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است. او  4در کمبریج 3و عضو کالج سنت جان 2استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 1مانوئل کاستلز

ی علوم ارتباطات است. کاستلز در  ستهیکی از جامعه شناسان مشهور جهان و از متفکران برج

تحت لوای ساختارگرایی فرانسوی و به نمایندگی از موج جدیدی از جامعه  1۹۷۰ی  اوایل دهه

برای گرفتن کرسی استادی در دانشگاه  5شناسی شهری شروع به کار کرد. نقل مکان به برکلی

ی نیروهای اجتماعی و فرهنگیِ در حال  در پایانِ آن دهه، او را در موقعیتی برای مطالعه 6کالیفرنیا

با « 8عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ»ی  قرار داد. سه گانه ۷ولیگیری در سیلیکون شکل

هایی را در مورد توصیف  ی کارِ تحقیقی از مشهورترین آثارِ او است و بینش پانزده سال پشتوانه

کنند  های معمولی را ترسیم می وط تجربههای اطالعات، خط زندگی مدرن و اینکه چگونه فناوری

ی  کند. از کاستلز در برخی از مجامع و محافل به عنوان جانشین شایسته دهند ارائه می و تغییر می

یاد شده و در قیدِ حیات بودن به  1۰و همین طور ماکس وبر ۹اندیشمندانی چون کارل مارکس

همچنین به روز بودن، عنصری است که شود.  عنوان عامل برتریِ او نسبت به آنان قلمداد می

 گیرد. کاستلز به دلیل آن همواره مورد ستایش قرار می
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، سی و دومین اثر او و اولین «گسیختگی: بحران لیبرال دموکراسی»آخرین کتاب کاستلز، 

 2۰18کتابی است که به زبان مادری خود یعنی اسپانیایی نوشته است. این کتاب که در سال 

به چاپ رسیده « اگر»ی نشر  به وسیله 14۰۰ی آن نیز در ایران در سال  جمهمنتشر شد و تر

های اخیر در برخی مناطق جهان است؛  است، تالشی در راستای معنا کردنِ سناریوی سیاسی سال

سناریویی که از نظر نویسنده، فروپاشیِ تدریجی یک مدل سیاسی نمایندگی و حکومت، پیرنگِ 

« گسیختگی»ی مرکزی آن است.  حاکمان و حکومت شوندگان، گزارهی بین  آن و گسستِ رابطه

ها تمرکز دارد. این کتاب که  ها، دولتهمچنین بر فقدان اعتماد به نهادهای سیاسی و در مرکز آن

نوعی پاورقیِ  توان صفحه دارد را از منظری می 136برخالف تألیفاتِ معموالً حجیمِ کاستلز تنها 

تلقی کرد. این یکی از معدود مواردی است که کاستلز از پر کردنِ کتاب با  بلند برای آثار قبلی او

ورزد. در عوض، او پیوندهای دسترسی به اینگونه ها اجتناب می جداول آماری و انواع داده

ها، نیات رأی  های مربوط به اعتماد سیاسی و اقتصادی، اعتماد به دولت اطالعات مانند ارزیابی

قرار داده و  1ی نشر آثارش های پشتیبان در وبسایتِ مؤسسه ا به عنوان دادهدهی و سایر موارد ر

آن را نیز در بخش انتهایی کتاب ارائه کرده است تا مسیر خوانش کتاب برای  2آدرس پایگاه

توان پاسخی برای نیاز به  تر باشد. در مجموع گسیختگی را می مخاطبانِ اثر، هموارتر و روان

و شهروندان، به ویژه شهروندانی که نیاز به مشارکت در  3میان گرند تئوریی  سازی فاصلهکوتاه

 ای دارند، دانست. ی شبکه پیامدهای سیاسی جامعه

کاستلز در این کتاب تعدادی از تحوالت متمایز اما تقریباً مشابه را در سیاست و عمدتاً در 

ای در  ته و به طرز ماهرانهاروپا و آمریکا در طول شش سالِ منتهی به چاپ کتاب در نظر گرف

-ها شواهدی از مسیرهای جداگانه اما مرتبط یافته است که منجر به کنار گذاشتنِ اصول لیبرالآن

های سؤال در مورد و سایر عالمت 6، برگزیت5، مکرونیسم4شود: ترامپیسم دموکراسی می

زاب سیاسی در اسپانیا از های اح طور بحرانهای پیش آمده در آن و همینی اروپا و نفاقاتحادیه
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ی محوری کاستلز در ها پرداخته است. گزارهجمله مواردی است که کاستلز در اثر خود به آن

های غربی بر این باورند این کتاب به طور خالصه آن است که اکنون اکثریت مردم در دموکراسی

تند. انبوهِ جزئیات مطرح ها نیسی آن کسانی که مناصب قدرت سیاسی را در اختیار دارند نماینده

ی کاستلز، کتاب را به اثری ارزشمند و خواندنی مبدل  وسیلههای ارائه شده به شده و بینش

ی تحلیلی بین فرهنگی از واقعیات سیاسی برای  همچنین از منظر ارائه« گسیختگی»ساخته است. 

های نظری و  سنتی کتابگرایانی مانند کاستلز است که به طور عموم، گامی جسورانه برای تجربه

 کنند. ی علوم اجتماعی منتشر می المعارفی را در حوزهبعضاً دایرة

هایی برای درک ترتیبات  کاستلز در این کتاب بار دیگر و با دیدگاهی انتقادی، سرنخ

ی افرادی که  دهد. خواندن این کتاب برای همه ی قدرت، سیاست و ارتباطات ارائه می پیچیده

تواند الزم و مفید باشد. دو فصل  تر شوند، می مسائل برخی جوامع معاصر، عمیققصد دارند در 

دموکراسی از ابتداییِ کتاب بسیار روشنگر و تحلیل مؤثری از چگونگی و چرایی شکست لیبرال

ها و عدم اعتماد به  منظر کاستلز است. نویسنده از علل و عواقب جدایی بین شهروندان و دولت

های متعددی در این زمینه  نویسد و به موارد و نمونه ها در سراسر جهان میندُوَل و رهبران آ

توان  ها میی آن دهد که از جمله کند. کاستلز دالیل مختلفی را در این باره توضیح می اشاره می

کنندگان و ی حکومت های پرشمار و گسستن رابطهغصب قدرت، فسادهای گسترده، جنگ

د. این دیدگاهی بسیار نگران کننده اما دقیق از چگونگی وضعیت شوندگان را نام برحکومت

 ی شکست است. های در آستانه دموکراسی

پردازد که از نظر کاستلز، منشأ و آغازی در بحران  های مختلف بحران می فصل اول به ریشه

ست؛ های قبلی خود به طور عمیق به آن پرداخته ا دارد و او در کتاب 2۰۰8مالی جهانی در سال 

دهد.  اما این اولین بار است که کاستلز تحلیلی کوچک از رهبران و احزاب سیاسی به ما ارائه می

به مواردی از فساد « ی ما نیستند بحران مشروعیت دموکراسی: آنها نماینده»این فصل با عنوان 

را تضعیف های ملی  های این بحرانِ سیاسی، اعتبار نهادها و دولت پردازد که به عنوان ریشه می

پردازد و  کرده است. در فصل دوم، او به موضوع تروریسم جهانی و سیاستِ ترس می

دهد که جامعه به عنوان یک کل، در حال حاضر با آن مواجه  آوری را نشان میهای دلهره چالش
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ه و کفایتِ بریتانیا، اسپانیا، فرانس های کتاب در مورد رهبرانِ از منظرِ کاستلز، بی است. سایر بخش

ی  ای نیز در برزیل، مکزیک، ونزوئال و کره دیگرانِ مشابه است و به روندهای قابل مقایسه

 شود.جنوبی اشاره می

به مباحثی از قبیل ضد جهانی شدن « ها و سقوط نظم سیاسی شورش توده»فصل سوم با عنوان 

پردازد. به  فرانسه میی برگزیتی و پایانِ احزاب سیاسی در ی ترامپ، جامعه گرایی، پدیده ۔و ملی

ساله و باالتر در فرآیند  65ورزد که افرادِ  طور مثال او در خصوص برگزیت بر این یافته تأکید می

تر که به دلیل بدبینی به  دهندگانِ جوانرأی گیری برای برگزیت نقش بیشتری ایفا کرده و بر رای

د. او با بیان اینکه خروج از احزاب سیاسی، مشارکت کمتری از خود نشان دادند، غلبه داشتن

کند که محرک اصلیِ  بود استدالل می 1های خروج از نفوذ بروکسلی اروپا یکی از راه اتحادیه

بایست باز پس گرفتنِ کنترل دانست و این  ی اروپا را می تصویب طرح خروج بریتانیا از اتحادیه

داند. کاستلز این امر بود را مردود میی باشکوه بریتانیا دلیل تصور که نوستالژی بازگشت به گذشته

های مختلف بریتانیا، حول محور  ی بخش همچنین در این قسمت به بیان عقاید خود درباره

ی اروپا  کند که اسکاتلند به این دلیل از ماندن در اتحادیه برگزیت پرداخته و به طور مثال اظهار می

 دانست.  و تخت انگلیس می ی تاجکرد که آن را جایگزینی برای سلطه حمایت می

های اجتماعی، پایان سیاست دو  اسپانیا: جنبش»فصل چهارم به کشورِ خود کاستلز و موضوعِ 

نیز اشاره شده است. در « 2کاتاالن»ی  اختصاص دارد و در آن به مسأله« حزبی و بحران دولت

که به تعبیرِ او زمانِ  ، نویسنده در اوضاع و احوالی«ی روشن آشوب در سایه»فصل پنجم با عنوان 

نظمِ »دهد مبنی بر اینکه  ارجاع می 3نبودِ اطمینان است، خوانندگان را به سخنان آنتونیو گرامشی

کاستلز در این فصل که فصل «. پیشین در حال مرگ است و نظم جدید هنوز متولد نشده است

های اجتماعی  که جنبشاز آن است  ی تاریخی، حاکی کند تجربه پایانی کتاب نیز است اذعان می

ای برای به دنیا آوردن این آیند، قابله های توصیف شده بیرون میای که از دل بحران شبکه شده

 ی آن، اذهان و در نتیجه نهادها را تغییر دهند. نظمِ نوین هستند تا به واسطه
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او به  توان گفت این کتاب، ترکیبی از کارهای آکادمیکِ کاستلز و تحلیلِ به طور خالصه می

گیری از دهد که در قالبی جدید اما با بهرهعنوان یک مفسرِ سیاسی را در اختیارِ ما قرار می

عناصر و مفاهیمِ مرکزیِ آثارِ پیشینِ او از جمله قدرت شبکه، قدرت در شبکه، وضعیت شبکه، 

لز ای که کاست های اجتماعی و پیکربندی مجدد حاکمیت تدوین شده است. وضعیت بهینه جنبش

ی  شود یک دموکراسیِ لیبرال با نهادهای سیاسیِ مستقر و نسبتاً مؤثر است که به وسیله متصور می

های  شود؛ البته با این فرض که شبکه یک سیستمِ نمایندگیِ مبتنی بر انتخاباتی معتبر، رهبری می

 شوند.  جهانی نیز با فروپاشی مالی یا جنگ تهدید نمی

ها اشاره  توان به لحن ژورنالیستیِ آن در برخی موارد و قسمت تاب میاز جمله نقاطِ قابل نقدِ ک

 1ی دونالد ترامپ کرد. همچنین، بخش قابل توجهی از ارجاعاتِ کاستلز، ناظر به مطالبی که درباره

ی  های او در زمینه ها است؛ این در حالی است که مباحث و تحلیل کند به مقاالت روزنامه عنوان می

های تحقیقاتی است. به  ها و یافته طور اسپانیا عمدتاً مبتنی بر داده، برگزیت و همین2امانوئل مکرون

چگونه ممکن »نویسد:  می« های خشم ترامپ: میوه»عنوان نمونه او در فصل سوم و ذیلِ عنوان 

جمهورِ دنیا انتخاب شود؟ یک ترین رئیساست آن میلیاردر گستاخ و مبتذل در جایگاه قدرتمند

انگار در الملل و سهلور در معامالتِ کثیف، ناآگاه از سیاستِ بینبازِ غوطهامالک و سفته محتکرِ

-گرا، بیگانهی زمین؛ یک ناسیونالیست رادیکال که آشکارا جنسیت حفاظت از محیط زیست و کره

ها نفر خود را در همین  هراس و نژادپرست است؟ خوب، دقیقاً به دلیل همین چیزها، میلیون

کاستلز که «. مان و شخصیتِ او یافتند و شناختند و به این ترتیب از احزابِ سیاسی فراتر رفتندگفت

پرست است، پس از بیانِ خواهد متهم به اتخاذ این تصور شود که ایاالت متحده پر از افراد نژاد نمی

ا برای دو جمهورِ سیاه پوست رپردازد که یک رئیس هایی می این عبارات، به دفاع از آمریکایی

ی متوالی انتخاب کرده بودند. این فصل سپس با ذکر اتهاماتی که در راستای تبانی ترامپ با  دوره

یابد و علیرغم اینکه تا کنون مدرکی دال بر اثباتِ آن در دست نیست،  روسیه مطرح شده ادامه می

 ی این اتهامات، واقعیات است.  کند که همه کاستلز اذعان می
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های سیاسی خود  رسد از فصل سوم، نویسنده تعصبات و جهت گیری ظر میدر مجموع به ن

طرفانه و پُر قوتِ دو فصلِ  های بی کند و به این ترتیب، کتاب از تحلیل را به نحوی آشکار می

شود. ادبیاتی که کاستلز در برخی از  مند مبدل میای دور شده و به متنی موضعابتدایی تا اندازه

برای خوانندگانِ دانشگاهی، که  -چنانچه به یک نمونه اشاره شد -گیرد می ها به کار این بخش

و قانع کننده نبوده و استفاده از  ی آثارِ او هستند چندان علمی ی عمده کنندهمخاطب و دنبال

ی قوت و قابل اتکای  صفات، بعضأ فراتر از حد معمول و معقول است. علیرغم این موارد، نقطه

ی اغلبِ افراد و  ای است که به وسیله ی آن در بیان ایده جسارت نویسنده ، جرأت و«گسیختگی»

شود و آن، این واقعیت است که مردم، در حال از دست  صاحبنظران، نادیده یا ناگفته انگاشته می

ی نهادهای متعلقه و مرتبط با آن هستند و امید  دادنِ ایمان به دموکراسی در شکلِ کنونی و همه

 انسان به نوع جدیدی از سیاست است. ها نفر میلیون
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