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 چکیده
شناسی نسبت به وضعیت اکنون است که  شناسی و معرفت پساانسانگرایی ازجمله رویکردهای هستی

دهد که  شده است. پساانسانگرایی تعریفی از ماهیت اجتماع می درشدت باالیی با فنّاوری آمیخته

ای از نیروها تشکیل  نه در مرکز تغییرات بلکه نیرویی در میان نیروهای دیگر است. شبکه انسان

اند و ماهیت هستی را  شده دهند که با یکدیگر ترکیب و آمیخته ای در مفهوم هموندگان می مجموعه

رو، هدف مقاله حاضر پرداختن به چرخش  دهند. ازاین در حال تغییر و فرایند شدن قرار می

مثابه شدت هرچه بیشتر ترکیب انسان با ماشین است  سانگرایی در پیوند با وضعیت دیجیتال بهپساان

پردازد. تولید مفاهیمی که بتواند امکان تفکر درباره فهم  که از پی آن به مقوله حافظه دیجیتالی می

و زندگی  های تحلیلی و پژوهشی درباره مطالعات دیجیتال وضعیت موجود را به وجود آورد از ضرورت

ای ایران از این نظر در کمبود و فقر به سر  اجتماعی در ایران است، زیرا ادبیات پژوهشی و ترجمه

و  01ساله با چین، شیوع ویروس کووید  52برد. از سوی دیگر، ما سه رخداد اجتماعی قرارداد  می

ای از بررسی را بر  مونهممنوعیت ورود واکسن فایزر به ایران را در قالب نمونه تحلیل درآوردیم تا ن

های اجتماعی در جامعه دیجیتالیزه شده ایران رقم بزنیم. درنتیجه، پساانسانگرایی  وضعیت بزنگاه

چرخشی ماهیتی در وضعیت فهم تاریخی جهان هستی و اجتماع است که ضرورت پرداخت به آن 

های  وش مصنوعی، رسانهآورد که آغشته به فنّاوری دیجیتال، ه امکان تبیین شرایطی را فراهم می

های تحلیلی متفاوتی را برای تفسیر  نوین و پیوندهای گسترده تکثری از نیروهاست و آنگاه فرصت

 کند. جامعه ایران ایجاد می
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 مقدمه

یوند طبیعت با انسان است. پیوند طبیعت با انسان شناسی پ پساانسانگرایی چرخشی در هستی

های طغیانگر طبیعت بود. پروژه  در دستگاه مدرن بر اساس برتری یافتن انسان عقالنی بر جریان

گیری فرهنگ برای تربیت کردن انسان اجتماعی و دور کردن او از ماهیت طغیانگر و نظم  شکل

ز ماهیت ناشناخته طبیعت است که کشف گریزی طبیعتش بود. طغیان و نظم گریزی جزئی ا

های طبیعت اصلی اساسی را از ماهیت  قوانین آن برای به چنگ آوردن و افسار زدن بر خروش

( و Latour, 1993رو، فرهنگ بر طبیعت برتری یافت ) دهد. ازاین اجتماع مدرن شکل می

سازد از اهمیت  ه میمحافظت از مرزهای فرهنگ در برابر هر آنچه مرزهای نظم جامعه را آشفت

ای برخوردار شد. نتیجه این فرایند، در مرکز قرار گرفتن انسان و به دنبال آن محوریت  ویژه

های عقل سالم و زبان بود. عقل و زبان دو وجهی اساسی از فرهنگ مدرن شدند که  یافتن مقوله

 .شرایط تولید دانش و ثبت آن را ممکن کردند

گذارد و تفکری  شی است که انسان را از مرکز امور به کنار میبنابراین، پساانسانگرایی چرخ

نوعی در مرکز امور هستی  دهد. تفکر واگرایانه مدرن انسان را به از دست همگرایی را شکل می

بردند. تفکر  ها در شرایطی از ناتوانی و معلولیت به سر می داد که مجموعه غیر انسان قرار می

شوند  ها به حاشیه نزدیک می سازد و هر چه پدیده یه را میواگرایانه دوگانه مرکز و حاش

شوند.  تر و تهدیدکننده عقالنیت مدرن اجتماعی می کنترل تر، غیرقابل تر و تهدیدکننده وحشی

مراتب قدرت تسخیر  شوند مگر اینکه در سلسله گاه به مرکز دعوت نمی ها هیچ نشین پس حاشیه

ها و مشروعیت بخشیدن  ها و ناشناخته یدن به بیگانهشوند. تفکر واگرایی شرایط اغراق بخش

نظام نظارتی بشر بر امور خارج از مرزهای فرهنگ، اقتصاد و سیاست مدرن است. تفکر  به

واگرایی ادامه تفکر فلسفه دکارتی در دوگانه سازی ذهن و بدن است که جهان بیرونی درون 

 ,Descartesهم و درک جهان است )یابد و بازنمایی جهان در ذهن شیوه ف ذهن انعکاس می

(. ذهن قابلیت بازنمایان کردن جهان را دارد و به همین سبب زبان به ویژگی 354 :1985

  اساسی بشر مدرن برای بیان کردن بازنمایی جهان در ذهن تبدیل شد. در اندیشه مدرن،

قراری ارتباط با آن سوی بر طبیعت ناتوان از برقراری ارتباطات و این زبان بشر مدرن است که به

شود. زبان و  رود و با ایجاد شدن ارتباط شرایط بازنمایی جهان بیرونی در زبان ممکن می می

 .خورند تا دانشمندان بتوانند بازنمایی جهان را تولید کنند ای می ذهن به یکدیگر پیوندی حرفه
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ان را برای شناسی از تفکر واگرایی به تفکر همگرایی دیگر ذهن و زب اما چرخش هستی

داند. تفکر همگرایی ماهیت جهان هستی را در همبودی و تنیدگی  بازنمایی جهان معتبر نمی

های مختلف در یکدیگر  بیند. جهان هستی همبودی از نیروهای متکثر است که در ترکیب می

ها نه در  ها در حال شدن قرار دارند. پدیده ( و پدیده0911اند )طاهری کیا،  تنیده شده

شوند، زیرا هستی ماهیتی فرایندی و در حال  شناخته می« شدن»بلکه در فرایند « تیچیس»

( که در این میان، انسان نیز نیرویی در میان نیروهای Deleuze, Guattari, 1987شدن دارد )

اشاره به همبود تکثری از نیروهاست که ماهیت موقتی را به « هموندگان»دیگر است و مفهوم 

اند و بنابراین، برای آنها حالت ثابتی را  ها در حال تغییر و تحول پدیدهبخشند.  هستی می

دهنده آنها مدام  توان تصور کرد جز ماهیت ثابت تغییر و حرکت، برای اینکه نیروهای شکل نمی

در حال ایجاد و گسست پیوندها هستند. با ایجاد و گسست پیوندها پدیده در همبودی و 

 .خورد گیرد و ماهیت موقتی پدیده رقم می خود قرار می تنیدگی با نیروهای پیرامون

های همبودی و هموندی نیروی انسانی را در ترکیب با نیروهایی قرار  بدین ترتیب، موقعیت

هایی است که نیروهای غیرانسانی را  ترین عرصه اند و فنّاوری یکی از مهم دهد که غیر انسان می

شود و وضعیت تاریخی فرهنگ و مناسبات آن را  مره میکند. فنّاوری وارد زندگی روز تولید می

دهد. فنّاوری مبتنی بر نوآوری است. نوآوری پلی است که فنّاوری را  خوش تغییر قرار می دست

اجتماع حاصل نوآوری و تقلید  0کند. به بیان گابریل تارد زند و همبود می با اجتماع پیوند می

کند که وقتی موردتوجه قرار  ی جدید را خلق میها (. نوآوری ارزشTarde, 1903: 3است )

شود تا  های جدید موجب می زنند. گرایش به تقلید ارزش گیرند گرایش به تقلید را رقم می می

در وضعیت تاریخی اجتماع رخ دهند و امکان حرکت اجتماع فراهم شود.   ای های تازه موقعیت

ند و بتوانند به پدیده اجتماعی تبدیل هاست تا گسترش پیدا کن تقلید زمینه امتداد نوآوری

 .(Butler, 1988: 519بشوند )

ها را به  کند و گرایش به تقلید از آن ارزش ها می فنّاوری در جامعه تولید نوآوری در ارزش

رو، انسان هر چه بیشتر با نیروهایی که فنّاوری آنها را معرفی و به وجود  آورد. ازاین وجود می

کند. ساختار احساسات  شود و در این مواجهه ساختار احساسات تغییر می آورده است، تنیده می

دهند در عین اینکه جریان سیال  ترکیبی از نیروهای تاریخی است که به احساسات شکل می

(. درنتیجه، Zembylas, 2001: 188دهد ) های تاریخی را تغییر می ساختار  احساسات بنیان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های مختلف زندگی اجتماعی قرار  و آن را در معرض موقعیت آورد پیش می فنّاوری تاریخ را به

 گیرد. دهد که چرخش پساانسانگرایی از آن نشئت می می

کارگیری چارچوب مفهومی پساانسانگرایی در  رو هدف اصلی مقاله حاضر کنکاشی از به ازاین

-یروس کوویدگیری شیوع و ، با اعالم همه0911تحوالت اخیر ایران است. از ابتدای اسفند سال 

، ایران دچار رخداد پرتاب شدن در وضعیتی جدیدی از پیوندهای اجتماعی شد. وضعیت 01

  با دو رویداد دیگر عدم اجازه سیاسی ورود واکسن 0911فرد جدید ایران در سال  منحصربه

ساله ایران با چین شرایط چالشی مختلفی پیدا  52فایزر به ایران و سپس، خبر امضای معاهده 

نشان دادند. فرایند   های اجتماعی نسبت به آنها واکنش که کاربران ایرانی در شبکه کرد

های کاربران ایرانی به این سه رویداد در ادامه جریانی از زندگی بود که پس از اسفند  واکنش

ای  هرچه بیشتر به درون مناسبات سایبر فرورفته بود و گونه 01-و شیوع ویروس کووید 0911

ها و پیوند با دیگری، در  ها، ایده برای بیان احساسات، دغدغه« فضای سایبر شدن دست به»از 

در  01-گیری ویروس کووید شدتی هرچه بیشتر، البته همگام با سبک زندگی در عصر همه

 ناپذیر از زندگی روزمره ایرانیان شد. جهان، جزئی تفکیک

واکسن فایزر به ایران و ، ممنوعیت ورود 01-واکنش به سه رخداد شیوع ویروس کووید

زمان و با هم دانست که  ساله ایران و چین را باید سه رخدادی نزدیک و هم 52امضای معاهده 

 & Goodmanکارگیری حافظه دیجیتالی ) شکل واکنش به آن برآمده از تولید اطالعات و به

Parisi, 2010واسطه  اد را به( در فضازمان سایبری است. انسانِ ایرانی واکنش به این سه رخد

های همراه، اینترنت و تولید اطالعات و چرخش آنها در وضعیت دیجیتال انجام  امکانات گوشی

گیری وضعیتی  ای از نیروهایِ غیرانسانیِ متعلق به فنّاوری امکان شکل گری مجموعه داد. واسطه

درباره رخدادهای را بر سر ایجاد آگاهی  های اطالعاتی را فراهم کردند که اجازه تولید موقعیت

دادند. به بیانی، در میدان رخدادها مسئله بر سر چگونگی روایتی است که امور  آمده می پیش

شود که  های روایتی به ایجاد رقابت بین آنها منجر می ریخته را نظم دهد و ظهور جریان هم به

ر تولید و های روایتی در وضعیت دیجیتال به سبب حضور عاملیت نیروهای فنّاوری د رقابت

 های متفاوت دارد. چرخش اطالعات جای بررسی و تحلیل

ای که از  های روایت سازی برای تبیین وضعیت آشفته ترین شیوه همچنین، یکی از مهم

آید رجوع به حافظه تاریخی است، زیرا امکانات مفهومی الزم برای ایجاد مقایسه  رخداد برمی

کند. حافظه  اد در حال برآمدن است را ممکن میبین وضعیت تاریخی و آنچه درون میدان رخد
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کارگیری دوباره آنها برای تبیین و  تاریخی دارای انباشتی از اطالعات است که فراخواندن و به

شود، بنابراین ایرانیان در رویارویی با سه رخداد یادشده  فهم وضعیت آشفته رخداد الزم می

شان رفتند اما در اینجا مسئله بر بیدار  ه تاریخیدوباره به سراغ فراخواندن و بیدار کردن حافظ

کارگیری فنّاوری دیجیتال است. اینکه در میانه این سه رخداد  واسطه به کردن دوباره تاریخ به

چگونه حافظه تاریخی ایرانیان اطالعات تاریخی را دگرباره فراخواندند و آنها را درون شبکه 

اتر از قدرت حافظه ارگانیسم انسان ایرانی و در ای فر اطالعاتی به چرخش درآوردند مسئله

 تنیدگی به حافظه دیجیتالی بود.

منظور  درنتیجه، پرسش ما این است که حافظه تاریخی سایبری برای کنشگر ایرانی، به

دهد؟ برای پاسخ به  کاری را انجام می های اجتماعی و سیاسی، چه واکنش نشان دادن به چالش

-های شیوع ویروس کووید فراخواندن حافظه تاریخی مردم به خبراین پرسش ما سه موقعیت 

ساله با چین را در  52فایزر به ایران و امضای معاهده   در ایران، عدم اجازه ورود واکسن 01

 وضعیت دیجیتال پی خواهیم گرفت.

 سایبورگ و حافظه دیجیتال

پرداز  ای که به یک نظریه هتوان در نظر گرفت. یک، شیو در اتخاذ رویکرد نظری سه شیوه را می

ای که به یک مفهوم ویژه از دیدگاه  پردازد. دوم، شیوه و تبیین مفهومی ویژه از دیدگاه او می

کند. در هر دو شیوه اول و دوم مقصود تبیین مفهومی است که آن  پرداز توجه می چند نظریه

گیری  یا کمی بررسی و اندازهبه شیوه کیفی   ای ویژه مثابه متغیر قرار است در زمینه مفهوم به

ای دیگر هدف و رویکرد هستی شناختی پژوهش به پدیده به نحوی است  اما در شیوه شود.  می

های مختلف پدیده  کند. در تحلیل موقعیت کارکرد که آن را در گونه تحلیل موقعیت بررسی می

وت سبب فعال کردن کارگیری مفاهیم متفا شوند و به با رویکردهای مفهومی متفاوت بررسی می

سان  شود. بدین های کارکردی پدیده می های موقعیت یابی به پتانسیل میدان تحلیل برای دست

تبیین رویکرد نظری دیگر منحصر و محدود به طرح چارچوبی درباره یک یا دو مفهوم ویژه 

های  های طرح موقعیت نیست، بلکه رویکرد نظری به دنبال طرح مفاهیمی است که امکان

کنند. به بیانی، رویکرد نظری در شیوه سوم به دنبال فراهم  ختلف کارکرد پدیده را ایجاد میم

ها تنیده شوند و شرایط  ای است که قرار است با داده ای از مفاهیم درباره پدیده آوردن مجموعه

ور های نظریِ مفهوم مح های کارکرد پدیده را فراهم کنند. درنتیجه، اگر پرداخت تحلیل موقعیت

های  درباره چیستی پدیده است، شیوه پرداختِ نظریِ مفاهیم محور پیرامون کارکردها و شیوه
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های پدیده است. بر این اساس، بخش نظری را مبتنی بر طرح مفاهیم پی  عملیاتی شدن ویژگی

های کارکرد پدیده فراخواندن حافظه در وضعیت  خواهیم گرفت که شرایط تبیین موقعیت

 اهم آورند.دیجیتال را فر

ترین متفکران جریان پساانسانگرایی است از مفهوم سایبورگ  دونا هاراوی که یکی از مهم

سایبورگ یک ارگانیسم متصل به »نویسند:  کند. او درباره سایبورگ چنین می استفاده می

ماشین است، یک موجود دورگه بین ماشین و ارگانیسم که بیشترین حد ساختار سیاسی ما و 

ز جهان روبه تغییر است. ... مرز میان تخیل علمی و واقعیت اجتماعی یک وهم سیاسی تخیلی ا

کند که در پی تلقین  (. دونا هاراوی از وهم سیاسی صحبت میHaraway, 2004: 7« )است

تمایز نظام اندیشه تخیل و واقعیت اجتماعی است، زیرا تخیل شیوه فکر کردن درباره آینده 

م ابدیت واقعیت اجتماعی اشاره دارد. ابدیت واقعیت اجتماعی حاصل است و مهار تخیل به وه

پروژه مدرنیته است که صالبت و بقای بشریت را در حفظ مرزهای نظم مدرن با مرکزیت انسان 

داند. بدین ترتیب، موجودیت سایبورگ که ترکیبی از ماشین و ارگانیسم است حاصل  می

ست که انسان را در تنیدگی و هموندی با ماشین قرار های اجتماعی ا فرایندی از تولید موقعیت

 .شوند دهد و نیروهای غیرانسانی نیز وارد کارزار ساخت واقعیت اجتماعی می می

سوی آینده دارای  مثابه اندیشه درباره اکنون و رفتن به در چرخش پساانسانگرایی تخیل به

های مختلف، گوناگون و متغیر را  اعتبارشده است و همگرایی نیروها امکان پدید آمدن موقعیت

 0رو، پساانسانگرایی به جستجوی تغییرات فرهنگی است. اسلوتردیک داده است. ازاین

واسطه سامانه نوشتار الفبایی  داند، زیرا انسان به گرایی را حاصل سواد و فرهنگ ادبیات می انسان

ار و امضا بر پای تعهدات به خودش شکل داد. انسان برای برقراری ارتباط با دوردست به نوشت

اش نیاز داشت و انسانیت در کمترین و بیشترین حالت محصول نظام سواد است؛  دوستانه

بنابراین، دوران پساانسانگرایی شامل فنّاوری و پساسواد است. اسلوتردیک به دوران پساسواد در 

با تغییرات فنّاوری  شده توجه دارد که های نوشته نگاری و انتقال پیام های نگارش، نامه شیوه

های مبتنی بر متن نوشتاری و الزمه   های جدیدی از ارتباط شکل گرفت و رسانه رسانه شیوه

 های شنیداری و دیداری، مانند رادیو و تلویزیون، تبدیل شدند: دانستن سواد به رسانه

د رادیو در جنگ جهانی اول و تلویزیون بع -گیری فرهنگ جمعی توسط رادیو به سبب شکل

همزیستی مردم در جوامع امروز بر روی  -وسیله انقالب وب در دوران معاصر و حتی به 0102از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Sloterdijk 
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ها پساسواد، پسامکاتباتی  های جدیدی استوارشده است. بدون انکار و آشکارا، این بنیان بنیان

 (Sloterdijk, 2009: 15نگاری و بدین ترتیب پساانسانگرایی هستند. ) نامه

ن نوعی از تنیدگی را در زندگی روزمره انسان پیدا کردند که تولید و رادیو و تلویزیو 

واسطه شنیدن  چرخش اطالعات را نه دیگر بر ضرورت دانستن سواد و مکتوب کردن آنها بلکه به

داد. به بیانی، اسلوتردیک گذار از دوران خواندن و نوشتن به دوران شنیدن و  و دیدن سامان می

ها برای شکل دادن  گیرد که انسان های جدید دوران پساسواد در نظر می مثابه بنیان دیدن را به

 .اند های شنیدن و دیدن ضرورت پیداکرده به خود به الزمه

اند. پرسش این است که انسان  پذیری را تغییر داده ها و تحوالت آنها شرایط دسترس رسانه

پذیری  ( و این دسترسBeinsteiner, 2019: 114پذیر شده است ) چگونه برای خودش دسترس

پذیری قرارگرفته است و  های دسترس ای است که در بین شیوه به نشان از فرایند فنّاوری رسانه

پذیری بدون  پذیر است. دسترس ها امکان ها و میانه پذیری با نقش واسطه به سخنی، دسترس

فهمد و  می پذیر واسطه احساسات جهان را دسترس ها ممکن نیست، زیرا ذهن هم به واسطه

ای متحول کرده که نتیجه آن پدید آمدن  گونه های دسترسی را به ها شیوه رسانه  فنّاوریِ

 .سایبورگ است

پذیری ما به جهان پیرامون را دستخوش تحول و تغییر قرار  های دسترس دانش همواره شیوه

اند. در  قیم بودهای مست پذیری در رابطه های دسترس های نظام دانش با شیوه است و شیوه  داده

گرایی الزمه و اعتبار تولید دانش به فاصله گرفتن دانشمند علمی با موضوع مطالعه است  انسان

(Crary, 1990: 37اما پساانسانگرایی به شیوه ،)  ای از تولید دانش اشاره دارد که هاراوی آن را

شدن با نیروهای پیرامون نامد. هاراوی دانش موقعیتمند را شرایط آمیخته  می« دانش موقعیتمند»

داند  گیرد و به همین دلیل آن را نه درباره افراد منزوی بلکه درباره اجتماعات می در نظر می

(Harawy, 1988: 590در اینجا، اجتماع همان هموندگان یا مجموعه .)  ای از تکثر نیروهاست که

شود تا آنها در مجاورت  همبودی تنگاتنگی با یکدیگر دارند. همبودی تنگاتنگ نیروها سبب می

 .پذیری به یکدیگر را ممکن کنند ها برای دسترس ها و میانجی یکدیگر مسئله حضور رسانه

ها یا عملیاتی شدن  پذیر شدن تخیل پذیری شرایطی است که در آن امکان دسترس دسترس

جدید های  مثابه عملیاتی شدن حالت ها به پذیر شدن تخیل شود. دسترس پذیر می آنها امکان

دهد. پساانسانگرایی با  زندگی تعریف جدیدی را از واقعیت با توجه به پساانسانگرایی مجال می

گرایی قرارگرفته است و  ایده ماهیت چندجانبه گرایی و همگرایی تکثری از نیروها در برابر انسان
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با های متفاوت در نسبت  پذیر شدن ورود نیروهای جدید و ایجاد ترکیب بنابراین، دسترس

های سیاسی پساانسانگرایی است. پس واقعیت نه آن چیزی  وضعیت تاریخی اجتماع از پروژه

شود، بلکه وضعیت مجازی حاوی نیروهایی است  است که در برابر آن دنیای مجازی تعریف می

که پتانسیل عملیاتی شدن آنها وجود دارد یا به عبارتی، احتمال وجود دارد که آنها وارد نظم 

 جتماع بشوند و شرایط را دچار جهش کنند.تاریخی ا

مثابه واقعیت و  کند تا بردارهای ارتباطی بین وضعیت تاریخی به کاترین هایلس تالش می

دهد که وضعیت  (، هایلس نشان می0ای ارتباطی )شکل  وضعیت مجازی را تصویر کند. در نقشه

ی است که در شکل دادن به تاریخی شامل الگوهای ارتباطی مشروعیت یافته و نیروهای تاریخ

 ,Haylesوضعیت تاریخی شرکت دارند و سازوکار ماهیتی آن بر بازتولید و بازنمایی است )

اند و  (؛ اما در وضعیت مجازی ما با الگوهای تصادفی و نیروهایی مواجهیم که غایب248 :1999

 کند:  تبیین میسازوکار ماهیتی آن بر اساس گسست است. در ادامه، هایلس چهار مواجهه را 

دهند؛  را شکل می« فرا واقعیت»غایب با الگوهای ارتباطی تاریخی موقعیت   . مواجهه نیروهای0

بیرون « مادی»دهنده اکنون موقعیت  . از مواجهه نیروهای غایب با نیروهای تاریخیِ شکل5

دید پ« جهش». از مواجهه نیروهای حاضر با الگوهای ارتباطی تصادفی موقعیت 9آید؛  می

. و از مواجهه الگوهای ارتباطی تاریخی با الگوهای ارتباطی تصادفی موقعیت 0آید؛  می

آید؛ بنابراین، چهار موقعیت مادی، فرا واقعیت، جهش و اطالعات از  به دست می« اطالعات»

 آیند. ها به وجود می های جدید پدیده مواجهه وضعیت تاریخی اجتماع با وضعیت

              
               

                        

           

       

      

      

         

 
 (.Hayles, 1999: 248شناسی وضعیت مجازی ) (: مربع نشانه0شکل )
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های تاریخی  های نیروهای جدید است که در امتداد خود دوره موقعیت مادی حاصل ترکیب

سوی  های جدید تاریخی جهشی به سازند. در امتداد تاریخ، با ایجاد شدن دوره جدید را می

شود  گیرد و اطالعات جدیدی از وضعیت اکنون حاصل می یها شکل م های جدید پدیده موقعیت

عملیاتی شده یا در   کنند. فرا واقعیت ترکیبی از وضعیت که شاکله فهم فرا واقعیت را ممکن می

(. فرا Massumi, 2015: 68جریان و وضعیت بالقوه تولید نیروها و پیوندهای جدید است )

ن را به فیزیک و متافیزیک یا مادی و غیرمادی واقعیت مفهومی در برابر واقعیت است که جها

ات و  که در چرخش پساانساگرایانه فرا واقعیت ترکیبی از مادی کند، درحالی تقسیم می

اند، زیرا زمان و فضای رخداد  ات است و در اینجا زمان و فضا عناصر اصلی فرا واقعیت غیرمادی

 .جهش در امتداد آن است شرط ورود نیروهای جدید به وضعیت تاریخی برای ایجاد

بدین ترتیب، وضعیت دیجیتال شرایطی است که تولید و چرخش اطالعات در آن اهمیت 

های همراه و دیگر  واسطه ترکیب شدن با تلفن ها به دارد و در طول زندگی روزمره انسان

 شوند که در آن چرخش و تولید اطالعات ای از ارتباطات می های ارتباطی وارد شبکه واسطه

های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شده است. در وضعیت دیجیتال ترکیب  سبب ایجاد جهش

هایی را ساخته است که الگوهای ارتباطی  ها با وسایل ارتباطی دیجیتال از آنها سایبورگ انسان

ات دیجیتال و غیر  ات وضعیت دیجیتال ترکیب و همبودی از مادی اند. مادی زده نوینی را رقم

 اند. های هوشمند در یکدیگر تنیده شده ت که به سبب واسطهدیجیتال اس

های بیولوژیک و ماشین  اند و ذهن در ترکیبی از محاسبه ها حاصل این تنیدگی سایبورگ

 :Bergson, 1991کند ) گیرد. ذهن امر بسیار مهمی است که در توالی حافظه عمل می قرار می

شوند و در این انباشت  شده انباشت می تههای آموخ ( و حافظه فضایی است که اندوخته186

شدگی است که امکان قرار گرفتن در مرزهای نظم و برقراری ارتباط مبتنی بر الگوهای ارتباطی 

ها  گیری نیاز به تولید حافظه دارد و اگر حافظه باارزش گیرد. اجتماع برای شکل مشروع شکل می

های  آید. انسانِ پیرو ارزش ه وجود نمیگیری انسانِ پیرو ب آشنا و تربیت نشود امکان شکل

 .کند تاریخی را دنبال و شرایط امتداد آنها را مهیا می

هستند.   های الگوریتم های مغز و صفر و یک ای بین نورون ها دارای حافظه اما سایبورگ

های جدیدی منجر شده  تولید اطالعات و ذخیره کردن آنها در فضای دیجیتال به ایجاد حافظه

های دیجیتالی مملو از  کنند. آرشیو نشدنی عمل می ه در قالب آرشیوی فراموشاست ک

اند که حتی پس از مرگ بیولوژیکی سایبورگ قسمت دیجیتالی آن همچنان در  اطالعاتی
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های پیرامون خود را  ها مدام حاالت و موقعیت (. سایبورگMorse, 2020: 2دسترس است )

کنند و به تولید حافظه  ر شبکه اطالعات مخابره میتبدیل به اطالعات و سپس، آنها را د

های حافظه  اند که با جستجو دادن در میان آن، امکان دسترسی به داده دیجیتال منجر شده

شوند و  های مختلف فراخوانده می ها در وضعیت دیجیتال در موقعیت همواره برقرار است. آرشیو

 دهند. ن قرار میتاریخ را همواره در شرایطی مرتبط با وضع اکنو

بنابراین، تولید حافظه برتر که بتواند جهان پیرامون را با قدرت محاسبه و آن را ذخیره کند 

های بشر برای فکر کردن پیرامون جهان آینده بوده و همواره برای آن تقال کرده  یکی از تخیل

زا که قدرت  رژیهای ان ای از مواد مخدر یا نوشیدنی است. برای مثال، ترکیب انسان با دسته

ها برای تبدیل ذهن انسان به ذهنی فرانسان بوده  ترین تالش برند از ابتدایی تمرکز را باال می

  ها شیمیایی بدن را با موادی آمیخته و انرژی (. این دست از ترکیبJeffery, 2019: 96است )

ذهن و حافظه را فراتر کنند که قدرت  ای را تولید و بیولوژی انسان را به ماشینی تبدیل می ویژه

ها در وضعیت دیجیتال حافظه را با  رو، سایبورگ بَرد. ازاین از وضعیت معمول آن می

های اطالعاتی یا ذخیره کردنشان بر  های ضبط اطالعات و مخابره کردن آنها در شبکه تکنولوژی

 .اند ای فراتر از حافظه معمول برده ها به مرحله ها و هارد دیسک روی فلش

کند که در وضعیت دیجیتال با ذهن انسان  به هوش غیر بیولوژیک اشاره می 0ک جورجهنری

تواند جاودانگی را تجربه کند  شده است و انسان با بارگذاری ذهنش در فضای سایبر می ترکیب

(Jorge, 2019: 647 هنریک جورج نه از پایان بشر بلکه از بازآفرینش انسان در عصر .)

شده است  ای آمیخته گونه کند. هوش بیولوژیک یا هوش مصنوعی به یپساانسانگرایی صحبت م

اند. حافظه برتر در سه  اند و حافظه برتر را شکل داده های مغز آمده ها به یاری نورون که الگوریتم

وجه آرشیو سازی، به یادآوری، و محاسبه اهمیت دارد، زیرا حافظه برتر مدام تولید اطالعات و 

های مختلف آنها را باهم  ، امکان به یادآوری تمامی آنها را دارد و در شکلکند سازی می ذخیره

است که در « داده بزرگ»کند. به بیانی، تاریخ در دوران پساانسانگرایی یک  محاسبه می

ای از  شود. تاریخ پساانسانگرا پیوستاری بزرگ از مجموعه های مختلف فراخوانده می موقعیت

ها و پیوندهای جدید را با یکدیگر دارند و بنابراین، امکان تکثری از  بهاست که قابلیت ترکی داده

 کنند. ها را ممکن می سازی روایت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Henrique Jorge 
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 مطالعات پیشین

هایی که برای یافتن مطالعات پیشین پیرامون ادبیات پژوهشی پساانسانگرایی  با توجه به بررسی

، در این حوزه، است. انجام شد، متأسفانه، میدان پژوهش ایرانی دارای فقر متون علمی

های بیولوژی، علوم سیاسی،  ای است که حوزه رشته ای از ادبیات علمی میان پساانسانگرایی دامنه

گیرد. پرداختن به ادبیات علمی  شناسی، فلسفه و مطالعات فنّاوری را در برمی جامعه

ادبیات روز این  گیرد و آنچه از فقط حوزه تألیف بلکه ترجمه را هم در برمی پساانسانگرایی نه

 نحله فکری بیرون آمده است در ایران خبری از ترجمه آنها نیست.

شود ذیل مفهوم  جامعه امروز ایران در وضعیت دیجیتال است و آنچه از دیجیتال مطالعه می

شده است. فضای مجازی کلیدواژه تولید ادبیات پژوهشی  خالصه و گنجانده« فضای مجازی»

از همه ماهیت فنّاورانه دارد و ماهیت فنّاورانه بیش از آن چیزی   یشدرباره وضعیتی است که ب

است که تحت عنوان فضای مجازی خالصه شود. در ایران، ادبیات پژوهشی پیرامون فضای 

مجازی بسیار فراوان است که در این زمینه مقاالت علمی و پژوهشی فراوانی تألیف و 

ادبیات پژوهشی درباره فضای مجازی از سه بخش های گوناگونی تألیف شده است.  نامه پایان

 شده است. بوک، اینستاگرام، تلگرام و توئیتر تشکیل عمده تحلیل شبکه اجتماعی فیس

ترین رویکردهای تحلیل اجتماعی و فرهنگی از فضای  های اجتماعی عمده تحلیل شبکه

ترین  ازجمله مهم ها مجازی است که موضوعاتی چون جنسیت، زنان، جوانان، هویت و سلبریتی

ها جامعه دیجیتالیزه شده در دوگانه زندگی واقعی  اند. در تمامی این پژوهش شده مطالعات انجام

است و دوگانه واقعیت مجازی و واقعی از آن بیرون آمده   و زندگی مجازی تعریف ماهیتی شده

ز به مفهوم جزئی از ای خیالی از واقعیت بلکه مجا که، فضای مجازی نه جدا افتاده است. درحالی

است. « واقعیت گسترده»واقعیت یا واقعیت مجازی است. واقعیت جهان دیجیتالیزه شده یک 

های جدیدی از امور در جریان را فراگرفته است که شبکه دیجیتال آن را  واقعیت گسترده دامنه

اقعیت گسترده رو، ماهیت جدید نیاز است تا تعریف شود که ما را با و فراهم آورده است. ازاین

 آشنا سازد و نحله فکری پساانسانگرایی در این مورد دارای اهمیت به سزایی است.

گیرد و گستردگی آن را فارغ از دوگانه  پساانسانگرایی ماهیت واقعیت را گسترده در نظر می

کند. به همین سبب، اندیشه علمی  های انسان/غیر انسان و واقعیت/مجازی جستجو می سازی

کردن ماهیت فضای مجازی به دنبال استفاده از   رباره فضای مجازی بدون مسئلهایران د

کننده  موقعیت فضای مجازی برای تحلیل تغییراتی در جامعه ایران است که انسان ایرانی مصرف
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فرض حاضر و آماده مفهوم فضای  دهد و از پیش فضای مجازی را در مرکز تغییرات قرار می

های  ای به نسب جدید را برای مطالعه انسان ایرانی در رسانه تا حوزه مجازی استفاده کرده است

 جدید تعریف کند.

و فضای سایبر  01-درباره شیوع ویروس کووید 0911برای نمونه مطالعاتی که در سال 

اند. علی  فرض گرفتن مسلم فضای مجازی عمل کرده تقریباً با همین پیش  شده است، انجام

کند و بر  اشاره می 01-دیجیتالی در عصر پاندمی ویروس کووید ( به شکاف0911شکوری )

ها  های همراه و تبلت پذیری به اینترنت و وسایل ارتباطی ازجمله گوشی مسئله عدم دسترس

اش  پردازد. شکاف دیجیتالی یا نا عدالتی دیجیتالی یعنی چگونه انسان از ویژگی سایبورگی می

نی ویژه برای دستیابی منابع دانش و قدرت است. کاربرد شود و موقعیت سایبورگی امکا تهی می

کند تا نورشناختی جدیدی بر حوزه مطالعات  مفاهیم اصلی در ادبیات پساانسانگرایی کمک می

 فضای سایبر در ایران افکنده شود.

( مفهوم فضای مجازی را فرصتی ویژه و ضروری در دوران ناامن شدن 0911محسن خلیل )

بودگی اجتماعی را در عین فاصله  داند، زیرا باهم اهای فیزیکی ارتباطی میسالمت جمعی در فض

( به میان جماعت به هم فشرده در 0911آورد. مرتضی امیدیان ) فیزیکی اجتماعی فراهم می

های طنز  رود که در دوران حضور شدیدشان در فضای مجازی تولید موقعیت فضای مجازی می

و  01-ردها در برابر رخدادهای تازه دوران شیوع ویروس کوویدترین رویک مثابه یکی از مهم به

( در پی 0911کند. در این میان، محمدحسین بادامچی و فاطمه البرزی ) قرنطینگی عمل می

دار، در دوران قرنطینگی، هستند که در اینستاگرام فضای درونی خانه  تبیین نقشی از زنان خانه

گیرد. نویسندگان در  ذارد و از آن نقش زن سنتی فاصله میگ کند یا به اشتراک می را بیرونی می

دار اینستاگرامی  این مقاله از مفهوم سایبورگ یا هویت دورگه انسان و ماشین با تحلیل زن خانه

دانند و این انحصارگرایی تقلیلی  کنند، اما آنان زنان را مشمول چنین هویتی می استفاده می

دار اینستاگرامی فقط در دوران  از سوی دیگر، زنان خانهرادیکال را به وجود آورده است. 

رو، هرچند  اند. ازاین ای داشته ها گسترده اند بلکه قبل از آن نیز فعالیت قرنطینگی به وجود نیامده

ها و  فرض مقاله در تالش است تا از مفهوم پساانسانگرایانه سایبورگ استفاده کند، اما در پیش

 های فاحشی است. چار کاستیهای تحلیل د یابی موقعیت

با فضای مجازی آمیخته است،  01-درنتیجه، ادبیات پژوهشی دوران شیوع ویروس کووید

های صرف تقلیل  هرچند که خألهای نظری و مفهوم جدید برای تبیین شرایط به توصیف
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ئله را تر وضعیت دیجیتال آورد و امکان تولید مس اند. باید فضای مجازی را در ابعاد بزرگ یافته

اند. برای این  واسطه فنّاوری دیجیتال به وجود آمده های فراهم کرد که به مبتنی بر ویژگی

کند تا فکر کردن  ( تالش می2014) 0استیسی الیمومنظور، در ادبیات پژوهشی انگلیسی، 

دن ردیف ش ای از جهان یعنی هم مثابه ماده ای از جهان را تعریف کند. فکر کردن به مثابه ماده به

دهنده جهان پیرامون است. آگاهی نسبت به عاملیت چیزهایی که جزئی  با دیگر نیروها تشکیل

 5کند تا روابط قدرت دچار بازتعریف شوند. کاندس آر. کوبی اند کمک می از انسان امروز شده

پردازد که دانش دانشگاهی هم بر  ای صرفاً انسانی می مثابه مقوله ( به مسئله زبان به2019)

کند تا جامعه را دوباره بر اساس انسان، غیر انسان  اس آن استوارشده است و سپس، تالش میاس

و فراتر از انسان دوباره بازسازی کند و زبان را برای چگونگی تولید دانش برای واقعیت گسترده 

 کشد. به چالش می

مدرن بتواند  گرایی کند که با نقد انسان ( نظام آموزشی را جستجو می2010) 9هلنا پدرسِن

ریزی کند که امکان تولید  موقعیت تازه از آموزش را، بر اساس رویکرد پساانسانگرایی، پی

( 2016) 0های آموزشی مناسب برای تغییرات اجتماعی را فراهم کند. نیکی چارلس سیاست

را در   کند و در تالش است تا رابطه انسان و سگ موقعیت خانواده پساانسان را معرفی می

های ویدئو  ( هم به بازی2020) 6و اِستِف اوپِرز 2ی خانگی جستجو کند. لویال کوآندافضا

کنند  های جدید احساسی نگاه می گرایانه در وضعیت های رویارویی پساانسان مثابه موقعیت به

های ویدئویی انسانیزه  کنندگان بازی های ویدئویی توسط بازی های بازی که چگونه شخصیت

 شوند. می

هایی از رویکردهای مختلف به میدان مطالعات پساانسانگرایی  هایی که آورده شد مثال نمونه

رو، مقاله حاضر  یابیم. ازاین است که رویکردهای مطالعاتی آن را در ادبیات پژوهشی ایران نمی

شده و  داند که با انسان ترکیب مثابه موقعیتی فرا انسان برآمده از فنّاوری می فضای مجازی را به

رو، واقعیت گسترده امروز ایران در  های جدید کنشگری را به وجود آورده است. ازاین امکان

واسطه فنّاوری دیجیتال برای  های فرا انسانی دانست که به وضعیت دیجیتال را باید در امکان

 انسان رقم خورده است.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 روش پژوهش

های کیفی  است. انجام پژوهش شده پژوهش حاضر به شیوه کیفی و در دوران پاندمی کرونا انجام

طورمعمول از  زیرا آنچه به  فردی پیداکرده است، های منحصربه در دوران کرونا ویژگی

وگو انتظار داریم در  و گفت  مشاهده،  مثابه امکان نزدیک شدن به موضوع، های کیفی به پژوهش

وزمره، با شدتی افزون، گذاری اجتماعی از بین رفته است؛ بنابراین، ورود زندگی ر دوران فاصله

به درون جغرافیای دیجیتال شرایط جدیدی از پژوهش را مبتنی بر فضای سایبر فراهم آورده 

ها در دوران پاندمی کرونا گریزی  . مصاحبه(Meskell, Houghton, & Biesty, 2021: 2است )

  ند امنیت سالمت،واسطه فضای سایبر انجام شوند که در این میان فوایدی مان ندارند جز آنکه به

  که محدودیت در ارتباط غیرزبانی، توجه است درحالی وصل شدن آسان به یکدیگر قابل  راحتی،

و پیوند ضعیف از نقاط ضعف پژوهش کیفی در دوران پاندمی کروناست   حریم شخصی،

(Dodds, Hess, 2020ازاین .) ،باطی های ارت کنند تا امکان و همکاران تالش می 0بوژانا لوب  رو

های کیفی در دوران پاندمی  ویدئو کنفرانسی را مورد تحلیل قرار دهند که برای انجام پژوهش

های  (. آنان به شبکهLobe, Morgan, & Hoffman, 2020اهمیت دارند ) 01-ویروس کووید

ها شرایط برقراری  افزارها و اپلیکیشن پردازند که در قالب نرم ارتباطی در فضای سایبر می

 کنند. ات را فراهم میارتباط

در وضعیت ناامنی فضاهای جمعی   (Wildman, et al. 2020: 116جغرافیای دیجیتال )

فردی  های منحصربه ترین امکان برقراری ارتباط و با ویژگی و روابط رودررو به اصلی  شهری

تولید تبدیل شد. جغرافیای دیجیتال مبتنی بر تولید و مخابره کردن اطالعات است و اطالعات 

کنند. در  های متفاوت و جدید را می آگاهی و تمایل به شرکت و درگیر شدن به موقعیت

جغرافیای دیجیتال، آگاهی و تمایل شکلی اساسی از تولید اطالعات و مخابره کردن آن را به 

  های تجربه را به فراتر از شرایط پیشادیجیتال برده است. به همین سبب، وجود آورده که امکان

باید وضعیت اجتماع را در جغرافیای دیجیتال  01-گیری ویروس کووید هش در دوران همهپژو

 در نظر بگیرد.

مقاله حاضر برآمده از سه پژوهشی است که نویسنده از ابتدای شیوع   بدین ترتیب،

های کاربران ایرانی را در این دوران پیگیری کرده است.  واکنش 01-گیری ویروس کووید همه

، تصمیم سیاسی عدم ورود واکسن فایزر 01-بران ایرانی به آغاز شیوع ویروس کوویدواکنش کار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ساله با چین سه موضوع  52و واکنش به امضای معاهده   به ایران و ایده ساخت واکسن ایرانی،

های اجتماعی اینستاگرام و  اند. هر سه پژوهش در فضای شبکه موردپژوهش توسط نویسنده بوده

اند و اطالعات تولیدشده در واکنش به این سه موقعیت توسط کاربران  هشد توییتر انجام

زیرا هر سه موقعیت یادشده در دوران حضور هرچه بیشتر ایرانیان   اند، آوری و مطالعه شده جمع

 اند. گرفته در فضای سایبر شکل

ده ، عدم ورود واکسن فایزر به ایران و امضای معاه01-در سه موقعیت شیوع ویروس کووید

ها در  آوری داده ها ایجاد شدند. برای جمع هایی در پیوند با موقعیت ساله با چین هشتگ 52

های مختلفی ازنظر تصویر، نوشته و  ها جستجو داده شدند و داده اینستاگرام و توییتر هشتگ

ها را با موضوعات مشترک  توانند جغرافیایی از داده ها می ویدئو به دست آمدند، زیرا هشتگ

هایی که درباره  ها مبتنی بر شیوه (. سپس در هر سه پژوهش دادهNacher, 2020یدآورند )پد

ها در پیوند و  بندی بندی شدند و آنگاه دسته کردند دسته سه رخداد یادشده اطالعات تولید می

های  های مختلف تحلیلی را شکل دادند که در آنها پدیده موقعیت نسبت با یکدیگر موقعیت

 کرد. فاوتی را پیدا میکارکردی مت

مثابه یکی از  شود مسئله تاریخ در وضعیت دیجیتال به بنابراین، آنچه در این مقاله مطرح می

طلبد آن را به  های مهم، تأثیرگذاری و پررنگ مشترک در هر سه پژوهش است که می موقعیت

پژوهش یادشده، به شکل جداگانه از منظر نظری و میدانی کاوش کنیم. کاربران ایرانی در هر سه 

خوانند و این تاریخ فقط  های متفاوت، تاریخ ایران را برای تبیین وضعیت امروز فرامی شکل

ای فرا انسانی انجام بگیرد و عملیانی شود؛  واسطه فنّاوری دیجیتال و حافظه توانست توسط و به می

اند که امکان تبیین  شده تهاطالعاتی از این سه پژوهش استخراج و در اینجا به کار گرف  بنابراین،

 آورند. ها و رخدادهای اجتماعی به وجود می تاریخ را در وضعیت دیجیتال و در رویارویی با بزنگاه

های اجتماعی اینستاگرام است  اطالعات موردبررسی از نوع تصاویر به همراه متن در شبکه

بتنی بر تحلیل چگونگی و ها م اند. شیوه تحلیل داده آمده دست که در سه پژوهش یاد شده به

، ممنوعیت واردات واکسن 01-کارکرد فراخواندن تاریخ در سه موقعیت شیوع ویروس کووید

مطالعه حاضر در قالب تحلیل   سال با چین است. به بیانی، 92فایزر و امضای معاهده 

با های فراخواندن تاریخ در پیوند  های بروز و کارکرد پدیده عملیاتی کردن شیوه موقعیت

نوشتار ماهیتی   رخدادهای یادشده توسط فنّاوری و حافظه دیجیتالی است. همچنین، در اینجا

کند و آن را در فرایندی از شدن نشان  های پدیده حرکت می خزنده دارد که در میان حالت
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( و با گزارش Laurel, 2001: 33(. نوشتن تالشی برای فهم است )Carlson, 2020: 2دهد ) می

 ,Deleuze & Guattariتوصیف فربه فرق دارد. نوشتن برای فهم بر اساس تولید مفهوم ) مثابه به

های تحلیلی پژوهش است و نوشتار نه در پی بازنمایی  ( و گردش آن در موقعیت21 :1987

 (.0911  پدیده بلکه در جستجو و تالش برای خلق پدیده در میدان پژوهش است )طاهری کیا،

مثابه نیروها و عواملی نقش بازی  یت آورده شده است که آنها به، هشت موقع0در جدول 

های تحلیل عملیاتی شدن پدیده فراخواندن تاریخ در رویارویی  کنند که امکان ایجاد موقعیت می

ها برآمده از تکرار  کنند. موقعیت واسطه فنّاوری دیجیتال را فراهم می با رخدادهای اجتماعی به

کردند و آن  یت فراخواندن تاریخ را در جغرافیای دیجیتال تبیین میاند که موقع هایی ویژگی

  اند.  بندی شده ها درون هشت موقعیت مفهومی زیر مفصل ویژگی

 ها. های تحلیلی مفهوم تاریخ بر اساس داده . موقعیت2جدول 

تاریخ 

 قاجار

تاریخ 

 پرستی وطن

آرشیوهای 

 دیجیتالی

حافظه 

 دیجیتالی

 نوستالژی

 

های  بزنگاه

 قضاوتی

 دوگانه

های  سازی

 تاریخی

مجاورت 

سازی 

 تاریخ

 تاریخ پساانسانگرا و فراخواندن تاریخِ ایرانی

های مختلف با فضای دیجیتال  تاریخ پساانسانگرا تاریخی گسترده است، زیرا با شدت

توان فضایی را یافت که امکان دیجیتالیزه شدن آن ممکن نباشد  شده است و دیگر نمی آمیخته

ای بیش از  هم با پیشرفت اینترنت ماهواره  نکه اینترنت را خاموش کنند که این امکانمگر آ

تر خواهد شد. تاریخ پساانسانگرا گسترده است، زیرا انبوهی از نیروهای متکثر  هرزمانی ناممکن

شوند. بدین ترتیب، فرهنگ دیجیتالیزه  های گوناگونی در آن تولید می در آن جای دارند و روایت

( نشان 5های اجتماعی حضور دارند )شکل  واسطه حضور کاربران در شبکه ایران هم که به شده

داده است که چگونه در رخدادهای مختلف شکلی از عملیاتی کردن تاریخ پساانسانگرا را از خود 

 نشان داده است.
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 های اجتماعی. (: آماری از میزان حضور ایرانیان در شبکه1شکل )  

 .(01/00/0911های اجتماعی مجازی،  مردم ایران از شبکه میزان استفاده)

بدین ترتیب، ما به سه رخداد متأخر در جامعه ایران اشاره خواهیم کرد که چگونه تاریخ 

بحثی  0011های دیجیتال ممکن شده است. در بهار  پساانسانگرایانه و فراخواندن تاریخ از آرشیو

ه و ابعاد وسیع اجتماعی پیدا کرد و آن برمال شدن سیاسی در جامعه ایران شکل گرفت که دامن

های فزاینده و سنگین به  ساله با چین بود. در شرایطی که ایران در تحریم 52مسئله معاهده 

المللی با یک ابرقدرت جهانی دارای اهمیت زیادی بود؛ اما این  برد تنظیم قرارداد بین سر می

ده استعمار شدن ایران توسط چین و به تاراج رفتن های اجتماعی با نوعی از معاه خبر در شبکه

منابع و ذخایر ملی پیوند خورد و سپس، وضعیت استعمار ایران در دوران قاجاریه و از بین رفتن 

 شد. منابع ملی را یادآور می

افتادن تاریخ قاجار بر وضعیت اکنون و آمیخته شدن آنها امکان روایتگری جدید را برای 

های اجتماعی مطالب و تصاویر مختلفی  یت اکنون به وجود آورد. در شبکهتصویرسازی از وضع

شدند که اطالعاتی را از دوران ضعف دوران قاجار، در برابر کشورهای  به اشتراک گذاشته می

که بتوانند شمایل  طوری زدند به کردند و آن را به شرایط امروز پیوند می خارجی یادآوری، می

پرست دوران  عکسی از ستارخان مبارز وطن 9 کنند. در شکل جدیدی از حقیقت را برمال
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پرستی ایرانیان را به خاک ملی به یاد  آید تا احساس تاریخی وطن مشروطیت به نمایش درمی

الدوله نشان  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه را در مقایسه با وثوق 0آورد و در شکل 

له به دنبال تنظیم قراردادهای ننگین برای الدو دهند که گویی ظریف هم همانند وثوق می

گیرند و همانندی با  های تاریخی در مجاورت هم قرار می فروشی است. در اینجا، شخصیت وطن

 افتد. های تازه به راه می های تازه با ظهور شخصیت کنند، آنگاه امکان تولید روایت هم پیدا می

 

 
 پرست. وطنمثابه یک ایرانی  (: تصویر ستارخان به1شکل )

 
 الدوله. (: تصویری کوالژ شده از محمدجواد ظریف و وثوق1شکل )
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 پرستی سلسله پهلوی. (: تصویری از روزنامه رستاخیز دوران پهلوی دوم و اشاره به وطن1شکل )

برند امکان تولید  های تاریخی که اکنون ایران را به مجاورت دوران قاجاریه می تولید روایت

گویند و  آورند که از چگونگی رهایی ایران از فالکت دوران قاجاریه می وجود میروایتی را به 

اند.  پاسخ به این چگونگی در بیرون کشیدن تصاویر آرشیوی است که یادآور سلسله پهلوی

شود و در این میان امکان پیدا کردن  ها می سلسله پهلوی وارد میدان جدیدی از بازی روایت

تنها در مجاورت  ها نه دهد. تاریخ گیرد که رهایی ایران را بشارت می موقعیتی را بر عهده می

افتند، زیرا شرایط گیر افتادگی اکنون ایران در مجاورت  یکدیگر بلکه بر روی یکدیگر هم می

گیرد و سپس موقعیت رهایی بر روی این وضعیت فالکت  شرایط تاریخی قاجاریه قرار می

گونه که سلسله پهلوی  آید. همان هلوی از میانه آن بیرون میافتد که آنگاه سلسله پ تاریخی می

تواند همان نقش را  پس می (02: 0912حامدی، ایران را از فالکت تاریخی قاجاریه نجات داد )

( برای ایجاد بیشترین تأثیر Nilson, 1998: 126های حقیقت ) دوباره بازی کند و در اینجا، بازی

، به 2هایی، همانند شکل  رو، روایت شود. ازاین کار گرفته می های به ترین ارزش و تولید قوی

 خواندند. سوی اکنون فرامی ها را از دل تاریخ به پرستانه پهلوی وجود آمدند که شعارهای وطن

شده هرکدام به سهم خود جلوی  های خاطرات و اسناد بایگانی های تصاویر، دفترچه آلبوم

های تصاویر  ما از فعل گذشته استفاده کردیم، زیرا آلبوم گرفتند. قدرت نیروهای تاریخی را می

  اند و امکان روایت شده ها منتقل های اجتماعی و بر روی کامپیوترها، هاردها و فلش به شبکه
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(. 001-001: 0916اند )صمیم، طاهری کیا،  جدید را به وجود آورده  ها از تاریخ سازی

های اجتماعی و تصاویر زندگی روزمره  کهها در شب های خاطرات به دل نوشته دفترچه

اند. نظام سنتی بایگانی  شده به مراکز بایگانی دیجیتال جابجا شده اند و اسناد بایگانی یافته انتقال

های دورافتاده بایگانی  پذیر مکان طور سخت دسترس نیروهای تاریخی مستند را در محدوده به

های دیجیتالی شرایط گریز آنها را از مرکز  آرشیوداشتند، اما انتقال آنها به  مصلوب نگاه می

 تاریخ فراهم کرد.

داشتن نیروهای تاریخی برای دوباره بکار گیری  حافظه دیجیتالی با ماهیت در دسترس نگاه

در جهان و ایران بسیاری از  01آنها ایجادشده است. در موردی دیگر، با شیوع ویروس کووید 

ب جلوگیری از شیوع ویروس از بین رفت و اعالم خبر شیوع های جمعی به سب ها و سنت مراسم

ای را با اجرای  زمانی ناخوانده گردد که هم بازمی 0911این ویروس در ایران به اسفندماه سال 

مراسم استقبال از نوروز و تحول سال جدید داشت. با از بین رفتن مراسم سنتی و کهن 

های اجتماعی تصاویر از مراسم  از کاربران در شبکهاستقبال از نوروز و تحویل سال نو، بسیاری 

کردند. نوستالژی حالتی  گذاشتند و نوستالژی آن را ایجاد می قبل را به اشتراک می  نوروز سال

( و سپس آن Jing, 2006: 360افتد ) است که انسان از وضعیتی آشنا و آمیخته با آن دور می

. نوستالژی نوروز (Kitson, McHugh, 2015: 488شود ) موقعیت امن را برای خود یادآور می

سال پیش و به اشتراک گذاشتن تصاویر آرشیوی از سال قبل سبب زنده کردن و جستجو کردن 

رفته معادل  رفته است. جستجوی احساس ازدست احساسی است که امسال به ناگهان ازدست

شوند تا امکان  ه میجستجو در آرشیو تاریخی تصاویر شخصی است که دوباره باز فراخواند

هرکدام  1تا  6های  رفته است را به وجود آورند. شکل یادآوری و سوگواری برای آنچه ازدست

دهند که چگونه کاربران محیط امن گذشته را که در آن امکان تکرار و برقراری مراسم  نشان می

فروشان  که در آن دستروهایی  گذارند. قدم زدن در پیاده نوروز فراهم بود، دوباره به اشتراک می

های  تحویل در آرامگاه حافظ موقعیت کردند یا جمع شدن در هنگام سال شب عید بساط می

مثابه یک سایبورگ در تجهیز و تنیدگی به  دهند که چگونه کاربر ایرانی به جدیدی را نشان می

واند ساختار ت ها، اینترنت و حافظه دیجیتالی می های همراه هوشمند، اپلیکیشن فنّاوری گوشی

ای جدید برای آن حس سوگواری جمعی را  دیده خود را ترمیم کند و به شیوه احساسات صدمه

 رقم بزند.
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در برابر  2111های تجریش در استقبال از نوروز  (: تصویری نوستالژیک از میدان و خیابان1شکل )

 .21د و قرنطینگی به سبب شیوع ویروس کووی 2111شرایط استقبال از نوروز 

 
در برابر  2111و استقبال نوروز  2111روهای اسفندماه  (: تصویری نوستالژیک از پیاده1شکل )

 .2111وضعیت قرنطینگی استقبال از نوروز 
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در حافظیه شیراز در برابر مراسم  2111تحویل  (: تصویری نوستالژیک از مراسم سال1شکل )

 .21روس کووید و قرنطینگی به سبب شیوع وی 2111تحویل  سال

طور که بیان شد، نیروهای تاریخی در حافظه دیجیتالی جایی برای مصلوب شدن  همان

فرد فراخوانده شدن آنها ایجاد شود. یکی دیگر  نیستند، فقط باید موقعیت یا بزنگاه منحصربه

های مهم در حوزه سالمت و در ارتباط با ایمن کردن سالمت جمعی در برابر ویروس  از بزنگاه

، بر اساس تصمیمی که در باالترین سطوح نظام جمهوری 0911بود. در زمستان  01کووید 

های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی ازجمله  شرکت  اسالمی گرفته شد، امکان ورود واکسن

های فایزر و  ترین آنها واکسن آمریکایی فایزر ممنوع اعالم شد )ممنوعیت واردات واکسن مهم

(. بر این اساس، مخالفان این تصمیم دست به اشتراک تصاویری زدند که 52/01/0911مدرنا، 

داد. تصاویری از  نمایندگی شرکت فایزر را در فضای شهری زمان قبل از انقالب نشان می

دست و اطالعاتی هم پیرامون حضور آن در ایران تولید  به نمایندگی شرکت فایزر ناگهان دست

کردند که چگونه در قبل از انقالب شرکت فایزر در ایران  (. تصاویر یادآوری می1شد )شکل 

ساخته این شرکت ممنوع شده است،  01های کووید  فعال بوده و حال امکان ورود واکسن

خواند.  های دوگانه فرامی های قضاوتی و سنجش بنابراین ذهن مخاطب را به ایجاد موقعیت

و نیروهای تاریخی در حافظه هایی بین خوب و بد هستند  های دوگانه انتخاب سنجش

های حقیقت برای انتخاب بین خیر و شر به  شوند و بازی های فراخوانده می دیجیتال در بزنگاه

 آید. وجود می
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 (: تصویری از حضور و فعالیت شرکت فایزر در ایران دوران قبل از انقالب.1شکل ) 

ابه سایبورگ از حافظه مث دهند که چگونه انسان ایرانی به سه مورد یادشده نشان می

کند و همواره تاریخ را در مجاورت با وضعیت اکنون قرار  دیجیتالی برای نقد شرایط استفاده می

ذهن گذار کرده -بدن و اطالعات-بدن به اطالعا-دهد. در عصر پساانسان، ارگانیسم از بیو می

تنیده  ز مجاورت و درهمای ا ( و این نشانهBell, Loader, Pleace, and Schuler, 2005: 8است )

شدن بدن با فنّاوری اطالعات است. مجاورت سازی نیروها به فنّاوری نیاز دارد که بین آنها 

های عکاسی،  های همراه، اینترنت، تصاویر، دوربین پیوند برقرار کند و فنّاوری دیجیتال، تلفن

آورند که از  را پدید میهای اجتماعی شبکه هموندی  ها و بزنگاه های اجتماعی، الگوریتم شبکه

 آیند. ها به وجود می تنیدگی نیروها با یکدیگر امکان بیانگری و تکثری از روایت

 گیری نتیجه

، 01-هدف اصلی مقاله رسیدن به موقعیتی تحلیلی درباره سه رخداد شیوع ویروس کووید

دیگر و ساله با چین بود که درون یک 52ممنوعیت واردات واکسن فایزر و امضای معاهده 

ها در رویارویی با این سه رخداد فراخواندن حافظه  ای کم رخ دادند و یکی از واکنش بافاصله

واسطه فنّاوری دیجیتال برای درک و انتقاد از رخدادهای به وجود آمده بود.  تاریخی ایرانیان به

و سان، پرسش این است که چگونه موقعیت فراخواندن تاریخ در جغرافیای دیجیتال  بدین

ای از نیروهای  واسطه حافظه دیجیتالی کارکرد پیدا کردند؟ حافظه دیجیتالی مجموعه به
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افزاری و زبان الگوریتم است که امکان آرشیو و ثبت تاریخ و شرایط فراخواندن  افزاری، نرم سخت

کند؛ بنابراین انسان مجهز و تنیده شده با  های متفاوت ممکن می دوباره آنها را در موقعیت

ها، یا  های حافظه، ایمیل ها، کارت ها، فلش های دیجیتالی بر روی هارددیسک ظهحاف

کنند و امکان دوباره پیکربندی آنها را در  طور انبوه اطالعات ثبت می هاست که به سایت وب

کنند. به همین سبب ارگانیسم انسان و حافظه او  های مختلف فراهم می شرایط الزم و موقعیت

 شود. ظه دیجیتالی است که از این تنیدگی موقعیت سایبورگی نتیجه میتنیده شده با حاف

های سایبورگی در پارادایم پساانسانگرایی تبیین هستی شناختی  موجودات و موقعیت

شوند. در چرخش پساانسانگرایی فنّاوری اهمیت زیاد پیداکرده است، زیرا بیولوژی انسان را  می

ها ترکیبی از ماشین و  بورگ را آفریده است. سایبورگدر ترکیب با ماشین قرار داده و سای

اند و نظام دانش در وضعیت دیجیتال بر  زده بیولوژی هستند که نظام جدیدی از دانش را رقم

اساس انبوه و درجه باالی شدت تولید اطالعات و چرخش آن است. پساانسانگرایی در فرهنگ 

ها و  ها، حسگر هوش مصنوعی، الگوریتمهای محاسبه جهان توسط دخالت  سایبر دوران شیوه

 .بیولوژی انسان است

ها در آن اطالعات را ذخیره  ای است که سایبورگ وضعیت دیجیتال تولیدکننده حافظه

یابی حتی به شیوه حک کردن و  کنند و آن اطالعات همواره قابل جستجو، دست می

شده در  ای از اطالعات ذخیره وعههای جدید است؛ بنابراین نیروهای تاریخی که مجم پذیری ترکیب

ای در پتانسیل است که هرلحظه  داده شده است، در وضعیت دیجیتال مجموعه استناد به وقایع رخ

های تاریخی در وضعیت دیجیتال به زبان الگوریتم  امکان فراخوانده شدن آنها وجود دارد. داده

ها در  رو، سایبورگ آورد و یادآور شد. ازاین ها مختلف آنها را به یاد توان به شکل اند و می شده تبدیل

دانند و  جامعه دیجیتالیزه تاریخ را نه جزئی از گذشته مدفون بلکه قسمتی اساسی از زمان حال می

اند.  های تاریخی تبدیل کرده ها زندگی روزمره را به داده بیشتر از هرزمانی در طول تاریخ سایبورگ

 جیتال در وضعیت به یادآوردن کامل است.به بیانی دیگر، تاریخ در وضعیت دی

به یادآوردن کامل تاریخ منظور میل به تاریخی کردن کامل جریان امور زندگی روزمره است 

کند. بدین ترتیب، به یادآوردن کامل موقعیتی  که امکان به یادآوردن آن را در آینده تضمین می

قعیت مختلف را در جامعه ایران سیاسی در برابر وضعیت اکنون است. برای مثال، ما سه مو

های مختلف  های اجتماعی در برابر آنها تاریخ ایران را به شکل بررسی کردیم که کاربران شبکه

های  بیانی فراخواندند تا معیار قضاوت در برابر شرایط اکنون را به وجود آوردند و میدانی از بازی
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های مسلم و مفروض را ایجاد کنند.  حقیقت را فراهم آوردند و امکان به چالش کشیدن حقیقت

های ترکیبی بین ارگانیسم و ماشین به وسعت دایره احساسات خود  ها به مفهوم پدیده سایبورگ

هایی از  های ایرانی هم در وقایع مختلف که نمونه ها تعلق دارند و سایبورگ به تکثری از حقیقت

 های حقیقت را شکل دهند. انی از بازیاند مید واسطه حافظه دیجیتالی توانسته آن آورده شد به
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