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در سالهای اخیر ،پتانسیل اینترنت و رسانههای اجتماعی ،به عنوان عامل تغییر اجتماعی و تحولهای سیاسی ،به طور
گس��تردهای مورد بحث قرار گرفته است .دیدگاههای اولیه ،نسبت به نقش اینترنت در فعالیت و جنبشهای اجتماعی،

دیجیت��ال را به دالیلی نظیر کمکاری ،کمهزینه بودن ،عدم ارتب��اط با دنیای آفالین ،تعهد پایین ،ارتباط اندک اعضا با
یکدیگر ،تأثیر کم و یا عدم تأثیر رد میکند .در عینحال ،در تقابل با این نقدها یک س��ری تحقیقهای تجربی ش��کل
گرفتهاند که از تأثیر فعالیت برخط بر دنیای آفالین سخن گفتهاند .با توجه به پیچیدگی این مسئله ،نیاز است که تحقیقات
ن رش��تهای برای
آینده به جای موضع گرفتن در مقابل اسلکتیویس��م ،به طور جدی بر توس��عة روشهای نوآورانه و بی 
ارزیابی آن در زندگی سیاسی معاصر متمرکز شوند.

کلیدواژه :اینترنت ،فعالیت ،خوشبینی دیجیتال ،بدبینی دیجیتال ،اسلکتیویسم.
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را نقد کردهاند .یکی از نقدهای اصلی به فعالیت دیجیتال تحت عنوان اسلکتیویس��م مطرح میش��ود ،که فعالیتهای
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خوشبینانه بودند ،اما در تقابل با این دیدگاههای خوشبینانه ،دیدگاههای بدبینانه هم شکلگرفتهاند که فعالیت دیجیتال
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ارتباط��ات از طری��ق اینترن��ت و رسانههای اجتماعی نق��ش مهمی در اکث��ر جنبشهای سیاسی و
اجتماعی پیدا کرده است (گوهری مقدم و دهقانی محمدآبادی .)1390 ،به همین دلیل پژوهشهای
گستردهای ،پیرامون بررسی نقش این ابزارها در تعامل مدنی و مشارکت سیاسی انجام شده است.
طبق دیدگاههایی که به بررس��ی نقش اینترنت در جنبشهای جدید پرداختهاند ،اینترنت نهتنها
فعالیتهای آفالین سنتی را سرعت بخش��یده ،ب��ه فعالیتهای برخط جدیدی نیز شکل داده است؛
بنابرای��ن ،بی��ن  .1کنشهای مبتنی بر اینترن��ت و  .2کنشهای حمایتشده توس��ط اینترنت ،تمایز
وج��ود دارد .اولی ،فقط به خاط��ر اینترنت وجود دارد و نکتة برجس��تة آن " اعمال خالق اینترنت
در خل��ق و اص�لاح ابزارهای عمل جنبشه��ای اجتماعی" است .دومی ،اشاره ب��ه ابزارهای سنتی
جنبشه��ای اجتماعی دارد که با استفاده از اینترنت ،آسانت��ر ،سازمانیافتهتر و هماهنگتر شدهاند
( .)Van Laer & Van Aelst, 2010: 1148در سالهای اخیر ،فعالیتهای مبتنی بر اینترنت ،نسبت به
شیوههای حمایتشده توسط اینترنت بیشتر شدهاند ،آنها از ابزارهایی تشکیلشدهاند که خودشان
را ،با قدرت اثبات کردهاند (.)Cammaerts, 2015: 1027-1034
همین مس��ئله ،باعث گس��ترش دیدگاههای خوشبینانه ،نسبت به نقش اینترنت در جنبشهای
اجتماعی شده است .خوشبینی دیجیتال ،امیدوار است که ماهیت قدرت را در شبکههای دیجیتال
و نیز .ماهیت قدرت را در دنیای واقعی تغییر دهد؛ چراکه شبکههای دیجیتال بیشتر از هر زمانی با
زندگ��ی ما آمیخته شدهاند .اصل بعدی خوشبین��ی دیجیتال ،به این اشاره دارد که کاربران ارزش و
معنای فناوری را با چگونگی استفاده از آن میسازند ،برای مثال استفاده از یک بستر سرگرمی مانند
یوتیوب برای انتقال محتوای سیاسی جایگزین .بهاینترتیب ،دیدگاههای خوشبینانه ،آیندهای بهتر
و عادالنهتر را ارائه میدهند و بهعنـوان وسیلـهای بـرای دستیابی به این آینده ،کاربر عادی را قادر
به ایجاد معنا میکند (.)Joyce, 2010: 12
ام��ا دیری نپایید ک��ه در تقابل با این دیدگاهه��ای خوشبینانه ،دیدگاهه��ای بدبینانهتری رشد
کردن��د که نقش اینترنت را ،در جنبشهای اخیر زیر سؤال میبردند .این صداهای شکاک معتقدند،
تأثی��ر اینترنت ب��ر دموکراسی چندان هم خوشخیم نیس��ت ( .)Christensen, 2012: 1-23یکی از
نقدهای اصلی که کنشهای مستقر در فضای مجازی را هدف قرار داده است به عنوان کلیکتیویسم
( )clicktivismو یا اسلکتیویسم ()Slacktivismشناخته میشود .مفاهیم در هم تنیدة اسلکتیویسم/
کلیکتیویس��م ،ی��ک پاسخ انتقادی ب��ه روایتهای اولی��ه خوشبینانه ،در مورد توانای��ی اینترنت و
رسانههای اجتماعی ،در ارتقا و تش��دید مشارکت دموکراتیک و مسلح کردن شهروندان با ابزارهای
مؤثرتر برای بسیج جمعی است (.)Mazak & Stetka, 2015: 4
این مطالعه در پی این است تا دیدگاههایی که فعالیت در اینترنت را ،به عنوان اسلکتیویس��م رد
میکنن��د ،بررس��ی کرده و سپس نقدهای وارد شده به این دیدگاهه��ای بدبینانه را نیز بیان کند؛ تا از

ای��ن طریق به ارتقا دانش در زمینة استفاده از اینترن��ت و فناوریهای نوین ،در تغییرهای سیاسی و
اجتماعی کمک کند .در این مقاله ،ابتدا با بررسی چند تعریف معاصر از اسلکتیویسم شروع میکنیم
و سپس ویژگیهای آن را ارائه میدهیم .در ادامه جنبههای منفی و مثبت اسلکتیویس��م مورد بحث
قرار میگیرند و درنهایت پیامدهای آن را برای آینده تعامل سیاسی بررسی میکنیم.

تعریف اسلکتیویسم

(.)Rotman et al, 2011: 3
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(.)Christensen, 2011: 1-10
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کریس��توفرسون و دیگران ( )Kristofferson & et.al., 2014اسلکتیویس��م را انجام یک نمایش
بهنس��بت بیهزینه و پشتیبانی از یک هدف اجتماعی تعریف میکنند که به تالش جدی برای تغییر
معنیدار تمایل ندارد.
فرهنگ لغت آکسفورد ( )Oxford English Dictionaryاسلکتیویسم را اقدامهای انجامشده از
طری��ق اینترنت ،برای حمایت از ی��ک هدف اجتماعی یا سیاسی تعریف میکند ،که به نظر میرسد
به درگیری و زمان کمتری نیاز دارد.
نمونههایی از اسلکتیویس��م ،مانن��د کلیک کردن روی الیک ،برای نش��ان دادن حمایت از یک
گ��روه متمرک��ز در فیسبوک ،امضای تقاضای بـرخط ،ارسال پس��تها و ی��ا فیلمها در مورد یـک
مس��ئلـه و یـ��ا تغـییر تصویـ��ر پروفایل به رنگ سبـ��ز برای حمـایت از انتخابـ��ات جمعیتـی در
عـ��راق هس��تنـد ( .)Lee & Hsieh, 2013: 1فعالیتهای اسلکتیویس��تی ،تنها ب��ه محیط اینترنت
محدود نیس��تند و در دنیای واقع��ی هم میتوان نمونههای متعددی را از آنها مش��اهده کرد ،برای
نمونه پوشیدن دستبند صورتی برای نشان دادن حمایت از یک جریان خاص ،خرید تکهای جواهر
ب��رای کمک به یک خیریه ،پوشیدن شال به رنگ بنفش برای نش��ان دادن حمایت از یک کاندیدای
انتخاباتی .با وجود این ،انتقاد اسلکتیویس��تی معموالً مشارکت در اینترنت را هدف قرار داده است،
زیرا این رسانه شهروندان را قادر میسازد تا در اشکال بهنسبت آسان مشارکت سیاسی حضور یابند
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ف��رد ک�لارک و دوایت اوزارد )Fred Clark & Dwight Ozard( ،نخس��تین کس��انی بودند که در سال
 ،۱۹۹۵اصطالح اسلکتیویس��م را به معنایی مثبت ،برای اشاره ب��ه فعالیتهای از پایین به باالی جوانان
جه��ت تأثیرگ��ذاری بر جامع��ه در مقیاس کوچ��ک شخصی به ک��ار بردن��د (.)Chrstensen, 2011
ام��روزه ای��ن واژه ،ب��ار معنایی مثبت خ��ود را از دست داده است و به معنای منف��ی به کار میرود.
اصط�لاح اسلکتیویس��م از  slackerب��ه معن��ای سس��تکننده و  activismب��ه معنای کنش��گری
تش��کیلشده؛ بنابراین اسلکتیویس��م به معنای سستکننده کنش��گری است .اسلکتیویسم فعالیتی
تعری��ف ش��ده که با ریس��ک پایین و کمهزینه از طری��ق رسانههای اجتماعی و ه��دف آن افزایش
آگاه��ی ،ایج��اد تغییره��ا و ی��ا دادن رضایت فردی به کس��ی است که در فعالی��ت شرکت میکند.

در گفتمان عامه ،غالب ًا واژههای اسلکتیویس��م و کلیکتیویس��م یکسان در نظر گرفته میشوند و
ب��ه جای یکدیگ��ر به کار میروند ،با وجود این ،تفاوتهایی بین ای��ن دو واژه وجود دارد .کارپف
( )David A. Karpf, 2010از اصط�لاح کلیکتیویس��م ب��ه ج��ای اسلکتیویس��م استف��اده میکند.
کلیکتیویس��م ب��ه فعالیتهای اینترنتی محدود است ،در حالیکه ،اسلکتیویس��م بی��رون از اینترنت
را ه��م در بر میگی��رد ،مانند پوشیدن دستبند برای یک هدف خ��اص .در این پژوهش از اصطالح
اسلکتیویسم به جای کلیکتویسم استفاده میشود ،زیرا در ارتباطات سیاسی اصطالح رایجتری است
(.)Christensen, 2012: 3
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ادبیات مربوط به اصطالح اسلکتیویسم از سه دسته اطالعات به دست آمده است که شامل تحقیقات
آکادمی��ک ( ،)Halupka, 2014; Karpf, 2010; Rotman & et. al., 2011نوشتههای روزنامهنگاران
( )Gladwell, 2010; Morozov, 2009و فعاالن ( )White, 2010هستند.
موزوروف ( )Evgeny Morozov, 2009اسلکتیویس��م را " نوع ایدهآل فعالیت برای یک نس��ل
تنبل" مینامد .این اقدامها ،تنها باعث میشوند که مردم در مورد خودشان احس��اس خوبی داشته
باشند .در حالیکه ،تأثیر اجتماعی عمل در حد صفر است ( .)Morozov, 2009این نس��ل از فعاالن،
ای��ن توهم را دارند که گش��توگذار در وب میتواند جهان را تغییر ده��د ،بنابراین کلیک کردن را
کنش��گری در نظر میگیرند ( .)White, 2010اسلکتیویس��تها مایل نیس��تند که دستهای خود را
کثیف کنند و تالشهای الزم را برای دستیابی به اهداف انجام دهند ( .)Christensen, 2011افراد در
فضای برخط ،پیوسته از عدالت اجتماعی ،حقوق زنان ،حقوق اقلیتها ،حفاظت از محیط زیست و
 ...صحبت میکنند و بهوفور ویدئوها ،هشتگها ،رایانهها و پستهای مختلفی را در فضای مجازی
ب��ه اشتراک میگذارند ،اما حاضر نیس��تند وقت الزم را برای عم��ل بگذارند .آنها با پنهان شدن در
پشت صفحة رایانهها ،خود را کنشگر میدانند.
ی��ک نگرانی اصل��ی ،در زمینه فعالیت اسلکتیویس��تی این است که مش��ارکتکنندگان سیاسی را از
اشکال مؤثرتر فعالیت که به طور سنتی صورت میگرفتند ،دور میکند (.)White, 2010; Morozov, 2009
گزینههای کمهزینه اسلکتویسم ،باعث میشوند کسانی که تا پیش از این با تظاهرات ،اعالمیه و تحصن
دس��ت ب��ه مخالفت با دولت میزدن��د ،اکنون با عضویت در یک گروه فیسبوک��ی و یا الیک کردن یک
صفح��ه این احس��اس به آنها دست دهد که کار مؤثری در راستای تغییر جه��ان انجام دادهاند؛ بنابراین،
اشکال کمتحرکتر فعالیت را ،که امنیت بیش��تری دارند ،بجای اشک��ال متعارف و پذیرفتهشدة فعالیت،
مانن��د تظاه��رات ،مقابله با پلیس و تحصن به کار گرفته میشون��د ( .)Morozov, 2009این منتقدان ادعا
کردهان��د که بین اقدامهای مردم در جه��ان برخط و جهان آفالین شکاف عمیقی وجود دارد و این شکل
از مش��ارکت حتی ممکن است منجر به افزایش انفعال در رابطه با سیاست آفالین شود .اسلکتیویستها
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الزم نیس��ت روزهای تعطیل را صرف انجام کارهای سخت برای ساختن خانه و یا اختصاص بخش��ی از
بودجه تفریحی خود به اهداف اجتماعی بکنند .آنها حتی مجبور نیس��تند از پش��ت صفحه دستگاههای
الکترونیکی خود بلند شوند ( ،)Seay, 2014با وجود این خود را کنشگر میدانند و این احساس را دارند
که با یک کلیلک ساده توانستهاند جهان را تغییر دهند.
اسلکتیویس��م ،میتواند به کیفیت زندگی مدنی و سیاسی آسی��ب برساند ،زیرا شهروندان را از
انجام کمکهای معنیدار و مهمتر دور میکند ( .)Skoric, 2012: 77برای نمونه میتوان به فعالیت
کمپینه��ای مجازی اشاره کرد .یکی از راههایی که کمپینه��ای مجازی از فعالیت در دنیای واقعی
میکاهن��د ،ای��ن است که معموالً در این کمپینها از افراد خواسته میشود چند سنت یا چند دالر را
برای یک هدف اجتماعی اختصاص دهند .اهدای پول ،باعث میشود که آنها احس��اس کنند اقدام
مهم��ی در راستای جنبش اجتماعی انجام دادهاند و همی��ن ،تالشهای فرد را برای درگیر شدن در
فعالیته��ای مؤثرتر واقعی تضعیف میکند ( .)Morozov, 2009به همین دلیل ترس اصلی منتقدان
اسلکتیویسم این است کهموجهای حـاصل از مشارکـت با حداقـل تالش ،هزینههـای بلندمدتـی
را به حـوزة عمومـی تحمیـل کنند (.)Karpf, 2010
در ای��ن راست��ا میش��ل وای��ت ( )Micah White, 2010ب��ا طرح ای��ن نکته ک��ه " فعالیتهای
دیجیت��ال خطری برای چپ است" مدع��ی است که کلیکگرایی ،در واقع ب��ه جنبشهای سیاسی
واقع��ی آسی��ب میرساند و هواداران بالقوه را با اتکا به روشه��ای برخط دلگرم میکند .شیوههای
بازاریاب��ی برخ��ط باعث شیوع بدبینی سیاسی شدهاند و توج��ه را از جنبشهای واقع ًا رادیکال دور
کردهان��د .انفعال سیاسی ،نتیجه نهایی جایگزین کردن نقد برجس��ته سیاسی با منطق تبلیغات است
( .)White, 2010عالوه بر این اسلکتیویس��م ،نهتنها مش��ارکت در تغیی��ر واقعی را محدود میکند،
ممک��ن است به اقدامهای آینده صدمه بزند؛ چون میل مردم را برای عمل ارضا میکند ،در حالیکه
واقع�� ًا تأثیری ن��دارد ( .)Lee & Hsieh, 2013: 2به همین دلیل وای��ت ( )2010استدالل میکند که
«کلیکتیویستها به هر جنبش واقعی که لمس میکنند ،به آن صدمه میزنند ».اگر پشتیبانی نمایشی،
مانع از پش��تیبانی معنادار شود ،میتواند به طور جدی ب��ه اهداف راهبردی جنبشها آسیب برساند
( .)Jones, 2015در تقاب��ل ب��ا این دیدگاه ،عدهای به انقالب مصر و به��ار عربی اشاره میکنند و با
توجه به تأثیر شبکههای اجتماعی ،در این تجربههای تاریخی به آنها اسم انقالب توییتری و انقالب
فیسبوکی میدهند؛ اما حتی کس��انی که به نقش اینترنت در بهار عربی باور دارند ،اعتراف کردهاند
که اگر فعاالن به خیابان نمیریختند ،حسنی مبارک ،رئیسجمهور مصر ،به این زودیها از قدرتش
دست نمیکشید (.)Mutsvairo, 2016: 11
از س��وی دیگ��ر ،ای��ن ن��وع از فعالی��ت تعه��د سیاس��ی تم��ام عی��ار را بی��ان نمیکن��د
( .)Mazak & Stetka, 2014: 4اسلکتیویس��م ،ب��ه دلیل روابط اجتماع��ی ضعیفی که ایجاد میکند،
م��ورد انتق��اد قرار گرفته اس��ت .این نوع از فعالی��ت ،تمایلی به فرا رفت��ن از اعتراضهای کمخطر
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ن��دارد .همین میتواند وضعیت��ی را ایجاد کند که استفاده از فناوریه��ای ارتباطات ،توسط فعاالن
و جنبشه��ای اجتماعی ،منجر به ایجاد گروههای سیاس��ی موقتی شود که طول عمرشان کم است
( .)Dahlberg-Grundberg, 2016: 10در ای��ن زمین��ه ،مالکوم گل��دول در مقالهای برای نیویورکر،
( )The New Yorkrtب��ا بیان اینکه «ب��ا توییت کردن انقالب نمیشود» ابزارهای رسانههای دیجیتال
را ب��ا جنبشه��ای حقوق مدنی  1960مقایس��ه میکند .وی جنبشهای حقوق مدن��ی  1960را دارای
ویژگیهای��ی مانند روابط قوی افراد با یکدیگر ،فعالیت پرخطر ،کنترل سلس��لهمراتبی ،داشتن رهبری،
ساختار ،شخصیت ،اتحاد ،مدیریت حرفهای و تقس��ی م کار میداند .باوجود این ،فعالیت در رسانههای
اجتماع��ی عاری از این ویژگیهاست و معم��والً با روابط ضعیف و موقتی ،تمایل کمتر به خطر کردن،
نداشتن سلس��ل ه مرات��ب ،فاقد رهبری ،نداشتن ساختار و عدم تقس��ی م کار روشن مش��خص میشود
(.)Gladwell, 2010: 42-49
اف��رادی که در کمپینهای کلیکتیویس��تی فعالیت میکنند ،ق��درت سیاسی را با " نرخ باز کردن
پس��تالکترونیک" و یا " نرخ کلیک" میسنجند .این فعاالن ،پشت داستانهای باشکوه کمپینهای
ویروسی پنهان میشوند و آمار و ارقامی را بیان میکنند که نشان میدهند میلیونها نفر در طی بیستوچهار
ساعت طومارشان را امضا کردهاند ،این در حالی است که  80تا 90درصد به اصطالح اعضای جنبشهای
دیجیتال حتی بهندرت پس��تالکترونیکهای تبلیغاتی را باز میکنند ( .)White, 2010برخی از محققان
برای رفع این مشکل پیشنهاد کردهاند ،شما باید موفقیت خود را با تعداد افرادی که به تارنما میپیوندند
و ی��ا مطلب��ی را تأیید میکنند ،اندازهگیری نکنید ،بلکه بای��د آن را از طریق توانایی تبدیلشدن این
مشغولیتهای غیرفعال به اقدام سیاسی واقعی ،اندازهگیری کنید (.)Ricketts, 2012: 200
سازمانهایی وجود دارند ،که علیه پش��تیبانی نمایش��ی فعالیت میکنن��د و تالش میکنند رفتار
اسلکتیویس��تها را مح��دود کنند .برای مثال یونیس��ف سوئد ،کمپی��ن  likes don’t save livesرا
راهان��دازی کرد ک��ه به افراد توصیه میکرد کمکهای مالی معنیدار ،و نه فقط نش��ان دادن حمایت
از یک مس��ئله برای محافظت از کودکان در کش��ورهای در حالتوسعه ،در برابر بیماری الزم است
(.)Kristofferson & et. al., 2014: 1150

فریم��ن ،یک فعال در مس��ائل مربوط به فقر و گرسنگی است و ب��ه این نکته اشاره میکند که
ه��دف یک سازمان مرتبط با این اهداف باید س��وق دادن فعاالن به سمت تعامل عمیقتر باشد؛ این
میتوان��د شامل اهدای پول ،اختصاص زمان داوطلب و یا ه��ر گونه صدای مؤثر برای دفاع از یک
هدف خاص باشد ( .)Foreman, 2018:1995همچنین در این زمینه ،رابرتس��ون این نکته را مطرح
میکن��د که فعالیت نباید یک تجربة منفرد باشد ،فعالیت باید پرتالش ،با گفتار و با احس��اس باشد؛
بنابراین بیاید از رایانه دور شویم ،تلفن همراه را کنار بگذاریم و با دنیای واقعی ارتباط برقرار کنیم،
تا بتوانیم به حل کردن مشکلها کمک کنیم (.)Robertson, 2014
کریستوفرسون و دیگران اسلکتیویسم را پشتیبانی نمایشی میدانند و آن را در تقابل با پشتیبانی

(.)In Christensen, 2011

159
سندوس محمدی نوسودی ()153-167

نقد اسلکتیویستی فعالیتهای اینترنتی

برخی از تحقیقهای تجربی ،ادعاهای اسلکتیویسم را در بسترهای متعدد مشارکت مدنی و جنبشهای
اجتماعی مورد آزمون قرار دادهاند .شومان و کلین استدالل میکنند که شیوههای اسلکتیویستی دیجیتال،
فقط ممکن است باعث شوند که کاربران احس��اس خوبی نس��بت به خود داشته باشند و مشارکتهای
بع��دی را به ص��ورت آفالین متوقف کنند .آنها این فرض را ک��ه شیوههای دیجیتالی فعالیت با آستانة
پایین ،میتوانند مانع از مشارکتهای بعدی شوند ،در سه آزمایش مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند
که اقدامهای اسلکتیویس��تی باعث کاهش تمایل به حضور در گردهماییها و تظاهرات میشوند .دلیل
تمای��ل افراد به حضور در اقدامهای با آستانة پایین مجازی ،جلب رضایت گروه است .اعضا ،اقدامهای
جمعی برخط با آستانة پایین را ،سهمی اساسی در موفقیت گروه میدانستند .رفتارهایی که تحت عنوان
اسلکتیویسم کوچک شمرده میشوند ،نیازهایی است که به حس عضویت گروهی افراد مربوط میشود
(.)Schumann & klein, 2015: 308-322
ویت��اک و همک��اران ،اشکال رایج مش��ارکت سیاسی را ،در انتخاب��ات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۰۸ایاالتمتحده بررسی کردند .نتایج نش��ان دادند که مش��ارکت سیاس��ی ،به شکل کمتحرک
فعالی��ت ،که نی��از به منابع کمتری دارند ،بیش��تر اتفاق میافتند ،در حالیک��ه ،اقدامهای سیاسی که
نی��از به تعهد بیش��تری دارند ،کمتر مورد توجه قرار میگیرند .این نش��ان میده��د ،اگرچه جوانان
ممکن است مش��ارکت سیاسی داشته باشند ،اما میزان مش��ارکت ممکن است تا حدودی کمتأثیر و
یا بدون تأثیر باشد .رایجترین اشکال مش��ارکت عمومی ،تمایل به اطالعرسانی و مشاهدة بحث در
شبکههای اجتماعی است ،درحالیکه ،اقدامهایی که نیاز به تعهد و منابع بیشتر دارند ،مانند فعالیت
داوطلبانه ،کمتر مش��اهده میشوند .این تحقیق نش��ان داد که شهروندان جوان ،در حال تبدیلشدن
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معن��یدار تعریف میکنند .در پش��تیبانی معنیدار ،نیاز به تغییر قابلتوجه��ی در هزینه ،تالش و یا
حرکت در جهتی است که اثر ملموسی در جنبش اجتماعی بر جای بگذارد .نمونههایی از پشتیبانی
معنیدار ،شامل اهدای پول ،زمان و مهارتهای داوطلبانه هستند .این در حالی است که در پشتیبانی
نمایش��ی ،این امکان به افراد داده میشود که با تالش و یا هزینه اجتماعی اندک ،حمایت خود را از
یک هدف به خودشان و دیگران نشان دهند (.)Kristofferson et. al., 2014: 1150
کلمن و بلومر ( )Stephen Coleman & Jay G. Blumler, 2009مشکالت کمپینهای اینترنتی
را چنین خالصه میکنند:
y yشبکههای برخط از سیاست نهادی جدا شدهاند ،این بدان معناست که ممکن است آنها نتوانند
مقامات را کنترل کنند.
y yعالوه بر این ،فعالیتهای برخط گاهی اوقات ناپایدار و زودگذر هس��تند و این یعنی که آنها
هرگز در دستور کار تصمیمگیری رسمی قرار نمیگیرند.
y yسرانجام این فعالیتها ،صفاتی مخرب و نهیلیستی دارند که جدی گرفتن آنها را دشوار میکند

به اسلکتیویس��تهایی هستند که در اشکالی از فعالیت سیاسی شرکت میکنند که به آنها احساس
خوبی میدهد .همچنین ،فعالیت سیاسی در فیسبوک پیشبینیکنندة اهمیت سایر اشکال مشارکت
سیاس��ی است .یکی از مزایای فعالیتهای سیاسی با آستانة پایین ،که از طریق فیسبوک امکانپذیر
میش��ود ،ای��ن است که فرصت��ی برای تمرین مهارته��ای مدنی با حداقل تعهد و تالش هس��تند
(.)Vitak & et. al ., 2011: 107-114

نگاه مثبت به اسلکتیویسم
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علـیرغم این انتقادهـا ،که تأثیر اسلکتیویسم را در رفتـار سیاسی آفالیـن ناچیز یا منفی میشمارد
و آن را رد میکن��د ،تحقیقه��ای تجربی دنبال شواهدی برای تأثیر تعامل بر تعامل آفالین هس��تنـد
( .)Mazak & Stetka, 2015: 5حامیان اسلکتیویس��م بر این باورند که افرادی در این پشتیبانیهای
نمایش��ی شرکت مـیکنند که شانس بیشتـری برای شرکت در اشکال معنادارتـر فعالیت را ،ماننـد
اهدای پـول و وقـت ،در آینده دارند .افزایش آگاهی از یک حرکت ،به خودی خود دلیل ارزشمندی
برای پیگیری آن است (.)Seay, 2014
لی و هسیه ( )2013این مسئله را بررسی کردند که امضا یا عدم امضای یک دادخواست برخط ،چه
تأثیری بر گرایشهای آتی ،برای فعالیت در یک مؤسس��ة خیریه دارد .نتایج مطالعة آنها نش��ان میدهد
شرکتکنندگانی که یک دادخواست برخط را امضا میکنند ،بیشتر احتمال دارد که به یک مؤسسة خیریه
مرتبط کمک کنند .آنها همچنین دریافتند افرادی که این دادخواست را امضا نکردهاند ،به احتمال زیاد،
به یک حرکت نامربوط کمک میکنند؛ بنابراین قرار گرفتن در یک فعالیت برخط بر تصمیم شخص در
مورد اقدامهای مدنی بعدی تأثیر میگذارد (.)Lee & Hsien, 2013: 811-820
جونز ( )Cat Jones , 2012هنگام تجزیهوتحلیل اشتراکگذاری فیلمهای اجتماعی ،به یافتههای
مشابهی دست یافت .اگرچه اشتراکگذاری فیلم ،اسلکتیویسم تلقی میشود ،جونز دریافت که این
فعالیتها با افزایش کنش��گری مرتبط هستند .جونز به جای اینکه از دوگانه اکتیویسم /اسلکتیویسم
استفاده کند ،دریافت این مس��ئله بیش��تر وضعیتی را نشان میدهد ،که این دو بعد با یکدیگر ترکیب
میشوند.
بروئر و فاروق ( )Anita Breuer & Bilal Farooq, 2012با تجزیهوتحلیل کارزار ضد فس��اد لیمپا
نش��ان دادند ،فعالیتهای تبلیغاتی هدفمند توسط گروههای حامی الکترونیکی ،این پتانسیل را دارد که
مشارکت سیاسی افراد با سطح درگیری سیاسی پایین را افزایش دهد و میتواند به تعویض مشارکت از
برخط به آفالین ،در بین افرادی که دارای سطح باالیی از عالقه سیاسی هستند کمک کند.
استک��ا و م��ازاک به بررسی رابطه بین بیان سیاسی برخط و مش��ارکت سیاسی آفالین ،در زمینة
انتخاب��ات پارلمانی چک در سال  2013پرداختهاند .آنه��ا در پی پاسخگویی به این سؤال بودند که
آیا بین مش��ارکت سیاسی برخط در فیسبوک و مش��ارکت در اشکال سنتی مشارکت ارتباط وجود
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در همین راستا هالوپکا ( )Max Halupka, 2014با بیان اینکه کلیکتیویسم ،یک شیوة مشارکتی است
که تا حد زیادی به حاشیه رانده شده ،به ناتوانی ادبیات فعلی ،در درک کلیکگرایی پرداخته است.
به نظر وی ،در حال حاضر مفهومسازی پیش��رفته از کلیکتیویسم ،بهمثابة یک عمل سیاسی مشروع،
وجود ندارد .هالوپکا برای مفهومسازی از کلیکگرایی ،هفت بُعد کلیکتیویسم را توسعه داده است.
ب��ه نظر او این هفت ویژگی یک رویکرد سیس��تماتیک برای درک کلیکگرایی ،به عنوان یک عمل
سیاسی ،ارائه میدهند:
1 .1مستقر در اینترنت :کلیکتیویسم یک عمل سیاسی است که در یک محیط دیجیتال روی میدهد؛
2 .2ی��ک ژست تکانش��ی :کلیکگرایی پاسخی تکانش��ی به یک هدف سیاس��ی موجود است .در
حالیک��ه این عمل ممکن است بعد از مدت زمانی تأم��ل روی دهد ،از نظر نهادی خودجوش
است؛
3 .3غیر متعهد است :یک بار مصرف است و بعد از اقدام اولیه ،نیازی به تعهد بیشتر به کمپین نیست؛
4 .4نیازی به دانش تخصصی ندارد :کلیکتیویس��م عبارت است از حداقلی از مجموعه مهارتهای
الزم برای مشارکت در یک محیط دیجیتال؛
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دارد؟ نتای��ج این پژوهش ،رابطه مثبت معنادار بین مش��ارکت پاسخدهندگان در فیسبوک با عالقه
سیاسی آنها ،جس��توجوی اطالعات سیاسی و همچنین مش��ارکت در اشک��ال سنتی فعالیت در
فضای آفالین را تأیید میکند.
کارپف ( )2010با برجسته کردن نقش فعالیت دیجیتال در یک کمپین موفق ،سعی دارد ارزش
کلیکگرایی را نش��ان دهد و به کلیکتیویس��م به عنوان یک عمل سیاسی ،مش��روعیت بخش��د .او
مبارزات انتخاباتی پست الکترونیکی ( )emailرا نمونهای از کلیکتیویسم در نظر میگیرد و استدالل
میکن��د که چنین عملیاتی یک تاکتیک واحد در کارنامه راهب��ردی گروههای طرفدار است؛ از این
منظر ،کلیکتیویس��م یک فرایند مشارکتی است .کارپف نقدهای اسلکتیویستی و بدبینی به کنشگری
دیجیتال را با سه ادعا به چالش میکشد.
y yنخس��ت اینکه پس��ت الکترونیک جمعی از لح��اظ کاربردی ،معادل ارسال از طریق پس��ت به
صورت آفالین هستند ،تفاوت در نوع را نباید با تفاوت در درجه اشتباه گرفت.
y yدوم چیزی به عنوان کمپین پست الکترونیک جمعی وجود ندارد .پستهای الکترونیک جمعی،
تنها یک تاکتیک در کمپینهایی هستند که برای تأثیرگذاری بر تصمیمگیرندگان عمومی تالش
میکنند .هنگامیکه پست الکترونیک جمعی ،در بستر انتخاباتی گستردهتر قرار میگیرد بسیاری
از نگرانیهای اسلکتیویسم تحت شعاع قرار میگیرند.
y yس��وم این نگرانی که شکلهای برخط فعالی��ت میتوانند از تمایل افراد برای شرکت در اشکال
عمیقت��ر تعامل و فعالیت بکاهند ،با واقعیت تجرب��ی چگونگی استفاده گروههای مدافع از این
تاکتیک در عمل مطابقت ندارد.
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5 .5بهراحتی تکرار میشود :باید به اندازة کافی ساده باشد که توسط جمعیت زیادی تکثیر شود؛
6 .6عمل��ی انجام میشود :به صورت فردی انجام میشود و مس��تقل از مبارزات انتخاباتی است که
ایدئولوژی وسیعتری دارد و این عمل از آن حمایت میکند؛
7 .7یک موضوع سیاسی را در بر میگیرد.
علیرغم نقدهای اسلکتیویس��تی ،که سهم یکس��انی برای تمام فعالیتهای دیجیتال قائل است ،نتایج
برخی از پژوهشها نش��ان دادهاند که وزن تمام فعالیتهای مجازی با یکدیگر برابر نیست .بعضی از
این فعالیتها متضمن هزینههای بیشتری هستند ،در حالیکه ،برخی دیگر به این صورت نیستند .ون
لر و ون آلست ( )Peter Van Aelst & Jeroen Van Laer, 2010یک گونهشناسی از فعالیتهای جدید
دیجیتال��ی ارائه میدهند .گونهشناسی آنها از فعالیت دیجیتال متش��کل از دو بعد مرتبط است .در بعد
نخس��ت ،بین اقدامهایی که اینترنت حمایت میکند و اقدامه��ای مبتنی بر اینترنت تمایز وجود دارد.
بعد دوم ،تمایز بین تاکتیکهای با آستانة پایین و تاکتیکهای با آستانة باالی فعالیت را نشان میدهد.
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مبتنی بر اینترنت

حمایتشده توسط اینترنت

هکتیویسم

اشکال رادیکالتر اعتراض

حشو فرهنگی

تظاهرات فراملی

تارنماهای اعتراضی  /تارنماهای جایگزین

گردهمایی فراملی

بمب پست الکترونیک

تظاهرات اعتراضی قانونی
رفتار مصرفکننده

دادخواست برخط

با آستانة باال

با آستانة پایین

کمک مالی

شکل  .1گونهشناسی از فعالیتهای جدید دیجیتالی (ولنلروون آلست)1149 : 2010 ،
ربع یک .اقدامهای حمایتشده توسط اینترنت با آستانة پایین :تقریب ًا در همة دموکراسیهای غربی
شکله��ای سنتی اقدامهای جمعی ،مانند تظاهرات قانونی کام� ً
لا عادی شدهاند ،زیرا مردم هر
روز در آنها مشارکت میکنند .این موفقیت میتواند مربوط به آستانه پایین آنها باشد ،اینترنت
ای��ن نوع از فعالیتها را آسانتر و در دسترستر کرده است .نمونههایی از این فعالیتها شامل
کمک مالی ،رفتار مصرفکننده و تظاهرات اعتراضی قانونی هستند.
y yکم��ک مالی :اه��دای پول ،راهی برای مش��ارکت فعال است که شامل هیچ ریس��ک و تعهدی
نمیشود .اینترنت برای این نوع از فعالیت فرصتهای خوبی را مهیا کرده است.
y yرفتار مصرفکننده :اگر قصد تحریم محصولهای خاصی را دارید ،یا میخواهید محصولهای
خاصی را ،به دالیل اخالقی و سیاسی بخرید ،اینترنت در این زمینه میتواند شما را از گزینههای
موجود آگاه کند.
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y yتظاهرات اعتراضی قانونی :سازمانهای جنبش اجتماعی ،که مایل به بسیج گسترده تظاهرکنندگان
در خیابان هس��تند از اینترنت برای هماهنگی و بس��یج فعالیتها استفاده میکنند .این موضوع
به انتش��ار اطالعات ،در مورد دالیل و اهداف جنبش باز میگردد .از طریق اینترنت ،سازمانها
اطالع��ات مفصلی را در مورد زم��ان ،مکان و شاید حتی یک راهنمای عملی برای اطالعرسانی
به مردم در مورد جنبشها ارائه میدهند.
رب��ع دو .اقدامه��ای حمایتشده توسط اینترنت با آستانة باال :در ای��ن ربع ،راجع به فعالیتهایی
صحب��ت میش��ود که قبل از این رایج بودهاند ،اما آستانة بس��یار باالتری از نظر قانونی و عملی
دارن��د .این بعد به تظاهرات و جلس��ههای فراملی و اشکال مش��کلسازتر فعالیت اشاره دارد.
از جمل��ه ای��ن فعالیتها ،میتوان به تظاهرات فراملی ،جلس��ههای فرامل��ی ،تحصن و اشکال
رادیکالتر اعتراضی اشاره کرد.
y yتظاهرات فراملی :اینترنت ،نهتنها بهطور گستردهای بسیج و مشارکت در اعمال سنتی اعتراض،
مانند تظاهرات خیابانی ،در سطح ملی را آسانتر کرده است ،بلکه این تظاهرات را بهطور مؤثرتر
و سریعت��ر از طریق تالشهای ارتباطی و بس��یج به شخصیت��ی بینالمللی تبدیل کرده است .از
جمله این تظاهرات فراملی ،میتوان به قیام زاپاتیستا سال  ،1994بسیج ضد  WTOاواخر سال
 1999در سیاتل و اعتراض به جنگ عراق در تاریخ  15فوریه  2003اشاره کرد.
y yگردهمای��ی فراملی :مزایای اینترنت ،برای گردهمای��ی فراملی جنبشهای اجتماعی ،بهویژه در
م��ورد جنب��ش عدالت جهان��ی بهخوبی اثبات شده اس��ت .در این گردهماییه��ا از اینترنت و
پستالکترونیک برای تقسیمکار ،هماهنگی فعالیتها و تبادل اطالعات استفاده میشود.
y yتحص��ن و اشک��ال رادیکالتر اعتراض :اینترنت ،امکان انتش��ار سریع پیامه��ا ،راجع به زمان و
مک��ان فعالیته��ای غیرقانونی را ایجاد کرده و از این طریق امک��ان نظارت پلیس کاهش یافته
است .همچنین در حین یک رویداد اعتراضی ،اینترنت و سایر فناوریهای ارتباطات به فعاالن،
اطالعات مختلفی را در مورد نحوة مواجهه و تعامل با پلیس ارائه میدهند.
ربع س��ه .اقدامهای مبتنی بر اینترنت با آستانة پایین :در این بخش به کارهایی که صرف ًا به صورت
برخط انجام میشوند و متضمن هزینة کمتری هس��تند ،اشاره شده است که شامل دادخواست
برخط ( )Online petitionو بمب پستالکترونیک ( )Email bombهستند.
y yدادخواست برخ��ط :دادخواستهای الکترونیک��ی برخط ،گس��تردهترین فعالیتی است که در
اینترن��ت استفاده میش��ود .بین دادخواستهای برخطی که توس��ط جنبشهای اجتماعی اجرا
میشون��د و دادخواستهایی که در یک سایتهای تخصص��ی مانند  Moveon.orgمتمرکز
هس��تند ،تمایز وجود دارد .دیگر اقدامهای در این طیف شامل تغییر عکس نمایه ،آپلود عکس
و الیک کردن یک صفحه هستند.
y yبمب پس��تالکترونیک :یک شکل مخربتر از دادخواست برخط بمب پستالکترونیک است،

که شامل تعداد زیادی پس��تالکترونیک ارسالشده به حس��اب یک شخص مهم مانند وزیر و
مدیرعامل یک شرکت است .اصطالح بمب پس��تالکترونیک برای روانه کردن سیل عظیمی از
پستالکترونیکها به سمت یک سرور ،جهت مصرف منابع سرور نیز استفاده میشود.
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رب��ع چهار .اق��دام مبتنی بر اینترنت با آستانة باال :در بخش آخ��ر ،درباره کارهایی صحبت میشود
ک��ه به لط��ف اینترنت امکانپذیر شدهاند ،اما به منابعی بیش��تر از دادخواست برخط و یا ارسال
پس��تالکترونیک نیاز دارند .نمونههایی از آن شامل تارنماهای اعتراضی (،)Protest websites
تارنماهای رسانهای جایگزین ( ،)Alternative media sitesحشو فرهنگی ( )Culture jammingو
هکتیویسم ( )Culture jammingهستند.
y yتارنماهای اعتراضی :تارنماهای اعتراضی ،هدف خاصی را ترویج میکنند و پش��تیبانی ،عمدت ًا
از طریق تارنما صورت میگیرد.
y yتارنماه��ای رسانهای جایگزین :این تارنماه��ا ،فضای جدید بینالمللی برای انتش��ار دیدگاههای
جایگزین ،دربارة مبارزههای سیاسی و فرهنگی ایجاد میکنند .اینترنت کانالهای جایگزین را برای
تولید رسانهای فراهم میکند و از این طریق کانالهای رسانهای جریان اصلی را دور میزند.
 y yحش��و فرهنگی :حشو فرهنگی ،به این اشاره دارد که تبلیغات ،شرکت را از طریق تاکتیکهای
هنری تغییر میدهند.
y yهکتیویسم :سرانجام اینترنت ،همچنین فضای جدیدی را برای فعالیتهای خصمانه فراهم میکند.
اعمال هکتیویس��م شامل تقلید تارنما ،سرقت اطالعات ،خرابکاری مج��ازی ،ویروسها و کرمها
هستند.

نتیجهگیری
از س��ال  ،2000ب��ا گس��ترش وب  ،2بحثها در مورد استفاده از اینترن��ت و شبکههای اجتماعی برای
فعالیتهای اجتماعی افزایشیافتهاند .در حالیکه ،معموالً رسانههای اجتماعی به خاطر انتشار آسان و
سریع اطالعات و بسیج شهروندان تحسین شدهاند ،نگرانیهایی دربارة معنای واقعی پیامدهای این اشکال
جدید فعالیت مطرح شدهاند .در این مطالعه ،نقدهایی که تحت عنوان اسلکتیویسم فعالیت دیجیتال را رد
کردهاند ،بررسی شدند؛ سپس نقدهایی را که به این دیدگاه وارد است ،مطرح کردهایم.
علیرغ��م نقدهایی که تحت عنوان اسلکتیویس��م ،فعالیت در اینترن��ت و شبکههای اجتماعی
را ه��دف ق��رار دادهاند ،ضریب نفوذ اینترنت در جامعه معاصر و فراگیری استفاده از آن نش��ان داده
است که دیگر بهسختی میتوان جنبش��ی را یافت که این وسیله ارتباطی در آن سهمی نداشته باشد.
بخواهیم یا نخواهیم ،کنش��گری یا اکتیویسم دچار دگرگونی شده است؛ در حضور اینترنت ،اکنون
ه��ر ن��وع کنش جدی سیاس��ی و اجتماعی یک جنبه برخط پی��دا کرده و برای ت��داوم و بقا و البته
گس��ترش ،به این جنبه وابس��ته است (کیل .)1397 ،بنابراین نیاز است که سازمانهای جنبشهای
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اجتماعی و نهادهای فعال ،نقش این وسیلة ارتباطی را در فعالیتهایشان به صورت دقیق مشخص
کنن��د .باید آموزشهای الزم در زمینة استفاده از اینترنت و رسانههای اجتماعی به فعاالن داده شود،
تا از این طریق آنها بتوانند بهترین و مؤثرترین استفاده را از این وسیله ارتباطی انجام دهند.
یکی از دالیلی که فعاالن در فضای مجازی ،به اقدامهای اسلکتیویس��تی کشیده میشوند این است
که قسمت زیادی از فعاالن اینترنت ،شهروندان عادی هستند که به مدد استفاده از اینترنت و رسانههای
اجتماعی ،توانستهاند خود را کنشگر مطرح کنند .با توجه به اینکه این افراد ،تا پیش از این در بسترهای
آفالی��ن فعالیت حضور نداشتهاند ،آموزش الزم برای استفادة صحیح و مؤثر از وسایل ارتباطی را ،برای
ایجاد تغییرات اجتماعی ندیدهاند؛ به همین دلیل الزم است به آنها مهارتهای الزم برای استفاده از این
وسیل��ه نوین ارتباطی آموزش داده شود .این بدان معناست که به جای نگاه بدبینانه ،الزم است تدابیری
اندیشیده شود و انرژی و منابع انسانی بیشتری تخصیص یابد تا حرکتهایی که در فضای مجازی شکل
میگیرد ،به حرکتهای پایدار تبدیل شود و منشأ تغییرهای اجتماعی عمیق و مؤثر باشد (همان).
نتایج پژوهش حاضر نش��ان داده که مرزهای اکتیویسم و اسلکتیویسم ،بهشدت لرزان هستند و
به نظر میرسد ،اگر به جای دوگانة اکتیویس��م /اسلکتیویس��م از ترکیب این دو واژه استفاده شود و
فعالیتهایی که تحت عنوان اسلکتیویسم شناخته میشوند ،به نحوی برنامهریزی شوند ،که بتوانند
تأثیری محسوس در جهان واقعی بر جای بگذارند ،آنگاه به دیدگاه روشنتری در این زمینه میتوان
دس��ت یاف��ت .هر وسیلهای که فعاالن استفاده میکنند ،چه برخط و چه آفالین ،مزایا و معایب خود
را دارد ،این بس��ته به بس��تری است که این وسیله در آن قرار دارد؛ بنابراین نیاز است که قبل از نقد
فعالیتهای اینترنتی ،به عوامل پیش از دیجیتالی که فعالیت را ایجاد و به سمت اسلکتیوسم هدایت
میکنن��د ،نیز نگاهی داشته باشیم .برای نمونه ،بعضی از پژوهش��گران ای��ن نکته را مطرح میکنند
که قدمت اسلکتیویس��م ،به دورة پیش از رسانههای اجتماع��ی برمیگردد .پیش از شکلگیری این
شبکهها نیز ،نسل جوان تعهد کمتری نسبت به مشارکت در تغییرهای واقعی اجتماعی نشان میداد
و درگیر تفکر "همین که هس��ت" بود .واقعیت این است که بیمیلی به مش��ارکت سیاسی ،بیرغبتی
به ایجاد تغییر در رفتارهای اجتماعی نامطلوب ،یا احساس مسئولیت نکردن در قبال مسائل جامعه،
رهاورد اینترنت ،شبکههای اجتماعی یا اسلکتیویس��م نیس��ت ،بلکه خصلت نسل جدید است .باید
پذیرفت که افراد جامعه بهویژه جوانان ،روزبهروز زمان بیشتری را در فضای مجازی سپری میکنند
و تحرکهای سیاسی و اجتماعی آنان دیگر شباهت چندانی به گذشته ندارد (همان).
بررس��ی و کاوش در فعالی��ت اینترنتی ،نیاز به یک بازنگری ج��دی در پارادایمهایی دارد که با
نگاهی سنتی این نوع از فعالیت را ارزیابی میکنند ،زیرا اینترنت فضایی تازه و کام ً
ال پیچیده را برای
فعالیت ایجاد کرده است ،که قضاوت کردن در مورد نقش آن ساده نیست .تحقیقات آینده ،به جای
موضع گرفتن در مقابل اسلکتیویسم ،باید به طور جدی بر توسعة روشهای نوآورانه و بینرشتهای
برای ارزیابی آن در زندگی سیاسی معاصر متمرکز شوند (.)Skoric, 2012: 88
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