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  :چکیده

این مقاله براساس این باورکه فرایندجهانی شدن برصنعت ارتباطات استواراست بـه گفتـار حاضـرنگاهی داردبـه جهـانی شـدن ورشـد        
ــوین   ــوژي هــاي ن ــأثر از آن   ، تکنول ــدمت دارد اصــطالحاتی مثــل      –رســانه وفرهنــگ مت ــیش از چهارصــد ســال ق واژه جهــانی ب

Globalization ،Globalize ،Globalizing رواج یافته واکنون ازنظر سرعت ووسعت به اوج خود رسیده اسـت 1960ازحدود .
مطرح گشت وپس از آن تمام عرصه هاي ، آمده بود این اصطالح نخستین باربراي طرح تحوالتی که در زمینه فعالیتهاي اقتصادي پدید

فرهنگی ، سیاسی، به نظر آنتونی گیدنز جهانی شدن فرایندي است که درکلیه ابعاداجتماعی. فرهنگی رادر بر گرفت، اجتماعی، سیاسی
ه نـام دهکـه جهـانی    واقتصادي تأثیر گذاشته وباعث کاهش فاصله ها وگسترش ارتباطات میان جوامع مختلف گردیده است که ازآن ب

اما در حال حاضر سـرعت  ، تعبیر می شود این فرایند ازابتداي تاریخ بشر وجود داشته ازهمان تأثیرات وتغییرات روبه فزونی بوده است
  . وشتاب این حرکت بیشتر شده است

  
  1ارتباطات فرهنگی، جهانی شدن :واژگان کلیدي

  
 

   

                                                             
  1392تیر  26: تاریخ دریافت مقاله
   1392آبان  7: تاریخ پذیرش نهایی

 

www.sid.ir


  ايرسانه مطالعات \١٠٠
 

شتم
ل ه

سا
 /

وم 
وس

ت 
یس

ره ب
شما

/
ان 

ست
زم

13
92

  

  مقدمه
می رود و اندك بـراي   به شمار، مخصوصاً علم سیاست، ترین مباحث حوزة علوم انسانیجهانی شدن امروزه یکی از مهم 

، تمـام امـور سیاسـی   ، بـر همـین اسـاس   . تجزیه و تحلیل مسائل مختلف زندگی انسان به یک گفتمان تبدیل می شـود 
سـالهاي پـس از   . اقتصادي و فرهنگی مربوط به کشورهاي مختلف جهان مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد، اجتماعی

رواج پیدا کرد و بر تمام امور زندگی انسانی مسلط شد اصطالح جهانی شدن ابتـدا   "گفتمان توسعه "جنگ جهانی دوم 
از سوي کشورهاي غربی و به طور مشخص ایاالت متحده آمریکا مطرح شـده اسـت و در پـس مفهـوم خـود مـی توانـد        

اما جهانی سازي در عین حال می تواند بـه  . رزوهاي سردمداران آن باشدمعنایی را در نظر داشته باشد که مبین آمال و آ
. داراي آثار و تبعـات گونـاگون اسـت   ، عنوان یک پدیده ي تأثیر گذار و تأثیر پذیر مطرح شود و در یک فرآیند اجتماعی

یـک اقتصـاد    شـکل گیـري  ، جهانی شدن ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قـرار داده اسـت در حـوزه اقتصـادي    
در . نمود وتجسم فروریزي وفرسایش مرزها وموانع گسترش وجهان گیر شدن زندگی اجتماعی به شمار می رود، فراملی

این امکان رابراي نظام سـرمایه  ، انقالب ارتباطی وپیشرفت هاي خیره کننده در عرصه ارتباط وحمل ونقل، سالهاي اخیر
جهانی شدن سیاسی هم معطـوف  . عملی کند وبه صورت نظامی جهانی درآیدداري فراهم کرده تا آرزوي دیرین خود را 

زمینه هاي شکل گیري جامعـه اي  ، ملت–عوامل وفرایند هایی است که بارها کردن امر اجتماعی از قلمرو محدود دولت 
فراملی کـاهش  فراملی را فراهم می کنند وقابلیت وتوان دولت را براي حفظ حدومرزهاي ملی وجلوگیري از جریان هاي 

جهانی شدن فرهنگـی را نیـز مـی تـوان در برگیرنـده فراینـد هـاو عـواملی دانسـت کـه هرگونـه محـدودیت             . می دهد
به بیان دیگـر جهـانی شـدن فرهنگـی عبـارت      . وبستارفرهنگی زندگی اجتماعی را تعدیل می کند یا از میان بر می دارد

این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهـان پدیـد   . است ازشکل گیري وگسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی
می آوردوهمه خاصهاي فرهنگی رابه چالش می طلبد فرایند جهانی شدن در عین حال که اقتصادي جهانی وجامعـه اي  

  )98ص، 1386، گل محمدي(فراملی پدید می آورد فرهنگی جهانی را شکل می دهد 
  

  جهانی شدن
. فشردگی فضا وزمان کوچک شدن پدیدار شناسانه جهان وشکل گیري جامعه جهانی جهانی شدن عبارت است ازفرایند

به بیان دیگر جهانی شدن رامی توان کاهش چشمگیر هزینه ها ومحـدودیت هـایی دانسـت کـه فضـا وزمـان برزنـدگی        
مرزي که اجتماعی تحمیل می کنندازاین دیدگاه جهانی شدن مترادف است با تضعیف فرسایش وفروریزي هر گونه حدو

سیاسـت وفرهنـگ همـواره    ، از پیوند هردو جامعه در قلمروجهانی جلوگیري یاآن را محدود ودشـوار مـی کنـد جغرافیـا    
مهمترین عوامل مرز آفرین در برابرگسترش طلبی وجهان گرایی امراجتماعی بوده اندوروابط اجتماعی را در قلمروهـا ي  

قابلیت وتوانـایی تحدیـد کننـدگی    ، ه مرگ جغرافیا را به ارمغان آوردبنابراین هرتحولی ک. محلی وملی محصور کرده اند
جهـانی  . )97ص، 1386، گل محمدي(مرزوادغام گراست، دولت راکاهش دهدوازانسداد فرهنگ بکاهد عاملی جهانی ساز

ایج تصمیمات و فعالیت هاي یک بخش از جهان می تواند نتـ ، شدن به فرآیندي اطالق می شود که از طریق آن حوادث
یکـی از  . )20ص، 1370، کیـا (. مهمی را براي افراد و جوامع در بخـش هـاي بسـیار دور کـره زمـین در برداشـته باشـد       

جهـانی  ، اما برخالف وابستگی متقابل که بر دو جانبه بـودن تأکیـد دارد  ، ارتباطات متقابل است، ویژگیهاي جهانی شدن
  .شدن امکان وابسته شدن را نیز در نظر می آورد

  
  تعریف جهانی شدن از دیدگاه هاي گوناگون 

گرایش ها و تعبیرها مختلف ، با دیدگاه ها، در بررسی مفهوم جهانی شدن در حوزة علوم اجتماعی به مفهوم گسترده آن
از اینرو سعی می شود نخست بـه طـور اجمـال بـه بررسـی مفهـوم       . اشخاص حقیقی یا حقوقی مواجه هستیم، متفکران
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ر دانشمندان و متفکران بپردازیم و آنگاه سایر ابعاد این پدیده اجتماعی مـورد بحـث و تحلیـل قـرار     جهانی شدن از منظ
  . گیرد

، جهانی شدن به صورت هاي گوناگون تعریف شده است و هر یک از صاحبنظران از دیدگاهی خاص به آن پرداختـه انـد  
در خصـوص  ) macgrow(مک گرو . نظر وجود ندارددر برخی از جنبه ها اتفاق نظر وجود دارد و در برخی دیگر اتفاق 

) و در نتیجه فراتـر از جوامـع  ( شمار پیوندهاي و ارتباطات متقابلی که از دولت ها  افزایش: جهانی شدن چنین می گوید
درهمین راستا واترز بیان می کند جهانی شدن فرایندي اجتمـاعی  . نظام جدید جهانی را می رسازند، دامنه می گسترند

که در آن قیدوبند هاي جغرافیایی که برروابط اجتماعی وفرهنگی سـایه افکنـده ازبـین مـی رود ومـردم بـه طـور        است 
  . . )190-191صص، 1380، حقدار(فزاینده اي ازکاهش این قیدو بند ها آگاه می شوند 

، جهـانی شـدن  . مـی کنـد  جهانی شدن را اینگونه مطـرح  ، که از نظریه پردازان روابط بین الملل است، توماس فریدمن. 
انـدازه ي متوسـط   ، سرمایه و فناوري ها به نحوي باهم یکپارچه و ادغام می شوند که جهـان ، یعنی نظامی که در بازارها

بطوریکه تمام انسانها قادرنـد در ایـن جهـان بـه پیرامـون      ، خود را از دست می دهد و به جهان کوچکی تبدیل می شود
جهانی شدن فقط یک روند اقتصادي نـدارد و از طرفـی   . ر از قبل دسترسی داشته باشندخود سریع تر و ارزان تر و بیشت

اقتصادي و خارجی ، یا غیر مستقیم سیاست هاي داخلی یک بلکه مانند تمام نظام هاي بین المللی قبل به طور مستقیم
  . تقریباً تمام کشورها را شکل می دهد

اقتصـادي و فرهنگـی و   ، ا ازتباط میان سطوح مختلف براي ادغام سیاسیجهانی شدن ر، جیمز روزنو اندیشمند آمریکایی
گسـترش بازارهـاي سـرمایه    ، ارتباط صنایع گوناگون فرامرزي، که برنامه ریزي مجدد و تولید، ایدئولوژیک معنا می کند

. در بـر مکـی گیـرد    تقابل و مبارزه ي گروه هاي مهاجر و بومی را، استاندارد کاالي مصرفی کشورها و در نتیجه، گذاري
دیوید هاروي مدعی است که جهانی شدن وارد مرحله اي جدید از فشردگی زمان و مکان شـده اسـت کـه تـأثیر گـیج      

  . توازن قدرت طبقات و نیز زندگی فرهنگی و اجتماعی دارد، اقتصادي، کننده و مخربی بر رویه هاي سیاسی
ه بر اساس آن تمام مردم جهان در جامعۀ واحد و فراگیر جهانی مارتین آلبرو جهانی شدن را فرآیندي تعریف می کند ک

طبیعـت بشـري و تمـدن    ، دکتر فرهنگ رجایی در کتاب خـود تحـت عنـوان پدیـدة جهـانی شـدن      . به هم می پیوندند
دسته اي از روندهاي پیچیده امـا متمـایز در   ، جهانی شدن: جهانی شدن را از قول آلبرو چنین تعریف می کند، اطالعات

ایـن  . اسـت  "تـاریخ  "فرهنگ و اندیشه است که همه چیز را متحول می کند اما برآمـده از  ، اقتصاد، زه هاي سیاستحو
  سـوم آنکـه کـالن اسـت و همـۀ ابعـاد زنـدگی را        ، دوم اینکـه جهـان شـمول اسـت    ، نه یک طرح، پدیده یک روند است

  . )1380، ، آذرنگ(. دربرمی گیرد
در تـاریخ اندیشـه انسـانی تبـادل     . جهانی شـدن پدیـدة جدیـدي نیسـت    :می گوید دکتر جو گروبل درباره جهانی شدن

سیاسـت و تجـارت در تعامـل    ، در ایـن جریـان ارتباطـات   . فرهنگی و اقتصادي بین مذاهب جهانی در جریان بوده است
نقش محـوري   اساس جهانی شدن قرار گرفته و تکنولوژي اطالعات "مبانی فنی "در غرب  21در قرن . تنگانگی بوده اند

تلویزیون یا اینترنت و به اشکال مختلف اطالعات بطور همزمان در اطراف جهان در جریـان  ، تلفن، مطبوعات سنتی. دارد
بدینوسـیله  . تمـاس برقـرار کـرد   ، است و می توان در هر زمان با شهروندانی که بنوعی در ارتباط دیجیتـالی قـرار دارنـد   

یـا بهتـر بگـوئیم    ، اخبار. و نقطه نظرات افراد نسبت به یکدیگر تغییر می کنندسیاسی ، روندهاي تصمیم گیري اقتصادي
جهان بـا شـبکه ارتبـاطی    ، به مقدار زیادي تعیین کننده توسعۀ جامعه و مشارکت انسان در تحوالت جهانی است، دانش

  :بصورت
یگر دریافت مـی شـود و عکـس    بسرعت در جاي د، وقوع هر حادثه و اتخاذ هر تصمیم در هر نقطه از جهان: بی واسطه 

  . تلویزیون جهانی حاکی از این ارتباط است. العمل فوري خواهد داشت
  )186ص، کیا، سعیدي(. مدنظر نیست مناطق جهان دیگر مطابق تقسیم بندي سرزمینی: جهانی 
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نـونی حـاکم   از دیدگاه رابرستون جهانی شدن به طور مشخص به بعضی تحوالتی است که ساختار نوینی در دنیـاي ک  -
، جهـانی شـدن  . می گرداند و ساختمان جدیدي برجهان به عنوان یک کل و یک مجموعه به هم پیوسته حاکم می سازد

نوینی است که جهان را به صورت یـک کلیـت واحـد در مـی آورد تمـامی اجـزاء آن را بـه        ) straction(ساخت بندي 
ساخت بندي می بایست تمامی مفاهیم پایه کـه در گفتمـان   براي بهره گیري از مفهوم جدید . یکدیگر مرتبط می سازد

عینی  –مفاهیمی چون ذهنی . به کنار گذارده شود. مدرنیستی و جامعه شناسی و مبلغ کالسیک از آن استفاده می شد
به نظر رابرستون در چـارچوب ایـن مفـاهیم نمـی تـوانیم سـاخت بنـدي        . جبرگرایی –اقتصادگرایی  –جامعه  –فرد  –

در پایان بخش ارائه تعاریف گوناگون از جهانی شدن و دیـدگاه محمـد عابـد    ) pp ،Ibid. 61-62(. را درك کنیمجهانی 
که برعکس توماس فریدمن با دیدة منفی به جهانی شدن می نگرد و بین جهـان گرایـی و جهـانی شـدن فـرق      ، لجابري

همانطوریکه در تعریـف فریـدمن از جهـانی    . داساسی قائل است و جهان گرایی را وجه منفی پدیده جهانی شدن می دان
جهانی شدن را سبب ایجاد جهان کوچک می داند بطوریکه تمام انسان ها قادرند در این ، وي در نهایت، شدن اشاره شد

با اشاره به دیدگاه محمد عابـد لجـابري   . ارزان تر و بیشتر از قبل دسترسی داشته باشند، جهان به پیرامون خود سریعتر
، این بحث را به پایان می بریم و بـه ادامـۀ بحـث در مـورد ابعـاد مختلـف اقتصـادي       ، ر مورد مفهوم جهانی شدنبحث د
محمد عـابر لجـابري ضـمن ارائـه تعریفـی از جهـان گرایـی        . اجتماعی و فرهنگ جهانی شدن خواهیم پرداخت، سیاسی

جهان گرایـی داراي یـک نظـام    : می گوید در خصوص جهان گرایی، فرهنگی و اینکه ماوراي فرهنگ واحد جهانی نیستم
، اندیشـه ، سیاسـت ، ارتباطـات ، مبـادالت ، بازرگـانی ، نظامی که در زمینه هاي مختلفـی همچـون سـرمایه   ، جهانی است

بسط و گسترش و انتقال تمـدن و فرهنـگ   ، بویژه در مباحث کنونی منظور از جهان گرایی. ایدئولوژي را شامل می شود
یعنی جهان گرایـی  ، وي در این جا به تفکیک دو مفهوم از نظر خود. ه سایر کشورهاي جهان استایاالت متحده آمریکا ب

آشنا شدن با فرهنگ هاي دیگـر و  ، و جهانی شدن می پردازد و می گوید که جهانی شدن یعنی به استقبال جهان رفتن
نفوذ در فرهنگ هاي دیگر و محـل  ، دیگراناحترام گذاشتن به آرا و نظریه هاي دیگران در صورتی که جهان گرایی نفی 

گرچه در گذشته ها سـخن از سـازمان دادن و یکپارچـه کـردن جهـان در میـان متفکـران و        . برخورد ایدئولوژي هاست
بشریت به لحاظ مادي با سـرعت بسـیاري بـه جامعـه اي     ، اندیشمندان مختلف بسیار گفته شده است اما در دوران اخیر

نگ به عنوان مهمترین عامل یکپارچگی بروز گردیده است و به عنـوان تجلـی معنـی آفرینـی     واحد تبدیل می شود فره
البته جهانی شدن نتیجه تحوالتی است که در طول تـاریخ بـه   . مفاهیم و گفتمان جهانی شدن را عمومیت بخشد، انسان

  تحقـق جهـان گرایـی تلقـی     وقوع پیوسته است در هر دوره تاریخی اتفاقی در حیات بشري افتاده که گـاهی بـه سـوي    
پیدایش مذاهب جهانی و تالش براي یکپارچه کردن اندیشه ها و رفتارهاي جهانی و نیز پیدایش امپراتوریهـاي  . می شود

. سیاسی سـرزمینهاي مختلـف داشـته انـد     –جهان گرا که سعی در یکپارچه سازي شیوة زندگاهی و نهادهاي اجتماعی 
حتی پیدایش دولتهاي ملـی نیـز حرکتـی در ایـن     ، ند جهانی شدن را تحقق بخشیدهنمونه هایی است از تحوالتی که رو

ایده اینکه جهان بصورت یک جامعه واحد درآید و یا حـداقل بـه صـورت بـالقوه     : رابرستون می نویسد . مسیر بوده است
خداونـد بـر روي   این چنین شود تاریخی طوالنی داشته که در آن سخن از جهان شمول در روي زمـین و یـا پادشـاهی    

زمین گفته شده در برخی از جنبشهاي جدید مذهبی نیز گامهاي شخصی براي دستیابی بـه سـازمانهاي جهـان شـمول     
  )Ibid,p. 81( مذهبی برداشته شده است 

شـیوه  ، اما پیدایی دولتهاي ملـی در نهایـت فرهنـگ   ، هر چند در نگاه اول این تحول موجب تجزیه و تقطیع جهان است
به عالوه پدیده امپریالیسم . اقتصادي و سیاسی یکسانی در میان ملتهاي جهان به وجود آورد –نهادهاي اجتماعی ، رفتار

صـفحات  ، کلـک ، ، چنگیـز پهلـوان  (نیز در جاي خود به یکسان سازي و شکل گیري جهان به عنوان یک کل یاري کرد 
، عوامل چون گسترش رسانه هاي پر قـدرت جهـانگیر  از نظر رابرستون . )54و57صفحات ، همان -194و193(، )54-49

او با طرح معضل نظریات آنتـونی  . رشد و اشاعۀ سرمایه داري و امپریالیسم به شکل گیري جهانی شدن یاري رسانده اند
این نظر او را می پذیرد که پیدایش نظام دولت ملتها و توسعه همکاریهاي بین المللی میان آنهـا بـه   ) giddens(گیدنز 
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اما رابرستون این انتقاد را بر اندیشه گیـدنز  . یژه پس از جنگ جهانی اول زمینه و تسریع کننده جهانی شدن بوده استو
وارد می سازد که نمی توان نظام کنونی دولتهاي ملی را ساخت بندي سیاسی روند جهانی شدن وانت درست اسـت کـه   

اما صـرف ایـن   . وه عمل و رفتار دولتها را همسان ساخته استنظام دولتهاي ملی هنجارهاي جهانی به وجود آورده و نح
البته شکل جدید روابط بین دولتها و ملت ها بدون تردید . همسانی به معنی شکل گیري جهان به عنوان یک مل نیست

وان بـا  اما نمی ت. بعدي از ابعاد جهانی شدن است و تکامل شیوة رفتار بین المللی دولتهاي ملی تجلی نوین جهانی شدن
، 193همـان  ( آن را مترادف مفهوم جهـانی شـدن عنـوان کـرد     ، تفسیري جدید از روابط و وضعیت جاري دولتهاي ملی

194( .  
روابـط  ) همـان (در ساخت بندي جهان جدید عالوه بر حاکمیت هاي ملی باید به مفهوم فردیت و بشریت نیز توجه کرد 

در قرون اخیر موجب تحقق و پیدایش تـدریجی رونـد جهـانی شـدن     فرد و انسانیت ، تحول میان سه عنصر جامعه ملی
  شده است و الگوي که براستون براي بیان روند تحول و تکامل پیدایش نظام جهانگیر ترسیم می کند به گونه ذیل است 

(Roland robertson, , ,1992,pp-1-2) . 
اروپا به وقوع پیوست از نیمه قرن پـانزدهم  مرحله جنینی این مرحله که در )(the Geminal phaseمرحله نخست -1

در این مرحله سخت نطفه هاي پیدایش جامعه ملی به وجود آمـد  . به طول کشید 18میالدي آغاز گشته و تا نیمه قرن 
اندیشه هاي نوین درباره مفهوم پایه فرد و . و نظام سنتی مراحلی نیز در این دوره اعتبار و جایگاه خویش را از دست داد

  . تفکراتی در مورد بشریت شکل گرفت در این هنگام جغرافیاي مدرن به وجود آمد و تقویم گریگوري متداول شد نیز
تـا   18از نیمه قـرن  . این مرحله نیز به طور عمده در اروپا رخ داده) the inojaent phase(مرحله آغاز ، مرحله دوم-2

. کاملی به خود گرفت و در قالب مفهوم شهروند متجلـی شـد  در این دوران رفته رفته فردیت شکل مت. 18قرن  70دهه 
  . در کنار آن بشریت به عنوان یک مفهوم پایه و آرمانی در گفتمان آن دوران قرار گرفت

، اسـت . م1925تـا حـدود   . م 1870در این مرحلـه کـه از سـال    ) the take off phase(مرحله خیز : مرحله سوم -3
در این دوره بـراي تسـریع رونـد    . ی افتد و مفاهیم جهانی و جهانگیر مطرح می شوندمفهوم جامعه ملی به درستی جا م

  . جهانی شدن اتفاق می افتد
  پذیرش جوامع غیر اروپایی در جامعه بین المللی؛ -
 پردازش و تنظیم اندیشه هاي مربوط به بشریت؛ -
 افزایش قابل مالحظۀ شکلهاي جهانی ارتباطات؛ -
 دینی؛ و جنبشهاي تقریبپیدایش جنبشهاي دینی فراگیر  -
 رقابتهاي جهانی مثل نوبل و المپیک؛ -
 پذیرش جهانی تقویم گریگوري؛ -
 جنگ جهانی اول؛ -
 ایجاد جامعۀ ملل؛ -
تـا  . م 1925این مرحله از ) the struggle-for they emony phase(تعارض براي رعایت جهانی ، مرحله چهارم-4

ضوابط شکنندة روند جهانی شدن است کـه در مرحلـه قبلـی محقـق      است در این دوره بر سر معیارها و. م1965حدود 
اختالف و نزاع وجود دارد در این دوران درگیري بر سر مدل زندگی و رهبري جهـان در حـال یکپـارچگی وجـود     ، یافت

  . دارد و تحوالت ذیل در مسیر جهانی شدن به وقوع می پیوندد
  با توجه به امکان بروز فجایع و بمب اتمی؛پیدایش جنبشهاي نوین درباره ذات و آینده بشریت  -
 ایجاد سازمان ملل؛ -
 شکل گیري نظام ها و نگاههاي متعارض در عرصه جهانی؛ -
 شکل گیري بلوك بندي ها ؛ -
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که بحرانهـاي  . م تا آغاز دهه نود است 1965این مرحله از ) the hnceryanity phase(مرحله پنجم عدم مطابقت -5
  :را نشان دهد و در آن تحوالت ذیل به وقوع می پیونددمتحول کننده جهانی معاصر 

  ادغام جهان شوم؛ -
 م؛ 1960اوج گیري آگاهی جهانی به ویژه در اواخر دهه  -
 سفر به کره ماه؛ -
 تأکید بر ارزشهاي ورامادي؛ -
 پایان جنگ سرد و اشاعه سالحهاي هسته اي؛ -
 و جنبشهاي جهان شمول ؛ افزایش چشمگیر شمار سازمانها -
 امع مختلف با مسائل چند فرهنگی و تکثر قومی؛مواجهه جو -
 شکل گیري مفهوم جدید فردیت با توجه به نژاد و جنس؛ -
 اهمیت یافتن حقوق شهروندي و مدنی و موضوع جامعه مدنی جهانی و شهروندي جهانی؛ -
 فرد ریزي نظام دو قطبی توجه به بشریت به عنوان جامعه اي واحد ؛ -
 )Ibid,p,97(ي گروهی استقرار نظام جهانگیر رسانه ها -
  

  ارتباطات فرهنگی 
هر معنایی را که از فرهنگ و فرایند جهانی شدن آن در نظر داشته باشیم ما نمی توانیم بـدون در نظـر گـرفتن مقولـه      

گسـترش  . به تحلیل و تفسیر درستی از آن دریـابی ، ارتباطات و تأثیر شگرفی که تکنولوژي ارتباطات در این فرایند دارد
در کنار هنرهاي گوناگون و پر نفوذي کـه در دوران  ، حاکمیت قدرتمندانه تکنولوژي نوین ارتباطات ارتباطات و پیدایش

بی تردید یکی از مهمترین عوامل و شاخصهاي جهانی شـدن فرهنـگ   ، حاکمیت اندیشه نوین پدید آمده و جهانی شدند
اطات در نظر است و با توجه به این معناي خاص است که تـأثیر  معناي ویژه اي از ارتب، البته در این بررسی. جدید است

براي تبیین بهتر مفهوم ارتباطات از آنچـه توسـط سـه متفکـر بـه نـام       . آن بر روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد
رتباطـات  کارل دویچ و جان تاپسون سه مفهوم دربـاره ا ، مارشال مک لوهان. مطرح گردیده استفاده می شوود ارتباطات

مارشـال  . تعریف و برداشت پایه خود را از ارتباطات را عنوان کنیم، مطرح کرده اند که با تلفیق این سه مفهوم می توانیم
در ( تمامی رسانه هـا  : مک لوهان رسانه را مهمترین عنصر و اصلی ترین تجلی ارتباطات می دانستند و معتقد بودند که 

رسانه در هر گونه تعریف یا خود پیام است یـا اصـالً بـراي پیـام رسـانی بـه       . رخوردارندویژگی پیام برسانی ب) میان سایر
تمامی رسانه هاي همگـانی بنـا   . پیام نیز یا خود فرهنگ است یا براي انتقال فرهنگ انتشار یافته است. وجود آمده است

استعداد جهانی شدن را دارنـد  ) لوژیکیاسکان تکنو(به ویژگی دارا بودن مخاطبین انبوه و امکان گسترش شبکه ارتباطی 
  )55صفحه، 1377، مسعود اوحدي( 

از دیدگاه کارل دویچ جامعه اصوالً یک نظام ارتباطی است ارتباطات شکل دهنده و هویت بخش جوامع انسـانی اسـت و   
به همین منـوال   .در حقیقت ارتباطات و شیوه هاي ارتباط میان افراد انسانی است که هوایت یک جامعه را شکا می دهد

او . جان تاپسون نیز معتقد بود که ارتباطات نظام تبادل بین شبکه هایی از معانی پدید آمـده در جوامـع مختلـف اسـت    
فرهنگ را معانی پدید آمده در قالب اشکال نمادین در یک جامعه می داند و ارتباطـات از دیـدگاه او نحـوة انتقـال ایـن      

  . فت کنندگان این معانی استمعانی بیان تولید کنندگان و دریا
  یک شکل نمادین که تنها توسـط یـک فـرد دریافـت     . اشکال نمادین پدیده هاي اجتماعی هستند: تاپسون می نویسد  

تبادل اشکال نمادین بین تولید کنندگان و دریافـت کننـدگان   . می شود بیش از آنکه یک قاعده باشد یک استثناء است
بررسـی  ) cultura trasmission(که ما می توانیم آنها را تحت عنـوان انتقـال فرهنگـی    آنها داراي ویژگی هایی است 

  :کنیم سن سه بعد انتقال فرهنگی را از هم تفکیک خواهم کرد
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  )the technica medium of transmission(واسطه تکنیکی انتقال  -1
 )the institutional a pparatusof transmission(اسباب نهادي انتقال  -2
 )john B. thompson, 1992, pp. 164-165(محیطی که در انتقال مؤثر است  –صله گذاري زمانی فا -3

ارتباطات جمعی عبارت از تولیـد  : بر مبناي این تعریف از انتقال فرهنگی تاپسون ارتباطات جمعی چنین تعریف می کند
 .ibid,p(ذخیره سازي اطالعات و ارتباطـات  نهادینه شده و انتشار عمومی شده فرآورده هاي نمادین از طریق انتقال و 

219(  
به عبارت روشن تر از دیدگاه تاپسون ارتباطات در حقیقت شکل نهادي شده جریان مبادلـۀ اطالعـات را شـکل نمـادین     

در این سه مفهوم ارائه شده عناصري یافت می شود که می تواند آنها را به هم پیونـد زده  . پدید آمده در هر جامعه است
ارتباطات طریقه نهـادي  ، ارتباطات ذلت جامعه و هویت بخش روابط اجتماعی است. فهوم مورد نظر ما را بوجود آوردو م

ارتباطات به طور عمده از طریق رسانه صورت می گیرد و رسانه به دلیل قابلیت جهانی ، شده انتقال اشکال نمادین است
این سه مفهوم بنیادین با تلفیق بـا یکـدیگر مـی تواننـد     . ی داردشدن تکنولوژي و نیز پیام خروج شده با آن بعدي جهان

ارتباطات زمینه و مبناي پیدایش فرهنگ در درون یک جامعه از یک سو و مبادله فرهنگـی  . مفهومی گویا را پدید آورند
جهـانی و  ، میان جوامع مختلف از سوي دیگر است همچنین به دلیـل آنکـه تکنولـوژي ارتباطـات دیـداري و شـنیداري      

امکان تبادل معـانی در عرصـه جهـانی    ، فراملی شده و نیز تکنولوژي ارتباطات اطالعاتی نیز در حال جهان شمولی است
بنابراین ارتباطات و رسانه ها یکـی از مهمتـرین   . وجود دارد و امکان تقریب بین فرهنگها در این زمینه گسترش می یابد

از طریق ارتباطات امکان تبادل معانی پدید آمده و جوامع مختلف بشـري  . وسایل و اسباب جهانی شدن فرهنگ هستند
زمینه انتشار جهانی معانی پدید آمده دربـاره  ، در عرصه جهانی پدید می آبد و با گسترش تکنولوژي و افزایش این امکان

ست معانی پدیـد آمـده   پس از ارتباطات بشر و زمینه جهانی شدن فرهنگ ا. انسان و جایگاه اجتماعی او فراهم می شود
البتـه ارتباطـات   . در جوامع گوناگون انسانی از طریق ارتباطات با یکدیگر مبادله شده و بعدي جهانی به خود می گیرنـد 

بلکه اگر به تعبیر مک لرهان در رسـانه را عـین پیـام و یـا بـه بیـان جانسـون        . صرفاً حالت ابزار و یا بستر و زمینه ندارد
. جهانی شدن ارتباطات خود به خود به معنی جهانی شدن فرهنگ است، بدانیم، دل اشکال نمادینتبا ارتباطات را شبکه

رسانه ها و اطالعات موجود در شبکه هاي الکترونیکـی خـود در بردارنـده معـانی اي هسـتند کـه همـراه بـا تکنولـوژي          
عین فرهنـگ هسـتند کـه همـراه بـا      اطالعات اخبار و هنرهاي مختلف خود اشکال نمادین و . پیشرفتۀ تعمیم می یابند

رسـانه در  . از ویژگی پیام رسانی بـر خوردارنـد  ) در میان سایر ویژگیها(ـ تمامی رسانه ها رسانه ها و رایانه هاي جهانی م
پیـام نیـز یـا    . یا اصالً براي پیـام رسـانی بـه وجـود آمـده اسـت      ) مارشال مک لوهان(تعریف یا خود پیام است  هر گونه

ا براي انتقال فرهنگ انتشار یافته است تمامی رسانه هاي همگانی بنا به ویژگی دارا بودن مخـاطبین  خودفرهنگ است ی
فرآینـد جهـانی شـدن فرهنـگ     . استعداد جهانی شدن دارنـد ) امکان تکنولوژیکی ( انبوه امکان گسترش شبکه ارتباطی 

وجود همین رسانه هاي همگانی یـا  ، نده استاما آنچه که تحقق آن را به چنین شتابی رسا، قرنهاست که آغاز شده است
مخاطب پیام گذار نیز می شـود  ، استفاده همگانی از بزرگراه هاي ارتباطی است ـ که بر خالف گذشته ، به عبارت امروزي

  . و مجراي ارتباطی ترکیبی بسیار پیچیده از انواع تکنولوژي هاي ارتباطی ـ کامپیو تري است
با شناختی کالسـیک از  . ها باز می گردد شدن فرهنگ ابتدا به ویژگی هاي در خور رسانه چون و چراي جهانی، بنابراین

مسـئله  )379ص، 1385، کیـا ، سـعیدي (. این ویژگیها و کارکرد آنها می توان فرآیند جهانی شدن فرهنگ را متصور شد
أمان مطرح می کنـد ؛ تغییـرات و   رسانه ها و ارتباطشان با جهانی شدن فرهنگ دو بعد تکنولوژي و اخالقی را به طور تو

رسـانه هـا را از امکانـات و    ، تحوالت بی سابقهاي که همزمان با سپري شدن دهه آخـر قـرن بیسـتم بـه وقـوع پیوسـته      
این فرصتها از نیاز جهانی به کسب اطالعات ناشی شـده اسـت بـا    . فرصتهاي بزرگ و مسائل بزرگتر برخوردار کرده است

خویش را براي بقا در مقام موجودي انسانی بر آورد می کند یا نگرانی خود را از اینکه چگونـه  شانس  این اطالعات انسان
سیاسـتهاي جهـانی در   . جهانی و چگونه زندگی اي براي ساکنان کره زمین در آینده وجود خواهد داشت ابراز مـی کنـد  
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حال ساختار هاي سیاسی ناشی از خود کـامگی  اما به هر . گیریهاي بیمناك کننده اي را در برابر جهانیان قرار داده است
و در گیري مـردم در مـدیریت    راه حل بدیل آنم یعنی اشتراك. دیگر وسیله قابل قبولی در نیل به اهداف سیاسی نیست

پس همچنانکه مردم جهان براي اتخاذ شیوه ارزشـمندي جهـت زیسـتن در    . سیاسی بدون داشتناطالعات ممکن نیست
، با وجود آنکه نقشی سنتی قلمداد می شـود ، نقش رسانه ها در اطالعات رسانی، تالش می کنند آینده اي قابل دسترس

استناد به نظریه مک لوهان و گفتن اینکه جهان تا حد مساحت یک دهکـده کوچـک   . از اهمیت ویژه اي برخوردار است
. مسائل همـه اسـت  ، مسائل عمدهدر این دهکده جهانی کلیشه اي . چیزي در حد یک کلیشه به نظر می آید، شده است

، عـالوه بـراین  . تالشـی بیهـوده اسـت   ، نگاه داشتن منزل از اثرات آن مسائلی که غیر قابل اجتناب اند و تالش براي پاك
چرا که همه به رادیـو و تلویزیـون و رسـانه    ، چنین اظهار شده که جهان به صورت یک دهکده الکترونیک در آمده است

کیفیـت ایـن   ، اما چیزي که دقیقاً مورد نظـر اسـت  . تا آخرین اطالعات منتشره دسترسی دارند هاي الکترونیک جدید تر
نظریه دهکده جهانی و دهکده الکترونیک را از چهار چوب کلیشـه اي آن  ، اطالعات است و طرح مسأله کیفیت اطالعات

و جهانی شدن فرهنگ بر چند مسئله مباحثه در اطراف رسانه ها . بدر آورده و جهانی شدن فرهنگ را به میان می کشد
اول مسأله آثار و پیامدهاي تکنولوژیهاي ارتباطی ؛ دوم شیئه هایی که طی آنها ایـن تکنولوژیهـا در   : اصلی متمرکز است

فرهنگ معاصر مسئول قلمداد می شوند سوم اینکه طرح ما از آینده فرهنگـی   "همگن سازي"جزء جز ء کردن و "مورد 
. اجتماعی و فرهنگی تأثیرات تکنولوژي به طور اعم همراه باشـد ، ها تا چه حد باید با تحلیل اقتصاديو تکنولوژي رسانه 

 می شوند که پنهـان و حتـی نـامرئی    "خانگی"تکنولوژي هاي ارتباطی ـ اطالعاتی آنقدر  . )65ص، 1385، کیا، سعیدي(
آنها مورد مطالعـه   "همگن سازي"اید در کنار اثرات این تکنولوژیها را ب "فردي کردن"اثرات ، اما در هر حال. می نمایند

  . قرار داد
زدودن تفاوتهاي زمانی ـ مکانی و اعالم عصر تازه  ، مارشال مک لوهان مدعی بود که تأثیر تلویزیون و تکنولوژي کامپیوتر

مـا کنـون در   . شده استزمان از حرکت باز ایستاده و مکان ناپدید ". . جهانی نامید "جامعه "اي است که باید آنرا عصر 
مارکو وتیز مدعی است که رسانه هاي الکترونیک حـس مـا را از واقعیـت محـل و     ". دهکده اي جهانی زندگی می کنیم

یکـی بـودن مکـان از    "و اهمیـت و   "مکانها بیش از پیش شبیه یکدیگر می شوند "به طوري که . مکان مختل می کنند
  در مکـانی قـرار   ، ا مردمی کـه هـر روز بـه تماشـاي تلویزیـون مـی نشـینند       میلیون ها و حتی میلیارده "میان می رود 

تعریـف و تبـین مـی شـود      "محو شونده"بلکه با تجربه اي ناپایدار و ، می گیرند که نه با دیوار و کوچه و خیابان و محله
بپـذیریم کـه رسـانه هـاي     به هر حال باید ایـن واقعیـت را   ، باشد "آینده گرا "حتی اگر نخواهیم نگرشمان تا بدین حد 

بـه   به گونه اي کـه محـل و ویژگـی مکـانی دیگـر لزومـاً      ، الکترونیک بدون تردید احساس ما از امکان را نسبی می کنند
نیز به همین نسبت قابـل مطالعـه    "تجربه"پیامدهاي فرهنگی این . عنوان مرکز صحنه درام زندگی نگریسته نمی شوند

ا این حس و درك تازه از زمان و مکان به چه صورت جلوه کرده و چه تأثیراتی را بـه  اینکه مساله هویت فرهنگی ب:است 
خود می تواند بحث هاي پر دامنه اي را بر انگیـزد دایـره مباحثـات مربـوط بـه رسـانه هـا و تکنولـوژي         ، دنبال می آورد

بـر هویـت   ) ون ماهواره اي و غیـره تلویزی(تأثیر اطالعات و تکنولوژي جدید  |ارتباطات طرح این پرسش قراردادي را که 
بـه جـاي   :براي اصالح این پرسش باید شرایط طرح آن را اساساً معکوس کرد . نادرست می داند، فرهنگی یا ملی چیست

ــ و بررسـی   » فرهنگ ها ي ملی « ـ مثل »از پیش داده شده « آغاز کردن پرسش با مجموعه اي از مفعولهاي به ظاهر 
: باید پرسش را با طرح مسئله خود هویت و پرسیدن اینکه ، بر آنها دارند ولوژي هاي ارتباطاتتحقیق تأثیرات ي که تکن

انـواع مختلـف ارتباطـات چـه     : آغـاز پرسـیدن اینکـه    ، انواع مختلف ارتباطات چه اهمیتی از لحاظ تشکیل هویت دارنـد 
ایمـان بایـد بـر اسـاس مباحثـات و      در واقـع تمرکـز توجـه تحلیـل ه    . آغـاز کـرد  ، اهمیتی از لحاظ تشکیل هویت دارند

خـود معلـول ایـن     "ملـت "، از این چشـم انـداز  . تکنولوژي ها و نهاد هایی باشد که تولید کننده فرهنگ اند، استدالالت
ملت از این طریق فرهنگش منکس یا بیـان نمـی شـود ایـن     "نه مبدا و نقطه پیدایی آنها . تکنولوژي هاي فرهنگی است

این نکته هـم در سـطح خـرد و هـم در      "ر میان عوامل دیگراست که ملت را به وجود می آورد ابزار و اسباب فرهنگی د
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سطح کالن با نقش تکنولوژیهاي ارتباطات در تشکیل هویت ملی و نیز تحلیل نقش این تکنولوژیها در ساخت هویتهـاي  
بـا  ، ي دو جریـان مـوازي  قرنهـاي متمـادي اطالعـات و ارتباطـات بـه منزلـه       . )66ص، همـان (. محلی مربوط می شـود 

بـین ارتباطـات و   ، تحوالت فناورانه نیمـه دوم قـرن بیسـتم   . در زندگی بشر ایفاي نقش می نمودند، کارکردهاي منحصر
انفجار اطالعـات و گـردش سـریع آن در    . اطالعات نوعی اتصال پدید آورد که منتهی به انقالب اطالعات و ارتباطات شد

رسانه هـا بدسـت    که از ترکیب انواع و اقسام) مولتی مدیا(چند رسانه اي ها . ثر گذاشتجزئی ترین ابعاد زندگی انسان ا
ماهواره هاي مخابراتی و فیبر هاي نوري پشتیبانان اصلی ایـن انقـالب   . دستاوردهاي عظیم این انقالب می باشند، آمدند

: انی و یک امیدواري شده اسـت  گسترش ارتباطات در دههاي پایانی قرن بیستم موجب یک نگر)75ص، همان(. هستند
نگرانی فرهنگهاي کوچک و ضعیف از اینکه در فرهنگ هاي مسلط جهانی ادغام و ضعیف تر شـوند و امیـدواري کسـانی    

جهت روشن تر شدن چشم انداز آن نگرانی و این امیدواري . که همیشه آرزوي یک فرهنگ جهانی و فراگیر را داشته اند
  :ت باید به چند نکته توجه داش

خرده فرهنگ ها و صورت بندیهاي اجتماعی و سیاسی در یک مجموعه کلی و مرتبط به هم معنـی پیـدا   ، فرهنگ ها. 1
تصور عموم فرهنگ ها بدون یک یا چند دولت و ملت دشوار است و همین امر باعث مـی شـود کـه تـا زمـان      . می کنند

البتـه اشـتراکات هـرروز    . فاً جهـانی مواجـه نباشـیم   ساخت سیاسی موجود و تفکیک دولت ـ ملتها ما با یک فرهنگ صر 
  . ولی نمی توان گفت که تافاوتها نیز در حال رشد نیستند، بیشتر و بیشتر می شوند

. وجود دارد که از سرمایه و تکنولوژي غربی مایه می گیـرد ) ولی نه تنها فرهنگ(حقیقتاً یک فرهنگ جهانی و فراگیر . 2
غرب این فرهنگ را گسترش و شیوع بیشتري می بخشـد جلـوه هـاي آن را در کشـورهاي     قدرت ارتباطاتی و رسانهاي 

فرهنگ هاي بومی و نیز قومی نیـز بـه شـدت در تـالش     ، پیرامونی و در حال توسعه هرروز مواجه هستیم ولی در مقابل
نگی غالب را گرفتـه و خـود   یا هنجارهاي فره، یا بخشی از آن را اشغال کنند:هستند تا جایی در این هندسه تازه بیابند 

آن دسـته از کاالهـاي   . را در ظرفهاي تازه عرضه کنند و یا بدون بازسازي صرفاً به دفـاع از حریمهـاي موجـود بپردازنـد    
فراگیـر   فرهنگی تولید شده در کشور هاي در حال رشد و فرهنگ هاي ملی ملی کـه در قـد قامـت کاالهـاي فرهنگـی     

  :هستند
  

  تلویزیون و تحوالت آن
، بـاال رفـتن کیفیـت تصـاویر    ، پخش مستقیم تصـاویر تلویزیـونی  ، بدیل تلویزیونهاي سیاه و سفید به تلویزیونهاي رنگیت

بویژه ویدئو دسترسی به امکانات تصویري شبکه هاي جهانی ماهواره اي و قابل حمـل و  ، ترکیب تلویزیون با وسایل دیگر
  . نمونهاي از این تحوالت است، کوچک تر شدن آن

نظـامی و  ، سیاسـی ، فرهنگـی ، الب ارتباطات را به عنوان یک عامل تعیـین کننـده وارد تمـامی معـامالت اقتصـادئی     انق
کوتـاه   "زمـان واقعـی  "را افزایش دادو زمـان ارتبـاط را تـا حـد      "اطالعات در دسترس"حجم ، اجتماعی جوامع گردانید

  . ساخت
  

  تحوالت تلفن
قابلیت اتصال به سیستم هاي :در زمینه ي تلفن عبارتند از ، ین تحوالت فنیدر عصر انقالب ارتباطات و اطالعات مهمتر

  . و جایگزین شدن فیبرهاي نوري به جاي کابل هاي سیمی) موبایل دیجیتالی(حذف کابل ، دیگر
از سهولت استفاده از رایانه و شبکه هاي رایانه اي موجب شده است که هر کسی به دور از پیچیدگی هاي پیشین بتواند 

  . خدمات رایانه اي استفاده کند
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  رایانه و تحوالت آن
این بوده اسـت کـه عناصـر مشـترك      آثار فرهنگی ـ مهمترین تحول حوزه ي فرهنگ تحت تأثیر فناوري نوین ارتباطی 

آمیزش و ارتباط فرهنـگ هـا بـا یکـدیگر     ، این آمیختگی در اثر تماس. فرهنگ هاي مختلف در حال آمیخته شدن است
از آنجا که فرهنـگ  . درك متقابل فرهنگ ها از یکدیگر بدون گرایش به حذف است، تحول مهم دیگر. شده استحاصل 

اما این کـارکرد  . نیاز به تعلق و ریشه داشتن را ارضاء می کند، و هویت فرهنگی نقش تعادل بخش و انسجام دهنده دارد
تـأثیرات  ، ه قیمت از دسـت دادن پویـایی حاصـل شـود    رواج فرهنگ چنانکه از طریق تکیه بر روش هاي سنتی باشد و ب

  . سیاسی و حتی تامین نیازهاي روانی خواهد داشت، منفی بر حوزه هاي اقتصادي
این افـراد بـه رابطـه    . ظهور زمینه اطالعا ت ـ سوئی ارتباطات و فرهنگ به تدریج منتقدان و طرفداران خود را پیدا کرد  

اي بشري اعترافکرده احساس می کنند که تقویت چنین ارتباطی از طریق تجزیه و فرهنگ و ارتباطات با کلیه فعالیت ه
از اینکـه مطالعـات متعـدد صـورت گرفتـه در بافتهـاي       ) 1982(منتقدي به نام هار . تحلیل چند فرهنگی ضروري است

  )379ص، 1385، کیا، سعیدي(. اظهار تأسف کرده است، از کشوري به کشور دیگر متفاوت است، فرهنگی
  

  جهانی شدن و ارتباطات فرهنگی 
تصورواندیشه فرهنگ درجهان پیشینه طوالنی دارددرامپراطوري هاي باستان مانندچین یا رم چنـین برنامـه وعالقـه اي    
وجود داشته است ادیان جهانی مانند مسیحیت واسالم به همه انسانها معطـوف بـوده وهمـواره دغدغـه جهـانگیر شـدن       

همـه  . سوسیالیست هایی مانند سن سیمون برشکل گیري جامعه وفرهنگی جهانی استوار بوده استآرمانهاي . داشته اند
این موارد به رغم تفاوتهایشان نمودهاي برجسته عالقه منـدي بـه فرهنـگ جهـانی تـالش بـراي پدیـدآوردن ورواج آن        

رانگیزگفتمانهـاي روشـنگري   هستند ولی بحثها ي کنونی درباره فرهنگ جهانی که یکی ازموضوعهاي عمـده ومناقشـه ب  
وانتقادي است بحثهاي متفاوت است آنهانه به آرمان وآرزوي شکل گیري فرهنگ جهانی بلکه بـه فراینـد هـاي همگـون     
ساز درعرصه فرهنگ مربوط می شوند به میان دیگر دربستر فرایندجهانی شدن است که درباره فرهنگ جهانی یاجهـانی  

گـل  (. د بحثهایی که عمدتا به جنبه ناگوار وتهدیدآمیزن فرایندي تأکیـد میکننـد  شدن فرهنگی اهمیتی متفاوت می یاب
تاحدودي نقش تعـین کنندرسـانه هـاي الکترونیـک رابـراي شـناخت       ، آثارمارشال مک لوهان. )99ص، 1386، محمدي

بااساسـی  اجتماعی اواخرقرن بیستم رابه تصویرمی کشندهمانگونه کـه ذکرشـدجهانی شـدن کـه درابتدا    -اوضاع فرهنگی
کامالاقتصادي پابه عرصه وجودگذاشت امروزه به عرصه اي سیاست وفرهنگ نیزبستري یافته باپشتوانه نظامی قـوي کـه   
رابطه دیالکتیکی وتنگاتنگ بااین عرصه هاداردسعی درفرافکنی تضادهاي نظام سرمایه داري غرب بااستفاده ازمهمتـرین  

بلیغات راروي رسانه هـاي ارتبـاطی تمـدن سـرمایه داري امـروزه سـعی       ابزارآن یعنی رسانه هاوعنصرکلیدي آن یعنی ت
ارتباطات به عنوان صنعت کلیدي این عرصه . دریکسان سازي فرهنگی درهمه ابعادمادي ومعنوي فرهنگ سایرملل دارد

نقش بسیارمؤثري درایفاي نقش تاریخی خود که همان فرافکنی فرهنگ غـرب وپراکنشـی اطالعـات ومعلومـات شـامل      
، رسـانه هـاي گروهـی   ، درایـن مفهـوم وسـایل ارتبـاط جمعـی     . وفرهنگ نیزمی شود صنعت، فناوري، افراد، عادله کاالم

. . . پسـت تصـویري و  ، شبکه هاي اطالع رسانی کانالهاي متعددومتنوع پخش برنامـه ، کامپیوترها، ماهواره ها، مطبوعات
ـ       وژیکی هرلحظـه برتوانـایی کمـی وکیفـی آن افـزوده      بخشی ازکلیت ارتباطات رنشان مـی دهدکـه باپیشـرفتهاي تکنول

به عقیده صاحب نظران تیلورنخستین تعریف جامع وعلمی راازفرهنـگ یاتمـدن درمعنـاي    . )1386، ساروخانی(می شود
آداب ورسوم وهرگونه قابلیتها وعاداتی که به ، قانون، اخالق، هنر، وسیع عبارت است ازکلیت درهم یافته اي شامل دانش

رسانه ها یکی از وسایل ارتباطی جمعـی هسـتند کـه در ایـن     . انسان به عنوان عنصري ازجامعه کسب شده استوسیله 
 رسانه هـاي همگـانی ماننـد   . تلویزیون و مطبوعات هستند، رادیو» وسایل ارتباطی جمعی » تحقیق منظور از رسانه ها

در حـال افـزایش اسـت امـروزه      آیند ارتباط همگانیتلویزیون و سینما و امثال آنها است و همچنین فر، رادیو، مطبوعات
ارگانهاي مهم اجتماعی که با دیگر نظام هاي موجـود در جامعـه    پژوهش هاي پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از
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 گونـاگون  از آنجا کـه نیازهـاي بشـر   . دارد و به نیازهاي گوناگون جامعه انسانی پاسخ می دهد روابط و مبادالت متقابلی
  و جنبـه هـاي مختلفـی بـه خـود       است و پیچید گیهاي جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشـکال 

  است جهانی که در همه جا وجـود دارد و بـه نیازهـایی پاسـخ      بنابراین نظام ارتباطی در معناي عام پدیده اي. می گیرد
 معه انسانی نمی تواند بدون نظام ارتباطی به حیات خود ادامهو در واقع جا. مشترك است می دهد که براي تمامی افراد

انـد و ایـن مطالعـات و     دهد در حال حاضر بیش از هر زمان دیگري تحت بررسی و مطالعه دقیق و مـنظم قـرار گرفتـه   
اثر و بنابراین کسانی که . مهم اجتماعی می باشد تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه هاي همگانی به عنوان نهاد

اثـر در  . تأثیرگذاري باالتري در این فرهنگ داشته باشند می توانند در شکل دهـی فرهنـگ عمـومی موفـق تـر باشـند      
مطبوعات به عنـوان   >فرهنگ عمومی با استفاده از ابزارهایی است که آن ابزارها امکان این تأثیرگذاري را معین می کند

نحوه بیـان و شـکل    >و چون نفوذ حضور. ار دیگر در این راستا مطرح استیکی از ابزارها و صدا و سیما به عنوان یک ابز
انتقال پیام در رسانه صدا و سیما به طرز ویژه اي است که مخاطب را می تواند با انواع و اقسام شگردها و روش هایی که 

رنفوذترین و مـوثرترین  در آن هست به خود جلب کند این رسانه می تواند در نحوه تغییر دگرگونی در فرهنگ عمومی پ
ما االن در شرایطی واقع شده ایم که فرهنگ عمومی بدون در نظر گـرفتن مرزهـاي جغرافیـایی و عقیـدتی     . عامل باشد

دستخوش تغییر و دگرگونی است یعنی عرصه فرهنگ عمومی امروز یک عرصه کامالً رقابتی است و کسانی مـی تواننـد   
بتوانند از قانون مندي هاي عرصه رقابـت اسـتفاده کننـد و آن قـانون منـدي       در عرصه هاي رقابت حضور پیدا کنند که

این عرصه در تمام امـور سیاسـی اقصـادي و    . هاي را خوب بشناسند و منطبق با عملکرد آن قانونمندي ها حرکت کنند
ه از طرفـی پیـام   در شناخت این عرصه آنچه اثر را بیشتر می کند این است ک. حتی در امور روزمره و جاري صادق است

نگرش و ارزشی به گونه اي به عنوان فرهنگ و آن هم فرهنگ عمومی به مخاطبین ارایه شود کـه منطبـق بـا نیازهـاي     
از طرفی وقتی مـی تـوانیم موفـق    . یعنی جامعه نسبت به آن پیام فرهنگ و ارزش احساس نیاز بکند. عموم جامعه باشد

بـراي ایـن کـه    . ه مطمئن و به نحوي که در مخاطب اثر بگذارد منتقـل بکنـیم  باشیم که بتوانیم آن پیام ارزش را به نحو
همه این امور به نحو احسن شکل بگیرد می بایست در عرصه ملی و در عرصـه رقـابتی فرهنـگ عمـومی داراي اهـداف      

در . ل شـود معین و مشخص بوده و منطبق با آن اهداف که اهداف کالن نظام است پیام را انتخاب و به نحو احسن منتقـ 
رسانه منطبق با این امر یعنی با توجه به وابستگی رسانه با کلیت نظام و به عنوان ابزاري در جهت محقق کـردن اهـداف   

رویارویی میان ما و دیگران ماندگارترین موضـوع در نظـم   : مزروعی در این زمینه می نویسد. نظام تعیین هدف می شود
دوسـتان در مقابـل   ، خودي ها در مقابل خـارجی هـا  ، اشکال گوناگونی داشته باشداین دوگانگی می تواند . جهانی است

شمال در برابر جنوب و کشورهاي توسعه یافته در مقابل کشورهاي در حال توسعه مانند ، شرق در مقابل غرب، دشمنان
ح مـا و دیگـران   این دگانگی ها در چهرة نظم جهانی یک قانون آهنین دوئیت است که مفهـوم بنـدي شـده اصـطال    . آن

به نظر او تقسیم بندي میان ما و دیگران بیش از هـر چیـز ریشـه در فرهنـگ دارد و ایـن فرهنـگ نیـز از ادیـان         . است
  :توحیدي برخاسته است از تعامل رسانه و محیط چهار حالت ممکن پذیر می آید

  رسانه فرهنگ جهانی را در سطح جهانی می گستراند؛ -1
 در منطقه می گستراند؛رسانه فرهنگ منطقه اي را  -2
 رسانه فرهنگ منطقه اي را در جهان می گستراند؛ -3
مشترك میان آحاد یک (را در سطح جهان و فرهنگ منطقه اي ) مشترك میان همه انسانها (رسانه فرهنگ جهان -4

 را در همان منطقه گستراند و به شناسایی و گفتگوي فرهنگها یاري می رساند؛) منطقه
 "جنـگ تمـدن هـا    "ین نبرد فرهنگهاست که پروفسور سامویل هانتینگتون آن را تحـت عنـوان   نتیجه قهري باور نخست

)clash amony civilization (  تئوریزه کرده است و نمره تئوري دوم اعتقاد به گفتگوي فرهنگها و تمدن هاست کـه
قاد به ارزشـها و هنجارهـاي   این تئوري ضمن اعت. پس از طرح آن توسط آقاي خاتمی مورد استقبال کشورها قرار گرفت

در پی ساختهاي جهانی مبتنی بر گفتگو و نه تخاصم و نیز حفـظ هویتهـاي ملـی و فرهنگهـاي موجـود در      ، بین المللی
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، جهان بدون پذیرش هر گونه امپریالیسم فرهنگی است و رسانه به عنوان مجراي توزیع ارزشها و هنجارها در این حالـت 
رار گرفته و از تبدیل شدن آن به ابزار سلطه و نیزوسیله اي که براي فرهنگهاي بشـري  در خدمت تمامی جامعه بشري ق

پدیده جهانی شدن که بر حسـب نظریـات مختلـف بـا تعـابیر متفـاوت       . جلوگیري به عمل آمده است، مرگ می آفریند
اقتصـاد و فرهنـگ    ،جهان گرایی و جهان گستري نیز از آن یاد می شود و عرصه هاي گونـاگون سیاسـت  ، جهانی سازي

فرآیند جدیدي است که ریشه هاي اولیه را بایـد در رشـد سـرمایه داري جدیـد دانسـت و      ، جهان کنونی را ئدر نوردیده
باز می گردد و طبعـاً امـروز مفهـومی     16قطعاً نیروي محرکه آن هم سرمایه داري جدید است و سابقه آن به اواخر قرن 

بطوري کـه بعضـی از صـاحب    ، ر از مفهوم بازارهاي مشترك را به خود گرفته استوسیع تر از عرصه اقتصاد و گسترده ت
ــان        ــاهی در جه ــزون آگ ــزایش روز اف ــا و اف ــدن دنی ــر ش ــک ت ــردگی و کوچ ــان فش ــد را هم ــن فراین ــه ای ــران ب   نظ

  )Robertson,1992,p. A(می شمارند 
  

  :جهانی شدن فرهنگ و هویت در عصر ارتباطات
به تبع آن بحران هویت و رسـانه هـا بـه عنـوان     ، شاید بحث برانگیزترین جنبه جهانی شدن یعنی جهانی شدن فرهنگ 

  . ابزار تسهیل کننده و یا محدود کننده این فرایند ضروري می نماید
را  برخـی ایـن پدیـده   . رواج نظریه جهانی شدن فرهنگ بر بروز واکنش هایی متفاوت و حتی تناقض منجـر شـده اسـت   

نویدي در مسیر ایجاد جهانی دموکراتیک و متحد می دانند که با اتکا به یک فرهنگ جهانی شـکل گرفتـه و بـه ظهـور     
امـا  . نتیجـه ارتباطـات جدیداسـت   ، اندیشـمند کانـادایی  ) 1989(که بر مبناي اصل مارشال مک لوهان . جهانی انجامید

یاسی جهانی که ترویج گـر پایبنـدي و همبسـتگی جهـانی     برخی دیگر بر این باورند که جهان گستري به یک هویت س
و در عـین حـال جهـانی شـدن فرهنـگ را نتیجـه از دسـت رفـتن و         ) 147ص، 1380، رجـائی (نبانجامیده است . است

فوکویاما این ایده را که جهانی شدن منتهی به همگونی فرهنگی می شـود بـه چـالش مـی     . گمگشتگی هویت می دانند
ایـن ارزش هـاي   . وامع علیرغم فشارهاي اقتصادي خصوصیات فـردي خـود را حفـظ مـی کننـد     او معتقد است ج، کشد

ع مـ این به معنی عدم تـأثیر جوا . فرهنگی هستند که سامان اقتصادي یک کشور را در بسیاري از جهات شکل می دهند
و سیاسـی همگرایـی   درست است که فرایند جهانی شدن میان ایدئولوژي هاي اقتصـادي  ، از فرایند جهانی شدن نیست

اما در عین حال عناصر عمیق تري در فرهنگ کشورها وجود دارد که همگرایی به راحتی در آنها بـه وجـود   ، ایجاد کرده
نقـش  ، از دیدگاه معتقدین جهانی شدن فرهنگ باعث ایجاد فرهنگ سلطه می شود آنها معتقدند جهانی شدن. نمی آید

د و نوعی فرهنگ جهانی که معموالً فرهنگ سلطه و مصرف گرایی است را فرهنگ هاي بومی ومحلی را کم رنگ می کن
این گروه معتقدند غربی کردن نمی تواند آخـرین و بهتـرین   . بر اساس قدرت رسانه هاي ارتباطی جهانی شکل می دهد

ي بسـیاري  پاسخ به جهانی شدن باشد زیرا غرب خود از مشکالت عدیده اجتماعی و فرهنگی رنج می برد و با چالش هـا 
  . )1380کاظمی (در این زمینه روبروست 
واقعیت این است که حتی تالش براي تطـایق فرهنگـی و تفسـیرهاي گونـاگون از پدیـده هـاي       ، همچنین آنها معتقدند

شـکاف وحشـتناك بـین فرهنـگ هاسـت تـا نشـان دهنـدة         . فرهنگی غربی دئر مناطق متعدد جهان بیشتر نشان دهند
بلکه فقـط مـی تـوان بـه عمـق      ، قع هیچگاه نمی توان از این طریق فرهنگی جهانی بوجود آورددر وا. همگرایی فرهنگی

بی شک جهانی شدن بر برخی از ارزشها و دیدگاه ها تـأثیر  . )51ص، 1379، هینز کویی(شکاف میان فرهنگ ها پی برد 
ارت دقیق تر مفاهیم خوب و بـد  به عب، گذاشته است که در اصول و ریشه مذاهب و فرهنگ هاي عمده جهان قرار دارند

مفـاهیم هـدف زنـدگی همـه و همـه بـا       ، ویژگی هاي روابط شخصی و بین گروهی، نقش فرد و جامعه، و درست و غلط
قدرت تخریب گر سرمایه جهانی مصرف گرایی بین المللی و نیز بازار جهانی و رسانه هاي جهانی در حال نـابودي اسـت   

  . رخی از سنت هاي بسیار ارزشمند نیز با روند جهانی شدن در حال از بین رفتن استحتی برخی از زبانهاي بومیان و ب
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  زمینه هاي تئوریک جهانی شدن
جهانی شدن در مرحلۀ نخست به علم اقتصاد و حوزه هاي مختلف اقتصاد بـین الملـل راه یافـت و سـپس در مطالعـات      

سن سیمون فرآیند صنعتی شدن را گسترش دهنده فرهنگ . جامعه شناختی سیاسی و بین المللی جاي خود را باز کرد
آگوست کنت بر این باور بود که علوم اجتمـاعی کـار ویـژة مهمـی در همگـون      . اروپایی به دیگر نقاط جهان می دانست

  . سازي نوع بشر انجام می دهد
عهدات جمعـی و عناصـر و   ت، با افزایش و گسترش فرآیند انفکاك ساختاري در جوامع) Durkeim(از دیدگاه دورکهایم 

، هویت بخشی خاص و محدودي مانند ملیت و قومیت جایگاه و اهمیت خود را از دست می دهنـد و مرزهـاي فرهنگـی   
، از دیدگاه کارکردگرایان آمریکایی بـه ویـژه پارسـونز در جریـان نوسـازي     . سیاسی به نحو فزاینده اي تضعیف می شوند

ر می شوند و بسوي وضع اجتماعی همسانی پیش می روند که این همگرایـی  جوامع حول یک محور به یکدیگر نزدیک ت
والراشتاین به عنوان برجسته ترین نظریه پـرداز  . و همسویی بی واسطه انتخابهاي عقالنی اعضاي جوامع ممکن می شوند

اد جهـان  عامل وحدت بخش نظام اجتماعی جهانی را اقتصاد می دانـد و جهـانی شـدن اقتصـ    ، مارکسیست نظام جهانی
بحـث از فرتجـدد و   ، دیویـد هـاروي  . مدرن را اقتضاي درون سرمایه داري و نیاز آن نظام به رشد پایدار قلمداد می کنـد 

از دیدگاه او جهانی شدن به معناي تجربی متفـاوتی از  . جهانی شدن را بر دو مفهوم محوري فضا و زمان استوار می سازد
بنابراین برداشـت هـاي متفـاوتی از حهـانی شـدن و مفهـوم آن       . فضا می باشد زمان و فضا و به قول او فشردگی زمان و

جهـانی شـدن را در جهـانی شـدن     ، برخـی اندیشـمندان  ، وجود دارد و همانطوریکه نظراتی چند در باال در این باره آمد
و عـده اي  اقتصاد می دانند و برخی دیگر آنرا در فراگیر شـدن عناصـر مدرنیتـه در سـطح جهـانی جسـتجو مـی کننـد         

فشردگی زمان و فضا را عاملی در جهانی شدن قلمداد می کنند چرا که در اثر پیشـرفت بدسـت آمـده پـس از انقـالب      
به این ترتیب مفهوم . سرعت پیشرفت ها و ارتباطات جهانی افزایش یافته و مفهوم زمان فشرده تر گردیده است، صنعتی

جهـانی شـدن را مـی تـوان بـه      . ارتباطات جهانی جستجو کرد، درنیتهم، جهانی شدن را باید در عواملی همچون اقتصاد
مدرنیته و نیز افزایش ارتباطات در سطح جهان به گونه اي که مرزهـاي ملـی   ، معناي فراگیر شدن اقتصاد سرمایه داري

ا و برداشت ها می توان نقطه مشترك تمامی این دیدگاه ه. کشورها قادر به جلوگیري از این ارتباطات نباشند تعبیر کرد
مختلف از جهانی شدن را در کاهش تأثیر مرزهاي کشورها و رو به اضمحالل رفتن آن خالصه کـرد بـه گونـه اي کـه از     

  اعمال اراده حاکمیـت مطلـق بـر سـرزمین هـاي تحـت حاکمیـت خـود را از دسـت           این پس حکومت هاي ملی توانایی
است و  1990در هر حال جهانی سازي پدیده عجیب و غریب دهه ، می دهند و شرکایی چند در این باره پیدا می کنند

  . این پدیده در ایاالت متحده آمریکا ساخته و پرداخته شده است
شـایعترین اسـت و در واژه نامـه هـاي     ، یا شاید در فرهنگ همۀ کشورهاي صنعتی، دیدگاه انتقالی ارتباط در فرهنگ ها

منتقل کـرئن یـا اطـالع رسـانی     ، فرستادن، این واژه با عباراتی نظیر ابالغ کردن. در رأس معانی این واژه قرار دارد، امروز
جابجایی کاال یا انسان ها و جابجایی  19در قرن . تعریف شده و از استعارة جغرافیا یا حمل و نقل سرچشمه گرفته است

تباط اطالق می شده اما امروزه چنـین  واژة عامیانه ار، فرآیندهاي مشابه اي به شمار می آمدند و به هر دو آنها، اطالعات
، این دیـدگاه در مـورد ارتبـاط   . به منظور نظارت است، ارسال عالمات و پیامها به فواصل دور "ارتباط "اصل نظر . نیست

  رویاي افزودن سـرعت و تـأثیر پیامهـا در هنگامیکـه فواصـل را طـی       : یکی از کهنترین رویاهاي بشر سرچشمه می گیرد
، تـا وقتیکـه تلگـراف اختـراع شـد     ، ان زمانیکه مصر سفلی و علیا به موجب اولین سلسله یکپارچه شدنداز هم. می کنند

  )50-49ص، 1379، سلیمی( . حمل و نقل و ارتباط جزء جدایی ناگذیر یکدیگر بودند
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  نتیجه گیري
هـاي بـومی و محلـی     جهانی شدن نه تنها سبب بحران در هویت فرهنگی و از بین رفتن فرهنـگ ، درآخرمی توان گفت

نخواهد شد بلکه سبب غنا و اعتالي و در عین حال پاالیش و تثبیت فرهنگ هاي ملی و محلی می شودو امکـان بیشـتر   
  . جهت تعامل و ایجاد تعادل در باور هاي فرهنگی بومی و منطقه اي فراهم خواهد کرد

نحوهی خوردن و پوشیدن معین که از گذشته به ما زبان ها و ، هویت فرهنگی تنها انباشت ساده ي اندیشه ها و رسم ها
بلکه اتخابی که فرهنگ می کند تـا بدانـد بـا ایـن عوامـل در       ارث رسیده باشد نیست بلکه انتخابی که فرهنگ می کند

جهانی شدن رسانه ها باعـث افـزایش فرصـت هـایی بـراي مشـارکت در       . برههاي خاص از تاریخ چه برخوردي باید کرد
افزون برآنها معتقدند که رسانه هاي جهـانی باعـث   . زه ي ارتباطات بدون مرز و تجارت جهانی می شونداطالعات در حو

و گسترش شهروندان جهانی در مقابل خواست دولتمردان محلی از طریـق اجـازه    تشویق و بسطایده لیبرال دموکراتیک
فرانسـس  « و براساس مشاهدات خود قضاوت کنند تمام آنچه را که در جهان اتفاق می افتد ببینند  یافتن مردم به اینکه

آنها براي کشف دیـدگاه هـاي   : مطلب را اینگونه تشریح می کند » مرگ فاصله ها«تحت عنوان ) 1377(» کارین کراس
حوادث گوناگون را در دسترس افراد قرار می دهند تا صـرفاً تحـت تـأثیر    ، کانال تلویزیون مختلف در اینتر نت یا هزاران

چـاپ اول  / گـري  . جیمز دبیلیو( سیاسی سیاستمدارانی که در جستجوي منافع فردي خود هستند قرار نگیرند تبلیغات
  )50-49ص، 1376
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  :منابعفهرست 

 انتشـارات  : مترجم، علی اصغرکیا، تهران . 21رسانه هاي متعامل، فناوري هاي ارتباطات براي قرن. اچ. ایهري، وداد
  ). 1370اداره کل تحقیقات و توسعه رادیو 

  ،دکتر رحمان سـعیدي، دکتـر علـی اصـغر     (نقش جهانی شدن و رسانه ها در هویت فرهنگی ، 1386گل محمدي
  )1385کیان، چاپ اول 

 کلک، 4ز پهلوان، جهانی شدن به چه معناست جنبش فرهنگ در تحوالت ملی و جهانی چنگی ،  
       1377سـروش،  : مسعود اوحدي، رسانه ها و جهانی شدن فرهنگ، کتـاب سـروش، رسـانه هـا و فرهنـگ، تهـران ،

  )55صفحه
  ور خارجه تألیف حسین سلیمی، تهران، وزارت ام. 1379جهانی شدن و حقوق بشر، چاپ اول،  –فرهنگ گرایی  
  تهران  1376چاپ اول / مریم داداشی : مترجم / گري . جیمز دبیلیو/ ارتباطات و فرهنک  
  ،1380حقدار ،  
  ،1386ساروخانی  
  ، ،1380آذرنگ .(  

  
 john B. thompson ,ideoloy and modern culture, combridge, poity press, 1992,) 
 Roland robertson, op. cit,pp. 49-61-Globalization, social theory and Global culture, 
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