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چكیده 
با ورود ابزارهای جدید موسوم به ابزارهای ارتباطی دیجیتالی بهه عرصهۀ جهها ،انقالبهی در
شیوۀ زندگی و مناسبات جهانی شکل گرفت که دامنه و شدت تأثیرگذاری آ ،بهر نهو بشهر
بهمراتب بیشتر از انقالب صنعتی بود و طی چند دهه چنا ،تغییراتی در جها ،به وجهود آمهد
که کل تاریخ بشر شاهد آ ،نبوده است .ورود ICTها (فهنآوری اطالعهات و ارتباطهات بها
فرایندی به نام جهانیشد ،همراه گشت که دامنۀ آ ،نهتنها اقتصاد بلکه کل ساختارهای دیگر
حاکم بر زندگی بشر را در برگرفته و از آ ،مهم تر حتی اندیشۀ انسا،ها را نیهز درنوردیهده و
چیرگی جدیدی بر انسا،ها مطرح شده که بهظاهر هویدا نیست و جنبۀ الزام فیزیکهی نهدارد
بلکه جنبۀ ایدئولوژیکی -اندیشهای دارد که با ابزارهای ارتباطی جدید صورت گرفته و عنوا،
بردگی دیجیتالی به خود میگیرد .در این مقاله تالش میشود مفاهیم جههانیشهدICT ،هها و
بردگی دیجیتالی مطرح و تعریف و ارتباط آنها با همدیگر مشخص گردد و وضهعیت جدیهد
پیشآمده در جها ،تبیین شود.
روش مطالعه در این پژوهش ازنظر هدف بنیادی نظهری و مبتنهی بهر اسهتدقال عقالنهی-
منطقی و ازنظر اجرا اسنادی و مبتنی بر مبانی نظری بوده است .یافتهها و استدقالهای این مقاله
حاکی از این است که امروزه بردگی با شکل و شرایط جدیدی اعماال میشهود و شهکاف بهین
کشورهای توسعهیافتۀ دیجیتالی متکی بر صنعت اطالعات و خدمات و کشورهای غیردیجیتالی
مبتنی بر منابع اولیه بهشدت افزایش یافته است.
واژگانکلیدی:جهانی شد 1،فن آوری اطالعهات و ارتباطهات 2بردگهی دیجیتهالی
جهانی 4شرکتهای فراپیشبرنده

 1پست الکترونیکی نویسنده مسئوال:
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مقدمه
انقالب در حوزه ارتباطات از راه دور بهویژه انقالب رایانهای و اطالعات و افهزایش فهو العهادۀ
گسترش دانش و شناخت موجب پیهدایش عصهر جدیهدی شهده اسهت بهه نهام عصهر دانهش و
اطالعات که به صورت مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی همه مناطق
جها ،تأثیر میگذارد .این عصر همراه با خود جههانی را بهه ارمغها ،آورده اسهت بهه نهام جهها،
جهانی شده که در آ ،تولید و مصرف حالتی ملیتزدوده یافته و جها ،بدو ،مرزی را بهه وجهود
آورده که دارندگا ،ابزار که هما ،پهیش برنهدگا ،اقتصهادی هسهتند بها انتشهار یه

ایهدئولوژی

مصرفگرایانۀ جدیدی آرام آرام به طوریکه دردی از فشار حس نگردد و فرهنه ههای سهنتی و
سب های زندگی ناشی از آ ،را به کنار میزنند و هویت جدیدی را برای جهانیا ،خلق میکننهد
که مبتنی بر شکل جدیدی از بردگی است .این جها،گستری بشریت را به دو طبقه تقسیم کهرده
است که شکاف بین آنها چنا ،عظیم شده است کهه در ههیچ دورهای از تهاریخ زنهدگی بشهریت
شاهد آ ،نبودهایم .به قوال کاپال« :6،به جهانی دوپارهشده پا میگذاریم» .در بخشی از این جهها،
آخرین انسا ،هگل و فوکویاما تندرست نی خورده و نی پروردۀ فنآوری سهاکن شهده اسهت.
در بخهش دیگهر بخههش بزرگتهر نخسهتین انسها ،ههابز سههاکن اسهت محکهوم بهه زنههدگیای
«مسکنتبار درندهخویانه تلخ و کوتاه» .اگرچه فشار محیطی هر دو بخهش را تهدیهد مهیکنهد
«آخرین انسا ،خواهد توانست برآ ،چیره شود نه نخستین انسا( »،کاپال 1994 ،ص. 60
در این جها ،جهانیشده که بهظاهر تالشی است برای ی کاسهکرد ،جها ،قدرتمنهدا ،کهه
هما ،دارندگا ،ابزار تولید ( ICTو خدمات هستند سهم اعظم را برمهی دارنهد و دوبهاره سهلطۀ
بردهدارانۀ خود بر جها ،را بر بشریت اعماال میکنند اما با شکل جدید و شدت فزاینده .در ایهن
جها ،دیگر بدوICT ،ها رشد و توسعهای را نمیتوا ،متصور بود چرا که جها ،بر تهار ایهن
ابزارها میچرخد .دولتها و حکومتها در سراسر جها ،نقشی را که فنآوریهای اطالعهات و
ارتباطات میتوانند در توسعۀ اجتماعی -اقتصادی ایفاء نمایند به رسمیت شناختهاند .تعهدادی از
کشورها به ویژه کشهورهای توسهعهیافتهه و برخهی از کشهورهای درحهاال توسهعه سیاسهتهها و
Globalization
Information and Communication Technology
Digital Slavery
Global Village
Post entrepreneurial Companies
Kaplan, R. D.
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طرحهایی را مطرح و اجرا میکنند تا بدین طریق اقتصادهای خود را به اقتصاد اطالعات و دانش
و شناختی تبدیل نمایند .کشورهایی نظیر ایاقت متحده کانادا و تعدادی از کشورهای اروپهایی و
نیز کشورهای آسیایی نظیر هند سنگاپور مالزی کرۀ جنوبی ژاپن و کشورهای آمریکای جنوبی
نظیر برزیل شیلی و مکزی

و استرالیا طرح و سیاستههای مبتنهی بهر ICTهها (فهنآوریههای

اطالعات و ارتباطات را به صورت گستردهای سرلوحۀ خود قرار داده یا در مرحلۀ پیشرفتهای از
اجرای این نو برنامهها در جوامع و اقتصادهای خود قرار دارند .برخی از این کشورها ICTها و
ضمایم آ ،را برای توسعۀ اجتماعی -اقتصادی بهعنوا ،امری قزم در نظر میگیرند که مهیتوانهد
موجب تسلط جهانی آنها شود و در زمینۀ ثروت آفرینی و ایجاد اشتغاال پر درآمد سودمند باشهد.
از سوی دیگر برخی از کشورهای دیگر توسعه و استفاده از ICTهها را درو ،جامعهه و اقتصهاد
خود به منزلۀ ی

مولفۀ کلیدیبرای بهبود کیفیهت زنهدگی شهناخت و دانهش و رقابهتجهویی

بینالمللی در نظر میگیرند.
هما ،گونهه کهه فایهه 2000( 1یهادآور شهده اسهت ICTهها حتهی بهرای کشهورهای کمتهر
توسعهیافته نیز پنجرۀ فرصتهایی را برای نزدیکی به مرحلۀ صنعتی شد ،و تبهدیل اقتصهادهای
خود به اقتصادهای اطالعاتی پرارزشی که بتوانند با اقتصادهای پیشرفته در بازار جههانی تکمیهل
شوند باز میکند .نوآوریهای فهنآورانهه بها ایجهاد زیرسهاخت بهرای ارتبهاطههای جههانی در
جهانیسازی نقش داشتهاند .طبق نظر آجایی 2000( 2انقالبی که در فنآوریههای اطالعهات و
ارتباطات رخ میدهد نیروی محوری و رانشگر در فرایند جهانیسازی بوده است .هم کشورهای
توسعهیافته و هم کمتر توسعهیافته نمیتوانند از فرصهتههایی کهه ایهن فهنآوریهها بهه وجهود
میآورند بگذرند.
در عمل جهانیسازی به سود آ ،کشورهای دارای فنآوری منهابع تمها هها اطالعهات و
دسترسی به بازارها است .در حاال حاضر جهانیسازی اثر منفی روی فقهرا دارد .پهیشبینهی ایهن
است که شکاف بین برنهدگا ،و بازنهدگا ،جدیهد در نظهام اقتصهادی جهها ،کهه تحهت تسهلط
اقتصادهای مبتنی بر دانش و اطالعات هستند بسیار بیشتر از شکاف توسهعهای اسهت کهه اکنهو،
بین ملتهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته است .اگر کشهورهای آفریقهایی و آسهیایی بههویهژه

1 Faye, M.
2 Ajayi, G. O.
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آسیای میانه نتوانند برای تبدیل اقتصادهای خود از این فنآوریهها بههره ببرنهد بیشهتر درخطهر
حاشیه بود ،قرار خواهند گرفت هما،گونه که کوفی عنا ،دبیر کل سهابق سهازما ،ملهل یهادآور
شد جهانیسازی بهطورکلی میتواند به سود نو بشر باشد .در حاال حاضر میلیو،ها نفر -شاید
حتی بیشینۀ نژاد انسانی -این منفعتها را یا انکار میکنند یا این که به خاطر نظامههای سیاسهی-
ایدئولوژیکی -فرهنگی حاکم خود دسترسی به آ ،را غیرممکن و شاید برای بقای مضر میدانند.
آ،ها فقیر هستند نه به خاطر اینکه جهانیسازی بسیار زیادی دارند بلکه به خاطر ایهنکهه آنهها
جهانیسازی بسیارکمی دارند یا اصالً ندارند .بسیاری از مردم بهصورتهای مختلف از آ ،ضهرر
میبینند .به نظر من نه از خود جهانیسازی بلکه از ناتوانی در کنترال و مدیریت اثرات زیها،بهار
آ .،برخی مشاغل خود را از دست دادهاند؛ برخی اجتماعهات خهود را ازههمپاشهیده مهیبیننهد و
برخی احسا

میکنند که کل هویت آنها در معرض خطر است ( . 2000 1UNمهم تهرین جنبهۀ

ICTها و جهانی سازی در رابطۀ با کشورهای درحاال توسعهای نظیر ایرا ،عرا

ونزوئال نیجریه

و غیره این حقیقت است که آ ،به نابرابریهای بی پیشینه در زمینۀ توزیع منافع بهین کشهورهای
توسعهیافته و کمترتوسعهیافته منجر شده است .جهانیسازی امروزی چیز جدیدی نیست چهو،
تاریخ نشا ،میدهد روند مشابهی در قر ،نوزدهم و اوایل قر ،بیستم رخ داد (آدی بویه. 2000 2
آنچه فر کرده است شدت و میزا ،نابرابریهایی است که آ ،ایجاد میکند.
در همۀ این توسعهها این فرض بنیادین وجود دارد که جهانیسازی برای همه خوب اسهت
و اینکه به همۀ جها ،سود میرساند (حتی اگرنه بههصهورت برابهر  .کشهورهای پیشهرفته سهود
میبرند درحالی که کشورهای عقب مانده ممکن است در فقر بمانند و از این سود سهمی نبرنهد.
اثر ترکیبی روانی جهانی سرمایۀ مالی و اعتباری رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و پیهدایش
شرکتهای فراپیشبرندۀ جهانی تا حد بسیار زیادی از حاکمیت اقتصهادی و سیاسهی دولهتهها
بهویژه دولتهای فقیر کاسته اسهت .در اینجها مهیبایسهت تأکیهد شهود کهه دنیهای بههاصهطالح
جهانیشده پر از نواقص است.
اوال تجارت آزاد از آزادی بسیار دور است .در کشورهای درحاالتوسعه یارانههههای صهادراتی
غیرواقعی و حمایت داخلی از کشاورزی مانعی برای تجارت آزاد بهحساب میآیند .به همین نحهو
کشورهای توسعهیافته ورود محصوقت کهارگر طلبهی نظیهر منسهوجات کهه مهیتواننهد صهادرات
1 United Nations.
2 Adeboye, T.
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کشورهای درحاالتوسعه را تا حد زیادی تقویت نمایند محدود مهیکننهد .کارکنها ،بسهیار مهاهر و
دارندگا ،سرمایه برای سرمایهگذاری میتوانند بهآسانی از مرزها عبور نمایند .این داسهتا ،در مهورد
افراد دارای مهارت کمتر و بهویژه نیروی کار غیر ماهر متفاوت است .این افراد بهسختی مهیتواننهد
حرکت کنند .هما،گونه که آنیتیهری 2001( 1یهادآور مهیشهود بسهیاری از آنهها در پناهگهاههها و
اردوگاههای کشورهای درحاالتوسعه در انتظار فرصتی هستند تا نوکرانهتهرین کهار را انجهام دهنهد.
همۀ موارد فو نشانههای بردگی دیجیتالی برای کشورهای درحاالتوسعه هستند .در اصل آنچه مها
اکنو ،آ ،را جهانیسازی مینامیم بهواقع جهانیسازی نواقص است :تجارت محدودشهده حرکهت
و جنبش محدودشده و فقدا ،ی

مرجعیت جهانیای که بتواند بهصورت اثربخشی مسائل مربهوط

به نواحی در حاشیه مانده و بستههای فقر در جها ،جهانیشده را حل نماید.
اشاعۀ  ICTدر آفریقا برخی مناطق آسیا و آمریکای قتین و شاید ایرا ،با سرعت ق پشهتی
صورت میگیرد به طوری که شکاف بین کشورهای توسعهیافتۀ دارای اطالعات غنی و کشورهای
فقیر روزبه روز بیشتر میشود .آفریقا  %13از جمعیت جها ،را دارد اما فقط  %2از خطوط تلفهن
و  %1از اینترنت فعهاال ازنظهر میزبانها ،و کهاربرا ،اینترنتهی را دارا اسهت .درنتیجهه بسهیاری از
کشورهای آفریقایی قادر نبودهاند از مزایا و منافع بی حدواندازۀ جامعۀ اطالعاتی جهانی و اقتصاد
اطالعاتی در زمینههایی نظیر آموزش بهداشت تجارت کشاورزی توسعۀ روستایی و غیره بهره
ببرند؛ بنابراین در این مقاله این واقعیت مطرح است که در جها ،جهانیشدۀ مبتنی بر فهنآوری
اطالعات و ارتباطات آیا جها ،بهصورت یکسا ،سود میبرد یا روابط فرادسهتی -فرودسهتی در
قالب شکل جدیدی مطرح است که نام بردگی دیجیتالی به خود گرفته است.

اهداف 
هدف این مقاله ارزیابی اثرات  ICTدر فرایند جهانیسهازی و بررسهی مفههوم در حهاال پیهدایش
بردگی دیجیتالی -اندیشهای است .بعالوه این مقاله تالش خواهد کرد عوامل مؤثر بر این مفهوم
بردگی دیجیتالی را روشهن و مهورد بحه

قهرار دههد .ایهن مقالهه تهالش مهیکنهد کشهورهای

درحاالتوسعه را از ایهن رونهدها پیامهدها و تلویحهات آگهاه نمایهد و نیهز پاسهخ مناسهبی را در
خصوص واقعی یا افسانهای بود ،بردگی دیجیتالی ارائه دهد .این مقاله درنهایت تهالش خواههد
کرد مزیتها و منفعتهای جهانیسازی را ارزیابی کند.
1 Onitiri, H. M. A.
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روششناسی 
1

روش موردمطالعه در این پژوهش ازنظر هدف روش بنیادی نظری و ازنظر اجرا اسهنادی بهوده
است« .پژوهشهای بنیادی نظری مبتنی بر روشهای استدقال عقالنی -قیاسهی اسهت و در ایهن
راستا تالش میکند با استفاده از گزارهپردازی به طرحی کلی برسد و در ایهن راسهتا گهزارهههای
ازنظر منطقی و عقالنی درست و همخوا ،و مکمل را به خود میگیرد تا به نتیجۀ عقالنی دسهت
یابد . ...این روش ازنظر اجرا مبتنی بر ی

روش اسنادی است و از سنجههای غیر واکنش سهود

میجوید و معموقً در راستای نیل به نظریه یا مدال خود مبانی نظهری موجهود را بررسهی و نقهد
میکند و در نهایت اصوال استدقلی-عقالنی خود را طرح و نتیجهگیری میکند» (میرزایهی زیهر
چاپ صفحۀ . x

طرحمسئله 
درهم آمیزی فنآوری ارتباطات اعم از اینترنت ماهواره مخابرات شبکههای رسانهای و رایانهها
و نیز اطالعات و دانش در قالب فرایندی به نام جهانیسازی شکل تازهای از زندگی را مطهرح و
ایجاد نموده است که درآ ،مرزهای ملی و کلیشههای سنتی جابجا شده و شرایط فراملی در دنیها
حاکم شده است که پیش برندگا ،در آ ،تعیینکنندهتر از دولتهای ملی -محلی شدهاند .در این
جها ،جهانیشده قطبهایی با مالکیت و کنترال شکل جدیدی از ابزار تولیهد در قالهب صهنعت
خدمات و  ICTتبدیل به غوالهایی واقعی شدهاند که فقط افسانهههای سهنتی مهیتواننهد آنهها را
توصیف کنند و جهانی به نام فاقدا ،این ابزارها فقیر و فقیرتهر شهده و اگهر نگهوییم بهه مرحلهۀ
لهیدگی رسیده میتوانیم بگوییم چنا ،در خدمت جها ،اوال درآمدهاند که شاید بردگی اما نهه از
نو سنتی آ ،بلکه از نو بردگی دیجیتالی-اندیشهای میتواند بهترین عنوا ،برای آ ،باشد.
در این جها ،جهانی شده کمتر از زور فیزیکی خبری است و برده دارا ،شاید دیگر از شهال
فیزیکی استفاده نمیکنند اما بهجای آ ،غوالهای فراپیشبرنده با شالقی به نام صهنعت فرهنگهی
چنا ،بر روا ،انسا،ها میکوبند که آنها را بی ههیچ احسها

درد فیزیکهی مهدهوش کهرده و بهه

خدمت خود درمیآورند.
هابرما  2تا حدودی به برخی از نقدهای اولیه از رسانههها از جانهب «مکتهب فرانکفهورت»
نظیر مکس هورکهایمر 1تئودور آدورنو 2و هربرت مارکوزه 3متکی است؛ ازنظر اینها ،رسهانههها
1 Theoretical fundamental method
2 Habermas
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ی

صنعت فرهنگی هستند که بر دریایی از افهراد منفعهل اثهر مهیگذارنهد کهه صهرفاً ههر نهو

اطالعاتی را که در معرض آ ،قرار میگیرند جذب میکنند (تامپسهو1995 4،؛  . 1380مکتهب
فرانکفورت که بهعنوا ،تالشی برای تبیین موفقیت نازی گرایهی در آلمها ،بپها خواسهت فقهدا،
فردیت از طریق تقلیل حریم خصوصی را بهعنوا ،علت وابستگی به سازما،های تودهای در نظهر
میگیرد .وابستگی متقابل افراد بسیار پیچیده یا به قوال امیل دورکیم« 5انسجام ارگانیکی» بهعنهوا،
امری در نظر گرفته میشود که از طریق ی

همگنی جدید و برابرانه اعماال میشهود .فقهط یه

«انسجام مکانیکی» امکا،پذیر است و به همانندی و میزا ،کرد ،متکی است .هورکهایمر استدقال
کرد که بهصورت تناقضی فردیت در اثر تقلیل در تکانۀ مربوط به کنش جمعی مختل میشود .بها
کنار گذاشتن انسا ،عادی و معمولی از مشارکت در امور سیاسی جامعه ممکن اسهت بههسهوی
قانو ،جنگل که همۀ آثار فردیت را در هم میشکند بازگشت نماید؛ بنابراین به نظر هورکهایمر:
«تا زمانی که شعارهای مربوط به فردگرایی لجامگسهیخته ازنظهر سیاسهی بهرای اعتمهاد زیهاد در
جامعهای که به دنباال معافیهت از کنتهرال اجتمهاعی اسهت سهودمند اسهت در فرهنه

تهودهای

سخنپردازی راجع به فردیت از طریق اعماال الگوهای تقلیهد جمعهی موجهب برانهدازی اصهوال
اصلیای میشود که در مورد آ ،چاپلوسی مینمایهد» .آدورنهو در زبها ،منفهی سهندیت متوجهه
میشود که «رسانههای جمعی میتوانند هالهای را به وجود آورند که تماشاگر را طوری میسازد
که به نظر میرسد واقعیهت نهاموجود را تجربهه مهیکنهد» .بنهابراین فرهنه
تولیدشده جایگزین فرهن

مصهنوعی تهودهای

پیشین میشود (ویکیپدیا . 2007

این انسا،ها بهظاهر خودشا ،میاندیشند خودشا ،تولید و مصرف میکننهد امها بهیخبهر از
زوری هستند که از طریقههای روانی آنها را وادار به این کار میکنند .گهاهی احسها

مهیشهود

انسا،ها بهصورت ناخواسته و غیرارادی تبدیل بهه افهراد منفعلهی شهدهانهد کهه صهرفاً ههر نهو
اطالعاتی را که در معرض آ ،قرار میگیرند جذب میکنند (در اینجا تأثیری از کارال مارکس در
رابطه با نظریۀ ازخودبیگانگی وجود دارد  .علت این امر کاقیی شد ،هنهر و فرهنه

اسهت کهه

امکا ،دستکاری «توسط مردمفریبیهها را مهیها مهیکنهد» (تامپسهو1995 ،؛  . 1380در چنهین
جامعهای که نام «جامعۀ جهانی بیمرز رسانهای – دیجیتالی» بهواقع برازندۀ آ ،است افراد آنچهه
Max Horkheimer
Theodor W. Adorno
Herbert Marcuse
Thompson, J. B
Emile Durkheim

1
2
3
4
5
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را که به دست مهیآورنهد بههصهورت ارادی کهابب امها درواقهع بها ارادۀ صهاحبا ،فهنآوری و
اطالعات به دارندگا ،ثروت و قدرت برمیگردانند و درواقع در قالبی نهوین در خهدمت آنهانی
درمیآیند که عنوا ،بردهدار را برای خود مناسب نمیدانند اما درواقهع بها قهدرت دیجیتهالی بهر
اندیشۀ آنا ،سوار می شوند و آنا ،را وادار به انجام کار یها مصهرف کهاقیی مهیکننهد کهه خهود
میخواهند .در این قالب افراد به قربانیا ،نامعقوال خواسهتههای کهاببی تبهدیل مهیشهوند کهه
شرکتهای فراپیشبرنده از طریق هم تبلیغات و رسانهها (از طریق وادارسازی مداوم به مصرف
و هم از طریق مصرف فردگرایانهای که خود ترویج میدهند اعماال میکنند .این مصهرفگرایهی
پیوسته که لزوماً مبتنی بر نیاز نیست بلکه در بیشهتر مهوارد مبتنهی بهر بههروزرسهانی مصهرف و
نمایش خود و دگر فریبا ،است موجب میشود افراد احسا

نمایند که باید بیشتر و بیشتر کهار

کنند و همین امر موجب میشود دارندگا ،ابزار تولید که امروزه بیشتر دارندگاICT ،هها هسهتند
به ارزشافزودۀ بیشتری دست پیدا کنند و درنتیجه شکاف واقعی بهین ثروتمنهدا ،یها بهردهدارا،
نوین و فقرا یا بردگا ،نوین بیشتر و بیشتر شده و به بیشترین حد خود در تاریخ نو بشر برسد.
بنابراین در عمل جهانیسازی به سود آ ،کشورهای دارای فنآوری اطالعات و ارتباطهات و
به ضرر کشورهای دارای منابع طبیعی بوده است و اثر منفی روی فقرا دارد .پیشبینی ایهن اسهت
که شکاف بین برندگا ،جدید (دارندگا ،یا حاکما ،بر ICTهها و بازنهدگا ،جدیهد (فاقهدا ،یها
مقیدشدگاICT ،ها در نظام اقتصادی جهها ،کهه تحهت تسهلط اقتصهادهای مبتنهی بهر دانهش
اطالعات و فن آوری های اطالعاتی – ارتباطی نوین هسهتند بسهیار بیشهتر از شهکاف توسهعهای
میشود که اکنو ،بین ملتهای توسعهیافته و کمتهر توسهعهیافتهه وجهود دارد و ایهن واقعیهت را
می توا ،از طریق ردیابی فرآیند تاریخی تطور نو بشر ردیهابی کهرد کهه در آ ،چنهد دورۀ مههم
تاریخی ازجمله انقالب صنعتی و از آ ،مهمتر انقالب دیجیتالی شکاف بین کشورها و ملتها را
بهصورت تصاعدی افزایش داده است و بنابراین نوعی بردگی جدیدی را مطرح کرده اسهت کهه
از آ ،میتوا ،با عنوا ،بردگی دیجیتالی – اندیشهای نام برد؛ بنابراین در مقالۀ حاضر این مسهئله
مطرح است که آیا با توجه به روند جهانیشد ،و شرایط حهاکم بهر فهنآوریههای اطالعهات و
ارتباطات شکل جدیدی از بردگی تحت عنوا ،بردگی دیجیتالی – اندیشهای وجود دارد؟ و اگهر
وجود دارد آ ،چیست و به چه شکلی است؟
حكم :امروزه بردگی شکل جدیهدی بهه خهود گرفتهه اسهت کهه از طریهق آ ،حاکمیهت بهراندیشهها و عقاید انسا،ها و تعیین الگوهای مصرف تولید و نحوۀ زندگی کرد ،اعمهاال مهیشهود.
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این اِعماال بردگی از طریق فرایندی به نام جهانیسازی و با استفاده از ICTها و رسهانههها صهورت
میگیرد و بنابراین شکاف بین غنهیتهرین کشهورها کهه ICTهها و صهنعت رسهانهای را در اختیهار
گرفتهاند و فقیرترین کشورها که یا فاقد این امکانات هستند و یا اینکهه تهوا ،کمهی در ایهن زمینهه
دارند به باقترین حد خود در کل دورا ،تهاریخ رسهیده و بردگهی دیجیتهالی-اندیشههای چنها ،بهر
زندگی انسا،ها بهویژه فقرا سایه انداخته و مسلط شده است کهه وجهود آ ،ازنظهر فیزیکهی حهس
نمیگردد و به ظاهر فرد خود برای خود و زندگیاش تصمیم میگیرد اما درواقع تصمیمگیرنده فرد
دیگری است که از طریق ICTها و رسانهها بر اندیشه و عقاید او سوارند و او را هدایت میکنند.

چهارچوبمفهومی 
به جهت دگرگونی در فرآورده های مادی اطالعات و نفوب فناوری گسترۀ اطالعات و روشهای
بازیابی به حدی دگرگو،شده که بر دسترسیپذیری آ ،اثرات مختلفی گذاشته است بهنحویکهه
فرآیندهای چاپ و نشر در دورۀ کتاب و عصر چاپی چندا ،کهاربردی در دنیهای مهدر ،امهروز
ندارد .بر این مبنا «مانوئل کاستلز »1اشارهای به وضهعیت دگرگونهۀ کنهونی در اثهر خهویش دارد:
«عصر اطالعات جبر تکنولوژی

است ...جهانیشد ،و اطالعات پردازی سهاختارهای بنیهادین

جوامع ما در سرتاسر جها،اند .فضای مجازی هماکنو ،این قلمرو [همگانی] را پدید آورده است
( .» 1999در مفهومی عیا ،و آشکار هرچند جهانیشد ،موجب دگرگونی در قواعهد ارتباطهات
خدمات و اقتصاد شده ولی این امکا ،را برای ملل و جوامع فراهم آورده که ارتباطات و حهریم
روابط آ ،قابلیت تعریف مجدد بیابند بر این قرار که اجزای ارتباطات در مفهاهیم الکترونیکهی
وضعیت نوینی را در بین آحاد استفادهکنندگا ،تعریف میکند.
بر این قرار طبیعی است که حوزه اطال رسانی از دیدگاه جهانیشد ،متأثر باشد زیرا فرآیند
روابط جهانیشد ،از چارچوب اطالعات و عوامل آ ،در سطح بینالمللی عبهور مهیکنهد و ایهن
جریا ،زمینههای اطال رسانی و عوامل خدماتی آ ،را تحت تأثیر قرار مهیدههد و مفهاهیم ایهن
رشته را با توجه به بنای نوین جامعۀ اطالعاتی تفسیر میکند .در این خصوص گفته میشهود کهه
اقتصاد مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و ارتباطات بهمنزلۀ ابزاری از وسایل این انقهالب تلقهی
شده است :مقولۀ جهانیسازی اقتصاد مرزهای جغرافیایی را مقدم بر معامالت تجاری مبهادقت
تحقیقات علمی و القای ارزشهای فرهنگی بینالمللی و آرزوههای شخصهی تغییهر داده اسهت.
1 Manuel Castells
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اینترنت و ارتباطات راه دور باع

ایجاد انقالب در ابزارهایی شدهاند که از آ ،طریهق مبهادقت

تجاری تولید دریافت کوتاهسازی تحلیل و انتشار اطالعات به انجام میرسد.
گرچه واژۀ جهانیشد ،به کلیشهای رایج بدال شده است خهود ایهن مفههوم جدیهد نیسهت.
خاستگاههای آ ،را میتوا ،در آثار بسیاری از روشنفکرا ،قر ،نوزدهم و اوایل قر ،بیسهتم پیهدا
کرد از کارال مارکس و جامعهشناسانی مثل سن سیمو 1،گرفته تا پژوهندگا ،جغرافیایی سیاسهی
از قبیل م

کیندر 2که به چگونگی تلفیق جها ،از طریق مدرنیته پی برد .ولی واژۀ «جهانیشد»،

تا دهۀ  1960و اوایل دهۀ  1970رواج دانشگاهی و گستردهتهری نیافهت .ایهن «عصهر طالیهی»
گسترش سریع وابستگی متقابل سیاسی و اقتصادی دولتهای غربی نارساییهای تفکهر متهداوال
دربارۀ سیاست اقتصاد و فرهن

را اثبات کرد تفکری که جدای واضح و آشکار امور داخلهی و

خارجی عرصههای داخلی و بینالمللی و امر محلی و جهانی را مسلّم فرض میکرد .در جههانی
به هم وابستهتر وقایع خارجی بهسرعت در داخل اثر مهیگذاشهتند و در همها ،حهاال تحهوقت
داخلی پیامدهای خارجی داشتند .به دنباال سقوط سوسیالیسم دولتهی و تحکهیم سهرمایهداری در
جها ،در دهۀ  1990آگاهی عمومی از جهانیشد ،بهشدت افزایش یافت .تقار ،این تحوقت با
انقالب اطالعاتی سبب شد اینگونه به نظر برسد که ایهن تحهوقت مؤیهد ایهن بهاور اسهت کهه
جها –،حداقل برای مرفهترین ساکنانش– بهسرعت در حاال تبدیلشد ،بهنوعی فضهای مشهتر
اجتماعی و اقتصادی است.
واقعیت جهانیشد ،به معنی آ ،است که پیشرفتی که انقالب عملی و صهنعتی (تکنولهوژی
بهویژه در گسترۀ ارتباطات بدا ،دست یافته مجاال را برای پیدایش نیروها و نهادها و شبکههایی
که ماهیت و ابعادی جهانی دارند هر دم بیشتر و بیشهتر بهاز مهیکنهد و درنتیجهه موجهب طهرح
مشکالت بسیاری در گسترۀ جهانی میگردد و حل آنها ممکن نیست مگر با سیاستهای جهانی
و فراگیر (غلیو 1388 ،؛ بهعبارتدیگر مشکالت جهانی سیاستها و راهبردهها و طهرحههای
جهانی میطلبند و این خود به معنی پدیدار شد ،فرصتها و مساعد شد ،زمینهها برای تحقق و
پیادهسازی پروسه جهانیشد ،است .نیروها و ظرفیتهایی که از محدودۀ خاص خود رهاشده و
ابعاد جهانی به خود گرفتهاند هماین

تصمیماتی در حجم و اندازههای جهانی میطلبند .در این

خصوص بودریالر 1998( 3نقش فنآوری ارتباطی و اطالعهاتی را از فهنآوریههای دیگهر در
1 Saint Simon
2 Mac Kinder
3 Baudrillard, J
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دورۀ جهانیشد ،بسیار پررن تر و کلیدیتر می داند و معتقد است که پیشهرفتههای سهریع در
حملونقل ارتباطات کابل نوری ریزرایانهها و پخش مهاهوارهای انهوا رویهدادها و مسهابقات
جهانی فاصلهها را بسیار کاهش داده است و این تحوال به همگونی و تشهابه آرمها،هها در میها،
افراد بشر کم

میکند .بهزعم او «گسترش رسانهها و تقویت فنآوریهای ارتبهاطی جههانی» را

به وجود آورده که در آ ،تشخیص واقعیت ازآنچه واقعیت نیست نهاممکن اسهت .دسترسهی بهه
واقعیت به خاطر پوشش ضخیم رسانهای ناممکن است و رسانهها واقعیت را شبیهسازی میکنند.
رایجترین دیدگاه جها،گستری از آ ،اقتصهاددانا ،اسهت کهه بهر پایهۀ همبسهتگی بهیشازپهیش
اقتصادی و ادغام همۀ اقتصادهای ملهی در یه

اقتصهاد و در محهدودۀ بهازار سهرمایهداری بهه آ،

مینگرند .اگر گفتۀ لنین را تعمیم بدهیم در پیشرفتهترین مرحلۀ سرمایهداری سهرمایه هنجارهها را
تحمیل و برنامههای اجتماعی را طرح میکند .ترویجگرا ،این دیهدگاه پیهروزی قطعهی نظهامههای
سرمایهداری غربی را میستایند و مدعیانهد کهه «بهازارگرا ،آزاد» بهر «مهندسها ،اجتمهاعی» چیهره
شدهاند .بازار جهانی نه ایدئولوژیها یا بازیگرا ،سیاسی تعیینکنندۀ آینده است .این نظهام جدیهد
حتی پیش از ویرانی نظام دوقطبی سیاسی پدیدار شد .برای مثاال پیتهر دراکهر در  1986گفهت کهه
اقتصاد جها ،متحوال شده اسهت« .امهروز صهحبت از «اقتصهاد در حهاال دگرگهونی جهها »،اسهت.
امیدوارم ثابت کنم که اقتصاد جهها ،در «حهاال دگرگهونی» نیسهت زیهرا بنیادههایش و سهاختارش
پیشازاین دگرگو ،شده است و بهاحتماالقوی دگرگونی برگشتناپذیر است» (دراکهر 1986 1ص
 . 768پیامد مهمترین جنبۀ این دگرگونی تغییر کاقها از سرمایهای و مادی و به دانشهی – معرفتهی
است .بهای مواد خام سقوط کرده است .نفت را در نظر بگیرید که بهای فعلیاش ی پهنجم قیمهت
آ ،در  1979است .البته جها ،به اعتبار کارآمدی بسیار پیشرفت کرده اسهت« .در  1984ژاپهن بهه
ازای هر واحد تولید صنعتی فقط  60درصد مواد خامی را مصرف میکرد کهه در  1973یعنهی 11
ساال پیش از آ ،برای هما،قدر تولید مصرف کرده بود» (دراکر  1986ص . 773
دگرگونی چشمگیری در شیوۀ تولید از صنعتی به فنآوری اطالعاتی رخ داده اسهت .عصهر
فوردگرایی 2را پشت سر نهادهایم و به عصر پسافوردگرایی 3گهام نههادهایهم .اقتصهاد فهوردی در
مرزهای ملی به خصوصی و در خط تولید کارگهاهههای بهزر

یها کارخانهههها تمرکهز داشهت

حاالآنکه پسافوردگرایی ملیگرایی اقتصادی را مهانع راه تولیهد مهیدانهد و شهیوۀ «مشهارکت در
1 Drucker, P. F.
2 Fordism
3 Post-Fordism
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تولید» را که ازلحاظ جغرافیایی پراکنده و نامتمرکز است جانشین آ ،سهاخته اسهت .تقسهیمکهار
میا ،واحدهای سیاسی برخوردار از دانش فنی و واحدهای سیاسی صاحب مهواد خهام و کهارگر
ارزا ،مفهوم «مزیت نسبی» را ایجاد کرد مفهومی که بر پایۀ نیاز مصهرفکننهده و دسترسهی بهه
بازارها استوار است .این دگرگونیها بر پیدایش بازاری جهانی دقلت مهیکنهد .از ایهن گذشهته
قدرت فنآوریهای ارتباطی رایانهای سرشت امور مالی و بازرگانی را دگرگو ،کهرده ازایهنرو
به جغرافیا پایا ،داده جها ،بیمرزی پدیدار ساخته است و خبر افوال کشور مستقل را اعالم مهی
کند (ابراین . 1992 1نظام دولت ملی در این مرحلهۀ جدیهد دیگهر نقهش اصهلی را کهه اکنهو،
شرکتهای بزر

به عهده گرفته اند بر عهده ندارد .در بازار جهانی جدید «مقررات فقط شهامل

محدودههای جغرافیایی خاص نظیر دولتهای ملی یا سایر مناطقی نمیشود که دارای اختیارات
حقوقی– قانونی هستند» (ابراین  1992ص  . 1این مقررات نهتنها قواعد بازی که نههاد مهمهی
چو ،مالکیت را نیز در برمیگیرد .به گفتهۀ ابهراین ( 1992ص « 100مالکیهت بیشهتر و بیشهتر
بینالمللی جهانی و جداشده از محدودههای ملی است» .ازاینرو دولهتههای مسهتقل کشهوری
ربط معنایی خود را ازدستداده و عصر جها،داری کل بشریت آغهاز شهده اسهت .تهرویجگهرا،
نظریۀ اقتصاد سیاسی بینالمللی به ما میگویند که همکاری میا ،نهادهای اقتصادی جای سیاست
را خواهد گرفت هما،گونه که جها،گستری عمالً به رقابت پایا ،داده و بازار جهانی همهاهنگی
پدید آورده است میگویند که کارال مارکس فرارسید ،این جها ،تازه را برای مثهاال در مطلهب
زیر از مانیفست کمونیست پیشبینی کرد:
تمام مناسبات تثبیتشده و سخت منجمد همراه بها زنجیهرهای از پهیشداوریهها و نظریهات
کهنه و مقد

فرومیپاشند و هر آنچه بهتازگی شهکل گرفتهه اسهت پهیش از آ،کهه قهوام گیهرد

منسوخ میشود .هر آنچه سفتوسخت است بوب میشود و به هوا میرود آنچه مقد
نامقد

اسهت

میگردد و سرانجام آدمی ناگزیر میشود با دیدگانی هشیار با شهرایط واقعهی زنهدگی و

مناسبات خویش با نو خود روبهرو شود .نیاز بورژوازی به بازاری دمادم در حاال گسترش برای
کاقهای خود آ ،را به سراسر مناطق زمین میکشاند .همه جا باید جا خوش کند همه جها بایهد
مستقر شود با همه جا باید ارتباط برقرار کند (مارکس و انگلس . 1359
به نظر طرفدارا ،نظم جهانی نئولیبراال جهانیشد ،تعریهفکننهدۀ عههد جدیهدی در تهاریخ
بشری است که در آ« ،دولتهای ملی سنتی به واحدهای تجاری غیرطبیعی و حتی نهاممکنی در
1 O'Brien. R.
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اقتصادی جهانی بدال شدهاند» (همای  1995ص  . 5به نظر این متفکرا ،ما امروزه شاهد ظهور
بازار جهانی واحدی در کنار اصهل رقابهت جههانی بههعنهوا ،منهادی پیشهرفت بشهری هسهتیم.
جهانیشد ،اقتصادی در حاال منتهی شد ،به ملیت زدایی نظامهای اقتصهادی از طریهق تأسهیس
شبکههای تولیدی تجاری و مالی فراملی است .در این اقتصاد «بدو ،مرز» دولتههای ملهی در
حاال بدال شد ،به گذرگاههایی برای نیروهای بازار جهانی هستند .بنا بهه تعبیهر اسهترنج 1از ایهن
وضعیت «درحالیکه دولتها زمانی اربابا ،بازارها بودند اکنو ،بهازار اسهت کهه در بسهیاری از
مسائل بسیار حیاتی ارباب دولتهاست . ...اقتدار رو به افهوال دولهتهها را مهیتهوا ،در انتشهار
روزافزو ،اقتدار بهجانب دیگر نهادها و مجامع مشاهده کرد 1996( »...ص . 4
در بازار جهانی امروز چه چیزی ارزشهمند اسهت؟ بهه نظهر مهیرسهد کهه اطالعهات جهای
ارزشهای پیشین را در بازار گرفته است .برای مثاال شیوۀ دستخوش دگرگونی تولید سبب شده
است که بهای مادۀ خام مهمی چو ،نفت بهشدت سقوط کند .بهای نفت پیش از آنکه در 1973
( 1352ش به بیش از  11دقر افزایش یابد تقریباً بشکهای  3دقر بود .پیش از انقالب اسهالمی
ایرا ،در  1357به حدود  40دقر افزایش یافت (راشر . 1989 2بعهدازآ ،بههای نفهت در دههۀ
 1980کاهش یافت و ی رقمی شد اما اواخر دهۀ  1990بار دیگر افزایش یافت .میانگین بههایی
که اوپ

در ساال  1998برای نفت تعیین کرد بشکهای  12دقر و  28سنت بود (راشهر . 1989

اطالعات در قلمرو ارزش مبادله به معیار تبدیل شده و جای طال و مهواد خهام را گرفتهه اسهت.
آدمی از عصر صنعتی به عصر اطالعاتی راه یافته است.
3

امروزه فنآوری شیوۀ هستی ماست .ارنست یونگر ( 1995-1985متفکر آلمهانی تها بهدا،
جا پیش رفت که فنآوری را مابعدالطبیعهۀ حقیقهی سهدۀ بیسهتم خوانهد (ویلکنسهو. 1964 4،
دانشورا ،دیگر فنآوری را با علم کاربردی بهعنوا ،ابزارهای محض ی
امروزه بسیاری از منتقدا ،اجتماعی احسا

هدف برابر گرفتند.

میکنند که خیلی زیادهروی شده و فنآوری بر
6

بشر تسلط یافته اسهت .پسهتمن 1373( 5ایهن وضهعیت را «انحصهار فنهی » نامیهد و بههعنهوا،
«فنساقری مستبدانه »7تعریف کرد؛ اما این تعریف قدری بزر نمایی است .فهنآوری نهه ابهزار
Strang, S.
Rauscher. M.
Ernest Jünger
Wilkinson, P. A.
Postman, N.
Technical monopoly
Technocratic, authoritarian
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محض است و نه نظام فرهنگی فراگیر .فنآوری هردوی اینهاست و بهه همهین دلیهل در همهه
جای دنیا موردتقاضاست .نگاهی به زندگی روزمرۀ ما نکته را نشا ،میدهد .مردم رادیو ضبط و
پخش استریو تلویزیو ،دستگاه تهویه پنکه و دستگاههای نظیر اینها را از لحظهای که به خانهه
قدم میگذارند به کار میاندازند نه به این دلیل که به اینها نیاز دارند یا بخواهند از آنها استفاده
کنند بلکه بهاینعلت که اینها هما ،وجود آنا ،را تشکیل میدهد .ژا الهوال 1فهنآوری را بهه
«کلیت روشهایی که منطقاً به دست آمده است و در حوزهای از فعالیهت بشهر کارآمهدی مطلهق
دارد» ( 1964ص  25تعریف کرده است .یا به تعریف هانتر 2و باژلی« 3فنآوری فقط اسهتفاده
نمیشود بلکه زندگی میشود» ( 1962ص . 26
دانیل بل 4جامعهشنا

5

در  1973ظهور جامعهای را پیشبینی کرد که «جامعهۀ پساصهنعتی »

نامید (بل  . 1973او حرکت بشهر را از تأکیهد بهر تولیهد کارخانههای و صهنعتی بهه پهردازش و
آزمایش بازچرخه و خدمات مدنظر قرار داد .اشاره به این نکته جالب است که هرولهد اینهیس

6

( 1952-1894اقتصاددانا ،و تاریخنگار کانادایی در  1951به این نکته پی برد که آنچه در حهاال
رخ داد ،بود از تبدیلشد ،جامعۀ صنعتی به پساصنعتی فراتر رفته است .بهه گفتهۀ او فهنآوری
ارتباطات است که بر آینده تأثیر میگذارد.
به گفتۀ بل جامعۀ اطالعاتی جدید سهه ویژگهی اصهلی دارد 1( :در گیهرودار دگرگهونی از
تولید کارا به جامعۀ خدمات است؛ ( 2بهر کدگهذاری دانهش نظهری بهرای ابهدا و اختهرا در
فنآوری تأکید میورزد؛ و (« 3فنآوری فکری» تازهای ایجاد میکند که بههمنزلهۀ کلیهد تحلیهل
نظامها و نظریۀ تصمیمگیری به کار میآید (بل  1979ص  . 163به نوشتۀ وی «وقتی دانش در
هیئتی نظامیافته در تبدیل کاربردی منابع وارد شد (از راه اخترا و ابدا یا طراحی اجتماعی در
آ ،صورت مهی تهوا ،گفهت دانهش نهه کهار بلکهه منبهع ارزش اسهت» (بهل  1979ص  168؛
بهعبارتدیگر در جامعۀ جدید دانش کاقی اصلی است که در بازار مبادله میشهود؛ و درسهت
هما،گونه که سرمایه و کار عاملهای اصلی را در جامعۀ صنعتی تشکیل مهیدادنهد اطالعهات و
دانش هم در جامعۀ اطالعاتی امروزه همین کار را میکنند .این اطالعات و دانش کهه فنهاوری را
به دنباال دارد جها ،را بهصورت جدیدی قطببندی میکنهد و شهکاف بهین ملهتهها بههشهدت
Jacques Ellul
Hunter, B.
Bagley, C.
Daniel Bell
Postindustrial
Harold Innis
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افزایش مییابد .در ی سو جهانی قرار میگیرد که بخش عمهدهای از سهود را بلعیهده و خهود را
قدرتمندتر و ثروتمندتر میکند و در سویی دیگر جهانی که بیشهترین کهار را انجهام مهیدههد و
همواره هم ازنظر تولیدی و هم ازنظر مصرفی در خدمت جها ،اوال است و بههنهوعی بههعنهوا،
برده اما با قالب جدیدی عمل میکند.
در این رابطه والرشتاین ( 1974استدقال میکند که تاکنو ،دو نو نظام جهانی تحت عنوا،
امپراتوری جهانی و اقتصاد جهانی مدر ،سرمایهداری داشتهایم که اولی بر سلطۀ سیاسی -نظهامی
و دومی بر سلطۀ اقتصادی متکی است .در جها ،امروزی معماری اقتصاد جهانی ی

جهها ،بهه

هم وابستۀ نامتقار ،است که در آ ،از ی سو جهانی قوی ازنظر ICTها قرار دارند که ثروتمندند
و از سویی دیگر جها ،فقیر از این نظر قرار دارد که ازنظر اقتصادی بهیاعتبهار یها کهم اعتبهار و
ازنظر اجتماعی تاحدودی طردشدهاند؛ بنابراین می توا ،گفت که مها در جههانی بهه نهام «جهها،
اطالعاتی -جهانی» زندگی میکنیم که عدهای با در اختیهار گهرفتن فنهاوری دانهش و اطالعهات
باقترین سود را میبرند و عدهای بهعنوا ،کاربرا ،آنها بهمثابه کارگرا ،با بردگانی عمل مهیکننهد
که نیروی کار خود را ارزا ،میفروشند و حتی درآمهد حاصهل از آ ،را نیهز بهه نفهع بهردهدارا،
دیجیتالی هزینه میکنند.

یشدن 
مفهومجهان 
«ی

فرآیند جها،شموال جامع در خصوص گسترش و بینالمللی ارتباطهات سهازما ،تجهاری و

اقتصادی فرهن

عملکردها آگاهی و بهطورکلی زندگی اجتمهاعی اسهت .درزمینهۀ اقتصهادی

جهانیسازی را میتوا ،در قالب موافقتنامههای بینالمللی تجهارت افهزایش شهدید در حجهم
تجارت بینالمللی و بههموابستگی اقتصادی فزآینده دید .همچنین این فرآیند در قالب گسترش
اندازه و قدرت شرکت های چندملیتی و افزایش تسلط صنعت فرهنگی و سرگرمی آمریکایی بهر
ارتباطات فرهنگی بینالمللی ملمو

است .بهطورکلی این فرآیند بههواسهطۀ رشهد سهرمایهداری

بینالمللی و دخالت در تغییر فرهن

و ساختارهای اجتماعی جوامهع غیهر سهرمایهداری و پهیش

صنعتی که بیشتر توسط صنعت فرهنگی بهویژه رسانههای دیداری و شنیداری صورت میگیهرد
به پیش مهیرود» (میرزایهی  1395ص  . 433-434درواقهع جههانی شهد ،یه

فراینهد فراگیهر

جها،شموال از بین المللیکرد ،ارتباطات تجارت و اقتصاد است که برای نیل به اهداف خود بهه
ناچار حوزههای اجتماعی -فرهنگی را نیز در برگرفته و شاید بتوا ،گفت جهانیشهد ،بهه معنهی
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حذف مرزها در تمامی حوزهها است .از دیهدگاه زبها ،شهناختی «جههانیشهد »،واژهای معهادال
 Globalizationدر زبا ،انگلیسی است که گاه آ ،را با جامعۀ جهانی نظهام جههانی بهینالمللهی
شد ،و جهانیت همسو و گاه مغایر دانستهاند .نخبگا ،حهوزهههای علمهی مختلهف بهر فراینهد و
جریا ،آزاد اندیشه و سرمایه در فرایند جهانیسازی تأکید دارند .در حوزههای اقتصادی تعریهف
جهانیشد ،را میتوا ،در قالب موافقتنامههای تجهاری بهینالمللهی و افهزایش شهگرف حجهم
تجارت بینالمللی و تشدید درهم تنیدگی اقتصادی جستجو کرد .ادوارد آنیتا ،یکی از کارمندا،
ارشد صندو بینالمللی پوال جهانیشد ،را بهعنوا ،فرایندی تعریف میکند که طهی آ ،جریها،
آزاد اندیشه انسا ،کاق خدمات و سرمایه در جها ،میسر میگردد .در حوزههای جامعهشناسهی
سیاسی فرهن

سیاسی جغرافیای سیاسی و اقتصهاد سیاسهی جههانیشهد ،بهه معنهای حهذف

مرزهای جغرافیایی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و غیره تعریهف مهیشهود کهه طهی آ،
ارتباطات فرهنگی -اجتماعی -اقتصادی آ،قدر گسترش مییابد که کمکم منجر بهه شهکلگیهری
فرهنگی بین المللی میشود .از سوی دیگر شرکتهای فراپیشبرندۀ بین المللی شکل میگیرند که
مستقل از دولتها عمل میکنند و دامنه و تنو کاری خود را به سراسهر جهها ،گسهترش داده و
شکلگیری سرمایهداری بینالمللی را نوید میدهند.
در جهانیشد ،تمدیدهای زمانی-مکانی شکسته میشهود و مبادلههههای علمهی-فهنآورانهه
اطالعاتی اقتصادی فرهنگی و حتی آرزوها و تمایالت شخصی به مرزهای جغرافیهایی چیرگهی
مییابند و طی آ ،خاص گرایی 1و همگانی گرایی 2پیوند مهیخورنهد و عرصههههای پویهایی در
جها ،رقم میخورد که تعریفهای جدیدی را از زندگی اجتماعی -فردی ایجاب میکند.

مفهوماطالعاتوارتباطات 
اطالعات به دانش شناخت و حقایقی گفته میشهود کهه از طریهق بررسهی مطالعهه آمهوزش و
پژوهش به دست میآید و ارتباطات به فرایند مبادلهۀ اطالعهات پیهام اخبهار عقایهد و غیهره از
طریق زبا ،حرکات بد ،یا ابزارهای دیگر از ی

فرد یها گهروه بهه فهرد یها گهروه دیگهر گفتهه

میشود .در ارتباط رودررو ارتباط توسط زبا ،گفتاری یا حرکات جسمانی صورت میگیرد اما
با پیدایش خط و رسانههای الکترونیکی مانند تلفن رادیو تلویزیو ،یا ابزارهای ارتباط رایانههای
1 Particularism
2 Universalism
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نظیر اینترنت و اینترانت ارتباط تاانهدازه ای از حالهت رودررو و مسهتقیم خهارج و روابهط غیهر
رودررو نظیر نامه نگاری گفتگوی رایانهای و غیره را نیز شامل شهده اسهت .بها پیهدایش صهنایع
نوین ارتباطی جها ،نیز شکل نوینی به خود گرفته و انقالب جدیدی به نام انقالب ارتباطهات و
پی آیند آ ،انقالب اطالعات و ارتباطات به وقو پیوسته و رونهد تغییهر جهها ،را چنها ،شهدت
بخشیده است که در هیچ دورهای شاهد آ ،نبودهایم؛ بنابراین فنآوری اطالعات و ارتباطهات کهه
به مطالعه و کاربرد تجهیزات الکترونیکی بهویژه رایانهه در سهاخت تحلیهل بخیهره بازیافهت و
توزیع اطالعات از همه نو میپردازد ارزش فو العادهای یافتهه و تقریبهاً بهر تمهامی جنبههههای
زندگی بشر مسلط شده است.

شهای
مفهومبردگیدیجیتالی-اندی 
بردگی حالت یا نهاد اجتماعی است که در آ ،فردی که برده نامیده میشود در تمله

انسها ،یها

فردی دیگر قرار گرفته و به شکل بیگاری یا دراِزای کمترین حقو  -معموقً به صورت نیازهها و
تأمین مایحتاج اولیۀ زندگی -برای مال

خود کار میکند .برده معموقً از بیشتر حقوقی که افهراد

آزاد دارند محروم بوده و حق کنترال فیزیکی او را فرد دیگری -مال

یها نماینهدۀ او -بهه عههده

دارد .برده محدودیتهایی را در حوزۀ تحهر جغرافیهایی اجتمهاعی و حتهی انتخهاب شهغل و
همسر داشته و مایمل

مال

خود بهحسهاب مهیآیهد .امهروزه بها توسهعه صهنعت ارتباطهات و

اطالعات بردگی حالت جدیدی به خود گرفته که بهه آ« ،بردگهی دیجیتهالی -اندیشههای» گفتهه
میشود .بردگی دیجیتالی حالتی از کنترال فرد است که در آ ،فرد بههصهورت غیهر رودررو و بها
ابزارهای الکترونیکی کنترال میشود و با دریافهت کمتهرین حقهو ممکهن بهرای دارنهدۀ ابهزار-
اطالعات وارتباطات-کار میکند .زور یا اجبار دارای دو حالت است :مستقیم کهه در آ ،زورمنهد
با استفاده از ابزارهای عینی و قابلرؤیت فرد را وادار به اطاعت از خود مهینمایهد کهه بیشهتر در
بردگی سنتی مشهود بود و غیرمستقیم که بهصورت روانی و از طریهق ابزارههای نهوین بههویهژه
تبلیغات اجرا میشود و طی آ ،فرد با ارادۀ تأثیرپذیر به اطاعت درمیآید و الگوی مصرف و گهاه
تولید خود را طبق نظر زورمند جاری مینماید که این امر بیشهتر در شهکل نهوین بردگهی یعنهی
بردگی دیجیتالی – اندیشهای مشهود است.
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آنچه در بردگی سنتی حائز اهمیت بود این بود که برده معموقً در قباال مایحتاج اولیه زندگی
نیروی کار دیگری بود و این امر با قدرت قهری صورت میگرفت امها امهروزه در بیشهتر نقهاط
جها ،بهویژه نزد کشورهای پیرو و برنامه پذیر این فروش نیروی کهار بها همها ،پهاداش-تهامین
مایحتاج اولیۀ زندگی -اما ظاهراً بهصورت ارادی صورت میگیرد.
دهكدۀجهانیواطالعاتوارتباطات 
آنتونی گیدنز 1990( 1بر این باوراست که« :انسجام ارگانیکی ایجادشده در جهها ،نتیجهۀ بسهط
رسانههای ارتباطی با استفاده از برنامههههای تلویزیهونی اسهت و یه

نظهام بهینالمللهی غالهب

تولیدکننده توزیع و مصرف اطالعات را در دست دارد و با استفاده از رسانههای مختلفهی چهو،
برنامههای تلویزیونی فیلمها آگهیهای تبلیغاتی و شکل های مختلف ارتباطات الکترونیکی ایدۀ
جهانیشد ،را بازتولید مینماید که از آ ،بهعنوا ،امپریالیسم رسانهها یاد میکنند»(ص . 583
گسترش و توسعۀ روزافزو ،حوزۀ ارتباطات و اطالعات و تبدیل آ ،به مهمترین ابزار کسب
درآمد شرایط جدیدی را در جها ،ایجاد نموده اسهت کهه حهذف مرزههای ملهی ههم در حهوزۀ
اندیشه و هم در حوزۀ فیزیکی و گرایش به همگرایی اجتماعی -فرهنگی جدید و ایجهاد چیهزی
که م

لوها 2003( 2،از آ ،بهعنوا« ،دهکدۀ جهانی» یاد میکند حاصل آ ،بوده است .در ایهن

بهاصطالح دهکدۀ جهانی فاصلههای زمانی و مکانی محو و شیوههای ارتباط شبکهای جهایگزین
آ ،میشود .نقش فهنآوریههای ارتبهاطی و اطالعهاتی ازجملهه رایانهههها مهاهوارههها و حتهی
ریزپردازندههای پرقدرتی که زمانی وجود آنها غیرممکن به نظر میآمد در ایجاد دهکدۀ جههانی
بسیار پررن تر و کلیدیتر از سایر رسانهها است و ایهن رسهانههها چنها ،قهوی امها طبیعهی بها
اندیشهها و عقاید افراد بازی میکنند که طی آ ،خواست خود را چنا ،ماهرانه بهه خهورد طهرف
مقابل میدهند که او آ ،را از آ ،خود میداند و بهدینسها ،واقعیهت در اندیشهههها شهبیهسهازی
میشود و مرزهای اندیشهای از میا ،میرود و چیزی به نام اندیشۀ جهانی شکل میگیرد .اکنهو،
دیگر جهانیا ،دارای اندیشۀ یکسا ،جهانی به مصرف و زندگی یکسا ،جهانی کشانده مهیشهوند
و بردگی جهانی به شکل بردگی دیجیتالی -اندیشهای نمود مییابد.

1 Anthony Giddens
2 McLuhan

فنآوری اطالعات و ارتباطات و اثرات جهانیسازی ـ بردگی دیجیتالی اندیشهای 501

تهایفراپیشبرنددۀمبتندیبدرICTهداوسدیطرهبدرجهدان(بردگدی
لگیریشرک 
شك 
دیجیتالی)
پس از انقالب صنعتی امور جها ،مبتنی بر امر تخصصیشد ،به چرخش درآمد و شهرکتههای
اقتصهادی کهمکهم

تخصصی در حوزههای خاص اقتصادی شکل گرفتند و شهرکتههای بهزر

حجیمتر و قویتر شدند تا اینکه سیطرۀ خود را بر بازار مصرف جهانی گسترش دادند .بدینسا،
برای تسلط بیشتر بر بازارهای جهانی شرکتهای فراملیتی با اصل ادغام شرکتها شکل گرفهت
و بنابراین عصر پیشبرندگی با هدف سلطه بر محصولی خاص آغاز شد؛ اما با انقالب اطالعاتی
که با توسعۀ فنآوری ارتباطات به عمل آمد ی بار دیگر تحهولی دیگهر در عرصهۀ اقتصهادی در
حاال شکلگیری است و در آ ،شرکتها با هدف سهیطره بهر کهل جهها ،اصهل را بهر ادغهام در
حوزههای مختلف قرار داده و با ابزارها و فنآوری  ICTبر جها ،مسهلط مهیشهوند و جهها ،را
تحت تأثیر خود قرار میدهند و بنابراین دورۀ شرکتهای فراپیشبرندۀ جهانی آغاز میگردد .این
شرکتها نهتنها بر دولتهای ملی -محلی چیره میشوند و قدرت آنها را تقلیل میدهند بلکه بر
فرهن های ملی -محلی نیز غالب میگردند و فرهن

جهانی را خلق میکنند .برای نمونه یه

شرکت مالی با ورود به بازارهای جنوب شر آسیا در دهۀ  80موجهب ورشکسهتگی بسهیاری و
حتی تغییر دولتها در آ ،منطقه گردید .در حوزۀ فرهنگی شرکتهای فراپیشبرنده با در اختیار
گرفتن فنآوریهای تأثیرگذار که مهم ترین آ ،فنآوری اطالعات و ارتباطهات اسهت بهر نحهوۀ
اندیشه کار درآمد مصرف تولید محلی و حتی نحوۀ گذرا ،اوقات فراغهت و شهاید بها کمهی
اغرا بتوا ،گفت بر نحوۀ خوابید ،افراد در سطح جها ،تأثیر میگذارنهد و بهدینسها ،نواخهت
فرهن

را طوری تنظیم میکنند که باب میهل آنهها بنهوازد و بهدینسها ،فرهنه

جههانی شهکل

میگیرد فرهنگی که بتواند پاسخگوی فنآوریهای جدید باشد.
اکنو،که فنآوریهای شرکتهای فراپیشبرنده بر دنیا حهاکم مهیشهود و کشهورهای جهها،
بهناچار تحت تأثیر فشار اطالعاتی و تبلیغاتی موجود در برابر آنها آغوش میگشایند و آنها را بهه
زندگی خود راه میدهند چارهای جز این ندارند که نحوۀ زندگی کرد ،خود را که هما ،فرهن
نامیده میشود نیز منطبق با فنآوریهای جدید تغییر دهند .دیگر نمیتوا ،بها فرهنه

سهنتی بهه

استقباال تکنولوژیهای جدید رفت .پس روش زندگی کرد ،تغییر مییابد و مقاومت نیز بیفایده
میگردد چراکه دیگر هجوم فیزیکی نیست بلکه اطالعاتی است که با کم

ابزارههای ارتبهاطی
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نوین -رایانهها و ریزرایانهها مخابرات ماهوارهها و غیره -از در و پنجره و حتی دیوارهای بلنهد
و محصور میگذرند و مستقیم بر بهنها و اندیشهها سوار میشوند و بدینسا ،حکومتی جدیهد
شکل میگیرد و جهانیا ،در بهاصطالح دهکدۀ جهانی باب میهل دارنهدگا ،ابزارههای فهنآورانهه
عمل میکنند و بدینسا ،زندگی شکل جدیدی به خود میگیرد کهه شهاید «بردگهی دیجیتهالی-
اندیشهای» برچسب مناسبی برای آ ،باشد.

جهانیسازی 

ICTهاو
فنآوری اطالعات و ارتباطات اساساً ی

نظام الکترونیه

محهور راجهع بهه انتقهاال دریافهت

پردازش و بازیابی اطالعات است که بهصورت چشمگیری نحوۀ اندیشه نحوۀ زندگی و محیطی
را که ما در آ ،زندگی میکنیم تغییر داده است .باید در

گردد کهه جههانیسهازی منحصهر بهه

بازارهای مالی نیست بلکه دامنۀ کلیای از پدیدههای اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگهی را
در برمههیگیههرد .انقههالب فههنآوری اطالعههات و ارتباطههات نی هروی محههوری و رانشههگر بههرای
جهانیسازی است و تغییر پویا در همۀ جنبههای وجود بشری محصهوال فرعهی کلیهدی در دورۀ
جهانیسازی کنونی انقالب  ICTاست .سیستم ارتباط از راه دور جها ،تقارب فنآوری رایانهای
و فنآوری ارتباط از راه دور در فنآوری اطالعات همراه با همۀ مؤلفههها و فعالیهتههای آ ،در
زمینۀ گسترش و پیچیدگی آ ،منحصربهفرد است و متحمل ی

تغییر سریع و بنیادین مهیشهود.

نتایج این تغییرات این است که مرزهای ملی بین کشورها و قارهها نامشخص میگردد و ظرفیت
انتقاال و پردازش اطالعات فو العاده افزایش مییابد.
ارتباطات اطالعاتی جهانی عنوا« ،بزر ترین ماشین جها »،را به خود گرفته اسهت و دیهد ،و
در کرد ،زیرسیستمهای سختافزاری و نرمافزاری آ ،بسیار پیچیده و دشوار اسهت .همها،گونهه
که کوفی عنا 1999( ،دبیر کل سازما ،ملل متحد یادآور میشود اینترنت نویهدبخش انسهانیتی بهه
نام یادگیری از راه دور و دسترسی جهانی به آمهوزش باکیفیهت ...اسهت .آ ،بهتهرین فرصهت را در
اختیار کشورهای درحاال توسعه میگذارد تا جایگهاه واقعهی خهود را در اقتصهاد جههانی بیابنهد ...و
بنابراین مأموریت ما این است که از گستردگی به آ ،تا حد ممکن اطمینا ،یابیم .اگر ما ایهن کهار را
نکنیم خلیج بین داراها و ندارها به خلیج بین فنآوری -غنی و فنآوری -فقیر تبدیل خواهد شد.
ICTها نقش بسیار مهمی را در سازما،ها و تواناییهای جامعه برای تولید دسترسی انطبها و
کاربرد اطالعات ایفا میکنند .آ ،ها را بهعنوا ،ابزارهای بهرای دورا ،فراصهنعتی و بنیها،ههای یه
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اقتصاد مبتنی بر دانش و شناخت بهحساب میآورند (موراال-گومز 1و میلهی سهه . 1998 2بهه نظهر
میرسد این بینشها جها،شموال هستند صرفنظر از موقعیت جغرافیایی و تفاوت در سطح درآمد
و ثروت ی

کشور ICT .ممکن است تنها علت تغییراتی که ما امهروزه در محهیط تجهارت شهاهد

هستیم نباشد اما توسعۀ سریع در زمینۀ  ICTبه موج رایج جهانیشد ،نیرو و شدت میبخشد.
درحالی که شرکتهای فراملی سود هنگفتی از انعطاف پذیری و فرصتهایی که جهانیسازی
مهیا مینماید میبرند سطح فقر در جها ،رو به افزایش است .حداقل  2/8میلیارد نفهر در جهها،
یعنی  %45از جمعیت جها ،با کمتر از  2دقر در روز امرارمعاش مهی کننهد (اسهتیگالیز. 2002 3
رشد فقر و بحرا ،اقتصادی بهویژه در آفریقایی داد میکند .استفاده و تولید  ICTنقهش مهمهی را
در توانایی ملتها برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی جهانی ایفاء میکند .عالوه بهر تسههیل
در فراگیری و جذب دانش و شناخت  ICTمیتواند فرصتهای زیادی را برای تغییر نظهامههای
آموزشی بهبود در تدوین و اجرای خط مشی ها و گسترش فرصتهها بهرای تجهارت و فقهرا در
اختیار کشورهای درحاالتوسعه قرار دهد .آ ،همچنین میتواند از فرایند یهادگیری شهبکهسهازی
دانش و شناخت کدبنهدی دانهش و شهناخت کهارکرد ،از راه دور و نظهامههای دانهش و علهم
حمایت نماید ICT.میتواند برای دسترسی به دانش جهانی و ارتباط با سایر مردما ،به کار رود؛
اما در بخشهای عمدهای از کشورهای درحاال توسهعه  ICTفقهط بها مقیها
دستر

بسهیار محهدود در

است و این امر شکلهایی را در مورد توانایی کشورهای درحاالتوسعه بهه مشهارکت در

نظامهای دانش و شناخت جهانی رایج مرتبط با  ICTایجاد میکند .همچنین این نگرانهی وجهود
داشته است که این توزیع نهابرابر  ICTدرواقهع ممکهن اسهت کشهورهای فقیهر را در رابطهۀ بها
کشورهای توسعه یافته بیشتر در حاشیه قرار دهد و بافت اجتماعی را فروبپاشد .ازاین رو میتوا،
نتیجه گرفت که بردگی دیجیتالی در کشورهای درحاالتوسعه در خصهوص ICTاجتنهابناپهذیر
است .این شکاف وسیع در زمینۀ دسترسی پذیری و کاربرد  ICTدر جها ،و تأثیراتی که  ICTبهر
جهانیسازی اعماال میکند پرسشهایی را در این خصوص مطرح میسازد که آیا جههانیسهازی
همگنی را بهر سهازما،هها و جوامهع کشهورهای درحهاالتوسهعه تحمیهل مهیکنهد .آ ،همچنهین
پرسشهایی را دربارۀ قابلیت اجرا و مطلوبیت تالشها جهت توسعۀ  ICTاز طریق انتقاال بهترین
امور از کشورهای صنعتی شدۀ غربی به کشورهای درحاال توسعه و اینکه آیا سازما،ها میتواننهد
1 Morales-Gomez, D.
2 Melesse, M.
3 Stiglitz, J
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از  ICTمنطبههق بهها نیازمنههدیهههای اجتمههاعی-فرهنگهی خههود اسههتفاده کننههد مطههرح مهیسههازد
(والشا . 2001 1،توسعۀ فنآوری اطالعات و ارتباطات ی

انقالب جهانی اسهت .آ ،اهمیهت و

نگرانی زیادی را برای کل نو بشر ایجاد کرده است .مطالعههای مرتبط نشا ،دادهاند که بیشترین
تأثیر انقالب  ICTپیرامو ،مسئلۀ «تقسیم دیجیتالی» بوده است .مهم تهرین جنبهه در چهالش
لزوم طراحی برنامهریزی و اجرای ی

ICT

زیرساخت اطالعات ملی ( NIIبهعنوا ،موتهور رشهد و

توسعۀ اقتصادی است.

بردگیدیجیتالی-واقعیتیاافسانه 
بردگی ی

نهاد اجتماعی است که طبق قانو ،و عرف بهعنوا ،مسهتبدانهتهرین شهکل غیهرارادی

بیگاری انسانی تعریف میشود .بردگی وضعیتی است که در آ ،ی

انسا ،در تمل

دیگری قرار

میگیرد .برده کسی بود که طبق قانو ،بهعنوا ،دارایی یا ماال شناخته میشهد و از بیشهتر حقهوقی
که افراد آزاد داشتند محروم بود؛ اما باید در کرد که هیچ توافقی راجع به اینکه بردگی چیسهت
و نهاد بردگی چگونه باید تعریف شود وجود ندارد؛ اما باید دانسهت کهه بهرده معمهوقً حقهو
معدودی داشت و این حقو همیشه معدودتر از مالکش بود .فرد دیگری کهه غالبهاً حهق کنتهرال
تولید فیزیکی برده را داشت میتوانست محصوال کار ی

بهرده را مطالبهه نمایهد .ویژگهی دیگهر

بردگی این حقیقت است که برده از آزادی شخصهی و حهق تحهر جغرافیهایی مطلهوب خهود
محروم بود .احتماقً در مورد توانایی او در مورد انتخاب شغل خود نیز محهدودیتههایی وجهود
داشت .بدینسا ،میتوا ،بهدرستی پرسید که چگونه ویژگیهای بردگی فو در تناسهب بها ایهن
مفهوم «بردگی دیجیتالی» قرار میگیرند .بهرغم منافع و مزایای بیچو ،و چرایی که ICTها ارائهه
میدهند موانع مهمی در زمینۀ کاربرد مؤثر آنها هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای
درحاالتوسعه وجود دارد .برای در پتانسیل کامل ICTها میبایسهت بهه ایهن موانهع پرداخهت.
برخی از موانع ممکن است بومی باشند (نظیر شکاف نسلی فرایندهای یادگیری و کسب تجربهه
در زمینۀ ICTها  .کشهورهای درحهاالتوسهعه بها مشهکالتی در زمینهۀ زیرسهاخت ارتبهاط از راه
ضعیف سواد عمومی و رایانهای ضعیف عدم آگاهی راجع به اینترنت و نابسندگی متداولی کهه
مانع استفاده از اینترنت میشود مواجه هستند .شکافهای فنآورانه و اشاعۀ نهامتواز ،فهنآوری
مسائل جدیدی نیستند .اشاعه و گسترش نوآوریهای قدیمیتری نظیر تلفن و الکتریسهیته هنهوز
1 Walsham, G.
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هم نامتواز ،و نایکنواخت است اما آنچه در زمینۀ ناکهامی در مشهارکت در «جامعهۀ دیجیتهالی»
جدید نادیده گرفته میشود میزا ،بالقوۀ هزینه و منفعتهای این فرصهت اسهت .رشهد در زمینهۀ
کاربرد ICTها بسیار نامتواز ،و نایکنواخت است .ناهمگونیهای فراوانی در زمینهۀ دسترسهی بهه
استفاده از ICTدر میا ،کشورها وجود دارد .کشورهای درحاالتوسعه درخطهر عقهبمانهدگی در
زمینۀ درآمد برابری توسعه حضور و حق ابراز نظر در ی
شده قرار دارند .تصور و پندارۀ جهانیسازی به عنوا ،ی

مرحلۀ جهها ،بهه شهدت دیجیتهالی
امیدواری یها تهدیهد درواقهع یکهی از

مهم ترین و قویترین پندارههای زما ،ما است (ویسه . 1998 1بااینحاال به رغم ادبیات گسترده
در زمینۀ این موضو و مباح

جاری جهانیسازی ی

مفهوم بد تعریفشده باقی است .برخی

آ ،را بهعنوا ،نظام بین المللیای در نظر مهیگیرنهد کهه بهر جنه

سهرد پایها ،بخشهیده اسهت

درحالیکه برخی ترجیح میدهند از اصطالح «بینالمللی سازی» برای توصیف تغییرات رایهج در
اقتصاد بینالمللی استفاده نمایند .گرچه این توافق در میا ،دانشپژوها ،و متخصصا ،وجود دارد
که جهانیسازی بههموابستگیها و ارتباطات متقابل زیادتری را ایجاد میکند اما به نظر میرسهد
در مورد میزا ،یکپارچگیای که آ ،ایجاد میکنهد و شهموال آ ،اتفها نظهر کمهی وجهود دارد و
دیدگاههای مختلفی در این زمینه مطرح شده است.
اگر بخواهیم وضعیتها را ساده و خالصه کنیم میتوانیم چهار وضعیت متفهاوت را مطهرح
نماییم« :اولی جهانیسازی را دارای همگنسازی فرایند در نظام جهانی میداند کهه سهرانجام بهه
همگونی میانجامد .دومی یعنی بینش جهانیسازی قوی عقیده دارد که همگنی در نظهام جههانی
بسیار بعید است اما دامنهای از تغییرات کیفی و کمی دستبهدست هم دادهاند تا یه

وضهعیت

جدید یا مجموعهای از فراینهدها را در امهور جهها ،بهه وجهود آورنهد کهه در اصهطالح جدیهد
«جهانیسازی» نهفته هستند .موقعیت سوم یعنهی بیهنش جههانیسهازی ضهعیف عقیهده دارد کهه
بسیاری از پیشرفتها و توسعههای بسیار مهم در دهههای اخیر نشانۀ افهزایش مهمهی در زمینهۀ
بینالمللی سازی در اقتصاد سیاسی بینالمللهی اسهت کهه پیامهدهای پیچیهده امها متغیهری بهرای
سیاست اقتصاد و جامعه دارد اما مقدمۀ ی

دورۀ کامالً جدیهد در امهور انسهانی نبهوده اسهت.

موضو طردگرای نهایی از این بینش دفا میکند که هیچ مسئلۀ مهم قوی یها برگشهتناپهذیری
رخ نداده است» (جونز . 2000 2بسیاری از مشاهده گرا ،افراطیترین بینشهها-بیهنشههایی کهه
1 Veseth, M.
2 Jones
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مدعی هستند جهانی سازی به همگونی میانجامد یا اینکهه ههیچ تهأثیری روی مها نهدارد -را رد
کردهاند؛ بنابراین بح

جدی بین وضعیتهای جهانیسازی قوی و ضعیف وجود دارد.

در اوج جهش اقتصادی جهانی گزارشها حاکی از وجود بردگهی نهوینی اسهت کهه از ههر
گوشۀ جها ،سر برمیآورد .از بنگالدش تا برزیل از هند تها سهودا ،و حتهی در ایهاقتمتحهده
امههروزه مردمهها ،زیههادی حتههی بیشههتر از هههر دوره در تههاریخ بشههری دچههار بردگههی هسههتند
(بریتانیکا . 2003 1هما،گونه که در اوایل این مقاله مطرح شد جهانیسازی همیشهه برنهدگا ،و
بازندگانی دارد .در همۀ موارد آنانی که برندهاند افرادی هستند که به تجارت کاق و خهدمات بها
بازده فزاینده میپردازند .آهن

و ساختار جهانیسازی را معمهوقً برنهدگا ،اِعمهاال مهیکننهد .در

اواخر قر ،نوزدهم و ساالهای پیش از جن

جهانی اوال جهانیسازی بهواسهطۀ اسهتعمارگری و

دیپلماسی ناوچهای هدایت میشد .جهانی سازی جاری بههواسهطۀ ایهدئولوژی ظریهف تهری کهه
توسط نهادهای مالی بین المللی و سازما ،تجارت جهانی از طریق نفوب ICTها اِعماال مهیشهوند
به پیش رانده میشود .باید تأکید گردد که اگهر حرکهت آزاد کهاق و خهدمات بهه انهدازۀ حرکهت
فیزیکی مردم بسط یابد آزادی تجارت میبایست بهه سهود بیشهتر بهرای همگها ،منتههی شهود.
برعکس آنچه رخ میدهد این است که شرکتهای چندملیتی که مراحل مختلفهی را در زنجیهرۀ
تولید /ارزش در بخشهای مختلف جها ،ایجاد میکنند این حرکت را هدایت مینمایند.
همچنین میبایست این مسئله در

گردد که این شرکتهای چندملیتی هستند که مهمتهرین

وسایل انتقاال فنآوری در جها ،به شمار میروند .مکا ،بهواسطۀ مزیت هزینهای تعیین میگردد.
این امر به حداقل یکپارچگی و تجارت میا ،شرکتها و میا ،صنایع میانجامد .مهاجرت نیهروی
کار که به یکنواخت کرد ،هزینهها در حالت آزادی پیشهین کمه

مهیکهرد منحصهر بهه برنامهه

نویسا ،و مهندسا ،سختافزار و نرمافزار بسیار مهاهر رایانهه مهیشهود .همها،گونهه کهه میهوال

2

( 2000مشاهده میکند «در نظریه جهانیسازی مهیتوانهد تهأثیر مثبتهی روی رشهد کشهاورزی
بگذارد» .در عمل جهانیسازی به سودِ دارندگا ،فنآوری منابع ارتباطات اطالعات و دسترسی
به بازارها است .هما ،گونه که ادی بوی 2002( 3آشکار کرده است بیشتر جریا ،مالی یعنی 60
درصد معاملهگرانه است نه توسعهای .آنچه بهواقع بیا ،میگهردد ایهن اسهت کهه جههانیسهازی
1 Britannica
2 Mule
3 Eddie Bouy
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همیشه به صنعتی زدایی بازندگا ،توسط برندگا ،منجر شده است .برای نمونه چهین و هنهد در
آغاز اولین جهانیسازی بهاندازۀ بخشهایی از اروپا صنعتی بودند.
بخشهای تولیدی این اقتصادها با نفوب بریتانیا به دنبهاال اسهتعمار بهه صهفر رسهید .بهه نظهر
میرسد نفوب بهازاری ایهاقت متحهده و اروپها در دور موجهود جههانیسهازی همها ،بهال را سهر
اقتصادهای کشورهای جنوب میآورند .تمرکز صادرات کشورهای درحاال توسعه نیز بسهیار بهاق
است .آ،ها نهتنها به تجارت کاقها و خدمات دارای ارزشافزودۀ پایین میپردازنهد بلکهه بهرای
درآمدهای صادراتی به ی

یا چند کاقی صادراتی متکی هستند .این به حاشیه رانی بیشتر کم

میکند .با توجه به مسائل فو میتوا ،به درستی گفت کهه مفههوم «بردگهی دیجیتهالی» در قهر،
بیست و یکم به واقعیت برای کشهورهای آفریقهایی و آسهیایی و بههطهورکلی کشهورهای دارای
اقتصاد ضعیف تبدیل میشود .اثر عمدۀ این انتقاال که بهواسطۀ جهانیسازی ایجاد مهیشهود ایهن
است که بخشهای معینی از جها ،یعنی کشورهای درحاال توسعه به طور اعهم و آفریقها بهه طهور
اخص بهصورت فزایندهای در حاشیه قرار میگیرند و در معرض کنتهرال برتهریجویانهۀ بهازیگر
عمدۀ صحنۀ جها ،هستند .میبایست یادآور شد که غرب دستور کار جهانی سازی را بهصهورتی
هدایت کرده است که بتواند نسبت نامتناسبی از منافع را به هزینۀ جها ،درحاالتوسهعه بهه خهود
اختصاص دهد.
در جها ،معاصر ما بسیاری از کشورها که ازقضا ازنظر جغرافیایی در اروپا آمریکای شمالی
و بخشهایی از آسیا واقع شدهاند بسیار صنعتی هستند و در فن آوری و علم نوین صاحب نفهوب
هستند .آ،ها همچنین الگوهای مشابهی را در زمینۀ سطح ثروت همراه با ی

سهاختار حاکمیهت

ثابت به نمایش میگذارند .از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که ازنظر جغرافیایی در آفریقا و
بیشتر بخشهای آسیا واقع شدهاند پیشرفت زیادی در زمینۀ توسعه نداشتهاند بهویژه وقتیکهه بها
مقیا

جهانی در نظر گرفته میشوند .مشخصۀ این کشهورها جنه

و قحطهی اسهت و فسهاد و

تباهی بهطورجدی بر توسعه و کارکرد زیرسهاخت عمهومی آنهها نفهوب کهرده اسهت .بهدینسها،
میتوا ،گفت که همۀ این عوامل بهطورجدی به مفهوم «بردگی دیجیتالی» که بههصهورت جهدی
کشورهای درحاال توسعه به ویژه آفریقایی را تهدید میکنهد تهأثیر مهیگذارنهد .مههم تهرین جنبهۀ
جهانیسازی که میبایست ما را نگرا ،کند این است که این امر به نابرابریههای بهی پیشهینه در
زمینه توزیع مزایا و سود بین کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته انجامیده است .هما،گونه
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که پیشتر اشاره شد جهانیسازی امروزی چیز جدیدی نیست چو ،تاریخ نشها ،مهیدههد کهه
قر ،نوزدهم و اوایل قر ،بیستم شاهد ی

روند مهمی از آ ،بود .آنچه متفهاوت اسهت شهدت و

اندازۀ نابرابریهایی است که آ ،ایجاد میکند .در همۀ این توسعهها ی

فرض بنیهادین بهر ایهن

مبنا وجود دارد که جهانیسازی برای همگا ،خوب است و اینکه همۀ جها ،از مزایا و منهافع آ،
سهم میبرد حتی اگر نه بهصورت برابر .بدینسها ،مهیتهوا ،فهرض کهرد کهه مفههوم «بردگهی
دیجیتالی» ی

افسانه است پدیدآورندگا ،و مبدعاICT ،ها که کشورهای توسهعه یافتهه هسهتند

اجازه میدهند منافع جهانیسازی در سراسر جها ،تقسهیم گهردد .همچنهین ایهنگونهه اسهتدقال
میشود که ICTها میتوانند بهعنوا ،ی

همپایهخواهِ بزر ِ اجتماعی موانهع فرهنگهی را از میها،

بردارند به نابرابریهای اقتصادی پایا ،بخشند و حتهی نهاهمگونیههای روشهنفکرانه را اصهالح
نمایند .فن آوری باق می توانهد انسها،ههای نهابرابر را نیهز همپایهه نمایهد و بهه یه
مردمساقرساز تبدیل شود؛ اما در

ابهزار مههم

این مسئله سخت است که جهانیسازی بهصهورت متفهاوت

به کشورهای مختلف سود برساند کشورهای توسعهیافتهتر سهم بسیار بیشهتری از ایهن مزایها و
منافع میبرند درحالی که کشورهای عقب مانده رو بهه فقهر مهیرونهد و از ایهن منهافع بهیبههره
میشوند .میتوا ،گفت که دو دنیای متفاوت با همهدیگر مهیزیسهتند .یکهی دنیهای کشهورهای
ثروتمند بود که جمعیت آنها دسترسی فراوانی به آموزش خهدمات بهداشهتی آب سهالم عهدم
بیکاری و تأمین اجتماعی داشتند .دیگری دنیایی با مشخصۀ فقر شدید همراه با فقهدا ،آمهوزش
عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و فقدا ،زیرساختهای اساسی برای ارائۀ خدمات اجتمهاعی
بود .اثر ترکیبی جریا ،جهانی سرمایۀ مالی رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDIو ظههور
شرکتهای جهانی تا حد زیادی از حاکمیت اقتصادی (سیاسی دولتها بهویژه دولتهای فقیهر
کاسته است .قزم است در بحه

راجهع بهه جههانیسهازی بهه مسهائل مهرتبط معینهی پرداختهه

شود UNDP.در ساال  1999ارقامی را ارائه داد تا نشا ،دهد که شکاف بین غنیترین و فقیرترین
کشورها در زمینۀ درآمد سرانه از  3به  1طی وقو انقالب صنعتی در ساال  1820به  11بهه  1در
اولین وقو جهانیسازی در ساال  1913افزایش یافت .اخیهراً ایهن مقهدار بهه  35بهه  1در سهاال
 1950و  44به  1در ساال  1973افزایش یافت .پس از دور جدید جهانیسازی این رقم به مقدار
گیجکنندۀ  71به  1رسیده است .همهراه ایهن شهکاف رو بهه گسهترش مهیتهوا ،بهه هزینههههای
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سرسامآور مربوط به سوءتغذیه بیمارگونگی و مر ومیهر اشهاره کهرد (مِرشهد . 2000 1بهرآورد
میشود که تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی میکنند به بیش از  700میلیو ،نفر میرسد کهه
بیشتر آنها در حاشیۀ صحرای آفریقا و آسیای شرقی زندگی میکنند .از آغهاز دههۀ  1980بیشهتر
کشورهای آفریقایی با بحرا ،اقتصادی شدید مواجه بودهاند .بیشتر شاخصهای اقتصهادی کهال،
روبه پایین بودهاند .این قاره کم صنعتیترین بخش جهها ،اسهت امها دچهار صهنعتیزدایهی نیهز
میشود (امکانداویره . 1991 2طی دهۀ گذشته رتبهبندی های کشهوری شهاخص توسهعۀ انسهانی
 UNDPنشا ،میداده است که  15-20کشهور انتههایی در ههر فهرسهتی همگهی آفریقها هسهتند.
بعالوه آفریقا در حاال حاضر بیشترین سطح وام را به نسبت  GDPدارد و تنها منطقهای است که
در آ ،ارائۀ غذا رو به کاهش است .این جامعتهرین مهدر راجهع بهه «بردگهی دیجیتهالی» و در
حاشیه بود ،برخی از گروهها و کشورها از فرایند جهانیسازی اسهت .بهه ایهن دلیهل اسهت کهه
کشورهای درحاال توسعه بهویژه آفریقایی میبایست از این تلویحات آگاه شوند و برای مقابله بها
چالشهای آ ،آماده شوند.
بسیاری از پژوهشگرا ،بر این باورند که جهانیسازی عالوه بهر ایجهاد ایهن امیهدواریههای
بزر

مسئوال نیروهای بی ثباتساز جزئیای است که با افزایش فقهر توسهعۀ منفهی اقتصهادی

بیکاری انبوه و بیثباتی در نرخ ارز و نرخ تورم دورقمی رابطه داشتهاند .قابلتوجه اسهت کهه در
سطح بین المللی نظام مالی بین المللی در مواجهه با خطرات و چالشهای جههانیسهازی نهاتوا،
بوده است .بدینسا ،میتوا ،گفت که کشورهای درحاالتوسعه بههویهژه کشهورهای آفریقهایی و
برخی کشورهای آسیایی به تدریج دچار «بردگی دیجیتالی» میشوند .اشاعه و گسترش ICTها در
آفریقا سرعتی حلزونی داشته و شکاف بهین کشهورهای اطالعهات غنهی و کشهورهای آسهیایی-
آفریقایی روزبهروز گسترده میشود .هما،گونه که استیگلیز ( 2002معهاو ،سهابق و اقتصهاددا،
برجستۀ بان

جهانی یادآور شد این تصمیم کشورهای غربی بود تا مظَنهۀ دامنهۀ گسهتردهای از

کاقها – از منسوجات تا شکر -را تعیین و کشورهای درحاالتوسعه را وادار نمایند تها بازارههای
خود را بهاز کننهد .غهرب بهه کشهاورزی خهود یارانهه مهیدههد و بنهابراین ظرفیهت کشهورهای
درحاالتوسعه را برای رقابت تضعیف مینماید درحهالیکهه درعهینحهاال آنهها را وادار مهیکنهد
یارانههای خود را حذف کنند و ازایهن رو آسهیب پهذیری آنهها در برابهر واردات غربهی افهزایش
1 Murshed, S. M
2 Mkandawire
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مییابد .او همچنین یادآور میشود که چگونه بازارهای سرمایهای کشورهای درحهاالتوسهعه بهاز
بودند و در معرض حمالت معاملهگرانهای قرار گرفتند که موجب خروج منابع از آنها و تضعیف
پوالهای رایج شد .از تحلیل فو میتوا ،نتیجه گرفت که «بردگهی دیجیتهالی» تها آنجها کهه بهه
کشورهای آفریقایی-آسیایی و برخی از کشورهای توسعهیافته مربوط میشود ی

واقعیت است.

شهای
گزینشآزادمصرفیاتولیدیابردگیازنوعدیجیتالی-اندی 
هما،گونه که گفته شد زور یا اجبار دارای دو حالت است :مستقیم که در آ ،زورمدار با اسهتفاده
از ابزارهای عینی و فیزیکی فرد را وادار به اطاعت از خود مینماید که این امر در بردگهی سهنتی
به چشم میخورد و طی آ ،بردهدار در قباال تأمین حداقل مایحتاج اولیۀ زندگی برده را وادار بهه
کار و اطاعت میکرد که شاید شکلی از آ ،هنوز هم در برخی از نقاط جها ،به شکل برده غالم
و کنیز به چشم میخورد؛ و غیرمستقیم که بهصورت روانی و از طریق ابزارههای نهوین بههویهژه
تبلیغات از طریق صنعت و فرهن

صورت میگیرد و طهی آ ،فهرد بههظهاهر از روی میهل و بها

خواست خود الگوی مصرف و حتی تولید خود را تعیین میکند امها درواقهع ایهن دارنهدۀ ابهزار
بهویژه دارندۀ ICTها و رسانهها هستند که آ ،را تعیین میکنند و شهکل جدیهدی از بردگهی بهه
نمایش درمیآید.
این نو بردگی را جامعهشناسا ،فرایند ازخودبیگانگی مینامند کهه طهی آ ،فهرد از اندیشهه
تولید مصرف و حتی هویت خود بریده و اندیشه تولید مصرف و هویتی دیگر را میپذیرد .در
این نو بردگی که از طریق ابزارهای رسانهای -دیجیتالی اِعماال میشود اندیشهها و عقایهد فهرد
به شکلی خاص و باظرافت مجرابندی میشود و فرد ناخواسته و بهظاهر خواسهته درو ،مجهرای
ساخته یا تعیینشده قرار میگیرد .بدینسا ،فرد بردۀ ساختهههایی مهیشهود کهه بهرای راحتهی و
آرامش خود تدار

دیده بود .برای نمونه فرد یکسره کار میکند تا محصوقت جدیدی را بخرد

و مصرف کند که هر روزه شکل جدیدی به خود میگیرند و از طریق تبلیغات در افهراد درونهی
میگردند فرد فرهن

مصرف خود را نیز از هما ،رسانهها می گیرد و شکل جدیدی از فرهنه

یا نحوۀ زندگی کرد ،در او شکل میگیرد .پس نهتنها رسانههای جدید و ICTها توانسهتهانهد بها
افزایش شکاف درآمدی که مقدار آ ،به  71به  1به سود کشهورهای غنهی بهود بهه بردگهی فقهرا
بپردازند بلکه با اِعماال الگوهای خود بر اندیشۀ فقرا نیز سوار شده و حتی آ 1 ،فهرض شهده را
نیز به نو خاصی که بهظاهر ارادی است از چن

آنا ،درآورند .در اینجاست که میتهوا ،گفهت
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به رغم پیشرفتهای فراوا ،ظاهری در سطح زندگی افراد (شاید بیشتر مهردم جهها ،نسهبت بهه
قبل مردم بیشتری نیز در حالت بردگی قرارگرفته و اکنو ،اندیشه و عقاید آنها ،و بهالطبع نحهوۀ
نامیده میشود در اختیار زوردارا ،کهه ایهن بهار نهه از طریهق الهزام

زندگی کرد ،آنها که فرهن

نظامی که از طریق الزام اندیشههای صهورت مهیگیهرد قرارگرفتهه اسهت و بردگهی دیجیتهالی-
اندیشهای در جها ،بهویژه کشورهای فقیر و درحاالتوسعه مسلط شده است.

نتیجهگیری

رشد وسیع و روزافهزوICT ،هها در کشهورهای دارای ایهن فهنآوریهها کهه تقریبهاً همگهی از
کشورهای توسعهیافته و کشورهای درحاالتوسعهای که تحت انقیاد کشورهای محور قرار دارنهد
و بهکارگیری صنعت فرهن

جهت تأثیرگذاری بر روا ،جهانیا ،و وادارسهازی آ،هها بهه انجهام

کاری یا مصرف کاق به شیوهای خاص و موردنظر موجب شکاف عمیقی بین کشورهای محور و
کشورهای پیرامو ،شده است بههگونههای کهه جهها ،در ههیچ دورهای شهاهد آ ،نبهوده اسهت.
شرکتهای فراپیشبرنده با در اختیار گرفتن فنآوریهای نوین و صنعت فرهن

بر نحهوۀ کهار

اندیشه درآمد تولید مصرف و حتی نحوۀ گذرا ،اوقات فراغت و خهواب تهأثیر مهیگذارنهد و
نواخت اقتصاد و فرهن

و حتی مناسبات اجتماعی را طوری تنظیم یا کو میکنند که باب میل

آ،ها بنوازد و با شکلگیری فرهن

و اقتصاد جهانی حاکمیت خود و منافع ناشی از آ ،را بهرای

خود روزبهروز بیشتر میکنند و از سوی دیگر ملتها را بهگونهای وادار به زنهدگی جدیهدی در
دهکدۀ جهانی میکنند که قالب وادارگری و زورمداری آ ،بهراحتی احسا

نمیشود و بهنهوعی

ملتها تصور میکنند بهصورت ارادی عمل میکنند و بدینسا ،زندگی شکل جدیدی بهه خهود
میگیرد که تأثیر رسانهها بر اندیشه در آ ،کامالً مشهود است و ازاینرو میتوا ،بردگی دیجیتالی
اندیشهای را برای آ ،مناسب در نظر گرفت .در این نو بردگی که بهصورت روانهی و از طریهق
ابزارهای نوین بهویژه صنعت فرهن

صورت میگیرد بههظهاهر فهرد از روی اراده و میهل خهود

الگوی مصرف و حتی تولید خود را تعیین میکند اما درواقهع ایهن دارنهدۀ ICTهها و رسهانههها
هستند که آ،ها را تعیین میکنند و درنتیجه شکلی از فرایند ازخودبیگانگی ظهور مییابد که طهی
آ ،فرد از اندیشه تولید مصرف و حتی هویت خود جدا میشود و قالب دیگری را میپذیرد که
از طریق ابزارهای رسانهای-دیجیتالی طراحی بستهبندی و اعماال میشهوند؛ بنهابراین مهیتهوا،
نتیجه گرفت که با توجه به شکاف بسهیار بهاق بهین دارنهدگا ،ابزارههای رسهانهای-دیجیتهالی و
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 سودرسهانی و،ها بر اندیشهها عقیدهها تولیدها و مصرفهای ملل و حرکت جریا،حاکمیت آ
- بردگی دیجیتهالی، یا بردهدارا، به سمت ثروتمندا،ایجاد ارزشافزوده و از جانب فقر یا بردگا
.ها سایه انداخته است،اندیشهای به زندگی انسا
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