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چكيده
موضوع مربوط به فرهنگ جهاني را ميتوان در ادبيات سياسي عصر جهاني شدن مورد كاوش قرار داد .نظام سرمايهداري از قرن  81تالشش
قابل توجهي براي گسترش فرهنگ جهاني در راستاي اهداف اقتصادي و راهبردي خود به انجام رساند .چنين روندي به گونهاي تدريجي تكامالل
يافته و زمينههاي الزم براي چندجانبهگرايي فرهنگي ،هنجاري و نهادي را به وجود آورده است .روند تكامل فرهنگ جهاني نشان ميدهد كه در
هر دوران از تحول تكنولوژيك شكل خاصي از نشانههاي فرهنگي ظهور مييابد .اين امر نشان ميدهد كه جهاني شدن را بايد فرايندي طوالني
و بدون وقفه دانست.
رويكردهاي مختلفي در ارتباط با جهاني شدن و فرايندهاي آن ارايه شده است .در اولين مرحله ،امانوئل والرشتاين «نظريه نظام جهالاني» را
در اوايل دهه  8791تبيين نمود .از اين مقطع زماني به بعد رهيافتهاي ديگري توسط شولت ،ديويد هلد ،يوهان گالتونگ ،مايكل بارنت ،ويليالام
رابينسون و مري كلدور ارايه شد .در هر يك از اين رهيافت ها تشش شده است تا شكل خاصي از فرهنالگ كالنا ارتبالاطي بالازيگران در عصالر
جهاني شدن مورد ارزيابي تحليلي قرار گيرد .در اين مقاله تشش ميشود تا از رهيافت تركيبي براي تبيين نشانههالاي فرهنالگ جهالاني اسالتفاده
شود .سوال اصلي مقاله آن است كه فرهنگ جهاني داراي چه نشانهها و هنجارهايي ميباشد؟ فرضيه مقاله بر اين موضوع تاكيد دارد كه فرهنگ
نظام جهاني تحت تاثير شاخصهاي فرهنگ تعاملي و سازوكارهاي كنا ارتباطي شكل گرفته و زمينه الزم براي چندجانبالهگرايالي منطقالهاي و
بينالمللي را فراهم آورده است.
کلید واژه ها :کنش ارتباطی ،فرهنگ جهانی ،جهانی شدن ،همکاری های چندجانبه.
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مقدمه
تغییرات تکنولوژيك براساس شاخصهای دانشمحوور در دهو  0991شوکل گرفتوه اسو  .ايون تغییورات ،ماهیو

دولو

و

گفتمانهای تاثیرگذار بر فرايند جهانی شدن را دگرگون نموده اس  .در اين فرايند ،شکل بندی کنش بازيگران در نظوام بوینالملول
نیز با تغییرات همه جانبهای روبرو شده اس  .اگرچه جهانی شدن آثار خود را در مرکز بوه جوا گذاشوته اسو  ،اموا وا یو هوای
راهبردی کنش بازيگران نشان میدهد که گسترش فضای ارتباطی ،زمینه را برای ظهور هوي های حاشویهای نیوز بوه وجوود آورده
اس  .والرشتاين در صدد بود تا زمینههای تئوريك و تحلیلی برای ترسیم ساختاری نظوام سورمايهداری را فوراهم آورد .بور اسواس
چنین نگرشی والرشتاين مبادرت به تبیین نظريه مکتب نظام جهانی نمود.
از اين مقطع زمانی به ب د ،گفتمانهای جهانی شدن به لحاظ شکل بندیهای سواختاری ،کوارکرد و نقوش آفرينوی محیطوی بوا
تغییرات همه جانبهای روبرو گرديده اس  .گفتمان های جديد جهانی شدن تحو
سیاس

تواثیر مولفوههوايی هماننود ارتباطوات ،ودرت،

مالی ،محیط زيس  ،دگرگونیهای تکنولوژيك و فرايندهای هويتی شکل گرفته اس  .اکثر نظريه پردازان جهانی شدن کوه

بايد آنان را به عنوان نماد گفتمانسازی عصر فرامدرن دانس  ،بر مولفههای هويتی تاکید دارند .در اين دوران ،گفتمانهوا و نظريوه
پردازان جهانی شدن تالش دارند تا روندهای جديدی از تحلیل راهبردهای ا تصادی ،هويتی ،تکنولوژيوك ،فرهنگوی ،اجتمواعی و
امنیتی را من کس نمايند.
در چنین شرايطی ،زمینههای ساختاری برای اولوي يابی موضوعات هويتی و نقش گروههای اجتماعی در مقايسه بوا وفواداری
آنان نسب

به دول

ملی بوجود آمد .در اين فرايند ،نهادهای جديدی به گونهای تدريجی شکل گرفتند .نهادهای جهوانی در الوب

گفتمانهای نئولیبرالی در صدد بودند تا براساس چگونگی کنش و نقش بازيگران مختلف بوه تبیوین روابوط گوروههوای اجتمواعی،
بازيگران ا تصادی و دول ها مبادرت نمايند .اگر چه در اين دوران ،شاهد جلوههايی از درهم ريختگی جواموع و در هوم تنیودگی
کنش بازيگران میباشیم ،اما دول
شدن تثبی

به مفهوم «دول

ملی» توانس

نمايد« .جیمز روزنا» اين دوران را با عنوان «عصر سیاس

مو ی

خود را در مراحل تکامل نهادها و گفتمانهای جهوانی

آشوبزده» نامگذاری نموده اس .

اين امر به مفهوم برهمخوردن واعد کنش و سلسله مراتب رفتار بازيگران در نظوام بوینالملول محسووب مویشوود .در چنوین
شرايطی گفتمانهای متفاوت و مت ارضی ظهور ياف  .هر يك از گفتمانها تالش دارد تا روابط جام ه ،ا تصاد ،دول  ،گوروههوای
اجتماعی ،فرهنگ سیاسی ،تکنولوژی و الگوی ت امل بوین آنوان را براسواس رهیافو

خاصوی موورد ارزيوابی ورار دهود .تموامی

رهیاف های جهانی شدن بر اين موضوع تاکید دارند که در اين دوران فرايندهای کونش و ت امول فرامورزی و فراسورزمینی شوکل
میگیرد .نفوذ بازيگران غیردولتی در ساختار نظامهای سیاسی و روابط بین بوازيگران افوزايش مویيابود .سواختار ودرت از وضو ی
سلسله مراتبی به شرايطی کامالً متفاوت در الب نظام شبکهای رار میگیرد .اين امر نشان میدهد که در شکل بندی آمريو

و ا تودار

تغییراتی به وجود آمده اس .
جهانی شدن را بايد به عنوان وا ی
بر مولفههايی همانند سیاس

در حال گذار نظام جهانی دانس  .نشانههای جهانی شدن نه تنها بر ا تصاد بینالملل بلکه

جهانی نیز تاثیر بجا میگذارد .روندهای جهانی شدن آثار خود را بر نهادهوا و گفتموانهوای سیاسوی،

ا تصادی و ارتباطی بجا گذاشته اس  .هر نهاد و گفتمان را میتوان به عنوان يکی از نشانههای اصلی فرايند جهوانیشودن دانسو .
نهادها ،فرايندها و گفتمانهای جهانیشدن بر شکلبنودی هوای سواختاری ا تصواد جهوانی ،سیاسو
بینالمللی تأثیر بهجا میگذارد .هر نهاد و گفتمان در عصر جهانی شدن بخشی از وا ی

جهوانی و تحلیول فراينودهای

دگرگوونیهوای شوکل گرفتوه در حووزه
. Nation State

3

ا تصاد و سیاس

جهانی را من کس میسازد.

در اين مقاله تالش میشود تا روند نهادیگرايی و جهانیشدن در الب ضرورتهای نهادی و گفتمانی دگرگونکنندة نظام جهوانی
مورد بررسی رار گیرد .هر يك از اين نهادها و گفتمانها ان کاس بخشی از رهیافو هوايی اسو
ساختاری و کارکردی در سیاس

کوه در فراينود تحووتت نشوانهای،

بینالملل با دگرگونی و تغییرات هويتی و راهبردی همراه گرديوده اسو  .اگرچوه هوم اکنوون افکوار

عمومی در ايران توجه چندانی به موضوع جهانی شدن ندارد ،اما شهروندان و نظريه پردازان بسیاری از حوزههوای جغرافیوايی توالش
دارند تا روندهای جديدی از کنش راهبردی را برای هماهنگسازی الگوهای رفتار در نظام جهانی ايجاد نمايند.
تزم به توضیح اس

که در اين مقاله ،گفتمانهای بومی در ارتباط با جهانی شدن نیز مورد توجه رار گرفته اس  .طب اً در اين

ارتباط می توان به رويکردهايی اشاره داش

که با گفتمان مقاوم

در برابر جهانی شدن و همچنین گفتمان سوتیز بوا جهوانی شودن

پیوند دارد .برخی ديگر از نظريه پردازان اسالمی نیز بر اين اعتقادند که :اوتً ،اسالم دارای رويکورد جهوانی اسو  .ثانیواً ،جلووهای
خاص از جهانی شدن در الب جهانی شدن فرهنگ و ايدئولوژی را ارايه میدهند .ثالثاً ،بايد از طريق همکاری با نهادها ،بوازيگران
و فرايندهای بینالمللی ،زمین مديري

مشترک جهانی را به وجود آورد.

مبانی نظری
روندهای تاثيرگذار بر فرهنگ جهانی
روندهای جهانی شدن به گونهای بر انديشه و کنش شهروندان اثر میگذارد که درک فرايندهای موجود بدون توجه به البهوای گفتموانی
و شناخ نهادهای ا تصادی مرتبط با فرايند جهانیشدن امکانپذير نیس  .هر گفتمان ،بخشی از وا یو هوای نظوام جهوانی را مون کس موی
سازد .بنابراين درک چنین فرايندی صرفا از طريق ارزيابی گفتمانهای جهانی شدن امکانپذير میباشد .ابزارهای ارتباطی عامول بنیوادين تحوول
فرايندهای ا تصادی و راهبردی محسوب میشود .به طور کلی ،گفتمانسازی درباره جهانی شدن را میتوان به عنووان بخشوی از فراينود نظوام
ا تصادی و راهبردی جهانی دانس که تح تاثیر ابزارهای ارتباطی رار گرفته اس .
به اين ترتیب ،در روند جهانی شدن چهار عنصر اصلی نظام جهانی با تغییراتی روبرو میشود .عالوه بور آن ،چگوونگی ت امول
اين چهار عنصر با يکديگر نیز دگرگون میشود .اين عناصر شامل «بازيگران نظام جهوانی» « ،سواختار نظوام جهوانی» و همچنوین
«فرايند کنش نظام جهانی» میباشند .هريك از اين عناصر و بازيگران در تبیین گفتمانهای جهانی شدن نقش موثر و ت یین کننوده
ای دارا میباشند .به طور مثال میتوان اين موضوع را مطرح نمود که در فرايند سوازماندهی نظوام جهوانی ،سواختار بوینالمللوی از
ان طاف پذيری بیشتری در مقايسه با دوران جنگ سرد برخوردار میباشد (والرشتاين.)54 :0711 ،
به همین دلیل اس

که «طبی

و ماهی

کنش در نظام جهانی» با تغییراتی همراه گرديده اس  .به طور کلی ،هرگواه سواختار

نظام بینالملل تغییر يابد و يا اينکه دگرگونی های ابزاری ،ارتباطی ،تولیدی و فناوری بوه وجوود آيود ،در آن شورايط زمینوه بورای
شکل گیری تغییرات کلی در نظام جهانی به وجود میآيد .و تی چنین تغییراتی ايجاد شود ،طبی وی اسو م مویتووان گفتموانهوای
متفاوتی را مورد مالحظه رار داد که تالش دارند تا سنتز جديدی از چگونگی روابط بوازيگران ،سواختار ،فراينود و ماهیو

نظوام

جهانی ارايه دهند .رهیاف های مت ارض نظريهپردازان نشان میدهد که در عصر جهانی شدن تنوع گفتمانی افوزايش مویيابود .هور
يك از اين گفتمانها میتواند بخشی از نشانههای مربوط به فرهنگ جهانی و الگوهای کنش ت املی بازيگران را من کس نمايد.
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اگر از مردم بپرسید که از «جهانی شدن» چه استنباطی دارند ،بیشتر آنان پاسخی بسیار مبهم ،ضد و نقیض و آشفته خواهند داد.
عالوه بر اين ،بیشتر بحثهای مربوط به جهانی شدن سرشار از سادهانگاری ،اغراق و تفکر آرزومندانه اس  .تد ترنر يکی از چهره
به پیش میرود ،در حوالیکوه توانوايی جهوان بورای درک و

های سرشناس رسانههای گروهی ،گفته اس « ،جهانی شدن بهسرع

واکنش نشان دادن به آن حرکتی تک پشتی دارد» (.)Ake, 1999: 25
اگر پرسشی دربارة ماهی  ،کارکرد و ابزارهای جهانیشدن از نظريهپردازان ا تصادی ،جام هشناسی ،توسو ه و انديشو سیاسوی
مطرح شود ،طبی ی اس

که هر يك از آنان بر موضوعات خاصی تأکید خواهند داش  .اين امر بهمفهوم آن اس

که هنوز نگورش

يکسانی در ارتباط با مفاهیم جهانیشودن در حووزههوای مختلوف علووم شوکل نگرفتوه اسو  .دربوارة مفواهیم جهوانیشودن نیوز
نظريهپردازان رويکردهای کامالً متفاوتی ارايه نمودهاند .هر يك از آنان براساس رهیافو

فکوری و تحلیلوی خوود دربوارة فرهنوگ

جهانی و روند جهانیشدن بر نشانههای خاصی تاکید دارد .بخش ابل توجهی از آنان ،نشانههای رفتاری و کنش ت املی در حووزه
فرهنگ جهانی را برجسته میسازند.
در اين ارتباط ،نظريه پردازان سیاس

مفاهیم جهانی شدن را در الب «بویفاصولگی » و «از بوین رفوتن هرگونوه امکوان دوری

گزينی» تبیین نمودهاند .نظريهپردازان ژئوپلتیك شکل ديگری از تبیین نشانههوای فرهنوگ جهوانی را مون کس سواختهانود .در ايون
ارتباط ،ديويد هاروی 9فرايندهايی را توصیف کرده اس

که ماهی

عینی فضا و زمان را به گونهای دگرگون مویکننود کوه مجبوور

خواهیم شد گاهی به شیوههای کامالً راديکال ،چگونگی بازنمايی دنیا را برای خود ما تغییر دهیم ».جان راگوی 01در بحوث روابوط
بینالمللی دربارة يك «منطق بی لمرو» در امور جهان م اصر نوشته اس

(.)Ruggie, 1993: 125

تبیین مفهوم جهانیشدن با ادبیات مختلفی در نظام اجتماعی ،فرهنگی و دينی دورانهای مختلف مورد توجه رار گرفته اسو .
بخش ابل توجهی از اديان از مفاهیم جهانشمول برای تبیین رسال

خود بهره گرفتهاند .نظام سرمايهداری نیز که در اوايل رن 01

ظهور پیدا کرد براساس اهداف ،مفاهیم ،ابزارها و سازوکارهای جهانی شکل گرفته اس  .برخی از نظريهپردازان ازجملوه «امانوئول
والرشتاين» موضوع مربوط به نظام جهانی را تبیین نموده و تالش دارد تا شکلبندیهای ا تصادی ،سیاسی و راهبوردی دورانهوای
مختلف را براساس واعد و الگوهای نظام جهانی تبیین کند .جام هشناسانی همانند مانوئل کاستلز 00نظريه «جام وهای شوبکهای »0
مشخص کرده اس

که در آن «فضايی از جريانات» جديد در کنار «فضای مکانهای» ديمی وجود دارد .بنابراين فرهنوگ جهوانی

در الب ترکیبی از شاخصهای عصر مدرن و فرامدرن شکل میگیرد( .کاستلز.)054 :07 1 ،
و تیکه صحب

از نشانهها و روندهای شکلگیری فرهنگ جهانی بهعمل میآيد به مفهوم آن اس

که گزينو خاصوی از نظوام

سیاسی و ا تصادی مؤثر در حال ظه ور بوده که ادر خواهد بود توا هنجارهوا ،واعود و سوازوکارهای کونش اجتمواعی و انتخواب
ا تصادی شهروندان و کشورهای مختلف را تح

تأثیر رار دهد .انديشه و ذهنی

ايجاد فرهنگ جهانی دارای ريشههوای تواريخی

بوده ولی از رن  0که انقالب صن تی در انگلستان شکل گرف  ،زمینه برای ظهوور گزينوههوای جديودی از سوازوکارهای اعموال
درت براساس واعد عمومی بهوجود آمد .موضوع جهانی شدن در سالهای پايانی رن  09مورد توجوه ورار گرفو  .موو دوم
انقالب تکنولوژيك عامل اصلی تغییر در نگرش و مفاهیم جهانی شد .اختراع موتورهای درون سوز ،الکترومغناطیس و کشتیهوايی
که سوخ

آنها مواد نفتی بوده اس  ،تحولی اساسی در نگرش نظريهپردازان به جا گذاش .

عوامل مختلفی در روند جهانی شدن موثر بوده و اين فرايند را تح تأثیر رار داده اس  .جهانی شدن از عوامل مختلف سرچشمه گرفتوه
8
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اس  .يکی از اين عوامل« ،پیشرف های تکنولوژيك» بوده اس
بازياف

که هزينههای حمل و نقل و ارتباطات و هزينههای پرداخ  ،انباش

و

اطالعات را بشدت کاهش داده اس  .سرمايهگذاری ا تصادی کشورهای صن تی در مناطق پیرامونی ،زمینههای تزم بورای

انتقال تکنولوژی و تولید کات در کشورهای پیرامونی را فراهم آورد .هم اکنون بازارهای منطقهای را میتوان نماد انتقال تکنولووژی
و ابزارهای ا تصادی در محیط پیرامونی دانس .
عوامل حقو ی و اعدهساز سرچشمه جهانی شدن ،محسوب میشود .نشانههای آنرا میتوان در «آزادسازی تجواری» و اشوکال
ديگر آزادسازی ا تصادی مشاهده نمود .اين امر باعث «کاهش حماي های تجاری» و «بازتر شدن نظام تجاری جهانی» شده اسو .
يکی ديگر از عوامل جهانی شدن« ،توافق ايدئولوژيك جهانی» دربارة ارزش ا تصاد بازار و نظام تجارت آزاد بوده اس  .از رن 0
بهب د بسیاری از مفاهیم جهانیشدن با موضوعات ا تصادی و تجارت بینالملل پیوند يافته اس

(.)Lee, 1997: 41

با توجه به نقش ا تصاد سرمايهداری ،میتوان به اين جمعبندی رسید که فرايندهای تحول مفهومی و کارکردی جهانیشودن در
سالهای رن  1براساس نشانهها و شاخصهای ا تصادی شکل گرفته اس  .انقالب ارتباطوات در دهو  ،0911زمینو تحوول در
ماهی

درت را بهوجود آورده اس  .درت ارتباطی منجر به تحول بنیادين در ارتباط با نشانهها و کارکرد نهادهوای جهوانیشودن

گرديده اس  .موضوع « درت نرم» که توسط نئولیبرالهای آمريکايی ازجمله «جوزف نای» و «میلسن» ارايه شده را بايد بوهعنووان
بخشی از وا ی

در حال تحول تأثیرپذيری روند جهانیشدن از سازوکارهای ارتباطی دانس .

اين فرايند به نوعی «همگرايی ايدئولوژيك» منجر شد و شکاف بلی بین نظوامهوای ا تصوادی بوازارگرای غورب و نظوامهوای
ا تصادی سوسیالیستی شرق ،جای خود را به يك گرايش تقريباً جهانی به سوی نظوام بوازار داد .تحووتت فرهنگوی بوا گورايش و
حرکتی به سوی شکل جهانی و همگونی از رسانهها ،هنرها و فرهنگ عمومی و بوا کواربرد گسوتردة زبوان انگلیسوی در ارتباطوات
جهانی همراه بوده اس  .عده ای م تقدند که جهانی شدن به منزله تالشوی بورای تحکویم هنموونی و سویطره فرهنگوی و همچنوین
ا تصادی و سیاسی امريکاس .
عوامل ارتباطی نقش موثری در شکلگیری فرهنگ جهانی شدن داشته اس  .اين عوامل به عنوان چهار عنصر اصلی همگرايی جهانی اندازه
گیری میشود .عوامل ارتباطی ،زمین تزم برای همگرايی ا تصادی را فراهم آورده اس  .اين امر ،براساس دادههای مربوط به تجوارت ،سورمايه
گذاری مستقیم خارجی ،سرمايهگذاری غیرمستقیم خارجی و درآمد ناشوی از سورمايهگوذاری (ورودی و خروجوی) شوکل گرفتوه اسو .
تماسهای شخصی شامل مسافرت و جهانگردی ،ارتباطات تلفنی بینالمللی و نقل و انتقاتت مالی بینالمللی و غیردولتوی را مویتووان در
زمرة عوامل ارتباط بین فردی و بین منطقهای دانس

()Beck, 1997: 22

گسترش فرايند ارتباطی مبتنی بر بهرهگیری از عوامل تکنولوژيك نقش موثری در شکلگیری فرهنگ جهانی ايفا نمووده اسو .
فرايند ارتباط مجازی در فرهنگ جهانی نقش تسريعکننده داشته اسو  .ايون امور ،براسواس ت وداد «کواربران اينترنو » « ،میزبوان
اينترن » و «خدم

دهندگان مطمئن» شکل گرفته و ابزارهای ارتباطی سطح مشارک

اس  .فرهنگ جهانی در حوزة سیاس
انسانی و مالی مأموري های شواری امنی
دول

بین الملل براساس عضوي

سیاسی بازيگران مختلوف را ارتقوا داده

هر کشور در سازمانهای بینالمللی ،سوهم آن در توأمین منوابع

سازمان ملل متحد ،تصويب م اهدات بینالمللی چندجانبه و میزان نقول و انتقوال موالی

(ورودی و خروجی) شکل گرفته اس .
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نقش نيروهای اقتصادی و ابزارهای تكنولوژيك در شكلگيری فرهنگ جهانی
برخی از نظريهپردازان با تأکید بر مؤلفههای ا تصاد جهانی ،تالش دارند تا روند جهانیشدن را براساس سوازوکارهای تجواری،
مالی و بانکی تفسیر نمايند .برخی ديگر که دارای نگرش امنی محور میباشند ،فرهنگ جهانی را در الوب موضووعات مورتبط بوا
درت و امنی

تفسیر مینمايند .اين گروه از نظريه پردازان تالش دارند تا سازوکارهای جديد نظام جهانی را براساس مؤلفوههوايی

همانند کنوانسیونهای خلعسالح و کنترل تسلیحاتی تبیین نمايند .چنین رويکردی بوهمثابوه آن اسو

کوه رونودهای جهوانیشودن

میتواند در حوزههای مختلفی من کس گردد.
ف الی های ا تصاد جهانی با نشانههايی از موضوعات امنیتی در فرهنگ جهانی پیوند يافتوه اسو  .بوهطوور مثوال مویتووان بوه
سازوکارهای تحريم ا تصادی ايران اشاره داش م موضوع تحريم میتوانود ماهیو

ا تصوادی و امنیتوی داشوته باشود .آثوار تحوريم

ا تصادی را میتوان در ارتباط با موضوعات ديپلماتیك نیز موورد پوردازش ورار داد .مبوادتت تجواری ،موالی و بوانکی بخشوی از
وا ی

ا تصادی بوده که با موضوعات ديگری ازجمله شبکههای اطالعاتی پیوند میيابد .به اين ترتیوب ،هور موضووع اجتمواعی،

ا تصادی و امنیتی که امکان انتقال از يك حوزة جغرافیايی به حوزههای ديگر را داشته باشد ،در زمرة عوامل تاثیرگذار بور فرهنوگ
جهانی محسوب میگردد.
بنابراين میتوان بر اين موضوع تأکید داش

که ظهور و تکامل فرهنگ جهانی را بايود در حووزة موضووعاتی ازجملوه ا تصواد

اطالعاتی ،ا تصواد جهوانی ،منطقوهگرايوی ،نهوادگرايی ،فرهنوگ وا یو هوای مجوازی و همچنوین ظهوور طوبهوای متقابول در
شکلبندیهای سیاسی کشورهای مختلف مورد مالحظه رار داد .اتحاديههای کارگری ،دولو
میتوان نمادی از طبهای متقابل ا تصادی و نهادی دانس

رفواه و شورک هوای چنودملیتی را

که در روند جهانیشدن از جايگاه و شکلبندی نهوادی برخوردارنود.

هر يك از چنین نهادهايی بهعنوان بخشی از ا تصاد ،فرهنگ و ژئوپلتیك نظام جهانی محسوب میشوند.
رويکرد ياد شده بیانگر اين موضوع میباشد که فرهنوگ جهوانی ،طیوف گسوتردهای از موضووعات و حووزههوای اجتمواعی،
ا تصادی و تکنولوژيك را دربرمیگیرد .از آنجايی که جهانیشدن موضوعی عام میباشد ،بنابراين حووزههوای مجوازی ،ارتباطوات،
بازار جهانی ،پول ،سرماي مجازی ،بانکداری ،مؤسسات اعدهساز و تئوریهای هنجارساز ازجمله فرهنگ جهانی را شکل میدهد.
هر يك از حوزههای يادشده را میتوان بهعنوان بخشی از وا ی های در حال گذار نظوام جهوانی ،ارتبواطی و راهبوردی دانسو .
اگرچه تمامی حوزههای يادشده بهمنزل نشانههايی از تراکم زمان ،مکان و هوي
از ذهن و انتظاری را دربرخواهد داش

تلقی می شود ،اما نیل به چنین اهدافی رونود دور

(.)Jones, 1996: 63

درک تحلیلی از نیروهای اثربخش بر شکلگیری فرهنگ جهانی را میتوان براساس تحول در ا تصاد جهانی مورد مالحظه رار
داد .حرک

بینالمللی ايجادشده در روند تجارت جهانی را بايد يکی از حوزههای بنیادين جهانیشدن دانس  .منوافع بوازيگران در

روند جهانیشدن با تغییرات ابل توجهی همراه میشود .کشورهايی که از مزيو

فرصو

برخوردارنود ،طبی وی اسو

کوه سوهم

بیشتری از ا تصاد جهانی را بهخود اختصاص میدهند .آنان از نقش مؤثری در ا تصاد سیاسی بینالمللی و همچنین ا تصاد سیاسوی
جهانیشده برخوردارند .بنابراين طبی ی اسو

کوه چنوین کشوورهايی در رونود جهوانیشودن ،سوازماندهی نهادهوای منطقوهای و

فرامنطقهای از جايگاه اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهند بود.
 -9-2نقش نیروهاي ارتباطي و سایبرنتیك در شكلگیري فرهنگ جهاني
تحوتت مو سوم ا تصاد جهانی بدون توجه به نقش تکنولوژی ارتباطات ابل تفسیر و تحلیل نمیباشد .انقالب تکنولوژيوك
در ده  ،0911زمین شکلگیری و گسوترش نهادهوای اطالعواتمحووری را بوهوجوود آورد کوه از تمرکوز ،اثربخشوی و همچنوین
دگرگونسازی محیط برخوردارند .در اين فرايند شکل جديدی از روابط میان ا تصاد ،دول  ،جام وه و سیاسو

بوینالملول ظهوور

میيابد که تاب ی از ضرورتهای ا تصاد جهانی خواهد بود .مديري

ان طافپذير تمرکززدايی ،در شبکههای ا تصوادی ،آزادسوازی

گزينشی بازارها و کنترل سیستم مالی کشورهای مختلف را بايد تاب ی از تحوتت ايجادشده در ساختار نظام جهانی و سازوکارهای
کنش مبتنی بر تکنولوژی ارتباطات دانس .
در حوزة ارتباطات دوربرد ،تلگراف ،تلفن ،پس

تصويری ،تلکس ،کنفرانس ويديويی و شبکههای کامپیوتری امکان جابجوايی

فوری عالئم ،متن ،تصاوير و صدا در میان مردم ،بدون توجه به مو ی

لمرو آنان يا فاصلههای لمروی و مرزهای میان آنوان ،را

فراهم میکنند .کابلهای فیبر نوری حجم مطالبی را که از طريق ارتباطات دوربرد ابل ارسال اس  ،بسیار افوزايش دادهانود .رسوانه
های الکترونیکی مثل راديو و تلويزيون ،پیامها را در هر جای دنیا بالفاصله و در وا ع بدون صرف زمان پخش میکننود .همچنوین
روزنامهها ،مجلهها ،کتابها ،موسیقی ضبط شده ،فیلمها و نوارهوای ويوديو بوهطوور همزموان در سراسور دنیوا عرضوه مویشووند
(.)Loader, 1998: 48
 -2-2نقش نیروهاي اقتصادي در شكلگیري فرهنگ جهاني
بازارهای جهانی بهگونهای اجتنابناپذير محصوتت جهانی را تولید میکند .اين امر بهمفهوم آن اس
ا تصادی و کاتهای تولیدشده رابط ارگانیك وجود دارد .اين امر بیانگر آن اس

که بوین بوازار ،نهادهوای

که مصرفکنندگان سراسر دنیا بوه طوور همزموان

کات يا خدمات يکسانی را که اغلب يك نشان تجاری واحد دارد مثل (پپسی کوت يا تويوتا) خريداری میکننود .و توی يوك محصوول در
يك فضای فراجهانی و از طريق يك راه کار تجاری هماهنگ فوق لمرويی توزيع میشود و به فروش میرسد ،يك بوازار جهوانی وجوود
دارد.
در روند شکلگیری فرهنگ جهانی ،نشانههايی از استانداردسازی سلیقههای اجتمواعی ايجواد مویشوود .تبلیغوات بخوش فرهنگوی و
اجتماعی فرايند همبستهسازی رويکردهای اجتماعی و ادراکی میباشد .در اين فرايند ،دامن گسوتردة کاتهوای جهوانی ،شوامل بسویاری از
مواد خام ،غذاهای بستهبندی شده ،نوشابههای پر شده در بطری ،سیگارها ،لباسهای طراحی شده ،کاتها و لوازم خانگی ،فراوردههای دارويی،
موسیقی ضبط شده ،محصوتت شنیداری ديداری ،کتابهای چاپ شده ،خدمات اطالعاتی متصل يا بر خط ،01اسناد مالی ،تجهیزات اداری،
تسلیحات ،وسايل حمل و نقل ،خدمات مسافرتی و غیره اس

(.)Musa, 1997: 29

 -3-2نقش پول و سرمایة مجازي در شكلگیري فرهنگ جهاني
نظام سرمايهداری بیشترين تحوتت خود را در حوزههای مالی و بانکی شکل داده اس  .برخی از تحلیلگران بر ايون اعتقادنود
که رن  1م طوف به گسترش سرماي مالی میباشد .در رن  0نشانههايی از سرماي مجازی و پول ديجیتال مشاهده میشود .در
شرايط موجود میتوان نشانههای مختلفی از نظام بانکی مجازی را در گوشه و کنار هر خیابان مشاهده نمود .مراکز موالی ،عهودهدار
تبادل مقادير ابل توجهی از ا تصاد ملی و بینالمللی میباشند .در شرايط موجود ،کارتهای بانکی مت دد را میتوان برای دريافو
پول نقد از هزاران دستگاه خودپرداز 01در سراسر جهان که به شبکههای فوق لمروی مثل  Cirrusمتصل شدهاند ،به کار برد.
يکی ديگر از نشانههای اصلی سرماي مجازی و بازارهای جهانی را میتوان متنوعسازی نظام درياف  ،پرداخو

و سوازماندهی

اعتبارات تجاری برای مبادتت ا تصادی دانس  .همچنین پول ديجیتالی را میتوان بر روی کارتهای هوشومند (يوا بوه اصوطالح
«کیفهای پول الکترونیکی») به طور همزمان به چندين نوع پول رايج ذخیره سازی کرد .کارتهای اعتباری گونواگون مثول ويوزا،
مسترکارد و امريکن اکسپرس را میتوان برای پرداخ ها در موسسات بیشمار ،در تقريباٌ همه کشورهای دنیا به کار برد.
پول جهانی به شیوههای گوناگون و در اب اد گسترده (اما نه کامل) از فضای لمورو جغرافیوايی جودا شوده اسو  .بانوكداری

. Online
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جهانی ،سپردهگذاران پساندازهای خود را به شکل يك نوع پول رايج جهانی و يا در يك بانك جهانی و يا ش ب محلی يك بانوك
جهانی مثل يك مرکز مالی به اصطالح «فرا سرزمینی  »0رار میدهند .نظام ا تصاد جهانی توالش دارد توا زمینوههوای شوکلگیوری
نهادهای مالی مجازی را فراهم سازد .در چنوین شورايطی هور فورد موی توانود از طريوق اينترنو

بوه مبادلو پوول مبوادرت نمايود

(.)Nicholson, 1999: 141
 -4-2نقش نهادها و نیروهاي هنجارساز در شكلگیري فرهنگ جهاني
تاکنون نیروهای مختلفی ازجمله فرايند گسترش ارتباطات جهانی ،بازارهای جهانی ،تولید جهانی ،پولهای جهانی و توأمین موالی (سورمايه
گذاری) جهانی موجب ظهور سازمانهای جهانی شدهاند .برخی از اين موسسات فوق لمروی دارای وظايف نظارتیاند و آنهوا را بوه درسوتی
میتوان موسسات حکوم

جهانی نامید .برای مثال ،ف الی های نهادهای سازمان ملول متحود ،صوندوق بوینالمللوی پوول ،بانوك جهوانی،
09

سازمان جهانی تجارت ،بانك تسوي بینالمللی و ساير اينگونه نهادها در سراسر دنیا گسترش يافتوهانود .ايون موسسوات مجموعو
وسی ی از ضوابط ،مقررات و شیوههای فراجهانی را در زمینههای گسترده از جمله استانداردهای فنی و بوه اصوطالح حقووق بشور
جهانی تدوين و توصیه میکنند و به مورد اجرا میگذارند.
نشانهها و شکل بندی ا تصاد جهانی از درون نظام ا تصادی جديدی ظاهر می گوردد کوه مبتنوی بور نقوش نهادهوا و مؤسسوات
اعدهساز میباشد .چنین مؤسساتی جديدترين الگوی تقسیم کار بینالمللی را در اواخر رن بیستم سازماندهی کرده اس  .اگرچوه
ا تصاد جهانی هنوز با يك سیستم واحد يکپارچه و نهادينهشده فاصله دارد ،اما بهدلیل نقشآفرينی نهادها و مؤسسات اعدهساز در
روند جهانیشدن ،زمینه برای شکلگیری وابستگی متقابل فرايندها و کارگزاران را بهوجود آورده اسو  .وابسوتگی متقابول را بايود
که واعد ا تصادی و راهبردی يکسانی را تولید موینمايود ( Edwards,

يکی از نتايج مربوط به تحول نهادها و مؤسساتی دانس
.)1999: 215
از سوی ديگر میتوان بر اين موضوع تأکید داشو
کشورهای جنوب ف الی

کوه ا تصواد جهوانی شوديداً نامتقوارن اسو  .برخوی از بوازيگرانی کوه در

دارند ،ناچارند تا روابوط ا تصوادی خوود را بوا نهادهوای مرکوز و نیموهپیراموون گسوترش دهنود .چنوین

کشورهايی هیچگونه نقش موثری در ايجاد واعد نهادساز نخواهند داش  .وابستگی متقابل در ا تصواد جديود جهوانی بوه ظرفیو
تکنولوژيك کشورهايی بستگی دارد که تالش دارند تا زمینههای کنترل ا تصاد و نهادهای جهانی را فراهم سازند .بنابراين نهادهوای
اعدهساز و هنجارساز مربوط به کشورها و مناطقی میباشد که از رشد سريع ا تصادی و نوسازی تکنولوژيك برخوردارند.
 -5-2نقش رهیافتهاي نظري و هنجاري در فرهنگ جهاني
دربارة فرايند ادغام کشورها و يکپارچهسازی واعد برای بازيگران مختلف ا تصادی ،رهیاف های متنوعی ايجادشده اس  .هور
رهیاف

را بايد بهعنوان بخشی از تئوری هنجارساز در تبیین شکل بندی ا تصاد و نمادهای موالی بوینالمللوی کشوورهای مختلوف

دانس  .اولین تئوری هنجارساز در حوزة روابط اجتماعی ،سیاسی و ا تصادی مربوط به تئوری «اجماع واشنگتنی» میباشد .مفاهیم
مشهور و محوری اجماع واشنگتن را «آزادسازی»« ،مقرراتزدايی» و «خصوصیسازی» تشکیل میدهند( .مصلینناد)14 :07 5 ،
عالوه بر رهیاف های ا تصادی ،میتوان رويکردهای مختلفی را مورد توجه رار داد که م طوف به سازوکارهای همبستهسوازی
رهیاف های کنش بازيگران در چارچوب نظريات منطقهگرايی ،کوارکردگرايی و کوارکردگرايی جديود مویباشود .در ايون ارتبواط،
نهادهای ا تصاد جهانی نیز براساس برخی از شاخصهای اجماع واشینگتنی سازماندهی گرديدهانود .اگرچوه نگورش انتقوادی نسوب
چنین رهیافتی وجود دارد ،اما وا ی

راهبردی جهان آن اس

بوه

که میتوان بین حوزههای مختلف منطقهگرايی ،اعودهگرايوی و نهوادگرايی

. Offshore
). Bank for International Settlements (BIS
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رابط متقابل بر رار نمود.
اجماع واشنگتن که در دهههای  09 1و  0991بر انديشه ا تصادی بینالمللی حاکم بود ،اولین نشان تئوریسازی بورای محویط
جهانی شدن محسوب میشود .اين تئوری تالش داش

تا نهادهای مالی عمده که در موورد انتخواب سیاسو

مناسوب بورای رفوع

بحرانهای مالی دچار اختالف نظر بودند را هماهنوگ و سوازماندهی نمايود .از جملو ايون مووارد مویتووان بوه تئووریسوازی و
هنجارسازی برای عبور از بحران مالی  0991اشاره داش .
تئوری جديد در محیط جهانی شدن را میتوان «اجماع فراواشینگتن» دانس  .اين تئوری محور اصلی ادبیات و ساز و کارهوای
جديد در عصر جهانی شدن محسوب میشود .اجماع فرا واشنگتنی مفاهیم ديگری را اضافه کرده اس  .از جمله اين موارد میتووان بوه
موضوعاتی از جمله جام ه مدنی ،سرمايه اجتماعی ،ظرفی

سازی ،مديري  ،شفافی  ،يك ساختار ا تصادی بینالمللی جديد ،نهادسوازی

و شبکههای تامین اجتماعی اشاره داش .
 -6-2نقش اندیشههاي دیني و نشانههاي هنجاري در فرهنگ جهاني
در سالهايی که جهانیشدن گسترش میياف  ،نشانههای متفاوتی از کنش بازيگران در ارتباط با مؤلفههوای هنجواری مشواهده
میشود .برخی از نظريهپردازان بر نشانههای برخورد تمدنها تأکید داشتند .برخی ديگر ،روندهای جديد را در الب گفو وگووی
تمدنها تحلیل میکنند .وا ی

آن اس

که چنین نشانههايی دارای ريشههای تحلیلی و تاريخی نسبتاً طوتنی مویباشود .نخسوتین

مورد از اين نوع اعتقادات دينی و مذهبی که ماهی
زرتش

عام ،فراگیر و جهانی داش  ،طی رنهای پنجم و ششم پیش از میالد با آيوین

و بودا ظاهر شده اس  .يهوديان به طور مشخصتر ،رنهای متمادی بر تصوری از يك اجتماع فراجهانی اعتقاد داشتهانود

تا تمام کسانی را که در سراسر دنیا پراکندهاند متحد کنند (.)Robinson, 1996: 63
نظريهپردازان مسیحی همانند آگوستین ديس و توماس آکويناس درصدد بودند تا انديش مسیحی

را در فضای جهوانی تبیوین

و توس ه دهند .به اين ترتیب نظريهپردازان مسیحی  ،مدت ها پیش از آن که «ايزاکوات» سرود موذهبی خوود رادر سوال  0109بوه
نامه «مسیح درجايی که خورشید هس

حکوم

خواهد کرد» منتشر کند،آرمانهای جهانگرايی داشته اس  .مسولمانان موومن نیوز

در رن هفتم میالدی و سدههای پس از آن ،از انديشه و هنجارهای مربوط به دنیايی واحدتح
انديشه ب د از ظهور انديش اسالم سیاسی بار ديگر هوي
اس  .هوي

خود را بازتولید نمود .هوي

لوای اسالم ،الهام گرفتوهانود .ايون

سرچشمه م نوا و تجربوه بورای مسولمانان

سازمان دهنده م نا محسوب میشود .تمامی هوي ها «برساخته» میشوند.

واکنش نسب

به نقش مذهب در حوزة سیاس

مربوط به دورة رنسانس میباشد .اين امر تح

و در انتقاد از کاتولیسیسم شکل گرف  .اشارات مربوط به تفکر جهانی سکوتر در نوشتههای با دم

تأثیر انديشههای پروتستانیسوم
بیش از پانصد سال میتوان

ياف  .برای مثال ،در رن چهاردهم چندين نويسنده از جمله دوبوا ،دانته و ماسیلیوس ،پیشنهادهايی بورای تشوکیل يوك حکومو
فرادولتی دادهاند که دربرگیرندة دس

کم همه مسیحیان خواهود بوود .ايون افوراد توالش داشوتند توا فرهنوگ جهوانی را براسواس

انديشههای دينی تنظیم نمايند (.)Herman, 1997: 22

 -3نشانهها و نمادهای فرهنگ جهانی
اگر بخواهیم وا ی های نشانهای و نمادين فرهنگ جهانی را مورد بررسی رار دهیم ،در آن شرايط میتوان به اين جمعبنودی
رسید که هرگونه تحول ا تصادی و راهبردی با نشانههای نمادين و هنجاری همراه میباشد .در اين ارتباط  7نشانه و نماد فرهنوگ
جهانی وجود دارد که در عصر ارتباطات و فرايندهای همبستگی ا تصادی کشورها از اهمی

و اثربخشی ابول تووجهی برخووردار
. Reconstruct

20

میباشد .مشخص اول م طوف به «ا تصاد اطالعاتی» اس  .در ا تصواد اطالعواتی الگووی بهورهوری و ر ابو

میوان شورک هوا و

بنگاههای ا تصادی در حوزههای مختلف جغرافیايی به البهای دانشمحور بستگی دارد.
تکنولوژی اطالعات آثار خود را در روابط ا تصادی ،الگوی مديريتی و همکواری بوازيگران در حووزههوای مختلوف بوهوجوود
میآورد .از آنجايی که تکنولوژی در عصر اطالعات ماهی
يافته اس

جهانی پیدا میکند ،بنابراين شوکل جديودی از ا تصواد جهوانی ظهوور

که با الگو و نشانههای دوران گذشته متفاوت بهنظر میرسد .در اين فرايند ا تصاد محلی ،ملی و منطقهای در نهايو

بوه

نظام ا تصاد جهانی متصل میگردد .اين امر از طريق شبکههای اطالعاتی و نهادهای وابسته به ا تصاد بوازار امکوانپوذير مویباشود.
خصل

تکنولوژی اطالعاتی و ا تصاد جديد جهانی آن اس

که افراد ،بازار و نهادهای ا تصادی را بهگونهای به يکديگر متصول مویسوازد

که همگی در يك چرخ تولید ا تصادی ايفای نقش نمايد.
دومین نشان نمادين فرهنگ جهانی در حال ظهور را بايد در الب طبهای متقابل ا تصادی تبیین نمود .فرايند جهانیشودن و
شبکهای شدن ف الی های ا تصادی موجب وت بخشیدن به تالشهای فردی و تض یف نهادهای اجتماعی هماننود اتحاديوههوای
کارگری و حتی تض یف دول

رفاه در کشورهای سرمايهداری جهانی گرديده اس  .آنچه بهعنوان ت طیلی دول

فدرال آمريکوا در

اکتبر و نوامبر  107اتفاق افتاد را بايد ناشی از «ظهور طبهای متقابل ساختاری» دانس .
سومین نشان نمادين فرهنگ جهانی در الب «فرهنگ وا ی

مجازی» در حال شکلگیری اس  .فرهنگ عصور اطالعوات در

چارچوب انتقال نمادها بهوسیل ابزارهای الکترونیك حاصل میشود .اين واسوطههوا بوا مخاطبوان گونواگونی سور و کوار دارنود و
مجموعههای گستردهای در الب نهادگرايی متوازن را فراهم میسازد .فضای مجازی حاوی اطالعات متکثر و متنوع بوده و بخشوی
از وا ی های اجتماعی ،ا تصادی و تکنولوژيك عصر جهانیشدن را من کس میسازد (کاستلز.)01 :07 1 ،
جهانی شدن موجب تغییرات مهمی در برخی از جنبههای وينة سرمايه ،دول  ،مل
شدن رشد مواضع اضافی حکوم

و عقلگرايی مودرن شوده اسو  .جهوانی

را در کنار دول  ،گسترش شکلهای ديگر اجتماع را در کنار مل

دانش را در کنار عقلگرايی مدرن تقوي

و پیدايش انوواع ديگوری از

کرده اس  .از نظر اصطالحات ارزشی ،برخی جهانی شدن را با پیشورف  ،رفواه و صولح

مرتبط میدانند ،اما برای برخی ديگر اين واژه تداعیکنندة محرومی  ،بدبختی و فالک

اس  .هویچ کوس نسوب

بوه آن بویاعتنوا

نیس  ،اما بیشتر مردم سردرگم هستند.
شواهد مربوط به به اين نوع جهانی شدن را میتوان در کاهش گسترده يا حتی لغو موانع تجاری مربوط به ووانین و مقوررات،
محدودي های مربوط به ارزهای خارجی و کنترلهای مربوط به سرمايه و رواديد (برای شهروندان برخی از کشورها) در دهههای
اخیر مشاهده کرد .اين روزها همه درباره جهانی شدن لم میزنند و اين مفهوم بورای افوراد مختلوف م وانی نسوبتاً متفواوتی دارد.
فرهنگ جهانی دارای اب اد گوناگونی اس  .جهانی شدن ا تصادی را به م نوای افوزايش م وامالت بوینالمللوی در بازارهوای کوات،
خدمات و برخی از عوامل تولید همراه با رشد میوزان و دامنوه ف الیو
بینالمللی و سازمانهای غیردولتی به کار میبريم( .آرياس،

بوازيگران فرامورزی مثول شورک هوا ،حکومتهوا ،نهادهوای

)14 :07

در وهله اول ،جهانی شدن به م نای «رشد تجارت بینالمللی» اس  ،ولی اين مفهوم شامل رشد و گسترش پديودههوای بسویار
ديگری مثل «سرمايهگذاری مستقیم خارجی»« ،شرک های چندملیتی»« ،يکپارچگی بازارهای سرمايه جهانی» و «جابجوايی سورمايه
مالی» ناشی از آن ،دامنه فراسرزمینی سیاس های دولتی ،توجه سازمانهای غیردولتی به مسايل جهانی و محدودي های حواکم بور
سیاس های دولتی در اثر عضوي

در نهادهای بینالمللی نیز میگردد.

جهانی شدن به طور ساده به م نای کاهش هزينههای ف الی

بینالمللی اس

که يکی از آثار اصلی آن تقوي

يکپوارچگی بوینالمللوی

بازارهای کات ،خدمات ،تکنولوژی ،انديشهها ،سرمايه و نیروی کار اس  .جهانی شدن را م موتً تحرک فزاينوده کوات ،خودمات ،سورمايه،

تکنولوژی ،اطالعات ،انديشهها و نیروی کار در سطح بینالمللی در اثر سیاس های آزادسازی و تحوتت تکنولوژيك ت ريف میکننود.
مفاهیم يادشده بیانگر آن اس

که نشانههايی از عقالنی

مدرن در شکلبندی ا تصاد ،سیاس

و فضای مجازی در نظام جهوانی در

حال گسترش میباشد (امیرارجمند) 4 :07 0 ،
 -9-3نشانهها و نمادهاي تنوع بخشیدن به فرهنگ یكپارچه اقتصادي
يکی از اصلیترين نشانهها و نمادهای فرهنگ جهانی در حوزه ا تصادی را مویتووان تولیود «انديشوه» ،دانوش و «تکنولووژی»
دانس  .انتشار دانش ،انديشه و تکنولوژی منجر به شکلگیری هوي

جديد گرديده اس « .دانش» مربوط به منجر بوه سوازماندهی

شیوههای تولید ،فنون مديري  ،بازارهای صادراتی و سیاس های ا تصادی را با هزينه بسیار پايینی در دسترس کشورهای در حوال
توس ه گرديده اس  .انديش ا تصادی بهموازات تکنولوژی دانشمحور را بايد عامل اصلی انتشار نشانهها و نمادها دانس .
دومین نشانه و نماد فرهنگ جهانی در حوزه ا تصادی را میتوان براساس سازماندهی «ارتباطات جهانی» تحلیل نمود .نمادها و
نشانههای اصلی ارتباطات جهانی شامل موضوعاتی از جمله حمل و نقل هوايی ،رسانههای گروهی الکترونیکی ،ارتباطات دوربورد
و انتشارات جهانی میباشد .هرگونه تحول ا تصاد جهانی را بايد براساس نشانههوايی از دگرگوونی در زيرسواخ هوای هنجواری،
اعدهای ،ارتباطی و کارکردی دانس  .اين امر نشان میدهد که تغییرات ا تصادی آثار خود را در فرهنگ جهانی به جوا مویگوذارد
(هانتینگتون.) 5 :07 0 ،
«بازارهای جهانی» را بايد اولین و اصلیترين نماد مربوط به فرهنگ جهوانی در رونود مبادلو ا تصوادی دانسو  .در بازارهوای
جهانی شاهد فروش محصوتت و کاتهايی میباشیم که «فراوردههای جهانی» هستند .ي نی اينکوه بوه هویچ کشوور خاصوی ت لوق
ندارند .چندين کشور در تولید فراوردههای جهانی مشارک

دارند .برای فروش فراوردههای جهانی در بازارهوای جهوانی نیواز بوه

سازماندهی نهادها ،تولید هنجارها ،بهرهگیری از تبلیغات جهانی میباشیم .اين امر تالشی سازمان يافته در رونود تولیود راهکارهوای
«فروش جهانی» میباشیم.
تولید ا تصادی در «مقیاس جهانی» انجام میگیرد .بنابراين نشانهها و نمادهای تولید ا تصادی در محیط جهانی شدن را بايد براسواس بوازار
جهانی ،کاتی جهانی ،تولید جهانی و شرک های جهانی مورد توجه رار داد .تولید جهانی به صورت تفکیك شده انجوام نمویگیورد .شورک
ها و کشورهای سرمايهداری بخشی از «زنجیرههای تولید جهانی» محسوب میشوند .بنوابراين در رونود تولیود ا تصوادی ،مجموعوههوای
مختلفی در مشارک

با يکديگر ايفای نقش میکنند .برای تولید هر کاتی ا تصادی ،شرک های چند ملیتی نیازمند بوازار جهوانی و

همچنین «تخصیص منابع جهانی» هستند .اين امر به مفهوم آن اس
جغرافیايی ت لق ندارد(هابرماس:

که منابع تزم برای تولیود کاتهوای ا تصوادی صورف ًا بوه يوك منطقوه

.)54 :07

 -2-3نشانهها و نمادهاي گسترش سرمایه مالي
محور اصلی سرمايه مالی در محیط جهانی شدن را «پول جهانی» تشکیل میدهد .پول جهانی از اين جه
ابلی

تزم برای مبادله در حوزههای مختلف جهانی برخووردار اسو  .وينگوی اصولی پوول جهوانی آن اسو

جغرافیايی توس ه يافته ،از ابلی

اهمیو

دارد کوه از

کوه درهور منطقو

مبادله برخوردار اس  .پولهای رايج جهانی دارای نشانههای مختلفی اس  .به همان گونهای کوه

کارت بانك داخلی وجود دارد ،در سطح بینالمللی نیز کارت بانكهايی وجود دارد که به شبکه شتاب متصل اس  .از جملو ايون
نوع پول جهانی میتوان به کارت بانكهای متصل به شبکه دستگاههای خودپرداز اشاره داش

(پیتر مارتین.)40 :0719 ،

نوع ديگر پول جهانی را میتوان در الب «پول نقد ديجیتالی در کیفهای پول الکترونیکی» موورد توجوه ورار داد .پوول نقود
ديجیتالی در بانكهای مختلف بین المللی ابلی

نقد شدن را دارا میباشد .يکی ديگر از نمادهای مربوط به ا تصاد مالی جهوانی را

میتوان «کارتهای اعتباری جهانی» دانس  .اين کارتها برای خريدهای تجاری از اهمی

تزم برخوردارند .کارتهوای اعتبواری

جهانی به گونهای تدريجی جايگزين برگههای اعتباری موسوم به  L.Cمیگردد.
در محیط جهانی شدن ،هر گونه سرمايهگذاری ا تصادی در مقیاس جهانی انجام میگیرد .شبکههای ا تصادی توالش دارنود توا چنوین
ا دامی را به انجام رسانند .بنابراين میتوان جلوههايی از «سرمايهگذاری جهانی» را مورد مالحظه رار داد .سورمايهگوذاری جهوانی
توسط شرک های چندملیتی و در مقیاس واعد جهانی انجام میگیرد .مبادله و بهرهگیری از سرماي جهوانی در «بازارهوای جهوانی
ارز خارجی» انجام میگیرد .بهطور کلی اين بازارها ،نماد ا تصاد مالی و تجاری در محیط جهانی شدن محسوب میشود .کار وينة
اصلی مبادله ا تصادی را «بانكداری جهانی» به انجام میرساند .بانكداری جهانی تابع مقررات وينهای در حوزة ا تصادی و مبادلو
مالی میباشد.
در شرايط موجود میتوان نمادهای متفاوتی از سرماي مالی ،بانكداری و بورس را در محیط مالی ،تجاری و ا تصوادی جهوانی
شوووووووووووودن مووووووووووووورد توجووووووووووووه وووووووووووورار داد .از جملوووووووووووو ايوووووووووووون موووووووووووووارد
میتوان به «اوراق رض جهانی» (اوراق رض يورو) و «تجارت اوراق» اشاره داش  .زمانی که سورمايه موالی در چوارچوب اوراق
رض جهانی شکل گیرد ،در آن شرايط زمینه برای تولید و مبادل «سهام جهانی» و «داد و ستد سهام» بوجود میآيد .بطور کلی بايد
موضوع مربوط به سهام جهانی را بخشی از وا ی

نظام مالی در عصر جهانی شدن دانس

(.)Germain, 1999: 15

 -3-3نشانهها و نمادهاي تجاري و نهادي فرهنگ جهاني
بازارهای مالی جهانی در تمامی حوزههای جغرافیايی دارای شبکه و نمايندگی هستند .به همین دلیل اس

که زمینه برای تنووع

بازارهای مالی جهانی بهوجود آمده اس  .بازارهايی که میتواند مبادل مالی را در سطح بینالمللوی و غیرسوازمان يافتوه بوه انجوام
که زمینه برای شکلگیری «بازارهای متنوع و تفکیك شده مالی جهانی» بهوجود میآيود .يکوی ديگور از

رساند .به همین دلیل اس

نشانهها و نمادهای مالی و بورس در محیط جهانی را میتوان «تجارت بیم جهانی» دانس  .اين بخش در حوزة تجارت جهانی از
اهمی

و کارآمدی وينهای برخوردار اس  .تجارت جهانی بدون توجه به بیم جهانی از مطلوبیو

و کارآمودی پوايینی برخووردار

اس .
سازمانهای جهانی دارای کاروينههای مختلفی در حوزة ا تصاد ،سیاس  ،فرهنگ ،حقوق بشر و محیط زيس
از اين سازمانها در روند جهانی شدن از جايگاه و مطلوبی
به نهادهايی اشاره داش

هسوتند .هريوك

موثرتری برخوردار گرديده اس  .در بین سازمانهای جهانی میتووان

که نقش اصلی در روند حکوم داری جهانی را ايفا میکنند .اين سازمانها در زمرة نهادهای بوینالمللوی

بوده که به گونهای تدريجی مو ی

خود را ارتقا میدهد .بنابراين میتوان سازمان ملل ،شورای امنی  ،شورای پناهندگان و آژانس

بینالمللی انرژی اتمی را به عنوان نماد «سازمانهای حکوم

جهانی» مورد توجه رار داد.

يکی ديگر از نمادهای سازمانی جهانی شدن را میتوان در الب شرک های چند ملیتی مورد توجوه ورار داد .بنوابراين شواهد
شکلگیری «شرک های جهانی» میباشیم .شرک هايی که در تمامی حووزههوای جغرافیوايی دارای جايگواه و تأثیرگوذاری فراگیور
هستند .تزم به توضیح اس

که در عصر جهانی شدن زمینه برای «ائتالفهای استراتنيك شرک های جهانی» فراهم میشود .يکوی

ديگر از نمادهای سازمانی فرهنگ جهانی را بايد در الب «انجمنهای مدنی جهانی» تبیین و تحلیل نمود .اين انجمونهوا دارای سوطح
روابط گستردهای با نهادهای اجتماعی و گروههايی هستند که ف الی های مدنی گستردهای را در حوزههای مختلف جغرافیايی بوه انجوام
میرسانند)O’Brien, 2000: 75( .
 -4-3نشانهها و نمادهاي بومشناختي فرهنگ جهاني
نشانههای تحول در محیط زيس را میتوان بر اساس شاخصهای «بومشناسی جهانی» مورد توجوه و ارزيوابی ورار داد .ايون حووزه
. Letter of Credit

21

توانسته اس
زيس

واعد و رژيمهای بینالمللی خاص خود را بهوجود آورد .از جمل اين واعد میتوان به رژيمهای بینالمللی محویط

اشاره داش  .يکی از حوزههای اصلی موضوعات زيس

محیطی و بومشناسی را میتوان تغییرات مربوط به «جوو جهوانی»

دانس  .شاخصهای مربوط به تغییرات جو جهانی را بايد در موضوعاتی از جمله «تغییرات ا لیمی»« ،تخريوب اززن»« ،غبوار راديوو
اکتیو»« ،باران اسیدی» مورد توجه رار داد.
زندگی اجتماعی در کره زمین تح

تأثیر موضوعاتی همانند مصرفگرايی و توس ه سرمايهداری ورار گرفتوه اسو  .ايون امور

مخاطرات اکولوژيك را بهوجود میآورد .از جمل اين مخاطرات میتوان به مشکالت زيس
نشانههای زيس

در محیط جهانی شدن را میتوان موضوعاتی از جمله «از دس

داش  .يکی ديگر از تحوتت زيس

کره جهانی اشاره داش  .اصلیتورين

دادن تنووع زيسوتی»« ،انهودام جنگولهوا» اشواره

محیطی در عصر جهانی شدن را میتووان موضووعات و نشوانههوای مربووط بوه «هیدروسوفر

جهانی» دانس  .نشانههای تغییرات مربوط به آب در مناطق دريايی را میتوان در ارتباط با موضوعاتی از جمله بات آمودن آب درياهوا،
آلودگی دريايی ،کاهش آب شیرين مورد توجه رار داد( .ابهری:07 0 ،

)

با توجه به نقش تأثیرگذار سرمايهداری در ا تصاد جهانی میتوان شاهد نشانههای مختلفی از «تغییرات جغرافیای کره جهانی»را
مورد مالحظه رار داد .از جمل اين تغییرات میتوان به موضوعاتی همانند «گسترش بیابانها»« ،از بین رفتن زمینهای کشواورزی»
اشاره نمود .تغییرات آب و هوايی ضرورت همکاری کشورها در حوزة سیاس

جهانی را افزايش میدهد .برگزاری کنفرانس زمین

در ريودوژانیرو و همچنین در دوربان آفريقای جنوبی را بايد بهعنوان نمادهايی از همکاری بینالمللی بازيگران در فرايند حراسو
از شکلبندیهای جغرافیايی و زيس محیطی دانس .
فرهنگ جهانی تجارت بخشی از پويايیهای ا تصاد جهانی تکنولوژیمحور را مون کس مویسوازد .نیروهوای جهوانیشودن در
محیط ا تصادی و راهبردی از اين جه

دارای اهمی

اسو

کوه زمینوههوای تزم بورای چندجانبوهگرايوی را بوهوجوود مویآورد.

«استیگلیتز» در مطال ات خود موضوع رابط مربوط به بینالمللیشدن تجارت ،سرمايه ،تکنولوژی و جهانیشدن را موورد پوردازش
تحلیلی رار میدهد .وی در پاسخ به اين پرسش که جهانیشدن چه نتايج و پیامدهايی را بهوجود میآورد ،بر اين موضووع تأکیود
دارد که:
«تجارت بینالملل به بسیاری از کشورها کمك کرده تا رشدی سريعتر از م مول داشته باشند .و تی صوادرات ،نیوروی محرکو
رشد ا تصادی کشوری میشود ،تجارت بینالملل به توس

ا تصادی کمك میکند .رشد مبتنی بور صوادرات محوور سیاسو هوای

صن تی ت داد زيادی از کشورهای آسیايی بوده و میلیونها نفر از اين کشورها به زندگی مرفهتری دس

پیدا کردند .جهانی سوازی

سبب شده که افراد عمر طوتنی داشته باشند و از رفاه بهتری برخوردار شوند .اين امر ان کاس گسترش فراينود بوینالمللوی شودن
تجارت ،سرمايه و تکنولوژی در حوزة ا تصاد جهانی محسوب میشود (استیگلیتز.) 1 :07 7 ،
براساس نگرش مبتنی بر آزادسازی مبادتت ا تصادی ،ساندرز يکی از تحلیلگران ا تصاد جهانی م تقد اس

که «جهانی شودن

به ش اری برجسته برای توصیف فرايند يکپارچگی ا تصادی بینالمللی تبديل میشوود» .کشوورهايی کوه ا تصواد سیاسوی خوود را
براساس چندجانبهگرايی تنظیم نموده اند عموماً تالش دارند تا شکل جديودی از رفتوار سیاسوی و ا تصوادی را در راسوتای پیونود
حوزههای مختلف ا تصادی ايجاد نمايند .چنین رويکردی بهمنزل تأمین سود و منافع از طريوق همکواریهوای م طووف بوه ادغوام
نهادها و بازيگران ا تصادی محسوب میشود( .شاو.) 9 :07 9 ،
بازارهای جهانی را بايد زمین همکاری بازيگران در ا تصاد و فرايندهای کونش ر ابو آمیوز دانسو  .هرگونوه کونش تواب ی از
ضرورتهای مربوط به بازار ا تصادی میباشد .بهطور کلی ،روند جهانگستری و ادغام در روند جهانیشدن تاب ی از ضرورتهای
ا تصادی میباشد .در اين فرايند« :روند جهانیشدن ،بازارهای جهانی را ايجاد میکند .بازارهای جهانی فرص

بزرگتری را بورای

ورود افراد به بازارهای متنوعتر و بزرگتر در اطراف و اکناف جهان فراهم میکند .اين امر بوهمفهووم آن اسو

کوه آنهوا وادر بوه

دسترسی به جريانهای سرمايهای بیشتر ،تکنولوژی ،واردات ارزانتر و بازارهای صادراتی بزرگتری هسوتند .اموا از سووی ديگور،
بازارها بهطور ضروری تضمینکننده آن نیس

که منافع حاصل از افزايش کارايی نصیب همه گردد .اگرچه نشانههوايی از گسوترش

و ادغام مشاهده میشود ،اما سهم هر کشور از نتايج روند جهانیشدن متفاوت میباشد.

آثار و پيامدهای ظهور و گسترش فرهنگ جهانی
يکسانسازی نشانههای فرهنگی جهانیشدن را میتوان در الب نقش رسانههای گروهی مورد مالحظه رار داد .رسانههايی که
توسط افرادی همانند «مكلوهان» «هاروی» و «آنتونی گیدنز» در تبیوین فراينود انتقوال هنجارهوا موورد توجوه ورار گرفتوه اسو .
رسانههای گروهی میتوانند مردم را در ا صینقاط جهان براساس فرهنگ و هنجارهای مشترک با يکديگر مورتبط سوازند .در ايون
ارتباط محتوای روابط انسانی براساس نمادها و نشانهها منتقل میشود .ابزارهای ارتباط تصويری ،هنجارهای اجتماعی را به نمواد و
نشانه تبديل نموده ،زمینههای تزم برای انتقال آن را فراهم میسازد (واترز) 0 :0719 ،
در اين نگرش ،تیلور جهانی شدن رابه م نای غربی کردن يا نوگرايی ،بوينه به شکل امريکايی شوده مویدانود .از ايون ديودگاه،
جهانی شدن نوعی پويايی اس

که از طريق آن ساختارهای اجتماعی نوگرای در سراسر دنیا گسترش میيابند .تیلور اعتقاد دارد که

در اين فرايند ،فرهنگ سرمايهداری ،عقلگرايی ،صن

گرايی و ديوانساتری ،فرهنگهای پیشوین وخودمختواری محلوی را نوابود

خواهد کرد .براساس نگرش شیلر« ،جهانی شدن» به مفهوم امپريالیسم به سبك مکدونالد ،هالیوود و  CNNتوصیفگر ديدهاس .
براساس نگرش مارتینکزر ،جهانی شدن به مفهوم است مار جديد تلقی میشود .کزر در اين زمینه اعالم کرده اس
همان چیزی اس

که «جهوانی شودن

که ما در جهان سوم ،صدها سال آن را است مار نامیدهايم».

 -9-4فرهنگ جهاني قلمروزدایي شده
هرگونه فرهنگ جهانی با نشانههايی از لمروزدايی پیوند میيابد .لمروزدايی را میتوان براساس نظري شبکهای تحلیل نموود.
«مانوئل کاستلز» ،لمروزدايی را در چارچوب موضوعاتی همانند «تراکم مکان» تبیین نموده اس  .شوبکههوای ارتبواطی مویتواننود
موضوعاتی همانند زبان ،هوي

و تجارت را در الب الگوهای ارتباطی ت ريف و تبیین نمايد .در يك فرمولبنودی کوه بوهوضووح

ناظر بر نظري وا ی جهانیشدن اس

«برتون» استدتل میکند که ما بايد مفهوم سادة فاصل جغرافیايی را با مفهوم ديگری که وی

آن را «فاصلهی مؤثر» مینامد جايگزين کنیم.
«ديويد هلد» ،جهانی شدن را روند لمروزدايی از حاکمی

ملی کشورها میداند .طبق اين تفسیر ،جهانی شودن شوامل تجديود

شکلبندی جغرافیايی اس  .براساس نگرش هلد ،فضای اجتماعی ،ا تصادی و فرهنگی ملل به طوور کامول برحسوب سورزمینهوا،
فاصلههای ارضی و مرزهای سرزمین شناسايی نمیشود« .توونی موك گورو» جهوانی شودن را نووعی «فراينود» (يوا مجموعوهای از
فرايندها) میداند که دربرگیرندة دگرگونی در سازمان فضايی ،روابط اجتماعی و تبوادل بوازيگران اسو
ارتباطات نظاممند بین مکانهای مختلف يا مناطق مختلف متراکمتر شده باشد ،به همان نسب

در ايون ديودگاه هور چوه

آنها به يکديگر نزديوكتور خواهنود

بود (واترز.)51 :0719 ،
 -2-4ظهور فرهنگ مجازي و اسطورة دروغین
رابرتسون بر اين اعتقاد اس

که جهانیشدن در الب مؤلفههای مبتنی بر عدم ط ی

بهمثابه اسطورة دروغینی مینامد که تالش دارد تا هوي

م نا پیدا میکند بنابراين جهوانیشودن را

دول های ملی را بیاثر ساخته و از سوی ديگر وا یو هوای مجوازی را

جايگزين حقیق های غیر ابل انکار کشورهايی مینمايد که برای خود دارای هنجارهای تکرارشونده میباشوند .وا یو

آن اسو

که بسیاری از تحلیلگران ازجمله «کاوولیس» چنین رويکردی را نمیپذيرد که جهانیشدن میتواند وا ی
نامبرده بر اين اعتقاد اس

که مذاهب ،فرهنگ و هنجارها ماهی

جديدی را ايجاد کنود.

وا ی خود را حفظ میکند.

اگرچه فرهنگ جهانی زمینههای پیوند و همبستگی نیروهای اجتماعی و راهبردی مختلف را امکانپذير میسازد ،اما میتوان بور
اين موضوع تاکید داش

که نیروهای مقاوم

نیز در الب فرهنگ جهانی جديد در حال شکلگیری مویباشوند« .آنتوونی گیودنز»،

يکپارچهسازی را بهم نای بیتوجهی و ساختارشکنی نسب

کوه نمادهوا

به وا ی های اجتماعی میداند .گیدنز بر اين اعتقاد اس

در هر جام های حفظ شده و روندهايی همانند جهانیشدن نمیتواند يکپارچگی را حفظ نمايد .يکپارچگی در نگرش کواوولیس و
گیدنز بهم نای اسطورة دروغین ا تصاد و فرهنگ جهانی محسوب میشود.
برخی از تحلیلگران ،ديدگاه انتقادی نسب

به جهانی شدن دارند .از ديدگاه گروههای انتقادی ،ا تصاد و سیاس

بوه اصوطالح

«جهانی» اسطورهای بیش نیس  .در نگرش اسطورة دروغین جهانی شدن ،شرک های به ظاهر «جهانی» در وا وع عمیقواً ريشوه در
کشورهای موطن خود دارند و ف الی هايشان به طور کامل تح
دروغین را بايد براساس رهیاف

سلطه منطق روابط میوان دولو هوا ورار دارد .نگورش اسوطورة

انتقادی دربارة منافع و سودمندیهای مربوط به ا تصاد سرمايهداری جهانیشده دانس .

 -3-4ظهور فرهنگ وابستگي متقابل پیچیده در روابط بازیگران
نظري وابستگی متقابل پیچیده توسط افرادی همانند سوزان استرنج و آنتونی گیدنز ارايه گرديده اس  .آنان بر ايون امور تأکیود
دارند که ماهی

ت امل بازيگران عصر موجود با دورانهای گذشته متفاوت بوده و تح

تأثیر مو های سیاسی و فرهنگوی همگورا

رار دارد .همکاری متقابل و چند جانب بازيگران در حوزههای مختلف اجتماعی و ا تصادی به م نای آن اس
وابستگی متقابل در حال شکلگیری اس  .اگرچه وابستگی متقابل عموما ماهی
داش

کوه جلووههوايی از

ا تصادی دارد ،اموا بايود بور ايون موضووع تاکیود

که در برخی از موا ع میتوان نشانههايی از وابستگی متقابل فرهنگی را نیز مورد مالحظه رار داد (گیدنز.) 4 :0719 ،
در نگرش م طوف به ادغام ،تراکم و يکپارچگی سوزان استرنج و يان شول  ،فضای جهانی شدن مبتنی بر سه مفهووم اساسوی

اس  .نخس  ،مفهوم وابستگی متقابلم دوم ،مفهوم تراکم و سوم ،مفهوم يکپارچگی .در نخستین مفهووم ،فرهنوگ جهوانی را بايود
براساس فرايندی مورد مالحظه رار داد که زمینههای تزم برای گسترش ت امل چندجانبوه را بوه وجوود مویآورد .بورای مثوال هريوك از
اجزای جهان و هريك از دول های ملی به ناگزير به ديگران وابسته اس  .دومین مفهوم اساسی در جهانی شودن ،توراکم اسو

(کاسوتلز،

.) 7 :07 1
در جهان امروز هرچه بیش از پیش افراد ،گروهها ،نهادها ،اشیا و کارکردهای متفاوت در نقاطی محدودتر و کوچكتور گوردهم مویآينود و
به اين ترتیب تراکم بیشتری ايجاد میکنند .پیامد تراکم« ،پیچیدگی» اس  .سومین مفهوم در فرايند جهانی شدن به گونهای کوه اموروز مویتووان
شاهد آن بود ،مفهوم «يکپارچگی» اس  .م نی اين مفهوم آن اس که ما از اين پس بیش از پیش نه با اجزايوی ابول تفکیوك و دارای هويو
مستقل در يك کل ،بلکه با يك «کل» روبهرو هستیم که خود را با يك هوي کلی نیز بازمیشناسد (.)Scholte, 1999: 27
 -4-4ظهور هنجارهاي حقوقي در اقتصاد جهاني
فرهنگ جهانی به عنوان پديدهای محسوب میشود که بر تمامی حوزههای اجتماعی و بینالمللی تأثیر به جا میگذارد .به طوور
کلی جهانی شدن بر موضوعاتی از جمله فرهنگ ،انديشه ،رفتار اجتماعی ،شکلبندی کنش و ا تصاد ملی کشورها تأثیر به جوا موی
گذارد .اين آثار را میتوان در چارچوب شاخصهايی از جمله تولید ا تصادی و رشد فرايند حقو ی کشورها موورد مالحظوه ورار
داد .هريك از موضوعات ا تصادی برای انتقال به حوزههای مختلوف جغرافیوايی نیازمنود مفواهیم و ادبیواتی مویباشود کوه بتوانود
زمینههای همبستگی هنجاری و پذيرش نهادی را بهوجود آورد.
در اين فرايند ،بین مولفههای ا تصادی و اجتماعی جهانیشدن با ضرورتهای حقو ی نظام بینالملل همبستگی ايجاد میشوود.

اگرچه واحدهای سیاسی در حوزه های جغرافیايی مختلفی ايفای نقش مینمايند ،اما میتوان به اين جمعبندی رسید که هر يوك از
نهادها بهعنوان بخشی از وا ی های راهبردی ا تصاد و سیاس

توا سوازوکارهايی

جهانی محسوب میشوود .بنوابراين تزم اسو

اتخاذ گردد که زمینههای پذيرش واعد حقو ی ا تصاد جهانیشده در دستور کار شرک های ا تصوادی و نظوام بوازار آزاد جهوانی
ايجاد گردد.
فرهنگ جهانی بدون توجه به تحول در فرايندهای حقو ی امکانپذير نخواهد بود .فرايندهای حقوو ی در حووزههوايی هماننود
انتقال تکنولوژی ،سرمايهگذاری ،جذب سرمايه ،انتقال کات ،بازاريابی و کنترل محیط اجتماعی وا تصادی انجام میگیرد .مؤلفههوای
حقو ی ،محور اصلی توس ه ا تصادی در دورانهای مختلف تکامل اجتماعی بوده اس  .بنابراين در شرايط و روند جهوانی شودن،
موضوعاتی از جمله «رشد تجارت خدمات» نیازمند « واعد جهانی» میباشد .اين واعود مویتوانود در حووزههوای مختلفوی از جملوه
خدمات مالی ،حقو ی ،اداری و اطالعاتی اثربخش باشد .در اين فرايند ،ا تصاد ملی به ا تصاد منطقهای ،ا تصواد منطقوهای بوه ا تصواد بوین
الملل و ا تصاد بینالملل به تجارت ،مالیه و ا تصاد جهانی تبديل میشود.

نتيجهگيری
فرهنگ جهانی را بايد به عنوان يکی از پیامدهای بنیادين دگرگونیهای ا تصوادی و تکنولوژيوك در نظوام بوینالملول دانسو .
چنین فرايندی از آن جه

اهمی

دارد که ادر خواهد بود تا از يك سو زمینه ظهور هنجارهای فرهنگی متضاد را ايجواد نمووده و

از سوی ديگر زمینههای تزم برای چندجانبهگرايی راهبردی را در فضای نظام جهانی ايجواد نمايود .و موی خواهنود بوین فرهنوگ
دارنود ،رونودهای

جهانی و همچنین برخی از نشانههای کنش بازيگران در جهانی که همبستگیهای سیاسوی و دولو هوا اهمیو
جديدی از احساس ت لق و همبستگی را بهوجود آورند.
چنین رويکردی در رهیاف

ا تصادی و فرهنگی ديويد هلد نیز مورد توجه رار گرفته اس  .هلد بر اين اعتقاد اس

همبستگی گروههای اجتماعی عموماً در الب نظامهای سیاسی ت ريف میشود .در حالی که تزم اس

که فضای

توا نشوانههوای جديودی از

مفاهیم فرهنگی ،اخال ی و حقو ی نظم سیاسی را در روند جهانیشدن نمايان ساخ  .ريش اين رويکرد به روا یون مویرسود کوه
خودشان را جهانمیهن میخواندند .آنان بر اين اعتقاد بودند که «انسانها در جهان انسانها زندگی میکنند و تنها به شکل تصوادفی
عضو جوامع سیاسی هستند ».تأکید روا ی بر تصادفی بودن اخال ی عضوي
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دول

در يك مجموع سازمانيافت سیاسی ،پس از گذشو

شايد کهنه بهنظر رسدم ولی آنچه نه کهنه و نه نابجاس

بازشناسی نسوبی بوودن ،يکسوويگی ،و محودود

بودن «مصالح دول » از منظر جهان «سرنوش های همپوش» اس  .فرهنگ جهوانی توالش دارد توا زمینوههوای تزم بورای ايجواد
يکپارچگی در کنش شهروندان ،نهادها و واحدهای سیاسی را به وجود آورد .اگرچه محور اصلی کنش ماهیو
وا ی

اين اس

فرهنگوی دارد ،اموا

که میتوان نشانههايی از کنش بازيگران در الب موضوعات ا تصادی و راهبردی را نیز فراهم آورد .با توجوه بوه

چنین فرايندی میتوان نشانهها و آثار فرهنگ جهانی در روند جهانی شدن را به شرح ذيل مورد توجه رار داد:
 -0فرهنگ جهانی در شرايطی می تواند مو ی

خود را در افکار عمومی شهروندان تبیین و موجه نشان دهد که جلوههوايی از

اخال یگرايی انسانی به موازات هنجارگرايی اجتماعی بهعنوان پشتوان عدال
گیرد .هرگونه غفل

دول

ا تصادی در م رض داوری گروههای اجتماعی رار

و يا نظامهای سیاسی میتواند انگیزة شهروندان را برای تاب ی پوذيری از دولو

کواهش دهود .چنوین

وض یتی را می توان در کشورهايی مورد مالحظه رار داد که اخوالق عموومی را در الوب ضورورتهوای ا تصواد سیاسوی درگیور
نمودهاند.
 -شاخصهای فرهنگ جهانی ،دس کم مستلزم بازشناسی چهار اصل بنیادی اس  .اصل نخسو

ايون اسو

کوه واحودهای

نهايی ،که دارای اهمی

اخال ی هستند ،تكتك انسانها هستند و نه دول ها يا ديگر شکلهای خاص گروههای انسانی .نوع بشور

به لمرو اخال ی يگانهای ت لق دارد که در آن هر فرد به اندازة ديگران درخور احترام و توجه اس  .از اين برداش

میتوان تحو

عنوان اصل برابریخواهی اخال ی فردباورانه يا بهسادگی فردباوری برابریخواهانه ياد کرد.
در فرهنگ جهانی ،موضوع مربوط به مسئولی انسانی ،مسئولی دول ها و همچنین مسئولی گروههای اجتماعی در فرايند جهانی شدن از
اهمی

ابلتوجهی برخوردار اس  .در اين فرايند ،هیچ جام های به حقوق اجتماعی برابرگرايانه نايل نمیگردد ،مگر اينکه اعضای تشکیلدهندة

آن دارای احساس ت لق جم ی بوده و هر فرد تالش داشته باشد تا خود را در برابر ساير بازيگرانی که در محیط اجتماعی ف الی ت املی دارند،
مسئول احساس نمايد.
 -7فرهنگ جهانی زمانی میتواند از فرايند تضادهای راهبردی عبور نمايد کوه مبتنوی بور فردبواوری و مسوئولی
انسانها باشد .هرگاه فرد و يا گروه اجتماعی خاصی از ابلی های م طوف به درت و مزي
برابر ساير شهروندان نیز پاسخ گو باشد .هر نیروی انسانی در شرايطی که از رهیاف
تالش نمايد که کنش سیاسی و اجتماعی خود را براسواس عقالنیو

پايوانناپوذير

انسانی برخوردار شد ،میبايسو

جهانوطنی حمايو

در

بوهعمول مویآورد ،بايود

راهبوردی و الگووی ت امول م طووف بوه همبسوتگی جم وی

سازماندهی نمايد .چنین فرايندی در الب شناسايی متقابل شکل میگیرد.
 -5فرهنگ جهانی نیازمند توجه به اصل دربرگیرندگی و حق تصمیمگیری می باشد ،ايون امور بوه مفهووم آن اسو
افرادی در وض ی

ت لق متقابل با يکديگر رار دارند ،در آن شرايط تزم اس

کوه اگور

تا از الگوهای همکاری متقابل برای توأمین اهوداف

راهبردی استفاده نمايند .تصمیمگیری در روند شکلگیری فرهنگ جهانی م طوف به اتخاذ سازوکارهايی اسو

کوه هور بوازيگر از

طريق ت امل و همکاری با ديگران به حداکثر منافع راهبردی نايل گردد .هر تصمیم راهبردی بايد بتواند مصالح و منافع گوروههوايی
را دربرگیرد که بهعنوان موضوع و مخاطب تصمیمگیری میباشند .چنین رويکردی نهتنها در حوزة موضوعات ا تصادی بلکوه بايود
نشانههای نگرش م طوف به همرأيی را در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی و حتی راهبردی را شامل میشود.
 -4در فرهنگ جهانی شکلهای تازه سامانبخشی بین المللوی نیازمنود سوازوکارهای کونش مشوارکتی و چندجانبوه مویباشود.
تصمیم گیری در سیاس

راهبردی کشورها م طوف به توس

مشکالت نظام جهانی باشد .بنابراين ،نظامهای سیاسی نسب

ساختارهای منطقهای ،جهوانی ،حکمرانوی عموومی درجهو

کنتورل

به موضووعاتی ازجملوه گورم شودن زموین ،زوال تيو اوزون ،ايودز،

تروريسم تودهای ،ناپايداری بازارها ،پولشويی ،تجارت بینالمللی مواد مخدر واکنش نشان میدهند.
 -1يکی از عناصر مشخص اين دگرگونی ،پیدايش سیاس
صورت گیرد ،میتواند به سرع

جهانگیر اس  .ا ودامات سیاسوی کوه در يوك بخوش از جهوان

تأثیراتی جهانگستر پیدا کند .صحنههای ا دام سیاسی میتوانند از طريق ارتباطات سريع بوه هوم

پیوند بخورند و شبکههای پیچیدهای از ت امل سیاسی را پديد آورند .اين «گسترش» دامن سیاسو
جهانی همراه اس

اغلوب بوا فشوردگی رونودهای

به نحوی که «ا دامات دوردس » میتواند به شرايط اجتماعی و جهانشناختی جوامع مشخص نفووذ و سوراي

کند .در نتیجه ،تحوتتی که در سطح جهانی رخ میدهد ،اعم از ا تصادی ،اجتماعی يا زيس محیطوی ،تقريبواً بالفاصوله مویتوانود
نتايج محدودکنندهای را برای فرايند جهانیشدن بهوجود آورد.
 -1در آغاز رن  ، 1سازمان نظارتی هواشناسی و همچنین کنترل بیماریهای واگیردار در دسوتور کوار نهادهوای جهوانی ورار
گرف  .هر يك از دو حوزة يادشده در سازماندهی نهادهای جهانوطنی از جايگاه موثری برخووردار بوودهانود .نظوام سورمايهداری
22

. Egalitarian Individualism
. Reciprocal Recognition
24
. Inclusiveness and Subsidiarity
25
. Global Politics
23

تالش داش

تا مو ی

خود را از طريق سازمانهای تخصصی در محیطهای منطقهای و بوینالمللوی گسوترش دهود .هور يوك از

نهادهای سیاسی و سازمانهای تخصصی را میتوان به عنوان بخشی از نیواز فرهنوگ جهوانی بوه ابزارهوايی دانسو
مشارک

طیف گستردهای از شهروندان در سیاس

کوه منجور بوه

و ا تصاد بینالملل میگردد.

 فرهنگ جهانی به گونه ی تدريجی زمینه شکلگیری نهادهای ا تصادی را به وجود آورد .نظوام تجواری چندجانبوه از سوال 095به ب د دائماً توس ه يافته اس  .در اين دوران ،سازمان تجارت جهانی ،دائم در حال اصالح و تکمیول بووده اسو  .از دوران
گسترش فرايند نهادسازی در اواخر دهه  0951به ب د ،تأسیس «سازمان تجارت جهانی» در سال  0994برجستهتورين پیشورف
زمینه چندجانبهگرايی بوده اس  .تدارک مذاکرات دور اروگوئه چهار سال و انجام آن هم هف

در

سال به طوول انجامیود .ايون موذاکرات

بلندپروازانهترين مذاکرات تجاری جهانی در گذشته بوده که تح تاثیر فرهنگ جهانی رار گرفته اس .
 -9يکی از مسايل مهم در فرهنگ جهانی را میتوان شفافی

و پیشبینیپذيری بازارهوا دانسو  .سوازمان جهوانی تجوارت بوه

عنوان يك مجمع مذاکراتی میتواند فرص هايی برای دسترسی به بازارها فراهم سازد .ايون سوازمان بوه عنووان نهوادی مبتنوی بور
م اهده « اعده محور» ف الی های خود را به انجام میرساند .در اين فرايند ،فرهنگ جهانی زمینههای تزم برای شکلگیری جام وه
مدنی جهانی را به وجود آورده اس  .چنین رويکردی به مفهووم آن اسو
میتوانند اهداف خود را بدون توجه به ابزار درت کشورهای فرادس
 -01روند گسترش جام

کوه چگونوه کشوورها و نهادهوای سیاسوی بوینالمللوی

در سیاس

بینالملل مورد استفاده رار دهند.

مدنی جهانی در سالهای ب د از فروپاشی اتحاد شوروی ادامه يافته اس  .در سالهای دهه  0991به

ب د ،گفتمان جهانیشدن در الب فرايندهای جام

مدنی جهانی از اعتبار و جايگواه ويونهای برخووردار شوده اسو  .توالشهوای

چشمگیری که بهتازگی رخ داده اس  ،نشان میدهد که صرفاً کمتر از  01درصد اتحاديهها و انجمنهای مدنی فرامورزی ،در سوال
 099ف ال بودهاند .چنین روندی نشان می دهد که هرگونه تحرک سیاسی و اجتماعی اتحاديهها با محدودي هوايی هموراه اسو .
اتحاديههايی که بیش از  51سال عمر داشتهاند نیز تاکنون موفقیتی برای تحقق اهداف مرتبط با جام

مدنی جهانی کسب نکردهاند.

منابع
. شماره ششم، سال هشتم، ماهنام انديش حوزه،انسانی

 اصول توس:) چالش اخال ی جهانی شدن07 ( اسکار، آرياس.0

. پايیز و زمستان، 5  و7  شماره، سال ششم، نماي پنوهش، ) جهانی شدن و محیط زيس07 0( سیدمحمد، ابهری.
.، نشر نی، تهران، ترجم حسن گلريز،) جهانیسازی و مسايل آن07 7(  جوزف، استیگلیتز.7
. شمارة پنجم، سال اول، گزارش گف وگو،) دين و تمدن در عصر جهانی شدن07 0( س ید، امیرارجمند.5
. فرهنگ و انديشه، تهران، ترجم عبدالحمید فريدی عرا ی، ت رض به دموکراسی و رفاه:) وام جهانگرايی0719( هانس، پیتر مارتین.4
 ديدگاههايی درباره،  مندر در ريچاردتمیل و مايکل اسمی،  به سوی نظريهای درباره دگرسانی دول:جهانی شدن

 دول، مارتین، شاو.1

. انتشارات علمی و فرهنگی: تهران، ترجمه علیرضا طیب،جهان

سیاس

.، نشر نی: تهران، ترجم چاووشیان،) عصر اطالعات07 1( مانوئل، کاستلز.1
، ترجم علیاصوغر سو یدی و يوسوف حواجی عبودالوهاب، گفتارهايی دربارة يکپارچگی جهانی:) جهان رها شده0719( آنتونی، گیدنز.
. علم و ادب،تهران
. نشر توس: تهران،ا تصادی در ايران
 پنوهشوکدة مطال وات، تهوران، ترجم اصوغر افتخواری، رويکردها و نظريهها،جهانی

و توس

 دول،)07 0( غالمعباس، مصلینناد.9

) امنی07 1( لیتل. آر دی و آر. تی، مك کین.01
.راهبردی

.صن تی

 سازمان مديري، تهران، ترجمه اسماعیل مردانی،) جهانی شدن0719(  مالکوم، واترز.00

.07  شمارة، سال سوم، راهبرد، ترجم پیروز ايزدی،و فرهنگ در نظام متحول جهانی

) سیاس0711( ايمانوئل، والرشتاين.0

. نشر مرکز، تهران، ترجم کمال پوتدی، منظومه پسا ملی:) جهانی شدن و آينده دموکراسی07 ( يورگن، هابرماس.07
 دفتور پونوهشهوای، تهوران، ترجمو محمودعلی حمیودرفی ی،) برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهوانی07 0( ساموئل، هانتینگتون.05
.فرهنگی
15. Ake, C. (1999) «Globalization, Multilateralism and the Shrinking Democratic Space", in M. G.
Schechter (ed.), Future Multilateralism: the Political and Social Framework. Tokyo: United Nations
University Press.
16. Beck, U. (1997) The Reinvention of Politics: Rethinking Modernity in the Global Social Other.
Cambridge: Polity Press.
17. Edwards, M. (1999) Future Positive: International Co-operation in the 21st Century. London: Earth
scan.
18. Germain, R. (ed.) (1999) Globalization and Its Critics: Perspectives from Political Economy.
Basingstoke: Macmillan.
19. Herman, E. S. and R. W. Machesney (1997) The Global Media: the New Missionaries of Corporate
Capitalism. London: Chassell.
20. Jones, G. (1996) Transnational Corporations, A Historical Perspective, in UNCTAD, Transnational
Corporations and World Development. London: International Thomson Business Press.
21. Lee, E. (1997) The Labor Movement and the Internet: the New Internationalism. London: Pluto.
22. Loader, B. D. (ed.) (1998) Cyberspace Divide: Equality, Agency and Policy in the Information
Society. London: Rutledge.
23. Musa, M. (1997) From Optimism to Reality: an Overview of Third World News Agencies, in P.
Golding and P. Harris (eds), Beyond Cultural Imperialism: Globalization, Communication and the New
International Order. London: Sage.
24. Nicholson, M. (1999) How Novel Is Globalization? in M. Shaw (ed.), Politics and Globalization:
Knowledge, Ethics and Agency. London: Rutledge.
25. O'Brien, R. j. et al. (2000) Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and

Global Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press.
26. Robinson, W. I. (1996) Globalization: Nine Teases on Our Epoch, Race & Class, vol. 38, No. 2
(October-December).
27. Ruggie, J. G. (1993) Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International
Relations, International Organization, vol. 47, no. 1 (winter).
28. Scholte, J. A. (1999) Globalization: Prospects for a Paradigm Shift, in M. Shaw (ed.), Politics and
Globalization: Knowledge, Ethics and Agency. London: Rutledge.

