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  پيش در آمد  1

جوامع صنعتی   اجتماعی در جوامع موسوم به  دگرگونیای کليدی برای  در حال حاضر مقوله  جامعه اطالعاتی

مفهوم نظریسازیاست.  و  يکپارچه  سازی]  ایای  رويکردهای   [انگاره  ندارد.  وجود  اطالعاتی  جامعه  درباره 

های] معينی در پهنه فرهنگ، سياست و اقتصاد اشاره  های [زير مجموعه، فقط بر روی تک زمينهنظری تاکنونی

  های آنان ناهمگون است.   دارند. گزاره

روندهای احساسی و به طور عام از طريق فاکتورهای درونی و بيرونی و همچنين از طريق  دگرگونی اجتماعی  

میمیشناختی   فرض  شوند.  برانگيخته  دگرگونیتوانند  که  خودويژهشود  خصوصيات  از  ويژه  به   ها انسان  ها، 

  1گيرند. سرچشمه می

دهه درباره مفهومبرای   نمونه  چهار  (برای  با رويکردهای متفاوت  به    جامعه اطالعاتیسازی جامعه اطالعاتی 

  شود.) انديشيده میجامعه صنعتی انفورماتيزهو يا به عنوان  جامعه فراصنعتیوان ، به عناقتصاد اطالعاتیعنوان 

جستاری میکه    در  پی  اطالعاتآيد،  در  شبکه  یجامعه  عنوان  جستار  شود.یم  درک  یجهان  یابه  اين  مبنا    ،در 

را    ها و اطالعاتهبه داد  نامحدودو    یجهان  یدسترس  ،نجايها در اشبکه  .اثر مانفرد فاسلر است  2ها"کتاب "شبکه

جامعه  يک  از    یها بخش آن  ،نيبنابر ااند.  ها آفريده، نصب و به کار برده شدهها توسط انسانشبکه .کنندنمايان می

ها شبکه  پيامد اجتماعی دارند.  هاآن  .گردانندبازمیجامعه    نيمردم اتاثير خود را بر  دوباره    جهيو در نتشوند  می

را  خودپويی میای  میکآشکار  رها  [و  آننند  خودپويیسازند].  طريق  از  نيز    ؛اشانها  طريق]  و  از  [همچنين 

انساندگرگونی [دريافت]  ادراک  و  اجتماع  درون  شبکههای  طريق  از  که  میها  برقرار  ارتباط  هم  با  ؛ کنندها 

-به شمار میها به عنوان زيرساخت تکنيکی، به عنوان يک پيش فرض جامعه اطالعاتی  شبکه.  شونداثرگذار می

  روند. 

فاسلر برای    ،نوشته  پيچيده  تالشی  پديده  نظری  [درک]  به  را    شبکهواژگان  او    است.  شبکهفراگيری  توجه  با 

و    از ساختارهای شبکه، شرايطاو  که  را  درکی    .دهدمورد بحث قرار می  یو فرهنگ   یاجتماع  ،یفن  یهانهيزم

     3.فاسلر است ]interdisciplinaryای [ايبندی ميان رشتهالزام و پنشانگر  ،کندپِيامدهايشان نمايندگی می

ای ] شبکهmediamorphenای  يک تئوری مديامورفی [ريخت ِ رسانهدهد: "سلر هدفش را چنين توضيح میفا

-ها در اين کتاب ارائه میآن.  توان يافتمیهای مختلف علمی  در زمينهرا  ای  الزم است. عناصر چنين تئوری

    4"شوند.

شناسی فاسلر (پنج قدم  و روش   نظری، اين معضل را توضيح خواهم داد. بازبينی کوتاهی درباره رويکرد  زير  در

  ) ارائه خواهم داد و در ادامه رويکرد فاسلر را نقد خواهم کرد.شبکهمفهومی  گسترش ِبرای نزديک شدن برای 

 
1 Löffelholz, Martin; Altmeppen, Klaus-Dieter: Kommunikation in der Informationsgesellschaft. In: Merten, Klaus; Schmidt, Siegfried; Weischenberg, Siegfried 

(Hrsg.): Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunikationswissenschaft, Opladen: Westdeutscher Verlag 1994, S. 570. 

2 Faßler, Manfred: Netzwerke. Einführung in die Netzstrukturen, Netzkulturen und verteilte Gesellschaftlichkeit. München: Fink/UTB 2001. 
3 http://www.literaturkritik.de/txt/2001-11/2001-11-0030.html  

4 Faßler, Manfred: a. a. O. S. 117. 



  روش شناسی  2

درباره  ام فلسفه نيست، با اين حال هنوز برخی مالحظات  اگر چه اين نوشته درباره نظريه شناخت و يا به طور ع

ارزشمند است. برای   heuristically]  5َبَرندهيا پی  های اکتشافیهيوريستيک [روشروش شناسی فاسلر به داليل  

در آغاز، آگاهانه درباره   معقول است که اگر ماآن که بتوان بحث محتوايی با کتاب فاسلر را بهتر به پيش برد،  

  شناسی فاسلر تامل کنيم.  روش

فاسلرمهم شناسی  روش  در  جنبه  کردن]ترين  [سرهم  ساختن  نظريه  ،  بين  است.  ارتباط  مختلف  از  های  فاسلر 

انتقادیتاليفِ    6گيرد. های پژوهشی را به عاريت می روش  ،های مختلفنظريه از نظريه  او شامل عناصری    و    

لف کيفيت نوينی  وم  ،يقشود. از اين طرساختارگرايی ملهم می  زا  به ميزان زيادینيز  و    باشدمی  نظريه سيستمی

که بدون آزمودن   است   های مختلفآفريند، بلکه اين فقط سرهم ساختن التقاطی روشرا برای يک کار علمی نمی

  شود.  به کار بسته میها و دامنه اعتبارشان پيش فرض

فرض نشوند، آنگاه چهار فرض زير   "ه و مستدلرويکردی کاربردی با برنامها و اصول به عنوان "اگر روش

  شناسی فاسلر به راحتی قابل قبول است: برای روش

  ها را آزمود و آن را به طور تجربی رد کرد... توان آنتوان اثبات کرد، فقط می. ... قوانين طبيعت را نمی1"

گر قصد دارد  ه است، تا آنجا که مشاهدهای به رسانه وابستدومين اشاره بر اين امر استوار است که هر مشاهده.  2

های  ها تفاوترسانهگری تشويق کند، و [...]  به مشاهدهرا  انکه موضوع مشاهده را با ديگران به گفتگو گذارد، آن

اين همه شناسايی ِ  نکمی  بسياری را عرضه با  يا تمام تفاوت  مجزاند.  های ممکن برای جامعه علمی / جامعه و 

  است. ناممکن  ،فرهنگی

  نمونه يا يک منطق   يک  توان بر. مناسباتش با محيط را نمی) استheteronom(  7انسان شديداً دگرساالر . ...  3

  ، فروکاهيد...  يگانه

جدا ساخت...   از هم  توانساخته تمدن را نمی  ای، فرهنگی وشناسانه، تکنولوژی رسانههای مردمپيچيدگی...  .4

   8"ها و روابط است.ران ِ همبستگیوَ يابنده از سنتزها، از کاربردها،  از دَ تفکری تغيير آنچه ما نياز داريم، 

اشاره بر منطق پوزيتويستی دارند. فاسلر به رويکردهای فکری لودويگ ويتگنشتاين، کارل پوپر  اين مفروضات  

   9. شودو... متوصل می

 
که    ني ا  ی انسانها برا  ی برگرفته شده است.توامندساز  افتني  یبه معن  نيسکيوريه  یوناني  ی . از واژه  ابدي  یمساله را م  کي آسان راهکار    يیقانونها  اي و خطا    یکه با سع  یمحاسبات  ی برنده. روند  یپ  ابنده،ي   5

چ ب  ی زيخوشان  فشرده  رنديفراگ  اي  ابنديرا  پيشنهاد  [  آکسفورد)  ی .(فرهنگ  از  دهخدابرگرفته  نامه  http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-ن.ک.    لغت 

fa.html-40a54a5ee1d3148940119c5e52fe03e1  [  

6 „Die Kritik an der Zuchtgemeinschaft von Sprache, Text und Subjekt ist in Debatten des Strukturalismus und Post-Strukturalismus sehr gut dokumentiert.“ 

(Faßler, M.: S. 104)  

Siehe auch Seiten 37, 50, 106, 242, 243, 283 usw.  für Strukturalismus und Frankfurter Schule. 

) در فلسفه کانت در HETERONOMYساالری (دگرواژگان . 1375(ده مقاله)؛ تهران: نشر مرکز،  یزبان فارس یشيبازاند - وشيدار ،یآشوری":  طبع زبان فارسبرگرفته از پيشنهاد دکتر آشوری در "   7

پيروی میحالتی از هستی اطالق می) به کار برده شده است و با  Autonomyمقابل خودساالری ( ديگران  قوانين  اين واژگان به طور خاص به عنوان حالت مقابل شود که از  شود. در علم اخالق 

  . )ttp://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclopædia_Britannica/Heteronomyh 1911خودساالری به کار برده می شود. (ن.ک به بريتانيکا 

8 Faßler, Manfred: a. a. O. S. 104-5. 

9 Es sieht so aus, dass er als „Vorstand der Lehrkanzel für Kommunikationstheorie an der Hochschule/ Universität für angewandte Kunst in Wien“ (1995-99) 

starke Einfluss von „Institut Wiener Kreis“ bekommen hat. 



قوانين طبيعت  [قوانينی که]  ، تمام  آنبر طبق    که  کندلودويگ ويتگنشتاين را دنبال می  ازاستداللی    ،فرض نخست

شده گمانهاند،  قلمداد  فرضيات  نمی  ایزنانهفقط  که  شوند.  هستند  اثبات  تکرارشونده  ،تنهاتوانند  امان  تجربيات 

اما، کامال فرضی    شوند.گيری معقول چنين قوانينی برای ما میموجب شکل اين قوانين،  ست. امضمون حقيقی 

  برای حقيقت بی معناست. بدين طريق، تجربه عملی 

دانيم، آيا [خورشيد] طلوع خواهد "اين امر که خورشيد هر روز طلوع می کند، يک فرضيه است؛ يعنی: ما نمی

    10کرد."

  موضوع  بنيان  ،از طريق چهارمين فرض  کند.شناسی] داخل میگرايی را [در روشنسبی ،  فرضيات دوم و سوم

.  کندمیای مطالبه  که تفکر جديدی درباره پيچيدگی ساختارهای شبکهد  شوآفريده میمطرح شده از جانب فاسلر  

از اين طريق در    ، "یدََوران  و روابط  هاهمبستگیاز    از کاربردها،  ی "تفکری تغييريابنده از سنتزها،برا  مطالبه

  اش انديشيده شده باشد.  آنکه دربارهشود، بیفرضيات تثبيت می

 
10 WITTGENSTEIN, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus - Logisch-philosophische Abhandlung. Frankfurt, 1994. Suhrkamp Verlag, S. 110. Von: 

http://www.unet.univie.ac.ch/~a9902238/FBA.DOC  
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کار از راه دور، کارفرمايان مجازی، (مانند دمکراسی سيبريک،  ها درباره جامعه اطالعاتی  چندگونگی روايت

ديجيتالی شتلويزيون  پايه  بر  شبکههبک ...)  مابين  کوتاه  مقايسه  يک  استوارند.  شبکهها  و  از ها  برخی  تلفنی  های 

  کند:های تکنيکی را روشن میهای شبکهويژگی

  

لفنت شبکه   ويژگی ها  

 محاوره + +

 حافظه  - +

 قابليت فرامرزی + +

ای قابليت چندرسانه - +  

 (همزمانی)- (ناهمزمانی)+
 وابستگی زمانی 

  

هايی که  در اين نهفته است که تنها دستگاه  )Netz(   در حيطه تکنيکی  شبکهو    )Netzwerk(  شبکه  تفاوت ميان

شبکه   ها دردستگاه  ]در حاليکه[داشته باشند.    آيی بااليیتوانند کارمیدر شبکه بايکديگر در پيوند قرار دارند،  

   توانند يک کارکرد ساده را موجب شوند.   تنها می  )Netz(  تکنيکی

قدم  فاسلر از  مفهوم خود  در پنج  اين مفهومگسترددهد و میشرح می  "شبکه"  را  سطور  بايستی در  می  سازی،. 

  بازسازی شود.  زير

  ) Immersion( وریغوطه 3.1

" که  وریغوطهفاسلر  وابسته  و  رساننده  اطالع  دائمی،  "عملی  عنوان  به  را  نيست"  دائمی  نتيجه  "  ...دارای 

از    دهد.توضيح می بين  ؛"وریغوطه"او  ارتباطات  در  تکنيکی  از يک سيستم  با  استفاده  انسان  [ارتباط  انسانی 

  کند. ها را درک میا رسانهای ميان انسان بانسان] و نيز همچنين آفرينش محاوره

می برقرار  زمانی  انسانی  انسانارتباط  که  اطالعشود  يکديگر  به  میها  انسانیرسانی  ارتباط  اشکال   کنند.  به 

به    ،)راديو(تلفن و  ارتباط شفاهی راه دور  به شکل    ،ارتباط انسانی رو در روبه عنوان  (  :مختلف رخ می دهد

ف ارتباط کتبی (کتاب، نامه،  الکترونيکی (ای  ،...)کس،اشکل  ارتباط  از طريق    به شکل  اينترنت) و  رفتار ميل، 

  ) بدنی

براين اينجا  بايستی  می  ،عالوه  بدر  برده شده  ه  مفهوم  انسانی"کار  (مانند  های همگانی  ، همچنين رسانه"ارتباط 

در اين رابطه سه رد.  برگي  در) را  -خالصه رسانه های چاپی  -ها  ها، مجالت و کتابتلويزيون، راديو، روزنامه

  گروه زير تشکيل می شوند: 



دو    11.)ها(شبکه  "همه به همه"  ؛های چاپی)(رسانه  "يکی به تعداد زيادی"  ؛فرستنده)  هایرسانه(  "يکی به همه"

وجود دارد، چرا که کانال بازگشت    محاورههستند. تنها در شکل سوم امکان    ای[ويژگی] محاورهگروه اول بدون  

  دارد.  فعال وجود 

می فاسلر  نظريه  اساس  رسانهبر  از  قديمی  تعريف  تعريف،او    يابد.  گسترش  ایتودههای  بايستی  اين  نظريه   با 

" محاورههر گونه    حضور  حذف ضروری از"کند که به نظرش [ولفگانگ هاگن]،  نقض می  را  ولفگانگ هاگن

است، که امکان  تکنولوژيک های رسانه تارساخ حامليک   "توده "اگر" بيند.می ایتودههای ويژگی رسانهيک را 

بازگشت را مسدود می بنابراين  هرگونه کانال  پايان رسانههای شبکهتکنولوژیسازد،  در مفهوم    ایتودههای  ای 

 12."بيان شده قبلی هستند

تعريف قديمی  ای که با نام می برد. رسانه ایتودههای  ای برای رسانهای به عنوان نمونهتکنولوژی شبکه زفاسلر ا

هايی  کند. چنين رسانهرا حذف نمی محاوره چرا که اين رسانه کانال بازگشت و بدين طريق  ،ندارد  همخوانیديگر 

ميان ارتباطات  داده-روند  تغيير  به عنوان در حال حاضراند.  انسانی را  ارتباط،  به جدايی مکان طرفين  ديگر   ،

نم نگاه  موفق  ارتباط  برقرای يک  برای  مهم  اين حالشود.  یمانع  فکر"نزديکی  شرط    ،گذشتههمچون    با   "در 
      ماند.  باقی می کنندهافراد محاوره ميانِ [نزديکی فکری]  

ديگر    گزارهنگرد؛ با اين حال اين  میو قابل اطمينان    واقعی  ذخيره   به عنوان يک  ،حضور بدنی/فيزيکی را  سلراف

هم   ساده  اجتماعی  های  سيستم  برای  نيستحتی  اين  .معتبر  بر  متقابل  ،عالوه  اثر  مابين  و    )Interaktion( او 

  ) تفاوت روشنی قائل است.   Interaktivitätمحاوره ( 

متقابل"او   عنوان  )  Interaktion(   "اثر  به  بيانِ شک ارا  و"  ال  رويت  قابل  مستقيم  فضا   تبادل  و  زمان  در 

بيند که دربرگيرنده رابطه  ا عملی میر  )Interaktivität(   "محاوره"برعکس او  کند.  تعريف می  "هاانسانحاضر

     13های فنی است.يک عمل مشترک بين انسان با سيستم " محاوره"انسان با انسان نيست. 

-حال حاضر میبا قابليت    ها چيزیاين بدان معنی است که فاسلر در شبکه  .هستند  )ضرحاحال  کنونه (ها  شبکه

آنان تنها از طريق    ر)کنونه (حال حاضها  هبک ش"...نويسد:  او میبيند.   ابعاد جهانی  وری غوطههستند، چرا که 

 )Immersion(    که "  گزاره با اين حال از نظر او اين    "...آيد،وجود میه  ب  محاورهو) شبکه  حال حاضرکنونه (

شود که  ها تنها زمانی قطعا توصيف میشبکه )حال حاضرکنونه (گويد: "است؛ او در اين باره می است" نادرست

    14."قابليت مشاهده داشته باشددر  [...]های حضورنزما

  ها شکل گرفته) رسانه  هيکه بر پا یفرهنگ ی(خودسازمان) Mediamorphosisای (رسانهی ياب ريخت  3.2

ای  های فنی و وسيلهدهنده پروسهها را چيزی فراتر از تنها انتقالبر اساس نظريه فاسلر، نظريه کنونی، که رسانه

ارت استمینباطات  برای  ناکافی  دوری،    ؛داند،  و  "نزديکی  که  داند  می  ارتباطی  وسيله  را  رسانه  نظريه  (اين 

اين    ؛که اين نظريه ناکافی است  دليل اين ؛  دهد)را ممکن می سازد و آن را تغيير می  15نزديک شدن و دور شدن" 

واقعيت    آفرينش. اين مسئله (يعنی  شودآيد، ناديده گرفته میوجود میه  اين وجه که يک واقعيت جديد باست که  

   .يابددرمیها رسانه خودپويینوين) را فاسلر به عنوان 

ميزان آشنايی    همچون  ،هاارزش گذاری نوين بسياری از ويژگی  نوعی ازشبکه" موجب  دنيای  "  نويسد:فاسلر می

  شود. ) میرخداد(با يک شخص، يک سازمان يا يک 
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تداوم شبکه اسا  هاوابستگی و  بودن بخش  به ميزان   ،فاسلر  نظر  سبر  وابسته   16های اطالع رسانی مدنیجهانی 

- از خودسازمانليکن بر اساس نظريه فاسلر،   شود.ها" پيش برده میمانند "چه فرهنگی به وسيله اين بخش  ،است

از  ها نمی ی شبکهياب "نه  ازو  عمل مستقيم،  طريق  توان  آورد.  "های غيرمستقيممدل  نه  به ميان  ها شبکه  سخنی 

" هرچيز  از  قبل  فاسلر  و    محيطبرای  شخصی  "هويت  آن  در  که  است  مداوم"  نزديکی  و  جستن  دوری  باز 

  17."آيندمی های فرهنگی وجود وابستگی

شبکه  رابطفرهنگ  "  مفهومفاسلر   فرهنگ  ب  "ایو  برا  اين  میه  رای  تا  کار  ترکيب  هادگرگونیبرد  های  در 

آيند را، بيان کند.  وجود می ه  عبارت ديگر از آن طريق به  بو يا    ،اندابستهای وفرهنگی که به تکنولوژی رسانه

سوی  شکل گرفته به    يگانهای  نمادهبسته و    یفرهنگی [...] که با دنياي  ی"گذار از مدل  به يک  است  معتقد  فاسلر

 يهبرطبق نظرتوان  اين موضوع را می  ."طلبدواکنش و حق انتخاب را میفرهنگی که ميزان بيشتری از    یتفاهم

  ، بدين طريق بر اساس نظر او  18فاسلر چنين خالصه کرد: "گذار از يک اعتقاد فرهنگی به يک تفاهم فرهنگی".

  هستند، نمی توانند ادامه حيات دهند.   ملیای و يا هايی که تنها منطقه ديگر فرهنگ

  های در گذشته گرفته وط به تصميممرب  ایبه طرز نابسندهاغلب    ،فرهنگ  کند کهفاسلر اين نظر را نمايندگی می

اما میشوددرک می  شده، به فرهنگ،  پهنهبايستی  .  اين  پرداخته  گراآينده  ایدر  "  شود.  از امکان میچنين  توان 

 روندو "برنامه ريزی،  و    توليد فرهنگی  برای نمونه در اين مورد فاسلر مفاهيمعملی شدن فرهنگ سخن گفت".  

  برد.را نام می 19های اضطراری" موازی يا شبکه

اين   پوشيده  یگذار  ،مرحلهدر  يا  شبکه  ضمنی  شبکهاز  به  فنی  میهای  انجام  اجتماعی  فاسلر  های   اينک، شود. 

بر تاثير متقابل ميان تکنيک  بحث شود، اما نقطه ثقل فنی حفظ می شناسیواژگاننامد. در اينجا می  هشبکه را رسان

 شود.   می جابجان، های نويبر رسانه  ويژهو جامعه با توجه 

  شناخت (سطح ژرف)  3.3

رسانه"شبکه يکديگر  رسانه  حواس...  ایهای  به  را  ياد شنيدن(  دهدمی  پيوندای  کردن،  نگاه  ديدن،  خواندن،   ،

  20". گيردای چندحسی شکل می. بدين طريق درک رسانهنداهها جدا از يکديگر شکل گرفتگرفتن)، حواسی که قرن

ار با  دارد  قصد  تعريففاسلر  اين  را    ائه  "سطح"  درباره  فلوسر  ويلم  سال    گسترشنظريه  در  او   1978دهد. 

. بنابر اين وقتی يک قسمت مهم از  آيندپديد میای هستند که از طريق آن سطوح برای ما  ها وسيله: "رنگشتنو

برنامهپيام میهای  ظاهر  متفاوتی  رنگ  با  ما  شده  اين  ريزی  که  شود،  است  آن  نشانگر  انتقال   ،سطوحمسئله 

   "اند. (...)ها شدهدهندگان مهمی برای پيام

انسان از طريق سطوح ( ولی   انقالبی  تواند به عنوان يک پديده  نمی  شود،تصاوير) هدايت میيا  اين واقعيت که 

مینوين   نظر  به  برعکس:  شود.  شرايطبيان  به  بازگشت  سر  بر  مسئله  که  از    بسيار  یرسد  قبل  است.  قديمی 

     21."بودند ایکنندهتعيينتصاوير وسيله ارتباط  ،نيز اختراع خط

فلوسر،    سلراف دهد. تفاوت ميان هر دو مفهوم، به  می  گسترش  سطوح عميقبه    ،را  سطوحمفهوم گرفته شده از 

در نزد فلوسر يک سطح    ای)رسانه  درکسطح اول (  ،گردد. يعنیای و تعبير آن باز میشيوه و نوع درک رسانه

است. در سطح دوم فلوسر تاکيد دارد که اين ويژگی بر اساس   )چند حسی(  ر نزد فاسلر چند بعدیو د  بعدیيک  
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دهد. او بدين طريق  را، در مقابل قرار میگرا از ادراک آينده  نوين  گذشته استوار است. برعکس فاسلر يک کيفيت

  دهد.   می سطح را تغيير واژگان. در حاليکه مفهوم گيردوام میفلوسر را  واژگانتنها 

ما همچنان به همان شکلی زندگی " :اش طراحی کرداز مدل کلی ارائه شده يک بخشلوسر "سطح" را به عنوان ف

ه  ها باما اين روش برای زندگی انسانزندگی می کردند.    نوع ما  وجود آمدن ه  می کنيم که گذشتگان ما از زمان ب

ا تغييراتی شده  اين  ،ستطور سطحی در طی هزاران سال دست خوش  تغييرات    بدون  اين   ساختارکه در طی 

 " توان  را می  تغييرات  اين  باشد.  تغييری کرده  الگ   يا  دگرگونیبنيادی  پيش جابجايی  قرن  چندين  از  ناميد.  وها" 

انسانتا به عنوان سوژهکنون،  ابژه  (ذهنيت)   های غربی خودشان را  به عنوان  خود   (عينيت)  جهان و جهان را 

ايم اين نگرش علم و تکنيک مدرن بود. در حال حاضر، ما شروع به تجربه صوری کرده  يامدپاند، و  تجربه کرده

قابل چشم پوشی تجربه کنيم. نتايج اين نگرش غير  های شکلاايم خود را و جهان را به عنوان محتوو شروع کرده

   است.   

چيز ديگری است از آنچه که اينجا    به خوبی آگاه است که [...]، منظور از مفهوم پست مدرننويسنده اين سطور  

    22"بيان می شود...

از تعريف    وقتی که فلوسر را با درک    سطحدرک  ف  عميق  سطحنزد  آنگاه دو واژگان سلرمقايسه میانزد  کنيم، 

ها کامال با يکديگر تفاوت  واژگانمتفاوت خود را نشان می دهند که تنها تشابه کالمی دارند. از نظر محتوايی اين  

شناخت  ه  ب  .دارند به  وسيله  يک  ويژگی،  گراشبکه  آينده  می  رويکرد  داده  بدين  شبکه  .شودنسبت  توانند  می  ها 

 طريق به عنوان حامل به يک جامعه نوين (جامعه اطالعاتی) خدمت کنند.    

  ) ارتباطات باز( جوامع بسته ناشدنی 3.4

صريح،   اين روندهای  ی رسمی افزايش يافته است.هادامنه و اهميت محيط  در اينجا بر اين نکته تاکيد می شود که

رسمی و  شدن    انتزاعی  مشتق  امکان  مرموز  ديگر  منشاء  يک  نمیاز  آنرا  و دهند.  اجتماعی  محصوالت  ها 

  فرهنگی هستند.  

و  است  ها موضوعات مشخص  حتوای آنهستند. م  تبط با آنبا يک مکان مر  مشخصدارای يک زمان    هاشبکه

ب  .معينی دارند  هایورودی از آنروابط  آمده  های  روندها  ديگر نشان دهنده يک کل بديهی نيست. آن  هاه وجود 

می پذير  امکان  جهان  در سطح  را  واحدی  "نسبتا  کاربران،    ساختارهایها  بکهشسازند.  از  مرزناپذير  جوامعی 

      23."هستندالکترونيکی های خودگردان کاوشگران، تفسيرگران و سيستم 

شود. اين واقعيت  مکان درنظر گرفته می  فضا وعمومی    فنی مفروض در اينجا به عنوان فهم  فضا و مکان  ممفهو

شبکهکه   اطالعاتی  در  میهای  برق  سرعت  يافتتوان  به  غلبه  طوالنی  فواصل  يک  ه  ب،  بر  به  پنهانی  طور 

تغيير می بر فوضعيت موجود عمومی  يابی  تيابد. غلبه  تنها مسئله  نه  انتقال اطالعات کنيکی/واصل مکانی  فنی 

اين جنبه برشمرده آخر مورد توجه فاسلر  يت وتوزيع در يک جامعه است.  ک لاست، بلکه همچنين مسئله روابط ما

نمی فواصل تنها  شود.  واقع  بر  غلبه  تکنيکی  امکانات  بر  نيروی محرک بايستی شبکهمی  ،تاکيد  عنوان  به  را  ها 

  معه اطالعاتی جهانی نمايش دهد.جا

هايی  شوند، شبکهای تکنيکی جهانی در هم ادغام میرسانه  سازیبا شبکه  ،مرزبندی روابط اجتماعیهای  ستم"سي

  24. "شودپذير میدانش، ارتباطات امکان يابی بهدستها همچنين اقتصاد، آموزش، که در آن
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شبکهيا از  "استفاده  رسانه:  تازههای  نوع  فرامنطقهای  نزديکی  از  بای  را  میوجه  ای  دامنهآوردود  تغييريافته   : 

   25."رو يا تلفنی امکان پذير بوده استر د ها تنها از طريق گفتگوی روگفتگوها، تنظيم زمانی حضوری که مدت

  Charles Sanders Peirce[  )1914-1839يرس [یندرز پسا چارلز گزاره بر اساس اين فرض در چهارمقدم  

همواره آلترناتيوهای   چرا که  ،شناخت مطمئنی وجود ندارد  يرسپی ظر  است. طبق نبنيانگزار مکتب پراگماتيسم)  

رس به نظريه ديالکتيک هگل متوسل يتوان انتخاب کرد. "چارلز اس. پیها میمتعددی وجود دارند که از ميان آن

ديالکتيک   نظريه  و  شود  را    روحمی  تجرب  درهگل  ديالکتيک  برد." ه  ب  یيک  می  دارد     26کار  تالش  فاسلر 

توسعه   جامعه اطالعاتیبرای نظريه خود يعنی  را    ]Deleuze[  زيرس و تئوری فيلم دلویای پرسانه  شناسیامعن

      دهد.

  ] (پيچيدگی) Heterarchyدگرمراتبی [  3.5

شبکه واقعيت  پيچيدگی  به  توجه  می  با  "رسانهفاسلر  مینويسد:  در  ها  همان  پهنهتوانند  و  يک  در  مختلف  های 

    شوند".  ادغاميار متفاوت محدوده فرهنگی بس 

کرد" جلب  اين موضوع  به  را  توجه  کلوچ  بود[وارن مک  که  ه  نمی  ]  را  مغز  عکارکرد  به  ساختار توان  نوان 

مرکزی از نوع   ياهستند و تصوير تک خطی    تنيدهدرهمو  بسيار پيچيده    موازیهای  سلسله مراتبی فهميد. روند

     ناميد. يا هترارشی دگرمراتبی کنند. او اين موضوع راال نمیکارکرد مغز را ارس

ه صورت قابل توجه و يا  ب  تر در سلسله مراتب]فرودستی [رده پائين و    "فرادستی [رده باالتر در سلسله مراتب]

. اين مسئله منجر به هيچگونه سازدامکان پذير میرا    يابندهدر اين بهم تابيدگی، رهبری دائما تغييرقابل توجه  غير

(= نظم   دگرمراتبی  و  )1984(  پذيردات را میاين مالحظفورستر    و.  ينسشود. هانمی  سازیتمرکزموحدت و  

     27."»رهبری بالقوه تعريف می کنداصل «های تقسيم شده قدرت) را به عنوان گاهافقی با گره

بر يک فرضيه تنها  درباره عماو  برای  اما فرضياتساس نظالکرد مغز  دارد.  تاکيد  نيز    ر مک کولوچ  ديگری 

 : "اين يک پاسخ است، تنها يکگويدکه می  مک کولوچ است  [خوِد]  از  در اين بارهوجود دارد و بهترين پاسخ  

   28"، پس از آن که من سی سال صرف کردم تا چگونگی کارکرد مغز را دريابم...پاسخ

ا  ]،دگرمراتبی[اين ويژگی    با اما از ديدگاه فنی ساختارهای  داده می  حوالهها  جتماعی به شبکهيک مشکل  شود. 

اين  نمتقاوتی وجود دار  ایِ شبکه يا  می  ساختارهاد.  اين  توانند متمرکز، سلسله مراتبی  افقی باشند.  غيرمتمرکز و 

ب  مهندسی به  فنی  فاسلر  به يک سيستم غيرمتمرکز کاهش میه  وسيله  تنها  از  طور خودسرانه  اين طريق يابد و 

  د.  نشومی سازیسانهممتناسب بر تصورات امروزی از يک جامعه نوين يا جامعه اطالعاتی  ،هاشبکه
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  نقد  4

  نقدی بر روش شناخت  4.1

 ارائه مهم "شدهگرايی توزيعجامعهها، مقدمه در ساختارهای شبکه، فرهنگ شبکه و فاسلر در کتابش "شبکه برای

  های فنی در اجتماع است.  ماعی قابل درک از نفوذ شبکهآمدهای اجتتوصيف و آناليز پی

های هک ب ش است.آن اجتماعی اشکال تجلی  وم شبکه از حيطه فنی بهمفهگيری غيرانتقادی وامآنچه قابل توجه است 

پی بدون شک  میتکنيکی  همراه  به  خود  با  اجتماعی  انسانآمدهای  بين  ارتباطی  ساختارهای  بآورند.  وسيله  هها 

  يابند. گسترش می  به عبارت ديگرل کمکی فنی تغيير يافته و وساي

وسيله امکانات تکنيکی به شکل قابل ه  مشروط به رابطه رو در رو است، ب  پيوندطور که اين    ، همانمکانی  پيوند

در    امروزه  ،های ارتباطی. طرف)اخبار  جابجايیمانند استفاده از تلفن و اينترنت برای  (  يابدای تغيير می مالحظه

ارتباط قرار  از طريق شبکهو    ی هستندهای متفاوتمکان با يکديگر در  ارتباط راه دور (تله کمونيکاسيون)  های 

دارند. اين امکانات تکنيکی فضای آزاد جديدی برای تک تک افراد و همچنين برای اجتماع به همراه دارد. اما  

بآن وجه  ه  ها  استفادههيچ  شرايط  و  محتوی  برای  فرض  آن،ا   پيش  اينکنندنمیتعيين    ز  شرايط  [ها  .  و  محتوی 

را تعيين می  ]استفاده  فرهنگی  و  اجتماعی  نمیمسائل  که  مسائلی  (سببی)ِعّل به شکل    ی راحتبه  توان  کنند.  از   ی 

  های تکنيکی مشتق کرد. شبکه

اين گيرد.  عاريت میارتباطی به  های اجتماعی و  پهنه   های تکنيکی را درخواه مفاهيمی از شبکهه طور دلبفاسلر ب

واژگان تحصصی  ، که به سختی قابل فهم است.  در حيطه اجتماعی می شود  یمبهم  شناسیواژگانمنجر به  مسئله  

 شود.شود و کاربرد زبانی ارزشمندش از آن ربوده میبه اين طريق از زمينه مشخص خود گسيخته می

مفيد  زمانی    تنها،  مشخص  تاريخیفنی و    شرايط  بر اساس  ساختارهای اجتماعیتجزيه و تحليل  ،  رسدبه نظر می

های  يک به يک از مدل  یبرداشت  چنين روشی،  د.نها ربوده نشوآناز  ساختارهای اجتماعی    کيفيت ويژهکه    باشد

-را به ياد می  ،)La Mettrie(  متری  ال،  اروپای ميانه  ساختارهای اجتماعی برای  شرحتکنيکی برای توضيح و  

برای توضيح و گذار از ماده به   دکارت ) غده صنوبری( آل نهيغده پ يک ماشين و يا  ه عنوانب انسانيادآور : آورد

يک، پايه    های فنی قرن بيستم و بيست و يکم هيچنه روش هندسی دکارت و نه شبکه.  29روح و برعکس است 

  دهند.  های اجتماعی در اختيار ما قرار نمیروندکافی برای توضيح 

 منافع اقتصادی  4.2

مت مشروعيت بخشيدن  به خد  زبانسلطه و قدرت اجتماعی است.    رسانایزبان نيز يک  نويسد: "رماس میهاب

نيز معتبر    هاشبکه  برایتعريف   اين ،مجازی  معنی در   30. "آيددر می  ،خشونت سازمان يافته شدهمناسبات قدرت/

در حال حاضر شاست فنی  هک ب.  راهغالب  طوره  بهای  که  از  ارتباطی  بسته هستندبنسبت  های  خارج  دنيای  ، ه 

         شوند.کنترل می شانايی که به شدت توسط صاحبانهراه تشکيل شده است؛

 
داد. او به نادرستی اعتقاد داشت که محل اصلی ذهن يا روان در مغز و غده صنوبری  را می  )، بنيان گذار عقلگرايی، احتمال ارتباط مستقيم بين غده صنوبری در مغز و چشم1650تا    1596رنه دکارت (   29

  قرار دارد. [توضيح از مترجمين]  

30 Habermas, Jürgen: Zu Gadamers „Wahrheit und Methode“, in: Karl-Otto Apel u.a. (Hg.): Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt/M 1971, S.52ff.  



" تنها  WWW"  اينترنتهستند.    [قانونگذاری شده]  همگی تنظيم شده  ،اتروش و همچنين محتوی ارتباطنوع و  

ارتباط از  کوچک  بسيار  بخش  میشبکه  اتيک  نمايندگی  را  دليل  کند.  ای  شدن  تبه  و    ،فزايندهجاری  محتوی 

- وجود داشت، تنها برای تعداد کمی از انسانها  اميدی به آنکنون  فضاهای آزاد زيادی که تا  ،دسترسی به اينترنت

ه  تفرم شفاف برای شهروندان، برسد اينترنت به عنوان يک پال. به نظر میبودها در جهان قابل دسترسی خواهد  

 است، شکست بخورد.   نشيتی که نتيجه تجاری شدامنشرايط و  دسترسیخاطر شرايط 

کند،  صدق میپيش از همه چيز    ،آينده داريم! اين  گسترشانگيز از  هيجان  عرصه  در اينجا بدون شک ما يک "

    31."...مسئله بر سر بازارهای ميلياردی است چراکه

- بسياری از اين نامبخشند.  هايی شدت میمنافع اقتصادی خصوصی را در چنين فعاليتآور،  جديد سود بازارهای  

تجاری شدن    ،. با اين حالکنندرا بيان می  ... اين وجد و خوشحالیهای نوينمانند نيو اکونومی، رسانهديد  های ج

ارتباطی   امکانات  برمی  بسياری  هایپرسش  ،نويناين  نمونهانگيزد.  را  رسانه برای  اين  آيا  توسط    نوينهای  : 

آ قابل    بازارها در اينجا جالب است که    پرسشیشکست دائمی بازار هستند؟ اين  ها نشان دهنده  ن کنترل هستند يا 

در جهان   بازارهای ميلياردیديگر اين است که: چگونه اين    پرسشبه آن نيست.    نمتاسفانه مجالی برای پرداخت

متحده آمريکا    های کامپيوتری در ايالتمعامالت شبکه  های اقتصادی برایهمه فعاليت  80%اند؟ حدود  تقسيم شده

       33جهان در ايالت متحده آمريکا قرار داشت.  )Server( سرورهای 87% ،1999در سال   32يابد.اختصاص می

با  خدمات بازرگانی آنالين  :  کرد  گيرینتيجه شرح زيربه    توانمی  ،استفاده از اينترنتزمينه، در رابطه با  در اين  

- خدماتی که از طريق کامپيوترهای شخصی در همه دنيا می  دهند.ارائه میخدمات مختلفی را    ،کارمزددريافت  

... با هر پيشنهاد  ،بدون کنترل، بدون تجاری شدن  ،اميد به  يک فضای آزاد جهانید. نتواند مورد استفاده قرار گير 

   رود.  از بين می دسترسی به اينترنتو همچنين شکل WWW اينترنت در  جديد ديگریتجاری 

آلمان به اين طريق  باشد.  کننده در سال میميليون شرکت  50  حدوددر سراسر جهان  ران اينترنت  کارب  کنونی  رشد

داشته است. در مجموع تا زمان   کاربرميليون    9.9  تعداد  درصدی،  25يک رشد  با    1999در طی شش ماه سال  

     34اند.ميليون کاربر ثبت شده 180نگارش اين سطور در سطح جهان تنها 

  

 
31 Rüter, Klaus: Die künftige Bedeutung des digitalen Fernsehens in Deutland. In: Digitales Fernsehen in USA und Europa, Trier, Wissenschaftlicher Verlag 

Trier, S.9, 1998. 

32 Fröhlich, Gerhard: Netz-Euphorien. Zur Kritik  digitaler und sozialer Netz(werk)metaphern, S. 4. 

33 http://www.nua.ie/how_many_online/ 

34 Statistik in:   http://www.nua.ie/how_many_online/ und IVW Seite im Internet 
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  ارتباطات داشتم.پهنه  گسترشبر  شانها و تاثيرکوتاه بر رويکرد نظری فاسلر به شبکه  ینگاه من در اين نوشته

در اينجا رويکرد فاسلر و  ،فراهم کند تا پيچيدگی مبحث را روشن سازد. عالوه براين ایبايستی مبانیکار میاين 

 دادم.    شرحرا  هشبک به مفهوم  شپنج مرحله نزديک شدن

قابليت شمول ها يک فاسلر درباره شبکه )Konzeptionسازی (مفهومخواهم روشن کنم که طور خالصه میه ب

[از ميان انبوه نظريات ارائه شده در اين زمينه]، . را ندارد از رسانه و يا مفهوم شبکه برای يک دوره نوين عام

  .  دارد نازلیهای تئوريک  ه و تحليلتجزيات است که ياين نظرفاسلر يکی از  نظريه

ه  های فنی ب پيش خواهند رفت را نمی توان به اين راحتی پاسخ داد. شبکهچه جهتی  در    هادگرگونیکه اين    اين

را  که چه پيامدهای اجتماعی    و يا اين  ؛چه شکل و روشی  ز توسعه خواهند يافت. اما بهند و در آينده نياهوجود آمد

-بحث میاش  حاضر در رويکردهای تئوريک متفاوت، دربارهای است که در حال  مسئله  در بر خواهند داشت،

 owl(  مينرواطور که می دانيد جغد    همان  نهايی صادرشود.  شود. در حال حاضر کمی زود است که يک حکم

of Minerva(  35. آيدبه پرواز درمی شب در تازه   

 
روا، يکی از خدايان اساطير رمی است که با «آتنه» خدای يونانی تطابق  کند. مينجغد مينروا: اين اشاره به نقل قولی از هگل در بحثش درباره «فلسفه حق» است که هگل فلسفه را با جغد مينروا مقايسه می  35

آيند، هگل آنها را با فلسفه  ر گرگ و ميش شب به پرواز درمیدارد. برای هر خدای رمی يک پرنده نسبت داده شده است؛ برای نمونه عقاب به ژوپيتر و جغد، پرنده دانايی، به مينروا. چون جغدها تازه د

ادر به معنا بخشی و تواند باشد که ديگر برای دگرگونی دير شده است. به بيان ساده، فلسفه، به اين معنا، همواره از پس واقعه روان است و فالسفه، همواره قکند، که قادر به توضيح وقايع میمقايسه می

زند، پس حالتی از زندگی قديمی شده است، و با خاکستری در خاکستری اجازه جوان  را در خاکستری نقش میاش  نويسد: «اگر فلسفه خاکستری تعبير و تفسير گذشته هستند. هگل در مبانی فلسفه حق می

  ) http://www.inkrit.de/hkwm/artikel/eule.pdfکند.» (شود؛ جغد مينروا تازه در دمادم گرگ و ميش شب پروازش را آغاز میيابد، بلکه فقط قادر به شناختن میشدن نمی
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