
 تمدن و امپراطوري جهاني

 

 

 مجيد تهرانيان
 majid@post.harvard.edu ، ، آمريكاموسسه تحقيقات سياستگزاري و صلح جهاني

 

 

 

وم به عنوان سالحي ايدئولوژيك به کار رفته است تا بين ما اين مفه  در دو دهه اخير،. تمدن يک مفهوم دو لبه است :چكيده 
 مانع از اين نشده -ترين قرن در تاريخ بشري خونين -  قرن بيستم. ها و بربرها تفکيک برقرار شود   اصطالح متمدن و آنها يا به
روهي از انسان ها عليه گروهي گ  ها از صحبت کردن درباره تمدن به عنوان وسيله اي براي مجهز کردن  ايدئولوژيست است که

فرضيه در مورد مسائل محوري دوران ما معرفي مي ) ١٠(تاريخي، ده   اين مقاله براي ارائه يک چارچوب. ديگر دست بردارند
   .کند
 

 مشروعيت، شيوه هاي ارتباط، امپراطوري ديجيتالي امپراطوري، تمدن، شيوه هاي توليد، شيوه هاي   ها كليدواژه
 

  

  

 

 

 



 ١

 مقدمه

فرضيه زير ارائه خواهم كرد تا دستگاه ) ١٠(در اين مقاله بحث تمدن و ارتباط در گستره تاريخ را بر اساس ده  

نظري مورد توجه را بر اساس رابطه ميان تمدن و نظام ارتباطي و در ارتباط با مفاهيم شيوه توليد، اشكال 

 . ي ارائه كنم مك لوهان-مشروعيت ماكس وبر و شيوه هاي ارتباطي اينيس

مارکس، ( يک سير زماني به سوي پيشرفت بشري،  تمدن، نخست به عنوان مراحلي در: ١فرضيه  

اشپينگلر، (تولد، بلوغ، رکود و مرگ پنداشته شده است  يا به عنوان دوره هاي طبيعي) روستو و بل

 سفر جهاني بدون انتها واقعي تر باشد که تمدن بشري به عنوان يک  با اين حال، شايد اين،. )توين بي

با اليه هاي انباشته از دستاوردهاي بشري در علم، تکنولوژي، هنر و رفتار  از کشف تلقي شود که

  . شود مشاهده مي

 

، روستو )١٨٤٨( مارکس و انگلس . دانشمندان علوم اجتماعي به چند شيوهء اساسي به تاريخ نگريسته اند

 اين نظريه هاي . که جوامع را در پيشرفت مراحل به تصوير کشيده انداز افرادي هستند ) ١٩٧٣(و بل ) ١٩٦٠(

 آنها تکامل و ترقي جهان، از سطوح پايين تر به سطوح باالتر . مرحله اي، حداقل داراي يک خالء مشترک هستند

 ، توين)١٩٥٨( ابن خلدون .  ديدگاه اساسي دوم، چرخه اي است. رشد اقتصادي و اجتماعي را فرض مي کنند

داراي خالء مشترک ) ١٨: ٢ ؛فصل١٩٩٧گالتونگ و عنايت اهللا، (يا سركار ) ١٩٧٣ -٤١(، سوروکين )١٩٦٢(بي 

 يعني .  نگرش سوم، تاريخي است.  آنها، تکرار کلي الگوهاي چرخه اي يکسان را فرض مي کنند. ديگري هستند

 شود که همديگر را مي پوشانند و بر ديدگاه اليه اي، به اين معني که تجربه بشري در اليه هايي ساخته مي

 اليه از اسکان بشري را در يکي از مکان هاي باستان شناسي ٢٧ يك باستان شناس، . همديگر تاثير مي گذارند

 کوچ نشيني، . ء بشري را در پنج اليه، به نحو احسن فهميد  به نظر من مي توان، تجربه. اورشليم به من نشان داد



 ٢

 امروزه، اين اليه ها همزمان با هم وجود دارند، بيشتر . )ديجيتالي(نعتي و اطالعاتي کشاورزي، بازرگاني، ص

 اين درجه . درگيري هاي معاصري که ما شاهد آن هستيم ممکن است بر اثر برخوردهاي بين اين اليه ها باشد

 . حله اي يا چرخه ايبندي تاريخ جهاني، به نظر مي رسد که بيشتر به واقعيت هاي تجربي نزديک تر باشد تا مر

شايد اين درجه بندي، ما را از جانبداري نژادي که، پيشرفت هاي تکنولوژي را با پيشرفت هاي اخالقي برابر مي 

 . داند، رها سازد

 اليه بندي تاريخي را نشان مي  سيماي سادة) تمام جداول و نمودارها در پايان مقاله آمده است (١-١جدول 

اده شدة ديگري را به منظور درک تغيير شيوه هاي، تمدن، ارتباطات و جهاني شدن  سيماي س٢-١ شکل . دهد

 من، به جاي تعريف تمدن، با استفاده از اصطالحات مذهبي و جغرافياي سياسي، آن را در شرايط .  دهد نشان مي

هاي   شيوه  به جاي صحبت کردن در مورد تمدن و بربريت، بهتر است در مورد. مختلف توليد تلقي کرده ام

 مي توانيم . متفاوت توليد صحبت کنيم که جوامع بشري را در يک تکامل تاريخي تدريجي توصيف کرده اند

شاهد پيشرفت هاي تکنولوژي باشيم، اما پيشرفت هاي تکنولوژي، الزاما نشان دهنده پيشرفت هاي اخالقي 

 .نيست

 ساموئل . مگاني بودن آن را بهتر درک کنيماين ديدگاه به ما کمک مي کند که، ماهيت مبنايي تمدن و ه

 تعريف او . هانتينگتون در کتاب برخورد تمدن ها، در ابتدا تمدن را بر حسب جغرافياي سياسي تعريف مي کند

 توين بي با توصيف . در بهترين حالت مناسب دوره هاي کوتاه زماني است ، يعني تا زماني که اتحاد تغيير يابد

نگرش تاريخي طوالني ) يوناني، رومي، پارسي، چيني، اسالمي و غرب مدرن: مانند( ها تمدن بر حسب فرهنگ

 در روند اخير جهاني شدن، با ملغمه فرهنگ ها، و نيز با يک تعامل رو به رشد، در ارتباطات، . تري را ارائه داد

آمريکايي، هندي  تفکيک هاي فرهنگي بين مهندسان اروپايي، . مهاجرت و تبادالت جهاني مواجه هستيم

 روستو و بل، به . آمريکايي، چيني آمريکايي و ايراني آمريکايي در دره سيليکون کاليفرنيا رو به کاهش است

 روستو . ايجاد کرده اند" سنت و مدرنيته"تبعيت از مدل ها و بررسي هايي که انجام داده اند، يک خط مجزا بين 
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از اصطالح جهش بهره ) خوداتکايي(اختارهاي سنتي رو به رشد، براي توصيف گذر مرحله اقتصادي از س) ١٩٦٠(

براي نشان دادن انتقال عمده از کشاورزي به صنعت و خدمات، اصطالحات سنتي، صنعتي ) ١٩٧٣(بل . مي گيرد

از وي " طلوع اقتصاد و جامعه اطالعاتي"براي بيان ) ١٩٧٧پورت، ( افراد ديگر . و پسا صنعتي را به کار مي گيرد

 .روي مي کنندپي

توليد را طوري فرض کنيم که افراد را مشغول به کار و زندگي ببينيم، چنين مفاهيمي بهتر قابل  اگر ما شيوه 

يک مبناي اصولي براي بيان شيوه هاي گوناگون توليد، رفتار خوب، پيشرفت در علم، " تمدن ". درک هستند

 اگر چنين تعريف شود، . منازعات تعريف مي شودتکنولوژي، هنر و روش هاي صلح آميز براي حل بحران و 

 در اين فرآيند . مشعل تمدن به لحاظ تاريخي، از منطقه اي به منطقه ي ديگري از جهان برده شده است

 بدين ترتيب، تمدن، سفر جهاني بي انتهاي . تاريخي، تبادالت فرهنگي و موضوعات فراواني اتفاق افتاده است

 ابي به صلح به همرجامعه انساني براي دست ي

تمدن بشري، پنج انتقال تکنولوژي هم پوشاني عمده را از سر گذرانده است که شامل کوچ : ٢فرضيه 

 .نشيني ، كشاورزي، بازرگاني، صنعتي و ديجيتالي مي باشد

به وجود اختالل ) تاريخي (  با اين حال، جنگ ها اغلب در اين سفر . اه ابزار صلح از طريق تعاون و رقابت است   

يهودي، ( در اين چشم انداز، نگاه اديان ابراهيمي .  تا ما را به دوران جاهليت و بربريت برگردانند. آورده اند

 سقوط آدم و حوا از جايگاهشان در بهشت، با . در مورد تمدن، مشترکات زيادي با هم دارند) مسيحيت و اسالم

 مستقيم قرار دهد که شامل آموخته هاي حضرت موسي، دوره هاي الهي مقدس دنبال شد تا آنها را در صراط

 بدين ترتيب، . بود که در نهايت به آمدن دوبارة مسيح در قيامت مي انجامد) ص(حضرت عيسي و حضرت محمد 

تمدن بشري به عنوان يک امر ريشه دار قديمي و متشكل از گناه، رقابت مداوم بين خوبي و بدي و ذكر روز 

دوئيسم، بودائيسم، کنفوسيوس و تائوئيسم کمتر در مورد آخرت باشند؛ اما به مفاهيم  شايد هن. قيامت است
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 ما آنچه را که مي توانيم، انجام مي دهيم و آنچه را که نمي . منازعه آزادي و مسئوليت انساني پايبند هستند

 طولي، چرخه اي و . بالعکس، دانشمندان سکوالر سه تئوري تمدن را ترسيم کرده اند .توانيم، تحمل مي کنيم

 آنها چنين فرض کردند .  نظريه هاي طولي تمدن دوره روشنگري اروپا، مرکز صحنه را از آن خود کرد. اليه اي

-١٧٩٨( آگوست کنت . که تاريخ بشري به طور اجتناب ناپذيري، يک فرآيند پيشرفت خطي را طي کرده است

به الگوهاي فکري متا ) اعتقاد به ماوراءالطبيعه ( وم الهي اين پيشرفت را به عنوان انتقال از دوران عل) ١٨٥٧

) توصيف آثار و پديده ها با مشاهده و آزمايش(و بعد به دوره اثباتي ) اعتقاد به ايده ها به عنوان واقعيت(فيزيک 

به آن را به عنوان يک حرکت از کمونيسم ابتدايي   ( ١٨٤٨ ) کارل مارکس و فردريش انگلس . قلمداد مي کند

 والت روستو . جوامع بردگي باستان، فئوداليسم، سرمايه داري، سوسياليسم و کمونيسم عالي قلمداد مي کنند

مصرف ( نوع ديگري از انتقال طولي را از جوامع سنتي به قبل از جهش، جهش، بلوغ و مصرف انبوه) ١٩٦٠(

ء فاضله  روستو، دو تفسير از همان مدينه" مصرف انبوه" مارکس و  "جوامع طبقاتي  " . ، پيشنهاد مي کند)گرايي 

 به عنوان يک پارادايم که در نظريه هاي تکامل وجود . اي بودند که بايستي توسط همه آدم ها به دست مي آمد

 .هنوز در بيشتر جهان به چشم مي خورد ) ١٩٣٢بري ( داشت، ايده پيشرفت 

، اشپينگلر و توين بي با صحبت ٢٠ در قرن . کنند، نوعي سرخوردگي را منعکس مي  نظريه هاي چرخه اي تمدن

 نمونه هاي ديگري از نظريه . از سقوط غرب و الگوهاي چرخه اي تولد، بلوغ، رکود و مرگ، راه تمدن را پيمودند

 به جاي جهاني کردن و عموميت دادن . هاي چرخه اي را ويکو، ابن خلدون، سركار و سوروکين ارائه کردند

 کدام از اين مؤلفان با تمرکز کردن بر مضامين محوري مخصوص به دوره ها و مکان هاي روشنگري بومي، هر

 ، ابن خلدون شاهد نزاع دائمي بين ١٤ در تاريخ آفريقاي شمالي قرن . خودشان نگاه ژرفي به تاريخ انداختند

 . ي اسالمي انجاميدجمعيت هاي کوچ نشيني و يکجانشيني بود که به صعود يا رکود سلسله هاي متوالي در دنيا

 به عنوان پيشگام علوم اجتماعي مدرن غربي قلمداد شود، مخصوصا نظراتي كه به وسيله ١٧شايد ويکو، در قرن 

 انديشمند هندي، سركار، چرخه هاي تاريخي را در چهار دسته يا گروه . آگوست کنت و کارل مارکس ارائه شد
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( و کارگران ) واشيا (، تاجران )کساتريا ( ، دالوران جنگي )يپرا و( روشنفکران : اصلي حکومت ها پايه گذاري کرد

را ) تجربي(و حسي ) رومي(، نظريه جريانهاي چرخه اي بين تمدن هاي انديشه اي  )١٩٨٥(  سوروکين . )شودرا 

 . ارائه مي كند

 تاريخي قلمداد شوند شايد نظريه هاي تاريخ، کال به عنوان شيوه هاي بي نظير بشري از معنا بخشيدن به رازهاي

 شايد با شرايط .  اين نظريه ها نه درست هستند و نه غلط. که اغلب راهنماهاي اخالقي را پيشنهاد مي دهند

 در عصر جهاني شدن ، شايد بهتر و مناسب تر اين باشد که به مکتب فکري . موجود مربوط يا بي ربط باشند

تاريخ، يک نگرش مناسب نسبت به آنچه در اطراف ما اتفاق  اليه بندي مراحل و چرخه هاي . سومي فکر کنيم

 هيچ .  تاريخ بشري، ظاهرا آشکار و هويدا شده است، يعني به صورت اليه بر روي اليه. مي افتد را ارائه مي دهند

ش  ما، تا زمانيکه در صلح و آرام. کشور يا منطقه واحدي از جهان نمي تواند ادعا کند که تمدن در انحصار اوست

 . اما زمانيکه جنگ ها به وقوع مي پيوندند، به بربريت گرايش پيدا مي کنيم. به سر مي بريم، متمدن هستيم

 تمدن بشري بيانگر اليه هاي روي هم است و از .  طرحي از چشم انداز اليه بندي را نشان مي دهد١-١جدول

 اين جدول . مفهوم سازي تشکيل شده استدستاورد هايي در زمينه توليد، مشروعيت ارتباطات، اجتماع سازي و 

 اما بر عکس نگرش هاي خطي يا . نشان مي دهد ارتباط زيادي بين اليه هاي متوالي الگودار را در پنج شيوه 

به طور مثال، خواندن، چاپ، (چرخه اي در چشم انداز اليه بندي هر اليه به اليه هاي فرعي ديگر مي انجامد 

 به عبارت ديگر، ما مي توانيم به طور قابل توجهي شاهد تداوم تغييرات باشيم . )تالي ارتباط الکترونيکي و ديجي

 ).٢٠٠٢انگ، (

 مشروعيت جادوگر . توليد از چادر نشيني به يکجانشيني، بازرگاني، صنعتي و ديجيتالي، تکامل يافته است شيوه 

 ارتباطات، از حالت شفاهي به . ير يافته استو کاهنان اوليه به متافيزيک، ماده گرايي، تجربي و کثرت گرايي تغي

اجتماع سازي از قبيله اي   شيوه . دست نويسي، چاپ، نشر الکترونيک و ديجيتالي تغيير و تنوع پيدا کرده است



 ۶

همجنس گرايي زنان، همجنس : جوامع هدفدار مانند(به قومي، خانواده وسيع، خانواده هسته اي و خانواده قياسي 

 حالت مفهوم سازي در افسانه ها پيدا مي شود و براي . تکامل پيدا کرده است) شتراكي و غيره گرايي مردان، ا

 اما به زودي در فلسفه، عالم هستي، تعقل هاي علمي، . تشريح معماهاي غير قابل توصيف استفاده مي شود

حوريت بوم شناسي و  در نهايت، فلسفه هاي عالم هستي بايد م.  علمي ترکيب مي شود-وسيله اي و انتقادي

 با اين حال، .  اين طبقه ها، آشکارا به تبيين بيشتري نياز دارند. همبستگي بشري با طبيعت را شناسايي کنند

 .  ي بشري يک مبناي اصولي و قانوني دارد  جامعه. نکات کليدي را نمي توان بيش از اين مورد تاکيد قرار داد

 تمدن، به عنوان يک مبناي قانوني، داراي امتياز فرهنگ . اشتبدون هنجار، جامعه بشري وجود نخواهد د

، از تمدن )مذهبي يا سکوالر (  اما مانند همه نظام هاي هنجاري ديگر . مسالمت آميز و مبتني بر همكاري است

  ديدگاه. به عنوان يک وسيله ايدئولوژيکي براي تبعيض و به راه انداختن جنگ ما عليه آنان استفاده شده است

اليه بندي تمدن چنين بيان مي کند که تمدن بشري، کاري است در جريان و سفر بي انتهاي خانواده انساني 

 شايد تمدن انساني به عنوان يک درخت انجير معابد غول پيکر تلقي . است، براي اينكه صلحي مثبت بيافريند

 .  همان خاک، آب و هوا تغذيه کندشود که داراي شاخه هاي فراواني است و به طرف پايين آمده است تا از

 رفتار متمدن، .  تمدن هاي گذشته و حال با نبوغ بشر در بکارگيري همان منابع طبيعي پرورش يافته اند ء  همه

 با اين حال، قافله تمدن اغلب با جنگ و وحشي گري دچار . نشان دهنده تحمل و همزيستي مسالمت آميز است

ه از تمدن، امپراطوري و جهاني شدن به راحتي در تاريخ دنيا قابل تشخيص  پنج نوع عمد. اختالل شده است

 ) ٢( آريايي ها، اعراب، مغول ها، توتني ها و قبايل ترک : پيروزي هاي چادرنشينان يکجانشين ) ١: ( است

) ٣( سومري ها، مصري ها، چيني ها، هندي ها، پارس ها، يوناني ها و رومي ها : امپراطوري هاي يکجانشين

امپراطوري هاي صنعتي اروپايي، روسي،  ) ٤( جاده هاي ابريشم، عود و ادويه : مسيرهاي تجاري، بازرگاني

امپراطوري ديجيتالي در حال توسعة دورة اخير که تقريبا همه قسمت هاي جهان را از  ) ٥( آمريکايي و ژاپني 

 در دورة اخير، جهاني شدن به معني ارتقاء  .طريق بازار جهاني و شبکه هاي ارتباطي تحت پوشش قرار داده است

 گفتگوهاي ايدئولوژيک . دستور کار سياسي و اقتصادي نئوليبرال است که با ايدئولوژي تمدن پيشرفت کرده است
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 بحث تمدن، براي بسيج . اغلب جهان را در شرايط و ويژگي هاي منحصر به فرد و معتقد به عدالت خود مي بيند

 در بررسي تاريخي، تمدن اغلب به عنوان سالح ايدئولوژي، براي . گي را به کار مي بردکردن منابع، روش جن

 جاه طلبي هاي سلطه جويانه، از طريق طبقه . مشروعيت بخشي سياست هاي جهاني به کار گرفته شده است

همواره ، "محور شرارت"و " محور خير"، بين "وحشي گري"و " تمدن"بندي و تفاوت گذاشتن بين به اصطالح 

 در دورهء اخير، گروه مخالف سياست هاي جهاني شدن به همان . کوشيده است که مشروعيت اخالقي کسب کند

 چالش موجود، درک الگوهاي پيچيده از . شيوه، از تمدن به عنوان يک سالح ايدئولوژيکي، استفاده كرده است

 کابرد مفاهيم هنجاري .  سازي مي باشدپيدايش يک تمدن جهاني، به ويژه در شاخه هاي جهاني شدن و عمومي

 بعضي از انديشمندان گفته اند که مفهوم تمدن از . بدون سوءاستفاده هاي ايدئولوژيکي، قسمتي از چالش است

 از آنجا که جوامع بشري ساخته هاي اجتماعي هنجاري هستند، ناديده . نظر تحليلي، فراتر از رستگاري است

 در رقابت يا در همکاري، هنجار هايي مانند رهايي، نظم، آزادي، . ير واقعي استگرفتن مفاهيم هنجاري امري غ

برابري، همکاري، عدالت و تمدن، قالب قانون اساسي غير نوشتاري و بعضي اوقات نوشته شدهء جامعه را تشکيل 

بايد به   (Norm) بنابراين، هنجار .  بدون چنين انسجام اصولي، جوامع بشري از هم خواهد پاشيد. مي دهند

 اسطوره هاي ريشه دار تمدن هاي . عنوان بخش مهم و جدانشدني جوامع بشري و درک آنها قلمداد شود

 به روايت انجيل، پيدايش خلقت چنين بوده است؛ زمانيکه آدم و . مختلف، اغلب شامل پيوستگي اصولي است

 آنها، جايگاهي به عنوان . ت جدا شدندحوا از درخت، سيب دانش خوردند، براي ابد از شرايط ناداني و بهش

 آنها از محنت خود با خبر . نمايندگان آزاد پيدا کردند که بايد خود انتخاب کنند و با نتايج آن زندگي کنند

 در اثر تالش و کار عرق ريختند و شروع به زاد و ولد .  براي زنده ماندن تالش کردند. شعور پيدا کردند: شدند

 اين روايت ابتدايي ابراهيمي، چنين .  پيکار، آزادي انتخاب بين خوبي و بدي را کسب کردند در تالش و. کردند

 ظاهرا ما، قطعه اي کامپيوتري براي . بيان مي کند که شرايط زندگي بشر، در مورد تالش، انتخاب و آزادي است

ما نيز به صورت ژنتيکي، براي  اما .  )٢٠٠٠لويس، آميني و النون،  ( . تالش، عشق، يادگيري و خالفيت هستيم

 انجيل به روايت قديس . )١٩٦٦آردي، (توسعه و رشد قلمرو، هويت و رفتارهاي تهاجمي برنامه ريزي شده ايم 
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 اگر کلمه را به . "در اول، کلمه وجود بود و کلمه در دست خدا بود، کلمه خدا بود" جان با قاطعيت مي گويد که

 ارتباطي در اصطالحات وسيع تري تفسير کنيم، مي توانيم معني پايه اي عنوان يک نظم منطقي، هوشياري و

 کلمه، به مثابه هوشياري بشري است که در سخن منعکس مي شود که . روايت خلقت ابراهيم را بهتر درک کنيم

شعور، " به شايستگي بيان مي کند،) ١٤ :٢٠٠٣( چنانکه سيد حسين نصر . هم طبيعي است و هم ماوراءطبيعي

 اين يک ماده است نه يک . راي تمدن هاي سنتي، براي مذاهب و فلسفه هاي سنتي تنها يک حالت نيستب

 اين بدان .  چيزي است مثل وجود خودش، که در باالترين سطح، واقعيت طبيعي و ماوراءطبيعي است. فرآيند

 حتي آنهايي که از نظر ديني خاطر است که بيشتر فيلسوفان شکاک در انکار آن دردسر هاي فراواني داشته اند،

متفاوت اما به  ؛ پنج دستاورد غير منتظره ي تکنولوژي را به پنج شيوه ٢-١ و ١-١ جدول هاي . شکاک بوده اند

توليدي،   در اين دو جدول، مفاهيم شيوه . هم پيوسته ي توليد، مشروعيت و ارتباطات سازماندهي کرده اند

شيوه " مارکس . رل مارکس، ماکس وبر و هارولد اينيس گرفته شده استمشروعيت و ارتباطي، به ترتيب از کا

 او با جهش تمرکز از داستان . را به عنوان مفهومي کليدي براي تحليل تکامل تاريخي معرفي مي کند" توليد 

 تاثير ايده ها يا حماسه هاي قهرمانان و شرورها به عوامل مادي در تغيير تاريخي، كل تاريخ نگاري بعدي را تحت

 .  اما به تغيير فرهنگي، کمتر اهميت مي داد.  مارکس، بر انتقاالت تکنولوژي و اقتصادي تاکيد داشت. قرار داد

 مارکس . مارکسيسم عوامانه، هنگامي که فلسفه جبري خشکي را به کار گرفت، بيشتر در گمراهي به سر برد

وامع بردگي باستاني، فئودالي، سرمايه داري، جامعه گرايي معتقد بود تاريخ ناگزير از جوامع اشتراكي ابتدايي تا ج

توليد را بدون هيچ پيش فرضي از جبريت   در عوض، من شيوه . و نهايتا کمونيسم برتر، تکامل پيدا کرده است

توليد، منظور من پيدايش تکنولوژي عمده در تاريخ   در شيوه . تاريخي، در توسعه مراحل متوالي استفاده کردم

 شايد شما، اين را سرنوشت . که به تغييرات عمده در شيوه هاي تمدن و جهاني شدن انجاميده استاست 

 اين نشان مي دهد که ما تکنولوژي هاي خود را مي سازيم و تکنولوژي ها ما را بازسازي . تکنولوژي آرام بناميد

 من . هاي تکنولوژي پيش رود اما منظور اين نيست که برتري اخالقي همراه و پشت سر پيشرفت . مي کنند

 وبر، با تمرکز بر سيستم هاي عقيدتي، به طور برجسته اي به . را از وبر اقتباس کرده ام" شيوه هاي مشروعيت"
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 با تداوم هويت در تغيير تاريخي، فرهنگ نقش . فهم تعامل بين رشد اقتصادي و تغيير فرهنگي اشاره کرده است

 شايد مادي بودن ايده ها، عقيده ها و دگم ها را بتوان . ري ايجاد کرده استحساسي را در تفاوت هاي جوامع بش

شيوه هاي " تمرکز من بر . به عنوان عامل مهمي در افزايش جنبش هاي نظامي، ديني و نژادي تلقي كرد

ياسي، به عنوان ويژگي اصلي تمدن ها، بر گرفته از نظر هارولد اينيس، دانشمند كانادايي اقتصاد س" ارتباطات

 اينيس و مک لوهان، بر روي جنبه فراموش شده تغيير تاريخي، . است که باعث تشويق و ترغيب مک لوهان شد

 مارشال مک لوهان، . يعني تحول از شفاهي بودن به دست نويسي، چاپ و رسانه هاي الکترونيکي تاکيد داشتند

نه پيام، که به طور عام از آن نام " ( ه، پيام استرسان: " دو تعريف جامع مشهور را به فرهنگ عمومي ما اضافه کرد

 .  اينيس و مک لوهان مي گويند هر رسانهء ارتباطي سوگيري هاي خود را دارد. "دهکده جهاني"و ) مي بريم

 پيام، نتايج فرهنگي و اجتماعي غير . رسانه هاي متفاوت، زمان، مکان و دريافت هاي حسي متفاوتي را مي طلبند

 لوح هاي گلي سو گيري زماني داشتند؛ پاپيروس سو گيري زماني داشت؛ نوشتن و . داشته استقابل تصوري 

 مک لوهان مي گويد که . چاپ چشم را درگير مي کنند؛ پيام هاي راديويي گوش را؛ تلويزيون گوش و چشم را

 معرفي . ديل کرده استتسلط رسانه چاپي در جامعه صنعتي آن را به جامعه اي منطقي، با کارايي صنعتي باال تب

فيلم، راديو و تلويزيون، به محلي سازي جوامع صنعتي، جنبش هاي توده اي و رژيم هاي توتاليتري انجاميده 

 کثرت رسانه هاي ماهواره اي، تلويزيون کابلي، فيبر نوري و اينترنت چه چيزي را براي تمدن ديجيتالي و . است

 تمدن ديجيتالي کاري است در . ؤال، کامال جواب دادني نيستدنياي پست مدرن پيش بيني مي کند؟ اين س

 اما در جواب به اين سؤال، جبر گرايي فرهنگي و رسانه اي به مانند جبر گرايي اقتصادي گمراه . جريان پيشرفت

 با تمرکز بر شيوه هاي توليد و ارتباطات، اين بخش يک تحليل پيچيده تر و چند جانبه از . کننده خواهد بود

 .مدن را ارايه مي کندت

 آنها را جدي بگيريد .  باالترين گمانه اند.  تاريخ ها تقريبي هستند نه دقيق. يادآوري هاي ديگري نيز مطرح است

به يکجانشين ) هموارکتوس( تکامل از يک نوع انسان و جامعه به انواع ديگر، مثال از نوع ايستاده . اما نه زياد
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 هر چه . ي تعقل، موضوع بحث در ميان انسان شناسان و باستان شناسان استو انسان هاي دارا) هموهبليس(

 شايد ما به بهترين نحو در زمان هاي خيلي طوالني . بيشتر به عقب برمي گرديم تاريخ ها دقيق تر مي شوند

رچشمه  آخرين کشف هاي باستان شناسي در مورد اسکلت بشري در چاد، واقع در آفريقا، س. الگوهايي را ببينيم

 تاريخ هاي ديگر جدول، بيشتر قابل اعتماد هستند، اما . بشري را حدود هفت ميليون سال پيش تخمين مي زنند

كمتر بحث انگيز نيستند، غالبآ گفته شده تمدن يکجانشيني حدود ده هزار سال پيش در حوالي رودهاي بزرگ 

گاني توليد، چنان که آدام اسميت به طور روشن بازر  شيوه . مانند نيل و دره هاي بين النهرين شروع شده است

 اما تجارت قابل توجه، زماني شروع . بيان مي کند با ميل بشري به مبادله يک چيز براي ديگري شروع شده است

 من سيصد سال . مي شود که انسان ها به طور دائم محصوالت کشاورزي مازاد بر نياز خودشان را داشته باشند

 زيرا که در آن زمان نمونه ها و شواهدي از افزايش . ه عنوان زمان مناسبي انتخاب کرده امقبل از ميالد را ب

 يك دست شدن منطقه، تحت امپراطوري اسکندر شايد با توسعه . تجارت در منطقه مديترانه وجود داشته است

 اختراع تايپ قابل تاريخ شروع تمدن صنعتي، بهتر قابل شناسايي است که . تجارت در اين زمان مرتبط باشد

توسط جيمز وات  ١٧٦٩ - ١٧٥٠حمل توسط يوهان گوتنبرگ در قرن پانزدهم به اختراع موتور بخار در سال 

از   گسترش انقالب صنعتي از انگلستان به ديگر کشورها مستند مي باشد و اهميت جهاني اين شيوه . انجاميد

  . توليد، شک چنداني در پي ندارد

 اين فرآيند . آنالوگ به ديجيتالي، يک انقالب ديجيتالي ايجاد کرده است هاي جديد از شيوه مگرايي تکنولوژي ه

 از آن زمان، کاربردهاي ديجيتالي تاثير عميقي بر روي .  برگردد١٩٧١شايد به توليد ريز پردازنده ها در سال 

 آنها . دود به جهان مادي نيست اما تاثير آنها تنها مح. شيوه هاي توليد، توزيع و تامين مالي گذاشته اند

توليد را زماني شايسته   در واقع اصطالح شيوه . موسسات سياسي، آموزشي و فرهنگي ما را نيز تغيير مي دهند

کپي رايت، گواهي، (است به کار بگيريم که شامل توليد کاالها، خدمات و اطالعات، دانش يا داراي فکري باشد 

زمان بزرگي احتياج داريم، ديجيتال سازي اطالعات در آن سازمان، ما را به يک  زماني که به سا. )لوگو و غيره
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اغلب ما را ) را فشار دهيد yرا مي خواهيد  xاگر شما ( تصميم گيري که ما بايد دنبال کنيم . باتالق مي کشاند

طلق بتواند آنرا  مسائل بشري پيچيده تر از آن هستند که يک دنياي ديجيتالي با گزينه هاي م. خسته مي کند

 شايد تصويري از تئوري ٢-١ و ١-١ جدول هاي . به همين سياق، محدوديت هاي گرافيکي. جمع بندي کند

تمدن را   اما تئوري اليه بندي پيشنهادي من در مورد تاريخ، خطوط بين پنج شيوه . مرحله تاريخي ارائه دهند

 تمدن در کنار هم زندگي مي کنند، بعضي اوقات در توليد و  در جهان امروز همه پنج شيوه . کمرنگ مي کند

 در آنجا زندگي کرده ام، شما ١٩٨١ در هاوايي، جايي که من از سال . افغانستان و عراق :مجاورت همديگر مانند 

 در حدود پنج مايل از همديگر، گروه هاي متفاوتي از مردم تقريبا منحصرا . مي توانيد اين را به طور واضح ببينيد

 مردم در افغانستان و بيشتر آفريقا . ماهيگيري، کشاورزي، تجارت، صنعت، يا فرآيند اطالعات زندگي مي کنندبا 

 در آسيا بيشتر بخش هاي جمعيت . هنوز به طور ابتدايي، ساختار اجتماعي قبيله اي دارند و چادرنشين هستند

ر طول دهه هاي اخير قرن بيستم به طور با  با اين حال، تجارت بين المللي د. هنوز به کشاورزي وابسته اند

 انقالبات صنعتي در . اهميتي بعضي از اقتصادهاي ملي را به پيشرفت كشانده است، مانند چين و آسياي شرقي

 در نهايت، انقالب ديجيتالي اخير، جهان را قلمروزدايي . حال حاضر به آسيا و آمريکاي التين گسترش يافته است

الب جزيره هايي از تکنولوژي برتر و رشد ديجيتالي در اقيانوس هاي جوامع يکجانشين ايجاد  اين انق. کرده است

  .  بنگلور و احمد آباد در هندوستان و استان گونگ دانگ در چين براي نمونه كافي هستند. کرده است

است که خواستار و توليد در حال حاضر با احتمال ميان بر زدن برخي از کشور ها همراه  همپوشاني پنج شيوه 

قادر به امتيازگيري از فرصت هاي جديد هستند، مناطق و دولت هاي خاص از مراحل و توالي هاي مشخص شده 

 در نتيجه شکاف هاي اقتصادي و فرهنگي در بين ملت ها در . )١٩٦٠(از سوي مارکس و روستو پرش مي كنند 

 بزرگترين اقتصاد جهاني يعني اياالت . ده استحال حاضر حداقل به اندازه شكاف درون ملت ها قابل مشاه

 يک پنجم پايين جمعيت در مناطق كشاورزي و . )٢٠٠٢، ١٩٩٠فيليپس (متحده يک نمونه بارز آن است 

محالت فقيرنشين شهري، تا اندازه اي شبيه به مردم کشورهاي فقير زندگي مي کنند، در حالي که يک پنجم باال 
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 بين شيوه هاي ٢-١و ١-١ تمايزات نشان داده شده در جدول هاي .  مي کنندبهتر از هر زمان ديگر زندگي

 در . تمدن، ارتباط و جهاني شدن، بايد نه به عنوان مراحل مطلق بلکه به عنوان اليه هاي همپوشان تلقي شوند

قل و ارتباط نيز  اختراعات بعدي در حمل و ن.  ي ارتباطي اختراع نوشتن و سواد، زبان شفاهي را نابود نکرد توسعه

 هر رسانه جديدي از ارتباط يا شيوه حمل و نقل احتماالت جديدي را پيش رو مي گذارد، در . همپوشاني دارند

 در حال حاضر در جوامع صنعتي پيشرفته، دوچرخه . حالي که فضاهاي فرهنگي رسانهء قبلي را تقويت مي کند

 به نظر مي . مي گيرند تا به عنوان يک وسيله حمل و نقلها، بيشتر در پارک هاي تفريحي مورد استفاده قرار 

رسد همبستگي نسبي بين تمدن هاي چادرنشيني، يکجانشيني، بازرگاني، صنعتي و ديجيتالي و ظهور زبان 

شفاهي، نوشتن، حمل و نقل در فواصل طوالني با اسب ها، واگن ها، کاروان ها، رسانه هاي جمعي و شبکه هاي 

 تمايزي بين جهاني شدن از باال در شکل نظم هاي ٣-١ر مورد جهاني شدن جدول، د  .جهاني وجود دارد

 به عنوان مثال، مذاهب و ايدئولوژي هاي . امپراطوري متوالي و شکل هاي متنوع مقاومت از پايين برقرار مي كند

ومت در مقابل نظام هاي  بيشتر مذاهب بزرگ، در ابتدا به عنوان شکلي از انتقاد و مقا. جهان را در نظر بگيريد

موجود كار خود را شروع كردند، اما در زمان مقتضي بيشتر مذاهب دنيا از سوي نخبگان حاکم براي كسب 

 ايدئولوژي هاي سکوالر مدرن، ناسيوناليسم، . مشروعيت خودشان جذب شدند و يا به همکاري گرفته شدند

 بازي کرده اند، بعضي اوقات ساختارهاي موجود قدرت ليبراليسم، سوسياليسم، و کمونيسم نيز نقش هاي دوگانه

اگر امپراطوري ها را در چشم انداز اليه .را به چالش كشيده و در زمان هاي ديگر به آن مشروعيت بخشيده اند

 زير تعاريف بسيار متنوع تمدن ها، مي توانيم بقاياي . بندي بنگريم، نقش تاريخي آنها واضح تر مي شود

 همه نظام هاي . مسلط و رو به زوال، را ببنيم که براي فضاهاي هم پوشان كشمكش مي كنندامپراطوري هاي 

 به طور مثال اياالت متحده مايل است که يک . امپراطوري مي كوشند جهان را با انگاره خود بازسازي كنند

ه هستند که بايد خود را  اما همه امپراطوري ها با يک جهان چند اليه اي مواج. جهان دمکرات سرمايه دار بسازد

 تاريخ شاهد امپراطوري هاي چادرنشين مانند آريايي ها، مغول ها و قبايل ترک، امپراطوري . با آن تنظيم کنند

هاي كشاورزي مانند پارس ها، يوناني ها، رومي ها، مسيحي هاي بيزانس و مسلمانان، و امپراطوريهاي صنعتي 
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 سرانجام، با استفاده از اين ديدگاه تحليلي ما مي توانيم به سهولت . ده استاروپايي، آمريکايي و روسي و ژاپني بو

مشاهده كنيم تمدن ديجيتالي نوعي از نظام امپراطوري را پرورش مي دهد که امپراطوري ديجيتالي ناميده مي 

 هاي جهاني  امپراطوري هاي ديجيتالي جديد بر مالكيت مستعمره ها تمرکز ندارند، بلکه به کنترل شبکه. شود

بار اقتصادي را در ساختمان ) تي ان سي( در حدود هزار شرکت فراملي . امنيتي، بازارها و ارتباطات تاکيد دارند

 اياالت متحده و متحدانش با تأمين . بازار، امنيت و نظم مي طلبد" آزادي" اما . امپراطوري به دوش مي کشند

 نظم جهاني سرمايه داري به اين معني . ي جهاني تآمين مي كنندامنيت نظامي و سياسي عملکرد آزادانه بازارها

 مانند امپراطوري گذشته، امپراطوري ديجيتالي جديد شکل هايي از مقاومت . است يا در اين تقسيم کار قرار دارد

  چنان که شاهد حمله به اياالت متحده بوديم که در يازده. را نسبت به ماجراجويي هاي خود تحمل کرده است

 شکل هاي غير مقاومت، شامل .  تروريسم جهاني يک نمونه از مقاومت مخرب است.  اتفاق افتاد٢٠٠١سپتامبر 

 و ديگر شهرهاي جهان و محل گردهم آيي سازمان ١٩٩٩تظاهراتي است که بر عليه جهاني شدن در سياتل 

، شکل ديگري از مقاومت نسبت  پيمان ضد مين. تجارت جهاني، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، رخ داد

 اين نمونه از طريق تالش هاي جمعي حدود هزار سازمان غير . به سياست هاي نظامي امپراطوري جديد است

به همراه قدرت هاي متوسط مانند کانادا، با استفاده از شبکه جهاني اينترنت صورت گرفت تا )  هاNGO( دولتي 

 جالب توجه اينکه، مخالفان؛ . از شکل هاي جديد مقاومت وجود دارد نمونه هاي ديگري . به اهداف خود برسد

اغلب همان تکنولوژي ها را به کار مي برند که امپراطوري ديجيتالي استفاده مي کند، مثل هواپيماهاي جت، 

  ضمن اينکه اين مقاومت ها ممكن. انتقال دهنده هاي پول الکترونيکي و نيز شبکه ها و ايدئولوژي هاي جهاني

است پيچيده و متناقض به نظر برسند، قابل ذکر است که شکل هاي شهروندي جهاني در جريان شكل گيري 

  . است تا با استراتژي هاي جهانگراي امپراطوري هاي جهاني مقابله كند

خاباتي  بعد از اينکه نتايج انت.  در اياالت متحده نسبتا آموزنده بود٢٠٠٤در اين رابطه، انتخابات رياست جمهوري 

براي (اعالم شد، نقشه جديدي از آمريکاي شمالي بر روي اينترنت نشان داده شد که آن را بين ايالت هاي آبي 
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 ايالت هاي آبي اياالت متحده کانادا نام گرفتند که . تقسيم مي کرد) براي جمهوري خواه ها(و قرمز ) دمکرات ها

 . شمال شرقي و غربي بود که به جان کري رأي داده بودندشامل همه استان هاي کانادايي به اضافه ايالت هاي 

 اين نكته اشاره به . ناميده شدند" سرزمين مسيح"بقيه ايالت هايي که به بوش رأي داده بودند به رنگ قرمز بود و 

اين واقعيت داشت که بوش رأي هاي خود را از ايالت هاي مرکزي و جنوب کسب کرده بود که کليساهاي 

 کري .  دو کانديدا در مورد استراتژي سياست خارجي پيشنهادي خود، فرق مهمي داشتند. وي بودندپروتستان ق

چند وجهي و کثرت گرايي را پيشنهاد مي کرد، بوش بر ديدگاه هاي يک وجهي که در دورهء چهارساله خودش 

د عمومي جهان حساس  اگر ما در نظر بگيريم که چند وجهي بودن نسبت به عقاي. دنبال مي کرد تأکيد داشت

است در حالي که يک وجهي بودن نيست، مي توانيم بگوييم که عقايد بيشتر جمعيت جهان وطن آمريكا موافق 

سياست هاي پيشنهادي کري بود که حس بيشتري از شهروندي جهاني را در ميان تحصيل کرده ها ايجاد کرده 

ت شبکه اي جديدي از ملت ها، شامل خانواده بشري  مل.  شايد همين نكته در مورد كل جهان درست باشد. بود

 در امپراطورهاي چادرنشيني، كشاورزي، بازرگاني و صنعتي، شکل هاي . ممكن است در حال شكل گيري باشد

 کاهني و جادوگري براي مخالفت با افسانه ها و . مقاومت با تکنولوژي ها و جهان شناسي زمان خود هماهنگ بود

 بيشتر مذاهب با پيدايش سواد پديد آمدند و شکل هاي مشروعيت . رنشيني مناسب بودشيوه هاي زندگي چاد

 در امپراطوري هاي بازرگاني جايي که بردگي در سطح . بخشي مخالفت، شورش يا اطاعت را فراهم کردند

خي بهره كشي از کار حائز اهميت قلمداد مي شد، شورش هاي بردگان در صحنه تاري وسيعي به عنوان شيوه 

 در تمدن هاي صنعتي انقالبات شهري در کشورهاي صنعتي مانند فرانسه و انقالبات محلي و روستايي . پديد آمد

  . در مستعمره ها و نيمه مستعمره ها مانند چين و ويتنام چشمگير بود

  . و ارتباطات مشخص کرد  مي توان هر اليه تاريخي را با شيوه هاي مسلط توليد، مشروعيت. ٣فرضيه 

 آنچه در زير مي آيد تنها . انتقال در شيوه هاي توليد، شامل تحوالت عمده اي در اقتصاد، سياست و فرهنگ بود

  . دورنگاهي به تاريخ پيچيده جهان است
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تاريخ نوع بشري را شامل % ٩٩شيوه هاي متغير توليد و اليه چادرنشيني در تمدن بشري   :تغيير شيوه توليد

شيني را به اين خاطر به کار مي برم که ويژگي تعداد پيچيده اي از ساختارهاي اجتماعي  من چادرن. بوده است

 چادرنشيني به طور .  انسان شناسان همچنين صحبت از غارت، شکار و تجمع مي کنند. بشر در تاريخ اوليه است

را با جزئيات و پيچيدگي  اما ما مجبور نيستيم که خود . واضح سطح باالتري از تمدن اجتماعي را ارايه مي دهد

  . هاي اوليه بشر درگير کنيم

 . جوامع كنار رودخانه هاي بزرگ، تنها حدود ده هزار تا يازده هزار سال پيش، پيشگام انتقال به کشاورزي شدند

  . مازاد کشاورزي، بازرگاني را ممکن و مطلوب ساخت و بدون امنيت سياسي، بازرگاني ترقي نمي كرد

 به همراه اينها، . ي هاي كشاورزي چند مليتي، ارزها، فرهنگ ها و قانون هاي مشترکي ايجاد کردظهور امپراطور

 زماني که سرزمين هاي وسيع اروپايي و آسيايي با سه نظام امپراطوري مجاور در شرق . بازرگاني ظهور پيدا کرد

 و غرب و مرکز حکومت مي 

ل به اروپا و آسيا، علي رغم وحشي گري، بزرگترين سيستم  تهاجم مغو. کردند، تجارت بين المللي ترقي كرد

  . اروپايي جهان را به قرن سيزدهم رساند و مبادالت تجاري و فرهنگي را ممکن و تسهيل ساخت

جديدي از توليد را به وجود آورد که  کشف دنياي جديد در قرن هاي پانزده و شانزده توسط اروپايي ها، شيوه 

 اين اتفاق، همچنين مسيرهاي تجاري را از زمين به دريا به طور . تي يا سرمايه داري ناميدشايد بتوان آن را صنع

 پولي شدن اقتصاد اروپايي با ورود طال و نقره از جهان جديد باعث تسهيل در سرعت بخشي . اساسي تغيير داد

نقالب صنعتي در انگلستان  اختراعات تکنولوژي در قرون هفدهم و هجدهم به ا. به بازارهاي مصرف و توليد شد

 بعضي از کشورهاي آسيايي مانند چين که از نظر موقعيتي جلو بودند يا موقعيت برابر داشتند، عمدتآ به . انجاميد

 ؛ امرانس، ١٩٩٤لواتس، (خاطر تغيير راه هاي تجاري و عدم دسترسي به غنايم جهان جديد، عقب ماندند 

 نقش استعمارگري هاي . ايي ديگر و آمريکاي شمالي گسترش يافت انقالب صنعتي به کشورهاي اروپ. )٢٠٠٠

، مواد خام و )از جمله بردگي( با دستيابي آسان به نيروي کار ارزان . اروپايي در اين فرآيند تاريخي، دوجانبه بود
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 هاي  با اين حال با گسترش ايده. بازارهاي مصرف، تسلط استعماري موجبات رشد صنعتي اروپا را فراهم آورد

 . اروپايي در مورد آزادي و برابري، استعمار زمينه نابودي خودش را فراهم کرد

" دانش"، همگرايي تکنولوژي ارتباطي و ريزپردازنده ها منجر به جريان صفرها و يک ها شد که ١٩٧٠از دهه 

 تا به حال شواهد . رند در انتقال از صنعتي به پسا صنعتي نيز جوامع ديجيتالي نابراب. ممتاز را در بر مي گيرد

خود را با پيشرفت ) مخصوصا کره جنوبي، سنگاپور و چين(نشان مي دهد که کشورهاي معيني در آسياي شرقي 

 تأثيرات اقتصادي، . تکنولوژي هاي اطالعاتي و کامپيوتري شدن، اينترنت و تلفن بي سيم همگام کرده اند

 براي مثال، اگر روندهاي اخير در رشد اقتصادي . واهد داشتسياسي و فرهنگي اين انتقال، نتايج عمده جهاني خ

 . ادامه يابد، چين در دوره کوتاهي به اقتصاد شماره يک جهان تبديل خواهد شد

امپراطوري هاي چند مليتي، كشاورزي، با تفكيك مراجع قدرت مادي و معنوي، جنگ : مشروعيت تغيير شيوه

بي را در سراسر قلمرو برپا کردند و مبادالت فرهنگي در بين مردم هايي براي فتوحات برپا کردند، امنيت نس

 آنها امکان رشد مذاهب جهاني چون کنفوسيوس، تائوئيسم، بودايي، مسيحيت . مختلف را تشويق و تقويت کردند

ي  آنها برا. و اسالم را تسهيل کردند که همه براي مشروعيت بخشي رژيم هاي مخدوم مورد استفاده قرار گرفتند

امپراطوري هاي بازرگاني متعاقب مانند بيزانس، عباسي، تانگ، صفوي و امپراطوري عثماني مشروعيت ايجاد 

 . كردند

در لواي نظم صنعتي، انسان گرايي سکوالر و فلسفه روشنگري منتسب به آن، به عنوان وجه غالب و جهانشمول 

وزه مشروعيتي را نخست براي امپراطوري  تحت شعار وظيفه، انسان سفيد پوست، آم. مشروعيت پديدار شد

 امپراطوري ديجيتالي در حال ظهور بيشتر بر اساس طبقه . اروپايي و سپس براي امپراطوري آمريکايي فراهم کرد

 اين امپراطوري براي پيشبرد هدفش از دکترين هاي دمکراسي مشروعيت استفاده مي . اجتماعي است تا نژاد

 با فرض مسيرهاي متنوع، مناقشه اي جهاني . م قدرتمند است و هم مناقشه برانگيز اما افسانه دمکراسي ه. كند
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 دمکراسي ليبرال با منزلت دادن به آزادي، به طور تاريخي حقوق . در بارهء دموكراسي در حال شكل گيري است

قوق استخدام، امنيت  دمکراسي اجتماعي با تأکيد بر برابري، از ح. فردي و مالكيت را مورد تأکيد قرار داده است

 دمکراسي ارتباطي با تغيير از حقوق فردي به حقوق جمعي، از خوداتکايي ملي، حقوق . و رفاه دفاع كرده است

 در آينده شايد .  دمکراسي، هنوز سيستم سياسي جواني است. زباني و فرهنگي و چند فرهنگي دفاع كرده است

ز طريق کاربرد تکنولوژي هاي اطالعات براي حل مسائل شکل هاي ديگر دمکراسي مانند دمکراسي مستقيم ا

 حتي اگر فرض کنيم مقدر شده است که دمکراسي از نظر جهاني شکل اصلي . مشارکت سياسي امكان پذير شود

 . مشروعيت سياسي را پيدا کند، نظريه ها و موسسات آن همچنان محل مناقشه ايدئولوژيک خواهد بود

شرفت هاي حمل و نقل و ارتباطات ، مبادالت تکنولوژيکي و فرهنگي در طول تاريخ با پي: ارتباطي تغيير شيوه

، چرخ، واگن، )االغ، اسب و شتر(دنيا با تکنولوژي هايي مانند اهلي كردن حيوانات  . سرعت پيدا كرده است

هکده جهاني کشتي، قطب نما، نوشتن، چاپ، رسانه الکتريکي، ماهواره، کامپيوترها و اينترنت تبديل به يک د

، ٢٠٠٤ در سال .  با اين حال اين دهکده هيچ نشاني از انسجام و صميميت دهکده هاي سنتي ندارد. شده است

 با اين .  ميليون صفحهء اينترنتي براي افرادي که به کامپيوتر و مودم دسترسي داشتند، موجود بود١٠حدود 

ادي و فرهنگي است که داخل نهادهاي سياسي جا حال، اين تقسيمات، نشانگر يک جهان تقسيم شده از نظر م

 پيشرفت هاي تکنولوژيك در بخش هاي نظامي، . به جا شده از جهت زماني، كوركورانه در پي نظم است

 براي مثال .  سياسي سريع تر بوده است-اقتصادي و ارتباطي جهاني، نسبت به پيشرفت هاي بخش هاي فرهنگي

 كشتار از راه دور با گلوله و موشك در سه قرن اخير به طور منظم باال رفته اخالق آنچنان تنزل يافته كه نرخ

 در مورد سالح هاي کشتار جمعي، تکنولوژي هاي نظامي، مرزهاي فيزيكي و اخالقي را پشت سر گذاشته . است

ايزي بين  تروريسم جهاني تم.  براي مثال بيشتر قربانيان جنگ هاي اخير غير نظامي بوده اند تا نظامي. است

 سالح هاي هسته اي، به طور اخص، بستگي به اين دارد که باد از کدام طرف مي . گناهکار و بي گناه قائل نيست

 تصاوير ذهني ما هنوز محصور محدوديت هاي مرزهاي ملي و قبيله اي است که تمايزهاي نابجايي بين ما و . وزد



 ١٨

کي و پس افتادگي هاي فرهنگي در حال ايجاد شکاف هاي  به اين ترتيب، برتري هاي تکنولوژي. آنها قائل است

 از طرف ديگر تأثير دمکراتيک سازي، . هشدار دهنده و روز به روز در حال گسترش بين درک و عمل هستند

 مثالً در مورد بال گرفتن جامعهء . گسترش بازارها، شبکه هاي ارتباطي و مبادالت فرهنگي را نبايد ناديده گرفت

 آگاهي از . ش هاي مذهبي جهاني و محيط زيست، شاهد پادزهرهاي سياست شايع هژموني هستيممدني در جنب

مسائل جهاني در مورد آلودگي در شهرهاي پرتراکم، تقليل اليه ازون، و بهره کشي بيش از حد از جنگل ها، 

 هاي غير دولتي مانند صلح  سازمان. رودخانه ها و اقيانوس ها گفتگوهاي بين المللي را تحت تأثير قرار داده است

 به عالوه، شبکه هاي ارتباط . سبز، عفو بين الملل و جنبش ضد مين تا حدودي تأثير چشمگيري داشته اند

 در اين مورد، افشاي اسناد پنتاگون توسط . فرامرزي، توانايي حکومت ها را براي گمراهي عموم محدود کرده اند

-٤ و افشاگري ها در مورد شکنجه زندانيان عراقي در سال ١٩٦٠ال دانيال السبرگ در طول جنگ ويتنام در س

  .  را در نظر بگيريد٢٠٠٣

: جهان در حال حاضر درگير نبردي بين دو طرف است كه هر يك خود را محق مي داند: ٤فرضيه

 دو آسيب جهاني بت پرستي کااليي و هويت پرستي، آتش بيار اين . جهان گرايي و بوم گرايي

 کاالها و هويت ها براي بقاي بشر الزمند، اما جستجوي افراط . گروه متعصب شده اندكشمكش دو 

گرايانه آنها و به قيمت كنارزدن ديگر سرمايه هاي اجتماعي، نزاع هاي بين ثروتمند و فقير را تشديد 

  . کرده است

ژي مبتني بر تعصب است که جهاني شدن، كه به بنيادگرايي بازار و نئوليبراليسم نيز معروف است، يک ايدئولو

 . تمدن را با مالكيت خصوصي و انتخابات رسمي و حق همگون سازي جهان در يک تصوير واحد معادل مي گيرد

 اين نظر در وهله اول واکنش نسبت به جهاني شدن و در دفاع از . بوم گرايي ، شکل ديگري از تعصب است

 از .  انگاشتن همين حقوق براي ساير گروه هاي بوم گرا استحقوق، فرهنگ ها و مذاهب و غالبآ به قيمت ناديده
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 تا جايي که اين دو ايدئولوژي براي . استقبال شده است" برخورد تمدن ها"اين دو شكل جمودانديشي به عنوان 

 .پيشبرد هدفشان به خشونت متوسل مي شوند، ربط چنداني با تمدني که در اين مقاله مورد نظر است ندارند

 . دن و ملي گرايي در اعالميه هاي تند خود، شايد به عنوان برخورد ديدگاه هاي تعصب گرا ديده شوندجهاني ش

 اين . در حالت متعادل، جهاني شدن و بومي سازي، ديالکتيك فرآيند تاريخي وحدت در کثرت را ارايه مي دهند

مر خود را به عنوان برخورد قبيله ها،  در عصر پيشا مدرن، اين ا. فرآيند در واقع سابقه اي خيلي طوالني دارد

ملت ها، ايدئولوژي ها و -شهرها، دولت-پادشاهي ها، و امپراطوري ها نشان داده است در دوران مدرن، دولت

 در دوره جنگ سرد و پست مدرن، اين درگيري خود را در برخورد مناطق . امپراطوري ها برتري پيدا كردند

  . )٢٠٠٢ ؛ و کاکس، ١٩٩٦ ؛ و هانُتينگتون، ١٩٩٣کندي، (فرهنگي و تمدن ها نشان مي دهد 

 . امپراطوري ها، مقاومت و تمدن ها را مي توان به عنوان نيروهاي محرک دائمي تاريخ بشر محسوب كرد

امپراطوري ها و تمدن ها به عنوان بزگترين تجمعات مورد تحليل، باالخص به خاطر روند جهاني شدن در دوران 

 جهاني شدن به افزايش انشقاق و قبيله سازي جهان منجر شده است، اين .  پيدا كرده اندجنگ سرد، اهميت

روند جوامع را بين آنها که مي توانند در شبکه هاي جهاني قدرت و ثروت نفوذ کنند و آنهايي که نمي توانند، 

ل انواع جديدي از جنگ  نظامي گري شديد قومي، ديني، ملي يا قبيله اي، به شک. تقسيم و دو پاره کرده است

 سپتامبر در اياالت متحده، به نظر مي ١١از زمان حمالت تروريستي . مرکز صحنه جهان را از آن خود کرده است

 . رسد، خشمي خود محور در حال سوق دادن دولت و نيروي مخالف تروريست به سمت جنگي جهاني است

 غرب و . شاهد جنگ بين و داخل تمدن ها هستيماين است كه ما ) ٢٠٠١(و سوسکيند ) ٢٠٠٢(استدالل علي 

اين خطر وجود ) ١٩٩٦هانتينگتون، (اگر جنگ را تنها به عنوان برخورد تمدن ها تلقي کنيم "ديگران مي گويند 

  .  "دارد که ما جزئي از مشكل باشيم 
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هوم تازگي زيادي ريشه هاي تاريخي اين برخورد چيست؟ در گفتمان بين الملل پس از مفهوم جنگ سرد، سه مف

 اما اين .  اين سه مفهوم غالبآ به شکل مفرد به کار رفته اند تا جمع. تمدن، امپراطوري، و جهاني شدن: پيدا كرد

 اين سه مفهوم عمومآ به موفقيت هاي فرهنگي و مادي بشر، از راه . مفاهيم به صورت جمع بهتر قابل درکند

 در آزمايش و خطاهاي بعدي در جنگ و صلح سراسر . گ ارجاع دارندمبادالت بين المللي علم، تکنولوژي و فرهن

تاريخ بشري، تبادالت فرهنگي و تکنولوژي به پيشرفت تمدن بشري، امپراطوري و جهاني شدن منجر شده است 

 جهاني شدن، تحت لواي ايدئولوژي ها و اسطوره هاي امپراطوري، . )١٩٩٣ ؛ فرانک و گيلز، ١٩٩٣بنتلي، (

 با اين حال، در اين دوره ، . کنترل منابع طبيعي از طريق فتح، سلطه يا تجارت تأکيد داشته استهميشه بر 

برخورد و مواجهه بين آموزه هاي سکوالر و مذهبي، مشروعيت جنگ داخلي فرهنگي در بين و داخل ملت ها 

 با افزايش . ان اسالم بوديم باالخص شاهد جنگ، ميان اياالت متحده، هند، چين، اسرائيل و جه. ايجاد کرده است

روند كوچك شدن، بت وارگي كاال بر مصرف گرايي در ميان كساني كه به كاال هاي مادي دسترسي دارند، تاكيد 

 كساني كه فاقد دسترسي به اين كاال هاي مصرفي هستند بر هويت فرهنگي به عنوان يك بت تاكيد . مي ورزد

تنها ويژگي خاص جهان بيني هاي اسالمي و ) ١٩٩٥باربر، (دي  جهاد در برابر جهان مك دونال. مي كنند

 اين بيشتر، پديده اي عمومي است که منعکس کننده شكاف هاي فرهنگي و مادي جهان . آمريکايي نيست

 شکاف هاي وخيم و رو به افزايش درون و بين ملت ها، كه امپرياليسم ديجيتالي آن را متراكم كرده . معاصر است

 اليه بندي تمدن ها در شکل هاي پيچيده اي در حال وقوع . ي شديدي را در جهان ايجاد مي كنداست، تضادها

است که هر دو دسته کشورهاي پيشرفته و كمتر توسعه يافته را به پنج نوع تکنولوژي، جامعه و فرهنگ تقسيم 

  . چادرنشيني، كشاورزي، بازرگاني، صنعتي و ديجيتالي: مي کند

 ناگزير، شيوه هاي . ک اليه به اليه ديگر تمدن، نواحي پيچيده و متضادي به وجود آورده استتحول تاريخي از ي

 در اثر اين برخورد، واقعيت هاي نظام جديد، . توليد، مشروعيت و ارتباطات قديم و جديد به هم برخورد مي کنند

 محصول تحوالت تاريخي و  چنين تضادهايي،. واقعيت هاي جا افتاده در نظم قديمي را به چالش مي کشند
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 به موازات شتاب تغيير تکنولوژي و اقتصادي، مي توانيم در انتظار توسعه مناطق . برخوردهاي بين فرهنگي است

 . پيچيده و متضاد باشيم

 در اوايل سال هاي جنگ جهاني دوم، بهترين . شايد اين دو مثال، ميزان تضادهاي اجتماعي آتي را نشان دهد

 نتيجه اينکه، .  تمدن صنعتي در اياالت متحده و جاهاي ديگر، همگن سازي الگوهاي خط توليد بودنماد توليد در

سطح باالي مصرف انبوه حاصل از اين تمدن، متكي به جامعه اي جوينده بود که تبليغات بازرگاني آن را ترويج 

كرد، يعني گرايش به ارزيابي  آسيب شناسي چنين جامعه اي را مي توان با بت پرستي کاال مشخص . كرده بود

 به اين ترتيب، خانه، ماشين، لباس و عطري که فرد مصرف مي . ارزش فرد با ميزان کااليي که مصرف مي کند

اين آسيب شناسي را در ) ٢٠٠١( تورستين وبلن . کرد، معرف هويت شخصي وي در جوامع با مصرف باال بود

ديدگاه شايع در جوامع " پا به پاي خانواده جونز ".  کردنظريه ي طبقهء مرفه و مصرف تجملي، پيش بيني

) به طور مثال جان دي راکفلر( صرفه جويي دوره هاي اول صنعتي و قهرمانانش . آمريکايي قبل از جنگ بود

جاي خود را به قهرمانان جديد سرمايه داري مانند دونالد ترامپ و نمايش زرق و برق و مصرف، از طريق رسانه ي 

واکنش عليه ) که بعضي اوقات با پيدايش عصر الکترونيکي تداعي مي شود (١٩٦٠ انقالب گل دهه . ن دادتلويزيو

 از آنجا که اين بار، انقالب را نسل جوان تر و مرفه پس از جنگ . مطالبه هاي تحميلي عصر تمدن صنعتي بود

رتباط جنسي، صلح و دمکراسي  جشن طبيعت، ا. آن را انقالب نرم ناميد) ١٩٩٧(پيش مي برد، پيتر برگر 

مشارکتي، قسمتي از انقالب فرهنگي عليه تقاضاهاي تحميلي تمدن صنعتي، جهت سلطه بر طبيعت، رقابت، 

 به بعد، جامعه آمريکايي بين دو ارزش فرهنگي رقيب يعني تمدن ١٩٦٠ از دهه . نخبه گرايي و امپرياليسم بود

كوچك شدن منجر به جستجوي سوداگونه هويت معطوف به  . صنعتي و تمدن ديجيتالي دو پاره شده است

 جنبش هاي اجتماعي از فمينيسم گرفته تا بنيادگرايي مسيحي، نشان . جنسيت، قوميت، و مذهب شده است

 تا زماني که اقتصاد، شغل توليد مي کند، مصرف گرايي، يک فاکتور . تمايز تضادهاي فرهنگي آمريکايي بوده اند

 اما کمبود شغل ناشي از انتقال صنايع آمريکايي به مناطق کم هزينه، موجب تضاد . ده استاجتماعي پيوند دهن
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 بدين ترتيب بت پرستي كاال و . طبقاتي است که اضطراب مربوط به هويت و پايگاه اجتماعي ان را بدتر مي كند

  . هويت در جامعهء آمريكا به دو روي ديالکتيکي يك سکه ي اجتماعي تبديل شده است

 در زمان رژيم . ايران در اينجا مثال دومي است از آنچه ممکن است در منطقه اي از تضاد و كشمكش رخ دهد

 با افزايش درآمد نفتي، اين . ايران مستقيم تحت تأثير سياست، اقتصاد و فرهنگ آمريکا بود) ١٩٥٣-٧٩(شاه 

 روز به روز . مد و شيوه هاي زندگي شدکشور وارد دوره اي از رشد سريع اقتصادي و ناهمگوني در ثروت، درآ

 کشور به دو ملت . شکاف هاي اقتصادي، شکاف فرهنگي بين عناصر سکوالر و مذهبي جامعه را تشديد کرد

 حدود پنج درصد از جمعيت، ظاهرا خود را با ارزش هاي سکوالر، که با دستيابي آسان به کاالي . تقسيم شد

 درصد ديگر با توسل به هويت سنتي شان زير عنوان مسلمان ٩٥ . ودندمصرفي ترويج شده بود، تطبيق داده ب

 تضادهاي اجتماعي و فرهنگي ميان بت پرستي . شيعه، به مصرف تجملي نخبگان شهري واکنش نشان دادند

، کشور باز ١٩٧٩ بعد از انقالب . )١٩٨٠تهرانيان، ( را پديد آورد ١٩٧٩کااليي و هويت پرستي، انقالب اسالمي 

بين نظام هاي ارزشي جامعه صنعتي و ارزش هاي كشاورزي و سنتي فروتني، رياضت و صرفه جويي تقسيم هم 

 درآمد نفتي كه مستقيم به دست دولت و نخبگان جديد روحاني و تاجر مي رسد، شکاف ها و تضادهاي . شد

يراني را شايد بتوان تضاد  تضاد بين به اصطالح محافظه کاران و اصالح طلبان ا. اجتماعي را تشديد كرده است

بين روحانيون حاکم و طبقه متوسط جديد دانشجويان، زنان و متخصصان دانست که بر دو دکترين متضاد 

 روحانيون محافظه کار بر واليت فقيه، دکترين هدايت و سرپرستي فقهاي شيعه، تأکيد . مشروعيت تاكيد دارند

ان آنها را به روحانيون حكومتي متهم مي کنند و پيشنهاد براي ، در حاليكه اصالح طلب)١٩٩٢تهرانيان، (دارند 

 .حاكميت مردمي دارند

در سطح جهاني، رشد شکاف هاي اقتصادي و فرهنگي بين و داخل ملت ها، در حال پروراندن يک جنگ داخلي 

ي و رقابت  برآيند نيروهاي جهاني شدن، گسيختگ. ميان فرهنگي ولي بدون مرزهاي هاي فيزيکي و اخالقي است

نشان داده است که چگونه جهاني شدن، ) ٢٠٠٢( چوا . شديد بين گروه هاي نژادي، مذهبي و پايگاهي است



 ٢٣

براي مثال اقليت پراكنده چيني در اندونزي، فيليپين و (اغلب اقليت هاي نژادي را صاحب امتياز كرده است 

 زماني که موانع سنتي اعمال . ود مي آوردو حسادت هاي تعصب آلود، تنفر و گاه نسل کشي را به وج) مالزي

 نسل . قدرت ضعيف مي شود، رقابت مي تواند با قتل عام يک گروه به دست گروه ديگر حالتي انفجاري پيدا كند

 بروندي و كشتار جمعيت هاي شيعه و کرد توسط سني ها در عراق -کشي توتسي ها به دست هوتوها در رواندا

 .  اخير و غم انگيز اين نكته استزمان صدام حسين، نمونه هاي

روسنا، (را ايجاد مي کند  (distant proximity)جهاني شدن همچنين نا امني هاي مجاورت فاصله دار 

 سپتامبر در اياالت متحده، تهاجمات بعدي آمريکا به افغانستان و عراق، و درگيري ١١ حمالت تروريستي. )٢٠٠٣

 وجود صنعت نفت جهاني، به طور سيستماتيک منطقه .  بهتر قابل درکنداسرائيل با فلسطين از اين چشم انداز

 به خاطر .  هاي داخلي اياالت متحده، کشانده است خليج فارس را به گرداب جهاني شدن و مجاورت سياست

 درصد ذخاير و صدور نفت جهان در خاورميانه، آنچه که به عنوان كشمكش محلي در اين ٦٠وجود بيش از 

 در اين ميان، نيروهاي جهاني بين بخش هايي . ع شده، ناگزير به شكل موضوعي جهاني در آمده استمنطقه شرو

جدايي بين آنهايي که از ثروت نفت نفع مي برند و : از جمعيت کشورهاي صادرکننده نفت جدايي ايجاد کرده اند

دهه کنترل منابع نفتي توسط  حمالت تروريستي در اياالت متحده نقطه اوج چند . آنهايي که نفع نمي برند

غرب، تفكيك طبقاتي در کشورهاي صادر کنندة نفت، همسويي منافع نخبگان غرب و خاورميانه و همگرايي 

 .سياست هاي جهاني و ملي خاورميانه بود

نيروهاي جهاني كه از باال عمل مي كنند، مايلند ساختارهاي اجتماعي کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه را از 

 نابرابري هاي شديد فرهنگي و مادي در ميان اجتماعات مجاور جامعهء شهري آمريکا يا در .  گسيخته كنندهم

 ساختن ديوار . فلسطين به نتايج مشابهي منجر مي شود، يعني رشد جوامع دروازه دار ثروتمند و فقير/ اسرائيل 

رد را دارد که ايجاد محالت دروازه دار در حائل در نوار غربي براي جلوگيري از ورود فلسطيني ها، همان کارب

 در محدوده همان . مناطق مرفه شهري به منظور حفاظت از افراد داخل محوطه در برابر افراد خارج از آن دارد



 ٢۴

سرزمين ولي با هويت هاي فرهنگي و روش هاي زندگي متفاوت، مقابله اسرائيلي ها و فلسطيني ها به شكل يک 

 هنگامي که پاي حق مالكيت زمين در بين قشرهاي پايين . هي كشيده شده استدشمني بي پايان به تبا

اسرائيلي و جمعيت فلسطيني يعني يهودي هاي ساکن در نوار غزه و سازمان هاي فلسطيني جهاد و حماس به 

 . ميان مي آيد، اين مقابله شدت بيشتري پيدا مي کند

بين المللي، فاصله هاي فيزيکي از بين رفته است، در كل، چون با تسهيل مسافرت و شبکه هاي ارتباطي 

 جوامع ديوار مي سازند، شرايط . اختالفات فرهنگي و سياسي به شكل تهديدهاي امنيتي پراهميت شده اند

 اما تحميل . سختي براي گرفتن ويزا اعمال مي کنند، نظارت را بيشتر و کنترل هاي امنيتي را تشديد مي نمايند

  . اده ها را تقويت مي کند تا آنها را از بين ببرداين موانع، ار

تمدن بشري كه شامل زيست محيط، فناوري و هستي شناسي مشترک است با فرايند  : ٥فرضيه 

  . تمايز و تفکيک، پيچيدگي و يکپارچه سازي شکل گرفته است

ود، کشف آنها از طريق  منابع طبيعي موج. تمدن با استفاده هاي نبوغ بشري از محيط طبيعي شروع مي شود

 ما براي مهار طبيعت به . تاريخ بشري بوده است علم و تکنولوژي و اعمال رقابت براي کنترل آنها سرگذشت 

 براي ساختن جوامع، .  اما تکنولوژي به تنهايي نمي تواند از جامعه بشري محافظت کند.  نياز داريم تکنولوژي

  . ک مورد نياز استاسطوره هاي بنيادين يا هستي شناسي مشتر

) اغلب بينشي(يا آينده ) اغلب تجربي(، حال )اغلب افسانه اي(هستي شناسي شامل زير بناهاي اجتماعي گذشته 

 تمدن بشري از طريق تبادالت فرهنگي، تکنولوژيکي و علمي و با ابزار توسعه ارتباطات جهاني بدست . هستند

زيربناي اصولي اجتماعي قلمداد شود که کار آن مديريت مسائل  بدين ترتيب شايد تمدن بعنوان يک . آمده است

 حامالن . )١-١شکل  (. بشري است و باعث ايجاد اکولوژي هاي مشترک، تکنولوژي و هستي شناسي مي شود



 ٢۵

ارتباطات در طول تاريخ کانالهايي را فراهم مي کنند که از طريق آن تبادالت در درون و ميان تمدن ها صورت 

  . مي گيرد

 پيشرفت هاي تکنولوژيکي . )٢-١شکل (جوامع بشري به طرف تفکيک، پيچيدگي و همگرايي تکامل يافته اند 

تفکيک هاي بيشتر،  تفاوت ها و  .تفاوت هاي بيشتري را بر ساختارها و عملکردهاي اجتماعي تحميل مي سازد

عالي يکپارچگي اجتماعي راضروري مي  پيچيدگيها و تضادها نظمهاي . پيچيدگي و تضاد بيشتري را بدنبال دارند

 همگرايي اجتماعي به نوبه ي خود اسطوره هاي بنيادين نويني بسته به شرايط فرهنگي و مادي جديد . سازند

 همچنان که پيشرفتهاي تکنولوژيکي و عقب ماندگي فرهنگي، باعث پيچيدگي و تضادهاي بيشتري . مي طلبد

 در اين . ، بحرانهاي انتقال و برخورد به ناگزير افزايش پيدا مي کنندبين پارادايم هاي قديم و جديد مي شود

 . )١٩٦٢کوهن،  (. رابطه، جنبش تمدن بشري، در اساس، با فرايندهاي انقالبي در توسعه علمي فرقي ندارد

 انقالبات صورت گرفته از تمدن هاي چادرنشيني به يکجانشيني، بازرگاني، صنعتي و ديجيتالي، با انتقاالت

 با اين حال، هر تغيير انقالبي دوره دراز مدتي از هنجاري كردن ارزشهاي شيوه . فرهنگي عظيمي همراه بوده اند

  . )٥-١ و ٤-١ و ٣-١ شکل (توليد، قانونگذاري وارتباطات تمدن جديد به دنبال داشته است 

ورد مي کنيم كه شايد بتوان آن در دوره اخير از كنش متقابل بشري در كل مرزها ما با مسئله عمده ديگري برخ

 اين مواجهه ها شامل برخورد و گفتگو، مخالفت و گفتگو، اقتباس و انطباق . را برخورد فرهنگها و تمدن ها ناميد

 دوره جهاني شدن ما که با حمل و نقل و ارتباط از راه دور سرعت گرفته است، بيانگر سطح شتابان . مي شود

  . ز تمدن مي باشدبرخورد بين پنج اليه مذکور ا

در ابتدايي ترين سطح، ذهن بشري تمايل به تفکر دوگانه دارد، يعني بر حسب روز و شب، : ٦فرضيه  

و نيز ) ارسطويي، هگلي و مارکسيستي( تفکر ديالکتيک روش غربي . مذکر و مؤنث، سفيد و سياه

 ذهن بشري در . ها ببينيمما را چنين راهنمايي مي کنند که اتحاد را در تفاوت) يين ويانگ(شرقي 

 . )١٩٩٤کاکو، (شماره ها، ابعاد و واقعيات باالتر دچار بهت و حيرت مي شود 



 ٢۶

 

 . ، ميل باطني ذهن بشري است"آنها"در مقابل " ما"تفكر  به نظر مي رسد دوگانگي بين تمدن و وحشي گري يا 

 در .  چنين دوگانگي هايي پناه مي بردايدئولوژي به عنوان يک گفتگوي مدرن و ابزار رقابت سياسي غالبآ به

جهان مدرن با رسانه هاي جمعي که نقش اساسي در ايدئولوژي انتقادي ايجاد مي کنند، چنين دوگانگي هايي به 

 رسانه هاي دولتي و بازرگاني، غالبآ در رقابت هاي سياسي دوگانه درگيرند . يک جريان مشترک تبديل شده است

کنند  ن دشمن فرضي هستند و روايت هاي خودشان را به گونه اي غم بار و هيجاني ميکه در حال بي اعتبار کرد

 در رسانه هاي تجاري، اين استراتژي نيز بينندگان را به حداکثر . که بيننده را افسون، هدايت و سرگرم کند

  . منفعت سوق مي دهد

 فرانسيس دام افتاده است، براي مثال ادبيات انديشمندان در مورد جهاني سازي در اين گرداب ايدئولوژي به

در يک لحظه هيجاني اعالم کرد که قرن بيست شاهد پيروزي سرمايه داري ليبراليسم بر ) ١٩٨٩ (فوکوياما

 بقيه تاريخ بشري، بر جزئيات خسته کننده اي براي تحقق نظام هاي دمکراتيك . کمونيسم و فاشيسم بوده است

در ) ١٩٩٣ ؛ ١٩٩٦( نااميدکننده اي نيز از سوي ساموئل هانتينگتون  نگرش. سرمايه داري صرف خواهد شد

 مي گويد که جنگهاي آينده، نزاعهايي در برخورد تمدنها هانتينگتون در كتاب .  ارايه شد١٩٩٠طول سالهاي

  کنفوسيوسي را بعنوان دشمن اصلي غرب- او اتحاد اسالمي.  خواهد بود- غالبآ بين غرب و بقيه-ميان تمدنها 

مساله مهم جهاني سازي را نزاع بين مصرف ) ١٩٩٥ (بنجامين باربر در يک شاهراه حساس تر، . توصيف کرد

 در مقابل ورلد مک در هر حال با کاربرد استعارهء . گرايي سرمايه داري و نظامي گرايي قبيله اي مي شناسد

ن به تعريف روندهاي اصلي، ستون  همچنين براي رسيد. ، او شايد يک مشکل جهاني را معرفي کرده استجهاد

، استفاده کرد تا ماشين لكسوس و درخت زيتوناز دوگانه ) ٢٠٠٠ (توماس فريدمننويس نيويورک تايمز، 

  . تصاحب کاالهاي گران قيمت و خانگي را نشان دهد



 ٢٧

فرهنگ رضايت  چنانکه رابرت کاکس عنوان کرده بود، دوگانگي معنوي از . اين تالشها همه وجه دوگانه اي دارند

 جهاني سازان درخشان و ديدگاه جهاني سازي اجتناب ناپذير همان . در تقابل با فرهنگ ناراضي نشأت مي گيرد

 آن عاليق و . مسائلي هستند که از ديدگاههاي متفاوت نشأت گرفته و بر اساس عاليق متضاد قرار دارند

 به عبارت ديگر، نظرات مسلط . يه تاريخي مي باشندديدگاهها از نظر ديالکتيکي جنبه هاي اثر متقابل همان قض

  . و مخالف، معرف زيربناهاي متفاوتي از همان واقعيت کلي مي باشند

 را، هانتينگتون سپتامبر عليه اياالت متحده ظاهرا پيشگويي سياه ١١هرچند در نگاه اول، حمالت تروريستي 

 . ن بود که ما در دنياي جهاني شده واقعي زندگي مي کنيمنشان مي داد اما از سوي ديگر اين حمالت كنايه از اي

 . اين موضوع نشان داد كه بزرگترين ابر قدرت تاريخ ديگر نمي تواند به كمك اقيانوس ارام و اطلس محافظت شود

 .  را سال گفتگوي ميان تمدنها اعالم کرد٢٠٠١ابهام بيشتر اين بود كه اجالس عمومي سازمان ملل سال 

 زبان خشونت با تجاوز اياالت متحده . کند  مي زند و پيام دارد اما زيربناهاي گفتگو را نيز ويران ميخشونت حرف

 اين تجاوزات طرح .  به تدريج امكان گفتگو را به خاموشي کشانيد٢٠٠٣ و عراق در ٢٠٠١به افغانستان در سال 

 NAC لزوم .  )NAC ( ديد شروع شد با طرح آمريکاي قرن ج١٩٩٧کند که در سال  دوجانبه اي را منعکس مي

رهبري آمريکا، هم براي آمريکا خوب است و هم براي جهان و اين رهبري : براي ترويج چند فرضيه اساسي بود

تعداد رهبران سياسي امروزي   ديگر اينکه . نياز به قدرت نظامي، انرژي، ديپلماسي و تعهد به اصول اخالقي دارد

 ، سنت هاي تاريخي آمريکا از ليبراليسم و نظامي NAC طرح .  خيلي كم استكه مناسب رهبري جهاني باشند

 يازدهم سپتامبر، دکترين بوش را در مورد حمالت پيش . گرايي را به يک جريان ايدئولوژيکي منفرد تبديل کرد

تي مانند گيرانه معين کرد که براي تبليغ دمکراسي در جهان، اياالت متحده بايد نه تنها براي حمله به دول

افغانستان آماده باشد،که آشکارا پناهگاه بخش بزرگي از تروريست ها بود، بلکه عراق نيز که بيشترين پيوستگي را 

 دوگانگي ما عليه آنها يا تمدن عليه وحشي گري، الزاما بدون . با تروريسم داشت بايد مورد حمله قرار مي گرفت

  . سؤال و چالش قدرت برتر را حاكم كرده است



 ٢٨

براي جلوگيري از باتالق تفکر دوگانه، واقعي تر اين است که به يک تمدن انساني و : ٧فرضيه 

  . فرهنگهاي فراوان فکر کنيم

 اما . ما شايد از بسياري از تمدنها در تاريخ بشري صحبت کنيم كه بعضي از بين رفته و برخي ديگر زنده اند

زرگ، با شاخه ها و ميوه هاي فراواني به تصوير کشيده شود تمدن بشري نيز بايستي بعنوان يک درخت قديمي ب

  .  وحدتي درعين تنوع وجود دارد. که از همان خاک، آب و هوا و نبوغ بشري تغذيه مي شود

کاشت محصوالت خوراکي، رام کردن حيوانات، رشد رسانه هاي ارتباطي و مبادله، و اسطوره قرباني براي اتحاد 

گرچه تمدنهاي بومي آمريکايي ) ١٩٩٩دياموند، ( بشري مشترک بنظر مي رسد سياسي، در همه تمدن هاي

از کشورهاي اروپايي و آسيايي دور مانده اند، ولي بر پيشرفتهاي ) شامل قبايل آمريکايي بومي، آزتک، اينكا و مايا(

از شاخه هاي خواه از تمدن بشري واحد صحبت کنيم خواه . تکنولوژي و اسطوره هاي بنيادين استوار بودند

 اختراع آتش، . فراوان آن، تاريخ نشان مي دهد هر تمدن جديد بطور وسيعي از تمدنهاي ديگر اقتباس شده است

 در مقايسه با . صورت گرفته است چرخ، قطب نما، چاپ، اتومبيل و کامپيوتر از سوي ملت هاي متفاوتي 

 . يز ملت ها و سنت هاي متعدد ترسيم كرده اندپيشرفتهاي بزرگ فني در تاريخ، افتخارات اخالقي جديد را ن

 مواد قانون را حمورابي اولين بار . هيچ ملت يا ترکيبي از ملت ها نمي تواند ادعاي انحصار تمدن را داشته باشد

يهوديها را آزاد کرد و يک )  قرن قبل از ميالد٥ (كوروش . ) قبل از ميالد١٧٩٢ – ١٧٥٠(براي ما ارايه كرد 

 عيسي حضرتو )  قبل از ميالد٤٨٣ تا ٥٦٣ (بودا .  فرهنگي را در امپراطوري اش ايجاد کردسياست تحمل

و )  قبل از ميالد٦٠٤ (الئوتسه . از جهاني که با محبت و همدردي اداره مي شد، دفاع کردند) قرن اول ميالدي(

  . دن چيني بنا نهادندپايه هاي روحي، اخالقي و قانوني براي تم)  قبل از ميالد٢٧٩ تا ٥٥١ (کنفوسيوس

 قبل از ميالد ٢٣٨ تا ٢٦٥که در (بود كه امپراطور آشوکا ) اصول زندگي درست(با توجه به دراماي بودايي 

 ماهاتما گاندي براي .  در هندوستان از همه شکل خشونت کناره گيري کردماورياندر سلسله ) حکومت مي کرد

 مارتين لوتر کينگ نيز در مبارزه براي حقوق شهروندي استقالل هند با پرهيز از خشونت تالش مي کرد،
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 الينور روزولتکه ) ١٩٤٥( اعالميه جهاني حقوق بشر . استراتژيهاي مقاومت عاري از خشونت را دنبال کرد

ترکيب کرد تا يک استاندارد عالي تر و جديدي از هدايت  مطرح كرد، تمدن اروپايي را با تمدنهايي از شرق 

را به كار بريم، همه ) ١٩٨٣ (اندرسون بنديک اگر بخواهيم عبارت پر بار . لتها ايجاد کنداخالقي براي دو

 از آنجا که همه تمدنها در تاريخ از تمدنهاي ديگر تأثير پذيرفته اند، درست نيست که از . تمدنها خيالي هستند

 .آنها بعنوان خيالهاي بي ارتباط با هم صحبت کنيم

 قاره   جنوب- غرب بيشتر از محور شمال-ه است که محور اروپايي آسيايي شرق گفت) ١٩٩٩ (جارد دايموند

 اما ميل باطني به . امريكا و بيشتر قسمتهاي اقيانوس آرام مبادالت کاري و فرهنگي را ممکن ساخته است

 جنوب بوده - غرب و نيز محور شمال -مسافرت، فتوحات و مبادالت، نيروي هميشگي تاريخ در محور شرق 

 در . )٣٦: ١٩٩٣دايموند، ( براي نمونه آمريکاييهاي بومي، ظاهرا اکثرا از آسيا و از طريق آالسکا آمده اند . است

تاريخ اروپايي آسيايي، اسطوره ها، علوم و تکنولوژيهاي تمدنهاي سومري، مصري، فارسي، يونان و روم باستان از 

 تمدن هاي کره اي و ژاپني نيز به طور عمده از . نتقل شددر قرون ميانه به اروپاي مدرن م طريق تمدن اسالمي 

 مثال در جزائر اقيانوس آرام، آزمايش هاي اخير دريانوردي بودن استفاده از وسايل . تمدن چيني اقتباس شدند

نشان داده اند که قبل از تماس با غرب، سفرهاي زيادي در اقيانوس آرام صورت ) قطب نما، رادار، راديو(علمي 

 در واقع مي توان گفت بخاطر چنين تماسهايي، قوم مائوريس در نيوزيلند و هاوايي هاي بومي جد . ته استگرف

  . مشترکي دارند

تمدن ظرفيت رو به افزايش تکنولوژي، جهان شناسي و ارتباطي جوامع بشري براي انطباق : ٨فرضيه  

  . مت آميز است و حل مشكالت بشري با روشهاي مسال با محيط هاي طبيعي متفاوت

 . براي رسيدن به فهم تمدن، بايد آنچه را براي همه تجربه هاي تاريخي مشترک است، مورد تأکيد قرار دهيم

نقطه عزيمت ما بايد تصديق اين نكته باشد كه تمدنها بر پايه ترتيبات نهادي خاص شده شامل سازمان خانواده، 
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به عالوه همه تمدنها بر اساس جهان شناسي حقايق پايدار و  . قبيله، دولت و كار و كسب بنا نهاده شده اند

 جهان شناسي انجيلي بازتاب جوامع چادرنشين و روستايي است، در حاليکه . چالشهاي تاريخي قرار دارند

 تنوع بوم شناختي و تغيير . ناسيوناليسم و جهاني سازي به تمدنهاي صنعتي و ديجيتالي مربوط مي شوند

 براي مثال در دنياي مديترانه اي، تمدن بطور . ين پايه را براي چنين فمهمي فراهم مي کنندتکنولوژي محکم تر

، کلمه تمدن )مدني و تمدن(سنتي با شهرنشيني شناخته شده است، در زبانهاي اروپايي و نيز عربي و فارسي 

 برخالف آن، در . تندزندگي شهري را نشان مي دهد، مدني ها، مدنيت، مدني و شهروند مدني از مشتقاتش هس

كلمه تمدن به معني نوعي يادگيري ) ون مينگ در چين؛ بان مي در ژاپن(زبانهاي آسيايي شرقي اصطالح تمدن 

 حاكميت الهي .  در نتيجه توسعه نابرابر در جهان، اخيرا شاهد برخورد جهان شناسيها هستيم. و روشنگري است

، با آموزه جداسازي کليسا و دولت و براساس گفته مبهم مسيح  دو جهان شناسي. در برابر حاکميت مردمي است

 با اين حال، در حكومتهاي ديني، . تا حدي به سازش رسيده اند" كارقيصر را به قيصر و كار خدا را به خدا بسپار""

 را است که دو قدرت داراي قانون اساسي   براي نمونه، جمهوري اسالمي ايران . موضوع حل نشده باقي مي ماند

است و حکومت مردمي که بازتاب آن ) مجتهد(محترم مي شمارد، يعني حکومت الهي که معرف آن ولي فقيه

  . جلوه هاي دمکراسي است انتخابات دوره اي و 

اسطوره هاي باستاني مشخصي در انواع شکل ها و در فرهنگهاي  گفته است، ) ١٩٩٧(چنانکه جوزف کامپل 

جريان " پيشرفته"هم در فرهنگهاي " ابتدايي"مثال قرباني کردن، هم در فرهنگهاي  بطور . مختلف تکرار مي شوند

 بسياري از جوامع، براي آرام کردن خشم خداياني که ظاهرا بالياي طبيعي را باعث مي شوند، انواع . يافته است

ايان مرد، دختران  بعضي از جوامع، براي راضي نگه داشتن خد. شکل هاي قرباني کردن و تشريفات مذهبي دارند

 مي خواست پسر خود، اسحاق را قرباني يهوه ابراهيم براي ابراز اعتقاد خود به . باکره خودشان را قرباني کرده اند

 براي گرامي داشتن آن روز، هنوز .  براي او آورد تا قرباني كندبره اما جبرئيل براي نجات انسان از گناه يک . کند
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 در مسيحيت، حضرت عيسي . در مکه گوسفند قرباني مي کنند) حج(روز زيارتشان ميليونها مسلمان، در آخرين 

 " گوسفند خدا"براي بازداشتن انسان از گناه خودش را بعنوان 

 در دولت هاي ملي گراي مدرن، مردان و زنان جوان به جنگهايي فراخوانده مي شوند که زندگي . قرباني کرد

 جهان شناسيها .  جهان شناسيها نه درستند و نه غلط.  دولت قرباني کنندخود را در قربانگاه خداي ديگر يعني

صرفا متناسب يا بي تناسب با شرايط در حال تغيير تاريخي هستند، و در اداره نظامهاي اجتماعي کاربردي يا غير 

اي طبيعي بي  براي مثال، عرف و عادت قرباني کردن انسان، کشفيات جديد در مورد عوامل بالي. کاربردي هستند

) ١٩٨٨( جيمز لوالک ارايه كرده است  که  يا گيتناسب و غير کاربردي توصيف شده اند، در حالي كه فرضيه 

 موجود زنده واحد در نظر  اگر سياره زمين بعنوان يک. ارتباطي را با مسائل اکولوژيکي حاضر نشان مي دهد

 سياره زمين دم وبازدم دارد، براي سالم ماندن تالش . گرفته شود، شايد با آن با احترام بيشتري برخورد کنيم

ميکند و با سم هاي آلوده مريض مي شود، زندگي مي آفريند و نيز مي تواند بکشد، به تأثير بيشتري بر روي 

 بدون شك اين فرضيه . و شايد يک زندگي فاني داشته باشد) وامانند گرم شدن ه(محيطش جواب مي دهد 

تحمل پذيري بيشتر، مي تواند يک باور اسطوره هاي يا   اما براي رسيدن به . فريبنده را نمي توان ثابت يا رد کرد

  . يک فرضيه علمي را تشکيل دهد که بر اساس آن سياست هاي محيطي خود را پايه گذاري کنيم

عه نابرابر جوامع بشري، بطور وسيعي براساس تفاوت هاي موجود در مواهب طبيعي، توس: ٩فرضيه 

  . پيشرفتهاي فني و پايه هاي هستي شناختي تعيين مي شود 

نشان داده اند که چگونه زيست محيط هاي متفاوت، به ) ٢٠٠١( آرمستو –و فليپ فرناندز ) ١٩٩٩(جارد دياموند 

پيشرفتهاي مربوط به آنها در زمينه هاي نظامي، اقتصادي و اجتماعي انجاميده انواع متفاوتي از اسکان بشري و 

 آنها همچنين نشان داده اند که چگونه پيشرفتهاي تکنولوژيکي ملت هاي خاصي به سلطه ديگر ملت ها . است

ص  اگر ما بطور دقيق به تمدن بشري به عنوان يک کل بنگريم، سه عامل اساسي ديگر مشخ. منجر شده است
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به پيش رانده شده اندکه جهان را   شيوه هاي توليد، مشروعيت و ارتباط كه با نوآوريهاي تکنولوژيكي . مي شوند

زمانها، فضاها و   در هر حال، زيست محيط ها و فلسفه هاي متفاوت . به سمت همانند سازي سوق مي دهند

نحو تنوع موجود در تمدن بشري را توضيح  آنها شايد بتوانند به بهترين . شرايط خاص منحصر به فرد هستند

 تکنولوژي هايي مانند اختراع آتش، چرخ، قطب نما، باروت، رام سازي حيوانات، موتور بخار، خط توليد و . دهند

 ميل بر . اين نوآوريها رابه دست آورده اند امتياز بخشيده اند نيروي هسته اي هميشه به آنهايي که در ابتدا 

دارندگان تکنولوژي ها، هستي شناسيها و  . در تاريخ يک پديده برگشت كننده بنظر مي رسدتسلط و بهره كشي 

وسايل ارتباطي موجود، گاه از چنين اميالي حمايت مي کنند، اما اينها براي طرف مخالف نيز قابل دسترس  

 اسطوره نژاد خالص  مثال.  تکنولوژيها و جهان شناسيهاي مسلط بايد با طرح هاي خاصي متناسب باشند. هستند

 در حال حاضر تمدن و دمکراسي به عنوان فلسفه هاي هستي، . و برتر، استعمارگرايي غربي و ژاپني خدمت کرد

  . جاه طلبي امپرياليستي آمريکا را تغذيه مي کند

؛ ٢٠٠٠دانمارک، (تکنولوژي ها و جهان شناسيها براي انتشار در كل جهان، بر حامالن ارتباطي استوار هستند 

رسانه ها از کبوتران نامه بر گرفته تا سيستم هاي پستي، رسانه هاي ) ٢٠٠١ آرمستو، –؛ فرناندز ١٩٩٨مک نيل، 

نيز همين کارکرد را داشته   شتر، اسب، اتومبيل، قطار و هواپيما، . جمعي و اينترنت، چنين کاركردي ذاشته اند

 چيني ها چند . ناسيهاي قديم و جديد را تكثير مي كنند شبکه هاي ارتباطي جهاني تکنولوژيها و جهان ش. اند

 در قرن سيزدهم، دو کشيش مسيحي نستوري به . قرن سعي کردند که روش توليد ابريشم را پنهان نگهدارند

عنوان يک اقدام ايثارگرانه از بيجينگ به قسطنطنيه، دربار امپراطوري بيزانس، سفر کردند و راز توليد ابريشم را 

 چنانکه يک .  در حال حاضر، سالحهاي اتمي در مالکيت انحصاري چند کشوراست. وپاييها فاش کردندبراي ار

دانشمند جوان سوئدي اعالم کرد، دانش توليد سالحهاي اتمي به آساني در هر كتابخانه علمي خوب قابل 

ي کارايي خود را نشان  اگر کتابخانه ها كارآيي نداشته باشند بازار سياه سالحهاي کشتار جمع. دسترس است

خواهند داد، چنانكه دخالت پاکستان را در فروش اسرار هسته اي به بعضي كشورها از جمله ليبي و کره شمالي 
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 در پي حمالت هوايي گسترده آمريکا به يوگوسالوي سابق، افغانستان و عراق، کشورهاي . مشاهده كرده ايم

 .  حمله خواهند بود انگيزه زيادي براي توسعه اين سالحها دارندکوچکتر، با اين اعتقاد كه سالحهاي اتمي مانع

قاعده ضد تکثري که به دولتهايي امتياز سالحهاي هسته اي بدهد ولي کشورهاي ديگر را از آن محروم کند 

  . خيالي واهي است

تمدن و شهروندي جهاني جديد، نقطه شروع واكنش به چالش ايجاد جهاني : ١٠فرضيه  

  . زيست محيطي متوازن، دمکراتيك و عادالنه است زتر باآمي مسالمت

، يک تغيير پارادايمي در جهان بيني هاي غالب تمدن صنعتي به وقوع ١٩٦٠از زمان انقالب فرهنگي سالهاي 

از جمله اعتقاد خام به   فرضيه هاي اساسي طرح روشنگري بيشتر از پيش زير سؤال رفته است، . پيوسته است

 بر  مشروعيت اخالقي سلطه) ٤ناگزيري پيشرفت تاريخي؛ ) ٣کمال نامحدود نوع بشر؛ ) ٢م بازار ؛ عدالت نظا) ١:

حقيقت ) ٦انتساب وظيفه متمدن كردن به ملت هاي به اصطالح پيشرفته و ؛ ) ٥طبيعت و بهره كشي از آن؛ 

ستي، فمينيزم و  جهان بيني ها و جنبش هاي ضد جنگ، آزادسازي ملي، محيط زي. جهان شمول علم تجربي

پست مدرنيزم در كنار پديده شناسي و الهيات آزادي بخش، هر يك به روشهاي خاص خود ، به تضعيف سلطه 

 از بطن جوامع صنعتي ظهور پيدا تمدن ديجيتالي در اين ميان، . جهان بيني هاي روشنگري كمك كرده اند

دانش ) ١٩٧٧پورات، (اطالعات ) ١٩٧٣بل، (تي  اين تمدن بعنوان جامعه فراصنع. )١٩٩٠تهرانيان، (کرده است 

 مانند . ناميده شده است ) ١٩٩٦ – ٢٠٠٠کاستلز، (و شبکه اي ) ١٩٩٠هاروي، (پست مدرن ) ١٩٨٠ماچ لوپ، (

داستان مشاجره مردان کور در مورد شکل فيل، هر کدام ازاين عناوين جنبه متفاوتي ازنظام اجتماعي پيچيده و 

 در هر حال، کامال روشن است که شيوه هاي جديد توليد به تکنولوژيهاي ديجيتالي  .متحول را قبضه مي كند

 اول و از همه مهم تر، تکنولوژيهاي . وابسته است و از چند جهت با شکل هاي صنعتي گذشته فرق مهم دارد

ثال، در طراحي  براي م. ديجيتالي اتوماسيون و كاربرد دستگاههاي رباتيک را به طور فزاينده ممکن ساخته است

 دوم اينکه، انتقال . بيشتر صنايع خودكار شده اند ) CAD– CAM(با كمك کامپيوتر و توليد با كمك کامپيوتر 
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الکترونيکي اخبار، سرمايه، اطالعات و تصاوير به شركتهاي تجارتي جديد منجر شده است که چند مليتي، فراملي 

 بررسي مي شود، مجله فورچون به صورت ساالنه ازطريق  ثروت يک هزار شرکت جهاني، که. و جهاني هستند

براي آنها، گسترش امکاناتشان را در جهان به منظور به حداقل رساندن خطرات و به حداکثر رساندن منفعت 

 جاذبه نيروي کار، اجاره، ماليات و هزينه هاي مقرراتي ارزانتر، شركتهاي جهاني را از مراکز . ممکن ساخته است

م در آمريکاي شمالي و اروپاي غربي به کشورهاي صنعتي در آسياي شرقي و آمريکاي التين كشانده صنعتي قدي

توليد اجزا متفاوت از يک محصول واحد را در ) ١٩٩٠هاروي، ( سوم اينکه اين نوع تراکم انعطاف پذير . است

اي تامين نيازهاي در حال محصول بر" به موقع "ميان مناطق مختلف توزيع کرده است، ضمن اينکه سرهم كردن 

 سرانجام با اتوماسيون، ربوتيك سازي و كاهش نياز به نيروي کار فيزيکي، . تغيير بازار را ممكن كرده است

اياالت متحده،   در مورد . اقتصادهاي ملي دنياي ديجيتال، از کشاورزي و توليد به خدمات تغيير جهت داده اند

روند درازمدت همه کشورها، انتقال از شکل توليد  . )١٩٧٧پرات، (د  شروع ش١٩٥٠اين تغيير در حدود سال 

 اين، در مورد کشورهاي . بوده است) خدمات(و بخش سوم ) توليد (بخش دوم  به ) کشاورزي و معدن(ابتدايي 

ي يعني کشور هايي که در آنها ساختارهاي اشتغال از کشاورز داراي درآمد متوسط و باال، آشکارا صدق مي كند، 

 در کشورهاي صنعتي، .  الگو واضح است  اين. )٢٠٠٣ :٤٨بانک جهاني، (و صنعتي به خدمات تغيير كرده است 

 درصد توليد ناخالص ملي ٨٠ تا ٧٠ درصد و خدمات حدود ٣٠ تا ٢٠کشاورزي يک تا سه درصد، توليد در حدود 

 اطالعات .  و جهاني قابل مشاهده است واضح ترين تغييرات در سيستم هاي ارتباطاتي ملي. را در بر مي گيرد

کوچک ) ٢پوشش ارتباطات راه دور و کامپيوترها؛ ) ١: سازي به چند تغيير ديگر را كمك کرده است که شامل

کاربرد ذخيره ، پردازش و بازيافت اطالعات ) ٤توسعه سريع ارتباط بي سيم؛ ) ٣سازي وسايل ارتباط شخصي؛ 

 و اخيرا الجزيره، BBC, CNN, Sky TVاينترنت و شبکه هاي خبري مانند  . تقريبآ در همه صنايع و خدمات

 معقول اين است كه اين تحوالت درك و شناخت را بيشتر كند ولي . اطالعات و اخبار بيشتري را فراهم کرده اند

اطي  تکثر کانال هاي ارتب. اين فزون شدن جريان ارتباطات با تشديد نگراني و تفكر قالبي همراه شده است

) ١٩٧١( در مقاله اي درخشان، ويليام اروين تامسون . جهاني، نقش هاي اجتماعي چند گانه را ايجاد کرده است
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 . رئيس، کاهن، شکارچي و دلقک: نقشها در جامعه بشري را به چهار نقش اجتماعي اساسي کاهش داده است

محيط (زي و صنعتي تا تمدن سياره اي سپس وي تحول چهار نقش مذكور را در تمدنها از چادر نشيني و كشاور

 به همين سياق ما مي توانيم استدالل كنيم در حال حاضر در تمدن ديجيتالي، نقش . ريشه يابي کرده است) گرا

تحول ) دلقک(و دلقک گرا) شکارچي(، فن شناس )کاهن(، جمع گرا)رئيس(هاي ارتباطي به نقشهاي ايدئولوگ 

و دانشگاهيان ثروتمندي  TNC, IGO, NGO  ( اقليت كوچگر جهان وطن اول اينکه، در ميان . يافته است

اين تکثر، ايدئولوگهاي با وجدان جهاني و احتماال شهروندي ) كه دايم از كشوري به كشور ديگر سفر مي كنند

 و  دوم اينکه، در ميان اکثريت جمعيت جهان، با دستيابي کم به امکانات رسانه اي. جهاني را در هم مي آميزد

 و پيوستگي به هويت هاي فرهنگي معين و  کننده جهان ديجيتال،عصر جديد ديجيتالي نوعي واپسگرايي مصرف

ريگان يا بوش، در كار تركيب بندي مذهبي يا ملي گرايي :  جادوگر هايي مانند. ناسيوناليسم را به وجود مي آورد

 فن شناسهايي مانند بيل گيتس، در شبکه هاي در  سوم اينکه،. سكوالر از اين نوع احساسات ناسيوناليسم هستند

 در اين ميان، رسانه سرگرم کننده جديد دلقک گراهاي . حال توسعه جهاني در حال پيشروي تكنولوژيك هستند

 دلقک هاي عصر ديجيتالي جديد،مي توانند داعيه هاي ايدئولوگها، جامعه گراها و . را توليد مي کنند  خاص خود

 .  اما آنها مجبورند اين كار را در اشکال رسانه اي متكثر جديد انجام دهند.  باد تمسخر بگيرندفن شناسان را به

، که يک برنامه پرطرفدار تلويزيوني است، احتماال بهترين مثال از )شنبه شب(ساتردي نايت برنامه زنده 

حال، اكنون بيش از هر زمان  با اين . هاي طنز و تقليد حركات و صداي سياستمداران و متخصصان است برنامه

 در شرايط ظهور پديدهوفور رسانه اي، .  کليد فهم پيچيدگي هاي عصر ديجيتال استديگر در تاريخ بشر، آموزش

 بهبود امکانات حمل و نقل، . شنوندگان مجبورند براي آگاه بودن به طور فعال از منابع متنوع استفاده كنند

 پديده مهاجرت هنوز مانند گروههاي سرگردان و دور از وطن . ساخته استجابجايي بين المللي بيشتر را ممکن 

در ميان جمعيت كوچگر دنيا،   IGC و   NGO  TNC , و هويتهاي جهان وطن، از جمله مهاجران و كاركنان

مقام کشيشي دوره كشاورزي و بازرگاني و ايدئولوگهاي دوره صنعتي، طبقه   بر خالف . در حال افزايش است

 فن شناسان،جامعه گرايان و دلقک گرايان به سياره پاي مي گذارند تا انقالب ديجيتالي پيش  ي مركب ازجديد
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استيو جاب، بيل گيتس، بونو، ستينگ و جمعيت فراوان مهندسان سخت افزار و نرم افزار در :  افرادي مانند. ببرند

ران ( توده گراهايي مانند رهبر زاپاتيستا  .)١-١جدول(سراسر جهان که نخبگان ارتباطاتي جديدي را مي سازند 

، همگي به منابع غني اسطوره اي ملت هاي خاصي )٢٠٠١ران فدت وارکويال، (و اسامه بن الدن ) ١٩٩٨فدت، 

 زماني که قدرت تکنولوژيهاي ارتباطي جديد با اسطوره . رسوخ کرده اند تا پيام هاي سياسي خود را شکل دهند

شيه اي ترکيب شوند، مي توانند جنبش هاي با اهميتي مانند طالبان در افغانستان هاي قديمي جمعيت هاي حا

  . )٢٠٠٠گيلز، (و القاعده در جهان اسالم و جنبش زاپاتيستا در مکزيک را بوجود بياورند 

 نقش و دسترسي . گسترش جهاني تلويزيون به عنوان منبع اخبار و سرگرمي،نتايج سياسي بارزي داشته است
سياسي سنتي را کاهش داده است و براي رهبراني که توانايي استفاده از رسانه براي جهت دهي و هدايت احزاب 

 رونالد ريگان و آرنولد شواتزنگر در اياالت متحده، شينتارو ايشيهارا . انتخابات را دارند، يک امتياز به شمار مي آيد
ه هاي بارزي از بازيگراني هستند که انتقال موفقيت در ژاپن، يوسف استرادا و فرناندو پوجر در فيليپين، نمون

 شايد بتوانيم چنين افرادي را جامعه گرا بناميم زيرا آنها با شم . آميزي از دنياي سرگرمي، به سياست داشته اند
خود مي فهمند که سياست رسانه اي شده جديد کاربردي سه گانه دارد يعني توجه به منافع مادي، سرگرم 

، معني جديدي نياكان و سيرک، نان سياستي مانند . ت اسطوره ها و هستي شناسي هاي موجودسازي و تقوي
ظهور جامعه گرايان در جوامع رسانه اي شده، به نظر مي رسد که عواقب دراز  .در عصر ديجيتال يافته است

استبداد "ورد  هشدار الکس دو توکويل در م.  به نظر مي رسد مشوق افراط گرايي است. مدتي داشته باشد
که به ) ٢٠٠٠پاتنام، ( با افول انجمنهاي داوطلبانه . به نظر مي رسد که دور جديدي به خود گرفته باشد" اکثريت

عنوان نيروي متعادل كننده عمل مي کنند، به نظر ميرسد بتوان مخاطبان توده اي را در جهت باور به تبليغات 
 در جوامع رسانه اي شده، فرضيات پايه اي دمکراسي ليبرال ظاهرا . اد تحت تاثير قرارد الهام گرفته از ايدئولوژي

 دستكاري فكر و احساس راي دهنده، با استفاده از تبليغات سياسي که . با حاكميت مردم بي تناسب شده است
حث مورد حمايت مالي گروه هاي ذينفع قرار دارند، مجال زيادي براي ديدگاه آزادي خواهانه کالسيك راجع به ب

 نقش سنتي انجمن هاي داوطلبانه و فضاي . )١٩٩١هابرماس، (آگاهانه حول سياستهاي عمومي باقي نمي گذارد 
خيلي طبقه  عمومي گفتمان را به طور رو به افزايشي از رسانه ي جمعي به شدت در دسترس به کانال هاي 

 فضاي عمومي . نيکي و جهاني هستند انجمن هاي داوطلبانه جديد، الکترو. بندي شده اينترنت سوق داده اند
 اما، موسسات سياسي دمکراتيک، اگر اصوال وجود داشته باشند، . جديد گفتگو نيز الكترونيك و جهاني شده است

تمدن ديجيتالي چالشهاي بي سابقه اي را ايجاد کرده است، اما فرصت هايي نيز بوجود آورده .هنوز ملي هستند
 . نال هاي ارتباطي، جهان را به صورت قبايلي با هويت هاي متخاصم درآورده است در کوتاه مدت، کثرت کا. است

 در بلند مدت، اميد است شهروندي جهاني و مسئوليت . در ميان مدتشايد گفتگو و تفاهم بيشتري را تشويق کند



 ٣٧

مدت همه ما مرده  اما چنانکه جان مينارد کينز مشاهده کرد، در دراز. پذيري را در سطح ملي و محلي ايجاد کند
 درحال حاضر جهان درگير كشمكشهاي زجرآور ميان دو طرح سلطه جويانه جهان گرايي و بومي گرايي . ايم

 تمدن ديجيتالي، در حال پي ريزي پايه هاي تکنولوژي براي تمدني واقعا جهاني است که در آن شهروندي . است
 بي ترديد تمدن . اني جهاني را فراهم مي کندجهاني اليه هاي زيرين شکل دمکراتيک تر و موثرتر حکمر

 تمدن . ديجيتال فرهنگها و اسطوره هاي متفاوت را به ارتباط، مواجهه و گفتگوي مستقيم سوق مي دهد
 در ميان . ديجيتالي، نقاطي از پيچيدگي را به وجود آورده است که مي تواند آشفتگي و بي نظمي را بيشتر كند

هاي جهاني نقش اساسي در شكست دولتهاي حاشيه صحراي آفريقا، کشورهاي جنگ عوامل پيچيده ديگر، نيرو
   از ديدگاه خوشبينانه اين نتيجه شايد. زده اي مانند يوگوسالوي سابق، کنگو، افغانستان و عراق بازي کرده اند

ينانه، رنجهاي مردم  اما از ديدگاه بدب. هزينه دردناکي تلقي شود که بايد براي رسيدن به جهاني امن تحمل كنيم
  . مناطق پيراموني دنيا صرفآ تضميني براي تامين امنيت و آسايش ملت هاي مركزي است

، ) ١٦٤٨(صلح وستفاليا  . اين نكته ما را به موضوع حکمراني جهاني و اشكال احتمالي اش هدايت مي کند
حکمراني جهان مدرن ) ١٩٤٥في معر(و سازمان ملل ) ١٩٤١-١٩٤٨(جامعه ملل ) ١٨١٢-١٩١٢(اتحاديه اروپا 

 و شناسائي وست فاليا ساله ميان پروتستان ها و کاتوليک ها منجر به صلح ٣٠ جنگي . را پايه ريزي کرده اند
 جنگ هاي ناپلئون براي دستيابي . آزادي مذهب و مرزهاي موجود ميان دولت هاي نوظهور اروپائي سکوالر شد

 اما .  جنگ جهاني اول به ايجاد جامعه ملل انجاميد. ت موجود در اروپا بودبه اتحاد اروپا، تمرکزش بر حفظ وضعي
 اين پيمان نتوانست . نپيوستن ايالت متحده به اين پيمان به طور چشمگيري اعتبار و حيثيت آن را کاهش داد

ا براي امنيت  جنگ جهاني دوم اصول جامعه ملل ر. در موارد تجاوزات آلمان، ايتاليا و ژاپن به درستي عمل کند
 و تقسيم جهان به ١٩٤٧ با اين حال آغاز جنگ سرد در . جمعي احياء کرد که درمنشور سازمان ملل نگاشته شد

 جنگ هاي کره، ويتنام، آفريقا و .  کرد سه اردوگاه سرمايه داري،کمونيستي و غيروابسته، سازمان ملل را گرفتار
 و ١٩٩١، تجزيه اتحاد شوروي در ١٩٨٩ايان جنگ سرد در سال  پ. خاورميانه بازتاب نظم جهاني ناپايدار بود

، اياالت متحده را به عنوان تنها قدرت برتر کره زمين باقي ١٩٩٠ورود موثر چين به بازارهاي جهاني در سالهاي 
   :، اياالت متحده در ميان سه انتخاب دشوار نوسان داشته است١٩٩٠ از سال . گذاشت

ني انصراف از اقدامات پليسي و ملت سازي ولي تعقيب منافع دقيقآ تعريف شده اقتصادي انزواگرايي جديد، يع ) ١
 از آن دفاع كرد ٢٠٠٠  و سياسي، چنانكه کانديداي رياست جمهوري، جورج دبليو بوش جمهوري خواه در سال

 اپك، و آسه آن چندجانبه گرايي ، يعني تقويت نهادهاي چندجانبه حاكميت جهاني مانند سازمان ملل، ناتو،) ٢
يکجانبه گرايي، يعني تحميل يكجانبه خواسته هايش به ويژه در مناطق )٣به منظور رسيدن به اهداف چندجانبه 

 سپتامبر تصدي دوره بعدي ١١ اعمال تروريستي .  فلسطين و دو کره-پرمناقشه مانند افغانستان، عراق، اسرائيل
 به سه دليل، اول اينکه در . علوم شد نتيجه عکس داشته است سياستي که م. را براي کابينه بوش تسهيل كرد 

جهان فاقد مشروعيت است و دوم منابع يک دولت واحد حتي اگر ابرقدرت هم باشد براي چالشهاي نهادينه 
 سوم اينکه، . دولت و ملت در جوامعي که در آستانه انتقال تاريخي به جهان مدرن هستند ناکافي است كردن 

 است، يعني زماني كه انگليس مي توانست با جمعيتي تقريبا مطيع يک ١٩ کامال متفاوت از قرن ٢١شرايط قرن 
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 تمدن ديجيتالي جديد ميليونها نفر را در سراسر جهان نسبت به حقوق اساسي . امپراطوري وسيعي را اداره کند
يک جانبه گرائي در چنين  سياست هاي . انساني شان و از جمله حق حاكميت بر خود آشنا و بيدار کرده است

 موسسات كنوني حاکمت جهاني با تغييرات سريع اقتصادي و . زمينه اي يک برگشت تاريخي به حساب مي آيد
 منشور سازمان ملل متحد در سال . )٢٠٠٢آکسو و کاميلري،  (.  عميقا ناهماهنگ هستند تکنولوژي جاري

 عوامل .  حق وتو مشروعيت خود را از دست داده است در اين فاصله تركيب شوراي امنيت و.  تصويب شد١٩٤٥
 تجزيه اتحاد شوروي، نزول بريتانياي کبير، فرانسه و روسيه، . مهم تركيب قدرت در جهان را تغيير داده اند

صعود اقتصادي آلمان و ژاپن، پيدايش اتحاديه اروپا و به ميدان آمدن کشورهاي پرجمعيت مانند هند،برزيل و  
ملل متحداصالح منشور اين   سال از تاسيس سازمان ٦٠ پس ازگذشت . جمله اين تغييرات استاندونزي از 

، گروه عالي رتبه اي که زير نظر دبير کل سازمان ٢٠٠٤ در سال . سازمان مورد در كانون توجه قرار گرفته است
 اين گزارش . هاد کردملل متحدکوفي عنان تشکيل شد، گزارشي تهيه کرد که درآن تغييرات عمده اي را پيشن

 اين گزارش، به ويژه موارد زير را توصيه . مي گويد که اصالح ملل متحد بايد واقعيت هاي جديد را در نظر گيرد
 : مي کند
  برقراري پيوند محکم تر بين مسائل توسعه و امنيت  •
  ي هاي واگيردارتاکيد بيشتر بر امنيت بيولوژيکي، شامل دفاع در برابر ايدز،تروريسم حياطي و بيمار •
  استفاده از تحريم ها و مذاكره براي پاسخ به تهديد ها عليه امنيت •
  استفاده از زور به عنوان آخرين گزينه •
  مبارزه عليه تروريسم بر اساس حاكميت قانون و حقوق بشر جهان شمول  •
ت سالحهايهسته  از كسب و انباش براي جلوگيري دولتها مبارزه ضد تکثير هسته اي بر اساس مشوقها   •

  اي
 شامل افزايش اعضاي دايم شوراي امنيت و اصالح ٢١اصالح سازمان ملل براي مقابله با چالشهاي قرن  •

  شيوه تعيين دبير کل
صلح پس از درگيري، با ايجاد يک کميسيون صلح بان بين حکومتي جديد براي  برقراري و تحكيم  •

  بازسازي و توسعه
   براي افزايش اعتبار و اثربخشي آنتغييرات در کميسيون حقوق بشر •
   بهترين افراد از همه نقاط دنيا قدرتمند کردن دبير کل سازمان ملل براي جلب و نگهداري •

همزمان با انتشار اين گزارش، دبير کل کوفي عنان توسط سياستمداران و روزنامه نگاران جناح راست در اياالت 

جريان حمله آمريکا به عراق، اياالت متحده، سازمان ملل را دور زد و  در . متحده مورد حمله انتقادي قرار گرفت

 تمدن . اظهارات دبير کل در مورد غير قانوني بودن اين عمليات نشان از ناهماهنگي آمريکا و سازمان ملل داشت
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يست ديجيتالي در حال ايجاد يک وجدان جهاني جديد بر اساس افزايش آگاهي از به هم وابستگي اقتصادي و ز

 پيشرفتهاي تکنولوژيك دو . محيطي جهاني در مورد برخورد هاي فرهنگي و نياز به گفتگو و دمکراسي است

 از يک طرف، تکنولوژيهاي جديد امکانات جديد را در توليد انبوه، ارتباط . چهره اي بودن خود را نشان داده اند

 شکاف هاي اقتصادي و   از طرف ديگر،. استجهاني، فضايي، پزشکي، آموزشي، کشاورزي و خدمات فراهم کرده 

 تکنولوژيهاي اعمال خشونت، سطح . فرهنگي را بين غني و فقير در درون و ميان ملت ها وسيع تر کرده است

 نهاد هاي جهاني حاكميت، از تحوالت تکنولوژيکي و اقتصادي خيلي . کشتن مخفيانه را بسيار زياد كرده است

 . عقب مانده اند

 رينتيجه گي

 اميد است كه تصوير بزرگ واقع . اين مقاله به جاي تمرکز بر درخت، تصويري کلي از جنگل را ارائه داده است

اين تحليل در جايي به واقعيت هاي تجربي جهان پيچيده و متضاد نزديک   اگر . گرايانه اي را فراهم کرده باشد

 :باشد، نتايج زير شايد ارزش بررسي را داشته باشد

سفري انساني را به جهاني صلح آميزتر و عادالنه تر مراد کنيم، اين واژه در بحثي هنجاري راجع " تمدن"  ازاگر) ١

 با اين حال در طول تاريخ، تمدن به عنوان يک ابزار . به سياست عمومي همچنان از تناسب برخوردار است

 . شكاف ايجاد كند" آنها"و " ما"ن ايدئولوژيک براي مشروعيت بخشي به هژموني حاكم بکار رفته است تا بي

در جهاني پرتنوع، حکومت قانون و راه حل صلح آميز  بنابراين، چاره اين است که تمدن را به صورت وحدت 

 در پيش برد تمدن بشري از طريق مبادالت   نقشي اساسي جهاني سازي از نظر تاريخي) ٢ . منازعات اعاده كنيم

 جهاني سازي در طي امپراطوري هاي کوچ نشيني، كشاورزي، بازرگاني، . ستفرهنگي و تکنولوژي ايفا کرده ا

 در دور فعلي جهاني سازي، يک امپراطوري پان کاپيتاليستي از آموزه نئو . صنعتي و ديجيتالي اتفاق افتاده است

ي كند ليبرالي رقابت بازار و برتري بازار براي مشروعيت بخشي به کنترل جهاني منابع طبيعي استفاده م

 با اينکه بازارها براي تخصيص موثر منابع الزمند ولي براي تضمين رفاه جوامع بشري كافي . )١٩٩٩تهرانيان (
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  . نيستند

در هر عصر، زيست محيط ها، فناوري ها، جهان شناسي ها و حامالن ارتباطي رايج، تمدن بشري را تغذيه ) ٣

وتور قطعي تغيير اجتماعي در نظر بگيريم، تمدن بشري از جوامع  اگر ما تغيير فناوري را به عنوان م. کرده اند 

 هر چند پيشرفت هاي فني و علمي سرعت . کوچ نشيني به بازرگاني، صنعتي و ديجيتالي تحول پيدا کرده است

گرفته اند عقب ماندگي فرهنگي در روايت هاي اسطوره شناختي، غالبا جوامع بشري را با قوانين و نهادهاي كهنه 

 به اين ترتيب جهاني سازي فناورانه و اقتصادي، از جهاني سازي سياسي يا فرهنگي بسيار .  دام انداخته استبه

  . سريع تر پيشرفت کرده است

 در حال حاضر جهان در . پيشرفت هاي فناوري در مناطق مختلف دنيا به شكل نابرابر اتفاق افتاده است) ٤

 تفکيک جهان به پيشا مدرن، مدرن و پسا . قب ماندگي فرهنگي استمخاطرهدو گانه پيشتازي تکنولوژيك و ع

 براي نمونه، . مدرن، تضاد ها و برخورد هاي فرهنگي شديدي را در درون و ميان ملت ها به وجود مي آورد

 شکاف فرهنگي عميقي را بين ايالت هاي  را در نظر گيريد که  ٢٠٠٤انتخابات رياست جمهوري آمريکا در سال 

 ايالت هاي عمدتا شهري و جهان وطن شمال شرقي و غربي . نشان داد) جمهوري خواه( و قرمز ) دمکرات(آبي 

 در حالي که در نقاط دورافتاده تر، شهرهاي کوچک مسيحيان كليساي انجيلي در ايالت . به جان کري راَي دادند

 تکنولوژي در تحقيق سلولي، و  جان کري پيشرفت.  به جرج دبليو بوش راَي دادند هاي جنوبي وغرب ميانه

در جهت آمريکاي يکجانبه گرا،   پذيرفت، در حالي که بوش عمدتا  همكاري هاي چند جانبه در امور جهاني

 با اينكه نشانه ها ساده و سرراست نيستند ولي به . مبارزه کرد بي قاعده بازار  محافظه کاري اجتماعي و آزادي 

 بت كاال و هويت، به عنوان دو وسيله اصلي . سي را در انتخابات ايفا کردنظر مي رسد سياست هويتي نقش حسا

  . براي فهم امنيت در جهان اتمي شده، مضامين اصلي پيكارهاي انتخاباتي دمکراتها و جمهوري خواهان بودند

راه رسيدن به تمدن واقعا جهاني که در آن پيشرفت هر شخص، شرط پيشرفت همه در نظر گرفته شود، ) ٥

 اين آرمان شايد امروزي بهترين اسطوره يا گام اعتقادي . آرمان ارزشمندي است كه گذشته هاي طوالني دارد
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شايد بهترين راه تداوم آرمان تمدن در اين دوره حساس در ) ٦ . است که جهان براي بقاء و رفاه به آن نياز دارد

 با اين حال، با در نظر . قه اي و جهاني باشدتاريخ بشر مردم ساالر كردن نهادهاي حكمراني محلي، ملي، منط

 سال گذشته اتفاق افتاده اند، بازنگري آموزه هاي دموكراسي ٢٠٠گرفتن تغييرات سريع تکنولوژي که در طول 

  . ليبرال، اجتماعي و ارتباطي براي انطباق با شرايط خاص محلي، ملي،منطقه اي و جهاني الزم است

 

 له ارتباطات و مباد.  ١-١شکل

 

 

Gaia Hypothesis. 

تهايي از يك نظام كنش متقابل پيچيده ديده مدلي از زمين كه در آن اجزاء زنده و غير زنده به عنوان قسم

 . توان آن را به عنوان يك ارگانيزم مستقل در نظر گرفت شود كه مي مي
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 ديدگاه هاي تکنولوژيك، نهادي و جهان شناختي:  شيوه هاي جهاني شدن و تمدن٢-١شکل 
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  اليه بندي تمدن بشري١-١جدول 

 شيوه هاي توليد کوچ نشيني كشاورزي بازرگاني صنعتي یدیجیتال

شيوه هاي  کاهني متافيزيکي ماترياليستي ناسيوناليستي جهاني
 مشروعيت

 شيوه هاي ارتباط شفاهي سواد  چاپ الکترونيکي ديجيتالي

شيوه هاي اجتماعي  قبيله اي طايفه اي خانواده گسترده خانواده هسته اي خانواده شناور
 شدن

-عقالنيت انتقادي اکولوژي
 علمي

شيوه هاي معني  اسطوره اي عقالنيت عملي عقالنيت ابزاري
 شناسي

  
 شناسي  هم پوشاني شيوه هاي تمدن، جهاني سازي و امپراطوري ديدگاه هاي تکنولوژيك، نهادي، جهان .٢-١جدول 

 
تمدن و امپراطوري 

 هاي ديجيتال
  تاكنون-١٩٧١

تمدن امپراطوري هاي 
 صنعتي
  تا زمان حال١٧٥٠

تمدن امپراطوري 
 هاي بازرگاني 

 سال قبل از ٥٠٠
ميالد مسيح تا زمان 

 حال

تمدن و امپراطوري 
 هاي يکجا نشيني

 سال پيش از ٨٠٠٠
 ميالد تا زمان حال

تمدن و امپراطوري 
 هاي چادر نشيني

 ميليون سال ٧
 پيش تا زمان حال

 شيوه هاي تمدن 
شيوه هاي جهاني 

 شدن

اطالعات و صنايع  
 دانشي

 توليد
 خدمات

تجارت، پول، بانك 
 داري

 کشاورزي
 معدن

 شکار
 گرد آوري
 دامداري

 اقتصاد
 شيوه توليد

 اقتصاد و تکنولوژي

 سياست کاهني متا فيزيک ماترياليست ايدئولوژيك اکولوژيك
شيوه مشروعيت، 

دولت و جهان 
 شناسي

فرا دولتي ها و 
 غيردولتي ها 

NGOها  
UNPO ها و ساير 

 موارد

  ملت و-دولت
امپراطوري هاي 

 صنعتي ناسيوناليستي

ماليات بندي  
 پادشاهي و راهزنان

امپراطوري هاي 
چند مليتي يکجا 

دولت + نشيني
 فئوداليسم+ شهري

فتح افراد يکجا 
آريايي، ( نشيني 

اعراب، مغول، 
توتانيک و آمريکاي 

 )بومي

 جامعه
: شيوه نظم بخشي

 نهاد هاي اجتماعي

  
  

رسانه هاي ديجيتال 
 جهان شهري

 شبکه ها

  
  

 رسانه هاي الکترونيکي
 سکوالر

 ملي

  
  

 چاپ
 امپراطوري

 متحرک

  
  

 سواد
 مذهب
 محلي

  
  

 شفاهي
 اجداد

 چادر نشيني

 :شيوه هاي ارتباطي
 فرهنگ و حامالن

 تکنولوژي 
 هويت
 جامعه
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 سازمان هاي جهاني
 تکنولوژيست ها

 جامعه گراها
 سرگرم سازها

 بزرگ سازمان هاي 
مديران شركتها 

 ايدئولوگها

 دانشگاهها
 امپراطور ها 

 کشيش ها& 

 يصومعه ا
 پادشاهان
 پيامبران

 نهادها رياستي و کاهني
 رهبري

                 ١٨ :١٩٩٩تهرانيان : منبع 

  تمدن، ارتباط و جهاني سازي  .٣-١جدول 

 
 :تمدن ها

 جهاني سازي از پايين

 :امپراطوريها
 جهاني سازي ازباال

 تمدن ارتباط و مبادله

 چادر نشيني شفاهي امپراطوري هاي چادر نشيني کاهني
  ميليون سال پيش٧حدود 

 كشاورزي سواد امپراطوري هاي كشاورزي اديان جهاني
١٠ -١١٠٠٠  

 سال پيش از ميالد

 بازرگاني حرکت وسيله امپراطوري هاي بازرگاني عقالنيت فلسفي
  سال قبل از ميالد٣٠٠

 صنعتي رسانه جمعي امپراتوري هاي صنعتي علوم تجربي
  ميالدي١٧٥٠

 ديجيتالي شبکه هاي ديجيتالي امپراتوري هاي ديجيتالي عقالنيت بوم شناختي
  ميالدي١٩٧١
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 نقشه اليه هاي تمدن ها .  ٣/١شکل 
 

 
 
 
 
 
 

 يعيط طبيمح
 يط تکنولوژيمح

 يط نماديمح
 ي علمي هايتئور

 ياسي سي هايولوژئديا
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  بعضي از تمدن ها و امپراطوري هاي بزرگ  .٤-١جدول 

 
 ديجيتالي

 کوچ نشيني كشاورزي بازرگاني صنعتي

 آشوري سومري فينيقي انگليسي  شركت برتر١٠٠٠ 

 ايراني  آتني فرانسوي  شركت برتر١٠٠٠ 
 هخامنشي
 ساساني

 هيتاي

 هخامنشي يوناني ونتي هلندي  شركت برتر١٠٠٠

 پارسي رومي کارتاگيني بلژيکي  شركت برتر١٠٠٠ 

 بني اميه بيزانسي پرتغالي آمريکايي  شركت برتر١٠٠٠

 مغول صفوي: ايران اسپانيايي روسي  شركت برتر١٠٠٠ 

 تيموري چيني   ژاپني  شركت برتر١٠٠٠ 

 سلجوقي ماريان   آلماني  شركت برتر١٠٠٠

 عثماني کوشان   ايتاليايي  شركت برتر١٠٠٠
 
 

 تاريخي و ماقبل تاريخي:  سير تحول بشر  .٥-١جدول 

 
 پيشرفت هاي تقريبي

 نوع بشر تاريخ تقريبي

 انسان  ميليون سال قبل٥دو شباهت انساني

 هومو هابيليس BCE ميليون سال قبل ٣-دو خانه سازي

 هومو ارکتوس BCE ميليون سال ٠دوودوو-١ انسان دو پايي

 هومو ساپين BCE سال ٢٠٠٠٠٠ و ٤٠٠٠٠٠ انسان انعکاسي

 هومو فابر نامشخص ابزار سازي

 هومو الدنز نامشخص بازي سازي

 نئاندرتال BCEسال ٢٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠  

 هومو ساپين ساپين   انسان هاي مقيد به فرهنگ؟

 عصر حجر   ابزار هاي سنگي
 پالوليتيک

 ميسو ليتيک
 مئو ليتيک

 عصر برنز   ابزار هاي برنزي
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 عصرآهن    ٩٠٠ BCE ابزار هاي آهني

 عصر الکتريک     قرن نوزدهم ابزارهاي الکتريکي

 عصر الکترونيک قرن بيستم ابزار هاي الکترونيکي

 عصر ديجيتال          CE  ١٩٧١ ابزار هاي ديجيتالي

Sources: Roberts ١٩٩٥, chapters ٣-١.   
http://www.  wsu .  edu/gened/learn-modules/top_longfor/overview/Overvw٦.  html 
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