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چکیده

پیدا  و غیر آدمیان ظهور بین آدمیان ای ت شبکهصورصورت صرف در دست آدمیان بلکه بهت نه بهعاملی

تمرکز این  قرار گرفته است؛ها در این تحقیق مورد توجه  رسانه ی تبع فلسفهی تکنولوژی و به فلسفه.  کند می

هویّت د که شو ی میمند کنشرای پلتفرم دا که چگونه این این.  است وی عاملیت پلتفرم اینستاگرام ربر مقاله

سازی نهان"، "ترکیب"، "ترجمه") :شامل التور گر تکنیکی برونوچهار میانجی.  دآور وجود میجهانی را به

و  ماهیّتد برای فهم توانند ابزاری باشن است؛ که می ("ها واگذاری دستورالعمل"و  "پذیربازگشت

اساس و .  ارائه داد  تحلیل و تبیینی از آن، توصیف، گربا این چهار میانجیو  شناسی پلتفرم اینستاگرام  هستی

فکری به آن   ایمکه نزدیکترین پاراد.  است "فردگرایی"، صورت خاصو به "انسان"، اینستاگرام  پلتفرم ماهیّت

گری میانجی از طریق، هایی که از اینستاگرام توجه به شاخصبا ی این تحقیقدر نتیجه.  است یسملیبرال

 .  شود محقق میپلتفرم اینستاگرام بستر  در "جهانی  هویّت"آید؛  دست میتکنیکی التور به

 اینستاگرام ، جهانی  هویّت، رسانهی  فلسفه، ی تکنولوژی فلسفه: مفاهیم کلیدی
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 مقدمه

تحول و توسعه در جهان  افزارانه مهمترین عامل سخت عنوان به، 1فناوری اطالعات و ارتباطات امروزه؛

های شکافآن  غفلت ازکه  شده استای با زندگی مردم عجین  گونهاست و دستاوردهای ناشی از آن به مطرح

دیگر اوری اطالعات و ارتباطات نسبت بهفن زویژگی بارز و متمای.  آورد را در جامعه بوجود می گوناگونی

الگوی ، های برآمده از آن ها و ظرفیت های دوره صنعتی این است که این فناوری ویژه فناوریها و به فناوری

ها و  ملت، ها دها و روابط انسانتواند پیون یك مدل می عنوان بهجدیدی از رفتار و ساختار اجتماعی ارائه و 

 .  (1595، پایا به نقل از خانیکی).  کند ادیان را باز تعریف 

 یمنزلهمعنای عام کلمه را نباید صرفا بهدهد تکنولوژی جدید در  نشان می 2گونه که هایدگر همان

ای  های رسانه تکنولوژیکند که این حقیقت را اثبات کند که  لون نیز سعی می، ای از ابزارها فهمید مجموعه

هستی خود ما را در معنا  یها جهان و نحوه بلکه آن، ابزارهایی برای انتقال پیام یا اطالعات نبود  جدید صرفاً

در نهایت برونو .  اند شناختی و روانشناختی تغییر دادهمعنای جامعهبه شناختی و نه صرفاًمفهوم وجود  و

این .  نگرد ها از ابعاد متفاوت می بینی خاص خود به تکنولوژید و با جهانگذار ا در وسط گود میپا ر  5التور

العات و ارتباطات با فهمی فناوری اط یهای ارتباطی باالخص در حوزه شود که تکنولوژی نگاه التور باعث می

 .  جانبه نگریسته شودچند

، رشیدپور)«رسانه پیام است» باشند کهان بر این اعتقاد می محقق 4در این مقاله نه به مانند مك لوهان

بلکه از دو سوی .  داند ها می ها را تنها ابزاری صرف در دست انسان همانند دیگر منتقدین رسانه و نه (1580

است که   شناسی تکنولوژی شناسی و معرفت ی هستی و ادعای نگارندگان تنها سویه.  نگرد ها می به رسانه

های  کاربران این رسانه وجود دارد که مقاالت و کتاب یبعد دیگری نیز از زاویه.  هستند  راغب به تحلیل آن

 .  زیادی در مورد آن نوشته شده است

حسرتی ناخودآگاه و ، خود 3مندی امتداد و رهایی از اسارت تنها به توجه به میل درونی آنها با انسان

های  ان در تجربهمحقق.  اند بردهطول تاریخ پیشدر تمام کائنات در خودآگاه را مبنی بر امتداد حواس خود 
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اینکه گاه از بودن در جمع و در کنار مختلف یك پارادوکس فکری مبنی بر  شخصی خود بارها و بارها از افراد

 یوسیله این پارادوکس به.  اند  را مشاهده کرده، نالیدند ن میآبردند و گاه از  اقوام و آشنایان لذت می

های مختلفی که وجود  و پلتفرم اجتماعی های رسانهد مدمعنای عام و به اطالعات و ارتباطات بههای  ناوریف

وجود هرگز »: گونه طرح کرده استاینکه سعدی پارادوکسی .  استدر معنای خاص پاسخ داده شده ؛دارد

 یوسیله کامیابی به این.  تحقق پیوسته استهای اجتماعی به  در رسانه ای گونه به« !ای حاضر غایب شنیده

های مختلفی را در  لهپای مسأدیگر؛  سویکشد و از  رخ میتوانمندی انسان را به ، سو یكاز ، عاملیت فناوری

که چنان.  گیرد گشاید؛ چرا که تحقق جبر فناوری در راستای عاملیت انسانی صورت می علوم انسانی می

.  آن بخشیده است جهانی و اثرگذار را به، یتی پویاظرف، ی متفاوت از فضای فیزیکیماهیّتفضای مجازی با »

حال متعلق به هایپرلینك و غیرمرکزی و در عین، تعاملی و مشارکتی، عددی ماهیّتفضای مجازی از یك 

، عاملی.  س) «.  باشدنهایت می نعطف نسبت به تغییر متمایل به بیفضایی است که همه جا حاضر و م

ای در  های مختلف رایانه ی گسترده جهانی است که شبکه به زبان دیگر فضای مجازی یك شبکه (1586

افزارها و نرم افزارهای گوناگون و با قراردادهای  های شخصی را با استفاده سخت های متعدد و حتی رایانه اندازه

.  دهند ازی را تشکیل میهای ارتباط راه دور اساس فضای مج فناوری.  کند یکدیگر وصل میارتباطی به

 (1594، دهقان )

-و از سویی های اجتماعی در این تحقیق بعد کلیدی است رسانه های اجتماعی به مثابه ت رسانهعاملیّ 

هایی او را  گردد؛ چه مکانیزمدر جهان پیرامون خود می یابی  هویّتسوی لحاظ فلسفی بهبه هاین انسان ک ؛دیگر

.  بحث استقابل ست و در سطح انتزاع و نظریی اهویّتی که یك کالن هویّت.  کشاند جهانی می هویّتسوی به

، در جستجوهای بعدی، کند وقتی کاربر یك مفهوم خاصی را جستجو می، اینستاگرامپلتفرم در  :مثالبرای 

اختیار با ، حالت کاذبای که در  گونه بهشود؛  سمت آن مفهوم کشیده میی جستجوی این کاربر بهتمام صفحه

های جستجوی  عالیق و نیازهای خود است اما در واقع الگوریتم یکنند کاربر است که تعیینفرد است و این 

اولیه  یهمدت او را در قبال مفهوم جستجوشددهد و در دراز اینستاگرام او را به سمت همان مفهوم سوق می

.  کند ی صُلب ایجاد میهویّتطور غیرارادی نستاگرام برای کاربر بهسازی ای هاین نوع از برجست.  کند رادیکال می
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تر شدن در موضوع مورد نظر  سمت عمیقی اولیه است را به ی که در عالقهاز موضوعاو   هویّت، دیگر سویاز 

 میانه و در، خرد یها و سطوحی از جمله کاربر را به وادی، این عمق از تمرکز بر روی یك مفهوم.  برد می

تا حد زیادی مرهون ، مع نویناجتماعی در جوا هویّتگیری و تکوین  شکل.  کشاند نهایت جهانی می

شده است که  های جدیدی منجر و محیط هویّتخلق  گسترش اینترنت خود به.  های اجتماعی است شبکه

فضای مجازی .  (1587، بنصانصاری) شناختی و ارتباطی جدید استجامعههای  نیازمند ایجاد نظریه

گذارد و این روند  نمایش مییعنی روند مشخصی را به، کند می سازی کلیشههای مختلف  ی پلتفرم وسیله به

تواند کاربر را  معنای عاملیت تکنولوژیکی است که میاین به.  یابدصورت کلیشه مدام ادامه میبه، یهمیشگ

-سیاست، شدهریزیهای خاصی که به صورت برنامه گروهسسات و مؤ، ها  شرکت و نیز.  تحت تاثیر قرار دهد

.  زند سازی محتوایی دامن می کلیشهروند این به دهند؛ ری خود را تبلیغ و اشاعه میگذاری تفکری و یا تجا

در  ها گاهی ارتباط با آدملذا؛ .  است 7سازی رفتاری در جهان اول ی کلیشه مجازی در ادامه سازی کلیشه

ای  در تعارفات و شروع و پایان یك ارتباط که همه حول محوری کلیشه ویژهبه.  کلمات استای از  کلیشه

ر محتوایی که در آن ها و هم د هم در فرم کلیشه.  این روند در فضای مجازی نیز وجود دارد.  چرخد می

، تحلیل،  و ضمن توصیف است؛پرداخته شدهام اینستاگر  پلتفرم یمطالعهبه، هدر این مقال.  شود ساخته می

 .  شود طریق عاملیت تکنولوژی پرداخته میاز جهانی   هویّت به، ختلف فضاهای اینستاگرامو ابعاد مواکاوی 

.  است ی در محیط پیرامون ایجاد کردههویّتگونه که فراز و فرودهای  همان اینستاگرام پلتفرمی است

را ایجاد  "سوگیری"آن به قول اینیس  یشکل و ماده، ن ی زمی فارغ از عامیلت انسانی در هر نقطه از کره

-که با است  خود را ایجاد کردهی مختص بهماهیّت نهفته است؛  نوع خدماتی که در آن.  (1581، لون).  کند می

در کشورهای مختلف از جمله ایران ، ای در چندین سال گذشته های رسانه گذاری توجه به سیاست

ها در مراحل  های اجتماعی و تحلیل این فهم مبانی فلسفی فناوری رسانه.  کرده استهایی را ایجاد  چالش

ت عاملی یدنبال مطالعهبهپیش رو مقاله .  ای بسیار مهم است های رسانه گذاری تر باالخص سیاست عملیاتی

و .  انی افراد استجه  هویّتساز آن در از طریق چارچوب جبرگرایانه و کلیشه( اینستاگرام  پلتفرم)، تکنولوژی

 : شود که این سوال اصلی پاسخ داده میبه



45 

 ...اجتماعیوهویّتجهانیهایرسانه

 

 

 آید؟ وجود میاینستاگرام به  کنولوژیکی پلتفرمچگونه از طریق عاملیت ت، جهانی  هویّت

نظریمبانی

نگاه  9شبکه_کنشگر ینظریه ور باتال  6.گرفته شده است "تورال" از آراء این پژوهش ی فلسفیهسویّ

ای  گونه به.  (Verbeek ،0002)گیرد پیش می و عاملیت تکنولوژی راکند  ت انسان خارج میعاملیّافراد را از 

تعدیل  تورکه نظریه ال البته با این وجه.  کند سوژه را در نظریات خود استفاده میای داشتن به که نگاه شبکه

رفته است که این موضوع را سمت این نگاه پیشق بهمحقّ، جای عاملیت کامل به تکنولوژیشود و به  می

، استفاده از واژه عاملیت، چرا که، دهدبرتکنولوژی را مورد بحث قرارصورت طیفی مورد نظر بگیرد و ج به

 ولیکن در جبر.  کند و پژوهش را از حالت علمی خارج میشود  بخشیدن به اشیا محسوب می  وعی جانن به

و برای .  ی نیستای شکّ انسان در درون یك ساختار رسانهت ی عاملیمند کنشتکنولوژیك و اجبار در راه 

شده از درون این جا جبر طیدر .  ان الجرم باید از یك جبری گذر کندی انسمند کنشق شدن محقّ

گرایی  واقع توان مسامحتاً که می، د از مسیر این دو جریان نامتقارنخواهالتور می».  های اجتماعی است رسانه

التور نیز یك برساخت .  خارج شود و رویکرد متقارنی اتخاذ کند، گرایی اجتماعی نامیدشان  و برساخت

و عوامل  ها دست انسانشوند اما نه فقط به ا برساخته میهای علمی ساخته ی تواقعیّ :گوید گراست و می

اگر رویکرد  ؛به عبارتی دیگر.  جنس از عوامل انسانی و غیرانسانیی ناهما بلکه توسط شبکه، انسانی

شریف ).  گرایی جمعی است رویکرد التور ساخت، اجتماعی است گرایی برساخت، رفت علمیمع شناسی جامعه

 ( 1586، زاده

تن نقش و عاملیت فروکاسجای تقسیم موجودات به انسان و غیر انسان و شبکه به_کنشگر ینظریه

د که در پیوند با گوی انسانی و غیر انسانی سخن میران جنس از کنشگای ناهم از شبکه، دیگریها به یکی از آن

است تالشی ، کنشگر شبکه ینظریه.  سازند ی را میهای علمی و فنّ واقعیت ؛های متفاوتی از جمله هم سازه

 ی پیوندکردن واژهی اجتماعی و جانشیندر نظریه "اجتماعی"ی کاربرد واژهعامدانه درجهت پایان دادن به

(lattor ،1888)  . 
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تر  آیا اینکه جامعه پیچیده؟ جای جامعه و اجتماع بگذاردا بهپیوند ر یچرا التور می خواهد واژه: سوال 

چرا که این مفاهیم با موجودات و عوامل انسانی گره  با اصطالح جامعه آن را توضیح داد؟از آن است که 

 .  گیرد انسانی را نادیده میه است و غیرخورد

ها  ؛ و اینحیوانات و اشیا نیز هست، مصنوعات یجامعه، انسان است یکه جامعهقدر  نهماجامعه : پاسخ

 (verbeek 2003).  اند به شکل تاریخی در هم تنیده

مطابق با رهیافت .  کوشد تا به سرزمین فلسفه تکنولوژی گام بگذارد مدرن میاز چشم اندازی غیرالتور 

سازی دوگانگی مطلق: کند که فلسفه علم را تهدید می تکنولوژی باید از همان مشکالتی بپرهیزد یفلسفه، او

کوشد  واقع گرایی که می: گیرد خود مین دوگانگی دو جهت بهی علم ای در فلسفه.  دمیانبین آدمیان و غیر آ

گرایی  ؛ و ساختگیرد میفقط از امر غیر انسانی سرچشمه چیزی فهم کند که  عنوان بهتا معرفت علمی را 

این مشکالت را  ماهیّتالتور .  کنند بندی میکه آن را صورت کاهد که معرفت را به آدمیانی فرو می، اجتماعی

چه کسی  _دیگری شلیك کنداگر کسی با یك تفنگ به: کند یدر رابطه با تکنولوژی در مثال زیر توصیف م

در حالی که ، «کشند ها مردم را می اسلحه»: گویند اسلحه میکنترل حامیان  فرد یا تفنگ؟ می کند؟ شلیك

 .  «کشند مردم یکدیگر را می»: گویند مخالفان می

مادی های  فهلّی عملکرد مؤکه تفنگ در نتیجهت مبتنی بر این دیدگاه است موضع ماتریالیستی نخس

شناختی در حالی که موضع جامعه، ح نیستندهای اجتماعی فرد مسلّ ویژگیکه قابل تقلیل به، کند آن کار می

 کند ثی بازی میکند و تفنگ نقشی خن ح کسی است که عمل میکه فرد مسلّ دوم مبتنی بر این دیدگاه است

گوید؟ بی معنایی این پرسش ضرورت  چه کسی درست می.  (1888، التور) دهد کاری انجام نمینفسه  و فی

غیرآدمیان را مورد رسمیت شناختن درهم تنیدگی آدمیان و حال بهکنولوژی و در عینت یاندیشیدن درباره

و حتی کمتر از آن ادعا کند که تفنگ در تیراندازی هیچ نقشی ندارد  نمیادعا  یکس  هیچ.  دهد تایید قرار می

دشان عمل کشتن ها خو که تفنگ کنند حامیان کنترل اسلحه ادعا نمی.  کند که تفنگ کامال مسئول است می

فان مخال.  گذارند رفتار صاحبان خود تاثیر میها بر  که تفنگها این است  ؛ بلکه منظور آندهند یرا انجام م

ها این است که  ؛ منظور آنکنند ها نقش ایفا می ها در تیراندازی که تفنگکنند  کنترل اسلحه واقعا انکار نمی
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.  کند انجام آن کفایت میای کارآمد برای انجام یك عمل است که ابزار دیگر نیز برای  شیوهیك تفنگ 

 .  (verbeek ،2003) اند بلکه در هم تنیده، ها و آدمیان جدا از یکدیگر نیستند تفنگ

تکنیکیمیانجی"ی از طریق مفهوم التور این درهم تنیدگی را در سطح مفهوم روشن  "گری

مثابه یك زی نگریست و قطعا نباید آن را بهمثابه تنها کنشگر در یك تیرانداهنباید ب یك تفنگ را.  سازد می

.  تیراندازی رخ نخواهد داد، نظر گرفت؛ بدون یك اسلحه و یك فرد مسلحی خنثی برای یك هدف دروسیله

خنثی بین فرد  ءیك شی.  آن صرفا یك واسطه نیست.  کند نه بازی میگرادر اینجا نقشی میانجیتفنگ 

 (همان) 8.دهد هدف را تحت تاثیر قرار میق تحقّ یگر است که فعاالنه شیوهبلکه یك میانجی، مسلح و هدف

روشتحقیق

ق به محقّ، یل متن ای که به صورت تحل گونه به.  کیفی است، رویکردی که در این تحقیق استفاده شده

10ای به خدمات و مادهو با توجه .  رفته استاینستاگرام   سراغ پلتفرم
اجتماعی   که در شکل گیری این رسانه 

با  این تحقیق.  خواهد پرداخت 11گری تکنیکی برونو التوربا استفاده از میانجی  آنوجود دارد به تحلیل 

اینستاگرام و تاثیر این   پلتفرم ماهیّتتحلیل .  گیرد اینستاگرام انجام می  خدمات پلتفرم یتحلیل و مقایسه

گری نوع نگاه التور به تکنولوژی و میانجیبا توجه به، نی کاربرانجها  هویّتو عاملیت تکنولوژی در  ماهیّت

در ادامه به این .  دهد مورد تحلیل قرار می ور را بر روی اینستاگراماول چهار روش الت یدر مرحله، تکنیکی

جهانی را در  هویّتتواند فضای  نه میپلتفرم چگو های این تمامی سرویس مسئله پرداخت خواهد شد که

ت اجتماعی و عاملیّ یمحتوای رسانهای که در اینجا مطرح است  مسئله.  کاربران خود تعریف و بازتعریف کند

 .  است و تبیین ربط این دو مقوله با هم استاوری فنّ

خانه و از طریق کتاب ها وری دادهها و گردآ ی اسنادی به کتاب راجعهاز روش توصیفی و م در این مقاله

سازی گاه شبیه های بشری و آن ه فناوریی تکنولوژی ب برداری از نگاه فالسفهفضای مجازی و همچنین الگو

 چهار تکنیك ی از زاویهاینستاگرام  گونه که گفته شد انهم.  استفاده شده استها  ی رسانه ها در فلسفه آن

مورد ( "ها واگذاری دستورالعمل"و  "پذیرسازی بازگشتپنهان"، "ترکیب"، "ترجمه")گری التورمیانجی
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سطوح بسیار باالی  شود و به ا از سطح توصیف شروع میه این تحلیل.  تحلیل قرار خواهد گرفت

کند؛ و سعی در  ابعاد متفاوت آن را شناسایی می.  کند رسوخ می شناسی اینستاگرام و هستیشناسی  معرفت

راغ سبه، تبیین آنتحلیل و ، و در نهایت بعد از خرد شدن و توصیف.  دارد، گذرد میچه که درون آن  بیان آن

گری که از طریق مشاهده با فیلتر میانجی یهای داده ؛زبان دیگربه  به .  تئوری پردازی پیش خواهد رفت

مشابه که از آن  مضامین، شوند بعد از آن مقوله بندی می، کنند تقلیل پیدا می، مده استدست آالتوری به

ترین مفهوم و تئوری را به  ی بعدی به صورت انتزاعی نزدیك شود و در مرحله نوشته می استخراج شده است؛

و در .  پارادایم انتزاعی از روابط بین مفاهیم انتزاعی به دست آمده است البته.  شود آن مقوالت تحلیل می

توجه به ادبیات موجود و اینستاگرام با  پلتفرم معرفت شناسی نهایت آن تئوری کلی در هستی شناسی و

  جه به مشاهدات خود از پلتفرمتوبا انمحقق، نامه زبان این پایانبه.  شود ای توضیح داده می کتابخانه

  د که ابعاد متفاوت این پلتفرمنسعی بر آن دار، های تکنیکی گریی التوری و میانجی با نوع اندیشه اینستاگرام

مورد   رسوخ کند و آن ماینستاگرا  به درون پلتفرمصورت منسجم و بعد به 12اول بریده بریده را در مرحله

 تور نسبت به غیرآدمیان بوده است؛ای و تقلیدی از نوع نگاه برونو ال صورت مقایسهکار بهاین.  تحلیل قرار دهد

سازی با  این شبیه لذا.  شده استسازی  اینستاگرام شبیه  ان در قالب پلتفرمکه این نوع نگاه توسط محقق

، شوند ها بازنمائی می ها در آن ها دارند و ادبیاتی که این رسانه های منحصر به فردی که رسانه ویژگیتوجه به

 .  است

 اینستاگرام

محور است که اساس کامل آن بر فرد است یعنی فردی وارد  اجتماعی عکس یاینستاگرام یك شبکه

های کوتاه فردی که فالو  ها و فیلم استوری، ها ها و کپشن شود و با فالو کردن افراد مختلف عکس این شبکه می

از .  ها و کپشن مورد نظر کامنتی بگذارد ها را الیك کند یا حتی برای عکس کرده است را ببیند؛ آن

بخشی .  بگذاردرا با توجه به یك عکس یا یك پست کامل  15خود کاربر نیز قادر است که استوری ؛دیگر سوی

های کوتاهی که  و فیلم، ها پست، ها تواند در آنجا عکس جستجو وجود دارد که کاربر می عنوان بهدیگر نیز 
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ها کامالً اختیاری است و کاربر اگر  آدم فالو کردن و پذیرفتن.  اند را ببیند کاربران دیگر به اشتراک گذاشته

تواند به  صورت خصوصی میر قسمت دیگر نیز بههای خود را کم یا زیاد کند د روتواند که فالو بخواهد می

که  اینستاگرام مانند پازل اجتماعی استپلتفرم .  فالوور خود پیام دهد و یا عکس و فیلم را برای آن بفرستد

گونه ساختاری در  فارغ از هیچ، شخصی خود و در راستای اهداف خود یی صفحههر کدام برای خود و برا

فرهنگی و ، سیاسی، این ساختار شاید در کاربران وجود داشته باشد و شرایط اجتماعی.  حال فعالیت هستند

ظاهر هیچ ی یك پارادایم پیش ببرد لیکن در ذات اینستاگرام در ها را در راستای تبلیغ یا بازنمای اقتصادی آن

 .  ساختاری وجود ندارد و اساس آن با فرد است

گریالتوریاینستاگرامعملیاتمیانجی

که محقق  شود؛ با توجه به جبر تکنولوژیکی اینستاگرام ابعاد متفاوتی را شامل می ترجمهودگرگونی

 :گری التوری آورده استطریق میانجیهایی را برای توصیف اولیه از  مثال

قصد دارد احساس خودش را مبنی بر دیدن یك منظره در همین زمان حال ( 1مند کنش) فردی -1

 یتواند با یك برنامه ال این فرد میبا این ح.  اما این امر با مانع روبرو است.  برای دوستانش بفرستد

انجیگری را می 1 مند کنش، کنش یاین اینستاگرام برنامه.  رابطه برقرار کند، (2 مند کنش)اینستاگرام 

جدید ظهور  مند کنشیك  لذا الیو گذاشتن؛ "کارکرد"یعنی ، ی کنش خودشبر مبنای برنامه.  کند می

-مناظر به از "الیو گذاشتن"یعنی : ی جدیدترجمه شده یبا یك برنامه ؛(2 مند کنش+  1 مند کنش)کند می

 .  صورت زنده تا دوستانش به همراه او در دیدن مناظر سهیم باشند

رو است چرا هرخ دوستانش بکشد اما این امر با مانع روبقصد دارد ناهارش را به، (1نش مندک)فردی  -2

ارتباط ( 2مند کنش)بنابراین با استوری اینستاگرام .  صورت مستقیم به همه زنگ بزند و بگویدتواند به که نمی

دش بر مبنای کنش خو.  کند گری میرا میانجی 1 مند کنش، کنش یاین استوری برنامه.  کند برقرار می

فرد با .  (2مند کنش+1مند کنش)ساعت زنده است  24شخصی که  ییعنی ایجاد عکس در استوری صفحه

 .  گذارد شخصی خود می یاز ناهار امروز که آن را در صفحه تدگرگون شده جدید یعنی لذّ ییك برنامه



56 

 ...اجتماعیوهویّتجهانیهایرسانه

 

 

یده است و یاد این عکس او را به خاطرات عکسی از دوران سربازی خود را د، (1مند کنش)فردی  -5

او قصد دارد این لذت را از دیدن این عکس و یادآوری این خاطره را با دیگران شریك .  سربازی برده است

رو است؛ چرا که جبر زمان و مکان هاما این امر با مانع روب.  شود و بقیه نیز در مورد خاطره او حرف بزنند

بنابراین با .  اش را بگوید و هم عکس را نشان دهد کند تا او هم خاطره جمع نمی دوستان او را در کنار هم

را  1 مند کنش، اینجاست که پست اینستاگرام.  کند ارتباط برقرار می( 2مند کنش)پست اینستاگرام 

شخصی خودش و نوشتن  یکنش خودش یعنی گذاشتن عکس در صفحهبر مبنای .  کند گری می میانجی

کنش در لحظه دگرگون  یدر اینجا برنامه.  (2مند کنش+ 1مند کنش)کپشن در ذیل آن  عنوان بهخاطره 

شود و در هر زمان و در هر مکانی فالوورهای آن فرد  شود و این عکس و کپشن تا آخر عمر ثبت می می

 .  را ببینند 1 مند کنشتوانند خاطره و عکس  می

، رش را راجع به گلی که تیم مورد عالقه اش زده استنظ گیرد که تصمیم می(  1مند  کنش)فردی  -4

بنابراین با قسمت جستجوی .  رو است چرا که پدر و مادر او فوتبالی نیستندهبیان کند اما با مانع روب

در زیر .  کند اش را  جستجو می کند و در آنجا اسم تیم مورد عالقه ارتباط برقرار می( 2مند کنش)اینستاگرام 

ای از گلی که گذاشته شده است در یك کامنتی نظر خود را برای افرادی که هوادار آن تیم  هفیلم یك دقیق

 فرستد گذارد و یك قلب نیز برای تایید این گل می هستند و فوتبالی هستند به اشتراک می

کامنت گذاشتن و نیز ، الیك کردن، کنش به فرستادن قلب یاینجا برنامه در.  (2مند کنش+1مند کنش)

 .  های اینستاگرامی دگرگون شد لیل نظرهای دیگران در بازنمایی واژهتح

.  ای که آب روان دارد را برای دوستش بفرستد تصمیم دارد حس دیدن چشمه( 1مند کنش)فردی  -3

کند اما با ارتباط با قسمت دایرکت  ای بسیار دور زندگی می رو است؛ چرا که دوستش در منطقههاو با مانع روب

، بنابراین.  فرستد گیرد و برای دوستش از آن طریق می او عکسی از چشمه را می، (2مند کنش)اینستاگرام 

با یك .  (2مند کنش+ 1مند کنش)کند گری میرا میانجی 1 مند کنش یاین دایرکت اینستاگرام برنامه

 .  گرفتن عکس از چشمه و فرستادن آن برای دوستش: جدید یترجمه شده ی برنامه
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داند  می مند کنشیعنی تنها عاملیت انسانی نیست که خود را  است؛ مند کنش ترکیب دودوم یمرحله

 تنها فردی که ناهار خوردهباال   در مثال.  سازد جدید را می مند کنشاست که  مند کنشبلکه ترکیب دو 

و بلکه با فردی که از ناهار خودش عکس گرفته است  گوید که چه ناهاری را خورده یکه به همه م ؛نیست

پردازد  می مند کنشکه به دو  آنبر حال اینستاگرام در ترکیب عالوه.  رو هستیمهروب، نیت او ترجمه شده است

ها را رعایت کنند و بدون اجازه وارد حریم خصوصی  گوید که قواعد و چهارچوب طور مستقیم به افراد نمیبه

معنای عمل اخالقی راجع به حفظ توان به ن حالت اینستاگرام را میای.  های دیگران نشوند حسابدیگران و 

ای از کاربران تخطی  شد عده گرفته می حریم شخصی افراد در نظر گرفت و اگر تنها در مقام تئوری در نظر 

ایی را ایجاد کرده است که برای انجام دادن این عمل و حفظ این حریم اینستاگرام فض ؛بنابراین.  کردند می

ها به وجود  ی را برای پیام فرستادن و نگاه کردن به پروفایلتوان در دایرکت یك فرد را بالک کرد و سدّ می

چه کسانی ، بنابراین انتخاب نوع فالوورها.  در اوایل برای فالو کردن افراد نیز این سوگیری وجود دارد.  آورد

 یخط قرمزوجود با .  فرد است یها بتوانند ببینند به عهده و چه کسانی که اینکه بتوانند کاربران را ببینند 

 .  که پذیرفتن فردی که درخواست فرستاده است با اختیار کاربر است

 14دهد دارای سوگیری در قسمت جستجو نیز پیشنهادهایی که اینستاگرام به افراد می ؛دیگر سویاز  

طور خودکار سعی در ارائه اینستاگرام به، صاست؛ چرا که با الیك کردن و جستجوی یك مفهوم مشخ

 یواژه 13در قسمت سرچ :ه که اگر برای مثالگون یعنی این.  کند سو با انتخاب قبلی می پیشنهادهایی هم

هایی از  ادهها اینستاگرام در قسمت جستجوی خودش اطالعات و د کوروش کبیر جستجو شود تا مدت

مفهومی در اینجا  ای که گونه بهفرستد؛  برای کاربر می اند را پستی گذاشته، که در این زمینه کاربران دیگر

طور ناخودآگاه و ولیکن در جبر انتخاب اول خودش بهی آزاد یابد یعنی فرد معنا می "توهم آزادی"همانند 

 .  خورد گاه چرخ میخودآ

بین آدمیان و غیرآدمیان است  یارتباط پنهان شده.  است "پذیر برگشت سازی پنهان"بعد سوم التور 

در ذیل شبکه اینستاگرام .  کنیم که همانند بدن انسان که تا وقتی به درد نیاید به آن نقطه توجه نمی

شود وگرنه کارکردی که دارد در  طور کلی دیده میپوشش اینترنت نیست بهاینترنت در جاهایی که تحت
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وجود وقت است که بهآن، دگیر وقتی فیلترینگ صفحات متفاوت صورت می.  عمولی قابل دیدن نیستحالت م

پلتفرم  یهای شبکه تبلت و لپ تاپ جزو زیرساخت، دستگاه گوشی همراه.  بریم این صفحات پی می

جزایی که کنار نگریم و ا وقتی به گذشتۀ اینستاگرام می.  اینستاگرام است که جزو کارکردهای پنهان آن است

حجم ، ترین موضوع در اینستاگرام است محوری "عکس".  شویم رو میبا چندین عنصر روبه، اند آن چیده شده

هایی که با هدف  ها و یا حتی فیلم های فیلم برش، ها های گرافیکی در عکس در قالب طراحی، بسیار زیاد داده

 .  انتشار اینستاگرام گرفته شده است

ذات اینستاگرام نه به اجزای بسیار عجیب و غریب تکنولوژی بلکه به مفاهیم اساسی در  با وجوداین؛

حریم ، عدالت، ادیآز: مفاهیمی همچون.  گردد برمی، محل نزاع بوده است، علوم انسانی که قرون متمادی

قرار  "فرد"ها حول محور این یدشکوفایی و ابراز خود که همهخو، ابراز عقیده، نظرحق اظهار، شخصی

، داند صالح خویش را می، است مند کنش، عاقل است، می اندیشد، اختیار دارد، گیرد؛ فردی که آزاد است می

به خانه چه کسانی  اش راه بیابند و کند چه کسانی به خانه تعیین می او، تواند او را تهدید کند یخطری نم

و  فرهنگی، اجتماعی، بدون موانع سیاسی، باشدتواند تاثیرگذار  از زیر به باال می، گریز است سیاست، برود

 .  تواند صدایش را ابراز کند می اقتصادی

اگر فردی بخواهد .  است "ها واگذاری دستورالعمل" یمرحله چهارمین بخش تحلیل پلتفرم اینستاگرام

ایی که در ه دستورالعمل.  توان آن را بالک کرد می ردی دیگر وارد حریم خصوصی آن شود؛که بدون اجازه ف

.  کند و در توهم آزادی است ساده از این نظر که فرد احساس آزادی می ساده هستند؛، نستاگرام وجود داردای

را که بتواند تداوم آن  ای گونه به.  های زیرین آن نهفته است یهاما خط قرمزها و اعمال جبرگرایانه در ال

، خود اگر قدرت بیشتری را داشته باشند به تبعهای  توجه به سیاستهای مختلف با دولت.  تضمین کند

 یاما ظاهر آنارشیستی گونه.  خواستار آن هستند که این قدرت را در شبکه اینستاگرام نیز اعمال کنند

 :فلذا.  گنجد تری به نام فیلترینگ می در موضوع گسترده، البته این موضوع.  گیرد  اینستاگرام این حق را می

که کاربران در شبکه روابطی که با هم دارند نظم اجتماعی در اینستاگرام را به وجود  ای است گونه بهفضا 
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کامنتی  16کردنو یا توانایی حذف  بقیه صالح یك فرد بالک کردن است؛، 17اختیار یجز دامنههبو .  بیاورند

 .  که با نظرش سازگار نیست

بلکه این افراد هستند که  ؛چیند مرکزی نمیهیچ فرد و سیاست را اینستاگرام  پلتفرمهای  دستورالعمل

بنابراین انتخاب .  آید وجود میبه شود؛ ها بازنمائی میآن سالیق و خود مجازی، که افکار 19ای با ساختن خانه

"بیو"ی پروفایل و نوشته
در بطن اینستاگرام .  به دست خود فرد است، شود کاربر گفته میکه در معرفی  18

، اما همین ساختار ساده.  گریز است سیاست ی وجود ندارد و به نوعیگذاری شده و مرکز دستورالعمل سیاست

 ماهیّتو در ذات  امراین .  تعریف مشخصی از انسان دارد؛ تعریفی که با فردگرایی انسان عجین است

 .  اینستاگرام وجود دارد

 ونتیجهگیریبحث

شمارد  دهد؛ او را محترم می به درون ساختارش راه می فردگرایی خود هویّتاینستاگرام فرد را با پلتفرم 

اختیار فالو ،  21بالک، 20دلیت :دارد و ابزارهایی مانند حقوقش را محفوظ می، دهد ها را به او می و تمام آزادی

با بستر جبری که ، همین فرد آزاد، در قسمت جستجو حالر عیند، اما.  دهد را به او می 25و پذیرفتن 22کردن

عالیق و  یگیرد و به بهانه تیار را از او میاخ ی؛ چرا که دامنهرود سمت رادیکال بودن میشود به چیده می

 ها و سوی الیكیشتر در سمت و این پیشنهادها ب.  دهد اندیشد؛ به او محتوا و تصویر می سالیقی که خود می

توان در ذات  دیالکتیکی بین فردگرایی و رادیکالیسم را می یرابطه ،لذاف. های اولیه کاربر استجستجو

او را از .  نشاند ینستاگرام فرد را در مقابل جهان میا.  فارغ از هرگونه محتوایی مشاهده کرد، اینستاگرام

کند و به او  فرد را از تمام ساختارها حذف میدهد؛  جهانی سوق می هویّتی به سمت ی و ملّتعاریف محلّ

دیتی محدو.  داند وطنی می جهان، رواز تمام ساختارهای پیشبنابراین فرد خودش را مبری .  دهد میقدرت 

و  اختیار.  ولوژیکی ترجمه شده استکنشش براساس کنش تکن ؛طرفبرای او وجود ندارد و از آن

یب و ترک، پنهان سازی، ولیکن ترجمه و دگرگونی.  کاربر است آن در دستان  دستورالعمل اختیاری

ای از  دانند و او را در درون شبکه های التوری در مواجهه با این موضوع فرد را تنها عامل نمی دستورالعمل
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اینستاگرام پلتفرم  ماهیّتاز ذات و ، شود جهانی که در این فضا برساخت می   هویّت.  بینند می مند کنشوابط ر

 .  تعریفی جهانی است "انسان"ها از  گیرد؛ چرا که تعریف آن میسرچشمه 

که خانه خود  محض آنی که دارد در هر زمان و مکانی بهپس یك کاربر فارغ از تمام ساختارهای پیشین

بیند مشخص میرا با تعریفی خود  را در اینستاگرام ساخت؛  ، عاقل، اندیشمند، فرد به مثابه فردی است.

.رسد که تنها در تضاد منافع با دیگری به چالش می دارای اختیار و آزاد، منفعت طلب، خودابرازگر، مند کنش

فرد خود را در .  قابل حل است که در دستورالعمل اینستاگرام است؛نظم کوچکی  این تضاد منافع نیز با

از .  ای بشناسد و بشناساند گونه بهخویش را در آن فضا  هویّتمقابل چیزی باید تعریف کند تا بتواند  ینقطه

 .  ترس از رها شدگی و اضطراب نبودن را کاهش دهد.  ی خارج شودهویّت اضطراب بی

های مختلف و افراد متفاوت و حتی ساختارهای  توجه به وجود پازلی صفحهی با هویّتدر تعریف  

"جهان"اند به  ظهور رسانده متفاوت که خود را در یك صفحه به عرصه
ود را توان نقطه مقابل خ و حتی می 24

، دیگر سویفرد  و از  سو یكاز ، ی افراد جاست که بستر و ذائقه این.  گرفتام هستی در نظرکائنات و تم

، سیاسی، اجتماعی)جهانی شدن به معنای فشردگی زمان و مکان در تمام ابعاد بشری .  جهانی شدن است

، که همانا فرهنگ، دگردد و با توجه به بستر این افرا این محتواها به افراد برمی ،لذا.  (فرهنگی و اقتصادی

 یپارادوکس فردگرایی و رادیکال در عرصه، نتیجهدر.  شود است؛ محتوا متفاوت می...  زمان و، مذهب، رسوم

همچنین .  دهد شود؛ و در ارتباط با هم و در بستر جهانی این پارادوکس خود را نشان می اینستاگرام تایید می

زند و  ارها را کنار میساخت.  آورد وجود میی جهانی کاربرانش بهاینستاگرام بستری را در ذائقه ماهیّتذات و 

ها به کرسی  های حقیقی در نگاه به جهان پیرامون با عینك خود آن پارادایم عنوان به، مثابه فردفرد را به

 .  نشاند می

فضایی به وسعت .  شخصی است یاینستاگرام بیش از چند فضای راحت و یك خانه تعریف انسان در

ترین پارادایم به این نوع تعریف از  کند و اگر بتوان نزدیك گیری می گفتمان در طول کل تاریخ بشریت را پی

به بیان ، خالصهصورتدر زیر به.  گیرد قرار می لیبرالیسمیدر دایرهغریب به یقین ذاری کرد؛ گ انسان را نام
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تشکیل  شناسیی و هستیماهیّت عناصرو  که در قالب اصول مشترک لیبرالیسم است پارادایم نظریات این

 .  شود نزدیك است پرداخته می  با آن پلتفرم اینستاگرام یدهنده

 فردباوری

ن فردیت انساداند و بر  اجتماعی می تحوالت ا جوهر و سلول اساسی جامعه و منشألیبرالیسم انسان ر

دهد و  انسان را در مرکز توجه قرار می، فردباوری.  دین و دولت و نژاد و ملیت تاکید دارد، مستقل از طبقه

معتقد است منافع فردی در نهایت به منافع جمعی  شمرد و ی فردی را غایت اجتماعی زندگی میکامیاب

نیازها و غرایز وی در شکل دهی زندگی ، منافع،  این قرائت فلسفی با در مرکز قرار دادن فرد انسانی.  رسد می

 .  سیاسی و اجتماعی و فرهنگی غرب و از جمله شکل گیری مفهوم شهروندی نقش اساسی بازی کرده است

رشته ی یك  بلکه دربردارنده، فرد باوری لیبرالیسم صرفا به معنی ارزش نهادن به فرد نیست  (1596لبیبی )

ر عین د.  و تکامل تاریخی او نیز هست، موجودی بیولوژیك و اجتماعی عنوان به، آرای تئوریك پیرامون انسان

و روانشناسی صحت نظریه خود  اقتصادی، های بیولوژی کند که به کمك تئوری حال این فرد باوری تالش می

  (1581لیدمان ) .  را نشان دهد

 آزادی

ادی منفی و آزادی معموال به دو مفهوم آز.  که جوهر آن آزادی فردی و پذیرش حقوق فرد انسانی است

آزاد بودن از قید و بند و موانع دولتی و  :زادی منفی یا سلبی عبارت ازمقصود از آ.  رود کار میآزادی مثبت به

آزادی دربرخورداری از حقوق مختلف ، آزادی مثبتمراد از .  آزادی قانونی است ؛دیگرعبارتهب.  سیاسی است

بحث لیبرالیسم قرن نوزدهم برداشتی از آزادی بود .  (1596، لبیبی) حق رشد و حق کار و غیره است: مانند

، ترازند های همبنا به این برداشت؛ آزادی و مالکیت خصوصی مقوله.  گرفته بودکلکه در دوران روشنگری ش

-افکار و آراء را نیز در بر، روح موال نیست بلکه مالکیت جسم وخصوصی تنها مالکیت ا اما منظور از مالکیت

 .  گیرد می
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آنکه ملزم به بی، خاص خویش ی نسان برای عمل کردن بر طبق ارادهآزادی توانایی است موجود در هر ا

ی نخستین  آزادی دادهکه این.  باشد، تن دادن الزامات دیگری جز آنچه برای آزادی دیگران ضروری است

، بوردو) دهد گر پیوند مییکدیهای گوناگون لیبرالیسم را به باوری است که سرچشمه، انسانی استموجودیت 

1569)  . 

  برابری

، قومی، طبقاتی، تعلق دینی: لذا.  اند انسانی آزاد و برابر آفریده شده مراد از آن این است که همه افراد

این  :لیبرالیسم معتقد است.  و یا مانعی در راه کسب حقوق برابر انسانی افراد باشدت نباید مزیّ...  جنسی و 

افراد جامعه بلکه  یمد یکسان همهداری از امکانات و مواهب مادی درآبرابری نه در میزان ثروت و یا بهرهبر

همراه با برابری همچنین .  ت استدر ایجاد فرصت و شانس برابر برای کسب ثروت و درامد یکسان حائز اهمیّ

ها  اند و حکومت ا را بنیاد کردهه حقوق و فرصت برابر است که حکومت ها برای تامین این تاکید است که انسان

 .  (1596، لبیبی) آورند دست میگزارانشان به قدرت عادالنه خود را از رضایت فرمان

 :"رالز"ی عدالت از نظر  دو اصل تعیین کننده

ساسی برخوردارند که با های ا ی آزادی فراد جامعه تا آنجا از حق گستردهکه تمام ا دارد اعالم می -1

 .  پذیر باشدها اساسی دیگران وحدت آزادی

ی افراد جامعه باید از امکانات زندگی برابر برخوردار باشند و  اصل دوم حاکی از آن است که همه -2

 .  (1581، لیدمان) اشد که منافع عمومی پایمال شودب اختالف شرایط اجتماعی و اقتصادی نباید بیشتر از آن

رابر یا یا درک اخالقی ب، بایستی در نظر داشت که برابری بدان معنا نیست که همه توانایی برابر 

مراد از برابری این است که همه در برابر قانون حقوق برابر دارند و حق ، بلکه جذابیت شخصی برابر دارند

برخی امتیازات خاصی بدهد و به برخی هیچ قانونی نباید به .  وردار شوندبرخدارند از آزادی مدنی 

باید برای ، خواه یاری دهنده و حمایت کننده و خواه مجازات کننده، های خاصی تحمیل کند؛ قانون تبعیض

ی  هپاسداری از آزادی و برابری و امنیت هم، ها غرض اصلی از حکومت از دیدگاه لیبرال.  همه یکسان باشد
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تمام سعی بر آن است که ، گونه که ذکر شدکه در پلتفرم های اینستاگرام و تلگرام همان.  شهروندان است

گمان  لیبرالیسم بی.  (1590، شاپیرو)بستر فضای دوم بکشاند همین عناصر لیبرالی را در بستر فیزیکی به 

البته .  کند کامل جلوه میطورکه بهماعی است دهی روابط اجتی اصل سامانمثابهفلسفه نیز هست اما به

است اجتماع  یولی لیبرالیسم در حوزه.  لیبرال بود، توان بسته به سلیقه یا اعتقاد و حتی به صورت فردی می

 .  (1569، بوردو) نماید خود مینوعانش ر روابط فرد با همعینی دطوریابد و به که معنای کامل خود را باز می

حفظ آزادی فردی و کرامت انسانی از طریق ساختاری سیاسی شامل نهادهای لیبرالیسم تعهد به 

ارتباط و وجدان است که همگی قدرت ، آزادی بیان، تضمین حق مالکیت فردی، دموکراتیك و منتخب

کنشگری بستر  کلی اینستاگرامطوربه.  (1580، مهتاسینگ) وع حاکمیت دولت را محدود می کنندمشر

-جهانی به  هویّتدالیل زیر بسترهای جهانی شدن و پلتفرم اینستاگرام بهدر ، جهانی استمجازی در فضای 

 :پیوندد وقوع می

سواد خواندن  یاندازهبهسوادی  "دیدن"د با عنصر اصلی عکس است؛ و برای هر فر (صفحه)اکانت  -1

 .  نیاز نیست

 .  قابل ترجمه شدن هستندتوان تایپ کرد که  حدودی کلمه را میتعداد م 23ها در عکس نوشته  -2

 .  ی و جهانیمقابله فرد در مقابل جهان پیرامون فارغ از ابعاد محل  -5

پلتفرم  این امر در.  دکن ا ترسیم میر "جهانی  هویّت"فضای ، بستر و جبر تکنولوژیك اینستاگرام

به فردی را شکل که فضای کامال منحصر ، از نگاه اینستاگرام  "انسان"چیزی نیست جز تعریف اینستاگرام 

 .  دهد می

قوانین خارجی مورد اجبار قرار که هر انسان بالغ و دارای شعور عادی که نه توسط  دگوی می لیبرالیسم 

بهترین تصمیم ، ی امور در کلیه، کامال قادر است، شوند می ها یا موانع دیگر مانعش گیرد و نه پیش داوری می

اش  و در حقیقت توانایی، گراست انسان در اساس موجودی عقل، درکی بنا به چنین .  را برای خود اتخاذ کند

ی اقتصادی محدود  هیچ وجه به عرصها بودن انسان بهگر عقل.  امور زندگی خود نامحدود استبرای اشراف بر 

ها و سیاست عرضه  رسانه، اجتماع، و در تمام عرصه های زندگی از جمله فرهنگ (1581، لیدمان).  شود نمی
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که اگر ، رسدشناسی به مفاهیمی میلحاظ هستیه می بینیم پلتفرم اینستاگرام بهگونه ک پس همان.  شود می

 .  خواهیم رسیدلیبرالیسم   بندی کنیم به اساس پارادایمهاین مفاهیم را مقول

ی  ی تا مرحلههویّتانعکاس ،  27با وجود شباهت زیر ساختی یعنی رسیدن به امر فردگراییاگرام اینست

منشا  به تبع کند؛ و ستقیم با امر جهانی شدن درگیر میصورت مرود و کاربران را به جهانی شدن پیش می

ا در راستای ی رمند کنشپلتفرم اینستاگرام  یعنی.  آورد وجود میدر کاربران بهرا  جهانی  هویّت، این درگیری

نگاه یك  :برای مثال.  آید وجود میشدن به نقطه اتکای جهانیها با  کند که این کنش جهانی ایجاد می هویّت

ها زندگی کرده است  ننه بر اساس ساختارهایی که با آ، به معلوالنکاربر اینستاگرام در بازنمایی خود نسبت 

.  نیستاین نظم گفته شده  اول با این امر در نگاه.  کند انی که با آن روبرو است تغییر میبلکه با ساختار جه

بر آن را بپذیرد رخواه کا، آورد  هایی را به وجود می یمند کنشچنین  این این پلتفرم و تاثیرات آن در بطن :لذا

کاربر یعنی .  درگیری با این امر و اتکا بر روی نقاط فکری خودش است، تنها کنش کاربر.  خواه آن را نپذیرد

کاذب درون ساخت  ن آگاهیدارد و با ایرا رود که عاملیت صددرصدی در این پلتفرم  اعتقاد پیش میاین  با

ساختاری  بااینستاگرام نیز .  کند وش میولیکن عاملیت این تکنولوژی را فرام.  شود وارد می این پلتفرم

ی دستاوردهای  حداکثر رساندن دامنهبا به: 29هاروی به زبان .  دهد تا آن را بسازد می 26لیبرالی به او یك خانه

و  خیر اجتماع به حداکثر خواهد رسید، زار و افزایش تعداد این معامالتمبتنی بر باناشی از معامالت 

های آفرینش  این امر مستلزم ایجاد فناوری.  های انسانی را وارد قلمرو بازار کند کوشد که تمام کنش می

ها برای هدایت  دادههای  تحلیل و استفاده از پایگاه، انتقال، نگهداری، های انباشت و ظرفیت 28تاطالعا

 .  (1581، هاروی)هانی است تصمیمات در بازار ج

به  اینستاگرام  در درون پلتفرم "فرد"به  "ساختار"جهانی با شیفت پارادایمی از   هویّت، ردر کالم آخ

  هویّتبرای ایجاد ی بستری شیفت مفهوم اینستاگرام با، گری التورمیانجیسوم  یدر مرحله.  آید وجود می

ك کاربران را در ی :لذا.  را در درون خود ایجاد کرده استی اراین توانایی و تاثیرگذ رد و همچنینداجهانی 

 .  گیرند قرار می جهانی هویّت ی بامند کنش
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 : پی نوشت

1. ICT  

6. Martin Heidegger 

6. Bruno Latour 

5. Marshal McLuhan 

 .کندی خود می انسان را محدود به حواس پنج گانهی بدن، که  جبری که توسط بدن به مثابه. 3

 (Ameli 2006) ی دوفضایی دکتر عاملیجهان اول در مقابل جهان دوم، نظریه. 7

گر جهان گاه نظارهانسان هیچ (1586هایدگر، ).  در شبکه بودن کنشگر ، از جهاتی شبیه در جهان بودن هایدگر است. 6

در نظر التور نیز انسان هیچ گاه کنشگری ایزوله نیست که جهان را مشاهده و از آن .  نیست، بلکه با جهان است و درگیر جهان

همچنین در بحث وساطت اشیا و .  انسان در درون یك شبکه با دیگر کنشگران درگیر و در تعامل است.  کند کسب معرفت می

با .  های التور نیز طرح می شوند هایدگر به شکلی در بحث« دستی  –تو »و « دستی –دم »م مصنوعات خواهیم دید که مفاهی

به عقیده التور هایدگر با تفکیك وجود از موجود ، خود را وقف تفکر .  های مهمی التور منتقد هایدگر است این حال از زاویه

اما در نظر التور وجود در میان همین .  کرده است کند، وجودی که انسان مدرن را فراموش درباره وجود فراموش شده می

طلبانه هایدگر را نیز  گرایانه و منجی التور رویکرد گذشته.  موجودات است، موجوداتی که نیاز به مطالعه تجربی دارند

را در برابر وجود  عالوه بر این هایدگر به نحوی وجود انسان.  ایم تا به آن برگردیم ما هیچ گاه از گذشته نبریده: پذیرفت نمی

چه کسی به شما گفته است که »: پذیرد التور چنین نگاه نامتقارنی را نمی.  دهد؛ انسان شبان هستی است انسانی قرار می غیر

 (1885التور ، ) « .  هیچ شبانی وجود ندارد.  .  .  انسان شبان هستی است؟

9. ANT.  Actore Network Theory 

این که تعبیر هایدگر از » : گوید او می.  گذارد خود مستقیما خود را در نقطه مقابل هایدگر می التور با این اظهارنظر. 8

و همچنین التور به این ( 1888التور، )« .  آور استبرای من تعجب.  ترین تعابیر محسوب می شودعنوان عمیق تکنولوژی به

از دیدگاه هایدگر ، تکنولوژی هرگز یك ابزار و یا یك ».  درک کند گری تکنیکی راتواند این میانجی اعتقاد دارد که هایدگر نمی

کنند؟ نه ، زیرا ما  گری میها کنش را میانجی آیا این بدان معنی نیست که تکنولوژی (1586هایدگر، ) وسیله صرف نیست

هایدگر اشتباه »که التور معتقد است ( 1888التور، )« .  ایمخودمان به ابزارهایی برای ابزار مندی صرف بدل شده

 (.verbeek ،2003)«کند می

 الگوریتم هایی که در فضای تلگرام و اینستاگرام است. 10
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و  "میشل کالن"وی به همراه کسانی چون .  شناسند التور را یکی از متفکران شاخص مطالعات علم و فناوری می». 11

های علمی، تکنیکی ، فرهنگی و  دگاهی نو را درباره نوآوریشناسی ابداعات پاریس برای چند دهه دیدر مرکز جامعه "ال جان"

های علمی  ویژه نوآوریها، به گیری نوآوری ها این است که فهم جدیدی از نحوه شکل ی اصلی آندغدغه.  سیاسی بسط داده اند

ها،  ن را درکنار هم ، در نوآوریاند که نقش انسان و غیر انسا ها به دنبال آن آن: توان گفت در یك جمله می.  و فنی، ارائه دهند

بازشناسایی کنند؛ این که با انسان و غیر انسان به شکلی متقارن برخورد کنند و نقش عاملیت هیچ کدام را حذف یا کم نکنند 

 (1586شریف زاده ، )«.  و یا به دیگری فرو نکاهند

 «ترجمه»:گری تکنیکی اولمیاتجی. 12

 .شود ساعت حذف می 24ی که بعد از یعنی پیام یا تصویر و یا صوت. 15

 این مفهوم متعلق به اینیس است. 14

13. Search 

 .گنجدای در این حوزه می سواد رسانه. 15

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 

 همانند اینستاگرام. 28
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