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چکیده

قدرت ارتباطات ،ازجمله مهمترین آثار مانوئل کاستلز ،تالشی است بهمنظور تبیین روابط قدرت
در جامعه شبکهای و پاسخ به این پرسش که قدرت در کجای جامعه شبکهای قرار دارد .کاستلز
در این کتاب این فرضیه را مطرح میکند که قدرت در جامعه شبکهای در ارتباطات نهفته
است و کنترلکنندگان جریان ارتباطات -که او آنها را در دو گروه سوییچرها و برنامهنویسان
دستهبندی میکند  -صاحبان قدرت هستند .در این مقاله دیدگاههای کاستلز از سه منظر مورد
نقد جدی قرار گرفته است؛ نقدهایی که به نظر میرسد اعتبار و روایی مدل کاستلز از قدرت
ارتباطات و همچنین کارآمدی این مدل برای تبیین مسائل اجتماعی و سیاسی را به چالش
میکشند .محورهای اصلی نقد این مقاله عبارتند از«نقداصالت ارتباطات و بیتوجهی به فلسفه
اطالعات»« ،نقد ساختارگرایی شبکهای» و«نقد اصرار بر مفاهیم تکراری».
کلیدواژه

قدرت ارتباطات ،قدرت اطالعات ،جامعه شبکهای ،ساختارگرایی شبکهای ،شبکههای ارتباطی

مقدمه

جامعهشـناس اسـپانیایی ،مانوئـل کاسـتلز ،بـرای خواننـدگان ایرانـی اندیشـمندی
نامآشناسـت؛ نهتنهـا بـه دلیـل اعتبـار علمـی او میـان نظریهپـردازان ارتباطات یـا اینکه
آثـار وی نقـش مهمـی در تبییـن ویژگیهـای عصـر اطالعات و سـاختار متفـاوت جامعه
در عصـر اطالعـات داشـته اسـت ،بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه آثـار مهـم کاسـتلز در ایـران
شـانس ترجمـه یافتهانـد و او بـا حضـورش در ایـران توانسـته اسـت اندیشـههای خـود
را بـه گـوش طیـف وسـیعتری از مخاطبـان ایرانـی نیز برسـاند .اهمیـت آثار کاسـتلز در
ایـن اسـت کـه او در زمـره جامعهشناسـانی قـرار دارد کـه توانسـتهاند بـه مفهومسـازی
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تحـوالت جامعه مدرن ناشـی از گسـترش فنـاوری اطالعـات ،ازجمله موبایـل ،اینترنت و
شـبکههای ارتباطی جمعی ،بپردازد و روششناسـی مسـتقل و نسـبتاً جامعی ارائه کند؛
بهطوریکـه آثـارش همزمـان مبتنـی بـر الگوهـای تبیینـی قـوی و متکـی بـر دادههای
تجربـی اسـت و ماهیـت انتقـادی نیـز دارد .برخـی کاسـتلز را بزرگتریـن نظریهپـرداز
جهانـی و انحصـاری عصـر اطالعـات تاکنـون میداننـد کـه هیچکـس تاکنـون یـارای
مقابلـه بـا او را نداشـته اسـت (مـازار . )5 :2005 ،1کاسـتلز روشـی میانـه و مبتنـی بـر
آرای«گیدنـز» و «پوپـر» در پیـش گرفتـه اسـت و بـر پایان نظـم وسـتفالیایی دولت-ملت،
پایـان پدرسـاالری و شـکلگیری تقسـیم کار بینالمللـی تأکید دارد و لیبرالدموکراسـی
را روایت مشروعیتسـاز سیاسـی میداند (اسلامی .)202 :1393 ،آنچه آرای کاسـتلز را
مهـم کـرده و او را در مقـام مقایسـه با اندیشـمندانی چـون کنت ،ماکس وبـر وهابرماس
قـرار داده اسـت ،مفهومپـردازی جدید او با عنوان «جامعه شـبکهای» و تالشـی اسـت که
طـی سـالهای پـس از طـرح ایـن مفهوم صـورت میدهـد تا زوایـای مختلـف اجتماعی،
فرهنگـی و سیاسـی ایـن مفهـوم را توضیـح دهـد .کتـاب قدرتارتباطـات ،از ایـن زاویـه
قابـل توجـه اسـت که تالشـی جدی اسـت بـرای نشـاندادن اینکـه یکـی از بنیادیترین
عناصـر اجتمـاع ،یعنـی روابط قدرت ،در جامعه شـبکهای چگونه دسـتخوش تغییر شـده
اسـت و قـدرت جامعـه شـبکهای چـه سـاختی دارد .اهمیـت کتـاب در منظومـه فکـری
کاسـلتز ایـن اسـت کـه اگـر او بتوانـد تمایـز جـدی و بنیـادی روابـط قـدرت در جامعـه
شـبکهای را اثبـات کنـد و منابـع و فرآینـد ویـژه تولیـد قـدرت و بهکارگیـری متفـاوت
تکمیل مفهومسـازی
قـدرت در جامعـه شـبکهای را نشـان دهـد ،آنگاه قـدم بزرگـی در ّ
خـود از «جامعـه شـبکهای» برداشـته اسـت .بـه همین دلیل اسـت که او در پیـام خود به
مناسـبت رونمایـی از ترجمـه فارسـی کتـاب قـدرت ارتباطـات در ایـران میگویـد« :این
کتـاب مهمتریـن اثـر در مسـیر پژوهشـی من محسـوب میشـود»( .کاسـتلز1393 ،الف)
مقاله حاضر ضمن معرفی این اثر که بهتازگی به فارسی ترجمه شده است ،به برخی
زوایای نظری کتاب توجهی انتقادی دارد .بیشک نقد دقیق آثار اندیشمندی چون کاستلز
آسان نیست ،اما ضروری است .این ضرورت از آنجا نشئت میگیرد که مسئله سیاست
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اطالعات و توسعه اطالعاتی ،بخشی الینفک از برنامه توسعه ایران است و به این دلیل،
پرداختن به اندیشههای جدید و بهویژه تأمل انتقادی در آنها ،اجتنابناپذیر است .به این
منظور ،در ادامه ضمن معرفی مهمترین جنبههای نظری کتاب قدرت ارتباطات ،ایدههای
کاستلز در این کتابدر سه محور ،شامل «نقد ساختارگرایی شبکهای»« ،نقد تناقضات نظری
و تکرار مفاهیم» و «نقد بیتوجهی به فلسفه اطالعات» ،ارزیابی انتقادی میشود.
به سوی نظریه قدرت شبکهای

این کتاب بخشی از تالش نظری کاستلز برای تبیین ابعاد مختلف جامعه شبکهای
است .پرسش اصلی کتاب این است که قدرت در جامعه شبکهای در چه جایگاهی قرار
دارد(کاستلز)42:2009 ،
موضوع کتاب ،خارج از چارچوب نظری جامعه شبکهای  -که در سهگانههای عصر
اطالعات مطرح میشود -نیست .کاستلز در سهگانه عصراطالعات ،جامعه شبکهای را ،از
این منظر ،جامعهای جدید میداند(کاستلز )377:2000 ،که «روابط تولید»« ،روابط قدرت»
و «تجربه»بهگونهای روزافزون حول شبکه شکل میگیرد که نشانگر ریختشناسی جدیدی
از جامعه است(کاستلز .)500:2000 ،کاستلز در قدرت ارتباطات در ادامه همان رویکرد
پیشین ،در تالش است روابط قدرت در جامعه شبکهای را که پیشتر بهطور کلی از
تغییر آن سخن گفته بود ،به شیوه دقیقتری تبیین کند .او این پرسش را در پایان جلد
دوم سهگانه عصراطالعات و در انتهای بحث از هویت در جامعه شبکهای ( )1998نیز
مطرح کرده بود .او آن کتاب را با این پرسش به پایان برد که قدرت در ساختار اجتماعی
در کجا قرار دارد؟ و قدرت در این شرایط (جامعه شبکهای) چیست؟ قدرت ارتباطات
پس از گذشت بیش از ده سال ،پاسخی است به پرسشهایی که در جلد دوم سهگانه
عصراطالعات مطرح شده بودند.
بستر استداللی کاستلز بر مفهوم جامعه شبکهای استوار است .به تعبیر کاستلز
جامعه شبکهای جهانی ،جامعهای است که ساختارهای اجتماعی آن پیرامون شبکههای
فعالشده از طریق فناوریهای اطالعاتی ،ارتباطی و پردازششده دیجیتالی و مبتنی بر
حاکمیت شبکهها
میکروالکترونیک شکل گرفته است (کاستلز .)83 :1393 ،در این جامعه
ّ
بر فعالیتها و مردمی است که نسبت به شبکهها «بیرونی و خارجی» محسوب میشوند و
از این نظر شبکههای جهانی به زوال شبکههای محلی میانجامند (کاستلز.)86 :1393 ،
در جامعه شبکهای جهانی ،همه شئون انسانی نظیر ارزشها ،هویت ،الگوی تقسیم کار،
مفهوم زمان و مکان و همچنین قدرت ،به شبکهها وابسته شدهاند و اهداف ،ویژگیها،
ساختار و برنامههای شبکه است که به تعریف شئون انسانی میپردازد .در این جامعه،
ارزش را سلسلهمراتب برنامهریزیشده شبکه از طریق کنشگرانی که درون شبکه ایفای
نقش میکنند ،تعریف میکند .نیروی کار را نیز شبکههای جهانی تولید ،توزیع و منابع
در قالب دو گروه نیروی کار خودبرنامهریزیشده و نیروی کار عمومی تعریف میکنند.
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شبکهها تسلط فضای «مکانها» بر فضای «جریانها» را نوید میدهند و شکل فضایی از
جامعه ایجاد میشود؛ همچنین فرهنگ جامعه شبکهای به فرهنگ پروتکلهای ارتباطی
حاکمیت دولت-ملت دگرگون میشود؛دولت شبکهای ظهور میکند و
تغییر مییابد؛
ّ
سرانجام قدرت در جامعه شبکهای به دست کسانی میافتد که ظرفیتهای ارتباطی میان
شبکهها و گروههای درون شبکه را کنترل میکنند.
کاستلز بهخوبی آگاه است که برای اینکه بتواند از تغییر مفهوم قدرت ،منابع تولید
قدرت و فرآیندهای حیاتی قدرت سخن بگوید ،باید ابتدا تغییر در بستر و منابعی را که
قدرت از آن منبعث میشود نشان دهد .مفهوم جامعه شبکهای جهانی چنین نقشی را در
اندیشه کاستلز دارد .البته کاستلز از ابتدا کار را تا حدودی برای خود ساده میسازد و با
انتخاب برداشتی وبری از قدرت ،مفهوم قدرت را دارای جنبههای مهم ارتباطی میخواند.
او در تعریف قدرت مینویسد«:قدرت ظرفیتی رابطهای است که کنشگر اجتماعی را قادر
میسازد به گونهای ناهمسنگ و از راههایی که خواستهها ،منافع و ارزشهای کنشگران
صاحب قدرت را برآورده سازد بر تصمیمهای سایر بازیگران یا کنشگران اجتماعی تأثیر
بگذارد»( .کاستلز)53 :1393 ،
تعریف مورد نظر کاستلز از قدرت ،دو عنصر «ارتباطات» و «معنا» را در درون خود دارد
و بر همین اساس تالش کاستلز در همه کتاب این است که نشان دهد ظرفیت ارتباطی،
مهمترین عامل در اختیار کنشگران اجتماعی است که با آن میتوانند از طریق تغییر در
روند معناسازی ،تصمیمات دیگر کنشگران را تحت تأثیر قرار دهند .کسانی که کنترل
و مدیریت ظرفیت ارتباطی را در جامعه شبکهای جهانی در دست میگیرند ،بیشک
صاحبان قدرت در شبکهها هستند .دلیل این امر نیز از نظر کاستلز واضح است :شبکه
ساختاری ارتباطی است (کاستلز )75 :1393 ،میان گرههای متعدد در درون یک شبکه
یا میان چندین شبکه و این ساختا ِر ارتباطی ،در حقیقت شامل الگوهایی از تماس است.
پس در صورتی که بتوانید ارتباطات در شبکه را به دست بگیرید،الگوهای تماس را در
اختیار دارید و این یعنی تملک قدرت .به زبان ساده ،قدرت در شبکهها متعلق به کسانی
است که ارتباطات و الگوهای تماس میان گرههای شبکه را مدیریت و کنترل میکنند.
کاستلز چهار گروه از این صاحبان قدرت در شبکهها را معرفی میکند:
.1قدرت شبکهبندی 2که منتسب به قدرت کنشگران و سازمانهای درگیر در
شبکههایی است که هسته جامعه شبکهای جهانی را در فراسوی اجتماعها تشکیل دادهاند
(کاستلز .)117 :1393 ،این قدرت در اختیار برنامهریزان است و آنها تصمیم میگیرند
چه چیزی و چه کسی وارد شبکه شود.
4
 .2قدرت شبکه 3که کاستلز برای توضیح آن از مفهومسازی گِروال استفاده میکند.
قدرت شبکه ،معیارهای شبکه بر سایر اجزای آن ،و در اینجا ،بهطور مشخص ،پروتکلهای
ارتباطی برای پذیرفتهشدن در شبکه هستند که قوانین جذب یا برخورداری را تعیین
میکنند( .کاستلز )119 :1393 .به زبان ساده کسی که بخواهد در شبکهای فعال شود،
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باید استانداردهای ارتباطی و مدیریتی آن را تبعیت کند و این قدرت شبکه است.
 .3قدرت شبکهای که تسلط برخی گرهها بر برخی گرههای دیگر در درون شبکه
است .این قدرتی مدیریتی و قدرت تصمیمگیری سردبیرانی است که در سازمان فعالیت
میکنند یا مالکیت شبکه را در اختیار دارند(.دیجیک)83:2010،
 -4قدرت شبکهسازی عبارت است از توانایی برنامهریزی یا راهاندازی یک شبکه توسط
مالکان یا کنترلکنندگان که میتواند دولت ،بنگاههای تجاری یا غولهای چندرسانهای
باشد .این مهمترین نوع قدرت است که کاستلز به آن توجه دارد .کاستلز دو گروه
برنامهریزان و سوییچرها را مهمترین دارندگان قدرت شبکهسازی میداند .برنامهریزان
توانایی ساخت شبکه و برنامهریزی مجدد شبکهها را دارند تا امکان تحقق اهداف شبکهها
فراهم آید و سوییچرها توانایی اتصال و امکان همکاری مشترک میان چند شبکه را ایجاد
میکنند.
برنامهریزان و سوییچرها دارندگان قدرت اصلی در جامعه شبکهای کاستلز هستند.
او مینویسد (کاستلز« :)127 :1393 ،برنامهریزان و سوییچرها کنشگران و شبکههایی از
کنشگران هستند که به لحاظ جایگاهی که در ساخت اجتماعی و نگهداری قدرت شبکهای
دارند شکل برتری از قدرت را در جامعه شبکهای در اختیار دارند» .این دو گروه از چنان
قدرتی برخوردارند که دیگران را وادار میسازند خودشان را با اهداف سازگار با شبکههای
آنها تطبیق دهند .کاستلز برای توضیح مکانیزم عمل این گروههای اصلی قدرت به سراغ
تبیین ساختار ارتباطات در جامعه شبکهای میرود و سپس با استناد به طیف وسیعی از
مطالعات تجربی و مثالهایی فراوان تالش میکند مدل نظری خود را با واقعیات اجتماعی
تطبیق دهد .برداشت کاستلز از ارتباطات برای فهم چرایی قدرتمندبودن برنامهریزان
و سوییچرها بسیار کلیدی است .او ارتباطات را به معنی به اشتراک گذاشتن معانی از
مجرای تبادل اطالعات میداند (کاستلز )143:1393 ،و سپس سه گونه اصلی ارتباطات
را به این ترتیب معرفی میکند :ارتباطات جمعی ،ارتباطات میانفردی و نوع جدیدی که
وی ارتباط جمعی خودانگیز مینامد .به اعتقاد کاستلز اگرچه فناوری اطالعات ،ارتباطات
جمعی نظیر تلویزیون ،روزنامه و رادیو را متحول ساخته و حتی الگویی جدید از ارتباطات
میانفردی را به کمک بستر اینترنت فراهم آورده است ،اما نقطه اوج تأثیر فناوری اطالعات
را باید ایجاد ارتباطات جمعی خودانگیز دانست .ارتباط جمعی خودانگیز در بستر اینترنت
به وقوع میپیوندد و به موجب آن فرد خود به تولید پیام و ارسال گسترده آن مبادرت
میکند و بهاین سبب شکلی جدید از ارتباطات ظهور میکند که بین ارتباط جمعی و
ارتباط میانفردی قرار دارد .این شکل از ارتباطات در بستر فناوریهای جدیدی نظیر
 ،web.2فعالیتهایی همچون وبالگنویسی و شبکههای اجتماعی امکان ظهور یافته است.
سپس کاستلز استدالل میکند که تجمیع عمودی و افقی میان گونههای برشمردهشده
از ارتباطات رخ داده است؛ بهاین معنی که غولهای بزرگ رسانهای که صاحبان اصلی
ارتباطات جمعی در دهههای  90 ،80 ،70بودهاند ،به سوی همکاری تنگاتنگ در قالب
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مدل رقابت-همکاری با شرکتهایی که ارتباطات میانفردی و ارتباطات جمعی خودانگیز
را کنترل میکنند،گام برداشتهاند .به این ترتیب معادلها در پانویس بیاید .غولهای
چندرسانهای فراملی نظیر نیوز کورپرشین ،5انبیسی6؛ ویا کام ،7بیبیسی ،8برتلزمان،9
تایم وارنر 10ووالت دیزنی 11تشکیل شدهاند که کنترل و مالکیت بخش عمده پلتفرمهای
ارتباطی را در اختیار دارند .کاستلز تالش دارد نشان دهد که هفت قدرت برتر چندرسانهای
دنیا از طریق شبکه متراکم مشارکتی و با سرمایهگذاری مشارکتی ،اعضای هیئتمدیرهای
مشترک و مدیران کارآمدی بههمپیوستهاند و مرزبندیهای میان شرکتهای اینترنتی
ورسانهای مخابراتی تقریباً محو شده است.
کاستلز مینویسد (کاستلز« :)193 :1393 ،شرکتهایی که هسته شبکههای
رسانهای جهانی را شکل میدهند خطمشی تمرکز مالکیت ،مشارکت درونسازمانی،
تنوع بسترهای توزیع و پلتفرم ،سفارشیسازی مبتنی بر نیاز مخاطب و اقتصاد همافزایی
را دنبال میکنند؛ بهطوریکه سرنوشت صنایع رسانهای ملی ردهدوم بهطور عمده تابعی
از توان اتصال آنها به این شبکههای رسانهای جهانی است .البته کاستلز در این میان
تأثیرگذاری رسانههای محلی را بهطور کامل نفی نمیکند و مسائل مربوط به هویت را نیز
مهم میداند؛ چنانچه از بالیوود ،نالیوود و الجزیره بهعنوان نمونههای تولید محتوا ،خارج
از تحولهای رسانهای،یاد میکند .وی این شبکههای قدرتمند رسانهای را در یک تعامل
و همکاری تنگاتنگ با شبکههای مالی ،فناوری و سیاسی میداند.
اکنون در این ساختار استداللی است که میتوان اهمیت برنامهریزان و سوییچرها را
درک کرد .برنامهریزان و سوییچرها کسانی هستند که الگوهای همکاری و مشارکت میان
گرههای مختلف در درون شبکه رسانهای را تنظیم و از سوی دیگر ،امکان تعامل شبکه
رسانهای را با سایر شبکههای مالی ،سیاسی و فناوری فراهم میکنند .روابط قدرتی که
در قالب قدرتهای شبکهای توسط کاستلز طرح میشود به این نتیجه میانجامد که وی
دارندگان اصلی قدرت ارتباطات را مالکان و کنترلکنندگان شبکههای رسانهای میداند.
به این ترتیب افرادی چون روپرت مرداک ،سیلویو برلوسکونی ،لری پیچ و سرگئی برین در
رأس هرم قدرت مینشینند .بهزعم کاستلز این افراد آگاهاند که چگونه با برقراری ارتباط
میان شبکههای رسانهای و دیگر شبکههای قدرت ،سوییچ و موازنه برقرار کنند .در این
میان اگرچه دولتها مهم هستند ،اما فقط یکی از شبکههای قدرت را شکل میدهند و
دیگر بهتنهایی و بدون مشارکت با سایر شبکههای قدرت قادر به اعمال قدرت نیستند؛ به
همین دلیل نیاز به شبکهبندی خود با دیگر دولتها و صاحبان قدرت دارند.
مانوئل کاستلز از فصل سوم به بعد تالش میکند مکانیزم عمل ارتباطات در انتقال
معنی و تصویرسازی ذهنی را توضیح دهد و برای این منظور به سراغ استفاده از یافتههای
پژوهشهای عصبشناسی ،بهویژه نظریات آنتونیو ،داماسیو 12میرود .وی با تأکید بر نقش
هیجان در شناخت سیاسی و ایجاد چارچوبهای ذهنی میگوید که قدرتسازی،حاصل
دستکاری تصاویر ذهنی مخاطبان ،چارچوبهای ذهنی و درنتیجه ساخت معنا است.
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کاستلز مینویسد (کاستلز« :)389 :1393،روابط قدرت تا حد زیادی وابسته به ساخت
معانی از طریق انگاره /تصویرسازی است» .به اعتقاد کاستلز سیاست اطالعاتی به طراحی
این تصاویر و ارسال پیامهای الزم برای ساخت تصاویر طراحیشده مبادرت میورزد و
به همین دلیل همه کنشگران و پیامها برای رسیدن به اهدافشان باید خود را از مجرای
رسانه عبور دهند و قواعد تعامل با رسانه را رعایت کنند .رویکرد کاستلز ،در ادامه ،گرایش
فراوانی به سوی روانشناسی و زیستشناسی پیدا میکند و با بررسی نقش توأمان
احساس و عقل در شکلگیری معنا ،به سراغ تحلیل کمپینهای انتخاباتی آمریکا میرود
که بهزعم وی نمونه خوبی برای مطالعه نقش ارتباطات در ایجاد تغییرات هدفمند در
احساس و معنا محسوب میشوند .وی به این منظور ،سیاست رسانهای دولت بوش در
جنگ  2003عراق را بررسی میکند و نشان میدهد که چگونه دولت بوش از طریق بازی
با اطالعات غلط توانست احساسات مردم آمریکا ،بهویژه «حس ترس مردم از مرگ» ،را
مدیریت و ثابت کند که حمله به عراق حس ترس از مرگ در آمریکا را کاهش میدهد.
در ادامه ،کاستلز برنامهریزی و بازبرنامهریزی شبکههای ارتباطی را بهصورت موردی
بررسی میکند .در این مرحله ،مبارزه انتخاباتی باراک اوباما ،جنبشهای زیستمحیطی
و جنبشهای ضدجهانیشدن مواردی هستند که بررسی میشوند و احتمال توانمندشدن
این جنبشها برای تغییر جهان مورد بررسی قرار میگیرد .وی به ظرفیت همگراشدن
ارتباطات جمعی خودانگیز و جنبشهای اجتماعی اشاره میکند و مینویسد (کاستلز،
« :)738 :1393با اتکا به قدرت ارتباطات این امکان فراهم میشود که شبکهها شکل مردم
و مردم شکل شبکهای بیابند ...از طریق شبکههای ارتباطی جمعی خودانگیز میتوان در
مقیاسی کالن به مردم دسترسی پیدا کرد و رسانههای جریان اصلی دیگر نمیتوانند
جهان پرهم همه کانالهای ارتباطی چندگانه را در اطراف خود نادیده بگیرند و مجبور
میشوند دامنه پیامهای خود را گسترش دهند» .این نگاه کاستلز (1393پ) در کتاب
شبکههای خشم وامید به تطبیق نظریه قدرت ارتباطات با جنبشهای اجتماعی اخیر
ازجمله بهار عربی انجامیده است.
ادعـای اصلی کاسـتلز در کتاب قدرت ارتباطـات دو جنبه اصلی دارد(دیجیک؛.)2010
اول ایـن کـه شـبکههای ارتباطـی در قدرتگیـری هـر شـبکهای ازجملـه شـبکههای
مالـی ،فرهنگـی ،صنعتـی ،سیاسـی و علمی نقـش محوری دارنـد و شـبکههای ارتباطی،
شـبکههای بنیادیـن قدرتآفرینـی در جامعـه هسـتند .دوم ایـن کـه برنامهریـزان درون
یـک شـبکه و سـوییچرهایی کـه میـان شـبکههای مختلـف تـوان سـوییچکردن دارنـد،
اصلیتریـن صاحبـان قـدرت هسـتند .کاسـتلز حتی روند ضدقـدرت در جامعه شـبکهای
را منبعـث از برنامهریـزی مجـدد شـبکهها حـول منافع و ارزشهـای جایگزین ،بـا ایجاد
وقفـه در رونـد راهگزینـی مسـلط در عیـن سـوییچکردن شـبکههای مقاومـت و تغییـر
اجتماعـی ،میدانـد (کاسـتلز .)766 :1393 ،به ایـن ترتیب او ،به تعبیـر خودش ،مالکیت
ابـراز ارتباطـات را جایگزیـن مالکیـت ابـزار تولید کرده اسـت تا بتوانـد خصوصیت قدرت
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را در جامعـه شـبکهای توضیـح دهد.
در مجمـوع شـاید یکـی از مهمتریـن نقـاط قـوت کتـاب ،اسـتفاده فـراوان از مثالها
و تجربیـات واقعـی اسـت که سـبب شـده اسـت تبیینهـا به جنبـه نظری محدود نشـود
و رفـت و برگشـت مداومـی میـان نظر و عمـل رخ دهد (مانـچ2012 ،؛ فوکـس.)2009 ،
ایـن کتـاب ،همچنیـن پرسـشهای مهمـی را در ذهـن خواننده ایجـاد میکنـد ،ازجمله
پرسـش دربـاره معتبربـودن بـه کار بـردن واژگان علـوم کامپیوتـر بـرای تحلیـل جامعـه
و تفسـیر نحـوه توزیـع قـدرت میـان شـرکتهای چندملیتـی رسـانهای و شـنوندگان
خلاق ،نقـش جنبشهـا در جهانیشـدن دموکراسـی در جوامع معاصر و مسـئله نسـبت
اطالعاتگرایـی و قـدرت ارتباطـات.
فلسفه اطالعات و ساختارگرایی شبکهای :پاشنه آشیل کاستلز

بدون شک کتاب قدرت ارتباطات تالشی درخشان و ارزشمند برای تحلیل تأثیرات ژرف
فناوری اطالعات در مناسبات قدرت در جامعه مدرن است .البته دیدگاههای کاستلز،
اگرچه میتواند تا حدودی تغییرات رخداده در الگوی تولید و بهکارگیری قدرت را توضیح
دهد ،اما درعینحال از کاستیها و ضعفهای مهمی رنج میبرد.

نقد اصالت ارتباطات و بیتوجهی به فلسفه اطالعات

گرایـش کاسـتلز بـه جامعهشناسـی ارتباطات سـبب شـده اسـت وی بـا محور قـراردادن
ارتباطـات در تحلیـل خـود تقریباً بهطـور کامل مفهوم اطالعات را به فراموشـی بسـپارد.
او بیتوجهـی آشـکاری نسـبت به فلسـفه اطالعـات دارد و بـا اعطای اصالت بـه ارتباطات
(بـا بهرهگیـری از مـدل نورونـی) ،زمینـه یکـی از مهمتریـن انتقـادات علیـه چارچـوب
تحلیلـیاش را بنـا مینهـد .شـاید بایـد ابتـدا بـه ایـن پرسـش پاسـخ گفـت کـه جهـان
دسـتگاهی ارتباطـی اسـت یـا دسـتگاهی اطالعاتـی وآیـا جامعـه را میتـوان بـر مبنـای
مدلهـای ارتباطـی بیـن نورونهـا تحلیـل کرد؟
احتمـاالً از نـگاه کاسـتلز جهـان دسـتگاهی ارتباطـی اسـت و ایـن را میتـوان از
نسـبتی کـه او میـان ارتباطـات و اطالعـات در تعریـف خـود از ارتباطـات بیـان میکند،
یافـت .کاسـتلز مینویسـد (کاسـتلز1393،ب « :)143:ارتباطـات بـه معنـی بـه اشـتراک
گذاشـتن معانـی از مجـرای تبـادل اطالعات اسـت» .وی به نقـل از شـیلر 13میپذیرد که
معنـا تنهـا در بافـت یـا زمینۀ روابـط اجتماعی کـه اطالعـات در آن به جریـان میافتد و
ارتبـاط رخ میدهـد ،قابـل فهـم اسـت .طبق این دیدگاه ،سـاخت معنابیشـتر وابسـته به
فعالیـت ارتباطی اسـت تا فعالیت پردازشـی .در اینجاسـت که کاسـتلز بـه رویکردی رایج
ً
(مثلا افالطون)دسـت مییـازد و آن اسـتفاده از تمثیـل
در میـان بسـیاری از فیلسـوفان
«بـدن» بـرای توضیـح رفتارهـای اجتماعی اسـت.این رویکـرد گرچه ممکن اسـت تاحدی
روشـنگر باشـد ،امـا صرفـاً یـک تمثیـل اسـت و نمیتـوان از آن بـرای توجیـه یـا تبیین
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یـک مسـئله علمـی اسـتفاده کـرد .کاسـتلز در توضیـح فعالیـت مغـز نیز به سـیناپسها
یـا همـان مکانیزمهـای ارتباطـی موجـود میـان نورونهـا توجـه میکنـد و مینویسـد
(کاسـتلز« )299 :1393 ،مهمتریـن پروتکلهـای ارتباطـی ،اسـتعارهها هسـتند .مغـز مـا
در قالـب اسـتعاره میاندیشـد .»...بنابرایـن او حتـی مکانیـزم اندیشـیدن در مغـز را نیـز
مکانیزمـی ارتباطـی میپنـدارد و بـه ایـن ترتیـب بهطـور کامـل چشـم خـود را برایـن
واقعیـت میبنـدد کـه ارتباطـات نورونی بهطـور ماهوی با نـوع ارتباطات انسـانی متفاوت
هسـتند .آنچـه در میان سـیناپسها ر ّد و بدل میشـود مفاهیم ،استعارههایامعانینیسـت؛
بلکـه صرفـاً سـیگنالهای الکتروشـیمیایی اسـت کـه مجموعـاً تولیـد معانـی میکننـد.
بنابرایـن او هیـچ اشـارهای نمیکنـد کـه دادههـای مبادلهشـونده در جامعه،خـود چگونه
تولیـد شـدهاند .بـرای فهـم ارتباطـات انسـانی ،بهرهگرفتـن از مـدل نورونـی نوعـی
سادهسـازی ایـن روابـط اسـت؛ چراکه عامـل ارتبـاط در جامعـه ،خودبهنوعی پردازشـگر
ایـن اطالعـات اسـت؛ درحالـی کـه نورونهـا اینگونـه نیسـتند .ضمـن اینکـه بـر خالف
مغـز ،در جامعـه مفاهیـم و اسـتعارهها ً
قبلا تولید و سـپس منتقل میشـوند؛ درحالی که
فعالیـت سیسـتم عصبـی تولید اطالعات اسـت .به این ترتیب مقایسـه و تعمیـم الگوهای
ارتباطـی در مغـز بـه جامعه صحیح نیسـت و به ایـن میانجامد که جامعـه را نیز همچون
مغـز یـک دسـتگاه ارتباطی تصـور کنیم؛درصورتیکه جامعه دسـتگاهی اطالعاتی اسـت؛
زیـرا انسـانها هریـک بـه مثابـه پردازشـگرهای اطالعاتـی هسـتند (هنرپـور )2014 ،به
ایـن ترتیـب دادههـا و اطالعاتـی که در قالـب مکانیزم ارتبـاط اجتماعی جریـان یافتهاند،
پیشـتر در یـک دسـتگاه پردازشـی (یعنـی سـطح فـردی) پـردازش شـدهاند؛ درحالیکه
نورونهـای مغـز صرفـاً دسـتگاههایی پردازشـی هسـتند و درنتیجـه ،ایـن دو قابلیـت
مقایسـه بـا ،یـا تعمیـم بـه ،یکدیگـر را ندارنـد.از سـوی دیگـر در نگاهـی کلگـرا ،ذهـن
انسـان یک «دسـتگاه پردازشـی اطالعاتی» شـناخته میشـود که فرآیند شـناخت در آن
رخ میدهـد و محتویـات یـک حالـت شـناختی را تولیـد میکنـد .مغـز نیز در ایـن میان
الگوهـای فیزیکـی شـناخت را کنترل میکنـد .در این رویکـرد ،اطالعات کـه همان معنا
است،محصوالین«فعالیت»شـناختی است.
ایـن نکتـه مـا را بـه مبحـث کلیـدی بعـدی هدایـت میکنـد ،دال بـر اینکـه جهان،
طبـق نظریـات متأخـر فیزیـک ،یک دسـتگاه اطالعاتـی عظیم اسـت .تصـور اینکه ذهن
از اطالعات مسـتقل اسـت و اطالعات همچون یک ورودی وارد دسـتگاه پردازشـی ذهن
میشـود ،در فیزیـک کوانتـوم مورد قبول نیسـت و در آنجـا تمایز میـان اطالعات و ذهن
نقـض میشـود؛زیرا ذهـن خـود متشـکل و ساختهشـده از اطالعات اسـت و جهـان واقع
بیـرون ،در حقیقـت نوعـی دسـتگاه اطالعاتـی اسـت (دیوسـاالر )52 :1393 ،و نـه یـک
دسـتگاه ارتباطی.
کاسـتلز خـود بـه ایـن نکته آگاه اسـت کـه شـبکههای ارتباطـی تولیدکننـده پیام یا
اطالعـات نیسـتند .اوهمچنیـن میپذیـرد که قدرت شـکلدهی بـه ذهن،از طریـق معنا،
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وابسـته بـه جریـان اطالعات اسـت؛ اما مینویسـد (کاسـتلز1393،ب«:)745 :شـبکههای
ارتباطـات چندرسـانهای بـه اتفاق هم بـه پیامهایی کـه منتقل میکنند قدرت شـبکهای
اعمـال میکننـد؛ چراکـه پیامهـا بایـد سـازگار بـا پروتکلهـای مشـترک ارتباطـات
باشـند» .بهایـن ترتیـب کاسـتلز ارتباطـات را شـکلدهنده رونـد تولیـد اطالعـات معرفی
میکنـد و مدعی اسـت کـه تولید اطالعات در بسـتر سـاختارهای ارتباطی و متناسـب با
ایـن سـاختارها صـورت میگیـرد و مالـکان ایـن شـبکههای ارتباطـی را کنترلکنندگان
قـدرت و درنتیجـه ،کنترلکننـدگان بسـتر تولید اطالعـات معرفی میکنـد .درصورتیکه
اگـر کانـون تحلیـل ،اطالعـات و تولیدکننـدگان اطالعـات قـرار گیـرد ،که از شـبکههای
ارتباطـی صرفـاً بـرای انتقـال اطالعات تولیدشـده خود اسـتفاده میکننـد ،آنگاه مفهوم
«قـدرت ارتباطـات» را باید با مفهوم «قـدرت اطالعات» جایگزین کرد؛زیـرا صاحبان اصلی
قـدرت ،همـان تولیدکنندگان اطالعات و هسـتههای پردازشـگر اطالعات هسـتند .قدرت
اطالعـات تأکیدی اسـت بر اهمیتیافتن کسـانی کـه اطالعات و معنا را پـردازش و تولید
میکننـد و نـه کسـانی کـه جریان اطالعـات را ایجـاد میکنند یـا برقرار میسـازند؛ زیرا
سـاختارهای ارتباطـی در بهتریـن حالـت تـوان تأثیرگـذاری بر تولیـد اطالعـات را دارند
و اطالعـات ً
قبلا در هسـتههای پردازشـگر تولید شـده اسـت .اتفاقـاً دلیـل اهمیتیافتن
تولیدکننـدگان اطالعـات ،بـه سـاختار کنونی شـبکههای ارتباطـی بازمیگردد .سـاختار
گستردهشـده شـبکههای ارتباطـی ،روزبـهروز در حـال کاسـتن از اهمیـت متخصصـان
فنـی و کنترلکننـدگان زیرسـاخت ارتباطی اسـت (دیوسـاالر.)257 :1393 ،
درصورتیکـه زاویـه تحلیـل را از «ارتباطـات» بـه «اطالعـات» تغییـر دهیـم ،آنگاه
اهمیـت ارتباطـات جمعـی خودانگیـز  -که کاسـتلز به آن اشـاره میکند  -در این اسـت
کـه موجـب تقویـت قـدرت و جایـگاه تولیدکننـدگان محتـوا و اطالعـات شـده و آنها را
توانمنـد کـرده اسـت تـا بتواننـد فـارغ از کنتـرل سـوییچرها و برنامهنویسـان ،اطالعاتی
را کـه خـود تولیـد میکننـد بـه شـکل مـورد عالقهشـان بـه مخاطبان مـورد نظـر خود
برسـانند .کاسـلتز بـا وجـود اینکه بـه بررسـی ارتباطات جمعـی خودانگیز میپـردازد ،اما
گسـترش آن را بـه معنـای اهمیتیافتـن زیرسـاخت شـبکه ارتباطـات تلقـی میکنـد؛
درصورتیکـه نتیجـه واقعـی گسـترش ارتباطـات جمعـی خودانگیـز ،برجستهشـدن
جایـگاه تولیدکننـدگان مسـتقل اطالعـات و درنتیجـه ،قدرتیافتـن اطالعـات اسـت که
از خدمـت ارتباطـات بهـره میگیـرد ،نـه آنکه تحـت سـلطه ارتباطات محدود شـود .در
حقیقـت آنچـه تغییـر کـرده اسـت ،رونـد و شـیوه تولیـد اطالعات اسـت .بنابرایـن نقطه
عطـف اصلـی در حـوزه اطالعـات و بهویـژه در مرحلـه تولیـد اطالعـات به وقوع پیوسـته
اسـت و شـبکههای ارتباطـات تسـهیلگر وقـوع ایـن نقطهعطـف بودهانـد .از ایـن زاویـه
شـاید بتـوان گفـت کـه قـدرت ارتباطـات ،نـگاه بـه دنیـای مـدرن امـروز بر اسـاس فهم
دهـۀ هفتـاد و هشـتاد میلادی از ارتباطـات اسـت .بـه بیـان دیگـر ،کاسـتلز نیمـه اول
قـرن بیسـت و یکـم را بـا الگـوی ذهنـی دهـۀ هشـتاد میلادی تحلیـل میکنـد کـه در

قدرت ارتباطات یا قدرت اطالعات

آن هنـوز سـاختار متمرکـز ارتباطـات حـرف اول را مـیزد و درنتیجـه ارتباطـات قدرتی
مسـلط بـر تولیدکننـدگان اطالعـات بـود؛ زیرا انحصـار ارتباطـات بهصورت جـدی وجود
داشـت و میتوانسـت از ایـن طریـق رونـد تولید اطالعـات را کنتـرل کنـد .در مقابل ،در
دنیـای کنونـی ،بسـتر گسـترشیافته اینترنـت ،بـه کاهش انحصـار ارتباطـات انجامیده و
بـا ارتقـای سـطح دسترسـی ،تولیدکنندگان اطالعات را برجسـته سـاخته اسـت و به این
ترتیـب ظهـور «قـدرت اطالعـات» را نویـد داده اسـت .کاسـتلز بهسـادگی چشـم خود را
بـر رونـد صعـودی «اهمیتیافتـن تولیدکنندگان مسـتقل اطالعـات» میبندد و بـا اصرار
بـر اهمیت بیشـتر شـبکههای انتقال اطالعـات در ازای عوامـل تولید اطالعـات ،پایههای
اسـتداللی خـود را سسـت میکنـد .دلیـل ایـن خطـای تحلیلـی بـزرگ را بایـد در فهـم
کاسـتلز از جهـان بهعنـوان یـک دسـتگاه ارتباطـی و تعمیـم الگوهـای مغـزی به سـطح
جامعـه دانسـت کـه موجـب بیتوجهی وی بـه یافتهها و تأملات جدید در حوزه فلسـفه
اطالعات شـده اسـت.
نقد ساختارگرایی شبکهای

بحـث از سـاختارگرا بـودن یـا نبـودن کاسـتلز بـه نظـر مهـم اسـت؛ تـا آنجا که کاسـتلز
در جملات آغازیـن و هنـگام معرفـی خـود در انجمـن جامعهشناسـی ایـران میگویـد
(کاسـتلز« :)1385 ،هنـگام شـروع کار خـود در پاریس ،بیشـتر از گرایش جامعهشناسـی
مارکسـی و همچنیـن از آلـن تـورن تأثیـر میپذیرفتـم؛ امـا در ادامـه ،ایـن گرایشهـا را
کنـار گذاشـته و بـر یـک پرسـمان (پروبلماتیـک) متمرکـز شـدهام» .بـه تعبیـر خودش،
کاسـتلز بـا انتخـاب یـک پرسـمان ،تلاش کـرد بهظاهـر خـود را از بنـد گرایشهـای
مرسـوم خـارج سـازد و حتـی در فصـل سـوم کتـاب خوانـش کاسـتلز از شـهر و نظریـه
اجتماعـی 14بـا اتخـاذ موضعـی وبری ،آشـکارا تلاش کـرد خـود را از بند سـاختارگرایی
رهـا کنـد .بـا ایـن وجـود منتقدانش ایـن تغییـر رویکـرد در آرای کاسـتلز را نپذیرفتهاند
و در توصیـف حـال او مینویسـند(بیرن« :)2012 ،درحقیقـت کاسـتلز بـه نظـر هیـچگاه
نتوانسـت گرایشهایـی را کـه در طـول دوران آکادمیـک خـود کسـب کـرده ،رهـا کند.
بـه ایـن معنـا او همچنـان از دوران تحصیلش در فرانسـه ،سـاختارگرایی سیسـتمی را به
یادگار نگاه داشـته اسـت و از دوران مطالعاتش در آمریکا در سـنت علوم سیاسـی ،عالقه
و بـاور بـه قـدرت نخبـگان را حفظ کرده اسـت» .با وجـود اینکه این توصیف ،هفت سـال
پیـش از نـگارش کتـاب قـدرت ارتباطـات صـورت گرفته اسـت ،امـا تعلق جدی کاسـتلز
بـه سـاختارگرایی سیسـتمی و قـدرت نخبـگان در کتاب اخیـر بهوضوح دیده میشـود تا
همیـن دو وجـه را بـه یکـی از مهمتریـن جنبههـای نقـد کتـاب مبدل سـازد.
سـاختارگرایی شـبکهای کاسـتلز را  -که البته با ساختارگرایی کالسـیک تفاوتهایی
دارد  -میتـوان در قالـب دوگانـهی عاملیت/سـاختار بـه نحـو بهتـری فهمیـد .کاسـتلز
«هویـت» را در سـاختار شـبکه مـورد توجـه قـرار میدهـد ،جوامـع محلـی را دارای
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تأثیرگـذاری بـر شـبکه مسـلط رسـانهای میدانـد و بـا طـرح مفهـوم «ارتباطـات جمعی
خودانگیـز» و تحلیـل جنبشهـای اجتماعـی در کتـاب شـبکههای خشـم و امیـد سـعی
میکنـد نقـش عاملیـت را  -کـه تعامـل فـرد ،گروههـا و بازیگـران اجتماعـی اسـت  -در
نسـبت بـا شـبکه برجسـته سـازد .بـا ایـن وجـود ،بنایـی کـه کاسـتلز باعنـوان «شـبکه
ارتباطـات» ترسـیم میکنـد ،یک ابرسـاختار هوشـمند و مداخلهگر در سـاخت معناسـت
کـه بیـش از آنکـه تحـت تأثیـر عاملیتهـا قـرار گرفتـه باشـد ،بر آنها مسـلط اسـت و
حتـی تـوان خودپیکربنـدی مجـدد را دارد .توجه بیشـتر به «فهم کاسـتلز از شـبکه»برای
روشـن شـدن موضـوع اهمیت مضاعفـی دارد .او در مصاحبـهای با روزنامه هلنـدی ان.ار.
سـیهاندلزبلدا 15میگویـد« :مـا بـه کمـک شـبکه ،ماشـینی سـاختهایم کـه دینامیـک
اسـت ،مملـو از فرصتهاسـت ولـی تحـت کنتـرل کسـی نیسـت»( .دیجیـک.)2001 ،
کتـاب قـدرت ارتباطاتدرواقـع بخـش پایانـی ایـن جمله را اصلاح میکند و میکوشـد
نشـان دهـد کـه ایـن ماشـین دینامیـک یـا شـبکه تحـت کنتـرل گروهـی از نخبـگان
قـرار دارد کـه بـه «سـوییچرها»و «برنامهنویسـان» معروفنـد .ایـن تعبیـر از شـبکه ،یادآور
سـاختارگرایی آلتوسـری اسـت و ایـن پرسـش را بـه ذهن متبـادر میکند کـه آیا قدرت
ارتباطـات ،قرائتـی بهروزشـده از سـاختارگرایی آلتوسـری نیسـت؟
رویکـرد کاسـتلز بـه قـدرت در شـبکه ،اگرچـه رویکـردی غیرمتمرکـز اسـت ،ولـی
سـاختار تارعنکبوتـی را ترسـیم میکنـد کـه برنامهریـزی عـدهای صاحب قـدرت در آن
بـه نـام برنامهنویـس و سـوییچر ،کنـش دیگـران را تنظیـم میکنـد .ویژگـی این شـبکه
تارعنکبوتـی ،پایهریـزی آن بـر مبنـای برنامهریـزی ،نیـت و هـدف در مرحلـه طراحـی و
معمـاری شـبکه اسـت .درحقیقـت معمارانـی آگاه ایـن شـبکه را طراحـی و برنامهریـزی
کردهانـد کـه تغییـر جریـان قـدرت درون شـبکه نیـز منـوط بـه مقاومـت بـا آنهاسـت.
بنابرایـن حتـی ضدقـدرت نیـز قـادر نیسـت از سـاختار شـبکه خـارج شـود و مقاومـت
در برابـر قـدرت شـبکه نیـز در درون شـبکه رخ میدهـد .بـه اعتقـاد کاسـتلز مقاومـت
در برابـر قـدرت برنامهریزیشـده در شـبکهها ،از سـوی و بـه وسـیله شـبکههای بدیـل
محقـق میگـردد( .کاسـتلز1393 ،ب .)130 :شـبکه در ایـن تفسـیر ،سـاختاری فراگیـر
اسـت کـه امـکان فـرار از چنگالش نیسـت و خواننده را به یـاد کتاب  1984جـرج اورول
میانـدازد کـه فـرار از شـبکه کنتـرل سیسـتم اجتماعـی را غیرممکـن میدانسـت .بـا
اندکـی اغـراق ،جبرگرایـی و تعیینکنندگـی سـاختارها و تقلیـل کنشـگر بـه یک سـری
عامـل بیتفـاوت کـه شـالوده سـاختارگرایی اسـت (تنهایـی )1388 :بـه ویژگـی اصلـی
شـبکه و قـدرت ارتباطـات مبـدل میشـود .اوج سـاختارگرایی جبرگرایانـه کاسـتلز در
جایـی خـود را نشـانمیدهد کـه او در تقسـیمات قـدرت در جامعه شـبکهای ،کل قدرت
را در اختیـار زیرسـاخت شـبکهو کنترلکننـدگان آن میپنـدارد .حتـی در چهارگونـه
قـدرت شـبکهای کـه نـام میبـرد ،هیچ اثـری از عاملیـت یا امـکان تولید قدرت ناشـی از
کنـش متقابـل بازیگـران اجتماعی دیده نمیشـود«:قدرت شـبکهبندی»« ،قدرت شـبکه»،
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«قـدرت شـبکهای»و «قـدرت شبکهسـازی» در اختیـار عده معـدودی ازنخبـگان قدرتمند
در درون سـاختاری اسـت که او «شـبکه» مینامد و این عده کسـانی هسـتند که جریان
اطالعـات را کنتـرل و مدیریـت میکننـد .کاسـتلز اصـرار دارد بـه هر قیمتی نشـان دهد
کـه غـول شـبکه ،منبـع جدید قـدرت اسـت؛حتی اگر ایـن اصرار بـه نوعـی جبرگرایی و
سـاختارگرایی خشـک منجر شـود.برخی این وضعیت را در اندیشـه کاسـتلز «جبرگرایی
تکنولوژیـک» نامگـذاری کردهانـد ( .)Webster,1995;Dijk,2001اگرچـه جبرگرایـی
تکنولوژیـک ،انتقـادی بـود کـه اولینبـار در نقد کتاب سـهگانه عصر اطالعاتمطرح شـد،
امـا سـاختارگرایی شـبکهای در کتاب قـدرت ارتباطات با وضوح بیشـتری اسـتمرار یافته
اسـت و مفـروض نگرفتـن قـدرت در خارج از سـاختار شـبکه و حتی طـرح فرضیه تولید
ضدقـدرت در سـاختار شـبکه ،بهکارگیـری ایـن واژه را بیـش از پیـش معتبـر میسـازد.
در اینجـا مهمتریـن نقـد کتـاب قـدرت ارتباطـات بهواسـطه گرایـش کاسـتلز بـه
سـاختارگرایی شـبکهای یـا سـاختارگرایی تکنولوژیکی شـکل میگیرد .محـور اصلی این
نقـد ،آن اسـت کـه اساسـاً کاسـتلز نقـش عاملیـت و کنشـگران اجتماعـی را در فرآینـد
تولیـد قـدرت و ضدقـدرت چگونـه میبینـد .کاسـتلز بـه ایـن نکتـه اشـاره میکنـد کـه
ارتباطـات جمعـی خودانگیـز ،گونـهای از شـبکههایی ارتباطی افقی هسـتند کـه در کنار
شـبکههای ارتباطـی عمـودی (ارتباطات جمعی کالسـیک) بـه انتقال اخبـار میپردازند.
در نـگاه اول بـه نظـر میرسـد کاسـتلز بـا برجسـتهکردن ارتباطـات جمعـی خودانگیـز
سـعی دارد اهمیـت کنشـگران مسـتقل را در فرآینـدی ارتباطـی برجسـته سـازد .امـا او
بـا وجـود اینکـه سـطحی از تأثیرگـذاری محتـوای محلـی بر غولهـای چندرسـانهایی را
میپذیـرد و تصریـح میکنـد کـه ارتباطـات جمعـی خودانگیـز باعـث تولیـد غیرمتمرکز
محتـوا شـدهاند ،ولـی در جمعبنـدی ،ایـن نـوع ارتباطـات را تاکتیکـی تفسـیر میکند و
قـدرت را همچنـان در شـبکه زیرسـاخت ارتباطـات و بهویـژه نخبـگان کنترلکننـده آن
میبینـد .بـه بیـان دیگـر ،کاسـتلز تأثیـر عمیقـی را کـه مـردم ،بهعنـوان تولیدکنندگان
مسـتقل اطالعـات ،قادرند بر شـبکهها و نخبـگان کنترلکننـده آنها وارد سـازند،نادیده
میگیـرد و کنـش متقابـل مـردم در مقابـل سـاختار شـبکه را دارای قـدرت چندانـی
نمیدانـد .بـه تعبیـر او ضدقدرت،کـه عبـارت اسـت از تلاش آگاهانـه برای تغییـر روابط
قـدرت ،از طریـق شـبکههای بازبرنامهنویسـی پیرامـون منافـع و ارزشهـای بدیـل ،یـا
مختلکـردن سـوییچهای مسـلط ،همزمـان با سـوییچینگ شـبکههای مقاومـت و تغییر
اجتماعـی اجـرا میشـود (کاسـتلز1393 ،پ .)16 :ایـن محدودکـردن تولیـد ضدقـدرت
ً
عملا بازتأکیدی
در یـک سـاختار شـبکهای بـه اصلاح جدید بـا گـروه نخبگانی جدیـد،
بـر رویکرد سـاختارگرایانه شـبکهای کاسـتلز و کاسـتن از تـوان عاملیتهای مسـتقل در
ایـن سـاختار اسـت .اگرچه کاسـتلز بـه دنبال آن اسـت که خـود را از سـاختارگرایی دور
کنـد و بـا توجـه بیشـتر بـه نقش عاملیـت و کنـش متقابل (ناظـری ،)1393،خـود را به
جامعهشناسـان متأخـری همچـون گیدنـز نزدیـک کنـد ،امـا بـه نظـر میرسـد در ایـن
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تلاش چنـدان موفـق نیسـت؛ زیـرا او سـاختار درهمتنیـده روابـط میان گرههـای درون
شـبکه را از پردازشهـای درون گـره مهمتـر میبینـد و به ایـن ترتیب سـاختاری فراگیر
بـا ریختشناسـی «شـبکه» میآفرینـد کـه همهچیـز درون آن معنـا مییابـد .او قـدرت
را هـم در ایـن سـاختار جدید،منحصـر و محـدود و به گروهـی از نخبگان درونشـبکهای
اعطـا میکنـد تـا همچنـان دوگانـه سـاختار/نخبه را در نظریـهاش رعایـت کرده باشـد.
نقد اصرار بر مفاهیم تکراری
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کاسـتلز همـواره اصـرار دارد بهعنـوان یـک پژوهشـگر میانرشـتهای شـناخته شـود
(کاسـتلز9002،؛ بیرن2002 ،؛ دیجیک )2010،اما گمان میرود این مسـئله دردسرهایی
را نیـز بـرای او بـه همراه داشـته باشـد .ازجملـه اینکه کاسـتلز به کمک مدل شـبکههای
خـود در مقاطـع مختلـف کتـاب ،وارد حوزههـای دیگـری همچـون سیاسـت یـا مسـائل
اسـتراتژیک میشـود و تصـور میکند توانسـته اسـت به کمـک الگوی تحلیلـیاش حرف
جدیـدی را در ایـن رشـتهها مطـرح کنـد؛ درصورتیکـه تحلیـل او به کمک مـدل قدرت
شـبکهای در بسـیاری از مثالهایی که از سیاسـت یا مسـائل اسـتراتژیک میزند ،اساسـاً
حـرف جدیـدی نیسـت .بـرای تشـریح دقیقتـر موضوع ،ذکـر چند مثـال خالـی از فایده
نیسـت.کتاب شـاید بـرای بسـیاری از خواننـدگان بـا گرایش اقتصـاد سیاسـی ،ارتباطات
سیاسـی و جنـگ روانی جذابیت چندانی نداشـته باشـد و این پرسـش را بـه ذهن متبادر
کنـد که اساسـاً کاسـتلز قصد دارد چـه حرف جدیـدی بزند؟ بخش مهمـی از موضوعاتی
که کاسـتلز سـعی کرده اسـت به کمک الگوی قدرت در جوامع شـبکهای،تحلیلی جدید
از آنهـا ارائـه کنـد ،بـرای مخاطبـان گرایشهای تخصصـی نکته جدیدی نیسـتند و این
بـه آن معنـی اسـت که تحلیـل پدیدههای اجتماعی بـه کمک الگوی قدرت شـبکهای در
بسـیاری مـوارد نکته تحلیلـی متمایزی ارائه نمیکنـد و صرفاًبه تکرار مفاهیم رشـتههای
دیگر میانجامد .ازجمله تحلیل کاسـتلز از سـلطه ناشـی از رسـانههای بزرگ ،پیشـتر در
مطالعـات شـایلر ،16ماسـکو،17هاملنیک ،18مـک کسـنی 19و اسـمیت  20مطـرح شـده بود.
همچنیـن مسـئله مکانیـزم دسـتکاری افـکار عمومـی و ایجـاد اجمـاع ً
قبلا در مطالعات
کـورت ،21گلـوی النـگ ،22گلسـر ،23سـالمون ،24هرمـان 25و چامسـکی 26دیـده میشـود
یـا تحلیلـش از تکنیکهـای بازاریابـی در فعالیتهـای انتخاباتـی ،سـابقاً در بررسـیهای
ادلمان27و تامسـون28مطرح شـده است.
کاسـتلز در توضیـح جامعـه شـبکهای ،به شـکلی ظریـف ،نتایج عرصههـای مطالعاتی
دیگـر را بـه نتیجهگیریهـای ذهنی خـود متصل میسـازد؛ ولی زیـادهرویاش در تصاحب
یافتههـای علمـی دیگرمتـون تخصصـی در مواقعی رنـگ و بوی افـراط میگیـرد .بهعنوان
مثـال ،او بهسـادگی نقـش دولـت در جهانیشـدن رابـا نقـش دولـت در جامعـه شـبک های
یکسـان میانـگارد و نتایـج تحـول در سـاختار دولت به واسـطه جهانیشـدن را بـه الگوی
جامعـه شـبکهای خـود نسـبت میدهـد؛ بـه شـکلی کـه حتـی پیمانهـای مشـترکی
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نظیـر ناتـو و اتحادیـه اروپـا را نیـز بـه جامعـه شـبکهای مرتبـط میکنـد .در واقـع فرآیند
بی 
نالمللیسـازی کـه مصـادف اسـت بـا تقویت رژیـم بینالمللـی ،در ادبیات کاسـتلز برای
توضیـح تغییـرات جامعه شـبکهای به کار میرود کـه این روش ،قدرت اسـتداللی و تبیین
تغییـرات دولـت در جامعه شـبکهای را ضعیف کرده اسـت .از این زاویه ،اسـتدالل کاسـتلز
در شـکلگیری دولـت شـبکهای محکـم نیسـت؛ زیـرا تغییراتـی کـه او نام میبـرد به هیچ
وجـه تغییراتـی در بنیانهـای دولت  -ملت نیسـتند؛ بلکـه تغییر رویههای رفتـاری حاکم
بـر رژیمهـای بینالمللـی بـه حسـاب میآیند کـه در نظریـات کرسـنر و دیگـران بهخوبی
تبییـن شـدهاند .حتـی آنچـه کاسـتلز دربـاره ضـد قـدرت در جامعـه شـبکهای میگویـد
نیـز جنبههـای نظـری جدیـد نـدارد .بـه نظـر میرسـد کاسـتلز میکوشـد به هـر ترتیب
فرآیندهـای قـدرت در جامعه شـبکهایاش را متمایز سـازد.
تحلیل کاسـتلز از تأثیر قدرت ارتباطات نیز مسـیر مشـابهی از سادهسـازی مسـئله را
میپیمایـد .تأکیـد افراطـی کاسـتلز بر نقش قـدرت ارتباطات در شـکلدهی به سیاسـت
موجـب شـده اسـت خواننده ،سیاسـت را صرفـاً مناقشـهای در درون بازیهای رسـانهای
بیابـد و سیاسـت بـرای او چیـزی نباشـد جز منازعه سـمبلهای حاکـم بر رسـانه .کاوادا
در توضیـح ایـن خطـای کاسـتلز معتقد اسـت که توجـه اصلی کاسـتلز بر محتـوای پیام
رسـانهای اسـت و کمتـر بـه این نکتـه توجه میکنـد که چگونـه فعالیتهـای ارتباطی بر
فرآیندهای سـازماندهنده و سـاختار عمل سیاسـی تأثیر میگذارند(کاوادا؛.)200:2009
بـه ایـن ترتیب،تأثیـر قـدرت ارتباطـات بـه اثرگـذاری تاکتیکـی محـدود میشـود کـه
الگوهـای کنـش سیاسـی تـا حدود زیـادی از آن مسـتقلاند و ارتباطات به مثابـه ابزار در
اختیـار کنـش سیاسـی قرار میگیـرد .طرح ایـن موضوع اساسـاً مطلب جدیدی نیسـت.
همچنیـن تلاش کاسـتلز با اسـتناد بـه مطالعـات علوم شـناختی و دانش مغـز برای
نشـاندادن اینکـه چگونـه ارتباطـات در سـاخت تصاویـر ذهنی بـه کار مـیرود و چگونه
باورهـا و احساسـات در سـاخت تصمیمات سیاسـی مؤثرند ،به هیچ وجـه مطلب جدیدی
نیسـت .درحالیکـه کاسـتلز تلاش زیـادی دارد کـه انتقـال تصاویـر ذهنی طراحیشـده
توسـط دولتهـا و انتقـال آن بـه مخاطب برای تأثیرگذاری سیاسـی مطلـوب را موضوعی
جدیـد نشـان دهـد (مانـچ؛  ،)2102:281واقعیت این اسـت که اسـتفاده ابزاری سیاسـت
از اطالعـات و ارتباطـات بـا هـدف باورسـازی و انتقـال تصاویـر و احساسـات از قبـل
طراحیشـده ،در تئوریهـای مختلـف کنتـرل واکنشـی (دیوسـاالر )1385 ،و جنـگ
روانـی در دهههـای  70و  80میلادی بهطـور مفصـل مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت .از
ایـن زاویـه نیـز تحلیل شـبکهای کاسـتلز یافتـه جدیـدی را نشـان نمیدهد.
پیچیدگیهای ترجمه آثار میانرشتهای

ترجمـه آثـار میانرشـتهای به سـبب گسـتره واژگان متفاوتی که نویسـنده از رشـتههای
تخصصـی مختلـف برمیگزینـد ،پیچیدهتـر از متون معمول اسـت .ضمن اینکـه معنا نیز
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معمـوالً در چنیـن متونـی از رشـتههای مختلـف بـه عاریت گرفتـه شدهاسـت و این کار
مترجمـی را کـه در یـک عرصه معین فعالیت داشـته اسـت دشـوار میسـازد .کاسـتلز را
نیـز بایـد نویسـندهای میانرشـتهای دانسـت که اساسـاً نوشـتههایش به جامعه شناسـی
یـا ارتباطـات محـدود نمیشـوند .او از بخـش زیـادی از نظریـات و گزارههـای روابـط
بینالملـل ،علـوم سیاسـی ،فلسـفه ،علـوم شـناختی ،مطالعـات شـهری و حتـی مسـائل
اسـتراتژیک بهـره میگیـرد و به همین دلیـل دامنـهای از معانی و واژگان ایـن گرایشها
در آثـار وی دیـده میشـود .ایـن ویژگـی ،ترجمـه چنیـن اثری را بـرای مترجمـی که به
یکـی از ایـن حوزههـای تخصصـی تعلـق دارد دشـوار و ترجمـه را پرخطـا میکنـد؛ زیرا
بدیهـی اسـت کـه مترجـم بـه معانـی و واژگان دیگـر گرایشهایی کـه نویسـنده از آنها
سـود بـرده اسـت تسـلط کافی نـدارد .به نظر میرسـد ایـن بزرگتریـن محدودیت پیش
روی مترجـم کتـاب قـدرت ارتباطات بوده اسـت.
شـاید یکـی از بهتریـن راهکارها بـرای مواجهه با ایـن محدودیت ،اسـتفاده مترجم از
تیـم قوی ویراسـتاران تخصصی از گرایشهای دیگری اسـت که نویسـنده بـه آنها توجه
داشـته اسـت؛ ولـی خروجـی نهایـی ترجمـه ،ایـن گمانـه را تقویـت میکند کـه مترجم
از چنیـن گـروه ویراسـتاریای بهـره نبـرده اسـت .این محدودیت سـبب شـده اسـت که
ترجمـه بخشهـای اولیـه کتـاب ،بهویـژه فصلهـای اول تا سـوم ،در انتقـال معنا ضعیف
باشـد؛ بهطـوری کـه نگارنـده ایـن مطلـب مجبور بـود بـه دفعات ،بهویـژه در فصـل اول،
بـرای فهـم منظور نویسـنده به سـراغ متن انگلیسـی بـرود .نمونههای متعـددی ،ازجمله
پاراگـراف دوم در صفحـه  ،95انتهـای پاراگـراف اول در صفحـه  ،110یـا خـط سـوم از
صفحـۀ  91چنیـن وضعیتـی دارند .در اینجـا بهطور دقیقتربـه یکـی از مواردمیپردازیم.
در صفحـه  85میخوانیـم« :مـن فرضیـهای را مطرح میکنـم که درآن این تقسـیمبندی
از جوامـع حـد واسـط جـذب (دربرگیـری و حـذف) ،معنایـی فراتـر از تأخر زمانـی مورد
نیـاز پیـدا کنـد کـه بـه واسـطه تلفیـق تدریجـی اشـکال اجتماعـی پیشـین بـا منطـق
جدیـد حاکـم محقـق شـود» .درصورتیکـه ترجمه صحیح ایـن عبارت چنین اسـت« :من
فرضیـهای را مطـرح کـردم که در آن تقسـیم جوامع بـه دو تکه برخـوردار و غیربرخوردار
صرفـاً محصـول تأخـر زمانـی در تلفیـق تدریجـی الگوهـای اجتماعـی پیشـین بـا منطق
مسـلط حاکم نیسـت».
بیشـک گسـتردگی مفاهیم موجـود در متن و حجم بـاالی آن ،ترجمه کتاب قدرت
ارتباطـات را دشـوار میسـازد؛ امابـه نظر میرسـد ترجمه کتـاب چند ایراد اساسـی دارد
کـه سـبب شـده اسـت از جذابیت متـن بکاهـد و حتی در بسـیاری مـوارد مفهـوم مورد
نظـر نویسـنده بـه خواننـده انتقـال نیابـد .مهمتریـن ایـرادات عبارتانـد از :الـف) عـدم
تسـلط مترجـم بـه مفاهیـم میانرشـتهای موجود در کتاب؛ ب) سـرعت بـاالی ترجمه یا
شـتاب در ترجمـه .از آنجـا کـه ظاهـرا ً مترجـم در فصلهـای پایانـی تسـلط بیشـتری بر
متـن یافتـه اسـت،ترجمه در این فصلهـا روانتر میشـود؛ پ) واژهگزینیهای نادرسـت،
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بهویـژه در مفاهیـم مـد نظـر کاسـتلز در رشـتههایی جـز ارتباطـات و جامعهشناسـی.
بهعنـوان مثـال واژه « »Uneven Globalizationبـه «جهانیشـدن ناهمـوار» ترجمه شـده
اسـت؛ درحالیکـه ترجمـه صحیـح آن« ،جهانیشـدن نامتوازن» اسـت؛ج) رسـوخ شـیوه
نـگارش انگلیسـی به متن فارسـی ،بهویـژه در نحـوه بهکارگیری افعـال و ترتیب جمالت،
کـه تأکیـدی اسـت بـر ضـرورت ویراسـتاری ادبـی دقیقترکتـاب؛ د) ترجمهنشـدن
پیوسـتهای کتـاب کـه به سـبب آمار و اطالعات ارزشـمندی کـه در اختیـار خوانندگان
تخصصـی و پژوهشـگران مرتبـط قـرار میدهـد ،از ارزش باالیـی برخـوردار اسـت؛
کمـی موجـود
بهطوریکـه بخـش زیـادی از ادعاهـای کاسـتلزبه اسـتناد آمـار و شـواهد ّ
در پیوسـتها مطـرح شـده اسـت .ترجمهنشـدن پیوسـتهاکارکرد پژوهشـی کتـاب را
تحتالشـعاع قـرار داده اسـت.
جمع بندی :آیا قدرت ارتباطات وجود دارد؟

کتـاب قـدرت ارتباطـات از ایـن زاویـه تحسـینبرانگیز اسـت کـه بهخوبـی قـادر اسـت
رویکردهـای نظـری را بـا طیـف وسـیعی از مثالهـای عینـی و شـواهد تجربـی تلفیـق
تکمیـل بخشهـای مهمـی از نظریـه جامعـه شـبکهای
کنـد و درعینحـال بـه تبییـن و ّ
کاسـتلز بینجامـد .امـا کتـاب از نظـر جمعبنـدی و نتیجهگیـری نهایـی پـس از نـگارش
یـک متـن طوالنـی دچاریـک آسـیب جـدی اسـت .عجیـب اسـت کـه کاسـتلز پـس از
حـدود هشـتصد صفحـه ،در پایـان اذعـان میکنـد کـه تـازه فرضیـهای را مطـرح کـرده
اسـت .حتـی کاسـتلز در بیـان فرضیـه خـود نیـز آنچنـان مـردد اسـت کـه شـک دارد
ارتباطـات را در فرضیـه اصلی وارد سـازد .او مینویسـد (کاسـتلز1393 ،ب« :)765 :قصد
نـدارم کنشـگران اجتماعـی معینـی را بهعنـوان صاحبـان قـدرت معرفی کنـم .در عوض
فرضیـهای پیشـنهاد میدهـم کـه در همـه مـوارد ایـن صاحبـان قـدرت شـبکههایی از
کنشـگران هسـتند کـه در حوزههـای نفـوذ مختـص بـه خـود از طریـق شـبکههایی
کـه حـول فعالیتشـان میسـازند قـدرت را اعمـال میکننـد .شـخصاً معتقـد بـه فرضیـه
محوریـت شـبکههای ارتباطـی در اجـرای فرآینـد قدرتآفرینـی در هـر شـبکه هسـتم».
عجیـب آنکـه کاسـتلز در همه کتاب کوشـیده اسـت صاحبان شـبکههای چندرسـانهای
یـا سـوییچرها و نیـز برنامهنویسـان را دارندگان قدرت در جامعه شـبکهای امـروز معرفی
کنـد.او نـوع قدرتـی را کـه اینان در اختیـار دارند «قـدرت ارتباطات» نامیده اسـت .اما در
انتهـای کتـاب ناگهـان از موضوع خود عقب مینشـیند و با خضوعی که اساسـاً متناسـب
شـهامت یک پژوهش گسـترده علمی نیسـت ،ابهامی اساسـی را در سـاختار نظری خود
وارد میسـازد.
واقعیـت ایـن اسـت کـه مطالعـه قـدرت ارتباطاتخواننـده را بـه ایـن جمعبنـدی
نمیرسـاند کـه قـدرت ارتباطـات وجـود دارد .شـاید کاسـتلز را بایـد از ایـن زاویـه
شکسـتخورده دانسـت؛ زیرانمیتوانـد خواننـدهاش را بـه وجـود چنین قدرتـی و بهویژه
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برتـری قـدرت ارتباطـات بـر دیگـر گونههای قدرت قانع سـازد .بـه اعتقـاد نگارنده تالش
کاسـتلز بـرای ارائـه تبیینـی جدیـد از روابـط قـدرت در جوامـع مـدرن موفق نیسـت .با
وجـود تمامـی مثالهایـی کـه کاسـتلز از دنیای واقعـی میآورد تـا بتواند وقایع سیاسـی
و اجتماعـی را بـا مـدل قـدرت ارتباطـات توضیـح دهـد ،واقعیـت ایـن اسـت کـه نتیجه
تحلیلهـای کاسـتلز بـا اسـتفاده از مدلش ،حـرف جدیدی در بـر ندارد و بـه ورطۀ تکرار
تحلیلهـای دیگـران میافتـد.از سـوی دیگر ،ابرسـاختاری که کاسـتلز آن را «شـبکه» نام
مینهـد ،کنـش بازیگـران سیاسـی و اجتماعـی مسـتقل را بـه میـزان زیـادی غیرممکن
میسـازد و سـطحی از جبرگرایـی مارکسیسـتی را یـادآور میشـود.به نظـر میرسـد
پرسـمان رابطـه قـدرت و جامعـه کـه بـه گفتـه خـود کاسـتلز مسـئله اصلی ذهنـی او را
میسـازد ،همچنـان تبییننشـده باقـی مانـده باشـد.
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