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چكیده
 در یانقالبه  جهها،   ۀعرصه بهه   یتالیجید یارتباط یموسوم به ابزارها دیجد یابزارها ورود با

 بشهر نهو    آ، بهر  تأثیرگذاریشدت  ه دامنه وکل گرفت کش یمناسبات جهان و یزندگ ۀویش

 آمهد  وجهود  بهجها،  در یراتییدهه چنا، تغ چند یط و بود یانقالب صنعت از شتریب مراتب به
 ارتباطهات  بها   اطالعهات و  یآور )فهن  هاICTورود  آ، نبوده است. شاهد خ بشریل تارکه ک
 گرید یل ساختارهاکه کبل اقتصاد تنها نهآ،  ۀدامن هکهمراه گشت  شد، جهانیبه نام  یندیفرا
 و درنوردیهده  زیه ن را ها انسا، ۀشیاند حتی تر مهمآ،  از برگرفته و در را بشر یزندگ برم کحا
 نهدارد   یکهی زیالزام ف ۀجنب ست وین دایهو ظاهر بهه کمطرح شده  ها انسا، بر یدیجد یرگیچ
عنوا،  صورت گرفته و دیجد یارتباط یابزارها ه باک دارد یا شهیاند -یکیدئولوژیا ۀجنبه کبل

 و هها ICT شهد،  جههانی م یمفاه شود ین مقاله تالش میا در رد.یگ یم به خود یتالیجید یبردگ
 دیه ت جدیوضهع  و مشخص گردد گریهمد با ارتباط آنها ف ویتعر مطرح و یتالیجید یبردگ
 ن شود.ییجها، تب در آمده پیش

 -هدف بنیادی نظهری و مبتنهی بهر اسهتدقال عقالنهی      ازنظرروش مطالعه در این پژوهش 
های این مقاله  ها و استدقال اجرا اسنادی و مبتنی بر مبانی نظری بوده است. یافته ازنظرقی و منط

شهود و شهکاف بهین     حاکی از این است که امروزه بردگی با شکل و شرایط جدیدی اعماال می
دیجیتالی متکی بر صنعت اطالعات و خدمات و کشورهای غیردیجیتالی  ۀیافت توسعهکشورهای 
 افزایش یافته است. شدت بهبع اولیه نامبتنی بر م

 ۀدکه ده  3یتهال یجید یبردگه   2ارتباطهات  واطالعهات  آوری  فن  1شد، جهانی:یدیلکواژگان
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 مقدمه

 ۀالعهاد  فهو   افهزایش  واطالعات  و یا انهیانقالب را ویژه به راه دور ارتباطات از هحوز درانقالب 

 و دانهش  عصهر شهده اسهت بهه نهام      جدیهدی  عصهر ش یدایه شناخت موجب پ گسترش دانش و

مناطق  ههم یاسیس و یفرهنگ  یاجتماع  یاقتصاد یها تیفعال بر میمستق صورت بهه کاطالعات 

بهه ارمغها، آورده اسهت بهه نهام جهها،        را یجههان  خود باراه هم ن عصریا گذارد. یم ثیرتأجها، 

 وجهود  بهه  را یجها، بدو، مرز افته ویزدوده  تیمل یمصرف حالت و دیآ، تول ه درک شده جهانی

 یدئولوژیه ا یه   انتشهار  بها  هسهتند  یش برنهدگا، اقتصهاد  یه هما، په ک ه دارندگا، ابزارکآورده 

 و یسهنت  یهها  فرهنه   و حس نگردد فشار از یدرد که طوری به آرام آرام یدیجد ۀانیگرا مصرف

 ننهد ک یا، خلق میجهان یبرا را یدیت جدیهو و زنند ینار مکبه  آ، را از یناش یزندگ یها  سب

رده که م یطبقه تقس به دو ت رایبشر گستری جها،ن یا است. یبردگ از یدیل جدکش بر یه مبتنک

ت یبشهر  یخ زنهدگ یتهار  از یا چ دورهیهه  ه درکه م شده است یا، عظچن ن آنهایاف بکه شکاست 

 ن جهها،  یا از یبخش در .«میگذار یم شده پا دوپاره یبه جهان» :6،پالاکبه قوال  م.یا آ، نبوده شاهد

 ن شهده اسهت.  کسها آوری  فن ۀپرورد ی ن خورده و ی ن تندرست  امایوکفو ن انسا، هگل ویآخر

 یا یزنههدگوم بهه  کههمح ن اسهت  کسهها ههابز   ن انسها، یتنخسهه بخههش بزرگتهر   گهر  یبخهش د  در

 نهد  ک یمه  دتهدیه  بخهش را  دو هر یطیمح اگرچه فشار .«وتاهکو تلخ  انه یخو درنده بار  نتکمس»

  .60ص  1994 ، پالاک) «ن انسا،ینخستنه   ره شودیتوانست برآ، چ ن انسا، خواهدیآخر»

ه که قدرتمنهدا،   رد، جها، ک کاسه  ی یاست برا یتالش ظاهر بهه ک شده جهانین جها، یا در

 ۀسهلط دوبهاره   و دارنهد  برمهی  سهم اعظم را   هستندخدمات و ICT) تولید ابزارهما، دارندگا، 

ن یه ا در نده.یشدت فزا و دیل جدکش با اما نند ک یت اعماال میبشر بر جها، را بر خود ۀداران برده

ن یه ا تهار   بره جها، ک چرا بود  تصورتوا، م ینم را یا توسعه و رشد هاICTبدو،  گرید جها، 

 اطالعهات و  یها یآور ه فنک را یجها، نقش سراسر در ها ومتکح و ها دولت .چرخد یم ابزارها

 از یتعهداد  اند. ت شناختهیسمبه ر ند ینما فاءیا یاقتصاد -یاجتماع ۀتوسع در توانند یارتباطات م

 و هها  اسهت یس توسهعه  درحهاال  یرهاشهو ک از یبرخه  افتهه و ی توسهعه  یشهورها ک ویژه بهشورها ک
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دانش  اطالعات و به اقتصاد را خود یق اقتصادهاین طریبد تا نندک یم اجرا مطرح و را ییها طرح

 و ییاروپها  یشورهاک از یتعداد و اناداک  متحده ایاقت رینظ ییشورهاک ند.یل نمایتبد یشناخت و

 یجنوب یایکآمر یشورهاک ژاپن و  یبجنو ۀرک  یمالز سنگاپور   هند نظیر ییایآس یشورهاک زین

 یهها  یآور )فهن  هها ICTبهر   یمبتنه  یهها  استیس طرح و ایاسترال و ی زکم و یلیش ل یبرز رینظ

 از یا شرفتهیپ ۀمرحل در ایداده  قرار خود ۀسرلوح یا گسترده صورت به را ارتباطات  اطالعات و

 و هاICTشورها کن یا از یبرخ دارند. رقرا خود یاقتصادها جوامع و در ها ن نو  برنامهیا یاجرا

 توانهد  یه مه ک رندیگ یم نظر قزم در یامر عنوا، به یاقتصاد -یاجتماع ۀتوسع یبرا را م آ،یضما

 باشهد.  سودمند درآمد اشتغاال پر جادیا و ینیثروت آفر ۀنیزم در و شود آنها یموجب تسلط جهان

 اقتصهاد  درو، جامعهه و  را هها ICTاز فاده است توسعه و گرید یشورهاک زا یبرخ گر ید یسو از

 ییجهو  رقابهت  دانهش و  شهناخت و   یت زنهدگ یه فکی بهبود یبرایدیلک ۀمولف ی  ۀمنزلبه  خود

 رند.یگ یم نظر در المللی بین

 متهر ک یشهورها ک یبهرا  حتهی  هها ICT شهده اسهت    ادآوریه   2000) 1هیه ه فاکه  گونهه  هما،

 یل اقتصهادها یتبهد  شد، و یصنعت ۀمرحلبه  یکینزد یبرا را ییها فرصت ۀپنجر زین یافته توسعه

ل یه مکت یجههان  بازار شرفته دریپ یاقتصادها با بتواننده ک یپرارزش یاطالعات یاقتصادها به خود

 در یجههان  یهها  ارتبهاط  یرسهاخت بهرا  یز جهاد یا آورانهه بها   فهن  یاه ینوآور ند.ک یم باز شوند 

 اطالعهات و  یهها  یآور فن ه درک یانقالب   2000) 2ییآجا طبق نظر اند. نقش داشته سازی جهانی

 یشورهاکم ه بوده است. سازی جهانی ندیفرا در رانشگر و یمحور یروین دهد یارتباطات رخ م

 وجهود  بهه  هها  یآور ن فهن یه ه اکه  ییهها  فرصهت  از توانند ینم یافته توسعه مترکهم  و یافته توسعه

 بگذرند. آورند  یم

 اطالعهات و  هها   تمها   منهابع    آوری فن یدارا یشورهاک آ، سودبه  سازی جهانی  عمل در

ن یه ا بینهی  پهیش  دارد. فقهرا  یرو یمنف اثر سازی جهانی حاال حاضر در .است به بازارها یدسترس

ه تحهت تسهلط   که جهها،   ینظهام اقتصهاد   در دیه جد بازنهدگا،  ن برنهدگا، و یاف بکه شکاست 

نهو،  که اکه اسهت   یا اف توسهعه کش از رشتیب اریبس اطالعات هستند دانش و بر یمبتن یاقتصادها

 ویهژه  بهه  ییایآسه  و ییقها یآفر یشهورها ک اگر است. یافته توسعه مترک و یافته توسعه های ملتن یب
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 بیشهتر درخطهر   بههره ببرنهد    هها  آوری فنن یا از خود یل اقتصادهایتبد یبرا انه نتوانندیم یایآس

 ادآوریه سهازما، ملهل    سهابق  دبیر کل عنا، یوفکه ک گونه هما، گرفت  خواهند قراره بود، یحاش

 دیشا -نفر ها و،یلیم حاضر  حاال در باشد. نو  بشر به سود تواند یم طورکلی به سازی جهانی شد 

 -یاسه یس یهها  نظام به خاطر که این ای نندک یم ارکان ای را ها ن منفعتیا -یانسان نژاد ۀبیشین حتی

 دانند. یم مضر یبقا یبرا دیشا ن وکرممیغ به آ، را یدسترس م خودکحا یفرهنگ -یکیدئولوژیا

آنهها   کهه  ایهن  ه به خاطرکبل دارند  یادیز اریبس سازی جهانیه کنیا به خاطرنه   فقیر هستند ها آ،

 آ، ضهرر  مختلف از یها صورت بهمردم  از یاریبس ندارند. اصالً ای دارند یمکاریبس سازی جهانی

 بهار  زیها، ت اثرات یریمد نترال وک در یناتوان ه ازکبل  سازی جهانی خود من نه از به نظر نند.یب یم

 و ننهد یب یمه  پاشهیده  ازههم  را اجتماعهات خهود   یبرخ ؛اند دست داده از را مشاغل خود یبرخ آ،.

UN) است خطرمعرض  در ت آنهایل هوکه ک نندک یاحسا  م یبرخ
 ۀجنبه  تهرین  مهم . 2000 1

ICTه یجرین ونزوئال  عرا   را، یا رینظ یا توسعه االدرح یشورهاک با ۀرابط در سازی جهانی و ها

 یشهورها کن یع منافع به یتوز ۀنیزم نه دریشیپ یب یها ینابرابر ه آ، بهکقت است ین حقیره ایغ و

چهو،   ست ین یدیجد زیچ یامروز سازی جهانی شده است. منجر یافته توسعهمترک و یافته توسعه

  .2000 2هیبو ی)آد ستم رخ دادیل قر، بیاوا هم وقر، نوزد در مشابهی روند دهد یخ نشا، میتار

 ند.ک یم جادیاه آ، کاست  ییها یزا، نابرابریم رده است شدت وکفر   آنچه

همه خوب اسهت   یبرا سازی جهانیه ک دارد وجود نیادین فرض بنیا ها  ن توسعهیا ۀهم در

 شهرفته سهود  یپ یشهورها ک برابهر .  صهورت  بهه اگرنه  ی)حت رساند یم جها، سود ۀهمبه  که این و
 نبرنهد.  یهمس ن سودیا از و بمانند فقر ن است درکمم مانده عقب یشورهاک که درحالی برند  یم
 پیهدایش  و یم خارجیمستق گذاری سرمایه رشد  یاعتبار و یمال ۀیسرما یجهان یروان یبکیتر اثر

 هها  دولهت  یاسه یس و یت اقتصهاد یمکحا از یادیز اریبس حد تا یجهان ۀبرند شیفراپ یها تکشر
 اصهطالح  بهه  یایه ه دنکه  شهود  تأکیهد سهت  یبا ینجها مه  یا در استه اسهت. ک ریفق یها دولت ویژه به

 نواقص است. از پر شده جهانی

 یصهادرات  یهها  ارانهه ی  توسعه درحاال یشورهاک در است. دور اریبس یآزاد از تجارت آزاد اوال 

 ن نحهو  یبه هم ند.یآ یم حساب به آزادتجارت  یبرا یمانع یشاورزک از یلت داخیحما و غیرواقعی

صهادرات   تواننهد  یه مه که منسهوجات   ریه نظ یطلبه  ارگرکه محصوقت  ورود یافته توسعه یشورهاک
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 و مهاهر  اریبسه  کارکنها،  ننهد. ک یمه  محدود ند یت نمایتقو یادیز حد تا را توسعه درحاال یشورهاک

 مهورد  ن داسهتا، در یا ند.ینما عبور هامرز از آسانی به توانند یم گذاری سرمایه یه برایدارندگا، سرما

 تواننهد  یمه  سختی به ن افرادیا متفاوت است. ماهر ریغ ارک یروین ویژه به و مترکمهارت  یدارا افراد
 و هها  پناهگهاه  در آنهها  از یاریبسه  شهود   یمه  ادآوریه  2001) 1یریه تیآنه ک گونه هما، نند.کت کحر

 انجهام دهنهد.   را ارکه ن یتهر  رانهکنو تا هستند یرصتف انتظار در توسعه درحاال یشورهاک یها اردوگاه

 مها  آنچه اصل  در هستند. توسعه درحاال یشورهاک یبرا یتالیجید یبردگ یها فو  نشانه موارد ۀهم
ت که حر  محدودشهده تجارت  نواقص است: سازی جهانی واقع بهم ینام یم سازی جهانی نو، آ، راکا

مسائل مربهوط   یاثربخش صورت به بتواند هک یا یت جهانیمرجع ی فقدا،  و محدودشدهجنبش  و
 د.یحل نما شده را یجها، جهان در فقر یها بسته ه مانده ویحاش در یبه نواح

 پشهتی  ق سرعت  را، بایا دیشا ن ویقت یایکآمر و ایمناطق آس یبرخ قا یآفر در ICT ۀاشاع

 یشورهاک و یاطالعات غن یدارا ۀیافت توسعه یشورهاکن یاف بکش که طوری به ردیگ یم صورت

خطوط تلفهن   از %2 فقط اما دارد  ت جها، رایجمع از %13 قایآفر شود. یم شتریب روز روزبه ریفق

 از یاریبسه   درنتیجهه  اسهت.  دارا را ینترنته یاربرا، اکه  زبانها، و یم ازنظهر نترنت فعهاال  یا از %1 و

 اقتصاد و یجهان یاطالعات ۀجامع ۀحدوانداز بیمنافع  و ایمزا از اند نبوده قادر ییقایآفر یشورهاک

ره بهره یغ و ییروستا ۀتوسع  یشاورزک تجارت  بهداشت   آموزش نظیر ییها نهیزم در یاطالعات

آوری  مبتنی بر فهن  ۀشد جهانیجها،  است که درمطرح بنابراین  در این مقاله این واقعیت  ؛ببرند

فرودسهتی در   -برد یا روابط فرادسهتی  مییکسا، سود  صورت بهجها،  آیا اطالعات و ارتباطات 

 قالب شکل جدیدی مطرح است که نام بردگی دیجیتالی به خود گرفته است.

اهداف

 پیهدایش حهاال   مفههوم در  یبررسه  و سهازی  جهانی ندیفرا در ICTاثرات  یابین مقاله ارزیهدف ا

ن مفهوم یا بر مؤثرمل عوا ردک ن مقاله تالش خواهدیا بعالوه  است. یا شهیاند -یتالیجید یبردگ

 یشهورها ک نهد ک ین مقالهه تهالش مه   یه ا دههد.  بحه  قهرار   مهورد  روشهن و  را یتالیجید یبردگ

 را در یپاسهخ مناسهب   زیه ن و دیه حهات آگهاه نما  یتلو و امهدها یپ رونهدها  ن یه ا از را توسعه درحاال

 خواههد ت تهالش  ین مقاله درنهایا ارائه دهد.ای بود، بردگی دیجیتالی  واقعی یا افسانه خصوص

 ند.ک یابیارز را سازی جهانی یها منفعت و ها تیمز ردک

                                                           
1 Onitiri, H. M. A. 
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روششناسی

اجرا اسهنادی بهوده    ازنظرو  1هدف روش بنیادی نظری ازنظردر این پژوهش  موردمطالعهروش 
قیاسهی اسهت و در ایهن     -های استدقال عقالنی های بنیادی نظری مبتنی بر روش پژوهش»است. 

ههای   برسد و در ایهن راسهتا گهزاره    کلی یطرحبه پردازی  ز گزارهکند با استفاده ا راستا تالش می

عقالنی دسهت   ۀنتیجگیرد تا به  و همخوا، و مکمل را به خود می منطقی و عقالنی درست ازنظر

های غیر واکنش سهود   اجرا مبتنی بر ی  روش اسنادی است و از سنجه ازنظریابد... . این روش 

به نظریه یا مدال خود مبانی نظهری موجهود را بررسهی و نقهد      در راستای نیل معموقًجوید و  می
 زیهر )میرزایهی    «کند می گیری نتیجهعقالنی خود را طرح و -نهایت اصوال استدقلی کند و در می

   .x ۀصفح  چاپ

مسئلهطرح
 ها انهیرا و یا رسانه یها هکشب مخابرات  ماهواره  نترنت یا ارتباطات اعم از یآور فن آمیزی درهم
 مطهرح و  را یزندگ از یا ل تازهکش سازی جهانیبه نام  یندیقالب فرا دانش در اطالعات و زین و

 ایه دن در یط فراملیشرا شده و جابجا یسنت یها شهیلک و یمل یه درآ، مرزهاکنموده است جاد یا

ن یا در اند. شده یمحل -یمل یها دولت از تر کننده تعیینآ،  رش برندگا، دیه پکاست  م شدهکحا

قالهب صهنعت    در دیه تول ابزار از یدیل جدکش کنترال وت کیمال با هایی قطب  شده جهانیجها، 
 را آنهها  تواننهد  یمه  یسهنت  یهها  ه فقط افسانهک اند شده یواقع ییها ل به غوالیتبد ICTو خدمات 

 ۀمرحله م بهه  یینگهو  اگهر  شهده و  رتهر یفق و ریفق ن ابزارهایبه نام فاقدا، ا یجهان و نندکف یتوص
 از نهه  اما یبردگ دیه شاک اند درآمده جها، اوال خدمت درم چنا، ییم بگویتوان یم ده یرس یدگیله

 آ، باشد. ین عنوا، برایتواند بهتر یم یا شهیاند-یتالیجید ینو  بردگ ه ازکبل آ،  ینو  سنت

شهال    از گرید دیشا دارا، برده است و یخبر یکیزیف زور از مترک شده جهانین جها، یا در
 یبه نام صهنعت فرهنگه   یشالق با برنده فراپیش یها آ، غوال جای به اما نند ک یاستفاده نم یکیزیف

بهه   رده وکه مهدهوش   یکهی زیف احسها   درد  ههیچ  بی را ه آنهاک وبندک یم ها انسا، روا، چنا، بر

 .آورند درمی خدمت خود

« فهورت کفران تهب کم»هها از جانهب    ه از رسانهیاول یاز نقدها یبه برخ یتا حدود 2هابرما 

هها  نها،  رسهانه  یا ازنظراست؛  کیمت 3وزهکو هربرت مار 2آدورنو  تئودور 1مریهاکس هورکر مینظ

                                                           
1 Theoretical fundamental method 
2 Habermas 
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ه صهرفاً ههر نهو     که گذارنهد   یاز افهراد منفعهل اثهر مه     ییایه بر درکهستند  یصنعت فرهنگ ی 

ب ته کم . 1380 ؛1995  4نند )تامپسهو، ک یرند  جذب میگ یرا که در معرض آ، قرار م یاطالعات

فقهدا،   در آلمها، بپها خواسهت     یهی گرا یت نازین موفقییتب یبرا یتالش عنوا، بهه کفورت کفران

در نظهر   یا توده یها به سازما، یعلت وابستگ عنوا، بهرا  یم خصوصیل حریق تقلیت از طریفرد

 عنهوا،  به« یکیانسجام ارگان» 5دورکیمل یا به قوال امیده یچیار پیمتقابل افراد بس یرد. وابستگیگ یم

 یه  شهود. فقهط    یبرانه اعماال ماد و بریجد یهمگن ی ق یه از طرکشود  یدر نظر گرفته م یامر

مر استدقال یهاکاست. هور کیرد، متکزا، یو م یاست و به همانند پذیر امکا،« یکیانکانسجام م»

بها  شود.  یمختل م ینش جمعکمربوط به  ۀانکتل در یت در اثر تقلیفرد یتناقض صورت بهه کرد ک

 سهوی  بهه ن اسهت  ک  جامعه ممیاسیت در امور سکاز مشار یو معمول ینار گذاشتن انسا، عادک

مر: یهاکن  به نظر هوریبنابرا ؛دیند بازگشت نماکش یت را در هم میآثار فرد ۀهمه کقانو، جنگل 

اد در یه اعتمهاد ز  یبهرا  یاسه یس ازنظهر  گسهیخته  لجام ییمربوط به فردگرا یه شعارهاک یتا زمان»

  یا اسهت سهودمند اسهت  در فرهنه  تهوده      ینتهرال اجتمهاع  کت از یه ه به دنباال معافک یا معهجا

اصهوال   یموجهب برانهداز   ید جمعه یه تقل یق اعماال الگوهایت از طریراجع به فرد پردازی سخن

ت متوجهه  یسهند  یدر زبها، منفه   آدورنهو  .«دیه نما یم یچاپلوس آ،ه در مورد کشود  یم یا یاصل

سازد  یم یه تماشاگر را طورکآورند  وجود بهرا  یا توانند هاله یم یمعج یها رسانه»ه کشود  یم

 یا تهوده  ین فرهنه  مصهنوع  یبنهابرا  .«نهد ک یت نهاموجود را تجربهه مه   یه رسد واقع یه به نظر مک

  .2007  پدیا ویکی) شود ین میشین فرهن  پیگزیجا تولیدشده

 از خبهر  بهی  امها  ننهد  ک یمصرف م و دیخودشا، تول شند یاند یم خودشا، ظاهر به ها ن انسا،یا

شهود   . گهاهی احسها  مهی   نندک یم ارکن یبه ا وادار را آنها یروان یها قهیطر ه ازک هستند یزور

ههر نهو     صهرفاً انهد کهه    بهه افهراد منفعلهی شهده    تبدیل ناخواسته و غیرارادی  صورت بهها  انسا،

در  ساز کارال مارک تأثیریجا کنند )در این گیرند  جذب می اطالعاتی را که در معرض آ، قرار می

هنهر و فرهنه  اسهت کهه     این امر کاقیی شد،  توجود دارد . عل ازخودبیگانگی ۀنظریرابطه با 

 . در چنهین  1380؛ 1995)تامپسهو،    «کنهد  را مهیها مهی   هها  فریبی مردمتوسط » کاری دستامکا، 

آ، است  افراد آنچهه   ۀبرازند عواق به «دیجیتالی –ای  مرز رسانه جهانی بی ۀجامع»که نام  ای جامعه

                                                                                                                                           
1 Max Horkheimer 
2 Theodor W. Adorno 

3 Herbert Marcuse 

4 Thompson, J. B 
5 Emile Durkheim 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ3fi0t_HRAhUob5oKHXjtDZkQFggXMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTheodor_W._Adorno&usg=AFQjCNEUXNhMdHAgbvveCkxAwmJ5cRe9ow&sig2=pmXvyUeSQ1FoQZ5JAvcb2Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ3fi0t_HRAhUob5oKHXjtDZkQFggXMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTheodor_W._Adorno&usg=AFQjCNEUXNhMdHAgbvveCkxAwmJ5cRe9ow&sig2=pmXvyUeSQ1FoQZ5JAvcb2Q
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آوری و  صهاحبا، فهن   ۀارادبها   درواقهع ارادی کهابب  امها    صهورت  بهه آورنهد   را که به دست مهی 

آنهانی   در قالبی نهوین در خهدمت   درواقعو  گردانند برمیاطالعات  به دارندگا، ثروت و قدرت 

دیجیتهالی بهر    بها قهدرت   واقهع دردانند  اما  را برای خود مناسب نمی دار بردهکه عنوا،  آیند درمی

کننهد کهه خهود     شوند و آنا، را وادار به انجام کار یها مصهرف کهاقیی مهی     آنا، سوار می ۀاندیش

شهوند کهه    ههای کهاببی تبهدیل مهی     الب  افراد به قربانیا، نامعقوال خواسهت قخواهند. در این  می

مداوم به مصرف  دارسازی ها )از طریق وا از طریق هم تبلیغات و رسانه برنده فراپیشهای  شرکت

گرایهی   کنند. این مصهرف  دهند  اعماال می که خود ترویج می ای فردگرایانهو هم از طریق مصرف 

مصهرف و   روزرسهانی  بهه بلکه در بیشهتر مهوارد مبتنهی بهر       مبتنی بر نیاز نیست لزوماًپیوسته که 

ید بیشتر و بیشتر کهار  شود افراد احسا  نمایند که با است موجب می فریبا، نمایش خود و دگر 

هسهتند   هها ICTشود دارندگا، ابزار تولید که امروزه بیشتر دارندگا،  کنند و همین امر موجب می

دارا،  شکاف واقعی بهین ثروتمنهدا، یها بهرده     درنتیجهبیشتری دست پیدا کنند و  ۀافزود ارزشبه 

 ود در تاریخ نو  بشر برسد.نوین و فقرا یا بردگا، نوین بیشتر و بیشتر شده و به بیشترین حد خ

آوری اطالعات و ارتباطهات و   به سود آ، کشورهای دارای فن سازی جهانیبنابراین  در عمل 

ایهن اسهت    بینی پیشبه ضرر کشورهای دارای منابع طبیعی بوده است و اثر منفی روی فقرا دارد. 

ا، جدیهد )فاقهدا، یها      و بازنهدگ هها ICTکه شکاف بین برندگا، جدید )دارندگا، یا حاکما، بر 

  در نظام اقتصادی جهها، کهه تحهت تسهلط اقتصهادهای مبتنهی بهر دانهش          هاICTمقیدشدگا، 

ای  ارتباطی نوین هسهتند بسهیار بیشهتر از شهکاف توسهعه      –های اطالعاتی  آوری و فن اطالعات

ت را دارد و ایهن واقعیه  وجهود   یافتهه  توسهعه و کمتهر   یافته توسعههای  شود که اکنو، بین ملت می

مههم   ۀدورتوا، از طریق ردیابی فرآیند تاریخی تطور نو  بشر ردیهابی کهرد کهه در آ، چنهد      می

را  ها تر انقالب دیجیتالی شکاف بین کشورها و ملت انقالب صنعتی و از آ، مهم ازجملهتاریخی 

تصاعدی افزایش داده است و بنابراین نوعی بردگی جدیدی را مطرح کرده اسهت کهه    صورت به

 مسهئله حاضر این  ۀمقالبنابراین  در  ؛ای نام برد اندیشه –توا، با عنوا، بردگی دیجیتالی  آ، می از

و  ههای اطالعهات   آوری و شرایط حهاکم بهر فهن    شد، جهانیمطرح است که آیا با توجه به روند 

 اگهر  و ای وجود دارد؟ اندیشه –ارتباطات شکل جدیدی از بردگی تحت عنوا، بردگی دیجیتالی 

 است؟ یلکبه چه ش ست ویآ، چ دارد  ودوج

 ت بهر یه مکق آ، حایه طر ه ازکه گرفتهه اسهت    بهه خهود   یدیه ل جدکش ی: امروزه بردگمكح-

 شهود.  یرد، اعمهاال مه  ک یزندگ ۀنحو و دیتول مصرف  ین الگوهاییتع و ها انسا، دیعقا و ها شهیاند
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صهورت   هها  رسهانه  و هاICTاز ه استفاد با و سازی جهانیبه نام  یندیق فرایطر از یبردگن اِعماال یا

 اریه اخت در را یا صهنعت رسهانه   و هها ICTه که  شهورها ک تهرین  غنهی ن یاف بکن شیبنابرا و ردیگ یم

نهه  یزم ایهن  در یمه که تهوا،  که نیا ای و انات هستندکن امیا فاقد ایه ک شورهاکن یرتریفق و اند گرفته

 چنها، بهر   یا شهه یاند-یتهال یجید یبردگه  ده ویخ رسه یل دورا، تهار ک در خود ن حدیبه باقتر دارند

حهس   یکهی زیف ازنظهر آ،  ه وجهود که مسلط شده است  انداخته و هیسا فقرا ویژه به ها انسا، یزندگ

 فرد گیرنده تصمیم درواقع اما رد یگ یم میتصم اش و زندگی خود یبرا خود فرد ظاهر به و گردد ینم

 نند.ک یت میهدا را او و سوارند او دیعقا شه ویاند بر ها رسانه و هاICT طریق ازه کاست  یگرید

چهارچوبمفهومی
های  اطالعات و روش ۀگسترهای مادی اطالعات و نفوب فناوری   به جهت دگرگونی در فرآورده

 کهه  نحوی بهآ، اثرات مختلفی گذاشته است   پذیری دسترسیکه بر  شده دگرگو،ابی به حدی یباز

ای مهدر، امهروز   یه عصر چاپی  چندا، کهاربردی در دن کتاب و  ۀدورندهای چاپ و نشر در یفرآ

ش دارد: یکنهونی در اثهر خهو    ۀدگرگونه ت یای به وضهع  اشاره« 1مانوئل کاستلز»ن مبنا یندارد. بر ا

ن یادیه و اطالعات پردازی  سهاختارهای بن  شد، جهانی  است... یعصر اطالعات  جبر تکنولوژ»

د آورده است ین قلمرو ]همگانی[ را پدیا کنو،ا هماند. فضای مجازی  جوامع ما در سرتاسر جها،

موجب دگرگونی در قواعهد ارتباطهات     شد، جهانی هرچندا، و آشکار  یدر مفهومی ع «. 1999)

م ین امکا، را برای ملل و جوامع فراهم آورده که ارتباطات و حهر یخدمات و اقتصاد شده  ولی ا

کهی   یم الکترونیکه اجزای ارتباطات در مفهاه ن قرار یابند  بر ایف مجدد بیت تعریروابط آ،  قابل

 کند.ف مییتعر کنندگا، استفادهن آحاد ینی را در بیت نویوضع

ند یرا فرآیمتأثر باشد  ز شد، جهانیدگاه ی  از درسانی اطال عی است که حوزه ین قرار طبیبر ا

ن یه نهد و ا کعبهور مهی   المللی بیناز چارچوب اطالعات و عوامل آ، در سطح  شد، جهانیروابط 

ن یه م ایدههد و مفهاه  ر قرار مهی یو عوامل خدماتی آ، را تحت تأث رسانیهای اطال نهیا،  زمیجر

شهود کهه   ن خصوص گفته مییکند. در ایر میتفس اطالعاتی ۀجامعن یرشته را با توجه به بنای نو

ن انقهالب تلقهی   یل ایابزاری از وسا ۀمنزل بهو ارتباطات  درنوردیدهی را یایاقتصاد  مرزهای جغراف

بر معامالت تجاری  مبهادقت   ی را مقدمیایاقتصاد  مرزهای جغراف سازی جهانی ۀمقولشده است: 

داده اسهت.   رییه تغ و آرزوههای شخصهی    المللی بینفرهنگی  های ارزشقات علمی و القای یتحق

                                                           
1 Manuel Castells 
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 ق  مبهادقت یه طراند که از آ، ی شدهیجاد انقالب در ابزارهاینترنت و ارتباطات راه دور باع  ایا

 رسد.ل و انتشار اطالعات به انجام میی  تحلسازی کوتاهافت  ید  دریتجاری  تول

سهت.  ید نیه ن مفههوم جد یه ج بدال شده است  خهود ا یای راشهیبه کل شد، جهانی ۀواژگرچه 

دا یه سهتم پ یل قر، بیاری از روشنفکرا، قر، نوزدهم و اوایتوا، در آثار بسهای آ، را میخاستگاه

اسهی  یی سیایگرفته تا پژوهندگا، جغراف 1مو،یمثل سن س شناسانی جامعهاز کارال مارکس و  کرد 

« شد، جهانی» ۀواژته پی برد. ولی یق مدرنیق جها، از طریکه به چگونگی تلف 2ندریل م  کیاز قب

  «طالیهی  عصهر »ن یه افهت. ا یتهری ن  رواج دانشگاهی و گسترده 1970 ۀدهل یو اوا 1960 ۀدهتا 

های تفکهر متهداوال    ییهای غربی  نارسا اسی و اقتصادی دولتیع وابستگی متقابل سیسرگسترش 

است  اقتصاد و فرهن  را اثبات کرد  تفکری که جدای واضح و آشکار امور داخلهی و  یس ۀدربار

کرد. در جههانی   و امر محلی و جهانی را مسلّم فرض می المللی بینهای داخلی و  خارجی  عرصه

و در همها، حهاال تحهوقت     گذاشهتند  در داخل اثر مهی  سرعت بهع خارجی یتر  وقا به هم وابسته

در  داری سهرمایه م کهی سم دولتهی و تح یالیامدهای خارجی داشتند. به دنباال سقوط سوسیداخلی پ

ن تحوقت با یافت. تقار، ایش یافزا شدت به شد، جهانیآگاهی عمومی از  1990 ۀدهجها،  در 

ن بهاور اسهت کهه    یه د ایه ن تحهوقت مؤ یه به نظر برسد که ا گونه این انقالب اطالعاتی سبب شد

فضهای مشهتر     نوعی به شد، تبدیلدر حاال  سرعت به –ن ساکنانشیترحداقل برای مرفه –جها،

 اجتماعی و اقتصادی است.

شرفتی که انقالب عملی و صهنعتی )تکنولهوژی    یبه معنی آ، است که پ شد، جهانیت یواقع

ی یهاروها و نهادها و شبکهیش نیدایافته  مجاال را برای پیرتباطات بدا، دست ا ۀگستردر  ویژه به

موجهب طهرح    درنتیجهه کنهد و  شهتر بهاز مهی   یشتر و بیت و ابعادی جهانی دارند هر دم بیکه ماه

های جهانی استیست مگر با سیگردد و حل آنها ممکن نجهانی می ۀگستراری در یمشکالت بس

 یهها  ها و راهبردهها و طهرح   استی  سیالت جهانک  مشدیگر عبارت به ؛ 1388ر )غلیو،  یو فراگ

تحقق و  یها برا نهیها و مساعد شد، زم دار شد، فرصتیپد ین خود به معنیطلبند و ا یم یجهان

و  رهاشدهخاص خود  ۀمحدوده از ک ییها تیروها و ظرفی. ناست شد، جهانیپروسه  سازی پیاده

طلبند. در این  یم یجهان یها در حجم و اندازه یماتیتصم این  هم  اند به خود گرفته یابعاد جهان

گهر در  ید یهها  آوری فهن را از  یو اطالعهات  یارتباط یآور   نقش فن1998) 3رالیردبو خصوص 

                                                           
1 Saint Simon 

2 Mac Kinder 
3 Baudrillard, J 
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ع در یسهر  یهها  شهرفت یه پکداند و معتقد است  یتر م یدیلکو  تر پررن ار یبس شد، جهانی ۀدور

دادها و مسهابقات  یه انهوا  رو  یا ها و پخش مهاهواره  انهیزرایر  یابل نورک  ارتباطات  ونقل حمل

ا، یه هها در م  و تشهابه آرمها،   ین تحوال به همگونیاهش داده است و اکار یها را بس فاصله یجهان

را « یجههان  یارتبهاط  یها آوری فنت یها و تقو گسترش رسانه»او  زعم بهند. ک یم  مکافراد بشر 

بهه   ین اسهت. دسترسه  کست نهامم یت نیواقع ازآنچهت یاقعص ویه در آ، تشخکبه وجود آورده 

 نند.ک یم سازی شبیهت را یها واقع ن است و رسانهکنامم یا م رسانهیت به خاطر پوشش ضخیواقع

 ازپهیش  بهیش  یهمبسهتگ  ۀیه پاه بهر  که از آ، اقتصهاددانا، اسهت    گستری جها،دگاه ید ترین رایج

بهه آ،   یدار هیبهازار سهرما   ۀمحهدود صهاد و در  اقت یه  در  یمله  یاقتصادها ۀهمو ادغام  یاقتصاد

ه هنجارهها را  ی  سهرما یدار هیسرما ۀمرحلن یتر شرفتهیم  در پیم بدهین را تعمیلن ۀگفتنگرند. اگر  یم

 یهها  نظهام  یقطعه  یروزیه دگاه  پیه ن دیا گرا، ترویجند. ک یرا طرح م یاجتماع یها ل و برنامهیتحم

ره یه چ« یمهندسها، اجتمهاع  »بهر  « بهازارگرا، آزاد »ه که انهد   یعند و مدیستا یرا م یغرب یدار هیسرما

د یه ن نظهام جد ینده است. ایآ ۀکنند تعیین  یاسیگرا، سیا بازیها  یدئولوژی  نه ایاند. بازار جهان شده

ه که گفهت   1986ر در که تهر درا یمثاال  پ یدار شد. برایپد یاسیس دوقطبینظام  یرانیش از ویپ حتی

اسهت.   «جهها،  یاقتصهاد در حهاال دگرگهون   »امهروز صهحبت از   »ت. اقتصاد جها، متحوال شده اسه 

ش و سهاختارش  یادهها یرا بنیه سهت  ز ین «یحهاال دگرگهون  »ه اقتصاد جهها، در  کنم کدوارم ثابت یام

  ص 1986  1رکه )درا« است ناپذیر برگشت یدگرگون قوی احتماال بهو  است شده  دگرگو، ازاین پیش

 یمعرفته  – یو به دانشه  یو ماد یاهیاقها از سرماکر ییتغ ین دگرگونیا ۀجنب ترین مهمامد ی . پ768

مهت  یق پهنجم  ی اش یفعل یه بهاکد یریرده است. نفت را در نظر بگکمواد خام سقوط  یاست. بها

  ژاپهن بهه   1984در »رده اسهت.  کشرفت یار پی  بسیارآمدکاست. البته جها،  به اعتبار  1979آ، در 

 11 یعنه ی  1973ه در که رد کیرا مصرف م یدرصد مواد خام 60فقط  ید صنعتیهر واحد تول یازا

  .773  ص 1986ر  ک)درا« رده بودکد مصرف یتول قدر هما، یش از آ،  برایساال پ

  رخ داده اسهت. عصهر   یاطالعاتآوری  فنبه  ید  از صنعتیتول ۀویشدر  یریچشمگ یدگرگون
در  یم. اقتصهاد فهورد  یه انههاده  گهام  3ییم و به عصر پسافوردگرایارا پشت سر نهاده 2ییفوردگرا

ز داشهت   که هها تمر ارخانهه کا یه بهزر    یهها ارگهاه کد یخط تول و در یبه خصوص یمل یمرزها

ت در کمشهار » ۀویشه و  دانهد ید مه یه را مهانع راه تول  یاقتصاد گرایی ملی پسافوردگرایی آنکه حاال

                                                           
1 Drucker, P. F. 

2 Fordism 
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 کهار  تقسهیم سهاخته اسهت.    ن آ،یز است  جانشکنده و نامتمرکپرا ییایجغراف ازلحاظه ک را« دیتول

ارگر که صاحب مهواد خهام و    یاسیس یو واحدها یبرخوردار از دانش فن یاسیس یا، واحدهایم

بهه   یو دسترسه  کننهده  مصهرف از ین ۀیپاه بر ک یرد  مفهومکجاد یرا ا« یت نسبیمز»ارزا،  مفهوم 
ن گذشهته   یه . از انهد کیدقلت مه  یجهان یش بازاریدایها بر پین دگرگونیا بازارها استوار است.

 رو ازایهن رده  که را دگرگو،  یو بازرگان ی  سرشت امور مالیاانهیرا یارتباط یهاآوری فنقدرت 

یشور مستقل را اعالم مه کدار ساخته است و خبر افوال یپد مرزی بیا، داده  جها، یا پایبه جغراف
نهو،  که اکه  را یگهر نقهش اصهل   ید دیه جد ۀمرحله ن یدر ا ی . نظام دولت مل1992  1نیند )ابراک

مقررات فقط شهامل  »د یجد یاند  بر عهده ندارد. در بازار جهان بزر  به عهده گرفته یها تکشر
ارات یاخت یه داراکشود  ینم یر مناطقیا سای یمل یها ر دولتیخاص  نظ ییایجغراف یها محدوده

 یه نههاد مهمه  ک یقواعد باز تنها نهن مقررات  ی . ا1ص   1992ن  ی)ابرا« هستند یقانون –یحقوق

شهتر  یشهتر و ب یت بکیه مال»  100  ص 1992ن )یابهرا  ۀگفته . به گیرد برمیز در یت را نکیچو، مال

 یشهور کمسهتقل   یهها دولهت  رو ازاین«. است یمل یها از محدوده جداشدهو  ی  جهانالمللی بین
 ،گهرا  تهرویج ت آغهاز شهده اسهت.    یل بشرک یدار و عصر جها، داده ازدستخود را  ییربط معنا

است یس یجا یاقتصاد یا، نهادهایم یارکه همکند یگویبه ما م المللی بین یاسیاقتصاد س ۀینظر

 یهمهاهنگ  یا، داده و بازار جهانیعمالً به رقابت پا گستری جها،ه ک گونه هما،را خواهد گرفت  
طلهب  مثهاال  در م  ین جها، تازه را  برایا فرارسید،س کارال مارکه کند یگوید آورده است میپد
 رد:ک بینی پیشست یمونکفست یر از مانیز

ات یه و نظر هها  داوری پهیش از  یارهیه و سخت منجمد همراه بها زنج  شده تثبیتتمام مناسبات 

رد یه قهوام گ  کهه  آ،ش از یل گرفتهه اسهت په   کشه  تازگی بهو هر آنچه  پاشند فرومیهنه و مقد  ک

رود  آنچه مقد  اسهت  یشود و به هوا میاست بوب م وسخت سفتشود. هر آنچه یمنسوخ م

و  یزنهدگ  یط واقعه یار با شهرا یهش یدگانیشود با د یر میناگز یو سرانجام آدم گرددینامقد  م

 یدمادم در حاال گسترش برا یبه بازار یاز بورژوازیشود. ن رو روبهش با نو  خود یمناسبات خو

د یه ند  همه جها با کش د جا خویشاند. همه جا باکین میخود  آ، را به سراسر مناطق زم یااقهک

  .1359مارکس و انگلس  ) ندکد ارتباط برقرار یمستقر شود  با همه جا با

خ یدر تهار  یدیه عههد جد  ۀکننهد  تعریهف  شد، جهانیبراال  ینئول یبه نظر طرفدارا، نظم جهان

در  ینکنهامم  یو حت یعیرطبیغ یتجار یبه واحدها یسنت یمل یها دولت»ه در آ، کاست  یبشر

                                                           
1 O'Brien. R. 
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را،  ما امروزه شاهد ظهور کن متفی . به نظر ا5ص   1995  ی)هما« اند بدال شده ینجها یاقتصاد

م. یهسهت  یشهرفت بشهر  یپ یمنهاد  عنهوا،  بهه  ینار اصهل رقابهت جههان   کدر  یواحد یبازار جهان

س یق تأسه یه از طر یاقتصهاد  یها نظام ییت زدایشد، به مل یدر حاال منته یاقتصاد شد، جهانی

در  یمله  ههای  دولت  «بدو، مرز»ن اقتصاد یاست. در ا یفرامل یمالو  ی  تجاریدیتول یها هکشب

ن یه از ا 1ر اسهترنج یه تعب بهه  بناهستند.  یبازار جهان یروهاین یبرا ییها حاال بدال شد، به گذرگاه

از  یاریدر بسه  کهه نو، بهازار اسهت   کاربابا، بازارها بودند  ا یها زمان دولت که درحالی»ت  یوضع

تهوا، در انتشهار    یهها را مه   هاست... . اقتدار رو به افهوال دولهت   ب دولت  اربایاتیار حیمسائل بس

  .4  ص 1996« )رد...کگر نهادها و مجامع مشاهده ید جانب بهروزافزو، اقتدار 

 یه اطالعهات جها  که رسهد   یارزشهمند اسهت؟ بهه نظهر مه      یزیامروز چه چ یدر بازار جهان

د سبب شده یتول یدستخوش دگرگون ۀویشمثاال   ین را در بازار گرفته است. برایشیپ یها ارزش

 1973ه در کش از آنینفت  پ یند. بهاکسقوط  شدت بهچو، نفت  یخام مهم ۀماد یه بهاکاست 

 یش از انقالب اسهالم یدقر بود. پ 3 یا هکباً بشیابد  تقریش یدقر افزا 11ش از یش  به ب 1352)

 ۀدهه نفهت در   ی  بهها بعهدازآ،  . 1989  2افت )راشریش یدقر افزا 40  به حدود 1357را، در یا

 یین بهها یانگیافت. میش یگر افزایبار د 1990 ۀدهشد  اما اواخر  رقمی ی افت و یاهش ک 1980

 . 1989راشهر   سنت بود ) 28دقر و  12 یا هکبش  ردکن یینفت تع یبرا 1998در ساال   ه اوپک

طال و مهواد خهام را گرفتهه اسهت.      یل شده و جایار تبدیاطالعات در قلمرو ارزش مبادله به مع

 افته است.یراه  یبه عصر اطالعات یاز عصر صنعت یآدم

 بهدا، تها   آلمهانی  متفکر  1995-1985) 3ونگریماست. ارنست  یهست ۀویشآوری  فنامروزه  

 . 1964  4نسهو، کلیوخوانهد ) سهتم  یب ۀسهد  یقه یحق ۀعه یمابعدالطبرا آوری  فنه کش رفت یپ جا

 هدف  برابر گرفتند. ی محض  یابزارها عنوا، به  یاربردکرا با علم وری آ فنگر یدانشورا، د

بر  یآور شده و فن روی زیاده یلیه خکنند ک یاحسا  م یاز منتقدا، اجتماع یاریامروزه  بس

 عنهوا،  بهه د و یه نام« 6یانحصهار فنه  »ت را ین وضهع یه   ا1373) 5افته اسهت. پسهتمن  یبشر تسلط 

نهه ابهزار    یآور است. فهن  نمایی بزر  یف قدرین تعریاما ا ؛ردکف یتعر« 7مستبدانه ساقری فن»

                                                           
1 Strang, S. 
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ل در همهه  یه ن دلیو بهه همه   هاست این هردوی یآور ر. فنیفراگ یمحض است و نه نظام فرهنگ

و  ضبط و یدهد. مردم راد یته را نشا، مکما ن ۀروزمر یبه زندگ ی. نگاهموردتقاضاستا یدن یجا

ه به خانهه  ک یا را از لحظه ها اینر ینظ یها ه و دستگاهک  پنهیو،  دستگاه تهویزیو  تلویپخش استر

ا بخواهند از آنها استفاده یاز دارند ین ها اینه به کل ین دلیاندازند  نه به ا یار مکگذارند به  یقدم م

را بهه   یآور   فهن 1الالهو   دهد. ژا یل مکیهما، وجود آنا، را تش ها اینه ک علت این بهه کنند  بلک

مطلهق   یارآمهد کت بشهر  یه از فعال یا ه منطقاً به دست آمده است و در حوزهک ییاه ت روشیلک»

فقط اسهتفاده   یآور فن»  3و باژلی 2ف هانتریا به تعریرده است. کف ی  تعر25  ص 1964« )دارد

  .26  ص 1962« )شود یم یه زندگکشود  بل ینم

« 5پساصهنعتی  ۀجامعه »د که کر بینی پیشای را  ظهور جامعه 1973  در شنا  جامعه  4ل بلیدان
ای و صهنعتی بهه پهردازش و     د کارخانهه یه بهر تول  تأکیهد  . او حرکت بشهر را از  1973د )بل  ینام

 6سینه ین نکته جالب است که هرولهد ا یش  بازچرخه و خدمات مدنظر قرار داد. اشاره به ایآزما
ی برد که آنچه در حهاال  ن نکته پیبه ا 1951در  ییکانادا نگار تاریخ  اقتصاددانا، و 1894-1952)

آوری  فهن او   ۀگفته صنعتی به پساصنعتی فراتر رفته است. بهه   ۀجامع شد، تبدیلرخ داد، بود از 

 گذارد. ر میینده تأثیآ ارتباطات است که بر

رودار دگرگهونی از  یه   در گ1ژگهی اصهلی دارد: )  ید سهه و یاطالعاتی جد ۀجامعبل   ۀگفتبه 
  بهر کدگهذاری دانهش نظهری بهرای ابهدا  و اختهرا  در        2است؛ )خدمات  ۀجامعد کارا به یتول

ل یه د تحلیه کل ۀمنزله  بهه کند که  جاد مییای ا تازه« آوری فکری فن  »3ورزد؛ و ) می تأکیدآوری  فن
وقتی دانش در »وی   ۀنوشت . به 163  ص 1979د )بل  یآ به کار می گیری تصمیم ۀینظرها و  نظام

ا طراحی اجتماعی   در یکاربردی منابع وارد شد )از راه اخترا  و ابدا   لیدر تبد یافته نظامئتی یه
 ؛ 168 ص  1979)بهل   « تهوا، گفهت دانهش نهه کهار  بلکهه منبهع ارزش اسهت         آ، صورت مهی 

درسهت   و ؛شهود  د  دانش کاقی اصلی است که در بازار مبادله مییجد ۀجامع  در دیگر عبارت به

دادنهد  اطالعهات و    ل مهی یصنعتی تشک ۀجامعهای اصلی را در  ه و کار عاملیکه سرما گونه هما،
کنند. این اطالعات و دانش کهه فنهاوری را    ن کار را مییاطالعاتی امروزه هم ۀجامعدانش هم در 

 شهدت  بهه هها   کنهد و شهکاف بهین ملهت     می بندی قطبجدیدی  صورت بهبه دنباال دارد جها، را 
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را  خهود  واز سهود را بلعیهده    ای گیرد که بخش عمهده  جهانی قرار می سو ی یابد. در  افزایش می

دههد و   دیگر جهانی که بیشهترین کهار را انجهام مهی     سویی درکند و  قدرتمندتر و ثروتمندتر می

 عنهوا،  بهه  نهوعی  بهه مصرفی در خدمت جها، اوال است و  ازنظرتولیدی و هم  ازنظرهمواره هم 
 کند. برده اما با قالب جدیدی عمل می

کند که تاکنو، دو نو  نظام جهانی تحت عنوا،   استدقال می1974والرشتاین )ه  در این رابط

نظهامی   -سیاسی ۀسلطایم که اولی بر  داشته داری سرمایهامپراتوری جهانی و اقتصاد جهانی مدر، 

اقتصادی متکی است. در جها، امروزی  معماری اقتصاد جهانی ی  جهها، بهه    ۀسلط برو دومی 

 ثروتمندندقرار دارند که  هاICT ازنظرجهانی قوی  سو ی تقار، است که در آ، از نام ۀوابستهم 

یها کهم اعتبهار و     اعتبهار  بهی و از سویی دیگر جها، فقیر از این نظر قرار دارد که ازنظر اقتصادی 

جهها،  »توا، گفت که مها در جههانی بهه نهام      بنابراین  می ؛اند طردشدهاجتماعی تاحدودی  ازنظر

ای با در اختیهار گهرفتن فنهاوری  دانهش و اطالعهات       کنیم که عده زندگی می «جهانی -اطالعاتی

کننهد   کارگرا، با بردگانی عمل مهی  مثابه بهکاربرا، آنها  عنوا، بهای  برند و عده باقترین سود را می

 دارا، بهرده درآمهد حاصهل از آ، را نیهز بهه نفهع       حتیفروشند و  که نیروی کار خود را ارزا، می

 کنند. یتالی هزینه میدیج

شدنیمفهومجهان
و  یارتباطهات  سهازما، تجهار    المللی بینجامع در خصوص گسترش و  شموال جها،ند یفرآ ی »

  یاقتصهاد  ۀدرزمینه اسهت.   یاجتمهاع  یزندگ طورکلی بهو  یردها  آگاهک  فرهن   عملیاقتصاد

د در حجهم  یش شهد یرت  افهزا تجها  یالملل نیب یها نامه توا، در قالب موافقت یرا م یساز یجهان

ند در قالب گسترش ین فرآین  ایچن د. همینده دیفزآ یاقتصاد وابستگی هم و به یالملل نیتجارت ب

بهر   ییایکآمر یو سرگرم یش تسلط صنعت فرهنگیو افزا چندملیتی یها تکاندازه و قدرت شر

 یدار هیرشهد سهرما   ۀواسهط  بهه ند ین فرآیا طورکلی بهملمو  است.  یالملل نیب یارتباطات فرهنگ

ش یو په  یدار هیر سهرما یه جوامهع غ  یاجتماع یر فرهن  و ساختارهاییو دخالت در تغ یالملل نیب

رد  یه گ یصورت م یداریو شن یدارید یها ژه رسانهیو به یشتر توسط صنعت فرهنگیه بک یصنعت

 ریه فراگ نهد یفرا یه   شهد،  جههانی  درواقهع  . 433-434ص   1395)میرزایهی    «رود یمه  پیش به

بهه   ل به اهداف خودین یه براکاست  اقتصاد و تجارت رد، ارتباطات ک المللی بین از شموال جها،

 یبهه معنه   شهد،  جهانیبتوا، گفت  دیشا برگرفته و در زین را یفرهنگ -یاجتماع یها حوزه ناچار
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 معهادال  یا واژه «شهد،  جههانی » شهناختی  زبها، دگاه یه د از است. ها حوزه یتمام در حذف مرزها

Globalization المللهی  بهین   ینظهام جههان    یجهان ۀجامع با ه گاه آ، راکاست  یسیزبا، انگل در 

 و فراینهد  بهر مختلهف   یعلمه  یهها  نخبگا، حهوزه  اند. دانسته ریمغا گاه و ت همسویجهان شد، و

ف یه تعر یاقتصاد یها حوزه در .دارند تأکید سازی جهانی فرایند ه دریسرما شه ویاند ا، آزادیجر

شهگرف حجهم    شیافهزا  و المللهی  بهین  یتجهار  های نامه موافقتقالب  توا، در یم را شد، نیجها

ارمندا، ک از یکیتا،  یآن ادوارد رد.ک جستجو یاقتصاد یدگیدرهم تن دیتشد و المللی بینتجارت 

ا، یه آ، جر یه طه ک ندک یف میتعر یندیفرا عنوا، به را شد، جهانیپوال  المللی بینصندو   ارشد

 یشناسه  جامعه یها حوزه در گردد. یم سریجها، م ه دریسرما خدمات و اق ک انسا،  شه یاند آزاد

 حهذف  یبهه معنها   شهد،  جههانی   سیاسهی  اقتصهاد  و یاسیس یایجغراف  یاسیفرهن  س  یاسیس

آ،  یه طه که  شهود  یف مه یه تعر غیره و یفرهنگ  یاجتماع  یاقتصاد  یاسیس  ییایجغراف یمرزها

 گیهری  شهکل بهه   منجر کم کمه ک ابدی یگسترش م قدر آ، یاقتصاد -یاجتماع -یفرهنگ ارتباطات

ه ک رندیگ یل مکش المللی بین ۀبرند فراپیش یها تکشر گرید یسو از شود. یم المللی بین یفرهنگ

 جهها، گسهترش داده و   به سراسهر  را خود یارکتنو   دامنه و و نندک یعمل م ها دولت از مستقل

 دهند. یم دینو را للیالم بین داری سرمایه گیری شکل

 آورانهه   فهن -یعلمه  یهها  مبادلهه  و شهود  یسته مکش یانکم-یزمان یدهایتمد شد، جهانی در

 یرگه یچ ییایه جغراف یبه مرزها یالت شخصیتما و آرزوها حتی و یفرهنگ  یاقتصاد  یاطالعات

 در ییایه پو یهها  عرصهه  و خورنهد  یمه  وندیپ 2ییگرا یهمگان و 1ییآ، خاص گرا یط و ابندی یم

 ند.ک یجاب میا یفرد -یاجتماع یزندگ از را یدیجد یها فیه تعرک خورد یجها، رقم م

ارتباطاتمفهوماطالعاتو
 و آمهوزش  مطالعهه    یق بررسه یه طر ه ازکه  شهود  یگفته م یقیحقا شناخت و اطالعات به دانش 

 ره ازیه غ و دیه عقا اخبهار   ام یه پ اطالعهات   ۀمبادله  ندیارتباطات به فرا و دیآ یپژوهش به دست م

 گفتهه  دیگهر  بهه فهرد یها گهروه     گهروه  ایه  فرد ی  از گرید یابزارها ای ات بد، کحر زبا،  قیطر

 اما رد یگیصورت م یات جسمانکحر ای  یارتباط توسط زبا، گفتار ارتباط رودررو  در شود. یم

 یا انهه یتباط راار یابزارها ایو، یزیتلو و یراد تلفن  مانند یکیترونکال یها رسانه ش خط ویدایپ با
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 ریه روابهط غ  م خهارج و یمسهتق  و حالهت رودررو  از ای تاانهدازه ارتباط  نترانت یا نترنت ویا رینظ

ع یش صهنا یدایه پ بها  شامل شهده اسهت.   زین ره رایغ و یا انهیرا یگفتگو  نگاری نامه نظیر رودررو

 الب ارتباطهات و به نام انق یدیجد انقالب گرفته و به خود ینیل نوکش زیجها، ن  ین ارتباطینو

چنها، شهدت    را جهها،  تغییهر  رونهد  وسته ویارتباطات به وقو  پ آ، انقالب اطالعات و ندیآ یپ

ه که ارتباطهات   اطالعات وآوری  فنن یبنابرا ؛میا آ، نبوده شاهد یا چ دورهیه ه درکده است یبخش

 افهت و یباز ره یه بخ ل یه تحل سهاخت   انهه در یرا ویژه به یکیترونکزات الیتجه اربردک به مطالعه و

 یهها  جنبهه  یتمهام  بهر  تقریبهاً  افتهه و ی یا هالعاد فو ارزش  پردازد یهمه نو  م ع اطالعات ازیتوز

 مسلط شده است. بشر یزندگ

 یاشهیاند-یتالیجیدیبردگمفهوم

 ایه انسها،    تمله  در شود یده میه برده نامک یآ، فرد ه درکاست  یاجتماع نهاد ایحالت  یبردگ

نیازهها و   صورت به معموقً -ن حقو یمترک یدراِزا ای یگاریل بکبه ش گرفته و قرار گرید یفرد

 ه افهراد ک یحقوق شتریب از معموقًبرده  ند.ک یم ارک خود  مال یبرا -یزندگ ۀیاولحتاج یما تأمین

بهه عههده    -او ۀنهد ینما ایه   مال -یگرید فرد را او یکیزینترال فک حق ومحروم بوده  دارند آزاد

 انتخهاب شهغل و   حتهی  و یاجتمهاع   ییایه جغراف  تحهر  ۀحوز در را ییها تیرده محدودب دارد.

 توسهعه صهنعت ارتباطهات و    امهروزه بها   .آیهد  مهی  حسهاب  به خود  مال  ملیما و داشته همسر

گفتهه   «یا شهه یاند -یتهال یجید یبردگه » آ،ه بهه  کگرفته  به خود یدیحالت جد یاطالعات بردگ

 بها  و رودررو ریه غ صهورت  بهه  آ، فرد ه درکاست  نترال فردک از یحالت یتالیجید یبردگ شود. یم

-ابهزار  ۀدارنهد  ین بهرا که ن حقهو  مم یمتهر کافهت  یدر با و شود می نترالک یکیترونکال یابزارها

 آ، زورمنهد  ه درکه م یمستق حالت است: دو یدارا اجبار ای زور ند.ک یم ارک-اطالعات وارتباطات

 در شهتر یه بکه  دیه نما یمه  خود به اطاعت از وادار را فرد رؤیت قابل و ینیع یابزارها استفاده از با

 ویهژه  بهه ن ینهو  یق ابزارهها یه طر از و یروان صورت بهه ک غیرمستقیم و بود مشهود یسنت یبردگ

 گهاه  ومصرف  یالگو و آید درمیبه اطاعت  تأثیرپذیر ۀاراد با آ، فرد یط و شود یم غات اجرایتبل

 یعنه ی ین بردگه یل نهو کشه  در شهتر یب ن امریه اک دینما یم یارج زورمند طبق نظر را خود دیتول

 است. مشهود یا شهیاند – یتالیجید یبردگ
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 یه زندگیحتاج اولیقباال ما در معموقًه برده ک بود این ت بودیاهم حائز یسنت یبردگ در آنچه

اط نقه  شهتر یب امهروزه در  امها  گرفت  یصورت م یقدرت قهر با ن امریا و بود یگرید ارک یروین

ن یتهام -همها، پهاداش   بها  ارکه  یروین فروش نیا ریبرنامه پذ و رویپ یشورهاک نزد ویژه بهجها، 

 رد.یگ یصورت م یاراد صورت به ظاهراً اما -یزندگ ۀیاولحتاج یما

ارتباطاتاطالعاتوویجهانۀدكده

 بسهط  ۀجه یتنجهها،   در ایجادشده یکیانسجام ارگان»ه: کن باوراست یا بر  1990) 1دنزیگ یآنتون

غالهب   المللهی  بهین نظهام   یه   اسهت و  یونیه زیتلو یهها  برنامهه  استفاده از با یارتباط یها رسانه

چهو،   یمختلفه  یها رسانه استفاده از با و دست دارد در مصرف اطالعات را ع ویتوز  تولیدکننده

 ۀدیا یکیرونتکمختلف ارتباطات ال های شکل و یغاتیتبل یها یآگه ها  لمیف  یونیزیتلو یها برنامه

  .583ص )«نندک یم ادی ها سم رسانهیالیامپر عنوا، بهآ،  ه ازک دینما یم بازتولید را شد، جهانی

 سبک ابزار ترین مهمل آ، به یتبد اطالعات و ارتباطات و ۀحوز روزافزو، ۀتوسع گسترش و

 ۀزحهو  درههم   یمله  یه حهذف مرزهها  که نموده اسهت   جادیجها، ا در را یدیط جدیشرا درآمد

 یزیه چ جهاد یا و دیجد یفرهنگ -یاجتماع ییش به همگرایگرا و یکیزیف ۀحوز هم در شه ویاند

ن یه ا در حاصل آ، بوده است. ندک یم ادی «یجهان ۀدکده» عنوا، بهآ،  از  2003) 2لوها،  ه مک

ن یگزیجها  یا هکارتباط شب یها وهیش و محو یانکم و یزمان یها فاصله یجهان ۀدکده اصطالح به

 حتهی  و هها  مهاهواره  هها   انهه یرا ازجملهه  یاطالعهات  و یارتبهاط  یهها  یآور نقش فهن  شود. یم آ،

 یجههان  ۀدکده جادیا در آمد یم ن به نظرکرممیغ آنها وجود یزمان هک یپرقدرت یها زپردازندهیر

 بها  یعه یطب امها  یچنها، قهو   هها  ن رسهانه یه ا است و ها رسانه ریسا از تر یدیلک و تر پررن  اریبس

طهرف   چنا، ماهرانه بهه خهورد   را آ، خواست خود یه طک نندک یم یباز افراد دیعقا و ها شهیاند

 سهازی  شهبیه  هها  شهه یاند ت دریه واقع سها،  بهدین  و داند یم آ، خود از را آ، ه اوکدهند  یمقابل م

نهو،  کا رد.یگ یل مکش یجهان ۀشیاندبه نام  یزیچ و رود یم ا،یم از یا شهیاند یمرزها و شود یم

 شهوند  یشانده مه ک یسا، جهانیک یزندگ به مصرف و یسا، جهانیک ۀشیاند یا، دارایجهان رگید

 ابد.ی یم نمود یا شهیاند -یتالیجید یبردگ لکبه ش یجهان یبردگ و
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ی)بردگدجهدانطرهبدریسدوهداICTبدریمبتندۀبرنددفراپیشیهاتکشریریگلكش

 (یتالیجید

 یهها  تکشهر  و شد، به چرخش درآمد یتخصص امر بر یجها، مبتن   اموریانقالب صنعت پس از

م که  مکه  یبهزر  اقتصهاد   یهها  تکشهر  و ل گرفتندکش یخاص اقتصاد یها حوزه در یتخصص

 سا، بدین گسترش دادند. یمصرف جهان بازار بر را خود ۀطریسه کنیا تا شدند تر یقو و تر میحج

گرفهت  ل کش ها تکاصل ادغام شر با یتیفرامل یها تکشر  یجهان یبازارها بر شتریتسلط ب یبرا

 یاطالعات انقالب با اما ؛شد خاص آغاز یمحصول هدف سلطه بر با یبرندگ پیش عصرن یبنابرا و

 در یاقتصهاد  ۀعرصه  در گهر ید یتحهول  گرید بار ی  ارتباطات به عمل آمدآوری  فن ۀتوسع ه باک

 در ادغهام  بهر  را جهها، اصهل   کهل  بهر طره یهدف سه  با ها تکآ، شر در است و گیری شکلحاال 

 جهها، را  و دنشهو  یجها، مسهلط مه   بر ICTآوری  فن و ابزارها با و داده قرارمختلف  های حوزه

ن یا گردد. یم آغاز یجهان ۀبرند فراپیش یها تکشر ۀدورن یبنابرا و دهند یم قرار خود تأثیرتحت 

 ه برکبل دهند  یل میتقل را قدرت آنها و شوند یره میچ یمحل -یمل یها دولت بر تنها نه ها تکشر

 یه   نمونه  یبرا نند.ک یخلق م را یفرهن  جهان و گردند یغالب م زین یمحل -یمل یها فرهن 

 و یاریبسه  یسهتگ کموجهب ورش  80 ۀده در ایجنوب شر  آس یبه بازارها ورود با یت مالکشر

 اریاخت در با ندهبر فراپیش یها تکشر  یفرهنگ ۀحوز در د.یآ، منطقه گرد در ها دولت رییتغ حتی

 ۀنحهو  بهر   ارتباطهات اسهت   و اطالعات یآور فن آ، ترین مهمه ک تأثیرگذار یها یآور گرفتن فن

 یمه ک بها  دیشها  گذرا، اوقات فراغهت و  ۀنحو حتی و یمحل دیتول مصرف  درآمد  ار ک شه یاند

نواخهت   سها،  بهدین  و گذارنهد  یمتأثیر سطح جها،  در د، افرادیخواب ۀنحو بتوا، گفت بر اغرا 

ل کشه  یفرهنه  جههان   سها،  بهدین  و بنهوازد  ل آنهها یه ه باب مک نندک یم میتنظ یطور فرهن  را

 .باشد دیجد یها یآور فن یپاسخگو بتواند هک یفرهنگ  ردیگ یم

جهها،   یشهورها ک و شهود  یم مه کحها  ایدن بر برنده فراپیش یها تکشر یها یآور فن که اکنو،

بهه   را آنها و ندیگشا یآغوش م آنها برابر در موجود یغاتیتبل و یاطالعات فشار تأثیر تحت ناچار به

ه هما، فرهن  ک را رد، خودک یزندگ ۀنحوه ک ن ندارندیا جز یا چاره  دهند یراه م خود یزندگ

بهه   یفرهنه  سهنت   توا، بها  ینم گرید دهند. رییتغ دیجد یها یآور فن منطبق با زیشود ن یده مینام

 فایده بی زیمقاومت ن و ابدی یم رییرد، تغک یپس روش زندگ رفت. دیجد یها ینولوژکاستقباال ت

 یارتبهاط  یابزارهها   مک ه باکاست  یه اطالعاتکبل ست ین یکیزیهجوم ف گرید چراکه گردد  یم



 

 

 

 

 

 1395 پاییز و زمستان، دوماره ، ش23شناختی دوره مطالعات جامعه   502 
 

 

 بلنهد  یوارهاید حتی پنجره و و در از -رهیغ و ها ماهواره مخابرات   ها ریزرایانه و ها انهیرا -نینو

 دیه جد یومتکح سا، بدین و شوند یم سوار ها شهیاند و ها بهن م بریمستق و گذرند یم محصور و

آورانهه   فهن  یابزارهها  ل دارنهدگا، یه باب م یجهان ۀدکده اصطالح به ا، دریجهان و ردیگ یل مکش

 -یتهال یجید یبردگه » دیه شها که  ردیگ یم به خود یدیل جدکش یزندگ سا، بدین و نندک یعمل م

 آ، باشد. یبرا یبرچسب مناسب «یا شهیاند

ICTسازیجهانیوها
 افهت  یدر راجهع بهه انتقهاال     محهور  یه  ترونکنظام ال ی  اساساً ارتباطات  اطالعات و یآور فن

 یطیمح و یزندگ ۀنحو شه یاند ۀنحو یریچشمگ صورت بهه کاطالعات است  یابیباز پردازش و

بهه   منحصهر  سهازی  جههانی ه که  گردد  در دیبا داده است. رییتغ م ینک یم یآ، زندگ در ه ماک را

 را یفرهنگه  و یاقتصاد  یاسیس  یاجتماع یها دهیپد از یا یلک ۀدامنه کبل ست ین یمال یبازارها

 یبههرا رانشههگر و یمحههور یرویههارتباطههات ن اطالعههات و یآور انقههالب فههن .گیههرد برمههی در

 ۀدور در یدیه لک یمحصهوال فرعه   یبشر وجود یها جنبه ۀهم در ایپو رییتغ است و سازی جهانی

 یا انهیرا یآور تقارب فن جها،  راه دور ستم ارتباط ازیس است. ICTانقالب  ینونک سازی جهانی

 آ، در یهها  تیه فعال و هها  مؤلفه ۀهم اطالعات همراه با یآور فن در راه دور ارتباط از یآور فن و

 شهود.  ین مه یادیبن ع ویسر رییتغ ی متحمل  است و فرد منحصربهآ،  یدگیچیپ گسترش و ۀنیزم

ت یظرف و گردد ینامشخص م ها قاره و شورهاک نیب یمل یه مرزهاکن است یرات ایین تغیج اینتا

 ابد.ی یش میه افزاالعاد فو پردازش اطالعات  انتقاال و

 د، ویه د گرفته اسهت و  به خود را« ن جها،یماش ترین بزر »عنوا،  یجهان یارتباطات اطالعات

 گونهه  همها،  اسهت.  دشوار ده ویچیپ اریآ، بس افزاری نرم و زاریاف سخت یها ستمیرسیز رد،ک  در

بهه   یتیانسهان  نویهدبخش نترنت یا  شود می ادآوریدبیر کل سازما، ملل متحد   1999) عنا، یوفکه ک

 در ن فرصهت را یآ، بهتهر  .اسهت  ...تیه فکیآمهوزش با  به یجهان یدسترس و راه دور از یریادگینام 

 و ابنهد... یب یجههان  اقتصهاد  در را خهود  یواقعه  گهاه یجا تا گذارد یم توسعه درحاال یشورهاک اریاخت

 را ارکه ن یه ا ما اگر م.یابینا، ین اطمکمم حد تا به آ، یگستردگ ه ازکن است یا ما مأموریتن یبنابرا

 شد. ل خواهدیتبد ریفق -آوری فن و یغن -آوری فنن یج بیبه خل ندارها و ن داراهایج بیخل م ینکن

ICTانطبها  و   یدسترس د یتول یجامعه برا یها ییتوانا و ها سازما، در را یمهم ارینقش بس ها 

 یه   یهها  ا،یه بن و یدورا، فراصهنعت  یبهرا  یابزارها عنوا، به را ها آ، نند.ک یم فایاطالعات ا اربردک
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 بهه نظهر    .1998 2سهه  میلهی  و 1گومز-)موراال آورند یم حساب بهشناخت  دانش و رب یمبتن اقتصاد

 سطح درآمد تفاوت در و ییایت جغرافیموقع از نظر صرف هستند  شموال جها، ها نشیب نیا رسد یم

 شهاهد ط تجهارت  یمحه  امهروزه در  ه ماک یراتییعلت تغ ن است تنهاکمم ICT شور.ک ی ثروت  و

 بخشد. یشدت م و روین شد، جهانیج یبه موج را ICT ۀنیزم در عیسر ۀتوسع اما م نباشد یهست

 سازی جهانیه ک ییها فرصت و پذیری انعطاف از یهنگفت سود یفرامل یها تکشر که درحالی

جهها،   در نفهر  اردیلیم 8/2حداقل  ش است.یبه افزا جها، رو در سطح فقر برند  یم دینما یم امهی

  .2002 3زیگالی)اسهت  کننهد  مهی  امرارمعاش روز در دقر 2 از مترک ت جها، بایجمع از %45 یعنی

 را ینقهش مهمه   ICTد یتول استفاده و ند.ک یم داد آفریقایی در ویژه به یبحرا، اقتصاد و فقر رشد

 تسههیل  بهر عالوه  ند.ک یم فاءیا یجهان یاقتصاد یها تیفعال ت درکمشار یبرا ها ملت ییتوانا در

 یهها  نظهام  رییتغ یبرا را یادیز یها فرصت تواند یم ICTشناخت  جذب دانش و و یریفراگ در

 در فقهرا  تجهارت و  یبهرا  هها  گسترش فرصت و ها مشی خط یاجرا و نیتدو در بهبود  یآموزش

 سهازی  شهبکه   یریادگیه  ندیفرا از تواند ین میآ، همچن دهد. قرار توسعه درحاال یشورهاک اریاخت

علهم   دانهش و  یهها  نظهام  و راه دور رد، ازکارکه  شهناخت   دانهش و  یدبنهد ک شناخت  دانش و

 ؛رود ارکمردما، به  ریسا ارتباط با و یه دانش جهانب یدسترس یبرا تواند یم ICT د.یت نمایحما

 در محهدود  اریا  بسه یه مق فقهط بها   ICT توسهعه  درحاال یشورهاک از یا عمده یها بخش در اما

 ت درکبهه مشهار   توسعه درحاال یاشورهک ییتوانا مورد در را ییها لکش ن امریا دستر  است و

 وجهود  ین نگرانه ین ایهمچن ند.ک یم جادیا ICT ج مرتبط بایرا یشناخت جهان دانش و یها نظام

 بها  ۀرابطه  در را ریه فق یشهورها کن اسهت  که مم درواقهع  ICTنهابرابر  ع ین توزیه اک داشته است

توا،  یم  رو ازاین .فروبپاشد را یبافت اجتماع و دهد ه قراریحاش در شتریب یافته توسعه یشورهاک

 ناپهذیر  اجتنهاب  ICT خصهوص  در توسعه درحاال یشورهاک در یتالیجید یه بردگکجه گرفت ینت

 بهر  ICTه ک تأثیراتی جها، و در ICTاربرد ک و پذیری دسترسی ۀنیزم ع دریاف وسکن شیا .است

 سهازی  جههانی  ایه آک سازد ین خصوص مطرح میا در را ییها پرسش ندک یاعماال م سازی جهانی

ن ی، همچنه آ نهد. ک یل مه یه تحم توسهعه  درحهاال  یشهورها کجوامهع   و هها  سهازما،  بهر  را یهمگن

ن یق انتقاال بهتریطر از ICT ۀتوسع جهت اه ت تالشیمطلوب و رات اجیقابل ۀدربار را ییها رسشپ

 تواننهد  یم ها سازما، ایه آکنیا و توسعه درحاال یشورهاکبه  یغرب ۀشد یصنعت یشورهاک از امور

                                                           
1 Morales-Gomez, D. 

2 Melesse, M. 
3 Stiglitz, J 
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 زدسهها یمطههرح مهه ننههد کاسههتفاده  خههود یفرهنگهه-یاجتمههاع یههها یازمنههدین منطبههق بهها ICT از

 ت ویه آ، اهم اسهت.  یانقالب جهان ی ارتباطات  اطالعات وآوری  فن ۀتوسع  .2001 1)والشا،

ن یشتریب هک اند مرتبط نشا، داده یها مطالعه رده است.ک جادیا ل نو  بشرک یبرا را یادیز ینگران

 ICTچهالش   جنبهه در  تهرین  مهم بوده است. «یتالیجیم دیتقس» ۀمسئلرامو، یپ ICT انقالب تأثیر

 و رشهد  موتهور  عنوا، به  NII) یملرساخت اطالعات یز ی  یاجرا و یزیر برنامه  یلزوم طراح

 است. یاقتصاد ۀتوسع

افسانهایتیواقع-یتالیجیدیبردگ
 یرارادیه غ لکن شه یتهر  مسهتبدانه  عنوا، به عرف وه طبق قانو، کاست  یاجتماع نهاد ی  یبردگ

 قرار یگرید  تمل انسا، در ی آ،  ه درکاست  یتیعوض یبردگ شود. یف میتعر یانسان یگاریب

 حقهوقی  بیشهتر  از و شهد  یماال شناخته م ای ییدارا عنوا، بهه طبق قانو، ک بود یسکبرده  رد.یگ یم

سهت  یچ یه بردگکنیراجع به ا یچ توافقیه هک ردک  در دیبا اما ؛محروم بود داشتند آزاد ه افرادک

حقهو    معمهوقً ه بهرده  که دانسهت   دیبا اما ؛ندارد وجود ف شود یتعر دیچگونه با یبردگ نهاد و

نتهرال  کحهق   غالبهاً ه که  یگرید فرد ش بود.کمال از شه معدودترین حقو  همیا داشت و یمعدود

 گهر ید یژگه یو د.یه مطالبهه نما  بهرده را  ی  ارکتوانست محصوال  یم داشت برده را یکیزیف دیتول

 مطلهوب خهود   ییایه جغراف  ق تحهر حه  و یشخصه  یآزاد ه برده ازکقت است ین حقیا یبردگ

 وجهود  ییهها  تیمحهدود  زین انتخاب شغل  خود مورد در او ییتوانا مورد در احتماقً محروم بود.

ن یه ا تناسهب بها   فو  در یبردگ یها یژگیه چگونه وک دیپرس درستی بهتوا،  یم سا، بدین داشت.

ارائهه   هاICTه ک ییچرا چو، و یب یایمزا منافع و رغم به رند.یگ یم قرار« یتالیجید یبردگ» مفهوم

 یشورهاک هم در و یافته توسعه یشورهاک هم در آنها مؤثر اربردک ۀنیزم در یموانع مهم دهند  یم

 ن موانهع پرداخهت.  یه سهت بهه ا  یبا یم هاICTامل کل یپتانس  در یبرا دارد. وجود توسعه درحاال

تجربهه   سبک و یریادگی یندهایفرا  یاف نسلکش ری)نظ باشند ین است بومکموانع مم از یبرخ

 راه رسهاخت ارتبهاط از  یز ۀنه یزم در یالتکمشه  بها  توسهعه  درحهاال  یشهورها ک  .هاICT ۀنیزم در

ه که  یمتداول ینابسندگ نترنت ویراجع به ا یعدم آگاه ف یضع یا انهیرا و یعموم سواد ف یضع

 یآور نهامتواز، فهن   ۀاشاع آورانه و فن یها افکش مواجه هستند. شود ینترنت میا استفاده از مانع

 ته هنهوز یسه یترکال و تلفن نظیر یتر یمیقد یها یگسترش نوآور اشاعه و ستند.ین یدیجد مسائل

                                                           
1 Walsham, G. 
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« یتهال یجید ۀجامعه » درت کمشهار  در یامکه نا ۀنیزم در آنچه نواخت است  امایکنا هم نامتواز، و

 ۀنه یزم در رشهد  صهت اسهت.  ن فریا یها منفعت نه ویهز ۀبالقوزا، یم شود یگرفته م دهیناد جدید

بهه   یدسترسه  ۀنه یزم در فراوانی یها یناهمگون نواخت است.یکنا نامتواز، و اریبس هاICTاربرد ک

 در مانهدگی  عقهب  درخطهر  توسعه درحاال یشورهاک دارد. وجود شورهاکا، یم در ICT استفاده از

 یتهال یجید شهدت  بهه  جهها،   ۀمرحل ی  در نظر ابرازحق  و حضور توسعه   یبرابر درآمد  ۀنیزم

 از یکهی  درواقهع  دیه تهد ایه  یدواریام ی  عنوا، به یساز یجهان ۀپندار و تصور دارند. شده قرار

 ات گستردهیادب رغم به  حاال بااین  .1998  1سهی)و است زما، ما یها ن پندارهیتر یقو و ترین مهم

 یبرخ است. یباق شده تعریف مفهوم بد ی  سازی جهانی  یمباح  جار ن موضو  ویا ۀنیزم در

 ده اسهت  یا، بخشه یه پا جنه  سهرد   بهر  هکه  رنهد یگ یمه  نظر در یا المللی بیننظام  عنوا، به آ، را

 ج دریه رات راییف تغیتوص برای« یساز المللی بین» اصطالح از دهند یح میترج یبرخ که درحالی

 دارد متخصصا، وجود و پژوها، دانشا، یم ن توافق دریگرچه ا ند.یاستفاده نما المللی بین اقتصاد

 رسهد  یم به نظر اما ند ک یم جادیا را یادتریارتباطات متقابل ز و ها وابستگی هم به سازی جهانیه ک

 و دارد وجهود  یمه ک نظهر  اتفها  شهموال آ،   و نهد ک یم جادیه آ، اک یا یپارچگیکزا، یم مورد در

 نه مطرح شده است.ین زمیا در یمختلف یها دگاهید

مطهرح   ت متفهاوت را یوضع م چهاریتوان یم  مینکخالصه  ساده و را اه تیم وضعیبخواه اگر

ه سهرانجام بهه   که  داند یم ینظام جهان در ندیفرا سازی همگن یدارا را سازی جهانی یاول» م:یینما

 ینظهام جههان   در یه همگنک ده داردیعق یقو سازی جهانینش یب یعنی یدوم انجامد. یم یهمگون

ت یوضهع  یه   تا اند هم داده دست به دست یمک و یفکیرات ییتغ از یا دامنه اما است  دیبع اریبس

 دیه جد اصهطالح  دره که  آورنهد  وجهود  بهه جهها،   امهور  در را نهدها یفرا از یا مجموعه ای دیجد

ه که  دده داریه ف عقیضهع  سهازی  جههانی  نشیه ب یعنه یت سوم یموقع نهفته هستند. «سازی جهانی»

 ۀنه یزم در یش مهمه یافهزا  ۀنشان اخیر یها دهه درمهم  اریبس یها توسعه و ها شرفتیپ از یاریبس

 یبهرا  یریه متغ امها  دهیه چیپ یامهدها یه پکه اسهت   المللهی  بین یاسیس اقتصاد در یزسا المللی بین

 نبهوده اسهت.   یانسهان  امهور  در دیه جد کامالً ۀدور ی  ۀمقدم جامعه دارد  اما و است  اقتصادیس

 ناپهذیری  برگشهت  ایه  یمهم قو ۀمسئلچ یه هک ندک ینش دفا  مین بیا از یینها یموضو  طردگرا

ه که  ییهها  نشیه ب-هها  نشیب ترین افراطیمشاهده گرا،  از یاریبس  .2000 2)جونز «رخ نداده است

                                                           
1 Veseth, M. 
2 Jones 



 

 

 

 

 

 1395 پاییز و زمستان، دوماره ، ش23شناختی دوره مطالعات جامعه   506 
 

 

 رد را -نهدارد  مها  یرو تهأثیری چ یه هه که نیا ای انجامد یم یبه همگون سازی جهانی هستند یمدع

 دارد. وجود و ضعیف یقو یساز جهانی یها تین وضعیب یبح  جد ن یبنابرا ؛اند ردهک

 ه از ههر که اسهت   ینینهو  یبردگه  وجود از کیحا ها گزارش  یجهان یاوج جهش اقتصاد در

  متحهده  ایهاقت  در حتهی  و سهودا،  تها  از هند ل یبرز بنگالدش تا از .آورد برمی سر جها، ۀگوش

هسههتند  دچههار بردگههی یبشههر خیتههار دوره در هههر از شههتریب حتههی یادیههامههروزه مردمهها، ز

 برنهدگا، و شهه  یهم سازی جهانی مطرح شد  ن مقالهیل ایاوا ه درک گونه هما،  .2003 1ایکتانیرب)

 خهدمات بها   و اقکه به تجارت ک هستند یافراد اند ه برندهک یآنان موارد  ۀهم در دارد. یبازندگان

 در .ننهد ک یبرنهدگا، اِعمهاال مه    معمهوقً  را سازی جهانی ساختار و آهن  پردازند. ینده میبازده فزا

 و یاسهتعمارگر  ۀواسهط  به سازی جهانی اوال  یجن  جهان ازش یپ های و ساالقر، نوزدهم  اواخر

ه که  تهری  ظریهف  یدئولوژیه ا ۀواسهط  بهه  یجار سازی جهانی شد. یت میهدا یا ناوچه دیپلماسی

 شهوند  یاِعماال مه  هاICT ق نفوبیطر از یسازما، تجارت جهان و المللی بین یمال یتوسط نهادها

ت که حر ۀانهداز  بهه خهدمات   و اقکه  ت آزادکه حر ه اگهر ک گردد تأکید دیبا شود. یرانده م پیش به

 .شهود  یهمگها، منتهه   یرابه  شهتر یب ست بهه سهود  یبا یتجارت م یآزاد ابد یمردم بسط  یکیزیف

 ۀریه زنج در را یمراحل مختلفه ه ک یتیچندمل یها تکه شرن است کیا دهد یرخ م آنچه س کبرع

 ند.ینما یت میهدا ت راکن حریا نندک یم جادیمختلف جها، ا یاه بخش د/ ارزش دریتول

 تهرین  مهمه ک هستند یتیچندمل یها تکن شریه اک گردد  در مسئلهن یست ایبا ین میهمچن

 گردد. ین مییتع یا نهیت هزیمز ۀواسط بها، کم روند. یم جها، به شمار در یآور فن ل انتقاالیوسا

 یرویه مهاجرت ن انجامد. یع میا، صنایم و اه تکا، شریتجارت م و یپارچگیکبه حداقل  ن امریا

بهه برنامهه    منحصهر  ردکه  یمه   مه کن یشه یپ یحالت آزاد در ها نهیرد، هزکنواخت یک ه بهک ارک

 2والیه ه مکه  گونهه  همها،  شهود.  یانهه مه  یرا مهاهر  اریبس افزار نرم و افزار سخت مهندسا، سا، وینو

 یشهاورز ک رشهد  یرو یمثبته  تهأثیر  توانهد  یمه  سازی هانیج ه ینظر در» ند ک یمشاهده م  2000)

 یدسترس اطالعات و ارتباطات  منابع   یآور گا، فندارند به سودِ سازی جهانیعمل  در .«بگذارد

 60 یعنی یا، مالیجر شتریب رده است ک ارکآش  2002) 3یبو یه ادک گونه هما، است. به بازارها

 سهازی  جههانی ه که ن اسهت  یه ا گهردد  یا، میب واقع به نچهآ .یا گرانه است نه توسعه معامله درصد

                                                           
1 Britannica 

2 Mule 
3 Eddie Bouy 
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 در هنهد  ن ویچه  نمونه  یبرا شده است. بازندگا، توسط برندگا، منجر ییزدا یه صنعتشه بیهم

 بودند. یصنعت اروپا از ییها بخش ۀانداز به سازی جهانین یاول آغاز

 بهه نظهر   د.یرسه  ه صهفر به  ا به دنبهاال اسهتعمار  یتانیبر نفوب با ن اقتصادهایا یدیتول یها بخش

 سهر   را همها، بهال   سهازی  جههانی  موجهود  دور در اروپها  و متحهده  ایهاقت  یبهازار  نفوب رسد یم

 بهاق  اریبسه  زین توسعه درحاال یشورهاکصادرات  زکتمر آورند. یجنوب م یشورهاک یاقتصادها

 یبهرا  هکه نهد  بل پرداز ین مییپا ۀافزود ارزش یخدمات دارا و اقهاک به تجارت تنها نه ها آ، .است

  مک شتریب یه رانین به حاشیا هستند. کیمت یصادرات یاقکچند  ای ی به  یصادرات یدرآمدها

قهر،   در« یتهال یجید یبردگه »ه مفههوم  که گفت  درستی به توا، یبه مسائل فو  م توجه با ند.ک یم

 یادار یشهورها ک طهورکلی  بهه  و ییایآسه  و ییقها یآفر یشهورها ک یت برایم به واقعیک ست ویب

ن یه ا شهود  یمه  جادیا سازی جهانی ۀواسط به هکن انتقاال یا ۀعمد اثر شود. یل میف تبدیضع اقتصاد

 طهور  بهه  قها یآفر اعهم و  طور به توسعه درحاال یشورهاک یعنیجها،  از ینیمع یها ه بخشکاست 

 گریبهاز  ۀانه یجو یبرتهر  نتهرال کمعرض  در و رندیگ یم ه قراریحاش در یا ندهیفزا صورت بهاخص 

 یصهورت  به را سازی جهانی ارک ه غرب دستورک شد ادآوریست یبا یم جها، هستند. ۀصحن ۀمدع

 بهه خهود   توسهعه  درحاال جها، ۀنیهزبه  منافع را از ینسبت نامتناسب ه بتواندکرده است کت یهدا

 اختصاص دهد.

 یشمال یایکآمر اروپا  در ییایجغراف ازنظر ازقضاه ک شورهاک از یاریبس  ما معاصرجها،  در

 ن صاحب نفهوب یعلم نو و آوری فن در و هستند یصنعت اریاند بس واقع شده ایآس از ییها بخش و

ت یه مکحا تارسهاخ  ی  سطح ثروت همراه با ۀنیزم در را مشابهی یالگوها نیهمچن ها آ، هستند.

 و قایرآف در ازنظر جغرافیاییه ک ییورهاشک از یاریبس گر ید یسو از ند.گذار یش میثابت به نما

 بها  کهه  وقتی ویژه به اند  توسعه نداشته ۀنیزم در یادیشرفت زیپ اند واقع شده ایآس یها بخش شتریب

 و فسهاد  اسهت و  یقحطه  جنه  و  شهورها کن یا ۀمشخص شوند. یم نظر گرفته در یا  جهانیمق

 سها،  بهدین  رده اسهت. که  نفهوب  آنهها  یعمهوم  رسهاخت یز ردکارک توسعه و بر طورجدی به یتباه

 یجهد  صهورت  بهه  که« یتالیجید یبردگ» مفهومبه  طورجدی بهن عوامل یا ۀهمه کوا، گفت ت یم

 ۀجنبه  تهرین  مههم  .دنه گذار یمه  تهأثیر  نهد ک یم دیتهد را ییقایآفر ویژه به توسعه درحاال یشورهاک

 نه دریشه یپ یبه  یهها  ینابرابر به امرن یه اکن است یا ندکنگرا،  را ست مایبا یه مک سازی جهانی

 گونه هما، است. دهیانجام یافته توسعه مترک و یافته توسعه یشورهاکن یب سود و ایع مزایوزنه تیزم
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ه که  دههد  یخ نشها، مه  یست  چو، تارین یدیجد زیچ یامروز سازی جهانیاشاره شد   تر پیشه ک

 شهدت و  متفهاوت اسهت   آنچه آ، بود. از یمهم روند ی  ستم شاهدیل قر، بیاوا قر، نوزدهم و

ن یه ا ن بهر یادیه فرض بن ی  ها  ن توسعهیا ۀهم در ند.ک یم جادیه آ، اک است ییها یبرنابرا ۀانداز

، منهافع آ  و ایمزا جها، از ۀهمه کنیا همگا، خوب است و یبرا سازی جهانیه ک دارد وجود مبنا

 یبردگه » مفههوم ه که  ردکه تهوا، فهرض    یمه  سها،  بدین برابر. صورت بهنه  اگر یحت برد  یسهم م

 هسهتند  یافتهه  توسهعه  یشورهاکه ک هاICTمبدعا،  دآورندگا، ویپد است  فسانها ی « یتالیجید

اسهتدقال   گونهه  ایهن ن یهمچنه  م گهردد. یتقسه  سراسر جها، در سازی جهانیمنافع  دهند یاجازه م

ا، یه م از را یموانهع فرهنگه   یخواهِ بزر ِ اجتماع هیهمپا ی  عنوا، به توانند یم هاICTه ک شود یم

اصهالح   رانه راکروشهنف  یهها  ینهاهمگون  حتهی  و ا، بخشندیپا یاقتصاد یها یابربه نابر بردارند 

مههم   ابهزار  یه  بهه   و دیه نمایهه  همپا زیه ن را نهابرابر  یهها  انسها،  توانهد  باق میآوری  فن ند.ینما

 متفهاوت  صهورت  به سازی جهانیه کسخت است  مسئلهن یا  در اما ؛ل شودیتبد سازساقر مردم

 و ایه ن مزایه ا از یشهتر یب اریسهم بس تر یافته توسعه یشورهاک رساند ب مختلف سود یشورهاکبه 

بههره   ین منهافع به  یه ا از و رونهد  یمه  بهه فقهر   رو مانده عقب یشورهاک که درحالی برند  یمنافع م

 یشهورها ک یایه دن یکهی  سهتند. یز یمه  گریهمهد  متفاوت با یایدن ه دوکتوا، گفت  یم شوند. یم

عهدم   آب سهالم    یخهدمات بهداشهت   به آموزش  یفراوان یدسترس ت آنهایه جمعک بود ثروتمند

 فقهدا، آمهوزش    همراه با دیشد فقر ۀمشخص با ییایدن یگرید داشتند. یاجتماع تأمین و یاریکب

 یخدمات اجتمهاع  ۀارائ یبرا یاساس یها رساختیفقدا، ز و یبه خدمات بهداشت یعدم دسترس

 ظههور  و  FDI) یخارج میمستق گذاری سرمایه شدر  یمال ۀیسرما یا، جهانیجر یبکیتر اثر بود.

 ریه فق یها دولت ویژه به ها دولت  یاسیس) یاقتصادت یمکحا از یادیز حد تا یجهان یها تکشر

پرداختهه   ینه یبهه مسهائل مهرتبط مع    سهازی  جههانی بحه  راجهع بهه     قزم است در استه است.ک

ن یرتریفق ن ویتر ین غنیاف بکشه ک نشا، دهد تا ئه داداار را یارقام 1999ساال  در UNDPشود.

 در 1 بهه  11 به 1820 در ساال یوقو  انقالب صنعت یط 1 به 3 سرانه از درآمد ۀنیزم در شورهاک

 در سهاال  1 بهه  35 بهه  ن مقهدار یه ا  اخیهراً  افت.یش یافزا 1913 در ساال سازی جهانین وقو  یاول

 ن رقم به مقداریا  سازی نیجها دیجد دور پس از افت.یش یافزا 1973 ساال در 1 به 44 و 1950

 یهها  نهه یبهه هز  تهوا،  یبهه گسهترش مه    اف روکن شه یه همهراه ا  ده است.یرس 1 به 71 ۀکنند گیج
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 بهرآورد   .2000 1مِرشهد رد )که اشهاره   ومیهر  مر  و یمارگونگیب ه یمربوط به سوءتغذ آور سرسام

ه که  رسد یم و، نفریلیم 700از ش یبه ب نندک یم یزندگ فقر شدید ه درک یافراد ه تعدادک شود یم

 شهتر یب  1980 ۀدهه  آغهاز  از نند.ک یم یزندگ یشرق یایآس و قایآفر یصحرا ۀیحاش در آنها شتریب

ال، که  یاقتصهاد  یها شاخص شتریب اند. مواجه بوده دیشد یبحرا، اقتصاد با ییقایآفر یشورهاک

 زیه ن یهی زدا نعتیصه  دچهار  امها  ن بخش جهها، اسهت   یتر یصنعت مکن قاره یا اند. ن بودهییروبه پا

 یانسهان  ۀتوسهع شهاخص   یشهور ک های بندی رتبه گذشته ۀده یط  .1991 2رهیانداوک)ام شود یم

UNDP هسهتند.  قها یآفر یهمگه  یفهرسهت  ههر  در ییانتهها  شهور ک 15-20ه کداده است  ینشا، م 

ه کاست  یا منطقه تنها و دارد GDPبه نسبت  ن سطح وام رایشتریب حاال حاضر در قایآفر بعالوه 

 در و «یتهال یجید یبردگه » بهه راجهع    مهدر  تهرین  جامعن یا اهش است.کبه  رو غذا ۀارائآ،  در

ه که ل اسهت  یه ن دلیه بهه ا  اسهت.  سازی جهانی ندیفرا از شورهاک و ها گروه از یه بود، برخیحاش

 مقابله بها  یبرا و حات آگاه شوندین تلویا ست ازیبا یم ییقایآفر ویژه به توسعه درحاال یشورهاک

 آ، آماده شوند. یها شچال

 یهها  یدواریه ن امیه ا جهاد یا الوه بهر ع سازی جهانیه ک ن باورندیا پژوهشگرا، بر از یاریبس

  یاقتصهاد  یمنفه  ۀتوسهع  ش فقهر  یافزا ه باکاست  یا زئیج ساز ثبات بی یروهاین مسئوال بزر  

 ه درکه اسهت   توجه بلقا اند. رابطه داشته دورقمینرخ تورم  نرخ ارز و در یثبات بی و انبوه یاریکب

نهاتوا،   سهازی  جههانی  یها چالش خطرات و مواجهه با در المللی بین ینظام مال  المللی بینسطح 

 و ییقها یآفر یشهورها ک ویهژه  بهه  توسعه درحاال یشورهاک هکتوا، گفت  یم سا، بدین بوده است.

 در هاICTش گستر ه واشاع شوند. می« یتالیجید یبردگ» دچار تدریج به برخی کشورهای آسیایی

-آسهیایی  یشهورها ک و یاطالعهات غنه   یشهورها کن یاف به کش داشته و یحلزون یسرعت قایآفر

اقتصهاددا،   معهاو، سهابق و     2002) زیگلیه استک گونه هما، شود. یگسترده م روز روزبه ییقایآفر

 از یا گسهترده  ۀدامنه  ۀمظَنه  تا بود یغرب یشورهاکم ین تصمیا  شد یادآور  یجهان  بان ۀبرجست

 یبازارهها  تها  ندینما وادار را توسعه درحاال یشورهاک ن وییتع را -رکش تامنسوجات  از –اقها ک

 یشهورها کت یه ن ظرفیبنهابرا  و دههد  یارانهه مه  ی خهود  یشهاورز ک هبه  غهرب  ننهد. ک بهاز  را خود

 نهد ک یمه  را وادار آنهها  حهاال  درعهین  کهه  درحهالی  د ینما یم فیرقابت تضع یبرا را توسعه درحاال

ش یافهزا  یبرابهر واردات غربه   در آنهها  پهذیری  آسهیب  رو ازایهن  و نندکحذف  را خود یها ارانهی

                                                           
1 Murshed, S. M 
2 Mkandawire 
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 بهاز  توسهعه  درحهاال  یشورهاک یا هیسرما یه چگونه بازارهاک شود یم ادآورین یهمچن او ابد.ی یم

ف یتضع و آنها منابع از ه موجب خروجک گرفتند قرار یا گرانه معرض حمالت معامله در و بودند

بهه   هکه  آنجها  تها  «یتهال یجید یبردگه » کهجه گرفت یتوا، نت یل فو  میتحل از ج شد.یرا یها پوال

 ت است.یواقع ی  شود یمربوط م یافته توسعه یشورهاک از یبرخ و آسیایی-ییقایآفر یشورهاک

 یاشهیاند-یتالیجینوعدازیبردگایدیتولایمصرفنشآزادیگز
اسهتفاده   با زورمدار آ، ه درکم یمستق حالت است: دو یدارا اجبار ای زور شد ه گفتهک گونه هما،

 یسهنت  یبردگه  در ن امریه اک دینما یم خود به اطاعت از فرد را وادار یکیزیف و ینیع یهاابزار از

بهه   برده را وادار یزندگ ۀیاولحتاج یحداقل ما تأمینقباال  در دار بردهآ،  یط و خورد یبه چشم م

 غالم ل برده کنقاط جها، به ش از یبرخ هم در آ، هنوز از یلکش دیشا هک ردک یاطاعت م و ارک

 ویهژه  بهه ن ینهو  یق ابزارهها یطر از و یروان صورت بهه ک میرمستقیغ و خورد؛ یبه چشم م زینک و

 بها  ل ویه م یرو از ظهاهر  بهه  آ، فهرد  یطه  و ردیگ یصورت ماز طریق صنعت و فرهن  غات یتبل

 ابهزار  ۀدارنهد ن یه ا درواقهع  امها  ندک ین مییتع ار خود دیتول یحت مصرف و یالگو خواست خود

بهه   یبردگه  از یدیه ل جدکشه  و نندک ین مییتع آ، را که هستند ها رسانه و هاICT ۀدارند ویژه به

 .آید درمیش ینما

 شهه  یآ، فهرد از اند  یه طه که  نامند یم ازخودبیگانگی ندیا، فراشناس جامعه را ین نو  بردگیا

 در رد.یپذ یم را گرید یتیهو مصرف و د یتول شه یاند ده ویبر ت خودیهو حتی مصرف و د یتول

 فهرد  دیه عقا و ها شهیاند شود یاِعماال م یتالیجید -یا رسانه یابزارها قیطر ه ازک ین نو  بردگیا

 یخواسهته درو، مجهرا  ظاهر  به ناخواسته و فرد و شود یم یمجرابند باظرافت خاص و یلکبه ش

 و یراحته  یه بهرا که  شهود  یمه  ییهها  ساخته ۀبرد دفر سا، بدین رد.یگ یم قرار شده تعیین ایساخته 

 بخرد را یدیمحصوقت جد تا ندک یم ارکسره یک فرد ه نمون یبرا ده بود.ید  تدار آرامش خود

 یدرونه  افهراد  غات دریتبل قیطر از و رندیگ یم به خود یدیل جدکروزه ش ه هرک ندکمصرف  و

فرهنه    از یدیل جدکش و ردیگ یم ها هما، رسانه از زین را فرهن  مصرف خود فرد گردند  یم

 بها  انهد  توانسهته  هاICTو  دیجد یها رسانه تنها نهپس  رد.یگ یل مکش او رد، درک یزندگ ۀنحو ای

 فقهرا  یبهه بردگه   بهود  یغنه  یشهورها ک به سود 1 به 71به  آ، مقداره ک یاف درآمدکش شیافزا

 فهرض شهده را   1آ،  حتی شده و سوار زیفقرا ن ۀشیاند بر خود یاِعماال الگوها ه باکبل بپردازند 

تهوا، گفهت    یه مکنجاست یا در .درآورندچن  آنا،  است از یاراد ظاهر بهه ک یبه نو  خاص زین
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نسهبت بهه    جهها،   مهردم  بیشتر دی)شا افراد یسطح زندگ در یظاهر فراوا، یها شرفتیپ رغم به

 ۀنحهو بهالطبع   آنها، و  دیعقا شه وینو، اندکا و تهقرارگرف یحالت بردگ در زین یشتریمردم ب قبل 

ق الهزام  یه طر نهه از  ن بهار یه ه اکه  زوردارا، اریاخت در شود یده میه فرهن  نامک رد، آنهاک یزندگ

 -یتهال یجید یبردگه  و قرارگرفتهه اسهت   رد یه گ یصهورت مه   یا شهه یق الزام اندیطر ه ازک ینظام

 مسلط شده است. توسعه الدرحا و ریفق یشورهاک ویژه بهجها،  در یا شهیاند

 گیرینتیجه

همگهی از   تقریبهاً هها کهه    آوری فهن در کشهورهای دارای ایهن    هها ICTوزافهزو،  رسیع و ورشد 

انقیاد کشورهای محور قرار دارنهد   ای که تحت توسعه درحاالو کشورهای  یافته توسعهکشورهای 

هها بهه انجهام     سهازی آ، و وادار بر روا، جهانیا، تأثیرگذاریصنعت فرهن  جهت  کارگیری بهو 

ای خاص و موردنظر موجب شکاف عمیقی بین کشورهای محور و  کاری یا مصرف کاق به شیوه

، نبهوده اسهت.   آ ای شهاهد  ههیچ دوره  در کهه جهها،   ای گونهه  بهه کشورهای پیرامو، شده است  

کهار    ۀبر نحهو های نوین و صنعت فرهن   آوری اختیار گرفتن فن با در برنده فراپیشهای  شرکت

گذارنهد و   مهی  تهأثیر گذرا، اوقات فراغت و خهواب   ۀنحو حتیو اندیشه  درآمد  تولید  مصرف 

کنند که باب میل  مناسبات اجتماعی را طوری تنظیم یا کو  می حتیو فرهن  و  دنواخت اقتصا

فرهن  و اقتصاد جهانی حاکمیت خود و منافع ناشی از آ، را بهرای   گیری شکلها بنوازد و با  آ،

وادار به زنهدگی جدیهدی در    ای گونه بهها را  کنند و از سوی دیگر ملت بیشتر می روز روزبهخود 

 نهوعی  بهشود و  احسا  نمی راحتی بهکنند که قالب وادارگری و زورمداری آ،  جهانی می ۀدهکد

شکل جدیدی بهه خهود    زندگی سا، بدینو کنند  ارادی عمل می صورت بهکنند  ها تصور می ملت

توا، بردگی دیجیتالی  می رو ازاینمشهود است و  کامالًها بر اندیشه در آ،  رسانه تأثیریرد که گ می

روانهی و از طریهق    صورت بهنو  بردگی که  این نظر گرفت. در ای را برای آ، مناسب در اندیشه

فهرد از روی اراده و میهل خهود     ظهاهر  بهه گیرد  صنعت فرهن  صورت می ویژه بهابزارهای نوین 

هها   و رسهانه  هها ICT ۀدارنهد درواقهع ایهن   کند  اما  تولید خود را تعیین می حتیگوی مصرف و ال

یابد که طهی   شکلی از فرایند ازخودبیگانگی ظهور می درنتیجهکنند و  ها را تعیین می هستند که آ،

پذیرد که  شود و قالب دیگری را می هویت خود جدا می حتیآ، فرد از اندیشه  تولید  مصرف و 

تهوا،   بنهابراین  مهی   ؛شهوند  و اعماال می بندی بستهدیجیتالی طراحی  -ای از طریق ابزارهای رسانه

دیجیتهالی و  -ای نتیجه گرفت که با توجه به شکاف بسهیار بهاق بهین دارنهدگا، ابزارههای رسهانه      
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و های ملل و حرکت جریا، سودرسهانی   و مصرف ها  تولیدها ها  عقیده ها بر اندیشه حاکمیت آ،

 -  بردگی دیجیتهالی دارا، بردهو از جانب فقر یا بردگا، به سمت ثروتمندا، یا  افزوده ارزشجاد ای

 ها سایه انداخته است. به زندگی انسا، ای اندیشه
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