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چکیده
این مقاله به بررس ماهات قدرت و پاد قدرت در رسانههاای اجتمااع و برداشات مانوئال
کاستلز از مفهو« ،ارتباط جمع خودانگاز» ،م پردازد .کاستلز معتقد است ،اینترنات فعلا بار
اسا تعارض ماان شبکههای کتب و کار چندرسانهای جهان شکل ارفته که در تالش بارای
کانی سازی اینترنت و «مخاطب فعال» است؛ او همچنان در ویرایش دو ،کتااب «شابکههاای
خشم و اماد» ( ،)2114اهمات و نقش رسانههای اجتماع را در جنبشهای اجتماع  ،باش از
پاش ارزیاب م کند و با جدیت معتقد است که با توجه باه نااآرام هاای اجتمااع و ظرفاات
شورش در یک جامعه خاص ،اساتفاده اتاترده از رساانههاای اجتمااع باعاث ما شاود کاه
شورشهای فردی به اعتراضات اجتماع و در نهایت جنبشهای اجتماع تبدیل شوند.
با این حال ،موضوع که این مقاله به واکاوی آن م پردازد آن است که اار شبکههاای اجتمااع
مبتن بر اینترنت -همان طور که کاستلز ما اویاد -شارط نز ،،اماا ناه کااف بارای جنابشهاای
اجتماع جدید در دوران ما باشند ،این بدان معن است که در مواردی که دولتهاا یاا شارکتهاای
اینترنت به متدود کردن ،سانتور یا نظارت دقااق بار رساانههاای اجتمااع مباادرت ورزناد ،پاس
جنبشها نم توانند به حاات خود ادامه دهند و جنابشهاای اجتمااع لزوماا محکاو ،باه ناابودی
هتتند .اما نمونههای وجود دارند که این پاش فرض را نقض کردهاناد .لاذا در ماورد نحاوه اساتفاده
کاستلز از نظریه اجتماع  ،پنداشت او از مفهو ،قدرت ،بهکارااری اصطالحات علم رایانه برای تحلاال
جامعه ،برآورد و توصاف طبقهبندی شده او از شاوه توزیع قدرت مااان شارکتهاای چناد رساانهای
جهان  ،مفهو ،وب 2,1و مرکزیت اطالعات و قدرت ارتباطات ،تردیدهای وجود دارد.
واژگرران کلیرردی :رسااانههااای اجتماااع  ،قاادرت ارتباطااات ،پادقاادرت ،مانوئاال کاسااتلز،
ارتباط جمع خودانگاز ،جنبش اجتماع .
1. Social Media & Communication Power
2. Christian Fuchs
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مقدمه
قدرت مفهوم کلادی در نظریه سااس بهشمار م رود کاه باه روشهاای مختلاف
تعریف شده است .ماکس وبر آن را چنان تعریف م کند« :فرصت یا مجال که یک فارد
یا اروه از افراد برای تحقق اراده خود در یک کنش اجتماع  ،حت در برابر مقاومت و
مخالفت کتان که در آن کنش مشارکت دارند» به دست م آورند (وبار.)321 :1318 ،
از دیدااه یوران هابرما  ،قدرت با درک اهداف جمع  ،ابزارهای اِعماال زور ،نمادهاای
برآمااده از قاادرت و موقعااات ،متصاادیان تصاامامااااری ،معایااب و کاساات هااا ،قاادرت
تعاّنبخش  ،پادقادرت و ویژاا هاای نهاادی و مشاروعات باه منصاهظهاور ما رساد
(هابرما 1385 ،؛  .)1381ناکال

لومان ،)93 :2111( 1قدرت را به مثاباه دساتاوردی

برآمده از اراده فرد م داند که معطاوف باه کنشاگری در متااری مشاخص اسات و در
زمان بروز م یابد که وی مطابق رویه معمول عمل نما کناد و صارفاً باهدلاال تهدیاد
برآمده از تحریم های احتمال به آن متوسل ما شاود .بارای ایان متفکاران ،قادرت باا
ظرفات یک اروه برای استفاده از ابزار تهدید علاه دیگران تحقق ما یاباد و باه هماان
دلال اراده و منافع برآمده از آن را تثبات م کند.
ماشل فوکو استدنل م کند که چنان تعاریف از قدرت ،چشمپوش از این واقعاات
است که «قدرت تنها در پاکرهای نارومند ،همچون دولت یا شرکتها جلوهار ناتت».
ما باید یک بار و برای هماشه اثارات قادرت را در معناای منفا آن تشاریح کناام :قادرت
«حذف» م کند ،به «سرکوب» م پردازد« ،سانتور» م کناد ،خاود را «مطلاق» ما پنادارد،
«نقاب» م افکند و حقایق را «مخف » نگااه ما دارد .در واقاع ،قادرت مظهار «تولااد» اسات؛
قدرت ،واقعات را تولاد م کند و طاف از اشاا و آیانهای مبتنا بار حقاقات را برما ساازد.
شخصات و دانش که از قدرت حاصل م شود ،متعلق به این تولاد است( .فوکو)241 :1311 ،
او معتقد است که «هاچ تعباری از قدرت ،بدون مقاومت معنا نم یابد»( .فوکو)152 :1381 ،
1. Niklas Luhmann
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آنتون اادنز قدرت را به منزله «ظرفات قابل تغاار »1تعریف کرده و آن را ظرفات
برای مداخله در مجموعه ای از رویدادها برشمرده است ،به نحوی که بتواند آنها را تغااار
دهد (اادنز .)1 :1384 ،او همچنان از قدرت به مثاباه «ظرفاتا کاه باهطاور ماؤثر در
جریان رویدادها تصمامااری م کند ،یاد کرده است؛ حت در جاای کاه ممکان اسات
دیگران چنان تصمامات را مورد انتقاد قرار دهند» (هماان .)3 :بناابراین ،قادرت بارای
اادنز در تعارض با وبر ،هابرما

و لوماان مفهاوم عماوم دارد کاه هماناا «ظرفاتا

متعلق به انتانها برای کنشگری است که به وساله آن م توان جامعه را تغاار داد».
مهم ناتت که کداماک از تعاریف را دنبال کنام ،بلکه آنچه آشاکارا مطارح ما شاود آن
است که قدرت از طریق چه کت م تواند بار جامعاه تاأثار بگاذارد و چاه کتا ابزارهاای
کنترل بر چنان تأثاری را در دسات دارد .در جامعاه اطالعاات  ،فنااوریهاای ارتباطاات در
زندا روزمره و جامعه فرااار شدهاند .به همان دلال ،این پرسش پاش م آیاد کاه قادرت
چگونه در جامعه اطالعات تغاار م کند و «قدرت ارتباطات» به چه معناست.
مانوئل کاستلز ،یک از پر استنادترین نویتنداان علو ،اجتمااع و مطالعاات ارتباطاات /
رسانهای است .این فصل از کتاب ،بر رویکرد کاساتلز و برداشات او از «قادرت ارتباطاات» در
پاوند با رسانههاای اجتمااع متمرکاز شاده اسات .مانوئال کاساتلز باه مادت طاونن در
جامعهشناس شهری کار کرده و با فرااار شدن وب جهان اتتر ( ،)wwwبهعناوان یکا از
پژوهشگران پاشگا ،در حوزه اینترنت مطرح شده اسات .او اکناون اساتاد جامعاهشناسا در
دانشگاه آزاد کاتالوناا در بارسلوناست .2او همچنان استاد فنااوری اطالعاات و جامعاهشناسا ِ
دانشکده ارتباطات آننبرگ در دانشگاه کالافرناای جنوب است.9
در رویکرد مانوئل کاستلز ،نقش اینترنت و رسانه های اجتماع و آنچه که او «جامعاه
شبکهای» ناماده است ،مورد تأکاد قارار ما ااارد .او در ایان زماناه ،مفااهام «قادرت
1. transformative capacity
2. Open University of Catalonia in Barcelona
3. University of Southern California’s Annenberg School of Communication
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ارتباطات» و «ارتباط جمع خودانگاز »1را برساخته است .کاستلز استدنل م کناد کاه
ظهور این نوع ارتباطات به تغاارات عماق در ساختارهای قدرت در جامعاه منجار شاده
است .در این مقاله ،به بحث و تحلاال انتقاادی بنااانهاای نظاری رویکارد کاساتلز باه
«مفهو ،قدرت ارتباطات»« ،قدرت ارتباطات در رسانههای اجتماع » و «قدرت ارتباطات
در بهار عرب و جنبش تتخار» ،م پردازیم.
نظریه اجتماعی در عصر اعاعات
تجربه نشان داده است که اار از پژوهشگران رسانه های اجتماع و اینترنت پرسااده
شود از کدا ،نظریههای اجتماع استفاده م کنند ،برخ از آنها [به غلط] پاسخ خواهند
داد :نظریه مانوئل کاستلز! اما نظریه اجتماع چاتت؟ نظریه اجتمااع  ،حاصال توساعه
نظا ،مناد و ارتبااط « مفااهام اسات کاه بارای درک زنادا اجتمااع  ،باا الگوهاای
هویت بخش در روابط اجتماع و کنشهای اجتماع  ،از طریق ساخت دنلتهای بارای
جنبههای خاص از زندا اجتماع و تغاار در شکل کل جامعه ،پاوند برقرار م کنند»
(کالهون و همکاران .)9 :2111 ،این امر تالش برای درک رویدادها ،نهادها و رونادها در
جامعه ،و کشف پاوندهای ماان رویدادها ،نهادها و روندهای حاکم بر زندا شخصا باا
جامعه بهشمار م آید (کالهون و همکاران .)5 :2111 ،این متئله ،همچنان به «ماهاات
کنش انتان» ،تعامالت و نهادها (اادنز )1385 ،و فعالاتهای انتان در بازتولاد و تحول
جامعه مربوط م شود .بحثها و استدنلهاای فلتاف در زماره ابزارهاای مهام نظریاه
اجتماع هتتند (اادنز.)xvii :1385 ،
جامعه شناس و نظریه اجتماع  ،ریشه در فلتفه دارند (آدورنو:2112 :111 ،2111 ،
 8و  .)45کارکرد انتقادی نظریه اجتماع این است که مرد ،را نتبت به وجود ناروهاای
 .1مفهو« ،ارتباط جمع خودانگاز» ( )mass-self communicationعبارت کلادی در اندیشاههاای مانوئال
کاستلز است که در کتاب «قدرت ارتباطات» ( ) 1931به تفصال باه بحاث اذاشاته شاده اسات .بارای توضااحات
باشتر ،نک :کاستلز ،مانوئل ( .)1931قدرت ارتباطات( .ویارایش دو .)،ترجماه حتاان بصااریان جهرما  .تهاران:
انتشارات علم و فرهنگ .

رسانههای اجتماعی و قدرت ارتباطات 011

به طور بالقوه در جامعه مطلع کند ،امکاان فعالاات را در جامعاه معاصار فاراهم آورد ،در
مورد نظم فعل جامعه پرساش هاای جدیاد و متفااوت ب رساد (کاالهون،)1-8 :1334 ،
تخال مرد ،را در مورد اینکه چه جامعه ای بهتر است تقویت کند ،مارد ،را از مشاکالت
که مانع از تحقق امکانات اجتماع در جامعه م شود آااه سازد ،در مورد جامعاه ای کاه
در آن زندا م کنام و در خصوص مشخصه های اصل آن ،نکات ارائه دهد که بتاوان
از آنها در رفع مشکالت جامعه معاصر به بحث و افتگو نشتت و رابطه بان ظاهر (آنچاه
که وجود دارد) و ماهات (آنچه که باید باشد) را تحلال کرد( .آدورنو)24 :2112 ،
با توجه به نقش فلتفه اجتماع در نظریه اجتماع و در پاسخگوی به پرسش هاای
متمرکز بر جامعه ای که ما در آن زندا م کنام ،آنچه مهم م نماید این است کاه هار
نظریه توضاح دهد که چرا یاک مفهاو ،خااص ،تنهاا باه روشا خااص و ناه باه ساایر
روش های مفروض ،عمل م کند .بنابراین هر نظریه ناازمند تعامل باا ساایر نظریاههاا و
مباحث مربوط به تلفاق مفهوم نظریههاست .کاستلز تنها تعاریف خود را ارائه م دهاد
و دلال اینکه چرا یک تعریف را نتبت به سایر تعاریف برتر م داند ،مشخص ناتت.
کاستلز :نظریهپرداز اجتماعی اینترنت در عصر اعاعات
رویکاارد کاسااتلز در ارتباااط بااا زناادا و ارتباطااات در آنچااه کااه وی آن را «جامعااه
شبکهای» م نامد ،تجل یافته است .او نویتنده سهاانه «عصر اطالعات »1اسات (کاساتلز،
2111؛ 2115؛  )2111که با کتاب مشهور «قدرت ارتباطاات )2113( »2پا ارفتاه شاد.
کاستلز معتقد است که «عصار اطالعاات» نظریاهای نظاا،مناد و رسام از جامعاه ارائاه
نم دهد ،بلکه مفاهام و دیدااههای نظری جدیدی را مطرح ما ساازد و ایان مفااهام باه
درک رویدادهای م پردازند که ساختار و پویای جوامع را در قارن باتات و یکام جهاان
مشخص ما ساازند (کاساتلز .)xix ،2111 ،بناابراین کاساتلز رویکارد خاود را باهعناوان
نظریهای اجتماع در نظر نم اارد .نظریه اجتمااع کاه وضاعات اینترنات در جامعاه را
تباان م کند ،باید بر مبنای درک از این قبال پرسشها ارائه شوند :جامعه چاتت؟ یاک
1. The Information Age
2. Communication Power
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جامعه چگونه شکل م اارد؟ تحول اجتماع چگونه در جامعه کارساز است؟ سااختارها و
سازمانها در جامعه چه نقش دارند؟ رابطاه مااان جامعاه و انتاان در معناای فاردی آن
چاتت؟ بنابراین نظریه این اونه پرسشهاا را نختات باه جامعاه مادرن و بعاد از آن باه
جامعه معاصر نتبت م دهد تا بتواند دانش نظری را ارائه دهد کاه درک ،مفهاو،ساازی و
انتقاد از نقش اینترنت را در جامعه معاصر جایز بداند (نگاه کنااد باه فاوکس2118 ،الاف).
کاستلز تاریخچه اینترنت و بافت آن را تشریح م کند ،هرچند که کاار او فاقاد نظریاهای از
جامعاه و نظریااهای بار مبنااای جامعاه ماادرن اسات .او نااوع چاارچوب مفهااوم کوتاااه
 19صفحهای را در «پاشگفتار کتاب عصر اطالعات »1ارائه م دهد (کاساتلز،)4-18 :2111 ،
که رابطه فناوری و جامعه را توصاف م کند و شامل ساختارهای تولاد (شاوههای تولااد و
شاوههای توسعه) ،تجربه و قدرت است .با وجود این ،هنوز مشخص ناتت که آیاا کاساتلز
در اینجا در مورد جامعه به مفهو ،کل آن اشاره م کند یا جوامع خاصا را در نظار دارد،
چون او روابط طبقات را بهعنوان بخش از تولاد دانتته است (صص .)14-11طبقاه قطعااً
یک جنبه از جامعه مدرن است ،اما مارکس هنگام که در مورد جوامع با طبقاه صاحبت
م کرد ،آن را به تما ،جوامع نتبت نم داد.
وظافه «قدرت ارتباطات» پاشبرد ساخت نظریهای مبنای از قدرت در جامعه شبکهای
است (کاستلز .)4 :2113 ،کاستلز نم خواهد خود را دراار بحثهای نظری کند (رویکارد
خود را بر خوانش ازینش نظریههای قدرت پایهریزی م کند) و قصد ندارد در ماورد ایان
کتابها ،کتابهای بنویتد (کاساتلز1 :2113 ،؛  )24 :2111و تماا ،فکار و ذکارش ایان
است که کتابهای حاوی نظریه اجتماع به جنگلزدای از سااره زمان کماک ما کنناد
(کاستلز )2113 ،و این تنها یک از راههای است که از طریق آن م تاوان باه با اهماتا
آنها پ برد و نشان داد که حت ارزش آنکه صفحهای را سااه کنند ،ندارند.
بهدلال فقدان زمانه-مبنا در نظریه اجتماع  ،کاستلز نما تواناد چرایا اساتفاده از
تعریف مشخص از قدرت ،جهان شدن ،جنبش های اجتماع و نظایر آن را تشریح کناد
و بگوید ،چرا باه جاای آنکاه در جامعاه پتاصانعت  ،جامعاه سارمایهداری ،ام ریالاتام
1. prologue of The Information Age
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سرمایهداری جدید ،سرمایه داری مال  ،جامعاه داناای محاور و جاوامع از ایان دسات
زندا م کنام ،تصور م کند که در جامعه شابکهای روزااار ما ااذرانام .باه هماان
دلال ،ساده تر است که تعاریف خاص ارائه شوند و با تاریخچه مفاهام دراار نشاد .یاک
رویکرد تنها در صورت قابل اعتماد است که بتواند باهطاور منطقا چرایا اساتفاده از
مفاهام را به شاوه ای منحصر به فرد و ناه باه ساایر شااوههاای معماول ،توجااه کناد.
از اینرو ،برای اینکه جامعه معاصر را به شاوههای واجد معنا درک کنام ،باید باا فلتافه
اجتماع و تاریخچه مفهو ،سازی از جامعه ارتباط برقارار نماایام .ناساازااری و باازاری
کاستلز از افتمان های مرتبط با نظریه اجتماع باعث م شود کاه رویکاردی مبناای و
تثبات شده ارائه ندهد .رویکرد او نه نظریه اجتماع تلق م شود و نه باه انادازه کااف
مبتن بار چاارچوب نظاری اسات ،بلکاه شاکل ناامنظم و اختاااری از مفهاو،ساازی و
مجموعهای از مشاهدهها بهشمار م آید.
قدرت ارتباعات در جامعه شبکهای
تعبیر کاستلز از قدرت :خصیصهای بنیادی برای همه جوامع
کاستلز (59-51 :2113؛  )518-521چهاار ناوع از قادرت در جامعاه شابکهای 1را
معرفا کاارده اساات« :قاادرت شاابکهبناادی ،قاادرت شاابکه ،قاادرت شاابکهای و قاادرت
شبکهسازی» .2او با الها ،از ماکس وبر ،قدرت را «ظرفات رابطهای» تعریف کارده اسات
که کنشگر اجتماع را قادر م سازد بهاونهای ناهمتنگ و از راههاای کاه خواساتههاا،
منافع و ارزشهای کنشگران صاحب قدرت را برآورده م سازد ،بر تصمام سایر باازیگران
و کنشگران اجتماع تأثار بگذارد (کاستلز .)11 :2113 ،قدرت بارای کاساتلز باا اجباار،
سلطه ،خشونت یا خشونت بالقوه و ناهمتنگ همراه است .او به مفاهام قدرت از دیدااه
 .1برای توضاحات باشتر در خصوص انواع قدرت در جامعه شبکهای به مبحث «قدرت در شبکهها» از ویارایش دو،
کتاب «قدرت ارتباطات» (کاستلز )11-11 :1931 ،ترجمه حتان بصاریان جهرم مراجعه فرمایاد.
2. networking power, network power, networked power, network-making power
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فوکو ،وبر و هابرما

اشاره م کند و آرای خود را منبعث از نظریه سااختیااب  1ااادنز

پایه ریزی کرده است .با این حال ،اادنز قدرت را به شاوه ای کاامالً متفااوت باه تصاویر
م کشد؛ شاوهای که کاستلز نه از آن نا ،برده و نه به توصاف آن پرداخته اسات .قادرت
از دیدااه اادنز همان «ظرفات قابل تغاار» است و در واقع ظرفاتا بارای مداخلاه در
مجموعهای از رویدادها تلق م شود ،به نحوی کاه بتواناد آنهاا را تغااار دهاد (ااادنز،
)1 :1384؛ همچنان از قدرت به مثابه «ظرفات که باهطاور ماؤثر در جریاان رویادادها
تصمامااری م کند یاد کرده است ،حت در جاای کاه ممکان اسات دیگاران چناان
تصمامات را مورد انتقاد قرار دهند» (ص  .)3قدرت به تعبار اادنز ،همان ویژاا هاای
برآمده از روابط اجتماع است( .اادنز)53-41 :1381 ،
در نظریه ساختیاب اادنز ،قدرت به ضرورت مبتن بر اجبار ،خشونت و ناهمتنگ
ناتت .بنابراین ،این احتمال وجود دارد که بتوان موقعات هاا و ساتاتم هاای اجتمااع
همچون مرد ،سانری مشارکت را که در آن قدرت به طور متقارن و همتنگ توزیع شده
است ،درک و تحلال کرد .قدرت که به عنوان «ظرفات قابل تغااار» درک شاده اسات،
باید خصاصه بناادین تما ،جوامع باشد .این بدان معناسات کاه باان رویکارد کاساتلز و
نظریه ساخت یاب اادنز –که به اندازه کاف متئله مناد ناتات -تفااوت زیاادی وجاود
دارد ،اما بویژه باه ایان دلاال کاه کاساتلز ( )15 :2113معتقاد اسات بار پایاه نظریاه
ساختیاب اادنز مباحث خود را باان کرده و به نظر من او این کار را نکرده اسات ،ایان
موضوع نااز به توضاح دارد .اشکال که در برداشت کاستلز از قدرت وجود دارد این است
که او روابط سلطهجویانه ،خشونتآماز و اجبااری حااکم بار قادرت را باهعناوان رواباط
 .1ساختیاب اجتماع ( )Social Structurationترکاب از دو واژ سااختیااب و اجتمااع اسات کاه اولا
( )Structurationدر اصل فرانتوی است و در زبان انگلاتا معاادل نادارد؛ ااادنز آن را از زباان فرانتاوی باه
عاریت ارفته است .این نظریه توجه خود را به تنظام ساختار کانشهاای متقابال باان اعتقاادات ،نااات ،اهاداف،
ازینشها و کنشهای فردی و جمع انتانها از یکسو و شرایط ساختاری اندیشه و عمل ازسوی دیگار ،معطاوف
م سازد .اادنز اعتقاد دارد که «هر بررس پژوهش در علو ،اجتماع یا تاریخ ،باید کنش یا عاملات را باا سااختار
مرتبط سازد» .بههمان دلال کار مهم اادنز غلبه بر دواانگ ( )Dualismساختار و عاملات است .از نظار ااادنز
«جامعه هم ساختار است و هم کنش»؛ بنابراین فاعلات و عاناتمندی بهطور منطق مانعةالجمع ناتتند.
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بناادین جامعه در طول تاریخ ،جغرافاا و فرهنگ تلق م کند (کاستلز .)3 :2113 ،برای
او چنان قدرت «بناادیترین فرایند در جامعاه» باهشامار ما آیاد .از ایان رو ،کاساتلز
«تصویر ب تکلف از یک جامعه انتان صلحطلب و آرمانشهری مبتن بر هنجار را کاه از
مشاهدات تاریخ برآمده باشد» ،مردود م پندارد.
آیا این احتمال وجود دارد که تما ،تاریخ بشر و نظا،ها و موقعاتهای اجتماع کاه ماا
در آن زندا م کنام همواره از طریق مبارزه ،اجبار ،خشونت و سلطه شکل ارفته باشاد؟
روابط مبتن بر عشق ،صمامات و مهربان ناز که در جامعاه مادرن مشااهده ما شاوند،
متأسفانه اغلب با خشونت ،اجبار و تهدید پدید آمده اند و از این رو (به تعبار کاستلز) روابط
قدرت محتوب م شوند .اما آیا عشق ،پدیده ای برآمده از الگوی اولاه ناتت کاه مارد ،از
طریق آن احتاسات و رفتارهای را تجربه م کنند که خشاونت ،سالطه و اجباار را نفا و
خنث م کند؟ آیا پدیده نوعدوست  1در عشق و جامعه مدن  ،عمل فریبکارانه ناتت کاه
مدع شده قدرت اجبار ،بناادی ترین فرایند حاکم است؟ من ادعا م کنم که قدرت اجباار
وجود ندارد ،اما همکاری و تشریک متاع  ،بناادیترین فرایند حاکم بار جامعاه باهشامار
م آید (فوکس2118 ،الف) و در واقع این امکان وجود دارد که نظا،های اجتماع را بادون
«قدرت اجبار( »2به تعبار کاستلز) و با «توزیع متقارن قدرت( »9به تعبار اادنز) باه وجاود
آورد .اار شخص  ،قدرت را بهعنوان عمل خشونتآماز پنداشته باشد ،پس تبعااتپاذیری
و ش ءوارا در مقابل تهدید و مبارزات خشونتآماز ناز نزمه آن است و بر هماان مبناا،
این امر در زمره ویژا های تاریخ جامعه ناتت .دنلت نظری -ایدئولوژیک برآمده از ایان
بحث ،آن است که در نهایت ،جنگ باید در تما ،جوامع وجود داشته باشد و شارایط صالح
از بان برود که این امر بهطور قطع غارممکن است .کاستلز ناز به یقاان ایان دنلات را باه
اشتراک نم اذارد ،چون تحلال او از قدرت ارتباطات در جنگ عراق ،اویای همان مطلاب
است( .کاستلز)2113 ،
1. altruism
2. coercive power
3. symmetric distribution of power
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قدرت و زبان فنساالرانه

1

یک از اشکانت که به کتاب قدرت ارتباطات ( )2113مانوئل کاساتلز وارد شاده ،ایان
است که او تمایل دارد برای توصاف شبکهها و قدرت ارتباطات در شبکههاای اجتمااع از
زبان فنسانرانه استفاده کند و شبکههای فن و شابکههاای اجتمااع  -فنا  ،همگا باا
همان مقونت و استعارههای که در علم رایانه و فنااوری رایاناه مطارح شادهاناد ،توصااف
م شوند؛ واژاان همچون :برنامه ،برنامهنویتان عمده ،ساوئاچهاا ،ساوئاچرها ،پاکربنادی،
پروتکلها ،استانداردهای شبکه ،اجزای شبکه ،هتته ،2کد برنامه و غاره .من در ایان ماورد
شک ندار ،که کاستلز قصد ندارد ،تفاوت ماان شبکههای اجتماع و شبکههای مبتنا بار
فناوری را کنار بگذارد .مثالً او در اذشته مدع شده بود که شبکههای اجتمااع «شاکل
از شبکهساازی ساازمان اجتمااع » هتاتند و فنااوری اطالعاات «اصال فازیکا » بارای
«اتترش فرااار» شبکههای اجتماع تلق م شود( .کاستلز)411 :2111 ،
با این حال ،حت اار واژهها و اصطالحات را که مانوئل کاستلز به کار ما بارد ،تنهاا
در مفهو ،استعاری قابل درک بدانام ،او به سخت م تواند جامعه و نظا ،های اجتمااع
را در قالب واژاان برآمده از علو ،رایانه و فناوری به اونهای توصاف کند کاه مشخصاات
جامعه را در مقایته با رایانه ها و شبکه های رایانه ای متمایز سازد ـ جامعهای کاه مبتنا
بر انتان و موجودات انعکاا

یافتاه و خاودآاااه ایجااد شاده اسات کاه از هنجارهاای

فرهنگ  ،تفکر پاشگویانه و آزادی عمل برخوردارند که رایانه ها فاقاد آن هتاتند .جاای
تعجب ناتت که به واسطه کارکرد مکرر ایان اساتعاره هاا ،کاساتلز ( )54 :2113نظریاه
1. Power and Technocratic Language
 .2هتته یا کرنل ( ،)kernelدر علو ،رایانه ،به برنامهای افته م شود که هتته مرکزی یک ساتتم عامل رایاناه را
تشکال م دهد و کنترل تما ،چازهای را که در ساتتم اتفاق ما افتاد ،بار عهاده دارد؛ باه هماان علات اولاان
برنامهای است که در آغاز به کار ساتتم ،در حافظه بار م شود و بعد از آن بقاه شروع به کاار ساتاتم را مادیریت
م کند ،همچنان کنترل درخواست های ورودی و خروج از طریق نر ،افزارها و ترجمه آنها باه سااختارهای قابال
پردازش برای واحد پردازش مرکزی را به عهده دارد .عالوه بر آن مدیریت حافظه و ارتباط باا دساتگاههاای جاانب
(مثل چاپگرها) ناز بر عهده آن است .هتته ،قتمت اساس ساتتم عاملهای مدرن امروزی بهشمار م رود.
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شبکه کنشگر 1برونو نتور 2را همچون اوهری درخشان تلق م کند .مهم این است کاه
ویژا های شبکههای اجتماع  ،از ویژا های شبکههای مبتن بر فناوری متماایز شاود
و مشخصههای نوظهور در شبکههای اجتماع  -فن نظاار اینترنات شناساای و تبااان
اردد( .فوکس2118 ،الف)121-151 :
کاستلز اذعان م دارد که در واژاان که بهکار م برد« ،مشابهت با زبان نر ،افازاری»
وجود دارد (کاستلز ،)58 :2113 ،اما او دنیل را مبنا بار اساتفاده از ایان زباان ارائاه
نم دهد و نم اوید که چرا فکر م کند کاربرد چنان مفاهام مفاد است .بدیه است
که جامعه از طریق رایانه ها شکل م اارد ،اما این تنها رایانه ناتت و به نظر مان ،هااچ
ناازی به چنان تلفااقارایا واژااان  9نباوده اسات .باه اعتقااد مان ،باه کاار اارفتن
استعارههای رایانهای از جامعه ،م تواند مانند استفاده از استعارههای زیتاتشاناخت از
جامعه ،تحت شرایط خاص خطرناک باشد؛ بنابراین بهتر است که با قطعات ،تفاوت هاای
کاف ماان جامعه و فناوری را با یکدیگر تلفاق نکنام .فناوری بخش از جامعاه اسات و
جامعه فناوری را خلق ،تولاد و بازتولاد م کند .جامعه ،چازی باشتر از فنااوری اسات و
از مشخصه های نوخاسته ای برخوردار است که از روابط اجتماع هم افزا ،ماان انتاان هاا
 .1نظریه شبکه کنشگر ( )actor network theoryیکا از رویکردهاای نظریاه اجتمااع اسات کاه از شااخه
مطالعات علم ،که رفتار اشاا را بخش از شبکه اجتماع م داند ،نشأت ارفتهاست .این نظریه ،حاوی یاک رویکارد
بانرشتهای برای علو ،اجتماع و فناوری است که اولان باار در آثاار ماشال کاالون ( )Michel Callonو بروناو
لتور ( )Bruno Latourمطرح شد .تحلال آنها اساساً در مورد شبکهای از عوامل انتان و غارانتاان باا تعاامالت
پاشرفته در این حوزهها بود .در این نظریه ،بازیگران با هم دستاندرکار بازسازی شبکهای از تعامالت م شاوند کاه
موجب ثبات ساتتم م شود و تفاوت اساس بان دو اروه از عوامل در این است که فقط کنشگران انتان قادر باه
قراردادن عامالن غارانتان در جریان فعالات ساتتم هتتند .این نظریه ریشه در مطالعاات شابکه وابتاتگ هاای
ماان عملکردهای اجتماع در حوزه دانش و فناوری دارد و بر این ایده استوار است کاه ریخاتشناسا شابکههاا،
عموماً غارمحل و اغلب اهداف محدودهای (مرزبندیشده) دارند که از مااان تعاامالت غارمحلا و مقااا

شاکن

برم خازد .نظریه شبکه کنشگر با بررس ابعاد اجتماع و فن باهطاور همزماان ،ایجااد ،بقاا و ثباات شابکههاای
مشتمل بر مؤلفه های انتان و غارانتان (افراد ،سازمانها ،نار،افازار و ساختافزارهاای ارتبااط و اساتانداردهای
زیرساخت ) را مد نظر دار.
2. Bruno Latour
3. terminological conflationism
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ریشه ارفته است .فناوری ،تنها یک از نتایج فراوان تعامالت اجتماع تولاد شده ،مااان
انتان هاست .بنابراین از ویژا های برخوردار است که از یک سو ،بهطور خاص اجتماع
محتوب م شود و از سوی دیگر با سایر متغارهای تولاد شده در جامعه متفااوت اسات.
وجود جنبههای مشترک در شبکههای اجتماع و فن  ،امر متعارف است که بار اساا
شاهد ارهها و تعامالت در تما ،شبکهها باشام .با این حال ،نباید اهماات وجاود تماایز
ماااان ویژاا هااای نوظهااوری را کااه شاابکه هااای فنا و شاابکههااای اجتماااع از آن
برخوردارند ،فراموش کنام؛ ویژا های نوظهوری که در تعامل با این دو اوناه از شابکه،
در قالب شبکه های فن  -اجتماع نظار اینترنت ،به اونه ای با یکدیگر تلفاق ما شاوند
که مشخصههای فن  -اجتماع تازهای به منصهظهور م رسد.
تناقض ها و شئ وارا های که تا حدودی در کار کاساتلز دیاده ما شاود ،از فقادان
تعامل کاف با «نظریه اجتماع » نشئت ارفته و نشاندهنده اهمات این نظریه ،به مثابه
نظریهای معطوف به اینترنت در جامعه معاصر است.
قدرت ارتباعات ،رسانههای اجتماعی و ارتباط جمعی خودانگیز
کاستلز معتقد است که ارتباط جمعا خاودانگاز ،کافاات جدیادی از ارتباطاات در
جامعه کنون تلق م شود:
بهایندلال «ارتباطجمع » باهطاور باالقوه ما تواناد باه مخاطاب جهاان دسات یاباد؛
همانطور که در ارسال یک فالم ویدئوی بر روی یوتاوب ،پاوندهای آر.ا .ا

یک بالگ باا

شماری از منابع وب یا یک پاا ،به فهرست اتترده از ایماال ،ما تاوان از آن بهاره ارفات.
همزمان «ارتباط خودانگاز» هم محتوب م شود؛ چراکه بهلحاظ تولاد پاا ،،خود-تولااد1؛ از
نگاه دریافتکننده /دریافتکننداانِ باالقوهاش ،خاود-ااردان 2و در مقاا ،بازیااب محتاوا یاا
پاا ،های خاصا کاه بار بتاتر شابکة اتاترد جهاان (اینترنات) و شابکههاای ارتبااط
1. self-generated
2. self-directed
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الکتروناک موجود هتتند ،خود-ازین 1تلق م شاود .هرساه ناوع ارتباطاات (مااانفاردی،
جمع و خودانگاز) ،همزیتت ،ماانکنش و مکمل هام هتاتند تاا اینکاه جاایگزین بارای
یکدیگر محتوب شوند .آنچه بهلحاظ تااریخ بادیع و تاازه ما نمایاد ،مفصالبنادیِ هماة
شکلهای ارتباط در قالب مرکب ،تعامل  ،فرامتن و دیجاتال است کاه تشاکال آماختاه و
بازترکاب را فراهم م آورد که در عان تنوع ،طااف اتاتردهای از جلاوههاای فرهنگا را در
تعامل ماان انتانهاا منتقال ما کناد و از پاامادهای قابال مالحظاهای بارای ساازمانده
اجتماع و تغاارات فرهنگ برخوردار است (کاستلز 44 :2113 ،و .)11
آنچه کاستلز از مفهو« ،ارتباط جمع خودانگاز» تئوریزه کرده است ،ریشه در مادل
نشانه شناس امبرتو اِکو از ارتباطات دارد که بهعناوان «مخاطاب خاالق »2ظهاور یافتاه
است (کاستلز )121-194 :2113 ،و با «تولاد تعامل معنا »9پاوناد ما یاباد (ص)192
که ریشه در پادایش شکل (دواانه) «فرستنده/اارنده »5دارد( .ص)191
قدرت و پادقدرت در اینترنت و رسانههای اجتماعی
کاستلز معتقد است کاه ارتبااط جمعا خاودانگاز ( )519 :2113باه افاراد امکاان
م دهد که بر قدرتمندان نظارت کنند ،اما کتان که در قدرت هتتند «اولویت خاود را
برای استفاده از قابلات بالقوه ارتباط جمع خودانگاز ،در خدمت منافع خااص خاود در
م آورند (ص .)515کاستلز از فرایندی دیالکتاک در پاوند با ارتبااط جمعا خاودانگاز
سخن م اوید .از یک ساو ،راهبردهاای کتاب وکاار وبِ  2منجار باه «کاانی ساازی
آزادی« ،»4محصور شدن عوا ،در ارتباطات [به اصطالح] آزاد و فروش دسترس مرد ،به
شبکه های ارتباط جهان  ،در برابر وااذار کردن حریم خصوص و تبدیل شدنشاان باه
1. self-selected
2 the creative audience
3. interactive production of meaning
4. sender/addressee
5. the commodification of freedom
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اهداف تبلاغات » شده است (ص .)521از سوی دیگر ،مرد ،م توانناد در فضاای ساایبر
ایده های متنوع داشته باشند؛ از جمله قدرت مشترک را به چالش کشند ،اقتدار دولات
را از بان ببرند و شالودههای فرهنگ کهن و تمدن رنجآور ما را تغااار دهناد (ص.)521
هرچند ،راهبرد مرسو ،کتب و کاار در وبِ « 2فاروش دسترسا مارد »1،ناتات ،اماا
فراهمکنناداان اینترنات ،باه کااربران دسترسا آزاد ما دهناد و در مقابال دادههاای
تولادشده از سوی آنها را بهعنوان کانی به شخص ثالث م فروشند تا سود ببرند .2ایان
رابطه بتاار نابرابر است .قدرت واقع شارکت هاا در وبِ  2بتااار باشاتر از پااد قادرت
سااس است که از سوی تولادکننداان محتوا بهکار ارفته م شاود .کاساتلز ایان امار را در
برخ از موارد و برای مثال ،زمان که از «رقابت نامتعادل» ساخن ما اویاد ()522 :2113
تأیاد م کند؛ اما او ناز در تقابل با این واقعنگری ،در چند مورد با خوشبان خاص باه
وبِ  2م نگرد؛ مثال زمان که م اویاد «هرچاه شارکتهاای باشاتری در شابکههاای
ارتباط سرمایهاذاری کنند (با بهرهارفتن از عواید سنگان) ،مرد ،باشتر م توانناد باه
ساختن شبکههای ارتباط جمع خودانگاز برای خود اقدا ،کنند و به این ترتاب خاود را
توانمند سازند (ص.)521
1. selling people access
 .2قانونشکن  ،اتترش ب اخالق و نقض حریم خصوص از مهمترین خطرات هتتند که این قبال فعالااتهاای
کاربران را در فضای مجازی تهدید م کنند .اما شاید مهمترین خطر را بتاوان تهدیاد دموکرسا خواناد ،چارا کاه
چنان روشهای در پ آنند تا با تأثاراذاری بر روی ذهن افراد ،نه از راه قانون بلکه با روشهای برخالف قاانون و
اخالق ،به اهداف مورد نظر خود برسند .برای مثال در سال  2115فاتبوک متابقهای طراح کارد کاه طا آن از
کابران خواسته بود تا با پاسخگوی به سؤانت شخص در مورد خاود و دوستانشاان باه روانشناسا شخصاتشاان
دست یابند .هرچند فاتبوک موظف به حفک اسرار کاربران و همچنان نابود کاردن آنهاا پاس از پایاان زماان ایان
قبال متابقات و بازیهاست ،اما کریتتوفر وایل ( ،)Christopher wylieیک از کارمندان کمبریج آنالاتاکاا در
فروردین  1931مدع شد که فاتبوک اطالعات  211هزار کاربری را که در این متابقه شرکت داشاتهاناد ،بادون
اجازه آنان به کمبریج آنالاتاکا فروخته و بدین ترتاب این شرکت موفق شده اسات تاا از طریاق ایان اطالعاات باه
خصوصاات شخص و روان  41مالاون کاربر فاتبوک دست یابد .پس از آن نقاض حاریم خصوصا  81مالااون
کاربر فاتبوک در راستای تبلاغ برای کارزار انتخابات دونالد ترامپ در انتخابات سال  2111نااز ،از ساوی شارکت
کمبریج آنالاتاکا جنجال آفرین شد.

رسانههای اجتماعی و قدرت ارتباطات 011

بان قدرت شرکتها و ااروههاای قدرتمناد دیگار و پااد قادرت واقعا شاهروندان،
ناهمتنگ وجود دارد .دیالکتاک قدرت صرفاً به شکل باالقوه و ناه باه صاورت واقعاتا
خودکار یا یک دیالکتاک ضروری وجود دارد .از این رو ،پادقدرت سااس در اینترنت ،باا
ناهمتنگ فزایندهای مواجه شده است و این امار از ایان واقعاات ناشا ما شاود کاه
صاحبان قدرت منابع باشتری را از قبال پول ،قدرت تصمام ااری ،تواناای بارای جلاب
نظر عموم و نظایر آن در اختاار دارند .تنازعات قادرت ،هماواره کشامکشهاای مااان
صاحبان قدرت کمتر ،با قدر قدرتان است .بنابراین هاچ تضمان وجاود نادارد کاه آنهاا
بتوانند عرض اندا ،کنند ،یاا مناابع قابال تاوجه را بتااج نمایناد و باه هماان دلاال
نم توانناد قادرت حااکم را چنادان باه مخااطره باندازناد یاا ماوفقات کتاب کنناد.
ناهمتنگ های قدرت ،دیالکتاک است و به همان اعتبار ،تضادهای اجتماع را که پایاه
و اسا

مبارزات اجتماع بهشمار م آید ،ایجاد ما کناد ،اماا پااماد و نتاایج آن قابال

تعاان ناتت .همان طور که کاستلز ( )2113باان کرده است ،نمونه های از مباارزات باه
نتبت موفقاتآماز از پادقدرت ناز وجود دارند که از اینترنت بهره ارفتهاند ،اما اینترنات
تنها یک عامل بالقوه تلق م شود ،نه حرکت خودکار که شهروندان ،با توسل به آن ،بار
ناتوان شان در شبکهبندی خواستههای خاود غلباه کنناد .آنهاا باا قادرتهاای مباارزه
م کنند که با هویت بخشادن به شبکهها ایجاد شدهاند (ص .)591مشکل اینجاست کاه
ناروهای صاحب قدرت در جامعه کنون ناز در قالب ایدئولوژی و اجبار وجود دارند ،کاه
م توانند مانع انجا ،چنان مبارزات شوند و مرد ،را بهاونهای در تالش برای حفاک بقاا
مشغول کنند که وقت و انرژی نداشته باشاند یاا افکااری بارای مباارزات پادقادرت باه
ذهن شان خطور نکند .پادقدرت در ارتباطات نباید باش از حد ماورد توجاه قارار ااارد،
بلکه بهتر است تنها بهعنوان یک عامل بالقوه در نظر ارفته شود.
قدرت رسانه به مثابه قدرت فرهنگی :جان بی .تامپسون
جان ب  .تام تون ( )1334چهار شکل از قدرت را از یکدیگر متماایز کارده اسات (نگااه
کناد به جدول  .)1اشکال وارد بر رویکرد تام تون این است که قدرت رسانه را باه یاک بعاد
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نمادین تقلال داده و رابطه قدرت و خشونت در آن نامشخص اسات .قادرت نماادین یکا از
ابعاد مهم رسانه محتوب م شود :رسانه ،نه تنها واجد شاکل اسات ،بلکاه محتاوای را بارای
عمو ،فراهم م آورد که در تالش برای نفوذ بر اذهان عموم و تأثاراذاری بار آنهاسات .اماا
ایدئولوژی ،تنها جنبه مفروض در رسانه تلق نما شاود؛ بلکاه رساانههاا زماناهای را ایجااد
م کنند که اشکال مختلف قدرت و مبارزات قدرت در آن سهماه بروز م یابند؛ رساانههاا ،از
ساختارهای خاص مالکات خصوص یا عموم برخوردارند که تمایال دارناد متمرکاز شاوند.
تالشهای برای کنترل سااس و تأثاراذاری بر رسانهها وجود دارد و رسانههاا اغلاب اوقاات
نقشهای سااس در انتخابات ،جنبشهای اجتماع و نظایر آن ایفا م کنند.
جدول  .0چهار شکل قدرت از دیدگاه جان بی .تامپسون
انواع
قدرت
قدرت
اقتصادی
قدرت
سیاسی
قدرت اجبار

منابع

تعریف
قدرت اقتصادی ناشی از فعالیت تولیـدی
انسان اسـت ،یعنـی فعالیـت مربـوط بـه
تأمیم معیشت از تریـ اسـتخرا مـواد
خام و تبدیل آنها به کاالیی که می توانـد
در بازار ،مصرف یا مبادله شود.
قــدرت سیاســی ،ناشــی از کــنشهــای
هماهنگ شده افـراد و تنظـیم الگوهـای
تعامل میان آنهاست.
قدرت اجباری ،مبتنی بر استفاده یا تهدید
به استفاده از نیروی فیزی ـی اسـت کـه
ترف مقابل را مطی یا مغلوب میسازد.

قدرت نمادیم ،ظرفیت مداخله در جریان
رویــدادها ،نفــوذ در اعمــال دیگــران و
قدرت نمادیم درواق خل رویـدادها ،مبتنـی بـر ابـزار
تولید و انتقال اش ال نمادیم است.

مناب مادی و
مالی

نهادها

نهادهای
اقتصادی

نهادهای
سیاسی
اقتدار
(مانند دولت)
نهادهای قهری
(نظیر ارتش،
قوای فیزی ی و
پلیس ،زندان و
مسل
غیره)
نهادهای
فرهنگی
ابزار کس
(همچون کلیسا،
اتالعات و
مدرسه ،دانشگاه،
ارتباتات
رسانه و غیره)

منبع :بر اسا

(تام تون)12-18 :1334 ،
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خشونت ،موضوع تکرارشونده در محتوای رسانههاسات .رساانههاا تنهاا قلماروی بارای
نمایش قدرت نمادین ناتتند ،بلکه فضاهای مادی -اجتماع باهشامار ما آیناد کاه در آن
ساختارها و تناقضات اقتصادی ،سااس  ،اجباری و نمادین ظااهر ما شاوند .نااک کولادری

1

( ،)5 :2112قدرت رسانه را به مثابه «غلبه نهادهای رسانهای از قادرت نماادین در برسااختن
واقعات» معرف کرده است .همانطور که تام تون قدرت را تعریاف ما کناد ،تعریفا کاه
کولدری ارائه م دهد ناز ،بر ابعاد نمادین و فرهنگ رسانه متمرکز است.
قدرت رسانه بهمثابه شکلی چند بعدی از قدرت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
اینکه چرا تام تون خشاونت را باه منزلاه شاکل جادا از قادرت تعریاف ما کناد،
نامشخص است .او خشونت را به خشونت فازیک متتقام -یعن مثالً ااار فاردی ،فارد
دیگری را بکشد یا بزند -تقلال داده است .یوهان االتوناک ( ،)232 :1331در مقابال ،از
خشونت این تعریف را ارائه م دهد که بهعنوان «توهان قابل اجتناب نتبت به ناازهاای
اساس انتان و بهطور کل نتبت به حاات ،به اونهای که سطح واقع ناازهاای مبتنا
بر رضایت را از چازی که بهطور بالقوه امکانپذیر است ،تنزل م دهد» .بر اسا

دیدااه

االتونگ ( ،)1331خشونت را م توان به سه شکل اصل تقتام کرد :خشاونت متاتقام
(از طریق مداخله فازیکا  ،در یاک رویاداد)؛ خشاونت سااختاری (باا حکام دولتا یاا
سازمان  ،در یک فرایند)؛ و خشونت فرهنگ (غارانتان ؛ باه شاکل یاک انحاراف) .ایان
بدان معناست که در اعمال خشونت ،م تاوان شاخص را باه شاکل فازیکا (خشاونت
فازیک ) ،وادار به انجا ،کاری کرد ،از دسترس به منابع حاات محرو ،ساخت (خشاونت
ساختاری) یا با دستکاری در ذهن او و تخریب اعتباارش (خشاونت ایادئولوژیک) تحات
کنترل ارفت .خشونت ،نه تنهاا در صاورت تحقاق آن ،بلکاه حتا در صاورت تهدیاد،
خشونت خوانده م شود؛ « تهدیادات حااوی خشاونت نااز ،خشاونت تلقا ما شاوند»
(االتونگ .)232 :1331 ،هر سه شکل از خشونت ،اشکال هتتند که مرد ،یاا ااروههاا
سع م کنند بر اسا

آن ،به انباشت صورتهای مختلف از قدرت دست یابند.
1. Nick Couldry
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شکلهای مختلف خشونت را م توان بهمنظور جمعآوری اشکال مختلف قدرت مورد
استفاده قرار داد .در جامعة مدرن ،قدرت اقتصادی ،سااس و فرهنگ م تواناد انباشاته
شود و توزیع ناهمتنگ تمایل پادا کند .جدول  2شمای کل از سه شکل قدرت را ارائاه
داده است؛
جدول  .1سه شکل از قدرت
ساختارهای قدرت در جامعه

تعریف قدرت
ابعاد جامعه
مدرن
کنترل ارز های مصـرفی و منـابعی کنترل قدرت و سرمایه
اقتصادی
که تولید ،توزی و مصرف شدهاند.
تــأثیر بــر تصــمیمات جمعــی کــه کنترل ح ومت هـا ،نهادهـای دولتـی
جنبه های زندگی انسان ها را در جوام بروکراتی  ،مجلـس ،ارتـش ،پلـیس،
سیاسی
و سیستمهای اجتماعی خـاص تعیـیم احزاب ،گروه هـای البـی ،گـروههـای
اجتماعی مدنی و غیره
میکند.
تعریف ارز های اخالقی و معانی که کنتــرل ســاختارهایی کــه معــانی و
آنچــه را در جامعــه مهــم ،مشــهور و ارز های اخالقی را در جامعه تعریف
میکنند (نظیر دانشگاه ها ،گـروه هـای
ارزشمند باشد ،ش ل میدهد.
فرهنگی
مــذهبی ،حلقــههــای روشــنف ری و
گروههای اف ارسازی).
منبع :بر اسا

(کارن :2112 ،فصل )4

رسانهها و رسانههای اجتماع در جامعه کنون  ،با سااختاریهاای برآماده از قادرت
اقتصادی ،سااس و فرهنگ شکل م اارند؛
ا رسانههای اجتماع دارای ساختار مالکات ویژهای هتتند .اار قادرت اقتصاادی در
رسانه های اجتماع به طور ناهمتنگ توزیع شود ،یک طبقه خصوص مالک رساانههاای
اجتماع است .اما اار به طور متقارن توزیع شده باشد ،اروه از کاربران یاا تماا ،افاراد
مالک رسانههای اجتماع تلق م شوند.
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ا رسانه های اجتماع دارای ساختار تصمامااری خاص هتتند .اار قدرت سااسا
رسانه های اجتماع به طور ناهمتنگ توزیع شده باشد ،پاس یاک ااروه خااص فرایناد
تصمام ااری را کنترل م کنند .اما اار به طور متقارن توزیع شده باشد ،تما ،کاربران یاا
تما ،افراد جامعه بر فرایند تصمامااری تأثاراذارند.
قوزه آناین عبقهبندیشده

1

کاستلز ( )215 :2113به این بحث م پردازد که در ارتباط جمع خودانگاز «اشکال
سنت دسترس و کنترل ،کارای ندارد .هرکس ما تواناد ویادئوی را بار روی اینترنات
باراذاری کند ،وبالا را راهاندازی نماید ،چت اروه را سامان دهد یا یاک فهرسات از
ایمالهای حجام ایجاد کند .دسترس در این مورد ،قاعده محتوب م شود ،اما متادود
کردن دسترس به اینترنت ،استثناست» .مشااهده پاذیری و اقتصااد توجاه ،یاک فالتار
مرکزی از اینترنت ایجاد م کند که از بازیگران قدرتمند بهره م برد .بنابراین ،باا وجاود
اینکه اینترنت نوع ساتتم ارتباط جهان  ،غار متمرکز ،چند به چند و یاک باه چناد
تلق م شود و هر کس م تواند به راحت اطالعات را به کمک اینترنت تولااد و منتشار
کند ،اما همه اطالعات به یک اندازه قابل مشاهده ناتتند و نم توان انتظار داشت که به
محمل اطالعات به یک مازان توجه شود .از این رو ،مالحظه مهام در خصاوص جریاان
اطالعات در فضای سایبر این است که چگونه کاربران به اطالعات خاص که در اقاانو
آنالین و اتترده اطالعات جابهجا م شوند ،جذب و معطوف شوند.
«آلترنت »2و «اینک دموکراس ! »9که دو بتتر خباری آنالیان جاایگزین و بتااار
محبوب در فهرست وب سایت های قابل دستر

تلق م شوند ،به ترتاب در رده هاای

 5هزار و  199و  21هزار و  511هازار از فهرسات قارار ارفتاه اناد کاه در آن ،رتباه
وب سایت س ان ان آنالین  ،81ب ب س  ،81ناویاورک تاایمز  ،33دیلا ماال ،111
1. The Stratified Online Sphere
2. Alternet
!3. Democracy Now
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ایندیا تایمز  ،115چاینا دیل  ،152فاکس نااوز  ،134واشاانگتن پتات  ،131دیلا
تلگراف  ،291بالدزسایتونگ آنالین  ،239بلومبرگ ناوز  911و اش اگل آنالیان ،913
است (منبع داده ها :الکتا؛ از بان یک مالااون وب ساایت بازیااب شاده در تااریخ 21
اکتبر  .)2114این امر نشان ما دهاد کاه ناوع اقتصااد مبتنا بار توجاه آنالیان و
طبقه بندی شده وجاود دارد کاه عالیام تجااری کنشاگران رساانه ای قدرتمناد از آن
به عنوان نمادهای قادرت بهاره ما اارناد و باه دراااه هاای آنالیان متعلاق باه ایان
سازمان های تجاری ،برای انباشت توجه کماک ما کننا د .ایان نکتاه ،نااف اساتفاده
اتترده و فرااار از بتترهای «ارتباط جمع خودانگاز» از سوی فاس بوک ،یوتااوب،
لانکدین ،وی ک  ،تویاتر ،وایبو ،بالگ اس ات /بالار ،پانترست ،وردپر  ،ردیت ،تامبلر،
ایمگور و از ایان قباال ناتات ،اماا زایاش اطالعاات سااسا و ارتباطاات در چناان
وب سایت های به شدت چند پااره شاده اسات و باه هماان دلاال اسات کاه یاوران
هابرما

در ارتباط با اینترنت از خطر چندپاره شدن یک کلات [واقعات] و تمرکز بار

مخاطبان زیاد از لحاظ سااس و در عان حال تبدیل شدن آن به شامار اتاترده ای از
موضااوعات جدااانااه عمااوم » سااخن م ا اویااد (هابرمااا  .)529 :2111 ،بنااابراین
رسانه های اجتماع در یک جامعه سرمایهداری فعالات م کنند و با نوع ناهمتانگ
از لحاظ «اقتصاد توجه »1مواجه شده اند که در آن شرکت هاای بازرگ ،افاراد مشاهور،
سااستمداران ،دولت ها و احزاب تمایل زیادی به جلب «توجه» دارناد و در مقایتاه باا
کاربران روزمره از دنبالکنندهها ،نیکها و ری تویاتهای 2باشتری برخوردارند.
 .1ریشه بحث اقتصاد توجه ( )Attention Economyبه این افته هربارت ساایمون ( ،)Herbert A. Simonبرناده
جایزه نوبل اقتصاد  1318بازم اردد که معتقد است« ،ثروت اطالعات ،فقر توجه ایجاد ما کناد» .علات ایان پدیاده ایان
است که در عصر ما برای تولاد اطالعات وجود ندارد ،اما از آنجا که اطالعات ،توجه انتان را مصرف م کناد و ماازان توجاه
انتانها محدود است ،افزون اطالعات موجب م شود که افراد با کمبود توجه مواجاه شاوند و باه دنباال تخصااص بهاناه
توجه خود باشند .افزایش تصاعدی شمار رسانهها و بمباران اطالعات مخاطبان از ساوی آنهاا باعاث شادهاسات کاه عنصار
کمااب در حوزه اقتصاد رسانه ،به جای اطالعات ،توجه مخاطبان به رسانهها و اطالعات ارسال از ساوی آنهاا باشاد .هماان
امر ،سبب ایجاد نظریه جدیدی درباره ماهات اقتصاد به نا« ،اقتصاد توجه» شده است.
2. re-tweets
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قدرت ارتباعات در بهار عربی و جنبش تسخیر
 :4111سال تولد دوباره تاریخ و رویای خطرناک
سال  2111در تاریخ باق خواهد ماند؛ سال که از لحاظ بحاران جهاان ماداو ،،باا
سالهای پاش از آن در  2113 ،2118و  2111قابل قاا

نبود .آنچه باعث شد تا ساال

 2111برجتته شود این بود که سال انقالبها ،اعتراضهای اتترده ،شورشها و ظهاور
انواع مختلف جنبشهای اجتماع نا ،ارفت .آلن بدیو )2112( 1در این زمانه اساتدنل
م کند که سال  2111سال تولد دوباره تاریخ بود ،سال که در آن مرد ،در تالش بارای
تغاار تاریخ ،از طریق اعتراض برآمده بودند .اساالوی ژیاژک )2112( 2ایان نکتاه را باه
تحلال بدیو م افزاید که سال  2111رویای خطرناک بود ،سال که مرد ،جرأت کردناد
رویای رسادن به دناای دیگر را به واقعات تبدیل کنند .تاریخ ،اشتباه لابرالاتم را ثابت
کرد .سال  2111زمان بود که رویاهای دستااب به دناای دیگر ،به مثابه امری سااسا
در عمل به اجرا اذاشته شد .بهطور طباع  ،چنان تحونت در قلمروی روشنفکرانه نااز
از طریق انتشار کتابهای که به علتهاا ،دنلات هاا و پاامادهای ظهاور جنابشهاای
اجتماع م پردازند ،بازتاب م یاباد .کتااب «شابکههاای خشام و امااد :جنابشهاای
اجتماع در عصر اینترنت» ( )2112اثر مانوئل کاستلز ناز ،یک از این کتابهاست.9
انقالب مصر منجر باه برکنااری دولات اقتادارارای حتان مباارک شاد .نختاتان
انتخابات ریاسات جمهاوری آزاد و دموکراتااک در ژوئان  ،2112محماد مرسا ناامزد
 .1آلن بدیو ( )Alain Badiouفالتوف چپارای رادیکال فرانتوی (متولاد  )1391اسات کاه در کناار جورجاو
آاامبن و اسالوی ژیژک مهمترین منتقدان جریان پتامدرناتم محتوب م شاود .او باه هماراه ماشال فوکاو ،ژان
فرانتاس لاوتار و ژیل دلوز دانشکده فلتافه دانشاگاه پااریس 8را در فرانتاه راهانادازی کارد .بادیو در آثاار خاود
مفاهام همچون هتت  ،حقاقت و سوژه را بر اسا ریاضاات تعریف کرده است.
 .2اسالوی ژیژک ( )Slavoj Žižekفالتوف ،نظریهپرداز ،جامعهشنا  ،منتقد فرهنگ و سااستمدار اسلووناای
(متولد  )1353است .او فعالات های چشمگاری در زمانه نظریه سااس انتقاادی ،نظریاه فاالم و روانکااوی نظاری
دارد .شهرت ژیژک برای احاای روانکاوی ژاک نکان در خوانش جدیاد از فرهناگ عاماه اسات .موضاوعات چاون
سرمایه داری ،بناادارای  ،حقاقت سااس  ،جهان سازی ،ساوبژکتاویته ،حقاوق انتاان  ،اساطوره ،فضاای مجاازی،
پتامدرناتم ،چندفرهنگ ارای و پتامارکتاتم از موضوعات مورد عالقه اوست .ژیژک به شاوخ در مصااحبه باا
یک نشریه اس اناای  ،خود را یک استالاناتت نکان تندرو معرف کردهاست.
 .9این کتااب ( )Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Ageدر
سال  1935به همت آقای مجتب قل پور ترجمه و از سوی نشر مرکز منتشر شده است.
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اخوانالمتلمان را به قدرت رساند .در پایاان ژوئان  ،2119جنابش عظاام دیگاری علااه
مرس قاا ،کرد که نتبت به نحوه حکومت او اعتراض داشات و مادع باود کاه برخا از
اعضای جنبش ،رژیم استبدادی دیگری را ایجاد کردهاند .در ساو ،ژوئااه  ،2119ناروهاای
متلح مصر ،کودتای وحشاانه را به نماایش اذاشاتند کاه در پا آن هازاران نفار کشاته
شدند .عبدالفتاح التات  ،رئااس ساتاد مشاترک ناروهاای متالح مصار در ساال 2115
بهعنوان رئاسجمهور جدید برازیده شد .پس از آن مبارک از زندان آزاد اردید ،در حاال
که مرس و شمار قابل توجه از طرفداران برجتته او به اعدا ،محکو ،شدند .اعتراضهای
مخالفان سوری در سال  2111علاه رئااس جمهاور بشاار اساد ،منجار باه جناگ داخلا
طونن مدت در جبهههای مختلف شد که به مقابله دولت اساالم (داعاش) باا ناروهاای
ایران و روس که در حمایت از بشار اسد وارد جنگ شده بودناد ،انجامااد؛ در ایان مااان
ناروهای اپوزیتاون سوریه ،ناروهای اسالم سن که در ارتاش فاتح 1ساازمانده شاده
بودند (شامل النصره کاه یاک شااخه عملااات از القاعاده در ساوریه محتاوب ما شاد)،
ناروهای مختلف کرد (پاشمرگها) ،ائتالف از ناروهای غرب به رهباری ایاانت متحاده و
غاره ناز ،وارد این جنگ شدند؛ پاچادا ایان جناگ ناه تنهاا موجاب با ثباات باشاتر
وضعات سااس متزلزل در خاورماانه شد ،بلکه تنشهای فزاینده جهاان را برانگاخات .دو
نمونه از وقایع مصر و سوریه نشان م دهد که انقالبها و شاورشهاا در جامعاه منجار باه
بروز شکافهای عماق سااس  ،اقتصادی ،ایدئولوژیک و اجتماع با نتایج بتااار غاار قابال
پاش بان م شوند .در چنان وضعات  ،آینده به نتابت ناامعلو ،اسات و کشامکش هاای
جدید م توانند زمانه ایجاد رویدادهای غارمنتظره را فاراهم آورناد .هااچ عامال ارادی یاا
تضمان وجود ندارد که بتوان سرنگون جامعهای اقتدارارا را مقدمه تبدیل آن جامعه ،باه
یک نظا ،اقتصادی و سااسا پاشارو دانتات .وضاعاتهاای حاصال از تغااارات بنااادی
جامعه ،فرصت های واقع برای استقرار جامعهای به نتبت مطلوب را ایجااد ما کناد ،اماا
احتمال دارد که دستااب به چنان فرصتهای ناز از دست برود.
 .1ارتش فتح یا جاشالفتح ( ،)Army of Conquestاتاق عملاات نظام متشاکل از هفات ااروه اساال،اارای
مخالف حکومت اسد در جنگ داخل سوریه است که در  25مار  2114برای هماهنگ عملااتهای نظام باان
این اروهها در شمال سوریه ایجاد شد.
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بهار عربی و تسخیر
شبکه های خشم و اماد ،اثر کاستلز ( ،)2112نقاش رساانه هاای اجتمااع و قادرت
ارتباطات را در انقالب های تونس و مصر و همچنان در اعتراض های در ایتالند ،جنابش
 14ماه مِ اس اناا 1و جنبش اشغال وال استریت را تحلال م کند (برای بحث و بررسا
انتقادی این مطلب مراجعه کناد به :فوکس2112 :ب) .در ویرایش دو ،این کتاب که در
سال  2114منتشر شد ،کاستلز ( )2114تحلالهای تازهای بر «جنبش پاارک اازی در
ترکاه« ،»2جنبش مبارزه با فتاد در برزیل« ،»9جنبش دانشاجوی شاال « ،»5جنابش
من  192هتتم در مکزیک »4و «جنبش پنج ستاره ب ه اریلو در ایتالاا »1افازوده اسات.
او استدنل م کند که «جنبشهای کشورهای عرب  ،فرایندهای خودانگاختاه و مبتنا
بر بتاج اجتماع  ،برخاسته از فراخوان های اینترنت و شبکههای ارتباط ب سام بود».
(کاستلز)111 :2112 ،
کاستلز تأکاد زیادی بر ظرفاتهای بتاج اجتماع  ،از طریق اینترنت دارد .اساتدنل
او نشان ما دهاد کاه در ساوژه هاای ماورد مطالعاه ،ارتباطاات اینترنتا باعاث ایجااد
اعتراضهای خاابان شده و این بادان معناسات کاه بادون اینترنات هااچ اعتراضا در
خاابانها صورت نگرفته است .در فصل نتاجهااری ناز ،کاستلز تحلالهای انجا ،شده را
به تما ،جنبشها تعمام م دهد:
جنبش های اجتماع شبکه ای در دوران ما ،تا حد زیادی به اینترنت متک شاده اناد
که امری نز ،ول ناکاف برای کنشهای جمع تلق ما شاود .شابکههاای اجتمااع
1. Spanish 15-M movement
2. Gezi Park movement in Turkey
3. Brazilian anti-corruption movement
4. Chilean student movement
5. Mexican #YoSoy132 movement
(جنبش من  192هتتم ،در اعال ،همبتتگ با  191نفر از معترضان اصل جنبش  14م اس اناا مطرح شده است)
6. Beppe Grillo’s Five Star Movement in Italy
(بِ ِه اریلو ،کمدین و فعال سااس ایتالاای از سال  2113جنبش پنج ستاره را تأساس کرده است)
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دیجاتال که مبتن بر اینترنت و بتترهای ب ساام هتاتند ،ابزارهاای تعااانکننادهای
برای بتاج اجتماع  ،سازمانده  ،تعمق ورزی ،هماهنگ سازی و تصمام اااری باه شامار
م آیند( .کاستلز)223 :2112 ،
انقاب فیسبوک و توییتر
فرمول بندی های نظار آنچه که اینترنت را منشا ظهور جنبش هاای اجتمااع تلقا
م کند یا جنبشها را مخلوق اینترنت م خواند و اینترنت را پاشران معترضان م داناد،
یا جنبشها را به نحوی برآماده از اینترنات برما شامارد ،ریشاه در منطاق جبرارایا
فنآورانه دارد؛ به این اعتبار ،فناوری به مثابه کنشگری تصور م شود که منجر باه ایجااد
پدیدههای خاص م اردد و از ویژا های اجتماع برخوردار است .کاستلز در فهم ایان
نکته که اینترنت ،جامعه جوی را ایجاد نم کند ،بلکه این کنشگران انتان هتاتند کاه
در ساختارهای ستازه جویانه اقتصادی ،سااسا و ایادئولوژیک جامعاه قارار ارفتاهاناد،
شکتت خورده است .اینترنات مبتنا بار ناوع نظاا ،فنا  -اجتمااع و مشاتمل بار
شبکه های اجتماع است که از یک شبکه جهان که مجموعهای از شبکههاای رایاناهای
است ،تشکال شده است .کنش اجتماع جمع که در عاان حاال از اینترنات اساتفاده
م کند ،م تواند اثرات به نتبت کم داشته باشد یا موجاب تضاعاف یاا تشادید روناد
موجود شود .دنلتهای واقع وابتته باه فارامتن ،رواباط قادرت ،مناابع ،ظرفااتهاای
معطوف به بتاجسازی ،راهبردها و تاکتاک هاا و همچناان نتاایج پاچااده و ناامعلو ،از
کشمکشهاست .مدل کاساتلز ساادهساازی شاده اسات :رساانههاای اجتمااع  ،منجار
انقالبها و شورشها م شوند .او افتگوی مشروح و ایدئولوژیک را در باب «انقالبهاای
تویاتری» و «شورشهای فاسبوک » به اشتراک اذاشته است که همانطور که پاشاتر
بحث شد ،نختتان بار در نوشته های بالار محافظهکار آنادره ساولاوان )2113( 1آماده
بود؛ او مدع شده بود در فضای تظاهرکننداان ایران (« )2113انقالب تاویاتری اتفااق
خواهد افتاد».
1. Andrew Sullivan
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کاستلز فریب خورده است :پژوهشهای میدانی در مورد نقش رسرانههرا در
جنبشهای اجتماعی

1

دادههای پژوهش التحریر ( )http://tahrirdata.infoاز طریق پامایشِ انجاا ،شاده
بر روی کنشگران مادان التحریر اردآوری شده بود ( .)n=1056ویلتون و دون ()2111
دادههای جمعآوریشده از مادان التحریر را ارائه کردند کاه آن پاماایش ( )n=1056در
بان کنشگران مصری انجا ،ارفته بود .پامایش یادشده نشان داد که تعامل چهره باه چهاره
(با  39درصد) مهمترین شکل ارتباطات اعتراض در ماان فعانن و کنشگران باود و بعاد
از آن تلویزیون ( 32درصد) ،تلفن ( 82درصد) ،رسانههاای چااپ ( 41درصاد) ،پااماک
( 51درصد) ،فاتبوک ( 52درصد) ،ایمال ( 21درصد) ،رادیو ( 22درصاد) ،تاویاتر (19
درصد) و بالگها ( 12درصد) قرار داشتند .بر همان اسا  ،مهمترین منابع اطالعاات و
ابزارهای ارتباط در انقالب مصر ،ارتباطات بان فردی ،رسانههای سنت و ارتباطاات دور
بود که نتبت به رسانههای اجتماع و اینترنت نقش مؤثرتری داشتند .بخش دیگاری از
این پامایش نشان داد که انقالباون مصری ،ارتباطاات تلفنا و باه دنباال آن افتگاوی
چهره به چهره با یکدیگر را ،به عنوان مهمترین شاوه اعتراض های خود تلق م کردند
که نقش آن برای مشارکت طلب در اعتراضها ،بتاار خباری و تهاااجکنناده باود .در
این ماان فاس بوک ،ایمال و تویاتر از اهمات خباری ،کااربردی و انگازشا کمتاری
برخوردار بودند.
پامایش کل انجا ،شده که در خصوص کنشگران جنبش تتخار وال استریت انجاا،
شد (نگااه کنااد باه www.occupyresearch.net/2012/10/18/orgs-data-facet-

 browser/بازیاب شده در  2جونی  )2119نشان داد کاه ارتباطاات چهاره باه چهاره و
اینترنت برای به دست آوردن اطالعات در مورد جنابش تتاخار ،بااش از ساایر ابزارهاا
اهمات داشت .فاسبوک ،وبسایتها و ایمال نااز نقاش مهما در ایان خصاوص ایفاا
1. Castells Falsified: Empirical Research on the Role of the Media in Social
Movements
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کردند .همچنان شاوه های متتقام تعامل چهره به چهره و تعامل با واساطه نااز ،بارای
دستااب کنشگران جنبش به منابع خبری نقش کلاادی داشاتند .ایان نتاایج در کتااب
«تتخار رسانهها» 1به تأیاد رساده است (فوکس2115 ،ب) .پخاش رادیاو-تلویزیاون و
روزنامه ها ،نقش به مراتب کمتری در مقایته با اینترنت داشتند .فاسبوک منباع بتااار
محبوب از لحاظ اطالعات تلق م شد؛ با این حال ،رسانههای آنالین قدیم تر (ایماال
و وبسایتها) نقش بتاار مهمتری را در مقایته با یوتاوب ،وبالگهاا ،تاویاتر و تاامبلر
ایفا کردند که نشان م دهد نباید در خصوص اعتراضهاا ،نقاش آنچاه را کاه باه تعباار
برخ افراد «وبِ  »2خوانده م شود ،باش از حد تخمان زد .این نتایج تجرب  ،مباحاث
مطرح شده در اندیشه کاستلز را باطل م ساازد کاه اعتقااددار ،جنابشهاای اجتمااع
معاصر بر اسا

اینترنات و باه طاور اتاترده مبتنا بار اینترنات هتاتند و از طریاق

رسانههای دیجاتال ،به زیتت و کنش م پردازند.
سارا سالم ،)2114( 2باتت مصاحبه نامه ساختیافته باا کنشاگران کاه در انقاالب
مصر مشارکت داشته اند ،انجا ،داده است .او معتقد است که رسانههای آنالیان و آفالیان
هر دو حائز اهمات بودهاند و م توانتتند بهعنوان منابع برای کتب اطالعات معترضان
قرار اارند؛
فراخوان اولاه برای اعتراض در  24ژانویه از طریق رسانههای اجتمااع منتشار شاد.
پوسترها ،بَنرها و ویدئوها بهطور اتترده از طریق ایمال ،وبالگ و فاسبوک به اشاتراک
اذاشته م شدند .در تویاتر هشتگ  #jan25ساخته شد .صافحه فاتابوک «ماا هماه
خالد سعاد هتتام »9وقوع رویدادی را برای اعتراض در روز  24ژانویه در نظر ارفت کاه
 .1کتاب تتخار رسانهها (! )OccupayMediaدر سال  2115توسط کریتتان فوکس منتشر شده اسات .بارای
توضاااحات باشااتر ،نااکhttp://fuchs.uti.at/books/occupymedia-the-occupy-movement-and- :
social-media-in-crisis-capitalism
 .2سارا سالم ( )Sara Salemاساتاد دانشاگاه وارویاک ( )Warwickانگلتاتان و مؤلاف کتااب «متاار زنادا
انقالب  :آموزههای فرانتس فانون در جهان پتااستعاری» ( )2111است؛ برای توضاحات باشتر ،نک:
https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/salem
3. We Are all Khaled Said
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باش از 41هزار نفر حضور خود را در آن تأیاد کردند .باشتر پاسخگویان از طریق رسانههاای
آنالین ،و بهطور خاص فاسبوک تاریخ وقوع رویاداد اعتراضا را شاناده بودناد ]...[ .ارتبااط
بان ارتباطات آنالین و آفالین نباید مورد تأکاد قرار اارد .تالش برای بتااج مارد ،از طریاق
توزیع جزوهها ،پاا،های متن و – مهمتر از همه -بهطور شفاه و آفالین ناز انجا ،ما شاد.
[ ]...اتترش اطالعات از طریق شفاه  ،جنبه ای حاات از انقالب به شمار م آیاد کاه اغلاب
نادیده ارفته م شود .اما اهمات آن ،بهطور ویژه هنگام مشخص م شاود کاه حکومات در
جریان قاا ،مرد ،،اینترنت را قطع م کند( .سالم)118-113 :2114 ،
دولت مصر تالش کرد تا فعالات کنشگران رسانه هاای اجتمااع را پاایش و نظاارت
کند ،از آن به مثابه ابزار پروپاااندای ساود بارد ،پااماک هاای زیاادی را باه شاهروندان
بفرستد [بهاونهای که موجب اختالل در امر اطالعرسان شود] و در نهایات شابکههاای
تلفن همراه و اینترنات را متادود ساازد .ساالم باه ایان بحاث ما پاردازد کاه فعاانن
[رسانههای اجتماع ] از پروکت ها و اتصانت مربوط خط تلفن ثابت استفاده م کردناد
تا از خطر دستگاری مصون بمانند« .وبالگها ناز توصاههای در مورد چگونگ اساتفاده
از شاوه اتصال دایال-آپ از طریق تلفنهای همراه و لاپتااپهاا ارائاه ما کردناد و باه
کاربران پاشنهاد م دادند که از شرکت خدمات اینترنت نور ،1که عملاات متدودساازی
بر آن اعمال نشده بود و همچنان از سوی بور

اوراق بهادار مصر و شارکتهاای غربا

مورد استفاده قرار م ارفت ،استفاده کنند .برای تتهال ارتباط باا معترضاان ،برخا از
مشترکان حت رمز عبور خود را برای دسترس به وایفاای حاذف کردناد» (دنپورتاا و
متون  .)41 :2114 ،کنترل دولت بار اینترنات بار بتااج آنالیان تاأثار ما اذاشات و
اعتراض ها را اتاترش ما داد ،زیارا بتاااری از مارد ،از تاکتااک هاای کنتارل دولات
خشمگان م شدند .با این حال ،این امر به نتاجه معکاو

انجامااد و موجاب شاد کاه

بتااری از مرد ،به خاابان ها باایند تا ببانند چه اتفاق م افتد ،زیرا دیگر نم توانتاتند
 .1شرکت خدمات اینترنت نور ( ،)Internet service provider Noorیک از معتبرترین شرکتهای خادمات
اینترنت مصر بهشمار م آید که منطبق با جدیدترین استانداردهای شبکههای اینترنتا و فناآوریهاای اطالعاات
پاشرفته است .این شرکت در خاورماانه و شمال آفریقا ناز با نا ،تجاری منا ( )Menaفعالات م کند.
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برای آااه ماندن [در خصوص حوادث جااری] باه رساانههاای اجتمااع متکا باشاند.
«متدود کردن اینترنت باعث ناراحت من شد و به من و سایر مرد ،نشان داد کاه رژیام
تا چه اندازه م تواند مرد ،را سرکوب و منکوب کند .این خود ،محرک بزرا برای مرد،
بود که به اعتراضها ب اوندند»( .سالم)189 :2114 ،
جفری جوریس ،1پائولو گربائودو 2و میریام اوراغ :9موافق یا مخالف کاستلز
جفری جوریس ( )2112دانشجوی دکترای قدیم کاساتلز ،پژوهشا را مبتنا بار
مشاهده مشارکت در جریان جنبش تتاخار بوساتون 5انجاا ،داده اسات .او ما اویاد،
در حال که جنبش عدالت جهان بهطور عمده از فهرستهای پتت استفاده و بر اساا
منطق شبکه عمل م کرد ،جنبش تتخار براسا
بر اسا

منطق تجمع پایه ریزی شده است که

آن رسانههای اجتماع منجر به «جریان ویروس اطالعاات و تجمعاات بازرگ

بعدی در فضاهای فازیک واقع ما شاوند» (جاوریس .)211 :2112 ،جاوریس مانناد
کاستلز تصور م کند که رسانههای اجتماع «مولد» اعتراضها هتتند .او ادعا ما کناد
که «رسانه های اجتماع نظار فاسبوک ،یوتاوب و تویاتر به عنوان ابزار اصل ارتباطاات
با هشتک #تتخار؛  #Ocuppyعمل کردهاند» (ص ،)211اما در عمل هاچاوناه تالشا
برای اعتبارسنج این ادعا صورت نم دهد.
پائولو اربائودو ( )2112در کتاب خود با عنوان «تویاتها و خااباانهاا :رساانههاای
اجتماع و کنشگران معاصر ،»4بر اسا

زماناههاای نظاری و عملا  ،تصاور کاساتلز و

دیگران را نتبت به این امر که اینترنت موجب بروز جنبشهای بدون رهبر م شاود ،باه
چالش م کشد .او با  81کنشگر و فعال در این حوزه از کشورهای امریکا ،مصر ،اسا اناا،
1. Jeffrey Juris
2. Paolo Gerbaudo
3. Miriyam Aouragh
4. Occupy Boston
5. Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism
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انگلتتان ،تونس و یونان در خصاوص ماازان اساتفاده آنهاا از شابکههاای اجتمااع در
اعتراضها مصاحبه کرده و به این نتاجه رساده است که اارچه جنابشهاای اجتمااع
معاصر ادعا م کنند که آنها واجد شبکه های بدون رهبر هتتند ،اما رهبران باا رویکارد
نر ،وجود دارند که از رسانههای اجتماع برای صحنهآرایا معترضاان و «ایجااد ناوع
صحنهآرای از تجمعات» استفاده م کنناد (ارباائودو )193 :2112 ،و «تعاداد کما از
مرد ،،باشترین جریان ارتباطات را تحت کنترل دارند» (ص .)194صحنهآرای تجمعات،
به معنای «استفاده از رسانه های اجتماع در هدایت مرد ،به سمت رویدادهای اعتراض
خاص ،از طریق تدارک مشارکت جویان با پاشنهادها و دستورالعمل های در مورد نحاوه
کنش و ساخت روایت احتاسا بارای حفاظات از تجمعاات در فضاای عماوم اسات»
(ص .)12خودجوش بودن یک جنبش م تواند به دقت سازمانده شود ،چاون باهطاور
عمده نقش ماانج را باازی ما کناد» (ص .)115باا ایان حاال ،مشاکل اخالقا ایان
جنبش ها ماهات صحنه آرای شده آن ناتت ،بلکه انکاار وجاود رهباران اسات ،چراکاه
منجر به عد ،پاسخگوی م شود.
2

دبلاو لانس بنِات 1و الکتااندرا سِاگِربرگ عقااده دارناد کاه تتاخار و بتاااری از
جنبش های اعتراض معاصر بر اسا

منطق کنش همبند 9عمل م کنند که در آن هاچ

سلتله مراتب یا هماهنگ سازمان وجود ندارد ،رسانه های اجتماع «نقش سازمانهای
سااس متتقر را ایفا م کنناد» (بنات و ساگربرگ )152 :2112 ،و قلمروهاای وجاود
دارند که از طریق آنها «ایدهها به راحت شخص سازی ما شاوند» (مثال «جنابش ماا
33درصد هتتام») .مولفان آنها ناز «چارچوبهای کنش شخص » ناماده شادهاناد کاه
قابلات اشتراک و انتشار دارند .بنت و سگربرگ با منطق تبدیل کنش همبند باه منطاق
کنش جمع  5مخالفاند و درنتاجه بر فاردی شادن و جادای آن ،بااش از حاد تأکااد
1. W. Lance Bennett
2. Alexandra Segerberg
3. connective action
4. collective action
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م کنند .اما آیا جنبشهای اعتراض  ،لزوما ویژا های جمع خاصا ندارناد؟ ااار شخصا
تصور کند که تتخار وال استریت ،اشغال یک فضای مشترک و خواستههای جمعا برآماده
از آن باارای «ماارد،سااانری مشااارکت متااتقام و شاافاف»« ،متائولاتپااذیری شخصا و
جمع »« ،توانمندسازی»« ،آموزش به مثابه حق انتاان »« ،فنااوری بااز» و «دسترسا باه
فرهنگ و دانش» بوده است ،آنااه این اندیشه بدیه به نظر ما رساد 1.اهاداف ،ارزشهاا و
هویت های جمع  ،ماحصل مباحثه و فرایندهای ارتباطات در جنابشهاای اجتمااع اسات.
رویکرد بنت و سگربرگ این تصور را ایجاد م کند که جنبش تتخار ،فاقاد هراوناه هویات،
هدف یا ارزشهای جمع بوده و ترکاب نااب از سااساتهاای مبتنا بار فارد اسات .آنهاا
همچنان نادیده م اارند که چگونه جنبش های اجتماع معاصر با قدرت جمعا نهادهاای
مانند دولت ،پلاس ،شرکتها ،بانکها ،رسانهها و غااره مواجاه شادهاناد .باه تقلااد از شاعار
معروف ماراارت تاچر که م افت «چازی بهعنوان جامعه وجود ندارد ،»2آنهاا نااز معتقدناد
که در تتخار و جنبشهای قابل مقایته ،چازی بهعناوان «جمعا » وجاود نادارد .تتاخار،
نوع جنبش است که هدف آن مطالبه و استحقاق مجدد عرف حاکم بر جامعه اسات .بادین
ترتاب ،جنبش ،کنش تلق م شاود کاه بارای خصوصا شادن و کنتارل جمعا مناابع
خصوص برای همگان در دستر

همگان است .کنش شبکهای شده تتخار ،بعادی جمعا

دارد که عرف رایج در فضای عموم از طریق ارزشها ،خواستهها و اهداف جمعا باهمنظاور
ترویج و تقویت آن ،به یکدیگر نزدیک م کند .به همان اعتبار و بر خالف تفاسار فردارایاناه،
 .1اصول مشترک تتخار وال استریت که نویتنده به آن ارجاع داده است:
 http://www.nycga.net/resources/documents/principlesof-solidarity/در حااااال حاضاااار در
دستر ناتت؛ لذا برای اطالعات باشتر ،نک.http://www.declarationproject.org/?p=487 :
 .2ماراارت تاچر ( )Margaret Thatcherدر مصاحبه 29س تامبر  1381با دااال کا ()Douglas Keay
با عنوان  Aids, education and the year 2000کاه در مجلاه هفتگا  Woman's Ownمنتشار شاده
است ،عبارات را به کار برد که م افت« :چازی به ناا ،جامعاه وجاود نادارد» ( There is no such thing as
 .) societyالبته خطای در کار نبود و تاچر دو بار این عبارت را به تفصال و با تعبار متفاوت به کار برد کاه بعادها
در ساندی تایمز ( 11جونی  )1388هم منتشر شد .در واقع او مدع بود که« :چازی به نا ،جامعه وجاود نادارد،
فقط مردان و زنان منفرد و خانوادههایشان وجود دارند» .برای توضاحات باشتر نک:
http://www.margaretthatcher.org/document/106689
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جودی دین )2112( 1استدنل م کند که تتخار ،در حقاقت مقولاهای جنابش محاور ،بار
مبنای عرف رایج است .ماریا ،اوراغ ( )423 :2112به این بحث م پردازد که:
فریفتگ عموم در خصوص رسانههای اجتماع این تصور را به وجاود ما آورد کاه
انقالب ها اغلب از سوی طبقه متوسط و سکونر ایجاد شادهاناد .تجرباههاای کشاورهای
غرب بهعنوان الگوی برای انقالبهای عرب که از دریچاه مدرناتاه ماورد ارزیااب قارار
ارفته اند ،در کنار این ایده بالنده شده اند که رسانه های اجتماع نقش مهم در توساعه
مدرناته ایفا م کنند یا بهعنوان یک ادعای جذاب ،مطرح م شوند.
غلبه بر تجزیه و تحلالهای کوتاه مدت از نقش رسانههاای اجتمااع در انقاالبهاا،
نااز به تحلال دیالکتاک و تاریخ مارکتاتت دارد:
خشااونت اتااترده و عماااق در مااورد سااسااتهااای منطقااهای بااا متااائل داخلا
هم وشان داشت و منجر باه عمااق تار شادن تاأثارات اقتصاادی نئاولابرال (صاندوق
بانالملل پول /بانک جهان ) و خصوص سازی تلفاق شاده باا افازایش قامات ناشا از
بحران مال جهان شد( .اوراغ)423 :2112 ،
ماریا ،اوراغ ،در تحلال پائولو اربائودو سهام است ،اما بار خاالف او ،تحلاالش را باه
چارچوب نظری مارکتاتت پاوند م زند:
من در انعکا

دیدااه رزا لوکزامبورگ تأکاد م کنم که تغاار انقالب به کنش هاای

خود به خودی و سازمانده نشده ،متکا ناتات؛ ایان متائله باه ساازماندهناداان،
رهبااران ،قصااد و نااات جاادی و مت ائولاتپااذیری نااااز دارد .انضااباط و سااازمانده
ساختاریافته ،کنشگران را قادر م سازد تا از واقعات های پاچاده و ناهموار عبور کنناد و
این همان ضرورت اجتنابناپذیری است که برای بقای جنبشهاای سااسا نز ،اسات.
شبکه های فعال ،اغلب در زمان که ساختارهای اینترنتا «جدیاد» بارای فعالااتهاای
سااس مورد توجه قرار م اارند ،دیدااه متعلق به اروههای بزرگ فاقد رهبار را تأیااد
نم کنند .این امر ،عمدتا به این دلال است کاه باه نظار ما رساد جنابش جدیاد کاه
1. Jodi Dean
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بهواسطه ویژا های نظار جوان  ،ماهات غارایدئولوژیک ،آنالیان و افقا باودن ،توجاه
همگان را به خود جلب کرده است ،احتمانً برای بتااری از ناامادشداان از سااستهای
جریان اصل  ،شک و تردید را برم انگازد( .اوراغ)495 :2112 ،
جنبش اجتماعی در ترکیه ،برزیل ،شیلی ،مکزیک و ایتالیا
کاستلز ( )2114دو فصل جدید به ویرایش دو ،کتاب «شابکههاای خشام و امااد»
افزوده است .او بر تجزیه و تحلال جنبش پارک ازی (ترکااه) در ساال  ،2119جنابش
ضد فتاد سالهای  2115/2119در برزیل ،جنبش دانشجوی ساالهاای 2119-2111
در شال  ،جنبش مکزیک #من  192هتتم و جنبش ایتالاای پنج ساتاره تمرکاز دارد.
او بر نقش اینترنات و رساانههاای اجتمااع باه عناوان ابازاری در ارتباطاات سااسا و
شبکهسازی در این جنبشها تأکاد و استدنل م کند کاه ویژاا مشاترک ایان قباال
جنبشها این است که؛
انتشار شبکه های اجتماع مبتن بار اینترنات ،شارط نز ،بارای وجاود ایان قباال
جنبشهای جدید اجتماع در دوران ماست ،اما شارط کااف محتاوب نما شاود]...[ .
حضور در شبکه های اجتماع  ،تنها یک شاوه زندا برای اکثریت جمعاات جاوان ایان
سااره و برای انواع اهداف در اتتره وساع از کنشها و فعالااتهاای انتاان باهشامار
م آید؛ و به همان ترتاب ،زمان که آنها اعتراض م کنناد ،ایان کاار را در شابکه هاای
اجتماع که در آن ساکن هتتند ناز انجا ،م دهند .اما آنها لزوما اعتاراض نما کنناد.
[ ]...بنابراین ،من اعتقاد دار ،که م توان با اطمانان افت که با توجاه باه نااآرام هاای
اجتماع و ظرفات شورش در یک جامعه خاص ،استفاده اتترده از رسانه های اجتماع
باعث م شود که شورشهای فردی به اعتاراضهاا و در نهایات جنابشهاای اجتمااع
تبدیل شوند( .کاستلز)221 :2114 ،
در ویرایش دو ،کتاب ،کاستلز همچناان اهماات و نقاش رساانه هاای اجتمااع در
جنبش های اجتماع را باش از پاش ارزیاب م کند .اار شبکه های اجتماع مبتن بار
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اینترنت -همانطور که کاستلز م اوید -شارط نز ،،اماا ناه کااف بارای جنابشهاای
اجتماع جدید در دوران ما باشند ،این بدان معناست که در ماواردی کاه دولات هاا یاا
شرکت های اینترنت به متدود کردن ،سانتور یا نظارت دقاق بر رساانه هاای اجتمااع
مبادرت ورزند ،پس جنبشها نم توانناد باه حااات خاود اداماه دهناد و جنابشهاای
اجتماع لزوما محکو ،به ناابودی هتاتند .نموناه انقاالب مصار در ساال  2111نشاان
م دهد که چنان فرضاههای درست ناتت .هنگام کاه رژیام مباارک ،در  21ژانویاه،
اینترنت را متدود کرد و نختتان تعطال اینترنت را در کل کشور در تاریخ شبکه رقام
زد ،اندازه اعتراض ها بباشتر شد (سالم)2114 ،؛ چراکه بتااری از مرد ،از متدود شادن
ارتباطات آنالین خشمگان شده بودند و بقاه ناز م خواساتند ببانناد کاه چاه اتفااق
افتاده است و به همان دلال به خاابانها آمدند.
کاستلز استدنل م کند که جنبش های راست افراط همچون جبهه ملا فرانتاه،1
حزب فان 2در فنالند ،حزب چای در ایانت متحده ،جنبش پنج ستاره در ایتالااا ،حازب
استقالل 9بریتاناا یا س اده د ،طالی  5یوناان ( 221-221و  )212-285کاه از اینترنات
بهعنوان ابزارهای بتاج اجتماع  ،ارتباطات و سازمانده اساتفاده ما کردناد ،در واقاع
جنبشهای اجتماع تلق نم شدند ،چراکه آنها از شورشهای اجتماع خودجاوش برخاوردار
نبودند ،بلکه اروههای سااس محتوب م شدند که از ساختارهای رهباری مرکزیاتیافتاهای
تشااکال شااده بودنااد .بااه همااان دلااال آنهااا «جناابشهااای اجتماااع شاابکهایشااده»
تلق نم شوند ،بلکه «جنبشهاای عاوا،زده ارتجااع  »4باهشامار ما آیناد (ص.)211
پادایش این جنبشها بهدلال فقدان جنبشهای اجتماع قوی و خودجوش اسات .ایان
فرضاه به دنیل زیر نم تواند تقویت شود :جنبش نازی یونان با عنوان س ادهد ،طالیا
 .1جبهه مل ( )Front Nationalیک حزب سااس محافظهکار اجتماع  ،مل ارا و راستارای فرانتوی است.
2. The Finns Party
3. Independence Party
4. Golden Dawn
5. reactionary populist movements
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در زمان پا به مادان اذاشت که تظااهرات اتاتردهای علااه ریاضات اقتصاادی شاکل
ارفته بود .در بریتاناا ،تجمعاات مارد ،علااه ریاضات اقتصاادی منجار باه ساازمانده
جنبش به کمک جرم کوربان سوساالاتم شد تاا رهباری حازب کاارار را در دسات
اارد و این در حال بود که در همان زماان حازب اساتقالل بریتانااا کاه ماهاات ضاد
اروپای و باگانههراس  1داشت ،از سوی ناگل فارج 2به شهرت رساد.
من کامالً با کاستلز موافقم که جنبشهاای جنااح راسات باه لحااظ سااسا  ،ارتجااع
محتوب م شوند .هرچند کاستلز تالش م کند تا سارت شبکهایشده جنبشهاا را ذاتااً باه
شکل دموکراتاک تفتار کند ،اما هر شابکه از مراکازی تشاکال شاده اسات و سااختارهای
رهبری در آن نتبت به بخشهای دیگار تأثاراذارترناد .تحلاال پاائولو ارباائودو ( )2112از
جنبشهای اجتماع و رسانههای اجتماع نشان داد که ساختارهای رهباری در بتاااری از
جنبشهای اجتماع پاشرو تبلور یافتهاند .تاد ولفتاون )2115( 9در کتااب خاود باا عناوان
«شورش دیجاتال :تولاد جنااح چاپ ساایبری »5باه ایان تحلاال اضاافه کارده اسات کاه
ساختارهای دموکراتاک مردم و خودجوش ،تنها به شکل اساطوره در جنابشهاای جنااح
چپ ناتتند ،بلکه نااز به انرژی ،زمان و منابع نز ،برای بتاج اجتماع و ساازمانده دارناد
و به همان دلال رهبران منتخب و متائول ،ازیناهای ممتااز و مارجّح بارای جنابشهاای
اجتماع تلق م شوند (برای مروری بر کتاب ولفتاون ،نگااه کنااد باه فاوکس2114 ،ب).
ساختارهای رهبری دموکراتاک م تواند از جنبشهای اجتماع منفعت کتب کند و بهطاور
خودکار منجر به ظهور جنبشهای جناح راست نشود.
ولفتااون ( )2115تمایاال جناابشهااای اجتماااع معاصاار را بااه «تجلااال کااردن
غارانتقادی» از «منطق افق بودن در شکل به غایت دموکراتاک از ساختمان جنابش»
مورد توجه قرار م دهد (ص .)21بتوارا نهفته در جنبش اجتماع  ،نه تنها بر پویای
1. xenophobic
2. Nigel Farage
3. Todd Wolfson
4. Digital Rebellion: The Birth of the Cyber Left
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سازمان جنبش ها تمرکز دارد ،بلکه اینترنت را بهعنوان ابزاری مناسب بارای حمایات از
مرد،سانری خودجوش تلق م کند .نقطه کور در خوش بانا نهفتاه در پرساش هاای
کتاب ولفتون ،این است که جنبش های اجتماع در نوع سرمایه داری جهان به ظهور
رساده اند که دسترس به فضا ،منابع ،توجه ،پول و قدرت باه صاورت ناهمتانگ توزیاع
م شود و این امر از منظر اقتصاد سااس باعث ایجاد نوع ناهمتنگ در توزیاع مناابع
م اردد که تما ،جنبشهای اجتماع باا آن مواجاه هتاتند .جنابشهاای اجتمااع ،
برخالف شرکت ها ،چازی به فروش نم رسانند و بنابراین نما توانناد بار درون داد هاای
منابع مال حتاب کنند .آنها همچنان ،دسترس خاص به منابع قانونگذاری و عماوم
که احزاب سااس از آن برخوردارند ،ندارند .آنها نم توانند در پوشش رسانه های موافاق
و همتو قرار اارند و اغلب تنها در موضاوعات رساانهای و باهعناوان بخشا از پوشاش
روزنامهنگاری رسواسازی مشغولاند ،که م خواهند آنها را با اعتباار کنناد و باا کماک
ازارشهای تکبعدی و تحریفشده ،از آنها چهره ای خشن و آشفته نشان دهند .بتااری
از کنشگران یا طرفداران برای تداو ،کار خود باید دستمزدی دریافت کنند کاه ایان امار
فرصت و زمان آنها را برای کار سااس محادود ما کناد و ایان پدیادهای اسات کاه در
شرایط نئولابرالاتم باش از اندازه متئلهمند تلق م شاود .بارای نموناه ،مشاغلههاای
نظار مصرف وقت و انرژی ،باشتر تقویتکننده این واقعات است که شکل دستمزد ،ابزار
اصل حاات و تداو ،جامعه سرمایهداری است .کنشگران و رسانههاای شاهروندی مناابع
کمتری دارند و توجه کمتری ناز نتبت باه رساانههاای جریاان اصال باه خاود جلاب
م کنند .آنها شرایط دشوارتری برای حفاظت از جایگاه خاود دارناد و اغلاب باا شارایط
سخت برای باق ماندن در این عرصه روباهرو هتاتند .تااریخ فعالااتهاای رساانهای و
روزنامهنگاری جایگزین ناز ،داستان یک کار داوطلبانه ،استثمار خاودانگاز و کاار دانشا
پرمخاطره است( .سندوال و فوکس)2111 ،
اار فعانن و کنشگران [جامعه] ،به رسانههای جریان اصل متک باشند ،باا ایان واقعاات
مواجه م شوند که مدیران رساانههاای سارمایهداری بخشا از  1درصاد جامعاه هتاتند و
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محتمل است که نتبت به جنبشهای منتقد سارمایهداری ،نظار متااعدی نداشاته باشاند.
چنان شرایط به این معنا ناتت کاه رساانههاای سارمایهداری هماشاه اطالعاات و اخباار
مربوط به جنبشهای اجتماع را سانتور ،حذف یا تحریف ما کنناد ،اماا خطاری جادی و
نوع ناهمتنگ از قدرت در آن وجود دارد .البته فعاانن چاپاارا ،در جتاتجوی راههاای
برای چگونگ غلبه بر چنان محدودیت های ساختاری هتتند ،اما مشخص است کاه اقتصااد
سااس سرمایهداری چالشها و محدودیتهای برای آن در نظر دارد .فقادان مناابع و زماان
بهآسان م تواند به ساختارهای قدرت غارقانون منجر شود ،زیرا افرادی که مناابع انادک را
کنترل م کنند یا وقت باشتری دارند یا مهارت های افتاری آنها نتابت باه دیگاران باشاتر
است ،به رهبران غار رسم (بالفعل) تبدیل م شاوند ،در حاال کاه ایادئولوژی رسام [در
جنبشهای اجتماع مبتن بر شبکه اینترنت] این است که هاچ رهبری وجود ندارد؛ چراکاه
جنبش مردم و خودجوش تلق م شود.
صادقانه تر این است که اذعان کنام ،وجود برخا از شاکل هاای نماینادا سلتاله
مراتب  ،دموکراتاک و سازمان های سااسا  -باا توجاه باه تزلزل/با ثباات منباع 1کاه
جنبش های اجتماع در سرمایه داری با آن روبهرو هتتند -اجتناب ناپذیر و مفاد اسات.
اار این مشکالت به رسامات شاناخته نشاوند ،از یاک ساو شااهد شاکاف مااان یاک
ایدئولوژی عجاب و غریب مبتن بر افق بودن [این جنبشها] ،هتتام که صرفاً در حاد
یک افتمان باق م ماند و از سوی دیگار ،باا مرکزیاتارایا و سلتاله مراتبا باودن
تثباتنشدهای روبهرو خواهام بود که کنشهای واقع را شکل م دهاد و ما تواناد باه
راحت بتط و توسعه پادا کند .مرد،سانری خودجوش و مردم ایده خاوب اسات ،اماا
اغلب اوقات در سرمایهداری بهعنوان یک اصل ساازمان عمال نما کناد ،چاون کمباود
زمان ،منابع و پول وجود دارد .جنبشهای افق ارا با تتخار شدن از سوی آنها ،اغلب به
بخشهای سااسا تبادیل ما شاوند کاه کشامکشهاای حااکم بار آن ،تواناای هاای
داراونکننده را در جامعه تضعاف م کند .تاد ولفتون ( )2115در این زمانه اساتدنل
1. resource precarity
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م کند که اکثر «نهادهای متعلق باه [جنااح هاای] چاپ ساایبری 1دارای سااختارهای
سازمان ضعاف هتتند که دچار کمبود قدرت تصاماماااری جمعا شادهاناد ،زیارا از
قدرت متمرکز و ساختارهای متئولاتپذیری و هار ناوع رهباری با بهارهاناد .یکا از
تأثارات ایدئولوژی در مواجهه با تمرکززدای و مارد،ساانری مشاارکت در جهاان کاه
ساختارهای کالن اجتماع آن متمرکز و غارمرد ،سانر است ،وجود ناوع «کوتاه بانا
منزوی شده است که در تناقض با تصمامااریهای مرد،سانرانه قرار دارد»( .ص)144
کاستلز م خواهد اصطالحات «جنبشهای اجتماع » و «جنابشهاای شابکهای» را
به جنبش های اجتماع که با او همدل م کنند ،اختصاص دهد .اما جنبش های راسات
افراط که در بتااری از نقاط جهان باش از اذشته تقویت شدهاند ناز ،از منطق شابکه
استفاده م کنند و از بتاااری جهاات اجتمااع محتاوب ما شاوند :آنهاا ااروههاای
اجتماع هتتند که به اروه های مختلف اجتماع در جامعه م پاوندند ،از شبکه بنادی
بهعنوان ساتتم اجتماع آنالین و آفالین استفاده م کنند و اغلب اوقات ،باش از برخ
احزاب برای تحقق سااست های رفااه اجتمااع بارای شاهروندان (و حاذف مهااجران و
پناهنداان از دولت رفاه) و نظایر آن ،بحث م کنند .نه اصطالح اجتماع و ناه اصاطالح
شبکه ،به خودی خود ،به لحاظ سااس مترق و پاشاران ناتاتند .آنچاه جنابشهاای
مانند اعتراضهای ضد ریاضت اقتصادی در یوناان ،اسا اناا ،انگلااس و دیگار کشاورها و
احزاب مانند ساریزا ،2پودمو  9و حزب کاراران تحت رهبری کاوربان را ،از طرفاداران
برتری سفادپوستان 5نظار دونالد ترامپ ،سا اده د ،طالیا  ،حازب اساتقالل بریتانااا،4
حازب آزادی اتاریش ،حاازب مردما دانماارک ،1حاازب راسات افراطا (جوباااک )1در
1. Cyber Left institutions
2. Syriza
3. Podemos
4. white supremacist supporters
)5. UK Independence Party (UKIP
)6. Danish People's Party (DPP
7. Jobbik
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مجارستان ،دموکراتهاای ساوئد ،حازب فاان در فنالناد ،حازب چاای و غااره متماایز
م سازد ،این است که آنهاا باا ابزارهاای مختلاف بارای شاکل جاامع و مارد،ساانر از
سوساالاتم مبارزه م کنند ،در حال که حرکت احزاب جناح راسات ،در متاار هادف
تبعاض آماز ،مبتن بر باگانه هراس  ،1مل ارایانه و بر مبنای جامعاهای بتاته اسات .در
پایان بهطور خالصه ،به تفاوت ماان سوساالاتم مرد،سانر و فاشاتم دسات ما یاابام.
[البته] دسته مهم بعدی جنبش اجتماع ناتت ،بلکه یک از انواع سوساالاتم است .ما
برای قرن باتت و یکم به نوع سوساالاتام دموکراتااک ناااز داریام تاا قادرت را باه
اونه ای شکل دهام که جامعه ای مبتن بر انصاف ،عدل و مشارکت ایجاد شود .امروز ماا
احتمان بار دیگر به یک دو راه رسادهایم که با آنچه روزا لوکزامبورگ 111 ،سال پاش
به نقل از فردریش انگلس باان کرده بود ،قابل قاا

است« :جامعه بورژوای بار سار دو

راه ایتتاده است ،یا باید به سمت سوساالاتم برود یا سار قهقرای به بربریت را پاش
اارد»( .لوکزامبورگ)988 :1311 ،
نتیجهگیری
مانوئل کاستلز «رسانههای اجتماع » را به مثابه شکل از «ارتباط جمع خودانگاز»
و بهعنوان نوع قلمرو اجتماع که در آن قدرت ارتباطات و پادقدرت اعماال ما شاود،
تصور کرده است .بر این اساا  ،در ماورد نحاوه اساتفاده کاساتلز از نظریاه اجتمااع ،
پنداشت او از مفهو ،قدرت ،به کارااری اصطالحات علم رایانه برای تحلال جامعه ،برآورد
و توصاف طبقهبندی شده او از شاوه توزیاع قادرت مااان شارکتهاای چناد رساانهای
جهان و مخاطب خالق ،امکانسنج مفهو ،وبِ  2و مرکزیت اطالعاتارایا  2و قادرت
ارتباطات ،تردیدهای وجود دارد.

1. xenophobic
2. centrality of informationalism
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بحران اقتصادی جهان  ،منجر به طرح مجدد پرسشهای اقتصادی مهم شده است،
که همچنان درخصوص طبقه در نظریه اجتماع تردید دارند و این امر نشااندهناده آن
است که شبکه های مال و اقتصادی جهان در زندا ما قدرت فزایندهای دارند .وظافاه
اصل سااست در حال حاضر م تواند توسعه پادقدرت علاه کاانی ساازی هماه چااز و
جلوااری از فاشاتت شدن اا ،به اا ،جهاان باشاد .وظافاه نظریاه اجتمااع نااز در
شرایط حاضر ،بتط و توسعه تحلالهای از قدرت و پادقدرت است .مانوئل کاستلز به ماا
یادآوری م کند که در چنان تالش های نباید نقش ارتباطات را نادیاده ارفات .باا ایان
حال ،من در خصوص اینکه رویکرد کاستلز بتواند تحلالا انتقاادی از جامعاه معاصار را
پاش برد یا به ایجاد جامعه ای بهتر کمک کند ،تردید جدی دار .،بر مبنای آنچاه افتاه
شد ،م توان نتاجههای مهم این فصل را ایناونه خالصه کرد:
ا کاستلز عمدتا پاشاانهای از اینترنات و بتاتر ظهاور آن ارائاه ما دهاد و کاار او فاقاد
نظریهای بر مبنای جامعه و نظریهای از جامعه مدرن است .رویکرد او ناه نظریاهای اجتمااع
تلق م شود و نه از لحاظ نظری به اندازه کاف مبنای است ،بلکاه باشاتر شاکل دلخاواه و
غارنظا ،مند از مفهاو ،ساازی و جماع آوری مشااهده هاسات .مفهاو ،کاساتلز از رساانه هاای
اجتماع  ،با فقدان تعامل با نظریههای اجتماع روبهروست کاه باه مفهاو،ساازی از قادرت،
خودمختاری /استقالل ،جامعه ،جامعهجوی و سرمایهداری م پردازند.
ا کاستلز ،قدرت و قدرت ارتباطات را به منزله خصالتهاای اجبااری ،ناهمتانگ و
خشونتآماز در تما ،جوامع ،تصور م کند .بدین ترتاب او سلطه را طباع پنداشته و از
امکان برقراری ارتباطات فاقد سلطه و جامعه بدون سلطه ،غفلت کرده است.
ا مانوئل کاستلز از زبان رایانه ای (اصطالحات نظار برنامه ،سویاچ ،پروتکال ،هتاته)
برای توصاف جامعه بهره م اارد .او منطق جامعه را با منطق محاسبه کردن درآماختاه
است و نم تواند بر روی نقش ویژه انتانها در جامعه حتاب باز کند.
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