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 چکيده: 
مدرن بپردازد.  عمومی در عصر پست ی گيری حوزه نقش قدرت و عوامل شکل ی اين مقاله سعی بر اين دارد تا به مطالعه

مدرن را تحليل  كنيم تا منابع توليدی قدرت و اعمال آن در جهان پست بر اين اساس از روش واژگونی فوكو استفاده می
رويکرد تحليلی فوكو از قدرت زيستی را مورد استفاده قرار  ،و در اين حوزه به توليد شناخت بپردازيم. برای اين امركرده 

 ی گيری حوزه گيری يا عدم شکل مدرن و تأثير آن بر شکل توليد و اعمال قدرت در عصر پست ی دهيم تا به نحوه می
دنبال طرح گسست هايی هستيم كه ممکن است در  واژگونی فوكو بهعمومی بپردازيم. در اين مقاله با استفاده از روش 

 مدرن رخ داده باشد.  جهان پست
رساند. گسست اول كه در يک تحليل نظری مبتنی بر  نظری و تجربی می ی گسست تاريخی فوكويی ما را به دو يافته

 «ارتباطاتی كردن»مدرن با  رت پستدهد قد شود نشان می مدرن با مدل هارت و نگری ارائه می كنترلی پست ی جامعه
كه مطالعات زيادی بر  رغم اين كند. علی های كنترلی استفاده می عنوان فناوری های نوين به كنترل و مراقبت افراد، از رسانه

جا اين  در اين شود اما عمومی می ی گيری و تقويت حوزه اساس رويکرد هابرماسی نشان داده كه اينترنت منجر به شکل
 «مدرن كارگران پست»مثابه  آن به «كاربران»، و «مجازی ی كارخانه»و  «مدرن اپتيکن پست پان»عنوان  لوژی ارتباطی بهتکنو

كنند.  داری را تشديد می ، طبق مدل هارت و نگری و ژيژک، قدرت زيستی سرمايه«كار عاطفی»شوند كه با  معرفی می
كند.  عمومی را در آن دشوار می ی گيری حوزه در اينترنت، شکل ها سوژه «وری حبس، كنترل و بهره»درنتيجه امروزه 

ها است كه  يافتگی فرهنگ و تاريخ و محوريت آن تجربی ما( كه در اين عصر، اهميت ی دهد )يافته گسست دوم نشان می
ميدانی  ی ی مطالعه گيرد. نتيجه ای برای توليد قدرت مردمی شکل می ها و عرصه عنوان ماحصل آن عمومی به ی حوزه

كه متأثر از عوامل تاريخی ايرانی  «قدرت مردمی»دهد  های اخير انجام شد نشان می ايران كه در سالو اتنوگرافيک موردی 
معاصر  فصل از تاريخهای مردمی اين  گيری عمومی خودجوش در تصميم ی گيری حوزه و اسالمی است، منجر به شکل

 شده است. 
گران فعال اين فرهنگ  كند با توجه به تاريخی بودن فرهنگ ايرانی، كنش ا، اين مقاله بيان میه گيری از يافته در مقام نتيجه

ها را برای  زدايی كنند تا آن مدرن قدرت های ارتباطی پست شان، از تکنولوژی توانند با استفاده از عناصر فرهنگیِ تاريخی می
 ی تر به خدمت گيرند. چرا كه حوزه تر و جهانی ردهعمومی گست ی تقويت قدرت مردمی خود برای شکل دادن به حوزه

ها باشد كه با  پتانسيل آن ی دهنده تواند نشان های اخير در ايران توسط مردم فقط می های گرفته در سال عمومی شکل
 اند.  های ارتباطی معاصر، آن را جهانی كرده استفاده از تکنولوژی

عمومی، تاريخ  ی كنترلی، اينترنت، حوزه ی مدرنيته، جامعه ات، پستاپتيکن، قدرت مشرف بر حي : پانگان كليديواژ
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 :و طرح مسئله مقدمه
پسامدرن برای توليد  ی مدرن و نيز كارخانه عنوان تکنولوژی كنترلی عصر پست معرفی اينترنت به

ه از رويکردی شود با استفاد سعی میمقاله  داری، ادعايی است كه در اين غيرمادی نظام سرمايه

بيان مسئله از اين مفروضه آغاز . دشواهد تجربی فراهم آي شكه فوكو به قدرت دارد، براي

كنترل افراد امری است كه برای نهاد قدرت در هر زمان و مکان اهميت كليدی داشته شود كه  می

كرده  میاست و در گذشته نيز هماره نهاد قدرت از تکنولوژی روز برای مراقبت افراد استفاده 

ين ا. (1376 گيدنز)اند  تری داشته های انضباطی در گذشته صورت وحشيانه تکنولوژیاما است. 

های سياسی و اقتصادی و زيستی، صورت  در قالبها،  اين تکنولوژیتدريج  هب درحالی است كه

های  خاطر تکنولوژی به 18. بحث هابز از اعمال مستقيم زور در قرن  اند تری پيدا كرده انسانی

جز اعمال  ههای بهتری ب دهد كه نهاد قدرت در آن زمان تاكتيک مراقبتی خاص آن عصر نشان می

های نظارتی  گيری فناوری مستقيم زور برای مراقبت نداشت. اما در روندی تاريخی كه با شکل

كند،  یهای دوره مدرنيته اشاره م عنوان شاخصه ها به تر همراه بوده و فوكو به آن ظاهر انسانی به

های  تر داده است. درحقيقت نهادها و سازمان های نرم آزارهای شديد افراد جای خود را به روش

ها موجوداتی منضبط و مولد  كردند بلکه از آن تنها اعضای خويش را سركوب نمی مدرن ديگر نه

واند ت مدرن می چه كه در عصر موسوم به پست (. با اين حال آن156: 1378ساختند )ضيمران  می

های گوناگون  جای پرسش و پژوهش باشد، اين است كه حضور و اعمال قدرت با استراتژی

ظهور »های گوناگون  دهد. در همين رابطه بايد به اين امر اشاره داشت كه با گسست هنوز رخ می

سازی  ای به مفهوم قياس گستردهمتواند در  عنوان جنبش فرهنگی متفاوت، می مدرنيسم به پست

دهد چگونگی دنيای اطرافمان را تجربه و تبيين  به اين معنی كه به ما اجازه می ؛بپردازد دوباره

تری داشت و به  توان به تغييرات نوين توجه بيش (. از آن جمله می21: 1380)روسنائو  «كنيم

شود در اين مقاله صورت  بازانديشی در برخی مفاهيم پرداخت يعنی همان كاری كه سعی می

 پذيرد.

چه اين مقاله با روش واژگونی فوكو سعی دارد  روشنی بايد گفته شود كه آن اين جهت بهاز 

مدرن است.  به آن بپردازد عبارت از شناخت منابع توليدی قدرت و اعمال آن در جهان پست

عبارت  شناختی واژگونی فوكو استفاده شده است. به برای پژوهش در اين زمينه از اصل روش

اپتيکنی  بخش اول و بعد از تشريح رويکرد فوكو به قدرت و نظام پان ديگر از يک سو در
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های  تکنولوژی ی مدرن، با ظهور و توسعه پست ی پردازيم كه در دوره مدرنيستی آن به اين امر می

چون خانواده و مدرسه به كنترل افراد از طريق  ارتباطی، كنترل افراد از طريق نهادهای مدرن هم

عنوان گسست اول در تاريخ معاصر در نظر  انتقال يافته است و اين را به« امور ارتباطاتی»

. در همين ی بازانديشی در مفاهيم كهن علوم اجتماعی است و معتقديم اين اولين نطفه گيريم می

عمومی گسترده از طريق اينترنت نيز  ی گيری حوزه عدم شکل ی خصوص به طرح مسئله

كه حوزه  لی مقاله خواهيم پرداخت. برای تاييد اين ادعا و اينعنوان يکی ديگر از عناصر تحلي به

 ی استفاده كند، به حوزهاز جمله حيات روزمره تواند از منابع ارتباطی ديگری  عمومی گسترده می

جا تاريخ و  كنيم. در اين عنوان گسست دوم اشاره می به 1385های بعد از  عمومی ايران در سال

 عمومی داشته است.  ی ش مهمی در پديدآوری حوزهنقو اسالمی ی ايرانفرهنگ 

پرداختن به اينترنت با رويکرد غيرهابرماسی، نتايج متفاوتی نسبت به كاركرد اين تکنولوژی 

بخش در نظر گرفته  های مطرح علوم ارتباطات برای آن نقشی رهايی دهد كه در نظريه دست می هب

چنينی در پشت  فوكو رويکردهای نظری اين حال براساس مدل تحليل انتقادی شده است. بااين

 (. اين را هانا197: 1383دارند )حقيقی  نمای خود خواست سلطه را پنهان نگاه می ظاهر رهايی

جايگزين برای  ی يک رسانه ای نوين و های رسانه آرنت مشاركت سياسی از طريق تکنولوژی

( 2009نقل در كولسترا و باس، ) 1(. موری6: 2002داند )ينسن و دانزيگر  مشاركت افراد می

های پخش  رسانه ی دهد كه برخالف دوره داند كه به كاربر اين اختيار را می اينترنت را ابزاری می

به كوران  بنگريدچنين  طور شخصی بتواند بر فرآيند ارتباط كنترل داشته باشد )هم وسيع، به

ت، و استفاده از روش گسست، در (. در اين راستا ما بعد از معرفی رويکرد فوكو به قدر2002

عنوان گسست اول  مدرن به های بعدی مقاله نخست به موضوع نظام كنترلی در عصر پست بخش

كه هارت و  2«كار غير مادی»پردازيم. مفهوم  از نظام انضباطی مدرن در نوع مراقبت افراد می

ند ما را به اين نتيجه ده مدرن نسبت می برند و آن را به عصر پست كار می ه( ب1384) 3 نگری

به توليد غيرمادی برای نظام  4«غيرمادی ی كارخانه»عنوان  رساند كه كاربران در اينترنت به می

ميدانی در  ی پردازيم كه مطالعه پردازند. از سويی ديگر در ادامه به اين امر می داری می سرمايه

های نوين در مقام  رسانه مدرن، مورد تحوالت ايران معاصر مويد آن است كه در جهان پست

                                                           
1 Murray 
2 immaterial labor 
3 Hardt & Negri 
4 immaterial factory 
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های  ، اين تاريخ وجود كنند )گسست اول(، اما بااين سازی عمل می های نوين سوژه فناوری

گيری قدرت  توانند خود را معاصر كرده )گسست دوم( و به شکل شده هستند كه می سركوب

 عمومی كمک كنند.  ی گيری حوزه مردمی و نهايتا شکل

 هتمدرني اپتيکني و و نظام پانفوكي  مالحظاتي نظري درباره
پردازد. بنتهام  به سازوكارهای اعمال قدرت مدرن می 2جرمی بنتهام 1اپتيکن فوكو بر اساس پان 

. او كرد مهار افراد اعالم ی شده های خود برای معماری نهادينه اپتيکن را رئوس برنامه معماری پان

را هم موثر و هم آسان اعمال قدرت  است كهاپتيکنی، يک نوآوری  معتقد است كه سيستم پان

چه بنتهام اعالم كرد و  گرفت. آن ميالدی مورد استفاده قرار می 18تا آخر قرن نظامی كه  كند؛ می

 ،ها در تحليل فوكو بود ها و كارخانه ها، مدرسه ها، تيمارستان بعدها سازوكار كاربردی برای زندان

كند. بنتهام  نهايت كوچک تضمين می ی بیها دستگاهی است كه توزيع قدرت را در اندازه

كرد كه توانايی تعميم دارد. فوكو نيز اين بينش را به  اپتيکن را نوعی پارادايم معماری تلقی می پان

اشکال و روابط  ی اش درباره مثابه ابزاری برای كندوكاو تاريخی و فلسفی ترين وجه به كامل

تر برای توجيه آن نوع از  اقع تالشی وسيعحال كار بنتهام درو كارگرفت. درعين هقدرت ب

و اين شامل سازگاری و    دهند های قدرت بود كه زندگی روزمره افراد را شکل می مکانيسم

اهميت  ظاهر بی ها و حركات به مسئوليت رفتار، هويت، فعاليت كه شود میپااليش تشکيالتی 

اپتيکنی، فرد ديده  كند. در نظام پان یها نظارت م عهده داشته و بر آن اين افراد را به ی روزمره

بيند؛ او موضوع اطالعات است اما هرگز فاعل ارتباطات نيست. زندانی تابع  شود اما نمی می

كند. او كه در  وضعيتی آگاهانه و هميشه در نظر است كه كارآمدی خودكار قدرت را تضمين می

 گيرد عهده می های قدرت را بهداند، مسئوليت فشار معرض ديد قرار دارد و خود اين را می

ممکن است اهميت مرئی ، قدرت خارجی ر اين اساس(. ب174 - 177:  1385)رابينز و وبستر، 

يابد و هر چه به اين حد  میبه غيرجسمانی شدن گرايش  چرا كهبدهد؛  فيزيکی خود را ازدست

پيروزی يک اين  .شود تر می تر و هميشگی پايدارتر، ژرف شثيراشود ت تر می و حدود نزديک

اپتيکنی است چرا كه درعين كنترل افراد از هرگونه برخورد فيزيکی  جاودانه برای نظام كنترل پان

های  اپتيکن دستگاهی است كه توزيع قدرت را در اندازه ورزد. از اين جهت، پان اجتناب می
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هدفی همان قدرتی كه شخص مورد مراقبت را تبديل به  ؛كند نهايت كوچک تضمين می بی

 (. همانكند ) پذير می آسيب

 ی سازوكاری برای هدايت مسير و جريان قدرت و نقطه ی منزله اپتيکن به در نظر فوكو، پان

بخش است كه در  سانی حيات ين قدرت، برای او مویاعطفی مهم در تاريخ تفکر بشری است. 

تی يک ذات كند. چنين قدر انسان مدرن رسوخ می ی های زندگی روزمره ريزترين جنبه

ها و  های زندگی افراد، گروه گسيخته و جداافتاده در تمام بخش نيافتنی و البته ازهم تکامل

اپتيکنی را نامريی اما  اين دليل كه فوكو جنس قدرت پان  به(. 126: 2001ها دارد )اسميت  سازمان

م و هولناک، و ای است عظي را كه قدرت پديدهای  ين ايدهداند، چن موثرتر از قدرت مستقيم می

: 1385گيرد )نوذری  پارچه و در انحصار دولت يا حکومت، به سخره می ساختاری است يک

 ی انديشد كه از امور مدرن خانواده و جامعه به مناسباتی انسانی میفوكو  ،از سوی ديگر .(231

يابد  یپرده م آيد و سرانجام در مناسبات سياسی شکل صريح و بی همگانی برمی ی مدنی و گستره

شود بلکه اعمال  مورد نظر او اين است كه قدرت صرفا قبضه نمی ی (. نکته211: 1374)احمدی 

ونشان شدن است و درعين حال اعمال  نام گردد. گرايش قدرت به غيرشخصی و پراكنده و بی می

د شو ای از زندگی اجتماعی، از جمله در تکنولوژی سراسربين متبلور می سلطه بر ابعاد فزاينده

تنهايی بر  ای مطلق و به شيوه امور، قدرت كال به كسی كه آن را به ی )همان(. در اين شکل از اداره

 ؛شود شود بلکه اين ماشينی است كه در آن هر كسی گرفتار می ديگران اعمال كند واگذار نمی

كنند و چه كسانی كه در معرض آن هستند )دريفوس و  چه كسانی كه اين قدرت را اعمال می

ه، تعصر مدرني ی عنوان مشخصه نظام سياسی بهكه  معتقد است(. فوكو 321: 1387رابينو 

تاريخ، (. 373: 2005گيرد )دوالن،  كارنمی طور مستقيم به رانی افالطونی بر زندگی را به حکم

تر و  تر و آرام گراي ابتدايي به نظامي انساني توحش ي چرخش محتوايي از يک نظام سلطه

خواهد  یاش م با روش واژگونیفوكو از اين جهت،  است.تغيير جهت داده  تر سانر البته آسيب

های تاريخی بردارد و دودمان پديدارهايی كه  كاری وقايع مهم را برمال كرده و پرده از فريب

ها  قدرت را در متن آن ی جويی كند و نقش و اراده پی اند را در جامعه جاافتادهعنوان حقيقت  به

(. برای فوكو نظام 556: 1389های سلطه را كالبدشکافی كند )ريتزر  و استراتژیمعلوم كرده 

تر از قدرت در  تر و اغواكننده یيدارتر و نامر مدرن بس ريشه ی گونه زندان ی قدرت در جامعه

ای است كه  انضباطی عبارت از جامعه ی گونه نزندا ی باور فوكو جامعه های سنتی است. به نظام
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 ی ائما در معرض مراقبت، نظارت و تربيت هستند و در تحليل نهايی در گسترهدر آن اعضا د

(. چيزی كه مورد نظر فوكو بوده و تفسيرها پشت سر 156: 1389شوند )ضيمران  قدرت اسير می

توانيم خودمان را از اِعمال و اجرای انضباط مدرن  كنند اين است كه ما نمی هم آن را آشکار می

محسوب يک نوآوری معمارانه  وانديشه تنها يک زمانی كه اپتيکن  پانمونه برای نآزاد كنيم. 

گيرد.  مدرن را دربرمی ی به يک دياگرامی تغيير ماهيت داده است كه كل جامعه ه، امروزشده می

از آن . ندگزين ها مسکن می و در آن ندكن اپتيکنی را درونی می های پان طور كامل نظام به ها انسان

ها و  ها، محل كار، مدارس و بيمارستان انضباط و نظارت در مدارس، كارخانه نيزما جمله 

 (. 549: 2010كشيم )كاپمن  پذيريم و به آغوش می ها را می زندان

انضباطی، سياست  ی كند كه در جامعه حال فوكو در دو دسته از آثار خود اشاره می اين با

عبارت  ند. بهكهای افراد نفوذ  ها و بدن آگاهیای برسد كه كامال به  انضباطی نتوانسته به نقطه

كردارهای افراد را تحت اداره درآورده و سازمان بدهد.  ی ای برسد كه كليه ديگر نتوانسته به نقطه

و  های ايستا باقی ماند صورت رابطه انضباطی، ارتباط بين قدرت و افراد به ی بنابراين در جامعه

 (. 49: 1384خوانی و برابری دارد )هارت و نگری  افراد همبا مقاومت  ،استيالی انضباطی قدرت

به شکلی از نظام خواهيم اين ادعای خود را دنبال كنيم كه آيا اينترنت هم  جا می در اين

هايی هم هستند كه مقاومت  گويد بخش طور كه فوكو می اپتيکن تبديل شده و يا همان پان

شود؟ برای رد يا اثبات اين  ساز می اپتيکن هم قدرت پانكند يا با  كنند. آيا اينترنت مقاومت می می

 كنيم. برای تحليل اينترنت استفاده می يدآ ادعا از روش خود فوكو كه در زير می

  1”واژگوني“شناختي  اصل روش 
دنبال طرح  در اين پژوهش با استفاده از روش واژگونی فوكو بهگيری ادعاهای مقاله  منظور پی به

. اين (1972)فوكو،  مدرن رخ داده باشد يم كه ممکن است در جهان پستا هبودهايی  گسست

های  ويژه در عصر موسوم به عصر اطالعات و ارتباطات و با پديدار شدن رسانه هها ب گسست

توانند در اين عصر كاركردهای گوناگونی پيدا  ها می آيند چرا كه اين تکنولوژی وجود می هنوين ب

 كنند. 

                                                           
1 reversality 
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عنوان ترفندی  رود؟ واژگونی برای فوكو به كار می هی چيست و چگونه باما روش واژگون

چيزی است كه ممکن است آدمی در فرض  و عبارت از آنشود  محسوب میشناختی  روش

تفسير خاص از يک معنا وقتی سنت و يا مکتبی،  مفهوم مخالف، در ذهن خود احيا كند. بدين

 ی انديشه ی رح تفسير و تعبير مقابل آن، زمينهتوان با ط دارد می رويدادی تاريخی عرضه می

خاصی مورد توجه  ی ای از زاويه عبارت ديگر، وقتی پديده ای را در آن خصوص مهيا كرد. به تازه

كشف و مطرح كرد. اصل واژگونی در با روش واژگونی آن را  ی توان افق تازه گيرد، می قرار می

ريخی يا فلسفی را كالبدشکافی و درواقع ساحت پی آن است كه سبک گفتمانی حاكم بر نگاه تا

 (. 38: 1389آن را مطالعه كند )فوكو، نقل از ضيمران  ی ناانديشيده

مند غربی  ی شناختی متفاوت از دانش موجود و تاريخ ای برای ارائه فوكو از اصول چهارگانه

و  2ه بودنويژ -3، 1گسست و انقطاع -2واژگونی،  -1قرارند: ين كند. اين اصول بد پيروی می

3بودگی برون -4
اش بر سه  آيد كه اصل واژگونی اما چنين به نظر می .(1977و  1972)فوكو  

بودگی نيز از ملزومات توليد دانش  اصل ديگر اشراف دارند چرا كه گسست و ويژه بودن و برون

ريم و سعی اند. در اين مقاله ما بر روی اصل واژگونی و اصل گسست تاكيد دا از طريق واژگونی

از مهم در روند كار و تاريخ بشر، يکی  یها در نظر گرفتن گسستداريم نشان دهيم كه 

بر . آيد به حساب می ها شناختی اصل واژگونی فوكو در فرآيند رخداد پديده های روش ضرورت

های  تواند يک كار پژوهشی عملی و ميدانی باشد كه برمبنای پرسش كار گسست میاين اساس 

است كه  يزیشود. به يک معنا كار گسست عبارت از گفتن آن چ ه به آن پرداخته میشد مطرح

تواند  میكه چه  آنگفتن تواند نباشد، يا  كه میيزی است آن چ ی منزله هست و نماياندن آن به

خواهد كه  (. فوكو با اين اصل از ما می1977، فوكو 133: 1380گونه كه هست نباشد )فوكو  آن

يدن عادات ذهنی بديهی، انديشيدن و تغيير دادن را خودمان انجام دهيم با به پرسش كش

جا از اصل واژگونی كه آن را با يک تحقيق ميدانی همراه  (. ما در اين340: 1379)كريسمس 

مدرن  كنيم تا روش تحقيق ما برای پرداختن به دو گسست در عصر پست كنيم استفاده می می

 ی با به زير پرسش بردن و مطرح كردن فرض مخالف گزاره ساخته و پرداخته شود. گسست اول

، افق «عمومی ی گيری حوزه آل برای شکل اينترنت؛ محيطی ايده»و  «كاربر فعال»حاكم يعنی 

                                                           
1 discontinuity 
2 specificity 
3 exteriority 
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شناساند كه در آن  ديگری می ی عنوان يک پديده ای را برای ما باز كرده و اينترنت را به تازه

شود. در پی اين، و در راستای رد  مسلط( آشکار میای )غيرهابرماسی  های ناانديشيده ساحت

حاكم نخست است،  ی يدی تجربی بر رد گزارهيحال كه تأ حاكم، گسست دوم درعين ی گزاره

شده در شناخت و  های غيرغربی سركوب يافتگی اهميت تاريخ و فرهنگ شاهدی نيز بر عينيت

 است.ی معاصر ايران  امعهدر ميدان اجتماعی جعمومی  ی تعريف ديگری از قدرت و حوزه

دست آورده و در  كاوانه به های الزم برای چنين پژوهشی را از طريق اتنوگرافی درون داده

فرهنگی -ی مشاركتی در سازوكارهای اجتماعی كنيم. مشاهده مسير تحليل دو گسست ارائه می

آوری  مبنای جمعگران اينترنتی  ی مستقيم رفتارهای جمعی كنش و مشاهده 1385های بعد از  سال

 باشند.  ها می اين داده

 كنترلي مبتني بر ارتباط ي مدرنيته و جامعه گسست اول: پست
های انضباطی نتوانسته به آن دست يابد، همانا درونی  رغم نهادها و فناوری چه كه مدرنيته علی آن

فوكو  كامل بوده است. ی های افراد برای كنترل و اعمال سلطه كردن قدرت در جسم و بدن

مبتنی بر كنترل است كه زندگی به  ی انضباطی به جامعه ی معتقد است كه فقط با انتقال از جامعه

شود كه زندگی را كامال احاطه كند.  شود و باالترين كاركرد آن اين می قدرت تبديل می ی اُبژه

تر در  نیورتر و د كنترلی بسيار دموكراتيک ی اجتماعی در جامعه ی سازوكارهای سلطه در حوزه

نهايی مدرنيته واقع است و  ی های شهروندان جريان دارد. اين جامعه در لبه درون مغزها و بدن

رو به پسامدرنيته دارد و از اين رو رفتارهای ناظر بر شمول و حذف اجتماعی حکومت، در 

اً شود كه مستقيم هايی اعمال می ها درونی شده است. اكنون قدرت از طريق ماشين درون سوژه

خودی از معنای زندگی و ميل به خالقيت  هسوی يک حالت بيگانگی خودب ها را به مغزها و بدن

مدرنيستی است كه  كنترلی پست ی (. در چنين جامعه48: 1384كند )هارت و نگری  هدايت می

خواهد در اعماق جهان  به اين معنی كه می»تر است.  تر و ناملموس از هميشه ناديدنی« قدرت»

ها( را  خواهد مبانی جهان اجتماعی )انديشه، كنش، گروه تنها می ی گسترش يابد و نهاجتماع

كند تا از قدرت زيستی برای كنترل سرشت انسانی  رود و تالش می تر می كنترل كند، بلکه پيش

: 1389ريتزر ، 2000)هارت و نگری « های مردم را كنترل كند استفاده كند؛ يعنی مغزها و بدن

كه مبتنی بر امور و نهادهای مدرن است، به  ،انضباطی مدرن ی ع با انتقال از جامعه(. درواق481

در  یو نهادها و صنايع ارتباطی هستند كه نقش مهم «ارتباطات»كنترلی پسامدرن، اين ی  جامعه
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داری پسامدرن برای كنترل افراد و  يکی از ابزارهای مهم نظام سرمايه»كنند.  ايفا می دكنترل افرا

است كه امروزه  "تنظيم فرهنگ"و  "مديريت ارتباط" معنای ، به1نی كردن قدرت زيستی اِتررود

های معاصر ارتباطی و اِتر  شوند. نظام حاكم محسوب می ی بيش از هر زمان ديگر امتيازات ويژه

به نظر  هداری پسامدرن، تابع حاكميت پسامدرن نيستند؛ بلک عنوان قدرت دموكراتيک سرمايه به

كنترل ارتباطی  ی وسيله باشد و درواقع اين حاكميت است كه به "ارتباط"سد حاكميت تابع ر می

توان گفت  می گريد عبارت (. به330و  331 :1384)هارت و نگری « شود بندی می مفصل

: 1387)اليون، « است "ارتباط " ی نحوی محصول توسعه هپسامدرن خود، ب»كنترلی  ی جامعه

93.) 

جهانی از طريق كنترل ارتباطات، توانسته است پول و بمب  ی عمال سلطهمعنای ا به اِتر

آن مطلق شدن اعمال كنترل تنها از  ؛عنوان دو عامل كنترل امپراطوری را در خود ممزوج كند به

)هارت و نگری،  انجامد مدرن می كنترلی پست ی طريق كه به زيستی شدن قدرت در جامعه

يی از نهادهای اقتصادی و نظامی )پول و بمب( توانسته است در واقع اتر با مركززدا(. 1384

نظر  شود. بهتبديل ها  زيست آنی  شيوههای افراد و  ها و ذهن بدن یدرونبه عامل طور مستقيم  به

آميزی در آمريکا تمركز  طور تناقض مدرن به ( اين قدرت نامتمركز پست1386)و نگری هارت 

آنجلس و در صنايع، نهادها و  مل اجرايی اين قدرت، در لوسعنوان يکی از عوا يافته و اِتر به

های ارتباطی آن متمركز شده است و اين امر آمريکا را در وضعيت مركزی قرار داده  تکنولوژی

عتقد طور كه فوكو م نآمدرن،  (. ارتباطات در جهان پست97: 2006گان رموبنگريد به است )

 . ارتباطات(48: 1384 رده است )هارت و نگریقدرت تبديل ك ی زندگی را به اُبژه است،

توليد سبب شده تا مستعمره كردن نهادهای اجتماعی،  ضمنكنترلی  ی عنوان واسطه بهچنين  هم

و بيرون از نهادهای انضباطی  شته باشدها ديگر تعريف و تعين مکانی و زمانی ندا سوبژكتيويته

نيز منطق انضباط  .(317و  318همان )شکل بگيرد  مدرن در مکان و زمان نامشخص و مختلط

بندی و بر  طرز شديدتری نسبت به مدرنيته، شالوده بهدر چنين شرايطی بر اين اساس است كه 

های كار  ، با فعاليتاست مبتنی بر ارتباطكه ها اعمال شود )همان(. اين قدرت كنترلی اين نهاد

                                                           
1 Ether 

ی آن را به ذهن تداعی كنند و نشان  كننده هوش برند كه حالت بی كار می را بدين دليل به« اتر»هارت و نگری مفهوم 

 صيتی دارد.دهند كه قدرت در جهان جديد نيز يک چنين خا
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(. حال با اين توضيحات 81و  80: 2005جايی است )تامپسون  ها كامال همه غيرمادی سوژه

شود؟ به اين  چه میدر گسست اول پرسش اين است كه وضعيت كاربر در جهان اينترنت 

 دهيم. پرسش در بحث زير پاسخ می

   مدرن پست «كارگر»و  «كارخانه»مثابه  به «كاربر»و  «اينترنت»

 صورت در ايننگاه كنيم  نگریهارت و  ، فوكوتركيبی دهيم كه اگر با رويکرد  جا نشان می در اين

مدرن تصور  پست زندگیاينترنت و كاربرانش را در قالب كارخانه و كارگران در ميدان توان  می

های پايانی قرن بيستم كار صنعتی موقعيت  كنيم كه در دهه جا آغاز می . بحث را از اين1كرد

عنی كاری كه جای آن كار غيرمادی به وجود آمد؛ ي هژمونيک خود را از دست داد و به

 كند ای چون دانش، اطالعات، ارتباطات، رابطه يا واكنش عاطفی توليد می محصوالت غيرمادی

. اصطالحات متعارفی چون كار خدماتی، كار فکری و كار شناختی همه ناظر بر (2012   )ژيژک

ها،  ها نيست. كار غيرمادی ايده كدام گويای عموميت آن ابعاد كار غيرمادی هستند، اما هيچ

كند. شکل  های زبانی، تصاوير و محصوالت مشترک را توليد می نمادها، رمزها، متون، پيکره

گيرد و وضعيت  شده و صورت می است كه در بدن و ذهن درونی 2«كار عاطفی»اصلی اين كار 

ها و ارتباطات كه عملياتی  كند. در اين بين رسانه انديشيدن متجلی می ی شيوه خاص بدن را به 

شکلی غير قابل اجتناب عمل  ی و فکری هستند در ايجاد عاطفه و تأثيرگذاری بر آن بهزبان

طور مستقيم و درونی در  های ما به كنند. اين نوع كار كه مبتنی بر ارتباط است و با بدن و ذهن می

های ما  ها و ذهن ارتباط است، در كنار توليدات مادی به توليدات غيرمادی از طريق بدن

 د. پرداز می

ا با توليد تاين كار سياسی است كه از طريق ارتباطات توانسته خود را زيستی كند و نهاي

كنترلی پسامدرن كمک كند. معمول است  ی زندگی برای ما به توليد قدرت زيستی برای جامعه

جا تمام اشکال ارتباط  و در اين «ها بايد عواطف و اشکال زندگی را بسازند رسانه»گويند  میكه 

تركيب توليد نمادها، زبان و اطالعات با عاطفه، زندگی افراد را برای توليد سياسی به كار  با

ايم كه اين شکل كار غيرمادی كه بر تمام اشکال ديگر توليد هژمونی اعمال  ما پی برده»گيرد.  می

                                                           
 ها در جهان جديد نزديک است.  كرده ( به وضع تحصيل2012اين برداشت با رويکرد ژيژک )  1

2 affective labor 
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 اتنها كاالهای مادی، بلکه روابط و نهايت است؛ يعنی كاری كه نه "سياسی-زيستی"كند كار می

قدرت در  (.146 –147: 1386)هارت و نگری  «كند خود زندگی اجتماعی را نيز توليد می

عنوان يکی از كارهای غيرمادی اعمال  به و مدرن از طريق كار عاطفی كنترلی پست ی جامعه

د. در ياب می تحققشود و اين براساس مناسبات و عناصر توليدی و تکنولوژيکی آن است كه  می

جديد، كار عاطفی است كه از بيرون  ی ل روابط و تعامالت انسانی سوبژكتيويتهمحصو» اين بين

شود و چيزی جز احساس آرامش، رفاه، رضايت و شوق و هيجان  دهی نمی تحميل و يا سازمان

برد  كاری عاطفه و هيجان و كنترل آن برای پيش جا مهم است همانا دست چه كه در اين نيست. آن

(. در اين وضعيت، اين 284و  285: 1384 )هارت و نگری «استمدرنيستی  اقتصاد پست

كند و سعی دارد تا شکلی از  ها را تحميل می است كه گردش مستمر و كامل نشانه« ارتباط»

دارانه را متبلور كند كه در آن سرمايه در مسدود كردن تمام مسيرهای  اشکال توليد نظام سرمايه

ی  گفته (. به330شود )همان،  ياب ه به رژيم خود كامجايگزين و تسليم كامل و جهانی جامع

 در اينترنت و فضای مجازیِ« ارتباط»پويای  ( با ماهيت10: 2002نگروپونته )دنت،  نيکالس

انجام »خواهند  طور كه هارت و نگری می است كه همان ماديت استبداد از يافتگی رهايی ناشی از

ها  گيرد، بلکه برای آفريدن قلب ها صورت نمی و ذهنتنها برای فتح قلب  كار غيرمادی عاطفی نه

های جديد تعامل صورت  های جديد ارتباط و شيوه چرخه ی ها از طريق ساختن و ارائه و ذهن

است كه  1تکنولوژی زيستیدر اين نظر نوعی (. اينترنت 115: 1386)هارت و نگری  «پذيرد می

: 1389د )مرداک بپردازها  هن و جسم انسانتواند به اعمال نظارت و قدرت زيستی بر روی ذ می

های تعاملی  (. يکی از منابع تشديد قدرت زيستی، كار عاطفی است كه خصوصا در فعاليت911

های زيستی  عنوان تکنولوژی افراد وجود دارد. اطالعات و ارتباطات است كه صنايع ارتباطی را به

كند )شيلر  يست و خالف اين امر عمل نمیكند و اينترنت نيز مستثنی از اين قاعده ن تقويت می

با تمركززدايی اما شود،  می گفتههای ارتباطی افقی  شبکه ی كه به آن اسطوره رغم اين (. علی1999

متمركز كردن سرمايه هم ابزاری است كه از هنوز  ،از قدرت از طريق كار غيرمادی و عاطفی

ای  دفاع از اينترنت محض از دنيای تازهداران  (. طرف80و 85: 2005سته است )تامپسون کافرون

ها نقشی فعال نداشتند، در  ای كه افراد در آن های توده زنند كه با دنيای قديمی رسانه حرف می

ل كنتر والدين و مدرسه، حکومت، توسط كم خيلی اين فضا»(. 7: 2001تضاد است )برتون، 
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كنند كه  . اين افراد احساس نمی«كنند می توليد وب روی خواهند می كه هرچه شود. افراد می

دانند و از اين امر كامروا هستند )سولر  آن را غايت آزادی می بلکهجا وجود دارد  قدرتی در آن

فضايی است كه  (6: 2002آور )دنت  یشاد ابزاری مثابه ه(. اينترنت ب1996، هالند 7: 2005

نی كاربران و درگيری كامل ذهنی و ارضا و رفاه روا» های ارتباطی و عاطفی و توانسته با فعاليت

به اعمال قدرت مشرف بر حيات در درون جسم و ..... ها در اين فضای مجازی جسمی آن

)تاكيد از  "گير -در "ها را  هايی نامحدود و نامشخص آن برای ساعت... ها بينجامد و مغزهای آن

ها در اين فضا، به تغيير  ( و با معتاد و حبس كردن آن5: 2003)ريوا  «ما است( خود نگه دارد

 كامپيوتر با گوشی بازی لذت دربرابر توانند نمی افراد (. برخی2003ها بپردازد )تامارا  سوژگی آن

بردن از  لذت برای حتی دانند، می روزمره جايگزين زندگی را كامپيوتر ها كنند. آن قاومتم

 معرض در را خود زناشويی گیوب، زند در گذارو شتگ يا كامپيوتر با كار ها ساعت و ها ساعت

با وجود اينترنت ديگر نيازی به كنند كه  حس میطوری كه برخی از زنان  بهدهند  می قرار خطر

ربايان و نهايتا اكثر  آدم و عنف به متجاوزين كه است دنيايی (. اينترنت2003همسر ندارند )سولر 

 شهروندانی را خود ، كهكن صاف دهجا افرادی  هبقي و كنند می زنی پرسه و ولگردی آن در افراد

 ؛كنند می مجازی فضای اين در گوو گفتف صر را خود وقت ها نند، ساعتك می تصور مند قانون

 قربانيان دنبال به كه اند شده سوار موجی بر ها آندرواقع است.  ديگری چيز واقعيت كه در صورتی

ی  آشفتهی   شبکه از را خود وانندت نمی زهرگ و وندش می گمراه حقيقتا نيز ای گردد. عده می ای تازه

 مهار را ها آن يا و زده كنار را خود كامپيوتری های جديد معشوقه وانندت رها كنند و نمی ينترنتا

(. با اين وصف ما 2 :2003 يوزدهند )ه می ترجيح خود زندگی روابط بر را ها آن برعکس ؛كنند

، دهد نشان میور كه برداشت فوكو ط مدرن همان شويم كه در عصر پست شاهد اين می

به تعيين نوع خود  ، هستندمتکی بر ارتباط  و برخوردارندقدرت زيستی كه از  یهاي تکنولوژی

كنند. چالش  مدرن می همانی قدرت پست زندگی را اين گريد عبارت ند و يا بهپرداز زندگی می

ری و ارتباطی جديد در آن های جديد نيروی كار و تركيب فک ه توسط سوبژكتيويتهيتمدرن پست

تواند براساس عناصر ليبرالی صورت پذيرد. با مناسبات توليدی  شود و اين تنها می ايجاد می

مدرنيته  های ارتباطی و اطالعات سايبرنتيکی است كه پست جديد بر محور تکنولوژی

و  281: 1384است )هارت و نگری  «سوژه شدن»روش جديد انسان شدن و  ی دهنده نشان

شود و  قدرت و اعمال خشن آن بر روی جسم واپس زده می»(. در اين فضا است كه 271
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)هارلند « گيرد يابی و هيجان و شوق، مجدد شکل می بهای نوعی آزادی برای كام سرانجام به

تر از قبل بر روی روان و ذهن اعمال  (. البته اين نوع از آزادی نيز خود خشن232: 1380

تواند مشددتر از امر اجتماعی اعمال شود چرا  است كه می« امر ارتباطاتی» شود. اين فقط با می

با جسم، ذهن و افکار سروكار دارد. اين قدرتی است كه خالف قدرت اوليه از باال  اكه مستقيم

ها اجرا  شود و خشن نيست؛ بلکه قدرت مطلقی است كه از پايين و با لذت بردن آن تحميل نمی

های جديد ميل و  خلق بدن با اسلوب-مدرنيستی فوكو بر باز تأكيد پست(. 237شود )همان:  می

كند كه در مورد اصول اخالقی مطلق و  از سبک زندگی ترغيب می یلذت، ما را به نوع جديد

به هر » توانند خود را های غايی هيچ نگرانی و دغدغه نداشته باشيم. افراد می اهداف و خواسته

(. در جهان 25: 1993 زو لذت بردن از آن بسپارند )فينگر 1«افتد یآيد و اتفاق م چه پيش می آن

خوبی و  توان با آن اعمال زور را به كند، می داری كه لذت نقش حياتی ايفا می مدرن سرمايه پست

(، چرا كه ديگر قدرت با خودانگيختگی و 117: 1387خوشی كنار گذاشت )اليون 

های جديد  اساس طلب و ايجاد همکاریر(، و ب111: 1387شود )دلوز  خودپذيرندگی اجرا می

زدوده برای  ارتباطی به توليد غيرمادی ارتباط، دانش و تصاوير مشترک، در يک محيط ماده

كه مبتنی بر سازند  را برمیجديدی  ی سوبژكتيويته و اُبژكتيويتهها  اينانجامد.  داری می سرمايه

د. در باشن در درون خود كار غيرمادی می مدرنيستی، خارج از سرمايه و توليد غيرمادی پست

های  بندی ای و تقسيم های منظم توليد كارخانه كار غيرمادی، چرخه»مجازی و  ی قلمرو كارخانه

: 1386)هارت و نگری « مشخص زمان و مکان كار و زمان و مکان غيركار رو به نابودی است

 (. 185و  187

مدرن به توليد  هان توليد در جهان پستمحل پن» عنوان يک فضای مجازی و اينترنت به

بخشی از گفتمان تغيير هم در اشکال قدرت كنترلی و »پردازد كه  می «داری غيرمادی برای سرمايه

 ی دهنده ها عامل بسط و كار غيرمادی آن 2سياسی است كه عقالنيت توده-هم در توليدات زيستی

ی و هارت به پارادايم توليد در عصر (. رويکرد نگر80: 2005)تامپسون  «شود قدرت زيستی می

با يکی شدن كنش ابزاری اقتصادی و كنش ارتباطی، توليد به سطح » مدرن اين است كه پست

تر از  ينده، هر چه بيشاطور فز پيچيدگی و تعامالت انسانی رسيده و از سويی ديگر كارگر به

مثابه يک  فضای مجازی به(. 284-285: 1384)هارت و نگری « گردد كار خويش دور می ی اُبژه
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 ی كارخانه»مکان غيرمادی كه مبتنی بر عنصر اصلی توليد غيرمادی يعنی ارتباط است، به 

داری برای توليدات غيرمادی آن يعنی  سرمايه 2«مدرن پست ی كارخانه»عبارتی  و به 1«مجازی

خود  3مدرن كارگران مجازی/كارگران پست« توسط» ها، دانش، اطالعات و عاطفه و لذت ايده

 (. 285-284: 1384)هارت و نگری  پردازد می

يعنی اينترنت   مدرنيزم فوكو، و مصاديق آن نگری و پست قدرت زيستیمفهوم در بحث زير 

 كنيم.  تحليل میسپس دهيم و  قرار میتركيب كرده و اپتيکن را در يک ظرف منطقی  و پان

 :4مدرن اپتيکن پست اينترنت و پان
 ی وسيله جای تحميل قدرت از باال، به دهد كه حاكميت به كو نشان میاتخاذ رويکرد فو

يابی آن  ما هم بايد در اينترنت به نشانه موضوعی كه ؛شود های مختلف اجرا می استراتژی

سوی گروهی، همه  گيری اطالعات به ای اينترنت، آزادی ارتباطات و شکل بپردازيم. ساختار شبکه

( با 1999(. جردن )87: 2003آورند )برسفورد  ترنت پديد میبا هم شکل حاكميت را در اين

عنوان استراتژی روابط قدرت، در قلب  را به 5تحليل اينترنت از منظر فوكو، اين فناوری قدرت

تواند  كند. برای جردن پويايی روابط قدرت پيرامون اينترنت می های جديد شناسايی می رسانه

نخبگان قدرت قلمداد شود. حضور افراد  ی فراد و سلطهيابی ا عنوان يک كشمکش بين قدرت به

گيرد كه منوط به فراساختارهای  در فضای مجازی با استفاده از ابزارهايی صورت می

(. 414: 2005شوند )رول  است كه توسط نخبگان و صاحبان قدرت كنترل می 6تکنولوژيکی

های اقتصادی  ز تکنولوژیهای سياسی را پيش ا های خود پيدايش تکنولوژی فوكو در تحليل

داری قائل  ها برای پيروزی سرمايه تری در منضبط كردن سوژه ها اهميت بيش دانسته و برای آن

مدرن كنترلی حرف  های پست یژحال امروز بايد از تکنولو (. بااين245: 1389است )ضيمران 

ای به  ی فرهنگی و رسانههای كنترل توانند با استفاده از فناوری بزنيم كه متناسب با اين عصر می

كنترلی  ی انضباطی مدرن به جامعه ی انتقال از جامعه ی د كه مشخصهنمطلق كردن قدرت بپرداز

ای ايستا باقی  صورت رابطه انضباطی، ارتباط بين قدرت و افراد به ی مدرن است. در جامعه پست
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برابری داشت. برعکس خوانی و  ماند چرا كه استيالی انضباطی قدرت با مقاومت افراد هم می

شود، كل بدن اجتماعی توسط  سياسی می-كنترلی كامال زيستی ی زمانی كه قدرت در جامعه

 (. 47و  49: 1384گيرد )هارت و نگری  ماشين قدرت شکل می

طور مستقيم به  اپتيکن به پانی  نظر او درباره اتر كارهای فوكو، خصوص شود كه بيش گفته می

آثار (. 275: 2006، ويلکوكس 1994ده است )ليون كر كمکمراقبتی های  مطالعات تکنولوژی

كه اشکال روابط قدرت، امروزه با كنند  اند چرا كه تاييد می بر تحليل اينترنت اثر گذاشته فوكو

دست آوردن توليدات گوناگون  ههای ارتباطی برای ب های گوناگون خصوصا تکنولوژی تکنولوژی

شوند و رشد و پيشرفت امکانات منجر  كار گرفته می و فرهنگی بهاقتصادی، اجتماعی و ارتباطی 

ی  جامعه درخصوص نقش را هايی نگرانی شود. فوكو ها از روابط قدرت متمركز می به انفصال آن

 توانايی را برای كنترل كند كه نوعی قدرتی تعبير می آن را او رژيمی دارد كه حفظ در مدنی

ورزد كه قدرت ما را  (. او اصرار می8 :2002سن و دانزيگر، نيدهد ) اجتماعی از خود بروز می

هايی برای ترغيب كردن و نه  دنبال مکانيسم هكند، بلکه مولد است و ب مجبور و محصور نمی

دارد و آن را مورد پسند  چه كه قدرت را نيکو و سودمند نگه می محصور كردن ما است. آن

های خود[ نه بگويد و سركوب  كه ]به سوژه جای اين سادگی اين واقعيت است كه به هنمايد ب می

پيروی  ( به1998(. زبوف )98: 2006كينلی  ، نقل از مک1980كند )فوكو  كند، لذت را تهييج می

نامد. او دين خود را به فوكو با طرح  های ارتباطی را بعد مادی قدرت می از فوكو تکنولوژی

پردازد كه آيا امروزه برای  و به طرح اين پرسش می دكن می ادا 1«اپتيکن اطالعاتی پان»  اصطالح

های ارتباطی صورت  اپتيکنی از طريق تکنولوژی های پان تر تقويت مراقبت انضباط بيش

ها امکانات جديد برای تشديد كردن قدرت زيستی  كه آيا توسط اين تکنولوژی گيرد؟ يا اين نمی

با توجه به محتويات موجود در فضای  2(. بست و كلنر278 :2006شود؟ )ويلکوكس  عرضه نمی

های  های فناوری ی شبکه برهنهايشان در چ كنند كه گرفتاری افراد و بدن مجازی، تصديق می

ها و  كه به پرورش و توسعه دادن انگيزهچرا ی آزادی و قدرت مربوط است  مراقبتی، به رابطه

(. با توجه خاص به 276و  290: 2007ويلکوكس نقل در كنند ) شوق و لذات در افراد كمک می

مثابه  تواند به شود كه می مینمايان  گر ارتباطی تنظيم ی عنوان يک شبکه اينترنت، فضای مجازی به
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هايمان آزاد و  ناپتيکن است كه در آن بد ای از پان اپتيکن عمل كند. البته اين نوع تازه پان يک شبه

 (. 289: 2006ويلکوكس  ،2000خالق، در رفاه و قادر به حركت است )مونرو 

ی و سايبرنتيکی را ا هشبک  های های ارتباطی و محيط توانيم تکنولوژی مدرن می در عصر پست

داری و قدرت  مدرنيستی سرمايه اپتيکنی مجازی در توليد پارادايم پست های پان عنوان كارخانه به

وليد مدرنيستی شده است. های صنعتی ت مبتنی بر ارتباط آن بدانيم كه جايگزين كارخانه كنترلی

مدرنيستی، كار غيرمادی منجر به توليد محصوالت فرهنگی و ارتباطی  در پارادايم اقتصاد پست

تواند  گيرد كه حتی می صورت می 1ای و مجازی اپتيکن شبکه شود و انضباط و كنترل، در پان می

های آنالين  اليت(. فع288و  283: 1384 صورت انفرادی نيز صورت پذيرد )هارت و نگری به

دهندگان خدمات  ئهااری  ها از سلطه رهايی آن رسد كه به نظر می اول به ی كاربران، در وهله

ها تسهيل  انجامد و با ارتباطات الکترونيکی، معناسازی و معناگيری آن گوناگون اينترنتی می

عنوان  بهاندازی شده،  حال خدمات اينترنتی كه بر روی فضای مجازی راه شود. بااين می

كند تا خود را  مجبور می را است كه كاربران «اپتيکن جديد فضای مجازی پان»يک  ی دهنده شکل

(. اين امر شبيه به 728: 2007و همکاران  يراه، 2000و هچر تنها در آن تجربه كنند )برينگل 

)دلوز كند  منشاء قدرت تعيين نمی ی منزله توپولوژی مدرن است كه ديگر مکانی ممتاز را به

 ی ( است كه همه1384مدرنيته )نگری و هارت  مکانی پست اين توپولوژی همه .(51: 1386

 ی های ارتباطی گسترده و پراكنده فضاها را برای اعمال قدرت خود، در اختيار گرفته و با شبکه

عنوان يکی از عناصر ليبرال اقتصاد  انجامد. اينترنت به خود، به توليد زيستی قدرت می

برای اعمال قدرت كنترلی  «خود ی شده و مركززدوده زدايی باتوجه به محيط ماده»درنيستی م پست

نيست بلکه روابط  یآن يک ش»تواند از هر مركزی و مکانی مركززدايی كند.  رود و می به كار می

های  وجود آوردن گروه هتر وسيع شدن اين ارتباطات و ب بيش بين افراد است و اين به هرچه

ها و پسامدرنيته  ای كه به تکنولوژی ترين مسئله (. مهم87: 2003)برسفورد « انجامد می تر وسيع

اصطالح مدرنيستی از  مربوط است، تمركز و پراكندگی قدرت است. در اين وضعيت، نقد به

های عظيم  شود كه ظرفيت هراس از پيامدهای قدرت متمركز، با ارجاع به قدرتی انجام می

كنند. در اين وضعيت  را تسهيل میرخداد چنين قدرتی  ،طی و اطالعاتهای ارتبا تکنولوژی

كند، ممکن  اشاره می( 1990)طوری كه پاستر  نزديکی، همان ی رسد در آينده نظر می است كه به
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های جديدی از سلطه در حال ساخته شدن باشند. او نظارت الکترونيکی را  است شکل

هايی كه  كند، بلکه سوژه رت دانش و اطالعات را تقويت میفقط قد بيند كه نه می 1اپتيکن سوپرپان

(. درواقع همين 92و  85: 1387كند )اليون  سازد و تکثير می ها هستند را نيز باز می آن ی ابژه 

توانند از نهادهای انضباطی اوليه  مدرن هستند كه می پست «محور–ارتباط»های كنترلی  تکنولوژی

ی  های نهادينه زدايی و مركززدايی كنند. راه و روش مادهبرای پنهان كردن مركز قدرت، 

ارتباط  ی لرزه اند با زمين مدرن بوده ی جامعه ی مستحکمی كه حدود دويست سال وجه مشخصه

شوند )پاستر  های جديدی تركيب می صورت راه و روش و دوباره بهمده الکترونيکی به لرزه درآ

طوری پارادوكسيکال با  درن است كه آمريکا بهم (. در وضعيت پست84: 1387، اليون 1990

گيرد و كار غيرمادی آن امروزه  مركززدايی از نهادهای توليدی و حاكميت خود در مركز قرار می

در (. معماری اينترنت كه 97: 2006مورگان نقل در  )هارت رده استوضعيت هژمونيک پيدا ك

ای بودنش،  ی شبکه اندازی شد، با خصيصه اهر 2نت-آرپاو با نام توسط وزارت دفاع آمريکا ابتدا 

ای كه ديگر از مکان  معماری»كند.  زمان و همراه با آن قدرت كنترلی را پراكنده می ارتباطات هم

مدرن مقصود از اين كار  (. در جهان پست83و  93: 2003)برسفورد « مركزی برخوردار نيست

تنها  كند نه قدرت نظامی سعی می»است كه  اندازی اينترنت توسط وزارت دفاع آمريکا( اين )راه

ها در  سو باشد و هدف آن با مسائل سياسی، بلکه با كل توليد زندگی اجتماعی نيز منطبق و هم

(. جرج 392: 1386)هارت و نگری « نهايت، توليد ارتباط و مشاركت و كار غيرمادی است

اپتيکنی برای تسهيل كردن امر  ل پانكند كه با مد هايی از نظام كنترلی اشاره می ل به جنبهواور

كه چيزی به افراد  جای اين شوند. اين همان فرآيندی است كه در آن به كار گرفته می نظارت به

ای  شود. سرتاسر روابط شبکه ها بيرون كشيده می ها و برای كنترل آن تحميل شود، اطالعات از آن

آوری اطالعات  اند تا با جمع قرار دادهخودشان را در درون ساختارهای روابط اجتماعی  ،قدرت

ها  توانند از اطالعات استفاده كنند و نيز به بيان آن به كنترل افراد بپردازند. افراد تنها زمانی می

عبارت ديگر، با  و به رفتار كنندها  های روابط اجتماعی افراد و گروه بپردازند كه در درون شبکه

(. قدرت كنترلی مبتنی بر ارتباط 96: 2003ست )برسفورد اين بيان، اين اطالعات همان قدرت ا

است كه با آزادی و برابری مهياشده در فضای مجازی،  3«اپتيکن مجازی/ زندان مجازی پان»در 
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كند.  هايمان استفاده می ها و ذهن سازی خود در بدن عنوان مولدان قدرت برای پراكنده از ما به

صورت  تواند به سازگارسازی خود با آزادی است كه میچرا كه از منظر فوكو قدرت تنها در 

مان عمل كنيم كه قدرت عمل  توانيم براساس آزادی مطلق اعمال شود. درواقع ما تنها موقعی می

عبارت ديگر، آزادی ما و بودن آن همراه با بودن قدرت است. قدرت فوكويی زمانی  كند. به می

های خود را با زور، برای انجام  اپتيکنی، سوژه ار پانك»شود چرا كه  كه ما آزاد هستيم اعمال می

خواه  دل كند كه به ها را دارای اختيار می كند، بلکه آن رفتار مشخصی با روش خاصی تحميل نمی

ها را  اين سوژه نگری و هارت(. 300: 2009)كينگ  «خود رفتارشان را تغيير و تعديل كنند

نقل هدايت می شوند ) ،كه خودشان عمل كنند جای اين بهبه اين معنی كه  ؛دندان منفعل می ااساس

های نوين ارتباطی و اطالعاتی به همان نوع آمادگی و امکان  (. فناوری13: 2006برچ در 

اپتيکن بنتهام خواهان آن بود. درواقع  دهد كه اساس پان جانبه را می دگرگونی و گسترش همه

، همان سازوكار قدرت است. اما اينک از الزامات كنند ها از آن پشتيبانی می چه اين فناوری آن

توان گفت كه  انقالب ارتباطات می ی ام رها شده است و برپايههسنگ آجری بنت ی معمارگونه

مراتبی و انضباطی عمل  تشکيالتی سلسله ی منزله كل جامعه به فقط زندان و كارخانه بلکه در نه

ها در فضا  پذير از تعيين محل بدن گر سنخی تعميم اپتيکن نشان كنند. فوكو معتقد است كه پان می

ها و مجراهای قدرت و تعريف ابزار و  ديگر، آرايش كانون و پراكندگی افراد نسبت به يک

ای  های رسانه فناوریتنها برای (. 175: 1385قدرت است )رابينز و وبستر  ی های مداخله روش

خالف گذشته در زمان و مکان مشخص بررا كنترل افراد الزم نيست كه است مدرن  پست ی دوره

در يعنی ترين و آزادترين زمان و مکان ما  ها به زيستی و محدودی اعمال كنند بلکه نفوذ آن

ند. نند قدرت زيستی را تشديد كنتوا كه میچرا  گيرد صورت میهای مجازی  ها و خانه خانه

های اعمال انضباطی بر  حدوديتها از بعضی م های نوين ارتباطی فراتر رفتن آن حسن فناوری»

 را كنند و اوقات فراغت و آزاد ما های ما نفوذ می ترين زوايای خانه ها به ژرف زمان است. آن

های  (. اين نکته در رسانه171: 1385)رابينز و وبستر « كنند تر تابع نظم و كنترل می هرچه بيش

ياد الگوهای تمركز، نوين آشکار است كه اكنون مشغول سست كردن بن 1ای غيرتوده

های نوين از  د اين رسانهشو فته میاند. گ های همگانی سازی رسانه دست سازی و يک زمان هم

همه  د. بااينايجاد شوتری  آزادی وسيعو حق انتخاب شوند تا  موجب میگونگی  طريق گونه
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ادی و سوی آز راهی به ی دهنده كه نشان توان گفت كه در واقع تمركززدايی بيش از آن می

 «الکترونيک ی كلبه»توان تاكيد كرد كه  كند. می دموكراسی باشد، اعمال موثر قدرت را كاراتر می

گيرد كه  ای جای می ارچوب ساختار اجتماعیهكه تمركززدايی شده در چ «الکترونيکی ی خانه»يا 

نز و است )رابيمتمركز و اعمال نظم و قدرت  گراهای تمركز نحوی روزافزون تابع گرايش به

دهد كه در آن  ه به وضعيتی شکل میتمدرني در پست «ارتباطاتی شدن كنترل»(. 172: 1385وبستر 

تحت سلطه هم  یچيزو  گر نيست سلطه یكه كسانجامد  برداشت میپراكندگی هر امری به اين 

 حال (. بااين2002برای رهايی از سلطه وجود ندارد )كوران هم دليلی جهت  قرار ندارد و از اين

. وب، دارندبخش  رهايیقابليتی ظهور اينترنت، وب و انقالب ديجيتالی كه شود  هنوز گفته می

 ؛(2001كند )پاستر  يافته را آسان می های رهايی دهد و ساختن ذهنيت قدرت را به مردم انتقال می

پرورش نيز جويانه را  خواهانه و رهايی اكتيويسم جهانی و شکلی نو از سياست ترقیضمنا 

گذرانی را پديد  جهانی خوش ی دهکدهچنين  هم ،اينترنت .(2004دهد )دانک و ديگران  می

 آورد كه با به آزمايش انداختن دموكراسی الکترونيکی، آن را آسان كرده است )تساگاروسيانو می

نظر  ايم و چنين به ها قرار گرفته ی با اين فناوری«روزهای شاد»( و ما در 1998 و همکاران

اصلی و كلی اين آثار  ی ها صريح و خالی از ابهام باشند. ولی نکته اين روايت ی ه همهرسد ك می

های جديد  طلب ما با اضافه شدن رسانه ای سلطه گذارد كه دستگاه رسانه شکی بر جای نمی

فلسفه ی بيش از نوع توهم ،(. اين آزادی2002انگيز غنی شده است )كوران  ای حيرت شيوه به

منظور اجرای  چنان در توليد كار عاطفی به كارگری ما هم .(36: 1387ست )اليون ای ني مدرنيستی

ای مردم و  طور روزافزون با روابط و ارتباطات توده به» داری است كه قدرت كنترلی سرمايه

(. امروز 330 :1384، هارت و نگری 2005)هارت و نگری  «شود صورت غيرمادی توليد می به

سركوب »است كه رسيده كمال خود  ی به درجهارتباط، با اينترنت  ی وسيله هقدرت كنترلی ب

دهد كه ديگر قدرت  و نشان می «كند انگيزد و خلق می كند، برمی كند، بلکه نظارت می نمی

شده  ه ساخت ،در دست طبقه يا نهاد خاص باالتر از ما نيست و موقعيتی است»سازی افراد  توده

: 1379)كريسمس  «افراد در آن قرار گيرند ی تر شود تا همه انتر و پنه كه در آن قدرت پراكنده

333 .) 

توانند زوايای گسست دوم را روشن كنند؟  ها چگونه می اما باز پرسش اين است كه تحليل

های گوناگون  در بحث باال به جنبه كنيم. در بحث زير اين وجه از ادعای مقاله را روشن می
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های  اپتيکنی و مدرن به شيوه های كنترلی پان ل از شيوهگسست اول كه عبارت است از انتقا

مدرن كه مبتنی است بر گسترش صنعت نوين ارتباطات پرداختيم. اما ما معتقديم كه  كنترلی پست

های  درآوردن اينترنت و فناوری كنترل كار نيستند و به مقاومت و به ها نيز در اين مسير بی انسان

عنوان  مکن است بپرسيم چگونه؟ اين پرسش را در بحث زير بهپردازند. م نوين امپراتوری می

 دهيم. گسست دوم پاسخ می

 اسالمي-مدرنيته و معاصر شدن تاريخ و فرهنگ ايراني پست گسست دوم:
از ای خاص  دورهاستفاده كرده و حاكم  یها توانيم از گزاره ه است كه میتمدرني در عصر پست

كه  هايی تمركز كنيم كه با اين بر تاريخ كنيم و ايجادرا با روش واژگونی فوكو گسست 

مركز -های اروپا گفتمان ی توانستند نقش مهمی در تصويرسازی از جهان ايفا كنند اما در سايه می

نقدكشيدن  مدرنيته با به شده امروزه در عصر پست های محلی اند. تاريخ و فرهنگ سركوب شده

چه در اين بين اهميت پيدا  اند و آن ود پيدا كردههای مدرنيته بستری را برای احيای خ گزاره

های حاكم مدرنيستی  هايی است كه با رد گزاره گيرد تاريخ و تمدن كند و مورد توجه قرار می می

 «پسا»پيشوند  نيز مدرنيتهادر پساين برداشت جديد نيست چرا كه توانند خود را معاصر كنند.  می

( و گواهی بر تالش 128: 1386شده )گراسبرگ  معنای بازگشت همان صداهای سركوب به

های  مدرنيسم با گسست ظهور پست»(. درواقع، 193: 1380های گذشته است )احمد  اصالت

دهد دنيای اطرافمان را  كه به ما اجازه می« عنوان جنبش فرهنگی متفاوتی است گوناگون، به

 «مفاهيم بپردازيم ی سازی دوباره مای از ائتالف به مفهو در قياس گسترده»تجربه و تبيين كرده و 

های  گری های خود را جانشين سلطه (، تا با تمركز بر امر تاريخی، يافته21: 1380)روسنائو 

قرار  «داری يافته خاص سرمايه عنوان گفتمان سازمان علوم اجتماعی به»عمده و مسلط در  ی نظريه

مدرنيستی است كه به ما  پست های (. گسست40: 1387نقل از كچويان  ،دهيم )الش و اوری

های اخير از عوامل ديگری در  عمومی ايرانی در سال ی ميدانی حوزه ی دهد تا با مطالعه اجازه می

اسالمی و -گرفته از تاريخ ايرانی عمومی سخن بگوييم كه نشات ی سازی از قدرت و حوزه مفهوم

 های مسلط در علوم اجتماعی است. نه نظريه

به آن در اين مقاله كه مدرنيستی  ش قبل گفتيم نخستين گسست پستطور كه در بخ همان

های كنترلی  های ارتباطی نوين، در مقام فناوری د كه تکنولوژیيما را به اين نتيجه رسانپرداختيم 
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. در اين قسمت، روند كار می بهبرای اعمال قدرت زيستی اند كه  هايی مدرن، استراتژی پست

، چرا كه است سو تاييدی تجربی بر گسست اول م كه از يکدهي دومين گسست را شرح می

ای است كه با محوريت عناصر  عمومی گسترده مبتنی بر قدرت مردمی ی دهد حوزه نشان می

گيرد؛ و از سويی ديگر اين فرهنگ  ( شکل می1379ارتباطی فرهنگ اصيل و مردمی )بشيريه 

هايی گوناگون، به  قالب پديدهتواند با معاصر شدن خود در  تاريخی اصيل است كه می

عمومی بپردازد. اين امر به اين خاطر  ی سازی دوباره در موضوعاتی چون قدرت و حوزه مفهوم

يابی به  مثابه ابزاری برای تأويل و دست مدرنيته تاريخ جمعی به پست ی در دوره»است كه 

های  بخش»( 158 -159: 1384) هارت و نگری(. برای 89: 1379)اندرسون  «استواقعيت 

هايی است كه در نظم  گيری مذهب، درواقع طرد قدرت مند اسالم از همان زمان نطفه قدرت

های اسالمی معاصر، اساسا بر تفکر اصيل و ابداع  شزاند. خي وجود آمده همدرن ب جهانی پست

دهی  ها و كردارهای اصيل مبتنی هستند و برای واكنش به نظم اجتماعی حاضر جهت ارزش

وبوی  های اجتماعی معاصرشده برساخته نيستند و صرفا رنگ كه اين جريان تر آن مهم. «ندا شده

ايران با تمدن و تاريخ باشند.  مقاومت و پاسخ تاريخی به سازوكارهای مدرنيستی سلطه می

اسالمی خود همواره در طول تاريخ آبستن رويدادهای زيادی در ارتباط و وابسته به -ايرانی

های اخير در ايران  گرفته در سال عمومی شکل ی چه كه ما در حوزه ده است. آنتاريخ خودش بو

اسالمی در قالب يک -تاريخ ايرانی ی فق باشيم يا خير، تجلی دوبارهاشاهد بوديم، چه با آن مو

گيری در مسائل معاصر بوده است. اين دوران مبين  عمومی مردمی برای تصميم ی قدرت و حوزه

ی در كشور ايران بوده است كه در آن تاريخ و تمدن خود را معاصر و احيا فرهنگ اصيل و مردم

عمومی به نمايش گذاشت. درواقع در اين فصل  ی اسالمی را در حوزه-كرد و يک قدرت ايرانی

های تمدنی و تاريخی،  ها و داشته استقالل و خوداتکايی و استفاده از قابليت تاريخ ايراناز 

عمومی مبتنی بر قدرت مردمی  ی ای از حوزه توليد گونهشد تا  موجبی، باتوجه به الزامات زمان

شود، عامل  ها اشاره می عوامل مختلف فرهنگی و تاريخی، كه به آن و تحقق يابددر ايران 

 ند. شآن با ی توليدكننده

صورت  ای با تمدن و فرهنگ قوی و غنی، روابط اجتماعی ميان افراد همواره به در جامعه

و چون توليد اين روابط مبتنی بر فرهنگ  ؛ شود با بازخوردی درونی توليد می خودجوش و

عنوان يکی از منابع اصلی قدرت  فرهنگ را به ، بر باشد كه انرژی بدون اين ،شده است نهادينه
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گيری آن نياز  شکلبه ای است كه يک چنين فرهنگی  كند و درواقع اين سير تاريخی معرفی می

طوالنی فرهنگی نيازمند اين است كه در طول تاريخ ذكاوت و گستردگی  دارد. حركت جمعی و

ابعاد نگرش خود را در سير زندگی ممتد پدران و فرزندان به اثبات رسانده باشد. فرهنگ قوی و 

ترين منابع توليد قدرت به شمار آيد كه خط مستمر خود را همراه با  تواند از مهم غنی زمانی می

نمادها و »(. 142 - 144: 1386شرايط جديد حيات بشری حفظ كند )نبوی پويايی و انطباق با 

ترين منابع توليد قدرت هستند كه باعث توليد قدرت اجتماعی برای مردم  ها يکی از مهم سمبل

و ايم  شاهد بوده از تاريخفصل اين چيزی كه در ايران و در ؛ «دنشو های خاص زمانی می در برهه

نمادهای جغرافيای ». در اين بين در اين تاريخ معاصر بوده است عمومی ی بخش حوزه نتيجه

بستگی و پيوند ميان افراد  ای است كه موجب هم ها و نمادهای عمومی از سمبل ، زيستی و وطن

. اين پيوند امکان تجهيز و تركيب و درنهايت توليد قدرت را فراهم ه استدرون خود شد

های  ستيزی موضوعی است كه در سال رانی بودن و بيگانه(. اي193و  192: 1386)نبوی  «آورد می

بستگی و پيوند  مه ها های عمومی ايرانی شکل گرفته در اين سال عنوان دورانی كه حوزه اخير به

كند ما  طوری كه فوكو در مورد انقالب اسالمی اشاره می . همانفراهم آورده استمردم ايران را 

نهايت قوی، سرباززدن از اطاعت بيگانگان و سياست  بی عرق ملی»شاهد احيای اين هستيم كه 

در  «ها، ويژگی رويداد انقالبی ايرانيان جاآشکار آمريکايی عدم وابستگی به خارج و دخالت همه

ند و نك چه مردم در اعماق خود تجربه و احساس می ويژگی آن»عبارت ديگر  بهاين زمان است. 

(. 57و  56: 1380)فوكو  «شويم و سراسر ايران می جمعی يک ملت در تهران ی ما شاهد اراده

تر است و در ايران  كننده تر و تعيين وصف چيزی كه در جوامع مسلمان از هر چيزی مهم بااين

عمومی  ی ای است كه در اين حوزه شاهد بوديم بعد دين، نمادها، شمايل و باورهای دينی

تواند عناصر گوناگون  بخش جمعيت می اند. درواقع اگرچه عنصر انسجام گسترده حضور داشته

قرآن مسلمانان است ) ی بخش جامعه ترين عامل انسجام ايمان مهم ،باشد اما برای جوامع مسلمان

(. 137: 1386اند )نبوی  ها به تمسک به آن فراخوانده شده ( و انسان103آل عمران، آيه كريم، 

عامل  ،ايران در اين دوران بوده استدلی مردم  های مذهبی و دينی كه اساس هم شعاير و پرچم

بوده در ايران اسالمی  ها مهم تاريخی معاصر شده و درارتباط با رويدادهای معاصر اين سال

ها هميشه در ايران قبل از هر چيزی  است. درواقع باورها و تقدسات دينی و احترام خاص به آن

بيش از   دهد قدرت ه نشان میاز اهميت وافری برخوردار بوده است. اين همان عنصری است ك
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چه امر مادی باشد مبتنی بر امور غيرمادی، ذهنی و معنوی است. اين قدرتی است كه برای  آن

 ی سيره»طوری كه انقالب اسالمی ايران و  چرا كه همان ؛ايرانی قدرت واقعی است ی جامعه

ها و  ، دارای ويژگیكه امری مادی باشد دهد قدرت بيش از آن عملی امام خمينی )ره( نشان می

هايی كه اين منابع را به  خصلت معنوی است و بر دو عنصر منابع مادی و معنوی و نيز انسان

های اخير در ايران شکل گرفت  عمومی كه در سال ی . حوزه«رسانند استوار است فعليت می

است كه در  مند مند، پايدار و هدف مردمی، تاريخ ی تا وقتی گستره»حاكی از اين بوده است كه 

 (.119)همان: « دهی آن باشند اصلی شکل ی آن تقدسات دينی و معنوی پايه

 اينترنت و نقش آن در معاصر كردن فرهنگ و تاريخ ايران گيري: نتيجه
محيط پيرامون خود و  ی توانيم با مطالعه است كه ما می آنمدرن مبين  استقرار در وضعيت پست

ای كه در اين پژوهش  ها بپردازيم. نتيجه سازی دوباره از آن های موجود در آن، به مفهوم پديده

عمومی،  ی عايد ما شد اين است كه با نگاهی انتقادی به مسائل مطروحه در قبال قدرت و حوزه

شناختی  ما از اصل روش ی دست آمده است. استفاده گونه در قبال اين مفاهيم به مباحثی گسست

عمومی  ی ها و حوزه جديدی از قدرت زيستی و رسانه واژگونی ما را به شناخت متفاوت و

نوين در  ی رسانه-عنوان يک فضا دهد اينترنت به رساند. اتخاذ رويکردی فوكويی نشان می می

ای برای  عنوان عرصه ای داشته باشد كه آن را به تواند كاركردی متفاوت از گزاره عصر حاضر می

رويکرد چراكه براساس ؛ شناسد به اينترنت( میعمومی )رويکرد هابرماسی  ی گيری حوزه شکل

داری قدرت  هارت و نگری نشان داديم كه اين تکنولوژی ارتباطی برای توليد نظام سرمايه

مدرنيستی از اِعمال قدرت زيستی مدرن گويای اين امر است كه در  است. گسست پست پاگرفته

ی اعمال قدرت مشرف بر حيات و نيز هايی برا ها در مقام استراتژی اين عصر ارتباطات و رسانه

مدرن، كه  كنترلی پست ی كنند. در اين راستا نگاهی مبتنی بر جامعه بر تشديديافتگی آن عمل می

 ،يم فرهنگ( و كار غيرمادی يکی از عوامل اِعمال قدرت هستندظدر آن اِتر )مديريت ارتباط و تن

ارتباطی و تعاملی شديد و  ی جه به خصيصهسازد كه اينترنت نيز با تو ما را بر اين امر واقف می

مجازی و  ی عنوان يک كارخانه به ،درگيرسازی باالی كاربران در كار غيرمادی مبتنی بر ارتباط

كند. در اين فضا قدرت از طريق درونی كردن خود در ذهن و  مدرن عمل می اپتيکن پست پان

كند. اين امر مبين گسست در  شديد میهای كاربران، زيستی كردن خود را نسبت به مدرنيته ت بدن
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تنی بر ارتباط و نه امور بهای كنترلی م مدرنيستی از طريق فناوری نوع اعمال قدرت زيستی پست

عنوان  طوری كه گفته شد اين گسست عالوه بر شناسايی اينترنت به مدرن اجتماعی است. همان

ارتباطات براساس رويکرد نظری حاكم در علوم  ی تکنولوژی زيستی اعمال قدرت، به رد گزاره

عمومی مردمی و گسترده  ی گيری حوزه انجامد. بر اين اساس شکل فوكويی و هارت و نگری می

مدعی است و هم گويای اين امر است  ی های اخير ايران، هم دليلی تجربی بر رد گزاره سالدر 

توانند به  میمدرن  شده هستند كه در عصر پست های سركوب ها و فرهنگ كه اين تاريخ

های مجدد در قبال مسائل اين عصر بپردازند. محوريت عناصر تاريخی و فرهنگی  سازی مفهوم

گيری در مسائل مهم قدرت مردمی  برای تصميمرا عمومی  ی ايران اسالمی است كه يک حوزه

عمومی  ی گيری حوزه د. عناصر اسالمی، تاريخی و تمدنی ايران كه باعث شکلده شکل می

زدايی از اينترنت، اين تکنولوژی  تواند با قدرت می ه استدر سراسر كشور ايران شدمعاصر 

كار گيرد و  هعمومی خود ب ی تر كردن افکار و حوزه ارتباطی قوی و جهانی را برای گسترده

تواند به  طوری كه اين فناوری ارتباطی پيچيده می قدرت مردمی خود را امتداد دهد. درواقع همان

ترين ابزار ارتباطی است كه  داری در جهان بپردازد، مهم مطلق )زيستی( سرمايه اعمال قدرت

عمومی براساس قدرت  ی دهی حوزه تواند قدرت ارتباطی مردم ايران را برای شکل می

عنوان يک  تواند به گرفته در ايران تنها می عمومی شکل ی تر كند. چرا كه حوزه شان وسيع مردمی

تر باشد.  عمومی وسيع ی گيری حوزه پتانسيلی برای شکل ی دهنده قع نشانمرحله برای آن، و دروا

تواند  می است،تاريخی حال كه  درعينعمومی ايرانی كه  ی درواقع ما بر اين باور هستيم كه حوزه

ی ارتباطی قوی معاصر برای  ها از تکنولوژیو ، هشد های گوناگون معاصر متناسب با زمان

استفاده كند تا از اين طريق بتواند نيز ردن افکار عمومی خود در جهان تر ك پروراندن و گسترده

تر در اينترنت جهانی  ای وسيع عمومی ی دهی به حوزه عناصر فرهنگ و تاريخ خود را با شکل

 كند.
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 ( 1380فوكو، ميشل ) نيکو سرخوش و  ی هترجم وگوی ديگر، گفت 9روح، و  جهان بیيک ايران روح

 افشين جهانديده، تهران: نی.

 ( 1387كچويان، حسين )اهتمام  ، بهشناسی تا مطالعات فرهنگی از تجدد تا مابعد تجدد، از جامعه

 .عباس كاظمی، تهران: جهاد دانشگاهی

 ( 1379كريسمس، سايمن )تايشمن و گراهام  ی ويراسته اروپايی در عصر نو، ی ميشل فوكو، فلسفه

 حنايی كاشانی، تهران: نشر مركز. ی ترجمهوايت، 

 ( 1386گراسبرگ، الرنس )فردين عليخواه،  ی ، ترجمههای نو مطالعات فرهنگی و / در جهان

 اهتمام عباس كاظمی، تهران: جهاد دانشگاهی. مقاالت، به ی مجموعه

 ( 1376گيدنز، آنتونی )ی. منوچهر صبوری كاشانی، تهران : نشر ن ی ، ترجمهشناسی جامعه 

 ( 1387اليون، ديويد )،محسن حکيمی، تهران: انتشارات آشتيان. ی ترجمه پسامدرنيته 
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 ( 1389مرداک، گراهام )"گودرز ميرانی،  ی ، ترجمه"فراتر از پساها؛ بازانديشی تغيير، بازيابی نقد

نگی مطالعات فره ی سعيدرضا عاملی، جلد چهارم، تهران: پژوهشکده ی ، ويراستههای ارتباطات نظريه

 و اجتماعی.

 ( 1386نبوی، سيد عباس )تهران: انتشارات حوزه و دانشگاه.فلسفه قدرت ، 

 ( 1385نوذری، حسينعلی )تهران: نشر نی.مدرنيته بندی مدرنيته و پست صورت ، 

 ( 1384هارت و نگری )سرا. زاده، تهران: قصيده رضا نجف ی ، ترجمهامپراطوری 

 ( 1386هارت و نگری) زاده،  رضا نجف ی ، ترجمهدموكراسی در عصر امپراطوری انبوه خلق، جنگ و

 نشر نی.

 ( 1380هارلند، ريچارد )فرزان سجودی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر  ی ، ترجمهگرايی ابرساخت

 اسالمی.
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