
9

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف



1

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف



1

زی
سا

هر
 ش

می
عل

ن 
جم

 ان
می

عل
مه 

لنا
ص

ف

به نام دوست

فصلنامه علمی دانشجویی انجمن علمی شهرسازی دانشگاه شیراز

سال دهم . شامره نوزدهم . بهار 1398 . قیمت: 5000 تومان
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نویسندگان عزیز و همراهان گرامی مجلۀ هفت؛
به منظور بهبود و تسهیل مراحل تهیۀ متن ها و فرآیند صفحه آرایی و چاپ، سپاس گزاریم اگر به نکات زیر توجه 

فرمایید:
1. همزمان با شروع نگارش تمامی متن ها، الزم است هیئت تحریریه و متعاقباً تیم گرافیک و عکاسِی نشریه، از 
محتوای آنها اطالع پیدا کنند. برای این منظور، حتماً حدود دو تا سه روز پس از در جریان گذاشتن هیئت تحریریه 
و تایید موضوع از سوی آنان، توضیحی در حدود یک پاراگراف، راجع به محتوای کلی متن و آنچه که قصد دارید 
درباره اش بنویسید به صورت متن یا فایل صوتی در اختیار تحریریه قرار دهید )راه های ارتباطی با هیئت تحریریه 

در شناسنامه نشریه مشخص شده اند(.
2. چنانچه تمایل دارید خودتان برای متنتان عکسی تهیه کنید، دقت کنید که عکس ها باید به صورت فایل عکس 
با کیفیت باال عالوه بر قرارگیری در فایل word بصورت جداگانه نیز هنگام ارسال ضمیمه و برای نشریه ارسال 
شود؛ در صورتی که خودتان عکسی برای متنتان ندارید در توضیحتان راجع به محتوای متن )که در بند قبلی به آن اشاره شد(، کانسپت 

تقریبی تصویر الزم برای متنتان را نیز شرح دهید.
3. الزم است متن ها در هنگام تحویل به تحریریه، تا حد ممکن فاقد ایرادات نگارشی و امالیی باشند، و خواهشمندیم حتی المقدور دو اصل 

پاراگراف بندی و رعایت نیم فاصله را در نوشتار خود رعایت کنید.
4. در نگارش متن ها اصل ساده نویسی و پرهیز از ثقیل گویی را حتماً رعایت کنید؛ الزم است متن ها روان بوده و به راحتی خوانده شوند.

5. قبل از شروع متن الزم است نام نویسنده و عنوان او )مثاًل دانشجوی کارشناسی شهرسازی، پژوهشگر در حوزه  ...، منتقد، نویسنده و 
...( ذکر شود. همچنین در صورتی که در فضای مجازی صفحه یا سایتی دارید که در آن فعالیت هایی مرتبط با موضوع و محتوای متنتان 

انجام می دهید، می توانید در صورت تمایل به ارتباط با مخاطبان، آدرس صفحه خود را نیز به عنوانتان ضمیمه کنید.
6. ترجیحاً تیتری مناسب برای متنتان انتخاب کنید. بهتر است تیتر، عنوانی جذاب داشته باشد و ضمن آنکه مخاطب را به خواندن متن 
ترغیب می کند، تا حدودی نسبت به محتوای آن نیز او را آگاه سازد. چنانچه جنبه خالقانه و جذابیت در تیتر پیشنهادی قویتر از بیان 
محتوا باشد و نتواند خواننده را در فهم محتوای متن یاری کند، در صورت نیاز می توان از زیرتیتری که به طور خالصه نشان دهنده محتوا 
باشد نیز استفاده کرد. الزم به یادآوری است که در صورت مناسب نبودن تیتر و به تعبیر دیگر ناهماهنگی با روحیه کلی نشریه، ممکن 
است هیئت تحریریه پس از بررسی، تیتر دیگری برای متن شما پیشنهاد دهد؛ اما تا حد امکان ترجیحمان بر استفاده از تیترهای انتخاب 

شده توسط نویسندگان است.
7. لطفا متن را در قالب فایل word با فرمت 2007 که به صورت »هفت _شماره نشریه_، نام نویسنده«، به عنوان مثال »هفت 20، محمد 

غالمی« نامگذاری شده، به تحریریه ارسال کنید.
8. همزمان با سفارش متن، آخرین مهلت ارسال آن از سوی تحریریه به شما اعالم خواهد شد. بدیهی است که با تکمیل و ارسال زودتر 
فرصت گفت وگو و تعامل برای بهبود آن فراهم خواهد شد؛ و چنانچه متنتان را دیرتر از زمان اعالم شده ارسال کنید، تمامی تیم نشریه در 
فرآیندهای بعدی )تصمیم گیری تحریریه، ویراستاری، گرافیک، صفحه آرایی، چاپ، توزیع و فروش( دچار اختالل و تأخیر زمانی می شوند.

9. الزم به یادآوری است که در فرآیند کار ممکن است تحریریه متن ارسال شده را از نظر نوع نگارش یا دیدگاه نویسنده یا ... هماهنگ با 
سایر متون مرتبط با آن در نشریه تشخیص ندهد و به همین دلیل چاپ متن مقدور نباشد؛ هرچند که حداکثر تالشمان بر این است که 
با ایجاد یک تعامل رفت و برگشتی بین تحریریه و نویسندگان، این مشکل تا حد امکان برطرف شود. با این وجود، چنانچه به هر دلیل 

نتوانیم متن شما را چاپ کنیم پیشاپیش عذرخواهی می کنیم و این به هیچ عنوان به مثابۀ تردید در توانایی و قابلیت قلم شما نیست.

                                                                                                         از همکاری و حسن توجه شما بسیار سپاسگزاریم.
                                                                                                            با مهر و ارادت؛

                                                                                                            هیئت تحریریه نشریه هفت
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فصلنامه علمی دانشجویی هفت )شماره نوزدهم، سال دهم(
تاریخ انتشار: بهار 1398

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه شیراز
شماره مجوز: 405 / ک ن ش

مدیر مسئول: سینا جنگجو
سردبیر: نگار ایمانی

اعضای هیأت تحریریه:
نگار ایمانی، اصالن پیرودین، سینا جنگجو، فرهاد نیک نژاد

گرافیست، صفحه آرا: سید داوود طباطبایی، سینا جنگجو
طراح جلد: نگار ایمانی، روزبه ایمانی

مشاوران علمی، اساتید ناظر و هیأت داوران:
دکتر علیرضا صادقی، دکتر سهند لطفی، دکتر مهسا شعله

استاد مشاور انجمن علمی شهرسازی: دکتر علیرضا صادقی
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: چاپ صدرا شیراز

شمارگان: 500 نسخه
همکاران این شماره:

کردی،  شایان  دعایی،  امیرحسین  روایی،  علیرضا  پیرودین،  اصالن  عباسپور،  زهرا 
زهرا  آریا،  افشین  جاللی،  بیتا  محسنی زاده،  مریم  رحیمی،  فرشته  ایمانی،  روزبه 
زائری، رضا علیشاهی، نیلوفر پناهی، سعیده مالمهدی زاده، پردیس احمدی، میثم 
ارغوان،  فاطمه  فیزابی،  تهمینه  تحویلداران،  امیرعلی  نگهداری،  نازآفرین  امیری، 

عباس کیانی، محمد ترکاشوند 
و با تشکر ویژه از:

فارس،  استان  نخبگان  بنیاد  طباطبایی،  داوود  سید  کشکولی،  دکتر  آقای  جناب 
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتال به سرطان )محک(، مرکز مشاوره معماری 
فعالیت هاي علمي  از  و شهرسازی دانشگاه شیراز، مسئولین محترم مرکز حمایت 
دانشجویان دانشگاه شیراز، مسئولین محترم خانه نشریات دانشگاه شیراز و همچنین 
و  مادي  حمایت هاي  با  که  معماري  و  هنر  دانشکده  محترم  دانشجویان  و  اساتید 

معنوي خود ما را در چاپ و نشر این شماره از فصلنامه حمایت کردند.
ارتباط با نشریه:

شماره تماس: )سینا جنگجو( 09178963110
ایمیل: 

تلگرام و اینستاگرام: 
وبسایت:

خرید نسخه الکترونیکی:

nashriye7@gmail.com

@nashriye7

nashriye7.vcp.ir

Taaghche.ir
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امروزه "             " به عنوان یک الگوی فکری و چارچوبی چند وجهی، بر تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  بشر  ممات  و  حیات  و  افکنده  سایه  امروزی  انسان  فرهنگی  و  محیط زیستی  اجتماعی، 
گسترش سیستم های حمل و نقل و ارتباطات انسانی، توسعه روزافزون اقتصادی، گذر به عصر تکنولوژی اطالعات و انقالب 
انفورماتیک، قدرت و شدت این اثر گذاری را دو چندان کرده است. شکل گیری موسسات و شرکت های عظیم چند ملیتی 
و نهاد های بین المللی با قدرت اثرگذاری جهانی چون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، صندوق 
بین المللی پول، بانک جهانی، عفو بین الملل، یونسکو، صلح سبز، برنامه محیط زیست ملل متحد و... نشانگر میزان قدرت 
مفهوم "               " است. همچنین امروزه قدرت اثرگذاری پدیده "               " در بعد اجتماعی به حدی است که 
به واسطه بستر ها و شبکه های ارتباطی متنوع مجازی و دیجیتالی، انسان ها عمال در هر گوشه از جهان هستی در کنار 

هم قرار گرفته اند و تعامالت و ارتباطات وسیع انسانی در هر ساعت از شبانه روز ممکن و میسر است.
اما پدیده جهانی شدن بر هنر، معماری و شهرسازی نیز اثرگذار بوده است. در واقع با انقالب صنعتی و رواج تفکر مدرن 
و همزمان با تغییر شیوه تولید از دستی به صنعتی، استانداردسازی الگو های ساخت و ساز در جهان، استفاده هماهنگ از 
مصالح جدید و کاربست الگوهای معماری یکسان، این الگوی فکری وارد عرصه هنر، معماری و شهرسازی شد، با بیانیه 
کنگره سیام در هواداری از سبک معماری و شهرسازی بین المللی به اوج خود رسید و با انقالب دیجیتال و تغییر در 

جهانی شدن

جهانی شدن جهانی شدن
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الگوی روابط اجتماعی قوی تر از گذشته نقش ایفا کرد. مفهوم "دهکده جهانی" محصول واضح ایفای نقش قوی این 
الگوی فکری در روابط انسانی است. با این حال در کنار مزایایی چون شکستن مرزهای اجتماعی، نزدیک تر کردن اقوام 
و ملل گوناگون، تقویت زیرساخت-های اقتصادی و غیره، مسائلی چون بحران هویت ملی، از خودبیگانگی فرهنگی، عدم 
توجه جدی به ارزش های زمینه ای و تغییرات ناصواب در الگوهای روابط اجتماعی انسانی، جهانی شدن را با چالش های 
جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده تا امروزه شعار "جهانی بیاندیش و محلی عمل کن" بیش از گذشته 
مورد توجه صاحب نظران معاصر قرار گیرد. با توجه به آنچه که گفته شد و نظر به چالش های روزافزون در زمینه هویت 
ملی و فرهنگی در هنر و معماری و شهرسازی و لزوم پاسداشت سرمایه های اجتماعی و فرهنگی کشور در دهکده جهانی 
امروزی، بازخوانی جنبه های متنوع و فرصت ها و تهدیدهای ناشی از پدیده "جهانی شدن" موضوع اصلی این شماره 
نشریه دانشجویی "هفت" قرار گرفت. امید است تالش های خاضعانه دانشجویان کوشا، مستعد و دغدغه مند همکار در 
این شماره از نشریه در زمینه واکاوی زمینه ها و ریشه های مفهوم جهانی شدن و نسبت آن با بحران هویت انسان معاصر 

مورد توجه خوانندگان گرامی قرار گیرد. 

شدن جهانی

جهانی دهکده

جهانی بیاندیش و محلی عمل کن
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تاريخچه جهاني شدن 
 مبدا تاریخی جهانی شدن

ی جهانی را بهه ای مورد استفاده قرار گرفت که آینده، برای اولین بار واژه4، در کتاب کهکشان گتنبرگ4691در سال 
، نخستین بار تهوسهط 2ی جهانیی دهکدهتصویر کشید که پیش از آن تصور چنین حالتی بسیار دور از ذهن بود. واژه

کند که مردم در آن بتوانند تعامالت اجتماعی معنهاداری بینی میبه کار گرفته شد و دنیایی را پیش 3مارشال مکلوهان
هها را، مشابه زندگی روستایی، در مقیاس جهانی تجربه کنند. این واژه در واقع اشاره به فرآیندی داشت که از مهدت

توانسته است در بعد اجتماعی چنین دنیایی را رقم زند که مردم سراسر دنیا از آن آغاز شده که در صورت ادامه میپیش
های الزم برای ایجاد چنین پیوند اجتماعی، به راحهتهی بهه دسهت بتوانند تجربیات مشترکی داشته باشند. زیرساخت

های محرکه جهان را به سمت چنین هدفی کند که بتواند تمامی نیروبری را طلب مینخواهد آمد و فرآیند بسیار زمان
شود که این فرآیند از چه زمانی آغاز شده است و اصوال چه عوامهلهی پیش برد. در اینجا سوال بسیار مهمی مطرح می

 [. 5اند]باعث ایجاد آن شده
های تاریخی جهانی شدن را به عمق تاریخ وجود دارد. برخی از نظریات ریشه 1ای در رابطه با نقطه آغازین فرآیند جهانی شدننظریات بسیار متفاوت و گسترده

تواند به عنوان سرآغاز حرکتی در راستای جهانی شدن باشد که از یک مکانهیهزم می 5داند. به طور مثال ایجاد جاده ابریشمهای قدیم مرتبط میبشر و به زمان
[. دیگر نظریات نیز جهانی شدن را بهه 4مبادالتی تجاری مبتنی بر مواد خام شروع و به مکانیزم پیچیده از سوی سه نیروی پژوهش، تولید و تجارت انجامید]

تهوان بهه اند که با توجه به این دیدگاه، منشاء آن را مهیعنوان هر نوع تحرک گسترش طلبانه جهانی)مثبت و منفی( و هر تالش تمامیت خواهانه معنی کرده
های شاهان و امپراطورها برای تسخیر عالم مرتبط ساخت. در این صهورت تهحهرکهات کشهورههای ها و حتی لشکرکشیهای قدیم، ادیان و ایدئولوژیتمدن

1.The Gutenberg Galaxy 
2.Global Village 
3.Marshall McLuhan 
4.Globalization 
5.Silk Road  
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تواند پرتوهایی از جهانی شدن محسهوب به بعد نیز می 49  استعمارگر در قرن
 [. 2گردد  ]

شهود، مهبهدا بنابراین بسته به نوع تعریفی که از فرآیند جهانی شدن ارائه می
تاریخی آن نیز متفاوت خواهد بود و به منظور یافتن نقطه آغازین آن، ابهتهدا 
الزم است تعریف مشخصی از واژه جهانی شدن ارائه شود. بهر اسهاس یهک 
نظرسنجی معتبر، تعریف جهان شمولی از واژه جهانی شدن وجود ندارد که بها 

تهوان توجه به ماهیت گسترده این مباحث، تعجب آور نیست. به تعبیری مهی
های اجتهمهاعهی و افهزایهش ی سیستمجهانی شدن را به عنوان رشد اندازه

های متقابل دانست. بنابراین در برخی موارد مهمهکهن اسهت پیچیدگی پیوند
جهانی شدن را یک فرآیند اتصال بین گذشته، حال و آینده در نظر گرفت کهه 

ی آغازین این فرآیند به راحهتهی به دلیل همین پیوستگی تاریخی، یافتن نقطه
ههای بهنهدیممکن نخواهد بود. با وجود گستردگی نظریات، برخی از دسهتهه

باشند تاریخی در میان  دانشمندان و تاریخدانان از اعتبار بیشتری برخوردار می
 [.7ها اشاره خواهد شد ]به برخی از آنکه در ادامه 

به اعتقاد بسیاری از نویسندگان، نقطه شروع جهانی شدن به هزاره سوم پیش  
گردد و از میالد و خروج مردم از آفریقا و نقل مکان به دیگر نقاط جهان باز می

مهیهالدی در زمهان آغهاز  42ای دیگر معتقدند این پدید در قهرن عده
کلمبوس آغاز شده است در حالی های اروپا و کشف آمریکا توسط استعمارگری

زمینه پیدایش جهانی شدن بوده  9کنند که انقالب صنعتیکه دیگران اشاره می
است. به اعتقاد این افراد جهانی شدن متاثر از زایش تقاضا بوده اسهت و از 

به بعد بود که اولین بار تولید صنعتی، تولید دستی را به چالش  9انقالب صنعتی
ههای کشید و با نشان دادن قدرت بهینه سازی قوی در خود توانست ههزیهنهه

 [. 4تولیدی را کاهش دهد]
ها، نظریه پردازان، فرآیند جهانی شدن را با توجه بندیدر نوع دیگری از تقسیم

ههای تهاریهخهی دهد به دورهبه اتفاقات مهمی که در هر برهه زمانی رخ می
تری به این فرآیند دارند. در یک نمهونهه از کنند و نگاه جامعتقسیم بندی می

 گردد:این تقسیم بندی، جهانی شدن به دو دسته کلی تقسیم می
  بهیهن  7جهانی شدن دوره استعهمهاری-موج اول: جهانی شدن آغازین

( و 4011-4511که خود شامل مرحله بهازرگهانهی ) -4615تا  4511
 ( است. 4615-4011مرحله صنعتی )

  4615از  0جهانی شدن دوره پسااستعماری-موج دوم: جهانی شدن کامل 
  41( و مرحله نئولیبرال 4601-4615) 6که به مراحل مدرنیزاسیون -به بعد

 [.2شود ]( تقسیم می4601)از دهه 
ی دوره 9ی بندی دیگر، جهانی شدن به شکل امروزی را نتیجهدر یک دسته

 باشد:داند که شامل مراحل زیر میتاریخی مهم می
  جهانی شدن ابتدایی و آغازین از همان آغاز ظهور بشریت با معنی چهون

 ارتباط چهره به چهره شروع به فعالیت کرد.
  جهانی شدن امپراطوری و ادیان الهی که سعی در تسلط بر جهان داشتند

 های آن زمان نتیجه همین جهانی شدن بوده است.و جنگ
 ههای جهانی شدن اقتصادی: پس از جنگ جهانی دوم و ظهور شهرکهت

ملت، این مهرحهلهه وارد –فراملیتی و ارتباطات اقتصادی خارج از دولت 
 عرصه شده است.

 المللیهای بینالمللی و ظهور سازمانهای بینجهانی شدن نظام 
  جهانی شدن ارتباطات، ظهور اینترنت و سایر ملزومات ارتباطی مهوجهب

 جهانی شدن گسترده امروز شده است.

 های ارتباطی موجب جهانی شدن و جهانی شدن مجازی و ظهور شبکه
 [.4سیر در فضای مجازی شده است]

گانهه از  3بندی ای به جهانی شدن، یک دستهترین این نوع دیدگاه دورهرایج
بندی شامل مرحله جهههانهی دهد. این دستهفرآیند جهانی شدن را نشان می

    43و جهانی شدن مدرن 42ی ابتدایی جهانی شدن مدرن، دوره44سازی باستانی
شود. هرچند که هر دوره بر اساس مقیاس عملکرد و تاثیهرگهذاری، خهود می
ای از صههتری تقسیم شود که در ادامه جدول خالهای کوتاهتواند به دورهمی

 [.0بندی فضایی فرآید جهانی شدن آورده شده است ]دسته
 

  دانند.بسياري از منتقدان، تاثيرات مخرب انقالب صنعتي را در نتيجه فرآيند جهاني شدن مي

 

“  

“ 

توان به تعبیری ساده می
جهانی شدن را به عنوان رشد 

های اجتماعی ی سیستماندازه
های و افزایش پیچیدگی پیوند

 متقابل دانست.

6.Industrial Revolution  
7.Colonialism 
8.Post Colonialism 
9.Modernization 
10.Neoliberal  
11.Archaic globalization 
12.Early modern globalization 
13.Modern globalization  
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 دوره تاريخي سطوح فضايي جهاني شدن

 ام قبل از ميالد6ام و 7ازابتداآ تاريخ بشر تا هزاره  هاآ محليپيوند

 ام قبل از ميالد4ام قبل از ميالد تا نيمه دوم هزاره 6ام و 7از هزاره  اآهاآ منطقهپيوند

 ام قبل از ميالد تا نيمه اول هزاره قبل از ميالد4از نيمه دوم هزاره  اآقاره-اآهاآ منطقهپيوند

 ميالدآ 15از نيمه دوم هزاره قبل از ميالد تا ميانه قرن  اآهاآ قارهپيوند

 ميالدآ 19ميالدآ تا اوايل قرن  15از اواخر قرن  هاآ اقيانوسي )آبي(پيوند

 ميالدآ 1960-70ميالدآ تا دهه  19از اوايل قرن  هاآ جهانيپيوند

 ميالدآ تاکنون 20از اواخر قرن  اآهاآ سيارهپيوند

  .[88]هاي تاريخيسطوح فرآيند رشد جهاني شدن در دوره

 گانه جهانی شدنبررسی نظریات سه

شهدن  گانه جهانهیتوان در نظریات سههای ذکر شده را میتمامی تئوری
و 41گرایی، نهئهومهارکسهیهسهتهیدیدگاه فراجهان 3خالصه کرد که شامل 

 شود و شرح مختصری از هر نظریه در ادامه آمده است:تحولگرایی می
گرایی: این گروه در تحلیل تبار تاریخی جهانی شدن، بی محابا از فراجهان

های مقتدر و توانگر سخن به مهیهان ملت -جهانی بدون مرز و فاقد دولت
 24تا  21و از قرن  21تا  46آورند و تاریخ را به دو برهه اصلی از قرن می

کنند که هر یک به ترتیب نمایانگر خصوصیات عصر صنعتی و تقسیم می
ای کامال عصر اطالعات هستند. اینان بر این باورند که جهانی شدن پدیده

به این سو با فهروپهاشهی  61نو و منحصر به قرن بیستم است که از دهه 
 .[6واقعیت یافت ]45های سوسیالیستنظام

مهنهدان گرایی، شکاکان و گهمهاننئومارکسیستی: در نقطه مقابل فراجهان
های رادیکال مهارکسهیهسهتهی، جهانی شدن قرار دارند که ملهم از اندیشه

ای جدید و منفک از آمهال اسهتهعهمهاری نهظهام جهانی شدن را پدیده
ههای دانند و بدین باورند که جهان در دوران بیهن سهالنمی 49لیبرالیستی

تر از امروز بوده و شرایط پیش آمهده تهنههها بسیار یکپارچه  4071-4641
ای همچنان در پی جهانی است که به گونه 47ی جدیدی از امپریالیسمچهره

 است.  40داریهای سرمایهتثبیت حاکمیت ابرقدرت
تحولگرایی: صرف نظر دو موضع ذکر شده، واضح است که تحهولهگهرایهی 

تری اتخاذ نموده و ضمن نگرش جامع به فهرآیهنهدهها و بینانهموضع واقع
های فرهنگ و سیاسهت پیامدهای جهانی شدن، عالوه بر اقتصاد بر عرصه

 [.2دهد]نیز توجه نشان می
با توجه به دیدگاه تحولگرایی که ابعاد مختلف جهانی شدن را مورد بررسی 

ی تاثیر گهذاری و اثهر دهد، در ادامه به تشریح این ابعاد و نحوهقرار می
پذیری هرکدام بر جهانی شدن پرداخته خواهد شد. این ابعاد شامهل بهعهد 

 باشد.فرهنگی و بعد طبیعی می-سیاسی و اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی

 بررسی ابعاد اقتصادی جهانی شدن

های مختلف جهانی شدن، اکثر تاریخدانان، جهانی شدن را با وجود دیدگاه
و آنتونیو  46دانند. به طور مثال مایکل هارتهای اقتصادی مینتیجه انگیزه

کنند که جهانی شهدن ، اشاره می24در کتاب خود به نام امپراطوری 21نگری
ههای داری جهانی به وجود آمده است و نه با تجهارتبا آغاز جریان سرمایه

 المللی.بین
امپریالیسم با اقتصاد رابطه بسیار تنگاتنگی دارند و بها گسهتهرش نهظهام 

داری در جهان، مباحث جدیدی در اقتصاد جهانهی پهدیهدار شهد. سرمایه
بهاشهد. از اولین مباحث در بحث تولیدات اقتصهادی مهی 22سازیاستاندارد

تبلیغات تها چهه  " ارتباط جهانی شدن و استاندارد جهانی در ابتدا در مقاله 
در 21به وجود آمد. الیندر 4694در سال  "23المللی باشند؟توانند بینمیزان می

کند که جهان در حال حرکت به سمت یهک روش این مقاله استدالل می
باشد. در استانهدارد المللی میتبلیغات اروپایی و در نهایت یک استاندارد بین

سازی این بحث مطرح شد که برای تولید محصوالت در سرتاسر جهان، به 
ویژه در کشورهای جهان سوم، با همان کیفیت تولید در کشورهای صنعتی، 

های مشابه و با استاندارد برابر فراهم شود و به همیهن الزم است زیرساخت
دلیل این فرآیند در نهایت به جهانی شدن منجر خواهد شد. بهرای مهدت 

واژه جهانی شدن و اسهتهداردسهازی     2زمان کوتاهی نویسندگان و ناشران 
کردند. هر چند پس از مدتی این دو را در کنارهم یا به جای هم استفاده می

تعریف از یکدیگر تمیز شدند و اصالحاتی در تعریف واژه استاندارد سهازی 
سازی از تعریف آن حذف شهد    صورت گرفت که پس از آن مفهوم یکسان

[9.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“  

“ 

اآ به ترين نوع ديدگاه دورهرايج

جهاني شدن شامل مرحله 

آ سازآ باستاني ، دوره جهاني

ابتدايي جهاني شدن مدرن  و  

شود. هر جهاني شدن مدرن  مي

بندآ بر  دوره از اين دسته

اساس مقياس عملکرد و 

تواند به تأثيرگذارآ، خود مي

  ترآ تقسيم شود.هاآ کوتاهدوره

14.Neo-Marxist 
15.Socialist 
16.Liberalist 
17.Imperialism 
18.Capitalism 
19.Michael Hardt 
20.Antonio Negri 
21.Empire 
22.Standardization 
23.How International Can Advertising be? 
24.Elinder  
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 بررسی ابعاد تکنولوژیکی جهانی شدن

به ویژه نوآوری در -های تکنولوژیکی های اقتصادی، نوآوریپس از انگیزه
مرحله بعدی جهانی شدن را رقهم زد.  -آوری حمل و نقل و ارتباطاتفن

آوری و جهانهی شهدن در مطابق با دیدگاه النگورن، اولین اتصال بین فن
 4795مرحله دوم انقالب صنعتی و با اختراع موتور بخار جیمز وات در سال 

های تهکهنهولهوژیهکهی را مرحله از نوآوری 3رخ داد. النگورن در مجموع 
 [.41مشخص کرده است که روند جهانی شدن را تسریع کرده است ]

 های حمل و نقل زمینی و مرحله اول استفاده از موتور بخار در سیستم
ها و قطارهایی که با مهوتهورههای هوایی و اختراع تلگراف است. قایق

کردند، زمان سفر را کاهش دادند و در عین حال حجم بخار کار     می
 سفرها افزایش پیدا کردند.

  مرحله دوم در زمان جنگ جهانی دوم رخ داد. زمانی که مهههئهدسهان
افزار ها را آغاز کردند، ایهن های جدید جنگآلمانی کار بر روی فناوری

مرحله آغاز شد و پس از جنگ نیز رقابت تنگاتنگی بیهن جهمهاههیهر 
ای های موشکی و ماهوارهشوروی و آمریکا، منجر به شتاب در فناوری

ای پیشرفهت شد. پیشرفت در این زمینه باعث شد که ارتباطات ماهواره
چشمگیری را به خود ببینند و راه خود را از تسهیهالت نهظهامهی بهه 

-های خصوصی ارتباطات باز کند و باعث بهبود ارتباطات بیهنشرکت
 المللی شود.

 کهه باشد. با وجود ایهنآخرین مرحله نیز مربوط به اختراع کامپیوتر می
های اولهیهه اختراع شد ولی ظرفیت کامپیوتر 4612کامپیوترها در سال 

به سختی از یک ماشین حساب معمولی بشتر بود. با این حال، اختهراع 
ها را افزایش داد ، سرعت و حجم پردازش4674ها در سال میکروچیپ

 و باعث بهبود کارایی کامپیوترها شد.
از نمونه مباحثی که در اثر ارتباط و اثرگذاری تکنولوژی و اقتصاد بهر روی 

باشد. فوردیسم از ابهتهدای یکدیگر به وجود آمدند بحث اقتصاد فوردیسم می

اجتماعی مدرن -میالدی مطرح شد و اساس یک سیستم اقتصادی 21قرن 
ها روز دنیا در پی تولید صنعتهی انهبهوه و است که با استفاده از تکنولوژی

اجتماعی -کند. این رویکرد مباحث گسترده اقتصادیمصرف انبوه حرکت می
های گوناگونی در روند جهانی شدن تاثیر گهذار شود و از روشرا شامل می

توان به این مثال اشاره کرد کهه فهورد بوده است که از جمله قوانین آن می
دالر را تعهیهیهن  5های خود قانون روزانه برای استخدام کارکنان در کارخانه

کرده بود. در این قانون عالوه بر آن که کارگر استخدامی بهرای دریهافهت 
حقوق باید از مهارت کافی برخوردار باشد، باید بتواند به سبک آمریکایهیهان 
زندگی کند و به زبان انگلیسی مسلط باشد. تمامی این قوانین افراطهی بهه 
منظور افزایش تولیدات و بازدهی تجاری بوده است که در نهایهت بهاعهث 
ترویج روش زندگی آمریکاییان در نقاط مختلف جهان شد و به نوعی رونهد 

 [. 3جهانی شدن را تسریع کرده است ]

 اقتصادی جهانی شدن-بررسی ابعاد سیاسی

های فناوری، پایهه و اسهاس اگرچه تعامل و ظهور سرمایه داری و نوآوری
های سیاسی نیز نقش پررنگی در جهانی شدن را تشکیل دادند، ولی جریان

میالدی، بریتانیای  46کنند. به عنوان مثال در اواسط قرن ایجاد آن، ایفا می
شد، های سیاسی و اقتصادی جهان محسوب میترین قدرتکبیر که از اصلی

سازی و تجارت آزاد پیوست. این جریان سیاسی بهاعهث های آزادبه سیاست
ها المللی شد که در نتیجه آن دیگر کشورهای اقتصادی بینگسترش فعالیت

مانند هلند نیز به این جریان پیوستند و نتنها منجر به افزایش تولید ناخالص 
داخلی شد بلکه تولید ناخالص جهانی را نیز افزایش داد. از جهنهبهه دیهگهر، 
تعامالت سیاسی، تاثیر مخربی را نیز بر روند جهان شدن در پی داشته است. 
به عنوان مثال پس از جنگ جهانی اول، اقتصاد ملی بیشتر کشورها نیاز بهه 

ها مجبور شدند برای ایجاد بازسازی پیدا کرد و به دلیل تاثیرات جنگ، دولت
یک ملیت قوی، تمرکز خود را بر روی اقتصاد داخلی و کاهش وابسهتهگهی 

 

“  

“ 

 گرد هم آمدن آغاز است.

کنار هم ماندن پيشرفت 

 است.

در کنار يکديگر کار کردن 

 موفقيت است.
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 [. 41اقتصادی بگذارند ]

 بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی جهانی شدن

تا کنون بیشتر به مباحث سیاسی، اقتصادی و فناوری جهانی شدن پرداخهتهه 
شده است در صورتی که جهانی شدن از مباحث فرهنگی تاثیر بسیاری گرفته 

میالدی، جهان شاهد  91است و بر آن نیز تاثیرگذار بوده است. در اواخر دهه 
اجتماعی قابل توجهی بود. جنبش قدرت گل که در نتیجه -تغییرات فرهنگی

های مخالفت با تضاد جنسی، ها با جنگ ویتنام به وجود آمد، انقالبمخالفت
جنبش آزادی زنان و جنبش سیاه پوستان از جمله تغییرات فرهنگی اجتماعی 

 [.41مردم جهان در نتیجه جهانی شدن بوده است ]
، آن را 4697ها، تعریف مارشال مکلوهان از جهان که در سال عالوه بر این

-های فرهنهگهیکند یکی از اولین نشانهبه عنوان دهکده جهانی معرفی می
 اجتماعی جهانی شدن است.

 بررسی ابعاد طبیعی جهانی شدن

جهانی شدن به طور کلی تاثیر منفی بر محیط زیست ندارد ولی با این وجود، 
آورند محیط زیسهت انسهانهی را عناصری که جهانی شدن را به وجود می

تخریب کرده است، اتفاقاتی مانند گسترش و تشدید ترافیک هوایی، دریایهی 
های فسیلی که هرکدام تاثرات شدیدی و زمینی، افزایش مصرف آب و انرژی

هها دربهاره میالدی نگرانی 71بر روی محیط طبیعی گذاشته است. در دهه 
تاثیرات زیست محیطی جهانی شدن به اوج خود رسید و گرم شدن زمهیهن 

 [.41های جهان شد ]تبدیل به یک مسئله حیاتی برای حکومت
توان گروهی از اتفاقات مهم را های تاریخی جهانی شدن میبا توجه به برهه

گیرند های بررسی شده قرار میبندیمشاهده کرد و هر کدام در یکی از دسته
گذارند و در مجموع فرآیند جهانی شدن را رقهم که بر روی یکدیگر اثر می

اند. این بدان معنی نیست که این فرآیند، یک مسیر خطی را طی کهرده زده
است بلکه روند آن در طول زمان تغییر کرده است و گاه در اثر عواملی شتاب 

 گرفته است و یا حتی در اثر برخی اتفاقات، دچار افول شده است.

 بندیجمع

ترین اتفاقات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتمهاعهی ( مهم4در شکل )
روند جهانی شدن آورده شده است. با توجه به مرحله اولیه روند جهانی شدن 

توان گفت اساسا این موضوع با عوامل اقتهصهادی، سهیهاسهی و مدرن می
دهد جهانی شدن به صورت ذاتی تکنولوژیکی پدیدار شده است که نشان می

از این عوامل به وجود آمده است. در صورتی که این تعریف صهرفها بهرای 
 شود.کند و روند کنونی را شامل نمیمراحل ابتدایی جهانی شدن صدق می

تعریف دوم از جهانی شدن که وضعیت کنونی این روند را توضیح دهد، مانند 
رو، باشهد و از ایهنگذشته شامل عناصر اجتماعی، فرهنگی و محیطی می

ی معاصر به این صورت خواهد بود: جهانی شدن به تعریف جهانی شدن دوره
عنوان افزایش اثر متقابل عوامل فرهنگی، تعامالت اقتهصهادی، سهیهاسهی، 
اجتماعی و تکنولوژیکی که منجر به ایجاد ساختارهای فراملی و یکپارچگهی 

-های سیاسی و اجتماعی مهیزیست، فرآیندجهانی فرهنگ، اقتصاد، محیط
 شود.

ها و وقوع حوادث متعاقب به ویژه بنابراین تحوالت تکنولوژیک، تغییر نگرش
ها در ههم پس از جنگ جهانی دوم، سبب گردید حاکمه مطلقه امپراطوری

میالدی، حاکمیت و تسلط جغرافیایهی جهای  91شکسته شود و پس از دهه 
خود را به حاکمیت و تسلط فکری دهد. امروزه جهانی شدن با تهکهیهه بهر 

داری پساصنعهتهی، عوامل و الزاماتی همچون نئولیبرالیسم، عقالنیت، سرمایه
 ای فراقلمرویی به خود گرفته است. ارتباطات جهان گستر و ... شاکله

 منابع

سیر تحولی و ”، 4367[. حقیقی، محمد علی و فریدون سعیدی ابواسحقی، 4] 
 ماهنامه آفاق علوم انسانی، شماره دوازدهم“ تاریخی جهانی شدن

تبار تاربخی فرآیند جهههانهی ” ، 4306[. عبداللهی، عبداهلل و جعفر جوان، 2] 
 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال اول، شماره دوم“شدن

[3]. Clarke S. The Crisis of Fordism and the Crisis of Capi-

talism. Telos. 1990(83):71-98. 

[4]. Grinin L, Korotayev A, Sheffield J. GLOBALIZA-

TION Yesterday, Today, and Tomorrow. 2013. 

[5]. McLuhan M, Gordon WT, Lamberti E, Scheffel-

Dunand D. The Gutenberg Galaxy: The making of typo-

graphic man. University of Toronto Press; 2011. 

[6]. Medina JF, Duffy MF. Standardization vs globaliza-

tion: a new perspective of brand strategies. Journal of 

Product & Brand Management. 1998 Jun 1;7(3):223-43. 

[7]. Modelski G. Globalization as evolutionary process. 

InGlobalization as evolutionary process 2007 Dec 20 (pp. 

31-49). Routledge. 

[8]. Nester W. Globalization: A short history of the modern 

world. Springer; 2010 Nov 14. 

[9]. O’rourke KH, Williamson JG. When did globalisation 

begin?. European Review of Economic History. 2002 

Apr;6(1):23-50. 

[10]. Rennen W, Martens P. The globalisation timeline. 

Integrated Assessment. 2003 Sep 1;4(3):137-44. 

[11]. Stearns PN. Globalization in world history. 

Routledge; 2016 Jul 15.  

 

“  

“ 

تحوالت تکنتولتوکيتک، تت تيتيتر  

ها و وقوع حوادث متعاقب به نگرش

ويژه پس از جنگ جتهتانتي دوم، 

سبب گرديد حاکتمته متطتلتقته 

ها در هم شکسته شتود امپراطورآ

متيتالدآ،  60و پتس از دهته 

حاکميت و تسلط ج رافيايي جاآ 

خود را به حاکميت و تسلط فکرآ 

دهد. امروزه جهاني شدن با تکتيته 

بر عوامل و التزامتاتتي هتمتچتون 

-نئوليبراليسم، عقالنيت، سرمتايته

دارآ پساصنعتي، ارتباطات جهتان 

اآ فراقلمرويي بته گستر و... شاکله

 خود گرفته است. 
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  کشوری بی پرچم
زمین،

  نظریه پردازان موافق و مخالف جهانی شدن
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 جهانی شدن؛ موافقان و مخالفان

که ممکن است سکوی پرتاب باشد ممکن است به همان مقدار جهانی شدن 

توان با قطعیت، به نتایج و   موجب نابودی و سقوط شود. از این رو نمی

پیامدهای جهانی شدن نگاه کرد. موافقان معتقدند که تقسیم کار و در نتیجه 

شود و در زمینه   افزایش تخصص و کارایی در پرتو جهانی شدن حاصل می

سیاسی، اقتصادی، فرهنگ و دانش و دموکراسی و... جهانی شدن موجب 

پردازان با اشاره به پیوستگی و  گردد. این دسته از نظریه  پیشرفت و ارتقاء می

های فراجهانی،  ها و بازارها و ایجاد شبکه ارتباط کشورها در نتیجه ادغام دولت

کنند که جهانی شدن در عرصه سیاسی موجب ایجاد   گیری می  چنین نتیجه

اطمینان و امنیت بیشتر خواهد شد. در زمینه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال، 

رشد اقتصادی در نتیجه رقابت شدید، منجر خواهد شد. جهانی شدن به عقیده 

موافقان امکان بیشتری برای کشف و بیان هویت فراهم خواهد آورد. از همین 

ها نظر بر این است که با همسو شدن شهر با  رو در زمینه جهانی شدن شهر

توان شاهد رشد اقتصادی  جریان جهانی و شکل گرفتن برندسازی شهری می

توان مدیریت شهر را با  و شکوفایی اجتماعی شهر بود، به این دلیل که می

های اختصاصی شهر پیش  استفاده از تجارب موفق در این زمینه و نیز سرمایه

 برد.

بطور کلی موافقان جهانی شدن معتقدند در نتیجه چنین فرایندی، همبستگی 

و اتحاد بیشتری حاصل خواهد شد و هیچ کشوری قادر نخواهد بود تا بدون 

در نظر گرفتن منافع کشورهای دیگر دست به عملی خاص بزند. زیرا در یک 

 .دنیای واحد چنین عملی امکان پذیر نخواهد بود

اما از سوی دیگر مخالفان جهانی شدن چنین برداشت و تفسیری را 

پذیرند. به نظر این گروه، جهانی شدن موجب ایجاد نابرابری و افزایش   نمی

های شغلی، نابودی محیط زیست و  شکاف طبقاتی، از میان رفتن فرصت

دهند که   شود. این دسته از اندیشمندان شواهدی را ارائه می  عدالتی می  بی

شود بلکه   جهانی شدن نه تنها موجب ایجاد آرامش و امنیت و پیشرفت نمی

ناامنی و نابرابری و ایجاد شکاف بیشتر بین کشورهای شمال و جنوب را دامن 

کنند که جهانی  همچنین در رابطه با شهر نیز این ایده را بیان می .زند  می

ها از  شدن صرفا به دنبال زیباتر جلوه دادن شهرهاست و نه حل مشکالت آن

این رو صرفا با قراردادن نقابی بر مشکالت شهر و مخفی کردنشان با 

تر کردن مناطقی خاص از شهر سعی در نادیده گرفتن مشکالت دارد.  برجسته

این موضوع باعث آن می شود که توجه به طور کامل از مشکالت به تقویت 

 نقاط قوت معطوف شود و شهر را دو قطبی و غرق در نابرابری کند.

باید گفت که بخش قابل توجهی از ادبیات موجود درباره جهانی شدن، به 

ها و عوارض جهانی  هایی اختصاص دارد که به رغم مشاهده شاخص نوشته

ها داشته و سعی در  شدن در عرصه جوامع امروز بشری، نگاهی منتقدانه به آن

دادن عوارض منفی و عواقب شوم این پدیده دارند؛ بیشتر این منتقدان را  نشان

پردازان نظام  دهند، برای مثال، نظریه های جدید تشکیل می مارکسیست

جهانی و در صدر آنان ایمانوئل و الرشتاین، از جمله کسانی هستند که جهان 

دهند. از نظر ایشان،  را به عنوان یک کل یکپارچه مورد نظر و مطالعه قرار می

جهان کلیتی اندامواره و به هم پیوسته است. این کلیت، نظام جهانی نام دارد 

پذیر نیست. نظام جهانی،  که شناخت اجزای آن به طور مستقل و مجزا امکان

داری است، که در اروپا متولد شده است  حاصل پانصد سال رشد و نمو سرمایه

و در حال حاضر، سرتاسر دنیا و تمام تاروپود روابط اجتماعی را در بر گرفته 

است. از دیدگاه والرشتاین، شناخت نظام جهانی با علوم اجتماعی کالسیک و 

رایج ممکن نیست؛ بلکه روش خاصی الزم دارد که جهان را به عنوان یک 

کل مورد مطالعه قرار دهد و ساختارهای آن را در جریان تحول تاریخ درک 

 49گیری نظام جهانی از سده  از دیدگاه والرشتاین، فرایند شکل  .[9]کند 

میالدی آغاز شده و اکنون به اوج خود رسیده است. جوهره نظام جهانی 

دارانه است  داری، در انباشت مستمر کاال، براساس شیوه تولید سرمایه سرمایه

که عوامل این نوع تولید در تمام جهان پراکنده شده است. نظام جهانی 

ها و کارآمدی خود، حاوی تضادهایی است  داری، به رغم تمام توانایی سرمایه

که در نهایت به فروپاشی آن منجر خواهد شد. هر چه این نظام بیشتر جهانی 

تر خواهد شد و رو به زوال خواهد  تر و عمیق شود؛ تضادهای آن گسترده می

گرایی در اندیشه او  رفت. والرشتاین، یک نئومارکسیست است؛ اما، فرهنگ

داری  ترین آوردگاه نظام جهانی سرمایه ای بارز دارد. او فرهنگ را مهم چهره

داند که در حال حاضر موجودیت آن را قوام بخشیده و تضادهای درونی  می

ای دیالکتیک، بحران  کند. اما، جهانی شدن فرهنگ به گونه آن را مرتفع می

داری در آینده را تشدید خواهد کرد. این نگاه عمومی والرشتاین  نظام سرمایه

شود. آنها معتقدند که  های مخالفان جهانی شدن یافت می در بسیاری از نوشته

گسترش تجارت جهانی، به تضاد میان فقرا و اغنیا دامن خواهد زد. گسترش 

ها را به واکنش واخواهد  های اقتدارگرا و تسلط طلب، سایر دولت طلبی قدرت

های جهانی اطالعات و ارتباطات که برای توجیه منافع  داشت و شبکه

کوشند بالعکس با افزایش آگاهی و مقاومت در برابر  داری جهانی می سرمایه

خود مواجه خواهند شد. نمونه این نوع نگرش را در دیدگاه های مارک راپرت 

توان یافت. او همانند کارل  می »ایدئولوژیهای جهانی شدن«در کتاب 

سازند، اما نه بر اساس  ها تاریخ خود را می مارکس، معتقد است که انسان

ها  ها آن هایی وجود دارد که انسان ها و سنت خواست و رضایتشان بلکه، جریان

 زنند. گزینند و سرنوشت خود را در درون آنها رقم می را بر می

آمریکاگرایی، فوردیسم و سلطه جهانی آمریکا، یک ایدئولوژی ساخته شده 

برای تأمین منافع است. راپرت نیز جهانی شدن، لیبرالیسم و گسترش اقتصاد 

داند که برای تأمین  طلبانه می و ایدئولوژی لیبرالیستی را یک پروژه سلطه
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داری، طراحی شده است. از نظر او ایجاد  منافع مراکز قدرت نظام سرمایه

های آن، یک ایدئولوژی برای توجیه  دموکراسی جهانی و گسترش ارزش

 داری است. منافع نظام سرمایه

های مارکسیستی  البته، تمامی مخالفان جهانی شدن مستقیما به دیدگاه

آورند. جاشوا  کنند. اما، عمال نتایج مشابهی با آنان به دست می استناد نمی

کارلینر، معتقد است که جهانی شدن فرایندی است که در نهایت به سود 

انجامد. از دیدگاه او، در شرایط  های فراملی می های بزرگ و شرکت قدرت

اند.  کنونی از صد اقتصاد بزرگ دنیا پنجاه و یک اقتصاد با هم متحد شده

وسیله تصویری از فضا و سیاره  نمایش چهره جهانی شدن در نسل قبل به

پذیرفت اما امروزه نقشه یکپارچه اقتصادی کره زمین مورد نظر  صورت می

های ناسیونالیستی و  های جهان سومی درگیری است. در شرایطی که دولت

های جهان  شبه فاشیستی دارند و روز به روز تضعیف می شوند؛ قدرت

سازی نئولیبرالیسم و اقتصاد خود هستند. بحث  صنعتی به دنبال جهانی

از دیدگاه او   .[7]آید  ها، از همین جا بیرون می دولتی انسان پرچمی و بی بی

جهانی سازی در نهایت یک عکس العمل عمومی در جهان را از سوی 

داشت. نویسندگانی چون والدن بلو، آندره  پی خواهد های جنوب در ملت

آکورنیا نیز در مقاالتی که در کنفرانس هزاره سازمان ملل ارائه شده 

اند. آندره آکورنیا، لیبرالیزه  های مشابهی از جهانی شدن ارائه کرده برداشت

کردن و جهانی کردن را در واقع، گسترش فقر و نابرابری در جهان امروز 

نظران آسیایی مانند جومرو شیاماال، نیز به رغم  داند برخی از صاحب می

شان، معتقدند که جهانی شدن در مقابل توسعه  تمایالت غیرمارکسیستی

قرار دارد و جلوتر از توسعه طبیعی کشورها توانسته این روند در کشورهای 

های اقتصادهای صنعتی مبدل  ها را به پاره توسعه نیافته را سد کرده و آن

های مخالف با پدیده جهانی شدن، یا به طور عمده به  سازد. نظریه

های سنتی از  ها اختصاص دارد و یا به کسانی که برداشت مارکسیست

داری و مدل در حال  توسعه و پیشرفت دارند. آنها نیز نظام جهانی سرمایه

گسترش آن را موجب عقب ماندگی و توسعه نیافتگی هرچه بیشتر 

 دانند. کشورهای جنوب می

ها با جهانی شدن، به کسانی تعلق دارد که  ترین مخالفت شدیدترین و آتشین

ها در مخالفت با نهادهای جهانی بسیار معروف و شناخته  تظاهرات تند آن

نمونه بارز این حوادث، در سیاتل و جنوا هنگام برگزاری  .شده است

اتفاق  2114و  2111سران گروه هشت در سالهای  و  W.T.Oها   اجالس

های  سازی معروفند؛ عقاید و دیدگاه افتاد. این گروه، که به گروه ضد جهانی

کنند.  ای از انتشارات و در یک وبسایت اینترنتی بیان می خود را در مجموعه

جاست که آنان با استفاده از فضای مجازی جهانی )اینترنت( و  تناقض این

ها، یک گروه  خبرهای آن، در پی فرو کوفتن بنیاد جهانی شدن هستند. آن

هستند که به مبارزه همه جانبه با مظاهر جهانی شدن  مارکسیست افراطی

توانند تضادهای درونی نظام  آمیز می پردازند و حتی با ابزارهای خشونت می

بست برسانند. از  داری را تشدید کنند و این پروژه هولناک را به بن سرمایه

سازی، با استفاده از تجهیزات مجازی، قوانین و  نظر این عده، جهانی

های ملی و بین المللی به دنبال باال بردن سود و رفاه گروه اندکی از  سازمان

وسیله  صاحبان قدرت و ثروت است. در نظر اینان نهادهای ایجاد شده به

این تفکر )سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول 

گذاری و سوداگری  و...( ابزارهایی هستند که جهان را به محل سرمایه

داری جهانی  کند و یک استبداد جهانی به نفع سرمایه داران تبدیل می سرمایه

. از نظر این گروه، شبکه اطالعات جهانی، در حقیقت [0]آورد  به وجود می

داران درست شده که  برای حمایت از تجارت جهانی و سوداگری سرمایه

محیطی شود. به  تواند باعث آگاهی جهانی از مسائل اجتماعی و زیست می

سازی،  های جدید و دراماتیک اعتراضات ضد جهانی نظر این افراد موج

 کند.  ثبات می های جهانی را بی سیاست

خوزه دوکاسترو پزشک و جغرافیدان برزیلی، که زمانی ریاست سازمان 

کشاورزی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت، در آثار گوناگون خود با 

تواند چند برابر جمعیت  ارقام و آمار ثابت کرده است که همین کره خاکی می

کنونی را نان بدهد و جهان هم در آرامش و صلح دائم به سر ببرد. او 

 

“  

“ 

سازند،  ها تاريخ خود را مي انسان

اما نه بر اساس خواست و رضايتشان 

 )والرشتاين(

 آندره آکورنيا، ليبراليزه کردن و

جهاني کردن را در واقع، گسترش فقر 

 داند. و نابرابرآ در جهان امروز مي

 خوزه دوکاسترو: در عصر ما

اکثريتي هستند که خوراك ندارند و 

 اقليتي که خواب ندارند.

 جهان صنعتي براآ دستيابي به

موفقيت هر چه بيشتر در راستاآ 

رقابت گسترده کشورها با هم، اقدام 

 زيست نموده است. به تخريب محيط

 جهاني شدن فرايندآ نسبي است

بخش و هم  تواند هم آثارآ آرام که مي

زا براآ جوامع داشته  تأثيرات اضطراب

 باشد.
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همچنین در کتاب سیاه گرسنگی، وضعیت جهان معاصر را چنین ترسیم 

در عصر ما اکثریتی هستند که خوراک ندارند و اقلیتی که خواب «کند:   می

% از جمعیت جهان 21کشورهای صنعتی و فراصنعتی کمتر از   .[2]  »ندارند

% ثروت جهان را به جیب 01اند حال آنکه بیش از   را در خود جای داده

اند. از سوی دیگر باید اذعان کرد که   های خود ریخته   ها و بنگاه کارتل

محیطی  مشکالت و مسائل زیست 24ترین نگرانی بشر در آغاز قرن  مهم

است. جهان صنعتی برای دستیابی به موفقیت هر چه بیشتر در راستای 

زیست نموده است .  رقابت گسترده کشورها با هم، اقدام به تخریب محیط

میلیون تن در سال  71های اسیدی، انتشار گسترده اکسید سولفور از  باران

، بارش رادیواکتیو جهانی ناشی از 4661میلیون تن در سال  401به  4651

شوند.  انفجار اتمی و موارد دیگر از جمله پیامدهای جهانی شدن محسوب می

موجب وحشت گسترده از یک  4691رشد سریع جمعیت جهان در اواخر دهه 

های مختلف مانند جنون گاوی، در دهه  بمب ساعتی شده است. بیماری

همچنین آنفوالنزای پرندگان،   .[5]وحشت عمومی را برانگیخته است  4601

هایی که به واسطه جهانی شدن در دنیا به  تب کریمه کنگو و سایر بیماری

 اند از نگرانی مخالفان این روند هستند. طرزی غیر قابل کنترل انتشار یافته

پیتر مارتین و هانس پتر نیز با اشاره به پیامدهای منفی جهانی شدن یادآور 

شدن تولید مشاغل خود را از  ها کشاورز در نتیجه ماشینی شوند که میلیون می

بنابراین مخالفان   .[4]آورند  دهند و به سمت شهرها هجوم می دست می

گیری شرایط جدید، هر چند رشد و  جهانی شدن معتقدند که در نتیجه شکل

شود اما نابرابری و  افزایش تولید اشتغال بیشتر، افزایش آگاهی حاصل می

شود و همین   عدالتی تشدید می ناتوانی در دستیابی به شرایط یکسان و بی

 ها را دچار ابهامی همیشگی کرده است. موضوع است که جهانی شدن شهر

البته باید توجه داشت که جهانی شدن روند و فرایندی مطلق نیست که 

دارای اثرات مطلق و حتمی باشد بلکه؛ جهانی شدن فرایندی نسبی است که 

زا برای جوامع داشته  بخش و هم تأثیرات اضطراب تواند هم آثاری آرام می

باشد. امر مسلم این است که جهانی شدن منفرد نیست، بلکه جهانی 

 .[3]های مختلف تعامالت جهانی در جریان است  های بسیاری در الیه شدن

 منابع و مآخذ

(، دام جهانی شدن: تهاجم به 4304[. مارتین، پیتر و شومن، هارالد )4]

 دموکراسی و رفاه

اطالعات سیاسی ه اقتصادی  »جهانی شدن«(  4304[. قراگوزلو، محمد )2]

 470، شماره 

 »ها جهانی شدنها: مفاهیم و نظریه«(  4302[. عاملی، سعید رضا )3]

 21ارغنون، شماره   فصلنامه

(، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن 4302[. استیگلیتز، جوزف )1]

 گلریز
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ز حقیقت هستند؛ همگان در �پ یاف�ت
طی سلویک یکسان، برای نیل به هد�ز که درست می پندارند.

 در این 
گ

 و ناهماهن�
گ

ناآگاه از این که دستاوردشان آشفت�
مس�ی پرهیاهوست.

ز در یک آن در هم خواهد شکست. همه چ�ی
ز به آینده؟  ز و نگریس�ت چه می توان کرد؟ به انتظار نشس�ت

امروز آینده را میبینم. 
آنگاه که بلوای گردونه ی هس�ت به انسجام می گراید.

آنگاه که نظم و هنجار چون تناسبات یک قد به آرمان 
می گراید؛ 

ز ی� می شود. آنگاه که همه چ�ی
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جهانی شدن یک پدیده گریزناپذیر در قرن بیست و یکم است که بهه سهرعهت 
ههای اقهتهصهاد، درحال گسترش است و ذهن بسیاری از پژوهشگران در حوزه

است. یکی از تعاریف ارائه شده بهرای  سیاست و فرهنگ را به خود مشغول کرده
ها، که باعهث بهه جهانی شدن عبارت است از برقراری روابط متقابل بین دولت

تهوان از جهههان شوند. در حوزه اقتصاد میوجود آمدن نظام جهانی کنونی می
گرایی به گسترش و تعمیق ارتباطات اقتصادهای ملی و بازارهای جهانی کهاال، 
خدمات و به ویژه سرمایه اشاره کرد. جهانی شدن یا به بیانی دیگر، آزادسهازی 
تجارت، موجب افزایش حجم و نوع مبادالت مرزی کاالها و خدمات و افزایهش 

چنین سرعت بخشیدن به انتقهال تهکهنهولهوژی   المللی و همجریان سرمایه بین
  .[4شود]می

از طرف دیگر، فقر پدیده ایست چند بعدی که عبارت است از عدم وجود کاالهها 
و خدمات مانند خوراک، پوشاک و مسکن که انسان برای زندگی مهنهاسهب در 

ها نیازمند است. فقر به سطحی از زندگی که به طور متداول سطهح جامعه به آن
 .[9کند ]تری از دیگران دارد اشاره میپایین

جهانی شدن در ابتدا و بیش از هر چیز در حوزه اقتصاد تغییر و تحول ایجاد کرده 
های مختلفی در رابطه با تأثیر جهانی شدن بر فقر وجود دارد. برخی است. دیدگاه

ی صنعتی با تسلط بر تجارت، اطالعهات و بر این باورند که کشورهای پیشرفته
، روند جهانی شدن را به سمت افزایش تسلط بر کشورههای درحهال تکنولوژی

ای نهیهز شود. عدهبرند که همین امر موجب افزایش فقر میتوسعه و ضعیف می
تواند زمینه انتقال فهنهاوری و معتقدند که آزادسازی تجاری و جهانی شدن، می

تر فراهم کرده که خود باعث افزایش اشتغهال منابع مالی را به کشورهای ضعیف
 .[7[،]1دهد ]و دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم میکند و فقر را کاهش می

برای بررسی رابطه بین جهانی شدن و فقر مشکلی اساسهی وجهود دارد کهه    
گیری کرد؛ لذا باید متغیر سومی ماننهد رشهد را  توان این دو متغیر را اندازهنمی

دهد؟ و معرفی کرد. حال باید گفت آیا جهانی شدن رشد اقتصادی را افزایش می
 شود؟یا این که رشد باعث کم شدن فقر می

 جهانی شدن و رشد اقتصادی:

های مختلفی در رابطه با تأثیر جهانی شدن بر فقر وجود دارد. برخهی  دیدگاه     
انهد و  کشورها با سرعتی بیشتر از سایر کشورها به اقتصاد جهانی ملحق شهده

توان مشاهده کرد در کشورهایی که یکپارچگی بیشتری با اقتصاد جهههانهی می
اند برابری مردم افزایش یافته و در نتیجه فقر کاهش یافته است. همچنین داشته

اند. طبق مطالعات بیشهتهر تری برخوردار شدهاین مناطق از رشد اقتصادی سریع
کشورهای شرق آسیا که جزو فقیرترین مناطق جهانی بوده، بها اسهتهفهاده از 

ای پیشرفته تبدیل گرایانه از چهل سال پیش تاکنون به منطقههای برون سیاست
زمانی که بسیاری از کشورهای  4601و  4671های  اند. درحالی که طی دهه شده

کردند، اقهتهصهاد گرایانه را دنبال میهای درونآمریکای التین و آفریقا سیاست
ها در کشور با رکود مواجه شد و میزان فقر بسیار افزایش یافت. با تغییر سیاست

این مناطق، اقتصاد این کشورها رو به بهبود رفت. این موضوع نشان دهنده آن 
 .[2آید ]است که مزایای جهانی شدن بدون مخاطره به دست نمی

تحقیقات زیادی راجع به تأثیر این دو مؤلفه برهم انجام شده است که نهتهایهج 
 شود: ها اشاره میکنند. اینک به برخی از آنمختلفی را بیان می

   با استفهاده  " شود؟ آیا جهانی شدن موجب کاهش فقر مطلق می " مقاله
 2117تا  4603های کشور طی سال 441های جمع آوری شده از از داده

تهوان های نقضی وجود دارد؛ اما میکند که با وجود این که مثالبیان می
های اخیر کشورهایی که توسعه اقتصادی چهنهدانهی مشاهده کرد در دهه

سازی تجارت  اند و درآمدهای ناشی از صادراتشان ناچیز بوده، با آزادنداشته
 .[2های قابل توجهی دست یابند ]اند به پیشرفتو جهانی شدن توانسته

 

“  

“ 

فقر پدیده ایست چند بعدی که 

عبارت است از عدم وجود کاالها و 

خدمات مانند خوراک، پوشاک و 

مسکن که انسان برای زندگی مناسب 

 ها نیازمند است.در جامعه به آن
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  کنند که آزادسازی اثری معنادار بهر فرنکل و رومر بیان می 4666در سال
دهد که در کوتاه مدت، جههانهی ها نشان میرشد دارد. نتایج بررسی داده

ها خود را بها اقهتهصهاد دهد؛ اما زمانی که دولتشدن فقر را افزایش می
توان گفت افتد. در واقع میکنند، رشد اقتصادی اتفاق میجهانی ادغام می

که تحقیقات برای همه کشورها نتیجه یکسانی ندارند اما به طور کهلهی 
توان اظهار داشت که جهانی شدن یک دوره گذار دارد و در دراز مدت می
 .[3تواند سودمند باشد ]می

  آگنر معتقد است که دالیل متعددی برای تأثیر کوتاه مدت جهانی شهدن
کنهد وجود دارد که ممکن است باعث افزایش فقر مطلق گردد و بیان می

که آزادسازی اقتصاد، به دالیل زیر تأثیری معکوس بهر فهقهر و رشهد 
 اقتصادی دارد: 

 شهود، های نقل و انتقال: هرگاه اقتصاد یک کشهور آزاد مهی الف( هزینه
شهود گیرد و این امر سبب میتری در دسترس قرار میهای ارزان سرمایه

های بزرگ، نیروی کار خود را با سرمایه جایگزین کنند. ممکن که شرکت
ها کارگران خود را قبل از یافتن کار جدید اخراج کند که است این شرکت

 شود.باعث افزایش فقر می
 های پیشرفته ای را در ب( کمبود نیروی انسانی: تجارت آزاد، تکنولوژی

ها مستهلهزم  آورد که در این صورت، سوددهی شرکتصنعت به همراه می
 های جدید است.وجود کارگران ماهر و متخصص به تکنولوژی

  ج( تورم: آزادسازی اقتصاد در وهله اول ورود به کشورها با تورم ههمهراه
 .[2است که خود عامل گسترش فقر است ]

  کواچی و واماال، در تحقیقاتشان به این نتیجه رسیدند که اقهتهصهاد آزاد
تواند باعث افزایش رشد گردد در حالی که به کاهش فهقهر مهنهجهر   می

چنین جهانی شدن ممکن است بر هنجارهای اجتماعهی و گردد. همنمی
الگوهای سبک زندگی تاثیر داشته باشد که ممکن است دارای نهتهایهج 

 .[2منفی اجتماعی و سالمت باشد ]
  نویسنده معتقد است: ارتبهاط  »تجارت بین الملل و کاهش فقر«در مقاله

آزادسازی تجاری و رشد روشن نیست و اثر اصالحات تجاری بهر رشهد 
های تکمیلی کالن اقتصادی و سهاخهتهاری و اقتصادی به ایجاد سیاست

نهادهای مناسب بستگی دارد. اجرای اصالحات تجاری بدون در نهظهر 
های مناسب کالن اقتصادی و نرخ ارز ) به منظور افزایش  گرفتن سیاست

 .[0رقابت پذیری ( در رشد اقتصاد کشور تأثیر کمتری خواهد داشت ]
  پیتر ساترلند دبیر کل سابق سازمان تجارت جهانی در مقاله خهود بهیهان

انهد اند، کشورهایی بودهکند که کشورهایی که در این میان موفق شدهمی
گذاری خارجی را به نحو احسن جذب کنند. در ایهن  اند سرمایهکه توانسته

ای باال رفته و استانداردهای کشورها سطح دستمزدها تا حد قابل مالحظه
های کلیدی مدیریت تکنولوژی در محیط زیسهت ارتهقها محلی در زمینه

یافته است. این امر منجر به مشارکت کشورهای مزبور به شکلی مؤثرتهر 
 .[7در فرایند جهانی شدن شده است ]

 تواند باعث کاههش یهافهتهن قهدرت سازی بازارهای یک کشور می آزاد
ها شده و در نهههایهت های داخلی و افزایش فشارهای رقابتی بر آن بنگاه

های اقتصادی شود. در بلند مدت ممهکهن ها از فعالیتمنجر به خروج آن
وری باالتری دارند؛ مثل نیروی است کشورها از منابعی که کارایی و بهره

تهری کار ماهر، استفاده کنند و در نتیجه از نرخ رشد باالتر و فقر پهایهیهن
ها در رقابت و برخوردار شوند. اما در کوتاه مدت به دلیل عدم توانایی آن

تواند باعث ایجهاد مهحهدودیهت در برخورداری از بازار کار چسبنده، می
بکارگیری نیروی کار در تولید کاالهای غیرقابل تجارت شود. بنهابهرایهن 

ممکن است هم بیکاری و هم فقر در طول زمان افزایش یافته و استمرار 
 .[6یابد ]

 رشد اقتصادی و فقر :

یابد؛ بنابراین هرچه اقتصاد بیشتر رشد کند، متوسط درآمد جامعه نیز افزایش می
دههد. با توجه به تعاریفی که از فقر ارائه شد، رشد اقتصادی فقر را کاهش مهی

البته این مشکل مطرح است که اقتصاد آزاد، ممکن است منتهی به الگوی رشد 
ای که ثروتمندان را ثروتمندتر و ضعف اقتصاد کشهور را نامناسب شود به گونه

تر کند. به بیانی دیگر، حتی اگر آزادسازی تجاری به رشد اقتصادی منتهی عمیق
 .[2شود، ابزار مؤثری برای کاهش فقر نیست ]

توان اظهار داشت که در کوتاه مدت به دلیهل ضهرورت انهجهام در نهایت می
تعدیالت مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافتهه و عهدم تهوجهه بهه    

های مورد نیاز اقتصاد و کمبود یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد بهرای  بخش
های خارجی، همراه بها گذاری حرکت در این مسیر به خصوص پیرامون سرمایه

توانهد تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می
توان اظهار داشت که زیربنای اسهتهراتهژی این آثار منفی را تشدید کند. اما می

تواند از طهریهق جهانی شدن و کاهش فقر صحیح بوده است و کاهش فقر می
همگرایی اقتصادی بیشتر و سطح باالتر از جهانی شدن حاصل گردد و جههانهی 

 .[6[،]2دهد ]شدن فقر را کاهش می

 منابع :

اجهالس داووس بهرای  «(  4305[ نقل به مضمون . ضیائی فر ، منیژه ، )4] 
، مجله اقتصادی ،شمهاره »جهانی شدن و راهکارهای جهانی شدن اقتصاد ایران

 50و  57
[2] bergh , andreas & nilsson , therese , “ is globalization 
reducing absolute poverty? “ , research institute of 
industrial economics (IFN) , stockholm , Sweden  
[3] frankel , Jeffrey & romer , david , “does trade cause 
growth?”  

، فصهلهنهامهه »جهانی شدن و رابطه آن با فقر«( ، 4309ساعی ، احمد ، ) ]1[ 
 سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره یکم

المللهی بهر تاثیر جهانی شدن و تحوالت بین «( ، 4300پروین ، خیراهلل ، ) ]5[
، فصلنامه سیاست مجله حقوق و علوم سیاسی ، »ها حاکمیت و استقالل دولت

 شماره چهارم

، »مفهوم جهانی شدن اقتصاد؛ فرایندی قهابهل تهحهلهیهل«رزمی ، زهرا ،  ]9[
 پژوهشنامه اقتصادی

تاثهیهر  «(  4361گیری ، خلیل و مرادخانی ، امید ، )[ حکمتی ، صمد و جهان7] 
های کاربهردی ، فصلنامه نظریه»    (HPI(جهانی شدن بر شتخص فقر انسانی 

 اقتصاد ، شماره دوم
جهانی شدن کشورهای جههان سهوم ،  »(  4301کالنشهر ، جهانشهر ، )  ]0[

 496اقتصادی ، سال شانزدهم ، شماره  –اطالعات سیاسی 
ارزیابی آثار جهانی «  ( ، 4306حسن زاده ، علی و فوز مسلمیان ، مسعود ، ) ]6[

، پژوهشنامه اقتصادی ،  «شدن بر فقر مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه 
 شماره اول
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هزار تومان  5  برزیل      تا آرژانتین از 

 نقش برندینگ در فرآیند جهانی شدن

  »79ای سرو نقره -ی خالقیت در طراحی تبلیغاتگزارش کارگاه دو روزه»

ی ، پذیرای آثار پنجمین دوساالنه67اُم آذر ماه 6اُم تا 4هنرِشهرِآفتاب شیراز، 

دو   انجمنِ صنفیِ طراحانِ گرافیکِ ایران بود. درکنار این نمایشگاه، کارگاه

تواند در طراحی تبلیغاتی برندسازی به پردازی که میی خالقیت در ایدهروزه

ما کمک کند، با حضور اساتید ابراهیم حقیقی، امراهلل فرهادی و آرین اوهانیان 

برپا گردید. خروجی این کارگاه دو روزه، ایده خالق در قالب پیام )تصویری و 

های اجرایی بسط و توسعه داده شوند. یا کالمی( بود که بتواند در همه عرصه

یا  5های های هنر شیراز، با تشکیل گروههای باالی دانشگاهدانشجویان سال

و  »شهر شیراز«نفره در این کارگاه شرکت داشتند. این کارگاه با موضوع  9

ساله از کشورهای مختلف جهان و یا  51تا  31مخاطبِ توریست خارجی 

، در همان مکان برگزار  67آذر ماه  4آبان و  31ذینفعان داخلی در تاریخ 

 گردید. 

ای از اهمیت برندسازی در جهان پرداخته در این گزارش، نخست به مقدمه

 هایی از سخنرانی این کارگاه آورده می شود. می شود و در ادامه بخش

 همیت برندینگ در جهانا

( در حوزه تبلیغات، به واسطه عرضه Brandingامروزه اهمیت برندینگ )

وسیع محصوالت و خدمات، بر مدیران و طراحان پوشیده نیست. یک برند 

یترین توصیف از یک محصول، سازمان، خدمت و حتی تواند اولین و مهممی
الل
 ج
یتا
ب
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گردد. برند در ارتباط یک شهر باشد؛ که در قالب کالم یا تصویر ارائه می

-های اجرایی و فعایتبیرونی با مخاطب قرار گرفته و بیانگر اهداف، برنامه

-های بینترین شرکتهای سازمان در تمام سطوح است. ارزش برندِ معروف

رسد و این امر حاکی از آن است که این ارزش المللی، به میلیاردها دالر می

های برند به به واسطه ارائه خدمات و محصوالت باکیفیت و تعهد به وعده

های دست آمده است. برندسازیِ موفق در افزایش بازاریابی، توسعه فعالیت

سزایی دارد. اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رونق کسب و کار تأثیر به

ترین این گیرد که یکی از گستردههای مختلفی را در برمیبرندینگ      حوزه

 باشد.( میBranding Cityها، برندسازی شهری )حوزه

، از طراحان فعال در زمینه 4335متولد   امراهلل فرهادی آردکپان:

گرافیک و تبلیغات است. وی مدیر مدرسه ویژه تهران، عضو انجمن طراحان 

ریز ارتباطات بازاریابی و تبلیغات چند شرکت معتبر و گرافیک، مشاور و برنامه

 باشد.می(  (IAAعضو سازمان جهانی تبلیغات 

بیانات فرهادی در ابتدای این کارگاه بود.  فرآیند کمپین تبلیغاتی، سرفصل

های ارتباطی است که توسط فرستنده، ای از فعالیتکمپین تبلیغاتی مجموعه

کند. در یک کمپین تبلیغاتی هیچ چیز پیامی را به مخاطب منتقل می

بینی شده و نامشخص نیست و تاحدی نتایج عملکرد این کمپین، پیش

توانند تجاری، اجتماعی، آموزشی های تبلیغاتی میباشند. کمپینمشخص می

فرستنده یا سفارش دهنده  -4یا فرهنگی باشند. یک کمپین تبلیغاتی شامل: 

باشد. وی در ادامه به ذکر و شرح مراحل گیرنده می -3پیام  -2یا مشتری 

کمپین تبلیغاتی پرداخت. این مراحل شامل: استراتژی برند )مسئله ساختار 

(، Client Briefبریف )برند، مخاطب هدف، تفاوت و نوع برند(، کالینت

ذهنی        فکری و نقشهمسئله و بررسی صورت مسئله، روش طوفانتعریف

(Mind Mappingکپی ،)( رایتینگCopy Writing یا شعارنویسی با )

محوریت عملکرد برند، رسیدن به هویت بصری و نحوه ارائه محصول         

(Presentمی ).باشند 

در فرآیند کمپین تبلیغاتی ، هدف، چگونگی بیان آن و مخاطب، توسط گروه 

گردند؛ ولی تمام فکر و ( مشخص میMarketing Groupمارکتینگ )

شود و طراحان  استراتژی این ارتباط تجاری توسط فرستنده تعیین می

-های تأثیرگذار ارائه میحل گرافیک، برای چگونگی ارتباط برقرار کردن، راه

پردازان ایرانی، واژه بازاریابی را معادل جامعی برای دهند. بسیاری از نظریه

دانند؛ چون مارکتینگ، بازاریابی، بازارسنجی، نمی(  Marketing)مارکتینگ 

شود. از این ی این مجموعه بازارها را شامل میبازاررسی، بازارگشایی و همه

شود. حاصل کار گروه مارکتینگ کار برده میرو خود واژه مارکتینگ را به

( است، Marketing Briefیک بریف، که طبیعتاً همان مارکتینگ بریف )

شود؛ ولی بهتر باشد که توسط گروه تبلیغاتی به شخص مورد نظر ارائه میمی

 Clientاست که این بریف، دوباره خالصه شده و در قالب کالینت بریف )

Brief.وارد آژانس تبلیغاتی شود ) 

 افشین آریا 
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در آژانس، فردی، که به نوعی همه کاره این ارتباط است، سفارش را 

یا مدیر مشتری       (  Account Manager)کند؛ به او اکانت منجر دریافت می

ها شخصی به نام ها مدیر آژانس و بعضی از آنگویند. بعضی از آژانسمی

رو دارند که مشتری مدار، خوش(  Strategist Client)استراتژیست کالینت 

برخورد است، اشراف عمومی به مارکتینگ، هنر و دیزاین دارد؛   و خوش

چنین دارای گستره نسبتاً جامعی از سواد و دانش است. در اینجا دو نوع هم

 Communication)شود: استراتژی ارتباطی استراتژی مطرح می

Strategy)  و مارکتینگ استراتژی(Marketing Strategy  .) مارکتینگ

پردازد؛ اما توانایی چگونه ارتباط استراتژی، به شناسایی بازار و مخاطب می

شود را ندارد. در برقرار کردن که در قالب استراتژی ارتباطی مطرح می

مرحله بعد، وظیفه طراحان گرافیک این است که کاری خالقه کنند و به 

ای دست یابند، یعنی  زبانی شامل کالم و تصویر که همان  زبان خالقه

Creative Brief  های ارتباطی دو وجه غالب دارند، یکی  است. اصوالً پیام

. وی در ادامه به     Verbal & Visualکالم و دیگری تصویر یعنی 

آزمایش «، »استرالیا مرد تا برد«های خوب کالمی مثل های بازینمونه

آرژانتین تا برزیل پنج «و یا تبلیغ تَپ سی »ثابت کرد که ارج بهترین است

 و ادبیات غنی فارسی اشاره کرد.   »هزارتومان!

در شیراز است.  4356استراتژیست و برند دیزاینر، متولد   آرین اوهانیان: 

آموخته رشته وی عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و دانش

گرافیک در ارمنستان و عکاسی در روسیه است. اوهانیان سابقه همکاری با 

در هلند در  Schreursدر کانادا و  Montigoو   Broikingهای شرکت

چنین مدیریت برند و دیزاین های مدیرخالقیت، مدیر هنری و همنقش

 داشته است. 

اوهانیان درنخست به تفسیر دو واژه دیزاین و گرافیک و درآخر به معنای 

های اصلی عنوان گرافیک دیزاین پرداخت. وی اظهار داشت همانند واژه

مارکتینگ و پروموشن، واژه طراحی معادل مناسبی در فارسی برای واژه 

Design  نیست. در اصل واژه دیزاین در التین از ترکیب دو واژهDe   و

Signare سازی و رفع ابهام تشکیل شده که در کنار هم به معنای شفاف

است. وی افزود دانشجویان گرافیک به عنوان یک گرافیک دیزاینر وارد 

شوند و گرافیست صرف نیستند. گرافیک دیزاینر به حل عرصه بازار کار می

پردازد و برای نیاز و درخواست مشتری دست مسئله به صورت تصویری می

رو الزم است نه تنها دانش خود را در زمینه تصویر و شود. از اینبه کار می

کالم بیفزاید، بلکه خود را واقف به موضوعات روز و کسب و کار مشتریان 

 نیز بکند.

چنین به علت اوهانیان در ادامه، بحث برند سازی شهری را مطرح کرد، هم

انتخاب شیراز به عنوان موضوع این کارگاه و بحث توریست اشاره کرد. وی 

شود، ای از اتفاقات که باعث ماندگاری آن در ذهن میبرند را مجموعه

گویند یک ماشین خوب مثال بزنید اولین دانست. مثالً وقتی به شما می

 ! »بنز«رسد، چیست؟ احتماالً برندی که به ذهنتان می

بینیم مثالً یک شرکت، چرا یک شهر نیاز به برندینگ دارد؟ امروزه می

 زهرا زائری 



25 

که نامی از یک محصول یا شخص برای موفقیت نیاز به تمایز دارد. هنگامی

آید، ذهنیتی از آن شهر خواهیم داشت و برندینگ کمک شهر به میان می

ای که از شهر موردنظر داریم، در صورت درست بودن کند تصویر ذهنیمی

تقویت شده و درصورت اشتباه بودن تغییر داده شود. برای برندینگ محصول، 

تمرکز روی جعبه، مخاطب، رفتار خریدار و... حائز اهمیت هستند ولی درباره 

ها و حتی مردم باید بتوانند نسبت به آن برند تعلق خاطر و شهر همه ارگان

 احساس هویت داشته باشند. 

بزرگترین مثال برای برندسازی شهری همان بحث برندسازی شهر نیویورک 

( که بسیار گسترده و معروف بود. بسیاری از شهرهای I Love NYهست )

جهان از این برندسازی الگو گرفته و بر مبنای موفقیت این پروژه، برندسازی 

سال پیش، نیویورک به عنوان  11، 31، حدود 4677را شروع کردند. سال 

رفت کرد به شمار مینشین که قتل و جنایت در آن بیداد مییک شهر حاشیه

یک  Business Apartmentو اوضاع بسیار بدی داشت. شهرداری و 

 1011هزار دالر در سال به  131حرکت اساسی کرده و بودجه تبلیغات را از 

سال سه برابر این مبلغ را تر از یکهزار دالر افزایش دادند و در کم

 برگرداندند!  

های برندسازی شهری هنگ کنگ، پورتو، رم، هلسینکی، از دیگر مثال

باشند. اما به آمستردام، پاریس، کولرادو در آمریکا، نیویورک و ملبورن می

تر و به علت کمبود وقت، ملبورنِ استرالیا مورد بررسی قرار صورت دقیق

های برندینگ داشت، اما چرا نیاز به گرفت. این شهر مدتی پروژه

Rebranding آید و در به شمار می داشت؟ ملبورن یک شهر بسیار پیشرو

ترین شهرها خواهد بود و این پیشرو بودن در آینده نه چندان دوری از پیشرو

آوری  شد. از این رو تیم ملبورن پس از جمعهویت قبلی آن دیده نمی

اطالعات، شروع به دیزاین کردند و نخست به یک لوگو رسیدند. وجه تمایز 

شماری از آن نشان را، های بیاین لوگو  با سایر شهرها در این است که نمونه

در رنگ های متنوع و در چهارچوب خاص و مرتبط با هویت آن شهر ارائه 

داد، که باعث شد طیف بیشتری از مخاطبان با آن ارتباط برقرار کنند. این 

ها، بروشورها، پکیج ها، حتی بلیط کنسرت و یا ها، چراغ پروژه وسیع، خیابان

شد. نکته قابل توجه این است که برندینگ هفته موسیقی را شامل می

شود کل شهر یکپارچه دیده شود و این ملبورن، به شکلی است که باعث می

های یک هویت سازمانی طور که از ویژگیشود؛ همانبرند هر سال به روز می

باشد. در این میان نکته قابل تامل، خوب، دائما بهتر شدن و یکپارچگی آن می

ایجاد رونق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به واسطه برندینگ 

 باشد.  دیزاین می

 پنج قسمت اصلی فرآیند برندسازی شامل:

  - Designing Identity- Clarifying Strategy - Conducting 

Research Creating Touchpoints  –Managing Asserts  باشد.  می

آوری اطالعات از مخاطب، رقبا و وضعیت فعلی مرحله نخست مربوط به جمع

باشد تا بتوانند به استراتژی درست برسند؛ تعیین استراتژی بسیار موجود می

شود در مسیر مهم است؛ درست به مانند پیدا کردن ستاره شمال که باعث می

ها       ای دارند چراکه آنبمانیم. در این میان طراحان نقش بسیار اساسی

توانند پیام برند را به صورت تصویری و کالمی درآورد و به نمایش می

های ارائه شده، بسیار راضی بودند و بگذارند. درپایان این کارگاه اساتید از ایده

ترین متذکر شدند، کار تیمی در دیزاین بسیار مهم بوده و انتقادپذیری مهم

 باشد.اصل اخالقی در این راستا می

 افشین آریا 
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سال دارد، امها  51شدن و جهانی کردن قدمتی بیش از  اگرچه مقوله جهانی
ای از ابههام  های آن در هاله دهنده و مرزبندی های شکل مندی همچنان بارزه

شدن را مهعهادل  است. به این منظور، بسیاری از پژوهشگران مفهوم جهانی
وری اقتصادی در مقیاس جهههانهی  منظور بهره  غلبه بر قلمروهای محلی به

ههای اجهتهمهاعهی،  شدن در کسوت جریهان رو جهانی [. از این 4اند ] دانسته
سهاز  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به جهانیان اعالم حضور نمود و سهبهب

های جهههانهی بهر  های محلی به جهت چیره شدن ویژگی اضمحالل بارزه
[. به این منظور در عصر حهاضهر بسهیهاری از 2قلمروهای شهری گشت ]

شدن،  اند که با بازنگری در مفاهیم پایه جهانی پژوهشگران سعی بر آن نموده
های  های موجود در سر نهان گستره چارچوبی مناسب جهت سیانت از ارزش

ههای  شدن در گسهتهره که سیل عظیم جهانی نحوی  شهری ارائه دهند؛ به
هها  های محلی نگذارد بلکه با استفاده از آن تنها آسیبی به ارزش  شهری نه

سهاخهت  های انسهان ای رنگ و بوی جدید به مفهوم حفاظت فعال در گستره
شدن در بستهرههای شهههری  های جهانی دهد. با بررسی سیر تحول جریان

درک است که به دلیل غلبه بسیار زیاد فرهنهگ  روشنی قابل  قرن اخیر به نیم
گیری ادبیات کلی  سازی و وام بر مقوله جهانی زمین  و هویت کشورهای مغرب

  برانگیز به ای چالش  شدن به مقوله تدریج مفهوم جهانی ها به این مفهوم از آن
[. لهذا 3یافته نمود ] مثابه نابودی هویت محلی و دیرپای کشورهای توسعه

دهنده آن و بازتدوین اصول آن بهر اسهاس  لزوم بازنگری در مفاهیم شکل
انکار است. در این اثنها، پهرسهش  های کشورهای مقصد امری غیرقابل بارزه

توان با توجه به چارچوب نهظهری  اساسی معطوف به آن است که چگونه می
های جهههان مهقهصهد  نگر از بالقوگی جانبه شدن با نگاه همه مفاهیم جهانی

منظور معرفی به جهان استفاده نمود؟ آیا این امکان برای شهههرههای در  به
های خهویهش  ها و وجه اشتراک توسعه وجود دارد که بر اساس شباهت  حال

جانبه ارائه دهند؟ و در آخر  منظور توسعه همه های جهانی را به ای بارزه شبکه
که عالوه بر به  نحوی سازی را هدایت نمود به  توان جریان جهانی چگونه می

ساز صیانت از  وجود آوردن دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سبب
 ساخت گردد؟ هویت فردی و محلی قلمروهای انسان

 مندی های شهر جهانی اصول و بارزه

مهتهحهده  در ادبیات ایهاالت 4694شدن نخستین بار در سال  اصطالح جهانی
توان در ادبیات  آمریکا مطرح گشت؛ اما ردپای رواج عمومی این مفهوم را می

ارتباط بازنسون معتقد است که  [. دراین1وجو نمود ] جست 4601جهانی دهه 
سازی تجارت، جریان شفاف سرمایه،  شدن بر یکپارچه های اصلی جهانی بارزه

گرایی جهانی بهوده اسهت      تسریع در مبادله فناوری و افزایش میزان مصرف
ساز وابستگی روزافزون جوامع، توسعه فناوری  رو این مفهوم سبب [. از این 5]

ارتهبهاط بسهیهاری از  ها و گذشته شهرها شد. در ایهن  و گسست از سنت
ویهژه در  شدن، به رغم اثرات منفی جهانی پژوهشگران معتقد هستند که علی

های تاریهخهی آن،  مندی های شهری از بارزه گسست هویت محلی محدوده
ساز رونق اقتصادی و افزایش میزان ارتباطات میان مناطق مختلف شده  سبب

عهنهوان  ها بهه ارتباط از مرگ فاصله که جد کلگو در این  نحوی  [، به 9است ]
زعم وی از آنهجها کهه  [. به 7شدن یاد کرده است ] دستاورد عظیم جهانی

شهرهای امروزی محل عرضه و تقاضای جریان اقتصاد و خدمات بوده است، 
ههای  های نوین در جهریهان با گسترش ارتباطات جهانی و کاربست فناوری

ههای جهههانهی و  ای جز رونق شبکهه شهری، برای متصدیان شهری چاره
ههای  طور که فنهاوری [. لذا همان0دست باقی نمانده است ]  ارتباطات از این

شده است، شهر جهانی مهحهل   شدن مطرح عنوان ابزار مهم جهانی  نوین به
های موجود بوده است. بهه ایهن  های نوین و هدایت جریان مدیریت فناوری

منظور کاستلز معتقد است که ماهیت ارتباطات نوین و نحوه تعامل شهرها در 
پیوسته از شهرهای  هم  هایی به  ساز به وجود آمدن مجموعه عصر جدید سبب

صورت شهر منهطهقهه   اند که به جهانی تحت هدایت یک شهر مرکزی شده
[. وی با پذیرش شهر جهانی معتقد است کهه 6جهانی نمود پیدا کرده است ]

هها  ای و فضای جریهان شبکه  توان بصورت جامعه شمایل نوین جوامع را می
ای است و برخالف شهر  ای شبکه رو شهر جهانی پدیده بازشناسی نمود. ازاین

ههای فهرای  ها و جریهان تواند حیاتی منزوی داشته باشد و نظام گذشته نمی
های موجود و شکل  دهی به جریان ساز شکل های شهری و محلی سبب نظام

های متفاوت اسهت  رو شهر جهانی شامل هسته [. ازاین41دادن شهرهاست ]
های مهحهلهی  های مختص به خویش با توجه به جریان که هرکدام فعالیت

ها در ارتبهاط بها یهکهدیهگهر  ها با فضای مکان است. درواقع فضای جریان
وسهیهلهه جهریهان  ها بهه  گیرند و این هسته های شهری را شکل می هسته

 .نمایند اطالعات با یکدیگر ارتباط برقرار می
شدن  شدن بسیاری معتقد هستند که مقوله جهانی در نقد مبانی نظری جهانی

بهرده اسهت.  های بسهیهار زیهاد رنهج  شدت از تناقض در مبانی نظری، به
زایی و ایجهاد پهویهایهی  شدن سعی در درون دیگر از طرفی جهانی عبارتی به

های محلی دارد، از طرفی دیگر، پژوهشگران  جهانی از طریق توجه به زمینه
اند که فرهنگ جمعی حاصل فرایند تولهیهد انهبهوه و  این حوزه معتقد بوده

سهاز  گرایی است که درنهایت با توجه به اسهتهانهداردسهازی سهبهب مصرف
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ارتباط زوکین معتقد اسهت  [. دراین44شکلی گشته است ] یکنواختی و یک
که جهانی بودن زمانی موفق عمل خواهد نمود که در راه بازشناسی و فهم 

گهیهری  میراث جهانی گام بردارد و بازشناسی این میراث بهدون شهکهل
گفتمانی متناسب میان جوامع محلی و متصدیان شهری امهری مهحهال 

[. به عقیده نگارنده با توجه به تعاریف کالسیک و نوین از 42خواهد بود ]
منظور ایجاد توسعه به معنای مثبت در بسهتهرههای  شدن به مقوله جهانی

های موجود در بسترهای شهری نیازمند بازشناسی  شهری و معرفی ارزش
 .منظور معرفی جهانی هستی های مهم به های واجد بارزه ارزش

شعر و باغ: دو یار گرمابه و گلستان در یادگاران شیییراز 

 قدیم

فهرد  ی تاریخی و موقعیت جغرافیایی منحصربه شهر شیراز با توجه به سبقه
های گردنکشان  خود و آرامش نسبی در نتیجه در امان بودن از لشکرکشی

از طرفی و وجود بستر جغرافیایی و میراث طبیعی ارزشمند در دل آن از 
ارتهبهاط   طرفی دیگر، همواره بستر تعالی فرهنگ و هنر بوده است. در این

ها  ادوارد وارینگ جهانگرد عصر قاجار در باب مردم شیراز اندر احواالت آن
های شاد و شادمان و  مردم شیراز روزهایشان در دیدار باغ" معتقد است که 

گذارنهد و بهه  های شاعران مختلف می ها و چکامه گوش دادن به قصیده
ترین حد خویش و خوشبخهتهی ایهرانهی  عقیده من این بیشترین و نهایی

[. همچنین موریه ضمن تجلیل از مقام دو شاعر بلند آواره شهر 43]   " است
شیراز تأکید نموده است که آرامگاه این دو شاعر همواره بستهری جهههت 

زعم نگارنده با تهوجهه بهه  [. به41شعرخوانی و وقت گذراندن بوده است ]
ها پیرامون اندر احواالت مهردم  ها و سفرنامه حال توصیفات موجود در شرح

شیراز درگذشته، پیوند میان باغات و شعر امری انکارناپذیر بوده اسهت و 
شعر همواره هنری بوده است که در ذات شیراز و شیرازی بوده است. امها 
به دلیل عدم وجود سازوکار مناسب جهت ترویج و تبلیغات مناسب پیرامون 

ها صورت نگرفته است  آن، بسترسازی مناسب جهت شناساندن این ارزش
اند  های ارزشمند فرهنگی در طول تاریخ بوده دست بارزه و چه بسیار از این 

اند و یا در  که یا درگذر ایام به دلیل عدم توجه، رنگ نابودی به خود گرفته
اند. اما شاید از میهان  ای از امید جهت احیا دوخته حال اهتزاز چشم به بارقه

که  نحوی اند به ها، هیچکدام قدرت پیوند شعر و باغ را نداشته تمام این بارزه
ها را مهردمهی  بسیاری از سیاحان معروف در تعریف شیراز و شیرازی، آن

اند که در هوای معتدل این شهر در کنار جویهی بها شهعهر ایهام  دانسته
اند.در پاسخ به این سؤال که بر احواالت شهر شیراز چه گذشت  گذرانده می

توان اظهارنظر جامع و کاملی  که این دو یار قدیمی پیوندشان گسست نمی
توان گفت فضای ارتباطات تنگاتنهگهی مهیهانهی  نمود. اما به قطعیت می

های اجتماعی و فرهنگی و این مقوله درگذشته بهوده اسهت کهه  جریان
 امروزه این ارتباط گسسته است.

 های ارزشمند شهر شیراز سازی بارزه جهانی

ههایهی  با توجه آنچه ذکر شد شهر شیراز در مقام محهتهوی واجهد ارزش
های جهانی اسهت؛ بهه ایهن  منظور کاربست آن در توسعه سنگ به گران

دهی سازوکاری کارآمد جهت ههدایهت و بهازشهنهاسهی  منظور، سازمان
رو  های شهری امری ضروری است. از این  های فرهنگی در عرصه جریان

های موجود با توجه بهه  در این سازوکار در گام نخست بایستی میان بارزه

های فرهنگی شکل  گاه بسترهای تاریخی پیوندی دوباره برقرار شود و گره
ها ارتباطات مناسب برقرار شهود تها  گیرند. سپس در مرحله بعد میان گره

های مربوطه شکل گیرد و در گام آخر با توجه به ابزارهای اطالعات  شبکه
جهانی مانند تبلیغات، بایستی بستر مناسب جهت معرفی رویدادها، شبکهه 

رو در ارتباط با پیوند شعر  ها برقرار گردد. از این  ارتباطات و هرکدام از گره
و باغ بایستی در گام نخست به بازشناسی نمودهای مهوجهود و روابهط 

های ایهن  تاریخی این دو اقدام نمود و در گام بعد پس از شناسایی نموده
ها و رویدادها، این امهر  مهم از طریق ابزارهای تبلیغاتی و تشکیل جشنواره

 های مرتبط با آن را به جهانیان معرفی نمود. فرهنگ ارزشمند و خرده

شدن،  : فرايند پيشنهادآ جهاني1شکل

 منبع: نگارنده براساس منابع مختلف
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باشد: یکهی هویت به معنای شناختن و شناساندن است و دارای دو وجه می

شناخت خود در ارتباط با چیزی و دیگری شناساندن خود بر اساس آن چیهز 

ها، هویت را به سه سهطهح فهردی، بندیبه دیگران. یکی از بهترین تقسیم

های مثبت ای از گرایشکند. هویت ملی مجموعهاجتماعی و ملی تقسیم می

کننده در سهطهح بخش و یکپارچهنسبت به عوامل و عناصر الگوهای هویت

یک کشور، به عنوان یک واحد سیاسی است که شامل ابعاد اجهتهمهاعهی، 

تواند تحت . هویت ملی می]5[باشد تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و دینی می

باشهد؛ شدن میتاثیر عوامل بسیاری قرار گیرد که یکی از این عوامل جهانی

انگیزترین مسائل پایهان بربه یکی از بحث 4661شدن در دهه پدیده جهانی

-ورسد که در قرن بیستتبدیل شد و به نظر میقرن بیستم 

ترین مباحث علوم اجتماعی یکم نیز یکی از مهم

به طور کلی، دو رویکرد در خصوص .  ]4[باشد 

شدن بر هویت ملی کشورها وجود تأثیر جهانی

 دارد:

هویت به عنوان یی  داراییی (  الف

 ارزشمند:

این رویکرد در واقهع بهر  

اساس رویکرد همگرایهی 

فرهنگی مطهرح شهده 

بر اساس ایهن  . است

رویکرد، روزگاری 

پهههیهههش از 

 جهانی شدن، ارتباطات محلی مستقل، متمایز،                               

های جغرافیایی و تجارب فرهنگی مردم شده و قدرتمندی میان مکانتعریف

وجود داشت. این ارتباطات، هویت فرهنگی یک شخص یا جامعه را شهکهل      

دادند. مردم این هویت را به عنوان یک دارایی، میراث و حاصل سکونت می

نمودند. هویت همانند زبان تنها توصیفی از بلندمدت در یک منطقه تلقی می

تعلق فرهنگی نبود؛ بلکه به عنوان گنج جمعی اجتمهاعهات مهحهلهی کهه    

گردید. در این شرایط، ناگهههان پذیر و نیازمند محافظت بود، تلقی میآسیب

های فرهنگی در طی فرایند جهانی شدن ظهور پیدا کردنهد )حهدود هویت

 های متنوع را شدن مانند موجی عظیم فرهنگ(. جهانی4601اواسط دهه 

ههای بهیهن های محلی ثابت را تغییر داده و تفاوتشو داده، ویژگیوشست

اند حذف نهمهوده ما را شکل دادههای وابسته به مکان را که هویت فرهنگ

است. بنابراین جهانی شدن به عنوان فرایندی شامل از دست دادن تهنهوع 

شود. در واقع، این رویکرد بر این باور است که جهههانهی فرهنگی تلقی می

شود و بخشی که در معرض شدن باعث تخریب هویت فرهنگی کشورها می

ای از هویت فرهنگی به نام هویت مهلهی گیرد، زیر مجموعهتهدید قرار می

 .]7[باشد می

 :ب( هویت به عنوان توان فرهنگی

گرایی فرهنگی مطرح شده است این رویکرد در واقع بر اساس رویکرد تمایز 

تواند قربانی جهانی شدن شهود؛ و بر این باور است که هویت فرهنگی نمی

تهوجهههی از پذیر نیست بلکه بعد قهابهلچرا که هویت تنها یک جزء آسیب

دهد. باالخص در فرم یافته در مدرنیته را تشکیل میزندگی اجتماعی سازمان

های غالب هویت ملی، محصول استمرار و ساخت فرهنگی از طریق سازمان

؛ برای مثال برخی از مطالعات اخیر بهه   ]7[باشدگذاری و اجتماعی میقانون

اند که مسلمانان جوان در اروپا از اینترنت به عنهوان یهک این نتیجه رسیده

-ابزار جهانی شدن، برای تقویت باورهای مذهبی و ملی خود استفاده مهی

رغهم کند؛ عهلهیکنند. این موضوع فقط در مورد مسلمانان جوان صدق نمی

گسترش اینترنت و جهانی شدن تلویزیون، در برخی از کشورها اغلب مهردم 

 بررسی اثرات جهانی شدن و هویت ملی ایرانی

 

“  

“ 

در حالی که جهانی شدن ممکن   

است بخشی از جمعیت را به سمت    

شهرگرایی سوق دهد، سایر جهان

ها ممکن است از خود    بخش

 های مقاومتی بروز دهند.هویت
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 .]9[دهند های داخلی بازتاب میکنند که فرهنگ ملی را در کانالهایی را تماشا می کنند و برنامههای داخلی را بررسی میوب سایت

-باشد؛ در حالی که جهانی شدن ممکن است بخشی از جمعیت را به سمهت جهههانمی دوگانهبسیاری نیز تأکید دارند که تأثیرات جهانی شدن بر هویت ملی 

شدن و هویت در های مقاومتی بروز دهند. نظریات اندیشمندان مختلف در خصوص رابطه جهانیها ممکن است از خود هویتشهرگرایی سوق دهد، سایر بخش

 ارائه شده است. 4جدول شماره 

 

 

 شرح نظريه پردازنام نظريه رديف

 رونالد رابرتسون 8

آورد که خود را در فضاآ هاآ گوناگون فراهم ميها و هويتشدن فرصت و مجالي را براآ فرهنگجهاني

ها به ها و هويتباز جهاني مطر  کرده و توان بازيابي و بازتوليد داشته باشند. در اين فضاآ باز، فرهنگ

 کنند.هاآ خود آگاهي پيدا ميتوان و پتانسيل

 ميشل فوکو 2

داند که نوعي بيگانگي از گذشته را در فرد شدن را نوعي تمسک به حال و انقطاع از گذشته ميجهاني

کند و به کاهش مشروعيت حال دامن خواهد زد؛ حاصل اين فراگرد دروني و از خود بيگانگي، ايجاد مي

 هويتي و بحران هويت است.نوعي بي

 التوش 9

-باشد. جهانيزدايي ميسازآ جهان سوم است که ارم ان آن فرهنگشدن نوعي غربيمعتقد است جهاني

شود؛ چيزآ که به مردمان جهان شدن به نوعي موجب تخريب ساختارهاآ اجتماعي در جوامع سنتي مي

شان پيشنهاد شده بر يک هويت ملي پوچ و يک تعلق فريبنده سوم براآ جايگزيني هويت فرهنگي گمشده

 به يک دهکده جهاني مبتني است.

 کاستلز 0

شدن به نوعي تناقض و ستيز وجود دارد. وآ هاآ جمعي خرد و محلي و روند جهانياو باور دارد بين هويت

-دار اشاره ميبخش، هويت مقاومت و هويت برنامهشدن خود به سه نوع هويت مشروعيتدر نظريه جهاني

هاآ ملي را در دهد. همچنين نوعي از هويتکند و به تقابل هويت مقاومت در برابر هويت سلطه رأآ مي

هايي در هر کشور ساخته شده باشند که در شناسد که از طريق دولتبرابر هويت جهاني به رسميت مي

 هاآ فروملي در آن کشور باشد.گيرنده تمامي هويتبر

 کيت ناش 5

شدن را نه به معناآ استيالآ نگرد و جهانيشدن ميمدرنيستي و فرهنگ محور به جهانيبا رويکردآ پسا

کننده تهديد هويت و فرهنگ قومي توسط فرهنگ و هويت فرهنگ جهاني بر فرهنگ ملي و نه تسهيل

خواهند با گيرد که ميهايي قرار ميگرايي فرهنگي در برابر دولتداند، بلکه معتقد است تکثرملي مي

هاآ فرو ملي را در خود جذب و هضم ها و هويتسازآ فرهنگي و هويتي، فرهنگهاآ يکپارچهسياست

 نمايند.

 گيدنز 6

-وطني است، به اين معنا که جهانگرايي فرهنگي در عرصه جهاني و در عين حال جهانمعتقد به کثرت

هاآ ملل ديگر را به رسميت ها و ارزشتوان هويتها ندارد و نميهاآ ملي ملتوطني تضادآ با هويت

وطن توانند جهانباشد. افراد ميپذير نمينشناخت، لذا به نظر وآ حاکم کردن يک فرهنگ خاص، امکان

بوده و اساس شهروند جهاني داشته باشند و اين امر تقابلي با شهروندآ يک ملت ندارد، ولي به نظر گيدنز 

 اآ مورد بازسازآ قرار گيرند.هاآ ملي بايد به گونهبا هويت جهاني جديد، هويت
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های تاریخی مختلف بر ابعاد متفاوتی از آن تاکید وجود داشته است. برخهی از های زیادی را پشت سر گذارده است و در دورههویت ملی ایران فراز و نشیب

 باشد.می 2ترین عناصر سازنده هویت ملی ایرانی به شرح جدول شماره مهم

 توضيح عنصر سازنده هويت رديف

1 
 تاريخ ايران

  

هاآ ترين عناصر سازنده هويت ملي ايراني است چرا که بيانگر آغازين دورانتاريخ ايران يکي از عمده

گيرآ رو  جمعي و ديرينه بودن هويت ملي ايراني است. البته بايد به اين نکته مهم توجه داشت شکل

که اصوالً تاريخ ايران از دو بخش عمده اساطيرآ و تاريخي تشکيل شده است و اين دو بخش، در آثار 

 گر شده است.تاريخي مربوط به ايران، به خوبي جلوه

2 
 سرزمين و ج رافيا

  

کنون هميشه پيوند ناگسستني با سرزميني داشته است که در متون  تاريخ ايران از روزگاران باستان تا

شده است. مفهوم مرز و ياد مي »زمينايران«و بعدها  »ايرانويج«کهن مذهبي اوستايي از آن با عنوان 

هاآ ج رافياآ سرزمين ايران بوده است، از دوره اساطيرآ تا کننده چارچوبحفاظت از آن که تعيين

هاآ ايراني قرار داشته است. از اينجاست که هويت ملي ايراني با دوران معاصر در کانون توجه دولت

 خورد.ج رافيا و سرزمين، پيوند مي

3 

ميراث سياسي و نهاد 

 دولت

  

دهنده هويت ملي ايراني که در ميراث تاريخي و ادبي آن بازتاب يافته ترين عناصر تشکيليکي از عمده

-است، ميراث سياسي ايران و مسئله تداوم دولت ايراني است که بيشتر پژوهشگران، آن را ناديده گرفته

اند. انديشه دولت و آرمانشهرآ ايراني که در ادبيات سياسي کشور به شکل شاهي آرماني تجسم يافته 

 هاآ محلي ايراني پس از اسالم بود.بود، عامل مهم رستاخيز سياسي ايران و ظهور دولت

4 
 ميراث فرهنگي ايران

  

ها و آثار نثر و نظم متعددآ ها، آيينتاريخ ج رافيا و انديشه دولت آرماني ايراني در آداب و رسوم، سنت

رسوم و وتوان از آن به مثابه ميراث فرهنگي ايران نام برد. اين ميراث شامل آدابثبت شده است که مي

ناپذير از هويت و ييهايي است که از عهد واپسين تاريخ ايران تا به امروز تداوم يافته و بخشي جداآيين

 اند.فرهنگ ملي ايراني شده

5 
 جامعه و مردم ايران

  

هاآ هويت ملي امرآ شگفت به نظر ممکن است در نظر گرفتن جامعه و مردم به مثابه يکي از شاخصه

اند. دهنده دولت در نظر گرفتهآيد، چرا که هميشه مردم را در کنار عناصر ديگر، بخشي از عوامل تشکيل

با اين همه بايد به اين نکته مهم توجه داشت که بدون در نظر گرفتن جايگاه و نقش جامعه و مردم 

هاآ گذشته و حال و يا آينده، در شکل دادن به ميراث فرهنگي و سياسي ايران و تضمين ايران در زمان

 تداوم سرزميني آن، درك تماميت هويت ملي ايراني و پويايي آن بسيار دشوار خواهد بود.

6 

دين و ميراث معنوآ 

 ايران

  

ترين عناصر هويتي جامعه بشرآ است و در ايران نيز دين اسالم و آيين تشيع که اکثر دين از عمده

مسلمانان ايران، پيرو آن هستند نقش مهمي در هويت ملي ايراني و تداوم سرزميني کشور داشته است. 

پذيرش اسالم به هيچ وجه، متضاد با هويت ايراني قلمداد نشد و بزرگترين فرهيختگان ادبي، فکرآ و 

و  سياسي ايران که به رستاخيز ادبي، فرهنگي و سياسي کشور همت گماشتند، از مسلمانان معتقد

 مومن بودند.



33 

در این بین، به منظور کاهش اثرات منفی جهانی شدن، هویت ملی در عصهر 

المللی بازسازی شهود و بهه شدن بایستی هم از بعد داخلی و هم بینجهانی

اصالح سیستم مدیریت دولتی و ارتقاء ظرفیت حاکمیت توجه گردد. ههویهت 

ها، گرایشات، فهرههنهگ و گانه شامل سازمانملی بایستی یک ساختار چهار

اجتماع داشته باشد. در این راستا، بایستی ارتقاء مشارکت سیاسی شهروندان و 

های نژادی مورد تهوجهه قهرار هویت سیاسی آنها و محافظت از حقوق اقلیت

گیرد. همچنین در حین توسعه اقتصادی بایستی عدالت و برابری اجتماعی و 

توزیع برابر امکانات مد نظر قرار گیرند. دولت نیز باید فرهنگ ملی را تقویهت 

ها افزایش دهد. چهرا کهه سازی ارزشنموده و ظرفیت خود را برای یکپارچه

باشد و محتهوای فرهنگ ملی تجسم تمدن مادی، سیاسی و معنوی ملت می

 [. 0دهد ]اصلی هویت قومی و فرهنگی را تشکیل می

بایستی رویکردی فعاالنه اتخاذ کنیم؛ همچنین در مواجهه با جهانی شدن می

شدن و تمدن جهانی دستاورد مشترک اساس این رویکرد آن است که جهانی

باشد و تمایز و تنوع فرهنگی، زمینه مناسب برای تعامالت مختلف بشری می

های اصهیهل در را فراهم نموده است. در این راستا، اشاعه و گسترش ارزش

تواند موجب آشنایی افراد به خصوص جوانان با میراث فهرههنهگهی جامعه می

افراد بایستی از فضای ایجاد جامعه شده و به بازسازی هویت آنان کمک کند. 

شدن استفاده کرده و هویت مهلهی خهویهش را شده به واسطه فرایند جهانی

های نهظهری این بازسازی بیش از هر چیز نه بر پایه نگرش بازسازی نمایند.

های اجتماعی، سیاسی و فکری دنیای غرب بلکه بایستهی برآمده از دگرگونی

 بر بازخوانی میراث تاریخی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی استوار باشد.

باشند؛ یابی افراد میها از جمله منابع حائز اهمیت برای هویتهمچنین رسانه 

توان به بازسازی هویت ملی افهراد یهاری گیری مناسب از آنها میلذا با بهره

رساند. به طور کلی تکیه و تقویت ساختار فرهنگی ملت ایران و شنهاسهانهدن 

مرزهای فرهنگی ایران به جوانان و نوجوانان که کمتر با هویت ملی و تمدنی 

های جهانی ایران آشنا هستند و بیشتر نیز در معرض تهاجم فرهنگی و چالش

تواند هویت ملی را در بین ملت ایران تقویت کرده و شدن مواجه هستند، می

های ناشی از ورود به عصر جهانی شدن و توسعه فناوری اطالعات را چالش

های تقویت هویت ملی و نظم و امنهیهت در کشهور را کاهش دهد و زمینه

 [. 1وجود آورد ] به

باشد که مسئله بازسازی هویت ملی در ایهران امهر همچنین الزم به ذکر می

ای نیست و هویت ایرانی به عنوان یک پدیده کهن اما شناور، همیشه در تازه

های گذشته در رویارویی و برخورد با شرایط حال شدن و تکامل، در طول قرن

نوین، از سوی نخبگان فرهنگی و سیاسی ایران، بازسازی و روزآمد شده است 

[ ؛ بنابراین شرایط نوین و نیازهای نوین جامعه ایرانی نیز، با همه پیچیدگی 3]

ای نیست که نتوان آن را مهورد و تازگی آن امر کامالً غریبی نیست و مسئله

 حل و فصل قرار داد.

توان از فرههنهگ و دیگر در هیچ کشوری نمیواقعیت عصر ما این است که 
نخورده و کامل سخن گفهت. هایی دستهویت اصیل و ملی همچون واقعیت

شدن و هویت ملی، هم فرهنگ ملی وجود دارد و هم جهانی در ترکیب جهانی
گهمهان گیرند. بهیشدن اما هر دوی آنها در یک فضا و آرایش جدید قرار می

شده نیز در حفظ هویت خویش، بیش از یک ایران مهنهزوی و ایران جهانی

شدن ما ایرانی نهخهواههیهم مانده موفق خواهد بود چرا که بدون جهانیعقب
داشت. جامعه ایرانی نیازمند تالش برای یافتن جایگاه و منزلتی اسهت کهه 
بتواند خود را به عنوان موجد و معمار حوادث اتفاقیه در محیط ملی و فراملهی 

 مطرح نماید.
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“ 

“  

افراد بایستی از فضای ایجاد شده به 

شدن استفاده  واسطه فرایند جهانی

کرده و هویت ملی خویش را بازسازی 

 نمایند.

توان از دیگر در هیچ کشوری نمی

فرهنگ و هویت اصیل و ملی همچون 

نخورده و کامل هایی دستواقعیت

 سخن گفت.
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ها،  این متن تالشی برای فهم بیشتر یک کتاب است؛ ورای آنچه تک کلمه

کهه یهک  ها دارند. تالشی برای نشان دادن این ها و تک جمله تک عبارت

ههاسهت؛  آور بسیاری حقایق و موجهودیهت کتاب، عالوه بر این که خود پیام

تواند به فهم و کامل شدن یک ایده در ذهن خواننده بپردازد. این متهن  می

ای که نه تنها به مفاهیم سطحی و  گونه مسیر بازخوانی یک کتاب است؛ به

تک بعدی هر مسئله، بلکه به جان آن تسلط یافته شود. متن حاضر دنبهال 

ی جان داسهتهان  ای که پیکره گونه های یک داستان است به کردن سررشته

 ی ماریو بارگاس یوسا است. »گو قصه«شکل یابد. و اینک داستان، 

درخشید و جهان  داستان مردمانی که پیش از این خورشیدشان همواره می« 

بخشید. جهانشان در هماهنگی کامل بود. غذا کم نبهود،  را همواره گرما می

گرفت. اهریمنی وجود نداشت و مردان زمین، نهیهرومهنهد و  جنگی در نمی

خردمند و آسوده خاطر با یکدیگر متحد بودند. اما روزی خورشید شروع بهه 

ها شروع به راه رفتن کردند تا به خورشید کمک کننهد. تها  افتادن کرد. آن

 . ]4[ »خورشید توان ایستادن داشته باشد

ههای پهرو  گنکایی است که در عمق جنهگهل داستان درباره مردمان ماکی

یازی به جوامع آنان را مورد مهطهالهعهه قهرار  کنند. کتاب دست زندگی می

رو را کهه بهیهشهتهر بهه  ای این قبایل کوچ گونه دهد؛ البته اگر بتوان به می

ههای  شکارچیان اقوام بدوی شباهت دارند، جامعه نامید. از طرفی دیهدگهاه

دهد و از طرفی  گنکاها، تغییر را به نفع افراد جلوه می موافق دگرگونی ماکی

در نگاهی آرمانی و غیر قابل باور و غیر محقق، گذاردن آنهان در حهالهت 

شود.  ها و مشکالت زندگی امروز مطرح می انزوای خود و به دور از تشویش

های متفاوتی از درون هر کدام از جهمهالت  در بازخوانی کتاب، به سرفصل

های متهمهدن بهه  کتاب پی برده شده است؛ که تأثیرات گام نهادن انسان

ی ماکی گنکا را از ابعاد گوناگون مورد بررسهی قهرار  انزوای چند صد ساله

 دهد. می

 فرهنگ، دین و زبان

ها در واکنش به تهغهیهیهرات  های انسانی دائما در حال تغییرند؛ آن فرهنگ

های مجاور ممکن است خود را  محیطی یا از طریق روابط متقابل با فرهنگ

تغییر دهد. علت تغییر، آکنده بودن هر فرهنگ از تناقضات درونهی اسهت: 

ههنهگهام  .[2] ها در تالش هستند این تناقضات را با هم وفق دهند فرهنگ

های موجود در آنان کهم و بهیهش  برخورد دو فرهنگ به یکدیگر، ارزش

توان گفت که با توجه بهه تهاریهخ  شود. از این رو می دستخوش تغییر می

ها روزبه روز بیشتر در یکدیهگهر ادغهام  های چند هزار ساله، فرهنگ تمدن

 خورد.  شوند و آثار فرهنگ اصیل کمتر به چشم می می

رو و شیوه زندگی این مردم  در بحبوحه جهانی شدن، فرهنگ این اقوام کوچ

ههاشهان در  ها کمک کرده که بتوانند صدها سال در جهنهگهل که به آن

فهمهیهم و بهعهضهی  هماهنگی زندگی کنند؛ اگرچه ما باورهایشان را نمی

کند، قابل احترام است و حهق از  رسومشان احساسات ما را جریحه دار می

 

“  

“ 

مردم دوست ندارند با کساني زندگي کنند 

ها  ها فرق دارند. مردم به آن که با آن

هاي متفاوت و  کنند. سنت اعتماد نمي

ها  داشتن زباني ديگر باعث ترس از آن

ها دوست دارند همه مثل هم  شود. آدم مي

 باشند.   

  گو، ماریو بارگاس یوسا قصه
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حال این فرهنگ در خطر دستخوش تغیهیهر  .[ 4]   ها را نداریم بین بردن آن

ها بایهد دسهت  پنداریم این فرهنگ یافتن قرار دارد؛ نه از آن جهت که می

ها در طهی  نخورده و ناب قرار بگیرند؛ بلکه تغییراتی که برای دیگر انسان

اند برای آنان قابل هضم نخواهند بود و در نهایهت  هزاران سال اتفاق افتاده

شوند. همچنین خوب و بد، درست و نادرسهت در  شان می منجر به نابودی

توان تعیین  شوند. با برداشته شدن مرزها چگونه می درون مرزها تعریف می

کرد که کدام راه درست است؟ چه کسی قرار است قضاوت بین این دو را 

آیا اتومبیل، اسلحه، هواپیما و کوکاکوال این حق را به مها « بر عهده گیرد؟ 

ی روزگار محهوشهان  ها این چیزها را ندارند، از صفحه دهد که چون آن می

ها به سرباز؟ یا وادار کردنشان به کار در مزارع؟ یا  کنیم؟ با تبدیل کردن آن

هاشان، همهان  ها برای تغییر زبان، مذهب، رسوم و سنت فشار آوردن به آن

کنند؟ از این کار چه عایدمان خواهد شد؟ امهکهان  کاری که میسیونرها می

شده یا کاریهکهاتهورههای  های مسخ ها به آدم تر. تبدیل آن کشی آسان بهره

  .[4] »انسانی

کند که همزیستی )خصوصا به این شکل و با ایهن  تمامی داستان ثابت می

انجامد، به تدریج و بهه  ها بر بومیان می سرعت( خواه ناخواه به تسلط غریبه

شود. جریانهات و افهراد  تر می شکلی روشمند باعث تباهی فرهنگ ضعیف

مختلف مشوق تغییر دادن فرهنگ این بومیان، کهه در کهتهاب شهامهل 

ههای  توسط قدرت«های مذهبی و... هستند  مؤسسات زبان شناسی، هیأت

هایی بسیار سازمان یافته و کهارا، کهه  شوند. قدرت اقتصادی حمایت می

ها و فرهنگشان است. یاد دادن زبهان بهه  ضامن پیشرفتشان، دین، ارزش

ها یاد بدهند چگهونهه  ای! برای چه؟ که به آمازونی بومیان! چه عوام فریبی

داران خوبی  های متجدد خوبی باشند، سرمایه های خوبی باشند، آدم زده غرب

شهده بهاشهنهد؟ نهه،  های خوبی برای کلیساهای اصالح باشند و مسیحی

خواهند فرهنگ آنان را نابود کنند، خدایانشان را، رسومشان را و حهتهی  می

 .[4] »رویاهاشان را بگیرند

 طبیعت

ضرب المهثهلهی در جنگل بزرگترین تجلی حیات بر روی کره زمین است. 

هایی را که هنوز مها  گوید: جنگل پاسخ تمام پرسش سورینام هست که می

ها به  دانیم، جنگل دارد. اما همانطور که میایم در خود نگه می کشف نکرده

 سرعت در حال ناپدید شدن هستند؛ در برزیل، در آمازون، در سراسر جهان

ترین چشم انداز جهان را داراست. اما گسترش فاجهعهه  آمازون باشکوه .[ 3] 

وسیله سرمایه، تخصص و بازارهای بهیهن  محیطی در این منطقه به زیست

  .[1شود ] تر می المللی، یعنی جهانی شدن، روز به روز گسترده

ها فقهط  ها شروع به استفاده از رودخانه کردند. آن خیلی وقت پیش غریبه« 

هایی ساختند و درختان را قطهع  جا عبور نکردند، اقامت کردند. کابین از این

 .[ 4]   »پیچید کشتند ها را با تفنگ که صدای آن در جنگل می کردند. حیوان

های موجود در منطقه آن را به نابودی کشاندند. کشف و  توجه به ارزش بی

بهره برداری از نفت نه تنها منجر به تخریب منابع طبیعی گشت، بهلهکهه 

اما بایهد  .[ 5]   های بومی را به انحطاط کشاند اموال، فرهنگ و زندگی گروه

کنند مناسب  ها برای محیطی که در آن زندگی می فرهنگ آن«دانست که 
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ها دارای دانشی عمیق و هوشمندانه در مورد چیهزههایهی  است و ضمنا، آن

ایم. مثال رابطه انسان و طبهیهعهت، انسهان و  هستند که ما فراموش کرده

ها، خاک، آسمان و نیز انسان و خدا. تا وقتی همهه  ها، رودخانه درخت، پرنده

چیز را برای همیشه متالشی نکنیم، پی نخواهیم برد که هماهنگی مهیهان 

 .[4] »تواند باشد انسان و آن چیزها چه می

 سالمت

و در پرو، تجارت بسیار کثیفی با نام سفر اکتشافی انسان باعث راه یافهتهن 

است. اما زمانی که این مسافران غریهبهه  مردم بین گروهای جدا افتاده شده

دهنهد، بهه  ها لباس و ابزار می در بهترین حالت و از روی خیرخواهی به آن

کنند؛ بدن منزوی آنان در مهقهابهلهشهان ایهن  ها بیماری هم منتقل می آن

گردد. این وجه سفهر  شان می ها توان مقاومت ندارد و موجب نابودی بیماری

شود نام سفر اکتشافی غیرانسانی بهرای ایهن حهرکهت  است که باعث می

بومیان ناآشنا به بیماری، نه تنها قادر به درمهان خهود  .[ 3] تر باشد مناسب

پندارند این حاالت به خاطر رسوخ کردن شیطان در روحشان  نیستند، که می

پدر سفید روی بوریا دراز کشیهده و دیهگهران «است.  ها دست داده به آن

ورد. آچو! آچو! وقتی از او پرسیدند: معهنهای  توانستند ببینند که ادا در می می

آوری؟ پاسخ داد چیزی نیست،  این کار چیست؟ چرا از خودت شکلک در می

ها هم شد. رفت توی جهلهد  به زودی تمام خواهد شد. شیطان وارد روح آن

ها احساس کردند آتشهی درون بهدنشهان  ها و پیرمردها... آن ها و زن بچه

رفتند اما به جای  است. شعله آتش شده بودند. در آب رودخانه می روشن شده

گداخت. آن وقت موج وحشتناکی  ها را بیشتر می خاموش شدن آتش، آب آن

 .»ها را در خود گرفت از سرما آن

 تجارت و اقتصاد

های آمازون، که تا  ترین حالت مربوط به بعد اقتصادی، به سرزمین در تدافعی

قرن بیستم به طور نسبی بکر و دست نخورده باقی مانده بودند به عهنهوان 

ای سرمایه و به مردمانش به عنوان نهیهروی کهار  گونه منابع اولیه تولید، به

شود. در این نگاه، با پنداشتن سهرزمهیهن بهه عهنهوان  ارزان نگریسته می

ی تهجهارت بهه  ای متعلق به کشور و جهانیان، ورودش به گردونه سرمایه

ها و باورهاشان  شود که مستلزم رد و نابودی سنت عنوان ارزش شناخته می

شود. بر اساس دیدگاه، عدم تغییهر  است که به عنوان ضد ارزش شناخته می

هها  در راه زندگی و باورهای این چند قبیله، که هنوز زندگی سنتهی در آن

گذرانند، برابر است با طهرف  شان دوره نوسنگی را می جریان دارد و بسیاری

 نظر کردن شانزده میلیون پرویی دیگر از سه چهارم منابع طبیعی کشورشان

ماند نیز ارزشمند و قابل ستهایهش نهیهسهت،  در نهایت آنچه باقی می .[ 4] 

پوست که در آرامش بتوانند به شلیک بهه  هفتاد یا هشتاد هزار بومی سرخ«

ها را سوراخ و خالی کننهد  هاشان ادامه دهند، جمجمه یکدیگر با تیر و کمان

تا کوچک شود و مارهای بوآ را بپرستند؟ آیا ما باید بهه خهاطهر آنهان از 

نظر کنیم؟ از دام پروری؟ از استعداد تجاری مهوجهود در   کشاورزی صرف

های دنیا بتوانند به شهکهل دسهتهه اول،  منطقه؟ برای این که نژادشناس

ها، ازدواج و مهرگ،  ها و سرور گروهی آن های این قبایل، جشن همبستگی

ها و... را تماشا کنند و لذت ببرند؟ مراسمی که صدها سال است هیهچ  آیین

تغییری در آن بوجود نیامده است. نه، مملکت باید به جلو برود. مگر نه این 

که مارکس گفته است که پیشرفت همراه با خونهریهزی اسهت؟ اگهرچهه 

انگیز است اما باید پذیرفت. آیا بهایی که برای توسعه کشور و صنعهتهی  غم

کردن آن باید پرداخت این نیست که چند هزار بومی موهایشان را کهوتهاه 

هایی با دو فهرههنهگ در  های بدنشان را بشویند و به شکل آدم کنند، خال

شویهم کهه  های بعدی کتاب، متوجه می . در مواجهه با قسمت]4[ »بیایند؟

های انسانی است کهه  انگیز، که کامال متناقض با ارزش این بها، نه تنها غم

کشی در این بخش از جهههان،  اند. بهره در جامعه جهانی امروز پذیرفته شده

جا که ماکی گنکاها به طهور  تر از شأن انسانی است. از آن در سطحی پایین

شود  ها و سرشت سر به راهشان سبب می جو هستند، آرامش آن سنتی صلح

در  .[ 4]   به عنوان قربانیان افزایش ناگهانی قیمت الستیک انتخاب شهونهد

پوستان )ماکی گنکا( به منظور تأمین کارگر برای مهراکهز  زمان شکار سرخ

شوند و در مهعهرض  تهیه الستیک، افراد قبایل به معنای واقعی کشتار می

دهد که اردوگهاه  بدترین وضعیت هنگامی رخ می .[ 4]   گیرند نابودی قرار می

هها بهه شهدت  غهریهبهه«شود.  به علت مرگ افراد دچار کمبود نفرات می

آید؟ ما  گویند بدون کارگر چه کاری از عهده ما بر می خشمگین هستند. می

توانیم بکنیم؟ بعد به کسانی که دست و پاشان بسته بود گفتنهد  چه کار می

گنکا را  به شکار آدم بروند. گفتند آزادی خود را بخرید... اگر سه نفر از ماکی

ها خوشحال بودند، بنابرایهن بهرای  شوید. آن بگیرید، برای همیشه آزاد می

ها ریخته شهد، ههر  ها خون ترک اردوگاه شکارچی انسان شدند. در خانواده

کرد. به این ترتیب اعتماد از میان رفت. هر کسی  کسی دیگری را شکار می

 .]4[ »دشمن دیگری شد

های خارج از دنیاشان در مواقعی  گرچه در نگاهی آشنا نمودن آنان با واقعیت

 

“  

“ 

جنگل بزرگترین تجلی حیات بر روی  

کره زمین است. جنگل پاسخ تمام 

هایی را که هنوز ما کشف  پرسش

 دارد.ایم در خود نگه می نکرده
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شود اما  های دنیای خارج دانسته می حالل مشکالت همزیستی آنان با انسان

ای بهر  مشکالت خود را نیز به همراه دارد. در قسمتی از کتاب بهه واقهعهه

خوریم: یکی از افراد قبیله، طی آشنایی با ارزش پول و واقف شهدن بهه  می

آید. اما کشف  مکر اربابان، در صدد تشکیل تعاونی برای اعضای قبیله بر می

یکی از افهراد بهه « ارزش پول، پیامدهای دردناکی برای آنان در پی دارد. 

ها معامله نخواهد کرد... زمانی که گروه مجازات  ها خبر داد دیگر با آن ارباب

زدند تعاونی را فهرامهوش  کردند در گوش او فریاد می آن فرد را شکنجه می

توان گفت دست کم تأسیس تهعهاونهی بهرای  از طرف دیگر می .[ 4]  » کن

خودشان تجارت با شهرها، رونق اقتصادی و اجتماعی باعث خواهد شد کهه 

هرگز چنین رفتاری به شکلی هرگز تکرار نشود که مردم به اصطالح متمدن 

 ها کردند.  با آن

های اخیر آگاهی یافتن این افراد از حق و حقوق خود بهه عهنهوان  در سال

هایی هر چند اندک برای آنان بهه دنهبهال  انسان، در نظام جهانی، موفقیت

داشته است. طی این مبارزات نه تنها توانایی بومهیهان بهرای پهیهشهرفهت 

ها و حقهوق  اقتصادی، بلکه خواست آنان مبنی بر احترام به شأن فرهنگ آن

. امهروز ههدف 9هاشان عنوان شده است اخالقی و تاریخی آنها در سرزمین

های فراملیتی فراتر از استفاده صرف از بومیان به عنهوان کهارگهران  شرکت

ها و حهقهوق  است و هدف عمده آنان تغییر هویت، ارزش ارزان قیمت بوده

[. در جهت آسیب زدن کمینه به اجتماعات مهنهزوی، 7]   است بومی افراد بوده

شدن از باال و پایین برای این مهنهاطهق  های دوگانه جهانی تغییر در سیاست

ههای  [. جهانی شدن از باال یا تغییرات نهادی در چارچهوب0]   مورد نیاز است

ههای  های چند جانبه در جهت پاسداشت ارزش های سازمان سیاسی و تالش

بیانیه سازمان  2117گونه که در سال  این مردم غیر قابل اجتناب است؛ همان

ملل متحد درباره حقوق بومیان، حقوقی برای آنان مشخص نمود. این بیانیه 

عدالتی قرار گرفتهنهد  حداقل حقوق افراد بومی را که در طول تاریخ مورد بی

مشخص نمود و همه کشورها را موظف به احترام گذاشتن به حقوق بومیهان 

توانند بهه طهور آزادانهه  ها که می دانست. در بیانیه حق تعیین سرنوشت آن

وضعیت سیاسی، توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال کهنهنهد 

مورد احترام قرار گرفته است. عالوه بر عنوان کردن بسهیهاری از حهقهوق 

های آموزشی بومی،  بنیادین حقوق بشر، این اعالمیه همچنین کنترل سیستم

هایی که این گروه ها بهه طهور  دسترسی به داروهای سنتی، مالکیت زمین

های آنان را عنهوان کهرده  سنتی متعلق به آن هستند، و حق بازگشت زمین

ههای  [. از طرف دیگر جهانی شدن از پایین امکان ایجهاد شهبهکهه6]   است

[. 0]   دهد های اجتماعی به آنان را می سیاسی و ارتباطی برای تشکیل جنبش

این هدف از طریق معرفی تکنولوژی به قبایل و افرادی که پیش از این بها 

  [.3] اند قابل دستیابی خواهد بود جهان پیرامون ارتباط پیدا کرده
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“  

“ 

های فراملیتی  امروز هدف شرکت

فراتر از استفاده صرف از بومیان به 

است  عنوان کارگران ارزان قیمت بوده

و هدف عمده آنان تغییر هویت، 

ها و حقوق بومی افراد  ارزش

 است. بوده
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 مقدمه--1

ای از تغییرات جهانی شدن به عنوان یک نظم نوین جهانی مجموعه

ها های مختلف از عملکرد ملتاجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که حوزه

ی چند [. بین این پدیده4دهد ]تا زندگی روزمره افراد را تحت تأثیر قرار می

بعدی با معماری بومی، تالش برای تضمین هویت محلی و ایجاد تمایز از 

[؛ جهانی شدن منجر به از دست 1هایی وجود دارد ]طریق معماری، چالش

ی طوالنی توسعه رفتن هویت فرهنگی یک جامعه که در طول یک دوره

های سنتی و فرهنگی را توسط نیروهای شود. زیرا ارزشیافته است، می

دهد. این امر همگن اقتصادی، فرهنگی و معماری مورد تهدید قرار می

باعث نادیده گرفتن محیط سنتی و تلقی آن به عنوان نماد فقر و عقب 

[. معماری بومی نیز به عنوان یک نمایش فیزیکی 2است ]ماندگی شده

[؛ جهانی شدن با تغییر و دگرگونی 3پذیرد ]فرهنگ از این جریان تأثیر می

های مشابه در ها با نمونهسازی این نظامهای معنایی و یکساندر نظام

نقاط مختلف جهان، سبب ایجاد بناهای مشابه در نقاط مختلف جهان بدون 

[. این 9های فرهنگی، اقلیمی و محیطی منطقه شده است ]توجه به ویژگی

نوشتار به معرفی تأثیرات جهانی شدن بر معماری بومی با محوریت 

کننده لزوم تداوم پردازد و پس از شناخت این اثرات تهدیدفرهنگ می

 سازد.های بومی در فرآیند جهانی شدن را بر ما آشکار میاستفاده از ارزش

 مفهوم جهانی شدن در ارتباط با معماری-2

-رایج گردید. جهانی شدن یعنی ره 4661مفهوم جهانی شدن در دهه 

یافته که در آن همه چیز در سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت

گیدنز جهانی شدن را تشدید روابط  شود.سطح جهانی مطرح و نگریسته می

ای پیوند اجتماعی در سرتاسر جهان تعریف کرد که محالت دور را به گونه

گرفته در چندین مایل واسطه رویدادهای شکلدهد که اتفاقات محلی بهمی

 [.1گیرند ]دورتر شکل می

جهانی شدن به عنوان نتیجه تکنولوژی ارتباطات و توسعه اینترنت دیده  

المللی و فشردگی زمان و فضا را  شود و متعاقبا وابستگی متقابل بین می

صورتی بیش و بهوبه واسطه جهانی شدن مردم دنیا کم .کند تشویق می

شوند که در این فرآیند قید و نسبتا آگاهانه در جامعه جهانی ادغام می

بندهای جغرافیایی که بر روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع سایه 

رود و مردم به طور آگاهانه از کاهش این قید و بندها اند، از بین میافکنده

های درون مرزی نیز که پیش از ظهور جهانی [. هویت0شوند ]مطلع می

شدن دارای یکپارچگی و انسجام بودند، دچار نوعی سردرگمی شدند. 

جهانی شدن تأثیرات بسیار و عمیقی بر فرهنگ کشورها گذاشت. معماری 

نیز تحت تأثیر انقالب صنعتی به ساخت و ساز صنعتی، استانداردسازی و 

تولید انبوه روی آورد. پدیده جهانی شدن در معماری به عملکردگرایی 

 [.9منجر شد که نتیجه آن ایجاد بناهای مشابه در نقاط مختلف جهان بود ]

 فرهنگ و معماری بومی-3

کند. فرهنگ در تعریف معماری یک مکان یا افراد نقش مهمی بازی می

تغییرات در فرهنگ و معماری متقابل هم هستند و تأثیر هر کدام بر روی 

اهمیت و لزوم توجه به فرهنگ یکی از    [.  2شود ]دیگری منعکس می



39 

هنگامی که سخن از .گردد های پیشرفت جامعه بشری محسوب میراه

آید، در واقع صحبت از مکانی است که باالترین حد از شهر به میان می

تمرکز قدرت و فرهنگ یک اجتماع را در خود جای داده است؛ مکان تبلور 

های ارتباط اجتماعی، جایی که تعلق به آن و اهل آن ترین شبکهوسیع

شهر به مثابه  .آورد بودن، نوعی هویت شناختی برای فرد به ارمغان می

های مختلف یکسان پدید تواند در تمدنتبلور آیین و اندیشه جامعه، نمی

گوناگونی شهرها در تاریخ و جغرافیای جهان، بیش از هر چیز معلول .آید 

های دهی بر ارزش ای بر اهمیت این تفاوت است. معماری بومی زمینه

عالوه بر آن معماری بومی  .باشدای می فرهنگی و اجتماعی هر جامعه

 [.7آورد ]جذابیت و زیبایی را به ارمغان می

های محیطی در جهت رفع معماری بومی معماری برگرفته از ویژگی

نیازهای انسان در محیط است. این معماری از شرایط اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و اقلیمی تأثیر پذیرفته و توسط معماران محلی برای رفع نیاز 

است. تنوع فرهنگی، اجتماعی و تفاوت در گردیدهجوامع محلی اجرا می

ساز معماری بومی تأثیر وهای ساختپهنه اقلیمی در فرم و تکنولوژی

های طور کلی معماری بومی دربرگیرنده شرایط و ویژگیمستقیم دارد. به

های معنوی معماری هر محیط در ارتباط با عوامل طبیعی و یا خواسته

های معماری بومی برای رفع نیازهای مشخص، ها است. تمامی فرمانسان

ها را هایی که آنهای زندگی فرهنگکیفیت زیستی معین، اقتصاد و روش

 [. 6]اند اند، ساخته شدهایجاد کرده

 تأثیر جهانی شدن بر معماری بومی-4

های تکنولوژیکی منجر به در فرآیند جهانی شدن، پیشرفت

های ساخته شده، و محرومیت   استانداردسازی محیط

ای شده های انسانی از هویت فرهنگی و منطقهسکونتگاه

است که در این روند استانداردسازی به دلیل یکسان 

ساز به یک وهای ساختها، مصالح و سبککردن روش

 [.1است ]المللی تبدیل شدهضعف بین

 

 

 

 

در معماری جهانی شدن بسیار نزدیک به سلطه مدرنیسم است. چنانچه 

روزی یک دیدگاه جهانی وجود خواهد داشت «گوید: والتر گروپیوس  می

ها و باورها . در روند مدرنیته ارزش »های خودش را خواهد داشتکه نشانه

شود. در روند جهانی شدن نیز شخصیتی و فرهنگ از جامعه حذف می

جدید در حال ظهور است که ربطی به زبان بومی ندارد بلکه شخصیتی 

[. بنابراین معماری بومی به تضادهای جدی در برابر جهانی 2جهانی دارد ]

خورد. متعاقب این مسأله در دو زمینه شدن همچون ادامه مدرنیته برمی

اساسی معماری بومی یعنی مصالح ساختمانی و سبک معماری تغییراتی 

 آید:چشمگیر پدید می

 های ساختمصالح ساختمانی و سیستم-4-1

ای، و با صدور و گسترش مصالح ساختمانی، اجزاء و عناصر سازه

محصوالت معماری تولید شده در سطح جهان، نوعی 

یکپارچگی و هماهنگی معماری در سطح جهانی 

فراهم گردید. این امر در کمرنگ شدن )و در 

های سنتی مواردی حتی از بین رفتن( معماری

و بومی نواحی مختلف جهان، و به سمت و 

سوی معماری واحدی حرکت کردن، تأثیر 

داشت. حال آنکه این ویژگی بسیار مهم از 

 ابتدای پدیدار شدن معماری تا ظهور

 

 

 

“  

“ 

جهانی شدن با تغییر و دگرگونی در 

سازی این های معنایی و یکساننظام

های مشابه در نقاط ها با نمونهنظام

مختلف جهان، سبب ایجاد بناهای 

مشابه در نقاط مختلف جهان بدون 

های فرهنگی، اقلیمی توجه به ویژگی

 و محیطی منطقه شده است. 
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ای از خورد و معماری در هر نقطهتکنولوژی در همه نقاط جهان به چشم می

عالم رنگ و بو و حال و هوای خاص همان محل را داشت )انتخاب مصالح 

ای از و شیوه ساخت، فرم و شکل و معنی و غیره، همه و همه در هر نقطه

 [.5جهان، ویژگی خاص خود را داشت و بر آمده از محیط بومی خود بود( ]

 پدیداری سب  یکسان جهانی-4-2

گونه که گفته شد، جهانی شدن در معماری منجر به استاندارد سازی،  همان

عملکردگرایی و ایجاد بناهای مشابه در سرتاسر جهان گردید. عالوه بر این 

 های انسانی با توجه بهمنجر به طراحی سکونتگاه

[. 1ها شد ]وضعیت اقتصادی ساکنان و بدون در نظر گرفتن فرهنگ آن 

هایی نظیر استانداردسازی نیز مانند مدرنیته سبب حاکم شدن مشخصه

ها بر معماری شد. استاندارد کارکردگرایی، سادگی، نوآوری و نظایر این

سازی مستقیما بر دو وجه بسیار مهم معماری یعنی بروز ایده و طرح )فرآیند 

 [.5گذارد ]طراحی( و نحوه اجرا و ساخت بنا تأثیر می

های معمارانه به سمت و های معماری و طرحایدهدر روند استاندارد سازی 

کند که سادگی کار ساخت بنا بر روی بستر طبیعی طرح و سویی سوق می

 ها را به همراه نیز سادگی کار در تولید اجزاء و عناصر معماری در کارخانه

کند که به عالیق های معماری به سمت و سویی سوق میطرح .دارد

کننده کمتر پرداخته و به سالیق گروهی و شخص و خاص اشخاص استفاده

 [.5شود ]مشترک افراد بیشتر توجه می

 تعامل و تقابل بومی گرایی و جهانی شدن در معماری-5

شود در حالی که در مقابل،  گرایی سبب ایجاد حس مکان در بنا میبومی

[. تقابل 9سازد ]رویکرد جهانی، اثر معماری را به اثری فرامکانی مبدل می

است. بین این دو نیروی طرفدار و مخالف جهانی شدن همواره وجود داشته

است؛ یک نیرو این دو نیروی متضاد بر جهانی شدن معماری تأثیر گذاشته

ها و نقوش معماری است؛ از های معماری، فرمپی حفظ و ترویج سنتدر

نامه تدام تاریخی، تنوع فرهنگی و حفظ هویت که همگی نمادی از واژه

نیروی دیگر ترویج اختراع و انتشار کند. معماری خاص هستند، حمایت می

های جدید با استفاده از فناوری و مواد جدید در پاسخ به تغییر نیازها و  فرم

 [.1احساسات عملکردی است ]

-بنابراین فرآیند جهانی شدن نوعی بحران هویت و معنا در جوامع پدید می

 

“  
“ 

طور کلی معماری بومی دربرگیرنده به  

های معماری هر شرایط و ویژگی

محیط در ارتباط با عوامل طبیعی و یا 

 ها است.های معنوی انسانخواسته

گرایی سبب ایجاد حس مکان بومی

شود در حالی که در مقابل،  در بنا می

رویکرد جهانی، اثر معماری را به 

 سازد.اثری فرامکانی مبدل می
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است که بر فضای  فرد ایجاد کرده آورد زیرا یک سبک زندگی منحصر به

های فرهنگی که  اجتماعی و اقتصادی و فضایی تأثیر گذاشته و ارزش

است. از سوی دیگر حفاظت از های گذشته هستند را تخریب کرده پل

هایی که همانند هم  میراث فرهنگی برای اجتناب از ساخت ساختمان

ها و راهکارهایی [. برای حل این بحران روش3هستند، اهمیت دارد ]

ها است. شود که تعامل نیروهای جهانی و محلی یکی از آنپیشنهاد    می

هایی گرفت که چگونه نیروهای توان درسها میبا ارزیابی برخی پروژه

ی های معماری که بیان کنندهتوانند با واسطه فرمجهانی و محلی می

هویت فرهنگی هستند، تعامل داشته باشند؛ جاهایی که طراحان تالش 

های پیشرفته های مثبت تکنولوژیاند که از طریق ارتباط دادن جنبهکرده

ها به زبان طراحی معاصر با جهانی شدن با نیروهای محلی و تبدیل آن

های های معماری که بیان کننده هویت فرهنگی محلی و ریشهفرم

 [.   1تاریخی هستند، بین نیروهای محلی و جهانی تعامل ایجاد کنند ]

 نتیجه گیری-6

این مقاله معماری بومی را از لحاظ اثر رو به زوال جهانی شدن مورد 

هایی برای  حل دهد. وقتی این اثرات درک شود، یافتن راه بررسی قرار می

کیفیت زندگی از   .افزایش هویت شهر از طریق معماری آسان خواهد بود

های کاربران و ها و خواستهطریق طراحی معماری خوب که به نیاز

ای تواند آینهیابد. معماری میکنندگان پاسخگو باشد، افزایش میاستفاده

-تواند به نوعی هویتبرای جامعه باشد و به عنوان خالق فضا و مکان می

-سازی مستلزم توجه به ضروریات شکلسازی بیانجامد. تحقق این هویت

سازی در معماری از شناخت مکانی است. فرآیند هویت گیری هویت

-شود. بنابراین رویکرد بومیهای فرهنگی و محیطی شروع میشاخصه

گرایی با مطرح شدن فرهنگ  بومی و محیط اقلیمی به میان خواهد آمد. 

هایی از فضا و کالبد معماری بومی در تعامل با فرهنگ و محیط، شاخصه

های مختص به همان کالبد و محیط را معماری را خواهد آفرید که ویژگی

های بومی داشته باشد. اما فرآیند جهانی شدن موجب کمرنگ شدن هویت

 گردد. و فرهنگی می

رو به منظور حفظ فرهنگ، عناصر بومی باید در شهرسازی و معماری  از این

گنجانده شوند. سنت معماری راهی به سوی محیط ساخته شده پایدار ایجاد 

تواند برای ایجاد یک طراحی پایدار با گرایی میکند. زبان بومیمی

توان به عنوان یک های بومی را میهای نوین تلفیق شود. سنتفناوری

برای جهانی شدن هرجامعه [. بنابراین 3ابزار طراحی مورد استفاده قرار داد]

های معماری و فرهنگ آن جامعه برای و ملتی باید بازشناسی ارزش

دستیابی به اهداف بلند مدت آرمانی، از مبنای معماری بومی آن جامعه 

شروع شود. استمرار استفاده جامعه از آن بستری برای جهانی شدن سبک 

 [.7گردد ]معماری بومی آن جامعه می
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“  

“ 

فرآیند جهانی شدن نوعی بحران 

آورد هویت و معنا در جوامع پدید می

زیرا ی  سب  زندگی منحصر به فرد 

است که بر فضای  ایجاد کرده

اجتماعی و اقتصادی و فضایی تأثیر 

های فرهنگی که  گذاشته و ارزش

های گذشته هستند را تخریب  پل

 است.کرده
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  راه رفتن بر لبه تیغ

 درآمد

جهانی شدن بارزترین وجه تمایز جهان دیروز و امروز است. اما ایهن کهه 

سازد یا جهنم پرسشی است کهه از دیهربهاز  جهانی شدن آرمان شهر می

در ادامه سعی بر آن است با تبیین رابطۀ میان جهانهی پاسخ مانده است.  بی

قدمی بهرای  -های شهر خوب به عنوان یکی از مشخصه  –شدن و عدالت 

 تر نمودن نحوۀ برخورد با این پدیدۀ حتمی برداشت.  مشخص

 مخالفان و موافقان جهانی سازی

دو دیدگاه دربارۀ جهانی شدن وجود دارد. گروهی جهانی شدن را فرآینهدی 

دانند و گروهی آن را وسیلۀ استثمارگرایان برای ظلم بیشتر. در  عادالنه می

 ادامه هر دو دیدگاه آورده شده است:

 موافقان

کنند و بر این  موافقان جهانی شدن از پیدایش نظم تازۀ جهانی استقبال می

باورند که جهانی شدن برای انسان خوشبختی، افزایش سطهح و بهههبهود 

های بیشتر کار، دسترسی گسترده و آزاد به اطالعات  کیفیت زندگی، فرصت

های گوناگون از یکدیگر را بهه  ها و تمدن و افزایش شناخت متقابل فرهنگ

آورد و آن را به معنای از میان برداشته شدن موانع دولتی، نژادی  ارمغان می

جایی کاالها و سرانجام از میان رفهتهن تهنهاقضهات  و فرهنگی در راه جابه

شناسند. فشردۀ سخن ایهن  اجتماعی و رسیدن به صلح و امنیت جهانی می

که معتقدند جهان خانۀ مشترک همۀ ماست؛ پس کمونیزمی جهانی نهیهاز 

 [.4است که بر پایۀ اصولی متفاوت یعنی اصول بازار، استوار باشد]

گویند: توسعه اقهتهصهاد  دانند، می شدن را فرایندی عادالنه می ها جهانی آن

طور فزاینده وضعیتی را ایجاد کرده است که در آن حیات بسیاری  جهانی به

های صنعتی جدید با نیروی  انتقال تولید به محل  و ها فقط به نقل  از شرکت

طور خالصه به سازماندهی مجدد تولید در  کار ارزان، فراوان و منضبط و به

تر از  جهانی شدن، اسهتفاده ههر چهه مطلوب[.  2مرحله انتقال بستگی دارد]

عدالتی اسهت  منابع و امکانات جهان برای رفاه حال افراد بشر و مبارزه با بی

هها و  یهابی بهه ایهن اههداف همکاری هر چه بیشتر دولهت و بهرای دسهت

 [.3گیرد] های غیر دولتی مد نظر قرار می سازمان

در این راستا گیدنز، جهانی شدن را فرایندی برابرساز در جهان دستهخهوش 

  رابطۀ عدالت و جهانی شدن
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داند و بر این باور است که حتی جنبش ضد جهانی شدن نیز از  نابرابری می

کهنهد و  پیامدهای جهانی شدن است و خود به عدالت اجتماعی کمک مهی

دههد کهه  های ضعیف این توانمندی را مهی ها و ملت جهانی شدن به گروه

 [.4اهداف خود را بهتر پی گیرند]

 مخالفان

ههای  در دیدگاه لیبرالیستی از جهانی شدن، هدف، ایجاد رقابت میان نهظهام

سیاسی، عمومی شدن معیارهای سوددهی و انباشت هر چه بیشتر  -اجتماعی

سرمایۀ ملی است. این دیدگاه حاکم بر کشورهایی است کهه دارای تهوان 

اند و برای به چالش کشیدن  المللی باالی تولید کاالها و خدمات در سطح بین

سایر جوامع، به ویژه در زمینۀ اقتصادی، از ابزارهای مختهلهف، ههمهچهون: 

المللی، وسایل ارتباط جمهعهی و...  های بین های چند ملیتی، سازمان شرکت

 [.3کنند] استفاده می

گیری یک نهاد وقتی عادالنه خواهد بهود  بنا بر اصول عدالت راولزی، شکل

که منافع خصوصی در پس پرده جهل قرار گیرد و هر کس آزادانه بهتهوانهد 

ای نباشد کهه آزادی  اهداف خود را دنبال کند و نهاد به وجود آمده به گونه

ها را از بین ببرد. اکنون استدالل این است که در جهان رقابتی که تهعهدد  آن

ها، مکاتب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مفروض گرفته، تسهلهط  فرهنگ

انحصاری یک فرهنگ، یک کلیت اقتصادی، یک نظام سهیهاسهی و یهک 

ها را از سهاخهتهن  برد و آن وضعیت اجتماعی، آزادی رقبای خود را از بین می

داری نیز مهوجهب  کند. شکل جدید سرمایه نهاد اجتماعی جهانی محروم می

نیافته شده است و این کشورها در چنهبهره  بدهکاری بیشتر کشورهای توسعه

اند. تنها تحول مثبتی که در جهانی شهدن  یک وامداری تصاعدی قرار گرفته

ههای  کنونی به طور نسبی صورت گرفته، پراکنهده شهدن مهرکهز )دولهت

داری و توسعه اقتصادی در بعضی از کشورهای  دار( و پیدایش سرمایه سرمایه

جهان سوم است؛ ولی همین نیز دو تحول منفی را هم زمان تولهیهد کهرده 

است: از یک سو فقر و بی عدالتی را در کشورهای مرکز نیهز بهه صهورت 

بالفعل یا بالقوه به وجود آورده است و از سوی دیگر، درون همان کشورهایی 

 [.1هایی را موجب گشته است] اند، پیرامونی که به مقام مرکزیت رسیده

ای جهانی بهرای حهاکهم  بر همین مبنا مخالفان جهانی شدن، آن را توطئه

ها و  ها، ارزش شناسند که در آن جایی برای فرهنگ کردن قانون جنگل می

های معنوی نژادهای انسانی وجود ندارد. روز به روز بر شمار مخالفهان  آرمان

بازان اقتصاد  کنند که قدرت بورس شود. آنان بر این نقطه تأکید می افزوده می

تر کرده و به گسترش شکاف طهبهقهاتهی و  ثبات و غیرعادالنه جهانی را بی

اجتماعی دامن زده و فاصله کشورهای شمال و جنوب را افزایش داده اسهت. 

آنچه روشن است، این است که جهانی شدن نه تنها رفاه عمومی برای تمام 

جهانیان به ارمغان نیاورده بلکه ثابت شده است که این روند بهیهنهوایهان را 

کند و شکاف میان توانگران و تهیدستان را چه در محدوده جامعه  نواتر می بی

دهد. جهانی شدن نئولیبرالی نه تنها  و چه در سطح جهان پیوسته افزایش می

کند، که با فراههم آوردن  ناامنی اقتصادی و نابرابری اجتماعی را تشدید می

گری، صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخهتهه اسهت.  های نظامی زمینه

-پیمانانش در راستای یکپارچه های اخیر آمریکا و هم نمونه عینی آن، حرکت

سازی جامعه جهانی است که با ورود اعتهراضهات فهراوان از یهورش بهه 

افغانستان آغاز و دامنه به عراق کشیده است و گذشته از کشتار هزاران تهن 

های گسترده شده  سبب تخریب محیط زیست انسانی و گسترش فقر و ناامنی

 [.4است]

به عنوان مثال هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه تحت ریاست جهمهههوری 

، به وضوح اظهار داشت که 4666نیکسون و فورد، در یک سخنرانی در سال 

یک اصطالح دیگر برای سلطه ایاالت متحده اسهت. چهه  " جهانی سازی" 

کسی می تواند ادعا کند که سلطه ایاالت متحده یا اصطالحا امپریهالهیهسهم 

 [؟5آمریکا با عدالت اجتماعی سازگار است]

گوید: تمایل و نیاز به عمل کردن  شود که می مگداف دیده می یا در آثار هری

داری نهفته است. فضاههای رقهابهتهی،  در مقیاس جهانی در اقتصاد سرمایه

تعادل مکرر میان ظرفیت تولیدی و تقاضای مؤثهر،  های فنی و عدم پیشرفت

 [.2کند] فشار مستمری را برای گسترش بازارها ایجاد می

 تأثیر جهانی شدن بر عدالت

آیا جهانی شدن در راستای عدالت قدم برداشتهه «با تمام این تفاسیر پرسش 

تهوان بهه  پاسخ مانده است. از دالیل این مسأله می هنوز بی  »است یا خیر؟

نامشخص بودن تعاریف جهانی شدن و عدالت، متفاوت بهودن تهأثهیهر در 

گیری تنها بر مبهنهای  های مختلف، اجبار بر تصمیم های زمانی و مکان دوره

 تجربیات مختلف و... اشاره کرد. 

اند، یهعهنهی  های منفی تأکید کرده ی عدالت بر جنبه بیشتر اظهارنظرها درباره

تهر شهدن  شود جهانی شدن موجب تداوم و در واقع عمیهق این که ادعا می

اند که  ای ادعا کرده شود. برای نمونه، عده مراتب اجتماعی اختیاری می سلسله

 

“  

“ 

گیدنز: جهانی شدن را فرایندی 

برابرساز در جهان دستخوش 

داند و بر این باور است  نابرابری می

که حتی جنبش ضد جهانی شدن نیز 

از پیامدهای جهانی شدن است و خود 

کند و  به عدالت اجتماعی کم  می

های  ها و ملت جهانی شدن به گروه

دهد که  ضعیف این توانمندی را می

 گیرند.اهداف خود را بهتر پی
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ی  ی ممتاز شده است. فهاصهلهه جهانی شدن موجب افزایش امتیازات طبقه

درآمدها در تقریباً همه کشورها بیشتر شده، زیرا محافل ثروتمنهد، بهخهش 

دهند. منتقهدان  ی منافع ناشی از جهانی شدن را به خود اختصاص می عمده

ای مرتبط اسهت     عدالتی جنسی، نژادی و منطقه معتقدند جهانی شدن با بی

[9.] 

پیامدهای ناخوشایندی  4601سرعت گرفتن پدیده جهانی شدن پس از دهه 

در زمینه توزیع امکانات و ثروت در میان مناطق و کشورها داشهتهه اسهت. 

شهروندان کشورهای پیشرفته از مزایا و فواید جهانی شدن بیش از مردمان 

اند و اعتراضاتی که به این پهدیهده  مند شده در کشورهای رو به توسعه بهره

شده است در عمل نتیجه چندانی به بار نیاورده است. سلسله مراتب سنتی و 

های جههانهی  داری که در سطح جهان وجود دارد، تاکنون مزایا و زیان ریشه

 [. 4ای نامتناسب به کشورهای شمال سرازیر کرده است] شدن را به گونه

ها تنهها در  ها و تبعیض عدالتی رسد که رشد فزاینده بی همچنین به نظر می

یابد بلکه در درون کشورها، چهه  میان کشورهای شمال و جنوب نمود نمی

کشورهای شمال و چه کشورهای جنوب و میان مناطق و نواحی گوناگهون 

 [. 4آنها رو به فزونی است]

ای است کهه  های اخیر، نابرابری منطقه یکی از مباحث مورد بررسی در دهه

شود؛  گیری می معموال با فاصلۀ بین فقیرترین و ثروتمندترین اشخاص اندازه

رسهد  است اما به نهظهر مهی  های اخیر پیچیده دهه محاسبۀ این نسبت در

نابرابری در گذر زمان افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم ارتهبهاط ایهن 

نابرابری جهانی با جهانی شدن را بیابیم باید درک کنیم چگونه جهانی شدن 

راند. در نظر بگیرید که بازارهای جهانی به طور  افراد زیادی را به حاشیه می

ناگهانی بر روی کاالها و خدمات باز شوند. با توجه به سهم عظیم تهولهیهد 

ها  ناخالص ملی در کشورهای صنعتی، دور از ذهن نیست که افزایش قیمت

در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته خواههد 

شد. نیروی کار به سادگی کاال و خدمات قابل انتقال نیست؛  در نهتهیهجهه 

کارگران غیرماهر در کشورهای فقیر، که دسترسی به تکنهولهوژی نهدارنهد 

انباشته خواهند شد و متضرر خواهند شد. از دیگر سو کارگران ماهر از ایهن 

توانهنهد بها افهزایهش  ها می برند. آن جهانی شدن سریع، ناعادالنه سود می

دسترسی خود به تکنولوژی درآمد خود را باال ببرند و از طرفی بهه دلهیهل 

مهاجرت رقیبان هموطنشان به کشورهای توسعه یافته، احتیاج کشهور بهه 

ها خواهد شد. بنابراین کارگران  کارگران ماهر باعث افزایش بیشتر حقوق آن

بیند و از  غیرماهر از سمتی به دلیل تفاوت درآمد با کارگران ماهر آسیب می

 [. 7سمت دیگر با آزاد شدن ورود کاال و افزایش قیمت کاالها]

ها، یا توزیع نابرابر سودها  در واقع جهانی شدن عبارت از فرایندی از نابرابری

بهنهدی کشهورههای  هاست که این نابرابری و نبود توازن، به قطهب و زیان

های ثروتمند و فقیر در جوامع از  ثروتمند و کشورهای فقیر از یکسو و گروه

های تجارت و توسعه سازمان ملل  سوی دیگر انجامیده است. بر پایه گزارش

، روندهای نابرابری، از پیدایش نیروهای برخاستهه از آزادسهازی 4667در 

 گیرد. این روندها عبارتند از:  شتابان مایه می

نابرابری فزاینده دستمزدها چه در شمال و چه در جنوب میان کارگران ماهر 

پهیهدایهش  و غیرماهر؛ سود باالی نیروی سرمایه در سنجش با نیروی کار؛

خواه در سایه آزادسازی مالی؛ منافع ناشی از آزادسازی بهای  یک طبقه رانت

های کشاورزی که سود آن بیشتر به بازرگانان رسهیهده اسهت تها  فراورده

های گوناگون در گوشهه و کهنهار جهههان گهویهای  کشاورزان. پژوهش

های فزاینده بوده و شکاف اقتصادی میان طبقات گوناگون و بهه  نابرابری

 [. 4ویژه شهرنشینان و روستانشینان را افزایش یافته است]

 های شهری روستایی افزایش نابرابری

شود شکاف بیهن   ز دیدگاه سیگموند باومن جهانی شدن همچنین باعث میا

تهر  چه در کشورهای فقیر و چه غنی عمیهق  " مردم محلی" و  " جهانیان " 

بهرنهد؛ مهدیهران  شود. جهانیان کسانی هستند که از جهانی شدن سود می

ها و غهیهره.  المللی، دانشگاهیان، رسانه های بزرگ، سیاستمداران بین شرکت

اند؛ دهقانان در کشهورههای  مردم محلی هستند که پشت سر گذاشته شده

 [. 0فقیر، کارگران بیکار در شمال]

در مورد برتری شهرها بر روستاها در دوران کنونی جهانی شدن، باید گفهت 

اند و  که جوامع روستایی در سنجش با مراکز شهری بیشتر نادیده گرفته شده

در شرایطی که کشورهای تازه صنعتی شده از مزایای تولید و بهازارههای 

انهد  اند، شهرهای آنان بیشتر منافع را بهرده مند شده جهانی برای توسعه بهره

انهد.  مانده در حالی که بیشتر نواحی روستایی، تهیدست و دست نخورده باقی

 

“  

“ 

تنها تحول مثبتی که در جهانی شدن 

کنونی به طور نسبی صورت گرفته، 

های  پراکنده شدن مرکز )دولت

داری و  دار( و پیدایش سرمایه سرمایه

توسعه اقتصادی در بعضی از 

کشورهای جهان سوم است. ولی 

همین نیز دو تحول منفی را هم زمان 

تولید کرده است: از ی  سو فقر و بی 

عدالتی را در کشورهای مرکز نیز به 

صورت بالفعل یا بالقوه به وجود آورده 

است و از سوی دیگر، درون همان 

کشورهایی که به مقام مرکزیت 

هایی را موجب  اند، پیرامونی رسیده

 گشته است.
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آنچه اهمیت دارد این است که با پیشرفت تکنولوژی حهمهل و نهقهل و 

ای در کشورهای توسهعهه  های شهری روستایی یا منطقه ارتباطات، نابرابری

ای  یافته کاهش یافته است ولی در کشورهای جهان سوم وضع بهه گهونهه

ای و شهری روستایی بسهیهار روشهن و  های منطقه دیگر است و نابرابری

توان گفت که جهانی شدن کنونی با ویهژگهی بهرجسهتهه  آشکار است. می

 .[4]شهرگرایی، به بیشتر نادیده گرفتن مناطق روستایی انجامیده است

 ها میان مناطق  افزایش نابرابری

پیروان تئوری قطب رشد بر آن بودند که در یک نقطه )بیشتر شهههرههای 

گذاری رفته رفته بهه -گذاری صورت گیرد، سود این سرمایه بزرگ( سرمایه

ای خواهد شد، ولهی  ساز توسعه منطقه رسد و زمینه مناطق گوناگون هم می

این تئوری در کشورهای جهان سوم در عمل با موفقیت همراه نبوده است؛ 

چرا که موانع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشورهای جهان سهوم بهه 

ای است که این مقوله را با مشکل روبرو کرده و نه تنها موجب رونهق  اندازه

های گسترده از مهنهاطهق  گرفتن مناطق گوناگون نشده بلکه به مهاجرت

گذاری شده انجامیده و توسعه نامتوازن  ای که در آن سرمایه پیرامون به نقطه

   [.4ای به بار آورده است] منطقه

شود  ها میان مناطق به کشورهای جهان سوم محدود نمی البته این نابرابری

های دیگری وجود دارد. برای نمونه  و در کشورهای توسعه یافته هم به گونه

های نژادی یا قهومهی  دولت در کشورهای توسعه یافته به مناطقی که اقلیت

ها در مناطق  در آن ساکن هستند توجه کمتری نشان داده و همین، آشفتگی

و درگیری میان آنها را افزایش داده است. جنوب خاوری انگلستان بسهیهار 

تر از شمال خاوری آن کشور است و دولت کارگری بلر با انگهشهت  پیشرفته

گذاشتن در همان نقطه و با شعارهایی در پشتیبانی از نهواحهی شهمهالهی 

 [.  4انگلستان توانست به قدرت دست یابد]

کنند که همه در یک اقتصاد جهههانهی،  هواداران جهانی شدن استدالل می

سعادتمندتر خواهند شد و به عنوان نمونه، به شیلی، چین، مجارستان، کویت 

ی گهذر بهه  کنند. بسیاری از مردم ممکن است طی دوره و اوگاندا اشاره می

دنیای جهانی شده، دست به تالش بزنند و برخی از طبقهات و کشهورهها 

ممکن است بیشتر و زودتر از دیگران به آن دست یابند. با وجود ایهن، بها 

های درست در درازمدت، همه به منافع قابل مهالحهظهه  پیروی از سیاست

ها و صنهایهع  بین معتقدند که شرکت گران خوش دست خواهند یافت. تحلیل

دهنهد، در  های بیشتری برای استخدام روزمزدی می جهانی به زنان فرصت

های اجتماعی جهانی کمک  همین حال، مؤسسات حکومت جهانی و جنبش

اند تا مسائل مربوط به عدالت جنسی نمای بهههتهری پهیهدا کهنهد.  کرده

های زیادی برای پیشرفت اصول بهرابهری  های جهانی نیز فعالیت حکومت

نژادی و حقوق بشر به طور کلی، از جمله کودکان و اشخاص معلول انجهام 

اند. به نظر برخی، مؤسسات اقتصادی جهانی مثل بانهک جهههانهی و  داده

ی روستایی را  های غیردولتی جهانی مثل اُکسفام، مشکالت توسعه سازمان

 [. 9دهند] های دولتی مورد رسیدگی قرار می بسیار مؤثرتر از برنامه

 در آخر 

رسد پاسخ مشخصی برای مثبت یا منفی بودن تأثیر  این گونه که به نظر می

جهانی شدن بر عدالت وجود ندارد اما اکثر مفسران بر منفی بودن این رابطه 

تاکید دارند. آنچه اهمیت دارد این است که جهانی شدن به خهودی خهود 

آور نیست و قالب مناسبی برای امکان تحقهق عهدالهت اسهت. امها  زیان

های دستیابی به آن در جامعۀ کنونی هنوز این امکان را عملی نساخته  شیوه

است. با این که مشکالت دستیابی به عدالت در تمامی کشورها وجود دارد 

اما آثار فرآیند جهانی شدن در همۀ کشورها یکسان نیست. در جوامع توسعه 

یافته مشکالت دستیابی به عدالت کمتر و در کشورهای در حال تهوسهعهه 

 بیشتر است. 

اما جهانی شدن یک پدیدۀ ناگزیر و حتمی است و به رغم ناهماهنگی فعلی 

پوشی یا در مقابل آن مقاومت کهرد.  توان از آن چشم آن با اصل عدالت نمی

های آن در راستای منتهفهع  هایی بود تا از پتانسیل بنابراین باید به دنبال راه

 شدن تمام جهانیان از آن و افزایش عدالت بهره برد.
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فهردی در  همواره یادآور تاریخ، سنت و فرهنگ بومی منحصربهه »یزد«نام 
های بومی مختص به یهزد  ذهن افراد است. این تصویر ذهنی حاصل ویژگی

است که به امانت در اختیار نسل حاضر قرار گهرفهتهه اسهت؛ » ها یزدی«و 
لهجۀ یزدی، صنایع دستی، معماری و شهرسازی همساز با اقلیم کهویهر و 

ها، همگی نمودی از پهیهونهد  القابی مانند شهر قناعت، دارالعباده و چون آن
و  »یهزد«عمیق یزد با زمینه و بوم خود است. در واقع به منظور تعهریهف 

ههای مهنهتهسهب بهه  در معنای خاص خود، الجرم باید از صفت »یزدی«
های بومی آن استفاده کنیم؛ جایی که معماری و شهرسازی آن در  ویژگی

نیست و کسی که قدر آب نداند و قنهاعهت  »یزد«تضاد با اقلیم کویر باشد، 
گونه که بافت جدید یزد چنین اسهت و  نیست. همان »یزدی«پیشه نکند، 

وسازهایی مواجه هستیم کهه  دانست؛ زیرا با ساخت  »یزد«توان آن را  نمی
چسبانده شده  »یزد«زمینه را چه از نظر کالبد و چه محتوا نادیده گرفته و به 

سهخهن  »یزدی«و  »یزد«که بخواهیم در مورد  است. بنابراین پیش از آن
و مختص (  Local)بگوییم، الزم است که بدانیم که یک پدیدۀ کامالً محلی 

های آن را در نظر نگیریهم،  به خود در برابر ما قرار دارد و مادامی که ویژگی
مواجهیم. بنابراین ماهیت، نقش و  »یزدی«و »یزد«ای غیر از  دیگر با پدیده

هویت یزد، هم نسبت به خود و هم نسبت به سایر شهرهای ایران و جهان، 
 ها تعریف شود. باید در ارتباط با این ویژگی

های نسبی در یزد، فهرصهت  فرد و مزیت های منحصربه وجود چنین ویژگی 
مناسب برای ایجاد یک برند شهری را مهیا ساخته است؛ اما متأسفانه سالیان 
پیش مسئوالن وقت، چشم خود را بر روی تمام این مهوارد بسهتهه و بها 

دومین شهههر تهاریهخهی « و  »اولین شهر خشتی جهان«هایی چون  بلوف
راهه کشاندند. ایشان بر ایهن بهاور  ، مسیر برندسازی شهر را به بی» جهان

بودند که این موضوع صرفاً برای فریب مردم و گردشگران اسهت و وارد 
قدر این عناوین را تکرار کردند که خود نیز  شود؛ اما آن جوامع تخصصی نمی

اصطالح تخصصی و حهتهی  باورشان شد. تا به جایی که اکنون در محافل به
در حضور ارزیاب یونسکو نیز این عناوین قالبی به تاریخ یزد نسهبهت داده 

شک این رویکرد به تصویرسازی اشتباهی از یهزد در ذههن  شود. بی می
شود که تبعات منفی آن  شهروندان، گردشگران و جوامع تخصصی منجر می

 انکارناپذیر است.
های اصیل یزد، بافت تاریخی  اما سازمان جهانی یونسکو با آگاهی از ویژگی

یزد را به عنوان میراثی برای تمام جهانیان شناسایی کرد و از همین رو آن را 
در فهرست میراث جهانی به ثبت رساند. در واقع یونسکهو بها رجهوع بهه 

فرد آن را به رسمیت شناخهت و  های منحصربه شهر یزد، ویژگی »اصالت«
هها، دارای  به واسهطهۀ آن ویهژگهی »شهر تاریخی یزد«اعالم کرد که 

رفت که با ثبت یزد در فههرسهت مهیهراث  های جهانی است. امید می ارزش
های آن، مسیر برندسازی این شهر اصالح گهردد؛  شدن ارزش جهانی و عیان

تر از پیش هدایت شهد. ایهن بهار در  ای خطرناک راهه اما این مسیر به بی
جهانشههر «و   »شهر جهانی یزد«سطحی گسترده، یزد را با عناوینی چون 

معرفی نمودند. این موضوع از این بابت نسبت به الهقهاب پهیهشهیهن   »یزد
تر است که اگر دو مورد قبل به عنوان یک تصویر دروغ در ذههن  خطرناک

سهازد  تنها یک تصویر اشتباه در ذهن مهی عموم نقش بست، این دو دیگر نه
تواند آینهدۀ ایهن  می  »جهانشهر«و »شهر جهانی«بلکه مفاهیم مستتر در 

 میراث جهانی را به خطر اندازد.
( که از Global Cityیا   World Cityمفهوم شهر جهانی و یا جهانشهر )

هها بسهط  میالدی و در حوزۀ اقتصادی ریشه یافت و به سایر حوزه 01دهۀ 
کردن و یا حذف قید و بند مرزهای جغرافیایهی و  رنگ داده شد، به دنبال کم

شهههر «به تبع آن مرزهای اجتماعی و فرهنگی است. در واقع ایدۀ اساسی 
مبنی بر فشردگی در ابعاد مهورد نهظهر اسهت:  »جهانشهری«و  »جهانی

فشردگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. بر این اساس پدیدۀ چندفرهنگی و 
شدن قلمداد شده است. البهتهه  های اصلی جهانی ها از الزمه اختالط فرهنگ

شدن است و نتایج حاصل  های جهانی باید توجه داشت که این موارد از آرمان
شدن این است که اغلب بهه  های جهانی ها الزاماً چنین نیست. از چالش از آن

شهدن،  شود؛ به این معنا که در خهالل جهههانهی شدن منجر می دو قطبی
تهر رشهد  ههای قهوی تر باز هم تضعیف شده و اقتصهاد های ضعیف اقتصاد

کنند. این موضوع در رابطه با فرهنگ نیز مطرح است؛ با توجه به اینکهه  می
شدن، تحت تأثیر گسهتهرش  کردن مرزهای فرهنگیِ مطلوب جهانی رنگ کم

شدن باشند زیر سلهطهۀ  فرهنگ غربی است، شهرهایی که در فرآیند جهانی
 بیند. ها آسیب می شهر و فرهنگ غربی قرار گرفته و فرهنگ بومی آن

توان ثبت یزد در مهیهراث جهههانهی را بهه  حال با این اوصاف چگونه می
توان رخدادی که اسهاسهاً بهه  بودن این شهر تعبیر کرد؟ چگونه می جهانی

بودن یزد صورت گرفته را به تعبیری نسهبهت  واسطۀ فرهنگ بومی و محلی
گونه  شدن شکل گرفته است؟ همان داد که بر پایۀ اختالط فرهنگی و جهانی

تواند و نه باید یهک  ها و تعریف شهر یزد آمد، این شهر نه می که در ویژگی
است، اگر میراث جهانی است، اگر ارزشمنهد،  »یزد«جهانشهر باشد. یزد اگر 

بودن و ارتباط با زمینۀ خود است و نهه  آموزنده و پایدار است، به دلیل محلی
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نیست؛ جهایهی اسهت در  »یزد«بودن. اگر یزد جهانی باشد، دیگر  جهانی
تهنههها  ناکجاآباد. شهر تاریخی یزد چنان ریشه در زمینۀ خود دارد کهه نهه

توان مرزهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی آن را در مقهیهاس جهههان  نمی
رنگ کرد، بلکه در مقیاس ایران نیز چنین کاری ممکن نیست. مرزبندی  کم

فرهنگی و اجتماعی یزد نسبت به اصفهان، شیراز، مشهد و رشهت کهامهالً 
ها چون یزد. البته باید  ها باشد و نه آن تواند چون آن روشن است و نه یزد می

ای خهاص  توجه داشت که این موضوع به معنای این نیست که یزد به عده
ها یزد را از آن  تعلق دارد؛ بلکه با ثبت جهانی یزد، همۀ جهانیان و ایرانی

دانند و همین مالکیت معنوی نیز به معنای حق دخل و تصهرف در  خود می
به بشریهت تهعهلهق  »یزد«توان چنین بیان کرد که  آن نیست. در واقع می

ههای جهههان  ندارد؛ بلکه این بشریت است که به یزد تعلق دارد. ما انسهان
یابیم و از آن درس  های خود را در بافت تاریخی یزد بازمی هستیم که ریشه

که یزد به مثابه ابزاری باشد که مها را  نه آن  شناسیم؛ گرفته و راه خود را می
مدرن مد نظرمان برساند. اساساً ثهبهت بهافهت  به مقصدهای مدرن و پست

تواند این پیام را نیز داشته باشد که دیهگهر  تاریخی یزد در میراث جهانی می
حتی ساکنان یزد هم این بافت را متعلق به خود ندانند؛ بلکه خود را متعهلهق 

یابند که ارزشمندی ایشان در  به آن بیابند. اگر چنین شود، ساکنان یزد درمی
ها و تعلقشان به زمینۀ خود است و هویتشان در  بودن آن نگاه جهانیان، بومی

شود. با این نگاه، بافت جهدیهد  ارتباط با بافت تاریخی و بوم خود تعریف می
گیهرد و آن نهیهز  های محلی خود شکل می نیز متناسب با زمینه و ویژگی

 شدن داشته باشد. تواند داعیۀ جهانی نمی
توان به واسطۀ ثبت در فهرست میراث جهانی، یزد را به عنوان  بنابراین نمی

شهر جهانی و جهانشهر معرفی کرد؛ زیرا از یک سو این دو در تعارض با هم 
تواند که یک شهر جهانی باشهد.  خواهد و نمی هستن و از دیگر سو یزد نمی

اگر روزی یزد به شهری با مختصات شهر جهانی تبدیل شود )زمینۀ خود را 
تواند در فهرست  اش حذف شوند( دیگر نمی نادیده بگیرد و مرزهای فرهنگی

شود؛ زیرا ارزش جهانی آن در  میراث جهانی باشد و از این فهرست خارج می
گونه که گفته شد نقش و ماهیت و جایگاه یزد بایهد  بودن است. همان محلی

خواهد همین  اش تعریف شود؛ یزد می های بومی و زمینه در ارتباط با ویژگی
نهیهسهت. یهزد  »یهزد«گاه  باشد و نه چیز دیگر. اگر چیزی دگر شود، آن

خواهد که هویت تاریخی خود را فراموش کرده و هویتی جدید بپذیهرد،  نمی
خواهد دبهی،  آفرینی کند، نمی خواهد به عنوان مرکز تجاری جهان نقش نمی
باشد زیرا تمام ارزش و  »یزد«خواهد  آنجلس یا نیویورک باشد. یزد می لس

 بودن است. ماهیتش در یزدی
ها و تکرار مسیر پیشین در بهرنهدسهازی  انگاری در کاربرد واژه بنابراین سهل

تری را برای یزد داشته باشد. در صهورتهی  تواند آثار مخرب شهر، این بار می
گیری تصویر شهر جههانهی در ذههن  که تکرار این عناوین منجر به شکل

گاه روز به روز از  گذاران شود، آن شهروندان، مسئولین، متخصصین و سرمایه
شود؛ زیهرا یهزد  ارزشمندی یزد کاسته شده و هیچ مزیتی جایگزین آن نمی

 ».یزد شهر جهانی نیست«شدن را ندارد. باید پذیرفت که  توانایی جهانی

 

“  
“ 

خواهد که هویت تاریخی  یزد نمی 

خود را فراموش کرده و هویتی جدید 

خواهد به عنوان مرکز  بپذیرد، نمی

آفرینی کند،  تجاری جهان نقش

آنجلس یا  خواهد دبی، لس نمی

 »یزد«خواهد  نیویورک باشد. یزد می

باشد زیرا تمام ارزش و ماهیتش در 

 بودن است. یزدی
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به کهار  »فرهنگ وبستر«در  4694واژه جهانی شدن نخستین بار در سال 

ای به این مهوضهوع اشهاره  در کمتر کتاب یا مقاله 4675برده شد؛ ولی تا 

های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و آلمانی تها  نامه . در اکثر لغت[4]شد  می

دهه هشتاد و اوایل دهه نود، اثری از اصطالح جهانی شدن وجود نداشت؛ در 

کشور ژاپن و چین، استفاده از این اصطالح به ترتیب به دهه هشتاد و نود باز 

توان نتیجه گرفت که تا اواخر قهرن بهیهسهتهم،  گونه می . این[2]گردد  می

تهر بهه  به یک واژه کلیدی تبدیل شد تا به صورت جهدی »جهانی شدن«

ها و روابط  های جهانیان در جهت چگونگی انجام فعالیت سامان دادن اندیشه

 .[3]ها در مقیاس جهانی بپردازد  انسان

های اقتصادی از درون کشور به دیگر نهقهاط  جهانی شدن، گسترش فعالیت

های خدماتی و صنعتهی فهراتهر از  وسیله استقرار سازمان جهان است که به

شود. به عنوان یک فرآیند اقتصادی، جهانی شدن  مرزهای کشور محقق می

ای است که تحت تأثیر قلمروهای گسترده سهیهاسهی و  ارتباطات گسترده

. جهانی شدن، فرآیند افزایش ارتباطات بهیهن جهوامهع [1]اجتماعی هستند 

است، به شکلی که حوادث و رویدادهای یک گوشه از جههان بهه شهکهل 

گذارد. در دنیای جههانهی شهده، وقهایهع و  ای بر کل جهان اثر می فزاینده

رخدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی و بهداشتی 

. با توجه به گستردگی و مبهم بودن این پدیده، پنهج [5]اند  با یکدیگر مرتبط

سهازی،  کاربرد متفاوت برای واژه جهانی شهدن ارائهه شهده اسهت: آزاد

سازی و قهلهمهروزدایهی. ههمهچهنهیهن  شدن، جهانی المللی شدن، بین غربی

هها،  انتشار عهمهلهکهرد-4تواند در چهار مرحله تعریف شود: شدن می جهانی

زمانهی کهه -2آوری و دیگر تولیدات انسانی در سراسر جهان،  ها، فن ارزش

و -3کنهنهد،  ها اعمال می ای بر زندگی انسان عملکردها، ارزش نفوذ فزاینده

دادن به اقدامهات انسهانهی  به عنوان یک نیرو در شکل  ی جهانی این پدیده

 .[9]شود  که باعث تحوالت فردی می-1کند،  عمل می

 پیامدهای جهانی شدن

جهانی شدن دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. در بهعهد 

های چند ملیتی، گرایش به  اقتصادی، پیامدها شامل گسترش فعالیت شرکت

سازی قوانین تجارت در سطح جهانی است.  کاال و سرمایه و ضرورت یکسان

ترین سازمان سیاسی در  در عرصه سیاسی، تغییر جایگاه دولت به عنوان مهم

 .[7]گیرد  جوامع انسانی بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار می

سهازی مهطهرح  در حالت کلی سه مکتب فکری در رابطه با تئوری جهانهی

داری است و دخالت  رئالیسم: طرفدار نظام سرمایه-4باشد که عبارتند از:  می

لیبرالیسم: با مهحهدودکهردن -2دولت را جهت حفظ منافع ملی الزم میداند. 

کنهد.  های بیشتر فراهم می نقش دولت، معتقد است که جهانی سازی فرصت

ساختارگرایان تاریخی: که جهانی شدن را با اهمیت می دانند؛ اما آثار آن  -3
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کنند و بیش از بقیه بر نابرابری شمال و جهنهوب  را بسیار منفی ارزیابی می

 .[0]اصرار دارند 

 دو دیدگاه

سازی  در یک نگاه کلی همواره دو رویکرد در خصوص جهانی شدن و جهانی

کهه وجهه  (process( خورد: جهانی شدن به عنوان یک فرآیند به چشم می

شود و )جهانهی سهازی( بهه  تحلیلی تحوالت معاصر را شامل می-توصیفی

بهاشهد.  که متضمن وجه تجویزی تحوالت مهی  (project(عنوان یک طرح 

این دو زاویه دید اگرچه با یکدیگر مرتبط هستند، اما در تبیین صورت مسئله 

و نحوه برخورد با آثار، تبعات و مدیریت راهبردی آن، در دو سهوی کهامهال 

کنند. رویکرد اول که از موافقان جهانی شدن هستند از ایجاد  متفاوت سیر می

ها، امکان سفر، کار و تحصیل،  فرصت برای فقرا برای شکستن انحصار دولت

المللی، رقابت و پیروزی شایستگان و نابودی ناشایسهتهگهان،  تقسیم کار بین

ههای  امکان مقایسه شهروندان جهانی با یکدیگر و اعتراض بهه حهکهومهت

گهویهنهد؛ در  های جهانی شدن سخن می ناکارآمد و ضعیف به سوی فرصت

ههای بهومهی،  سازی فرهنگی و ملی فرهنهگ حالی که رویکرد دوم، یکسان

ههای  هها و کشهور المللی بر اساس منهافهع قهدرت طراحی نظام جدید بین

های چند ملیتهی و  ها، قدرت یافتن شرکت یافته، نقص حاکمیت دولت توسعه

سازی  ناپذیر جهانی های ملی و کوچک را از پیامدهای گریز سرنگونی شرکت

 . [6]داند  می

مند شوند، اما باید  توانند به کمک این پدیده، از منابع جهانی بهره کشورها می

گرا باشند. جهانی شهدن  ها و خطرات آن واقع در عین حال نسبت به پتانسیل

کند، اما راه  های زیادی را برای توسعۀ عادالنه و واقعی جهان ارائه می فرصت

ههای  تر از کشور پیشرفت آن چندان هموار نیست. برخی کشورها بسیار سریع

رسهد کشهورههایهی کهه  اند. به نظر مهی دیگر با اقتصاد جهانی ادغام شده

تهر و کهاههش  اند، از رشد سریع یکپارچگی بیشتری با اقتصاد جهانی داشته

ههای  های برونگرایانه، پویایی و موفقیت اند. سیاست میزان فقر برخوردار شده

است؛ و آنان را از  عظیمی را برای بیشتر کشورهای شرق آسیا به همراه آورده

ای پیشرفته تبدیل نمهوده اسهت.  یکی از فقیرترین مناطق جهانی به منطقه

همچنین جهانی شدن، با ارتقای سطح استانداردهای زندگی، امکان پیشرفت 

های اقتصادی، بهبود استانداردهای زیست محیطی و کار  دموکراسی و زمینه

است. اما در جهت مخالف، به ویژه در کشورهای افریقایی،  را نیز فراهم کرده

توان نتیجه  است. می تحوالت خارجی منفی موجب بدتر شدن مشکالت شده

گرفت تقویت این روند همزمان بهترین و بدترین راه برای بهبود رشد، توسعه 
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 . [41]باشد  و کاهش فقر می

 طبیعت نابرابر جهانی شدن

های زندگی در  ای نابرابر است. تأثیر آن بسته به شیوه جهانی شدن پدیده

فضاهای مختلف متفاوت است. الزم است جهانی شدن را همچون طهرح 

ای شهدن  دار یک پلنگ، تصور کنیم؛ در این زمینه ممکن است حاشیه خال

 به اندازه جهانی شدن حادث شود.

طبیعت نابرابر جهانی شدن به سه شیوه اتفاق می افتد: نابرابری جغرافیایی، 

شهدن در  نابرابری اجتماعی و نابرابری بخشی. فرآیند نابهرابهر جهههانهی

های توسعه یافته و  بین اقتصاد  تواند در نابرابری اصطالحات جغرافیایی می

درحال توسعه، مناطق روبه رشد و واپس رونده و شهرهای جهههانهی و... 

داری، برنهدگهان و  ای نظام سرمایه مشاهده شود. همیشه در توسعه منطقه

ها )کشورهها،  بازندگانی وجود داشته است؛ لیکن امروزه نابرابری بین مکان

ههایهی کهه  مناطق و شهرها(ی برنده و بازنده وخیم تر شده است. مکهان

های جههانهی  برداری از فرآیند اند شانس بهتری در بهره بیشتر جهانی شده

اند نسبتا و یا بعضا  هایی که کمتر جهانی شده که مکان شدن دارند، در حالی

 دهند. به طور کامل چنین فرصتی را از دست می

های جهانی شدن بسته به نوع جامعه متهفهاوت اسهت. در  منافع و هزینه

ها وجود دارد. از چهنهیهن  بعضی جوامع یک حالت متعادل از منافع و هزینه

هایی حکومت مردم ساالر اسکاندیناوی است. بسیاری از کشورههای  نمونه

درحال توسعه در آفریقا و آمریکای التین، دارای حد اعالی ثروت و فهقهر 

کنند.  باشند که اغلب در کنار یکدیگر در یک شهر مشابه همزیستی می می

کشور ایاالت متحده با وجود اقتصاد مقتدرش در عصر جهانی شهدن، بهه 

 سازد. تدریج شکالف رو به گسترش میان فقیر و غنی را نمایان می

ها و افراد به همراه دارد.  ای بین کشور جهانی شدن پیامدهای بازتوزیع ویژه

داری شاههد  کارگران ماهر در صنایع دستی در کشورهای پیشرفته سرمایه

اند. طبقه متوسط )به معنای واقعی کلمه(  وخامت استانداردهای زندگی بوده

در آمریکا شاهد رکود درآمدهای واقعی خود در طول بیست سال اخیر بوده 

که کارکنان کلیدی در بخش صنایع جهانی )از جملهه امهور  حالی است. در

مالی، ورزشی و تفریحات( دارای درآمدی هستند که حتی میداس پهادشهاه 

خورد. ستارگان هالیوود و بازیکنان برجسته ورزشی دارای  به آن غبطه می

ای داشته است در حالیکه معهلهمهان  العاده هایی هستند که رشد فوق درآمد

مدارس در استانداردهای زندگی خود در بیست سال گذشته شاهد افزایهش 

 .[44]اند  اندکی بوده

این که چه کشورهایی وارد بازی اقتصاد جهانی خهواههنهد شهد، و چهه 

کشورهایی نخواهند شد، ربطی به جهان اولی یا جهان سومی بودن ندارد. 

برخی از کشورهایی که هم اکنون داخل اقتصاد جهانی متکی بهه دانهش 

شوند، جهان سومی هستند. بهترین نمونه چین است؛ چیهن بها یهک  می

میلیارد و سیصد میلیون جمعیت اگر برای کشورهای صنعتی ثروتمنهد بهه 

شهد،  زد، و از مزیت بازارهای جهانی برخوردار نمی تولید قطعات دست نمی

یهافهت. مهیهزان جهذب  به رشد اقتصادی سریع امروزی خود دست نمهی

گذاری خارجیِ مستقیم چین از هر کشور دیگر در حال توسعه بیشتر  سرمایه

است. صادرات چین اوج گرفته است. چین بهرنهده اسهت زیهرا کهه در 

های فنهاوری، کشهورههای  شدن مشارکت دارد. در بحبوحه انقالب جهانی

  ها ثروتمند که بخواهند ثروتمند بمانند، باید از نظر فناوری در بعضی زمینه

 .[42]پیشتاز باشند 

افزایش نابرابری بین کشورهاست، اشتباه »  علت« شدن  اگر بگوییم جهانی

کند.  شدن کشورهای فقیر را فقیرتر نمی ایم. پر واضح است که جهانی کرده

گیرد. کشورههای  شان می کند، نادیده شدن کشورها را لگد مال نمی جهانی

 .[42]شوند  شدن کنار گذاشته می هایی هستند که در فرآیند جهانی فقیر آن

 صداهای مخالف 

شدن با ایجاد موانع دولتی سهر راه تهجهارت  بسیاری از منتقدان جهانی

خواهند به فرآینهد  الملل و انتقال سرمایه از کشوری به کشور دیگر، می بین

ها به خواست خود برسند، سطح زندگی  شدن پایان داده شود. اگر آن جهانی

. [42]آیهد  های متوسط جهان سوم به طرز قابل توجهی پایین می خانواده

خطر اساسی در امر جهانی شدن، راه یافتن لیبهرالهیهسهم سهیهاسهی بهه 

شان فاقد عناصر فرهنگی منطبق با  کشورهایی است که در ساختار تاریخی

اند و به لحاظ تاریخی، اجتماعی و روانی قهادر بهه درک  این مفاهیم بوده

. در این کشورهها )کهه [43]مفهوم رقابت آزاد و تقلیل نقش دولت نیستند

شوند( مبنا، قوانین تحمیلی حکومتی است و  اکثرا جهان سوم را شامل می

)آزادی فردی( یک رؤیای دور از دسترس است. بنهابهرایهن بسهیهاری از 

 .[41]نقدهای پسامدرن گوش شنوایی در جهان سوم ندارند 

پرسش اساسی دیگر این است: حال که اقتصادهای ملی بهایهد در بهازار 

جهانی ادغام شوند چه بر سر مردم عادی کوی و بهرزن خهواههد آمهد؟ 

شوند، انبوه آدمیانی که با عدم پهرداخهت  بیکارانی که هر روز پرشمارتر می

بازند و به خهیهل کهارتهن خهوابهان  یک قسط تمامی هستی خود را می

پیوندند، خارجیانی که به امید زندگی بهتر از سرزمین مادری کنده شده  می

؟ جهان سوم سخت در تالش است که به هر صهورت [45]چه باید بکنند 

شود. در حهالهی  به جهان اول برسد، اما در این جا دو روند متضاد دیده می

که کشور چین گام به گام فاصله اقتصادی خود را بها جهههان اول کهم 

مهانهنهد.  تر می روز عقب کند، مناطقی کوچکتر مانند آفریقای سیاه روزبه می
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توان  کوبد. این واقعیت را می شدن توسعه اقتصادی جهان را درهم می جهانی

شدن مشارکت دارد و در آفریقا که مشارکت ندارد، دید.  در چین که در جهانی

گذاری مستقیم خارجی است.  راه حل توسعه محیا نمودن شرایط برای سرمایه

گذاری مستقیم خارجی، کارآفرینان داخلی هم به میهدان  پس از جذب سرمایه

 .[42]آیند  می

 سخن پایانی

اند،  همه کشورهایی که در گذشته توسعه اقتصادی موفق و چشمگیری داشته

ههای  اند. ژاپن در دههه راه توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات را پیش گرفته

شصت و هفتاد و هشتاد همین سیاست را اتخاد کرد. تایوان، سنگاپور، کهره 

کنگ در دو دهه هشتاد و نود مسیر ژاپن را پیمودند و به نتایج  جنوبی و هنگ

 درخشانی دست یافتند، و امروزه چین وارد این سیاست تجاری شده است. 

های جهانی شدن بدون مخاطره نیستند. ولی این مخاطرات دلهیهلهی  فرصت

ای  برای توقف فرایند جهانی شدن نیست. امروزه جهههانهی شهدن پهدیهده

گیری از دانش و فناوری برای استفهاده از ایهن  ناپذیر است؛ لذا بهره اجتناب

 پدیده و به حداقل رساندن تبعات منفی آن ضروری است.

پدیده جهانی شدن علیرغم آثار و تبعات مثبت خود نظیر: ایجاد فرصت برای 

المللی، رقابت و پیهروزی  ها، تقسیم کار بین فقرا برای شکستن انحصار دولت

شایستگان و نابودی ناشایستگان، امکان مقایسه شهروندان جهانی با یکدیگر 

های ناکارآمد و ضعیف؛ دارای طبیعتی نابهرابهر اسهت.  و اعتراض به حکومت

شود کشورهایی که یکپارچگی بیشتری با اقتصاد جهانهی  همین امر باعث می

انهد، از رشهد  تر خود را با پدیده جهانی شدن منطبق کهرده اند و سریع داشته

تر و کاهش میزان فقر برخوردار باشند. در این میان کارکنان کلیدی در  سریع

صنایع جهانی از جمله امور مالی، ورزشی و تفریحات ستارگان ههالهیهوود و 

اند؛ اما در  العاده کسب کرده بازیکنان برجسته ورزشی درآمدهایی با رشد فوق

انهد؛  گهرفهتهه شهده  مقابل، در کشورهایی که در فرآیند جهانی شدن نادیده

کارگران دستی ماهر و معلمان مدارس، در استانداردهای زنهدگهی خهود در 

اند و از متضرران این پدیهده  بیست سال گذشته افزایش اندکی را کسب کرده

اند. راه حل فایق آمدن بر این شکاف آموزش صحیح، بهبود وضهعهیهت  بوده

های اجتماعی، توسعه صادرات و... است، وضعیتی که افراد بتوانند بها  سرمایه

یکدیگر کار کنند توان تولید خود را افزایش دهد و سهم خود را در چهنهیهن 

 مند شود.  های آن بهره اقتصاد جهانی افزایش دهد و از مزیت
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فردای ما چه خواهد شد؟ خبر از آینده، همواره رازآلود و اسرارآمیز بوده است 

آور. همین  انگیز و شگفت و عطش آگاهی و اطالع از آن، بسیار هیجان

کنجکاوی درباره فرداهاست که حتی در دنیای مدرن امروزی نیز بازار 

گیری را داغ نگاه داشته است. کنجکاوی نسبت به فرداها و  بینی و فال کف

آینده، خصوصاً در اوضاع آشفته و شرایط بحران، بسیار حادتر و شدیدتر 

ای، در  های هر روزه است که چنین دغدغه شود. به خاطر همین بحران می

برانگیزتر است. فردای ما چه خواهد  جوامع جهان سومی، فراگیرتر و چالش

ای بسیار متفاوت از امروزمان خواهیم داشت؟ آیا تغییرات  شد؟ آیا آینده

شگرفی در راه است؟ یا وضع به همین منوال طی خواهد شد و همین خواهد 

بود؟ یکی از جدیدترین ابزارهای مفهومی که متفکرین برای تحلیل شرایط 

ها مد  اجتماعی جوامع جهان و توجیه چگونگی تغییرات و تحوالت آینده آن

است. عبارتی که این روزها بسیار  »جهانی شدن«اند، مفهوم  نظر قرار داده

های مطبوعاتی بیندازید، عناوین   نگاهی به دکه خورد و اگر نیم به گوش می

 خورد.  مرتبط با این موضوع، هر روز بیش از پیش به چشمتان می

ای متکثر و چند بعدی است. شاید پایه پیدایش این مفهوم  جهانی شدن پدیده

های  های اقتصادی آن یافت، جایی که به شدت در سازمان را بتوان در ریشه

های این پدیده نیز  مختلف جهانی اهمیتی روزافزون یافته است. از دیگر جنبه

محیطی، جرم و  های اجتماعی، سیاسی، نظامی، زیست توان به جنبه می

جنایت و مسائل اجتماعی اشاره کرد. اما آنچه که امروزه بسیار مورد مناقشه 

های پایانی قرن  قرار گرفته است، بعد فرهنگی جهانی شدن است. در دهه

 »محمدی گل«بیستم، جهان شاهد برجسته شدن فرهنگ و یا آن گونه که 

گذاری کرده  نام »جهانی شدن، فرهنگ، هویت«در کتاب خود تحت عنوان 

یافته  بوده است. امروزه چه کشورهای توسعه »گرایی فرهنگی خاص«است، 

غربی و چه کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، شاهد تبلور عناصر 

گرایی  مختلف فرهنگی در زندگی سیاسی اجتماعی خود هستند. خاص

همتایی و  هایی که در آن بر بی فرهنگی عبارت است از توسل به ایدئولوژی

حتی برتری شیوه زندگی، اعمال و باورهای گروه یا جماعتی معین تأکید 

ِ خشونت می بار  بار و غیرخشونت شود. این پدیده در انواع رفتارهای جمعی

گرایانه، بنیادگرایی،  های ملی ها و ستیزهای قومی، جنبش مانند خیزش

 یابد. های جدید و از این قبیل نمود می نژادپرستی

با به چالش کشیده شدن فرهنگ، بحران هویت یکی از موضوعاتی است که 

گیرد. در جامعه سنتی، پیوند  در رابطه با جهانی شدن مورد توجه قرار می

 

“  

“ 

گمان هویت داشتن در درجه  بی

نخست به معنای خاص و متمایز 

بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع 

تعلق داشتن است. هرفرد هنگامی 

خود را دارای هویت می داند که از 

تمایل، پایداری و از در جمع بودن 

 خود اطمینان حاصل کند.
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تنگاتنگ فضا، زمان و فرهنگ، با مکان یا محل و سرزمین معین، 

ها درون دنیاهای  کرد و انسان نیازهای هویتی را به خوبی تأمین می

اجتماعی کوچک، محدود، پایدار و منسجم خود، به هویت و معنای مورد 

یافتند، ولی فرآیند جهانی شدن با پاره کردن  نیازشان به آسانی دست می

گی  این پیوند و نفوذپذیر کردن و فروریختن مرزهای مختلف زند

اجتماعی، آن دنیاها را به شدت متزلزل و حتی نابود کرد. بر اثر این 

یابی سنتی بسیار کاهش یافت و  های بنیادین، امکان هویت دگرگونی

 نوعی بحران هویت و معنا پدیدار شد.

ساز  های موجود در ذات و ماهیت تجدد، زمینه ها و تناقض برخی کاستی

های فرهنگی  گرایی اجتماعی، ازجمله خاص های انواع گوناگون جنبش

توان اینگونه بیان کرد که  شوند. بطور کلی می قلمداد می

هایی در برابر بحرانی هستند که  های فرهنگی دارای واکنش گرایی خاص

ماحصل تجدد و یا شرایط خاص اجتماعی است. بنابراین افراد و اقشار 

ها و راهکارهایی متوسل  گوناگون برای حل این بحران به روش

 گرایی فرهنگی یکی از آنهاست. شوند که خاص می

بحث مکان و فضا و اهمیت آنها برای هویت بسیار روشن و غیر قابل 

شناسان همواره به این نکته  ویژه انسان شناسان و به تردید است. جامعه

اند که مکان، محل و سرزمین برای مردم بسیار اهمیت دارد؛  تأکید کرده

سازی بسیار باالیی دارند. به بیان دیگر  ها توانایی هویت چرا که آن

های مختلف مهم هستند که  مکان و فضا از آن رو برای افراد و گروه

گمان هویت داشتن  کنند. بی عناصر و اجزای اصلی هویت را تأمین می

در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و 

به جمع تعلق داشتن است. هرفرد هنگامی خود را دارای هویت می داند 

که از تمایل، پایداری و از در جمع بودن خود اطمینان حاصل کند. مکان 

ترین عواملی هستند که این نیازهای هویتی انسان را تامین  و فضا مهم

 کنند. می

های عینی به واسطه  مکان و سرزمین نه تنها با ممکن کردن مرزبندی

کوه، دریا و از این قبیل، نیاز  های جغرافیایی مانند رودخانه، رشته ویژگی

کند؛ بلکه با تقویت مرزهای طبیعی ،  به تمایز اجتماعی را برآورد می

کند. مکان نه تنها  تر می سازی را آسان اجتماعی و فرهنگی هویت

مرزپذیر و قابل تحدید است بلکه ثبات نیز دارد. بنابراین با تأمین نیاز به 

تدوام داشتن و پایدار بودن، از این لحاظ نیز منبعی مهم در تأمین هویت 

 آید. به شمار می

ساز مکان به تأمین انسجام و همبستگی  دیگر عمل ویژه هویت

کند، معطوف  اجتماعی که احساس تعلق داشتن به جمع را ممکن می

توان  های مکان، به آسانی می ها و توانایی شود. با توجه به این ویژگی می

درک کرد که چرا در جوامع سنتی و پیش از فراگیرتر شدن فرایند 

مند  جهانی شدن، بحران هویت چندان محلی از اعراب نداشت. مکان

بودن زندگی اجتماعی در جوامع سنتی را با بررسی رابطه مکان و فضا 

توان دریافت. برخالف جوامع مدرن و  در چنین جوامعی به آسانی می

متأثر از فرایند جهانی شدن، در جوامع سنتی فضا کامالً زیر سلطه و 

وابسته مکان بود؛ از این رو فضای سنتی با قلمروی مکانی انطباق 

شد. چنان که که گیدنز به  های مکان پر می داشت و با عالئم و نشانه

در چنین جوامعی فضا از مکان جدا نبود و زمان و «کند  زیبایی بیان می

. بدون هویت اجتماعی »خورد فضا در بستر مکان به یکدیگر پیوند می

ای وجود نخواهد داشت؛ بنابراین بحران هویت و معنای زندگی  جامعه

ها ناچارند  کند و افراد و گروه اجتماعی را به صورت جدی مختل می

گمان  بحران نامبرده را به نحوی حل کرده و پشت سر بگذارند. بی

 بازسازی هویت تنها راه انجام این مهم است.

سابقه برای دقایقی یکی از  های اخیر باران شیراز، سیلی کم در بارش

تر مسافران در حال  و از آن مهم »دروازه قرآن«های هویتی شهر  نشانه

ناپذیری شد. از  خروج از شیراز را درنوردید و موجب خسارات جبران

ناپذیر به  ای جبران توانست ضربه دیدگاه جهانی شدن، این حادثه می

پیکره تصویر و برند شهر شیراز به عنوان یک شهر گردشگری و 

، »شیرازی بودن«گرایی فرهنگی  نواز وارد کند. خاص میهمان

کند تا ذیل آن یاری  ایدئولوژی و فرهنگی را به مردم شیراز اعطا می

رساندن و همکاری به مسافران و همشهریانشان را وظیفه خود و ارزش 

اجتماعی تلقی کنند، بازسازی هویتی انجام دهند و از تهدید، فرصتی 

نظیر برای ارائه تصویری متفاوت از یک سیل ویرانگر به جهانیان  بی

هایی در شیراز جهت کاهش صدمات و خسارات  ارائه کنند. پویش

در تمامی شهر شکل گرفت و مردم داوطلبانه و  »روحی و مالی«

همدالنه در آن شرکت کردند. در ایران معاصر که بسیاری از عوامل و 

گیری  نهادهای هویتی پیشین در حال رنگ باختن هستند، شکل

گرایی فرهنگی، فرصتی  های مردمی ناشی از خاص گونه پویش این

آورد تا از این پایگاه و سرمایه  مغتنم برای حاکمیت شهری فراهم می

اجتماعی به منظور مقابله با تهدیدهای فرآیند جهانی شدن بر هویت 

بومی و محلی استفاده کند و آن را به فرصتی مغتنم تبدیل و تصویری 

بار نه در تضاد با خواسته مردم و ساکنین شهر و بلکه  دلخواه و این

 همسو با آنان و بر مبنای پایگاه اجتماعی آنان به جهانیان ارائه کند.
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  واقعیتو  وهمآونگی میان 

  های سومبررسی هویتمندی مکان

؛ این توصیفی است کهه »شوند مکانی که در آن رؤیاها به واقعیت بدل می«

ههای  ی حضور در این فضا در شبهکهه لند از تجربه اکثر بازدیدکنندگان دیزنی

هایی  از مکان  اند. این عبارت، وصف حال آن دسته مجازی به اشتراک گذاشته

ههایهی کهه  اید. مکان ها سفر کرده ها پیش از دیدنشان، به آن است که مدت

ی در هم شکستن مرز رویا و بهیهداری  حاصل تلفیق وهم و واقعیت و نتیجه

های عاریتهی  های ابداعی یا مکان هستند.  این فضاها که امروزه با نام مکان

 روند. شمار می شوند، فضاهایی مناسب برای ماجراجویی به شناخته می

ی  هها های ابداعی از انبهاشهتهه شهدن انهدیشهه ایده و کانسپ نهایی مکان

های خالق بر روی هم  نویسندگان، هنرمندان، معماران، طراحان و سایر گروه

[. آیا تجسم یافتن عینی کتاب یا فیلمی که خهاطهرات 4گیرد ] سرچشمه می

پذیر نیست؟ آیا صحبت کردن و یا ثبت عکهس  کودکی شما را شکل داده دل

انهد  های کهودکهی شهمها بهوده هایی که قهرمان قصه یادگاری با شخصیت

ها را شاید بتوان در  گیری این مکان انگیز نیست؟ اما دلیل اصلی شکل هیجان

 وجو کرد.  ابعادی فراتر جست

بوم و فن، پیوندی  شهر و مکان در تاریخ همواره با سه عنصر فرهنگ، زیست

های ابهداعهی بها ههدف  ناگسستنی داشته است؛ اما هدف از ساخت مکان

ای از فرههنهگ  ها که آمیزه های پیشین متفاوت است.  این مکان سازی  مکان

ی افراطی از فناوری هستند در راسهتهای رسهیهدن بهه و استفاده  گذشتگان

های ابداعی اغهلهب در  اند. مکان شده سودآوری هرچه بیشتر اقتصادی خلق

شوند؛ و  ی شهرهای جهانی شناخته می اند که در زمره شهرهایی به وجود آمده

ها اسهت.  های اقتصادی موجود در پس ساخت آن همین موضوع مؤید انگیزه

کنند که قابهلهیهت  هایی را فراهم آورده و یا بازسازی می ها، زیبایی این مکان

ی افزایش فروش ههرچهه  دیده شدن توسط گردشگران را داشته باشد، زمینه

ی اقتصادی  بیشتر برخی محصوالت را فراهم کند و درنهایت منجر به توسعه

شود. صنعتی که غایت آن جذب سرمایه است. شاید برای همین اسهت کهه 

گذاران اصلهی  های بزرگی نظیر دیزنی و تایم وارنر و نایکی از سرمایه شرکت

ههای  گذران مهکهان روند. درواقع بنیان ها به شمار می گونه مکان ساخت این

گیری از این مفهوم به فکر درآمدزایی هر چه بهیهشهتهر خهود  ابداعی با بهره

گیری جهانی به سوی فرهنگ مصرفی، شکل جدیدی از شههر  هستند. جهت

شهرها مشهود است. تخیهل  ی آن در برخی از کالن دهد که طلیعه را نوید می

مدرنیستی غنی از دو عنصر  فناوری شگرف جدید و مصرف گرایی مهدرن، 

گذارد؛ و به این تهرتهیهب  مدرنیته را در شهر به نمایش می  آفرینی تصویر باز

های محبوب عصر جدید بدل  لند به شهر آنجلس و دیزنی شهرهایی چون لس

[. البته این نگرش کاالگونه به فضا و مکان، نقدهای بسیاری را 2شوند ] می

ی ها، همواره روایتگر تاریخ و عرصهه در پی داشته است. در طول تاریخ مکان

و مانند یک رمان یا فیلم انسهان را بها   اند گیری خاطرات جمعی بوده شکل

انهد. امها  نهمهوده گهری مهی تجربیات حسی متنوع درگیر و وادار به کهنهش

ها راه برده و  ها و اسطوره های ابداعی به قصه گیری مکان ی شکل سرچشمه

که از -لند  تردید این که خالقان دیزنی با خاطرات فردی عجین شده است. بی

ههای ههنهری  کهارگهردان -شود ترین مکان ابداعی یاد می عنوان مهم آن به

هستند، اتفاقی نیست؛ چرا که این مکان در پی آمیختن نقش فهعهالهیهت و 

 خاطره و افزودن شکل جمعی به آن است.

های علمی مختلهف در  نقدهای زیادی در میان اندیشمندان و متفکران حوزه

شده است. در ادامه به بررسی نقدهای وارد   های ابداعی مطرح ارتباط با مکان

 [: 4پردازیم  ] ابداعی می  مکان  های در قالب ویژگی

است. ایهن ویهژگهی »فقدان اصالت«های ابداعی  های مکان یکی از ویژگی



55 

حاصل ساختن بدون توجه به دنیای واقعی و استفاده از معماری جهت خلهق 

توان در تهاریهخ  باشد. آیا می هایی از گذشته و نگاه به آینده می با نشانه  مکان

کهه در روز  مکانی را جست که زمان بازگشایی آن مشخص باشد؟ یا ایهن

 ای مواجه شده باشد؟ با مشکالت عدیده  افتتاحیه

است؛  »زا تأثیرپذیری مفرط از عوامل برون«های ابداعی  ویژگی دیگر مکان

اند، بلکه تنههها  ی مشخصی به وجود نیامده ها از هیچ ریشه در واقع این مکان

وبرق خویش از چهنهد  برای اثرگذاری بیشتر بر مخاطبین در تبلیغات پرزرق

اند  ی جهانی پس داده الگوی معماری که امتحان خویش را در ذهنیت جامعه

اند و این در حالی است که ما به ازای بیرونی ههرکهدام از  برداری کرده گرته

ی  فرد زمینهه این الگوها، مکانی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ منحصربه

 باشد. های کالبدی و معنایی می خود داشته و حاوی ارزش

 »ظاهری، مصنوعی و سطحی بودن«های ابداعی  های مکان از دیگر ویژگی

  همان نقدی که به جریان پست -ها است. در حقیقت فقدان عمق معنایی  آن

هها مهطهرح  ی این مهکهان نقدی است که درباره -مدرنیست نیز وارد است

شود. با توجه به استقبال صورت گرفته طی سالیان اخیر، ساخت چهنهیهن  می

هایی، در آینده ممکن است که به نابودی فضاهای تاریخی بینجهامهد؛  مکان

صورت یک  شدن به چندین شبه همان به در حال تبدیل "همانی این"زیرا که 

لند کالیهفهرنهیها از زمهان  باشد. برای مثال، دیزنی پیوسته می هم مجموعه به

در حدود هفتصد میلیون بازدیدکننهده  2147تا سال  4655بازگشایی در سال 

، هجده میلیون بازدیدکننده را به خود جذب 2147داشته است و تنها در سال 

کرده است. جهت مقایسه، بر اساس آخرین گهزارش سهازمهان جهههانهی 

 2149گردشگری ملل متحد، تعداد گردشگران وارد شده به ایران در سهال 

 4/5هزار نفر بوده است که این رقم با رشد منفهی  612و   میلیون 1برابر با 

ترتیب، سال  این هزار نفر رسیده و به 097و  میلیون  1به  2147درصد در سال 

[. ایهن 1درصد بوده است ] 4/5گذشته سهم ایران از گردشگری جهانی فقط 

دهند در  ی این موضوع باشد که گردشگران ترجیح میدهنده امر شاید نشان

شده از بازارهای شرقی را ببینند تا اینکه  های ساخته های تفریحی، نمونه پارک

 چسب و مطلوب حقیقی را از نزدیک تجربه کنند. فضاهای دل

ها مورد استقبهال  موضوع مورد بحث اندیشمندان این است که چرا این مکان

گیرند؟ چه اتفاقی باعث شده است که شهاههد بهه  های مردمی قرار می گروه

جهانی «شهرهای دنیا که ادعای  های ابداعی در اکثر کالن وجود آمدن مکان

 دارند، باشیم؟ »شدن

 

“  
“ 

لندها جایگاه خود در شهرها  دیسنی  

مثابه ی  کاتالیزور جهت رونق  را به

اقتصادی یافته و به وجود آمدن 

چنینی در شهرهای  فضاهای این

مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی 

 آغاز شد.
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ها و  ها و سمبل معماری همواره در تاریخ خود بسان یک آونگ میان نوآوری

قرن بهیهسهتهم،  01ی  وآمد است. در اوایل دهه های گذشتگان در رفت نشانه

ههای  های کوچهک، مهقهیهاس معماری درگیر تجربه بروتالیست شد: پنجره

بردند.  های خشن و زمخت که از فناوری زمانه بهره می غیرانسانی، ساختمان

مدرن خود را عرضه کرد  تغییرات آغاز شد: معماری پست 01ی  در اواخر دهه

ها جایگاه خود در معماری  را مجدداٌ پیدا کردنهد؛ مهیهدان  و نمادها و سمبل

شده از نمادهای کشور پهناور ایتالیا را در  ای کوچک ایتالیای چارلز مور نمونه

پیکر معبد آرختیوم در آتن به هفت کوتهولهه  های انسان خود جمع کرد: ستون

جای اینکه معهمهاری بهه  تبدیل شدند، قوها به ابعاد ساختمان درآمدند و به 

آفرینش مکان بپردازد، خاطرات یک روایت دیگر اعم از مکان، قصهه و یها 

های  کند؛ و این همان اتفاقی است که در مکان ی باستانی را خلق می افسانه

، زمان تهغهیهیهر 61پذیرد. سپس در اوایل دهه  ابداعی به وضوح صورت می

دوباره فرارسید. معماری به ساختارشکنی روی آورد و با دور ریختن نمادهای 

های جدیدی کهه در  بر توانایی طراحی کامپیوتری، ترکیب  تاریخی و تکیه

شکند، به وجود آورد. معموال در هر تغییرِ رویه،  ها هر فرم، فرم دیگر را می آن

، ساختمان گوگهنهههایهم 4667دهد؛ در سال  فرد رخ می یک اتفاق منحصربه

بیلبائو ساخته شد که این ساختمان در ارتباط جهان با معماری تهغهیهیهراتهی 

وجود آورد. پُل کلدبرگ گفت که بیلبائو یکی از نقاط عطف کمیاب  اساسی به

در معماری است: جایی که تمامی منتقدان، دانشگاهیان و عموم مردم کامال 

نظر دارند. نیویورک تایهم نهوشهت ایهن  باهم در مورد یک ساختمان اتفاق

که این ساختمان تکمیل شد، صنعهت  از این ساختمان یک معجزه هست. پس

درصد افزایش یافت. این اتفاق سبب شد تا  2511گردشگری در شهر بیلبائو 

شدن را داشت، در صدد ساخت چنین ساختمانی  هر شهری که ادعای جهانی

]. مشابهه ایهن 5آنجلس، سیاتل، شیکاگو، نیویورک، کلیولند [ قرار گیرد: لس

فرد دیگر هم اتفاق افتهاد.  های ابداعی و چند اثر منحصربه پدیده برای مکان

مثابه یک کاتالیزور جهههت رونهق  لندها جایگاه خود در شهرها را به دیسنی

چنینی در شهرهای مهخهتهلهف  اقتصادی یافته و به وجود آمدن فضاهای این

های ابداعی شروع بهه  اروپایی، آمریکایی و آسیایی آغاز شد. همچنین مکان

ههای  های نوین نظیر نهورپهردازی آوری تطبیق خود با زمانه نمودند و از فن

 العاده و... بهره بردند.  های خارق بازی فرد، آتش منحصربه

های جمعی در این معادله، سرعت آونهگ  ی رسانه در قرن حاضر و با مداخله

همهراه  زمان نماد و سمبل را به زیاد شد و معماری تا جایی پیش رفت که هم

تکنولوژی و فناوری در خود داشته باشد. این تأثیر در گذشته به نحو دیگری 

شدیهم.  ها متوجه چگونگی یک بنا می ها و شنیده بود: در آن زمان ما از گفته

پستال مرسوم شد و امروزه شاهد اتفاقی شگرف در ایهن  بعدها ارسال کارت

ایم که تصَاویر و ویدیوهایهی  زمینه هستیم؛ تمامی ما به عکاسانی مبدل شده

گذاریم و دیگران  ها و بناها در صفحات شخصی خود به اشتراک می از مکان

گذارند. این اتفاق بهه ایهن  نیز نظرات خود در این زمینه را با ما در میان می

؛ یعهنهی شهمها »جا هست و در هیچ جا نیست مکان در همه«معنا است که 

ی حضور در یک  ی لحظات خوب دیگران، از لذت تجربه توانید با مشاهده می

مند شوید. این همان قرابت جهالهبهی اسهت کهه در  مکان جدید نیز بهره

های ابداعی نیز شاهد آن هستیم: تلفیق وهم و واقعیت؛ و البته همهان  مکان

ی منحصر به فهرد ایهن روزههای  چیزی است که مکان ابداعی را به پدیده

وسیهلهه تهبهلهیهغهات و  ی گردشگری بدل کرده است: دیده شدن به عرصه

 های مردمی. عکس

لند باید مجددا به این  نکته اشاره کرد  های ابداعی و دیزنی در ارتباط با مکان

ها تهخهیهل  که سر و کار سازندگان و بازدیدکنندگان با خیالِ آدمی است؛ آن

که تأثیر  شوید. با این گیرند و شما در خیال است که شاد می شما را به کار می

کند، اما در نهایت باید گفت ساخهت  این فضاها ضرباهنگ زندگی را کند می

این فضاها از مهندسی سلیقه مردم اتفاق افتاده است و مکان حهقهیهقهی و 

 کند. مطلوب را به ذهن متبادر نمی

های ساخته شده توسط  ها و سریال ی این فضاها را بتوان در فیلم شاید آینده

های ابداعی مشاهده کرد؛ جایی که تخیل به نهایت رسیهده و  خالقان مکان

کنید؛ جایهی  ی خود را روایت میشما در نقش شخصیت اصلی داستان، قصه

نهایت انسان در پارکی تفریحی اوج هیجان و شادی را فراههم  که آزادی بی

ی قهرمان و یا ضد قهرمهان  گیری دربار می کند؛ و مکانی که در آن تصمیم

های بیان شده برای این دسهتهه از  بودن با شما است. البته به تمامِ ویژگی

مدرنیستی را نیز بیفزایید مکانی که خود آبستهن  »گری خودتخریب«فضاها، 

 ها متصور شوید... .  ضد خویش است و سپس سعی کنید پایانی برای آن
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 مقدمه

جهانی سازی یک فرآیند ادغام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جهانی است که 

مرزهای کشورها را از بین برده و جهان را به روستایی کوچک تبدیل کهرده 

گهردد، تهوسهعهه  تاریخ جهانی شدن به نیمه دوم قرن بیستم باز می«است. 

آوری حمل و نقل و ارتباطات منجر به وضعیتی شد که مرزهای ملی برای  فن

ی  . پهدیهده ]4[ »کرد های اقتصادی بیش از حد محدودیت ایجاد می فعالیت

اسهت و  جهانی شدن نقش مهمی در کشورهای در حال توسعه بازی کهرده

فرآیندهای اقتصادی، تحوالت تکنولوژیهکهی، «دارای مزایای خاصی از قبیل:

های بهداشتی، عوامل محیطی، اجتماعی و طبیهعهی  تأثیرات سیاسی، سیستم

[ . فرآیند جهانهی 2]   »است که در زندگی روزمره ما بسیار سودمند بوده است

است  های جدیدی را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده شدن فرصتی

های بیشتر برای دسترسی بهه بهازارههای  از قبیل: انتقال تکنولوژی، فرصت

وری و استانداردهای زندگی. با این  کشورهای توسعه یافته، رشد و بهبود بهره

؛ به این دلیهل کهه  توان گفت که تمام اثرات این پدیده مثبت بوده حال، نمی

های جدیدی مانند مشکالت زیست محیهطهی، بهی  جهانی شدن نیز چالش

ها را در درون کشورها را  ثباتی در بازارهای تجاری و مالی، افزایش نابرابری

گهرایهی یهکهی از  [. از سوی دیگر موضوع مصهرف3است ] به ارمغان آورده

ها و ترجیحات سبک زندگی غربی است که تحت تأثیر تحوالت ناشی  ویژگی

داری در چنهد  غلبه نظام سرمایه  از انقالب صنعتی ، زندگی در جامعه مدرن و

گرایی از رهگهذر فهرآیهنهد  است. همچنین مصرف دهه اخیر به ظهور رسیده

ههای  جهانی شدن، ارتباطات گسترده جوامع، اشاعهه فهرههنهگهی، رسهانهه

[. 1اسهت] ای نسبتاً رایج و شایع جامعه جهانی تبدیل شده گستر به رویه جهان

گرایی در شهر را  در این نوشتار فرآیند جهانی شدن و ایجاد چشم انداز مصرف

 بررسی خواهیم کرد.

 گرایی چیستی مصرف و مصرف

فرایندی است که «است،  نیز تعبیر شده "استهالک"مصرف که از آن به واژه 

صورت تبدیل آن در فرایند تولید )مصرف تولیدی(  در آن ارزش استفاده چه به

صورت استفاده ناب و ساده آن در هنگام مالکیت برای ارضاء نیازهها  و چه به

که ایهن  جایی [ . از آن1]   »رود )مصرف مصرفی یا مصرف نهایی(، از بین می

فرایند، در واقع همان عمل افراد برای استفاده از کاال یا تولهیهد آن اسهت؛ 

عنوان یک فعالیّت اقتصادی، یک مقوله اجتماعی و  بر محسوب شدن به عالوه

شمهار  است و یک مرام و خواست فرهنگی و اجتماعی به فرهنگی قلمداد شده

گیرد. ههمهچهنهیهن  های فرهنگی و اجتماعی را نیز در برمی رود که حوزه می

ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که تقریبها  یابی مصرف، پدیده اصالت

پس از وقوع انقالب صنعتی در غرب و عمدتاً پس از جنگ دوم جهانهی بهه 

ههای  این طرف، اشاعه یافته و اکنون به یکی از الگوهای متعارف و عهادت

گرایی نه تنها متضمهن  مصرف .است نوعی در سبک زندگی عموم تبدیل شده

های رفتاری مسرفانه  ایدئولوژی، بلکه خود نوعی ایدئولوژی است که در قالب

گرایهی، ایهن اسهت کهه  یابد. مدعای ایدئولوژی نهفته در مصرف نمود می

برداری پیاپی از کاالها  خوشبختیِ این جهانی، چیزی جز قدرت و امکان بهره

 [.5و خدمات متنوع و ارضا کننده نیست ]

عنوان یک فرایند اجتماعی، بر مصهرفِ مصهرفهی تهکهیهه  گرایی به مصرف

دوام را  است و مصرف هرچه بیشتر کاالهای مصرفی، اعم از بادوام و بی کرده

دهد. در این فرهنگ، افراد در خرید همیشگی کاالهها و  مورد تأکید قرار می

که هیچ توجهی به نیاز یا عدم نیاز به  شوند؛ در حالی خدمات جدید، درگیر می

محیطهی  این کاال و خدمات، قابلیت دوام آنها، مبدأ تولید یا پیامدهای زیست

زدگی را  گرایی یا مصرف کنند. در واقع باید مصرف ها، نمی تولید و مصرف آن

کار بردن و هزینه کردن بهیهههوده  کردن از طریق به از بین بردن یا صرف«

ای که این فرهنگ بر آن حاکم گردد، همهان جهامهعهه  جامعه .]9[«دانست

. مصرف مبتنی بر »( 4671مصرفی خواهد شد؛ که در آن، بنا به نظر بودریار )

شود؛ نه صرفاً مبتنی بر نیاز؛ یعنی مصرف با میل آمیختهه  خواست، مطرح می

گذارد. در چنهیهن  شود و سلیقه و میل افراد در جامعه، بر نوع آن تأثیر می می
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گهرایهی، بهه  یابد، مصرف ای که شعار خرید و مصرف بیشتر رواج می جامعه

شود؛ بلکهه گهاه  نوعی وجهه اجتماعی و نه به یک نیاز ضروری تبدیل می 

عنوان بیان یهک مهنهزلهت  تمایز یک گروه از گروه دیگر یا به«عنوان  به

کهنهنهدگهی  خواهد بود. این جامعه، که محل نمایش و عهرضهه»اجتماعی

منظور ایجاد احسهاس عهدم کهمهیهابهی کهاال در  کاالهای گوناگون به

کننده است، با رشد غلبه آگهی تجاری در جهت نمایش کاال و ایجاد  مصرف

کهنهد بها رفهع  ی با دوام و قابل اتّکاء، روبروست و سعی می کننده مصرف

محدودیّت استقراض و از بین بردن قبح بدهکاری، زمینه خرید هرچه بیشتر 

 [.7کننده فراهم آورد] و از روی میل را برای مصرف

گرایی در هر جامعه را الگوی مصهرف  مرز مفهومی میان مصرف و مصرف

کند؛ برای مثال، اگر حد کفاف یها تهأمهیهن  متعارف و غالب آن تعیین می

نیازهای ضروری را حد معمول و مورد با ارزش و اعتهبهار ویهژه مهنهدرج 

انتظار مصرف بدانیم، مازاد بر آن در حیطه مفهومی خواهد  »گرایی مصرف«

های کامال متفاوتی  بود. بدیهی است که جوامع مختلف در این باره، وضعیت

 [.5دارند]

 گرایی عوامل موثر بر بروز مصرف

زدگی در یک جامعه، عهوامهل  یابی بروز و گسترش فرهنگ مصرف در ریشه

توانند دخیل باشند؛ که با شهنهاخهت  فردی گوناگونی می فردی و برون درون

توان به راهکارهای مناسب، جهت اصالح الگوی مصهرف یهک  ها می آن

جامعه، دست یازید. برخی از این عوامل، که الزم است در نهادینهه کهردن 

 [:5اند] الگوی صحیح مصرف مورد توجه قرار داد، در دیاگرام نشان داده شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرهای مصرفی

امروزه تمامی شهرها در تکاپوی ایجاد امکانات برای مصرف هستهنهد. بهه 

کهنهنهد  واسطه امکاناتی که برای مصرف فراهم می عبارت دیگر، شهرها به

شوند. مصرف انبوه از یک سو باعث تغییر بافت شهری )از جملهه  تعریف می

مراکز خرید، فروشگاه ها، مراکز فراغتی و غیره( شهده و از   گونه رشد قارچ

ههای  سوی دیگر شهر نیز با طراحی فضاهای مصرفی خاص خود به شیهوه

کنهد. در  گوناگون ساکنان و بازدیدکنندگان را به مصرف مفرط ترغیب می

دوران کنونی که گفتمان بازار آزاد غالب است، اماکن و فضاهای شهههری 

شوند و ساکنان شههر  همچون کاالهای زیبا و فریبنده در ویترین عرضه می

نگرند. اگر بخواهیم از عبارت گئورک زیمهل   نیز شهر را از همین دریچه می

و  »حیات ذههنهی«توانیم بگوییم که مصرف،  ( استفاده کنیم، می4651) 

کند. انسان ها دیهگهر تهنههها  چارچوب فکری انسان معاصر را بررسی می

کهنهنهدۀ  کنندگان در شهر یا مصهرف شهروند در شهر نیستند؛ بلکه مصرف

 آیند. شهری به حساب می

توان گفت مصرف، محصول فرعی انباشت ثروت در شهر نیست و فراتر  می

ای صرفاً اقتصادی است. اکنون برای مصرف، ماهیتی فهرههنهگهی  از مقوله

دهی تاریخی زندگی معاصر شهری نقشی کامال کانونهی  قائلند که در شکل

دارد. شهر مصرفی، میراثی برآمده از قرن هجدهم است و هرچه به سهمهت 

رویم، شهرهای مبتنی بر مصرف و به طور مشخهص  تاریخ معاصر پیش می

ها با عنوان شههرههای  یابند که از آن نمود بیشتری می »مصرف فرهنگی«

 [.0کنند] یاد می »شهرهای پسامدرن«پساصنعتی یا 

های  آید. در زمان گرایی با تغییر اندیشه مردم درباره مصرف پدید می مصرف

گذشته مردم به تهیه کاالها و خدمات ضروری و درجه اول و بعد کاالههای 

پرداختند و در تهیه و تهولهیهد  غیر ضروری با اولویت و توان خرید خود می

مایحتاج خود نقش داشتند و این اندیشه رایج مردم بود؛ اما بهرای اشهاعهه 

گرایی الزم بود این نوع نگرش تغییر یابد؛ بنابراین به وسیله تبلیغات  مصرف

از طریق وسایل ارتباط جمعی در نوع نگرش مردم تغییر داده شد و مردم در 

پی هر چه بیشتر مصرف کردن بودند و هستند. در این تغییر، اصل اساسهی 

گرایی دیگهر  این بود که مصرف تبدیل به یک ارزش و هنجار شد و مصرف

ها بهه عهنهوان ابهزاری بهرای  داری از رسانه نکوهیده نبود. نظام سرمایه

گهیهرد و  گرایی بههره مهی سازی بسترهای فرهنگی و فکری مصرف آماده

گرایی نوین  دهد. مصرف ور و متوسط را هدف خود قرار می قشرهای اندیشه

شروع شد و در نیمه  »بگذار مرزها آزاد باشند«از اواخر قرن نوزدهم با شعار 

اول قرن بیستم به اوج خود رسید. مردم در این پارادایم بهه مصهرف بهه 

کنند و فقط بر مبنای  صورت امری که بر مبنای خواست آنان است نگاه می

 [.6رفع نیاز نیست]

گیر اکهثهر کشهورهها شهده اسهت.  رویه گریبان گرایی بی امروزه مصرف

های چند ملیتی و جهانی، مناطق آزاد، فضای مجازی اینهتهرنهت و  شرکت

کند.  ای مرزها را در هم شکسته و مخاطبان خود را پیدا می تبلیغات ماهواره

دهند. افراد جامعه هر روز  ها و فرهنگ مصرف را تغییر می این وسایل، سلیقه

 گرايي  دياگرام عوامل موثر بر بروز مصرف
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اند. خرید اینترنتی نیز بسیاری  ها دیده دنبال مدهایی هستند که شب از شبکه

ها را برداشته است. گاهی در این فضاها کاالههایهی خهریهد و  از محدودیت

گیهرد و  شود که بدون آن امکانش نیست یا به سختی صورت می فروش می

شود مانند خرید و فروش  های اجتماعی شمرده می در برخی موارد، ناهنجاری

 اعضای بدن.

گرایی نوین در پی زیاد کردن مصرف با هدف حداکثر کهردن سهود  مصرف

است و این مصرف انبوه است که تولید انبوه و سود بیشتر را به دنبهال دارد. 

تهوان بهه  کننده باشند و نهمهی  برای مصرف انبوه باید افراد بیشتری مصرف

مصرف طبقه مرفه و ثروتمند بسنده کرد. برای همین با یهاری جسهتهن از 

گرایی  وسایل تبلیغات جهانی، تمام مردم جهان، در اقصی نقاط آن به مصرف

که مصرف انبوه محدود نشود، تولیهد از کهاالههای  کشیده شدند. برای این

ضروری به کاالهای غیرضروری و لوکس کشیده شد و برای دوام مصهرف 

انبوه، نیازهای کاذب تبلیغ شد. سیاست دیگر، تولید کاالهای یکبار مصهرف، 

کننده به جای تعمیر و استفاده دوبهاره،  دوام و غیرقابل تعمیر بود تا مصرف بی

گرایی نوین عبارتنهد  خود کاال را مجدداً خریداری کند. ابزارهای مهم مصرف

 [:7از]

 های بزرگ؛ تأسیس فروشگاه .1

 های چند ملیتی و جهانی؛ تأسیس شرکت .2

 تبدیل خرید و مصرف به هنجار و ارزش؛ .3

 ظهور مدگرایی و اشاعه نیازهای کاذب؛ .4

 تبلیغات گسترده به وسیله وسایل ارتباط جمعی؛ .5

 های پی در پی؛ حراج .6

 های اعتباری استفاده از کارت .7

 شده شهر مصرف

با توجه به تأثیر مصرف در تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتهصهادی شهههر 

شهده  توان نتیجه گرفت که شهر مصرفی در حقیقت یک شههر مصهرف می

شده شهری است که باید آن را بر مبنای مصرف تعهریهف  است. شهر مصرف

کرد؛ شهری که خود محصول ظهور کنترل نشده و لجام گسهیهخهتهه یهک 

آمیز پساصنعتی و مصرفی است؛ اقتصادی که خود را در تهمهام  اقتصاد جنون

بها  کند و منابع گران نده رشد می گسترد و با نرخی شتاب های جهان می بخش

ای کهه  رساند. تأثیر مصرف بر شهر به همان انداره و محدود را به مصرف می

واقعی است جنبه خیالی نیز دارد. در شهرهای معاصر شاهد بهرههم خهوردن 

رسهد  کننده هستیم. بهه نهظهر مهی کننده و تولید تعادل قدرت بین مصرف

ریزان شهری،  تولیدکنندگان شهرهای معاصر که عبارتند از سفته بازها، برنامه

مقامات شورای شهر، معماران شهری و دیگر کسانی که اعتقاد راسخی بهه 

نقش مصرف در آینده شهرها دارند و معتقدند در این شهرها مصرف نهقهش 

تری به خود خواهد گرفت؛ ارزش نمادین مصرف خود را فقهط در  یافته اغراق

ای  دهد، بلکه از طریق تصورات اسهطهوره کاالها و خدمات خاصی نشان نمی

ایم. بهه دیهگهر  کند که ما از شهر در رؤیاهای خود ساخته خود را نمایان می

سخن، جامعه بخشی از اعتقاد و باور خود را به مصرف اختصاص داده اسهت. 

مصرف در نگاه ما به جهان اطراف به طرز عمیقی ریشه دوانهیهده اسهت و 

همین امر باعث شده نتوانیم آرزوهایی را که درباره آن داریم، به طور کهامهل 

کند و به همیهن دلهیهل  برآورده کنیم. ایده مصرف خود ما را نیز مصرف می

 اند.  شده است که شهرهای ما نیز درواقع مصرف

های طبقاتی به خاطر گسترش شههرههای مصهرفهی شهدت  امروزه شکاف

اند؛ شهرهایی که در عالم نظریه راهکارهایی را بهرای  بیشتری به خود گرفته

ههای  دهند، اما  در عالم واقع بهه نهابهرابهری حل برخی مشکالت ارائه می

 [.0زنند] اجتماعی دامن می

گراند: ارزش واقعهی  همه آنچه گفته شده دوباره ما را به نکته کلی تری برمی

کنندگان  مصرف کدام است و شهرهای مصرفی واقعاً چه عایدی برای مصرف

تهوان  گاه ساده نخواهد بهود. الهبهتهه مهی دارند؟ پاسخ به این پرسش هیچ

های فردی را با دستکاری تهجهاری و  گرایی را به خاطر اینکه آزادی مصرف

سازی تضعیف کرده است، آماج حمالت بسیاری قرار داد. امها روی  یکدست

دیگر سکه این است که مصرف، در خدمت اهداف فهردی و اجهتهمهاعهی 

تری قرار دارد. آنچه در این میان مسلم است این است که مدیهریهت  گسترده

گرایی، چالش بزرگی است؛ اما در مقابل مدیریهت شهدن از سهوی  مصرف

 مصرف بسیار آسان است.
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فوق دکتری میعیمیاری )طیراحیی محمد سامی کشکولی،  علیدکتر 

( از دانشگاه بریتیش کلمبیا در شیهیر Regenerative  neiignمعماری، 

ونکوور کانادا و دکتری معماری )طراحی بر اساس بررسی چرخه طول 

( از دانشگاه شفیییلید  Building life cycle aiieimentعمر ساختمان، 

وگوی کوتاه در دفتر کیار خیود  انگلستان، میزبان من برای ی  گفت

برنده جایزه افتخار در مسابقه جهیانیی  2۰۰7بودند. ایشان در سال 

رییزی  های طراحی و برنیامیه طراحی شهری اینچان شدند و در زمینه

پایدار، دیدگاه ارزیابی طرح بر اساس چرخه طول عمر و همچینییین 

 طراحی احیایی در حال پژوهش هستند.

محیطی پیدییده جیهیانیی  پیامدهای زیست«وگو در باب  برای گفت

با آقای دکتر کشکولی، با مجموعه سؤاالتی که حاصل مطالعیه  »شدن

چند روزه در این حوزه بود، وارد دفتر ایشان شدم. بیا کیلیییدواژه 

نیظیرییه »  ترین جهانی« کردم  شروع کردم که گمان می»  پایداری« 

زیست باشد؛ اما آنچه در دقایق ابتیداییی ایین  مؤثر در حوزه محیط

جهانی شیدن، «وگو بر ما گذشت، مرا متقاعد کرد که باید کلیشه  گفت

را رها کرد و تمام تالش خود را جهت شناخت و ارتقیا   »خوب یا بد؟

 بکار بست.  »ای ارتباطات شبکه«جایگاه خود در نظام 

آنچه در ادامه خواهید خواند، بیش از اینکه ی  مصاحبیه بیه روش 

مرسوم )پرسش و پاسخ( باشد، حاصل بیانات جناب آقیای دکیتیر 

 کشکولی است که به رشته تحریر درآمده.

 »پایداری«گذاران نظریه  مدیریت منابع، دغدغه بنیان

برای نخستین بار زمانی مطرح شد که در کنار  »پایداری«مفهوم 

برداری، لزوم توجه به مدیریت منابع نیز مطرح گردید؛ بدین معنا که  بهره

های آینده مجاز  ها برای نسل استفاده از منابع تنها مشروط به حفظ آن

گیری و  اند: بهره خواهد بود. طرفداران این نظریه آن را چنین تعریف کرده

نگهداری از شرایط اکولوژیکی موجود به نحوی که هم سطح قابل قبولی 

از رفاه زندگی انسانی در شهرها را فراهم آورد و هم شرایط زندگی نسل 

آینده را مورد توجه قرار دهد. به زبان ساده، پایداری رویکردی اقتصادی، 

های امروز بشر، مسیر  کوشد فعالیت محیطی است که می اجتماعی و زیست

 های آینده را مسدود نسازد. فعالیت خویش و نسل

 آنچه الزم است اما کافی نیست...

هایی است که  حل ترین هدف رویکرد پایداری کالسیک ارائه راه اصلی

محیطی را برای زمان حال  های اقتصادی، اجتماعی و زیست کمترین هزینه

حل بهینه امروز، برای فردا نیز  دارند. اما سؤال اینجا است که آیا راه

تواند  حل می ها را خواهد داشت؟ و اینکه آیا این راه کمترین هزینه

 هایی که در گذشته اتفاق افتاده است را نیز درمان کند؟  آسیب

گذار از «ای تحت عنوان  ، در مقاله2142پروفسور ریموند کُل در سال 

 [.4]دهد  ، به این پرسش پاسخ می»پایداری به طراحی احیایی

بشر، همواره با زندگی در سطح زمین، خواسته و یا ناخواسته صدماتی به 

ها که بر هر سه بعد اقتصاد،  محیط زندگی خود وارد کرده است. این آسیب

زیست اثرگذار بوده، زمین را به بیماری نیازمند درمان مبدل  اجتماع و محیط

ای که امروزه ممکن است با آن مواجه شویم،  کرده است. در هر پروژه

پیشینه محیط نقش مؤثری در ارائه راهکار خواهد داشت. در چنین 

، به مثابه مُسکنی است که »پایداری کالسیک«شرایطی، اتخاذ رویکرد 

برای یک بیماری حاد تجویز شده باشد. بنابراین نخستین ضعف رویکرد 
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پایداری، عدم توجه به گذشته، بصورت فنی و تخصصی است. از طرفی، 

راهکار پیشنهادی رویکرد پایداری کالسیک، حتی اگر مطابق شرایط موجود، 

پذیری، با بروز تغییرات در آینده  کاراترین باشد، در صورت عدم انعطاف

زیست(  های گزافی به محیط )اجتماع، اقتصاد و محیط ممکن است هزینه

 تحمیل کند؛ و این دومین ضعف رویکرد پایداری کالسیک است.

پایداری «تالش جامعه جهانی جهت رفع نواقص نظریه 

 »کالسی 

کند، بلکه  ، رویکرد پایداری کالسیک را نقض نمی»طراحی احیایی«

هایی ارائه کند که عالوه بر تأمین پایداری امروز،  حل کوشد تا راه می

های دیروز و بسترساز تحقق پایداری فردا نیز باشد؛  کننده آسیب ترمیم

ها تأمین نماید.  همچنین بنا دارد تمامی این محاسن را بدون افزایش هزینه

هدف گرفتن چند نشان با یک «بنابراین، اتخاذ این رویکرد مصداق بارز 

زیست و  است، چرا که مسائل را در هر سه بعد اقتصاد، اجتماع و محیط»تیر

محور که نقطه مقابل دید  یک دید جریان-  »دیروز به امروز به فردا«با دید 

حل خواهد کرد. با بررسی تخصصی  -محورِ پایداری کالسیک است کمیت

توان به گذشته و آثار سوء ناشی از اشتباهات و  قصه محل می

حل بهینه  های بشر پی برد؛ اما آنچه امروزه مطرح است یافتن راه تجربگی کم

حل  حل تکنولوژیک و راه پذیر است: راه برای فردا است که از دو طریق امکان

افزارهای  گیری از نرم طراحی. در حوزه تکنولوژی با ساخت و بهره

ریزی  توان به نتیجه مطلوب دست یافت و برنامه پژوهی قابل اعتماد می آینده

محور، راهکار پیشنهادی در حیطه طراحی است که به طراحی  زمان

 [.3و  2]پردازد  هایی با قابلیت تغییرپذیری باال می سیستم

 حل بقا اتصال به شبکه جهانی، یگانه راه

های  یکی از ارکان تحقق رویکرد طراحی احیایی، شناسایی و ارتباط جریان 

است؛ به این مفهوم که براساس دید »  ای ارتباطات شبکه«کلیدی در 

های ما از یک شبکه در سه  محورِ این رویکرد، تمام کنش و واکنش جریان

گذارد، بنابراین  مقیاس محلی، ملی و جهانی تأثیر گرفته و بر آن تأثیر می

 باشد. ترین الزمه بقا، تعامل با این شبکه می مهم

 منابع

 .1 Cole, R.J., Transitioning from green to regenerative 

design. Building Research & Information, 2012. 40(1): p. 

39-53. 

2.Leopen, B., R. Heijne, and J.V. Zwol, Time-Based Ar-

chitecture. 2005: 010 Publishers. 9-20,30-41,76-81. 

.3 Kashkooli, A.M.S., A Road Map Towards Sustainable 

Building Design: State of Art in Realistic Decision Mak-

ing. 2013, Germany: LAP Lambert Academic Publishing. 
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 آستانه

است که معنایش از خود واژه   شدن از واژگان و مفاهیم تخصصی جهانی

ایست که در جریان آن،  شدن پدیده شود؛ در تعریفی ساده، جهانی دریافت می

اند.  شدن و اتحادی جهانی در حرکت سوی یکی جوامع و بسترهای زیستی به

دارد. در  جریانی که مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی را از میان برمی

این میان چنین جریانی پیامدهای منفی و مثبتی را برای ملل در برخواهد 

المللی و دیگر واژگان  های ملل، بین داشت. در واقع بکارگیری روزافزون واژه

از این دست، خود نشان از تحولی است که حتی به حوزه ادبیات نیز رسوخ 

ای مثبت از  ها با یکدیگر، جنبه کرده. برقراری ارتباط میان ملل و آشنایی آن

شدن است که تأثیر رسانه، فضای مجازی و نیز شبکه جهانی اینترنت  جهانی

ای مثبت که با عدم وجود مدیریت و نظارتی  دهد. جنبه خوبی نشان می را به

 صحیح، پتانسیل تبدیل شدن به پیامدی منفی را دارد.

انگیزد. میل  شدن را در جوامع برمی شدن میل و اشتیاق به یکی بنابراین جهانی

های فرهنگی است.  های حاصل از تفاوت و اشتیاقی که تهدیدی برای زیبایی

دنبال خواهدداشت و آن این است که  تری را به چنین میلی تهدید بزرگ

های برتر و بروز،  داشتن تکنولوژی اقتصادهای بزرگ جهان با در دست

ها  دست گرفته و به امپریالیسم در سایر حوزه توانند افسار دنیا را به راحتی می به

 ای برای حاکمیت بر جهان. دامن زنند؛ اشتیاق و وسوسه

های  یابیم که انباشت حاصل از سایر جریان در نگاهی به شهرها نیز در می

شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  کننده به جهانی منتج و یا کمک

کشاند که گاهاً عینی و مشهود است.  خود را در قامت نمادهایی به رخ می

تولیداتی در قالب نمادهایی که شاید استفاده چندانی هم برای شهرها نداشته 

باشد و تنها و تنها برای حفظ جایگاه ظاهری شهرها در عرصه جهانی قد علم 

شهر  کرده، پلی است در دل شهر من شاهین اند. یکی از نمادهای قد علم کرده

شدن در قالب تکنولوژی به  اصفهان، که داستانی از سرایت جریانات جهانی

 کند: شهر را حکایت می

 سرسرا

آید؛ اما این  زنند که به کار هیچکس نمی شهرها دست به تولیداتی می

استفاده ماندنِ تولیدات را تعیین  مردمان شهر هستند که استفاده یا بی

 کنند... . می

که اهمیت تولید بیشتر است یا مصرف یا کدام بر دیگری برتری دارد؛  این

ای  همواره برای من مورد سؤال بوده است. در بیانی ساده این دو، در چرخه

باشد. اما فراتر از تئوری و  قراردارند که هر یک الزمه وجودی دیگری می

پردازی، جریان این وابستگی و اشتیاق شهرها برای بروز و ظهور خود از  نظریه

افزاری و  شود. تولیدِ نرم طریق تمایل به تولیدگری است که نمایان می

است و گاه در سیستمی  ای درست قرار گرفته افزاری که گاه در چرخه سخت

معیوب. یکی از نتایج آن قرارگیری شهر در رقابتی کاذب به منظور جذب 

جا ادامه  سرمایه و بودجه از نهادهای باالدستی است. چنین رقابتی تا بدآن
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هایش نباشد.  کند که گاهی نیاز خود و آدم یابد که شهر آنچه را تولید می می

است. به  ها ارجح گردیده اینجاست که تولید بر مصرف و احساس نیاز انسان

ها  درایتی ما انسان کاری چرخه مطلوب شهر است که گاه با بی نوعی دست

 شود. روبرو می

در کنار مواردی چون آسفالت؛ پل هم یکی دیگر از تولیدات مهم 

دارد.  کشاندن نگه می ها را در عرصه رقابت و به رخ هاست. که آن شهرداری

کرده؛ پس از عبور از اولین  ها در شهرجدید من جا خوش ای از این پل نمونه

شود که  فلکه شهر، به ناگاه تیرهایی فوالدین جلوی دیدگانت سبز می

کند. بیشتر بر  دارد و بر خود قفل می نگاهت را از درختان حاشیه خیابان برمی

عظمت فوالد، خیره خواهی شد تا وجود بخشی از شهر که سمت چپ تو 

قراردارد، بخشی با نام خیابان عطار. پلی که من آن را به اسم پل عطار 

است(؛ بنابر قانونی نانوشته  گذاری شده شناسم )البته به همین نام نیز نام می

کنیم. مثالً اگر درست در  گذاری می که هرچیزی را با اسم پیرامونش نام

بازی بسازند؛ باز هم من از اسم عطار برای نامگذاری  جا سینما یا زمین همین

کرد. آن هم به دلیل موقعیت و مجاورتش با خیابان عطار  آن استفاده خواهم

 است.

توان گفت که ریشه  و حاال دیگر می  پل عطار چندیست که در شهر بنا شده

احداث پل  بود که شهردار وقت از 4361است. زمستان  در دل این خاک دوانده

متر، میان علما  و اصحاب رسانه اختالف    452متر )یا   493 ای به طول    عابر پیاده 

  ! در نوع خود در کشور های فنی   پیچیدگی راه عطار که به دلیل      نظر است( در سه 

پلی مکانیزه که پس از پل هوایی محدوده  است، خبر داد.   نظیر!   بی 

تر است دومین پل  )واقع در بلوار طالقانی( که بسیار قدیمی "سایت"

دانم برای شهر کوچک من که در کناره  شود. نمی شهر محسوب می شاهین

اصفهان آرام گرفته؛ مدرنیزاسیونی تا این حد الزم است یا خیر؟! با این حال 

ها، داعیه رشد و توسعه را در  اند و همچون انسان دانم که شهرها زنده می

 پرورانند.  ذهن می

این پل در کنار ساختمان عظیم الجثه نگارستان واقع در فلکه شهرداری، 

قد، همه و همه صدای  ایستگاه اتوبوس هوشمند خرازی و هایپرهای قد و نیم

دانم،  کند، که نمی ام می رساند که سراسیمه شروع جریانی را به گوشم می

سازد. اما  زیباست و حس غروری  را در من پدیدار میبرای چه؟ و برای که؟ 

در صداقت این حس شک دارم! که اگر برای این شهر است، این اندازه 

 بر؟! عظیم و هزینه

ی خود، به زیبایی جانب راست و  فارغ از درستی این حس، پل با سه پایه

است و فرمی دارد  چپ بلوار امام در ورودی شهر را به یکدیگر متصل نموده

 8931شهر؛ فروردين  پل عطار، واقع در شرق شاهين



64 

کند. با این تفاوت که یکی از  که آرم شرکت خودروسازی بنز را تداعی می

های هوایی عدم تمایل  تر است. یکی از معایب پل های آن کشیده یال

شدن  دهم به هنگام پیاده شدن است. ترجیح می شهروندان به باال و پایین

طرف  گیرم و به آن از اتوبوس در این نقطه؛ راه مستقیم خود را پیش

های برقی پل قراردهم  خیابان بروم تا دور بزنم و ابتدا خود را در مقابل پله

ای کنم تا به آن سرِ پل برسم و پس از آن دوباره  روی و پس از آن پیاده

برقی هنوز  های مکانیزه و در نهایت زمین صاف. اگر برای شما هم پله پله

شود، یکباری  های پیشرفت علم و عصر مدرن محسوب می از جذابیت

امتحانش کنید ولی خود را جای افرادی بگذارید که هر روز در این 

سه "رسانند تا ابتدای  سوی خیابان می شوند خود را به آن ایستگاه پیاده می

 اشان برسند.  سوار تاکسی شوند و به خانه "راهی عطار

تک خود  نمادی فوالدین در آستانه شهر که ظاهرِ آراسته و معماری های

 هایی آویخته... . کشد. با غلبه فوالد و کابل را به رخ می

زند؟! حتماً  شود که شهر دست به تولیدی این چنین می اما چه می

خواهد خود را در زمره شهرهای پیشرو ایران و پس از آن جهان قرار  می

است و به  ای از جهان چنین پلی را دیده دهد و شاید مسئولی در گوشه

 است:  چشمانش خوش آمده و در بازگشت گفته

 مسئول: مگر ما چه کمتر داریم از آن فرنگیان المذهب؟! پس بسازید...

 مأمور: بله قربان، الساعه...

 و این گونه شد که ساخته شد...

استفاده  ساخته شد؛ گمانم بر این بود که آن اسکلت فوالدین و سرد بی

زده شدم؛ آنچه را که پیش از این در این شهر به  خواهدماند. اما شگفت

بودم، دوباره دیدم و حسش کردم؛ که هرچه در این شهر ساخته  چشم دیده

بدهد، مورد استقبال مردم قرار "  نو بودن"شود اگر رنگ و بویی از  می

 گیرد.  می

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق آخر

در بعد از ظهری که به سه راهی عطار رفتم، مردمانی را دیدم که از پل 

روند. نوجوانان و جوانانی را دیدم که  طرف خیابان می گذرند و به آن می

جمعی بر روی پل  ای که دسته زنند و حتی خانواده روی پل قدم می

گرفتن از خود بودند و حتی مرا به قرارگرفتن در آن کادر  مشغول سلفی

است را  دعوت کردند. آنچه که در ظاهر کاربردی برای شهر نداشته

افزایی نیروهایی  اند. حرف از هم مردمان به آن کاربرد و استفاده بخشیده

کشاند. این مشاهده و  است که در این شهر عجیب خود را به رخ می

شهر یک چیز را به من  تجربه از شهر در کنار سایر تجربیاتم در شاهین

فهماند و آن این است که این شهر و مردمانش پذیرای مدرن شدن 

هستند و آنچه که رنگ و بویی از زندگی مدرن را باخود به همراه 

پذیرند. اما اگر مدرن است آیا باید منتظر آن  باشد را با آغوش باز می داشته

 نشست که دود شود و به هوا برود؟! 

آمدن بستری است که  ماجرایی که همچنان ادامه دارد، ماجرای فراهم

ای که  نمایاند و آینده تر می تر و خوش شدن را خوش آوای خوش جهانی

 دستخوش دگرگونی است... .

 

“  

“ 

زنند که  شهرها دست به تولیداتی می

آید؛ اما این  به کار هیچکس نمی

مردمان شهر هستند که استفاده یا 

استفاده ماندنِ تولیدات را تعیین  بی

 کنند. می
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واژه شدن  جهانی  شدن(: مقدمه )تعریف و توضیح کلی جهانی-1

آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی  یکی از مناقشهه میالدی 61رایج دهه 

ولی هنوز ، است که هرچند در مورد آن بحثهای زیادی صورت گرفته 

ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن از آن تعریفی جامع و فراگیر  

را شهدن  ، جهانهیبرخی نویسندگان وجود دارد. مشاجرات و ابهامات فراوانی 

یک "خوانده و برخی آن را  "مدرنیته جدید"و یا  "مرحلهای از سرمایهداری"

 معرفی کردهاند. "راه جدید تفکر

را فرآیندی از تحول میداند که مرزهای سیاسی و شدن  ، جهانی" پراتون" 

ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را ، اقتصادی را کمرنگ کرده 

پدیدهای چند بعدی است که آثار آن شدن  جهانیافزون مینماید. به نظر وی 

، فرهنگی ، حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، های اجتماعی  قابل تسری به فعالیت 

های  فعالیتفعالیتهای اجتماعی همچون ، نظامی و فناوری است و همچنین

شهدن  جهههانهی " مالکوم واترز " متأثر میکند. به نظر  نیز را  زیستی  محیط

فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط 

از ای  از بین میرود و مردم به طور فزاینده ، اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده

را معادل شهدن  جهانهیکاهش این قید و بندها آگاه میگردند. برخی دیگر  

در شکل آمریکایی آن دانستهاند. در این به ویژه  " تجدد " یا    " سازی  غربی" 

پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته شهدن  جهانهیمعنا  

سهراسهر ( در  … ساالری و   دیوان ، شدن  صنعتی گرایی،  ، عقل)سرمایهداری 

از بهیهن های بومی   یابد و فرهنگهای قدیمی و پایبست جهان گسترش می

، "مک دونالد"را امپریالیسم شدن  جهانیدر این معنا است که گاهی روند.  می

نام نهادهاند. البته این تعابیر بیشتر در مباحث   " سی ان ان " و    " هالیوود " 

شدن  جهانیکه در این زمینه ، مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح میگردد

معتقد است که   " مارتین خور " را با فرآیند همگونسازی مرتبط میدانند.  

، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم ، در این معنا شدن  جهانی

ل       لمللی پو ابین وق نظر صند . امها از [4]شد   خوانده می   " سازی  مستعمره " 

ها به یکدیگر به رکشو ون فز روزابستگی  از واتست  رعباشدن  (، جهانی4667) 

دش گر ، ها ربین کشو ت خدما و کاالها ت الدحجم مباع تنوو یش افزاعلت 

ان هشگروپژبرخی از ما وری، اسریع فناآن توسعه با ن همزماو سرمایه ن جها

تعریف ن جها ی ها زاربیشتر با م غا ن را ادجهانیشد  )4605(»نه بالزر«مانند 

ار تحت تأثیر قر د را قتصا اکه ن جهانیشدهای  یژگیوست. مهمترین ده اکر

 دهند، عبارتند از: می
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 دیقتصای اهارفتان رجهانیشد -4

 دیقتصااتوسعه ک محران جهانی به عنورت تجابکارگیری  -2

 [1]ی قابتپذیردی و رقتصااتمرکز  -3

شدن اقتصاد به معنای رشهد  جهانیشدن اقتصاد:  مفهوم جهانی -2

الملهلهی  و گسترش تجارت جهانی در اقتصاد باز رو به رشد و بدون مرز بین

المللی، نه تنها شامل تجارت کاالهها و  است. چنین رشدی در مبادالت بین

های رایج، تحرک سرمایه، مهاجرت نهیهروی  خدمات است، بلکه تبادل پول

انسانی، انتقال تکنولوژی و تبادل اطالعات را نیز در سطح وسهیهع در بهر 

توان در چهنهد  شدن را در چند دهه اخیر، می گیرد. منشاء پیدایش جهانی می

 عامل جست و جو کرد:

ای  های تکنولوژیکی که بطهور قهابهل مهالحهظهه پیشرفت  عامل اول: 

سهازی و  های حمل و نقل و ارتباطات، پردازش اطالعهات، ذخهیهره هزینه

ها ناشی از تهحهول در  بازیابی اطالعات را کاهش داده است. این پیشرفت

کامپیوتر و گسترش شبکه جهانی وب و اینترنت و بکارگیری وسیع آن در 

 .[2]تبادل اطالعات و دانش رو به گسترش جهانی است 

دههی  های تجاری و جهت آزادسازی تجاری و کاهش حمایتعامل دوم: 

یافته آزادسازی از قهرن  اقتصاد به سمت یک سیستم باز تجاری. روند توسعه

در آن  4631گذشته آغاز شد، ولی جنگ جهانی دوم و رکود بزرگ دهه 

هها بهه  وقفه ایجاد نمود. این روند بعد از جنگ جهانی دوم با گرایش ملهت

نامه عمومی تعرفهه  سمت تجارت آزاد ادامه یافت و منجر به امضای موافقت

شد، که نتیهجهه آن  4619از سوی کشورها در سال   (GATT(و تجارت 

 ها و دیگر موانع تجاری بود. ای در تعرفه کاهش قابل مالحظه

های اقتهصهادی.  ها و بنگاه تغییرات به وجود آمده در شرکتعامل سوم: 

ها بر بازار محلی متمرکز بود، دامنه حضورشان را  هایی که تولید آن شرکت

اند. این تغییر ساخهتهاری، مهوجهب  المللی بسط داده به بازارهای ملی و بین

های چند ملیهتهی شهده  افزایش قدرت، سود و کارایی در تولید این شرکت

های ایهن  گذاری است. تقریبا یک سوم کل تجارت جهانی در حیطه سرمایه

ها، تهدیدی برای استقهالل یهک  ها است. از دید برخی، این شرکت شرکت

ها، قدرتهمهنهد هسهتهنهد،  شوند. اما با اینکه این شرکت کشور محسوب می

های ملی هنوز نقش مسلط خود را در اقتصاد جهانی و سیستم سیاسی  دولت

 .[2]اند  را حفظ نموده

همگرایی ایدئولوژیکی بر روی ارزش اقهتهصهاد بهازار و عامل چهارم: 

سیستم تجارت آزاد. این روند با تغییرات سیاسی و اقتصادی که در نتیهجهه 

در چین آغاز شد، شروع و سپس منجر به یک سهری  4670اصالحات سال 

گردید و با انحالل اتحاد  4606تحوالت در اروپای شرقی و مرکزی در سال 

 خاتمه یافت. 4664جماهیر شوروی در دسامبر 

های جمعهی، ههنهر،  توسعه فرهنگی با جهانی کردن رسانهعامل پنجم: 

 [2]فرهنگ عمومی و استفاده وسیع از زبان انگلیسی برای ارتباطات جهانی 

 

“  

“ 

ل            لمللی پوابینوق نظر صنداز 

از تست رعباشدن  (، جهانی1779)

ها به رکشوون فزروزابستگی وا

حجم ع تنوو یش افزایکدیگر به علت 

، هاربین کشوت خدماو کاالها ت الدمبا

آن با ن همزماو سرمایه ن جهادش گر

 وری است.سریع فناتوسعه 
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یکی از پدیدهای   شدن اقتصیاد: مروری بر تاریخچه جهانی-3

روز درهمآمیزی و ادغام  ، بسیار قابل توجه دهههای اخیر در اقتصاد جهانی 

اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را میتوان در افزون 

تولید و جریان سرمایهگذاری شهدن  ، جههانهیالمللی  افزایش بازرگانی بین 

متوسط ، 4601مالحظه کرد. در نیمه دوم دهه   (FDI(مستقیم خارجی  

رشد ساالنه مبادله کاال در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که 

به سه برابر افزایش یافته است.   4661نیمه اول دهه  بهههه این نسبت  

سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده و در سال 

میلیارد دالر بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه   111به    4667

مدت سرمایه نیز از  است. انتقاالت پرتفوی و دیگر اشکال کوتاه   4671

رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات 

برابر مقدار  3که تقریبا ه تریلیون دالر در سال رسید 2ای به بیش از  سرمایه

 .[4]میباشد   4601آن در دهه 

شدن، مفهومی است چند بعدی که  جهانیشدن:  های جهانی شاخص

ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سهیهاسهی و 

تهوان   شود. بنابراین در یک معنای کهلهی مهی زیست محیطی را شامل می

هها،  شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزای دور از هم اعم از انسهان جهانی

بستگی ح واین سطو توان ا ها و غیره دانست. اما چگونه می کشورها، شرکت

ار داد؟ یابی قررد ارزمون آن را گوناگوی پیامدهاد و کری گیرازهندرا امتقابل 

لملل منحصر امالیه بیناری و گذ سرمایهرت، تنها به تجاد، قتصان اجهانیشد

ورای ما در ندیشهها  وری و افنا ت، خدما ی ها نشامل جریا د و نمیشو 

از مختلفی ی ست که شاخصهااین منطقی ابنابردد. ملی نیز میگری هازمر

فرآیهنهد را ین   از امختلفی  د بعا اشته باشد که هر یک د داجون وجهانیشد

تعریف زی، سان و آزادجهانیشددی از یای زشاخصهان هد. تاکنودپوشش 

چندین شاخص فرعی از مرکب و ست که برخی نسبتا جامع ه ایددئه گرو ارا

 .[1]میباشند ده شاخصهایی سادارای یگر دبرخی و 

سواالتی در مورد موقعیت اقتصادی ایران در جیاییگیاه -5

با توجه به تعاریف، مفاههیهم و رویهکهردههای شدن اقتصاد:  جهانی

شدن و اتخاذ رویکرد دیالکتیکی در مطالعه و تاثیرات آن در سیاست  جهانی

خارجی ایران به ویژه با رویکرد تعاملی سه جانبه پویا، موقعیهت ایهران از 

گیرد. سوال این اسهت کهه  شدن اقتصاد مورد بررسی قرار می منظر جهانی

شدن اقتصاد در این روند برای جمهوری اسالمی ایهران  نقش عناصر جهانی

چیست؟ نسبت ایران با مولفه های این فرآیند چگونه است؟ تا چه مهیهزان 

گهذاری  پذیری از جهت تجارت جهانی، تولید، سرمایه ایران در فرآیند تطبیق

های اطالعاتی و ارتباطی قرار گرفته است؟ چگونه  آوری خارجی، و رشد فن

ها را در  ها و کاستی توان ضعف گذاری خارجی می و با اتخاذ چه نوع سیاست

 ؟[3]این فرآیند برطرف نمود 

به شدن اقتصاد و نسبت جایگاه ایران با ابعاد آن:  جهانی-6

دلیل گستردگی این موضوع، سعی بر این شد که به صورت خالصه به این 

 عنوان پرداخته شود. 

شدن که از جنهگ  در فرآیند فعلی جهانیشدن تجارت:  جهانی-6-1

ای  جهانی دوم به بعد آغاز شده، گسترش تجارت خارجی از جایهگهاه ویهژه

نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( و تبهدیهل  برخوردار است. امضای توافق

این نهاد به سازمان تجارت جهانی در طول زمان، می تواند بیانگر اهمیهت 

این نهادها در برقراری تجارت آزاد و ایجاد وابستگی اقتصادی کشورها بهه 

شدن اقتصاد باشد. اکنون بازارهای جهانی در کاالها و بهه  یکدیگر و جهانی

ها و افراد در  شکلی روزافزون در خدمات کشورها، مناطق، شهرها، سازمان

ای که بسیار فراتر از تصور تجارت به عنوان مبادله محصوالت مهلهی  نقطه

است به هم می پیوندند. توسعه کمی و کیفی تجارت در سطح جههانهی از 

شدن اقتصاد بهه شهمهار  ترین، مهمترین و بارزترین عناصر جهانی بنیادی

 .[3]آید  می

یکی از ابزارهای دیگر که در طول دو دهه شدن تولید:  جهانی-6-2

شدن تولهیهد  گذشته موجب ادغام اقتصادی کشورهای جهان گشته، جهانی

است. در واقع پس از آنکه جریان سرمایه میان کشورها شدت یافت، ایهن 

امکان فراهم شد که عرضه تولیدات در کشورهای مختلف بر پایه مهزیهت 

رقابتی قرار گیرد. در جهان امروز، تولید کاالها و حتی اجزای یک کهاال در 

کشورهای مختلف که شرایط بهتری را برای تولید آن کاال دارد، تولید مهی 

شوند و در نهایت در کشورها و یا در کشور ثالثی مونتاژ می گردد، یعنی از 

 .[3]شود  طریق ایجاد کارخانه ی جهانی ادغام تولید میسر می

جریان سیهال و پهرتهحهرک گذاری خارجی:  رشد سرمایه-6-3

شهدن  های مستقیم خارجی، امروزه جدیدترین نمود جهههانهی گذاری سرمایه

ها با هدف کسهب سهود  شدن،  سرمایه اقتصاد است. در پرتو فرآیند جهانی

باشنهد و  بیشتر به آسانی و با حجم عظیمی در سراسر جهان در حرکت می

ساز تحوالت اقتصادی مهم در سراسر جهان و در  این جریان سیال زمینه

داری جهانی است، بطوریکه طهی دو دههه  نهایت پویایی و حیات سرمایه

های سرمایه از رشد باالیی بهرخهوردار بهود  گذشته، اشکال مختلف جریان

گذاری خارجی در  گذاری مستقیم، سرمایه توان به سرمایه است. از جمله می

 .[3]های بانکی، اوراق قرضه و خرید سهام اشاره نمود  اوراق بهادار، وام

شدن فرآیندهای اقتهصهادی بها  جهانی  آوری: شدن فن جهانی-6-4
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ههای بهه  آوری آوری به خصوص گسترش فهن های عمده در فن پیشرفت

های ارتباطات و اطالعات تشدید شده است. افزایهش  اصطالح نرم در حوزه

آوری  ای و تهحهوالت در فهن افزارهای رایانه ها و نرم شدید قدرت رایانه

 .[3]اند  ارتباطی به انحاء مختلف به فشرده شدن جهان کمک کرده

تحوالت اقتصادی جهانی در چند دهه گذشته بهه گیری نهایی:  نتیجه

الهمهلهل و  طور مشخص از حیث رشد محصول جهانی، تهجهارت بهیهن

گذاری مستقیم خارجی بسیار برجسته و محسوس بوده اسهت. در  سرمایه

های پس از جنگ جهانی دوم، نرخ رشد تجارت جهانی فراتهر از  اکثر سال

، 4603تها  4671نرخ رشد محصول جهانی بود. بطوریکه در سال های 

های نفتی و بهحهران  ای که اقتصاد جهانی شدیدا تحت تاثیر شوک دوره

درصد کاهش یافهت، امها در  3/4بدهی بود؛ نرخ رشد تجارت جهانی به 

مجددا رشد تجارت جهانی بهبود یافت و به سهطهح  4606تا  4601فاصله 

شهدن، بهازار کهار  رود در فرآیند جهانی . انتظار می[5]قبلی خود بازگشت 

تر و قوانین و مقرارت بازار کار به نحوی اصالح شهود  پذیرتر، شفاف انعطاف

که منافع کارفرمایان نیز بر مبنای متغیرهای اقتصادی تعیین شود. چهون 

تقاضای نیروی کار تابع سطح تولید، دستمزدهای واقعی، فناوری تولیهد و 

تواند بهازار کهار و  ها می باشد، بهبود در آن قوانین و مقرارت بازار کار می

 .[2]تقاضا و همچنین اشتغال را متاثر سازد 

 

 منابع و مراجع:

اقتصاد شدن  جهانیشاخصهای  . دادگر، یداهلل و علی اکبر میدانی ناجی، 4

، 4302زمستان  ، 26شماره  ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،و موقعیت ایران

413-435. 

شدن  . گرجی، ابراهیم، علیپوریان، معصومه و حسین سرمدی، تاثیرجهانی2

اقتصاد بر اشتغال در ایران )و برخی کشورهای در حال توسعه(، مجلهه ی 

 .4306، پاییز 32پژوهشی(، سال هفدهم، شماره-دانش و توسعه )علمی

شدن اقتصاد و پیامدههای آن بهر  . جوادی ارجمند، محمد جعفر، جهانی3

گذاری خارجی جمهوری اسالمی ایران، فصلنامه سیاست، مهجهلهه  سیاست

، 3، شهمهاره 37دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تههران، دوره 

 .442-97، صفحات 4309پاییز

ن ثر جهانیشد. عاشورزاده، اعظم، مقدسی، محدثه و سید عبداله رضوی، ا1

داری، اولهیهن توضیحی بر د خول مدده از ستفاابا دی قتصااشد ربر د قتصاا

انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید  همایش الکترونیکی ملی چشم

 .4362ملی در سال 

شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال، مجله  . رمضانپور، اسماعیل، جهانی5

 .470-455، 4301، بهار 90تحقیقات اقتصادی، شماره 

 

“  

“ 

شدن،  رود در فرآیند جهانی انتظار می 

تر و  پذیرتر، شفاف بازار کار انعطاف

قوانین و مقرارت بازار کار به نحوی 

اصالح شود که منافع کارفرمایان نیز 

بر مبنای متغیرهای اقتصادی تعیین 

 شود.
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