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معرفی مانوئل کاستلز
• مانوئل کستلز( ،۱۹۴۲بارسلونا) ،جامعهشناس اسپانیایی و نویسندهی سهگانهی مهم «عصر اطالعات» است .در بین نظریهپردازان علم ارتباطات،
مانوئل کاستلز یک نویسنده متمایز است .کاستلز حوزههای جامعهشناسی شهری ،مطالعات سازمانی ،مطالعات فضای مجازی ،جنبشهای
اجتماعی ،جامعه شناسی فرهنگ و اقتصاد سیاسی را در کنار هم مطالعه می کند تا یک تحلیل بین رشتهای از جهان پیچیده رسانهای شده امروز
به دست دهد.
• کاستلز در یک خانواده هوادار فرانکو متولد شد ولی در سن بیست سالگی به عنوان یک دانشجوی چپگرای تندرو ،از سوی حکومت دیکتاتوری
فرانکو تبعید شد .او به پاریس رفت و به دشواری در دانشکده نانت وابسته به دانشگاه پاریس ،به تحصیل پرداخته و مدرک دکتری خود را دریافت
کرد .جایی که او را مجذوب جریان انقالبی  ۱۹۶۸کرد و درسال  ۱۹۷۲متنی اثرگذار و مبتکرانه را تحت عنوان «یک پرسش شهری :رهیافتی
مارکسیستی» ،به رشته تحریر درآورد که به واسطه کسی که بعدها به عنوان یک مارکسیست ساختارگرا ،لوئی آلتوسر شهرت یافت ،شکل و قواره
گرفته بود.

آثار کاستلز
• مسئله شهر ()۱۹۷۲

• شهر و مردم ()۱۹۸۲
• شهر اطالعاتی ()۱۹۸۸
• سقوط کمونیسم شوروی :نگاهی از منظر جامعهٔ اطالعاتی ()۱۹۹۵

• سه گانهی عصر اطالعات (( )۱۹۹۷این کتاب توسط احمد علیقلیان،افشین خاکباز و حسن چاوشیان به فارسی ترجمه شده است).
• کهکشان اینترنت ()۲۰۰۱
• قدرت ارتباطات ()۲۰۰۹؛ این کتاب توسط حسین بصیریان جهرمی به فارسی ترجمه شده و با پیام مانوئل کاستلز در روز جهانی ارتباطات ( ۲۷اردیبهشت
 )۱۳۹۳در ایران رونمایی شده است.

• شبکه های خشم و امید :جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت (( )۲۰۱۲این کتاب را مجتبی قلی پور به فارسی ترجمه کرده و توسط نشر مرکز منتشر
شده است).

تعریف
• مانوئل کاستلز شبکه را مجموعه ای از نقاط اتصال یا گرههای به هم پیوسته تعریف می کند .به عبارتی شبکه ،مجموعهای از اتصاالت میان اجزاء
یک واحد است .این اجزای شبکه ها ،روابط درون و بین سطوح یا واحدهای واقعیت اجتماعی را سازمان می دهند .هر رویکرد شبکهای در قیاس
با واحدهایی که به هم متصل شده اند ،بر اهمیت روابط تأکید می کند.
• از نظر کاستلز ،شبکه ها ریخت اجتماعی جدید جوامع ما را تشکیل می دهند ،و گسترش منطق شبکه ای تغییرات چشمگیری در عملیات و نتایج
فرایندهای تولید ،تجربه ،قدرت و فرهنگ ایجاد می کند.
• پارادایم نوینِ تکنولوژی اطالعات ،بنیان مادی گسترش فراگیر آن را در سرتاسر ساختار اجتماعی فراهم می آورد.
• ویژگیِ جامعه ای که به این ترتیب می توان آن را به درستی جامعه ی شبکه ای نامید ،برتری ریخت اجتماعی برکنش اجتماعی است.
• کاستلز معتقد است شبکه ها ساختارهایی باز هستند که می توانند بدون هیچ محدودیتی گسترش یابند و نقاط شاخص جدیدی را در درون خود
پذیرا شوند تا زمانی که این نقاط ،توانایی ارتباط در شبکه را داشته باشند.
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ویژگیهای جامعهی تودهای
• جامعه ی توده ای یک صورت بندی اجتماعی با زیرساخت هایی از گروه ها ،سازمان ها و اجتماعات است که شیوه ی اصلی سازماندهی در تمام
سطوح را شکل می دهند .مؤلفه های اصلی این صورت بندی تمام انواع جمع های به نسبت بزرگ می باشد.
• جامعه توده ای با گسترش مقیاس مشخص می شود .شرکت ها ،حکومت ها و دیگر سازمان ها بزرگتر و بزرگتر می شوند و به بروکراسی ها
تبدیل می شوند .آن ها در سطح ملت ها و دنیا پراکنده می شوند تا یک شبکه ی جهانی از امپراتوری های قرن نوزدهمی و شرکت های
چندملیتی را پدید آورند.
• محدوده ی جامعه ی توده ای به صورت محلی باقی می ماند :سازمان هایی که مؤلفه های اصلی آن ها در پیوند با مکان های خاصی است و
ارتباطات همچنان محلی باقی می ماند .جامعه توده ای از تجمع و اتصال مکان های تقریباً همگنِ جدا و محلی به وجود می آید.
• مؤلفه ها و واحدهای جامعه ی توده ای با حضور فیزیکی اعضایش مشخص می شود .این به معنی حداکثر اتصال در درون و اتصال به نسبت
ضعیف با بیرون است.

ویژگیهای جامعهی شبکهای
• اقتصاد اطالعاتی :کهدرآنبهرهوریورقابتمیانشرکتهاوبنگاههایتجاری،مناطقحوزههایاقتصادیوکشورها،بیشازهر زمان
دیگریبهمعرفتودانش،اطالعات،تکنولوژیالزمبرایپردازشایناطالعات،ازجملهتکنولوژیمدیریتومدیریتتکنولوژی،متکیشده
است.
• فعالیتهای اقتصادی شبکهای :اینفعالیتهانوعتازهایازسازمانوتشکیالتاستکهمشخصهفعالیتاقتصادیجهانیبهشمار
میآید.اینشبکهیامتشکلاستازبخشهاییازشرکتهاوموسساتوبنگاههایمختلف ویاازرهگذرتقسیماتدرونیدریکبنگاهبزرگ
پدیدمیآید.
• تحول در نحوه انجام کار و ساختار اشتغال :روابطکاریدرگذشتهدرساختارهایگستردهصنعتییااداریمیانکارگرو کارفرمایا
رئیسومرئوسبرقراربوداکنونجایخودرابهروابطبهمراتبانعطافپذیرتردرمحدودههایباحجمکوچکترازحیثشمارافراد تحت
اشتغالدادهاست.

• ظهور قطبهای متقابل :فرایندجهانیشدنوشبکهایشدنفعالیتهایاقتصادیموجبقوتبخشیدنبهتالشهایفردی وتضعیف
نهادهایاجتماعینظیراتحادیههایکارگریویادولترفاهمیشود.

ویژگیهای جامعهی شبکهای

(ادامه)

• فرهنگ واقعیت مجازی:فرهنگعصراطالعاتدرچارچوبانتقالنمادهابهوسیلهواسطههایالکترونیکشکلمیگیرداینواسطههای
متنوعبامخاطبانگوناگونیسروکاردارندومجموعههاییغنیازحیث محتواینمادینودرقالبمتونالکترونیکدراختیارشانقرارمیدهند.
• سیاست بر بال رسانه :درفضایمسلطفرهنگمتکیبهواقعیتمجازی،بازیگرانسیاسیبهمنظوربقاوحضوردرصحنهوتاثیرگذاریبر
روندتحوالتناگزیرندازرسانههایحاملنمادهایالکترونیک،وبخصوصتلویزیونبهصورتتمامعیاربهرهبرداریمیکنند.

• زمان بی زمان و فضای جریانها :درجامعهشبکهایمفاهیمزمانومکانمعانیتازهایپیداکردهاندکهبامعانیسنتیآندرجوامع
قبلازمدرنویاحتیصنعتیتفاوتدارد.انتقالآنیاطالعات،دادههاوسرمایههاوامکانارتباطهمزمانافراددرنقاطمختلفعمالًفواصل
زمانیراازمیانبرداشتهاستونظمطبیعیدورانقدیمیاچارچوبهای مکانیکیجهانصنعتیرابهکلیدگرگونساختهاست.

ویژگیهای جوامع اطالعاتی
• حذفمشاغلکشاورزی.

• کاهشدائمیمشاغلتولیدیسنتی.
• افزایشخدماتتولیدیوخدماتاجتماعیبههمراهتاکیدبرخدماتتجاریدرگروهنخستوخدماتبهداشتیدرگروهدوم.
• تنوعروزافزونفعالیتهایخدماتیبهعنوانمنابعاشتغال.

• افزایشسریعمشاغلمدیریتی،تخصصیوفنی.
• تشکیلگروهیازکارگرانیقهسفیدکهازکارگرانبخشفروشودفتریتشکیلشدهاند.
• ثباتنسبیسهمقابلتوجهیازاشتغالدربخشخردهفروشی.

• افزایشهمزمانسطوحباالوپایینساختارشغلی.
• ارتقاینسبیساختارشغلیدرطولزمان،باسهمفزایندهیمشاغلیکهنیازمند مهارتهایبیشتروتحصیالتپیشرفته هستند.

ملیگرایی
• کاستلزمعتقداستعصرجهانیشدنعصرخیزشدوبارهملیگرایاناست.ومیگویداینواقعیترامیتواندرمبارزهبادولتهایملی
مستقرودربازسازیفراگیرهویتبرپایهملیتمشاهدهکردکههمواره دربرابریکاجنبیازآندفاعمیشود.بنابراینوقتی ازملیگرایی
معاصرصحبتمیکنیمبرچهارنکتهتحلیلیتاکیدمیکنیم:
• اول :ملیگراییمعاصرممکناستمعطوفبهبرساختنحاکمیتدولتمستقلملیباشدممکناستچنیننباشدوبنابراینملتهابهلحاظ
تاریخیوتحلیلیهستارهاییمستقلازدولتهستند.
• دوم :ملتهاودولتهایملی،محدودبهدولتملیمدرننیستند(.انقالبفرانسه)
• سوم :ملیگراییپدیدهاینیستکهضرورتامربوطبهنخبگانباشدودرواقع ملیگراییامروزغالباواکنشیاستعلیهنخبگانجهانی.
• چهارم :ازآنجاکهملیگراییمعاصربیشترواکنشیاستتاخودجوش،بیشتربهفرهنگیبودنگرایشداردتابهسیاسی بودن؛بنابراینبیشتر
متوجهدفاعازفرهنگیاستکهپیشاپیشنهادینهشدهنهمتوجهایجادیادفاعازیکدولت.

نهضتهای اجتماعی عليه نظم نوین جهانی
• کاستلزمیگویدازآنجاییکهفرایندهایسلطهجدیدیکهمردمدربرابرشانواکنشنشانمی دهنددرجریاناطالعاتتجسممییابد،بناسازی
خودمختاریبهناچاربااتکابرجریانهایمعکوساطالعاتصورتمیپذیرد.خدا،ملت،خانوادهاجتماعقوانینیبهدستمیدهندکهخدشه
ناپذیراستوبراساسآنمیتوانعلیهفرهنگمجازواقعیاقدامبهضد حملهکرد.
• سهنکتهروششناسیدربارهنهضتهایاجتماعیازدیدگاهکاستلز:

 .1نهضتهایاجتماعیرابایداززبانخودآنهاشناخت.یعنیماهیتنهضتهاهماناستکهخودشانمیگویند.
 .2نهضتهایاجتماعیممکناستبهلحاظاجتماعیمحافظهکار،انقالبی،یاهردوباشند.
 .3هدفاجتماعی -هدفاجتماعیبهدیدگاهوچشماندازنهضتازنوعنظماجتماعییاسازماناجتماعیاشارهمیکندکهمیخواهددرافق
تاریخیکنشجمعیخودبداننایلآید.

