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 چکیده
 فردي حتی و ملی جهانی، مسائل بر یکم و بیست قرن آغازین هايسال و بیستم قرن پایانی هايدهه از که است ايپدیده شدنجهانی

 قرار تغییر معرض در گوناگون سطوح در را بشري جامعه کالن و خرد عناصر همه تقریباً پدیده این يوقفهبی روند. است افکنده سایه
 شدن، جهانی تعاریف آن، زمانی بستر شدن،جهانی مفهوم واکاوي به ابتدا در که است آن بر مذکور يمقاله مبنا این بر. است داده

 قرار علمی و نظري مداقه مورد ايرسانه و فرهنگی امپریالیسم مفاهیم ادامه در. بپردازد پدیده این با مرتبط رویکردهاي و مکاتب
 این بر. پردازد می ايرسانه - فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی میان پیوند دیگر عبارتبه و نسبت به نویسنده آن از پس و گیرند می

 گرفته نظر در دیگریک با جهت هم و راستاهم المللیبین مفاهیمی يمثابه به) ايرسانه – فرهنگی( امپریالیسم و شدنجهانی اساس
 زندگی سبگ هاياولویت و باورها ها،ارزش صدور و گسترش آن هدف و دارندمی بر گام مشترك مسیر یک در که شوند می

 جهت در که هستند سکه یک روي دو مفاهیم این. باشدمی کشورها سایر عمومی افکار تسخیر جهت جهان در مسلط کشورهاي
 و محلی و بومی هايفرهنگ تضعیف هاآن هدف و کنندمی حرکت هافرهنگ دیگر سازيیکسان و سازيیکپارچه سازي، همگون
 نظام در 21 قرن در المللیبین متعدد مشکالت به پاسخ در نویسنده نیز نوشتار این انتهاي در. است جهانی فرهنگ در هاآن استحاله
 بازسازي نیازمند شدنجهانی فرایند ارتباطی، و اطالعاتی نوین عصر در امروزه که کندمی عنوان را موضوع این پیشنهاد عنوانبه جهانی

 هاي فرهنگ از یک هر که ايگونه به باشد؛می ايمنطقه و ايمحله اجتماعات و فرهنگی تکثرهاي و تنوع اساس بر مجدد آرایش و
 بپردازند خود فرهنگ جایگاه و نقش ایفاي به جهانی و المللیبین صحنه و عرصه در بتوانند بازیگر یا و کنشگر یک يمثابه به مذکور

  .باشند داشته را هافرهنگ دیگر به خود فرهنگی و فکري يسرمایه مداوم انتقال و ارائه توانایی همچنین و
  
  

  کلیدي واژگان
  .فرهنگی سازيیکسان اي،رسانه امپریالیسم فرهنگی، امپریالیسم امپریالیسم، شدن،جهانی

    

 94تیر  :نهایی پذیرش تاریخ         94 فروردین :مقاله دریافت تاریخ
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  مقدمه
 و بیستم قرن پایانی هايدهه در که است ايپدیده شدنجهانی
 ملی، اي،منطقه مسائل بر یکم و بیست قرن آغازین سنوات
 هر از بیش و) 396: 1382 قیصري،( انداخته سایه جهانی
 هاي حوزه پژوهشگران و ریزانبرنامه توجه دیگري پدیدار

 ویژه به اجتماعی علوم حوزه اندیشمندان ویژهبه مختلف
 روند. است کرده جلب خود به را ارتباطات و فرهنگ

 جامعه کالن و خرد عناصر همه تقریباً پدیده این ي وقفه بی
. است داده قرار تغییر معرض در گوناگون سطوح در را بشري

 محصول آن، جدید مفهوم با شدنجهانی که داشت توجه باید
 عینیت گذشته سال 30 تا 20 طی که است ملّی فرا تعامالت

 وجود این با اما )Waters, 1995: 36(. است کرده پیدا
 و ابعاد پدیده، این ماهیت مورد در متعدد تعاریف رغمعلی

 نگرفته صورت پژوهشگران بین اجماعی هنوز آن گستردگی
 از خویش ذهنی هايدغدغه به توجه با آنان از یک هر و

 تعریفی اساس آن بر و نگریسته شدنجهانی به خاص منظري
 آن زمینه این در اهمیت حائز نکته اما. اندداده ارائه آن از

 توافقی مورد و مشخص تعریف و مفهوم اگرچه که است
 ها نظریه مجموعه از ولی ندارد، وجود شدنجهانی به نسبت

 وجود واقعیت یک عنوان به شدنجهانی که شود می فهمیده
   (Bartelson, 2000: 181).دارد

 از پس تا بود خواهد آن مقاله این اصلی موضوع رو این از
 -فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی پدیده دو پیرامون واکاوي

 پرداخته مفهوم دو این میان پیوند و رابطه بررسی به اي رسانه
 زمانی، بستر به شدنجهانی مفهوم پیرامون نگارنده. شود

. پردازد می آن رویکردهاي و مکاتب و شدنجهانی چیستی
 بخشی که است وجهی دو ايپدیده شدن،جهانی راستا این در
 و ارتباطی هايفنّاوري گسترش طبیعی روند نتیجۀ آن از

 و اي پروژه آن، دیگر بخش و داريسرمایه نظام شدنجهانی
 جهانی هايسیاست حوزة در بیشتر که است شده ریزيبرنامه

 شکل جهانی بزرگ هايقدرت سیاسی اهداف با پیوند در و
 مفهوم این غالب وجه نوشتار این نظر به اما است گرفته

 و ظهور المللی بین يعرصه در که است آن ايپروژه ي جنبه
 و سازي یکسان باعث جنبه همین و دارد واقعی و عینی بروز

 مفاهیم بعد قسمت در. است شده جهان در فرهنگی همگونی
 قرار نظري تامل و بحث مورد ايرسانه – فرهنگی امپریالیسم

 به و نسبت تا شده تالش نیز پایانی قسمت در. است گرفته
 و مشخص امپریالیسم و شدنجهانی میان پیوند دیگر عبارت

 در که شود داده پاسخ سوال این به همچنین و. گردد معین
 از روشنی چندان نه اندازچشم که جهانی نظام فعلی شرایط

 دارد خود روي پیش را 21 قرن در جهانی متعدد مشکالت
 نظر تجدید به نیاز المللیبین عرصه در آیا کرد؟ توان می چه
 فضاهاي و ها عرصه به ورود و شدنجهانی هايدیدگاه در

 جهانی تغییرات و تحوالت با همسو پردازي نظریه جدید
 و تنوع به نویسنده زمینه این در که شود؟نمی احساس

  .پردازد می اي منطقه و محلی اجتماعات و فرهنگی تکثرهاي
  
  )Globalization( شدنجهانی مفهوم -1
  زمانی بستر - 1-1

 جهانی لفظ است کرده بیان )1995( واترز که طور همان
(Global) با محققان استفاده مورد تاکنون پیش سال 400 از 

 اگرچه(Waters, 1995)  .است بوده متفاوت هاي دیدگاه
 مورد 1960 حدود از  (Globalization)شدن جهانی لفظ

 1961 سال در وبستر لغات فرهنگ و است گرفته قرار استفاده

 اما کرد، تعریف را شدنجهانی لفظ که بود اي نامه لغت اولین
 بحث یک عنوانبه 1990 دهه نیمه از شدن جهانی مفهوم
 .گرفت قرار محققان مطالعه و توجه مورد جدي علمی

)Robertson, 1992: 8( اسکات که راستاست همین در 
 هاي اندیشه براي اي شکننده عامل را شدنجهانی) 2003(

  . داند می یکم و بیست قرن آغاز در آکادمیک
 فرهنگ و مکان و زمان روابط تغییر کندي و کوهن تعبیر به

 مستلزم که است شده جدیدي» اجتماعی زمینه« ظهور منشأ
 Cohen, 2000: 5(. است جدید جهانی شناسی جامعه

&(Kennedy  گذشته، بسته و محلی نسبتاً جامعه واقع در 
 جهانی ـ محلّی یا و جهانی محلّی، فرا جامعه یک به تبدیل

 و ها فرهنگ با سریعتر تاریخ، گذشته همه از که است شده
  )Schuerkens, 2003: 21( .کند می رقرارب رابطه دور جوامع

 تحول سیر در عطف نقطه یا موج چهار به گرو مک و هلد
 و نهادي تاریخی، نظري،: کنند می اشاره شدنجهانی مفهوم
 آلبرو، گیدنز، مانند اندیشمندانی اول، موج در. شکنانه  شالوده

 در. اند پرداخته پردازي نظریه  به.. و روزنا اوهماي، هاروي،
 گرو، مک و هلد مثل افرادي تاریخی موج یعنی دوم موج
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 مسئله این به بالدوین و کاستلز فرانک، تامپسون، و هرست
 داده نسبت  شدنجهانی به که تحوالتی که اند پرداخته

 نهادي یا سوم موج در. نوظهورند و جدید حد چه تا شوند می
 و ها همگرایی ارزیابی به پوگ و واتسون هی، چون افرادي

 موج در و اند پرداخته شدنجهانی از ناشی هاي واگرایی
 پساساختارگرا هاي اندیشه بازتاب که شکنانه  شالوده یا چهارم

 شدن جهانی مثابه به کنونی تحوالت و است انگارانه سازه و
 نظر در نامد می» ها شدنجهانی برخورد« هافمن چه آن یا رقیب
 برخی) Held and MeGrew, 2007:5-6( .شود می گرفته

 استقبال مفهومی تکثر  این از )2001( کازالرك مانند محققان
 براي .دانند می شدن جهانی مفهوم الزمه را آن و کنند می

 مفهوم در نهفته اروپامحوري از انتقاد با  محقق این نمونه
 رخدادهاي و ها تفاوت به توجه ضرورت از شدن، جهانی
 ي ارائه براي را راه که گوید می سخن جهانی عرصه در متکثر
 شمول جهان از اجتناب و شدنجهانی از انتقادي ي نظریه

  جهانی امر باب در پردازي نظریه در )universalism( انگاري
 موج سه به نیز بروف یان )Kozlarek, 2001( .کند می هموار

 کاهش با اول موج در :کند می اشاره شدنجهانی نظریات
 اثر بر آن هاي محدودیت افزایش و دولت قدرت

 این دوم، موج در. هستیم  مواجه جهانی اقتصاد هاي همگرایی
 لحاظ به جهانی اقتصادي تحوالت که دارد وجود تلقی

 ها دولت و نیستند سابقه بی و جدید تحوالتی  کیفی و ماهوي
 بر ملّی فرا اقتصادي هاي جریان با رویارویی براي همیشه

 کشیده عقب که این نه اند افزوده خود اقتصادي نفوذ يدامنه
 بروف شخصی دیدگاه به  که نظریات سوم، موج. باشند

 اي پدیده و ساختی بر روایتی شدنجهانی است تر نزدیک
 است آفرین  گسست و ناهمگون پیچیده، تصادفی، گفتمانی،

 و ها کنش از منفک و برکنار اي پدیده را آن توان نمی و
 برداشت این براساس. دانست انسانی هاي برداشت

 جهان در که است روایتی  شدنجهانی پساساختارگرایانه
 پذیر امکان را انسان زندگی تا شود می مصرف و تولید معاصر

 مفهومی شدنجهانی دیگر، عبارتبه. کند معنادار و
 و ها جریان فرآیندها، کردن پذیرفهم  براي هژمونیک

 بر برخی که است ناهمگونی و متفاوت متمایز، هاي گرایش
 وجود، این با )Bruff, 2005:263-70( مسلطند دیگر برخی

 که برآنند شدن جهانی منتقدان به جواب در گرو مک و هلد

 کار تقسیم جهانی، بازار گسترش جهان، در ارتباطی انقالب
 حرکت و دموکراتیک هاي ارزش  گسترش المللی،بین نوین
 از بعد حتی را شدن جهانی که هستند بنیادینی نیروهاي افراد

 )Held and MeGrew, 2007:4( .برند می پیش سپتامبر 11
 در که بود) منفی و مثبت نگاه( انگاري دوگانه همین بسا  چه

 آن بر را) James mitelman( میتلمن جیمز یکم و بیست قرن
 کند تصریح ،)2000( شدنجهانی سندرم کتاب در تا داشت

 تنها  نه را آن بایستمی پدیده این  دقیق معناي درك براي که
 بلکه داد، قرار توجه مورد گیران بهره و اثباتی دیدگاه از

 این از که کسانی دیدگاه از را شدنجهانی تا  است تر مهم
  )Mittelman, 2000( .کرد توصیف اند دیده آسیب فرآیند

  
  شدنجهانی چیستی - 1-2

 شدن جهانی به بیشتر فارسی زبان در Globalization مفهوم
 ي ترجمه گستري جهان يواژه شاید. است شده ترجمه

 اخیرا که Globalization يواژه. باشد آن براي تري دقیق
 انسانی علوم مفاهیم ترین رایج و پرکاربردترین از یکی به

 ساخته Globalize جعلی مصدر از مصدر اسم شده، تبدیل
 قائل معنا سه صفت این براي زبان هايفرهنگ در. است شده
  :اند شده

  کره یا توپ مثل گرد. 1
 سراسر در اصوال و زمین يکره در شامل یا مربوط مقوالت. 2

  جهان
  شمول جهان یا کلی. 3

 و شده ساخته سوم معناي به توجه با Globalization واژه
 دلیل همین به و متعدي هم و است الزم هم آن فعل ظاهراً

 یکپارچه« یا» کردن شمولجهان« سویک از را آن توان می
 یکپارچه« یا» شدن شمولجهان« دیگر سوي از و» کردن
 و نوشتارها حاضر حال در که معنایی. کرد ترجمه» شدن

 همه تحول بر شود،می مراد آن از انسانی علوم گفتارهاي
 خاکی يکره جغرافیایی بعد تنها نه که دارد داللت اي جانبه

 زندگی ابعاد ي همه بر آن، بر افزون بلکه گیرد،می بر در را
 اي پدیده با ما دیگر عبارت به. گذاردمی تاثیر انسان دنیایی

 است شده گسترده واقعاً جهان سراسر در که هستیم رو روبه
 .است ها واژه دیگر از بهتر گستري جهان واژه نظربه پس

 واضح، تعریف هنوز وجود این با اما) 22-21: 1380 رجایی،(
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 پدیده این زوایاي و جوانب تمامی بتواند که گویایی و شفاف
 نظریه و متفکرین اجماع مورد دیگر سوي از و کند بازگو را

  . ندارد وجود شود، واقع حوزه این پردازان
 مفهوم این بررسی به مختلف هايدیدگاه از پژوهشگران

 را آن از متفاوتی اندازهاي چشم و وجوه کدام هر و پرداخته
 بعضی مثال براي اندپرداخته بدان و اندیافته اهمیت داراي

 شدن جهانی تحلیل به فلسفی نگاه با )1998( جیمسون چون هم
 را جهانی گفتمان و ادبیات) 1998( چونگ نک. اند پرداخته

 جنبه شدن جهانی ابزاري مفاهیم .است داده قرار بررسی مورد
 گیدنز چون شناسانی جامعه توجه مورد که است دیگري

 خود اخیر مقاله در) 2000( جودي .است گرفته قرار) 2002
 را آن البته که کند می صحبت حقوق قلمرو در شدن جهانی از
 به سیاسی شناسان جامعه. نماید می متمایز الملل بین حقوق از

 ،1996 من( اند کرده توجه آن جهانی مدار در قدرت مفهوم
 اقتصاد هاي حوزه دیگري عمده گروه) 1999همکاران و هلد

 در و اند گرفته هدف را) 1996تامسون، و هرست( جهانی
) 1995 فیدرستون، ،1992 رابرتسون،( گراها فرهنگ نهایت

 کستلز مانوئل. اند داده توسعه را شدنجهانی فرهنگی ابعاد

 الکترونیک هاي تکنولوژي اطالعات که است معتقد) 1999(
 تکنولوژي نوآوري مراحل او. اند بوده تحول اصلی منشأ

 میکروالکترونیک،: داند می مرحله سه بر مبتنی را الکترونیک
 الکترونیک تکنولوژیک تحول همین .مخابرات کامپیوتر،

 وسعت و آورد فراهم را شدنجهانی افزار سخت که است
  )19-18: 1383 عاملی،. (بخشید ارتباطات به جهانی

 ي درباره موجود تعاریف کثرت که گفت توان می کل در
 آن جوانب و حدود تعیین عدم و ابهام بر دال شدن، جهانی

 اصطالح زیرا ندارد تعجب جاي امري چنین البته. است
 گسترده حوادث و هاپدیده از یی منظومه بیانگر شدن، جهانی
 و است تکوین و گیريشکل حال در هنوز که است جهانی
 کاملی تصور حتی و است نرسیده خود نهایی سطح به تاکنون

  . است نیامده پدید آن نهایی حالت از
 از مختلف و متعدد تعاریف از برخی ذیل در مذکور مقدمه با

  :گردد می ارائه شدنجهانی پردازاننظریه دیدگاه
 قلمروهاي از فارغ کارکردگرایی نگاه با گیدنز آنتونی
 شدن جهانی کارکردهاي و ماهیت تحلیل به شدن جهانی

 و» حاضر« ارتباط و تقاطع را شدنجهانی او. پردازد می

 گیدنز نظر از. داند می» دور راه از فعالیت« یا و» غایب«
 .است ارتباطات شدن جهانی شدن، جهانی ساحت ترین مهم

 شده جهانی فضاي شدن یکی منشأ که است ارتباطات صنعت
 را گروه با گروه و گروه با فرد فردي، بین ارتباطات و است

 روابط شدن فشرده« را شدنجهانی وي. است کرده متحول
 دورافتاده هايمکان که اي گونه به جهانی سطح در اجتماعی

 روابط در را زمانی فاصله و کند وصل دیگر یک به را
  )Giddens, 2001: 245(.داند می» ببرد بین از اجتماعی
 انتقال مفهوم سه قالب در را شدنجهانی درجات بارتلسون

(transference) تحول(transformation)  فراروي و 

(transcendence) مثابه به شدن جهانی. دهد می توضیح 
 در موجود واحدهاي بین  تبادل که معناست این به انتقال

 ها آن هویت و ماهیت تغییر به منجر شدنجهانی فرآیند
 واحدهاي بر مبتنی چنانهم نظام ماهیت یعنی شود؛ نمی

 این، از فراتر .است ملّی و محلّی اقتصادي و فرهنگی
 کلیت که معناست این به تحول مثابه به شدن جهانی

 تعامالت کلیت واقع در و نظام اعضاي و قواعد ها، مرزبندي
 تقسیم نوعی معنا این به. شوند می تحول دچار انسانی
 دولت از بیرون اقتدار مراکز و دولت بین صالحیت  هاي حوزه
 مثابه به شدن جهانی عمیق، بسیار سطحی در اما. دارد وجود

 /درون تمایز نفی گران، کنش ماهوي تغییر معناي به فراروي
 و هویت شدن اي شبکه و واحدها وجودي شرایط تغییر برون،

   (Bartelson, 2000: 284-290) است جهانی عرصه در قدرت
 مرتبط که داند می مکانی اي پدیده را شدنجهانی) 2001( هلد

 انسانی جوامع در ها شبکه و روابط  فشردگی و گسترش با
 توان می را شدنجهانی شولت نظر به(Held, 2001)  .است

 شدن المللیبین .برد کاربه متفاوت  معناي پنج در
(internationalization)، آزادسازي (liberalization) 

 (westernization) سازي غربی (globalism) گرایی جهانی

 آخر معناي خود او (deteritorialization) .قلمروزدایی و
 که داند می مستمر فرآیندي را شدنجهانی و پذیرد می را

 .کند می تبدیل» مرز بدون تقریبا اجتماعی سپهر« به را جهان
 ماند، خواهد  باقی جغرافیایی هاي بندي تقسیم«: است معتقد او

 قلمرو به محدود دیگر جهانی سیاست جغرافیاي ولی
  ) 49-47: 1384، شولت(» بود نخواهد کشورها سرزمینی
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 فرانسوي چپگراي متفکر سرژالتوشه دیگر طرف از
 جهان سازي غربی فرایند از دیگر ايمرحله را شدن جهانی

 صلیبی هاي جنگ صورتبه تاریخ، از دورانی در که داند، می
 سفیدها توسط سیاهان استعمار صورتبه دیگر، دورانی در و

 در شدن جهانی که معتقدند یوري و الش. است شده تکرار
 از اسپوزیتو جان. است غرب داري  سرمایه شدن جهانی واقع

 راستاي در بالقوه تهدید و خطر یک عنوان به شدن جهانی
 طرف یک از«: گویدمی و کندمی تعبیر شدن آمریکایی

 هاي زمینه در فزاینده طوربه ما که معناست این به شدن جهانی
 هستیم، وابسته و متکی یکدیگر به غیره و اقتصادي سیاسی،

 وجود جا هب نگرانی یک اما. خیر یا بیاید خوشایند نظر به خواه
 خطر بسیاري شاید یا برخی سوي از کهاین آن و دارد

 بزرگتر شدن غربی یک معنی به است ممکن شدن جهانی
 خطر در را تهدید این اروپاییان از بسیاري اروپا در حتی. باشد

» شدن آمریکایی خطر« در راآن بلکه دانندنمی شدن غربی
 ارتباطات امریکایی، فیلم آمریکایی، موزیک. کنند می تلقی

) 7-8 :1388 آشناگر،(» ...و آمریکایی هايدیدگاه و آمریکایی
 چراي و چون بی سلطه مثابه به را شدنجهانی نیز کاتز و الیبز

 که است چیزي همان استیال،«: دانندمی غرب فرهنگ و تمدن
» جهانی دهکده« به سپس شده، بنديبسته» آنجلس لس« در

» .نشیند می گناه بی هايانسان مغز در گاهآن و شود ارسال
)Liebes & Kats,1993: 124.(  

 دو اي پدیده شدن،جهانی که گفت این توانمی مجموع در
 گسترش طبیعی روند نتیجۀ آن از بخشی که است وجهی
 بخش و داري سرمایه نظام شدنجهانی و ارتباطی هاي فنّاوري

 در بیشتر که است شده ریزي برنامه و اي پروژه آن، دیگر
 سیاسی اهداف با پیوند در و جهانی هاي سیاست حوزة

 رسد می نظر به اما است گرفته شکل جهانی بزرگ هاي قدرت
 در که است آن ايپروژه يجنبه مفهوم این غالب وجه

  .دارد واقعی و عینی بروز و ظهور المللی بین ي عرصه
 
  شدنجهانی به نظري رویکردهاي - 1-3

 شدن، جهانی خصوص در شده ارائه تعاریف ارزیابی براي
 یا نظري گرایش پنج منظر از را تعاریف مجموع توان می

 رئالیستی، لیبرالیستی، رویکردهاي یعنی مفهومی چهارچوب

) مختصر طور به( انگارانه سازه و شناختی جامعه مارکسیستی،
  :داد قرار بررسی مورد

 ناي، گرو، مک هلد، مانند پردازانی نظریه: لیبرالیستی. 1
 با همراه تدریجی دگرگونی را شدنجهانی اوهماي و کوهن

: 1388 زاده، رمضان. (دانند می دموکراسی لیبرال گسترش
 در جدیدي فرایند شدنجهانی رویکرد، این منظر از) 113

 عرصۀ در لیبرالیسم الگوي پیروزي با که است بشري تاریخ
 از بسیاري. شود می آغاز جهانی مدیریت و سیاسی و اقتصادي

 هاي ارزش و هنجارها گسترش که باورند این بر ها لیبرال
 بر متّکی و دموکراتیک هايحکومت گسترش به مشترك،
 روانی متقابل وابستگی نوعی که شودمی منجر ملت نمایندگی

 اصول چنین حول که جوامعی. کندمی ایجاد نیز را
 قانون، برابر در تساوي فردي، حقوق: چون هم دموکراتیکی

 سازماندهی اقلیت حقوق رعایت و اکثریت حاکمیت
 و اختالفات آمیز مسالمت فصل و حل پذیراي شوند، می

  )125: 1384 کلی،. (هستند توافق و همکاري
 گیلپین، والتز، چون افرادي رئالیستی منظر از: رئالیستی. 2

 بودن نو یا شدن جهانی پدیده وجود تامپسون گراهام و کراسنر
 شدن جهانی تلقّی، این در. نگرند می تردید دیده به را آن

 بازي از جدیدي چهرة بلکه نیست، بدیعی و جدید پدیدة
 شدن جهانی منظر، این از. است جهانی سیاست در قدرت
 اما داشته، وجود بشر تاریخ در زمان دیر از که است ي فرایند

  )87- 86: 1390 امیري،. (است یافته بیشتري شتاب حاضر حال در
 امین، چون متفکرانی رویکرد این اساس بر: مارکسیستی. 3

 استثمارگر نظام گسترش را شدن جهانی هابرماس و والرشتاین
 رهیافت این با شیوا واندانا مثال براي .دانند می داري سرمایه

 موج سه او. نگرد می شدن جهانی به) مارکسیستی(
 تجارت و غربی توسعه  پروژه غرب، استعمار را شدن جهانی

 استعمار به اروپایی کشورهاي اول، موج در. داند می آزاد
 این از بعد. پرداختند استرالیا و آسیا آفریقا، آمریکا، ي قاره
 است انجامیده  طول به سال 1500 محقق این نظر از که موج

 نیمه از و دوم موج در .هستیم مواجه شدن جهانی دوم موج با
 غربی مفهوم تحمیل قالب در شدنجهانی بیستم، قرن دوم

 سوم، موج در .یافت ادامه اروپایی غیر کشورهاي به» توسعه«
 نهادهاي و درآمد آزاد تجارت قالب در شدن جهانی

 سال از جهانی بانک و جهانی  تجارت سازمان مثل المللی بین
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  هاي سیاست قالب در را شدن جهانی جدید روند بعد به 1995
 بر طوالنی روند این از انتقاد با محقق این. بردند پیش نولیبرال

 و تحمیل خشونت، با همیشه  شدن جهانی که است نظر این
 اراده تحمیل« را آن توان می و است بوده همراه نابرابري

  (Shiva, 2000:131-2). نامید» جهان بقیه به شمال  اقتصادي
 گیدنز، چون افرادي شناختی جامعه منظر از: شناختی جامعه. 4

 جوهره و  بطن در را شدنجهانی واترز و آلبرو رابرتسون،
 زندگی بنیادهاي در تغییر عامل و اجتماعی هاي پدیده

 مثال براي  )24-23 :1384 سلیمی،. (دانند می بشر اجتماعی
 و جهان شدن فشرده درهم« را شدنجهانی رابرتسون رونلد

 تعریف» کل یک عنوانبه جهان به نسبت آگاهی تراکم هم
 شدن جهانی« گیدنز آنتونی یا و) 35 :1380 رابرتسون،(. کند می
 ي گستره در اجتماعی روابط تقویت و افزایش مثابه به را

 به را هم از دور جغرافیایی مناطق که کند می تعریف جهان
 شده واقع رویدادهاي که دهد می ارتباط یکدیگر به اي گونه

 دور بسیار فاصله در که دیگر منطقه اتفاقات بر نقطه یک در
 نقل به Giddens, 1990(» بالعکس و گذاردمی اثر شده واقع

  )49: 1384 شولت، از
 یان و ریس توماس مانند اندیشمندانی باالخره: انگارانه سازه. 5

. نگرند می شدن جهانی  به انگاري سازه منظر از کالرك
 خوبی به انگاري سازه که است باور این بر ریس توماس

 از ناشی فرهنگی الگوهاي و هنجارها گسترش تواند می
 هاي نظام نقادانه  بررسی امکان و دهد توضیح را شدنجهانی
 ,Riss. (کند فراهم را شدنجهانی گفتمان در معنایی

 در انگاري سازه مزیت نیز کالرك یان )2007:141-2
 معنایی و مادي ابعاد به زمانهم توجه را شدن جهانی تحلیل

 تنیدگی درهم که است معتقد او. داند می المللی بین واقعیت
 اتخاذ شدن، جهانی فرآیند در المللی بین و ملی قلمروهاي

 مختلف ابعاد که کند می ایجاب را اي نظري رویکرد
 و کند تحلیل آن یکپارچه  کلیت در را شدن جهانی

. آید می شمار به منظور این براي رویکرد بهترین انگاري سازه
  )358-360:1382  کالرك،(

  
  )Imperialism( امپریالیسم -2

 و اقتصادي نفوذ به عمدتاً که است اي پیچیده واژه امپریالیسم
 نیز اوقات گاهی و گردد می اطالق شمال کشورهاي  ناشایست

 نظریه این در. شود می استفاده  آن درباره نو استعمار تعبیر از
 را خود تالش تمام آمریکا سرکردگی به غربی کشورهاي

 سلطه دنیا در المللی بین مالی نهادهاي بر تا آورند می عمل به
 کاکس رابرت (Johnston, 2000: 375) .نمایند پیدا

 هدف با کشورها دیگر بر کشور یک تسلط« را امپریالیسم
 پذیرفته اشکال حداقل تضمین و ها آن خارجی رفتار تغییر
 :Cox, 2004( .کند می تعریف» ها آن داخلی رفتار از شده

 سرزمینی قدرت مرکز نه را امپریالیسم نگري و هارت ).601
 و غیرمتمرکز روایی فرمان دستگاه بلکه  مشخص مرزهاي با

 مختلط،  هاي هویت کننده مدیریت که دانند می غیرسرزمینی
 طریق از متکثر تبادالت و منعطف هاي مراتب سلسله
 ,Callahan( است هدایت و فرماندهی منعطف هاي شبکه

 پیرامون مرکز روابط نیز رایت و نکسون ).582-583 :2004
 آورند می حساببه امپریالیسم ساختار از مهم  جزیی را
)Nexson and Wright, 2007: 258.( و بارکاوي منظر از 

 بستري در امپریالی روابط یا امپریالیسم) خود اي مقاله در( لفی
 که گیرد می شکل مراتبی  سلسله متراکم اجتماعی روابط از

 تلقی ناپذیري نفوذ هاي ظرف دیگر ملّی مرزهاي آن، در
  ). (Barkawi and Laffey, 2002: 110-111. شوند نمی
 بر کشور یک سلطه توان می را امپریالیسم اصلی جوهره پس

 یا و مستقیم طریق از سلطه این که دانست دیگر کشوري
 نظامی، هاي نظارت از ايمجموعه بر مبتنی و غیرمستقیم

) 59: 1390 سعیدي،. (شودمی اعمال اقتصادي و سیاسی
 منتقدان شدن، جهانی ضد هايجنبش را نظر این دارانطرف

 جاها، سایر و خاورمیانه منطقه در آمریکا خارجی  سیاست
 سایر و ها مارکسیست سوم، جهان در گرایی ملی هاي حرکت
 مستمر اي پروژه را امپریالیسم که دهند می تشکیل کسانی

 بر و است استعماري عملکرد شبیه آن اقدامات که دانند می
 و ژاپن اروپایی،  هايقدرت استیالجویانه هاي شیوه آن اساس

. شود می داده ادامه بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن در آمریکا
(Hardt and Negri, 2000: 15) کشورهاي غالباً گروه این 

 تحقیر و استثماري هايسیاست خاطر به را امپریالیستی
 حوادثی  وقوع دلیل و کنند می محکوم سوم جهان کشورهاي

. دانند می امپریالیستی طلبانه توسعه عملکرد را سپتامبر 11 مانند
)Brewer, 1980:18-32(  
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 یا امپریالیسم حیات مراحل از مختلف هاي بندي تقسیم
 است شده ارائه  آن نظري هاي مدلول و امپراطوري

)Chilcote 2002: 81-2; Callinicos 2007: 71-4 .(در 
 -1875( کالسیک امپریالیسم از کالینیکوس هاآن جدیدترین

 امپریالیسم و) 1945 -1900( ها  قدرت ابر امپریالیسم) 1945
 گفته سخن) Hyperpower imperialism( قدرت  مافوق
 از نیز امپریالیسم تئوریهاي و هانظریه حیطه در همچنین. است
 به ذیل در که شودمی صحبت امپریالیسم از گوناگونی انواع

 اي رسانه و فرهنگی امپریالیسم عنوان با امپریالیسم از نوع دو
  .شود می اشاره

  
  )Imperialism Cultural( فرهنگی امپریالیسم - 2-1
 توسعه حاصل که داري سرمایه اقتصاد نظریه که زمانی از

 هاي اندیشه عرصه وارد بود مارکسیستی هاي نظریه منطقی
 عنوان به فرهنگی امپریالیسم به توجه شد، سیاسی و اقتصادي
 که است مشهور. کرد پیدا ظهور نگاه این طبیعی دستاورد

 به واقع در لنین. شد آغاز لنین با فرهنگی امپریالیسم از بحث
 پیامدهاي بلکه اقتصادي تضادهاي تنها نه که بود آن دنبال

 درونی تضادهاي از ناشی فرهنگی و ایدئولوژیک و سیاسی
 ,Lee. (دهد قرار بحث مورد را داري سرمایه انحصاري نظام

 مفهوم بر چند هایی نوشته 1960 دهه در ادامه در) 1980
 تدریج به و) 65: 1385 ابو،. (شدند متمرکز فرهنگی امپریالیسم

 را آن حتی که اي گونه به رسید، نیز جوامع سایر به مفهوم این
 1980 گزارش جمله از یونسکو، هاي گزارش در توان می

 و )Mac Bride, 1980(» صـــــدا چندین جهان، یک«
» تلویزیونی هايبرنامه المللیبین جریان« 1985 گزارش

)Varis, 1985( دید.  
 دانست اجتماعی نفوذ نوعی« توان می را فرهنگی امپریالیسم

 و معلومات ها،ارزش باورها، تصورات، کشوري آن مدد به که
 دیگر کشورهاي به را خود زندگی نیز و رفتاري هنجارهاي

 را آن توان می کهاین یا) 30: 1377 شیلر،. (کند می تحمیل
 ها آن شئون در شده توجیه دخالت راه از هاملت هویت تسخیر

 هاي داده و اطالعات و اي رسانه تبلیغات اهرم از استفاده با
 مسیر این در نامید دیگر هاي ملت امور در صادق ظاهر به

 تر پنهان و تر فریبنده هاي شکل که آیند می پدید شرایطی
 کردن ملی به و بخشد می برتري را جو سلطه فرهنگ هجوم

 فرهنگی تولیدات اصلی محور که الگوها، و ها سبک
  )56: 1388 امیري،( .شود می توجه دهند،می شکل را امپریالیستی

 نفوذ از واقعی فرایندي« را فرهنگی امپریالیسم) 1978( بلتران
 مجموعه کشور، یک آن طریق از که داند می اجتماعی

 تمامی نیز و خود رفتاري هنجارهاي و دانش ها، ارزش باورها،
 ».کند می تحمیل دیگري کشورهاي بر را اشزندگی شیوه

 فرهنگی امپریالیسم ي نظریه« که دارد می بیان) 1997( تانستال
 بسیاري در سنتی و اصیل محلی، هاي فرهنگ که است آن بر
 هاي فراورده از عظیمی انبوه زیر در جهان هاي بخش از

 اي گونه به که- آمریکایی عمدتاً ايرسانه و تجاري فریننده
 در و مدفون - شود می سرازیر کشورها این به آمیز تبعیض

 اساس همین بر). 67- 66: 1385 ابو،. ( شوندمی نابود نتیجه
 گسترش معنايبه فرهنگی امپریالیسم بیشتر، امروزه که است
 و فرسایش هدف با آمریکا فرهنگ جهانی هژمونی و سلطه
 و جهان هاي ملت محلی و ملی هايارزش و ها سنت محو

. شود می تعریف آمریکایی فرهنگی هاي ارزش ظهور
.(Fraster, 2003)  

 از غرب سلطه به انتقادي نگاه اخیر دهه چند در دیگر سوي از
 در فرهنگی هايکانال سایر و جمعی ارتباط هاي رسانه طریق

 متفکران توجه مورد و کرده پیدا توسعه مختلف قلمروهاي
 علوم و شناسی فرهنگ و سیاسی علوم و شناسی جامعه

 بوید ،)1969( شیلر مثل متفکرانی. است گرفته قرار ارتباطات
 ریوز و) 1992( فوکس ،)1977( تونستال ،)1977(  برت

 داري سرمایه نظام جهانیسلطه تحلیلبه نقادانه نگاه با) 1993(
 شیلر هربرت مثال براي) 49: 1383 عاملی،. (اند پرداخته

 رویکرد اتخاذ با آمریکایی منتقد و نویسنده) 1919 متولد(
 را فرهنگی  امپریالیسم الملل،بین ارتباطات به سیاسی اقتصاد
 جهان بر آمریکا جمعی هاي رسانه جهانی دسترسی همان

 که است اي برجسته پردازان نظریه جمله از وي. کرد تعریف
  جنجال حال عین در و روشنی هايدیدگاه مورد این در

 قالب در را خود ي نظریه او. است کرده طرح برانگیزي
 انتشار با 1960 ي دهه اواخر از ارتباطات سیاسی اقتصاد مکتب
 ارایه آمریکا امپراتوري و جمعی ارتباط  وسایل معروف کتاب

 شده متمرکز نکته این روي آثارش ي همه در که شیلر. کرد
 و اصطالحات داري، سرمایه از جاري دوران در که  است

 آزاد اقتصاد  نظام ساخت و تثبیت در آشکار اهمیتی ارتباطات
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 زمانی شرایط در نظام این فرهنگی هژمونی چگونگی به دارد،
 که است معتقد وي) 30: 1386 قزلسفلی،. (پردازد می مختلف
 حرکت يگیرنده بر در خودخوديبه امریکا صنعتی اقتصاد

. است انتشاراتی و ارتباطی وسایل کردن المللیبین سوي به
)Schiller, 1969: 95( در ارتباطات يسلطه مورد در 

 هاي نظریه و جهانی نظام مانند اقتصادي امپریالیسم هاي نظریه
 تشریح را ارتباطات در فرهنگی امپریالیسم شیلر وابستگی،

 طریق از که داندمی فرآیندي را فرهنگی يسلطه و کندمی
 چگونگی و شودمی مدرن جهان سیستم وارد جامه یک آن،

 و مریی فشارهاي با که را سلطه سیستم این در وي جذب
 حتی و گیردمی شکل فضا این در جامعه آن موسسات نامریی
. دهدمی قرار بحث مورد پذیردمی را سلطه سیستم هايارزش

)Schiller, 1976: 9.( ايرسانه هايشبکه بود معتقد وي 
 ایدئولوژیکی حامی عنوانبه ارتباطی صنایع و فراملی

 کارگزاري و جهانی داريسرمایه اطالعاتی هايزیرساخت
 عمل جهانی مدرن سیستم بسط و حمایت تشویق، براي

 تواند می فرهنگی صنایع و محصوالت وي اعتقاد به. کنند می
 سازي، یکسان خودبیگانگی، از همانند بسیاري منفی تأثیرات

 نیازهاي خلق سبب و کند ایجاد فرهنگی سلطه و انطباق
  )Schiller,1976(. شود فرهنگی نادرست

 از پس گفت باید فرهنگی امپریالیسم مورد در خالصه طوربه
 با مرتبط موضوعات توضیح دوم جهانی جنگ یافتن پایان
 هاي تئوري و ارتباطی هايپاردایم از آمریکا فرهنگی نفوذ

 مطرح وابستگی هايتئوري قالب در و خارج توسعه
 این اساس بر  (Mohammadi & Sreberny, 1997).شد

 در هاي ملت اجتماعی و سیاسی اقتصادي، وابستگی تئوري،
 توسعه به آمریکا و غرب فرهنگی هژمونی به توسعه حال

 این براساس واقع در. کندمی کمک دارانهسرمایه هاي ارزش
 جامعه متن در که فراملی ايرسانه محصوالت تئوري
 اساسی تأثیرات داراي مخاطبان بر شود می تولید داري سرمایه

 تبدیل فرهنگی منفعل کنندگانمصرف به را ها آن و بوده
  )Rauth, 1988( .کند می

 امپریالیسم وابستگی، تئوري اساس بر گفت توانمی بنابراین
 وارد وابسته جامعه یک بر را خود فشار بیشترین فرهنگی

 آمریکا و غرب زندگی سبک و هاارزش فرهنگ، تا آورد می
 تئوري این در  (Tornlinson, 1991: 125).کند اتخاذ را

 فرهنگ انتقال براي کلیدي نقش نوین و سنّتی هايرسانه
 واقع در .کنندمی ایفا توسعه حال در جوامعبه مسلط
 فرهنگی امپریالیسم در که دارند تاکید وابستگی هاي تئوري

 ملی فرهنگ از مردم تفسیر روش مسلط، ايرسانه هاي سازمان
 اصلی مفروض که دیدگاه این. کنندمی تعیین را خود بومی و

 و غربی هايقدرت که دارد تأکید است فرهنگی امپریالیسم
 به را توسعه درحال کشورهاي مردم روشی چنین با آمریکا
 براي که خود فرهنگی محصوالت منفعل کنندگان مصرف

 و طراحی سیاسی اهداف به دستیابی و فرهنگی سلطه تعمیق
 بر )White, 2001: 130( .سازدمی مبدل اندشده تولید
 به آمریکا و غرب فرهنگ نفوذ نظریه این مفروضات اساس
 علت به بلکه آن کیفیت و محبوبیت علتبه نه جهان سراسر

 استعماري هايقدرت کهاین رغم به .است هاآن قدرت و پول
 براي تحمیل و سرکوب از کماکان نوزدهم قرن اواخر در

 استفاده بومی هايفرهنگ درآوردن انقیاد تحت یا محو
 استفاده امپراتوري، جدید عصر این يتازه رویکرد کردند، می
. بود فرهنگ انتقال براي رحمانهبی کمتر وسایل از

 مردم از بسیاري رسمی، آموزش و تکنولوژیک هاي پیشرفت
 کرده جذب اروپاییِ اندیشیدن و زندگی سبک به را بومی
 گفت توان می نتیجه، در )Lansford, 2007( .است

 تر واضح اشکال به دوره این شروع با فرهنگی امپریالیسم
 افزود خود سلطۀ گسترش براي نیز را اقناعی ابزارهاي تهدید،

 براندازي راستاي در فرهنگی دیپلماسی هايشیوه کمک با و
 ماه. (کند می عمل آمریکا ویژهبه غربی کشورهاي رقیبان نرم

  )131 :1390 پیشانیان،
  
  )Media Imperialism( ايرسانه امپریالیسم - 2-2

 نظریه ترویج با ارتباطات و رسانه مطالعات حوزه پژوهشگران
) شود می نامیده نیز فرهنگی امپریالیسم که( فرهنگی وابستگی

 براي غلبه، از جدیدي اسلوب مثابه به را اي رسانه امپریالیسم
 از ها آن بازداشتن و سوم جهان کشورهاي وابستگی تقویت
 & Schiller, 1969). بینند می) نادانسته اگرچه( یافتن توسعه

Dorfman and Mattelart, 1971 & smythe, 1981) 
 بارت بوید اولیور نام به انگلیسى محقق یک 1970 دهه در

: گوید می اي رسانه امپریالیسم زمینه در مطالعه پیشگام
 خاص، زمینه چهار که است آن معرف ايرسانه امپریالیسم«
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 یک) ارتباطى وسایل محتواى و توزیع ساختار، مالکیت، مثل(
 منافع از ناشى خارجى فشارهاى ذاتى تاثیر تحت کشور
 بدون دارند قرار دیگر کشورهاى یا کشور ارتباطى وسایل

 کشورهاى بر متقابل نسبى تاثیر فشار تحت کشور کهاین
  )Boyd-Barrett, 1977: 117. (کند وارد فشار صاحب

 در که المللی بین هايرسانه از اندکی تنها منظر این اساس بر
 جهانی توزیع و تولید بر اند،شده گذاريپایه غربی کشورهاي

 تسلط کتاب انتشار و پاپ موسیقی تلویزیونی، هايبرنامه فیلم،
 ها رسانه جهانی بازار دربارة چنزي مک رابرت. دارند کامل

 اي رسانه صنایع آزادسازي و جدید هايفناوري نتیجۀ در که
 این وي دیدگاه از. است داده انجام تحقیقاتی شده ایجاد ملی

 و تولید باالي هاي هزینه دلیلبه و است انحصاري بازار،
. باالست بسیار آن به ورود براي گذاريسرمایه سطح توزیع،
 سود مختلف، هايرسانه در مشابه تولیدات فروش با ها شرکت
 در هم است ممکن فیلمی مثال، براي کنندمی کسب هنگفتی

 کابلی تلویزیونی هايشبکه در هم درآید، نمایش به ها سینما
 فروش به استریپ کمیک یا کتاب فشرده، لوح شکل به هم و

 کنار در است ممکن نیز مختلفی جانبی کارهاي. برسد
 اضافی عواید فیلم، تجارت شود انجام تلویزیونی هاي سریال

 این از که هاییشرکت چنزي، مک عقیدةبه. دارد همراه به نیز
 در رقابت توانایی نیستند، برخوردار مساعی اشتراك نوع

   (Mc chesny, 1991: 105) .ندارند را جهانی بازارهاي
 جنبه دو المللیبین انحصاري ايرسانه نظام وي دیدگاه از

 عمدتاً که غالب ايرسانه هايشرکت کهآن اول جنبه: دارد
 را زمین نقاط همه آورسرسام سرعتی با هستند، آمریکایی هم
 همه تقریباً آمریکا، داخلی شرایط واسطهبه و نوردندمی در

 دومین. اندکرده گیرغافل کشورها دیگر در را خود رقباي
 ايرسانه صنایع .است هاآن موقعیت تحکیم و ادغام جنبه،
 این اصلی بازیگران و تمرکزند و تجمیع حال در پیش از بیش

 ايرسانه هايغول این متبوع هايشرکت نیز عرصه
 آمریکا، آموزشی هايکتاب نشر بازار نمونه، عنوان به..هستن

 بازار همین که است اصلی شرکت چهار اختیار در که این هم
. است بوده شرکت و مؤسسه هاده دست در 1980 سال در

 نیمه در تنها است؛ سریع روندي نیز تجمیع و ادغام روند
 ارائه هايشرکت ها،رسانه ادغام میزان ،2000 سال نخست

 ارزشی مخابراتی، و ارتباطی هايشرکت اینترنتی، خدمات

 برابر سه رقم این که است داشته دالر میلیارد 300 معادل
 ده از فراتر بسیار و 1999 سال مشابه دوره در ارزش میزان
  (Mc chesny, 2001: 3) .است بوده پیش سال

 سال در واریس و نوردسترنگ یونسکوي گزارش همچنین 
 محصوالت چگونه دهد می نشان که است اي اولیه کار 1974

 نماي بلکه سوم، جهان بازارهاي تنها نه آمریکا فرهنگی
 .اند داده قرار نفوذ تحت نیز را اروپایی کشورهاي فرهنگی

(Nordenstreng and Varis, 1974) مولکاهی، عقیده به 
 مهم نگرانی این باعث کانادا در آمریکایی محصوالت سیل

 سبک از که زندگی ملی سبک یک نجات امکان« دربارة
 ,Mulcahy) .است شده »باشد نشده اقتباس آمریکایی

 فیلم عرصه به توانمی محصوالت این جمله از (267 :2002
 کشورها، از بسیاري نگرانی به هالیوود مصیبت که کرد اشاره
 هاي برنامه و آمریکایی هايفیلم عرضه .است شده تبدیل

 رشد با 1999 سال در کشورها دیگر به کشور این تلویزیونی
 همه سال، این برتر فیلم 125 و شد همراه درصدي 22

 که فرانسه مانند کشوري حتی .بودند هالیوود محصول
 شناخته خود فرهنگ به وابسته و گرا ملی کشوري عنوان به

 .بود هالیوود هايغول تولید همگی برترش، فیلم 9 شود، می
 رکود به دست، این از هاییفیلم به اقبال نیز ایتالیا در

 ها تلویزیون نیز التین درآمریکاي .انجامید داخلی محصوالت
 حتی .اندشده غرق ايرسانه هايغول تولیدي محصوالت در
 عالقمندند، داخلی مضامین با هايفیلم به مردم که جوامعی در

 که اند آورده روي محصوالت این تولید به نیز هاشرکت این
 با که طوري به است؛ عرصه این در پیشگام سونی شرکت
 مکزیک و هند فرانسه، چین، در داخلی هاي شرکت

 صنعت داشتن مدعی که هند در .دارد گسترده هایی همکاري
 و نزدیک رابطه است، »بالیوود« عنوان تحت داخلی سازي فیلم

 انکار غیرقابل غربی ايرسانه هايغول با آن گسترش به رو
  (Mc chesny, 2001:16-17). است

 موسیقی .است ملموس شرایطی چنین نیز موسیقی عرصه در
 هاي فعالیت هاي بخش سودآورترین از یکی عنوان به همواره

 بوده جدید هاياندیشه عرضه میدان ترینمناسب و ايرسانه
 در آمریکا موسیقی آثار درصدي 60 عرضه اگرچه .است
 1998 سال در درصد 40 به کشور این از خارج در 1993 سال

 تشکیل و داخلی بازارهاي به ها،شرکت این اما رسید،
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 تولید به تا اندروآورده دیگر کشورهاي در تابعه هاي شرکت
 سوي از جهانی موسیقی .بپردازند محلی هاي موسیقی
 هنرمندان اغلب که شودمی توزیع ايرسانه هاي شرکت

 دیگر هنرمندان و دارند نظرمد را زبان انگلیسی کشورهاي
 کنند، نمی صحبت انگلیسی که را کسانی ویژهبه کشورها

  ).Negus, 1997: 185-189( گیرندمی نادیده
 فرهنگی، سازي یکپارچه و همگونی از تري خاص روایت پس

 از عمدتا همگونی این. است جهانی فرهنگ کردن آمریکایی
 تحقق آمریکایی فرهنگ مروج گستر جهان هاي رسانه طریق

 اروپاي بعد رتبه در و( آمریکا اساس این بر. یافت خواهد
 و منابع بر منازع بال سلطه از برخورداري دلیلبه) غربی

 هاي دستگاه چونهم فرهنگ توزیع و تولید اصلی مجاري
 امکانات خبري، هاي بنگاه اطالعاتی، هاي فناوري اي، ماهواره

 تلویزیونی، متنوع هاي برنامه توزیع و تولید عرصه در زیاد
 و کتب انتشار و تولید تبلیغاتی، قدرت سازي، فیلم صنعت

 جدي اهتمام و انگیزه و جهانی اقتدار و نفوذ علمی، نشریات
 را مهم این به نیل امکان خویش، فرهنگ ساختن جهانی براي
 فرهنگ بنابراین،. اند ساخته فراهم خویش براي پیش از بیش

 بیشتر چه هر شدن اروپایی و شدن آمریکایی مسیر در جهانی
  .کند می سیر

 و سازيیکسان: اي رسانه - فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی
 این در مذکور مباحث و مطالب اليالبه رد فرهنگی همگونی

 امپریالیستی نمادهاي و وجوه پیرامون چندي اشارات مقاله،
 بایستمی بحث تکمیل راستاي در. گردید مطرح شدنجهانی

 امپریالیسم و شدنجهانی که کرد عنوان را موضوع این
 المللیبین و جهانی مفاهیمی يمثابه به) ايرسانه -فرهنگی(

 گام مشترك مسیر یک در دیگریک با جهت هم و همراستا
 ها، ارزش صدور و گسترش هاآن هدف که دارندمی بر

 ویژهبه( مسلط کشورهاي زندگی سبک هاياولویت و باورها
 کشورها سایر عمومی افکار تسخیر جهت جهان در) آمریکا

 روي دو ايرسانه -فرهنگی امپریالیسم و شدن جهانی. باشد می
 سازي، یکپارچه سازي،همگون جهت در که هستند سکه یک

 ها آن هدف و نمایندمی اقدام هافرهنگ دیگر سازيیکسان
 در ها آن استحاله و محلی و بومی هايفرهنگ تضعیف
 را  شدن جهانی کالینیکوس مثال براي. است جهانی فرهنگ
 بدون امپریالیسم از جدید شکلی و امپریالیسم مترادف

 در یا و (Callinicos 2007: 71-74). داند می مستعمره
 مفهوم دو که شودمی عنوان طور این چپ ياندیشه قاموس
 اند؛ جمع قابل و سکه یک روي دو امپریالیسم و شدنجهانی
 مستعمره، بدون امپریالیسم امپریالیسم، سوم مرحله  شدنجهانی
 امپریالی تسلط خدمت در و داري سرمایه نظام سیاسی پروژه

 »امپریالی شدنجهانی« از که جایی تا شود؛ می دانسته آمریکا
   (Imperial globalization) .شود می گفته سخن

 )Webber, 2006 :141; Chilcote 2002: 83; Callincos 

2007: 62-5 and 73-4 (نگاه این )شدنجهانی به) بدبینانه 
 هی، چون پردازانی نظریه .نیست چپ اندیشمندان مختص
 از مفیدي توصیف شدنجهانی معتقدند نیز گیلپین و رگمان

 شود نمی محسوب ما جهان دهنده شکل اجتماعی  نیروهاي

 جهان واقعیات با انسان که شرایطی در که باورند این بر هاآن.
 امپریالیسم روبروست، (Thompson, 2006: 20) قطبی تک

  سیاسی پروژه یک مثابه به گرایی جهان جایگزین نوین،

  (Held and Mc Grew, 2007: 2).است شده اقتصادي
 امپریالیسم حاصل را شدن جهانی واکیونت و بوردیو همچنین
 جبري روندهاي و مسیحی گشایی جهان بر مبتنی فرهنگی
 حوزه در ملی فرا ارتباطات دادن جلوه ضروري و اقتصادي

   (Bourdieu & Wacquant, 1999: 42) .دانند می قدرت
 بر »داريسرمایه و امپریالیسم شدنجهانی« مقاله در صفا عیسی

 اردوگاه شکست با شدنجهانی واقعی تاریخ که است آن
 کشورها این در داريسرمایه مناسبات بازگشت و سوسیالیستی

 با جهان شدنقطبی تک همان را شدنجهانی صفا. است همراه
 مشخصات و داندمی آمریکا امپریالیستی قدرت رهبري
 شرح این به را آمریکایی داريسرمایه مفهوم در شدنجهانی

  :شماردمی بر
 برابر در که اقتصادي ساختارهاي همه زدودن براي تالش 

  گیرندمی قرار خصوصی بخش
 بانک(=  پول المللیبین صندوق کاراي و آشکار رخنه 

 ملی پول به یورش دیگر کشورهاي اقتصاد در) جهانی
 سوداگران دایمی هايسیاست از یکی سومجهان کشورهاي

  است جهانی مالی
 در فعال مداخله جهانی، مالی سوداگراي دیگر زمینه 

  است...  و جهانی بورس
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 موسسات در توسعه و تحقیق نوآوري، تمرکز و انحصار 
  ملیتی چند خصوصی

 آشناگر،( .چندملیتی هايشرکت و داران سهام دیکتاتوري 
1388 :20(  

 -فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی مذکور نگاه مبناي بر پس
 شدنیکی و یکسانی به منجر که هستند روندهایی ايرسانه
 در )Homogenization( سازيهمسان و )Unification( جهان

 در تاملینسون. شودمی اقتصادي سیاسی، فرهنگی، قلمروهاي
 و غذا و لباس از بگیرید، را شاخصی هر« گویدمی زمینه این

 فهرست این( معماري تا گرفته تلویزیون و فیلم و موسیقی
 آن در فرهنگی کاالي عنوانبه خواهیم می که چهآن با فقط

 این و خورد می چشم به همسانی) شود می محدود بگنجانیم
 ها، سبک برخی اکنون که گرفت نادیده توان نمی را واقعیت
 و اند یافته جهانی رواج ها، رسم و راه و ها سلیقه ها، مارك

 هاي فرودگاه. ... شوند می دیده جهان جاي همه در عمالً
 تنوع به را ما باید القاعده علی که هایی دروازه این ـ المللی بین

 این) ویژه نسبتاً هرچند( بارز نمونه ـ شوند رهنمون فرهنگی
 سراسر در که هایی نمونه هستند؛ »فرهنگی هماهنگی« نوع

 مبلمان، از شکلی یک هاي سبک و یکسانند، تقریبا جهان
 هاي مارك از کاملی طیف و المللی بین غذایی هاي سلیقه

 را عوارض از معاف اجناس هاي فروشگاه در آشنا المللی بین
 و جهانی هاي مارك هاي نمونه واقع، در. دهند می ارائه

 دونالد، مک کوکاکوال، ـ وار توده فرهنگ هاي شمایل
 ام، بی آي داالس، وایز، لی مایکروسافت، کالین، کالوین
ـ  شارتسنگر مالبورو، ان، ان سی نیک، جکسون، مایکل
 سروري خود مترادف هاآن از برخی حتی و شده کلیشه

  )118: 1381 تاملینسون،. (اند شده غرب فرهنگی) هژمونی(
 روند آوردن وجودبه معناي به همچنین مذکور روندهاي 
. باشند می (Mono-Culturalism) جهانی »گرایی تکفرهنگی«

 ها،ارزش تاثیر تحت دنیا سراسر در مردم که معنا بدین
 جهانی هژمونیک فرهنگ از متاثر فرهنگی اعمال و هنجارها

 که است نیرومند و عظیم چنان فرهنگی موج این«. باشندمی
 هافرهنگ مقاومت. شودنمی رو روبه جدي مقاومتی با معموالً

 اغلب مختلف جوامع در موجود خاص هايفرهنگ خرده و
 هايفرهنگ هم موارد برخی در و شودمی روروبه شکست با

 تسلیم جهانی فرهنگ برابر در مقاومتی هیچ بدون مختلف

 از نیز مقاومت هايفرهنگ و هافرهنگ ضد حتی. شوندمی
 و هستند ناتوان فرهنگی امپریالیسم با کارآمد و مؤثّر مقابلۀ

 رانده حاشیه به یا ادغام جهانی فرهنگ در زود یا دیر
 دلیلبه سازي یکسان روند این) 97: 1388 امیري،. (»شوند می

 برهم و ها ملت فرهنگی ساختار در ناخواسته تحوالت ایجاد
 شکوفایی و رشد محیطی، هاي مؤلفه سایر با آن نسبت زدن
 اجتماعی گسستگی نوعی و افکنده مخاطره به را هاآن

 که است معتقد شولت مثال براي. شوند می موجب را فرهنگی
 گردشگري تلویزیون، تهاجم تسلیم گوناگون هاي فرهنگ «

 بشر  حقوق به مربوط عقاید جهانی، انگلیسی زبان جهانی،
 فوق هاي مداخله سایر و جهانی گرایی مصرف جهانی،
. دارند مغایرت محلی هاي سنت با که اند شده قلمروي

 المللی، بین توسعه بانک مثل فراجهانی اقتصادي مؤسسات
 توسعه سازمان بهادار، اوراق هاي کمیسیون المللی بین سازمان

 جهانی بانک و تجارت، جهانی سازمان اقتصادي، همکاري و
 رویکرد، این که هستند توجه بی فرهنگی مسائل به

 زمینه، این در. است شده موجب را دلیلی بی هاي ویرانگري
 است ممکن شدن جهانی که هستند این نگران ناظران از برخی

 فرهنگی تنوع نابودي به زیستی، تنوع بردن بین از موازات به
 دنیا در حاضر حال در که هایی زبان از نیمی حدود. شود منجر

 از برخی و هستند، نابودي معرض در روند می کاربه
 ها زبان درصد 90 از بیش که کنند می بینی پیش شناسان زبان
  )281: 1382 شولت،( .»رفت خواهند بین از آینده قرن یک طی
 و شدن جهانی مفاهیم که گفت توانمی مجموع در پس

 همه دیگریک با همراستا ،)ايرسانه -فرهنگی(  امپریالیسم
 اروپایی یا آمریکایی غالب فرهنگ یک نفع به را ها فرهنگ

 تدریجی اضمحالل و زوال زمینه و کرده نشینی عقب به وادار
 مذکور مفاهیم دیگر، بیان به. است ساخته فراهم را هاآن
 نوع هر با شمولشان، جهان و گرایانه عام ویژگی دلیل به

 ستیز سر فرهنگی، گرایی خاص جمله از تمایز، و گرایی خاص
 تعبیر به .تابند برنمی سطحی هیچ در را آن با همزیستی و داشته
 ايرسانه -فرهنگی امپریالیسم راستاي در شدن جهانی تر، دقیق

 نام به( فرهنگی گرایی خاص نوع یک تعمیم درصدد
 بر آن غلبه و جهان کل به) شدن آمریکایی یا گرایی غربی

 رو، این از .است موجود متنوع و متکثر هاي خاص
 یا سازي یکپارچه سمت به هاآن طبیعی اقتضاي و گیري جهت
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 دیگر طرف از 1.باشدمی معطوف فرهنگی سازي یکسان
 غنا باعث تنها نه ايرسانه -فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی

 ملی، هايفرهنگ تثبیت و پاالیش حال عین در و اعتال و
 در و تضعیف بحران، سبب بلکه شوندنمی محلی و بومی

  .گردندمی محلی و بومی هايفرهنگ رفتن بین از نهایت
 

  گیرينتیجه
  محلی و بومی هايفرهنگ تقویت براي پیشنهادي

 -فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی مفهوم دو مقاله این در
 مربوط بخش در. گرفت قرار مداقه و واکاوي مورد ايرسانه

 شدن،جهانی زمانی بستر چونهم مباحثی شدنجهانی به
 آن با مرتبط رویکردهاي و مکاتب و شدنجهانی تعاریف

   شدن،جهانی نگارنده نظربه. گرفت قرار بررسی مورد
 طبیعی روند نتیجۀ آن از بخشی که است وجهی دو ايپدیده

 داريسرمایه نظام شدنجهانی و ارتباطی هايفنّاوري گسترش
 بیشتر که است شده ریزيبرنامه و ايپروژه آن، دیگر بخش و

 سیاسی اهداف با پیوند در و جهانی هايسیاست حوزة در
 این نظر به اما است گرفته شکل جهانی بزرگ هايقدرت
 که است آن ايپروژه ي جنبه مفهوم این غالب وجه نوشتار

 از. دارد واقعی و عینی بروز و ظهور المللیبین ي عرصه در
 رسانه -فرهنگی امپریالیسم مفاهیم دوم بخش در دیگر سوي

 مفاهیم توانمی خالصه طوربه که گرفت قرار بحث مورد اي
 نوین هايفناوري طریق از اجتماعی نفوذ نوعی را را مذکور

 تصورات، کشوري آن مدد به که دانست ارتباطی و اطالعاتی
 زندگی نیز و رفتاري هنجارهاي و معلومات ها،ارزش باورها،

  .کندمی تحمیل دیگر کشورهاي به را خود
 و نسبت تا شد تالش نیز مقاله) نهایی و( سوم قسمت در
 -فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی میان پیوند دیگر عبارت به

 روندهاي اساس این بر. گردد معین و مشخص ايرسانه
 هم و همراستا المللیبین و جهانی مفاهیمی يمثابهبه مذکور

                                                        
شدن را بستر جهانی«ها نکته حائز اهمیت این است که برخی دیدگاه.  1

هاي  فعال ساختن انگیزه گرایی و مناسبی براي تشدید و تقویت انواع خاص
شدن به موازات  بیان دیگر، جهانیبه .کنند ها ارزیابی میمعطوف به آن

گرایی را نیز حتی در مواردي  ها، خاص گرایی نسبی در برخی حوزه عام
شرف . (»تر از فضاي جامعه سنّتی رونق و رواج داده است پویاتر و زنده

- یسنده در صحنه و عرصه بیننظر نودیدگاه مذکور به) 36: 1386الدین، 
 . المللی ظهور و بروز عینی و خارجی ندارد

 مسیر یک در که شدند گرفته نظر در دیگریک با جهت
 صدور و گسترش هاآن هدف و دارندمی بر گام مشترك

 کشورهاي زندگی سبک هاي- اولویت و باورها ها،ارزش
 عمومی افکار تسخیر جهت جهان در) آمریکا ویژهبه( مسلط

 -فرهنگی امپریالیسم و شدنجهانی. باشدمی کشورها سایر
 همگون جهت در که هستند سکه یک روي دو ايرسانه

 اقدام هافرهنگ دیگر سازيیکسان و سازيیکپارچه سازي،
 آوردن وجودبه معناي به همچنین مذکور روندهاي. نمایندمی

 (Mono-Culturalism)» جهانی گرایی تکفرهنگی« روند
 و محلی و بومی هايفرهنگ تضعیف هاآن هدف و باشندمی

  . است جهانی فرهنگ در هاآن استحاله
 در که گرددمی مطرح سوال این مسایل این به توجه با حال

 از روشنی چندان نه اندازچشم که جهانی نظام فعلی، شرایط
 چه دارد خود رويپیش را 21 قرن در جهانی متعدد مشکالت

 در نظرتجدید به نیاز المللیبین عرصه در آیا کرد؟ توانمی
 جدید فضاهاي و هاعرصه به ورود و شدنجهانی هايدیدگاه

 احساس جهانی تغییرات و تحوالت با سوهم پردازينظریه
 عنوانبه که نظري هايزمینه از یک رسدمی نظربه. شودنمی

 امروزه که است موضوع این بیان کرد مطرح توانمی پیشنهاد
 شدنجهانی پدیده ارتباطی، و اطالعاتی نوین عصر در
 اجتماعات و فرهنگی تکثرهاي و تنوع اساس بر بایست می

 از یک هر که ايگونهبه. شود بازسازي ايمنطقه و محلی
 در بتوانند بازیگر یا کنشگر یک يمثابهبه مذکور هايفرهنگ

 جایگاه و نقش ایفاي به جهانی و المللیبین صحنه و عرصه
 مداوم انتقال و ارائه توانایی همچنین و بپردازند خود فرهنگ
 را هافرهنگ دیگران به خود فرهنگی و فکري يسرمایه
: گویدمی ماترالرت آرماند زمینه همین در. باشند داشته

 نیز و هند اقیانوس جزایر چین، به من تحقیقاتی سفرهاي«
 نقاط اقصی در شهروندان آرزوي که داد نشان خاورمیانه

 شروع با جهانی ادغام فرایند 2مجدد آرایش یا بازسازي جهان
 هاي حوزه به مساله این. است اي منطقه-فرهنگی اجتماع از

 انسان نگاران، تاریخ جغرافیدانان، از و نموده ورود دانشگاهی
 جهان این پیرامون تا شده خواسته اقتصاددانان و شناسان

 و تامل اي منطقه و بومی محلی، هاي شبکه بر مبتنی جدید
  )Mattelart, 2010: 327( .»نمایند تدبر

                                                        
2. reappropriate 
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 که خاصی فرهنگی هاي ویژگی بر تأکید با ملت یک اساساً
 .کند می تعریف را خود شود، می دیگران از تمایزش موجب

 به عناصر از اي مجموعه به ارجاع با غالباً ساز هویت تمایز این
 فرهنگ، نژاد، زبان، قبیل از فرد به منحصر و پیوسته هم

 جامعه در .شود می تأمین آن مانند و سرزمین تاریخ، مذهب،
 تمایز هاي نشانه همین بر تأکید با بایستمی ها ملت نیز، جهانی

 و اند برده ارث به خویش گذشتگان از موروثی طوربه که
 وارد دیگران با تعامل در هاست،آن هویت و اصالت مقوم

 این حفظ با تنها جهانی جامعه در عضویت واقع در و شوند 
 به تمایل پس. داشت خواهد مطلوبیت ها ملت براي اصول
 محلی و بومی فرهنگی تنوع ایجاد و هاگرایی خاص احیاي

 پرشتاب همگونی و سازيیکسان جریان به واکنشی واقع در
 از ايرسانه - فرهنگی امپریالیسم توسط که است فرهنگی

 زمینه این در .شودمی تعقیب شدنجهانی يپدیده طریق
 میراث از بخشی ها فرهنگ همه کهاین بر تأکید ضمن یونسکو
 تماس طریق از ملت هر فرهنگی هویت و اند بشري مشترك

 غنا و شده تجدید دیگران هاي ارزش و ها سنت با آمیز تفاهم
 فرهنگی حقوق يمثابه به فرهنگی تنوع حفظ بر یابد، می

 اجتماع 10000 به نزدیک که جهانی در« :نمایدمی پافشاري
 تنوع کنند می همزیستی کشور 200 حدود مرزهاي در انسانی

 از بتوانند ها گروه و افراد تمامی که معناست بدین فرهنگی
 اساسی هاي آزادي و بشر حقوق مبناي بر خود فرهنگی حقوق
 مساوي فعالیت امکان ها فرهنگ همه. شوند مند بهره انسان

 ها تبعیض انواع زمینه این در و باشند داشته را سایرین با همگام

 هرچند. باشد نداشته وجود مختلف دالیلبه ها نابرابري و
 هم با فرهنگی هاي ویژگی از خیلی در انسانی جوامع

 حوزه در چه جوامع همه حال، عین در اما دارند، اشتراکاتی
 داراي مختلف درجات به همدیگر، با مقایسه در چه و داخلی

 باید کثرت و تنوع این. هستند فرهنگی نامتجانس سرشت
 و »بشري مشترك میراث« عنوانبه »زیستی تنوع« چون هم

 مورد »ها انسان تمام رفتار و خرد تجربه، سرشار گنجینه«
 معنايبه گرایی کثرت اصل. گیرد قرار حمایت و حفاظت

 داخل در هم ها، فرهنگ کثرت به احترام و دیگرپذیري
 کشورها بین مناسبات در هم و قومی بین روابط و کشورها

 خاص فرهنگ از برخورداري حق. است بسیار اهمیت حایز
 حق خود، خاص دینی مراسم اجراي و ایمان ابراز حق خود،

 فرهنگی زندگی در شرکت حق خود، خاص زبان از استفاده
 هاآن توان می داخلی حوزه در که هستند مواردي جمله از... و
  )4-3: 1385 آذري،. (برشمرد را
 نمودن برجسته حتی و توجه بر مبتنی اگر جهانی جامعه پس 

 لحاظ( یابد جریان ايمنطقه و محلی اجتماعات و هافرهنگ
 هویت در بحران سبب تنها نه) فرهنگی طلبی تنوع

 شود،نمی هاآن رفتن بین از و محلی و بومی هاي فرهنگ
 فرهنگ تثبیت و پاالیش حال عین در و اعتال و غنا باعث بلکه
 ایجاد و تعامل جهت بیشتر امکان و گرددمی مذکور هاي

 خواهد فراهم را ايمنطقه و بومی فرهنگی باورهاي در تعادل
 .کرد
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