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ظهور جامعه شبکه ا :جلد اول

 ملقب» استاد استادان« ها علمي به لقب  ريز در دانشگاه بركلي كاليفرنيا را در حلقه مانوئل كاستلز استاد اسپانيايي االصل رشته برنامه
كه تا دو دهه قبل هنوز از نگاه يك ماركسيست اروپايي و به خصوص متأثر از ) ۱۹۴۲متولد (اين پروفسور پنجاه و هشت ساله . اند ساخته

، قدرت هويت، و پايان هزاره، با رويكرد نو جامع كرد، در سه گانه تازه خود، ظهور جامعه شبكه لويي آلتوسر به عالم و آدم نظر مي ترين  ا
ها اطالع بخش را در خصوص روندها جار و آتي تحوالت اجتماعي، سياسي،  عه تحليلي و در عين حال سرشار از دادهمجمو

، و فرهنگي در نقاط مختلف جهان فراهم آورده است   . اقتصاد

شكل دادن به جوامع بشر و هدف كاستلز آن بوده كه با بررسي تحليلي مهمترين رويدادها و پديدارهايي كه در زمانه حاضر در حال       
ها  رقم زدن سرنوشت آدمي بر رو كره خاك هستند، امكان فهم عقالني تحوالت حيرت انگيز را كه تأثير آن بر همه ابعاد حيات انسان

 .مشهود است فراهم آورد

، كه آن را يكي از ويژگ كاستلز مجلد نخست از تأليف پر حجم خود را به بحث درباره جامعه شبكه دار متكي به اطالعات  ها سرمايه يا
اين سه . ا محصول همگرايي سه فرايند تاريخي مستقل است به اعتقاد استاد اسپانيايي جامعه شبكه. آورد، اختصاص داده است به شمار مي

ريز   و اقتصاد متكي به برنامهدار پذير ساخت؛ تجديد ساختار سرمايه ا را امكان فرايند عبارتند از، انقالب اطالعات كه ظهور جامعه شبكه
ها آن در  و دنباله ۱۹۶۰ها فرهنگي دهه  ها دروني اين دو نظام؛ و نهضت به اين سو با هدف غلبه بر تعارض ۱۹۸۰متمركز از دهه 

ينك در آغاز ا كه ا ها اصلي جامعه شبكه ويژگي. هايي مانند فمينيسم و طرفدار از محيط زيست ها و جنبش ، يعني نهضت۱۹۷۰دهه 
  :خورد به اجمال عبارت است از هزاره سوم عاليم آن در گوشه و كنار كره ارض به چشم مي

صنعتي در  -اين نوع اقتصاد فرا. ور و رقابت بيش از هر زمان ديگر به معرفت و دانش، متكي شده است كه در آن بهره: اقتصاد اطالعاتي
  . راني به مراتب بيشتر برخوردار است ع و حاشيهمقياس با اقتصاد صنعتي، از قابليت طرد و دف
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در حالي كه اقتصاد جهاني در . آيد پديدار دوم، امر نوظهور به شمار نمي. بايد آن را با اقتصاد جهان يكسان پنداشت كه نمي: اقتصاد جهاني
انواع كار و تكاپو اقتصاد را در تراز جهاني و ها استراتژيك مسلطي است كه قادرند در مقام يك واحد به هم وابسته،  بر گيرنده فعاليت

اين اقتصاد جهاني است، كه آثار آن در سرتاسر كره ارض پديدار است، اما بخش . ا در زمان واقعي به مورد اجرا درآورند مقياس سياره
  .مانند چشمگير از جمعيت ساكن در زمين از دايره اين اقتصاد بيرون مي

  . كند ها و تشكيالت سلطه پيدا مي ا از سازمان و تشكيالت است كه به تدريج و بر ديگر سازمان نوع تازه: ا هها اقتصاد شبك فعاليت

ها  شركت. تر داده است روابط كار گذشته جا خود را به روابط به مراتب قابل انعطاف: تحول در نحوه انجام كار و در ساختار اشتغال
  .اند تر گرايش پيدا كرده ها كوچك ها به شركت طرح ها و بزرگ به مقاطعه دادن پروژه

ها فرد و تضعيف نهادها اجتماعي و يا دولت رفاه  فرايند جهاني شدن موجب قوت بخشيدن به تالش: ها متقابل ظهور قطب
  .شود مي

ها  ، فضا اصلي تعاملاين فضا مجاز. گيرد فرهنگ عصر اطالعات در چارچوب انتقال نمادها شكل مي: فرهنگ واقعيت مجاز
  .گيرد معرفتي را كم و بيش در اختيار مي

، بازيگران سياسي ناگزيرند از رسانه: سياست بر بال رسانه ها حامل نهادها به صورت  در فضا مسلط فرهنگ متكي به واقعيت مجاز
  .گيرد اده به خود ميكند، صورتي س پيامي كه در عرصه سياست انتقال پيدا مي. بردار كنند تمام عيار بهره

انتقال آني اطالعات، . اند كه با معاني سنتي آن تفاوت دارد ا پيدا كرده ه مفاهيم زمان و مكان معاني تاز: ها زمان بي زمان و فضا جريان
  .تها، فواصل زماني را از ميان برداشته است و نظم طبيعي دوران قديم يا جهان صنعتي را به كلي دگرگون ساخته اس داده

دار جديد به كلي با آنچه كه در عصر تمدن  ا در ساختار غالب خود نمود ظاهر آن كاپيتاليستي است اما اين نوع سرمايه جامعه شبكه
تابد،  صنعتي متكي به نوعي ديناميسم دروني است كه مرز و حد را بر نمي -دار عصر فرا سرمايه. صنعتي ظهور يافته بود تفاوت دارد

در درون . كند ديدار در صحنه جهاني، عالم را به دو قطب كلي، اعضا شبكه و محرومان از عضويت در شبكه، تقسيم ميحضور اين پ
. سازد ها محلي را بي اثر مي ها و كنترل شود و نظارت ا به نقطه ديگر منتقل مي شبكه سرمايه با سرعت و در حجم زياد از نقطه

شوند كه توانايي  ماينده اراده و حاكميت ملي و تماميت ارضي هستند، از يك سو چنان تضعيف ميها ملي كه در شرايط متعارف ن دولت
ها  توانند بحران يابند كه مي دهند، و از سو ديگر، چنان اهميتي مي كنترل اطالعات يا سرمايه را در درون مرزها خود از دست مي

  .بزرگ قومي و نژاد پديد آورند

ا از كارل پوير، فيلسوف نامبردار  از فراگذار از رويكرد آلتوسر، از حيث شيوه نظريه پرداز و تحليل تا اندازه كاستلز كه ظاهراً پس
من به «: بايد به خلق جهاني تازه همت گمارند تأكيد مي كند اتريشي تأثير پذيرفته، با تلميح به سخن ماركس كه گفته بود فيلسوفان مي

سخن . ا نيست كه در نظر دارم اما اين نكته... جهاني نو در حال سر برآوردن است) هزاره دوم(يان اين هزاره واقع بر اين باورم كه در پا
تحليل . ها آن نو و تازه است، واقعاً اهميتي ندارد اصلي من آن است كه اين كه شما باور نداشته باشيد كه اين جهان، يا هر يك از جنبه

اشد، اگر زير سقف آسمان هيچ چيز نو نباشد، چرا بايد خود را برا بررسي، انديشيدن، نوشتن و خواندن هر چه ب... من قائم به ذات است
  »درباره آن به زحمت اندازيم؟

در كاليفرنيا آغاز شد، با سرعت و شتابي كه در طول تاريخ سابقه نداشته، امكان » دره سيليكن«و از  ۱۹۷۰انقالب اطالعات كه در دهه 
ا را فراهم آورده و در عين حال خود اين شبكه تحت تأثير ديناميسم داخلي دستخوش تغييرات دايمي و در نتيجه ايجاد  بكهظهور جامعه ش

  . الگوها جديد زيست و حيات در نقاط مختلف است
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ها اساسي با  وتها عليرغم تفا كند كه همه نهضت ها معترض و مخالف به اين نكته اساسي توجه مي كاستلز با بررسي مورد جنبش
كن  ها، در برابر سيل بنيان اين هويت. كند ياد مي» ها مقاومت هويت«آورند كه و از آن با عنوان  يكديگر، پديدار را به وجود مي

دروني و  به اعتقاد كاستلز اين فشارها. ا شدن عالم، در تالشند تا در برابر تغييراتي كه در عالم در حال وقوع است مقاومت ورزند شبكه
اين تحول، چنان كه اشاره شد، . ها ملي خواهد شد و نوعي بحران حاكميت را به همراه خواهد آورد بيروني موجب تضعيف حكومت

ها ملي  يابد و از سو ديگر حاكميت ها ملي گرايانه قوت مي آورد كه در آن از يك سو گرايش وضعيت متناقض نمايي را پديد مي
  . شود تضعيف مي

كند كه در همه جا كره ارض، از افريقا فقرزده گرفته تا گتوها گسترش  را مطرح مي» جهان چهارم«تلز در مجلد سوم مفهوم كاس
توان حضور آن را به روشني  آبادها و حصيرآبادها در آسيا و امريكا التين مي يافته در شهرها بزرگ كشورها ثروتمد غربي و تا حلبي

داران با همكار دزدان و تبهكاران، دزد  دار جديد، سياستمداران و سرمايه دهد كه در نظام سرمايه ستلز نشان ميتحليل كا. مشاهده كرد
  .گذارند اند و به مدد قدرت اين سرمايه بر فرهنگ، سياست، اقتصاد و حيات اجتماعي عصر جديد تأثير مي را به سرمايه بدل كرده

اقتصاد، جامعه و فرهنگ آن است كه همه جهان جديد به صورت يك شبكه در آمده : اطالعات استدالل اصلي كاستلز در سه گانه عصر
اند  در درون شبكه، به استثنا يك گروه از نخبگان جهان وطن، ديگران كنترل خود را بر زندگي خويش و محيط اطراف از دست داده. است

آيد، دو دوره مهم تاريخي را  ا كه زادگاهش به شمار مي ور بر عرصه سيارهآدمي از زمان ظه. يا با سرعت در حال از دست دادن آن هستند
ها آن به  ا يكي از ويژگي اما در سومين دوره كه ظهور جامعه شبكه. پشت سر گذارده و اينك در آستانه سومين دوره قرار گرفته است

نخبگان برخوردار از همه امكانات و طرد شدگان محروم، ا واسط ميان  آيد، روشنفكران و حامالن فرهنگ، به عنوان طبقه شمار مي
  .تر ايفا كنند تر و عاقالنه توانند نقشي اساسي در خلق و ايجاد جهاني انساني مي

    
  )۲۷ص(شبکه و فرد : مقدمه

، چند رويداد كه از اهميت تاريخي برخوردارند چشم انداز اجتماعي زندگي انسان  . اند را دگرگون ساختهنزديك به پايان هزاره دوم ميالد
دهي مجدد بنيان ماد جامعه  ها اطالعات متمركز است با سرعتي شتابان در كار شكل انقالبي تكنولوژيك كه حول محور تكنولوژ

اند و در سيستمي كه هندسه آن همواره در حال تغيير است، شكلي جديد از روابط  اقتصادها سرتاسر جهان به يكديگر وابسته شده. است
افزايش رقابت اقتصاد جهاني . دار نيز دستخوش تجديد ساختار بنيادين شده است سرمايه. اند ميان اقتصاد، دولت و جامعه ايجاد كرده

ها اجتماعي نيز همچون  دگرگوني. رود ها بارز اين تجديد ساختار به شمار مي ساز انباشت سرمايه و مديريت است، از ويژگي كه زمينه
  . حول تكنولوژيك و اقتصاد چشمگير هستندفرايندها ت

در جهاني اين گونه . گيرند اند، هر روز از شهروندان فاصله بيشتر مي ها سياسي در يك بحران ساختار مشروعيت گرفتار شده نظام
ا  گرايش تازه اين. دستخوش تغييرات مهار ناشدني و حيرت انگيز، جستجو هويت جمعي يا فرد منبع اصلي معنا اجتماعي است

ا كه ساختار زدايي  در دوران تاريخي. دم جامعه بشر همواره سرچشمه معنا بوده است نيست، چون هويت، واقعي يا برخاسته، از سپيده
مردم هر روز بيش از گذشته . ترين و گاه تنها سرچشمه معنا تبديل مي شود ها، ويژگي اصلي آن است، هويت به اصلي گسترده سازمان

ساختار جوامع ما به . دهند كنند هويتشان است سامان مي ني خود را نه بر اساس اعمال بلكه بر اساس هويت خود يا آنچه كه گمان ميمعا
در شرايطي كه كاركرد و معنا دچار دوگانگي ساختار هستند، . گيرد نحو روز افزوني پيرامون تقابل دو قطبي ميان شبكه و خويش شكل مي

وقتي ديگر هيچ گونه ارتباطي، حتي به صورت ارتباط خصمانه وجود نداشته . شوند اجتماعي بيش از پيش دچار تنش ميالگوها ارتباط 
در اين روند، . نگرند ها اجتماعي و افراد از يكديگر بيگانه مي شوند و يكديگر را به چشم غريبه و نهايتاً به منزله يك تهديد مي باشد، گروه

  .يابد اعي گسترش ميتجزيه و پراكندگي اجتم
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دهند و منطق  مبشران تكنولوژ عصر جديد را بشارت مي. فرهنگ و انديشه زمان ما نوعي هزاره گرايي جديد را پذيرا شده است
فرهنگ و نظريه پست . بخشند ها اجتماعي تعميم مي ها و سازمان را كه به درستي درك نشده است به گرايش DNAكامپيوترها و 
پيش فرضي كه در اينجا نهفته است ناتواني جامعه در قبال سرنوشت . ا پايان خرد را جشن گرفته است تاريخ، و تا اندازهمدرن، پايان 
  . خويش است

كند و من به قدرت رهايي  ها مروج نابود و ويراني سير مي ا كه اين كتاب در راستا آن نگاشته شده است بر خالف انديشه پروژه
هر چند دير زماني است ارتكاب خطاها ذهني به سنت . دارم، بي آن كه اسارت آن را در چنگال بنياد گرايي بپذيرمبخش هويت اعتقاد 

هدف از اين نوشتار ارائه راه . ها كمك به ايجاد دنيايي متفاوت و بهتر است تبديل شده است، مشاهده، تحليل و نظريه پرداز يكي از راه
  .ها ارزشمند است ي پرسشحل نيست بلكه مطرح ساختن برخ

    
، جامعه، و تحول تاريخي   )۳۱ص(تكنولوژ

در تحليل پيچيدگي اقتصاد، جامعه و فرهنگ نويي كه بواسطه انقالب تکنولوژ در حال پديد آمدن است، سراسر قلمرو فعاليت انساني را در 
سازد، به نحو كه  ز مسير تحوالت تكنولوژيك را مشخص نميجامعه ني. كند جامعه را تعيين نمي( مسير)البته تكنولوژ . بر گرفته است

ا نيمه آگاه از طريق فرهنگ ماد جوامع  انقالب تكنولوژ اطالعات به گونه. ا از تعامالت بستگي دارد نتيجه نهايي به الگو پيچيده
تواند عمدتاً  كند، مي جامعه، تكنولوژ را تعيين نمياگر چه . شكوفا شد ۱۹۶۰ها دهه  ا را رواج داد كه در جنبش ما روحيه آزاد خواهانه

تواند به فرايند شتابان نوساز تكنولوژيكي  از طريق دولت، توسعه آن را متوقف سازد، يا اين كه، باز هم عمدتاً از طريق دخالت دولت، مي
  . دگرگون سازد ها، قدرت نظامي و رفاه اجتماعي را ظرف چند سال دست يازد كه قادر است سرنوشت اقتصاد

تواند چنان  از طرفي دولت مي: گيريم آنچه برا پژوهش ما اهميت دارد دو درسي است كه از تجريه بنيادين وقفه در توسعه تكنولوژيك مي
ا به اش ر به همين دليل، وقتي دولت عالقه  كه تاريخ نشان داده است، نيرويي پيشتاز در نوآور تكنولوژيك باشد؛ از طرف ديگر دقيقاً

تواند در شرايط جديد آن را به پيش برد، مدل دولت ساالر نوآور به دليل سترون شدن انرژ  دهد يا نمي توسعه تكنولوژ از دست مي
، به ركود مي   .انجامد نوآورانه و مستقل اجتماع برا ايجاد و كاربست تكنولوژ

آنچه بايد . م كه هر گونه دخالت دولت اثر منفي بر توسعه تكنولوژ داردگير ايدئولوژيك برسي با اين همه نبايد به سرعت به اين نتيجه
برا درك رابطه ميان تكنولوژ و جامعه به خاطر داشت اين است كه نقش دولت از طريق ايجاد محدوديت، آزاد ساز يا هدايت 

نيروها اجتماعي و فرهنگي غالب در زمان و مكان ها تكنولوژيك عاملي تعيين كننده در كل اين فرايند است، زيرا دولت تجلي  نوآور
تكنولوژ تا حد زياد تجلي توانايي جامعه برا پيشرفت در زمينه كسب مهارت تكنولوژيك از . كند معين است و آنها را سازماندهي مي

  .طريق نهادها جامعه، از جمله دولت است

    

، دولت ساالر اطالعات گرايي، صنعت گرايي، سرمايه   )۴۰ص(دار

  ها توليد ها توسعه و شيوه شيوه

در اين . به بعد بوده است ۱۹۸۰دار از دهه  انقالب تكنولوژ اطالعات ابزار مؤثر در اجرا فرايند بنيادين تجديد ساختار نظام سرمايه
داده است، بدون اين كه اين انقالب  ها آن شكل دار پيشرفته، انقالب تكنولوژيك را از لحاظ توسعه و جلوه روند، منطق و منافع سرمايه

از يكديگر جدا هستند و  - گرايي دار و پيدايش اطالعات تجديد ساختار سرمايه -اين دو فرايند. را به مرتبه نمايندگي اين منافع تنزل دهد
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برا درك ديناميك . دا كنيمتوان تعامل آنها را درك كرد كه به منظور بررسي آنها را به شيوه تحليل از يكديگر ج تنها در صورتي مي
، دولت ساالر سرمايه(ها توليد  اجتماعي، حفظ فاصله تحليلي و ارتباط تجربي بين شيوه صنعت گرايي و (ها توسعه  و شيوه) دار

  .ضرور است) اطالعات گرايي

ها مختلفي تجلي  در پهنه گيتي در شكل ها و نهادها كند كه بسته به تنوع فرهنگ اين كتاب پيدايش ساختار اجتماعي نويني را بررسي مي
اين ساختار اجتماعي نو با پيدايش يك شيوه جديد توسعه، يعني اطالعات گرايي ارتباط دارد كه به لحاظ تاريخي از تجديد . يافته است

  .دار در اواخر قرن بيستم شكل گرفته است ساختار شيوه توليد سرمايه

اند كه ساختار  ا سازمان يافته شود كه جوامع، پيرامون فرايندها انساني ويكرد است چنين فرض ميا كه زيربنا اين ر در ديدگاه نظر
) طبيعت(توليد فعاليتي است كه انسان بر رو ماده . اند كند كه به نحو تاريخي تعيين يافته آنها را روابط توليد، تجربه و قدرت تعيين مي

ستيابي به يك محصول، آن را به چيز مفيد برا خود تبديل كند، بخشي از آن را مصرف كند و دهد تا در آن تصرف كند و با د انجام مي
ها انساني بر رو يكديگر است كه به واسطه تعامل  تجربه، كنش فاعل. مازاد آن را بر حسب اهداف مختلف اجتماعي سرمايه گذار كند

تجربه بر محور جستجو بي پايان . شود حيط اجتماعي و طبيعي آنها تعيين ميها زيست شناختي و فرهنگي، و در ارتباط با م ميان هويت
ها انساني است كه بر مبنا توليد و تجربه، و از طريق استفاده  قدرت، رابطه ميان فاعل. برا ارضا نيازها و اميال انساني استوار است

  .كند ها را بر ديگران تحميل مي انبالقوه يا واقعي از خشونت فيزيكي يا نمادين، اراده برخي از انس

جنسي شكل گرفته است، و قدرت بر مبنا دولت و انحصار  - يابد، ساختار تجربه بر مبنا روابط جنسيتي توليد در روابط طبقاتي سامان مي
دست انسان، و  ماده شامل طبيعت، طبيعت تغيير يافته به دست انسان، طبيعت ساخته. نهادينه خشونت در دستان دولت استوار است

سازند تا از تمايز كالسيك ميان انسان و  هايي كه در طول تاريخ به وقوع پيوسته ما را وادار مي همچنين طبيعت خود انسان است و تالش
طبيعت دست برداريم، زيرا هزاران سال فعاليت انسان محيط طبيعي را به بخشي از جامعه بدل كرده است و بدين ترتيب از نظر ماد و 

  .نمادين ما را به صورت جزئي تفكيك ناپذير از اين محيط در آورده است

در قرن بيستم عمدتاً با دو شيوه . كند شود ويژگي شيوه توليد را تعيين مي اصل ساختار كه مازاد توليد بر اساس آن تصاحب و كنترل مي
توليد كنندگان و ابزار توليد، كاال شدن نيرو كار و    يي مياندر سرمايه دار جدا. سرمايه دار و دولت ساالر: توليد زندگي کرده ايم

اصل بنيادين تصاحب و توزيع مازاد توليد توسط ) مازاد توليد كه به كاال تبديل شد(مالكيت خصوصي ابزار توليد بر مبنا كنترل سرمايه 
، كنترل مازاد توليد در خارج  كرد، در دولت داران را تعيين مي سرمايه يعني در دستان صاحبان قدرت توليد : از حوزه اقتصاد قرار داردساالر

سرمايه دار به سمت حداکثر رساندن سود، يعني افزايش ميزان توليد مازاد که برمبنا کنترل خصوصي ابزار توليد و توزيع به : است
نايي نظامي و ايدئولوژيك دستگاه سياسي برا يعني افزايش توا. دولت ساالر به سو به حداکثر رساندن قدرت. دست آمده گرايش دارد

روابط اجتماعي توليد، و بدين لحاظ . تحميل اهداف خود بر تعداد بيشتر از افراد و گسترش اين نفوذ به اعماق آگاهي آنها گرايش دارد
ارا يك اصل نحوه عمل است كه توسط ها توليد، د هر يك از شيوه. كند شيوه توليد، شيوه تصاحب و استفاده از مازاد توليد را تعيين مي

، يعني به حداكثر رساندن برونداد : گيرند شود و فرايندها تكنولوژيك پيرامون آن شكل مي ساختار تعيين مي صنعت گرايي به رشد اقتصاد
، يعني انباشت دانش و سطوح پيچيده   . تر پردازش اطالعات گرايش دارد؛ اطالعات گرايي به توسعه تكنولوژ

    

  )۴۵ص(دار طالعات گرايي و پرسترويكا سرمايها

ها توليد  دهند اهميت دارد، ارتباط واقعي ميان شيوه ها اجتماعي كه حيات جامعه را تشكيل مي چيز كه واقعاً از لحاظ فرايندها و شكل
، شكل و مسير آن را تعيين، و بخشد مؤثرترين عامل تاريخي كه پارادايم تكنولوژ اطالعات را شتاب مي. ها توسعه است و شيوه
آغاز شد و باعث شد تا بتوانيم  ۱۹۸۰دار است كه از دهه  كند، فرايند تجديد ساختار سرمايه ها اجتماعي وابسته به آن را ايجاد مي شكل
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آور تكنولوژيك و برا تضمين سرعت و كارايي تجديد ساختار، نو. دار اطالعاتي بناميم اقتصاد جديد را سرمايه -نظام تكنولوژيك
  .پذير و سازگار تأكيد داشت كامالً حياتي بود دگرگوني سازماني كه بر انعطاف

دار و گسترش اطالعات گرايي  دار ارتباط دارد، در حالي كه تجديد ساختار سرمايه بنابراين اطالعات گرايي با گسترش و بازساز سرمايه
ودند، جوامع مختلف بر اساس ويژگي تاريخ، فرهنگ و نهادها خود نسبت به اين فرايند در مقياس جهاني فرايندهايي جدايي ناپذير ب

ها  رسد نام بردن از يك جامعه اطالعاتي به معنا همگوني جهاني شكل بنابراين به نظر مي. ها متفاوتي داشتند واكنش -ها كنش
با وجود اين، جوامع . ادعايي از نظر تجربي و نظر قابل دفاع نيستمسلماً چنين . ها نظام نوين چندان مناسب نباشد اجتماعي همه بخش

از طرف ديگر، بايد بر ): بر خالف جوامع صنعتي كه برخي از آنها دولت ساالر هستند(دار هستند  اطالعاتي در شكل كنوني خود، سرمايه
اند و بسيار از  دار و اطالعات گرايي تأثير پذيرفته ههمه جوامع از سرماي. تنوع فرهنگي و نهاد جوامع متكي به اطالعات تأكيد كنيم

البته اين جوامع از نظر نوع و شرايط با يكديگر تفاوت دارند و هر يك دارا تجليات . شوند جوامع از هم اكنون اطالعاتي محسوب مي
  .نهاد ويژه هستند -فرهنگي

    

  )۴۸ص(فرد در جامعه اطالعاتي

ارتباطات كامپيوتر . دهند از ابزارها به يكديگر پيوند مي) برساخته(ها جهاني  قصي نقاط عالم را در شبكهها نوين اطالعات، ا تكنولوژ
ها تاريخي جوامع اطالعاتي، اهميت هويت به  رسد نخستين گام به نظر مي. ا از جوامع مجاز را به وجود آورده است مجموعه گسترده

منظور من از هويت، فرايند است كه يك كنشگر اجتماعي به . است  ز اين جوامع بدل ساختهعنوان اصل سازمان دهنده را به وجه بار
ا خصائص فرهنگي، و بدون اشاره به ساير ساختارها اجتماعي،  شناسد و عمدتاً بر مبنا يك خصيصه يا مجموعه وسيله آن خود را مي

ها ديگر است و نه به معنا ناتواني  نه به معنا ناتواني در ايجاد ارتباط با هويتاحراز هويت الزاماً . سازد را مي) و جهان معنايي خود(معنا 
 - كند كه در جامعه فرا نهد و چنين استدالل مي آلن تورن پا را از اين نيز فراتر مي  . برا در بر گرفتن كل جامعه در چارچوب چنين هويتي

، خدمات فرهنگي  جايگاه اصلي را در توليد به خود اختصاص داده است، دفاع از شخصيت و صنعتي كه در آن به جا كاالها ماد
  . شود ها و بازار است كه جايگزين ايده مبارزه طبقاتي مي فرهنگ فاعل اجتماعي در برابر منطق دستگاه

    

  انقالب تكنولوژ اطالعات

  کدام انقالب؟

نولوژ ، استفاده از دانش علمي است برا تعيين روش ها انجام امور به تک: من نيز با اين برداشت هارو بروکس و دانيل بل موافقم که
، مجموعه  همگرا تکنولوژ ها در ميکروالکترونيک، کاربرد کامپيوتر، مخابرات. شيوه ا تکرار شونده را ... من نيز مانند هرکس ديگر

ف برخي صاحبنظران، مهندسي ژنتيک و مجموعه  درحال افزون بر اين، خال. در زمره  تکنولوژ ها اطالعات به شمار مي آورم
  )۵۹ص.(گسترش پيشرفت ها و کاربردها آن را نيز متعلق به قلمرو تکنولوژ ها اطالعات مي دانم

  .ما در جهاني زندگي مي کنيم که به تعبير نيکوالس نگروپونته، ديجيتال شده است
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با ويژگي فراگير يعني با نفوذ در همه  قلمروها فعاليت انساني ، نه به عنوان  -...صنعتي، تکنولوژ اطالعات -همه  اين انقالب ها
به بيان ديگر اين انقالب ها . يک منبع تاثير بيروني بلکه به مثابه تاروپود که چنين فعاليتي در آن تنيده شده است، مشخص مي شوند

  .معطوف به فرايند هستند

  )۶۰ص.(تجربه مي کنيم، به تکنولوژ ها پردازش اطالعات و ارتباطات اشاره دارد -اطالعات - نيهسته دگرگوني که ما در انقالب کنو

    

  درس هايي از انقالب صنعتي

  :تاريخ نگاران نشان داده اند که دست کم دو انقالب صنعتي وجود داشته است

و جايگزيني ماشين ... انند ماشين بخار، نخ ريسيانقالب اول در ثلث آخر قرن هجدهم آغاز شد که مشخصه  آن تکنولوژ ها جديد م
  .بود

و گسترش تلگراف و تلفن از ... انقالب دوم تقريباً صدسال بعد رو داد که اختراع برق، موتورها درون سوز، ريخته گر کارامد فوالد
  )۶۴- ۶۳.(مشخصات آن است

دومين . در سراسر اروپا و روح اکتشاف عصر رنسانس جستجوکرد مبدا انقالب اول بريتانيا بود، گرچه ريشه ها فکر آن را مي توان
صحنه  تحوالت  –انقالب صنعتي که اتکا بيشتر بر دانش علمي جديد داشت، مرکز ثقل خود را به آلمان و اياالت متحده  آمريکا 

  )۶۵ص.(انتقال داد -عمده در شيمي، برق و تلفن

ا علمي استوار نبود، به استفاده  گسترده از اطالعات و کاربرد و گسترش دانش پيشين اتکا اولين انقالب صنعتي با اين که بر شالوده 
نقش تعيين کننده  علم در پرورش نوآور بود و ويژگي بارز انقالب  ۱۸۵۰داشت و ويژگي دومين انقالب صنعتي، پس از دهه  

انتقال اطالعات در  –دانش و اطالعات در توليد دانش و وسايل پردازش تکنولوژيکي کنوني نه محوريت دانش و اطالعات، بلکه کاربرد اين 
  )۶۱ص.(يک چرخه  بازخورد فزاينده ميان نوآور و کاربردها نوآور است

اين دقيقاً يکي از بحث ها : مسلماً مناطق بزرگي از جهان و بخش ها بزرگي از جمعيت بيرون از سيستم تکنولوژ جديد قرار گرفته اند
زمانبند متفاوت . افزون بر اين سرعت انتشار تکنولوژ گزينشي است، هم به لحاظ اجتماعي و هم به لحاظ کارکرد. لي اين کتاب استاص

  )۶۳.(برا دسترسي مردم، کشورها و مناطق به قدرت تکنولوژ منبع اصلي نابرابر در جامعه  ماست

رخ دادند و هريک با ديگر ارتباط متقابل داشت و به طور فزاينده ا يکديگر را در واقع پيشرفت ها تکنولوژيک به صورت دسته جمعي 
شرايط تعيين کننده  چنين مجموعه ا هرچه باشد، درس اصلي که بايد گرفت اين است که نوآور تکنولوژيک . تقويت مي کردند

  )۶۶ص.(منفک از ساير امور رخ نمي دهد

اگر چه هر دو انقالب گستره : به گمان من به اين بررسي مربوط است، درسي بحث برانگيز استدرس آخر و مهم انقالب ها صنعتي، که 
 کاملي از تکنولوژ ها جديد به ارمغان آوردند که در عمل يک سيستم صنعتي را در مراحل پياپي شکل داد و دگرگون ساخت ما در 

  )۶۷ص.( قرار داشتکانون اين انقالب ها نواور بنيادين در توليد و توزيع انرژ
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 -يعني نيرو الزم برا توليد، توزيع و انتقال –به اين ترتيب اين دو انقالب صنعتي با کار رو فرايند که کانون همه  فرايندها بود 
ث تقويت منابع انرژ ارزان، قابل دسترس و متحرک باع. در سرتاسر سيستم اقتصاد گسترش يافت و در تمام تاروپود اجتماعي رخنه کرد

  )۶۸ص.(و افزايش نيرو بدن انسان شد و مبنايي ماد برا استمرار تاريخي حرکتي مشابه به سو گسترش ذهن انسان پديد آورد

    

  توالي تاريخي انقالب تكنولوژ اطالعات

ين زمان نوشتن اين كتاب و با توجه به شتاب گرفتن روند اين تاريخ هر گونه شرحي از اين دست بي درنگ كهنه خواهد شد، به طور كه ب
ها به رغم ثبات قيمت  بر طبق قانون مور كه مقبوليتي همگاني دارد، قدرت ريزتراشه) فرض كنيم هجده ماه(خوانيد  وقتي كه شما آن را مي

  .دو برابر خواهد شد

    

  الکترونيک و اطالعات: مهندسي خرد، تحوالت کالن

مهم تکنولوژ دوباره رديابي کنيم که گرچه ارتباط نزديکي با يکديگر داشتند، تاريخ اجازه بدهيد مراحل نوآور را در سه عرصه  
  )۶۹ص.(مخابرات) ميکروالکترونيک، سوم) کامپيوتر، دوم) اول: تکنولوژ ها مبتني بر الکترونيک را به وجود آوردند

قدرت تراشه ها را مي توان بر اساس سه . اشه مي گويندوسايل پردازش را نيمه رسانا مي ناميم که مردم عموماً به آنها تر) توضيح اول
؛ ظرفيت حافظه  آنها که برحسب بايت .ظرفيت يکپارچگي آنها که مشخصه  آن کمترين عرض در تراشه است: ويژگي ارزيابي کرد

  )۷۱ص.(محاسبه مي شود؛ سرعت ميکروپروسسور که برحسب مگاهرتز محاسبه مي شود

به ذهن ها خطور کرده بود، اما کامپيوتر برا نخستين بار  -مادر همه  تکنولوژ ها -مان جنگ جهاني دومطرح ساخت کامپيوترها از ز
پا ساخته شده بود،  ۹اولين کامپيوتر الکترونيک سي تُن وزن داشت، رو مادول ها فلز به بلند ... در فيالدلفيا ساخته شد ۱۹۴۶در 
وقتي دستگاه روشن مي شد، مصرف . و فضايي به اندازه  يک سالن ورزش اشغال مي کرد هزار المپ خال داشت ۱۸هزا مقاومت،  ۷۰

  )۷۲ص.(برق آن به حد زياد بود که چراغ ها برق در فيالدلفيا سوسو مي زد

با  ۱۹۷۱در پيدايش ميکروپروسسور . ميکروالکترونيک اين وضعيت را تماماًَ دگرگون ساخت و انقالبي درون انقالب برپاکرد) توضيح دوم
  )۷۳ص.(توانايي قرار دادن کامپيوتر رو يک تراشه، جهان الکترونيک و در واقع خود جهان را زيرورو کرد

امکان  ۱۹۷۰توانايي شبکه ساز تنها به دليل پيشرفت ها عمده در تکنولوژ مخابرات و شبکه ساز کامپيوتر در دهه  ) توضيح سوم
نه تغييرات تنها به واسطه  وسايل جديد ميکروالکترونيک و افزايش ظرفيت کامپيوترها ممکن شد که اما در عين حال اين گو. پذير گشت

سوئيچ ها و مسيرهايابي ها (مخابرات نيز توسط ترکيب تکنولوژ گره . مثال بارز روابط هميار در انقالب تکنولوژ اطالعات است
  )۷۵ص.(دستخوش انقالب شد )تکنولوژ ها انتقال(و پيوندها جديد ) الکترونيک

، آثار تکنولوژ ها اطالعاتي مربوطه را تشديد مي کند   )۷۶ص.(هر پيشرفت سريع در يک رشته خاص تکنولوژ
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  ۱۹۷۰نقطه عطف تکنولوژيک در دهه  

  )۷۶ص.(فراهم شد ۱۹۷۰درآن کامالً غرق شده ايم در دهه   ۱۹۹۰سيستم تکنولوژيک که در دهه  

اختراع شد و اولين محصول تجار  ۱۹۷۵ميکروکامپيوتر در .اختراع شد ۱۹۷۱ابزار اصلي گسترش ميکروالکترونيک، در ميکروپروسسور ، 
. تقريباً در همان تاريخي که مايکروسافت شروع به توليد سيستم ها عامل کرد. به بازار عرضه شد ۱۹۷۷، در آوريل ۲موفق آن ، أپل

انس طرح ها پژوهشي پيشرفته  وزارت دفاع آمريکا يک شبکه  ارتباطي الکترونيک جديد و ، آژ۱۹۶۹سرانجام مهم تر از همه، در 
مي توانيم بي اغراق بگوييم که انقالب تکنولوژ اطالعات . رشد کرد و به اينترنت امروز تبديل شد ۷۰انقالبي به وجود آورد که در دهه 
ه اگر پيدايش و رواج مهندسي ژنتيک به طور مواز و تقريباً در همان زمان و متولد شد، به ويژ ۱۹۷۰به عنوان يک انقالب در دهه  

  )۷۷ص.(مکان را به آن اضافه کنيم

    

  تکنولوژ ها حيات

، عامل پيوند و ترکيب ژن ها، که شالوده  تکنولوژيک مهندسي ژنتيک است، کاربرد دانش  DNAبود که  ۱۹۷۰در اوايل دهه  
  .انباشتي را ممکن ساخت

ِ دانشمندان جسور با تاکيد تعيين    کوشش ها علمي  ،۱۹۹۰و در دهه   ۸۰ر اواخر دهه د عمده و نسل جديد از تکاپوگران اقتصاد
که دانشگاه هاروارد رسماً يک موش  ۱۹۸۸مشابه ساز ژنتيک در . حياتي دوباره بخشيدند... کننده بر مهندسي ژنتيک ، به بيوتکنولوژ

مهندسي ژنتيک را به ثبت رساند و به اين ترتيب حق انحصار آفرينش حيات را از چنگ خدا و طبيعت به درآورد، وارد توليد شده به روش 
  )۷۹ص.(مرحله ا جديد شد

اين امر نشان . تجار مي تواند بگيرد صرفاً نمونه  ديگر از آزمند بشر نيست -اطالعاتي و –درسي که جامعه شناس از اين نبردها 
در مقايسه با  ۱۹۹۰-۱۹۷۰به دليل ويژگي علمي و اجتماعي ؛ توسعه  آن در . ت شتابنده  گسترش و تعميق انقالب ژنتيک دارداز سرع

بازارها آزاد و توانايي ها آموزشي و  ۱۹۹۰اما در دهه . پيشرفتي که در همين دوره در الکترونيک شاهد بوديم، آهنگي آهسته تر داشت
همه  داليل به رشد انفجار کاربردها آن در پايان . ر جهان ، انقالب بيوتکنولوژيک راشتاب بخشيده استپژوهشي بيشتر در سراس

  )۸۱ص.(هزاره اشاره دارد

    

  بافت اجتماعي و پويه شناسي تحول تکنولوژيک

دو دهه  قبل و تحت تاثير عوامل در آمريکا به طور عمده در کاليفرنيا، و بر اساس تحوالت  ۷۰اولين انقالب تکنولوژ اطالعات در دهه 
بيشتر انگيزه ا : اما اين انقالب از دل هيچ گونه نياز از پيش تعيين شده بيرون نيامد. مختلف نهاد ، اقتصاد و فرهنگي متمرکز شد

  )۸۲ص.(تکنولوژيک داشت تا علتي اجتماعي

لد بررسي کنم، نمي توان بدون شناخت ارتباط بين اين دو پيدايش جامعه  شبکه ا را که سعي خواهم کرد در فصل ها بعد اين مج
توسعه  تکنولوژ ها جديد اطالعاتي و تالش جامعه  کهن برا تجهيز مجدد خود با استفاده از : گرايش نسبتاً مستقل درک کرد

  .قدرت تکنولوژ به منظور خدمت به تکنولژ قدرت
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يخي و مکاني به مجموعه شرايط بسيار خاصي بستگي داشت که ويژگي ها آن تکامل انقالب تکنولوژ اطالعات از لحاظ فرهنگي، تار
  )۸۳ص.(آتي اين انقالب را تضمين مي کرد

    

  مدل ها، کنشگران و پايگاه ها انقالب تکنولوژ اطالعات

و گسترش )... ۸۳ص.(ه ا کاليفرنيايياگر اولين انقالب صنعتي بريتانيايي بود، اولين انقالب تکنولوژ اطالعات هم آمريکايي بود، با صبغ
آن سهمي در شکل گير محيط نوآور داشت که در آن اکتشاف و کاربردها با يکديگر ارتباط متقاب داشته ودر يک فرايند مکرر آزمون و 

موسسات آموزش عالي، خطا و يادگير از طريق خلق و ابداع مورد آزمايش قرار مي گرفتند، اين محيط ها نيازمند تمرکز مراکز پژوهشي، 
شرکت ها توليد کننده  تکنولوژ پيشرفته، شبکه فروشندگان کاالها و خدمات جانبي و شبکه ها تجار سرمايه ها مخاطره آميز 

، پويه شناسي ۷۰وقتي که محيطي موقعيت خود را تثبيت مي کند، مثل دره  سيليکن در دهه . برا تامين مالي شرکت ها نوپا بود
اما آيا اين الگو اجتماعي، )... ۸۷ص.(خود را ايجاد کرده و دانش، سرمايه گذار ها و استعدادها را از سراسر جهان جذب مي کندخاص 

نقش حياتي محيط ها نوآور  -کاستلز و پيترهال –نتيجه گير ما ... فرهنگي و مکاني نوآور را مي توان به سراسر جهان تعميم داد؟
فني، نهادها، شرکت ها و نيرو کار، کوره ها -مجموعه  دانش علمي.تکنولوژ اطالعات را تاييد مي کند در توسعه  انقالب

  .تکنولوژ در عصر اطالعات هستند

جالب ترين کشف ما اين استکه بزرگترين مناطق کالن شهر قديمي جهان صنعتي، مهم ترين مراکز نوآور و توليد در تکنولوژ 
در اروپا، جنوب پاريس، بزرگترين تجمع توليد و پژوهش تکنولوژ پيشرفته را تشکيل مي دهد . از اياالت متحده هستنداطالعات در بيرون 

و از لحاظ تاريخي ادامه کارخانه ها مهمات ساز است که از قرن . لندن، هنوز هم پايگاه برتر الکترونيک در بريتانياست M4و بزرگراه 
  )۸۸ص.(ار مي کنندنوزدهم برا دستگاه سلطنت ک

درواقع نوآور تکنولوژيک عمدتاً معطوف به بازار بوده است و مبتکران ، که هنوز هم غالباً در استخدام شرکت ها بزرگ هستند، به ويژه 
ن نوآور اين مساله باعث شتاب گرفت. در ژاپن و اروپا به تاسيس شرکت ها خود در آمريکا و به طور روزافزون در اروپا ادامه مي دهند

  )۹۱ص.(تکنولوژيک و انتشار سريع آن مي شود

در حقيقت از طريق اين فصل مشترک ميان برنامه ها کالن پژوهشي و بازارها بزرگ به وجودآمده توسط دولت از سويي ، و نوآور 
است که تکنولوژ  ها غيرمتمرکز که محرک آن يک فرهنگ خالقيت تکنولوژيک و سرمشق ها موفقيت سريع شخصي از سو ديگر

  )۹۲ص.(ها جديد اطالعات شکوفا شدند

    

  پارادايم تکنولوژ اطالعات

  .اولين ويژگي پارادايم جديد اين است که اطالعات، ماده  خام آن است

  .دومين ويژگي اشاره دارد به فراگيربودن تاثيرات تکنولوژ ها جديد

  .روابطي اشاره دارد که از اين تکنولوژ ها جديد اطالعات استفاده مي کنند سومين ويژگي به منطق شبکه ساز هر سيستم يا مجموعه

  .چهارمين ويژگي به ويژگي خود شبکه ساز مربوط مي شود و آن اين است که پارادايم تکنولوژ اطالعات به انعطاف پذير متکي است
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ر درون يک سيستم بسيار منسجم است که در آن ويژگي پنجم اين انقالب تکنولوژ همگريي فزاينده  تکنولوژ ها خاص د
  ) ۹۴- ۹۲صص. (مسيرها تکنولوژيک قديمي و جداگانه غيرقابل تشخيص مي شوند

 بنابراين ، چنين مي نمايد که بعد اجتماعي انقالب تکنولوژ اطالعات ملزم به پيرو از قانون مربوط به رابطه  ميان تکنولوژ و جامعه
» .قانون اول کرازنبرگ اين است که تکنولوژ نه خوب است ، نه بد، خنثي هم نيست«:ن کرازنبرگ پيشنهادکردباشد که چند پيش ملوي

  (۹۶ص.(در حقيقت نيرويي است، شايد بيش از هميشه در چارچوب پارادايم تکنولوژ کنوني که به کانون حيات و ذهن رخنه مي کند

  
  اقتصاد اطالعاتي و روند جهاني شدن

  مقدمه  

برا شناسايي ويژگي ها بارز بنيادين آن و تاکيد بردرهم تنيدگي . دردو دهه  گذشته اقتصاد جديد در مقياس جهاني پديدار شده است
اين اقتصاد، اطالعاتي و جهاني است، ازين لحاظ که در شرايط تاريخي جديد ، ... جهاني مي نامماين ويژگي ها، اين اقتصاد را اطالعاتي و 

در يک شبکه  جهاني ارتباط متقابل است که بهره ور ايجاد مي شود و رقابت صورت مي گيرد و اين اقتصاد به اين دليل که انقالب 
  )۱۰۲ص.(ا فراهم مي آوردتکنولوژ اطالعات شالوده  ماد و اجتناب ناپذير آن ر

    

، توان رقابت و اقتصاد اطالعاتي   بهره ور

با افزايش حاصل برونداد به ازا هر واحد درونداد در طول زمان بود که انسان نهايتاً بر قوا . بهره ور محرک پيشرفت اقتصاد است
، سنگ بنا شگفت . طبيعت فايق آمد و در اين فرايند خود را به عنوان يک فرهنگ شکل داد نيست که بحث درباره  منابع بهره ور

اقتصاد سياسي کالسيک از فيزيوکرات ها تا مارکس، به ميانجي گر ريکاردو است و در صف مقدم آن جريان رو به افول نظريه  
  )۱۰۳ص.(اقتصاد قرار دارد که هنوز هم دغدغه  آن اقتصاد واقعي است

    

  اقتصاد اطالعاتي است؟آيا بهره ور متکي به دانش، خاص 

برا گشودن بازارها جديد که در شبکه ها جهاني بخش ها ارزشمند بازار هر کشور را به هم وصل مي کند، شرکت ها به ظرفيت 
ل آزاد ساز بازار و تکنولوژ ها جديد اطالعاتي در تعام.ها بسيار پيشرفته  ارتباطي و سرمايه به قابليت تحرک فراوان نياز داشت

، همان کنشگران عرصه  . نزديک با يکديگر، چنين شرايطي را فراهم کردند اولين و مستقيم ترين نفع برندگان از چنين تجديد ساختار
، يعني شرکت ها توليدکننده  تکنولوژ پيشرفته و موسسات مالي بودند-دگرگوني فني   .اقتصاد

، که به واسطه  تکنولوژ ها جديد اطالعاتي امکان پذير شده بود، تاثير ۱۹۸۰يکپارچگي جهاني بازارها مالي از ابتدا دهه  
، سرمايه گذار ها عظيم تکنولوژ در ۱۹۸۰در سراسر دهه ...شگرف بر جدايي فزاينده  جريان سرمايه از اقتصادها ملي گذاشت

  )۱۲۰ص.(اني شدن سرمايه را ممکن ساختاطالعات انجام شد که دو جنبش همزمان آزادساز بازار و جه-زيرساخت مخابرات
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به اين طريق بود که جستجو سودآور شرکتها و بسيج کشور برا باالبردن توان رقابت، ترتيبات متفاوتي در معادله جديد تاريخي ميان 
شايد بارزترين و مهمترين در اين روند، آنها يک اقتصاد نوين جهاني به وجود آورده و شکل دادند که . تکنولوژ و بهره ور ايجاد کرد

  )۱۲۳ص.(ويژگي سرمايه دار اطالعاتي باشد

پس در پاسخ به عنوان سوال مي توان گفت که بله، ميان سرمايه، بهره ور و اطالعات رابطه  متقابل و خاص وجود دارد که از  -
  -.عامالن آن شرکتها عظيم جهاني را مي توان برشمرد

    

  ور و سودآور ، بهرهدار اطالعات گرايي و سرمايه

، در بلند مدت بهره ور منبع ثروت ملت ، از جمله تكنولوژ نهاد و مديريتي، مهمترين عامل ايجاد بهره آر اما . ور هاست و تكنولوژ
، بهره ك نيز في نفسه سرمايه گذار در تكنولوژ صرفاً به دليل نوآور تكنولوژي. ور في نفسه هدف نيست از ديدگاه كارگزاران اقتصاد

ها و  ها شركت بايست بر محور روابط ميان تغييرات فني، توانايي دستور كار جديد برا نظريه پرداز رسمي درباره رشد مي. هدف نيست
سودآور و توان رقابت عوامل واقعي تعيين كننده . ها عوامل واقعي رشد اقتصاد هستند ها و ملت شركت. نهادها ملي استوار باشد

، چنان كه در باال گفتيم، همزمان تاريخ تولد احتمالي انقالب تكنولوژ اطالعات و ۱۹۷۰دهه . ور هستند آور تكنولوژيك و رشد بهرهنو
ها تمامي كشورها با اتخاذ راهبردها جديد در برابر كاهش واقعي يا احتمالي سودآور  شركت. دار بود نقطه عطفي در تكامل سرمايه

  . دندواكنش نشان دا

ها نفت نبود، بلكه ناتواني بخش دولتي در گسترش بازارها و در نتيجه اشتغال درآمدزا بود، بي آن  ، شوك قيمت۱۹۷۰بحران واقعي دهه 
سرمايه گذار مستقيم . كه ماليات بر سرمايه را افزايش داده و يا از طريق عرضه پول اضافي و ديون عمومي بر موج تورم سوار شود

بر طبق گزارش سرمايه گذار جهاني آنكتاد، . بررسي مناطق مختلف جهان در جستجو شرايط توليد بهتر و نفوذ در بازار بودخارجي، با 
ميزان سرمايه . افزايش يافت ۱۹۸۶- ۹۰درصد در  ۲۴و نرخ رشد حيرت آور ساالنه  ۱۹۸۱-۵درصد در    ۴اين سرمايه گذار با نرخ ساالنه 

تريليون  ۵/۵هزار شركت مادر، حدود  ۳۷هزار شركت وابسته به  ۱۷۰بيش از . تريليون دالر رسيد ۲به  ۱۹۹۲گذار مستقيم خارجي در 
تريليون دالر مجموع صادرات جهاني و خدمات  ۴توان در مقايسه با  اين رقم را مي. را به خود اختصاص دادند ۱۹۹۰دالر از فروش جهان در 

  .مورد توجه قرار داد ۱۹۹۲غير عامل در 

ها  ها به ظرفيت كند، شركت ها ارزشمند بازار هر كشور را به هم وصل مي ا جهاني بخش را گشودن بازارها جديد كه در شبكهب
ها جديد اطالعاتي در تعامل نزديك با  آزاد ساز بازار و تكنولوژ. بسيار پيشرفته ارتباطي و سرمايه به قابليت تحرك فراوان نياز داشت

، همان كنشگران عرصه دگرگوني  اولين و مستقيم. شرايطي را فراهم كردنديكديگر، چنين  ترين نفع برندگان از چنين تجديد ساختار
، يعني شركت -فني يكپارچگي جهاني بازارها مالي از ابتدا دهه . ها توليد كننده تكنولوژ پيشرفته و موسسات مالي بودند اقتصاد

پذير شده بود، تأثير شگرف بر جدايي فزاينده جريان سرمايه از اقتصادها ملي  جديد اطالعاتي امكانها  ، كه به واسطه تكنولوژ۱۹۸۰
دار با گسترش قلمرو جهاني خود، يكپارچه كردن بازارها و به حداكثر رساندن مزايا  ها سرمايه داران و شركت سرمايه، سرمايه. گذاشت

اند و در حال حاضر پيش  به ميزان زياد افزايش داده ۱۹۹۰ه گذشته و به ويژه در دهه نسبي محل، در مجموع سودآور خود را در ده
  .اند دار به آن وابسته است، فراهم كرده نيازها سرمايه گذار را كه اقتصاد سرمايه

، سرمايه ۱۹۸۰سراسر دهه  در. ور را توضيح دهد دار ممكن است تا حد پيشرفت نامنظم بهره تغييرات عمده سهام و سرمايه در سرمايه
اطالعات انجام شد كه دو جنبش همزمان آزاد ساز بازار و جهاني شدن سرمايه را  -گذار عظيم تكنولوژ در زير ساخت مخابرات

ات، مانند ميكروالكترونيك، ميكروكامپيوتر، مخابر(ها و صنايعي كه مستقيماً از اين تحول بنيادين تأثير پذيرفتند  شركت. ممكن ساخت
دار جديد، پويا و  ها سرمايه پيرامون اين هسته اصلي از شركت. ور و سودآور را تجربه كردند افزايش ناگهاني بهره) مؤسسات مالي
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به اين . ها و صنايع يا به سيستم تكنولوژ جديد پيوستند و يا از سيستم خارج شدند ها متوالي شركت ها وابسته، اليه جهاني و شبكه
ها متضاد رشد انفجار  ور در اقتصادها ملي به طور كلي در نظر گرفته شود، ممكن است بر گرايش اگر حركت آهسته بهرهترتيب، 

  .ور پايين سرپوش بگذارد ها خدماتي دارا بهره ها قديمي و استمرار فعاليت ور در صنايع پيشرو، زوال شركت بهره

كوشند اين اصل  المللي مي به دنيا خيال تعلق دارد، كارگزاران سياسي فعال در اقتصاد بين  »و عادالنهشرايط بازار آزاد «طبيعتاً، از آنجا كه 
در اينجا بر موقعيت نسبي . شوند به حداكثر برساند هايي را كه در حوزه نفوذ آنان واقع مي را به روشي تفسير كنند كه امتياز رقابتي شركت

بنابراين رقابت كردن به معنا تقويت . شود ها تأكيد مي ها به عنوان نيرو عمده مشروعيت دولتاقتصادها ملي در مقابل ديگر كشور
بايست  موقعيت نسبي به منظور دستيابي به قدرت چانه زني بيشتر در روند ضرور مذاكرات است كه در آن همه واحدها سياسي مي

ها هنگام  كند، زيرا شركت ور كمك مي د جهاني شدن نيز خود به رشد بهرهرون. راهبردها خود را در نظامي به هم وابسته تنظيم كنند
بايد عملكردشان را  رويا رويي با رقابت شديدتر از اطراف و اكناف جهان يا هنگام رقابت برا به دست آوردن سهم در بازار بين المللي مي

  .بهبود بخشند

    

  سياسي کردن مجدد سرمايه دار اطالعاتي

با ادغام کشورها در يک اقتصاد جهاني منافع سياسي خاص دولت در . ديگر در اقتصاد قديم و جديد وجود دارد به نام دولتعنصر حياتي 
دولت ها . هر کشور، مستقيماً با سرنوشت رقابت اقتصاد شرکت ها ملي يا شرکتهايي که در قلمرو آن کشور قرار دارند، پيوند مي خورد

.... از رقابت اقتصاد شرکت ها کشور متبوع خود به عنوان ابزار دستيابي به منافع ملي استفاده مي کنند در برهه ها کليد توسعه،
دولت ها جديد توسعه . شکل جديد دخالت دولت در اقتصاد، توان رقابت، بهره ور و تکنولوژ را در راهبرد آشکار به هم پيوند مي زند

هايشان و در زيرساخت توليد به عنوان روشي برا تقويت بهره ور و کمک به شرکت هايشان گرا از توسعه تکنولوژ در صنايع کشور
  )۱۲۳ص.(جهت رقابت در بازار جهاني حمايت مي کنند

، دولت ها سراسر جهان درگير آزادساز بازار و خصوصي ساز شرکت ها دولتي، به ويژه در ۱۹۸۰از سو ديگراز نيمه  دهه  
، مخابرات، رسانه ها و مالي شده اند بخش ها راهبرد   )۱۲۴ص.(سودآور مانند انرژ

شايد تاکيد بر نقش اقتصاد دولت ها در عصر آزادساز قدرت، شگفت باشد اما دقيقاً به دليل وابستگي متقابل و باز بودن اقتصاد بين 
  )۱۲۴ص.(د اشان مشارکت کنندالمللي است که دولت ها بايد در پيشبرد راهبردها توسعه از جانب موکالن اقتصا

افزايش رقابت در بازار در مقياس جهاني تحت شرايط تجارت ارشاد . اقتصاد اطالعاتي جهاني در واقع اقتصاد بسيار سياست زده است
ف قرار تحول تکنولوژيک سريع، خالقيت تکاپوگران اقتصاد با راهبردها حساب شده  دولت در حمايت از تحقيقات و هد. رخ مي دهد

کشورهايي که قرباني ايدئولوژ خود مي شوند، شاهدند که موقعيت تکنولوژيک و اقتصاد آنها در مقايسه . دادن تکنولوژ ترکيب مي کند
اقتصاد و انقالب تکنولوژيک -بنابراين اقتصاد جديد مبتني بر تجديد ساختار اجتماعي. با ديگران به سرعت سير قهقرايي طي ميکند

  )۱۲۵ص.(اساس روندها سياسي که در درون و توسط دولت به کار گرفته ميشود، شکل داده مي شودتاحد بر 
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  تشخص تاريخي اطالعات گرايي

ها  دهد كه چرا داده اين پيچيدگي توضيح مي. شود تصوير پيچيده در ارتباط با روند توسعه تاريخي اقتصاد نوين اطالعاتي پديدار مي
و اقتصاد اطالعاتي . واند مستقيماً گستره و سرعت دگرگوني اقتصاد تحت تأثير تحول تكنولوژيك را نشان دهدت آمار بسيار كلي نمي

در . ور با يكديگر تفاوت دارند اقتصاد متمايز از اقتصاد صنعتي است، اما نه به اين دليل كه از لحاظ منابع رشد بهره -يك نظام اجتماعي
عات عناصر بسيار مهم رشد اقتصاد هستند كه نمود آن را در تاريخ صنعت شيمي متكي به علم يا هر دو مورد، دانش و پردازش اطال

ور نهفته در اقتصاد صنعتي بالغ به دليل  وجه تمايز آنها، درك نهايي توان بهره. توان ديد انقالب مديريتي كه به فورديسم منجر شده مي
الگو جديد تكنولوژ نخست دامنه و پويه شناسي اقتصاد . ها اطالعاتي است لوژگذار به يك پارادايم تكنولوژيك مبتني بر تكنو

واردان پديد  صنعتي را تغيير داد و اقتصاد جهاني به وجود آورد و موج جديد از رقابت بين كارگزاران اقتصاد و نيز بين آنها و خيل تازه
  .آورد

مبتني بر اطالعات، چرا كه در اشاعه و اجرا پارادايم جديد تكنولوژ خصوصيات به همين دليل، اين اقتصاد اطالعاتي است و نه فقط 
بايست مورد توجه قرار داد، زيرا اقتصاد صنعتي صرفاً به استفاده از منابع جديد انرژ برا توليد  نهاد كل نظام اجتماعي را مي -فرهنگي

بنابراين در حالي كه . ژگي آن تقسيم كار جديد اجتماعي و فني استمتكي نيست بلكه به ظهور فرهنگ صنعتي نيز وابسته است كه وي
بايد يا  به بيان ديگر، اقتصاد صنعتي مي. جهاني از اقتصاد صنعتي متمايز است، با منطق آن در تعارض نيست - اقتصاد نوين اطالعاتي

اش  صنعتي اتحاد شورو است، به دليل ناتواني ساختار نمونه آن، فروپاشي جامعه بسيار. اطالعاتي و جهاني شود و يا رخت از ميان بربندد
شود به  بحث ديگر در تأييد اين تفسير مربوط مي. المللي برا گذار به پارادايم اطالعاتي و دنبال كردن رشد در انزوا نسبي از اقتصاد بين

تصاد برا پيوستن به فرايندها اطالعاتي و رقابت روند مسيرها توسعه در جهان سوم كه، دليل توانايي متفاوت كشورها و كارگزاران اق
بنابراين، گذار از . »جهان سوم«شوند و اين امر در واقع نقطه پاياني است بر مفهوم  ا از يكديگر دور مي در اقتصاد جهاني به طور فزاينده

. اقتصاد صنعتي و ظهور اقتصاد خدمات دانستتوان معادل تاريخي گذار از اقتصاد كشاورز به  صنعت گرايي به اطالعات گرايي را نمي
هايي نيست كه انسان در آن دخالت دارد، بلكه توانايي تكنولوژيك انسان برا استفاده از آن چيز  آنچه دگرگون شده است نوع فعاليت

  .زش نمادهاكند؛ توانايي برتر او برا پردا است كه انسان را به عنوان يك گونه بيولوژيك منحصر به فرد متمايز مي

    

  پيدايش، ساختار و الگو تحول: اقتصاد جهاني

براساس آموزش . اقتصاد جهاني از لحاظ تاريخي واقعيتي است جديد و متمايز از اقتصاد جهان. اقتصاد اطالعاتي، اقتصاد جهاني است
مايه در سراسر جهان صورت مي گيرد، دست کم ها فرناند براودل و امانوئل والرشتاين، اقتصاد جهان يعني اقتصاد که در آن انباشت سر

اقتصاد که قابليت آن را دارد به عنوان يک واحد در زمان : اقتصاد جهاني پديده ا است متفاوت. در غرب وجود داشته است ۱۶از قرن 
  )۱۲۷ص.(واقعي و در مقياسي به پهنه  کره  زمين کار کند

واحدها مسلط . ني است، به مديريت توليد و توزيع و خود فرايند توليد مربوط مي شودمهمترين دگرگوني که اساس پيدايش اقتصاد جها
در سراسر جهان از لحاظ روش ها عملي کار سازمان يافته اند و چيز را به  -در زمينه  کاال يا خدمات –بيشتر بخش ها اقتصاد 

  )۱۳۰ص .(وجود آورده اندکه رابرت رايش شبکه جهاني مي نامد
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  دوديت ها جهاني شدنمح

بازارها، حتي بازارها صنايع استراتژيک و شرکت ها عمده هنوز از يکپارچگي کامل . اقتصاد بين المللي هنوز جهاني نشده است) اول
  .بسيار فاصله دارند

 خود، پافشار دولت نظريه  جهاني شدن در نسخه  ساده انگارانه : در ارزيابي انتقاد مفهوم جهاني شدن چيز ديگر هست) دوم
شواهد نشان مي دهد که  -چرا که–. ملي و نقش حياتي دولت در تاثيرگذار بر ساختار و پويه شناسي اقتصاد جديد را ناديده مي گيرد

  .مقررات و سياست ها دولت بر مرزها بين المللي و ساختار اقتصاد جهاني تاثير مي گذارد

برا (در حالي که اقتصاد آمريکا و تاحد کمتر، اقتصادها اروپايي، بازارها نسبتاً آزاد. وطرفه نيستد - جهاني شدن -نفوذ در بازار ) سوم
اين کشورها ...هستند، اقتصاد ژاپن، چين، کره، تايوان، هند يا روسيه قوياً تحت حمايت هستند) تجارت و سرمايه گذار مستقيم خارجي

بخود اختصاص داده بودند و اين استثنا در شکل گير بازار جهاني حائز اهميت  ۱۹۹۰در اوايل آسيايي بيش از يک پنجم بازارها جهان را
  )۱۳۳-۱۳۱صص.(است

    

  تمايز منطقه ا اقتصاد جهاني

  :اقتصاد جهاني در درون به سه منطقه  اصلي، هر يک با حوزه  تحت نفوذ خود، تقسيم مي شود

  )از پيمان نفتا شامل کانادا، مکزيک پس(آمريکا شمالي) اول

  )به ويژه پس از آنکه نسخه  تجديد نظرشده  پيمان ماستريخت تدريجاً در قالب سياستگذار تجلي يافت(اتحاديه  اروپا) دوم

، تايوان، سنگاپور و چين - آسيا   منطقه) سوم   .اقيانوس آرام به مرکزيت ژاپن اما با اهميت فزاينده  کره جنوبي، اندونز

ر روند رقابت فزاينده بين اين سه منطقه و تضعيف برتر آمريکا نخست توسط ژاپن و در آينده توسط اتحاديه  اروپا تاکيد مي لستر ثرو، ب
ساير مناطق جهان در شبکه ا سلسله مراتبي که وابستگي اجزا آن به يکديگر هم سنگ نيست پيرامون اين مثلث ثروت، قدرت و . کند

  )۱۳۴ص(.تکنولوژ سامان مي يابند

در حقيقت اقتصاد جهاني وجود دارد، زيرا کارگزاران اقتصاد در يک شبکه . مفهوم اقتصاد جهاني منطقه ا يک مفهوم متناقض نيست
متن . ۲.۳و  ۲.۲رجوع شود به نمودارها ) ۱۳۵ص.(جهاني از ارتباط متقابل عمل مي کنند که مرزها ملي و جغرافيايي را درمي نوردد

  .کتاب

آنچه دراقتصاد اطالعاتي به مساله ا حياتي تبديل مي شود تعامل پيچيده ا است بين . تجلي جوامع هستند، نه اقتصادها دولت ها
  )۱۳۶ص.(نهادها سياسي دارا ريشه تاريخي و کارگزاران اقتصاد که به طور فزاينده جهاني مي شوند
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  تقسيم بند اقتصاد جهاني

به بيان ديگر، اقتصاد جهاني تمامي . اين يک اقتصاد سياره ا نيست:  اقتصاد جهاني بسيار اهميت داردشرط الزم ديگر برا تعريف سيما
روندها اقتصاد سياره را در بر نمي گيرد، تمامي سرزمين ها را شامل نمي شود، ودر حيطه  کار خود تمامي افراد را دربرنمي گيرد، 

درعين حال که تاثيرات اين اقتصاد به تمامي سياره . شت همه  انسان ها تاثير مي گذاردگرچه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، بر معي
، کشورهاو مناطق مربوط مي شود، به نسبت هايي که  گسترده مي شود، کارکرد و ساختار واقعي آن تنها به بخش ها ساختارها اقتصاد

  .ي متغير استبرحسب جايگاه خاص يک کشور يا منطقه در تقسيم کار بين الملل

  )۱۳۷ص.(نظام اقتصاد جديد جهاني، در عين حال در محدوده  خود بسيار پويا، انحصارگرا و بسيار ناپايدار است

  توانايي رقابت در اقتصاد جهاني) ايجاد کننده (منابع

کشورها، مناطق و (اين کارگزارانساختار اقتصاد جهاني را پويه شناسي رقابت ميان کارگزاران اقتصاد و بين مکان ها محل استقرار 
چنين رقابتي براساس عواملي صورت مي گيرد که خاص اقتصاد جديد اطالعاتي در نظامي جهاني است .تعيين مي کند) حوزه ها اقتصاد

  :چهار فرايند اصلي شکل و نتيجه  رقابت را تعيين مي کنند. که تجلي آن شبکه ا مبتني بر تکنولوژ ها اطالعاتي است

بنيان علمي فرايند توليد و مديريت، توان تحقيق و توسعه، منابع انساني ضرور برا نوآور . نخستين فرايند، ظرفيت تکنولوژيک است
  .تکنولوژيک، استفاده  کافي از تکنولوژ ها جديد و سطح پراکنش آنها در کل شبکه ارتباطات اقتصاد را بايد در اين مقوله گنجاند

مده  تاثيرگذار بر رقابت، دسترسي به بازار بزرگ، منسجم و ثروتمند، مانند اتحاديه  اروپا، منطقه  تجار اياالت دومين عامل ع
  .متحده  آمريکا شمالي يا در سطحي کوچک تر ژاپن است

مول ها ساده انگارانه ا که محاسبه ا که از فر. عامل سوم، تفاوت بين هزينه ها توليد در محل توليد و قيمت ها در بازار مقصد است
مديريتي و هزينه ها توليد پايين تر از  –فرمول برنده شدن، جمع برتر تکنولوژيک . تنها بر نيرو کار تاکيد مي کنند مناسب تر است

  .هزينه  رقبا است

ادها ملي و فراملي برا هدايت راهبرد سرانجام اين که، به نظر مي رسد توان رقابت در اقتصاد جهاني وابستگي زياد به توان سياسي نه
  .اقدامات دولت به مديريت تجارت محدود نمي شود. رشد کشورها و يا مناطق تحت حاکميت آنها داشته باشد

عوامل باال مشترکاً پويه شناسي و شکل ها رقابت ميان شرکت ها، مناطق و کشورها را در اقتصاد نوين جهاني تعيين مي کند و به همين 
  )۱۴۰- ۱۳۷صص. (ل آغازگر يک تقسيم کار جديد بين المللي استدلي
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  جديدترين تقسيم کار بين المللي

  وجه مشخصه  اقتصاد جهاني که از دل توليد مبتني بر اطالعات و رقابت پديدار مي شود،

  وابستگي متقابل        -

  عدم تقارن        -

  منطقه ا شدن        -

  ر منطقهتنوع فزاينده درون ه        -

  شمول گزينشي        -

  تقسيم بند و در نتيجه  همه  اين خصوصيات،        -

  )۱۴۱-۱۴۰صص.(هندسه فوق العاده متغير آن است که جغرافيا تاريخي، اقتصاد را از بين مي برد        -

    

  )۱۴۱ص(جهاني - المللي در اقتصاد اطالعاتي الگوها متغير تقسيم كار بين

  پيدايش حوزه اقيانوس آرام و پايان جهان سوم قدرت سه گانه،

با وجود اين، وابستگي متقابل فرايندها و . همان گونه كه در باال اشاره شد، اقتصاد جهاني هنوز با يك سيستم واحد يكپارچه فاصله دارد
ه، سهم تجارت جهاني كاالها توليد بخش توليد صنعتي عمد ۹در . ا كوتاه گسترش يافته است كارگزاران آن با سرعتي زياد و در دوره

اگر رشد سرمايه گذار خارجي را برا همين بخش اقتصاد در نظر . درصد بالغ شود ۵/۲۸، به ۲۰۰۰صنعتي از كل توليد جهان در سال 
گي متقابل به خصوص وابست. يعني در ربع آخر قرن تقريباً دو برابر شده است. درصد برسد ۸/۲۴به  ۲۰۰۰بايد در سال  بگيريم، اين رقم مي

درصد توليد صنعتي  ۱۴ها اروپا غربي  شركت ۲۰۰۰شود كه در سال  پيش بيني مي. ميان اروپا غربي و امريكا بسيار قدرتمند است
المللي در  تجارت بين . درصد توليد صنعتي اروپا غربي را ۱۶ها امريكايي  ها امريكا را تحت كنترل داشته باشند و شركت كارخانه

پيرامون اين . اقيانوس آرام متمركز است و منطقه اخير از امتياز آشكار برخوردار است -مبادالت ميان اروپا غربي، اياالت متحده و آسيا
يك تجديد ساختار اساسي در توزيع . دهند كانون، همه مناطق ديگر جهان، اقتصاد خود را در يك رابطه وابستگي چندگانه سامان مي

به . اقيانوس آرام رو داده است -وژ و ظرفيت توليد در بين اين سه منطقه مسلط در يك سوم آخر قرن به نفع منطقه آسياسرمايه، تكنول
اقيانوس آرام در حال پديدار شدن است، اقتصاد كه به مركز عمده  -رسدكه در پايان قرن، اقتصاد نيرومند نيمه منسجم آسيا نظر مي

بازار چين به نظام جهاني معجزه اقتصاد ) تابع رقابت(در حقيقت، پيوستن سريع اقتصاد جديد . شده است انباشت سرمايه در جهان تبديل
  .دهه گذشته است

رسيد كه كشور چين را پس از اياالت  ۱۹۹۳ميليارد دالر در  ۲۶به  ۱۹۸۳سرمايه گذار مستقيم خارجي در چين از يك ميليارد دالر در 
اگر قدرت ماندگار تكنولوژ و اقتصاد ژاپن، روند پايدار رشد اقتصاد و . سرمايه گذار در جهان تبديل كرد متحده به دومين كشور ميزبان

در اقتصاد جديد جهاني يقيناً دچار » شمال«المللي، و جنوب منطقه شرق آسيا را با هم در نظر بگيريم، معنا  ها بين ورود چين به عرصه
ها ساختار جهان است كه در  اقيانوس آرام با رشد شتابان، يكي از مهمترين دگرگوني - آسيادار ظهور سرمايه. خواهد شد  خدشه
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ا قابل پيش بيني  ها بشر وجود دارد و متأسفانه تا آينده مسلماً در سراسر سياره فقر گسترده و رنج. پايان قرن در حال رخ دادن است
دهد، روند قطبي شدن  نشان مي ۱۹۶۰-۲۰۰۰يد ناخالص داخلي در مناطق مختلف جهان در همان گونه كه سرانه تول. نيز ادامه خواهد يافت

  .درآمد در سراسر جهان در حال افزايش است

    

  )۱۴۹ص(سرنوشت دگرگون شونده امريكا التين: المللي منابع رشد و ركود در تقسيم كار بين

تر و  ذشت توسعه شرق آسيا مقايسه شده است، واقعيتي است بسيار متنوعبارها با سرگ ۱۹۸۰امريكا التين كه ركود اقتصاد آن در دهه 
توان گفت كه امريكا التين در نيم  با توجه به چشم انداز دراز مدت، مي. هد پوياتر از تصوير كه نسخه جزمي نظريه وابستگي ارائه مي

مدل نخست، در چارچوب الگو . اخل توسعه عبور كندقرن پس از جنگ جهاني دوم تالش كرده است تا از سه مدل مجزا و، البته متد
الگو دوم بر صنعتي شدن به منظور جايگزيني واردات . سنتي مبادله نابرابر، بر صادرات مواد خام و محصوالت كشاورز مبتني بود

سهمي از بازار در اقتصاد جهاني مدل سوم بر راهبرد توسعه بيروني متكي بود كه از مزايا هزينه نسبي برا يافتن . متكي بود) صنعتي(
 ۱۹۶۰مدل نخست در دهه . اند، تقليد كند كرد از راه موفقيت آميز كشورها آسيايي كه به تازگي صنعتي شده كرد و تالش مي استفاده مي

د ساختار در به عنوان يك دوره حياتي تجدي ۱۹۹۰با شكست روبرو شد تنها دهه  ۱۹۸۰و مدل سوم در دهه  ۷۰مدل دوم در پايان دهه 
  . روابط امريكا التين با اقتصاد جديد جهاني بر جا ماند

گرفت و ناتواني نهادها اكثر كشورها امريكا  جهاني صورت مي -ها به وسيله تأثير مركب تحوالتي كه در اقتصاد اطالعاتي اين ناكامي
، از  ي سنتياولين مدل توسعه، يعن. شد التين برا سازگار با اين تحوالت تعيين مي به بعد در نتيجه  ۱۹۶۰ترين شكل وابستگي تجار

برا تمامي نقاط جهان، سهم كاالها اوليه غير سوختي از مجموع . دگرگوني ساختار تجارت و توليد جهاني كارايي خود را از دست داد
درصد  ۵۰ا برزيل، كاالها اوليه بيش از درصد بود، در حالي كه تمامي كشورها امريكا التين به استثن ۱۶تنها  ۱۹۷۰تجارت سال 

شكست مدل صادارت كاالها اوليه به استثنا كشورها صادر كننده نفت، باعث ته كشيدن ذخاير دولت . داد صادرات آنها را تشكيل مي
  . ارجي اجتناب ناپذير كردتجديد ساختار را در بخش خ) ۱۹۷۹و  ۱۹۷۴(دو شوك نفتي . شد كه اقتصاد كشور برا واردات به آن وابسته بود

ها در امريكا التين و ديگر مناطق جهان شد، بسيار نوشته شده است و اكثر اين  ها و روندهايي كه منجر به بحران بدهي درباره ريشه
سبتاً ساده درست اما داستان ن. گرا و هم اقتصاددانان نئوكالسيك ارتدكس ها صراحتاً ايدئولوژيك است، هم به قلم منتقدان جزمي چپ نوشته

ها پايين بهره منجر به بازده  به اين سو دست به گريبان بودند و نرخ ۱۹۳۰ا كه اقتصادها پيشرفته با بدترين ركود از  در همان لحظه
ويژه در اياالت المللي، به  ها خصوصي بين بانك. افتاد شد، مازاد دالرها نفتي بايد دوباره در بازارها مالي جهاني به جريان مي منفي مي

  .ها امريكا التين به ويژه كشورها ثروتمند نفتي كه بالقوه قادر به پرداخت بدهي بودند، وام بدهند متحده، فرصتي يافتند تا به دولت

پول را برا  ديكتارتورها نظامي آرژانتين اين: ها مختلف مصرف كردند، بيشتر اوقات بي حاصل و گاه اسراف كارانه ها را به راه دولت وام
؛  گير جزاير مالويناس از بريتانيا به كار بردند كه به پيشبرد خط مشي سياسي تاچر كمك كرد خريد جنگ افزار نظامي به منظور بازپس

ها  ها دولتي مكزيك در فساد غير معمول غرق شدند و بيشترين بدهي را در تاريخ مكزيك درست در سال بسيار از شركت
ها دولتي غير سودآور به ويژه در صنايع فوالد و  توليد و صادرات نفت به بار آورند؛ ونزوئال بيشتر اين پول را در شركت  شكوفايي قيمت،

كردند به ويراني كشاند؛ بوليو دردوره زمامدار  ها را اداره مي پتروشيمي سرمايه گذار كرد و كشور را به نفع فن ساالراني كه اين شركت
گرا در  ها دولتي با اندك تأثير مفيد و نيز برا حمايت از سرمايه گذار خصوصي صادرات دولت را برا گسترش هزينه بانزر درآمدها

ها پست مصرف كرد و صحنه را برا كشت كوكا و توليد غيرقانوني كوكائين مهيا كرد؛ شايد تنها برزيل بود كه تالش كرد دست  زمين
ها مديريتي اسراف   زيرساخت صنعتي و مخابراتي كشور سرمايه گذار كند، البته در بحبوحه رويهها را در بازساز كم بخشي از وام

و استفاده ) عمدتاً امريكايي(ها مالي خصوصي  گرايانه يك رژيم نظامي آشفته، بنابراين همگرايي منافع بين وام دهي غير مسئوالنه شركت
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هايش  وقتي كه مكزيك از پرداخت بدهي  ،۱۹۸۲بمب ساعتي مالي ايجاد كرد كه در سال  ها يك ها امريكا التين از وام نادرست دولت
  .استنكاف ورزيد، منفجر شد

ها  معدود از دولت. المللي پول المللي وام دهنده به جلو دار صندوق بين ورود مؤسسات بين: صحنه برا پرده دوم نمايش آماده شد
هايي كه در اين دام افتاده  با تسليم دولت. اين راه كوشيدند، به سرعت به كام رسوايي در غلتيدند و آنهايي كه در. جرأت مقاومت داشتند

در اين . امريكا التين پرداختند) اقتصاد(به كار بر رو تجديد ساختار  ۱۹۸۰المللي پول، طي دهه  بودند، اقتصاد دانان ملهم از صندوق بين
اين رشته . ها معوقه را پرداخت نمايند توانستند بهره وام گرديد، مي توان رقابتي آنها افزوده ميفرايند اقتصادهايي كه روز به روز بر 

ها، مسئوليت هدايت  بر اساس اين سياست. المللي پول و كلوپ اعتبار دهندگان تغيير كرد ها تحكم آميز صندوق بين اقدامات، به سياست
  .ها تفويض شده بود ها و تكنوكرات ئتالفي كارآمد و دارا حسن نيت از دمكراتكشورها در درياها توفاني اقتصاد جهاني به ا

 ۸۰طي دهه . رفت كار نكرد ا كه از آن انتظار مي در واقع، به رغم تمامي هياهو درباره امريكا التين اين تجديد ساختار دقيقاً به گونه
در واقع  ۱۹۸۰ها دهه  سياست. درصد كاهش يافت ۳۹تجارت جهاني  برد و سهم اين سه كشور از سراسر منطقه از ركود صنعتي رنج مي

ها تجديد  نتيجه نهايي سياست. به دست آورده بود معكوس ساخت ۱۹۷۰روند كاهش وابستگي تكنولوژيك را كه امريكا التين در دهه 
در  ۱۹۹۰سرانه توليد ناخالص ملي در . ودبرا امريكا التين، عقب ماندگي اقتصاد و بحران اجتماعي دردناك ب ۸۰ساختار در دهه 

عملكرد  ۱۹۸۰كلمبيا طي دهه . و يا به ندرت در همان سطح بود ۱۹۸۲تر از ميزان سال  كشورها عمده به استثنا كلمبيا و شيلي پايين
شكوفاترين صنايع در  كلمبيا به يكي از مراكز اصلي انباشت سرمايه و مديريت تجار يكي از ۱۹۸۰بسيار خوبي داشت، درست در دهه 

  .جهان، يعني توليد و توزيع كوكائين، تبديل شد

توصيه شده بود و صندوق » ها شيكاگو بچه«توسط  ۱۹۷۰كه ابتدا در دهه (ها تجارت آزاد بود  و اما شيلي، كه مدل نمونه ايدئولوژيست
درباره . گرا بود ه موفق انتقال به راهبرد جديد رشد صادرات، در واقع نمون)المللي پول در زمان ديكتاتور پينوشه از آن حمايت كرد بين

، بين سال. راه مبالغه در پيش گرفته شده است ۸۰عملكرد اقتصاد شيلي طي دهه  ، توليد ۱۹۸۹تا  ۱۹۷۴ها  در تمام دوران ديكتاتور
بود، اما به  ۸۰بسيار ضعيف امريكا التين در دهه درصد رشد كرد كه مسلماً بهتر از عملكرد  ۳ناخالص داخلي شيلي با نرخ ميانگين ساالنه 

درصد بود كه در مقايسه  ۲۰تورم ساالنه در اين دهه به طور ميانگين باالتر از . ها رشد شرق آسيا مقايسه كرد توان آن را با نرخ سختي مي
اما . المللي نگران كننده بود به استانداردها بينگسيخته در رنج بودند وضعيت بهتر داشت، اما هنوز نسبت  با همسايگاني كه از تورم لجام

تر از تجارت شيلي  مجموع تجارت جهاني سريع: نخستين دليل اين امر كامالً آشكار است. به نصف كاهش يافت ۱۹۸۰-۹۱اين رشد در 
  . رشد كرد

دمكراتيك ) به لحاظ سنتي(فزاينده جامعه  تضاد. شد شيلي به فرجام خود نزديك مي» نوليبرالي«الگو  ۱۹۸۰با اين همه، در اواخر دهه 
 ۱۹۹۰شد و هدف دولت جديد كه به شيوه دمكراتيك انتخاب شده بود و در مارس  شيلي يا پينوشه ديكتاتور موجب ناپايدار سياسي مي

ا اجتماعي به منظور ه قدرت را به دست گرفت، تحكيم رشد در يك اقتصاد باز بود و در عين حال توزيع مجدد درآمدها و تشويق برنامه
  . بهبود شرايط زندگي، تضمين ثبات اجتماعي و گسترش بازارها داخلي

. توزيع مجدد درآمدها به نحو چشمگير بهبود يافت و درصد جمعيت زير خط فقر كاسته شد، در عين حال نرخ تورم ساالنه كاهش يافت
ها  ها و اتحاديه ا اجتماعي ميان دولت، شركت از سويي، معاهده: حياتي بودنددر اين بازبيني دقيق معجزه ناپايدار شيلي، دو سياست بسيار 

كارگر كه به دولت فضا و زمان برا مانور داد؛ از سو ديگر، اصالحات مالي كه به نحو چشمگير درآمدها مالياتي را افزايش داد و 
  . رساخت تكنولوژيك، فراهم آوردها اجتماعي افزايش يافته، و آغاز نو ساز زي منابعي برا هزينه

پس از نقش بر آب شدن الگو جايگزيني واردات تحت فشار اقتصاد جهاني كه توسط . توان درسي اساسي آموخت از تجربه شيلي مي
پيوستن توانستند در شكل جديد  المللي پول اعمال شد، اقتصادها امريكا التين تنها مي المللي و صندوق بين ها خصوصي و بين بانك
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. به اقتصاد جهاني به بقا خود ادامه دهند كه در آن ظرفيت صادرات اقتصاد و توانايي جذب سرمايه گذار خارجي از عوامل اساسي هستند
، امكان شيلي، در يك توالي دو مرحله   .ها اجتماعي و زيست محيطي چنين راهبرد را نشان داد پذير و نيز هزينه ا

ترين گام را به سمت الگو جديد معطوف به خارج برداشت و كامالً جذب اقتصاد امريكا  شور بود كه جسورانهاز سو ديگر، مكزيك ك
ميليارد دالر ديگر به  ۳۵، ۱۹۹۲ميليارد دالر و در  ۲۸بيش از  ۱۹۹۰-۹۱در نتيجه، حتي پيش از امضا پيمان نفتا، مكزيك در . شمالي شد

يك بنيان توليد در حال . ه بيش از نيمي از كل سرمايه گذار خارجي در امريكا التين بودصورت سرمايه گذار خارجي جذب كرد ك
گسترش، در حال تبديل مكزيك به سكو صنعتي برا فروش كاالها صنعتي توليد شده اين كشور در بازار يكپارچه امريكا شمالي 

  .متحده است گرچه قيمت محصوالت كمتر از محصوالت امريكايي استور همسطح با توليدات اياالت  اين توليدات به لحاظ بهره. است

ها سرمايه برگشت پذير كه بي وقفه سياره ما را برا  بخشي از رونق جديد اين منطقه ممكن است سرابي مالي باشد، تابع جريان
تكنولوژيك كه امريكا التين هنوز از آن  شكاف. كاوند مي) مانند مخابرات(ها راهبرد  سودآور كوتاه مدت و يافتن جايگاهي در بخش

اما به طور كلي، پس از تجديد ساختار . كند به صادرات، از جمله برزيل، را با مانع مواجه مي  برد، توان رقابتي اقتصادها معطوف رنج مي
المللي  شورها غرق در رقابت بينها پويا همه ك به اقتصاد نوين جهاني پيوست، و بخش ۹۰، امريكا التين در دهه ۸۰مشقت بار دهه 

ا از جمعيت امريكا التين چه به عنوان  بخش عمده: هزينه اين ادغام بسيار گزاف بوده است. برا فروش كاال و جذب سرمايه گشتند
در جريان بود،  ۱۹۹۰دو روند تجديد ساختار كه در نيمه دهه . اند ها پويا حذف شده توليد كننده و چه به عنوان مصرف كننده از اين بخش

  . سرنوشت امريكا التين در اوايل قرن بيست و يكم را رقم خواهد زد

به رغم تمامي پيامدها دردناك . اولين روند، پيوستن موفقيت آميز مكزيك، و نيز شيلي و پس از آن اقتصادها ديگر به پيمان نفتا است
ابه جايي سرمايه، نيرو كار و تكنولوژ در درون چنين منطقه اقتصاد بزرگ، اين پيوستن برا كارگران امريكايي و دهقانان مكزيكي، ج

، كوتاه شدن دست برخي از محافل اسرافكار و فاسد دولتي، گشايش بازارها جديد و  پويا و منسجمي باعث شكوفايي سرمايه گذار
  . انگيزش انتشار تكنولوژ خواهد شد

در برزيل بر عهده  ۱۹۹۵اصالحات اجتماعي است كه رئيس جمهور برناندو هنريكه كاردوسو در روند دوم، طرح تجديد ساختار اقتصاد و 
اما همچنين يكي از نابرابرترين كشورها . برزيل نيروگاه اقتصاد و تكنولوژيك امريكا التين و دهمين اقتصاد بزرگ دنياست. گرفت

  .يت آن را از پا در آورده استجهان و غولي است كه بي سواد و نبود آموزش متناسب با جمع

    

    

  )۱۶۷ص(سرنوشت افريقا؟: ساز و كار حذف از قتصاد نوين جهاني

ها نوين وارد كردن كشورها در اقتصاد جهاني، در مورد افريقا در مقياسي  ساز و كار حذف اجتماعي بخش بزرگي از جمعيت در نتيجه شكل
است كه از طريق حذف يا شمول در فرايندها توليد، پخش و مصرف كه در عين حال ويژگي اين اقتصاد نوين اين . كند بزرگتر عمل مي

بنابراين، شكست مدل توليد كاالها اوليه، به دليل سير قهقرايي تجارت، . گذارد جهاني و اطالعاتي شده است، بر تمام سياره تأثير مي
تجديد ساختار در سراسر . به ورشكستگي اقتصاد كشاند ۱۹۷۰ه بيشتر كشورها افريقايي و به ويژه كشورها زير خط صحرا را در ده

. كرد روز به روز دشوارتر مي   كردند، ادامه الگو تجارت سنتي را كه اكثر اقتصادها افريقايي بر اساس آن عمل مي ۷۰جهان، در دهه 
  .ندالمللي قرض گرفت ها بين ها سنگيني از بانك ها افريقايي، برا اين كار وام دولت
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ها بهره آنها را به ورشكستگي مالي كشاند، زير كنترل مستقيم  و افزايش نرخ ۱۹۷۹بيشتر اقتصادها افريقايي هنگامي كه شوك نفتي 
ها  المللي درآمدند كه اقدامات آزاد ساز را تحميل مي كردند كه هدف آن ظاهراً فراهم آوردن زمينه ها مؤسسات مالي بين سياست

حتي ساحل عاج، نگين انگشتر . اقتصادها شكننده افريقايي در برابر اين شوك تاب مقاومت نياوردند. ه گذار بودتجارت و سرماي
  .استعمار سابق فرانسه، به ورطه اضمحالل اقتصاد فرو رفت

به  ۱۳۸۰اين رقم در  درصد بود، با اين حال ۲/۱فقط  ۱۹۷۰سهم كشورها افريقايي زير خط صحرا از تجارت جهاني كاالها صنعتي در 
درصد تجارت جهاني  ۲/۷يعني از : به عالوه، تجارت كاالها اوليه نيز از هم پاشيد. درصد كاهش يافت ۴/۰به  ۱۹۸۹درصد و در  ۵/۰

افزون بر اين، خسارات وارده به توليدات كشاورز . كاهش يافت ۱۹۸۹درصد در  ۷/۳و  ۱۹۸۰درصد در  ۵/۵به  ۱۹۷۰كاالها اوليه در 
ها نابود بخش بزرگ توليد كشاورز به مقصد بازارها محلي  نتيجه اين سياست. دهد ها نشان مي افريقا بيش از آن چيز است كه داده

ها  گرايش. در نتيجه، كشورها افريقايي در برابر تأثير برداشت محصول ناكافي بي دفاع ماندند. و در برخي موارد، كشاورز معيشتي بود
  . ها مسلحانه گسترده، ريشه در اقتصاد سياسي جدايي افريقا از اقتصاد نوين جهاني دارد سرقتنسل كشي و 

اقتصادها شمال افريقا، به دليل قرابت جغرافيايي، جمعيت شناختي و اقتصاد با اروپا، به اندازه ديگر كشورها افريقايي در طي روند 
ا جديد برا ورود به اقتصاد اروپا و آغاز استراتژ صادرات كاالها صنعتي ارزان ه اين كشورها به شكل. تجديد ساختار آسيب نديدند

مند اقتصاد نوين جهاني نقش چنداني برا اكثريت جمعيت افريقايي در جديدترين تقسيم كار  به طور كلي، منطق نظام. قيمت دست يافتند
ها انتزاعي در شرايط تاريخي خاص بر  ها، و يا به كارگير فرمول بدهي ، به دنبال بحران۱۹۸۰در دهه . المللي در نظر نگرفته است بين

المللي و نيز داخلي، بيشتر كشورها افريقايي ديگر به عنوان يك هويت  در سطح بين  تحت سلطه شرايط بازار آزاد،: افريقا تحميل شد
  .جهاني وجود نداشتند -اقتصاد كارآمد در اقتصاد اطالعاتي

    

  )۱۷۰ص(ها شورو سابق پيوستن بخشي از روسيه و جمهور:  اقتصاد جهانيآخرين جبهه 

ها اقتصادها دولتي سابق به اقتصاد  المللي به واسطه فروپاشي امپراتور شورو و نيز نهايتاً پيوستن تكه پاره تجديد ساختار اقتصاد بين
ها كالن اقتصاد است كه   بازار در وهله اول به معنا اجرا سياستدر واقع، گذار آنها به اقتصادها. تر شده است بازار جهاني پيچيده

صرف اندازه اين اقتصادها، جمعيت تحصيلكرده آنها، بنيان . سازد سرمايه خارجي و تجارت خارجي را قادر به فعاليت در اقتصادها سابق مي
اما از اواخر دهه . توجهي بر نظام اقتصاد جهان تأثير خواهد گذاشتعملي نيرومند و ذخاير عظيم انرژ و منابع طبيعي آنها به ميزان قابل 

شود كه در بهترين سناريوها، كه البته غير محتمل هم  اند و چنين برآورد مي ها رشد منفي ثبت كرده خ ، اقتصادها دولتي سابق نر۸۰
كشورها اروپا شرقي به ويژه از طريق سرمايه گذار . بندبازيا ۲۰۰۰را در سال  ۱۹۸۰توانند استانداردها محقر زندگي  هستند، تنها مي

  .و تجارت آلمان به تدريج در حال الحاق به حوزه نفوذ اتحاديه اروپا هستند

بيست و پنج ميليون روس، كه انتظار . ها و اميدها غرب درباره تأثير اقتصاد آني روسيه پس از دوران شورو هرگز تحقق نيافت بيم
مهاجرت به طور كلي . فروپاشي اقتصاد روسيه و اعطا آزاد مسافرت به خارج به اروپا يورش بياورند، در وطن باقي ماندند رفت پس از مي

مجموع سرمايه گذار مستقيم خارجي در . شد ها نفر عمدتاً دانشمند و كارشناس ماهر، محدود مي به يهوديان و صدها هزار و نه ميليون
ميليارد دالر سرمايه گذار خارجي در چين تنها در  ۲۶توان با  اين رقم را مي. داد ميليارد دالر را نشان مي ۳يا  ۵رقم ناچيز  ۹۴-۱۹۹۰

  .مقايسه كرد ۱۹۹۰-۹۲ميليارد دالر سرمايه گذار خارجي در مكزيك در  ۶۳يا با  ۱۹۹۳

در . ها خارجي است ار در اوراق بهادار توسط سرمايهشود سرمايه گذ پيوند عمده ديگر كه بين اقتصاد جهاني و اقتصاد روسيه برقرار مي
توان به نمونه گازپروم، كنسرسيوم غول آسا  در اينجا مي. شود درصد معامالت بورس روسيه را شامل مي ۸۰واقع، سرمايه خارجي حدود 

. هم تحت كنترل دولت روسيه است درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در دست دارد اشاره كرد كه به رغم خصوصي شدن، هنوز ۴۰گاز كه 
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دالر برا شركت گاز  ۳/۱۰گذار كرد، در مقايسه با  ، بازار بورس ذخاير اين شركت را به سه دهم دالر برا هر بشكه نفت ارزش۱۹۹۴در 
ه دست خواهند كساني كه سهام اين شركت را خريدار كردند مطمئناً زماني نه چندان طوالني سود سرشار ب: بريتيش گس - بريتانيا

  .باز است تا تجديد ساختار اقتصاد روسيه ها در اوراق بهادار، بورس بنابراين، هدف اغلب سرمايه گذار. آورد

اطره با اين حال، درك پويه شناسي گذار روسيه به اقتصاد بازار، از جمله پيوستن آن به اقتصاد جهاني، در آنچه كه اساساً در اين گذار به مخ
تر، غارت ثروت روسيه، چرا كه طبقه قديمي  انباشت اوليه سرمايه در مقياسي غول آسا و يا، به تعبير غير تحليلي: فته استافتد، نه مي

در واقع، بخش قابل . دار جهاني شود كند كه شريك تمام عيار سرمايه ها خود سرانه تالش مي ساالران گاه با استفاده از شيوه ديوان
  . ترين بخش اقتصاد روسيه باشد المللي ها مختلف اقتصاد جنايي مرتبطند كه شايد بين جديد، گاه با شبكه توجهي از نخبگان تجار

ها زندگي برا اكثريت جمعيت همچنان در حال سقوط است و به همراه ميراث زيست محيطي فاجعه بار، افزايش  در عين حال، شاخص
است و برا نخستين بار روند تاريخي جهاني به سو افزايش اميد به زندگي را چشمگير ميزان مرگ و مير در روسيه را باعث شده 

شوند  شوند و اكثريت مردم كه در اقتصاد غرق مي ها كوچك روسيه كه دارند كامالً جهاني مي جدايي ميان بخش. معكوس كرده است
چنين گرايشي ممكن است . شود ست، هر روز بيشتر ميشود و غالباً دستخوش باجگير و خشونت ا كه روز به روز ابتدايي و محلي مي

با اين همه، . گرا كمك كند گرا و فراملي ها سياسي يك جنبش مردم ها اجتماعي غير قابل پيش بيني را دامن زند و به فرصت واكنش
كه مورد چالش قرار گيرد، بيش از گمان ندارم كه تقسيم بند اجتماعي و حذف اجتماعي نهفته در منطق اقتصاد نوين جهاني بتواند بي آن

  . اين در روسيه به پيش رود

، كميته مشورتي دولت روسيه در مورد مشكالت سياسي مرحله گذار كه رياست آن را من بر عهده داشتم، گزارش ۱۹۹۲در آوريل 
  :ا به جانشين نخست وزير و معاونان او تسليم كرد كه در آن آمده بود محرمانه

وظيفه اصلي جنبش اصالحات در روسيه امروز، فراهم آوردن زمينه نهاد برا ايجاد . كند بيرون از زمينه نهاد عمل نمياقتصاد بازار در 
به عبارت ديگر، وظيفه يك . ها خرد فراتر رود تواند از داللي بدون چنين ساختارهايي، اقتصاد بازار نمي. شرايط الزم برا اقتصاد بازار است

اين ... ها از دولت و طبقه قديمي نخبگان به جانشينان آنها تفاوت دارد آمد يا مولد، اساساً با وظيفه ساده انتقال دارائياقتصاد بازار كار
هايي برا حل مناقشات،  ها و دستورالعمل قوانين، مقررات، آئين نامه: زيرساخت اجتماعي، سياسي و نهاد شامل عوامل بسيار است مانند

اين زير ساخت همچنين برا ايجاد سريع اين باور . ها و برا تعريف و محدود كردن حقوق مالكيت ها، تعريف دارايي برا تعيين مسئوليت
همگاني الزم است كه اين قوانين در واقع قوانين حاكم بر زندگي اقتصاد است، نه فقط چند تكه كاغذ، برا تحقق چنين امر به يك 

  .تواند كار كند بدون دولت، بازار نمي. ازار، جايگزيني برا دولت نيست؛ مكمل آن استب. دستگاه اجرايي كارآمد نياز است

ها  دو سال بعد، ژيرينوفسكي و كمونيست. گذار چندان مؤثر نبود اين گزارش توسط رهبران وقت روسيه ستايش شد، اما در سياست
ها در انتخابات پارلماني اكثريت آرا را به دست  ، كمونيست۱۹۹۵در  سه سال بعد،. پيروز چشمگير در انتخابات پارلماني به دست آوردند

پيوستن جزء به جزء روسيه در اقتصاد جهاني كه يكي از مسائل اساسي ساختار و پويه شناسي آتي اين اقتصاد است، نه بر اساس . آورند
دار در  ها سرمايه دهد كه همانند خاستگاه اند رخ مي منطق غير تاريخي بازار، بلكه بر اساس روندهايي كه به لحاظ تاريخي تعيين شده

  .ديگر نواحي، انگيزه آن آزمند است و تحميل كننده آن زور
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  )۱۷۹ص(جهاني -معمار و هندسه اقتصاد اطالعاتي

ي و تجديد ساختار توانم ساختار و الگو تحول اقتصاد نوين جهاني را كه از دل تعامل تاريخي ميان پيدايش اطالعات گراي اكنون مي
ويژگي معمار . ا متغير است ويژگي ساختار اين اقتصاد تركيب يك معمار پايدار با هندسه: دار بيرون آمد، خالصه كنم سرمايه

اقتصاد جهاني يك جهان به هم وابسته نامتقارن است كه بر محور سه منطقه اقتصاد عمده سازماندهي شده و به طور روز افزون حول 
تضاد بين مناطق مولد، غني از اطالعات و ثروتمند، و مناطق فقرزده، از لحاظ اقتصاد بي اعتبار و از لحاظ اجتماعي طرد شده قطب  محور

رسد كه منطقه اخير به دليل  اقيانوس آرام، به نظر مي -از ميان اين سه منطقه مسلط؛ اروپا، امريكا شمالي و آسيا. بند شده است
اما در هم تنيدگي روندها اقتصاد . اد بازارها مناطق ديگر پوياترين و در عين حال آسيب پذيرترين منطقه باشداش به آز وابستگي

ها اقتصاد  افريقا كه در عين حال هنوز هم به شبكه. كند شان تفكيك ناپذير مي ميان اين سه منطقه آنها را عمالً به لحاظ سرنوشت
شود؛ خاورميانه به طور كلي به  رسد كه هر روز بيش از پيش از اقتصاد جهاني به حاشيه رانده مي ظر مياستعمار سابق وابسته است، به ن

  . پيوندد، گر چه به مظاهر جغرافيا سياسي جهان بسيار وابسته است ها جهاني مالي و تأمين انرژ مي شبكه

ست؛ روسيه احتماالً به عنوان يك قدرت مستقل ظهور خواهد به طور قطع، ظهور يك چنين نظم اقتصاد جهاني اصالً خود به خود ني
كرد و ممكن است به ژاپن بپيوندد و به محض اين كه ناسيوناليسم ژاپن آماده حل مناقشه جزاير كوريل شود، انرژ و منابع طبيعي ژاپن را 

بار در اقيانوس آرام است تا با ژاپن، و به احتمال ها چيني ت چين عمدتاً در حال اتحاد با شبكه. كه به آن بسيار محتاج است فراهم كند
ا به مركزيت ژاپن قرار دارد تشكيل خواهد  بسيار قو در آينده يك زير منطقه نيرومند اقتصاد با سرمايه و نيرو كار بيشتر از منطقه

  .نايع دارا تكنولوژ پيشرفته جهان استرو طفيلي ژاپن نيست و در حال تبديل شدن به يك بازيگر عمده در ص داد؛ كره جنوبي به هيچ

. كند اما به رغم همه پيچيدگي اين الگو، يك معمار بنيادين به ارث رسيده از تاريخ وجود دارد كه ساختار توسعه اقتصاد جهاني را تعيين مي
جود دارد كه يك هندسه متغير را به در درون اين معمار مشهود، روندها پويا رقابت و تغيير و. با اين همه، اين تمام داستان نيست

اين . ها متفاوت با كشورها متناظر نيست موضوع حياتي اين است كه اين موقعيت. دهد نظام جهاني روندها اقتصاد پيوند مي
آنها تجمع . ندكن اند و از زيرساخت تكنولوژيك اقتصاد اطالعاتي استفاده مي ها سرمايه سازماندهي شده ها و جريان ها در شبكه موقعيت

  .گذارند، بنابراين اقتصاد جهاني از لحاظ جغرافيايي يكپارچه نيست جغرافيايي در برخي مناطق سياره را به نمايش مي

از جمله دانش تجسم يافته (ها نيرو كار كشور  ها كشور بلكه به ويژگي المللي كار اساساً نه به ويژگي از آنجا كه موقعيت در تقسيم بين
. و پيوستن آن به اقتصاد جهاني بستگي دارد، تغييراتي ممكن است در كوتاه مدت رخ دهد و يقيناً نيز رخ خواهد داد) شه شهرونداندر اندي

شود، با معمار نظم اقتصاد جهاني كه محصولي تاريخي است در تعارض  هندسه دائماً متغير كه از اين فرايند نوآور و رقابت نتيجه مي
  .آورد كه مشخصه اقتصاد نوين است ق را به وجود مياست و آشفتگي خال

    

  )۱۸۲ص(برخي مالحظات روش شناسانه در باب: ضميمه

    

  ها تعديل در افريقا و ارزيابي آنها سياست

نجام شد پژوهشي را ا ها تعديل و در افريقا مطرح مي ، معاونت توسعه بانك جهاني در پاسخ به ايراداتي كه درباره سياست۱۹۹۳در سال 
ها تعديل بود كه توسط بانك جهاني پيشنهاد  منتشر شد در پي نشان دادن فوايد اقتصاد سياست ۱۹۹۴اين پژوهش كه در سال . داد
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نيافتگي در اقتصاد نوين جهاني ارتباط دارد، سعي خواهم  با توجه به ارتباطي كه اين موضوع و اين گزارش با بحث توسعه و توسعه. شده بود
  .ها نادرست اشاره كنم دهد به اين روش ها اين يادداشت اجازه مي يي كه محدوديتكرد تا جا

كشور زير خط صحرا افريقا را بر مبنا رفتار درست يا  ۲۶اند اين است كه  ا كه نويسندگان اين گزارش برگزيده جان كالم اين كه شيوه
ها اقتصاد كالن، پيشرفت ناچيز، و  پيشرفت زياد در سياست: اند كردهها اقتصاد كالن به سه گروه تقسيم  نادرست در زمينه سياست

نماياند كه بهبود اقتصاد كه از طريق ميزان تغيير در توليد ناخالص  اند چنين مي البته واژگاني كه برا اين دسته بند به كار رفته. زوال
اگر چه اين كشورها به طور كلي پيشرفت چنداني . خ خواهد دادبند ر شود به طور كلي در چارچوب اين گروه گير مي داخلي اندازه

  .اند ها اقتصاد خود بهبود ناچيز داشته در سياست. دهد نداشتند، تفاوت درصد بين اين سه گروه نشان مي

اين . ز استوار استهايي دارد، گمراه كننده است، و به طور كلي بر مبنا آمار سا ها تعديل مزيت گير كه اتخاذ سياست اين نتيجه
) ميانه و ميانگين(ها  ه ها از نظر بزرگي باعث شده است كه محاسبات گرو گزارش بر مبنا آمار ساز استوار است چون تفاوت گروه

گير  جهها توسعه نتي توان مبنا رابطه آمار معنادار قرار داد، چه رسد به اين كه بر مبنا آن درباره سياست اين را نمي. مخدوش باشد
  . كرد

رسد، ولي اين رگرسيون  اين گزارش رگرسيون خطي بين سياست و رشد توليد ناخالص داخلي را محاسبه كرده است كه معنادار به نظر مي
ها تعديل كنترل شود، بدين گونه است كه در  تنها در صورتي معنادار است كه اين معادله برا حذف تأثير نرخ رشد قبل از سياست

  . شوند گردند و موجه مي شگفت انگيز نهادها مالي، تصميمات پس از وقوع رويدادها اتخاذ ميسرزمين 

    

  ها اقتصاد اطالعاتي فرهنگ، نهادها و سازمان: ا بنگاه شبكه

  )۱۹۵ص(مقدمه

ولي در اين چارچوب . شود با فرهنگ و نهادها خاص خود مشخص مي  ها توليد متمايز تاريخي، اتي، همچون همه شيوهاقتصاد اطالع
 -وجه مشخصه توسعه اقتصاد اطالعاتي. ها و باورها خاص يك جامعه در نظر گرفت ا از ارزش تحليلي فرهنگ را نبايد به مثابه مجموعه

در گستره آن در سطح سياره كه بر همه كشورها تأثير : ها فرهنگي، ملي بسيار متفاوت است مينهجهاني، همانا پديدار شدن آن در ز
گر  ها جلوه گير در نهادها و سازمان ها خود را اساساً از طريق جا فرهنگ. شود گذارد و به ايجاد مبنايي چند فرهنگي منجر مي مي
هايي است كه از  منظور از نهادها، سازمان. اصي است معطوف به اجرا اهداف معينها ابزار خ ها، سيستم منظور از سازمان. سازند مي

فرهنگي كه برا ايجاد و توسعه يك نظام معين اهميت . اقتدار الزم برا انجام برخي وظايف خاص به نمايندگي از كل جامعه برخوردارند
ا از   سازماني اصل مشروعيت بخشي است كه در مجموعهها شود؛ منطق ها سازماني متجلي مي دارد فرهنگي است كه در منطق

فرض اين . ها فكر روابط قدرت نهادينه هستند ها سازماني، بنيان به بيان ديگر، منطق. ها اجتماعي تقليد بسط يافته است رويه
شود، اما به  تحول تكنولوژيك مربوط مي است كه نشانه پديدار شدن اقتصاد اطالعاتي، توسعه منطق سازماني نويني است كه به روند كنوني

دار و انتقال از صنعت گرايي به اطالعات گرايي تجديد ساختار اقتصاد  روندها سازماني در تجديد ساختار سرمايه. آن وابسته نيست
كنند كه  استدالل مي گران، چنين برخي تحليل. ها تجار انجاميد به ايجاد شمار از راهبردها تجديد سازمان در شركت ۱۹۸۰دهه 

دار را تشكيل  در تاريخ سرمايه» دومين نقطه عطف صنعتي«از فرسودگي نظام توليد انبوه ناشي شد كه  ۱۹۷۰بحران اقتصاد دهه 
  . دهد مي

 متعدد با اين همه، اين تفسيرها كلي درباره تغييرات سازماني عمده در دو دهه گذشته نشان دهنده گرايش مفرط به ادغام فرايندها
پذير نخستين  از توليد انبوه تا توليد انعطاف. دگرگوني در يك روند تكاملي واحد است؛ فرايندهايي كه در عين ارتباط، از يكديگر متفاوتند
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. است» ديسمپست فور«به   »فورديسم«پذير يا از  تر از ديگر روندهاست، گذار از توليد انبوه به توليد انعطاف روند تكاملي سازماني كه گسترده
تر و لذا مهار آنها دشوار شد، نظام  هنگامي كه كميت و كيفيت تقاضا غير قابل پيش بيني شد، هنگامي كه بازارها در سراسر جهان متنوع

، نظام توليد انعطاف پاسخي موقت برا غلبه بر اين انعطاف. ها اقتصاد نوين سازگار نبود توليد انبوه ديگر با ويژگي حرفه . دپذير بو پذير
پذير پويا، كه معموالً دو شيوه توليد را با  انعطاف: پذير عرضه كرده است ها گذشته شكل ديگر از انعطاف مديريت صنعتي در سال

ه ريز را كه تبديل خط توليد را به واحدها توليد ك ها توليد سفارشي و قابل برنامه توليد در حجم باال و نظام  :كنند يكديگر تركيب مي
افسانه و واقعيت دومين : ها بزرگ ها كوچك و بحران شركت شركت. سازد پذير مي ريز كرد امكان توان به راحتي آنها را برنامه مي

ها كوچك و  پذير شركت ها بزرگ و انعطاف اند، بحران شركت ها اخير بر آن تأكيد كرده گران در سال گرايش متمايز كه تحليل
ها كوچك و متوسط عموماً تحت كنترل مالي، تجار و تكنولوژيك  شركت. مل نوآور و منابع ايجاد اشتغال استمتوسط به عنوان عوا

، پيشرفت كمتر و از لحاظ نوآور  ها كوچك در مقايسه با شركت ها بزرگ قرار دارند؛ شركت شركت ها بزرگ از لحاظ تكنولوژ
  . تكنولوژيك توانايي كمتر دارند

بايد از بحث  ها كوچك را مي ها بزرگ به شركت حث مربوط به انتقال قدرت اقتصاد و ظرفيت تكنولوژ از شركتدر حقيقت، ب
برخي از تغييرات تلويحاً به معنا استفاده . ها بزرگ دارا ساختار عمود به عنوان يك مدل سازماني جدا كنيم مربوط به زوال شركت

ور و كارايي را  پذير آنها افزايش بهره به عنوان پيمانكار فرعي بود كه نيرو حياتي و انعطافها كوچك و متوسط  فزاينده از شركت
ها كوچك و متوسط ظاهراً اشكالي از سازمان را  اين حقيقت دارد كه شركت. ساخت پذير مي ها بزرگ و كل اقتصاد امكان برا شركت

ها  ير اقتصاد اطالعاتي سازگار شده است، و پويايي دوباره آنها تحت كنترل شركتپذ دهند كه به خوبي با نظام توليد انعطاف ارائه مي
ها بزرگ قدرتمند  ما شاهد زوال شركت. ماندند آيد كه در مركز ساختار قدرت اقتصاد در اقتصاد نوين جهاني باقي مي بزرگي در مي

دهي هستيم، مدلي كه متكي به ساختار عمومي و مديريت  انگر بحران مدل شركتي سنتي در خصوص سازم نيستيم، اما در واقع نظاره
كارگر، نيرو كار چند پيشه، كنترل كامل كيفيت و كاهش عدم قطعيت  -همكار مديريت: »تويوتيسم«: سلسله مراتبي كارآمد است

ها بسيار مهمي كه  موفقيت ها ژاپني به وجود آمدند، ها جديد مديريت كه بيشتر آنها در شركت شود به روش تحول سوم مربوط مي
شود،  ور و رقابت جويي به دست آوردند، تا حد زياد به اين انقالب مديريتي نسبت داده مي ها خودرو ساز ژاپني در زمينه بهره شركت

 ، به (نظام عرضه  يا: برخي از عناصر اين مدل معروفند. شود قرار داده مي» فورديسم«برابر » تويوتيسم«به نحو كه در ادبيات تجار
،  محصوالت در روند توليد و استفاده بهينه از منابع؛ مشاركت كارگران در تصميم» كنترل كامل كيفيت«برا خط توليد، ) هنگام گير

داشته، اما يقيناً در » تويوتيسم«فرهنگ نقش مهمي در ايجاد . پاداش برا عملكرد گروهي و يك سلسله مراتب ساده مديريتي در شركت
كنندگان را در اختيار دارد كه شامل هزاران شركت در  تويوتا در ژاپن يك شبكه سه اليه عرضه. ا نبوده است ا آن عامل تعيين كنندهاجر

ها  ها، بازارها انحصار تويوتا هستند و اين موضوع در مورد ديگر شركت بيشتر بازارها اكثر اين شركت. شود ها مختلف مي اندازه
  . كند مي عمده نيز صدق

هاست، فرايند كه جانشين تلفيق عمود  در اين مدل آنچه اهميت دارد، فروپاشي ساختار عمود توليد در سرتاسر شبكه شركت
. عملكرد اين مدل همچنين به نبود اختالل عمده در كل فرايند توليد و توزيع بستگي دارد. شود ها داخلي ساختار همان شركت مي بخش

صفر، : صفر؛ تاخير: صفر، سياهه اموال: آالت صفر، خرابي در ماشين: نقص در قطعات: استوار است" پنج صفر"اس فرض اين عملكرد براس
آيا اين . پذير يك نظام مديريتي است كه بيشتر برا كاهش عدم قطعيت طراحي شده، تا تشويق تطبيق» توبوتيسم« . صفر: كار ادار

قتصاد جهاني كه پيوسته در حال تالطم است، كامالً منطبق است؟ در واقع ويژگي به راستي متمايز واقعاً يك نظام مديريتي است كه با ا
ويژگي . شود ها، بلكه به روابط ميان مديريت و كارگران مربوط مي كند، نه به روابط ميان شركت تويوتيسم كه آن را از فورديسم متفاوت مي

. ا و به جا پراكنده كردن آنها، تبديل آنه به متخصصان چندپيشه بود رگران حرفهاصلي و متمايز روش ژاپني، غير تخصصي كردن كا
مبتني بر تعامل سازماني ميان دانش » شركت مولد دانش«. يكي مدل ساده و عالي برا توجيه توليد دانش در شركت پيشنهاد داده است

توانند تحت  ها از تجربه حاصل شده است و كارگران نمي شركت بخش اعظم دانش انباشته شده در. آشكار و دانش ضمني در منبع نوآور
ساز كامپيوتر به ابزارها قدرتمند در گسترش  ارتباط پيوسته و ظرفيت ذخيره. ها مديريتي بسيار رسمي آن را انتقال دهند روش
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ها اكنون اجازه بدهيد به بررسي دو شكل  تساز بين شرك شبكه. اند پيچيدگي روابط سازماني بين دانش ضمني و دانش آشكار تبديل شده
  .هاست المللي بپردازيم كه وجه مشخصه آن ارتباطات بين شركت پذير سازماني در تجربه بين ديگر انعطاف

پيمانكار  -رود و مدل اعطا پروانه توليد ها كوچك و متوسط به كار مي اين دو شكل عبارتند از مدل شبكه چند وجهي كه در شركت  
تكنولوژيك  -ها كوچك و متوسط، غالباً تحت كنترل ترتيبات پيمانكار فرعي يا سلطه مالي شركت. ي تحت نظارت شركت مادرفرع

ها ششمين الگو  اتحادها استراتژيك شركت. ها غالباً ابتكار عمل را در دست دارند با اين همه، اين شركت. ها بزرگ قرار دارند شركت
ها بزرگ در آنچه كه به عنوان اتحادها استراتژيك  تنيدگي شركت  شود به درهم خير پديدار شده مربوط ميسازماني كه در سالها ا

ها انحصار چند جانبه تفاوت بسيار دارند، زيرا سر و كار آنها  ها و ديگر توافقنامه ها سنتي كارتل اين اتحادها با شكل. شناخته شده است
به همين دليل است كه . شوند ها نيستند، نمي حذف رقابت در همه مناطقي كه تحت پوشش اين توافقنامهبا فرايندها معين است و موجب 

خالصه اين كه . آيد اطالعات خصوصي و حق انحصار پديدآورندگان تكنولوژ در اقتصاد نوين جهاني تا اين اندازه حياتي به شمار مي
، مستقل و خودكفا نيست ها تجارت جهاني خود شركت  شركت دارا ساختار افقي و شبكه. و نخواهد بود شركت بزرگ در چنين اقتصاد

. ناپذير كه تحوالت سريع اقتصاد و تكنولوژيك پديدآورده است سازگار شود بيني سازماني را تغيير داده است تا با شرايط پيش  مدل
شركت افقي ظاهراً با هفت گرايش . شركت افقي توصيف كرد ها عمود به توان به عنوان گذار از ديوانساالر دگرگوني اصلي را مي

سازماندهي حول محور فرايند توليد، نه بر حسب وظايف؛ سلسله مراتب ساده؛ مدريت گروهي؛ سنجش عملكرد : شود عمده مشخص مي
؛ اعطا پاداش و مشتريان؛ اطالعات،  ها با فروشندگان ها براساس عملكرد گروهي؛ به حداكثر رساندن تماس براساس رضايت مشتر

  .آموزش و بازآموز كاركنان در همه سطوح

ا از  تواند واقعاً شكل برتر مديريت در اقتصاد جديد باشد مشروط به اين كه بتواند با تبديل سازمان خود به شبكه پيوسته شركت بزرگ مي  
ها تجار اين گرايش  اختار عمومي و پيدايش شبكهها دارا س بحران مدل شركت. گير چندپيشه، خود را اصالح كند مراكز تصميم

ها  ها پيمانكار فرعي متمركز در شركت گير شبكه شكل. متفاوت در دگرگوني سازماني اقتصاد اطالعاتي بالنسبه مستقل از يكديگرند
ناگون با يكديگر در تعاملند و ها گو اين گرايش. ها كوچك و متوسط ها افقي شركت گير شبكه ا است متفاوت با شكل بزرگ پديده

ها عمود و  روند فروپاشي مدل سازماني ديوانساالر: گذارند اما همگي ابعاد مختلف يك روند اساسي هستند بر يكديگر تأثير مي
ياديني هستند ها ماد بن شبكه. ها بزرگ در شرايط توليد انبوه استاندارد و بازارها انحصار چند جانبه است عقالني كه ويژگي شركت

رساني كه  شان به قدرت اطالع ها به دليل اتكا همچنين شبكه. شود يا در آينده ساخته خواهد شد ها جديد از آنها ساخته مي كه سازمان
. ها اقتصاد جهاني هستند كوچه ها اصلي و پس در الگو جديد تكنولوژ فراهم شده است قادر به تشكيل و گسترش در سراسر خيابان

  . ا مسيرها جديد سازماني كه توصيف شد، پيامد مكانيكي تحول تكنولوژيك نبودند اطالعات و بنگاه شبكه  كنولوژت

ها مشاركت كارگران نيازمند تحول فکر بود تا تغيير  اكثر روش. ها جديد اطالعاتي بودند برخي از آنها مسبوق بر پيدايش تكنولوژ
ناپذير  پذير اقتصاد جهاني، انعطاف ر راه انطباق شركت دارا ساختار عمود با نيازمنديها انعطافمهمترين مانع بر س. ماشين آالت

ها نيز به محض  ها بزرگ در شبكه ها كوچك و متوسط برا پيوند با يكديگر و با شركت توانايي شركت. ها سنتي بود فرهنگ شركت
پيچيدگي شبكه اتحادها استراتژيك، بدون توسعه . ها جديد وابسته شد ن تكنولوژها جهاني شد به قابل دسترس بود اين كه افق شبكه

اين مورد است كه در آن تحول . شد پذير نمي ها مخابراتي به هم متصل بودند، اصالً امكان ها كامپيوتر كه از طريق شبكه شبكه
ها جديد كوچك و بزرگ بود كه كامپيوترها شخصي  ساز سازمان به دليل نيازها شبكه. سازماني تا حد مسير تاريخي را تعيين كرد

  . ساز كامپيوتر به نحو انفجار گونه رواج يافتند و شبكه

ها جديد اطالعات، يك شكل نوين سازماني به عنوان ويژگي اقتصاد  از طريق تعامل ميان بحرانها و تحول سازماني و تكنولوژ
هايي كه بازتوليد سيستم ابزار  سازمان: تفاوتي بنيادين بين دو نوع سازمان وجود دارد. ا بنگاه شبكه: تجهاني پديدار شده اس -اطالعاتي

هايي كه درآنها اهداف و تغيير اهداف، ساختار ابزار را شكل داده و مستمراً شكل آن را  برايشان مهمترين هدف سازماني شده است و سازمان
آن : ا بر اساس اين تمايزها مفهومي تعريف بنگاه شبكه. نامم ا ديوانساالر و نوع دوم را بنگاه مينوع نخست سازمان ر: دهند تغيير مي
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اهداف ساخته ) تعيين كننده(ها مستقل  ها سيستم که سيستم ابزارها آن با فصل مشترك بخش) فعاليت اقتصاد(شكل خاص بنگاه 
مرتبط بودن آن، يعني توانايي ساختار آن برا : نيادين شبكه بستگي خواهد داشتبنابراين عملكرد يك شبكه معين به دو ويژگي ب. شود

ها اجزا آن اشتراك منافع  ها شبكه و هدف ا كه درآن بين هدف سازگار آن، يعني گستره) و(دردسر بين اجزا،  تسهيل ارتباط بي
اين : است؟ پاسخي آسان مبتني است بر رويكرد تجربه گرايانه جهاني - ا شكل سازماني اقتصاد اطالعاتي چرا بنگاه شبكه. وجود دارد

  . رسد در حال فعاليت است گير اقتصاد نوين پديدار شده و همان چيز است كه به نظر مي چيز است كه در دوره شكل

توانند به نحو كارآمد به  ه ميها موفق آنهايي هستند ك سازمان: كند ها اقتصاد اطالعا عمل مي اين عملكرد ظاهراً مطابق با ويژگي
پذير باشند كه ابزار خود را با  ا انعطاف توليد دانش و پردازش اطالعات بپردازند؛ خود را با هندسه متغير اقتصاد جهاني سازگار كنند؛ به اندازه

به اين معنا، بنگاه .  رقابت استهمان سرعت تغيير هدف، تغيير دهند؛ و نوآور كنند، چراكه نوآور در حال تبديل شدن به سالح كليد
. كند ها را از طريق پردازش دانش به كاال تبديل مي اين بنگاه نشانه: بخشد جهاني را هويتي ماد مي -ا فرهنگ اقتصاد اطالعاتي شبكه

اين : آيند ود نميها سازمان اقتصاد در خالء اجتماعي به وج ها تجار شرق آسيا شكل شبكه: فرهنگ، نهادها و سازمان اقتصاد
هرچه يك جامعه به لحاظ . ا به ايجاد ترتيبات سازماني خاص خود گرايش دارد هر جامعه. ها و نهادها ريشه دارند ها در فرهنگ شكل

كه با اين همه، وقتي . شود تر مي ها سازماني آن خاص يابد و شكل تاريخي متمايزتر باشد، در انزوا بيشتر از جوامع ديگر تكامل مي
كنند،  ها تجار در مقياسي جهاني با يكديگر ارتباط برقرار مي كند و وقتي كه سيستم تكنولوژ دامنه فعاليت اقتصاد را گسترده مي

كنند كه به الگوها عمدتاً مشترك توليد و رقابت پاسخ  ا ايجاد مي كنند و آميزه يابند و از يكديگر اقتباس مي ها سازماني رواج مي شكل
  . كنند كنند، سازگار مي ها اجتماعي خاصي كه در آن فعاليت مي دهد، و در عين حال خود را با محيط مي

، به دو دليل بسيار حائز اهميت است يافته . ها پژوهش سازماني در زمينه اقتصادها شرق آسيا از لحاظ نظريه عمومي سازمان اقتصاد
ار در جوامع شرق آسيا زاييده تأثير متقابل فرهنگ، تاريخ و نهادهاست و مورد اخير، توان نشان داد كه الگوها سازمان تج نخست، مي

ها تجار شرق آسيا آن است كه بر  دوم، گرايش مشترك بنيادين نظام. ها تجار خاص بوده است گير نظام عامل اساسي در شكل
ها سازماني فعاليت اقتصاد آنها، امتياز  اه جوامع شرق آسيا، و شكلآنگ. ها، استوارند ها متفاوتي از شبكه ها، گرچه بر شكل اساس شبكه

تبارشناسي . نسبي مشخصي در رقابت جهاني خواهند داشت، زيرا چنين مدل سازماني در فرهنگ و نهادها اين كشورها ريشه دارد
، ساختار و پويه ها تجار شرق آسيا اجازه بدهيد ابتدا سابقه شكل شبكه شبكه . ها تجار شرق آسيا را مطرح كنيم بكهشناسي ش گير

سه نوع متمايز و اصلي شبكه . اقتصاد در اقتصادها بازار در شرق آسياست  ها مستقل، شكل غالب فعاليت سازماندهي شده شركت
ها  ر شبكهها تجار حول محو ژاپن در ژاپن، گروه. وجود دارد كه هر كدام به ترتيب مشخصه تجارت ژاپن، كره و چين است

ها در دو زير  اين شبكه. شود ها عمده آنها توسط مديران اداره مي اند كه متقابالً مالك يكديگر هستند و شركت هايي سازمان يافته شركت
ها به مجموعه  اين شبكه) كيجيو شودان(ها بزرگ  ها افقي مبتني بر پيوندها بين بازارها در ميان شركت شبكه -الف: گروه دارند

كه حول محور كيشا يا شركت بزرگ صنعتي تخصصي ) كي رتسو(ها عمود  شبكه - ب. يابند متنوعي از بخشها اقتصاد گسترش مي
  . شامل صدها و حتي هزاران فروشنده و وابستگان آنها، تشكيل شده است

ها بازار، مبادله كاركنان و  تقابل مالي، توافقنامها فشرده از تعهدات دو جانبه وابستگي م ها تجار پايدار با سازماندهي شبكه اين گروه
) سوگو شوشا(يك عنصر حياتي اين سيستم، شركت تجارت عمومي . شراكت در اطالعات، عمالً كنترل هسته اقتصاد ژاپن را در دست دارند

اين شركت . كند ا را تنظيم ميكند و درونداده برا هر شبكه است كه در نقش يك واسطه عمومي ميان فروشندگان و مشتريان عمل مي
، )چابول(ا  ها كره كره شبكه. ا سلسله مراتبي است رويه ها و سازمان كار نمايش دهنده اين ساختار شبكه. دهنده سيستم است انسجام

گرايش عمده . آيند گرچه از لحاظ تاريخي ملهم از زايباتسو ژاپني هستند، بسيار سلسله مراتبي تر از همتاها ژاپني خود به شمار مي
شوند كه مالكيت آن را يك شخص و خانواده  توسط يك شركت مادر مركز كنترل مي  ها در شبكه مشخص آنها اين است كه همه شركت

ها عمدتاً واحدها تجار  چابول. كنند رتسو ژاپني نقشي جزئي ايفا مي ها كوچك و متوسط برخالف كي شركت. او بر عهده دارند
چين سازمان تجارت در چين بر . ها كار نيز با اين الگو اقتدارگرايانه تناسب دارد سياستها و رويه. فقط به دولت متكي هستندخودكفا و 

. شود استوار است كه غالباً توسط يك خانواده كنترل مي) جيتوان كيه(ها تجار بين بخشي  و شبكه) جيازوكيه(ها خانوادگي  پايه شركت
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ها مشابهي  رسد شبكه ها را گسترش دهيم تا مقامات رسمي دولت محلي را نيز در بر بگيرد به نظر مي اگر دامنه شبكه جالب اينجاست كه
ها اموال  شركت. عنصر كليد در سازمان تجارت چين خانواده است. در روند سريع صنعتي شدن معطوف به بازار در جنوب چين دخيلند

  . موفقيت شركت، موفقيت خانواده نيز هست. بيش از شركت داردمنزلتي   خانوادگي هستند و خانواده

، مديريت بسيار متمركز و اقتدارگر است ها تجار خرد در چين ناتواني آنها در بر عهده گرفتن  نقطه ضعف شبكه. در چنين ساختار
شناخت بازارها جهاني، روند نوساز  گذار در تحقيقات و توسعه، ها راهبرد عمده است كه برا مثال نيازمند سرمايه دگرگوني

ها چيني به عمل آورده  دولت اين حمايت راهبرد حياتي را از شبكه. تكنولوژيك در سطح كالن يا انتقال توليد به خارج از كشور است
ركت دادن خانواده در ش. جهاني و فراتر از افق محلي سودآور اما محدود آنها كمك كند -است تا به موفقيت آنها در اقتصاد اطالعاتي

عنصر ديگر، نسخه چيني دولت . ها تجار چين بود، البته بخش اساسي آن ها تجار تنها بخشي از داستان موفقيت شبكه فعاليت
هايي به منظور  ها مختلف، سرانجام هوشمند الزم را برا يافتن فرمول دولت، در شكل. گرا در تايوان، هنگ كنگ يا چين بود توسعه

و بدون خدشه بر استقالل آن، به دست  -كه متكي به روابط خانوادگي، قابل اعتماد و اطالعاتي است -ايت از كارفرمايي گرايي چينيحم
جهاني رخ داد، يعني در  -دم عصر اطالعات ها و دولت در فرهنگ چيني در سپيده شايد تصادفي نباشد كه همگرايي ميان خانواده. آورد

ها  شبكه: ها و نهادها فرهنگ، سازمان. پذير شبكه متكي است تا به قدرت ديوانساالر روت، بيشتر به انعطافروزگار كه قدرت و ث
ترين سازمان در رقابت جهاني در يك سوم  شك موفق تجار آسيا و دولت توسعه گرا به اين ترتيب، سازمان اقتصاد شرق آسيا، كه بي

ا بين سه حوزه فرهنگي خاستگاه  اما تفاوتها قابل مالحظه. رسمي و غيررسمي متكي استها تجار  آخر قرن بيستم است، به شبكه
ها تايواني  ا منطق موروثي و شركت ها كره ها ژاپني منطق اشتراكي، شركت در درون اين شبكه، شركت. ها وجود دارد اين شبكه

ها فرهنگ و نهاد  توان در ويژگي ها تجار شرق آسيا را مي  شبكهها ها و نيز تفاوت ريشه شباهت. كنند منطق پدرتبار را اجرا مي
ديني آيين كنفوسيوس  -اين سه فرهنگ در طول قرنها با يكديگر درآميختند و عميقاً تحت تأثير ارزشها فلسفي. اين جوامع جستجو كرد

هرچند . ط جهان تا قرن نوزدهم شاخصيت آنها را تقويت كردانزوا نسبي آنها از ديگر نقا. ها مختلف ملي آن قرار داشتند و بودا در شكل
ها فرهنگي، گاه استداللي بغايت مبهم است زيرا از دقت و وضوح برخوردار نيست، اما به نظر  ها سازماني توسط ويژگي ايجاد شكل

اما چنانچه فرهنگ . فرهنگي ربط دادها مشترك  توان به اين گرايش ها در شرق آسيا را مي ها شبكه رسد كه وجه اشتراك شركت مي
رسد كه نهادها عامل تفاوتها اساسي باشند كه در عين حال منطق  ا را پرورش دهد، به نظر مي وجه اشتراك الگوها تجار شبكه

تاريخي و هم در شود به نقش دولت، هم از لحاظ  بنيادين ميان اين سه فرهنگ مربوط مي  تفاوت. كنند ا اين الگوها را تقويت مي شبكه
اما در هر مورد، دولت به لحاظ تاريخي متفاوت بود و نقشي . در همه موارد، دولت مانعي بر سر راه جامعه مدني بود. روند صنعتي شدن

  . كرد متفاوت ايفا مي

رايانه بود اما از طريق در ژاپن دولت عامل نوساز اقتدارگ. در تاريخ اخير، ميان دولت ژاپن و دولت چين تفاوت بنياديني وجود داشت
دولت . ا كه ريشه برخي از آنان را مي توان در خانه ها تجار مرتبط با لرد ها فئودال قدرتمند جستجو كرد ها تجار طايفه گروه

تنها  .ساز ماشين جنگي ژاپن باال برد ها خود را با آماده امپراتور ژاپن يك فن ساالر نوين حفاظت شده تأسيس كرد كه مهارت
دولت ژاپن جدا از جامعه يا برتر از . كنيم ها درك مي هنگام معرفي اين وضعيت خاص نهاد است كه تأثيرات دقيق فرهنگ را بر سازمان

ها تجار در ژاپن، همچنين به لحاظ تاريخي در مناطق  بنابراين، گروه. شود جامعه نيست بلكه جايي است كه درباره معامالت مذاكره مي
ا بسيار متفاوت  دولت چين رابطه. گيرند فوذ ژاپن، به طور عمود حول يك شركت مركز با دسترسي مستقيم با دولت شكل ميتحت ن

  . با تجارت و بويژه با تجارت در جنوب چين داشت كه منبع اصلي كارآفريني چين است

واكنش نسبت به . كردند تا موتور ثروت منبع درآمد نگاه مي شد و به آن به چشم در چين، در عين تشويق تجارت، از آن استفاده نادرست مي
اين اوضاع، تجارت چين را به دور جستن هرچه بيشتر از دولت كشاند و علت آن ترس ديرپايي بود كه فاتحان شمالي بر تكاپوگران 

ا در انجام معامالت   محلي و منطقها از دولت بر نقش خانواده و نيز پيوندها چنين فاصله. اقتصاد جنوب چين تحميل كرده بودند
ها تجار شرق آسيا كه قادرند اقتصاد جهاني را تسخير كنند در نيمه دوم قرن بيستم  اما پيكربند پويا شبكه. تجار تأكيد داشت

كند، و توسعه  بيت ميگراست كه توانايي خود را برا گسترش و حفظ توسعه به عنوان اصل مشروعيت خود تث دولت وقتي توسعه. بوجود آمد
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ها باال و مستمر رشد اقتصاد و تغيير ساختار در نظام اقتصاد است، هم در عرصه داخلي و هم در ارتباط با  در اين معنا، تركيب نرخ
من آن را دولت . تر نظم اجتماعي توجه دارد شود به عوامل گسترده ا كه توسط دولت اجرا مي اجتماعي  وقتي كه پروژه. المللي اقتصاد بين

در ژاپن، دولت توسعه اقتصاد . گرا دارد اقيانوس آرام ريشه در پروژه ملي گرايانه دولت توسعه -پيدايش اقتصادها آسيا. نامم گرا مي توسعه
  . كند ها در مورد بازارها صادرات، تكنولوژ و سازمان كار هدايت مي را با توصيه به شركت

رو سياستها دولت هستند، به تامين مالي تكيه  ها خصوصي به طور كلي دنباله ان از اين كه شركتمكانيسم حياتي در حصول اطمين
ها وزارت دارايي، اعتبارات توسط بانك مركز ژاپن  به موجب دستورالعمل. ها بانكي متكي هستند ها ژاپني بسيار به وام شركت. دارد

در واقع، قدرت واقعي در دولت ژاپن همواره در دستان وزارت دارايي قرار . شود اليزه ميها تجار عمده كان ها هريك از شبكه به بانك
مداخله اقتصاد دولت در ژاپن، بر محور استقالل دولت در برابر تجارت و تا حد زياد در برابر سيستم احزاب سياسي سازماندهي . داشت

،  شايستگي وجود يك شبكه اجتماعي فشرده ازتكنوكراتها بسيار حرفهها باال ديوانساالر براساس  به كارگير رده. شده است ا
اين شكل مداخله . كند دهند، تضمين مي برخوردار از آموزش مناسب و عمدتاً غيرسياسي را، كه نخبگان حاكم ژاپن امروز را تشكيل مي

هايي را  ها و ساختار ويژه چنين شبكه ژاپني در شبكه ها ريز راهبرد و توصيه، بطور عمده سازمان شركت دولت براساس اجماع، برنامه
  .كند تعيين مي

ها اصلي شبكه  ها ماهانه است كه مديران شركت يكي از آنها مالقات. هايي بسيار عيني دارند كننده جلوه ها هماهنگ اين مكانيسم  
ها مصوب دولت  اتكا مالي به وام: سازد ا نيز منعكس ميساختار واقعي شبكه نوع مداخله دولت ر. آورد عمده بين بازارها را گرد هم مي

بنابراين زيرپا گذاشتن نظم . شود المللي هدايت مي محدوديتها و تشويق ها تجارت بين. دهد نقشي استراتژيك به بانک اصلي شبكه مي
 -كنولوژ و اعطا پروانه صادراتسياست صنعتي دولت توسط يك شركت برابر است با حذف از شبكه، يعني محروميت از كمك مالي، ت

گرا در كره خصلت بارز  دولت توسعه. پيوند ميان سياست دولت و سازمان تجار در مورد جمهور كره از اين هم آشكارتر است. واردات
. كرد ايفا مينشانده اياالت متحده را  پس از جنگ، ديكتاتور رژيمي فاسد بود كه صرفاً نقش يك دولت دست. نبود ۱۹۵۰كره طي دهه 

ريز كرد،  بود كه بنيان صنعتي شدن به رهبر دولت و رقابت در اقتصاد جهان را پايه ۱۹۶۱گرايانه رژيم پس از كودتا نظامي  پروژه ملي
صله ها حا اما به دليل اين كه شبكه. شد سياستي كه توسط بخش تجارت كره به نمايندگي از منافع ملت و با هدايت كامل دولت انجام مي

 -كنترل دولت بر نظام بانكي و مجوزها واردات. با فشار دولت به وجود آمدند، حتي از اسالف ژاپني خود نيز متمركزتر و اقتدارگراتر بودند
شد زيرا امتيازات دولت به شركت مركز اعطا  اعتبار و مجوزها هردو بطور گزينشي اعطا مي. كرد صادرات، آنها رابه اين كار مجبور مي

  . شد مي

ها سياسي دولت را تامين كنند و نيز در ازا دريافت هرگونه لطف خاصي  شد منابع مالي فعاليت ها آشكارا خواسته مي همچنين از شركت
ها خانوادگي چيني  تعامل ميان دولت و تجارت در مورد شركت. از ديوانساالران رده باال كه عموماً افسران ارتش بودند، پول نقد بپردازند

ريز و سياست دولت عاملي تعيين  و با اين حال برنامه. اعتماد چندين صدساله به مداخله دولت دارد تر است، كه ريشه در بي سيار پيچيدهب
واردات، همچون كره، ابزار عمده برا اجرا سياست  -ها و مجوزها صادرات كنترل بانك.كننده در توسعه اقتصاد تايوان بوده است

ها  ها چيني عمدتاً نه برا اعتبارات بانكي بلكه چنان كه گفته شد براندوخته با اين وصف، برخالف كره، شركت. بود اقتصاد دولت
ها كوچك و  از اين رو، شركت. خانوادگي، تعاونيها اعتبار و بازارها غيررسمي سرمايه متكي بودند كه عمدتاً مستقل از دولت بودند

ها كوچك بدون  اما جا ترديد است كه اين شركت. ها افقي خانوادگي به وجود آورند د كردند و شبكهمتوسط با اتكا به خود رش
پرداخت  -الف: چنين حمايتي سه شكل عمده به خود گرفت. توانسنت در بازار جهاني رقابت كنند حمايت حياتي و استراتژيك دولت مي

يعني  - زمينه تحقيقات و توسعه روند انتشار تكنولوژ پيشرفته الكترونيك حمايت موثر دولت در -جذب سرمايه خارجي پ -يارانه ب
 ۱۹۶۰مستقيماً توسط دولت در دهه  -بود ۱۹۸۰ساز كامپيوترها شخصي كه مبنا گسترش پوياترين بخش صنعت تايوان در دهه  شبيه

  . شد سازماندهي مي
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ها همراه با آموزش مهندسان چيني مجوز دريافت كرد و با اتكا  تراشهبرا بكارگير تكنولوژ طراحي  RCAدولت از شركت امريكايي 
ها تكنولوژ الكترونيك جهان همگام  تأسيس كرد كه خود را با پيشرفت ETRIبه اين مهندسان، يك مركز تحقيقات دولتي به نامه 

ها را برا انتشار  سمينارها شركت ETRIت، ها دول به موجب دستورالعمل. ورزيد داشت و بر كاربردها تجار آن تأكيد مي نگه مي
پس از  ETRIافزون بر اين، مهندسان . آورد، سازماندهي كرد ها كوچك تايواني به وجود مي رايگان اين تكنولوژ كه در جمع شركت

داد تا شركتي  ر آنها قرار ميها تكنولوژيك را در اختيا شدند كه موسسه را ترك كنند و دولت، منابع مالي و پشتيباني چند سال تشويق مي
اساس ساختار صنعتي معطوف به . تر است اما نتيجه آن چندان متفاوت نيست در مورد هنگ كنگ داستان پيچيده. از آن خود تأسيس كنند

 ۲۱عني با ها خانوادگي به وجود آمده بودند، ي ها كوچك و متوسطي تشكيل شده بود كه عمدتاً با اندوخته صادرات هنگ كنگ از شركت
كنگ را  اما هدف دولت استعمار اين بود كه هنگ. خانواده صاحبان صنايع كه پس از انقالب كمونيستي از شانگها مهاجرت كرده بودند

هنگ كنگ، يعني كارمندان دولتي سرويس استعمار بريتانيا، » كنندگان اداره« . سرمشق اجرا موفقيت آميز استعمار خيرخواه بريتانيا كند
ها  آنان كنترل سختي رو توزيع سهميه صادرات منسوجات و لباس در ميان شركت. ك سياست فعال توسعه گرايانه را عرضه كردندي

  . دادند ها رقابتي آنها تخصيص مي برقرار كردند و منابع را بر حسب شناختشان از توانايي

وظايف هماهنگي و استراتژيك را كه بدون آنها . ك درست كردندها كوچ ها شركت ا از نهادها دولتي در سراسر شبكه آنان شبكه
رسد كه شكل  به نظر مي. المنافع گام نهند، به انجام رساندند توانستند به بازارها اياالت متحده و كشورها مشترك ها هرگز نمي اين شبكه

 ۹۰تي شدن معطوف به صادرات در جنوب چين در دهه ها تجار خانوادگي در جريان صنع مشابهي از پيوند ميان دولت پشتيبان و شبكه
ها تجار چين تابعي از شكل غيرمستقيم، ظريف اما در عين حال واقعي و كارآمد مداخله دولت  شكل شبكه. در حال پديدار شدن است

شناسي فرهنگي خود  و پويه ها تجار چين، در عين حال كه ساختار سازماني شبكه. ها مختلف است در روند توسعه اقتصاد در زمينه
دهد از دست دولت  ا که نهايتاً به آنها اجازه مي اند، اندازه رسد كه از لحاظ كيفي به اندازه بزرگتر دست يافته كنند، به نظر مي را حفظ مي

نمودار شدن است، پيوند  اما اين تصوير ممكن است توهمي باشد مربوط به دوره گذار تاريخي، زيرا چيز كه در افق در حال. خالص شوند
انداز  اگر اين همگرايي تحقق يابد، چشم. اصلي چين است ا دولت سرزمين  ها قدرتمند تجار چين و ساختار چند اليه تدريجي شبكه

را، ها سازماني  ها تجار شرق آسيا منابع فرهنگي و نهاد چنين شكل از اين رو، مشاهده شبكه. اقتصاد جهان دگرگون خواهد شد
ها  مليتي و شبكه -ها فرا ها چندمليتي، شركت شركت. دهد به لحاظ خصلتها مشترك و نيز تفاوتها مهم ميان آنها، نشان مي

  . ها سازمان را نشان مي دهد فرهنگي شكل -ها تجار شرق آسيا توليد نهاد المللي بررسي شبكه بين

چندمليتي، با ساختار چند بخشي و متمركز خود، تجلي سازماني اقتصاد نوين جهاني  ها در بيشتر ادبيات بيست سال اخير، گويي شركت
ها چندمليتي نه  شركت. روند ها و منافع ملي فراتر مي ها چندمليتي تشكيل شده از مرزها، هويت هايي كه توسط شركت شبكه. اند بوده

ها نهاد  ها محيط ويژگي. كنند ها غير متمركز سازماندهي مي بكهساز درگيرند، بلكه به نحو فزاينده خود را در ش تنها در شبكه
ها چند مليتي در  شركت. دهد كه عناصر گوناگون شركت در آنها قرار دارد، عمالً ساختار و پويه شناسي شبكه داخلي شركت را شكل مي

ها  افزايش هزينه. اند ر محور چنين شركتهايي شكل گرفتهها ب واقع ثروت و تكنولوژ را در اقتصاد جهاني در دست دارند، زيرا اكثر شبكه
، به دروني كردن معامالت در داخل شركت شود بلكه به بيروني كردن  ها منتج نمي معامالت به دليل افزايش پيچيدگي تكنولوژ

د، اما گسترش و سهيم شدن در ده انجامد كه آشكارا عدم قطعيت را افزايش مي ها در سراسر شبكه مي معامالت و سهيم شدن در هزينه
  .كند پذير مي عدم قطعيت را نيز امكان

فرهنگي مختلف در اروپا و  -ها نهاد ا كه شكل غالب سازمان تجار در شرق آسياست، در زمينه رسد كه بنگاه شبكه به نظر مي  
سله مراتبي بر محور خطوط عمود دستورات ها بزرگ چند واحد كه به لحاظ سل امريكا در حال شكوفا شدن است، در حالي كه شركت

آيا اين گرايش به اين معناست كه در حال گذار به مدل . جهاني ناسازگار باشند - رسد كه با اقتصاد اطالعاتي اند به نظر مي سازماندهي شده
  ها كالسيك خواهد شد؟  آسيايي توسعه هستيم كه جايگزين مدل آنگلوساكسني شركت
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معمار . دهد ها را نشان مي ار در اروپا تغيير الگوها سازماني در اروپا بويژه در زمينه روابط ميان دولتها و شركتها تج بررسي فرهنگ
ها  ها ملي جوامع محل استقرار اين شبكه گير هستند، تحت تأثير ويژگي ها تجار كه در سراسر جهان در حال شكل و تركيب شبكه

ها الكترونيك در اروپا بسيار متكي به سياستها اتحاديه اروپا در زمينه كاهش وابستگي  شركت محتوا و راهبردها. قرار دارند
ها متكي به محصوالت، فرايند  ا از شبكه ها چند مليتي در مجموعه از آنجا كه اكثر شركت. تكنولوژيك به ژاپن و اياالت متحده است

ها چندمليتي متمركز است،  توان با اين عنوان توصيف كرد كه بر شركت را ديگر نمي كنند، اقتصاد نوين جهاني توليد و كشورها شركت مي
دست بازار كه اقتصاددانان نهاد تالش كردند آن را مرئي . ها به كنترل انحصار مشترك اكثر بازارها ادامه دهند حتي اگر اين شركت

قاضا بر منطق ساختار آن حاكم است بلكه تحت نفوذ راهبردها پنهاني و اما اين بار نه تنها عرضه و ت. سازند، دوباره نامرئي شده است
روح اطالعات گرايي رساله كالسيك ماكس وبر، اخالق . شود ها اطالعاتي جهان بر آن تكيه مي ا قرار دارد كه در شبكه كشفيات ناگفته

م سنگ بنا روش شناختي هرگونه تالش نظر برا درك منتشر شد، هنوز ه ۱۹۰۴-۵دار كه نخستين بار در  پروتستاني و روح سرمايه
عناصر واقعيت تاريخي كه . آورد نهاد است كه يك الگو جديد سازمان اقتصاد را درتاريخ به وجود مي -ها فرهنگي جوهر دگرگوني

دارا اهميت تاريخي گرد هم  توانيم آنها را در يك كل مفهومي در يك الگو جديد سازماني با هم مرتبطند كدام است؟ و چگونه مي
  . ها فرهنگي مختلف ها مختلف و از جلوه ها مختلف، بافت ها خانوادگي در شكل آوريم؟ پيش از همه، شبكه

آيند مانند  ها تكنولوژ در محيط نوآور پديد مي ها كارآفريني كه از خاستگاه شبكه. ها خانوادگي در جامعه چين و شمال ايتاليا شبكه
ها قبلي دارا  ها سازماني واحدها تجار كه از سلطه شركت ها گروهي و سلسله مراتبي از نوع ژاپن؛ شبكه سيليكن، شبكه دره

ها  ها فرامرز كه از اتحادها استراتژيك بين شركت اند و شبكه ساختار عمود كه مجبور به انطباق با واقعيت زمان بودند خارج شده
ها جديد مخابراتي، كامپيوترها روميز جديد قدرتمند، قابل سازگار و  شبكه. ا تكنولوژ نيز وجود دارندابزاره. شوند منتج مي

كارگران و مديران جديد مرتبط . دهند خودتطور دهنده، وسايل ارتباطي متحرك كه ارتباطها پيوسته را در هر زمان و مكاني گسترش مي
رقابت جهاني نيز هست كه تعاريف مجدد و . قادرند به يك زبان يعني زبان ديجيتال صحبت كنندبا يكديگر بر محور وظايف و عملكرد كه 

، از جمله سرمايه و اطالعات را ضرور مي : و مثل هميشه، دولت هم هست. سازد مستمر محصول، روند توليد، بازار و دروندادها اقتصاد
شرق آسيا؛ دولت به عنوان عامل يكپارچگي هنگامي كه نهادها اقتصاد بايد از گرا در مرحله آغازين اقتصاد نوين، همچون  دولت توسعه

ها محلي و  ها سرزميني به حمايت ضرور دولت كننده، وقتي كه شبكه نو ساخته شوند، مانند روند وحدت اروپا؛ دولت هماهنگ
  .هد كردا برا ايجاد تأثيرات همگرا نيازمندند كه محيط نوآور را ايجاد خوا منطقه

ها  كند كه بر پيشاني تكنولوژ گرا، زماني كه يك اقتصاد ملي يا نظم اقتصاد جهان را در مسير نوين تاريخي هدايت مي دولت رسالت
اطالعاتي   ها تجار به اجرا در نيامده، مانند طرح دولت اياالت متحده به رغم كسر بودجه برا ساخت شاهراه نوشته شده اما در رويه

فرهنگي نيرو  -دولت و تاييد هويت جمعي ملي. آيند ا گرد هم مي همه اين عناصر برا اعتال بنگاه شبكه. يست و يكمقرن ب
دهند، يعني بنگاه  دار را توضيح مي همه اين عناصر مجموعاً دوام فرهنگي رقابت سرمايه. اند كارساز در عرصه رقابت جهاني گرد آورده

اين واحد، . برا نخستين بار در تاريخ، واحد بنيادين سازمان اقتصاد نه يك سوژه، چه فرد يا جمعي نيست. ا را متمايز كنند شبكه
يك قانون فرهنگي مشترك در . كند ها پشتيباني و ساختارها بازار سازگار مي كند، زيرا خود را با محيط شبكه است که بي وقفه تغيير مي

اين . ها زودگذر، و نه منشور حقوق و تعهدات در واقع يك فرهنگ است اما فرهنگ پديده. ود داردا ج كاركردها گوناگون بنگاه شبكه
، مثل تجربه هايي عيني كه توسط كامپيوتر در فضا سيبرنتيك با آرايش دوباره واقعيت ايجاد شده  فرهنگي است چند ساحتي و مجاز

، زيستن در اين فرهنگ مجاز را مي بنگاه شبكه .است آموزد ا  
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  )۲۵۱ص(وقت ها؛ بيكاران و كاركنان پاره كاركنان شبكه: دگرگوني كار و اشتغال

يرو كار و روابط توليد، در درون و پيرامون بنگاه دگرگوني تكنولوژيك و مديريتي ن. فرايند كار در مركز ساختار اجتماعي قرار دارد  
ابتدا به مساله كالسيك . گذارد ترين اهرمي است كه الگو اطالعاتي و روند جهاني شدن به وسيله آن بر جامعه تأثير مي ا اصلي شبكه

در  ۲۰۰۵-۱۹۲۰ا بين سالها صنعتي است و سير تحول آن ر -ها فرا پردازم كه مبنا نظريه دگرگوني ماد ساختار اشتغال مي
كنم  ها جديد اطالعات بر فرايند كار و سطح اشتغال را تحليل مي سپس تأثير ويژه تكنولوژ. كنم كشورها عمده كاپيتاليست بررسي مي

  .ا بيكار را ارزيابي كنم كوشم ترسي همه گير از جامعه و مي

    

  )۲۵۱ص(ته تحول تاريخي اشتغال و ساختار شغلي در كشورها پيشرف

  ۲۰۰۵۰تا  ۱۹۲۰دار گروه هفت از  سرمايه

تحليل حاضر با مشخص . مند، دگرگوني اشتغال و ساختار اشتغال است ها تغيير نظام در هر فرايند تحول تاريخي، يكي از بارزترين جلوه
امريكا، ژاپن، (هفت كشور صنعتي  ساختن تركيب داخلي مشاغل خدماتي و تحليل سير تحول متفاوت ساختار كار و اشتغال در هر يك از

نهاد جامعه اطالعاتي آغاز  -، بحثي تجربي را درباره تنوع فرهنگي۱۹۹۰تا  ۱۹۲۰حدوداً بين سال ) آلمان، فرانسه، ايتاليا، انگليس و كانادا
  .كند مي

    

  )۲۵۲ص(صنعتي، اقتصاد خدماتي و جامعه اطالعاتي - جامعه فرا

كند كه بايد از نظر تحليلي آنها را از يكديگر متمايز  بيني را با يكديگر تركيب مي سه گزاره و پيشصنعتي  - نظريه كالسيك جامعه فرا
  .دانست

  .گيرد اقتصاد را در بر مي  ور و رشد در توليد دانش نهفته است كه از طريق پردازش اطالعات همه حوزه فعاليت سرچشمه بهره. ۱

تر باشد، مشاغل و توليدات آن بيشتر بر خدمات  هرچه يك اقتصاد پيشرفته. يابد ائه خدمات گرايش مياقتصاد از توليد كاال به ار  فعاليت. ۲
  . متمركز خواهد شد

  . دهد ها آنها دارا بار اطالعاتي و دانشي زياد است افزايش مي اقتصاد نوين اهميت مشاغلي را كه فعاليت. ۳

نخست، . و عالوه بر اين، پيوند تاريخي ميان اين سه فرايند هنوز نيازمند تاييد تجربي است درستي هريك از اين سه گزاره را بايد اثبات كرد
 -تمايز اصلي تمايز ميان اقتصاد صنعتي و فرا. ور و رشد در جوامع پيشرفته باشند رسد كه دانش و اطالعات از منابع عمده بهره به نظر مي

  .اند عتي، كشاورز و خدماتي است كه بر مبنا دانش بنا شدهصنعتي نيست بلكه بين دو شكل مختلف از توليد صن

ها خدماتي و از ميان رفتن مشاغل توليد  صنعتي ناميدن يك جامعه، حركت به سو فعاليت -صنعتي برا فرا -دومين معيار نظريه فرا
تكامل اقتصاد اطالعاتي، تالش . كننده است راهاغلب در بهترين حالت، مبهم، و در بدترين حالت، گم» خدمات«عالوه بر اين، مفهوم . است

معنا ساخته  كاالها بي» ماد بودن«آنها در برابر » غيرملموس بودن«ها دروني آنها از قبيل  برا تعريف خدمات را با توسل به ويژگي
فت، اطالعات آمار مبنايي را روند، يعني كشورها گروه ه برا هفت كشور كه صاحبان بزرگترين اقتصادها بازار به شما مي. است
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توانم با تقريبي مناسب، تحول اشتغال و ساختار شغلي اين  بنابراين مي. توان آنها را تا حد با يكديگر مقايسه كرد ام كه مي آور كرده جمع
  .سال گذشته را با يكديگر مقايسه كنم ۷۰كشورها در 

    

  )۲۵۷ص(۱۹۹۰تا  ۱۹۷۰و از  ۱۹۷۰تا ۱۹۲۰دگرگوني ساختار اشتغال، از 

ا كامالً تصادفي با دو بانك  ا آغاز شود كه به گونه تحليل دگرگوني ساختار اشتغال در كشورها گروه هفت بايد از تمايز بين دو دوره
لي اين دو ترين تمايز تحلي اصلي. ۱۹۹۰تا ۱۹۷۰، و سالها ۱۹۷۰تا  ۱۹۲۰دوره حوالي . اطالعاتي متفاوتي كه در اختيار داريم همخواني دارد

به    دوره ناشي از اين واقعيت است كه در طول نخستين دوره، جوامع مورد نظر به جوامع مابعد کشاورز تبديل شدند ولي در دوره دوم
به نظر من اين امر آشكارا به معنا كاهش شديد مشاغل كشاورز در دوره نخست و كاهش سريع . کشورها فراصنعتي بدل گرديدند

  .در دوره دوم استمشاغل توليد 

در اين دو دهه، فرايند تغيير ساختار و تحول تكنولوژيك به كاهش مشاغل . ا كامالً متفاوت است اوضاع به گونه ۱۹۹۰تا  ۱۹۷۰در دوره 
صد از در ۱/۷بودند و تنها  به جامعه مابعد كشاورز تبديل شده  ۱۹۲۱در واقع انگليس و ولز پيش از . توليد در همه كشورها انجاميد

از اين نقطه آغاز متفاوت در دوره تاريخي مورد نظر، گرايش به سو ساختار اشتغالي آغاز شد . نيرو كار آنها در كشاورز اشتغال داشت
فرايندها بسيار سريع صنعتي شدن در آلمان، ژاپن، . كه ويژگي آن رشد همزمان توليد و خدمات به بها كاهش مشاغل كشاورز بود

  .دهد كرد، اين همگرايي را توضيح مي فرانسه كه مازاد جمعيت كشاورز را بين مشاغل صنعتي و خدماتي توزيع ميايتاليا و 

بنابراين وقتي . شود اين ادعا صحيح است كه اياالت متحده نمونه استاندارد ساختار مشاغلي بود كه ويژگي اقتصاد خدماتي محسوب مي
ساير . صنعتي عموميت يافت، در امريكا و كانادا سلطه بخش خدمات گسترش يافت -دوره فراگرايش به مشاغل خدماتي شتاب گرفت و در 

اكثر  ۱۹۹۰در دهه . زدايي رسيدند ها مختلف اين گرايش را دنبال كردند و بدين ترتيب به سطوح مختلف صنعت كشورها نيز با سرعت
  .توان يك گرايش ناميد را ميجمعيت همه كشورها گروه هفت در بخش خدمات اشتغال دارند و اين 

شود؟ نسبت مشاغل پردازش اطالعات به مشاغل دادوستد كاال سرنخها جالبي برا  آيا اشتغال بر پردازش اطالعات نيز متمركز مي
  .كنيم ابتدا بدون در نظر گرفتن ژاپن ساير كشورها را بررسي مي. دهد تحليل به دست مي

در بين هفت كشور صنعتي، . خورد سو درصد باالتر از مشاغل پردازش اطالعات به چشم مي در ساير كشورها گروه هفت، گرايش به
بنابراين مسلم است كه گرايش به . امريكا باالترين نسبت مشاغل اطالعاتي را دارد، ولي بريتانيا، كانادا و فرانسه تقريباً در يك سطح هستند

با ساير » اقتصاد اطالعاتي«ساختار اشتغال امريكا بيش از اين كه به عنوان : نيست سو پردازش اطالعات از وجوه تمايز اياالت متحده
ميزان مشاغل اطالعاتي آلمان و ايتاليا بسيار كمتر است ولي در دو . شود محسوب مي» اقتصاد خدماتي«كشورها تفاوت داشته باشد يك 

  .كنند پيرو مي دهه اخير اين نسبت دو برابر شده است و بنابراين از روند يكسان

. دهد سال گذشته را نشان مي ۵۰ها تنها افزايش اندكي در مشاغل اطالعاتي در  اين داده. ها مربوط به ژاپن از همه جالبتر است داده
 كند و تكنولوژ پيشرفته در آن نقش بسيار مهمي در ها اطالعات تأكيد مي ا كه بيش از ساير جوامع بر تكنولوژ بنابراين جامعه

كند، دارا كمترين سطح اشتغال در پردازش اطالعات و نيز كمترين ميزان افزايش در چنين مشاغلي  ور و قدرت رقابت ايفا مي بهره
ترين اقتصادها جهان  ساز است كه ژاپن و آلمان، رقابتي صنعتي جالب و در عين حال مشكل -در واقع برا برخي از تفسيرها فرا. است

، كمترين نسبت مشاغل خدماتي به مشاغل صنعتي، پايين ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰ها  در دهه ترين نسبت  دارا قدرتمندترين مشاغل توليد
كمترين ميزان افزايش ) ور را تجربه كرده است ترين رشد بهره كه سريع(مشاغل در بخش پردازش اطالعات به كاال، و در مورد ژاپن 

ریت
مدی

گاه 
انش
د

@unimanage   کانال تلگرام



  مانوئل کاستلز                                                                  فرهنگ و جامعه اقتصاد،:  اطالعات عصر کتاب خالصه

 

٣۴    aBayat.ir 

 

بنابراين اگر اطالعات را يكي از عناصر اصلي در كاركرد اقتصاد و سازماندهي جامعه . دان مشاغل اطالعاتي در سرتاسر قرن بيستم بوده
  .بدانيم، معنايش اين نخواهد بود كه بيشتر شغلها در بخش پردازش اطالعات هستند يا اينكه در آينده چنين خواهد شد

  صنعتي انجام گرفته است، بايد ويژگي - باره دوران فراهايي كه در دهد كه طبق پژوهش خدمات اجتماعي دومين گروه مشاغل را تشكيل مي
باز هم بجز ژاپن، مشاغل خدمات اجتماعي بين يك پنجم تا يك چهارم كل مشاغل كشورها . و در واقع نيز چنين است. جامعه نوين باشد

  . دهند ها هفت را تشكيل مي گروه

تباطي همه اقتصاادها پيشرفته را با تجارب عمده و خرده، يعني آن دسته از ها ار خدمات توزيعي، حمل و نقل و ارتباطات، يعني فعاليت
در واقع در جوامع پيشرفته، مشاغل خدمات توزيعي . آميزد چندان صنعتي هستند در هم مي ها خدماتي كه ظاهراً ويژگي جوامع نه فعاليت

بنابراين اشتغال در خدمات توزيعي . دهند كل مشاغل را تشكيل مي هنوز هم در سطح بسيار بااليي قرار دارند و بين يك پنجم تا يك چهارم
  .شود تقريباً دو برابر خدمات توليد است كه ويژگي اقتصادها پيشرفته محسوب مي

شود كه به نظر برخي ناظران، ويژگي  در عين حال خدمات فرد بازمانده ساختار ماقبل صنعتي و تجلي دوگانگي اجتماعي محسوب مي
در اين كشورها، . ا را متذكر شويم  در اينجا نيز پيش از مشاهده دگرگوني بلندمدت كشورها گروه هفت بايد نكته. اطالعاتي استجامعه 

ا كه درباره مشاغل بخش  مهمترين نكته. دهد ا از مشاغل را تشكيل مي خدمات فرد هنوز هم بخش قابل مالحظه ۱۹۹۰در سال 
  . روند اين مشاغل از ميان نمي  است كه در اقتصادها پيشرفته توان گفت اين خدمات فرد مي

، شاهد افزايش ۱۹۹۰و  ۱۹۷۰اگر مشاغل خدمات توليد و خدمات اجتماعي را با يكديگر تركيب كنيم، در كليه كشورها بين سالها 
توان نتيجه گرفت كه چنين روند  تيب ميبدين تر. ناميد» صنعتي -گروه خدمات فرا«توان آن را  ا خواهيم بود كه مي چشمگير پديده

هريك از اين كشورها در شرايط بسيار متفاوتي قرار داشتند، در همه اين كشورها حالت  ۱۹۷۰وجود دارد ولي به دليل اين كه در سال 
به استثنا خدمات (عمده ها خدمات  يك از گروه هيچ  ۱۹۲۰در فرايند دگرگوني ساختار اشتغال، در مقايسه با سال . يكساني نداشته است

در همه اين جوامع، به . توليد در حال ظهور است -سال آخر قرن بيستم، يك ساختار اشتغال فرا ۲۵در واقع در . اند از ميان نرفته) خانگي
  .رسد كه فرايند اطالعاتي كردن كارسازتر از پردازش اطالعات باشد نظر مي

    

  )۲۶۶ص(ساختار شغلي نوين

ين نتيجه مشاهدات ما اين است كه ساختارها شغلي جوامعي كه در يك سطح اطالعاتي قرار دارند با يكديگر تفاوت نخستين و مهمتر
داده  ، تقريباً يك سوم از كل نيرو كار را تشكيل مي۱۹۹۰اين گروه در امريكا و كانادا بسيار قدرتمند بوده و در اوايل دهه . بسيار دارد

دهنده ساختار  بود كه نشان) درصد ۸/۳تنها (درصد امريكا بسيار پايين  ۸/۱۲ران ژاپن در مقايسه با رقم نسبت مدي ۱۹۹۰در سال . است
بطور كلي ژاپن و اياالت متحده در دو سو اين طيف قرار دارند و تفاوت آنها بر نياز به بازنگر در . بسيار سلسله مراتبي اين كشور است

  .كند گرايي تأكيد مي صنعتي و اطالعات -نظريه دوران فرا

مدل ژاپن نيز وارد . گذارد مدل اياالت متحده با جايگزين كردن مشاغل جديد به جا مشاغل قديمي به عرصه اطالعات گرايي گام مي
. ندرو ور هستند از ميان مي مشاغلي كه مانعي بر سر راه افزايش بهره. گزيند شود ولي راه متفاوتي را بر مي گرايي مي عرصه اطالعات

سياسي متفاوت و با اين كه از نظر تاريخي فرايند صنعتي شدن در آنها دارا شتاب  -ها فرهنگي جوامع پيشرفته صنعتي، با وجود نظام
رسد بحث گسترده قطبي شدن روزافزون ساختار  به نظر نمي. مختلفي بوده است، به افزايش محتوا اطالعاتي ساختار اشتغال گرايش دارند

  . ها همخواني داشته باشد امع اطالعاتي با اين مجموعه دادهشغلي در جو
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مشاغل خدماتي انتها . يابيم كه در دو دهه اخير توزيع درآمد در اياالت متحده و ساير كشورها قطبي شده است با توجه به ساير منابع درمي
هايي از  بنابراين در حالي كه مسلماً نشانه. ها شغلي باال بود ردهطيف اشتغال تقريباً ثابت ماندند و افزايش ميزان و ابعاد آنها بسيار كمتر از 

خورد، اين به معنا مسيرها مختلف در ساختار اشتغال نيست بلكه  قطبي شدن اجتماعي و اقتصاد در جوامع پيشرفته به چشم مي
كه اكثريت نيرو كار در اقتصادها پيشرفته  بايد پذيرفت. دهد ها مختلف را نشان مي جايگاه مختلف مشاغل مشابه در بخشها و شركت

  .بگير هستند حقوق

    

  )۲۷۲ص(پيش بيني اشتعال در قرن بيست و يکم: بلوغ جامعه اطالعاتي

ا  بيني اشتغال و مشاغل چنين جامعه بنابراين پيش. ها تاريخي متنوع خود، تنها در قرن بيستم شكل گرفت جامعه اطالعاتي، در جلوه
ا و نيز ساختار اجتماعي جوامع پيشرفته در سالها آغازين  بالغ چنين جامعه  گير آينده و شكل  تحليلي است كه جهتيكي از سرنخها

هايي  توان فرضيه با تأكيد بر اياالت متحده و ژاپن، كه ظاهراً دو مدل مختلف جامعه اطالعاتي هستند، بهتر مي. دهد قرن آينده را نشان مي
  . ي و يا تفاوت ساختار شغلي و اشتغال وجود دارد ارزيابي كردرا كه درباره همگراي

اين به معنا افزايش كلي به ميزان . ميليون شغل ايجاد كند ۲۶بيش از  ۲۰۰۵تا  ۱۹۹۲شود كه اقتصاد امريكا بين سالها  بيني مي پيش
شود كه در اياالت متحده بيشترين افزايش  ميبيني  پيش. است ۱۹۹۲تا  ۱۹۷۹درصد است كه كمي بيش از افزايش دوره سيزده ساله  ۲۲

  .باشد» ها خدماتي فعاليت«مشاغل در 

آيا ويژگي جامعه اطالعاتي آينده افزايش قطبي شدن ساختار مشاغل است؟ برخي از روندها به ارتقا ساختار شغلي اشاره دارد و اين با 
ر اين واقعيت كه مشاغلي كه نيازمند مهارت زياد هستند از رشد ولي از سو ديگ. صنعتي همخواني دارد -ها نظريه فرا بيني پيش

كند، و اين امر ناشي از اهميت نسبي  سريعتر برخوردارند به اين معنا نيست كه كل جامعه ضرورتاً از قطبي شدن و دوگانگي اجتناب مي
دهد كه سهم اشتغال  نشان مي ۱۹۹۲-۲۰۰۵ا سالها ها اداره آمار كار بر بيني پيش. قدر مطلق مشاغلي است كه نيازمند مهارت نيستند

از آنجا كه اين دو گروه مجموعاً نيمي از كل رشد مشاغل را به . متخصصان و كارگران خدماتي تقريباً به يك اندازه افزايش خواهد يافت
  .شوند دهند، از نظر قدر مطلق در دو سو نردبان اشتغال متمركز مي خود اختصاص مي

ها اين است كه  بيني اين پيش  مهمترين ويژگي. هايي بپردازيم كه درباره ساختار اشتغال ژاپن انجام گرفته است بيني ررسي پيشاكنون به ب  
. ا اطالعاتي، كاهش مشاغل صنعتي در اين كشور آهنگي آهسته داشته است به رغم شتاب گرفتن روند تبديل جامعه ژاپن به جامعه

ها اطالعات محور را  رين افزايش اشتغال در ژاپن در خدمات تجار باشد و اين امر نقش فزاينده فعاليتشود كه چشمگيرت بيني مي پيش
يعني خدماتي كه . شوند اين خدمات تجار عمدتاً خدماتي هستند كه به بخش صنعت و ساير بخشها ارائه مي. دهد در اقتصاد ژاپن نشان مي

  .دهند دانش و اطالعات را در خدمت توليد قرار مي

اين امر گرايش به سو باز . يابد، سرعت رشد آن كمتر خواهد بود با وجود اين كه سهم مشاغل مديريتي به ميزان قابل توجهي افزايش مي
رسد كه اين  به نظر مي. كند ها ژاپني را كه در آن قدرت در انحصار چند مدير است تاييد مي توليد ساختار سلسله مراتبي محدود سازمان

. شدن كارگران سطح مياني و تخصصي شدن كارها در پردازش اطالعات و توليد دانش نيز هست ها نشانگر افزايش تخصصي  هداد
همچنان بيش از يك چهارم نيرو كار را به خود  ۲۰۰۵شود كه كارگران صنعتي و كاربران كاهش يابند ولي در سال  بيني مي پيش

  . اختصاص خواهند داد

اين . داشتند ادامه دهند ۱۹۷۰- ۱۹۹۰ها ساختار اشتغال در اياالت متحده و ژاپن همان روند را كه در دوره  بيني رسد پيش به نظر مي
فني توليد،  - توان هر دو را از نظر پارادايم اجتماعي ا تعلق دارند كه مي ساختارها دو ساختار كامالً متفاوت اشتغال هستند كه به دو جامعه
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، و انسجام اجتماعي دارا  ؛ با وجود اين، عملكردها اين جوامع از نظر رشد بهرهجامعه اطالعاتي دانست ، توان رقابت اقتصاد ور
چنان به حذف مشاغل صنعتي گرايش دارد و بر خدمات توليد و اجتماعي تأكيد  در حالي كه اياالت متحده هم. تفاوتها آشكار است

هايي كه  بيني پيش. تر در تجارت خرد برخوردار است ها گسترده وليد قدرتمند و فعاليتتر و بخش ت ورزد، ژاپن از ساختار متعادل مي
هايي كه در اينجا ذكر شد اين فرضيه عمومي  بيني پيش. كند ها مديريت را تاييد مي درباره ساختار شغلي انجام گرفته است، تفاوت در شيوه

  .عاتي در چارچوب الگو مشترك ساختار اشتغال مسيرها مختلفي وجود داردكند كه برا دستيابي به پارادايم اطال را تاييد مي

    

  )۲۷۹ص(ا جامعه اطالعاتي دگرگوني ساختار اشتغال و تأثيرات آن بر تحليل مقايسه: خالصه

نيرو كار انساني  ور ها ساختار اجتماعي جا دارد تحت سلطه گرايش ماد به افزايش بهره تكامل تاريخي ساختار اشتغال كه در ريشه
انگارانه بيان شده است و بدين ترتيب،  ا ساده ولي در طول تاريخ، داستان خالقيت انساني و پيشرفت اقتصاد همواره به گونه. بوده است

به عنوان روايت متداول فرايند گذار تاريخي از كشاورز به صنعت و آنگاه خدمات، . درك ما را از گذشته و آينده خود مخدوش كرده است
  :چارچوب تبيين تحول كنوني جوامع ما دارا سه مشكل بنيادين است

  .گيرد شوند ناديده مي محسوب مي» خدمات«هايي را كه در زمره  اين روايت ابهام و تنوع دروني فعاليت. ۱

  .كند ها نوين اطالعات توجه كافي نمي اين فرضيه به ماهيت واقعاً انقالبي تكنولوژ. ۲

انگارد و نيز اين حقيقت را كه اين جوامع در چارچوب اقتصاد  وايتي تنوع فرهنگي، تاريخي و نهاد جوامع پيشرفته را ناديده ميچنين ر. ۳
  . جهاني با يكديگر ارتباط متقابل دارند

ر حركت هر جامعه و گيرد كه مسي ها مختلفي صورت مي فني توليد اطالعاتي به گونه -بنابراين حركت به سو پارادايم اجتماعي      
 -اين روند در چارچوب يك پارادايم مشترك جامعه اطالعاتي از ساختارها اشتغال. كند تعامل ميان مسيرها مختلف آن را تعيين مي

دهد كه  ها بنيادين مشتركي را نشان مي مشاهده تجربي تحول اشتغال در كشورها گروه هفت ويژگي. كند مشاغل مختلفي پيرو مي
  :رسد مشخصه جوامع اطالعاتي باشد قع به نظر ميدر وا

  حذف مشاغل كشاورز         ·

  كاهش دائمي مشاغل توليد سنتي         ·

  افزايش خدمات توليد و خدمات اجتماعي         ·
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  افزايش همزمان سطوح باال و پايين ساختار شغلي         ·

  ارتقا نسبي ساختار شغلي در طول زمان         ·

تحليل تحول متفاوت در . يالت يا درآمد و يا نظام طبقه بند جوامع بهبود يافته استاين بدان معنا نيست که سطح مهارتها، تحص      
گرچه اين احتمال هست . دهد كه در ساختار اشتغال و مشاغل اين كشورها تفاوتهايي وجود دارد كشورها گروه هفت به وضوح نشان مي

  :مدل مختلف اطالعاتي ارائه كنيم ا را برا دو توانيم فرضيه انگار در غلتيم، مي كه به دام ساده

ويژگي اين مدل، كنار گذاردن سريع مشاغل . كه اياالت متحده، بريتانيا كبير و كانادا نماينده آن هستند» مدل اقتصاد خدماتي«. ۱
بر خدمات اين مدل به جا خدمات توليد . به موازات شتاب گرفتن حركت به سو جامعه اطالعاتي است ۱۹۷۰توليد بعد از سال 

مديران است كه تعداد چشمگير از مديران مياني را در بر    ها اين مدل، گسترش گروه از ديگر ويژگي. كند مديريت سرمايه تأكيد مي
  .گيرد مي

ن در يابد، اما همچنا كه نمايندگان آن ژاپن و تا حاد زياد آلمان هستند، سهم مشاغل توليد صنعتي كاهش مي» مدل توليد صنعتي«در . ۲
ها توليد صنعتي را  دهد ولي در عين حال فعاليت در واقع اين مدل مشاغل توليد صنعتي را كاهش مي. ماند سطح نسبتاً زياد باقي مي

  . كند تقويت مي

 در سراسر جهان،. هايي در هريك از كشورها گروه هفت به جايگاه آنان در اقتصاد جهاني بستگي دارد مدل  ها مختلف چنين جلوه
ا كه در خارج از هسته مركز جامعه  بسيار از اقتصادها نيمه معيشتي هستند، در حالي كه علت پايدار فعاليتها كشاورز و صنعتي

بنابراين ساختار اشتغال . كنند، ارتباط نزديك آنها با اقتصاد جهاني است كه درسلطه كشورها گروه هفت قرار دارد اطالعاتي رشد مي
. ها مختلف پيوند آنان با اقتصاد جهاني است و نه صرفاً ناشي از ميزان پيشرفت آنها در نردبان اطالعات و ژاپن بازتاب شكل اياالت متحده

ها  اين حقيقت كه ميزان مشاغل توليد در امريكا كمتر و مشاغل مديريتي آن بيشتر است تا حد ناشي از اين است كه شركت
ها توليد  به قيمت انجام فعاليت(ها مديريتي و پردازش اطالعات را  ارج از كشور انتقال داده و فعاليتامريكايي مشاغل توليد را به خ

  اند در امريكا متمركز ساخته) در كشورهايي كه امريكا مصرف كننده محصوالتشان است

    

  )۲۸۳ص(آيا نيرو كار جهاني وجود دارد؟

به رغم حركت آزادانه شهروندان . زار جهاني نيرو كار و نيرو كار جهاني نيز وجود داشته باشداگر واقعاً اقتصاد جهاني وجود دارد، بايد با
درصد از اتباع اين كشورها در ساير كشورها عضو اتحاديه اروپا اشتغال داشتند و اين  ۲كشورها اروپايي در كشورها اتحاديه اروپا، تنها 

به ميزان  ۱۹۹۰ها به كل جمعيت در سال  در سراسر اروپا غربي، نسبت خارجي. ه استنسبتي است كه در ده سال گذشته تغيير نكرد
اندكي از نيرو كار كه متخصصاني   در واقع برا جمع. كند با اينكه بگوييم بازار كار جهاني شده است اين فرق مي  اما. درصد بود ۵/۴

هندسي، مديريت مالي، خدمات تجار پيشرفته و صنعت تفريحات به كار ها تحقيقات و توسعه، م هستند با مهارت بسيار باال و دربخش
بنابراين بجز باالترين . ها جهاني كه كنترل اين سياره را در دست دارند مرتبط هستند، بازار كار جهاني وجود دارد اشتغال دارند و با شبكه

به ) ام چيز كه من كاركنان شبكه، فرماندهان و نوآوران ناميده(ند بر افراد كه نمادها را ماهرانه به كار مي -سطوح توليدكنندگان دانش
ها مردم اهميت  آنچه برا حركت. گونه بازار كار جهاني وجود ندارد و در آينده نزديك نيز وجود نخواهد داشت رغم جريان مهاجران، هيچ

  .بيشتر دارد، سيل عظيم حركت مردم براثر جنگ و گرسنگي است

ریت
مدی

گاه 
انش
د

@unimanage   کانال تلگرام



  مانوئل کاستلز                                                                  فرهنگ و جامعه اقتصاد،:  اطالعات عصر کتاب خالصه

 

٣٨    aBayat.ir 

 

. سه مكانيسم مشخصه اين گرايش است. رايشي تاريخي به سو افزايش همبستگي نيرو كار در مقياس جهاني وجود داردبا اين همه، گ
المللي بر شرايط اشتغال و نيرو كار در شمال و  مرز آنها؛ تأثيرات تجارت بين -ها فرا ها چندمليتي و شبكه اشتغال جهاني در شركت

در هر مورد، تكنولوژ اطالعات رسانه حياتي . پذير نيرو كار از هر كشور شيوه جديد مديريت انعطاف و تأثيرات رقابت جهاني و. جنوب
  .ها مختلف نيرو كار در ورا مرزها ملي است برا پيوند ميان بخش

، نقش اين  گذار مستقيم خارجي به يكي از نيروها اصلي فرايند جهاني شدن تبديل شده و در ايجاد همبستگي برون سرمايه مرز
ميليارد دالر  ۵۰۰گذار مستقيم خارجي سه برابر شد و ارزش آن از  ميزان جهاني سرمايه. تر از تجارت بوده است گذار مهم سرمايه

گذار مستقيم  مهمترين عواملي كه در ايجاد الگو جديد سرمايه. رسيد ۱۹۹۰ميليارد دالر در سال  ۱۵۰۰به  ۱۹۸۰بيني شده در سال  پيش
آنها مجموعاً نيرو كار اصلي را در اقتصاد جهاني سازمان : ها وابسته به آنها هستند ها چندمليتي و شبكه اند، شركت خارجي نقش داشته

ها وابسته به آنها  و تعداد شركت. افزايش يافت ۱۹۹۳هزار در سال  ۳۷به  ۱۹۷۰هزار در سال  ۷ها چندمليتي از  تعداد شركت. دهند مي
ها هستند، اين كارگران يك سوم از  ميليون نفر مستقيماً در استخدام اين شركت ۷۰با اينكه تنها . هزار رسيد ۱۵۰سر جهان به در سرتا

  .كنند توليدات بخش خصوصي تمام جهان را توليد مي

ستگي متقابل نيرو كار در اقتصاد رو، نيرو كار جهاني وجود ندارد، همب بنابراين، در حالي كه بازار جهاني يكپارچه نيرو كار و از اين
بند  ويژگي اين همبستگي تقسيم. شود المللي ديده مي ويژگي اين همبستگي متقابل نيرو كار در اقتصاد بين. شود المللي ديده مي بين

يكپارچگي همزمان الگو جديد توليد و مديريت جهاني به معنا . سلسه مراتبي نيرو كار، نه بين كشورها بلكه در فراسو مرزهاست
فرايند كار و از هم گسيختگي نيرو كار است، اين الگو پيامد اجتناب ناپذير پارادايم اطالعاتي نيست بلكه نتيجه انتخاب سياسي و 

ور برا  رهاند و عمدتاً از افزايش به هايي است كه در فرايند گذار به اقتصاد نوين اطالعاتي، راه كوتاه را برگزيده اقتصاد دولتها و شركت
  . كنند كسب منافع كوتاه مدت استفاده مي

    

  )۲۹۱ص(فرايند كار در پارادايم اطالعاتي

ها نويني از تقسيم كار اجتماعي و فني را به  فرايند كار را دگرگون ساخته و شكل ۱۹۹۰شكوفايي انقالب تكنولوژ اطالعات در دهه 
كردند بتوانند كامالً در توليد نفوذ كنند،  هايي كه بر مبنا ميكروالكترونيك كار مي شينرسيد تا ما سر مي ۱۹۸۰بايد دهه . صحنه آورده است

بخش خدمات است گسترش  ها پردازش اطالعات كه نبض حيات ا در همه فعاليت بود كه كامپيوترها شبكه ۱۹۹۰و تنها در دهه 
ها جديد در فرايند كار را  ها و نتايج استفاده از تكنولوژ ا قطعي شكل دار به گونه عالوه بر اين، فرايند تجديد ساختار سرمايه. يافتند

  .تعيين كرد

اتوماسيون كه تنها پس از به كارگير تكنولوژ اطالعاتي معنا كامل يافت، اهميت به كارگير ذهن انسان در فرايند كار را به طرز 
تر باشد، نياز به  تر و بنياد ها و ادارات گسترده اطالعاتي در كارخانهها پيشرفته  هرچه رواج تكنولوژ. دهد چشمگير افزايش مي

تا . شود گير درباره تمامي مراحل كار را داشته باشند بيشتر مي ريز تصميم كارگران مستقل و تحصيل كرده كه توانايي و ميل به برنامه
ها كار منجر شد و به راستي  ها ايستگاه به تشكيل شبكه ها مخابرات و ساخت ميكروكامپيوترها، تركيب پيشرفت ۱۹۸۰اواسط دهه 

البته تغييرات سازماني كه برا استفاده كامل از تكنولوژ جديد الزم بود انتشار گسترده مدل . انقالبي در زمينه كارها ادار ايجاد كرد
  .به تاخير انداخت ۱۹۹۰جديد اتوماسيون را تا دهه 

اند چون مطالعات تجربي و تفسير آنها از فرايند سريع تحول  يك بر كار دفتر هنوز كامالً شناخته نشدهتأثيرات اين تحوالت تكنولوژ
كند، چون  اتوماسيون ادارات به جا اين كه تنها به عقالني كردن وظايف محدود شود فرايند را عقالني مي. مانند تكنولوژيك عقب مي
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اند، و نيز پردازش و توزيع مجدد آن به واحدها مختلف و غير متمركز  ختلف به دست آمدهتكنولوژ انسجام اطالعاتي را كه از منابع م
  . سازد پذير مي اجرايي را امكان

    

  )۳۰۳ص(ا بدون شغل؟ بسو جامعه: تأثيرات تكنولوژ اطالعات بر اشتغال

ه در كارگران بيدار كرده است كه ماشين جايگزين آنها ها، ادارات و خدمات، اين ترس ديرينه را دوبار رواج تكنولوژ اطالعات در كارخانه
  .شود و به اين ترتيب آنها ازنظر منطق توليد كه هنوز بر سازمان اجتماعي ما حكمفرماست زايد محسوب شده و كار خود را از دست بدهند

برخي . روشن راه دراز در پيش است ها زياد درباره اين مساله مطرح شده است و هنوز تا دستيابي به پاسخي در دهه گذشته بحث
كند، نوع  دهد كه وقتي پيشرفت تكنولوژ ابزار توليد كارآمدتر را جانشين كارگران مي كنند كه تجربه تاريخي نشان مي چنين استدالل مي

با وجود اين، . صف تقليل يافتنيرو كار كشاورز از نظر تعداد به ن ۱۹۸۸و  ۱۷۸۰در بريتانيا بين سالها . كند ها نيز تغيير مي فعاليت
انگيز تحول تكنولوژيك در  سرعت شگفت. ا از نيرو كار شد ور باعث اشتغال بخش فزاينده برابر شد و افزايش بهره ۶۸ور سرانه  بهره

ه در اقتصاد امريكا اقتصاد امريكا در قرن بيستم نيز به بيكار بسيار از كارگران بخش كشاورز انجاميد، ولي مجموعه مشاغل ايجاد شد
از اين لحاظ بيشتر مشاغل توليد سنتي به سرنوشت مشاغل . رسيد ۱۹۹۴ميليون در سال  ۵/۱۲۴به  ۱۹۰۰ميليون در سال  ۲۷از 

كشاورز دچار خواهند شد ولي در توليد متكي به تكنولوژ پيشرفته مشاغل جديد ايجاد شده و خواهد شد و اين امر در بخش خدمات 
، يعني ژاپن و اياالت متحده نشان دهنده تداوم اين روند  تجربه پيشرفته. خواهد بود چشمگيرتر ترين اقتصادها صنعتي از لحاظ تكنولوژ

به موجب گزارش . اند بيشترين مشاغل را ايجاد كرده ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ها  هايي هستند كه در دهه اين دو كشور دقيقاً همان. تكنيكي است
درصد رشد کرد و ميزان  ۷۰، اقتصاد آمريکا ۱۹۹۲و  ۱۹۷۰   پايي درباره رشد، توان رقابت و اشتغال بين سالهاكميسيون ارو ۱۹۹۴سال 

  . درصد بود ۲۵درصد و رشد اشتغال  ۱۷۳در ژاپن رشد اقتصاد . درصد افزايش يافت ۴۹اين كشور  استغال در 

كردند، در اقتصاد اياالت متحده با وجود گسترش  را تجربه مي  دهكه بيشتر كشورها اروپايي بيكار گستر ۱۹۹۶و  ۱۹۹۳بين سالها 
ها جديد از نظر سطح مهارت، به طور ميانگين  و وضعيت شغل. ميليون شغل جديد ايجاد شد ۸ها بيش از  تكنولوژ در دفاتر و كارخانه

  . يين بيكار مرتبط استسطوح باالتر تكنولوژ معموالً با سطح پا. باالتر از سطح مهارت كل نيرو كار بود

ها اطالعات و دگرگوني سطوح اشتغال  ا بين رواج تكنولوژ يافته رسد كه بطور كلي، هيچ رابطه ساختار نظام بطور خالصه به نظر مي
ها  و كاهش شوند، ولي رابطه كمي اين افزايش روند و مشاغل جديد ايجاد مي برخي مشاغل از ميان مي. در كل اقتصاد وجود نداشته باشد

،  ها، مناطق و كشورها مختلف، بسته به توانايي رقابت، راهبردها شركت ها، صنايع، بخش در شركت ها، سياستها دولتي، محيط نهاد
پيامد خاص تعامل ميان تكنولوژ اطالعات و اشتغال تا حد زياد به عوامل كالن . و جايگاه نسبي در اقتصاد جهاني، متفاوت خواهد بود

، راهبردها اقتصاد و بافت اجتماعياقت   .سياسي بستگي دارد -صاد

    

  )۳۱۷ص (گاهي كارگران گه: بند اطالعاتي كار و تقسيم

ها، ادارات و خدمات  ها اطالعات در كارخانه ا بيكار كه ناشي از تأثير تكنولوژ ظهور جامعه. كابوس جديد بر اروپا سايه افكنده است
نظريه اقتصاد در بلندمدت اين ترسها را تاييد . ها ويژه است در واقع بيش از اين كه واقعيتي ترسناك باشد جلوه با اين همه، اين. است
انجامد، تغييرات شگرفي در ماهيت كار و سازمان توليد ايجاد  اگرچه تكنولوژ به خود خود به ايجاد يا نابود مشاغل نمي. كند نمي
ما شاهد . فرد شدن نيرو كار در فرايند كار: ها دگرگوني بنياديني در كار ايجاد كرده است و سازمانها  تجديد ساختار شركت. كند مي

ریت
مدی

گاه 
انش
د

@unimanage   کانال تلگرام



  مانوئل کاستلز                                                                  فرهنگ و جامعه اقتصاد،:  اطالعات عصر کتاب خالصه

 

۴٠    aBayat.ir 

 

شكل سنتي كار . معكوس شدن روند تاريخي تعيين دستمزد برا كارها و اجتماعي كردن توليد هستيم كه ويژگي غالب دوران صنعتي بود
، و الگو كار در طول چرخه زندگي است به آرامي اما به طور قطع در حال كه مبتني بر استخدام تمام وقت، وظايف شغلي مشخص

  .ناپديد شدن است

، و چند برابر كردن نيرو كار  رسيد كه شركت بطور كلي، به نظر مي ها ژاپني قادرند از طريق حفظ نيرو كار اصلي و ارتقا تكنولوژ
الگو غالب نيرو كار در اقتصاد نويني كه بر . ود با فشارها رقابتي مقابله كنندها توليد جهاني خ پذير خود در ژاپن و شبكه انعطاف

توان آن را با  پايه اطالعات بنا شده است از يك نيرو كار اصلي متشكل از مديران متكي به اطالعات و كساني تشكيل شده است كه مي
اين مساله حقيقت دارد . كه استخدام يا اخراج كرد و يا به ساير كشورها فرستاد ها نيرو كار، خودكار كرد يا اين توجه به نياز بازار و هزينه

كند، به نحو كه در غياب توافقها بخصوص درباره ثابت نگه  پذير را تقويت مي ها انعطاف كه روندها تكنولوژيك كنوني همه شكل
اين دگرگوني . يابد پذير چندگانه و كلي دست مي ارگران به انعطافهايي از كار، اين سيستم در زمينه شرايط كار و ك داشتن جنبه يا جنبه

رواج تكنولوژ اطالعات در اقتصاد مستقيماً به . نهادها ما را به لرزه درآورده است و بحراني را در رابطه كار و جامعه ايجاد كرده است
دگرگوني مديريت و كار ساختار شغلي را بهبود . كند مي انجامد و ممكن است در بلندمدت مشاغل بيشتر را ايجاد ايجاد بيكار نمي

  . دهد مهارت را افزايش مي  بخشد چون تعداد مشاغل كم مي

    

  يكپارچگي ارتباط الكترونيك،: فرهنگ مجاز واقعي

  ها تعاملي پايان عصر مخاطبان گسترده، و ظهور شبكه

    

  )۳۸۲ص(مقدمه

داشمندان برجسته كالسيك از قبيل هوالك بر اين . حروف الفبا: گي در يونان به وقوع پيوستسال پيش از ميالد، اختراع بزر ۷۰۰در حدود 
اين اختراع پل زدن بر شكاف ميان . شناسيم اند كه اين تكنولوژ مفهومي زيربنا توسعه فلسفه و علوم غربي است كه امروز مي عقيده

گسترش سواد تا . فته را از گوينده جدا كرد و گفتمان مفهومي را ميسر ساختپذير ساخت و بدين ترتيب، گ گفتار و زبان مكتوب را امكان
محور  - با وجود اين، در غرب زيربنا فكر ارتباط انباشتي و دانش. ها پس از اختراع و گسترش چاپ و توليد كاغذ به وقوع نپيوست قرن

ساخت، ارتباط نوشتار را از سيستم  گفتار خردورزانه را ميسر مي با وجود اين، نظم نوين الفبايي، در عين حال كه. بر الفبا استوار بود
ديدار در قرن  -البته فرهنگ شنيدار. ديدار نمادها و ادراكات كه برا بيان كامل ذهن انسان بسيار حياتي بود، جدا كرد - شنيدار

  .گزين تأثير ارتباطات مكتوب در قلب و جان بيشتر مردم شدبيستم انتقامي تاريخي گرفت و ابتدا با سينما و راديو، و سپس با تلويزيون جاي

زباني كه  - ابرمتن يا فرا: سال پس از آن شاهد يك دگرگوني تكنولوژيك هستيم كه از لحاظ ابعاد تاريخي به واقعه فوق شبيه است ۲۷۰۰
. سازد را در چارچوب يك سيستم يكپارچه مي شنيدار ارتباطات انساني - ها مكتوب، شفاهي و ديدار برا نخستين بار در تاريخ، شيوه

يكپارچگي بالقوه متن، تصوير و . توان اهميت اين پديده را ناديده گرفت نمي   .روح انسان در تعاملي نوين دوباره وحدت خود را بازمي يابد
نوز به طور كامل ايجاد نشده و هنگام نوشتن اين كتاب، چنين سيستمي ه. شود صدا در يك سيستم، و اين امر با گذشت زمان تشديد مي

ها اصلي  اين سيستم توسعه خواهد يافت و بخش. گيرد توسعه آن در سالها آينده با سرعت و پراكندگي جغرافيايي مختلفي انجام مي
دگرگون پيدايش سيستم نوين ارتباطات در حال تغيير فرهنگ ماست و آن را برا ابد . جمعيت را در سراسر سياره در بر خواهد گفت

    . سازد مي
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  )۳۸۵ص(ها جمعي ظهور فرهنگ رسانه: لوهان از جهان گوتنبرگ تا جهان مك

ها به  فيلم. راديو مركزيت خود را از دست داد. رواج تلويزيون در سه دهه پس از جنگ جهاني دوم دنيا جديد از ارتباط را ايجاد كرد
ها و مجالت حالتي تخصصي يافتند و يا جلب مخاطب را هدف خود  ناسب باشند، روزنامها تغيير يافتند كه برا مخاطبان تلويزيون م گونه

آنچه . ها همگاني ناميد رسانه   توان سيستمي را كه تلويزيون بر آن مسلط است به راحتي مي. كتاب جايگاه خود را حفظ كرد. قرار دادند
ا بود كه در سلطه ذهن چاپي و نظم الفبا آوايي قرار  عني سيستم ارتباطيكرد در وهله نخست پايان جهان گوتنبرگ، ي تلويزيون ارائه مي

چند سال پس از اختراع تلويزيون، اين رسانه به كانون فرهنگي جوامع ما . تلويزيون نمايانگر گسستي تاريخي از ذهن چاپي است. داشت
  . شود  اصلي آن محسوب ميها از ويژگي» حداقل تالش رواني«پذير آسان در راستا  بدل شد و ارتباط

قدرت واقعي تلويزيون در اين . در سه دهه اخير در سرتاسر جهان انفجار ارتباطات به وقوع پيوسته است كه تلويزيون سردمدار آن بوده است
هنر، آماده است كه صحنه را برا همه فرايندهايي كه قرار است با جامعه مطرح شوند، از سياست گرفته تا تجارت از جمله ورزش و 

  . كند تلويزيون چارچوب زبان ارتباط اجتماعي را تعيين مي. كند مي

    

  )۳۹۲ص(ها جديد و تنوع مخاطبان انبوه رسانه

ويدئو در سرتاسر جهان رشد انفجارگونه داشت و در . ها را دستخوش دگرگوني ساخت تكنولوژيها جديد دنيا رسانه ۱۹۸۰در دهه 
مردم شروع به ضبط تصوير . آور و رسمي تلويزيون شد ها كسالت توسعه جايگزين اصلي برنامهبسيار از كشورها در حال 

افتاد، از تعطيالت گرفته تا جشنها خانوادگي و بدين ترتيب تصاوير را ايجاد كردند كه از  رويدادهايي كردند كه در زندگيشان اتفاق مي
بر طبق گزارش يونسكو، . ها تلويزيوني بود كه به تنوع روزافزون آنها انجاميد ياد كانالكننده، ازد ولي حركت تعيين. آلبوم عكس فراتر بود

ها و امكان تالش برا جذب مخاطبان  به دليل تنوع رسانه  .بيش از يك ميليارد دستگاه تلويزيون در جهان وجود داشت ۱۹۹۲در سال 
، پيام همان رسان توان گفت كه نظام نوين رسانه ويژه، مي   .دهد ها رسانه را شكل مي ها پيام ويژگي به اين معنا كه ويژگي. ه استا

ولي پيوند اين دو، كه . تلويزيون برا رهايي از ارتباط يكسويه نيازمند كامپيوتر بود. رود پردازش اطالعات از ارتباط يكسويه بسيار فراتر مي
كه كامپيوترها مسير طوالني را برا ارتباط با يكديگر طي كردند تا بعد  گذاشت، پس از آن حاصل شد بالقوه تأثيراتي عمده بر جامعه مي

  . توانستند سخن بگويند تنها در اين صورت بود كه مخاطبان مي. بتوانند با تلويزيون نيز ارتباط برقرار كنند

    

، كنترل صنعتي ، شبكه   )۳۹۸ص(ها اجتماعي و جوامع مجاز ارتباط كامپيوتر

ها كامپيوتر برداشته  امريكايي است كه قلمرويي جهاني دارد و نخستين گامها آن با حمايت ارتش و توسط شركتاينترنت ابتكار 
ها اطالعاتي  شد و هدف آن ايجاد باشگاهي جهاني از كاربران كامپيوتر و بانك منابع مالي آن توسط دولت امريكا تامين مي. شده است

در . ها را به يكديگر متصل كرد است چرا كه به تدريج بيشتر شبكه ۱۹۹۰اط كامپيوتر جهاني در دهه شبكه اينترنت ستون فقرات ارتب. بود
كرد  ميليون كامپيوتر ميزبان را در سرتاسر جهان به يكديگر متصل مي ۲/۳هزار شبكه كامپيوتر و در حدود  ۴۴، اينترنت ۱۹۹۰اواسط دهه 

شد كه تعداد كاربران اينترنت هر سال دو برابر  بيني مي با وجود اين پيش. يافت گسترش ميميليون كاربر داشت و به سرعت  ۲۵و تقريباً 
  .ميليوون شبكه كامپيوتر را به يكديگر متصل كند ۶۰۰اند كه از نظر فني، اينترنت روز خواهد توانست  متخصصان بر اين عقيده. شود
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يكي از اين استراتژيها طراحي سيستم . ضدفرهنگي است  ها عمده علمي، و نوآور همكار ا منحصر به فرد از استراتژ نظامي، در واقع اين آميزه
، شبكه اين سيستم براساس تكنولوژ ارتباطي انتقال بسته. ناپذير باشد ا آسيب ا بود كه در برابر تهاجم هسته مخابراتي را از مراكز كنترل و   ا

توانستند مسير خود را در طول شبكه پيدا كنند و در هر بخشي از شبكه قابل تبديل دوباره به   پيام مينياز كرد، به نحو كه واحدها فرماندهي بي
ا  پذير ساخت، شبكه ها را امكان بند انواع مختلف پيامها، از جمله صداها، تصاوير و داده وقتي بعدها تكنولوژ ديجيتال بسته. پيامي منسجم باشند

  .ه انواع نمادها را بدون استفاده از مراكز كنترل منتقل كندتوانست هم ايجاد شد كه مي

توانست اطالعاتي برابر با اطالعات موجود در كتابها كتابخانه  ، تكنولوژ ارسال گيگابيتي در مراحل اوليه خود بود و مي۱۹۹۵در سال 
كامپيوترها بايد . د يك شبكه ارتباطي جهاني كافي نبودولي ظرفيت انتقال به تنهايي برا ايجا. كنگره امريكا را در يك دقيقه منتقل كند

اختراع  ۱۹۶۹ها بل در سال  اين سيستم توسط آزمايشگاه. اين مانع با ايجاد يونيكس از ميان رفت. توانستند با يكديگر صحبت كنند مي
كه سير . علمي، نهاد و فرد قرار داشتها  در ورا گسترش اينترنت، شبكه. ا يافت كاربرد گسترده ۱۹۸۳شد، ولي تنها پس از سال 

  .تحول و اهدافش تا حدود زياد از اهداف ويژه استراتژ نظامي يا پيوندها ابركامپيوتر مستقل بود

ا قيد و بندترين حالت خود از نظر ذهني ب ترين و بي ا ظهور كرد كه اغلب در آرمانگرايانه در اياالت متحده، پاد فرهنگ كامپيوتر گسترده
يكي از اجزا مهم اين سيستم، يعني مودم، از آن دسته پيشرفتها تكنولوژيك بود كه . مرتبط بود ۱۹۶۰ها جنبشها دهه  لرزه پس

كردند سيستمي  توسط دو دانشجو ساكن شيكاگو اختراع شد كه سعي مي ۱۹۷۸مودم در سال . پيشگامان اين پادفرهنگ ايجاد كرده بودند
ها ميكروكامپيوتر را در اختيار يكديگر قرار دهند تا بدين ترتيب الزم  طريق آن بتوانند با استفاده از خط تلفن برنامهرا پيدا كنند كه از 

دادند  آنها اين تكنولوژ را به رايگان در اختيار افراد قرار مي. نباشد كه در زمستانها شيكاگو به خانه يكديگر كه از هم فاصله داشت بروند
ها كامپيوتر توانستند بطور مستقل با يكديگر  شبكه. ند تا جايي كه ممكن است تواناييها ارتباطي را گسترش دهندخواست چون مي

ها  ا پروتكل يونيكس را ايجاد كردند كه ارتباط با كامپيوتر از طريق تلفن ، سه دانشجو نسخه تغيير يافته۱۹۷۹سال . ارتباطي برقرار كنند
  .كرد ميپذير  معمولي را امكان

ها افقي داشت كه از مالحظات نظامي الهام گرفته  شگفت آن كه اين رويكرد ضد فرهنگي به تكنولوژ تأثير مشابهي بر استراتژ شبكه
داد كه از دانش فني و يك كامپيوتر شخصي برخوردار بود، و دير نپاييد كه  اين رويكرد ابزار تكنولوژيك را در اختيار هركسي قرار مي: بود
ها توسعه  پذير شبكه ظهور كامپيوترها شخصي و ارتباط. تر شدند تر و در عين حال ارزان امپيوترها شخصي به نحو روزافزوني قوك

. بار در امريكا و آنگاه در سرتاسر جهان ايجاد شد تسريع كرد را كه نخستين) BBS(تابلو اعالنات الكترونيكي يا سيستم بولتن بورد 
بنابراين آنها به . ها كامپيوتر پيچيده نبود و تنها به كامپيوتر شخصي، مودم، و خط تلفن احتياج داشت رد مستلزم شبكهسيستم بولتن بو

  .نامند مي» جوامع مجاز« تابلو اعالنات الكترونيكي منافع و پيوندها مختلف تبديل شدند و چيز را ايجاد كردند كه آن را 

  )۴۰۱ص(منظومه اينتنرنت

در سرتاسر جهان هزاران شبكه كوچك وجود دارد كه كل ارتباطات انساني، از سياست و مذهب گرفته تا سكس و پژوهش را پوشش  امروزه
. ها به اينترنت نيز متصل شدند ولي هويت خود را حفظ كردند و قوانين رفتار خود را داشتند ، اكثر اين شبكه۱۹۹۰تا اواسط دهه . دهند مي

در حالي كه ايجاد بولتن بوردها تجار يا . ها بولتن بورد بود قوانين منع نفوذ تجار اعالم نشده به سيستم يكي از مهمترين اين
. اند مجاز نيست شود، تجاوز به فضاها كامپيوتر كه برا مقاصد ديگر ايجاد شده هايي كه ديد تجار دارند مشروع شمرده مي شبكه

هزاران پيام خصمانه دمار از روزگار شهروند بدخصال : شوند ا مواجه مي ها خردكننده با تحريمكساني كه اين قانون را رعايت نكنند 
شود و آن را از كار  وقتي خطا خيلي جد باشد، فايلها كامپيوتر بزرگي بر رو سيستم خطاكار ريخته مي. آورد فضا الكترونيك در مي

  .شود ه كامپيوتر ميزبان منجر مياندازد كه معموالً به اخراج فرد خاطي از شبك مي

ا است كه بخش اعظم فرايند ارتباطات، تا حد زياد خود جوش، سازمان نيافته، و اهداف و اعضا آن متنوع  خالقيت اين شبكه به گونه
ها  منافع و فرهنگ آميز همزيستي مسالمت. در واقع، گسترش استفاده از شبكه به نفع دولت و تجارت است. بود و هنوز نيز اين گونه است
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ها اينترنت است  پذير از شبكه را به خود گرفت كه مجموعه انعطاف) World Wide Web(مختلف در شبكه، شكل شبكه جهاني 
كنند و بر مبنا آن هركس كه به اين شبكه   ويژه خود را در آن ايجاد مي)سايتها(ها  كه نهادها، تجارتها، انجمنها و افراد، ايستگاه

  . ا ايجاد كند كه از تركيب متغير از تصوير و متن تشكيل شده است تواند برا خود صفحه سي داشته باشد ميدستر

ها ارتباط كامپيوتر وابسته به آن در ربع قرن گذشته ساختار رسانه جديد را در معمار  گير و انتشار اينترنت و شبكه فرايند شكل
معمار شبكه از لحاظ تكنولوژيك باز است و . الگوها واقعي ارتباطات برا هميشه شكل دادشبكه، در فرهنگ كاربران شبكه، و در 

سازد و نابرابر اجتماعي در عرصه الكترونيك با شدت  پذير مي اين امر دسترسي گسترده عموم را به شبكه امكان. همواره چنين خواهد بود
  .سازد امنيت آن در برابر مهاجمان كار كشته را دشوار مي معمار باز شبكه اطمينان از. بسيار آشكار خواهد شد

ترين  به داغ ۱۹۹۰ها الكترونيكي كه به عنوان ابزار ضد فرهنگي ايجاد شدند ولي در اواسط دهه  همانطور كه موفقيت تجار مجله
 ضد فرهنگي ارتباط كامپيوتر و اكثريت ها دهد، پلهايي كه بين ريشه جلوه فرهنگ اينترنت و نحوه ارائه رهنمود تبديل شدند نشان مي

ها  ويژگي شبكه. پندارند وجود دارد معموالً بيشتر از چيز است كه متخصصان ارتباطات مي ۱۹۹۰استفاده كنندگان اينترنت در دهه 
، تمركززدايي چندجانبه، و انعطاف ها منافع تجار را  اين شبكهمسلماً . پذير آنهاست ارتباط كامپيوتر داخل يا خارج اينترنت، فراگير

ولي . دهند ها عمده دولتي و خصوصي را در سرتاسر قلمرو ارتباطات گسترش مي كنند چون منطق كنترل كننده سازمان منعكس مي
مه، آيا ه با اين. اند پذير و فرد شدن را در خود جا داده ها همگاني آنها از نظر تكنولوژيك و فرهنگي، ويژگي تعامل برخالف رسانه

  انجامند؟ ها بالقوه به ايجاد الگوها نوين ارتباطات مي اين توانايي

    

  )۴۱۵ص (جامعه تعاملي

 ۱۹۸۰گيرد كه بيشتر پژوهشهايي كه در دهه  تغييرات تكنولوژيك آنچنان سريع است و انتشار ارتباط كامپيوتر با چنان شتابي صورت مي
گير  ا كه فرهنگ نوين ارتباطي در حال شكل ، يعني دقيقاً همان لحظه تاريخي۱۹۹۰ي دهه اند ديگر برا روندها اجتماع  انجام شده

نخست اين كه ارتباط كامپيوتر يك . بحث درباره پيامدها اجتماعي فرايندها نوين ارتباطي خالي از فايده نيست. است، كاربرد ندارند
در حاليكه استفاده از آن با سرعت . نيز به چنين سيستمي تبديل نخواهد شدبيني  رسانه ارتباطي عمومي نيست و در آينده قابل پيش

ها همگاني، برا مدتي طوالني اكثريت بزرگي از انسانها از آن  انگيز افزايش خواهد يافت، برخالف تلويزيون و ساير رسانه شگفت
امپيوترها شخصي مجهز بودند و برا نخستين بار ها امريكايي به ك بيش از يك سوم خانواده ۱۹۹۴در سال . محروم خواهند بود

خريد  ۱۹۹۰اروپا غربي نيز در اواسط دهه . شد از هزينه خريد تلويزيون پيشي گرفت ا كه برا خريد كامپيوتر شخصي مصرف مي هزينه
ژاپن از نظر . تر قرار داشت ر سطح پايينها اروپا غربي د بيش از حد انتظار كامپيوتر را تجربه كرد ولي ميزان نفوذ كامپيوتر در خانواده

و ساير نقاط . تر است استفاده از كامپيوتر خانگي و تجهيزات كامپيوتر در خارج از محل كار به ميزان چشمگير از اين كشورها عقب
يير خواهد كرد ولي برا بدون شك اين وضعيت با گذر زمان تغ. جهان به استثنا سنگاپور آشكارا در عصر ارتباطي ديگر قرار داشتند

  .تواند با سرعت گسترش تلويزيون برابر كند يك دوره طوالني تاريخي سرعت گسترش ارتباط كامپيوتر دو سويه به سختي مي

كرده جامعه خواهد بود كه تعداد آنها به  ولي ارتباط كامپيوتر به اين شكل در بيشتر كشورها پيشرفته همچنان قلمرو بخش تحصيل
ارتباط با اينترنت به معنا استفاده از . شوند ميليون نفر خواهد رسيد ولي هنوز در مقياس جهاني تنها جمعي از نخبگان محسوب ميدهها 

حتي از بين افراد كه از . كنند حتي كمتر از يك دهم در نظر گرفته شده است آن نيست، معموالً تعداد كساني كه از هر ارتباط استفاده مي
ترين و  كرده ارتباط كامپيوتر رسانه ارتباطي تحصيل. كنند كنند، تنها تعداد اندكي واقعاً از اين رسانه استفاده جد مي تفاده مياين شبكه اس

ترين كشورها خواهد بود و اين وضعيت در بسيار از موارد در بزرگترين و  ترين و مرفه كرده ترين بخش جمعيت در تحصيل مرفه
  .نشهرها صادق خواهد بودترين مناطق كال پيشرفته
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دهند به  دهي فرهنگ آينده نقش مهمي ايفا خواهد كرد، و نخبگاني كه ساختار آن را شكل مي ا در شكل ارتباط كامپيوتر به نحو فزاينده
راستي انقالبي در  بنابراين ارتباط كامپيوتر به. ا كه در حال ظهور است دارا امتيازات ساختار خواهند بود نحو روزافزوني در جامعه

شود و از سطوح باال  فرايند ارتباطات، و به واسطه آن در فرهنگ ايجاد خواهد كرد، اما اين انقالبي است كه در امواج هم مركز ايجاد مي
  .هدها فاقد تحصيالت و كشورها فقير را پوشش د ها بزرگي از توده تواند بخش گردد و احتماالً نمي تحصيالت و ثروت آغاز مي

شود  ها تحت ستم جامعه بتوانند با حمايتي كه توسط رسانه الكترونيكي ايجاد مي رسد احتمال اين كه زنان و ساير گروه به نظر مي
گويي سمبوليسم قدرت . دهند البته تاكنون زنان گروه كوچكي از كاربران شبكه را تشكيل مي. تر نظرات خود را بيان كنند بيشتر باشد آزادانه
ارتباط كامپيوتر به دليل تازگي تاريخي اين . ارتباط چهره نهفته است هنوز زبان خود را در ارتباط كامپيوتر جديد پيدا نكرده است كه در

اند، ممكن است فرصتي برا معكوس  هايي از قبيل زنان كه از نظر سنتي زيردست بوده رسانه و بهبود نسبي جايگاه نسبي قدرت برا گروه
  . سنتي قدرت در فرايند ارتباطات فراهم كندكردن بازيها

ارتباط كامپيوتر در   ا از فعاليت بخش عمده. پردازيم شود مي حال به جا كاربران، به تحليل كاربردهايي كه از ارتباط كامپيوتر مي
د شباهت نمادين فرايندها كار، خدماتي درباره تأثيرات فر هنگي باي. گيرد هايي كه به كار ارتباط دارند انجام مي هنگام كار يا موقعيت

آيا رابطه با كامپيوتر آنقدر ويژه هست كه كار، خانه، و سرگرمي . خانگي، و سرگرمي و تفريحات در ساختار جديد ارتباطات را در نظر گرفت
كه در منزل از كامپيوتر  دهد كه مردمي را در يك سيستم پردازش نمادها به يكديگر مرتبط كند؟ مشاهدات مقدماتي ظاهراً نشان مي

برند، از فقدان تمايز ميان كار و فراغت، خانواده و تجارت، شخصيت  كنند گرچه از خوداتكايي در مديريت زمان و مكان لذت مي استفاده مي
سردرگمي ايجاد سازد و در مورد شيوه رفتار  را مخدوش مي  يك رسانه به نوعي تمايز نهاد قلمروها فعاليت. و كاركرد ناراحت هستند

  .كند مي

، ارتباط كامپيوتر تمامي قلمرو فعاليت در ورا اجرا وظايف حرفه ارتباط فرد از طريق پست . ها اجتماعي را در بر گرفته است ا
ديگر از سكس كامپيوتر يكي . ترين ارتباط كامپيوتر در خارج از محيط كار است، رشد انفجارآميز داشته است الكترونيكي كه متداول

تحريك جنسي به بازار تجار تبديل شده كه رشد . كاربردها اصلي ارتباط كامپيوتر است كه به سرعت در حال گسترش است
ترسند، به دنبال راهها جديد برا ابراز تمايالت  مردم كه بيش از پيش از بيماريها مسر و پرخاشگر فرد مي. سريعي دارد

  . جنسي خود هستند

ازيك سو برا انتشار گسترده تبليغات . شود تر مي ا است كه استفاده از ارتباطات كامپيوتر در آن هر روز گسترده نيز حوزه  سياست
نظاميان  ها بنيادگرا مسيحي، شبه گروه. شود سياسي مورد نظر كه امكان ارتباط متقابل را نيز فراهم سازد از پست الكترونيكي استفاده مي

تجربه مشاركت الكترونيكي شهروندان، . اياالت متحده، و چريكها زاپاتيستا در مكزيك پيشگام اين تكنولوژ سياسي هستندامريكايي در 
  .كند دمكراسي محلي را تقويت مي

وجه پديده ها ابزار از اين سيستم، ناظران مت در ورا استفاده از ارتباطات كامپيوتر برا روابط اجتماعي غيررسمي و همچنين استفاده
، معموالً به معنا شبكه الكترونيكي ارتباطات متقابل است. اند تشكيل جوامع مجاز شده برا ارسال و دريافت پيام در يك . جامعه مجاز

ها الكترونيكي، چه مقدار معاشرتها  هنوز مشخص نيست كه در اين شبكه. كنند الگو زماني انتخاب شده با شبكه ارتباط برقرار مي
بيني كنيم كه  ا جديد را پيش شايد بتوانيم ظهور رسانه. شود و تأثيرات فرهنگي اين نوع جديد معاشرت اجتماعي چيست تماعي ايجاد مياج

مهمترين تأثير فرهنگي . آميزد اند با يكديگر در مي ها مختلف ذهن انسان جدا از يكديگر بوده هايي از ارتباط را كه قبالً در حوزه شكل
ها اجتماعي كه از نظر فرهنگي مسلط هستند و افزايش حالت كالنشهر و جهاني شدن آنها  كامپيوتر ممكن است تقويت شبكهارتباط 

  . باشد
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  )۴۲۲ص (ا به عنوان محيط نمادين چندرسانه  سيستم: ادغام بزرگ

ها همگاني جهاني و سفارشي و ارتباط  ، سيستم ارتباط الكترونيكي جديد شكل گرفت كه از تركيب رسانه۱۹۹۰در نيمه دوم دهه 
اين سيستم . ها مختلف و توانايي بالقوه آن برا ارتباط متقابل بود اين سيستم جديد تركيب رسانه  ويژگي. كامپيوتر تشكيل شده بود

 ۱۹۹۵در فوريه . سافرت گسترش دادجديد قلمرو ارتباط الكترونيكي به كل زندگي، از خانه تا كار، از مدرسه تا بيمارستان و از تفريحات تا م
. را بررسي كند» جامعه اطالعاتي«ا تشكيل داد تا به اتفاق مسائل مربوط به گذار به  باشگاه كشورها گروه هفت در بروكسل جلسه ويژه
ها زيربنايي به  در زمينه گذار در واقع، مقياس سرمايه. داد، نه دولتها ا را شكل مي با وجود اين، تجارت بود كه سيستم جديد چندرسانه

 ۴۰۰ها اجرا مرحله نخست شاهراه اطالعاتي  تنها در اياالت متحده، هزينه: توانست به تنهايي عمل كند دولتي نمي  ا بود كه هيچ گونه
  .ميليارد دالر امريكا برآورد شده بود

. ها فرهنگ الكترونيكي جديد خواهد داشت ي بر ويژگيا تأثيرات ديرپاي كنترل تجارت بر نخستين مراحل توسعه سيستمها چندرسانه
در امريكا در اين زمينه پيشتاز است، در اواسط دهه . آسا را هدف قرار داده است استراتژ غالب، توسعه سيستم تفريحات الكترونيكي غول

ع مشغول به كار بودند و تعداد شاغلين ميليون كارگر در اين صناي ۵دادند و در حدود  ها صنعت رابه خود اختصاص مي همه شكل ۱۹۹۰
 ۷/۸۵ا نشان داد كه  افزارها چندرسانه در ژاپن بررسي بازار كشور درباره توزيع نرم. يافت درصد افزايش مي ۱۲بخش تفريحات هر سال 

  .درصد بود ۸/۰درصد ارزش اين بازار به تفريحات تعلق داشت، در حالي كه سهم آموزش تنها 

استفاده از كليه . باشد» جامعه پرفراغت«رسد اغراق آميز و عميقاً متاثر از ايدئولوژ  امحدود برا تفريحات به نظر ميانتظار تقاضا ن
شايد مهمترين ويژگي سيستمها . ها افزايش درآمد خانوار بيشتر است بيني شود، آشكارا از پيش ها ارائه مي امكاناتي كه توسط شبكه

آسا و  جهاني كه در ابرمتني غول. دهند شان در قلمرو خود جا مي ها فرهنگي را با همه تنوع يشتر جلوها اين است كه ب چندرسانه
بدين ترتيب، آنها يك محيط . دهد ها گذشته و حال و آينده ذهني را كه برقرار كننده ارتباط است به يكديگر پيوند مي غيرتاريخي جلوه

  .سازند  مجاز را به واقعيت ما بدل ميآنها دنيا. كنند نمادين جديد ايجاد مي

    

  )۴۳۱ص (فرهنگ مجاز واقعي

ويژگي تاريخي سيستم . ها استوارند همه اشكال ارتباط بر مبنا توليد و مصرف نشانه. اند ها از فرايندها ارتباط تشكيل شده فرهنگ
 -يعني وجود ماد(ستمي است كه در آن خود واقعيت اين سي. ارتباطي جديد، القا واقعيت مجاز نيست بلكه ايجاد مجاز واقعي است

شوند  نما غرق شده است كه در آن چيزهايي كه بر رو صفحه ظاهر مي كامالً در متني از تصاوير مجاز و در جهاني واقع) نمادين مردم
  .شوند شود، بلكه خود به تجربه تبديل مي فقط تصاوير نيستند كه تجربه از طريق آنها منتقل مي

ا حاشيه  ها ديگر به طرز فزاينده همه پيام. سازد پذير مي نها حضور در اين سيستم يكپارچه، قابليت انتقال و اجتماعي شدن پيام را امكانت
روند  البته اين فرستندگان سنتي از ميان نمي. دهد اين امر قدرت نمادين فرستندگان سنتي را به نحو چشمگير كاهش مي. شوند نشين مي

انساني خود را از دست  -قدرتها برتر معنو همچنان جان ما را شيفته خود خواهند ساخت اما ديگر جايگاه فرا. شوند ضعيف ميبلكه 
   . خواهند داد
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  فضا جريانها

  )۴۴۰ص (مقدمه

ا  كننده دانان از پيچيدگي اين مفاهيم كه در پشت سادگي دروني گمراه فيزيك. ها بنيادين و ماد زندگي بشر هستند ن و زمان جنبهمكا
و نظريه اَبرريسمان، كه . دانند كه زمان و مكان با يكديگر ارتباط دارند ا نيز مي حتي كودكان مدرسه. اند پنهان است پرده برداشته

پارادايم تكنولوژ . سازند كه ده بعد دارد و يكي از اين ابعاد، زمان است ظريه در فيزيك است، فرضيه اَبرفضايي را مطرح ميترين ن جديد
اند به همراه يكديگر در كار دگرگون ساختن مكان و  ها و فرايندها اجتماعي كه از فرايند كنوني دگرگوني نشأت گرفته اطالعات و شكل

فضا . ها متعارف از موجبيت تكنولوژيك تفاوتها بسيار دارد حال، وضعيت واقعي اين دگرگوني با برداشت با اين. زمان هستند
  .شود جريانهايست كه به جلوه مسلط قدرت و كاركرد در جوامع ما تبديل مي

    

  )۴۴۲ص(ها اطالعات و شهر جهاني خدمات پيشرفته، جريان

ها درهم  ماندهي و كنترل سازمان يافته است كه توانايي هماهنگي، نوآور و مديريت فعاليتجهاني پيرامون مراكز فر -اقتصاد اطالعاتي
خدمات پيشرفته . ها اطالعات خالصه كرد توان در توليد دانش و جريان همه اين خدمات را مي. باشند ها را دارا مي ها شركت تنيده شبكه

اند، و در كالنشهرها پيشتاز جهان بيشترين رشد  ورها به نحو چشمگير افزايش دادهسهم خود را در اشتغال و توليد ناخالص ملي اكثر كش
نشينها، در   حاشيه»ها چاله سياه«اين خدمات، فراگير هستند و به جز . اند گذار را به خود اختصاص داده اشتغال و بيشترين نرخ سرمايه

كند، به نحو كه تمامي  ا و محلي باز توليد مي ه خود را در مراكز منطقهدر هر كشور، معمار شبك. اند سرتاسر سياره زمين پخش شده
  .شوند اجزا سيستم در سطح جهاني با يكديگر مرتبط مي

اين شهرها عالوه بر نقش . تركيب پراكندگي مكاني و يكپارچگي جهاني، نقش استراتژيك جديد برا شهرها عمده ايجاد کرده است
نخست، به عنوان مراكز فرماندهي : المللي دارند، اكنون چهار كاركرد جديد نيز دارند مراکز تجارت و بانكدار بينتاريخي ا که به عنوان 

، سوم به عنوان پايگاهها ...ها مالي و خدمات تخصصي بسيار متمركز در سازمان اقتصاد جهاني، دوم به عنوان نقاط كليد برا شركت
هايي از  در واقع اين شهرها شبكه. ها اين صنايع پيشتاز، چهارم به عنوان بازارهايي برا محصوالت و نوآور توليد، از جمله توليد نوآور در
، نيازمند جذب كارگران و تامين دهند كه به دليل انعطاف توليد و مديريت را تشكيل مي توانند در صورت نياز  كنندگان نيستند، بلكه مي پذير

      .ه آنها دسترسي داشته باشندبه تعداد و برا مدت الزم ب

تر، و برخي  ها كالنشهرها، مناطق كالنشهر كوچكتر، مناطق توسعه نيافته خدمات پيشرفته و حتي كل خدمات، در واقع به حاشيه
. است شهر جهاني نه يك مكان بلكه يك فرايند. يابد شود و بدين ترتيب تمركز آنها كاهش مي كشورها كمتر توسعه يافته منتقل مي

شوند و در عين  ا جهاني به يكديگر متصل مي فرايند كه مراكز توليد و مصرف خدمات پيشرفته، و جوامع محلي وابسته به آنها در شبكه
  .دهند هايشان اهميت كمتر مي كرانه حال، بر مبنا جريانها اطالعات، به پيوند خود با پس
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  )۴۴۹ص (فضا صنعتي جديد

گيرد، منطق جديد مكان  مبتني بر تكنولوژ پيشرفته، يعني توليد صنعتي ميكروالكترونيكي كه از كامپيوتر مدد ميظهور توليد صنعتي 
هايي بودند كه  ها الكترونيك، يعني توليدكنندگان ابزارها تكنولوژ نوين اطالعات، نخستين شركت شركت. صنعتي را به همراه آورد

، استادان و دانشجويان موسسه ۱۹۸۰در دهه . محور مجاز و ضرور برگزيدند -ند توليد اطالعاتيك استراتژ مكاني را كه برا فراي
  .پذير ساخت ا دانشگاه كاليفرنيا در بركلي تحقيقاتي را انجام دادند كه درك روشن فضا صنعتي جديد را امكان توسعه شهر و منطقه

اين توليد در . دهد كه با توليد صنعتي سنتي تفاوتها بسيار دارد اشتغالي را ارائه مي گير از تكنولوژ پيشرفته تركيب توليد صنعتي با بهره
از يك سو نيرو كار بسيار : ساختار دو قطبي پيرامون دو گروه عمده سازمان يافته است كه از نظر بزرگي تقريباً با يكديگر برابر هستند

در . ها مونتاژ و جانبي يكنواخت اشتغال دارند وهي از كارگران غيرماهر كه در فعاليتماهر با توان علمي و تكنولوژيك، و از سو ديگر انب
ها فراهم ساخته است، افزايش شديد حجم توليد هنوز  حاليكه اتوماسيون به طرز روزافزوني امكان حذف كارگران سطح پايين را برا شركت

سازد كه استقرارشان در مكانهايي كه دانشمندان و  يمه ماهر را ضرور ميا از كارگران غيرماهر و ن هم استخدام تعداد قابل مالحظه
كنند از نظر اقتصاد و اجتماعي به دليل بافت اجتماعي غالب مناسب نيست، و اين وضعيت تا مدتي همچنان ادامه  مهندسان زندگي مي

چهار عمليات متمايز فرايند توليد به دنبال چهار نوع  توان گفت كه صنعت ميكروالكترونيك و كامپيوتر، برا هريك از مي. خواهد داشت
  :مكان مختلف بودند

تحقيق و توسعه، نوآور و نمونه ساز در مراكز صنعتي بسيار نوآور مناطق اصلي متمركز بود كه پيش از اين كه فرايند توسعه آنها  -الف
  .خوردار بودندمحيط زيست را تا حد تخريب كند، معموالً از كيفيت زندگي مناسبي بر

در امريكا . گيرد اند انجام مي ها كه معموالً در مناطقي كه به تازگي صنعتي شده توليد با استفاده از نيرو كار ماهر در شعبات كارخانه -ب
  .ها در شهرها متوسط ايالتها غربي قرار دارند معموالً اين شعبه

و تست و آزمون كه از همان ابتدا تا حد زياد در خارج، بويژه كشورها جنوب  مونتاژ گسترده با استفاده از نيرو كار نيمه ماهر -پ
  .ها امريكايي الكترونيك پيشتاز بودند ها شركت شد و سنگاپور و مالز در زمينه جذب كارخانه شرقي آسيا انجام مي

ا سرتاسر جهان و عموماً در  ر مراكز منطقهساخت سفارشي ابزارها و خدمات تعمير و نگهدار و پشتيباني فني پس از فروش كه د -ت
بازارها آسيايي نيز به جايگاه مشابهي  ۱۹۹۰بازارها الكترونيك عمده، يعني امريكا و اروپا غربي سازماندهي شده بود، گرچه در دهه 

  .دست يافتند

اين .  تكنولوژيك برا كل سيستم استمند از نوآور ها توليد بهره يكي از عناصر اصلي اين الگو مكاني اهميت شگرف مجتمع
محيط . ايم ناميده» مركز نوآور«همان چيز است كه پيترهال و من به همراه فيليپ ايدالو كه از پيشگامان تحقيق در اين زمينه است 

ها نوآور صنايعي  نخست اين كه محيط. نوآور منبع اصلي نوآور و ايجاد ارزش افزوده در فرايند توليد صنعتي عصر اطالعات است
برخي از . ها شهر متعدد است ناميديم دارا شكل» قطبها تكنولوژ«كرد و ما  كه تكنولوژ پيشرفته نقش اصلي را در آن ايفا مي

از . تندمهمترين مراكز نوآور در توليد تكنولوژ اطالعات، بويژه در امريكا كه رهبر تكنولوژ جهان را بر عهده دارد در واقع جديد هس
توان دانشگاه استانفورد نام برد كه پارك صنعتي استانفورد را بنيان نهاد كه بعدها به ايجاد دره سيليكن انجاميد، يا فرماندهان  جمله مي

بي آنجلس، قراردادها دفاعي را برا كاليفرنيا جنوبي به ارمغان آورد كه اين كالنشهر غر ها لس نيرو هوايي كه با تكيه بر حمايت
تحقيقات ما درباره محيط جديد نوآور در امريكا يا ساير نقاط . جديد را به بزرگترين مجتمع دفاعي تكنولوژ پيشرفته در جهان تبديل كرد

و . توان اين وضعيت را تغيير داد دهد كه با اينكه تسلط جهانشهرها واقعاً دارا تداوم تاريخي است در شرايط مناسب مي جهان نشان مي
  .ط مناسب به توانايي برا تمركز مكاني عناصر الزم برا ايجاد هميار مربوط استشراي
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ها  آميز، از مجتمع ا تناقض ماند، ناپيوستگي جغرافيايي آن است كه به گونه آنچه به عنوان مناطق خاص مكان صنعتي جديد باقي مي
ها  ها يا شركت يافته است كه بسته به چرخه ا اطالعات سازمانفضا صنعتي نوين پيرامون جريانه. توليد سرزميني تشكيل شده است

و همانگونه كه منطق توليد تكنولوژ اطالعات از . سازند دهند يا از يكديگر جدا مي همزمان اجزا سرزميني خود را با يكديگر پيوند مي
كند، منطق فضايي جديد نيز گسترش  ه توليد سرايت ميتوليدكنندگان ابزارها تكنولوژ اطالعات به كاربران اين ابزارها در سراسر حوز

گيرد مفهوم مكان صنعتي را از  كند كه فصل مشترك آنها و حذفهايي كه صورت مي يابد و چندين شبكه صنعتي جهاني را ايجاد مي مي
  .دهد ها توليد تغيير مي پايگاهها كارخانه به جريان

    

  كار شهر؟پايان : زندگي روزمره در كلبه الكترونيكي

ايجاد سيستمها ارتباطات الكترونيك و اطالعاتي گسستگي روزافزون قرابت مكاني و انجام وظايف زندگي روزمره مانند كار، خريد، 
شناسان غالباً  به اين ترتيب، آينده. ها بهداشتي، آموزش، خدمات عمومي، حكومت و نظاير آن را ممكن ساخته است تفريحات، مراقبت

كنند كه وقتي ضرورت كاركرد شهرها از ميان برود، شهر نيز از ميان خواهد رفت يا دست كم به صورتي كه امروزه  بيني مي پيش
  .تر از اين هستند دهد، فرايندها دگرگوني فضايي پيچيده البته همانطور كه تاريخ نشان مي. شناسيم وجود نخواهد داشت مي

    

  )۴۶۲ص(شهر اطالعاتي: دگرگوني شكل شهر

با اين همه، همانگونه كه شهر صنعتي رو گرفت . ر اطالعات شكل جديد از شهر را ايجاد كرده است كه شهر اطالعاتي نام داردعص
از سو . آنجلس جهاني شهر منچستر نبود، شهر اطالعاتي نيز كه در حال ظهور است كپي دره سيليكن نخواهد بود چه رسد به لس) كپي(

  .آن است  فرايند كه سلطه ساختار فضا جريانها ويژگي. شكل بلكه يك فرايند استديگر، شهر اطالعاتي نه يك 

    

  )۴۶۲ص (آخرين جبهه حاشيه شهر امريكا

آنجلس در  وقفه مناطق حاشيه و خارج از شهرها به عنوان شهر آينده حتي با مدل ناخواسته خود، يعني لس تصوير گسترش يكنواخت و بي
وقفه توسعه حاشيه شهر در كالنشهرها غرب و شرق و  سالها اين هزاره، اين امر گرايش قدرتمند امواج بيولي در آخرين . تضاد است

، و شباهتها اين مدل مکاني در . دهد شمال و جنوب امريكا را نشان مي ظهور شهر پيراموني به عنوان هسته فرايند نوين توسعه شهر
  : هر مكاني است كه» شهر پيراموني«: ار تعريف کردسراسر آمريکا را مي توان با ترکيب پنج معي

ششصد هزار فوت مربع يا  -ب  ، )محل كار عصر اطالعات(پنج ميليون فوت مربع يا بيشتر فضا ادار قابل اجاره داشته باشد  -الف
جمعيت ساكن، آن را  -شتر باشد، دخوابهايش بي شمار مشاغل آن از تعداد اتاق -ج. بيشتر فضا قابل اجاره برا خرده فروشي داشته باشد

  .نداشته باشد» شهر«شباهتي به   سال گذشته هيچ در سي -ت. مكان واحد تلقي كنند

جغرافيا «آور  ها جديد زندگي و فضا است، که تسلط تاسف روحيه سرسخت پيشگامي فرهنگ امريكا همواره در حال ايجاد شكل
اين شكل فضايي در واقع تنها مختص تجربه . آمريكايي قرار دارند» شهر پيراموني«در مركز  جريان مبادالت. را نشان مي دهد» ناكجاآباد

پايان برا يافتن سرزمين موعود در  اين شكل در الگو كالسيك تاريخ آمريكا ريشه دارد كه همواره بر جستجو بي. امريكاست
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به بها مشكالت . ترين ملتها تاريخ را ساخته است  يكي از سرزندهانگيز در حالي كه پويايي شگفت. كرد مهاجرنشينها جديد تأكيد مي
  .زيست محيطي بسيار شديد تحقق يافته است

    

  )۴۶۴ص(جاذبه رو به زوال شهرها اروپايي

ركز در اروپا نيز همچون امريكا، م. دهد ، گرايشها متعدد پويايي شهر جديد مناطق عمده كالنشهر اروپا را شكل مي۱۹۹۰در دهه 
سياسي فضاها انحصار  -فن ساالر - نخبگان جديد مديريتي. تجار موتور اقتصاد شهر است و به شبكه اقتصاد جهاني متصل است

كنند كه همچون محله بورژواها جامعه صنعتي از بقيه شهر مجزا و دور است، نخبگان اروپا برا گريز از توده مردم نياز به  را ايجاد مي
مراكز عمده كالنشهرها اروپا بسته به نقشها . دهد شهرها مركز را هنوز تاريخشان شكل مي. حاشيه شهرها ندارندتبعيد خود به 

هرچه جايگاه اين شهرها در شبكه نوين . كنند از نظر ساختار شهر دارا تفاوتهايي هستند مختلفي كه در شبكه شهرها اروپا ايفا مي
اين روند ظهور اَبرشهرها، مهمترين . تر خواهد بود نها از مرحله صنعتي دشوارتر و ساختار شهر آنها سنتيتر باشد، گذار آ اطالعاتي پايين

اند با شدت زياد در  ها شهر در سراسر جهان بر مبنا آن استوارند و در مناطقي كه به تازگي صنعتي شده دگرگوني است كه شكل
  .جريان است

    

  )۴۶۷ص(شهرهااَبر: شهرساز در هزاره سوم

ها اجتماعي و جغرافيايي مختلفي  اقتصاد نوين جهاني و جامعه اطالعاتي در حال ظهور به راستي شكل فضايي نويني دارند كه در زمينه
جذب مردم شان مورد توجه قرار داد، آنها به لحاظ قدرتي كه در  توان تنها از جنبه وسعت و اندازه ابرشهرها را نمي. اَبرشهرها: شود ايجاد مي

. گيرد ميليون نفر را در بر مي ۵۰تا  ۴۰آنچه در حال ظهور است ابرشهر است كه . اند به مناطق عمده جهان دارند نيز حائز اهميت
اََبرشهرها بهترينها و بدترينها را در خود متمركز . سازند كنند، و قدرت جهان را متمركز مي ها اطالعاتي را به يكديگر متصل مي شبكه

اند كه زائد بودن خود را  اند و آماده تبديل شده   اند، از مبتكران و قدرتمندان گرفته تا مردمي که در ساختار اين مراكز به موجوداتي زائد دهكر
بر است که ريخت اَ) فيزيکي و اجتماعي (اين ويژگي بارز ارتباط جهاني و قطع ارتباط محلي. سودا كنند و يا بها آن را از ديگران بستانند

ِ جديد تبديل مي کند؛ شكلي كه ويژگي بارز آن، ايجاد پيوندها كاركرد است كه در گستره وسيعي  شهرها را به ريخت شهر
ها  ا از مكان ها ناپيوسته ابرشهرها مجتمع. ها زياد هستند اند و با وجود اين از نظر الگو كاربر زمين دارا ناپيوستگي پراكنده

  .ت كاركرد و بخشها اجتماعي هستندچندپاره، قطعا

ها سطح باال و مورد پسند  محيطي، ابرشهرها از نظر ابعاد و جاذبه به عنوان محل فعاليت به رغم همه مشكالت اجتماعي، شهر و زيست
تايي را به موج تاريخي توسعه ابرشهر، رويا زيست محيطي جوامع كوچك شبه روس. مردم همچنان به رشد خود ادامه خواهند داد

  :دليل اين امر اين است كه ابر شهرها. نشيني ضد فرهنگي تبديل خواهد كرد حاشيه

  .روند موتورها واقعي توسعه به شمار مي -الف

  .اين مناطق مراكز نوآور فرهنگي و سياسي هستند -ب

  .ها جهاني هستند نقطه اتصال همه شبكه -ج
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» فضا جريانها«اين امر به ناچار نيازمند تشريح چارچوب مبهم تئور . جديد نايل شويماكنون بايد به درك نظر اين واقعيت مكاني 
  .است

    

  )۴۷۵ص(نظريه اجتماعي مكان و نظريه فضا جريانها

دليل اين مسئله اين است كه فضا بازتاب . گذارد رابطه معنادار ميان جامعه و مكان براشكالي اساسي سرپوش مي. مكان تجلي جامعه است
ها و فرايندها فضايي را  شكل. به عبارت ديگر فضا فتوكپي جامعه نيست بلكه خود جامعه است. معه نيست بلكه تجلي آن استجا

در . كند ها و فرايندها فضايي را ديناميسم ساختار كلي جامعه ايجاد مي شكل. ديناميسم ساختار كلي جامعه نيست بلكه خود جامعه است
در نظريه اجتماعي . توان مكان را بدون در نظر گرفتن حركت ماده تعريف كرد مكان چيست؟ در فيزيك نمي. ستواقع مكان تبلور زمان ا

: گويد مي» شرايط پست مدرنيته«ديويد هارو در كتاب جديدش، . پذير نيست تعريف مكان بدون اشاره به عملكردها اجتماعي امكان
گاه ماد عملكردها اجتماعي است كه  از منظر نظريه اجتماعي، مكان تكيه. ي درك كردتوان مستقل از كنش اجتماع زمان و مكان را نمي

  . گيرند در يك زمان انجام مي

جريانها فقط يكي از عناصر سازمان اجتماعي نيستند بلكه تجلي فرايندها مسلط بر زندگي . ها تشكيل شده است جامعه ما پيرامون جريان
، سياسي و نمادين ما ه فضا جريانها سازماندهي ماد عملكردها اجتماعي است كه دارا اشتراك زماني هستند و از . ستنداقتصاد

ترين منطق است، چون منطق مكاني منافع و  فضا جريانها تنها منطق مكاني جوامع ما نيست ولي مسلط. كنند ها عمل مي طريق جريان
شكل بنيادين سلطه در جامعه ما بر توانايي سازماندهي . اً ساختار نيستا صرف ولي چنين سلطه. كاركردها مسلط در جامعه ماست

جان كالم اين كه نخبگان جهان وطني هستند، ولي مردم . كند در اين سازوكار، فضا نقشي بنيادين ايفا مي. نخبگان مسلط استوار است
ها، فرهنگ و تاريخ آنها  ي و تجربيات مردم در مكانفضا قدرت و ثروت در سرتاسرجهان گسترده است، در حالي كه زندگ. محلي هستند

بنابراين، هرچه يك سازمان اجتماعي بيشتر بر جريانها غيرتاريخي استوار باشد جايگزين منطق مكانها خاص شود، منطق . ريشه دارد
  .گريزد رند ميملي كه ويژگي خاص تاريخي دا - سياسي جوامع محلي -قدرت جهاني بيشتر از قيد و بند كنترل اجتماعي

    

  )۴۸۳ص(معمار آخر زمان

  ريکاردو بوفيل - كند گر خود را حفظ مي گر حس كوچ كوچ

ممكن است در سالها آينده معمار و طراحي از نظر فرم، كاركرد،    ا باشد، اگر فضا جريانها به راستي شكل مكاني مسلط جامعه شبكه
تر در  جامعه، و تجلي گرايشها عميق» باز ناموفق«ظر من در سرتاسر تاريخ، معمار در واقع به ن. فرايند و ارزش دوباره تعريف شوند

قدر قدرت داشتند كه بتوان آنها را در سنگ، بتن، فوالد، شيشه و  جامعه بوده است كه امكان بيان آشكار آنها وجود نداشته و با اين حال، آن
  .شدند كردند يا به نيايش مشغول مي گزيدند، معامله مي فرمهايي سكني ميادراك بصر انسانهايي تجسم بخشيد كه بايد در چنين 

ولي همانطور كه پژوهشها دانشمندان و . بدون شك هيچ تفسير ساده و دقيقي از تجلي هندسي ارزشها اجتماعي وجود ندارد
گفته و آنچه معماران ) با همه تنوعي كه دارد(ه جامعه آيد، همواره بين آنچ گران نشان داده است، و همانطور كه از آثار معماران بر مي تحليل

با آمدن فضا جريانها، . ولي امروزه ديگر اوضاع اين گونه نيست. اند پيوند محكم و نيمه خودآگاه وجود داشته است در پي بيان آن بوده
ها مختلف رخ  رتاسر جهان و در فرهنگاز آنجا كه تجلي فضايي منافع مسلط در س. رابطه معنادار معمار و جامعه مبهم شده است
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زمينه معنا به تعميم معمار غيرتاريخي و غيرفرهنگي منجر شده  دهد، ريشه كن ساختن تجربه، تاريخ و فرهنگ خاص به عنوان پس مي
  . است

به بهانه در هم شكستن  كه در آثار معماراني همچون فيليپ جانسن يا چارلز مور نمايان است،» معمار پست مدرن«ها  برخي از گرايش
مدرنيسم نيز در زمان خود . ها اجتماعي خاص قطع كنند كنند همه پيوندها را با محيط ها، از جمله قواعد مدرنيسم، سعي مي استبداد قاعده

، و خر به همين ترتيب عمل كرده بود، اما به عنوان تجلي يك فرهنگ ريشه دورز پافشار دار تاريخي كه بر ايمان به پيشرفت، تكنولوژ
كند كه با انگيزش  ا از عناصر را ايجاد مي كند و آميزه ها معنا را اعالم مي برعكس، معمار پست مدرن پايان همه سيستم. كرد مي
دهد بيان تقريباً صريح  با وجود اين، در حقيقت آنچه پست مدرنيسم انجام مي. هاست تاريخي و سبكي، به دنبال هماهنگي شكل - فرا
چون تنها اگر در پايان تاريخ باشيم . الشعاع قرار گرفتن مكانها توسط فضا جريانها پايان تاريخ و تحت. ئولوژ مسلط جديد استايد
، پست مدرنيسم را مي در چنين چشم. ايم با يكديگر تركيب كنيم توانيم هرچه را كه از قبل داشته مي توان معمار فضا جريانها  انداز

  .دانست

كند يا اينكه آنها را تفسير  هايشان در برابر ماديات انتزاعي فضا جريانها مسلط مقاومت مي معمار و طراحي، از آنجا كه شكلدر واقع 
معمار . كند، ممكن است به دو طريق عمده به ابزارها ضرور نوآور فرهنگي و استقالل فكر در جامعه اطالعاتي تبديل شود مي

دهد، يا  سازد و بدين ترتيب، نقايص آنها را كه در پشت انتزاع فضا جريانها پنهان شده است نشان مي جديد را مي جديد يا كاخها اربابان
ها  در هر دو صورت معمار و طراحي ممكن است در شكل. اين كه در مكانها و به اين لحاظ، در فرهنگ و مردمان ريشه مي دواند

  .در جريان توليد دانش، يا آشتي تكنولوژ و فرهنگ حفر كنند مختلف سنگرها مقاومت را برا حفظ معنا

    

  )۴۸۹ص(فضا جريانها و فضا مكانها

در واقع، اكثريت قاطع مردم كشورها صنعتي و پيشرفته . كند ا نفوذ نمي فضا جريانها به تمام حوزه تجربه انساني در جامعه شبكه      
مكان، محلي است كه شكل، كاركرد، و . كنند ا وابسته به مكان درك مي فضا خود را به گونهكنند، و بدين ترتيب  ها زندگي مي در مكان

در واقع خوبي يا بد مكانها به قضاوت ارزشي درباره اين كه زندگي خوب چيست . معنا آن در مرزها مجاورت فيزيكي، خودكفاست
نمادين آنها  - دليل اين مساله دقيقاً اين است كه كيفيات فيزيكي. يستندهمه مكانها از نظر تعامل اجتماعي و فضايي غني ن. بستگي دارد

نتايج روابط ميان فضا جريانها و فضا مكانها، بين جهاني شدن و محلي شدن . شود كه با مكانها ديگر تفاوت داشته باشند باعث مي
در توكيو انجام گرفت تا اين شهر بتواند نقش تجديد ساختار شهر  ۱۹۸۰برا مثال در طول دهه . همزمان از پيش مشخص نيست

با وجود اين، شهروندان توكيو تنها از گم شدن گوهر تاريخي گاليه نداشتند، بلكه نگران كاهش فضا زندگي . را ايفا كند» شهر جهاني«
  .روزمره خود به دليل منطق ابزار شهر جهاني نيز بودند

اند، سلطه ساختار  لي از آنجا كه در جوامع ما كاركرد و قدرت در فضا جريانها سازمان يافتهو. كنند مردم هنوز هم در مكانها زندگي مي
ا  تجربه كه با مكانها ارتباط دارد از قدرت منتزع و معنا به گونه. دهد ا بنيادين معنا و پويايي مكانها را تغيير مي منطق آن به گونه

ها ارتباطي جامعه را با تهديد مواجه  از دوگانگي ساختار دو منطقه فضايي است كه راه اين امر ناشي. شود روزافزون از دانش جدا مي
خواهد منطق خود را بر مكانها  ا و غيرتاريخي است كه مي انداز يك فضا جريانها شبكه گرايش مسلط به سو چشم. ساخته است

توانند دارا قواعد فرهنگي  شوند و كمتر مي ارتباط مي با يكديگر بيتكه تكه و پراكنده تحميل كند، مكانهايي كه هر روز بيش از پيش 
  .مشترك باشند
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  زمان بي زمان: مرز ابديت

    

  )۴۹۹ص(مقدمه

ها  انگيزترين مقوله مان زمان متجسميم و ساخته تاريخ، با اين حال، سادگي اين گفته بر پيچيدگي مفهوم زمان كه يكي از بحث ما و جامعه
در . زند گذارند و بحثهايي كه اكنون در نظريه اجتماعي مطرح است بر مركزيت آن مهر تاييد مي يعي و اجتماعي است سرپوش ميعلوم طب

ها اجتماعي شكل گرفته است يكي از بنيانها جامعه جديد است كه  واقع، دگرگوني زمان در پارادايم تكنولوژ اطالعات كه از كنش
  .ا ظهور فضا جريانها پيوند ناگسستني داردايم، و ب گام در آن نهاده

    

  )۴۹۹ص(زمان، تاريخ و جامعه

ويترو در كتابي كالسيك نشان داده است كه چگونه مفهوم زمان در طول تاريخ دستخوش تغييرات شگرفي گشته است و جايگاه آن از 
در آن زمان مطلق اصل سامان بخش طبعيت است تغيير كرده  زد تا انقالب نيوتوني كه بيني نزد بابليان كه سرنوشت انسان را رقم مي طالع
) جشنها مذهبي، بازارها مكاره، تغيير فصلها(زمان در جوامع قرون وسطايي مفهوم دقيقي نبوده است، و برخي از رخدادها عمده . است

  .يافتند نها سازمان ميشدند كه بيشتر مسايل روزمره بدون زمانمند دقيق پيرامون آ ها زماني تبديل مي به شاخص

 ۱۹۲۰آندره پالتونوف نويسنده دهه . دانست كه آن را نه پاياني است و نه آغاز فرهنگ سنتي و عمومي روسيه زمان را مفهومي ازلي مي
يون دولت ها مدرنيزاس با اين همه، روسيه چندين بار با تالش. تأكيد كرده است» زمان جامعه بي«دار روسيه به عنوان  بر مفهوم ريشه

نخستين تالش آگاهانه برا زمانمند ساختن زندگي . ساالرانه كه برا سازمان بخشيدن به زندگي پيرامون زمان انجام گرفت به لرزه درآمد
بود  تصميم گرفت با تغيير تقويم اروپا غربي و آغاز سال نو در ژانويه به جا سپتامبر كه تا آن زمان مرسوم. به دست پتركبير انجام گرفت

  .نقطه عطفي را در روسيه آغاز كند

پتركبير . در حالي كه برخي از مردم از قدرت تزار برا تغيير مسير خورشيد در شگفت آمده بودند، بسيار از توهين به خدا نگران بودند
با اروپا، و تأكيد بر تعهدات اش برا هماهنگ كردن روسيه  ها اصالح گرايانه كرد و سرسختي او در انگيزه شخصاً با منتقدانش بحث مي

گير وقت مردم و  پتركبير با اندازه. اگرچه اين فرمانها صرفاً بر تغييرات تقويمي تأكيد داشت. زماني مردم نسبت به دولت ريشه داشت
  .گذار كرد ايهگذرد، پ ماليات گرفتن از آن، سنت خدمت به مملكت، اطاعت از دولت، و زمانمند زندگي را كه اكنون قرنها از آن مي

، لنين نيز همچون هنر فورد، تيلوريسم و  بر مبنا سنجش زمان كار » سازماندهي علمي كار«در نخستين روزها اتحاد جماهير شورو
در . ولي فشردگي زمان در حكومت كمونيسم با چرخش ايدئولوژيك قاطعي همراه بود. ستود حتي تا كوچكترين حركات در خط مونتاژ را مي

شد، در استالينيسم نه تنها بر طبق سنت روسي  كه در فورديسم، سرعت بخشيدن به كار از طريق افزايش دستمزد با پول مرتبط مي حالي
فروپاشي كمونيسم باعث شد كه روسها، به ويژه . گرفت شد، بلكه زمان بايد با انگيزش ايدئولوژيك شتاب مي پول اهريمني محسوب مي

دار است رو بياورند و جدايي  فق درازمدت زمان تاريخي به افق كوتاه مدت زمان پولي كه ويژه سرمايهطبقات جديد متخصصان، از ا
دار پيشرفته در كار دگرگوني  با اين كار، روسيه در همان زماني كه سرمايه. ديرينه زمان و پول را كه ساخته دولت بود از ميان بردارند

  .ساختار زماني خود بود به غرب پيوست
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دار صنعتي نقشي  مفهومي در ايجاد سرمايه -اين كشف مكانيكي. هستند» زمان ساعتي«وامع معاصر تا حد زياد در سيطره مفهوم ج
زمان به مثابه تكرار كارها روزمره، زمان . توان سيطره زمان ساعت بر مكان و جامعه دانست از نظر ماد مدرنيته را مي. بسزا داشته است

سنج را تقريباً به طور  دار صنعتي و دولت ساالر قرار دارد چراكه ماشينيسم صنعتي، زمان طبيعت در كانون سرمايه به عنوان سلطه بر
پذير و  اين زمان خطي، بازگشت ناپذير، سنجش. كردند وارد كرد هايي كه از شيوه فورد و لنين استفاده مي همزمان به خطوط مونتاژ كارخانه

تر از اين  دگرگوني زمان ژرف. ريزد ا و با حركتي كه از اهميت تاريخي بسزايي برخوردار است در هم مي شبكهبيني در جامعه  قابل پيش
ا  كند، چرخه دهد بلكه حفظ مي ا كه مطرح است آميختن زمانها برا ايجاد جهاني ابد است كه خود را گسترش نمي مساله: است

» هميشه حاضر«تواند به زمان  ا مي هر ظرف و زمينه. زمان  زمان بي: رونده است كه پيشپذير نيست بل نيست بلكه تصادفي است، بازگشت
كوشد خود را از همه قيد و بندها برهاند، چرا كه اين  دار مي افتد تنها اين نيست كه سرمايه دليل اين كه اين امر اكنون اتفاق مي. بدهد

شورشها فرهنگي و اجتماعي عليه . گاه در اين امر كامالً موفق شده باشد ه هيچآنك  دار بوده است، بي گرايش هميشگي نظام سرمايه
گذارد،  دگرگوني زمان بر كل سياره زمين تأثير مي. اند زمان ساعتي به تنهايي كافي نيست، چون اين شورشها منطق آن را تقويت كرده

زمان تنها شكل در حال ظهور و مسلط زمان  زمان بي. ا نيستها جوامع م ها اجتماعي و حوزه بند مربوط به همه فرايندها، گروه
  .كند ا است، چون فضا جريانها وجود مكانها را نفي نمي اجتماعي در جامعه شبكه

    

  ۵۰۴()قمارخانه جهاني: زمان به عنوان منبع ارزش

اين منطق در هيچ كجا بيشتر . دهد بي ارائه ميبه خو» مكان - فشردگي زمان»  دار را در فرمول ها كنوني سرمايه ديويد هارو دگرگوني
همگرايي آزاد ساز سرمايه در سطح جهان و در دسترس بودن  ۱۹۸۰در دهه . از گردش سرمايه در سطح جهاني آشكار نيست

، يك بازار برا نخستين بار در تاريخ. ها نوين اطالعات و فنون جديد مديريت، ماهيت بازارها سرمايه را دگرگون ساخت تكنولوژ
  . كرد يكپارچه و جهاني سرمايه ايجاد شد كه در زمان واقعي كار مي

جادوگران كامپيوتر به . كند سرمايه ظرف چند ساعت چند دقيقه و گاه در چند ثانيه، بين اقتصادها كشورها مختلف رفت و برگشت مي
، با ميلياردها دالر پول قمار مي گير از  اين قمارخانه الكترونيك بازار ارز است كه در دهه گذشته با بهرهاتاق اصلي در . كنند لطف آزادساز
اين قماربازان جهاني . شد تريليون دالر در بازارها ارز مبادله مي ۲/۱هر روز  ۱۹۹۵در سال . نرخ شناور ارزها رشد انفجارگونه داشته است

ا هستند كه دقيقاً برا تقلبها مالي سازمان  ها دو جانبه وقها چندمليتي و صند گذار بزرگ، شركت ها سرمايه دالالن بانك
ها مركز بارها با پرداخت تاوان  گيرند، و بانك ها قدرت را به دست مي شود، جريان با اين همه، وقتي آشفتگي در بازار ايجاد مي. اند يافته

  . اند سنگين اين مساله را دريافته

معمار بازار مالي جهاني در واقع پيرامون مناطق زماني سازمان يافته است و لندن، . بسزايي دارد زمان برا سودآور كل سيستم اهميت
نيويورك و توكيو سه شيفت اصلي گردش سرمايه هستند و چندين مركز مالي خودگردان نيز برمبنا تفاوتها جزئي بين ارزشها بازار در 

توان گفت كه زمان مولد پول است، چون همه با تكيه بر  بدين ترتيب به درستي مي .كنند زمان باز و بسته شدن اين بازارها كار مي
سازد، بلكه  بنابراين سرمايه نه تنها زمان را فشرده مي. كنند بند مي ها كامپيوتر رو اين پول و با استفاده از اين پول شرط بيني پيش

به نفع ايدئولوژ متداول . دهند ازها جهان را به سو قمارها مالي سوق مياند ا از پس بدين ترتيب سهم فزاينده. كند آن را جذب مي
كه بر قمار فرد با زندگي و اقتصاد تأكيد دارد و آسيب بنيادين درك اجتماعي از ارتباط ميان توليد و پاداش، كار و » يك شبه پولدار شدن«

شوند  وسيله بازارها جهاني سرمايه كه به شكل الكترونيكي اداره ميدخل و تصرف در زمان و نابود آن به . معنا، اخالقيات و ثروت
  .اند ها جديد بحرانها ويرانگر اقتصاد است كه بر قرن بيست و يكم سايه انداخته سرچشمه شكل
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  )۵۰۷ص(ا پذير و بنگاه شبكه زمان انعطاف

از آنجا كه . ام ا ياد كرده ست كه از آن با نام بنگاه شبكهها سازماني نوين فعاليت اقتصاد ا در هم فشردن زمان هسته اصلي شكل
گير در زمان واقعي وابسته است،  ها به ميزان زياد به استقالل نيرو كار آگاه برا تصميم ساز نيرو كار و سازمان پتانسيل ارزش

، چارچوب زماني  رقابتي بودن بنگاه شبكه يكي از داليل. مديريت انضباطي سنتي نيرو كار برا سيستم نوين توليد مناسب نيست ا
زمان به عنوان يكي از منابع به شيوه خطي و تقويمي توليد انبوه كنترل . پذير آن با تقاضا بازار و تغييرات تكنولوژيك است انطباق

  .شود لكه پردازش نيز ميشود، ب در چنين شرايطي زمان تنها فشرده نمي. شود، بلكه همچون عاملي تأثيرگذار مديريت مي شود نمي

    

  )۵۰۸ص(كوچك و فشرده شدن عمر كار

اشتغال بيش از اين كه تابع تكنولوژ باشد، بسته به . بيني نيز چنين خواهد بود كار هسته مركز زندگي مردم است و در آينده قابل پيش
، از گسترش سرمايه رسد مساله اصلي، تنوع روزافزون زمان كار و  ر ميبه نظ. پذيرد گذار و تقاضا تأثير مي سازمان اجتماعي و نهاد

ها  دليل اين تنوع چيست؟ از سويي، تفاوت. ها كار باشد كه نشانگر گرايش به سو تمركز زدايي نيرو كار در فرايند كار است برنامه
كند، جامعه به دليل متناقضي كه  را حفظ مياز سو ديگر در حالي كه کار يكپارچگي خود . نهاد در تنظيم بازارها نيرو كار وجود دارد

ا كه مشاركت زنان و مردان نيرو كار  ها كار در جامعه ناهمگوني برنامه. رود همه در يك ساختار وجود دارند به سو انفجار پيش مي
ا مشاركت زماني در خانواده را فراهم اين تغييرات ضرورتاً مبن. كند آن به يك اندازه است، بازبيني عمده در روابط خانوادگي را تحميل مي

  . ها قوانين خانوادگي پدرساالرانه بنا شود كند، با وجود اين، شراكت خانوادگي جديد بايد بر ويرانه

    

  )۵۱۵ص(نظمي اجتماعي؟ به سو بي: در هم ريختن چرخه زندگي

ها بيولوژيك، خواه فرد و خواه مربوط  آهنگ ضرب. هستندرسد كه همه موجودات زنده، از جمله انسانها، ساعتها بيولوژيك  به نظر مي
ها را به دليل خطراتي كه دارند ناديده  آهنگ مردم و جوامع اين ضرب. به نوع بشر يا حتي كيهاني، در زندگي انسان نقش بنياديني دارند

برابر نيروها طبيعي متخاصم قدرت رويارويي  ها طبيعت ساخته شده بود و در انسان هزاران سال در ارتباط نزديك با ريتم. گيرند مي
در جهان توسعه يافته، انقالب صنعتي، اين الگو را دگرگون ساخته، تعيين بيولوژيك نقشها اجتماعي را با ترديد مواجه . چنداني نداشت

 -اجتماعي به اجتماعي - زيستي با اين وصف، اگرچه اصل توالي زندگي از. ها اجتماعي اهميت بسزايي بخشيده است ساخته، و به مقوله
اكنون تحوالت سازماني، تكنولوژيك و فرهنگي . زيستي تغيير يافت، چرخه زندگي الگويي داشت كه جوامع پيشرفته به آن گرايش داشتند

شبکه ا ويژگي جامعه . كنند ا قاطع اين چرخه زندگي منظم را از بنيان سست مي كه ويژگي جامعه نوين در حال ظهور است به گونه
  .درهم شکستن ضرب آهنگ اجتماعي يا بيولوژيک است که با مفهوم چرخه زندگي ارتباط دارد

و به . كند بند اجتماعي جديد را ايجاد مي يك سوم از عمر بخش عظيمي از جامعه ممكن است بعد از خروج از بازار كار باشد، که طبقه
در جوامع پيشرفته كنترل . شكند ت شناختي را كه بنيان چرخه زندگي است در هم مياين ترتيب رابطه ميان شرايط اجتماعي و مرحله زيس

پيشرفت . دهند ها مقاومت در برابر اين مساله را تشكيل مي نشيني اجتماعي و باورها ديني حوزه د روال معمولي است، گرچه حاشيهموالي
ها بيولوژيك جوامع ما را  ا زنان، ساختار جمعيتي و ضرب آهنگ در زمينه حقوق توليد مثل در ارتباط نزديك با آزاد فرهنگي و حرفه

انگيزد، برا انقالبيون فرهنگي به معنا پيروز  آنچه به نظر سنت گرايان غضب الهي را برمي. دهه دگرگون ساخته استتنها در طول دو 
، و در واقع تاييد نهايي حق زنان برا تسلط بر جسم و زندگي خويش است با اين همه آنچه اهميت بنيادين دارد اين است كه . ميل فرد
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ها اجتماعي روبه رشد هستند و معنا مستقيم آن شكل ديگر از نابود  اينها گرايش. امعه قرار ندارندها ج ها در حاشيه اين پديده
  .زماني كه از بدو خلقت انسان حركت نوع بشر را تنظيم كرده است  آهنگ زمان، زمان بيولوژيك انساني است، همان ضرب

    

  )۵۲۱ص(انکار مرگ

ها بوده و هست که يا به عنوان اراده  مرگ در طول تاريخ موضوع اصلي همه فرهنگ. شود گير مي در جامعه و زندگي، زمان با مرگ اندازه
با وجود اين كه . خداوند مقدس شمرده مي شده و يا به عنوان چالش نهائي که فرارو بشر قراردارد، در برابر آن ايستادگي مي شده است

رسد  بدين ترتيب، نابود نهايي چرخه زندگي فرا مي. كه گويي مرگي در كار نيست كنيم ا زندگي مي تنها چيز قطعي مرگ است، به گونه
اند، در آن  انتها احساساتي كه حسب اوضاع و احوال تنظيم شده شود كه در فروشگاه بي روح تبديل مي انداز سرد و بي و زندگي به چشم

هريك از ما نخستين كسي هستيم «د، همانطور كه يونسكو گفته است، رس بنابراين وقتي مرگ به راستي فرا مي. ا ايجاد شده است وقفه
كنند كه آخرين نفر نيز باشيم، يعني كه مردگان به راستي تنها هستند، در انقالب  ها اجتماعي تضمين مي ، آنگاه مكانيسم»ميريم كه مي

  .گيرد بيولوژيك شكلي جديد به خود مي

اند به عنوان  ا كه طي آن از بيماراني كه به انتها خط رسيده ه اقدامات نه چندان شرافتمندانهتأثير اجتماعي اينگونه تالشها، به همرا
محدوديت زماني و مكاني مرگ چنان . رسد ا است كه ديگر سر مي شود، در حكم انكار مرگ تا لحظه موشها آزمايشگاهي استفاده مي

دهد و جسم بيمار قبل از مرگ از محيط  ها ويژه رخ مي غلب در بخشها مراقبتو ا  قدرتمند است كه اكثريت قاطع مرگها در بيمارستان
مان جرأت  شود و دلبستگان آخرين پرده نمايشنامه حيات ما در محيطي بسيار بهداشتي اجرا مي. شود اجتماعي و عاطفي خود خارج مي

  .بار است رانساني و بسيار خفتبار، بسيار غي اين در واقع بسيار كثيف، بسيار فضاحت. اعتراض نيز ندارند

    

  )۵۲۵ص (جنگها آني

ها پارادايم تكنولوژيك در حال ظهور اين است كه  انگيزترين ويژگي يكي از شگفت. مرگ، جنگ و زمان همدستان ماد تاريخي هستند
در واقع پيدايش تكنولوژ . كننده قدرتها مسلط دچار دگرگوني بنياديني گشته است اين همدستي، دست كم از نظر جنگها تعيين

، و امكان قتل عام جهاني، احتمال رويارويي نظامي گسترده و جهاني بين هسته بايد . قدرتها بزرگ را از ميان برده و منتفي ساخته است  ا
و دهه گذشته با وجود اين در د. دهد در سرشت انسان نهفته است ها جنگ، دست كم تا جايي كه تجربه تاريخي نشان مي گفت كه ريشه

اند و از آنجا كه جنگ و تهديد جد توسل به آن هنوز ركن اصلي قدرت دولت  جوامع دمكراتيك و پيشرفته صنعتي جنگ را مردود دانسته
توان قدرت  تنها در چنين شرايطي است كه مي. اند هايي برا ايجاد جنگ بوده دهد، كارشناسان جنگ درصدد يافتن راه را تشكيل مي

، . ترين باز در طول تاريخ بشر است ها ديگر تبديل كرد و اين قديمي تكنولوژيك و جمعيت را به عاملي برا سلطه بر دولت اقتصاد
  :جنگ بايد. جوامع پيشرفته و دمكراتيك، در ارتباط با شرايط الزم برا مقبوليت جنگ نزد مردم، به سرعت به سه نتيجه رسيدند

  .ام گيرد و شهروندان عاد نبايد در آن شركت داشته باشندا انج به دست ارتشها حرفه. ۱

ا باشد تا پيامدها منفي بلندمدت نداشته باشد، منابع انساني و اقتصاد را نبلعد، و مساله توجيه اقدام نظامي مطرح  كوتاه و حتي لحظه. ۲
  .نشود
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معقول و تا آنجا كه ممكن است به دور از انظار عمومي صورت  تميز و بسيار دقيق باشد و نابود حتي نابود دشمن، نيز بايد در حد. ۳
  .پذيرد

نظامي را فراهم كرده  - پيشرفتها شگرفي كه در دو دهه گذشته در زمينه تكنولوژ نظامي ايجاد شده ابزار اجرا اين استراتژ اجتماعي
برند و تنها كار كه از  سترده مردم در جنگ را از ميان ميا نياز به شركت گ ها مسلح تعليم ديده، مجهز، تمام وقت و حرفه نيرو. است

آنگيز باشند و با احساسات عميق ميهن پرستانه  ها خود شاهد نمايش بسيار هيجان رود اين است كه از اتاق نشيمن خانه آنان انتظار مي
حمالت ويرانگر به دشمن را در زماني بسيار مهمتر از همه اين كه مخابرات و تكنولوژ سالحها الكترونيك . فرياد شاد سر دهند

فارس تمريني كلي برا نوع جديد از جنگ بود، و پرده نهايي آن كه در برابر ارتش بزرگ و  البته جنگ خليج. كوتاه ميسر ساخته است
در (مهمي مطرح باشد  ا از قاطعيت قدرتها نظامي جديد در موارد است كه مساله ساعت به طول انجاميد، نشانه ۱۰۰مجهز عراق 
  ).فارس، آنچه به خطر افتاده بود منابع نفتي غرب بود جنگ خليج

درست است كه نيروها متحدين وارد بغداد نشدند، ولي اين تصميم به دليل موانع جد نظامي نبود بلكه ناشي از محاسبات سياسي آنان 
رسد ويراني گسترده، يا نمايش سريع  به نظر مي. ايران و سوريه بودبرا حفظ عراق به عنوان يك قدرت نظامي در منطقه برا كنترل 

با اين همه، تنها قدرتها . احتمال وقوع آن در حداقل زمان ممكن، استراتژ مورد پذيرش برا جنگها پيشرفته در عصر اطالعات باشد
اين عصر جديد جنگ تأثير چمشگير بر زمان و بر  در جوامع مسلط،. توانند اين استراتژ نظامي را دنبال كنند تكنولوژيك مسلط مي

  .ا كه در تاريخ تجربه شده، داشته است مفهوم زمان به گونه

رسد كه ممكن  در زمانمند نوين جنگ، كه از همگرايي تكنولوژ و فشار جوامع مدني در كشورها پيشرفته ناشي شده است، به نظر مي
در بسيار از جوامع، اين . شود و هر از چندگاه به يادآور ناگهاني سرشت انساني زبانه بكشد است جنگ پس زمينه اين جوامع مسلط رانده

در كشورها صنعتي و . ناپديد شدن جنگ از چرخه زندگي بيشتر مردم از هم اكنون تأثير شگرفي بر فرهنگ و رفتار مردم گذاشته است
ند، نخستين كساني در تاريخ هستند كه در دوران زندگي خود جنگ را تجربه ا دمكراتيك، نسلهايي كه پس از جنگ جهاني دوم متولد شده

  . اند اين گسستگي بنيادين در تجربه بشر است و اين در واقع سرآغاز عصر جديد در تجربه ماست نكرده

، ا هايي است كه از سلطه  متياز ملتبا اين همه، بايد كامالً به خاطر داشته باشيم كه جنگها سريع، ظريف، محدود، و مبتني بر تكنولوژ
يابند و تنها از سال  شود سالها سال ادامه مي در سرتاسر جهان، جنگها ظالمانه كه اعتنا چنداني به آنها نمي. تكنولوژيك برخوردارند

ها و نبردها مسلحانه  ييرويارو. مورد از آنها جنگها داخلي بود ۷۹نبرد مسلحانه را در جهان ثبت كرد كه  ۸۲، سازمان ملل ۱۹۹۲-۱۹۸۹
ويرانگر   انگيز توانايي دهند كه جنگها كند و فرسايشي هنوز نشانه نفرت ها به طول انجاميده است، آشكارا نشان مي متعدد كه سالها و دهه

ها  زمانمند نابرابر كشورها مختلف در رابطه با قدرت، ثروت و تكنولوژ است كه. ماست و درآينده نزديك نيز چنين خواهد بود
ا كه با نظام جهاني و منافع قدرتها  تواند بسته به رابطه عالوه بر اين، يك كشور مي. كند مختلف، و بويژه زمان جنگ آنها را تعيين مي

  . مسلط دارد از جنگها كند به سو جنگها سريع حركت كند

كردند  با دقت توسط كشورها غربي كه از هر دو طرف حمايت مي رحمانه بودند كه بدين ترتيب ايران و عراق هشت سال درگير جنگي بي
تا ) فروخت كردند، و اسپانيا به هر دو كشور سالحها شيميايي مي امريكا و فرانسه از عراق و اسرائيل از ايران حمايت مي(شد  تغذيه مي

تنها هنگامي كه يك جنگ . عرضه نفت را تضعيف كندويرانگر دو جانبه جنگ، توانايي هريك از اين دو كشور برا به مخاطره انداختن 
  .كند گيرد سرعت آن تغيير مي ها قدرتها جهاني قرار مي در اولويت برنامه

آيند ولي همچون ساير  ها جوامع اطالعاتي به شمار مي جنگها سريع و زمانمند آنها كه از تكنولوژ الهام گرفته است، يكي از ويژگي
ها سلطه نظام جديد هستند، و كشورها و رخدادهايي را كه در منطق مسلط نوظهور نقشي  يد، آنها نيز ويژگي شكلمند جد ابعاد زمان

  .گيرند محور ندارند، در بر نمي
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  )۵۳۱ص (زمان مجاز

: كند ع ما كمك ميا ارتباط دارد، از دو راه مختلف به دگرگوني زمان در جوام فرهنگ مجاز واقعي كه با سيستم الكترونيكي چندرسانه
شود  ا كه از اقصي نقاط جهان ارسال مي از سويي، اطالعات فور در سرتاسر زمان، به همراه گزارشها زنده. زماني همزماني و بي

دنبال كردن لحظه به لحظه سقوط اتحاد شورو در . بخشد ا مي سابقه ها فرهنگي را قرابت زماني بي رخدادها اجتماعي و جلوه
توان ساخته شدن  به همراه ترجمه همزمان بحثها سياسي در روسيه سرآغاز عصر جديد در ارتباطات بود كه در آن مي ۱۹۹۱آگوست 

از سو ديگر . كنندگان اطالعات از جذابيت الزم برخوردار باشد البته در صورتي كه اين حوادث برا كنترل. تاريخ را مستقيماً نظاره كرد
انجامد كه در آن نه تنها  ها در يك كانال ارتباطي و به انتخاب بيننده يا طرف ارتباط به ايجاد امتزاج زماني مي نهها در رسا آميختن زمان

ها تعيين كننده فرهنگ ماست كه ذهن و  ا يكي از ويژگي آميزند، بلكه از نظر زمانيَ ابرمتن سيستم چندرسانه ژانرها با يكديگر در مي
با وجود اين، فرهنگ صرفاً منطق نظام اقتصاد را در همه . دهد بينند شكل مي متن فرهنگي جديد آموزش ميحافظه كودكاني را كه در 

  .كند هايش باز توليد نمي جلوه

    

  )۵۳۴ص(نهايت مرز بي: زمان، فضا و جامعه

د، نيوتن را گمراه ساخت، الهام بخش در پايان بايد اين پرسش را مطرح كنيم كه زمان، اين مفهوم گريزپا كه سنت آگوستين را گيج كرده بو
شود؟ به نظرم رسيد كه در اين پژوهش،  اينشتاين بود، و ذهن هايدگر را به خود مشغول داشت چيست؟ و چگونه در جامعه ما دگرگون مي

خواهد داشت، به ما زماني وجود ن» چيزها«مي دانست و مي گفت بدون » چيزها«ها اليبنيتس كه زمان را نظم توالي  استفاده از انديشه
ابهام چرخه زندگي، جستجو جاودانگي با . انجامد كه در حكم جاودانگي است حذف توالي به ايجاد زمان نامتمايز مي. كمك خواهد كرد

، همه پديده شوند، و با  ا محسوب مي ها بنياديني هستند كه وجه بارز جامعه شبكه انكار مرگ، جنگها سريع، و فرهنگ زمان مجاز
  . كند اين همه، اين توصيف به همه زمانها در تجربه انساني اشاره نمي

زمان بي زمان به فضا جريانها تعلق دارد، ولي . كنند در واقع، در جهان ما، بيشتر مردم و بيشتر فضاها در زمانمند متفاوتي زندگي مي
سر جهان هستند که سازمان دادن و ساختار زدائي ماد جوامع نظم زماني، زمان بيولوژيک، و توالي اجتماعي، ويژگيها مکانها در سرتا

برد و بدين ترتيب،  فضا جريانها، با برهم زدن توالي رخدادها و همزمان ساختن آنها زمان را از ميان مي. ما را انجام مي دهند   چندپاره
ساختن نوين اجتماعي به دنبال سركوب بيرحمانه زمان به  در حالي كه منطق در حال ظهور. كند ا مستقر مي جامعه را در ناپايدار جاودانه

اين زمان از . اند عنوان توالي منظم رخدادهاست، بيشتر افراد جامعه در يك نظام جهاني به هم وابسته همچنان بر لبه دنيا جديد باقي مانده
از ميان زمانمنديها مقهور شده و طبيعت . كند ت ميبيني ناپذير حرك ا كامالً پيش شود و به سو آينده تاريخ فرادست انسان خارج مي

  .گذارد ا گام بر مرز ابديت مي تكامل يابنده، جامعه شبكه

    

  )۵۴۳ص(جامعه شبکه ا: نتيجه

به عنوان . سازد ا فراگير رهنمون مي و تجربه انساني ما را به نتيجه  ها مختلف فعاليت بررسي ساختارها اجتماعي نوظهور در حوزه
ها ريخت  شبكه. يابند ها سازمان مي ند تاريخي، كاركردها و فرايندها مسلط در عصر اطالعات هر روز بيش از پيش پيرامون شبكهرو
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ها توليد، تجربه،  ا تغييرات چشمگير در عمليات و نتايج فرايند دهند، و گسترش منطق شبكه اجتماعي جديد جوامع ما را تشكيل مي
  .كند ميقدرت و فرهنگ ايجاد 

ا از نقاط  شبكه مجموعه. كند ابتدا مفهوم شبكه را تعريف خواهم كرد، چون نقش بنياديني در توصيف جامعه در عصر اطالعات ايفا مي
شبكه جريان مالي . كند ا است كه در آن يك منحني خود را قطع مي نقطه اتصال يا گره نقطه. ها به هم پيوسته است اتصال يا گره

نقاط اتصال مزارع كوكا و خشخاش، . قاط اتصال بازارها بورس و مراكز خدمات جانبي پيشرفته آنها تشكيل شده استجهاني از ن
ها قاچاق مواد مخدر  ها خياباني، و نهادها مالي تطهير پولها كثيف در شبكه آزمايشگاهها پنهاني، باندها فرود مخفي، گروه

  . اند ها در سرتاسر جهان نفوذ كرده هستند كه در اقتصادها، جوامع و دولت

سازد كه اگر دو نقطه اتصال به يك شبكه تعلق داشته باشند در آن  كنند اين نكته را مشخص مي ها تعريف مي ا كه شبكه توپولوژ
از زماني است كه اين ) يدتريا فراوانتر، يا شد(كوتاهتر ) يا جايگاه اجتماعي(بين آن دو نقطه ) يا شدت و فراواني تعامل(صورت اتصال فاصله 

ها اطالعات كه  ها كه توسط تكنولوژ حضور در شبكه يا حذف آن و معمار روابط بين شبكه. دو نقطه به يك شبكه تعلق نداشته باشند
اجتماعي مبتني يك ساختار . كند گيرد، پيكربند فرايندها و كاركردها مسلط جوامع ما را تعيين مي كنند انجام مي با سرعت نور عمل مي

  .بر شبكه، سيستم بسيار باز و پويايي است كه بدون اين كه توازن آن با تهديد روبرو شود توانايي نوآور دارد

ها را به يكديگر متصل  كليدهايي كه شبكه. با اين همه ريخت شناسي شبكه، منبع سازماندهي مجدد بنيادين روابط قدرت نيز هست
و كليدهايي كه ) كدها(اند، رمزها  ها چندگانه از آنجا كه شبكه. ان كساني هستند كه كنترل كليدها را در دست دارندبنابراين قدرتمند. كنند مي

ها جهاني  اقتصاد نوين پيرامون شبكه. شوند دهي، هدايت و گمراه ساختن جوامع تبديل مي كنند به منابع اصلي شكل ها عمل مي بين شبكه
  .ور و توان رقابت است ازمان يافته است و دسترسي آن به دانش تكنولوژيك بنيان بهرهسرمايه، مديريت و اطالعات س

اكنون شاهد ظهور پديده . دهد دار روابط اجتماعي را در سرتاسر كره زمين شكل مي برا نخستين بار در تاريخ، شيوه توليد سرمايه
شود كه در اين قمارخانه  شبكه جريانها مالي بازگردانده مي -به فرا شود، دوباره هرچيز كه به عنوان سود گرفته مي: متفاوتي هستيم

بازندگان هزينه برندگان را : نتيجه نهايي اين باز صفر است. شوند يا از ميان ميروند ها بخصوصي شكوفا مي جهاني الكترونيكي، سرمايه
شوم  شود و من وسوسه مي ناميده مي» اقتصاد واقعي«ايي است كه گاه اين دني. كنند ولي برندگان و بازندگان هر ثانيه تغيير مي. پردازند مي

، واقعيت بنيادين، يعني اين كه پول در كجا ايجاد مي دار شبكه بنامم، چون در عصر سرمايه» اقتصاد غيرواقعي«آن را  شود و از ميان  ا
   .شود، در حيطه مسايل مالي است گذار يا سپرده مي رود و در كجا سرمايه مي

كند و ارتقا  با وجود اين سرمايه مالي برا عمليات و رقابت خود نيازمند دانش و اطالعاتي است كه تكنولوژ اطالعات آن را ايجاد مي
ها دارا تكنولوژ پيشرفته برا ادامه  شركت. دار و شيوه اطالعاتي توسعه است اين معنا واقعي پيوند شيوه توليد سرمايه. دهد مي

، بهره حركت بي ، به منابع مالي نياز دارند ور و رقابت پايان به سمت نوآور چون مديران . دار نيستند مديران شركتها نيز سرمايه. پذير
ها  ثروتمندان جهاني، و مديران شركت. كنند و حتي از وجود آنها نيز آگاه نيستند ا را كنترل نمي ها شبكه ها خاص بنگاه شركت

آيد، به سمت اين  هايي كه از تجارت تبهكارانه مختلف به دست مي در سرتاسر جهان، تطهير پول. داران هستند سرمايهچندمليتي در زمره 
  .يابد ها است جريان مي شبكه مالي جهاني كه مادر همه انباشته

پارچه و جهاني سرمايه وجود دارد اما يك شبكه يك. دار جهاني وجود ندارد شناختي و اقتصاد چيز به عنوان طبقه سرمايه به لحاظ جامعه
گونه  اين در واقع آن. گذارد كند و بر جوامع تأثير مي ها آن و منطقه متغيرش در نهايت سرنوشت اقتصادها را تعيين مي كه حركت

  .رود وقفه پول به كمك پول از طريق توليد كاال توسط كاال تجلي ناب آن به شمار مي دار است كه جستجو بي سرمايه

كار در عصر اطالعات از هر زمان ديگر در   انگارانه، تعداد مشاغل و نسبت سن ها ساده آميز تحليل ر واقع، بر خالف پيشگوييها فاجعهد
دليل اصلي اين مساله، ورود گسترده زنان در مشاغل مزدبگير در همه جوامع صنعتي است و بازار كار در بيشتر موارد . تاريخ بيشتر است
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ها اطالعات، با اينكه مسلماً باعث  بنابراين انتشار تكنولوژ. ا اين نيرو كار اضافي را جذب كرده است آشفتگي عمدهبدون هيچ 
رسد كه در آينده نزديك نيز اين اتفاق رخ  جابجايي كارگران و حذف برخي مشاغل شده است، به بيكار گسترده نيانجاميده و به نظر نمي

  . دهد

به . شود اين كه چه كسي مالك، توليدكننده، مدير و خدمتكار است بيش از پيش مبهم مي. دهد عي خود را از دست مينيرو كار هويت جم
كنند، اما ارتباطي با هم ندارند چرا كه حيات سرمايه جهاني ديگر چندان به نيرو  اين ترتيب، نيرو كار و سرمايه در كنار هم زندگي مي

ها  شود كه تراست كوچكي از مغزها كه در كاخ ا وابسته مي حو روزافزوني به نيرو كار عمومي و انباشتهكار ويژه وابسته نيست و به ن
ا حضور دارند، نسبت به  ها رسانه در نهايت قدرتهايي كه در شبكه. كنند اداره آن را در دست دارند ها جهاني زندگي مي مجاز شبكه

تر، بنيانها ماد جامعه، يعني مكان  در سطحي عميق. ها نهفته است جايگاه ثانو دارند ين رسانهقدرت جريانهايي كه در ساختار و زبان ا
  .يابد زمان سازمان مي ها و زمان بي و زمان در حال دگرگوني است و پيرامون فضا جريان

تر، جامعه  انداز تاريخي گسترده در چشم. هاست ها فضا جريان زمان نتيجه نفي زمان، گذشته و آينده، در شبكه رسد زمان بي به نظر مي
توان كنش  شناسي رجوع كنيم، كه به موجب آن مي اگر به سنت ديرينه جامعه. ا نمايانگر تغيير كمي در تجربه انساني است شبكه

  ويژگي. ايم نهادهترين سطح، الگو متغير روابط طبيعت و فرهنگ دانست، بايد گفت كه گام در دوران جديد  اجتماعي را در بنياد
شناسي با رديابي  چنان كه مردم. ها بود نخستين الگو رابطه اين دو قطب اصلي هستي انسان، سلطه طبيعت بر فرهنگ در طول هزاره

بشر ها هويت بيوتكنولوژيكي ما نشان داده است، قوانين سازمان اجتماعي تقريباً تجلي مستقيم مبارزه  قوانين زندگي اجتماعي تا سرچشمه
دومين الگو رابطه كه در ابتدا عصر مدرن ايجاد شد و با انقالب صنعتي و . برا ادامه حيات در برابر خشونت مهار ناپذير طبيعت است

فرايند كه بشر را از اسارت نيروها . پيروز خود مرتبط بود، شاهد سلطه فرهنگ بر طبيعت بود كه جامعه را با فرايند كار شكل داد
  .ها ظلم و استثمار خود فروافكند ا كرد و به ورطهطبيعي ره

اكنون در آستانه ورود به مرحله جديد هستيم كه در آن مرجع فرهنگ خود فرهنگ است كه در پيروز بر طبيعت تا جايي پيش رفته 
طرفدار از محيط زيست  در واقع معنا جنبش: كند مي) حفظ(ا تصنعي به عنوان يك شكل فرهنگي احيا  است كه طبيعت را به گونه

همگرايي تكامل تاريخي و تحول تكنولوژيك، ما را . خواهد طبيعت را به عنوان يك شكل فرهنگي آرماني بازساز كند اين است كه مي
به همين دليل است كه اطالعات عنصر اصل سازمان اجتماعي . وارد الگو ناب فرهنگي تعامل اجتماعي و سازمان اجتماعي كرده است

دهند، اين بدان معنا  ها ستون فقرات ساختار اجتماعي ما را تشكيل مي ها پيامها و تصاوير بين شبكه ست و نيز به همين دليل جريانما
تاريخ با طبيعت، نخست برا ادامه : در واقع كامالً برعكس است. نيست كه تاريخ در سازش سعادتمندانه انسان با خود به پايان رسيده است

دهد در جهاني عمدتاً  برا غلبه بر طبيعت، بشر به سطحي از دانش و سازمان اجتماعي دست يافته است كه به او امكان ميبقا و سپس 
و در واقع سرآغاز عصر جديد، عصر اطالعات، است كه ويژگي آن استقالل فرهنگ در   اين آغاز يك هستي جديد. اجتماعي زندگي كند

چون اينكه كه سرانجام در دنيا انساني خويش تنها . انگيز نيست ا شعف ولي اين ضرورتاً لحظه .برابر بنيانها ماد تجربه ماست
  .بينيم دوست نداشته باشيم ايم، مجبور خواهيم بود در آينه واقعيت تاريخي به خويشتن بنگريم و ممكن است تصوير را كه در آينه مي شده
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قدرت هويت: جلد دوم   
 

 دنيا ما، زندگي ما

انقالب تكنولوژ اطالعات و بازساز ساختار سرمايه . گيرد ها متضاد جهاني شدن و هويت شكل مي دنيا و زندگي ما به دست جريان
، شكل تازه وجه بارز اين جامعه، جهان شمول شدن آن دسته فعاليتها . ا پايه گذارده استا ر ا از جامعه يعني جامعه شبكه گذار

اند از ديگر  ها و زمان بي زمان ايجاد شده ا شدن سازمان، كه با فضا جريان شبكه. اقتصاد است كه اهميت استراتژيكي قاطعي دارند
سازد،  ها را دگرگون مي آورد، فرهنگ اجتماعي را به لرزه در مياين سازمان اجتماعي نوين، نهادها . ا است وجوه مشخصه جامعه شبكه

ها جمعي فرايند جهان شمولي و  خيزش تظاهرات نيرومند هويت. اما اين تمام داستان نيست. آورد آفريند و فقر نيز به دنبال مي ثروت مي
يي همچون فمنيسم و جنبش محيط زيست را ديد كه در ها پيشرو توان جنبش در بين آنها مي. اند جهان وطني شدن را به مبارزه طلبيده

رود و همراه با آن مفهوم دمكراسي سياسي  دولت ملي زير سئوال مي. ترين سطوح آن هستند پي تغيير شكل مناسبات انساني در بنياد
ها  ها اجتماعي كنش تنهض. ا برا فهم جهان است نه غايتي برا لذت فكر شخصي نظريه اجتماعي وسيله. شود دچار بحران مي

در هر حال دنيا . سازد ها و نهادها جامعه را دگرگون مي جمعي هدفدار هستند كه پيامدها آنها، چه در پيروز چه در شكست، ارزش
  . ما همين است و اگر بناست با آن روبرو شويم بايد آن را بفهميم

    

۱  

  ا هويت و معنا در جامعه شبكه: بهشت اشتراكي

  تن هويتبرساخ

هويت، در صورتي كه سخن از كنشگران اجتماعي باشد، عبارت است از فرايند معناساز بر . هويت سرچشمه معنا و تجربه برا مردم است
ها بر  نقش. شود ها فرهنگي كه بر منابع معنايي ديگر اولويت داده مي ا از ويژگي اساس يك ويژگي فرهنگي يا مجموعه بهم پيوسته

منبع معنايي » نقش«در مقايسه با » هويت«اما . ها جامعه هستند شوند كه ساخته دست نهادها و سازمان هايي تعريف مياساس هنجار
سازمان دهنده معنا است ولي » هويت«به بيان ساده، . نيرومندتر است زيرا در بر گيرنده فرايندها ساختن خويش و فرديت يافتن است

اما مسأله اصلي اين است كه چگونه، از . شوند ها بر ساخته مي از ديدگاه جامعه شناسانه تمام هويت. ستسازمان دهنده كاركردها ا» نقش«
، توسط چه كسي، و به چه منظور پذيرد، من بين  از آنجا كه ساختن اجتماعي هويت همواره در بستر روابط قدرت صورت مي. چه چيز

  :ومش سه صورت و منشاء بر ساختن هويت تمايز قائل مي

شود تا سلطه آنها را بر كنشگران اجتماعي گسترش دهد و  اين نوع هويت توسط نهادها غالب جامعه ايجاد مي: هويت مشروعيت بخش   ·
  .عقالني كند

شود كه در اوضاع و احوال يا شرايطي قرار دارند كه از طرف منطق سلطه بي  اين هويت به دست كنشگراني ايجاد مي: هويت مقاومت   ·
  .شود شود و يا داغ ننگ بر آن زده مي دانسته مي ارزش

  . سازند كه در پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي هستند هنگامي كه كنشگران اجتماعي هويت جديد مي: دار هويت برنامه   ·
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. رقي يا ارتجاعي نداردتواند يك جوهر به شمار آورده شود و هيچ هويتي به خود خود خارج از متن تاريخي خود، ارزش مت هيچ هويتي نمي
، به نتيجه متفاوتي در ايجاد جامعه مي اين . كند هويت مشروعيت بخش جامعه مدني ايجاد مي. انجامد هر يك از فرايندها هويت ساز

لي جامعه معنا اص. سازد ا پر تعارض، عقالني مي كند كه منابع سلطه ساختار را، البته گاهي به شيوه مجموعه هويتي را باز توليد مي
دقيقاً همين چهره دو گانه جامعه . مدني، آن طور كه گرامشي يعني پدر فكر اين مفهوم پرابهام آن را فرمول بند كرده است، همين است

كند، زيرا امكان سرنگوني دولت را بدون توسل به تهاجم خشونت آميز و  مدني است كه آن را به قلمرو ممتاز تحول سياسي تبديل مي
، يعني هويت مقاومت، منجر به ايجاد جماعت. سازد فراهم ميمستقيم  شايد مهمترين شكل . شود ها يا اجتماعات مي نوع دوم هويت ساز

ها متكي به قلمروها، كه گفتمان ستم  مثالً ملي گرايي مبتني بر قوميت، بنيادگرايي ديني، جمعيت. هويت ساز در جامعه ما همين باشد
دار، به  سومين فرايند ساختن هويت، يعني هويت برنامه. هايي از حذف حذف كنندگان به دست حذف شدگان نمونه. ندساز پيشه را باژگون مي

كنشگر اجتماعي جمعي هستند . شوند همان افراد نيستند با اينكه به وسيله افراد ساخته مي) فاعالن(ها  انجامد، سوژه مي) فاعل(ايجاد سوژه 
  . يابند عنايي همه جانبه دست ميكه افراد به کمک آن ها به م

ها هويت را با توصيفي كه گيدنز از  پويش. ا است بنابراين بحث ما بايد به متن و زمينه خاصي مربوط باشد كه پيدايش جامعه شبكه
ه پايان خود نزديك ا تاريخي است كه ب دوره» مدرنيته اخير«منظور از . توان درك كرد دهد بهتر مي ارائه مي» مدرنيته اخير«هويت در 

گيدنز در نظريه . رسيم مي» پايان تاريخ«مقصودم از اين نكته اين نيست كه همچون برخي از تخيالت پست مدرنيستي بگويم به  -شود مي
هويت شخصي خصلت متمايز نيست كه فرد صاحب آن باشد، بلكه همان خود است كه شخص بر «دارد كه  پرداز مستحكمي بيان مي

در ... دهيم  چه كار را و برا چه انجام مي... انسان بودن يعني اينكه بدانيم «در واقع . »فهمد اش به طور بازتابي مي نامه حسب زندگي
با وجود توصيف گيدنز از فرايند هويت ساز در » .شود ا بازتابي تبديل مي به پروژه يا برنامه» خود«سنتي،  -بستر نظم اجتماعي ما بعد

ها  برد، و بدين ترتيب شكل ا فرايندها بر ساختن هويت را در دوره مذكور زير سئوال مي پيدايش جامعه شبكه» اخير مدرنيته«دوره 
در اين شرايط جديد، جوامع مدني تحليل . شود بنابراين برنامه ريز بازتابي زندگي غير ممكن مي. كند جديد از تغيير اجتماعي خلق مي

زيرا ديگر پيوستگي و استمرار ميان منطق اعمال قدرت در شبكه جهاني و منطق ارتباط و بازنمود در جوامع و گسلند  روند و از هم مي مي
ها، اگر و آنگاه كه بر ساخته شوند، ديگر بر اساس جوامع مدني كه در حال فروپاشي هستند بنا  سوژه. ها خاص وجود ندارد فرهنگ

  . شوند ماعت گرايانه ساخته ميبلكه به مثابه استمرار مقاومت ج. شوند نمي

    

  بنيادگرايي ديني و هويت فرهنگي: ملكوت خداوند

اما بنيادگرايي ديني امر . جويد ها جامعه، و باالتر از آن طبيعت بشر اين است كه ملجاً و پناهگاه خود را در دين مي يكي از ويژگي
بنيادگرايي ديني از چنان . ا است منبع هويت ساز در جامعه شبكه، مهمترين »امر ديگر«و ادعا من اين است كه اين . ديگر است

فعاليت بنيادگراها هميشه به «. تفاوت و تنوعي برخوردار است كه هر تالشي برا ساختن برآيند تركيبي آنها محكوم به شكست است
ها يك  و يا به نام عاليم و نشانه -ان توحيددر ادي -بنياد گراها يا به نام خدا» .پذيرد صورت واكنشي و با رجوع به گذشته صورت مي

تر، بنيادگرايي، به معنا برساختن هويتي برا يكسان ساز رفتار فرد و نهادها جامعه با  به عبارت دقيق. جنگند مرجع متعالي مي
بنابراين، . طه خدا و بشريت استهنجارهايي است كه بر گرفته از احكام خداوند هستند و تفسير آنها بر عهده مرجع مقتدر است كه واس

ها پاياني اين هزاره، به عنوان منبع هويت، به طور اعجاب آور  بنيادگرايي ديني در تمامي طول تاريخ بشر وجود داشته است اما در سال
  . كند نيرومند و اثر گذار جلوه مي
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  امت در برابر جاهليت: ُبنياد گرايي اسالمي

و نطقه آغاز بازساز سرمايه دار جهاني، برا جهان مسلمين » دره سيليكن«انقالب تكنولوژ ارتباطي در  يعني زمان والدت ۱۹۷۰دهه 
. ا از احيا اسالمي، كه مشخصه آغاز هر قرن جديد است يعني دوره تازه: شد هجر آغاز مي ۱۴در اين دهه قرن : معنا متفاوتي داشت

پيروز و ) همچون ايران(ها مسلمانان گسترش يافت كه گاهي  ديني اصيلي در سرزمين -نگيدر واقع نيز، طي دو دهه بعد انقالب فره
بنيادگرايي اسالمي، به عنوان هويت بازساز شده و به عنوان يك برنامه سياسي، مركز و محور تعيين . گاهي نظير مصر سركوب شد

  .دزن ترين فرايند است كه تا حد زياد آينده جهان را رقم مي كننده

بنابراين طق تعريف . اهللا است اما بنيادگرايي اسالمي چيست؟ اسالم، در زبان عربي يعني حالت تسليم، و مسلمان كسي است كه تسليم 
جوامع و نهادها دولتي آنها بايد حول محور اصول : توان نتيجه گرفت كه اسالم سراپا بنيادگراست بنيادگرايي كه پيش از اين ارائه دادم، مي

ا كه  ا معتقدند با اينكه اولويت اصول ديني به گونه با اين حال، صاحبنظران و دانش پژوهان برجسته. بي چون و چرا سازمان يابند ديني
  .در قرآن بيان شده برا همه مسلمانان يكسان است، اما جوامع و نهادها اسالمي پذيرا تكثر تفسيرها و چند صدايي هستند

در زبان عربي كالسيك از فعل شراع به معني راه رفتن به ) آسماني كه در قالب قرآن و حديث شكل گرفته استقانون (در واقع، شريعت 
برا اكثر مسلمانان، شريعت فرماني اليتغير و خشك نيست، بلكه راهنمايي است برا رفتن به   بنابراين،. شود سمت يك هدف اخذ مي

در تقابل با اين باز بودن اسالم، . مه هر ظرف و زمينه اجتماعي و تاريخي خاصي استهايي كه الز سو خدا، البته با جرح و تعديل
. تحت سلطه مطلق شريعت است -يعني تفسير و به كارگير توسط فقها و مراجع -بنيادگرايي اسالمي گويا يكي شدن شريعت با فقه

بنابراين دامنه وسيعي از تنوع و گوناگوني بين . ر استطبيعي است كه معنا بالفعل هر چيز وابسته به فرايند تفسير و شخص مفس
ها المودود يا سيد قطب در  بنيادگرايي محافظه كار، مانند آنچه در كاخ سعود ديده مي شود، و بنيادگرايي راديكال مثل آنچه در نوشته

خميني بوده، و تسنن وجود ) امام(الهام بخش ها قابل توجهي بين ميراث شيعه، كه  همچنين تفاوت. بيان شده، وجود دارد ۶۰و  ۵۰دهه 
ها انقالبي نظير جبهه اسالمي رستگار در الجزاير  درصد مسلمانان است و در بر گيرنده جنبش ۸۵دارد كه تشكيل دهنده ايمان قريب به 

  .يا تكفير و الهجره در مصر است

البنّا و سيد قطب در مصر، علي النداو در هند، يا سيد ابواالعلي  حسناند مثل  اما از ديد نويسندگاني كه تفكر اسالمي اين قرن را ساخته
برا يك مسلمان وابستگي بنياد نه . شود تا تبعيت هميشگي دولت از دين نشان داده شود مودود در پاكستان، تاريخ اسالم بازساز مي

برا نجات دوباره انسانيت . ودن در برابر خدا برابر و يكسانندبه وطن بلكه به امت، يعني به اجتماع مؤمنان است كه همگي از نظر تسليم ب
اند اسالمي شوند و سپس اين اسالمي شدن در  ابتدا بايد خود جوامع اسالمي كه دنيو شده و از اطاعت محض از قانون خدا فاصله گرفته

كه در موارد افراطي ممكن ) مبارزه به خاطر اسالم(رد اما برا غلبه بر نيروها كفر الزم است عليه كفار جهاد ك. سراسر جهان تحقق يابد
، در  ۶۸۱در فرهنگ شيعي، شهادت، يعني تقليد از شيوه قرباني شدن امام حسين در . است به جنگ مقدس نير تمسك جسته شود ميالد

  .دارد در كل اسالم وجود) الدعوه(اما ضرورت ايثار در راه فراخوان الهي . واقع هسته اصلي خلوص ديني است

شود كه يكي مربوط به كنشگران  ا برساخته مي سياسي، هويت اسالمي بر مبنا ساختار شكني دوگانه -ديني -در اين چارچوب فرهنگي
اصل سوبژكتيويته هابرماس برا بنياد گرايان اسالمي «نويسد  همان طور كه بسام طيبي مي. اجتماعي است و ديگر به نهادها جامعه

كه مبتني بر شريعت است ) دولت اسالمي(الدوله االسالميه «: از طرف ديگر دولت ملي نيز بايد هويت خود را محو كند» .استكفر و الحاد 
اين تحليل به خصوص در خاورميانه كارآيي بيشتر دارد چون در اين منطقه به قول طيبي » .اولويت دارد) الدوله قوميه(بر دولت ملي 

  .عمالً تحميلي استدولت ملي موجود بيگانه و 

ها اصالح  گر چه ريشه در نوشته(اما اگر اسالم گرايي . گرا نيست اما يكي از نكات اساسي اين است كه بنيادگرايي اسالمي نهضتي سنت
ه گذشته ذاتاً هويتي معاصر است، چرا حاال؟ چرا طي دو ده) داشته باشد» جمال الدين اسدآبادا«مثل االفغاني  ۱۹گران و احياگران قرن 

ها آن را  فوران كرده است؟ آن هم پس از آنكه به دفعات در دوره ما بعد استعمار مقهور ملي گرايي شده است، همان طور كه نمونه
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يا صعود سوكارنو به قدرت در اندونز يا جبهه آزاد ) ۱۹۶۶و اعدام سيد قطب در (توان در سركوب اخوان المسلمين مصر و سوريه  مي
  زاير ديد؟ملي در الج

داند، در خاورميانه ارتباط متقابلي با  پيدايش بنيادگرايي اسالمي به عنوان بخشي از جهان اسالم كه خود را جمع واحد مي«از نظر طيبي 
ها  در واقع، فوران نهضت» .در معرض فرايندها جهاني شدن و ملي گرايي و دولت ملي، به عنوان اصول جهاني سازماندهي دارد

، ناكامي دولت )ها قدرت سنتي روحانيون است كه شامل قطع ريشه(نابود جوامع سنتي : به تمامي عوامل زير مربوط بوده استاسالمي 
، و ناكامي در توسعه اقتصاد و توزيع منافع رشد اقتصاد بين تمامي  ملي برخاسته از نهضت ها ملي گرا در به انجام رساندن نوساز

آغاز شد، تالشي بسيار بلند پروازانه برا نوساز  ۱۹۶۳انقالب سفيد شاه كه در . مصداق اين وضعيت ايران است مسلماً، بارزترين. جمعيت
اين . اقتصاد و جامعه بود كه با حمايت اياالت متحده و با هدف پيوستن به سرمايه دار جهاني جديد انجام شد كه در حال پا گرفتن بود

  . جامعه سنتي، از كشاورز گرفته تا تقويم منجر شد امر به تضعيف ساختارها بنيادين

در فرودگاه تهران به زمين نشست تا رهبر انقالب را به دست گيرد، او به عنوان نماينده  ۱۹۷۹خميني در اول فوريه ) امام(وقتي هواپيما 
اجتماعي نيز بايد گفت كه نيرو نهضت در تهران  در مورد كنشگران. بازگشته بود تا بر برتر اصول ديني تأكيد كند) ولي عصر(امام زمان 

ها كشيده  و ديگر شهرها بزرگ متمركز بود، به خصوص ميان دانشجويان، روشنفكران، تجار بازار و پيشه وران، وقتي نهضت به خيابان
ز روستاهايشان، در حاشيه ، پس از نوساز كشاورز و اخراج ا۱۹۷۰ها روستايي تازه مهاجر بدان پيوستند كه از دهه  شد، توده

بر اساس شواهد پراكنده، ظاهراً تصوير اجتماعي اسالم گرايان در گروه . ها فالكت بار و خودرو حومه تهران سكونت داشتند نشين
يز بدانان ناهمگوني از روشنفكران تحصيلكرده، اساتيد دانشگاه، و كارمندان رده پايين دولت ريشه داشت كه تجار و پيشه وران خرده پا ن

  . شدند ملحق مي

از همين رو، با اينكه عربستان سعود رسماً يك سلطنت اسالمي . اين امر در خالفت بني اميه يا امپراتور عثماني نيز مصداق شده است
حرمين  خادم(اين حكومت موفق شده است كه در عين حال حافظ اماكن مقدس . است، علما در ليست پرداخت حقوق كاخ سعود قرار دارند

، مبارزه حماس با دولت فلسطيني كه تحت رهبر ياسر عرفات و با همكار اسرائيل تشكيل ۹۰در دهه . و حافظ نفت غرب باشد) شريف
. و بنيادگرايي اسالمي راديكال باشد) كه نهضت فلسطين عصاره آن است(ها بين ملي گرايي عرب  شد، شايد يكي از چشمگيرترين شكاف

رسد اسالم  به نظر مي. تشكيل دولت دادند ۱۹۹۶تركيه با اتكاء به آرا روشنفكران راديكال و جمعيت شهر فقير در اسالم گرايان در 
ها اجتماعي و نهاد متعدد در حال گسترش بوده است، همواره در  در زمينه ۱۹۹۰گرايي سياسي و هويت بنيادگرايي اسالمي، كه در دهه 

  .و يا بحران دولت ملي استها طرد اجتماعي  پيوند با پويش

وقتي كه برنامه بر ساختن افراد كه در مدرنيته كامالً مشاركت داشته باشند، بيهودگي خود : نويسد به عالوه، همان طور كه خسرو خاور مي
... شود  بدل ميها جديد  سازد، خشونت به تنها شكل ابراز وجود و اثبات خود برا سوژه را در تجربه عملي زندگي روزمره آشكار مي
به اين اعتبار قرباني كردن خود، به صورت : يابد شود، طرد شدن از مدرنيته معنايي ديني مي بنابراين جمعيت نو به جمعيتي مرده بدل مي

  .آيد راهي برا مبارزه عليه طرد در مي

    

  بنيادگرايي مسيحي آمريكايي! خداوندا نجاتم بخش

دار تغيير اجتماعي و تحرك فرد  ا كه بي هيچ آرام و قرار طليعه جامعه. پايدار تاريخ امريكاستها  بنيادگرايي مسيحي يكي از جنبه
ها و نهادها  كند، و آرزومند آسايش و امنيت ارزش بوده است، به ناچار هر از چند گاه نسبت به فوايد مدرنيته و دنيو شدن ترديد مي

، ۱۹۹۲، به دنبال پيروز كلينتون در انتخابات رياست جمهور در ۹۰در دهه . دارند شود كه ريشه در حقيقت سرمد الهي ا مي سنتي
امريكا . يابد ها و جهان بيني بنيادگراها در امريكا پايان قرن بازتاب قابل توجهي مي انديشه. بنيادگرايي وارد رديف اول صحنه سياسي شد
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گيرد و به سمت جريان  ا لحن احياگرانه ا به خود مي ديني ظاهراً به طور فزايندهاما اين احساس . ا بسيار ديني بوده است همواره جامعه
مفهوم ايمان يعني باور آوردن و مغفرتي كه به واسطه آن گناهكاران از گناه به رستگار ابد «. شود نيرومند بنيادگرايي كشانده مي

ها زميني وافر در انتظار  پاداش. دهد در اين انديشه شكل مي رسند، هسته مركز تفكر محافظه كار است و معنا خود را نيز مي
مثالً . دهند ها زندگي ناقص و شخصي خود ترجيح مي مسيحياني است كه شهامت دفاع از اين اصول را دارند، و برنامه خداوند را بر برنامه

است، و از اين رو منبع توليد » اخالق كار پروتستاني« آنجا كه تشكيل خانواده منبع. توان از آغاز زندگي جنسي در ازدواج نام برد مي
  . اقتصاد است

، مادامي كه مسيحيان قاطعانه كتاب مقدس را مد نظر داشته باشند، و با وجود خانواده پايدار پدرساالر به عنوان  پايه با اطمينان از رستگار
اقتصاد دخالت نكند و فقرا كاهل و بي لياقت را به خود رها  محكم زندگي، كار اقتصاد نيز خوب خواهد بود، به شرطي كه دولت در

رسد بنيادگرايان مسيحي پروا اين تناقض را  در واقع به نظر نمي). درصد درآمد ۱۰حدود (ها را در حدود معقولي قرار دهد  سازد، و ماليات
اين مبارزه بايد تشديد شود و هر چه زودتر بايد با .  باشندها اقتصاد داشته باشند كه به طور توآم هم خداپرستان اخالقي و هم ليبرتارين

شود، نبرد كه از خاورميانه  نزديك مي» آخرالزمان«. شود تر مي تر و تنگ ها نهاد موجود به مصالحه دست يافت زيرا وقت تنگ سياست
، در نهايت بر دشمنان خود غلبه خواهند كرد، اما )يكاامر(اسرائيل و اسرائيل جديد . آغاز خواهد شد و سپس در تمام جهان شعله خواهد كشيد

  .به بهائي دهشتناك و اين پيروز تنها با اتكاء به ظرفيت توليد مثل جامعه ما ميسر خواهد بود

ها بنيادگرا در تاريخ، نهضتي واكنشي است، كه هدف آن بر ساختن هويت شخصي و اجتماعي  بنيادگرايي مسيحي نيز همانند اكثر نهضت
اما . يوتوپياپي است تا بدين سان بر روزگار تحمل ناپذير حاضر غلبه كند -بر اساس تصوراتي از گذشته و فرافكندن آنها به يك آينده آرماني

تهديد : ها بنيادگرايي مسيحي هستند ترين ريشه واكنش به چه چيز؟ چه چيز تحمل ناپذير است؟ ظاهراً پاسخ اين دو پرسش بالفصل
  .و بحران پدر ساالرجهاني شدن، 

    

  اجتماعات تصور يا تصاوير اجتماعي؟: ملت و ملي گرايي در عصر جهاني شدن

ها ملي مستقر و هم در  توان هم در مبارزه با دولت عصر جهاني شدن عصر خيزش دوباره ملي گرايان نيز هست، اين واقعيت را مي
ها  مفهوم ملت برخاسته از نهضت. شود ره در برابر يك اجنبي از آن دفاع ميبازساز فراگير هويت بر پايه مليت مشاهده كرد كه هموا

ها و ملي گرايي فقط در صورتي  زيرا ملت. شوند ا است كه به دست نخبگان و برا استقرار دولت ملي مدرن به راه انداخته مي ملي گرايانه
ها ملي موجود رابطه  ها در اواخر اين هزاره، كه با تضعيف دولت فوران انواع ملي گرايي. آيند كه دولت ملي شكل بگيرد به وجود مي

ها حياتي  شود كه ملي گرايي و ملت نزديكي دارد، در واقع نتيجه تاريخي مسائل و معضالت حل ناشده ملي است و از اين حقيقت ناشي مي
ها سياسي شكل  ها فرهنگي و برنامه ب سازهالبته اين زندگي خاص در قال. هاست مختص به خود دارند كه مستقل از موقعيت دولت

هايي كه از  ها، تمامي ستايش كفايت چنداني ندارد و اگر مراد از آن اين باشد كه همه احساس تعلق» اجتماعات تصور«مفهوم . گيرد مي
اما اگر مراد از مفهوم مورد . ستندها استثنايي بر اين قاعده ني ملت. شود آيد، امر است كه به طور فرهنگي ساخته مي شعارها به عمل مي

ها تاريخي توسط روشنفكران و  ها مصنوعات ايدئولوژيك صرف هستند كه از طريق دستكار خود سرانه اسطوره نظر، اين باشد كه ملت
ار شكني افراطي رسد شواهد تاريخي نافي اين گونه ساخت شوند، آنگاه به نظر مي در جهت منافع نخبگان اقتصاد و اجتماعي برساخته مي

اما داشتن . كند ها و نطفه گذار ملي گرايي كفايت نمي مسلم است كه قوميت، مذهب، زبان، آب و خاك، في نفسه برا ساختن ملت. باشد
ترين ملل جهان و اياالت متحده از همين جهت يكي از  ژاپن از نظر قومي يكي از يكدست: تجربه مشترك بدين منظور كافي است

ا  ها تاريخي آنها مبتني بر تجربه اما در هر دو مورد تاريخ مشترك و برنامه مشتركي وجود دارد، و روايت. رين كشورهاستت ناهمگون
  . است كه از جهات بسيار برا مردم هر يك از اين كشورها مشترك است
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ا نيست كه ضرورتاً مربوط به نخبگان باشد و در  ملي گرايي پديده. ها، به لحاظ تاريخي و تحليلي، هستارهايي مستقل از دولت هستند ملت
اما اين واقعيت، جاذبه و معنا ملي گرايي را به سوء استفاده نخبگان از . واقع ملي گرايي امروز غالباً واكنشي است عليه نخبگان جهاني

، بيشتر به فرهنگي بودن گرايش دارد تا ملي گرايي معاصر بيشتر واكنشي است تا خودجوش. كاهد ها برا منافع شخصي خود، فرو نمي توده
هنگامي كه . به سياسي بودن، و بنابراين بيشتر متوجه دفاع فرهنگي است كه پيشاپيش نهادينه شده نه متوجه ايجاد يا دفاع از يك دولت

  . ها حاكميت سياسي برنامه آيند نه سكوها آغاز  شوند، آنها سنگرها دفاعي هويت به شمار مي نهادها سياسي جديد ايجاد يا احيا مي

    

  ها ناممكن المنافع دولت فروپاشي اتحاد شورو و مجتمع مشترك: ها در برابر دولت ملت

تحوالت تاريخ روسيه هم . ا در سقوط شگفت انگيز اتحاد شورو بود ها اتحاد شورو عليه دولت اين كشور عامل عمده طغيان ملت
تجربه شورو صحنه بسيار ممتاز است برا مشاهده فعل و انفعال . آيد اسي قرن بيستم به شمار ميسرآغاز و هم نقطه پايان دوران سي

ها اجرايي مبتني بر مليت امر فراتر از  واقعيت سازمان. ها و دولت، يعني دو هستار كه به لحاظ تاريخي و تحليلي متمايزند ميان ملت
ازسو لنين و  ۱۹۳۰ها بومي كردن كه تا دهه  سياست. ها بود ي در مديريت جمهورهاي انتصاب ظاهر نخبگان ملي برا تصد مقام

را به اجرا » كنش مثبت«ها  ها بومي بودند، برنامه ها و آيين آنها مشوق زبان. از سرگرفته شد ۱۹۶۰شد و در دهه  استالين پشتيباني مي
ها و همچنين در نهادها  ها دولتي و حزبي جمهور روسي در دستگاهگذاشتند، و از به كار گماردن و ارتقا ملي گراها غير  مي

  .كردند، و خواهان رشد و افزايش نخبگان ملي و فرهنگي بودند، طبعاً به شرطي كه در خدمت قدرت شورو باشند آموزشي حمايت مي

ها در خروج و جدا شدن از  ورت حق جمهوركه در قانون اساسي شورو نيز به ص(داليل اين سعه صدر آشكار نسبت به خودمختار ملي 
ا بود  فدراليسم چند مليتي شورو حاصل معاهده. در اعماق تاريخ و استراتژ دولت شورو نهفته است) اتحاد جماهير، از آن حمايت شده

ساس تفكر ماركسيستي ها، بر ا در آغاز بلشويك. كه پس از مناشات شديد ايدئولوژيك و سياسي در طول دوران انقالب به دست آمد
  .كالسيك، موضوعيت مليت را به عنوان معيار مهمي در پايه ريز دولت نفي كردند

ها  گروه. شد شد كه بر اساس آنها هويت ملي در دولت فدرال جديد به رسميت شناخته مي بحث و مناقشه انتقاد به اصولي مربوط مي
هيچ تمايز بين . ها ملي در سرتاسر كل ساختار دولت به رسميت شناخته شود هنگها، مايل بودند فر سوسياليستي ديگر، سوا بلشويك

و در نتيجه . آنها از نظر آب و خاك گذاشته نشود، لنين و استالين با اين ديدگاه مخالفت كردند و اصول سرزمين را مبنا مليت دانستند
در به كار بستن   اما با اين حال،.  حكومتي به رسميت پذيرفته شدهويت ملي در نهادها: ساختار ملي چند اليه دولت شورو پديد آمد

. ها مسلط حزب كمونيست شورو و دولت شورو بود اصل تمركز گرايي دمكراتيك، اين گوناگوني اتباع بومي تحت كنترل دستگاه
؛ از )شد كه شامل هويت روسي هم مي( ملي -ها قومي از يك سو، هويت: بنابراين، اتحاد شورو حول محور هويتي دوگانه ساخته شد

، هويت فرهنگي تازه: سو ديگر، هويت شورو به عنوان شالوده جامعه نوين بايست در افق تاريخي بر ساختن  ا بود كه مي خلق شورو
استراتژيك نيز وجود  ها بومي داليل الملل گرايي پرولتاريايي به ملي گرايي برا اين چرخش از بين. آمد جامعه كمونيستي، به دست مي

  . داشت

تر ساختن اين دژ، روسيه هيچ مرز مشتركي با دنيا سرمايه دار  برا هر چه ايمن. روسيه قلمرو انحصار حزب كمونيست شورو بود
ا تشكيل ها شورو سازماندهي شده بودند و مرزها اتحاد شورو ر بنابراين، پيرامون روسيه، جمهور. كه بالقوه مهاجم بود نداشت

همين تنش دايمي ميان جهان . كردند دادند، بدين ترتيب آنها در عين حال هم از قدرت شورو و هم از استقالل ملي خود حفاظت مي مي
ملي هم پيمانان بالقوه بود كه سياست دوگانه دولت  - ها قومي شمولي طبقاتي آرمانشهر كمونيستي و منافع ژئوپلتيكي مبتني بر علقه

، به صورت ملغمه پر وصله و  نتيجه اين تناقض. زد برابر مسأله مليت را رقم ميشورو در  ها در تاريخ پر از عذاب و شكنجه اتحاد شورو
ها ژئوپلتيكي،  بيش از يكصد مليت و گروه قومي اتحاد شورو بر اساس استراتژ. گر بود ها، مردم و نهادها دولتي جلوه ا از مليت پينه

بنابراين وقتي اتحاد شورو از هم . ها فرد در سراسر جغرافيا وسيع آن پراكنده شده بودند ها جمعي، و بوالهوسي يهيا پاداش و تنب
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شده بودند، به دام » ساكنان بيگانه«ها ميليون  ا كه ناگهان دارا ده ها تازه استقالل يافته در تله جمهور» اصل مليت بومي«پاشيد، 
  .كردند حادتر بود ميليون روسي كه بيرون از مرزها جديد روسيه زندگي مي ۲۵راً برا اين مسأله ظاه. افتاد

فدراسيون روسيه . ها مورد تبعيض بودند ها بيش از تمام مليت ها فدراليسم شورو اين است كه احتماالً روس يكي از بزرگترين تناقض
در مورد هويت ملي . شت و كامالً وابسته به دولت مركز شورو بودها ديگر خود مختار سياسي بسيار كمتر دا نسبت به جمهور

ها  رو هم رفته هويت جديد شورو بايد رو ويرانه. نيز تاريخ، مذهب و هويت سنتي روسي هدف اصلي سركوب فرهنگي شورو بود
ي دوم، اما هويت روسي به عنوان يك هويت شد، البته همراه با برخي استثناها تاكتيكي در طول جنگ جهان هويت تاريخي روسي بنا مي

ها ديگر در واقع به طور نماد احيا شده بودند تا ظاهر چند مليتي  شد، برخي از اين مليت ها ديگر سركوب مي ملي بسيار بيش از مليت
  .فدراليسم شورو حفظ شود

زمينه طغيان به واسطه فضا باز ايجاد . رو متجلي ساختاين ساختار تناقض آميز دولت شورو باالخره خود را در طغيان عليه اتحاد شو
ترين  اما در پي آن نهضت ملي گرايانه روسي نيرومند آغاز شد كه در واقع پر توان. شده توسط گالسنوست گورباچف فراهم شده بود

-۹۱روسي تحت رهبر يلتسين در آميزه مبارزه برا دموكراسي و نيرو گرفتن هويت ملي . نيرو بسيج كننده عليه دولت شورو بود
در حقيقت، اولين انتخاب دمكراتيك . را برا سقوط كمونيسم شورو و فروپاشي اتحاد شورو فراهم كرد   بود كه شرايط الزم ۱۹۸۹

د شورو ژوئن منجر شد، نقطه شروع روسيه جديد، و همراه با آن، پايان اتحا ۱۲رئيس دولت در تاريخ روسيه كه به انتخاب يلتسين در 
ها صاحب حاكميت تبديل شدند كه در كنفدراسيون  ها شورو سابق به دولت كه طبق آن اتحاد شورو ملغي و جمهور. است
  .اند ها مستقل مشترك المنافع به صورت نيم بند به يكديگر پيوند خورده دولت

هايي با ريشه  آنها و همچنين دوام و ديرپايي مليت ها مستقل جديد، شكنندگي ساختار ها موجوديت اين مجموعه دولت اولين سال
دهند كه  شواهد تاريخي نشان مي. تاريخي را آشكار ساخت كه در سرتاسر مرزها به ميراث رسيده از تجزيه اتحاد شورو استقرار دارند

ل نكرد بلكه در عمل آتش كينه لنينيسم نه تنها تضادها تاريخي را ح -تصديق مصنوعي و ترديد آميز مسأله مليت توسط ماركسيسم
سال، هويت ملي جديد را خلق  ۷۴ها تاريخ بشر قادر نبود، پس از گذشت  يكي از قدرتمندترين دولت. ورتر ساخت جويي آنها را شعله

، يك اسطوره نبود، بلكه در زندگي و ذهن نسل. كند ش واقعيت گشودند، كم و بي هايي كه در اتحاد شورو چشم به جهان مي خلق شورو
با اين حال، هويت مذكور پيش از آنكه بتواند در ذهن و زندگي . ها مردم را زير پرچم شورو گرد آورد مقاومت عليه تجاوز ناز. داشت

تواند هويت ملي  بنابراين، تجربه شورو نافي اين تئور است كه دولت به خود خود مي. مردم اتحاد شورو پا بگيرد از هم پاشيد
گير نخبگان  بلكه بهره: ها متكي بر بهره گير ها زيركانه سياسي، تبيين كرد توان با تحليل خيزش دوباره ملي گرايي را نمي .برسازد

  .از آن، شاهد است بر بازگشت و سرزندگي هويت ملي به عنوان يك اصل بسيج كننده

اما بازشناسي تمام عيار . از اتحاد شورو در كار نخواهد بودصرف نظر از اينكه در روسيه چه كسي بر مسند قدرت باشد هيچ گونه بازس
ترين حالت و نويد در آينده، تصور  به همين دليل به عنوان محتمل. ها جديد نخواهد انجاميد هويت ملي به استقالل كامل اين دولت

دن خودمختار هويت ملي و سهيم بودن در ا از نهادهايي كه برا مهيا كر يعني شبكه» المنافع جدايي ناپذير ها مشترك دولت«
  . ابزارها سياسي در متن اقتصاد جهاني، به قدر كافي انعطاف پذير و پويا هستند قابل پيش بيني است

    

  كاتالونيا: ها بدون دولت ملت

ها باشند، تجربه  توانند موجد ملت ها، هر قدر هم نيرومند باشند، نمي اگر تحليل ما درباره اتحاد شورو نشانگر اين احتمال است كه حكومت
سازند،   ها، بدون يك دولت ملي، وجود دارند و خود را در طول تاريخ بر مي دارد كه در آن ملت كاتالونيا ما را به تأمل درباره شرايطي وا مي

كاتالونيا ملتي بي دولت «: ته استبي آنكه در پي استقرار دولت ملي باشند در واقع، همان طور كه رهبر ملي و رئيس فعلي كاتالونيا، گف
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كاتالونيا مورد خاص ... بايد آشكارا تصديق كرد كه . ما به دولت اسپانيا تعلق داريم، اما هيچ گونه تمايلي به جدايي طلبي نداريم. است
  . »ما زبان و فرهنگ خود را داريم، ما ملتي هستيم بدون دولت: است

ها تجار ايتاليايي شمالي تحت حاكميت اشراف و نخبگان و بازرگانان  بود كه همچون جمهور كاتالونيا عمدتاً يك امپراتور تجار
كاتالونيا نيز همانند . در اواخر قرن پانزدهم، كاتالونيا موقعيت خود را به عنوان يك هستار سياسي مستقل از دست داد. شهر قرار داشت

واكنش كاتالونيا اين بود كه . ، كه منبع عظيم ثروت در پادشاهي اسپانيا بود، منع شدها اروپا از تجارت با مستعمرات امريكا ديگر بخش
صنعتي خاص خود برا توليد كاالها مصرفي توسعه داد و در مناطق داخلي خود به تجارت پرداخت كه زمينه ساز صنعتي شدن و انباشت 

  .سرمايه از نيمه دوم قرن شانزدهم به بعد گشت

كاتالونيا . انگلستان، استقالل خود را بازپس گرفت، قيام كاتالونيا شكست خورد و قسمت اعظم آزاد خود را از دست داد پرتغال، با حمايت
اداره شهردار مبتني بر شوراها دمكراتيك، : اش را كه از قرون وسطي مستقر شده بودند از دست داد تمامي نهادها سياسي خود گرداني

نهادها جديد كه به دستور فيليپ پنجم به وجود آمد، تمام قدرت را به دست فرمانده نظامي يا . االني راپارلمان و دولت مستقل كات
ها فرهنگي و نهاد آغاز گشت كه متوجه حذف  پس از آن، دوره طوالني ستم پيشگي قدرت مركز در زمينه. فرمانده كل كاتالونيا سپرد

اييها اين بود كه تنها دو روز پس از اشغال بارسلون، همه مردم با وحدت عمل و نظر كامل، خود تدريجي زبان كاتاالني بود واكنش كاتالوني
به اين ترتيب، در پايان قرن هيجدهم كاتالوني صنعتي شد و برا بيش از يك قرن . را از امور دولتي كنار كشيدند و به كارشان بازگشتند

باال فرهنگي و تحصيلي   ول قرن نوزدهم نيرو اقتصاد بورژواز كاتاالني، و سطح نسبتاًدر ط. تنها منطقه واقعاً صنعتي شده اسپانيا بود
  . جامعه در كل، در تعارض و تقابل با حاشيه نشيني سياسي آن قرار داشت

ده بورژواز و خواهان دست چپي توانستند بين طبقه كارگر كاتاالني و خر در اسپانيا جمهور اعالم شد، جمهور ۱۹۳۱وقتي كه در سال 
با فشار كه مردم از طريق  ۱۹۳۲در سال . ها ملي گرايانه پلي ايجاد كنند، و به نيرو مسلط در ملي گرايي كاتاالني تبديل شوند آرمان

زباني  -گيها، خودگرداني و خودمختار فرهن رفراندوم اعمال كردند، دولت اسپانيا نوعي خودمختار را برا كاتالونيا پذيرفت كه بر آزاد
آغاز شد، اين سركوب  ۱۹۴۰پس از جنگ داخلي، سركوب نهادها، زبان، فرهنگ، هويت و رهبران سياسي كاتالونيا در . ورزيد تأكيد مي

در مقابله با اين سركوب ملي گرايي به . شامل حذف عمد معلمان كاتاالني زبان از مدارس بود تا تدريس زبان كاتاالني مقدور نباشد
نهضت در ميان نيروها ضد فرانكو در كاتالونيا، همچنين در ايالت باسك تبديل شد، تا به آنجا كه تمام نيروها سياسي ترين  قو

  .ها همگي در عين حال ملي گرايان كاتاالني نيز بودند ها و كمونيست دمكراتيك از دمكرات مسيحيان و ليبرالها گرفته تا سوسياليست

فرمان خودمختار كاتالونيا  ۱۹۷۹دانست و در » ها ملتي متشكل از مليت«ي جديد اسپانيا، اين كشور را ماده دوم قانون اساس ۱۹۷۸در 
شد و  مبنا نهاد استقرار خود مختار اين منطقه در داخل چارچوب كشور اسپانيا را فراهم آورد كه شامل پذيرش دو زبانگي رسمي مي

كاتالونيا همراه با ايالت باسك، به تدريج اما به يقين، اسپانيا را . شناخت به رسميت مي» ها لونيزبان مادر كاتا«زبان كاتاالني را به عنوان 
ها و ائتالف ملي گرا كاتاالني انديشه جدايي  راند كه تبديل به يك دولت فدرالي بسيار نامتمركز شود زيرا كاتاالني ناخواسته بدانجا مي

نيازمند نهادهايي هستند كه به آنها اجازه دهد به عنوان يك ملت زندگي كند نه اينكه به يك دولت گويند كه فقط  كنند و مي طلبي را رد مي
  .ملي مستقل بدل شوند

ها متماد در برابر نفي و سركوب زنده بماند، اما از ايجاد دولتي در برابر ملت  پس اين ملت كاتاالني چيست كه توانسته است طي قرن
، يعني اسپانيا، كه هويت كاتالونيا تا حد بسيار زياد هويتي «كند؟  آن نيز بخشي از هويت تاريخي كاتالونيا شده است خوددار مي ديگر

كاتالونيا هرگز ادعا برخوردار از ويژگي ديني يا قومي نداشته است، هيچ وقت بر جغرافيا اصرار نورزيده است . فرهنگي و زباني است
. »ها اجزا و عناصر زياد دارند اما زبان و فرهنگ ستون فقرات آنها است هويت. أكيد نداشته استهمچنين صرفاً بر هويت سياسي نيز ت

دست كم برا هزار سال، اجتماع انساني معيني كه عمدتاً بر محور زبان سازمان يافته . هويت كاتاالني هويتي مصنوعي و ابداعي نيست
  . ين ملت هنوز به عنوان كاتالونيا زنده استبود، خود را به عنوان يك ملت بازشناخته است؛ و ا
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ا تخيلي نيست بلكه محصولي تاريخي است كه پيوسته  كاتالونيا، اجتماعي فرهنگي كه حول زبان و تاريخ مشترك سازمان يافته، پديده
نخبگان كاتاالني است كه بلكه برخاسته از مواضع اروپا دوستانه . نيست ۹۰چنين موضعي فقط تدبير هوشمندانه دهه . شود نوساز مي

كاتالونيا با دست كشيدن . شود ترين نويسندگان يا فيلسوفان كاتاالني به وضوح ديده مي قدمتي چندين قرني دارد، و انديشه برخي از جهاني
ي بدون مرز و از ادعا يك دولت جديد و تداوم مبارزه برا حفظ موجوديت ملتشان شايد فرزندان خلف نياكان خود باشند كه بازرگانان

  .هايي كه همگي توصيفي از عصر اطالعات است فرهنگي و نهادها حكومتي انعطاف پذير بودند؛ يعني ويژگي -دارا هويت زباني

    

  ها عصر اطالعات ملت

رهنمون  ها و ملي گرايي به عنوان منبع معنا در عصر اطالعات سفر تاريخي ما در دو سو اروپا، ما را به شناخت اهميت جديد ملت
ها  جماعت: كنم ها را اين گونه تعريف مي هايي كه بيشتر ارائه دادم ملت ها و توضيح برا روشن شدن بحث، به موازات استدالل. سازد مي

اين كه به چه ميزان بايد تاريخ . شود ها سيسا مشترك در ذهن مردم و خاطره جمعي آنها بر ساخته مي فرهنگي كه با تاريخ و برنامه
همچنين . كند ها مختلف تغيير مي ها و دوره ترك برا يك جمع وجود داشته باشد تا آن جمع تبديل به يك ملت شود بسته به زمينهمش

آنچه مهم است تمايز تاريخي بين ملت ها و . هايي هستند نيز متغير است گير چنين جماعت اجزاء و عناصر كه زمينه ساز شكل
واضح است كه شهروند و مليت مترادف نيستند، . اند، آن هم البته نه برا همه ملل رن در هم آميختههاست كه فقط در عصر مد دولت

ها در تركيبي كه دولت ملي نام دارد، در صورتي كه بدون توجه به بستر تاريخي آنها انجام پذيرد بر خالف مشاهداتي  ها و دولت ادغام ملت
مسأله امر «آليسم، فهم  رسد واكنش عقل گرايان در برابر ايده به نظر مي. شود جهاني انجام مياست كه در بررسي بلند مدت و از ديدگاهي 

بينيم، دچار بهت و حيرت  و از همين رو است كه وقتي در پايان قرن اخير قدرت و نفوذ ملي گرايي را مي. را دشوار كرده باشد» ملي
بلكه، . شوند باشند كه برا خدمت به دستگاه قدرت ساخته مي» ات تصوراجتماع«ها  رسد كه ملت در مجموع به نظر نمي. شويم مي

  . شوند ها از رهگذر تاريخ مشترك ايجاد مي ملت

    

  ا نژاد، طبقه و هويت در جامعه شبكه: گسستن پيوندها قومي

فكيك اجتماعي و بازشناسي اجتماعي و نيز قوميت زيربنا ت. قوميت از منابع اصلي معنا و بازشناسي در طول تاريخ بشر بوده است           
ا فرهنگي  و به ميزان زياد شالوده: قوميت همچنين پايه و اساس قيام برا عدالت اجتماعي بوده و هست. ها اجتماعي است  تبعيض

تجار گرفته تا  ها ها بازرگاني شبكه بند شده و انحصار گرايانه در دنيا نوين تجارت است، از شبكه است كه موجد فعاليت
  . قومي كه تعيين كننده موفقيت در اقتصاد نوين جهاني هستند» ها قبيله«

    
  اجتمــاع محلــي: ا ها منطقه هويت

. ترين مباحث جامعه شناسي شهر است ا شدن بود، يكي از قديمي نابود اجتماع، كه ابتدا پيامبر شهر شدن و سپس نتيجه حومه
اند، مردم در  گذشته نه چندان دور، ظاهراً انديشه ساده انگارانه همبستگي ميان فرهنگ و مكان را به كنار نهاده ها تجربي در پژوهش

كنند و با ديگران وارد كنش متقابل  محيط محلي خود، خواه در روستا، خواه در شهر خواه در حومه شهر، فرايند اجتماعي شدن را طي مي
ها محلي با ديگر منابع معنا و بازشناسي اجتماعي تقاطع  از سو ديگر، هويت. سازند ها اجتماعي مي هشوند و با همسايگان خود شبك مي
اگر بگوييم محيط محلي في نفسه الگو معين . تابد اين تقاطع چنان الگو پر تنوعي دارد كه تفسيرها متفاوت را بر مي. يابند مي

، يا هويت جداگانه   .ايد بيراه نگفته باشيمآورد ش ا پديد نمي رفتار
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ا هستند كه در  ها اجتماع گونه كنند و مايل به گرد هم آمدن در سازمان مردم در برابر فرايند فرد شدن و تجزيه اجتماعي مقاومت مي
منابع ها شهر اندك اندك به  نهضت. طول زمان، احساس تعلق و در نهايت، در موارد بسيار، هويتي فرهنگي و همگاني ايجاد كند

، دولت ساالر و اطالعات گرايي بدل شدند دليل اين امر، در اصل اين است كه . مهمي در مقاومت در برابر منطق يكسويه سرمايه دار
، سلطه فرهنگي و ستم سياسي برا مردم راهي به جز تسليم يا  ها فعال در مواجهه با بهره ها و نهضت ناكامي سياست كشي اقتصاد
ها شهر و  نهضت. ترين منبع خودشناسايي و سازمان خودمختار، يعني محليت آنها باقي نگذارده بود در دسترس واكنش بر مبنا

، و رشد و توسعه گروهي، به صورت مستقيم يا غير  ها، كنشگران و سازمان گفتمان ها آنها از طريق نظام متنوعي از مشاركت شهروند
  . اند لي ادغام شدهها مح مستقيم در ساختار و عملكرد دولت

    

  اجتماعات فرهنگي عصر اطالعات: نتيجــه  

اند يا در برابر  ها جهاني قدرت و ثروت طرد شده برا آن دسته از كنشگران اجتماعي كه از فرد شدن هويت ناشي از زندگي در شبكه
ا  نگي استوار بر بنيادها ديني، ملي يا منطقهها فره ترين جايگزين بر ساختن معنا در جامعه ما، جماعت كنند، اصلي آن مقاومت مي

بلكه بر مبنا مواد خام برگرفته از تاريخ، جغرافيا، زبان و محيط علمي . ها فرهنگي خود سرانه نيست شكل گير اين جماعت. هستند
  . شود مي

، رو هم رفته، واكنش ها منطقه بنيادگرايي ديني، ملي گرايي فرهنگي و جماعت هايي در برابر سه تهديد  واكنش. فعي هستندها تدا ا
واكنش عليه جهاني شدن، واكنش عليه شبكه بند و . كنند بنياد كه در اين پايان هزاره، در تمامي جوامع اكثر ابناء بشر آنها را حس مي

د، كنشگران اجتماعي در صدد شود كه بتوان آن را كنترل كر وقتي جهان بزرگتر از آن مي. واكنش عليه بحران خانواده پدر ساالر 
سازند، مردم خود را به  ها زمان و مكان را محو مي وقتي شبكه. آيند تا دوباره جهان را به حد و اندازه قابل دسترس خود تكه تكه كنند برمي

  .خوانند كنند و حافظه تاريخي خود را به يار مي جاهايي متصل مي

در . شوند ادها فرهنگي جديد از دل مواد و مصالح تاريخي تبديل به منابع هويت و معنا ميها تدافعي از طريق بر ساختن نم اين واكنش
ها به  شكل گير اين جماعت. شوند دهند به عنوان منابع هويت پديدار مي ها فرهنگي كه مقاومت جديد را سازمان مي واقع، جماعت

شود، مانند مورد بنيادگرايي اسالمي كه با گسستن از  ولتي مقدور ميعنوان منابع هويت از طريق گسستن از جوامع مدني و نهادها د
ها ملي گرا كه با دولت ملي و  ها عربي؛ يا مثل مورد نهضت پديد آمد، و يا با گسستن از ملي گرايي دولت) ايران(نوساز اقتصاد 

ها فرهنگي پديد  ها سياسي در جايي كه جماعتاين نفي جوامع مدني و نهاد. شوند نهادها دولتي جوامع مادرشان وارد چالش مي
  .انجامد آيد به بسته شدن مرزها جماعت مي مي

اينكه . ا همين هويت باشد با توجه به بحران ساختار جامعه مدني و دولت ملي، شايد منبع بالقوه اصلي تغيير اجتماعي در جامعه شبكه
. ا است ها اجتماعي در جامعه شبكه خيزند، هسته نهضت رهنگي و واكنشي بر ميها ف ها جديد از دل جماعت چگونه و چرا اين سوژه

ها  بسيار متحمل است كه مقاومت فرهنگي در مرزها جماعت. دار يك ضرورت تاريخي نيست ها برنامه پيدايش انواع مختلف هويت
  .محصور بماند
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۲  

  انيها اجتماعي عليه نظم نوين جه نهضت  : چهره ديگر كره زمين

    

  ها اجتماعي  جهاني شدن، اطالعاتي شدن و نهضت

اين دو . سازند گيرند، جهان ما را دگرگون مي ها ثروت، تكنولوژ و قدرت انجام مي جهاني شدن و اطالعاتي شدن، که به دست شبكه
از . كنند ا حق انتخاب را از جوامع سلب ميدر عين حال، آنه. كنند فرايند، توان توليد، خالقيت فرهنگي و توانايي ارتباطي ما را تقويت مي

ها جامعه مدني بر پايه فرهنگ، تاريخ و جغرافيا استوارند، شتاب گرفتن ناگهاني ضرباهنگ تاريخ، و  آنجا كه نهادها دولت و سازمان
  .سازد ابود ميها موجود كنترل اجتماعي و بازنمود سياسي را ن ها، مكانيسم ا از رايانه انتزاعي شدن قدرت در شبكه

تر سازم به مقايسه سه جنبش خواهم پرداخت كه آشكارا به  برا اينكه با حفظ كانون تحليل اين پژوهش، دامنه تجربي آن را گسترده
 اند و اند، اين سه نهضت از بسترها فرهنگي، اقتصاد و نهاد به غايت متفاوتي برخاسته ايستاده ۹۰مخالفت با نظم نوين جهاني در دهه 

  .ا ژاپني است زاپاتيستاها چياپاس در مكزيك؛ ميليشيا امريكايي؛ و آئوم شينريكيو كه فرقه: ها به شدت متعارضي نيز دارند ايدئولوژ

يك اقدام پژوهشي . گويند ها همان است كه خود مي يعني، ماهيت نهضت: ها اجتماعي را بايد از زبان خود آنها شناخت اول اينكه، نهضت
شوند، و آن دسته  شان تعريف مي ها و گفتمان ها، همان طور كه با عمل، ارزش ولي ضرور عبارت است از تعيين رابطه ميان جنبش متفاوت

  .از فرايندها اجتماعي كه با آنها مرتبط هستند

. و يا هيچ كدام نباشندها اجتماعي ممكن است به لحاظ اجتماعي، محافظه كار، انقالبي، يا هر دو باشند  نكته دوم اينكه، نهضت
ها جوامع ما هستند، و بر ساختارها اجتماعي تأثير  آنها همگي عاليم و نشانه. وجود ندارد» بد«و » خوب«ها اجتماعي  نهضت

. افتم ميدارم و از آئوم شينريكيو به وحشت  از همين روست كه، من زاپاتيستاها را دوست دارم، ميليشيا امريكايي را دوست نمي. گذارند مي
ها مقاومت اجتماعي و در برخي موارد،  ها معنادار از تضادها اجتماعي نوين و نطفه اما، همه آنها، همان طور كه خواهم گفت نشانه

  .تغيير اجتماعي هستند

اند، تا  ارائه شدهها بعد  ها اجتماعي، كه در اين فصل و فصل و نكته سوم، برا اينكه انبوه مواد و مصالح پراكنده درباره نهضت
حدود به نظم آيد، مفيد دانستم كه آنها را بر حسب سنخ شناسي كالسيك آلن تورن مقوله بند كنم كه يك نهضت اجتماعي را توسط 

  .نامم هويت نهضت، دشمن نهضت، و چشم انداز يا مدل اجتماعي نهضت كه من آن را هدف اجتماعي مي: كند سه اصل تعريف مي

، اهداف و رابطه ا فهم قيام عليه جهاني شدن برگزيدهسه نهضتي كه بر ا  نكته. شان با جامعه بسيار متفاوتند ام، از نظر هويت، ايدئولوژ
ها مقاومت در برابر نظم نوين جهاني  ها نيرومند و متفاوت آشكار كنم، دقيقاً گوناگوني منابع و ريشه كوشم با مقايسه اين قيام كه مي

  . است

  اولين نهضت چريکي اطالعاتي: ا مکزيکزاپاتيستاه

حدود سه هزار زن و مرد، كه از طرف جنبش ) NAFTAنفتا (، يعني اولين روز معاهده تجارت آزاد امريكا شمالي ۱۹۹۴در اول ژانويه 
جنوب مكزيك را به دست ها اصلي مجاور جنگل الكاندون، در ايالت چياپاس در  زاپاتيستا سازمان يافته بودند، با سالح سبك، كنترل شهر

ریت
مدی

گاه 
انش
د

@unimanage   کانال تلگرام



  مانوئل کاستلز                                                                  فرهنگ و جامعه اقتصاد،:  اطالعات عصر کتاب خالصه

 

٧١    aBayat.ir 

 

ا كه نهضت زاپاتيستاها بالدرنگ در  رئيس جمهور مكزيك، كارلوس ساليناس، تحت تأثير قيام در مكزيك، و همدلي گسترده: گرفتند
  . كشور و در جهان به دست آورد، با مذاكره موافقت كرد

    

  زاپاستيستاها كيستند؟

ج گسترده روستايي در اجتماعات چياپاس و اوآكساكا، در ديگر نقاط جهان آنها را اين شورشيان كه تا آن هنگام، به رغم دو دهه بسي
در  ۱۹۴۰شناختند، چه كساني بودند؟ آنها روستايياني اكثراً سرخپوست بودند كه عمدتاً از اجتماعاتي برخاسته بودند كه از دهه  نمي

اجتماعات با حمايت دولت و به منظور يافتن راهي برا خروج بحران اين . ها استوايي الكاندون در مرز گواتماال تأسيس شده بود جنگل
 ۲۰اكثر ساكنان از نقل مكان امتناع ورزيدند و مبارزه . اجتماعي ناشي از اخراج و بيرون راندن كارگران روستايي فاقد زمين ايجاد شده بود

ها آزاد  نده اجتماعات روستايي آن هنگام وارد آمد كه سياستضربه نهايي به اقتصاد شكن. ا را برا حق مالكيت زمين آغاز كردند ساله
، به محدوديت واردات غالت پايان داد و حمايت )NAFTA(ها پيوستن به نفتا  ، برا تدارك زمينه۹۰ساز اقتصاد مكزيك در دهه 
  .دولت از قيمت قهوه را حذف كرد

اما وقتي راهپيمايي با شكوه آنها كه هزاران روستايي را . ها به پا خاستند استروستاييان به صورت صلح آميز عليه اين سي ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲در 
ها غالت زير كشت  ، در اكثر جوامع الكاندون زمين۱۹۹۳در اواسط . ها خود را تغيير دادند گرد هم آورده بود بي پاسخ ماند، آنها تاكتيك

 ۱۹۹۴عنوان بيانيه اول ژانويه . د و برا خريد اسلحه احشام به فروش رسيدها رها شد، كودكان مدارس را ترك كردن نرفت، قهوه رو بوته
اين جوامع دهقاني كه عمدتاً از سرخپوستان تشكيل شده بود، در مبارزات اجتماعي خود ) »!كافيست«گوييم  امروز، مي: (شورشيان چنين بود

شدند؛ كشيشان نه  كليسا كاتوليك حمايت، و تا حد سازماندهي ميآغاز كرده بودند، تنها نبودند، آنها از سو  ۱۹۷۰كه از اوايل دهه 
  .كردند، بلكه به شكل گير صدها اتحاديه صنفي روستاييان كمك كردند ها سرخپوستان حمايت مي تنها از خواسته

ستان جزم كرده بود، با مبارزه ها بود كه كليسا عزم خود را برا آموزش، سازماندهي و بسيج اجتماعات روستايي سرخپو اما با اينكه سال
سازمان دهندگان قيام مسلحانه، اكثراً از خود جوامع . كردند و در جريان شورش، در ميان شورشيان نيز حضور نداشتند مسلحانه مخالفت مي

ارزه اجتماعي رشد كرده ا از پريشاني اقتصاد و مب سرخپوستان برخاسته بودند، به ويژه از اقشار مردان و زنان جواني كه در فضا تازه
البته بر اساس گزارش منابع دولتي، . به اين منطقه آمد ۱۹۸۰ظاهراً ماركوس يكي از همين شبه نظاميان بوده است كه در اوايل دهه . بودند

ها  ترين دانشگاهاو قبالً تحصيالت خود را در جامعه شناسي و علوم ارتباطات در مكزيكو و پاريس به اتمام رسانده بود، و در يكي از به
نويسد،  گويد، خوب مي ا است كه به چندين زبان سخن مي او به وضوح روشنفكر بسيار فرهيخته. مكزيكو علوم اجتماعي تدريس كرده بود

ت همچنان ها اصالحا هنگامي وعده. ها برخوردار است العاده و طبع طنز نيرومند دارد و از روابط بسيار خوبي نيز با رسانه قوه تخيل خارق
شبه نظاميان زاپاتيستا،   تر شد، تحقق نيافته باقي ماند و اوضاع و احوال اجتماعات الكاندون به دليل فرايند كلي نوساز اقتصاد وخيم

  .سازماني برا خود بنياد نهادند و شروع به مهيا شدن برا جنگ چريكي كردند

  هويت، دشمنان و اهداف: ساختار ارزشي زاپاتيستا

ديدند كه  از طرف ديگر آنها مي. دانند آنها خود را وارث تاريخ پانصد ساله مبارزه عليه نظام و استعمار مي. ا شورش معلوم است يشهعلل ر
نفتا و اصالحات آزاد ساز اقتصاد رئيس جمهور ساليناس، كه : همان ستم استعمار سابق در كالبد نظم نوين جهاني حلول كرده است

شورشيان با افتخار بر سرخپوست بودن خود تأكيد ورزيدند، و برا به رسميت . كرد وستان را در فرايند نوساز وارد نميكشاورزان و سرخپ
شود و  بنابراين، هويت سرخپوستي جديد از طريق مبارزه بر ساخته مي. شناساندن حقوق سرخپوستان در قانون اساسي مكزيك مبارزه كردند

زاپاتيستاها » .وجه مشترك ما سرزميني است كه زندگي و نبردمان را به ما ارزاني داشته است«: گيرد در بر ميها قومي گوناگوني را  گروه
  . قصد برانداز ندارند، بلكه شورشگران مشروع هستند
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  ها جمعي اينترنت و رسانه: استراتژ ارتباطي زاپاتيستاها

آنها در . توان آنها را اولين نهضت چريكي ارتباطي ناميد اطي آنها بود، تا آنجا كه ميموفقيت زاپاتيستاها تا حد زياد مرهون استراتژ ارتب
ها جمعي  شان متوسل به اطالع رساني از طريق رسانه كوشيدند به يك نبرد خونين كشانده نشوند برا انتشار پيام حالي كه مأيوسانه مي

و جامعه مكزيك، و به دست آوردن دل مردم و روشنفكران، يك گروه شورشي ضعيف توانايي زاپاتيستاها در برقرار ارتباط با جهان . شدند
استفاده وسيع از اينترنت به زاپاتيستاها اين . در اين كار ماركوس نقش حياتي داشت. محلي را به مركز صحنه سياست جهاني سوق داد

ها حامي ايجاد كنند كه به نوبه خود  ا از گروه ازند، و شبكهامكان را داد كه به سرعت اطالعات و پيام خود را در سراسر جهان منتشر س
ها  به راه انداخت كه عمالً برا دولت مكزيك استفاده گسترده از روش) در دفاع از زاپاتيستاها(المللي افكار عمومي  يك نهضت بين

د دولت را مجبور به مذاكره كنند و ظاهراً زاپاتيستاها ا بي وقفه خود، توانستن آنان به پشتوانه ارتباط رسانه. سركوب را غير ممكن ساخت
  . ها متخصصان نظم نوين جهاني هستند ترين كابوس تحقق ترسناك

    

  تناقض نهضت اجتماعي و نهاد سياسي 

ا  ن نيز دچار رابطهها زاپاتيستاها نظام سياسي مكزيك و حتي اقتصاد مكزيك را به لرزه درآورد، خود آنا در هر حال، با اينكه تأثير خواسته
صرف نظر از سرنوشت زاپاتيستاها، شورش آنها مكزيك را دگرگون ساخت؛ شورشي كه منطق يك جانبه . تناقض آميز با نظام سياسي شدند

 روستاييان سرخپوست كه در فرايندها نوساز امريكا التين غايب بودند،. نوساز را كه ويژگي نظم نوين جهاني است به چالش خواند
ها افراطي  ا باز ساخته شده، با انقالب آنها عليه سوءاستفاده تأييد هويت فرهنگي سرخپوستان، البته به شيوه. ا گرفتند ناگهان جان تازه
ها تاريخي مقاومت در برابر  ا شده است كه ناشي از سرچشمه ها محلي عديده نظم نوين جهاني سبب ساز بي نظمي. پيوند خورده بود

سرخپوستان چياپايس تجلي بارز از تكاپو قديمي برا عدالت اجتماعي تحت شرايط تاريخي نوين . ريان سرمايه جهاني استمنطق ج
  .هستند

    

  :مسلح شدن عليه نظم نوين جهاني  

   ۱۹۹۰ميليشيا امريكايي و نهضت ميهن پرستي در دهه 

نه تنها با فرو ريختن يك ساختمان دولت فدرال باعث قتل   ،۱۹۹۵آوريل  ۱۹انفجار يك كاميون مملو از مواد منفجره در اوكالهماسيتي در 
ها  ها منفور سنتي و اقليت نفر شد، بلكه نمايانگر آتش زير خاكستر جامعه امريكا بود، آتش نيرومند كه تا آن هنگام به گروه ۱۶۹

گروه «اين سازمان . از اعضا آنها ممكن است چنين باشندجات ميليشيا تروريست نيستند، هر چند برخي  دسته. شد سياسي نسبت داده مي
اند كه هر يك مستقالً اهداف خود را  ها مخفي مستقل شكل گرفته بر اساس هسته» ميهن پرستان«. نام دارد» زيرزميني ميهن پرستان

  . كنند ها رايج در نهضت تعيين مي مطابق ديدگاه

بودن دارد؛ نهضتي كه كهكشان » ميهن پرست«تر است كه خود ادعا  اح نهضت بسيار وسيعترين جن ترين و سازمان يافته ميليشيا، خشن
و چند » ائتالف مسيحي«ها نيرومند مثل  اين كهكشان ايدئولوژيك تا گروه. ها افراطي است ايدئولوژيك آن در بر گيرنده سازمان

بسيار از اعضا انجمن ملي سالح و حاميان حمل   اند به حمايتتو يابد و مي نيز گسترش مي» حق حيات«گروه شبه نظامي موسوم به 
  . بالغ بر پنج ميليون نفر طرفدار دارند» ميهن پرستان«توان گفت كه در امريكا  طبق اطالعات منابع موثق مي. اسلحه نيز دلگرم باشد
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: آنچه جاذبه آنها را افزايش داد، دشمن مشترك آنهاستمتحد ساخت، و  ۱۹۹۰ها پراكنده سابقاً مجزا از يكديگر را در دهه  آنچه اين گروه
  .، نظمي كه در برابر آزاد انتخاب شهروندان امريكايي علم شده است»نظم نوين جهاني«دولت فدرال اياالت متحده به منزله نماينده 

    

  مضموني - شبكه اطالعاتي چند: ميليشيا و ميهن پرستان

آيند كه نقش  شان هستند، نهادهايي به شمار مي يافته و مسلح برا دفاع از ايالت و دين و آزاد سازمان - ميليشياها، كه شهرونداني خود
ايدئولوژ آنها، سوا مخالفت مشترك آنها با نظم نوين جهاني و دولت فدرال، بسيار . مهمي در اولين قرن موجوديت امريكا ايفا نكردند

ها ميليشيا خود را نژاد پرست يا مرد ساالر  اما اكثر گروه. سيحي و غالباً مذكر هستنداعضا آنها عمدتاً سفيد پوست، م. ناهمگون است
حياتي ترين جنگ «. ا داشته باشد تواند سازمان ثابت يا حتي مركز هماهنگ كننده چنين نهضت ناهمگون و ملغمه وار نمي. دانند نمي

بند خودجوش و خود آيين  ا اينترنت دقيقاً بازتوليد است از شبكه تار شبكهساخ. »افزار در زرادخانه نهضت ميهن پرستان، كامپيوتر است
ها ميليشيا و ميهن پرستان، بي هيچ و حد و مرز و بي هيچ برنامه مشخصي اما با يك هدف مشترك، احساس مشترك و مهمتر از  گروه

  .همه، يك دشمن مشترك

    

  ها ميهن پرستان پرچم

ها و اهداف است كه  همين مجموعه ارزش. ناهمگوني دارا برخي اهداف، عقايد، و دشمنان مشترك استنهضت ميهن پرستان به رغم 
، ساده، اما نيرومند نسبت به جهان و جامعه در اين . كند سازد و نهايتاً، خود جنبش را نيز تعريف مي جهان بيني آن را مي ديدگاهي بنياد

ميليشيا، و به طور كلي ميهن . ها توليد كنندگان و انگل: شوند امريكا به دو دسته تقسيم ميجنبش وجود دارد كه بر اساس اين نگرش مردم 
  .پرستان، يك نهضت رهايي بخش افراطي است و دشمن آنها دولت فدرال است

لحه شهرونداني كه از شود كه در صورت لزوم، اس كند، و يادآور مي ترين حالت، اين نهضت مردم را به نافرماني از دولت دعوت مي در افراطي
با اينكه دولت فدرال و مجريان قانون آن، دشمنان بالواسطه و علت اصلي . كنند پشتيبان اين حركت خواهد بود تبعيت مي» قانون طبيعي«

ها  بر ارزش تأكيد متعصبانه و مدارا گريز. نظم نوين جهاني: زند تر از آن در افق سوسو مي قيام ميهن پرستان هستند، اما تهديد بدشگون
. بنيادگرايي مسيحي در سراسر اين نهضت حضور دارد. كند مسيحي، پيوند نزديكي بين اين نهضت و نهضت بنيادگرايي مسيحي، ايجاد مي

  . ها شعار اين نهضت هستند ها و انجيل پر بي راه نيست اگر بگوييم تفنگ

    

  ميهن پرستان كيستند؟

ها غربي و غرب مركز است، كه از سو جوامع شهر كوچك  عه داران ناراضي ايالتبخشي از اين نهضت مسلماً متشكل از مزر
اما اين درست نيست كه هوادار از نهضت را محدود به . شوند گوناگون، از صاحبان كافه ترياها گرفته تا گاوچرانان سنتي حمايت مي

هيچ گونه اطالعات جمعيت شناختي درباره تركيب . به در برده استساكنان جهان روستايي بدانيم كه نوساز تكنولوژيك آنها را از صحنه 
آيند، يعني در سراسر كشور،  ها به شمار مي ترين ايالت ها ميليشيا پرجمعيت ا به توزيع جغرافيايي گروه نهضت موجود نيست، اما نگاه ساده

ها ميليشيا، از بين  رسد برخي از گروه به نظر مي. دارند ها بزرگترين نواحي مادر شهر حضور آنگاه بايد گفت ميهن پرستان در حومه
بنابراين ظاهراً ميهن پرستان نهضتي مبتني بر طبقه خاص يا متعلق به قلمرو ويژه نيستند بلكه . كنند متخصصان كامپيوتر عضو گير مي
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ها محلي در برابر  ميان حق انتخاب جماعتها جهاني و حا ها كشور در برابر ارزش در اصل نهضتي سياسي و فرهنگي و مدافعان سنت
و در كل به تحول . رود ا مي اين نهضت شورشي سياسي است كه فراتر از خطوط طبقاتي و تمايزات منطقه. تحميل نظم جهاني هستند

  .شود سياسي و اجتماعي جامعه امريكا مربوط مي

    

  ۱۹۹۰ميليشيا، ميهن پرستان و جامعه امريكا در دهه 

در واقع اين پديده نقش مهمي در سياست امريكا در طول تاريخ اين كشور . ا نيست ي دست راستي در اياالت متحده چيز تازهعوام گراي
تواند به توضيح گسترش ميليشيا كمك كند مشكالت اقتصاد و نابرابر اجتماعي  عالوه بر اينترنت، يكي از مسائلي كه مي. داشته است

تر شدن خشم و  ها بوروكراتيك و گاهي خشن مجريان قانون در برابر صور گوناگون اعتراض، باعث ژرف كنشوا. روز افزون در امريكاست
و بدين سان ميليشا نوين امريكايي را به رويارويي مستقيم . كند شود و ظاهراً رو آوردن به اسلحه را توجيه مي تندتر شدن احساسات مي
  .كشاند با نظم جهاني نوظهور مي

    

  :ن آخرالزمانراهبا

  آئوم شينريكيو ژاپن

ها شيميايي حاو گاز سارين انجام گرفت، باعث  قطار زيرزميني توكيو كه با انفجار بمب ۳، سه حمله جداگانه در ۱۹۹۵مارس  ۲۰در 
ز اطالعات مربوط به حادثه پليس با استفاده ا. ها جامعه ژاپني به ظاهر با ثبات را لرزانيد هزار نفر شد و پايه ۵نفر و زخمي شدن  ۱۲مرگ 

در ماتسوموتو رخ داده بود به اين نتيجه رسيد كه اين حمالت توسط اعضا آئوم شينريكيو صورت گرفته است،  ۱۹۹۴مشابهي كه در ژوئن 
ا خود ه بر اساس گفته. ها سياسي و واحدها شبه نظامي است ها تجار و سازمان ا از فعاليت شبكه  ا مذهبي و هسته كه فرقه

رسد و همچنين نجات دادن ژاپن و جهان از  اين فرقه، هدف غايي آئوم شينريكيو زنده ماندن در دوره آخرالزمان است كه به زود فرا مي
ها ژاپني و امپرياليسم امريكا برا ايجاد نظم نوين جهاني و دولت واحد جهاني  جنگ ويرانگر كه نتيجه اجتناب ناپذير رقابت شركت

اين نوع جديد بشر بر اساس معنويت و خودساز از طريق . دهد را پيروز در اين مبارزه نهايي، آئوم انسان تراز نويني پرورش ميب. است
ترين، و به لحاظ  ترين و به لحاظ قومي يكدست چنين اعمالي چگونه در يكي از ثروتمندترين، ايمن. شود مراقبه و ممارست ساخته مي

انگيز بود اين واقعيت بود كه فرقه مذكور اعضا  پذير است؟ چيز كه برا مردم بسيار شگفت جوامع عالم امكانترين  فرهنگي يكپارچه
  . ها ژاپن فارغ التحصيل شده بودند خود را به خصوص ازميان دانشمندان و مهندساني گرفته بود كه از بهترين دانشگاه

    

  آساهارا و رشد آئوم شينريکيو

به  ۱۹۷۷او پس از ازدواج و صاحب فرزند شدن در سال . ور بود و در يك خانواده فقير در دوره رياست كوماموتو به دنيا آمدآساهارا مادرزاد ك
در . او به فرقه آگون پيوست، اين فرقه يك گروه مذهبي بود كه از طريق ممارست در رياضت در پي رسيدن به كمال بود. دين عالقمند شد

خرد «آئوم لفظي سانسكريت به معنا (و مدرسه يوگا باز كرد و در همين زمان شركتي به نام آئوم تأسيس كرد او در شيبويا توكي ۱۹۸۴
از يك  ۸۵او با بيان اين مطلب كه خداوند به او دستور داده است آرمانشهر متشكل از معدود افراد برگزيده بسازد در سال ). است» ژرف

در . داد ها دشوار رياضت تعليم مي د و شاگردان خود را برا جستجو كمال از طريق تمريناستاد يوگا به يك رهبر ديني تبديل ش
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واژه (بود که نام فرقه به آئوم شينريكيو  ۱۹۸۷در . عضو تأسيس كرد ۳۵۰، آسارهارا رسماً فرقه مذهبي آئوم شينريكيو را با حدود ۱۹۸۶
نوان گامي در جهت ايجاد آرمانشهر، آئوم مقر فرماندهي خود را در روستايي در يك سال بعد، به ع. تغيير يافت» حقيقت«ژاپني به معني 

  . دامنه كوه فوجي بنا كرد

با تحكيم . به رغم مقاومت مقامات دولتي آئوم باالخره رسماً به عنوان يك مؤسسه مذهبي غير انتفاعي معاف از ماليات به ثبت رسيد
، ۱۹۹۰در سال . آساهارا تصميم گرفت به منظور دگرگون ساختن جامعه وارد سياست شود هزار عضو، ۱۰موقعيت آئوم و با حمايت حدود 

اين ناكامي سياسي نقطه عطفي در . عضو ديگر آئوم نامزد نمايندگي در كنگره شدند اما تقريباً هيچ رأيي كسب نكردند ۲۵آساهارا و 
ها بعد فرقه معطوف به رويارويي با دولت  تالش. ياسي را رها كردايدئولوژ آئوم بود كه از اين پس تالش برا مشاركت در فرايند س

ور  ا بين امريكا و شورو شعله ، جنگ هسته۲۰۰۰آساهارا با ارجاع به پيشگوييها نوسترآداموس پيش بيني كرد كه در حدود سال . بود
شانس بقا نوع بشر است، بايد خود را آماده اين آئوم كه آخرين . درصد ساكنان شهرها جهان خواهند مرد ۹۰خواهد شد و در نتيجه 

  . در نتيجه آئوم چندين شركت تأسيس كرد. جنگ هولناك پايان زمان كند

، ۱۹۹۴در . شد ها هدايت شونده نيز مي ها تكنولوژ پيشرفته كرد كه شامل موشك او شروع به فراگير چگونگي طراحي و توليد سالح
وار تشكيل داد كه آساها را  بدين ترتيب دولتي سايه. اشت آئوم تصميم گرفت يك دولت مخالف تشكيل دهدتوان انتظار د همان طور كه مي

نفر  ۷اولين آزمايش گازها اعصاب در ماتسوموتو انجام گرفت و به مرگ  ۱۹۹۴در ژوئن . در رأس اين دولت مخالف مقدس قرار داشت
ا از نقاد اوضاع  ماه بعد، هم فرقه، هم ژاپن و شايد دنيا را هم به سمت دوره تازه حمله به قطارها زيرزميني توكيو در چند. منتهي شد

  .پشتوانه اصلي آن بود) به صورت بالقوه(ها كشتار جمعي  ها آخرالزمان و بشارت ظهور منجي پيش برد كه سالح بر مبنا آموزه

  
  

  عقايد و روش شناسي آئوم

اما بازساز ماهيت نگرش و . اند ده و مغلقند و طي تحوالت اين فرقه دستخوش دگرگوني شدهها آئوم شيريكيو پيچي عقايد و آموزه
ها  در واقع انسان. رستگار به معنا آزاد و شادكامي حقيقي است. ها موجود امكان پذير است عملكرد آن بر مبنا اسناد و گزارش

. قعي برا آنها يك توهم و زندگي معمول مردم سرشار از درد و مشقت استجهان وا. اند شان را از دست داده و ناخالص شده خود واقعي
  . سازد سرشار از حقيقت، با مرگ مواجه شود تشخيص و پذيرش اين واقعيت ناگوار فرد را قادر مي

    

  آئوم و جامعه ژاپني

برا . حصيالت عالي برا توده ژاپني شگفت آور بودجاذبه آئوم برا جوانان دارا ت. التحصيالن جوان دانشگاه بودند اكثر راهبان آئوم فارغ
آرزو . توجه كرد ۱۹۶۰ها اجتماعي نيرومند ژاپن در دهه  درك بهتر اين جاذبه بايد به بيگانگي جوانان ژاپني پس از ناكامي نهضت

كرد تا از قيد و بندها  نها كمك ميبسيار از اين جوانان زندگي در جهان متفاوتي بود كه در آن استفاده از علم و تكنولوژ به جسم آ
  . كند همين جاست كه روش شناسي آئوم برا رستگار به خوبي برا خود جا باز مي. طبيعي و اجتماعي درگذرند

ژيك آنچه در برداشت آئوم منحصر به فرد بود از يك سو ابزارها تكنولو. برخي از اين اعمال و افكار در يوگا و بوديسم تببي نامعمول نبود
شد، شبكه داخلي به صورت سلسله مراتبي سازمان  ها ارتباطي با جهان خارج قطع مي كانال. و از سو ديگر، كاربست سياسي آن بود

از اين ديدگاه، جهان بيروني غير واقعي بود و . آمد و هيچ گونه مجرا افقي ارتباط وجود نداشت يافت كه در آن جريان ارتباط از باال مي مي
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اش، واقعيت بنياديني بود كه خود   جهان دروني واقعي همراه با ارتباطات دروني. رفت يروني غير واقعي به سمت آخرالزمانش پيش ميجهان ب
  . را مهيا رستگار مي كرد

ود ا از رك تغيير اجتماعي آتي معلول چرخه: تر شكل گرفت تر و صريح در آخرين مراحل گفتمان آئوم، پيش بيني اجتماعي دقيق
، سپس محروميت و بعد از آن جنگ و مرگ خواهد بود آماده بودن برا . وجه تمايز آئوم در نحوه پاسخگويي به اين تهديدهاست. اقتصاد

ها شيميايي، ميكروبي  ها پيشرفته، به خصوص اسلحه چنين جنگي، و زنده بيرون آمدن از آن مستلزم مهارت در كاربرد تكنولوژ سالح
  . ايت شونده استها هد و موشك

از . شد ها جوانان ژاپني يافت مي ها و عقايد بود كه در بسيار از خرده فرهنگ ها و عقايد آئوم، صورت تحريف شده همان هراس هراس
اين نظر، آئوم نه يك جنون جمعي، بلكه تجلي اغراق آميز و تقويت شده تحصيل كردگان شورشي است كه يك معلم ديني سودايي 

  .شايد دليل دغدغه خاطر ژاپن نسبت به آئوم اين باشد كه اين نگاه به آخرالزمان، نگاهي بس ژاپني است. ن را در دست گرفتسررشته آ

  معنا قيام عليه نظم نوين جهاني

ايسه آنها خواهم به مق ها اجتماعي آنها، مي اند، و تحليل اعمال، گفتمان و زمينه پس از تحليل سه نهضت كه عليه جهاني شدن برخاسته
انداز  با توجه به چنين چشم. ا هستم تر دگرگوني اجتماعي در جامعه شبكه هايي برا تحليل وسيع بپردازم و در صدد رسيدن به استنتاج

دشمن همانا نظم نوين جهاني است كه از نظر زاپاتيستاها در : رسند سه نهضت مذكور از نظر شناسايي دشمن خود به نقطه مشتركي مي
المللي، به  شود؛ از ديدگاه ميليشيا به هيأت نهادها بين در معاهده نفتا متجلي مي PRIامپرياليسم امريكا با دولت نامشروع و فاسد  پيوند

شود؛ و برا آئوم تهديدها جهاني از ناحيه دولت واحد جهاني است كه نماينده منافع  خصوص سازمان ملل و دولت فدرال امريكا ظاهر مي
  .ند مليتي، امپرياليسم امريكا و پليس ژاپن استها چ شركت

گيرد، در يكي اجتماع وسيعي كه ريشه در تاريخ  هايي متفاوت، اصول هويتي با توسل به اصالت شكل مي در هر سه مورد، هر چند با شيوه
ها  ها بر ويژگي اين هويت. ند تنايالتي شهروندان آزاد؛ و در سومي اجتماع معنو افراد رهيده از ب-دارد در ديگر اجتماعات محلي

، ناشي از حضور  تأثير نيرومند هر يك از اين نهضت. فرهنگي خاص و بر آرزو كنترل تقدير خود به دست خود، استوارند ها، تا حد زياد
  .ا و استفاده موثر از تكنولوژ اطالعات است رسانه

. اند و تحت انقياد ظلم و ستم قرار دارند له تبليغات مورد سوء استفاده قرار گرفتههايي كه به وسي هدف نهايي عبارت است از بيدار كردن توده
تواند  به همين دليل است كه در هر سه نهضت تسليحات، نه به عنوان يك هدف، بلكه به عنوان عالمت آزاد و همچنين ابزار كه مي

در واقع : ها دارد طي جديد اهميت بنياد برا موجوديت اين نهضتها ارتبا تكنولوژ. ها را جلب كند نقشي حياتي دارند توجه رسانه
ها  ها عميقي با يكديگر دارند كه به خاستگاه اين سه نهضت، عالوه بر مشابهت، تفاوت. زيربنا سازماني آنها همين تكنولوژ است

ها خود از نزديك  ا فرايندها سياسي جامعههر سه نهضت ب. شود فرهنگي و به سطح توسعه تكنولوژيك كشور آنها مربوط مي - تاريخي
  . اند درگير شده

    

  چالش در برابر جهاني شدن: نتيجه

ها گوناگون فرهنگي  با اين حال، به رغم صور متفاوتي كه بازتاب ريشه. ها اجتماعي كه در اين فصل تحليل كردم بسيار متفاوتند نهضت
خوانند و در برخي موارد، ادعا  ها بر ساخته خود به چالش مي هاني شدن را به نام هويتو اجتماعي آنهاست، همه آنها فرايندها رايج ج

متمركز ساختن اطالعات، توليد و بازار در ) آشكار يا پنهان(طرح انحصار بزرگ . دارند كه نماينده منافع كشورشان يا نوع بشر هستند
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ها اجتماعي مبتني بر هويت، و  نهضت. است»  بزرگ نه«ب ساز بخشي از جمعيت و خالص شدن از دست بقيه به صور مختلف، سب
  . كند را تعيين مي ۲۱ها تدافعي كارگران و مصرف كنندگان، تا حد زياد شرايط جامعه آينده در قرن  نهضت

۳ 

  محيط زيست نهضت: خود را سبز ساختن

، اگر بنا باشد نهضتها اجتماعي را بر اساس نيرو مولد تاريخي آنها، يعني تاثير آنها بر ارزشها فرهنگي نهادها جامعه ارزيابي کنيم 
مسلماً، قسمت اعظم مسائل محيط زيستي . تاريخ کسب مي کند   نهضت محيط زيست ربع پاياني قرن بيستم جايگاه ممتاز در چشم انداز

ها  ها سازمان اجتماعي و زندگي ها توليد و مصرف و همچنين شيوه زيرا حل آنها مستلزم تغيير شكل شيوه. ا همچنان باقي استم
ا كه از اواخر دهه  نهضت محيط زيست پردامنه. گرم شدن كره زمين همچون تهديد مرگبار در افق طالع شده است. شخصي است

د و نقاط كانوني نيرومند آن در آمريكا و اروپا شمالي است، تا حد زياد ريشه اصلي تحول چشمگير در اكثر نقاط جهان پديد آم ۱۹۶۰
به هر حال، سخن گفتن . نحوه انديشيدن ما درباره رابطه بين اقتصاد جامعه و طبيعت است و از همين رو نقطه گذار فرهنگي نويني است

اين نهضت به لحاظ تركيب نيروهايش چنان ناهمگون است، و در هر كشور و از نهضت محيط زيست نوعي داور شخصي است، زيرا 
  .توان آن را نهضت واحد دانست فرهنگ چنان صور متنوعي دارد كه به دشوار مي

  ها خالق ناهمخواني

  سنخ شناسي : محيط زيست گرايي

شوند چنان ناهمگونند كه  رايي گروه بند ميهايي كه تحت عنوان محيط زيست گ ها و گفتمان ها جمعي، سياست آن دسته از كنش
در رهيافت . تمايز مذكور را بايد ميان محيط زيست گرايي و اكولوژ برقرار ساخت. خوانند انديشه وجود يك نهضت واحد را به چالش مي

ر مختلف آن، سرچشمه حفظ طبيعت، و صو. جامعه شناختي اكولوژ به معنا حفظ تعادل سيستم در چشم انداز تكاملي و پويا است
گروه «ا كه به نام  ها اصلي قديم و جديد نهضت محيط زيست در معاهده ، سازمان۱۹۸۰نهضت محيط زيست در امريكاست كه در دهه 

از  ها محافظت  آورد دفاع عملي از نهضت ها مشابه ديگر را، گرد هم مي آنچه آنها، و بسيار از سازمان. شود متحد شدند شناخته مي» ده
  .ها مختلف طبيعت وحشي است حفظ جلوه  ا كه آنها در پس صعود به آنند، قله. محيط است

ترين صورت جنبش محيط  ها نامطلوب، رشد يابنده بردار شان در برابر هجوم بهره بسيج اجتماعات محلي برا دفاع از فضا زيستي
متوسط نشين، تحركات عمومي ساكنان، بيشتر رو حفظ وضع موجود در  ها طبقه دهد و در موارد ديگر، در حومه زيست را تشكيل مي

اما، صرف نظر از تركيب طبقاتي آنها، تمامي صور اعتراض متوجه اعمال كنترل بر محيط زيست به . برابر توسعه ناخواسته متمركز بوده است
  . تر است ا از نهضت محيط زيستي وسيع فه عمدهها محلي تدافعي مطمئناً مؤل نفع اجتماع محلي بوده است، و از اين جهت بسيج

 -منظور از پاد. اند ريشه گرفته ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ها دهه  ها را نيز تغذيه كرده است كه از نهضت فرهنگ -محيط زيست گرايي برخي از پاد
نهادها جامعه، و فرهنگ، كوشش عمد برا زندگي بر اساس هنجارها متفاوت و تا حد متناقض با هنجارها مورد حمايت 

ها در جوامع ما به صورت پيرو  فرهنگ -برخي از نيرومندترين پاد. همچنين تعارض با اين نهادها بر اساس اصول و عقايد بديل است
مين به ه. كنند اند، و از همين رو بر اولويت احترام به طبيعت در مقابل تمامي نهادها بشر تأكيد مي محض از قوانين طبيعت بيان شده

  .فرهنگ جا داد - هايي كامالً متمايز را در ميحط زيست گرايي پاد توان، جريان دليل است كه مي

ترين نشريات محيط زيستي جهان نيز متعلق به اين سازمان باشد كه  صلح سبز بزرگترين سازمان محيط زيستي جهان است، و شايد معروف
صلح سبز به طور توأمان يك سازمان بسيار متمركز و يك شبكه جهاني . ا است همتكي بر اقدامات مستقيم غير خشن و جهت گير رسان
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بر همين . كند داند كه به پيامدها توسعه برا زندگي در كره زمين توجه نمي صلح سبز الگويي از توسعه را دشمن خود مي. نامتمركز است
ها  ها و فعاليت از محيط زيست را به عنوان اصل اولي كه همه سياستگيرد تا اصل حفاظت  اساس اين سازمان تمامي امكانات را به كار مي

ها محيط زيست  به جهت اهميت رسالتي كه دارند وارد مناقشه با ديگر گروه» جنگجويان رنگين کمان«. بايد تابع آن باشند تقويت كند
اعضا پرشمار خود، چندان زياده رو به خرج ها  فرهنگ، عليرغم تنوع و گوناگوني نگرش -شوند، همچنين در زمينه پاد گرا نمي

  . دهند نمي

  يعني وارد   سياست سبز، در وهله اول، بخود خود يك نهضت نيست بلكه استراتژ معيني است؛
  شدن به دنيا سياست انتخاباتي برا پيگير اهداف محيط زيست گرايي، اما نما درشت مهمترين 

برنامه سبزها شامل . اين جريان يك سياست به معنا معمول نبود  دهد كه در اصل، وضوح نشان مينماينده سياست سبز يعني سبزها، به 
، صلح، دفاع از آزاد حزب ضد «در واقع سبزها، خود را يك . ها و مهاجران، فمينيسم و دمكراسي مشاركتي بود ها، حمايت از اقليت اكولوژ

ك جديد قدرت يعني ضد قدرت طبيعي و مشتركي بود كه همه در آن سهيم باشند و كردند كه هدفش سياست مبتني بر در حزب معرفي مي
  ».همگان برا همگان از آن بهره گيرند

  : معنا سبز شدن

  ها مسائل جامعه و چالش اكولوژيست

متعلق به قرن هايي  به زندگي، انديشه) زيست بوم شناسانه(حفظ طبيعت، تالش برا بهبود كيفيت محيط زيست و رهيافت اكولوژيك 
بود كه در امريكا،  ۶۰تنها در اواخر دهه . اند ه ها مديد تنها برا نخبگان روشنفكر كشورها مسلط مطرح بود نوزدهم هستند كه مدت

آلمان و اروپا غربي و سپس با انتشار سريع در بقيه جهان، نهضت بزرگي پديد آمد كه هم فعاالن اجتماعي در سطوح پايين و هم افكار 
ور  ها دنيا ما شعله  ها زيست بومي شناختي ناگهان در چمن زاران خشك بي معنايي چرا چنين شد؟ چرا انديشه. عمومي را در بر گرفت

كشد و ابعاد بنياد ساختار جديد اجتماعي، يعني جامعه  شد؟ فرضيه من اين است كه بين مضاميني كه نهضت محيط زيست پيش مي
، كه از دهه  شبكه علم و تكنوولژ ابزارها و اهداف اساسي اقتصاد و : گير است تناسب مستقيمي بر قرار است به بعد در حال شكل ۷۰ا

ها انتزاعي و جهاني  جامعه هستند؛ تغيير شكل دادن فضا و مكان؛ تغيير شكل دادن زمان؛ مقهور شدن هويت فرهنگي به وسيله جريان
توانيم در آشفته بازار محيط  بدون ترديد، مي. سازند ها جمعي مجاز واقعي را برمي ا رسانهه ثروت، قدرت و اطالعات كه از طريق شبكه

اما، به . زيست گرايي همه اين مضامين را پيدا كنيم، و در عين حال ممكن است هيچ كدام از آنها در يك مورد معين وجود نداشته باشند
ها سياسي گوناگون و  سجم اما تلويحي وجود دارد كه وجه مشترك جهت گيرمن) اكولوژيك(عقيده من يك گفتمان زيست بوم شناختي 

  . ها اجتماعي گوناگون در اين نهضت است خاستگاه

، خطوط اصلي گفتمان موجود در نهضت محيط زيست را در چهار موضوع عمده جمع بند  من با پذيرش خطر دچار شدن به ساده انگار
  .خواهم كرد

ها سبز در واقع انقالب علم عليه علم بود كه در اواخر قرن  بسط و گسترش انديشه«. مبهم با علم و تكنولوژ دارد اول، پيوند ژرف اما
، همزمان با انقالب تكنولوژ اطالعاتي، و همراه با توسعه خارق العاده ۷۰اين انقالب در دهه » .در اروپا و امريكا شمالي رخ داد ۱۹

در واقع علم و تكنولوژ در . ل ساز كامپيوتر كه از آن پس به وجود آمد، تشديد شد و انتشار يافتدانش زيست شناسي از طريق مد
اين علم گاهي شر است با اين . محيط زيست گرايي، نهضتي متبني بر علم است. نهضت محيط زيست نقش بنيادين و البته متناقضي دارند

  . كنند قابله با علم و جانبدار از حيات از علم استفاده ميحال در عين انتقاد از سلطه علم بر زندگي، برا م
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و . زمان و مكان: دوم اينكه، مبارزه برا تغيير شكل ساختار به معنا مبارزه برا باز تعريف تاريخي دو جلوه بنياد و ماد جامعه است
آيد، كه يكي منطق فضا  ين دو منطق مكاني به وجود ميا تقابلي بنياد ب در واقع كنترل مكان، و تأكيد بر محليت كه در جامعه شبكه

  . هاست ها و ديگر منطق فضا مكان جريان

گيرد، و احتماالً نهضت محيط زيست مهمترين  ا در معرض خطر قرار مي سوم اينكه، به موازات مكان، كنترل بر زمان نيز در جامعه شبكه
خواهد زمان نجومي  ويژگي نهضت محيط زيست دقيقاً اين است كه مي. اندازد در مي كنشگر است كه طرحي نو و انقالبي برا زمانمند

  . را در زمانمند آگاهي و خط مشي ما بگنجاند

تصور كل نگرانه . دهد در ديدگاهي تكاملي تعامل ميان تمامي صور ماده را مورد مالحظه قرار مي) اكولوژيك(تفكر زيست بوم شناختي       
معرف آن هستند، فقط حاكي از پرستش خام مناظر طبيعي » زيست بوم شناسي ژرف«و طبيعت، كه نويسندگان معتقد به يكپارچگي انسان 

، واحد مناسبي برا تجربه نيستند به بياني بسيار . بكر نيست، بلكه گويا اين مالحظه بنياد است كه فرد، يا اجتماعات تاريخي بشر
بدين . مان با زندگي فرزندانمان و با زندگي فرزندان فرزندان فرزندانمان است  سنجيدن زندگيمستقيم و شخصي، زمان نجومي به معنا

كنيم برا آنها نيز تنظيم كنيم، معرفي توسعه بي زيان  مان را همان قدر كه برا خودمان تنظيم مي مان و نهادها سان اين فكر كه زندگي
چيز كه به . هنده خودخواهي سالم و تفكر اندامي در چارچوب ديدگاهي تكاملي استو پايدار به منزله همبستگي بين نسلي، پيوند د

بخشد، زمانمند بديل آنهاست، كه مستلزم آن است كه نهادها جامعه تكامل  دعاو و مضامين مختلف محيط زيست گرايي وحدت مي
ها زمان ساعتي  ورا قيود زماني كرانه. اني ما را بپذيرنداش و بي انتها بودن موجوديت كيه تدريجي و آهسته نوع بشر را در محيط زيست

گيرد، يكي محو ساختن زمان در  كنند، مبارزه تاريخي بر سر زمانمند جديد، بين دو رقيب در مي كه هنوز اكثر مردم جهان آن را تجربه مي
  . ويشتن كيهاني ماها كامپيوتر و يكي تحقق زمان نجومي در فرض آگاهانه خ ها جار در شبكه جريان

اما دشمن واقعي آنها ملي گرايي . ها متعدد را قبول دارند اند و اصالت فرهنگي سنت ها قومي احترام قائل ها برا فرهنگ اكولوژيست
» .ي استبزرگترين تهديد كه بايد از آن ياد كنيم ملي گراي«: المللي صلح سبز به قول ديويد مك تاگارت، رهبر تاريخي بين. دولتي است

ها، و نمادها فرهنگي  جامعه شناختي، به آساني بر سنن تاريخي، زبان -اين هويت نوين به عنوان يك سنخ يعني هويت زيست شناختي
مسأله حياتي در اثر بخشي فرهنگ نوين اكولوژيك اين . آميزد ملي گرا در مي -شود، اما به دشوار با هويت دولت گوناگون منطبق مي

ها منفرد، فرهنگ انساني واحد به وجود آورد كه از تنوع تاريخي و اشتراك زيست شناختي  د، از تار و پودها فرهنگاست كه بتوان
  . سرشته شده باشد

  : محيط زيست گرايي در ميدان عمل

  ارتباط با اذهان، مهار سرمايه، مطالبه 

  ها از دولت، هگامي با رسانه

، به بهترين  ين واقعيت ناشي ميقسمت اعظم موفقيت نهضت محيط زيست از ا شود كه اين نهضت، بيش از هر نيرو اجتماعي ديگر
محيط زيست گرايان در استفاده از . نحو قادر به سازگار با شرايط ارتباطات و تجهيز و بسيج در پارادايم نوين تكنولوژيكي بوده است

آنها از . اند آنها را به عنوان ابزارها ساماندهي و بسيج به كار گرفته اند و ها ارتباطي جديد به خصوص اينترنت پيشرو بوده تكنولوژ
ها محيط  ا دايمي ساختند كه خطوط اصلي مبارزه اينترنت برا هماهنگ ساختن اقدامات و اطالعات استفاده كردند، و همچنين شبكه

به وسيله  ۱۹۹۶هايي كه در  ه سراسر جهاني همچون ايستگاهها شبك ايستگاه. كرد در امريكا ترسيم مي ۹۰المللي را در دهه  زيستي بين
ا تأسيس شد، برا تمامي محيط زيست گرايان جهان بدل به  ها حاره الملل و شبكه اقدام جنگ هايي مثل حفاظت بين سازمان
  .هايي مبارزاتي شده است پايگاه
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ن آغاز توجه خود را به تأثيرگذار بر نحوه حكومت و قانون اين نهضت از هما. محيط زيست گرايي صرفاً يك نهضت آگاهي بخش نيست
اند و با موفقيت نسبي  در برخي كشورها به خصوص در اروپا محيط زيست گرايان وارد عرصه رقابت سياسي شده. گذار معطوف كرده است

ها متنوع به يك نيرو عمده در افكار  تيكمحيط زيست گرايان از طريق اين تاك. اند نامزدها خود را به برخي مناصب برسانند توانسته
ها محيط  از طرف ديگر، بيشتر سازمان. اند كه در بسيار از كشورها احزاب و كانديداها بايد آن را به حساب آورند عمومي تبديل شده

اساس قواعد اقتصاد مولد و مبتني بر  اند، يعني آنها لزوم اقدام به عمل را در چارچوب نهادها موجود و بر زيستي تا حد زياد نهادينه شده
اما اين مشخصه همه . شوند ها دچار تحريف و در برخي موارد دستكار مي در اين فرايند مضامين و دستمايه. اند بازار آزاد جهاني پذيرفته

يرا توانسته است ها اجتماعي بزرگ در زمان ماست ز محيط زيست گرايي به راستي يكي از نهضت. ها اجتماعي بزرگ است نهضت
  .ها اجتماعي گوناگوني را تحت لوا عدالت محيط زيستي گرد هم آورد جنبش

  : عدالت محيط زيستي

  ها جبهه تازه اكولوژيست

بدين ترتيب . ها و پاكيزه ساز هوا نبوده است به بعد محيط زيست گرايي ديگر صرفاً دلمشغول تماشا پرندگان، نجات جنگل ۶۰از دهه 
مند از حيات در تمامي صور آن است و در برابر منافع ثروت،  لت محيط زيستي به عنوان مفهوم فراگير كه مؤيد ارزش بهرهمفهوم عدا

كند و بدين سان نهضت محيط زيست وارد مرحله جديد از  ها را تسخير مي گيرد، تدريجاً اذهان و سياست قدرت و تكنولوژ قرار مي
وژيك به زندگي، به اقتصاد و به نهادها جامعه، رو ويژگي كليت تمامي صور ماده و تمامي صور رويكرد اكول. شود تحول خود مي

  كند پردازش اطالعات تأكيد مي

    

۴  

  خانواده و جنسيت در عصر اطالعات  ها اجتماعي، نهضت: پايان پدر ساالر

 عبارت است از اقتدار نهاد شده مردان بر زنان و وجه مشخصه پدر ساالر. پدر ساالر ساختار بنياد تمامي جوامع معاصر است
روابط بين اشخاص، و بنابراين شخصيت نيز، نشان از سلطه و خشونتي دارند كه از نهادها و فرهنگ پدر ساالر . كودكان در واحد خانواده

  .اجتماعي نوع بشر دارد -پدر ساالر از لحاظ تاريخي ريشه در ساختار خانواده و در توليد مثل زيستي. شوند ناشي مي

، در پايان اين هزاره به واسطه فرايندها دگرگونه شدن كار و آگاهي زنان به چالش  خانواده پدر ساالر، يعني سنگ بنا پدر ساالر
لطه شركت انبوه زنان در كارها درآمدزا باعث افزايش قدرت چانه زني آنان در برابر مردان شده است و مشروعيت س. شود خوانده مي

درباره مبارزات زنان نيز بايد گفت كه آنان برا ابراز وجود خويش، تا پايان هزاره . مردان را در مقام نان آوران خانواده تضعيف كرده است
ا تاريخ و ه اند، هر چند كه غالباً در كتاب گون، بر كل دوره تجربه بشر بر جا گذارده آنان تأثير خود را، ولو به اشكال گونه. منتظر نماندند

  .خورد اسناد مكتوب نشاني از ايشان به چشم نمي

اين آگاهي به سرعت در سراسر جهان گسترش . تر از آن، بر آگاهي زنان عميقاً تأثير گذارده است ها بر نهادها جامعه، و اساسي اين نهضت
اين انقالب، . اين انقالب بازگشت ناپذير است. رود ش ميها جامعه و تا قلب كيستي ما، پي اين مهمترين انقالب است زيرا تا ريشه. يابد مي

ا آلوده به  منظره انساني آزاد زنان و دفاع مردان از امتيازاتشان، منظره. كه به نرمي و ماليمت پيش رود) و نخواهد بود(انقالبي نيست 
  .قيقي صادق استها ح ها تباه شده است، و اين همان چيز است كه درباره همه انقالب اجساد زندگي
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اگر خانواده پدر ساالر متزلزل شود، كل نظام پدر . سازد گسستن خانواده پدر ساالر است فرايند كه اين دگرگوني را خالصه و متمركز مي
. ستاين چشم انداز هولناك است كه هولناكي آن فقط برا مردان ني. ساالر و كل زندگي ما، به تدريج اما به يقين دگرگون خواهد شد

ها بنيادگرايي است، كه در پي حفظ و احيا  ترين عوامل محرك نهضت به همين دليل است كه مبارزه با پدر ساالر يكي از نيرومند
ها فمينيستي، البته در شكل  چرا حاال؟ انديشه. نظم پدر ساالر هستند، با اين حال هنوز بايد توضيحي برا زمان اين دگرگوني بيابيم

  ور شدند؟ چرا آنها در زمان ما شعله. اند شان دست كم به مدت يك قرن وجود داشته تاريخي خاص

جدا شدن از مردان كه : ها اجتماعي، و به خصوص فمينيسم بر روابط دو جنس، موج تكان دهنده نيرومند ايجاد كرد تأثير نهضت
آزاد جنسي . سلطه مردان به عنوان ريشه اسارت زنان استمسئول ستمديدگي آنها هستند، نتيجه منطقي، اگر نه ضرور نگرش آنان به 

، مرزها تازه بدون محدوديت ، صد البته . بيان گر گشود - ا از خود ها نهاد تأثير نهضت همجنس بازان مرد و زن بر پدر ساالر
ها نو  ار، همواره در تاريخ به لباسسلطه همانند استثم. رود منظور اين نيست كه صور سلطه بين شخصي از ميان مي. تأثير مخرب است

، كه احتماالً از آغاز بشريت وجود داشته است. در آمده است   .به شدت به لرزه در آمده است. اما پدر ساالر

  بحران در خانواده پدر ساالر

كه بر اعمال دايمي و پايدار خواهم به ضعيف شدن الگويي از خانوده اشاره كنم  گويم مي وقتي از بحران در خانواده پدر ساالر سخن مي
ها ازدواج كرده به واسطه  گسستن خانوارها متشكل از زوج. اقتدار و سلطه سرپرست مذكر و بزرگسال خانواده بر كل خانواده مبتني است

. مبتني است ا است كه بر تعهد بلند مدت اعضا خانواده در قبال يكديگر طالق يا جدايي، اولين شاخص نارضايتي از الگو خانوده
آشكارترين نتيجه بحران در خانواده پدر ساالر در حقيقت اين است كه ميزان بارور در كشورها پيشرفته چنان افت كرده است كه 

تر از ميزان جايگزيني بوده است و در اياالت متحده  نرخ كل بارور پايين ۱۹۷۵در ژاپن از سال . تر از نرخ جايگزيني جمعيت است پايين
رسد در اكثر كشورها پيشرفته خانواده پدر ساالر  به طور كلي، به نظر مي. كل بارور طي سه دهه گذشته به شدت كاهش يافته استنرخ 

اگر روندها فعلي همچنان در سراسر جهان گسترش يابند، خانواده به شكلي . شود ها زندگي اقليت تبديل مي به تدريج به يكي از شكل
و در چنان شرايطي شالوده . ي از جوامع تبديل به بقايايي تاريخي خواهد شد كه چيز از عمرشان باقي نمانده استشناسيم در برخ كه مي

كنيم كه گاهي با درد و رنج نيز همراه  ها اين دگرگوني را احساس مي ها و لرزه زندگي ما دگرگون خواهد شد، چنانكه از هم اكنون تكان
  .است

    

  زنان شاغل

. اند و بازار كار در ربع پاياني قرن بيستم به واسطه مشاركت انبوه زنان كه در اكثر موارد بيرون از خانه است، عميقاً دگرگون شده كار، خانواده
درصد از كل نيرو كار جهان را تشكيل  ۱/۳۲اند كه  ميليون زن به لحاظ اقتصاد فعال بوده ۸۴۵در سراسر جهان،  ۱۹۹۰در سال 

درصد از زناني كه در افريقا  ۸۰: ل، بايد گفت كه در اكثر نقاط جهان، قسمت عمده كار در بخش كشاورز قرار داردبا اين حا. دادند مي
در سراسر جهان، حدود نيمي از زنان دارا . درصد در جنوب آسيا، در بخش كشاورز اشتغال دارند ۶۰سياه فعاليت اقتصاد دارند، و 

اين نسبت در كشورها پيشرفته بسيار باالتر است، و در طول زمان در حال افزايش بوده است، . دفعاليت اقتصاد در بخش خدمات هستن
آيند و  ها به استخدام در مي آنان در سرتاسر طيف مهارت. درصد نيرو كار زنان رسيده است ۸۵تا جايي كه در اياالت متحده و بريتانيا به 

زيرا آنان مشاغلي با : و دقيقاً به همين دليل است كه تبعيض وجود دارد. تر است سريع رشد مشاغل زنان در قسمت فوقاني ساختار شغلي،
  .ناامني شغلي بيشتر دارند، و بخت كمتر برا ترقي در شغل دارند دهند،  تر انجام مي سطح مهارت مساو را با دستمزد پايين

چرا زنان؟ دليل اول اينكه، بر خالف اخبار . ر سراسر جهان داشته استا در وارد ساختن زنان به نيرو كار د جهاني شدن نيز نقش عمده
شود، رو هم رفته طي سه دهه گذشته به استثنا اروپا در كل جهان روند ثابتي از اشتغال زايي  ها گفته مي ا كه در رسانه گمراه كننده
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بنابراين، ورود زنان به نيرو كار . كت مردان كاهش يافته استاما، حتي در اروپا، مشاركت زنان در كار افزايش و مشار. وجود داشته است
تواند توجه بازار به زنان را توضيح دهد، پس  اگر نياز به نيرو كار، به لحاظ صرفاً كمي، نمي. فقط واكنشي در برابر نياز به نيرو كار نيست

ظر من در ادبيات مربوط به اين موضوع به خوبي ثابت شده است كه به ن. بايد تمايل كارفرمايان به زنان را با متغيرها ديگر تبيين كرد
بنابراين مسأله مذكور هيچ ربطي به . ا تبديل ساخته است جنسيتي شدن اجتماعي كار زنان است آنچه زنان را به منبع كار پر جاذبه

تش نشان يا كارگر بارانداز باشند، و كار يد شاق توانند آ اند كه مي زنان در همه جا دنيا ثابت كرده: ها زيست شناختي ندارد ويژگي
ا قديمي است كه مديران  فرمانبردار تصور زنان كارگر، اسطوره. توسط زنان از همان آغاز از مشخصات صنعتي شدن بوده است

، به بهايي سنگين به نادرستي آن پي برده   د؟پس عواملي اصلي گسترش ناگهاني اشتغال زنان كدامن. اند امروز

با گسترش جهاني سطح تحصيالت، و تحصيالت . اولين و آشكارترين عامل عبارت است از امكان پرداخت مزد كمتر برا كار معين
تفاوت دستمزد زنان در مقايسه با . ها گوناگون هستند كه مستقيماً در دسترس كارفرمايان قرار دارند دانشگاهي، زنان منبعي از مهارت

در . جهان پابرجاست، حال آنكه همانطور كه قبالً ديديم در كشورها پيشرفته تفاوت در الگو شغلي ناچيز است مردان هنوز در سراسر
ها زنان استفاده نشود يا آنكه آنان در كارها فرعي و پست به كار گمارده شوند، بلكه كامالً  اكثر موارد چنين نيست كه از تخصص
  .شوند رتي كه نيازمند خالقيت و تحصيالت است گمارده ميبرعكس، آنان غالباً به مشاغل چند مها

اين . انعطاف پذير زنان در مقام نيرو كار: است ۱۹۹۰اما چيز ديگر هم هست كه احتماالً مهمترين عامل انفجار اشتغال زنان در دهه 
اولين پيامد آن اين است كه سهم اقتصاد زنان . فرايند مشاركت كامل زنان در بازار كار و مشاغل درآمدزا نتايج مهمي برا خانواده دارد

عالوه بر اين، . كند از اين رو قدرت چانه زني زنان در خانوار به طور چشمگير افزايش پيدا مي. يابد در بودجه خانواده اهميت حياتي مي
زنان با واقعيت . شود زد به شدت تضعيف ميسا آور خانواده، مشروع مي ايدئولوژ پدر ساالر نيز كه سلطه مرد را بر مبنا امتياز نان

  . كردند بردار مي شوهران و پدران دلبندشان از آنان بهره: خويش روبرو شدند

  نهضت فمينيسم: قدرت خواهر  

ي به عنوان تعريف مقدمات. العاده ناهمگون و پر تنوع است دهد، نهضتي فوق نهضت فمينيسمي، بر اساس آنچه در عمل و در سخن نشان مي
» تعهد برا پايان دادن به سلطه جنس مذكر«كنم كه فمينيسم را  و قابل استفاده فمينيسم، از تعريف وسيع جين مانس بريج استفاده مي

گاهي با تصديق : تعريف هويت زنان) باز(من، همچون مانس بريج و ديگران، معتقدم كه جوهر نهضت فمينيسم، عبارت است از . داند مي
ها زيستي و فرهنگي؛ و در موارد ديگر، كامالً بر عكس، با تصديق خصوصيات  ، جنسيت زدايي از تفاوت د، و از اين روبرابر زن و مر

ها زنانه به عنوان منابع كمال انساني همراه است؛ و گاهي با اعالم ضرورت گسيختن از دنيا  ذاتي زنان، كه غالباً با بيان برتر روش
بنابراين، وجه مشترك بنياديني كه زيربنا تنوع نهضت فمينيسم است عبارت است . و جنسيت در روابط خواهرمردان و باز آفريدن حيات 

  .تالش تاريخي، فرد و نيز جمعي، رسمي و غير رسمي، برا تعريف مجدد زن بودن در تقابل مستقيم با پدر ساالر: از

فعلي با افت و خيزهايي در كل چشم انداز تجربه بشر همراه بوده، همواره با بدين ترتيب فمينيسم، و مبارزات زنان كه در پايان هزاره 
ا دوباره ظاهر شده، به صورت فزاينده با ديگر منابع مقاومت در برابر سلطه متحد گرديده، و همواره تنش ميان نهاد  ه ها تاز صورت

كند تعيين كننده شكل و  هايي كه فمينيسم در بطن آنها رشد مي همتن و زمين. شدن سياسي و خودمختار فرهنگي را به همراه داشته است
ها و اهداف وجود دارد كه سازنده  از ارزش) درست فهميديد، گفتم ذاتي(ا ذاتي  اما من معتقدم كه هسته. گفتمان اين نهضت هستند

  .هايي است كه در سراسر فرهنگ چند صدايي فمينيسم جار است هويت

  فمينيسمچند صدايي فريبنده   

بنابراين تالش برا . ها مختلف نهفته است ها و دوره نيرو و سرزندگي نهضت فمينيسم در تنوع آن، يعني در قابليت سازگار با فرهنگ
فمينيسم انرژ خود را در . هاست بايد با تصديق اين تنوع آغاز شود يافتن هسته مخالفت بنياد و دگرگوني ذاتي كه وجه مشترك نهضت
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گفتماني كه جايگاه زنان را در تاريخ بشر : كند بلكه در عين حال، و گاهي از اساس، يك گفتمان است ها مسلحانه اتالف نمي مبارزه
  .سازد سازد و بدين سان رابطه سلطه ميان فضا و زمان را دگرگون مي واژگونه مي

كنند كه زنان  م اين نقد كالسيك فمينيستي را تصديق ميدر واقع تمامي صور ديگر فمينيس. دفاع از حقوق زنان سنگ بنا فمينيسم است
اين نهضت دو صورت دارد، . ا از نهضت حقوق بشر است از اين نظر، فمينيسم در واقع شاخه. اند نه عروسك، برده، شيء يا حيوان انسان

در واقع . لوژيك آنها شايد شگفت آور باشدليبرالي و سوسياليستي، هر چند كه هم سنخ دانستن اين دو صورت با توجه به تضاد شديد ايدئو
هر دو آنها حقوق اقتصاد و حقوق مربوط به توليد مثل . اند، اما بر حسب هويت، هر دو معتقد به حقوق برابر زن و مرد هستند آنها متفاوت

كيد تاكتيكي و زبان آنها شايد بسيار دانند، گر چه نقاط تأ و هر دو، دستيابي به اين حقوق را هدف نهضت مي. دانند را جزو حقوق زنان مي
  . متفاوت باشد

ها و  ا كه ارزش هايي از آزاد برا زنان در بطن جامعه پدر ساالر است؛ جامعه فمينيسم فرهنگي در پي ايجاد نهادها جايگزين و حيطه
. انجامد ه جدايي طلبي از مردان نميفمينيسم فرهنگي ضرورتاً به همجنس گرايي زنان يا ب. شوند نهادها آن دشمن نهضت محسوب مي

ها زنان  اين جريان، خود مختار فرهنگي را به عنوان سنگ بنا مقاومت، هدف خود قرار داده است، و از اين رو الهام بخش خواسته
با مردان است كه در  دار تفاوت ذاتي زنان رود، و همزمان داعيه تر مي فمينيسم ذات گرا گامي پيش. ها بديل بوده است بر اساس ارزش
  .فرهنگي زن بودن به عنوان روش زندگي قائل است -تاريخ ريشه دارد، و به برتر اخالقي -زيست شناسي

كنند، وضع مشترك همه زنان است،  شان حس مي آگاه ساختن همه زنان از اين واقعيت كه آنچه آنان در تجربه شخصي«آزاد يعني 
شان، اسير زيست شناسي نمي  زنان با پذيرش خصوصيات متفاوت جسماني» .ه امر سياسي بدل ساختتوان اين تجربه را ب بنابراين مي

در يك نظم . گريزند؛ تعريفي كه ماهيت حقيقي آنان را ناديده مي گيرد كنند مي شوند، بلكه كامالً بر عكس، از تعريفي كه مردان از آنان مي
مردان : كنند شان توصيف مي زيرا در چنين نظمي آنان را از جايي بيرون تجربه جسمي ازليمردانه، زنان تا ابد فرصت بودن نخواهند يافت 

شان خصوصيات زيستي و  زنند، زنان فقط با بازساز هويت دست به تفسير مجدد جسم زنان و فرمول بند مجدد تجربه زنان مي
زن بودن . آفريند آورد، بلكه سلطه جنسيت را مي ه به دنبال نمياز نظر آنان، جنسيت سلط. توانند دوباره خودشان باشند شان، مي فرهنگي

  . مرد -ها ساخته مردان است، و تنها رهايي واقعي عبارت است از جنس زدايي از جامعه، يعني حذف دوگانگي زن يكي از مقوله

شورها پيشرفته بوده است، كه در چند ترين مؤلفه نهضت فمينيستي دهه گذشته در ك جوترين و رشد يابنده فمينيسم همجنس گرا، ستيزه
گير  توان آن را با جهت مطمئناً نمي. تر فمينيستي سازمان يافته است ها درون نهضت وسيع واحد جمعي و نيز درميان سران و گرايش

، . جنس خاصي يكسان دانست و همچنين مشخصه آنها ستمديدگي از نهادها جدايي ناپذير پدر ساالر و ناهمجنس گرايي اجبار
زن همجنس گرا «: شود زنان همجنس گرا راديكال امريكا با اين عبارت آغاز مي ۱۹۷۰در واقع، مانيفست . مقاومت در برابر آنهاست

  ».چيست؟ زن همجنس گرا خشم همه زنان است كه به آستانه انفجار رسيده است

ها  شود و اين تعريف اوليه بسيار از فمينيست يستي پاره پاره ميها فمين ا به صورت تكثر از هويت نهضت فمينيستي به طور فزاينده
ها در حال تغيير  ها انعطاف پذير و ميثاق ا كه توسط شبكه است، همان طور كه قبالً نيز گفتيم، اين امر ضعف نيست بلكه در جامعه

بر ساخته هستند، به اين ترتيب  -ها خود اين هويت. شود، مايه نيرومند است ها تضادها اجتماعي و منازعات قدرت تعريف مي پوشش
شوند تا از آنچه هستند  برساختن هويت به دست خويشتن نمود از يك ذات نيست بلكه ستون قدرتي است كه زنان گرداگرد آن بسيج مي

  .داعيه هويت داشتن يعني قدرت. خواهند باشند تبديل شوند به آنچه مي
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  ها آزاد نهضت: قدرت عشق  

  نس گرايي مردان و زنانهمج

ها و سركوب جنسي  تمدن، آن گونه كه در تاريخ شناخته شده است، مبتني بر ممنوعيت. پدر ساالر مستلزم ناهمجنس گرايي اجبار است
دها تنظيم و تعديل خواهش نفساني زيربنايي نها. شود كند، به طور اجتماعي برساخته مي جنسيت، همان طور كه فوكو استدالل مي. است

اين نظام منسجم سلطه، كه كريدورها دولت را به تپش ليبيدو از . كند اجتماعي است بدين طريق تخلف را مهار و سلطه را سازماندهي مي
، پدر و خانواده پيوند مي اگر اين فرض به چالش خوانده . گرايي فرض ناهمجنس: دهد به حلقه اتصال سستي متكي است طريق مادر

، و پس از آن  پيوند ميان كنترل روابط جنسي و توليد مثل نوع بشر زير سئوال مي: ريزد طه فرو ميشود كل نظام سل رود؛ رابطه خواهر
سازد؛ و همجنس گرايي مذكر تهديد   شود، آن هم از طريق بر هم زدن تقسيم كار جنسي كه زنان را مجزا مي پذير مي انقالب زنان امكان

در حالي كه شواهد تاريخي نشان . سازد محور را از پايه متزلزل مي - بنابراين انسجام فرهنگي نهادها مرداست برا مفهوم مرد بودن، و 
ها به خصوص در يونان كالسيك است، همجنس گرايي زنان در سراسر تاريخ  دهنده مجاز بودن همجنس گرايي مردان در برخي فرهنگ

  .بشر به شدت سركوب شده است

اما فقط طي سه دهه گذشته است . ها وجود داشته است ها و همه زمان ابر ناهمجنس گرايي اجبار در همه فرهنگبا اينكه مقاومت در بر
. ها اجتماعي در دفاع از حقوق همجنس گرايي زنان و مردان، و صحه گذاردن بر آزاد جنسي در تمام جهان فوران كرده است كه نهضت

جنس، آيين ديرين پدر ساالر را متزلزل ساخت نتيجه منطقي آن زير سئوال رفتن  هنگامي كه نقد فمينيستي نهادها مبتني بر
عالوه بر اين مقصر . خواستد هويت خود را در تمام ابعاد بروز دهند هايي از نهضت فمينيستي بود كه مي هنجارها جنسي برا بخش

را روز به روز برا زنان دشوارتر » دشمنان طبقاتي«ا اين دانستن مردان به عنوان عامل ظلم و ستم بر زنان، پيوند عاطفي و جنسي ب
آرزو آرمانشهر آزاد اميال . ساخت، و بنابراين زمينه مساعد برا تجلي همجنس گرايي نهفته در بسيار از زنان پديد آمد مي

يافت اما، آزاد جنسي، اگر  ر آن مي، و فراخواني بود كه تمامي يك نسل، امكان زندگي متفاوتي را د۱۹۶۰نفساني، نيرو محرك دهه 
  .بنابر آزاد باشد، هيچ محدوديتي ندارد

  

  هويت جنسي و خانواده پدر ساالر: بند جمع  

نهضت همجنس گرايي مردان و زنان صرفاً نهضتي برا دفاع از حقوق اوليه بشر در انتخاب فرد مورد عالقه و چگونگي ابراز عشق 
به همين دليل است كه آنها . رومند از هويت جنسي و بنابراين نمودهايي از آزاد جنسي نيز هستندها نمودها ني اين نهضت. نيست

سركوب جنسي و ناهمجنس : خوانند اند، به چالش مي برخي از بنيادها هزاران ساله را كه اجتماعات بشر در طي تاريخ بر آنها بنيان شده
  . گرايي اجبار

توان نيروها دگرگون  اما نمي. توان ناديده گرفت يا كامالً سركوب كرد همجنس گرايي را ديگر نميها اجتماعي با نا چالش نهضت
آنها نقد ويرانگر از . اند، به سادگي محدود به مدارا و احترام به حقوق بشر كرد ها هويت جنسي از بند رها ساخته ا را كه نهضت كننده

ا از  چالش آنها به خصوص برا پدر ساالر هراس آور است زيرا در لحظه. اند راه انداخته بهنجار ساز جنسي و خانواده پدر ساالر به
تاريخ پديد آمده است كه پژوهش زيست شناختي و تكنولوژ پزشكي امكان گسستن ارتباط ميان ناهمجنس گرايي، پدر ساالر و توليد 

  .آيند را رها نخواهند ساخت، آشكارترين نمود اين امكان به شمار مي ها همجنس، كه پرورش كودك خانواده. مثل را فراهم ساخته است

ها جنسي، از هم گسيختن خانواده، جنسيت و روابط جنسي، رابطه عاشقانه، نقد فرهنگي بنياديني است  از طرف ديگر، در هم ريختن مرز
به هر . ها آزاد جنسي با سهولت همراه نخواهد بود به همين دليل است كه تحوالت آينده نهضت. ايم شناخته از جهاني كه تاكنون مي
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گيرد تبديل به  حال، اگر تجربه ربع پاياني قرن نشانگر چيز باشد، بايد گفت ظاهراً قدرت هويت وقتي در تماس با قدرت عشق قرار مي
  .شود قدرتي جادويي مي

  تحليل رفتن باورنكردني خانواده  

، كه ناشي از تعامل  ها اجتماعي هويت جنسي و فمينيسم است، در افزايش تنوع  ميان سرمايه دار اطالعاتي و نهضتبحران پدر ساالر
ها همين مسير را طي خواهند كرد، اما  خواهم بگويم كه همه كشورها و همه فرهنگ نمي. شود زندگي مشترك و پرورش كودك، عيان مي

ان پدر ساالر هستند در سراسر جهان حضور داشته باشند، محتمل به نظر اگر روندها اجتماعي، اقتصاد و تكنولوژيك كه زيربنا بحر
  . شان شوند مي رسد كه اكثر جوامع مجبور به بازساز يا جايگزيني نهادها پدر ساالر خود تحت شرايط خاص تاريخ و فرهنگ

در واقع، اكثر مردم . ير نظام قدرت در آن استگون شدن همه جانبه خانواده و تغي مسأله بر سر از بين رفتن خانواده نيست، بلكه گونه
ها جديد و  آيا اين به معنا پايان خانواده است؟ خير، اما به اين معناست كه بسيار از ما در خانواده«: همچنان به ازدواج پايبندند

د مذاكره قرار گيرند نه اينكه همچون ها بايد مور ها، قواعد و مسئوليت ها جديد، نقش در اين خانواده. تر زندگي خواهيم كرد پيچيده
  ».تر، بديهي انگاشته شوند ها سنتي خانواده

ها ديگر نيز شديداً مورد چالش  بدين ترتيب، پدر ساالر در خانوارها تحت سرپرستي زنان، كامالً از بين رفته است، و در اكثر خانواده
به عالوه، بخش در حال رشد ديگر از خانوارها، . ا هستند ها تازه ايط و توافقزيرا كودكان و زنان خانوارها خواهان شر. قرار گرفته است

شود، كه اساساً گريز است از معنا خانواده پدر ساالر به  درصد شود، به خانوارها غير خانوادگي مربوط مي ۴۰كه شايد به زود قريب 
تحت . گيرد ؛ گريز كه به رغم حضور نيرومند اسطوره پدر ساالر انجام ميها جامعه استقرار يافته است عنوان نهاد كه در اكثر فعاليت

چنين شرايطي، اجتماعي شدن كودكان، يعني فرايند كه زيرساخت باز توليد تقسيم جنسيتي در جامعه و بنابراين باز توليد خود پدر ساالر 
  است چگونه خواهد بود؟

  باز توليد مادر در پدر ساالر غير مولد  

اين امر نه محصول زيست . شود ساختار القاء مي -دهد كه به طور اجتماعي ز توليد مادر از رهگذر يك فرايند روانشناختي رخ ميبا
ا بر جنسيت و بنابراين بر شخصيت و زندگي  العاده اين الگو باز توليد تأثير فوق. آموز نهاد شده - شناسي است و نه محصول نقش

پسران مادران خود را به . »گزيني برا زنان و مردان متفاوت است -كنند، رشد و تحول مشوق آنجا كه زنان مادر مياز «: خانوادگي دارد
گزينند و چون اين يكي از تابوها اصلي است، آنان بايد فرايند كالسيك  شان در دوران كودكي بر مي عنوان نخستين موضوع عشقي

به هنگام بالغ شدن . دهند را طي كنند و اين كار است كه با سركوب عالقه به مادر انجام ميجدايي، و از بين بردن عقده اوديپ خود 
در واقع مردان تمايل دارند به صورت : اند تا با كسي شبيه مادرشان رابطه برقرار كنند برا دختران اوضاع متفاوت است مردان آماده

شان و نظام عاطفي معطوف به زن، در مقايسه با مردان به محاسبات  اقتصادرمانتيك عاشق شوند در حالي كه زنان به دليل وابستگي 
  .آورند كه طي آن هدف اصلي دستيابي به منابع مطلوب است تر رو مي پيچيده

و پس از  برا مردان به دليل عالقه قديمي به مادر،. »دهند زنان بنا به درخواست و نياز خود به روابطشان با كودكان اولويت مي«در واقع 
برا مردان، برعكس زنان، رابطه ناهمجنس به تنهايي پيوند قديمي به مادر را «كند،  آن به يك شخص شبيه مادر باز هم وضعيت فرق مي

زنند و  ها بالقوه ارتباطي را پس مي كنند، و ظرفيت مردان خود را در روابط خود تعريف نمي. كند؛ يك كودك مزاحم آن است تجديد مي
مسأله زنان اين نيست كه بر هويت مونث خود تأكيد كنند بلكه يكي شدن با هويتي است كه تحت . كنند  ارتباطي را سركوب مينيازها

  .شرايط پدر ساالر به لحاظ اجتماعي بي ارزش است
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، شكل گير خانواده ها  ، كه به حمايت شبكهفرزندان است -ها مادر اولين نظم و ترتيب زندگي خانوادگي در هنگام بحران پدر ساالر
ها تحصيلي  مراقبت از كودك، خدمات اجتماعي، و فرصت. محور، ضعف پايه اقتصاد آن است - مشكل اصلي خانواده زن. اند زنان متكي

برا  اين وضعيت. بسنده زنان در مقياس جامعه است -ها مفقوده اين مدل برا تبديل شدن به يك اجتماع واقعاً خود و شغلي زنان حلقه
زني  آنان همراه با كاهش قدرت چانه. تر است ه مردان كه به لحاظ اجتماعي از امتيازات بيشتر برخوردارند، از نظر شخصي پيچيد

مردان چند انتخاب پيش رو دارند كه هيچ . توانند به كمك كنترل منابع، انضباط را در خانواده حاكم كنند شان معموالً ديگر نمي اقتصاد
  .انجامد باز توليد خانواده پدر ساالر نميكدام به 

دوم،   گزينه. توان شاهد آن بود ، و اين روند است كه در آمارها نيز مي»گريختن از تعهد«ها جدايي است، يعني  يكي از اين انتخاب
ن اجازه هر دو صورت رسد كه همجنس گرايي در ميان مرداني كه تمايالت زيست شناختي آنا در واقع به نظر مي. همجنس گرايي است

دادند از بدنامي  دهد، در حال گسترش است، اما تحت شرايط برخوردار از امتيازات پدر ساالر آنان ترجيح مي رابطه جنسي را به آنها مي
ي بحران قربانيان اصلي اين تحول فرهنگي كودكان هستند، زيرا هر روز بيش از پيش در شرايط فعل. ناشي از همجنس گرايي اجتناب كنند

مانند،  وضعيت آنان ممكن است حتي بدتر از اين شود چون زنان تحت شرايط دشوار ماد با كودكان تنها مي. شوند خانواده ناديده گرفته مي
  .روند كنند و به دنبال زندگي شخصي خود مي همانند مردان كودكان را فراموش مي

راه حل اين مسأله، . شوند اند كودكان به طور گسترده ناديده گرفته مي رش كردههمان طور كه دانشمندان علوم اجتماعي و خبرنگاران گزا
گرا، و مسئوليت پذير  بلكه بازساز خانواده به عنايت به روابط مساوات. بازگشت دشوار به خانواده منسوخ و ستمگر پدر ساالر نيست

يي است كه ممكن است جريان تخريب انبوه روان بشر را تغيير ها نهادها عمومي در تأمين حمايت ماد و رواني از كودكان، راه حل
  .ها كودك نهفته است جهت دهد؛ جرياني كه در زندگي بي ثبات ميليون

  برساختن جنسيت) باز: (هويت جسمي  

ها عوامل مهمي در  تالبته اين نهض. اعالم و دنبال كردند ۷۰و  ۶۰ها اجتماعي دهه  انقالبي در حال وقوع است، اما نه انقالبي كه نهضت
ويژگي اين انقالب از هوم گسيختن پيوندها ازدواج، خانواده، ناهمجنس گرايي و نياز . توجه انقالب جنسي به واقع موجود بوده است

آيد، اين چهار عامل كه طي دو قرن گذشته تحت  ها گزارش شده در اين فصل برمي جنسي است، همان طور كه از تعداد از مشاهده
در واقع اين . شود رابطه جنسي از ازدواج گسيخته مي. گذرانند اند، اكنون فرايند مستقل شدن را مي ط پدر ساالر مدرن به هم پيوستهشراي

كند، اما صحه گذاشتن بر موجوديت جنسي زنان و همجنس گرايي هم برا مردان و هم  امر در مورد اكثر زنان در طول تاريخ صدق مي
  . كند ها آنها ايجاد مي ا را بين ميل شهواني افراد و خانواده بي، فاصله فرايندهزنان و جنسيت انتخا

ها متعدد به وجود خواهد آمد كه از بطن تخيالت آزاد شده به دست بحران پدر ساالر  هر گاه و هر جا شيوع ايدز كنترل شود سدوم
اين . شود جنسيت و رابطه جنسي به سرمايه افراد تبديل مي. انداخت شود و فرهنگ خود شيفتگي آنها را به جوش و خروش خواهد زاده مي

به آساني » جامعه آزاد به لحاظ جنسي«بدين سان . شود ضرورتاً آزاد بخش نيست زيرا حرص و آرزو اغلب از تخلف و تعد زاده مي
يش را تحقق بخشند به مصرف كردن يكديگر شود كه در آن افراد به جا آنكه خويشتن خو تبديل به سوپرماركتي از تخيالت شخصي مي

  .پردازند مي

  انعطاف پذير شخصيت در دنيا ما بعد پدر ساالر  

گذارنند و از همان سنين آغازين با لزوم انطباق با  ها جديد فرايند اجتماعي را بيرون از الگوها سنتي خانواده پدر ساالر مي نسل
شناسي، فرايند نوين اجتماعي شدن تا حدود  به زبان جامعه. شوند گسالي، روبه رو ميها متفاوت بزر ها متفاوت و نقش وضعيت

بدين ترتيب، طغيان زنان عليه شرايطي كه . سازد ها درون خانواده را متنوع مي رنگ و نقش هنجارها نهاد خانواده پدر ساالر را كم
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ها اجتماعي ناظر به  به بازار كار اقتصاد اطالعاتي، و تا حد ناشي از نهضتبرند، كه تا حد ناشي از ورود انبوه آنان  در آن به سر مي
  .ا پدر ساالر را به زير سئوال كشيده است هويت جنسي است، خانواده هسته

شود منجر به بدعت بزرگي همچون نهاد شدن ميل جنسي  بازشناسي صريح ميل جنسي فرد كه در فرهنگ نوپا جامعه ما ديده مي
ها  شود، بازشناسي روابط جنسي بيرون از خانواده قاعدتاً به تنش از آنجا كه اين ميل معموالً به تخلف و تعد مربوط مي. شدخواهد 

ها خانواده باشد جامعه به آساني با آن  انجامد زيرا مادامي كه تخلف فقط شامل بروز دادن ميل جنسي بيرون از مرز اجتماعي وخيمي مي
ها همجنس گرايي، و  كند، مثل فحشاء، گوشواره ها تعريف شده و سازمان يافته هدايت مي را در مجرا وضعيتآيد و آن  كنار مي

اما اكنون اوضاع . كند اين همان دنيا جنسي فوكو است كه آن را به مثابه متعارف ساز معرفي مي: اغماض از برخي آزارها جنسي
ر وجود ندارد تا به آن خيانت كرد، تخلف و فرا گذشتن از حدود، به ناچار عملي فرد عليه حال كه ديگر خانواده پدر ساال. متفاوت است

و اين يعني گشوده شدن راه برا بروز دادن ميل جنسي به صورت . كاركرد ضربه گير خانواده از بين رفته است. جامعه خواهد بود
تحولي آزادا بخش دانست، در آن واحد راه به رو متعارف ساز امور توان  فروپاشي خانواده سنتي، كه آن را مي. خشونت غير ابزار

ها مخفي  گشايد كه از راه ، و گسترش خشونت خونسردانه در جامعه مي)ها عاد تلويزيون ها پورنو در ميان برنامه  نمايش فيلم(جنسي 
  .آيد، يعني انحراف جنسي ميل جنسي لگام گسيخته مي

؟   پايان پدر ساالر

هيچ جهت گير از پيش تعيين . دهد ها مستمر كنوني با پدر ساالر هنوز اجازه پيش بيني روشن درباره افق تاريخي آن را نمي زهمبار
ها ديني در بسيار  خورد، نظير آنچه كه در نهضت اما شدت خشونتي كه در دفاع از پدر ساالر به چشم مي. ا در تاريخ وجود ندارد شده

ها ضد پدر  ا از شدت مبارزه ها بنيادگرايي ديني در بسيار از كشورها، خود نشانه شود، به خوبي مثل نهضت مياز كشورها ديده 
شدند، اكنون بايد با توجه به زور حفاظت شوند و در آخرين دژ دفاعي  هايي كه همواره طبيعي، ابد و الهي قلمداد مي ارزش. ساالر است

     .دهند شروعيت خود را در ذهن مردم از دست ميخود سنگر بگيرند در حالي كه م

   

۵  

  دولت بي قدرت؟

، ارتباطات، و اطالعات، به طور فزاينده جريان ا كنترل دولت بر زمان و مكان را تضعيف  ها جهاني سرمايه، كاال، خدمات، تكنولو
بر ) باز(كنند سيطره دولت بر زمان تاريخي را كه از طريق به كارگير سنت و  ها مستقل تعريف مي ها متعدد كه سوژه هويت. اند دهكر

ها ملي گرا در  گيرد و ايدئولوژ در حالي كه سرمايه دار جهاني رونق مي. خوانند شد به چالش فرا مي ساختن هويت ملي ميسر مي
دهد، هر چند  كند، دولت ملي، به گونه ا كه در عصر تاريخي دوره مدرن پديد آمد، ظاهراً قدرت خود را از دست مي مي سراسر جهان فوران

در واقع، مبارزه در حال رشد با حاكميت دولت در سراسر جهان ظاهراً نشأت . كه، و اين نكته مهمي است، نفوذش همچنان پا برجاست
ها  ها جهاني و چالش در به سالمت گذشتن از ميان امواج طوفاني و مهار ناپذير قدرت شبكهگرفته از ناتواني دولت ملي مدرن 

  . ها منفرد است هويت
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  جهاني ساز و دولت  

، جهاني شدن رسانه ترين فعاليت جهاني شدن اصلي ها و ارتباطات الكترونيك و نيز جهاني شدن جرايم، توانايي ابزار دولت  ها اقتصاد
  .طعانه تضعيف كرده استملي را قا

  هسته فراملي اقتصادها ملي  

وابستگي دو سويه بازارها منابع مالي و بازارها گردش پول در سراسر جهان، كه به عنوان يك واحد در زمان واقعي عمل مي کند، 
د همخواني دارند نرخ پايه بهره ها پولي در سطح فراملي تا ح اگر سياست. دهد گردش پول ملي در كشورها مختلف را به هم پيوند مي

ها اقتصاد خود  ها ملي منفرد كنترل خود را بر عناصر بنياد سياست شود كه دولت نتيجه مي. اند ها بودجه نيز چنين و نهايتاً سياست
اين . شود تر توليد حادتر ميدشوار فزاينده حفظ كنترل دولت بر اقتصاد به واسطه فراملي شدن هر چه بيش. دهند يا خواهند داد از دست مي

ها در  ها توليد و تجارت است كه اين شركت ها چند مليتي نيست بلكه ناشي از شبكه فرايند فراملي شدن توليد فقط تحت تأثير شركت
  .يابد ها برا تضمين منابع درآمدزا كاهش مي و در نتيجه توان دولت. اند آن ادغام شده

  

  دولت در اقتصاد جهاني  بررسي آمار بحران مالي جديد  

هايي كه  كشور اياالت متحده، بريتانيا، آلمان و اسپانيا بپردازيم كه ظاهراً، در يك نگاه كلي و گسترده، البته همراه با تفاوت ۴ابتدا به گروه 
 ۴۰ن يك چهارم تا بيش از ها دولت افزايش يافته است و اكنون بي هزينه. دارند بر آنها تأكيد خواهم كرد، در مسير واحد گام بر مي

كشور اول كاهش و در  ۳سهم دولت از كل مصرف در . كشور كاهش يافته است ۴مشاغل دولتي در هر . درصد توليد ناخالص داخلي است
ت مركز عوايد مالياتي دول. سهم دولت در ايجاد سرمايه در اياالت متحده افزايش و در آلمان كاهش يافته است. اسپانيا افزايش يافته است

كسر بودجه دولت خصوصاً در . كشور ديگر مخصوصاً در اسپانيا بيشتر شده است ۳در اياالت متحده كاهش يافته است در حالي كه در 
  . امريكا و آلمان بيشتر شده است

ست در حالي كه بازگشت از آنجا كه سرمايه گذار مستقيم خارجي اياالت متحده به عنوان نسبتي از سرمايه گذار داخلي افزايش يافته ا
توان گفت كه دولت فدرال  سرمايه گذار مستقيم خارجي، باز هم نسبت به سرمايه گذار داخلي اياالت متحده، كاهش يافته است، مي

فرق دارد اما اوضاع در بريتانيا، آلمان و اسپانيا تا حد . امريكا تا حد زياد به بازارها جهاني سرمايه و استقراض خارجي وابسته شده است
ها خارجي دارد،  توجه به اين نكته اهميت دارد كه گر چه بريتانيا ظاهراً وابستگي كمتر به سرمايه. شود ها ديده مي همان گرايش

ه از اين رو عليرغم عملكرد صادراتي نيرومند در ده. تر از اياالت متحده افزايش يافته است وابستگي آلمان به سرمايه خارجي بسيار سريع
  .المللي دولت ملي خود را بيشتر كرده است ، آلمان بر خالف ژاپن، وابستگي بين۱۹۸۰

ها خارجي وابستگي بسيار  ها دولت، ظاهراً به وام بسيار جالب است كه هند با وجود افزايش هزينه دولت، مصرف دولت و بدهكار
ده رشد منفي در اين دوره است، البته به استثنا نسبت استقراض ها وابستگي مالي هند نشان دهن در واقع تمامي شاخص: كمتر دارد

افزايش محسوس سهم عوايد مالياتي در توليد ناخالص داخلي فقط . ها دولت كه هنوز در سطح متوسطي قرار دارد خارجي دولت به هزينه
  . هه گذشته استبخشي از دليل واقعيت فوق است، و علت اصلي آن شتاب قابل توجه رشد اقتصاد هند در د

كسر بودجه ژاپن نسبت به توليد ناخالص . استقراض خارجي قابل توجهي نداشت ۸۰دولت ژاپن در دهه . مثل هميشه ژاپن با بقيه فرق دارد
از سو ديگر مصرف دولت افزايش، و . كاهش چشمگير يافته است ۱۹۹۳تا  ۱۹۸۰داخلي تا بدين جا از همه كمتر است و در دوره 

اين مشاهدات حاكي . دولت نيز افزايش يافته است و از نظر نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي ژاپن همانند امريكا است ها بدهي
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اين امر همچنين نشانگر قدرت رقابت باالتر اقتصاد ژاپن و . ها داخلي است از آنند كه منابع مالي دولت ژاپن بيشتر متكي به استقراض
توان گفت كه دولت ژاپن بسيار  بدين تريتب مي. ها است كه توسط اين كشور انباشته شده است و تراز افزايش پرداختبازرگاني قابل توجه 

ها دولت اين  ها ژاپني هزينه ها جهان است اما اقتصاد ژاپن وابستگي بيشتر به بازرگاني دارد زيرا سرمايه خودمختارتر از بقيه دولت
  . كنند ار موفقيت در رقابت تأمين ميكشور را از ناحيه منافع سرش

  جهاني شدن و دولت رفاه  

ها دولت ملي در نيم قرن گذشته، و  كند؛ مفهومي كه عنصر كليد سياست جهاني شدن توليد و سرمايه گذار دولت رفاه را تهديد مي
ارت جهاني در حال برپا كردن دستگاه سازمان جديد تج. احتماالً سنگ بنا اصلي مشروعيت دولت ملي در كشورها صنعتي شده است
ها تجارت  در حالي كه سياست. ها در اين موارد است نظارتي دقيقي برا يافتن موارد ايجاد مانع در راه تجارت آزاد، و اعمال مجازات

 جهاني تغيير جهت ندهد، رسد كه اگر فرايند يكپارچگي اقتصاد سازند به نظر مي ها را مشروط مي المللي، تأثيرات عملي اين كنترل بين
  .ها كشورها ديگر قرار گيرد ا در معرض تهديد تالفي جويي ها حمايتي وسيع به طور فزاينده سياست

برد؛ قدرتي  ها را از بين مي قدرت توليد كارگران امريكا هنوز در جهان باالترين ميزان را داراست، و اين امر قدرت رقابت بالقوه باالتر اروپايي
ا  در اقتصاد كه بازارها اصلي سرمايه، كاال و خدمات در آن به طور فزاينده. توانست دولت رفاه نيرومند را امكان پذير گرداند يكه م

ور نيرو كار و كيفيت  ها رفاه ناهمگون با سطوح نسبتاً مشابهي از بهره شود، ديگر جايي برا دولت در مقياسي جهاني يكپارچه مي
بنابراين، دولت ملي روز به روز قدرت خود را برا كنترل سياست پولي، تصميم گير درباره بودجه، سازماندهي توليد . ماند نميتوليد، باقي 

در نتيجه، دولت ملي قسمت اعظم قدرت . دهد ها و اجرا تعهدات خود در تأمين اجتماعي، از دست مي آور ماليات شركت و تجارت، جمع
  .داده، اما هنوز تا حدود توان تنظيم و نظارت و كنترل نسبي اتباع خود را دارداقتصاد خود را از كف 

  

  ها جهاني ارتباط، مخاطبان محلي، تنظيم كنندگان نا مطمئن شبكه

لي ها و ارتباطات چندان بهتر از اقتصاد م اوضاع و احوال برا حكومت و كنترل ملي در حوزه ديگر از قدرت دولت، يعني در حوزه رسانه
ها از نظر تاريخي اهرم قدرت دولت بوده است كه قاعدتاً در  كنترل اطالعات و تفريحات، و از اين طريق، كنترل عقايد و برداشت: نيست

ها تلويزيون جهان در كنترل  ، به استثنا اياالت متحده، اكثر برنامه۱۹۸۰تا اوايل دهه . ها جمعي بايد كامل شده باشد عصر رسانه
ها  بازشدن راه برا رسانه. ها حتي در ممالك دمكرات تحت قيد و بندها بالقوه جد دولت قرار داشتند و راديوها و روزنامه دولت بود،

نورديد يا ارتباطات كامپيوتر از طريق خط تلفن، تمامي  ها كه مرزها را در مي چند گانه متعامل، و امكان ناپذير كنترل امواج ماهواره
  .نظارت دفاعي را قلع و قمع ساختها سنتي  جبهه

ها سياسي، فرهنگي و  توانست قدرت حوزه ها در سراسر جهان به حركت درآمد، و اين صنعتي بود كه مي سرمايه حول صنعت رسانه
ار نهاد و توان كشور را يافت كه ساخت غير از چين، سنگاپور و دنيا بنيادگرايي اسالمي، به ندرت مي. اقتصاد را به هم پيوند دهد

ها همراه با سرمايه،  كسب و كار رسانه. شاهد تغييرات بنياد نبوده باشد ۹۰و اواسط دهه  ۸۰ها در آنها بين اواسط دهه  اقتصاد رسانه
هوش و استعداد، تكنولوژ و مالكيت شراكتي به امر جهاني بدل شد و در تمام نقاط جهان تكثير يافت، طور كه رشته آن خارج از 

ها مهم را  ها هنوز رسانه ها ندارند، دولت ها هيچ نفوذ بر رسانه توان كامالً نتيجه گرفت كه دولت البته نمي. ها ملي بود رس دولتدست
  .ها را در اختيار دارند هايي برا خود دارند، و وسايل اثرگذار بر رسانه كنند، رسانه كنترل مي

هر چه يك . ود را كسب و حفظ كنند زيرا اين امر برا آنها عنصر كليد از اعتبارشان استها مجبورند استقالل خ عالوه بر اين، رسانه
. تر به خود جلب كند تواند اطالعات بيشتر و خريداران و فروشندگان بيشتر را از طيف وسيع تر و معتبرتر باشد، مي تر، وسيع رسانه مستقل
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ها سياسي سنگيني به دنبال خواهد داشت، زيرا شهروندان كه شايد چندان هم در  هها هزين هر تالشي برا محدود ساختن آزاد رسانه
ها  به همين دليل است كه دولت. كنند بند دقت اخبار نباشند، شديداً از امتياز دريافت اطالعات از منابعي كه تابع دولت نباشند دفاع مي

  . دها در عصر اطالعات هستن اقتدارگرا بازنده جنگ بر سر رسانه

امكان نشر اطالعات و تصاوير از طريق ماهواره، نوارها ويدئويي، يا اينترنت به طور چشمگير گسترش يافته است چنانكه مسكوت 
ها  شود، به خصوص در مناطقي كه نخبه گذاشتن يا سانسور اخبار در مراكز عمده شهر كشورها اقتدارگرا روز به روز دشوارتر مي

ها ملي برا كنترل اطالعاتي كه در  ها آتي دولت بدين سان در سال. كنند نان احتمالي قدرت زندگي ميتحصيل كرده و جايگزي
و با . اند ها بازنده بندم كه در اين مبارزه دولت از حاال شرط مي. ها مخابراتي به هم پيوسته جهاني جريان دارند، مبارزه خواهند كرد شبكه

ها و ارتباطات الكترونيك به  محلي شدن رسانه -رو هم رفته، جهاني. لت از بين خواهد رفتاين شكست قطعي سنگ بنا قدرت دو
  .مثابه مليت زدايي و دولت زدايي از اطالعات است؛ دو روند كه در حال حاضر تفكيك نا پذير هستند

  

  دنيا بي قانون؟  

ها بسيار  سازد و عمالً دولت را در زمينه ومت را دگرگون ميا است به دولت ملي، كه عميقاً فرايندها حك جهاني شدن جرم نيز ضربه
آنچه تازه است جهاني شدن تبهكار سازمان يافته و تأثير گذار . ا نيست فراگير شدن جرم و تأثير آن بر سياست چيز تازه. سازد فلج مي

مسأله جديد، عبارت است از ريشه . اقتصاد جنايي است المللي اقتصاد و سياسي است تأثير كه ناشي از ابعاد و پويش آن بر روابط بين
  . انجامد ها ملي مي المللي و لذا نهايتاً به بي ثباتي دولت ها ملي در بسترها متنوعي كه زير نفوذ جرايم بين دوانيدن عميق دولت

بدون . پيوندند به هم مي - ا غير قانونيه يعني تطهير پول -قاچاق هر كاال سودآور از هر كجا به هر كجا از طريق مادر همه جرايم
و اقتصاد جنايي، از رهگذر تطهير پول، به بازارها پولي جهاني . توانست جهاني يا سودآور شود ها تطهير پول، اقتصاد جنايي نمي روش

نفرانس سازمان ملل در ناپل بر اساس ك. آورد دهد و منبع جوشاني برا معامالت فراهم مي پيوندد و بخش بزرگي از آن را تشكيل مي مي
ها غير قانوني وارد  ا كه از ناحيه تطهير پول برآورد معقولي از ميزان سرمايه  برگزار شد، ۱۹۹۴درباره اقتصاد جنايي جهاني كه در اكتبر 

ها صنايع  با سرمايه اين گردش سرمايه در مقايسه. دهد ميليارد دالر در سال را نشان مي ۷۵۰شود، رقمي معادل  نظام پولي جهاني مي
ها مجريان قانون  ديگر بايد با سرعت و انعطاف پذير بيشتر انجام پذيرد زيرا فقط گردش و تغيير شكل دايمي آن است كه آن را از دام

  :يابد ها ملي در سه راستا زير تحقق مي ها بر دولت تأثير اين جريان. دارد دور نگه مي

ن با توسل به رشوه، تهديد يا زد و بندها سياسي در كل ساختار دولت كه اغلب شامل باالترين سطوح قدرت در موارد بسيار، جنايتكارا -۱
  .كنند كنند، و بدين ترتيب عملكرد دولت و بخش عمومي را تخريب مي است رخنه مي

مكار در مبارزه عليه اقتصاد جنايي ها ملي در بسيار از كشورها به درجات متفاوت به همكار يا عدم ه المللي دولت روابط بين -۲
  .وابسته است

ها ناشي از جرم و جنايت عنصر كليد در رونق يا بي ثباتي اقتصادها ملي است به طور كه  اهميت فزاينده گردش سرمايه -۳
تواند به  است، نميسياست اقتصاد در بسيار از كشورها و مناطق بدون در نظر گرفتن اين عامل كه به شدت غير قابل پيش بيني 

  .درستي به اجرا درآيد

در برابر . اما ديگر اين طور نيست. ها معدود از جمله ايتاليا يا كلمبيا، عميقاً با اقتصاد جنايي همكار داشتند در گذشته تنها دولت      
  .ملي امني وجود ندارديا بهتر است بگوييم هيچ نهاد . اين گردباد جرم و سرمايه و قدرت هيج جا امني وجود ندارد
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  دولت ملي در عصر نظام مشاركت چند جانبه  

مفهوم جديد امنيت جمعي و جهاني . شود ها ملي مشخص مي دوران پس از جنگ سرد با ويژگي وابستگي فزاينده چند قطبي ميان دولت
خاورميانه پديد آمد، حاو رابطه نماديني است  كه برا اولين بار به هنگام جنگ خليج فارس و برا مقابله با تهديد عمومي عرضه نفت از

نظام امنيتي جديد در حال ساخته شدن است كه . بين تواناترين نيروها نظامي حاميان مالي عمليات رجزخواني در دفاع از دنيا متمدن
  .عمدتاً عليه بربرهايي است كه هنوز نامي ندارند

تواند  دهد كه هيچ دولتي نمي شود نشان مي دسي متغير دارد و با مماشات اجرا ميها ملي كه شكل هن ها خارجي كنوني دولت سياست
ها سريع  پيشرفت. در پايان اين هزاره، سياست خارجي ذاتاً سياستي چند قطبي است. المللي كامالً مستقل عمل كند در عرصه بين

جنگ در حال حاضر اساساً به تكنولوژ الكترونيك و . هدد تكنولوژ نظامي نيز توانايي دولت ملي را در اتكا به خويش كاهش مي
  . ارتباطات وابسته است، و اين چيز است كه در جنگ خليج فارس ثابت شد

هايي كه سطح تكنولوژيك پاييني دارند اصوالً ارتش نيستند بلكه نهايتاً همان  ارتش. البته جنگ هميشه به تكنولوژ وابسته بوده است
بازارها جهاني غير قانوني تمام انواع اسلحه در همه جا تكثير يافته است، و انتشار . اند كه به لباس ديگر در آمدهنيرو پليس هستند 

گسترده هر نوع تكنولوژ جديد را ممكن ساخته است، از موشك ضد هواپيمايي استينگر گرفته تا موشك ضد موشك پاتريوت، از گازها 
ها تاريخي ديگر، هيچ دولتي به تنهايي در  در نتيجه برخالف دوره. ها مخابراتي مختل كننده سيستمها الكترونيك  اعصاب تا دستگاه

ها ملي مجبورند مستعمره  توليد جنگ افزار خود بسنده نيست، البته به استثنا اياالت متحده اما اين بدان معنا نيست كه همه دولت
فقدان يك دشمن آشكار باعث كاسته شدن از كنترل وزارت دفاع امريكا بر . ستبلكه وضعيت تا حد بر عكس اين ا. امريكا شوند

اين واقعيت كه اياالت متحده به لحاظ . اند ها اصلي و تسلحيات متعارف وسيعاً در دسترس تكنولوژ شده است، به طور كه تكنولوژ
كند، اما حتي اين واقعيت نيز به معني حاكميت كامل و استقالل  تكنولوژيك خود بسنده است، امريكا را تبديل به تنها ابر قدرت واقعي مي

. اش نيست زيرا اياالت متحده برا استفاده از نيرو خود در بيرون مرزها موقعيت مالي و سياسي ضعيفي دارد اين كشور در سياست خارجي
  . زايداف المللي نظام اقدام چند جانبه مي پيشرفت تكنولوژيك گره جديد به مناسبات بين

در چنين اوضاع . محلي است» ها وحشت موازنه«جهاني، در حال طي كردن فرايند تمركز زدايي و تبديل شدن به » موازنه وحشت«اينك 
اين است كه كاربرد عملي ) ها ملي ها دوره جنگ سرد بلكه همه دولت نه فقط ابرقدرت(ها ملي  ترين وظيفه دولت و احوالي بنياد

اين وضع ضرورتاً به دليل جهل يا سوء . د را محدود كنند و بدين ترتيب سنگ بنا فلسفه وجود خود را متزلزل سازندقدرت نظامي خو
هايي  تر، بر مبنا منافع بخش ها نيست بلكه به اين دليل است كه هر دولت ملي همچنان بر مبنا منافع خود يا به عبارت دقيق نيت دولت

ها ساختار آنها است  ها ملي كه ناشي از ويژگي اين سماجت و يكدندگي دولت. كند تر دارند عمل مياز جامعه كه برايش ارزش بيش
شود به خصوص وقتي شهروندان سراسر جهان در  نما منجر به ضعيف شدن آنها به عنوان نهادها سياسي فعال مي به صورتي محال

بنابراين . خوانند، ناتوانند ا كه بشريت را به چالش مي در مقابله با مسائل عمدهها سياسي پر هزينه و پر زحمت  يابند كه اين دستگاه مي
پيوندند و به سمت نظم نوين حكومت فراملي  ها ملي برا غلبه بر بي اهميتي فزاينده خود، به صورت روز افزون به يكديگر مي دولت

  .دهند تغيير مسير مي

  حكومت جهاني و ابر دولت ملي  

توان آن را به عنوان نتيجه  بخواهد احتماالً مي ۸۰يح مختصر برا افزايش شتاب فرايند يكپارچگي اروپا در اواسط دهه اگر كسي توض«
ها ژاپني و  ها بزرگ اروپايي كه برا غلبه بر قدرت رقابتي سرمايه مصالحه دو دسته منافع بزرگ تعيين كرد؛ يكي منافع شركت

ها دولتي كه در تكاپو حفظ و احيا حداقل بخشي از حاكميت و استقالل سياسي  منافع نخبه) ديگر(كنند، و  امريكايي تالش مي
در هر دو جانب، يعني هم . »المللي، تدريجاً از دست داده بودند هستند كه در سطح ملي، آن را به واسطه وابستگي متقابل در حال رشد بين
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ورد نظر نيست بلكه هر دو دسته در پي بازساز قدرت دولت ملي در سطحي باالتر منافع اقتصاد و هم منافع سياسي، فراملي بودن م
  . ها جهاني ثروت، اطالعات، و قدرت را در اختيار داشت هستند، در سطحي كه بتوان تا حد كنترل جريان

رتل سياسي بود، كارتلي مستقر در شكل گير اتحاديه اروپا فرايند تشكيل دولت فدرال اروپايي در آينده نبود، بلكه بر ساختن يك كا
توانستند جمعاً، سطحي از حاكميت مستقل را از دل بي نظمي نوين جهاني بيرون آورند  ها ملي اروپايي هنوز مي بروكسل، كه در آن دولت

مين دليل است كه به به ه. شود، بين اعضا خود تقسيم كنند و سپس منافع آن را بر اساس قواعد كه بي وقفه در مورد آن چانه زده مي
جا ورود به دوره فرامليتي و حكومت جهاني، شاهد پيدايش ابر دولت ملي هستيم، يعني دولتي كه، در ابعاد گوناگون، بيانگر منافع جمعي 

  .اعضا تشكيل دهنده خود است

ه در خدمت صلح و حقوق بشر است سازمان ملل در صدد تثبيت نقش جديد و دو گانه خود است؛ هم به عنوان يك نيرو پليس مشروع ك
: كند هايي بر پا مي و هم به عنوان يك مركز ارتباط جهاني كه هر شش ماه يك بار درباره موضوعات مربوط به نوع بشر كنفرانس

اد باشگاه كشورها گروه هفت خود را ناظر اقتص. موضوعاتي مثل محيط زيست، جمعيت، تبعيض اجتماعي، زنان، شهرها و از اين قبيل
المللي پول و بانك جهاني را در  دهد از اين پنجره به بيرون نگاه كند، و صندوق بين داند و در برخي موارد نيز به روسيه اجازه مي جهاني مي

ناتو در دوره پس از جنگ سرد به هسته . كند راه منضبط ساختن بازارها مالي و ارز چه در سطح جهاني و چه در سطح محلي هدايت مي
نفتا با گنجاندن احتمالي شيلي به عنوان عضو شمالي خود، يكپارچگي . ي قابل اعتماد در سركوب بي نظمي جهاني تبديل شده استنظام

نيز از طرف ديگر داعيه استقالل امريكا جنوبي را دارد و به ) MERCOSUR(مركوسور . سازد اقتصاد نيمكره غربي را مستحكم مي
  . كند ت متحده با اروپا داد و ستد ميا به جا اياال طور فزاينده

اند كه حاكميت را رها نخواهند كرد مگر آنكه وعده عوايد معقولي به  ها ملي و نخبگان آنها نسبت به امتيازات خود چنان حريص دولت
كثريت شهروندان هر به عالوه بر اساس سنجش افكار عمومي بسيار نامحتمل است كه در آينده قابل پيش بيني ا. جا آن متصور باشد

، ادغام كامل در يك دولت فدرال فراملي را بپذيرند تجربه اياالت متحده در ايجاد ملت فدرال به لحاظ تاريخي چنان خاص و . كشور
ها پايان هزاره در مناطق ديگر جهان  تواند سرمشقي برا فدراليست منحصر به فرد است كه به رغم جاذبه نيرومندش به دشوار مي

  .دباش

  ها محلي، و ساختار شكني دولت ملي ها، دولت هويت  

وقتي يك ملت . ، دولت ملي را در عصر مدرن ايجاد كرد)شود ا يا هر دو تعريف مي كه به صورت فرهنگي يا منطقه(دولت، و نه ملت 
اجتماعي و فرهنگي و همچنين منافع ا دولت معيني قرار بگيرد، اشتراك تاريخي باعث ايجاد پيوندها  مستقر شود و تحت كنترل منطقه

ا در مناطقي كه  ها فرهنگي، ملي، و منظقه ها اجتماعي زير دست و اقليت گروه. شود اقتصاد و سياسي مشترك بين اعضا آن مي
بات بين دولت، آيد كه مناس ا پديد مي به اين ترتيب هندسه پيچيده. تر دولت به قدرت دسترسي دارند كنند، در سطوح پايين زندگي مي

ها  ا و دولت ها منطقه هويت. دهد ها موجود در جامعه مدني را در خود جا مي ها اجتماعي، و هويت طبقات اجتماعي، گروه
ها ملي  ا در سرنوشت شهروندان، مناسبات ميان دولت و جامعه و شكل دادن دوباره دولت ا به نيروها تعيين كننده منطقه -محلي

ا برا اين سخن مشهور است  ا تطبيقي درباره نامتمركز ساز سياسي بوده است ظاهراً پشتوانه نتايج پيمايشي كه مطالعه. اند تبديل شده
  .كه دولت ها ملي در عصر اطالعات برا كنترل نيروها جهاني بسيار كوچكند و برا مديريت زندگي مردم بسيار بزرگند

  يافتن دولت  هويت  

نشي هويت در دولت تأثير بسيار مهم و غير مستقيم بر تمامي فعل و انفعاالت دولت و جامعه داشته است يعني همه نهاد شدن گزي
به » اكثريت«دولت ملي برا ابقا مشروعيت خويش در بين   .ا و محلي سرپناهي بيابند ها قادر نيستند در نهادها دولت منطقه هويت

با اين كار توان دولت ملي برا ايجاد برابر ميان منافع . كند ا و محلي واگذار مي ها منطقه ه دولتا قدرت و منابع را ب طور فزاينده
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بدين ترتيب فشارها اجتماعي . شود اند روز به روز كمتر مي ها اجتماعي متعدد كه در كل دولت ملي گرد آمده هويت ها و گروه
  .ندك روزافزون تعادل و موازنه كل ملت را تهديد مي

ناتواني فزاينده دولت ملي در پاسخگويي به اين فشارها، كه ناشي از نامتمركز ساختن قدرت است، در نهايت دوباره به مشروعيت زدايي از 
ها به اجتماعات محلي خودشان و به ساختارها  سپس، اين اقليت. انجامد ها مورد تبعيض مي نقش حمايتي و نمايندگي آن در ميان اقليت

بدين ترتيب فرايند كه به عنوان تجديد مشروعيت دولت با انتقال قدرت از سطح ملي به سطح محلي . برند لتي خوداتكايي پناه ميغير دو
ها  ا شدن جامعه به صورت اجتماعاتي كه بر محور هويت تر شدن بحران مشروعت دولت ملي، و قبيله آغاز شده بود ممكن است با عميق

وقتي دولت ملي نماينده هويت نيرومند نباشد، يا فضايي برا ائتالف آن دسته از منافع اجتماعي . پايان يابد اند، نخستين ساخته شده
سياسي معيني كه توسط هويت  - برساخته شده قدرتمند سازند، آنگاه نيرو اجتماعي) باز(گوناگون باز نكند كه خود را زير لوا يك هويت 

، ديني قومي، منطقه(خاصي  اين همان . شود ممكن است دولت را قبضه كند و آن را نماينده انحصار چنين هويتي گرداند يف ميتعر) ا
از سو ائتالف  ۹۰ها بنيادگرا همچون جمهور اسالمي ايران يا نهادها حاكميت امريكايي است كه در دهه  فرايند شكل گير دولت

  . مسيحي مطرح شد

دهد كه از نظر تاريخي شكل روزآمدتر  كه بنيادگرايي ابعاد جديد و نيرومند به دولت ملي ميدر نگاه اول، ممكن است به نظر برسد 
تواند  همان طور كه تشريح شد دولت ملي تجلي اسالم نيست و نمي. ترين تجلي افول دولت ملي است اما در واقع بنيادگرايي عميق. دارد

طبق تعريف، امت فراملي است و بايد كل . منان يا امت است كه تجلي اسالم استبلكه اجتماعي از مؤ) زيرا يك نهاد ناسوتي است(باشد 
اش با جامعه ا كه در سرزمين ملي  اش با جهان و خواه از جهت رابطه از اين منظر، دولت بنيادگرا، خواه از جهت رابطه. جهان را در بر گيرد

بنابراين دولت بنيادگرا، با اينكه . الر جهاني است نه يك دولت ديني مليبرنامه بنيادگرايان، خداسا. كند يك دولت ملي نيست زندگي مي
  . دهد اندازد، اما در واقع اين كار را با نفي مشروعيت و پايدار دولت ملي انجام مي آخرين موج قدرت مطلق دولت را به راه مي

  

  : دولت، خشونت و نظارت  

  از برادر بزرگ تا خواهران كوچك

گير خشونت و سركوب در سراسر جهان نيستيم؟ آيا حريم  ا دولت واقعاً بي قدرت است؟ آيا در عوض شاهد اوج هآيا در جامعه شبك
ها اطالعاتي جديد، با بزرگترين خطراتي كه در تاريخ بشر سابقه نداشته مواجه نيست؟  به واسطه همه جا گير بودن تكنولوژ  خصوصي،

ظهور نكرده است؟ و چگونه ممكن است دولت فاقد  ۱۹۸۴ه بود، برادر بزرگ در حول و حوش آيا همان طور كه اورول پيش بيني كرد  
  ا از اطالعات را در اختيار دارد؟ قدرت باشد در حالي كه از توان تكنولوژيكي سهمگيني برخوردار است و حجم بي سابقه

هايي بي نظم و  هايي منضبط بلكه جنگل مروز ما نه زندانجوامع ا. اول اينكه، تصور به نام برادر بزرگ، به لحاظ تجربي منتفي است
توانند برا نظارت، كنترل و سركوب در خدمت دستگاه دولت قرار  ها جديد و نيرومند اطالعاتي مي اما به هر حال، تكنولوژ. اند ترتيب
اين روند در مناسبات جديد ميان : بر دولت بيشتر كندتواند در اختيار شهروندان نيز قرار گيرد و كنترل آنها را  اما در عين حال مي. گيرند

ها را به تجسس  ها، رشد توان تكنولوژيك، رسانه با توجه به استقالل فزاينده مالي و حقوقي رسانه. شود ها باز هم آشكارتر مي دولت و رسانه
  .دهند بخصوصي انجام مي  مسود و ها ه ها اين كار را برا جامعه و يا برا گروه رسانه. كند در امور دولتي قادر مي

ها  دهد، زيرا چالشگران اصلي آن يا شبكه كند، اما انحصار خود را از دست مي به عالوه، با اينكه دولت ملي توان خشونت ورز را حفظ مي
ا و باندها محلي  هها فرق در مورد دسته. زنند ها انتحار دست مي ا هستند كه به خشونت ها فرقه فراميلتي تروريسم يا گروه

دانند، دولت در برابر خشونتي كه در ساخت اجتماعي آن جامعه ريشه دارد به صورت روز افزوني  وقتي آنها خود را عضو دولت ملي نمي
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ين بنابراين تناقضي كه دولت با آن مواجه است ا. ها مجبور به درگير در يك جنگ چريكي دايمي هستند شود، گويي دولت آسيب پذير مي
شود؛ و اگر از خشونت به طور تقريباً مداوم استفاده كند بخش بزرگي از  است كه اگر از خشونت استفاده نكند ديگر يك دولت محسوب نمي

  . دهد زيرا چنين وضعي نشانگر وضعيت اضطرار دايمي است مشروعيت و منابع خود را از دست مي

  بحران دولت ملي و نظريه دولت  

. چندين دهه، تحت سيطره منازعات ميان نهادگرايي، كثرت گرايي و ابزارگرايي، در صور مختلف آنها، بوده استنظريه دولت، برا 
اند، و اين نتيجه را از دنبال كردن منطق دروني يك دولت تاريخي  نهادگرايان بنا به سنت وبر بر خودمختار نهادها دولت تأكيد ورزيده

شد، كثرت گرايان به تبيين  باد تاريخ بذرها آن را در سرزميني كاشت كه موطن ملي آن محسوب ميدولتي كه تند: اند معين اخذ كرده
ها  دانند كه بر اساس پويش پردازند و آن را نتيجه مجموعه متنوعي از تأثيرات در روند شكل گير دولت مي ساختار و تطور دولت مي

  .گيرد كل ميجامعه مدني متكثر و اجرا بي وقفه فرايند قانوني ش

هايي كه دچار  دانند؛ خواه دولت ها يا تاريخ گراها، دولت را تجلي سلطه منافع برخي از كنشگران اجتماعي مي ابزار گرايان، مثل ماركسيست
ر تمامي د. ها هستند هايي كه نتيجه بي ثبات مبارزات، معاهدات و هم پيماني خواه دولت) كميته اجرا بورژواز(ها دروني نيستند  چالش

، رابطه ميان جامعه و دولت، و بنابراين نظريه دولت، در متن و زمينه ملت نگريسته مي شود، و دولت ملي چارچوب مرجع آن  مكاتب فكر
نباشد و از اين لحاظ موضوعيت نداشته باشد، چه رخ » اجتماع درخور«ديگر به عنوان يك چارچوب مرجع » اجتماع ملي«حال اگر . است
ستيزند،  شوند يا برا در اختيار گرفتن دول مي توانيم منافع اجتماعي متنوع و غير ملي را كه در دولت متجلي مي ا چگونه ميدهد؟ م مي

  تحليل و درك كنيم؟

ها ملي فاقد موضوعيت  گيرد، با اين حال، نتيجه بحث فوق اين نيست كه دولت در متن اين بحث، نظريه قدرت از نظريه دولت پيشي مي
زيرا داليل متناقضي وجود دارد كه بيشتر . در اكثر موارد، دست كم تا مدتي طوالني، چنين نخواهد شد. اند، يا اينكه از بين خواهند رفت شده

ها جهاني و فراملي غير فرهنگي، جوامع در  در واقع، در جهاني متشكل از شبكه. شوند تا به دولت به اجتماع گرايي اراد مربوط مي
به همين دليل است كه همزمان شاهد بحران دولت . هاست سازند كه تجلي همين هويت گيرند و نهادهايي باز مي تي پناه ميسنگرها هوي

  .ها هستيم ملي و فوران اقسام ملي گرايي

  و بحران دمكراسي) Sun Tzu(پادشاه جهان، سان تسو : نتيجه  

ها ملي است و جذابيت  ها ملي هنوز تابع سياست رو به زوال است؟ رقابتبنابر مباحث فوق و با نظر به تحوالت تاريخي آيا دولت ملي 
ها چند مليتي خارجي تابع شرايط اقتصاد محلي است؛ روشن است كه در اين برهه از تاريخ زوال دولت ملي  اقتصادها برا شركت

رخوردار از حاكميت ملي تبديل به كنشگران استراتژيكي ها ملي از فاعالن ب ، دولت۱۹۹۰در هر حال، در دهه . ا بيش نخواهد بود مغالطه
ها ملي در عرصه  زنند، و به عالوه وقتي دولت رود نماينده آنند، دست به عمل مي شان، يا منافعي كه تصور مي اند كه بر اساس منافع شده
سياست پايان هزاره، تقريباً در سراسر . شوند كنند، دستخوش فشارها داخلي سهمگيني مي المللي مبادرت به كنش استراتژيك مي بين

  .جهان، تحت سيطره اين تناقض بنياد است

در داستان شاهزاده كوچولو نوشته سنت اگزوپر (ها ملي به تخت پادشاه جهان سنت اگزوپر  بنابراين، بسيار محتمل است كه دولت
، قهرمان داستان كودكي است كه در راه مسافرت خود د .) داند رسد كه خود را پادشاه جهان مي ر سياره به مرد تنهايي مينويسنده فرانسو

كه حاكميت مستقل خود را از  ها ملي درحالي اما، همزمان، دولت. بنشينند، و بتوانند دستور دهند كه خورشيد هر روز، از مشرق، طلوع كند
صورت بازيگران  سال قبل توصيف شده، به ۲۵۰۰تسو در  دهند، در يك جهان كامالً استراتژيك، نظير آنچه در رساله جنگ سان دست مي

  : شوند مهمي ظاهر مي
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او بايد بتواند مردان خود را با . يك فرمانده بايد ساكت باشد و با اين كار رازها را پوشيده دارد؛ درستكار و عادل باشد، تا نظم را حفظ كند
ها، دشمن را از هرگونه دانش قطعي  با تغيير تدابير و آرايش. لق بمانندها غلط سردرگم كند تا آنان در جهل مط ها و ظاهرساز گزارش

در لحظات حساس فرمانده يك . با تعويض اردوگاه و در پيش گرفتن مسيرها غيرمنتظره، نگذارد دشمن قصد او را دريابد. محروم كند
  . اندازد سر خود را با لگد ميكند كه از يك بلند باال رفته است و بعد نردبان پشت  ارتش مثل كسي رفتار مي

هايشان  توانند پيروز باشند و نفوذ خود را افزايش دهند، به شرط آن كه نردبان ملت ها بي قدرت هنوز هم مي و بدين گونه است كه دولت  
  .را با لگد به كنار پرتاب كنند و در نتيجه به بحران دمكراسي دامن بزنند

    

۶  

  اسيبحران دمكر سياست اطالعاتي و 

  سياست جامعه: مقدمه  

قدرت در گذشته در دست شاهزادگان، اشراف و نخبگان حاكم قرار داشته است؛ و به عنوان توان تحميل اراده بر ديگران و تعديل رفتار آنان 
ر توليد انبوه، د: قدرت همه جا هست و هيچ جا نيست. چنين تصوير از قدرت ديگر با واقعيت دوران ما تطابق ندارد. شده است تعريف مي

از آنجا كه جهان ... ها  ها، در تكنولوژ ها، در مدارس، در تلويزيون، در تصاوير، در پيام ها زندگي، در بيمارستان ها پولي، سبك جريان
و از اين رو  شود، كنيم بلكه بر اساس آنچه هستيم تعريف مي كند، هويت ما ديگر نه بر اساس آنچه مي اشيا خود را بر اراده ما تحميل مي

بنابراين پرسشي كه انديشه و عمل . شوند، كه بيشتر در پي توازن هستند تا پيشرفت جوامع ما به تجربه جوامع موسوم به سنتي، نزديكتر مي
ل مطلب، اص... ها ايجاد كرد؟  توان پيوند ميان فضا به غايت بسته و پاره پاره فرهنگ چگونه مي: سياسي بايد به آن پاسخ دهد اين است

كسب قدرت نيست بلكه بازآفريني جامعه، ابداع سياستي نوين، پرهيز از تضاد كور بازارها باز و اجتماعات بسته، و يافتن راه حلي است 
 Alaine.(يابد ها افزاش مي ها و بيروني ها، دروني ها و غير خود برا جلو گير از فروپاشي جوامعي كه در آنها فاصله ميان خود

Touraine(  

فقدان مواضع مشخص و آشكار برا قدرت، به سست . شود مخدوش شدن مرزها دولت ملي، موجب مغشوش شدن تعريف شهروند مي
ها سرمايه و ايجاد تأمين  ناتواني رو به رشد دولت در كنترل جريان. انجامد ها سياسي مي شدن كنترل اجتماعي و گسترش چالش

ها الكترونيك تبديل به  نكته اصلي اين است كه رسانه . برد را برا شهروندان عاد از ميان مي اجتماعي، اهميت و موضوعيت دولت
اين درست . كنند ها سياسي خود را بر افكار عمومي تحميل مي ها انتخاب شود كه رسانه گاهي چنين بحث مي. اند حوزه ممتاز سياست شده

ط آنها با سياست و ايدئولوژ بسيار پيچيده و غير مستقيم است؛ غالباً افكار عمومي را گيرنده رواب. ها به غايت گوناگونند نيست، زيرا، رسانه
ا بين  تعامل دوسويه. شود اين مطلب نيز با شواهد تجربي رد مي. كنند كه به آساني قابل دستكار است ها محسوب مي منفعل پيام

  ها را  پيامها و مخاطبان آنها بر قرار است كه تأثير واقعي  رسانه
  ها ريشه در جامعه دارند و تعامل آنها با فرايند سياسي بسيار نامعين است و بستگي  رسانه. كند ايجاد مي

اطالعات سياسي . ها كنشگران سياسي و تعامل ميان خصوصيات سياسي و فرهنگي و اجتماعي دارد ها، استراتژ زياد به پس زمينه
ها سياست در  اين چارچوب. توان يافت ها سياسي را مي ها فقط حاشيه بيرون از دنيا رسانه. آيند ميها فراچنگ  اساساً در حوزه رسانه

گذارد و در نهايت ماهيت رابطه دولت و  ها و بر حكومت تأثير مي گير ها نه تنها بر انتخابات بلكه بر سازمان سياسي، تصميم حوزه رسانه
هيچ چيز به اندازه نهادها . ها بحران دمكراسي در عصر اطالعات است ترين سرچشمه ياداين يكي از بن. جامعه را تغيير مي دهد

  .سياسي و كنشگران سياسي در تاريخ ريشه ندارد
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  ها به منزله فضا سياست  رسانه

  در عصر اطالعات

مواضع سياسي متضاد كه به . ن دارددر متن سياست دمکراتيك، دسترسي به نهادها دولتي بستگي به توان بسيج اكثريت آرا شهروندا
كنند كه ابزار اساسي آنها در  ها استفاده مي شوند برا اثر گذار بر ذهن و اراده مردم از رسانه شكل احزاب و نامزدها آنها متجلي مي

، ها نسبتاً مستقل از قدرت سياسي باشند، كنشگران سياس مادامي كه رسانه. ايجاد ارتباط، تأثير و ترغيب است ي مجبورند با قواعد، تكنولوژ
ها  سنجش مخاطبان از اين جهت حياتي است كه منبع اصلي درآمد رسانه. ها چارچوب سياست هستند رسانه. ها كنار بيايند و منافع رسانه
اد اخبار بي ارزش بدون اين اعتم. موفق بودن در اين عرصه مستلزم جذابيت رسانه و، در مورد اخبار، قابليت اعتماد است. تبليغات است

ها كه در منافع كار آنها ريشه دارد،  اين خودمختار رسانه. قابليت اعتماد مستلزم وجود فاصله نسبي از مواضع سياسي خاص است. هستند
. كنند مي گيرند، فقط گزارش آنها طرف كسي را نمي. ها به خوبي سازگار است ا و با مشروعيت ارج و منزلت ژورناليست با ايدئولوژ حرفه

  .اطالعات هدف اصلي است، تحليل و تفسير اخبار بايد مستند باشد، عقايد بايد طبق قواعد باشد و بي طرفي يك قاعده است

. شود مخاطبان آن در بازار رقابت بين ديگران تقسيم شوند ا در قابليت اعتماد يك شبكه تلويزيوني يا روزنامه معين باعث مي هر خدشه
ها بايد آن قدر به سياست و حكومت نزديك باشند، كه به اطالعات دسترسي داشته باشند، از سو ديگر، آنها  ك سو، رسانهبنابراين، از ي

توانند  ها ديگر هيچ كدام به خود خود نمي نه تلويزيون و نه رسانه. بايد به قدر كافي بي طرف و دور باشند تا اعتبار خود را حفظ كنند
ها  ها و كنشگران متفاوتي با مهارت ا تناقض آميز است كه در آن استراتژ ا عرصه كنند، زيرا سياست رسانه نتايج سياسي را تعيين

رسانه ساالر منافاتي با دمكراسي ندارد . آيد ا به بار مي متفاوت و پيامدها گوناگون مشغول فعاليت هستند و گاهي عواقب غير منتظره
ها  ها بايد از طريق رسانه ا تمام دنيا سياست نيست اما تمام سياست سياست رسانه. رقابتي و متكثر است زيرا به اندازه اين نظام سياسي

ها نوين الكترونيك، چارچوب اساسي  ها، به خصوص رسانه بدين ترتيب، منطق دروني نظام رسانه. بر فرايند تصميم گير اثر بگذارند
  . دهند ست را تشكيل ميمحتوا، سازمان، فرايند و رهبر دنيا سيا

  : سياست اطالعاتي در عمل  

  سياست رسواساز

ها كامالً مفتضح  ا از رسوايي اند و رهبران سياسي در زنجيره بي وقفه ها سياسي در سراسر جهان متزلزل شده در دهه گذشته نظام
در سنگرها تسخير ناپذير خود قرار داشتند، ساقط شده و  در برخي موارد احزابي كه به مدت تقريباً نيم قرن با قدرت هر چه تمام. اند گشته

ها اسكانديناويايي و چند كشور كوچك ديگر  به استثنا دمكراسي. اند همراه با خود رژيم سياسي حامي منافع خود را نيز به پايين كشيده
ها بزرگ  جود ندارد كه نام آن يادآور رسوايياروپا شرقي و غربي، آسيا يا افريقا و  هيچ كشور ديگر در امريكا شمالي و جنوبي،

، رسوايي. اند ها اخير داشته هايي كه پيامدها مهم و چشمگير در سال سياسي نباشد؛ رسوايي ها به مسائل اخالقي و  در موارد معدود
ها سياسي مربوط به  در پي رسواييامواج پي . ها فساد سياسي است اما اكثر موارد، موضوع رسوايي. شود مداران مربوط مي شخصي سياست

ها سياسي ما فاسدترين  اما چرا؟ آيا نظام. بوده است ۱۹۹۰فساد مالي، خمير مايه اصلي صحنه عمومي در سراسر جهان طي دهه 
ه اگر استفاده و سوء استفاده از قدرت در جهت نفع شخصي يكي از خصايصي است ك. ها تاريخ هستند؟ من شك دارم كه چنين باشد نظم

اين دقيقاً يكي از داليل ابداع دمكراسي و تبديل آن به پر . داشت، به خوبي در خور چنين نامي بود وجود مي» سرشت بشر«چيز به نام 
 توان اين واقعيت را ديد كه افشا فساد خود نشانه و بنابراين، در همان نگاه اول مي. شكل حكومت است  ترين، آل طرفدارترين، اگر نه ايده

  . معرف خوبي برا يك جامعه دمكراتيك و برا آزاد مطبوعات است

ها فوران يافته و با چنين  اما چرا حاال؟ اگر اين احتمال وجود ندارد كه فساد از نظر تاريخي به نقطه اوج رسيده باشد، چرا در پهنه رسانه
، و جريانگذارد؟ شم تأثير مي ۱۹۹۰ها و كنشگران سياسي دهه  نيرو مخربي بر نظام ها كالن سياسي در كارند  ار از عوامل ساختار
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ها سياسي را تضعيف كرده و آنها را در برابر غوغا افكار عمومي آسيب پذير ساخته است، رقابت سياسي و مبارزه برا نفوذ به  كه نظام
ها با اطمينان از حاميان سرسخت و  ائتالف -ها ايدئولوژيك را كم اهميت ساخته است و احزاب مركز طيف سياسي رأ دهندگان، تقابل

نتيجه اين امر ابهام و آشفتگي مواضع سياسي . كوشند مضامين و مواضع موفق رقبا خود را، تا حد امكان سرقت كنند هميشگي خود مي
سيت نشان دهند تا به مواضع آيد كه بيشتر نسبت به قابل اعتماد بودن احزاب و نامزدها حسا است و در شهروندان نيز اين تمايل پديد مي

پيدايش اقتصاد جنايي جهاني و نيرومند در بسيار از كشورها به رخنه نهادها دولتي انجاميده است، كه غالباً نيز . صريح آنها درباره مسائل
اخاذ و فشار بر  و از طرف ديگر از اطالعات برا. شود در باالترين سطوح حكومت است و بدين ترتيب مصالح جنجال ساز فراهم مي

  .شود سياستمداران استفاده مي

تر از هميشه  ها هم به لحاظ تكنولوژيكي و هم مالي و سياسي، نيرومند رسانه. ها محصور شده است سياست، كم و بيش، در فضا رسانه
منبع اصلي اطالعات و عقايد جامعه هايي پژوهشي و استقالل نسبي آنها از قدرت سياسي، آنها را به  توانايي آنها در تهيه گزارش. هستند

، پرهزينه مي ا به طور فزاينده سياست رسانه. ها ميدان منازعات قدرت هستند رسانه. تبديل مي كند ها نهاد فعلي تأمين  شود و نظام ا
  . هزينه ها سياسي برا اين مقصود كافي نيست

. انجامد است كه به اعالم جرم، يا به زنداني شدن رهبران سياسي مي ترين صحنه سياست رسواگر ها، عالي تحقيقات مجلس يا دادگاه
كنند و  ها حمايت مي آنان از رسانه. شوند ها مي ا ضرور و حياتي با رسانه ها و اعضا كميته تحقيق درگير رابطه ها، دادستان قاضي

شوند و به قهرمانان  ها حمايت مي ، خود آنان هم از سو رسانهدر عوض. كنند ها را تغذيه مي معموالً با بروز دادن سنجيده اطالعات، رسانه
آنها همراه با هم برا دمكراسي و حكومت سالم . آيند مداران موفقي از كار درمي ها، سياست شوند و گاهي با حمايت رسانه ها بدل مي رسانه

بخشي از قدرت را بيرون فرايند سياسي نگه    و در نهايت،آورند،  مداران جلوگير به عمل مي ها سياست رو كنند، از زياده مبارزه مي
ها، و نهايتاً مشروعيت دمكراسي را، به  مداران، سياست در عين حال، مشروعيت احزاب، سياست. سازند دارند و آن را در جامعه منتشر مي مي

نشگران سياسي شركت كننده در آن خود به دام ها سياست رسوايي و جنجال اين است كه همه ك ويژگي. برند  اش، از بين مي صورت فعلي
، همانند ديگر حوزه. شكارچي امروز شكار فرداست: شوند ها معكوس مي و غالباً نقش. افتند اين نظام مي ها جامعه  در سياست جنجال ساز

، قدرت جريان شبكه   . كند ها قدرت غلبه مي  ها بر جريان ا

  

  بحران دمكراسي  

ها، و مفهوم شهروند است، قسمت اعظم حاكميت مستقل خود را از دست داده است چرا كه  ننده حوزه، رويهدولت ملي، كه تعيين ك
منبع مشروعيت ملي گرايي بنيادگرا، و . كنند ها فراسازماني ثروت، اطالعات و قدرت آن را تضعيف مي ها امواج جهاني و شبكه پويش
توانند  آنها نمي. اند همين است ها مشروعيت سياسي فعلي برخاسته رسد از دل بحران ميا و ديني، كه به نظر  ها قومي، منطقه دولت

در تناقض ) شهروند ملي، هويت منفرد(زيرا با اصول نمايندگي اين دو نظام ) منظور، ليبرال دمكراسي است(دمكراسي را حفظ كنند 
بتني بر رقابت آزاد احزاب سياسي است به بحران مشروعيت دولت ملي ما بايد بحران اعتماد و اعتبار نظام سياسي را نيز كه م. هستند

ها غير قانوني جاذبه و قابليت اعتماد خود را از دست داده است و در عمل چيز  نظام حزبي، با ناگزير بودن از اتكاء به پول. بيفزاييم
  .نيست جز بازمانده بوروكراتيكي كه اعتماد عمومي از آن سلب شده است

ن حال، سوء ظن به سياست و احزاب ضرورتاً به اين معنا نيست كه مردم ديگر در انتخابات شركت نخواهند كرد يا دغدغه دمكراسي را با اي
بايد توجه داشت كه در اكثر نقاط جهان دمكراسي به تازگي و پس از مبارزات سخت و با خون و اشك و مشقت به دست . نخواهند داشت

با اين حال در سراسر جهان شواهد نيرومند از رشد . اند دست شويند توانند به آساني از اميد كه به آن بسته م نميآمده است، بنابراين مرد
ا را نيز  شود، زيرا مردم شاهد ناتواني دولت در حل معضالتشان هستند و ابزارگرايي بدبينانه سياستمداران حرفه بيگانگي سياسي ديده مي
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ا است بين دو نامزد، برا در دست گرفتن قدرت اجرايي  ها سياسي پرده آخر نمايش رقابت سياسي مسابقه امدر اكثر نظ. كنند درك مي
  . در سطح ملي، كه هر يك از آنها نماينده يك ائتالف وسيع هستند

وقتي احزاب سياسي . جهندها سياسي و سنن سياسي، هنوز با محدوديت انتخاب موا اكثر مردم در اكثر كشورها زير فشار نهادها، دستگاه
آينده هر چه باشد، آنچه از مشاهدات . و اين به معني پيش بيني ناپذير شدن نظام است. رسد ها فرا مي روند، دوران منجي رو به افول مي

، البته شايد رسد اين است كه ما شاهد چند پاره شدن دولت، پيش بيني ناپذير نظام سياسي، و منفرد شدن سياست هستيم فعلي به نظر مي
اما دمكراسي سياسي، به معنايي كه . هنوز هم آزاد سياسي وجود داشته باشد زيرا مردم به مبارزه خود برا رسيدن به آن ادامه خواهند داد

ميان  كردند و به شكلي كه در قرن بيستم در سراسر جهان اشاعه يافت، تبديل به طبلي ها ليبرال قرن هيجدهم از آن برداشت مي انقالب
  تهي شده است

  
  

 ا تغيير اجتماعي در جامعه شبكه: نتيجه

دولت . تدر سپيده دم عصر اطالعات، بحران مشروعيتي دامنگير نهادها دوران صنعتي شده است كه معنا و كاركرد آنها را سلب كرده اس
نهادها و . ها جهاني ثروت، قدرت و اطالعات، قسمت اعظم حاكميت و استقالل خود را از كف داده است ملي مدرن زير تاراج شبكه

ا تو  ها دمكراتيك و قرار داد اجتماعي ميان كار و سرمايه ساخته شده بود، كم و بيش به پوسته ها جامعه مدني كه حول دولت سازمان
  . شود تر مي ها و زندگي مردم اكثر جوامع، ناتوان ده و روز به روز در ايجاد ارتباط با ارزشخالي بدل ش

شاهد . ها مشترك، كه مترادف با اضمحالل جامعه به عنوان نظام معنادار اجتماعي است نشانگر اوضاع و احوال روزگار ماست زوال هويت
انتظارات «ها استراتژيك ساخته شده و تحت حكومت الگوها  ها، افراد و سازمان پيدايش دنيايي هستيم كه منحصراً از بازارها، شبكه

ايم، كه در  ها نيرومند مقاومت نيز بوده با اين حال شاهد پيدايش هويت). كه نظريه اقتصاد جديد و پرنفوذ است(است » عقالني
ها مقاومت در جامعه  بنابراين، هويت. كنند اديكال ايستادگي ميگيرند و در برابر امواج جهاني و فردگرايي ر ها برادر سنگر مي بهشت
ها مشروعيت بخش رواج دارند، كه جامعه مدني دوران صنعتي را  ها فردگرايانه منتج از زوال هويت اند كه برنامه ا همان قدر رايج شبكه

  . دادند تشكيل مي

پس . شوند كنند، بيشتر جذب هويت جماعتي مي گي و اقتصاد مقاومت ميمردمي كه در برابر محروم شدن از حق انتخاب سياسي و فرهن
توانند جامعه مدني نوين، و در نهايت، دولت نويني را  ، كه بالقوه مي)فصل اول(ها برنامه دار  مسأله اصلي عبارت است از پيدايش هويت

  .دوباره برسازند

اين . آيند ها مقاومت موجود پديد مي دوران صنعتي، بلكه از بسط و تحول هويتها سابق جامعه مدني  دار، نه از هويت ها برنامه هويت
. رود دار پيش مي شود، بدين معنا نيست كه به سو ساختن هويت برنامه واقعيت كه يك جماعت حول هويت مقاومت معيني ساخته مي

آنها تجديد بنا اخالق در جامعه، استقرار مجدد ها ديني بنيادگرايي تبديل شوند كه هدف  ها ديني ممكن است به نهضت جماعت
ا نوين  ها جاويد الهي، و تبديل كل جهان، يا حداقل همسايگان نزديك، به اجتماعي مؤمنان، و بدين ترتيب پايه ريز جامعه ارزش
بين المللي در ابتدا دوران شهر ويژگي برجسته اين عصر نوين جهاني شدن است كه به پيدايش اقتصاد تجار  - خلق دوباره دولت. است

  . شود مدرن مربوط مي

گرا كه  ا جديد و مساوت ها زنان، و فضاها آزاد هويت جنسي، با تضعيف پدر ساالر و دوباره بر ساختن خانواده بر پايه جماعت
ساالر، در جامعه اعالم حضور حاكي از جنسيت زدايي از نهادها اجتماعي است، در مخالفت با سرمايه دار پدر ساالر و دولت پدر 

اند، زيرا بحران نهادها  ا نه از دوباره برساختن نهادها جامعه مدني، بلكه از مقاومت جماعتي برخاسته ها برنامه اين هويت. كنند مي
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ا تضعيف و هويت شوند كه جامعه مدني ر ا ناشي مي ها جديد جامعه شبكه ها مقاومت، دقيقاً از ويژگي جامعه مدني و ظهور هويت
ا در تعارض هستند و در عرصه سه حوزه اساسي ساخت  ها با منطق مسلط جامعه شبكه مقاومت، و برنامه. كند مقاومت را تقويت مي

  .مكان، زمان، و تكنولوژ: شوند اجتماعي جديد درگير مبارزه دفاعي و هجومي با آن مي

سلطه اجتماعي در عصر اطالعات است،   ها كه ويژگي طق بي مكان فضا جريانها مقاومت، فضا و مكان خود را در برابر من جماعت
گذارند، و در برابر منطق انتزاعي  ها هم برا مردم و هم برا طبيعت، بر كنترل بهره بردار از مكان صحه مي اكولوژيست. كنند تعريف مي

هايشان، تأكيد  ت جنسي بر كنترل مكان بالفصل خود، يعني بدنها هوي ها و نهضت فمينيست. ايستند ها مي و غير طبيعي فضا جريان
گردد و  ها جنسي، دستكار مي شود و توسط پدرساالر با بازساز تصاوير زنان و بت ها انكار مي ورزند؛ جسمي كه در فضا جريان مي

  .كند انسانيت آنان را مضمحل و هويت آنان را انكار مي

ها مقاومت جماعتي و هويت  انگيزد، كه به شكل هويت هايي مختص به خود بر مي ا چالش شبكهبدين ترتيب، منطق مسلط جامعه 
آيند؛ البته تحت شرايطي و از طريق فرايندهايي كه خاص هر بافت نهاد و  شود كه بالقوه از اين فضاها پديد مي برنامه دار ظاهر مي

سته اصلي فرايند تاريخي است كه از طريق آن ساخت اجتماعي نوين، و شود ه ها متناقضي كه حاصل مي پويش. فرهنگي معيني است
جا قدرت در اين ساخت اجتماعي كجاست؟ و در اين شرايط تاريخي، قدرت . در حال شكل گير است  گوشت و پوست جوامع ما،

  چيست؟

. متمركز نيست) ها و كليسا رسانه(گان نمادها ، يا كنترل كنند)ها سرمايه دار شركت(ها  سازمان  ،)مثل دولت(ديگر قدرت در نهادها 
يابد و  ها جهاني ثروت، قدرت، اطالعات و تصاوير كه نظامي با هندسه متغير و جغرافيايي غير ماد است، نشر مي قدرت در شبكه

نه تنها بدين . دهد را شكل ميكند؛ هنوز هم بر ما چيره است و ما  قدرت هنوز بر جامعه حكومت مي. رود شود، اما از بين نمي استحاله مي
اين شكل از قدرت، در عين . ها را به سكوت وادارند توانند پيكرها را به انضباط و ذهن ها و تجهيزات هنوز مي دليل كه انواع متفاوت دستگاه

اش، در حال  ر صورت كنونياما قدرت د. ها غارتگر هستند و خواهند بود جاودان است زيرا انسان. حال، هم جاودان و هم در حال زوال است
توانند شليك كنند،  ها مي دولت. شود ا برا منافع مخدومان خود، ناكارآمد و بي نتيجه مي اعمال اين نوع قدرت به طور فزاينده: زوال است

تير در تاريكي رها  شود، آنها بايد چشم بسته ا مبهم و نامعلوم مي اما چون سيما دشمنان آنها، و محل ستيزه جويان به طور فزاينده
  .كنند و اين احتمال را بپذيرند كه شايد به خود شليك كرده باشند

ا نهفته است كه جوامع نهادها خود را حول آنها سازمان  قدرت نوين در عاليم اطالعات و در تصاوير ارائه دهنده و نمايش دهنده
. قرارگاه اين قدرت ذهن مردمان است. گيرند رباره رفتارها خود تصميم ميسازند و د دهند و مردم نيز بر محور آنها زندگي خود را مي مي

اند، نهادها دولت ملي، كه اسير  احزاب سياسي نيز توان خود را به عنوان كارگزاران خود مختار تغيير اجتماعي تا به انتها مصرف كرده
  . اند وعات خود را از دست دادهمنطق سياست اطالعاتي و مرام نامه اصلي خود هستند، بخش بزرگي از موض

ها اجتماعي از رهگذر مقاومت جمعي در برابر جهاني شدن و تجديد ساختار سرمايه دار و شبكه بند سازماني و  بنابراين، نهضت
، در حال ظهورند ديني، ملي ها، بنيادگران  ها، فمينيست يعني، در حال حاضر، اكولوژيست -اطالعات گرايي كنترل ناشده و پدر ساالر

ها هويتي دارند و هدفشان تغيير عاليم و  كارگزاراني كه برنامه. شوند گرايان و محلي گرايان فاعالن بالقوه عصر اطالعات محسوب مي
ا است،  آنها بايد فرهنگ مجاز واقعي را كه چارچوب ارتباطات در جامعه شبكه. ها فرهنگي است بايد بتوانند نمادها را بسيج كنند رمز

  .ها هويت خود آيين است، معرفي كنند هايي را كه ناشي از برنامه ها ديگر را جانشين آن سازند، و عاليم و نشانه تغيير دهند و ارزش
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  پايان هزاره: جلد سوم                                          
  
  
۱  

  بحران دولت ساالر صنعتي و فروپاشي اتحاد شورو

چرا در دهه . فروپاشي ناگهاني اتحاد شورو و به همراه آن نابود جنبش بين المللي كمونيستي، معمايي تاريخي را مطرح كرده است
، رهبران شورو اين فوريت را احساس كردند كه بايد دست به كار چنان فرايند تجديد ساختار بنياديني شوند كه در نهايت به ۱۹۸۰

و همچنين ... با وجود پيشرفتها علم در عرصه ها بنياديني همچون رياضيات، فيزيك، شيمي و( نجر شد؟فروپاشي اتحاد شورو م
اما مردم از نظام ناراضي بودند و كناره جويي خود را به اشكال مختلف از جمله عيب ...) صادرات انرژ و مواد، رشدتكنولوژ و كشاورز و

  چرا؟. از كار و اعتياد گسترده به الكل نشان مي دادندجويي، سرقت ها كوچك در محل كار، غيبت 

دولت ساالر نظامي اجتماعي است كه پيرامون تصرف مازاد اقتصاد جامعه به دست صاحبان قدرت در دستگاه دولني سازمان يافته 
) ۱ر ك ج.(ا در دست دارنداست، برخالف سرمايه دار كه در آن مازاد به تصرف كساني در مي آيد كه كنترل سازمانها اقتصاد ر

، توانايي كيفي برا تركيب و استفاده بهينه از عوامل توليد بر  اطالعات گرايي نيز شيوه ا از توسعه است كه در آن منبع اصلي بهره ور
، گذار به عصر اطالعات نيازمند اقداماتي بود كه منافع پابرجا ديوان   .پايه دانش و اطالعات است ساالر دولتي و در اتحاد شورو

اصالح طلبان به رهبر گورباچف دست به قمار زدند و برا غلبه بر مقاومت نخبگان حزبي در برابر . نخبگان حزبي را تضعيف مي كرد
شد و در خط مقدم پروسترويكا ) حركت شتابان اقتصاد( جايگزين اسكورني) فضا باز سياسي( گالسنوست. تغيير، به مردم متوسل شدند

و تاريخ نشان داده است كه وقتي مردم روسيه به فضا باز سياسي گام مي نهند، از آنجا كه مدتها مديد .قرار گرفت) د ساختارتجدي(
سركوب شده اند، از قرار گرفتن در چارچوب سياستها از پيش تعيين شده دولتي سرباز مي زنند، زندگي سياسي مستقلي در پيش مي گيرند 

عالوه بر اين، فضا  . اين درسي است كه گورباچف آموخته و بها سنگيني برا آن پرداخت. مهار نشدني مي شوندو پيش بيني ناپذير و 
كه در دوران استالين تحريف، سركوب و  - باز سياسي كه امكان اظهارنظر مردم را فراهم مي آورد، فشار مهار شده هويتها ملي را

هويتي متفاوت با ايدئولوژ رو به زوال كمونيست، به درهم شكستن هويت شورو كه هنوز  جستجو منابع. آزاد كرد - دستكار شده بود
ملي گرايي از جمله ملي گرايي روسي، با حادترين تجلي تعارضات ميان . شكننده بود انجاميد و دولت اتحاد شورو را به شدت تضعيف كرد

  .به فروپاشي اتحاد شورو انجاميد" اين عامل سياسي بود كه مستقيما. جامعه و دولت تبديل شد

    

  مدل گسترده رشد اقتصاد و محدوديتها صنعت گرايي مفرط 

، توليد و توزيع در حقيقت با هدف افزايش رفاه جمعيت، ارتقا  تحليل اقتصاد شورو نشان داد كه تصميم گير در موردسرمايه گذار
بلكه تصميمات برا به حداكثر رساندن قدرت . د الزم است صورت نگرفته استتكنولوژ و حفظ نرخ رشد كه برا ادامه توازن اقتصا

، مواد، نيرو كار، و منابع طبيعي و فكر اتخاذ مي شد  -تحليل اقتصاد. وزارتخانه ها در تالش برا تقسيم منابع بسيار متمركز ماد
با اين وجود . د و هروز بيش از پيش كارايي خود را از دست مي دادرياضي ما نشان مي دهد كه اين نظام دچار رخوتي اجتناب ناپذير شده بو

اول تحليل رفتن مدل گسترده رشد اقتصاد و دوم : دو مشكل ساختار عمده توانايي نظام را برا اصالح خود محدود مي كرد ۸۰تا دهه 
  .رشد بي رويه بوروكراسي در مديريت اقتصاد

    

ریت
مدی

گاه 
انش
د

@unimanage   کانال تلگرام



  مانوئل کاستلز                                                                  فرهنگ و جامعه اقتصاد،:  اطالعات عصر کتاب خالصه

 

١٠١    aBayat.ir 

 

    مساله تكنولوژ

نه مردم و نه عدم ( اما اين خود نظام . نامه ريز متمركز، اتحاد شورو به راستي توانست اقتصاد قدرتمند را بنيان نهدبه رغم نقايص بر
بود كه به تضعيف بنيادها خود پرداخت و اين امر در برهه حساسي كه در ساير مناطق جهان تحول عمده ا در ) تخصيص منابع ماد

همچنين ناتواني نظام شورو برا جذب انقالب علمي فني نيز به ركود . تكنولوژيك شورو انجاميدحال وقوع بود، به عقب ماندگي 
  :داليل اين ناتواني را مي توان به اين شرح بيان داشت. اقتصاد اين كشور كمك كرد

، ماشين آالت پسشرفته، و نيرو انديشه در مجتمع  ، علم و تكنولوژ دوم عاليق . نظامي بود -صنعتينخستين دليل جذب منابع اقتصاد
، اين كشور را بيش از پيش به ايالت متحده وابسته  نظامي دولت شورو به تكنولوژ اطالعات و وارداتي شدن اين اطالعات در شورو

 نواور. به طور كه نواور تكنولوژيكي همواره متضمن ريسك بود. سوم عدم وجود انگيزه الزم جهت نوآور تكنولوژيك. كرد
آخرين نكته اين است كه سركوب ايدئولوژيك و سياست . تكنولوژيك عالوه بر آنكه پاداشي نداشت، ممكن بود تنبيه هم در پي داشته باشد

در مجموع . پردازش اطالعات متمركز بود" كنترل اطالعات موانع جد بر سر راه نوآور و انتشار تكنولوژ ها جديد بود كه دقيقا
ب ماندگي تكنولوژيك در برهه ا كه كشورها پيشرفته سرمايه دار در حال دگرگوني بنيادين تكنولوژيك بودند، برا پيامدها اين عق

  .شورو بسيار معنادار بوده و در نهايت به يكي از عوامل زوال اين كشور تبديل شد

    

        ربودن هويت و بحران فداراليسم شورو

 - اصل ملي: اهيت تناقض آميز دو اصل است كه زيربنا فدراسيون روسيه محسوب مي شودبسيار از مشكالت ملي ما ناشي از م
بنيانها دولت فدرال چندمليتي، چند قومي، و چند اليه ا شورو بر شنها لرزان تاريخ بازساز . سرزميني -سرزميني و اصل ادار

حراني طغيان ملي گرايي و روابط فدرال در اتحاد شورو مهم ترين مساله ب   .شده استوار بود، و تنها با سركوب بي رحمانه حفظ مي شد
داليل اين طغيان مهارنشدني ملي گرايي در اتحاد شورو در . عامل سياسي در خارج شدن زمام اصالحات از دست رهبر شورو بود

  .سالها پروستروكيا را بايد در تاريخ كمونيسم شورو يافت

ملي به عنوان  -يرتاريخي و طبقاتي آرمانشهر كمونيستي و منافع ژئوپوليتيك حمايت از هويتها قوميتنش دايمي ميان جهان گرايي غ
البته بزرگترين تناقض سياست شورو در . متحدان سرزميني بالقوه، سياست دوگانه اتحاد شورو را در برابر مساله مليت تعيين مي كرد

سنتها، نمادها مذهبي و فرهنگ عامه مردم . وسي به دست شورو سركوب مي شدبرابر مليتها اين بود كه فرهنگ و سنتها ملي ر
از طرف ديگر . شورو بسته به نيازها سياستها حزب كمونيست در هر مقطع زماني مورد بي مهر قرار گرفته يا فراموش شده است

سل ناشي از فعاليت ناسيوناليستها تنها لرزه ها در مجموع در حالي كه خط گ. جلوه ها مستقل ملي گرايي، به شدت سركوب مي شدند
خفيفي را در زير دستان آهنين اقتدار كمونيست ايجاد مي كرد، به محض اينكه شتاب سياسي فرايند تجديد ساختار اين فشار را كاهش داد، 

  .امواج لرزه ها آن بنيانها دولت شورو را در هم كوبيد

   آخرين پروستريكا 

  :اساس قدرت اجتماعي در اتحاد شورو را تشكيل مي داد چهار گروه همسود

  .لنينيست ارتباط داشتند- ايدئولوژيست ها كمونيست، كه با ارزشها ماركسيست: اول

  :نخبگان قدرت دستگاه دولت؛ كه خود از چهار گروه تشكيل مي شد : دوم
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  .دستگاه مركز حزب كمونيست كه كانون نخبگان حزب و دولت بود: الف

  .ماموران گاسپالن، كه به تنهايي كل اقتصاد شورو را رهبر مي كردند: ب

  فرماندهان نيروها مسلح: ج

  كا گ ب و نيروها ويژه وزارت كشور: د

  مديران صنعتي شركتها بزرگ دولتي : سوم

  .شبكه ا كه بين نخبگان دولتي و حزبي و روسا اقتصاد سايه ايجاد نمود: چهارم

مجموعه گروهها ذينفع قدرتمند بود كه گورباچف مي خواست در برابر آنها و بدون منسوخ كردن امتيازاتي كه به طور خالصه اين 
اما با وجود اينكه برا اكثر مردم گورباچف آخرين رئيس دولت كمونيست بود، و . توسط سيستم ايجاد شده بود كمونيسم را اصالح نمايد

  .ميراث لنين را به نابود كشاندبرا اقليت كمونيست، او خائني بود كه 

    

  ملي گرايي، دموكراسي و فروپاشي دولت شورو 

ايجاد فضا باز سياسي و آزاد رسانه ها گروهي كه به دست گورباچف و برا واداشتن به جامعه مدني به حمايت از اصالحات و 
ين دليل مطبوعات و تلويزيون جسارت بيشتر يافتند، افكار به هم. انجام شد، به بسيج گسترده اجتماعي در زمينه ها مختلف انجاميد

در اين شرايط روشنفكران نظام را تقبيح كردند، كارگران برا تقاضاها و حقوق . عمومي، ايدئولوژيها و ارزشها جامعه ا ناگهان آزاد شد
 طرفدار حقوق بشر اعتراض خود را به نمايش خود دست به اعتصاب زدند، بوم شناسان فجايع زيست محيطي را بر مال ساختند، گروهها

گذاشتند، جنبش يادبود، خاطرات دوران وحشتناك استالين را بازساز كرد و را دهندگان در هر فرصتي در انتخابات پارلماني و محلي 
. نيستي را از ميان بردندبرا رد نامزدها رسمي حزب كمونيست استفاده كردند و به اين ترتيب مشروعيت ساختار قدرت ريشه دار كمو

ساختار جمهور فدرال شورو به گونه ا تناقض آميز، ارتباط ميان جنبش دموكراتيك، بسيج ملي گرايانه، و فرايند برچيدن بساط قدرت 
  . شورو را، از پيش تعيين مي كرد

    

      زخمها تاريخ، درسهايي برا نظريه، ميراثي برا جامعه 

. قرن بيستمي بود كه به طور كلي پيرامون توسعه اين تجربه و پيامدهايي كه برا جهان داشت شكل گرفته بودتجربه شورو وجه بارز 
. داين تجربه سايه غول آسا خود را نه تنها بر جغرافيا سياسي دولتها، بلكه بلكه بر تعبيرها خيالي از دگرگوني اجتماعي نيز گسترده بو

. علوم اجتماعي نظريه ها خود را به نفع، بر ضد، يا در ارتباط با تجربه كمونيسم و شورو ساخته اندجمع كثير از دانشمندان برجسته 
ربودن و تحريف روياها و اميدها انقالبي مردمان بي شمار در روسيه و اطراف : اين شايد رنج آورترين شكست آرمانشهر كمونيسم باشد

ير برامه جامعه بي طبقه به جامعه ا كه در آن دولت تحت سلطه كاست قرار داشت، و گذار از و اكناف جهان، گذار از آزاد به سركوب، تغي
  .همبستگي كارگران استثمار شده به ماموران حزب كمونيست در راه تبديل به سرحلقه ها اقتصاد سايه ا جهان
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رور ميان برنامه ها نظر و توسعه تاريخي مهمترين درسي كه روشنفكران جهان بايد از تجربه كمونيست بياموزند حفظ فاصله ض
يكي از كمكها مهم تجربه شورو به نظريه عمومي تحول اجتماعي آن است كه در شرايط ويژه، نظامها . برنامه ها سياسي است

گاهانه بسيج شدند، با اجتماعي ممكن است در نتيجه خللي كه در آنها نهفته است نابود شوند، بدون آنكه از سو بازيگران اجتماعي كه آ
، نابود جامعه مدني پس از دهها سال نفي حساب شده موجوديت آن . خطر جد روبرو شوند ماندگارترين ميراث دولت ساالر شورو

مردم شورو كه به هويتها ابتدايي و بقا فرد فرو كاسته شدند، بايد در جهان پول و قدرت به بازساز هويت جمعي . خواهد بود
  .همت گمارند خويش

    

  سرمايه دار اطالعاتي، فقر و حذف اجتماعي: ظهور جهان چهارم

در اين فصل سعي . (ظهور اطالعات گرايي در پايان اين هزاره با افزايش نابرابر و حذف اجتماعي در سراسر جهان در هم تنيده شده است
  ) در توضيح چرايي و جگونگي اين وضعيت است

، : يايي اجتماعي اطالعات گرايي بين فرايندها متعدد ايجاد تمايز اجتماعي تفاوت قايل شويمالزم است در ارزيابي پو از سويي نابرابر
مصرف يا سطوح متفاوت كسب ثروت كه با تالش جمعي توليد مي شود ارتباط  –قطبي شدن، فقر و بينوايي همگي به حوزه روابط توزيع 

ر مفرط كارگران، حذف اجتماعي و پيوند منحط ويژگي ها چهار فرايند خاص در مناسبات توليد از سو ديگر فرد شدن كار، استثما. دارد
    . هستند

فرايند خاص نابرابر  قطبي شدن .توسط افراد و گروهها اجتماعي مختلف اشاره دارد) درآمد و داراييها(به كسب نابرابر ثروت  نابرابر
مد يا ثروت، سريعتر از بخش مياني اين طيف رشد نموده و ميانه اين طيف توزيع ثروت است كه زماني رخ مي دهد كه دوسو طيف درآ

سطحي از منابع است كه پايين تر از آن دسترسي به  فقر .كوچك شده و تفاوتها اجتماعي بين جمعيت دو سو طيف تشديد شود
  .توزيع درآمد و داراييها، كه همان محروميت است يعني فقر مفرط يعني پايين ترين سطح بينوايي. استاندارد زندگي ميسر نباشد

فرايند است كه به واسطه آن مشاركت نيرو كار در توليد برا هر كارگر با قرارداد فرد  فرد شدن نيرو كاراز طرف ديگر منظور از 
نان، كودكان يا ديگر گروهها كارگر به تبعيض عليه مهاجران، اقليتها، زنان، جوا استثمار مفرط. و بدون چارچوب منظم تعريف مي شود

نيز فرايند است كه به موجب آن برخي از افراد يا گروهها به  حذف اجتماعي. اشاره دارد، كه نهادها ناظر هم آن را مجاز مي شمارند
پيوند . دها خاص مي دهدگونه ا منظم از دستيابي به سمتهايي محروم مي شوند و به آنها امكان زندگي مستقلي را در چارچوب استاندار

منظور از اقتصاد جنايي فعاليتها درآمدزايي است كه از لحاظ هنجارها اجتماعي . هم به فرايند كار در اقتصاد جنايي اشاره دارد محنط
سرمايه در مجموع بين سرمايه دار اطالعاتي، تجديد ساختار   . جرم محسوب مي شود و در يك بافت نهاد معين شايسته پيگير است

، و ، نابرابر ، گرايشها موجود در مناسبات توليد، و گرايشها موجود در روابط توزيع، يا به طور خالصه بين پويايي جامعه شبكه ا  دار
  . حذف اجتماعي رابطه ا نظام مند وجود دارد

      به سو جهان قطبي

در . د فقر جهاني و به ويژه بينوايي به پديده ا جهاني تبديل شودرشد نابرابر در كشورها مختلف متفاوت است، به نظر مي رسد كه رش
واقع شتاب گرفتن توسعه نابرابر و شمول و حذف همزمان مردم در فرايند رشد، كه يكي از ويژگي ها سرمايه دار اطالعاتي است، به دو 

به طور كلي ويژگي پيشرفت سرمايه دار . جامدقطبي شدن جامعه و گسترس فقر و بدبختي در ميان شمار روزافزوني از مردم مي ان
، حذف و شمول اجتماعي در فرايند است كه در آمارها مقايسه ا  اطالعاتي جهاني در واقع همزماني توسعه و توسعه نيافتگي اقتصاد
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در درون كشورها، و  در سطح جهاني شاهد قطبي شدن توزيع ثروت، رشد متفاوت نابرابر درآمدها. به صورت خامي منعكس شده است
  .رشد چشمگير فقر و بينوايي در سراسر جهان هستيم

    

    سياه چاله ها سرمايه دار اطالعاتي : نتيجه

، قطب بند اجتماعي، فقر و  در اين فصل تالش شد مجموعه پيچيده پيوندها ميان ويژگيها سرمايه دار اطالعاتي و ظهور نابرابر
اطالعات گرايي مرز مشخصي بين مردم ) نقاط مختلف جهان از جمله آفريقا و امريكا جنوبي. ( را نشان دهمبينوايي در بيشتر نقاط جهان 

جهاني شدن به گونه ا گزينشي با شمول و حذف بخش هايي از اقتصادها و جوامع به . و مكانها ارزشمند و بي ارزش ترسيم مي كند
اين تجديد ساختار جدا . كه ويژگي ها اين نظام جديد و غالب است، به پيش مي روددرون يا بيرون شبكه ها اطالعات، ثروت و قدرت 

ن از فقر و نابرابر به حذف مردم و سرزمين هايي انجاميد كه از ديدگاه منافع مسلط در سرمايه دار اطالعاتي از دايره سرمايه دار بيرو
آن را سياه چاله ها سرمايه دار ) كاستلز( كل گير چيز انجاميد كه مناين فرايند گسترده و چندساحتي حذف اجتماعي به ش. مي افتد

همچنين تراكم اين سياه چاله ها باعث . اينها مناطقي از جامعه هستند كه در آن فرار از درد و رنج امكان پذير نيست. اطالعاتي مي نامم
چرا كه با ورود جوامع به اين سياه چاله ها، بازتوليد . يد مي كندگردآمدن قدرت ويرانگر مي شود كه از جهات مختلف جهان و بشر را تهد

كه در ادامه اين شرايط باعث به وجود آمدن . حذف اجتماعي و وارد شدن زخمها بر پيكر كساني كه پيش از اين حذف بودند، آغاز مي شود
، و قانون شكني مي شود كه همه اي نها راههايي است كه به شرايط خاصي از آوارگي مي اعتياد به مواد مخدر، بيمار رواني، بزهكار

تمام اين پديده ها يك ويژگي و ريشه مشترك . انجامد و احتمال از دست دادن حقوق مشروع اجتماعي برا هميشه را افزايش مي دهد
  .دارد؛ فقر

ارا فائق آمدن بر نيروها عصر اطالعات را فرو پاشيده است و ي) دنيا دولت ساالر(در پايان اين هزاره آنچه جهان دوم ناميده مي شود
و جهان چهارم از دل سياه چاله ها متعدد حذف اجتماعي در . جهان سوم نيز به عنوان هويتي معنادار ناپديد شده است. نداشته است

يه دار جهاني اطالعاتي در متن و زمينه تاريخي كنوني، ظهور جهان چهارم را نمي توان از ظهور سرما. سرتاسر جهان پديدار شده است
  .جدا كرد

    

۳  

  اقتصاد جنايي جهاني: پيوند منحط

اما جنايت جهاني، شبكه ساز سازمانها جنايي قدرتمند، و همدستان آنها، در فعاليتها مشترك در . عمر جنايت به قدمت نوع بشر است
جناياتي مانند قاچاق . كل جوامع ملي و بين اللملي مي گذاردجهان پديده ا جديد است كه تاثيرات شگرفي بر اقتصاد، امنيت و در نهايت 

، آدم ربايي، و ..... مواد مخدر، اسلحه، اعضا بدن انسان، مهاجرتها غيرقانوني، فحشا، قمار، جعل اسكناس، قاچاق و فروش اشيا هنر
ي، كه در عملكرد روزانه اين اقتصاد و سياست اقتصاد و سياست بسيار از كشورها را نمي توان بدون توجه به پويايي شبكه ها جناي

پيوند انعطاف پذير با اين فعاليتها جنايي در شبكه ها بين اللمللي ويژگي بنيادين اقتصاد نوين جهاني و پويايي . حضور دارند، درك كرد
  .سياسي عصر اطالعات را تشكيل مي دهد -اجتماعي
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     ي تبهكارانجهاني شدن سازماني جنايت، تعيين هويت فرهنگ

در دو دهه گذشته، سازمانها جنايي با بهره مند از جهاني شدن اقتصاد و تكنولوژيها جديد ارتباطي و حمل و نقل، به گونه ا فزاينده 
طقي راهبرد آنها استقرار كاركردها مديريتي و توليد در مناطق كم خطر يعني منا. عمليات خود را در فراسو مرزها مستقر نموده اند

  . است كه اين سازمانها در آن كنترل نسبي بر محيط نهاد برخوردارند

يكي از سرچشمه ها جنايت جهاني، سازمانهايي با ريشه ها ملي، منطقه ا و قومي هستند و بيشتر آنها تاريخي طوالني پشت سر خود 
معيارها افتخار، و مكانيسم همبستگي خاص خود را دارند كه با فرهنگ كشورها و مناطق خاص مرتبط است و هر يك ايدئولوژ ها، 

از جمله مافيا سيسيل ايتاليا، . اين سازمانها و شبكه ها در بسيار از كشورها وجود دارند و با نامها مختلف قابل شناسايي اند. دارند
زيك و تبهكاران سازمان يافته تركيه كه به جناياتي ياكوزا ژاپن، كارتلها مدلين و كالي در كلمبيا، كارتلها تامائوليپاس و تيخوانا در مك

، قاچاق مهاجران غيرقانوني، قاچاق زنان و كودكان، قاچاق اعضا بدن، تطهير پولها كثيف  از قبيل قاچاق اسلحه، قاچاق مواد هسته ا
      .مي پردازند... و

    

  تاثير تبهكاران جهاني بر اقتصاد، سياست و فرهنگ

در برخي موارد، اندازه سرمايه، اقتصادها كشورها . ثير مستقيم و شگرفي بر تعداد از اقتصادها ملي مي گذاردفعاليت تبهكاران تا
شبكه ها انعطاف پذير جنايي . تاثير فعاليتها جنايي بر نهادها و سياستها دولتي حتي بيش از اينهاست. كوچك را در خود فرو مي ريزد

  .سطحي از ريسك را متقبل مي شوند كه هيچ سازمان ديگر قادر به جذب آن نيست كه از كنترلها فرار مي كنند و

دولتها دموكراتيك در واكنش نوميدانه به قدرت فزاينده جنايت سازمان يافته، در دفاع از خويش به اقداماتي متوسل مي شوند كه 
يرون توسط گروهها سازمان يافته جنايي ناديده گرفته مي دولت هم نه تنها از ب. آزاديها دمكراتيك را محدود مي كند و خواهد كرد

  . شود، بلكه از درون نيز دچار فروپاشي مي شود

در فرهنگ جديد كه ايجاد با اين همه مهمترين تاثير فرهنگي شبكه ها جنايي بر كل جوامع گذشته از بيان هويت فرهنگي خودشان، 
اين امر چه بسا به فروپاشي . تبهكاران جسور و موفق، به سرمشق نسل جوان تبديل شده اند در بسيار از زمينه ها،. نهفته است مي كنند،

فرهنگي نظم اخالقي سنتي، و به رسميت شناختن تلويحي جامعه ا جديد اشاره دارد كه شاكله آن را هويت جمعي و رقابتي بي لگام كه 
  .جنايت جهاني جلوه متراكم آن است، تشكيل مي دهد

    

۴  

  )توسعه و بحران كشورها آسيايي حوزه اقيانوس آرام(شدن و دولت  جهاني

در نيم قرن گذشته، دولت توسعه گرا موتور فرايند شگفت انگيز رشد اقتصاد و نوساز تكنولوژيك كشورها آسيايي حوزه اقيانوس آرام 
معه مدني انجاميد كه در برابر دولت اقتدارگرا عرض اندام موفقيت دولت توسعه گرا در نوساز اقتصاد، در اكثر موارد به ظهور جا. بوده است

وقتي تغيير اجتماعي و دموكراسي راه خود را به درون نهادها سياسي گشود، قدرت مانور دولت توسعه گرا كاهش يافت، به . مي كرد
اگر اين وضعيت ادامه . تر مي شدنحو كه مديريت رقابت جهاني و همزمان تضمين رفاه شخصي حاكمان روز به روز برا دولت دشوار
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يابد دولت توسعه گرا به انتها مسير تاريخي خود رسيده است، و جريانها جهاني سرمايه و اطالعات ممكن است يكه تاز كنند، مگر 
ه اقتصادها خود اينكه نوع جديد از دولت، يعني دولت شبكه ا كه اتحاديه اروپا نمونه بالقوه آن است به نجات جوامعي بيايد كه برد

رابطه ميان جهاني شدن و دولت كه در كانون توسعه و بحران در كشورها آسيايي سواحل اقيانوس آرام قرار دارد مهمترين مساله . شده اند
       .سياسي در پايان اين هزاره است

    

۵  

  جهاني شدن، هويت و دولت شبكه ا: اتحاديه اروپا

ز همگرايي ديدگاهها مختلف و منافع متضاد دولتها ملي، و نقش آفرينان اقتصاد و اجتماعي اتحاديه اروپا در نيم قرن گذشته ا
هويت اروپايي همواره در برابر ديگران، . مفهوم اروپا كه بر هويت مشترك استوار است خود مفهومي سئوال برانگيز است. برخاسته است

  .تلف دارنديعني بربرهايي، شكل گرفته است كه انواع و ريشه ها مخ

    

  جهاني شدن و يكپارچگي اروپا

اين يكپارچگي دليلي بر اين مدعاست . يكپارچگي اروپا واكنشي در برابر فرايند جهاني شدن، و در عين حال پيشرفته ترين تجلي آن است
ه در آن نهادها ملي كه اقتصاد جهاني نظامي يكدست متشكل از شركتها و جريانها سرمايه نيست، بلكه ساختار منطقه ا است ك

  .قديمي و هويتها فرامليتي نوين، هنوز از نقش آفرينان اصلي سازماندهي رقابت تجار و كسب منفعت يا از ميان بردن منافع آنها هستند

وانند با بهره گير از جهاني هستند و مي ت" اين بازارها واقعا. مهمترين جنبه فرايند جهاني شدن به بازارها مالي و بازارها ارز ارتباط دارد
جهاني شدن بعد اصلي ديگر . جريانها الكترونيكي در زمان واقعي عمل كنند و كنترلها دولتي را پشت سر بگذارند يا بر آن فائق آيند

گي اروپا تا به طور كه تشديد يكپارچ. تكنولوژبي اطالعات كه ركن اصلي توانمند توليد اقتصادها و قدرت نظامي دولت است: نيز دارد
اكنون تكنولوژ اطالعات به گونه ا نامتقارن جهاني شده . حد پاسخ به احساس ضعف تكنولوژيك اروپا در برابر امريكا و ژاپن بود

  . در شبكه ها تكنولوژيك مسلط جذب شده است" است، و اهميت شركتها و بازارها اروپايي اين اطمينان را ايجاد مي كند كه اروپا عميقا

    

  هويت فرهنگي و اتحاديه اروپا

. گردباد جهاني شدن واكنشها دفاعي را در سرتاسر جهان آغاز كرده است كه اغلب پيرامون اصول هويت ملي و سرزميني سازمان مي يابد
سي مي انجامد، چون مي دهد و به نژادپرستي و بيگانه هرا       چندقوميتي و چندفرهنگي در حال رشد جوامع اروپايي اين ناامني را افزايش

بنابراين شهروندان اروپايي كه در دوران جهاني شدن . مردم در برابر دولت فرامليتي و تنوع فرهنگي بر هويت خويش تاكيد خواهند كرد
اقتصاد و اروپايي شدن سياست با زوال دموكراسي و مشاركت شهروند روبرو شده اند، به كشورها خود گام پس مي نهند و به نحو 

و اتحاديه اروپا تنها با جذب و . آنچه با يكپارچگي اروپا مالزم است، ملي گرايي است نه فدراليسم. زافزوني بر مليت خود تاكيد مي ورزندرو
  .كنترل ملي گرايي مي تواند به عنوان يك ساختار سياسي به حيات خود ادامه دهد
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ملتها جريان دارد و  - ياسي نيز در مرتبه ا پايين تر از سطح دولتجستجو هويت به عنوان پادزهر جهاني شدن اقتصاد و محروميت س
مدل آينده اروپا ممكن است از آميزه : همان طور كه اورستروم مولر مي نويسد. ديناميسم جديد به مناطق و شهرها اروپا بخشيده است
  . بين اللمللي شدن اقتصاد و تمركززدايي فرهنگ ساخته شود

    

  دولت شبكه ا : نهاد شدن اروپا

عنصر اصلي در استقرار تدريجي مشروعيت اتحاديه اروپا، بي آنكه ظرفيت سياست ساز آن را به خطر اندازد، توانايي نهادها آن برا 
شعبه ها انجام ) فرد(است كه از طريق گسترش عمد اصل اختيار تصميم گير) محلي يا منطقه ا( پيوند با سطوح مهمي از حكومت 

رد و به موجب آن، نهادها اتحاديه تنها مسئوليت تصميماتي را بر عهده مي گيرند كه سطوح پايين تر دولت، از جمله دولت ملي مي گي
عضو كه نمايندگان حكومتها محلي و منطقه ا كليه  ۲۲۲كميته مناطق، مجمعي مشورتي و دارا . توانايي انجام موثر آن را ندارند
اتحاديه اروپا به عنوان شبكه ا تشكيل شده است كه به جا . ند، دقيق ترين تجلي نهاد اين مساله استكشورها عضو اتحاديه هست

اين تحليل اتحاد اروپا را به يك قرون وسطا جديد و نهادينه شده نزديكتر . انتقال حاكميت به سطح باالتر شامل اشتراك حاكميت است
اين تواز اعتراض داشته باشند، اين تصوير به گونه ا قدرتمند شكل نوين دولت را كه در اگرچه ممكن است تاريخ نگاران به . مي داند

، اين دولتي است كه ويژگي آن اشتراك قدرت: نهادها اروپايي تجسم يافته است به تصوير مي كشد يعني ( دولت شبكه ا
ر طبق تعريف دارا نقاط اتصال است نه شبكه ب .در يك شبكه است) به عنوان آخرين راه، توانايي تحمل خشونت مشروع

در شبكه اروپايي . اين انتقال اتصال ممكن است اندازه ها مختلفي داشته و از طريق روابط نامتقارن در شبكه با يكديگر مرتبط باشد. مركز
برخودارند، بلكه با وجود اينكه  نه تنها حكومتها محلي هنوز از قدرت تصميم گير زياد. احتمال وجود نابرابر بين اعضا منتفي نيست

  . سلسه مراتب قدرت در ابعاد مختلف متفاوت است، قدرت دولتها ملي نيز دارا تفاوتها مهمي است

و . به نظر مي رسد دولت شبكه ا با حاكميت و اقتدار كه هندسه ا متغير دارد، پاسخ نظامها سياسي به چالشها جهاني شدن است
  .ويژگي عصر اطالعات است" يه اروپا شايد روشن ترين تجلي اين شكل نوظهور دولت باشد كه احتماالتا اين لحظه اتحاد

  جهانمان را شناختن: نتيجه

  پيدايش جهان نو

انقالب تكنولوژ : اين جهان بر اساس تقارن تاريخي سه فرايند مستقل پديدار شد. جهاني نو در اين پايان هزاره در حال شكل گير است
، و تجديد ساختار متعاقب آنها؛ و شكوفايي جنبشها اجتماعي فرهنگي، اطالع ات، بحرانها اقتصاد سرمايه دار و دولت ساالر

تعامل اين فرايندها و واكنشهايي كه به آن دامن زدند، يك . همچون آزاد خواهي، حقوق بشر، فمينيسم و طرفدار از محيط زيست
؛ يك اقتصاد نوين، يعني اقتصاد اطالعاتي جهاني؛ و يك فرهنگ مجاز واقعي را به عرصه  ساختار اجتماعي مسلط، يعني جامعه شبكه ا

. منطق نهفته در اين اقتصاد، اين جامعه و اين فرهنگ، زيربنا كنش و نهادها اجتماعي در سراسر جهاني به هم پيوسته است. وجود آورد
، تجديد ساختار اقتصاد و نقد فره نگ همگي به سمت بازتعريف تاريخي روابط توليد، قدرت و تجربه كه جوامع بر بنيان انقالب تكنولوژ

  . آنها ساخته شده اند، گرايش مي يابند
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