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، نفوذ امپریالیسم فرهنگى ،فشار اطالعات ،همپوشى فرهنگى ،اطالعاتى هاى تکنولوژى : کلید واژه ها
 فرهنگی

 

هایى  آورى شامل تمامى فن) العاتاطفناوری ارتباطات و (ICT،ارتباطیهاى جدید اطالعاتى، تکنولوژى 
 سیستمهاى الکترونیکى و سیستمهاىباهاانسانانسانها بایکدیگر، میانرا هاى مختلف ارتباطات نهگو ت کهاس

 .سازد الکترونیکى باهم میسر مى
 گیرد که در یک سوى شیفتگى تا انزجار قرار مى رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفى از به نظر مى

شیفتگى و انتظار دستیابى به دموکراسى جهانى و مدینۀ فاضله دیده  مثبت، همراه با" جهت گیرى کامالآن،
  مثبت به آن"هاى کامال بخشى از انواع نگاه (Cultural Overlap)همپوشى فرهنگى، شود که تجسم مى

و (Push Information) اطالعاتگیرى منفى قراردارد که بااصطالح فشار ودرآنسوى طیف جهت است
به منظور نجات جامعه  هاى مصرف شروع و به حوزۀ تالش گیرى بزرگراه منفعل شدن مخاطب و شکل
فرهنگى ازسرانجام بى ملیتى  تهاجمعیت به صورت امپریالیسم فرهنگى وبومى وارد و با توصیف وض

ری ارتباطات فناوحال توسعه به عصرورودکشورهاى در شاید بتوان مقدمۀ.گوید آمریکایى شدن سخن مىو
با پوشش گستردۀ آسیایى شروع به کار  STAR اى دانست که شبکۀماهواره1990دهۀ آغاز راو اطالعات 

، نگرى خت دقیق وضعیت و آیندهها در آسیا بدون شنا حکومتزدهد که برخى ا تحقیقات نشان مى.کرد
ها در شش دسته  العمل آن ساى که عک گونه بشیفتگى تا انزجار قرار گرفتند، کدام در جایى از آن طیفهر

دانستند، بلکه  اى را مجاز ، کشورهایى بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهوارهدستۀ اول .جاى گرفت
 مانند سنگاپور وکویت.وسیلۀ مردم فراهم کردند ها به تسهیالتى نیز براى دریافت برنامه

م با طور غیر مستقی ، بهمالیات براى نصب آنتن یناما با تعی کشورهایى که مانعى ایجاد نکردند،گروه دوم 
 پاکستان مانند.عمومى شدن آن مقابله کردند

، کرۀ مانند هند ،اندونزى.گروه سوم کشورهایى که مجاز دانستند ولى اقدامات رقابتى را نیز آغاز کردند
 جنوبى وسریالنکا 

 .دررقابت موفق شدند،نوعیتمم قوى خود پیش ازناتامکا گروه چهارم کشورهایى که با پشتوانۀ
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 مانند ژاپن
عربستان  مانند.دنبال کردنداقدامات رقابتى را نیز  ممنوعیت قانونى،کشورهایى که همراه با گروه پنجم

 مالزىشارجه، دبى و قطر، ،ودى، بحرینسع
مانند .قدام رقابتى رانیزآغاز نکردندتصمیم قانونى نگرفته و هیچگونه ا گروه ششم کشورهایى که سردرگم،

 کشورهاى تازه استقالل یافتۀ آسیاى میانه  زبرخى ا ایران و
  (C. Geerts)به نظرات کلیفورد گیرتز توان به عنوان نمونه در نگاهى کوتاه به بخش مثبت طیف، مى

 .داند را همپوشى فرهنگى مى سرانجام این عصر،اشاره کرد که بسیار خوشبینانه
خصلت .اند است که گروهى در آن شریک جوهرۀ خود اطالعاتىرفرهنگ دگوید، نگ مىر تعریف فرهاو د

ین ترتیب دب.حفظ کندتواند براى خود نیزی مکه داده آن است که دهنده، آنچه رااطالعات به عکس اشیاء،
 .سازند نند و و ابستگى متقابل مىک یافته با هم تعامل پیدا مى همپوشى ها با یکدیگر فرهنگ

آموزند  ها مى نزیرا آ دهدرک میان یک زوج روى مىفرهنگ مشت ست که دراند همافتا آنچه اتفاق خواهد
M )..یکدیگر داشته باشندچه انتظارى از که cCreery, 1994) 

 اى رغم اختالفات دیرینه با جامعه عمل اینگونه نشان داده که علىبینى خود را در خوش برخى از کشورها

 اى براى نزدیکى بیشتر با خصم دیرینه تلقى را وسیله اتفناوری ارتباطات و اطالع ، فضاى حاصل ازدیگر

 ,Ryall). .نمونۀ اقدامات کرۀ جنوبى در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردى است .اند کرده

2000)  
فناوری  ـ معتقد است که در نویسندۀ لیبراسیون الزولى ـهایى،افرادى مثال پیر بینى درکنار چنین خوش

زرگانى و افزایش مصرف توسعۀ تبلیغات با ،دارى،سودپرستى فقط منافع نظام سرمایهعات ارتباطات و اطال
چشم  منظر کتاب را از او .اب را کنارگذاردخواهد کت مى اى گوید عصر چند رسانه او مى .نهفته است

اى  رسانهبه هیچ وجه کتاب را ابزار ها از دید تجارى، آن: نویسد و مىکرده  سوداگران با اینترنت مقایسه
خواننده .قابل مبادله و استفادۀ عدۀ زیادى است. دانند، چون خودکفاست، هزینۀ جانبى ندارد نمى مناسبى

کتاب .کتاب سپرى کند ها را با ، ساعت دسترس تبلیغات و چرخۀ کسب و کارتواند خارج ازکتاب مى
 .کند مى استدالل خواهى و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت



 4

 نیازمند دستگاهى کننده را که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلى، مصرف حالىرد
شود ضمن آنکه صنعت تلفن به  او افزوده مى هاى انبار شدۀ روز به روز بر تعداد سى دى.کند جدیدتر مى

کند که اینترنت علیرغم یدیق مالبته الزولى تص.کند دریافت مى خاطر کارکرد اینترنت ، هزینه بیشترى از او
مالحظه  جاى خود پیشرفتى قابل براى ایجاد ارتباط است و درالعاده ، ابزارى فوقمخاطرات تمام این

مورد پست  در او .سازد  را با تمام جهان فراهم مىشود و امکان گفت و گوى آزادانهیمحسوب م
ترین دیدارها و برخوردها در  دلنشین  انسانى،مثل سایر جوامعگوید، درجامعۀ اطالعاتى نیز  مىالکترونیکى

 ) Lazuly, 1998.دهد هاى فرعى روى مى در جادهمترقبه و طور غیر گیرد، بلکه به ها صورت نمى بزرگراه
   Digital) رقومى وسواد(Information Literacy) اطالعاتى نگران نابرابرى درسواد اى عده

Literacy)  نددر میان اعضاى یک جامعه هست.(Inoue, 2000)  
گویند همانگونه که میان   میان کشورها سخن گفته و مى دیده از نابرابرى تر برخى نیز موضوع را وسیع

 مند نشین تفاوت مشهود است، چنین تفاوتى در مورد جامعۀ هاى فقیر نشین با ثروت محله امکانات

 )1997برلو، . (گیرى است اطالعاتى نیز در حال شکل
دور "به صورتى نظم یافته و ضمنا،اداطالعات خصوصى افر تمامى،اوری ارتباطات و اطالعاتفن هدر جامع

تمامى سوابق مکالمات تلفنى افرادحفظ اکنون اگر.نگهدارى خواهد شد از دسترس صاحب اطالعات
ها قادر خواهند بود اطالعات عظیمى را دربارۀ تک تک  خواهد رسید که دولتزمانى به تدریج.شود مى

اطالعات مانند  اینبخشى ازاکنون نیز ضمن آنکه هم. در اختیار داشته باشند ندۀ ملتتشکیل ده ىاعضا
 ,Seshagiri) .شود مى هاى آماده عرضهبونمان شدگان براى فروش ضبط وبصورت پکیجآدرس آ

1993)  
معى را شویم، جوا نزدیک مى فناوری ارتباطات و اطالعات گیرى منفى، به هرچه به درجات باالتر جهت

کارشناسان ارتباطات بعنوان مثال آن دسته از.هستند تر بینیم که در سابقۀ دستیابى به شرایط مذکور عقب مى
 فناوری ارتباطات و که به مقایسۀ توانکسانى هستند کنند، فرهنگى استفاده مى که از اصطالح امپریالیسم

 سابق با اروپاى مرکزى و حتى کره با مرکزى با آمریکا، اروپاى شرقى میان کشورهاى اروپاى اطالعات
 .پردازند ژاپن مى
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هاى دیگر  بسیارى گزارش براید و گزارش مکتوان آن را دریاى دیرینه دارد و م ح نیز پیشینهاین اصطال
 . دید (Varis , 1985) طرفه یک هاى تلویزیونى ـ یک خیابان المللى برنامه مانند جریان بین

ها،  شود، موضوع رسانه امپریالیسم فرهنگى مطرح مى گوید، هرگاه بحث ولز مىاکنون نیز همانگونه که آلن 
W) شود تلویزیونى بیگانه به میان کشیده مى هاى جریان اطالعات و برنامه ells , 1996)  

 ،ویزیونى کشورهاى رومانى، لیتوانىهاى تل  در مورد برنامه1998تحقیقى که در سال  به عنوان مثال در
 مربوط به قبل از رومانى کههاى لیتوانى و مدل بومى تلویزیوندیده شد که انجام شد، واسپانیا و پر

هاى  ه تولیدات تلویزیونمشاب حاوى اهداف آموزشى بود تبدیل به مدلىفروپاشى اتحاد جماهیر شوروى و
نویسند که تلویزیون کشورهاى اروپاى  مى محققان تحقیق مذکور.آگهى اروپاى مرکزى شدتجارى پر

تلویزیون اروپایى شده و در نتیجه به توسعۀ ارزش و فرهنگ  هاى رقى اکنون تبدیل به کارگزاران سبکش
کشور، تولیدات تلویزیون داخلى  دهند که در هر چهار ها گزارش مى آن. اند پرداخته غربى در این کشورها

از تولیدات  که بسیارىدکنن تأکید مى گیرد و ت تلویزیون آمریکا شکل مىسبک تولیدااساس الگوها و رب
اى  بلکه نمونه،هویت ملى آن کشور نه مربوط به پندارهاى نه بازتاب ارزشهاى اسپانیایى وتلویزیون اسپانیا

 . از محصوالت آمریکایى شده است
 اند که امپریالیسم فرهنگى و در رأس آن ایاالت متحد آمریکا سبب شده که فرهنگ گرفته آنها نتیجه

جهان گسترش  از طریق تولیدات تلویزیونى در(Cultural Influence)فوذ فرهنگىصورت نآمریکایى ب
تر شده و شرایطى مهیا شده  تنگ ها از گذشته اى، فاصله هاى ماهواره یابد و با گسترش اینترنت و تلویزیون

و یا حتى بى ملیت  (Americanization) که بهتر است به جاى جهانى شدن، آن را آمریکایى شدن
 آورند که تکثر مورد نیاز جهانى شدن، به طرف تمرکز ها دلیل مى آن.بنامیم (Denationalized) شدن

Concentrated M) اى رسانه edia) اى که الگوهاى کلیشه ضمن آن .رود مى (Stereotype)  نیز براى
  (American Invasion, 2000)  .حال توسعه استهاى جهان در یدات داخلى تلویزیونتول

کشورهاى دیگرى نیز  اگر چه موضوع امپریالیسم فرهنگى بیشتر متوجه ایاالت متحد آمریکاست اماالبته 
مانند برزیل که صادرکننده به .کنند مى هستند که تولیدات تلویزیونى خود را به صدها کشور دیگر صادر

  (Abercrombie, 1996) . کشور جهان است128
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ضمن آنکه تحقیقات عربى است، زیونى به تمامى کشورهاىهاى تلوی مصر که صادرکنندۀ عمده برنامه
هاى تلویزیونى کشورهایى هستند که روزگارى  برنامه نشان داده که اکثر کشورهاى آفریقایى وارد کنندۀ

با اصطالح تهاجم فرهنگى  فناوری ارتباطات و اطالعات گیرى به منفى ترین جهت.اند مستعمرۀ آنها بوده
 ، مصرى وحتىستمداران و مصلحان اجتماعى ایرانتوان آن را از سیا ه مىاصطالحى ک.شود مطرح مى

هاى جدى  آسیب ،د که در گذشته سلطۀ خارجىرو  از سوى جوامعى به کار مى"فرانسوى نیز شنید و اکثرا
هاى عمیق با غرب  نیز تفاوت ها وارد کرده است و ا ز نظر نظام ارزشى هاى مادى و معنوى آن بر ثروت

 نام تهاجم روشنفکرىرهنگى ازاصطالح ابداعى دیگرى بف محققان مصرى در توصیف تهاجمى ازیک.دارند

(Intellectual Invasion) رسد مشابه همان اصطالح قدیمى است که یکى  مى نظراستفاده کرده که به
  .آن را به صورت غرب زدگى مطرح کرد) 1921-1969(ایران به نام جالل آل احمد  از جامعه شناسان

 :کرده است صالح المقاورى در بررسى تاریخى خود تهاجم روشنفکرى را به سه مرحله تقسیم
 به پذیرش تمامى فرهنگها را کردندیم داند که تالشی مفیلسوفان باستانى یونانشیوه ی را  مرحلۀ اول
هاى  جنگمربوط به قرون وسطى بود که از طریق  مرحلۀ بعدى.هاى آنان وادار کنند بندى  طبقهمفاهیم و

 .  آید اروپا ممانعت به عمل شد که از توسعۀ اسالم در صلیبى تالش مى
نامد که ترکیبى است از  روشنفکرى مى را تهاجم سومین مرحله را مربوط به عصر حاضر دانسته و آن

، ها  منظور کنترل وضعیت فرهنگى آنروشنفکران داخلى به عالوه تهاجم همان امپریالیسم فرهنگى به
کشورهاى اسالمى کوشش بر تغییر اصول اسالمى، ایجاد تردید در تاریخ  رى هدف این تهاجم را درالمقاو

 جاى قوانین اسالمى، اهیم جدید بهپدیدآوردن مفهاى مسلمان و کردن شخصیت ملت ثبات اسالم، بى
 وتوسعه ها ویژه رسانه ، نفوذ به نهادهاى آموزشى بهها اعتبار کردن آن ان مذهبى و بىرهبر یورش به

 .داند اگزیستانسیالیسم و سکوالریسم مى هاى فلسفى همچون پراگماتیسم، ئورىت
El-M) .جامعه مصر نیز هستفوذ میسیونرهاى مذهبى درکه نگران ن ضمن آن aghawrye, 2000)  

فناوری  مورد آینده توان گفت که در بندى از آنچه روى طیف مورد بحث قرار گرفته مى در یک جمع
 :سه سؤال فرضیه گونه پیش روى ماست و اطالعاتارتباطات 
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 تعامل ـ به مفهوم تبادل فرهنگى ـ منتهى خواهد شد؟  ـ آیا آیندۀ این تحوالت به1
طول  جریان است که در جبر واختیار دیگرى در ناشى ازهمچون هرنا برابرى  ـ پروسه و فرایندى2

دستاوردهاى افزار،از نرم افزار و هاى متفاوت به سختیترسدلیل دسبا مشابه آن مواجه بوده و بملتها، تاریخ،
 اند؟  نابرابر برخوردار شده

 خواهد بود که به صورت یک پروژه نه پروسه ـ جنگاى سویه ابط از قبل طراحى شدۀ یکرو ـ سرانجام 3

 وجود آورده که کلید واژۀآن تهاجم فرهنگى است؟  نابرابرى را به
 هاى نگرى اساس شواهد، آیندهوندد و ازجمله کسانى هستم که بروقوع بپیفرضیۀ اول به  من تردید دارم که

 :نویسد مى در این مورد الزولى. دانم اى را نوعى توهم مى بینانۀ مربوط به جهان چند رسانه خوش
 ،این نوآورى شگفت انگیز بودند کههمه معتقدودرآغاز اختراع تلویزیون ایجاد شدهمان توهمى که 

دیگر یک بار بشر اکنون براینترنت حاکم شده و سازد هنر فراهم مى  همگان را به فرهنگ وابى آزادانۀدستی
 (Lazuly, 1998) .لوحى شده است دچار ساده

 آغاز به کار ششمین سالدر این ساده لوحى در عصر رادیو نیز روى داد، چنانکه چارلز رد مورخ آمریکایى
 .خواهد آورد، جهان وطنى را به همراه رادیو: رادیو نوشت 

 ،مورس، به هنگام اختراع تلگراف نوردى قبل از آن نیزساموئلهاى باد باشى و جهان را در ى بالگویى رو
دهد  دانش و همه آنچه را که در این سرزمین رخ مى، هاى تلگراف به سرعت تفکر ، عصبنوشت1835در

نابرابرى   فرایندى همچون هریعنى معتقدم که پروسه و. من طرفدار فرضیۀ دوم هستم .سازد منتقل مى
به دلیل  مشابه آن مواجه بوده و ها با ، ملترى در جریان است که در طول تاریخاختیار دیگ ز جبروناشى ا

 اند؟ ردهاى نابرابر برخوردار شدهدستاو از افزار، افزار و نرم هاى متفاوت به سخت دسترسى
 ،اسپانیازرگانى و نظامى پرتقال وهاى با که کشتىروزگارى بود .بشر این دوران را مکرر تجربه کرده است

 هایى همچون اینکاها با یک نابرابرى سهمگینهمان مقاطع فرهنگاختیار داشتند و در دریاهاى جهان را در

 .افزارى مواجه بودند نرمزارى واف سخت
حصول اختراع گوتنبرگ که اروپا از م هنگامى"مثال.اى دیرینه دارد سابقه  این نابرابرىها نیز مورد رسانه در

 .اطالع بودند  بسیارى از کشورهاى آفریقایى و آسیایى حتى از این پدیده بى برد، سود مى
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را نه به  فناوری ارتباطات و اطالعات باشیم و بخواهیم تحوالت  اما باید دانست وقتى طرفدار فرضیۀ دوم
صورت یک پروسه تاریخى نگاه کنیم، ماهیت آن  صورت یک پروژۀ عظیم شمال علیه جنوب بلکه به

 .تغییر کند کند ، بلکه رفتار ماست که باید تغییر نمى
مراتب بیش از  این امکان را فراهم کرده که برخى از جوامع توسعه یافته به فناوری ارتباطات و اطالعات

ه این داورى نیز از ک درحالى. دست آورند هاى خود را در جوامع دیگر به ، فرصت عرضۀ ارزشگذشته
لیبرالى غرب، کسب سود و منفعت به  هاى تشکیل دهنده مدل سوى برخى وجود دارد که مجموعه ارزش

شوند  و خشونت سبب فروش بهتر تبلیغات مى هر شکل، اما تحت لواى آزادى است و از آنجا که سکس
حول این موضوعات خواهند ل برها بیشتر می محتواى رسانه ،سازند ها معتاد مى ن را به رسانهو مخاطبا

  (Bagdikian, 2000) .داشت
ا شرایط پدیدۀ حاضر ب هاى اساسىى شواهد اثباتى فرضیۀ دوم، تفاوتسوا ،علت عدم پذیرش فرضیۀ سوم

منابع غیر علوم ارتباطات دیده درمتون و که به واژۀ تهاجم فرهنگى ـ که بیشترهنگامى .تهاجم نظامى است
را در قالب تهاجم نظامى نگاه کرده و ساخت و کارکردى  آن ناچار و حتى ناخودآگاهاندیشیم  ـ مى شود مى

در این میان به نظر .را براى آن جست و جو خواهیم کردتهاجم نظامى  مشابه و مفهومى مشترک با
 :تهاجم فرهنگى با تهاجم نظامى دو مشابهت ظاهرى وجود داشته باشد رسد که میان مى
 لوله به دورترین فاصله و ارسال پیام نیز به دورترین فاصلهدر شلیک گ ـ مشابهت1
 رزم دور به جاى دانند که اساس آن بر هاى نوین مى جنگ جهانى اول را آغاز دوران جنگ دانیم که مى

لجستیکى  هاى نوین به صورت اقدامات آورى اى از فن واقع مجموعههاده شده بود و دررزم نزدیک ن
از آن سو در حوزۀ .ساخت را بر فاصله ممکن تسلط آن،هاى نظامى ها و تاکتیک ى استراتژهمراه با انواع

زمان صوت،  نظیر دستیابى به فواصل بسیار دور براى ارسال هم بى ارتباطات نیز انسان توانسته به توانایى
 .اند بر فاصله غلبه کنند در واقع در عصر حاضر هر دو توانسته.یابد متن و تصویر متحرک دست
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 هاى عبور از موانع دستیابى مشترک در شیوهـ 2
، سیم خاردار و انواع موانع دیگر، بازدارنده تهاجم استفاده از خندق روزگارى بود که،در حوزۀ نظامى

 هاى بالستیکى از هاست موانع مذکور کارکرد خود را از دست داده و موشک که سال حالى شد در نظامى مى

بیستمى عامل  ارتباطات نیز دیوار آهنى عصر مائو آخرین نمونه قرندر حوزۀ .ها عبور مى کنند قاره
 خصلت عبور از تمامى فناوری ارتباطات و اطالعات شد که اکنون دستیابى به بازدارنده محسوب مى

شدۀ اقتدار   مغایر با محدودۀ تعریف"این خصلت طبعا.  آورده است مرزها و دیوارهاى آهنى را به دست
هاى  قارهموشکهاى بالستیکى از مشابه همان تجسم ورودضمن آنکه نگرانى آنها،.استهایى  چنین حکومت

ها به  پنچ تفاوت اساسى وجود دارد که اهمیت ونقش آن نظر من ، بهها مشابهتسواى این .دیگر است
 :هاست مشابهت مراتب بیش از

 ـ تفاوت در تعداد عناصر 1
دیگر به قصد جنگ  مناطق مرزى کشور یک کشور،درنیروهاى مسلح  زتهاجم عبارت است از تاخت و تا

 . ارادۀ ماست افروزى و جنگ، عملى قهرى است که منظور از آن مجبور کردن خصم به اجراى
 :ددر تهاجم حداقل دو نیرو وجود دار

 ـ نیروهاى بیگانه یا مهاجم1
وجود ذیل عنصر تهاجم فرهنگى به جاى دو عنصر، سه  که در ـ نیروهاى خودى یا مدافع در حالى 2
 :دارد

  پیام وابسته به منابع قدرت است نیروى مهاجم که همان منبع •
  رسند تهاجم مى رهبرانى از جامعه مورد تهاجم که به درک وقوع •
 گر پیام هستند  گزینش"هاى گیرنده که عمال توده •

که در یدرحال. هردو نیرو در تالش بیشترین آسیب به طرف مقابل و کمترین آسیب به خود است جنگ،در
 اعمال "عمالتأثیرگذارى برعنصر سوم، در آن است که تالش عنصر اول عنصر دومتعبیرتهاجم فرهنگى،

 .منافع عنصر اول است بیشترین آسیب برعنصر دوم، به منظور حفظ
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  ها ـ تفاوت در نقش 2
در تهاجم . استهاجم فرهنگى با تهاجم نظامىهاى عناصر تشکیل دهنده تنقش مهمترین تفاوت، مربوط به

  درتالش"پذیرش گلوله به خود تمایلى ندارد و قطعاکند، مدافع در که مهاجم شلیک مى نظامى هنگامى

که به تعبیر عنصر  هاى مردم ، اما در تهاجم فرهنگى، عنصر سوم یا همان تودهستنفى فیزیکى و معنوى آن
ها اراده نماید و حتى  پذیرش این گلوله تواند در پذیرش یا عدم اول نشانگاه اصلى این تهاجم هستند، مى

 .دهد ها بر تن خود اشتیاق نشان در نفوذ این گلوله
یعنى ء شلیک،مردم به منشاباور حتى میزانتهاجم فرهنگى،که دریگلوله گلوله است درحال نظامى،در تهاجم

 وران انقالب اسالمىآنچنانکه در دگلوله مؤثر باشد تعبیرتواند در  جمعى بیگانه و خودى مىوسایل ارتباط
 .دانستند بیگانه را خودى تر از صداى رادیوى رژیم شاه مى هاى هاى مردم صداى رادیو ، تودهایران

تهاجم  شود مخرب است اما در  که شلیک مىهایى گلولهالقول هستند، طرفین متفق تهاجم نظامىدر واقع در
مهاجم،  اى که ممکن است ندارد به گونهچنین اتفاق نظرى میان عناصر سه گانه وجود "الزاما فرهنگى

 .نیز شلیک کند کند، به خود هایى را که به سوى عنصر سوم وابسته به مدافع شلیک مى همان گلوله
ارتباط جمعى، در مقابل وسایل  دانیم در گذشته این باور وجود داشت که عنصر سوم، یعنى مخاطبان مى

جذب پیام توانند گزینش پیام کنند، ها، مى مخاطبان رسانه م کهدانی اما مى.این وسایل، نقشى انفعالى دارند
 سازى دهۀ اخیر دربارۀ مقولۀ برجسته در واقع اکثر تحقیقات چند.کنند شوند و یا حتى به آن پشت

(Agenda Setting) اقناع، اثبات کننده رفتار غیر انفعالى مخاطبان در مقابل  هاى هاى شیوهو تمامى کتاب
 .هاست رسانه
 تبدیل میدان جنگ به بازار پیامـ  3

هاى اطالعاتى ـ ارتباطى، پهنه گزینش عنصر یتکنولوژ اى و در واقع توسعه رسانهگیرى ارتباطات چند شکل
 ساخته که دور از چشم اى از دریافت شلیک را فراهم هاى تازه شکل تر کرده است و سوم را بسیار وسیع

 . پذیر شده است میان رقومى امکانان انسانى،انسانى ورقومى واز طریق ارتباطات میعنصر دوم،عنصر اول و
گیرى  توان شکل وجود آورده که مى عصرى را به فناوری ارتباطات و اطالعات عبارت دیگر، توسعه به

 .نامید بازار جهانى پیام
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تر از   بسیار ارزان"از کاالـ اکثرا ، سلیقه و ذائقه خود، از میان انبوهىین بازار خریداران پیام حسب نیازدر ا
 ست که اینقابل توجه آننکته .کنند را گزینش مى گذشته و در خیلى از موارد رایگان ـ هر لحظه یکى

M essage M arket  هاى اقتصادى ـ  قالب نظریه ها که در پردازان مارکسیست رسانه نظریه بازار رسانه ها با
 هاى اقتصادى تولید و عرصۀ ا بیشتر به ریشهه آن نظریه.عنوان شده است متفاوت است ها سیاسى رسانه

، دارى نظام سرمایه در بنا نگاه کرده و معتقدند که پیام توجه دارند و در واقع موضوع را از دیدگاه زیر
 سوى دیگر درها هستند و از رسانه ها از یکسو در تالش براى حفظ و تثبیت موقعیت صاحبان رسانه

 باشندو این همان است که به عنوان ها مى به بازار رسانه مایه براى ورودهاى فاقد سر نهادن گروهتالش کنار

 .امپریالیسم فرهنگى مطرح شده و به آن اشاره شد
 براى اشغال تفاوت میان درجۀ دشوارى •
عنوان یکى از پیامدهاى تهاجم، سیاسى اشغال را ب ادبیات علوم.منتهى شود تواند به اشغالیامى متهاجم نظ

 .  مفهوم انتقال حاکمیت نیستدهد که استقرار سلطه به توضیح مىو کند  سلطه تعریف مىبصورت استقرار
در .تواند کماکان بدون تغییرباقى بماند حاکمیت امور انتظامى و حتى قضایى مى،اشغال که در شرایطیطورب

که در  در حالى .شد، وقوع اشغال بیشتر خواهد بودبیشتر با تهاجم نظامى هر اندازه تفاوت نیروهاى طرفین
هایى   مانع تداوم تهاجم نخواهد شد، زیرا سرنوشت تهاجم را نقش"الزاما تهاجم فرهنگى موازنۀ قدرت

 .نماید ایفا خواهد کرد تعیین مى که عنصر سوم
 ها گلوله کارگیرى تفاوت درجۀ توانایى به •

طورى که از غنایم  به ها ساخت کدام یک از طرفین جنگ باشد در تهاجم نظامى مهم نیست که گلوله
هاى مهاجم قابل استفاده  فرهنگى گلوله که در تهاجم حالىن علیه طرف مقابل استفاده کرد درتوا جنگى مى

در نتیجه نابرابرى درمیان تولیدکنندگان پیام دربازار .نیست براى تهاجم مشابه از سوى مدافع روبه مهاجم
وجود پنج تفاوت مهم میان تهاجم نظامى .نظامى استکنندگان تسلیحات  از مصرف  ترپیام به مراتب عمیق

 که بار مطرح کنم تررا مناسبت اى کردن واژهجایگزین  شودکه توصیه بهیسبب ماصطالح تهاجم فرهنگى و
 .مسئولیت مخاطب را بیشتر نشان دهد
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ان براى استفاده کرد که در فرهنگ فولکوریک ایر (Interfere) "تداخل"واژۀ در این مورد شاید بتوان از
 .رود کار مى ناهمسازى دو مادۀ غذایى متفاوت به نشان دادن

گذارى ، معطوف به اثروجهکند، ت ، ایجاد تداخل مىتغذیه از دو مادۀ غذایى شود وقتى به فردى گفته مى
غیر منفعل  ها و در واقع ارادۀ مخاطب نه توجه بر خصلت منفى آن.شود تغذیۀ مشترک از آن مواد مى منفى

 Food) تداخل غذایى شود که این مقاله با اقتباس از گیرد و همین خصلت سبب مى ار مىاصل قر

Interfere)تداخل فرهنگى (Cultural Interfere)اصطالح جدید ارتباطى که متناسب  عنوان یکب را
 .پیشنهاد کند گیرى بازار جهانى پیام است با شرایط معاصر شکل

 :رح زیر به دنبال داردپذیرش این اصطالح هشت توصیه را به ش
هاى مردود  نظریه ها، به جاى باور به هاى کشورهاى درحال توسعه، در توصیف کارکرد رسانه حکومتـ 1

جاى باور به این  واقع بهداخلى ـ و در هاى بیگانه و چه مورد رسانهۀ تزریقى و گلولۀ جادویى ـ چه درشد
اصل  هستند، اصل گزینشگر بودن انسان وع و منفعل موجوداتى مطی ،ها ها در مقابل رسانه ل که انساناص

فناوری ارتباطات و  پدیدۀ ،هاى سیستمى کارگیرى تحلیل با به او را پذیرفته و فراگرد بودن ارتباطات
اى از عناصر متعامل نگاه کرده و کوشش  ، به عنوان مجموعهمعاصر سپهر حیات انسان را در اطالعات

 هاى العمل ستیابى به اهداف ملى، به فشارهاى ناشى از تغییرات محیط، عکسهمراه با د کنند که براى بقاى

 .سیستمى بروز دهند
هاى  هاى آن شیوه رمز مکانیزمرازوشناخت بازار جهانى پیام وهاى درحال توسعه در ـ حکومت2

در این ، دریافتن تدابیر اجرایى براى رقابت همین مسیر خردگرایانه و غیر احساسى را دنبال کرده و از
 .کنندگان داخلى را مبنا قرار دهند مصرف بازار، تأمین نیازهاى

هاى برقرارى ارتباط افقى به جاى ارتباط  جایگزینى شیوهدر حال توسعههاى کشورهاى در ـ حکومت3
 .هاى در اختیار و مدیریت خود تالش کنند ویژه رسانه داخلى به هاى عمودى از سوى رسانه

مصلحانه،  ان، به جاى استفاده از مواضع اقتدارگرایانه در قالب رفتارهاى به ظاهرنیاز مخاطب ـ در تأمین4
 .هاى علمى نیاز سنجى ارتباطى جامعه استفاده کنند از شیوه
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منظور امکان  به ،پذیرنیست رج رو به داخل امکانهاى خا رسانههاى سنتى بر رتجا که اعمال نظاآنـ از5
هاى سنتى نظارت  جایگزین شیوه هاى مراقبتى را مواج بیرونى شیوههاى داخلى با ا افزایش توان رسانه

 .دکنن
 .نظر گیرنداقعیات ارتباطى جهان معاصر را درها و و جدید رسانه هاىاى، خصلت ضع قوانین رسانهـ در و 6
خود  هاى بومى هاى داخلى این امکان فراهم شود که به شناخت فرهنگ و ارزش مخاطبان رسانه ـ براى 7

 .یابنددست 
ندۀ عناصر شکل دهجهانى پیام و کارکرد بازارـ کوشش شودکه مخاطبان داخلى درموردساخت و 8

کنند،این سؤال  ها بما چه مى سؤال قدیمى که رسانه جاى طرح ایندر واقع ب.هاى فرهنگى آگاه شوندتداخل
چگونه از آثار سوء تداخل م؟ و ینها چگونه رفتار ک  باید با رسانهگزینشگر عنوان انسانمطرح شود که ما ب

 اجتناب کنیم؟ فرهنگى
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