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چکیده
عاملیت نه بهصورت صرف در دست آدمیان بلکه بهصورت شبکهای بین آدمیان و غیر آدمیان ظهور پیدا
میکند .فلسفهی تکنولوژی و بهتبع فلسفهی رسانهها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است؛ تمرکز این
مقاله برروی عاملیت پلتفرم اینستاگرام است .اینکه چگونه این پلتفرم دارای کنشمندی میشود که هویّت
جهانی را بهوجود میآورد .چهار میانجیگر تکنیکی برونو التور شامل"( :ترجمه"" ،ترکیب"" ،نهانسازی
بازگشتپذیر" و "واگذاری دستورالعملها") است؛ که میتوانند ابزاری باشند برای فهم ماهیّت و
هستیشناسی پلتفرم اینستاگرام و با این چهار میانجیگر ،توصیف ،تحلیل و تبیینی از آن ارائه داد .اساس و
ماهیّت پلتفرم اینستاگرام" ،انسان" و بهصورت خاص" ،فردگرایی" است .که نزدیکترین پارادایم فکری به آن
لیبرالیسم است .در نتیجهی این تحقیق باتوجه به شاخصهایی که از اینستاگرام ،از طریق میانجیگری
تکنیکی التور بهدست میآید؛ "هویّت جهانی" در بستر پلتفرم اینستاگرام محقق میشود.
مفاهیم کلیدی :فلسفهی تکنولوژی ،فلسفهی رسانه ،هویّت جهانی ،اینستاگرام
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مقدمه
امروزه؛ فناوری اطالعات و ارتباطات ،1بهعنوان مهمترین عامل سخت افزارانه تحول و توسعه در جهان
مطرح است و دستاوردهای ناشی از آن بهگونهای با زندگی مردم عجین شده است که غفلت از آن شکافهای
گوناگونی را در جامعه بوجود میآورد .ویژگی بارز و متمایز فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت بهدیگر
فناوریها و بهویژه فناوریهای دوره صنعتی این است که این فناوریها و ظرفیتهای برآمده از آن ،الگوی
جدیدی از رفتار و ساختار اجتماعی ارائه و بهعنوان یك مدل میتواند پیوندها و روابط انسانها ،ملتها و
ادیان را باز تعریف کند( .پایا به نقل از خانیکی.)1595 ،
همانگونه که هایدگر 2نشان میدهد تکنولوژی جدید در معنای عام کلمه را نباید صرفا بهمنزلهی
مجموعهای از ابزارها فهمید ،لون نیز سعی میکند که این حقیقت را اثبات کند که تکنولوژیهای رسانهای
جدید صرفاً ابزارهایی برای انتقال پیام یا اطالعات نبود  ،بلکه آنها جهان و نحوهی هستی خود ما را در معنا
و مفهوم وجود شناختی و نه صرفاً بهمعنای جامعهشناختی و روانشناختی تغییر دادهاند .در نهایت برونو
التور 5پا را در وسط گود میگذارد و با جهانبینی خاص خود به تکنولوژیها از ابعاد متفاوت مینگرد .این
نگاه التور باعث میشود که تکنولوژیهای ارتباطی باالخص در حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات با فهمی
چندجانبه نگریسته شود.
در این مقاله نه به مانند مك لوهان 4محققان بر این اعتقاد می باشند که «رسانه پیام است»(رشیدپور،
 )1580و نه همانند دیگر منتقدین رسانهها را تنها ابزاری صرف در دست انسانها میداند .بلکه از دو سوی
به رسانهها مینگرد .و ادعای نگارندگان تنها سویهی هستیشناسی و معرفتشناسی تکنولوژی است که
راغب به تحلیل آن هستند .بعد دیگری نیز از زاویهی کاربران این رسانه وجود دارد که مقاالت و کتابهای
زیادی در مورد آن نوشته شده است.
انسانها باتوجه به میل درونی آنها بهامتداد و رهایی از اسارت تنمندی 3خود ،حسرتی ناخودآگاه و
خودآگاه را مبنی بر امتداد حواس خود در تمام کائنات در طول تاریخ پیشبردهاند .محققان در تجربههای
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شخصی خود بارها و بارها از افراد مختلف یك پارادوکس فکری مبنی بر اینکه گاه از بودن در جمع و در کنار
اقوام و آشنایان لذت میبردند و گاه از آن مینالیدند ،را مشاهده کردهاند .این پارادوکس بهوسیلهی
فناوریهای اطالعات و ارتباطات بهمعنای عام و به مدد رسانههایاجتماعی و پلتفرمهای مختلفی که وجود
دارد؛ در معنای خاص پاسخ داده شدهاست .پارادوکسی که سعدی اینگونه طرح کرده است« :هرگز وجود
حاضر غایب شنیدهای!» بهگونهای در رسانههای اجتماعی به تحقق پیوسته است .این کامیابی بهوسیلهی
عاملیت فناوری ،از یكسو ،توانمندی انسان را به رخ میکشد و از سویدیگر؛ پای مسألههای مختلفی را در
علوم انسانی میگشاید؛ چرا که تحقق جبر فناوری در راستای عاملیت انسانی صورت میگیرد .چنانکه
«فضای مجازی با ماهیّتی متفاوت از فضای فیزیکی ،ظرفیتی پویا ،جهانی و اثرگذار را به آن بخشیده است.
فضای مجازی از یك ماهیّت عددی ،تعاملی و مشارکتی ،هایپرلینك و غیرمرکزی و در عینحال متعلق به
فضایی است که همه جا حاضر و منعطف نسبت به تغییر متمایل به بینهایت میباشد( » .س .عاملی،
 )1586به زبان دیگر فضای مجازی یك شبکهی گسترده جهانی است که شبکههای مختلف رایانهای در
اندازههای متعدد و حتی رایانههای شخصی را با استفاده سختافزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای
ارتباطی بهیکدیگر وصل میکند .فناوریهای ارتباط راه دور اساس فضای مجازی را تشکیل میدهند.
(دهقان )1594 ،
عاملیّت رسانههای اجتماعی به مثابه رسانههای اجتماعی در این تحقیق بعد کلیدی است و از سویی-
دیگر؛ این انسان که بهلحاظ فلسفی بهسوی هویّتیابی در جهان پیرامون خود میگردد؛ چه مکانیزمهایی او را
بهسوی هویّت جهانی میکشاند .هویّتی که یك کالن هویّتی است و در سطح انتزاع و نظری قابلبحث است.
برای مثال :در پلتفرم اینستاگرام ،وقتی کاربر یك مفهوم خاصی را جستجو میکند ،در جستجوهای بعدی،
تمام صفحهی جستجوی این کاربر بهسمت آن مفهوم کشیده میشود؛ بهگونهای که در حالت کاذب ،اختیار با
فرد است و این کاربر است که تعیینکنندی عالیق و نیازهای خود است اما در واقع الگوریتمهای جستجوی
اینستاگرام او را به سمت همان مفهوم سوق میدهد و در درازمدت او را در قبال مفهوم جستجوشدهی اولیه
رادیکال میکند .این نوع از برجستهسازی اینستاگرام برای کاربر بهطور غیرارادی هویّتی صُلب ایجاد میکند.
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از سویدیگر ،هویّت او از موضوعی که در عالقهی اولیه است را بهسمت عمیقتر شدن در موضوع مورد نظر
میبرد .این عمق از تمرکز بر روی یك مفهوم ،کاربر را به وادیها و سطوحی از جملهی خرد ،میانه و در
نهایت جهانی میکشاند .شکلگیری و تکوین هویّت اجتماعی در جوامع نوین ،تا حد زیادی مرهون
شبکههای اجتماعی است .گسترش اینترنت خود به خلق هویّت و محیطهای جدیدی منجر شده است که
نیازمند ایجاد نظریههای جامعهشناختی و ارتباطی جدید است (انصارینصب .)1587 ،فضای مجازی
بهوسیلهی پلتفرمهای مختلف کلیشهسازی میکند ،یعنی روند مشخصی را بهنمایش میگذارد و این روند
همیشگی ،بهصورت کلیشه مدام ادامه مییابد .این بهمعنای عاملیت تکنولوژیکی است که میتواند کاربر را
تحت تاثیر قرار دهد .و نیز شرکتها  ،مؤسسات و گروههای خاصی که به صورت برنامهریزیشده ،سیاست-
گذاری تفکری و یا تجاری خود را تبلیغ و اشاعه میدهند؛ بهروند این کلیشهسازی محتوایی دامن میزند.
کلیشهسازی مجازی در ادامهی کلیشهسازی رفتاری در جهان اول 7است .لذا؛ ارتباط با آدمها گاهی در
کلیشهای از کلمات است .بهویژه در تعارفات و شروع و پایان یك ارتباط که همه حول محوری کلیشهای
میچرخد .این روند در فضای مجازی نیز وجود دارد .هم در فرم کلیشهها و هم در محتوایی که در آن
ساخته میشود .در این مقاله ،بهمطالعهی پلتفرم اینستاگرام پرداخته شدهاست؛ و ضمن توصیف ،تحلیل،
واکاوی و ابعاد مختلف فضاهای اینستاگرام ،به هویّت جهانی از طریق عاملیت تکنولوژی پرداخته میشود.
اینستاگرام پلتفرمی است همانگونه که فراز و فرودهای هویّتی در محیط پیرامون ایجاد کردهاست.
فارغ از عامیلت انسانی در هر نقطه از کرهی زمین  ،شکل و مادهی آن به قول اینیس "سوگیری" را ایجاد
میکند( .لون .)1581 ،نوع خدماتی که در آن نهفته است؛ ماهیّتی مختص بهخود را ایجاد کرده است که با-
توجه به سیاستگذاریهای رسانهای در چندین سال گذشته ،در کشورهای مختلف از جمله ایران
چالشهایی را ایجاد کرده است .فهم مبانی فلسفی فناوری رسانههای اجتماعی و تحلیل اینها در مراحل
عملیاتیتر باالخص سیاستگذاریهای رسانهای بسیار مهم است .مقاله پیش رو بهدنبال مطالعهی عاملیت
تکنولوژی( ،پلتفرم اینستاگرام) از طریق چارچوب جبرگرایانه و کلیشهساز آن درهویّت جهانی افراد است .و
بهاین سوال اصلی پاسخ داده میشود که:
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هویّت جهانی ،چگونه از طریق عاملیت تکنولوژیکی پلتفرم اینستاگرام بهوجود میآید؟
مبانینظری
سویّهی فلسفی این پژوهش از آراء "التور" گرفته شده است 6.التور با نظریهی کنشگر_شبکه 9نگاه
افراد را از عاملیّت انسان خارج میکند و عاملیت تکنولوژی را پیش میگیرد( .)2000 ،Verbeekبهگونهای
که نگاه شبکهای داشتن بهسوژه را در نظریات خود استفاده میکند .البته با این وجه که نظریه التور تعدیل
میشود و به جای عاملیت کامل به تکنولوژی ،محقّق بهسمت این نگاه پیشرفته است که این موضوع را
بهصورت طیفی مورد نظر بگیرد و جبرتکنولوژی را مورد بحث قراردهد ،چرا که ،استفاده از واژه عاملیت،
بهنوعی جان بخشیدن به اشیا محسوب میشود و پژوهش را از حالت علمی خارج میکند .ولیکن در جبر
تکنولوژیك و اجبار در راه کنشمندی عاملیت انسان در درون یك ساختار رسانهای شکّی نیست .و برای
محقّق شدن کنشمندی انسان الجرم باید از یك جبری گذر کند .در این جا جبر طیشده از درون
رسانههای اجتماعی است« .التور میخواهد از مسیر این دو جریان نامتقارن ،که میتوان مسامحتاً واقعگرایی
و برساختگرایی اجتماعی نامیدشان  ،خارج شود و رویکرد متقارنی اتخاذ کند .التور نیز یك برساخت
گراست و میگوید :واقعیّتهای علمی ساخته یا برساخته میشوند اما نه فقط بهدست انسانها و عوامل
انسانی ،بلکه توسط شبکهای ناهمجنس از عوامل انسانی و غیرانسانی .به عبارتی دیگر؛ اگر رویکرد
جامعهشناسی معرفت علمی ،برساختگرایی اجتماعی است ،رویکرد التور ساختگرایی جمعی است( .شریف
زاده)1586 ،
نظریهی کنشگر_شبکه بهجای تقسیم موجودات به انسان و غیر انسان و فروکاستن نقش و عاملیت
یکی از آنها بهدیگری ،از شبکهای ناهمجنس از کنشگران انسانی و غیر انسانی سخن میگوید که در پیوند با
هم سازههای متفاوتی از جمله؛ واقعیتهای علمی و فنّی را میسازند .نظریهی کنشگر شبکه ،تالشی است
عامدانه درجهت پایان دادن بهکاربرد واژهی "اجتماعی" در نظریهی اجتماعی و جانشینکردن واژهی پیوند
(.)1888 ،lattor
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سوال  :چرا التور می خواهد واژهی پیوند را بهجای جامعه و اجتماع بگذارد؟ آیا اینکه جامعه پیچیدهتر
از آن است که با اصطالح جامعه آن را توضیح داد؟ چرا که این مفاهیم با موجودات و عوامل انسانی گره
خورده است و غیرانسانی را نادیده میگیرد.
پاسخ :جامعه همانقدر که جامعهی انسان است ،جامعهی مصنوعات ،حیوانات و اشیا نیز هست؛ و اینها
به شکل تاریخی در هم تنیدهاند(verbeek 2003) .

التور از چشم اندازی غیرمدرن میکوشد تا به سرزمین فلسفه تکنولوژی گام بگذارد .مطابق با رهیافت
او ،فلسفهی تکنولوژی باید از همان مشکالتی بپرهیزد که فلسفه علم را تهدید میکند :مطلقسازی دوگانگی
بین آدمیان و غیر آدمیان .در فلسفهی علم این دوگانگی دو جهت بهخود میگیرد :واقع گرایی که میکوشد
تا معرفت علمی را بهعنوان چیزی فهم کند که فقط از امر غیر انسانی سرچشمه میگیرد؛ و ساختگرایی
اجتماعی ،که معرفت را به آدمیانی فرو میکاهد که آن را صورتبندی میکنند .التور ماهیّت این مشکالت را
در رابطه با تکنولوژی در مثال زیر توصیف میکند :اگر کسی با یك تفنگ بهدیگری شلیك کند_ چه کسی
شلیك می کند؟ فرد یا تفنگ؟ حامیان کنترل اسلحه میگویند« :اسلحهها مردم را میکشند» ،در حالی که
مخالفان میگویند« :مردم یکدیگر را میکشند».
موضع ماتریالیستی نخست مبتنی بر این دیدگاه است که تفنگ در نتیجهی عملکرد مؤلّفههای مادی
آن کار میکند ،که قابل تقلیل بهویژگیهای اجتماعی فرد مسلّح نیستند ،در حالی که موضع جامعهشناختی
دوم مبتنی بر این دیدگاه است که فرد مسلّح کسی است که عمل میکند و تفنگ نقشی خنثی بازی میکند
و فینفسه کاری انجام نمیدهد (التور .)1888 ،چه کسی درست میگوید؟ بی معنایی این پرسش ضرورت
اندیشیدن دربارهی تکنولوژی و در عینحال بهرسمیت شناختن درهم تنیدگی آدمیان و غیرآدمیان را مورد
تایید قرار میدهد .هیچ کسی ادعا نمیکند که تفنگ در تیراندازی هیچ نقشی ندارد و حتی کمتر از آن ادعا
میکند که تفنگ کامال مسئول است .حامیان کنترل اسلحه ادعا نمیکنند که تفنگها خودشان عمل کشتن
را انجام میدهند؛ بلکه منظور آنها این است که تفنگها بر رفتار صاحبان خود تاثیر میگذارند .مخالفان
کنترل اسلحه واقعا انکار نمیکنند که تفنگها در تیراندازیها نقش ایفا میکنند؛ منظور آنها این است که
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یك تفنگ شیوهای کارآمد برای انجام یك عمل است که ابزار دیگر نیز برای انجام آن کفایت میکند.
تفنگها و آدمیان جدا از یکدیگر نیستند ،بلکه در هم تنیدهاند (.)2003 ،verbeek
التور این درهم تنیدگی را در سطح مفهومی از طریق مفهوم "میانجیگری تکنیکی" روشن
میسازد .یك تفنگ را نباید بهمثابه تنها کنشگر در یك تیراندازی نگریست و قطعا نباید آن را بهمثابه یك
وسیلهی خنثی برای یك هدف درنظر گرفت؛ بدون یك اسلحه و یك فرد مسلح ،تیراندازی رخ نخواهد داد.
تفنگ در اینجا نقشی میانجیگرانه بازی میکند .آن صرفا یك واسطه نیست .یك شیء خنثی بین فرد
مسلح و هدف ،بلکه یك میانجیگر است که فعاالنه شیوهی تحقّق هدف را تحت تاثیر قرار میدهد( 8.همان)
روشتحقیق
رویکردی که در این تحقیق استفاده شده ،کیفی است .بهگونهای که به صورت تحلیل متن  ،محقّق به
سراغ پلتفرم اینستاگرام رفته است .و با توجه به خدمات و مادهای 10که در شکل گیری این رسانه اجتماعی
وجود دارد به تحلیل آن با استفاده از میانجیگری تکنیکی برونو التور 11خواهد پرداخت .این تحقیق با
تحلیل و مقایسهی خدمات پلتفرم اینستاگرام انجام میگیرد .تحلیل ماهیّت پلتفرم اینستاگرام و تاثیر این
ماهیّت و عاملیت تکنولوژی در هویّت جهانی کاربران ،با توجه بهنوع نگاه التور به تکنولوژی و میانجیگری
تکنیکی ،در مرحلهی اول چهار روش التور را بر روی اینستاگرام مورد تحلیل قرار میدهد .در ادامه به این
مسئله پرداخت خواهد شد که تمامی سرویسهای این پلتفرم چگونه میتواند فضای هویّتجهانی را در
کاربران خود تعریف و بازتعریف کند .مسئلهای که در اینجا مطرح است محتوای رسانهی اجتماعی و عاملیّت
فنّاوری است و تبیین ربط این دو مقوله با هم است.
در این مقاله از روش توصیفی و مراجعهی اسنادی به کتابها و گردآوری دادهها از طریق کتابخانه و
فضای مجازی و همچنین الگوبرداری از نگاه فالسفهی تکنولوژی به فناوریهای بشری و آنگاه شبیهسازی
آنها در فلسفهی رسانهها استفاده شده است .همانگونه که گفته شد اینستاگرام از زاویهی چهار تکنیك
میانجیگری التور("ترجمه"" ،ترکیب"" ،پنهانسازی بازگشتپذیر" و "واگذاری دستورالعملها") مورد
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تحلیل قرار خواهد گرفت.

این تحلیلها از سطح توصیف شروع میشود و به سطوح بسیار باالی

معرفتشناسی و هستیشناسی اینستاگرام رسوخ میکند .ابعاد متفاوت آن را شناسایی میکند؛ و سعی در
بیان آنچه که درون آن میگذرد ،دارد .و در نهایت بعد از خرد شدن و توصیف ،تحلیل و تبیین آن ،بهسراغ
تئوری پردازی پیش خواهد رفت .به به زبان دیگر؛ دادههایی که از طریق مشاهده با فیلتر میانجیگری
التوری بهدست آمده است ،تقلیل پیدا میکنند ،بعد از آن مقوله بندی میشوند ،مضامین مشابه که از آن
استخراج شده است؛ نوشته میشود و در مرحلهی بعدی به صورت انتزاعی نزدیكترین مفهوم و تئوری را به
آن مقوالت تحلیل میشود .البته پارادایم انتزاعی از روابط بین مفاهیم انتزاعی به دست آمده است .و در
نهایت آن تئوری کلی در هستی شناسی و معرفت شناسی پلتفرم اینستاگرام باتوجه به ادبیات موجود و
کتابخانهای توضیح داده میشود .بهزبان این پایاننامه ،محققان باتوجه به مشاهدات خود از پلتفرم
اینستاگرام با نوع اندیشهی التوری و میانجیگریهای تکنیکی ،سعی بر آن دارند که ابعاد متفاوت این پلتفرم
را در مرحله اول بریده بریده 12و بعد بهصورت منسجم به درون پلتفرم اینستاگرام رسوخ کند و آن مورد
تحلیل قرار دهد .اینکار بهصورت مقایسهای و تقلیدی از نوع نگاه برونو التور نسبت به غیرآدمیان بوده است؛
که این نوع نگاه توسط محققان در قالب پلتفرم اینستاگرام شبیهسازی شده است .لذا این شبیهسازی با
توجه بهویژگیهای منحصر به فردی که رسانهها دارند و ادبیاتی که این رسانهها در آنها بازنمائی میشوند،
است.
اینستاگرام
اینستاگرام یك شبکهی اجتماعی عکسمحور است که اساس کامل آن بر فرد است یعنی فردی وارد
این شبکه میشود و با فالو کردن افراد مختلف عکسها و کپشنها ،استوریها و فیلمهای کوتاه فردی که فالو
کرده است را ببیند؛ آنها را الیك کند یا حتی برای عکسها و کپشن مورد نظر کامنتی بگذارد .از
سویدیگر؛ خود کاربر نیز قادر است که استوری 15یا یك پست کامل با توجه به یك عکس را بگذارد .بخشی
دیگر نیز بهعنوان جستجو وجود دارد که کاربر میتواند در آنجا عکسها ،پستها ،و فیلمهای کوتاهی که

51

هایاجتماعیوهویّتجهانی...
رسانه 

کاربران دیگر به اشتراک گذاشتهاند را ببیند .فالو کردن و پذیرفتن آدمها کامالً اختیاری است و کاربر اگر
بخواهد میتواند که فالوورهای خود را کم یا زیاد کند در قسمت دیگر نیز بهصورت خصوصی میتواند به
فالوور خود پیام دهد و یا عکس و فیلم را برای آن بفرستد .پلتفرم اینستاگرام مانند پازل اجتماعی است که
هر کدام برای خود و برای صفحهی شخصی خود و در راستای اهداف خود ،فارغ از هیچگونه ساختاری در
حال فعالیت هستند .این ساختار شاید در کاربران وجود داشته باشد و شرایط اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی آنها را در راستای تبلیغ یا بازنمایی یك پارادایم پیش ببرد لیکن در ذات اینستاگرام در ظاهر هیچ
ساختاری وجود ندارد و اساس آن با فرد است.
عملیاتمیانجیگریالتوریاینستاگرام
ترجمهودگرگونی با توجه به جبر تکنولوژیکی اینستاگرام ابعاد متفاوتی را شامل میشود؛ که محقق
مثالهایی را برای توصیف اولیه از طریق میانجیگری التوری آورده است:
 -1فردی (کنشمند )1قصد دارد احساس خودش را مبنی بر دیدن یك منظره در همین زمان حال
برای دوستانش بفرستد .اما این امر با مانع روبرو است .با این حال این فرد میتواند با یك برنامهی
اینستاگرام (کنشمند  ،)2رابطه برقرار کند .این اینستاگرام برنامهی کنش ،کنشمند  1را میانجیگری
میکند .بر مبنای برنامهی کنش خودش ،یعنی "کارکرد" الیو گذاشتن؛ لذا یك کنشمند جدید ظهور
میکند(کنشمند  + 1کنشمند )2؛ با یك برنامهی ترجمه شدهی جدید :یعنی "الیو گذاشتن" از مناظر به-
صورت زنده تا دوستانش به همراه او در دیدن مناظر سهیم باشند.
 -2فردی (کنش مند ،)1قصد دارد ناهارش را بهرخ دوستانش بکشد اما این امر با مانع روبهرو است چرا
که نمیتواند بهصورت مستقیم به همه زنگ بزند و بگوید .بنابراین با استوری اینستاگرام (کنشمند )2ارتباط
برقرار میکند .این استوری برنامهی کنش ،کنشمند  1را میانجیگری میکند .بر مبنای کنش خودش
یعنی ایجاد عکس در استوری صفحهی شخصی که  24ساعت زنده است (کنشمند+1کنشمند .)2فرد با
یك برنامهی دگرگون شده جدید یعنی لذّت از ناهار امروز که آن را در صفحهی شخصی خود میگذارد.
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 -5فردی (کنشمند ،)1عکسی از دوران سربازی خود را دیده است و یاد این عکس او را به خاطرات
سربازی برده است .او قصد دارد این لذت را از دیدن این عکس و یادآوری این خاطره را با دیگران شریك
شود و بقیه نیز در مورد خاطره او حرف بزنند .اما این امر با مانع روبهرو است؛ چرا که جبر زمان و مکان
دوستان او را در کنار هم جمع نمیکند تا او هم خاطرهاش را بگوید و هم عکس را نشان دهد .بنابراین با
پست اینستاگرام (کنشمند )2ارتباط برقرار میکند .اینجاست که پست اینستاگرام ،کنشمند  1را
میانجیگری میکند .بر مبنای کنش خودش یعنی گذاشتن عکس در صفحهی شخصی خودش و نوشتن
خاطره بهعنوان کپشن در ذیل آن (کنشمند+ 1کنشمند .)2در اینجا برنامهی کنش در لحظه دگرگون
میشود و این عکس و کپشن تا آخر عمر ثبت میشود و در هر زمان و در هر مکانی فالوورهای آن فرد
میتوانند خاطره و عکس کنشمند  1را ببینند.
 -4فردی (کنشمند  ) 1تصمیم میگیرد که نظرش را راجع به گلی که تیم مورد عالقه اش زده است،
بیان کند اما با مانع روبهرو است چرا که پدر و مادر او فوتبالی نیستند .بنابراین با قسمت جستجوی
اینستاگرام (کنشمند )2ارتباط برقرار میکند و در آنجا اسم تیم مورد عالقهاش را جستجو میکند .در زیر
فیلم یك دقیقهای از گلی که گذاشته شده است در یك کامنتی نظر خود را برای افرادی که هوادار آن تیم
هستند و فوتبالی هستند به اشتراک میگذارد و یك قلب نیز برای تایید این گل میفرستد
(کنشمند+1کنشمند .)2در اینجا برنامهی کنش به فرستادن قلب ،الیك کردن ،کامنت گذاشتن و نیز
تحلیل نظرهای دیگران در بازنمایی واژههای اینستاگرامی دگرگون شد.
 -3فردی (کنشمند )1تصمیم دارد حس دیدن چشمهای که آب روان دارد را برای دوستش بفرستد.
او با مانع روبهرو است؛ چرا که دوستش در منطقهای بسیار دور زندگی میکند اما با ارتباط با قسمت دایرکت
اینستاگرام (کنشمند ،)2او عکسی از چشمه را میگیرد و برای دوستش از آن طریق میفرستد .بنابراین،
این دایرکت اینستاگرام برنامهی کنشمند  1را میانجیگری میکند(کنشمند+ 1کنشمند .)2با یك
برنامهی ترجمه شدهی جدید :گرفتن عکس از چشمه و فرستادن آن برای دوستش.
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مرحلهی دومترکیب دو کنشمند است؛ یعنی تنها عاملیت انسانی نیست که خود را کنشمند میداند
بلکه ترکیب دو کنشمند است که کنشمند جدید را میسازد .در مثال باال تنها فردی که ناهار خورده
نیست؛ که به همه میگوید که چه ناهاری را خورده بلکه با فردی که از ناهار خودش عکس گرفته است و
نیت او ترجمه شده است ،روبهرو هستیم .حال اینستاگرام در ترکیب عالوهبر آنکه به دو کنشمند میپردازد
بهطور مستقیم به افراد نمیگوید که قواعد و چهارچوبها را رعایت کنند و بدون اجازه وارد حریم خصوصی
دیگران و حسابهای دیگران نشوند .این حالت اینستاگرام را میتوان بهمعنای عمل اخالقی راجع به حفظ
حریم شخصی افراد در نظر گرفت و اگر تنها در مقام تئوری در نظر گرفته میشد عدهای از کاربران تخطی
میکردند .بنابراین؛ برای انجام دادن این عمل و حفظ این حریم اینستاگرام فضایی را ایجاد کرده است که
میتوان در دایرکت یك فرد را بالک کرد و سدّی را برای پیام فرستادن و نگاه کردن به پروفایلها به وجود
آورد .در اوایل برای فالو کردن افراد نیز این سوگیری وجود دارد .بنابراین انتخاب نوع فالوورها ،چه کسانی
که بتوانند کاربران را ببینند و چه کسانی که اینها بتوانند ببینند به عهدهی فرد است .با وجود خط قرمزی
که پذیرفتن فردی که درخواست فرستاده است با اختیار کاربر است.
14

از سویدیگر؛ در قسمت جستجو نیز پیشنهادهایی که اینستاگرام به افراد میدهد دارای سوگیری

است؛ چرا که با الیك کردن و جستجوی یك مفهوم مشخص ،اینستاگرام بهطور خودکار سعی در ارائه
پیشنهادهایی همسو با انتخاب قبلی میکند .یعنی اینگونه که اگر برای مثال :در قسمت سرچ 13واژهی
کوروش کبیر جستجو شود تا مدتها اینستاگرام در قسمت جستجوی خودش اطالعات و دادههایی از
کاربران دیگر که در این زمینه ،پستی گذاشتهاند را برای کاربر میفرستد؛ بهگونهای که در اینجا مفهومی
همانند "توهم آزادی" معنا مییابد یعنی فردی آزاد ولیکن در جبر انتخاب اول خودش بهطور ناخودآگاه و
خودآگاه چرخ میخورد.
بعد سوم التور "پنهانسازی برگشتپذیر" است .ارتباط پنهان شدهی بین آدمیان و غیرآدمیان است
که همانند بدن انسان که تا وقتی به درد نیاید به آن نقطه توجه نمیکنیم .شبکه اینستاگرام در ذیل
اینترنت در جاهایی که تحتپوشش اینترنت نیست بهطور کلی دیده میشود وگرنه کارکردی که دارد در
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حالت معمولی قابل دیدن نیست .وقتی فیلترینگ صفحات متفاوت صورت میگیرد ،آنوقت است که بهوجود
این صفحات پی میبریم .دستگاه گوشی همراه ،تبلت و لپ تاپ جزو زیرساختهای شبکهی پلتفرم
اینستاگرام است که جزو کارکردهای پنهان آن است .وقتی به گذشتۀ اینستاگرام مینگریم و اجزایی که کنار
آن چیده شدهاند ،با چندین عنصر روبهرو میشویم" .عکس" محوریترین موضوع در اینستاگرام است ،حجم
بسیار زیاد داده ،در قالب طراحیهای گرافیکی در عکسها ،برشهای فیلمها و یا حتی فیلمهایی که با هدف
انتشار اینستاگرام گرفته شده است.
با وجوداین؛ ذات اینستاگرام نه به اجزای بسیار عجیب و غریب تکنولوژی بلکه به مفاهیم اساسی در
علوم انسانی که قرون متمادی ،محل نزاع بوده است ،برمیگردد .مفاهیمی همچون :آزادی ،عدالت ،حریم
شخصی ،حق اظهارنظر ،ابراز عقیده ،خودشکوفایی و ابراز خود که همهی اینها حول محور"فرد" قرار
میگیرد؛ فردی که آزاد است ،اختیار دارد ،می اندیشد ،عاقل است ،کنشمند است ،صالح خویش را میداند،
خطری نمیتواند او را تهدید کند ،او تعیین میکند چه کسانی به خانهاش راه بیابند و به خانه چه کسانی
برود ،سیاستگریز است ،از زیر به باال میتواند تاثیرگذار باشد ،بدون موانع سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی میتواند صدایش را ابراز کند.
چهارمین بخش تحلیل پلتفرم اینستاگرام مرحلهی "واگذاری دستورالعملها" است .اگر فردی بخواهد
که بدون اجازه فردی دیگر وارد حریم خصوصی آن شود؛ میتوان آن را بالک کرد .دستورالعملهایی که در
اینستاگرام وجود دارد ،ساده هستند؛ ساده از این نظر که فرد احساس آزادی میکند و در توهم آزادی است.
اما خط قرمزها و اعمال جبرگرایانه در الیههای زیرین آن نهفته است .بهگونهای که بتواند تداوم آن را
تضمین کند .دولتهای مختلف باتوجه به سیاستهای خود اگر قدرت بیشتری را داشته باشند به تبع،
خواستار آن هستند که این قدرت را در شبکه اینستاگرام نیز اعمال کنند .اما ظاهر آنارشیستی گونهی
اینستاگرام این حق را میگیرد  .البته این موضوع ،در موضوع گستردهتری به نام فیلترینگ میگنجد .فلذا:
فضا بهگونهای است که کاربران در شبکه روابطی که با هم دارند نظم اجتماعی در اینستاگرام را به وجود
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بیاورند .و بهجز دامنهی اختیار ،17بقیه صالح یك فرد بالک کردن است؛ و یا توانایی حذف کردن 16کامنتی
که با نظرش سازگار نیست.
دستورالعملهای پلتفرم اینستاگرام را هیچ فرد و سیاست مرکزی نمیچیند؛ بلکه این افراد هستند که
با ساختن خانهای 19که افکار ،سالیق و خود مجازی آنها بازنمائی میشود؛ بهوجود میآید .بنابراین انتخاب
پروفایل و نوشتهی "بیو" 18که در معرفی کاربر گفته میشود ،به دست خود فرد است .در بطن اینستاگرام
دستورالعمل سیاستگذاری شده و مرکزی وجود ندارد و به نوعی سیاستگریز است .اما همین ساختار ساده،
تعریف مشخصی از انسان دارد؛ تعریفی که با فردگرایی انسان عجین است .این امر در ذات و ماهیّت
اینستاگرام وجود دارد.
بحثونتیجهگیری
پلتفرم اینستاگرام فرد را با هویّت فردگرایی خود به درون ساختارش راه میدهد؛ او را محترم میشمارد
و تمام آزادیها را به او میدهد ،حقوقش را محفوظ میدارد و ابزارهایی مانند :دلیت ،20بالک ، 21اختیار فالو
کردن 22و پذیرفتن 25را به او میدهد .اما ،در عینحال در قسمت جستجو ،همین فرد آزاد ،با بستر جبری که
چیده میشود بهسمت رادیکال بودن میرود؛ چرا که دامنهی اختیار را از او میگیرد و به بهانهی عالیق و
سالیقی که خود میاندیشد؛ به او محتوا و تصویر میدهد .این پیشنهادها بیشتر در سمت و سوی الیكها و
جستجوهای اولیه کاربر است .فلذا ،رابطهی دیالکتیکی بین فردگرایی و رادیکالیسم را میتوان در ذات
اینستاگرام ،فارغ از هرگونه محتوایی مشاهده کرد .اینستاگرام فرد را در مقابل جهان مینشاند .او را از
تعاریف محلّی و ملّی به سمت هویّت جهانی سوق میدهد؛ فرد را از تمام ساختارها حذف میکند و به او
قدرت میدهد .بنابراین فرد خودش را مبری از تمام ساختارهای پیشرو ،جهانوطنی میداند .محدودیتی
برای او وجود ندارد و از آنطرف؛ کنشش براساس کنش تکنولوژیکی ترجمه شده است .اختیار و
دستورالعمل اختیاری آن در دستان کاربر است .ولیکن ترجمه و دگرگونی ،پنهان سازی ،ترکیب و
دستورالعملهای التوری در مواجهه با این موضوع فرد را تنها عامل نمیدانند و او را در درون شبکهای از
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روابط کنشمند میبینند .هویّت جهانی که در این فضا برساخت میشود ،از ذات و ماهیّت پلتفرم اینستاگرام
سرچشمه میگیرد؛ چرا که تعریف آنها از "انسان" تعریفی جهانی است.
پس یك کاربر فارغ از تمام ساختارهای پیشینی که دارد در هر زمان و مکانی بهمحض آنکه خانه خود
را در اینستاگرام ساخت؛ خود را با تعریفی مشخص میبیند  .فردی است به مثابه فرد ،اندیشمند ،عاقل،
کنشمند ،خودابرازگر ،منفعت طلب ،دارای اختیار و آزاد که تنها در تضاد منافع با دیگری به چالش میرسد.
این تضاد منافع نیز با نظم کوچکی که در دستورالعمل اینستاگرام است؛ قابل حل است .فرد خود را در
نقطهی مقابل چیزی باید تعریف کند تا بتواند هویّت خویش را در آن فضا بهگونهای بشناسد و بشناساند .از
اضطراب بیهویّتی خارج شود .ترس از رها شدگی و اضطراب نبودن را کاهش دهد.
در تعریف هویّتی با توجه به وجود پازلی صفحههای مختلف و افراد متفاوت و حتی ساختارهای
متفاوت که خود را در یك صفحه به عرصه ظهور رساندهاند به "جهان" 24و حتی میتوان نقطه مقابل خود را
کائنات و تمام هستی در نظرگرفت .اینجاست که بستر و ذائقهی افراد ،از یكسو فرد و از سویدیگر،
جهانی شدن است .جهانی شدن به معنای فشردگی زمان و مکان در تمام ابعاد بشری (اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و اقتصادی) .لذا ،این محتواها به افراد برمیگردد و با توجه به بستر این افراد ،که همانا فرهنگ،
رسوم ،مذهب ،زمان و ...است؛ محتوا متفاوت میشود .درنتیجه ،پارادوکس فردگرایی و رادیکال در عرصهی
اینستاگرام تایید میشود؛ و در ارتباط با هم و در بستر جهانی این پارادوکس خود را نشان میدهد .همچنین
ذات و ماهیّت اینستاگرام بستری را در ذائقهی جهانی کاربرانش بهوجود میآورد .ساختارها را کنار میزند و
فرد را بهمثابه فرد ،بهعنوان پارادایمهای حقیقی در نگاه به جهان پیرامون با عینك خود آنها به کرسی
مینشاند.
تعریف انسان در اینستاگرام بیش از چند فضای راحت و یك خانهی شخصی است .فضایی به وسعت
گفتمان در طول کل تاریخ بشریت را پیگیری میکند و اگر بتوان نزدیكترین پارادایم به این نوع تعریف از
انسان را نامگذاری کرد؛ غریب به یقین در دایرهی لیبرالیسم قرار میگیرد .در زیر بهصورتخالصه ،به بیان
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نظریات این پارادایم که در قالب اصول مشترک لیبرالیسم است و عناصر ماهیّتی و هستیشناسی تشکیل
دهندهی پلتفرم اینستاگرام با آن نزدیك است پرداخته میشود.
فردباوری
لیبرالیسم انسان را جوهر و سلول اساسی جامعه و منشأ تحوالت اجتماعی میداند و بر فردیت انسان
مستقل از طبقه ،دین و دولت و نژاد و ملیت تاکید دارد .فردباوری ،انسان را در مرکز توجه قرار میدهد و
کامیابی فردی را غایت اجتماعی زندگی میشمرد و معتقد است منافع فردی در نهایت به منافع جمعی
میرسد .این قرائت فلسفی با در مرکز قرار دادن فرد انسانی  ،منافع ،نیازها و غرایز وی در شکل دهی زندگی
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی غرب و از جمله شکل گیری مفهوم شهروندی نقش اساسی بازی کرده است.
(لبیبی  )1596فرد باوری لیبرالیسم صرفا به معنی ارزش نهادن به فرد نیست  ،بلکه دربردارندهی یك رشته
آرای تئوریك پیرامون انسان ،بهعنوان موجودی بیولوژیك و اجتماعی ،و تکامل تاریخی او نیز هست .در عین
حال این فرد باوری تالش میکند که به کمك تئوریهای بیولوژی ،اقتصادی و روانشناسی صحت نظریه خود
را نشان دهد( .لیدمان )1581
آزادی
که جوهر آن آزادی فردی و پذیرش حقوق فرد انسانی است .آزادی معموال به دو مفهوم آزادی منفی و
آزادی مثبت بهکار میرود .مقصود از آزادی منفی یا سلبی عبارت از :آزاد بودن از قید و بند و موانع دولتی و
سیاسی است .بهعبارتدیگر؛ آزادی قانونی است .مراد از آزادی مثبت ،آزادی دربرخورداری از حقوق مختلف
مانند :حق رشد و حق کار و غیره است (لبیبی .)1596 ،بحث لیبرالیسم قرن نوزدهم برداشتی از آزادی بود
که در دوران روشنگری شکلگرفته بود .بنا به این برداشت؛ آزادی و مالکیت خصوصی مقولههای همترازند،
اما منظور از مالکیت خصوصی تنها مالکیت اموال نیست بلکه مالکیت جسم و روح ،افکار و آراء را نیز در بر-
میگیرد.
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آزادی توانایی است موجود در هر انسان برای عمل کردن بر طبق ارادهی خاص خویش ،بیآنکه ملزم به
تن دادن الزامات دیگری جز آنچه برای آزادی دیگران ضروری است ،باشد .اینکه آزادی دادهی نخستین
موجودیت انسانی است ،باوری است که سرچشمههای گوناگون لیبرالیسم را بهیکدیگر پیوند میدهد (بوردو،
.)1569
برابری
مراد از آن این است که همه افراد انسانی آزاد و برابر آفریده شدهاند .لذا :تعلق دینی ،طبقاتی ،قومی،
جنسی و  ...نباید مزیّت و یا مانعی در راه کسب حقوق برابر انسانی افراد باشد .لیبرالیسم معتقد است :این
برابری نه در میزان ثروت و یا بهرهبرداری از امکانات و مواهب مادی درآمد یکسان همهی افراد جامعه بلکه
در ایجاد فرصت و شانس برابر برای کسب ثروت و درامد یکسان حائز اهمیّت است .برابری همچنین همراه با
این تاکید است که انسانها برای تامین حقوق و فرصت برابر است که حکومتها را بنیاد کردهاند و حکومتها
قدرت عادالنه خود را از رضایت فرمانگزارانشان بهدست میآورند (لبیبی.)1596 ،
دو اصل تعیین کنندهی عدالت از نظر "رالز":
 -1اعالم میدارد که تمام افراد جامعه تا آنجا از حق گستردهی آزادیهای اساسی برخوردارند که با
آزادیها اساسی دیگران وحدتپذیر باشد.
 -2اصل دوم حاکی از آن است که همهی افراد جامعه باید از امکانات زندگی برابر برخوردار باشند و
اختالف شرایط اجتماعی و اقتصادی نباید بیشتر از آن باشد که منافع عمومی پایمال شود (لیدمان.)1581 ،
بایستی در نظر داشت که برابری بدان معنا نیست که همه توانایی برابر  ،یا درک اخالقی برابر یا
جذابیت شخصی برابر دارند بلکه ،مراد از برابری این است که همه در برابر قانون حقوق برابر دارند و حق
دارند از آزادی مدنی برخوردار شوند .هیچ قانونی نباید به برخی امتیازات خاصی بدهد و به برخی
تبعیضهای خاصی تحمیل کند؛ قانون ،خواه یاری دهنده و حمایت کننده و خواه مجازات کننده ،باید برای
همه یکسان باشد .از دیدگاه لیبرالها غرض اصلی از حکومت ،پاسداری از آزادی و برابری و امنیت همهی
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شهروندان است .که در پلتفرم های اینستاگرام و تلگرام همانگونه که ذکر شد ،تمام سعی بر آن است که
همین عناصر لیبرالی را در بستر فیزیکی به بستر فضای دوم بکشاند (شاپیرو .)1590 ،لیبرالیسم بیگمان
فلسفه نیز هست اما بهمثابهی اصل ساماندهی روابط اجتماعی است که بهطورکامل جلوه میکند .البته
میتوان بسته به سلیقه یا اعتقاد و حتی به صورت فردی ،لیبرال بود .ولی لیبرالیسم در حوزهی اجتماع است
که معنای کامل خود را باز مییابد و بهطورعینی در روابط فرد با همنوعانش خود مینماید (بوردو.)1569 ،
لیبرالیسم تعهد به حفظ آزادی فردی و کرامت انسانی از طریق ساختاری سیاسی شامل نهادهای
دموکراتیك و منتخب ،تضمین حق مالکیت فردی ،آزادی بیان ،ارتباط و وجدان است که همگی قدرت
مشروع حاکمیت دولت را محدود می کنند (سینگمهتا .)1580 ،بهطورکلی اینستاگرام بستر کنشگری
مجازی در فضای جهانی است ،در پلتفرم اینستاگرام بهدالیل زیر بسترهای جهانی شدن و هویّت جهانی به-
وقوع میپیوندد:
 -1اکانت(صفحه) هر فرد با عنصر اصلی عکس است؛ و برای "دیدن" سوادی بهاندازهی سواد خواندن
نیاز نیست.
 -2در عکس نوشتهها 23تعداد محدودی کلمه را میتوان تایپ کرد که قابل ترجمه شدن هستند.
 -5مقابله فرد در مقابل جهان پیرامون فارغ از ابعاد محلی و جهانی.
بستر و جبر تکنولوژیك اینستاگرام ،فضای "هویّت جهانی" را ترسیم میکند .این امر در پلتفرم
اینستاگرام چیزی نیست جز تعریف "انسان" از نگاه اینستاگرام  ،که فضای کامال منحصر به فردی را شکل
میدهد.
لیبرالیسم میگوید که هر انسان بالغ و دارای شعور عادی که نه توسط قوانین خارجی مورد اجبار قرار
میگیرد و نه پیش داوریها یا موانع دیگر مانعش میشوند ،کامال قادر است ،در کلیهی امور ،بهترین تصمیم
را برای خود اتخاذ کند .بنا به چنین درکی  ،انسان در اساس موجودی عقلگراست ،و در حقیقت تواناییاش
برای اشراف بر امور زندگی خود نامحدود است .عقلگرا بودن انسان بههیچ وجه به عرصهی اقتصادی محدود
نمیشود( .لیدمان )1581 ،و در تمام عرصه های زندگی از جمله فرهنگ ،اجتماع ،رسانهها و سیاست عرضه
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میشود .پس همانگونه که می بینیم پلتفرم اینستاگرام بهلحاظ هستیشناسی به مفاهیمی میرسد ،که اگر
این مفاهیم را مقولهبندی کنیم به اساس پارادایم لیبرالیسم خواهیم رسید.
اینستاگرام با وجود شباهت زیر ساختی یعنی رسیدن به امر فردگرایی ، 27انعکاس هویّتی تا مرحلهی
جهانی شدن پیش میرود و کاربران را بهصورت مستقیم با امر جهانی شدن درگیر میکند؛ و به تبع منشا
این درگیری ،هویّت جهانی را در کاربران بهوجود میآورد .یعنی پلتفرم اینستاگرام کنشمندی را در راستای
هویّت جهانی ایجاد میکند که این کنشها با نقطه اتکای جهانی شدن بهوجود میآید .برای مثال :نگاه یك
کاربر اینستاگرام در بازنمایی خود نسبت به معلوالن ،نه بر اساس ساختارهایی که با آنها زندگی کرده است
بلکه با ساختار جهانی که با آن روبرو است تغییر میکند .این امر در نگاه اول با این نظم گفته شده نیست.
لذا :در بطن این پلتفرم و تاثیرات آن اینچنین کنشمندیهایی را به وجود میآورد  ،خواه کاربر آن را بپذیرد
خواه آن را نپذیرد .تنها کنش کاربر ،درگیری با این امر و اتکا بر روی نقاط فکری خودش است .یعنی کاربر
با این اعتقاد پیش میرود که عاملیت صددرصدی در این پلتفرم را دارد و با این آگاهیکاذب درون ساخت
این پلتفرم وارد میشود .ولیکن عاملیت این تکنولوژی را فراموش میکند .اینستاگرام نیز با ساختاری
لیبرالی به او یك خانه 26میدهد تا آن را بسازد .به زبان هاروی :29با بهحداکثر رساندن دامنهی دستاوردهای
ناشی از معامالت مبتنی بر بازار و افزایش تعداد این معامالت ،خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید و
میکوشد که تمام کنشهای انسانی را وارد قلمرو بازار کند .این امر مستلزم ایجاد فناوریهای آفرینش
اطالعات 28و ظرفیتهای انباشت ،نگهداری ،انتقال ،تحلیل و استفاده از پایگاههای دادهها برای هدایت
تصمیمات در بازار جهانی است (هاروی.)1581 ،
در کالم آخر ،هویّت جهانی با شیفت پارادایمی از "ساختار" به "فرد" در درون پلتفرم اینستاگرام به
وجود میآید .در مرحلهی سوم میانجیگری التور ،اینستاگرام با شیفت مفهومی بستری برای ایجاد هویّت
جهانی دارد و همچنین این توانایی و تاثیرگذاری را در درون خود ایجاد کرده است .لذا :کاربران را در یك
کنشمندی با هویّت جهانی قرار میگیرند.
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پی نوشت:
1. ICT
6. Martin Heidegger
6. Bruno Latour
5. Marshal McLuhan
 .3جبری که توسط بدن به مثابهی بدن ،که انسان را محدود به حواس پنج گانهی خود میکند.
.7

جهان اول در مقابل جهان دوم ،نظریهی دوفضایی دکتر عاملی )(Ameli 2006

 .6در شبکه بودن کنشگر  ،از جهاتی شبیه در جهان بودن هایدگر است( .هایدگر )1586 ،انسان هیچگاه نظارهگر جهان
نیست ،بلکه با جهان است و درگیر جهان .در نظر التور نیز انسان هیچ گاه کنشگری ایزوله نیست که جهان را مشاهده و از آن
کسب معرفت میکند .انسان در درون یك شبکه با دیگر کنشگران درگیر و در تعامل است .همچنین در بحث وساطت اشیا و
مصنوعات خواهیم دید که مفاهیم «دم – دستی» و «تو – دستی » هایدگر به شکلی در بحثهای التور نیز طرح می شوند .با
این حال از زاویههای مهمی التور منتقد هایدگر است .به عقیده التور هایدگر با تفکیك وجود از موجود  ،خود را وقف تفکر
درباره وجود فراموش شده میکند ،وجودی که انسان مدرن را فراموش کرده است .اما در نظر التور وجود در میان همین
موجودات است ،موجوداتی که نیاز به مطالعه تجربی دارند .التور رویکرد گذشتهگرایانه و منجیطلبانه هایدگر را نیز
نمیپذیرفت :ما هیچ گاه از گذشته نبریدهایم تا به آن برگردیم .عالوه بر این هایدگر به نحوی وجود انسان را در برابر وجود
غیرانسانی قرار میدهد؛ انسان شبان هستی است .التور چنین نگاه نامتقارنی را نمیپذیرد« :چه کسی به شما گفته است که
انسان شبان هستی است؟ . . .هیچ شبانی وجود ندارد ( » .التور )1885 ،
9. ANT. Actore Network Theory
 .8التور با این اظهارنظر خود مستقیما خود را در نقطه مقابل هایدگر میگذارد .او میگوید « :این که تعبیر هایدگر از
تکنولوژی بهعنوان عمیقترین تعابیر محسوب می شود .برای من تعجبآور است( » .التور )1888 ،و همچنین التور به این
اعتقاد دارد که هایدگر نمیتواند این میانجیگری تکنیکی را درک کند « .از دیدگاه هایدگر  ،تکنولوژی هرگز یك ابزار و یا یك
وسیله صرف نیست (هایدگر )1586 ،آیا این بدان معنی نیست که تکنولوژیها کنش را میانجیگری میکنند؟ نه  ،زیرا ما
خودمان به ابزارهایی برای ابزار مندی صرف بدل شدهایم( » .التور )1888 ،التور معتقد است که «هایدگر اشتباه
میکند»(.)2003 ،verbeek
 .10الگوریتم هایی که در فضای تلگرام و اینستاگرام است
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« .11التور را یکی از متفکران شاخص مطالعات علم و فناوری میشناسند .وی به همراه کسانی چون "میشل کالن" و
"جانال" در مرکز جامعهشناسی ابداعات پاریس برای چند دهه دیدگاهی نو را درباره نوآوریهای علمی ،تکنیکی  ،فرهنگی و
سیاسی بسط داده اند .دغدغهی اصلی آنها این است که فهم جدیدی از نحوه شکلگیری نوآوریها ،بهویژه نوآوریهای علمی
و فنی ،ارائه دهند .در یك جمله میتوان گفت :آنها به دنبال آناند که نقش انسان و غیر انسان را درکنار هم  ،در نوآوریها،
بازشناسایی کنند؛ این که با انسان و غیر انسان به شکلی متقارن برخورد کنند و نقش عاملیت هیچ کدام را حذف یا کم نکنند
و یا به دیگری فرو نکاهند(» .شریف زاده )1586 ،
 .12میاتجیگری تکنیکی اول«:ترجمه»
 .15یعنی پیام یا تصویر و یا صوتی که بعد از  24ساعت حذف میشود.
 .14این مفهوم متعلق به اینیس است
13. Search
 .15سواد رسانهای در این حوزه میگنجد.
16. Delite
19. Account
18. Biography
66. Delete
61. Block
66. Follow
66. Accept
65. Globle
64. Caption
65. Individualism
65. Account
69. David Harvey
 .28همانند اینستاگرام
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