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اختالفات»گفته میشود که در محل « مجموعه ای از موجودات»حاکمیت به 
«  فحقوق و تکالی»، «در یک جامعه مشخص»ی موجود «هویت ها»میان « متصور

.نماید« مشخص و اجرایی»هر هویت را 
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 ویت ه»میان « اختالفات متصور»گفته میشود که در محل « مجموعه ای از موجودات»حاکمیت به
.نماید« مشخص و اجرایی»هر هویت را « حقوق و تکالیف»، «در یک جامعه مشخص»ی موجود «ها

 ز جنس چرا که اوال ا: تعریف کردیم«مجموعه ای از موجودات»آن یعنی چیستیابتدا حاکمیت را به
ه خواهند یک مجموعه است و ثانیا اشیاء و برنامه های هوشمند نیز در دنیای آینده بخشی از این مجموع

س های بود، کماینکه در حال حاضر نیز بسیاری از فعالیت ها و خدمات دولتی و غیر دولتی را سروی
.فناوری اطالعات مدیریت میکنند و جزئی از حاکمیت ها شده اند
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 ویت ه»میان « اختالفات متصور»گفته میشود که در محل « مجموعه ای از موجودات»حاکمیت به
.نماید« مشخص و اجرایی»هر هویت را « حقوق و تکالیف»، «در یک جامعه مشخص»ی موجود «ها

 وجود ( القوهبالفعل یا ب)زیرا تا زمانی که اختالفی: است«محل اختالفات»حاکمیت ها محل اثرگفتیم
یم اختالفات گفت. نداشته باشد، نیاز به حاکم نداریم و اساسا مفهوم حاکمیت مصداقی پیدا نمیکند

ت، بلکه گاها زیرا گاهی اوقات ورود حاکمیت ها به موضوعی به دلیل یک اختالف بالفعل نیس: «متصور»
.قوانینی پیشگیرانه در محلی که تصور وجود اختالف دور از انتظار نیست، وضع میکنند

نقطه آغاز مدنیت
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 ویت ه»میان « اختالفات متصور»گفته میشود که در محل « مجموعه ای از موجودات»حاکمیت به
.نماید« مشخص و اجرایی»هر هویت را « حقوق و تکالیف»، «در یک جامعه مشخص»ی موجود «ها

 ت، دو زیرا میتواند میان دو ساختار دارای هوی: است«هویت ها»گفتیم محل این اختالفات اوال میان
امعه موجود در یک ج»و ثانیا این هویت ها، . انسان، یا حتی در آینده نزدیک دو شیء هوشمند باشد

د که آن زیرا هر حاکمیتی قلمرویی دار. حاکمیت را مشخص کردیمحد اثر گذارییعنی : اند«مشخص
مشخصی است که حکمش در آن نفوذ دارد( به معنای اعم از افراد و موجودات)قلمرو، همان جامعه
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 ویت ه»میان « اختالفات متصور»گفته میشود که در محل « مجموعه ای از موجودات»حاکمیت به
.نماید« مشخص و اجرایی»هر هویت را « حقوق و تکالیف»، «در یک جامعه مشخص»ی موجود «ها

 مشخص و اجرایی کردن حقوق و تکالیف هر هویت»ش یعنی کارکردهمچنین حاکمیت را به»
د زیرا قانون نویسی تحت عنوان مشخص کردنِ حقوق و وظایف هویت ها، کارکر: تعریف کردیم

م حکومت ها در محل اختالف نظر ها است؛ و اجرایی کردن این حقوق و وظایف را به آن اضافه کردی
ه باشد زیرا حاکمیتی که قانون گذاری کند اما قدرت اجرایی کردن مقررات وضع کرده خود را نداشت

.بیشتر یک حکومت انتزاعی و در اذهان است تا حاکمیت واقعی
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چه کسی قدرت مشخص و اجرایی کردن حقوق و تکالیف هر هویت را دارد؟

قدرت سخت  :

در دست گرفتن نیاز های افراد حاضر در قلمرو

قدرت نرم :

در دست داشتن اراده افراد حاضر در قلمرو
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یشن ها و سکو توجه شود طبق این تعریف قسمتی از بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد، افراد سرشناس و موثر در جامعه و حتی اپلیک
دولت یا های فضای مجازی نیز در حدی که کارکرد حاکمیت را داشته باشند داخل در مجموعه حاکمیت یک کشور خواهند بود گرچه در

.ساختار های رسمی نظام سیاسی آن کشور حضور نداشته باشند

مثال یک سلبریتی هم جزئی از حاکمیت مجازی است:

 وقتی . دتوجه ها به او جلب است می تواند حقوق و وظایف افراد را در عُرف جامعه تعریف و جهت دهی کنچون در عرصه فرهنگ سازی، یک سلبریتی
ت به آن جامعه نسب. اجتماعی می شود و عمالً به سمت اجرایی شدن هم می روداین حقوق و وظایف در اجتماع پذیرفته شد تبدیل به یک قرارداد 

رسانه ای را تعریف او موضوعات. این کمترین چیزی است که یک سلبریتی می تواند در آن موثر باشد. تمکین می کند، آن را به عنوان هنجار می پذیرد
برای همین در. اینکه چه چیزی دیده بشود؟ چه چیزی ارزش بشود؟ چه چیزی ضد ارزش بشود؟ همه این ها ابزارهای حکمرانی است: می کند

ه همین نگامواردی دیده میشود که در مقابل حاکمیت می ایستد و حاکمیت را عقب می زند؛ چرا؟ چون مقبولیت اجتماعی دارد و یکی از منابع قدرت
.مردم و مقبولیت اجتماعی داشتن است
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 رسانه نیست( صرفا)فضای مجازی!

فضای مجازی ساحت دوم زندگی است

ارتباط وجودی صاحبان پلتفرم های فضای مجازی با کاربران

اهمیت حکمرانی فضای مجازی
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محل تجمع مردم در فضای مجازی اند.

همه کاربران را به خود محتاج میکند.

شبکه های اجتماعی نقطه شکل گیری تمدن های مجازی اند.
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تولید قدرت:
تضمین حضور بین المللی<-توسعه خدمات بومی و پاسخگویی به نیاز های مردم 

مدیریت قدرت:
ران طراحی شبکه های اجتماعی برای کارب<-طراحی مدل های بومی از شبکه های اجتماعی 

.رفتار سازی میکند
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