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چكيده
هدف از نگارش اين مقاله توصيف نقش قوميت ها و خرده فرهنگهاي موجود در عصر حاضر ميباشد .ما

در معرض ظهور صنايع جهاني ارتباطات ،شكلگيري نهادهاي فراملي ،بينالملي شدن جزئيترين مسائل
محلي ،افزايش حجم تعامﻼت و ارتباطات اجتماعي ،دغدغهها و چالشهاي مشترك جهاني هستيم.

پيدايش فنآوريهاي ارتباطي جديد همراه با يك زبان جهاني با فراهم ساختن يك زير ساخت گسترده،
سطوح بيسابقهاي از ارتباطات انساني و فراملي را تحقق بخشيده است .اين ارتباطات تا حدودي توانسته
باعث نوعي درك جهاني از حقوق ،تكاليف و مشاركت در فرآيندهاي شكلدهي سياستهاي عمومي
باشد .مطابق با اين فرآيند ضمن افزايش ديد انتقادي نسبت به زندگي ،عرصه فرهنگي زندگي روزمره به

حوزه پرچالشي بدل گشته است كه با افزايش فزاينده شكلهاي مقاومت ،پرسشهاي بنياديني درباره
مناسبات اجتماعي و فرهنگي قدرت طرح گرديده است .اين مقاله برخﻼف نظريات رايج اما سطحي كه

معتقدند در عصر جهاني شدن دولتها و به تبع آنها خرده فرهنگها در عصر جهاني شدن در بطن اين فرآيند

محو مي گردند ،معتقد است كه حاكميت دولتها همگام با داعيههاي گروههاي قومي در عصر جهاني

شدن در عرصه جامعه شناسي سياسي پا برجاست و سخن از پايان تاريخ و ايدئولوژي مسلط آمريكايي در
جهان معاصر بدور از واقعيات جاري در روابط بين الملل است.

واژههايكليدي :جهاني شدن ،قوميت ،پست مدرنيسم ،ميان فرهنگ گرايي ،فرهنگ مسلط جهاني
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مقدمه
مطالعات مربوط به تاثير جهاني شدن بر زندگي سياسي ،اجتماعي و اقتصادي از مدتها پيش مورد توجه

انديشمندان علوم سياسي ،روابط بين الملل ،اقتصاد بين الملل بوده و يكي از حوزه هاي اصلي مطالعات

مربوط به جهاني شدن ميباشند؛ ابعاد و دامنه هاي اين پديده آنقدر گسترده است كه عدهاي از صاحب

نظران آن را بعنوان بزرگترين و مهمترين رخداد معاصر بشري محسوب ميكنند )سليمي.(١٧ :١٣٨٤ ،

پروفسور بشريه معتقد است كه جهاني شدن جامع ترين مفهومي است كه مهم ترين و حياتي ترين تحوﻻت

جهاني در حوزه تكنولوژي ،اقتصاد ،سياست ،ارتباطات و فرهنگ را در بر ميگيرد )بشيريه.(١٦٥ :١٣٨٧ ،

در اين پژوهش تقابل جهاني شدن و خرده فرهنگها بررسي مي گردد؛ اين پژوهش معتقد است كه برخﻼف

رايج اما سطحي قوميت و خواسته هاي فرهنگي آنها به هيچ وجه در عصر جهاني شدن مضمحل نگرديده

است و بنظر مي رسد جهاني شدن امكاناتي را فرا روي نهضتهاي قوميتي قرار داده است كه با قدرت
هرچه تمامتر در پي تحصيل خواسته هاي خودشان مي باشند و در آينده نزديك نيز شاهد يكساني فرهنگي

و قوميتي يا فرآيند آسيميﻼسيون جهاني نخواهيم بود و در اين راستا نظريات مكتب پست مدرنيسم مطمح
نظر خواهد بود.

مباني نظري:

در مورد تاريخچه جهاني شدن بايد گفت در كشاكش طوﻻني بشر وابستگي متقابل و همكاري شعار

پرطرفداري بوده است و از محتواي اديان آسماني و انديشمنداني مثل زنون و سياستمدارني مثل ويلي برانت

و جواهر لعل نهرو مورد توجه بوده است در قرن بيستم مكاتب گوناگون فلسفي از جمله ماركسيسم داعيه
دار جهاني انديشيدن گرديد )قزلسفلي .(١٤٢ :١٣٧٩ ،بديهي است كه واژه جهاني شدن از دهه  ١٩٦٠وارد
ادبيات علوم سياسي و اقتصادي گرديده است )واترز .(١٠ :١٣٧٩ ،و از اين زمان به بعد شتاب بيشتري به

خود گرفته است .نگارنده جهاني شدن را چنين تعريف مينمايد :به هم فشردگي زمان و مكان در

عرصههاي مختلف فرهنگ ،اقتصاد ،سياست ،ارتباطات و محيط زيست كه مرهون علم و تكنولوژي در

سطح جهان با محوريت دولتها و تشديد داعيههاي قوميتي مي باشد.

گروههاي قومي:

گروهي است كه اعضاي آن ويژگيهاي فرهنگي يكساني دارند ،اين ويژگيها عبارتند از دين ،زبان و مليت
)كوئن .(٣٤٧ ،١٣٨٢ ،انديشمنداني مثل نوناليس و فيخته عوامل فرهنگي و زباني را عامل اصلي تشكيل

دهنده يك قوميت ميدانند ،بنظر آنها بشريت به حكم طبيعت ميان ملتها تقسيم شده است نه به حكم وجود

دولتها) .بشيريه .(٣٢ ،١٣٨٢ ،اين گروهها مجموعه اي از افراد است كه با اكثريت اعضاي جامعه خود
تفاوتهايي را داشته باشد ،اعضاي گروهها نژادي و قومي ،غالبا از داشتن امكاناتي كه اعضاي گروه اكثريت
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از آن برخوردارند ،محرومند .گروههاي اقليت جامعه ،معموﻻ از لحاظ نژاد ،دين ،مليت و زبان از گروههاي
اكثريت جامعه متمايز ميشوند .آنچه كه در سالهاي اخير موجب شعلهور شدن مشعل داعيه هاي گروههاي

قومي گرديده تبعيض عليه اين قوميتهاست:

معموﻻً گروه مسلط در يك جامعه معين براي جلوگيري از بهره مندي آزادانه و برابر گروههاي تحت سلطه

از مزاياي اجتماعي به شيوههاي گوناگوني متوسل ميشوند .معدودي از اين شيوهها عبارتند از:

 -١نابود يا معدوم كردن :فرايندي است كه در آن اعضاي يك گروه اقليت به دست گروه مسلط بقتل

ميرسند .هنگامي كه اين فرآيند بر ضد يك گروه اقليت قومي صورت گيرد به آن قوم كشي ميگويند.

مثال بارز اين امر سياستهاي آنتي سميتيسم هيتلر بر يهوديان ميباشد كه منجر به كشتن عمدي بيش از شش
ميليون يهودي موسوم به واقعه هولوكاست گرديد.

-٢بيرون راندن :هنگامي است كه گروه مسلط بزور سرزمين گروه ضعيفتر را غصب مي كند و گروه اقليت
را مجبور به زندگي كردن در يك منطقه جغرافيايي نامطلوب مي كند.

-٣جداسازي :هنگاهي رخ ميدهد كه گروه مسلط گروههاي نژادي ديني يا قومي را به زيستن در مناطق
مسكوني جدا از محل سكونت گروه مسلط وا مي دارد ،اين گروهها همچنين از برخورداري از وسايل و
تسهيﻼت و خدمات خاص گروه مسلط ،مانند آموزش ،خدمات درماني محروم مي گردند .در بسياري از
موارد كيفيت تسهيﻼتي كه به گروه اقليت اختصاص مي يابد به نسبت گروه مسلط بسيار نازلتر است.

واكنش گروههاي اقليت در مقابل آسيميﻼسيون و سلطه گري و تبعيض كه عليه آنها در جامعه صورت
ميگيرد:

 -١فرهنگ پذيري :در فرايند فرهنگ پذيري ،گروه اقليت فرهنگ و سبك زندگي مسلط را مي پذيرد و

آن را اقتباس مي كند ،فرهنگ پذيري كار بسيار دشواري است؛ زيرا غالبا افراد در انتخاب ميان فرهنگ
مادرزادي و فرهنگ ناآشنا و جديد سرگردان مي مانند .در بسياري از موارد شخص هيچيك از اين دو

فرهنگ را كامﻼ نمي پذيرد .مثﻼ در آمريكا يهوديان و لهستاني ها معموﻻ نامشان را عوض مي كنند.

 -٢خود جدا سازي :اعضاي گروه اقليت از طريق جداسازي داوطلبانه ،خود را از بقيه جامعه جدا ميكنند.

آنها با اين شيوه براي خود تسهيﻼتي به وجود آوردند و در عين حال رسوم و فرهنگ بومي خود را حفظ

كنند.

 -٣جداييطلبي :گاه گروه اقليت و فرهنگهاي قومي از طريق جدايي طلبي ،يك جامعه جديد ايجاد
ميكند .اين جامعه جديد غالباً با ايجاد مرز ،از ديگر جوامع جدا ميشود )كوئن.(٣٥٥ ،١٣٨٢ ،

 -٤سياستهاي رهاييبخش :اين سياستها به دنبال حذف تفاوتها در ميان افراد يا گروههايي هستند كه
باعث كور شدن شانسها و بختهاي زندگي آنان شده است براي نيل به اين هدف در دو جبهه فعاليت
ميكند اول ،قطع ارتباط و تغيير نگرش نسبت به احكام و قواعدي كه از گذشته بر جاي مانده است تا

آيندهاي متفاوت و دموكراتيكي را بنا سازند و دوم ،در هم شكستن و به زير سوال بردن اقتدار و مشروعيت
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گروهها و افرادي كه ديگر براي توجيه وضعيت فرودستي افراد و گروهها تحت ظلم مشروعيتي ندارند .به

طور كلي خواستار حذف يا كاهش استثمار ،نابرابري ،و ستمگري هستند و در مقابل آن بر عدالت ،برابري

و مشاركت تاكيد ميكنند« )گيدنز(٢٩٧-٢٩٦ :١٣٨٢ ،

 -٥فعاليت هاي زير زميني :وقتي گروه اقليت و فرهنگهاي قومي در مقابل سلطه فرهنگ مسلط و دولتي
توان مقابله را ندارند ،ساخت قدرت نيز بنا به ماهيتش ظرفيت اعتنا به خواستههاي خرده فرهنگ ها را
نداشته باشد و نظام حقوقي خواستار كاناليزه كردن فرهنگ مسلط باشد؛ گروههاي اقليت از مبارزه در رژيم
كه اصوﻻ در يك چارچوب قانوني و دمكراتيك صورت ميگيرد ،به مبارزه با رژيم كه اصوﻻ در جايي
كه توانايي بيان آزادانه خواسته ها در رژيم وجود ندارد روي مي آورد و فرايند جهاني شدن نيز با انقﻼب

ارتباطي چنين تواناييهايي را براي اين گروه ها فراهم نموده است و در اين راستا اين گروه ها از طرف
جوامع خارجي عموماً دشمن حاكميت ملي حمايت ميشوند .پرواضح است فرهنگ هاي قوميتي در مقابل

استيﻼء فرهنگ رسمي دولتي بديلهاي مختلفي را دارند و بنا به توانايي هاي خود و ظرفيت دولت و نيز
ظرفيت هاي جهاني به انتخاب گزينه مي پردازند ،عموماً ديدگاه ها خصوصاً ليبرال ها و سردمدار اين نظريه

فرانسيس فوكوياما معتقد است كه ديگر در عصر جهاني شدن ما به پايان تاريخ رسيده ايم و الگوي ليبرال
– دمكراسي و فرهنگ آمريكايي الگوي مسلط جهاني خواهد بود و جايي براي حاكميت و فرهنگهاي

ملي و علي الخصوص فرهنگ هاي قوميتي وجود ندارد ،چون همه اينها هژموني فرهنگ آمريكايي و

ارزشهاي آن را پذيرفته اند؛ و عده اي از ليبرالها نيز با نگاه بدبينانه جهاني شدن را سرآغاز مرحله جديدي

از روابط بين الملل ميدانند كه توام با رقابت هاي اجتماعي بين فرهنگها و تمدنهاست )ازغندي:١٣٨٦ ،
.(٥٣

حال ما با ابتناء به نظريات مكتب پست مدرنيسم و آراء انديشمندان شهير اين مكتب به نقد اين ديدگاه رايج
اما سطحي خواهيم پرداخت .اين پژوهش معتقد است كه بيان فوكوياما و هم قطاران او اغراق آميز و فاقد

قابليت تبيين علمي بوده و با واقعيات موجود جهاني سازگاري ندارد .گروه هاي قومي در عصر جهاني شدن
در سرتاسر دنيا هويتهاي جا افتاده خود را به چالش اساسي كشيدهاند .آنها براي دوري از قيد و بندها و

اصول محدوديتساز ،در جهت پايه گذاري اصول مساوات طلبانه و عدالت محور در تﻼشند.

جهاني شدن ،مكتب پست مدرنيسم و خرده فرهنگها:

از لحاظ تاريخچه واژه پست مدرنيسم اولين بار به وسيله فدريكو دي اونيس اديب اسپانيايي در  ١٩٣٤عليه

ادبيات مدرنيسم استفاده شد و به نظر ميرسد قبل از او نيز »رادلف پان ويتز« استفاده از وضعيت هيچ
انگاري كه نيچه شرح داده بود ،در توصيف وضعيت فرهنگي جديد تمدن غربي از لحاظ پست مدرن سود

جست )قادري.(١٥٤ ،١٣٨٤ ،
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از لحاظ لغوي بايد در نظر داشت كه پست مدرنيسم مجموعه اي از تفكرات و نظريه ها در زمينه هاي علم

و معرفت ،سياست و هنر و ادبيات و سرانجام معماري است كه شايد با تسامح بتوان وجه مشترك همه آنها
را در نقد پست مدرنيسم و به چالش خواندن مواضع كليدي و اساسي مدرنيسم دانست و پست مدرنيسم در

واقع بيانگر عدم اعتماد به روايت هاي كﻼن از مدرنيته است )نوذري.(٣٤٩ ،١٣٨٥ ،

و تفكر پست مدرن بر وجه محلي يا بومي در مقابل قطب بنديهاي جهاني و فردي پيشي ميگيرد و در اين

راستا تحوﻻت قطعي مدرنيسم را مانند فرد ،حقيقت ،اخﻼق ،سنت و تاريخ را مورد نقد قرار مي دهد و از

دگم انديشي ،مطلق انديشي و يگانگي معرفت پرهيز ميكند؛ ولي آنچه كه با پژوهش فعلي مرتبط است،

ديدگاه پست مدرن ها مبني بر ترجيح دادن يا اولويت قائل شدن براي بومي )محلي( عيني و اخص در برابر
جهاني ،انتزاعي و اعم ميباشد.

از نظر پست مدرنها جهاني كه محصول ابداعات در زمينه هاي ارتباط ،توليد و حمل و نقل است ،گاهي

بعنوان نيرويي كه محرك آن عدم تمركز در زندگي مدرن است ،شناخته شده است كه نهايتا باعث ايجاد
جامعه اي تكثر گرا خواهد گرديد كه داراي ارتباطات عميق درون جهاني بوده و فاقد هرگونه مركز قدرت

غالب سياسي ارتباطات و يا محصوﻻت ذهني مي باشد .از نظر پست مدرنها فرهنگ جهاني يك فرهنگ

متكثر و تلفيقي است .اگر از منظر طرفداران مدرنيته و ليبرالها ،جهان به سمت يكپارچگي در ابعاد سياسي،

اقتصادي و فرهنگي ميرود كه برخي از نشانههاي آن نيز قابل تامل ميباشد ،اما سويه ديگر جهاني شدن
توجه به فرهنگها و گرايشهاي محلي – منطقه اي است كه بنحوي از انحاء در مقابل فرهنگ مسلط غربي

خواستار مقاومت است) .نش(٩٦ :١٣٨٧ ،

در پي جدا شدن مناسبات اجتماعي از محيط فيزيكي ،نمادها و معاني از محدوده ساختارهاي محلي و بومي

فراتر رفته و در سطحي وسيعتر گسترش يافته است .همراه با گسترش محل در امتداد فضا – مكان

نامحدود ،رد و بدل فوري اطﻼعات و تحرك بي سابقه مردم در مكانهاي مختلف ،آموزش همگاني و
پيدايش وسايل حمل و نقل فوري ،مناسبات و ارتباطات اجتماعي دچار دگرديسي بيسابقهاي شدهاند.

جهانيشدن با اين ابزارها و روشها چهارچوب كوچك و آسيب پذير كليه جوامع را از قيد و بند و

ويژگيهاي محلي آزاد كرده و آنها را با سازمانهاي بزرگ و غيرشخصي و زمينههاي اجتماعي متفاوت و

دوردست تركيب ميكند .اين عوامل باعث بازتابي شدن امور در سطح نهادي و در سطح خود و هويت

شخصي افراد گشته است .فرهنگ جهاني با معنا آفريني همزمان در سه سطح متفاوت فردي ،گروهي و

اجتماعي زمينه ﻻزم را براي توسعه قابليتهاي افراد فراهم ميآورد .در چند دهه اخير رشد شتابان

شبكههاي اطﻼعاتي وارتباطي افقهاي تازهاي در پيشبرد اين روند داشته تا فرهنگهاي بومي و حاشيه اي

نيز بتوانند در شكل دادن به فرهنگ جهاني مشاركت كنند و نيز مطالبات بومي و قوميتي و تمايﻼت خود
مختارانه خود را بروز دهند و با تكيه بر چنين رويكردي است كه پست مدرنيته ،مدرنيته را بعنوان يك فرا

روايت رد ميكند و منكر تعميم گفتمان مدرنيته به تمام جهان است .مطابق با اين ديدگاه فرهنگ اروپايي
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– آمريكايي صرفا يكي از فرهنگهاي جهاني است و ادعاي جهان شمولي آن با واقعيات دنياي پست مدرن

سازگاري ندارد ،برخﻼف افرادي چون فوكوياما كه در تئوري »پايان تاريخ« ،ليبرال دمكراسي را نه يك

فرا روايت بلكه روايتي در كنار ساير نظام هاي فرهنگي – سياسي دانسته و بر تنوع و تكثر فرهنگي تأكيد

دارند.

اعتقاد به جهاني شدن فرا روايتي چون مدرنيته مي تواند اين خطر را ايجاد كند كه ساير فرهنگها – حاشيه

رانده شده يا سركوب شوند ،بنابراين نه در حوزه نظر و نه در عمل ،واقعيات موجود نشان نميدهد كه

جهاني شدن به عنوان يكدست و يكپارچه شدن نظام جهاني مطلوب بوده يا ممكن باشد ،بلكه با مشاهده

يك فرهنگ »جهاني – محلي« هستيم )سرمدي .(٩٨ ،١٣٨٨ ،پست مدرنها معتقدند كه تمايﻼت محلي شدن
و حاكميت هر قوم و ملتي بر سرنوشت خود ،هنوز آرمان بسياري از جوامع انساني است كه نتوانسته اند

سرنوشتي جدا و مستقل از غير خود ،بدست آوردند و در كل ليست مدرنها مفروضات مسلم ليبرال ها مبني
بر زوال فرهنگهاي قوميتي قبول ندارد )نوازني.(٨ :١٣٨٢ ،

يان كﻼرك معتقد است هرگاه تعريف جهاني شدن به كليت قرن بيستم بنگرد جهاني شدن را يك حركت

فزاينده و يا يك حركت دائما مسلط نخواهد يافت ،بلكه در كنار جهاني شدن يك فرآيند مخالف و
معكوس آن نيز وجود دارد كه از آن مي توان به »از هم گسيختن« تعبير كرد .از نظر وي تحوﻻت جهاني

حاكي از آن است كه دو فرآيند جهاني شدن و از هم گسيختن بطور همزمان اتفاق مي افتد و رويدادهاي

جهان چهرهيي متناقض دارد ،از يك سو ناظر بر كاهش تعامﻼت بين المللي هستيم كه شاخصهاي آن

مفاهيمي چون واگرايي ،خودكامگي ،يك جانبه گرايي و درهاي بسته و انزوا است و از سوي ديگر ناظر بر

حركتهايي در جهت محدوديت آفريني جغرافيايي است كه نمودهاي آن پديده هايي چون ناسيوناليسم،

منطقه گرايي ،جدايي طلبي و عدم تجانس و در يك كلمه اعاده فرهنگهاي قومي هستند )سجاد پور،

.(٤٣ :١٣٨٤

پروفسور بشيريه معتقد است جهاني شدن به تقويت احساس هويت فرهنگي و قومي اقوام و اقليتهاي
فرهنگي نيز مي انجامد )بشيريه .(١٧٤ :١٣٨٧ ،جهاني شدن بعد از فروپاشي شوروي از يك سو بعنوان منبعي
براي شناسايي گروههاي قومي ،اقليت هاي ديني و نژادي عمل كرده است .همچنان كه با ايجاد فرصت

مناسب براي ورود به عرصه اقتصادي ،فرهنگي و سياسي از طريق جهاني شدن ،آنان را براي شناساندن

هويت خود بر انگيخته است؛ از سوي ديگر با نفوذ پذيري مرزها و كاهش اقتدار دولت هاي اقتدارگرا از
سيطره سياسي و نظامي حكومتها بر فرهنگهاي قومي كاسته شده و دولتها را براي چانه زني با گروهها و

قوميت هاي درون مرزي واداشته است )قوام  .(٣١٤ :١٣٨٤بسياري از دولتها به ملتهاي جهان مدرن حول

محور آنچه اسميت »مراكز قومي مسلط« مينامد ساخته شده اند .اين مراكز همواره ارزشهاي فرهنگي خود

را به تمام جامعه تزريق مي كردند ولي با فرآيند جهاني شدن و خود آگاهي هاي فرهنگي – قومي اين امر
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به چالش كشيده شده است )اكسفورد (٢٣٥ :١٣٨٣ ،در كشوري مثل آمريكا هم سياستهاي فرهنگي

قوميتها تعيين كننده است.

راهكار پژوهش :حمايت از تنوع فرهنگي در عصر جهاني شدن:

امنيت فرهنگي -يعني احساس ايمني و اطمينان در چارچوبهاي معنايي – ميتوان با اصﻼحات قانوني و
نهادهاي گوناگون همه در داخل كشورها و هم در عرصه جهاني از روياروييهاي سازنده در فضاهاي

جهاني ميان هويتها و فرهنگهاي متنوع حمايت كرد .براي مثال ،برنامههاي آموزشي مدارس را مي توان به
گونه اي طراحي كرد كه كودكان و نوجوانان با تاريخها و تمدنهاي گوناگون آشنا شوند .دولتها ميتوانند

شناسايي رسمي فرهنگهاي اقليت را هماهنگ كنند .براي مثال دولت آفريقاي جنوبي در دوران پس از
تبعيض نژادي زبان را در آن كشور رسمي اعﻼم كرده است.

در عصر جهاني شدن موسسات منطقه اي و فرا جهاني مي توانند جايگاه و موقعيتهاي بيشتري بدست آورند

موسسات و افراد در جريان جهاني شدن مي توانند با گسترش رويكردهاي جايگزين به سياستهاي تعيين

هويت ،امنيت فرهنگي را تقويت كنند ،چنين ديدگاهي را شايد بتوان »ميان فرهنگي گرايي« ناميد .با اتخاذ

چنين ديدگاهي ،جوامع گوناگون مي توانند در روابط جهاني با درك متقابل ،احترام ،مسئوليت و به هنگام

تنش با خويشتنداري با يكديگر روبرو شوند .رابطه متقابل ميان فرهنگي اصوﻻ با چارچوب وحدت گرايي

»خودي – غير خودي« كه گرايش به بدنام كردن ،طرد و سركوب »ديگران« دارد مغاير است .در جهان

وطن گرايي ميان فرهنگي هيچ تمدني سوداي تبديل شدن به الگوي جهاني را در سر نخواهند داشت.

)شولت.(٣٧٣ :١٣٨٧ ،

در عصر جهاني شدن در داخل جوامع و در تقابل فرهنگ رسمي مسلط بر جامعه و خرده فرهنگها نيز تعامل

و هماوايي صورت گيرد و و با دامن زدن و شعله ور شدن آتشهاي قوميتي ،نيروي دولتها صرف حل اين
تنشها نگردد و ﻻزمه اين امر احترام متقابل به حقوق نوع انسان مي باشد و آموزههاي شرعي ما نيز مويد

اين ميباشد چنان كه پيامبر اكرم )ص( فرمودند» :حب الوطن من اﻻيمان« و در اين دوره پر تﻼطم فرهنگي
– قوميتي كشور سوئيس بعنوان يك مدينه فاضله براي همه فرهنگها و اقليتهاي خواهان حقوق حقه شان

ميباشد و بايد در چارچوب مرزهاي دولتها نيز امنيت فرهنگي و تبادل فرهنگي بايد سرلوحه امور باشد.

در بسياري از كشورها از جمله سوئيس مدل همانند سازي و جذب شهروندي عمﻼ جاي خود را به چند

فرهنگ گرايي داده است )نش .(٢١٩ ،١٣٨٧ ،به عقيده چند فرهنگ گرايان ،به رسميت شناختن تفاوتهاي

فرهنگي در فرآيند جهاني شدن ،از طريق اعطاي حقوق شهروندي چند قومي متمايز ،به يكپارچگي كامل
كمك مي كند در حاليكه مدل آسيميﻼسيون موجب محروميت كساني كه با فرهنگ مسلط انطباق ندارد
ميگردد و موجب بروز شكافهاي ﻻينحلي ميگردد )نش .(٢٢٢ ،١٣٨٧ ،اما پر واضح است كه حتي چند
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فرهنگ گرايي نيز مادامي كه ساختاري نگردد ،براي رفع ناعدالتيها ناكارآمد ميباشد و بايد ددر مقابل
مطلق گرايي فرهنگي سازو كارهاي قانوني را تدبير كرد.

نتيجه گيري:

اين پژوهش معتقد است در عصر جهاني شدن ارزش هاي غربي خصوصا آمريكا با گسترش فرهنگ خود

در عرصه جهاني به نوعي در صدد آسيميﻼسيون جهاني است و تيررس اصلي اين حمله فرهنگي ،خرده

فرهنگهاي موجود ميباشد .در عرصه داخلي نيز همين تقابل بغرنج به نوعي ميان فرهنگ مسلط و رسمي
دولتها و خرده فرهنگهاي موجود وجود دارد .افرادي مثل فرانسيس فوكوياما با تئوريزه كردن نظريه پايان
تاريخ مثل ديگر همفكران ليبرالش در عرصه جهاني فرهنگ آمريكايي و الگوي ليبرال دموكراسي را

فرهنگ مسلط آينده جهان ميدانند و در داخل دولتهاي ملي نيز فرهنگ رسمي مسلط به طرق مختلف به

امحاء فرهنگهاي قوميتي ميپردازند .اما در مقابل اين نظريه سطحي ليبرالها ،رئاليست ها و پست مدرنيست

ها بقاي فرهنگي دولتها در عرصه جهاني و خرده فرهنگها را در درون دولت هاي ملي يك اصل ميدانند.

و روابط و تحوﻻت فرهنگي جهاني مويد ديدگاه پژوهش مي باشد ،زيرا كه نزاع بين فرهنگ غربي و
كشورهاي ديگر كه بقول هانتينگتون آينده جهان را منوط به برخورد فرهنگها ميداند و در داخل دولتهاي

ملي تقابل بين فرهنگ رسمي و خرده فرهنگها حتي مابين جوامع توسعه يافته سرمايه داري و دمكرات مثل
اسپانيا وجود دارد و ابزارهاي جهاني شدن از جمله انقﻼب ارتباطات بيشتر به خودآگاهي فرهنگي و خيزش

جنبشهاي فرهنگي مدد رسانده است تا به آسيميﻼسيون و نابودي آنها.

راهكار اين پژوهش براي پرهيز از نزاع هاي ريشه دار تاريخي كه عمدتا عواقب شومي را براي انسانيت به

ارمغان آورده اند ،الگوي تعامل ميان فرهنگي و احترام به حقوق حقه نوع انسانها با اتكا به ايجاد ساختارهاي

قانوني كه پشتوانه حقوقي ﻻزم را نيز داشته باشد راهكار عملي حل اين معضل ميداند و شايسته است از
مسلط كردن يك فرهنگ هم در عرصه جهاني و هم در عرصه داخلي دولتها پرهيز گردد.
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