نظارت همگانی از دیدگاه جامعه شناسی
ًَیؼٌذگبى :دکتش اثشاّین تَفیك – سضب سػتوی خضائی
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مقدمه
ّذف اص تْیِ ٍ تذٍیي کتبة پیشبسٍ ،تَصیف ٍ ثشسػی «هشکض ًظبست ّوگبًی ( »)1888
شْشداسی تْشاى اػت .ثب ایي ٍجَد آًچِ دس پی هی آیذ ،ثِ ّیچ سٍ هذعی تَصیف ٍ تحلیل
توبم ٍ کوبل ایي ًْبد تبصُ تبػیغ (تبػیغ 26 :اسدیجْشت هبُ ً )1385یؼت .جَاى ثَدى
ایي ًْبد اص ػَیی ٍ هحذٍدیت صهبًی کِ ثشای تْیِ ایي کتبة دس اختیبس پظٍّشگشاى لشاس
داشتِ اػت ،اص دیگش ػَ ،پیشبپیش چٌیي ادعبیی سا ثالهَضَع هی ػبصد .پغ ،هطلت
پیشبسٍ ،جض گبهی آغبصیي ثِ ػَی شٌبخت پذیذُ هَسد ثشسػی ًوی تَاًذ ثبشذ .ثب ایي حبل،
هب اهیذٍاسین ،ثب ایي کبس ،صهیي سا ثشای پظٍّش ّبی ثعذی ّوَاس کشدُ ثبشین.
هشکض ًظبست ّوگبًی (  ،)1888ثش اػبع شعبس هحَسی «شْشًٍذ هؼئَل-هذیش پبػخگَ»
ّؼتی ٍ هششٍعیت یبفتِ اػت .ایي شعبس تشجوبى ًَعی اص هذیشیت (شْشی) اػت کِ دس
هفبّیوی ثٌیبدی چَى «حکوشاًی خَة» ٍ «هشبسکت شْشًٍذی» ثبصتبة هی یبثذ کِ
تَاهبى ،ششایط اهکبى دػتیبثی ثِ «تَػعِ پبیذاس» سا ثش هی ػبصًذّ .وبًطَس کِ هب دس فصل
ّبی ًظشی-هفَْهی (فصل  1تب ًَ )4شتبس حبضش ًشبى خَاّین داد ،دػتیبثی ثِ تَػعِ
پبیذاس – ثِ عٌَاى ثشآیٌذ حکوشاًی خَة ٍ هشبسکت شْشًٍذی – جض اص طشیك ػبصٍکبسّبی
«ًظبست» ٍ «پبػخگَیی» اهکبى پزیش ًیؼت .چشا کِ حکوشاًی خَة ،تٌْب اص طشیك ًْبدیٌِ
ػبصی «پبػخگَیی» هوکي ًیؼت ٍ ،ایي ًیض هششٍط اػت ثِ هشبسکت شْشًٍذی کِ دس
«ًظبست ّوگبًی» ًْبدیي شذُ ،اهکبى ثشٍص هؼئَالًِ هی یبثذ .ثذٍى ٍجَد احؼبػی دس هیبى
شْشًٍذاى کِ ًظبست آى ّب ثِ پبػخگَیی هذیشاى هی اًجبهذ ،دلیلی ثشای هؼئَلیت پزیشی
شْشًٍذاى ٍجَد ًذاسد .ثذٍى چٌیي احؼبػی ،شْشًٍذاى «اعتوبد عوَهی» خَد سا ًصیت
حکوشاًبى ًخَاٌّذ کشد ٍ حبضش ًیؼتٌذ «ػشهبیِ ّبی اجتوبعی» خَد سا دس اختیبس حَصُ
عوَهی ٍ دس ًتیجِ فشآیٌذ تَػعِ لشاس دٌّذ.
 ًِ ،)1888ثِ
ثب تَجِ ثِ ایي کلیت هفَْهی ،ثشسػی دسٍى ًگش هشکض ًظبست ّوگبًی (
تَصیفی دلیك ٍ ًِ ثِ تحلیلی هتیي خَاّذ اًجبهیذ .پیش ششط چٌیي تَصیف ٍ تحلیلی،
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تَجِ ثِ هتٌی اػت کِ دگشگًَی ّبی آى ،تبػیغ ایي ًْبد سا ثِ ضشٍستی غیش لبثل چشن
پَشی تجذیل کشدُ اػت.
ّوبًطَس کِ دس آغبص همذهِ آٍسدین ،ثِ ًظش هی آیذ کِ گشایش ثِ ًبحیِ ٍ هحلِ ،دس همبثل
ػبختبس هٌطمِ ای شْش تْشاى ٍ ،عولیبتی کشدى پشٍطُ «اسصیبثی تبثیش اجتوبعی» ،دس
ػطَحی هتفبٍت دس خذهت تحمك ّذف پیش گفتِ (تحَل ػبختبسی هذیشیت شْشی) ٍ دس
ساػتبی دػتیبثی ثِ تَػعِ پبیذاس تٌظین شذُ اًذ .تٌْب دس چٌیي هتٌی ٍ ،ثب تَجِ ثِ ٍجَد
»)1888
ػبصهبى ّبی ًظبستی کالػیک دس شْشداسی ،تبػیغ «هشکض ًظبست ّوگبًی (
هعٌبداس ثٌظش هی آیذ.
ثش خالف ػبصهبى ّبی عوَدی ًظبستی ،ایي هشکضً ،ظبست دسٍى ػبصهبًی سا ثب ًظبست
شْشًٍذی پیًَذ هی دّذ تب شعبس «شْشًٍذ هؼئَل-هذیش پبػخگَ» سا هتحمك ػبصد .دس
ادثیبت ًظشی ایي ًَع اص ًظبست ریل هفَْم «پبػخگَیی هَسة» ثشسػی شذُ اػت .هب ًیض دس
فصل هشثَطِ (فصل پٌجن) اص ّویي هٌظش ٍ ثش هجٌبی هذل ًظشی-هفَْهی ای کِ دس اًتْبی
فصل ّبی ًظشی (فصل یک تب چْبس) تذٍیي شذُ اػت ثِ ثشسػی ٍ تحلیل «هشکض ًظبست
ّوگبًی ( »)1888خَاّین پشداخت .ثش اػبع یبفتِ ّبی ایي فصل ،هب دس فصل پبیبًی (فصل
ششن) ثِ اسائِ ساّکبسّب ٍ پیشٌْبدات خَد خَاّین پشداخت.
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