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  مقدمه

ـ .ه جهاني شدن درمحافل علمي زمان زيادي نمي گـذرد ژوا   از به كار گيري       ريـشه   ا ام

 حتي آغاز فرايند جهاني شدن را مي توان به زماني           ، به سالهاي دور باز مي گردد      هاي آن 

  .نسبت داد كه اولين داد و ستد در بين اقوام بوجود آمد

وقتي محـصولي در    . تجارت عامل مهمي در شناساندن اقوام مختلف به يكديگر است              

 كاال نيست كه به دست      جايي توليد مي شود و به نقطه ديگري فرستاده مي شود اين فقط            

دارد و آن ايـن اسـت كـه در               بـه همـراه      مي رسد، بلكه پيامي نيز با خود         همصرف كنند 

گوشه اي ديگر از اين جهان فردي با آداب و رسوم متفاوت ايـن كـاال را توليـد كـرده                     

  . است

 جهاني شدن با خود ارتباط      .عامل ديگري كه به جهاني شدن مرتبط است فرهنگ است            

 گاهي اين ارتباط    جامعه شناسان    به اعتقاد گروهي از       . اقوام و گروه ها را به همراه دارد       

يكسويه است يعني آنقدر فرهنگ يك قوم براي قوم ديگر جذاب است كه انتقال فرهنگي               

 اگـر فرهنگـي از پـشتوانه محكمـي       : مي نمايد اما در پاسخ نيز مي تـوان گفـت           يهيكسو

 بلكه بـرعكس موجـب تغييـر    شد اضمحالل فرهنگي نخواهد دچاربرخوردار باشد هرگز    

 پس از اشغال ايران بدست مغولها آنهـا هـر چـه در               بطور مثال  . مي شود فرهنگ مهاجم   

توان داشتند براي تغيير آداب و رسوم ايراني بكار بستند اما در نهايت خود آنهـا جـذب                  

مي توانـد بوجـود بيايـد       فرهنگ ايراني شدند و دوم اينكه هيچ فرهنگي به خودي خود ن           

  . ها بوجود مي آيند هاي بزرگ از تركيب خرده فرهنگ  فرهنگبنابراين 
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   جهاني شدنچهتاريخ

 از ديـر بـاز بـا يكـديگر        اقوام، تمدنها     . باز مي گردد   شي پ سال به هزاران    ١ شدن ي جهان خيتار

 از  يگـر ي ها بخش د   يجنگ ها، كشور گشائ    .دداشتن...  و ي و اقتصاد  ي، علم يمبادالت فرهنگ 

      كـه ، كـرده اسـت   گـذار  ي متفـاوت  ي شدن از مراحل و دوره هـا       ي جهان ليكن. است خي تار نيا

 جلـوه  ي ابدي برا»خي تارانيپا « هينظر.  خواهد شدجهاني شدن به آنها مانع  درك    ي توجه يب

از نقطه نظر   .  فراوان دارد  ازينجهاني شدن    به حذف مفهوم     برالي نئو ل  ي دار هيدادن سلطه سرما  

ـ ي،  »زمـان « قل از ت، مـس  هي سـرما  ي، امپراطـور  ي دار هي شدن سرما  ي طرفداران جهان  يفلسف   يعن

  .  در آورده استقي را اشغال كرده و زمان را به حالت تعلدي جديها» فضا« ، خيج از تارخار

را در   يمي صلح دا   و  را اشغال خواهد كرد    يدي، مناطق جد  ان شده، خارج از زم    ي جهان هيسرما

  . حاكم خواهند كرديقلمرو امپراطور

كانت بـه   . ته شده است   كامل آن گرف   في كانت و با تحر    مانوئل ا اتي از نظر  ي مفهوم صلح ابد  

 ني و مذاكره صادقانه ب    ي علن يپلماسي از ضرورت د   يمي در رساله خود در باره صلح دا       يروشن

  .  ملل بر قرار شودني زند  تا صلح دراز مدت و متعهد در بي مفدول حر

  

  جهاني شدن 

 مالكوم واترز از متفكـران و صـاحب       .  است Globalizationجهاني شدن معادل واژه انگليسي      

 Globalizing و   Globalization  ،Globalizeنظران جهاني شدن معتقد است واژه هايي چـون          

  .  رواح يافته است1960از دهه 

را در مـورد  ) Globalized quota( تركيـب سـهميه جهـاني    1959 سـال مجله اكونوميست در 

 1961در سـال   اولـين بـار   Globalization و Globalism . واردات اتومبيل ايتاليا به كـار بـرد       

 بـه نگـارش     1962وارد فرهنگ وبستر شد و اول بار مقاله اي با موضوع جهاني شدن به سال                

 . درآمد

                                                 
1 - Globalization 
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جهاني شدن فرآيندي اجتماعي است كـه در آن         «: واترز جهاني شدن را چنين تعريف مي كند       

و قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگـي سـايه افكنـده، از بـين مـي رود              

  ».مردم به طور فزاينده از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي شوند

 چرا كه جنبـه     مي داند »  شدن خاص و خاص شدن عام      عام«رونالد رابرتسون جهاني شدن را      

در ايـن تقابـل، خـود    . هاي كالن زندگي با وجه محلي يعني جنبه هاي فرد برخورد مي كننـد     

و نظام جهـاني جوامـع   ) به عنوان يك كل(يت و جوامع ملي از يك سو با بشر) هويت فردي (

  . از سوي ديگر رودررو قرار مي گيرند

  :آنتوني گيدنز جهاني شدن را چنين تعريف مي كند

در يـك   . جهاني شدن به معناي گسترش روابط اجتماعي و اقتصادي در سراسر جهان اسـت             "

 هاي اجتمـاعي تـأثر      نظام جهاني، جنبه هاي متعددي از زندگي مردم از سازمان هاي و شبكه            

مي پذيرند كه هزاران كيلومتر از آنها دورتر هستند، در اين وضعيت جهـان را بايـد بـه عـوان                  

  ".يك نظام واحد قلمداد كرد

بـدين ترتيـب هـر      . هاروي براين باور است كه جهاني شدن همان تراكم زمان و مكان اسـت             

 عمالُ زمان و مكان معناي خود       اتفاق در هر گوشه دنيا به سرعت به اطالع همگان مي رسد و            

  . است را از دست داده 

فرآيندي است كه در آن دولت هاي ملي گراي اقتـدارطلب           «به نظر اولريش يك جهاني شدن       

تضعيف مي شوند و عامالن فراملي با چشم اندازهاي متفاوت قدرت، طـرز تلقـي، هويـت و                  

   ».شبكه ه اي شكل مي گيرند كه دولت ها را تحليل مي برند

از جهاني شدن با عناويني چون قرن دهكده الكترونيك جهاني، پيدايش قبيله جهاني، انقـالب               

اطالعاتي، فشردگي زمان و مكان، گسترش جهان ـ آگاهي، پايان جغرافيا و عـصر سـيبرنتيك    

البته همواره اين سؤال باقي است كه آيا اين فرآيندها و پديده ها رابطـه اي        . نيز ياد شده است   

يه با جهاني شدن ندارند؟ بدين معنا كه مشخص نيست جهاني شدن بـه معنـاي پايـان                  دو سو 

آنچه در اين ميـان داراي اهميـت        . جغرافيا و از ميان رفتن مرزهاي قراردادي است با برعكس         

  . است تغيير سطح كالن تحليل علوم اجتماعي از جامعه و ملت به جهان است
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احب نظران را نشان مي دهد، مسأله پروژه يا پروسـه       در اين ميان آنچه تفاوت ديدگاه هاي ص       

 Processبرخي معتقدند جهاني شدن يـك پروسـه فرآينـد، فراگـرد             . بودن جهاني شدن است   

است، بدين معني كه بشريت در دوره اي از تاريخ بـه آن رسـيده و ايـن موضـوع بـه نـوعي                        

طـرح، نقـشه     يـك پـروژه   در مقابل برخي معتقدند جهاني شدن       . است غيرقابل اجتناب بوده    

Project               است، بدين معني كه افرادي با طرحي از پيش انديشيده شرايط جهاني را پديد آورده 

به عنوان مثال فوكوياما متعلـق      . جهاني سازي استفاده مي كنند      اين متفكران بيشتر از واژه       ،اند

ود كـه همانـا    او براين باور است كه بشريت حكومت مطلوب خـ          ،به دسته اول متفكران است    

ليبرال دموكراسي مي باشد، يافته، در نتيجه همه ملل به اين نوع حكومت گرايش يافتـه انـد و             

البته بديهي است نظريه وي در دوره پس از جنگ سـرد و محـو               . ما به پايان تاريخ رسيده ايم     

  . ليبرال دموكراسي آمريكايي نمود يافته است) هژموني(كمونيسم شوروي و تفوق 

 زمان و مكان منجر     ي شديد از فشردگ   ي شدن به مرحله ا    ي است كه جهان   ي مدع ارويديويده

اقتصادي، توازن قدرت    – ي سياس ي بر رويه ها   ي تأثير گيج كننده و مخرب     يشده است كه دارا   

  .  » استي و اجتماعي فرهنگيطبقات و نيز بر زندگ

مام مردم جهان در يك جامعه       كه بر اساس آن ت     ي شدن را به فرآيند هاي     يجهان»  آلبرو مارتين«

  . كندي پيوندند، تعريف مي به هم ميواحد و فراگير جهان

  .   توجه شده استي سازي نيز به طور خاص به جهاني از ديد فرهنگ

ـ           مانوئلا       ي جامعـة شـبكه ا  ي را ظهـور نـوع   ي كاستل با اشاره به عصر اطالعـات، جهـان گراي

  .   گيردي پهنة اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر مي داند كه در ادامة حركت سرمايه داريم

 شـدن،  ي به جهـان ي، با وجود نگاه آسيب شناختي و نظم جهان ي هلد در كتاب دموكراس    ديويد

 كنـد كـه در عـين حـال     ي تعبير م ي جهانشهر ي دموكراس ياين پديده را حركت به سمت نوع      

    . را نيز در خود خواهد داشتي و اقتصاديكثرت فرهنگ

 عدم وجـود فرهنـگ    ي و ادعا  ي فرهنگ ي از جهانگراي  ي عابد الجابدي ضمن ارائه تعريف     محمد

 ي يـك نظـام جهـان   ي داراي گرايـ يجهان«:  گويدي مي گراييواحد جهاني، در خصوص جهان  

 همچون سرمايه، بازرگاني، مبادالت، ارتباطات، سياسـت،        ي مختلف ي كه زمينه ها   ياست، نظام 
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 گرايـي، بـسط   ي منظور از جهانيشود، بويژه در مباحث كنون    مي را شامل    يانديشه و ايدئولوژ  

  .  » جهان استيو گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ اياالت متحدة آمريكا به ساير كشورها

 يجهان:  گويدي پردازد و م   ي شدن م  ي و جهان  ي گراي ي در اينجا به تفكيك دو مفهوم جهان       يو

 ديگر و احترام گذاشتن به آراء   ين با فرهنگها   به استقبال يك جهان رفتن، آشنا شد       يشدن يعن 

 ديگـر و    ي ديگران، نفـوذ در فرهنگهـا      ي نف ي كه جهان گراي   ي ديگران، در صورت   يو نظريه ها  

    . هاستيايدئولوژمحل برخورد 

معتقدند كه در هم ادغام     )  سازي يجهان (  شدن ي در مجموع صاحبنظران در خصوص جهان      اما

 و انتقـال    ي مـستقيم و جابجـاي     ي تجارت و سرمايه گذار    ي ها  در زمينه  ي جهان يشدن بازارها 

 بـازار و نهايتـاً سـر فـرود          ي و آزاد  ي كار و فرهنگ در چهارچوب سرمايه دار       يسرمايه، نيرو 

 و  ي مل ي باشد، منجر به شكافته شدن مرزها      ي بازار م  ي جهان ي ابرقدرتها رآوردن جهان در براب   

 ي در ايـن پديـده، شـركتها       ي و اساس  ي اصل عنصر. كاسته شدن از حاكميت دولت خواهد شد      

 ي نيرومند مل  ي سر بر آوردن دولتها    ياين پديده از پيامدها   .  هستند ي و فرامل  يبزرگ چند مليت  

 شـدن اوج  يجهـان .  اسـت ي امپرياليـست ي و سلطه پذيريگر و شديدترين مرحلة روابط سلطه   

 شـده اسـت و همچنـان     زادهي در عالم است و از بطن دولت مل      ي جهان ي سرمايه دار  يپيروز

  .   دهديبه طور يكسان، به توليد خود در درون و بيرون مرزهايش ادامه م

 ي كـه بـرا  ي اسـت، رقـابت  ي قيد و شرط در سـطح جهـان  ي شدن، رقابت ب  ي ديد ديگر جهان   از

ايـن امـر در سـاية    .  آوردي فقير، فقر بيـشتر مـ  ي كشورهاي درآمد بيشتر و برا   ي غن يكشورها

 مبادلـة نـامتوازن و   ي مركز و نيز در سـاية حاكميـت نظـام جهـان          يورها كش ي و رهبر  يچيرگ

  .   پذيرديناهمگون صورت م

 توصـيف   ي بـرا  ي تحليلـ  ي بـه عنـوان ابزارهـا      ي شدن در متـون علـوم اجتمـاع        ي جهان مفهوم

 مـاكفرو در كتـابش، تـأخير        يآنتـون .  گوناگون ظاهر شده اسـت     ي تغيير در زمينه ها    يروندها

  :   شدن وجود داردي جهاني برايعتقد است كه چهار روند اساس جهاني، مي هايبررس

   بزرگ  ي رقابت ميان قدرتها-1

   تكنولوژيك  ي نو آوريها-2
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   شدن توليد و مبادله  ي جهان-3

    ي تجدد و نوگراي-4

يند يكپارچگي مردم جهان در يك جامعـه  آاز ديدگاه مك گرو و مارتين البرو، جهاني شدن فر    

وي كـه حـوادث و اتفاقـات در نـواحي دوردسـت سـبب شـكل گيـري           واحد اسـت بـه نحـ      

جهاني شدن سبب گسترش پيوندها و ارتباطات متقابـل فراتـر از      . رخدادهاي محلي مي شوند   

  .دولتها مي شود و از اهميت مرزها و فاصله جغرافيايي مي كاهد

  

  جهاني شدنمفهوم 

 شـد در سـطح جهـان     مطـرح جهان غرب در 1980مفهوم جهاني شدن، پس از اينكه در دهه  

  :  اعالم كرد 1990گسترش يافت، دبير كل سابق سازمان ملل متحد پطروس غالي، در دهه 

   ". تمامي جهان به عصر جهاني شدن وارد شده است"

 :اعالم كرد ) CPC(زمين طي نطقي در پانزدهمين كنگره حزب ملي كمونيست چنين  جيانگ

دن توسعه اقتصادي، علمي و فني نقش فعالتري در جهان          ما بايد در تقابل با روند جهاني ش       " 

  ."عهده دار شويم

سابقه جهاني شدن به زماني مي رسد كه اولين جاده بزرگ ارتباطي و مبادالتي ميان و شرق و                  

پس از آن كـشف تنگـه مـاژالن در سـفر كريـستف              . غرب كشيده شد و آن جاده ابريشم بود       

ن ارتباطـات   آپس از   .  اولين سفر به دور دنيا انجام شد        اين روند ادامه يافت و سرانجام      بكلم

گسترده تري در تجارت جهاني انجام گرفت و جهاني شدن همراه با رونـدهايي از ايـن قبيـل     

  .شكل گرفت

   : اساسي ترين روندها از ديدگاه آنتوني ماكفرو به ترتيب عبارتند از 

مبادله، تجدد و نوگرايي، همچنـين      رقابت قدرتهاي بزرگ، نوآوري هاي تكنولوژيك، توليد و         

 متفاوت مورد بحث و بررسي  از ديدگاه نظريه پردازان ديگر نيز روندهايي از اين قبيل و بعضاً           

اما در مجموع آراء اين نظريه پـردازان جهـاني شـدن يـك رونـد مـستمر و                . گرفته است قرار  
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صاد، ارتباطات، شهرها،    از قبيل، فرهنگ، سياست، اقت      موارد مداوم است و بر حوزه ي بسياري      

تـا  . اين روند همراه با موافقـان و مخالفـاني همـراه بـوده اسـت       . اثر گذار بوده است   ... هنر و   

لوژي فرهنگهـاي   ئوجايي كه برخي آن را آرمان شهري براي تمدن جديد و برخـي آن را ايـد                

  . بيگانه مي دانند

ونـدها و ارتباطـات     افـزايش شـمار پي    :  گويـد  ي شدن چنين مـ    يمك گرو در خصوص جهان     

 ي گسترند و نظام جديد جهان  يدامن م )  فراتر از جوامع   هو در نتيج  ( كه فراتر از دولتها      يمتقابل

 شود كه از طريق آن حوادث، تـصميمات و          ي اطالق م  ي شدن به فرآيند   يجهان.  سازند يرا م 

 بـسيار   ي افراد و جوامـع در بخـشها       ي برا ي تواند نتايج مهم   ي يك بخش از جهان م     يفعاليتها

     .دور كره زمين در بر داشته باشد

نظريـه پـردازان    .  مجـدد زمـان و مكـان اشـاره دارد          ي شدن به اهميت نظم دهـ      ي جهان مفهوم

 شدن روابط بين الملل متمركز سـاخته انـد، در      ي بين الملل  ي متقابل، نگاه خود را رو     يوابستگ

 يك جامعـه  ي از حركت به سو زنندي شدن قلم مي كه در پارادايم جهاني كه نويسندگان يحال

 شـدن بـا انحـصار همخـوان     ي صـاحبنظران جهـان  يدر ديدگاه برخـ . ند گوي ي سخن م  يجهان

 بودن يك واقعيت است و نه ي پذيرد كه انحصار  ي شدن اين واقعيت را م     ي جهان ينيست، يعن 

  .  يك امكان تاريخي

 بـه كوچـك شـدن        شدن به عنوان يك مفهوم هـم       ي ديگر از صاحبنظران، جهان    ي نظر برخ  در

معمـوالً علـت ايـن كوچـك شـدن را           .  از جهـان اشـاره دارد      ي و هم به تقويت آگـاه      يجهان

در همين تفـسير    .  دانند ي م ي اقتصاد ي و تشديد روز افزون فعاليتها     يپيشرفت سريع تكنولوژ  

 شود و استقالل عمـل آنهـا از بـين           ي متزلزل م  ي مقامات مل  ي است كه كار آمد    ياز جوامع مل  

 و  ي موجـب جابجـاي    ي اقتدار جهان  ي و ساختارها  ي فرامل يبه عالوه توسعه شبكه ها    .  رود يم

  .   شودي مي ملي تصميم گيريگسيختگ

 از زمـان و مكـان       ي بـا درك متحـول     ي دهكدة جهان    جهان و انديشة   ي كوچك شدن فيزيك   اين

 ي شود كه از طريق آنهـا، شـبكه هـا      ي م ي شدن موجب افزايش فرآيندهاي    يجهان. همراه است 

 كـه   يدهد، بـه طـور       را با يكديگر پيوند مي     ي و جهان  ي توليد سطوح محل   ي و نظامها  يارتباط
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 روزمرة ما چنان ساختار     يزندگ.  قابل تصور نيست   ي قالب محل  در ديگر فقط    يروابط اجتماع 

در ايـن نگـرش،   .  گيردي صورت مي جهاني در دل شبكه هاييافته است كه تعامالت اجتماع 

 در سرتاسـر جهـان كـه    يتـشديد روابـط اجتمـاع     «:  شـود  ي تعريف مـ    شدن اين گونه   يجهان

 اسـت  ي هر محل زائيدة حـوادث تفاقاتسازد كه ا   دور از هم را چنان به هم مرتبط مي         يمكانها

  .» پيوندد و برعكسيكه كيلومتر ها دورتر به وقوع م

 روزنامـه نگـاران، سياسـتمداران،     . جهاني شدن بي شك اصطالح متداول دهـه حاضـر اسـت           

مديران تجاري، دانشگاهيان و سايرين با به كار بردن اين اصطالح مي خواهند نشان دهند كـه            

پديده اي ژرف در حال وقوع است، جهان در حال تحول است و نظمي نو در عرضه اقتصاد،                  

امـا بـه كـارگيري ايـن اصـطالح در مـوارد بـسيار               . سياست و فرهنگ جهاني ظهور مي بايـد       

فاوت و براي اغراض گوناگون چندان فراوان است كه تعيين موضو ع            مختلف، توسط افراد مت   

مورد بحث جهاني شدن، كار كردهاي اين اصطالح و اثر اتش بر نظريه و سياسـت را دشـوار                   

  . نموده است

تعداد زيادي از صاحبنظران در امور جهاني، بيش از ده سال است كـه مـي گوينـد جهـان بـه                      

فاصـله هـاي ارتباطـاتي از ميـان برداشـته شـده،       . سـت صورت يك دهكده جهاني در آمـده ا       

. ستد از ميان برداشته مـي شـود    و مرزهاي ملي ناپديد گشته است و موانع عمده بر سر راه داد           

با پيدايش دهكده جهاني به راحتي نمي توان مشخص كرد كه يك محصول يا كـاال بـه كـدام                

  .كشور تعلق دارد

باشـند كـه فعاليـت خـود را بـه سـطح        هاني شدن ميشركتهاي چند مليتي مثال بارز پديده ج      

جهاني رسانيده اند و بسياري از اين شركتها به صورت همزمان در دو يا چند شركت فعاليـت             

جهاني شـدن پديـده اي اسـت كـه بـروز آن در عـصر حاضـر موجـب تغييـرات و            . مي كنند 

عرصه بـين المللـي   تحوالتي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در  

 تـصور مـي شـود       بر خالف آنچه عموماً   . شده و كشورهاي بسياري را به چالش رسانده است        

 اقتصادي نيـست بلكـه تمـام جنبـه هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و        جهاني شدن پديده اي صرفاً 

در واقع جهاني شدن پديده اي است كه بـر اثـر            . سياسي زندگي بشر امروز را در بر مي گيرد        
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ميم گيري ها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي انـسانها، نقـش مرزهـاي                 آن در تص  

در اين رهگذر منافع تك تك مردم و كـشورها بـيش از           . جغرافيايي به حداقل كاهش مي يابد     

در دنيـاي جهـاني     . پيش در منافع تمام مردم و تمام كشورهاي جهان در هم تنيده خواهد شد             

 واژه بين المللي خواهد داد لذا در عصر حاضـر كـه بـه قـول                 شده، واژه ملي جاي خود را به      

ين تافلر اصل دانايي است نه تنها كاال، خدمات و سرمايه بين الملل مختلف دنيا به آسـاني                   وال

  .به گردش در مي آيد بلكه افكار و دانش بشري نيز بي حد و مرز تراز گذشته مبادله مي شود

 براي كليه كشورهاي جهان به وجود مي آورد كـه در            در واقع جهاني شدن محيط يگانه اي را       

در اين محيط يگانه، قـوانين جهـان شـمول          . آن پيوندهاي بين المللي به حداكثر خواهد رسيد       

جهاني شدن پديده اي است كه بر اثـر وقـوع آن      . است و جامعه جهاني بايد از آن تبعيت كند        

يـده امـروزه ديگـر اسـتفاده از پـسوند           نقش مرزهاي جغرافيايي كاهش يافته و با بروز اين پد         

 براي چيزهايي نظير سرمايه، عنوان محصوالت و اوراق بها دار تـا حـد زيـادي معنـي                   "ملي"

خود را از دست داده است، اقتصاد هاي جهان چنان به هم گـره خـورده انـد كـه بـروز يـك                       

انين و  بحران حتي در كشوري كوچك به سرعت دامنگير ساير كشورهاي جهان مي شود، قـو              

مقررات ملي رفته رفته جاي خود را به قوانين و مقررات بين المللي مي دهنـد و بـه صـورتي       

كه سازمانهاي بين المللي عهده دار بسياري از وظايف سازمانهاي ملـي در كـشورها خواهنـد                 

در . شد در اين شرايط دولتها نيز نمي توانند فارغ از قـوانين بـين المللـي قـانون وضـع كننـد                     

 مي توان گفت بـا بـروز ايـن پديـد، از قـدرت سـازمانهاي ملـي كاسـته و بـر تـوان                          حقيقت

فرانسيس فوكوياما در عبارتي كلي تر مي گويد جهاني         . سازمانهاي بين المللي افزوده مي شود     

همچنين چمپي و   . شدن اثر گسترده اي بر ارتباط مردم هر كشور با دولت خود خواهد داشت             

ا يك سرانجام غير قابل قرار وجود داشته باشد ايـن اسـت كـه همـه            اگر تنه : نوريا مي گويند    

دريافتهـاي متنـوعي از     . شركتها و سازمانها از جمله دولت ناچارند خود را از نو، تعريف كنند            

مفهوم جهاني شدن وجود دارد موارد كاربرد اين مفهوم و ارزيابي فرآيندهايي هم كه در غالب        

جهاني شدن نزد عـده اي مـستلزم غربـي          .  متنوع مي شود   اين مفهوم توصيف مي شود، بسيار     

شدن جهاني است، حال آنكه برخي ديگر آنرا پوششي براي سلطه سرمايه داري مي داننـد، و                 
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از نگاه برخي جهاني شدن با مدرنيته يكسان است، در حالي كـه ديگـران مـدعي انـد، عـصر                     

  .  استجهاني پس از عصر مدرن آمده و به طور مشخص از آن متمايز

شماري از نظريه پردازان نيز مي گويند، اكنون در عصري جهاني به سر مي بـريم كـه جهـاني                   

در حالي كه عده اي در مقابل دعوي تازگي و مركزيت مفهـوم      . شدن مفهوم شاخص آن است    

  . جهاني شدن را اغراق آميز مي دانند

ينـد بازسـازي و بـاز       اصطالح جهاني شدن حكايت از آن دارد كه جهاني شدن بخـشي از فرآ             

جهـاني شـدن بخـشي از    . انديشي مجدد و بنيادين در سياست و نظريه اجتماعي معاصر است        

جهاني شدن محور بحثهايي را تشكيل مي دهد كه نـشانگر گسـستي             .  مي باشد  "گذار بزرگ "

مبـاحثي از قبيـل پـست       . (وحول ويژگيها و تحوالت عصر حاضر است         بنيادين با گذشته اند   

جهاني شدن هم با نظريـات مـدرن و هـم پـست             ) و پست فروديسم و ساير پستها       مدرنيسم  

مدرن قابل تشريح است، زيرا ما اكنون در دوره فطرت ميان دوران مدرن كه در حـال سـپري                   

  . شدن است و دوران پست مدرن كه در حال شكل گيري است به سر مي بريم

شيوه و الگوي آمريكايي كـه الگـوي        است كه جهاني شدن در حال حاضر با          ند معتقد عده اي 

مسلط است، همخواني دارد و همين نكتـه اسـت كـه نگرانـي و تـرس برخـي از كـشورهاي                   

اروپايي از جمله فرانسه و نيز كشورهاي آسيايي را از جهاني شدن به معناي كنوني برانگيختـه     

ارتباطـات و   با قدرت نظامي و اقتـصادي و نيـز قـدرت             -از ديد اياالت متحده آمريكا      . است

كشوري است كه توان تسلط بر جهان و تحميل الگوي خود            -تكنولوژي پيشرفته اي كه دارد      

بر ساير كشورهاي جهان را دارد و از آن جهت كه كشور آمريكـا پايگـاه نظـام سـرمايه داري                     

جهاني است ، بنابراين جهاني شدن در مفهوم عام آن همان سرمايه داري و در مفهـوم خـاص       

  . شدن جهان استآمريكا 
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  كاربرد اصطالح جهاني شدن

كتـاب اول   .  بر مي گـردد    1970برد اصطالح جهاني شدن به دو كتاب منتشر شده در سال            ركا

در ايـن   . نوشته مارشال مك لوهان تحت عنوان جنگ و صلح در دهكـده جهـاني مـي باشـد                 

    :كتاب مك لوهان تمدن را به سه دوره تقسيم مي كند

   .ي تمدن شفاه-1

   با اختراع ماشين چاپ آغاز مي شود كه تمدن مكتوب -2

  .  با اختراع راديو توسط ماركسني آغاز مي شودكه تمدن الكترونيك -3 

پـيش  ) تمـدن شـفاهي     (  مك لوهان بر اين باور است كه جهان امروز به سوي دهكده قديم              

فـراهم گرديـده و فرهنـگ       زيرا زمينه ارتباط افراد به صورت چهره به چهره بيـشتر            . مي رود   

مـك لوهـان    . گـسترش يافتـه اسـت     ... شفاهي توسط راديو و تلويزيون، ماهواره و اينترنت و          

گوشزد مي كند كه ارتباط افراد جهان با هم بسيار نزديك و متقارن شـده اسـت، بـه گونـه اي      

  .  تحقق يافته است ارتباط چهره به چهره عمالً

شوراي امنيت ملـي ايـاالت متحـده در دوران رياسـت            كتاب دوم نوشته بزجي نسكي مسئول       

  . جمهوري جيمي كارتر بود

اكنون با پايان گرفتن دومين هزاره مسيحي با توجه به وقايع با اهميت تاريخي كه در گسترده               

 مورد نظر مك لوهان ، كه در دهه شصت تنهـا            " دهكده جهاني  "زندگي رخ داده است ظهور      

مي رسيد، امروز در پهناي انقـالب عظـيم تكنولـوژي، در شـرف     رويايي آرمان شهري به نظر     

با رنگ باختن مرزها، جوامع به سمت ملحق شـدن بـه نـوعي جامعـه شـبكه اي      . تحقق است 

  پيش مي روند

 ميالدي وارد مرحله جديدي شد و در اواسط دهه         1970روند تحوالت در قرن بيستم در دهه        

 براي رجوع به 1980د را بر جاي گذاشت و در دهه     در تمامي زمينه ها نشان خو       تقريباً 1980

 1990صنعتي و فرا مدرن به كار مي رفت، اما در دهه            ااين دگرگونيها مفاهيمي چون جامعه فر     

در .  در دوران معاصـر تبـديل شـد   هميالدي مفهوم جهاني شدن رايج گرديد و به مفهوم سـلط          
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ن آي جهاني وحدت يافته كـه در         سپردن تمامي جوامع به سو     سرظاهر امر جهاني شدن يعني      

اما در واقعيت، جهـاني شـدن بـه معنـاي آزادي            . همه چيز در سطح جهاني نگريسته مي شود       

مطلق كسب و كار، برداشته شدن تمامي موانع جريان يافتن سهل و ساده، سـرمايه و نفـوذ آن                  

 فرهنگـي  در تمامي عرصه ها و حركت روان اطالعات امور ماليه، خدمات و بـاالخره تـداخل    

  . سازي پيش مي رود به سوي يكسان است كه

فراتر گذاشته و از حكومت واحد جهاني و پول واحد در سراسـر جهـان يـاد            را البته برخي پا  

 در كتابي تحت عنوان روند هاي كالن نويسندگان كتاب بـه توصـيف    1982در سال   . مي كنند 

اين رونـدهاي عمـده   .  مي رسيد و تشريح روندهايي پرداختند كه در طي دهه بعدي به ظهور    

  : عبارت بودند

  جامعه اطالعاتي /  جامعه صنعتي -1

  تكنولوژي بسيار ظريف و برتر /  تكنولوژي پر صالبت -2

  اقتصاد جهاني /  اقتصاد ملي-3

  دراز مدت /  كوتاه مدت-4

  مركزيت زدايي /  مركزيت -5

  خود ياري /  ياري نهادين-6

  دمكراسي مبتني بر اصل مشاركت / مايندگي دمكراسي مبتني بر اصل ن-7

  شبكه رساني /  سلسله مراتب-8

  جنوب /  شمال-9

براي ديرينه شناسي جهاني شدن مي توان به كشاكش تاريخ طوالني بشر، كه وابستگي متقابـل        

از كالم اديان آسماني و پيامبران، گرايش     . و همكاري، شعاري پر طرفدار بوده است اشاره كرد        

همچنين بزرگان انديشمندي چون ماركوس، اورليوس،      .  و اتحاد جوامع بر مي آيد      به همگوني 

انيشتين، شاعراني چون هومر، فردوسي، تاگور، اقبال و پاونـد و سياسـتمداراني مثـل هوشـي                 
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اين مهم به نـوعي مـورد توجـه واقـع     ... . مينه، ويلي برانت، جواهر لعل نهرو، اوالف پالمه و        

  . شده است 

آراي انديشمندان در دوران باستان آشـكار مـي شـود كـه مباحثـه اي دائمـي ميـان                   از بررسي   

طرفداران نظريه اي كه معتقد به يك فرهنگ و سياست جهان شمول بوده و اردوي مقابلي كه                 

 در تـدافعي اند و نوعي ديوار     ه   كوچك بود  "ملت   - دولت   "بنا به داليلي خواهان ايجاد يك       

در يونان باستان ايـن نگـرش   . مدنها كشيده اند، جريان داشته است برابر رسوخ ديگر اقوام و ت     

وجود داشت كه ايجاد يك نظم سياسي، حتي به گستردگي يك دولـت ملـي نـو، بـا زنـدگي                     

 در اين گـرايش شـريك بـوده انـد كـه             يونانيان آن زمان عموماً   . يكسره انساني ناسازگار است   

. هاي كوچـك مـي توانـد زنـدگي كنـد          انسان به اقتضاي سرشت سياسي اش، فقط در كشور          

كسي كه در كشوري بزرگ زندگي مي كند و از يك مركز حكومتي بزرگ بر او حكـم رانـده                    

هر چند به ارسطو انسانها با ماهيتي كلي بـه          . مي شود به جاي شهروند به واقع يك برده است         

ن ماهيـت و  شهر باعث تحقق ايـ    -هم مرتبط اند اما فقط دولتي با قلمرو كوچك، يعني دولت          

لمرو كوچك، با حق و امكان قاين آرمان يعني پيوستگي يك    . يگانگي نهفته در آن خواهد شد     

  .مشاركت مستقيم توده ها در اداره كردن امور، در طول ادوار بعدي نيز مطرح شده است

، ژان ژاك روسو ضمن دفاع از معيارهاي اساسي دمكراسي باستان، از كشورهاي كوچكي              مثالً

همـه   :ندانشان پيوسته يكديگر را در مجمعي واحد مالقات مي كنند، سخن مي گويد كه شهرو 

افراد يكديگر را بشناسند، كوچكترين حركت شرورانه يا كـوچكترين عمـل فـضيلت آميـز از                 

 شناختن يكديگر عشق بـه مـيهن         ديده عموم پنهان نماند، در جايي كه عادت شيرين ديدن و          

  .ند و عشق به ميهن ديگر عشق به خاك نباشددل به عشق به هم ميهنان ك برا

، برخي از متفكران آرمان گرا گمان گرده انـد كـه تنهـا بـا متالشـي كـردن                    وسو لذا از زمان ر   

كشورهاي بزرگ و تشكيالت گسترده دنياي نو مي توان جوامع را به سوي رسـتگاري سـوق                 

. نـد فاجعـه بيافرينـد     پس دولت واحد جهاني با فرهنگ همگون براي كل بشريت مي توا           . داد

اما، از سوي ديگر، آرمانگرايي آنقدر كه الهام بخش ايـن ديـدگاه بـود كـه همـه انـسانها مـي                       

توانندهويت مشترك انساني خود را در جامعه مشترك المنافع جهـاني تحقـق بخـشند، الهـام                 
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هـد  عايـن نظريـه، هـر چنـد از      . بخش ايده مشاركت روزانه ورود و در امور شهروندي نبـود          

در . استان جلوه هايي داشته اما به طور جدي از سوي رواقيـون رشـد و توسـعه يافتـه اسـت      ب

 نظم جهاني را زيرا مي توان    داد،   ١ شهر جاي خود را به جهان شهر       -بينش رواقي، پديده دولت   

  .بدست آوردبا عقل 

مـا همـه   : پس در اين رويكرد ايده مـاركوس اورليـوس رواقـي وجـود دارد كـه مـي گفـت                  

دان شهر جهاني هستيم تا در اينجا، در برابـر نگـرش ارسـطو، اصـل ماهيـت مـشترك                    شهرون

بـا ايـن    . انساني، كه وحدت بخش انسانهاست، به آرمان جامعه جهاني انساني ارتقاء مي يابـد             

معيار بينش رواقي، چنان اهميت مي يابد كه بسياري از شخـصيتهاي برجـسته تـاريخ فلـسفه                  

ر طول قرون وسطي، ارباب كليسا، بيش از اسالف رواقي خود،     د. غرب به آن تن در مي دهند      

 كليـسا، انـسانها تنهـا از طريـق        ايـدئولوژي    حامي ايده جهانگرايي بوده اند، به عقيده حامالن       

قانون فطري و نظم سياسي بلكه به واسطه گنهكار بودن همگان و حبـوط اوليـه بـراي كـسب      

در هـر حـال آرمـان صـلح جهـاني و آرمـان          . رحمت خدا نياز به يگانگي در كل واحد دارند        

مسيحي ايمان جهاني، در قرن بيستم چون با هم پيش رفتند در يك سمت، ايده هاي رومي و                  

مسيحي در سازمانهاي بين المللي و حقوق بين الملل رسـوخ يافـت، و از ديگـر سـو فلـسفه                     

ش جهـانگرايي  ماركس با قرائتي دنيوي از مذهب مسيحي، از قرن نوزدهم پـيش قـراول نگـر            

  . شد

شعار كارگران جهان متحد شويد در فلسفه ماركسيستي، به اين معني بود كه ملتها بـه وسـيله            

تشكيالت طبقاتي تحميلي از حركت و پويايي بازمانده اند، امـا در نهايـت، خودآگـاهي ايـن                  

يجـه  بـه هـر حـال در نت   . طبقه اتحاد فراگير را كه در شعار مذكور آمده، ميسر خواهد سـاخت   

قرائت هاي ديگر يا شايد كمال تقديري بودن فلسفه مذكور، يعني در نتيجه حق خود انگاري،              

ايـن  . اين فلسفه نه تنها باعث تجاوز به حقوق ديگر ملتها شد بلكه خود نيز راه به جايي نبـرد          

در نيمـه اول قـرن،      .  از بين رفت   90 شدت گرفته بود در دهه       1917تجربه كه با انقالب اكتبر      

ر كنار كمونيسم يك رغيب جدي از جناح سـرمايه داري بـه نـام فانيـسيم، كـه هـم مقابـل                       د

                                                 
1- Cosmo polis 
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با از بين رفـتن ايـن       . ليبراليسم غربي قرن نوزده بود و هم كمونيسم، شعار جهانگرايي سر داد           

يب در پايان جنگ جهاني دوم، عرصه براي قدرت نمايي دو ابر قدرت شرق و غرب مهيـا                  قر

  .شد

رخ داده، و نيز پيشرفتهاي چشم گير در زمينه نزديكي كشورها به همـدگير،  همسو با تحوالت  

 با ايده جامعه مدني جهاني خود را مطـرح كـرده اسـت و بـشر امـروزي                   جهاني شدن مجدداً  

. متكي بر يك فرهنگ غني مشترك در صدد است تا راههاي تازه با هم بـودن را تجربـه كنـد     

د مي رود و تصميم گيرند ه دربـاره سياسـت جهـاني             به گفته تافلر جهان به سوي تمدن جدي       

با توجه با مطالب مذكور مفهوم نظم جهاني، يك         . تنها دولتهاي ملي به معناي كالسيك نيستند      

بـا ظهـور    . مفهوم جديد نيست بلكه اين واژه بعد از جنگ جهاني دوم مـد روز شـده اسـت                   

را بـراي تغييـر سـاختار    ميكائيل گورباچف رهبر اصطالح طلب شـوروي سـابق كـه همگـان            

جهاني، بازوبند تفكر جهاني داشتن، صلح براي همه، همكاري برادرها و پايان دادن به جنـگ                

و ايـن، سيـستمي از امنيـت جمعـي     . سرد فراخواند مفهوم نظم نوين جهاني دوباره بروز كرد     

كنار هـم   جهاني است كه به موجب آن دولتها و مردم مي توانند صرف نظر از ايدئولوژي، در                 

 يكديگر را بردار خود بدانند و منافع امنيـت جمعـي را حفـظ              ،به طور صلح آميز زندگي كنند     

 با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، مفهوم نظم نوين جهاني معني متفـاوتي          .كنند

هنگامي كه اولين جاده تجاري گسترده جهـان معـين را   . پيدا كرده و در نتيجه مبهم شده است     

اروپا متصل كرد و قلمرو ارتباطي و معادالتي ميان كـشورها و شـهرها در حـول و حـوش                    به  

  .  اولين عالمت جهاني شدن نيز پديدار شد،خود پديد آورد

جاده ابريشم سرآغاز حركتي در جهاني شدن بود كه از يك مكانيزم مبادالتي تجاري متني بـر                 

از . پـژوهش، توليـد و تجـارت انجاميـد        مواد خام شروع و به مكانيزم پيچيده از سـه نيـروي             

جرياني ناتوان در ايجاد تقاضاي مؤثر جديد و امـروزه بـه جريـاني از زايـش مـدام تقاضـا و                      

در حقيقت جهاني شدن بـيش  . كوشش براي تنظيم سرعتهاي توسعه نا فرجام ادامه يافته است      

اميم، از انقالب صنعتي    از هر چيز متأثر از نيرويي است كه ما نامش را زايش تقاضا مؤثر مي ن               

به بعد بود كه براي اولين بار توليد صنعتي توليد دستي را به چـالش گرفـت و بـا نـشان دادن           
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قدرت بهينه سازي قوي در خود توانست هزينه هاي توليدي را كـاهش و بـا سـرعت انـدكي        

  . متنوع كيفي را پديد آورد

ـ              . ه مدرنيتـه منـسوب مـي شـود        برخي جهاني شدن را فرآيندي مي داننـد كـه اسـتمرار تجرب

تحوالت و پيشرفتهايي كه در طي قرن گذشته درعرصـه انديـشه و فـن آوري حـال شـد، بـه            

همراه گسترش نظامهاي ارتباطي و روش آزمـون و خطـا در عرصـه بـه كـارگيري نظامهـاي                    

اقتصادي، زمينه را براي طرح و پذيرش اين ايده فراهم آورد كه سرنوشتي محتوم زندگي همه          

در اين فرآيند، پيچيدگي، انتزاع و سرشت انعطاف پـذير مدرنيتـه،            . مع را رقم خواهد شد    جوا

افـزون  . مزرهاي ملي را نيز در مي نوردد و به صورت پديده اي در مقياس جهاني در مي آيد                 

بر همه اينها، مضامين و ازرشهاي همراه با جامعه مدرن، پست مدرن و پسا صنعتي، بـه گونـه                 

  .  در حال ظهور در آمده انديك فرهنگ جهاني

  

 ؟وجود دارداز جهاني شدن چه تعاريفي 

واژه جهاني شدن از جمله مفاهيمي است كه اتفاق نظـر در مـورد تعريـف آن كمتـر وجـود             

ايد جوان بودن، اين وهم و داشتن پيشينه اي كمتـر از بيـست سـال در محافـل        شداشته است   

  چند تعريف از جهاني شـدن . هاني شدن باشدعلمي، دليل اصلي دشوار بودن تعريف واژه ج     

  : كه عبارتند از 

 جهاني شدن در مفهوم عام آن عبارت است از درهم ادغام شدن بازارهاي جهان در زمينه                 -1

هاي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم و جابه جايي انتقال سرمايه نيـروي كـار و فرهنـگ در     

به شكافته شدن مرزهاي اصلي و كاسته شدن        چوب سرمايه داري و آزادي بازار كه منجر         رچا

عنصر اصلي و اساسي در اين پديـده، شـركتهاي بـزرگ چنـد     . از حاكميت دولت خواهد شد 

  .مليتي و فراملي هستند

 جهاني شدن از پيامدهاي سردرآوردن دولتهاي نيرومند ملي و عالي تـرين مرحلـه روابـط          -2

 شدن اوج پيروزي سـرمايه داري جهـاني      جهاني. سلطه گري سلطه پذيري امپرياليستي است       
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در عالم است و از بطن دولت ملي كه به توليد خود در درون و بيرون مرزهايش يكسان ادامه        

  .مي دهند، زاده شده است

 تعريف جهاني شدن به اختصار عبارت است از رقابت بي قيـدو شـرح در سـطح جهـان،             -3

.  كشورهاي فقير، فقـر بيـشتري مـي آورد         رقابتي براي كشورهاي غني در آمدي بيشتر و براي        

 عصر جهاني شدن عصر تحول عميق سرمايه داري براي همه انسانها اسـت كـه در سـايه                   -4

چيرگي و رهبري كشورهاي مركز و نيز در سايه حاكميـت نظـام جهـاني مبادلـه نـامتوازن و                    

  . ناهمگون صورت مي پذيرد

ر اساس آن همه مـردم جهـان در جامعـه اي    مارتين آلبرو جهاني شدن را به فرآيند هايي كه ب       

  . واحد دو فارگير به هم مي پيوندند، تعريف مي كنند

نوئل ريشر، جهاني شدن را شكل گيري شبكه اي مي داند كه در چـارچوب آن اجتماعـاتي                   

كه پيش از آن در كره خاكي دور افتاده و منزوي بوده اند، بر پايه وابستگي متقابل و وحـدت                    

  .  مي شودجهاني ادغام

داگالس كلنر، معتقد است جهاني شدن حكايت از آن دارد كه بخشي از فرآيند بازسـازي و                   

  . باز انديشي در سياست و نظريه اجتماعي معاصر است

اكسفورد، جهاني شدن با تغيير دادن تجربه فضا و زمـان و فـشرده سـاختن         دايره المعارف    در

  . يا سنتهاي فرهنگي مستقل تعريف شده استآن به نسبي شدن هويت هاي وابسته به محل 

 جهاني شدن فرآيندي است اجتماعي كـه در آن قيـد و بنـدهاي               "مالكوم ترارز  معتقد است      

جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده اسـت، از بـين مـي رود و مـردم بـه        

  .طور فزاينده از كاهش اين قيد و بندها آگاه مي شوند

  ني شدن در حوزه هاي مختلف در جامعهتاثير جها

 اهميت شركتها در نظام جهاني بـيش از اهميـت دولتهـا شـده اسـت، بـه عبـارت ديگـر،                      -1

اي خود را به كمپاني هاي بزرگ چند مليتي داده انـد، و كـشورهاي مختلـف               جدولتهاي ملي   

  .جهان با كمپاني هاي بزرگ خود مشخص مي شود
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لي و بورس جهاني، اين گستردگي آنقدر سريع بـوده كـه در    به هم پيوستگي بازارهاي ما    -2 

  . در بازار جهاني ردو بدل مي شود رالسالهاي اخير روزانه ميلياردها د

 گــسترش ارتباطــات مــاهواره اي و شــبكه اي كــامپيوتري و بــه دنبــال آن گــسترش داد -3 

رتباطـات و   لذا گروهي جهـاني شـدن را از كانـال ا          . وستدهاي فرهنگي در سطح جهان است     

  .دندادو ستدهاي فرهنگي مي نگر

 گسترش شبكه حمل و نقل بين المللي و كاهش شديد هزينه هاي مربوط به ايـن مـسئله    -4 

است كه فرآيند جهاني شدن را تسهيل كرده است و موجب شده است دنيا به سطح وحـدت                  

  .حركت كند

اين ويژگـي كـه بـه عنـوان         .  روند پنجم در فرآيند جهاني شدن تقسيم كار گسترده است          -5 

توليد انبوه در دوران پست مدرن نيز ياد مي شود وضعيت خاصي را بر گستره اقتصاد جهاني                 

  :حاكم مي كند كه ويژگيهاي عمده دوران آن از اين قرار است

  .  جريان سرمايه گذاري، تمامي مرزهاي ملي را پشت سر مي گذارد- الف 

رد استقرار يا ايجاد و يـا انتقـال كارخانـه در خـارج از                سرمايه گذاران در بسياري از موا      -ب

  .قلمرو ملي خود و ابر محدوده ملي كشورشان ترجيح مي دهند

 در سرمايه گذاري ها، بازارهاي منطقه اي و جهاني شدن بيش از بـازار مـصرف محلـي                   - ج

  . مورد توجه قرار مي گيرد

 مـي شـود   منتقلاره اي به قاره ديگر  منابع مالي و پول جهاني با شتاب شگفت آوري از ق        -د  

  . به طوري كه از پول جهاني به عنوان پول بي مكان نام برده مي شود

اين روندها هنوز ادامه دارند در قرن بيست و يكم مهمترين روندهايي كه پذيراي ما شده انـد     

  :و بيشترين تأثيرات را بر زندگي وارد كرده است عبارت است از 

  .1990در دهه  اقتصادي جهاني -1

  . نوزائي در عرصه هنرها-2

  . ظهور و گسترش سوسياليست مبتني بر بازار آزاد-3

  . گسترش خصوصي سازي در حوزه دولتهاي متولي رفاه اجتماعي-4
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  . رواج شيوه هاي زندگي جهاني و بالندگي فرهنگهاي ملي-5

  . راه يابي بيشتر زنان به سطوح رهبري-6

  . عصر زيست شناسي-7

  .ركات مذهبي تح-8

  . پيروزي فرديت و اصالت فرد-9

 از يك ديدگاه ديگر برخي از صاحبنظران بر اين اعتقاد هستند كه عوامـل مـؤثر جهـاني                   -10

توسعه كشورهاي حاشيه اقيانوس آرام شدن سه عامل مهم و اساسي يعني دانايي، تكنولـوژي               

  .اطالعات ، جايگزيني مواد مصنوعي به جاي مواد طبيعي است

  

  هاني شدن فرهنگ ج

، موضـوع مهـم فرهنگهـاي        شـود  از موضوعات مهمي كه در جريان جهاني شدن مطـرح مـي           

  . منطقه اي است

اقتصاد سياسي واژگون مبتني بر مصرف كاال و خـدمات مـدرن در مقابـل مبادلـه مـواد خـام،              

در  .نـاميم  جنس خاصي از فرهنگ را به وجود مي آورد كـه آن را فرهنـگ شـبه مـدرن مـي                    

به عبـارت ديگـر در   . شود نگ شبه مدرن حضور خالق فرد تبديل به حضوري منفعل مي          فره

شود، عناصر اصلي ذهنـي الزم بـراي       حالي كه كه ساختارهاي ظاهري زندگي مردم مدرن مي        

  .تبديل به سوژه هاي عقاليي پديد نمي آيند

. كنـد  گاه ميجريان جهاني شدن هميشه با فرهنگ نو به صورت يك نيروي متغير هويت زا ن   

به عبارت بهتر مدل اصلي و مهم براي توسعه از ديدگاه جهاني شدن، معطوف بـه ايـن اصـل                    

تـوان بـر تـوان ارتبـاطي ايـن           ضـمن آنكـه مـدام مـي       . مهم است كه توسعه ذاتاً تكثر زاست      

پس آن دسته از كشورهايي مي توانند در جريان جهاني شـدن قـرار      . جريانهاي درون زا افزود   

بتوانند ضمن تحقق، جرياني از درون زايي مولد كه خود حوزه اي مستقل و هويـت    گيرند كه   

زا از نقطه نظر فرهنگي مي آفرينند، توان ارتباط و مبادله بااليي با محيط هايي ديگـر از خـود                    

  . بروز دهند
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رش تهمزمـان بـا گـس   . ظهور فرهنگي جهاني از ويژگيهاي برجسته جهاني شدن معاصر است      

 داري و ســازمانهاي سياســي فراملــي، فرهنگــي جهــاني در نتيجــه توســعه  شــگرف ســرمايه

تكنولوژيهاي ارتباطات كامپيوتر و نيز جامعه اي مصرفي با چشم اندازهاي توليدي و خدماتي              

خاص خود در حال ظهور است از سويي قالـب هـاي فراملـي طراحـي و معمـاري و طيـف                      

ا بخشي از يك فرهنگ جهاني نو را شكل         ورده هاي فرهنگي فراملي مي روند ت      آوسيعي از فر  

  . بخشند

سط و گسترش تكنولوژي رسانه ها و در حقيقت تحقق روياي بفرهنگ جهاني متخصص 

نيا را از رويدادهاي دك لوهان است، رسانه هايي كه مردم سراسر مدهكده جهاني مارشال 

 نوسازي سرمايه كه بي امان( مهم سياسي، ورزشي و برنامه هاي زيست محيطي و تبليغاتي 

شمار افرادي كه وارد شبكه هاي جهاني كامپيوتر مي . آگاه مي سازند) دارانه را تبليغ مي كند

  .  استافزايششوند، روز به روز در حال 

 بـه گـردش درآ ورده   دنياشبكه هايي كه افكار، اطالعات و تصاوير را به طور آني در سرتاسر   

فرهنگ جهـاني متـضمن ارتقـاء شـيوه زنـدگي،      . ه اندو مرزهاي زماني و مكاني را در نورديد    

  . مصرف، توليدات و افزايش همساني هاست

ي با ابزار تبليغات مي كوشند در بازارهاي محلي رخنه كنند، محصوالت            لشركتهاي بزرگ فرام  

گـسترش سيـستمهاي خـصوصي      . ش برسانند و برمقاومتهاي محلي فائق آينـد       ورفخود را به    

اكنون فرهنگهـاي  . ، فرهنگي تجاري را در سراسر دنيا حاكم ساخته استماهواره هاي و كابلي 

محلي و ملي كه خود زماني از عوامل بازدارنده نيروهاي جهاني بودند از سنن، هويتها و شيوه                

هاي زندگي افزاد و گروه هاي خاص دفاع مي كردند، با تعريفي جديد از خود فرهنگ مواجه         

ه كننده و محلي سازي است كه مردم و جوامع مختلف دنيـا             فرهنگ همان عامل ويژ   . شده اند 

فرهنگ غالبهـايي محلـي از هويتهـا، اعمـال و شـيوه هـاي           . را از يكديگر متمايز ساخته است     

اينها همچون سدي در برابـر هويـت هـا، انديـشه هـا و اشـكال                 . زندگي را پديد آورده است    

  .زندگي بيگانه و غير بومي عمل مي كنند
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 به حوزه اي بسيار پيچيده و بحث آفرين تبديل شـده اسـت، زيـرا زمـاني كـه                   امروزه فرهنگ 

فرهنگهاي جهاني در درون فرهنگهاي محلي رخنه كنند، پيكر بندي هاي جديدي ظهـور مـي            

را در هـم تركيـب مـي كنـد و نيروهـاي متـضاد               ) جهـاني و محلـي    (يابد كـه هـر دو قطـب         

ويتهاي دو رگه و جديد محلي پديد مي        استعمارگري و مقاومت، همگون سازي و اشكال و ه        

  .آيد

امروزه مباحث جديدي در خصوص خيزش ملـت گرايـي، بنيـادگرايي و برخـورد فرهنگـي                  

جاي تعجب است كه ماركسيسم و ليبراليـسم كالسـيك و نظريـه نوسـازي             . مطرح شده است  

 گمـان    در حالي كـه    ،  جايگاه فرهنگ و اشكال محلي همكاري اجتماعي را نا چيزي انگاشتند          

مي كردند پيشرفت اجتناب ناپذير سياست، فنĤوري و اقتصاد مدرن به سادگي همه فرهنگها و               

و به يك فرهنگ جهاني شكل خواهد بخشيد فرض بر اين           . جوامع را همگون خواهد ساخت    

بود كه سرمايه داري و بازار جهاني آن و كمونيسم و نظام اقتصادي و اجتماعي بين المللـي و                   

 آن قادرند تفاوت هاي فرهنگي، اختصاصات منطقه اي، ملت گرايـي و سـنت               فرهنگ سياسي 

كسيسم و ليبراليسم كالسـيك هـر دو پـيش بينـي مـي        ردر نتيجه، ما  . گرايي را از ميان بردارند    

دئولوژي هاي سرمايه داري بـرآن  يبازار در ا: كردند كه جهاني شدن سرنوشت محتوم دنياست    

ورد حال آنكه در ماركسيسم قصد داشت كمونيـسمي در         آيد  بود تا فرهنگي جهاني در دنيا پد      

در دنيا بنيادگذارد كه ملت گرايي را برچيند و يك بـين الملـل كمونيـستي فـارق از جنـگ و                      

از منظور اين دو، مرزهاي ملي به تدريج اهميت خود را از دست مي دادنـد                . استثمار پي ريزد  

كسيـستي و ليبـرال از   رمدلهاي ما. نمي آوردو در نتيجه دولت ملي و ملت گرايي چندان دوام          

درك اين مسئله ناتوان بودند كه چگونه ممكن است نژاد، قوميـت و احـساس ملـي بـا طبقـه               

  .برخورد كنند و از ميان كشمكشهاي سياسي و محلي با داليل پيچيده پديد آيند

 و   تا كنـون جهـان شـاهد خيـزش دوبـاره ملـت گرايـي، سـنت گرايـي                   1980از اواخر دهه     

غيـان اخـتالف دينـي،    ط. بنيادگراي ديني در كنار روند رو به رشد جهـاني شـدن بـوده اسـت            

فرهنگي و منطقه اي در شوروي و يوگسالوي سابق و نيز منازعات خونين قبيله ها در آفريقـا        

و و سـاير منــاطق دنيـا حكايــت از ان دارد كـه جهــاني شـدن و همگــون شـدن چنــدان كــه      
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نش هراس داشتند عميق و ريشه دار نبوده است از ايـن رو فرهنـگ               دارانش اميد و منتقدا   فطر

بـراي  . سرچشمه اي جديد و بعدي معم در منازعه بين محلي و جهـاني بـه شـمار مـي رود                     

نمونه، فرهنگهاي محلي به كشمكشهاي ميـان صـربها، مـسلمانان و كروواتهـا ، ارمنـي هـا و                     

هنگ و هم ملت گرايي پايدارتر، ريـشه دارتـر،          بنابراين هم فر  . دامن زده اند  ... آذربايجاني ها   

چيزي از كار درآمده اند كه انتظار مي رفت در دنيـايي كـه جهـاني شـده اش                بنيادي تر از آن   

انگاشته ايم، منازعات ميان امور محلي و امور جهاني و نيز فرهنگهاي مختلف ملي با يكديگر                

  .همچنان ادامه دارد

سيستمهاي اطالعـاتي و رسـانه      . را در قلمرو فرهنگ دارد    جهاني شدن بيشترين ظهور و بروز       

اي و فرهنگ مصرفي سرمايه داري توليدات ، انگاره ها و انديـشه هـا را در سراسـر دنيـا بـه                       

شبكه هاي جهاني توزيع فرهنگي و رويدادهايي كـه گرايـشي هـستند از        . گردش در مي آورد   

 سـينمايي  موسـيقي رپ و فيلمهـاي        قبيل فيلمهاي هاليوود و پديده هاي فرهنگي ديگـر مثـل          

با وجود اين، خرده فرهنگهـاي مقاومـت نيـز بـه     .  را بوجود آورده است   "مردم جهاني "نوعي  

طور قابل مالحظه اي افزايش يافته انـد كـه مـي كوشـند كـه از قالبهـاي خـاص فرهنگـي و                        

 1995بـا اسـتفاده از گـزارش    . اجتماعي در برابر جهاني شدن و همگون شدن محافظت كننـد    

يونسكو در مورد فرهنگ و توسعه تحت عنوان تنوع خالق ما، مي توان بـه سـه مـوردي كـه                     

   :وقتي مردم از فرهنگ حرف مي زنند اشاره كرد

 درباره از دست دادن ارزشها و هويت فرهنگي ابزار نگراني مي كنند،             اينكه مردم دائماً    اوال -١

  .رد هويت و معني را مختل مي كندزندگي امروزي دا: شكوه مشابهي كه شينده مي شود 

. مورد دوم و بحثهاي مربوطه به توسعه اقتصادي است و فرهنگ در آنها به ميدان مي آيـد                  -2

فرهنگ بر مجموعه اولويتهاي جايگزين بازار، بر اولويتهاي انساني يا الهام بخش و يا اهميـت                

  .دادن به ديگران تأكيد مي ورزد 

 دگرگون كـرده   "قتصادهاي بازار شكل زندگي اجتماعي را شديدا      كه ا ه اولين بار نيست     امروز 

پوليمـاني ايـن را تحـول    . در قرن نوزدهم همين اتفاق در اياالت متحده و انگلستان افتـاد         . اند
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در اين مورد كه در حركت به سوي اقتصاد مطلق و جهـاني سـازي، چـه    . بزرگ خوانده است 

  . ارزشهاي فرهنگي را از دست مي رود

.  مطرح مي شود، درگيري هـاي قـومي اسـت   ن معموالًآد سوم كه فرهنگ در بحثهاي      مور -3

  ايي ها ني، بين صرب ها و بوس)در رواندا(  بين هوتوها و توتسي ها اينگونه درگيري ها، مثالً

) سـري النكـا   ( هـا در     هاليو بين تاميل ها و سين     ) درهند( بين مسلمين و هندوها      ،)در بالكان (

امـروزه فرهنـگ بـه راهـي      .  در اختالفات فرهنگي ديرينه تلقي مي شـوند        همگي داراي ريشه  

  . خشونت و درگيري قومي بدل گشته است) حتي توجيه كردن( براي توضيح دادن 

   و خرده فرهنگها مقاومت خرده فرهنگي به طور قابل مالحظه اي افزايش يافتهدر حال حاضر

ي كـه  ادمشكل بزرگ ما در جريـان رويـد  . دمي كوشند در برابر پديده جهاني شدن مقابله كنن        

اولين مـشكل، مربـوط بـه       . آن را جهاني شدن مي ناميم، از دو زاويه قابل نقد و بررسي است             

و دومين مشكل مربوط به توان ارتباطي ما      . يز به نظامي دروني است    ر يك نظام برونگ   يدرگير

بـر اسـاس   . ي اول مـي باشـد    با جهان خارج كه خود متأثر از توان و قدرت متغير و درون زاي             

يك اصل سايپرنتيكي هر ميدان فعالي كه داراي توان تغيير منطبق ها و نوسازي و درون زايـي             

خود مي باشد، متناسب با همين تـوان نيـز مـي توانـد همچـون هـويتي مـستقل وارد ميـدان                       

رابطـه  تركيب اصلي يك ارتباط مبتني بر زايش را مي توان هميـشه از   . ارتباطات محيطي شود  

جهان مذاكره در برابر جهان     . خالق در يك حوزه فرهنگي با جهان خارج از خود تعريف كرد           

قدرت تحكم و تصميم و جهان روابط باز در برابر ماهيت ذاتي و سرمايه، تقابـل فرهنـگ بـا                    

اقتصاد بازاري، اثر يك ميدان بر روي ميدان ديگر، در جريان جهاني شدن روابط ميـان حـوزه              

انهاي مختلف را كه بررسي كنيم به تعريفي از جهاني شـدن مـي رسـيم كـه عبـارت                    ها و ميد  

است از نوعي ارتباط فعال ميان فرهنگهاي متغير و با هويت ويژه فعال براي دست يابي به دو                  

هدف تقاضاي مؤثر رو به افزايش و تعادلهاي زيست محيطي اين تعريف از جهاني شـدن بـه                  

 مؤثر رو به افزايش مطرح مي شود، زماني قابل درك است كـه              ويژه انگاه كه موضوع تقاضاي    

اندك نگاهي به گذشته بياندازيم و ببينيم چگونه مجموعه هاي محلـي حـائز فرهنگـي ثابـت                  
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تبديل به مجموعه هـايي بـا فرهنگهـاي هويـت           ) فرهنگ مبتني بر سنتهاي بازمانده از گذشته      (

  .ي شوندزاي متغير با توان ارتباطي باال شده اند، يا م

  

 جهاني شدن سياست 

 سـقوط نظامهـاي تماميـت خـواه و اقتـدارگرا،            " جهـاني شـدن    "برجسته ترين نمود سياسي     

در اينجا ايـن  .  سياسي و احترام به حقوق بشر است   "پلوراليسم"گرايش به دموكراسي و تكثر      

 سياسي همان جهـاني شـدن دموكراسـي غربـي           "جهاني شدن "پرسش مطرح مي شود كه آيا       

 يا آنكه هر كشوري ويژگيهاي فرهنگـي و سياسـي خـود را خواهـد داشـت؟ در زمينـه                     است

حقوق بشر هم پرسشهايي درباره معيارهاي دو گانه حقوق بشر نبت بـه كـشورهاي مختلـف                 

  . مطرح است

جهاني شدن و جهاني سازي در معاني مختلفي به كار مي رود كه به عنوان بازشدن مرزها، نيز           

اين به معناي بازشدن وسيع مرزهـا بـا از ميـان برداشـتن موانـع                . رفته است مورد تأكيد قرار گ   

دوستي است، به گونه اي كه مبادالت مالي، ارتباطات، تجارت و روابـط فرهنگـي را سـرعت                 

ويژگي فاقد مرز بودن بوسيله اقتصاد جهاني متجانس و نيز با كاربرد يك نظام جهاني               . بخشيد

  . تمديريت دولتي مصداق خواهد ياف

. اينترنت و ساير ابزارهاي فنĤوري اطالعات بيش از حد تصور به اين پديده ياري رسانده انـد                

 به  "جهاني بيند يشيد و محلي عمل كنيد      ": جهاني سازي مديريت دولتي اين معني را مي دهد        

مفهـوم جهـاني    ،  نظر مي رسد كه مفاهيم دنياي جديد،  دهكـده جهـاني، و مـديريت جهـاني                

اما اين مفهوم جهاني سازي نيز به       . دش را در مديريت دولتي مشخص مي كنند       سازي و كاربر  

  . سبب اينكه مترادف با آزاديخواهي است، محدود و نا كافي است

مخالفان دخالت در سوداگرايي به نفع توسعه سرمايه داراي و هواخواهان اقتصاد آزاد ، مفهوم               

طرفـداران آزادسـازي بـين المللـي        .  كردنـد  مزبور را عليه دولت گرايي در قرن نوزدهم، اقامه        

اقتصاد، اين مفهوم را در برابر نظريه موازنه قدرت دراوايل قرن بيستم، و فرامليـان عليـه نظـر                   

  . واقع گرايان ملي گرا و اعالميه هاي قلمرو دولت در روابط بين المللي به كار برده اند
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ناسـبي كـه ميتـوان بعنـوان بهتـرين           تنها عبـارت م    ١به عقيده نويسندگان كتاب سياست جهاني     

مانيفست براي سياست جديد در قرن آينده بهره برد اين است، جهاني بينديشيد محلـي عمـل           

  .٢كنيد

فرهنگ و تمدن جهاني و آن زبان مشترك براي ديگـران، امكـان كثـرت در عـين وحـدت را                     

قهـاي فـردي را     در اين شرايط است كه در شرق و جنـوب، ازدي نوبنيـاد، اف             . فراهم مي آورد  

فرصتهاي ارزشيابي ، مقايسه، داوري، انتخـاب و ابتكارهـاي شخـصي            . گسترده تر كرده است   

وهمـين اغلـب مايـه    . مردم را، بيش از حقوق سياسي و اجتماعي شـان، گـسترش داده اسـت              

نگراني حاكمان مي شود و خواستها، نيازها، و اميدهايي در اين جوامع مي پـرورد كـه بـسيار                   

در ايـن شـرايط اسـت كـه     . االتر از وسايل الزم براي ارضا و عملي كـردن آنهاسـت       بيشتر و ب  

متأسفانه، در جوامعي كه خود را از فرآيند و به توسعه جهاني شدن دورنگه داشته اند، وضعي                 

تناقص آميز و ناخوشايند پديد مي آيد كه مردمان با نگاهي حسرت آلود بـه بهـشت گمـشده                   

ديگـر جوامـع در جهـان دور از دسـترس را طـرد و        ...  پيشرفت   خود بنگرد و در همان حال،     

  .انكار كنند و اين بي ترديد براي آينده هيچ جامعه اي خوشايند نيست

  

 جهاني شدن هنر 

 آغـاز شـده و   1980عصر اطالعات كه ويژگي عمده آن استيالي اينترنت است در اوايل دهـه   

يد و در كنارآن تلويزيون رسانه اي اسـت       در نيمه دوم آخرين دهه قرن بيستم به اوج خود رس          

 تـا سـالهاي ديگـر بـه      اين برتري احتماالً  . كه در نيم قرن اخير داراي بيشترين تأثير بوده است         

خش  بلطف توسعه بخش كابلي و ماهواره اي، استفاده از شبكه هاي محلي و حركت به سوي           

ات طي بيست سال اخيـر بـه        ارائه اطالع . ديجيتالي به جاي پخش آنالوگ تداوم خواهد يافت       

تعداد نشريات رو به افزايش است و بـه نحـوي بـي             . گونه اي انفجار آميز افزايش يافته است      

  . پايان گسترش مي يابد

                                                 
1 - politics Global   
2 - think global ,  active local 
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 با اين وصف، واضح است كه فنـĤوري هـاي جديـد بـه تقويـت گونـاگوني، تكثـر و نتيجتـاً                      

ه جهاني مـي شـود و حـس         در چنين وضعيتي، هنر متأثر از دهكد      . دموكراسي منجر مي شوند   

 با آن، كنايه شهروندي جهاني شدن را در خود دارد و بـه قـول چـارلز ديكنـز در ايـن                       ههمرا

اين يك واقعيت است كه دامنه انتخاب هنرمند در ايـن           . دوره، زمان انتخاب هاي مداوم است     

  . زمان گسترش يافته و وسايل و امكانات ابزار شخصيت هنرمند وسيع تر شده است

ه اي كه هيچ روش تثبيت شده اي را نمي توان دنبال كرد و به نظر مي رسد تمامي سـنتها            دور

 اعتبـار خواهـد داشـت و پـس از آن     مدت كوتـاهي  جديد و نوع آوري فقط براي    يو سبكها 

 حركت هايي كه در قالـب خيـزش       چنين در. ديگر خواهد داد  جاي خود را به سبك به نوعي        

ـ بنـابراين فرهنـگ   . ن حاكم نيستآرد، سبك واحدي بر كثرت گرايانه صورت مي گي  يها سا پ

مدرن امروزي بـي هنجـاري را يگانـه هنجـار فرهنگـي اعـالم مـي دارد و در برابـر هرگونـه            

مرجعيت، دعوت به مقاومت مي كند و همه همتش مـصرف دفـاع از آزادي فـردي و تجربـه                  

  .خي استكار هنري گونه اي تالش است و يك رويداد تاري. عاطفي مي نمايد

 اصطالحي فضايي است يك آفريننده جهاني مي تواند اهل هر كجاي زمـين باشـد،     "جهاني" 

. انواع مواد موجود در زمين يا فضا را به كار گيرد، هر مكاني از زمين را مخاطـب قـرار دهـد                     

آفريننده هاي جهاني، با عرصه و ديد بلند پروازشان، معتقدند كه موجودات انساني موجودات              

عبارت خالقيت جهاني به يك پديده تاريخي نو اشـاره دارد كـه داراي پيـام    . وار هستندهم ج 

 پيكرسـازان و  گرچـه بـسياري از هنرمنـدان، مـثالً     . هاي عميق و الهام بخش براي هنرهاسـت       

 فضا را كشف كنند، اما آفرينندگي در آن آدمها، گروهها و سازمانهاي اخالقـي كـه      ،رقصندگان

 اسـت،   ا را به دنياي عصر حال بياورند، داراي بعدي گـذر          فنĤوريكنند و   مي كوشند آن را نو      

اغلب مي خواهنـد     ختها و تجربه مديون زمان گذشته هستند و       اآنها از لحاظ انديشه، شكل، س     

اما كار خالق در زمان حال فوران مي كند و سـر مـي كنـد و            . كه زمان آينده مديون آنها باشد     

  .  با دستاوردهاي گذشته معنا پيدا مي كندسر مي كشد و تازگي اش در سنجش

دست خارج شده است و    شده و زندگي هم از حالت يك       چندگانهنگاه انسان امروزي به دنيا      

ايـن  . اين به خاطر پديدآمدن وضعيت چندگانگي فرهنگـي و تـداخل سـطوح آگـاهي اسـت                
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ا بـه صـورت   چندگانگي در نتيجه تحوالت در دو دهه اخير به دست آمده كـه تمـام فرهنگهـ             

موزائيك وار كنار هم قرار مي گيرند، با هم برخورد مي كنند و به صورت همزماني و متقـارن            

جاي مي گيرند اين اوضاع همزمان با پايان اثرات ايـدئولوژيهاي حـاكم و سيـستمهاي بـزرگ         

بـه  مبـدل  از لحاظ فلسفه هم چون ديگر حقايق مطلق وجـود نـدارد دانـش     . فلسفي مي باشد  

پس با يك طيف گـسترده تفـسيرها        .  دنيا را تفسير مي كند     به دلخواه هر كس   .  شود  مي تفسير

اين است كه ما با منازعه تفسيرها سر و كار داريم و هر تفسيري هم، وجهي        . مي شويم مواجه  

در واقع هر فردي به علت متنوع بودن بي حـد  ... از حقيقت را از زاويه ديد خودش مي نگرد       

  . ه خود خالق استو حصر جهان ، به شيو

امروزه در دوره اي قرار گرفته ايم كه هيچ مكتبـي مـسلط نيـست انـسان همـه مكتـب هـا را                    

آزموده است و همه آنها را دورنماي گسترده نظاره مي كنند و تمام مكتبهاي فكري تبديل بـه                  

كي  تمـام فـضاهاي متـافيزي   .در اين دنيـا، تمـام گفتارهـا بـه پايـان رسـيده        ... ابزار شده است    

فروريخته تمام مصالح در يك دور نماي عظيم در كنار يكديگر قرار گرفته اند و مانند سـينما                  

ولي ما نمـي دانـيم كـدام تـصوير درسـت و كـدام               . اندام مي كنند  عرض  در برابر چشمان ما     

  .نادرست است

هـر هنرمنـد    . سبك چندگانگي فرهنگي مرهون همه جنبه هاي گوناگون فرهنگـي مـي باشـد             

هنر همانطور كه مـي توانـد       . ه فرهنگهاي گسترده و گروه هاي فرهنگي مختلف است        متعلق ب 

  بـين فرهنگهـاي مختلـف ايجـاد      را همبين چند هويت مختلف ارتباط برقرار كند، شباهتهايي     

  .نيز فرآيندها و توليدات هنرمندان هم مي تواند آميختگي فرهنگي را نشان دهد و كند، مي

م مهم و مورد توجه پست مدرنيسم مي باشـد كـه بـه معنـي كثـرت                  لوراليسم يكي از مفاهي   پ 

گرايي در هنر است و مؤيد اين نظر است كه معرفت انسانها نسبت به حقيقت داراي تكثـر و                    

اين وضعيت همزمـان    . نسبيت مي باشد و هر ديدگاه تفسيري وجهي از حقيقت را مي نماياند            

ندگانه فرهنگي موزائيك وار و تداخل سـطوح        با پايان ايدئولوژي ها فلسفه ها و پديدآمدن چ        

يكي از ويژگيهاي عـصر كنـوني بـا پـسامد مدرنيتـه، تجربـه               . آگاهي و ديد التقاطي مي باشد     

فرد در محيط شهري فشرده اي بـه سـر مـي بـرد و               . امروزي فردي و تكه تكه بودن آن است       



  

  37                                       جهاني شدن                   

========================================================================= 

رند و لـذا بـراي او دشـوار    چاره اي ندارد جز اينكه بيشتر عمرش را در ميان افراد بيگانه بگذا         

  .است كه تجربه هاي شخصي خود را در كل يا مجموعه اي كه معنايي بدهد ادغام كند

در درون مرزهاي تجربه فردي به نظر مي رسد زمان رويدادهاي ناپيوسته تجزيه مي شوند و                 

حاصل تجربه هاي فرهنگي كه هيچ هماهنگي با هم ندارند به مراتب بيش از ظرفيـت جـذب         

      اين واقعيت از سـويي آفريننـدگي فرهنگـي و هنـري را از زنجيـر قيـود روزانـه             . ردي است ف

و بنابراين امكاني براي تخصص و بيـان نامتنـاهي فـراهم مـي آورد ولـي از سـوي                 مي رهاند 

 ساير كليـت هـاي      ، بي معنا  ديگر، كار سهمگين را به فرد واگذار مي كند كه تكه پاره اي ذهناً             

انديشه هـاي   . نامريي را به هم وصل كند و ازاين راه به زندگي خويش معنا بدهد             ناشناخته يا   

 حقيقت زباني، تأثير ژرفي  ييناغمتفكراني چون ليوتار، دريدا در بازيهاي زباني و حضور چند           

نا و بـه تعويـق افتـادن آن در مـتن هنـري و      عنبودن م. بر سبك هنر پست مدرن گذاشته است     

اثـري كـه   . سيدن به قطعيت از خصوصيات اين سبك به شمار مـي رود     ناتواني اثر هنري در ر    

آفريند، تحت سلطه قاعده هاي از پـيش تعيـين شـده نيـست و نمـي                مي  هنرمند پست مدرن    

بلكه اثر هنري به خودي خـود       . تواند به واسطه موضوعات و قانون هاي متعارف داوري شود         

لـذا  . مدرن بدون قاعده و قانون كار مي كند   بنابراين هنرمند پست    . به دنبال اين قاعده هاست      

انتظار رسيدن به كليت و تماميت، آرزوي واهي است و بر عليه آنها مبارزه مي كند و حتي در                   

در نتيجه هنر پست مدرن به تمامي روايت هـا        . صدد تقويت تفاوت ها و تعارض ها مي شود        

يكـي  . ايت بزرگ مي شودو مفهوم هاي مسلط دورانش شك مي كند و خود تبديل به يك رو  

   . يا كثرت گرايي است از عناصر اصلي و زير ساختهاي تفكر پست مدرنيسم، پلوراليسم 

كثرت گرايي از مرزهاي فرهنگي، ملي و منطقه اي فراتر رفته و ابعادي جهاني به خود گرفته                  

  . است

 و ادبيـات  عرصه كاربرد و دامنه حضور اين جريان ديگر محدود به حـوزه سياسـت و فلـسفه       

نيست بلكه اكثر رشته اي هنري و معماري و رشته هاي علوم اجتمـاعي را نيـز تحـت شـعاع                 

  . خود قرار داده است



  

       جهاني شدن                        38

========================================================================= 

هنر دوران پست مدرن هنري است كه با زدودن قطعيت و طيف گسترده تفـسيرها و تعويلهـا                  

 ه همـوار  كار خود را دنبال مي كند  فرض است كه اثر هنري چيزي است پنهان گر و باطني و                  

معنا يا معناهاي پنهان اثر، مواردي مادي نيستند كه يك          . مي دارد حرفهايي دارد كه از ما پنهان       

  . عبارتي رمزگشايي و كشف معناهاي هنري نهايت ندارده ب. بار و براي هميشه كشف شوند

ظـام  نظريه پردازاني چون ژاك دريدا اثر هنري را به مثابه متن يـا نوشـتار مـي داننـد كـه از ن                       

اين متن در پيكـر نظـام نـشانه هـا           ) ارتباطي بين هنرمند و مخاطب    (ارتباطي تشكيل مي شود     

  . شكل گرفته است و از راه رمز شكني شناخته مي شود

هـر مـتن سـازنده جهـان خـود          . ريكور جهان متن را به افق هر گونه متن گسترش داده است           

 مـتن و جهـان       ديالكتيـك  ه خاطر جهـان   ب.  معنايي خود را مي آفريند      داللتهاي است يعني افق  

شايد بتوان گفت كه متن، فـضاي محـدود تعويـل           ... خواننده، چندگانگي خواندن وجود دارد    

فقط يك تعويل وجود ندارد، از سوي ديگر تعدادي بي پايان از تعويل ها نيـز وجـود            : هاست

  .ندارد

ديده اند چيزي كـه همـه       با توجه به تمام نظريه هايي كه در دوران پست مدرنيسم عرضه گر             

رسد اين است كه ديگر حقايق مطلق وجود ندارد و دانـش     به يك آراء واحد مي     تاين نظريا 

 رهنرمنـد نيـز   نتبديل مي شود به تفسير و ما با يك طيف گسترده تفسيرها مواجـه هـستيم و ه     

ر مـي آيـد   مي تواند به شيوه و سليقه خود تركيبهاي نو ايجاد كند و هر فضايي را كه به تصوي              

در واقع هر فردي به علت متنوع بودن بي حدو حصرجهان ، به شيوه خـود خـالق                  . خلق كند 

  .است

  

 جهاني شدن شهر

جهاني شدن پديده اي است كه نه تنها موجب فشردگي زمان، بلكه فشرده شدن فـضا را نيـز                   

 زيـرا  .است و به تعبيري دهكده جهاني اشاره به كوچك شدن زيست كره زمـين دارد  گرديده

  .اين كوچك شدن فيزيكي با درك متحولي از زمان و مكان همراه است
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از زمان روسو، برخي از متفكران آرمانگرا گمان كرده اند كه تنها با متالشي كـردن كـشورهاي     

پـس  . بزرگ و تشكيالت گسترده دنياي نو مي توان جوامع را به سـوي رسـتگاري سـوق داد                 

  .براي كل بشريت مي تواند فاجعه بيافرينددولت واحد جهاني با فرهنگ همگون 

اما از سوي ديگر آرمانگرايي آنقدر كه الهام بخش اين ديدگاه بود كه همه انسانها مـي تواننـد                   

هويت مشترك انساني خود را در جامعه مشترك المنافع جهاني تحقـق بخـشند، الهـام بخـش           

  .ايده مشاركت روزانه و رو در رو در امور شهروندي نبود

 نظريه، هر چند از عهد باستان جلوه هايي داشته اما به طور جدي از سوي رواقيـون رشـد     اين

در بينش رواقي، پديده دولت شهر، جاي خود را به جهان شهر داد چون              . و توسعه يافته است   

  . نظم جهاني را مي توان با عقل دريافت

گفت ما همه شهروندان    پس در اين رويكرد ايده ماركوس اورليوس رواقي وجود دارد كه مي             

در اينجا، در برابر نگـرش ارسـطو، اصـل ماهيـت مـشترك انـساني، كـه                  . شهر جهاني هستيم  

با اين معيار، بينش رواقـي      . وحدت بخش انساني است، به آرمان جامعه انساني ارتقاء مي يابد          

   .چنان اهميت مي يابد كه بسياري از شخصيتهاي تاريخ فلسفه غرب به آن تن در مي دهند

مالكوم واترز از منظور كاربردي به تجزيه و تحليل مفهوم جهـاني شـدن پرداختـه اسـت وي        

معتقد است جهاني شدن فرآيندي است اجتماعي كه در آن قيد وبنـدهاي جغرافيـايي كـه بـر                   

روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده اسـت، از بـين مـي رود و مـردم بـه طـور فزاينـده از           

بر پايه اين ديدگاه در جامعه جهاني شده، مي تـوان بـا     . ا آگاه مي شوند   كاهش اين قيد و بنده    

  :چنين تصاويري مواجه شد 

  . استقرار يك تك جامعه يا تك فرهنگ در سرتاسر زمين-1

    . احتمال عدم انسجام اين جامعه يا حتي وجود گرايش به اختالفات شديد-2

  . چند مركزي بودن و امكان وجود هرج ومرج-3

 ، بين رفتن وابستگي به زمين به عنوان اصل وحدت بخش زندگي اجتماعي و فرهنگـي       از -4

  . و حدود و جغرافياي  استقرار جامعه اي بدون مرز-5

  . ناممكن بودن ارزيابي فرهنگي جوامع بر اساس موقعيت هاي جغرافيايي-6
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  . سهولت ارتباط بين افراد و از بين رفتن عامل معرفت به عنوان يك مسئله-7

از اين ديدگاه با مشخص كردن نقطه پايان اين فرآيند مي توان به تصويري دست يافت كه بر                   

  . اساس آن تحليل وضعيت فعلي امكان پذير گردد

ولي چنين به نظر مي رسد كه تقليل سطح برخورد با موضوع تا سطح كاربردي از يك سـو و                    

 دسـتخوش تحـول اسـت از    و دائماًپذيرش اين امر كه جهاني شدن ماهيتي رو به تكامل دارد   

  .سوي ديگر، شناخت درون كاوانه را ناممكن مي سازد

ر را در برداشـته باشـد كـه مبنـاي           طـ موضوع تقليل گرايانه كاربردي همچنين مي تواند اين خ        

تعريف و جايگاه مدرنيسم در موضوع يا علت يا معلول را نيابيم، چرا كه اگر جهاني شـدن را             

 بدانيم، عواملي مانند صنعتي شدن و سرمايه داري در طـول دهـه هـاي                استمرار طبيعي تجدد  

و ممكن است ما را     .  فرآيند بي هويتي فضا را در عرصه شهر به راه انداخته اند            اخير خود قبالً  

  .در شناخت آن دچار مشكل سازد

در يك شهر مدرن، محالت و مناطق شهري به عنوان قطعه يا قطعاتي از يـك پـازل نـامفهوم                    

يي را در يك صفحه بزرگتر اشغال كرده انـد كـه جابـه جـايي دائمـي شـهروندان، فقـدان                      جا

بحران هويت را در ساخت فرهنـگ ايجـاد         ... مالكيت، ناهمگوني اقشار، پديده بي چهرگي و        

كرده است، حال در يك تداوم تاريخي در جهاني شدن با تغيير دادن تجربـه فـضا و زمـان و                     

دن هويتهاي لرزان اعم از ملي يا محلي دامن مـي زنـد و پديـده         فشرده ساختن آن به نسبي ش     

هاي فرهنگي و عرصه هاي جديد براي فلق هويت مي آفريند كه وابسته به محل يـا سـنتهاي                   

  . فرهنگي مستقر نيستند

 زمان، جهاني شدن و فضا و مكان بايد در جهاني شدن شهر ها مورد توجه قرار                –مفهوم فضا   

) يعني فشرده شدن زمان و تحرك فضا      (ن چنان كه گيدنز آن را مي فهمد         مقوله فضا زما  . گيرد

همچنـين  . با مقوله جهاني شدن و مدرنيـسم مـستقر در آن داراي كمبودهـاي بـسياري اسـت                 

متغيرهايي مانند، تنوع، سرعت، آزادي انتخاب، از ميان رفتن عنصر وحـدت بخـش مكـان در              

  . تحول كرده است مكان را دستخوش–رابطه فضا ... رفتارها و 
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 به ديگر سخن ، مي توان چنين ادعا كرد كه بر هم خوردن شناخت موسوم ما از مهفوم فـضا                    

  . در ارتباط با پديده جهاني شدن مي تواند به تغيير مفهوم مكان نيز منجر شوئد
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    شدن  جهاني آثار و پيامدهاي

 شـدن بـه تعـاريف       يجهـان .   گـذرد  ي دهـه مـ    دو بيش از    ي ساز ياز پديدار شدن واژه جهان    

  : بدان پرداخته انديگوناگوني دارد هر يك از صاحبنظران از وجه

 متقابل كه  ي شدن ارتباطات متقابل است، اما بر خالف وابستگ        ي جهان ي اصل ي از ويژگيها  ييك

  . آوردي شدن امكان وابسته شدن را نيز در نظر ميو جانبه بودن تأكيد دارد، جهانبر د

ـ    عرصـه   در سه  شدن  جهانيءار، آ  نظري هاي  بررسي  در اغلب  كه  بايد گفت     اجتمـاعي  دگيزن

  :اند از ها عبارت  عرصه اين. اند  شده  تلقي  و اساسي مهم

 كاال و     و مصرف   ، توزيع    توليد، مبادله    خاص   اجتماعي  هاي   نظام   شامل   كه   اقتصادي   عرصه -1 

    . مادي  ملموس خدمات

   قـدرت   تمركز و اعمـال   مخصوصي  اجتماعي هاي  نظام  كه  است  وحكومت  سياست  عرصه -2

 بـر    كنتـرل   تثبيـت   بـه   كـه   و ديپلماسـي   اقتـدار سياسـي    در قالب   يافته   سازمان   در مبادله   بويژه

  .گيرد  منجر شود را در برمي  و سرزمين جميعيت

   كـه   و نمادهـايي   توليـد، مبادلـه    خـاص   اجتمـاعي  هاي  نظام  شامل   كه   است   فرهنگ   عرصه -3

  . ها است  و ارزش  و سليقه ها، ذوق ، اولويت ، اعتقادات ، مفاهيم ها، احساسات  واقعيت گوياي

  :   آورده اندي گالتونگ و وينسنت در كتاب گالسنوست جهانيوهان

 دوم به چهار بخش از تركيب محور شمال ـ جنوب و محور شرق  ي پس از جنگ جهانجهان

  .  ـ غرب تقسيم شده است

 شـوند و غالبـاً جهـان اول    ي جهان يافت مـ ي ثروتمند كه در شمال غربي چند حزب  يكشورها

 جهان يافت   ي كه در شمال شرق    ي سابقاً سوسياليست و تك حزب     ي شوند و كشورها   يناميده م 

 جهـان سـوم قـرار دارنـد         ي شوند و سپس كـشورها     يناميده م » جهان دوم « شوند و غالباً     يم

)TW (   جنوبي، كارائيـب،  ي و متشكل از آمريكاي فقير در جنوب غرب يكه متشكل از كشورها 

 نظام سرمايه   ياين كشورها اكثراً دارا   .  است ي جنوب ي غربي، جهان عرب و آسيا     يآفريقا، آسيا 

 ي و برخـ     هـر دو نظـام     ي ورا يو برخـ  ) ديكتاتوري( سوسياليست   يبرخ) دموكراتيك(داري،  

 هـا   ي حوزه در هيچيك از اين مقولـه بنـد         اين ي از كشورها  ي باشند و برخ   ي از آنها م   يتركيب
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 جنوب  ي كشورها يرا نيز افزود، يعن   » جهان چهارم « ها بايد    يبه همه اين طبقه بند    . نيفتاده اند 

 ي در شـرق آسـيا و جنـوب شـرق          ي كنفوسيوس – ي در اصل بوداي   يهاشرق، متشكل از كشور   

  .  آسيا

هـا قـرار       چيني يها، يعن    ژاپن ي رأس جهان چهارم ژاپن قرار دارد، در مرتبة پايين تر آن مين            در

كـره جنـوبي، تـايوان،      ( هـستند،    ي چينـ  ي و به لحاظ فرهنگ    ي ژاپن يدارند كه به لحاظ اقتصاد    

 جنوب  يانجمن كشورها (آن  . سه. آ يلق چين در كشورها    خ يجمهور). هنگ كنگ، سنگاپور  

 ي پيرامـون ي و سرانجام به عنـوان نـواح  ي شرق ي در آسيا  ي سوسياليست يرها، كشو ) آسيا يشرق

ايـن دو كـشور   . در اين خطة پهناور جهان، جزاير اقيانوس آرام، استراليا و نيوزلند و توابـع آن  

  .   جهان چهارم قرار گرفته انديزها جهان اول هستند كه در مريآخر در واقع كشورها

 پيش تر سوسياليست، جهان دوم هـستند كـه در يـك تغييـر          ي كشورها ي ها، يعن  سوسياليست

 هـستند،    سريع وارد اين حوزه شده اند و سنگاپور، جزاير اقيانوس آرام، در جرگه جهان سوم              

 هـا و چـين بـه         ژاپـن  ي ژاپن و مينـ    ي ماند، خواص جهان چهارم است، يعن      ي م يآنچه كه باق  

 كـه چـين و كـره    ي آينده، بخـصوص هنگـام  ي براي قوي ـ اجتماع يعنوان يك بلوك اقتصاد

  .  » شونديمتحد م

 از  ي خود، شكل روابط را از شمال به جنوب يا بـه عبـارت             ي قبل ي ها ي در تقسيم بند   گالتونگ

 و  ين قـو   دارد كـه جريـا     ي دهد و بيـان مـ      ينشان م ) حاشيه(به پيرامون   ) هسته(مناطق مركز   

 افتـد و جريـان      يحاكم از مركز به پيرامون است و عكس آن بسيار كمرنگ و بندرت اتفاق م              

  .  به شدت مركز به پيرامون نيست) با يكديگر(روابط نيز در درون خود پيرامون نيز 

 با اين كه سهم     ،اگر به موضوع نظر شود    )  سازي يابزار جهان ( موضوع نقش رسانه ها      ي واد از

 جهـان را    ي درصد توليـد رسـانه ا      80 درصد كل جمعيت جهان است، اما        20تنها  جهان اول،   

 20 جهان، تنهـا  ي درصد باقيماندة جمعيت كشورها80 ي شود و سهم توليد رسانه ا  يشامل م 

 ي در عرصه توليد خبر نيز موجـود اسـت و در كنـار ايـن نـابرابر        وعهمين موض . درصد است 

  .  خورد ي نيز به چشم مي كيفيكمي، نابرابر

   



  

  47                                       جهاني شدن                   

========================================================================= 

   شدن  ي جهانابزار

 الهـد را    ي انستيتو مطالعـات اجتمـاع     ي كه مدتها سرپرست   ي ها ملينگ، پژوهشگر هلند    تسيس

برعهده داشته است و در حال حاضر رئيس دپارتمان ارتباطات دانشگاه آمستر دام هلند است،               

عـات   از كـشورها از ظرفيـت بهتـر اطال   يبعـض :  گويـد يدر خصوص عدم تعادل اطالعات م   

 در توليد، ضبط، پردازش و توزيع اطالعات در مقايسه بـا ديگـران              ا آنه يبرخوردارند و تواناي  

 از قبيـل    ي اطالعـات  ي سخت افزارهـا   ي حجم باال  ياين ظرفيت باال به معن    . بيشتر و بهتر است   

اين ظرفيت بـاال    .  باشد كه در اختيار دارند     ي ديگر مانند كتاب و غيره م      يكامپيوترها و حاملها  

 شود، همچنين انواع    ي اطالعات نيز م   ي و محتوا  يدر مقياس متعادل شامل اطالعات نرم افزار      

  .   وجود داردي اطالعاتيديگر از تفاوتها

 كه عدم تعادل اطالعات را پديد آورده   ي اين امكانات فن   ي و غير غرب   ي ديد صاحبنظران غرب   از

  :  شد مختلف ذيل كاربرد داشته بايتواند در عرصه ها است، مي

    . بسيج و جذبي مشتمل بر روند هاي تماميت ملـ1

    .ي و مديريتي اجرائي، سازماني مؤثر بودن از جنبه ها-2

    . شامل آموزش معلماني و غير رسمي ارائه آموزش رسم-3

    .ي ارائه خدمات كشاورز-4

    . تنظيم خانوادهي برنامه ها-5

    .ي و بهداشتي ارائه خدمات پزشك-6

    .ي و انتشار اطالعات تجارتيريابي، بانكدار بازا-7

    .ي و فرهنگي خبري اطالع رساني برنامه ريز-8

    .ي اجتماعي و كثرت گرايي مشاركت سياس-9

    . و كنترل محيطي هواشناسي، دريانورد-10

    .ي از فجايع و ارائه خدمات در مواقع اضطراري جلوگير-11

    .دور مديريت منابع با تكنيك سنجش از -12

    . مبادله اطالعات علمي-13
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 و همچنـين تـوان      ي و مـديريت   ي فنـ  ي زير سـاخت   ي رو به مهارتها   ي از كشورها  ي در بسيار  اما

 ذكـر شـده،     ي نقـشها  ي جديد و ايفـا    ي نيست كه بتواند با امكانات فن      يانتقال داده ها در حد    

ود ايـشان جهـان    خـ نظردر ( پيشرفته   يحاصل چنين وضعيتي، حاكميت كشورها    . انطباق يابد 

  .  است) به اصطالح ايشان جهان سوم( در حال توسعه يو عقب ماندن كشورها) اول

هـا بـاز    هـاي در خوررسـانه   بنابراين، چون و چراهاي جهاني شدن فرهنـگ ابتـدا بـه ويژگـي            

تـوان فرآينـد جهـاني شـدن          ها و كاركرد آنها مـي       با شناختي كالسيك از اين ويژگي     . گردد  مي

كند  تحليل جهاني شدن فرهنگ، بحث را در سطحي متفاوت مطرح مي     . ور شد فرهنگ را متص  

  : كه بعداً به آن خواهيم پرداخت، اما پيش از آن، ابتدا به شناخت كالسيك بپردازيم

هـاي   هاي همگاني مختلف رويدادهاي مختلفي را بازتاب داده و اين بازتاب را به شـيوه            رسانه

ع و برخـي كندنـد، برخـي سـطحي و بعـضي ديگـر               دهند، برخي سـري     گوناگوني صورت مي  

  . اند، پهنه انتشار بعضي محدود و از آن بعضي ديگر گسترده است عميق

برخـي از  . رساني و بعضي ديگر ويژه تفريح و تفنن اسـت           ها اصالً ويژه اطالع     بعضي از رسانه  

 بعـضي  .شوند و برخي ديگـر بـه احـساسات او    ها به عقل و انديشه مخاطب متوسل مي     رسانه

  . اند و بعضي ديگر چنين نيستند تر براي تبليغ و ترويج تجاري وسايل برتر و پيشرفته

اند، اما مارشال مك      ها را مورد مطالعه و بررسي قرار داده         هاي بين رسانه    هاست كه تفاوت    سال

هـا بـه تمـدن     اي متقاعدكننده مدعي شد كه همين تفاوت   لوهان نخستين كسي بود كه به شيوه      

  . شكل بخشيده استغرب 

اي وافر به مطالعه در مسأله تغيير نظر يـا   ها سال است كه انديشمندان علوم اجتماعي، عالقه       ده

ايـن انديـشمندان بـا ترغيـب مؤسـسات تبليغـاتي،            . دهنـد   تغيير گـرايش و رفتـار نـشان مـي         

وجوي پاسخ به يك پرسـش اساسـي       نفع، در جست    هاي ذي   هاي سياسي و ديگر گروه      سازمان

توانيم مردم را به تغيير نظر واداريم؟ پيش از پاسخ به اين پرسش، البته بايد      چگونه مي : اند  ودهب

كننده   چنانچه يك پيام مجاب   : ترين آنها اين است     تري را پاسخ داد كه مهم       هاي كوچك   پرسش

دهه هاي  هاي متفاوتي انتقال يابد، آيا اثرات متفاوتي هم خواهد داشت؟ در سال     واحد با رسانه  

اچ، ويلكي، فرانكلين توور، هدلي كانتريـل، كـوردون آلپـرت     .  انديشمنداني چون دابيلو   1930
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از » جور شـده  «هايي    در يك آزمايش نمونه، آنها گروه     . اند  اين پرسش را نزد خود مطرح كرده      

هـاي   دانشجويان را در برابر مباحث مشابهي كه محور آنها جنـگ، مـذهب يـا سـاير موضـوع                 

  . ود، قرار دادندانگيز ب بحث

شنيد و گـروه      نشست و ديگري همان سخنراني را از راديو مي          گروه اول در برابر سخنراني مي     

آنگاه همه را مورد آزمايش قـرار دادنـد تـا ببيننـد     . خواند سوم آن را به صورت چاپ شده مي 

 ديگري هايي كه به طور متوالي، يكي پس از  در تجربه . تغيير نگرش يا گرايش او چگونه است      

تر از راديو و راديـو        كننده  سخنراني رو در رو مجاب    . صورت پذيرفت، نتايج همواره ثابت بود     

  . تر از متن چاپي بود كننده مجاب

پل الزارسفلد و همكـارانش مبـارزات       . همين ميزان تأثيرگذاري در دنياي واقع نيز پديدار شد        

ايالت اوهايو را تحـت بررسـي قـرار         انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا در ناحيه ايري كانتي         

وگوهاي همسايه با همسايه تأثير       دهندگان بيش از هر چيز از گفت        آنها دريافتند كه رأي   . دادند

راديو از لحاظ تأثيرگذاري در اين امر، مقام دوم را احراز كرده و مواد چـاپي در                 . گرفته بودند 

تـر از   كننـده   تلويزيـون و سـينما مجـاب      ها بعد نشان داد كه      هاي سال   تجربه. مرتبه سوم ايستاد  

با حل اين مسأله، انديشمندان علوم اجتماعي بـه  . اند تر از تماس شخصي اثر راديو، اما هنوز كم  

تا بيش از يك دهـه كـسي چنـدان مطلـب قابـل تـوجهي                . تري دست زدند    هاي پيچيده   تجربه

، يـك انديـشمند     1964تـا اينكـه در سـال        . هاي مختلف ننوشـت     درباره اثرات متفاوت رسانه   

  .ها را تأليف كرد و انتشار داد كانادايي به نام مارشال مك لوهان كتاب درك رسانه

  

  موافقان و مخالفان جهاني شدن 

ديدگاههاي نظري گوناگوني درباره مسئله جهاني شدن وجود دارد كه بررسي ايـن ديـدگاهها               

  . مناقشه پديد آورده استاين پديده را چه از بعد نظري و چه در عمل موضوعي مورد 

  :اينك به ديدگاههاي موافقان و مخالفان اين پديد ه مي پردازيم 
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   جهاني شدنديدگاه موافقان

از نظر هيلينگ، نظرات و ديدگاههاي موافقان و تأئيد كننـدگان جهـاني شـدن بـه شـرح زيـر                 

  . است

اد قابل توجهي از كـشورها بـه        ، تعد 1980 از آغاز دهه      اين ديدگاهها اعتقاد دارد كه تقريباً      -1

. آن ملحق شده و يا به طور مستقيم از طريق اقتصاد بازار آزاد، از آثار آن بهره منـد شـده انـد                      

 90 به ميزان 1970 درصد سكنه دنيا در دهه 20براي مثال گستره جهاني نظام سرمايه داري از         

ردم در اقتصاد سـرمايه      رسيده است و اين اتفاق حاكي از جذب بيشتر م          1990درصد در دهه    

  .داري جهاني است

 اين ديدگاه اعتقاد دارد كه در شرايط كنوني ميزان تجارت جهاني، بيشتر از دهه هاي قبـل                  -2

كاهش قابل توجه در قيمت مسافرتهاي هوايي و دريايي به گـستره پيـشاپيش مرزهـاي                . است

ارت جهاني افزايش بـي     در اين چهار چوب نه تنها ميزان تج       . تجارت جهاني منجر شده است    

در اين دگرديـسي مـي      . سابقه يافته است بلكه اشكال آن نيز دچار دگرديسي كامل شده است           

توان به اعمال فشار بر شركتهاي تجاري و صنعتي اشاره كرد كه مي بايست يك رويه جهـاني                  

  .واحد را در توليد اتخاذ كند كه به بازارها كمك مؤثري كرده است

ي شدن با اشاره به رشد بازارهاي مالي جهاني، اعتقاد دارند كه اين فرآينـد                طرفداران جهان  -3

 با سود آوري قابل توجه بازارهاي مالي ساحلي و گردش و سـيع جريـان پـولي           1970از دهه   

  .خارج از حوزه اقدار ملي همراه شده است

. سـت  اين ديدگاه بر اين اعتقاد است كه تحرك جهاني به تحرك جمعيـت كمـك كـرده ا                  -4

  .پناهندگان بي شماري به عنوان نيروي كار مهاجر قابل توجه، در جهان پراكنده شده اند

بـا  .  حاميان به چهره جهاني كه از سوي شركتهاي بزرگ هدايت مي شود، اشاره مـي كننـد     -5

بسط تجارت در سرتاسر دنيا، تحقيقات وسيعي در زمينه توسعه توليد در مناطق مختلف را بـا     

  .داران از سرتاسر جهان ممكن كرده اندپذيرش سهام 

 از زاويه نگاه تأييد كنندگان جهاني شدن فرآيندي از يك توسعه اجتمـاعي اسـت كـه بـه                     -6

  . جهاني، منجر مي شود،تشديد خودآگاهي
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 حاميان جهاني شدن، اعتقاد راسخ دارند كه روند رو به رشد همبستگي اقتصادي، در آينده              -7

  .تماعي خواهد شدمنجر به وابستگي هاي اج

 اين ديدگاه اعتقاد دارد كه تشديد برخوردها در مناطق مختلـف جهـان، بـه نـوعي سـبب            -8

  .افزايش همبستگي جهاني مي شود

 حاميان جهاني شدن معتقدنـد كـه بـا توجـه بـه رشـد پيچيـده و روز بـه روز ارتباطـات،            -9

تي رشد شبكه هاي ارتبـاطي    به عقيده اين گروه، نبايس    . خودآگاهي جهاني شدت پيدا مي كند       

  .جهان گستر مثل كابلهاي تلويزيوني و آماري را انكاركرد واهميت آن را ناديده گرفت

 حاميان ادعا دارند كه پديده جهاني شدن تمام آنچه را كه براي بازارهاي مـصرف كننـده                  -10

  .در سرتاسر جهان رخ داده، توصيف و تشريح مي كنند

  

  ن جهاني شدديدگاه مخالفان 

  .  جهاني شدن را مي توان به موارد زير تقسيم كردمخالفانديدگاههاي 

لي كه منظور از آن مسلط نبـودن دولـت بـر منـابع درآمـد خـود و دسـت                     بحران دولت م   -1

برداشتن دولت از نقش هاي اقتصادي و اجتماعي خويش است، در نتيجه جهاني شدن اقتصاد          

  .حاصل مي شود و شركتهاي چندمليتي به نيابت از دولت ملي به آن نقش ها مي پردازند

ـ        -2 ه خـاطر وحـدت بـازار ملـي و معـامالت            بحرانهاي مالي كه كشورهاي گوناگون جهان ب

  .1994جهاني بورس دچار آن مي شوند از قبيل بحران مالي مكزيك در سال 

پيامدهاي اجتماعي ناشي از اطالعات ساختاري اقتصادي مورد نظر مؤسسات بين المللـي              -3

از جمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مانند گسترش بيكاري، گسترش فقر و پـايين         

  .آمدن دستمزدها

تسلط فرهنگ غربي بر ديگر فرهنگها به شكل تالش براي مـسخ كـردن هويـت فرهنگـي             -4

بـه عنـوان   ) با تمام جنبه هاي منفـي و مثبـت آن  ( ملتهاي ديگر و مطرح كردن فرهنگ غريب   

  .جايگزين 
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مـه  موافقت نامه هايي كه كشورهاي پيشرفته مطرح كرده اند، كه مهمترين آنهـا موافقـت نا        -5

آزادي سرمايه گذاري است، اين موافقت نامه به سرمايه گـذاري خـارجي در نقـاط مختلـف                   

جهان آزادي مي بخشد و معناي آن تسلط كـشورهاي پيـشرفته و كـشورهاي در حـال رشـد                    

  .چون اين كشورها از لحاظ اقتصادي و مالي و تكنولوژي هم وزن و هم شأن نيستند. است

افزون در تكنولوژي ارتباطات و اطالعات و نيز ظهور قدرتها و           در اين ديدگاه پيشرفتهاي روز    

بازيگراني به جز دولتها در صحنه جهاني به عنوان ويژگي مهم فضاي جديـد جهـاني معرفـي                  

ظهور شركتهاي عظيم و قدرتمند چند مليتي به عنـوان بـازيگراني جديـد و مـوثر در       .مي شود 

 ، مختلـف جهـاني همچـون بانـك جهـاني     فضاي جهاني و همچنين نقش سازمانها و نهادهاي  

ملتهـا   – و سازمان تجارت جهاني شرايط جديدي فـراروي دولـت            ،صندوق بين المللي پول     

  .ملتها تصميم گيرنده نيستند –ديگر تنها دولت ،نهاده و در واقع

 مساله حفظ فرهنگ و هويت مستقل ملي و بومي را مورد ترديـد          ،همچنين گسترش ارتباطات  

 باعـث كمرنـگ شـدن مرزهـاي جغرافيـايي و            ، مجموع اين عوامل   ،ازطرف ديگر قرار داده و    

در . كاهش اقتدار دولتها گرديده ولي اين شرايط بيطرفانه و اختياري و  مفيد براي همه  نيست        

 افزايش شكاف بين جوامع برخوردار  ،واقع اين ديدگاه يك مساله مهم را دراين شرايط جديد           

  . ي ازجهان و طبيعت مي داندو جوامع محروم در بهره گير

رشد فن آوريهاي بشري و گسترش تجارت جهاني شرايطي را مهيا كرده است كـه تحـوالت                 

بشري در مقياسهاي بزرگتري تاثير گـذار باشـند و مـورد بررسـي قرارگيرنـد ولـي قـدرتهاي                   

گـر  توانمند ترازاين فرصت استفاده كرده اند و به دنبال گشترش بازارهاي كـالن خـود بـه دي                 

 ،با بهره گيري ازسرمايه هاي كالن و تكنولوژيهاي پيـشرفته          ،كشورها هستند و نيز مهمتر ازآن     

در . فكر و فرهنگ ملتهاي ضعيف را وجهـه همـت خـود قـرار داده انـد                 ،تاثيرگذاري بر روح    

خوش بينانه ترين حالت دولتهاي سرمايه داري جهت گسترش بازارهاي خود بـه ايـن نتيجـه                 

ايد فرهنگ مصرف و فرهنگ متناسب بـا كاالهـاي سـرمايه داري را در جهـان             رسيده اند كه ب   

  .گسترش دهند
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در زمينـه ارتباطـات در سـال        .در اين ديدگاه فضاي جهاني به هيچ وجه عادالنه و برابر نيست           

ازصاحبخانه ها ازرايج ترين وسيله ارتباطي يعني تلفن بي بهره بوده اند و رايانـه               % 65 ،1997

كل استفاده كننـدگان جهـاني را   % 5/51اينترنت چنان توزيع شده اند كه آمريكا هاي متصل به    

 ،بنابراين نابرابري در استفاده از ابزارهاي ارتباطي نه تنها ازبين نرفته             .در خود جاي داده است    

 اكثر رسانه هاي    ضمناً .بر شكاف قدرت ارتباطي مردم مناطق مختلف جهان افزوده شده است          

 در واقع در اختيار سرمايه داران غربي هستند و بدين سان نـوعي قطـب                ،عاتيارتباطي و اطال  

 ،بندي صورت گرفته است كه در آن كشورهاي ضعيف دهها برابر آنچه اطالعات مي فرسـتند            

دريافت كننده اطالعات واخبارو تحليلها هستند واين واقعيتي است كه ازآن با عنـوان جريـان                

  .ويه ياد مي شودنابرابراطالعات يا جريان يكس

بانك جهاني و صندوق بين المللـي پـول در ازاي            . سرمايه حرف اول را مي زند      ،در اين ميان  

  تعهدات بسيارمتنوع در حوزه هاي سياسـتگذاري         ، به كشورهاي نيازمند و ضعيف     ماعطاي وا 

 و اجرايي ازكشورها  مي گيرند و ازاين راه نيز بر فرهنـگ و اقتـصاد كـشورها تـاثير گـذاري                     

 ،با توانايي اعمال فشاري كه دارد ازراه نيـاز اقتـصادي         ) WTO(سازمان تجارت جهاني    .ميكنند

كشورها را وادار مي كند طبق الگوي ديكته شده عمل كنند و تعرفه ها و حمايتهاي دولـت را                   

  .كمرنگ كنند

 جديد   با استفاده ازتغييرات   ،استدالل مخالفان جهان گستري اين است كه قدرتهاي سرمايه دار         

 سعي در بازتوليد وافزايش تسلط خود بر كشورهاي ديگر و در واقع بهره كشي ازآنها                ،جهاني

  .دارند) نوعي استعمار جديد(

 اين ديد گاه نظام جهاني را در اين راستا مي بيند كـه كـشورهاي ضـعيف را بـه يـك مرحلـه                

  .  برساند،توسعه وابسته و نه توسعه مستقل

 ساختار نظام جهاني اين است كـه قدرتمنـدان و ثروتمنـدان بـا هزينـه                  تاثير ،بنا براين ديدگاه  

تهيدستان و ناتوانان زندگي مـي كننـد و بـه سـفرهاي توريـستي مـي رونـد و در اوج تمتـع                        

آمارهاي رسمي بين المللي نيـز چنـين برداشـتهايي را تاييـد مـي               .ازتكنولوژي به سر مي برند    
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يـك   ) UNDP( برنامه عمران ملل متحد      1996ل  مثال بر اساس گزارش توسعه انساني سا      .كند

  .پنجم جمعيت جهان در فقر مطلق به سر مي برند

  . يك سوم ازكودكان جهان دچار سوتغذيه هستند-

  . نيمي ازجمعيت جهان به داروهاي حياتي دسترسي ندارند-

 برابر بيست درصـد فقيرتـرين     30 ، بيست درصد ثروتمند ترين بخش جهان        1960 در سال    -

  . برابر رسيد61 به ، 1996اين نسبت تا سال .ش جهان ثروت داشتندبخ

 جهاني شـدن را فرآينـد تحميـل روشـها           ،ديدگاه مخالفان جهاني سازي در چشم انداز كالن         

وارزشهاي دولتهاي غربي و خصوصا اياالت متحده آمريكا به ساير منـاطق جهـان بـا اسـتفاده            

درواقه فضاي جديد جهاني    .اد و رسانه ها مي داند     ازفضاي نزديكي جهاني و با ابزارهاي اقتص      

جهـاني سـازي  بـا توجـه بـه            را نوعي جهاني شدن كنترل شده  و بـه عبـارت ديگـر نـوعي               

  .پيشرفتهاي تكنولوژيك مي داند

 رفتني و پـذ   ي شـدن اقتـصاد    ي جهان قتي كه در حال حاضر مطرح است، در حق        ي شدن يجهان

ـ      ي و جهان  ي عملكرد اقتصاد  يان عنوان مب  ،بهي الملل ني ب ي ها ونيكنوانس  بـه   ي شـدن نظـام غرب

  . استسمي و سكوالريني دري وغيعنوان نظام عرف

 كـا، ي گـذرد و عـالم غـرب، خـصوصا امر    ي مـ ي دهكـده جهـان    هي سه دهه از طرح نظر     حدود

 نظـام بـر آن حـاكم        كيـ  دي است كه با   دهي رس ييمعتقدند كه با گسترش ارتباطات،عالم به جا      

  . نظام، هماهنگ شودكي يباشد و تحت رهبر

كـه در عـالم     ...  و   ي و مـذهب   ي و نـژاد   ي قـوم  يكثرت ها و تنوع ها     : نكهي ا يعني واحد،   نظام

  . هماهنگ با هم برقرار كنندي مجموعه شوند و نسبتكي يوجود دارد، اعضا

 بـدن انـسان،     ياعضا. بر آن ها   ي سازمانده كي مختلف و حكومت     ي كشورها ي هماهنگ يعني

  .كثرت دارند

 عـضو و انـدام      ،ي عـضو و انـدام     چي دهد و هـ    ي كار خود را انجام م     يسمت و هر عضو    ق هر

  . شوندي مدهي كششي به فرساگريكديچرا كه با نقض  ، كندي را نقض نميگريد



  

  55                                       جهاني شدن                   

========================================================================= 

 ،در ي فرمانـده كيـ  مغـز و  كي تي حاكم،بايعني.  كندي و هماهنگ م  تي مغز آنها را هدا    كي

  . كنندي و تنوع خود را هم حفظ م،كثرتي هماهنگنيع

ـ بـه     خواهد همه ملل و اقوام مختلف،      ي ، م  زي ن ي واحد جهان  نظام  برسـند كـه     ي همـاهنگ  كي

 ي همـاهنگ  ،ي هدف محـور   كي در هدف است و بدون وجود        تناسب ،ي هماهنگ ي معنا نياول

  . معناستيب

 قابـل   ي هر مدل و ساختار اقتصاد     ،باياسي از امور واضح است كه، هر ساختار س        ني ا ،ي طرف از

 ي و اقتـصاد   ياسـ ي مختلـف س   ي حاكم بـر جامعـه، نظـام هـا         ي هر نظام فرهنگ   و،تسيجمع ن 

و   و اقتصاد، مانند طول و عرض و ارتفاع هـستند     استيفرهنگ و س  . آورد ي م دي را پد  يمتناسب

 امكـان   يگـر ي بـدون د   يكـ ي توسـعه    و  جامعه هستند  كين ها ابعاد    يا.  شوند ياز هم جدا نم   

  .ندارد

  . مالزم است،ياسي و سي است كه با توسعه فرهنگيندي فرا،يتصاد توسعه اقندي فران،ي ابنابر

 نيـ  آن نظام در تمام ابعادش و در واقع ا      رفتني پذ يعني ،ي نظام جهان  كي ي حركت به سو   پس

 ي و ناشـدن ي منطقـ ريـ  غم،يري پـذ  ي امالوازم و فرهنگ آن را نم      م،ي شو ي م يسخن كه ما جهان   

ـ  او را هم مـدار غا   الي ام وارزشها قرار داده     سكوالر، انسان را مدار      ي جهان تيحاكم.است  اتي

 ،يعنـ ي جامعـه   كيـ  ومالزمت ابعـاد   ي هماهنگ ي موضوع و معنا   نيبا توجه به ا   . دهد يقرار م 

 رفتني پـذ  ي مذكور، به معنـ    ي نظام جهان  رفتنيروشن است كه پذ    ، و فرهنگ  استي و س  اقتصاد

  . امور استي در تمام،ي و استغنا از وحيروح غرب

 ،ياسـ ي ساختار هماهنـگ س كي داردو   ي قانون اساس  كي دهكده   كيهكده است و     د كي عالم

 شـدن اسـالم     ي جهـان  م،ي كنـ  ي كه ما ادعا مـ     ي شدن ياما جهان . خواهد ي م ي و فرهنگ  ياقتصاد

 يمـ ) عـج ( عصر ي با ولز،ي آن ن  ي اداره شود كه حق رهبر     ي رهبر كي هي پا ري دي با جهان.است

 تقرب  ز،ي آن ن  تي و پرستش خداست و غا     ي اله تيوال امور،   ي مبنا ،ي حكومت اسالم  در.باشد

  . استي تعاليبه حضرت بار
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    شدن  جهاني  در عرصه  كالسيك هاي نظريه

   كـه   دريافت  سيمون سن.  شد  نمايان  اجتماعي  علوم  ابتدا در توسعه شدن جهاني   كه بايد گفت

 و   اسـت  بـوده    اروپايي  متنوع هاي نگ فره  در درون  مشابه  پيشبرد رفتارهاي  عامل شدن صنعتي

   كـه   است  آرماني انترناسيوناليسم   نوعي  مستلزم  فرآيندي  چنين  تسريع  كه  است  او اين استدالل

   سـيمون  عقايـد سـن  .   است  بر انسانيت مبتني   جهاني  فلسفه  و يك  اروپايي يان  حكومت شامل

   دوركـيم   اصـلي   باز كرد اما ميراث  دوركيم  اميل هاي شتهنو  خود را در  راه  كنت  اگوست توسط

:   كه  اعتقاد است او بر اين. بود»  تمايز و فرهنگ« در مورد   وي هاي نظريه ، شدن در مورد جهاني

   نهادهـايي   بـه  شوند تعهد نـسبت   از يكديگر متمايز مي  ساختاري  از لحاظ  جوامع كه  تا حدي

. هـستند   نظر و متعصب ها در قلمرو خود بسيار تنگ  شود زيرا دولت ف بايد تضعي نظير دولت

  شـود و بـه     تـضعيف   بايـد بـشدت    جوامـع   داخلـي   تنوع  منظور دربرگرفتن  به  جمعي آگاهي

   تـضعيف   موجـب  شـدن  صـنعتي  آيـد   بر مي  موارد چنين  اين از تمام.  در بيايد  انتزاعي صورت

  همـين . كنـد   باز مي  جوامع در بين  مرزها  اهميت  كاهش  را براي شود و راه  مي  جمعي تعهدات

 وبـر، از    كـه   تفاوت  داد با اين  ارايه توان  مي شدن جهاني  وبر بر  تاؤير ماكس  را درباره استدالل

   عقالنيـت   پيـروزي   بـه   بنيـادي   صورت او به. برد  مي  نام كننده  جهاني حالل   عنوان  به عقالنيت

كـرد و     سـرايت   اروپايي هاي  فرهنگ  تمام  شد و به  شروع  كالوني  پروتستانيزم  كه داشت تقاداع

   از آن حـاكي   عقالنيـت .  محدود كند  فكري  چارچوب  نوگرا را در اين  متفكرين  تمام توانست

  :  زير هستند هاي  ويژگي ها داراي  فرهنگ  تمام  كه است

  تماعي اج روابط  شدن  غيرشخصي-1

   محاسبه  فنون  پااليش-2 

     تخصصي  دانش  اهميت  افزايش-3 

   در فرآينـدهاي   و هـم   طبيعـي   در فرآيندهاي  هم  بر تكنيك  مبتني  عقالني كنترل   گسترش-4

  . اجتماعي

   و روشـن  بسيار صريح   صورتي  به  كه  است  تنها ماركس  كالسيك پردازان  نظريه  تمامي در ميان

  دار را بـشدت   سـرمايه   طبقـه  قدرت ، شدن جهاني.   متعهد است  نوگرايي كننده  جهاني تئوري  به
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امريكـا و    قـاره   كـشف  در واقـع .  آورد فـراهم   آنهـا   بـراي   جديـدي   داد زيرا بازارهاي افزايش

 جديـد    صـنايع   بـراي   بـازار جهـاني   ايجـاد يـك     آسـيا، موجـب    بـه   دريـايي  هاي  راه گسترش

   رسـميت   را به  ملت  دولت  حيات كند و ادامه  مي اشاره ها  ملت  متقابل  وابستگي  به اركسم.شد

 و از  داري  سـرمايه   نهادهـاي  ، تمـام   قـدرت   پرولتاريا به ، دسترسي ماركس  اعتقاد به. شناسد مي

  . را نابود خواهد كرد  ملت دولت  جمله

   توسـط   ملـت  اسـتثمار فـرد از فـرد اسـتثمار يـك       ن رفت  با از ميان  متناسب گويد كه  مي سپس

   يـك   دشـمني   مختلـف   طبقـات   ناپذير بـين   آشتي تضادهاي  با محو  ديگر و متناسب هاي ملت

  .خواهد رسيد   ديگر نيز به  با ملت ملت

 و   رمانتيك  حالت سيمون   سن  همانند ديدگاه  شدن  جهاني  درخصوص  ماركس  ديدگاه اگر چه

 هنـوز    جهـاني   مصرف  و فرهنگ داري سرمايه  توليد  بين  ارتباط  درباره  دارد اما بحث اقعيغيرو

  . است  برخوردار  از اعتبار و نفوذ زيادي هم

   عقالنيـت  ، نظريه دوركيم  تمايز ، نظريه  شدن  جهاني  در عرصه  كالسيك هاي  نظريه  در بين پس

  . هستند مورد توجه  بيشتر ز ساير نظريات ا  ماركس  كردن  كااليي وبر و نظريه

  همچـون (   سياسي  علوم دانشمندان  و  شناسان  جامعه1950-1975   بيستم  قرن  سوم  ربع در طي

  ، ايمانوئـل  ، سـميرا مـين    گونـدرفرانك  آنـدره  يـرز،  ، مـي   بـل  ، دانيـل  سـان  ، هاربي كر، دانلوپ

   بين  مانند ادغام  نظرياتي  شدن  جهاني  در عرصه هان لو مك  و  گيلپين ، روائو، رابرت والرشتاين

  ،نظريه والرشتاين  ،از امانوئل  جهاني  نظام ،نظريه  جهاني  مشترك  زبان عنوان به  ، تكنولوژي جوامع

،از   جهـاني   سياسـت  دو دنيـاي    بـه  جهـاني   ساختار كالن شدن  و دوشاخه المللي  فرا بين سياست

   بـراي   و انفجـار اطالعـات    الكترونيكي  ارتباطات هاي  ، نظريهداري ر سرمايه بازا روائو، نظريه

ـ ارا  را  لوهـان  از مـك   جهـان   مختلـف   كـشورهاي   بـين   فراملي  و مناسبات  ارتباطات توسعه   هئ

  .اند كرده

   كـردن   وابـسته  پيداكرد مستلزم  گرا تجلي  شعور كل  يك صورت  به20   در قرن  كه  شدن جهاني

 ايجـاد    شـدن   رو جهـاني  از ايـن .  اسـت  فراملي  و  عام  مرجع  نقاط  به  و ملي  فردي  مرجع نقاط
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 زيـر را    چهـار عامـل    بين  شناختي  و پديده اقتصادي  و ، سياسي  و فرهنگي  اجتماعي ارتباطات

 :شود  مي شامل

 . المللي  بين  شهروند جامعه  صورت به  فرد خويشتن -1

 را   شـهروندي   خود دارد و بايد حقـوق   با شهروندان روابطي   كه المللي  بين  ملي ه جامع يك -2

 . كند تامين   بشر بطور عام با حقوق

   بـه   واقعـي   و كنترل كشورها تعيين  رفتار  را براي  استانداردهايي  كه  جوامع  المللي  بين نظام -3

 .كند  مي  اعمال  بشري هاي  آرمان روي

  نظـام    و از طريق  است  شده  بيان  ملي  جوامع  شهروندي  در تمهيدات  كه  بطور كلي بشريت -4

  .شود مي   اجرا گذاشته كند و به  پيدا مي  مشروعيت  جوامع المللي بين

 و   ماركسيـستي   از نظريـه   انتقـاد كلـي    را در يـك   جهـاني   ظهور نظام مساله بار گيدنز نخستين

  را رقـم    بـشري   جديد جوامع  تاريخ  تنهايي  به داري  سرمايه  نظام  توسعه  كه  نظريه اين  با چالش

  . كرد د بررسي  زمي

 بـا يكـديگر     جنـگ   آنهـا بـراي   و تمايل ها  ملت  دولت  جديد با گسترش  تاريخ  او اين  گفته به

   و نهادينـه   شدن  جهاني  به المللي  بين هاي سازمان   جديد در توسعه تحوالت.  است  شده حاصل

 و   يكپارچگي  موجب الملل  بين  روابط  انعكاسي سيستم.منجر شد ها  ملت  دولت  حاكميت شدن

 .ها شد  از دولت هر يك   و ملي  ارضي تماميت

سـازد    مي  جديد مرتبط  جوامع توسعه  را با  شدن  اخير خود فرآيند جهاني هاي گيدنز در نوشته

   اطـالق   جديـدتر آن  هـاي   و يـا نمونـه    فئودال اروپاي  بعد از  جوامع  به  كه  مدرن  جامعه و يك

   كـامال جنبـه    آن  نخـست   دو ويژگـي   كـه   است  يا سازماني نهادي   چهار ويژگي شود داراي مي

   نـوگرايي  ،دوم  توليـد كاالاسـت   داري  سـرمايه   نظـام   مستلزم  نوسازي اينكه  اول.  دارد اقتصادي

   مبـاني   از طريـق   مـدرن   جامعـه   كـه   است  گيدنز اين  اصلي پيام.   است  گرايي تصنع  متضمن

   يـك  جامعـه    ايـن   كـه   را در نظر گرفـت   واقعيت  بايد اين  بلكه  نيست  تبيين  قابل  آن اقتصادي

 . اسـت    مـدرن   جامعه معني   تمام  به داري  سرمايه  ملت دولت.   است  ملي  بر دولت  مبتني جامعه
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   و صـنعتي   نظـامي  ، نظـم  ، نظارت داري سرمايه   يعني  بعد نوگرايي4 را در   شدن گيدنز، جهاني

  .كند  ميص مشخ شدن

  : رابرتسون در مدل جهاني شدن پنج مرحله را معرفي مي كند

 در اين دوره اجتماعات ملي رشد يافت، قـرون وسـطي اثـرات    ،)15 تا 18قرون (ـ نطفه اي  1

پيـدايش  . جاي گذاشته است، نظريه ي خورشيد محوري جهان، نظريه غالب است          خود را بر    

  . جغرافياي جديد و گسترش تقويم گريگوري از مشخصات اين دوره است

  . جهاني شدن كامالً حالت نطفه اي دارد و هيچ آثاري از جهاني شدن ديده نمي شود

ادهاي مهم ايـن دوره عبارتنـد از         رويد ،) اروپا 187 تا   18نيمه اول قرن    (ـ آغاز جهاني شدن     2

گرايش شديد به ايده دولت واحد همگن، تبلور انگاره روابط رسمي و شـهروندي، گـسترش                

  . پيمان هاي بين المللي

 رويدادهاي مهـم ايـن دوره عبارتنـد از ترازبنـدي اوليـه موضـوع                ،)1870-1920(ـ خيزش   3

 محدوديت هـاي مربـوط بـه        تجرد، رسميت مفهوم بشريت در سطح بين الملي، جهاني شدن         

مهاجرت، رشد جنبش هاي وحدت جهاني و مسابقات جهاني مانند المپيـك و جـايزه هـايي                 

  . چون نوبل و جنگ جهاني اول

 رويدادهاي مهـم ايـن دوره عبارتنـد از منازعـه و جنـگ               ،)192-60(ـ مبارزه براي هژموني     4

  . تقالل ملي و جنگ سردبراي تسلط جهاني، تأسيس جامع ملل و سازمان ملل، تثبيت اس

 رويدادهاي مهم اين دوره عبارتند از باالگرفتن آگاهي نـسبت           ،) به بعد  60دهه  (ـ بالتكليفي   5

به جهان، قدم گذاشتن اولين انسان به روي كره ماه، تحكيم ارزش هـاي پـساماديگري، پايـان                

ئل جنـسي،  جنگ سرد، افزايش نهضت هاي جهاني، پيچيده تر شدن مفهوم فرد به واسطه مسا          

قومي و نژادي، حقوق مدني و جهاني، رشد اسالم گراييدر بعد فرهنگي مي تـوان بـه مـسأله                    

از نظر نظريه پردازان امپرياليسم فرهنگي دوره استعمار نظـامي          . امپرياليسم فرهنگي اشاره كرد   

به پايان رسيده است ولي استعمار از طريق كاالهاي فرهنگـي و مـسايل مربـوط بـه آن ادامـه                     

طبق اين نظريه تسلط اقتصادي و سياسي به پايان رسيده است ولي تسلط فرهنگي ادامـه     . اردد

مردم كشورهاي جهان سوم به تقليد از سـبك غربـي پرداختـه انـد و كـشورهاي غربـي            . دارد
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به عنوان مثال   . كمك هاي زيادي به دولت هاي اين كشورها در راستاي اهداف خود كرده اند             

گرايـي   ز آمدكردن راديو و تلويزيون ايران به گسترش فرهنـگ مـصرف             هزينه هاي باالي رو   

 . ميان مردم منجر شده است

اصوالً افزايش شديد نابرابري سطح     . برانگيزترين بحث جهاني، بعد اقتصادي آن است       چالش  

جهاني باعث شده است تا همه متفكران به بحـث جـدي در مـورد جهـاني شـدن از دريچـه                      

فعي كه سرمايه داري از جهاني سازي بازار كار و مبادله مي برد، بسيار قابـل        ن. اقتصاد بپردازند 

جهاني سازي در بازار كار، باعث شده است تا سپاه ذخيره كار گسترش يابـد، در                . توجه است 

بـا جهـاني    . نتيجه مهمترين عامل استثمار نيروي كار كه همانا كاهش مزد اسـت تحقـق بيابـد               

 ارزان قيمت تبتي را مي تـوان بـه جـاي كـارگران متخـصص و                 سازي نيروي كار، يك كارگر    

از سوي ديگـر بحـران هـاي ادواري نظـام سـرمايه داري از       . گران قيمت آمريكايي به كار برد     

بـدين ترتيـب   . جمله بحران مازاد توليد با جهاني شدن بازار فروش تا حدي قابل حـل اسـت          

از سـوي ديگـر     . ر در سطح جهاني اسـت     سرمايه داري نيازمند يكي كردن بازارها و نيروي كا        

مبادله در مقياس جهاني شدن بسيار ساده تر صورت مي گيرد، به همين دليـل اصـوالً سـرمايه     

جامعه اي را فرض كنيد كه هـر قـسمت آن واحـد پـول و                . داري نظامي وحدت بخش است    

 صورت مـي    قوانين متفاوتي دارد، در چنين حالتي مبادله و خريد و فروش با اشكاالت فراون             

.  در حالي كه با يكسان شدن قوانين مالي و واحد پول امكان مبادله ساده فراهم مي شود                 ،گيرد

اين همان مسأله اي اسـت كـه در دوره اوج و گـسترش سـرمايه داري قـرن نـوزدهم باعـث                       

پيـدايش كـشور   .  به عنوان عامل وحدت بخش در سطح منطقه شـد ١پيدايش دولت ـ ملت ها 

همين مـسأله اكنـون     . مبادله بين دوك نشين هاي ورونا و ونيز را حل مي كند           ايتاليا مشكالت   

باعث شده است تا سرمايه داري به دنبال جهاني سازي و يكسان كردن قوانين و واحـد پـول                   

  .ايتاليا و فرانسه باشد

  

  

                                                 
1 - nation-state 
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   محافظه كارانه جهاني شدن از ديدگاه

ــ  اني و روابطجوامــع انــساني ازايــن ديــدگاه جهــاني شــدن تحــولي بنيــادين در ســاختار جه

محافظه كاران در واقع شرايط نوين ارتباطات جهـاني و تـاثير گـذاري فرهنگـي و نيـز              .نيست

جهان گستري روابط اقتصادي راماهيتا پديده اي جديد نمي دانند و همچنان دولت ـ ملـت را   

ـ          ،ازنظر آنها   .بازيگر اصلي صحنه جهاني مي دانند      ط متقابـل و     اين دولتها هـستند كـه بـا رواب

ديگربازيگران ماننـد شـركتهاي چنـد      .توافقات چند جانبه رفتار جامعه جهاني را شكل ميدهند        

  .مليتي و سازمانهاي بين المللي مجبورند درچارچوب روابط بين دولتي عمل كنند

ازنظر محافظه كاران جهاني شدن مهمترين جنبه سياست جهاني را كه همان تقسيم سـرزميني               

بايد به اين نكته توجه كرد كه ازاين ديـدگاه پذيرفتـه مـي              .هاست تغيير نميدهد  جهان بين دولت  

 اقتصادي و سياسي ملتها ايجاد كـرده  ،شود كه شرايط جديد جهاني تغييراتي در رفتار فرهنگي     

  .اما اين مساله چيزي فراتر ازنظام سياسي جهاني بين دولتها نيست

  . دولت محور در فضاي جهاني استنهايتا ديدگاه محافظه كار و سنتي يك ديدگاه

  

  ليبراليسم  جهاني شدن از ديدگاه

در اين ديد گاه شرايط جهاني اين گونه توصيف مي شود كه اقبال جوامع مختلـف جهـان بـه                 

ارزشهاي غربي و به طور مشخص انتخابـات آزاد و بـازار نـشان دهنـده جهـان گـستر شـدن            

  . روشها و اهداف غربي است،ارزشها 

 سال اخير رخ داده اسـت بـه طوريكـه تعـداد             30گاه روند شتابان جهاني شدن طي       ازاين ديد 

 جامعه ازجوامع بزرگ 60 دو برابر شد و      1991 و   1975دولتهاي ليبرال دموكرات بين سالهاي      

  .جهان را شامل شد

 ، نظــام مــذهبي اســالمي،دولتهــاي سوسياليــست شــرق آســيا: اســتثناهاي اصــلي عبارتنــد از 

صاحبان ديدگاه جهان گـستري در واقـع بـر ايـن            .تي و ديكتاتوريهاي نظامي   حكومتهاي سلطن 

عقيده اند كه جوامع مختلف بشري در يك فرآيند رشد تاريخي به اين نتيجه رسـيده انـد كـه               

ارزشها وروشهاي غربي مي تواند بهترين زندگي را براي جوامع مختلف رقم بزنـد و در ايـن                  
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بومي و غير بومي مبارزه كردوبه سمت يـك جامعـه جهـاني    راستا بايد با فرهنگها و ارزشهاي   

  .غربي پيش رفت

اين ديدگاه جهاني شدن را توام با مدرنيته مي داند و در واقع آنها را هم آغاز و هـم افـزا مـي        

 ديـدگاه جهـان گـستري رشـد      ،پس ازجنگ جهاني دوم و با تشكيل سازمان ملل متحـد            .داند

پي ازجنـگ  .گ سرد تا حدود زيادي اين رشد متوقف شد      سريعي را آغاز كرد اما در طول جن       

 اين گمانه در ميان سردمداران غرب تقويت شد كه  ليبراليـسم بـر               ،سرد و فروپاشي شوروي     

آنهـا جهـاني   .سرتاسر جهان غلبه يافته و پيروز نهايي عرصه هاي مختلف زندگي بـشر اسـت       

ه جوامع مدرن و شـكل دهـي يـك    شدن را فرآيندي مي دانند كه در حال شكل دادن دوباره ب      

  .نظم جديد جهاني است

فرانسيس فوكوياما و ساموئل هانتينگتون ازنظرگاههاي خوش بينانه و بد بينانه همين مـساله را        

فوكوياما در رساله پايان تاريخ نتيجه مي گيرد كه هيچ يـدئولوژي قابـل تـوجهي        .بيان كرده اند  

ود ندارد و در واقع بشر با ليبرال دموكراسي بـه        جهت مقاومت و چالش در برابر ليبراليسم وج       

  .پايان تاريخ رسيده است

هانتينگتون گرچه ليبراليسم و ارزشهاي غرب را پيروز نهايي روياروييهاي جهـاني ميدانـد امـا               

او در  . تمدنهاي ديگري را نيز واجد پتانسيل بالقوه جهت چالش در برابر اين تمدن مـي دانـد                

 و تمدن اسـالمي بـه      ، كنفوسيوسي چين    ،زتمدنهاي بالقوه بودايي هند     نظريه برخورد تمدنها ا   

  .عنوان نيروهاي قدرتمند احتمالي آينده ياد مي كند

 ملـت همچنـان در   -درديدگاه جهان گستري نظر غالب اين است كـه گزينـه كليـدي دولـت           

  گرچـه نيروهـاي كنـشگر ديگـري نيـز وجـود      ،عرصه روابط جهاني تاثير گذار خواهـد بـود     

   خواهند داشت و نهايتا حاكميت ملي كشورها محدود مـي گـردد و ازاختيـارات آنهـا كاسـته                   

آنان منكراهميت دولت نيستند اما در برخي موضوعات سياست جهاني ديگر نيروهـا             .مي شود 

 ،سازمانهاي بين المللي و گـروه هـاي تروريـستي         ) چند مليتي   (را همچون شركتهاي فرا ملي      

  .نندبازيگر اصلي مي دا
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تصويري كه اين ديدگاه ارائه مي كند يك نظام چانه زني بين انواع مختلف بازيگران اسـت و                  

در ايـن ديـدگاه بـه        . تمدن غرب را شايسته ترين تمدن جهت جهان گستري مـي دانـد             نهايتاً

آنتـوني گيـدنزجهاني شـدن را يـك        . ارتباطات و اقتصاد توجه ويژه اي شده است        ،تكنولوژي

كـه نتيجـه مـستقيم مدرنيتـه و تجـدد            احتمال و عدم قطعيت مي داند      يه و پراز  يند چند ال  آفر

  .است

  

  ) سبزها(  محيط زيست جهاني شدن از ديدگاه

  .اين ديدگاه چالشهاي عمده اي را فراروي بشر در مسير حيات بر روي كره زمين مي داند

 كـه سياسـت    جامعه جهـاني بـا ريـسكهاي روبروسـت    ،ازديدگاه متفكرين محيط زيست گرا      

 اقتصادي و زيست محيطي در عرصـه جهـاني طلـب            ،جديدي را براي تقويت امنيت سياسي       

  . مي كند

 افزايش آالينده هاي ، كاهش منابع اوليه طبيعي ، آسيب ديدن اليه اوزون   ،گرم شدن كره زمين   

 كمبود منـابع آب     ، تخريب جنگلها و ساير زيست گاههاي طبيعي         ،مخرب و بازگشت ناپذير     

  . باالخره خطر نيروهاي هسته اي ازجمله اين ريسكها و چالشهاستو

يك نكته اساسي در مورد اين ريسكها اين است كه آنها ماهيتا تمام اشكال زنـدگي رابـر روي      

  .زمين به خطر مي اندازد و هيچ گونه مرز بندي زماني و مكاني را نمي شناسند

 ،طراتي كه فراروي جامعه جهـاني اسـت       ديدگاه محيط زيست گرايي با تشريح ريسكها و مخا        

صاحبان اين ديدگاه معتقدند     .تنها راه حل ممكن براي غلبه بر آنها را اقدامات فراملي مي داند            

با شرايط جديد ايجاد شده ديگر دولتهـا نمـي تواننـد بـدون اعتنـا بـه مـسائل جهـاني بـراي                        

د و در واقع بايد نهادهاي       سياسي و نظامي خود تصميم گيري كنن       ،فعاليتهاي مختلف اقتصادي  

جهاني وظيفه خطير هماهنگي و كنترل كليه فعاليتهاي مخرب دولتها را بر عهده داشـته باشـند          

 ازجمله اقدامات انجام شـده در       . همه دولتها متعهد به همكاري با جامعه جهاني شوند         و ضمناً 

انـسهاي متعـدد    كنفر،توان گفتگوهاي مربوط به كـاهش سـالحهاي اسـتراتژيك    اين راستا مي  
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 و  CFC موافقت نام هاي بين المللي درباره كاهش پخش گازهـاي            ،جهاني در مورد كره زمين    

  .موافقت نامه هاي مربوط به محدوديت سالحهاي هسته اي را ذكر كرد

اين ريسكهاي جديد با مخاطرات و آسيبهاي قبلي و قـديمي بـشر متفاوتنـد و عمـدتا نتيجـه                    

 ميـزان ريـسكها نيـز    ،د فرايند صنعتي شدن در مقياس جهـاني     صنعتي شدن هستند و با تشدي     

  .چندين برابر مي شود

  

  اطالعاتجهاني شدن 

امـروزه بـه مـدد      . كوچك، اما بسيار دهشتناك نمـوده اسـت           ، دنيا را    اطالعات  جهاني شدن 

جهاني شدن اطالعات، هر كسي همه چيز را ميبيند و ميدانـد و همـين امـر خـود باعـث دور              

شود، بـي آنكـه تمـايلي بـراي همجـواري و نزديكـي صـورت                  مي  ق از يكديگر  شدن خالي 

اما اين تفاوت ميان ملـت هـا و آدمـي دور و ناپيـدا           .در گذشته دنيا بسيار گوناگون بود       .پذيرد

در اين روزگار هم ، دنيا سراپا دگر گونه است ، اما اين اختالف در هر دياري نمايـا ن و                     . بود

 اتاق نهارخوري تا انتهاي شبكه هاي اطالعات ، بنابراين بـراي درك            در تلويزيون .آشكار است 

  .اين واقعيت يا به منظور تحمل بارش، كوشش بايسته اي بايد

كه ديرزماني به مثابه    ) بسان اولين انقالب عصر حاضر    (بايد دانست كه جهاني شدن اطالعات       

عـدم درك يكـديگر بـدل       يك عامل رهايي و پيشرفت جلوه گر ميشد ، ميتواند عاملي بـراي              

اين بدان دليل است كه اطالعـات هيچگـاه         .  و حتي سبب كينه و نفرت ميان بشر شود            گردد

دنيـا از منظـر تكنيـك،    . براي خلق ارتباط ميان مردم و فرهنگهاي اين كره خاكي كافي نيـست   

طات ارتبا. اما از نظر اجتماعي، فرهنگي و سياسي ديگر گونه است         . دهكده جهاني شده است     

فلـسفه  . هرگز طبيعتا در روزنامه ها، در امواج راديو، تلويزيون و يا با رايانه ها همـراه نيـست                 

سياسي ارتباطات مي بابست اين پديده خاص رادرخود هضم كند كه صـلح تنهـا وابـسته بـه                   

دومين انقالب ، حـضور  . هر چند كه مي تواند نقش تاثير گزاري داشته باشد         . اطالعات نيست 

گري است كه امروزه يكي ازعوامل تشديد كننـده در نـاتواني درك يكـديگر گرديـده                 دايم دي 

 و دور،امـروز آن يـك واقعيـت جامعـه            ديروز ديگري يك واقعيت قـوم شـناختي بـود         .است
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بعالوه بايد با اين ديگري همزيستي داشت ، فاصله ها هرگـز فيزيكـي نيـستند              . شناختي است 

  .ند ابلكه فرهنگي

پرسش بنيادين اين انقـالب ايـن اسـت كـه در دنيـاي شـفاف و       . نگي است انقالب سوم فره   

هويدا اما ناتوان در درك يكديگر ، با كـدامين شـرايط قـادر خـواهيم بـود همـديگر را تـاب                       

آوريم؟ در چه وضعيتي، انقالب تكنولوژي اطالعات و ارتباطات مي تواند جايگاه خـويش را               

  .حفظ نمايد و از عامل جنگ شدن بگريزدبراي آرمان پيشرفت و نزديكي ميان مردم 

 فرصت بسيار مغتنمي را به سرمايه داري و الگوي غربي سـپرد كـه       1990پايان كمونيسم در      

 كشورهاي  ،از ديگر سو  . پيشرفت صنايع فرهنگي و ارتباطي نماد اين رخصت فراهم آمده بود          

امـا در ايـن حـوزه       . شـند نوظهور طالب آن بودند در اين انقالب ارتباطي و فرهنگي سـهيم با            

كشورهاي جنوب و شمال يا به قول ما شرق و غرب به يك صراط نيستند و در سراسر گيتـي    

بـه عـالوه در    .  نمايان اسـت    همه به يك طريق نمي انديشند و اين دگر انديشي بيش از بيش            

  نابرابري آشكاري پديد آمده و نگراني هاي در جريان است كه بـه غـرب و     ،عرصه اطالعات   

. نگراني از سيطره صنايع فرهنگي و ارتباطي غـرب        : به ويژه به اياالت متحده آمريكا بر ميگرد       

امروزه الگوي غربي اطالعات و اتباطات واپس زده مي شـود در همـان حـال كـه بطـور روز                     

لـذا حقيقـت بنيـادين سـحرگاه قـرن          .  هدف مطالبات واقع مي شود     ، هويت فرهنگي    ،افزون  

تـضادها و  . ناگهاني مثلث جهنمي هويت ـ فرهنـگ ـ ارتباطـات اسـت      ظهور ،بيست و يكم 

با .  دليل پيدايش اين مثلث است     ،مطالبات سياسي كه از سوي تروريسم بين المللي سر برآورد         

 خطرات سياسي مرتبط به فرهنگ و ارتباطـات در          ،وجود نابرابري سنتي ميان شمال و جنوب      

  .حال افزايش است

 چگونه بايستي اين مثلـث هويـت ـ    ،ك و اقتصاد بر آن مستولي استدر دنيايي كه فقط تكني 

چگونه . فرهنگ و ارتباطا ت را در نظر آوريم كه نقش سياسي نويي در سطح جهاني دراندازد               

 به ميزان نابرابريهاي جنـوب و شـمال    ، همزيستي مسالمت آميز   ،بايد بپذيريم كه در دنياي باز       

 چگونه بايد اين نكته را خاطر نـشان سـاخت كـه        ،گفتبه ديگر باب توان     . نقش آفرين است  

 جنـگ افـروز هـم مـي      ،اطالعات و ارتباطات به همان اندازه كه مي تواندموجب صلح گردد            
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اگر ما سير تاريخ قرن بيستم را از    . اين آن چيزي است كه من جهاني شدن ديگر مينامم         . باشند

نخـستين  :  گام اين سده خواهـد بـود    سومين گفتمان و ، اين جهاني شدن ديگر    ،نظر بگذرانيم 

 تشكيل سازمان ملل متحد بود كـه بـه سـبب مـساله جنـگ جهـاني دوم و بـه منظـور             ،تجربه

 نظـم  ،تا به سياقي دمكراتيك و صلح آميز       . سازماندهي مجدد جامعه بين الملل تشكيل گرديد      

ومين گفتمان با گسترش    د.  فرهنگها و مذاهب بنيان نهد     ،بين الملل را بر پايه احترام بين ملتها         

و در نهايت سومين گام و گفتمان جهاني شدن نه بـسان           . اقتصاد بازار و مبادله آزاد پيوند دارد      

هـدف  . تحول نخست فرهنگي است و نه همچون گفتمان دوم اقتصادي بلكه فرهنگـي اسـت   

تي  انديشيدن به اوضاع ظهور اين جهاني شدن ديگر و پي ريزي مفهوم همزيـس  ،اين مجموعه   

  .هويت ـ فرهنگ و ارتباطات بينديشيم: فرهنگي است تا بتوانيم به روابط اين مثلث جهنمي 

 نخست از طريق انديشه ژرف و با تعقل در اين سـه حـوزه   ،همه اينها به سامان خواهد شد        

غرب از اين مثلث جهنمي زماني عبور خواهد نمود كـه انقـالب   .  فرهنك و ارتباطات  ،هويت:

.  يعني تـوده مـردم اسـت       ،ت سرگذارد و آن ارج نهادن به گيرنده گان اطالعات         ديگري را پش  

پذيرش اين امر الزامي است كه گيرنده گان پيام در هر جاي دنيا مستقل از سطح سوادشان بـا                   

شعورند و ياراي آن را دارند كه تمامي پيامهـاي كـه بـراي شـان ارسـال مـي شـود از صـافي            

 بيـشتر دسـت بـه صـافي مـي      ،ها پيام بيشتري دريافت مي كنند     به عالوه هر چه آن    . بگذرانند  

مـانع اصـلي بـراي جهـاني شـدن         .  مترادف بابرقراري ارتباط نيست    ،در واقع انتقال پيام     . برند

  . از تنوع چشمگير گيرنده گان برمي خيزد،اطالعات

شـايد بتـوان همزيـستي    .  غـرب بـر روي لبـه تيـغ سواراسـت     ،با وجود همزيستي فرهنگي     

فرهنگي را از طريق پيوند با يك پروژه سياسي دمكراتيك بنا نمـود و يـك الگـوي ارتباطـات       

نسبتا صلح آميزي را پايه گذاشت و شايد هم در برقـراري ارتبـاط ميـان همزيـستي و پـروژه                     

 ،از يـك سـو      . و اين تمام توفيق قابل ذكـر كشمكـشها فرهنگـي اسـت            . سياسي ناتوان باشيم  

راتيك همزيستي گره خورده ميـشود و از ديگـر سـو ، هويـت خـود              هويت با يك پروژه دمك    

 اما درهر صورت غرب نمي تواند از بحـث دربـاره            ،مبناي تضاد و دو گانگي سياسي ميگردد        

 ،همزيستي فرهنگي و نقش هاي آن در گذرد و از گفتگو در خـصوص روابـط ميـان هويـت                   



  

  67                                       جهاني شدن                   

========================================================================= 

ـ      . فرهنگ و ارتباطات شانه خالي كند       ،م كـه بـه گونـه اي ناباورانـه اي            به تحقيـق دريافتـه اي

به ميزانـي كـه در زمينـه هـاي چنـد           .مطالعات در خصوص اين مساله هنوز بسنده نبوده است        

 در خصوص همان مساله     ، ملت ها كار شده ، به همان ميزان          - و با مركزيت دولت      ،فرهنگي  

   .در سطح جهاني كاوشي صورت نپذيرفته است

 اقـوام و مهـاحران در       ، زبـان هـا    ، ملـت هـا    ، هويت ها  ،تماعاتما بسيار درباره روابط ميان اج     

 امـا در خـصوص ايـن مـسايل در     ،چارچوب دولت و ملت ها مي انديشيم و بحث مي كنـيم        

اين سهل انگاري در كنكاوهاي پژوهشي      . سطح جهاني چندان رغبتي از خود نشان نمي دهيم        

د كـه گمـان مـي رود سـنت          در زمينه همزيستي فرهنگي در سطح جهاني از آن ناشي مي شو           

ديپلماتيك در روابط بين الملل به واقعيت جديد جهان كفايت مي كند و يـا اينـك فـرض بـر      

 سـبب   ، جهاني شدن اطالعات و فنون ارتباطـات       ، مرگ كمونيسم  ،اين بوده است كه جهان باز     

 ملتهـا در سـطح جهـاني نخواهـد          - بين دولت    ، فرهنگ و ارتباطات   ،تغيير روابط ميان هويت   

  .شد

يعنـي نظريـه اي   .  بدون يك نظريه ارتباطات نا ممكن است      ،انديشيدن راجع به دنياي معاصر      

اين تـالش نـه تنهـا بايـد بـه جهـت ايـن             . جامعه و سياست  ، فرهنگ ،از روابط ميان ارتباطات   

 بـه طـور اساسـي چهـره جهـان و            ، فراگيري فنـون   ،صورت بگيرد كه در طول اين پنجاه سال       

يعنـي ايـن    .  بلكه به خاطر الگوي فرهنگـي ارتباطـات اسـت          ،وده است   جوامع را دگرگون نم   

امكان وجود دارد كه اطالعات از هر نوع انتقال يابد و گيرنده بدان پاسخ در خور بدهـد و در           

بنـابراين الگـوي فرهنگـي      . يعني اطالعات فربه تر مي شـود      . اين فرايند ارتباطي منفعل نباشد    

 ما را ملزم مي سازد كه ايـن حقيقـت را مـد نظـر               ،بط اجتماعي ارتباطات با تغيير طرز كار روا     

  .داشته باشيم كه گيرنده خود مختار و با شعور است

حـوادث  .  مبناي اصلي سياست جهـاني در قـرن بيـست و يكـم اسـت               ، ارتباطات ،در مجموع 

بايد به خاطر سپرد كه اگر يك سيستم فني خواهـان آنـست             .  به خود مي خوانند    اهمواره ما ر  

بـا اتكـا بـه پـروژه فرهنگـي و           .  بي نياز از پروژه سياسي و فرهنگـي نيـست          ، پابرجا بماند  كه

سياسي است كه يك نظام فني همچون اطالعـات مـي توانـد از در افتـادن در ورطـه نگـرش           
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 و از توهم وحشتناكي كه انسانها مـي تواننـد تنهـا از طريـق افـسون         ،صرف اقتصادي بگريزد    

مـي بايـست ضـرورت بـاز انديـشي نظـري در بـاب نقـش                 .  شـوند  شبكه ها تغيير كنند، رها    

 بـه دگرگـوني در      ،بايستي فراتر از عملكرد اقتصادي و ابزاري      . ارتباطات در جوامع را دريابيم    

 ، آنچنانكه حافظه تاريخي ما گواه است     ،در غير اين صورت     . روابط انسانها و جوامع بيانديشم    

. ن هاي بزرگ و سبب جنگ و بد فهمي ها شـود           اطالعات و ارتباطات مي تواند موجب بحرا      

 اطالعات و ارتباطات از عوامل پيشرفت و همجواري ميان          ،اين در حاليست كه در طول قرون      

  . آدمي بوده است

  

  جهاني شدن مدرنيته

در واقع جهـاني  .جهاني شدن مدرنيته يكي از مباحث عمده تاريخ و انديشه فلسفه غرب است        

به عنوان يك پروژه ليبرال در نظر آورد كه در بطن آن ايجاد جامعـه               شدن مدرنيته را مي توان      

مدني جهاني بر اساس ارزشهاي جهاني است كه حقوق بشر و اعتقاد به نظـم و قـانون مركـز                    

مع هذا بايد دانست كه يك جامعه جهاني ليبرال به عنوان           . ثقل اين انديشه جهان شمول است     

ويـت هـاي اجتمـاعي را در هـم كوبـد تـا بتوانـد         پيش شرط وجوديش ، نيازمند آنست كه ه       

  .دموكراسي ليبرال و سرمايه داري را جهاني سازد

 اين اميد را در خانه ليبرال هاي نـو  1990با اين وجود فروپاشي انديشه هاي استاليني درسال    

 سرمايه داري تنها شيوه ارزشمند در سازماندهي امور سياسـي ،            -زنده نمود كه مدرنيته ليبرال    

اجتماعي و اقتصادي است و فرهنگ سياسي جهاني كه در جامعه مدني متبلور است ، خواهـد    

: توانست از حقوق بشر در كشورهاي كه در آن ارزشهاي انساني زير پا گذاشـته شـده اسـت                   

  .دفاع نمايد... همچون يوگسالوي ، عراق ، افغانستان و 

ه اي نـو نيـست كـه از كيـسه     اما باور به حركـت بـه سـوي تمـدن بـشري جهـاني ، انديـش                  

استراتژيست هاي سياسي جهان غرب ، به ويژه اياالت متحده آمريكا ، در اين دو دهـه اخيـر                   

در حقيقت آبشخور اين انديشه در مباني فكري و اجتماعي تمدن غرب نهفتـه              . برخاسته باشد 

ريخ جهـاني  ايده تا.در اين راستا نظريه هاي كانت ، هگل ، ماركس و وبر روشنگر است   . است
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 تـاريخ   "بشر در انديشه غربي براي اولين بار ، توسط امانويل كانـت در اثـرش تحـت عنـوان                  

كانت بيان ميدارد كه تاريخ بشر يك نقطـه پايـان و مقـصد نهـايي        .  طرح گرديد  "جهاني بشر   

براي كانت و همچنين براي     . خواهد داشت كه در قابليت هاي جاري آدمي متصور شده است          

س بعد از او ، اين نقطه پاياني ، تحقق آزادي انسان است كـه بـه عنـوان جهـاني              هگل و مارك  

از نظر كانت تنها زماني كه تمام دولت ها چنين قانوني را            .شدن قانون عدالت تعريف مي شود     

بپذيرند و با يك شكل حكومت جمهوري خويش را منطبق سـازند ، آنجـا پايـان تعارضـات                   

  .تفاق مي افتدخواهد بود و يك صلح ماندگار ا

 بـوروژوازي پروتستانيـسم بـه      سرمايه داري، معنـاي -پس از ماركس و وبر، مدرنيته ليبرال   

مدرنيته در واقع سوداي آن دارد تا تمام جهان را به سمت اقتصاد تك جهـاني                . خود مي گيرد  

از .و يا پروتستانيسم سوق دهد و همه فرهنگ ها و هويت هاي جهاني را به خود همراه سازد                 

 سرمايه داري بر پايه ايـديولوژي بـوروژوازي مـشخص    -ديدگاه كارل ماركس مدرنيته ليبرال   

  .مي گردد در حاليكه ماكس وبر ريشه هاي مدرنيته جهاني را در پروتستان مي بيند

بنابراين جهاني شدن در معناي ليبرال جديد ، بيانگر كوشش در جهت جهاني نمودن مدرنيتـه                

ري به ياري مكانيزمهاي سياسي و اقتصادي و به مدد فنـاوري ارتباطـات و                سرمايه دا  -ليبرال  

در حقيقت اين فرايند از طريق همگون سازي سياسي ، اقتـصادي و فرهنگـي          . اطالعات است 

  .در سطح جهاني شكل مي گيرد

   
    

  نظريه پايان تاريخ فوكو ياما

 و آرمانهاي آن ، سرنوشت پاياني       بر اساس نظريه پايان تاريخ فوكو ياما ، دموكراسي و ارزشها          

اين نظريـه  . بشر است و جوامع و كشورهاي جهان دير يا زود ملزم به پذيرش آن خواهند شد   

به اين نكته اساسي تاكيد ميكند كه كشورهاي جنوب كه داراي نظامهاي سياسـي و اجتمـاعي                 

د، براي رهايي از ايـن      متفاوتي هستند و از توسعه نيافتگي، فقر، استبداد و بي عدالتي در رنجن            

با توجه به اين ديدگاه، جهاني شدن       . وضعيت چاره اي جز توسل به الگوي دموكراسي ندارند        
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ايـن  .در حوزه فرهنگ و سياست مي تواند دستيابي به اين پيش بيني تاريخي را تسريع نمايد                 

 در حـوزه   نظريه با تاكيد بر دموكراسي به مثابه سرنوشت حتمي جهان ، جهاني شدن مدرنيتـه              

از ديدگاه ليبرال ، با روند شتابان جهاني شدن طي          .را امري شدني ميداند   ) دموكراسي( سياسي  

 60 دو برابر شده و 1991 و 1975 سال اخير ، تعداد دولتهاي ليبرال دموكرات بين سالهاي          30

ود كـه   شـ  در واقع فوكوياما در رساله پايان تاريخ يادآورمي       . كشور بزرگ را در بر گرفته است      

 ندارد و بشر بـا ليبـرال         هيچ ايدئولوژي ديگري ياراي مقاومت و چالش در برابر ليبراليسم را          

   .رسد دموكراسي به پايان تاريخ مي

  

   ل هانتيگتونئ ميان تمدنها ساموجنگنظريه 

از ديدگاه هانتيگتون ، گرچه ليبراليسم و ارزشهاي غرب، پيروز ميدان جهاني شـدن ارزشـهاي       

از .اما تمدنهاي ديگر نيز از قوه الزم جهت چالش در برابر اين تمدن برخوردارنـد              غربي است   

اين ديدگاه ، وضعيت فعلي بشر ، نشان از جهاني شدن فرهنگ و هويت نـدارد بلكـه امـروزه        

. شواهد حاكي از آن است كه هويت و فرهنگ از مطالبات عمده تمدنهاي بزرگ جهاني است               

 بزرگ جهـان    و فرهنگ د ، آينده بايد شاهد تقابل هشت تمدنبر اساس ديدگاه اين انديشمن 

اين نظريه مي كوشد با بهره گيـري  . از جمله كنفوسيوس ، بودايي و اسالم با تمدن غرب بود            

در واقع بر اساس يافتـه  . از داده هاي تجربي و نسبتا علمي ، از پديدآيي اين تقابل پرده بردارد   

و تمدن هاست كه هانتيگتون نظريه جنجالي تقابل تمدن ها      هاي عيني در مناسبات فرهنگ ها       

بلكـه نتـايج علمـي    . بنابر اين نظريه ، بحث نيك و بد بودن اين تقابـل نيـست    .را مي پروراند  

با عنايت به اين امـر اسـت كـه وقتـي ريـيس              . است كه وقوع اين پديده را پيش بيني مي كند         

ها سخن گفته و بر اين نكته پا مي فشارد كـه            جمهور ايران ، از گفتار اخالقي گفتگوي تمدن         

فرهنگ ها و تمدن ها ، در آينده به تفاهم ، گفتگو و تـساهل خواهنـد رسـيد ، هـانتيگتون در        

  .من هم اميدوارم: پاسخ گفته است 
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  نظريه جنگ تمدني مهدي الماندجرا

ي و.در شـهر ربـاط مـراكش متولـد شـده اسـت            1933  پروفسور مهـدي المانـدجرا در سـال       

 500مطالعاتش را در دانشگاههاي ايالت متحده آمريكا و انگليس به انجام رسـانده و بـيش از           

مقاله و چندين كتاب درحوزه هاي علوم انساني و اجتمـاعي بـه تحريـر رسـانده اسـت و بـه           

  الماندجرا در يازده فوريه   .عالوه مسوليت چندين نهاد و برنده چندين جايزه بين المللي است          

پيگل  براي نخستين بـار از ايـن نظريـه سـخن گفتـه               شصاحبه با مجله آلماني در ا      در م  1991

در همان سال اقتصاددان مراكشي، يك كتاب به زبان عربي به چاپ رساند كه سالها بعد         . است

در اين اثر الماندجرا سه دوره اساسـي را كـه           .به زبان فرانسه ، انگليسي و ژاپني برگردانده شد        

  :داند ميرا تحت تاثير قرار داده است را شامل دوره هاي ذي قرن بيستم ر جهان

  .قش اقتصادي مشخص مي شودنعصر استعمار كه با  -1

  .قش سياسي مشخص مي شودنعصر استعمار نو كه با  -2

  .عصر پس از استعمار كه با تعارض ها و تضادهاي فرهنگي همراه است -3

بحـران و سـپس جنـگ عليـه عـراق در سـال               دوره پس از استعمار بـا         از ديدگاه الماندجرا،  

: آغاز گرديد كه در آن دو فرهنگ كامال متضاد در مقابل يكـديگر صـف آرايـي نمودنـد        1991

هـانتيگتون خـود در صـفحه       ( از ديدگاه باني نظريه جنگ تمدنها       . فرهنگ غرب و خاورميانه   

ين اين مفهـوم     كتابش مشخص مي كند كه الماندجرا نخستين نويسنده اي است كه به تبي             246

 جنوب اسـت كـه از       -، جنگ خليج فارس تنها اپيزودي از تعارض ميان شمال         )پرداخته است 

نويـسنده مراكـشي سـه تـرس        .اين پس بايد شاهد گسترش آن در حوزه هاي فرهنگي باشيم            

ترس جمعيت شـناختي ، تـرس از        : بزرگ غرب را كه سبب رويارويي و جنگ شده است را            

  .ميدانداسالم و ترس از آسيا 

جمعيت جهان را شامل مي شـود، بـيش   % 20غرب كه كمتر از    : ترس جمعيت شناختي  ) الف 

ي جهان را به عهده دارد وبيمناك است كه در سي سال آينده، جمعيـتش از                دثروت ما % 80از  

  .جمعيت كل جهان تجاوز نكند% 13
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رشد اسـت و بـه   ترس غرب از مذهب ،يعني از اسالم ، زيرا جمعيت مسلمانان در حال           ) ب 

  .جمعيت جهان را شامل خواهد شد% 40زودي 

  .ترس از آسيا و به ويژه ژاپن به علت توسعه فناوري و اقتصادي وحفظ ارزشهاي خودي) ج 

با عنايت به اين نظريات است كه مي توان ابراز داشت كه جهـاني شـدن مدرنيتـه در حـوزه                      

در واقع بحران هاي پديدآمـده  . ه استهاي فرهنگي و اجتماعي هنوز با چالشهاي بزرگ همرا      

در جهان معاصر ، اين نكته را برمال ساخته است كه جهاني شدن به طور عام و جهاني شـدن                    

ارتباطات به طور خاص نتوانسته است بر اين انديشه و باور چيره شود كه تهـي دسـت بـودن     

ايـان تمـدن هـا    در عرصه اقتصاد و برخي از انديشه هـاي اجتمـاعي و سياسـي، بـه معنـاي پ               

در دنياي مخاطره آميـزي كـه مـا شـاهد ابرتروريـسم ،      .چرا كه جهان صرفا بازار نيست .نيست

هستيم ، تحميل يك فرهنگ و ...  جرم و جنايت سازمان يافته و       خشك انديشي هاي مذهبي،   

در .وري ارتباطات ، بحران و چالشهاي جهان معاصر را كـاهش نخواهـد داد          Ĥانديشه به مدد فن   

.  فناوري ارتباطات و اطالعات در وضع حاضر بشر ميتواند داراي دو نقش اساسي باشـد                واقع

ند انخست به ياري آن ، بخش عمده اي از انديشه هاي حقيقي و جهان شمول مدرنيته مي تو                 

ازسوي ديگر به مدد اين فناوري ، فرصت مناسبي براي تمدن ها و فرهنگ هـاي                . اشاعه يابد   

تا بتوانند از كيان تمدني و فرهنگي خويش دفاع كنند و به ايـن طريـق   ديگر فراهم آمده است     

در حقيقت فرهنگ غرب در     .بتوانند ارزشها و باورهاي خويش را به دنياي معاصر عرضه كنند          

چند دهه گذشته هرچه در كف داشت به ياري فناوري ارتباطات بـه جهـان تقـديم داشـت و                  

  .اكنون نوبت تمدن شرق و آفريقايي است

     
   

  جهاني شدن ارتباطات

را ديگر گونـه معنـا    » مدرنيته  « درعصر جهاني شدن اطالعات و ارتباطات مي بايست مفهوم           

اگر ديروز مدرنيته در پشت ديوارها و باروهاي بسته دولت ـ ملت ها ، لنگـر انداختـه و    . كرد

ي خوانـد،   بيشتر حاكمان جهان سوم را هراسناك مي ساخت و قدرت شان را به چالش فرا مـ                
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به ديگر سخن در عـصر  . امروزه حكايت مدرنيته در سطح جهاني است كه خودنمايي مي كند        

 جهـاني    از نظر گيـدنز   . جهاني شدن ، مدرنيته مي كوشد تا مفهوم خويش را عالم گستر كند              

  .شدن حاصل مدرنيته و يا نوعي مدرنيته فربه شده است

ن سـوم و از جملـه ايـران، مدرنيتـه از مفهـوم              مع هذا در ادبيات مدرنيته در كشورهاي جهـا         

   شكل داده، چنان    مشخصي برخوردار نبوده و هر آنچه را كه به تاريخ سه سده گذشته غرب             

. نمايد كه هر انديشمندي به فراخور حال خويش از آن به گونه اي سخن مي گويـد                   فربه مي 

هيم فربه اي همچون عقالنيـت،      در واقع، در درون مفهوم به ظاهر ساده اي چون مدرنيته ، مفا            

جا خـوش كـرده وهمـين       ... انسان گرايي، آزادي، جامعه مدني، سرمايه داري، صنعتي شدن و         

بايد اذعان داشـت     .امركار انديشمندان را در تبيين مفهوم مدرنيته به غايت دشوار ساخته است           

طـا هودشـتيان بـر       جهاني شـده اسـت، وآنچنانكـه ع        كه امروزه مدرنيته از برخي ابعاد حقيقتاً      

دارد، رجعتي تمام و كمـال        نظريه بازگشت ناپذيري تاريخ  مبتني بر آرا هگل بيان مي            اساس

زيرا مدرنيته توانسته اسـت برخـي از نظريـه هـاي جهـان شـمول و           . به گذشته متصور نيست   

حقيقي خويش را در ميان نظامهاي سياسي دنيا بـه كرسـي نـشاند و خويـشتن را تجلـي گـاه                 

گرايش كشورها جهـان بـه سـوي دموكراسـي و        . معرفي نمايد   ، عدالت و قانون گرايي    آزادي  

حكومت پارلماني ، عنايت بـه آزادي هـاي فـردي و حـريم خـصوصي افـراد ، پايبنـدي بـه                       

 نمونه هـايي از ايـن جهـان     ...قراردادهاي اجتماعي و سياسي ، شكل گيري نهادهاي مدني و     

 طول حدود يـك سـده توانـسته نظـام            نين مدرنيته در  همچ. گستري انديشهاي مدرنيته است   

 كمك نظريه هـاي تيلـور در مـديريت     مديريت سنتي كشورهاي جهان را دگرگون سازد و به     

علمي ، فايول در مديريت اداري ، ماكس وبر در مديريت عقالني و مجموع نظريه هاي رفتـار   

و دولتي كـشورهاي  ) و صنعتآموزش و پروش ، بازرگاني   (سازماني ، بر كل سيستم مديريتي     

  .جهان سوم اثر گذارند و پايه هاي جهاني شدن مدرنيته را فراهم آورند

 تا انـدازه اي قـادر    در واقع جهاني شدن به طور عام و جهاني شدن ارتباطات به طور خاص            

 بـه     بايد قبول داشـت كـه       .به گردش و نهادينه نمودن اين مفاهيم در سطح جهان بوده است           

 توانسته است رژيم هـاي اقتـدارگرا را          ناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي ، جهاني شدن       ياري ف 
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به وحشت اندازد و به مدد عقالنيت و برخي از مفـاهيم جهـان شـمول مدرنيتـه ، آنهـا را بـا                        

جهـاني شـدن   .كاهش مشروعيت روبرو سازد و اقتدارگران را بازند گان ميدان جهاني نماينـد          

هيچ انديشمندي از اهميـت  .  است ، دريچه اي براي گشايش جهان باشد  قادر بوده   ارتباطات

 و اينترنت به مثابه افق هـاي بلنـد جهـان نمـي توانـد غفلـت                    ، تلويزيون   بسيار شايان راديو  

در واقع ترس و دلهره رژيم هـاي خودكامـه و توتـاليتر از جهـاني شـدن اطالعـات و                     . نمايد

  يش است ارتباطات، خود دليل و برهان اين گشا

ارتباطات ازبعد هنجاري خويش كه مي توانست نقش رهايي بخش و تفاهمي ميان ملت هـا                 

هنجارها در حوزه ارتباطـات ، دسـتورات و ارزشـهايي    . و فرهنگ ها را بازي كند ، غافل ماند  

در ايـن خـصوص همـواره       . هستند كه راهنماي عمل سياست گذاران اجتماعي قرار ميگيرند          

ب هنجارهـا و بايـد و نبايـدهاي ارتباطـات از دلمـشغولي هـاي انديـشمندان                  انديشيدن در با  

ارتباطات بوده است كه نظريه هاي هنجاري اقتدارگرا، مشاركتي، توسـعه بخـش، كمونيـست               

مع هذا در عصر جهاني شدن ارتباطـات، ايـن   .روسي، ليبرالي، حاصل اين تالش ها بوده است  

ـ      دوين شـده اسـت ، نمـي توانـد راهنمـاي عمـل       نظريه ها كه بر مبناي دولـت ـ ملـت هـا ت

    . انديشمندان باشد

امروزه بايد به سراغ نحله هاي فكري بود كه بتواند ارتباطـات را در پيونـد ميـان ملـت هـا ،                  

در حقيقـت در عـصر جهـاني شـدن      .دولت ها و شركت هاي بزرگ اقتـصادي در نظـر آورد         

 و ارتباطات را از در افتادن به ورطـه بحـران            ارتباطات ، انديشمندان بايد بكوشند تا اطالعات      

در واقع با دوري از توجه صرف به جنبـه هـاي            . هاي بزرگ و جنگ و بد فهمي رهايي دهند        

 ارتباطات و اطالعات مي تواند ارزشهايي را به ارمغـان آورد كـه              ،اقتصادي عصر جهاني شدن   

  .رهايي بخش باشد

 مي تواند به جاي جنگ ميان فرهنـگ     ،رتباطاتبايد باور داشت كه جهاني شدن اطالعات و ا         

اين امر زماني ميسر مـي      .ها و ملتها ، عامل نزديك ساختن انسانها و فرهنگها به يكديگر گردد            

آيد كه انديشمندان حوزه ارتباطات قادر باشند به تاجران معبد و آنهايي كه فنون ارتباطـات را                 
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 انديشان حوزه هويـت  رد، بشورند و دگ  در خدمت منافع اقتصادي و فرهنگي خويش گرفته ان        

  .و فرهنگ را از پيوند ميان ارتباطات و دنياي انساني ، آگاه سازند

جهاني شدن ارتباطات به جاي آنكه ملت ها و فرهنگ هارا به هم نزديك كند و عامل رهـايي          

و گشايش گردد ، سبب فقر و دور شدن بيشتر ملت ها از يكديگر شد و منطق دروني سرمايه                   

و نتيحه آن گرديد    . داري كه تكيه بر انباشت سرمايه داشت در حوزه ارتباطات هم رخنه كرد              

  .كه بين فرهنگ هاي به جاي تفاهم و گفتگو ، تضاد و تداخل رخ دهد

نقـش  .نقش هنجاري ارتباطات ناديده انگاشـته شـد و بـه نقـش كـاركردي آن توجـه گرديـد                   

 همه چيز داد و ستد مي شود و جهـاني شـدن   كاركردي در حقيقت به اين امر برمي گشت كه     

  . به عنوان ابزاري در خدمت اين فرايند قرار گرفت ارتباطات

 ارتباطات به حساب آمد و نقش هـاي ديگـر            با تحقق نقش كاركردي، اقتصاد شاخصه اصلي      

   ارتباطـات، مرزهـاي    در عرصـة   تكنولوژيك در واقع انقالب. آن به وادي فراموشي سپرده شد     

   ،  جهــاني داري ســرمايه.  بخــشيد  را شــتاب شــدن  رونــد جهــاني  را از ميــان بــرد و مينيســرز

  هـايي ارتبـاطي    را در انحصار خـود گرفـت و شـبكه       و رايانه    ارتباطات   حساس  هاي  آوري  فن

  ها و شبكة    در واقع ماهواره  . را مظهر قدرت هاي نو ظهور ارتباطي گرداند       . ان.ان. سي  همچون

 سيطره بر دولت ها و ملت هاي جهان تبـديل             براي   ابزارهايي   به  ،  .ان.ان.مانند سي اطالعاتي ه 

      . به گونه ايكه مالدين آلبرايت به طنز اين شبكه را عضو جديد شوراي امنيت ناميد.شد

بنابراين بر عكس گذشته كه استعمار برآمده از دولت ها بود ، اسـتعمارگران جديـد ، شـركت      

بودند كه به مدد رسانه هاي ارتبـاطي، اسـب سـركش سـرمايه داري را بـر                  هاي بزرگ جهان    

كمترين نتيجه اين سركـشي ، ابـزاري نمـودن ارتباطـات            . پيكره مردم ضعيف دنيا مي دواندند     

اگر ديروز اميد آن ميرفت كه جهاني شدن اطالعات ، تقابل ميان فرهنگ ها و تمدن هاي                 . بود

  . در آستانه فروريختن قرار گرفت  بشري را از ميان ببرد ، اين اميد

امروزه شركتهاي بزرگ دنيا كه اساسا در اياالت متحده آمريكا ، اروپا و ژاپن واقع شـده انـد ،         

مسبب فروپاشي ارتباطات جهاني بـوده انـد و بـالطبع در ايـن وادي ، سـكوت نخبـه گـان و                     

خويش را كـه سـود و داد   اما ارتباطات نقش كاركردي . روشنفكران جهان بي تاثير نبوده است  
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در سـال   . و ستد بيشتر بود، به خوبي ايفا نمود و نتيجه در خوري عايد سوداگران جهـاني داد                

امـروزه ايـن وضـعيت بـه     .  فقرا بود٪20 از افراد ثروتمند دنيا ، سي برابر ٪20 ، درآمد  1960

ا در سـحرگاه    درآمد ثروتمندان نـسبت بـه فقـر       . تغيير كرده است  !!مدد جهاني شدن ارتباطات     

بانك هاي بزرگ با سـرمايه  . قرن بيست ويكم، نه سي برابر، بلكه هشتاد و دو برابر شده است           

در گردش هزار ميليارد يورويي ، بيش از توليـد ناخـالص ملـي يـك سـوم جهـان ، سـرمايه                       

 ميليون در آسايش زندگي مـي كننـد ، در   500از ميان شش ميليارد جمعيت دنيا ،  . اندوخته اند 

حتي در كشورهاي ثروتمندي چون اياالت متحده آمريكا        .  ميليارد در فقر و نيازند     5/5يكه  حال

 ميليون بدون بيمه و حمايـت  40 سال ، 60 ميليون افراد داراي اميد به زندگي پايين تر از     32،  

 50در اروپـا بـه هنگـام شـكل گيـري يـورو ،          .  ميليون پايين تر از آستانه فقرند      45پزشكي و   

اين در حاليست كه سرمايه پانزده ثروتمنـد         . ميليون بيكار وجود داشته است     18فقير و   ميليون  

هـر يكـي از   . جهان ، بيش ازتوليـد ناخـالص بخـش عظيمـي از كـشورهاي آفريقـايي اسـت               

ايـن  .  كشور بـسيار فقيـر ، فـروش دارنـد          120شركتهاي بزرگ ،بيش از صادرات هر كدام از         

 كنترل و سيطره خويش دارند و بـا قـدرت خـود بـر           تجارت جهاني را تحت    ٪70شركت ها   

در واقـع در عـصر جهـاني شـدن     . تصميمات سياسي و حكومتي كشور ها فـشار مـي آورنـد        

در چنـين اوضـاعي آيـا مـي تـوان سـخن از              . اطالعات ، جهان به نفع اغنيـا چرخيـده اسـت          

ها فنون ارتباطـات    به نظر مي آيد تن    . ارتباطات جهاني و گفتگوي بين فرهنگ ها به ميان آورد           

با تاكيد بر بعد هنجاري است كه مي تواند نقش رهـايي بخـش و تفـاهمي ميـان ملـت هـا و                 

  .فرهنگ ها را بازي كند

 و با فروپاشي سازمان تجارت جهـاني و پديـد آيـي رخـدادهاي تروريـستي ،        21آغاز قرن    با

يـن مـسالهپي بـرد كـه        غرب زيانهاي ليبراليسم در حوزه فرهنگ و ارتباطات را دريافت و به ا            

نخست اينكه در ميـان كـشور هـاي         : تمام اين خسارت ها از دو عمل سياسي آب مي خورد            

 كمترين احترام به فرهنگ هاي متعدد صورت گرفته اسـت و دوم آنكـه در گفتگـو                  ،ثروتمند  

زيـرا در امـر     . ميان شمال و جنوب ، ما ناظر يك نوع عدم توازن در جريان ارتباطـات بـوديم                

 مردم و جوامع بايد پذيراي اين        بلكه. اطات، تنها مساله توليد و پخش انبوه اطالعات نبود        ارتب
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در ايـن   . با تكنيك و اقتصاد آشكار بـود        لذا تقابل ميان فرهنگ و سياست     . اطالعات مي بودند  

جريان ، شمال پنجاه سالي است كه با دستيابي به فن آوري اطالعات ، فقط به همين انقـالب                   

انقالبي كه به طور طبيعي با فرهنگ غربـي همگـون و همـساز بـوده     .نگاه كرده است    تكنيكي  

  .است

امـروزه  . براي درك اين امربايد به تغيير پذيري و هويت، به سان دو نماد مدرنيتـه نگريـست                 

اين پديـده بـا     .جهانيان همچنانكه جوياي هويت خويشند ، در سر خويش سوداي تغيير دارند           

  هرچه ارتباطات و تعامل ، يعني تغيير پذيري و تحرك بيشتر باشد،           . استارتباطات هم گونه    

. لذا بين هويت و تغيير پذيري پيوند وجود دارد          . همزمان نيازمندي به هويت افزون تر ميشود      

در غرب   بديگر كالم، .  پيوند در غرب بين هويت و تحرك ، هم آهنگي آشكاري دارد               و اين 

ت مي پذيرد ، چرا كه مساله هويت دير زمـاني اسـت كـه در                تغيير و تحرك به سهولت صور     

چون تغييري كه   .اما اين حالت در جنوب ، ديگر گونه است         .فرهنگ غرب لنگر انداخته است    

. از شمال به آنها تحميل مي شود ، هويت شان را دستخوش ريزش مي كند و فرو مـي پاشـد                    

زيرا كه قبل از ورود تكنيك ارتباطـات  . در واقع آنها در مقابل مدرنيته شمال مقاومت مي كنند     

در كشورهاي جنوب ، شمال با سنت هاي اين جوامع بد تا كرده بود، بـه گونـه ايكـه مـساله                      

  .هويت، بسيار زنده خودنمايي مي نمود

در اين وضعيت، هر چه مردم جنوب، بيشتر در دنياي اطالعات سير مي كنند و بـا مدرنيتـه و                  

آميزند، حس نيازشان به دفاع از هويت فرهنگـي، زبـاني        در مي  » فرهنگ جهاني « يا نوعي از    

در دل، آنها هم خواهان نسل سوم موبايل هستند كه بـه آنهـا   . و منطقه اي ،افزون تر مي شود       

جهانيـان   در واقـع،  . مجال كنش متقابل و تحرك را ميدهد ، و هم خواهـان هويـت خويـشند               

البته فرهنگ در معنـاي وسـيع كلمـه اش كـه      .رهنگيعني ارتباطات و ف . نيازمند هر دوي آنند   

بدترين چيزي كه باعـث مـي شـود،    . است... دربرگيرنده ارزش ها، سنت ها، نظام ها، زبان و     

مدرنيته فقط به تغيير پذيري و تحرك ، تقليل يابد ، فراموش نمـودن نيـاز شـديد بـه هويـت                      

فته و توسعه نيافته درك يكساني از        اكنون بهتر در مي يابيم كه چرا كشورهاي توسعه يا           .است
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اين كامال بدان خاطر است كه كشورهاي توسعه يافته ، هويـت شـان در               . جهاني شدن ندارند  

  .رابطه ، تعامل و هويت:  دارند  آنها همه چيز. معرض هيچگونه تهديدي نيست

 انـد ، در     امروزه نياز به تحرك ، تعامل و آزادي را مقدم بر نياز به فرهنـگ و هويـت گرفتـه                    

بـه عبـارت    . حاليكه در اين خصوص گزينشي وجود ندارد ، بلكه بايد هر دو را بـا هـم ديـد                  

ديگر ممكن است جهاني شدن فنون و صنايع اطالعاتي و ارتباطي وجـود داشـته باشـد ، امـا                    

در حقيقت ، صنايع فرهنگي جهاني موجـود اسـت ، ولـي    . ارتباطات جهاني شده وجود ندارد 

بايد اين حقيقت را باور داشت و بدان ايمان آورد كه هرگز يك فرهنگ يا               . ه  فرهنگ جهاني ن  

فرهنگ هاي منحصر به فرد و شاخصي وجود ندارد، هر چند كه فرهنـگ مـسلط مـي توانـد                    

  . ارزش ها، باورها و عقايد خود را تحميل كند

ش را  در جهان معاصر ، غرب مي كوشد به مدد فنون اطالعـات و ارتباطـات ، فرهنـگ خـوي                   

روانه كشورهاي جنوب نمايد و در اين راستا فكر ميكند تمام مردم كره خـاكي پيـام فرهنـگ                   

اين در حالي است كه پيام يكساني كه براي همه فرستاده مي شود،           . غرب رادرك خواهند كرد   

در ايـن روزگـار، اينترنـت ايـن ابهـام را      . در هر جايي به سبك مشابه اي دريافت نمـي شـود   

غرب به سـادگي مـي   . زد كه اين بمباران اطالعاتي قادر به هالك خويشتن است آشكار مي سا  

انديشيد كه با وجود شبكه هاي اينترنتي، جهان از چند كاسگي به در خواهـد آمـد و بـه يـك        

چنانچـه ايـن امـر را در ظـاهر، بـا            . وحدت در حوزه فرهنگ و هويت جهاني دست مي يابد         

خاطر تصور مي كرد كه مـسلما ايـن پيونـد و وحـدت          ديده بود و بدان     » سي ان ان  « گسترش

بايد گفت شايد وحدت و يكپارچگي ميان ملـت هـا و فرهنگهـا در        . جهاني تحقق يافته است   

در ايـن  . قلمرو اقتصاد ميسر باشد ، اما در حوزه شبكه هاي ارتبـاطي ، قـصه فـرق مـي كنـد           

بگـسترانند، بيـشماري از   حيطه به محض آنكه شبكه هاي ارتباطي بخواهند قلمرو خـويش را        

فرهنگ ها احساس مي نمايند كه سلب مالكيت شـده انـد، زيـرا در ايـن الگـوي شـناختي و                      

بنابراين گسترش شبكه هاي ارتباطي، بـدون       . ارتباطي، چهره فرهنگي خويش را باز نمي يابند       

ي توجه به فرهنگ ها و بينشهاي موجود در جهان يا سبب هراس و دلهره در ميان ملت هـا مـ        

  . شود و يا قوه تهاجمي آنان را بر مي انگيزاند
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بي ترديد كشورهاي جنوب در مقابل اين استعمار فكري ، به فرهنگ و هويت شان بـاز مـي                    

بنابراين اينترنت و مجموع فن آوري ارتباطات بـا امپريالـسم فرهنكـي غـرب ، يكـي                   . گردند

ميـز مـي شـود و بحرانهـاي     قلمداد مي شوند و اين امر باعث بروز واكـنش هـاي خـشونت آ          

فرهنگي و مذهبي منطقه را وخيم تر مـي گردانـد كـه تـاريخ سـي سـال اخيـر ، شـاهد ايـن                          

در اين خصوص يك نكته قابل توجه است كه غرب نبايد خود را در اين وادي بـا                  . مدعاست

فرهنگ و تمدن غرب ، خـود مبـدا و منـشا اصـلي ايـن منطـق                  . ديگر فرهنگ ها قياس نمايد    

اسـت و بـالطبع از ايـن واكـنش هـاي فرهنگـي و               » مدرنيته  « است و خود آبشخور     ارتباطي  

چرا كه غرب ، تنها خطه اي از كره زمين است كه پيوندش ميان مدرنيتـه  . هويتي به دور است  

  .و هويت ، كامل است

در عصر جهاني شدن اطالعات،چگونه و به چه صورتي مي توان همزيستي مسالمت آميـزي                

يكي پيونـد موفقيـت     : در اين گردونه دو امر ممكن خواهد بود         . ا را سامان داد   ميان فرهنگ ه  

آميز و رضايت بخش ميان ارتباطات ، تغيير پذيري و هويت و فرهنگ و دوم بي تـوجهي بـه                    

در سـالهاي   . مساله پيچيده هويت و ارتباطات كه در اين صورت بايد منتظر باتوم هويت بـود              

ارزه ميان هويت هاي خويش و مدرنيته ، مي كوشند مـشكالت    اخير، فرهنگ هاي ديگر در مب     

را تا حدود زيادي فيصله دهند و اميد آن دارند تا با حفظ آرمان ها و فرهنگ خود بتوانند بـر                     

  .فن آوري ارتباطي دست يابند

.  شاخص هاي خود ارتباطات را به ياد آورد         براي فهم اهميت بعد فرهنگي در ارتباطات، بايد       

اگـر بعـد   . فنـي، سياسـي و اجتمـاعي ـ فرهنگـي     :  ها سه بعد را شامل ميـشدند  اين شاخص

سياسي و فني ارتباطات سريع و موازي تحول مي يابد، بعد اجتماعي و فرهنگي بسيار پيچيده                

افراد و جوامع شيوه برقرار كردن ارتباط را كنـدتر از آن تغييـر مـي                . و به كندي پيش مي رود     

ي بايست تغييري ناگهاني در سه سطح رخ دهد، اين تحـول امـروزه در   لذا م. دهند كه ابزار را 

سطوح فني و اقتصادي اتفاق افتاده است، اما در سطح فرهنگي و اجتماعي كه بسيار هم مهـم                  

فنون و شبكه هاي ارتباطي براي افزايش درك متقابل ميـان ملـت هـا بـسنده           است، ناپيداست 

هاي فيزيكي، اهميت فاصله هاي فرهنگـي را بـر مـال            به عبارت ديگر، پايان فاصله      . نمي كند 
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بنابراين سومين مرحله جهاني شدن كه گمان ميرفت دنيـا را بـسي دوسـتانه و يـك         . مي سازد 

اين گسستگي ارتباط از كجا آب مـي        . كاسه سازد، بر عكس ما را از تفاوت هايمان آگاه نمود          

 ـ زمان مشابه فرستنده گـان سـير    خورد؟ از اين حقيقت كه گيرنده گان اطالعات در يك فضا

  .نمي كنند

مـشكل  . بامداد قرن بيست و يكم ، گسيختگي ميان اطالعات و ارتباطـات را متبلـور سـاخت                

. آغاز اين سده ، طرد همديگر و نپذيرفتن همزيستي مـسالمت آميـز از سـوي جهانيـان اسـت       

اور بود كه اطالعـات     غرب در گذشته ، از تفاوت بين فرهنگ ها آگاهي داشت ، ولي بر اين ب               

اكنون بر اين تضاد معرفت پيدا كرده اسـت         . يكسان از سوي همه مردم ، پذيرفتني خواهد بود        

اين واقعيت تجربي را اين بشر، گـاهي        . كه ميان اطالعات و ارتباطات ، شكاف درگرفته است        

 دردمندانه در سطح دولت ـ ملت ها به چشم ديـده بـود و اكنـون ايـن تـضاد را بـه وضـوح         

   .درسطح جهاني نظاره گر است

بايد دانست كه امروزه يك الگوي خاص جهاني از اطالعات ـ در حقيقيت الگوي غربـي ـ و    

اين بدان خاطر بـوده اسـت كـه ايـن           . پيوند ميان ارتباطات و اطالعات است كه فرو مي ريزد         

 انبوه اطالعات  از زمان پايان كمونيسم و توجيه     . پيوند ، ديگر آن ضرورت خود را هرگز ندارد        

از جنبه اقتصادي ، پيوند بين اطالعات و پذيرفتنش از سوي گيرنده گـان بـه سـستي گراييـده      

به ديگر كالم ، ارتباطات نه برتكنيك و اقتصاد ، بلكه بـر روابـط تكيـه دارد و همـواره                     . است

  .شرايط پذيرش پيام را به پرسش مي خواند

ه مشكل جهاني شـدن اطالعـات و ارتباطـات از           اكنون اين پرسش بنيادين قابل طرح است ك        

پاسخ كامال روشن است، از تقابل روزافـزون ميـان فرهنـگ هـا و بيـنش هـاي                   . چه برميخزد 

 مردم غرب اين واقعيت را به نكويي درمي يابند زيرا كه آنها ، زندگي با فرهنـگ هـاي           جهان

به ديگر سخن، متوجه تنوع     . مند  گوناگون را تجربه كرده اند و تقريبا بهتر اين تقابل را مي فه            

ارزشها هستند و به عينه ، تمام آنچه كه مردم را در قلمرو مذهبي ، سياسي و فرهنگـي از هـم       

  .جدا مي سازد را ديده اند
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اري از كشورها با ارزش ها و فرهنگ غرب هم عقيده نيستند و هرچـه ايـن كـشورها در           سيب 

در واقع، بر دشمني  . فاوت هاي خود پا مي فشارند     بازار اطالعات داخل مي شوند ، بيشتر بر ت        

ايـن  . جهان محدود است ، اما ديدگاه ها در باب جهان نامحدود          . شان بر غرب تاكيد مي كنند     

گوناگوني خود را در اطالعات باز مي يابد كه سبب تشديد سوء تفاهمات شـده و بـه نفـرت                

   .دميان شمال و جنوب ، عمق بخشيده و بروز نارضايتي مي كن

بـه  ) پيـام   ( تمامي مشكالتي كه در اينجا خود نمايي مي كند، حالت هاي گـذر از اطالعـات                 

يعني تفاوت ديـدگاه دربـاب      . ميان اين دو فرهنگ واقع شده است      . است) روابط  ( ارتباطات  

در چه شرايطي ، فرهنگ : مساله بنيادين برخاسته از جهاني شدن اطالعات چنين است          . جهان

مـشكل اصـلي،    . ا همديگر زندگي كنند ؟ امروز ما شاهد وضعيت خويش هـستيم           ها قادرند ب  

اگر اطالعات سبب   . تاثير اطالعات بر روي افراد چيست؟ هيچ نمي توان گفت           . سياسي است 

اما كـدام اثـر ؟ چگونـه بـاور          . برقراري ارتباط نمي شود، مع هذا اين اطالعات بي اثر نيست            

ترسي به ميليونها اطالعات ، بدان نمي رسند تا بينش خـويش را            داريم كه ميليونها انسان با دس     

ما تصديق مي كنيم كه اطالعاتي كه هر روزه ارسـال مـي كنـيم، موجـب                 .از جهان تغيير دهند   

بسط بينش ما از جهان مي گردند، اما هنوز ميان آنچه كه فرا مـي گيـريم و انتخـاب شخـصي             

در واقـع، هنـوز   . عميقي كه ما خود بر آن آگـاهيم حتي تغييراتي بسيار    . مان، تقابل وجود دارد   

در سر ميليونها افراد ، گفتگويي دايمي است ميان جهاني كـه آنهـا از فرهنـگ و سـنت هـاي                       

  .خويش به ارث برده اند با مفهوم جهاني كه آنها از طريق اطالعات ارسالي تغيير داده اند

ل ، باعث برانگيختن نظرات انتقـادي  بعالوه اين امر روشني است كه اطالعات ارسالي از شما     

آدمي قادر نيست كه بي وقفه در معرض بسياري از اطالعات قرارگيرد ، بدون آنكـه           . مي شود 

 امـروزه بـه خـاطر سـيطره ايـاالت            بدين دليل است كـه    . داراي بينش انتقادي ازجهان نگردد    

  . يابدمتحده آمريكا در ارسال اطالعات ، موج ضد آمريكايي در جهان ظهور مي

با تقليل انقالب اطالعات ، به يك مساله ساده فني و اقتصادي،          . تاريخ همواره تكرار مي شود     

در گذشته نيز ، نخبـه      . و بي عنايت به مشكل فرهنگي ،نخبه گان جهان از كنار سوژه گذشتند            

اي گان با پيدايش راديو و سپس ظهور تلويزيون ، به رسانه هاي جمعي به عنوان ابزار مهم بـر        
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امروزه اطالعات با تجارت و بازرگاني متـرادف فـرض مـي            . دموكراسي جامعه ، نگاه نكردند    

در واقع ، در ارتباطات ، هرگز به روابط دو جانبه و درك متقابل ، نگاه درخوري نبـوده                    . شود

يعني بدون قابليت از صـافي      . اين در حاليست كه بدون شناخت ، ارتباطي وجود ندارد         . است

اين نكته را غرب به نكـويي در  . طالعات و طبقه بندي آنها ، ارتباط تحقق نمي بابد       گذراندن ا 

اينترنت از ديده گذراند ،غرب ساده لوحانه مي انديـشيد كـه اينترنـت بيـانگر برتـري آشـكار            

الگوي غربي اطالعات و دموكرسي است ، درحاليكه دراين روزگار چشمان مـان گـواه اسـت        

كـارايي مهيـب تـر و وحـشتناك تـري از سـوي تمـامي رژيـم هـاي                    كه اينترنت مي تواند با      

  .ديكتاتوري و جنبش هاي تروريستي ، وارونه كارگر افتد

برقراري ارتباط ميسر بود، اما امروز       ديروز با مردمي همگن و متجانس و فنون خوش ساخت،         

، ورق برگشته است، و اين آن چيزي است كه از سوي نخبه گـان در طـول ايـن پنجـاه سـال                      

از اين پس ارتباطات رجعت خواهد كرد و خود را به مثابه مساله اي          . ناچيز شمرده شده است   

براي نمونه مـشكل ارتباطـات در ايـن روزگـار       . بنيادين بر اين نخبه گان تحميل خواهد نمود       

. اينست كه چگونه با فرهنگ هاي متعدد به گفتگو نشينيم كه مورد رضـايت آنهـا واقـع شـود                

ارد ديالوگي شويم كه آنها پذيراي آن باشـند و تمـايلي بـه پاسـخ دادن از خـود         چگونه بايد و  

نشان دهند؟ وانگهي اين سوال پابرجاست كه در چه شرايطي غرب ، ديدگاه هـا و اطالعـات                  

در حقيقت، امروزه ما شـاهد يـك شـكاف در نظـام             نوظهور در عرصه اطالعات را مي پذيرد      

گ چيره شده است ، در واقع غلبـه و سـيطره اقتـصاد بـا                كه تكنيك بر فرهن   . ارتباطات هستيم 

( رشد صنايع بزرگ فرهنگي همراه شد و بتدريج تمامي بخش هـاي فعاليـت هـاي ارتبـاطي                   

بدون عنايـت   . را در خود بلعيد   ) فيلم، تلويزيون، موسيقي، نشر يات، مطبوعات و نرم افزارها          

سي بـه خـاطر خطراتـي كـه متوجـه      به تمامي مالحظات سياسي و بدون آنكه در اين وادي ك          

بيـست سـال ايـديولوژي آزاد و    : به اينجا رسيد . دمكراسي ميشد ، هراسي به خويش راه دهد       

  .بي قاعده در عرصه ارتباطات

 با فروپاشي سازمان تجارت جهاني و ديگر سـمبل هـايش، فروپاشـي ايـن نـوع                21آغاز قرن   

ادهاي تروريـستي ، غـرب زيانهـاي        ارتباط را بر مال ساخت و سـرانجام بـا پديـد يـي رخـد               
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ليبراليسم در حوزه فرهنگ و ارتباطات را دريافت و بـه ايـن مـساله پـي بـرد كـه تمـام ايـن                         

 ،نخست اينكه در ميان كشور هـاي ثروتمنـد          : خسارت ها از دو عمل سياسي آب مي خورد          

 شمال و كمترين احترام به فرهنگ هاي متعدد صورت گرفته است و دوم آنكه در گفتگو ميان             

زيرا در امر ارتباطـات ، تنهـا        . جنوب ، ما ناظر يك نوع عدم توازن در جريان ارتباطات بوديم           

 مردم و جوامع بايد پـذيراي ايـن اطالعـات            بلكه. مساله توليد و پخش انبوه اطالعات نيست      

و اكنون ما به وضوح مي توانيم تقابل ميان فرهنگ و سياسـت را بـا تكنيـك و اقتـصاد       . باشند

در اين جريان، شمال پنجاه سالي است كه با دستيابي به فن آوري اطالعات ، فقط بـه                  .دريابيم

انقالبي كه به طور طبيعي با فرهنگ غربـي همگـون و            .همين انقالب تكنيكي نگاه كرده است       

  .همساز بوده است
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  :منابع

مديريت و سازمان ،مركز آمـوزش      جهاني شدن و تحوالت استراتژيك در       .ايران زاده ،سليمان    

  . 1380مديريت دولتي ،

تجارت و خط مـشي هـا، ترجمـه عبدالحميـد زريـن قلـم،               : آگواستين ژيرار، توسعه فرهنگي   

   . 1372پروانه سپرده، علي هاشمي گيالني، مركز پژوهشهاي بنيادي، تهران، 

   تربيـت   مقـاالت  هويكـم، مجموعـ      بيـست    قـرن    در برابـر چـالش       ديني  باقري، خسرو ، تربيت   

  .1379اسالمي،  ، قم، مركز تربيت3  اسالمي، ج

بن، اچ، بگديكيان، انحصار رسانه ها، ترجمـه داوود حيـدري ، مركـز مطالعـات و تحقيقـات                   

   . 1374ها، تهران،  رسانه

  پـور، مجموعـه      محـسن    بهـرام    و تلخـيص     ديني، ، ترجمـه     ثر تربيت    مؤ  تدريس.براندا، واتسن 

  .1379   اسالمي ، قم، مركز تربيت3   شماره  اسالمي ربيت ت مقاالت

بارنت ريچارد ، رونالد مولر، سيطرة جهاني، ترجمه مصطفي قريب، انتشارات هاشمي، تهـران              

 ،.1363     

ي   ي اقتصادي، شـماره     ي پژوهشنامه   رو، فصلنامه   هاي پيش   شدن و چالش    مهدي ، جهاني    تقوي  

  .1381، تابستان 5

ي اقتصادي، پاييز  ي پژوهشنامه ي سوم ميالدي، فصلنامه ي هزاره    ايران در آستانه   مهدي ،   تقوي  

1380.  

   .، فصل سوم1368الملل، انتشارات پيشبرد،  مهدي، تجارت بين  تقوي  

تسيس، جي ها ملينگ، نابرابري اطالعات در گذر جهان، محمد هاشم عصمت اللهي، دانشگاه           

   . 1375تماعي گروه ارتباطات، تهران، عالمه طباطبايي، دانشكده علوم اج

. ترجمه كمال پوالدي.  تئوري هاي اجتماعي و فرهنگ جهاني      ،جهاني شدن . رابرتسون، رونالد 

   .1380نشر ثالث: تهران

ي مهدي تقوي، ناشر دانشگاه، علوم بهزيـستي         شدن و دولت رفاه، ترجمه      رامش ميشرا، جهاني  

  .1384و توانبخشي، 
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ي مهـدي تقـوي، ناشـر واحـد علـوم و       ترجمه   ،)جلد اول(ادكالن پيشرفته ديويد ، اقتص رومر  

  .تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي

ترجمـه حـسن نـوراني بيـدخت و         . جهاني شـدن و جهـان سـوم       . كيلي، ري و مارفليت، فيل    

  .1380انتشارات وزارت اور خارجه، : تهران. محمدعلي شيخ عليان

   . 1378چاپ پنجم، . نشر ني: تهران. مه منوچهر صبوريترج. جامعه شناسي.  گيدنز، آنتوني 

ترجمه علي اصغر سعيدي .  گفتارهايي درباره يكپارچگي جهان    ،جهان رها شده  . گيدنز، آنتوني 

  1379انتشارات علم و ادب، : تهران. يوسفحاجي عبدالوهاب و 

  . 1379  بهشت بورس، اردي  ماهنامه  آن هاي  و زمينه شدن  جهاني صداقت، پرويز، سرگذشت

. سمينارجهاني شـدن واطـالع رسـاني        . قاسمي ، علي حسين ، جهاني شدن ، بايدها ونبايدها           

  . 1380پاييز . دانشگاه فردوسي مشهد

فـروردين  .تكنولـوژي آموزشـي   .آموزش متناسب با عـصر اطالعـات        .كرمي پور ،محمد رضا     

1381 .  

    .1379نامة بورس، ارديبهشت پرويز ، سرشت جهاني شدن و زمينه هاي آن، ماهصداقت 

 اقتصادي، بـه  –محمد تقي ، جهاني شدن به رويا رويي همزيستي، اطالعات سياسي       قزلسفلي  

    .1379شماره يازدهم و دوازدهم، مرداد و شهريور 

عادل ، جهاني شدن و آثار آن بر كشورهاي جهان سوم، ترجمه مهندس سيد              عبد الحميد علي    

سي ـ اقتـصادي، شـماره يـازدهم و دوازدهـم، مـرداد و شـهريور        اصغر قريشي، اطالعات سيا

1379.   

نقش تعليم وتربيت دربرخورد با جهاني شدن فرهنـگ مدرنيتـه ، فـضاي              . محسن پور، بهرام    

  . 1379 ، پاييز و زمستان 4و3شماره . علمي پژوهشي جلد هشتم 

 ، بهار 9امه رسانه، شماره    معتمد نژاد كاظم ، مطالعات انتقادي در وسايل ارتباط جمعي، فصلن          

1371.  

، 2كاظم ، نظريه هاي سلطة ارتباطي جهاني، فصلنامه رسانه، سـال هفـتم، شـماره                معتمد نژاد   

    .1375تابستان 
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موالنا حميد ، گذر از نوگرايي، ترجمة يونس شكر خواه ، مركز مطالعات و تحقيقـات رسـانه                

   .1371ها ، تهران، 

تأثير جهاني شدن بر حاكميت دولت، ترجمـة        : در مفهوم حاكميت  ويليامز مارك ، باز انديشي      

اسماعيل مرداني گيوي، اطالعات سياسي، اقتـصادي، شـماره يـازدهم و دوازدهـم ، مـرداد و                  

   . 1376، ص1379شهريور 

: تهـران . ترجمـه اسـماعيل مردانـي گيـوي و سـياوش مريـدي      . جهـاني شـدن   . وارتز، مالكوم 

    . 1379ي، انتشارات سازمان مديريت صنعت

  .ولتون دومينيك جهاني شدن محمد رضا نيستاني 

   27گروه مترجمان ، تك نگاشت . 21ملبورن ، آموزش وپرورش براي قرن . يونسكو 
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