ــا رقيــب اوســت ــ700 درآمريكــا1999حجــم تجــارت الكترونيكــي درســال  . واروپ ارد ميلي

ميليارد دالريعني  2800 درآمريكا اين حجم به      2003 ميليارد دالرودرسال    330ودرسايركشورها
ميليـارد دالريعنـي    1600به  2004ودرسال  . درصد كل مبادالت شركتهاي آمريكايي بالغ شد      25
  . درصدكل مبادالت اروپا مي رسد3/6
  

 آموزش مجازي 

دور را بـه      آمـوزش راه  . شود  ت ارائه مي  آموزش مجازي محتواي درسي است كه بوسيله اينترن       
توان توضيح داد كه آموزش مجازي تلفيقـي از آمـوزش و يـادگيري بوسـيله                 اين صورت مي  

از  . اكسترانت و اينترنت ابزارهاي ارسال ايـن برنامـه درسـي هـستند     اينترانت، . استاينترنت
 راهنمـايي و تـشويق      هاي درسي را ميتوان بصورت متمركز مديريت كـرد،          آنجائيكه اين رشته  

بخـاطر بـه روز كردنـشان بـسيار آسـان و       ها و كنترل محتـوي  دانشجويان براي تكميل رشته
توانند از روي ميز كـار خـود بـه ايـن نـوع       دانشجويان مي. استفاده از آنها چندان گران نيست

 .آموزش دسترسي پيدا كنند

در آمـوزش غيـر   . مزمـان آموزش همزمان و غيـر ه . دو نوع شيوه آموزش مجازي رايج است
همزمان يادگيري بصورت انفرادي است و وسيله آموزشي تـار جهـان گـستر، اينترانـت و يـا                   

ها اين است كـه دانـشجو هـر زمـان كـه بخواهـد                 ويژگي عمده اين دوره   . باشد  اكسترانت مي 
. شـود  برعكس آموزش مجازي همزمان در زمانها و تاريخهاي معين اجرا مـي       . بيند  آموزش مي 

در نتيجه استاد از فناوريهاي نوين مانند ارائـه         . گيرد  هاي تدريس از طريق وب انجام مي        امهبرن
  .شود پذير مي هاي الكترونيكي امكان ت و تخته سياهچمطالب به شيوه الكترونيكي، جلسات 

سريعتر از آمـوزش بـه تنهـايي خواهـد         %90دور با معلم      اند كه آموزش راه     مطالعات نشان داده  
هاي سـنتي وجـود داشـت فـراهم           اي را كه در كالس       همان انگيزه  موزش همراه با معل   آم. بود
گيرد تركيبي از     زماني كه معلم مجازي بصورت انفرادي در اختيار دانشجويان قرار مي          . كند  مي

  .شود آموزش همزمان و غيرهمزمان ايجاد مي
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عـالي وارتقـاي سـطح      نقش اينترنت درايجاد ارتباط بين مدارس، دانـشگاهها ومراكزآمـوزش           
علمي آنان مسئله اي است كه به عنوان يك اصل بديهي درنهـاد آمـوزش وپـرورش ازسـطح                   

  . والزام وپذيرش عبوركرده ودرمقطع برنامه ريزي وطرح ريزي است
گـسترش فـن آوري     . با ورود اينترنت مقوله تعليم وتربيـت هـم مفهـومش تغييريافتـه اسـت              

 معلم واستاد به عنوان يك انتقال دهنده دانـش وعلـم بـه              پيشرفته به اين معنا نيست كه نقش      
اينترنت دربعد آموزشي دردومقطع مدارس ودانـشگاهها مـي توانـد بـه             . دانشجوتغييرمي كند 

مؤسسه فني ماساچوست به عنوان بزرگترين مؤسسه آموزشـي         . كمك آموزش وپرورش بيايد   
ه قـصد دارد بزرگتـرين    وسردمدارنسل جديد دانشگاههاي باز چنـدي پـيش اعـالم نمـود كـ             

مجموعه دانشگاه مجازي دنيا را احداث كنـد درايـران هـم بـراي اولـين باردردانـشگاه علـم                    
عـدم نيازبـه    . وصنعت توسط دكترجاللي شيوه آمـوزش ازراه دوروارد عرصـه دانـشگاه شـد             

حضورفيزيكي استاد ودانشجودريك مكان مشخص، عدم نياز بـه اختـصاص يـك مكـان بـه                 
ه، كم كردن سفرهاي رفـت وبرگـشت بـه كـالس، امكـان دسـتيابي سـريع                  ساختمان دانشگا 

دانشجويان واساتيد به مراكزعلمي ديگردانشگاهها وكم كردن هزينه هاي جنبي سفروخوابگاه           
استاد دراين شيوه تنها يك انتقال دهنده . ازاثرات مثبت آموزش مجازي ياالكترونيكي مي باشد  

آموز را دراستفاده صـحيح ازاطالعـات        جوودانشهي دانش دنيست بلكه نظارت وسمت وسود    
  .را برعهده مي گيرد

  
  نگاري الكترونيك  روزنامه

بشر از ديرباز براي برقراري ارتباط با همنوع خـود، شـكلها و عالمتهـايي را بـرروي ديـواره                    
بعدها كه خط اختراع شد و نگارش پديد آمد، ديوارنويسي          . آورد  غارها و سنگها به وجود مي     

با اختراع پاپيروس، كاغـذ و ماشـين چـاپ، بتـدريج            .  كاري بر روي سنگ مطرح شد      و كنده 
ونقل گشت و اكنون مدت مديدي است كه انـواع            بستر نگارش كوچكتر، سبكتر و قابل حمل      

مورد اسـتفاده مـردم قـرار    ... مختلفي از كاغذهاي چاپ شده در قالب كتاب، مجله، روزنامه و 
  . گيرد مي
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ه ارتباطات، شرايط كامال جديدي را در عرصه نگارش و توضيح پيامهـاي             آوري پيشرفت   اما فن 
توان پيام مكتـوب      امروزه با استفاده از خدمات متنوع اينترنت، مي       . نوشتاري پديد آورده است   

اي به وسعت جهان، با قابليتهايي متنوع و جديد و با كيفيت و سـرعتي بـه مراتـب                     را در پهنه  
ــو   ــاكنون وجـ ــه تـ ــاالتر از آنچـ ــرد   بـ ــع كـ ــد و توزيـ ــه و توليـ ــت، تهيـ ــته اسـ   . د داشـ

نگاري الكترونيك يعني انتـشار اطالعـات         روزنامه .نگاري الكترونيك است    صحبت از روزنامه  
رسـاني داخلـي      هاي زماني مشخص، در قالب صفحات وب برروي يك شبكه اطالع            در دوره 

  . يا اينترنت) اينترانت(
گ گـرايش وتمايـل غيرقابـل       ننه هـاي سـايبري    رسـا  و گرايش به سوي روزنامه نگاري سايبر     

استقبال روزنامه هاي نوشتاري ازاينترنـت نيزحـاكي       . انكاراست وداليل خاص خود را نيزدارد     
   كساني كه با اينترنت كارمي كنند با سه نوع روزنامـه الكترونيـك مواجـه              . ازهمين روند است  

 نـسخه اي كـه شـامل همـه           نوع اول فقط يك نسخه فشرده اينترنتي اسـت، يعنـي           ،مي شوند 
نوع دوم اگرچه فقط برخي ازمطالب نسخه نوشتاري خود را          . مطالب روزنامه نوشتاري نيست   
كند و باالخره نـوع سـوم كـه كادرجداگانـه اي دارد وعـالوه                دارد اما لحظه به لحظه تغييرمي     

برمطالب نسخه نوشتاري، مطالب خاص خود وسرويس هاي مستقل را نيزعرضه مي كنـد بـه     
  . اين نوع روزنامه نگاري، روزنامه نگاري سايبرژورناليسم مي گويند

 مي باشد اولين روزنامه سـايبردرايران       Mondiovisionاولين روزنامه وب شده دردنيا روزنامه       
  .بودروزنامه جام جم 

  
   ١دولت الكترونيك

. م اينترنـت  اين مقوله عمالً به معني تغييرماهيت وكابينه قوه مجريه اسـت بـا دخالـت مـستقي                
. دولت مجازي يا دولت الكترونيكي به معني انجام وظايف وكاركردهـاي قـوه مجريـه اسـت                

بدون الزام حضورفيزيكي گرداننـدگان، سـازمانها، سـاختمانها وحتـي نظـام عـريض وطويـل                
حـذف  . بوروكراسي است ويا درصورت وجوداينهـا حجـم فيزيكـي آنهـا بـه حـداقل برسـد             

                                                 
1 syber goverment 



  
       جامعه شناسي اينترنت                        28

========================================================================= 

 جايي وهيچ جايي اعضاي مسئول قوه مجريـه، نظـارت كلـي             سفرهاي تشريفاتي، حضورهمه  
واصولي رئيس قوه مجريه بركابينه وارزيابي لحظه به لحظه نهادها وزيردستان وادارات دولتـي              

دولـت  . توسط رأس هرم اين قوه كاركردهايي هستند كه با دخالت اينترنت فراهم مـي شـوند              
مـان وحـداقل امكانـات وبيـشترين        الكترونيكي عرضه خدمات قوه مجريه است درحـداقل ز        

  .كه سبب بهروري بيشتر مي شودكاركرد وبا دخالت كمترين افراد 
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 جامعه مجازي

ق مشابه هستند و بر همـين       ئانجمن به گروهي از افراد گفته مي شود كه داراي يك سري عال            
  . ز گروه يا رابطه با افراد را براي به اشتراك گذاشتن اين عاليق تشكيل مي دهنداساس نوعي ا

مهمي كه براي بوجود آوردن يك انجمن پويا مطرح است، توانايي برقـراري ارتبـاط و                ة  مسال
همان طور كه يافتن مكاني مناسب براي اين امر نيز از اهميت   . همكاري ميان اعضاي آن است    

 با محدود بودن افراد، به اشتراك گذاشـتن ايـن عاليـق كـار               اَمطمئن. استژه اي برخوردار      وي
اين مساله نشان مي دهد كه چرا اينترنت از پتانـسيل بـسيار بـااليي               . بسيار سختي خواهد بود   

   .براي بوجود آوردن چنين فضاي مجازي برخوردار است
گونه هـاي مختلـف بـراي        به جامعه اي پر از       هر كس با گام برداشتن در اين مسير در نهايت         

اوت دست خواهيد يافـت كـه بـراي جلـب           ف با سليقه هاي مت     جلب گروههاي مختلف مردم،   
 تالش كنـد كـه فـوراً       فرد    اين راه بهتري است تا اين كه         مسلماً. اعضاي بيشتر تالش مي كند    

يك مركز عاليق چندگانه بوجود آورد كه مي كوشد همـه كارهـا را يكجـا انجـام دهـد و در                      
  .يت هيچ كاري نكندنها

. در زندگي واقعي موسسات، دولتها و جوامع براي اداره شدن به راهها و منـابعي نيـاز دارنـد                  
د ندر ابتدا ممكن است درياب. چنين چيزي در مورد جوامع مجازي در اينترنت نيز صادق است          

 امـا  ان بوده است،شكه بيشتر هزينه و زماني كه صرف بوجود آمدن انجمن شده از جيب خود         
 عالقمندند سرويسهاي تازه و امكاناتي را داشـته         ند يافت كه كاربرانشا   نپس از مدتي درخواه   

ان خـالي شـود بوجـود       شزمـاني كـه صندوقـ     .  خارج است  آنهاباشند كه معموال از توان مالي       
 دو گزينه   آنهانهايتا  . آوردن سازماني جديد بسيار سخت و يا به عبارتي غيرممكن خواهد بود           

 ة مـثال بـه وسـيل       يا منابع مالي مورد نياز را از طريـق كـاربران خـود،            . د داشت نخواهپيش رو   
د ند يا اين كه راهي تجاري براي تامين درآمد سازمان پيدا كن           نپرداخت حق عضويت تامين كن    

 در طول زمان به يـك       آنهاد تا انجمن    نو با يك ديد خوشبينانه مقداري مازاد درآمد داشته باش         
   .تبديل شودانجمن سودآور 
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از آنجا كه طبيعت اينترنت ثابت كرده كه پرداخت حق عضويت راه حل مناسبي نيست، پيـدا                 
كردن گزينه اي براي بوجود آوردن نوعي تجارت كه انجمن را همراهي كـرده و بـه كـاربران                   
اين اجازه را بدهد تا از سرويسهاي مفيد مربوط به زمينه مورد عالقه خود اسـتفاده كننـد، راه                   

، زيـرا مـرزي     شـت اين حيطه ايست كه بايد به آرامي در آن گـام بردا           . حل بهتري خواهد بود   
اگر اين  .  و اعتماد كاربران انجمن سلب خواهد شد       عبور شود نامرئي وجود دارد كه اگر از آن        

 اسـتفاده از كـاربران باشـد،         گونه به نظر بيايد كه مهمترين هدف انجمن بهره برداري و سـوء            
  .جمن عمري بسيار كوتاه خواهد داشت اناًمطمئن

عمده ترين شيوه براي به دست آوردن سود از انجمنها، اسـتفاده از تبليغـات در صـفحات آن                   
افراد براي عرضه محصوالت خود به دنبال سايتهايي . ساده اي نخواهد بود  راهاست كه مسلماً

 برايشان اهميـت دارد كـه       هستند كه از موثر بودن دادن آگهي در آن مطمئن باشند و از طرفي             
  1. اضافيشان را در كجا خرج كنندپولهاي

  
  جامعةاطالعاتي

وكاربرد اطالعـات مـرتبط اسـت       ،توزيع،مستقيماً بـا توليـد     هائي كه    برفعاليت  روزافزون اتكاء 
  هـاي اطالعـاتي بخواننـد    كشورهاي صنعتي جهان را جامعـه  از است كه بسياري    سبب گرديده 

نيزدرابتدا براي توصيف مشخصات نوين كشورهاي فراصنعتي به كـار   ودرحقيقت اين مفهوم
واژة جامعـةاطالعاتي و     .در آنها همه چيز وابسته به اطالعات اسـت         كشورهائي كه  ،است  رفته

 كـه بـراي   كند و اقتصاددانش جامعه اي راتوصيف مي يعني عصراطالعات مفاهيم شبيه به آن

جامعـة  .وجوددارد يادي به كاربرد تكنولوژي اطالعات وابستگي ز،توليدانواع كاالها و خدمات
امــا  ،نيازمنــدبود صــنعتي بــراي افــزايش كاربــدني انــسان هــا بــه نيــروي درونــي موتورهــا 

 .است جامعةاطالعاتي براي افزايش كارذهني نيازمند تكنولوژي كامپيوتر

                                                 
  سپكتسحر اكبريان مجله سايبر ا:  ترجمه  جامعه مجازيجفري الن 1
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 حدود. شتندبيشترپژوهشگران به تأثيرات كامپيوتر توجه دا1980اوائل و1970هاي درطول سال
در ايـن دوران  . هاي ارتباطـات از راه دور منتقـل شـد    ها به سوي سيستم   همة نگاه  1990 سال
هاي خود از نظر ارتباطـات از         هاي الزم را براي تقويت زيرساخت       كشورهاي صنعتي قدم   اكثر
 بـه عبـارت  . هاي سيستم هماهنـگ باشـند   دور برداشتند تا بتوانند از همه نظر با ضرورت راه

 هاي مناسب مخـابراتي بـود تـا از ايـن طريـق، انتقـال سـريع        ها متوجه كانال گر همة نگاهدي

  .پذير گردد حجيم و اطالعات تصويري امكان) ها فايل(هاي  پرونده

رديف اولين افرادي قرار دارد كه موضـوع جامعـة اطالعـاتي را مطـرح      كه در ١ويليام مارتين
از » جامعة اطالعاتي«شود كه هرچند واژة  يادآور مييكي از كتب خود  اند، در بحث اول كرده

اما هنوز دربارة مفهوم و محتواي آن تفـاهم  ) 1980حدود (متداول بوده است  چند سال پيش
نشده است، و حتي گاهي مشروعيت كاربرد اين واژه نيـز مـورد ترديـد قـرار      عمومي حاصل

تواند باشد كه جامعـة اطالعـاتي     مياعتقاد او انكار چنين نمودي به اين معني به. گرفته است
بيش ازآنچه كه يك فاجعه و يا يك شعار باشد، و يـا يـك واقعيـت تلقـي شـود، درحقيقـت                    

دراين مفهوم همواره عنصري نمادين مطرح بوده است، كه بر . نيروي عظيم است درحكم يك
ي كه در آن ا  جامعه،اطالعات، يك نقش جادويي را در جامعة جديد ايفا كرده است اساس آن
 گرايي باشد، بر محتوا و احـساسات  و تفاهم بيش از آن كه مبتني بر قدرت و يا ماده استدالل

از   به بعد آشكار گرديد كه در برخي1980هاي  با اين حال از حدود سال. استقرار يافته است
اسـت   اي تغييرات اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيك به وجود آمده جوامع پيشرفتة غربي پاره

هـا از سـاير    آن سازد بلكه سبب تفاوت ها را از جوامع در حال توسعه متمايز مي كه نه تنها آن
رابطـه بـا توسـعة     در اين شرايط بود كه اين مفهوم هـم در . كشورهاي پيشرفته نيز شده است

ـ اقتصادي و هم در زمينة پيدايش اطالعـات مـؤثر برحيـات اقتـصادي و                  زيربناهاي اجتماعي 
اجتماعـات تـا بـه     در حال حاضر سلطة انفورماتيك بـراين . ـ فرهنگي مطرح گرديد اجتماعي

ها و نهادها تحت تأثير آن قرار گرفته است وآنچـه كـه انقـالب     حدي رسيده است كه ساخت  
با اين حـال ايـن   . اطالعات ناميده شده است، از نظر گستردگي و نفوذ، واقعيتي جهاني است

                                                 
1 W.J. Martin 
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طالعاتي بيش از آن كه تحـت تأثيرتكنولوژيـك و يـا حتـي              بحث هم مطرح است كه جامعة ا      
مخابرات يا ارتباطات از  گسترش تكنولوژي كامپيوتر باشد، آيا تحت تأثير گسترش تكنولوژي

تواند به اطالعات نامحدود  اين جامعه هر كس مي نبوده است؟ ادعا شده است كه در ١راه دور
هاي جهـاني اطالعـات    ، توسط سرويسجهاني تلفن مجازي دسترسي داشته باشد و سرويس

  .جايگزين خواهد شد

به كلي متفـاوت اسـت و از برخـي جهـات      ٢وار توده مفهوم جامعة اطالعاتي با مفهوم جامعة
توليـد  (سـويه تأكيـد دارد،        وار بر ارتباطات يك     درحالي كه جامعة توده   . حتي با آن تضاد دارد    

جامعة اطالعاتي  )  ايجاد يكساني و يك دستي     ها،  درمقياس وسيع محصوالت و ايده     و وار  توده
. دهد و متمايل به گسترش عاليـق چندگانـه و متعـدد اسـت               دوسويه اهميت مي   به ارتباطات 

 جامعة اطالعاتي در حكم نوعي گسترش مفهوم جامعة ٣كه به تعبير دانيل بل شايد بتوان گفت

 سيار توسعه يافتـه اسـت  فراصنعتي است با اين تفاوت كه در آن نقش تكنولوژي اطالعات ب

بامرور درتعاريف  ٤وبستر .اجتماعي است كنندة سازمان وعنصراطالعاتي مهمترين عامل متحول
تـوان    اطالعـاتي رامـي     جامعـة  شـده بـراي     كند كه تعاريف ارائـه      گيري مي   اينطور نتيجه  موجود

 ، فرهنگـي  كننـد بـه پـنج دسـتة         مـي  دررابطه با اينكه برچه بعدي ازجامعةاطالعاتي بيشترتكيه      
كه البته تعاريف تكنولوژيك بيشتر مـورد   ،كرد و فضايي تقسيم تكنولوژيك ،شغلي ،اقتصادي

 .است توجه بوده

ها  هاي اطالعاتي هستند و اين بزرگراه بزرگراه ،جامعةاطالعاتي ترديد نيست كه يك محورمهم
اجتمـاعي و   ،از نظـر اقتـصادي   ،هاي مهم در حال تكوين آن اسـت  نمونه كه اينترنت يكي از

فـضايي   ، فـضايي بـا عناصـرتازه   ،كند هاي معاصرايجادمي را براي انسان اي تازه فرهنگي فضاي
دسـت    جـا حاضـر را بـه        سياسي و باالخره تصويري از انسان همـه       ،  جغرافيايي بدون مرزهاي 

هـا    اهاين بزرگر . اند  هاي اطالعاتي را مشابه با اختراع چاپ ذكر كرده          اين بزرگراه  تأثير. دهد  مي

                                                 
1 Telecommunication 
2Mass society  
3 Mass society 
4 F.Webster 
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 ،هـا  آگـاهي  هـاي بـسياري   انساني مؤثرنـد و در حـوزه  ... رفاه و ،تفريح ،آموزش ،برارتباطات
  .داد هاي بشري را تحت تأثير قرار خواهند ها و رفتار نگرش

  
  هاي جامعةاطالعاتي ويژگي

 ،هاي مالك تشخيص جامعـةاطالعاتي      با اينكه به دست دادن فهرست دقيق وكاملي از ضابطه          
با اين  ،بر اين مفهوم عمالً دشوار و نامطمئن خواهدبود هاي كنوني حاكم رفتن ابهامبا درنظرگ
 هـاي  نظريات پژوهشگراني چون مارتين جامعـةاطالعاتي را از جنبـه   توان با الهام از حال مي

 .وفرهنگي به اختصار مورد توجه قرارداد سياسي ،اجتماعي ،تكنولوژيك ،اقتصادي

  هاي اقتصادي ويژگي

صرفنظر از اينكـه توليـد    ،مهمترين مباحث اطالعات است طالعات اقتصادي امروزه ازبخش ا
قلمـرو اطالعـات در    ،ابعاد اقتصاد در جهان امـروز اسـت   ترين اكنون از مهم اطالعات نيز هم

ها در سـاختار آمـوزش    است و اين تخصص توسعه داده هاي خود را طول دهة اخير تخصص
نفـوذي بـسيار چـشمگير     ،اي آكادميك و شـغلي و حرفـه   هاي اعم از آموزش ،درتمام سطوح

جهاني ادامة فعاليت بدون مدد گرفتن از قدرت كامپيوترهـا   هاي امروزه براي بازار .است داشته
هـاي   هاي جهاني گروه اي مبتني بر شبكه صنايع كارخانه .نيست پذير و سيستم مخابرات امكان

هـاي بـزرگ      هاي مالي شركت    د همانند سرويس  مهندسين وكاركنان خط تولي    ،مختلف مديران 
هـاي نـوين اطالعـات و     تواننـد خـارج از شـبكه    دارنـد نمـي   كه در مبادالت خارجي فعاليت

 ثروتمندترين كشورهاي امروز جهان آنهايي هستند كه بـيش از  .بپردازند ارتباطات به فعاليت

 .باشند مند مي نوين اطالعاتي جهان بهره ديگران از ساختار

عين حال سنجش ميـزان تعلـق يـك     هاي تعريف و در ضابطه كار يكي از د تركيب نيرويرون 
نزديك به يك سوم نيروي كـار  1958درسال  ١اعتقادديلمن به .كشور به جامعةاطالعاتي است

و خـدمات    آمـوزش  ،كـامپيوتر  ،آمريكا در صنايع اطالعاتي مانند ارتباطـات       در اياالت متحدة  

                                                 
1 D.Dillman 
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آن  (GNP)  توليد ناخـالص ملـي  29% براساس برآوردها ايجادكنندة و كردند مي اطالعاتي كار
 .بودند كشور

  هاي تكنولوژيك ويژگي

همگرايـي   .شمارآيد  ترين ابعاد جامعةاطالعاتي به     آور نيست كه جنبة تكنولوژيك ازمهم       تعجب
امروزه از واقعيات معمولي زنـدگي در تمـامي اجتماعـات نـوين      وپيوند كامپيوتر و مخابرات

تكنولوژيـك نـه تنهـا در چـارچوب صـنايعي ماننـد بانكـداري و         پيوند اين دو عنصر .تاس
 ،تأمين اجتمـاعي  ،بلكه در همه اركان زندگي مانند نظام ماليات ،است كرده سازي نفوذ اتومبيل

اسـت وانـواع    هاي ديگر وارد شده امنيت داخلي و خارجي و بسياري حوزه ،پزشكي اطالعات
واقعيت آن اسـت كـه انقـالب     .است درآمده) ديجيتالي( به حالت رقمياطالعات گوناگوني از

گيري در بخـش      نظام تصميم  .بلكه خصلتي جهاني دارد    ،جنبة بين المللي ندارد    اطالعات فقط 
 هاي پيچيدة تكنولوژي اطالعـات و  هاي واقع در جهان پيشرفتة امروز به نظام اعظمي ازحوزه

اسـتفاده از   دانيم كه پيچيدگي تكنولوژيك و صـرف  البته مي .است افزارهاي توانمند وابسته نرم
پـيش   هرچنـد كـه يـك    ،يابي به پايگاه يك جامعةاطالعاتي نيست آن شرط كافي براي دست

 .يا زمينة زيربنايي الزم است ،شرط

  هاي اجتماعي ويژگي

 در الكترونيك زندگي اجتمـاعي و بـه ويـژه خـانوادگي را     اي وارتباطات ساختار جامعة شبكه
باتوجه به يك رابطـة متقابـل و تعـاملي كـه در پرتـو       .است داده معرض تحوالت فراوان قرار

بـسياري از   ،رفتارهاي مصرف كنندگان به وجـود آمـده اسـت    تكنولوژي اطالعات در عرصة
است و صور نـويني   جنسي كار در آستانة تحول قرارگرفته هاي زندگي و از جمله تقسيم شيوه

است كه نقش دو جنس در آن مورد تعريف مجـدد   ايجاد كرده  و خدمات راازتداركات كاالها
به ميزان بسيار بيشتر از  ،است شده فعاليتي خارج از خانه تلقي مي كار كه همواره .گيرد قرار مي

گيرد و بر همين اساس الگوهـاي         خانوادگي وبا مشاركت اعضاء آن صورت مي       قبل در كانون  
  .ت در حال ظهور استاوقات فراغ نويني از گذران
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  هاي سياسي ويژگي

گيـري   اسـت رأي  هـاي سـنتي مورداشـاره قرارگرفتـه     زمينه ازجمله نكاتي كه همواره به عنوان
درتعدادمحدودي ازكشورها به گونـة كامـل موردتوجـه          الكترونيك است، هرچندكه هنوزفقط   

نه تحـوالتي قـرار داده   جهاني تلويزيون جهان را درآستا شبكه هاي. است واستفاده قرار گرفته
بيش تمام نقاط جهان تدارك ديـده اسـت وامرشـفافيت     است وپوشش خبري آتي را دركم و
  .كرده است خبري رامبدل به يك واقعيت معمولي

  هاي فرهنگي ويژگي

به وقـوع پيوسـته اسـت تحـوالتي عميـق رانيـز در        تحوالتي كه در پرتو تكنولوژي اطالعات
اقـوام بـه وجـود آورده اسـت وبازيـابي و        رسـوم ملـت هـا و   ارزش هاي فرهنگي وآداب و

در پرتـو ايـن   . سـازد  مواجه مي تازه اي تشخيص هويت آنها را در عين حال با دشواري هاي
هرچند كـه جوامـع   . رو به افزايش بوده است واقعيت تازه هشياري اطالعاتي جهانيان همواره
اي متفاوتي پاسخ مـي دهنـد وعمـالً    گونه ه مختلف به پيشرفت هاي تكنولوژي اطالعات به
نفوذهـاي  (درنقـاط مختلـف جهـان بـوده ايـم       شاهد ظهور فرهنگ هاي الكترونيكي متفاوتي

هاي معيني  متفاوت شاهد تشابه نگاه درحوزه اما دركنار اين پاسخ هاي) مختلف محلي وملي 
رهنـگ  آنچه كه در سـطح جهـان ف   .محسوس است هم هستيم و افكار عمومي جهان واقعيتي

صنعتي غرب دربرگيرندة انـواع خاصـي     حداقل در سطح كشورهاي،است جوانان ناميده شده
كلـي يـك شـيوة خـاص اسـت و       و به طـور  حقوق و تكاليف اجتماعي ،مد ،موسيقي ،ازغذا

  .حضوري محسوس داشته است
   

  اينترنت ومديريت 
سيله ارتبـاطي بـه     وكالن رقابت هايي را درعرصه اين و       بحث مديريت اينترنت درسطح خرد    

اينترنـت  . به عنوان پديـده اي كـه بـسيارسريع همـه جهـان را درنورديـد               . وجود آورده است  
صـرف  . درمقوله نيروي انساني نيازمند مديريت درسطح نظارت، هدايت ومديريت مي باشـد           

ها متولي ISPها وASPنظرازمديريت ملي درهركشوركه معموالً يك يا چند ارگان با نظارت بر
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به عنوان پديده اي كه مقوله مرزرا درهـم شكـسته وتعريـف جديـدي               . ترنت مي باشند  امراين
ودررأس آنها ايالت متحـده بـه عنـوان اشـاعه            ازروابط بين الملل به وجود آورده چند كشور       

امـا ماهيـت    .  مديريت وراهبري اين پديده را دارنـد       ةدهندگان اطالعاتي وسخت افزاري داعي    
ثانيـاً  .  اوالً كه مديريت واحدي ندارد     ،وسايل ارتباطي فرق مي كند    مديريت دراينترنت با ديگر   

 نمي تواند براي آنها      افراد وكاربران احساس مي كنند كه وقتي درعرصه اينترنت هستند كسي          
. ثالثاً ساختارفيزيكي اينترنت با ديگررسـانه هـاي جمعـي فـرق مـي كنـد               . تعيين تكليف كند  

هم پيوسته درسراسر جهان است كه ازكارافتادن يك يـا          اينترنت مجموعه اي ازشبكه هاي به       
ايـن تعريـف درسـت اسـت امـا          . چند قسمت ازاين شبكه باعث ازكارافتادن شبكه نمي شود        

كامل نيست، دراين تعريف مشخص نمي شود كه اين شبكه ها ازطريق چه مراكـزي بـه هـم                
  .صورت درمي آيدمتصل هستند وآيا اگراين مراكزازدورخارج شوند وضعيت شبكه به چه 

ICANNوظيفه اصـلي ايـن سـازمان     .  سازمان كوچكي است كه وظايف بزرگي برعهده دارد        ١
اين سازمان وظيفـه دارد دردرجـه اول بـه هريـك            . مديريت آدرسها ونامه هاي اينترنتي است     
 منحصربه فرد اختـصاص  "Internet protocol" يا )IP(ازسايتهاي اينترنتي يك نام ويك شماره

.  نـام گـذاري شـده انـد    Mتـا A  سيزده سرور انگليسي ازحـروف ICANNراي اين كارب. دهد
 اين سـيزده سروراصـلي بـا هـم     ICANNاگرروزي براثرحمله اينترنتي وحتي تصميم سازمان   

ازايــن سـيزده ســرور، ســه  . ازشـبكه خــارج شــوند اينترنـت بــه ســادگي ازكارخواهـد افتــاد   
 مي باشد كـه     Fمهمترين سرور، سرور  . كنده اند سروردراياالت متحده وبقيه درسراسرجهان پرا    

ميليـون آدرس دهـي مختلـف    300درايالت كاليفرنيا قراردارد وروزانه به طورمتوسط درحـدود   
 زمـاني تأسـيس شـد كـه دولـت آمريكـا تـصميم گرفـت آن را                   "ICANN". انجام مي دهـد   

رگاني به دانشگاه   درآن زمان اداره نامهاي اينترنتي توسط وزارت باز       . ازانحصارخود خارج كند  
دراساس نامه آن ذكرشده كه يك سازمان خصوصي است وقـائم بـه             . كاليفرنيا سپرده شده بود   

وهرگـاه  . ولـي آمريكـا هميـشه بـرروي آن نفـوذ داشـته اسـت       . هيچ دولـت خاصـي نيـست      

                                                 
1 Internet Corporation for Assigned Name and Number 
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. دچارمشكل وسوء مديريت مي شود خود را كنارمي كشد وچون رفع اشكال شد بازمي گردد              
  . نيستند مديريت كالن اينترنت را به كسي واگذاركننديها حاضرئآمريكا

    ١ارتباطـات  بعضي عقيـده دارنـد سـازمان جهـاني        .  نظارت ندارد  ICANNهيچ سازماني بركار  
امـا ايـن شـركت بـه هـيچ وجـه            .  را برعهـده بگيـرد     ICANNمي توانـد بخـشي ازوظـايف        

چنان درعرصه مـديريت  حاضرنيست به ديگرشركتهاي رقيب مزاياي خود را واگذارنمايد وهم 
 آن صورت   اعضاءيكه تازاست هرچند كه تالشهايي ازجانب اروپا وشرق دوردرصدد شركت           

  .گرفته ولي به نظرمي رسد يافتن رقيبي براي آن تا آينده اي كوتاه مدت دست نيافتني باشد
  

   ارتباط انساني  واينترنت
ميان كشيده اند كـه ارتبـاط        حث را به  بسياري از فيلسوفاني كه درباره اينترنت نوشته اند اين ب         

 ارتبـاط كـه   ةمعمـول و روزمـر   افراد از طريق اينترنت به شيوه هاي مختلف نسبت بـه انـواع  
» هيـوبرت دريفـوس  «مثـال   بـراي  .حالتي تقليل يافتـه دارد  باحضورجسمي افرادهمراه است،

افـراد   اشـياء،  يـت، درك مـا از واقع  استدالل مي كند كه) درباب اينترنت(دركتاب خود با نام 
موثر با آنها به شيوه اي كه بدن ما به نحـوي بـي سروصـدا در     وتوانايي ما در برقراري ارتباط

   .ارتباط دارد پس زمينه عمل مي كند
از واقعيت كاري است كـه    درك ماةفراهم آورند ،)اشياء(توانايي بدن ما در دستيابي به چيزها
  .هيمانجام مي دهيم وآماده ايم كه انجام د

كه ما ندرتاً متوجـه آن   دهد همه اين امور را بدن ما آنقدر بي دردسر، فراگيرو موفق انجام مي
گيري مي رسيم كه در فـضاي   و اين بدان علت است كه بدين سادگي به اين نتيجه مي شويم

برقرارنمود چراكه امكان ارتباطي كامـل از ايـن    مجازي مي توان بدون حضور جسمي ارتباط
 .است ناممكن] فضاي مجازي اينترنتدر[نوع 

                                                 
1 ITU 
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       بـه نظـر   .اسـت  درك كردن اينكه چرا فيلسوفان اين گونه مباحث را مطرح مـي كننـد آسـان   
مـستقيم نيـاز    مي رسد كه بسياري از جنبه هاي ارتباط شخصي ما به تماس چهره به چهره و

   .داشته باشد
براساس اين تجربـه    ديگر تا حديبراي مثال دريفوس استدالل مي كند كه اعتماد به اشخاص

فرصت اسـتفاده از آن   رو هنگامي كه در است كه آنها از آسيب پذيري ما در يك موقعيت رو
  .وجود دارد بهره نمي برند

   امـر وجـود دارد كـه مـا     به نظر مي آيد كه حقيقتي در ايـن  حتي اگر اين استدالل را نپذيريم،
و شخصي با آنها دست يـابيم    افراد هنگام ديدار مستقيممي توانيم به حد معيني از اطمينان به

در دسـترس  ] شـنيداري  حتـي بـه صـورت ديـداري و    ) [بر روي شبكه(كه درروابط آن الين
   بـه حـداقل   به خصوص امكان فريبكاري آشكار در يك موقعيـت مـستقيم و رودررو   .نيست

  .مي رسد

اينترنت بسيار آسان اسـت   اند بررويهمانطوركه گوردون گراهام و بسياري ديگر اشاره كرده 
امـري كـه در دنيـاي     داد، كه افراد را با اختراع كردن شخـصيت هـايي كـامالً تخيلـي فريـب     

داليل مشابه عقيده بر اينست  بنابراين به اين دليل و .غيرمجازي امكان آن بسيار مشكلتر است
روابطـي ضـعيف     ضورجسمي،وهمراه با ح  » واقعي«كه روابط از اينترنتي در مقايسه با روابط         

  .هستند

براي احتياط بـه خـرج    يك دليل .اما پيش از نتيجه گيري نهايي بايد اندكي دقت به خرج داد
در معـرض انـواعي    ست كه روابط غيرمجازي و واقعـي  ادادن در اين نتيجه گيري نهايي اين

ـ  يكـي از  .ازتحريف قراردارند كه عمدتاً در روابط اينترنتي وجود ندارد ن تحريـف هـا بـه    اي
براساس ادراكمـان از   نكته مهم ديگر اين است كه ما .مسئله جذابيت جسمي مربوط مي شود

براي مثـال درپيامـد    .دهيم جذابيت جسمي افراد استنباط هاي ناموجهي درباره افراد انجام مي
 از لحـاظ جـسمي باهوشـتر،    افـراد جـذابتر   مـي نامنـد،  » اثر مثبت هاله اي«آنچه روانشناسان 

تنها جذابيت جـسمي نيـست    بهتر و كارآمدتر شمرده مي شوند و البته اخالقي تر، سازگارتر،
  .كه بر قضاوت هاي ما درباره افراد تاثير مي گذارد
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خـصوصيات   جـنس،  سـن،  ما همچنين درقضاوت درباره ديگران برنشانه هايي بسيار ازجمله
 .ستيملهجه و طبقه اجتماعي متكي ه سبك لباس پوشيدن، نژادي،

دربـاره افـراد مـي شـود      دليل اينكه اين نوع نشانه ها اغلب باعث قضاوت هاي تحريف شده
بركليـشه پـردازي تكيـه     استفاده مي كنيم كـه » نظريه هاي تلويحي شخصيت«اينست كه ما از

از اين نوع فرآيند اشـاره   ميراندا فريكر، فيلسوف معاصر به نمونه تخيلي جالب توجهي .دارند
  .كرده است

 رخ مـي دهـد،   1930 كه ماجراي آن در آالبامـاي آمريكـا دردهـه   » كشتن مرغ مقلد«در رمان 
سفيدپوسـت،حتي بـا    هيأت منصفه اي تمامـاً  .محاكمه مرد سياه پوستي را به تصوير مي كشد

 .نمي كنند  با اعتقاد كامل شهادت اورا قبول      وجودآنكه روشنست كه وي حقيقت را مي گويد،       
نحـوي كـامالً اشـتباه،     ه در آن فرهنگ و در آن زمان سياه پوست بودن بـه نكته مهم اينست ك

در مورد كليـشه پـردازي آسـان     يافتن مثالهاي مشابه از زندگي واقعي .بيانگر فقدان اعتبار بود
 .است

معيار قضاوت ما درباره  ست كه خصوصياتي كه اامرقابل توجه درارتباط از طريق اينترنت اين
طنـز   .مشاهده ناپذير هستند رمجازي است، در دنياي مجازي اينترنت عمدتاًافراد در دنياي غي

نبود  فقدان رابطه چهره به چهره، قضيه دراينست كه مشخصه ارتباطات از طريق اينترنت يعني
درعـين حـال مـانع     -كنـد  كه فريبكاري و جعل هويت آشكار را ممكـن مـي  -حضورجسمي

اين نتيجه گيري مبالغـه   البته نبايد در مورد .شودگرايش به كليشه پردازي و هويت سازي مي 
 .كرد

مـا   هـاي اينترنتـي،   مثالً درگپ حتي در روابطي كه كامالً به واسطه كلمات نوشته شده است،
امـا بـه    .موجـود اسـت   هنوز درباره افراد به داوري هايي دست مي زنيم كه فراتـر از شـواهد  

عمدتاً براسـاس محتـواي    رتباط هاي اينترنتيهرحال اين احتمال وجود دارد كه در اين نوع ا
بيانگر جنبه هايي از شخصيت  كه با احتمال بيشتري واقعي ارتباط با يك شخص داوري كنيم،

 .افراد است كه خودشان آنها را مهم مي شمرند



  
       جامعه شناسي اينترنت                        42

========================================================================= 

ارتباط هاي معمـول روزمـره    پيامد اين نكته اين است كه ما در ارتباط هاي اينترنتي نسبت به
 .اريمدعرضه مي كنيم اعمال مي  تري بر آن جنبه هايي از شخصيتمان كه به ديگرانكنترل بيش

اگر با كنتـرل كـردن    .نگراني وجود دارد از اينروست كه در مورد فريبكاري در رابطه اينترنتي
بتـوانيم از اثـرات بـدتر    ) بـر روي شـبكه  (اليـن  جنبه هايي ازشخـصيت در ارتبـاط هـاي آن   

آنگـاه   توجيه ناپذير و بي دليل اجتناب كنـيم،   براساس كليشه هايگرايشمان به داوري كردن
نسبت به اغلب ارتبـاط   دست كم در برخي جنبه ها، اينترنت، امكان دارد ارتباط هايي ازطريق
  ١.باشد» واقعي«كمتر تحريف شده و بيشتر  جسمي، هاي روزمره همراه با حضور

  
  اينترنت وفرهنگ وهويت 

نتقادي را نگران كرده مسئله ازبين رفتن مرزحوزه عمومي خصوصي          آنچه كه ماركسيت هاي ا    
رسانه ها كه سعي درشبيه سازي جوامع دارند فـضاي نقـد وتحليـل را               . درجوامع مدرن است  

ند كه صـاحبان آن همـان صـاحبان خـود           نتحت الشعاع قرارمي دهند وارزشهائي را القا مي ك        
 مي شود وبه شكل يك انگاره درمي آيـد          واقعيت ازشكل واقعي خود خارج    . رسانه ها هستند  

ال اين است ئوس. يعني آنچه رسانه ها ارائه مي دهند تصويري ازواقعيت است نه خود واقعيت 
  كه اينترنت هم به عنوان يك رسانه اين نگرانيها را به همراه خود مي آورد؟

ود به آن شخص با توجه به ماهيت ارتباطات دراينترنت كه تعامل، دوسويه مي باشد وازنظرور     
كاربرضمن اينكه مي تواند مخاطب باشد مي تواند توليدكننده وفرستنده هم باشد پس تئوري               
. حمله ازجانب فرستنده، نظريه كاشت وگلوله جادوئي تا حـدودي درمـورد آن منتفـي اسـت                
. يعني هركس تواناترباشد مي تواند درآن با توجه به فضاي نامحدودش توليد اطالعـات كنـد               

  .اين مخاطبان اينترنت نمي توانند مخاطب منفعل صرف باشندوبنابر
سند هويت يـك ملـت وشناسـه        . زبان عنصراول دراينترنت واولين عامل فرهنگ سازي است       

درحيطه يك محدوده جغرافيائي يا يك كشورآنچه كه باعـث دوام           . فرهنگي آن زبان مي باشد    
جتماعي شدن وپدران ومادران    يك زبان مي شود نهادهاي رسمي وسنتي آموزش وپرورش وا         

                                                 
1  Human Relationship By Internet(Jeremy Stangroom،Ph.D)www.philosophers.co.uk/jeremy 
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چنانچـه يـك پژوهـشگركانادايي علـت دوام زبـان فرانـسه را وجـود                . يك جامعه مي باشـند    
ولي براي اشاعه   . پدربزرگها ومادربزرگها درايالت كبك وكانادا درمقابل زبان انگليسي مي داند         

نت براي اشـاعه   يك زبان درسطح بين المللي چه؟ به نظرمي رسد پديده اي بهتروكاملترازاينتر           
  . ل كنيم براي سالها جا مي مانيملاگراندكي دراين مورد تع. يك زبان نباشد

اين .درصد رسيده است 47درصد محتواي اينترنت انگليسي بوده واكنون به        70پيش  2002سال  
  . مي باشد"IT"خودبيانگرميزان دسترسي ملتها وزبانهاي ديگربه 

ناسند كه ازاطالعات سالمتي آسيب ديده وازهرسه ازهرصد نفردونفرمي گويند فردي را مي ش
  .نفريك نفرمي گويد فردي را مي شناسد كه ازسالمتي ها استفاده مفيد برده است

به خاطراستيالي زبان انگليسي كه بيش ازنيمي ازمحتواي اينترنت را به خـود اختـصاص داده                
 ازطرفـي اسـتيالي ايـن       .است درحاليكه پس ازچيني واسپانيايي سومين زبان پرتكلم دنياست        

زبان برسطوح علمي وتجاري دنيا به قدري است كه تمام ايـن محتـوا دراينترنـت بـه وسـيله                    
انگليسي زبانها ايجاد نشده بلكه به واسطه الزام آن توسط ديگرمليتها وافراد غيرانگليسي توليد              

  .شده است
تربيـت  . آينـد را بگيـرد    زبان فارسي با توجه به پيشينه غني خود مي تواند يك گوشه ايـن فر              

نيروي متخصص براي ايجاد اطالعات درمحـيط اينترنـت وتوليـد محتـواي غنـي مـي توانـد                   
پـدربزرگها   امروزه وب الگ هاي شخـصي وكوچـك كـار         . جهانيان را متوجه اين زبان نمايد     

  .ومادربزرگها را سطح فراملي ايفا مي كنند
نترنت وافراد استفاده كننده ازآن را براي مـا         توجه به آمارزيرگوشه اي ازجنبه هاي استفاده ازاي       

  :تحقيقي كه دريك ماه درآمريكا انجام شده است. روشن مي كند
درصـد مـردان    33دريـك روزآمـار   . مردان بيشتراززنان ازموتورهاي جستجو استفاده مي كننـد       

درصـد  39. درصد زناني كه وارد اينترنت شده اند ازموتورهاي جستجو استفاده كرده انـد            20و
درصد كمترازشش ماه سابقه آشـنايي      41ازاستفاده كنندگان سابقه سه سال آشنايي با اينترنت و        

 "سـايت شـركت مايكروسـافت   "MSNدريك ماه سـايت  . داشته اند، بقيه دراين بين بوده اند      
  .ميليون مخاطب داشته اندyahoo 38ميليون و36 حدودgoogleميليون،43
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درصـد  33درصد جستجوها شخـصي و    67. هبي بود جستجو شامل افراد، سالمتي، دولتي ومذ     
درصـد ومحـصلين كـالج بـيش        60 تـا  50سـال بـيش از    29تـا 18جوانـان بـين     . تخصصي بود 

ميليون آمريكائي درموتورهـاي    73. ازمحصلين دبيرستان ازموتورهاي جستجواستفاده كرده اند     
ولـه  ازمـردان درايـن مق      بيـشتر   زنـان  جستجو به دنبـال سـايتها ومـسائل سـالمتي بـوده كـه             

درصد اسـتفاده كننـدگان ازجـستجوي سـالمتي ازيافتـه هـاي سـالمتي                       82. اند جستجوكرده
  .شاد بوده اند

بين توسعه فرهنگي، برنامه ريزي وسياستگذاري فرهنگي ومديريت فرهنگي واطالعات رابطه           
اينترنت مي تواند درآموزش وپرورش، درمـشاركت، درميـراث فرهنگـي،        . مستقيم وجود دارد  

ربرقراري ارتباط ميان خرده فرهنگها وفرهنگها، درشناخت متقابل ازفرهنگهـا  شـكل گيـري         د
  .روحيه مدارا وتأهل فرهنگي وتقويت آگهي فرهنگي افراد وگروهها نقش داشته باشد

  
        اجتماعي  نوين هاي جنبش و   اينترنت
 در مـورد   پيشنهادي    ارايه ي خود را برا  گستردة  نظري   تا چارچوب    است   كرده   تالش  هابرماس

  چگـونگي     تـا دربـاره    اسـت    منظـور، او كوشـيده       ايـن   براي.  كار گيرد     به    مشروط  دموكراسي
 در   ســازي  دموكراتيــك  بــه  دســتيابي  تأثيرگــذار و بــا نفــوذ بــراي هــاي  جريــان ســازماندهي

   تخريـب    محـور از درون      نظام  ات الزام   واسطه   به   دموكراسي  آنكه   بي   ممكن  شكل   ترين  گسترده
  هـاي   رسـد اليـه     نظـر مـي      بـه    روشـن    كه   است   زماني   مدت  اينك. دهد    ارايه  شود، توضيحاتي 

   كـسري   انـد و دچـار نـوعي         قرار گرفته    هابرماس  شناسايي  مورد     كه   سياسي   جامعه  غيررسمي
در .  كننـد    را جبـران     كـسري    ايـن   ترنـت ماننـد اين     اي   رسانه  توانند از طريق     هستند، مي   ارتباطي
   كـه    اسـت    شده   ادعا استفاده   اين    نظري   زمينه   پس   عنوان   به  ، از آثار هابرماس      گوناگون  مباحث

  هـاي  مطمئنـاً، توصـيف    .خير دهد يا      قرار مي    در اختيار شهروندان     عمومي  اي   حوزه  آيا اينترنت 
.   اسـت   شده    باشد، ارايه    عمومي   حوزه  تواند سازنده    مي  ترنت اين   كه   از ميزاني   متعدد و متضادي  

  كـارگيري    از بـه    كـه    يـا ايـن    ، هـستند    اساسـي    يا دو اشكال     دچار يك    مباحثات   از اين   بسياري
  .  كـار گرفـت    بـه   دالگرن  كه اند، همانند روشي ، قصور ورزيده    مناسب   هرمنوتيك  شناسي  روش 
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   حـوزه    سـاختاري   دگرگوني« در    اند كه    محدود كرده    عمومي   از حوزة   فهوميم    آن  يا خود را به   
 يـا     آثـار هابرمـاس     هاي   ديگر جنبه    و به  وجود دارد    هابرماس   )   ساختاري  دگرگوني(»  عمومي

آثـار  ، مطمئنـاً در        همـه   با اين . اند   آنها نپرداخته    اصالً به   كه  اند و يا اين     داشته  گذرا    اي  تنها اشاره 
 هنـوز در      آن   اعظـم    بخـش   شـود كـه      مي   يافت   و تحليل   بينش    توجهي   قابل   ميزان   به  هابرماس
   بـه   هـا از آن      در فرهنـگ     كـه   در حالي .  است    نشده   كار گرفته    به   اينترنت   به   مربوط  هاي  تحليل
   كـه    است   هنجاري  بردهايها و كار     توصيف   تابع  همچنين   ، اينترنت    است  ياد شده »  اسم « عنوان

 از   وركـس    نـت    نورتـل    كـه   ، هنگـامي    واقع در  . كنند   مي   را تعيين    آن   معناي   ويتگنشتاين   قول  به
   همـين   باشد، دقيقاً بازگوكننده      چگونه  خواهيد اينترنت    مي  پرسد كه    مي  هايش   آگهي  خوانندگان

  دهنـدگان   ، آگهـي    حال   با اين .   است  اي   رايانه  هاي  از شبكه   اي   شبكه  اساساً اينترنت .   است  مسأله
  قبيـل     از ايـن    هـايي    پرسـش    به   در پاسخ    سعي   مدني   جامعه  هاي  ها و سازمان    ها، دولت   شركت

تواننـد از      مـي   هـايي   ها و حمايـت      محدوديت   و با چه     مقاصدي   چه  ، براي    كساني   چه  دارند كه 
 آيـا    كـه   اسـت  كنند ايـن   مي  مطرح  بورچرت   كه   بجايي  ، پرسش   قعدر وا .  كنند  استفاده   اينترنت

   حمايـت   را تحـت   آن  ارايـه   كـرد و بنـابراين    تلقـي   اجتمـاعي   كـاالي    را يك    اينترنت  توان  مي 
،   شـود   مـي    اشاره   اينترنت   به   كه  از اينرو، هنگامي  .  كرد   تشويق  پخش    در زمينه    عمومي  خدمات

   بيـشتر منظـور سـاخت       ، بلكـه    نيـست   اي   رايانه  شبكه    يك   فني   تعريف   محدود به  خود را تنها  
  اينترنـت .   مي توان شد      قائل   اينترنتي   مختلف  هاي   تكنولوژي   ميان   تمايزي ،   است   آن  اجتماعي

»   يوزنت«   ،»    اعالنات   تابلوي  سيستم«و  »    نت  تل« نظير     گوناگون   كاربردي  هاي   برنامه  از طريق  
 از    بخـش    در ابتـدا تنهـا يـك         وب    .  اسـت    دسترسي  قابل»    جهاني  وب« و     الكترونيك  ، پست 

. داد  يكـديگر پيونـد مـي     ابر پيوندها  به  را از طريق  متني داد و مستندات  مي  را تشكيل  اينترنت 
  اي   گونـه    بـه    جهـاني    در وب   ستفاده  مورد ا     ابرمتن   انتقال    و پروتكل     ابرمتن  گذاري  نشانه   زبان

  هـاي    از ديگـر برنامـه       بـسياري    بـه    دسترسـي   توانـد بـراي      مي   اينك   كه   است  كرده  پيدا    تكامل
   كاربردي هاي  با ساير برنامه  در مقايسه از اينرو، وب.  قرار گيرد  استفاده  مورد     اينترنتي  كاربردي
 پيدا    دسترسي   اينترنت  ها نفر بيشتر به      ميليون   كه   است  آورده  پديد    را   امكان   تنها اين    نه  اينترنتي

 و تعـداد      اسـت   تـر سـاخته      آسـان    آن   فنـي   مفهوم  را در      از اينترنت    استفاده   همچنين  كنند بلكه 
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،   بـر ايـن   افـزون .   اسـت    داده  كاهش  را     آن   به   دسترسي   براي   الزم   جداگانه   كاربردي  هاي  برنامه
   از همـه     مـردم    كه  است    كاربردي  اي   و برنامه    است   اينترنت   به   اصلي   دسترسي   نقطه   وب  اكنون

 هـستند و      بديع   كه   از نوشتارهايي    توجهي   قابل  رسد بخش    نظر مي   به.  آشنا هستند   بيشتر با آن  
   در دوره    باشند يعني   ه در آمد    نگارش   به 1990   دهه  آورند، در اواسط    مي    مفيد فراهم   هاي  بينش
   تـابلوي    سيـستم    پاستر اساساً بـه    بنابراين نظرات كساني مانند    ،    بنابراين.   وب   از گسترش   پيش

، سـانتا      عمـومي    الكترونيـك    مانند شـبكه    محلي   هاي   شبكه   و انواع    الكترونيك  ، پست   اعالنات
   ميان  در مقايسه   مثال  از اينرو، براي  . پردازند  مي     قرار گرفته     راتن   ويليام   مورد مطالعه   مونيكا كه 

 بـا   2000   در سـال     وب  و تبعـات    1995   در سـال     اينترنـت    تبعات   پاستر درباره   اظهارنظرهاي
 نفـر     ميليـون  30     موجود بـين    هاي   از تفاوت   يكي.  شويم   مي   مواجه  شناختي   روش  هاي  دشواري

 پروپـا    منـدان    از آنهـا عالقـه       عظيمـي    بخش   كه   نوشته   آن  رباره پاستر د    كه   است  كاربر اينترنت 
 صـرفاً در    تفـاوت  ايـن .  وجود دارند  امروزه  كه نفر كاربر وب    ميليون300 بودند و      رايانه  قرص 

   گونـاگون   هـاي    حـوزه    ميان   كيفي   در اينجا تفاوت     همچنين   بلكه   نيست  مطرح    آن   كمي  مفهوم
   هـم   را به  اينترنت  كاربردي هاي  ساير برنامه  شد، وب    گفته  چنانچه ،     بر اين   الوهع.   است  مطرح
   عنـوان    بـه    اينترنت  آيا به امروزه در بيشتر تحليلها اين پرسش مطرح است كه          . سازد   مي  متصل
   مـسأله   يـن  بر ا    را در نظر دارد افزون       خاص  كاربردي    برنامه   يك  كه  پردازد و يا اين      مي   كل  يك

   ماننـد مـارتين      مختلـف   نويـسندگان .  است    مطرح   و جامعه    اينترنت   بين   و معلولي    علت  رابطة
   جبرگرايـي    اتهام  در معرض   پاستر خود را       و مارك    لوهان   مك   تافلر ، مارشال    هايدگر ، آلوين  

   ارتباط   نوعي   هابرماس  دگاه از دي   حتي. اند   ديده   اطالعات  هاي   تكنولوژي   به   نسبت  تكنولوژيك
  عقالنـي   هدفمنـد    و سـاختار كـنش       اسـت    شـده    بر ما شناخته     كه   تكنولوژي   نوع   آن   بين  ذاتي

   يـك    كـه    انديـشه   ايـن .   اسـت    دومـي    منافع   لزوماً پاسخگوي    اولي   كه  اي   گونه  وجود دارد  به   
»  هـاي   اسـتراتژي «  .   نيـست    درست ،  است  بر جامعه »  ضروري «  تأثيرات   جديد داراي   تكنولوژي

 متمـايز از يكـديگر     بر جوامـع   خاص  تكنولوژي  تأثير يك  كه  است  معني  اين تفسير و اجرا به  
 بعـد از    و هـم   قبـل   هـم   با تكنولوژي  موجود در آن   هاي   و گروه   جامعه.   است   چندگونه  اغلب 

كننـد تـا بـا         مـي    را تعـديل    دهند و نيز آن      مي   را شكل   پردازند، آن    مي  تعامل    به  فرآيند طراحي 
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   در يـك     مختلـف   هـا و طبقـات      ، گـروه    در واقع . سازگار شود    شان  دار و عملي     اولويت  اهداف
  هستند و تالش  )  متضاد  و اغلب (غيرهمسو      منافع  ، داراي    تكنولوژي   يك   واحد در قبال    جامعة

   يـك    مناسـب   منظـور ارزيـابي      به.  كنند   كنترل   منافع   اين  ساس را برا    آن  خواهند كرد تا اجراي   
كننـد و     پيـدا     ، سـلطه    كننـد بـر گفتمـان        مـي    تـالش    كه   و كساني    منافع   دامنه  ، درك   تكنولوژي
  .   است  بسيار مهم،گيرد  در مي  منافع  بين  كه  مبارزاتي  شناسايي همچنين
 نيـز بايـد      منافع    اين   به  ، نسبت    و بلندمدت   مدت  ر در كوتاه   مزبو  تكنولوژي»   بودن  بسته « درجه

 بـر     كـه    منـافعي    بر چندگانگي   دهد تا عالوه     مي   ما اجازه    به   رهيافتي  چنين.  شود  در نظر گرفته  
 بـر     منـافع    تأثير اين    كه   قرار دهيم    را مورد توجه     نكته  نهند، اين    تأثير مي    تكنولوژي   يك  توسعه 

بـا  .   اسـت    جـاري    فرآيندي   تكنولوژيك  توسعه. پذيرد   تغيير مي    زمان  گذشت  با    كنولوژي ت  يك
   ذاتي  كيفيت گونه  هيچ  داراي  خاص  تكنولوژي  يك  كه مطلب    شد، ذكر اين    گفته   آنچه   به  توجه
 در  كنولوژي ت گيري  شكل  و درجه نظر از ميزان صرف  ،  است  غيردقيق  شكل  همين  نيز به نيست
   لباس   شستشوي   براي  توان   مي  تلويزيون  از    ئيم، اگر بگو     است  ، نامعقول    اجتماعي   تأثيرات  نتيجه

   تكنولـوژي   ساز يك   دگرگون   هاي   ظرفيت  آميز ميان    احتياط  اي   بايد موازنه   بنابراين.  كرد  استفاده
   آنها هنگام   به    دادن  ها و شكل    تكنولوژي از     استفاده   براي   اجتماعي   عامالن   سو وظرفيت   از يك 

   . برخوردار است  بسيار  ، از اهميت  متقابل  كنش اين.   ديگر برقرار ساخت  از سوي كاربردشان
  
  جامعه  عمومي حوزهاينترنت و 
سـاز،     دوران   تغييـرات    در جريـان     كـه    اسـت    از اين    عبارت حوزه   در اين    هابرماس  نظر اصلي  

   روح  بـه  بـا توجـه  . كننـد   ظهـور پيـدا مـي     ـ انتقـادي    عقالنـي   مباحـث  بـراي    ستقلي م مجامع
   در قـرون     عمومي   اظهارنظر در حوزه     و حق   منزلت ،     عنوان   بين   رابطه كه  بورژوايي  هاي  انقالب
  ه صرفنظر از طبقـ      همگان  بر روي »  رسمي طور    به «  حوزه  اين.   رفت   از ميان    و نوزدهم   هجدهم
ماندند و يـا       پا بر جا مي     استدالل   ها بنا بر قدرت     ، استدالل    بورژوايي   عمومي  در حوزه . باز شد 
   موضـع  بـورژوازي     كـه  ، هنگامي  همه با اين.  اجبار  قدرت  براساس ريختند و نه  فرو مي در هم 

 افـراد     عمـوم   سـط  از كاربرد خرد تو      كه   آن   عمومي   بخشيد، حوزه    خود را استحكام    هژمونيك
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   بـود، بـه      اسـتوار گرديـده      آن   و بر مبناي    گرفت   مي   بهره   قدرت   نقادانه   كشيدن   چالش   به  براي 
   عمـومي    در عرصه    كارگر و زنان     طبقات   گوناگون   مطالبات  طرح.  شد  تبديل    تو خالي   مفهومي

  شـمول    جهـان   ادند تا اخالقيات   د   هم   دست   به   دست  ناهمگون    فرهنگي  و نيز نفوذ محصوالت   
  ، از هم  »  شدن  باز فئودالي « فرآيند     اين  در جريان  .  در كنند    به   را از ميدان     همگون   عمومي  حوزه
   جلـب    با هدف    عمومي  هاي   با نمايش   آن   وگو محور و جايگزيني      گفت   عموميت   شدن  پاشيده
   شـد كـه      چيزي   به  شد، تبديل   مي ياد  »  افكارعمومي«   عنوان   به   از آن    زماني  ، آنچه    مردم  رضايت

  قـرار داد و نـه         مـشورت    را طرف    آن   حالت   قرار داد و يا در بهترين        دست   را آلت    آن  توان  مي
 با يكديگر   عقالني  بحث  به  كه  است  وجود آمده  به  شهرونداني  توسط طور مستقل  به  كه چيزي

،   داري   سـرمايه   هـاي    دموكراسي   نقد هنجاري    عنوان   به  كه   ، بايد پذيرفت    مه ه  با اين . پردازند  مي 
   اسـت    از ايـن     آنها عبارت   كمترين.  آموخت  بايد آنها را       وجود دارد كه     در آن    مهمي  هاي  درس

 بـر     يعنـي  ،كند   مي   عمل  مردم    واقعي   اراده   براساس   كه   است   حكومتي   دموكراتيك   حكومت  كه
 در   كـه  نويـسندگاني   از  شـماري .   افتـاده   و تـك   گرايانه   خاص   منافع   افراد و نه     عموم   اراده  ايهپ

اند  كرده    فرض  بديهي  امري  را كمابيش  بورژوايي  عمومي  دارند حوزه  تخصص   اينترنت  مطالعه
 تنهـا در    نه  كاري  چنين اشتباه.  كار ببرند  نيز به  را در مورد اينترنت اند تا آن  برآمده  آن و در پي  

 ظهور پيدا    ، مشروعيت    بحران   خاص   در دوره    بورژوايي   عمومي   حوزه   كه   است   نهفته  نكته   اين
  رسـد بـرخالف      نظـر مـي      به   كه   است   واقعيت   اين   انگاشتن   از ناديده   ناشي    همچنين  كرد بلكه 

   و منـافع     از اهداف    بورژوايي   عمومي   در حوزه   انكنندگ  مشاركت ،     اينترنت   كاربران  چندگونگي
رسد    نظر مي   ، به »  ساختاري  دگرگوني «  كتاب   به  مراجعه  با    ، فقط   در واقع .  برخوردارند  همگوني

بـا  ( باز هستند      همگان   روي   به  طور رسمي   به  هر دو      كه   است   آنها در اين     اشتراك   تنها نقطه   كه
   كليـه    معنـاي    بـه    بورژوايي  عمومي   در حوزه »  همگان «  در عمل    كه  واقعيت   اين  در نظر گرفتن  

   عمـومي   حوزه دارد كه    امر واقعيت مطمئناً اين).   است  و بورژوا بوده  افراد مذكر آريستو كرات   
  انديشه   رسد اينترنت    نظر مي    به   كه   بود، در حالي     عام   اراده   يك   به   دادن   شكل   در پي   بورژوايي

بـرد و      مـي   الئو را زير سـ      آن  كم  گسلد و يا دست      مي   را از هم     مشترك   و يا منافع    شمولي  جهان
   بـه    بـا توجـه      كـه   كنـد، امـري      هموار مـي     تكثرگرايي   يعني   متضاد آن    مفهوم   را براي   راه دقيقاً  
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   تنها به نه»   واقعيات ميان«و »  طاتي ارتبا كنش « هاي كتاب    . آشكار است    كافي  اندازه ها به تفاوت
   همچنـين   پرداختنـد بلكـه   »   سـاختاري   دگرگوني «  بر كتاب   شده  وارد     عمدة   از انتقادات   برخي

 و   عمومي  حوزه  پيوند ميان  بازنگري دادند و به   هئ ارا  دموكراتيك  جامعه   براي  ين مبت  تجويزهاي
   جامعـه    در مورد ساختار يك     صريح    ادعايي   واقعيات   ميان   در كتاب   هابرماس.  پرداختند  دولت

   لحاظ  به (  عمومي  حوزه  ساختاري،     دگرگوني   در كتاب    كه  در حالي . كند   مي   مطرح  دموكراتيك
   ميـان    بـود، در كتـاب       مـرتبط    حكومـت    حـوزه    بـه   طور كامل    بود و تقريباً به     همگون)  تجربي

  افـزون . پردازند  مي  مدرن  در جامعه  چندگانگي  واقعيت  اجباراً به رماس هاب  واقعيات، تجويزات  
   واقعيـات، دوگـانگي      و ميان    ساختاري   دگرگوني   دو كتاب    نگارش   در فاصله   هابرماس ،    بر اين 
، سازوكار او      انديشه  گيري   شكل   به   كرد كه    مطرح   ارتباطي   كنش  در كتاب   را     جهان  زيست  نظام
   تعامل  جهان   زيست  هاي   بافت   به   و اقتصادي    اداري   از نظام    شود قدرت   از آن     شد تا مانع   منجر

  گونـه   ، ايـن     ماركس   طبقاتي   از دوگانگي    با فراتر رفتن    هابرماس .كند  نفوذ    و بازتوليد اجتماعي  
   راسخ   و اعتقادات   ت از بديهيا   اي  اندوخته« از     است   عبارت   كه  جهان  زيست   كند كه    مي  استدالل
 تفـسير     بـر همكـاري     ، آنهـا را از فرآينـد مبتنـي          ارتباطات  در    كنندگان   شركت  پذير كه   و تزلزل 

   محور در خـصوص      نظام   از حد الزامات    بيش    تعميم   مخالف   در جهتي   ، و اجرايي  »گيرند  برمي
   در جهـت    تـالش  ،     نظـام    و هـم    جهـان    زيـست   هـم . كننـد    مـي    حركـت    اداري   و قـدرت    پول

  ادعـاي  توانـد    مي جهان  هابرماس ، تنها زيست  تحليل  دارند، اما براساس  جامعه سازي  هماهنگ
   به  كند كه    مي   اشاره   فرآيندي   به  هابرماس.  باشد   داشته   اجتماعي   هماهنگي   به  نسبت»  مشروعي«
   رفتـاري   هـم   در اشـكال  ، نظام    ارتباطي   عقالنيت   زدن   و بر هم     قانونگذاري   از طريق    آن  موجب 

   نظـام    ميان   بهتر تفاوت    درك  براي. كند  نفوذ مي »   جهان  استعمار زيست  «  عنوان  به   جهان  زيست
   سـخن   بـه .   اسـت    هـستند ضـروري      متكي   آنها بر آن     كه  عقالنيتي    انواع  ، درك   جهان  و زيست 

،    اسـت    مقـارن   زبان»  اصلي «  با شيوه    كه   است  ارتباطي    بر عقالنيت    مبتني  جهان  تر، زيست   ساده
   حالـت    كه   است   مقارن   از زبان   اي  با شيوه     كه   است   ابزاري   بر عقالنيت    مبتني   نظام   كه  در حالي 
   داشـته   توليد و پايدار نگه       آن   اتكا دارد و توسط      انساني   بر ارتباطات    جهان  زيست.  دارد  فرعي
كنـد     مي   اشاره  هنگامي  نو فرآيند استعمار      به  هابرماس.   نيست   چنين   نظام   كه  د، در حالي  شو  مي
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  هـاي   حـوزه  كند و وارد ديگر        مي   حركت   اقتصاد و دولت     فراتر از مرزهاي     ابزاري   عقالنيت  كه
 زيـر پـا      ي بهـا   هـا بـه      حوزه  شود و در آن      وارد مي    زيست   شده   ساختاربندي   ارتباطي   لحاظ  به

   محور تا آنجا پـيش      استعمار نظام . كند   پيدا مي    سلطه  شناختي   و زيبايي    اخالقي  عقالنيت   نهادن
، كنـد  مـي »  سلب« را    آن   قدرت   بلكه ، شود   متقابل   درك   به   معطوف   كنش   جايگزين  رود كه   نمي 

   مشروع   امكان  نند و در نتيجه   ك   مي   را تضعيف    ارتباطي   اعتبار كنش    مبناي  راهبري   سازوكارهاي
كننـد     مي   فراهم   كنشي  هاي   موقعيت   صورت   به   دلخواه   را به    متقابل  كنش   هاي   حوزه  باز تعريف 

در .  نيـستند   اجمـاع   بـه   دستيابي  به هستند و ديگر معطوف   جهان  زيست هاي  از بافت  عاري  كه
،    اسـت    مناسب  سازي   هماهنگ   از ظرفيت   جهان   زيست  ها، رها سازي    بافت    در بعضي    كه  حالي

در .   اسـت    اثر مخـرب    كند، داراي    مي   استدالل   هابرماس  كه   گونه   ديگر، آن   هاي   بافت  در برخي 
   مـشابه   كـه » آورد   مـي    را فـراهم     عقالني  انگيزش    داراي   اجماع  امكان «  ارتباطي   كنش   كه  حالي
   مـا بـه     ، انگيـزه    ، در واقع     است  بورژوايي    عمومي   در حوزه   اطات ارتب   به   هابرماس   نگرش  نحوه
  هاي  رسانه. اند   كرده  دريافت    خود را از پول      انگيزش  شود كه    مي   تعامالتي   متوجه   تجربي  لحاظ
 و   استراتژيك  نفوذ    و اعمال ... كنند   مي   را رمزگذاري    و هدفمندي    عقالني   نگرش   و پول   قدرت
   حـال  دهنـد و در همـان      مـي    صـورت   كننـدگان    سـاير شـركت      را بر تصميمات    اي  افته ي  تعميم

   سازي   هماهنگ   ديگر براي    جهان   زيست  به... زنند   محور را دور مي      اجماع   ارتباطي  فرآيندهاي 
   دارد، ايـن     از شهروندان    هنجاري   مطالبات   اداري  ، قدرت    بر اين   وجود ندارد افزون   ، نياز     كنش

   يابنـد كـه      تقليـل   اي   سـاده    الزامـات   ها به    درخواست   اين   كه   تنها در صورتي     كه   معناست  بدان 
  ، نقـش     ديـدگاه    ايـن   براسـاس .   دانـست   اجرا باشـند، بايـد آنهـا را مـشروع             ضمانت   به  متكي

  گونـه  از هر  سياسـي  مـشاركت «شـود و    مـي »  خنثـي « استعمار     تحت   جامعه  يك  در    شهروندان
 را پديـد      نظـامي    هابرمـاس    واقعيـات    ميـان    در كتـاب    . »شـود   مي    پاكسازي   مشاركتي  محتواي

بـا  .  مانـد    مـصون    در اينجا ذكر آنها رفـت        كه  هايي   از آسيب   توان   مي   آن  موجب    به  آورد كه   مي
  مجموعـه «مركـز از    . كنـد    مي   عمومي   را وارد حوزه    پيرامون  ، مركز   كار، او دوگانگي     اين  انجام

. شـود   مـي  تشكيل)  در پارلمان (  اراده گيري شكل  و    دموكراتيك  ، و عقيده     قضايي  ، نظام » ادارات
 قواعـد     و تابع    است   عمل   توانايي  داراي    اولي   كه   است   متفاوت   بابت   از اين    پيرامون   هسته  اين
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   است   اجتماعي  فضاي « يك    عمومي  وزه هابرماس ، ح     هنجاري   توصيف  براساس.   است  شكلي
 ـ محـور    نظام    در برابر الزامات  جداسازي و بايد از طريق» شود  توليد مي  ارتباطي  در كنش كه

   از آن    متـشكل    باشـد كـه      مدني  اي   بر جامعه    بايد مبتني    پيراموني   عمومي  حوزه.  شود  محافظت
   سـاختارهاي   گـاه    تكيـه    كـه    اسـت    اختياري   ارتباطات  و   و غيراقتصادي    غيرحكومتي  اتصاالت 

 را پديـد      امكـان    هـستند، و ايـن      جهـان    زيـست    اجتمـاعي    در بخـش    عمومي    حوزه  ارتباطات
 پيـدا     گـسترش    عمـومي    در حـوزة     خصوصي   زندگي  هاي  حوزه  مشهود در     لئآورند تا مسا    مي
   بازتـاب    كـه    اسـت   گـرا و بـازي      اختار مـساوات   سـ    داراي   مدني  جامعه    از نظر هابرماس   .كنند

   حـول  يعنـي .   است  تبلور پيدا كرده  آن  در حول  كه  است    ارتباطاتي   نوع   آن   اساسي  هاي  ويژگي
،    اسـاس   بـراين .   اسـت    گفتـار انـساني      ذاتي   فرجام   يعني   متقابل   درك  به    معطوف   كه  ارتباطاتي

   بـه   تـوان    را نمـي    آن)  كـه ... (  اسـت    ابتدايي  اجتماعي    پديده   يك ، خود    پيراموني   عمومي  حوزه
 از هنجارهـا بـا       چـارچوبي    همچنـين ...  تـصور كـرد      سـازمان    نهاد و مطمئنـاً يـك        يك  عنوان

  حـوزه     كـه   گونه  همان.   نيز نيست    و غيره    عضويت  ، مقررات    گوناگون  هاي  ها و نقش    صالحيت
  اي   را شـبكه     آن  تـوان    مـي    شكل   بهترين  به...  باشد   نظام  ند نمايانگر يك  توا   نمي   چندان  عمومي
 از   جهـان  زيـست   ماننـد    عمـومي  حـوزه .  كـرد   توصـيف    نظرات   و نقطه    اطالعات  انتقال   براي

گيـرد و     مي    شكل   جهان   در بستر زيست     عمومي  حوزه. شود   بازتوليد مي    ارتباطي  رهگذر كنش 
در   بايد     سياسي  ، نظام   آنگاه. گذارد   مي   سياسي   نظام   را بر عهده     سياسي   با مسائل  » رفتار خاص «

 قـرار    مـورد بحـث   مانز خـود سـا    عمـومي   در حوزة  بزند كه  اقدام  به  دست  مورد موضوعاتي 
را   توانند مواضـعي     مي  لئو مس   سياسي  مقامات «  كه   فرآيند اخير است    از طي    تنها پس . اند  گرفته

   قرار دهند تا مورد بحث      اتخاذ كنند و آنها را در دستور كار پارلمان            مورد بحث    منافع  براساس
  حـوزه . آور در آيند     الزام   و تصميمات    قانوني  هاي  طرح    شكل   به   لزوم  قرار گيرند و در صورت    

 نبايـد تـأثير       سياسـي    تأثير گذارد، امـا نظـام        سياسي  باشد بر نظام    بايد قادر      غيررسمي  عمومي
   سياسـي   نظام  در چارچوب  كه باشد، مبادا تصميماتي    داشته  غيررسمي  عمومي   بر حوزه   سويي
،   هابرمـاس   گفتـه  ، بـه   چيـزي   چنـين  وقوع   در صورت.  گردند شوند فاقد مشروعيت     مي  گرفته

 يكـديگر را   شـود كـه    مي هكشاند    راهبري  و كسري  مشروعيت  كسري  گرداب  به   سياسي  نظام«
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   بـا مفهـوم      در تقابـل     آن   غيررسـمي   مفهـوم   در     عمـومي   ، در حـوزه     در واقع . »كنند  تشديد مي 
.  كنـد   عمـل  كننده سازوكار تسهيل    يك  عنوان  بتواند به ، شايد اينترنت     هجدهمي   قرن  بورژوايي

 مزبـور     حـوزه   باشد كـه      اين   شده  ل قائ   غيررسمي   عمومي   حوزه   براي   هابرماس   كه  اگر شرطي 
  هـاي   موقعيـت     در درك    آن   موجـب    بـه    كـه    غيرمحدود است    ارتباطي   رسانه   امتياز يك   داراي
 و تفـسير نيازهـا،        جمعـي   هـاي    هويت   بيان   و امكان    گفتماني   اجتماعي  ، گسترش   آفرين  مشكل

   در اين آنچه.  باشد وجود داشته  امر   اين هيل تس  براي اي  بايد رسانه كند، پس  مي   حاصل  مهارت 
   شـده    توجيـه   هابرمـاس     توسـط    عمـومي   ها درحوزه    رسانه   نقش   كه   است   اين   است   مهم  ميان
  غيردموكراتيـك     گروهـي   هاي   رسانه   بود كه    اين   ساختاري   دگرگوني   او در كتاب    ادعاي.  است

   عقيـده    عنـوان   ، بـه     شـده    و پرداخته    ساخته   را كه   اي   عقيده دهند تا    مي   را فريب   هستند و مردم  
   رهيافـت    اعظـم   قـسمت »    واقعيـات   در ميـان   «   در كتاب   ، هابرماس    حال  با اين . خود بپذيرند  

كنـد    مي  استدالل  چنين كند و در عوض  رد مي اي   رسانه   مطالعات   به  را نسبت »  فرهنگي   فريب«
   بـه    وي  گرچـه . گيرنـد    مـي   ها پيش    رسانه  هاي   پيام   تفسير را عليه    هاي  ستراتژيا ،     شهروندان  كه

   غربـي   هـاي    در دموكراسـي     گروهـي   هـاي    رسـانه    به  انتقاد نسبت   از     عاري   موضعي   وجه  هيچ
   صـرفاً فاقـد ظرفيـت        باشـد كـه     هايي   بر رسانه   وي رسد بيشتر تأكيد      نظر مي    ندارد، به   امروزي
. انـد   ارتبـاطي   دچـار كـسري   نتيجه  هستند و در   غيررسمي  عمومي  حوزه  تسهيل   براي  ارتباطي

 از    عـاري   يعنـي     آن   آرمـاني    در شـكل     حتـي    راديو تلويزيـوني    هاي   برنامه   پخش   به   مثال  براي
  يل تـسه    قـادر بـه     ، همچنان    عمومي   خدمات   محكم   با اخالقيات    و توأم   دهندگان   آگهي  الزامات

   حوزه ها براي  برنامه  اين  پخش  كه در حالي.   نيست  غيررسمي  عمومي  مؤثر در حوزه ارتباطات 
،    خـود سـامان      فيلتر نشده    ارتباطات   تسهيل  آنها دچار مشكالت  .  تر است   مناسب  مركز    عمومي
   صـورت   ها بايـد بـا آن       پيام   اين   ترجمه    هستند كه     زباني  و انتخاب     غيررسمي  هاي   پيام  ترجمه
  . گيرد
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   جامعه   غيررسمي  حوزه  واينترنت 
   بـه    در كمـك    همچنـين     بلكـه    اينترنـت    زيرسـاخت    توسـعه    تنها در زمينه     پيشرو نه   ارتباطات 

 نظـر   با اين   ، اگر كسي بنابراين.   است  بوده ، نسبتاً موفق     اجتماعي  هاي   جنبش   عملي  هاي  فعاليت
توانـد     تصور كرد، مي     عمومي   حوزه   خود نوعي    خودي   را به    اينترنت  توان   مي  باشد كه   مخالف

،   حـال  بـا ايـن  .  بنا كرد  آن  روي توان  را مي  عمومي  عرصه  كند كه    تلقي  گاهي  مبنا و تكيه    را    آن
   ارتباطـات   مـن  انج   اسـتفاده    لحـاظ    تنها بـه     وجود دارد، نه     آن  ظرفيت    دربارة  هنوز مالحظاتي 

  ، انجمـن    در مـورد نخـست    .  ساختار خـود اينترنـت      در مورد      همچنين   بلكه  پيشرو از اينترنت  
 امر احتمـاالً     باشد، اما اين    خود مي     سايت   در وب    تعامل   قابليت   حداقل   پيشرو داراي   ارتباطات

  انجمـن     ايـن   اصـلي    هـدف    نـدارد زيـرا كـه       رسـد اهميـت     نظـر مـي      در ابتدا بـه      كه   چنان  آن
   فعاليـت    تـسهيل    بـه    انجمـن    ايـن    كمك  ، ميزان    بر اين   افزون.  هاست   ساير گروه   توانمندسازي

   پيـشرو بـه    ارتباطـات   انجمـن   توجه  قابل  هاي   از كمك   يكي.   است   توجه  ديگر قابل    هاي  گروه
تـر     ضروري  شايد مسأله .   است  پس اِ   آكشن  ، توسعة    اجتماعي  هاي  جنبش    ارتباطاتي  ساختارهاي

 خـود     ارتباطـاتي    ظرفيـت   گـذارد، موضـوع      تـأثير مـي      اينترنت   كاربران   بر همة   كه    دليل   اين  به
   ارتبـاطي   ظرفيـت   بايـد داراي   مـدني   يا جامعه  جهان  زيست هاي  پديده كه چنان.  باشد  اينترنت
 اظهـارنظر قلمـداد       حـق    آوردن   فـراهم    عنوان  صرفاً به  را نبايد     ظرفيت   ، اين    حال  با اين . باشند
   كه   آن   بدون  هابرماس.  وجود دارد    شرايط  باشد، تعدادي     موفق   ارتباطي   كنش  كه   اين  براي. كرد

  داند كـه     مي   بر وجود ادعاهايي     را مبتني   ارتباطي    شود، كنش    پيچيده   موضوع   اين  وارد جزئيات 
   صـورت    مـا بـه      هرگـاه   معنا كـه     بدين.   ترديد روا داشت    توان   مي  شان  م و سق   در مورد صحت  

  ديگـر ارتباطـات      هـاي    يا طـرف     طرف   كه  سازيم   مي   را مطرح   ، ادعاهايي   كنيم   مي   عمل  ارتباطي
   شود، شـنونده     واقع   مورد پذيرش    گفتاري   كنش  كه   اين  براي.  كنند  الئو آنها س   توانند دربارة   مي

 معيارهـا    ، اين   البته.  را بپذيرد    گوينده   و صداقت    مربوطه   هنجاري  ، مبناي    آن  يد بتواند صحت  با 
   اطالعـات   و سـقم   صحت  بررسي  كه  اين  نخست.  باشد   نيافتني   دست  اينترنت  در     است  ممكن

   كافي  و وقت راده نيازمند ا  كه  است  پيچيده   ديگر، فرآيندي   رسانه ، مانند هر      موجود در اينترنت  
   زيـست    فقـدان   كه   اين  دوم.  را ندارند   گذاري  سرمايه    نوع   اين   از افراد آمادگي     بسياري   كه  است
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   مـشكالتي   المللـي    بـين    اينترنت  كاربران    در ميان    مشترك   فرهنگي   زمينة   يا حتي    مشترك  جهان
،   كه   اين  سرانجام. آورد  پديد     هنجاري   لحاظ  ه ب   چيزي   يا حقانيت    بودن   قبول   قابل   پذيرش  براي

  ارزيـابي  ،     اسـت    شـده    گفتـه   آميز فراواني    حمايت   سخنان   آن   دربارة   كه   در اينترنت   ناشناختگي
،    چيـزي    و سـقم     صـحت    تعيـين    مشكل  از آنجا كه  . سازد   بسيار دشوار مي     را در واقع    صداقت

   حقانيـت    يعني  در مورد اول  .  قابل توجه است   اخير    دارد، دو نكته     عام  ها جنبه   رسانه  اكثر    براي
   يك   توسط   آزادانه   شكلي   به   از هنجارها وجود ندارد كه      اي   مجموعه   كه   است  روشن ،    هنجاري
   اينترنتـي   در ارتباطـات  كنندگان  شركت  كه اي   گونه   باشند به   ايجاد شده    المللي   بين   مدني  جامعه
  ، دريافـت     يوزنت   خبري  هاي   گروه   تجربي   مطالعه    در جريان    ويلهم.  گيرند  ند از آنها بهره   بتوان
،    حـال   با ايـن  . »  است  ارتباط   و بي   معاصر ناهمخوان     زباني  با هنجارهاي  «  ارتباطات   محتواي  كه

   و مرج  هرج  از بيان ي سرعت  هنجارها با چه كه   فكر كرد تا دريافت »   نتيكت «  به   است  تنها الزم 
   بسياري  قادر است  اينترنت سازد كه  مي    را مطرح    نكته   اين  ، اسلوين    بر اين   عالوه. اند  پديد آمده 
 دهـد    را افـزايش  برخورد عالئـق     كند، احتمال  متصل  هم  را به  مختلف ها و تجارب   از فرهنگ 

   كـشيده   چـالش     بـه    آسـاني    به   نظرات  ، اين   نترنت اي   تكنولوژي   تعاملي   ظرفيت   به  زيرا با توجه  
   چيـزي    آن   مـشابه    موقعيت   اين   كه  گفت   توان  شود مي    آشكار مي   شان   واقعي  شوند و ماهيت    مي

   كـرده   قراردادهـا اشـاره     از    آميـز زبـان      مخاطره   رهاسازي  عنوان   تحت   آن   به   هابرماس   كه  است
  معـرض   در     قرار گـرفتن    شود چون    مي   تضعيف   اينترنتي   فعاليت   قرارداد از طريق    صرف.  است
   نيـاز بـه    كـه   اسـت    آن   معنـاي   بـه »  ديگـري « در برابر      مستقيم   و توجيه    تبيين  ها و نياز به     بديل

 از    و مـصون     شـده    تـصديق   طور سنتي    از تفاسير به     وجود ذخايري    واسطه   به  تفاهم    به  رسيدن
  .شود مي    برطرف دريجت انتقاد، به
   بـه    نـه   پذير سازد كه     را امكان    تعامالتي   كرد كه    عقالني   درجه   تا آن   توان    را مي     جهان   زيست

  انـد بـه      شـده    هدايت   موافقتي   توسط   بلكه   شده   داده   نسبت  طور هنجاري    به   كه   موافقتي  واسطه 
.   اسـت   شـده   يـافتني  ، دسـت   ارتبـاطي   لحـاظ   به م تفاه  از طريق   يا غيرمستقيم   مستقيم   اي  گونه

   بـدان    سـو، ايـن     از يـك  .   است   شمشير دو لبه     يك   ارتباطي   كنش   براي   در اينترنت   ناشناختگي
 خـود را مهـار        احـساسات    هـر نحـوي      احتماالً كمرو هستند و يـا بـه          كه   كساني  كه   معناست
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   مخالفـت   در زمينه  ويژه   به ،كنند   پيدا مي    بيشتري  نفس   به اعتماد  عقايد خود      بيان  كنند، براي   مي
.  باشـند   داشـته   كننـده   مرعوب   حالتي   فيزيكي  لحاظ    به   است   ممكن   كه   افرادي  با افكار سياسي  

،  ، قدوقامت  بودن ، مذهبي ، قوميت جنسيت ،   بدن ، زبان  و نسب  ، اصل   ، طبقه   ، شغل    بر اين   افزون
شـمار    بـه »   واقـع   جهـان  « روي  رو در      مباحث   در راه    بالقوه   موانع   همگي   و غيره   فتاري گ  موانع
  بـر قـدرت     بايـد تنهـا       X   از اينـرو، آقـاي    .  آشكار نيستند    اينترنت   به   اتصال  آيند، اما هنگام    مي

 مـوارد، ايجـاد       ايـن   در   گفت  توان  ، مي   بنابراين.  كند   تكيه  y    مغازه   فروشنده   خود عليه   استدالل
دارد   اظهار مي    اسلوين ، گرچه  حال با اين.   است  بهتر متكي   استدالل   قدرت   به   در نهايت   اجماع 

كننـد     مي  استفاده    از اينترنت    كه   كساني   كه   معناست   اين   به   رويت   انزوا و قابليت     پارادوكس  كه
  است    ممكن  برابر كه اي  گونه  دور قرار دارند به اصل در فو  كه  ناچارند با ديگر افرادي   همچنان
از  . شـود    آشكار نمي    كار بالفاصله    اين  انجامليت  ئو مس   نظر آيد، رفتار كنند، در عمل        به  عجيب
   اساسي   شرط   كه   معناست   اين   به   ناشناختگي   نظر اصرار ورزيد كه      بر اين   توان   ديگر، مي   سوي

 از  ، يكـي   مفهـوم  در ايـن .  وجود نـدارد   اينترنتي  در ارتباطات  ليتئو مس   يعني  انساني   ارتباطات
  ، امتيـازي     ناشـناختگي   كـه    ايـن    به   شود با توجه     خارج   از مباحثه   است    ممكن   بحث  هاي  طرف
  هـاي   از طـرف  ، يكي  بر اين عالوه    . كند  خودداري بحث   دهد، از ادامة  مي  او اجازه  به  كه است
 مجدداً    متفاوت   هويت   با يك   منظور كه     اين   شود، صرفاً به     خارج   از مباحثه    است   ممكن  بحث

   كـه   شـود، در حـالي       مي  مطرح   ليتئو مس   مسأله   با ناشناختگي   ، همراه   بنابراين.  شود  وارد بحث 
   ارتبـاطي   كنش   هاي  ز نظريه  ا  هايي   از جنبه    شايد يكي    حال   و با اين    ترين   از مهم    يكي  ليتئومس

  شـرط   پيش.   است   كمتر مورد تأكيد قرار گرفته       باشد كه    عمومي   و حوزه    گفتماني خالدر برابر   
در .  گيرنـد    خـود را بـر عهـده        هاي   گفته  ليتئو مس   بازيگران   كه   است   اين   ارتباطي   كنش  انجام 

   از انتقـادات     آغـاز بـسياري      نقطـة    و اين    است  مبنا استوار    بر اين    گفتاري  كنش   ، نظرية   حقيقت
.  دارد  مورد تقاضا بستگي  گفتمان  نوع  به ، اغلب ليتئو و مس ناشناختگي   موازنه.   است هابرماس

   صـورت   ، در ايـن   )  هر ميزانـي    به( كاربر، اقتدارگرا باشد      اي  زمينه    پس   سو، اگر فرهنگ    از يك 
  از سوي . سازد  پذير مي    را امكان    از سركوب   ترس    انتقاد بدون    كه  ت اس   مهم   ابزاري  ناشناختگي

   صـورت    تنها بـه     آن   مشابه  هاي  نمونه  باشد،     وجود داشته    ليبرال   سياسي   فرهنگ  ديگر، اگر يك  
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 خواهـد داد و    دسـت   خـود را از        امنيتي   نقش   ناشناختگي   صورت   وجود دارند، در اين     تقريبي
پديـد    را     امكان  ها اين    گفته   براي   آيا ناشناختگي    خواهد ماند كه     خود باقي    قوت  به   پرسش  اين
   . كنند  حمل ليتئو مس  بهاي  خود را به  داخلي  تنها وزن آورد كه مي
  

  اينترنت و جوامع
  و   بـر اينترنـت      حـاكم   ، نهادهـاي    ، تجـارت    ، حكومـت    ، اينترنـت     جامعه   ميان  اي  دهي پيچ  روابط  

 دهد    انجام   عوامل   اين  تواند براي    مي   اينترنت  آنچه.  وجود دارد   اجتماعي  و     سياسي  هاي  جنبش
  نگه بازجا     موردنظر كاربران    تعاريف   براي   بلكه   است  نشده    تعريف   از پيش   درخود تكنولوژي 

   كـسب    محور براي   ر نظام  راهب  هاي   رسانه  و هم     شهروندان   هم   كه  اي   گونه   به   است   شده  داشته
   قابـل    جنبـشي   تـوان   پيـشرو را مـي        ارتباطـات   ، انجمن    مفهوم  در اين . كنند   مي   مبارزه  هژموني
   ايجاد ساختاري   براي    همچنين   بلكه   از اينترنت    تنها استفاده    نه   تضمين   براي   در تالش   مالحظه

  ايـن     بـه    بـا توجـه     . باشد   محور مقاوم  -  نظام  ات در برابر الزام     كه   در نظر گرفت     اينترنت  براي
   ويـژه   و بـه   رسـانه   ايـن   به  دادن  شكل  نحوه  به  اينترنت   كاربران   دارد كه   ، ضرورت   گيري  نتيجه

  ، يعنـي   اينترنـت   كـاربران   براي  چالش  ترينسريع  شايد  .  دهند   نشان   عالقه   آن  ارتباطي   ظرفيت
  سازي  از تجاري  است  دارند، عبارت  آن   ساختن   در روشن    نيز سعي   هابرماس    كه   چالشي  همان

   سـال    پـنج    طـي   ساختار اينترنـت    در محتوا، كاربرد و        شناسايي   قابل  تغييري.  استعمار  و كنترل 
   و دولـت  تجـاري    هاي  بيشتر بخش مندي  با عالقه  امر همزمان اين.   است  وجود آمده    به  گذشته

  هـاي   فرصت  تجاري هاي بخش.   است  داده  آورند، رخ   دست   به   رسانه  توانند از اين     مي   آنچه  به
   به   آنها، دسترسي    استفاده   براي   كردند كه   ها را تشويق     كردند و دولت     مشاهده  پولساز را در آن    

 را مـورد      اينترنـت   اري و اد   ، نظـارتي     تبليغـاتي   هاي   نيز ظرفيت   دولت.  كنند  تضمين  را    اينترنت
  پـذير سـاختن     ، امكـان  » كننـدگان   مـصرف « تعـداد      افزايش  طريق  از     وب  توسعه.  قرار داد   توجه
   تبـديل   مهـم   عاملي  به  و كاربرد اينترنت ناوبري   تر ساختن    كاالها و آسان    اي   چند رسانه   معرفي
 از    تعـداد بيـشتري      را بـه    بيـشتري     دسترسـي    امكـان    سـو وب     از يـك     كه  درحالي   .  است  شده

   گفـت   توان  ديگر مي    ، از سوي     است   ساخته   فراهم   با گذشته    در مقايسه    ارتباطي  هاي  تكنولوژي



  
  57                   جامعه شناسي اينترنت                                       

========================================================================= 

  رسـمي     و تجاري    سياسي  هاي   سايت   وب   چون   است   داده   را كاهش    اينترنت   تعامل   قابليت  كه
 از    اسـتفاده    كـه   در حـالي  . انـد    ايجـاد شـده      طرفه   يك   تبليغاتي  هاي  ، تريبون    نقش   اجراي  براي

   از وب كـرد، اسـتفاده    مـي   جلـوه  معنـي    بي   طرفه   يك   سازوكار ارتباطي    يك   عنوان  به »  يوزنت«
   اعظـم    خـود قـسمت      كاربران  كه   آن   جاي  از اينرو، به  . شود  تر مي   قبول    قابل   اينك   ترتيب  بدين

   اسـتعمار بيـشتر و بيـشتر آن         هـا بـه     هـا و دولـت      شـركت   سـازند،     راهم را فـ     اينترنت  محتواي
   دادن   رخ   در حـال     از حصاركـشي    شكلي    كرد كه    استدالل   چنين  توان  ، مي   در واقع . پردازند  مي

 و    شده  ، كنترل    پرجمعيت  مناطق   شوند تا درون    وادار مي »   مالكان  خرده «  آن   موجب   به   كه  است
»   مايكرو سـافت    شبكه«  و  »   آمريكا آنالين  «  كه   كنند، نظير مناطقي     شديد فعاليت   ات مقرر  تحت

   فزاينده اي گونه    به  اينترنت  پيدا كند، كاربران    فرآيند تداوم   اگر اين . دهند  در اختيار آنها قرار مي    
   از آنهـا روز بـه       ج خرو  شوند كه    مي   هدايت  اي   شده   تعريف   از پيش    حصارها و يا مجراهاي     به

   تبـديل    اسـتعمار ديگـري      تحـت    جمعي   رسانه   يك   را تنها به    شود و اينترنت    روز دشوارتر مي   
   محـدود و هـر آن    تعامـل   اسـتاندارد، قابليـت      و مباحـث     اطالعات   دهنده  هئارا  تنها    كند كه   مي

 نيـاز    آن  بـه  شـان   شده  كنترل ادي م  اميال  ساختن  برآورده براي   كنندگان  مصرف  كه   است  چيزي
   شـده    تعيـين    نظـر برسـد، از پـيش         به  بزرگ    است   فرآيند، هر چند ممكن     بار ديگر، اين  . دارد

 تا    است   و فرهنگي   اجتماعي ،     سياسي  هاي   و جنبش   ، نمايندگان    شهروندان   عهده   به  اين.  نيست
  ضـرورت     يـك    عنـوان    بـه    آورند كه    دست  را به    تضمين   سازند و اين     خود را مطرح    ادعاهاي
  ١ . قرار گيرند  حفاظت تحت

     
  اينترنت و جامعه مجازي

 ندو سوم تمام بزرگـساال  باوجود كندشدن روند شيوع استفاده از اينترنت در عين حال، تقريبا
اي  اينـده سياسي به صورت فز دانشمندان علوم .كنند آمريكايي همچنان از اينترنت استفاده مي

يـك سـايت    .پردازنـد  اينترنت مي به پژوهش درخصوص ابعاد اجتماعي و سياسي استفاده از

                                                 
     پيروز ايزدي ترجمة  سالتر  لي   نوشتة   و اينترنت  اجتماعي  نوين هاي جنبش1
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به همراه داشتن پيامدهاي  حفظ جامعه مدني و خاص به حسب كاركردش در ساختن جامعه،
ايـن كارهـا    .كند جلب مي شناس و انديشمندان سياسي را به خود سياسي است كه نظر جامعه

صورت گيرد و از سـوي    در راستاي افزايش عالئق اجتماعي يا شخصيءسوتواند از يك  مي
از مـشاركت در   نئوتاكوويليـان در كـل   .تـر سـوق داده شـود    ديگر به سمت عالئـق سياسـي  

 مشاركت مؤثر است، ساالر و مبتني بر دهند كه در ايجاد يك فرهنگ مردم هايي خبر مي انجمن
مـشاركتي بـه يـك     گويـد چنـين   هانا آرنت مي .يستدر عين حال اين نظريه خالي از انتقاد ن

حامي آن باشـد   كننده محور براي مشاركت سياسي تبديل شده است تا آنكه جايگزين مصرف
حال آنكه فوكو نگراني هايي را در خصوص نقش جامعه مدني در حفظ رژيمي كـه او آن را                   

 .كند كند مطرح مي تعبير مي) نوعي كنترل اجتماعي(قدرت انضباطي 

گـرا را در جامعـه    مـصرف  سـاالرانه يـا   هاي مـردم  مسأله اصلي اين است كه آيا اينترنت كنش
هـاي   دوگانگي بـين كـنش   مقوالت، كند يا خير؟ علت اصلي تمايز بين اين سياسي تقويت مي

اسـت و از سـوي ديگـر         سياسي و عمومي است كه به نوعي در پي بازسـازي نظـام سياسـي              
هاي اوليـه   داستان.  تامين نيازهاي فرد يا خانوارها استهاي خصوصي است كه درجهت كنش

مبتني بودند كه بر اسـاس       درخصوص دموكراسي آمريكايي بر مفهومي آرمان گرايانه از دولت        
براساس چنين مفهومي فهـم   .آورد آن ملتي همگن پديد آيد و اين ملت قانون اساسي را پديد

  .ساختار حكومتي را پديد آوردند  قانون و»اين مردم«ماهيت دموكراسي آسان است، چرا كه 

كـم دقـت    مـردم كـم   هاي اساسي شد در اين زمـان  اما اين ديدگاه در قرن بيستم دچار چالش
ال ئوجامعه سياسي زيرسـ  تر تر، متكثرتر و انفرادي تجربي اين تعريف را به نصح صور پراكنده

اي در    بـه طـور برجـسته      نندهك  از زمان طرح اصالحات به بعد، تصوير شهروند مصرف         .بردند
 .هاي دست دوم علوم سياسي وحاكميت مـردم رخ نمـود            هاي كنش سياسي و گفتمان      گفتمان

كننـدگان منـابع    بـه عنـوان مـصرف    اسيي، اعضاي جامعه س»حكومت خالق«اخيراً در ادبيات 
ول كه ئكنندگان شهري مس در مكتب حكومت باز آفرين، مصرف .شوند حكومت مشخص مي

مـصرف كننـدگان دولتـي     به تعديل عالئق شخصي خود به عالئق دولتـي هـستند بـه   متمايل 
معطـوف بـه برقـراري     عالقمند به خود مبدل مي گردند، يعني مصرف كنندگاني كه ذهنيتشان
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پـرداختن صـرف بـه     ارتباط با دولت بوده و به قضاوت درخصوص خدمات دولتـي بـيش از  
حال ما همه به  در عين .اهميت قائل مي شوندخريد كاال است و به سود شخصي ناشي از آن 

 كنـيم  قانوني استفاده مـي  اي  در جامعهزندگييا دست كم از مزاياي  ايم كننده يك معنا مصرف
  .است در عين حال اين تحول حاكي از تغيير جهت در كيفيت مصرف

 
  جامعه مدني  واينترنت

فوكويامـا از اهميـت     و فرانـسيس پژوهشگران متعددي نظير آنتونيو گرامـسي، بنيـامين بـاربر   
هـا    ايـن انجمـن    .اند براي دموكراسي در جامعه سياسي سخن گفته      ) اجتماعي(زندگي جمعي   

ها را درجامعه سياسي تسهيل  براي دموكراسي سودمند بوده چرا كه هم گردش عالئق و سليقه          
ـ   در كنـار  .كننـد  كنند و هم نظام سياسي پاسخگوتري را ايجـاد مـي   مي هـا،   ن انجمـن اينهـا، اي

 .رونـد  ساالر بـشمار مـي   مردم مكانيزمهايي براي اجتماعي كردن حق عضويت در يك سياست
اجتماعي، اثر هنريـك بنـگ در مـورد     ، يعني نظريه نزول روابطپوتناماين بخش از اثر رابرت 

الين  هاي آن كيفيت اطالعات با ايجاد هويت حكومت فرهنگي و اثر مارك پاستر درباره رابطه
امـا   .اين سه نويسنده با يكديگر متفاوت اسـت  مباني فكري، روش و نتايج .فته شده استگر

 :كنند ميان اين سه ديدگاه برقرار مي دو رشته مطلب وجود دارد كه نوعي هم پوشاني

 . التزام نظري به افقي نمودن ساختارهاي حكومت -1

سياسي و مـصرف   هاي  كنشساز، هاي هويت  اين ساختارها مفاهيمي را براي تحليل كنش-2
 .كنند كاال در جامعه سياسي، فراهم مي

 گرايي جامعه مدني و مصرف

مـي كنـد موفقيـت     يكي از داليل اصلي شهرت الكسيز دي توكوويله نظريه وي است كه بيان
در نظريه  .است] ها[انجمن ها به تشكيل  تمايل آمريكايياورددموكراسي آمريكايي عمدتاً دست

در هـر  ) عـضويت (مـشاركت   ، اين فرض وجـود دارد كـه تقريبـاً   پوتنامابرت نئوتوكويلين ر
 .و مـشاركت در آن اسـت   اش بهتر از عدم عـضويت  ساالرانه انجمني به لحاظ پيامدهاي مردم
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اصطالحاتي كه ناظر ، كند مي گرايانه عملياتي  مفهوم دموكراسي را با اصطالحات مصرفپوتنام
  .الت دولت و شهروندان هستندآمدي خدمات دولتي و تباد به كار

 هـا  از نگاه او عضويت در انجمن بـراي دموكراسـي مفيـد اسـت چـرا كـه اعـضاي سـازمان        

 شـود آنهـا   كنند و اين مسأله سـبب مـي   ساالر را ايجاد مي هاي ويژه يك شهروند مردم مهارت

 حياتهايي درخصوص ركود  اخيراً نگراني .تر از گذشته كنند همواره دولت خود را پاسخگو

 هـاي سـنتي عـضويت و مـشاركت در     ناپذير آن بر شيوه اجتماعي و انجمني و اثرات اجتناب

  افـزايش تماشـاي تلويزيـون را بـه    پوتنام .سياست نظير عضويت در احزاب پديد آمده است

در  گيرد، از سوي ديگـر او  ها درنظر مي عنوان اولين عامل در كاهش مشاركت افراد در انجمن
 او به مواجهـه رو  .ينترنت براي كاهش ضعف زندگي جمعي نيز ترديد داردمورد تسهيالت ا

: كنـد  مي دهد، اما در عين حال، اذعان در رو به عنوان ابزار ايجاد سرمايه اجتماعي اولويت مي
اليـن صـرف    آن از آنجا كه تلويزيون تباهي و شر محض است و باز از آنجا كه عمده زمـان "

اجتمـاعي    اينترنت دسـت كـم در قيـاس بـا تلويزيـون فـضاي      شود تماشا كردن تلويزيون مي
 . "كند بيشتري ايجاد مي

 بـين  هبررسـي رابطـ    به آن توجه چنداني نـشده اسـت،  پوتناميكي از نكاتي كه در اثر تجربي 
عملكردهـاي روزمـره    چگونـه  .ها و ارتباط با مقامات و ادارات دولتي اسـت  ارتباط با انجمن

گذارند؟  تأثير مي حكومت و صاحبان قدرت در نظام سياسي محليجامعه به لحاظ سياسي بر 
شـرايطي   دولـت فرهنـگ بـه    .كنـد   را مطـرح مـي  "حكومت فرهنـگ "هنريك بنگ اصطالح 

 كننده اشاره دارد كه در آن بـسط خـود و مـشاركت دولتـي، پـيش شـرط الزم بـراي        هدايت

 سطح محلي، صرفاً ازدر گزارش بنگ، تصميمات سياسي، دست كم در  .هاي رفاه است دولت

هاي سياسي موجـود    شود بلكه طيف وسيعي از گروه       طريق گفتمان نخبگان سياسي تعيين نمي     
 ممكن است برخي صـرفاً مايـل باشـند بـه     .اند در اين امر سهيم) محلي(اين جامعه بومي  در

  محصوالت سياسي باشند، اما در عين حال ممكن است بخواهندهكنند داليل شخصي مصرف

 ها و چيزهـاي جديـد   ها، تصورات، هويت  تعاملي گردند كه هدف و محور آن بيان ايدهوارد

  .يد حكومت همخواني نداشته باشدئهاي مورد تأ ديگري باشد كه اساساً با آمال
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 در متني كه نگاشت چنين پيشگويي كـرده بـود كـه    1986پيش از مرگش در سال  مايكل دي
هـاي   دهـد تـا گـروه    ميل به كاربران اين امكـان را مـي  بيند كه وب و اي را مي آينده درخشاني
   .دهد ايجاد كنند و نوعي قدرت محلي ناشي از افزايش آگاهي به آنها مي تجربي كوچكي

 
 جامعه مدني و ارتباطات اينترنتي 

امـا در عـين حـال عمـده     . ه انـد دانـست   طـرف  اينترنت را ابـزاري بـي    علوم سياسي،هدر حوز
سـاختارهاي سياسـي و اجتمـاعي      است كـه اينترنـت    حاكي از آنهاي علوم سياسي پژوهش

هـاي سياسـي را پديـد     كننده كنش تعيين كند و در غير اينصورت، عوامل يكسان را تقويت مي
در شبكه گسترده اسـت، امـا بيـرون از     به گفته مارگوليس و ريسينك حيات سياسي.آورد  مي

  .آن، ما عمدتاً توسعه حيات سياسي داريم

گسترده  و هاگ معتقدند كه اينترنت مكمل گفتمان سياسي است و نه يك تحول يا تغييرهيل 
از فنـاوري بـه طـرق     عامل ثـابتي اسـت كـه   ) فرد(ها، انسان  از نگاه اين پژوهش .در پارادايم

خاصي رفتار كند، درست  هاي كند كه به شيوه كند يا فناوري او را وادار مي خاصي استفاده مي
پيپا نـوريس درخـصوص رابطـه       . اند   بيليارد كه روي يك ميز بيليارد قرارگرفته       هاي  مانند توپ 

 :گيرد در نظر مي بين اينترنت و مشاركت سياسي سه احتمال را

 .يابد ادامه مي  سلسله عليت از مشاركت مدني پيشين آغاز و تا استفاده از شبكه-1

 .يابد مدني ادامه مي  عملگرايي علت اصلي از استفاده از اينترنت آغاز و متعاقباً و تا-2

كـه در درازمـدت بـه     كننده دوجانبه وجود دارد در سياست ديجيتالي نوعي تعامل تقويت -3
 بتوانـد مـشاركت   فرآينـد  رود ايـن  هاي فراوان، انتظار مـي  كسب تجربه ة آن و در نتيجهواسط

  .مدني را در جهت مثبت تقويت كند
كننـده دو   تقويـت  اي حلقه  است كه فناوري رسانهاين آخرين مطلب ديدگاه موردنظر نوريس

وار است كـه در       ماشين نقشه مفهومي نوريس، نشانگر يك هستي شناسي       .كند  سويه ايجاد مي  
در ايـن طـرح،   .اسـت  هـا قـرار گرفتـه    آن حيات سياسي و اجتماعي تحت حاكميـت ماشـين  

استفاده از اينترنت سـبب    وكند مشاركت مدني پيشين، افراد را وادار به استفاده از اينترنت مي
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كننـده   يـك حلقـه تقويـت    يا اينكه هر يك از اين دو ديگري را درون.شود مشاركت مدني مي
  .كند دوسويه ايجاد مي

 
 هاي سياسي  اينترنت و كنش

ديـدگاه ديگـري    به رغم هستي شناسي مكانيكي موجود در بخش اعظمي از ادبيات معاصـر، 
از جزميـت كمتـري     نگاه به اينترنت در از طرفيد كهوجود دارهاي انساني  درخصوص كنش
مردم بـا يكـديگر    ها و فضاهاي عمومي محلي براي مشاركت و ارتباط رسانه .برخوردار است

بـسياري   .دهد مي است، در عين حال، چنين فضاهايي روابط بين مشاركت كنندگان را تشكيل         
ديجيتالي اينترنت اسـت زيـر     از ارتباطكنندگان را كه ناشي از منتقدان گمنام، افراد و مشاركت

 ارتبـاطي كـه     ،داننـد   برند و آن را نقطه مقابل ارتباط رودرروي افـراد درجامعـه مـي               ال مي ئوس
پاستر و شرمي تركل از اينترنـت بـه    از سوي ديگر، به عنوان مثال، مارك .كند اعتماد ايجاد مي

هـاي    يعني فناوري  .كنند  ايت مي حم كند،  اين دليل كه فضايي براي جستجوي هويت ايجاد مي        
در غيـر ايـن    .كننـد  عملكرد خود  ارائه مي اي مختلف امكانات متفاوتي را براي ارائه و رسانه

يا عدم توانايي برقراري ارتباط با افراد ديگـر   هاي اجتماعي صورت افرادي كه به دليل نگراني
اي كـه شـبكه    يه گمنـامي نـسبي  توانند در سا هستند مي ها، مردد جامعه براي پيوستن به گروه

در واقع در پس تـاريخ اجتمـاعي پيـشين و حتـي در پـس       آنها.كند نفسي تازه كنند ايجاد مي
كنـد و   اليـن، فـرد خـود را ايجـاد مـي      پاستر، در جوامـع آن  به قول.مانند جسم خود پنهان مي

بـداعات ديگـران،   كند در عين حال، هر فرد از طريق ا ايجاد مي داند كه ديگران نيز خود را مي
  .هاست پس، اينترنت فضاي جديدي براي ايجاد و تشكيل هويت. كند آنها را استيضاح مي

مدني عمدتاً عبارت از فهم ساخت و حفـظ هويـت سياسـي     به گفته بروس گرنبك مشاركت
هـاي چـت    از فهرست هاي پست الكترونيـك و اتـاق   تر جا جذاب به لحاظ سياسي هيچ.است

هاي فردي و جمعـي   را اشاعه مي دهند و هويت هاي خود  افراد سياستنيست در اين فضاها
 . مي دهند خود را شكل
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الين افراد جامعه مبتني  الين و آف از طريق مشاركت سياسي آن مدل بر ساخت هويت سياسي
 نظريـه  ه است كـه شـالود   تر از مدل اقتصادي واقعي بخش رضايت اين مدل به سه دليل .است
 بـه   پوتنامتر مالحظه شد تصور سياسي        اول آنكه همانگونه كه پيش    ،  دهد   مي  را تشكيل  پوتنام

   .شود دموكراتيك محدود مي يك مدل مصرفي سياسي
يـك موضـوع اقتـصادي، فـرد      دوم اينكه مدل ما بر فرضيات مبهم متافيزيكي مبتني نيست كه

) مقوله(يك مسأله   را بيشتر    بلكه برعكس، ما فرد   .محور و مصرفي را تا سطح جهاني فربه كند        
  .دانيم تا يك فرضيه فلسفي پيشين تجربي مي
هـاي دوجانبـه         با يك مشكل مفهومي مواجه است و آن اينكه چگونه شـبكه            پوتنام سوم آنكه 

موجود درجامعه مي توانند در وهله اول با مجبور كردن افراد به ترس قربانيان خود را بگيرند                 
 درمقابـل،  .قرارگيرنـد   اينترنـت مـورد سوءاسـتفاده اعـضاء    عالوه بر اين با استفاده بيشتر از و

گيـرد و از آنجاكـه    مـي  شكل  سياسي در سطح جامعه  كه هويت از طريق كنشندمعتقدبعضي 
چـرا كـه    .دهنـد  ادامه مي سالئق از هويت جداست، اعضاي جامعه همچنان صميمانه به كنش

 تركيبي از نظريـه هنريـك بنـگ مبنـي بـر             از اين لحاظ،   .تغييرنداند و دائماً درحال       آنها انسان 
به عنوان جايگاه مشاركت سياسي و تعيـين هويـت سياسـي و پـژوهش      عملكردهاي روزمره

تري را بـراي تحليـل    مربوط به خلق هويت، مبناي رضايت بخش پاستر درخصوص اقدامات
  ١.دهند  مي تشكيل

  
   فرهنگ  واينترنت
باشـند كـه محتـوي     نند ارتباط كارآمـدي داشـته  توا هاي فرهنگي و آموزشي زماني مي سازمان

هـايي    مخاطبان چنين سازمان  .باشد "پربار" و به لحاظ دارابودن اطالعات       "آموزنده"مطالبشان  
ال و يـادگيري كلـي در   ئوبـه يـك سـ    كسب اطالعات ويژه در پاسخ،نوعاً دو نياز مجزا دارند

                                                 
1 Civil Society and Cyber Society: Culture Governance and Democratic PoliticsMichael J. 

Jensen،James N. Danziger،Alladi Venkatesh 
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ها بـه عنـوان قـدم اوليـه      ازمانس .ندارد ال مطرح نشده است و يا سوالي وجودئوحالتي كه س
آموزش را بهبود بخـشند و از طريـق مـديريت     توانند از طريق به كارگيري چند رسانه اي مي

توانند با محتواي  ها مي اما سازمان .بهبود بخشند محتوا، زمان و ارتباط اطالعات به يكديگر را
 و ايـن  ،ارتباطات داشته باشـند آموزنده بوده و تأثير بيشتري بر  بهتر، يعني همزمان پراطالع و

اي كردن انتقال اطالعات و نيز داشتن مديريت محتوا جهت حفظ اين  چندرسانه مهم از طريق
  .امكان پذير خواهد بود چند رسانگي

 ماهيت دوگانه محتوا

تـشويق كـاربران بـه     الين به منظور متمـايز نمـودن خـود از سـاير منـابع اينترنتـي،       منبعي آن
محتواي  .آموزنده باشد تيجه تقويت پيام و محتوايش، بايد هم پرمحتوا و همپاسخگويي و درن

خـاص پاسـخ    االت بازديدكنندگان درخصوص مسائل و موضـوعات ئواطالعاتي سايت به س
منتقـل   اطالعات مربوط به يك يـا چنـد موضـوع را    در عين حال، محتواي آموزشي، .دهد مي
محتـواي   .اسـت  طراحي شـده  ) مثالً دانشجويان (كند و به منظور رفع نياز مخاطبان خاص           مي

محتـواي آموزشـي    شود، حال آنكه اطالعاتي معموالً از طريق متن فشرده و نمودار عرضه مي
اي بـه عرضـه    چندرسـانه  براي تحقق اهدافش از طريق تعامـل، تعـديل و احتمـاالً امكانـات    

  .پردازد اطالعات مي

اطالعاتي در واقـع پاسـخ بـه     محتواي.اطالعات استدر واقع، نقطه تمايز اين دو نحوه انتقال 
 .خاص استموردنظر  ال كاربر است، حال آنكه هدف محتواي آموزشي، مخاطبانئوس

در راسـتاي افـزايش    تواند آموزشي و اطالعـاتي باشـد، امـا    در واقع، محتوا بطور همزمان مي
 .كارآمدي پيام سازمان، اين تمايز بايد لحاظ شود

وب سـايتي   .فشرده شـود  عاتي شدن، بايد ساختارمند، به روز و تا حد امكانمحتوا براي اطال
و كـاربرد كـامالً    نمونـه يـك ابـزار   (شـود   كنندگان به خوبي حمايت مـي  كه از جانب مصرف

كنـد   سايت جستجو مي اي كه با انتخاب يك موضوع در محتوا را براي بازديدكننده) اطالعاتي
   تـر قـرار   گزينـد، دردسـترس   برمي نوان يك منبع اطالعاتيو در پي مطالب است و آن را به ع

شـود، روز بـه    اطالعاتش بـه روز مـي   سايتي به روز با اطالعات فشرده كه دائماً وب .مي دهد



  
  65                   جامعه شناسي اينترنت                                       

========================================================================= 

توان دائماً براي اطالعات   منبعي كه مي.كند مي روز بيشتر خود را به عنوان منبعي موفق معرفي
  .به روز و مرتبط به آن مراجعه كرد

، آموزش را )كننده باشد سرگرم يعني(محتواي آموزشي بايد توجه بازديدكنندگان را جلب كند 
آزمـون، نمودارهـاي آموزشـي و     گسترش داده و تقويت كند و نيز از طريـق  از طريق تكرار،

كند كـه چنانچـه    بازديدكنندگان را تشويق مي اين امكانات.غيره، روند آموزش را بهبود بخشد
و مطالب منتقل شده عالقمند باشند، مجـدداً   ق باشند و همچنان به موضوعاتدر آموزش موف

 هتنها همراه با آموختن نحو» خواندن«شده كه  پذيرفته در كل،.به اين منبع مراجعه خواهند كرد
به همين دليل، استفاده از تمام حواس و عرضـه اطالعـات    .بود به خاطر سپردن، مؤثر خواهد

 .به منظور جلب مشاركت مخاطب، حائز اهميت است داريبه صورت تصويري و شني

 ايجاد محتواي اطالعاتي

 .فـشرده باشـد    همانگونه كه مالحظـه شـد محتـواي اطالعـاتي بايـد سـاختارمند، بـه روز و                 
ي براي توليد فرآيند منظور مديران سايت بايد چارچوبي نظام مند براي ساختار مطالب و بدين

 :كه دربردارنده موارد ذيل باشداطالعات و محتوا ايجاد كنند 

 .هاي سايت نقشه -1

  .هاي ارتباطي طرح -2
 .استانداردهاي معتبر -3

 .بندي مطالب طبقه -4

 .سازماندهي مطالب -5

 ).ويراستاران/مترجمان(عوامل طراحي سايت و وظايف آنها  -6

 .فهرست بندي مطالب -7

هاي فرآينـد اين اسـناد در   قرار گرفتن.دشو بدون اين ساختار، ايجاد محتوا با بحران مواجه مي
محتـوا و نيـز تـشخيص     سـايت، سـبك سـازي و    مربوط به تعيين نحوه استفاده مجدد از وب

كـه بـسياري از    بعـالوه زمـاني   .كنـد  هاي مربـوط بـه منـابع چندزبانـه را تـسهيل مـي       چالش
ظير تكرار اثـر يـا   اشتباهاتي ن كنند سازمان نسبت به پرهيز از كنندگان وب با هم كار مي تغذيه
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 ،  كيفيت و زمان تحويل مـي گـردد   هاي از دست رفته كه منجر به مشكالتي در هزينه، فرصت
 .حساس است

 ،  شـود  اما چنانچه از آن استقبال  .بسيار زمان بر است بدون شك ايجاد اين سيستم و اسناد آن
مـشكالتي كـه    . نيـستند ها نيز خالي از اشـكال  بهترين سيستم البته حتي .بسيار ارزشمند است

 :و عدم كارايي شوند به قرار ذيل مي باشند توانند سبب آشفتگي، بحران مي

 .عدم اجراي استانداردها -1

سـايت را تـشكيل    عدم كارايي پرسنل، خاصه مديران و نويسندگان اسـنادي كـه سـاختار    -2
 .دهند مي

 .ناكافي بودن آموزش پرسنل جديد -3

 .عدم بروز كردن اسناد -4

نظمـي در     روز دچـار بـي     اليـن روز بـه      بدون اجراي استانداردها، به مرور زمان، اين منبـع آن         
است در قرار دادن برخـي   كننده و توليدكننده محتوا ممكن عوامل تقويت .ساختار خواهد شد

استانداردهاي موجـود ناسـازگار باشـد و     مطالب دچار اشتباه شوند يا مطالبي تهيه كنند كه با
رسمي عوامل توليد كننده محتوا، اين عوامـل   با درنظر گرفتن ارزش حافظه.گيج كندكاربر را 

 .ناكارآمد باشند ممكن است مورد استفاده قرار گيرند و يا

راهكار مـديريت محتـوا    .است رفع اين مشكالت در گروي استفاده از راهكار مديريت محتوا
كند، بلكه به يـك مجموعـه يـا     مي رت و ساير اسناد وب را آسان XML، HTML نه تنها ايجاد

 چـارچوب نظـري،    وكننـد  دهد تا بـه سـرعت قواعـد خـود را كدگـذاري      سازمان امكان مي
در ايـن    .آمـاده مـي كننـد       حتي افراد را براي تحوالت آينـده       ،استانداردهاي معتبر، كارگزاران  

وا و ملزومـات  سـاختار محتـ   توانند بدون اشتباه در مـورد  كننده محتوا مي صورت عامالن تهيه
جديد به خدمت گرفته  زمان آموزش هنگامي كه پرسنل و مربوط به روش، مطالب را بنويسند

چارچوب نظري اوليه را تغيير  شوند يا در زماني كه تغييرات سازماني، عملكرد و در نتيجه مي
 .يابد دهند، كاهش مي مي
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راهكار مديريت محتـواي   است،در يك پايگاه داده ها ذخيره شده ) مطالب(از آنجا كه محتوا 
تـوان در   مطالب را مـي  اين .كند خوب امكان جستجوي مطالب را در سراسر سايت فراهم مي

هـر فرمـت    بـا  HTML،  PDF، XML هـاي چندرسـانه اي،    هاي ديگري نظيـر فرمـت   فرمت
  .جداست اين بدان معنا است كه محتوا از نمايش تصويري آن.ديگري مجدداً ذخيره كرد

عوامـل را طـوري     مديريت محتواي موفق، راهكار مديريت محتوايي است كه بتوانـد راهكار
را بـه ترتيـب طـي        ساماندهي كند كه يك سند تا تكميل و انتشار، مراحل از پيش تعيين شده             

كننده  عوامل تعيين هاي كارگزاري راهكار مديريت محتوا به منظور هماهنگ كردن ويژگي .كند
 آنچنانكه هيچ مطالبي از قلم نيفتد ومطالب همـواره جديـد و بـه               محتوا بسيار ضروري است،   

 .روز باشند

بايـد آسـان باشـد، چنانكـه      سرانجام و از همه مهمتر اينكه استفاده از راهكار مديريت محتـوا 
ايـن امـر    .پـذير باشـد   امكـان  ايجاد مطالب جديد در ساختار از پيش تعريف شده به راحتـي 

بينيـد همـان      كنندگان كمك تصويري كند وآنچه شـما مـي          تغذيهمستلزم آن است كه كاربر به       
 .كنيد است كه دريافت مي

و نيـز   InsightBuilder پـذير نظيـر   گيري از راهبرد مديريت محتواي انعطاف ها با بهره سازمان
تواننـد بـا      محتـوا مـي    يك تيم طراحي مجرب در تلفيق چندرسـانه اي بـا راهكـار مـديريت              

اطالعـاتي مفيـدي     يابند و تجربيـات آموزشـي و   تايج مشابهي دستهاي خود به ن سايت وب
  .براي كاربران فراهم كنند

بيرون و چـه از همكـاران    آوري يك تيم طراحي و راهكار مديريت محتوا ـ چه از  البته، جمع
مناسـب، منطقـي و    ايجـاد اسـتانداردهاي مفيـد،    .خود، بخشي از اين چـالش اسـت   -داخلي

نخستين گـام ضـروري    نويسند ي و نيز افرادي كه اين محتوا را مياحتومنسجم براي تدوين م
توانـست كـار    است كه پس از آن، چندرسانه و يك راهكار مديريت محتواي خوب خواهنـد 

  ١.خود را به خوبي به انجام برسانند
                                                 

1  Bringing Culture to the Internet - Combining Multimedia and Content ManagementJean Sommier 
Jr،Mark J.Jaklorsky،Robert Molnar.  
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  ها فرهنگو گفتگوياينترنت 
چگونـه پتانـسيل    آلن كاوسان ماهيت شكاف ديجيتالي را تشريح مي كند و درخصوص اينكه
شمالي و جنـوبي از   اينترنت مي تواند در حوزه آموزش و ارتباطات بين فرهنگي ميان نيمكره

 .قوه به فعل درآيد به بحث و بررسي مي پردازد

بيان تغييرات گسترده  در مدت ده سال گذشته اصطالح شكاف ديجيتالي به روشي مشابه براي
شايد در  .تبديل شده است تباطات در سراسر جهانهاي اطالعات و ار در دسترسي به فناوري

نظر وجود داشته باشـد، امـا    اختالف هاي ترسيم آن هنوز مورد معناي اين اصطالح، و شاخصه
آفريقا، بسيار از كـشورهاي صـنعتي        شكي وجود ندارد كه كشورهاي درحال توسعه، وخاصه       

نكتـه مهـم در گزارشـات     .انـد  دهعقب مان  هاي ديجيتالي، خاصه اينترنت     در استفاده از فناوري   
 .و دسترسي به ساختارهاي فنـاوري بـود   ري در توزيعباوليه مربوط به شكاف ديجيتالي، نابرا

اقتـصادي و گـسترش فنـاوري اطالعـات و      بسياري از كشورهاي آفريقايي به منظور توسـعه 
ايـن   .انـد  هـاي مختلفـي كـرده    اسـتراتژي  ارتباطات و كم كردن اين شكاف، اقـدام بـه طـرح   

هـاي آموزشـي، بـر     براي مثـال، سياسـت  : دارند ها در كل بر تحوالت بنيادين تأكيد استراتژي
توجهي به مـسائل مربـوط بـه نحـوه اسـتفاده از       افزاري مبتني است و چندان امكانات سخت
 .فناوري ندارند

شـبكه اوربيكـام    ترين تالش جهت سنجش شكاف ديجيتالي توسط يونسكو و در قالب عمده
فراتر رفته تا  اين پژوهش از حد يك تعريف مختصر از شكاف ديجيتالي . گرفته استصورت

اين پـژوهش مفهـوم   .دهد دستاوردهاي آموزشي و نيز استفاده از فناوري را مورد بررسي قرار
ها، و  اطالعاتي، آموزش و مهارت هاي اي است از شبكه دولت اطالعاتي را ساخته كه مجموعه

اين پژوهش، بـر   .ارتباطات را در خود دارد هاي اطالعات و ه از فناوريبه طور فشرده استفاد
 و كشور چاد 5/230كه كشور سوئد با امتياز  دهد  مبتني است، و نشان مي2001هاي سال  داده

هنگـامي  .انـد  كيفيت دولت اطالعاتي بيشتر و كمترين  به ترتيب از لحاظ توسعه و2/5با امتياز 
را به تنهايي مورد ارزيابي قـراردهيم،  ) امكانات زيرساختي ي طيفيعن(هاي فيزيكي  كه شبكه
تـرين كـشور بهتـر     افتـاده   ترين و عقـب  يافته تفاوت بين توسعه يابيم كه در اين صورت در مي
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بخـواهيم براسـاس نمايـه كلـي دولـت اطالعـاتي ايـن تفـاوت را          شود تا اينكـه  مشخص مي
 كه عقـب مانـده تـرين كـشور اسـت،      0,8امتياز ميانمار با  در مقايسه با كشور.تشخيص دهيم

 .توسعه يافته ترين شبكه ها را در اختيار دارد 378,9كشور هلند با امتياز 

 شكاف فرهنگي

هـاي   ها به ما در فهم يك رابطه كلي بين توسـعه اقتـصادي وگـسترش فنـاوري          بندي  اين طبقه 
كـه محتـواي آن بـه     دهنـد  اي را پوشـش مـي   كنند، آنها فاصله اطالعات و ارتباطات كمك مي

هاي محتوا  كننده توليد ها و مرحله ارتباطات رسيده و اين فاصله در شكاف يكساني ميان رسانه
هـاي كـشورهاي شـمالي     سـازمان  كند و اين روند توسط ها نمود مي كنندگان رسانه و مصرف

بي، در كشورهاي جنو كنندگان كه موضوعات مرجع ويژه مصرف .تحت سيطره در آمده است
تبيين شـده، و مفهـوم    به واسطه تلفيق لوگوها و تبليغات به روز شده است، در جهان صنعتي

 .كـرده اسـت   اولويت فرهنگي را دوچنـدان نمـوده و محـصوالت محلـي را از ارزش سـاقط     
 بـر برنامـه   -اند شده  اي تقويت هاي ماهواره  كه اكنون توسط فرستنده-هاي جمعي سنتي رسانه

توسط شـمار انـدكي از    شود و  مركزي يافت مي-ه تنها در كشورهاي شمالياند ك مادي متكي
هـاي   تعادل در تمـاس  ديجيتالي اين عدمز ا در دوره پيش.شود اي توليد مي هاي رسانه سازمان

ثـروت و دسترسـي     براي كسب اطالعات جديد مشهود بود، اما1970جنجالي در اواخر دهه 
 . نداشتند واردين ديگر جرأت رقابت كه تازههاي غربي به جهان چونان بود  رسانه

آنـالوگي مـشخص بـر      يك شـكاف 1990هاي ديجيتالي در دهه  لذا حتي قبل از ورود رسانه
اي قديمي نظيرراديو، تلويزيـون و تلفـن          هاي رسانه   حسب توليد محتوا و دسترسي به فناوري      

نـابرابري هـاي   ) مـصرف  يعنـي دسترسـي در  (افزون بر نابرابري در دسترسـي   .وجود داشت
اي  سازمان هاي رسـانه  بوسيله  ساختاري درتوليد وجود داشت، وبرسرجاي خود باقي بود كه          

 .در سطح جهان ادامه دهند غربي به تسلط بر مبادالت برنامه هاي خبري، تلويزيوني و فيلم ها
ن اصطالح معنـايي نمـادي   با اين روند شكاف ديجيتالي چيز جديدي نيست، با اين وجود اين

كه بارقـه مباحثـات اخيـر را     هاي جديد كار خود را آغاز كرد نيز پيدا كرد و در بافت فناوري
 .درخصوص نظم اطالعات جديد فرونشاند
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 هاي ديجيتالي پتانسيل رسانه

هاي خبري كه بـه نـژاد    اي و ارزش كليشه  مشابه كه خبرهايهها در دور توزيع نابرابرانه رسانه
جنگ، قحطي و بيمـاري همگـي عوامـل و      زده منجر شد، تأثيراتپرستي در اين قاره بحران

شاخص هـاي رسـانه هـاي ديجيتـالي  و      .بودند ها در آفريقا هاي توزيع ناعادالنه رسانه نشانه
نمايه ها مي توانند در مسيري كه اين شاخص هـا   بويژه اينترنت به گونه اي مي باشند كه اين
هـاي   دو مشخـصه مهـم فنـاوري    .كـشيده شـود   لشدر حوزه آنالوگ غيرممكن بودند، به چـا 
هـا و   هاي پخش آنـالوگ توسـط تحـريم    سيستم .دهند ديجيتالي توان تحول آن را افزايش مي

العاده اينترنـت فـضاي كـافي را بـراي      ظرفيت فوق شوند، حال آنكه مقررات عمدتاً ممنوع مي
اي بالغ بر  ل، اكنون نمايهمثال، موتور جستجوگر گوگ براي .كند شنيدن آراء مختلف فراهم مي
تحقيقاتي در دانشگاه كاليفرنيا واقع در بركلـي تخمـين    پروژه .هشت ميليارد صفحه وب دارد

 كتابخانـه كـه برابـر بـا انـدازه كتابخانـه       37000معادل با  مي زند كه هر ساله اطالعات جديد
العـات جديـد بـه     درصد از اين اط19بيش از  .توليد مي شود كنگره اياالت متحده مي باشد

درصد از اين اطالعات جديد به صورت مكتوب ذخيره   و يك دهم از يك،صورت ديجيتالي
 . مي شود

امكـاني بـراي    ايـن عوامـل روي هـم رفتـه     .دومين مشخصه كاستن شديد موانع مالي اسـت 
كنند، و متعاقب آن بـراي اولـين بارموجـب برابـري نـرخ       ها فراهم مي دموكراتيزه كردن رسانه 

الكترونيكي به تجربيـات   معموالً مفاهيم دموكراسي .شوند بين شمال و جنوب مي] ارز[دله مبا
هاي  به دولت از طريق رسانه تر گيري الكترونيكي يا دسترسي وسيع هاي رأي مربوط به سيستم

 دسترسـي  اورددموكراتيـك دسـت   ينـدهاي آاما، در ايـن بافـت، بر   .شود الكترونيكي محدود مي
هاي رسمي را به چـالش        رسانه هبزارهاي ارتباطي است كه نظارت انحصار طلبان      تر به ا    گسترده

 .كشند مي

هـاي جمعـي    كه رسـانه  كند آنچنان اي تحولي كيفي ايجاد مي اينترنت در تكامل فناوري رسانه
از طريـق يـك     يعنـي همـه را  -كنـد  هاي تكنولوژيك همسان جذب مي موجود را در پروتكل

كـه بـه اينترنـت     لذا، نظر به پهناي باند، يك كـامپيوتر معمـولي   .ندك وسيله قابل دسترسي مي
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با قابليـت  (و تلفن  تواند يك كتاب يا روزنامه، گيرنده راديو، دستگاه تلويزيون وصل است مي
نـسخه هـاي    اما فناوري اينترنت چيزي بـيش از يـك دسترسـي صـرف بـه      .باشد) تصويري

ارتبـاطي ـ يعنـي     اينترنت ابـزاري كـامالً جديـد    .اي موجود است هاي رسانه ديجيتالي فناوري
توان ارسال كرد،  تلفن همراه مي هايي كه با ايميل الكترونيكي ـ را ايجاد كرده كه، به همراه پيام

ظرفيت فناوري ديجيتـالي در   .است ها را متحول كرده به شدت كنش ارتباطي افراد و سازمان
قرار دادن تلويزيون آنـالوگ توسـط    حت الشعاعگواه بر ت–راستاي انتقال رسانه هاي موجود 

عامـل   -پيوست است، مـي باشـد   بوقوع تلويزيون ديجيتالي است كه در خالل جهان صنعتي
هنگامي كه رسانه ها ديجيتالي  .باشد نيرومندي براي انتشار و اشاعه هرچه سريعتر فناوري مي 

يطره اينترنـت بـه عنـوان حامـل     زمانيكه سـ   و،شدند مي توانند در قلمرو اينترنت قرار گيرند
وارديـن وحتـي افـرادي كـه بـه توليـد كننـدگان            رسانه ها گسترش يافت، امكانات ويژه تازه      

 .اطالعات بدل گشتند، دو چندان گشت

تلويزيـون دسترسـي دارنـد،     در دنياي آنالوگ افزايش تعداد افرادي كه به گيرنده هاي راديـو، 
در دنيـاي   .مبلغان اسـت  هاي هاي جمعي و مخاطب هاي رسانه بيانگر رشد روزافرون مخاطب

، چيزي بـيش از ايـن اسـت    ديجيتالي افزايش تعداد افرادي كه به شبكه دسترسي دارند بيانگر
ارتبـاطي و نيـز ايجـاد محتـوا و      دنياي ديجيتالي ظرفيت روزافزوني براي ايجاد اشكال جديد

 .مطالب جديد دارد

كشورهاي شـمال و   لت بر عدم تعادل فرهنگي ميانلذا مهمترين ويژگي اينترنت برحسب دال
هاي پيشين يك  تمام رسانه .است جنوب، عامل بالقوه اي براي توليد رسانه ها و استفاده از آن

رسـانه هـاي    .اند بوده) مثل تلفن(يك  و يا يك به) ها، راديو و تلويزيون مثل روزنامه(به چند 
حاد مالي، يا به واسـطه هـر دو مـوارد،      موانعيك به چند به واسطه مقررات سخت دولتي، يا

يك به چندي است كه موانع بسيار كمي  در مقابل اينترنت وسيله ارتباطي .مشخص مي شوند
آن اگر نگوييم غيرممكن است، دست كم  بر سر راه ورود به آن وجود دارد و نظارت و تنظيم

افزار رايگان مـي توانـد در    نرمدوم و يك  كاربر با وجود يك كامپيوتر دست .دشوار مي باشد
  .دالر500اي كمتر از  با هزينه  ميليارد نفر ارتباط يابد آنهم6اينترنت با 
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در اقتصاد سنتي افـراد     . تبديل شده است  ها    ترين تجارت   موفق به يكي از     ينترنتا تجارت در   
تـي تـاجران   بازارهاي بزرگ باشند، اما در اقتـصاد اينترن  مجبور بودند براي كسب سود در پي

اند كه سـود در ايجـاد    همراه با برنامه جانبي اش و اي بي دريافت الين، نظير آمازون موفق آن
كوچك تر است و در اين بازارها ميليون ها فروشنده در پي يافتن راهـي   بازارهاي كوچك و
شاخـصه هـاي اينترنـت ايـن      .بخشي از درآمد حاصل از هر معامله هـستند  براي جدا نمودن

ها نفر در سراسر جهان به صورت ارتباطات يك به يـك يـا    كند كه ميليون مي ن را فراهمامكا
 .بازارهاي كوچكي را با هزينه كم ايجاد كنند يك به چند

در الگوهـاي   دليل شـهرت آمـازون و اي بـي موفقيـت آنهـا در بكـارگيري كـارايي اينترنـت        
اگرچه اين روند  ت ايجاد كرده استهاي اطالعاتي كه اينترن در انجمن .شان بوده است تجاري

است كـه گـسترش    كمتر مشهود است، اما آنچه از نقطه نظر استداللي حائز اهميت است، اين
ويژه از طريق  صدها و هزاران گروه .فوق العاده جوامع اطالعاتي خاص مرهون اينترنت است

هـاي چـت    اتاق و) ها و مجالت شخصي وبالگ(بكارگيري ايميل، بوردهاي خبري، بالگ ها 
جوامـع اطالعـاتي    توسعه ناهمگون اينترنت به اين معنا است كه تا كنـون ايـن   .اند پديد آمده

توسـعه دسترسـي بـه     جديد در جهان صنعتي بيشتر نمايانگر منافع مي باشـند، در حـالي كـه   
 .باشد اينترنت در كشورهاي جنوبي سرآغازي براي تغيير اين روند مي

ينترنت افقي از آغاز ايجاد محتوا را برگـروه بيـشتري از كـاربران    اين ويژگي و شاخص هاي ا    
بـا   كشورهاي صـنعتي   يعني ساكنان كشورهاي در حال توسعه و-نسبت به قبل گشوده است

بوجـود آمـده اسـت كـه      گذار از رسانه هاي جمعي و ارتباط مستقيم با ديگران، ايـن امكـان  
اين ظرفيـت و توانـايي    وري و شرايط عيني كهاما بين ظرفيت فنا .كاربران خود را نمود دهند

اما، پـيش از هـر چيـز، الزم بـه ذكـر اسـت كـه         .را مشخص مي كند فرسنگ ها فاصله است       
تـر   هاي جديد پيش قدم و رهبر باشد، از همـه عقـب   اقتباس فناوري آموزش به جاي آنكه در

شهود است كـه قالـب   فناوري هاي ديجيتالي جديد در قاره آفريقا م با نگاه به گسترش .است
بخش خصوصي راه اندازي شده، و بيشتر توسط ارتباطات نامنظم  فناوري هاي موجود توسط
 . سطوح عالي ابتكارات و استراتژيها دولتي تسهيل شده اند تا
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آموزش نشانگر گـذر از   هاي وب به مثابه ابزارهاي خالق در امر بكارگيري اينترنت و فناوري
ماشـين آمـوزش عمـل     رويكردهاي كامپيوتري اسـت كـه هماننـد   رويكردهاي كهنه به سوي 

كننـد   خالقيـت ابـراز مـي    كنند و معلمان در اين وسيله ترس خود را در مورد از بين بردن مي
كامپيوترهـا بـه مثابـه ابزارهـاي         .برد  يعني معلمان معتقدند كه كامپيوتر خالقيت را از ميان مي         

دهند كه  همكاري و تبادل اطالعات را مي ها امكان روه و ارتباطات با گ توليد محتوا و خالقيت
 .رود افراد باال مي هاي اجتماعي و يادگيري در سايه آن مهارت

علـت آن تعـاريف    هاي ساختاري اسـت كـه   اولين مشكل در بكارگيري اين ديدگاه، نابرابري
 ايـن در  اند و محروم مدارس جنوب از دسترسي به اينترنت. محدود از شكاف ديجيتالي است

 .معمـولي اسـت   حالي است كه دسترسي به اينترنت در مدارس كشورهاي صـنعتي يـك امـر   
، گـران اسـت   اين قضيه از آن روست كه قيمت دسترسي به اينترنت از ماهواره بـسيار اهميت 

اسـت كـه     دالر128نيـز ماهانـه    mb/s دالر و بـراي ارتبـاط  VSAT 450 ماهانه براي ارتبـاط 
بـا   .اسـت  در كـشورهاي صـنعتي   ADSL نه اسـتفاده از فنـاوري بانـدپهن    برابر هزي40تقريباً

دسترسي  درنظرگرفتن اختالفات موجود در سرانه سود ناخالص ملي، در شرايط واقعي هزينه
مقايسه با كشورهاي   برار پرهزينه تر از اتصال به پهناي باند در قاره آفريقا در600به اينترنت 

 . عضو توسعه اقتصادي مي باشد

و  -شبكه دسترسـي دارنـد   ها به كامپيوتر و ها در آزمايشگاه حتي در مدارس آفريقايي كه بچه
از آنها در مورد نصب و  بسياري در واقع جزو مدارس راهنمايي تيزهوشان به شمار مي روند

ها و واحدهاي درسي فنـاوري        برنامه كامپيوترها صرفاً به   .دانند  به كارگيري آن تقريباً هيچ نمي     
تنها تعداد انـدكي   .تبديل شده است عات محدود شده است، و يادگيري آن به يك حرفهاطال

 .آورند از كامپيوتر و شبكه سردرمي از معلماني كه در حوزه فناوري اطالعات تخصص دارند،
مستلزم تحول در فهم ايده ارتباطات فعـال   بكارگيري ظرفيت و توان شبكه در تمام ارتباطات

توانايي در   -مستلزم حركت از ادبيات كامپيوتري در واقع اين امر، ي استو بكارگيري فناور
با داشتن ظرفيت براي استفاده از شـبكه هـاي    -اي شبكه به سوي ادبيات -استفاده از كامپيوتر

 . منابع، ايجاد منابع ديجيتالي و ارتباط با ديگران است الكترونيكي به منظور دسترسي به
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نمودي ضروري است،  ي فهم ظرفيت و توان اينترنت براي ارائه خودخالقيت و ارتباطات برا
كتـاب  (يادگيري الكترونيكـي   اما عمده تأكيد در بحث استفاده از اينترنت در زمينه آموزش بر

در مـورد ظرفيـت و تـوان         .است )كتابخانه الكترونيكي (و تهيه اطالعات    ) درسي الكترونيكي 
ها چندان مطلبي گفته نشده       وبالگ  فرستادن، اتاق چت،   هاي آموزنده خاص مانند پيام      فناوري
روند، و از  قباي زنده شبكه بشمار مي ها بخشي از دليل اين امر آن است كه اين فناوري .است

 .براي مدارس انگلستان عمومي و رايج است اينرو بلوكه نمودن دسترسي به چنين ابزارهايي

بـه  .مشكالتش فائق مي آيـد  زار تخصصي ارتباطي بهمزاياي استفاده از اينترنت به مثابه يك اب
مندي از آن  استفاده از شبكه و بهره عنوان مثال، از منظر توسعه آموزشي در كشورهاي شمالي،

آمـوزان كـشورهاي    دانـش  .آميزتـر اسـت   منفعت در قياس با قراردادن منابع در اينترنت بسيار
در كـشورهاي جنـوبي وارد گفتگـو شـوند و     همقطارانشان  توانند با بار مي شمالي براي اولين

تواننـد در مـورد زنـدگي     دانش آموزان جنوب هم مي .شوند بدون واسطه از نظرات آنان آگاه
ال كنند، و پيش فرض ها و هر آنچه كـه بـه طـور    ئوآنجا س آموزان روزمره در شمال از دانش

معلمـان نيـز    .مـايش نهنـد  تجربه همقطاران خود در بوتـه آز  كليشه اي آموخته اند را در برابر
ها را تشويق كنند كـه   دهند شاهد و مدرك بياورند و بچه مي دي كه درسرتوانند براي موا مي

اگـر   .و آن ها را براي ارزيابي در اختيار همقطارانـشان قـرار دهنـد    منابع ديجيتالي ايجاد كنند
يـرد هزينـه هـاي    فناوري هاي ديجيتالي در جاي مناسب خـود قـرار گ   فناوري به همراه ساير
  .چندان چشمگير نخواهد بود جانبي استفاده از آن

هـاي   بـر شـبكه   هـاي شـديد   محـدوديت .شـود  اما، هيچيك از اين موارد، به آساني محقق نمي
هـا،   محـدوديت  واسطه است و بنابراين مدارس انگليسي گذاشته شده كه مخالف گفتگوي بي

در ايـن مـورد    اي گيرانـه  هاي جديد و سخت گفتگوهاي اينترنتي بايد بازبيني شوند و سياست
هـا   تر، و هزينـه  آسان دسترسي به اينترنت در كشورهاي در حال توسعه بايد .بايد اتخاذ گردد
نه تنها بايد اينترنت را كامل فـرا   آنها.هاي الزم داده شود به معلمان بايد مهارت.بايد تقليل يابد
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تسهيل ارتباط و مديريت گفتگو نيز آموزش  حوههاي وب و ن بگيرند بلكه بايد به آنها مهارت
  ١.داده شود

  
   افراط گرايي  واينترنت

اخالقي كـه ذاتـاً ويرانگـر     به ترويج افراط گرايي  اينترنت بيش از افراط گرايي سياسي،هپديد
 .است پيامد منطقي چنين وضعيتي فروپاشي اخالقيات و نه يگانگي اخالقي. مي پردازد است،

چرا كـه وسـيله اي بـراي انتـشار وادغـام             ه معناي بدكلمه افراط گرايي است،     اين فروپاشي ب  
 .ترجيحات خودساخته اي از هر نوع است

افراط گرايـي در معنـاي       .شود كلمة افراط گرايي در قالب معناي مثبت و منفي آن تعريف مي           
رودون آنارشيست هايي نظير پ مثبت فقدان دولت و رهايي از قدرت قهري دولت مي باشد كه

گرايي نيـز بيـانگر فقـدان دولـت      معناي منفي و رايج تر افراط .و كروپتكين برآن باور داشتند
به طـور خالصـه معنـاي     .شود اما در قالب شرايطي از بي قانوني و آشوب تعريف مي است،

صورت يك آرمان يـا يـك     را مي توان به- جامعه بدون دولت-افراط گرايي در قالب مفهوم
آرمان هرگـز جـدي گرفتـه     در واقع استدالل هاي افراط گرايانه در قالب يك.دخطر تلقي كر

در اين حالت مي توان اين  .است چرا كه تصور مي شود اين آرمان غيرواقع گرايانه نشده اند،
در گذشـته و   عامل مصيبت انـساني،  گفته را درجانبداري از آن اظهار داشت كه قدرتمندترين

 .دولت ها بوده اند حال،

ميـانجي گـري دولـت     هيچ گروه تبهكاري تاكنون به ايجاد آن درجه از وحشت و رنج كه به
آيـا ايـن    .نيامـده انـد   نايـل  هيتلر، مائو يا پل پوت محقـق گرديـد،   هاي تحت تسلط استالين،

پاسـخ آن   بدتر هـستند؟  موضوع حقيقت دارد كه جوامع بدون دولت به مراتب از اين جوامع
آن تعريف مـي كننـد ايـن     ط گرايي،كه اين كلمه را در قالب معناي منفيدسته از مخالفان افرا

بـدترين نمونـه هـاي آن     است كه ما نبايد به قضاوت درخصوص موهبتهاي دولـت برمبنـاي  

                                                 
1  Beyond the Digital Divide:Harnessing the Internet for Cross-Cultural Dialogue  
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 شـري ضـروري اسـت،    بودن،  نامطلوبنآنها همچنين بر اين باورند كه دولت در عي.بنشينيم
 .ضـروري اسـت    ناراحتي هـاي آن شـري  همانگونه كه يك عمل جراحي با تمامي عواقب و
 .يافت» س هابزومات«اينچنين ديدگاهي را به وضوح مي توان در افكار 

موظف است تا  باشد، عقيده وي بر اين است كه دولت،كه قدرت انحصاري اجبار مشروع مي
درآورده و از بي گناهـان   از جنگ افراد با يكديگر جلوگيري به عمل آورد، عدالت را به اجرا

 . آسيب پذيران محافظت نمايدو

بـا هـر    دسـتگاه دولـت،   افراط گرايان طرفدار معناي مثبت آن ممكن است اظهار نماينـد كـه  
 به ظلم و بهره كشي از بي گناهان وآسيب پـذيران و انحـصار               زدنمقصود نظري براي دست     

ـ  حال پرسش . قهريه شرايط را وخيم تر مي كندهكارآمد دولت بر قو ن اسـت  افراط گرايان اي
انحرافـاتي ويرانگـر عاقالنـه     كه آيا به وجود آوردن و حفظ كردن بنيادي اجتماعي بـا امكـان  

گرايان و مدافعان دولت نيـست   مقصود حل و فصل كردن منازعات موجود ميان افراط .است
به دو طريق متفاوت مـورد مالحظـه     تصور افراط گرايي را مي توانمنظور اين است كهبلكه 

بنيادهـايي فكـري بـراي ديـدگاه خـود        اينكه طرفـداران برداشـت مثبـت از آن از   قرار داده و
آن اينكه آيا ظهور اينترنت گامي در  الي متفاوت مواجه شويم وئودر اين جا با س. برخوردارند

ايـن كـه از ايـن نـوع افـراط گرايـي        ما پـيش از  اگر چنين باشد، جهت افراط گرايي نيست؟
كه در اين مورد بخصوص كـدام معنـاي    بايد جوياي آن باشيم اسيم،استقبال كنيم يا از آن بهر

اينترنـــت از دو خـــصلت بــارز عامـــل بـــين الملـــل   .افــراط گرايـــي مـــد نظــر اســـت  
 .برخوردار است)پوپوليسم(عوام گريي و)انترناسيوناليسم(گرايي

ه چراكـ  مختلـف نيـست،   خصلت بين الملل گرايي اينترنت صرفاً عامل ارتباط ميان افراد ملل
نكته اصلي در اينجاست  .باشند بسياري از ابزارها و فعاليتهاي انساني نيز مجري همين كار مي

 تا قبل از ورود انسانهايي كهاعتنا بوده  كه جستجو در اينترنت كامالً نسبت به مرزهاي ملي بي
ـ     اما به واسطه عالئق به اينترنت بايكديگر غربيه اند، ه مشترك خود كـه هيچگونـه ارتبـاطي ب

 .بايكديگر پيوند مي يابند مليت آنان ندارد،
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مبني بـر جامعـه اي   »مدني جامعة«در چنين حالتي فرد در تضادي شديد با اظهارات فيلسوفان
در قالب يك حكم يا حـوزة   با خصوصيت پيوند دادن افراد غريبه يا وحدت بخشيدن به آنان

اين پتانسيل نيز برخوردار اسـت   ل ازاز اينرو اينترنت جدا از ساير دالي .سياسي قرار مي گيرد
اين براندازي بسيارعميق است و  كه از لحاظ سياسي ضدحكومت و برانداز آن باشد اما شكل
جاسوسان با رهبران سياسـي آنـان    اين وضعيت صرفاً به علت غيرقابل شناسايي بودن ارتباط

بي به مبادله اطالعـات      امنيتي نس  هنيست بلكه بدان علت است كه تروريستها مي توانند درساي         
 بـا  .بدون توجه برمرزهاي ملي مبادرت نمايند و انجام تمامي تعامالت بر روي شبكه اينترنت
به صورت برقراري روابـط ميـان دولتهـا بـوده      وجودي كه روابط بين الملل در جهان تاكنون

در حتـي   همكاري به وجود آمده كه دولت هـا،  اكنون فضايي درحال رشد از تماس و است،
  .دارند كنترل ناچيزي بر آن هماهنگي با يكديگر،

طور غيرمـستقيم بـرآن قـدرت تكيـه      به آنها يكسان نيست، با قدرت  دولت ها،ةاگرچه سلط
     آنهـا ةپتانـسيلي بـراي كـاهش سـلط      اينترنت در كاهش قدرت دولتها همزمانلدارند، پتانسي

 .توسعه پديده اينترنت استقبال خواهد كرد از اينرو يك افراط گرا به احتمال زياد با .مي باشد

اذعان داشـت كـه عـوام      بايد ليكن.عوام گرايي يا پوپوليسم آن است دومين خصلت اينترنت،
در شـرايط حاضـر    .قـراردارد  گرايي اينترنت نه در مرتبه اي سطحي بلكه در مرتبه اي عمقي

در آن الزم  صالحيتهاي خاصي جهت جست و جوي اطالعـات بـرروي شـبكه و مـشاركت    
هايي شود  نيست و هيچ سيستم واقعي سانسوري كه مانع مشاركتها در غياب چنين صالحيت

 ةهزينـ  ،كافي نت هـا   با افزايش تعداد كامپيوترها در مدارس و كالجها و تأسيس            .وجود ندارد 
 كار چنـداني بـراي مقابلـه    استفاده و ورود به اينترنت، آن قدر ناچيز شده است كه از آنها هم

ـ   اين خصلت  .كردن با عوامگرايي سيستم به صورت يك كل برنمي آيد           اينترنـت   هعوام گرايان
كه بـه نظـر مـي رسـد ايـن       چرا موجبات بيشترين شادي افراط گرايان را فراهم آورده است،

آن عامه تـرين افـراد نيـز از     پديده امكان اجتماعي بين المللي نويني را عرضه مي دارد كه در
مستقيماً در شكل دهي به نظـام   نامحدود به جهان اطالعات برخوردار شده وامكان دسترسي 

كاربران اينترنت بر مبناي عالئق وگزينش هـاي فـردي خـود عمـل               .جهان مشاركت مي كنند   
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توسط مرزهاي ملي يا قدرتهاي  اقدام به چنين كارهايي .كرده و بايكديگر هم پيمان مي شوند
 كه دولت هاي     وقوع مي پيوندد   اط گرايي مثبت زماني به    تحقق افر  .مسلط بارزسي نمي گردد   

گرچـه ايـن    .اين وضعيت مي نگرند عاجزانه به ناكام علي رغم برخورداري از قدرتهاي قهار،
حقيقت مبدل مي گـردد كـه دسترسـي          اما هنگامي به   تحليل كامالً تخيلي و بي اساس نيست،      

ناتواني در محـدود كـردن آن بـه     دم ونامحدود به اين دانش مصادف با قدرت يافتن عامه مر
كه توانايي در مـشاركت افـراد    دومين فرض اين است .عنوان تقليل يافتن قدرت دولت باشد

عبـارتي عـاملي تـاثير گـذار بـر       عامل به وجود آورندة قـدرت يـا بـه    در دنياي اينترنت نيز،
باور است كه اينترنت توان كرد اين  نتيجه گيري مقدماتي كه مي .پيامدهاي جهان واقعي باشد

اما تنها هنگامي قابل اثبات اسـت كـه    دارد، ويژگي هاي مثبتي براي افراط گرايان آرمان خواه
براي ذهني كه افراط گرايي را به عنـوان   .تأييد كند بررسي برخي از مفروضات تعيين كننده را

فراط گرايان تحسين همان ويژگيهاي اينترنت كه ا مي كند، شرايطي كه بايد از آن ترسيد تلقي
 .دانسته شود مي كنند ممكن است نقضهاي آن

توطئـه هـاي جنايتكارانـة در     فرضيه ديگر آن است كه اينترنت زمينة كامالً اغواكننده اي براي
تنهـا   .كانون متمركز مي گردنـد  ترين انگيزشهاي انساني قرار مي دهد كه در يك اختيار پست

بدبينانه نه ضعيف تـر و نـه    موضع ن گفت اين است كهچيزي كه در مورد اين فرضيه مي توا
استوار است كه اينترنـت بـيش از    اين نظريه بر اين ايده .قوي تر از موضع خوش بينانه است

كند و اينكه افراط گرايي اخالقي ذاتاً  افراط گرايي اخالقي را ترويج مي افراط گرايي سياسي،
تا نگاهي دقيق تر به ايده تربيـت اخالقـي    ستبراي بررسي اين موضوع الزم ا .ويرانگر است

 كه برخي از تأكيـدات  شودمسيري فكري را ارائه مي  در اينجا تنها طرح مختصري از.بيندازيم
 .اخالقي تكيه دارد نسبتاً جزيي آن بر روان شناسي

 كـه از  شـود  مـي انگيزشهاي انـساني اسـتفاده    به عنوان اصطالحي عام براي ترجيحات«كلمه 
كنجكاوي و غيـره در مقابـل عنـصر سـنجش      عالقه، اشتياق، صرسنجشي مثبت نظيرنوعي عن

به اين معنـا تاحـدودي    »ترجيحات« .برخوردار است آشفتگي و غيره خشم، منفي نظير ترس،
اجتماعي شـدن برخـي از چنـين ترجيحـاتي در         بدين معني كه پيش از آغاز      ،مي باشد  طبيعي
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يند اجتماعي شـدن بـه مثابـه    آفر .كمك مي كند ار آنانانسان ها وجود داشته و به توضيح رفت
از اينرو به يـك   .تأثيرات خارجي بوجود مي آيد ات از طريق فرآيند پذيرشحتزكيه اين ترجي

بدون چنين ترجيحي انسان ها زبان نمي        ،مي باشد  بيان نمودن خود طبيعي    ترجيح دادن،  معنا،
تنها با بدست آوردن زباني  ،عي كلمه متنافراستواق به معناي في نفسه، آموزند اما اين ترجيح،
از سـوي ديگـر    .است كه اين ترجيح را مي توان به درسـتي درك كـرد   توارثي و ابداع نشده

شدن اين ترجيح طبيعي توسـط قواعـد جامعـه سـخنگويان زبـان       كسب چنين زباني پذيرفته
تكانـه   .ت نيز بازگو نمودرا بايد در خصوص اخالقيا  مشابه مثال باالرسد كه به نظر مي.است

قرار دارند و به عبـارتي پايـه فعـال و اصـلي خودآگـاهي       هاي طبيعي كه در كانون اخالقيات
خود را هنگامي بدست مي آورند كه در معرض پـااليش            تعريف اخالقي را تشكيل مي دهند،    

 اشـتباه   اين تفكرشايد.از ارزش ها و آداب قرار گيرند مجموعه اي موروثي و غيرابداعي شده
برعكس اميال ما هنگـامي   ،تمايل به آنها داراي ارزش مي شوند است كه امور به علت وجود
 موروثي بـا آنچـه ارزش   يبا آنچه مي آموزيم از طريق تجربه جمع شكل مي گيرند كه آنها را

 .متناسب كنيم عبارتي ارزشمنداست، يا به تمايل داشتن دارد،

اما درعين حال عالقـه كـه تكامـل     است، يك ترجيح طبيعيبه عنوان مثال، عالقه به موسيقي،
بندي هاي موسيقيايي بدست مـي آورد   خود را به واسطه تناسب با يادگيري اشكال و تركيب
بـر ايـن    .تحقق يافتن آن ترجيح هستند كه تجربة جمعي نشان مي دهد كه اهدافي كافي براي

   اما به طـوري بـي پايـان ادامـه          ست،ا ال تربيت اخالقي درسال هاي اول زندگي آشكارتر       ئوس
قرار داده و تعويل كردن ترجيحات  مي يابد و درهمه مرحله شكل آن مشابه است در معرض
هماهنگ شدن ترجيحات انسان هـاي   طبيعي با تأثيرات اجتماعي كردن اين روند پيامد بجاي
وردن جامعة متمدن بنابراين به وجود آ در غير اين صورت جدا از هم را به وجود مي آورد، و

از اينرو معموالً  .روندي اجتماعي شدن است به طور خالصه تربيت اخالقي.را ممكن مي كند
 سـابقه روان شـناختي خـود از خـود           ةبه واسط  نظيرقاتالن زنجيره اي،   افراد منحرف اجتماع،  

ن در خصوص اينترنت شكل گيري آن چيزي است كه از آن بـا عنـوا        امر بارز  .بيگانه شده اند  
منظور از اين اصطالح اين است كه توانايي پرسـه زدن   .شودياد مي »عالئق هم آميزي مطلق«
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صـرف و نـه       ساختار نيافته اي از ترجيحات است كـه بـه فرصـت همـساني              هصرف در شبك  
وجـوي   كاربران اينترنت اين فرصت را مي يابند كـه در جـست   .را فراهم مي آورد هماهنگي

ناديـده   ينـدهاي طبيعـي را  آد و تأثيرات اصالح و تزكيه كننده فرروحيه هاي مشابه خود باشن
است چرا  اين وضعيت در مسائلي نظير شبكه هاي هرزه نگاري كودكان بيشتر مشهود .بگيرند

 مي شـوند،  كه درآن ترجيحات شريرانه گرفته منع نشده و عواملي كه مانع اين نوع ترجيحات       
پاسخ هاي تأييد    اشته شده و تمايل آنان با دريافت       كنندگان اينترنت ناديده انگ    جوتوسط جست 

فروپاشي اخالقـي   پيامد منطقي چنين وضعيتي .تقويت مي گردد كننده ازجانب ديگر كاربران،
چرا كه ابزاري  است، اين فروپاشي به معناي بد كلمه افراط گرايي .و نه يگانگي اخالقي است

چنـين وضـعيتي هرگـز     يقينـاً  .نوع استجهت انتشار و پيوند ترجيحات خودساخته اي از هر
و برقـراري ارتبـاط نيـز     چرا كه ميزان پايه اي از ارتباط مورد نياز است نمي تواند كامل شود،

تـسليم ترجيحـات شخـصي بـه         به كاربرد نوعي زبان نياز دارد و اين نيز به نوبه خود نيازمند            
فعـاليتي همگـام نيازمنـد     ه باعالوه بر اين پيوند ترجيحات خودساخت .تأثيرات اجتماعي است

روش نوين برقرار تماس ميـان   ميزاني از نظم و انضباط اجتماعي است اما آنچه كه اين چنين
بدون تأثيرات فرهيختـه   آزاد شده، انتشار گسترده تر تمايالت انسانها را امكان پذير مي سازد،

  ١.مي سازد را محدود كننده اي است كه به طورطبيعي برآنها لگام زده و آنها
  

  شكاف ديجيتالياينترنت  و 
در آن صـورت چـه     گـردد،   اينترنت در آينده به كانون جهاني داد و ستد مبـدل           هچنانچه شبك 

بـراي آنـان امكـان پـذير      سرنوشتي درانتظار ميليونها نفري خواهد بود كه اتصال بـه اينترنـت  
 .شايد هرگز نتوان پاسخ اين سوال را بدست آورد .نيست

تبادل اطالعـات   جهاني، ك شبكه اسرار آميز دولتي و نفوذ آن درسيستم ارتباطاتدگرگوني ي
كـشورهاي صـنعتي و در    اينترنت را به عنوان منشاء شكافي عظـيم ميـان   بازارهاي تجاري، و

                                                 
1 Anarchy and the Internet, Gordon Graham   
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صـورت مختـصري بـراي بيـان         اصطالح شـكاف ديجيتـالي     .حال توسعه مطرح ساخته است    
بـه   .اطالعات و ارتباطـات مـي باشـد    سي به تكنولوژينابرابريهاي بين المللي در زمينه دستر

مذكور نـشانه اي از تهديـد قـدرتهاي     عبارت ديگر مي توان اذعان داشت تا اندازه اي شكاف
پـاره اي نـابرابر از نظـر دسترسـي بـه       نيرومندي است كه جهان را در قرن بيست و يكـم بـه  

 .اطالعات تقسيم مي كنند

در دام عقـب   مذكور موجب شـده انـد اغلـب ملـل جهـان     برخي استدالل مي كنند نيروهاي 
ملتـي را   همچنين درگيريهـاي منطقـه اي مـي توانـد روحيـه هـر       .ماندگي دائمي گرفتار آيند

عملكـرد   هرچنـد شـواهدي دال بـرنقض    .تضعيف كرده و گرفتاريهاي فراواني را به بـارآورد 
 بـا ايـن وجـود    ارد،جهاني درخصوص دسترسي به تكنولوژي اطالعات و ارتباطات وجود د

  برخي ناظران از اينترنت به عنوان عامل بالقوه اي براي نجات مردم عقب مانـده جهـان نـام   

  .مي برند 
گونه اي دگرگـون شـده    اين قبيل ناظران خوشبين استدالل مي كنند شيوه اقتصادي جهاني به

ـ   كه به ايجاد فرصتهاي جديدي براي توليد ثروت منجر گرديده و براي رداري از يـك  بهـره ب
 .ندارد چاره اي جز استفاده از شبكه جهاني اينترنت وجود چنين فرصتهايي،

درحاليكـه   .اسـت  ارتباط با شبكه جهاني اينترنت در اغلب مناطق جهـان كـاري بـس دشـوار    
تلفنهـاي متعـارف    ساكنان نيويورك در انديشه ارتقـاي سيـستم ارتبـاط بـا اينترنـت ازطريـق      

توسعه از شنيدن صداي بـوق آزاد   اغلب ساكنان كشورهاي در حال ،هستند باسيستم باند پهن
 .موتور جستجوگر اينترنتي استفاده كنند تلفن محروم بوده اند چه برسد به اينكه از ماوس يا

توانـد بـه طـرق مختلـف      مـي  دسترسي ميليونها نفر ازساكنان كشورهاي ياد شده به اينترنت،
كاري بس دشوار و طاقـت    نظر مي رسد تحقق اين امراما به .موجب بهبود زندگي آنان گردد

روز بـه روز درحـال    بوده اند، با اين همه تعداد افرادي كه پذيراي اين چالش .فرسا مي باشد
 .افزايش است

در زمينه برنامه هاي جهاني  كارآفرينان فعال براي پيشبرد اهداف خود كه بر عدالت و انصاف
ازهيچگونـه كمـك     تني اسـت،  بم براي تمامي ملل دنياست   گسترش قدرت استفاده از اينترنت      
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از افراد ياد شـده توقـع ايجـاد     اما با اين حال هيچ يك .مالي و حمايت معنوي مضايقه ندارند
اقدامات انجـام شـده هـيچ گونـه      موارد، در اكثر .يك مدينه فاضله را نيز درسر نمي پرورانند
 .تحقق اهداف خود مي انديشند  بهاًسود مادي براي آنان در بر ندارد و آنها صرف

هـاي آموزشـي پايـه در     كارلسون پس از چهار سال فعاليت براي بانك جهاني،پيرامون برنامه
در زمان بازگـشت   .نمود مبادرت) ورلدلينكس(به تاسيس موسسه  بامكو پايتخت كشورمالي،
 .ودهمراه ب ،اينترنت واقعاٌ با رشد چشمگيري1996وي به واشنگتن در تابستان

تـا بـه    گذشت زمان طوالني در يـك كـشور در حـال توسـعه موجـب گرديـد      :وي مي گويد
 امــا رشــد خــارق العــاده اينترنــت در همــين مــدت مــرا بــه فكــر مــشكالت عــادت كــنم،

  چندين بار از مدارس منطقه واشنگتن دي سي بازديد به1996كارلسون در تابستان .واداشت

 ولوژي به دگرگوني روشهاي يادگيري كودكان منجرعمل آورده و مشاهده كرد كه چگونه تكن

 .شده است

بانك جهاني تمـام   براي من محرز شده است كه اگر :وي بر اساس مشاهدات خود مي افزايد
مـدت   متمركز سازد، فعاليت خود را بر آموزشهاي پايه اي ساكنين كشورهاي فقير و آفريقايي

ابتدايي همگاني برخوردار  راد از دوره آموزش سال به طول خواهد انجاميد تا تمامي اين اف25
 .شد شوند كه در صورت تحقق نيز تمامي مشكالت آنان حل نخواهد

كودكان كـشورهاي   دسترسي مسئله اصلي كه در قالب ماموريت جديد كارلسون تجلي يافت،
هدف اساسـي موسـسه ورلـد ليـنكس      از اينرو، .بود در حال توسعه به اقتصاد مبتني بر دانش

كـشورهاي در حـال توسـعه بـراي اسـتفاده از تكنولـوژي        وزش معلمان و دانـش آمـوزان  آم
 .روشهاي آموزش و يادگيري است اطالعات و ارتباطات به منظور بهبود

هم پيوسـته بـه شـرح      مسائل بهل يكسريمبارزه براي دستيابي به هدف ياد شده منوط به ح
 :ذيل است

  .تجهيز مدارس به شبكه اينترنت
 . تدارك كامپيوتر و نگهداري از آنتهيه و 

 .آموزش مربيان و تهيه ابزار آموزشي مناسب
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از ميان بردن شكاف  موسسه ورلد لينكس را برآن داشت تا به منظور پيچيدگي وظيفه مذكور،
حـداقل اجـزاي    مـادي،  مشاوره و تـدارك كمكهـاي   .راهبردي منسجم اتخاذ نمايد ديجيتالي،

پرورش نيز از تجربياتي  كارلسون كه در زمينه آموزش و . هستندتشكيل دهنده راهبر ياد شده
 :و مي گويد برخوردار است،به ويژه درخصوص امر آموزش احساس نگراني مي كند

آمد،در اين صورت  وقتي تمامي تجهيزات الزم براي نصب كامپيوتر در كالسهاي درس فراهم
 .رسد فرا مي  دانش آموزانمشكل ترين بخش كار يعني آموزش مربيان،مديران مدارس و

شده به طرز مفيد و ثمـر   ما بايد به اين افراد آموزش دهيم چگونه مي توانند از تكنولوژي ياد
 .بخشي استفاده نمايند

كشور آفريقـايي و   12 كشور در حال توسعه شامل 26در حال حاضر،موسسه ورلد لينكس در
 فعاليـت  -آمريكـاي التـين    شور نيز در ك7كشور در اروپا و 7 كشور در آسيا و 7خاورميانه، 

جديـد بـا اجـراي يـك پـروژه       موسسه فوق معموالٌ به آغاز فعاليتهاي خود در كشوري .دارد
به نحويكه مدارس يادشده .نمايد آزمايشي در تعدادي از مدارس آن كشور شروع مبادرت مي

اط بـا اينترنـت و   برقـراري امكـان ارتبـ    كـامپيوتر،  ازتمامي امكانات پـروژه آزمايـشي ازقبيـل   
 .آموزشهاي الزم برخوردار مي گردند

محل اعتبارات دولتي  هدف نهايي از اجراي برنامه هاي فوق اين است كه مقامات محلي يا از
گسترش اينگونه پروژه ها  و يا بواسطه جلب حمايت مالي وام دهندگان بين المللي در جهت

ازسوي موسسه ورلدلينكس  و كاملي كهدرتضاد با راهبرد جامع  .درسطح كشور ترغيب شوند
سنخوزه كاليفرنيا حداكثر تالش خود را بـه   مستقردر  (Schools Online)موسسه  اتخاذ شده،

 توسـط  1996موسسه اسـكولز آن اليـن در سـال   .است مسئله اتصال به اينترنت متمركز نموده
 آن الين اساسـاٌ  موسسه اسكولز.تاسيس گرديد گروهي از دست اندركاران تكنولوژي پيشرفته

 .محروم آمريكا تاسيس و آغاز به كار نموده است به منظور نصب اينترنت در مدارس مناطق

ــا شــركت ورلــد ليــنكس 1999موســسه مــذكور در اواســط ســال و   از طريــق مــشاركت ب
 ديگرسازمانهاي غيرانتفاعي كه دراين زمينه فعاليـت مـي كردند،كوشـشهاي خـود را متوجـه     

 .ه نيز نمودكشورهاي درحال توسع
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از آفريقاي جنـوبي   شركت اسكولز آن الين در حال حاضر از طريق نامه هاي الكترونيكي كه
 .كمك مي كند به راه اندازي پروژه آزمايشي چهار مدرسه در منطقه دريافت مي دارد،

  داده   را آموزش  محلي معلمان فوق،   مراكز اينترنتي  فعاليت  تداوم  الين براي  اسكولز آن شركت
   از اينگونـه   اينترنـت   بـه   از اتـصال   يافتن اطمينان  كند تا براي  مي  دعوت اي  منطقه و از مقامات

   آمـوزش   پـروژه 19حـدود  ،2001  تا اواخـر سـال    يادشده موسسه .آورند  عمل  بازديد به اماكن
   كـرده  انـدازي   راه  و ژاپـن  فلـسطين  اسپانيا، آمريكا،  توسعه،  در حال كشورهاي  را در اينترنت
 .تاكيـد دارد    كـامپيوتري  افزارهـاي   سـخت   تـامين   بـر مـسئله   شـدت   مـذكور بـه   برنامه .است

     ارسـال  توسـعه    درحـال   كشورهاي  موسسه ورلدكامپيوتر اكسچنج به  توسط كه كامپيوترهايي
 و در عـين    دوم ست د ارسالي  كامپيوترهاي .اند  اهدا شده  بازرگاني  شركتهاي مي گردد ازسوي

   مجـدداً   داوطلـب وي  و كاركنان  اندرسون  مذكور توسط دستگاههاي . مفيد و كارا هستند حال
 869 بـا  2001 نـوامبر   اكـسچنج تـا اواسـط     ورلد كامپيوتر شركت .شوند  مي تعمير و بازسازي

 . است داشته   همكاري  خصوص  در اين  كشور جهان24 در مدرسه

 مـانيتور،   كـامپيوتر،  دستگاه 380 حدود   حاوي  فوتي  چهل  كانتينرهاي  مذكور  موسسه همچنين
   از مـددكاران   گروهـي  اسـتفاده   بـراي  ،  كـامپيوتري را  هـاي   شبكه  گوناگون  و تجهيزات ماوس

 در   ملـل   توسـعه پايـدار سـازمان    هـاي  برنامـه    به  و همچنين  نپال  روستايي  مناطق  به اجتماعي
   و آنگـوال و نيـز پـروژه    در نيجريـه  رسـاني    كمـك  المللي بين  گروه  يك  و براي  و بنين كامرون
 . است  نموده  ارسال در شهرگواي هندوستان مدارس   كامپيوتر براي انجمن 

   گجـرات  بنگالدش،اوگانـدا و ايالـت     به  ديگري  نيز محموله2000 سال   براين،در اوائل عالوه
 .ديدارسال گر)هندوستان(

   بـه   كـه   اسـت   غيردولتـي  المللـي  بـين    سازمان يك  اخير موسسه برجيس  گزارش اندرسون به
 مـذكور   درگـزارش  :گويـد   پرداخته و مي ديجيتالي   شكاف  رفع  و سياستهاي  ابتكارات ارزيابي
   بـه  يزيكي ف  امر خود فراتر از دسترسي  اين  گرديد كه مطرح   اينترنت  به  واقعي  دسترسي مسئله

 بـا   آورد كـه   مـي   فـراهم   مـردم   را بـراي   امكـان   اين  اينترنت  به واقعي  دسترسي . است اينترنت
 . را ارتقاءدهند  خويش  زندگي  سطح نحو موثري  به تكنولوژي  از استفاده
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خـود در جهـت      تـالش   اهم  ورلد كامپيوتر اكسچنج در عوض صرف شركت در هر صورت،
 و   اصـلي  بااتكـاء برشـركاي    دارد سـعي  ،  اينترنت  به  دسترسي  براي  الزم  قطعات مونتاژ تمامي

 و بـر    كرده  را حل  پروژه  اجراي معضالت  از تعداد زيادي  خود،  كامپيوترهاي كنندگان دريافت
  هاي كامپيوتر  كاربران  براي  همواره  آن  اصلي شركاي  و  يادشده موسسه . آيد  كار فائق مشكالت

  توان  مي  از آن جمله كنند كه  مي  ارائه  پروژه  فعاليت  تداوم چگونگي   پيرامون هايي توصيه خود،
   نمود  اشاره  از آن  درست  استفاده  و نحوه شبكه كامپيوترها، داشتن نگه   سالم به

  هـاي  رنامـه  ب متعاقبـاً  كـاربران،    درميـان   پاسـخگويي   روحيـه   تعميم  براي همچنين اين شركت
 قـرار    آنـان   دردسـترس   مردم  توسط  آن ودرك  بررسي   براي  اينترنت  شبكه  را از طريق  دريافتي
 آيـد،   مـي  دسـت  بـه    فـوق   تجـاري   رونـد   از طريق  كه  از درآمدي در واقع با استفاده .مي دهد

 رونـدي بـه نفـوذ     ينچنـ  ايـن  . كـرد   را پرداخـت   اينترنت  به  اتصال  جاري هاي  هزينه توان مي
   .گردد مي  محلي آن منجر  و توسعه  مردم  در اقشار مختلف اينترنت
  ديجيتالي  شكاف پديده

 .مورد است گردد بيجا و بي ابراز مي   كامپيوتر و اينترنت  به  نسبت  كه  شور و اشتياقي آيا تمامي 
اعـداد و ارقام،آشـكارا    . اسـت  اي  ويژه توجه   سزاوار چنين  ديجيتالي آيا برطرف نمودن شكاف

   تعـداد خبرگـان    و همچنـين   اينترنـت   به  دسترسي ميزان   واقعيت مي باشند كه  اين دهنده نشان
 . متفاوت مي باشد  جهان  كشورهاي  ملل نابرابر در ميان  نحوي  به  كامپيوتري علوم

 محـدود    اغلـب   دانـش  بـه   ي امروز دسترسـ  زيرا درجهان  اي نيست،  غيرمترقبه  امر مسئله اين
ايـن در   .مشخص مي گـردد    اطالعات علت اهميت فوق العاده تكنولوژي  اساس، براين .است

   چنـدان  اي  مـسئله  اطالعـات   تكنولوژي  امروز،  معتقدند درجهان  ناظران حالي است كه برخي
  .شود  نمي  محسوب  و ضروري مهم

 خواهد بود كه هر فرد  ضروري  آنگاه كالت فوق برآيد، بتواند از عهده حل مش  اينترنت هرگاه
 در   مناسـبي   با سرعت  تكنولوژي داشت  بايد در نظر ضمناً . باشد  كامپيوتر در اختيار داشته يك
   امرگويـاي    هستند و ايـن      ديجيتالي   شكاف   از افراد درگيربحث    تعدادكمي . است   پيشرفت  حال
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   بـه   مهمتـر از دسترسـي    مراتـب   بـه  ايدز موضـوعاتي   ماري و بي جنگ گرسنگي،  كه  آن است
 .شوند  مي  تلقي اينترنت

   تقويت تواند موجب مي   اطالعات شود كه تكنولوژي  مي  استدالل  اوقات اغلب در هر صورت،
  . مي گيرد  ديگر صورت اساسي   و مسائل  فوق  مشكالت  حل  در جهت فعاليت هايي گردد كه

   در اوكينـاواي   جهان  كشور صنعتي8   سران از اجالس  پس2001 مي سال   طي كه  يدر گزارش 
   در خـصوص   يادشـده   كشورهاي  رسمي  مقامات ديدگاه ي، وجه   بهترين به  انتشار يافت، ژاپن

 از  زمانيكـه  . اسـت   شده  تشريح  اقتصادي  توسعه  براي و ارتباطات   اطالعات  تكنولوژي اهميت
 .يافت   دست اي  اميدواركننده  نتايج  به توان مي  شود، برداري  بهره  نحو معقولي به  ولوژي تكن اين

 را  فراوانـي    فرصتهاي  و ارتباطات  اطالعات  است كه تكنولوژي  آمده  همچنين در اين گزارش
  اي  منطقه ايجاد ثروتهاي  از  و نيز حمايت  و اجتماعي  اقتصادي  نابرابريهاي  محدودساختن براي
   اهـداف   بـه   نيـل   را جهـت  المللـي  بين  سازمانهاي  يادشده، بنابراين،تكنولوژي .آورد  مي فراهم
   .دهد  مي  ياري اي  جانبه طور همه به اند،  كرده ريزي برنامه   مختلف  كشورهاي  براي  كه اي توسعه
  عنـوان  توانـد بـه    نمـي   و اطالعات    ارتباطات  مسئله اذعان داشت كه تكنولوژي      بايد به اين    البته
  هرحـال  اما به . شود  مطرح  توسعه  به  مربوط  و مشكالت  مسائل  تمامي  شفابخش داروي  يگانه

 .آورد  مي  را فراهم  اطالعات  و تبادل  بهبود ارتباطات  موجبات  توجهي  قابل ميزان به

   و اجتمـاعي  اقتـصادي   قدرتمنـد  ايهـ  شـبكه   طريق،  قادر خواهند بود تا بدين  محلي مقامات
   توسـعه   در زمينـه   اساسي پيشرفتهاي   به  نيل ي  عمده هاي تشكيل داده و از آنها با عنوان پايگاه

 .ياد نمايند

  هـستند،   ديجيتـالي  شـكاف    ازميـان بـردن    درگيـر مـسئله    كه  دانشگاهي  و انديشمندان فعاالن 
-كارلـسون  .كننـد   مـي   را بيـان  آن   غير رسمي  با زباني  اينكه رغم علي  دارند،  مشابهي ادعاهاي

   ابـتال بـه    واسـطه   بـه   كـه   كودكي به   براين باور است كه كمك- ورلدلينكس بنيانگذار شركت
 از كامپيوتر   در استفاده  كودكان توانمند ساختن  از وضوح  به  احتضار است  ايدز درحال بيماري

 .مهمتر است
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منظـور    بـه  و ارتباطـات    و پـرورش   آمـوزش   به  دسترسي  براي تدارك :افزايد  مي  همچنين وي
 و  گرسـنگي   از جنـگ،   ناشـي  موانع  ساختن تواند در برطرف  مي  اطالعاتي  منابع  به يافتن دست
بـا     مبـارزه   حـل   از راه  بخشي عنوان تواند به مي   شيوه اين . ايدز كارگشا باشد  با بيماري مبارزه

 از  اسـتفاده  : اليـن اظهـار مـي دارد     اسكولز آن  شركت رئيس .آيد شمار  به اي  توسعه مشكالت
   و مـردم   بشري  با ديگر جوامع  الزم  و ارتباطات شود اطالعات  مي سبب   اينترنت  جهاني شبكه

  تـوان  از آن،مـي    بـا اسـتفاده    كـه   است  خود ابزار قدرتمنديهنوب  به  شبكه اين.گردد دنيا برقرار
  نظيـري  بـي    مـذكور از موقعيـت    حاضر شـبكه  درحال. كرد  از بحرانها مقاومت دربرابر بسياري
 .برخوردار است

   مـديريت   دور دانـشكده  راه  از  ارتباطات  و مديريت  سياستگذاري  برنامه هيسر هادسون رئيس
   مثـالي  بهتـرين  :گويد  نموده و مي تشريح  كارلسون را  فعاليت  فرانسيسكو جريان  سان دانشگاه

 مـدير    فعاليـت   كـرد،    مطـرح    و ارتباطـات     اطالعـات   تكنولوژي   فعاليتهاي   در زمينه   توان   مي  كه
   دادند كـه   اطالع  وي  به اي  مزرعه كشاورزان . است  و ارتباطات اطالعات   تكنولوژي اكوادوري

   درخواسـت  آنها از وي . است  آنها منجرشده يزمين  سيب  محصول  نابودي  به خاصي   آفت بروز
  پايتخـت ( شهر كيتـو   سمت  به  كشاورزي  از وزارت  كمك  دريافت  جهت كردند و حتي  كمك

  يـك    پـروژه  مدير ايـن  . نكردند  دريافت  مساعدي  جواب اما هيچگونه .رهسپار شدند)اكوادور
   كـشاورزان  كه   پيشنهاد راهبردي  چندين مراهه  به  آمده  پيش  مشكل  در خصوص  اينترنتي پيغام

   اينترنـت   شبكه از طريق سازند،  روز نابود  يك  مذكور را در عرض  آفت  از آن بتوانند بااستفاده
 را    فـوق    از پيـشنهادات     يكـي   داشـتند كـه     را   آن   توانايي  كشاورزان . نمود  براي مقامات ارسال  

.  رهانيد  را از خطر نابودي  آنان  و محصول معيشت  رد يادشده ترتيب، راهب بدين . سازند عملي
 اسـتقرار    در زمينـه   كـه  انـد از مـشكالتي    قرارگرفتـه  مـصاحبه   مـورد   كه  از اشخاصي يك هيچ

   معنـاداري  تواند تفاوتهـاي   مي  مشكالت اين . نبودند اطالع دارد، بي  وجود  اطالعات تكنولوژي
 :رلسون مي گويدكا. كند  ايجاد در جوامع
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 منجـر    معـضالت ه كليـ   شدن برطرف  به  اينترنت  به  كامپيوترو اتصال  وجود تعداد زيادي صرفاً
 و ايـدز بـالقوه     زيـست   محـيط  تخريب جنگ، گرسنگي،   همچون نمي گردد چراكه مشكالتي

 .وجود دارند

   از تكنولـوژي   اسـتفاده  كنـيم    اسـتدالل   كه  است  و غيرمنطقي لوحانه بسيار ساده :افزايد  مي وي
 . شود  جوامع مشكالت   تمامي  حل تواند موجب  مي  و ارتباطات اطالعات

 خواهـد   دنبـال   بـه   نـاگواري  پيامـدهاي   هايي  پروژه  چنين كنند اجراي  ادعا مي  از منتقدان برخي 
 را   فقيـر و غنـي   شورهاي ك  زياد ميان تواند فاصله نمي  از كامپيوتر آنها معتقدند استفاده .داشت
   مـالي   تـوان   و افزايش  اينترنت  به  توسعه  در حال  كشورهاي دسترسي   سازد مگر آنكه برطرف

 . آورد  را فراهم  ارتباطي  بهبود زيرساختهاي  موجبات  زيادي ميزان   به آنان

   هزينـه هـاي   خـصوص   نگرانيهـا در  اغلب فرانسيسكو،  سان  هادسون از دانشگاه  گزارش طبق 
  .مورد است  بي  اينترنت  به دسترسي

   بـه   و منـاطق روسـتايي   توسعه   در حال  كشورهاي  مردم  دسترسي براي :افزايد  مي  گزارش اين
   در كـشورهاي   زيـادي  كارآفرينـان  زمينـه،   در ايـن  . وجـود دارد   بـسياري  هاي  راه كار اينترنت
   مـردم   را بـراي   اينترنـت   به  آسان  دسترسي امكان  ستند كه ه  كارهايي  راه  در جستجوي صنعتي

 . آورند  فراهم فراگيري  صورت  به بي بضاعت جهان

 :گويد مي   خصوص  موجود در اين  تنگناهاي  به  اشاره هادسون ضمن

  ي تنگناهـا   آنهـا بتـوان   واسطه   بايد اتخاذ گردد تا به  سياستهايي  چه  كه  است  اصلي اين مشكل
   را از خـدمات   فقير جهان ساخته و مردم   را مرتفع  اينترنتي  خدمات  گسترش موجود بر سرراه

  .مند نمود  بهره يادشده

   اجـازه   كـامپيوتري  هاي شبكه   به  آفريقايي  كشورهاي دارد كه اغلب  اظهار مي هادسون همچنين
   كـاربران   بـه   مـاهواره   از قبيـل  هـايي  تكنولـوژي   از  اسـتفاده   اجـازه  همچنـين .دهند  نمي رقابت
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   معضالت  برطرف شدن  موجب  در بلندمدت  يادشده  امكانات  آمدن فراهم.شود نمي  داده نهايي
 ١. خواهد شد  اينترنت  به دسترسي

  
   سلطهواينترنت 

بزرگـراه اطالعـات يـا     بسياري ازدولتها هنگامي كه ناچار شده اند ميان حركت در راستاي ابر
شدن با مـوج اينترنـت    همراه يكي را برگزينند، وقف در كنار گذرگاه هاي فرعي تكنولوژي،ت

ارتباطي عالوه بر مددرسـاني   اينترنت و ساير فن آوري هاي اطالعاتي و .را انتخاب كرده اند
نموده و آنها را در زمينه نيل به  دولتها را تقويت به زمامداران جهت رقابت در اقتصاد جهاني،

در برخـي از   .همراهـي مـي نماينـد    اسـت،   كه مدنظر بسياري ازرهبـران -ت كارسازترحكوم
فـساد و پاسـخگوتر سـاختن هرچـه      كاهش از اينترنت حتي براي افزايش شفافيت، كشورها،

 .بيشتر دولت در قبال شهروندان بهره برداري مي گردد

لفان خود نيـستند چراكـه   مخا در مقابل حكومتگران همواره به دنبال كسب رهنمود اينترنتي از
طبيعتـاً نـسبت بـه شـبكه اينترنـت       كنترل اطالعات همواره سنگ بناي حكومتها بـوده و آنهـا  

عظيمي ازجامعـه را از دسترسـي    دسترسي عمومي به اينترنت بخش هاي .مشكوك مي باشند
 مردم عادي را تشديد مي نمايـد و  به اطالعات و تصاوير ممنوعه برخوردار ساخته و مخالفت

از كـاربران اينترنتـي رو بـه     اين همان چيزي است كـه در بـسياري از كـشورهاي برخـوردار    
 .رخ داده است گسترش،

سانـسور در جهـت     بـه اجـراي طـرح هـاي پيـشرفته اي در زمينـه      دولتهاييدر نتيجه،چنين 
بـه   تكنولوژيـك،  در چنين وضعيتي به رقابـت  .پيشگامي از ناراضيان خود مبادرت مي نمايند

مصمم به اعمـال   ه مواجه انقالبيون بالقوه و توده هاي دموكراسي طلب با حكومت هايواسط
 .خواهند كرد  تسليحاتي اينترنتي عملهبه مثابه مسابق نظارت بر عملكرد شهروندان،

                                                 
  Digital Divide،1 Great Challenge of 21 CenturyWorld Link 
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ايمان به ماهيت دموكراتيك تكنولوژي وتقويت آن بـه بـسط            در حقيقت در عصر تكنولوژي،    
 .را بي اثر مـي سـازد    كه اينترنت اقدامات رژيم هاي خودكامهاين انديشه منتهي گرديده است

آزادي مطبوعـات درقبـال    موضع گيري طرفداران حقوق بشر و سازمان هاي طرفدار از اينرو،
چنـدان   شدن فـن آوري،  مسئله حمله به اينترنت به عنوان نقض سرنوشت آشكار دموكراتيزه

بحث آزادي سياسي   آن در عين ارتباط باسانسور فناوري و طفره رفتن از .تعجب آور نيست
خودكـامگي يـاري    حتي اينترنت اگر بـه سـقوط  . بخشي از يك پازل رو به رشد نيز مي باشد

 .تجلي نوين آن را دگرگون خواهد ساخت رساند،

مي دهند با اين وجـود   تبليغات را سانسور و اشاعه اگرچه در برنامه اغلب دولتهاي خودكامه،
اطالعات آموزشـي و   داده، رونيك در آن است كه بوروكراسي را تغيير شكلابتكار دولت الكت

توده مردم را افزايش داده،و  ارتباط مستقيم ميان مقام هاي مسئول و بهداشتي را منتشر ساخته،
 .گردد در عمل به ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان منتهي مي

اينترنتـي در كـشورهاي    كرهـا تالشهاي فعاالن و دولت هاي هاي خارجي براي حمايت از ه
همانـا تقويـت اصـالحات     خودكامه در راستاي پشتيباني از برنامه هاي دولـت الكترونيـك و  

 ١.پايدار است

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1  Dot Com For Dictators ،Shanthi Kalathil  
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