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 خالصه مديريتي:

شدن، از طريق تمركز بر دو است كه با بازنگري انتقادي مباني دانش موجود درباره جهانياين مطالعه به دنبال آن 
هاي گيري نظريهالمللي تاكنون در شكلالمللي و جامعه جهاني، نقش مهمي كه مفهوم جامعه بينمفهوم بنيادي جامعه بين

جايگزيني مفهوم جامعه جهاني بر تحليل فرايند شدن ايفا كرده را مورد مطالعه قرار داده و سپس تاثيري كه جهاني
هاي ي بر نگرشزياد شدن، تاثير بسيارنوع نگاه به مفهوم جهانيدر واقع از آنجا كه  را بررسي نمايد. ،گذاردشدن ميجهاني

شدن دارد، اين مطالعه به دنبال بيان اين موضوع است كه نوع نگرش به جهاني فرهنگي، سياسي و اقتصادي يك كشور
  قرار گيرد. رويكردهاالمللي خارج شده و پارادايم جامعه جهاني مبناي پارادايم جامعه بين رويكردهاي مبتني بر بايست ازمي

ها را به اين جريان توانمي دهد كهشدن نشان ميهاي فكري عمده درباره جهانيبررسي جريانكند كه بيان مي محقق
را پارادايم  توان آندر دسته اول كه مي .دنموبه دو دسته اصلي تقسيم المللي و جامعه جهاني كمك دو مفهوم جامعه بين

گرا، مكتب ليبرال و نظريه سيستم جهاني جديد قرار رويكردهاي مكتب واقع ،شدن ناميدالمللي درباره جهانيجامعه بين
بين  يشدن را به عنوان فرايند گسترش ارتباطات و پيوندهاكه جهاني ستا ها در آنگاهديد اينگيرند كه وجه مشترك مي

  .كنندتعريف مي الملليبين	هاي ملي در يك جامعهجوامع و دولت
گسترش ارتباطات اقتصادي بين جوامع و دولت ،شدنبيش معتقدند كه منشا پديده جهانيكما شدهمكاتب فكري ياد

 ،در اين ميان. آوري اطالعات و ارتباطات روند روز افزوني يافته استظهور فن به دنبالهاي اخير و هاي ملي بوده كه در دهه
المللي كه مبتني بر نقش گرا معتقد است كه اين گسترش ارتباطات باعث تغيير اساسي در ساختار جامعه بينمكتب واقع
الي كه مكتب ليبرال بر آن باور است كه در اثر گسترش پيوندها، نقش نهادهاي گردد درحهاي ملي است، نمياصلي دولت

المللي از يك ساختار مبتني بر روابط بين المللي افزايش يافته و باعث تغيير ساختار جامعه بينغيردولتي در جامعه بين
المللي تر شدن اقتصاد و جامعه بينچهنظريه سيستم جهاني جديد، موضوع يكپار. گرددگانه ميها به يك ساختار چنددولت

اين مكتب فكري  .آوردداري جهاني به شمار ميمايهگيري اقتصاد سراز فرايند تاريخي بلندمدت شكل يك مرحلهرا 
پيرامون و هاي مركز، نيمهها و جوامع را در قالب گسترش روابط بين سه بلوك از دولتدولت در ميانگسترش پيوندها 

است كه بلوك نيمه پيرامون و  شكلياين گسترش روابط اقتصادي و سياسي بين جوامع به . البته كندتحليل ميپيرامون 
  .شوندشدن به شكل نابرابر تقسيم ميو منافع جهاني دهدپيرامون را درخدمت بلوك مركز قرار مي

فرهنگ جهاني، دولت  ناميد، رويكردهايشدن رادايم جامعه جهاني درباره جهانيپا را توان آندر دسته دوم كه مي
	فرايند ميانبر يك تمايز اساسي  همگي كه	ستا ها آنوجه مشترك اين ديدگاه. گيرندقرار ميداري جهاني جهاني و سرمايه

ها همان چيزي است كه دسته اول از آن شدن از نظر آنالملليبين. كنندشدن تاكيد ميشدن و فرايند جهانيالملليبين
گيري شدن ناظر بر فرايند شكلكنند، اما جهانيهاي ملي ياد ميت عنوان گسترش پيوندها و روابط بين جوامع و دولتتح
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المللي خود تنها به جامعه بين، در پارادايم دوم. است يك جامعه جهاني يا تبديل جهان به مكان واحد براي زندگي بشر
اي از مراحل ه عنوان مرحلهتوان به نوعي بگيري آن را ميو شكل شودعنوان يكي از عناصر جامعه جهاني تلقي مي

  .شمار آورد شدن بهجهاني
شدن بايد به در اين دسته نيز مكاتب فكري ياد شده درمورد اين اصل اشتراك نظر دارند كه براي تحليل فرايند جهاني

شدن به عنوان فرايند تبديل جهان به شا جهانيها تفسير متمايزي از منهر يك از آن اما جهان به عنوان يك كل نگريست
رويكرد فرهنگ جهاني معتقد است كه گسترش آگاهي از جهان به عنوان مكان واحد، منشا اصلي . كنندمي ارائهمكان واحد 

شدن را بايد در تحوالت باور است كه منشا اصلي جهاني ايندر حالي كه رويكرد دولت جهاني بر  ،شدن بوده استجهاني
در اثر اين تحوالت نظام دوقطبي جهان به  ووجود آمده به وروي سابق در جهان سياسي عميقي كه در پي فروپاشي اتحاد ش

يتي و هاي فراملداري جهاني نيز شركترويكرد سرمايه. ، جستجو كردبه رهبري آمريكا تبديل شده است قطبييك نظام تك
  .آوردشدن به شمار ميعوامل اصلي جهاني داري جهاني راطبقه سرمايه

در جريان اين مطالعه اين نكته اساسي مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت كه مبنا قرار  ،با توجه به نكات ياد شده
پردازي شناختي بارز در نظريهيك خطاي روش ،شدنالمللي به عنوان اساس دانش ما از جهانيدادن مفهوم جامعه بين

گيري شناختي، جهتكاربرد مفهوم جامعه جهاني، به مثابه يك فرض بنيادين روشو  آيدشمار ميشدن به درباره جهاني
شدن بدين معني است كه بايد يك تحول پذيرش رويكرد جامعه جهاني به جهاني .كندشدن را تصحيح مينظريه جهاني

هويت و جامعه ملي بوده است، ايجاد  مبتني بر هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي خود كه تاكنون غالبااساسي در نگرش
بدون ترديد يك چنين تحولي در . و تعامل سازنده با آن فراهم آيدهره و عمق تحوالت جهاني معاصر كرد تا امكان درك جو

نگر و بلندمدت در ابعاد فرهنگ، سياست و شدن، پيامدهاي سياستي مهمي براي يك توسعه آيندهمباني دانش ما از جهاني
المللي و پيامدهاي به همين منظور پس از آنكه در فصول دوم تا ششم بر مفهوم جامعه بين. همراه خواهد داشت بهاقتصاد 

فرض پيشگيرد. در واقع تحقيق سياستي آن تاكيد شده است، در فصول هفتم تا يازدهم جامعه جهاني مبناي كار قرار مي
در نهايت پس از  دهد.مورد مداقه قرار ميمعرفي و  نبه عنوان جايگزي المللي را كنار گذاشته و جامعه جهاني راجامعه بين

فرض و نتايج حاصل از ارائه اين تعاريف، پيامدهاي سياستي پذيرش ارائه تعاريف از رويكردهاي مختلف متناسب با اين پيش
  شوند.اين رويكردها ارائه شده و با پيامدهاي سياستي حاصل از رويكرد پيشين، مقايسه مي

  باشند:المللي به شرح زير ميپيامدهاي سياستي رويكردهاي پارادايم جامعه بين
 –تواند همچنان بر گسترش توان نظاميريزي ملي توسعه ميشدن، برنامهگرا به جهانيدر چارچوب رويكرد واقع -

همگام با  فناوريهاي اقتصادي و سياستو بهتر است كه  الملل تكيه داشته باشدسياست بينسياسي در حوزه 
	.كنندعال در اقتصاد جهاني چرخش پيدا سوي آزادسازي و مشاركت فبه شدن تحوالت جهاني
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هاي آزادسازي و تعديل ريزي توسعه بايد به كمك سياستشدن، برنامهدر چارچوب رويكرد ليبرال به جهاني -
سياسي به يك استراتژي مبتني بر  -يك چرخش اساسي از استراتژي مبتني بر افزايش توان نظامي ،اقتصادي
	.وجود آوردبه فني  –اقتصادي توان افزايش

ريزي توسعه بايد استراتژي تدافعي در قالب شدن، برنامهدر چارچوب رويكرد سيستم جهاني جديد به جهاني -
هاي قدرتتهاجم  با سياسي براي مقابله - شدن اتخاذ كند كه در آن نه تنها استراتژي افزايش توان نظاميجهاني
اجتناب كرد چرا كه چنين  نيز بايد هاي درهاي باز اقتصاديادامه يابد، بلكه از سياست بايستميبزرگ 

كمتر ورهاي در حال توسعه و داري جهاني از اقتصاد كشبرداري بيش از پيش اقتصاد سرمايهسياستي به بهره
	.شودمنتهي مي يافتهتوسعه

  باشند:رويكردهاي پارادايم جامعه جهاني نيز به شرح زير ميدر مقابل پيامدهاي سياستي 
هاي تغيير نگرش به ريزي توسعه نيازمند ايجاد زمينهشدن ، برنامهدر چارچوب رويكرد فرهنگ جهاني به جهاني -

در جهت ايجاد  بايستميمنظور پذيرش اصول مشترك فرهنگي در يك جامعه جهاني است. اين تغيير نگرش 
نگ جهاني، هرگونه تعامل . براساس رويكرد فرهاست، قرار گيرديك فرهنگ بومي كه با فرهنگ جهاني سازگار 

اقتصادي و سياسي، ابتدا نيازمند يك گفتگوي فرهنگي سازنده بين فرهنگ ملي  وجوهشدن در با جهاني سازنده
	باشد.يك جامعه و فرهنگ جهاني مي

ريزي توسعه بايد تاثير نهادهاي غيردولتي شدن، نظام برنامهداري جهاني به جهانيسرمايهدر چارچوب رويكرد  -
داري جهاني را بر توسعه ملي بطور جدي در نظر گيرد.هاي فراملي و طبقه سرمايهشركت ماننددر سطح جهاني 

نقش اساسي دولت جهاني ريزي توسعه بايستي با در نظر گرفتن در چارچوب رويكرد دولت جهاني، نظام برنامه -
و فرهنگي تنظيم كند. بدون  ، سياسيهاي اقتصاديهاي خارجي خود را در حوزهالملل، سياستدر سياست بين

هاي اقتصاد فرصت مندي صحيح ازه ملي قادر به بهرههاي توسعيك تعامل سنجيده با دولت جهاني، برنامه
هاي ملي توسعه را به دولت جهاني، برنامه هايو ويژگيشناخت صحيح از توان  د بود.جهاني نخواهن

بينانه غير واقعها را از اتخاذ سياست و آن سازدمنجر ميتري نسبت به نظم نوين جهاني هاي واقع بينانهبرداشت
  .سازددور مي

و سپس الملل اشاره كرده هاي پيامدهاي سياستي ناشي از پارادايم جامعه بينمحقق در ادامه به بيان پارادوكس
هاي اتخاذ در نهايت نيز تحقيق با بررسي سياستكند. هاي پيامدهاي سياستي پارادايم جامعه جهاني را بيان ميسازگاري

شده توسط اتحاديه اروپا، اين اتحاديه را يك نمونه مناسب قلمداد كرده كه با اتخاذ يك نگرش صحيح از شرايط و تعامالت 
  برداري نمايد.بهره شدنمناسبي از جهانيجهاني، توانسته است به شكل 

 


