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چکيده:
اين مقاله سعی بر اين دارد تا به مطالعهی نقش قدرت و عوامل شکلگيری حوزهی عمومی در عصر پستمدرن بپردازد.
بر اين اساس از روش واژگونی فوكو استفاده میكنيم تا منابع توليدی قدرت و اعمال آن در جهان پستمدرن را تحليل
كرده و در اين حوزه به توليد شناخت بپردازيم .برای اين امر ،رويکرد تحليلی فوكو از قدرت زيستی را مورد استفاده قرار
میدهيم تا به نحوهی توليد و اعمال قدرت در عصر پستمدرن و تأثير آن بر شکلگيری يا عدم شکلگيری حوزهی
عمومی بپردازيم .در اين مقاله با استفاده از روش واژگونی فوكو به دنبال طرح گسست هايی هستيم كه ممکن است در
جهان پستمدرن رخ داده باشد.
گسست تاريخی فوكويی ما را به دو يافتهی نظری و تجربی میرساند .گسست اول كه در يک تحليل نظری مبتنی بر
جامعهی كنترلی پستمدرن با مدل هارت و نگری ارائه میشود نشان میدهد قدرت پستمدرن با «ارتباطاتی كردن»
كنترل و مراقبت افراد ،از رسانههای نوين بهعنوان فناوریهای كنترلی استفاده میكند .علیرغم اينكه مطالعات زيادی بر
اساس رويکرد هابرماسی نشان داده كه اينترنت منجر به شکلگيری و تقويت حوزهی عمومی میشود اما در اينجا اين
تکنولوژی ارتباطی بهعنوان «پاناپتيکن پستمدرن» و «كارخانهی مجازی» ،و «كاربران» آن بهمثابه «كارگران پستمدرن»
معرفی میشوند كه با «كار عاطفی» ،طبق مدل هارت و نگری و ژيژک ،قدرت زيستی سرمايهداری را تشديد میكنند.
درنتيجه امروزه «حبس ،كنترل و بهرهوری» سوژهها در اينترنت ،شکلگيری حوزهی عمومی را در آن دشوار میكند.
گسست دوم نشان میدهد (يافتهی تجربی ما) كه در اين عصر ،اهميتيافتگی فرهنگ و تاريخ و محوريت آنها است كه
حوزهی عمومی بهعنوان ماحصل آنها و عرصهای برای توليد قدرت مردمی شکل میگيرد .نتيجهی مطالعهی ميدانی
موردی و اتنوگرافيک ايران كه در سالهای اخير انجام شد نشان میدهد «قدرت مردمی» كه متأثر از عوامل تاريخی ايرانی
و اسالمی است ،منجر به شکلگيری حوزهی عمومی خودجوش در تصميمگيریهای مردمی اين فصل از تاريخ معاصر
شده است.
در مقام نتيجهگيری از يافتهها ،اين مقاله بيان میكند با توجه به تاريخی بودن فرهنگ ايرانی ،كنشگران فعال اين فرهنگ
میتوانند با استفاده از عناصر فرهنگیِ تاريخیشان ،از تکنولوژیهای ارتباطی پستمدرن قدرتزدايی كنند تا آنها را برای
تقويت قدرت مردمی خود برای شکل دادن به حوزهی عمومی گستردهتر و جهانیتر به خدمت گيرند .چرا كه حوزهی
عمومی شکلگرفته در سالهایهای اخير در ايران توسط مردم فقط میتواند نشاندهندهی پتانسيل آنها باشد كه با
استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی معاصر ،آن را جهانی كردهاند.
واژگان كليدي :پاناپتيکن ،قدرت مشرف بر حيات ،پستمدرنيته ،جامعهی كنترلی ،اينترنت ،حوزهی عمومی ،تاريخ
ايرانی-اسالمی
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مقدمه و طرح مسئله:
معرفی اينترنت بهعنوان تکنولوژی كنترلی عصر پستمدرن و نيز كارخانهی پسامدرن برای توليد
غيرمادی نظام سرمايهداری ،ادعايی است كه در اين مقاله سعی میشود با استفاده از رويکردی
كه فوكو به قدرت دارد ،برايش شواهد تجربی فراهم آيد .بيان مسئله از اين مفروضه آغاز
میشود كه كنترل افراد امری است كه برای نهاد قدرت در هر زمان و مکان اهميت كليدی داشته
است و در گذشته نيز هماره نهاد قدرت از تکنولوژی روز برای مراقبت افراد استفاده میكرده
است .اما تکنولوژیهای انضباطی در گذشته صورت وحشيانهتری داشتهاند (گيدنز  .)1376اين
درحالی است كه بهتدريج اين تکنولوژیها ،در قالبهای سياسی و اقتصادی و زيستی ،صورت
انسانیتری پيدا كردهاند .بحث هابز از اعمال مستقيم زور در قرن  18بهخاطر تکنولوژیهای
مراقبتی خاص آن عصر نشان میدهد كه نهاد قدرت در آن زمان تاكتيکهای بهتری بهجز اعمال
مستقيم زور برای مراقبت نداشت .اما در روندی تاريخی كه با شکلگيری فناوریهای نظارتی
بهظاهر انسانیتر همراه بوده و فوكو به آنها بهعنوان شاخصههای دوره مدرنيته اشاره میكند،
آزارهای شديد افراد جای خود را به روشهای نرمتر داده است .درحقيقت نهادها و سازمانهای
مدرن ديگر نهتنها اعضای خويش را سركوب نمیكردند بلکه از آنها موجوداتی منضبط و مولد
میساختند (ضيمران  .)156 :1378با اين حال آنچه كه در عصر موسوم به پستمدرن میتواند
جای پرسش و پژوهش باشد ،اين است كه حضور و اعمال قدرت با استراتژیهای گوناگون
هنوز رخ میدهد .در همين رابطه بايد به اين امر اشاره داشت كه با گسستهای گوناگون «ظهور
پستمدرنيسم بهعنوان جنبش فرهنگی متفاوت ،میتواند در مقياس گستردهای به مفهومسازی
دوباره بپردازد؛ به اين معنی كه به ما اجازه میدهد چگونگی دنيای اطرافمان را تجربه و تبيين
كنيم» (روسنائو  .)21 :1380از آن جمله میتوان به تغييرات نوين توجه بيشتری داشت و به
بازانديشی در برخی مفاهيم پرداخت يعنی همان كاری كه سعی میشود در اين مقاله صورت
پذيرد.
از اين جهت بهروشنی بايد گفته شود كه آنچه اين مقاله با روش واژگونی فوكو سعی دارد
به آن بپردازد عبارت از شناخت منابع توليدی قدرت و اعمال آن در جهان پستمدرن است.
برای پژوهش در اين زمينه از اصل روششناختی واژگونی فوكو استفاده شده است .بهعبارت
ديگر از يک سو در بخش اول و بعد از تشريح رويکرد فوكو به قدرت و نظام پاناپتيکنی
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مدرنيستی آن به اين امر میپردازيم كه در دورهی پستمدرن ،با ظهور و توسعهی تکنولوژیهای
ارتباطی ،كنترل افراد از طريق نهادهای مدرن همچون خانواده و مدرسه به كنترل افراد از طريق
«امور ارتباطاتی» انتقال يافته است و اين را بهعنوان گسست اول در تاريخ معاصر در نظر
میگيريم و معتقديم اين اولين نطفهی بازانديشی در مفاهيم كهن علوم اجتماعی است .در همين
خصوص به طرح مسئلهی عدم شکلگيری حوزهی عمومی گسترده از طريق اينترنت نيز
بهعنوان يکی ديگر از عناصر تحليلی مقاله خواهيم پرداخت .برای تاييد اين ادعا و اينكه حوزه
عمومی گسترده میتواند از منابع ارتباطی ديگری از جمله حيات روزمره استفاده كند ،به حوزهی
عمومی ايران در سالهای بعد از  1385بهعنوان گسست دوم اشاره میكنيم .در اينجا تاريخ و
فرهنگ ايرانی و اسالمی نقش مهمی در پديدآوری حوزهی عمومی داشته است.
پرداختن به اينترنت با رويکرد غيرهابرماسی ،نتايج متفاوتی نسبت به كاركرد اين تکنولوژی
بهدست میدهد كه در نظريههای مطرح علوم ارتباطات برای آن نقشی رهايیبخش در نظر گرفته
شده است .بااينحال براساس مدل تحليل انتقادی فوكو رويکردهای نظری اينچنينی در پشت
ظاهر رهايینمای خود خواست سلطه را پنهان نگاه میدارند (حقيقی  .)197 :1383اين را هانا
آرنت مشاركت سياسی از طريق تکنولوژیهای رسانهای نوين و يک رسانهی جايگزين برای
مشاركت افراد میداند (ينسن و دانزيگر  .)6 :2002موری( 1نقل در كولسترا و باس)2009 ،
اينترنت را ابزاری میداند كه به كاربر اين اختيار را میدهد كه برخالف دورهی رسانههای پخش
وسيع ،بهطور شخصی بتواند بر فرآيند ارتباط كنترل داشته باشد (همچنين بنگريد به كوران
 .)2002در اين راستا ما بعد از معرفی رويکرد فوكو به قدرت ،و استفاده از روش گسست ،در
بخشهای بعدی مقاله نخست به موضوع نظام كنترلی در عصر پستمدرن بهعنوان گسست اول
از نظام انضباطی مدرن در نوع مراقبت افراد میپردازيم .مفهوم «كار غير مادی» 2كه هارت و
نگری  )1384( 3بهكار میبرند و آن را به عصر پستمدرن نسبت میدهند ما را به اين نتيجه
میرساند كه كاربران در اينترنت بهعنوان «كارخانهی غيرمادی» 4به توليد غيرمادی برای نظام
سرمايهداری میپردازند .از سويی ديگر در ادامه به اين امر میپردازيم كه مطالعهی ميدانی در
مورد تحوالت ايران معاصر مويد آن است كه در جهان پستمدرن ،رسانههای نوين در مقام
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فناوریهای نوين سوژهسازی عمل میكنند (گسست اول) ،اما بااينوجود ،اين تاريخهای
سركوبشده هستند كه میتوانند خود را معاصر كرده (گسست دوم) و به شکلگيری قدرت
مردمی و نهايتا شکلگيری حوزهی عمومی كمک كنند.

مالحظاتي نظري دربارهي فوكو و نظام پاناپتيکني مدرنيته
فوكو بر اساس پاناپتيکن 1جرمی بنتهام 2به سازوكارهای اعمال قدرت مدرن میپردازد .بنتهام
معماری پاناپتيکن را رئوس برنامههای خود برای معماری نهادينهشدهی مهار افراد اعالم كرد .او
معتقد است كه سيستم پاناپتيکنی ،يک نوآوری است كه اعمال قدرت را هم موثر و هم آسان
میكند؛ نظامی كه تا آخر قرن  18ميالدی مورد استفاده قرار میگرفت .آنچه بنتهام اعالم كرد و
بعدها سازوكار كاربردی برای زندانها ،تيمارستانها ،مدرسهها و كارخانهها در تحليل فوكو بود،
دستگاهی است كه توزيع قدرت را در اندازههای بینهايت كوچک تضمين میكند .بنتهام
پاناپتيکن را نوعی پارادايم معماری تلقی میكرد كه توانايی تعميم دارد .فوكو نيز اين بينش را به
كاملترين وجه بهمثابه ابزاری برای كندوكاو تاريخی و فلسفیاش دربارهی اشکال و روابط
قدرت بهكارگرفت .درعينحال كار بنتهام درواقع تالشی وسيعتر برای توجيه آن نوع از
مکانيسمهای قدرت بود كه زندگی روزمره افراد را شکل میدهند و اين شامل سازگاری و
پااليش تشکيالتی میشود كه مسئوليت رفتار ،هويت ،فعاليتها و حركات بهظاهر بیاهميت
روزمرهی اين افراد را بهعهده داشته و بر آنها نظارت میكند .در نظام پاناپتيکنی ،فرد ديده
میشود اما نمیبيند؛ او موضوع اطالعات است اما هرگز فاعل ارتباطات نيست .زندانی تابع
وضعيتی آگاهانه و هميشه در نظر است كه كارآمدی خودكار قدرت را تضمين میكند .او كه در
معرض ديد قرار دارد و خود اين را میداند ،مسئوليت فشارهای قدرت را بهعهده میگيرد
(رابينز و وبستر .)174 - 177 : 1385 ،بر اين اساس ،قدرت خارجی مرئی ممکن است اهميت
فيزيکی خود را ازدستبدهد؛ چرا كه به غيرجسمانی شدن گرايش میيابد و هر چه به اين حد
و حدود نزديکتر میشود تاثيرش پايدارتر ،ژرفتر و هميشگیتر میشود .اين يک پيروزی
جاودانه برای نظام كنترل پاناپتيکنی است چرا كه درعين كنترل افراد از هرگونه برخورد فيزيکی
اجتناب میورزد .از اين جهت ،پاناپتيکن دستگاهی است كه توزيع قدرت را در اندازههای
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بینهايت كوچک تضمين میكند؛ همان قدرتی كه شخص مورد مراقبت را تبديل به هدفی
آسيبپذير میكند (همان).
در نظر فوكو ،پاناپتيکن بهمنزلهی سازوكاری برای هدايت مسير و جريان قدرت و نقطهی
عطفی مهم در تاريخ تفکر بشری است .اين قدرت ،برای او مویسانی حياتبخش است كه در
ريزترين جنبههای زندگی روزمرهی انسان مدرن رسوخ میكند .چنين قدرتی يک ذات
تکاملنيافتنی و البته ازهمگسيخته و جداافتاده در تمام بخشهای زندگی افراد ،گروهها و
سازمانها دارد (اسميت  .)126 :2001به اين دليل كه فوكو جنس قدرت پاناپتيکنی را نامريی اما
موثرتر از قدرت مستقيم میداند ،چنين ايدهای را كه قدرت پديدهای است عظيم و هولناک ،و
ساختاری است يکپارچه و در انحصار دولت يا حکومت ،به سخره میگيرد (نوذری :1385
 .)231از سوی ديگر ،فوكو به مناسباتی انسانی میانديشد كه از امور مدرن خانواده و جامعهی
مدنی و گسترهی همگانی برمیآيد و سرانجام در مناسبات سياسی شکل صريح و بیپرده میيابد
(احمدی  .)211 :1374نکتهی مورد نظر او اين است كه قدرت صرفا قبضه نمیشود بلکه اعمال
میگردد .گرايش قدرت به غيرشخصی و پراكنده و بینامونشان شدن است و درعين حال اعمال
سلطه بر ابعاد فزايندهای از زندگی اجتماعی ،از جمله در تکنولوژی سراسربين متبلور میشود
(همان) .در اين شکل از ادارهی امور ،قدرت كال به كسی كه آن را بهشيوهای مطلق و بهتنهايی بر
ديگران اعمال كند واگذار نمی شود بلکه اين ماشينی است كه در آن هر كسی گرفتار میشود؛
چه كسانی كه اين قدرت را اعمال میكنند و چه كسانی كه در معرض آن هستند (دريفوس و
رابينو  .)321 :1387فوكو معتقد است كه نظام سياسی بهعنوان مشخصهی عصر مدرنيته،

حکمرانی افالطونی بر زندگی را بهطور مستقيم بهكارنمیگيرد (دوالن .)373 :2005 ،تاريخ،
چرخش محتوايي از يک نظام سلطهي توحشگراي ابتدايي به نظامي انسانيتر و آرامتر و
البته آسيبرسانتر تغيير جهت داده است .از اين جهت ،فوكو با روش واژگونیاش میخواهد
وقايع مهم را برمال كرده و پرده از فريبكاریهای تاريخی بردارد و دودمان پديدارهايی كه
بهعنوان حقيقت در جامعه جاافتادهاند را پیجويی كند و نقش و ارادهی قدرت را در متن آنها
معلوم كرده و استراتژیهای سلطه را كالبدشکافی كند (ريتزر  .)556 :1389برای فوكو نظام
قدرت در جامعهی زندانگونهی مدرن بس ريشهدارتر و نامريیتر و اغواكنندهتر از قدرت در
نظامهای سنتی است .بهباور فوكو جامعهی زندانگونهی انضباطی عبارت از جامعهای است كه
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در آن اعضا دائما در معرض مراقبت ،نظارت و تربيت هستند و در تحليل نهايی در گسترهی
قدرت اسير میشوند (ضيمران  .)156 :1389چيزی كه مورد نظر فوكو بوده و تفسيرها پشت سر
هم آن را آشکار میكنند اين است كه ما نمیتوانيم خودمان را از اِعمال و اجرای انضباط مدرن
آزاد كنيم .برای نمونه پاناپتيکن كه زمانی تنها يک انديشه و يک نوآوری معمارانه محسوب
میشده ،امروزه به يک دياگرامی تغيير ماهيت داده است كه كل جامعهی مدرن را دربرمیگيرد.
انسانها بهطور كامل نظامهای پاناپتيکنی را درونی میكنند و در آنها مسکن میگزينند .از آن
جمله ما نيز انضباط و نظارت در مدارس ،كارخانهها ،محل كار ،مدارس و بيمارستانها و
زندانها را میپذيريم و به آغوش میكشيم (كاپمن .)549 :2010
بااينحال فوكو در دو دسته از آثار خود اشاره میكند كه در جامعهی انضباطی ،سياست
انضباطی نتوانسته به نقطهای برسد كه كامال به آگاهیها و بدنهای افراد نفوذ كند .بهعبارت
ديگر نتوانسته به نقطهای برسد كه كليهی كردارهای افراد را تحت اداره درآورده و سازمان بدهد.
بنابراين در جامعهی انضباطی ،ارتباط بين قدرت و افراد بهصورت رابطهای ايستا باقی مانده و
استيالی انضباطی قدرت ،با مقاومت افراد همخوانی و برابری دارد (هارت و نگری .)49 :1384
در اينجا میخواهيم اين ادعای خود را دنبال كنيم كه آيا اينترنت هم به شکلی از نظام
پاناپتيکن تبديل شده و يا همانطور كه فوكو میگويد بخشهايی هم هستند كه مقاومت
میكنند .آيا اينترنت مقاومت میكند يا با قدرت پاناپتيکن همساز میشود؟ برای رد يا اثبات اين
ادعا از روش خود فوكو كه در زير میآيد برای تحليل اينترنت استفاده میكنيم.

اصل روششناختي “واژگوني”

1

بهمنظور پیگيری ادعاهای مقاله در اين پژوهش با استفاده از روش واژگونی فوكو بهدنبال طرح
گسستهايی بودهايم كه ممکن است در جهان پستمدرن رخ داده باشد (فوكو .)1972 ،اين
گسستها به ويژه در عصر موسوم به عصر اطالعات و ارتباطات و با پديدار شدن رسانههای
نوين بهوجود میآيند چرا كه اين تکنولوژیها میتوانند در اين عصر كاركردهای گوناگونی پيدا
كنند.

reversality

1
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اما روش واژگونی چيست و چگونه بهكار میرود؟ واژگونی برای فوكو بهعنوان ترفندی
روششناختی محسوب میشود و عبارت از آن چيزی است كه ممکن است آدمی در فرض
مفهوم مخالف ،در ذهن خود احيا كند .بدينمعنا وقتی سنت و يا مکتبی ،يک تفسير خاص از
رويدادی تاريخی عرضه میدارد میتوان با طرح تفسير و تعبير مقابل آن ،زمينهی انديشهی
تازهای را در آن خصوص مهيا كرد .بهعبارت ديگر ،وقتی پديدهای از زاويهی خاصی مورد توجه
قرار میگيرد ،میتوان افق تازهی آن را با روش واژگونی كشف و مطرح كرد .اصل واژگونی در
پی آن است كه سبک گفتمانی حاكم بر نگاه تاريخی يا فلسفی را كالبدشکافی و درواقع ساحت
ناانديشيدهی آن را مطالعه كند (فوكو ،نقل از ضيمران .)38 :1389
فوكو از اصول چهارگانهای برای ارائهی شناختی متفاوت از دانش موجود و تاريخمند غربی
پيروی میكند .اين اصول بدين قرارند -1 :واژگونی -2 ،گسست و انقطاع -3 ،1ويژه بودن 2و
 -4برونبودگی( 3فوكو  1972و  .)1977اما چنين به نظر میآيد كه اصل واژگونیاش بر سه
اصل ديگر اشراف دارند چرا كه گسست و ويژه بودن و برونبودگی نيز از ملزومات توليد دانش
از طريق واژگونی اند .در اين مقاله ما بر روی اصل واژگونی و اصل گسست تاكيد داريم و سعی
داريم نشان دهيم كه در نظر گرفتن گسستهای مهم در روند كار و تاريخ بشر ،يکی از
ضرورتهای روششناختی اصل واژگونی فوكو در فرآيند رخداد پديدهها به حساب میآيد .بر
اين اساس كار گسست می تواند يک كار پژوهشی عملی و ميدانی باشد كه برمبنای پرسشهای
مطرحشده به آن پرداخته میشود .به يک معنا كار گسست عبارت از گفتن آن چيزی است كه
هست و نماياندن آن بهمنزلهی آن چيزی است كه میتواند نباشد ،يا گفتن آنچه كه میتواند
آنگونه كه هست نباشد (فوكو  ،133 :1380فوكو  .)1977فوكو با اين اصل از ما میخواهد كه
با به پرسش كشيدن عادات ذهنی بديهی ،انديشيدن و تغيير دادن را خودمان انجام دهيم
(كريسمس  .)340 :1379ما در اينجا از اصل واژگونی كه آن را با يک تحقيق ميدانی همراه
میكنيم استفاده میكنيم تا روش تحقيق ما برای پرداختن به دو گسست در عصر پستمدرن
ساخته و پرداخته شود .گسست اول با به زير پرسش بردن و مطرح كردن فرض مخالف گزارهی
حاكم يعنی «كاربر فعال» و «اينترنت؛ محيطی ايدهآل برای شکلگيری حوزهی عمومی» ،افق
1

discontinuity
specificity
3
exteriority
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تازهای را برای ما باز كرده و اينترنت را بهعنوان يک پديدهی ديگری میشناساند كه در آن
ساحتهای ناانديشيدهای (غيرهابرماسی مسلط) آشکار میشود .در پی اين ،و در راستای رد
گزارهی حاكم ،گسست دوم درعينحال كه تأييدی تجربی بر رد گزارهی حاكم نخست است،
شاهدی نيز بر عينيتيافتگی اهميت تاريخ و فرهنگهای غيرغربی سركوبشده در شناخت و
تعريف ديگری از قدرت و حوزهی عمومی در ميدان اجتماعی جامعهی معاصر ايران است.
دادههای الزم برای چنين پژوهشی را از طريق اتنوگرافی درونكاوانه بهدست آورده و در
مسير تحليل دو گسست ارائه میكنيم .مشاهدهی مشاركتی در سازوكارهای اجتماعی-فرهنگی
سالهای بعد از  1385و مشاهدهی مستقيم رفتارهای جمعی كنشگران اينترنتی مبنای جمعآوری
اين دادهها میباشند.

گسست اول :پستمدرنيته و جامعهي كنترلي مبتني بر ارتباط
آنچه كه مدرنيته علیرغم نهادها و فناوریهای انضباطی نتوانسته به آن دست يابد ،همانا درونی
كردن قدرت در جسم و بدنهای افراد برای كنترل و اعمال سلطهی كامل بوده است .فوكو
معتقد است كه فقط با انتقال از جامعهی انضباطی به جامعهی مبتنی بر كنترل است كه زندگی به
اُبژهی قدرت تبديل میشود و باالترين كاركرد آن اين میشود كه زندگی را كامال احاطه كند.
سازوكارهای سلطه در حوزهی اجتماعی در جامعهی كنترلی بسيار دموكراتيکتر و درونیتر در
درون مغزها و بدنهای شهروندان جريان دارد .اين جامعه در لبهی نهايی مدرنيته واقع است و
رو به پسامدرنيته دارد و از اين رو رفتارهای ناظر بر شمول و حذف اجتماعی حکومت ،در
درون سوژهها درونی شده است .اكنون قدرت از طريق ماشينهايی اعمال میشود كه مستقيماً
مغزها و بدنها را بهسوی يک حالت بيگانگی خودبهخودی از معنای زندگی و ميل به خالقيت
هدايت میكند (هارت و نگری  .)48 :1384در چنين جامعهی كنترلی پستمدرنيستی است كه
«قدرت» از هميشه ناديدنیتر و ناملموستر است« .به اين معنی كه میخواهد در اعماق جهان
اجتماعی گسترش يابد و نهتنها میخواهد مبانی جهان اجتماعی (انديشه ،كنش ،گروهها) را
كنترل كند ،بلکه پيشتر میرود و تالش میكند تا از قدرت زيستی برای كنترل سرشت انسانی
استفاده كند؛ يعنی مغزها و بدنهای مردم را كنترل كند» (هارت و نگری  ،2000ريتزر :1389
 .)481درواقع با انتقال از جامعهی انضباطی مدرن ،كه مبتنی بر امور و نهادهای مدرن است ،به
جامعهی كنترلی پسامدرن ،اين «ارتباطات» و نهادها و صنايع ارتباطی هستند كه نقش مهمی در
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كنترل افراد ايفا میكنند« .يکی از ابزارهای مهم نظام سرمايهداری پسامدرن برای كنترل افراد و
درونی كردن قدرت زيستی اِتر ،1بهمعنای "مديريت ارتباط" و "تنظيم فرهنگ" است كه امروزه
بيش از هر زمان ديگر امتيازات ويژهی حاكم محسوب میشوند .نظامهای معاصر ارتباطی و اِتر
بهعنوان قدرت دموكراتيک سرمايهداری پسامدرن ،تابع حاكميت پسامدرن نيستند؛ بلکه به نظر
میرسد حاكميت تابع "ارتباط" باشد و درواقع اين حاكميت است كه بهوسيلهی كنترل ارتباطی
مفصلبندی میشود» (هارت و نگری  331 :1384و  .)330بهعبارت ديگر میتوان گفت
جامعهی كنترلی «پسامدرن خود ،بهنحوی محصول توسعهی " ارتباط" است» (اليون:1387 ،
.)93
اِتر بهمعنای اعمال سلطهی جهانی از طريق كنترل ارتباطات ،توانسته است پول و بمب
بهعنوان دو عامل كنترل امپراطوری را در خود ممزوج كند؛ مطلق شدن اعمال كنترل تنها از آن
طريق كه به زيستی شدن قدرت در جامعهی كنترلی پستمدرن میانجامد (هارت و نگری،
 .)1384در واقع اتر با مركززدا يی از نهادهای اقتصادی و نظامی (پول و بمب) توانسته است
بهطور مستقيم به عامل درونی بدنها و ذهنهای افراد و شيوهی زيست آنها تبديل شود .بهنظر
هارت و نگری ( )1386اين قدرت نامتمركز پستمدرن بهطور تناقضآميزی در آمريکا تمركز
يافته و اِتر بهعنوان يکی از عوامل اجرايی اين قدرت ،در لوسآنجلس و در صنايع ،نهادها و
تکنولوژیهای ارتباطی آن متمركز شده است و اين امر آمريکا را در وضعيت مركزی قرار داده
است (بنگريد به مورگان  .)97 :2006ارتباطات در جهان پستمدرن ،آنطور كه فوكو معتقد
است ،زندگی را به اُبژهی قدرت تبديل كرده است (هارت و نگری  .)48: 1384ارتباطات
همچنين بهعنوان واسطهی كنترلی ضمن مستعمره كردن نهادهای اجتماعی ،سبب شده تا توليد
سوبژكتيويتهها ديگر تعريف و تعين مکانی و زمانی نداشته باشد و بيرون از نهادهای انضباطی
مدرن در مکان و زمان نامشخص و مختلط شکل بگيرد (همان  318و  .)317منطق انضباط نيز
در چنين شرايطی بر اين اساس است كه بهطرز شديدتری نسبت به مدرنيته ،شالودهبندی و بر
اين نهادها اعمال شود (همان) .اين قدرت كنترلی كه مبتنی بر ارتباط است ،با فعاليتهای كار

Ether

1

هارت و نگری مفهوم «اتر» را بدين دليل بهكار میبرند كه حالت بیهوشكننده ی آن را به ذهن تداعی كنند و نشان
دهند كه قدرت در جهان جديد نيز يک چنين خاصيتی دارد.
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غيرمادی سوژهها كامال همهجايی است (تامپسون  80 :2005و  .)81حال با اين توضيحات
پرسش اين است كه وضعيت كاربر در جهان اينترنت در گسست اول چه میشود؟ به اين
پرسش در بحث زير پاسخ میدهيم.

«اينترنت» و «كاربر» بهمثابه «كارخانه» و «كارگر» پستمدرن
در اينجا نشان میدهيم كه اگر با رويکرد تركيبی فوكو ،هارت و نگری نگاه كنيم در اينصورت
میتوان اينترنت و كاربرانش را در قالب كارخانه و كارگران در ميدان زندگی پستمدرن تصور
كرد .1بحث را از اينجا آغاز میكنيم كه در دهههای پايانی قرن بيستم كار صنعتی موقعيت
هژمونيک خود را از دست داد و بهجای آن كار غيرمادی به وجود آمد؛ يعنی كاری كه
محصوالت غيرمادیای چون دانش ،اطالعات ،ارتباطات ،رابطه يا واكنش عاطفی توليد میكند
(ژيژک  .)2012اصطالحات متعارفی چون كار خدماتی ،كار فکری و كار شناختی همه ناظر بر
ابعاد كار غيرمادی هستند ،اما هيچكدام گويای عموميت آنها نيست .كار غيرمادی ايدهها،
نمادها ،رمزها ،متون ،پيکرههای زبانی ،تصاوير و محصوالت مشترک را توليد میكند .شکل
اصلی اين كار «كار عاطفی» 2است كه در بدن و ذهن درونیشده و صورت میگيرد و وضعيت
خاص بدن را به شيوهی انديشيدن متجلی میكند .در اين بين رسانهها و ارتباطات كه عملياتی
زبانی و فکری هستند در ايجاد عاطفه و تأثيرگذاری بر آن بهشکلی غير قابل اجتناب عمل
میكنند .اين نوع كار كه مبتنی بر ارتباط است و با بدن و ذهنهای ما بهطور مستقيم و درونی در
ارتباط است ،در كنار توليدات مادی به توليدات غيرمادی از طريق بدنها و ذهنهای ما
میپردازد.
اين كار سياسی است كه از طريق ارتباطات توانسته خود را زيستی كند و نهايتا با توليد
زندگی برای ما به توليد قدرت زيستی برای جامعهی كنترلی پسامدرن كمک كند .معمول است
كه میگويند «رسانهها بايد عواطف و اشکال زندگی را بسازند» و در اينجا تمام اشکال ارتباط
با تركيب توليد نمادها ،زبان و اطالعات با عاطفه ،زندگی افراد را برای توليد سياسی به كار
میگيرد« .ما پی بردهايم كه اين شکل كار غيرمادی كه بر تمام اشکال ديگر توليد هژمونی اعمال

1

اين برداشت با رويکرد ژيژک ( )2012به وضع تحصيلكردهها در جهان جديد نزديک است.
affective labor
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میكند كار"زيستی-سياسی" است؛ يعنی كاری كه نهتنها كاالهای مادی ،بلکه روابط و نهايتا
خود زندگی اجتماعی را نيز توليد میكند» (هارت و نگری  .)146 –147 :1386قدرت در
جامعهی كنترلی پستمدرن از طريق كار عاطفی و بهعنوان يکی از كارهای غيرمادی اعمال
میشود و اين براساس مناسبات و عناصر توليدی و تکنولوژيکی آن است كه تحقق میيابد .در
اين بين «محصول روابط و تعامالت انسانی سوبژكتيويتهی جديد ،كار عاطفی است كه از بيرون
تحميل و يا سازماندهی نمی شود و چيزی جز احساس آرامش ،رفاه ،رضايت و شوق و هيجان
نيست .آنچه كه در اينجا مهم است همانا دستكاری عاطفه و هيجان و كنترل آن برای پيشبرد
اقتصاد پستمدرنيستی است» (هارت و نگری  285 :1384و  .)284در اين وضعيت ،اين
«ارتباط» است كه گردش مستمر و كامل نشانهها را تحميل میكند و سعی دارد تا شکلی از
اشکال توليد نظام سرمايهدارانه را متبلور كند كه در آن سرمايه در مسدود كردن تمام مسيرهای
جايگزين و تسليم كامل و جهانی جامعه به رژيم خود كامياب شود (همان .)330 ،بهگفتهی
نيکالس نگروپونته (دنت )10 :2002 ،با ماهيت پويای «ارتباط» در اينترنت و فضای مجازیِ
ناشی از رهايیيافتگی از استبداد ماديت است كه همانطور كه هارت و نگری میخواهند «انجام
كار غيرمادی عاطفی نهتنها برای فتح قلب و ذهنها صورت نمیگيرد ،بلکه برای آفريدن قلبها
و ذهنها از طريق ساختن و ارائهی چرخههای جديد ارتباط و شيوههای جديد تعامل صورت
میپذيرد» (هارت و نگری  .)115 :1386اينترنت در اين نظر نوعی تکنولوژی زيستی 1است كه
میتواند به اعمال نظارت و قدرت زيستی بر روی ذهن و جسم انسانها بپردازد (مرداک :1389
 .)911يکی از منابع تشديد قدرت زيستی ،كار عاطفی است كه خصوصا در فعاليتهای تعاملی
افراد وجود دارد .اطالعات و ارتباطات است كه صنايع ارتباطی را بهعنوان تکنولوژیهای زيستی
تقويت میكند و اينترنت نيز مستثنی از اين قاعده نيست و خالف اين امر عمل نمیكند (شيلر
 .)1999علیرغم اينكه به آن اسطورهی شبکههای ارتباطی افقی گفته میشود ،اما با تمركززدايی
از قدرت از طريق كار غيرمادی و عاطفی ،هنوز هم ابزاری است كه از متمركز كردن سرمايه
فرونکاسته است (تامپسون  85 :2005و .)80طرفداران دفاع از اينترنت محض از دنيای تازهای
حرف میزنند كه با دنيای قديمی رسانههای تودهای كه افراد در آنها نقشی فعال نداشتند ،در
تضاد است (برتون« .)7 :2001 ،اين فضا خيلی كم توسط حکومت ،مدرسه ،و والدين كنترل
bio-technology
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میشود .افراد هرچه كه میخواهند روی وب توليد میكنند» .اين افراد احساس نمیكنند كه
قدرتی در آنجا وجود دارد بلکه آن را غايت آزادی میدانند و از اين امر كامروا هستند (سولر
 ،7 :2005هالند  .)1996اينترنت بهمثابه ابزاری شادیآور (دنت  )6 :2002فضايی است كه
توانسته با فعاليتهای ارتباطی و عاطفی و «ارضا و رفاه روانی كاربران و درگيری كامل ذهنی و
جسمی آنها در اين فضای مجازی .....به اعمال قدرت مشرف بر حيات در درون جسم و
مغزهای آنها بينجامد و ...برای ساعتهايی نامحدود و نامشخص آنها را "در  -گير" (تاكيد از
ما است) خود نگه دارد» (ريوا  )5 :2003و با معتاد و حبس كردن آنها در اين فضا ،به تغيير
سوژگی آنها بپردازد (تامارا  .)2003برخی افراد نمیتوانند دربرابر لذت بازیگوشی با كامپيوتر
مقاومت كنند .آنها كامپيوتر را جايگزين زندگی روزمره میدانند ،حتی برای لذت بردن از
ساعتها و ساعتها كار با كامپيوتر يا گشتوگذار در وب ،زندگی زناشويی خود را در معرض
خطر قرار میدهند بهطوری كه برخی از زنان حس میكنند كه با وجود اينترنت ديگر نيازی به
همسر ندارند (سولر  .)2003اينترنت دنيايی است كه متجاوزين به عنف و آدمربايان و نهايتا اكثر
افراد در آن ولگردی و پرسهزنی میكنند و بقيهی افراد جاده صافكن ،كه خود را شهروندانی
قانونمند تصور میكنند ،ساعتها وقت خود را صرف گفتوگو در اين فضای مجازی میكنند؛
در صورتیكه واقعيت چيز ديگری است .درواقع آنها بر موجی سوار شدهاند كه بهدنبال قربانيان
تازهای میگردد .عدهای نيز حقيقتا گمراه میشوند و هرگز نمیتوانند خود را از شبکهی آشفتهی
اينترنت رها كنند و نمیتوانند معشوقههای جديد كامپيوتری خود را كنار زده و يا آنها را مهار
كنند؛ برعکس آنها را بر روابط زندگی خود ترجيح میدهند (هيوز  .)2 :2003با اين وصف ما
شاهد اين میشويم كه در عصر پستمدرن همانطور كه برداشت فوكو نشان میدهد،
تکنولوژیهايی كه از قدرت زيستی برخوردارند و بر ارتباط متکی هستند ،خود به تعيين نوع
زندگی میپردازند و يا بهعبارت ديگر زندگی را اينهمانی قدرت پستمدرن میكنند .چالش
پستمدرنيته توسط سوبژكتيويتههای جديد نيروی كار و تركيب فکری و ارتباطی جديد در آن
ايجاد میشود و اين تنها می تواند براساس عناصر ليبرالی صورت پذيرد .با مناسبات توليدی
جديد بر محور تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعات سايبرنتيکی است كه پستمدرنيته
نشاندهندهی روش جديد انسان شدن و «سوژه شدن» است (هارت و نگری  281 :1384و
 .)271در اين فضا است كه «قدرت و اعمال خشن آن بر روی جسم واپس زده میشود و
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سرانجام بهبهای نوعی آزادی برای كاميابی و هيجان و شوق ،مجدد شکل میگيرد» (هارلند
 .)232 :1380البته اين نوع از آزادی نيز خود خشنتر از قبل بر روی روان و ذهن اعمال
میشود .اين فقط با «امر ارتباطاتی» است كه میتواند مشددتر از امر اجتماعی اعمال شود چرا
كه مستقيما با جسم ،ذهن و افکار سروكار دارد .اين قدرتی است كه خالف قدرت اوليه از باال
تحميل نمیشود و خشن نيست؛ بلکه قدرت مطلقی است كه از پايين و با لذت بردن آنها اجرا
میشود (همان .)237 :تأكيد پستمدرنيستی فوكو بر باز-خلق بدن با اسلوبهای جديد ميل و
لذت ،ما را به نوع جديدی از سبک زندگی ترغيب میكند كه در مورد اصول اخالقی مطلق و
اهداف و خواستههای غايی هيچ نگرانی و دغدغه نداشته باشيم .افراد میتوانند خود را «به هر
آنچه پيش میآيد و اتفاق میافتد» 1و لذت بردن از آن بسپارند (فينگرز  .)25 :1993در جهان
پستمدرن سرمايهداری كه لذت نقش حياتی ايفا میكند ،میتوان با آن اعمال زور را بهخوبی و
خوشی كنار گذاشت (اليون  ،)117 :1387چرا كه ديگر قدرت با خودانگيختگی و
خودپذيرندگی اجرا میشود (دلوز  ،)111 :1387و براساس طلب و ايجاد همکاریهای جديد
ارتباطی به توليد غيرمادی ارتباط ،دانش و تصاوير مشترک ،در يک محيط مادهزدوده برای
سرمايهداری میانجامد .اينها سوبژكتيويته و اُبژكتيويتهی جديدی را برمیسازند كه مبتنی بر
توليد غيرمادی پستمدرنيستی ،خارج از سرمايه و در درون خود كار غيرمادی میباشند .در
قلمرو كارخانهی مجازی و «كار غيرمادی ،چرخههای منظم توليد كارخانهای و تقسيمبندیهای
مشخص زمان و مکان كار و زمان و مکان غيركار رو به نابودی است» (هارت و نگری :1386
 187و .)185
اينترنت بهعنوان يک فضای مجازی و «محل پنهان توليد در جهان پستمدرن به توليد
غيرمادی برای سرمايهداری» میپردازد كه «بخشی از گفتمان تغيير هم در اشکال قدرت كنترلی و
هم در توليدات زيستی-سياسی است كه عقالنيت توده 2و كار غيرمادی آنها عامل بسطدهندهی
قدرت زيستی میشود» (تامپسون  .)80 :2005رويکرد نگری و هارت به پارادايم توليد در عصر
پستمدرن اين است كه «با يکی شدن كنش ابزاری اقتصادی و كنش ارتباطی ،توليد به سطح
پيچيدگی و تعامالت انسانی رسيده و از سويی ديگر كارگر بهطور فزاينده ،هر چه بيشتر از
اُبژهی كار خويش دور میگردد» (هارت و نگری  .)284-285 :1384فضای مجازی بهمثابه يک
""go with the flow
mass intellectuality
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مکان غيرمادی كه مبتنی بر عنصر اصلی توليد غيرمادی يعنی ارتباط است ،به «كارخانهی
مجازی» 1و بهعبارتی «كارخانهی پستمدرن» 2سرمايهداری برای توليدات غيرمادی آن يعنی
ايدهها ،دانش ،اطالعات و عاطفه و لذت «توسط» كارگران مجازی/كارگران پستمدرن 3خود
میپردازد (هارت و نگری .)285-284 :1384
در بحث زير مفهوم قدرت زيستینگری و پستمدرنيزم فوكو ،و مصاديق آن يعنی اينترنت
و پاناپتيکن را در يک ظرف منطقی تركيب كرده و قرار میدهيم و سپس تحليل میكنيم.

اينترنت و پاناپتيکن پستمدرن:4
اتخاذ رويکرد فوكو نشان میدهد كه حاكميت بهجای تحميل قدرت از باال ،بهوسيلهی
استراتژیهای مختلف اجرا میشود؛ موضوعی كه ما هم بايد در اينترنت به نشانهيابی آن
بپردازيم .ساختار شبکهای اينترنت ،آزادی ارتباطات و شکلگيری اطالعات بهسوی گروهی ،همه
با هم شکل حاكميت را در اينترنت پديد میآورند (برسفورد  .)87 :2003جردن ( )1999با
تحليل اينترنت از منظر فوكو ،اين فناوری قدرت 5را بهعنوان استراتژی روابط قدرت ،در قلب
رسانههای جديد شناسايی میكند .برای جردن پويايی روابط قدرت پيرامون اينترنت میتواند
بهعنوان يک كشمکش بين قدرتيابی افراد و سلطهی نخبگان قدرت قلمداد شود .حضور افراد
در فضای مجازی با استفاده از ابزارهايی صورت میگيرد كه منوط به فراساختارهای
تکنولوژيکی 6است كه توسط نخبگان و صاحبان قدرت كنترل میشوند (رول .)414 :2005
فوكو در تحليلهای خود پيدايش تکنولوژیهای سياسی را پيش از تکنولوژیهای اقتصادی
دانسته و برای آنها اهميت بيشتری در منضبط كردن سوژهها برای پيروزی سرمايهداری قائل
است (ضيمران  .)245 :1389بااينحال امروز بايد از تکنولوژیهای پستمدرن كنترلی حرف
بزنيم كه متناسب با اين عصر میتوانند با استفاده از فناوریهای كنترلی فرهنگی و رسانهای به
مطلق كردن قدرت بپردازند كه مشخصهی انتقال از جامعهی انضباطی مدرن به جامعهی كنترلی
پستمدرن است .در جامعهی انضباطی ،ارتباط بين قدرت و افراد بهصورت رابطهای ايستا باقی
1
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میماند چرا كه استيالی انضباطی قدرت با مقاومت افراد همخوانی و برابری داشت .برعکس
زمانی كه قدرت در جامعهی كنترلی كامال زيستی-سياسی میشود ،كل بدن اجتماعی توسط
ماشين قدرت شکل میگيرد (هارت و نگری  49 :1384و .)47
گفته میشود كه بيشتر كارهای فوكو ،خصوصا نظر او دربارهی پاناپتيکن بهطور مستقيم به
مطالعات تکنولوژیهای مراقبتی كمک كرده است (ليون  ،1994ويلکوكس  .)275 :2006آثار
فوكو بر تحليل اينترنت اثر گذاشتهاند چرا كه تاييد میكنند كه اشکال روابط قدرت ،امروزه با
تکنولوژیهای گوناگون خصوصا تکنولوژیهای ارتباطی برای بهدست آوردن توليدات گوناگون
اقتصادی ،اجتماعی و ارتباطی و فرهنگی بهكار گرفته میشوند و رشد و پيشرفت امکانات منجر
به انفصال آنها از روابط قدرت متمركز میشود .فوكو نگرانیهايی را درخصوص نقش جامعهی
مدنی در حفظ رژيمی دارد كه او آن را قدرتی تعبير میكند كه نوعی توانايی را برای كنترل
اجتماعی از خود بروز میدهد (ينسن و دانزيگر .)8 :2002 ،او اصرار میورزد كه قدرت ما را
مجبور و محصور نمیكند ،بلکه مولد است و بهدنبال مکانيسمهايی برای ترغيب كردن و نه
محصور كردن ما است .آنچه كه قدرت را نيکو و سودمند نگه میدارد و آن را مورد پسند
مینمايد بهسادگی اين واقعيت است كه بهجای اينكه [به سوژههای خود] نه بگويد و سركوب
كند ،لذت را تهييج میكند (فوكو  ،1980نقل از مکكينلی  .)98 :2006زبوف ( )1998بهپيروی
از فوكو تکنولوژیهای ارتباطی را بعد مادی قدرت مینامد .او دين خود را به فوكو با طرح
اصطالح «پاناپتيکن اطالعاتی» 1ادا میكند و به طرح اين پرسش میپردازد كه آيا امروزه برای
انضباط بيشتر تقويت مراقبتهای پاناپتيکنی از طريق تکنولوژیهای ارتباطی صورت
نمیگيرد؟ يا اينكه آيا توسط اين تکنولوژیها امکانات جديد برای تشديد كردن قدرت زيستی
عرضه نمیشود؟ (ويلکوكس  .)278 :2006بست و كلنر 2با توجه به محتويات موجود در فضای
مجازی ،تصديق میكنند كه گرفتاری افراد و بدنهايشان در چنبرهی شبکههای فناوریهای
مراقبتی ،به رابطهی آزادی و قدرت مربوط است چرا كه به پرورش و توسعه دادن انگيزهها و
شوق و لذات در افراد كمک میكنند (نقل در ويلکوكس  290 :2007و  .)276با توجه خاص به
اينترنت ،فضای مجازی بهعنوان يک شبکهی ارتباطی تنظيمگر نمايان میشود كه میتواند بهمثابه

information panopticon
Best & Kellner

1
2

 98مطالعات جامعهشناختي دوره  ،20شماره دو ،پاييز و زمستان 1392

يک شبهپاناپتيکن عمل كند .البته اين نوع تازهای از پاناپتيکن است كه در آن بدنهايمان آزاد و
خالق ،در رفاه و قادر به حركت است (مونرو  ،2000ويلکوكس .)289 :2006
در عصر پستمدرن میتوانيم تکنولوژیهای ارتباطی و محيطهای شبکهای و سايبرنتيکی را
بهعنوان كارخانههای پاناپتيکنی مجازی در توليد پارادايم پستمدرنيستی سرمايهداری و قدرت
كنترلی مبتنی بر ارتباط آن بدانيم كه جايگزين كارخانههای صنعتی توليد مدرنيستی شده است.
در پارادايم اقتصاد پستمدرنيستی ،كار غيرمادی منجر به توليد محصوالت فرهنگی و ارتباطی
میشود و انضباط و كنترل ،در پاناپتيکن شبکهای و مجازی 1صورت میگيرد كه حتی میتواند
بهصورت انفرادی نيز صورت پذيرد (هارت و نگری  283 :1384و  .)288فعاليتهای آنالين
كاربران ،در وهلهی اول بهنظر میرسد كه بهرهايی آنها از سلطهی ارائهدهندگان خدمات
گوناگون اينترنتی میانجامد و با ارتباطات الکترونيکی ،معناسازی و معناگيری آنها تسهيل
میشود .بااينحال خدمات اينترنتی كه بر روی فضای مجازی راهاندازی شده ،بهعنوان
شکلدهندهی يک «پاناپتيکن جديد فضای مجازی» است كه كاربران را مجبور میكند تا خود را
تنها در آن تجربه كنند (برينگل و هچر  ،2000هاير و همکاران  .)728 :2007اين امر شبيه به
توپولوژی مدرن است كه ديگر مکانی ممتاز را بهمنزلهی منشاء قدرت تعيين نمیكند (دلوز
 .)51 :1386اين توپولوژی همهمکانی پستمدرنيته (نگری و هارت  )1384است كه همهی
فضاها را برای اعمال قدرت خود ،در اختيار گرفته و با شبکههای ارتباطی گسترده و پراكندهی
خود ،به توليد زيستی قدرت میانجامد .اينترنت بهعنوان يکی از عناصر ليبرال اقتصاد
پستمدرنيستی «باتوجه به محيط مادهزدايیشده و مركززدودهی خود» برای اعمال قدرت كنترلی
به كار میرود و میتواند از هر مركزی و مکانی مركززدايی كند« .آن يک شی نيست بلکه روابط
بين افراد است و اين به هرچهبيشتر وسيع شدن اين ارتباطات و بهوجود آوردن گروههای
وسيعتر میانجامد» (برسفورد  .)87 :2003مهمترين مسئلهای كه به تکنولوژیها و پسامدرنيته
مربوط است ،تمركز و پراكندگی قدرت است .در اين وضعيت ،نقد بهاصطالح مدرنيستی از
هراس از پيامدهای قدرت متمركز ،با ارجاع به قدرتی انجام میشود كه ظرفيتهای عظيم
تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعات ،رخداد چنين قدرتی را تسهيل میكنند .در اين وضعيت
است كه بهنظر میرسد در آيندهی نزديکی ،همانطوری كه پاستر ( )1990اشاره میكند ،ممکن
virtual and network panopticon
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است شکل های جديدی از سلطه در حال ساخته شدن باشند .او نظارت الکترونيکی را
سوپرپاناپتيکن 1میبيند كه نهفقط قدرت دانش و اطالعات را تقويت میكند ،بلکه سوژههايی كه
ابژهی آنها هستند را نيز باز میسازد و تکثير میكند (اليون  85 :1387و  .)92درواقع همين
تکنولوژیهای كنترلی «ارتباط–محور» پستمدرن هستند كه میتوانند از نهادهای انضباطی اوليه
برای پنهان كردن مركز قدرت ،مادهزدايی و مركززدايی كنند .راه و روشهای نهادينهی
مستحکمی كه حدود دويست سال وجه مشخصهی جامعهی مدرن بودهاند با زمينلرزهی ارتباط
الکترونيکی به لرزه درآمده و دوباره بهصورت راه و روشهای جديدی تركيب میشوند (پاستر
 ،1990اليون  .)84 :1387در وضعيت پستمدرن است كه آمريکا بهطوری پارادوكسيکال با
مركززدايی از نهادهای توليدی و حاكميت خود در مركز قرار میگيرد و كار غيرمادی آن امروزه
وضعيت هژمونيک پيدا كرده است (هارت نقل در مورگان  .)97 :2006معماری اينترنت كه در
ابتدا توسط وزارت دفاع آمريکا و با نام آرپا-نت 2راهاندازی شد ،با خصيصهی شبکهای بودنش،
ارتباطات همزمان و همراه با آن قدرت كنترلی را پراكنده میكند« .معماریای كه ديگر از مکان
مركزی برخوردار نيست» (برسفورد  93 :2003و  .)83در جهان پستمدرن مقصود از اين كار
(راهاندازی اينترنت توسط وزارت دفاع آمريکا) اين است كه «قدرت نظامی سعی میكند نهتنها
با مسائل سياسی ،بلکه با كل توليد زندگی اجتماعی نيز منطبق و همسو باشد و هدف آنها در
نهايت ،توليد ارتباط و مشاركت و كار غيرمادی است» (هارت و نگری  .)392 :1386جرج
اورول به جنبههايی از نظام كنترلی اشاره میكند كه با مدل پاناپتيکنی برای تسهيل كردن امر
نظارت بهكار گرفته میشوند .اين همان فرآيندی است كه در آن بهجای اينكه چيزی به افراد
تحميل شود ،اطالعات از آنها و برای كنترل آنها بيرون كشيده میشود .سرتاسر روابط شبکهای
قدرت ،خودشان را در درون ساختارهای روابط اجتماعی قرار دادهاند تا با جمعآوری اطالعات
به كنترل افراد بپردازند .افراد تنها زمانی میتوانند از اطالعات استفاده كنند و نيز به بيان آنها
بپردازند كه در درون شبکههای روابط اجتماعی افراد و گروهها رفتار كنند و بهعبارت ديگر ،با
اين بيان ،اين اطالعات همان قدرت است (برسفورد  .)96 :2003قدرت كنترلی مبتنی بر ارتباط
در «پاناپتيکن مجازی /زندان مجازی» 3است كه با آزادی و برابری مهياشده در فضای مجازی،
1
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از ما بهعنوان مولدان قدرت برای پراكندهسازی خود در بدنها و ذهنهايمان استفاده میكند.
چرا كه از منظر فوكو قدرت تنها در سازگارسازی خود با آزادی است كه میتواند بهصورت
مطلق اعمال شود .درواقع ما تنها موقعی میتوانيم براساس آزادیمان عمل كنيم كه قدرت عمل
میكند .بهعبارت ديگر ،آزادی ما و بودن آن همراه با بودن قدرت است .قدرت فوكويی زمانی
كه ما آزاد هستيم اعمال میشود چرا كه «كار پاناپتيکنی ،سوژههای خود را با زور ،برای انجام
رفتار مشخصی با روش خاصی تحميل نمیكند ،بلکه آنها را دارای اختيار میكند كه بهدلخواه
خود رفتارشان را تغيير و تعديل كنند» (كينگ  .)300 :2009هارت و نگری اين سوژهها را
اساسا منفعل میدانند؛ به اين معنی كه بهجای اينكه خودشان عمل كنند ،هدايت می شوند (نقل
در برچ  .)13 :2006فناوریهای نوين ارتباطی و اطالعاتی به همان نوع آمادگی و امکان
دگرگونی و گسترش همهجانبه را میدهد كه اساس پاناپتيکن بنتهام خواهان آن بود .درواقع
آنچه اين فناوریها از آن پشتيبانی میكنند ،همان سازوكار قدرت است .اما اينک از الزامات
معمارگونهی سنگ آجری بنتهام رها شده است و برپايهی انقالب ارتباطات میتوان گفت كه
نهفقط زندان و كارخانه بلکه در كل جامعه بهمنزلهی تشکيالتی سلسلهمراتبی و انضباطی عمل
میكنند .فوكو معتقد است كه پاناپتيکن نشانگر سنخی تعميمپذير از تعيين محل بدنها در فضا
و پراكندگی افراد نسبت به يکديگر ،آرايش كانونها و مجراهای قدرت و تعريف ابزار و
روشهای مداخلهی قدرت است (رابينز و وبستر  .)175 :1385تنها برای فناوریهای رسانهای
دورهی پستمدرن است كه الزم نيست كنترل افراد را برخالف گذشته در زمان و مکان مشخص
و محدودی اعمال كنند بلکه نفوذ آنها به زيستیترين و آزادترين زمان و مکان ما يعنی در
خانهها و خانههای مجازی صورت میگيرد چرا كه میتوانند قدرت زيستی را تشديد كنند.
«حسن فناوریهای نوين ارتباطی فراتر رفتن آنها از بعضی محدوديتهای اعمال انضباطی بر
زمان است .آنها به ژرفترين زوايای خانههای ما نفوذ میكنند و اوقات فراغت و آزاد ما را
هرچه بيشتر تابع نظم و كنترل میكنند» (رابينز و وبستر  .)171 :1385اين نکته در رسانههای
غيرتودهای 1نوين آشکار است كه اكنون مشغول سست كردن بنياد الگوهای تمركز،
همزمانسازی و يکدستسازی رسانههای همگانیاند .گفته میشود اين رسانههای نوين از
طريق گونهگونگی موجب میشوند تا حق انتخاب و آزادی وسيعتری ايجاد شود .بااينهمه
demassified
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میتوان گفت كه در واقع تمركززدايی بيش از آنكه نشاندهندهی راهی بهسوی آزادی و
دموكراسی باشد ،اعمال موثر قدرت را كاراتر میكند .میتوان تاكيد كرد كه «كلبهی الکترونيک»
يا «خانهی الکترونيکی» كه تمركززدايی شده در چهارچوب ساختار اجتماعیای جای میگيرد كه
بهنحوی روزافزون تابع گرايشهای تمركزگرا و اعمال نظم و قدرت متمركز است (رابينز و
وبستر « .)172 :1385ارتباطاتی شدن كنترل» در پستمدرنيته به وضعيتی شکل میدهد كه در آن
پراكندگی هر امری به اين برداشت میانجامد كه كسی سلطهگر نيست و چيزی هم تحت سلطه
قرار ندارد و از اين جهت دليلی هم برای رهايی از سلطه وجود ندارد (كوران  .)2002بااينحال
هنوز گفته میشود كه ظهور اينترنت ،وب و انقالب ديجيتالی قابليتی رهايیبخش دارند .وب،
قدرت را به مردم انتقال میدهد و ساختن ذهنيتهای رهايیيافته را آسان میكند (پاستر )2001؛
ضمنا اكتيويسم جهانی و شکلی نو از سياست ترقیخواهانه و رهايیجويانه را نيز پرورش
میدهد (دانک و ديگران  .)2004اينترنت ،همچنين دهکدهی جهانی خوشگذرانی را پديد
می آورد كه با به آزمايش انداختن دموكراسی الکترونيکی ،آن را آسان كرده است (تساگاروسيانو
و همکاران  )1998و ما در «روزهای شاد»ی با اين فناوریها قرار گرفتهايم و چنين بهنظر
میرسد كه همهی اين روايتها صريح و خالی از ابهام باشند .ولی نکتهی اصلی و كلی اين آثار
شکی بر جای نمیگذارد كه دستگاه رسانهای سلطهطلب ما با اضافه شدن رسانههای جديد
بهشيوهای حيرتانگيز غنی شده است (كوران  .)2002اين آزادی ،توهمی بيش از نوع فلسفه
مدرنيستیای نيست (اليون  .)36 :1387كارگری ما همچنان در توليد كار عاطفی بهمنظور اجرای
قدرت كنترلی سرمايهداری است كه «بهطور روزافزون با روابط و ارتباطات تودهای مردم و
بهصورت غيرمادی توليد میشود» (هارت و نگری  ،2005هارت و نگری  .)330 :1384امروز
قدرت كنترلی بهوسيلهی ارتباط ،با اينترنت به درجهی كمال خود رسيده است كه «سركوب
نمیكند ،بلکه نظارت میكند ،برمیانگيزد و خلق میكند» و نشان میدهد كه ديگر قدرت
تودهسازی افراد «در دست طبقه يا نهاد خاص باالتر از ما نيست و موقعيتی است ،ساخته شده
كه در آن قدرت پراكندهتر و پنهانتر شود تا همهی افراد در آن قرار گيرند» (كريسمس :1379
.)333
اما باز پرسش اين است كه تحليلها چگونه میتوانند زوايای گسست دوم را روشن كنند؟
در بحث زير اين وجه از ادعای مقاله را روشن میكنيم .در بحث باال به جنبههای گوناگون
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گسست اول كه عبارت است از انتقال از شيوههای كنترلی پاناپتيکنی و مدرن به شيوههای
كنترلی پستمدرن كه مبتنی است بر گسترش صنعت نوين ارتباطات پرداختيم .اما ما معتقديم كه
انسانها نيز در اين مسير بیكار نيستند و به مقاومت و بهكنترلدرآوردن اينترنت و فناوریهای
نوين امپراتوری میپردازند .ممکن است بپرسيم چگونه؟ اين پرسش را در بحث زير بهعنوان
گسست دوم پاسخ میدهيم.

گسست دوم :پستمدرنيته و معاصر شدن تاريخ و فرهنگ ايراني-اسالمي
در عصر پستمدرنيته است كه میتوانيم از گزارههای حاكم استفاده كرده و دورهای خاص از
گسست را با روش واژگونی فوكو ايجاد كنيم و بر تاريخهايی تمركز كنيم كه با اينكه
میتوانستند نقش مهمی در تصويرسازی از جهان ايفا كنند اما در سايهی گفتمانهای اروپا-مركز
سركوب شدهاند .تاريخ و فرهنگهای محلیشده امروزه در عصر پستمدرنيته با بهنقدكشيدن
گزارههای مدرنيته بستری را برای احيای خود پيدا كردهاند و آنچه در اين بين اهميت پيدا
میكند و مورد توجه قرار میگيرد تاريخ و تمدنهايی است كه با رد گزارههای حاكم مدرنيستی
میتوانند خود را معاصر كنند .اين برداشت جديد نيست چرا كه در پسامدرنيته نيز پيشوند «پسا»
بهمعنای بازگشت همان صداهای سركوبشده (گراسبرگ  )128 :1386و گواهی بر تالش
اصالتهای گذشته است (احمد  .)193 :1380درواقع« ،ظهور پستمدرنيسم با گسستهای
گوناگون ،بهعنوان جنبش فرهنگی متفاوتی است» كه به ما اجازه میدهد دنيای اطرافمان را
تجربه و تبيين كرده و «در قياس گستردهای از ائتالف به مفهومسازی دوبارهی مفاهيم بپردازيم»
(روسنائو  ،)21 :1380تا با تمركز بر امر تاريخی ،يافتههای خود را جانشين سلطهگریهای
نظريهی عمده و مسلط در «علوم اجتماعی بهعنوان گفتمان سازمانيافته خاص سرمايهداری» قرار
دهيم (الش و اوری ،نقل از كچويان  .)40 :1387گسستهای پستمدرنيستی است كه به ما
اجازه میدهد تا با مطالعهی ميدانی حوزهی عمومی ايرانی در سالهای اخير از عوامل ديگری در
مفهومسازی از قدرت و حوزهی عمومی سخن بگوييم كه نشاتگرفته از تاريخ ايرانی-اسالمی و
نه نظريههای مسلط در علوم اجتماعی است.
همانطور كه در بخش قبل گفتيم نخستين گسست پستمدرنيستی كه در اين مقاله به آن
پرداختيم ما را به اين نتيجه رسانيد كه تکنولوژیهای ارتباطی نوين ،در مقام فناوریهای كنترلی
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پستمدرن ،استراتژیهايیاند كه برای اعمال قدرت زيستی بهكار میروند .در اين قسمت،
دومين گسست را شرح میدهيم كه از يکسو تاييدی تجربی بر گسست اول است ،چرا كه
نشان میدهد حوزهی عمومی گسترده مبتنی بر قدرت مردمیای است كه با محوريت عناصر
ارتباطی فرهنگ اصيل و مردمی (بشيريه  )1379شکل میگيرد؛ و از سويی ديگر اين فرهنگ
تاريخی اصيل است كه میتواند با معاصر شدن خود در قالب پديدههايی گوناگون ،به
مفهومسازی دوباره در موضوعاتی چون قدرت و حوزهی عمومی بپردازد .اين امر به اين خاطر
است كه «در دورهی پستمدرنيته تاريخ جمعی بهمثابه ابزاری برای تأويل و دستيابی به
واقعيت است» (اندرسون  .)89 :1379برای هارت و نگری (« )158 -159 :1384بخشهای
قدرتمند اسالم از همان زمان نطفهگيری مذهب ،درواقع طرد قدرتهايی است كه در نظم
جهانی پستمدرن بهوجود آمدهاند .خيزشهای اسالمی معاصر ،اساسا بر تفکر اصيل و ابداع
ارزشها و كردارهای اصيل مبتنی هستند و برای واكنش به نظم اجتماعی حاضر جهتدهی
شدهاند» .مهمتر آنكه اين جريان های اجتماعی معاصرشده برساخته نيستند و صرفا رنگوبوی
مقاومت و پاسخ تاريخی به سازوكارهای مدرنيستی سلطه میباشند .ايران با تمدن و تاريخ
ايرانی-اسالمی خود همواره در طول تاريخ آبستن رويدادهای زيادی در ارتباط و وابسته به
تاريخ خودش بوده است .آنچه كه ما در حوزهی عمومی شکلگرفته در سالهای اخير در ايران
شاهد بوديم ،چه با آن موافق باشيم يا خير ،تجلی دوبارهی تاريخ ايرانی-اسالمی در قالب يک
قدرت و حوزهی عمومی مردمی برای تصميمگيری در مسائل معاصر بوده است .اين دوران مبين
فرهنگ اصيل و مردمی در كشور ايران بوده است كه در آن تاريخ و تمدن خود را معاصر و احيا
كرد و يک قدرت ايرانی-اسالمی را در حوزهی عمومی به نمايش گذاشت .درواقع در اين فصل
از تاريخ ايران استقالل و خوداتکايی و استفاده از قابليتها و داشتههای تمدنی و تاريخی،
باتوجه به الزامات زمانی ،موجب شد تا توليد گونهای از حوزهی عمومی مبتنی بر قدرت مردمی
در ايران تحقق يابد و عوامل مختلف فرهنگی و تاريخی ،كه به آنها اشاره میشود ،عامل
توليدكنندهی آن باشند.
در جامعهای با تمدن و فرهنگ قوی و غنی ،روابط اجتماعی ميان افراد همواره بهصورت
خودجوش و با بازخوردی درونی توليد میشود؛ و چون توليد اين روابط مبتنی بر فرهنگ
نهادينهشده است ،بدون اينكه انرژیبر باشد ،فرهنگ را بهعنوان يکی از منابع اصلی قدرت
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معرفی میكند و درواقع اين سير تاريخیای است كه يک چنين فرهنگی به شکلگيری آن نياز
دارد .حركت جمعی و طوالنی فرهنگی نيازمند اين است كه در طول تاريخ ذكاوت و گستردگی
ابعاد نگرش خود را در سير زندگی ممتد پدران و فرزندان به اثبات رسانده باشد .فرهنگ قوی و
غنی زمانی میتواند از مهمترين منابع توليد قدرت به شمار آيد كه خط مستمر خود را همراه با
پويايی و انطباق با شرايط جديد حيات بشری حفظ كند (نبوی « .)142 - 144 :1386نمادها و
سمبلها يکی از مهمترين منابع توليد قدرت هستند كه باعث توليد قدرت اجتماعی برای مردم
در برهههای خاص زمانی میشوند»؛ چيزی كه در ايران و در اين فصل از تاريخ شاهد بودهايم و
نتيجهبخش حوزهی عمومی در اين تاريخ معاصر بوده است .در اين بين «نمادهای جغرافيای
زيستی و وطن ،از سمبلها و نمادهای عمومیای است كه موجب همبستگی و پيوند ميان افراد
درون خود شده است  .اين پيوند امکان تجهيز و تركيب و درنهايت توليد قدرت را فراهم
میآورد» (نبوی  192 :1386و  .)193ايرانی بودن و بيگانهستيزی موضوعی است كه در سالهای
اخير بهعنوان دورانی كه حوزههای عمومی ايرانی شکل گرفته در اين سالها همبستگی و پيوند
مردم ايران را فراهم آورده است .همانطوری كه فوكو در مورد انقالب اسالمی اشاره میكند ما
شاهد احيای اين هستيم كه «عرق ملی بینهايت قوی ،سرباززدن از اطاعت بيگانگان و سياست
عدم وابستگی به خارج و دخالت همهجاآشکار آمريکايیها ،ويژگی رويداد انقالبی ايرانيان» در
اين زمان است .بهعبارت ديگر «ويژگی آنچه مردم در اعماق خود تجربه و احساس میكنند و
ما شاهد ارادهی جمعی يک ملت در تهران و سراسر ايران میشويم» (فوكو  56 :1380و .)57
بااينوصف چيزی كه در جوامع مسلمان از هر چيزی مهمتر و تعيينكنندهتر است و در ايران
شاهد بوديم بعد دين ،نمادها ،شمايل و باورهای دينیای است كه در اين حوزهی عمومی
گسترده حضور داشتهاند .درواقع اگرچه عنصر انسجامبخش جمعيت میتواند عناصر گوناگون
باشد اما برای جوامع مسلمان ،ايمان مهمترين عامل انسجامبخش جامعهی مسلمانان است (قرآن
كريم ،آل عمران ،آيه  )103و انسانها به تمسک به آن فراخوانده شدهاند (نبوی .)137 :1386
شعاير و پرچمهای مذهبی و دينی كه اساس همدلی مردم ايران در اين دوران بوده است ،عامل
مهم تاريخی معاصر شده و درارتباط با رويدادهای معاصر اين سالها در ايران اسالمی بوده
است .درواقع باورها و تقدسات دينی و احترام خاص به آنها هميشه در ايران قبل از هر چيزی
از اهميت وافری برخوردار بوده است .اين همان عنصری است كه نشان میدهد قدرت بيش از
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آن چه امر مادی باشد مبتنی بر امور غيرمادی ،ذهنی و معنوی است .اين قدرتی است كه برای
جامعهی ايرانی قدرت واقعی است؛ چرا كه همانطوری كه انقالب اسالمی ايران و «سيرهی
عملی امام خمينی (ره) نشان میدهد قدرت بيش از آنكه امری مادی باشد ،دارای ويژگیها و
خصلت معنوی است و بر دو عنصر منابع مادی و معنوی و نيز انسانهايی كه اين منابع را به
فعليت میرسانند استوار است» .حوزهی عمومی كه در سالهای اخير در ايران شکل گرفت
حاكی از اين بوده است كه «تا وقتی گسترهی مردمی ،تاريخمند ،پايدار و هدفمند است كه در
آن تقدسات دينی و معنوی پايهی اصلی شکلدهی آن باشند» (همان.)119 :

نتيجهگيري :اينترنت و نقش آن در معاصر كردن فرهنگ و تاريخ ايران
استقرار در وضعيت پستمدرن مبين آن است كه ما میتوانيم با مطالعهی محيط پيرامون خود و
پديدههای موجود در آن ،به مفهومسازی دوباره از آنها بپردازيم .نتيجهای كه در اين پژوهش
عايد ما شد اين است كه با نگاهی انتقادی به مسائل مطروحه در قبال قدرت و حوزهی عمومی،
مباحثی گسستگونه در قبال اين مفاهيم بهدست آمده است .استفادهی ما از اصل روششناختی
واژگونی ما را به شناخت متفاوت و جديدی از قدرت زيستی و رسانهها و حوزهی عمومی
میرساند .اتخاذ رويکردی فوكويی نشان میدهد اينترنت بهعنوان يک فضا-رسانهی نوين در
عصر حاضر میتواند كاركردی متفاوت از گزارهای داشته باشد كه آن را بهعنوان عرصهای برای
شکلگيری حوزهی عمومی (رويکرد هابرماسی به اينترنت) میشناسد؛ چراكه براساس رويکرد
هارت و نگری نشان داديم كه اين تکنولوژی ارتباطی برای توليد نظام سرمايهداری قدرت
پاگرفته است .گسست پستمدرنيستی از اِعمال قدرت زيستی مدرن گويای اين امر است كه در
اين عصر ارتباطات و رسانهها در مقام استراتژیهايی برای اعمال قدرت مشرف بر حيات و نيز
بر تشديديافتگی آن عمل میكنند .در اين راستا نگاهی مبتنی بر جامعهی كنترلی پستمدرن ،كه
در آن اِتر (مديريت ارتباط و تنظ يم فرهنگ) و كار غيرمادی يکی از عوامل اِعمال قدرت هستند،
ما را بر اين امر واقف میسازد كه اينترنت نيز با توجه به خصيصهی ارتباطی و تعاملی شديد و
درگيرسازی باالی كاربران در كار غيرمادی مبتنی بر ارتباط ،بهعنوان يک كارخانهی مجازی و
پاناپتيکن پستمدرن عمل میكند .در اين فضا قدرت از طريق درونی كردن خود در ذهن و
بدنهای كاربران ،زيستی كردن خود را نسبت به مدرنيته تشديد میكند .اين امر مبين گسست در
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نوع اعمال قدرت زيستی پستمدرنيستی از طريق فناوریهای كنترلی مبتنی بر ارتباط و نه امور
مدرن اجتماعی است .همانطوری كه گفته شد اين گسست عالوه بر شناسايی اينترنت بهعنوان
تکنولوژی زيستی اعمال قدرت ،به رد گزارهی حاكم در علوم ارتباطات براساس رويکرد نظری
فوكويی و هارت و نگری میانجامد .بر اين اساس شکلگيری حوزهی عمومی مردمی و گسترده
در سالهای اخير ايران ،هم دليلی تجربی بر رد گزارهی مدعی است و هم گويای اين امر است
كه اين تاريخها و فرهنگهای سركوبشده هستند كه در عصر پستمدرن میتوانند به
مفهومسازیهای مجدد در قبال مسائل اين عصر بپردازند .محوريت عناصر تاريخی و فرهنگی
ايران اسالمی است كه يک حوزهی عمومی را برای تصميمگيری در مسائل مهم قدرت مردمی
شکل میدهد .عناصر اسالمی ،تاريخی و تمدنی ايران كه باعث شکلگيری حوزهی عمومی
معاصر در سراسر كشور ايران شده است میتواند با قدرتزدايی از اينترنت ،اين تکنولوژی
ارتباطی قوی و جهانی را برای گستردهتر كردن افکار و حوزهی عمومی خود بهكار گيرد و
قدرت مردمی خود را امتداد دهد .درواقع همانطوری كه اين فناوری ارتباطی پيچيده میتواند به
اعمال قدرت مطلق (زيستی) سرمايهداری در جهان بپردازد ،مهمترين ابزار ارتباطی است كه
میتواند قدرت ارتباطی مردم ايران را برای شکلدهی حوزهی عمومی براساس قدرت
مردمیشان وسيعتر كند .چرا كه حوزهی عمومی شکلگرفته در ايران تنها میتواند بهعنوان يک
مرحله برای آن ،و درواقع نشاندهندهی پتانسيلی برای شکلگيری حوزهی عمومی وسيعتر باشد.
درواقع ما بر اين باور هستيم كه حوزهی عمومی ايرانی كه درعينحال كه تاريخی است ،میتواند
متناسب با زمانهای گوناگون معاصر شده ،و از تکنولوژیهای ارتباطی قوی معاصر برای
پروراندن و گستردهتر كردن افکار عمومی خود در جهان نيز استفاده كند تا از اين طريق بتواند
عناصر فرهنگ و تاريخ خود را با شکلدهی به حوزهی عمومیای وسيعتر در اينترنت جهانی
كند.
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