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 دهیچک

ابعاد  یدارا نیآنال ۀدیپد نیا. است کرده خلق را یدیجد یایدن جهات یاریاز بس یمجاز یفضا

و اصول  یمبان ۀدربار که یجامع یهابحث وجود با. است یو قانون یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ

 سست همچنان آن یِنظر یهانهیزم ،در جهان صورت گرفته است یمجاز یچارچوب فضا

 ،یمجاز یفضاموجود در  یِاز نظم هنجار یمقاله به مشکالت ناش نیا در ن،ی. بنابرارسدینظر مبه

که در  شود یبررس یمشکالت شده تالش ،نی. همچناست شده پرداخته ،یقانون یابزارها یعنی

 یچالش به لیتبد امر نیتبع آن، ابه و دیآیم دیپد «یواقع» یایدن در یهنجار نظم نیزمان اِعمالِ ا

به رشدند. در واقع، چارچوب موجود رو که شودیم یاطالعات یهایشدن با فناورسازگار یبرا

 روابط در را یمناسب «یابزارها» رد،یگیم بردر را چندجانبه معاهدات از یبرخ و یمل نیکه قوان

 یهاتنش بر غلبه یاصل مشکالت از یکی. دهدیقرار نم ما اریاخت در یمجاز یفضا در حاکم

 یحت که است نیا یمجاز یفضا در موجود یِقانون یهنجارها «یِریکارگبه» یبرا یکنون

 یالمللنیدر نظام ب یناورف شرفتیشدن پنهینهاد یبرا یکاف تالش دیجد یِنظر یکردهایرو

 تیو اقتصاد، قابل یحقوق عموم ـ یارشتهانیم کردیرو از یریگبهرهبا  ،مقاله نیدر ا. کنندینم

و مورد  شده یمعرف یمجاز یدر فضا یگرمیتنظ یندهایافر یمختلف برا یقانون میمفاه یاجرا

 .است گرفتهقرار  یبحث و بررس

 کد ،یگرمیتنظ ،یمجاز یفضا: یدیکل واژگان

                                                      
 Saeede.mazinani@yahoo.comبهشتی، تهران، ایران؛  شهید دانشگاه عمومی حقوق دکتری .1
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 مقدمه

 نینو یهایفناورو  انهیرا قیها از طرانسان یهاتعامل ۀمجموع توانیرا م یمجاز یفضا
 یبه فضا یکه درگاه یرا ابزار نترنتیو ا ،نظرگرفتن زمان و مکاندر بدون یارتباط
اطالعات  ییجاهجاب یبرا یاشبکه خود درگاه، نی. اکرد فیتعر کندیم جادیا یمجاز

 در هاانهیرا یکیزیف اتصال شامل نترنتیا» معتبر، یهانامهواژه از یکی فیاست. طبق تعر
 گریکدی با سازدیها را قادر مست که آنهاپروتکل از یامجموعه با کشور 100 از شیب

 که «است یاانهیرا یهاشبکه از متشکل یجهان یاشبکه» یفناور نیا. «کنند برقرار ارتباط
ارتباط استفاده  یبرقرار یبرا 2نترنتیپروتکل ا /1انتقالحال حاضر از پروتکل کنترل در
 . کندیم

 دینوآورانه و جد یبه طرز فکرها یمجاز یبا فضا ییارویرومشخص شده است که 
 و یمل دولت کیمتعارف، که حول  یرقانونگذا ندیکه فرا است شده ثابت. دارد ازین

 موضوع نیا یبرا علتناموفق است. دو  غالبا  آن قرار دارد،  یقضائ ستمیو س قانونگذار
 مقررات میتنظ نترنتیا یبرا توانندینم موارد از یاریبس در نیکه قواننیا اول: دارد وجود
قابل کنترل  یمل یهاتوسط دولت یجهان ۀرسان کی ۀمنزلبه نترنتیکه انیا دوم و کنند

« کد»مفهوم  3گیلس طور که الرنسهمان ،است ازین یدیجد می. در عوض، به مفاهستین
 یامر یمجاز یفضا یگرمی. ازآنجاکه تنظکندیمطرح م یمجاز یفضا یگرمیرا تنظ

 ییفضا دیبا وب حا ی. ترجرندیناپذکه اجتنابمحدود باشد  ییهانهیبه زم دیاست، با دهیچیپ
حال، نیکه مستقل و بدون مداخله باشد. باا است یعملکردش هنگام نیشود که بهتر دهید

 یگرمیتنظ مقابل در یمینظر برسد، خودتنظبه ریناپذاجتناب یگرمیتنظاگر 
 .(Folsom, 2007, p.85) است تیاولو یدارا یدستور ـ کنترل

و در  شده یبررس یمجاز یدر فضا یگرمیمهم تنظ یهاکردیابتدا رو ،مقاله نیا در
 .است گرفتهقرار  یابیمورد ارز شدهرحمط یگرمیتنظ یکردهایرو تینها

                                                      
1 Transmission Control Protocol(TCP) 

2 Internet Protocol(IP) 

3 Lessig 
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  1کد یبر مبنا یگرمی. تنظ1

کد  تیبه اهم دیجد یفناور یایدن در یحقوق نیقوان یطراح یبرا کردیرو نیتربرجسته
 .کار رفته استبه نترنتیدر ا یکه از لحاظ فن اشاره دارد

 گیلس ۀدیا .1-1

کدها  یمجاز ی. در فضادهندیدر آن نظم م یبه زندگ یمجاز یخاصِ فضا یکدها
کدها را فقط افراد  تا کمک به افراد ناتوان. انیاز حرکت زندان ،کنندیم میرا تنظ زیهمه چ

 یعنوان نمود کاملبه نترنتی. ابرندیها بهره ماز آن یعنوان ابزارو به شناسندیم کنندهمیتنظ
 یفضا نیکدها را قوان گیشده است. الرنس لس لیاز کدها تشک زین یمجاز یاز فضا
. میکنیم مشاهده ینیع صورتبه را قانون جادیا ،یواقع یدر فضا. داندیم یمجاز

ند؛ اما درک ندیفرا نیا ریدرگ که مینیبب را یگوناگون یهاتیموقع و مؤسسات میتوانیم
روند  میبگوش دی. ما باستین ریپذامکان یسادگبه یمجاز یعنوان قانون فضاکدها به

 کنار در افزارهانرم میکن درک دیبا. میدرک کن یمجاز یشدن کدها را در فضاجادیا
 .سازندیو آن را قانونمند م دهندیشکل م یمجاز یبه فضا افزارهاسخت

 یفضا و یمجاز یزندگ داستان در کدها قیطر از جادشدهیا یهااستینوع س
 یبرا یابزار کدها. است برتر کنترل و طیمح تیقابل و تیمحدود از ییهانمونه ،یاجتماع

استفاده  مورد یریگمیتصم یندهایفرا در و روندیشمار مبه هااستیس یاجرا و جادیا
 .رندیگیقرار م

 یسیکدنو یطراح در یافزارنرم خاص نیقوان ای هااستیس ،یمهندس دگاهیاز د
 جادیا یقبولقابل ییفضا که شود یزیربرنامه یاگونهبه است مکنم یطراح نی. اشوندیم

 در یمتضاد رفتار هرگونه امکان که کند جادیا ییفضا ایقابل کنترل باشد  یراحتکند و به
 .باشد داشته وجود آن

 با را آن و دارد اشاره هایریگمیتصم از گونهنیا به گیموردنظر لس یِاعتباربخش
 یمعرف یکد عنوانبه حالت، نیا در ستمیس یمعمار. کندیم یمعرف ستمیس یمعمار عنوان

 ۀنحو و یمجاز طیمح نبودن ایبودن قانونگذار. است رگذاریتأث افراد رفتار بر که شودیم

                                                      
1 CODE 
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در  ستمیس یدارد. معمار یبستگ یسیبه ساختار کد نو مقررات نیا یاجرا و یطراح
 .است آن گرمیتنظ ستم،یکه معمار س است یگرمیتنظ ینوع  یمجاز یفضا

 گیکه لسیمتفکران محل بحث و مناقشه است. درحال انیدر م کد یگرمیتنظ ۀدیا
 دهیا نیا ۀدربار یاما هنوز در سطح دانشگاه ،داندیم یمجاز یکدها را قانون فضا

چه  که اندکرده مطرح را سؤال نیا 1وو میت همچون یوجود دارد. دانشمندان یمشاجرات
توجه خود را  وبود، وتوجه  مورد گیلس یۀکه نظر ییهادر سال .ستیکد قانون ن یزمان

را  یاگسترده ۀمحدود وو سؤال. افتی دست یمهم جیکرد و به نتامعطوف به موضوع 
 هایکردن آزادمحدود ۀنحو تا کدها توسط جادشدهیا ۀفاضل ۀنیاز نوع مد رد،یگیدربر م

 .کدها یسو از

 نهیزم نیدر ا یگریسؤال مهم د ،«نظر نگرفت؟در قانون را کدها نیا توانیچگونه م»
 یتوجه باشد. برا افراد مورد یعنوان رفتارشناسبه دیکدها با یبود. وو اعتقاد داشت طراح

ارائه  یدیجد یۀپرداخت و نظر گیکد لس یۀنظر یترشدن موضوع، وو به بررسروشن
 یژگیو ،استدالل کرد یکرد. و یفرار از قانون معرف سازوکار یرفتار افراد را نوع ینداد. و
ها به نفع خود استفاده کنند و با استفاده از آن از توانندیاست که افراد م یاگونهکدها به

دانست که از  یدوگانگ یرا نوع نیآزاد کنند. وو ا نیابهام قوان ۀکدها، خود را از حلق
 .شودیاستنباط م گیلس ۀینظر

و  2تی. جک گلدسماست شده انیهم ب« کد قانون است»در رد استدالل  ییهاهینظر
 یسو ازکه  یسنت نیرا از قوان نترنتیبنا نهادند که ا هیفرض نیرا بر اساس ا یوو چالش میت

 .سازدیرها م شودیم جادیا یایجغراف یهاتیها و محدوددولت

 تیگلد اسم .اندکرده ورود هم یمجاز یفضا نیگذشته به ا ۀده یها در طحکومت
 ،مقاومت کند نیدر برابر قوان یحت ایقانون باشد  که کدْآن یجاو وو اظهار داشتند که به

 .باشدکننده لیتسه یابزار دیبا

                                                      
1. Tim Wu 

2. Jack Goldsmith 
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 یکد قانون فضا ایدو است: آ نیاز ا کیشده، کد کدامبا توجه به نکات مطرح ،حال
 یسنت یاسیاعمال قدرت س یبرا ییکننده و مجرالیتسه یابزار فقط ایاست  یمجاز
 است؟  هادولت

 یدیکل یعنصر ،ستمیس یمعمار. 1-1-1

 ,Lessig) است کرده نیتدو گیعمدتا  الرنس لس را کد یمبنا بر یگرمیتنظ یۀنظر

1999, p.2). ؛دارد یفن یکد مفهوم ،نترنتیا یاصل ساختار به ینگاه با گ،یلس یبرا 
 کاربهلومان  کالسیمانند ن یکه محققان علوم اجتماع یبه شکل ،«کد»از اصطالح  نیبنابرا
 .مجزاست  اند،برده

 انیم دهیچیپ یدرون ۀرابط اساس بر را یکدگذار بر یمبتن یگرمیتنظ مفهوم گیلس
 کرد. یمعرف 1ستمیس یمعمار و یاجتماع یهنجارها بازارها، حقوق، یروین چهار

 
 

 کدگذاری گری مبتنی برمدل تنظیم :1 نمودار

 گری از طریق استانداردها و شبکهتنظیم. 2

مفاهیم  ۀزیرساخت ارتباطی کامال  جدید، به انتقال مباحث در زمینمنزلۀ به ،فضای مجازی
رو، باید با جزئیات بیشتری ازاین شده است.منجر ها نیز گری به مشخصات شبکهتنظیم
 رویکردهای نظری این موضوع بحث کرد. ۀدربار

                                                      
1. Architecture 

 بازار

 ستمیس یمعمار

 یهنجارها

 یاجتماع
 جامعه

 حقوق
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 اجتماعی ـ حقوقی ۀپیشین. 2-1
به میزان بسته ،با ِاعمال ابزارهای مختلف ،تواند بر قواعد تدوینازآنجاکه دولت می

هنجارهای ثانویه در قالب استانداردهای موردپذیرش در  ،ها نظارت کندبودن آنخاص
 ای در چارچوب قانونی ایفا کنند.توانند نقش عمدهفضای مجازی می

طور خالصه به ،فوکو و شده، هارتنظران شناختهتن از صاحب دورای مثال، مفاهیم ب
 شوند.ادامه بررسی می در

سازی یا کدگذاری حقوق، فرایند تدوین و نهادینه ۀحوز ۀهارت، از فالسف .1
کند. برخالف قواعد توصیف می 1استانداردهای عمومی را در قالب هنجارهای ثانویه

 ۀگذارد، هنجارهای ثانویه نحوافراد می ۀحقوقی اولیه که وظایف یا تعهداتی را بر عهد
  .(Hart, 1997, p.94–99) کندر یا اجرای این قواعد اولیه را تنظیم میاتخاذ، تغیی

هارت این ویژگیِ هنجارها را حداقل شرایط الزم و کافی برای وجود نظام حقوقی 
شده به داند. با توجه به این تصور، هنجارهای ثانویه بر اساس استاندارهای تجربهمی

توانند با ِاعمال مدنی می ۀجامع گرانشکن. استای مثبت توسط فعاالن بازار شیوه
 ,Ibid) نظارت کنند بر قواعد تدوین ،هابودن آنبسته به میزانِ خاص ،ابزارهای مختلف

p.116). در  شدهدر قالب استانداردهای پذیرفته ،توانندرو، هنجارهای ثانویه میازاین
 ای را در چارچوب حقوقی ایفا کنند.فضای مجازی، نقش عمده

گری، در مجموعه یندهای تنظیمامدنی در فر ۀفوکو، با هدف تقویت تأثیر جامع. 2
 artنیاز به  1978در سال  Naissance de la Biopolitiqueهای تدریسی خود به نام دوره

de gouverner های خودتنظیم مستقل را در را اعالم کرد که امکان انعکاس بهتر نظام
طرز منتقدانه مفهوم نئولیبرالیسم را در فوکو به. کندمیالمنفعه فراهم های عامفعالیت

 2«مرد اقتصادی»کردن مدل بزرگ مسئلۀ کشورهای مختلف از قرن هجدهم تحلیل کرد و
ها، مفهوم در بررسی سیاست ،های اجتماعی ارزیابی کرد. فوکورا با گنجاندن سیاست3

                                                      
1. secondary norms 

2. model of the homo oeconomicus 
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کرد و راه را برای پذیرش این را ابداع  histoire’le moteur de l1مدنی  ۀتشکیل جامع
بر این اساس،  .(Ibid, p.308) دهد باز کردله که محیط اجتماعی به افراد شکل میئمس

توان گفت در نتیجه، می .(Ibid, p.312)  فوکو بر اهمیت تفکر سیاسی نوین تأکید کرد
کند؛ میهای مربوط را فراهم مدنی امکان بیان اولویت ۀجامع گرانکنشدادن که مشارکت

 دهد.نفعی حکمرانی بر فضای مجازی را تشکیل میاین رویکرد مبنای مفهوم چندذی

توان گفت که مفاهیم شبکه می ۀکردن نظریات عمومی در زمینبا خالصه
فوکو( تمایل به داشتن  و حقوقی )هارت ۀشده در فلسفهای اساسی تدوینچارچوب

تعدادی از مؤسسات، نهادها و افراد  زیرااز جوامع مختلف دارند،  2تغییرگذاران قابلقاعده
این ارزیابی به لزوم . (Weber, 2010, p. 4) گری را برعهده گیرندتوانند وظایف تنظیممی

 شود. می منجر گرییندهای تنظیمانفعان مختلف در فرگنجاندن ذی

 3همبهمتصلهای رویکرد شبکه .2-2

وضع  ۀهای مفهومی درباردکترین حقوقِی تدوینِ اندیشه در حدود ده سال پیش،
ساختارهای شبکه آغاز شد. این رویکردِ نظری به غلبه بر نقاط ضعف مفاهیم سنتی بر 

 کند.میاساس حقوقِ حاکم کمک 

گرایی ها را با جهانآن ۀهای فرادولتی را ارزیابی و رابطرائوستیاال امکانِ وجود شبکه
های تنظیم مقررات رقابتی وی همکاری فرادولتی را با بررسی حوزه رد.یابی کلیبرال ارزش

محیطی نشان داد و بر تبادل اطالعات غیررسمی میان مقامات و تنظیم مقررات زیست
ای از تعامالت صالح برای قواعد حقوقی مختص بخش از طریق ایجاد مجموعهذی

گیری دولت نهادهای تصمیمهای مختلف، که تحت کنترل مستقیم میان واحدهای دولت
ها با نیازهای تنظیم مقررات در دنیای موردنظر نیستند، تأکید کرد. حتی اگر این مثال

آمده توسط رائوستیاال، مشخصا  اذعان دستبرخط )آنالین( ارتباط نداشته باشند، نتایج به

                                                      
 بشری؛ تاریخ و جامعه با دیالکتیکی و ماتریالیستی برخورد و تحول و درک یعنی تاریخی ماتریالیسم یا تاریخی گراییماده .1

ترین قوانین بنیادین و ترینعام که است علمی تاریخی ماتریالیسم. است مارکس ۀناپذیر از فلسفتاریخی بخش جدایی ماتریالیسم

 اجتماعی، زندگی در ماتریالیسم دیالکتیکی بیانِ حقیقت در کند؛می بیان را آن دگرگونی هایراه و انسانی ۀمربوط به برگشت جامع

 .است جامعه تاریخِ برگشتِ چگونگیِ همان عبارتیبه و

2. exchangeable rule-makers 

3. Interlinked networks 
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شود. شده، به فضای مجازی نیز اعمال میهای وضعها به نفع شبکهبه تفکیک حکومت
 1«حاکمیت مجزا»به عبارت دیگر، همکاری واقعی و راه کاریابی بر اساس چارچوب 

 .(Raustiala, 2002, p.10) است

به طریق مشابه، ارزیابی ساختارهای شبکه، این نتیجه را به همراه دارد که حتی 
به خود جلب  3گراییممکن است توجه بیشتری را در نظام فرا دولت 2پایبندی به تعهدات

حال، ضعف این رویکرد به فقدان کنترل سیاسی و کمبود بااین .(Ibid, p.76کند )
 گردددموکراسی بالقوه در ارتباط با شکست در رسیدن به چارچوب حقوقی )رسمی( برمی

(13p. ,2010Weber,  ). 4ماریه اسالتر-آنه را ترین مفهوم نظری در مبحث شبکهبرجسته 
معضل »است که راهکاری برای  کردهتدوین  یجهان نینظم نوه نام در کتاب معروفش ب

صورت ها بهدهد. این شبکهارائه می« های دولتیشبکه»با اشاره به « حکمرانی
شوند، مانند نهادهایی که به دنبال سازوکارهای نسبتا  آزاد و تعاملی میان مرزها تشریح می»

ها از بردن شکافهای دولتی موفق به ازبینشبکه . «گویی به مسائل جهانی هستندپاسخ
اقتدار و  و شوند و به این ترتیب نوع جدیدی از قدرتها میطریق هماهنگی میان دولت

  .(Slaughter, 2004, p.14شود )میمشروعیت ایجاد 

های مستقل تدوین شده است؛ به فرض اسالتر مدلی است که بر اساس دولتپیش
داند که می مختلفمجزا از نهادهای  ایها را مجموعهولتعبارت دیگر این مفهوم، د

ها و موارد دیگر مربوط به خود را ها، تواناییها، انگیزههریک اختیارات، وظایف، مشوق
از لحاظ  ،های واحدبرخالف تصور حکومت ،این رویکرد .(Ibid, pp.12-13) دارند

طرز مؤثری توانند بههای ملی نمیاسالتر، حکومت ۀبه عقید الملل سنتی است.حقوق بین
قدرت »های خود و رو باید مسئولیتای بپردازند و ازاینبه تمامی مسائل در دنیای شبکه

. (Ibid, p.263) «حاکمیت واقعی را به تعداد محدودی از مقامات دولتی فراملی واگذار کنند
اذ قواعد بر سر فراملی باید در تعامالت فشرده و در تشریح و اتخ 5مقامات قانونی

                                                      
1. Disaggregated Sovereignty 

2. treaty 

3. trans-govern mentalism 

4. Anne-Marie Slaughter 

5. mandated offcials 
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های دولتی کننده برای مسائل رایج شرکت کنند. ایجاد شبکهراهکارهای هماهنگ
پیشنهاد تأسیس اسالتر  .اصالح شده است 1نگیموردحمایت اسالتر بیش از این توسط زر

دهد که امکان تحقق هماهنگی در سطح جهانی و امکان ایجاد مقام ای را میساختار شبکه
لحاظ،  این از .کندالمللی را نیز فراهم میگو برای تدوین قواعد بینپاسخجدید مسئول و 

یند تحول با لحاظ مشخصات جوامع در اها به این صورت که الف( متصل به فرشبکه
شده به سمت ، ب( هدایتاندعمومی ۀگیران در عرصهای تخصصی و تصمیمقالب گروه

 ,Senn) شوندشرح داده می اند،کز بر منافعو ج( متمر اندقواعد موردتوافق 2سازیعینی

2011, p. 101). نظران، رسد صاحبنظر میبا بررسی مبنای نظری این رویکردها، به
گیرند که امکان توجیه مناقشاتِ احتمالیِ ناشی از ها را پاسخی سازمانی درنظر میشبکه

  .(Ibid, p.103) کندها را فراهم میکردن نظاممتمایز و مستقل

 هادر شبکه ساختارهاپیچیدگی  .2-3

 ۀشدن، با ارائپذیرفته برایها ممکن است از منظر اقتصاد اجتماعی، مقامات در شبکه
گری خود آوردن به عموم مردم برای حفظ نقش تنظیمرویهای متناسب یا با مشوق

راستای  هایی از تنظیم مقررات درگری به ایجاد شبکهرقابت کنند؛ این رقابت در تنظیم
گری مقررات در داخل شبکه موجد . محیط تنظیمشودمیمنجر ساختارهای شبکه  ۀتوسع

های موجود در که در قالب نظامدرصورتی ،های ساختاری است )برای مثالپیچیدگی
شود( ای یا فرهنگی طراحی میهای متکی به جوامع منطقهالمللی یا شبکهسطح ملی و بین

ها وفصل احتمالی آنحل ۀگری و نحوپیدایش مناقشات تنظیم ۀکه با مسائلی چون نحو
نامد می« گری ترکیبیتنظیم»حقوقی این انواعِ ساختارهای پیچیده را  ۀسروکار دارد. نظری

(Lessig, op.cit, pp.87-88) .ممکن ها گری در این موقعیتهای تنظیمازآنجاکه مدل
 وان بهترین نتایج مطلوب انتخاب شود.عنترکیبی داشته باشند، باید به یماهیتاست 

 یمجاز یعرف در فضا. 3

  یاجتماع یقراردادها قیعرف از طر جادیا. 3-1

                                                      
1. Zaring 

2. concretization 
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 لیجامعه تبد یبه اعضا 1یعیطب وضع از افراد که دهدیم نشان بشر تکامل و خیتار
به مقررات  ازیو ن رندیگیشکل م یاجتماع یساختارها ،یشخص تیاند. با ظهور مالکشده

است که قبال  سقراط  2«یقرارداد اجتماع» ۀینظر یمبنا یابیارز نی. اکندیدر آن رشد م
کار بهمجازات مرگ  رفتنیخصوص علت ماندن در زندان و پذدر تونیکر به حیتوض یبرا

: کندیم فیگونه توصنیبد« پنج رساله»افالطون استدالل سقراط را در کتاب  .است برده
 ازاتیامت قبال در که است دهیرس توافق به حکومت با رایز زدیبگر آتن از دینبا یو
 .کند تیتبع حکومت اصول و نیآمده، از قواندستبه

کار به 3«اتانیلو» کیتوماس هابز در متن کالس راکرد  انیکه سقراط ب یامعامله ۀجنب
 کندیم یزندگ یعیدر وضع طب یمدن ۀجامع دولت، بدون کندیاظهار م یاست، و برده

 یبرا یفرصت گونهچیه یطیشرا نیدر چن نیبنابرا ؛شودیممنجر که به خشونت و هراس 
 لیرو، هابز خواستار تشکنیوجود ندارد. ازا ...صنعت، فرهنگ، دانش، هنر، جامعه و

 یفرد مصنوع» تواندی( است که میقرارداد اجتماع ییِالمنافع )شکل ابتدامشترک ۀیاتحاد
عهده بر را یعموم رفاه و یاجتماع نظم تیمسئول ی( خلق کند و تماماتانی)لو یدیجد
از  یرویمنافع حکومت منظم را با پ یقرارداد اجتماع (. 134p. ,2007, Murray) «ردیگ

 کند.می نیمقتدر تأم یاوامر فرمانروا

هابز را  یتئور ،یعیقانون طب یهایستگیبر شا شتریب دیبا تأک ،پس از آن، جان الک
حقوق  کهدارد  فهیالک، دولت وظ ۀداد. طبق گفت رییآن را تغ یاصالح کرد و تا حدود

 یاجتماع یهاکند. سازه تیحفظ و تقو یآزاد و یبرابر تیوضع کی عنوانبه را یعیطب
انسان از  ۀگون ریتکث یبرا ییمبنا ،یعیطب یهادستورالعمل منزلۀبه ،مانند خانواده و جامع

 یکند ولمی نیرا تأم ینظم اجتماع یهرگونه دولت لیاست. تشک یمتوال یهانسل قیطر
 ها حکومت شوداست که قرار است بر آن یکسان تیرضا ازمندین تردیدبینوع نظم  نیا
(Ibid, p.135–137).  

روسو  کردیکرد. رو یسازرا مفهوم یقرارداد اجتماع ۀیحال، ژان ژاک روسو نظرنیباا
 هاینابرابر ،یشخص تیبا ظهور مالک کهنیبر ا یمبن ،خاص الک بود ۀدیمتأثر از عق

                                                      
1. state of nature 

2. Social contract 

3. Leviathan 
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 یخطر جنگ واقع ینظرها و حتاختالف جادیباعث ا نیو ا ندیآیوجود مبه جیتدربه
را  یندیفرا نیتا چن شوندیافراد با هم متحد م ت،یوضع نی. در صورت بروز اشودیم

 (. Ibid ,pp.127-128) کنندمتوقف و از اموال خود محافظت 

جامعه منعقد شود،  یاعضا یتمام انیدر م دیبا «یقرارداد اجتماع»روسو،  گفتۀبه 
جز اتحاد ندارند.  یارو، چارهنیند؛ ازااناتوان دیجد یروهاین جادیدر ا ییتنهاافراد به رایز

محافظت از هر فرد است؛  برایدر جامعه  روهاین عیتجم یقرارداد اجتماع نیهدف از ا
اما فرد  ،کنندیاز خودشان اطاعت م فقطقبل آزادند و  ۀانداز جامعه به یاگرچه اعضا

کانت معتقد است که افراد  ب،یترت نی. به همشودیطور کامل و مطلق با جمع ادغام مبه
 نیا یمنطق لیبلکه بنا به دال کنندیدر جوامع، قانون را وضع نم یبه لحاظ زندگ ،عتا یطب

 سهیآن مقا بیدر جامعه را با معا یزندگ یایافراد مزا جه،ی. درنتدهندیکار را انجام م
 ,Weber) برندیم یشتریجامعه سود ب سیکه از تأس رسندیم جهینت نیو به ا کنندیم

2010, p.92). 

و  یاخالق ۀآن در مجموع یو ادغام اعضا یمدن ۀجامع تیکل نیب اجماع افتنی
 یشترینظر و اجماع بو مهم است؛ هرقدر اتفاق یاز مسائل اساس یکیواحد،  یاسیس
جامعه بر سر قواعد مناسب  یاعضا ۀهم رایز است ازین یکمتر «قانون» به د،یدست آبه

 دیافراد حاکم با ۀو اراد یمدن ۀکل جامع ۀال، ارادئدیطور انظر دارند. بهاتفاق یرفتار
 یاتحاد اجتماع دیمهم، با یامسئله دربارۀمختلف  دیدر صورت وجود عقا .باشد کسانی

 منحل شود.  یاسیس یبا نهادها

 تیاهم از باز یارتباط یساختارها جادیا نترنت،یبا استفاده از مفهوم روسو در ا
 فیتوص 1«مشترک دانش» را نترنتیا گیلس الرنس نه،یزم نیا در. است برخوردار یاژهیو

 گریبه عبارت د ؛حذف شود یمدن ۀاز جامع دینبا 2«بودنباز» نیسو، ا کیکرد. از 
 ۀاستفاده کنند که هم یاوهیبه ش نترنتیاز ا دیافراد با گر،ید یاز سو .شود یخصوص

 حفظ زین نترنتیا چارچوب نیقوان نییتع در دیبا« بازبودن» نیکاربران را لحاظ کنند. ا

                                                      
1. Commons of knowledge 

2. openness 
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 آن فراهم کند میرا در تنظ یمدن ۀجامع یاعضا ۀهم مشارکت امکان بیترت نیا به و شود
(Ibid, p. 98). 

 یمبنا بر. دهدینم را گرانیبر د یحکمران ۀاز افراد اجاز یبه برخ یقرارداد اجتماع
کل جامعه و بعد  از سویند درواقع اجامعه یرهبر مسئول که یافراد روسو، ینظر مفهوم

 تیجمع در دیدولت با تیحاکم جه،ی. درنتشوندیمنصوب م یاز انعقاد قرارداد اجتماع
 ۀاراد یاجرا یبرا فقطبرخالف نظر توماس هابز، در ادراک روسو، دولت  .شود دهید آن

 . کندیعنوان واسطه عمل مو به شودیم سیفرمانروا تأس

با  ی. اگر فردشودیجامعه م یاعضا یشامل تمام یروسو، قرارداد اجتماع ۀدیبه عق
 لیدل روسو، نظر به. شودیم یتلق گانهیموافق نباشد، ب یدر قرارداد اجتماع شدهانیمفاد ب

 یمدن تینهفته است که عضو تیواقع نیدر ا یاجتماع قرارداد در همه اجماعِ ضرورت
 هیمشترک را توج ۀجامع سیاعضا تأس ۀآزاد هم ۀاراد فقطاقدامِ همه است؛  نیترداوطلبانه

 ینوع یاست؛ قرارداد اجتماع نترنتیاز جامعه در ا هیکه مشابه درک اول یی. تا آنجاکندیم
 یاجتماع یاز هنجارها تیکه با تبع شودیم یکنندگان تلقشرکت انیم یسازوکار اخالق

 .(Ibid, p.93) کندیم موافقت ،یقانون یرویفقدان نرغم بهمشترک،  رشیموردپذ

اعمال  یدو اصل اساس ،یاز خود قرارداد اجتماع ریبه غ ماتیتصم ریدر مورد سا
 ۀروسو قاعد دست آید.بیشتری بهتوافق  دیتر باشد، بامهم میالف( هرقدر تصم: شودیم

 یاجامعه با قت،یحق در. دهدیم شنهادیپ موردنظر موضوع تیبه اهمرا بسته ینسب تیاکثر
 آن مؤثر یاجرا و میتصم از تیحما برای ینسب تیاکثر ،یمجاز یفضا ۀجامع یبزرگ به

 کنترل را نترنتیا عملکرد نفعانیذ از یتیاقلفقط آنجاکه درحال حاضر از. است الزم
 اتخاذشده ماتیتصم در تیمشروع به یابیدست و یریفراگ و یآگاه بهبود یبرا کنند،یم
حضور داشته باشند. ب( به  ندهایافر نیدر ا یمدن ۀجامع یاز اعضا یشتریتعداد ب دیبا
است.  ازین یموافق کمتر اتباشد، به نظر یعیسر یریگمیبه تصم ازیروسو، هرگاه ن ۀدیعق

از  یرو، تعداد کمترنیمشورت با کل جامعه ممکن نباشد؛ ازا دیشا ت،یدر صورت فور
 است.  یانجام اقدامات الزم کاف ینظرات موافق برا

 یفضا ۀقرار دارد که جامع تیواقع نیروسو در ا یاجتماع یقراردادها ۀیمشکل نظر
 ن،یبراخودجوش ساخته شود. عالوه یکه بر اساس اجتماع ستین یاجامعه ،یمجاز
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 ریناپذاجتناب یسازهیاز رو یخاص ۀدرج و شود تیرعا دیبا موجود قبل از یساختارها
 کرد. یبررس یبا مفهوم قرارداد اجتماع توانیعناصر را نم نیاست. ا

را به  یقرارداد اجتماع ینظر کردیرو 1رالز جان روسو، از پس سال 200 از شیب
 یبرابر ۀیاول تیکه در آن افراد در موقع یفرض تیاز انتزاع رساند و از وضع یسطح باالتر

است( فاصله  یقرارداد اجتماع یسنت ۀیدر نظر یعی)که متناظر با وضع طب کنندیم یزندگ
 یطبقات تیموقع(، جهل لحاظ)به  جامعه در خود گاهیکه افراد از جانیگرفت؛ و با فرض ا

 ،ستندین آگاه آن امثال و خود ضعف نقاط هوش، ها،ییتوانا و ثروت ،یاجتماع تیوضع ای
 ۀجیها نتانتخاب نیکه ا شودیافراد بر اساس اصول عدالت انجام م یهاانتخاب ن،یبنابرا

 ۀهم تیموقع دیافراد با م،یرالز، در صورت لزوم اتخاذ تصم ۀتوافق عادالنه است. به گفت
 که نندیرا برگز یو راهکارلحاظ کنند  رندیگیقرار م میآن تصم ریکه تحت تأث را یافراد
 شودیم اجرا جامعه مشترک منافع ق،یطر نیا از دانند؛یم نیترمناسب همه یبرا را آن
(Ibid, p.94).  

 رایز شوندیم یتلق یمنبع قانون معموال  قراردادها که افزود دیبودن، باکامل یبرا
که  کندیم جادیرا ا ایدوجانبه یاشخاص، دستورالعمل هنجار ایدو شخص  نیتوافق ب
استفاده از  طیکه در قالب شرا ییهاآن ژهیوقراردادها، به ،اجرا است. در عملقابل

. گرفت کمدست را آن دینبا و کنندیم فایا یمجاز یدر فضا ی، نقش مهماند2خدمات
 تیواقع در اغلب)که  نباشند برخوردار یکسانی یزناز قدرت چانه نیاگر طرف حال،نیابا
 ست؛ین یعموم یهااستیمالحظات س تیرعا ۀکنندنیتضم قرارداد مدل(، است گونهنیا

 .شود یتلق داریپا ینظام قانون دیدو طرف نبا انیقرارداد م سنتی یالگو ن،یبنابرا

  یمجاز یدر فضا عرف یهایژگیو. 3-2

 مطابقت یمجاز یفضا یازهاین با یراحتبه یسنت یرسم تیازآنجاکه قانون با ماه
خاص  ویژگیسه  نی. جوست پاولابدییم تیاهم یررسمیغ یهنجارها ۀتوسع ندارد،

 : (Wessel, 2012, p.126) کندیم برجسته را یررسمیغ یقانونگذار

                                                      
1. John Rawls 

2. Terms of service 
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 در نه که شودیم ییشامل هنجارها ویژگی نی: اندیافر بودن یررسمیغ 
 ییهاگروه ریمجامع و سا و هابلکه در شبکه ،یالمللنیب یرسم یهاسازمان

  ستند؛یبرخوردار ن یالمللنیب یحقوق تیکه از شخص شوندیم نیتدو

 هاپلماتید ای یدولت یرسم یهاندهیبه نما ویژگی نیا :عوامل بودن یررسمیغ 
عناصر ازجمله عوامل  ریسا ایها، آژانس ،یگرمیتنظ یبلکه نهادها ،کندینم نگاه

که به را  یمشابه یهاو شبکه یمدن ۀجامع ،یصنف یهاهیاتحاد ،یخصوص
 1«کیتفک»به  بیترت نیو به ا کندیم یابیتعلق ندارند ارز یدولت سنت یهاقدرت

 د.شویممنجر ها مشخص دولت

 معاهدات که پردازدیم ییهنجارها آن به یژگیو نیا: یبودن خروج یررسمیغ 
 یهادستورالعمل و ارهایمع بلکه ستندین المللنیب حقوق یسنت منابع ای یرسم
 یعموم المللنیمعمول حقوق ب ۀهستند که به حوز ییهاشاخص ایآور الزام ریغ

 تعلق ندارند.

 یحکومت طیکه در مح یسنت نیقوان انیم یاز مرزها یررسمیغ یقانونگذار جه،یدرنت
 یکه همکار ستیمعنا ن نیبه ا یررسمیغ یقانونگذار. کندیمستقل وجود دارد عبور م

 یهایژگیو شتریبه تنوع ب یهمکار گوناگونندارد، بلکه اشکال  یتیاهم گرید یالمللنیب
 ,Ibid) شودیممنجر  یسنت ریو غ یررسمیغ یهاکانال قیاز طر ژهیوبه یقانونگذار

p.127 .)خواهد  ریپذانعطاف یبر اساس هماهنگ یقانون منعطف، خروج یژگیاغلب و
 بود. 

 بر یاهیرو قیکنند که درواقع از طرمیرا مشخص  ییارهایمع یررسمیغ نیقوان
 یقانونگذارحال، نیباا .(Ibid, p.129) باشد داشته یبرتر یرسم قانون یهاهیرو
و نقش  یطرفیب دیبا یررسمیغ کردی( رو1ها غلبه کند: چالش یبر برخ دیبا یررسمیغ

هر شکل از  یبرا اری( و تنها معفیبه نفع افراد ضع ژهیوقانون را حفظ کند )به یتیحما
آوردن فراهم یبرا یریتدابباید ( 2قانون باشد.  تیبا حاکم دیبا یآزاد تیمحدود ایاجبار 

اجتناب  ایمؤثر  یهمکار جادیا یشود که ممکن است برا اندیشیده یررسمیامکان تعادل غ

                                                      
1. disaggregation 
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در  یتداوم همکار یبرا تیکنترل و مسئول یهاهیال تیو تقو یسنت یهاتیاز محدود
 ساالر الزم باشد. جوامع مردم

در مواجهه با حرکت مشخص  .است چالش نیترمهم یرسم قانون در ریانتخاب مس
خود را چه از نظر موضوعات  یالزامات رسم تواندیم قانون» ت،یرسمریبه سمت غ

 اریبس یتیواقع در یشناسجامعه نظر از تا دهد کاهش و میو چه از نظر قانون، تنظ یحقوق
 یپافشار خود اصول بر ،یداریپا تیرعا لحاظ به تواندیکه قانون مآن ای بماند، یباق ایپو
 «. مواجه شود ندهیشدن فزارانده هیحاش به خطر با و کند

 یمجاز یفضا یگرمیتنظ یهاهینظر یابیارز. 4

 میتنظ یبرا یاکنندهقانع یمبنا جادیا یبرا تالش در چندگانه ینظر یکردهایمبحث رو
 یمجاز یفضا ۀدیچیساختار پ تواندیواحد نم ینشان داده است که مفهوم یمجاز یفضا

مورد بحث  یمجاز یدر فضا یگرمیتنظ یهامدل یابیارز لیدر ذ ن،یکند؛ بنابرا حیرا تشر
 .ردیگیقرار م یو بررس

 افتهیساختار سیماتر یدگیچیپ. 4-1

نقش  یحقوق ـ یفن ـ یو اجتماع یحقوق ـ یاجتماع عناصر شد، انیطور که بهمان
 یطراح یاصل یهاعناصر  مؤلفه نیا ن،یبنابرا .کنندیم فایا یمجاز یدر فضا یمهم
 یهاشبکه به تواندیم یگرمیتنظ رقابت ن،یبراعالوه. شوندیدرنظر گرفته م یگرمیتنظ

. کندیم یبانیشبکه پشت یساختارها شتریهرچه ب ۀتوسع از جهیدرنت که شود منجر مقررات
 یهاهیو ال یبر فناور یمبتن یهاپلتفرم میتنظ شود؛یم جادیا یساختار یدگیچیپ ن،یبنابرا

 .کندیکمک م دهیچیپ یبه تکامل ساختارها یطیمحستیز

متناقض گرفتار شده است که  یهاتیاز محدود یادر شبکه یمجاز یفضا 1«نظم»
 کی رییتغ ن،یبراعالوه .گذاردیم ریعناصر مرتبط تأث ریبر سا ستمیدر آن، هر عنصر از س

 نیا ی، بر مبنایمورا. دهدیم قرار ریتأث تحت را ستمیس کل که دارد یآثار منفرد عنصر
مداخله در هر نقطه  ۀاجاز گرانمیکه به تنظ ارائه کردرا  سیماتر یدگیچیادراک، مفهوم پ

بدان معناست که  سیماتر یدگیچی. اما پ(Murray, op.cit,p.26) دادیرا م سیاز ماتر
با فرض  جه،یاست. درنت رممکنیغ سیماتر نیاز ا یاها در هر نقطهواکنش ینیبشیپ

                                                      
1. order 
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 سریان مقانونگذار یمتمم مؤثر برا نیقوان نیتدو است،یپو یساختار سیکه ماترنیا
 (. Ibid, p.237) شودیم

 گرانمیتنظ: کرد شنهادیرا پ یخاص یروش علم یمورا ،یدرک مفهوم نیبا توجه به ا
 مقررات مشمول که کنند دیتول «طیمح» رامونیپ یگرمیتنظ سیماتر از ایپو یمدل دیبا

 نیا یکه درحال حاضر وجود دارد(؛ بر مبنا یارتباط یهااز شبکه یا)ازجمله نقشه است
درون  1یهاگره ای ،یفرع یهاستمیارتباط مثبت با س جادیا یبرا یگرمیتنظ ۀمداخل مدل،
کند. متعاقبا ،  بیرا ترغ یگرمیتنظ ۀاز مداخل یبانیشده است تا پشت یطراح سیماتر
ناموفق را  یهامداخله را کنترل کنند و تالش نیبازخوردِ پس از ا دیبا کنندگانمیتنظ

 ,Ibid) ابدی شیآن افزا تیکنند تا احتمال موفق تیومثبت را تق یاصالح و بازخوردها

p.250).  

 یتنها اجرانه رسدینظر مبه باشد، پذیرهیتوج یاگر از لحاظ نظر یروش، حت نیا
 ت،یواقع نیا به توجه با. است رممکنیغ با یآن دشوار است، بلکه تحقق آن در عمل تقر

داران طرف از کیهر یهنجارها ،یمجاز یفضا کاربران تعامل یهایدگیچیپ توانینم
و عملکرد  تیبا مطالبات مربوط به آن فعال گرانمیتنظ ۀیکل یهنجار یهاآن، خواسته

 دهیچیپ اریبس یکم گرفت که ظاهرا  به ساخت مدلها را دستنامهنظام یبازارها و اجرا
اگر  یحت. کندیمشکل م اریرا بس یگرمیتنظ ۀمداخل تأثیرات ینیبشیو پ شوندیممنجر 

 یرا به منابع نهادها یادیروش مطالبات ز نیآن اجتناب کرد، ا نظمیب امدیبتوان از پ
  .(Reed, 2012, p. 220) ها را برآورده کردآن توانیم یسختکه به کندیم لیتحم گرمیتنظ

 یبخش و یچندقطب یگرمیتنظ .4-2

 باشد، یمناسب کردیرو سیماتر مفهوم رسدینظر نمبه که تیواقع نیبا وجود ا
 سیماتر سمت به ستایا یگرمیتنظ مدل از یمجاز یفضا مقررات که شد منکر توانینم
تطابق »به  ییایپو نیا .(Murray, op.cit, p.241) حال حرکت استدر ایپو یگرمیتنظ

مفهوم  علتبه  یبخش یدگیچیپ ،ی. از منظر کلشودیمنجر م 2«یادهیچیپفوق یساختار
حال، مفهوم نیباا . متقابل استوار است یوابستگ یهاشبکه ۀیبر پا رایز ،استتمرکز عدم

                                                      
1. Nodes 

2. Hyper complex structural match 
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 فیط دیبا مدل نیا رایز شود،یم یپراکندگ موجب نیهمچن( دهیچی)پ متمرکز یگرمیتنظ
 یخصوص یهاافراد و سازمان نیب زیو ن یمدن ۀجامع و دولت نیب تعامالت از یاگسترده
 ابداع «یچندقطب یگرمیتنظ» اصطالح ده،یچیپ یساختارها نیبا توجه به ا .ردیگ را دربر

 ای یاعم از دولت ،یرونیب یهاتحت نظارت کنترل یرفتار انسان« تعهد» غالبا  که شد
 .شودیم فیناخواسته توص ایمورد نظر  ،یردولتیغ

به  یریگمیتصم یندهایافر در لیدخ مختلف جوامع ،یچندقطب یگرمیتنظدر 
از  یمشترک ۀمجموع جوامع نیا یاعضا چنانچه. شوندیم لیتبد یمهم گرانکنش
مشترک داشته  یمشمشترک، خط یاعتبار میمشترک، مفاه یعلّ دیعقا ،یهنجار یباورها
 ندیسِن، فرا ۀگفت. بهکنندیاستفاده م 1«یجوامع معرفت»محققان از اصطالح  ،باشند

 ۀتوسع یاصل ندگانینماعنوان )به یفراملّ یشدن که توسط جوامع معرفتیتالیجید
 یامجموعه ای یچندقطب یساختار جادیبه ا شودیها اداره م( و شبکهیسازیجهان
 منظوربه. شودیرقابت، منجر م یدر اجرا یمثال جوامع معرفت یها، برااز شبکه رمتمرکزیغ

 شیموجب افزا زیکند و نمیشدن به بهبود روابط کمک یتالیجید ،یپراکندگ بر غلبه
  .(Senn, op.cit, p.170) شودمیمتقابل اقتصاد و جوامع  یوابستگ

که مشکالت  شودیم یناش تیواقع نیاز ا یچندقطب یگرمیتنظ یضعف مفهوم رسم
مانند  یجهان یادهی. پدشوندینم ی)با نظر نقادانه( بررس یو پراکندگ ییگراقانون کثرت

 ییگرادارد. کثرت ازیهماهنگ ن( ی)حداقل جزئ نیبه مجموعه قوان یمجاز یفضا
 افتهیتوسعه یهاتیفعال ن،ی. همچنبردیم نیآن را از ب یجهان یابیارزش دست یاریاخت

را  یکیو نقص دموکرات تیمباحث مشروع یفراملّ یهاو شبکه یتوسط جوامع معرفت
 هستند.  یاژهیکه سزاوار توجه و کنندیمطرح م

شود که میمنجر  یریگجهینت نیبه ا یچندقطب یگرمیتنظ مفهوم ن،یبا وجود ا
 یاحتمال یمسائل قانون ۀگستر کل دینبا لزوما  یمجاز یفضا در یریگمیتصم یهاتیفعال

 زیتما رسدینظر مبه ن،یبراعالوه. دهد پوشش ندیآیوجود مبه یمجاز یرا که در فضا
 .باشد مناسب نیمع الزامات و ازهاین به توجه با یعملکرد

                                                      
1. Epistemic communities 
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 یفضا در یگرمیتنظ مباحث با وجه نیممکن است به بهتر یاختالف عملکرد
 یگرمیبرحسب لزوم تنظ ر،یدرگ نیکنندگان آنالشرکت« سازمان» .باشد مرتبط یمجاز
 قیدق یو بازرس هالیفا یگذاراشتراک کهاینو  یاجتماع یهادر شبکه یخصوص میحر
 ستمیس هر جه،یمتفاوت باشد. درنت مکن استم یا نه داردنیاز ها به قانونمندشدن بسته
 را خود ییایپو و دارد را خود خاص کارکرد تیعقالن یعملکرد لحاظ از یگرمیتنظ

 دهند پوشش را یمختلف یهاطیمح است ممکن هاستمیس نیا ن،یبراعالوه .هددیم توسعه
که  تیواقع نیحال، انیابا. باشند موردنظر جوامع منافع یالگوها و هاطرح بازتاب و
 از یاحوزه هر در و شوندیم نیغالب تدو یهاند، طبق ادراکمحوربخش ینیقوان نیچن

 شودیم منجر یجهان یمجاز یفضا در یهمبستگ فقدان به معموال  هستند، اجراقابل جامعه
(Ibid, p.254).  

 2یاو شبکه 1یبیترک ی  گرمیتنظ .3-4

 به مختص یگرمیتنظ ای) زیبا کارکرد متما یچندقطب یگرمیموازات مفهوم تنظبه
 ضعف نقاط بر غلبه در یسع که است شده ساخته «یبیترک» یگرمی، مفهوم تنظ(بخش
 لیتشک «یبیترک»از انواع عناصر  دهیچیپ یهادارد. ساختار شبکه سیماتر ۀدیچیپ یساختار

 سریشبکه م یهایدگیچیپ حیتوض یرا برا «یبیترک»شده است که استفاده از مفهوم 
متناقض  یهایاز ناهمسان یبیترک  «یبیترک» ۀواژ .(Weitzenboeck, 2014, p. 62)کندیم

« هم آن /نیا هم» با بلکه ست،ین «آن ای /نیا ای» واژۀآن دو  ۀشده است که نشان فیتوص
 کرد؛ تیهدا را جامعه و قانون در دیجد یهاشیگرا دیبا چطور که دهدیاست و نشان م

 یابزار توانیم را «بیترک» ن،ی. همچناندنناهمسا یرو دو از یاختهیآم «هابیترک» ،یعنی
ابداع  یبا هدف تالش برا یحقوق یمقوالت سنت ۀمحدود درک و لیتحل به که دانست
 .(Ibid, p.65) کندیکمک م یبنداز طبقه یرفع تناقضات ناش یهاروش

 صیتشخ توانیکه نم شودیم یناش تیواقع نیاز ا یبیترک یگرمیمشکل مفهوم تنظ
 مشترک منافع( نی)همچن ای اندشبکه نیخود در ا یدنبال منافع شخص نفعانیذ ایداد آ
. ازآنجاکه منافع کنندیدنبال م ریفراگ ۀشبک هدف به یابیدست یبرا را نفعانیذ ریسا

                                                      
1. Hybrid 

2. Mesh 
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 دیعقا یابیارز یبرا یستمیس زین و یاهیرو یچارچوب به دیبا ستند،ین کسانیمربوطه 
 ستمیس دیبا ،یاساس ۀجنب نی. با توجه به ایافت یدسترس شدهانجام یهاتیشده و فعالابراز

درحال  ۀتعادل در منافع بالقو یبرقرار یبرا سازوکارهاییشود که  جادیکنترل و توازن ا
  .(Ibid, p.67) رشد فراهم کند

اقتدار را  ؛بردیم سؤال ریز را تیحاکم که است قانون یسنت ستمیس گر،ید کردیرو
دولت حاکم  ۀندیدر رأس آن قرار دارد و نما یمل قانونگذارکه  ندیبیم یدر قالب هرم

دولت  نیادیتحول بن لی( به دلمینمونه )پارادا رییتغ 1ُاست/ ون دو کِرچُف، ۀگفتاست. به
 نیگزی( جاreseau) یاکه مدل شبکه بیترت نیصورت گرفته است، به ا یامروز نیو قوان
 یمیاز آثار مدل قد یکه برخبا آن یحت ،است شده آن رأس در حکومت با یهرم مدل

 تیکه حاکم شودیم هیتوج شدهرفتهیپذ تیواقع نیبا ا رییتغ نیا. اندمانده جا به همچنان
 یاصل ۀمنزلبه گریدولت د قانونگذار ۀکه ارادنیا ؛ستینامشهود ن یتیوضع گریدولت د
( یمدن ۀجامع ،یخصوص یهابنگاه ،یالتیمختلف )ا یهاو قدرت شودینم رفتهیپذقطعی 

 تعامل داشته باشند. گریکدیبا  دیبا

بنا نهاد که در عصر  دهیعق نیرا بر ا یاشبکه ۀینظر کردیاُست/ ون دو ِکرچُف رو
مستقل  یراهکار ۀمنزلبه گریدولت د یداخل یشدن، نظم قانونیالمللنیو ب یسازیجهان
در  یدو تحول اساس ۀجیدرنت یاشبکه یگرمیتنظ به شیگرا ن،یآورد. همچننمیدوام 
اَشکال  ریبه سا شیالف( گرا ،یعنیدرنظر گرفته شده است؛  یاسیو س یانداز حقوقچشم
کاربرد مفهوم  شیکنترل و ب( افزا یابزار اصل ۀمثاببه قانون از استفاده یجابه یگرمیتنظ

 منعطف، مقررات به متمرکز تیدولت. تحول اول از اقتدار حاکم یجابه تیحاکم
 که است یندیتحول دوم شامل فرا .شودیم یمنته مذاکره اغلب و سازگار رمتمرکز،یغ

 یابیدست یبرا را یدولت ینهادها ایوابسته به دولت ریغ یاجتماع یهاگروه و عامالن انواع
 تردیدبی .(Ibid, p.69) کندیم هماهنگ نامطمئن و نامنسجم یهاطیمح در خود اهداف به
مقررات متمرکز دولت  یسنت ستمیحضور دارند و س یمجاز یدر فضا یاریبس نفعانیذ

 را تداوم بخشد. یارتباط یهادر شبکه یفناور ۀتوسع تواندیحاکم نم

                                                      
1. Ost/van de Kerchove 
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 نیکه در چن «یاشبکه» یگرمیو عمدتا  تنظ «یبیترک» یگرمیاطالق مفهوم تنظ 
به  یهر منبع قانون ینسب تیمنجر شد که اهم نشیب نیبه ا شودیاعمال م ییهاشبکه
و  تیدارد. اما هو یکنندگان( بستگ)شرکت نفعانیذ ریسا یگرمیو تنظ تیفعال تیماه

 یابیدر معرض خطر است که ضرورت ارز تیواقع نیمفهوم با ا نیا یگرمیقدرت تنظ
موردتوافق جوامع  یو درخصوص ارزش هنجارها دهدینم صیرا تشخ یگرمیتنظ یفیک
 .(Ibid, p.72) کندینم ییراهنما گونهچیه

عنوان  با یبیترک یحقوق یفضاها یایدن یسازمفهوم یبرا یمشابه کردیرو
 میرژ کی از شیارائه شده است که شامل ببِرمن  از سوی «یجهان یحقوق ییگراکثرت»

ازآنجاکه  .(Berman, 2007, p.1158) است یاجتماع ۀنیدر همان زم یقانونشبه ای یقانون
 یبیترک تیدر واقع یجهان یو نه هماهنگ نیبر سرزم ینه تقدم اقتدار مبتن رسدینظر نمبه

 یهاحفظ نظام ای جادیبا هم تداخل داشته باشند، ممکن است ا یحقوق یهابا حوزه
، سازوگارهابا  کدستاگر عامالن مربوطه  ،باشد نیگزیجا یچندگانه راه یمواز یحقوق

 .باشند سازگار یاهیرو یهاوهیش اینهادها 

در جهت حذف  دینبا «یبیترک» تیریبه مد انهیگراکثرت کردیبِرمن، رو ۀگفتبه
کند تا  یدهد و سع صیتعارض هنجارها را تشخ دیتالش کند، بلکه با «یبیترک» تیواقع

حال، نیابر آن تعارض غلبه کند. با ،یمشترک اجتماع یدادن عامالن در فضابا شرکت
 ییشناسا یبرا ییتوانا از نانیاطمعدم یعنی ،یقانون ییگرامفهوم کثرت یمشکل اصل

درخصوص اثبات  یحیصر یراهنما رایاست، ز یبه قوت خود باق ،اجراقابل نیقوان
  وجود ندارد. ییگراکثرت

 یریگجهینت

 گفت توانیم ،یمجاز یفضا یگرمیتنظ یهنجار یمالحظات مربوط به مبان یبندبا جمع
 جادیا امکان به که دهندیرا ارائه م گوناگونی یهانشیب متعدد ینظر یکردهایرو که

 یحقوق شناسانجامعه و لسوفانیف. شودیم یمنته یجهان یمجاز یفضا یبرا یچارچوب
که بتوانند آن بدون اند،کرده کمک ریتصو نیا جادیا به که است سال هزار دو از شیب

 انیب را یاجتماع قرارداد ینوع تیاهم هاآن از یاریارائه دهند؛ اما بس یاجانبهحل همهراه
 .اندکرده
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 یهاچالش اب یتا حدود کمدستکه  ینظر یکردهایرو نیدتریجد یابیدر ارز
است  شدنیهیتوج گونهنیبد یریگجهینت نیا رسدینظر مسروکار دارند، به یمجاز یفضا

که  یاو شبکه یبیترک یگرمیتنظ میمفاه زیو ن یو بخش یچندقطب یگرمیتنظ میکه مفاه
 یقانون یهستند که با انواع ابزارها یارزش ذات نیا یاست، دارا یالمللنیبر عرف ب یمبتن

 نیاما ا کنند؛یرا معلوم م تیحاکم ۀندیفزا تینفعان و اهمیذ ۀیکردن کلضرورت لحاظ
 بخشتیاساسا  رضا یاوهیبه ش یمجاز یفضا یبرا یقانون یچارچوب جادیبه ا میمفاه

 نیاز ا یبخش یْریگمیتصم یندهایاساختار فر یچگونگ رایز کنند،ینم یادیکمک ز
 .ستندین هاهینظر

 تا اندکرده تالش انیدانشگاه مفروض، ینظر میبا توجه به مشکالت مربوط به مفاه
 یجابه ،یمیکنند. فراتنظ یمباحث خاص دور نیاز ا 1تنظیمیفرا نام به یادهیپد یمعرف با
 یسع یمیفراتنظ ،یعنی کند؛یتمرکز م هاهیبر رو ن،یقوان قیرفتارها از طر زیو تجو نییتع
موجود کمک کند. از  یگرمیچارچوب تنظ لیوتحلهیارائه دهد که به تجز یروش کندیم

 یممکن برا یهاروش نییتع دربارۀرا  یسؤاالت یمیمفهوم فراتنظ ،یشناسنظر روش
ها را آن جهیو درنت کندیم جادیا یمیخودتنظ ای یاشکال مختلف مقررات دولت ۀسیمقا
 وندیپ یعموم یگذاراستیرا به موضوعات س یمیفراتنظ ت،یواقع نی. اکندیم میتنظ
 یمفهوم منزلۀبه ،یمیفراتنظ ب،یترت نیبد .کندیمسائل م نیوابسته به ا زیو آن را ن دهدیم

 یتیکه همانا نبودن در موقع شودیمشابه مواجه م میمفاه ریسا یهابا همان چالش ،ینظر
ارائه  یگرمیتنظ طیمح یاساس اتیمحتو یبرا یحیصر یهااست که بتواند دستورالعمل

 کند.
  

                                                      
1. Meta Regulation 
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A New Approach to Cyberspace Regulation 

Saeedeh Mazinanian1 

Abstract 

To a great extent, cyberspace has managed to create a new world. This online 

phenomenon contains cultural, social, economic and legal aspects. In the 

meantime, even though there have been detailed discussions about the basics 

and principles of the cyberspace framework around the world, the theoretical 

background of this phenomenon still proves fragile. Accordingly, the present 

research examines the problems arising from the normative order in 

cyberspace, namely legal tools, and the problems that arise when applying for 

this normative order in the "real" world. As a result, these problems become a 

challenge facing the process of adapting to the growing information 

technology. In fact, the existing framework, which covers national laws and 

some multilateral treaties, fails to provide us with appropriate "tools" in 

dealing with cyber-relations. One of the significant problems in overcoming 

current tensions to "apply" existing legal norms in cyberspace is that even new 

theoretical approaches do not make adequate efforts to institutionalize 

technological advances in the international system. This research intends to 

introduce and discuss the capability of implementing various legal concepts 

for regulatory processes in cyberspace, using the interdisciplinary approach - 

public law and economics. 
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